
____________________________ 
 9/6/1394تاريخ پذيرش:       23/6/1393تاريخ دريافت: 
   yazdani.sarah@mail.um.ac.ir              2. sh-sharifi@ferdowsi.um.ac.ir .1  :پست الكترونيكي

3. mah_elyasi@yahoo.com              

  1395پاييز و زمستان  -15پژوهشي، شمارة پياپي -هاي خراسان، دانشگاه فردوسي مشهد، علميمجلة زبانشناسي و گويش
 

  1، ايران )شناسي دانشگاه فردوسي مشهد، مشهدسارا يزداني(كارشناس ارشد زبان
  2) ، نويسنده مسوؤل، ايرانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد، مشهدشهال شريفي(دانشيار زباندكتر 

  3، ايران)شناسي دانشگاه فردوسي مشهد، مشهداستاديار زباندكتر محمود الياسي ( 
  

ي ههاي انگليسي و فارسي در مورد حادثهاي اخبار روزنامهاي فراگفتمانبررسي مقايسه
  سپتامبر يازده

   

  چكيده
در اخبار مربوط به حادثة  و انواع آن، پژوهش حاضــر با هدف بررســي كاربرد فراگفتمان   

ــپتامبر در روزنامه يازده ــده اســت. اخبار روزنامه س ــي انجام ش هاي هاي انگليســي و فارس
هاي فارســـي برگرفته از آرشـــيوهاي خبري موجود در اينترنت و اخبار روزنامه انگليســـي

هاي موجود در آرشــيو كتابخانة آســتان قدس رضــوي هســتند. شــيوة زنامهمســتخرج از رو
ــاس نمونهگردآوري داده ــناخته بودن و نيز    هاي تحقيق براس ــان، ش ــي آس ــترس گيري دس

دهد كه در متون خبري هاي پژوهش نشــان ميها اســت. يافتهكثيراالنتشــار بودن روزنامه
سي از انواع فراگفتمان    سي و فار ستفاده انگلي سامد       ها ا ست؛ اما در نحوة توزيع و ب شده ا

ــباهت هاي موردها در روزنامهفراگفتمان ــي دو زبان، شـ ــاهده ها و تفاوتبررسـ هايي مشـ
، عوامل تعاملي در مقايسه با عوامل تبادلي، بيشتر مجذور خيشود. براساس نتايج آزمون مي

ــده در اخبار به   ــاس نتايج اين آزمون، از بين  كار برده شـ هاي فراگفتمان   زيرمقوله  اند. براسـ
  اند. ازها  داشته كاربرد را در هر دو گروه از روزنامهها بيشترين  نماييتعاملي، گذارها و گواه

ــي و  آميز، نقشراگفتمـان تبـادلي، عبـارات احتيـاط    هـاي ف ميـان زيرمقولـه   نمـاي نگرشـ
  اند.ها باالترين ميزان بسامد را دارا بودهكنندهتقويت

يدواژه  ثة        ها كل حاد ند،  هايل گارة  مان، ان تامبر،  يازده : فراگفت ــپ مه   سـ نا ــي،  هاي روز انگليسـ
 .فارسي هايروزنامه
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  مقدمه .1

 كارگيري ابزارهايشناسان به آن عالقه دارند، بررسي نحوة به   هايي كه زبانيكي از موضوع  
ست؛   زباني در ارتباطات و چگونگي  سطح جامعه ا به اين مفهوم كه چگونه  انتقال اطالعات در 

ــنده  ــامان      يا  نويسـ كند و چگونه مخاطب آن را     دهي ميگوينده، پيام خود را براي مخاطب سـ
نمايد. يكي از اين ابزارهاي زباني كه نقش مهمي در برقراري ارتباط دارد،  دريافت و تفســير مي

ست.   ست كه ميان ا ييازآنجافراگفتمان ا المي صورت ك فراد بهكه زبان همواره نتيجة تعامالتي ا
ــوند، مي بيان مي  ــكل  شـ ــت.   توان فراگفتمان را راهي براي ابراز و شـ گيري اين تعامالت دانسـ
ــود تا برقراري ارتباطميان، توجه به نقش خواننده باعث ميدراين ــاده ،ش ــورت گيرد و س تر ص

ود، ده شــزمينة خواننده و آنچه بايد براي وي توضــيح دانويســنده با درنظرگرفتن دانش پيش
ست يابد.   راحت ست، د سته  تر به هدف نهايي خود كه انتقال پيام ا ندي  بجديدترين تعريف و د

صر       صطالح فراگفتمان به عنا ست كه ا از مقولة فراگفتمان به كن هايلند تعلق دارد. وي معتقد ا
ه و ددهي به متن، راهكارهاي نويسن شود كه براي سامان  اي اطالق ميشناختي خودانديشيده  زبان

  ).2005شود (هايلند، مخاطب درنظر گرفته مي

  اهميت و ضرورت انجام پژوهش.  1 .1
ــتر تحقيقات انجام   ــتر به         در بيشـ ــده درزمينة كاربرد فراگفتمان در مطالعات زباني، بيشـ شـ

شده   ويژه در مهارتهاي آموزشي كاربرد اين اصطالح، به  جنبه هاي نوشتاري زبان دوم پرداخته 
رو، در  ازاين .آن در رسانه، با وجود اهميت بسيار آن توجه جدي نشده است    است و به كاربرد  

سعي بر آن است تا      سه و بررسي تفاوت  پژوهش حاضر  شباهت با هدف مقاي هاي موجود ها و 
سي     كارگرفتههاي بهميان فراگفتمان سي و انگلي سي يكي از گون  ،شده در اخبار فار هاي هبه برر

  امه، پرداخته شود. يعني روزن ،خاص رسانة جمعي

  اهداف و كاربرد پژوهش . 2 .1
درزمينة كاربرد فراگفتمان در رســانه، توجه جدي  تر ذكر شــد، به پژوهشطوركه پيشهمان

كارگيري ابزارهاي زباني با هدف انتقال اطالعات در  هاي بهحاضــر، شــيوهنشــده اســت. درحال
ــت كه گاه موجگونههاي محلي يا ملي، بهروزنامه ــت مطلب مي اي اس ــوء برداش ــود يا ب س ش
دنبال  قدري واضــح و صــريح اســت كه اعتراض مخاطب را بهها بهداري و ســوگيري آنجانب
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هاي خاص رسانة   رو، در پژوهش حاضر سعي بر آن است تا به بررسي يكي از گونه    دارد؛ ازاين
ها در متون خبري ها و انواع آنجمعي؛ يعني روزنامه، با هدف بررســـي نحوة كاربرد فراگفتمان

 هاي فارسي و انگليسي پرداخته و به اهداف زير توجه شود:زبان

  ها در اخبار فارسي؛. كاربرد فراگفتمان1
  ها در اخبار انگليسي؛ . كاربرد فراگفتمان2 
ده در  ش كارگرفتههاي بههاي موجود ميان فراگفتمانها و شباهت . مقايسه و بررسي تفاوت  3 

  گليسي؛ اخبار فارسي و ان
مان،  چون فراگفتهم ابزار زباني يك  كمك  توان به در باب كاربرد پژوهش بايد گفت كه مي       

  نگاري را در كشور فراهم كرد.  هاي روزنامهروش زمينة پيشرفت

  هاي پژوهشسؤال. 3 .1
  گيري اين پژوهش، پاسخ به سؤاالت زير است:مبناي شكل

مان  1  يان انواع فراگفت چه   . ازم مان ها،  به    فراگفت تامبر در    يازده هايي در اخبار مربوط  ــپ سـ
  كار برده شده است؟زبان بههاي انگليسي و فارسيروزنامه

  ها به چه ميزان است؟. بسامد هريك از اين فراگفتمان2
سي و  هاي انگليسپتامبر در روزنامه  يازدهها در اخبار مربوط به . آيا ميان كاربرد فراگفتمان3

  تفاوت معنادار وجود دارد؟زبان فارسي

  ها و مشكالت پژوهشمحدوديت .4. 1
ــائل عمده طوركلي، ميبه  ــكالت و مس ــت، به اي كه پيشتوان از مش روي اين پژوهش اس

سي به همة روزنامه      ستر شواري د سي   د سي و فار   سپتامبر  يازدهزبان درمورد حادثة هاي انگلي
هاي منتشرشده در روز بعد   د كه تمامي روزنامهاشاره كرد. در آغاز، هدف نگارنده اين بو  2001

  هاي واردشده عليه ايران و نبوددليل تحريمسپتامبر، بررسي كند؛ اما به 12از اين حادثه را؛ يعني 
شد، ازميان  روزنامه        شور با سي به فردي كه قادر به تهية اين روزنامه در خارج از ك ستر  هايد

