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علمي فارسي:  هاي سخنراني در مطالب دادن جلوه اهميت بي

  بندي براساس نقش در كالم دسته
 

 3، عزيزاهللا دباغي2*، عباس اسالمي راسخ1جواد زارع

 

 ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايرانانگليسي دكتري آموزش زبان .1

 ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايرانانگليسي دانشيار آموزش زبان .2

 ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايرانانگليسي ر آموزش زباناستاديا .3

  
  22/12/94پذيرش:                                                 22/9/94دريافت: 

  

  چكيده
ها است. با توجه به ازدياد مطالب ترين شيوة تدريس در دانشگاهعلمي كالسي مهم  امروزه سخنراني

يك سخنراني علمي و اهميت بخشي از اين مطالب در ارزيابي شده درطي  شفاهي و بصري بيان
تواند براي  ها مي رنگ كردن مطالب در اين سخنراني ترم، دانش چگونگي پررنگ يا كم پايان

اهميت جلوه  رنگ كردن يا بي كم چگونگي از انجام اين پژوهش، بررسي آموزان مفيد باشد. هدف فارسي
كوشيم با استفاده از  طور ويژه مي در اين پژوهش، به. است فارسي يعلم هاي سخنراني دادن مطالب در

اهميت  مطالب كم هاي كالمي نشانگرهايمحور، نقش بر يك رويكرد پيكره تحقيق تركيبي و مبتني روش
 استخراج سخن پيكرة فارسي سخنراني مندرج در 60 را بررسي كنيم. اين نشانگرها را از اهميت يا بي
بندي نموديم. در اين پژوهش، نتايج زير  تخراج، نشانگرها را ازلحاظ نقش كالمي دستهپس از اس .كرديم
  دست آورديم: را به
تعامل با «، »دهي كالم سازمان«اند از:  اهميت عبارت . پنج نقش كالمي براي نشانگرهاي نكات كم1

  ».ارتباط با امتحان«و  »وضعيت مطلب«، »پوشش موضوع«، »مخاطب
ترتيب بيشترين شمار را به  به» وضعيت مطلب«و » پوشش موضوع«دسته نشانگر، . از اين پنج 2

  خود اختصاص دادند.
تكرارترين نشانگرها بودند.  كم» ارتباط با امتحان«و  »تعامل با مخاطب«، »دهي كالم سازمان. «3

زوماً مستلزم رنگ كردن مطالب در سخنراني علمي ل دهد كه كمآمده نشان مي دست طور كلي، نتايج به به
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تعامل با مخاطب و يا تقسيم كالم به نكات مهم و غيرمهم نيست. درعوض، مطالب غيرضروري 
صورت صريح يا  اهميت جلوه داد كه به اهميت يا بي توان با استفاده از عباراتي كم سخنراني را مي

  كنند. يخواهد پوشش بدهد يا از آن بگذرد مرز ايجاد م دهنده مي تلويحي بين آنچه ارائه
  

  رنگ كردن مطالب، نقش كالمي، پيكره، سخنراني علمي فارسي. كم واژگان كليدي:
  

 . مقدمه1

به يك سنت تبديل شده است. سخنراني علمي  1علمي كالسي سخنرانيدر آموزش عالي، 
روشي سريع و كارآمد براي آموزش نظري تعداد زيادي دانشجو در يك رشتة دانشگاهي 

هاي گوناگون انتقاد شده، اين روش هنوز هم  سخنراني علمي از جنبهخاص است. اگرچه از 
با توجه به توزيع متراكم اطالعاتي اين  رود. كار مي صورت گسترده در دانشگاه به به

ها يك بار بزرگ زباني و شناختي روي دوش دانشجويان،  زمان آن ها، پردازش هم سخنراني
ان زبان تدريس نيست. از سوي ديگر، از آنجا كه ش گذارد كه زبان مادري ويژه كساني مي به

ترم و موفقيت تحصيلي  پايان ها بخش مهمي از ارزيابي سخنرانيآمده از اين  دست دانش به
)، مهم است اطمينان حاصل Sutherland & Badger, 2004دهد ( دانشجويان را تشكيل مي

ها  كند و از آن مهم تصور مي دهنده شود كه دانشجو حداقل مطالبي را ياد بگيرد كه ارائه
شود، تفكيك  منجر ميسخنراني آنچه به درك مطلوب  دارد. به سخن ديگر، يادداشت برمي

در گوش دادن ). «Flowerdew, 1994; Lynch, 1994ت (مطالب غيرضروري اس از نكات مهم
ق ها را به نكات مهم سو توجه آن عباراتي هستند كه دانشجويان دنبال سخنرانيبه يك 

به اين ترتيب، اينكه مشخص شود چه اطالعاتي  .)McKeachie, 1994: 57» (دهد مي
  غيرضروري است نيز براي مخاطبان سخنراني علمي مفيد است.

هاي علمي  آموزان نيز از اين قاعده مستثنا نيستند. با توجه به اينكه سخنراني فارسي
ر خاص خود را دارند، هاي ديگر ازنظر توزيع مطالب ساختا فارسي همچون زبان

  شده دچار مشكل شوند. آموزان ممكن است در درك مطالب ارائه فارسي
دهند؛  اهميت بودن مطالب را نشان مي اهميت يا بي عبارات خاصي وجود دارند كه كم
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 & Deroey» (يك چيز جانبي بودچيزي كه من اينجا گفتم «و » مهم نيستجزئياتش «همچون 

Taverniers, 2012a(2اهميت اهميت يا بي اين به بعد، به اين عبارات نشانگرهاي مطالب كم . از 
  گوييم. مي

اهميت جلوه دادن مطالب  رنگ كردن يا بي هدف از انجام اين پژوهش، بررسي چگونگي كم
هاي كالمي  نقش كوشيم هاي علمي دانشگاهي است. در اين تحقيق، مي سخنرانيدر 

اند  هميت را بررسي كنيم. دو پرسش اصلي تحقيق عبارتا اهميت يا بي نشانگرهاي مطالب كم
  از:

هاي علمي فارسي اهميت را در سخنراني هاي كالمي عباراتي كه مطالب كم . آيا نقش1
 كنند، شامل هاي كالمي عباراتي كه نكات مهم را برجسته مي دهند با نقش نشان مي

