
 أ
 

  

  

  

  

 

  

  ادبیات و علوم انسانی يدانشکده

 زبان هاي خارجیآموزشی گروه 

  

  

  ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجه نامهپایان

  همگانیگرایش  زبان شناسیي در رشته

  

  عنوان:

 و فارسی پژوهشی مقاالت در ختلفم علوم در تاکیدي و آمیز احتیاط عبارات اي مقابله بررسی

  انگلیسی

  

   :راهنما استاد

  دکتر توحید صیامی

  

  

 :مشاور استاد

  دکتر رضا عبدي

  

  

 :پژوهشگر

 موسی شریف زارع

  

  1396تابستان 



 

 
 
 موسینام:                          زارع شریفدانشجو:   خانوادگی نام

 مقـاالت  در مختلـف  علـوم  در تاکیـدي  و آمیـز احتیاط عبارات ايمقابله بررسینامه: پایان عنوان

  انگلیسی و فارسی پژوهشی

  

  دکتر توحید صیامیاستاد راهنما:   

  دکتر رضا عبدياستاد مشاور:   

  همگانیگرایش:                    زبان شناسیرشته:                          کارشناسی ارشد تحصیلی: مقطع 

                                        ادبیـــات و علـــوم انســـانیدانشـــکده:                          اردبیلـــی محقـــق دانشـــگاه:

  64 صفحات: تعداد                                             28/6/96  دفاع: تاریخ

-ز مشخصهآمیز و تاکیدي که اهاي احتیاطش رو بررسی کاربرد فراوانی عبارتهدف از مقاله پی

 .بود هاي مختلف در متون فارسی و انگلیسیهاي رشتهمقالهدر باشد،هاي فراگفتمان تعاملی می

- مقاله ها دروت معناداري در کاربرد این عبارتکه تفا است پی بردن به این امر هدف از این بررسی

و و انگلیسی مقاله در دو زبان فارسی  120 بدین منظورارسی و انگلیسی وجود دارد یا خیر. هاي ف

هاي و حقوق به صورت تصادفی از سایت ، روانشناسیررشته اقتصاد، پزشکی، کشاورزي، کامپیوت 6

غیر پارامتریک  هایلند و آزمونانتخاب شد. پیکره انتخابی از طریق مدل فراگفتمانی  SIDمعتبر مثل 

انگلیسی  هايا نشان داد که نویسندگان در مقالههنتایج این بررسیدو مورد بررسی قرار گرفت. خی

اداري در میزان کاربرد این اند و تفاوت معنآمیز استفاده کردههاي احتیاطاز تعداد بیشتري عبارت

ج متفاوتی بدست آمد و در این هاي تاکیدي نتایه شد. و در مقابل، در مورد عبارتدید هاعبارت

زبان فارسی  هايمقاله حوزه نویسندگان فارسی زبان بطور معناداري متفاوت بودند. یعنی اینکه در

  هاي انگلیسی بود. هاي تاکیدي بسیار بیشتر از مقالهکاربرد عبارت

  فراگفتمانی هایلند هاي تاکیدي، مدلآمیز، عبارتهاي احتیاطفراگفتمان، عباتپیکره، ها: واژه کلید

  

  
  



 

 
  

  فهرست مطالب  

  صفحه                                                         مطالب عنوانشماره و 

  

  کلیات پژوهشاول: فصل 

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

  5........................................................................................................................................................................بیان مساله -2-1

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

  9.............................................................................................................................اهداف پژوهش .................................... -4-1

  9.......................................................................................................................هاي پژوهش  ..................................سوال -5-1

  10.................................................................................................................هاي پژوهش ....................................فرضیه -6-1

  10.............................................................................................................تعریف اصطالحات کلیدي ................................ -7-1

  10..........................................................................................................هاي احتیاطی  .....................................عبارت -1-7-1

  10.......................................................................................................هاي تاکیدي .........................................عبارت  -2-7-1

  

  مبانی نظري ترجمهفصل دوم: 

  13................................................................................................................................................مقدمه ............................. -1-2

  13................................................................اصطالحات کلیدي ......................................................................................... -2-2

  13................................................گفتمان  ..................................................................................................................... -1-2-2

  15...............................................فرا گفتمان  ................................................................................................................. -2-2-2

  17................................................................................................پیشینه پژوهش .............................................................. -2-2

  17....................................................................................هاي داخلی  ................................................پیشینه پژوهش -1-2-2

  20...............................هاي خارجی  .....................................................................................................پیشینه پژوهش -2-2-2

  

  

  

 آ



 ب
 

  مواد و روش پژوهشفصل سوم: 

  24...........................................................................................................................................................................مقدمه ... -1-3

  24...................................................................................................................................................جامعه آماري ................. -2-3

  24...........................................................................................................................ي مطالعه ......................چهارچوب نظر -3-3

  25.........................................................................................................................فتمان .........................شاخص هاي فراگ -4-3

  25................................................................................................................................... روش و ابزار جمع آوري اطالعات -5-3

  26..........................................................................................................ها ....................ري دادهروش تجزیه و تحلیل آما -6-3

  

  یل داده هاتجزیه و تحلفصل چهارم: 

  28.....................................................................................................................................................مقدمه ......................... -1-4

  28..............................................................................................................................................................................نتایج .. -2-4

  30 هاي فارسی و انگلیسی ...................................هاي تاکیدي و احتیاط آمیز در مقالهبررسی و مقایسه فراوانی عبارت -3-4

  38....................... ...........................................................تجزیه و تحلیل آماري ................................................................  -4-4

  

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیري

  42.........................................................................................................................................مقدمه ..................................... -1-5

  42...............................................................انگلیسی ......................هاي احتیاط آمیز و تاکیدي در متون فارسی و عبارت -2-5

  44.................................................................................................................................................................... نتیجه گیري -3-5

  45........................................................................................................................................................ها ...........محدودیت -4-5

  45..............................................................................................................................هاي پژوهشی ......................پیشنهاد -5-5

  

  فهرست منابع و مآخذ

  47......... ...................................................منابع فارسی .................................................................................................................

  48............................................................منابع انگلیسی ...............................................................................................................

