
 : فارسی و مقاالت علمی ها روزنامه نمایی در گواه
 نمایی قش ژانر در کاربرد گواهن

  1آوا ایمانی
 

  
  چکیده

 یدر مقاالت علم یینما گواه هنقش ژانر و ارتباط آن با مقول هیسو مقا یهدف پژوهش حاضر بررس
نوع و تعداد  ینمختلف و ارتباط ب يدر ژانرها یینما کاربرد گواه یچگونگو ها  روزنامه وی شناس زبان
و  یفیک يها از مؤلفه که است یلیتحل -یفیتوص روش پژوهش. نر استمختلف در هر ژا ينماها گواه

 شامل به یکم یکردو رو )2004( والد یخنآاساس الگوي  بر یفیک يها مؤلفه. گیرد یبهره م یکم یکردرو
و از هر ژانر  یروزنامه به صورت تصادف 4و  یعلم همقال 24ابتدا . است یلیو تحل یفیآمار توص یريکارگ 

مشخص از دو ژانر  یکنماها در هر  ع و تعداد گواهنوسپس و انتخاب ) جمله 10080جمعاَ (له جم 5040
مشاهده  يدستور وعاز ن یینما از دو ژانر مورد نظر، گواه یک یچکه در ه دهدمینشان  یجنتا. ه استشد
صورت که در  ینبد. متفاوت استفاده شده است یفراوان یعبا توز یینما راهکار گواه 6و فقط از  هنشد

را به خود  یفراوان ینها، راهکار نقل قول باالتر و در روزنامه یادراک -یافعال شناخت ی،مقاالت علم
ژانر و  ینب هرابط يکه به لحاظ آمار دهدمینشان  یمجذور خ هسنج یجنتا یان،ر پاد. اند اختصاص داده

 یی،نما گواه همقول دهد ینشان م و )0001/0 =يسطح معنادار(نماها معنادار است  وقوع تعداد و نوع گواه
 .استژانر  ساس به بافت وح يا مقوله

 
  دو خی هنمایی، ژانر، سنج راهکار گواهنمایی دستوري،  نمایی، گواه گواه :ي کلیديها واژه

  
 مقدمه -1

که بیان مالت و مطالبی اي است که با منبع اطالع سروکار دارد، اینکه دانش ما از ج مقوله 2نمایی گواه
به مخاطبش به نحوي که  آید؟ کسب خبر توسط گوینده و چگونگی انتقال آن کنیم از کجا می می

هایی که  در زبانشود؟  خبر ایجاد نماید، چگونه حاصل می به اعتبارثیر را در مخاطب نسبت بیشترین تأ
در  نماییمشخص گواه هنشان ،کند اي را بیان می وجود دارد زمانی که سخنگویی جمله نماییمقوله گواه

و یا از کسی شنیده  خود شخصاَ دیده ،ان جاري نمودهبر زب است که آنچه سخنگونکته جمله بیانگر این 
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چنین بیان کرده است ) 1: 2004( 1والد آیخن. زنی وي بوده است گمانه این که حاصل استنباط وو یا است 
 همقولنمایی به عنوان  گواه دارند، یعنی را دستوري هاین مقول هاي جهان دود یک چهارم زبانحکه 

ابزارهایی به به  هاي دنیا کم و بیش زبان هبا این حال هم. هاي دنیا وجود ندارد زبان هدستوري در هم
در است تقریباَ  معتقد) 10: همان(والد  آیخن. مجهزندع اطالع به صورت اختیاري منظور اشاره به منب

اي منبع اطالع را نشان  کارهاي واژگانی و یا قیدهاي ویژه به گونههاي دنیا برخی راه تمامی زبان
  .ندناممی »نمایی راهبردهاي گواه«کارهاي این چنینی را  راه. دهند می

ها به ویژه در  باننمایی در بیشتر ز گواه هی در باب مقولانتحقیقات زبهاي اخیر  با اینکه در سال
شناخت و بررسی  هناما در زبان فارسی در زمی است، اي یافته شناختی جایگاه ویژه هاي رده پژوهش

 هتباط آن با مقولژانر و ار از طرفی. فته استهاي چندانی صورت نگر نما پژوهش ساختارهاي گواه
شود که  می شناسی تلقی زبان هاي پژوهش هتوجه و قابل تعمق در حوز نمایی از جمله مسائل درخور گواه

 هنقش ژانر و ارتباط آن با مقول آنچه در این پژوهش مد نظر است .فته استکمتر مورد توجه قرار گر
پاسخ به هدف، در واقع  .ها در زبان فارسی است شناسی و روزنامه زبان هنمایی در مقاالت علمی حوز گواه
چه ارتباطی بین نوع و تعداد است؟ چگونه یی در ژانرهاي مختلف نما کاربرد گواهکه است سئوال  این
نماهاي  نوع و تعداد گواه به چه دلیل د، وجود دارد؟شواي مختلفی که در هر ژانر ظاهر مینماهگواه

   مختلف در متون گوناگون متفاوت است؟
پژوهش  گوناگون، نماهاي مختلف در متون ر ژانر در وقوع نوع و تعداد گواهثیبا توجه به نقش و تأ

. رسد ی در زبان فارسی ضروري به نظر مینمای گواه هژانر و ارتباط آن با مقول اي با محوریت نقش مقایسه
هاي کیفی و رویکرد کمی  تحلیلی است و از مؤلفه -توصیفی این تحقیق ماهیتاً درروش انجام پژوهش 

فارسی گردآوري هاي  روزنامهشناسی و  االت علمی حوزه زبانهاي پژوهش از مق داده. گیرد بهره می
شناسی است که به صورت تصادفی از  زبان هدر حوز علمی همقال 24ل متشکل از بخش او. اند شده

