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 چکيده

تعامالت اجتماعي، مبناي ارتباطات بشري هستند، اما هميشه صدق و كالم صادقانه مبناي اين تعامالت نيست و بسياري 
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توان تالش عامدانه فرد براي ايجاد باوري كذب در شريك كند. به گفته وريج، دروغ را ميتعامالت اجتماعي بازي مي

كنون از  ها تازبانان نسبت به آنهاي صدق و كذب در فارسي و نيز نگرش فارسيارتباطي تعريف كرد. ازآنجاكه ساخت

نگرفته است، انجام پژوهشي در اين زمينه كه هم به ساخت هاي  شناسي زبان مورد بررسي جدي  قرارديدگاه جامعه

ه رسد. با توجه بهاي اجتماعي، رواني و فرهنگي دروغ بپردازد، ضروري به نظر مينشانگرهاي آن و هم به جنبه زباني و

زبانان دروغ در زبان فارسي و نگرش فارسيهمين موضوع است كه هدف اين پژوهش را بررسي ويژگي هاي ساخت 

يداني هاي آن به شيوه متحليلي به انجام رسيده است و داده -ايم. پژوهش حاضر با روش توصيفينسبت به آن قرار داده
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ها، متغيرهاي سن، جنس، ميزان تحصيالت، و شغل آنان كنترل زبان است كه در راستاي آزمون فرضيهسخنگويان فارسي

ارسي به لحاظ برخي ويژگي هاي زباني تفاوت دهد كه ساخت هاي صدق و كذب در فشده است. نتايج پژوهش نشان مي

 دروغ و ساخت هاي كذب در گفتار آنان وجود دارد. زبانان بهدهند و رابطه معناداري بين نگرش فارسينشان مي
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 مقدمهـ 1ـ1

گويند و اين واقعيتي انكارناپذير است. زيستن در جهاني عاري از دروغ و نيرنگ مردم در زندگي روزمره خود دروغ مي

است، اما آيا تحقق كامل آن در جوامع  كه مردمان آن جز راستي و راستگويي پيشه نكنند، از روياهاي ديرين انسان

 دهد كه اين موضوع بسته به نگرش فرهنگي اعضاي هر جامعه متفاوت است. نمايد؟ واقعيات نشان ميممكن مي

ي كه بينيم و سخنانكنيم، چيزهايي كه ميافتد، تجاربي كه كسب ميحوادث و ماجراهايي كه برايمان اتفاق مي

به روشي علمي دروغ را مورد بررسي  توانشنويم، راست هستند يا دروغ؟ مرز بين دروغ و راستي كجاست؟ آيا ميمي

شناسي را در زمرة مسايل علمي قرار داد؟ اگر چنين باشد موضوع آن در حيطة كدام توان دروغقرار داد؟ آيا اساساً مي

ها شناسي جايي براي بررسي اين موضوع باز كرد؟ اينتوان در زبانگيرد؟ آيا ميهاي علمي قرار مييک از رشته

 شناسي، به بررسي زبانِ دروغ واداشت.آموختة رشتة زبانعنوان دانشكه اين پژوهشگر را، به هايي استپرسش

گويي با بروز تغييراتي در فرد براي بازشناسي گفتار دروغ از راست با اين فرض شروع خواهيم كرد كه دروغ

ن تغييرات به ما كمک خواهد كرد تا طوركلي و در ساخت زباني او به طور خاص همراه خواهد بود. شناخت ايبه گودروغ

با موفقيت بيشتري حرف راست را از دروغ بازبشناسيم. در اين زمينه مطالعات بسياري صورت گرفته و سعي شده است 

مورد مطالعه قرارگرفته و ثبت شود.  گودروغهاي فيزيولوژيكي گرفته تا تغييرات رفتاريِ افراد از عالئم و نشانه

فشارخون  احتماالًكه از نظر فيزيولوژيكي  ( گفته شد1931تاب زبانشناسي حقوقي )مومني؛ عزيزي، در كطورنمونه به

