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  یلس اب د  سهبل دذاکره ب  توافق ی   شهش ق ر  جهبن  ران ر ا  1394سهبل   ردبه د ت   23 خ ر در تبر   چکیده: 
بر    ی بن ر لب  ۀ توافق ک  ب  توافق برجبم دعر ف شهه ، نقط   ن ر   ا بفتن  ر دسهه،   ران ر ا   ی ا برنبد  هسههت    ۀ ن د دربد 
  فب   دت   ی هب ری بببنرب    د بود  لژ هش حبضههر ب  تحل  ران ر ا    د الل  ی الرلل ن د ب  ی هب م ر سههبل تحر   ن ر من  

در جه،   ی لژ هش تمشهه   ن ر   ا لردابد ی برجبم د  ی ا اب توافق هسههت   دب ر   آدر  ران ر ا   ی جرهور   ی رؤسههب 
    د اس،  در بخش تحل   ک ر  ئولوژ ر ا   ی هب ری بببنرب   ن دد در تا   ی   د دن  هل نظبم   ی گرا نقش  رۀ کبربس، نظر 
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بخش    ن ر   در ا ان  ت  قرار گرف     د اب د  جنا  دورد تحل   ری هب اب دنظر نظبم گذرا ابت ا داده  ی ف د گفتربن توصه 
هب دورد دحبسهها  قرار گرفت   در دتن داده   ن هب ر اب فرا  ک ر شهه ه   بسههبد  هر کبرگرفت  ب    ن  ر ابته ا نوع فرا 

هب سهررده شه ه  اب آن  ک ر ک  ب  هر   ی در دتن، نوع نقشه  ی دشهبرکبن اصهل   ری اسه،  سهرس لس اب شهنبسهب 
 یجرهور  ی رؤسهب  ی ر د گ دوضهع   ن د برگرفت  اب نخسهت   ی بررسه   ن ر هب در ا قرار گرفت  اسه،  داده    د دورد تحل 

ههب    بر کنش   شههتر د ا بهبدهب ب   دهه  ی نشههبن د   ج ر لس اب حصههول توافق برجهبم اسهه،  نتهب  دهب ر   آدر  ران ر ا 
     دهن  ی قرار د    د دشههبرکبن را در حبشهه   ی جرهور بری   س د تررکز دارد  هر د  رئ  ف د بر توصهه  ی ر حبن 

دثا، گفتربن   ری دنابل بببنرب ب   رداد یود اب قرا  ی هب ف د در توصهه   ن د   برف سههببن  ی را برجسههت  د  ی بری 
 هستن     ب د دوردنظر گفتربن رق   ی دعنب   ی   سبیتبرشدن  ی یود 

دواژه  ا:  کلـی   ، ی سهههبب برجسههته    ک، ره  ئولوژ ره ا   ری بهببنرهب   ، ی گفترهبن انتقهبد     ده تحل   ، ی ا توافق هسههته  ـه
   ی ران   د حبش 

 

 مقدمه    1
گراسه،   یبسهتابه  شهنبسهی نقشک  ردی اب د  نظررۀ دنسهجم بببن  1دن گرای نظبم در دسهتور نقش

هبی بببنی اب دعنب نشهأ   هب   صهور  گراری اسه،، القد ه بر ارن اسه، ک  سهبی،فلسهفی آن تجرب 
الاهبرتی ارن اناهبره اب (  به 15:  1399اسههه، )دبدردقه م،    2گدرنه    دعنهب ندز دولود جههبن   بهبفه،دی

دان   بببن را دناع تولد  دعنب دی 3ده   هلد یرا در سطح ببالتری قرار دید گبنۀ بببن   جهبن، جهبن 
دعتق  اسهه، در  4هب نهفت  اسهه،  فرکمفدن  انتخبب  دعتق  اسهه، دعنبدن ی در الاوهبی نظبم 

شههده  ر بافز نی اببررق اره ئولوژی، یصههوصهههًب اببررق کهبربرد  جوادع ده رن االرهبل قه ر  به 
فرض قراردادن دره گهبه (  لژ هش حهبضههر بهب لدش229:  2015افته  )یاره ئولوژرهک ببهبن اتفهبق د

هلده ی دربددنهۀ دعنهبدنه ی ببهبن   دره گهبه فرکمف دریصههوص کهبربرد اره ئولوژرهک ببهبن، در تمش  
در اثر لدشهر    7  کرس   6، هبج5اسه، ب  بررسهی   دطبلعۀ دوردی در گفتربن سهدبسهی برردابد  فب لر

دبرۀ فرضهدۀ دب در ارن بررسهی  کنن  ک  جبنب  اصهلی اسهبسهی اشهبره دی  زبان و کنترل یود ذر  النوان 
بخش در گبهی یبص نسها، ب   اقعد،  بررم تجسهمکبر دیاسه،  ارشهبن دعتق  هسهتن  بببنی ک  ب 

 
1. Systemic Functional Grammar       2. context 

3. M. A. K. Halliday          4. N. Fairclough 

5. R. Fowler            6. B. Hodge 

7. G. Kress 
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 هب برای تثاد، دعنبس، (  در اقع الرصۀ اجتربع، الرصۀ رقبب،   نزاع گفتربن1: 1979اس، )
لژ هش   ارن  اصلی  اه اف  اب  گذراری ردی  نظبم  کفبر،  بببنربری  1بررسی  تشخدص  هبی  در 

در بببن اس،  لرسش اصلی   دسئلۀ دحوری در تحقدق حبضر بررسی ارن دوضوع   2ار ئولوژرک 
هبی لژ هش  دن  ماون  در بببنربری ار ئولوژرک داده گرای نظبم اس، ک  ابزارهبی بببنی دستور نقش

 ان   ب  ی د، گرفت  ش ه
ب  آن ابمالب     -د  توصدفیش لژ هش حبضر  در  نوع تحقدق دوردی اس، ک   اب  تحلدلی   

هبی تحقدق برگرفت  اب نخستدن سخنرانی رؤسبی جرهوری ارران   اربال  دتح ه آدرردب لس اب داده 
هبی  هبی ار ئولوژرک در دتن، ابت ا داده دنظور تحلد  بببنربریای برجبم اس،  ب اد بی توافق هست 
دن  دورد بررسی قرار گرفت ، سرس نتبرج حبص  اب ارن گرای نظبم ب دستور نقشلژ هش در مبرمو

گدری اب دفبهدم  تحلد     بب بهره   3تحلد  توصدفی بب استفبده اب دابنی نظری تحلد  گفتربن انتقبدی 
 دورد تحلد  قرار گرفت  اس،   4نظبم گذراری   راهاردهبی دتقبال سببی

هبی سدبسی صور  گرفت  ک  در ارنجب  دربددنۀ تحلد  سخنرانی شخصد،هبی دتع دی  لژ هش
اب آن لردایت  دیب  ذکر من  نرون   آقبگ هب  بهرادی یورشد  )شود   ب  ( در دقبل 2009باده    ای 

