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چکیده
مکالمه و برقراری ارتباا مار ر ،ناوی ررایناا اجاماای اسا

واه توسار زنجیرههاای

واژگان و زبان نماود پیااا م وناا در واقا سان را م تاوان ناوی واساطر ارتباا
بهشامار وورد وااه باه داناای زبااان و تاوانی سااننرو باااار دارد اماا چنانچااه هااا
غااای مکالمااه برقااراری ارتبااا ماار ر باشااا ،بایااا رراتاار از رساایان بااه ق ااا و نیااات
شن اا گویناااه گااام برداشاا

در پاااوهی گاراار نرارناااگان بااا در نظاار گااررا

مفهااوم «پااااتی یر» در گااام رراتاار از تااوانی ارتبااا

 ،براساااغ سااا اار م ااز و

واروردهای مربو باه لو هاا ،الراوی باه ناام «زباام ز» را معررا م ونناا واه ارازون
باار سااا اار واژگااان  ،بااه بررساا نیاای تفکاار ،هیجانااات ،گااواغ و ررهناا

در

ارتبا ااات م پااردازد ایا الرااو ،زبااان را اباازاری باارای ت ییاار رراااار و رشااا م دانااا و
براساااغ سااا اار م ااز و زبااان (زبااام ز) ،چهااار مفهااوم زبااارکر (شاانا
زباااان) ،زباهیجاااان (هیجاااان در زباااان) ،زباهنااا

(ررهنااا

و تفکاار در

در زباااان) و زبااااگواغ

(گااواغ در زبااان) را مطاارم م ونااا براساااغ الرااوی زبااام ز م تااوان واروردهااای
ولااان م ااز را در زبااان جااااجو واارد و ت ااویر مافاااوت و مناااجم از زبااان ارائااه داد
وه در برقراری روابر مار ر باا دیراران تااهی گر اسا

از ایا منظار در مکالماه ،ارازون

بر زبان ود واه ،زباان دگر اواه نیاز بایاا ماانظر قارار گیارد و اراراد بایاا ارازون بار
توانی ارتبا

به توانی درمان زبان (زبان برای زناگ بهار) نیز توجه وننا
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کلیدددوا هها :تااوانی ارتبااا

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ سوم

 ،تااوانی درمااان زبااان  ،زبااام ز ،زبااارکر ،زباهیجااان،

زباهن  ،زباگواغ
 .۱مقدمه

در تعاملااات روزمااره ،یااوامل ماننااا داناای زبااان و دساااوری گوی ااوران ،داناای
اجامااای ررهنر  ،داناای یملراارا و مهااارت اسااافاده از زبااان و میاازان درگیااری گااواغ و
هیجانااات همراا گااائز اهمیاا

هاااانا ارااراد بایااا باارای برقااراری ارتبااا ماار ر

انعطا پااریر باشاانا و راهکارهااای ماعااادی را باارای ون مااانظر قاارار دهنااا در واقا باارای
در مکالمااه ،بایااا رابطاار دوسااویهای در ارساااپ پیااام از

ایجاااد هیجانااات و انریاازۀ مثباا

ررساااناه و گیرناااه وجااود داشاااه باشااا و گویناااۀ موراات رااردی اس ا
ارتبا

وااه تلااا

م ونااا

دوسویه برقرار ونا

اًوااانر )3009( 9ارتبااا ماار ر را نایجاار درن نراار
ونهااا م دانااا و معایااا اس ا

چنانچااه ارتبااا ماار ری میااان گویناااه و منا ااص صااورت

گیاارد ،پاس ا های بهاااری در ای ا مکالمااه دریار ا
اگااارام بااه ونهااا بای ا

سااایری و اگااارام بااه دیاااگاههای

م ا شااود بنااابرای  ،توج اه بااه ارااراد و

م شااود ارتبااا وارومااا بااهوجود ویااا و در نایج ار ارتبااا ماار ر،

ایاماد شک بریرد
در راساااای ارتبااا بااا منا ااص ،چرااونر اسااافاده از الفاااو و واژگااان در مکالمااه از
اهمیاا

بااایاری بر ااوردار اساا

زیاارا هاار رااردی درجااهای از اگااسااات دارد و بااار

هیجااان  3واژگااان باارای هاار رااردی مافاااوت اساا
 )3099در واقا  ،ترتیااص و ترویااص واژگااان بایا

(پییقااام ،وداماااون 9و شایااااه،

م شااونا واقعی هااای بیرونا مافاااوت

جلوه وننا و گوینااۀ ولاام بایاا توجاه داشااه باشاا واه باه چاه میازان قاادر اسا
ترتیصها برای تای یر بار منا اص بهاره ببارد بایاا توجاه داشا
اهمیاا

زیااادی بر ااوردار اساا

از ایا

در مکالماات ایا تای یر از

ایاا گونااه بااهنظر م رسااا امااروزه ارااراد در مکالمااات

1. O’Connor
2. emotional load
3. Adamson

معرر الروی «زبام ز» و بررس نیی ون در برقراری

معمول ااً در جه ا

یااارا بااه اهاااا

دس ا
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و نیااات « ااود» پاایی م رونااا و «دیرااری» و

اگااسااات او چناااان مااورد توجااه قاارار نم گیاارد ای ا اماار در گااال اسا
روی منا ص میزان مورییا

وااه تاای یر باار

مکالماه را ن اان م دهاا و میازان اشاایاب باه تعاما  9اراراد و

سطح درگیری گا هیجان ونها با یکایرر رابطر مااییم دارد (پییقام)3092 ،
باار ای ا اساااغ ،زبااان م توانااا اراازون باار سااا اار واژگااان م ااطلح در زبانشناس ا
ازدیاااگاه سااا اار م اازی نیااز ونکااا
گواغ و ررهنا

شااود و در ایاا بررساا نیاای تفکاار ،هیجانااات،

در ارتبا اات قابا توجاه اسا

رشا روزارزون رنااوری ا لایاات ،در قاام
و بایا نراه سانا را نااب
ررهناا

باه بزا

در واقا در دنیاای وناون باا توجاه باه

زباان نیاز نیااز باه ناوووری و لاقیا

اسا

زباان ت ییار داد چنانچاه اراراد باانناا رکار ،هیجاان،

و گااواغ ورای واژگااان چیااا  ،باااون تردیااا بااایاری از م ااکلات ارتبااا

هیجاان و شاانا

ررااااری ونااان ت ییاار م یابااا وااه ایا همااان درمااان زبااان  3اسا

،

و در

ون زبان بهینوان ابازار ت ییار ررااار ،رشاا و ابازاری بارای بهباود گااپِ راردی دیرار اسا
با توجه باه ایا ملاگظاات ،هاا

نرارنااگان از پااوهی گارار معررا الراوی زباام ز و

زیرمجمویااههای ون (زبااارکر ،9زباهیجااان ،4زباهناا  5و زباااگواغ )2بااهینوان الرااوی
واروما در برقراری ارتبا مر ر اس
 .۲نظریۀ توانش ارتباطی( 7زبان به عنوان ابزاری برای ارتباط)

نظریاار تااوانی ارتبااا
معایااا اساا

نناااای بار توساار هااایمز )9193( 8مطاارم شاااه اساا

وی

باارای برقااراری ارتبااا ماار ر ،ارااراد بایااا داناای و توانااای لااازم را باارای

اسافاده از زبان بهدسا
ممک  ،همنوان سا

وورناا ایا دانای شاام ا لایاات لاازم درباارۀ ساا اار دسااوری
با بارا

زباان و توجاه باه زباان صازیح اسا

پا

از وی ونا

)1. willingness to communicate (WTC
2. linguistic therapy
3. cogling
4. emoling
5. cultuling
6. sensoling
7. communicative competence
8. Hymes
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و سوای  )9180( 9نیز ایا نظریاه را باه چهاار بُعاا تیاایک وردناا و معایاناا چنانچاه رارد
بنواها رابطر موری با دیرران برقارار وناا ،بایاا ایا ماوارد را ماانظر قارار دهاا لاازم باه
ذور اس

واه ایا ماوارد معمولااً بهصاورت نا ودوگااه توسار اراراد رارا گررااه م شاونا

در زیر توریح هر یک از ای ابعاد از دیاگاه ون و سوای ( )9180ذور شاه اس :
 9تااوانی دساااوری :3ایاا تااوانی بااه ورریاا
صااز

یااک جملااه را بااا توجااه بااه ای ا ورریا

واژگااان و دساااوری توجااه دارد و
مااانظر قاارار م دهااا بااهیبااارت

دیرر ،اگر ررد بنواها باا دیراران ارتباا برقارار وناا در اباااا بایاا واژه یاا ساا اار
مناسااص را برگزینااا و ایاا واژگااان و سااا اار م تواننااا در ااانواده رراگرراااه
شونا
 3تااوانی گفامااان  :9یعن ا راارد بایااا باانااا چرونااه جملاااتی را بااه یکااایرر ارتبااا
دها (اناجام) 4تا منا ص او و گفامان یا ما را به وب درن ونا
 9توانی جامعهشناس زباان :5رارد بایاا بااناا چاه واا  ،در وجاا و باا چاه راردی در
گاپ مکالمه اسا

و چروناه باا او ارتباا برقارار م وناا باهینوان نموناه ،صازب

وااردن بااا دوسا  ،رئاای  ،معاااون و غیااره بااا یکااایرر راارب دارنااا و براساااغ نااو
منا ااص و باراا  ،2ولمااات انانااا

م شااونا واژگااان ماننااا «دراز»« ،بلنااا»،

«رشاایا» اگرچااه در واااهر هکمعنااا بااهنظر م رساانا ولا بااه لزاااو معنااای مافاااوت
هاااانا راارد بایااا باانااا هاار یااک را در چااه بااارا و وجااا بااهوار بباارد و ولمااات
ماراد

صا در صا وجود ناارد

 4توانی راهبردی :9ایا تاوانی باه راهبردهاای واه اراراد بارای شارو  ،پایاان ،اداماه،
ترمیک و ت ییر جها