ارتباط با «و  »وشش موضوعپ«، »وضعيت مطلب«، »تعامل با مخاطب«، »دهي كالم سازمان«
 يكي هستند؟ ،»امتحان

اهميت و  اهميت يا بي هاي كالمي براي نشانگرهاي مطالب كم. آيا بسامد اين نقش2
 نشانگرهاي نكات مهم يكي است؟

  اند از: هاي اين پژوهش عبارت فرضيه
هاي كالمي  اهميت با نقش اهميت يا بي هاي كالمي نشانگرهاي مطالب كم . نقش1
وضعيت «، »تعامل با مخاطب«، »دهي كالم سازمان«گرهاي نكات مهم يكي هستند و از نشان
 كنند.رنگ كردن مطالب استفاده ميبراي كم »ارتباط با امتحان«و  »پوشش موضوع«، »مطلب

هاي اهميت و نشانگرهاي نكات مهم در سخنراني اهميت يا بي . نشانگرهاي مطالب كم2
  سان هستند.علمي فارسي ازنظر بسامد يك

 نيازهاي بر گيرد كه در آن تنهاقرار مي 3»دانشگاه براي زبان«اين تحقيق در حوزة 
 تكاليف، انجام و ها كالس در شركت همچون دانشگاهي، امور گذراندن براي آموزان زبان
  .شودمي تأكيد

  
  تحقيق. پيشينة 2

هستند كه كالم شفاهي يا  4دستوريـ  عبارات واژه«اهميت  اهميت يا بي نشانگرهاي مطالب كم
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. اين عبارات به (Deroey & Taverniers, 2012a: 2086)» كنند رنگ مي شده را كم بصري ارائه
) و ارتباط چيز جانبيو  ربط بي، اهميت بيدو صورت آشكارا با استفاده از زبان ارزيابي (

و ( 5تأثير كاربردي) يا ضمني با استفاده از ايجاد يك آيد تو امتحان نميدادن با امتحان (
  دهند. رنگ نشان مي ) مطالب را كمچيزهاي مشابه

مراتب از ميزان  دهنده يك سلسله شود كه ارائه زماني ارتباط يا اهميت كم نشان داده مي
) ايجاد و ارزيابي خود را از اهميت مطالب Deroey & Taverniers, 2011اهميت مطالب (

). گفتني Thompson & Hunston, 2000: 24كند ( ن ميبيا» مراتب اهميت سلسله«برمبناي اين 
) صورت اهميت كم(مطلب  6»كالمي هاي پديده« از ارزيابي رنگ كردن مطالب، است كه در كم

عنوان سازندة  دهنده به ) و ارائهمهمي نيست(شخصيت  7»غيركالمي«هاي  گيرد، نه پديده مي
  ).Hunston, 2000: 183دهنده ( عنوان اطالع كند، نه به متن عمل مي

كنند، از  اهميت از آنجا كه كالم را ارزيابي مي ازلحاظ نظري، نشانگرهاي مطالب كم
 كنند، از و ازآنجا كه در تفكيك نكات مهم از غيرمهم به مخاطب كمك مي 8هاي فراكالمي ويژگي
طور  . به)Deroey & Taverniers, 2012aروند ( شمار مي به سخنراني علمي تعاملي هاي ويژگي

استفاده  10و مفاهيم تعاملي 9كلي، از عبارات فراكالمي براي بيان مفاهيم مربوط به متن
 ةكنند هم مفاهيم تعاملي. واژاهميت هم مفاهيم متني را بيان ميشود. نشانگرهاي مطالب كم مي

و  اهميت دربرگيرندة مفاهيمي مانند اهميت، ارتباطارتباط يا اهميت در نشانگرهاي مطالب كم
هاي علمي اين سه مفهوم بسيار به هم نزديك هستند.  سخنرانيبرجستگي است؛ زيرا در 

هايي كه در ادبيات موضوع براي زبان ارزيابي وجود  ارتباط نزديك اين سه عبارت در اسم
» مراتب اهميت سلسله«)، Giannoni, 2010» (ارتباط«شده است؛ همچون  دارد نيز منعكس

)Bednarek, 2008 ،(»محور نگرهاي ارتباط مخاطبنشا) «Crawford Camiciottoli, 2004 و (
  ).Thompson & Hunston, 2000» (مراتب اهميت/ارتباط سلسله«

اهميت ممكن است به  ) گفته است كه استفاده از نشانگرهاي مطالب كم2013ديروي (
منجر شود.  سخنراني علميآميز  برداري موفقيت پردازش كارآمد و درنتيجه درك و يادداشت

جز يك  به. اهميت موجود است پيرامون نشانگرهاي مطالب كم كمي اطالعات بسيار حال، با اين
 )،Deroey & Taverniers, 2012aمطالعه كه منحصراً به بررسي اين عبارات اختصاص دارد (
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هايي محدود است كه برخي عبارات خاص  رنگ كردن مطالب غيرمهم به تحقيق دانش ما از كم
، )Lin, 2010( 12»نشانگرهاي كالم«)، Nesi & Basturkmen, 2006( 11»مختصر«ن همچو

فراكالم «)، Caffi, 1999( 14»عبارات كاهش«)، Overstreet, 1999( 13»هاي عمومي دهنده توسعه«
زبان «) و Strodt-Lopez, 1991( 16»مطالب جانبي«)، Ädel, 2010( 15»دهي كالم سازمان
  اند. را بررسي كرده) Swales & Burke, 2003( 17»ارزيابي

هاي علمي انگليسي  رنگ كردن مطالب را در سخنراني ) كم2012aديروي و تاورنيرز (
انگليسي  علمي با بررسي چهل سخنراني BASEبر پيكرة  بررسي كردند. اين تحقيق مبتني

 هاي اين تحقيق، درنهايت پنج دسته ). با بررسيDeroey & Taverniers, 2012aانجام شد (
و  21»ارزيابي«، 20»دهنده دانش ارائه«، 19»پوشش موضوع«، 18»وضعيت موضوع« نشانگر

