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 چكيده
ويژه ازجنبة ارتباطي، از اهميت بسياري  با اينكه بررسي واحد متن در زبان و چينش متن و به تعبيري نحو متن، به

 تر از آن، كمتر بررسي شده است. در اين جستار برخوردار است، واحد متن درمقايسه با واحدهاي جمله و كوچك
هاي  كوشيديم با مطالعة يكي از ژانرهاي زباني خاص، اين موضوع را بررسي كنيم؛ بنابراين، يادداشت

هاي امتحاني براي كسب نمرة بيشتر را كه در اينجا  آموزان و دانشجويان كرمانشاهي در پايان برگه دانش
دانشجوي  25هاي  شامل يادداشتهاي پژوهش  اي بررسي كرديم. داده طور مقايسه ناميم، به مي» نامه التماس«

هاي دوم و  آموزان پسر سال يادداشت از دانش 25هاي امتحاني و  دانشگاه آزاد واحد كرمانشاه در پايان برگه
ها و  ها را براساس ساختارهاي چينش گام نامه است. التماس 1389سوم دبيرستان شهر كرمانشاه در سال 

هاي فرعي) طبق  ها (گام ها و گامك ، يافتن الگوهاي مختلف چينش گامها بررسي كرديم. هدف از اين بررسي گامك
نامه  ) است؛ به سخن ديگر، اينكه هر التماس1392) و ساساني و يزداني (2007ديدگاه بايبر، كارنر و اٌپتون (

هند اين د تعلق دارند. نتايج نشان مي  ها به چه گروهي هايي است و بيشترين و كمترين گام دربرگيرندة چه گام
طور  هستند. به» تعارف پاياني«و » دليل«، »درخواست«، »تعارف آغازين«طور كلي شامل چهار گام  ها به يادداشت

آموزان و دانشجويان، حداكثر چينش چهارگامي و حداقل دوگامي ديده  هاي دانش خالصه، در هردو گروه يادداشت
آموزان، گام  اي كه در گروه دانش گونه ه متفاوت است؛ بهها در هر گرو شود. با اين حال، بسامد كاربرد گام مي
كمترين فراواني را دارد. در بررسي  »تعارف پاياني«بيشترين فراواني و در گروه دانشجويان، گام  »درخواست«

چينش چهارگامي گسسته در هردو گروه از بقية الگوها پركاربردتر است و چينش دوگامي دربين  ها، الگوي گام
  رود. شمار مي كاربردترين به كمالگوها 

  
  نامه، گام، گامك، برگة امتحاني. : چينش متن، التماسواژگان كليدي

  
  

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 123-103، صص1395 مهر و آبان)، 32(پياپي  4، ش7د
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 . مقدمه1  

، »نحو متن«ويژه چينش آن و به بياني ديگر  عنوان واحد اصلي معنايي و ارتباطي زبان، به بررسي متن به
شناختي دربارة ديگر  با مطالعات زبانرسد كه درمقايسه  نظر مي بسيار اهميت دارد. با اين حال، به

عناصر زباني، كمتر به اين موضوع توجه شده است. در اين مقاله، كوشيديم درقالب بررسي يكي از 
هاي امتحاني، اين موضوع مهم را  دهندگان در برگه هاي آزمون ژانرهاي خاص زباني، يعني يادداشت

هاي پژوهش را در  كيوناني داده . نينا حسيني آغاز شده است 1389بررسي كنيم. اين پژوهش از سال 
شده ازسوي  گردآوري كرد و سپس نگارندگان برپاية الگوي چينش متن مطرح 1390و  1389سال 

ثمر نشستن اين پژوهش، چند پژوهش مستقل ديگر  ها را تحليل كردند. گفتني است كه تا به ساساني، آن
) و به پيروي از 1392ازجمله پژوهش ساساني و يزداني (برمبناي رويكرد نظري اين ديدگاه انجام شد؛ 

  ).2015پور و ساساني ( ) و اسماعيل1393نژاد ( آن، پژوهش رفيعي
هايي از  نويسند. بخش هايي مي آموزان و دانشجويان، يادداشت هاي امتحاني، دانش در برخي از برگه

هاي امتحاني براي درخواست نمرة  ايان برگهپ  بناميم؛ زيرا از يادداشت» نامه التماس«توانيم  را مي آن 
توانيم آن را  شود كه مي شود. در تعداد محدود ديگري، از زحمات استاد تشكر مي بيشتر بهره گرفته مي

طور كلي،  كنيم. به ها را بررسي مي نامه هاي التماس بناميم. در اين پژوهش، تنها ساختار گام» تشكرنامه«
ها، تالش براي متقاعد كردن آموزگار يا استاد و  نامه گونه التماس  تن اينهدف ارتباطي و كاربردي نوش

شدة خود  كمك متن نوشته به  نامه هاي امتحاني است. نويسندة التماس تأثيرگذاري در روند تصحيح برگه
ان تر) را بي كوشد با خوانندة متن (آموزگار/استاد) ارتباط برقرار كند و هدف خود (گرفتن نمرة باال مي

طور  كند با ارائة دليل، بهانه و ... ، آموزگار/استاد را قانع كند. به نمايد. وي در اين راه، معموالً تالش مي
  قلمداد كنيم.» كننده متن قانع«توانيم نوعي  ها را مي نامه كلي، التماس

ها  وشتهگونه ن  دليل تفاوتي كه در كاربرد و ساختار اين ها به نامه بررسي ژانر زباني التماس
كوشيم براساس  اي وجود دارد، قابل توجه است. بنابراين، مي هاي آكادميك و حرفه درمقايسه با نوشته

هاي  نامه و كاركردها يا كنش هاي مختلف التماس ها، بخش كاركردهاي ارتباطي و چگونگي بيان خواسته
گذاري نماييم.  بندي و عنوان ، دستهكنيم ها ياد مي ها با عنوان گام كالن مختلف آن را كه در اينجا از آن

ها در  ها را بررسي و درنهايت الگوي چينش گام نامه هاي التماس ها و تفاوت كوشيم شباهت همچنين، مي
هاي  ها (گام ها و گامك دهيم كه چگونه با استفاده از گام ها را ارائه كنيم. درادامه، توضيح مي نامه التماس

هاي  كند به هدف خود برسد. هدف پژوهش، بررسي گام ها تالش مي نامه فرعي)، نويسندة التماس
  آموزان و دانشجويان است. هاي دو گروه دانش نامه ها و مقايسة الگوي التماس آمده از نوشته دست به

  اند از: هاي پژوهش عبارت پرسش
  اند؟ هايي تشكيل شده ها و گامك ها از چه گام نامه . التماس1
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ها و  آموزان و دانشجويان چه تفاوت هاي دانش نامه ها در التماس كها و گام . چينش گام2
  هايي با هم دارند؟ شباهت
  

  . پيشينة پژوهش2
هاي مختلف  هاي متفاوت متن در ژانرهاي مختلف زباني با عنوان ها، چينش بخش در برخي از پژوهش

 5)، هنري2001( 4و كارنر 3ن)، اوپتو1993( 2)، باهاتيا1990( 1بررسي شده است؛ ازجمله پژوهش سوئليز
سيا  فر و بيت )، جليل2010)، حسرتي و همكاران (2007( 7)، دينگ2006)، ارواني (2001( 6و رزبري

هاي موجود در نامه و ايميل بررسي شده  ها، گام ). در بيشتر آن2013) و مهرپور و مهرزاد (2011(
توانيم نام ببريم،  است. تنها پژوهشي كه مي ها تاكنون بررسي نشده نامه است؛ اما چينش متني التماس