ارتباا باهوار م گیرناا ،اشااره دارد باهیناوان نموناه ،اراراد در

هنرام برقاراری ارتباا ممکا اسا

ماوردی را رراماو

ونناا و در ایا هنراام از

1. Canal & Swain
2. grammatical competence
3. discourse competence
4. cohesion
5. sociolinguistic competence
6. context
7. strategic competence
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راهبردهااا ماااد م گیرناا بااهواربردن یبااارات ماننااا «داشاااک ما گفاک»« ،همااان ااور
وه ودت م دان » و غیاره از جملاه راهبردهاای هااانا واه گوینااه ممکا اسا
بااا بااهوار بااردن ونهااا ق ااا ریااان زمااان و ررص ا
مطلب را وه ررامو
لااازم بااه ذواار اس ا
تااوانی ارتبااا

باارای ااود داشاااه باشااا تااا

ورده راگ تر به یاد بیاورد
پییقااام ،ابراهیم ا و با بائیااان ( )9918بااا توجااه بااه اهمی ا

 ،بُعااا دیرااری بااه نااام تااوانی هیجانگا ا  9را معرر ا واارده و معایانااا

ارااراد اراازون باار چهااار بُعااا ینوانشاااه در نظریاار ون ا و سااوای ( ،)9180بایااا از لزاااو
گا و هیجان نیز باه منا اص توجاه ونناا تاا ارتباا باه بهااری شایوۀ ممکا صاورت
گیرد بار ایا اسااغ ،هرچاه شاکا

ومااری باه لزااو گاا و هیجاان میاان گوینااه و

منا ااص برقاارار باشااا ،درن م ااارن از مورااو شااک م گیاارد و میاازان یااادگیری و رهااک
اراازایی م یابااا بنااابرای  ،از ونجاوااه در نظریاار تااوانی ارتبااا
رسایان بااه واساااههااا و اهااا

تنهااا برقااراری ارتبااا و

شن ا در مکالمااه مهااک اسا  ،م تااوان تااوانی درمااان

زبان ( 3زبان بارای زنااگ بهاار) را نیاز در تکمیا توانیهاای اشااره شااه بارای برقاراری
ارتبا مر ر معررا نماود در ایا مفهاوم ،زباان ما یار واباااه نیاا
اس

بلکاه ما یار مااای

وه م توانا اود من ای ت ییارات باشاا بار ایا اسااغ ،نرارنااگان براسااغ ساا اار

م ااز و زبااان (زبااام ز،)9چهااار مفهااوم زبااارکر (شاانا
(هیجااان در زبااان)  ،5زباهناا

(ررهناا

و تفکاار در زبااان) ،4زباهیجااان

در زبااان) 2و زباااگواغ( 9گااواغ در زبااان) را

مطرم م ونناا و باه نیای ونهاا در برقاراری ارتباا مار ر م پردازناا بارای تفهایک بی اار
ای مطالص ابااا در زیر به تئوری م زهای سهگانه 8پردا اه م شود

1. emo-sensory competence
2. linguo-therapeutic competence
3. brainling
4. cogling
5. emoling
6. cultuling
7. sensoling
8. triune brain

2

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ سوم

مطالعات زبان و ترجمه

 .۳نظریۀ مغزهای سهگانه

براساااغ نظریاار م زهااای سااهگانه (سااه م ااز در یااک م ااز) مااکلی  ،)9198( 9م ااز
اناااان از سااه سااا اار بااههااکپیوساااه شااام م ااز زناااه ،3م ااز لیمبیااک 9و م ااز
وورتک /نئووااورتک  4ت ااکی شاااه اساا

وااه ایاا سااا اارها باار هااک ا رگرارنااا و

ت کی یک و را م دهنا ای سا اار در شک  9قاب م اهاه اس :

شکل  .۱مغزهای سهگانه (پیشقدم ،ابراهیمی و طباطبائیان ،۱۳31 ،ص)۲07 .

همانگونااه وااه در شااک  9م اااهاه م شااود ،پااایی تری و قااایم تری قااام
(ساقر م ز) ،م ز زناه یاا م از پاای ( 5م از قاایک) اسا

م ااز

واه بی اار گاواغ سااده مانناا

درد ،لاارت و غیااره را شااام م شااود و میااان اناااان و سااایر موجااودات م ااارن اساا
ا لایااات وااه از ننااا م ویااا ،ابااااا وارد ایاا قااام
گواغ اس

شایان ذوار اسا

م شااود و من ااول تزلیاا

ایا م از راقاا لارت اگااسا اسا  ،رراارهاای ولی اهای

بر پایار یادگیریهاا را بریهااه دارد و ماائوپ ایمااپ غریازی اسا
میان م ز اس
یوا ف اس

و بای انااان و پاااانااران م اارن اسا
و به ور ول وویفار تباای گا

م از لیمبیاک ،قاام

ایا م از ماائوپ اگااساات و

باه اگاااغ باه وماک گارظاه را بریهااه
1. MacLean
2. reptilian brain
3. limbic brain
4. neocortex brain
5. posterior brain

9

معرر الروی «زبام ز» و بررس نیی ون در برقراری

دارد تکام یاراااهتری لایاار م ااز وااه ریاار مناااص اناااان اساا  ،ق اار جایااا ماا یااا
نئووااورتک ( 9م ااز جایااا) نااام دارد وااه تفکاار انازای ا  ،برقااراری ارتبااا ولااام و زبااان،
اسااالاپ و گا مااائله و ررایناا یااادگیری پیچیااه بریهااۀ ون اسا

(ماکلی  9189 ،نیا

در پییقام ،ابراهیم و با بائیان)9918 ،
براساااغ ساااا اار م زهااای ساااهگانه ،زبااارکر مرباااو بااه قاااام
مربااو بااه قااام

زباهیجااان و زباهناا

نئوواااورتک ،

لیمبیااک و زباااگواغ مربااو بااه قااام

م ااز

زناااه م باشاانا بنااابرای زبااان و چرااونر برقااراری ارتبااا بااا دیرااران م توانااا از
جانص ای چهار بُعا بررس شاود ارازون بار م زهاای ساهگانه ،وشانای باا لو هاای م از
و وااارورد ونهااا نیااز در برقااراری ارتبااا ماار ر ومکونناااه اساا

۲

وااه در ادامااه باااانها

پردا اه م شود
 .۴لوبهای مغز و کارکردهای آن

م ز شام قاام های اسا

واه هار یاک دارای واارورد م ن ا هااانا اباااا م از

به دو لایر روقان  9و تزااان  4تیاایک م شاود واه باهنظر م رساا لایار روقاان بارای انجاام
وارهای ماننا با

ناوار م ازی قابا دساارغتر اسا

انفعالااات وااه باار روی وااورتک
لایههای اوااری م از اسا
م ااز را بااه چهااار لااو

و باا ایا قاام

اتفاااب م اراااا را اناااازهگیری واارد قااام
واه غیرقابا دساارغتر باهنظر م رساا پا

(قااام ) پی ااان  ،5لااو

وهیانااهای ،2لااو

پا

م تاوان رعا و
تزاااان م ااز
از ون م تاوان
سااری 9و لااو

گیجگاااه  8تیااایک واارد وااه همااراه بااا واروردهااای ونااان در شااک  3قابا م اااهاه اس ا
(اورواپ)3001 ،1
1. neocortex
2. lobes of brain
3. cortical
4. subcortical
)5. frontal lobe (PFC
6. parietal lobe
7. occipital lobe
8. temporal lobe
9. Overwalle
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شکل  .۲لوبهای مغز و

کارکردها۱

همانگونااه وااه در شااک  3م اااهاه م شااود ،قااام
بااه تفکاار ،گارظااه ،رراااار (ت اامیکگیری) و گروا
م اراااا قااام

اس ا

جلااوی م ااز (پی ااان ) ،مربااو
و تجزیااه و تزلی ا در ون اتفاااب

مرواازی ساار مربااو بااه زبااان ،لم وااردن و انجااامدادن اساا

دیااااری اناااان (رصاااوردن و دیااان تجربیااات گرشاااه) مربااو بااه قااام
اساا

و قااام

پ ا

بناای
م ااز

وناااری ساار وااه نزدیااک گو هاساا  ،بناای مربااو بااه شاانیااری،

یااادگیری و اگااسااات (دریار ا وردن) اس ا
ولمااهای را در مان ا م بینااا ،ون ولمااه ننا ا
م رود و در زیار ایا قاام

(اورواپ )3001 ،بنااابرای  ،هنرااام وااه راارد
بااه بناای دیااااری (قااام

پ ا

م ااز)

بنای هیجاناات قارار گررااه اسا

در ونجاا م از جاااجو

م ونااا وااه ویااا ون ولمااه را پاایی از ایاا دیاااه یااا نایاااه اساا

و ون ولمااه دارای چااه

معنای ساا

ساا ، ،ولماار مااورد نظاار باارای تجزیااه و تزلیاا بااه قااام

ما رود و ون ولماه و معناایی در بارا

پی ااان م ااز

بررسا م شاود در پایاان باه بنای روقاان م ااز

برای انجام دادن (بهینوان مثاپ نوشا ) م رود
 .۵معرفی الگوی زبامغز

همانگونه وه اشاره شاا ،براسااغ ساا اار م از ،م از انااان شاام ساه قاام
و گااااق چهااار لااو

اساا

اصال

وااه بر باات ایاا دساااهبنای پییقااام ( ،3030ل)909 ،

1. http://www.macmillan.org.uk/_images/Brain-lobes-functions-labelled_tcm9-155258jpg
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الرااوی بااه نااام زبااام ز را مطاارم نمااوده اس ا