، شناسی تطبیقی هاي زبان پژوهشو ) 1393( 4 هشمار 5 ه، دورجستارهاي زبانیپژوهشی  -مجالت علمی
است جم  جامو  کیهانهاي  ها متشکل از روزنامه بخش دوم داده. ندشدانتخاب  )1393( 7 ه، شمار4 هدور

به صورت تصادفی انتخاب شده  1393 اسفند 28و  بهمن 28شماره مربوط به روزهاي  2که از هر کدام 
 )1393(و رضایی ) 2004( والد هاي منتخب، بر مبناي آراء آیخن پس از جستجوي دقیق در پیکره. است

 فی پژوهش متشکل ازهاي کی مؤلفه. نمایی و فراوانی هر یک از این انواع استخراج و ثبت شدند انواع گواه
ترسیم (نمایی است و رویکرد کمی شامل آمار توصیفی  انواع گواهبندي  مفاهیم و ابزارهاي مربوط به دسته

بین  هاست تا رابط) آماري مجذور خی هگیري از سنج بهره( و آمار تحلیلی ) جداول و نمودارهاي فراوانی
و  طح معناداري آنها مشخصانی و سنماها در ژانرهاي مختلف، چگونگی توزیع فراو تعداد انواع گواه

الزم به ذکر . نمایی به صورت دقیق، توصیف و تحلیل شود ترتیب نقش و تأثیر عامل ژانر بر گواه بدین

                                         
1 Aikhenvald, A.Y. 
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، جمالت نقل قول مستقیم، جمالت پانویس و تصاویر و ها کرهدر بررسی پیدر این پژوهش است که 
 .اند نمودارها  لحاظ نشده

  
  هپیشین - 2
  نمایی گواه مرتبط با هاي پژوهش - 2-1

 مطرح شد) 1911( 1ر توسط فرانس بوآسبا نخستین ،شناسی نوین در مطالعات زبان »نمایی گواه«مفهوم 
. تعریف کردراي مشخص کردن منبع خبر رمزگذاري زبان ب هشیو این مفهوم را به) 1957( 2یاکوبسن و

 شد بسط دادند محدود به منبع خبر می صرفاًنمایی که  تعریف یاکوبسن را از گواه) 1986(4و نیکولز 3چیف
. نیز پرداختند، سخن صحت و درستیکارگیري روش منطقی براي نشان دادن   هعملکرد گوینده در ببه  و

اما به طور کلی  هاي دنیا صورت گرفته است نمایی در زبان گواه هجایگاه حوز هتفاوتی دربارهاي م تحلیل
والد  ، آیخن)1957(رادي همچون یاکوبسن گروه اول اف. وجود دارد تالف نظر اساسیاخبین دو گروه 

معتقدند  )2001( 7لنسی دي و ،)2001 و1996( 6، الزار)1999( 5هان ، دي)2004 ،2003، 2000(
تقاد این گروه به اع. رودنمایی به شمار نمی وجه یا وجه هو زیرمقول مستقل است اي نمایی مقوله گواه

از سوي دیگر . دیگري ندارد ها معرفی منبع خبر است و هیچ نقش اصلینما گواه هکارکرد اولی
 11و فالر، )2001( 10، گارت)1988(9، ویلت)1986( 8، پالمر)1986(ی چون چیف و نیکولز انشناس زبان

  نمایی  وجه هزیرمجموع دانند و آن را صرفاًاي مستقل در زبان نمی نمایی را مقوله گواه) 2002(
هاي اصلی  بدانند زیرا در بیشتر زبان وجهیت ها را در زمرنماه این گروه مایلند گواه .گیرندنظر می در

 .اروپایی، وجود ندارد
ی کرد و در پی پاسخ شناسی بررس از دیدگاه ردهرا زبان فارسی معاصر  نمایی در گواه )1393(رضایی 

وي همچنین در . دستوري وجود دارد همقولدر زبان فارسی به عنوان نمایی  که آیا گواهبه این سئوال بود 
گونی که نقش هاي گونا ساخت ،هاي جهان ی همچون سایر زباند که در زبان فارساین پژوهش نشان دا
 .نمایی نیز باشد معناي ثانوي گواه مکن است بیانگرم شودنمایی محسوب نمی اصلی آنها بیان گواه

مهمترین راهکارهاي ) 1393(رضایی . ندنمایی نامید ر گواهراهکا ها راشناسان استفاده از این ساخت زبان
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هاي اظهاري  هاي ادراکی و شناختی، فعل ساخت ماضی نقلی، فعلرا در فارسی معاصر  نماییگواه
گیرد که  چنین نتیجه می وي در تحقیق خود. داندخت مجهول، نقل قول و غیره می، ساشخصیغیر

ر بیان د در فارسی معاصیعبف به ماضی نقلی استمراري و ماضی هاي معرو کارکرد اصلی ساخت
ست دتمایز دوگانه غیرفارسی شامل  نمایی دستوري در زبان راین گواه؛ بنابنمایی غیردست اول است گواه

 .شودها است و محدود به زمان گذشته مینمایی اول در برابر سایر انواع گواه
 دهد مینشان  شود کهارائه مینمایی غیردست اول  گواههایی از براي روشن شدن مطلب نمونه

 تمعناي نقل قول و یا استنباط اس ه، بلکه این جمالت دربردارندخود ناظر بر عمل نیست ،جمالت هگویند
  :)رسی قدیم چنین کاربردي وجود نداشته استالبته در فا(