اهميت آشكار شد. نشانگرهاي وضعيت موضوع  براي مطالب كم 22»برداري توجه و يادداشت«
طور  بهكنند. نشانگرهاي پوشش موضوع ( ) بين نكات مهم و غيرمهم مرز ايجاد ميربط بي(

كنند در تشريح، به چه موضوعاتي  اي هستند كه مشخص مي دهنده ) عبارات سازمانمختصر
شوند. نشانگرهاي دانش  شود يا چه موضوعاتي اصالً شرح داده نمي كمتر توجه مي

را  ها اينرسانند. نشانگرهاي ارزيابي ( دهنده را مي ) دانش ناكافي ارائهآيد يادم نميدهنده ( ارائه
آيند.  آيد و چه مطالبي در امتحان نمي ان ميكنند چه چيزي در امتح ) بيان ميياد نگيريد

طور مستقيم به  ) نيز بهها را ناديده بگيريد اين قسمتبرداري ( نشانگرهاي توجه و يادداشت
  هايي از مطالب را بايد ناديده بگيرند. گويند چه بخش مخاطب مي

هاي علمي  كنندة نكات مهم در سخنراني ) عبارات برجستهآماده انتشارزارع و همكاران (
بر يك رويكرد  فارسي را بررسي و با استفاده از روش تحقيق تركيبي (اكتشافي) و مبتني

سخن استخراج كردند.  ةرا از چهل سخنراني فارسي پيكر 23محور، نشانگرهاي نكات مهم پيكره
طور كلي، براي  بندي نمودند. به دسته 24آمده را ازنظر نقش در كالم دست سپس نشانگرهاي به

دهي  سازمان«اند از:  دسته نشانگرها، پنج دسته نقش در كالم مشاهده شد كه عبارتاين 
ارتباط با «و  28»پوشش موضوع«، 27»وضعيت مطلب«، 26»تعامل با مخاطب«، 25»كالم

  .29»امتحان
دهي كالم مستلزم تقسيم كالم به نكات مهم و مطالب جانبي است. اين نقش بيشتر  سازمان
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  شود. در كالم ايفا مي» هنكت«با استفاده از كلمة 
دهنده مخاطب را در كالم  ها، ارائه شود كه در آن هايي اطالق مي تعامل با مخاطب به عبارت

توجه داشته «، »به خاطر بسپاريد«كند. تعامل با مخاطب اغلب با افعالي همچون  درگير مي
  شود. انجام مي» ياد بگيريد«و » يادداشت كنيد«، »باشيد

ربط مربوط است. نقش  و يا بي اهميت عنوان مهم، كم رزيابي مطلب بهوضعيت مطلب به ا
  شود. ) در كالم اجرا ميمهموضعيت مطلب بيشتر با استفاده از زبان ارزيابي (

دهد كه قصد  دهنده با استفاده از عباراتي نشان مي پوشش موضوع زماني است كه ارائه
طور  دليل اهميت نداشتن، به د و يا بهطور مفصل يا خالصه بررسي كن دارد يك موضوع را به

وارد «و » مفصل«، »طور خالصه به«عباراتي همچون زارع و همكاران كلي از آن بگذرد. 
  را با اين نقش همراه ديدند. »شويم نمي

هايش همراه است و  و مشتق ها ، مترادف»امتحان«ارتباط با امتحان نقشي است كه با كلمة 
  ن مطالب كنوني و امتحان وجود دارد.كند چه ارتباطي بي مشخص مي

هاي زارع و همكاران مشخص شد كه تعامل با مخاطب و پوشش موضوع  با بررسي
هاي فارسي تكرارترين نشانگرهاي اهميت مطلب در سخنراني ترتيب پرشمارترين و كم به

در  ها بيشتر تمايل دارند براي پررنگ كردن مطالب مهم دهنده ارائههستند. به سخن ديگر، 
  هاي علمي فارسي، با مخاطب تعامل داشته باشند.سخنراني

  
  پژوهش. روش و رويكرد 3

 از شصت پيكرة فارسي سخن است. 30سخن پيكرة فارسي كاررفته در اين مطالعه پيكرة به
 پايه علوم انساني و علوم، مهندسي اي رشته گروه شده از سه حقيقي علمي تشكيل سخنراني

در سخن گنجانده شده است. اين  اي بيست سخنراني گروه رشته از هر .است ساخته شده
مرد با مليت ايراني و  مدرسين دانشگاه توسط هستند و ها به زبان فارسي سخنراني
  .اند زبان ارائه شده فارسي

بر يك رويكرد  و مبتني 31كمي)ـ  تركيبي (كيفي اين تحقيق را با استفاده از روش تحقيق
اهميت در اين تحقيق را از پيكرة سخن  همة نشانگرهاي مطالب كم. يمانجام داد 32محور پيكره
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استخراج كرديم و در آن، مثالي از بيرون از تحقيق نگنجانديم. همچنين، با توجه به اينكه در 
 ,Lodico et-al( 33دانستيم، از طراحي اكتشافي ابتداي تحقيق چيز زيادي از اين نشانگرها نمي

صورت دستي و  ها را به اين صورت كه ابتدا رونوشت سخنراني ) استفاده كرديم. به2006
صورت كمي حساب  ها را در كل پيكرة سخن به كيفي بررسي و سپس بسامد و توزيع آن

  كرديم.
 پنج سخنراني(علمي  سخنراني متشكل از پانزده اي در مرحلة كيفي تحقيق، ابتدا زيرپيكره

هاي اين زيرپيكره ازنظر موضوع و  سخنراني. اختيمس سخن پيكرة از را )اي رشته گروه هر از
صورت دستي  به دقت را به ها سخنراني مقطع دانشگاهي متفاوت بودند. سپس رونوشت اين

در اين . دهندة مطالب غيرمهم را شناسايي كنيم خوانديم و بررسي كرديم تا عبارات نشان
شده  رنگ ه مشخص نبود مطلب كمهاي غيركالمي (جايي ك دهندة پديده عبارات نشان بررسي،

 شخص يا كنندة كالم دانشجو هاي روايت ها و نمونه قول مربوط به كالم است يا غيركالم)، نقل
  گرفتيم. را ناديده ثالث

