


٣

تحقیقات و فناوريوزارت علوم 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشکده زبان شناسی

پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ زبان شناسی

بررسی کاربرد اصطالحات و ضرب المثل ها در روزنامه همشهري
ناختی)(رویکردي زبان شناختی و جامعه ش

استاد راهنما :
ایران کلباسیدکتر 

استاد مشاور :
شهین نعمت زادهدکتر 

پژوهشگر :
شیدا دانشفر

1389ماه شهریور



۴



۵

یم
ی روز آغازاز

!ی داورروز



۶

تقدیر
رانامهانیپانیایی راهنماکهی کلباسرانیادکترخانمامیگراماستادازشیپازشیبوشیشاپیپ

. پاسگزارمسدندیگردمتذّکرنجانبیابهراي اارزندهنکاتت،یدراوتدقّبذلباورفتهیپذ
ریمسنیادررایروشنچراغی زدنمثالي دلسوزوتیمیصمباکهزینزادهنعمتنیشهدکترخانماز
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براي همه خوبی ها و فداکاري هاي بی دریغشبه یاد  پدرم؛

براي همه مهربانی ها و دلگرمی هایشبا سپاس از مادرم؛

و
براي خواهران، برادر و به خصوص همسر و فرزندان عزیزمبا تشکر از 

هایشانها و تشویق ي حمایتهمه

و

یآموزگاران، دبیران، استادان و دوستانباالخره قدردان و سپاسگزار تمامی
که در طول این سال ها همواره یاور، همدل و همراه من بودند.
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وبودهمرسومومتداولاریبسي امررانیازمانیعزکشورخصوصاًگوناگونجوامعدرهاالمثلضربواصطالحاتي ریکارگبهکهجاآناز
نسبتاًي ریکارگبهتاداردنظردرحاضرپژوهش. انددادهلیتشکمقوالتنیهمرابشرواژگانوهازبآنيکرهیپازی میعظبخشواقعدر

اقالموعناصرنیابرشدهاعمالراتییتغوکاربردزانیمودادهقراری بررسونقدمورد1رانیامطبوعاتيحوزهدرراهاآنيگسترده
نیاریپذانعطافاریبسومؤثرز،یانگشگفتنقشساننیبدقتیحقدروگذاشتهآزمونمحکبهی مطبوعاتي ژانرهاانواعدراری زبان

زبانوزبانيحوزهبهعالقمندانخصوصاًخوانندگاننظردر... وي اقتصاد،یاسیس،یآموزش،یفرهنگمختلفي هاحوزهدررامقوالت
لحاظبهمقاالتانواعتراژیتعنوانبهخصوصبههاالمثلضربواصطالحاتي ریکارگبهموضوعکهاچردینماترروشنی شناس

واصطالحاتي روبرشدهانجامی قبلمطالعاتبرخالفداردنظردرپژوهشنیالذا. استنگرفتهقراری چندلنی بررسموردی کاربردشناخت
مشتركي های ژگیووفصولداشتراگریکدیازاقالمنیازیممي های ژگیوی بازشناسوزیتماک،یتفکبری سعآندرکههاالمثلضرب

نظردرگرددیمی مطبوعاتي ژانرهاانواعي هامقالهسروتراژیتعنوانبهاقالمنیانشیگزسببکهراهاآني کاربردوي ساختار
بهی انسانعلوممختلفي هاحوزهدربتوانآنازحاصلجینتاازتادینماروشنشتریبچههرعرصهنیاپژوهشگرانومندانعالقه

وي).... انتقاد(گفتمانلیتحلزبان،ی شناسروانزبان،ی شناسجامعههمچونآنبامرتبطگوناگوني هاشاخهوی شناسزبانخصوص
.نموداستفادهزبانانی فارسریغبهی فارسآموزشی حت

زبانزدعباراتوی الحاصطباتیترکوافعالازگستردهنسبتاًي امجموعهحاضرپژوهشدر"اصطالح"واژهکهاستذکربهالزم
درزین"المثلضرب"اصطالح. دباشآشناوجیرا) زبانانی بومی (زبانيجامعهکیانیسخنگوانیمدرکهگرددیمشاملرا) کیفولکور(