خریده ن آمپول که روز قبل خودش را با ای نوشته است مینویسنده وقتی آن نامه را  ظاهراً): 1(مثال 
  ).537: 1987، 1ویندفور. ( ، کشته استبوده است

  .رفته است میتیزهوشان  همعلم گفت که پدرش در جوانی به مدرس): 2(مثال 
  .غش کرده بوده استگویند قبل از اینکه پزشک وارد اتاق عمل شود، بیمار  پرستاران می): 3(مثال 

اما بر  را بررسی کردندنمایی در زبان فارسی  گواهشناختی،  ، از منظر رده)1396(امیدواري و گلفام 
ي فاقد لحاظ ساختار هایی است که به که زبان فارسی از جمله زبان نتیجه گرفتند )1393(ی رضای خالف

نقش  نشان دادن عناصر زبانی عالوه برو اروپایی،  هاي هند بیشتر زبان انندو هم استنمایی دستوري  گواه
بر مبناي آراء ) 1393(ن رضایی همچو آنها. دکن نما را نیز ایفا می نقش گواه ،در زبان هو جایگاه اولی

هاي غیرشخصی، مقوالت  شامل مجهول را نما در زبان فارسی هاي گواه برخی از ساخت) 2004(والد  آیخن
 و معتقدند که دانند نیز افعال حسی و ادراکی می هاي زمان و نمود، نقل قول و گزارش و نما، مشخصه وجه

در برخی  است کهمستقیم نماهاي مستقیم و غیر معنایی گواههاي  قالب هبرگیرنددراین ساختارهاي صوري 
  .انواع منبع اطالع است هکنند موارد مشخص

  
  نمایی مرتبط با ژانر و گواه هاي پژوهش - 2- 2

و  به عنوان یک عامل3فردیت/عینیت ههاي چینی و پدید نمایی در گزارشات روزنامه گواه )2005(2سیه
هاي بریتانیایی را بررسی  ون روزنامهنمایی در مت شناختی خوانش گواه هاي زبان روش) 2011(4ویگورا
را و اهمیت ژانر  ی در فارسی نویننماهاي واژگان گواهدر مقاله خود، ) 2012(و مبشرنیا  صدیقی .کردند

شناسی، آمار، علوم  تون مختلف در ژانرهاي مختلف روانآنها در این پژوهش با بررسی م. بررسی کردند
نتایج این . واژگانی را محاسبه و تحلیل کردند نماي شناسی، تعداد مشخصگرهاي گواه سیاسی و زبان
نماي واژگانی به کار گرفته  هاي گواهمشخصگر تعداد متفاوتی ازژانرهاي مختلف، در د که تحقیق نشان دا
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 ر پژوهشید) 2012( 1یانگ .و این تفاوت در میان ژانرهاي مختلف به لحاظ آماري معنادار است شودمی
. را مقایسه کردنویسندگان بومی و نویسندگان چینی  شناسی کاربردي ت پژوهشی زباننمایی در مقاال گواه

هاي  ن و نقشنمایی توسط نویسندگا در انتخاب انواع گواهتأثیر عوامل فرهنگی وي در این پژوهش 
و  هاي مقاالت ها و شباهت اي و تفاوت پژوهش مقایسهنیز ضرورت انجام و  نمایی شخصی گواه بین

 نمایی هاي ارزیابی گواه نقشدر پژوهشی دیگر ) 2013(یانگ  .کاربردهاي آموزشی آنها را تحلیل کرد
  . را نیز مطالعه کرد کاربردي به زبان انگلیسی شناسی زبان گزارشی در مقاالت پژوهشی

 هاي متشکل از مقاالت پژوهشی حوز نمایی را در پیکره گواه همقول) 2012(3و آدامز 2آلمیدا-آلونسو
این دو زبان اي  نماهاي جمله آنها در این پژوهش بر گواه. ایی بررسی کردندپزشکی در انگلیسی و اسپانی

که  ندددهند تمرکز کردند و نشان دا اثیر قرار میکامل را تحت ت هگزارنماهایی که  گواهیعنی آن دسته از 
 را توصیف 4ژانري- بیناهاي  تفاوت آنان. ی باالتري نسبت به اسپانیایی دارداین ابزارها در انگلیسی، فراوان

این  نتیجه رسیدند کهنمایی معرفتی را بررسی کردند و در نهایت به این  نمایی و وجه بین گواه هو رابط
هاي کاربردشناختی دیگري را  ، اگرچه خوانندگان ممکن است ارزشکنندعمل می 5مفاهیم خودکار

  .استنباط کنند
کاربردي از دیدگاه  شناسی زبان همقاالت پژوهشی انگلیسی حوزنمایی در  گواه) 2014(یانگ 
 6تمانی هایلندگفاساس الگوي فرا برپژوهشی  همقال 100در این پژوهش . را بررسی کردفراگفتمان 

که  کردجزئیات این مطلب را بررسی  ذکر به صورت دقیق و بایانگ در این پژوهش . تحلیل شد) 2005(
ارهاي فراگفتمانی گوناگون ابزتواند به عنوان  شناختی آنها می و تحقق زباننما  گواه چگونه انواع متفاوت

هاي  این پژوهش نقش .درا دار 7ترغیب ه فرآیندهایی در ساخت و حصول ب ه نقشد و چعمل کن
   .دهد مایی را نشان مین گواه هفراگفتمانی چندگان

الگوي وقوع همزمان انگلیسی و به زبان نمایی در گفتمان علمی  گواه 9سازي زمینه پیش) 2014( 8فتزر
   .را بررسی کردند 11»آمدن به نظر«و  10»رسیدن به نظر«همزمان افعال ادراکی 

  
  