ــي  ــي و فارس ــار  هاي تحقيق، روزنامهنگي در داده، با هدف هماهموجود انگليس هاي كثيراالنتش
شدند. درمورد روزنامه   شت دسترسي   دليلزبان بايد گفت كه بهليسي هاي انگبررسي  ن به همة ندا

سي  صـفحات موجود در آرشـيوهاي اينترنتي سـايت هاي خبري، تنها صـفحات اول آن     ها برر
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چيني و نگارش صــفحة اول  ت در صــفحهدليل تفاوزبان نيز بههاي فارســيشــدند. در روزنامه
    وتحليل شدند.الملل تجزيهروزنامه، صفحات حوادث و بين

  پيشينة پژوهش  .2

ميالدي به فراگفتمان توجه چنداني نشــد؛ اما در اواســط  1970تا  1960هاي در طول ســال
شــناســي، به آن توجه شــد و طيف شــدن اين اصــطالح در مطالعات كاربردبا مطرح 1970دهة 

 -دليل نقش مهم متون علميبه -را  ويژه در حوزة گفتمان نوشتاري وسيعي از مطالعات زباني به 
ا هاما تنها تعداد اندكي از محققان به پژوهش در زمينة كاربرد فراگفتمان خود اختصـــاص داد.به

  اند.در روزنامه پرداخته
ــي بين2003(1دافوز ميلنه  ــپانيايي     2تايمز زباني، روزنامة بريتانيايي      ) در نگرشـ و روزنامة اسـ

ــياســـي در فرهنگ خود را كه به 3الپائيس ــته و معتبر لحاظ موقعيت و تأثير بالغي و سـ برجسـ
دهد كه عناصـر فراگفتماني در هر دو روزنامه  هاي تحقيق نشـان مي يافته .هسـتند، بررسـي كرد  

ــاهده مي  ــوند؛ اما نحوة توزيع و كاربرد آن   مشـ ــترين م  شـ يزان كاربرد  ها متفاوت اســـت. بيشـ
نما يتنماهاي قطعنماهاي نگرشي و نقش آميز، نقشترتيب شامل عبارات احتياط ها، بهفراگفتمان

ــت. دراين يان، عبارات احتياط   اسـ به م قدرت     آميز  عامل فراگفتماني  مطرح   يمند و مؤثر عنوان 
  شدند.

مي و كيفي بخش  صــورت ك) به2007زاده (نگاري، عبداهللادر تحقيقي ديگر درزمينة روزنامه
ستفاده از چارچوب كاپل( وي  .ها را مورد ارزيابي قرار دادسرمقالة روزنامه  ) به تعيين 2002با ا

ــد.     هاي موجود در كاربرد زير  تفاوت  مقوالت فراگفتماني، در اين دو گروه روزنامه پرداخته شـ
شان داد كه معناهاي رمزگونه و عبا  سي، و عبارات   يهاآميز در روزنامهرات احتياطنتايج ن انگلي

  اند.كار برده شدههاي فارسي بيشتر بهتأكيدي در روزنامه
هاي بينافردي انجام دادند  ) پژوهشي با هدف بررسي نقش فراگفتمان  2010ريا (نوريان و بي

ــامد فراگفتمان        و ــي تفاوت در كاربرد و ميزان بسـ دو روزنامة معتبر ايراني و   در ها  به بررسـ
كايي تهران  ند تايمز  تايمز و نيويورك آمري ته  پرداخت ياف ــيفي يها .  حليلي ت -اين پژوهش توصـ

                                                            
1 Dafouz-Milne 
2 The Times 
3 El pa 
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فردي در هر دو گروه هاي بينادهد كه فراگفتماننشان مي) 2003( براساس مدل پيشنهادي دافوز 
ــيري بهها وجود دارند و تفاوت موجود، بهاز داده اي هدليل اولويتويژه در كاربرد عبارات تفس

هاي ژانربيناد و ميزان تجربة نويسندگان ايراني در   ن ايراني و آمريكايي، سنت فرهنگي نويسندگا 
  كاربرد زبان خارجي است. 

گل    ــمي و  له  2012پرور (هاشـ قا مان        ) در م كاربرد فراگفت عة  طال هدف م با  هاي متني و  اي 
نا  ــي  بي به بررسـ ــال      38فردي،  تايج اين تحقيق . پرداختند  2012خبردربارة رويدادهاي سـ با   ن

ــان مي ) 1985كارگيري چارچوب كاپل (    هب  ــامد فراگفتمان    نشـ ها در متون خبري  دهد كه بسـ
ــترين كاربرد را فراگفتمان     مختلف در روزنامه   متني  هاي هاي ايراني متفاوت بود. در اخبار، بيشـ

هاي متني، عبارات روايي و عبارات تفســيري، ها، رابطمقوالت فراگفتمانداشــتند و ازميان زير
  .يب بيشترين كاربرد را در انواع خبر داشتندترتبه

  مباني نظري .3

عاني پذيرفتن از تفاوت ميان عناصر انديشگاني، متني و م مباحث مرتبط با فراگفتمان با تأسي 
كه از  ته اسهاي متفاوتي ارائه شدبنديبينافردي كه هليدي مطرح كرد، درقالب تعاريف و طبقه

ــيفرين1975( 3به مير  يمتوانها مي آن يجمله  -2002( 6)، كاپل1981( 5)، ويليامز1980( 4) ، شـ
  .كنيم) اشاره 2004( 8) و هايلند و تس3198( 7)، كريسمور1985

ــاير محققان، هايلند و تس     ــه با   ) اين ايده را كه فراگفتمان    2004( برخالف سـ در مقايسـ
 ند كههســت اعتقادبر اين ها آن .اي و ثانوي اســت، رد كردندعاملي حاشــيهمحتواي اصــلي متن 

ساير اجزا ب  يابزار، فراگفتمان متني« سوب نمي  ابراي ارتباط ميان  لكه خود ب ؛شود يكديگر مح
ــت و موجب ارتباط متن با بافت، درنظرگرفتن نياز خواننده، درك           يعامل  مهم در اين معنا اسـ

 »تا آن اسكردن موقعيت مرتبط بلحاظ زمينه در متن ودرست از متن، دانش موجود، دانش پيش
  .)161 (ص.

                                                            
3 Meyer 

4 Schiffrin 
5 Williams 

6 Kopple 

7 Crismore 

8 Hyland & Tse 
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ــنهادي هايلند ( ــود كه بر ) چارچوبي عملكردي در بافت درنظر گرفته مي2005مدل پيش ش
ــازي محتواي گزاره  ــوع از         جداسـ اي از كاربرد فراگفتماني تأكيد ندارد. با اينكه اين دو موضـ

ــت متن كمك مي           ــتند؛ اما با كمك يكديگر به خواننده در درك درسـ كنند.   يكديگر مجزا هسـ
ــامل چندين ي) ارائه كرد، داراي دو حوزة كلي اســـت كه هر2005( چارچوبي كه هايلند ك شـ

  شود:زيرمقوله مي
بردارندة آگاهي نويســنده از حضــور ، عناصــر فراگفتمان در: در اين حوزه. عوامل تعاملي1

ه خواننددهي به متن و محدودكردن آن با هدف رفع نياز خواننده هستند و هدف نويسنده، شكل
ــيوه    ــت؛ بنابراين، در اين حوزه، منابع فراگفتماني ش ــر متن اس ــراس هاي و راهنمايي وي در س

  مقوله است:داراي پنج زير دهند. اين حوزهدهي گفتمان را خطاب قرار ميسازمان
: عناصـــري هســـتند كه شـــامل افزايش، تضـــاد و مراحل نهايي در گفتمان 9هاگذار. 1. 1
  .برآن، ولي، بنابراينالوهعمانند: ، باشندمي

ا عناصري كه طرح كلي ساختار متن يهاي متن : بيانگر محدوديت10نماهاي قالبينقش. 2. 1
  .هدف من در اينجا بيان ... ، درنتيجهمانند:  ،دهند، هستندرا تشكيل مي

آوردن عناصــر هاي متن و فراهم: اطالعات ســاير قســمت 11متنينماهاي دروننقش. 3. 1
وركه در باال ذكر  طدر بخش، همانمانند:  ،عهده دارندر دســـترس براي خواننده را بهاضـــافي د

        .... شد
ــتند و از     را بيان مي  : منابع اطالعاتي  ها نمايي  گواه.4. 1 كنند كه در متن جاري موجود نيسـ

  ....  دايكطبق نظر ونمانند:  ،اندجاي ديگر گرفته شده
شانگر بازگوي   : معناهاي رمزگونه. 5. 1  و تكرار اطالعات انديشگاني  يعناصري هستند كه ن
  .ديگرعبارتبهمانند:  ،باشندمي

