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 فارسی زبان در آن گفتمانی کاربرد و ستاییمدرک زباهنگ شناختیجامعه بررسی
 

 (گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران) *کرمانی پناهفائزه پوریزدان
 

 چکیده 

 کنااو   جواماا  در عااال  مااکار  کساا  باارا  ت ااا  و تحصاای   مااکر  بااه دادن بهااا

 در کاه رودما  پای  جاباکان تاا امار ایا  و آیاکم  شاماربه افاراد ها دغکغاه از یک 

 دا سات مها  .شاودم ( ساتای مکر ) تحصای   ماکر  ساتای  باه منجار موارد برخ 

 و داده اهمیاا  آن بااه مااردم از زیاااد  ۀعااک کااه شااکه موجاا  دا شااهاه  تحصاای ات

 ماورد رر اهاکا  باه را آدما  کاه بکا ناک خاود بارا  امتیاازات  جاوو را ماکر  کس 

 مااکر  داشاات  ،همچناای  .رسااا کماا  اجتماااع  و شاای   جایهاااه ارتقااا   ریاار خااود

 از اطرافیااان داشاات   هااه راضاا  ازدوا ، اماار در سااهول  هااا راه از یکاا  تحصاای  

 ماورد شای  ا تخاا  در تردیاک،ب . اسا  غیاره و والاکی  از اعا  بالا تحصی ات داشت 

 پاهوه  ایا  در کاه کنناکما  پیاکا ا ویاهه اهمیا  مهاارت و تحصای   ماکر  ع اقه

 ساتای ماکر  باا رابطاه در فارسا  زباان از هاای گفتمان باه باوده ت ا  ای  بر  هار که

 میا ساا  تاا جاوان از و اسا  داشاته روا  جامعاه مخت ا  اقشاار میاان در کاه بپردازد

( فرهنا  + زباان) زباهنا  ۀواژ معرفا  باه راساتا همای  در .باود خواهناک درگیر آن با

 دو ةرابطا بار کیاکأت باا کاه اسا  فرهنا  و زباان از ترکیبا  ،زباهن . شودم  پرداخته

 باا و دهاک شاان ما  شاما  فرهنها  یاا جامعاه را فرهن ،  ماا و و زبان میان سویه

. یافاا  دسا  فرهنا  یاا پنهاا   و مساتتر هاا فرهنا  باه تاوانما  هااآن بررسا 

 فارسا  زباان هاا گفتمان در ساتای ماکر  زباهنا  اسا  باوده ت اا  ای  بر ه هار ک

 .دهاااک قااارار بررسااا  ماااورد هاااایمو SPEAKINGالهاااو  چاااارچو  در را

 ساا  توجااه باه وضااعی  اقتصااد ، گفتمااان از گفتهوهاا  افااراد باا 951 ،منراورباکی 

کاه ایا   شاککنکاا   تحصی اتشان، شااغ  باودن یاا محصا  بود شاان بررسا  و آ ان،

 زن گویشااوران بااا غیررساام  و رساام  ،خصوصاا  ،عمااوم  هااا مکان در مکالمااات
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ها  خراسااان رضااو  )مشااهک، اسااتان  ماینااکگا   از فاار و ( 55) ماارد و  فاار( 15)

، )ساایرجان( کرمااان ،طاب(() جنااوب  خراسااان ،(گرگاان)  یشاابور و ساابووار(، گ سااتان

  شاان پاهوه  صاورت گرفا .  تاای  )پاککشا ( تهاران و )تبریاو( آذربایجان شارق 

 پاودادن، واقعا ، معناا هبا ع ا  کسا   ریار اهاکاف  باا ایاران فرهنا  در افراد که داد

 شااکن ییااکأت و شااکن دا سااته محتاارم بهتاار، شاای  و اجتماااع  جایهاااه کساا  رقاباا ،