                                         
1Yang, L. 
2 Alonso-Almeida, F. 
3 Adams, H. 
4 intragenre 
5 autonomous  
6 Hyland, K. 
7 persuation 
8 Fetzer, A. 
9 foregrounding 
10 seem 
11 appear 
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  نظريمبانی  - 3
نماها  ها به لحاظ نوع گواه دهد، زبان نماها ارائه می گواهبندي  از طبقه) 2004(والد  در الگویی که آیخن

و آن  دستوري مطرح کرد اي کامالً نمایی را در اصل به عنوان مقوله وي گواه. اي دارند هاي ویژه مشخصه
اما . دارنداین مقوله را هاي جهان  درصد زبان 25 تنهازیرا  دانستهاي دنیا نمی اي شایع در زبان پدیده را

هاي دنیا  در تمام زبان نما و اهمیت آن تقریباَ لحاظ گفتمانی، وجود گواه مان زمان تصریح کرد که بهدر ه
اختواژي همچون وند و نمایی دستوري که شامل نشانگرهاي س از این رو در تقابل با گواه. استثابت شده 

ن گوي خود با عنوانشانگرهاي واژگانی و نحوي را هم در ال مانندنمایی  کارهاي گواه راه، بست استواژه
  .کردندنمایی معرفی  راهبردهاي گواه

الب مقوالت ر قدنما  یا مفهوم گواه وجود داردنمایی  گواه هزبان مقول که آیا در را والد این مسئله آیخن
) 65: 2004( وي. دانددستور یک زبان وابسته می تحلیلیهاي  به نمونه ،شوددیگر زبانی بسط داده می

 2غیرمستقیمو ) دست اول( 1نماي مستقیم را به طور کلی در دو قالب گواه ییانم ساختار معنایی گواه
ترین تا  از شخصی(گروه اصلی  6نبع خبر به لحاظ شناخت م کند که به معرفی می) غیردست اول(

 -4استنباطی،  -3حس غیردیداري،  -2دیداري،  -1 :دشو میبه شرح زیر تقسیم ) ترین حالت غیرشخصی
  نقل قول - 6، )شایعه(شنیده  -5، )حدسی(فرضی 

هاي  تقابل والد نمایی توسط آیخن اي گواهه شناختی ساختارهاي صوري نظام بندي رده مبناي طبقه
 هبراي کلی وي در الگوي خود. استنماهاي یک زبان  ساختارهاي معنایی گواه هدوگانه یا چندگان

  .گیرد حالته در نظر می 5تا  2نمایی  نظام گواه 4اند نمایی دستوري ي گواههایی که دارا زبان
. شود نماها از نوع غیرمستقیم محسوب می از نوع مستقیم و بقیه گواهنماهاي دیداري  گواه معموالً

. تفاوت دارندبا هم  پیچیدگینما از بعد  هاي گواه کنند که نظام مطرح می) 2003(والد و دیکسون یخنآ
در حالی که . دارند) یداري یا گزارشی و غیرگزارشیدیداري و غیرد(نمایی  ها تنها دو گونه گواه برخی زبان

نمایی فقط دو تقابل  ترین نظام گواه هساد .نما وجود دارد گونه یا حتی بیشتر ساخت گواه 6ا ه در برخی زبان
  ). 23: 2004والد،  آیخن( گیردنیز دربر میحالت را  6تر تا بیش از  هاي پیچیده ، اما نظامدارد

  نمایی هاي گواه انواع نظام - 3-1
. نمایی دو حالت دارد، تقابل دوگانه ممکن است شامل یکی از موارد زیر باشد هایی که نظام گواه در زبان

  .)25: 2004آیخن والد، (
  برابر غیردست اولدست اول در ) الف
  غیردست اول در برابر سایر )ب
  یا شایعه در برابر سایر 3گزارشی) پ

                                         
1 directive 
2 indirective 
3 reported 
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  شواهد حسی در برابر گزارش یا شایعه) ت
  در برابر سایر 1شنیداري) ث

گانه مانند ینایی، شنوایی و یا سایر حواس پنجنمایی دست اول به اطالعاتی اشاره دارد که از طریق ب گواه
نمایی گواه«نمایی را  شناسان این نوع گواه برخی از زبان. یا المسه به دست آمده استبویایی، چشایی، و 

 و حدس به عنوان غیردست اول یا گزارش، استنباط، نقل قول ها مانندنما گواه سایر. نامیدند» مستقیم
نمایی دست اول  گواه 2زبان چروکی در به عنوان نمونه). 1988ویلت، (دشو غیرمستقیم در نظر گرفته می

غیردست اول محسوب  هاي دیگر،روششامل بینایی، شنوایی و احساس کردن است و کسب اطالع از 
بوده و یا صداي آن را اي را بیان کند که خود شاهد رخداد آن  در این زبان اگر سخنگویی جمله. گردد می

   به صورت یینما تکواژ گواه ست،ا یا آن را حس نموده و یا بوي آن را استشمام کرده شنیده است،
»i?Ʌ -«  باشد،  رخدادي مطلع شده در حالی که اگر از طریق استنباط و یا نقل قول از. برد به کار میرا

نمایی  ها نظام گواه دیگر از زبان هدست). 26: 2004والد،  آیخن(برد را به کار می »e?i–«نماي تکواژ گواه
  .دزیر باش هگان هاي پنج یکی از تقابل هو این نظام ممکن است دربردارند دارندگانه  سه
  مستقیم یا دیداري، استنباطی، گزارشی) الف
  دیداري، حواس غیردیداري، استنباطی) ب
  دیداري، حواس غیردیداري، گزارشی) پ
  حواس غیردیداري، استنباطی، گزارشی) ت
  گزارشی، نقل قول، سایر) ث