هاي امتحاني  هاي پاياني برگه در نوشته 8) درمورد ترفند زباني2012پژوهش حسرتي و محمدزاده (
اند. گفتني است  بررسي و تحليل كرده 9ها را با ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي است كه نويسندگان آن متن

شده، آغاز شده بود؛ اما بنابر داليلي، تحليل نهايي با تأخير انجام  دكه پژوهش حاضر پيش از چاپ اثر يا
توانيم ادعا كنيم كه اين پژوهش اولين پژوهشي است كه در آن، با توجه به ديدگاه  شد. به اين ترتيب، مي
(مخفف سه  11يو سي )، معروف به ديدگاه بي2007، كارنر و اوپتون (10) و بايبر1392ساساني و يزداني (

دو   صورت مقايسة ها به نامه كاررفته در التماس هاي به يادشده) و در چارچوب ساختار كالن، گام نام
هاي دو  نامه هاي موجود بين التماس ها و تفاوت آموان و دانشجويان و با هدف يافتن شباهت گروه دانش
  شود. ها، تحليل و الگوبندي مي بندي آن گروه و طبقه

  

  . روش پژوهش3
آموزان  يادداشت پاياني دانش 25نامه است. گروه اول شامل  بررسي شامل دو دسته التماس پيكرة مورد

دبيرستان مختلف است و  5سال ساكن شهر كرمانشاه از  17-15پسر دبيرستاني در محدودة سني 
 30-24يادداشت از دانشجويان پسر و دختر دانشگاه آزاد كرمانشاه را در محدودة سني  25گروه دوم 

كنيم  اند. يادآوري مي گردآوري شده 1390و  1389هاي  ها در سال گيرد. هردو گروه داده دربر ميسال 
طور كلي،  واژه است. به 130ترين آن  واژه و طوالني 32كه دركل، ميانگين كمترين يادداشت شامل 

ست. نمونه بوده ا 1397آموزان  هاي گروه دانش نمونه و واژه 1210هاي گروه دانشجويان  واژه
هاي هر متن بررسي كرديم. در تحليل  كردن گام  طور مجزا براي مشخص هاي هر گروه را به نوشته
هاي امتحاني  آموزان پسر را بررسي كرديم؛ زيرا در پايان برگه هاي دانش ها، فقط يادداشت داده

هاي  نامه اسهايي ديده نشده است. به اين ترتيب، در بررسي التم آموزان دختر، چنين يادداشت دانش
 

شت ا ياددا  ه

1 J. Swales  
2 V. K. Bhat ia 
3 T. A. Upton  
4 U. Connor  
5 A. Henry 6 R. L. Roseberry 
7 H. Ding 
8 m anipulation 
9 critical discourse analysis (CDA) 
10 D. Biber  11 BCU approach  
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هاي ذكرشده را بدون تغيير در  هاي پسران را بيان كرديم و نمونه آموزان، فقط الگوهاي يادداشت دانش
  كار برديم. اين پژوهش به

هاي مختلف و به بيان ديگر، تحليل چينش متن  ها و گامك بندي متن به گام براي اطمينان از تقسيم
طور  ناميم، خواستيم به مي» گامياب«ها را  ه در اينجا آنتوسط نگارندگان، درپايان از دو ارزياب ك

هاي مختلف  گرفته ازسوي نگارندگان اين مقاله، متن را به گام مستقل و بدون آگاهي از چينش صورت
 تقسيم كنند تا اعتبار اين پژوهش سنجيده شود.

  

  . گام و گامك4
ايش و چگونگي قرار گرفتن متن در كنند كه آر ) در پژوهش خود اشاره مي1392ساساني و يزداني (

» گامك«و » گام«هاي  كنند. واژه ياد مي» گام«معني و درك متن نقش مهمي دارد و از اين چينش با عنوان 
و   ”move“معادل ترتيب اند كه درطول پژوهش به ) برگرفته شده1392از پژوهش ساساني و يزداني (

“step” انگليسي (درادامه معرفي خواهيم كرد) هستند.شده به زبان  هاي انجام در برخي پژوهش  
ها است كه بخشي از يك متن  اي از گام ) معتقد است كه ژانر شامل مجموعه1990و  1981سوئليز (

روند. بنابراين، هر گام طبق تعريف بايبر، كارنر و  كار مي هستند و درپي رسيدن به هدف خاصي به 
). Biber & et al, 2007: 23ركرد ارتباطي مهمي را دربر دارد (گردد كه كا اوپتون، به بخشي از متن برمي

ژانر نيز  كل هاي ارتباطي كاركردبه  ،مشخصي دارد كاركردبر اينكه  گام افزون براساس اين تعريف، هر
گيرند كه  ها درنظر مي هاي معنايي/كاركردي متن عنوان بخش اوپتون و كارنر گام را به .كند كمك مي

 & Uptonشوند ( پذير مي كاركرد ارتباطي، بلكه با توجه به مرزهاي زباني گام تشخيص تنها ازطريق نه

Connor, 2001: 317) 1990). سوئليز(  اجزا و ساختار هرmove  به بيان ما)»گام(«  راstep  به بيان ما)
يعني هر  د؛بر كار مي را به 12»استراتژي«هاي خود، واژة  ) در نوشته1993نامد و باهاتيا ( مي »)گامك«

ها در هر گام، فراهم ساختن  شود. كاركرد پاية گامك تر، گامك، تقسيم مي به كاربردهاي بالغي كوچك
طور معمول هر گام  ها با هم متفاوت باشد. به هدف مورد انتظار گام است. ممكن است طول گام

  ).1999، 14است (كارنر و موارنن 13كم يك گزاره دربرگيرندة دست
)، كنش ارتباطي است؛ يعني اصطالحي كاربردي براي 2004( 16و اليسون 15بير يانگگام به تع

)، بيان كاركرد ارتباطي ژانر اولين 1990نظر سوئليز ( مشخص كردن مرزهاي ارتباطي در همة متن. به
تحليل «ترين شيوه در تحليل سطح ژانري  شود. به تعبير وي، معمول قلمداد مي  مرحله در بررسي متن

شود كه تمركز آن بر معنا است يا به  انجام مي 18ها با ديدگاه باال به پايين است. بررسي گام 17»گام
شود و هر  ها تلقي مي اي از گام عنوان زنجيره به  تعبيري بررسي ساختار گفتماني متن (چينش متن). متن

  ست. گام نمايانگر يك كاركرد ارتباطي و معنايي ا
 

12 strategy 13 proposit ion 
14 A. Maurnen 
15 R. Yang  
16 D. Allis on  
17 move analysis 18 top-down approach  
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عقيدة بايبر، كارنر و اوپتون،  ژانر اختياري يا اجباري باشد. به ها در هر ممكن است كاربرد گام
عنوان گام اصلي و اجباري قلمداد كنيم و  روند، به كار مي هايي را كه بيشتر درطول متن به توانيم گام مي
  ).Biber & et al, 2007: 24شوند، گام اختياري درنظر بگيريم ( هايي را كه كمتر ديده مي گام

) نيز 1392يب، ممكن است يك گام درون گامي ديگر قرار داشته باشد. ساساني و يزداني (به اين ترت
ها هم ممكن است ثابت يا  گرفتن گام اند. ترتيب قرار  ياد كرده» گام گسسته«از اين نوع گام با عنوان 