.اشدبیمنگارندهمدنظرآنازعامبرداشتوی اصلمفهومهمان
روزنامهازباشدیم) رییتغبدونوافتهیرییتغ(اصطالحوالمثلضرب2کصدیحدودشاملکهراخودي هاافتهینگارندهمنظورنیبد

يدورهدوی طدرهاافتهینیا. استدادهقرارلیتحلوهیتجزموردپژوهشي هاهیفرضوسؤاالتاساسبروکردهي گردآوري همشهر
ریغوی تصادفصورتبه88ماهي داواسطتا88مهرماهاواسطازنیهمچنو88ماهخرداداواخرتا87ماهبهمناواسطازی عنیماههسه

.اندشدهي گردآور) هفتههردرروزنامهدو(مستمر
يحوزهاز) هاالمثلضربواتاصطالحنجایادر(رای خاصاقالموعناصرچگونهزباندهدنشانتاداردنظردرمجموعدرپژوهشنیا

تاًینهاتادیانمی مجادیاهاآندری راتییتغی نیگزیجاواضافهحذف،چونی خاصی شناختزباني ابزارهاازاستفادهباوگرفتهواماتیادب
انزبات،یادبي هانامبهی نانساعلوممهمحوزهسهتعاملی عنینیا. کنددایپدستی شناسجامعهيحوزهدری خاصاهدافبهبتواند
ی.شناسجامعهوی شناس

نیاانتخابدالئلوداشتهخاصمفهومدر"يهمشهرروزنامه"بهاشارهنجایادروعاممفهومدر"هاهروزنام"بهاشارهعمدتاًپژوهشنیادر"مطبوعات"واژهي ریکارگبه١
.استشدهآوردهدومفصلدوبخشدرپژوهشانجامجهتروزنامه

.گرفتقرارلیتحلوهیتجزموردنمونهکصدي یریآمارگدرسهولتي براکهبودنمونه103شدهي گردآوري هادادهمجموع٢
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پژوهشموضوعومسئلهتعریف-1-1

وظریفکارکردهايوهاویژگیتعیینودهندهتشکیلعناصرشناختابزاري،ووسیلههرازاستفادههنگامبهمسلماً
دستگاهودخعمربقاءودوامباعثهموشدهمنجروسیلهآنازمفیدومناسبوريبهرهبههمدستگاهآنگوناگون

ابزارهايارشمپرومتنوعکارکردهايخصوصاًدهندهتشکیلعناصردقیقشناختنیززباندستگاهمورددر. گرددمی
شکلبهترینبهبتوانندانسانیعلومهايرشتهدیگرحتیشناسیزبانوزبانحوزهعالقمندانتاکندمیکمکآنراهبردي

نمودهبرداريبهرهزبانیهايریزيبرنامهخصوصاًخویشرشتهبامرتبطهايریزيبرنامهدرعناصروعواملاینازممکن
درشدهشناختهوجرایشناختیزبانراهبردهايازیکی. نمایندکمکنظرموردزبانبالندگیورشدودوامبهنهایتاًو

.باشدمیهازبانآندرهاالمثلضربواصطالحاتوفوروحضورفارسیانزبباالخصهازبآنتمامی
سنتیرویکرديباونظريمالحظاتيپایهبربیشتراقالماینرويبرشدهانجامهايپژوهشومطالعاتعمدهکهجاآناز
جامعهوشناختیزبانراهبردهاينعنوابهمقوالتاینمتنوعکارکردهايونقشلذا. استپذیرفتهانجامتوصیفیروشیو

. استنگرفتهقرارچندانیبررسیمورد3)روزنامهاینجادرو(جمعیهايرسانهيحوزهدرخصوصاًکارآمدومؤثرشناختی
بهمنحصرحالعیندروگوناگونهاينقشوویژگیاینبعديچندوجدیدرویکرديباداردآنبرسعیحاضرپژوهش

زبانهمچونشناسیزباننویننظراتوآراءازمنظورهمینبه. نمایدتبیینممکنحدتاوتخمینزباندستگاهدررافرد
وزبانحوزهدرابزاراینکارکردبهترتشخیصوتنویرجهتدرآنازمنشعبومرتبطنظراتوآراءوگرانقششناسی
کههاالمثلضرباصطالحات،رويبرشدهانجامقبلیمطالعاترخالفبداردنظردررویکرداین. نمایدمیاستفادهجامعه