راد گويي بر حركات افتوان ابراز داشت كه دروغكند و به طور كلي ميو كاركردهاي بدني آنان تغيير مي گودروغافراد 

گويي، بعضي از اعضاي صورت خود را به هنگام دروغگوها گذارد. به طور مثال، گزارش شده است بيشتر دروغتأثير مي

جاي ديگر معطوف كنند و نگاه خود را از جايي بهكنند. آنان از نگاه مستقيم به چشم مخاطب خودداري ميلمس مي

تغييرات فيزيولوژيک موضوعي نيست كه در اينجا به آن پرداخته شود، اين پژوهش سعي بر آن دارد،  كنند، اما اينمي

 بازشناسي باشد.  ييراتي را مورد بررسي قرار دهد كه در ساخت زباني دروغ قابلتغ

 هاي بسياري دارند. اين جوامع زباني، از نظر ساختشناختي تفاوتهرحال، جوامع زباني مختلف، به لحاظ زبانبه

ت منظور توصيف ساخزبان را به هاي اندک يا فراواني باهم دارند و اين موضوع بررسي جداگانة هرزبان دروغ نيز تفاوت

هاي ديگر، ساخت هاي كذب و صدق كند. در زبان فارسي نيز مانند زبانزبان دروغ در آن زبان خاص ضروري مي
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هاي زبانيِ دروغ در زبان فارسي و نامه كارشناسي ارشد سعي دارد ساختوجود دارد و اين پژوهش در قالب يک پايان

آن را بررسي و تحليل كند. براي حصول به اين مهم، پژوهشگر سعي كرد كه چند زبانان نسبت به نگرش فارسي

ي را كه هايها دادهشناختي دربارة ساخت زباني دروغ مطرح كند و سپس براي رسيدن به پاسخ اين پرسشپرسش زبان

شده را اي گردآوريهشخصاً از طريق گفتگو گردآوري و ثبت كرده بود، مورد بررسي قرار دهد تا ساخت زباني داده

توصيف نمايد. از سوي ديگر، با توجه به اينكه پژوهشگر اعتقاد دارد براي تبيين چرايي ساخت زباني دروغ نبايد صرفاً 

هايي شده است، مورد تري را نيز كه باعث بروز چنين ساختزباني محدود شد و الزم است زمينة گستردهبه ساخت

ارة دروغ زبانان نگرش آنان را دربكرد تا با نظرسنجي از فارسي نامهپرسشبه تدوين يک  بررسي قرار داد، بنابراين اقدام

 شناسي زبان دانست. توان پژوهشي در حيطة جامعهگويي مورد بررسي قرار دهد. از اين نظر پژوهش حاضر را ميو دروغ

انجام پژوهش، در قالب يک نام دارد، پس از مقدمه، ضرورت « سيماي پژوهش»بنابراين، در اين فصل كه 

رة كنيم تا بتوانيم در يک گستنامه كارشناسي ارشد تبيين خواهد شد. پس از آن قلمرو پژوهش را تعيين ميپايان

هاي پژوهش، مبحث بعدي اين مشخص و بدون خارج شدن از موضوع مورد نظر به بررسي موضوع بپردازيم. پرسش

شده عنوان كنيم. در ادامه روش هاي مطرحي پژوهش را بر مبناي پرسشهافصل خواهد بود تا متعاقب آن، فرضيه

ترين ها را بيان خواهيم نمود. در پايان نيز عمدهوتحليل داده، روش گردآوري اطالعات، و روش تجزيهپژوهش

 كاررفته در اين پژوهش را تعريف و تبيين خواهيم نمود.هاي بهاصطالحات و كليدواژه

 رت انجام پژوهشـ اهميت و ضرو2ـ1

اي پيچيده است كه نقش مهم و معناداري در اين گويي، پديدهتعامالت اجتماعي، مبناي ارتباطات بشري هستند و دروغ