ــيوه . عوامل تبادلي2 ــامل ش ــنده با مداخله و اظهارنظر  هايي مي: ش ــوند كه در آن نويس ش
سنده و خواننده مي  سنده  درمورد پيام، به هدايت تعامل ميان نوي پردازد. در اين مقوله، هدف نوي

  كردن خواننده است.بيان نگرش شخصي و تالش در لحاظ

                                                            
9 Transition 

10 frame Marker 

11 Endo phoric Markers 
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  مقوله است:اين حوزه حاوي پنج زير
سنده درارائة اطالعات گزاره   آميز: بيانگر اطمينان. عبارات احتياط1. 2 شتن نوي س ندا ، تاي ا

  .دربارة، احتماالًمانند: 
 ،ندباش ارائة مطلب مي : عناصري هستند كه بيانگر اطمينان نويسنده از   12هاكننده. تقويت2. 2

   .واضح است كه، مشخصاًمانند: 
سنده از اطالعات گزاره   . نقش3. 2 شي: بيانگر ارزيابي و تخمين نوي ستن نماهاي نگر  ،داي ه

  ....  برانگيز است كهموافقم كه ... ، تعجبمانند: 
صر به 13نماهاي ترغيبي. نقش4. 2 شكار خواننده را خطاب قرار مي : اين عنا هند و با دطور آ

 بينيد ... ، توجه كنيد كه ... ، درنظر بگيريد كه      طوركه مي همان مانند:    ،كنند وي ارتباط برقرار مي 
  ...؛

صر 14ها. خودبياني5. 2 سنده درقالب       ي: عنا شانگر ميزان حضور نوي ستند كه ن ضمير اول  ه
  .مان، درخواست من: من، ما، كشورمانند د،شخص يا ضماير ملكي هستن

  شپژوه روش .4

خبر  120متن خبري انگليسي،   200هاي تحقيق، ازميان در اين پژوهش، براي بررسي سؤال  
ــي،   187و ازميان   ــدند. نحوة انتخاب اين متون خبري      115متن خبري فارسـ خبر انتخاب شـ

شناخته        به سان،  سي آ ستر شار بودن (معروفصورت د ست. عل بودن) و كثيراالنت ت بودن بوده ا
گاران، ن، جلوگيري از تأثير مواردي نظير ســبك نوشــتاري روزنامهفيدرنظرگرفتن شــيوة تصــاد

راي از ب كارگيري ســليقه و ايدئولوژي خاص نويســندگان بر نتيجة نهايي تحقيق بوده اســت.به
ه، بهاي مشا ها، همانند ساير پژوهش هميان برداشتن اثر عدم برابري ميان متون خبري اين روزنام 

 واژه تعيين شد. 100متن خبري به ازاي هر 

ها ها و تحليل آنآوري دادهاي براي جمعدر تحقيق حاضــر، از شــيوة اســنادي و كتابخانه  
ست. داده     شده ا ستفاده  شيو  ا سي اين پژوهش برگرفته از آر س هاي انگلي ت هاي خبري اينترنتي ا

  شــده در آرشــيوهاي بايگانيهاي فارســي مســتخرج از روزنامه(رجوع به پيوســت الف). داده
                                                            
12 Boosters 

13 Engagement Markers 

14 Self Mention 
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ــت.  كتابخانة بنياد پژوهش ــوي اس ــتان قدس رض ــتفاده از داده هاي آس هاي اين پژوهش با اس
اند. براي بررســي تفاوت معناداري بين انواع فراگفتمان وتحليل شــدهتجزيه SPSS18افزار نرم

  )، استفاده شده است. Chi Square( مجذور خيهاي فارسي و انگليسي، از آزمون در روزنامه

  پژوهشهاي يافته .5

هد دهاي انگليسي و فارسي نشان مي   ها در روزنامهها از مقايسة فراگفتمان نتيجة بررسي داده 
سال    11فراگفتمان در متون خبري دربارة حادثة  1951نگاران از طوركلي، روزنامهكه به سپتامبر 
مان به فراگفت 813و  اســـتفراگفتمان مربوط به عوامل تعاملي  1138اند. اســـتفاده كرده 2001

ر شـــده دكارگرفتههاي بهعوامل تبادلي اختصـــاص دارد. فراواني و درصـــد فراواني فراگفتمان
  ها، در جدول زير نشان داده شده است:روزنامه

  

  هاي انگليسي و فارسيها در روزنامهفراواني و درصد فراواني انواع فراگفتمان )1(جدول 
انواع
هافراگفتمان  

درصد فراوانيفراواني
 انگليسيفارسيانگليسيفارسي

% 34/58% 47466465/41تعاملي  
% 27/60% 32349072/39تبادلي  
%100%7971154100مجموع  

  
ــي تفاوت معناداري احتمالي ميان كاربرد فراگفتمان       مجذور خي نتيجة آزمون   اي ه از بررسـ

 مجذور خيدهد كه مقدار آمارة هاي انگليســي و فارســي نشــان ميتعاملي و تبادلي در روزنامه
سطح معناداري آزمون (    847/55برابربا  ست و  شد؛ بنابراين، بايد  مي 05/0) كمتر از  000/0ا با

 ها در متون خبري انگليسي و فارسي تفاوت معنادار  گفت كه در كاربرد دو دستة كلي فراگفتمان 
سه  زبان در مقايهاي انگليسي زنامههاي تعاملي در رووجود دارد. بدين معنا كه كاربرد فراگفتمان

  زبان بيشتر است.هاي فارسيبا روزنامه

  هاي انگليسي و فارسيهاي عوامل تعاملي در روزنامهزيرمقوله. 1. 5
ــي تفاوت معناداري احتمالي ميان زيرمقوله       هاي عوامل تعاملي در متون خبري    براي بررسـ

ها در جدول آماري زير فراواني اين فراگفتمانهاي انگليسي و فارسي، فراواني و درصد   روزنامه
    ارائه شده است:
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  هاي انگليسي و فارسيهاي فراگفتمان تعاملي در روزنامهفراواني و درصد فراواني زيرمقوله )2(جدول

 فراگفتمان تعاملي
درصد فراوانيفراواني

 انگليسيفارسيانگليسيفارسي
% 31/42 398 270 گذارها  38/62 %  

نماهاي قالبينقش  6 9 40%  60 %  
متنينماهاي دروننقش  0 3 0 100%  

هانماييگواه  180 249 95/41 %  04/58 %  
% 26/78 5 18 معناهاي رمزگونه  73/21 %  

%100 664 474 مجموع  100%  
      

كاربرد زيرمقوله       مجذور خي نتيجة آزمون   مالي در  ناداري احت فاوت مع ــي ت هاي  از بررسـ
شان مي     تعاملي در روزنامه هايفراگفتمان سي ن سي و فار مجذور  دهد كه مقدار آمارة هاي انگلي

سطح معناداري آزمون (   276/15برابر با  خي ست و  شد؛ بنابراين،  مي 05/0) كمتر از  004/0ا با
، هاي تعاملي در متون خبري انگليسي و فارسيهاي  فراگفتمانبايد گفت كه در كاربرد زيرمقوله

  ر وجود دارد.  تفاوت معنادا
ــيده   هاي زير درقالب كلماتي كه زير آن     هايي از كاربرد گذارها، در مثال     نمونه  ها خط كشـ

  شده، نشان داده شده است:
1 – In addition, a firefighters union official said he feared half of the 400 

fighters who first reached the scene had died in rescue efforts at the Trade 
Center (The Gazette, September 12th, 2001).  

ي قبلي در  با جمله   "in addition" نگار در اين جمله با كاربرد قيد     )، روزنامه  1در مثال ( 
  شود.نمايد و با اين كار موجب ترغيب خواننده ميارتباط برقرار مي متن

بدون هدف، مردم را از محل ساختمان تجارت  وپليس در شهر نيويورك دستپاچه است  -2
شهر هدايت مي      شمال  شهر به  صحنة برخورد   CNNتلويزيون  وكند جهاني در جنوب  دائماً 

دهد (روزنامة قدس، تجارت جهاني را نشــان مي طبقه 110شــده به ســاختمان هواپيمايي ربوده
  ).1380شهريور،   21، 15ص. 

ي هابر افزودن مطلب به گزاره، عالوه»و«كارگيري حرف ربط نگار با به)، روزنامه2در مثال (
وجود آورد و خواننده را به خواندن ادامة مطلب ترغيب ها انسجام بهقبلي، سعي دارد تا ميان آن 

  كند.
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ــي ارائه   نماهاي قالبي    نقشهايي از كاربرد   ادامه، مثال  در  ــي وفارسـ در متون خبري انگليسـ
  شود:مي

١ –Finally, the mighty towers themselves were reduced to nothing (New 
York Times, September 12th, 2001). 