مشتركویژگیهايوفصولداشت،رایکدیگرازاقالماینممیزهايویژگیبازشناسیوتمایزتفکیک،برسعیآندر
انتقادي،خبري،هايژانرانواعهايسرمقالهوتیتراژعنوانبهاقالماینگزینشسببکهراهاآنکاربرديوساختاري
وريبهرهبابتوانگردیدذکرکههمانگونهتانمایدروشنبیشترچههرعرصهاینعالقمنداننظردرگرددمی... وآموزشی
جوامعکهچرانمودکمکنیززباننظامکلپایائیوپویائیبهشناختی،زبانعناصرواقالماینازترآگاهانهومناسب
بهینهاستفادهچگونگیاجتماعی،گوناگونهايحوزهبرمؤثرگوناگونعواملوعناصرشناسائیضمناندشتالدرامروزي

مثالعنوانبهگذارند،اجرامرحلهبهوشناختهخودنظرمورداهدافچهارچوبدرنیزراهاآنمرتبطومتنوعابزارهاياز
عواملیجزءهمگی... وهامقیاسها،فونتطرحها،ها،رنگکاربرديتأثیراتشناختنموضوعبازرگانیتبلیغاتدنیايدر

دروظرافتبانکتههمین. انجامدمیمخاطبانبرتبلیغاتحداکثريتأثیرگذاريبههاآننقشصحیحدركدرکههستند
وسیاسیآموزشی،گی،فرهنتأثیراتومطبوعاتدرهاالمثلضربواصطالحاتکاربردمورددربیشترپیچیدگیحالعین

.استآمده1-2-2بخشردپژوهشجهتروزنامهاینانتخابدالئلاستذکربهالزموبودههمشهريروزنامهپژوهشایندرروزنامه3
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صحیحکاربرددرمؤثرعواملشناختنجهتکوچکچندهراستتالشینیزحاضرپژوهش. کندمیصدقکامالًنیزآن... 
امیدکه) روزنامهاینجادرو(اجتماعیگوناگونهايحوزهدرهاآنصحیحاجرايوریزيبرنامهمنظوربهزبانیاقالماین

. باشدهازمینهایندرترگستردهوترعلمیچههرمطالعاتراهگشايدبتوانپژوهشایناست

)موضوعی-مکانی-زمانی(پژوهشقلمرو-1-2

درهاالمثلضربخصوصاًاصطالحاتبکارگیريکهچندهر. استکنونیرایجفارسیزمانینظرازپژوهشيگستره
بهولیکن. استندهمایادگاربهگذشتگانازکهاستپارسیادبوگفرهنپربارونفیسغنائمومنابعازاستفادهحقیقت

جدیدياقالمگاهامروزيرایجفارسیزبانیعناصرومباحثبرخیبامقوالتاینتعاملوبرخوردازکهرسدمینظر
.هستندداراراامروزيفارسیوادبیکُهنفارسیينشانهدوهرکهآیندمیپدید

طبعاًاستهگشتگردآوريآنگوناگونهايضمیمهخصوصاًهمشهريروزنامهازهادادهکهجاآنازنیزمکانینظراز
مینیزابزارایرسواینترنتطریقازنشریهاینخوانندگانچندهر. باشدمی) ایران(ملیيحوزهنیزآنمکانیيگستره
.ابندیدسترسینشریهبدینجهانیسطحدرتوانند

–فرهنگیوعلمیاقتصادي،سیاسی،اجتماعی،اصلیحوزهپنجدرعمدتاًمقوالتاینکابردموضوعینظرازاماو

4.گیردمیقراربررسیموردآموزشی

وهاریزيبرنامههمچونجامعهافزارينرممباحثآموزشیفرهنگی،حوزهوسازهاستوساختمثلجامعهبهمربوطافزاريسختمباحثاجتماعیحوزهازمنظور٤
. گیردمیبردررا...  وآموزشیوعلمیمباحث
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آنانجامضرورتوپژوهشاهمیت-1-3

اینمیانتمایزوقدقیتبازشناسی،جهتدرمعنائیوساختارينظري،لحاظبهبسیاريمطالعاتتاکنونکهآنبامتأسفانه
کهجائیتالیکنوگرفتهصورت... وکنایهمجاز،استعاره،تشبیه،چونزبانیهايآرایهوعناصرسایرنیزوواژهدو