عنوان كليدواژه براي پيدا كردن ساير  سپس از عبارات پيداشده در مرحلة اول بررسي به
ها را  واژه ها و مشتقات اين مچنين، مترادفاهميت استفاده كرديم. ه نشانگرهاي مطالب كم

دادند به اين ليست اضافه نموديم.  اهميت را نشان مي همراه واژگان ديگري كه مطالب كم به
) فهرستي از نشانگرهاي احتمالي WordSmith )Scott, 2015افزار  با استفاده از نرم سپس

حدوداً  WordSmithافزار  رديم. نرمشده از كل پيكرة سخن را تهيه ك اهميت استخراج مطالب كم
ها  اهميت را استخراج كرد. سپس همة اين نمونه نمونه از نشانگرهاي احتمالي مطالب كم 1400
اهميت هستند يا نه.  صورت جداگانه بررسي كرديم تا مشخص شود كه نشانگر مطالب كم را به

  اهميت مشخص شدند. عنوان نشانگر مطالب كم نمونه به 245درنتيجة اين بررسي، تنها 
نمونه نشانگر را بيشتر بررسي كرديم تا مشخص شود هريك چه نقشي  245سپس اين 

ارتباط با «و  »وضعيت مطلب«، »پوشش موضوع«، »تعامل با مخاطب«، »دهي كالم سازمان(«
هاي كالمي  ر كالم دارد. در پايان و در مرحلة كمي تحقيق، توزيع هريك از نقشد») امتحان
  اهميت را  حساب كرديم. شانگرهاي مطالب كمبراي ن
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  . نتايج و بحث4
  دهد. اهميت را ازنظر نقش در كالم نشان مي بسامد نشانگرهاي مطالب كم 1جدول 

  
  كالم در نقش ازلحاظ اهميت كم مطالب نشانگرهاي توزيع :1جدول 

Table 1. Markers of Less Important Information According to Functions 
 

 نقش در كالم بسامد درصد

 ي كالمده سازمان 2 0,8

  تعامل با مخاطب  1  0,4
  وضعيت مطلب  66  27
  پوشش موضوع  174  71
  ارتباط با امتحان  2  0,8
 مجموع 245 100

  
، »وضعيت مطلب«، »تعامل با مخاطب«، »دهي كالم سازمان«پنج نقش كالمي شامل  1جدول 

دهد كه مطالب غيرمهم را  را براي عباراتي نشان مي» نارتباط با امتحا«و  »پوشش موضوع«
كنند. ديروي و تاورنيرز پنج نقش كالمي  رنگ مي هاي علمي كالسي فارسي كم سخنرانيدر 

توجه و «و  »ارزيابي«، »دهنده دانش ارائه«، »پوشش موضوع«، »وضعيت موضوع«
انگليسي مشاهده كردند  هاي علمي سخنرانيرا براي اين نشانگرها در » برداري يادداشت

)Deroey & Taverniers, 2012a وضعيت موضوع «، »پوشش موضوع«). چهار دسته نشانگر
» ارتباط با امتحان«يا » ارزيابي«و  »برداري توجه و يادداشت«يا » تعامل با مخاطب«، »يا مطلب
 هاي اين پژوهش و تحقيق ديروي و تاورنيرز مشترك هستند. بين يافته

هاي كالمي پيداشده براي نشانگرهاي مطالب دهد، نقش نشان مي 1ه جدول طور ك همان
هاي كالمي پيداشده براي برجسته كردن مطالب مهم در مطالعة زارع و اهميت با نقشكم

  است. به اين ترتيب، فرضية اول اين تحقيق درست است. ) يكيزير چاپديگران (
اهميت با توزيع انگرهاي مطالب كمهاي كالمي براي نشحال، بسامد اين نقش با اين

نشانگرهاي نكات مهم در مطالعة زارع و همكاران بسيار متفاوت است. درحالي كه زارع و 
عنوان پرشمارترين نقش در  ترتيب به را به» دهي كالم سازمان«و » تعامل با مخاطب«همكاران 
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كند كه دو  را تأييد ميسازي نكات مهم مشاهده كردند، نتايج پژوهش حاضر اين نكته  برجسته
رنگ كردن مطالب تقريباً نادر بودند. به سخن ديگر، در پررنگ كردن مطالب،  نقش باال براي كم
دهنده از عباراتي استفاده كند كه با درگير كردن مخاطب، توجه او را به  مهم است كه ارائه

يادداشت كند. اهميت  ها را ياد بگيرد و يا هاي مهم مطالب سوق دهد و از او بخواهد آن بخش
اهميت  هاي مهم و بي شود كه كالم را به بخش مطالب با استفاده از عباراتي نيز مشخص مي

اهميت  رنگ كردن مطالب كم كنند (زارع و همكاران). از سوي ديگر، نشانگرهاي كم تقسيم مي
وض، كنند. درع محور هستند و نه كالم را به مطالب مهم و غيرمهم تقسيم مي نه مخاطب

كنند كه  دهد، اين نشانگرها بيشتر از عباراتي استفاده مي نشان مي 1طور كه جدول  همان
طور مختصر بگويد يا اصالً  خواهد به دهنده مي صورت صريح يا غيرمستقيم بين آنچه ارائه به

كنند. به اين ترتيب، فرضية دوم نادرست است و با نتايج مغايرت  شرح ندهد، تمييز ايجاد مي
اهميت با برجسته كردن نكات مهم ازنظر توزيع رنگ كردن مطالب كمد. به سخن ديگر، كمدار

  هاي مهمي دارند.هاي كالمي تفاوتنقش
  دهيم. همراه مثال شرح مي هاي كالمي را بهدرادامه، همة اين نقش

  
  دهي كالم . سازمان4- 1

و جانبي تقسيم  اهميت كمهاي مهم،  را به بخش سخنرانيدهي كالم مطالب موجود در  سازمان
و » جانبي«اهميت، معموالً اين كار ازطريق استفاده از كلمة  كند. در نشانگرهاي مطالب كم مي

دهي كالم در  حضور هرچند ناچيز نشانگرهاي سازمان ).2و  1شود ( هايش انجام مي مترادف
مربوط است هاي علمي كالسي  سخنرانيمحور  نظام نكته هاي كالسي فارسي به سخنراني