ار بگيرد؛ )، در يك پاراگراف ممكن است چند گام مختلف قر1993متغير باشد. براساس ديدگاه باهاتيا (
توانيم استدالل كنيم كه مالك هر گام، يك پاراگراف است. در اين پژوهش نيز كل متن را  بنابراين، نمي

  ايم. بندي بررسي كرده بدون درنظر گرفتن پاراگراف
مشخص شود و  20سو، بايد ساختارهاي كالن در بررسي گفتمان زباني، از يك  19ديك عقيدة فان  به

). كنش van Dijk, 1980: 29) (21ها (ساختارهاي خرد اي معنايي و توالي جملهاز سوي ديگر، ساختاره
ها و ارتباط ميان  ها، بندها، جمله ها، عبارت كند (واژه كالمي خرد ساختارهاي گفتماني را بيان مي

عنوان نخستين بخش در درك  هاي ارتباطي و كاربردي متن را به ها). اين ديدگاهي است كه هدف جمله
باال به «) آن را ديدگاه 2007گيرد. بايبر، كارنر و اُپتون ( هاي زباني دربر مي يش از بررسي ويژگيمتن، پ
با تحليل و بررسي واژگاني و ساختاري سروكار دارد تا انواع  22»پايين به باال«نامند. ديدگاه  مي» پايين

  دست آورد. اي به واحدهاي گفتماني را از الگوهاي پيكره
كالمي كالن دربرگيرندة   اند كه اين كنش ) در بررسي خود بيان كرده1392ي (ساساني و يزدان

هاي كالمي مياني مختلف است؛ يعني هر متن با توجه به ساختار كالمي و چينش خود، به  كنش
عنوان كنش كالمي مياني درنظر  توانيم هر بخش را به شود كه مي هاي مرتبط با هم تقسيم مي بخش

هاي ديگر است  تر از بخش ها غالب هاي كالمي فرعي، يكي از اين بخش رميان اين كنشبگيريم. معموالً د
عنوان گام  توانيم اين كنش كالمي مياني را به گيرد. براساس اين ديدگاه، مي كه كنش كالمي كالن نام مي

ها يا  د گفتهشود، نه به تعدا هاي متن توجه مي هاي مختلف و تعداد گام قلمداد كنيم. بنابراين، به چينش
توانيم مراحل زير را  )، در تحليل گام مي2007گفتارهاي متن. براساس ديدگاه بايبر، كارنر و اٌپتون ( پاره

  درنظر بگيريم:
  كردن هدف ارتباطي و كاربردي ژانر مورد نظر؛  . مشخص1
  ها؛ بندي متن به گام . تقطيع و بخش2
  ن.كردن نوع هر گام و گامك در مت . بيان و مشخص 3

هاي  ها و گامك هاي امتحاني است كه گام آموزان در پايان برگه هاي دانش نمونة زير يكي از متن
، مشخص شده است. اين يك متن چهارگامي گسسته است. 1بندي جدول  ، براساس تقسيم موجود در آن

  طور كامل توضيح خواهيم داد. در بخش روش پژوهش، هر گام و گامك را به
 

19 T. van Dik 
20 macrostructure 
21 microstructure 22 bottom-up approach 
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  ن:گام تعارف آغاري
 با سالم خدمت معلم عزيز و زحمتكشپرسي/:  /سالم و احوال 1-1گامك  •

  گام دليل:
 توانم درس بخوانم من نمي/بهانه/:  1-3گامك  •

  گام درخواست:
جان خودت كمكم كن اشكالي نداره جان خودم كمكم كن. اول از خدا طلب /قسم/:  3-2گامك  •

 كنم بعد از پدر و مادر و معلم و ديگران كمك مي

  م دليل:گا
كنم و  كنم و آجركاري مي من هر روز بايد به سر كار بروم و كارگري مي/بهانه/:  1-3گامك  •
 توانم درسم را بخوانم نمي

  گام درخواست:
 خواهشمندم با عنايت برگة امتحان را تصحيح كنيد/بيان درخواست/:  1-2گامك  •

 خير ببيني/دعاگويي/:  5-2گامك  •

  گام تعارف پاياني:
 با تشكر/سپاسگزاري/:  1-4گامك  •

 

  ها نامه . تحليل التماس5
كاررفته و فراواني هريك را در دو گروه  هاي به ها و گامك ، در دو گروه، فهرست تعداد گام1در جدول 

طور كلي، شامل  آمده به دست هاي به ايم. گام ها ارائه كرده نامه آموزان و دانشجويان در التماس دانش
  ها تشكيل شده است. هاي فرعي يا گامك از بخش چهار گام است كه هر گام

 
  ها نامه ها در التماس ها و گامك فراواني گام: 1جدول 

 Table 1: Frequency of Gām/ Move and Gāmak/ Step in beging notes 
  

  يادداشت                                                  آموزان دانش  دانشجويان   مجموع

  گام       
  تعداد  %  تعداد  %  تعداد  %

  . تعارف آغازين1  35  26%  27  25%  62  25%

  پرسي . سالم و احوال1- 1  23  17%  15  14%  38  15%

  . خطاب1- 2  8  5%  6  5%  14  6%

  . سپاسگزاري1- 3  ----  ----  4  4%  4  2%
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 1ادامة جدول 

Continued Table1  
  

  يادداشت                                                  آموزان دانش  دانشجويان   مجموع

  گام       
  تعداد  %  تعداد  %  تعداد  %

  خواهي . پوزش1- 4  4  3%  2  2%  6  2%

  . درخواست2  50  36%  34  32%  84  34%

  . بيان درخواست2- 1  24  18%  24  22%  48  19%

  . قول2- 2  5  4%  ---  ---  5  2%

  . قسم2- 3  11  8%  6  6%  17  7%

  رشوه. 2- 4  7  5%  ---  ---  7  3%

  . دعاگويي2- 5  3  2%  4  4%  7  3%

  . دليل3  28 20%  27  24%  55  22%

  . بهانه3- 1  18  13%  23  21%  41  17%

  . اعتراف3- 2  10  7%  4  4%  14  7%

  . تعارف پاياني4  24  18%  23  21%  47  19%

  . سپاسگزاري4- 1  17  12%  15  14%  32  13%

  خواهي . پوزش4- 2  1  7/0%  7  6%  8  3%

  . شعر4- 3  6  3/4%  1  9/0%  7  3%

  ها مجموع گام  137  111  248

  
بينيم،  گونه كه در جدول مي  ها وجود دارد. همان نامه براساس جدول باال، چهار گام در التماس

ترتيب  آموزان و دانشجويان، به است كه فراواني آن در دو گروه دانش» درخواست»  پركاربردترين گام
ها  هاي اين گروه بيشتر از بقية گامك» بيان درخواست«امك ها، گ % است. در اين گام32% و 36برابر با 

ها نيز كاربرد كمتري درمقايسه با بقيه دارند كه از اين  ها و گامك كار رفته است. برخي از اين گام به
  ها آمده است. % از يادداشت20اشاره كنيم كه در كمتر از » تعارف پاياني»  توانيم به گام دست مي

 1-1(بيان درخواست)، گامك  2-1ترتيب شامل گامك  هاي پركاربرد در هر گام به طور كلي، گامك به
(سپاسگزاري) است. با توجه به مجموع فراواني  4-1(بهانه) و گامك  3-1پرسي)، گامك  (سالم واحوال

