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 .1مقدمه

زبددان بددهعنوان اصددل تریا وسددیل ارتودداط میددان مددردم ،بیددش جیای ناپددذیر رهتددار
انسدان اسد

سدینوران از زبدان بده منتددور انت دا اه دار ،احساسدات ،عواطد  ،م اصددی و

بواسددتهها بددود بهددره م برنددی (بنویلددایا )9191 ،9ونددهها میتلدد
طری دد کدده در زنددی

زبددان بدده هددر

روزمددره پییددیار شددونی ،دنیددای از معددان و م،دداهیم را بددهوجود

م آورنی وقت بدا معدان و م،داهیم میتلد
بودتان آ اه بوده و در تلدا
کلام بود م باشیی ،هرهند

زبدان مواجده م شدویی ،وقتد از منتدور کلدام

بدرا ایجداد پد ارتوداط بدا دیگدران بدرا رسدانین منتدور
همدان چید

اسد

کده بده آن احتیدا داریدی زبدان از طرید

سیسددتم آوایدد  ،انسددانها را بدده هددم مددرتو م سددازد و هرهندد
م کنددی در واقددع هرهن د

ایددا روابدد را ت ویدد

در زبددان نجانددیه شددیه و زبددان مملددو از هرهن د

اس د

(اَ ِددر،9

)9111
تعاری

وندا ون از هرهند

ارائده شدیه اسد

بدرا نمونده ،بدراون )9111( 9هرهند

را بسددتر بددرا اهددراد جامعدده م دانددی کدده در آن چگددونگ انییشددیین ،احسددا کردن و
ارتواه با دیگدران را م آموزندی کید  )9199( 1نید در تعری،د نمدادیا هرهند
ارز

را قداب از

و باور مردمان جامعده معرهد م کندی کده عدادات ،رهتدار و اعت دادات مشدتر آنهدا

را بدده تیددویر م کشددی در بیددان مت،دداوت ،واژۀ هرهندد
هنجارهای اطلا م

بدده قددوانیا ،آداب و رسددوم ،و

دردد کده االودات تلدویل و مجداز بدوده و بدر رهتارهدا شیید و

اجتماع اهراد ح مهرما هستنی (کِی ِس)9191 ،1

1. Bonvillain
2. Agar
3. Brown
4. Keith
5. Kecskes

بررس تطوی

مطالعات انجامشیه در حوزۀ زباهن

ارتودداه تنگاتندد
ی ددییگر دانس د

هرهندد

9

و زبددان بدده ونددها اسدد

از آنجددای کدده هرهن د

مددردم هددر جامعدده در زبددان آنددان نجانددیه شددیه

اسدد  ،یدداد یر زبددان موجوددات هرا یددر هرهندد
(پیشقدددیم ،دربشدددان و عطدددای  )9911 ،درهمتنیدددی
همپوشددان

سددتردۀ میددان آنهاسد

کدده نم تددوان آن دو را جددیا از
مسددتتر در آن را هددراهم م سددازد
زبدددان و هرهنددد

نشددداندهنیۀ

(ریسددا ر9199 ،9؛ وارداف )9191 ،9کدده موجد

شددیه

ایددا دو واژه معدداد هددم بددهشددمار بیاینددی در ایددا راسددتا ،پیشقددیم ( )9919بددا ت یدده بددر
 ،)9111 ،9191( 1نتریدد جوددر 1و نسددوی

ت ،ددرات هالیددی  ،)9111 ،9191( 9ویگوتسدد
زبددان  1س د یر-ورف )9111( 9کدده زبددان و هرهن د

را دو ج د

نا سسددتن م داننددی ،م،هددوم

«زباهند »( 1زبدان هرهند ) را معرهد کدرد بده ع یدیۀ و  ،رابطد میدان زبدان و هرهند
رابطها دوسدویه اسد
هرهن

بدیان معندا کده زبدان ندهتنها نمایدانگر هرهند

در اسارت زبدان اسد

اسد

بل ده داه

از ایدا رو ،هر ونده ت ییدر در زبدان م تواندی هرهند

را بدا

د ر ون و چالش روبهرو سازد
در سددا ها ابیددر پژوهشهددا متعددید بدده تللیدد زباهن هددا میتل،دد از قویدد
قسددم ،دعددا ،ن،ددریا ،ل دد

(حدداج ) ،نمدد دانم ،ندداز کددردن ،مردسددالار  ،بلددات لی، ،

مقو نگر و ایره پردابتهاندی ،ولد جدا پژوهشد کده بده بررسد تطوی د ایدا قوید از
م الات ب ردازد ،بال بهنتر م رسی از ایدا رو  ،پدژوهش حاضدر بدر آن اسد
پژوهشهدا انجامشدیه در زمیند زباهند
آنان ب ردازد و در پایان بر اهمید

تدا بدا مدرور

بده مدرور چدارچوب نتدر  ،پی دره و یاهتددهها

اسدت،اده از الگدو م،هدوم ِ تللید زباهند  1کده توسد

پیشقیم ،ابراهیم و دربشان ( )9191معره شیه صله بگذارد

1. Risager
2. Wardhaugh
3. Halliday
4. Vygotsky
5. linguistic determinism
6. linguistic relativism
7. Sapir & Whorf
8. cultuling
9. the conceptual model of cultuling analysis
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 .2پیشینۀ پژوهش

بیددش پیشددینه بددا ت یدده بددر ت ،ددرات و هرضددیهها موجددود بدده ارتودداه تنگاتند

میددان

م،هددوم «زباهند »« ،تج یدده و تللید زباهند » 9و چارچوبهددا

زبدان و هرهند  ،تعرید

نتر برا تج یه و تللی زباهن

م پردازد

 .1 .2همبستگی زبان و فرهنگ

ارتودداه میددان زبددان و هرهن د

موضددوع اس د

کدده همددواره مددورد توجدده پژوهشددگران

حددوزۀ مردمشناس د  ،جامعهشناس د  ،هلسدد،ه و زبانشناس د بددوده اس د

زبددان و هرهن د

آنچنددان در هددم ددره بوردهانددی کدده نم تددوان آنهددا را جددیا از هددم متیددور شددی (بددراون،
میددان زبددان و هرهنددد

 )9111رابطدد تنگاتندد

نشدداندهنیه هم وشددان آنددان اسددد

(رسددتمبیک ت،رش د و رمنددان واسددوکلائ 9919 ،؛ کددرامش )9199 ،9زبددان تنهددا بیش د
از هرهند

نیسد  ،بل ده ا در هرهند

زبددان پایدد اصددل آن اسدد

(لددادو )9111 ،9در همددیا راسددتا کددرامش ،کددیا و مددوره

( ،) 9111زبان را معاد هرهند
معناس
از هرهن

که که هرهن

را همانندی مجموعدها درهدمتنیدیه در نتدر بگیدریم،

و هرهند

1

را برابدر زبدان جامعده معرهد کردندی ایدا بدیان

بدا تمدام ابعداد و سدابتار زبدان مدرتو بدوده و هدی بزعدی از زبدان

آن زبان جیا نیس

هرضیهها متعید در مورد هموسدتگ زبدان و هرهند
م تددوان بدده هرضددی نسددوی

بیدان شدیه اسد

در ایدا بدیا

و جوددر زبددان سدد یر-ورف ( )9111بددهعنوان اساسدد تریا و

چالش تریا هرضدیهها هموسدتگ زبدان و هرهند

اشداره کدرد در هرضدی نسدوی

سد یر و ورف بدده رابطد تنگاتند

زبددان ،ت ،ددر و هرهند

طری زبان بر طرز ه ر اهراد اثر م

دذارد ایدا مل دان همیندیا بدا معرهد تد قدو جودر

زبددان  ،ددام هراتددر از هرضددی نسددوی
بددیون زبددان مم ددا نیس د

پردابتدده و معت ینددی هرهند

زبدان ،
از

ذاشددته و ا عددان م کننددی کدده ت ،ددر و انییشددیین

هرضددی جوددر زبددان عوددارت اسد

از این دده انسددانها در نتددام
)1. cultuling analysis (CLA
2. Kramsch
3. Lado
4. Kramsch, Cain, & Murphy