كرد  تعريف« اشتالش عامدانه فرد براي ايجاد باوري كذب در شريک ارتباطي»توان كند. دروغ را ميتعامالت ايفا مي

از  ها تا كنونزبانان نسبت به آنهاي صدق و كذب در فارسي و نيز نگرش فارسيخت(. ازآنجاكه سا39-0222: 1)وريج

ي و هاي زبانشناسي زبان مورد بررسي قرار نگرفته است، انجام پژوهشي در اين زمينه كه هم به ساختديدگاه جامعه

رسد. اهميت و ضرورت نظر ميهاي اجتماعي، رواني و فرهنگي دروغ بپردازد، ضروري به نشانگرهاي آن و هم به جنبه

پژوهش ميداني در زمينة ساخت دروغ در زبان  شود كه بدانيم تا كنون هيچتر ميانجام اين پژوهش زماني بيشتر روشن

                                                           
.A. Vrij 1 
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سوي هاي را بتواند پنجرة تازهرو، پژوهش حاضر ميزبانان نسبت به آن انجام نشده است. ازاينفارسي و نگرش فارسي

 كذب و ساخت زباني آن در زبان فارسي باز نمايد. درک و شناخت گفتار

 هاي پژوهشـ هدف3ـ1

 اند از:هاي اصلي اين پژوهش عبارتهدف

 هاي دروغهاي زباني جملهتعيين شاخص از طريقتوصيف و تبيين ساخت زبان دروغ در زبان فارسي  .1

 زبان نگرش بر ساخت گويي و تأثير ايندروغ و دروغزبانان نسبت بهتعيين و تبيين نگرش فارسي .0

 هاي پژوهشـ پرسش4ـ1

 شده، به پاسخ مناسبيهاي گردآوريبا توجه به آنچه در باال مطرح شد، در اين پژوهش سعي شده است با بررسي داده

 يابيم:هاي زيردستبراي پرسش

 دروغ و دالیل این رفتار زبانی چيست؟زبانان نسبت بهنگرش فارسی -1

 تا چه حد است؟ دروغ با« پيچوندن»خوردن، تعارف و  قسمهايي نظير ولهمقميان ميزان ارتباط  .1

گويي ميزان همبستگي بين علل مختلفي نظير نرنجاندن طرف مقابل، جلوگيري از ايجاد سوءتفاهم، فرار از پاسخ .0

 ،ب قدرتمراتميل به ارتقا در سلسله به وظايف معوقه، فرار از بحث و جدال و پيامدهاي احتمالي آن در منزل،

 گويي افراد چقدر است؟و متغير ترس و ميزان دروغ تعريف و تمجيد

 شوند؟هاي ايراني واقعي و از صميم قلب هستند يا بيشتر عاداتي فرهنگي محسوب ميتعارف .9

 چقدر زبانانفارسي كذب و صدق گفتار در «ممكنه» و «شايد» ،«احتماالً» مانند هاييواژه كاربرد ميزان .4

 است؟

 هاي كذب ارتباط دارد؟سن تا چه ميزان با بسامد جمله افزايش .5

 گذارد؟هاي كذب اثر ميافزايش ميزان تحصيالت چقدر بر بسامد جمله .3

 هاي كذب با جنسيت افراد چقدر است؟ميزان ارتباط بسامد وقوع جمله .7

 هاي كذب با شغل افراد چقدر است؟ميزان ارتباط بسامد وقوع جمله .8
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 با استفاده از برخی نشانگرهاي زبانی، کذب یا صدق گفتار سخنگویان را تعيين کرد؟توان تا چه حد می -2

 كاربرد ضماير شخصي در گفتار كذب در مقايسه با گفتار صدق به چه ميزان است؟ .1

هايي همچون شايد و احتماالً( در گفتار كذب در مقايسه با گفتار صدق به چه كاربرد نشانگرهاي احتياط )واژه .0