یواه رربس، جرهوری آدرردب در انتخببب  رربس،  دطبلعۀ سخنرانی د  نبدزد ددوکرا    جرهوری
س در  کشور  ارن  سخنرانیلردایت   2008بل  جرهوری  ارن  ا ببدب ان    ببراک  توسط  ک   جبن    5هب    

ش ه  6کدندک دادهارراد  قرار  یود  توج   کبنون  در  را  الراق  جنگ  دوضوع  دذکور  ان ،  لژ هش  ان   
انتقبدی را -لژ هشی توصدفی تحلدلی اس، ک  مبرموب نظری نوردن فرکمف در تحلد  گفتربن 

ب  نابرن گبن  داده اس،   قرار  داده ر ردرد اصلی یود در تحلد   اب دتن   40هب  دنظور تحلد   سطر 
 ان  ی د  نبدزد در دورد جنگ الراق را دورد بررسی   تحلد  قرار داده هبسخنرانی

ای دسئلۀ دنبقشۀ اتری ارران   غرب   نوع انعدبس آن در دطاوالب ، دوضوع بررسی در دقبل  
کن ؟ )نابهی ب  بببنربری دنبقشب  اتری ارران در  تح، النوان »آرب ارن درد ب  برب اتم دس، لد ا دی

( بوده اس،  لژ هشاران در ارن اثر ب  تحلد   1389قبسری   سلطبنی )قلم شبهب دطاوالب  آدرردب(«  
لردابن    ه ف یود اب ارن تحلد  را بررسی نوع بببتبب تحوال   هبی دجلۀ تبرم دیردی اب سردقبل 

 
1. transitivity structure         2. ideological representation 

3. critical discourse analysis       4. persuasive technique 

5. B. Obama           6. J. McCain 
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نبدۀ کبرشنبسی  ( در لبربن1391کنن   کمنترربن )دسئلۀ اتری ارران در دطاوالب  در غرب النوان دی
بببنارش تحلد   »توصدف    النوان  بب  یود  هست    گفتاوهبی  جنبح  شنبیتی  د   بدن  ارران  ای 

گرا: در گبه تحلد  گفتربن انتقبدی« ب  بررسی شدوۀ بببنربری کبرگزاران اجتربالی  بلب   اصول اصمح 
هست  برنبدۀ  اصمح دریصوص  جنبح  د   دطاوالب   در  اسمدی  جرهوری  اصول ای  گرا  بلب   

هب تب م  ددزان در ارن بببنربری  کوش  نشبن ده  ار ئولوژی صبحابن ارن رسبن   دی  لردایت  اس، 
 تأثدرگذار بوده اس، 

دثببۀ ابزار ادندتی: تحلد   ( در دقبلۀ یود بب النوان »کبربرد بببن ب 1399سمدی استبد   هردبران )
ماون  بب استفبده اب ابزار  دنابل ارن هستن  ک  نشبن دهن   سخنرانی دلک سلربن در اجمس رربض« ب 

توان کشوری را دخ  ادند، در دنطق  دعرفی کرد   در ارن راستب دخببابن را ندز بب یود هرراه  بببن دی 
هبی ارن لژ هش دورد استفبده قرار گرفت ، ر ردرد فرکمف در کرد  ر ردرد نظری ک  در تحلد  داده

، سخنرانی دلک سلربن، لبدشبه الربستبن، در تحلد  گفتربن انتقبدی اس،  لژ هشاران در ارن اثر
 ان   ای فرکمف دورد تحلد  قرار دادهالر را در الاوی س   2017نشس، رربض در تبررخ دی 

( در دقبلۀ یود بب النوان »تحلد  نظبم گذراری در سخنرانی درور   2018)  2ژی  فن  1روگدونگ
ان   در فرارن هب   دشبرکبن فرارن  در دتن لردایت   دنظور ابقبی اسدبتلن « ب  بررسی توبرعب   3کبدر ن 

دنظور شرک، در رفران م بقبء رب یر ج اب لبدشبهی  ددمدی دردم اسدبتلن  ب   2014تبررخ سرتبدار  
دنظور تشورق دردم ارن کشور ب  دبن ن در قلرر  بررتبندب شرک، کردن   سخنرانی درور  کبدر ن ب 

ان   س،  لژ هشاران در ارن اثر ب  بررسی   تحلد  ارن دوضوع لردایت لبدشبهی بررتبندب ارراد ش ه ا 
ان    نقش دشبرکبن در سبی،  ک  ک ام فرارن هب در دتن بدشتررن بسبد  را ب  یود ایتصبص داده

 گذراری مدس، 
جرهوری ، رئدس6ای ک  اب س  سخنرانی د نبل  ترادپ( در دطبلع 2018)5  فد ربنتی  4آنارارنی

هبی د نبل  ترادپ ان ، ه ف یود را بررسی سبی، ار ئولوژرک سخنرانیآدرردب انجبم داده  لدشدن
گبنۀ فرانقش تجربی در ان   لژ هشاران در ارن دطبلع ، ب  تحلد  کبربرد فرارن هبی ششدعرفی کرده

 ان   هبی د نبل  ترادپ لردایت دتن سخنرانی

 
1. Z. Yuqiong          2. L. Fengjie 

3. D. Cameron          4. N. Anggraini 

5. M. Fidiyanti          6. D. Trump 
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( نبصر  تحلد     2021البدل  ب   یود  لژ هش  در  ترادپ  (  د نبل   سخنرانی  بررسی 
جرهوری اساق اربال  دتح ه( در رابط  جرهوری سببق اربال  دتح ه(   ببراک ا ببدب )رئدس)رئدس

 لردایت  اس،   1بب درگ جورج فلور  
ببر ن2022)  2ربنگژی ب  تحلد  سخنرانی جو  جرهوری دنتخب  ، رئدس3( در لژ هش یود 

لردایت  دن اربال  دتح ه در دراسری ک  ب  داده ش ه،  ترتدب  آغبب د ره رربس، جرهوری  ی  ظور 
دن  هلد ی، بستر  گرای نظبم اس،  لژ هشار بر ارن االتقبد اس، ک  مبرموب نظری دستور نقش

 کن   دنبسای برای تحلد  گفتربن سدبسی فراهم دی
یان قدرت، گفتمان و زبان )سازوکارهای جر( ندز در لژ هش یود تح، النوان  1396سلطبنی )

ب  بررسی سبب کبرهبی جرربن ق ر  در نظبم جرهوری اسمدی قدرت در جمهوری اسالمی ایران(،  
گدری جرربن اصمحب  در سرهر سدبسی کشور لردایت  اس،   ی در ارن  ارران   ماونای شد 

بهره  بب  اب دفبهدم   اصطمحب  دستور نقشلژ هش  دن    مبرموب نظری جف  گرای نظبم گدری 
بلب    هبی ار ئولوژرک در دطاوالب  اصمح در تحلد  نظبم گذراری ب  تحلد  بببنربری  4تبدرسون 