انواعتیتراژعنوانبهخصوصبههاالمثلضربواصطالحاتکارگیريبهموضوعکردهجستجومتوناینينگارنده
بتواندنظرموردهشپژواستامیدکهاستنگرفتهقرارچندانیبررسیموردشناختیکاربردلحاظبههاروزنامهدرمقاالت
گیريکاربهوشناختضرورتکنونیيدورهوعصردرخصوصاًکهچراکالنوگستردهيعرصهایندرباشدنوري

ذیرناپاجتناب... وقادياعتسیاسی،وفرهنگیماتتهاجانواعبامقابلهمنظوربهفرهنگیوادبیغنائماینشایستهوآگاهانه
وامروزنسلفرهنگواخالقاندیشه،نقد،شدنپرباربهتواندمیهاآرایهوابزاراینروزافزونگسترشوآموزشوبوده
. نمایدشایانیکمککشورمانيآینده

پژوهشاهداف-1-4

. نمودبنديتقسیمجزئیویکليدستهدوبهتوانمیراحاضرپژوهشاهداف
پژوهشکلیاهداف-1-4-1

وندرکارانادستدیگروشناسانجامعهشناسان،زبانتوجهبیشترچههرکردنمعطوفپژوهشاینانجامازکلیهدف
نکتهاینيیادآورومقاالتانواعدرمقوالتاینمؤثرومتنوعکارکردهايبهکشورفرهنگیوادبیهايحوزهمندانعالقه
تأثیرگذارمردمهايهاندیشوافکاربرکارآمدومؤثرشناختیزبانراهبردهايعنوانبهتوانندمیاقالماینچگونهکهاست
سرچشمهعزیزمانکشورغنیفرهنگیوادبیدینی،منابعازهاالمثلضربواصطالحاتبیشترکهجاآنازسوئیاز. باشند
همدلیوتفاهمدت،وحموجدهموگشتهمتنزیباییوشیواییموجبهمتواندمیهاآنازبهینهومبهنگااستفادهگرفته،

.بیفزایدبومومرزاینمردماندیشهوادبوفرهنگغنايبرنهایتاًوشده

پژوهشخاصاهداف-1-4-2
ازخصوصاًاقالموعناصراینکهستاخاصیومشتركهايویژگیتعیینپژوهشایناجرايدرنگارندهخاصاهدافاز

:جملهازدهندمینشانخودازمطبوعاتيحوزهدرکاربردينظرنقطه
.مطبوعاتیژانرهايانواعدرهاالمثلضربواصطالحاتبکارگیريبسامدینتخموتعیین-1-4-2-1
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واصطالحاتازبرخیساختاررويبرجایگزینیواضافهحذف،فرآیندسهوقوعبسامدتعیینوتخمین-1-4-2-2

اقالماینرويبرتغییراتاعمالعمدهدالیلوهاالمثلضرب
هاالمثلضربواصطالحاتتوسطشدهتوصیهفرهنگیبارزهايارزشترتیبوتشخیصتعیین،-1-4-2-3

زبانوزبانيحوزهبه5"فتهگواژ"نامبهجدیديپوششیاصطالحوواژهتوصیفومعرفیترمهمهمهازو-4-2-4-1

6.باشندمیساريوجاريمازبانیيجامعهادبوزباندرانکارناپذیرزبانیعناصرواقالمعنوانبهکهشناسی

پژوهشکاربردهاي-1-5

یژگیودادنقرارمدنظرباتوانندمینویسانهمقالونگارانروزنامهخصوصاًمطبوعاتحوزهاندرکاراندست-1-5-1

زبانهبردهايرااینازمخاطبانبرهاآنتأثیرگذاريمیزانوکارکردچگونگیتعیینوتخمینوعناصراینخاصهاي
. نمایندحداکثريوبهینهاستفادهخودفرهنگیتولیداتراستايدرشناختی
شناختیزبانخاصرآیندهايفوقوعگونگیچومیزانتوانندمیزبانشناسانروانخصوصبهشناسانزبان-1-5-2

ودادهقرارررسیبومطالعهموردخودعلمیيحوزهبامرتبطمباحثوآراءنظرنقطهازراجایگزینیواضافهحذف،چون
. یابنددستبشرزبانیکنشبازشناسیجهتدرارزشمنديوخوبهايروشنگريبه