 ؟ميزان است

 كاربرد نشانگرهاي نفي در گفتار كذب در مقايسه با گفتار صدق به چه ميزان است؟ .9

ها و فعل هاي حسي )تنفر داشتن و دوست داشتن( در گفتار كذب در مقايسه با گفتار صدق به چه كاربرد واژه .4

 ميزان است ؟

 است؟ گفتار صدق به چه ميزان نشاندهندة قولنقل هايجمله كاربرد .5

اما، بجز، باوجود اين، ولي، غير از و جدا از( در گفتار صدق هايي نظير )واژه هاي ربطيوف و عبارتحر كاربرد  .3

 در مقايسه با گفتار كذب چگونه است؟

 اي وجود دارد؟ميان طول كالم در گفتار كذب و صدق چه رابطه .7

 اي وجود دارد؟هاي ساده در گفتار كذب و صدق چه رابطهميان بسامد جمله .8

 

 هاي پژوهشفرضيه ـ5ـ1

نرنجاندن طرف مقابل، جلوگيري از ایجاد  دروغ منفی است و عواملی همچونزبانان نسبت بهنگرش فارسی -1

تقا ميل به ار گویی به وظایف معوقه، فرار از بحث و جدال و پيامدهاي احتمالی آن در منزل،سوءتفاهم، فرار از پاسخ

 گذارد.گویی آنان تأثير میميزان دروغ متغير ترس برو  تعریف و تمجيد مراتب قدرت،در سلسله

 دارد.وجود  مستقيمي ارتباط  دروغ با« پيچوندن»خوردن، تعارف و  قسمهايي نظير مقولهميان  .1

ايف گويي به وظميان علل مختلفي نظير نرنجاندن طرف مقابل، جلوگيري از ايجاد سوءتفاهم، فرار از پاسخ .0

 تعريف و مراتب قدرت،ميل به ارتقا در سلسله و پيامدهاي احتمالي آن در منزل،معوقه، فرار از بحث و جدال 

 گويي افراد همبستگي بااليي وجود دارد.و متغير ترس  و ميزان دروغ تمجيد

 شوند.هاي ايراني واقعي و از صميم قلب نيستند و بيشتر عاداتي فرهنگي محسوب ميتعارف .9
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 .است كذب از بيشتر صدق گفتگوهاي در «ممكنه» و «شايد» ،«ماالًاحت» مانند هاييواژه كاربرد ميزان .4

   شود.هاي كذب كم ميبا افزايش سن، بسامد جمله .5

 شود.هاي كذب زياد ميبا افزايش ميزان تحصيالت، بسامد جمله .3

 هاي كذب در نزد زنان بيشتر است.بسامد وقوع جمله .7

 ت.هاي كذب در مشاغل آزاد بيشتر اسبسامد وقوع جمله .8

 

 توان با استفاده از برخی نشانگرهاي زبانی، کذب یا صدق گفتار سخنگویان را تعيين کرد.می  کامالً -2

 هاي كذب كمتر است.ميزان استفاده از ضماير ) من، او، شما و مانند آن( در جمله .1

 .از صدق استهايي همچون شايد ، احتماالً( در گفتار كذب كمتر ميزان كاربرد نشانگرهاي احتياط )واژه .0

 ميزان كاربرد نشانگرهاي نفي در گفتار كذب بيشتر از گفتار صدق است. .9

هاي كذب نسبت به ها و فعل هاي حسي )تنفر داشتن و دوست داشتن( در جملهميزان كاربرد واژه .4

 هاي صدق بيشتر است.جمله

 قول در گفتار صدق بيشتر از گفتار كذب است.هاي نقلبسامد استفاده از جمله .5

اما، بجز، باوجود اين، ولي، غير از، جدا از( در گفتار صدق بيشتر از ) هاي ربطيحروف و عبارت كاربرد .3

 گفتار كذب است.