 گرا لردایت  اس،  اصول 
بببنربری2016)  5لبتر بررسی  ب   یود  لژ هش  در  رفدق  (  تر ر  در  سورر   نقش  دتفب    هبی 

لانبن در رسبن حررری نخس، فقد   انالدسیهبی الرب  برر  لردایت  اس، بببن     ی ه ف    بببن 
ابمع  نظبم  آغببگری    نظبم  کبراری  کفبر،    بررسی  لژ هش  ارن  اب  را  آشدبرسبیتن    6یود  در 

هبی لژ هش یود،  کن   لژ هشار لس اب تحلد  دادههبی ار ئولوژرک در یار دعرفی دیبببنربری
دی االمم  اثر  نتبرج  بخش  نظبم در  ک   آشدبرسببکن   ب   شبربنی  کرک  ابمع  آغببگری    ی  هبی 

 کنن   هب دیهبی د ررر، ابمع در رسبن هبی ار ئولوژرک در یار   شدوه بببنربری
ش ه در ارن بخش  هبی ارائ منبنچ  بخواهدم ب   ج  تربرز    ج  تشبب  لژ هش حبضر بب لژ هش

اشبره کندم، ببر  ب  ارن ندت  اشبره کندم ک  لژ هش حبضر گرم  ب  بحث تحلد  گفتربن انتقبدی در  
ر ردردی  گفت بب  ک   ارن جه، اس،  اب  لدشدن  بب کبرهبی  آن  تربرز  ادب  لردایت  اس،،  ربن سدبسی 

دن  هلد ی(  گرای نظبم دتفب   در تمش اس، ک  لدون ی بدن تحلد  گفتربن توصدفی )ر ردرد نقش

 
1. G. Floyd           2. Q. Xiang 

3. J. Biden           4. G. Thompson 

5. L. Potter           6. information structure 
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   تحلد  گفتربن انتقبدی برقرار سببد  

 ی نظر   ی مبان    2
هب نخسه، ابدنظر تحلد   د  دنظر صهور  گرفت  اسه،  دادهشه ه در ارن لژ هش اب  هبی ارائ تحلد 

دنه  هلده ی دورد بررسههی قرار گرای نظهبم گدری اب دفهبهدم دسههتور نقشگفترهبن توصههدفی   بهب بهره 
ان   ب   ان   سهرس نتبرج حبصه  اب تحلد  توصهدفی اب دنظر انتقبدی ندز دورد تحلد  قرار گرفت گرفت 

 ب  دعرفی دابنی نظری لژ هش لردایت  ش ه اس،  هردن دنظور در ارنجب در د  بخش

 ی ف ی گفتمان توص   ل ی تحل    1- 2
( بررا هرمدزی در آن بب   xiii:1994دن  دسههتوری بادعی اسهه، )هلد ی،  گرای نظبم دسههتور نقش

شهود   ارن دسهتور صهور  بببنی را تببعی اب نقش ارجبع ب  نقش ارتاببی   کبربردی بببن تاددن دی
انه    دعتقه  اسههه، که  ببهبن در جهه، ارفهبی نقش ارتاهببی در بول بدهبن تدهبده   دارتاهببی ببهبن دی

ربفت  اسهه،  بندبن ارن مبرموب نظری بر دفهوم نظبم بنب نهبده شهه ه اسهه،  در ارن مبرموب نظری  
  ب    3، نظبم نفی   اثاب 2، نظبم گذراری، نظبم آغببگری 1هبی تودرتو دفر ض اسهه،: نظبم  ج نظبم 

بندبد نبدد ه شه ه اسه،   اح  اصهلی در بررسهی دعنب در ارن دسهتور،  ارن ر ردرد نظبم هردن االتابر  
اسهه،   هلد ی برای تحلد  دعنب در ارن سههطح، سهه  الرۀ دعنبری رب سهه  فرانقش دعرفی کرده   4بن 

ان  اب: فرانقش تجربی، فرانقش دتنی   فرانقش بدنبفردی  دعنبی کبد   اسه،  ارن سه  فرانقش الابر  
شهود  هلد ی ب  سه  نقش بندبدرن بببن اشهبره  اب تحلد  هرزدبن ارن سه  فرانقش حبصه  دی هر بن 

( برقراری   ارجبد ارتاببب    تعبدم   2بخشهد ن ب  تجربدب ؛ سهببی رب تجسهم( دفهوم 1کن : دی
بخشد ن ب  تجربدب  در نی   بدر نی ذر  النوان بخشد ن ب  دتن  کبرکرد تجسم( شد 3اجتربالی؛ 

دان   کبرکرد درار شود، ارن فرانقش بببن را در ی د، انعدبس تجرب  دیقش تجربی دعرفی دیفران
بببن ک  در ارجبد تعبدم  اجتربالی دؤثر اسهه،، فرانقش بدنبفردی نبدد ه شهه ه ک  در ارن فرانقش  

بخشهد ن ب   بببن در ی د، کنش دعرفی شه ه اسه،  ادب سهوددن کبرکرد اسهبسهی بببن ک  در شهد 
کنن ه برای د  فرانقش درار دارد، فرانقش دتنی اسهه،  در الابرتی نقش تسهههد ؤثر اسهه،   ب دتن د

 
1. mood system          2. thematic structure 

3. polarity system          4. clause 
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بور ک   ر بر  هسهتدم  هربن  2ای، فرارن    النبصهر حبشهد 1سهبیتبر تجربی بن  بب سه  نقش دشهبرک 
قاًم ندز اشهههبره شههه ، فرانقش تجربی به  بهببنرهبری   انعدهبس تجربدهب  )مه  در نی، مه  بدر نی( در 

گدرد، نظهبم  کنه   نظهبم دسههتوری که  اببررق آن، ارن دهم صههور  دیقهبلهب نظم ببهبنی کرهک دی
شهدم النبصهر دید  در آن تجرب   کن  ک  دب قبدر ببگذراری اسه،  نظبم گذراری ارن اددبن را فراهم دی

را حول درکز ثقه  فرارنه  بهببنرهبری کندم  النصههر دحوری در ارن الره ، فعه  جرله  اسههه، که  در 
دنه ، ترهبدی گرای نظهبم شههود  باق ادالهبی دسههتور نقشمهبرموب ارن فرانقش به  آن فرارنه  گفته  دی

گهبنه   رارنه ههبی شههششههونه   ارن فبنه ی دیههبی جههبن در قهبلهب شههش فرارنه  باقه ههبی ببهبنفعه 
  در فرانقش تجربی الم ه بر 8   جودی  7، رفتهبری6، بدهبنی5ای، رابطه 4، ذهنی3انه  اب: دهبدیالاهبر  

شههود ب  د  نقش درار ندز اشههبره شهه ه اسهه،: نقش نقش فرارن  ک  در قبلب گر ه فعلی بببنربری دی
عدبس تجرب ، فرارن  اسهه،،  ای  النصههر اصههلی در انهبی حبشههد دشههبرکبن فرارن    نقش افز ده