بررس تطوی
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ت ،ر نهتنها تل

1

تأثیر زبان بدود هسدتنی ،بل ده ایدا ت ،درات توسد زبدان تعیدیا م شدود

(واعت د  )9919 ،س د یر-ورف ( )9111معت ینددی دنیددا
سابته م شود بیانمعنا که اهراد ،جهان را براسا
لی اف )9119( 9نی معت دی اسد
هرهن د

پیرامددون براسددا

زبان بوم بود در م کننی

زبدان الهدامبیش رهتدار اهدراد اسد

مددردم جامعدده بایددی بدده بررس د و تللی د زبددان آنهددا پرداب د

پیشقددیم ( )9919معت ددی اسدد
آش ار سازد ایا بیان معناسد

دنیددا

زبددان

موشدد اه در زبددان م توانددی هرهندد

و بدرا شدناب
در همددیا راسددتا،
مزسددتَتِر در آن را

کده م ولدهها زبدان و هرهنگد آنچندان در هدم تنییهاندی

که واکاو در یدک زبدان مدا را از ظراه هدا هرهنگد آن آ داه م کندی و ام دان شدناب
هرچه بهتر مسدائ هرهنگد را هدراهم م سدازد براسدا
م تددوان دو جد

نا سسددتن دانسد

ایدا هرضدیهها زبدان و هرهند

را

کدده م تواننددی بددر شددیوۀ بیددان و بربددورد اهددراد تددأثیر

بس ای بگذارنی (رییاردز و اشمی )9119 ،9
 .2 .2زباهنگ و تحلیل آن

در راسددتا ارتودداه تنگاتندد
م الددها بددا عنددوان «معره د زباهندد

و نا سسددتن زبددان و هرهندد  ،پیشقددیم ( )9919در
بددهعنوان اب د ار تلددو را در هرهن کدداو زبددان»

م،هددوم «زباهن د » را مطددرد نمددود او هرهن د

مسددتیر

(زبان هرهن د ) و علددم بررس د آن را «هرهن کدداو
متشدد

از واکدداو

زبددان را زباهندد

زبددان» نامیددی .زباهن هددا کدده بددود

از چنددییا عوددارت زبددان م باشددنی ،هنگددام کدده در کنددار هددم قددرار یرنددی،

«هرازباهندد 9هددا» را تشدد ی م دهنددی (پیشقددیم ،9919،ص  )19هرازباهن هددا ضددما
ترسیم شما کلد یدک هرهند  ،زباهن هدا زیرمجموعد بدود را نید مدییری
(ش

 )9پیشقیم با معره ایا م،داهیم سدع کدرد رابطد دوسدویه میدان زبدان و هرهند

را نشان دهدی او معت دی اسد
هرهن

م کنندی

«ندهتنها زبدان نمایدانگر و تجلد هرهند

اسد

بل ده داه

در بنی زبان اس » (پیشقیم ،9919،ص )11

1. Lakoff
2. Richards & Schmitt
3. metacultuling
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شکل  .1شمای کلی از ارتباط میان زبان و فرهنگ (پیشقدم ،1931 ،ص)85 .

پیشقددیم ،ابراهیمدد  ،ناج میددیان و دربشددان ( )9191در وصدد
شددناب

زباهن هددا موجددود در زبانهددا میتلدد

بررسدد و

اهمیدد

بیددان م کننددی کدده شناسددای

زباهن هدا موجدود بده مدا ایدا ام دان را م دهدی کده عدادات هرهنگد نادرسد
بددویش را بشناسددیم و آنهددا را بددا عددادات
جایگ ین رهتارهدا هرهنگد درسد

جامعد

پسددنیییه جددایگ یا کنددیم ایددا پژوهشددگران

بدهجدا رهتارهدا هرهنگد نادرسد

را کده تعدال

زبان و هرهنگ را در بر دارد« ،بِههرهنگ » 9م نامنی
پیشقددیم و هم دداران ( )9191در ادام د تشددریا اهمی د

زباهن هددا ا عددان م کننددی کدده

شناسای زباهن ها برقرار روابد مدرثر بدا سدایر جوامدع را رقدم م زندی و عدیم شناسدای
آنهددا ،سددو

ش سد

ارتودداه م شددود بددرا مقددا  ،هددرد را در نتددر بگیریددی کدده قیددی

برقرار ارتواط موهد بدا ویشدوران ایراند دارد چنانیده ایدا هدرد هرهند

جمدع رای

9

1. euculturing
2. collectivism

بررس تطوی
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ایرانیان و زباهن ها مربدوه بده آن را نشناسدی و در روابد بدود تدا حدی زیداد از ضدمیر
او شدیص اسدت،اده کندی ،بده میاطد

او حدس بوشداینی دسد

نیواهدی داد و ش سد

ارتواط رخ بواهی داد

در راسددتا بررسدد عوامدد مددرثر در ارتودداه موهدد  ،پیشقددیم ( )9191در کتدداب 919
م،هوم آموزشد

9

دام هراتدر از الگوهدا موجدود برداشدته و الگدوی بده ندام «زبدام » 9را

معره د کددرده اس د

ایددا الگددو کدده زبددان را اب د ار مددرثر بددرا ت ییددر رهتددار و عددادات

م دانددی ،م،دداهیم «زبدداه ر»( 9شددناب
«زبدداحوا »( 1حددوا

و ت ،ددر در زبددان)« ،زباهَیَجددان»( 1هیجددان در زبددان)،

در زبددان) و همینددیا «زباهندد » (هرهندد

م شدود همددانطور کدده در شد

در زبددان) را شددام

 9دیددیه م شددود ،پیشقدیم و ابراهیمد ( )9911معت ینددی

از طرید بررسد کارکردهدا کلددان م د در زبدان و ارائد تیدویر مت،داوت و منسددجم از
آن ،ایا الگو ،برقدرار روابد موهد بدا دیگدران را تسدهی م کندی در ح ی د  ،ایدا الگدو
اهددراد را قددادر م سددازد بددا بهره ددرهتا از ک د کارکردهددا م د و سددابتار مربددوه بدده آن
ارتودداه بددوب بددا میاطوددان برقددرار کننددی براسددا
زباهن د

الگددو زبددام  ،پرواضددا اس د

کدده

بددهعنوان ی د از زیرمجموعددهها اصددل ایددا الگددو ن ددش بس د ای در برقددرار

ارتواه مرثر ای،ا م کنی

1. 101 educational concepts
2. brainling
3. cogling
4. emoling
5. sensoling
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دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ چهارم

مطالعات زبان و ترجمه

شکل  .2الگوی زبامغز و زیرمجموعههای آن (پیشقدم و ابراهیمی ،1933 ،ص)3 .

زبان اه به هرهن
حام د
اس

هرهن د

جدان م دهدی و هرهند

بشددر اس د

و هددر هرهن د

داه زبدان را شد

م دهدی .زبدان ب شدک

«میمهددا هرهنگ د » 9را در بددود جددا داده

میمها که بهمقاب ژنهدا عمد م کنندی ،بدا زبدان منت د م شدونی و از نسدل بده نسد

دیگر امتیاد م یابنی میمها کده همیدون ژنهدا بدوب و بدی دارندی داه ا در کشد
نشونی ،آلود

ها هرهنگ را در پ بواهنی داش

ابتلاه زبان و هرهند

در واژۀ زباهند

و کنتدر

(داوکین )9111 ،9

بدهبدوب بیدان شدیه اسد

پیشقدیم ،ابراهیمد

و دربشان ( )9191ا عان م دارنی بدا توجده بده این ده زباهن هدا بده م،داهیم هرهنگد بدارز
هر زبان اشاره دارنی ،واکداو آنهدا م تواندی ههدم و در هرهنگد اهدراد را اهد ایش دهدی
بهعوارت دیگر ،همان ونه کده در تللید
تأثیر آن در کلام هستیم ،در تللید زباهند
باشدیم همان ونده کده در تللید

،تمدان انت داد  9بدهدنودا یداهتا روابد قدیرت و
نید بایدی بدهدنودا پیدیاکردن میمهدا هرهنگد

،تمدان انت داد  ،بدهدنودا آ اهسداز و ت ییدر ،تمدان
1. cultural memes
2. Dawkins
3. critical discourse analysis

بررس تطوی
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هسدتیم ،در تللید زباهند
زباهنگ تلا