وی معایااا اس ا

زبااان را از مناااور منالااف وااه یموم ااً از جاازء بااه و ا اس ا

«در زبانشناس ا اصااولاً

(وا شناس ا  ،9سااا

واژه،3

نزااو ،9معناشناساا  ،4واربردشناساا  ،5تزلیاا گفامااان 2و غیااره) بررساا م وننااا» ،امااا
الروی زبام ز اشاره باه نماود زباان در م از دارد و اینکاه زباان در م از چروناه تجلا پیااا
م ونا باهیبارت دیرار ،اراراد در صازب وردن اود م توانناا از وا واروردهاای م از و
سا اار مرباو باه ون اساافاده ونناا تاا باوانناا ارتباا

اوب را باا منا اص برقارار ونناا

بنااابرای  ،در ایا الرااو بااا توجااه بااه اهمیا دادن بااه مباااگث ماننااا زبااان و تفکاار ،زبااان و
هیجااان ،زبااان و گااواغ ،زبااان و ررهناا

و جایراااه هاار یااک از ونااان در سااا اار م ااز

مفاااهیم ماننااا زبااارکر (نمااود رکاار در زبااان) ،زباهیجااان (نمااود هیجااان در زبااان)،
زباااگواغ (نمااود گااواغ در زبااان) و زباهن ا

(نمااود ررهن ا

در زبااان) مطاارم م شااونا

وه در شک  9قاب م اهاه هاانا:

شکل  .۳الگوی زبامغز و زیرمجموعههای آن
1. phonology
2. morphology
3. syntax
4. semantics
5. pragmatics
6. discourse analysis
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پییقاااام ( ،3030ل  )909معایاااا اسااا
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«براسااااغ الراااوی زباااام ز مااا تاااوان

واروردهای ولاانِ م از را در زباان جاااجو وارد و ت اویر مافااوت و منااجم از زباان را
ارائااه داد» در ادامااه بااه تعریااف هاار یااک از زیرمجمویااههای الرااوی زبااام ز و وااارورد
ونها در برقراری ارتبا مر ر پردا اه م شود:
زبددافکر (رکاار در زبااان) :بااه ای ا مورااو اشاااره دارد وااه انانااا
زبان گونااگون ،رکار مافااوت تولیاا م وناا در گیییا
و هار ترویاص و اناناا

ترویص واژگاان اوسا

وساع

واژگااان و ورایاای

نرااه ودما در گجاک و

واژگاان تای یری مافااوت بار اراراد دارد و

ونااان بایااا بااازی ای ا ترویااص را باارای برقااراری ارتبااا ماار ر بااننااا بااهینوان نمونااه ،دو
واژۀ «یی » و «و » هار دو باهتنهای واژگاان باا باار معناای مثبا

هااانا واه در ترویاص

واژگااان «ییاا واا » بااار معنااای منفاا پیاااا م وننااا اسااافاده از جملاار «ماا رااردا بااا
گا

ااانوم م ا ویک» بااهجااای جملاار «م ا رااردا بااا همااارم م ا ویک» م توانااا ن اااندهناۀ

میاازان ماارهب بااودن راارد باشااا وااه تاارجیح داده اساا
«گا

بااهجااای واژۀ «همااار» از واژۀ

انوم» اسافاده ونا تاا ایا باار معناای را باه منا اص نیاز منایا ساازد بناابرای  ،باا

ترویااص و ترتیااص واژگااان مافاااوت م تااوان تاای یر گوناااگون ایجاااد واارد و از قباااپ ون
م تاوان ذها ارااراد را نیااز وانااا در ایا راساااا ،رکرشناسا در رواباار از اهمیا
زیااادی بر ااوردار اساا
برقرار نم شاود ایا مبزا

و اگاار زبااارکر درساا
همانناا بزا

بااایار

ت اانیص داده ن ااود ،ارتبااا ماار ری

نظریار ذها  9در روانشناسا اسا

ایا نظریااه ،صااورتهای گوناااگون ادران اجامااای و هیجااان وااه بااه شاانا

براسااغ
ارااراد نیااز

مربو هااانا ،نیای مهما در رشاا اجاماای وناان دارناا (وارپیناااپ و لاوی )3002 ،3
بنااابرای  ،نظریاار ذهاا درن گالااات ذهناا  ،هیجانااات ،باورهااا ،تمایلااات ،نیااات و سااایر
تجربیااات دروناا

ااود و دیرااران اساا

و از ریاات رراااار اناااان ن ااان داده م شااود

(پییقااام ،با بائیااان و ابراهیم ا  ،زیرچااا ) باار ای ا اساااغ ،ارااراد م تواننااا مزاویااات

)1. theory of mind (TOM
2. Carpendale & Lewis
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ذه و هیجاناات اود و دیراران را بفهمناا و در م از قااما وجاود دارد واه مرباو باه
ق ا و نی

وان ررد و دیرران اس

پروارااح اس ا

وااه بااا صاازب

( )9299و جملاار معاارو

(مزمازاده و رم بنادو )9914 ،
از «رکاار» ،ذه ا بااهساام

وی «ماا رکاار ماا ونک ،پاا

«ما » مااااوی بااا «تفکاار» اسا
رکر ررد و دیرران مهاک اسا

هااااک» 3ماا رود در ایاا جملااه

و رااردی وااه تفکاار وناا ،اناااان مزاااو

اینجاساا

م شااود یعنا

و بارای برقاراری ارتباا مار ر بایاا باهدنباپ ت ییار نرار

رکاار دیرااران بااود بنااابرای « ،تفکاار» براباار بااا «اناااانی » اس ا
ایماااپ راارد اساا

ریلاااوران ماننااا دوااارت

9

و

و بیااانرر گالااات ذهن ا و

وااه اساااغ ادران و یااادگیری وی را شااک م دهااا گاااپ سااراپ

«ارااراد چرونااه رکاار م وننااا؟» و ایاا سااراپ بااه ویروتاااک )9198 ،9192( 9

روانشااناغ روغ باار م گااردد وااه تفکاار را همرااام و هماااو بااا تولیااا زبااان م دانا ا
وی بااا مطرموااردن نظریاار واسااطه )9198( 4و اهمیاا
چنانچااه ررهن ا

چرااونر تفکاار ،معایااا اساا

بهمثاب ار رراااار اجامااای  5در نظاار گرراااه شااود ،باااور جمع ا و م ااارن

ارراد بر ون تای یر زیاادی م گارارد بناابرای  ،ارتباا زیاادی میاان ررهنا

جامعار زباان و

تفکاارات ارااراد ون جامعااه وجااود دارد در نظریاار واسااطر او ،اباازاری 2وجااود دارد وااه
ررایناااهای سااطح پااایی ذه ا  9ماننااا لم وااردن و اگااسااات را بااه ررایناااهای یااال و
سااطح بالااای ذها  8ماننااا هااو  ،لاقیا

و غیااره ماارتبر م سااازد و رراینااا تفکاار اتفاااب

م اراااا وی ای ا اباازار و واسااطه را «زبااان» م دانااا از نظاار او ،زبااان اباازاری باارای تفکاار
اسا

و اگاار زبااان نباشااا ،تفکاار پیچیاااه ننواهااا بااود بااهینوان نمونااه ،واژگااان وااه یااک

مان ص م از و ای اا

از واژۀ «سار» در ذها

اود دارد ممکا اسا

واژگاان یااک راارد یااادی باشاا زیاارا اباازار زبااان و واژگاان ا

چناا صاا برابار

ماارتبر بااا گرراار اوسا
1. Descartes
2. I think, therefore I am
3.Vygotsky
4. mediation theory
5. social behavior
6. tools mediation
7. lower-order processes
8. higher-order processes
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واه باه رارد وماک م وناا بهاار بینای اا در نظار ویروتااک ،

چنانچه ررد واژه نااشااه باشاا تفکار نیاز نااارد و اگار تفکار نااشااه باشاا ،انااان نیاا
زیااادی

در واقاا واژگااان بااه تزلیاا جهااان راارد و تفکاار او ومااک م ونااا و از اهمیاا
بر وردار اس
اراازون باار مااوارد اشارهشاااه ،چرااونر انایاااپ تفکاار نیااز از اهمی ا
اسااا

وساااا  )9195( 9در نظریااار وااانی گفاااااری ،3معایاااا اسااا

زیااادی بر ااوردار
براسااااغ وارهاااای

گوناگون واه رارد م تواناا باا ولماات انجاام دهاا ،تزلی هاای مافااوت از ونهاا م تاوان
ارائه داد و در گییی

ریلاوران بار ایا یییااه بودهاناا واه زباان باهوار گررااه م شاود تاا

جهااان را بازنمااای ونااا (زرقااان و ا لاااق  )9919 ،باار ایاا اساااغ وی معایااا اساا
گویناااه بااا بااهزبانووردن جملااات وااار انجااام م دهااا از ای ا رو ،او سااه سااطح مافاااوت
واانی بیااان  ،9واانی منظااوری 4و واانی تاای یری 5را مطاارم م ونااا و اذیااان دارد هاار
گفاهای ای سه وانی را در باردارد منظاور از وانی بیاان  ،معنا تزا اللفظ اسا
یبااارات اشاااره دارد وااه معنااا و م ااااب دارنااا واانی منظااوری ،ق ااا و نی ا

و باه

گویناااه از

ولااام را مااانظر قاارار م دهااا و واانی تاای یری بااه ا ااری وااه جملااه باار روی منا ااص
م گاارارد ،توجااه دارد بااهینوان نمونااه ،مااادری بااه د ااار
«سوساک»! منظاور از گفاا ایا واژه ایا اسا

بااه یااکباااره م گویااا:
باا

واه «سوساک را بکای» اماا د اار

شاانیان ایاا واژه رریاااد م و ااا و راارار م ونااا واانی بیااان ایاا جملااه یعناا «اینجااا
سوسک وجود دارد» اما منظاور ماادر از گفاا ایا یباارت و اا سوساک باوده اسا

ناه

باار دادن در مااورد اینکااه سوسااک وجااود دارد تاای یری وااه ایاا جملااه باار روی د ااار
گراشاه نیاز رارار باوده اسا
نیاراه اسا