ای  دشهبرکبن ب  ارن درکز ثق  نزدرک هسهتن    دسهتقدرًب در  قوع آن تأثدرگذارن ، ادب النبصهر حبشهد 
 ای دارن  دستقدرًب در فرارن  دید  ندستن    نقشی حبشد 

 ی گفتمان انتقاد   ل ی تحل    2- 2
ر ئولوژرک ببشهن ، دنظور اب هبی اتوانن  دتشهد  اب سهبی،بور ببلقوه دیهبی بببنی ب هرۀ سهبی،

هبی بببنی اسه، ک  الم ه بر دعنبی کنش بدبنی هبی بببنی  ار ئولوژرک آن دسهت  اب سهبی،سهبی،
آ رن    هردشهه   دسهه، دیدر گفتربن یبص، دعنبی کنش دنظورشههنبیتی   کنش تأثدری یود را ب 

(  ادب 1: 1391باده،  هبی ار ئولوژرک دارای دعنی بدش اب صهور  بببنی هسهتن  )آقبگهرۀ سهبی،
باده ههبی ببهبنی دارای بهبر اره ئولوژرهک هسههتنه ؟ آقهبگه ابدنظر تحلده  گفترهبن انتقهبدی، مه  سههبیه،

 کن :دنظور لبسخاوری ب  ارن لرسش ب  دوارد ذر  اشبره دیب 

ببر  دارای  دوقعدتی  ببف،  در ن  در  ببلقوه  دوضوالب   ددبن  اب  گفتربن  دوضوع  انتخبب  الف( 
 س،ار ئولوژرک ا

 
1. participant           2. circumstantial adjunct 

3. material            4. mental 

5. relational           6. verbal 

7. behavioral           8. existential 
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سبی، هرۀ  نحوی،  ابلحبظ  نشبنب(  الات  هبی  هستن    ار ئولوژرک  ببر  دارای  نحوی  دار 
هب  نشبن ندز گرم  در سطح توصدف دارای ببر ار ئولوژرک ندستن ، ادب هردن سبی،هبی بیسبی،

 توانن  کبرکرد ار ئولوژرک داشت  ببشن  ندز در درحلۀ تفسدر دی 
سبی، ندز  دعنبشنبیتی  جناۀ  اب  دیهج(  بببنی  لدشبی  دانش  فعبل  بددن  توانن   را  یبصی  ای 

 هبی ذهنی، دعنبی یبصی را ت االی رب ارجبد کنن  هب   قبلبکرک برحواره سببن    ب 
گدری اب فنون نابرشی ابقاد  ان ابۀ قلم، نوع  هبی بببنی بب بهره د( الم ه بر دوارد فوق، سبی،

برر یط کشد  بب دتن اصلی،  ندز دین   برجست  نوشتن بریی بخشقلم   یط دتفب    توانن   هب 
 (  16-15: 1391باده، کبرکرد ار ئولوژرک داشت  ببشن  )آقبگ 

دطرح  بب  لرسشتبدرسون  دشبرکبن    سبیتن  )فرارن هب،  گذراری  نظبم  النبصر  دریصوص  هبری 
نظبم  هب در آشدبرسببی الاوهبی انتخبب در  ای(، دعتق  اس، لبسخ ب  ارن لرسشالنبصر حبشد 

 توان ب  ارن دوارد اشبره کرد: هب دی(  ابجرل  ارن لرسش132: 2014گذراری دفد  اس، )

 کبرگدری فرارن هب ب  نفع ک ام فرارن هب اس،؟مرا؟( گرارش غبلب در ب 1
هبری دحول ش ه  ( دشبرکبن اصلی ک ام هستن ؟ ب  ارن دشبرکبن در سبیتبر گذراری م  نقش2

 اس،؟

اس، ارن مبرموب یصوصًب در شنبسبری الاوهبی انتخبب در دتونی ک   جوه  تبدرسون دعتق   
تر اس،   ی دعتق  اس، اب آنجب ک   اشتراکی اب نظر دوضوع، دخببب رب بددن  سدبسی دارن ، دوفق

نقش نظبم دستور  انتخببگرای  دنظر  اب  را  بببن  صور  دن ،  قرار  هبی  دورددطبلع   ببف،  در  گرفت  
دتدی  دقبرسۀ  دی ده ،  کرک  ب  شرب  انتخببون  ارن  مرا  ک   دررببد   گرفت کن   صور   ن   هب  ان    

 (  134: 2014هبی درار )انتخبب

 راهبردهای متقاعدسازی 
بخشههد ن ب   دنابل شههد بردن اب راهاردهبی دتقبال سههببی ب هب بب بهره لبتر دعتق  اسهه، ار ئولوژی

توان ب  ارن دوارد ون   ابجرل  ارن راهاردهب دیشکبرگرفت  دیالقبر  دخببب   ارجبد هر لی در ا  ب 
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دثا، رب دنفی  ت االی ب  ابمالبتی   3  ت االی  2، تدرار دسههتقدم جرل ، توصههدف1اشههبره کرد: تأکد 
بور ضرنی ب  دخببب  صور  صررح دردتن ندبد ه ببش ، ادب ب اشهبره دارد ک  گرم  دردن اسه، ب 

 ( 3: 2016شود )القب دی

 پژوهش   ی شناس روش    3
هب در ارن لژ هش ب  بببن فبرسی   بخشی ب  بببن انالدسی هستن   نخس، بب استفبده  بخشی اب داده

شهود  در هب لردایت  دیدن  هلد ی ب  تحلد  توصهدفی ارن دادهگرای نظبم اب دابنی نظری دسهتور نقش
رار یواه  گرف،  در هب اب دنظر انتقبدی دورد تحلد  قاداد ، نتبرج حبصهه  اب تحلد  توصههدفی داده

ههب اب دنظر نظهبم گهذراری اب د  جناه  دورد تحلده  قرار بخش تحلده  گفترهبن توصههدفی ابته ا داده
ههب شهه ه   بسههبده  هررهک اب فرارنه ههب در دتن دادهکهبرگرفته انه   در ارن بخش ابته ا نوع فرارنه  به گرفته 

ی در دتن، نوع نقشهی ک  ب   دورد دحبسها  قرار گرفت  اسه،  سهرس لس اب شهنبسهبری دشهبرکبن اصهل
 هب سررده ش ه دورد تحلد  قرار گرفت  اس، هررک اب آن

 ها داده   ل ی تحل    4
بن  اس،     200ده ، دردجروع شبد   هبی بخش انالدسی را تشدد  دیسخنرانی ا ببدب ک  داده

الات  ذکر  بن  اس،، دتن کبد  سخنرانی ر حبنی اس،     308هبی بخش فبرسی هم ک  شبد   داده 
بن     6بدبن   در دتن فبرسی تع اد  بن  بی  70ارن ندت  در ارنجب البم اس، ک  در دتن انالدسی تع اد  

دار لردایت  ش ه اس،   بن هبی  بدبن شنبسبری ش ن ، در ارن لژ هش ب  تحلد  بن هبی بدبنبی
 شود  هب ارائ  دیتحلد  داده  هبری ابان   در ارن بخش نرون هب دحبسا  نش هبدبن در آدبر   تحلد بی

1) Today, after two years of negotiations, the United States, together with 

our international partners, has achieved something that decades of 

animosity has not — a comprehensive, long-term deal with Iran That will 

prevent it from obtaining a nuclear weapon. 