  53............................................................................................................................ها و ضمایم.......................................پیوست

  53..............................هاي احتیاط آمیز و تاکیدي در مقاالت بررسی شده فارسی و انگلیسی .......پیوست الف): لیست عبارت



 ج
 

  57....... هاي استفاده شده در این مقاله ................................................................................................ب) عناوین مقاله پیوست

  

  هافهرست جدول

  صفحه  شماره و عنوان جدول

  

  25..........................................................................................................) 1998مدل بینافردي فراگفتمان هایلند (: 1 – 3جدول 

  29...................: توزیع عبارت هاي احتیاط آمیز و تاکیدي در مقاالت بررسی شده فارسی و انگلیسی ....................1 –4جدول 

  31.......................................................................... آمیز و تاکیدي در مقاالت فارسی    وزیع عبارت هاي احتیاط: ت2 –4جدول 

  33........................................................................... اط آمیز و تاکیدي در مقاالت انگلیسی: توزیع عبارت هاي احتی3 –4جدول 

   37................................فراوانی کل مقوله هاي فراگفتمانی در مقاله هاي فارسی و انگلیسی ...............................  :4 –4ول جد

  38..................................................................................................................................................: مقادیر خی دو .....5 -4جدول 

  

  هافهرست نمودار

  صفحه  شماره و عنوان نمودار

  

  30...........................هاي احتیاط آمیز و تاکیدي در مقاالت فارسی و انگلیسی ..............................: فراوانی عبارت1 –4 نمودار

  32.............................................................................. اط آمیز و تاکیدي در متون فارسیهاي احتیفراوانی عبارت: 2 –4 نمودار

  34........................................................................... تیاط آمیز و تاکیدي در متون انگلیسیهاي اح: فراوانی عبارت3 –4نمودار 

  34.....................................................................تیاط آمیز در مقاله هاي انگلیسی و فارسی هاي اح: فراوانی عبارت4 –4نمودار 

  35..................................................   مقاله هاي انگلیسی و فارسی......................تاکیدي در هاي : فراوانی عبارت5 –4نمودار 

  36......................................هاي احتیاط آمیز و تاکیدي در مقاالت فارسی و انگلیسیمقایسه کلی فراوانی عبارت :6 –4نمودار 

  37...................................................لیسی ..........هاي فارسی و انگهاي فراگفتمانی در مقالهدرصد فراوانی مقوله: 7 –4نمودار 

  



١ 
 

  

 
 

 

  

 فصل اول:

  کلیات پژوهش

 



٢ 
 

  

  

 مقدمه  -1- 1
ست همگانی و جهانی. همه اي او عالوه بر آن، وسیله ها استوسیله اساسی تبادل اندیشه زبان

ن مادري بشري براي خود زبانی دارند و هرکس که از سطح هوشی بهنجار برخوردار باشد زبا وامعج

گاه این فکر را در ذهن ما  بودن زبانگوید. طبیعیآن سخن میتقال به گیرد و بیخود را فرا می

جا است، چون انگیزد که اصوالً زبان نیازي به تبیین و توضیح ندارد. اما چنین تصوري بسیار نابهبرمی

کار ببرد. چرائی این پدیده یکی از و بهاي را فرا گیرد تواند نظام زبانی بسیار پیچیدهتقریباً هر آدمی می

 به و انسانی ارتباطات براي ابزاري عنوان به دیرباز از زبان .معماهاي بنیادي در روانشناسی انسان است

 عملکرد بر عالوه زبان ت.اس گرفته قرار مورد پذیرش بیرون جهان عینی نمایش براي ايآینه عنوان

 هايکنش انجام ابزاري براي عنوان به تواندمی همچنین ارتباط، و ائهار براي ابزاري و آن دهندگیبازتاب

 .)2004،  1(چیلتون شود گرفته کار به اجتماعی هايواقعیت ایجاد و اجتماعی مختلف

ارتباط کالمی به  براي زبان گفتار بندي کرد. دسته و نوشتاريي ي گفتاردر دو گونه توانمی را زبان

زبان نوشتاري سیستم منظم نمادهاي در مقابل  .ت اصیل و ابتدایی زبان استگفتار صور .رودکار می

   .کندکمک می زبان گفتارينوشتاري است که به حفظ، بازتاب و انتقال 

 ابزار و بشر رهنگیف میراث انتقال و حفظ وسیلۀ و شودمی شمرده ادب و علم زبان مکتوب زبان

 وهاي مهم توافق و اسناد، مدارك همۀ ست.ا آیندگان با و گذشتگان، با خود، با حاضر نسل ارتباط

 روابط و ا،هروزنامه ،هاهجلم درسی، و غیر درسی هايکتاب. یابدمی اعتبار نوشته صورت به روزمره

هم زبان از جمله کاربردهاي م .)1983، 3و یول 2(براون دندار مکتوب شکل همگی اداري و رسمی

                                                
1  Chilton 
2  Gilllian Brown 
3  George Yule 
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در لغت به معناي گفتار، مبحث، سخن، قول و فصلی از کتاب یا  مقالهباشد. نوشتاري کتب و مقاالت می

 موضوعی	ته شده که دربارهاي دانسیکی از معانی این کلمه را نوشته رساله آمده است و در فرهنگ معین

 مسائل از یکی بررسی آن		شود، که هدف نویسندهها اطالق میگونه از نوشتهبه آن مقالهمعموال   .نویسند

نب امر موضوع جوا از دقت و دقیق پژوهش با بخواهد 		و باشد آنها جز و اخالقی اجتماعی، ادبی، علمی،

معموالً در نتیجه پژوهش منطقی، ژرف و متمرکز  علمیله مقا حقیقت،در .رساند، یا نفی کندرا به اثبات 

نظري، عملی یا مختلط، به کوشش یک یا چند نفر در یک موضوع تازه و با رویکردي جدید با جهت 

 ،4گفتمان تحلیل. )2، ص1381(اعتماد و همکاران، د گردایجی تازه، تهیه و منتشر میدستیابی به نت

 واحدهاي زبانی روي کارکردهاي بر که است زبان از استفاده چگونگی مختلف هايجنبه يمطالعه

   .)1390، است (استاجی و افشین متمرکز

 خاص هايمشخصه که هاییشیوه تحلیل براي است روشی گفتمان تحلیل ،)2004( 5نبارتو نظر از

-می متن دقیق بررسی به گفتمان تحلیل دیگر بیان بهد. ننکیم مشارکت مختلف متون تفسیر در زبانی

 از فراتر متن، روي بر هاآن تعامالت و اهداف ها،موقعیت جمله، اجزاي تاثیر بررسی براي و پردازد

  .)1395(عرب،  دهدمی قرار بررسی مورد نیز را هاعبارت و هالهجم معناي

علوم رفتاري، در ابتدا در حوزه و  هاي روانشناختیروش تحلیل گفتمان در عرصه پژوهش 

ي روش شناختی و نظري خود هاي بزرگی در حوزهگام 80رفته شد و از دههاجتماعی بکار گروانشناسی 

در  ).2007، 7و کول 6(لیونز هاي روانشناسی قرار گرفتمورد توجه پژوهشگران سایر گرایش برداشت و

ز بیشتر ا 8فیل گفتمان وجود دارد، تعریف فرکالهاي تحلکه پیرامون روشاي هدتعاریف گستر میان

                                                
4  discourse analysis 
5  Barton 
6  Lunz 
7  Cole 
8  Norman Fairclough  



۴ 
 

اجتماعی، گفتمانی و اي از کردار . وي معتقد است که گفتمان مجموعهسایرین مورد نقل قرار گرفته است

  .)1991باشد (فرکالف، تحلیل متن می

 نخستین براي). 2009(عبدي،  باشدر در تجزیه و تحلیل کالم مییکی از مسائل فراگی 1فراگفتمان

 و متن نویسنده همچنین و متن خود متن و نویسنده میان لتعام به مربوط هايجنبه تمام 2هایلند بار،

 چارچوب در محقق کندمی ادعا و کرده بندي طبقه و تعریف فراگفتمان اصطالح ذیل را متن خواننده