 طول كالم در گفتار كذب نسبت به گفتار صدق بيشتر است. .7

 است. از گفتار صدق ساده در گفتار كذب باالتر يهابسامد جمله .8

 

 ـ روش پژوهش6ـ1

 شناختي، پژوهشي توصيفي ـ تحليليلحاظ روشصورت ميداني صورت گرفته است و بهبهبخش عمدة پژوهش حاضر 

ته گرفو با دو تكنيک پيمايشي و گفتگويي انجام 31تابستان سال  در زبان تهرانشود كه در جامعة فارسيمحسوب مي

 شود:هاي ذيل تشريح ميكه در بخش
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 هاگردآوري داده هايـ روش1ـ6ـ1

هايي كه براي ارائة پاسخ آنها توان به دو گروه زير تقسيم كرد: الف( پرسشش حاضر را ميهاي پژوهپرسش

زبانان در مورد بايد نظر اعضاي جامعة زباني را در خصوص موضوع مورد پژوهش و  به طور خاص نگرش فارسي

هاي واقعي زبان دادههايي كه براي دستيابي به پاسخ آنها بايد بندي كرد. ب( پرسشدروغ، جويا شده و جمع

هاي هاي زبان دروغ در زبان فارسي را مورد بررسي قرار داد. بر همين اساس براي سؤالفارسي، يعني داده

منظور ارائه خواهد شد و به 1ـ1ـ3ـ1شده كه توضيح آن در بخش از روش پيمايشي استفاده« الف»بخش 

خواهد « ب»هاي گروه كه به پاسخ پرسش هاي زباني الزم در خصوص ساخت زبان دروغگردآوري داده

  تشريح خواهد شد. 0ـ1ـ3ـ1هاي زباني استفاده شد كه در بخش انجاميد، از گفتگو و ضبط داده

 

 ـ روش پيمایشی1ـ1ـ6ـ1

 ويانگپاسخميان و  اي تدوين گرديدنامهپرسشگويي، زبانان دربارة دروغ و دروغبراي اطالع از نگرش فارسي

هاي مربوط به مشخصات فردي و از دو بخش تشكيل شده است: پرسش نامهپرسشتوزيع گرديد. 

 . (1هاي مربوط به نگرش و ميزان استفاده از دروغ در گفتار روزمره )ن.ک. پيوست شمارة پرسش

 ـ گفتگو2ـ1ـ6ـ1

زبان تهراني گفتگو با گويشوران فارسي 08هاي زباني الزم، اقدام به انجام اين پژوهشگر براي گردآوري داده

شده بودند و پژوهشگر فقط متغيرهاي سن و جنسيت انتخاب روش نمونه در دسترسصورت نمود. اين افراد به

نفر مرد زير  7سال،  05نفر زن باالي  7سال،  05نفر زن زير  7را در مورد آنها كنترل كرد. بدين ترتيب كه 

براي گفتگو انتخاب شدند و پژوهشگر  ترسنمونه در دسسال به روش  05نفر مرد باالي  7سال، و  05

 هايشان نمود. سپسصورت شفاهي و حضوري اقدام به طرح سؤاالتي تشريحي براي آنان و دريافت پاسخبه

 هاي حضوري و شفاهي، حواشي زياديگرديد. ازآنجاكه در گفتگوها بر روي كاغذ پيادهفايل صوتيِ اين گفتگو

سازي فايل هاي صوتي، نداشت، پس از پياده پژوهشطي به موضوع شد كه ربدر خالل گفتگو مطرح مي

به موضوع پژوهش از  ارتباطبي پاسخ هر فرد به هر يک سؤاالت در قالب دو پاراگراف كوتاه شد و حواشي

هاي زباني دروغ در زبان فارسي بود، از ها، استخراج ساختها حذف گرديد. ازآنجاكه هدف از اين گفتگوپاسخ
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صورت كذب و دروغ خواسته شد تا پاسخ هر سؤال را يک بار صادقانه و راست، و بار ديگر به يانگوپاسخ

