
 

9 

 مقدمه

 پالتریج کن هایلند و برایان

هی  نسسی اق ایقی م اوتماینی ادات.     ونین مفیهی  اقدیشة مد ن ر  طیفی از  تته نفتمین یکی از مه 
طنز کای  زباین هی،ایی مساوهاة مای بای وهاین م ر  وعایم ت مای بای یکادی،ن             از آق ی که این مفهسی بی 

آهنیید م تاکل    ا میهی  اوتمینیی دییدی م هنهی،ی وسامع می  بید  دنمکی  را ری بییبناین صس ت
های  ا ر    تییدی کی بنر ی مطیلعة نفتمین مطیلعة زبین ر  نمال ادات کاه ماتن     رهد. از میظن زبین می
 مقد. امی از آق ی که زبین بی  صدارهی  وهاین ر    که به کی  می کید می  بن دی ا هی  اوتمینی بیهت

نیانر. از   طیفی از معیقی  ا ر بن مای  اصط بی ادت بی بی  معیییی زییر که« نفتمین»ا وییط ادت وس 
کیید ممکن ادت بن واسیل نفتی  م قستتی  ومنکاز کییاد وای     این  می ک یقی که نفتمین  ا بن دی می

ون بانا    ون م اقتالیر  هی  اوتمینی  ا آتکی  دیزقدی یی ریدنیهی قظن  وسیییی م  نا رارهی  مس عیت
بننزیییادی اقدیشایدقی کاه بیایت اوتماینی مای  ا وعیاین        تدۀ اقدیشیدن  هی  قهیرییه ونراصتن به تیسه

وساقد بین رم  طاب ن اتنز ییباد کاه ر  ایان صاس ت کا  م بایش بان           کید. ر ما عی نفتمین می می
صصسصاای از صااایت یاای چ،ااسق،ی  هاای  بااه هاای  نییاای یاای کنرا هاای  داایزمیقیی یاای بان قمسقااه  ماتن 
 نین  دیصتی هی  اوتمینی از طنیق آن وأکید را ر.   تکل

ا  بنا   اه ییهتن به این بسزۀ ویچیده م متیسا بنا   ر  کتیف بیقنی به رقییل ا ائة تیسه
هی  کتیفی که زین قظان   تییدی کی بنر  ه تی . از  ه،ذ  م مسنه هصل کی  زبین ماالالین ویزه

هها  م   کستی  ر آمد  آداین  هی  مختسف این بسزه به ق،ی ز ر  آمدهی می کی تییدین ننصه
هی تیسۀ  ن مهی این هصل ین به دطسح مختسف این مسقسا وذاف م ویچیده ا ائه کیی . بهالیته معت
ونراز  م بن دیِ ه  نفتمین تفیهی م ه  قستتی    ا ر  اصتیای  مد داینی راقشا سیین م     قظنیه

 رهد.   ماالالین  نا  می
هاای  واسیاال م باایم   کتاایف ر  رم بخااش ا ائااه تااده اداات. بخااش امل ر باای ۀ  مز  
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کیاد.   ادت که  میکنرهی م مسقسنیت اصسی مطیلعة نفتمین  ا بن دی م وسصایف مای   ییهی هصل
های م  میکنرهای     تاسقد کاه تایلسرۀ  مز    مسقسنیت مس ر قظن مؤلفاین هنقاییوی  ا تایمل مای    

هی  واالیاق م ابازا  مییداب بانا  هادف م  مز واالیاق        صیصی مسقسنیت ا زز یی انتیی  تیسه
نیانر م باه    هی  اصسی مطیلعیت نفتمین  ا ر بن مای   بی ۀ بسزهه تید. بخش رمیی منم  م باث ر

های  هان بخاش     هی  ماس   وسوه را ر. قسی ایده  هی  مطیلعیوی اصسی م مسقسنیت م ییهته  مز
آم قد؛ م میایبعی  ا ها  بانا  مطیلعاة      ا  مس ر  می بنا  وشنیح قکتة مس ر قظن ر  باثشین مطیلعه

 کیید.   مس ر باثشین معنهی میبیشتن ر  زمییة  مز یی مسقسا صیص 

 ها ها و حوزه بخش اول: روش
های  نفتای   بااث     ر بی ۀ ننرآم   م آماقسی ای راره  2ر  هصل امل این کتیفی  ارقی وسقز