صههور  برجسههت   دردثبل فوق ک  بن  آغببرن سههخنرانی ببراک ا ببدب اسهه،، فرارن  دورد اسههتفبده ب 
دشهخص شه ه اسه،  فرارن  دورد اسهتفبده در ارن نرون  اب نوع دبدی اسه،   کنشهار ارن بن  الابر   

ن ، الابر  اسههری »توافق جبدع    الرللی«   ه ف در ارن باسههری »اربال  دتح ه   شههرکبی بدن
 
1. emphasis          2. modification 

3. association 
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 شود:هب در بخش فبرسی ندز اشبره دیای اب تحلد  دادهبلن د  « اس،  در اداد  ب  نرون 

   م ( دن یوشحبل2
( ک  ادر ب بب دذاکرا  بدس،   س  دبه  جرهوری اسمدی ارران بب شش ق ر  جهبنی ادر ب  3

   دست پیدا کنیمب  نقط  ج ر ی  توانسته ایم

ب  دورد کبربرد  فرارن   اس،،  اب سخنرانی حسن ر حبنی  برگرفت   ندز ک   فوق  دثبل  د   شد   در 
ای  ی بهره برده اس،  در ارن فرارن  رابط ااب فرارن  رابط   2برجست  دشخص ش ه اس،  دثبل شربره  

ارن  ب   دنتسب  توصدفی اس،، ضردر شخصی »دن« حبد     اژۀ »یوشحبل«  رژگی  نوع  اب  ک  
ندز اب فرارن  دبدی بهره برده اس،  کنشار ارن بن  الابر  اسری »ارران    3حبد  اس،  نرونۀ شربرۀ  

»نقط  ج ر ی« اس، ج  ل شربره   بب شش ق ر  جهبنی« اس،   ه ف در ارن بن  الابر  اسری
 ده   نتبرج حبص  اب تحلد  نظبم گذراری   بسبد  کبربرد هررک اب فرارن هب را نشبن دی 1

 ها جدول بسامد رخداد فرایندهای مختلف در متن داده -1جدول 

 متن فارسی  متن انگلیسی  
 درص   تع اد  درص   تع اد  نوع فرایند 

 ٪37.6 116 ٪45.5 91 مادی
 ٪40.3 124 ٪32.5 65 ایرابطه

 ٪7.5 23 ٪14.5 29 ذهنی
 ٪14.3 44 ٪5.5 11 بیانی 

 /٪3 1 ٪0 0 رفتاری 
 ٪0 0 ٪2 4 وجودی 

بررسههی ابمالب  دوجود در ج  ل فوق دادن ارن اسهه، ک  در دتن انالدسههی )سههخنرانی ا ببدب(  
( تعلق دارد، لس ٪32.5ای )رابط (   لس اب آن ب  فرارن  ٪45.5بدشهتررن بسهبد  ب  فرارن  دبدی )

(    ٪5.5(، بدهبنی )٪14.5اب ارن د  فرارنه  ک  ببالتررن بسههبد  را دارا هسههتنه ، فرارنه هبی ذهنی )
هبی بخش فبرسههی )سههخنرانی ر حبنی(، ارن فرارن   گدرن   هرچندن در داده( قرار دی٪2 جودی )

بص داده   لس اب آن، فرارن  دبدی  ( را ب  یود ایتصهه ٪40.3ای اسهه، ک  بدشههتررن بسههبد  )رابط 
 /٪( قرار دارن  3(   رفتبری )٪7.5(، ذهنی )٪14.3(، بدبنی)37.6٪)
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 ی ا و رابطه   ی ماد   ند ی تفاوت در کاربرد فرا    1- 4
ارند  در سهخنرانی ا ببدب ببالتررن بسهبد  ب  فرارن  دبدی تعلق دارد، بدبنار ارن  اقعد، اسه، ک   ی  

تررکز دارد، ارن در حبلی اسه، ک  در سهخنرانی ر حبنی ببالتررن بسهبد  ب  فرارن   هب  بدشهتر بر کنش
ای تعلق دارد   گورن ه بدشهتر بر فرارن  توصهدف/شهنبسهبری تررکز دارد  ندتۀ بع ی ک  در بررسهی رابط 

شهبربن توج  اسه،، ارن اسه، ک  د  دتن انالدسهی   فبرسهی در کبربرد   1هبی ج  ل   تحلد  داده
ان   در دتن انالدسهی شهبه  هسهتدم  هبی ذهنی   بدبنی ندز ر ردردهبی دتفب تی درلدش گرفت فرارن 

قرار گرفته ، ارن در حهبلی   ٪5.5بهبالتر اب فرارنه  بدهبنی بهب بسههبده   ٪14.5که  فرارنه  ذهنی بهب بسههبده  
ر اب ببالت  ٪14.3اسه، ک  در دتن فبرسهی الدس ارن دوضهوع را شهبه  هسهتدم   فرارن  بدبنی بب بسهبد  

توان گف، در دتن انالدسهی اب بدن بور یمصه  دیقرار گرفت  اسه،، ب  ٪7.5فرارن  ذهنی بب بسهبد  
ای، تررکز اصهلی بر فرارن  دبدی   در دتن فبرسهی، برالدس، تررکز اصلی بر فرارن هبی دبدی   رابط 

هم در لدش گرفته   ای اسههه،  ارن ر ردرد دتفهب   در کهبربرد فرارنه ههبی ذهنی   بدهبنی  فرارنه  رابطه 
 ش ه   در دتن انالدسی فرارن  ذهنی   در دتن فبرسی ارن فرارن  بدبنی اس، ک  برتری دارد 

 ی ان ی ب   ند ی تفاوت دو متن در کاربرد فرا    2- 4  
ببر اسههتفبده اب فرارن  بدبنی هسههتدم  ح  د رک سههوم ارن فرارن هب ب     11در سههخنرانی ا ببدب شههبه   
گبه   غدردسهت ( اشهبره دارن   ارن در حبلی اسه، ک   showگر )فع  قدم لدبم ب  دشهبه هانتقبل نبیودآ

کهبر گرفته  شههه ه در دتن سههخنرانی ر حهبنی، بر انتقهبل آگهبههبنه     قررهب به  اتفهبق فرارنه ههبی بدهبنی به 
ههب کهبررفته  در ارن دتن ندری اب آنفرارنه  بدهبنی به   44الهبده انه  لدهبم به  دخهببهب تررکز دارنه   اب ددهبن  

ههب« )ارهبال  دتحه ه   درار ههب، ضههردر »آنههبری هسههتنه  که  گورنه ۀ ارن قول رد( نقه  قول دو  22)
 هبی دذاکره( اس، برف 