ناه و اا سوساک بناابرای  ،ماادر باه می اود اود دسا

لاازم باه ذوار اسا

راارد چیااز دیرااری اساا

بی اار ساوءتفاهمات از ایا امار ناشا م شاود واه رکار

و بااا ولمااات رکاار ااود را منایاا م ونااا ،امااا تاای یری وااه از
1. Austin
2. speech act theory
3. locutionary act
4. illocutionary act
5. perlocutionary act
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منا ااص اناظااار دارد ممکاا اساا
رکااری اس ا
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ر ناهااا در واقاا م تااوان گفاا

وااه گویناااه بااه تاای یری وااه مااانظر دارد دس ا

سااوءتفاهمات ایجادشاااه جملااات گا ا تاای یر منف ا

هاار زبااان

پ اا

نم یابااا و ممک ا اس ا

و بااالعک

بااا

ب ار روی منا ااص داشاااه

باشا
اراازون باار منظااور و تاای یر ،م تااوان مفهااوم بااهنام «پااااتی یر» 9را نیااز مطاارم واارد در
ای مفهوم تی یر بلناماات و توجاه باه «دیراری» مهاک اسا
و تی یر ولام او پ
زبارکر درسا

از گفا چاه باوده اسا
منایا ن ااه اسا

میایاه ونیک ،م توان گف

اینکاه رارد رکار وناا یواقاص

واه گااه م تواناا ن ااندهناۀ ایا باشاا واه

چنانچاه بناواهیک پاااتی یر را باا تای یر ماوردنظر وساا

رارد در وانی گفاااری ریار باه رسایان باه واسااه م انای اا
یعنا در ون لزظاه ممکا اسا

مزیات شاود

و تی یر ماانظر وی از ناو ووتاهماات اسا

یا یار در جملار راوب و اا سوساک ماانظر باوده واه مزیات ن ااه اسا

گااپ در ون

لزظه ممک اس

ماادر اود بارای و اا سوساک اقااام وارده باشاا اماا در گای رراا

پایی لیز ورده و بر زمای
دیرری وه هماان ماادر
ررار وردن ود

اورده اسا
اسا

باهلزااو پاااتی یر در چنای لزظاهای د اار باه

م انای اا و اود را سارزنی م وناا واه واا

بارای و اا سوساک اقااام وارده باود تاا پاای ماادر

همانگونااه وااه م اااهاه م شااود تاای یر رراااار راارد بلنامااات اس ا

باهجاای

نم شکاا

و

و وی دربااارۀ یملکاارد

ااود بی ااار م انای ااا ایاا تفک ار بی ااار در مااورد یملکاارد ساابص م شااود گاااپ راارد
و

یا باا شاود و وی ررااار اود را برگااص ون ت ییار دهاا بناابرای  ،باه ت ییار ررااار

نیز منجر م شاود بهصاورت ولا  ،در وانی تای یری ،رسایان باه واسااه در ووتاهماات و
در لزظااه مااانظر اس ا

امااا در پااااتی یر راارد بااه تاای یر یملکاارد در بلنامااات م پااردازد و

راارد دیرااری را نیااز در نظاار م گیاارد در واق ا  ،زبااارکر ،تعام ا باای « ااود» و «دیرااری»
اسا

وااه اگاار میااان ونهااا تعااادپ برقاارار باشااا ،ارتبااا ماار ر شااک م گیاارد و اگاار ای ا

تعادپ شک نریرد ررد به ها

ود در مکالمه دس

نم یابا

1. postlocution
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زباهیجددان (هیجااان پ ا
ماا ونک ،پاا

یبااارات زبااان ) :ریربااک 9بااا گفااا جملاار «م ا اگااااغ

هااااک» 3بر لااا

م دانا ،معایا اس
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دوااارت ( )9129وااه بااودن اناااان را منااو بااه تفکاار

وه انااان م تواناا بااون رکار غارا بناورد ،اماا نم تواناا بااون غارا

وردن رکر ونا یعنا اگار انااان غارا نناورد رکاری وجاود نااارد بار ایا اسااغ ،وی
معایااا اساا

هماار ماااائ زناااگ اناااان تفکاار نیااا

و یااوامل ماننااا اگااسااات و

هیجانااات نیااز در زناااگ او نیاای پررنر ا دارنااا داماساایو )3009 ،9114( 9نیااز باار ای ا
امر صزه م گرارد و باا مارتبر دانااا م از و اراده معایاا اسا

یوا اف و هیجاناات بار

ت اامیمات ارااراد تاای یر زیااادی م گرارنااا یعن ا اناااانها ماشاای هااای رکااری نیاااانا وااه
اگااااغ نیااز دارنااا بلکااه ونهااا را م تااوان ماننااا ماشاای های یااا ف دانا ا
تفکر نیز هاانا او بر ایا بااور اسا
او نیا ا

وااه دارای

واه یا فاه بنای مجزایا از م از انااان یاا ارد
وااه جایراااهی در م ااز اس ا

بلکااه سااطز پااایی تر از اارد اناااان اس ا

و

باااون یا فااه ،اارد در ت اامیکگیریهااایی دچااار م ااکلات یایاااهای م شااود بنااابرای ،
اگر ررد بنواها رکار
رردی م توانا و
ذواار اساا

او

واار وناا گامااً بایاا ایا تفکار هماراه باا هیجاان باشاا و

ت میک بریرد واه هیجاان نیاز چاشان تفکار وی باشاا البااه لاازم باه

ایاا گفاااه بر لااا

نظاار دوااارت ( )9129اساا

پررن ا وردن تفکاار بایااا هیجانااات را نادیاااه گرر ا

وااه معایااا بااود باارای

بایااا توجااه داش ا

باارای برقااراری

ارتبااا ماار ر نم تااوان میااان دوگاناار هیجااان و تفکاار اار و اایا و ای ا دو را از یکااایرر
جاا ورد و م تاوان بار ایا ایایااد باود واه باا ومرن شاان میازان هیجاان م تاوان شااها
سیو تفکر نیز بود
بااا توجااه بااه مااواردی وااه ذواار شااا ،مفهااوم زباهیجااان نناااای بار توساار (پییقااام و
ابراهیم ا  ،زیرچااا ) مطاارم شاااه اس ا
م ونااا ،هیجااان وجااود دارد (مثباا
نیا

منظور از هیجاان ایا اسا

و بای معناس ا

وااه در زبااان وااه راارد اسااافاده

یااا منفاا ) منظااور از هیجااان در اینجااا لزوماااً واژه
واه یباارت م تواناا در بارا

هیجاان مثبا

یاا منفا

1. Feuerbach
)2. I feel, therefore I am (Sentio, ergo, sum
3. Damasio
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یاا باا شاود

ایجاد ونا و براساغ ون رضا م توانا بااز یاا باااه شاود و گااپ اراراد او

نظااام

در واقاا  ،هنرااام وااه هیجااان وارد یااک مکالمااه م شااود ،گفامااان را بااهساام

یااا ف سااوب م دهااا و یکاا از وجااوه ایاا نظااام یااا ف  ،قاابط (ر اااره) و بااار
(گااااره) گفامااان اس ا

(شااعیری )9985 ،نکا ار قاب ا توجااه ای ا اس ا

مکالمااهای قاابط گفامااان بی ااار باشااا ،هیجانااات و گ ا
میاب گااارۀ باایار بالاا بایا
و در

وااه چنانچااه در

و ادران ون بی ااار اس ا

و در

گ اایی در سان م شاود (پییقاام ،ابراهیما  ،شاعیری

ان ،زیرچا )

از ای ا منظاار دو نااو هیجااان ودوااار (درون ا ) 9و هیجااان رکااری (بیرون ا ) 3وجااود
دارد وااه ارااراد ونااان را بااهماارور زمااان و از مزاایر بیاارون ومو اهانااا و نیاای ایاا دو در
مکالمااه قاب ا توجااه اس ا

در هیجانااات ودوااار/درون ا  ،هیجااان در ذات وجااود دارد و

اتوماتیااک اتفاااب م اراااا ماننااا درد وااه در ذات ااود هیجااان منفاا ایجاااد م ونااا و
نا ودوگاااه و ودوااار اتفاااب م اراااا هیجانااات رکری/بیروناا ماننااا ومااکوردن وماا
رکر نیااز دارد و باهمارور زماان از مزایر بیارون باهدسا

بناابرای  ،ایا ناو

ومااه اسا

هیجان م توانا به دو دسار میانرردی و میانررهنر تیایک شود:
هیجااان رکری/بیرون ا میااانررهنر  :هیجانااات از ررهنرا بااه ررهن ا

دیر ار م تواننااا

باارای واژگااان مافاااوت باشاانا و واژگااان مافاااوت در ررهن هااای گوناااگون م تواننااا
تولیااا هیجانااات مافاااوت نماینااا بااهینوان نمونااه ،در ررهنراا «ساا » نجاا
هیجااان وااه باارای اغلااص مااردم در ون ررهناا
ررهنر دیرار ،سا

یضاو اانواده مزااو

اساا

ایجاااد م ونااا ،از نااو منفاا اساا
م شاود و گاا ممکا اسا

و
در

باه او وااا

نیز تیایک شاود در واقا در ایا ررهنا  ،سا

همن ای ودما در نظار گررااه م شاود و

اسا

غرب ا «ج ااا» نماااد اارد،

هیجااان ناااب
دانای و ییلانیا

بااه ون نیااز از نااو مثب ا
اسا  ،اماا در ررهنا

یااا در ررهن ا

ایرانا ایا پرنااه شاوم و نزا

اسا

و هیجاان

1. automatic emotion
2. deliberative emotion
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منف ا تولیااا م ونااا پ ا

بایااا دق ا
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واارد ولمااات وااه در مکالمااات اسااافاده م ا شااونا

بهلزاو ای دساهبنای نیز تی یرات و هیجانات مافاوت در ارراد ایجاد م وننا
هیجااان رکری/بیرونا میااانرردی :هیجانااات از رااردی بااه راارد دیراار م توانااا مافاااوت
باشا بهینوان نموناه ،راردی ممکا اسا
واژه هیجان منف به او دسا
یلاقها