  صورت زير خواهد بود: ها به آمده، ترتيب گام دست به
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  تعارف پاياني >دليل >تعارف آغازين >درخواست
  .23دهيم كنيم و توضيح مي دامه، هر گام و گامك را معرفي ميدرا

  

  : تعارف آغازين1. گام 5- 1
)، گام تعارف آغازين 2002( 24ها است. به بيان سانتوس نامه دررابطه با تعارف آغارين در التماس 1گام 

اي  عنوان وسيله ارتباط است. اين گام به» آراي  صحنه«كنندة زنجيرة تبادل انديشه و به بيان ما،  شروع
ها از دو يا چند گامك در گام يكم، براي  نامه رود. نويسنده در التماس كار مي  براي ادامه دادن باقي متن به

ها است و  نامه ها براي شروع التماس ترين شيوه شروع متن استفاده كرده است. اين گام يكي از متداول
پرسي) يكي از پركاربردترين  (سالم و احوال 1-1مك شود. گا با استفاده از يك يا چهار گامك معرفي مي

هاي  رود و يكي از گامك كار مي ها به هاي تعارف آغازين است كه براي شروع يادداشت زيرگروه
براي  استاد/معلم/آقاهايي چون  (خطاب) از واژه 1-2آيد. گامك  شمار مي ها به پركاربرد در يادداشت

(سپاسگزاري) در آغاز يادداشت تشكر كرده و  1-3است. گامك ها استفاده كرده  خطاب در يادداشت
براي آغاز گفته و نشان دادن ارتباط بين نگارندة يادداشت و خواننده، از آن استفاده شده است. اين 

، تنها در 1ترين نوع در تعارف آغازين است كه طبق جدول  آمده، غيرمعمول دست گامك طبق فراواني به
خواهي) در ابتداي  (پوزش 1-4هاي دانشجويان ديده شده است. گامك  داشتچهار مورد مختصِ ياد

يك از اين  هاي آغاز يادداشت است. كاربرد هيچ رود و يكي از راه كار مي منظور بيان شرايط به  نوشته به
ها  از بقية گامك 1-1هاي تعارف آغازين، رخداد گامك  چهار گامك اجباري نيست. درميان اين گامك

  است.بيشتر 
گام  111آموزان و ازميان  هاي دانش گام متفاوت در كل يادداشت 137كاربرد تعارف آغازين ازميان 

درصد بوده است. بايد بگوييم كه معموالً همة  25هاي دانشجويان، بيش از  متفاوت در كل يادداشت
سالم و «هاي تركيبي  ها، همراهي گامك گيرند. در بررسي يادداشت زمان در يك گام قرار نمي ها هم گامك
مورد ديده  6و  4ترتيب در  آموزان، به هاي گروه دانش نامه در التماس» سالم و خطاب«و » خواهي پوزش

هاي دانشجويان،  كار رفته است. در يادداشت تنهايي به به  ها، هر گامك شده است. در باقي يادداشت
ترتيب  به» سالم، خطاب و سپاسگزاري«و » سالم و خطاب«، »سالم و سپاسگزاري«هاي تركيبي  گامك

آموزان و سه  ها، تنها دو يادداشت در گروه دانش مورد بوده است. در بررسي يادداشت 1و  2، 1
يادداشت در گروه دانشجويان تعارف آغازين نداشتند و شروع با گام درخواست و دليل بوده است. در 

هاي تعارف  آمده از گامك دست . براساس فراواني بهكار رفته است ها، گام تعارف آغازين به باقي نمونه
 1-3(سالم) بيشترين كاربرد را داشته و گامك  1-1آموزان گامك  آغازين، در گروه دانش

كمترين مورد را داشته » خواهي پوزش«(سپاسگزاري) كاربرد نداشته است. در گروه دانشجويان، گامك 

 23 ايي   داشت نمونهدر بازنم اد له  ي ي در طي مقا اي كه  ورده شده است، اصل نوشته عنوان بهه ان برگه شاهد مثال آ در پاي ا ها  نگ يش  بدون ويرا ي امتحاني،    رشي و خطي آورده شده است. ها
24 V. B. M.  Santos 
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  ايم: دههايي از هر گامك را آور است. در زير، نمونه

  1-1گامك 
  )آموزان دانش( با سالم و خسته نباشيد خدمت معلم عزيز

  )دانشجويان( با عرض سالم و خسته نباشيد
  

  1-2گامك 
  )آموزان دانش( آقاي قمبري

  )دانشجويان( جناب آقاي موسوي
  

  1-3گامك 
------------------  

  )دانشجويان( با تشكر از زحمات شما استاد گرانقدر
  

  1-4گامك 
  )آموزان دانش( به نوشتن اين جمله شرمندگي فراوان نسبت

  )دانشجويان( ام كه اين رو مي نويسم واقعاً شرمنده
  

  : درخواست2. گام 5- 2

عنوان يك گام  ها، به نامه منظور گرفتن نمرة بيشتر است، در التماس اين گام كه براي نوشتن تقاضا به
ها بيان درخواست است. اين گام شامل پنج  ين يادداشتشود؛ زيرا هدف اصلي از ا اصلي قلمداد مي

كار رفته است.  ها به نام گرفته است و در همة يادداشت» بيان درخواست« 1-2شود. گامك  گامك مي
اي براي  (قول) عبارتي براي ضمانت كردن و بهبود نمره در دفعات بعدي است (شيوه 2-2گامك 
است است و نوعي از اطمينان خاطر به معلم/استاد به اينكه اين قرار دادن و تأكيد بر درخو تأثير  تحت

نامه، راهي مناسب براي  دهد) و شايد ازديد نويسندة التماس اتفاق موردي استثنايي بود و ديگر رخ نمي
هاي  اي دربرگيرندة واژه (قسم) با جمله 2- 3افزايش شانس گرفتن نمرة بيشتر بوده است. گامك 

كار   به  كند كه درخواست نمره را بپذيرد و در تصديق درستي گفته را ترغيب مي اعتقادي، معلم/استاد
است كه بيشتر زباني بوده است و تنها در يك مورد، رشوة پولي مستقيم » رشوه« 2-4رود. گامك  مي

است كه ابزاري زباني براي تأثيرگذاري بر معلم/استاد است. » دعاگويي« 2-5ذكر شده است. گامك 
  ست كه يكي از گاميابان در تحليل خود، اين گامك را يك گام جداگانه درنظر گرفته است.گفتني ا

شوند؛ يعني همواره درطول  ي درخواست محسوب مي »آويزه«اي  گونه  به 2-5تا  2-2هاي  همة گامك
  رود. كار مي  (بيان درخواست)، يك يا دو گامك آويزة درخواست نيز به 2-1ها، همراه گامك  نامه التماس

ها چينش مشخصي ندارد و ممكن است در هر بخشي از  ، در يادداشت1برخالف گام  2گام 
هاي دانشجويان وجود نداشت؛ اما در گروه  ها، قرار بگيرد. گامك قول و رشوه در يادداشت نامه التماس
موزان و آ هاي دانش ، در يادداشت1مورد يافت شد. دعاگويي نيز طبق جدول  7و  5آموزان، در  دانش

مورد ديده شده  4و  3ترتيب در  ترين راه براي شروع درخواست است و به دانشجويان غيرمعمول
، بيشترين مورد به گامك بيان درخواست اختصاص 1شده در جدول  است. براساس فراواني گزارش
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زير، كار رفته است. در  آموزان بيشتر به داشته است كه در گروه دانشجويان، درمقايسه با دانش
  ايم: هايي از هريك را آورده نمونه