هاي زیر را داشته  بندي سیمممکن است یکی از تق دارندنمایی  گواه هچهارگان هایی که نظام زبان
  :باشند

  دیداري، حواس غیردیداري، استنباط، گزارش) الف
  مستقیم یا دیداري، استنباط، حدس، گزارش )ب
  مستقیم، استنباط، گزارش، نقل قول) پ

 »a–«در این زبان تکواژ . نمایی است با چهار نظام گواه یهای شرقی نمونه بارز زبان 3زبان پوموي
  استنباط و تکواژ  هنشان» ine–«نمایی حسی، تکواژ گواه هنشان »inke–«نمایی مستقیم، تکواژ بیانگر گواه

»–le «بنابراین، زبان پوموي شرقی موردي از نظام چهارگانه ). 53 :2004والد،  آیخن(بیانگر گزارش است
نماي حسی، یک  ممکن است دو گواه دارندنمایی  هایی که پنج حالت گواه زبان .شود محسوب می) الف(

معرفی شد، ) 1(که در بخش  4نازبان تاریا. باشندداشته نماي گزارشی  استنباطی، یک حدس و یک گواه
  .استبارز چنین نظامی  هنمون

                                         
1 auditory 
2 Cherokee 
3 Pomoan(Pomo) language 
4 Tariana language 



 1397پاییز و زمستان  ،55- 54، شماره 14سال فصلنامه پازند، / 12

  انواع منبع اطالع - 3-2
  :دکن دسته زیر تقسیم می 6را به انوع منبع اطالع ) 63: 2004(والد  آیخن

  .آید اطالعی است که از طریق حس بینایی به دست می: دیداري) الف
شامل سایر حواس انسان غیر از بینایی مانند شنوایی، بویایی، چشایی و حتی : حسی غیردیداري) ب

  .المسه
  .آید اطالعی که از شواهد قابل رؤیت و یا نتایج یک رخداد به دست می: استنباط) پ
آید که ممکن است شامل  اطالعی که بر اساس شواهدي غیر از نتایج قابل رؤیت به دست می: حدس) ت

  .استدالل منطقی، فرضیات و یا دانش عمومی باشد
  .منبع آن نشده استاي به  اطالعی که به ما گزارش شده اما اشاره: شایعه) ث
  .اطالعی که به ما گزارش شده و منبع آن صریحاَ ذکر شده است: نقل قول) ج

-گواه«شوند و سایر موارد  محسوب می »نمایی مستقیم گواه«از میان انواع فوق فقط دو مورد نخست 
 .است »غیرمستقیمنمایی 

  
  نمایی راهبردهاي گواه - 3-3

هاي دستوري مانند وجه، وجهیت، زمان، نمود،  بر این باور است که سایر مقوله) 105: 2004(والد  آیخن
داشته نماها  هاي مختلف نقشی مشابه گواه ممکن است در زبان... سازي، بندهاي متممی و شخص، اسم

  .باشند
هاي مختلف نوعی معناي ثانوي در ارتباط با منبع اطالع پیدا  هایی که در زبان ها و ساخت مقوله

به  اصلی آن هنمایی محض که وظیف این راهبردها از گواه. اند نام گرفته »نمایی راهبردهاي گواه«کنند،  می
هاي  نمایی در زبان گواه ترین راهبردهاي مهم. نمایی است متفاوت هستند منحصر به فرد بیان گواه صورت

، ساخت مجهول 1اي جهان شامل وجه غیراخباري، وجهیت، زمان آینده، زمان گذشته، نمود کامل و نتیجه
نمایی محض  نمایی بر اثر فرآیند دستوري شدن به گواه از نظر درزمانی راهبردهاي گواه .و غیره است

  .شوند تبدیل می
  
  ها تحلیل داده - 4

هاي  یل آماري این رابطه، ابتدا پیکرهنمایی و تحل گواه هثیر عامل ژانر بر مقولو تأ به منظور بررسی نقش
ه همچنین ب. زبان فارسی انتخاب شدند هاي شناسی و روزنامه زبان هحوزر مقاالت علمی الزم از دو ژان

 تاتالش شد  ،گیري استاندارد و تحلیل دقیق آماري ها و نمونه منظور رعایت اصول گردآوري داده
 )5040(جمله نر به تعداد مساوياز هر یک از دو ژا به همین دلیل .باشد مساوي ،هاي منتخب پیکره

والد  آیخن بنديطبقه بر اساسنماها  تمامی انواع گواه و سپسها به دقت بررسی  داده آن،پس از انتخاب و 
                                         
1resultative 
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فراوانی هر یک محاسبه در نهایت و  بندي دسته ،ها و روزنامه در مقاالت علمی )1393(و رضایی ) 2004(
  :شود با ذکر منبع ارائه میمورد نظر نماها در دو ژانر  هایی از انواع گواه در دو زیربخش بعدي، نمونه. شد
  
  نمایی در ژانر مقاالت علمی گواه هاي نمونه - 4-1
 ماضی نقلی - 4-1-1

و آن را به  جدا نکرده استهاي زبانی  هیچ کس مانند سوسور مفهوم زبان را از میان انبوه پدیده): 4(مثال 
  .)277: 1393مهند،  راسخ(تبدیل نکرده استموضوع مشخصی براي مطالعه 

بوده زبان فارسی از ادوار بسیار دور در تماس زبانی با تعداد زیادي زبان ایرانی و غیر ایرانی ) 5(مثال 
  .)102: 1393نغزگوي کهن و عبدالملکی، (است

 نقل قول - 4-1-2
در برابر نابرابري  هدف تحلیل گفتمان انتقادي افشاء اطالع دادن و ایستادگی گوید میدایک  ون): 6(مثال 

