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  چكيده

 .شده است با استقبال زيادي مواجه گران متن از سوي تحليلگراي هليدي  نقش مند دستور نظام هاي اخير، در دهه
بخش  ابزارهاي انسجام انواع آغازگرها، انواع انگاره با تكيه بر ابزارهاي نظري همچون انواع چهارگانه فرانقش، نيا

 بسياري هاي پژوهشسوي ديگر،  از .زواياي گوناگون تحليل نمايند را قادر ساخته تا متن را از پژوهشگران ...و 
تحليل  اما هدف از پژوهش حاضر، .صورت گرفته است مطبوعاتي  علمي و گفتمان  در زمينه تحليل گفتمان

در مطبوعات عمومي  شده سازي عمومي  علمي  علمي در مطبوعات تخصصي و گفتمان  اي گفتمان مقايسه
  نتيجه پژوهش حاكي ازآن است كه اين دو گفتمان. گراي هليدي است نقش مند نظامدستور ظر زبان از من فارسي

پژوهشگر با . كنند به ميزان متفاوتي از ابزارهاي نظري معرفي شده در چارچوب نظري پژوهش استفاده مي
ها را كشف و الگويي براي  تاين تفاودارد تا  ، سعي كارگيري اين ابزارها در اين دو نوع گفتمان به مقايسه فراواني

تواند راهگشاي آن دسته از  يم الگو، نيا .شده ارائه نمايد سازي عمومي  علمي به گفتمان  سير تحول گفتمان
هاي درسي باشد كه قصد دارند مطالب تخصصي علمي را به زباني ساده براي  نگاران يا نويسندگان كتاب روزنامه
  .هاي غيرمتخصص بازگو نمايند مخاطب

              
  سازي ، زبان علم، عمومي مند، تحليل گفتمان گراي نظام دستور نقش: هاكليد واژه
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            پيشگفتار      

ها  اين ويژگي. هاي زبانشناختي  خاصي  برخوردار است زبان علم  به اقتضاي ماهيت خود از ويژگي
ارها مورد تحليل هاي مختلف ب همانگونه كه در بخش پيشينه رساله حاضر خواهيد خواند از منظر انگاره

هايي منجر به دستاوردهايي شده است كه گفتمان  نتيجه چنين پژوهش. اند شناسان قرار گرفته  زبان
اما هيچيك از اين . نمايد علم را با سبك و سياق خاص آن مجزا و متفاوت از ساير انواع گفتمان مي

به مخاطبين خاصي صورت  "رفااند كه عرضه  زبان علم در جامعه ص ها به اين مهم نپرداخته پژوهش
دارد  و لذا اين امر  گيرد و ساير اقشار جامعه را از درك عميق و واقعي مضامين علمي محروم مي مي

موجب شده متخصصين ديگري كه همانا روزنامه نگاران هستند وارد عمل شوند و اين گفتمان را براي 
هاي علمي و  سازي متن روزنامه نگاران در ساده ميزان موفقيت اين " طبعا. استفاده  عموم آماده نمايند

ها براي عموم  به ميزان پيچيدگي  گفتمان علمي مورد نظر و توانمندي آن  فهم ساختن آن قابل
روزنامه نگار بستگي دارد هرچند كه  سنجش اين موفقيت تابع معيار علمي معيني نيست كه بتوان 

تبديل گفتمان علمي به گفتمان عمومي تابع قاعده  "چرا كه اساسا.براي آن يك امتياز  كمي داد
قاعده است كه نتيجه آن  اي و بي مندي نيست و بنابراين انجام اين تبديل امري سليقه علمي نظام

 .   ممكن است با نتيجه آرماني فاصله زيادي داشته باشد

اي مطالعه ي زبان و پيشرفت سريع دانش زبانشناسي در قرن حاظر به فراهم آوردن امكاناتي جديد بر
شناسي به طور عام و در  هايي از اين دست در ابعاد گوناگون زبا حاصل پژوهش. ادبيات انجاميده است

بنابراين استفاده  .ها در اختيار ما است  اي از انگاره شاخه تحليل گفتمان به طور خاص به شكل مجموعه
گيري هر نوعي از گفتمان  مند براي شكل يي نظامتواند راهگشاي اراءه الگو ها  مي از ابزارهاي اين مدل