 اجتماعی کنشی مثابه به را متن و رفته فراتر گفتمان و متن دایره از تواندمی فراگفتمان بر مبتنی مطالعۀ

 اجتماعی کنش را نگارش که اينظریه بر ). فراگفتمان1393 ،، فامیان و کارگر2005 ،(هایلند کند تحلیل

 تعهداتش و هانگرش گفتمان، در نویسنده ورود شیوه علمی، هايدر بافت و است استوار کندمی توصیف

 شده انجام فراگفتمان موضوع درمورد زیادي مطالعات ). بااینکه2009،2012دهد (عبدي، می نشان را

- طبقه فراگفتمان ادبیات در ). 2009عبدي، (وجود ندارد  اتفاق نظري حدود آن تعریف در اما است،

 ؛ 2005 الف، 1998 هایلند، ؛ 2002،  1985، 4کاپل ونده ؛ 1989 ،3کریزمور (دارد وجود زیادي هايبندي

 6هلیدي زبان ارکردهايک گانهسه مدل به توجه باها آن بیشتر که )1201، عبدي و همکاران، 2006، 5ادل ؛

 .)1395(عرب ،  دانشده ارائه هستند، 9بینافردي و  8متنی ، 7ايگزاره عناصر شامل که ،)1994( 6هلیدي

 و متن نویسندة میان تعامل تحلیل براي الگویی )2005( هایلند فراگفتمان نظري چارچوب در .)1395

نظیر نگرش فراگفتمانی  لفمخت ابزارهاي از نویسنده الگو با این مطابق .است شده ارائه آن مخاطب

 هاي احتیاطی)، و یقین نماهانماهاي مثبت و منفی (صفاتی از قبیل شیوا، ضعیف)، تردیدنماها (عبارت

عیت خود در خصوص یک اي یک پدیده یا میزان تردید یا قطهتاکیدي) براي بیان ارزش هايتعبار(

                                                
1.  metadiscourse 
2.  Hyland 
3.  Crismore 
4.  Vande Kopple 
5.  Adel 
6.  Halliday 
7.  propositional 
8.  textual 
9.  interpersonal 
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 هايهنماها و کاربرد آنها در مقالقینیدنماها و این تردی). 1393فامیان و کارگر، ( کنندگزاره استفاده می

ور کامل مورد بررسی قرار خواهند ند که در پژوهش حاضر به طمختلف فارسی و انگلیسی، مواردي هست

هش، اهداف پژوهش، پردازیم و سپس ضرورت و اهمیت پژواین بخش به بیان مساله میگرفت. در ادامه 

عاریف برخی اصطالحات را دهیم و در آخر تبررسی قرار میهاي پژوهش را مورد سواالت و فرضیه

 دهیم.ارائه می

  بیان مسأله -2- 1

-هاي مختلفی نوشته میف و به زبانها توسط افراد مختلجم زیادي از مقاالت و پایان نامهامروزه ح

یادي وجود د. مسائل زکنا دارد، به موارد مختلفی توجه میراي ي مقالهشوند. وقتی شخصی قصد مطالعه

آمیز توان به عبارات احتیاطشته باشند. از جمله این موارد میتوانند روي نظر خواننده تاثیر دادارند که می

هایی که در این مورد انجام شده بسیار زیاد است ولی اشاره کرد. اگرچه گستردگی پژوهش و تاکیدي

در مقاالت پژوهشی فارسی و انگلیسی راگفتمان بار این دو مقوله ف تالش شده تا در این مقاله براي اولین

  مورد بررسی قرار گیرند. 

یکی از مهمترین عواملی که تاثیر زیادي بر خواننده دارد میزان اعتبار مقاله و درصد اعتمادي است 

توان ین میزان اعتبار عاملی است که میکند دارد. امطالبی که در مقاله خود بیان می که نویسنده نسبت به

ه کلمات را در متن خود به کار ها مورد سنجش قرار داد. روشی که در آن نویسندن را با برخی مشخصهآ

باشد که به خواننده آمیز) میاحتیاط هايتتاکیدي و عبار هايتعبار( ايجزئی از بررسی مقابلهبرد می

هایی را مورد و متن هاهلقرار دهد و در واقع مقاکند تا میزان اعتبار سخن را مورد بررسی کمک می

واقع هرگاه نویسنده در مقاله خود از عبارت دربررسی قرار دهد که از اعتبار باالتري برخوردار هستند. 

دهد که نسبت به سخن خود اطمینان کاملی دارد و درمقابل استفاده از تاکیدي استفاده می نماید، نشان می

  ند نشانگر شک و عدم اطمینان نویسنده باشد. تواها میآمیز در مقالههاي احتیاطعبارت
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هاي گذار در نوشتهاي تاثیرکه شک و اطمینان مرکزیت و مشخصه کندبیان می) 1988( هایلند

، از علمی براي رسیدن به هدف تحقیق هايهباشد. اهمیت آن به این دلیل است که در مقالکادمیک میآ

   کنند.استفاده می تماد کامل و یا شکبیان مطلب با صراحت و اع

آن دسته واژگانی  1هاي احتیاطیوجود دارد. عبارت هابه این عبارت فراوانی در رابطهتعاریف 

که ابهام را افزایش یا کاهش ها این است باشد و نقش آنها تلویحا شامل ابهام میمعناي آنهستند که 

مثل شاید، ممکن است، احتمال دارد به  یاطیاحتعبارات .)1390 ،، استاجی و افشین1972، 2لیکافدهند (

 آمیز و تاکیديعبارات احتیاطباشد. زش نهادن به نظر دیگر همکاران میارزیابی اطالعات ارجاعی و ار

ي خواننده اعتبار اطالعات را بیان و رابطه دهند تانی هستند که به نویسنده اجازه میمنابع مهم فراگفتما

کننده ادب، توانند بیان) می1997آمیز از نظر مارکانن و شودر (احتیاط هايت. عبارسنده را برقرار کندینو

آمیز شکلی احتیاط هايپرکاربرد، عبارتستراتژي سیاست نویسنده باشند. به عنوان یک ا احتیاط یا

هاي در حال پیشرفت مینان نسبی شواهد در مورد موضوعدر زبانشناسی هستند که بیانگر اط شناخته شده

  ). 2012 ،عبدي( اشندبمی

هش پیچیدگی و فشار سخن اشاره به کلماتی دارند که به منظور کا هاتاین عبار ،به عبارت دیگر

توانند به صورت می ها هستند ولی گاهی همها و قیدروند. معموال این گروه شامل صفتبه کار می

 این کاربردکرد.  تعبیر نیز یاد لمات به عنوان حسنتوان از این کمی استفاده شوند. عبارت یا جمله

 گوینده یا نویسنده توسط شده مطرح اعتبار مطالب میزان از شنونده یا و خواننده اطالع امکان ها،عبارت

  ).2000 ،1998 هایلند،(آورد می فراهم را

  
  

                                                
hedges1   

2 Lichoff 



٧ 
 

گیرند و اطمینان آمیز قرار میاحتیاط هايل با عبارتدر سوي دیگر کلماتی هستند که در تقاب

 نامند.می 3تاکیدي هايترا عبارها دهند. این عبارتهایش نشان مینسبت به حقیقت گفتهویسنده را ن