  )3: 1393زاده و دهقان،  آقاگل(اجتماعی است
کند، اشتباه  نباید نقش را با بازیگري که آن را ایفا می گوید میاین زمینه تزوتان تودورف در ): 7(مثال 

  .)172: 1393فشارکی و عاشورلو، . (بگیریم
 افعال شناختی و ادراکی - 4-1-3

ها بر این فرض  که چنین تحقیقی در ارتباط با رویدادهاي متعدد در رسانه باور دارندنگارندگان ): 8(مثال 
  .)12: 1393زاده و دهقان،  گل آقا(کنند تی از واقعیت را نمایان میهاي متفاو ها گونه استوار است که رسانه

ب قرار را مورد خطا) شنو، مخاطب روایت(نیوشی  که هیچ روایت رسد به نظر میبسیاري از متون : )9(مثال 
فشارکی و (شنو را در این متون بازي کند یترود که هیچ شخصیتی نقش روا دهند و گمان نمی نمی

  .)172: 1393عاشورلو، 
 ساخت مجهول - 4-1-4

هاي  کند که سایر علوم و شاخه شناسی محض، عنوان می الزار پس از ارائه این تعریف از زبان): 10(مثال 
کنار گذاشته محض  شناسی مند در زبان هایی بپردازند که به طور نظام گوناگونیتوانند به  شناختی می

 .)279: 1393مهند،  راسخ(اند شده
چامسکی  »زایشی-گشتاري«، حاکمیت دستور زده شده بودهایی  شصت جرقه هگرچه در ده): 11(مثال 

  .زبان و جامعه بود همانعی بر سر راه پرداختن جدي به رابط) 1965(
ارهاي هاي دنیا به عنوان یکی از راهک والد، ساخت مجهول در بسیاري از زبان اساس آراء آیخنبر 

نمایی بوده  ساخت مجهول حاکی از گواهکه این پژوهش  اما در اکثر موارد. شود نمایی استفاده می گواه
نقلی به کار  نقل قول و یا زمان ماضی/ رسد که ساخت مجهول به همراه افعال گزارشی است، به نظر می

  .نمایی است شود و به همین دلیل حاکی از وجود گواه گرفته می
 قیدهاي وجهی/عبارات- 4-1-5
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گیري فعلی است که  وام هچندگان »راهکارهاي«توضیح موراوزچیک ناظر بر یکی از  در واقع): 12(مثال 
  .)99: 1393دالملکی، نغزگوي کهن و عب(ایم یاد کرده »درج غیرمستقیم«در این مقاله از آن با نام 

ها و هنجارهایی داشته باشند، بنابراین  اي انتخاب شوند که ارزش به گونه ممکن استکلمات ): 13(مثال 
زاده و دهقان،  آقاگل(، به کار روندارزشی مانند تروریست یا نژادپرست براي بیان یک قضاوت ممکن است

1393 :6(.  
 افعال وجهی - 4-1-6

شناسان  گیري از نظر بسیاري از زبان تواند درست باشد، زیرا وام البته این دلیل هسپلمث نمی): 14(مثال 
  .)98: 1393نغزگوي کهن و عبدالملکی، (یا مواد زبانی نیست» گیري جوهري وام«تنها محدود به 

ند توا ناپذیري، عالوه بر اشارات معنایی بنیادي خود می این مفهوم تکمیل و بازگشت): 15(مثال 
غیرمختار باشد ) کنشگر(اي از جمله مفاهیم تأکید، افسوس، فروتنی، و فاعل  تعابیر غیرهسته هدربردارند

 .)170: 1393داوري، ( .کنند که همگی درجاتی از قضاوت گوینده را بیان می
  

  :هاي فارسی روزنامه خبري یی در ژانرنما هاي گواه نمونه - 4-2
 ماضی نقلی - 4-2-1

اکثر مجرمان دادسراي نظامی نه به دلیل جنایت بلکه به دلیل تخطی از قوانین و مقررات ): 16(مثال 
  .)3 :93 /12/ 28، کیهان (اند گرفتار شدهنیروهاي مسلح 

هاي  که هم در بیمه رسیدهتخلفات مختلفی تا به امروز در هیئت تحقیق و تفحص به ثبت ): 17(مثال 
و بخشی از آن نیز ناشی از عدم نظارت درست بیمه  احراز شدههاي دولتی  خصوصی و هم در بیمه

  .)4: 28/11/93، جام جم(اتفاق افتاده استمرکزي 
 نقل قول - 4-2-2

قیمت نفت باید به سمت بهتر شدن برود، چون آنهایی که قیمت را پایین  گفتوزیر نفت ): 18(مثال 
  .)4 :28/11/93، کیهان(اند، بیش از همه تحت فشار هستند آورده
البرادعی، االزهر در قبال دریافت وجه چند صد میلیون دالري از ریاض، متعهد شده  به گفته): 19(مثال 

  .)آخر ، ص12/93/ 28، جم جام (ي داوطلب عراق حمله کنداست که به نیروها
 افعال شناختی و ادراکی - 4-2-3

اي و  هاي صورت گرفته در مذاکرات هسته بینی رغم تحقق پیش علی: رئیس کل بانک مرکزي): 20(مثال 
  .)4 :93 /11/ 28، کیهان (شاهد بودیمدرصدي قیمت ارز را  6/0حجم باالي تقاضاي ارز، تنها افزایش 

ها  با انتخاب مجدد نتانیاهو مواضع وي نسبت به فلسطینی معتقدندکارشناسان منطقه ): 21(مثال 
  .)ص آخر: 28/12/93، جام جم(همچنان مانند قبل خواهد بود