از نتيجة اين حمالت كه  ، خواننده را"finally"نگار با اســتفاده از قيد )، روزنامه1در مثال (
  سازد.هاي دوقلو است، آگاه مينابودي برج

تدا،  -2 ــاختمان بزرگ تجارت جهاني در       دو فروند هواپيماي ربوده   در اب ــده به دو سـ شـ
ــابت كردند و    ــاختمان پنتاگون برخورد كردند        پس از آن، نيويورك اصـ هواپيماي ديگر با سـ

  ).1380شهريور،  21، 14(روزنامة ايران، ص. 
ســير منطقي قضــايا را » ســپس«و » در ابتدا«نگار با اســتفاده از واژگان )، روزنامه2در مثال (

  براي خواننده شرح داده است.
  شود:در متون خبري انگليسي ارائه ميمتني نماهاي دروننقشاز كاربرد  يدر ادامه،  مثال

١ – Neither Bush nor Defense Secretary Donald Rumsfeld would name the 
terrorist organization (See BUSH on page 6A). (The Houston Chronicle, 
September 12th, 2001). 

ــتفاده از عبارت      )، روزنامه  1در مثال (  ، اطالعات  "see Bush on page 6A"نگار با اسـ
سازي مطلب ذكرشده؛ يعني، معرفي عامالن اين حمالت تروريستي، براي فاضافي را براي شفا  
  كند.خواننده فراهم مي
  د:شودر متون خبري انگليسي وفارسي ارائه ميها نماييگواههايي از كاربرد در ادامه، مثال

١ – "Today our nation saw evil". President Bush said in an address to the 
nation Tuesday night (The New & Observer, September 12th, 2001). 

ثال (  مه   1در م نا به    )، روز با  گار  عل   ن كا درمورد  ، از رئيس"said"كارگيري ف جمهور آمري
  كند.قول ميسپتامبر نقل 11حمالت 

حمله  :گفتيزيوني جمهوري آمريكا صبح ديروز در يك مصاحبة تلوجورج بوش رئيس -2
ــتي نبود؛ بلكه اعالم جنگ عليه آمريكا بود (روزنامة               به مراكز مهم آمريكا يك حملة تروريسـ

  ).1380شهريور،  21، 2آفتاب،ص. 
ــت و به  نگار گفتة رئيس  )، روزنامه  2در مثال (  جاي بيان نظر    جمهور آمريكا را ذكر كرده اسـ

  ن كرده است.خود دربارة اين حادثه، عقيدة جورج بوش را بيا
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ــي ارائه         در ادامه، مثال   ــي وفارسـ هايي از كاربرد معناهاي رمزگونه در متون خبري انگليسـ
  شود:مي

١ – Share speculators have failed to collect $ 2.5 m (₤ 1.7 m) in profits 
made from the fall in the share price of United airlines after the 11 September 
World Trade Center attacks (Independent, September 12th, 2001). 

كند تا با ارائة واحد پولي پوند نگار اهل انگلســتان اســت و تالش مي)، روزنامه1در مثال ( 
 سازي نمايد.تر است، شفافتر و ملموسبراي خوانندة خود روشن كه نسبت به دالر

گفت كه درپي حمالت در شهرهاي آمريكا، (ان اچ كي) شبكة تلويزيوني سراسري ژاپن  -2
ست (روزنامة اعتماد، ص.        شده ا شهرهاي آمريكا لغو  صد  شهريور،    21، 2تمام پروازها به مق

1380.(  
سري ژاپن     هنگار با ب)، روزنامه2در مثال (  سرا شبكة تلويزيوني  كاربردن حروفي كه مخفف 

سنده با اين كار امكاني            ست. نوي شبكه به چه نام معروف ا ست كه اين  ضيح داده ا ستند، تو ه
  آشنا سازد فراهم آورده است كه مخاطب را با اين نام

  هاي انگليسي و فارسيهاي عوامل تبادلي در روزنامهزيرمقوله .2 .5
هاي انگليســي و فارســي در كاربرد تفاوت معناداري احتمالي ميان روزنامه پيش از بررســي

ــد فراواني داده  زير هاي اين بخش از پژوهش، درقالب    مقوالت عوامل تبادلي، فراواني و درصـ
  شود:جدول آماري زير ارائه  مي

  

انگليسي و فارسيهاي هاي عوامل تبادلي در روزنامهفراواني و درصد فراواني زيرمقوله )3(جدول   

  فراگفتمان تبادلي
  درصد فراواني فراواني

  انگليسي  فارسي انگليسي فارسي
  % 18/57  % 81/42 203 152 آميزعبارات احتياط

  % 93/57  % 06/42 73 53 هاكنندهتقويت
  % 61/52  % 38/47 131 118 نماهاي نگرشينقش
  %100  0 67 0 نماهاي ترغيبينقش

  %100  0 16 0 هابيانيخود
  %100  %100 490 323 مجموع

  

سي تفاوت معناداري احتمالي ميان روزنامه  مجذور خينتيجة آزمون  سي و  از برر هاي انگلي
ر  مجذودهد كه مقدار آمارة هاي تبادلي، نشــان ميهاي فراگفتمانفارســي ازنظر كاربرد زيرمقوله
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سطح معناداري آزمون (   514/62برابر با  خي ست و  شد؛ بنابراين،  مي 05/0) كمتر از  000/0ا با
له                 كاربرد زيرمقو با  طه  ــي در راب فارسـ ــي و  يان متون خبري انگليسـ كه م فت  يد گ هاي  با

اي  ه هاي تبادلي، تفاوت معنادار وجود دارد. بدين معنا كه اين زيرمقوله در روزنامه           فراگفتمان 
  كار رفته است.زبان بههاي فارسيان بيشتر از روزنامهزبانگليسي

در متون خبري انگليســـي وفارســـي ارائه  آميزعبارات احتياطهايي از كاربرد در ادامه، مثال
  شود:مي

١ – The attacks seemed carefully coordinated (The New York Times, 
September 12th, 2001). 

، بيانگر امكان و احتمال انجام كاري است. در اين جمله، "seem" )، كاربرد فعل 1در مثال (
ــاسبه ــوع بهدليل حس ــتند، از فعل  بودن موض ــتفاده از قيدهايي كه بيانگر احتمال هس جاي اس

شده است تا عالوه      ستفاده  سبك رسمي نوشتار نيز رعايت    شناختي ا بر بيان ابهام در ارائة خبر، 
  شود.
ر و تهاي پيشــرفتهكار گروه احتماالً آيد ونميالدن برادي نظير بنگونه حمالت از افراين -2
 هايها و مأموران فرودگاهاز افراد ازجمله خلبان عداديت رسدبه نظر ميتري است؛ چرا كه منظم

شهريور،   21، 11در آن همكاري داشته باشند (روزنامة همشهري، ص.     ممكن است آمريكا نيز 
1380.(  

ــدنظر ميبه «، فعل  »احتماال «كارگيري قيد   نگار با به   روزنامه  )، 2در مثال (   و» تعدادي «، »رسـ
صورت احتمالي بيان كرده است تا با توجه به   ، ارتباط ميان اجزاي متن را  به»ممكن است «فعل 

سي    يان دليل برنگ كند تا بهسپتامبر، رابطة خود با گزاره را تا حد امكان كم  11بودن حادثة سيا
  خود موردانتقاد و مخالفت قرار نگيرد.عقايد 

  ود:شها در متون خبري انگليسي وفارسي ارائه ميكنندههايي از كاربرد تقويتدر ادامه، مثال
١ – The death toll was unknown, but undoubtedly catastrophic (The 

Chicago Tribune, September 12th, 2001). 
شاره مي )، به چگونگي 1در مثال ( كند كه نگار با اينكه اعالم ميشود و روزنامه انجام عمل ا

شته  شبهه   "undoubtedly"كاربردن قيد شدگان اطالعي ندارد، اما به از تعداد ك شك و  ،  جاي 
گذارد و احساسات مشترك خود با خواننده را آميز بودن اين رويداد باقي نميرا در ميزان فاجعه
  دهد.مخاطب قرار مي
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كا جورج بوش  رئيس -2 نان    جمهوري آمري عه        با اطمي فاج عامالن اين  با  كه  اعالم كرد 
  ).1380شهريور،  21، 15برخورد خواهد شد (روزنامة قدس، ص. 

ستفاده از  )، روزنامه2در مثال ( مهور ج، ميزان تعهد و قطعيت نظر رئيس»با اطمينان«نگار با ا
  كند.بيان مي آمريكا را دربارة دستگيري عامالن اين حادثه

نماهاي نگرشــي در متون خبري انگليســي وفارســي ارائه هايي از كاربرد نقشدر ادامه، مثال
  شود:مي

١ – The United States will hunt down and pursue those responsible for 
these cowardly actions (Akron Beacon Journal, September 12th, 2001). 