«میراو» دوسا

نااشااه باشاا و باا شانیان ایا

م دهاا و در میابا راردی دیرار ممکا اسا

میرو باشا و باا شانیان ناام ون هیجاان مثباا باه او دسا

مافاااوت بااااه بااه هیجانااات گوناااگون ناااب
م وننااا و تفکاار مافاااوت ناااب

غارای ماورد

باهاا بناابرای  ،اراراد

بااه واژگااان ،باار هیجااان مافاااوت را تجربااه

بااه ونهااا دارنااا باار ای ا اساااغ ،هیجانااات ناااب

واژگااان مطلاات نیاااانا و ناااب م باشاانا بااهینوان نمونااه ،رااردی ممک ا اس ا
لاب زنااگ ا

بااا اتفاااب

او گررااه و در ماایر بهااری پایی بارود و راردی ممکا اسا
دگرگااون شااود و سرنوشاا

اتفاااب زناااگ ا

بااه

باا ایا

باااتری باارای او رقااک بنااورد بنااابرای ،

همانگونااه وااه م اااهاه م شااود ااود واژۀ « لاااب» اگرچااه دارای هیجااان منفاا اساا ،
برای رارد اوپ ممکا اسا
واژه در دو بار

تولیاا هیجاان مثباا وناا ناابی

را م تاوان نااب

باه ایا

مافاوت م اهاه ورد

باار ایاا اساااغ ،از ونجااای وااه میااان جهااان واژه ،جهااان بیاارون و جهااان درون م ااز
ارتباا وجااود دارد (اوساایچرو ،)3098 ،9نم تااوان قااارت واژگاان و تاای یرات وااه باار ارااراد
م گاارارد را وااکاهمیاا

بهشاامار وورد بااای معنا وااه واژه ماا توانااا بااا درگیروااردن

قااام هااای ماارتبر م ااز ،جهااان بیاارون راارد را مافاااوت ونااا وااه ایا
قااارت و اهمی ا

مراقب ا

از واژگااان ،ت ااورات و تفکاارات اس ا

با بائیااان )9918 ،بایااا توجااه داشاا
هورمونهااای مثب ا

ااود ن اااندهناااۀ

(پییقااام ،ابراهیم ا و

وااه اسااافاده از واژگااان مثباا

منجاار بااه ترشااح

و شااادیوور ماننااا دوپااامی  ،3سااروتونی  ،9اوا توساای  4و غیااره در

م ااز م شااود و در میاب ا اسااافاده از واژگااان منف ا و غکانریااز تولیااا هورمونهااای منف ا
1. Ó Siochrú
2. dopamine
3. serotonin
4. oxytocin
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ماننااا وااورتیزوپ 9م ون اا و بااا تولیااا اسااارغ و ارااطرا

راارد نم توانااا تمروااز چناااان

داشاااه باشااا (پییقااام و ابراهیماا  9911 ،با بائ راااران  ،پییقااام و مییماا )9918 ،
جملااات ماننااا « ااوب ؟»« ،ادام اه بااام؟»« ،م

ااوای بعااا گاار

باازنیک؟»« ،وقااا وشاازاپ

شااام»« ،رکاار واانک امااروز تااو مااود نیاااا » و غیااره از م ااادیت توجااه هیجااان در زبااان
هاااانا وااه گویناااه بااا ووردن ونااان ن ااان م دهااا وااه بااه گ ا

و هیجااان منا ااص ااود

توجه م ونا
در بااارا دیراار ،رااردی رااوت م ونااا و دیرااران بااه اقااوام ماااور تااالی
چنانچااه تااالی

را بااهمعنای تااال دادن در نظاار بریااریک ،پاا

تال دادن ماایا شود اماا یباارات واه اراراد در ایا بارا
مافاااوت باشااا بر ا م گوینااا « ااونااا او را رگما
در به ا

م گوینااا

گاااپ راارد بایااا بااا ایاا

اساافاده م ونناا ممکا اسا
ونااا ،اناااان ااوب بااود جااایی

اسا » و بر ا م گوینااا «زود بااود ،گیااف شااا ،یلا جااوان بااود» چنانچااه

ااانواده ماااور ای ا دو جملااه را ب اانونا ،هیجانااات مافاااوت را تجربااه واهنااا واارد در
اول ممک اس
از نااو مثبا

باا شانیان یباارات مانناا «انااان او »« ،به ا » و غیاره هیجاان وناان
باشااا امااا در بار ا

دوم بااا شاانیان یبااارات ماننااا «گیفشااان»« ،زود رااوت

وردن» و غیاره هیجاان منفا را تجرباه م ونناا و دا وناان تاازه واهاا شاا بناابرای  ،باا
یبااارات زبااان م تااوان هیجااان مثباا
هیجانشناسا واارد و هیجااان پ ا

یااا منفاا در ارااراد تولیااا واارد و نیاااز اساا

ای ا یبااارات را شناسااای نمااود لااازم بااه ذواار اس ا

ادبیااات ایااران و راار المث ها از ای ا بااا
از راار المث ها گاااپ ارااراد را ااو

قابلی ا

بااایاری دارد م تااوان دیااا واااامیک

م ونااا و در ونهااا هیجااان مثبا ا تولیااا م ونااا از

همانها م تاوان در مکالماه اساافاده وارد و گااپ اراراد را او
وااه بااازی زبااان  ،بااازی هیجااان اس ا

وارد بایاا توجاه داشا

و بااازی هیجااان بااازی تفکاار و انای ااه اس ا

تااا

ارااارادی زنااااگ ساااالم را تجرباااه ونناااا زباهیجانهاااا در ارتباااا از چناااان اهمیاااا
بر وردارنااا وااه باار درن و شاانا

ارااراد ناااب

بااه یااک پایاااه ،مفهومسااازی 9و تفااایر

ررهنرا ونااان تی یرگرارنااا یعنا هیجانااات واژگااان بااه شاانا

اناااان جها

م دهنااا و
1. cortisol
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نم تااوان در بررس ا زبااان ارااراد جامعااه و تعاملااات ونااان نیاای روانشاانا ا هیجانااات را
نادیاه گرر
زباهن د

(پییقام ،ابراهیم  ،شعیری و در
(ررهن ا

ان ،زیرچا )

مااااار در زبااان) :بااه «سااا اارها و یبااارات از زبااان اشاااره دارد وااه

نما و شمای ررهنرا یاک قاوم را ن اان م دهناا و دربردارنااۀ رابطار دوساویه میاان زباان
و ررهن انا یعنا زباان م تواناا نمایاانرر ررهنا

یاک جامعاه باشاا» (پییقاام،9919 ،

ل  ،)49باانمعنا وه از دپ صازب وردن اراراد م تاوان باه ررهنا

جامعار ونهاا نیاز پا

برد و از ریت بررسا قطعاات زباان گاما ا لایاات ررهنرا جامعاه ،ررهنا

گااوک بار

ون جامعه و تفکار وناان را نیاز باه وب تبیای وارد پاوه ارران باایاری نیاز پیارو رابطار
میان زباان و ررهنا  ،رررایههای ماعاادی مطارم وردهاناا واه از چاالیبرانریزتری ِ ونهاا
و نیاااب  )3004 ،3اشاااره

م تااوان بااه ررراایر ساا،یر-ور ( )9152( 9نی ا در ی ا  ،ژان ا
واارد ونااان اذیااان دارنااا رابط ار تنرااانر میااان زبااان و ررهن ا
ررهنا

هاار مل ا

وجااود دارد و

از ریاات زبااان باار اارز رکاار ارااراد نیااز ا اار م گاارارد اراازون باار ای ا  ،زبااان باار

شااک گیری رراااار ارااراد نیااز تی یرگاارار اس ا
جامعه م توان به واواوی زبان ونها پردا
داووینااز )9192( 4در واااا
ای باور اس

و باارای شاانا

یااادات و ررهن ا

مااردم

(لیکا )9189 ،9

ژن ود ااواه 5بااا ینااوانوردن مفهااوم ماایک ررهنراا  2باار

واه از ریات بررسا وناان باهیناوان ردهررهنا  ،م تاوان جریاان و ررااار

را در جامعااه بررساا واارد زیاارا ونااان واگااای بنیااادی از نظاارات ،نمادهااا و ونیهااای
ررهنر ا هاااانا وااه از ریاات گفاااار ،نوشاااار ،رراااار و ودا

رسااوم م تواننااا از شن ا

بااه شاانص دیراار انایاااپ یابنااا و یک ا از مااایرهای ای ا انایاااپ «زبااان» اس ا

(پییقااام،

ااان ،زیرچااا ) بااه ور ولاا م تااوان گفاا

هنجارهااا،

ابراهیماا  ،ناج میاااان و در

باورهااا و رراارهااای ماااااوپ در یااک ررهناا

براساااغ میکهااای ررهنراا ون شااک
1. Sapir-Whorf
2. Ji, Zhang, & Nisbett
3. Lakoff
4. Dawkins
5. selfish gene
6. cultural meme
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م گیرد وه همچاون ژنا قابا انایااپ از ناال باه ناا دیرار ما رود و تای یر زیاادی در
سرنوش

اراراد دارد یعنا میکهاا را م تاوان وااهای رراااری 9داناا

واه ررهنا

اراراد

را توراایح م دهنااا (داووینااز )9181 ،در ای ا میااان چنانچااه ای ا واااهای ررااااری ااو
اجاماای و روانا

باشنا ،ارراد سالام

و چنانچااه واااهای ررااااری ،نادرس ا

واهناا داشا

و شااها باهررهنر

و نابهنجااار باشاانا ،ارااراد ون جامعااه از ساالام

وماری بر اوردار هااانا واه ایا امار در اوپ زماان باا سارای
ررهنرا و اناااان  ،بایا
واارد هااو