)Olsen & Huckin, 1990براي  همكاراندهي كالم در مطالعة زارع و  ). با اينكه سازمان
  ).%0,8نشانگرهاي مطالب مهم خيلي پرتكرار گزارش شد، در اينجا خيلي نادر ديده شد (

 .يه چيز جانبي بود. چيزي كه در اينجا گفتم، درواقع 1

 .رس و كالس و اينا نيستجز د. اين صورت اين قضيه و اينا اصالً 2

 

  . تعامل با مخاطب4- 2
) است، بايد مخاطب به 2010براي تعامل با مخاطب كه معادل فراكالم مديريت مطلب ادل (
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هايي از كالم سوق داده شود. در اين دسته نشانگرها، معموالً از مخاطب خواسته  بخش
رنگ  اشت نمايد؛ ولي در كمو يا يادد هايي از مطالب را حفظ كند، ياد بگيرد شود بخش مي

هاي غيرضروري مطالب جلب  كردن مطالب، نشانگرهاي اين دسته توجه مخاطب را به بخش
). در اينجا، نكتة مهم اين است كه تعامل 3ها نيازي نيست ( كند كه به مطالعه يا يادگيري آن مي

  رساند. اهميت بودن مطالب بصري را مي با مخاطب بي
 .نيست حفظ كنيداينا رو شما نياز  .3

دهنده به مخاطب در پردازش كارآمد و  ايفاي نقش كالمي تعامل با مخاطب ازسوي ارائه
هايي را حفظ نكند، ياد  گويد چه بخش كند؛ زيرا مستقيماً به مخاطب مي مفيد اطالعات كمك مي

حال، اين نقش براي  ). با اينDeroey & Taverniers, 2012aو يا يادداشت نكند ( نگيرد
). اين يافته از نتايج %0,4تكرار و تقريباً نادر بود ( رنگ كردن مطالب بسيار كم نشانگرهاي كم

تكراري اين نقش كالمي را  ) كم2010كند. ادل ( مطالعة زارع و توكلي (زير چاپ) پشتيباني مي
دهد. درمقابل، زارع و همكاران (زير  ربط مي سخنراني 34هاي خاص سبكي كالم به ويژگي

نتيجه گرفتند كه تعامل با مخاطب پرشمارترين نقش كالمي دربين نشانگرهاي پررنگ چاپ) 
  كردن مطالب است.

 

  . پوشش موضوع4- 3
دهنده به موضوعات هنگام توضيح  پوشش موضوع نقش كالمي است كه به ميزان توجه ارائه

د كه كنن ). به سخن ديگر، نشانگرهاي پوشش موضوع مشخص ميIbidكند ( ها اشاره مي آن
) يا اصالً توضيح داده 5و  4شوند ( صورت محدود پوشش داده مي چه موضوعاتي به

صورت  ). نكتة مهم در اين نقش كالمي اين است كه نشانگرهاي اين دسته به6شوند ( نمي
رنگ  عنوان نشانگرهاي كم دهند. تعبير اين عبارات به اهميت را نشان نمي آشكارا مطالب كم

ها و ازدياد  سخنرانياين عقيده است كه با توجه به زمان محدود كردن مطالب براساس 
صورت  ها به ها بحث شود، تنها مطالبي مهم هستند كه درمورد آن مطالبي كه بايد در آن

شود و يا  بنابراين، آنچه مهم نيست، يا اصالً ارائه نمي شود؛ گسترده و مفصل بحث مي
  د.گذر صورت خالصه از آن مي دهنده به ارائه
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اهميت  طور كلي، نشانگرهاي پوشش موضوع مطالب غيرمهم را به سه شيوة زير بي به
  ):Ibidدهند ( جلوه مي

  شود؛ . بيان اينكه چه مطالب يا موضوعاتي بحث نمي1
. بيان پوشش محدود موضوعات و مطالب با استفاده از عباراتي كه ميزان اختصار و 2

  كنند؛ ان ميزمان موردنياز براي توضيح مطالب را بي
  هاي عمومي. دهنده . اشاره به پوشش محدود با استفاده از توسعه3

كنند كه چه مطالب يا موضوعاتي شرح داده  نشانگرهاي دستة اول خاطرنشان مي
فراموش «و » بگذريم«، »شيم واردش نمي«). اين نشانگرها از عباراتي همچون 4شوند ( نمي
كنند. داليل مختلفي براي پوشش ندادن برخي  فاده ميرنگ كردن مطالب است براي كم» كنيم مي

ها يافت شد. برخي مطالب در زمان خاصي توضيح داده  مطالب و موضوعات در داده
). برخي از مطالب يا 5شود ( ها صحبت مي تر در مورد آن زيرا بعداً مفصل  شوند؛ نمي

صل و اهداف درس و يا به سرف موضوعات بسيار پيچيده هستند، در سطح مخاطب نيستند
). مديريت كالس، نبودن زمان كافي براي پوشش يك موضوع يا جالب 6ارتباطي ندارند (

نظر كردن از پوشش برخي  دهنده براي صرف نبودن موضوع براي مخاطب ازجمله داليل ارائه
  ).Deroey & Taverniers, 2011مطالب يا موضوعات هستند (

  .كنيم شما زياد اشاره نميكه ما براي هايي دارند  . يك تفاوت4
  چون بعداً بايد مفصل درموردش حرف بزنم. شم؛ من وارد اين نمي .5
 .كنيم كه اصالً راجع بهش صحبت نميشه  اي مي . يه چيز پيچيده6

كنند كه ميزان پرداختن به موضوع را با  ها از عباراتي استفاده مي دهنده برخي اوقات ارائه
نه «كنند. برخي از اين عبارات  ميزان اختصار و زمان بيان مي استفاده از عبارات مربوط به

  ) هستند.7» (بدون ذكر جزئيات«و » طور خالصه به«، »كمي«، »خيلي
  .خيلي مختصر درمورد هركدومش صحبت كنم اگه اجازه بدين. من 7

). 7شوند ( در بسياري از نشانگرهاي پوشش موضوع، نوع اول و دوم با هم تركيب مي
از نشانگرهاي پوشش موضوع هستند. عباراتي كه  %25شانگرهاي دستة اول و دوم دركل، ن