 .باشد

با استقبال زيادي  گران متن از سوي تحليلگراي هليدي  نقش مند دستور نظام هاي اخير، در دهه
 آغازگرها، انواع انگاره با تكيه بر ابزارهاي نظري همچون انواع چهارگانه فرانقش، نيا .شده است مواجه
 .را قادر ساخته تا متن را از زواياي گوناگون تحليل نمايند پژوهشگران ...ش و بخ ابزارهاي انسجام انواع

صورت گرفته  مطبوعاتي  علمي و گفتمان  در زمينه تحليل گفتمان بسياري هاي پژوهشسوي ديگر،  از
  علمي در مطبوعات تخصصي و گفتمان  اي گفتمان تحليل مقايسه اما هدف از پژوهش حاضر، .است

گراي هليدي  نقش مند زبان از منظر دستور نظام در مطبوعات عمومي فارسي شده سازي يعموم علمي 
به ميزان متفاوتي از ابزارهاي نظري معرفي   نتيجه پژوهش حاكي ازآن است كه اين دو گفتمان. است

 كارگيري اين ابزارها به پژوهشگر با مقايسه فراواني. كنند شده در چارچوب نظري پژوهش استفاده مي
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علمي به   ها را كشف و الگويي براي سير تحول گفتمان اين تفاوتدارد تا  ، سعي در اين دو نوع گفتمان
نگاران يا  تواند راهگشاي آن دسته از روزنامه يم الگو، نيا .شده ارائه نمايد سازي عمومي  گفتمان

ي ساده براي هاي درسي باشد كه قصد دارند مطالب تخصصي علمي را به زبان نويسندگان كتاب
  .هاي غيرمتخصص بازگو نمايند مخاطب

آن و  اهداف در فصل اول موضوع پژوهش،. صفحه نوشته شده است 177و  رساله در پنج فصل اين
هاي  در فصل دوم نگارنده پس از مروري بر پپيشينه نظري و پژوهش. شود كاربرد آن معرفي مي

گراي  نقش مند معرفي انگاره دستور نظام علم، سازي زبان شده در سه حوزه زبان علم، عمومي انجام
 چارچوب سوم، فصل .نمايد هليدي را كه چارچوب نظري پژوهش است، به فصل سوم موكول مي

شناسي پژوهش، پس از  فصل چهارم ضمن معرفي روش. كند نظري پژوهش را به تفصيل بيان مي
پنجم، پس از  فصل .پردازد گيري مي جهها و نتي به تحليل داده  آمارها بين دو نوع گفتمان مقايسه 

هاي پژوهش و  ها به معرفي كاربرد يافته هاي پژوهش و آزمون فرضيه مروري بر پاسخ پرسش
  .يابد هاي آتي اختصاص مي پيشنهادهايي براي پژوهش
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  پژوهش اتيکل : 1 فصل
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  مسالة پژوهش 1- 1
در . صورت گرفته است يجمع يها و رسانه يمطبوعات  گفتمان موضوعبر  ياريبس يزبان هاي پژوهش

 يلمورد تحل يزبان يكرةعنوان پ ها به ها و مجله روزنامهشده در  هاي چاپ متن ييها پژوهش ينچن
بپردازد كه  ياز متون مطبوعات يا دسته  گفتمان يلرسالة حاضر، اما، قصد دارد به تحل. گيرند يقرارم

 يمتون علم  گفتمان يلرساله به دنبال تحل ينا يگر،به سخن د. هستند ياز متون علم يدگرگفت
پژوهشگر . باشد يم 2يديمند هل نظام يگرا در مطبوعات در چارچوب دستور نقش 1شده سازي يعموم

 يگفتماني موضوعات علم هاي يژگيرا با و يتخصص يگفتماني زبان علم هاي يژگيو كند يتالش م
نوع اول به   گفتمان يلتبد يهدفمند را برا ييد و الگوكن يسهمقا يعموم يددر جرا شده سازي وميعم