دهد که نویسنده اعتقاد و تاکیدي مثل مشخصاً، واضح است، البته به نویسنده این اجازه را می هايتعبار

- تاگر در متنی عبار). 2000، ، هایلند1998 ،، هایلند1997 ،4مایرزایمان خود را به مخاظب نشان دهد (

ین در مورد اعتماد خواهد بود و ا آمیز شود، سخن ما بیشتراحتیاط هايترتاکیدي جایگزین عبا هاي

کلماتی از قبیل حتما، ). 2012(عبدي  تر سازدتواند آن را مورد اعتمادحالی است که شواهد کافی می

توان اینگونه بیان قرار بگیرند. در واقع می این گروهتوانند در هایی هستند که میمطمئناً، بدون شک مثال

هاي مینان نویسنده نسبت به نوشتهتاکیدي در یک متن بیشتر باشد، اط هايتداشت که هرچه تعداد عبار

  شود.نیز بیشتر میخود بیشتر است و در نتیجه اعتبار آن متن 

) و تحقیقات هولمز در رابطه 2004، هایلند و تس 2005هایلند د (بر اساس مدل فراگفتمانی هایلن

توان ) می1990، 1988، 1982 ،هولمزدن معانی تاثیرگذار در انگلیسی (شناختی براي نشان دابا منابع زبان

 آمیز و تاکیدي در نظر بگیریم:احتیاط هايتمعنایی را براي عبار يچند مشخصه

هستند که به طور مشخصی در متن بکار  هاي فراگفتمانییدي نشانهآمیز و تاکاحتیاط هايتعبار . 1

 روند.می

 .هاهو جمل هاهدهد نه نسبت به واژوضعیت نویسنده را نسبت به کل متن نشان می هاتاین عبار .2

د بلکه با تعدیل نیروي غیرکالمی اجزاي نباشنه تنها بیانگر اعتقاد نویسنده می هاتاین عبار .3

 .)2010، 6و فنگ کاو 5هو( آورندیوجود مسخن، معانی تاثیرگذاري را ب

مختلف  هايهاحتیاطی و تاکیدي را در مقال هايتدر پژوهش جاري قصد داریم میزان کاربرد عبار

انتخاب شده در رشته هاي  هايلهمقا پژوهشی در زبان فارسی و انگلیسی بررسی و مقایسه نماییم.

                                                
boosters  1 

4 Meyerz 
5 Guangwei Hu 
6 Feng Cao 
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این بررسی بر اساس مدل بینافردي  باشند.میاقتصاد، پزشکی، حقوق، کامپیوتر، روانشناسی و کشاورزي 

که در زیر آمده است نشان داده شده  1- 1این مدل در جدول  ) انجام شده است.1998فراگفتمان هایلند (

  است.

  ) 1998 هایلند،( از برگرفته )،1998هایلند ( فراگفتمان بینافردي : مدل1-1 جدول

  نمونه ها  کارکرد ها  مقوله ها

 باز گفتگوي براي جا و کنندمی جلوگیري تعهد از  اطیاحتی هايتعبار

  کنندمی ایجاد

 نظر به ،ظاهراً ،شاید  

  میرسد

می باز گفتگوي براي را راه و میکنند القاء را اطمینان هاي تاکیديعبارت

  بندند

 مبرهن ،قطعاً ،تردیدبی

  است

 توجه جالب ،متأسفانه  کنندمی بیان را متن به نسبت نویسنده نگرش   1هانگرش

  اینکه

  ما ،من  کنندمی اشاره نویسنده به مستقیم طور به  هاي فردينشانه

  دقت داشته باشید، ببینید  دنکنبه طور واضح با خواننده ارتباط برقرار می  هاي ارتباطینشانه

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش -3- 1

هاي از جنبهي و احتیاطی هاي تاکیدتر گفته شد، کاربرد عبارتبر اساس آنچه در بخش هاي قبل

ها کاربرد آنها در هاي این دو دسته از عبارتمی باشد. یکی از مهمترین کاربرد مختلف داراي اهمیت

توانند اعتباري را که مقاله می هاتپیشتر بیان کردیم، این عبارباشد. چرا که بر اساس آنچه می هالهمقا

، میزان اطمینان هاتتواند با استفاده از این عبارویسنده میآن ببخشد. در واقع ن به آن نیاز دارد را به

  خود به موارد بیان شده در مقاله را نشان دهد و به خواننده نیز این اطمینان را انتقال دهد. 

 هايهرا در مقالآمیز و تاکیدي هاي احتیاطتعبارحاضر قصد داریم میزان کاربرد ي در مقاله

ها در اهمیت این عبارتورد مطالعه و مقایسه قرار دهیم. از آنجایی که پژوهشی فارسی و انگلیسی م

تواند کمک بزرگی براي آن دسته ، این تحقیق میتواند به متن اعتبار ببخشدبسیار است و می هاهمقال

                                                
1 attitute markers 
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تري را براي آنها دهند و در انتخاب مقاالت مسیر مشخصافرادي باشد که به اعتبار مقاله اهمیت می

تواند زمینه آگاهی نویسندگان را و کاربرد صحیح آنها می هاتهد. عالوه بر این شناخت این عبارقرار د

  فرآهم آورد. ها راتدر کاربرد صحیح و بجاي این عبار

  اهداف پژوهش -1- 4

فارسی و انگلیسی به منظور پی بردن میزان کاربرد  هايناي متهدف این پژوهش بررسی مقابله

زبان انگلیسی به عنوان هاي مختلف در پژوهشی رشته هايلهی و تاکیدي در مقااحتیاط هايتعبار

هاي هباشد. به عبارت دیگر در این تحقیق قصد داریم با بررسی مقالالمللی و زبان فارسی میزبانی بین

از اي آماري مورد مطالعه قرار دهیم و مقایسه را هاتمتفاوت میزان استفاده نویسندگان از این عبار

رسی در این احتیاطی و تاکیدي انجام دهیم. به طور کلی موارد مورد بر هايتمیزان کاربرد عبار

  باشد:قرار زیر می بهپژوهش 

هاي متفاوت در پژوهشی رشته هايهتاکیدي در مقال آمیز واحتیاط هايتبررسی کاربرد عبار. 1

  زبان فارسی.

هاي متفاوت پژوهشی رشته هايلهتاکیدي در مقا آمیز واحتمیاط هايرتبررسی کاربرد عبا. 2 

 در زبان انگلیسی

پژوهشی مختلف دو  هايهاحتیاطی و تاکیدي در مقالهاي مقایسه آماري میزان کاربرد عبارت. 3 

  زبان فارسی و انگلیسی.