،سیاسیتاریخی،نظرنقطهازرامقوالتاینتوانندمینیزانگفتمگرانتحلیلخصوصبهزبانشناسانجامعه-1-5-3

انواعدروالتمقاینازیکهروقوعبسامدتخمینباودادهقرارتدقیقوبررسیموردمحتوائیمخصوصاًواجتماعی
گفتمانگرانلیلتحخصوصاً. کنندپیدادستزمینهایندرروشنینسبتاًوجالبهايبنديتقسیمبهمطبوعاتیژانرهاي
نویسانمقالهتوسطرااقالماینبکارگیريفرامتنیدالئلتوانندمیخویشيرشتهراهبرديابزارازاستفادهباانتقادي

بهآنانضاغراشناسیهدفباوکردهگشائیرمزراهاآنسیاسیحتیاعتقاديفکري،هايدیدگاهونمودهشناسائی
.کنندپیدادستبهترمقابلهوخیصتشجهتمناسبیکارهايراه
وبهترهايریزيبرنامهجامعهوزبانبراقالماینکاربرديتأثیراتبیشتروبهترچههرشناختباتوانمیکلیطوربه

هايرسانهسایرنیزونشرمختلفهايحوزهدرهاآنروزافزونکردنترغنیوحداکثرياستفادهمنظوربهراتريدقیق
واصطالحاتمناسبودقیقصحیح،ظریف،بکارگیريشگرفتأثیراتکهچراگذارداجرايمرحلهبهعیجم

بخشمقوالتاینکهجاآنازونیستپوشیدهکسهیچبرآموزشیوفرهنگیهايحوزهدرخصوصاًهاالمثلضرب

5 morphance
.استآمده3/5فصلدراصطالحاینکاملتوصیفوشرح٦
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آموزشیادبی،کتبتدوینوتهیهدرتوانمیدهندمیتشکیلرازبانگویانسخنذهنیواژگانوزبانيپیکرهازعظیمی
وتوجهموردبهتروبیشترچههررازبانیعناصروابزاراینزبانانفارسیغیربهفارسیآموزشکتبخصوصاًو... و

.دادقراراستفاده

پژوهشاجرايروشونوع-1-6

:پژوهشنوع-1-6-1
ومفاهیمپژوهشایناجرايطولدرچندهرباشد،می8)کیفی-یتحقیق(،7محتوائیتحلیلاصلدرحاضرپژوهش

پژوهشپیکرهازبخشیگفتتوانمیترتیباینبهکهشودمیتشریحوتعریفنیزجدیديشناختیزباناصطالحات
گفتهبهکهچرادانستنیز11اکتشافیراحاضرتحقیقنوعتوانمیمجموعدر10.باشدمینیز9"ايتوسعه"نوعازحاضر
یابی،نشانهتشبیهوتمثیلاستقرائی،وقیاسیاستداللطریقازتواندمیمحققکیفیتحقیقاتدر) 33: 1382(نیاحافظ

هايدادهپذیرد،میصورتمنطقوتعقلوتفکرکمکبهجملگیکه... ومقایسهتمایز،وتفاوتتشخیصتجرید،
تعییناصوالًنگارندهباوربه. کندگیرينتیجهخودايمکاشفهذهنباونمودهلتحلیوتجزیهوارزیابیراشدهگردآوري

میدشوارگاهانسانیعلومموضوعاتومسائلبامرتبطهايپژوهشخصوصاًها،پژوهشبرخیدرتحقیقدقیقنوع
رامتعددعواملوابزارکارگیريهبنتیجهدروبودهمرتبطموضوعمباحثومفاهیمتداخلوالتقاطبانیزآنعلتنماید،
.نمایدمیناپذیراجتنابتحقیقموضوعبهترتوصیفوتشریحجهت

پژوهشاجرايروش-1-6-2

واصطالحاتازمتعدديتعاریفنخستکهمعنیبدینباشد،می12اسنادي-هايکتابخآنکلیطوربهحاضرپژوهشروش
اینترنتیهايسایتبرخیهمچنینومرتبطهاينامهپایانها،کتابها،فرهنگزانامهپایانایندررفتهکاربهمفاهیم