آگاهانه  نگاران نا گيرد كه روزنامه اي از تغييرات را در برمي الگو مجموعه ينا .يدنوع دوم استخراج نما
  .نمايند سازي گفتمان علمي كه مخاطب عام دارند اعمال مي براي ساده

  
  
  موضوع پژوهش 2- 1

 انكار يرقابلاخبار غ يايعلم و دن يايدن ينتعامل ب يان،م يندر ا. كند يم يفابسزا در جامعه ا ينقش علم
دو قطب جامعة  يخبر يها و رسانه يجامعة علم. رابطه شد ينا يچيدگيمنكر پ توان ياست، اما نم

، 3يردسم(دارند  يموجود زبان متفاوت هاي يتواقع يانب يعلم و رسانه برا يايمدرن هستند؛ اما دن
125:2000.(  

ها و تنوع موضوعات مورد  ها و روزنامه گسترش مجله يجةنت علم را ميتوان سازي يعموم يدةپد هورظ
از  يشده گروه سازي عمومي يعلم يها زمان با گسترش گزارش هم. انتشار در مطبوعات دانست

 يساست(عامة مردم بود  يبرا يعلم يممفاه سازي يها عموم متخصصان ظهور كردند كه هدف آن
 يرغ يرا به زبان يهستند كه منابع تخصص يدسته از گزارشگران، متخصصان ينا). 4،11:2010والوكا

در مورد  يتوسط مخاطبان عام كه دانش قبل يدآمده با دست اطّالعات به. كنند يترجمه م يتخصص
 هدفبا  تر، اصحاب رسانه ساده يانيبه ب). 2000: 125 ير،دسم(شود  يدهموضوع موردنظر ندارند فهم

از . فهم شوند ها آسان متن ينتا ا آورند يوجود م به  را در گفتمان ييراتيتغ يام،در انتقال انواع پ يلتسه
نظر  ساختار متن از ييرها، تغ در واژه ييرتغ يام،پ يدماندر چ ييربه تغ ميتوان ييراتآن دسته تغ

____________________________________________________________ 
1 popularised 
2 Systemic Functional Grammar(SFG) 
3 De Semir 
4 Stejskalová 
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 يجادمنظور ا به يدانش تخصص يساز مكه با هدف عا  آنگاه ييراتيتغ ينچن. اشاره كرد يرهو غ ينگارش
وان  يفبر اساس تعر. گيرد ينام م سازي يعموم يندفرا گيرند يدر فهم مخاطب عام صورت م يلتسه
را متأثّر  يارتباط) ها سبك( ياز ژانرها يكه انواع ياست اجتماع ينديفرا سازي يعموم) 2004( 1يكدا
را به  يو دانش تخصص پردازد ي، ميساز به بازبافت ييندهايطبق فرا يسندهنو يندفرا يندر ا. سازد يم

  ).370: 2004 يك،وان دا و 2يلهكالسا م(كند  مي  يلدانش روزمره تبد
 يدجد يكالم هاي يژگيوارد گفتماني با و  گفتمان يكزبان از  سازي، يعموم يندفرا يط ازآنجاكه

  با گفتمان يتخصص يعلم  گفتمان يسهبه مقا كند يپژوهش تالش م يننگارنده در ا شود، يم
  .بپردازد يديهل يگرا مند نقش در چارچوب دستور نظام شده سازي يعموم

  

____________________________________________________________ 
1 Van Dijk 
2 Calsamiglia 
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  قلمرو پژوهش 3- 1
  يرانمنتشرشده در ا يمتون مطبوعات: يقلمرو مكان) الف
 1394اسفندماه  يكتا  1392 ينفرورد يك يدر بازة زمان يو مطبوعات يمتون علم: يقلمرو زمان) ب

  .شود يم يبررس
و  شود يچاپ م يتخصص هاي نامه يژهمتخصصان علوم كه در و يژهو يمتون علم: يقلمرو موضوع) ج

  .با آن يمواز يمتون مطبوعات
  .يديمند  هل نظام يگرا نقش يبر مبنا يشدة زبان فارس سازي يمتون عموم يلتحل: يقلمرو نظر) د
  