روان

باه همار مجمویاههاای

ونااای رونااا توسااعر ب ااری م شااود (پییقااام )9919 ،گلااا

9

نبااو ورا ا ا  )9821( 5ینااوان

در ساااپ  9889مفهااوم بااهناادی 4را مطاارم واارد و در واااا
ار ا اس ا

3

اواهیک باود

و از والااا یااا پااار بااه ررزنااا منای ا م شااود او معایااا بااود بااا

بااهناااادی و اصاالام نااااد اناااان ،نا ا هااای وت ا بهبااود و ساارمایههای ژنایک ا یااک نااااد
ارزایی م یابنا چنانچه باه ایا دو مفهاوم ایایااد داشااه باشایک ،باهزبان و باهررهنر نیاز
امکانپریر اس

و اراراد باا شناساای ژنهاای معیاو

و جاایرزین ونهاا باا ژنهاای ساالک

م تواننا در راسااای تعاال ررهنرا  ،رراااری و زباان گاام بردارناا و جامعار ساالک ایجااد
وننا (پییقام و ابراهیم  ،زیرچا

پییقام ،ابراهیم و در

ان ،زیرچا )

همانگونااه وااه بااا مطرموااردن رابطاار زبااان و ررهن ا  ،ررراایر نااابی
ور

( )9152به ذه

طور م وناا ،م تاوان قائا باه وجاود ناابی

باار ای ا اساااغ ،م تااوان گف ا

ررهنرا  9نیاز باود

ااال ااود را داراس ا

وااه باار

رراارهای ونان (ایاک از زباان و غیرزباان ) تای یر م گارارد و بایاا باه ایا ررهنا

در هار

و وری اگاارام گراشا
و اجااازۀ گاار
در ررهناا

هاار و ااوری ررهن ا

زبااان  2ساا،یر-

باهینوان نموناه ،زباان رارسا زباان سایاپ و انعطا پاریر اسا

راامیر اوپ شاانص و گاار

ایراناا زباهناا

نوباا گیری در ولااام را م دهااا بنااابرای ،

رردیاا پرهیزی وجااود دارد و رایاا در زبااان رارساا قاباا
1. behavioral codes
2. eucultuling
3. Galton
4. eugenics
5. hereditary genius
6. language relativism
7. cultural relativism
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در صااورت وااه در زبااان انرلیااا وجااود رایاا الزاماا اساا

در زبااان

رارس جملر «م غارا را اوردمغ غارا را اوردم» اماا در زباان انرلیاا چنانچاه رایا
از جملر  I ateمعادپ انرلیاا «ما

I

اوردم» گار

شاود ،جملار باری تباای باه جملار

امااری واهااا شااا و ایاا زبااان اجااازۀ گاار

رایاا را نم دهااا و جاازو زبانهااای

راامیرانااز 9مزاااو
ن اااندهناۀ ررهناا

نم شااود در گیییاا  ،زباهناا
جماا گرای  3اساا

رردیاا پرهیزی در جامعاار ایراناا

و باار ارتبااا مزوری ایرانیااان تیویااا دارد و در

زبان انرلیا گفا رایا ن ااندهناۀ ررهنا

رردگرایا  9و منیا

وناان اسا

(پییقاام،

 )9919شناسااای زباهن هااا در زبانهااای گوناااگون بااه برقااراری ارتبااا ماار ر منجاار
م شااود و یااام شناسااای ونهااا بااه شکا ا

ارتبااا

م انجامااا چنانچااه رااردی ررهن ا

جماا گرای ایرانیااان و زباهن هااای مربااو بااه ون را ن ناسااا ،اگاار در رواباار ااود از
وشااینای دسا

رمیر اوپ شنص بهوراور اساافاده وناا ،باه منا اص او گا

ننواهاا

داد و ارتبااا موراات صااورت نم گیاارد زباهن هااای مااائولی گریزی ،صااراگ گریزی،
شاار گریزی ،یااام ایاماااد و م ااادیت زیاااد قاااک ،سااکوتپروری از جملااه زباهن هااای
هاانا وه بایاا در مکالماه باا ایرانیاان وناان را ماانظر قارار داد و از لااپ ونهاا رراارهاا را
در رابطه با دیرران تزلیا نماود لاازم باه ذوار اسا

شناساای ایا زباهن هاا باه ررایناا

اجامای شان 4ارراد نیز ومک م وننا
زباحواس (گاواغ در زباان) :یعنا گا
را م تااوان واناپهااای ا لایااات دانااا

در زباان مهاک اسا

از ایا منظار ،گاواغ

وااه دنیااای ریزیکاا و اجامااای ارااراد را بااه

یکااایرر ماارتبر م سااازنا و باار رراارهااای (ولااام و غیرولااام ) ونااان تی یرگاارار هاااانا
(روبا  ،رورنا و بناااار  )3092 ،5بااه یبااارت دیراار ،ارااراد تمااام ا لایااات را از ریاات
گااواغ ااود پاارداز

م وننااا اگاار گااواغ ارااراد دقیااتتر بااهوار گرراااه شااونا ،بهااار

م تواننااا ا لایااات را از مزاایر دریاراا

وننااا و تفکاار وارااحتری از شاارایر بهدساا
1. pro-drop languages
2. collectivism
3. individualism
4. socialization
5. Rouby, Fournel, & Bensafi
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گاا  3معایاا اسا

وورنا (اُواانر )3009 ،لامباارد )3009( 9باا مطارم واردن هاو
به درونداد گا باهشایوۀ اصا پاسا م گویناا و ایا هاو

اراراد

چراونر ت ییار گاواغ

برای تطبیت با مزایر و اراراد دیرار را ن اان م دهاا در واقا باا اساافاده از هاو

گاا

م تااوان ماار رتر یم ا و سااایری را نیااز بهااار درن واارد از ای ا رو ،بااا توجااه بااه نیاای
گااواغ و هیجانااات در برقااراری ارتبااا ماار ر و ادغااام دو هااو
گاواغ ،م تااوان قائا بااه وجااود هااو
هااو

هیجااان  9و هااو

هیجااانگاا  4نیااز بااود از نظاار گلم ا )9115( 5

هیجااان داناااا هیجانااات ااود ،مااایری

هیجانااات سااایری و ونااارپ رواباار اساا

ونهااا ،انریاازهدادن بااه ااود ،شاانا
هیجانگااا را م تااوان

بنااابرای  ،هااو

هیجانااات در نظاار گرر ا

توانااای ت اانیص ،برچاااصگراری ،مااانیاور وااردن و مااایری

وااه از گااواغ ایجاااد م شااونا و باار رراااار ر ارد تی یرگاارار هاااانا (پییقااام و شایااااه،
)3099
یطااف بااه اهمیاا

جنباار هیجااان گااواغ ارتبااا  ،مفهااوم بااه نااام هَیَجامَااا

2

(هیجان+بااااما) (پییقااام ،وداماااون و شایااااه 3099 ،پییقااام ،با بائیااان و ناااوری،
 9919پییقام )3095 ،مطرم شااه اسا

باا تبیای ایا مهاک واه ترویاص گاواغ و میازان

رویاااروی بااا یااک مورااو باار نااو هیجااان ارااراد تاای یر م گاارارد ،بااای معنا وااه چنانچااه
ارراد میازان مواجهار زیاادتری باا شایئ داشااه باشانا و میازان گاواغ بی ااری از وناان در
ای مواجهه درگیار شااه باشاا ،اگامااپ تجربار هیجاان و شانا
نیااز زیااادتر واهااا بااود و شاانیان ،دیااان یااا لماا

نااب

باه ون موراو

وااردن شاا ء م توانااا هیجانااات

گوناااگون در ارااراد تولیااا ونااا و باار میاازان درن و شاانا

از پایاااههای جهااان هاااا

تی یرگاارار باشااا (پییقااام ،جاااجرم و شایااااه )3092 ،باار ایاا اساااغ بایااا توجااه
داش ا  ،میاازان تزریاات گااواغ بااه ارااراد در رابطااه اهمی ا

بااایاری دارد باارای مثاااپ ،در

1. Lombard
)2. sensory intelligence (SQ
)3. emotional intelligence (EQ
)4. emotional-sensory quotient (ESQ
5. Goleman
6. emotioncy
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ارتبااا بااا وودوااان اسااافاده از گااواغ لمااا اهمیاا
بزرگاالان اساافاده از گا
نااو گ ا

زبااان  9و گ ا

شانیااری ا رگارارتر اسا

زیااادی دارد و در ارتبااا بااا

بناابرای چنانچاه گاواغ را باه دو

ریزیک ا  3تیااایک وناایک ،اراازون باار گااواغ ریزیک ا (گااواغ

چناگاناار ماااااوپ) ،گااواغ واژگااان و وزن گااواغ 9در ارتبا ااات نیااز از اهمیا
بر وردار اس

بااایاری

و ارراد بایا در مکالمات ود باانها توجه داشاه باشنا

بااهینوان نمونااه ،گفااا دو یبااارت «ماا دیااروز صاابزانه ااوردم» و « ماا دیااروز
صبزانه نان سانرک تاازه و پنیار مزلا گوسافنای در یاک صابح دپانریاز اوردم» میازان
مافاااوت از گااواغ را درگیاار م ونااا در جملاار اوپ بی ااار گاا
درگیاار م شااود امااا در جملاار دوم اراازون باار گ ا

شاانیااری منا ااص

شاانیااری ،گااواغ دیااااری ،بویااای ،

چ اای نیااز م تواناا درگیاار شاود و جملااه گاااوی گاواغ ولااام اسا
جملر «ماریک مورات شاا» و «ماریک پلکاان ترقا را بهساری
جملهای انازای اسا

واه گا

مثااال دیراار دو

ا وارد» اسا

جملار اوپ

اصا را بارای منا اص درگیار نم وناا ،اماا باا شانیان

جملر دوم منا ص ت اویر پلاه و گروا

بار روی ون باه ذهانی طاور م وناا و گاواغ

دیااااری و گروااا او رعاااپ م شااود بااا میاازان درگیااری گااواغ م تااوان ت ویرسااازی
بهاااری باارای منا ااص تولیاا واارد و ارتبااا بهصااورت ماار رتری برقاارار م شااود بااهینوان
نموناه ،بارای اینکاه رااردی را ناراگا