 اساتفاده ساتای ماکر  زباهنا  از غیاره و ازدوا  امار در ساهول  ،دیهار افاراد توسط

 آیاکم  پای  تقابا  مهاارت و تحصای   ماکر  میاان گااه کاه رساکم   رربه .کننکم 

 دو هار کناکم  ایجاا  ساال  فرهنا  بناابرای ،. یککیهر اک مکما  دو هر  های  در اما

 کناار در هااآن از بایاک و شاو ک فارد موفقیا  موجا  یکاکیهر کناار در ماککور مفهوم

 بهااره ترآگاها ااه ز ااکگ  و بهتاار ها ایااکه سااال ، تفکاار شااکوفای  راه در و یکااکیهر

 .جس 

 هایمو SPEAKING الهو  مهارت، ،ستای مکر  زباهن ، :هاهکلیدواژ

 مقدمه. ۱

 اوسااتای  ةریشا از هنا +پیشاو ک فار، کااه هنا  اسا +رواژه فافرهنا  مشاتق  از دو 

 و تع ای  معناا  باه  یاو دهخاکا ة امالی  در واژه ایا . اسا  فارهخت  و کشایکن معنا  به

 مشااخص آ جااای  از ارتباطااات در فرهناا  اهمیاا (. 9939، دهخااکا) اساا  آمااکه تربیاا 

 و دهناک باروز را هااتفاوت دار اک تمایا  دیهار هاا فرهن  باا مواجهه در افراد که شودم 

 باا افاراد ایا  ارتباطاات در فرهنا  مفهاوم و کنناک پوشا چش  فرهنه بی  ها شباه  از

 بااا جهتاا  از هااافرهن  شااودم  باعاا  کااه دلااای   از یکاا . شااودم   مایااان یکااکیهر

 زادهیوسا ) شاودم   مایاان فرهنا  در کاه اسا  اصاول  ةمطالعا شاو ک، مقایسه یککیهر

 .(9915 اربط،

 کنااار در نآاساا ، اهمیاا   اهمیاا  دارا  تنهااای هباا خااود زبااان اینکااه بااه توجااه بااا

 هااافرهناا  فهاا  و گیاار زیاارا زبااان باارا  ارتبااا  ؛شااودماا   مایااان  یااو فرهناا  تعریاا 

 اسا  زباان هاا،فرهن  در  بارا  ک یاک  اباوار و مفااهی  از یکا . اسا  ک یک  عنصر 

 زباان اگار کاه صاورت ایا  باه. کنی ما  در  را هاافرهن  بای  ارتباا  آن یاادگیر  با که
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 وظاای  ا جاام در  تیجاه در و خاوری م  بار مشاک  باه ارتباا  بارا  باشای   هرفته فرا را

 و ریچاااردز»(. 9915 اربااط، زادهیوساا ) خااورد خااواهی  شکساا  و  بااوده موفاا  خااود

معتقک ااک گاااه  مفهااوم یااا فرهناا  و زبااان بااا هاا  ترکیاا  شااکه و  (6112) 9 اشاامی 

یااا کااردن افااراد  صااحب  کااردن و رفتااار ۀ حااودهنااک کااه شااام  گفتمااا   را تشااکی  م 

 و  وروزکرما شاااه ، قااکمپی )« هاساا باشااک و بازتااا  هویاا  اجتماااع  آنجامعااه م 

مااردم یااا جامعااه دارد زبااان تب ااور فرهناا  اذعااان ماا  (9123) 6لیکااا »(. 6ص.  ،9916

 ویهگاا  تااری مه  بنااابرای ،(. 93ص.  ،9916 ، وروزکرما شاااه  و قااکمپی ) «باشااکم 

 و یافتاه پارور  آن در کاهاسا   فرهنها  داشات  دارد، فارد شخصای  بار مساتقی  اثر که

  .اس  و  تعام  ۀ حو

 ابتااکا از کااه فرهنهاا  ساااختارها  از گااکر اساا  معتقااک (9915) اربااط زادهیوساا  

 فاارد تعام ااات ۀ حااو باار را خااود اثاار اساا ، دشااوار اگرچااه کاارده رشااک هاااآن بااا ا سااان