  ساخت مجهول - 4-2-4
بس میان روسیه و اوکراین و با میانجیگري آلمان و فرانسه در  ماه توافق آتش باالخره در بهمن): 22(مثال 

  .)8: 28/12/93، کیهان(امضاء شدمینسک پایتخت بالروس 
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اب، معترضان خشمگین همچنین مانع از ورود وزیر پیشین دادگستري ایالت پنج شود گفته می): 23(مثال 
  .)ص آخر :93 /11/ 28، جم جام(آباد شدند به فیصل

 قیدهاي وجهی/عبارات - 4-2-5
اي است و چنین کاري  او یک مربی حرفه. روش مطرح باشد که بحث استعفاي کی بعید است): 24(مثال 

  .)9 :12/93/ 28، کیهان(دکن را نمی
است که این تخفیف اختالف در سایه خطر مشترك داعش حاصل شده است و  پرواضح): 25(مثال 

، جم جام( شود ی و نفتی میان طرفین شروع میاحتماال با رفع شدن این خطر، بگومگوهاي سرزمین
28/12/93 :8(.  
  افعال وجهی - 4-2-6

هاي تورم باال که معموال با نوسانات شدید نرخ  بر اساس مبانی نظري و تجربی موجود، نرخ): 26(مثال 
ا به طور هاي تولیدي ر هاي مترتب بر فعالیت ریسک توانند میتورم و نرخ ارز همراه هستند، به نوبه خود 

  .)7: 28/11/93، کیهان(داري افزایش دهند معنی
دنیا و  نود درصد افرادي که منحرف شدند، فریب شایدتوان دید که  می با بررسی تاریخ اسالم،): 27(مثال 

 .)10: 12/93/ 28، جم جام( تبعیت از نفس را خوردند
و  شود ها نمایش داده می انتخاب پیکره هها و نحو اطالعات توصیفی داده) 1(در جدول ابتدا  ادامهدر 
  .گردد دو ژانر مورد نظر ترسیم می نماها در گواهزیع فراوانی هر یک از انواع تو) 1(در نمودار سپس 

تعداد   منبع  ژانر
  روزنامه/مقاله

تعداد 
  جمالت

تعداد 
  ها واژه

پژوهشی  -مقاالت علمی
  )شناسی حوزه زبان(

، 5، دوره جستارهاي زبانی - 1
  8  1393، 4شماره 

شناسی  هاي زبان پژوهش - 2  75600  5040
  8  1393، 7، شماره 4، دوره تطبیقی

  هاي خبري فارسی روزنامه
بهمن و  28، کیهانروزنامه  - 1

  2  1393اسفند، 
بهمن و  28، جم جامروزنامه  - 2  77640  5040

  2  1393اسفند 

  )مقاله( 24  جمع کل
  153240  10080  )روزنامه( 4

  ها اطالعات توصیفی داده  -1جدول 
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پژوهشی و  -مقاالت علمیر نماها در دو ژان توزیع فراوانی انواع گواه -1نمودار
  هاي فارسی روزنامه

نمایی  راهکار گواه 6این پژوهش فقط از هاي  در پیکره دشو مشاهده می) 1(گونه که در نمودار همان
قیدهاي وجهی و افعال /هاي شناختی و ادراکی، ساخت مجهول، عبارات نقل قول، ماضی نقلی، فعل

باالترین میزان را  ،2924، راهکار نقل قول با فراوانی خبريهاي  در ژانر روزنامه .استفاده شده است وجهی
هکار افعال شناختی و ادراکی پژوهشی، را -که در ژانر مقاالت علمی به خود اختصاص داده است در حالی

اي از  ز دو ژانر مورد بررسی، نمونههمچنین در هیچ یک ا. ستا باالترین میزان را دارا 682اوانی با فر
هاي خبري با تعداد  روزنامه نماها در ژانر میزان وقوع گواه ،دستوري مشاهده نشد و در مجموعنمایی  گواه
 -نماها در ژانر مقاالت علمی وقوع تعداد کل گواهاي بیشتر از  به طور قابل مالحظه، مورد 4020کل 

  .است 1790پژوهشی با فراوانی 
نماها و نقش  هبین تعداد گوا هرابط دو ژانر مورد بررسی، نمایی در هایی از انواع گواه نمونه هپس از ارائ
  :گردد انجام آن به شرح زیر گزارش می هومراحل و نح. تحلیل شدآماري  به لحاظژانر بررسی و 

قولنقل ساخت
مجهول

ماضی
نقلی

هايفعل
وادراکی

شناختی
افعال
وجهی

 /عبارات
قیدهاي
وجهی

روزنامه هايدرگواه نمایی
فارسیخبري 2924 296 384 280 24 112

مقاالتدرگواه نمایی
-علمی فارسیپژوهشی 300 238 228 682 150 192

0

500
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1500

2000
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3500
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از آنجا سپس . نماهاي مختلف از متون منتخب استخراج و فراوانی آنها محاسبه شد ابتدا انواع و تعداد گواه
با  وسازي  اي به دست آمده نرماله داده متفاوت است، ،ژانرهاي مختلف متون و ها در که تعداد واژه

نماهاي  ثیر ژانر بر تعداد گواهتا نقش و تأ تحلیل شدندآماري  به لحاظخی،   آماري مجذور هاستفاده از سنج
داده خی نمایش  مجذور هسنجدر جدول زیر نتایج . تر بررسی شود مختلف و معناداري این رابطه دقیق