ــتفاده از قيد      روزنامه  )، 1در مثال (  ، نگرش خود را در واكنش به  "cowardly"نگار با اسـ
ستفاده از عبارت    كند. در اين جمله روزنامهسپتامبر بيان مي  11حمالت  ضمني با ا نگار به طور 

"United States" كند تا خواننده را از نگرش منفي خود نسبت به موضوع آگاه كند.تالش مي  
شنگتن و نيويورك،         مركز اق ترينمهم -2 شهرهاي وا سياسي و اقتصادي اين كشور در  تدار 

  ).1380شهريور،  21، 8ريخت (روزنامة آفتاب، ص. هم فرودر يك حملة انتحاري در
اي ر نكتهبر تأكيد ب، عالوه»ترينمهم«كارگيري صفت تفصيلي   نگار با به)، روزنامه2در مثال (

ــبت به مو    ــاختمان  خاص در متن، نگرش خود را نسـ ها در جامعة آمريكا مطرح     قعيت اين سـ
  كند.مي

  شود:نماهاي ترغيبي در متون خبري انگليسي ارائه ميدر ادامه، مثالي از كاربرد نقش
١ – As we huddled in shock around our television sets, most of us agreed 

on what we watching: our second Pearl Harbor (The Seattle Times, 
September 12th, 2001). 

ــماير نگار با به)، روزنامه1در مثال ( ، با "our"و صــفت ملكي  "us" و "we"كارگيري  ض
ــترك خود و خواننده عنوان عضــوي از جامعه و مدنظر قراركردن خود بهمعرفي دادن دانش مش

ا در جريان جنگ جهاني دوم با     ه ژاپني برد. در اين حادثه  نام مي   "Pearl Harbor"ازحادثة   
ي خود به مراكز حســاس آمريكا، هزاران تن از مردم اين كشــور را كشــتند.  ي غافلگيرانهحمله

  ازد.سكند و او را با خود همسو مينگار با خواننده ايجاد همبستگي مياين ترتيب روزنامهبه
  شود:ارائه مي ها در متون خبري انگليسيدر ادامه، مثالي از كاربرد خودبياني

1 – We were concerned about whether there were people in the building 
when it happened (Journal & Courier, September 12th, 2001). 
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ضمير  نگار با به)، روزنامه1در مثال ( شاره ، به خبر"we"كارگيري  دارد كه درحال   نگاراني ا
ــماير تنها جامعة خبرنگاران را دربر           تهية خبر بودند و اين حا    ــاهده كردند. اين ضـ دثه را مشـ

  شود.گيرد و شامل خوانندگان و مخاطبان نميمي

  نتيجه گيريبحث و  .6

سؤال اول    سخ به  ضر هم بايد گفت كه يافته ،تحقيق در پا ستا با ياف هاي تحقيق حا هاي تهرا
ر فراگفتماني در هر دو  وي، عناصـــ پژوهش) اســـت كه براســـاس 2003پژوهش دافوز ميلنه (

سي و فارسي متفاوت    ها در روزنامهروزنامه وجود دارند؛ اما نحوة توزيع و كاربرد آن هاي انگلي
هاي تعاملي و تبادلي وجود داشته ، هر دو مقولة اصلي فراگفتمانهاي انگليسي است. در روزنامه 
ــت و در زير ها، نقش      اسـ گذار عاملي،  مل ت لة عوا قالبي،    مقو هاي  ما هاي درون  نقش ن ما متني، ن

ز، آميمقولة عوامل تبادلي، عبارات احتياطها و معناهاي رمزگونه مشاهده شدند. در زيرنماييگواه
ند. در  اكار برده شده ها بهبيانينماهاي ترغيبي و خودنماهاي نگرشي،  نقش ها، نقشكنندهتقويت

شده است و در    هاي تعمتون خبري فارسي، از دو گروه اصلي فراگفتمان   ستفاده  املي و تبادلي ا
گذارها، نقش      زير قالبي، گواه   مقولة عوامل تعاملي،  ها و معناهاي رمزگونه وجود      نمايي نماهاي 

 مقولة عواملمتني استفاده نشده است. در زير   نماهاي درونداشتند؛ اما درميان اين عوامل از نقش 
آنكه  ند؛ حالاكار گرفته شدهنماهاي نگرشي بهنقش ها وكنندهآميز، تقويتتبادلي، عبارات احتياط

ها هاند. با مقايسة اين يافتهاي فارسي استفاده شده ها در روزنامهبيانينماهاي ترغيبي و خودنقش
ــير كرد كه با توجه به تعريف فرا      توان اينمي ردي در اي كارب عنوان مقوله گفتمان به  گونه تفسـ

سند  سي ه، متن و خواننده، روزنامهبرقراري ارتباط ميان نوي شت نگاران انگلي ر توجه زبان به اين بي
عنايي گيرندة مفهوم و مبرها كه هريك دركارگيري انواع فراگفتمانكردند و تالش نمودند تا با به

سند شرايط پترتيب، با ارائة متني خوانندهاينهستند، در متون خبري اين رابطه را ايجاد كنند و به
مه       را براي نا ند. روز نده فراهم آور فاوت       درك بهتر خوان به ت جه  با تو گاران ايراني نيز  هاي  ن

ــتفاده نكرده ر متون ها داند؛ هرچند كاربرد آن فراگفتمانفرهنگي و زباني، از چند فراگفتمان اسـ
  ميزان كم بوده است. خبري انگليسي مشابه نيز به

شد، انواع فراگفتمان   طوركه پيشهمان شاره  سي به   تر ا سي و فار ار كها در متون خبري انگلي
شده  سامد آن برده  سؤال دوم   هايي وجود دارد. ها تفاوتاند؛ اما در ميزان ب سخ به   ،تحقيق در پا

عوامل  ها،و فارسي، ازميان دو مقولة اصلي فراگفتمان   در هر دو روزنامة انگليسي بايد گفت كه 
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شته    شترين كاربرد را دا شمي و گل  اند كه ازتعاملي بي ) در  2012پرور (اين لحاظ، با پژوهش ها
ــتا قرار دارند. اما ميزان به ــلي در روزنامهكارگيري اين مقولهيك راس ــيهاي اص و  هاي انگليس

  فارسي متفاوت است.
ساس يافته   سي ( برا سه با متون خبري  % 34/58هاي پژوهش، در متون خبري انگلي ) در مقاي

سي (  شان مي        )، از عوامل % 65/41فار ست كه اين ن شده ا ستفاده  شتر ا دهد اين نوع تعاملي بي
هاي قولهمهاي انگليسي اهميت بيشتري دارد. تفاوت در بسامد كاربرد زير   فراگفتمان در روزنامه

ها، در متون خبري انگليسي و فارسي نيز مشاهده شده است. در      اين دو مقولة اصلي فراگفتمان 
ــي روزنامه   گذارها (   كار رفته  هاي عوامل تعاملي به    مقوله ير، همة ز هاي انگليسـ ) % 58/59اند. 

ته       ــ كاربرد را داشـ مد  ــا ند و پس باالترين ميزان بسـ به ا مايي ترتيب گواه ازآن،  )، % 04/58ها ( ن
) % 45/0متني (نماهاي درون  ) و نقش% 75/0)، معناهاي رمزگونه (   % 36/1نماهاي قالبي (   نقش

  شده از طبقة عوامل تعاملي هستند. هاي استفادهفراگفتمان
سي نيز از تمام زير  ست. ازميان     مقولهدر متون خبري انگلي شده ا ستفاده  هاي عوامل تبادلي ا

مان  ياط    اين  فراگفت بارات احت كاربرد را در متن % 59/60آميز (ها، ع ــترين  هاي خبري  ) بيشـ
 9/48ها (كننده)، تقويت% 61/52نماهاي نگرشي (ترتيب نقشاند و پس از آن، بهانگليسي داشته

شــده در  هاي اســتفاده)، فراگفتمان% 27/3ها (بياني) و خود% 67/13نماهاي ترغيبي ()، نقش%
  اند.     هاي انگليسي بودهروزنامه

ستفاده از زير  هاي فارسي در مقايسه با روزنامه  در روزنامه اي همقولههاي انگليسي، ازحيث ا
ــباهتلي، تفاوتعوامل تعاملي و تباد    ــود. ازميان زيرهايي ديده ميها و شـ هاي عوامل مقولهشـ
) بيشترين ميزان  %41/40، گذارها (هاي انگليسي هاي فارسي همانند روزنامه تعاملي، در روزنامه
ــته ) % 79/3)، معناهاي رمزگونه (% 95/41ها (نماييترتيب  گواهازآن، بهاند و پسكاربرد را داش