 ز ااکگ  اجتمااع  ب کااه در در د یاا  پیراماون و تنها ااهماردم  9ور  ۀعقیااک باه» .گاکاردم 

در هاار » .( 33ص.  ،9919 )کو ااکرات ،« کننااکد یااا  زبااان مااادر  خااوی  ز ااکگ  م 

 هااا زبان در کااه دارد وجااود هااای فرضپاای  و  ررها قطااهزبااان ع اااوه باار اصااط ا ات، 

بناابرای ، . باشانک متفااوت وجاود صاورت در یاا  کاشاته وجاود اسا  ممکا  د یاا مخت  

 را د یااا توا ااکم  کنااک،م  ایفااا را اط اعااات ۀدهنااکا تقا   قاا  اینکااه باار ع اااوهزبااان 

 . (19. ص ،9916 معینیان،) «دهک عبور خود خاص منشور درون از و کرده ساز مک 

 .بارد پا  هاامیاان آن در هاا  موجاوده تفااوتبا تاوانها  مخت ا  ما زبان ةمقایس با

ت یاا عاکم تطااب  کاما  وهاا  دساتور  متفااتوا اک مرباو  باه سااختمانای  تمایوات م 

رساوم  عاادات و تماکن و هاا در دو زباان یاا  اشا  از اخت اا  فرهنا  وواژه اط اا  ةدامن

گویناک، باشاک. اخت اا  سااختمان دساتور  مخت ا  ساخ  ما ن دو زباان آقوم  که به  دو

 مطار  شناسا زباان در را بحثا  هااهاا  آنواژه اط اا  ةدامنا کاما  تطااب  عکم و هازبان

                                                             
1. Richards & Schmitt 
2. Lakoff 

3. Whorf 
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 زباا    سابی  ة رریا اصا   هاک . گویناکما  9« سابی  در زباان» آن باه کاه اسا  کرده

 یااا ترغالاا  را ادرا  ها شاایوه از برخاا  زبااا   خصوصاایات از بعضاا  کااه اساا  ایاا 

 .(33ص.  ،9916 معینیان،) کننکم  ترمحتم 

 تولیااک را زبااان فرهناا  کااه (9151) 6ور -سااپیر زبااان در  ساابی  ة رریاا راسااتا  در

 در زبااان، و فرهناا  میااان ارتبااا  در ررگاارفت  بااا سااازد،م  را ا کیشااه زبااان و کنااکم 

 باروز را شاانا ساسات و افکاار کاه دهاکم  را امکاان ایا  ماردم به زبان  ال  تری ساده

 اشااترا  باا دیهااران باا را اط اعاتشااان و دا ا  و کننااک برقارار ارتبااا  دیهاران بااا و دهناک

. بااا ایاا   الاا  زمااا   کااه فرهناا  یااا کشااور را (6196قااکم و قهااار ، پاای ) بهکار ااک

میاان زباان و فرهنا   ةرابطابراساا  . بیااموزی  کاما  طاورهبا را زباان تاوا ی  م   کا ی ،

( مطااار  شاااکه اسااا . 9919قاااکم ))زبان+فرهنااا ( توساااط پی  9مفهاااوم زباهنااا 

 میاان ساویه دو ةرابطا بار تأکیاک باا کاه هساتنک عباارات  و ساختارها زبان یا ها زباهن »

 هاااآن بررساا  بااا و دهنااکم   شااان را جامعااه یااا مااردم فرهنهاا   مااا  فرهناا ، و زباان

(. 61ص.  ،9919 قااکم،پی ) «یافاا  دساا  زبااان آن پنهااا   و مسااتتر فرهناا  بااه تااوانم 

هاا  جامعاه وجاود دارد کاه مناسا  بارا  گفتماان هاا  متفااوت  در ارتباطاات وزباهنا 

  رار در را زباان از فرهنها  تح یا  زباهنا ، .باشاکم فرهنا  آن جامعاه  واکاو  زباان و