کبر  هبری   ب  م  نساتی ب حبل بادندم دشبرکبن اصلی، هرک ام در سبیتبر گذراری در م  نقش
برک دورد بررسی  ان   در هر د  دتن انالدسی   فبرسی )سخنرانی ا ببدب   ر حبنی( هف، دشرفت 

ان  اب: »دب )اربال  دتح ه   درار دتح ان ارن  ان   در دتن انالدسی ارن دشبرکبن الابر  قرار گرفت 
»آن )رئدسکشور(«،  »دن  )ارران(«،  هست هب  »توافق  دتح ه(«،  اربال   »سمح  جرهور  ای«، 

ان   ب رهی  ی قرار گرفت ای«، »تحررم«   »بببرسی«  ارن دشبرکبن در دتن فبرسی ندز دورد بررسهست 
هب« ب  اربال  دتح ه   »دن« ب  رئدس جرهور ارران اشبره اس، در دتن فبرسی، »دب« ب  ارران   »آن 

هبی دوردنظر در سبیتبر  ب  بسبد  کبربرد هررک اب ارن دشبرکبن در نقش  3  ج  ل    2دارد  ج  ل  
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هبی  ه کرد، ارن اس، ک  ترتدب قرارگرفتن نقشای ک  در ارنجب ببر  ب  آن اشبرگذراری اشبره دارد  ندت 
)دتن فبرسی( ب  تأسی اب تبدرسون بر   3)دتن انالدسی(   ج  ل شربره  2دوردنظر در ج  ل شربره 

هبری ک  لوربتر بوده   اسبس ددزان لوربری آن نقش در سبیتبر گذراری، اس،  ب رن صور  ک  نقش
ر رم اب  تر دیان    هرم  لبردنر اس،، ببالتر قرار گرفت هب در ادور جهبن بدشتددزان تأثدرگذاری آن 

هبری  نرون   7    6   5   4هبی شربره شود  نرون هب کم دیتاع آن اب تأثدرگذاری ارن نقشلوربری   ب  
 هب در ارن بخش اس،:اب تحلد  داده

4. We have stopped the spread of nuclear weapons in this region. 

5. Iran will not use its advanced centrifuges to produce enriched uranium. 

یم پیش میادر ب بر دانبی دق، کبد    نظبر  بر توافق کبر یوددبن را  دب  6    بر
 پایبند هستیم. الات  ب  توافق  دب پایبند باشند،ب  ارن توافق  هبآناگر   7

)اربال  دتح ه( در نقش کنشهار ظبهر شه ه اسه،   در دثبل شهربره  دشهبرک »دب«   4در دثبل شهربره  
دشهبرک »ارران« در نقش کنشهار ظبهر شه ه اسه، )ارن د  نرون  اب دتن سهخنرانی ا ببدب انتخبب   5

 ش ه اس،( 
هب«  »آن 7دشههبرک »دب« )ارران( در نقش کنشههار ظبهر شهه ه   در دثبل شههربره  6در دثبل شههربره 

اب دتن سههخنرانی ر حبنی   7    6هبی  کنشههار ظبهر شهه ه اسهه، )نرون  )اربال  دتح ه( در نقش
 انتخبب ش ه اس،( 
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 های مختلف در ساختار گذرایی )متن انگلیسی( بسامد کاربرد مشارکان اصلی در نقش -2جدول 

های نقش 

 گذرایی 
یکا و سایر   ما )آمر

 (های غربیطرف 
 من

توافق 
 ایهسته

سالح  
 ایهسته

آنها 
 )ایران( 

یم بازرسی  تحر

کنشگر+ 
 هدف 

19 3 2  22 1 1 

  -کنشگر
 هدف 

1  1 1  1 1 

      2 3 گوینده
        رفتارگر 
  1 1  1 13 3 حسگر 
 1 7 4  6 2 8 حامل 
     1 1  ارزش 

        وربهره 
   1     مخاطب

 4 1 4 6 8  6 هدف 
     2   پدیده 

 7 11 32 7 21 21 40 کل 
 

 های مختلف در ساختار گذرایی )متن فارسی( بسامد کاربرد مشارکان اصلی در نقش -3جدول 

ها در  نقش 
 ساخت گذرایی 

 من
ما  

 )ایران( 

یکا  آن ها )آمر
و سایر  

های  طرف 
 غربی

یم  تحر
ای توافق هسته
)مذاکره  

 ای(هسته

سالح  
 ایهسته

 بازرسی

   1  9 28  کنشگر+هدف 
     4 13 1 هدف -کنشگر

     22 4 7 گوینده
        رفتارگر 
     5 8 3 حسگر 
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  1 11 4 3 7 1 حامل 
   3     ارزش 

     1 4  وربهره 
      1  مخاطب

  5 16 14 1 1  هدف 
   1     پدیده 

 0 6 32 18 45 66 12 کل 

هب )ارران(« در  ببر   دشبرک »آن  20در دتن انالدسی دشبرک »دب )اربال  دتح ه(« در دجروع  
هب  ان ، ارن در حبلی اس، ک  در دتن فبرسی دشبرک »آن ظبهر ش ه 1ببر در نقش کنشار 22دجروع 

ببر در نقش کنشار ظبهر    41ببر   دشبرک »دب )ارران(« در دجروع    13)اربال  دتح ه(« در دجروع  
ک  در دتن انالدسی د  دشبرک دذکور، تقرراًب ب  نسا، برابری در نقش کنشار ظبهر  ان   درحبلیش ه
هب )اربال  دتح ه(« در رسی، دشبرک »دب )ارران(« تقرراًب س  برابر دشبرک »آنان ، در دتن فبش ه

فبرسی  دتن  گورن ه  ک   اس،  ارن  ارنجب  در  اهرد،  حبئز  ندتۀ  اس،   ش ه  ظبهر  کنشار  نقش 
کنن ۀ ارران را در جرربن دذاکرا   جرهور ارران( ب  دنابل آن اس، ک  تأثدرگذاری   نقش تعددن )رئدس

 ای ب  دخببب یود دنتق  سببد  هست  دنجر ب  توافق
رئدس د   ر ردرد  در  ک   دراری  هست تفب    توافق  دفبد  توصدف  در  ب   جرهور  یطبب  ای 

ارن د  دتن  جود دارد، ر ردرد دتفب   آن ب شنون گبن  در  بدبنی اس،  در دتن هب  فرارن   کبرگدری 
ظبهر ش ه   دشبرک    2ر نقش گورن هببر د  3سخنرانی ا ببدب دشبرک »دب )اربال  دتح ه(« در دجروع  

هب  هب )ارران(« هرگز در ارن نقش ظبهر نش ه اس،  ادب در دتن سخنرانی ر حبنی دشبرک »آن»آن
 4ببر در نقش گورن ه ظبهر ش ه   دشبرک »دب )ارران(« دردجروع    22)اربال  دتح ه(« در دجروع  