1

نید بایدی بدهدنوا آ اهسداز و ت ییدر هرهنگد باشدیم تللید

دارد از طری شناسدای میمهدای کده بدا زبدان در قال هدا میتلد

م شونی ،ژنها معیدوب را شناسدای و اسدتیرا کندی و آ داه مدردم را نسدو
بالا بودرد همیندیا بدر آن اسد

منت د
بده آنهدا

تدا در صدورت نیداز پیشدنهادهای بدرا مهنیسد و ت ییدر

ژنها معیوب ارائه دهی
 .9 .2چارچوبهای نظری برای تجزیه و تحلیل زباهنگ

بدهطور کلد سدده الگدو بددرا بررسد زباهن هددا میتلد

وجددود دارد کده عوارتانددی

از:


الگو  SPEAKINGهایم )9119( 9



الگو ویرایششیۀ هایم ()E-SPEAKING



الگو م،هوم ِ تللی زباهن

ی دد از زیرشددابهها قومنگددار در مطالعددات تللیدد
،تار 9اسد

،تمددان و کلددام ،قومنگددار

کده بدا پیوندی زبانشناسد و مسدائ قومنگدار توسد هدایم در سدا 9119

مطرد شدیه و بده واکداو و مطالعد چگدونگ کداربرد زبدان بدا توجده بده هرهند
پردابتدده اسدد

جامعده

در ایددا نتریدده ،چگددونگ تددأثیر روابدد اجتمدداع حدداکم بددر اهددراد در

انتیدداب و سدداب

وندد زبددان بررسدد شددیه اسدد

(شدد رای  ،مطیددع و صدداد زاد ان،

 )9911با اهمی یاهتا ن دش ارتوداه در تعاملدات روزمدره ،ایدا ندام بده قومنگدار ارتوداه
ت ییر یاه

9

که بده بررسد ت،اوتهدا هرهنگد اهدراد جوامدع وندا ون از منتدر چگدونگ

اسدت،اده از زبدان در باهد

م پدردازد ایدا م،هدوم کده بدر نتدر جیای ناپدذیر هرهند

ارتواطددات اسددتوار اسدد  ،زبددان را موضددوع هرهنگدد م دانددی کدده در باهدد

و

اجتمدداع

است،اده م شود هایم ( )9119بدا الهدام از ایدا م،هدوم و بدا در نتر درهتا ن دش ارتواطدات
و تعاملددات اجتمدداع

از طری د

زبددان و همینددیا بددرا قاعیهمنددی کددردن رویددیادها

1. Hymes
2. ethnography of speaking
3. ethnography of communication
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،تار  ،مجموع عوامل را کده ن دش مهمد در تعاملدات میدان اهدراد ای،دا م کنندی ،معرهد
کدرد او معت دی اسد
هستنی روییادها

در قومشناسد ارتوداه ،ایدا عوامد در تعویدر معندا

،تمدان دبید

،تار از نتر هدایم همدان «تعامد اجتمداع اهدراد اسد

کده زبدان در

آن ن دش بسد ای ای،دا م کندی و قدوانیا حداکم بدر تعاملدات اجتمداع را معدیا م سدازد»
(رسدتمیان و طواطودائ  ،9911 ،ص  )99در ایدا رویدیادها عدوامل مانندی موقعید

،تده،

اهیاف ،ته و اطلاعات کده میدان اهدراد شدرک کنندیه در م المده رد و بدی م شدونی ،حدائ
هسدتنی ایدا عوامد بده  91مرل،ده در قالد

اهمید

هشد

زیرمجموعده ت سدیم شدیهانی و

هایم ( )9119مجموع ایا عوام را به ابتیار  SPEAKINGنامییه اس
شدان ده مرل،د مدرثر در تللید
ملتدددوا

،تمدان و بررسد م المدات عوارتاندی از :شد

پیدام،

پیدددام ،موقعیددد  ،صدددلنه ،سینگو هرسدددتنیۀ پیدددام ،بطدددابکنندددیه،

شدنونیه دریاه کننیه حندار ،میاطد  ،دسدتاورد ،هدیف ،للدا ،مجدرا ارتوداط  ،اندوا
،تده ،هنجارهدا تعاملدات ،هنجارهدا تعویدر و ت،سدیر و ژانرهدا کده هدایم آنهدا را در
هشد

زیرمجموعد کلد

بدهصدورت زیدر ت سدیمبنی کدرده اسد

(پیشقدیم ،ابراهیمد ،

شعیر و دربشان ،در حا چاپ):
 9موقعیدد

( :)Sموقعیدد

اشدداره بدده «زمددان»« ،م ددان» و بددهطورکل «موقعیدد

هی ی د » و جنودده ها هی ی د
ک د  ،موقعی د

،تمددان ماننددی چیددیمان و عناصددر ظدداهر دارد در

،تمددان بدده دو ددروه عموم رسددم و بیوص ایررسددم ت سددیم

م شود ( ام رز 9و هایم )9199 ،
 9شددرک کننی ان ( :)Pبدده همدد اهددراد کدده در ،تگددو شددرک

م کننددی ماننددی

سدددینگو-شدددنونیه ،بطابکنندددیه-بطابشدددنونیه و هرسدددتنیه -یرندددیه و دارا
ن شهددا اجتمدداع در ،تگددو هسددتنی ،شددرک کننیه ،تدده م شددود بددا توجدده بدده
وضعی

قیرت و هاصدله ،شدرک کننی ان در یدک ،تمدان بده چهدار دروه همتدراز

و رسددم  ،همتددراز و صددمیم  ،نددابرابر و رسددم و نددابرابر و صددمیم ت سددیم
م شونی (هایم )9199 ،
1. Gumperz

بررس تطوی
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 9هدددیف ( :)Eهدددیف کلددد

99

،تمدددان و هدددیف هدددر یدددک از شدددرک کننی ان

(کولتارد)9111 ،9
 1ترتی

،تمدان ( :)Aترتید

،تمدان اقدیامات توسد

کده زمینده

ویندیه اسد

را برا اقیام توس شنونیه مهیا م سازد (جانستون و مارسلینو)9191 ،9
 1للددا ( :)Kللدددا شددرک کننی ان در ،تمدددان مم دددا اسدد
موقعیدد

متناسددد

بدددا

،تمددان جددی  ،طعنددهآمی  ،ه دداه  ،دوسددتانه ،بیددمانه ،همددیرد یددا

تهیییآمی و ایره باشی (وارداف)9191 ،
 1اب د ار ،تمددان ( :) Iاشدداره بدده زبددان ،ددویش و نددو مجددرا ارتودداط دارد کدده
وینیه برا برقرار بدا میاطد

از آن اسدت،اده م کندی ابد ار ،تمدان بدهطور کلد

به دو دست نوشتار و ،تار ت سیم م شونی (جانستون و مارسلینو)9191 ،
 9قددوانیا ،تمددان ( :)Nقددوانیا ،تمددان ،رهتارهددا بدداص مشییددههای هسددتنی
که به یک ،تمان نسو
 1نددو

داده م شونی (هایم )9199 ،

،تمددان ( :)Gژانددر بدداص زبددان (شددعر ،اهسددانه ،داسددتان ،ضددربالمق ،

دعا ،بطابه ،لطی،ه ،م المه و ایره) (ساویلهترویک)9119 ،9
از آنجددا کدده در تعاملددات روزمددره و هرهندد
دارا بددار هیجددان  1مقودد

یددک جامعدده واژ ددان و عوددارات زبددان

و من،دد هسددتنی و ایددا هیجانددات در ت،سددیر هرهنگدد مددرثر

هسدتنی ،پیشقدیم و هم داران (در حدا چدداپ) بزعدی هیجدان

را بده الگدو قومنگدار

ارتوداه اهد وده و آن را بده قدومنگدار هیجدان ارتوداه 1بسد دادندی ایشدان همیندیا بدا
اه د ودن بعددی هیجانددات بدده مرل،ددهها جامعهشددنابت مطردشددیه در الگددو
هایم  ،آن را به الگو  E-SPEAKINGت ییر دادنی (ش

SPEAKING

)9

1. Coulthard
2. Johnstone & Marcellino
3. Saville-Troike
4. emotional load
5. emo-ethnography of communication
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 ،پیشقدیم و هم داران (در حدا چداپ) بدا معرهد م،هدوم زباهیجدان هرهنگد