نکنایک ،باه وی م گااوییک «هاوا گارم اسا » بااهجای

اینکه براوییک «پنجاره را بااز وا » بناابرای  ،گا

گرواا را درگیار نما ونیک تاا او گا

و هیجان بهاری داشااه باشاا باه ور ولا  ،باا توجاه باه اهمیا

گاواغ ،م تاوان یناصار

شک زیر را در برقراری ارتبا مر ر مهک دانا :

1. linguistic sense
2. physical sense
3. sensory weight
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شکل  .۴عناصر مهم حواس در برقراری ارتباط مؤثر

همانگونه وه شک  4ن ان م دهاا باا توجاه باه مفهاوم زبااگواغ ،ترویاص گاواغ باا
یکااایرر و چرااونر ترتیااص ونهااا (گ ومیاازی) ،9جه ا

و میاازان اسااافاده از گااواغ در

ولااام و ارتبااا ونهااا بااا هیجااان نیاای مهما در برقااراری ارتبااا دارد و گویناااه بایااا بااه
ای مرلفهها برای تنظیک ولام ود و اسافاده از واژگان زبان توجه ویاه مبروپ دارد
 .۶انواع مکالمه :زبان خودخواه ۲و زبان دگرخواه

۳

براساااغ ونچااه ذواار شااا ،در یااک مکالمااه « ااود» 4و «دیرااری» 5هاار دو دارای اهمی ا
هاااانا و بر باات دساااهبنای زبااام ز م تااوان انااوا مکالمااه را بااه دو دسااار «زبااان
ود ااواه» و «زبااان دگر ااواه» تیااایک واارد تااوانی ارتبااا
ود ااواه اساا

و تنهااا هااا

و رساایان بااه ق ااا و نیاا

برقراری ارتبا مر ر و مورات بایاا رارای ون گاام برداشا
دگر ااواه اساا
منا ص و

وااه بااه ون اشاااره شااا ،زبااان

در ایاا زبااان رساایان بااه هااا
باشا تاا از ریات ون بااوان باه اهااا

مهااک اساا  ،بنااابرای باارای

اماا تاوانی درماان زباان  ،زباان

مهااک اساا
دسا

و پاایی از ون بایااا گاااپ

یارا

در واقا باا وماک باه

1. sensbination
2. self-oriented language
3. other- oriented language
)4. introspection (self
)5. outrespection (other
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دیرران دوپاامی و ساروتونی م از ارازایی م یاباا و باا ولفای شاان ماو م از گااپ رارد
میابا

م شااود چنانچااه بنااواهیک اجاازای یااک مکالماار موراات را برگاااص سااطوم

ااو

راارد بایااا در ابااااا روان 9باشااا وااه راارد ون را در ااانواده

زبااان درنظاار بریااریک ،صاازب

از ون گفاااه بایااا از دقاا  3لااازم بر ااوردار باشااا و دارای اشاااباهات

م ومااوزد پاا

دساااوری و غیااره نباشااا وااه راارد ون را در ااانواده و مارسااه م ومااوزد و در ادامااه ،گفااار
ررد بایا در یای ساادگ و روانا  ،پیچیااگ های 9مفهاوم لاازم را داشااه باشاا واه ایا
امار نیااز در مارسااه ومو اااه م شااود در نهایا

راارد بایااا باانااا چرونااه از ولااام در باارای

مایایاسازی و قاان وردن دیراران اساافاده وناا تاا نظار او را گاو
سااطوم تااوانی ارتبااا

ونناا (یاملیا ) 4ایا

هاااانا وااه زبااان ود ااواه هاااانا و تنهااا راارد را در نظاار

م گیرنا اما چنانچاه بناواهیک دیراری را نیاز در نظار بریاریک ،لایار پنجما هاک م تواناا
وجااود داشاااه باشااا و ون مااائولی پریری 5اساا
بهدس ا

وورد مااائوپ اس ا

ونااا و نراار
رردی اهمی

مثب ا

و بایااا تلااا

یعناا راارد در قباااپ ونچااه م

واهااا

ونااا در ارتبااا گاااپ منا ااص ااود را ااو

در او ایجاااد ون اا بنااابرای  ،تنهااا ااود راارد و رساایان بااه واسااار

ناارد بلکاه «دیراری» نیاز مهاک اسا

از اقوام باه میهماان ررااه اسا

باهینوان نموناه ،راردی باه منازپ یکا

و اتااب از ناور مناساب بر اوردار نیاا

وی باات رودربایاااا وااه بااا میزبااان دارد نم توانااا در واس ا

در ایا شارایر

ااود را مااااییک مطاارم

ونااا بنااابرای  ،غیرمااااییک م گویااا« :هااوا چااه زود تاریااک م شااود» چنانچااه میزبااان
زبااارکر ایاا جملااه وااه ن اااندهناۀ تفکاار پ اا
رمزگ ای اتفاب م ارااا و پا
اس ا

وااه مااا م

ایاا یبااارت زبااان

از ون مکالمار مار ر شاک م گیارد تفکار ایا جملاه ایا

ااواهیک میزبااان چاارا را روشاا ونااا زباهن ا

یبارت زبان م پردازد و ررد گوینااه باا توجاه باه ررهنا
وه اگر ماااییک در واسا

اساا

را بفهمااا

ون بااه ررهناا

پ اا

اود ایا گوناه ت اور م وناا

اود را مطارم وناا ،منا اص ناراگا

م شاود پا

زباهنا

1. fluency
2. accuracy
3. complexity
4. agency
5. accountability
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ای ا جملااه زبااان غیرمااااییکگو اس ا
ونی اا» تاارجیح داده اس ا
ون بی ااار گاا

و راارد بااهجااای بیااان مااااییک «چرا هااا را روش ا

در واس ا

بیان ونا زباهیجان ای جملاه مثبا
دیااااری اساا
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ااود را باارای جلااص ررااای
اسا

و رارد ممکا اسا

منا ااص غیرمااااییک

ناراگا

(تاریااک) و زمااان وااه راارد در واساا

ن اود زبااگواغ
م ونااا چاارا

روش ا شااود لما ا اتفاااب نم اراااا و راارد وارد رضااای گروا ا نم شااود بااه ور ول ا
براسااغ روانشناسا گفامااان  ،9وااربرد زبااان ،گفامااان اسا
واربرد ون اس

واه ساا

تاارین و اجاماای پیااا وارده اسا

ای ا اساااغ ،اگاار زبااان را یااو ،وناایک ،واقعیا
ایایاااد باار ون اسا

و گفامااان شااکل از زبااان و
(اساکناری )9913 ،بار

ت ییاار پیاااا واهااا واارد در ایا نظریااه

وااه هیجااان پایاااهای روانشاانا ا اسا

و سااا ااری اجامااای دارد

بنااابرای  ،باارای پ بااردن بااه اگااس اات ارااراد بایااا یملکاارد و رراااار ونهااا را در مااوقعیا
اگااس ا ساانجیا (بیلی ا  )9119 ،3در واق ا م تااوان گف ا

روان در زبااان موجااود اس ا

و زبااان نیااز تفکاار و هیجااان را در درون ااود دارد از سااوی دیراار ،زبااان ررهناا
هاا

وااه از ناا های گرشاااه بااه مااا بااه ارث رساایاه اسا

مبای بااررهنر اسا

نیااز

بر ا از قااام های زبااان

و بر ا مباای باهررهنر و اینکاه چرونااه باا راارد میابا صاازب

وناایک باار گاااپ او و ت ییاار نراار

او تاای یر بااایاری دارد بنااابرای  ،روان را بایااا در زبااان

پیاااا واارد و ون را بااه دیرااران ومو ا

وااه وشاانای بااا الرااوی زبااام ز ای ا راه را تاااهی

م ونا
 .7نتیجهگیری

باارای برقااراری ارتبااا ماار ر بااا دیرااران ،اراازون باار راههااای برقااراری ارتبااا ماار ر و
رسیان باه ق اا و واسااههای راردی (تاوانی ارتباا

) ،بایاا باه تاوانی درماان زباان

9

(زبان برای زناگ بهار) نیاز توجاه وارد ،باای معناا واه گوینااه بایاا ارازون بار اود ،باه
منا ص ،تفکرات ،هیجاناات ،گاواغ و ررهنرا واه وی بااان تعلات دارد نیاز توجاه وناا
1. discursive psychology
2. Billig
3. linguo-therapeutic competence
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بایا توجه داش

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ سوم

زباان در تولیاا هیجاان و بااار ررهنرا نیای مهما دارد از ایا منظار،

اناانها موجاودات اجاماای هااانا واه تعاما اجاماای مورات ونهاا باا یکاایرر باه ور
مااااییک بااه توانااای ونهااا در درن و رهااک ررویناااهای شاانا ا و هیجااان وابااااه اس ا
(ولااک و همکاااران )3002 ،9و مورااویات وااه هیجانااات راارد را درگیاار م وننااا ،بهااار در
ااا ر راارد م ماننااا و در م ااز نیااز راگ ا تر پاارداز
دیراار بایااا در نظاار داش ا

م شااونا (اشاانر )3000 ،3از سااوی

وااه توجااه هیجااان  9ارااراد (میاازان تمای ا بااه م اااهاه و ب ا

هیجانااات) ،ورااوم هیجااان ( 4توانااای رهااک و ت اانیص هیجانااات) و غیااره ررهن ا مزور
هاانا و از جامعهای به جامعر دیرر مافاوت م باشنا (پییقام و شایااه)3099 ،
از ای رو ،در مکالماات بهاار اسا