گدری اب  رژگی فرافدنی بن هبی  بهره   توان گف، ر حبنی ببببر در نقش گورن ه ظبهرش ه اس،  دی
ب  یواست بدبنی،  فبصلۀ  ک   آن اس،  را  دنابل  توافق ش ه  آن  بر سر  آنچ   بب  دذاکره  درار  هبی برف 

  دعرفی آنچ  ک  درقبلب    3بزرگنربری کن   در اقع،  ی بب دعرفی اه اف برف دقبب  در قبلب بن  ار ه

 
1. actor              2. sayer 

3. idea clause 
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نربری دستب رد برف درار   بزرگنربری دستب رد  کومک  دنابلتوافق برسرآن توافق صور  گرفت ، ب 
 یود اس، 

جرهور  ر ردرد دتفب   در استفبده اب د  دشبرک »تحررم«   »بببرسی« در سخنرانی د  رئدس
دردجروع   »بببرسی«  دشبرک  ا ببدب  سخنرانی  دتن  در  اس،   توج   قبب   نقش  11ندز  در  هبی  ببر 

ب  سخنر دوردنظر  تحلد   اس،   رفت   »بببرسی«  کبر  دشبرک  ک   اس،  ندت   ارن  دادن  ر حبنی  انی 
النوان ادتدببی ک  برف دقبب  ارران  هب ب کبر نرفت  اس،  نظبم بببرسیگبن  ب هبی دهگبه در نقش هدچ

درجرربن دذاکرا  اب ارران درربف، کرده اس،، ب رهی اس، ک  در سخنرانی ا ببدب نقش   جبرابه  
سببی ارن دوضوع اب سوی ا ببدب هستدم  ال م اشبره ر حبنی ب   ت دهری داشت  ببش    شبه  برجس

ران ن آن در جرربن سخنرانی   ال م کبربرد آن در سبیتبر گذراری نرونۀ ببربی  حبشد ارن دوضوع   ب  
 رانی در دتن سخنرانی ا س، اب حبشد 
رانی ا ببدب  کبرگدری دشبرک »تحررم« ندز شبه  ارن دوضوع هستدم  ارن دشبرک در سخندر ب  

قرار گرفت  اس،     18هب  ببر   در سخنرانی ر حبنی دردجروع نقش  7دردجروع   استفبده  ببر دورد 
سببی دوضوع تحررم   لغو آن درنتدج  دذاکرا  در سخنرانی ر حبنی، دوضوالی اس، ک   برجست 

ی آن را تأرد  دن  انتخبب در نظبم گذرارنتبرج حبص  اب تحلد  نظبم گذراری   بررسی الاوهبی نظبم 
 کن   دی 

 و تکرار   ی تداع    3- 4
ای رفع  گون  ک  در بخش دق د  اشهبره شه ، انادزۀ برف اررانی اب ح هور در دذاکرا  هسهت هربن

ای   االربل نظبر   تحررم اب کشهور   انادزۀ برف غربی لدشهادری اب دسهتدببی ارران ب  سهمح هسهت 
وی برفدن النوان شهه ه اسهه،  ب  هردن دنظور، ب   ای ارران، اب سهه هبی هسههت سههختادران  بر فعبلد،

النوان بررسهی ارن دوضهوع لردایت  شه  ک  در سهخنرانی ا ببدب   در سهخنرانی ر حبنی، دواردی ک  ب 
ان   در ان ، م  بببتببی در دتن داشههت انادزه اب سههوی برفدن برای شههرک، در دذاکرا  دعرفی شهه ه

ببر در لدون  بب نبم »ارران« تدرار شه ه   19ی« دردجروع ادتن سهخنرانی ا ببدب، الابر  »سهمح هسهت 
ببر تدرار شه ه   4اسه،  ارن در حبلی اسه، ک  لدون  ارن د  در دتن سهخنرانی ر حبنی در دجروع 

 اس، 

8. Iran currently has a stockpile That could produce up to 10 nuclear 

weapons. 
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9. Iran is permanently prohibited from pursuing a nuclear weapon under 

the Nuclear Non-Proliferation Treaty. 

ای   ضوح ب  لدون  ددبن ارران   سمح هست د  دثبل فوق برگرفت  اب سخنرانی ا ببدب اس، ک  در آن ب 
 اشبره ش ه اس،  

هب، فرضدۀ ا لد  دب دربددنۀ ر آن در دتن سخنرانیدقبرسۀ نسا، فرا انی لدون  ارن د  الابر    تدرا 
قبنع برای  ارن شدوه  اب  تأرد  دیاستفبده  را  د  الابر   سبیتن دخببب  ددبن  لدون   بع ی  دورد  کن   

گبه در  هبس،  در دتن سخنرانی ر حبنی ارن د  الابر  هدچهب« در دتن سخنرانی»ارران«   »بببرسی
قر استفبده  دورد  رد رار  بب  نارفت لدون   درحبلیار  دردجروع  ان ،  ا ببدب  سخنرانی  در  د    4ک   ببر 

 ای اب ارن دوارد اس، نرون  10ان   دثبل شربره الابر  دذکور در لدون  بب رد رار تدرار ش ه

10. The IAEA has also reached an agreement with Iran to get access That 

it needs to complete its investigation into the possible military dimensions 

of Iran’s past nuclear research. 

دقبرسۀ لدون  ددبن د  الابر  »ارران«   »تحررم« ندز جبلب اس،  لدون  ارن د  در سخنرانی ا ببدب  
  9بدش اب سخنرانی ر حبنی تدرار ش ه اس،  در دتن سخنرانی ا ببدب د  الابر  دذکور در دجروع  

 ان  ببر در لدون  بب رد رار تدرار ش ه 4سخنرانی ر حبنی در دجروع  ببر   در

11. As Iran takes steps to implement this deal, it will receive relief from 

the sanctions. 

ادر ب تنهب برای دردم شدراب   اصفهبن   تاررز   یراسبن   اهواب   تهران   کردبن   درار     12
یمکنن  بنجدرهبی  ب  یببر ارند  دشبه ه دی   ایرانشهرهبی   در حبل گسست  ش ن هستن ،    تحر

 هب یوشحبل ندستن     تنهب ارن

تحررم در کشبن ن ارران ب  ددز دذاکره دنابل ارن اس، ک  نشبن ده  راهارد  ا ببدب بب تدرار ارن لدون  ب 
 دوفق بوده  لی ر حبنی بب استفبدۀ کرتر اب ارن تدندک سعی دارد، ارن راهارد را نبدوفق جلوه ده   

 گیری نتیجه    5
هبری ک  در ارن لژ هش دورد تحلد    بررسهی قرار گرفتن ، دتن سهخنرانی رؤسهبی جرهور ارران  داده