 .گیردم  جا  فرهنه  ها تح ی  ای  در جامعه افراد  اسال  و سال  رفتارها  و دارد

 هاا ژن و بارد پا  ماردم باک و خاو  عاادات باه تاوانم  زباهنا  بررسا  طری  از 

 کااه مسااای   از یکاا  .دساا  یافاا  6«فرهنه بااه» بااه و کاارده اصاا ا  را آ ااان «بااکفرهنه »

 مااکر  سااتای  و سااتای مکر  داد، قاارار مااک  راار زباهناا  قالاا  در امااروزه تااوانم 

 آن کاه دهناکم  اهمیا  تحصای   ماکر  باه آ چناان افاراد کاه معنابکی  ؛باشکم  تحصی  

 .کننکم  ستای  بارها خود ز کگا   در را

                                                             
1. linguistic relativity 

2. Sapir-Whorf hypothesis 
3. cultuling 

4. euculturing 
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 اهمیا  مهاارت و تحصای   ماکر  باه متفااوت گاروه ساه رد افاراد اماروزه جوام  در

 مراکااو و معتقک ااک دا نااک واز مهااارت ماا  تاارمه او ، مااکر  تحصاای   را  گااروه .دهنااکم 

های  وجود دارد کاه در اساتخکام شاکن باه ماکر  تحصای   اهمیا  زیااد  داده و شرک 

 بالاا تحصای   ماکر  ةواساطهبا شای  آورندس  آوردن مهارت را در راستا  باه دسا هب

 ورد وآداشات  ماکر  تحصای   بالاا ارتقاا  جایهااه شای   ما  معتقک اک همچنی  .دا نکم 

 ع اا  از طریاا ایاا  افااراد عقیااکه دار ااک کااه  .دارد همراهبااه دسااتمود بیشااتر را  قااو  و

مهاارت بااکون داشات  ع اا  کاارای  کاااف  ایا  گااروه معتقک اک  .آیااکما  دساا هبا مهاارت

تاوان فارا گرفا  شاود کاه مهاارت را بعاکها ها  ما اهمی  مکر  آ جا مع اوم ما  . کارد

باه ایا  دلیا  کاه گااه  در سانی  بالااتر ذها  یاار   ،بایک فرا گرف  موق هباما تحصی  را 

 باارا  اکثاار افااراد در ظاار   وصاا هتحصاای  در ساانی  میا سااال   ،همچناای  ؛کنااک ماا 

آن .اسا  برخاوردار جواما  در بالااتر  جایهااه از مهاارت معتقک اک دوم گاروه .گنجک م 

 کاار و مهاارت گارو در را اماروز  جواما   یااز و با  دار اک  رار ها اساتعکاد فارد را در

، اسا  افاو  باه رو اساتخکام وضاعی  اینکاه دلیا باه معتقک اکایا  گاروه  .دا نکم  عم  

ا   یااو گااروه، عااکه دو ایاا باار  توا ااک کارگشااا باشااک. افااوونماا  ایاا  مهااارت اساا  کااه

 را خودشااان ۀویااهمهااارت هاار دو درکنااار یکااکیهر کااارای   معتقک ااک مااکر  تحصاای   و

  .دارد بهتر  ۀج وزیرا استعکاد در کنار ع   کاف   ؛دار ک

 چاای ، و ووی ااا، ما نااک آلمااان، ا و رفااهآمااوز  فناا   ةزمیناادر کشااورها  موفاا  در 

(. 9912 جمشاایک ، و برزگاار شاااکر ،) شااودم  تأکیااک ا  رفااه دا اا  باار ،ه نااک و ایتالیااا

 کاارده سااپر  را خطیاار  فرهنهاا اجتماااع  تحولااات گکشااته ةدهاا چنااک در ایااران ةجامعاا

 گو اااگون مقااط  و سااطو  در عاال  آماوز  گسااتر  تحولاات تااری مه  از یکا . اسا 

 بااه پسااران ورود  سااب  کاااه  و دختااران ورود افااوای  آن پیامااکها  از یکاا  کااه اساا 