ددام هراتددر از الگددو هددایم برداشددتنی و از ایددا م،هددوم بددهعنوان حل د م ،ددودۀ الگددو
یهدایم یداد کردندی بده هیجاندات کده در پشد
هرهن
هرهنگ

باص مم دا اسد

عودارات زبدان نه،تده هسدتنی و در یدک

معدان منلیدر بده هدرد بدود را داشدته باشدنی ،زباهیجانهدا

،تده م شدود (پیشقدیم و هم داران ،در حدا چداپ) پژوهشدگران بدا اسدت،اده از

ایددا الگددو پیشددنهاد م تواننددی از ت طیددع و مقلددهکردن هرهن د

از هیجددان دور کننددی و

هم مان با بررس رابط زبان ،ت ،ر و هرهن  ،هیجان را نی در تعاملات للاظ نماینی

شکل  .9الگو ( E-SPEAKINGپیشقدم و همکاران ،در حال چاپ)

برا رهدع کدم و کاسدت ها الگوهدا پیشدیا از قوید ن دردابتا بده الگدو هرهنگد ،
در نتددر نگددرهتا حددس و هیجددان و عوامدد ملیطدد زیرسددابت در تللیدد زباهن هددا،
پیشقددیم ،ابراهیمدد و دربشددان ( )9191الگددو م،هددوم ِ زباهندد
نهای ِ تللی زباهن

را بددهعنوان الگددو

معره نمودنی کده بدهنتر م رسدی ایدا الگدو م تواندی بده تمدام ابعداد

زبان  ،هرهنگ و هیجان زباهن ها پردازد (ش

)1

بررس تطوی
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شکل  .4الگوی مفهومی تحلیل زباهنگ (پیشقدم ،ابراهیمی و درخشان ،2222 ،ص)18 .

بددرا طراح د ایددا الگددو ،پیشقددیم ،ابراهیم د و دربشددان ( )9191بدده بررس د عوام د
ملیط زیرسابت از قوید م دان ج راهیدای کشدور ،مید ان ثدروت و بدایر ملد  ،مسدائ
اقتیاد و ایدره پردابتندی (شد

 )1ایدا پژوهشدگران معت یندی عوامد ملیطد بدهعنوان

منشدددأ ت،اوتهدددا در جامعددده ،ن دددش پررنگددد در هرهن سددداز مدددردم آن جامعددده و
شد
زنددی

یر زباهن هددا آنددان دارنددی بددهعوارت دیگددر ،ملیطد را کدده اهددراد جامعدده در آن
م کننددی م تددوان ی دد از ریشددهها شدد

عنیددر اصددل تأثیر ددذار در شدد

یر ت،اوتهددا زبدداهنگ زبددان و

یر و تللیدد زباهن هددا آنددان دانسدد

تعییاکننددیۀ می د ان هَیَجامَددی( 9می د ان مواجهدده ،در یددر حس د نس دو

کدده حتدد

بدده عوددارات و نددو

هیجدان تولییشددیه) ت،اوتهددا هرهنگد و ت،اوتهددا زبدان مددردم آن جامعده نسددو
عوارات و واژ ان اسد
از اهمی

بدده

از ایدا رو ،در نتدر درهتا عوامد ملیطد در تللید زباهن هدا

بالای بربوردار اس
1. emotioncy
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شکل  .8تأثیر عوامل محیطی در تحلیل زباهنگ (پیشقدم ،ابراهیمی و درخشان ،2222 ،ص)14 .

براسددا

الگددو پیشددنهاد ِ پیشقددیم ،ابراهیمدد و دربشددان ( ،)9191مل ددان بددرا

تللی د زباهن هددا ابتددیا م بایس د
باشنی ،سد س بدرا توصدی

از هرهندد

یددک جامعدد زبددان آ دداه کام د داشددته

آن زبدان ،الگدو هَیَجامَدی و الگدو هدایم را مدی نتدر قدرار

دهنی بهطور کلد  ،الگوهدا تللید زباهند

کده در ایدا قسدم

بده آنهدا پردابتده شدی،

به مرور بدا اهد وده شدین ابعداد جییدی از قوید ابعداد هرهنگد  ،حسد و هیجدان کامد تر
شدیه و نهایتدات در الگددو پیشددنهاد پیشقدیم ،ابراهیمد و دربشددان ( )9191ن دداه ضددع
و کم و کاست ها آنها پوشش داده شی
 .9مطالعات انجامشده در حوزة زباهنگ

بددا وجددود این دده زمددان زیدداد از معره د زباهن د

نم

ددذرد ،بددهدلی اهمی د

و ن ددش

زباهن ها در برقدرار ارتوداه مدرثر ،پژوهشهدا متعدید بدهمنتدور شناسدای و واکداو
آنها انجدام شدیه اسد

بدا جسدتجو کلیدیواژۀ زباهند  91 ،مطالعدها کده بده زبانهدا

هارسدد (تعددیاد ،)99 :انگلیسدد (تعددیاد )9 :و هرانسددو (تعددیاد )9 :انجددام شددیه بودنددی،
جمددعآور شددینی از ایددا تعددیاد  91پژوهشدد کدده بدده واکدداو زباهن هددا میتلدد
پردابتدده بودنددی در پی ددرۀ ایددا پددژوهش قددرار رهتنددی بددرا مددرور ایددا پژوهشهددا ،از

بررس تطوی
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چارچوبها نتدر آنهدا ،ندو پی دره و نتدایج آنهدا ،جدیول تهیده شدیه اسد
ابعاد میتل

کده بده

ایا پژوهشها م پردازد (جیو )9

جدول  .1دستهبندی اطلاعات مربوط به پژوهشهای پیشین در زمینۀ زباهنگهای مختلف با تأکید بر
روششناسی و یافتههای آنها
پژوهش

زباهنگ

چارچوب
نظری تحقیق

نتیجه

پیکره

بررسد

،تمانها انجامشیه در هیلمها نشان

داد که کاربرد قسم در زبان هارس بیشتر از زبان
که ایا مسدد له نشدداندهنیۀ

انگلیسدد اسدد
جمع را بودن هرهن

ایرانیان اس ؛ هرچنی ایا

کزنش ،تار چه در زبان هارس و چه در زبان
پیشقیم و
عطاران

قَسم

()9919

الگو

 911هیلم (11

هایم

هیلم انگلیس و

()9119

 11هیلم هارس )

انگلیسد بیشدتر برا دهع ضرر و اتهام ،جل
من،ع  ،تعج

و قو اسددت،اده م ردد نتایج

ایا بررسدد ها همینیا حاک از آن اسدد

که

مراجع قسم در زبان هارس مت،اوتتر و متنو تر
از زبان انگلیس اس

مراجع قسم در هیلمها

هارس شام موارد زیر اس :
بده بیا بیا شددداهیه ،به پیر به پی مور ،به امام
رضدددا ،به مو  ،به جیم هاطم زهرا ،به ارواد
با

بابام و ایا تا بمیره

بررسد کنش ،تار ن،ریا کردن در ،تمانها
میتل

نشان داد که شرک کننی ان اال

وقت

عداج و درمداندیهاندی و مان م کننی که ح
پیشقیم،
وحیینیا و
هیروزیان
پوراص،هان
()9919

الگو
ن،ریا

هایم
()9119

 911هیلم (911
هیلم انگلیس و
 911هیلم
هارس )

ضددایعشددیۀ آنان قاب جوران نیسدد  ،اقیام به
ند،ریا م نمدداینددی در چنیا موقعی د هددای
انگلیسدد زبانان بربلاف هارسدد زبانان بهجا
ن،ریا از هلش و ناسد ا است،اده م کننی علاوه
بر ایا ،نتایج بهدس آمیه نشان داد که بیشتریا
بسددامی زباهن

ن،ریا میتص نشددان دادن یا

جلو یر از بشدددم ،بیدان عج و درمانی ،
ضدرر و زیان و توهیا اس

از آنجا که ن،ریا

91

مطالعات زبان و ترجمه
زباهنگ

پژوهش

چارچوب
نظری تحقیق

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ چهارم
نتیجه

پیکره

در اسدلام ناپسنی شمرده شیه اس  ،است ،اده از
کنش ،تار ن،ریا بازتاب کمرن
اعت ادات در هرهن