اند و بوده هاي فارســيشــده در روزنامهكاربردههاي به) فراگفتمان% 26/1نماهاي قالبي (و نقش
ــي برخالف روزنامه   ــت. درميان     نماهاي درون  ، از نقشهاي انگليسـ ــده اسـ ــتفاده نشـ متني اسـ

ــي، عبارات         زيرمقوله  ــي همانند متون خبري انگليسـ هاي عوامل تبادلي، در متون خبري فارسـ
ــته     % 05/47آميز (احتياط  ــامد كاربرد را داشـ نماهاي   اند و پس از آن، نقش ) باالترين ميزان بسـ

شده در متون خبري  كارگرفتههاي به) فراگفتمان% 16/42ها (كننده) و تقويت% 38/47نگرشي ( 
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غيبي نماهاي ترزبان خود، از نقشنگاران ايراني برخالف رقباي انگليسي فارسي هستند. روزنامه  
  اند.  ها استفاده نكردهبيانيو خود

ند هاي تعاملي در متون خبري نقش بسـزايي دار توان نتيجه گرفت كه فراگفتمانبنابراين، مي
ساير زيرمقوالت اين عوامل    ها، بهنماييو گذارها و گواه سه با  ترتيب بيشترين كاربرد را در مقاي

ته  ــ يان  زير  داشـ ند. درم به     مقوله ا بادلي،  مل ت با  هاي عوا ياط ترتيب ع ماهاي  آميز، نقشرات احت  ن
ــي و  نده تقويت نگرشـ ــامد را در روزنامه       كن باالترين ميزان بسـ ته  ها   ــ يان    ها داشـ ما ازم ند؛ ا ا

ــامدترين نوع فراگفتمان بودهمتني  كمنماهاي درونگفتمان تعاملي، نقشهاي فرازيرمقوله ند.  ابس
ــيابيانيترغيبي و خودنماهاي تبادلي، نقش هاي فراگفتمانازميان زيرمقوله ر اندكي ها كاربرد بسـ

  اند. در متون خبري داشته
ارگيري كدر بسامد و به  رغم وجود تفاوتعليبايد گفت كه  ،تحقيق در پاسخ به سؤال سوم   

ــباهت       زيرمقوله  هايي نيز وجود دارد. با توجه به اينكه ميزان       هاي عوامل تعاملي و تبادلي، شـ
سه با تف شباهت  ست، ابتدا دربارة        ها در روزنامهاوتها در مقاي شتر ا سي بي سي و فار هاي انگلي

ــباهت ــپس، درمورد تفاوتها و تبيين آنشـ ــيح ميها و داليل وجود آنها و سـ دهيم.  ها توضـ
شان مي  يافته  ها، در متون خبريدهد كه از ميان دو مقولة اصلي فراگفتمان هاي پژوهش حاضر ن

اند. براي بررســي تفاوت معناداري كاربرد بيشــتري داشــته انگليســي و فارســي، عوامل تعاملي
سي، از آزمون     احتمالي ميان روزنامه سي و فار ستفاده كرديم   تك مجذور خيهاي انگلي متغيره ا

ــطح معناداري آزمون (   كه دربارة نحوة تعيين تفاوت    بود. ازآنجايي  05/0) كمتر از 000/0كه سـ
گذشته توضيح داديم، تنها به توضيح درمورد  بخشدر تفصيل به مجذور خيمعناداري و آزمون 

كارگيري عوامل تعاملي در متن موجب پردازيم. پيش از اين ذكر شد كه بهچرايي اين تفاوت مي
نگاران رو، روزنامهكند؛ ازاينشود و به خواننده در درك بهتر موضوع كمك ميدهي آن ميسامان

سيت حادثة     سا س    11با توجه به ح شيدن به  بر نظم، تالش كردند تا عالوه2001ال سپتامبر  بخ
له               ــئ ند. اين مسـ ماي مك ن ثه نيز ك حاد ــوع  نده از موضـ ــحيح خوان به فهم صـ اجزاي متن، 

طلب زبان به اين منگاران انگليسيميان، روزنامهدهد. دراينپذيري نويسنده را نشان ميمسؤوليت
اده  مقايسه با عوامل تبادلي، به ميزان بيشتري استف   اند؛ زيرا از اين عوامل در توجه بيشتري داشته  

وق سويي س  ها با ايجاد انسجام و پيوستگي در اخباري كه ارائه كردند، خواننده را به  اند. آنكرده
ــيرهاي موردنظر آندادند تا عالوه ونه با  گها را نيز برداشــت كنند. بدينبر درك بهتر اخبار، تفس
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اي خواننده، زمينهنظر قراردادن دانش پيشر كردند تا بتوانند با مدخواننده ارتباط بيشــتري برقرا
ــامد باالي عوامل تعاملي در               وي را به پذيرش نظرهاي خود ترغيب كنند. با توجه به ميزان بسـ

  رسد كه تنظيم گفتمان خبري بيشتر از ايجاد تعامل اهميت دارد.  نظر ميهاي انگليسي، بهروزنامه
ين تعاملي، گذارها بيشتر  هاي فراگفتمانمقولهو فارسي، درميان زير  ليسي هاي انگدر روزنامه

) 000/0نشان داد كه سطح معناداري آزمون ( مجذور خياند. نتيجة آزمون ميزان كاربرد را داشته
سي تفاوت معنادار    بود و در كاربرد اين زير 05/0كمتر از  سي و فار مقوله در متون خبري انگلي

شته ا  ست كه در روزنامه ست. اين تفاوت به وجود دا سامد   دليل اين ا سي، گذارها از ب هاي انگلي
ساير زيرمقوالت فراگفتمان تعاملي برخوردار بوده      سبت يه  شتري ن شين   ايهبخشاند. در بي پي

ترتيب، يناكنند و بهاشاره شد كه گذارها نقشي اساسي در ايجاد انسجام و پيوستگي متن ايفا مي
ــنده با    و، رنمايد؛ ازاين  مقوله، خواننده را در درك بهتر متن ياري مي   كارگيري اين زير به نويسـ

زبان، اولويت اول خود را فهم درست خواننده از متن و برداشت صحيح  نگاران انگليسيروزنامه
ــوع حادثه قرار داده   ــتفاده از گذارها تالش كردند تا به اين امر بهبود           وي از موضـ اند و با اسـ

شند.   شتار به    از داليل ديگر كاربرد زياد اين زيربخ سمي نو سبك ر ها امهكاررفته در روزنمقوله، 
ست. به  ستفاده از گذارها درقالب حروف ربط و عطف براي     ا شتاري، ا صورت نو طوركلي، در 

ــيار مهم جلوه مي     ــياري از اين عوامل، در     كند؛ حال  ايجاد رابطه ميان اجزاي متن بسـ آنكه بسـ
سان حذف مي   صورت گفتاري ح  ضوع يك شوند؛ بدون اينكه معنا و محتوا تغيير  تي باوجود مو

سد كه روزنامه نظر ميبراين، بهكند. افزون ستگي     ر سجام و پيو شتر از آنكه به ان نگاران ايراني بي
شند، از اين زير   شته با ساده متن توجه دا سوء مقوله براي  رداشت  بتركردن مطلب و جلوگيري از 

  اند.حادثه استفاده كردهخواننده از اين 
ــي، گواه مقولة پردومين زير ــي و فارس تيجة  اند. نها بودهنماييكاربرد در متون خبري انگليس

ــطح معنا    مجذور خي  آزمون ــانگر اين بود كه سـ بود؛  05/0) كمتر از 000/0داري آزمون (نشـ
تفاوت معناداري وجود   هاي انگليسي و فارسي  مقوله در روزنامهاساس، در كاربرد اين زير براين

ها در متون خبري انگليسي در مقايسه با متون خبري   نماييداشته است؛ زيرا، بسامد كاربرد گواه   
ــتر بوده اســـت. گواه   ــي بيشـ ته كار گرفها با هدف ارجاع به منابع ديگر، در متن به   نمايي فارسـ

نده با اين كار به متن خود اعتبار مي         مي ــ ــوند كه نويسـ ــد؛ ازاينشـ نگاران   رو، روزنامه  بخشـ
ول از قاساس خود، تالش كردند تا با نقل زبان براي ارائة اخبار و اثبات ادعاهاي گاه بيانگليسي 
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ان كه خوانندگ   ها را معتبر جلوه دهند. ازآنجايي   منابع موثق، به بيان نظرهاي خود بپردازند و آن     
ــتر تحت ــنگار آن را بهتأثير متني روزنامهدر رويارويي با چنين حوادثي بيش ت، وجود آورده اس

گذاري و شــوند، بنابراين، ارزشگيرند و درنهايت، محصــور تصــميم و نگرش وي ميقرار مي
اين  اي برخوردار است. با توجه به سپتامبر از اهميت ويژه  يازدهاعتباربخشيدن به خبر در حادثة  