هی م  میکنرهای  آماقسی ای متاأرن از ن یاق      طس  که اتی ه را ری ننرآم   راره کید. همین می
بن دای   ن اقتخیبی بنا  واسیل م بن ابعیر وعیم ت مس رننان ه تید. این ن یق بن متس قظن  واسیل

های  واسیال م     ییت مهمای ادات کاه ر  هان یاک از  مز      وأرین صساهید نذاتت. این قکتة به
ر  هصل رمی بای   6م دسیی کیتزیی،ن 1کید. دس میسکیی سن هی  مطیلعیوی این کتیف صدق می بسزه
آم قاد م قشاین    هی  ظنیف زبین تفیهی مای  لهی  زییر  از واسی مثیل« منس واسیل نفت»نیسان 
کای نین  نفتماین تافیهی وسداعه ییباد. ر        وساقد بای باه   رهید که چ،سقه  مابط اوتمینی می می

وساقد هی ی های م   کید که چ،سقه واسیل نفتمین اقتالیر  می باث می 1هصل دسیی  مت ممراک
د. ام از طنیاق بااث ر بای ۀ    هی م  مابط  د تِ مسوسر ر  زیندیصتِ متسن  ا آتکی  کیا  ا زز

وصیمین  میتخب از اییتنقتی چ،سق،ی وسلید م بیزوسلید مسقسنیوی قظین قژاروندتیی ویعایض م  
 رهد.  هی  بصن  م قمیرهی  ا قشین می طنر از طنیق نفتمین م ادتفیره از ادتعی ه
ین تاده  م  زبا   ر بای ۀ واسیال ژاقان از کی های  اق ایی      3ر  هصل چهای یی کنی اتین وای ر    

بانر. ام طیفای    نیسان ویشییة واسیل صسر بهنه می هی  وخصصی م مطیلعیت ب  ی به اق،سی ی ر  بسزه
را ر م دادس بانا  قشاین رارن ا زز ایان  میکانر ر        اصتصی  بیین می هی  واسیل ژاقن  ا به از  مز

هاای  وژمهشاای  ا  هاای  ننقاات ا  ر باای ۀ بخااش چکیاادۀ واانمژۀ ر صساداات بن داای متااسنی مطیلعااه

                                                                                                                                              
1. Rodney Jones 

2. Sue Wilkinson 

3. Celia Kitzinger 

4. Ruth Wodak 
5. Christine Tardy 
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 میکانر  ر  واسیال نفتماین  ا وسصایف      1واسیال  مایات   2آم ر. ر  هصل وی  ی مییک بییهایی  می
نانرر. ام داه    تییدی م مطیلعة ادطس ه بنمی کید که زمین آن به کی   ر  مطیلعیت هسلکسس ی قشیقه می

مناس م   کیاد:  میکنرهای  واسیال نفتماینی واسیال نفات        میکنر به واسیل  مایات  ا بن دای مای   
ق،ای   م واسیال     اسی »تییصتی به واسیل  مایت. هصالِ تشا  بای نیاسان      ق،ی   زبین رهی   سی میکن
ق،ای     از ده  میکنر باه واسیال  اسی    3م ادتیسن ویلمی 1ی هیقیکس امکیرا6از رمایت اوکیی سن« نفتمین

وشانیح  های بانا     ق،ی   اقتالایر . آن  ق،ی  ِ صُنر م  سی ق،ی   ا وییطی  سی کید:  سی نفتمین باث می
نیاسان زباین رمیی همچاسن     آم قد که زباین اق،سی ای  ا باه    ا  مس ر  می مطسب مس ر قظنتین مطیلعه

 کیید.   مالسلة هسیتی قی،ین ر  ربیندتین رملتی بز نی ر  هیمایی بن دی می
میاد م بظایت مفصاسی از     نانا  قظایی   تییدای قالاش   ر  زبین 3ر  هصل هفت ی وی  می وین

کید. می وین بی بن دی متن  مزقیمهی وسقایح   بنا  واسیل نفتمین ا ائه می ویشییة قظن  این  میکنر
های   مزمانه باه کای       وساقد ر  واسیل متن رهد که چ،سقه این ق،یه به زبین م بیهت اوتمینی می می

ر   7دایزر. کای ال. امهایلس ان    های آتاکی  مای    بنره تسر م این امن چه قکیوی  ا ر بی ۀ دایصت آن 
میادی   ننا  قظیی قستتهی قمن کی  ر  دیت قالش 8ی ۀ واسیل نفتمین چیدموهیهصل هشت  که ر ب