  :شده است
  سطح معناداري  دو ارزش خی  درجه آزادي  )واژه(تعداد   متغیر

  0001/0  *177/28  3  75600  پژوهشی - مقاالت علمی  
هاي  روزنامه(مطبوعات 

  )خبري
77640  3  657/31  0001/0  

  153240هاي معتبر  تعداد کل داده
  )دو خی(نتایج سنجه مجذور خی  -2جدول 

  .در نظر گرفته شده است 01/0است و سطح معناداري کمتر از  05/35انتظار حداقل تعداد مورد *
و ژانرهاي  هانما گواه بین تعداد هبراي رابط دو میزان خی گردد، مشاهده می) 2(ونه که در جدول همانگ

ست که به لحاظ ا  0001/0 نیز سطح معناداري .به دست آمد 177/28و ارزش  3دي آزا همختلف با درج
و تعداد  بین عامل ژانر، توان اذعان کرد که ها، می این داده بنابراین بر اساس. معنادار است کامالًآماري 

بر ظهور و ثر به عنوان عامل مؤرا باید آماري معنادار وجود دارد و ژانر  هرابطنماها،  انواع متفاوت گواه
 .نماها در زبان فارسی تلقی کرد تجلی نوع و تعداد گواه

  
  گیري نتیجه - 5

  :شودهاي این پژوهش به دست داد به شرح زیر بیان میتوان از تحلیل دادهنتایجی که می
 6نمایی از نوع دستوري مشاهده نشد و فقط از  به طور مشابه هیچ گونه گواهدر هر دو ژانر  نخست اینکه،

قیدهاي / عباراتهاي شناختی و ادراکی،  قول، ماضی نقلی، ساخت مجهول، فعلنمایی نقل  راهکار گواه
  .و افعال وجهی بهره گرفته شده است وجهی

هاي  شناسی و روزنامه زبان هزحور مقاالت علمی نمایی در دو ژان گواه ههاي مقول از جمله تفاوت دوم،
که  دهد می نتایج پژوهش نشان . کرد نماها اشاره انواع گواه متفاوت توان به توزیع فراوانی زبان فارسی می

نمایی  نوان یکی از راهکارهاي غالب گواههاي خبري فارسی، بیشتر از نقل قول به ع نامهروزدر ژانر 
و پس از آن به ترتیب  داشتباالترین میزان  2924این راهکار با تعداد فراوانی  .شود استفاده می

و هاي ادراکی  و سپس فعل 296انی ، ساخت مجهول با فراو348  راهکارهاي ماضی نقلی با فراوانی
شوند  ظاهر می 24و  112، 280 هاي انیقیدهاي وجهی و افعال وجهی به ترتیب با فراو/شناختی، عبارات

نمایی و پس  ترین نوع گواه غالب 682افعال شناختی و ادراکی با فراوانی   مقاالت علمیدر حالیکه در ژانر 
س ماضی نقلی، و سپ 238، ساخت مجهول با فراوانی 300از آن راهکار نقل قول با فراوانی 

 .شوند ظاهر می 150و  192، 228 هاي نیقیدهاي وجهی و افعال وجهی به ترتیب با فراوا/عبارات
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 4020تعداد کل هاي خبري با  ا در ژانر روزنامهنماه توان گفت میزان وقوع گواه در مجموع میهمچنین 
  .است 1790ی با فراوانی پژوهش - نماها در ژانر مقاالت علمی بسیار بیشتر از وقوع تعداد کل گواه

نمایی در هر یک از متون مورد بررسی در این  گواه هثیر ژانر بر مقولبه منظور بررسی نقش و تأسوم، 
مورد نماها و ژانرهاي مورد نظر  بین تعداد گواه هاري مجذور خی، رابطآم هپژوهش، با استفاده از سنج

براي بیان شد، سطح معناداري ) 2جدول(ها  داده و همانگونه که در بخش تحلیلتحلیل آماري قرار گرفت 
  .معنادار است بدست آمد که به لحاظ آماري کامالَ 0001/0این آزمون 

اي حساس به بافت یا به عبارتی حساس به  نمایی را باید مقوله گواه ،با توجه به نتایج حاصلچهارم، 
شوند ضمن  یی که در هر متن ظاهر مینماها نگی بروز و تحقق آن و تعداد گواهژانر تلقی کرد که چگو

مالحظه  هاي قابل تفاوتبندي این مقوله، از یک ژانر به ژانر دیگر  هاي کلی در نوع و دسته داشتن شباهت
  .و معناداري دارد

عالوه بر  ي مختلف در متون گوناگوننماها ع و تعداد گواهانواب و به کارگیري انتخا علت در نهایت
 ه، ماهیت متون و آن حوزگوینده/هژانر، تا حدودي بستگی به دانش شناختی نویسندثر بودن از عامل متأ

علمی انتزاعی و پیچیده است، افعال  هحوزشناسی که  زبان هبه عنوان مثال در حوز. اردعلمی مورد نظر د
کسب دانش و  هتوانند مخاطب را از نحو نمایی می اکی بهتر از سایر راهکارهاي گواهشناختی و ادر

از طرفی در ژانر . هاي او، مطمئن و مجاب کند و میزان دقیق بودن محتواي نوشته طالعات نویسندها
ونه که در واقعیت رخ آن گ ،که رسالت اصلی آن مطلع کردن مخاطبان از رویدادها و اخبارروزنامه 

گوناگون  نماهاي عالوه بر این وجود گواه .شود هکار نقل قول بهره گرفته میاز راد، است، بیشتر نده می
نکته خود نیازمند  تلقی کرد که این زارهاي فراگفتمانیتوان به عنوان یکی از اب در ژانرهاي مختلف را می

  .گردد نوان پیشنهاد پژوهشی توصیه میو انجام آن به ع استی مستقل انجام پژوهش
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