كردند پرشمارتر از عباراتي بودند كه پوشش محدود  پوشش ندادن يك موضوع را بيان مي
اهميت در اين دسته از نشانگرها درقالب  دادند. به مطالب كم يك موضوع را نشان مي
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ت بدانيم برخي از عبارات در نشانگرهاي پوشش ). مهم اس8شود ( اشاره مي» جزئيات«
توجه، اين  ازنظر زمان و 35كاستند. با القاي كاهش تحميل موضوع از تحميل بر مخاطب مي

هاي علمي فارسي، نقش  سخنرانيكنند. در  دهنده از مخاطب كم مي عبارات از انتظارات ارائه
ويژه  شود؛ به ايفا مي» شما«و » ما«تخفيف تحميل اغلب ازطريق استفادة تلويحي يا صريح از 

ها تأكيد  دهنده بر عدم بحث درمورد برخي موضوعات و يا توضيح اندك آن كه ارائه زماني
). به سخن ديگر، با دخيل كردن ظاهري مخاطب در تصميمات پيرامون 7و  6، 4كند (مي

شود.  ب ايجاد ميدهنده و مخاط پوشش موضوع، يك رابطة نسبتاً برابر ازنظر قدرت بين ارائه
در نشانگرهاي پوشش موضوع از ميزان تحميل » فقط«همچنين، ممكن است استفاده از كلمة 

  ).9بر مخاطب بكاهد (
  .من ديگه وارد اين جزئيات نشدم .8
 .گم فقط درحد آشنايي مي .9

رنگ كردن مطالب در نشانگرهاي پوشش موضوع، استفاده از  روش سوم كم
هاي عمومي عبارات مبهمي هستند كه در پايان  دهنده است. توسعه هاي عمومي دهنده توسعه

شود تنها بخش  دهند آنچه بيان مي ) و نشان مي14و  13، 12، 11، 10شوند ( جمالت ظاهر مي
هاي  توانند نقش هاي عمومي مي دهنده ). توسعهOverstreet, 1999كوچكي از اطالعات است (

توانند در كالم انسجام ايجاد كنند. پيرامون  . اين عبارات مي)Ibidمختلفي را در كالم ايفا كنند (
صورت آشكارا اين نقش را در  هاي عمومي به دهنده پوشش موضوع، مهم اين است كه توسعه

آنچه بيان شد تنها بخشي از مطالب  كنند كه صورت تلويحي القا مي كنند؛ بلكه به كالم ايفا نمي
). به سخن ديگر، از Overstreet & Yule, 1997شود (بود و نياز نيست باقي مطالب گفته 

دهد  دهنده ترجيح مي كه ارائه شود كه از آنجا  هاي عمومي برداشت مي دهنده استفادة توسعه
  شود نسبتاً مهم نيست. برخي مطالب را بيان نكند، آنچه گفته نمي

  شد. و اينا. اين نظريه وارد قوانين 10
  .و اينجور چيزهاست. يك و دو 11
  .فالن و فالن . قرارداد بسته بودي12
  .طوري همين عالوة به 3عالوة دلتا  به 2. دلتا 13
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 .آخر اليايكس  2. اي به توان 14

هاي علمي  سخنرانياز كل نشانگرهاي پوشش موضوع در  %75هاي عمومي  دهنده توسعه
هاي  سخنرانيبراي  روند. ديروي و تاورنيرز نيز اين دسته از نشانگرها را شمار مي فارسي به

). پرشماري Deroey & Taverniers, 2012aعلمي انگليسي پرشمارتر از بقيه گزارش كردند (
ها در متون علمي  هاي علمي كالسي با پرتكراري آن سخنرانياين دسته از نشانگرها در 

  ).Biber et-al, 1999مقايسه است ( دانشگاهي قابل
هاي علمي انگليسي، نشانگرهاي پوشش  سخنرانيبراي همسو با نتايج ديروي و تاورنيرز، 

هاي علمي فارسي نيز از ساير نشانگرها  سخنرانيرنگ كردن مطالب در  موضوع براي كم
هاي  دهنده پرشمارتر بودند. پرتكرار بودن اين نشانگرها ممكن است با پرشماري توسعه

  ).Biber et-al, 1999عمومي در نثر دانشگاهي و علمي ارتباط يابد (
  

  . وضعيت مطلب4- 4
ربط  اهميت و يا بي ها را كم نشانگرهاي وضعيت مطلب با ارزيابي موضوعات و مطالب، آن

طور عمده با استفاده از دو روش ارزيابي و  دهند. نشانگرهاي وضعيت مطلب به جلوه مي
  دهند. رنگ نشان مي مطالب را كم ،»خالصه«يا » درهرصورت«عبارت 

و » ربط بي«دهنده با استفاده از عبارات ارزيابي چون  ست كه ارائهارزيابي زماني ا
از كل نشانگرهاي  %10). ارزيابي 16و  15دهد ( اهميت جلوه مي ، مطالب را بي»اهميت بي«

ربط  صورت آشكار مهم نبودن و يا بي شود. اين نشانگرها به وضعيت موضوع را شامل مي
  دهند. بودن مطالب را نشان مي

  .خيلي چيز مهمي ندارهمبحث . اين 15
 .اسمش مهم نيست .16

رنگ كردن  هاي كم يكي ديگر از روش» خالصه«يا » درهرصورت«استفاده از عبارت 
آيند و با ادامة بحث اصلي  اهميت مي ). اين عبارات اغلب پس از مطالب بي17مطالب است (

و آنچه از اهميت سخنراني  كنند. اين عبارات بين موضوع اصلي رنگ مي ها را كم آن سخنراني،
  كنند. كمي برخوردار است، مرزبندي ايجاد مي

 كانستنت. ميشه خالصه افته نمي خاصي اتفاق بشه مرج همديگه با . بايد17
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رنگ كردن  عنوان نشانگر كم ها به نكتة مهم دربارة اين عبارات اين است كه تعبير آن
د. اين عبارات بايد حتماً پس از مطالب ها در متن بستگي دار مطالب، به بررسي موقعيت آن