شین ن ش

ایرانیان اس

ندتددایج ایا تل ی حدداک

از دو برابر بودن
به زبان

کاربردها دعا در زبان هارسد نسو

انگلیس و مت،اوت بودن انگی ۀ هارس زبانان و
انگلیسددد زبانان از دعا کردن اسددد
پیشقیم و
دعا

وحیینیا
()9911

الگو

 911هیلم

هایم

هارس و

()9119

انگلیس

کاربرد

سدددتردۀ دعا در زبان هارسددد نشدددان دهنیۀ
مذه

رای ایرانیان اسد

همینیا مشدیص

ردیی مراجع دعا در زبان هارس د وسددیعتر از
زبان انگلیسدد اسدد

در جوامع ارب معمولات

بیاونی متعا و حنرت مسیا در ن ش مراجع
دعا ظاهر م شونی ،در حال که در زبان هارس
علاوه بر بیاونی ،پیامور اسلام(ص) و ائم اطهار
نی م تواننی مرجع قسم باشنی
ایدا لد د هددا (حددا آقددا ،حدداجددیددهبددانم،
حاج حا بانم) که در ذشدددته از واژهها
ارزشددد ملسدددوب م شدددینی ،دچار نوع
د ردیس شیه و امروزه اه به ضیارز
 911مورد

پیشقیم و
نوروز
کرمانشاه
()9911

ل

(حاج )

الگو

،تمان ضو

هایم

شیه از

()9119

موقعی ها
طویع

ردییهانی که ایا موضو به کمرن
مذه

در هرهن

ایرانیان دلال

ایا پژوهش نشدددان داد که ایا ل
به منتور تشوی و ترای

تویی

شین ن ش

دارد یاهتهها
ها بیشدددتر

کس به انجام کار ،

تشدد ر کردن ،تلسددیا کردن و بواهش کردن
مورد اسدددت،داده قرار م یرنی بررسددد ل
«حاج » در ،تمانها میتل
داد که ایا ل

همینیا نشان

در باه های بهکار م رود که،

چه بهصدورت جی یا طعنهآمی  ،شیص قیی
احترام ذاشت ا یا قیاس

بیشیین را دارد

بررس تطوی
پژوهش

مطالعات انجامشیه در حوزۀ زباهن
زباهنگ

چارچوب
نظری تحقیق

99
نتیجه

پیکره

در زبان هارسددد

کاربرد هراوان واژۀ قسدددم

نشددداندهندیۀ ت دییر را بودن ایرانیان اسددد
واکاو

قسم

،تمانها شام زباهن

نشان

داد که ت ییر رای با سا رابطها مست یم و با
 911مورد
پیشقیم و
عطاران

قسم

()9911

تلیدددیلات رابطها

مع و

الگو

،تمان

هایم

ضو شیه از

هیف اصدددل اسددد

()9119

موقعی ها

نومیی  ،دلیار و همیرد  ،لهمنی  ،آرزو و

طویع

مشدیص شدی که زباهن

دارد همینیا

قسم

که عوارتانی از یأ

امیی ،امتنا از پاسخ ،تعج

و

و هشیار للاها

ونا ون نی در بهکار بردن قسم
که م توان به للا یأ

دارا ه،

است،اده شی
و

و نومیی  ،عیوانی

تعج آمی بهعنوان پرت رارتریا للاها اش داره
کرد
ایا پژوهش نشدددان داد کده ایا زبداهند
موقعید ها

در

ایررسدددم بیا اهراد همتراز یا

نددابرابر بددا ح،ب ادب بددا للاهددا مت،دداوت
پیشقیم،

 911مورد

هیروزیان
پوراص،هان
و طواطوائ

ناز کردن

هاران

الگو

،تمان

هایم

ضو شیه از

()9119

موقعی ها
طویع

()9911

(ملتمسدددانده ،کندایهآمی  ،توهیاآمی و ) بهکار
م رود بهعوارت ایا زباهن
هر هرد و در هر باه

نم توانی توس

اجتماع اسدت،اده شددود

نتایج ایا تل ی همینیا نشدددان داد که هیف
اهراد از اسدددت،داده از ایا زباهن
معیارها ادب و رد دربواس
سدددتردۀ زباهن
شاهی اس

عمیتات ح،ب
م باشی کاربرد

ناز کردن در زبان هارسددد

بر جمع را بودن ایرانیان و دنیا

مت،اوت شرق ها و ارب ها
 111مورد

پیشقیم و
هیروزیان
پوراص،هان
()9911

نم دانم

الگو

،تمان

هایم

ضو شیه از

()9119

موقعی ها
طویع

کداربرد زبداهند

نم دانم در زبدان هارسددد

نشدداندهنیۀ اصددد ایرمسدددت یم وی هرهن
ایرانیدان اسددد

ایرانیددان کدده اهراد جمع را

م باشددنی ،بهمنتور ح،ب هماهنگ با روه ،از

91

مطالعات زبان و ترجمه
پژوهش

زباهنگ

چارچوب
نظری تحقیق

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ چهارم
نتیجه

پیکره

است،اده

شیوۀ ارتواه ایرمست یم و بیان زیگ ا
م نماینی
نتدایج بررسددد

انجامشدددیه در

،تمدانهدا

موقعید هدا طویع نشدددان داد کده زبداهن
«نم دانم» اال د

بددا وجود دانش کدداه ن د

وینیه برا ح،ب من ل
و یا وجه میاط

اجتماع طرف م اب

اسدد

وینیه

و از سددو

برا پرهی از ابتلداف و تناق

بهکار م رود

همینیا مشیص شی که زباهن

«نم دانم» از
،تمددان

بعددی اجتمدداع دارا کدداربردهددا

وندا ون از قوید ندیاشدددتا اطلاعات ،ح،ب
وجهه ،تردیی ،ایرمسدددت یم بودن ،قوو ن ردن
مس ولی  ،رونی م المه و ایره م باشی
هارسیان و
علو
()9191

صریا وی ،
توهیاآمی ،
جور را و
کودکانه

الگو

مطالع مورد

هایم

پی رۀ زبان

()9119

رمان آسوموار

معندا و م،هوم هر کدیام از زبداهن ها متأثر از
دو ره و زمان نوشتا ایا رمان هستنی ،بیان معنا
که ایا زباهن ها م بایس
و موقعی

متناس

با شرای

آن زمان تللی شونی

دلی نه،ته در پس کاربرد سدتردۀ ایا زباهن
در میدان هدارسددد زبداندان ،حداکمی

پیشقیم،

 199مورد

هیروزیان
پوراص،هان
و هیروزیان

مرگملور و
شاد ری

پوراص،هان

مرگانییش و مرگطل

بودن ،مردهپرسدددت ،

الگو

،تمان

هایم

ضو شیه از

ایا زباهن ها در موقعی ها ایررسم و بیا

()9119

موقعی ها

اهراد همتراز یا نابرابر کاربرد داشددته و بیشددتر

طویع

بدده مدندتور بیددان ن،ریا ،دعددا ،توهیا ،بیددان

()9911

امستای و شاد

احسداسات ،تعری

ری

م،اهیم

در جامع ایران اس

و تمجیی ،تعارف ،اجوار و

س وت بهکار م رود
پیشقیم،
دربشان و
جنت عطای
()9911

مردسالار و
زنسالار

الگو
هایم
()9119

 9111مورد
پاره ،تار
( 111مورد از
هیلمها

زباهن

مردسددالار در دو ده  9911و 9911

بهمرور در هرهن

ایران کم شدددیه و رهتهرهته

جددا بود را از نتر قددیرت در ،تمددان بدده
زباهن

زنسالار داده اس

در واقع م توان

بررس تطوی
پژوهش

مطالعات انجامشیه در حوزۀ زباهن
زباهنگ

91

چارچوب

پیکره

نتیجه

سینمای ده

ده  9911را مییا بارز ت ،ر مردسالارانه ،و

نظری تحقیق

شی

و 111

مورد از
هیلمها

ده  9911را میدددیا بارز ت ،ر زنسدددالانه
برشدمرد همینیا یاهتهها ایا پژوهش نشان
داد که بیشدتریا بسامی زباهن

مردسالار در

سینمای ده

هیلمها سددینمای ایران ده  9911به موارد

نود)