  2-1گامك 
  )آموزان دانشاي درحد قبولي به من بدين ( خواستم اگه لطف كنين، نمره

از شما تقاضا دارم با توجه به شرايط بنده، درصورت امكان توجهي خاص 
  )دانشجويان( داشته باشيد

  

  2-2گامك 
  )آموزان دانش( بگيرم 17الي دم سال ديگه نمرة با اگر بهم نمره بدين، قول مي

----------------------------------------------  
  

  2-3گامك 
  )آموزان دانش( شيرمادر كمكمان كن

  )دانشجويان( تورو به خدا اين محرم و صفر قبولمان بكنين
  

  2-4گامك 
  )آموزان دانش( انشااهللا كه با پول جبران خواهم كرد 
 -----------------------------  

  

  2-5گامك 
  )آموزان دانش( خير ببيني 

بعد از خدا اميدم شماييد، با آرزوي سالمتي و موفقيت براي شما و خانوادة 
  )دانشجويان( محترم

يكي از دانشجويان بوده است   ها، جز در يك مورد كه مربوط به يادداشت در بيشتر يادداشت
اند.   صورت مستقيم بيان شده ها به ت)، درخواستبيان شده اس» ضمني«صورت پنهان يا  (درخواست به

  كار رفته است. ها به دهد كه گام درخواست در همة يادداشت اين مطلب نشان مي

درخواست 
  غيرمستقيم

را در كتاب نخوانده بودم، ولي طبق نظر خودم جواب دادم  3جواب سؤال 
  )دانشجويان(حاال شايد هم نظر خودم اشتباه باشد 

هاي مربوط به كاربرد قسم در  % به جمله89/29)، 2012رتي و محمدزاده (در پژوهش حس
آمده از اين پژوهش كاربرد كمتري از اين  دست هاي دانشجويان اختصاص داشته است. نتايج به نوشته

% از 6دهد. براساس جدول فراواني، تنها  هاي دانشجويان نشان مي نامه ها را در التماس نوع نوشته
)، فراواني 2012اراي گامك قسم هستند. گفتني است كه در پژوهش حسرتي و محمدزاده (ها د يادداشت

ها. شايد به همين دليل است كه در اين پژوهش،  طور كلي بيان شده است، نه براساس تعداد گامك به
  گامك قسم درصد فراواني كمتري را به خود اختصاص داده است.

  

  : دليل3. گام 5- 3

بينيم، در همة  مي 1گونه كه در جدول  كردن خوانندة يادداشت است. همان هدف اين گام متقاعد
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(بهانه) بيان داليلي  3-1كار رفته است. اين گام شامل دو گامك است. گامك  ها، اين گام به يادداشت
بر ناآمادگي در امتحان است؛ مانند اشاره به فوت يكي از نزديكان كه رخدادي مهم در فرهنگ  مبني

شود. از موارد ديگر در توجيه خراب كردن امتحان،  شود و توجه خاصي به آن مي  ي ميكردي تلق
عنوان دليلي براي آماده  نمايي مشكالت به ، شاغل و مريض بودن است. گامك بهانه با بزرگ متأهل

  نبودن و مطالعة ناكافي است. در اين گامك، به پيامدهاي افتادن از درس اشاره شده است.
كند. اعتراف به چيزي به اين معني است  ظاهر صادقانه نوشته را توجيه مي اعتراف) به( 2-3گامك 

را دارد كه به   داند كه كاري ناپسند انجام داده است، شجاعت اين كه شخص با اينكه در حالت معمول مي
يش احتمال عنوان ابزاري براي افزا آن اعتراف كند و تقصير را به گردن خود بيندازد. او از اعتراف به

  برد. دهي بهره مي تأثيرگذاري بر روال نمره

  1-3گامك 
  )آموزان دانش( من ديشب نتانستم درس بخوانم. يكي از دوستام مرد

  )دانشجويان( به خدا من ترم آخر هستم و متأهل و مشكالت زيادي دارم
  

  2-3گامك 

 وانديمانگاري كرديم و درس نخ از اول سال كه اولين درس را گفتيد، ما سهل
  )آموزان دانش(

 باور بفرماييد سؤاالت بسيار راحت بود؛ اما مقصر از اينجانب بود
  )دانشجويان(

  

 23آمده،  دست اند. براساس فراواني به آموزان از گام دليل استفاده كرده دانشجويان بيشتر از دانش
آموزان  هاي دانش اشتكه گامك اعتراف در يادد  مورد كاربرد گامك بهانه گزارش شده است؛ درحالي
آموزان از گامك اعتراف و دانشجويان از گامك  پركاربردتر از دانشجويان بوده است. بنابراين، دانش

اند. دانشجويان يكي از داليل براي قبول شدن را  بهانه در بيان دليل خود بيشتر استفاده كرده
) نيز به 2012حسرتي و محمدزاده ( اند. در پژوهش بيان كرده» دانشجوي مهمان در آن دانشگاه بودن«

  اين مطلب اشاره شده است. 
  

  : تعارف پاياني4. گام 5- 4

 4-1گامك است. گامك  3ها، تعارف پاياني است كه دربرگيرندة  نامه آخرين گام در التماس
با «، »با تشكر«كار رفته است.  نامه، به التماس 31ها است كه در  (سپاسگزاري) پركاربردترين اين گامك

متداول و معمول براي بيان قدرداني   هاي مشابه، گامك و عبارت» ممنون از لطف شما«، »سپاس
دادن به يادداشت   اي مؤدبانه و ساده براي پايان نويسنده از خواننده است. همچنين، اين گامك شيوه

» خواهي پوزش« 4-2است. گامك » پايان مؤدبانه«)، 2002) و اوپتون (1993است كه به تعبير باهيتا (
(شعر) سومين گامك در تعارف پاياني است. نوشتن  4-3ي براي پايان دادن است. گامك  ا است كه جمله
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يك از موارد،  براي پايان دادن به متن است؛ زيرا در هيچ »حسن ختامي«شعر در آخر نوشته، تنها 
  ها نبوده است.  نامه درراستاي هدف نوشتن التماس

  4-1گامك 
  )آموزان شدان( ممنون

  )دانشجويان( با تشكر
  

  4-2گامك 
  )آموزان دانش( عذر بنده را بپذيريد

 آيد؛ ولي شرمنده ها بدتون مي نگاري دونم از اين نامه خواهم و مي معذرت مي
  )دانشجويان(

  

  4-3گامك 

  )آموزان دانش( دان شوري نداره    دل ما طاقت دوري نداره نمك در نمك
و اصل و نسل و تحت و بخت      بادت اندر زندگاني سال و مال و فال و حال 

  برقرار و بردوام  
سال خرم، مال وافر، فال نيكو، حال خوش      اصل ثابت، نسل باقي، تخت 

  )دانشجويانرام ( عالي بخت
  

كاربرد بيشتري درمقايسه با دو » سپاسگزاري«آموزان و دانشجويان، گامك  هاي دانش در ياداشت
خواهي تنها در يك مورد و در گروه  آموزان، گامك پوزش ته است. در گروه دانشگامك ديگر داش

آموزان، معموالً  هاي دانش دانشجويان، گامك شعر در يك يادداشت ديده شده است. در نوشته
و » سپاسگزاري«هاي  هاي دانشجويان، گامك و در نوشته» شعر«و » سپاسگزاري«هاي  گامك