  كنندة مطالب تفسير شوند. رنگ عنوان نشانگر كم اهميت و قبل از موضوع اصلي بيايند تا به كم
و » درهرصورت«)، Deroey & Taverniers, 2012aهاي علمي انگليسي ( سخنرانيهمچون 

 %90مطالعه، اين عبارات هاي فارسي نيز بسيار يافت شدند. در اين  سخنرانيدر » خالصه«
دليل طبيعت  نشانگرهاي وضعيت مطلب را شامل شدند. پرشماري اين عبارات ممكن است به

  هاي كالسي باشد. سخنرانيشدة  ريزي برنامه نيمه
  

  . ارتباط با امتحان4- 5
به چيزي است كه ممكن  سخنرانيشده در  ارتباط با امتحان مستلزم ربط دادن مطالب بيان

اهميت، اين نقش مطالب و  متحان ارزيابي شود. در نشانگرهاي مطالب كماست در ا
). در هردو نمونة پيداشده براي 18آيند ( نمايد كه در امتحان نمي موضوعاتي را مشخص مي

  ديده شد.» امتحان«اين نقش، كلمة 
  .نيست امتحان براي خوندنش كدوم هيچ ها مقاله. 18

 سخنرانيكند كه چه مطالبي از  ح و مفيد مشخص ميهرچند ارتباط با امتحان بسيار واض
تكراري همين نشانگرها براي  مهم نيستند، اين نقش بسيار نادر ظاهر شد. اين نادر بودن با كم

). از آنجا كه درمورد اينكه Deroey & Taverniers, 2012bمطالب مهم مشابه است (
هاي اول و آخر ترم  سخنراني شده در پيكرة سخن از هاي علمي كالسي گنجانده سخنراني

طور  هستند يا نه اطالع كافي نداريم، امكان توضيح نادر بودن اين نشانگرها وجود ندارد. به
شود. البته، زارع و همكاران  معمول، نكات مهم امتحاني در جلسات اول و آخر هر ترم بيان مي

كه ارتباط دادن مكرر مطالب  دهند نادر بودن اين دسته از نشانگرها را به اين مطلب نسبت مي
رنگ شدن ساير مطالب مهمي شود كه با  به ارزيابي و امتحان ممكن است باعث كم سخنراني

شوند. از طرف ديگر، ارتباط دادن  اينكه در رشته مهم هستند، معموالً در ارزيابي گنجانده نمي
آن، تنها نكات  به امتحان ممكن است به موقعيتي منجر شود كه در سخنرانيمكرر مطالب 

  شود، نه همة مطالب ضروري رشته. امتحاني تدريس مي
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 گيري . نتيجه5

انجام اين مطالعه به سه دليل ضروري است. دليل نخست اين است كه سخنراني علمي يكي از 
هاي زباني است كه دانشجويان در دانشگاه با آن سروكار دارند و به اين دليل ترين سبك مهم

هاي مختلف به نها روش آموزشي غالب براي آموزش دانش نظري رشتهاهميت دارد كه ت
آميز  اي به انجام موفقيت دانشجويان است؛ بنابراين، موفقيت مدرسان دانشگاه در زندگي حرفه

ها بخش  آمده از اين ارائهدستاين كار بستگي دارد. دليل دوم اين است كه چون دانش به
دهد، مهم است كه اطمينان قيت تحصيلي را تشكيل ميها و درنتيجه، موفاساسي ارزيابي

اهميت سخنراني تشخيص توانند نكات مهم را از اطالعات كم حاصل شود كه دانشجويان مي
اهميت بر درك دهندة گفتار، نشانگرهاي مطالب كم عنوان نوعي ساختار سازمان دهند. به

 ,Björkmanمثبت دارند ( برداري مطالب ازسوي دانشجويان تأثيرسخنراني و يادداشت

). سومين دليل براي ضرورت انجام اين مطالعه اين است كه پيش از اين، در هيچ 2011
 اهميت بررسي نشده است.تحقيقي، چگونگي تفكيك مطالب مهم از كم

رنگ كردن مطالب در  پژوهش حاضر با اعتقاد به اين اصل انجام شد كه دانش چگونگي كم
زمان  برداري هم سي ممكن است باعث آساني پردازش و يادداشتهاي علمي كال سخنراني

هاي علمي  سخنرانيمطالب توسط مخاطب شود. با توجه به توزيع متراكم اطالعات در 
زمان اين اطالعات براي كساني كه زبان  برداري هم و يادداشت كالسي، گوش دادن، درك

ن مشغول تحصيل در دانشگاه هاي ايرا شان فارسي نيست و در يكي از دانشگاه مادري
 از استفاده با توانند مي غيرايراني آموزان هستند، امري بس دشوار است؛ بنابراين، فارسي

 بيشتر فارسي علمي هاي سخنراني در مطالب توزيع با تحقيق و مطالعات مشابه، اين نتايج
با توجه به  .بگيرند بهره مطالب برداري يادداشت و درك بهبود براي آن از شوند و آشنا

هاي شفاهي كالم را  محور و بررسي محدود اين مقاله به اين دليل كه تنها جنبه طبيعت پيكره
بايد اجتناب  آمده دست نتايج به جامعيت دربارة كلي گيري بررسي كرديم، از هرگونه نتيجه

هاي آموزشي توجهي رسيديم كه با توجه به پيامد حال، از اين تحقيق به نتايج قابل با اين .كنيم
  كنيم: ها اشاره مي هريك، درادامه به آن

توان با استفاده از پنج دسته نشانگر انجام داد. اين نشانگرها  رنگ كردن مطالب را مي . كم1
تعامل با . «2يا مرزبندي بين مطالب مهم و جانبي؛ » دهي كالم سازمان. «1اند از:  عبارت
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پوشش . «3كالم كه بايد ناديده گرفته شوند؛  هايي از يا سوق دادن مخاطب به بخش» مخاطب
طور خالصه شرح  هايي به هايي مفصل و چه بخش يا بيان صريح اينكه چه بخش» موضوع
. 5و  مراتب از اهميت يا ارزيابي مطالب براساس يك سلسله» وضعيت مطلب. «4شوند؛  داده مي