استاد  زيرنظرپرسش زير بود كه  8هاي حضوري پژوهش شامل شده در گفتگوعنوان كنند. سؤاالت ارائه

 راهنما تنظيم شد:محترم 

 نظر خود را راجع به وضعيت ازدواج در ايران بيان نماييد.  .1

 ا نهاد خانواده در ايران مهم است؟آي .0

 آيا ميزان درآمد در ازدواج مهم است؟ چرا؟ .9

 روابط شما با خواهر و برادرتان چگونه است؟ .4

 دختر/ پسر بيان نماييد. لطفاً توضيح دهيد. نظر خود را نسبت به داشتن دوست .5

 جايگاه پدر و مادر در ايران كجاست؟ .3

 كنيد؟ها تبعيت مياهميت داده و در چه مواردي از آنها شما تا چه حد به عقايد و نظرات آن .7

 .اولويت هاي خود را در زندگي بيان نماييد .8

ها پس از كنترل متغيرها )سن، ميزان تحصيالت، شغل ها و گفتگونامهپرسشدست آمده از هاي بهسپس داده

و  SPSSافزار ها از نرمنامهپرسشو جنسيت( مورد تحليل قرار گرفتند. براي تحليل آماري نتايج حاصله از 

 .استفاده گرديد آزمون هاي آماري

 ـ جامعة نمونه2ـ6ـ1

عنوان نمونة آماري پژوهش زبانان تهراني كه به طور تصادفي بهنفر از فارسي 494ها در ميان نامهپرسش

ت بر روي اينترناز طريق فضاي مجازي  عمدتاًها، نامهپرسشبرگزيده شدند، توزيع گرديد. نحوة توزيع اين 

ذاشت پالس به اشتراک گبوک و گوگلهايي مانند فيسرا در وبگاه نامهپرسشصورت كه پژوهشگر، بود. بدين

ي اشده به اين سؤاالت در صفحههاي دادهو براي دوستان خود از طريق پست الكترونيكي ارسال كرد. پاسخ

همان طور كه گفته ( ذخيره گرديد. https://docs.google.comاختصاصي بر روي وب سايت اسناد گوگل )

 گويي است.شد هدف از انجام پيمايش دستيابي به نگرش جامعة آماري مورد نظر در خصوص دروغ و دروغ
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 شيوه نمونه در دسترس، زبانان شهر تهران به نفر از بين فارسي 08همچنين براي بررسي ساخت زبان دروغ، 

 هايي صورت گرفت.هاي زباني با آنها گفتگومنظور گردآوري دادهند و بهعنوان جامعة آماري انتخاب شدبه

 ـ اصطالحات و مفاهيم بنيادي7ـ1

هاي كليدي پژوهش را به اختصار تعريف و براي روشن كردن بيشتر موضوع پژوهش، برخي مفاهيم بنيادين و واژه

 نماييم.تبيين مي

  

 ـ دروغ1ـ7ـ1

(. 39-0222اش تعريف كرد )وريج، «1فرد براي ايجاد باوري كذب در شريک ارتباطيتالش عامدانه »توان دروغ را مي

عنوان ها را بهها، و كنايهها، طعنهگفتارهاي غير صدق، اعم از لطيفهالبته اين تعريف، بسيار وسيع است و تمام پاره

ست تا پيامي غير صادق را به گيرنده القاء گيرد چرا كه در تمام اين موارد، گوينده بر آن اهايي از دروغ در بر ميصورت

گفتارهاي كذب هستند از دايره شمول خود خارج صورت غير عامدانه حاوي پارههايي را كه بهنمايد. تعريف فوق، پيام

و دروغ قائل به تمايز  0كند و نه دروغ. اگرچه برخي پژوهشگران، بين فريبنمايد و آنها را خطا يا اشتباه تلقي ميمي

نمايد زيرا هر دوي اين اصطالحات، با ( اما اكثر آنها نيز اين دو اصالح را مترادف قلمداد مي74-9،1339ستند )نيبرگه

 تعريف فوق همخواني دارند. 