نظريچهارچوبواهدافبامرتبطهاينظریهومباحثامکانحدتادیگرطرفازوشدهبرداريفیشیاواستخراج
.استهرفتکاربهنامهپایانمناسبفصولدروتلخیصگردآوري،مذکورروشهمانبانیزتحقیق

7 Content analysis
8 qualitative
9 Developmental, extensive

.27: 1387نامه،پایاننگارشنحوهحیاتی،عباسعلی١٠
1 1heuristic
1 2Library- documentary method



٢١

استقرائیتحلیلروشلحاظاینازیابیمدستکلینتایجبهکهاستآنبرتالشحاضرتحقیقدرکهجاآنازطورکلیبه
.گیردمیقراراستفادهموردنیز

اطالعاتآوريجمعروش-1-6-2-1
بودههمشهريمهروزنادررفتهکاربههايالمثلضربواصطالحاتپیداستآنعنوانازکههمانگونهپژوهشاینهايداده

استذیرفتهپصورتجایگزینیوحذفچونخاصیشناختیزبانتغییراتاقالماینازبرخیرويبرکهجاآنازولیکن
. اندشدهگردآوريتغییربدونویافتهتغییرصورتدوبهمقوالتاینمجموعهلذا

صورتبه88ماهدياواسطتا88مهرماهاواسطاززینو88خرداداخراوتا87بهمناواسطازهادادهگردآوريتاریخ
روزنامه48مجموعدرودورههربرايروزنامه24شاملکهباشدمیروزنامهدوهفتههریعنیمستمرغیروتصادفی

.گرددمی
:استبودهاصلیدلیلسهبهپژوهشانجامجهتروزنامهاینانتخابعلت

. باشدمیایراندرشدهمنتشرهايروزنامهسایربیندرروزنامهترینمخاطبپرعبارتیبهوتیراژترینپرهروزناماین-

سنیروههايگازکثیريمخاطبانکهگردیدمالحظهوبودهنگارندهمدنظربررسیایندرنیزجنسوسنمتغیرهاي-

. باشندمینشریهاینخوانندگانمردوزنجنسیغیرمتدوهرنیزو... وبزرگسالمیانسال،جوان،نوجوان،

... و) کودکانه،خانواد(فرهنگیاقتصادي،سیاسی،متنوعمقاالتشاملکهروزنامهاینموضوعاتتنوعترمهمهمهاز-

انتخابنتیجهردوبودهبیشترخیلی. کنندمیدنبالراخاصیجهتوموضوعاکثراًکههاروزنامهسایربهنسبتکهاشدبمی
سهروزهدوطیردحاضرتحقیقهايدادهگردیدذکرکههمانگونه. استنمودهترقبولقابلنظرموردبررسیجهتراآن

. استگردیدهآوريجمعغیرمستمروتصادفیصورتبهوماهه
مقاالتعناوینوتیتراژقالبدریشتربکهباشدمیآشناورایجهايالمثلضربواصطالحاتشاملکلیطوربههادادهاین

: اصلیيدستهدوبهمذکورهاينمونه. بودندشدهآوردهتغییربدونیاویافتهتغییرصورتبهوهمشهريروزنامهاخبارو
انواعدرکاربردشاناساسربسپسوشدهبنديتقسیم) فولکلوریک(زبانزدعباراتواصطالحات-2وهاالمثلضرب-1
تماعیاج-5آموزشی-فرهنگی-4لمیع-3اقتصادي-2سیاسی-1يدستهپنجبهمذکورروزنامهمقاالتووضوعاتم

.استشدهبنديطبقه
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اطالعاتتحلیلوتجزیهروش-1-6-2-2

پسگرفتهرقرالتحلیوتجزیهموردمطبوعاتیژانرهايانواعدرکاربردشانمیزاناساسبرشدهگردآوريهايدادهنخست
واضافهوحذفیر،متغسهنظرنقطهاز) یافتهتغییرهايگونهدرالبته(اقالماینبرشدهاعمالتغییراتمیزانآناز

وبررسیاقالماینتوسطشدهتوصیهفرهنگیبارزهايارزشترتیبسپسوگرفتهقرارارزیابیومحاسبهموردجایگزینی
.شودمیدادهنشاننموداريیاوآماريصورتبههاارزیابیاینایجنتنهایتاًوگرددمیاعالم