عنوان ابزاري براي  به» سپاسگزاري«ها، گامك  اند. در همة يادداشت ر رفتهكا  با هم به» خواهي پوزش«
  كار رفته است.  پايان دادن متن به

درادامه، براي درك بهتر ديداري درصد فراواني چهار گام تعارف آغازين، درخواست، بيان و 
  كنيم. ئه ميرا ارا 1آموزان، نمودار  هاي دانشجويان و دانش تعارف پاياني درميان يادداشت

  
  
  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 21

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-87-fa.html


 1395)، مهر و آبان 32(پياپي  4، شمارة 7دورة                                                                                 جستارهاي زباني

 

 115

  
  

 آموزان و دانشجويان ها در دو گروه دانش مقايسة گام :1نمودار 

Figure 1: Comparing Gam’s in two groups (scholars and students)  
  

آموزان و دانشجويان بيشترين درصد  در هردو گروه دانش» درخواست«، گام 1براساس نمودار 
كمترين » تعارف پاياني«آموزان بيشتر است. گام  هاي دانش يادداشتفراواني گام را دارد. اين گام در 

آموزان و دانشجويان دارد. بنابر نمودار باال، ترتيب درصد  درصد تعداد گام را در هردو گروه دانش
  صورت زير است: ها به فراواني تعداد گام

  اني: تعارف پاي4گام  >: دليل3گام  >: تعارف آغازين1گام  >: درخواست2گام 
رود.  شمار مي ها به به اين ترتيب، ازنظر بسامد نيز گام درخواست گام اصلي و الزامي در يادداشت

ها مستقيم است و تنها در يك مورد، درخواست غيرمستقيم بيان شده  گفتني است كه بيشتر درخواست
  است.

با توجه به تعريف  آموزان و دانشجويان را هاي دانش ها در يادداشت ، الگوي چينش گام2در جدول 
 در بخش پيشين بررسي خواهيم كرد.  گام
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 آموزان و دانشجويان هاي دانش نامه ها در التماس : ميانگين فراواني الگوي گام2جدول 

Table2: The Mean of  moves pattern frequencies in begging notes of students 
 

  ها الگوي گام
  مجموع  دانشجويان  آموزان دانش

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  %1  1  %2  1  ---  ---  چينش دوگامي

  %1  1  %2  1  ---  ---  درخواست- . دليل1

  %19  16  %24  10  %14  6  گامي چينش سه

  %10  8  %12  5  %7  3  درخواست- دليل- . تعارف آغازين1

  %7  6  %7  3  %7  3  تعارف پاياني- درخواست- . تعارف آغازين2

  %1  1  %2  1  ---  --  تعارف پاياني- لدلي- . درخواست3

  %1  1  %2  1  ---  ---  تعارف پاياني- دليل- . تعارف آغازين4

  %80  66  %73  30  %86  36  چينش چهارگامي (پيوسته، گسسته)

  %16  13  %17  7  %14  6  . پيوسته1

  %16  13  %17  7  %14  6  تعارف پاياني- درخواست- دليل-. تعارف آغازين1- 1

  %24  20  %20  8  %29  12  . گسسته2

  %6  5  %10  4  %2  1  تعارف پاياني- دليل-درخواست-دليل -. تعارف آغازين2- 1

تعارف -درخواست- دليل- درخواست-. تعارف آغازين2- 2
  پاياني

6  14%  4  10%  10  12%  

- درخواست-دليل- درخواست- دليل-. تعارف آغازين2- 3
  تعارف پاياني

5  12%  ---  ---  5  6%  

  83  41  42  ها مجموع چينش گام

  
گامي و چهارگامي،  توانيم به سه چينش دوگامي، سه ها را مي ، چينش گام در يادداشت2دول طبق ج

هاي گسسته دركنار  تقسيم كنيم. گفتني است كه ازميان اين سه دسته، تنها در دستة چهارگامي، با گام
كه فقط  شويم. چينش دوگامي تنها دربرگيرندة گام دليل و درخواست است رو مي هاي پيوسته روبه گام

ترين چينش گامي  مربوط به گروه دانشجويان رخ داده است و بنابراين، غيرمعمول  در يك يادداشت
گامي، گام اول با تعارف  شود. در چينش سه گامي به چهار دسته تقسيم مي آيد. چينش سه شمار مي به

انشجويان، تعارف در گروه د» تعارف پاياني-دليل-درخواست«شود و تنها در چينش  آغازين آغاز مي
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تعارف «گامي  آغازين وجود ندارد. نخستين گام با درخواست شروع شده است. همچنين، در چينش سه
آموزان و چه در گروه دانشجويان، تعارف پاياني ديده  ، چه در گروه دانش»درخواست-دليل-آغازين

ن شده است كه درمقايسه با درنگ پس از گام تعارف آغازين، گام دليل بيا شود و در اين الگو، بي نمي
ها، اشاره كرديم كه تنها در يك مورد  گامي ديگر، پركاربردتر است. در بخش تعريف گام هاي سه چينش

تعارف -دليل-تعارف آغازين«گامي  شود كه اين حالت در اين چينش سه درخواست مستقيم ديده نمي
  هاي دانشجويان مربوط است. دداشتگامي به يا گيرد. بيشترين فراواني چينش سه جاي مي» پاياني

الگوي آخر به چينش چهارگامي مربوط است كه به دو گروه چهارگامي پيوسته و چهارگامي 
است؛ درحالي   كار رفته بار به  شود. در گروه يكم، گام درخواست و دليل تنها يك بندي مي گسسته دسته

)، هر گام با يك يا 1392اساني و يزداني (كه در گروه دوم و به تعبيري چهارگامي گسسته، به بيان س 
كار رفته است؛ يعني با  صورت جداگانه به چند گسست درطي كالم همراه است. اين گام در دو بخش به

كار رفته است، دركل يك گام  اينكه يك گام به چند بخش تقسيم شده و هر بخش در يك قسمت از متن به
  دهد. گسسته را تشكيل مي

آمده، گام دليل هميشه پيش از گام  دست امي پيوسته، طبق جدول فراواني بهدر ساختار چهارگ
ها ديده نشد كه در چينش چهارگامي، گام درخواست  يك از يادداشت  درخواست بيان شده است. در هيچ

دهد كه براي تأثير و تأكيد بر درخواست، نخست گام  پيش از دليل آورده شود. اين موضوع نشان مي
، گام درخواست يا پيش يا پس از گام دليل 2شود و سپس گام درخواست. براساس جدول  يدليل بيان م

ها بيشتر پس از گام دليل بيان شده است. ممكن است هدف  گيرد كه براساس فراواني الگوي گام قرار مي
  آن افزايش تأثيرگذاري بر معلم/استاد باشد؛ مانند نمونة زير:

احت بود؛ اما مقصر از اينجانب بود. از جنابعالي تقاضامندم مطالب باور بفرماييد سؤاالت بسيار ر«
  (دانشجويان).» شده را باتوجه به بضاعت علمي من بپذيريد نوشته

آمده در مجموع چينش چهارگامي، فراواني چينش چهارگامي  دست همچنين براساس نتايج به
ز چينش پيوسته است. اين فراواني آموزان و دانشجويان پركاربردتر ا هاي دانش گسسته در يادداشت

  % است.24برابر با 
شود. در گروه يكم گسست در گام دليل، در گروه  چينش چهارگامي گسسته به سه گروه تقسيم مي

ها رخ  دوم گسست در گام درخواست و در گروه سوم گسست در گام دليل و درخواست درميان گام
ها بوده است.  دوم (گسست درخواست) بيشتر از بقية گامداده است. دربين اين سه گروه، فراواني گروه 

توان گفت درخواست گسستة دوم در چينش چهارگامي از گروه دوم، براي جلب توجه بيشتر  مي
  خوانندة متن به موضوع مورد توجه (نمرة بيشتر) است.