  پيکره زبانی پژوهش  4- 1
ي ها ها و مجله پژوهشي و نيز روزنامه-هاي علمي مجله شده در هاي چاپ از ميان مقاله ها دادهگردآوري 

نگارنده با انتخاب  .خورشيدي صورت گرفته است 1394تا  1390هاي  عمومي منتشرشده در سال
اي هشت مقاله تخصصي برگرفته از  گراي هليدي، به تحليل مقايسه نقش مند انگاره نظري دستور نظام

ي ها مجلهها و  شده با موضوع مشابه برگرفته از روزنامه سازي ه عموميهاي علمي با هشت مقال مجله
  .زبان از سه منظر پرداخته است عمومي فارسي
ها با  به منظور سهولت ارجاع، مقاله. علمي به قرار زيراست  هاي انتخابي در گفتمان عنوان مقاله

  :گذاري شدند هايي كه ارزش رياضي ندارند كد شماره
 مجله طبيب شرق/ »آموزان بين اضطراب امتحان با عملكرد تحصيلي در دانش بررسي ارتباط« .1

مداخله مبتني بر ) زمان درماني، مداخله مبتني بر دلبستگي و درمان هم مقايسه اثربخشي رژيم« .2
 فصلنامه روانشناسي باليني/ »درماني در پرخوري و چاقي دختران دلبستگي و رژيم

مجله / »و دو قطبي در بيماران مبتال به مولتيپل اسكلروزيس فراواني اختالالت خلقي يك قطبي« .3
 علوم پزشكي دانشگاه كرمانشاه

- مجله علمي/ » هاي تاريخي و هنري كتيبه سر در مدرسه خان ويژگي: نگاري الوان كتيبه« .4
 پژوهشي نگر

هاي  انهدرماني با پالسبوفيدبك بر عالئم و نش درماني با بيوفيدبك و تمرين مقايسة تأثير تمرين« .5
 دوماهنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار/ »اختالل دفع ناهماهنگ
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مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد / » بررسي تأثير ماساژدرماني بر بيماران مبتال به سكته مغزي« .6
 اسالمي

 هاي پولي و بانكي مجله پژوهش/ » سازوكار انتشار بيماري هلندي در اقتصاد ايران« .7

مجله / » ساختي و گسلش جوان در گستره شهر جديد هشتگرد ينبررسي شواهد ريخت زم« .8
 علمي پژوهشي علوم زمين

 :باشند قرار زير مي شده به سازي عمومي  عنوان پيكره گفتمان هاي انتخابي به عنوان مقاله
  روزنامه شرق/ » هاي اضطراب در كودكان نشانه« .1
 انالينپزشك / »معجزه اين رژيم غذايي را در سالمتي بدن ببينيد« .2

 روزنامه جام جم/  »هاي درمان آن آشنايي با اختالل دوقطبي و شيوه« .3

 روزنامه مهر/ » اي از تاريخ تحول خوشنويسي اسالمي مديون كتابت قرآن است بخش عمده« .4

 روزنامه شرق/ »ها عامل يبوست است مصرف زياد ملين« .5

 جام جم آنالين/ » رفته كمك به بازگشت توان ازدست .6

 وزنامه آفتاب يزدر/ » شود بيماري هلنديايران نبايد دوباره دچار  اقتصاد« .7

 همشهري آنالين/ » زلزله بيخ گوش تهران« .8

  
  پژوهش نيو ضرورت انجام ا تياهم 5- 1

وقوع  به سازي يعموم يندتحت عنوان فرا ينديفرا ياز زبان علم به زبان مطبوعات يامانتقال پ در
كه  يابد يم ييربه گفتماني تغ يتخصص يعلم  ه در آن گفتماناست ك ينديفرا سازي يعموم. پيوندد يم

 ربرديكا يايسخن، در دن يگربه د. است ياز متخصصان و كارشناسان علم يرغ يمخاطب آن افراد
 يندهايياست كه با گذر از فرا يمواز  به مثابة دو نوع گفتمان يعموم  و گفتمان يعلم  زبان، گفتمان

 يعالقة زبانشناس يطةدر ح شده سازي يدانش عموم يطور مشخص، بررس به .يكديگرندبه  يلتبد قابل
ارتقاء دهد  يرشتة علم يكعنوان  زبان را به يسكه تدر كند يكه تالش م گيرد يقرارم يكاربرد