.باشدمیاستقرائی-آماريپژوهشایندراطالعاتتحلیلوتجزیهروشمجموعدر
پژوهشهايپرسش-1-7

اشد؟بمیچگونهمطبوعاتیژانرهايانواعدرهاالمثلضربواصطالحاتکارگیريبهبسامد-1-7-1

اشد؟بمیچگونهاقالماینتارساخدراضافهوحذف،جایگزینیفرآیندسهکارگیريبهامدبس-1-7-2

اشد؟بمیتیبترچهبهمقوالتاینتوسطشدهتوصیهفرهنگیبارزهايارزش-1-7-3

پژوهشيهاهفرضی-1-8

انواعدرآسانوگستردهربردکاقابلیتهاالمثلضربواتاصطالحچندهرکهاستباوراینبرنخستفرضیه-1-8-1

ازحداکثريداريبربهرهدرآموزشیفرهنگیواجتماعیهايحوزهسهمرسدمینظربهولیکندارندرامطبوعاتیژانرهاي
.باشدبیشتراقالماین

قابلاًنسبتوقوعاضافهوحذففرآیندترتیببهآنازپسوپربسامدترینجایگزینیفرآیندرسدمینظربه-1-8-2

مقوالتینا) گفتمانی(کلیديواژگانخصوصبهواژگانیيحوزهنیزفرآیندهااینوقوعاصلیيحوزهوداشتهتوجهی
.شدباشدهاعمالجانشینیمحوررويبرتغییراتترینمهموبیشترینرسدمینظربهکهایننتیجهوباشد

.گیردمینظردرمواردسایرازیشتربرااخالقیقیودبهتوصیهتیرسومفرضیه-1-8-3

تحقیقمتغیرهاي-1-9

:باشندمیترتیببدینخالصهطوربهحاضرپژوهشمتغیرهاي

موزشیآ-فرهنگیوعلمیاجتماعی،اقتصادي،سیاسی،مطبوعاتی؛ژانرهايانواعبنديتقسیمدرمتغیرپنج-

.پژوهشموضوعبامرتبطشناسیبانزحوزةدرجایگزینیواضافهحذف،اصلیمتغیرسه-

.کوشیسختبهتوصیهواخالقیقیودبهتوصیهخردگرائی،بهتوصیهارزشیمتغیرسه-



٢٣

پژوهشساختار-1-10

اهمیت،مسأله،فتعریجملهازتحقیقطرحکلیاتبهآناولفصل. استگشتهتدوینوتهیهفصلپنجدرحاضرنامهپایان
اطالعاتلتحلیوتجزیهوآوريجمعروشنیزدومفصلدروپرداخته... وپژوهشهايفرضیهش،پژوهنوعاهداف،
تاریخچهقیق،تحمسألهبامرتبطمفاهیمتعریفبهموضوعادبیاتبرمروريعنوانباسومفصل. استشدهدادهتوضیح
حدودشاملهکتحقیقاینهايدادهچهارملفصدروپرداخته... ومرتبطهايتئوريونظريمباحثبررسیوموضوع
بسامدمطبوعاتی،هايژانرانواعدروقوعبسامدنظرنقطهازبوده) تغییربدونویافتهتغییر(المثلضربواصطالحیکصد
بارزهايشارزترتیبنیزواقالماینازبرخیساختاردرجایگزینیواضافهحذف،شناختیزبانفرآیندهايوقوع

ارائهضمنپنجمفصلدرسرانجامواستشدهگرفتهقرارمحاسبهوبررسیمورداقالماینتوسطشدهتوصیهرهنگیف
پژوهشموضوعنهایتاًوگشتهتعدیلیاوتأئیدعلمیاستدالالتباحاصلهنتایجهافرضیهارزیابیوهادادهتفسیروبحث

.رسیدپایانهبپژوهشتداومدربارهآیندهپژوهشگرانودانشجویانبهپیشنهادهائیارائهونهائینظریهاعالمبا

پژوهشدرکلیدياصطالحاتوهاواژهتعریف-1-11

13اصطالح) الف

. شوندمینامیده"اصطالح"روند،میکاربهزباندرساختهپیشگروهوواژهيمنزلهبهکهعبارتهائیاینحويهايگروه
بههايواژهتکتکمعنايازتواننمیوداردبینیپیشغیرقابلمعنايکهاستنحويساختارازخاصینوع"اصطالح"