ــپتامبر  يازده پس از حمالت ناحق،  به كه ايران  نكته   يكي از عامالن اين حادثه مورد    عنوان به  سـ
سؤول و   نگاران ايراني ترجيح دادند تا با نقلسوءظن قرار گرفت، روزنامه  قول از منابع آگاه و م

ــعي خاص، به ارائة خبر بپردازند و بدين      بدون طرف  گونه از رابطة خود با متن    داري از موضـ
شامل حال   تر جلوه دهند تا رنگبكاهند و نقش خود را در متون خبري كم مسؤوليت و تعهدي 

  ها شود و از عواقب احتمالي ارائة خبر دربارة اين حادثه جلوگيري كنند.آن
 نماهايهاي فراگفتمان تعاملي، نقشمقولههاي انگليســي و فارســي، درميان زير  در روزنامه

نشـــان داد كه ســـطح  مجذور خيمتني كمترين ميزان بســـامد را داشـــتند. نتيجة آزمون درون
مقوله در متون خبري بود و بنابراين، در كاربرد اين زير 05/0) بيشتر از  317/0معناداري آزمون (

شد. نقش      شاهده ن سي، تفاوت معناداري م سي و فار گونه كه از نام متني هماننماهاي درونانگلي
ساير قسمت   آن سنده از   برده ميكار ها در درون متن، بهها پيدا است،  براي ارجاع به  شوند. نوي

فاده مي        اين زير ــت ــاوير اسـ ها و تصـ يان متن، نمودار باط م له براي برقراري ارت با     مقو تا  ند  ك
خباري نگاران به ادليل اينكه روزنامهتر سازد. به ساختن متن، آن را براي خواننده قابل فهم شفاف 

ســت كه در ارائة اين اخبار از ســپتامبر ماهيتي توصــيفي دادند، الزم ني 11ســياســي نظير حادثة 
ــود؛ بنابراين، ارجاع به بخش       ــتفاده شـ ــد؛  هاي مختلف متن الزم نمي نمودار و جدول اسـ باشـ

نگاران از اين نوع فراگفتمان در ارائة خبرهاي خود استفاده نكردند. الزم است   رو، روزنامهازاين
ــيفي  ــود كه منظور از توص ــورت اطالعيبودن، ارائة خبر بهبيان ش ــت. اينكه در پژوهش  ص اس

،  اندكار بردهاند يا آن را بســيار اندك به نكردهمقوله اســتفاده نگاران از اين زيرحاضــر، روزنامه 
صيفي حادثة  به صيفي بودن اين حادثه را نمي      11دليل ماهيت تو ست. تو ر  توان به ژانسپتامبر ا

موالً درقالب جدول و نمودار هايي نظير شاخص بورس كه معروزنامه تعميم داد؛ زيرا، در بخش
ها ها با نمودارنگاران به ارائة توضيحات و برقراري ارتباط ميان اين بخش روزنامه .شوند ذكر مي
  متني استفاده بيشتري شده است. نماهاي دروناند كه در اين موارد از نقشپرداخته
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ارســي، و ف هاي انگليســيمقوله در روزنامهبســامدترين زيرهاي تبادلي، پردرميان فراگفتمان
ــطح معناداري آزمون     مجذور خي آميز بودند. نتيجة آزمون   عبارات احتياط   كه سـ ــان داد  نشـ

مقوله در متون خبري انگليسي و فارسي تفاوت   بود و در كاربرد اين زير 05/0) كمتر از 007/0(
ه با  يشــتر در مقايســكارگيري اين عبارات به ميزان بدليل بهمعنادار وجود داشــت. اين تفاوت به

ــاير زيرمقوله  ــي هاي تبادلي در روزنامه    هاي فراگفتمان  سـ ميز  آبود. عبارات احتياط   هاي انگليسـ
ستند. همان       ستي مطلبي ه سنده از ميزان در شك و ترديد نوي ش كه پيشگونهبيانگر  شد،  تر ا اره 

نگاران بود، روزنامه) كه صراحت در هر بافتي كارآمد و مفيد نخواهد 1975درراستاي گفتة مير (
ــي ــته  زبان با توجه به اطالع    انگليسـ ــتن از ميزان دقيق  كشـ ــدگان و مجروحان و نيز    نداشـ شـ

هاي بعدي كه امكان داشــت، مورد حملة مجدد قرار گيرند، از عبارات نداشــتن از هدفاطمينان
ستفاده كردند؛ چون، بخش عظيمي از اخبار روزنامه احتياط عداد  ان دربارة تزبهاي انگليسي آميز ا

سارات بود، اين زير  ساير زيرمقوله   تلفات و خ شتر از  كار  ي  بههاي تبادلهاي فراگفتمانمقوله بي
ست. ازآنجايي    شده ا ستفاده از عبارات احتياط برده  سنده را در متن  كم كه ا نگ  رآميز نقش نوي

ه ي در متون خبري فارسي استفادمقوله به ميزان زيادنگاران ايراني نيز از اين زيركند، روزنامهمي
ناخته دليل بيان اخبار مسؤول شها نداشته باشد و بهكردند تا ارائة اخبار عواقبي احتمالي براي آن

صراحت نشوند. افزون  سپتامبر،   11هاي مختلف حادثة نداشتن در بيان جنبه براين، ايجاد ابهام و 
يم نهايي در تفسير مناسب بر عهدة وي باشد.     آورد تا تصم اين امكان را براي خواننده فراهم مي

  نگار باشد و يا با آن مغايرت داشته باشد. تواند همگام و همسو با نظر روزنامهاين تفسير مي
ــي بودند. نتيهاي تبادلي، نقش  كاربرد درميان فراگفتمان   مقولة پر دومين زير جة  نماهاي نگرشـ

سطح معناداري آزمون (    مجذور خيآزمون  شان داد كه  شتر از  410/0ن بود و بنابراين  05/0) بي
و فارســـي تفاوت معنادار وجود نداشـــت.   هاي انگليســـيمقوله در روزنامهدر كاربرد اين زير

گاران ندهندة نگرش و ايدة نويسنده نسبت به موضوع هستند. روزنامهنماهاي نگرشي نشاننقش
سي  سي انگلي سعي     11زبان با توجه به اهميت حادثة زبان و فار سپتامبر و بازتاب آن در جهان 

ــتفاده از نقش  ــي، به بيان ديدگاهكردند تا با اسـ هاي خود در ارتباط با اين حادثه نماهاي نگرشـ
ستفاده از اين زير بپردازند. روزنامه مقوله، معنا را در ذهن خواننده نگاران قادر خواهند بود تا با ا

سپتامبر در   11ها نسبت به حادثة  ميان، اگر ميزان آگاهي و هوشياري خواننده دراين شكل دهند. 
ــد كه روزنامه      ــطحي باشـ  مختلفي نظير نگاران بتوانند با آن معنا را ازطريق ابزارهاي زباني      سـ



 سال هشتم، شمارة دوم             هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد    مجلة زبانشناسي و گويش                          46
 

ــي به   نقش ــود، عالوه     گونه نماهاي نگرشـ بر اي كنترل كند كه خواننده با وي همراه و همگام شـ
ستگي ميان  روزنامه ايجاد رابط نگار به هدف نهايي خود كه انتقال  نگار و خواننده، روزنامهه همب

شيوه    شت خواننده به  ست مي   پيام و بردا ست، د ان دليل، در ميهمينيابد. بهاي كه موردنظر او ا
رو اســت كه نماهاي نگرشــي از اهميت بااليي برخوردار هســتند و ازهميننگاران نقشروزنامه

  گيرند. نسبتاً گسترده مورد استفاده قرار مي صورتبه
ــبي زياد درميان عوامل تبادلي، تقويت         آخرين زير ــامد نسـ يجة ها بودند. نت كننده مقولة با بسـ

سطح معناداري آزمون (    مجذور خيآزمون  شان داد كه  شتر از  075/0ن بود؛ بنابراين،  05/0) بي
ي انگليســـي و فارســـي تفاوت معنادار وجود  مقوله در متون خبربايد گفت كه  كاربرد اين زير

نگاران شده هستند. روزنامهها بيانگر اطمينان نويسنده از درستي مطلب ارائهكنندهنداشت. تقويت
سي  سي انگلي ستفاده از اين زيرمقوله، بر ميزان تعهد خود در متن مي زبان و فار فزايند و ازبان با ا

ــود كه نقش آنموجب مياين اطمينان در بيان حادثة موردنظر  ــود كه رنگها در متن  پرش تر ش
ــنده و خواننده تأثير مي      ــير و    ايگونه گذارد؛ به  اين، خود بر رابطة ميان نويسـ كه از ميزان تفاسـ