تهدییدی ،ب رگبین  ،عیدددودانی  ،دسدددتور،
متلک وی  ،امر و نه  ،نیش و کنایه ،پربا
و تل یر ابتیاص یاهته اس
نتایج ایا پژوهش نشددان م دهی که ایرانیان به
اهیاف مت،اوت ماننی نازکردن و بجال  ،نشان
دادن عیم اطمینان ،پرهی از ابراز نتر بهصورت
مست یم ،مس ولی

ری

 ،اجتناب از اعلام نتر

میال  ،نیاهتا پاسی مشیص برا تیمیم،
دها از بود ،نشاندادن رهتار
 999مورد

پیشقیم و
ابراهیم
(در حا

بلات لی شی

چاپ)

الگو

،تمان

هایم

ضو شیه از

()9119

موقعی ها
طویع

از استر

هن  ،دور

و نگران  ،نیاشتا اطلاعات کاه و

عیم آ اه  ،جلو یر از سو ت،اهم و تعارف
ایا زباهن

را در باه ها عموم بیوص ،

رسم ایررسم

است،اده م کننی ایا زباهن

بسدددامدی بدالدای در هرهند
نشدداندهنیۀ ابهام ری

ایرانیان دارد که

بالا آنان اسدد

در

واقع ایرانیدان تمدایل بده مانین در بلات لی، ،
تعلی و ابهام نیارنی ایرانیان بلات لی ،بود را
بدا عودارات ت دابل دو ددانده ابراز م کنندی تددا
میاطوشان در تیمیم یر به یار شان بیاینی و
آندان را بدا اعلدام نتر بود از بلات لی ،نجات
دهی
پیشقیم،
دربشان،
ابراهیم و

الگو
مقو نگر

هایم
()9119

 999مورد

بیشددتریا بسددامی زباهن

ضربالمق

موارد ح،ب ادب ،بیددان بیربواه  ،پنددی و

هارس بر رهته

نیدددیل  ،امیی به آینیه ،بو بین  ،اظهار

از کتاب

صددیاق

مقو نگر میتص

و درسددت  ،دعوت به شدداد بودن،

91

مطالعات زبان و ترجمه
پژوهش

زباهنگ

چارچوب

پیکره

نظری تحقیق

جنت عطای

هرهن

()9911

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ چهارم

ب رگ

نتیجه

نشدداندهنیۀ بی

و اقوا  ،تشددویه ،اارا و

ضربالمق ها

ب رگنمدای  ،ایجاد حس اتلاد و هم ار ،

هارس

ابراز ارادت و احترام بده دیگران ،علدداقدده و
ملو  ،دعا و طل

بیر ،نشاندادن پایونی به

اعت ادات اسددلام  ،تشددوی و ترای
کار بیر ،تشدوی و ترای

به انجام

به صور در کارها،

دلیار دادن و ش ر ار م باشی.
ایا پژوهش نشدددان م دهددی کدده ا رچدده مرز
مشیی میان کاربرد واژهها «ت ییر» و « ناه»
در موقعی ها میتل

هیروزیان
پوراص،هان ،
پیشقیم و
هیروزیان
پوراص،هان

 911مورد
شرمملور یا
ناهملور

وجود نیارد ،بررسددد

دقی تر شدددواهی زبان نشدددان م دهی که واژۀ

الگو

،تمان

هایم

ضو شیه از

ایررسدم و واژۀ ناه در موقعی ها رسم

()9119

موقعی ها

بدهکدار م رود ایا نتایج همینیا بر حاکمی

طویع

(در حا
چاپ)

ت یدددیر ،االد

در موقعید هددا عموم و

قو تر و قیرتمنیتر هرهن
بده هرهن

شدرم ملور نسو

ناهملور در هرهن

دذاشدددتده و ویژ

ایران صدددله

جمع رای ایرانیان را نی

تأییی م کنی
تللید دادههددا ایا پژوهش نشدددان داد کدده
ناس اها در برب حوزهها م،هوم (حیوانات،
ظواهر و اعندددا بین ،صددد،ات انسدددان و
ویژ ها شیییت  ،ههم و شعور و جنوهها

مهراب و
ملمود
بیتیار ،
(در حا
چاپ)

الگو
ناس ا

هایم
()9119

مطالع مورد
پی رۀ زبان

ع لان  ،آبرو و شدددرم و حیا ،نامو  ،اصددد و
نسددد

و پدیر و مدادر) شددد د م یرنی و

رمان دای جان

توهیاها جنسددد که پاکیامن هرد را هیف

ناپل ون

م یرد بهدلای هرهنگ مشدیی پرکاربر دتر
هستنی یاهتهها تل ی همینیا نشان م دهی
که هیف از زباهن

ناسدد ا بیان «تل یر»« ،بیان

ترحم بدده ونددها من« ،» ،طعندده»« ،پربددا »،
«عیوانی » و حت «آرزو و تمنا من » ،اس

بررس تطوی
پژوهش

مطالعات انجامشیه در حوزۀ زباهن
زباهنگ

چارچوب
نظری تحقیق

99
نتیجه

پیکره

اهراد در هرهن

هارسد با اهیاه نتیر کسد

علم بده معنا واقع  ،بهدسددد آوردن آینیها
روشددداتدر ،پو کسدددد
 911مورد
پوری دانپناه
کرمان (در

میر ستای

حا چاپ)

هرص ها مناس

درآمددی ،پ دادن،

برا ازدوا  ،کس

جایگاه

الگو

،تمان

اجتماع  ،امیی به استییام در مراک دولت پییا

هایم

ضو شیه از

کردن همسر تلیی کرده و به ایا ،تمان با

()9119

موقعی ها
طویع

موضو زباهن

میر ستای م پردازنی

هر هرد در موقعی ها میتل

بسته به شرای ،

از للاها مت،اوت در بیان ایا زباهن

است،اده

م کنی که عمیتات بنیهآور ،عیوان  ،تهیییآمی ،
جی و ملو آمی و دلسوزانه اس

 .1 .9تحلیل پیکرة پژوهشهای مربوط به زباهنگ

نمددودار  9نشددان م دهددی کدده از میددان پژوهشهددا انجددامشددیه در حددوزۀ زباهن د 1 ،
پددژوهش دادههددا مددورد نیدداز بددود را از ،تمانهددای کدده در بسددتر موقعی هددا طویع د رخ

دادهانددی ،جمددعآور نمودهانددی بررسد ایددا مطالعددات نشددان م دهددی کدده پژوهشددگران ایددا
حددوزه ،از ،تمانهددا انجامشددیه در هیلمهددا نیدد بددرا واکدداو زباهن هددا بددهدهعددات
اسددت،اده کردهانددی ( 1پددژوهش) ایددا دسددته از پژوهشددگران بددر ایددا باورنددی کدده زبددانِ هنددر،
باهد

طویعد جامعدده را بددهبددوب نمایددان م سدازد بددهعوددارت « ،زبددانِ هنددر انع ا دهنددیۀ

رهتارهددا و احساسددات طویعدد مددردم جامعدده اسدد » (پیشقددیم و وحیددینیا ،9919 ،ص
 )19سایر پژوهشها ( 9پدژوهش) نید بدرا کشد
را بررس نمودهانی

زباهن هدا ،مندابع متند مانندی رمانهدا
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1
1
9
1

1
1
9
9
9
1
،تمانها متن

،تمانها انجام شیه در هیلمها

،تمانها انجام شیه در

موقعی ها طویع

نمودار  .1پیکرة مطالعات انجامشده در حوزة زباهنگ

 .2 .9بررسی چارچوب نظری مطالعات انجامشده در حوزة زباهنگ

بررس مطالعدات انجدام شدیه در حدوزۀ زباهند

نشدان م دهدی کده همد پژوهشدگران

از الگددو  SPEAKINGهددایم ( )9119بددرا تج یدده و تللی د زباهن هددا اسددت،اده کددرده
و از سددایر الگوهددا تج یدده و تللیدد زباهندد

(الگددو ویرایششددیۀ هددایم و الگددو

م،هوم تج یده و تللید زباهند ) بهدره نوردهاندی (جدیو  )9علد
همدواره مدورد توجده پژوهشدگران ایدا حدوزه بددوده ایدا اسد
،تمانها میتل