براي پی بردن به این امر که تفاوت موجود معنادار  هاتبررسی بسامد استفاده از این عبار. 4

 ت یا خیر.اس

  هاي پژوهشسوال -1- 5

 کدام زبان از عبارات تاکیدي بیشتري استفاده شده است؟ هايهدر مقال. 1 
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 آمیز بیشتري استفاده شده است؟کدام زبان از عبارات احتیاط هايهالدر مق.2            

  هاي پژوهشفرضیه -1- 6

  یر در نظر گرفته شده است:هاي زهاي مطرح شده در این پژوهش، فرضیهبا توجه به سوال

 پژوهشی زبان فارسی بیشتر است. هايههاي تاکیدي در مقالکاربرد عبارت. 1

 پژوهشی زبان انگلیسی بیشتر است. هايهآمیز در مقالاحتیاط هايتکاربرد عبار.2

  تعریف اصطالحات کلیدي -1- 7

  هاي احتیاطیعبارت - 7-1- 1

د و نقش آنها نباشتند که معناي آنها تلویحا شامل ابهام میآن دسته واژگانی هس احتیاطی هايعبارت

عبارات احتیاطی  .)1388 ،استاجی و افشین، 1973، 1لیکافکه ابهام را افزایش یا کاهش دهند (این است 

مثل شاید، ممکن است، احتمال دارد به ارزیابی اطالعات ارجاعی و ارزش نهادن به نظر دیگر همکاران 

دهد که ل عبارات تاکیدي مثل مشخصاً، واضح است، البته به نویسنده این اجازه را میباشد. در مقابمی

 ).2000 ،، هایلند1998، ، هایلند9891، 2مایرزب نشان دهد (ایمان خود را به مخاطنویسنده اعتقاد و 

اعتبار  منابع مهم فراگفتمانی هستند که به نویسنده اجازه می دهند تاآمیز و تاکیدي عبارات احتیاط

- تیاط). عبارات اح2010، فنگو  سنده را برقرار کند (گوانگ وویي خواننده نواطالعات را بیان و رابطه

 توانند بیان کننده ادب، احتیاط و یا سیاست نویسنده باشند.) می1997(آمیز از نظر مارکانن و شودر 

  هاي تأکیديعبارت - 7-1- 2

ن نویسنده را نسبت گیرند و اطمیناآمیز قرار میت احتیاطند که در تقابل با عبارادیگر کلماتی هست

 نامند.ي میدهند. این عبارات را عبارات تاکیدهایش نشان میبه حقیقت گفته

                                                
1 . Likoff 
2 . Myers 
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تاکیدي  هايتتوانند در گروه عبارهایی هستند که میبیل حتما، مطمئناً، بدون شک مثالکلماتی از ق

تاکیدي در یک متن بیشتر  هايتان داشت که هرچه تعداد عبارتوان اینگونه بیقرار بگیرند. در واقع می

  شود.تیجه اعتبار آن متن نیز بیشتر میهاي خود بیشتر است و در نت به نوشتهمینان نویسنده نسبباشد، اط
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  فصل دوم:

  پژوهشمبانی نظري 
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  مقدمه  -1- 2

 هايتن، عبارگفتمابه معرفی کلمات و مفاهیم اصلی پژوهش مثل گفتمان، فرادر این فصل ابتدا 

ي در مورد پیشینهسپس  پردازیم.احتیاطی، عبارات تأکیدي، مدل بینافردي هایلند و معرفی اجزاي آن می

دهیم. این اند را مورد بررسی قرار میهاي مرتبطی را که قبال انجام شدهکنیم و پژوهشتحقیق صحبت می

فارسی را مورد  هايهگیرد. در ابتدا مقالفارسی و انگلیسی مورد مطالعه قرار میي بررسی در دو دسته

  نماییم. انگلیسی کار شده را تحلیل می هايلهدهیم و سپس مقابررسی قرار می

  اصطالحات کلیدي -2- 2

  گفتمان- 2-2- 1

 ي پسامدرني علوم انسانی جدید و فلسفهیکی از مفاهیم بسیار پرکاربرد و بنیادین درحوزه

discourse يواژه .شودشناخته می» نگفتما« معادل سی بیشتر بااست که در زبان فار 

discourse/Discourse  ا در هاي اروپایی، یک واژهدر زباني عمومی است و کاربرد عام دارد. ام

ي اخیر در فلسفه و علوم انسانی، کاربرد تخصصی هم پیدا کرده و تبدیل به یکی از مفاهیم چند دهه

هاي فراوانی دارد و به هاي اروپایی معادل این واژه در خود زبان ده است.ها شگریزناپذیر در این حوزه

   .هاي فراوانی برایش نوشته شده استهاي انگلیسی به فارسی هم معادلهمین دلیل در دیکشنري

 به مربوط تحلیل از ايشیوه به عنوان 1952 سال در هریس زلیگ توسط بار اولین اصطالح این

 بررسی کرد: بیان اینگونه را موضوع این به نسبت خود اصلی تمایالت هریس. شد مطرح و نوشتار گفتار

 سطح دو شامل نوشتن درواقع. غیرزبانی و زبانی عملکرد و رفتار بین يرابطه و جمله از سطح فراتر زبان
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 یدرحال دارد؛ سروکار ايگزاره محتواي با خواننده اول سطح درفراگفتمان.  سطح گفتمان و سطح: است

  ).1989 کریزمور، ؛1985 کاپل، ونده( شودمی راهنمایی و هدایت متن از طریق خواننده دوم سطح در که

است. از دیدگاه فوکو گفتمان  این واژه به دلیل کاربرد فراوان، به تدریج به زبان روزمره ورود کرده

ناخت و آگاهی، ایجاد هایی را براي انسان به عنوان سوژه شها و محدودیتزهمان چیزي است که مر

هایی که ها و محدودیتي آن بیاندیشیم و سخن بگوییم. مرزکند. مرزهایی که ما گریزانیم در محدودهمی

 و جمله از باالتر مراحل در زبان بافت یا به ساخت معموال گفتمانتوان از آنها گریخت. شاید هرگز نمی

 داستان، مقاله، پاراگراف، بافت و گفتمانی ساخت تحلیل و تجزیه لذا و شودمی اطالق آن کارکردهاي

دهد می قرار توصیف بررسی و مورد را قصیده و رباعی حتی و سرمقاله دعوتنامه، آگهی، گفتگو،

  ).1391(یارمحمدي، 

 عوامل با در ارتباط را زبانی واحدهاي پیام و معنا گیريشکل و تبلور چگونگی گفتمان تحلیل

 و عوامل  )زبانی نظام کل نیز و مربوطه زبانی بالفصل محیط زبانی، واحدهاي متن يه(زمین درون زبانی

  ). 1372ساعدي، پور لطفی( کندمی بررسی )موقعیتی و فرهنگی اجتماعی، زمینه ي( زبانیبرون

هاي معنادار ها در زبان گفتاري و نوشتاري واحدتحلیل گفتمان بدین معنی است که چگونه جمله

یدگاه دیگري در مقابل این د). 1378دهند (پنیکوك، ها را شکل میاحبهها و مصلمهبزرگتري چون مکا

بدین معنی که اگرچه گفتمان  داند.دیدگاه وجود دارد که گفتمان را زبان در چهارجوب بافت آن می

افتد، بلکه ي خاصی از سخن گفتن در مورد امور گوناگون است، این سخن گفتن در خال اتفاق نمیشیوه

ها، اي از ارزشدر زمینه و بافتی اجتماعی، در میان مردم، در زمان و مکان مشخص و تحت تاثیر مجموعه

توان گفتگو و متن در دهد. بنابراین گفتمان را میها رخ میها، احساسات و ایدئولوژيها، باورنگرش

  ). 1382ون دایک، ( چهارچوب زمینه یا بافت تعریف کرد
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 :فراگفتمان - 2-2- 2

 خویشاوندي نزدیکی دارد.» 5ارتباطفرا«و » 4زبانفرا» »3گفتگوفرا«هایی مانند واژه فراگفتمان با واژه

 ،6شوند (شفرني زبان به کار برده میها در تحلیل کالم براي اشاره به گفتگو و محاوره دربارهاین عبارت

1980(.  