ها  قالاش مهمای ر      1قمیهای  کید که ر  آنی  ین از زباینی مواه   واسیسی از بنقیمة وسسیزیسقی ا ائه می
ر   21بییان بتایقی نان  م رانا       ا  از کییاد. هصالِ قها ی مطیلعایت ویکانه      ن تنز متن ایفی مای 
ا  ر  واسیال نفتماین ادات. اییاین از  ه،اذ        تییدی ویکانه   نین  زبینکی وسصیف چ،سق،ی به

وساقاد بییشای    ا  مای  رهید که چ،سقه واسیل ویکنه منس م ق،ی ز آکیرمیک قشین می واسیل نفت
 هی  زبیقی به ردت رهد.   تییصتیِ نسقه ییبی زبین ییبی م هعسیت ر بی ۀ چ،سق،ی دیصت

 های پژوهش بخش دوم: حوزه
ر  املاین هصاِل ایان بخاش )هصال رها (ی واسیال نفتماین تافیهی  ا بن دای            22وین کیوییگ

                                                                                                                                              
1. Mike Baynham 

2. narrative analysis 

3. Dwight Atkinson 

4. Hanako Okada 

5. Steven Talmy 

6. Jim Martin 

7. Kay L. O’Halloran 

8. multimodal discourse analysis 

9. modalities 
10. Bethany Gray and Douglas Biber 

11. Joan Cutting 
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هی  نفتماین   کید. ام اقساا نفتمین تفیهی م متغینهی  اوتمینی وأریننذا  بن اقتخیف میژنی می
نزییاد   ا  کاه ام بانا  وشانیح مطساب ماس ر قظانز بنمای        کید. مطیلعه  ا وسصیف می 2تفیهی

ر   1های  بنیتیقیای ادات. کان هییسیاد      المسسی ر  راقشا،یه  ین بینواسیسی از وعیمل تفیهیِ راقش سی
ی ر بای ۀ رپیال مطیلعاة نفتماین آکیرمیاک بااث       «نفتمین آکیرمیاک »هصل ییزره  بی نیسان 

رهاد. ام   طس  م بظیوی مفصل ر بی ۀ قاسۀ مطیلعة نفتمین آکیرمیک ا ائاه مای   کید م همین می
کید وی قامن ا ائاة مثایلی از      سل کنرن اتی ه می اللهی  مختسف ر  ق هی  متفیمتِ  تته به تیسه

های  متالینددایز  آکیرمیاک  متان کیاد. ویات        واسیل ر  این بسزهی قکیوی  ا ر بی ۀ تایسه 
های   ایا     تنبی مختصن از واژمهش « نفتمین م مال کی »ر  هصل رمازره  بی نیسان  6هسلمز

نا  وسقایح قکایت بااث صاسر     رهاد. ام دادس با    ر  زمییة نفتمین تفیهیِ مال کی  ا ائاه مای  
 ادت.   1کید که بخشی از ونمژۀ زبین ر  مال کی  ملیی،تسن وژمهشی  ا وسصیف می

ر  ماس ر مطیلعایوی    3«نفتماین م اصیای   »ر  هصل دیزره  بی نیاسان   3می وین مسقت،سمن 
کییاد. م    کید که اصیی   ا ه  از زامیة رید دیصتی   م ه  ایدئسلسژیکی بن دای مای   باث می

های   مزقیماه م    هی  قشین رارن مالصان م بیاین والصاین ر  نازا ز     مسقسا  ا بی واسیل تیسه این
وسقایح  « میای زه بای ونم ی ا    »م « میی زه بای وانم   »هی  ادتفیرۀ مالیپت  مزقیمه از نیی ات  تیسه
باه بااث از    8از وسلیی ریاسیس  7«ماس  نفتمین م ا وییط  اییقه»رهد. هصل چهی ره  بی نیسان  می
صصاسص واسیال    وانرازری م باه   های  بانصط مای    ر  ایان ماتن  « صاسر »هی م بیزقمییی متیی  گمب 
قمیییقیاد م بای اداتفیره از نفتمیقشاین بای       هی بایزمی  کید که چ،سقه اهنار صسرتین  ا ر  مب گ می

ر  بایف نفتماین م مسقاسنیت     1کیید. ر  هصل وایقزره ی واین امل ان    ری،نان  ابطه بن نا  می
تاییصتیِ واسیال    ی ویی،یهش ر  دیت ویمعاة زباین  21هی  واسیل نفتمین بالس ی بالس ی به  یشه
 ونرازر.  هی  ادتفیرۀ واسیل بالس ی نفتمین ر   مقدهی   یقسقی می طس  تیسه نفتمین م همین