ای دوسهوم ب  توافق برجبم اسه،  در   اربال  دتح ه آدرردب لس اب اد هبی توافق من جبنا  هسهت 
 دن  هلد ی دورد تحلد  قرارگرای نظبم هب در مبرموب نظری دسههتور نقشبخش نخسهه،، ارن داده
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ده  ک  بسهبد  کبربرد فرارن هب در سهخنرانی ا ببدب ب  ارن گرفتن   نتبرج ارن تحلد  توصهدفی نشهبن دی
ای، ذهنی، بدبنی،  جودی، رفتبری  ارن نسهها، در سههخنرانی ر حبنی  ترتدب اسهه،: دبدی، رابط 

صهدفی  ای، دبدی، بدبنی، ذهنی، رفتبری اسه،  سهرس نتبرج حبصه  اب ارن تحلد  توصهور   رابط ب 
ههبی اره ئولوژرهک در دتن اب منه  جناه  دورد بررسههی قرار گرفه،   دنظور ردزگشهههبری اب بهببنرهبریبه 

نخسههتدن دنظر ک  ب رن دنظور دورد اسههتفبده قرار گرف،، مبرموبی اسهه، ک  جف تبدرسههون برای  
 تحلد  نظبم گذراری دعرفی کرده اس،  نتبرج حبص  اب ارن بررسی ب رن قرار اس،:

ای( تررکز دارد،  ر سخنرانی یود بر استفبده اب فرارن  توصدف/شنبسبری )فرارن  رابط ر حبنی د  -1
 ک  تررکز ا ببدب بر استفبده اب فرارن هبی کنشی )فرارن  دبدی( اس،  درحبلی 

گبه لدبم ب   ک  بدش اب رکدرحبلی   -2 سوم فرارن هبی بدبنی در سخنرانی ا ببدب بر انتقبل نبیودآ
(، در سخنرانی ر حبنی قررب ب  اتفبق فرارن هبی بدبنی ب   show)کبربرد فع     دخببب اشبره دارن 

در   بدبنی  فرارن   کبربرد  بسبد   ک   اس،  حبلی  در  ارن  دارن    اشبره  دخببب  ب   لدبم  آگبهبنۀ  انتقبل 
 سخنرانی ر حبنی بدشتر اب سخنرانی ا ببدب اس،  

فرار  -3 اب  استفبده  بر  بدشتر  تررکز  تأکد     بب  نق ر حبنی  اب  فرا ان  استفبدۀ  بدبنی    بب  ن   قول، 
هبی برف درار دذاکره  دنابل آن اس، ک  فبصلۀ یواست گدری اب  رژگی فرافدنی بن هبی بدبنی، ب بهره 

 بب آنچ  بر سر آن توافق ش ه را بزرگنربری کن   
نقش   -4 در  دشبرکبن  کبربرد  بریی  شدوۀ  اس،   بریوردار  اهرد،  اب  گذراری  دشبرکبن،  هبی 

هبی دورد بررسی ب  حبشد   ابجرل  دشبرک »بببرسی« در سخنرانی ر حبنی بب ال م کبربرد در نقش
ک  ارن دشبرک در سخنرانی ا ببدب برجست  ش ه اس،  ر ردرد رؤسبی جرهور ان ، درحبلی ران ه ش ه

رن دشبرک سعی  در کبربرد دشبرک »تحررم« ندز دؤر  ارن  اقعد، اس، ک  ر حبنی بب کبربرد بدشترا 
 سببی آن دارد  در برجست 

هبی ار ئولوژرک در دتن دورد استفبده قرار گرف،، داحث  دنظر دراری ک  برای تحلد  بببنربری
راهاردهبی دتقبال سببی اس،  ت االی   تدرار د  نرون  اب راهاردهبی دتقبال سببی هستن  ک  در ارن 

ب  بببنربریلژ هش  تحلد   ار ئولوژرک  دنظور  داده هبی  دتن،  آن در  لرتو  در  قرار هب  تحلد   دورد  هب 
گفتربن ک   ش   لردایت   دوضوع  ارن  بررسی  ب   دنظور،  هردن  ب   دتن  گرف،   تولد   در  رقدب  هبی 

ان  رب یدر  نتبرج حبص   هب بهره بردهدنظور هرراه سبیتن دخببب   ارجبد هر لی در ا  اب ارن شدوه ب 
دب در سخنرانی یود اب ارن راهارد در من  دورد بهره برده اس،   ده  ک  ا بب اب ارن بررسی نشبن دی
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ببر در سخنرانی    19ای« اس، ک  دردجروع  اب جرل  ارن دوارد لدون  ددبن نبم »ارران«   »سمح هست 
ان   دورد درار لدون  ددبن »ارران«   »بببرسی« اس، ک    ی ارن د  الابر  در لدون  بب هم تدرار ش ه

ان    ارن در حبلی اس، ک  در  درتا  ارن د  الابر  در لدون  بب هم تدرار ش ه  4ببدب  در سخنرانی ا 
ان   سوددن دورد اب ارن بررسی، لدون  سخنرانی ر حبنی ارن د  الابر  هرگز در لدون  بب هم ندبد ه

س،  ددبن نبم »ارران«   »تحررم« اس، ک  در سخنرانی ا ببدب فرا انی آن بدش اب سخنرانی ر حبنی ا 
گون  اربرببی کرد ک   ی در تمش اس،  توان انادزه ا ببدب را اب ارن لدون ، ارن)بدش اب د  برابر(  دی

ک  راهارد تحررم را راهاردی دوفق در کشبن ن ارران ب  لبی ددز دذاکره دعرفی کن ، مدزی ک  ر حبنی  
 سببی آن ندس،  یواستبر برجست 

 منابع 
)آقبگ  فرد س  »تو 1391باده،  سبی،(   تاددن  انتقبدی« صدف    گفتربن  تحلد   در  ار ئولوژرک  بببنی   هبی 

  1-26، 2، ش3  سجستارهای زبانی

   تهران: دانشابه المد  باببابری  شناسی: منظری ایرانیزبان (  1399دبدردق م، دحر  )

انی دلک سلربن در  (  »کبربرد بببن ب  دثبب  ابزار ادندتی: تحلد  سخنر1399سمدی استبد، دحر    هردبران )
  139-170، 2، ش8  سالمللنامه ایرانی سیاست بین پژوهش اجمس رربض«  

)سلطبنی، سد  اللی اسالمی  (   1396اصغر  در جمهوری  قدرت  )سازوکارهای جریان  زبان  و  گفتمان  قدرت، 
 تهران: نشر نی   ایران(.

کن ؟ )نابهی ب   برب اتم دس، لد ا دی (  »آرب ارن درد ب 1389اصغر سلطبنی )شبه قبسری، احسبن   سد  اللی
- 51،  2، ش5)نسخۀ فبرسی(  س  مجله جهانی رسانهبببنربری دنبقشب  اتری ارران در دطاوالب  آدرردب(«   

39   

طلب و  ای ایران بین دو جناح اصالحشناختی گفتگوهای هستهتوصیف و تحلیل زبان(   1391کمنترربن، ن ا )
گفتماناصول تحلیل  دیدگاه  لبربنانتقادی  گرا:  بببن    ارش   کبرشنبسی  انسبنی،  نبدۀ  اللوم  دانشد ه  شنبسی، 
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