)، 1975(	8ان شد و سپس توسط میربی 1959در سال  7فراگفتمان اولین بار توسط زلینگ هریس

) به طور کامل توضیح داده شد. 2005) و هایلند (1989)، بیوویس (1985)، ونده کاپل (1981ویلیامز (

س ي جدید تحقیق و بررسی، به تولید متون نگارشی با نفود و اصولی، براسافراگفتمان به عنوان حوزه

و گفتار چیزي بیش از انتقال اي است که نگارش اس ایدهکند و بر اسافراد کمک میظارات ها و انتهنجار

  ). 2012دارد (فیروزیان، پوراصفهانی و خواجوي، بر ا و تعیین معناي اندیشگانی را در هایده

نویسنده به طور روشنی گام بر  کند که از طریق فرامتنمورانن بیان می 1993در تحقیقی در سال 

هاي دهی متن و عملکرد بخشد، و به نسبت چگونگی سازماندارد تا حضورش در متن درك شومی

کند. به عبارتی خواننده را هدایت و راهنمایی می هاي نویسنده نسبت به موضوعات،و نگرش نمختلف آ

اي متن را سازماندهی کند تا محتواي گزارهعناصر فرامتن به نویسنده کمک می دیگر وي معتقد است که

  هد. کند و در مورد آن نظر د

منابع زبانشناختی به کار برده شده براي سازماندهی یک «مفهوم گفتمان به طور عملی به صورت 

). ونده کاپل 2000شود (هایلند، نعریف می» ه محتوا یا خواننده اشبافت یا وضعیت نویسنده نسبت ب

هی و فهم و ارزیابی کند که به خواننده در ساماندمان را به عنوان ابزاري تعریف می) نیز فراگفت1997(

                                                
1.  meta talk 
2. meta language 
3. meta communication 
6. Schiffrin 
. Haris Zling5 
. Meyer6  
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کند. در واقع فراگفتمان اشاره به عناصري دارد که معناي آنها فراتر و جدا از مفاهیم ا کمک مینگرش ه

  ).2003ارجاعی در متن است (علوي و عبداهللا زاده، 

می در شکل ي بهینه از عناصر فراگفتمان نقش مهاستفاده	) معتقد است در نوشتن1998هایلند (

باشند: فراگفتمان اگفتمان داراي دو کاربرد اصلی میهاي فرلی نظریهکند. به طور کفق ایفا میگیري اثر مو

	).2004(هایلند و سه، متنی و فراگفتمان بینافردي

 ازطریق سادگی به را نویسنده مقصود حصول امکان که دارد اشاره عناصري به متنی فراگفتمان 

 به هاگزاره ارتباط با گروه این عناصرکنند. می فراهم ايگزاره معانی مطلوب هاياستنباط برقراري

 دارد بستگی آنها کاربرد. کنندمی کمک متقاعدکننده و منسجم متن یک ایجاد به دیگر، متون به و یکدیگر

 آشکار مخاطبان براي است الزم که آنچه از نویسنده ارزیابی و کنندگان شرکت بین دانشی ارتباطات به

 دارد تمایل نویسنده که میزانی به و پردازشی هايمحدودیت از نویسنده آگاهی به توجه با بنابراین. شود

 1998 هایلند،( باشدمی متن در مخاطبان حضور بیانگر کند، محدود را خواننده هاياستنباط سایر انتخاب

  .)الف

 خواننده خود و ايگزاره اطالعات درمورد نویسنده دیدگاه به نسبت را خواننده بینافردي فراگفتمان

پیش را اظهارات درونی نفی پذیري و کرده کمک خواننده نویسنده ارتباط ایجاد به بنابراین کند،می آگاه

 و گرایش که باشدمی متن از هاییجنبه کنندهتعیین بینافردي الف). فراگفتمان 1998 هایلند،( کندمی بینی

 در که هاییمشخصه و  درگیرسازها خوداظهارها، ها،نگرش تأکیدها، با را متن به نویسنده اعتقادات

-یم نشان شوند،می نامیده )2001 (مارتین، 10ارزیابی ) یا2001، ثامپسون و هانستون( 9سنجش اصطالح

   .دهد

  

  

                                                
1 evaluation  

measurement  2 
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  ي پژوهشپیشینه -3- 2

  هاي داخلیپیشینه پژوهش - 3-1- 2

یرامون د. اولین پژوهشی که پهاي فراوانی وجود دارتاکیدي و احتیاطی پژوهش هايپیرامون عبارت

کننده بهاي مجاروش") با عنوان 1390کنیم تحقیقی است که توسط منزه (این موضوع به آن اشاره می

 ي کیفی به تجزیه واین مطالعهانجام شد. وي در  "يزبانشناسی کاربرد هايهفراکالمی در نگارش مقال

هاي راکالم و همچنین در چهارچوب حرکتکننده فهاي مجابتحلیل متن در چهارچوب شاخص

هاي مقاالت نده بکار رفته در شماري از مقدمهکنهاي مجابي روشو مقایسه بالغی، به جستجو

تحقیق  پردازد. نتایجمی JEAP المللیینو مجله ب TELL ي ایرانیانشناسی کاربردي چاپ شده در مجلهزب

هاي هاي تبلیغاتی نویسندهکاربردي بسیاري در استعمال شاخص هاي آماري وتفاوتدهد که او نشان می

  .باشددو گروه می

هاي اي الگوهاي هجینگ در روزنامهبررسی مقابله"اي دیگر تحت عنوان ) در مقاله1387سعیدي (

(آمریکاییان) و نویسندگان ایرانی در زبان  نوشته شده بوسیله نویسندگان روزنامه در زبان انگلیسی

ویسندگان غیر مقاالت نوشته در روزنامه ایران دیلی که توسط نهاي نوشتاري به بررسی تفاوت "انگلیسی

آمریکایی نوشته شده و مقاالت نوشته شده در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست که توسط نویسندگان 

 .پردازددر مقاالت اقتصادي و سیاسی می از نظر میزان استفاده از هجینگ ،آمریکایی نوشته شده است

الت آمریکایی تقریبا دو برابر میزان استفاده از هجینگ در مقا در تحقیق او نشان دادهاي کمی  بررسی

  .نویسندگان ایرانی است

 هايهصر فراگفتمان در بخش مقدمه مقالبررسی فراوانی و نوع عنا"اي دیگر با عنوان در مقاله