  

 هاي کذبـ جمله2ـ7ـ1

شناسي و كار مي برند. در حوزه زباناي براي تبادل اطالعات درباره جهان بهعنوان وسيلهكاربران زبان، زبان را به

كند كه مفهوم ( اشاره مي1371) 4شود. استراسونفلسفه زبان، اين موضوع با رابطه ميان زبان و شروط صدق مطرح مي

توانند مبيّن معناي زبان باشند. گويندگان، زبان را براي بيان چيزي درباره جهان يا مي« شروط صدق»و « صدق»

ها )عناصر بازنمايي( و امورِ جهان واقعي )عناصرِ شروط صدق( ين جملهكنند. آنها بتوصيف حالتي از امور استفاده مي

گيرند. ارتباط برقرار مي سازند. اين دو دسته از عناصر هستند كه در معرض قضاوت صدق بودن يا كذب بودن قرار مي

                                                           
.communicative partner1 
.deception 2 

Nyberg .D.3 
sonStraw .P.F.4 
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( است كه تحت 1384، 1337) 1شده در مورد معناي زباني، رويكرد ديويدسونترين رويكردهاي مطرحيكي از برجسته

اصر هاي زبان طبيعي با عنشود. اين رويكرد مبتني بر مقابله دادنِ جملهي شروط صدقِ معنا شناخته ميعنوان نظريه

شود، يعني بايد شرايطي در واسطه شروط صدقش مشخص ميجهان واقعي است، بدين معنا كه معناي يک جمله، به

 باشد.جهان واقع وجود داشته باشد كه آن جمله صدق 

 

 ـ زبان دروغ3ـ7ـ1

هاي كذب در زبان نيز در راستاي نگاه ويژه كاربردشناسي زبان به رويكرد كاربردشناسي زبان به مسئله دروغ و ساخت

-هاي دروغ نيز عناصري بافتموضوع اين پژوهش است. ازآنجاكه زبان، وابسته به بافت است، در اين رويكرد ساخت

 هاي موقعيتي آن جستجو كرد.ها را در بافتاي اين ساختوابسته هستند كه بايد سرنخ ه

 ـ نگرش4ـ7ـ1

به بعد متداول گرديد و  1352شناسي اجتماعي است. اين اصطالح از دهه نگرش، از مفاهيم كاربردي در علم روان

 .استشناسي اجتماعي آمريكا ترين مفاهيم مورد استفاده در روانامروزه يكي از مهم

ها و آمادگي براي عمل نسبت به يک چيز معين را نگرش شخص نسبت به آن چيز احساس ها،تركيب شناخت

 Optusكه چندين معنا دارد. اين واژه از واژه التين  است Attitudeرش، واژه معادل انگليسي واژه نگ گويند.

ه به معني حالت و بوده ك Aptitudeيافتگي است و ريشه ديگر اين واژه شده كه به معني مناسبت و سازشگرفته

 .استآمادگي ذهني يا فكري براي عمل 

 

 بندي پژوهشسازمان – 1-8

سي هايي كه تاكنون در زبان انگليسي و فاري پژوهششده كه در فصل دو به پيشينهاين پژوهش در پنج فصل تدوين

هاي ه تحليل و توصيف دادهپردازيم. در فصل سه مباحث نظري پژوهش را بيان نموده و در فصل چهار بشده، ميانجام

                                                           
. D. Davidson5 
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گذارد  و در شده را پيش روي ما ميشده در پژوهش حاضر خواهيم پرداخت. فصل پنج نتيجه پژوهش انجامگردآوري

 گردد.ها ارائه مينامه فارسي به انگليسي و انگليسي به فارسي و پيوستنامه، واژهانتها كتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