را بهدق

این ده الگدو هدایم

کده آندان را قدادر م سددازد

بررس کدرده و عوامد مدرثر بدر تعامد میدان اهدراد را بیابندی

(اسددما  )9111 ،9بددا در نتددر ددرهتا مرل ،دههددا ایددا الگددو ،مل ددان م تواننددی رهتارهددا
اجتمدداع اهددراد را بددا توجدده بدده بزعددی زبددان آن تللی د کددرده و اهددیاف ،نیازهددا و سددطود
رضای

اهراد در یر در یدک م المده و این ده زبدان چگونده در باهد

زبدان کداربرد دارد را

مشیص سازنی

1. Small

بررس تطوی
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 .4بحث و نتیجهگیری

ب شک اطلدا از مسدائ هرهنگد  ،تشدییص رهتارهدا هرهنگد ناسدالم و جدایگ ین
آنها با رهتارها سالم که از طرید ابد ار تلدو را بده ندام زباهند
موجد

ام دان پدذیر اسد ،

رشدی و تعدال هدر جامعددها م شدود (پیشقدیم )9919 ،هرچده بیشدتر و جددامعتر

بدده بررسدد و شناسددای ایددا ابدد ار تلددو را ب ددردازیم ،راه رسددیین بدده تعددال هرهنگدد
همددوارتر م

ددردد در ایددا راسددتا ،پیشددنهادهای بددرا مطالعددات آینددیه ارائدده م

ددردد کدده

امیددی اس د

مل ددان را در شناسددای هرچدده بیشددتر و کام د تر ایددا پاره ،تارهددا

زبددان

یار دهی:
 .1 .4واکاوی سایر زباهنگهای رایج

علاوه بدر زباهن هدای نتیدر قسدم ،دعدا ،ن،دریا ،ل د  ،نمد دانم ،نداز کدردن ،قسدم ،
مقوددددد نگر  ،مدددددرگملدددددور  ،مردسالار زنسدددددالار  ،بلدددددات لی شدددددی
شرمملور

،

ناهملور  ،ناسد ا و میر سدتای کده تداکنون بده آنهدا پردابتده شدیه اسد ،

زباهن ها دیگدر نید در جامعده وجدود دارندی کده بدا بررسد آنهدا م تدوان اطلاعدات
قابدد تددوجه دربددارۀ هرهندد
زباهن هددا
آبروری

آن جامعدده بددهدسدد

ونددا ون از قویدد زباهندد

آورد بددرا مقددا  ،م تددوان بدده

ارز کدداه  ،س وتسددتای  ،ایرمسددت یم وی ،

و ت ریم مهمان و ایره اشاره کرد

 .2 .4واکاوی زباهنگهای متنی

بعندد از زباهن هددا بیشددتر در متددون یاهدد

شددیه و در م المددات کدداربرد چنددیان

نیارنددی پیشقددیم ( )9919از آنهددا بددهعنوان «زباهن هددا برونآ دداه » 9یدداد م کنددی آثددار
ادب از جمله رمانهدا و داسدتانها کوتداه منشدأ اند ایدا قوید زباهن هدا م باشدنی کده
بررسد آنهددا م تواندی مددا را از زباهن هدا برونآ دداه هدر جامعدده آ داه سددازد ایددا در
حددال اسدد

کدده از میددان مطالعددات انجددامشددیه در حددوزۀ زباهندد  ،تنهددا دو پددژوهش

(هارسددیان و علددو 9191 ،؛ مهرابدد و ملمددود بیتیددار  ،در حددا چدداپ) بدده واکدداو
1. exvolved cultuling
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زباهن هددا بدده کاررهتدده در رمانهددا پردابتهانددی از ایددا رو مطالعددات آینددیه م تواننددی
سددایر رمانهددا معددروف ادبیددات ایددران و جهددان از جملدده سووَشددون (دانشددور،)9911 ،
چشددمهایش (علددو  ،)9999 ،کِلیددیَر (دول آبدداد  ،)9919 ،هملدد
ایره را بهمنتور استیرا زباهن ها موجود در آنها بهدق

(ش سدد یر )9119 ،9و

بررس کننی

 .9 .4ارزیابی محتوای فرهنگی ِکتب درسی براساس زباهنگهای موجود در آنها

ی د از مددوارد مهم د کدده در ارتودداه بددا موضددو هموسددتگ زبددان و هرهن د
م

مطددرد

ددردد تددوانش بیندداهرهنگ  9و پیددرو آن آ دداه هرهنگدد انت دداد  9اسدد ؛ چراکدده ایددا

تدوانش ن دش بسد ای در برقدرار روابد و تعاملددات بدیا هرهنگد ای،ددا م کندی (بددایرام،1
9199؛ هدددانتین  )9191 ،1همیندددیا شدددناب

زباهن هدددا میتلددد

بدددیون آ ددداه

هرهنگدد انت دداد کدده از مهمتددریا ظرهی هددا تددوانش بیندداهرهنگ اسدد
نیس

ام انپددذیر

از جمله اب ار که بده بهودود تدوانش بینداهرهنگ و اهد ایش آ داه انت داد کمدک

م کنددی ،کتدد

و مطالدد

درسدد انی (سودمنیاهشددار و یوسدد9191 ، ،؛ وِنینگددر و کیدد ،1

 )9199از ایددا رو ،ارزیدداب ملتددوا هرهنگدد ِ کتدد

درسدد امددر ضددرور بددهنتددر

م رسددی (دربشددان9919 ،؛ ریسددا ر )9191 ،بددا توجدده بدده این دده پیشقددیم ( )9919از
زباهن
ی

بهعنوان ابد ار مناسد

بدرا جسدتجو مسدائ هرهنگد ِ زبدان یداد کدرده اسد ،

از موارد کده م تواندی اهدراد را در ارزیداب ابعداد هرهنگد کتد

درسد زبدان یدار

دهی ،شناسای و استیرا زباهن ها موجود در آنهاس
در ح ی د

از ایددا پاره ،تارهدا زبددان م تدوان بددهعنوان می اند بددرا سدنجش ابعدداد

هرهنگد اب ارهددا تددیریس بدده ویددژه کت د

درسد بهددره بددرد از ایددا رو پیشددنهاد م شددود

مطالعددات کدده قیددی ارزیدداب مسددا ئ هرهنگدد مسددتتر در مطالدد

درسدد را دارنددی از

1. Shakespeare
2. intercultural competence
3. intercultural awareness
4. Byram
5. Fantini
6. Weninger & Kiss

بررس تطوی
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زباهن هددا بهددره لددازم را بورنددی ن ت د دیگددر این دده م تددوان مجموعددهکتابهددا آمددوز
زباهن ها میتل

هارس به ایرهارس زبانان را براسا

تیویا نمود

 .4 .4چارچوب نظریۀ تجزیه و تحلیل زباهنگها

همددانطور کدده پددیش از ایددا نید عنددوان شددی ،تمددام پژوهشهددا انجددامشددیه در حددوزۀ
زباهنددد

از الگدددو  SPEAKINGهدددایم ( )9119بدددرا بررسددد

کردنی عل رام تمدام ویژ

الگدو هدایم کده موجد

هدا مقود

،تمانهدددا اسدددت،اده
شدیه بدهدهعدات از آن

برا تللید دادههدا اسدت،اده شدود ،ایدا الگدو ن صهدای نید دارد بدرا مقدا  ،هدایم در
ایا الگو تنها بده مرل،دهها جامعهشدنابت پردابتده و مسدائ روانشدنابت زبدان را للداظ
ن ددرده اسد  .ایددا در حددال اسد

کدده پیشقددیم ،ابراهیمد و دربشددان ( )9191اثوددات

کردنددی کدده در نتددر ددرهتا عددوامل ماننددی حددس و هیجددان بددهعنوان عوامد روانشددنابت ،
الگددو جامعهشددنابت و هرهنگدد را کامدد م کنددی و شددرایط را هددراهم م سددازد کدده
پژوهشگران بتوانندی بدا نگداه کد نگر بده زباهن هدا ب ردازندی از ایدا رو توصدیه م شدود
مطالعات آیندیه بدرا تج یده و تللید