های    ی وس از منم  واژمهش 21ر  مس ر نفتمین م هسیت 22ر  هصل تیقزره ی ویپ اممسقی
                                                                                                                                              
1. spoken discourse 

2. Ken Hyland 

3. Janet Holmes 

4. Wellington Language in the Workplace Project 

5. Martin Montgomery 

6. discourse and the news 

7.  discourse and computer mediated communication 

8.  Julia Davies 

9. John Olsson 

10. forensic discourse analysis 

11. Tope Omoniyi 

12. discourse and identity 
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وانرازر.   های  ا سیات ر  بنیتیقیای مای     هسیات ر   مزقیماه  این بسزهی به بن دی مسقسنیت قژار م 
هی  ا سیت ا سب ر  والیبل بی ونیین  یلب ر  نفتمین  دایقه   رهد چ،سقه هسیت اممسقی قشین می

نینر م چ،سقه میهیت یک هسیت ا سیت از ر منِ ه تیِ اکثنیتی ممتایز م متماییز مشاتق      نا  می
کییاد م   هفده  ر بی ۀ نفتماین م قاژار بااث مای     ر  هصل 2تسر. آق ل لین م  یسکس کسبسوی می

های  مطیلعایت هنهی،ایی قظنیاة اقتالایر ی مطیلعایت        بنا  بن دی دیصت نفتمیقیِ قژار از بیایش 
های قظنیاة وعیاین مسقاع      نینقاد. مطیلعاة ماس ر  آن    و یادتعمی   م واسیل نفتمین کماک مای  
قژاروندتیقة بنصط  ا بن دی کیاد.  نینر وی نفتمین  ]اوتمینی[ م واسیل صط رادتین  ا به کی  می

های  ک دای    ر بی ۀ واسیل صاایت  6«نفتمین ک دی»ر  هصل ه ده  بی نیسان  1ویی همسقد
کید کاه ر    نزیید م بیهتی  ا بن دی می ا   ا بنمی کید. ام بنا  مطیلعة مس ر ی ونمژه باث می
د باه صاس ت قیر داتیی    آمسزقا  نیاسان زباین رمی مای    آمسزاقی که زبین اق،سی ای  ا باه   آن راقش

کیاد کاه ر  ونیاین     هییی  ا بن دای مای   تسقد م تیسه وسالی می« آمسزان قعیف یی قیمسهق راقش»
ر  ماس ر نفتماین م    1تاد. بااث واین کس بات     آمسزان بمییات مای    یلب ک   از این راقش

باین  تسر م دادس باه وماییز     ر  هصل قسزره ی بی وعنیفی از هنهیگ آ یز می 3هنهی،ی ا وییط بییی
هی  وفایه  معیای ر     ونرازر. مطیلعة ام به بن دی تیسه می 7«هنهی،ی میین»م  3«بیییهنهی،ی»ا وییط 

زباین م منبییقشاین    آماسزان اق،سی ای   هی م ر  این مس ر  ابطة بین ردتیی انِ زبینِ راقش بین هنهیگ
ویماسوی   ونرازر. هصل آصن کتیف )هصل بی ت ( ر  نفتماین وزتاکی از   ر  مدا   هناق س  می

ر  « مانیض باسرن  »م ر ما اع  « رکتان باسرن  »ی «بیمای  باسرن  »ادت که تیسۀ واالق  8هیلکسه کی
 تسر.   نفتمین م از طنیق نفتمین بن دی می

صصسصای از واسیال نفتماین هان      وسان ریدی یک متخصص ر  وییة باه  طس  که می همین
ی  زیایر  ر  زمییاة   ها  هصل کتیف بیقن  ا قستته ادت. هان قسی ایده وزئیایت ا زقاده م مثایل     

هی به صیطن مساهالتشین بنا  تنکت ر  ایان م ساد    ویشییة واالیق ا ائه کنره ادت. از این قسی یده
 تین بی می ددید،زا ی .   نذا  ِ وخصص م و نبه اتتناک م به

                                                                                                                                              
1. Angel Lin and Ryuko Kubota 

2. Jenny Hammond 

3. classroom discourse 

4. John Corbett 

5. discourse and intercultural communication 

6. cross-cultural 

7. intercultural 

8. Timothy Halkowski 
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