) 86:18شقاقی،(".دارندناپذیرترکیبمعناياصطالحات،دیگرعبارتبهبردپیآنمعنايبهاصطالحساختدررفتهکار
14المثلضرب) ب

. استزندگیدستوروزاندروپنداجتماعیاخالقی،مفاهیمبیانگرکهنظمیانثربهکوتاهسخنانی) سایرمثل(المثلضرب"
عامکاربرديوکنائیمعنايروانمحکم،ساختاريشود،میخواندهنیززدزبانوزدداستانسایر،مثلنامباکهالمثلضرب

".استیافتهانتقالدیگرنسلبهنسلازسینهبهسینهکهاستمردمفرهنگازبخشی. دارد

روزنامه)پ

15".صبحروزنامه"،"ظهرروزنامه"شود؛چاپآندرروزانهوقایعواخبارکهاينشریه

مطبوعات) ت

16.استشدهچاپآثارمجموعهومجلهروزنامه،مانند. شودمیمنتشروچاپمعینزمانیهايفاصلهدرآنچهمجموعه

1 3idiom
1 4Proverb

.مشیريمهشیدمؤلف،69سروشمؤسسهفارسی،زبانفرهنگ١٥
.افشارصدريغالمحسینکلمه،نشرمؤسسه،73امروز،سیفارفرهنگ١٦
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17گرانقششناسیزبان)ث

صورتبهکهصوريقواعدازنظامینهداندمیاجتماعیتعاملبرايابزاريرازبانکهشناسیزبانرداسترویکردي
روشوداندمیاجتماعیموجوديرافردهررویکرداین. گیردمیقرارتوجهموردارتباطاتدرکاربردشانازمجزا

18.دهدمیقرارمطالعهورسیبرموردرااوتوسطارتباطبرقراريبرايزبانکاربردویادگیري

19)کارگفت(رفتاريکنشنظریه) ج

زبانبهنگرشاین. گردیدمطرح1930سالبهوآکسفورددانشگاهاستاد20آستین. ال. جیتوسطبارنخستیناصطالح،این
این. یافتتوسعهوتعدیل21سرل. آر. جیاندیشهوآراءتأثیرتحتزیاديمیزانبهوبعدهاآنگفتاريهايجنبهخصوصاً
. دهدمیقراربررسیموردمتقابلکالمیارتباطاتدرشنوندهوگویندهرفتارباارتباطدرراگفتارنقشواقعدررویکرد

درغیرمستقیمومستقیمکنشهمچنینوتأثیريترغیبی،واداري،لفظی،کنشبیانی،معناياي،گزارهمعنايچونمفاهیمی
22.گرددمیمطالعهومطرحنظریهاین

23همکارياصول) چ

ایجادمنظوربهحاضرکنندگانشرکتزبانی،ارتباطیکفرآینددرکهاستباوراینبر24گرایس. پی. اچتوسطشدهمطرح
مطرحاصولعناوین. کنندمیهمکاريیکدیگربااشتباههايبرداشتبرخیبروزازکاستنویکدیگرمیانتفاهمحداکثر

25.رابطهاصلوشیوهاصل-کیفیتاصل-کمیتاصل-همیارياصل. باشدمیترتیبینبدشده

26گفتمانانتقاديتحلیل) ح

بهراکالمسایرومتونوکندمیاتخاذانتقاديموضعیزبان،کاربردچگونگیبهنسبتکهاستکالمتحلیلوتجزیهنوعی
طرقتحلیلطریقازکوشدمیروشاین. کندمیتحلیلوتجزیههاآنزیربنائیهايارزشوایدئولوژيشناسائیقصد

27.نمایدکشفراتاریخی-اجتماعیهايبافتقدرتروابطوعالئقزبان،کاربرد

1 7Functional linguistics
.2005رهنما،انتشاراتالنگمن،کاربردي،شناسیزبانوزبانآموزشتوصیفیفرهنگ18

19Speech act theory
20J.L. Austin
21J.R. Searle

.5002النگمن،شناسی،زبانوزبانآموزشتوصیفیفرهنگ22
23Co-operative principles
24H.P. Grice

.2005النگمن،شناسی،زبانوزبانآموزشتوصیفیفرهنگ25
2 6Critical discourse analysis

.2005النگمن،شناسی،زبانوزبانآموزشتوصیفیفرهنگ27