هیجانسانج زباان صاورت گیارد و گوینااه بایاا

ن انههای هیجان را رصا ونا تا بااناا ویاا مکالماه را بایاا اداماه باهاا یاا یار؟ در واقا ،
بااا معررا الرااوی زبااام ز از هیجانااات در زبااان (زباهیجااان) ،تفکاار پ ا
توجااه بااه ترتیااص و ترویااص گااواغ و در نظاار گااررا ررهناا

یبااارات زبااان ،

بااوم م تااوان باارای

اقنا گری و رسیان به واساهها اسافاده ورد:

شکل  .۵مؤلفههای مؤثر در اقناعگری
1. Völlm et al.
2. Ochsner
3. emotional attention
4. emotional clarity
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از ونجا وه هیجاناات نیای مهما در روابار دارناا ،تای یرات هیجاان واژگاان م تواناا
باان الاولنا

هیجاان  9در نظار گررااه شاود واه گوینااه بایاا بااناا در چاه زماان از چاه

واژگااان بااا بااار هیجااان مثبا

یااا منفا اسااافاده ونااا بااای معنا وااه چنانچااه از جملااات

منف برای رردی اساافاده م وناا ،بایاا بااناا واه همزماان بارای نث واردن ایا جملاات،
از واژگااان بااا بااار هیجااان مثب ا

نیااز اسااافاده ونااا پروارااح اس ا

وااه در مااایر ارتبااا

موراات و تی یرگاارار بااازی بااا هیجانااات نیاای مهم ا ایفااا م ونااا و بای ا

ساالام

روان و

ن ا ارراد م شود گویناۀ مورات م داناا چاه زماان در مکالمار اود جاای باشاا و چاه
زمااان از ماازام و نااز اسااافاده ونااا و تلااا
تنظیک ونا گاه لاازم اسا

م ونااا گفامااان ااود را براساااغ منا ااص

بارای برقاراری ارتباا مار ر باا منا اص همراام شاا و ساری

گفاه و سایر مرلفههای ولام را برگاص منا ص تنظیک ورد
بایااا توجااه داش ا

وااه واونیهااای هیجااان در ارتبااا مااااییک بااا میاازان درگیااری

گااواغ هاااانا (پییقااام و شایااااه )3099 ،بنااابرای  ،توجااه بااه ساابکهای گااا
ترجیزاا ارااراد نیاای مهماا در برقااراری ارتبااا دارنااا و باات مفهااوم نااابی
(پییقااام ،جاااجرم و شایااااه ،)3092 ،گااواغ م توانااا شاانا
واقعی

دنیای وناان را تزا

گااا

3

ارااراد را ناااب ونااا و

تای یر قارار دهاا بار ایا اسااغ ،وگااه از هیجاناات واه در

نایجر درگیری گواغ منالاف باهوجود م ویناا نیاز در یاک رابطاه مهاک هااانا (پییقاام
و شایااااه )3099 ،باات مفهااوم نااوازۀ گا ا ( 9پییقااام ،ابراهیم ا و با بائیااان)9918 ،
گویناه برای برقراری ارتباا مار ر تلاا

م وناا باه گاواغ پنجگانار منا اص توجاه وناا

و سع م وناا شارایط راراهک وناا تاا ایا گاواغ ارراا شاونا پرواراح اسا
تلااا

هرچاه

ونااا گااواغ بی اااری از منا ااص درگیاار ونااا ،رابطاار وی از نااو گااواغارزوده

4

(پییقاام )3098 ،واهااا بااود و بات نظاار ویاازن و اشامی  )3009( 5بااا درگیااری گااواغ

1. emotional seesaw
2. sensory relativism
3. sensory stroke
4. thick-slice sensory
5. Isen & Shmidt
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بی ار ،بنی وسای تری از م از درگیار م شاود و ایا امار باه یاادگیری و برقاراری ارتباا
واروماتر منجر واها شا
از سااوی دیراار ،در راساااای همااال اگااس ا ( 9جاااور )3092 ،3چنانچااه رااردی ااود
را بااهجای منا ااص براارارد و گالااات هیجااان ِ او را درن ونااا ،درن نیااات ،واساااهها،
هیجانااات و گالااات ارااراد ساابص م شااود وااه در رواباار سااوءتفاهک وماااری اتفاااب بیفاااا و
تعاملااات مورااتتر انجااام شااونا همچناای  ،توانااای ِ در نظاار گااررا زاویاار دیااا دیرااران
م شود اراراد باه جهاان از دیااِ ساایری بنررناا و قاادر باه درن نیطاهنظر وناان نیاز

بای
باشنا

به ور ول بایا به ایا مهاک اشااره وارد واه زباانورزی (چراونر اساافاده از زباان در
ولااام) و دووراساایون/زینارری زبااان  9در برقااراری ارتبااا ماار ر بااا دیرااران گااائز اهمی ا
اسا

و م توانااا در پاوهیهااای وتا بی ااار مااا نظاار قاارار بریاارد در زبااانورزی ،توجااه

بااه یملکردهااای گااا  ،هیجااان و شاانا ا یناصاار پیرامااون ،ت ااویر جااام تری از
مکالمااات و ویفیاا

رواباار ارائااه م دهااا و نبایااا از ونهااا غاراا بااود وااه ایاا اماار در

راساااای پاااوهی دان )3000( 4و تاماااون ،وراواار و مااارواو )3090( 5اساا

وااه معایانااا

گااواغ نیاای رراتااری از شناسااای جهااان ریزیک ا دارنااا و ادغااام ونااان بااا هیجانااات در
شاانا

اناااانها تاای یر بااازای دارد دووراساایون/زینارری زبااان و تاازیی ولااام نیااز

هویا

و اساااعااد زبااان ارااراد

و شن اای

ارااراد را ن ااان ما دهااا وااه ری ااه در هااو

دارد و بااا تیویااا باار وااارورد اصاال زبااان ،بایاا

جاارا

شااان ون م شااود اسااافاده از

رکرومیاازی ،2هیجااانومیزی ،9ررهناا ومیزی 8و گ ومیاازی از جملااه راهکارهااای هاااانا
وه با توجه باه تفااوتهاا و ارز هاای ررهنرا از جامعاهای باه جامعار دیرار مافاوتاناا
1. affective empathy
2. Javor
3. language decoration
4. Dunn
5. Thomson, Crocker, & Marketo
6. cogbination
7. emobination
8. culbination
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و م تواننااا در دووراساایون/زینارری زبااان مااا نظاار قاارار بریرنااا از ای ا رو ،بایااا توجااه
داشاا

از ونجااا وااه ارااراد دارای تجااار

گااا و هیجااان منالااف از مفاااهیک پیرامااون

ود هااانا ،یباارات زباان واه باهواار ما روناا بایاا باهگوناهای باشانا واه در منا اص
گ

و هیجان مثبا

تولیاا ونناا و در نظار گاررا الراوی زباام ز در ایا راسااا مثمر مار

اس
کتابنامه
اساکناری ،م ( )9913بررسا نیی و اهمی

رو

تزلی گفامان در قلمرو روانشاناس گفامان

اناازهگیری تربیا 89-25 ،)94(4 ،

پییقام ،ر ( )9919معرر «زباهن » بهینوان ابزاری تزولررا در ررهن واوی زبان مطالعات زبان و
ترجمه23-49 ،4 ،
( )9911معرر الروی ارتبااا

پایایقااام ،ر و ابراهیم ،

مر ِر تاااری

در پرتو وموز

هَیَجامَامزور مطالعات زبان و ترجمه29-99 ،)9(59 ،
پییقاام ،ر  ،و ابراهیم ،

(زیرچاا ) زبااهنا

مطاالعهای در ژنهای ررهنر ایرانیان م اااها:

انا ارات دان راه رردوس م ها
پییقام ،ر  ،ابراهیم ،

 ،شاعیری ،م ر  ،و در

ان،

(زیرچا ) معرر زباهیجان بهینوان گلیر

مفیودۀ قومنراری ارتبا  :مکم الروی  SPEAKINGهایمز جااارهای زبان
پییقام ،ر  ،ابراهیم ،

 ،و با بائیان ،م غ ( )9918رویکردی نوی به روانشناس وموز

زبان

م ها :انا ارات دان راه رردوس م ها
پییقاام ،ر  ،باا بائیان ،م غ  ،و ابراهیم ،

(زیرچا ) واربرد دوزبانر و دوزبانر واربردی

تهران :انا ارات بنیاد سعای

پییقام ،ر  ،با بائیان ،م غ  ،و ناوری ،ل ( )9913تزلی انایادی و واربردی نظریههای رراگیری
زبان اوپ از پیاایی تا تکوی

م ها :دان راه رردوس م ها

زرقان  ،غ م  ،و ا لاق  ،ا ( )9919تزلی ژانر شاااطح براسااااغ نظریر ونی گفاار ادبیات یرران ،
80-29 ،)2(9
شعیری ،م م ( )9985تجزیه و تزلی ن انه-معناشنا ا گفامان تهران :سم

 شمارۀ سوم،دورۀ پنجاه و سوم
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) معرر الروی هَیَجامَا بهینوان شااایوهای9918(  غ،  و مییم،  ر، پییقام،  غ، باا باائ رااران
29-95 ،)3(53 ،مطالعات زبان و ترجمه

تازههای یلوم

وانان در زبان ارج

واروما برای واهی ارطرا

) نظریر ذه در پرتو مطالعات ی صشنا ا9913(  و،  و رم بنارو،  و،مزمازاده
99-38 ،50 ، ای ا
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دربارة نویسندگان
رضددا پیشقدددم اسااااد گااروه زبااان انرلیااا و روانشناساا تربیااا دان ااراه رردوساا
م ها اس

پاوهیهای ای ان بی ار در گوزۀ هَیَجامَا ،زباهن

و نوازه اس

شددیما ابراهیمددی اساااادیار گااروه زبااان و ادبیااات رارس ا (گاارایی ومااوز
اس ا

پاوهیهااای ای ااان بی ااار در گااوزۀ ومااوز

رارس زبانان ،هَیَجامَا و زباهن

اس

زبااان رارس ا )

زبااان رارس ا بااه غیررارس ا زبانان و