  آيد. يا افشاي مطالبي كه در امتحان نمي» ارتباط با امتحان«
رنگ كردن مطالب به دو شكل صريح و ضمني وجود دارد. براي نشانگرهاي  . امكان كم2

عنوان نشانگر  ها به ها در جمله براي تفسير آن ضمني بررسي كاربردشناسي يا موقعيت آن
هايي كه  كنند از عبارت رنگ مي اهميت ضروري است. عباراتي كه مطالب را كم مطالب كم

  مراتب بيشتر به كاربردشان در موقعيت بستگي دارند. به كنند مطالب را برجسته مي
اهميت ممكن است از ميزان تحميل بر مخاطب بكاهند. اين  . برخي نشانگرهاي مطالب كم3

» شما«يا » ما«صورت صريح يا ضمني از  دهنده به ها، ارائه مربوط به عباراتي است كه در آن
صورت مختصر شرح  شوند و يا به داده نميكند تا نشان دهد چه مطالبي پوشش  استفاده مي

  ).كنم خيلي مختصر درمورد هركدومش صحبت ميشوند (اگه به من اجازه بديد،  داده مي
طور كلي، در اين مطالعه مشخص شد كه درحالي كه برجسته كردن مطالب مستلزم  به

رنگ كردن  متعامل با مخاطب و تقسيم مطالب به مهم و غيرمهم است (زارع و همكاران)، در ك
دهنده  صورت صريح يا ضمني بين آنچه ارائه مطالب استفاده از عباراتي ضروري است كه به

و يا اصالً وارد آن نشود، مرزبندي ايجاد  خواهد مفصل شرح دهد، خالصه توضيح دهد مي
  كند. مي

 .آموزشي قابل بررسي است پيامدهاي و نظري پيامدهاي جنبة دو از پژوهش اين نتايج
عنوان اساس  خاص به سبك يك مطالب در رنگ كردن كم چگونگي دانش، اظ نظريازلح

 هاي ديگر، همچون هاي تطبيقي براي بررسي چگونگي انجام اين كار در سبك پژوهش
به سخن ديگر، اين دانش ممكن است در موارد زير بررسي  .رود كار مي به هاي علمي، همايش
  شود:
هاي علمي كالسي  سخنرانيرنگ كردن مطالب در  اي كم. آيا پنج نقش كالمي پيداشده بر1

  هاي ديگر نيز صادق است؟ براي سبك
هاي ديگر نيز به دو شكل صريح و  اهميت در سبك رنگ كردن مطالب كم . آيا امكان كم2

  ضمني وجود دارد؟
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اهميت از ميزان  هاي ديگر نيز ممكن است برخي نشانگرهاي مطالب كم . آيا در سبك3
  مخاطب بكاهند؟ تحميل بر

 از مخاطبان درك آموزش اين ساختارها بر افزايش كه فرض اين با، ازلحاظ آموزشي
نتايج اين تحقيق براي آموزش زبان فارسي به ، داردتأثير مثبت فارسي  هاي علمي سخنراني
هاي دانشگاهي در ايران را مطالعه كنند،  خواهند يكي از رشته آموزان غيرايراني كه مي فارسي

عبارات و  از توانند مي »فارسي براي اهداف دانشگاهي«مدرسان آموزش بسيار اهميت دارد. 
 مواد طراحي اهميت در اين مطالعه در اهميت يا بي هاي پيداشده از نشانگرهاي مطالب كم مثال

ارائة سخنراني علمي  به سخنراني علمي كالسي و شيوة گوش دادن هاي آموزشي براي دوره
ها  عباراتي كه مطالب را در سخنراني انواع امكان بهره بردن از، به سخن ديگر .ببرند بهره
 خواهان غيرايراني آموزان براي فارسي فارسي آموزشي منابع طراحي كنند، در رنگ مي كم

هاي اين مطالعه براي دروس يا  همچنين، يافته .وجود دارد ايران هاي دانشگاه در تحصيل
  روند. كار مي هدف آموزش شيوة ارائة سخنراني علمي كالسي بههاي آموزش مربي، با  دوره

روي  رنگ كردن نكات مهم به هاي جديدي را براي بررسي چگونگي كم اين پژوهش افق
رسد كه انجام مطالعات بيشتر براي بررسي پنج دسته  نظر مي پژوهشگران گشوده است. به

ي ديگر الزم است. همچنين، متغيرهايي ها ها و زبان شده در اين تحقيق، در سبك نشانگر يافت
هاي علمي كالسي مهم هستند (فرهنگ علمي، رشته و مقطع دانشگاهي) بايد  كه در سخنراني

  در اين مورد، در مطالعات ديگر بررسي شوند.
  

  ها نوشت پي .6

1. academic lecturing 
2. markers of lesser importance 
3. language for academic purposes 
4. lexico-grammar 
5. pragmatic effect 
6. discourse entity 
7. world entity 
8. metadiscursive 
9. textual 
10. interpersonal 
11. briefly 
12. discourse markers 
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13. general extenders 
14. mitigation devices 
15. discourse organization metadiscourse 
16. asides 
17. evaluation 
18. message status 
19. topic treatment 
20. lecturer knowledge 
21. assessment 
22. attention and note-taking 
23. importance markers 
24. discourse function 
25. discourse organization 
26. audience engagement 
27. subject status 
28. topic treatment 
29. relating to exam 

 و علم پارك در اند كه شده برگرفته سخن فارسي پيكرة از مقاله اين در شده استفاده هاي رونوشت .30
 مادي حمايت با پيكره اين. يافت توسعه كيوانلو، زهرا و زارع جواد مديريت با شمالي، فناوري خراسان

 .ساخته شد اسفراين عالي آموزش مجتمع و شمالي خراسان فناوري و علم پارك معنوي و

31. mixed-methods 
32. corpus-driven 
33. exploratory design 
34. discourse 
35. mitigation 

 
 . منابع7

علمي  هايارائه«زارع، جواد؛ اسالمي راسخ، عباس و عزيزاهللا دباغي. (زير چاپ).    •
هاي سخن و  اهميت در پيكره كم از مهم مطالب چگونگي تفكيك بررسي فارسي: و انگليسي

 .پژوهي زبان». بيس
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