،تمدان از الگدو پیشدنهاد پیشقدیم ،ابراهیمد و

دربشان ( )9191است،اده نماینی تا به شناب

عمی تر از زباهن ها دس

همدانطور کده پیشتدر اشداره شدی ،بدهعلد

اهمید

یابنی

زباهن هدا در بده تیدویر کشدیین
و ههدم ارتواطدات

شِما هرهنگد هدر کشدور و بدا توجده بده ن دش کلیدی آنهدا در در

میانهرهنگ  ،مطالعات متعید بده تللید ایدا پاره ،تارهدا پردابتندی کده در ایدا پدژوهش
بررس شینی بدرا نید بده هدیف مدورد نتدر ،چدارچوب نتدر  ،پی دره و یاهتدهها ایدا
پژوهشها مورد کن ا

واقع شینی بدا توجده بده یاهتدهها ایدا پژوهشهدا م تدوان ،د

کدده زباهن هددا در پی رههددا میتل د  ،بسددامی ،اهددیاف و کاربردهددا

ونددا ون دارنددی از

ایددا رو ،انتتددار مدد رود مطالعددات آینددیه زباهن هددای را کدده در ایددا پددژوهش بررسدد
شددیهانی ،در سددایر پی رههددا نی د واکدداو نماینددی تددا از کاربردهددا آنددان در جوامددع دیگددر
اطلا یابنی همینیا پیشدنهاد م

دردد ،تمدام ایدا زباهن هدا کده پیشتدر براسدا

الگدو

هددایم بررسدد شددیهانی ،بددا اسددت،اده از الگددو پیشددنهاد پیشقددیم ،ابراهیمدد و دربشددان
( )9191تللی شونی تا اطلاعات جامعتر از ایا پاره ،تارها حاص

ردد
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کتابنامه
پوری دانپناه کرمان  ،ف (در حا چاپ) بررسدد جامعهشددنابت زباهن
،تمان آن در زبان هارس

سددتای و کاربرد

میر

مطالعات زبان و ترجمه

پیشقیم ،ر ( )9919معره «زباهن » بهعنوان اب ار تلولگرا در هرهن کاو زبان مطالعات زبان و
ترجمه19-19 ،)1(11 ،
 ،شعیر  ،د ر  ،و دربشان،

پیشقیم ،ر  ،ابراهیم ،

(در حا چاپ) معره «زباهیجان» بهعنوان

حل م ،ودۀ قومنگار ارتواه :م م الگو هایم جستارها زبان
پیش قدیم ،ر  ،دربشدددان ، ،ابراهیم ،
ضربالمق ها زبان هارس

هرهن

 ،و عطدای  ،ا ( )9911واکاو زباهن
و ادبیات عامه919-999 ،)91(1 ،

پیشقیم ،ر  ،دربشددان ، ،و عطای  ،ا ( )9911واکاو زباهن
هرهن

«مقو نگر » در

«مردسددالار » و «زنسددالار » در

ایران  :م ایس مورد هیلمها سینما ایران در ده  9911و  9911زن در هرهن

و هنر،

991-19 ،)9(99
( )9911واکاو عوارت «ناز کردن» و

پیشقیم ،ر  ،هیروزیان پوراصدد،هان  ،آ  ،و طواطوائ هاران ،

ترکی ها حاصددد از آن در زبان هارسددد در پرتو الگو «هَیَجامَی» مطالعات هرهن -ارتواطات،
919-19 ،)91(91
پیشقدیم ،ر  ،هیروزیدان پوراصددد،هدان  ،آ  ،و هیروزیدان پوراصددد،هدان  ،آ ( )9911معره زبداهن
«مرگملور و شاد

ری

» از طری ت،لص در ،تمانشناس «مرگ» در زبان هارس

مطالعات

هرهن -ارتواطات911-919 ،)11( 99 ،
پیشقیم ،ر  ،و ابراهیم ،

( )9911معره الگو «زبام » و بررسددد ن ش آن در برقرار ارتواه

مرثر :ام هراتر از توانش ارتواط
پیشقیم ،ر  ،و ابراهیم ،

مطالعات زبان و ترجمه99-9 ،)9(19 ،

(در حا چاپ) بررس زباهن

«بلات لی شی

» با است،اده از عوارات

ت ابل دو انه در پرتو الگو هایم علم زبان
پیشقیم ،ر  ،و عطاران ،آ ( )9919نگاه جامعهشددنابت به کنش ،تار «قسددم» :م ایسدده زبانها
هارس و انگلیس

مطالعات زبان و ترجمه11-91 ،)1(11 ،

پیشقیم ،ر  ،و عطاران ،آ (، )9911تمانشدناسد «قسدم » در زبان و هرهن
هرهن -ارتواطات911-991 ،)91(99 ،

مردم ایران مطالعات

بررس تطوی
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،تمان

پیشقیم ،ر  ،و هیروزیان پوراصدد،هان  ،آ ( )9911تأمل جامعهشددنابت پیرامون کاربردها
«نم دانم» در زبان هارس در پرتو الگو هایم مطالعات هرهن -ارتواطات91-9 ،)99(91 ،
پیشقیم ،ر  ،و نوروزکرمانشاه  ،پ ( )9911ارتواه میان زبان ،مذه
کارکردها ل

«حاج » و واژهها وابسدته در زبان هارسد

و هرهن  :تل ی و تیقی

در

زبانپژوه دانشگاه ال هرا،)91(1 ،

19-99
پیشقیم ،ر  ،و وحیینیا ،ف ( )9911کاربردها «دعا» در هیلمها هارسدد و انگلیسدد در پرتو الگو
هایم جستارها زبان 99-19 ،)91(9 ،
پیشقیم ،ر  ،وحیینیا ،ف  ،و هیروزیان پوراص،هان  ،آ ( )9919نگاه جامعهشنابت به کنش ،تار
مطالعات زبان و ترجمه99-11 ،)9(19 ،

«ن،ریا» :م ایس زبانها هارس و انگلیس
دانشور،

( )9911سووَشون تهران :انتشارات دانشگاه بوارزم تهران

دربشان،

( )9919تللی و ن ی ارز ها هرهنگ در مجموعه کتابها

American English

 Fileپژوهشنامه انت اد متون و منابع علوم انسان 91-19 ،)1(91 ،
دول آباد  ،م ( )9919کِلییَر تهران :هرهن

معاصر

رسددتمبیک ت،رشدد  ،آ  ،و رمنددان واسددوکلای  ،ا ( )9919ن ش آموز
بارج

هرهن

در یاد یر زبان

هیلنامه پژوهشنامه انت اد متون و منابع علوم انسان 91-91 ،)9(9 ،
( )9911بررس تطوی

رستمیان ،م  ،و طواطوائ ،

باه

موقعی

(برونزبان ) از دیی اه هرث،

هایم و لوئیس با سیا حالیه پژوهشها میان رشتها قرآن کریم91-91 ،)1(9 ،
ش رای  ،ر  ،مطیع ،م  ،و صاد زاد ان ،ه ( )9911بررس رو
در مطالعات قرآن

،تمانکاو و چگونگ کاربس

آن

پژوهش999-19 ،)9(9 ،

علو  ،ب ( )9999چشمهایش ایران :نگاه
هیروزیان پوراصد،هان  ،آ  ،پیشقیم ،ر  ،و هیروزیان پوراص،هان  ،آ (در حا چاپ) حاکمی
«شرمملور » یا « ناهملور » در هرهن

ایران هیلنامه تل ی ات هرهنگ ایران

مهراب  ،م  ،و ملمود بیتیدار  ،ب (در حدا چاپ) زباهن
ترجمهشددیه انگلیسدد براسددا

«ناسددد ا» در هارسددد و معاد ها

الگو هایم ؛ مطالع مورد پی رۀ زبان رمان دای جان ناپل ون

مطالعات زبان و ترجمه
واعت  ،ا ( )9919جور زبان

زباهن

هیلنام علم پژوهش هلس،ه و الاهیات91-9 ،)1(99 ،

 شمارۀ چهارم،دورۀ پنجاه و سوم
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دربارة نویسندگان

علی درخشدان دانشدیار رشت زبانشناس کاربرد در روه زبان و ادبیات انگلیس
 تربی، از علای تل ی ات او م توان به منتورشناس بیازبان

دانشگاه لستان اس

اوتها هرد زبانآموزان و روانشناس تربیت اشاره کرد، ت،معلم