- نوشته شده در رشته هايهبخش مقدمه مقال )1393حکیمی ( "و فیزیک پژوهشی زبانشناسی کاربردي
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ها از نشانگرهاي فراگفتمانی تعاملی و هاي هاي فیزیک و زبانشاسی کاربردي در مورد تفاوت استفاده آن

) را مورد بررسی و مقایسه قرار داد. او در 2005ارتباطی با استفاده از مدل ارائه شده توسط هایلند (

بطور مقاله زبانشناسی را بررسی کرد و نتایج پژوهش او نشان داد که  50مقاله فیزیک و  50خود تحقیق 

  هاي زبانشناسی کاربردي نشانگرهاي فراگفتمانی بیشتري استفاده شده است.کلی در مقاله

- هدر مقال فراگفتماناي تجزیه و تحلیل مقایسه ") تحقیقی با عنوان 1393در پژوهش بعدي نجفی (

شناسی کاربردي نوشته شده توسط نویسندگان دانشگاهی ایرانی و بومی انگلیسی تحقیقی رشته زبان هاي

شناسی کاربردي، ي زبانتهتحقیقی رش هايهدر مقال فراگفتمانعناصر  او در پژوهش خودانجام داد.  "زبان

- تا شباهت را مورد مقایسه قرار داد نوشته شده توسط نویسندگان دانشگاهی ایرانی و بومی انگلیسی زبان

یی را که ممکن است بین دو گروه از نویسندگان از لحاظ استفاده از این عناصر وجود هاها و تفاوت

) و هایلند و تسه 2004گفتمان هایلند (اساس مدل فرابر  مقاله را  120او .  نمایدداشته باشد را مشخص 

این دو گروه از نویسندگان از لحاظ استفاده از عناصر  تحقیق او نشان داد . نتایجبررسی کرد) 2004(

بین فردي  فراگفتمانها در مورد استفاده از عناصر رزترین تفاوتو با متنی تقریبا مشابه بودند فراگفتمان

ومی انگلیسی زبان برتري غالب خود را در این مورد نسبت به نویسندگان ایرانی بود که نویسندگان ب

 .نشان دادند

 درك بر فراگفتمانی هايشاخص وجود تأثیر") در پژوهشی تحت عنوان 1393عبدي و محمدي (

در  را هاي فراگفتمانیاینبار تاثیر کاربرد شاخص "ستانیدبیر آموزانانگلیسی دانش خواندن مطلب

 دانشگاهیپیش مراکز آموزدانش 150آموزان مورد بررسی قرار دادند و با تحقیق بر روي یري دانشیادگ

 فراگفتمان بهتر داراي متن در آموزاندانش و نمین به این نتیجه رسیدند که عملکرد اردبیل هايشهرستان

 داراي داد که گروه نشان فتمان،فراگ از و پایین باال آگاهی با گروه مقایسه نتایج این، بر عالوه .بوده است

  مطلب داشتند.  درك آزمون در بهتري عملکرد معنی داري طور به باال آگاهی
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- ) می1390بوط به استاجی و افشین (آمیز مرهاي تاکیدي و احتیاطپژوهش بعدي در زمینه عبارت

 - علمی هايهمیز در مقالآهاي احتیاطبررسی کاربرد شناختی عبارت "اي تحت عنوان باشد. آنها در مقاله

 پژوهشی –علمی  هايهآمیز در مقالهاي احتیاطمقایسۀ کاربرد عبارتبھ بررسی و 	"پژوهشی فارسی

چهارده مقاله (پنجاه و هفت  یکصد وپرداختند و با بررسی  هاي شیمی و ادبیاتزبان فارسی در رشته

آمیز در رشتۀ احتیاط هايعبارت توزیعدند نتیجه رسی به اینپنجاه و هفت مقالۀ ادبیات)  ۀ شیمی ،مقال

ها همچنین در بخشی دیگر از پژوهش خود به این نتیجه . آناستبیشتر  در مقایسه با شیمیادبیات 

مورد بررسی  هايدر مقالهآمیز کمترین بسامد را قیدي بیشترین و صفات احتیاط هايتعباررسیدند که 

  .داشتند

-هآمیز در مقالاحتیاط هايتتحلیل عبار "اي دیگر تحت عنوان اله) در مق1386جلیلفر و دادوند (

علمی علوم انسانی و تجربی  هايلهدر مقا آمیزهاي احتیاطعبارتمیزان فراوانی به بررسی  " تحقیقی هاي

- ههل مقاله تحقیقی چاپ شده در مجلچپرداختند و با بررسی توسط نگارندگان فارسی و انگلیسی زبان 

وجود ندارد،  هاانی این عبارتدر فراو تفاوت معناداري به این نتیجه رسیدند کهو بین المللی داخلی  هاي

میزان  ناشی ازپیدا کردند که آن را  هاههاي مختلف مقالدر بخش آن هاهایی در استفاده از اما تفاوت

  .دانستندمیحقیق خود هاي تبرداشت ئهصریح نتایج تحقیق و اراتمایل نویسندگان براي عینی بودن، بیان 

آمیز در گفتار احتیاط هايتررسی کاربرد شناختی عبارب ") در پژوهشی با عنوان 1390(شریفی 

 در آمیزاحتیاط هايعبارت کاربرد بر اجتماعی یعامل عنوان به جنسیت تأثیر "مردان و زنان فارسی زبان

دانشجوي ارشد دانشگاه بیرجند  48را مورد مطالعه قرار داد. او با بررسی  زبان فارسی زنان و مردان گفتار

 وجود زنان و مردان بین آمیزاحتیاط هايعبارات بسامد نظر از آشکاري تفاوت به این نتیجه رسید که 

  .است مطرح عبارات این کارکرد نظر از تنها تفاوت این و ندارد

هاي تاکیدي را در آمیز و عبارتهاي احتیاط) کاربرد عبارت1395اي دیگر عرب (قالهر مد

 ایاالت رئیس جمهور وقت اوباما، آقاي و ایران اسالمی انقالب معظم رهبر توسط ارائه شده هايسخنرانی
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ررسی کرد و سخنرانی را ب 110ي وایران مورد بررسی قرار داد.  ايهسته برنامه  پیرامون آمریکا، متحده

معظم  به رهبر نسبت خود هايسخنرانی در امریکا متحده ایاالت به این نتیجه رسید که رئیس جمهور

استفاده  در معناداري تفاوت و است کرده استفاده بیشتري آمیزاحتیاط هايعبارت از ایران اسالمی انقالب

دارد. از طرف دیگر  وجود امریکا رجمهورئیس و رهبري معظم مقام بیانات در آمیزاحتیاط هايعبارت

 از امریکا، جمهوره رئیسب نسبت خود هايرانیدر سخن معظم رهبري مقام پژوهش وي نشان داد که

 تفاوت نیز تأکیدي هايبکارگیري عبارت میزان در و کرده است استفاده بیشتري تأکیدي هايعبارت

   .شودمشاهده می کشور دو رهبران بیانات در معناداري

 هاي خارجیپیشینه پژوهش - 2-2- 2

تحقیقاتی  هايتردیدنماها و یقین نماها در مقاله"اي تحت عنوان ) در مقاله2013( 11سانجایا