غالب  هاي گسسته تنوع و كاربرد بيشتري دارد. چينش دركل، ميان چينش پيوسته و گسسته، گام
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آموزان  هاي دانش نامه تعارف پاياني در التماس-درخواست-دليل-ها، دربرگيرندة تعارف آغازين گام
شود. فراواني چينش چهارگامي گسسته (تعارف  % ديده مي14هاي دانشجويان  نامه % و در التماس17

% است. در 14آموزان نيز  هاي دانش تعارف پاياني) در يادداشت-درخواست- دليل-درخواست-آغازين
مورد مشاهده شده است. رخداد دوگامي  4و بيشترين گام  2هاي دانشجويان، كمترين گام  نامه التماس

ها در  درخواست است. بيشترين ميزان كاربرد گام-شود و شامل گام دليل تنها در يك يادداشت ديده مي
 73شود؛ يعني  ده مييادداشت دي 30، در 2چينش چهارگامي (پيوسته/گسسته) است كه طبق جدول 

آموزان نيز بيشترين فراواني به  هاي دانشجويان. در گروه دانش درصد از كل چينش گامي در يادداشت
ها براساس  % وقوع، متعلق است. ترتيب كاربرد چينش گام86چينش چهارگامي (پيوسته/گسسته) با 

  صورت زير است: بسامد وقوع به
  دوگامي >پيوستهچهارگامي  >گامي سه >چهارگامي گسسته
% 29، چينش چهارگامي گسسته از باقي ساختارها پركاربردتر است و فراواني آن 2براساس جدول 

  است.
  

  . ارزيابي مجدد6
هاي مختلف، گاميابي آزمايشي انجام  تر گفتيم، براي اطمينان از تقسيم متن به گام گونه كه پيش همان

هاي  ها را تقطيع كنند. سپس گام /گامياب خواستيم يادداشتدهنده داديم؛ به اين صورت كه از دو نفر رتبه
اي براي سنجش پايايي پژوهش  آمده را با الگوهاي اين پژوهش مقايسه كرديم. اين روش، شيوه دست به
استفاده  26) نيز در بررسي اعتبار پژوهش خود از دو گامياب2009( 25رود. اُوپتون و كوهن شمار مي به

يز هردو گامياب به الگوهاي مشابه رسيده بودند. در اين پژوهش نيز، براي كرده بودند. در آنجا ن
ها سنجيده  هاي گامياب ، ميزان توافق ميان پاسخ28با توجه به آزمون كاپا 27دريافتن پايايي ميان گاميابان

توجهي ميان گاميابان در چينش  دهندة وجود توافق قابل ژوهش حاضر نشاناين آزمون در پ شد. نتيجة
) كه تأييدكنندة چينش درست =P 000/0، 91/0=29ها است (عدد كاپا ها و گامك مشخص كردن گامو 
ها با پژوهش حاضر همسو است و  دهد كه چينش گام ها هستند. اين مطلب نشان مي ها و گامك گام

  كند. آمده در مقالة حاضر را تأييد مي دست درنتيجه، درستي الگوهاي به
  

  . بحث و بررسي7
توانيم آن را يك ژانر  مقاله، با بررسي يك گونه متن بيناكنشي يا تعاملي خاص نوشتاري كه ميدر اين 

خاص درنظر بگيريم، مشخص شد الگويي پايه با تنوعات خاص خود وجود دارد. با بررسي بيشتر، 

 25 M. A. C ohen  
26 در ابتدا  گفتني   ام 3است  نش گ بررسي چي به  اب  يكي از آن ي يج  نتا داختند ولي  پر متن  ام ها  ين بود كه گ يل اصلي آن ا د. دل به همين دليل، از ا ها با بقيه متفاوت بو وت انجام داده بود.  تفا نري م بهي با ژا مشا كار  اب  بقيهي در حالي كه  كرده بود،  ده  اي كار خود استفا وه ام لگ نه ي گ بان هيج پيشي تن يا طه با چينش م در راب ذاشته شد.  اي  نار گ بررسي او ك د. به همين دليل،  نداشتن   ها 

27 inter-rater reliability  28 Kappa 
29 نزديك   مقدار اين عدد يك  نشان مي هر چه  اشد  يش تر ب ب فق  وا انتري  دهد ت انارز مي به صفر نزديك ياب اپا  مقدار ك اشد، د وجود دارد. اما زماني كه  فق كم تر ب وا يانتر  ر آن صورت، شاهد ت نيمدو  م ابا   .ارزي
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شايد مشخص شود كه الگوي گامي ژانرهاي زباني مختلف ممكن است متفاوت باشد؛ اما درمورد تنوع 
نويسند،  ) مي2007) و بايبر، كانرو اپتون (1998گونه كه باهيتا ( انر مورد بررسي در اين مقاله، همانژ

هاي اين  است. از ويژگي 30هاي ژانر ترغيبي يا درخواستي اين تنوع ساختار چينش گامي از ويژگي
ها داراي  داشتهاي اختياري و الزامي است؛ به اين معني كه الگوي گامي اين ياد چينش، داشتن گام

كردن معلم/استاد است. به تعبير  ها ترغيب نامه ترتيب مشخص و معيني نيست. انگيزة اصلي اين التماس
هاي  ها با عنوان كردن خوانندة متن وجود دارد كه از آن بايبر، كانر و اپتون، سه ابزار در ترغيب 

برند و هرسه را در بررسي  مينام  33درخواست تأثيرگذار و 32، درخواست پذيرفتني31درخواست عقلي
كننده است.  )؛ به سخن ديگر، متن قانعBiber & et al, 2007: 122كنند ( چينش و الگوي گام مهم قلمداد مي

  هاي ديگر برمبناي كاركرد خاص ترغيبي آن وجود دارد. بنابراين، امكان بررسي اين ژانر در پژوهش
عنايي و كاربردي متن، براي رسيدن به هدف هاي م ها يا به تعبيري ديگر بخش گام، درمجموع

گونه  ها با كاركرد خاص اين روند. به سخن ديگر، چينش گام كار مي خاصي (گرفتن نمرة بيشتر) به
كار  ها هماهنگ است؛ زيرا براي ترغيب آموزگار يا استاد به انجام كاري، يعني درج نمرة قبولي، به نوشته

هاي اين پژوهش، تأخير در معرفي و بيان هدف نوشتن  دههاي بارز دا رود. يكي از ويژگي مي
دهندة  هاي دليل و درخواست نشان كناري گام ، هم2ها در هردو گروه است. براساس جدول  نامه التماس

هاي بعدي، ازطريق بررسي چينش متن، به نگرش  به همين دليل، ممكن است در بررسي اين مطلب است.
  يافت. ها نيز دست نويسندگان يادداشت

دليل تغيير عناصر فرهنگي، اجتماعي و زباني  ها با هم ممكن است به عقيدة سوئليز، تفاوت گام به
آموزان و  ها در دو گروه دانش باشد كه اين موضوع ممكن است توجيهي براي تفاوت چينش گام

گروه گونه كه در اين پژوهش مشخص شد، ميان دو  ). همانSwales, 1990: 58دانشجويان باشد (
آموزان و دانشجويان تفاوت وجود دارد. اين تفاوت ازلحاظ جنسي، قومي و زيستگاهي (شهري،  دانش

هاي ديگر نيز قابل بررسي است و ممكن است  روستايي، كالنشهري) در ديگر مقاطع و حتي در موقعيت
 شد.هاي تحصيلي، قومي، زيستي، جنسي و ... با نشانگر واكنش گويشوران مختلف با پيشينه

ها و ساختارها رنگ و بوي گفتاري و  تر است و واژه آموزان، مقدمه طوالني نامة دانش در التماس
آموز و آموزگار  دادن ارتباط دانش تر نشان  كار بردن چنين ساختاري صميمانه اي دارند. دليل به محاوره

شتاري با بقية ژانرها بدانيم؛ توانيم اين ويژگي را يكي از داليل تفاوت اين ژانر نو است. بنابراين، مي
هاي زباني متفاوت،  اگرچه براي تأييد اين حكم، بررسي اين ژانر درميان شهرهاي ديگر با ويژگي

 ضروري است.