شت  سته مي بردا سؤال و ترديد        هاي وي كا شفافيت حادثه محل  صراحت و  شود و با توجه به 
  ود. شنگار ترغيب مينحوي به پذيرش نظر روزنامهبه گونهماند و بدينبراي خواننده باقي نمي

ــاس يافته    ــتفاده ا   مقوله ترين تفاوت در ميزان كاربرد زير  هاي تحقيق، مهم براسـ ز ها، به اسـ
ست؛        ها در روزنامهبيانينماهاي ترغيبي و خودنقش شته ا صاص دا سي اخت سي و فار هاي انگلي

ــي بهزيرا، اين دو نوع فراگفتمان در متون خبري  ــده انگليس متون  آنكه دراند؛ حالكار گرفته ش
ــامدي (    ــي هيچ بسـ تدا به تفاوت در كاربرد نقش       %0فارسـ ــتند. اب نماهاي ترغيبي در    ) نداشـ

ــپس، به تفاوت در كاربرد خود روزنامه ــي و س ــي و فارس ا هها در اين روزنامهبيانيهاي انگليس
  پردازيم. مي

شان داد كه   مجذور خينتيجة آزمون  بود و  05/0) كمتر از 000/0سطح معناداري آزمون ( ن
نماهاي ترغيبي در متون خبري انگليسي و فارسي تفاوت معنادار وجود    بنابراين در كاربرد نقش

ست؛ زيرا، اين فراگفتمان تنها در روزنامه   شته ا سي به دا شده هاي انگلي نگار  اند. روزنامهكار برده 
ستفاده مي    نما براي ايجاد ارتباطاز اين نقش سنده ا ستگي ميان خود و نوي با   كند تا با ايجاد همب

ــي وي، خواننده را نيز در متن لحاظ كند. روزنامه      زبان از اين فراگفتمان در متون  نگاران انگليسـ
صميميت با خواننده بهره برده  ساختن خواننده با    خبري خود، براي همدردي و  سو اند و با هم
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ــنده ســـوق ميديدگاهخود وي را به پذيرش نظرها و  دهند. اين، در حالي اســـت كه ها نويسـ
ــي      دليل تفاوت  نگاران ايراني به  روزنامه   ــه با رقباي انگليسـ بان   زهاي زباني و فرهنگي در مقايسـ

ــله      خود، آموزش ديده  ــتفاده  بيان گرفتن از خواننده و به  اند تا با فاصـ ن  نكردن از ايبهتر، با اسـ
ــاوت را برعهدة وي  اينبگذارند و بهمقوله به حريم وي احترام زير ــير و قض ترتيب، اجازة تفس

 خواننده واگذار هنگار آن را توليد كرده اسـت، ب اي كه روزنامهبگذارند و مسـؤوليت متن خبري 
  نكنند.  

ــطح معناداري آزمون (  مجذور خيهمچنين، نتيجة آزمون  ــان داد كه س ) كمتر از 000/0نش
 و فارســي تفاوت معنادار هاي انگليســيها در روزنامهبيانيد خودبود و بنابراين، در كاربر 05/0

ــتفاده كرده  ــت؛ زيرا، فقط متون خبري انگليســي از اين نوع فراگفتمان اس ــته اس ند.  اوجود داش
ضمير         بيانيخود ضور ازطريق كاربرد  ستند كه اين ح سنده در متن ه ضور نوي ها بيانگر ميزان ح
ضماي   اول صورت مي شخص مفرد و جمع و نيز  سي گيرد. روزنامهر ملكي  ا  زبان بنگاران انگلي

ــتفاده از خود  ــورت، خود را ايناند و به  اي نزديك با خواننده برقرار كرده   ها رابطه  بياني اسـ صـ
ثه       حاد عة  جام ــوي از طب جلوه داده       عضـ خا ند م مان يده ه به    د ما  ند؛ ا فاوت  ا يل ت يان   دل هاي م

ــي روزنامه   ــي  نگاران انگليسـ ها،   بان از نظر آموزش آئين نگارش خبر در روزنامه    ززبان و فارسـ
سي روزنامه سنگين     ها را بهبيانيزبان خودنگاران  فار سؤوليتي  كار نبردند تا مجبور به پذيرش م

  صورت برجسته جلوه نكند. ها تنها درقالب اراده دهندة خبر باشد و بهنباشند و نقش آن
جاي آوردن نام فردي شده است كه بهتر است به    در نوشتار رسمي به ايرانيان آموزش داده   

ــماير   جاي به  ها به  خاص، توجه خود را به عمل جلب كنند. براي اين منظور، آن       كارگيري ضـ
داشت بركنند تا از سوءسازي يا افعال مجهول استفاده ميشخص مفرد يا جمع، از فرايند اسماول

  خواننده و نيز از سوگيري نويسنده در ارائة مطلب جلوگيري شود. 
ــان مي يافته  ديگر  از  عنوان يكينماهاي قالبي به    دهند كه كاربرد اندك نقش    هاي تحقيق نشـ

صورت،  راينكه د ؛بودن نوع خبر باشد دليل توصيفي تواند بهتعاملي مي هاي فراگفتمانمقولهزير
ضع  وان تبنابراين، مي .شود نظرگرفته نميچنين مراحل خبر ،درنگار و همزنامهرو تغييري در مو

ــت كه در اين    گفت كه اين كاربرد اندك،  به       11جا منظور از خبر، حادثه    دليل ماهيت خبر اسـ
  سپتامبر است.
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كه از فراگفتمان            ــت كه معناهاي رمزگونه  يانگر اين اسـ عاملي  يافتة ديگر پژوهش ب  هاي ت
سي به   شو محسوب مي  سي بيش از متون خبري انگلي ش ند، در متون خبري فار اند.  دهكار گرفته 

ست كه روزنامه     دليل آگاهياين، به صي از مطلب ا شتن خواننده از بخش خا ضيح ندا   نگار با تو
شفافيت متن كمك مي    شتر، به درك بهتر خواننده و  شتر خ   كند؛ يا بهبي شنايي بي واننده از دليل آ

نگار با اســتفاده از اطالعات آشــنا براي خواننده، ميان وي و متن صــي، روزنامهنام يا رويداد خا
شتر برقرار مي  سيار ناچيز اين زيرمقوله در روزنامه ارتباط بي سي تنها   هاي انگلكند؛ اما كاربرد ب ي

شتر درمورد جنبه يا فردي خاص در رابطه با حادثة    به ضيح بي ست تا     11دليل تو سپتامبر بوده ا
  د كه متني شفاف شكل گيرد.موجب شو

  هاي آينده  پيشنهادهايي براي پژوهش
ــل از اين پژوهش مي   1 حاصـ تايج  به        . ن مان و آموزش آن  تأكيدي بر اهميت فراگفت ند  توا
شجويان و حتي روزنامه دانش صود خود را      آموزان و دان شند هدف و مق شد تا قادر با نگاران با

به          به  ند و  يان كن لب، ب طا ئة م گام ارا يا مطلب و ترغيب وي در       هن نده در درك بهتر متن  خوان
ــحيح از متن كمك كنند. دراين  ــت ص ند؛ كتر جلوه ميرنگنگاران پرزمينه، نقش روزنامهبرداش

زيرا، با توجه به دســـترســـي همگاني مردم به روزنامه، ارائة خبر در چارچوبي كه موردپســـند 
ــد و درعين ــت؛ نكند، از اهميت ويژه حال از قوانين تخطياكثريت جامعه باش اي برخوردار اس

يابي به اين هدف بســـيار  نگاران در دســـتاســـاس، آموزش كاربرد فراگفتمان به روزنامهبراين
  كارساز خواهد بود.  

سي كاربرد فراگفتمان در متون علمي      2 شته به برر شتر تحقيقات گذ . با توجه به اينكه در بي
شنهاد مي      ست، پي شده ا شود تا نحوة    شود تا  پرداخته  سي  متون ديگري نظير روزنامه نيز برر
ــري ازها نيز مشـــخص گردد. ازآنجاييانعكاس اخبار درقالب فراگفتمان  كه همگان در هر قشـ

توان در پژوهشــي به بررســي نقش فراگفتمان در درك مي جامعه به روزنامه دســترســي دارند،
  خوانندگان از موضوع پرداخت. 

ــازي خو. 3 ــوس ــندگان درزمينة ترغيب و همس ــندگان يكي از اهداف نويس انندگان با نويس
هاي جمعي نيز چنين هدفي را شــود. تبليغات در رســانهها محســوب ميكارگيري  فراگفتمانبه

ستفاده از فراگفتمان   رو،  ميكنند؛ ازايندنبال مي سي درزمينة ا بليغات ها در تتوان به بحث و برر
  ت.  سازي مخاطب پرداخو نحوة متقاعد
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