تحقیقاتی نوشته شده به  هايهاي موجود بین مقالهها و تفاوتبه بررسی شباهت "سی و اندونزیاییانگلی

اربردي از نقطه نظر بسامد استفاده شدن تردیدنماها ي زبانشناسی کان انگلیسی و اندونزیایی در حوزهزب

) پرداخت. از veryو  clearly) و یقین نماها (به عنوان مثال، mayو  perhaps(به عنوان مثال، 

ها در آن اي که مقالهي اجتماعی فرهنگیبررسی این نکته بود که آیا زمینهدیدگاه تئوري، هدف این مقاله 

تحقیقاتی به تنهایی موثر بوده  هايیدنماها و یقین نماها در مقالهاستفاده از ترداند بر میزان تولید شده

هاي هاي تحقیقاتی انگلیسی نسبت به مقالهن تحقیق نشان داد که به طور کلی مقالهاست یا خیر. نتایج ای

ي ا است که زمینهاین نکته بدان معنکنند. ز تردیدنماهاي بیشتري استفاده میتر بوده و ااندونزیایی تجربی

در آن نگاشته شدند تاثیر قابل توجهی بر بسامد استفاده از تردیدنماها و  هااي که مقالهتماعی فرهنگیاج

  یقین نماها نداشتند.  

                                                
11. Inyoman Suka Sanjaya 
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 دوره نماها در نگارش ایجابیِ دانشجویانتردیدنماها و یقین"ي ) در مقاله2012( 1اَلوارد و همکاران

دانشجویان از  يروشن در استفاده و صریح به بررسی نقش آموزش "یانگلیسی یمن زبان کارشناسی دوره

 يهاي قبلی تاثیر مثبتی بر استفادهو به این نتیجه رسیدند که آموزه نماها پرداختهتردیدنماها و یقین

 ورند که آموزش تردیدنماها ونماها داشتند. این نویسندگان قویا بر این بادانشجویان از تردیدنماها و یقین

  انگلیسی بسیار مفید است.  زبان کارشناسی دوره نماها براي دانشجویانیقین

ي نماها در نوشتار آکادمیک: مطالعهتردیدنماها و یقین "اي تحت عنوان ) در مقاله2012( 2سرهولت

ي کشور شجویان زبان انگلیسی سطح پیشرفتههاي نوشته شده توسط دانهاي جنسیتی در مقالهي تفاوت

نماها) تردید (تردیدنماها) و یقین (یقینه بررسی بسامد کلی استفاده از روش معرفتی براي بیان ب "سوئد

ي سوئدي پرداختند. هدف دیگر این نویسندگان بررسی ر آکادمیک دانشجویان سطح پیشرفتهدر نوشتا

توزیع  IMRAD بر اساس مدل هاها از لحاظ ساختاري در مقالهکنندهاین نکته بود که چگونه این تعدیل

-عهد به استفاده از اطالعات گزارهاند. سرهولت به این نتیجه رسید که زنان بیشتر از مردان خود را متشده

- نماها استفاده میدیدنماها به مراتب بیشتر از یقیندانند اما هم مردان و هم زنان از تراي فراهم شده می

هاي دیگر مقاالت ز بخشبیشتر ا بحثو  مقدمههاي نماها در بخشکنند. همچنین، تردیدنماها و یقین

  آکادمیک ظاهر شدند. 

- عنوان فراگفتمان تعاملی در چکیدهنما بهتردیدنما و یقین"اي تحت عنوان ) در مقاله2014( 3کاندو

- هاي دانشجویان دکتراي رشتههاي رسالهاز طریق تحلیل چکیده "ي ادبیاتهاي دکتراي رشتههاي رساله

ي ادبیات ) به بررسی فرهنگ نوشتار در حوزه2005( 4بندي فراگفتمان هایلندت با استفاده از طبقهي ادبیا

ي دکتراي ادبیات از تردیدنماها سه برابر حقیق نشان داد که دانشجویان دورهادبیات پرداخت. نتایج این ت
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اهایشان تا حدي داراي کنند که ادعو تنها زمانی که اطمینان حاصل مینماها استفاده کرده یقینبیشتر از 

  نمایند. نماها استفاده میك عمومی است از یقیندر

هاي تحقیقاتی نماها در مقالهتردیدنماها و یقین"ي خود به نام ) در مقاله2015( 1سالیچا و همکاران

 نماها به عنوان عواملی مهم درسی استفاده از تردیدنماها و یقینبه برر "ي کارشناسیدانشجویان دوره

شوند، پرداختند. نتایج تحقیق ها میموجب افزایش و یا کاهش قدرت جملهگفتمان نوشتار آکادمیک که 

الوه بر این، دانشجویان نما وجود دارد. عپنج نوع تردیدنما و سه نوع یقین این نویسندگان نشان داد که

دند تا بدین طریق بتوانند ریسک نماها از تردیدنماها استفاده کرهاي تحقیقاتی خود بیش از یقیندر مقاله

برند هویت نویسندگی و درحالیکه نظر خود را به پیش میتر جلوه کرده خالفت را کاهش داده، مودبم

خود را پنهان نمایند. با این وجود، دانشجویان به منظور نشان دادن اصالت تحقیقشان و همچنین در 

  نماها استفاده کردند.مند است، از یقینمی بهرهکه ادعاهایشان از درك عموزمانیکه اطمینان دارند 

بردن به نماها و ناپیدایی واژگانی: پیتردیدنماها، یقین"اي تحت عنوان ) در مقاله2000( 2هایلند

پردازد که موارد استفاده شده توسط به بررسی این دیدگاه می "آکادمیک هايکنندگان در متنتعدیل

-نماها نامیده میدیدنماها و یقینمواردي که به طور معمول تر-اهایشان ندگان به منظور تعدیل ادعنویس

) 1996( 3اي که لُوپدیده گان غیربومی نادیده انگاشته شوند.ممکن است در واقع از سوي خوانند - شوند

نماها، دهد که در مقایسه با یقیننامد. نتایج تحقیق وي نشان میمی "ي ناپیدایی واژگانیفرضیه"آن را 

 تردیدنماها ناپیداتر به نظر رسیدند.   

شناسی و بازاریابی شناسی، زباني زیستفاده از فراگفتمان را در سه رشتهت) است 1999هایلند (

-شناسی استفاده از عبارتي زیستحلیل نشان داد که نویسندگان حوزهمورد بررسی قرار داد. تجزیه و ت

 دند.دااحتیاطی را در متون خود ترجیح میهاي 
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The aim of this study was to investigate the frequency of  hedges and boosters that are 

metadiscourse features, used in Persian and English articles inorder to find out whether 

there is a significant difference between the use of these features in Persian and English 

articles or not. For this purpose, 120 articles in both Persian and English including 

economics, medicine, agriculture, computer, law and psychology were randomly chosen. 

The selected articles were all chosen from valid websites such as SID. The corpus was 

analyzed according to Hyland's (1998) metadiscourse model and by the use of the non-

parametric test of Chi- square. The result of this study showed that more hedges were used 

in English articles and there was a significant difference in the frequency of these words. 

On the other hand, there was a different result for boosters. The result made it clear that 

more boosters were used in Persian articles. 
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