دهند، بيشتر نقشي است  به متن مي 34هاي بالغي هايي كه ارزش )، مشخصه1993بنابر ديدگاه باهيتا (
 غلط آموزان، هاي دانش اي در يادداشت لهجه تفاوت رشوة پولي، كارگيري تا ساختاري و صوري. به

 
30 appealing genre 31 rational appeal 
32 credibility  appeal 
33 affective appeal 
34 rhetorical value 
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آموزان از  هاي دانش احترام در يادداشت نكردن كردن و ضميرها و رعايت كاربرد در تفاوت اماليي،
هاي  آموزان با دانشجويان است. شيوة نگارش نيز در نوشته هاي دانش هاي بارز نوشته تفاوت
آموزان، غلط نگارشي و دستوري وجود دارد؛ درحالي  دانش هاي آموزان عاميانه است. در نوشته دانش

ها ارتباط داشته  كه در گروه دانشجويان، وجود ندارد. البته اين موضوع شايد با سطح تحصيالت آن 
  آموزان است. تري از دانش هاي بيشتر با طيف گسترده باشد؛ اگرچه داوري نهايي نيازمند بررسي

) و اُپتون و كوهن 2002)، اُپتون (1993ها، به تعبير باهيتا ( نامه تماسكاررفته در اين ال هاي به گام
ها ماهيت  پذير گام )، ابزارهايي براي برآوردن كاركرد ارتباطي هستند. چينش پويا و انعطاف2009(

ترين و  كند. بنابراين، هر گامي بازنمود يك كنش كالمي مياني است و اصلي ترغيبي اين ژانر را تأييد مي
 كند. ترين گام، كنش كالمي كالن را مشخص مي بارياج

  

  گيري . نتيجه8
) 1391) و ساساني و يزداني (2007ها را با توجه به الگوهاي بايبر و همكاران ( در اين پژوهش، گام

آمده در  دست هاي به آموزان و دانشجويان بررسي كرديم. گام هاي پاياني دو گروه دانش روي يادداشت
ل تعارف آغازين، درخواست، دليل و تعارف پاياني است. با بررسي ساختار و الگوي اين پژوهش شام

هاي امتحاني براي دستيابي به  هاي پاياني در برگه ها مشخص شد كه اين افراد چگونه از يادداشت گام
در هاي ژانرهاي ترغيبي وجود ندارد،  درپي در ساختار گام برند. با اينكه آرايش پي هدف خود بهره مي

ها  دهد. همة اين گام ها رخ مي اين پژوهش، گام تعارف آغازين و تعارف پاياني در آغاز و پايان پاراگراف
گيرند. در اين بررسي مشخص شد كه گام درخواست و بعد از آن،  طور معمول قرار نمي درطول متن به
عنوان  ها را به توانيم آن براين، ميروند؛ بنا شمار مي  ها به نامه هاي اصلي و مهمي در التماس گام دليل گام

ها نيز مؤيد همين مطلب است. اين  آمده از اين گام دست هاي الزامي درنظر بگيريم. درصد فراواني به گام
دهد كه الگوي چينش پاية خاصي براي اين ژانر مشخص وجود دارد كه با تنوعات  بررسي نشان مي

ها و نوع  ها، پيشينة آن نگرش نويسندگان، هدف آن متفاوتي همراه است. ممكن است اين تنوعات به
 ارتباطشان با معلم مرتبط باشند.

ها صورت گرفته است و اين  شده در اين پژوهش تنها روي پيكرة كوچكي از يادداشت بررسي انجام
شي ها گزار هاي امتحاني نيستند. اين يافته هاي پاياني در پايان برگه ها نمايندة همة يادداشت يادداشت

روند و ممكن است كمكي به  شمار مي ها به اوليه از توصيف ساختارها و الگوهاي چينش گام
  تري را بررسي كنند. پژوهشگراني باشد كه قصد دارند پيكرة بزرگ
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 ها نوشت . پي9

1. J. Swales 
2. V. K. Bhatia 
3. T. A. Upton 
4. U. Connor 
5. A. Henry 
6. R. L. Roseberry 
7. H. Ding 
8. manipulation 
9. critical discourse analysis (CDA) 
10. D. Biber 
11. BCU approach  
12. strategy 
13. proposition 
14. A. Maurnen 
15. R. Yang 
16. D. Allison 
17. move analysis 
18. top-down approach 
19. T. van Dik 
20. macrostructure 
21. microstructure 
22. bottom-up approach 

ها در پايان  ايم، اصل نوشته ل آوردهعنوان شاهد مثا هايي كه درطي مقاله به نمونة يادداشتدر بازنمايي  .23
  ايم.  هاي امتحاني را بدون ويرايش نگارشي و خطي ارائه كرده برگه

24. V. B. M. Santos 
25. M. A. Cohen 

ها با بقيه متفاوت  هاي متن را بررسي كردند؛ اما مشخص شد كه نتايج يكي از آن ابتدا سه گامياب چينش .26
جام داده بود و از الگوهاي كار خود استفاده كرده بود؛ درحالي كه است. او كار مشابهي با ژانري متفاوت ان

  ها نداشتند. به همين دليل، بررسي او را كنار گذاشتيم. اي دررابطه با چينش متن بقية گاميابان هيچ پيشينه
27. inter-rater reliability 
28. Kappa 

اما  ؛وجود دارد ارزيابان ميانتري توافق بيشكه دهد  نشان مي ،تر باشد يك نزديك به هرچه مقدار اين عدد .29
  .بينيم ارزياب ميدو  ميان ي راتر باشد، توافق كمتر كه مقدار كاپا به صفر نزديك زماني

30. appealing genre 
31. rational appeal 
32. credibility appeal 
33. affective appeal 
34. rhetorical value 
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  . منابع10
هاي كودكان بازمانده از تحصيل و  زو در نوشتهاي آر بررسي مقايسه ).1393، آتوسا (نژاد رفيعي •

 كارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا.  نامة . پايانهاي عادي كودكان مدرسه

هاي متن بر كنش كالمي كالن  بررسي تأثير چينش سازه). «1392ساساني، فرهاد و نسترن يزداني ( •
اي:  ي و مطالعات بينارشتهشناس انديشي زبان مجموعه مقاالت سومين هم». وگوهاي روزمره در گفت

 .168-143كوشش فرهاد ساساني. صص  . بهمطالعات اجتماعي و فرهنگي زبان
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