رسانه  يمند به درك متون مطبوعات ارتباطات عالقههاي  رشتهمحقّقان همچنين ). 186:1994، 1يرزما(
مند به درك  عالقه ي نيزعلم  آموزگاران و محقّقان گفتمان. باشند يم ينر مخاطبمطبوعات ب يرو تأث

حاضر را روشن  يقتحق يتموضوعات اهم ينا .هستند يگرد يها  زبان علم و گفتمان يانرابطة م
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 نيلذا ا. انجام نگرفته است يزبان فارس يزبان تاكنون بر رو سازي يعموم يدةپد يبررس يگر،د يسو از
 يكردرساله با اتّخاذ چارچوب رو ينا يگر،د ياز سو. موضوع است ينا يبر رو يقاتتحق ينرساله از اول

 يازس يعموم ياست به بررس شناسي زبان مطرح امروز يها كه از چارچوب يديمند هل نظام يگرا نقش
  انواع گفتمان يبررس يعمدتاً برا تر يشچارچوب پ يناست كه ا يدر حال ينو ا پردازد يزبان علم م

  .به خدمت گرفته است شده سازي يعموم  ازجمله زبان علم و نه گفتمان
  اهداف پژوهش 6- 1

 شدة سازي يعموم  بلكه در گفتمان ي،علم  زبان علم، نه در گفتمان يلاز پژوهش حاضر تحل ياصل هدف
 يطةن به حمتخصصا يطةزبان علم درگذر از ح يمطور كه گفت همان. در مطبوعات است يافتهانتشار

 ينهدف از ا. شود يم ييردچار تغ يعلم يمحتوا يانگذر، نحوة ب يندر ا. شود يم ييرعامة مردم دچار تغ
مسلماً . است شده سازي يعموم  به گفتمان يعلم  گفتمان يلهدفمند در تبد يپژوهش كشف الگوها

كل جامعه، بلكه در  يت براتنها در مطبوعا نه ي،متون علم يةته يراهگشا تواند الگو مي ينا ييشناسا
 يرانكه در ا زباناني يرفارسيغ يبرا يمتون علم يزو ن يآموزان بوم دانش يدرس هاي كتاب ينتدو

كه قرار  يمتون تخصص يگر،به سخن د. هستند، باشد يها به زبان فارس در دانشگاه يلمشغول تحص
 يزبان يهدفمند در ساختارها يا گونه به تواند نگاشته شوند، مي يخاص ياهداف آموزش ياست برا

 ي،زبان فارس يدستور مكاناتتر از ا هوشمندانه يريگ متون با بهره ينا يسندگانو نو يردقرار گ اي يژهو
 ينمخاطب يدرك برا يندكنند كه امر خوانش و فرا يتهدا  از گفتمان ينوع يسو را به يمواد درس

  .تر شود آسان
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همچون  يزن يبلكه مسائل علم يستند،ن يآن رشتة علم متخصصان يشههم ي،علم يها يافته مخاطبين
ازآنجاكه درك . دهد يو كل جامعه را مخاطب قرار م آيد ياخبار درم صورت  به يگريهر موضوع د

 يمحتوا يدنگاران و خبرنگاران با دشوار است، روزنامه يامر يرمتخصصينغ يبرا يتخصص  گفتمان
به   گفتمان يكترجمه از . بازگردانند كه فهم آن آسان باشد ياساده ترجمه كنند  يرا به زبان علمي

 يمتون علم ياز محتوا يكمك كند تا درك بهتر يرمتخصصكه قرار است به افراد غ يگرد  گفتمان
كه قصد  انيپژوهش به كس ينا يجنتا. يردپذ هدفمند و آگاهانه انجام يريدر مس تواند داشته باشند، مي

را با  سازي يكه امر عموم كند يكمك م يند،نما سازي يعامة مردم عموم يرا برا يرند متون تخصصدا
  .انجام دهند اند شده يرساله معرف ينكه در ا يشناخت زبان هاي يهاصول و رو يريكارگ به
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