 مساالولان و اجتماااع   راارانصااا   توجااه اخیاار سااا  چنااک در کااه باشااکم  دا شااهاه

 ماوارد باه توجاه باا (.9919 بهروزیاان، و  یااظهیر ) اسا  کارده ج ا  خودهب را کشور 

 کاه اسا  اجتماا  در مخت فا  هاا گفتمان بررسا   اضار پاهوه  از هاک  ،شاکهاشاره
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 بررساا  در ،بنااابرای  .کننااکم  اسااتفاده سااتای مکر  زباهناا  از گو اااگون هااا باف  در

  :اس  مطر  زیر ها پرس  زباهن  ای 

 گیر ک؟م  قرار ستای مکر  زباهن  تأثیر تح  چهو ه اجتماع  ها گفتمان .9

 دارد؟ روا  ایران ةجامع در اهکاف  چه با ستای مکر  زباهن  .6

اساتفاده شاکه اسا   9هاایمو SPEAKING الهاو  از هاپرسا  ایا  باه پاسا  منروربه

 چااه توسااط مااککور زباهناا  کااه شااود مشااخص شااکه اشاااره ها پرساا  باار نافااووتااا 

 ۀدهنک شااان زباهناا  ایاا  و دارد کاااربرد مکااا   و زمااا   هااا موقعی  چااه در و افااراد 

 . اس  ایرا یان فرهنه  ها ویهگ  ککام

 پژوهش ۀپیشین .۲

 در گراتحااو  ابااوار  عناوانهباا زباهنا  معرفاا »  ااام باا ا ( در مقالااه9919) قاکمپی  

 پااهوه  آن در و کاارده عنااوان را زباهناا  مفهااوم بااار خسااتی  6«زبااان کاااو فرهناا »

 معرفاا  را غیااره و گریو صاارا   ،گریو مساالولی  ،پرهیو فردیاا  ما نااک هااای زباهن 

( 9129) 9چامسااک  ما ناک شناسااا  زباان پرهیااو فردیا  زباهناا  تعریا  در. اساا  کارده

مساالولی  زباهناا  .کننااکماا  تقساای   یا ااکاز فاعاا  و ا ااکازفاعاا  گااروه دو بااه را هااازبااان

 مسالولی   هارفت  برعهاکه باه ایرا یاان میا  ،شکسا  پاام ما ناک جم ات  بررس  و گریو 

 زباان از هاای مکالماه بررسا  باا گریاو صارا   زباهنا  در. دهاکما   شاان را خاوی 

 صااحب  مسااتقی  و صااری  بااه زیاااد  ةع اقاا ایرا یااان داد  شااان  تااای  فارساا  و ا ه یساا 

 زبا اانا ه یسا  کاه  اال  در بکهناک جاوا  تعاار  باا دهناکما  تارجی  و  کار اک کردن

هاا  بسایار  توساط پا( از ایا  پاهوه  زباهن  .دا ناکما  ارجا  را گفت  سخ  صری 

 ا ک.قرار گرفته مک  ررپهوهشهران 

 ماورد را ماکه  و فرهنا  زباان، میاان ارتباا ( 9916)قاکم و  اوروز کرما شااه  پی 

 واکاااو  فارساا  هااا گفتمان در را  اااج  لقاا  بااردن کااار بااه و داده قاارار بررساا 

                                                             
1. Hymes 
2. culturology of language 

3. Chomsky 
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 اساا ، داشااته کااربرد مااکهب  جایهااه در گکشااته در  ااج  لقاا  معتقک اک آ ااان. ا اککرده

 ۀدهنک شاان و ددار کااربرد غیرماکهب  هاا گفتماان ما ناک دیهار هاا گفتماان در امروزه اما

. اساا  کاارده تیییاار تاااکنون گکشااته از لقاا  ایاا  بااه  سااب  افااراد ذهنیاا  کااه اساا  ایاا 

 غیرارزشا  و ارزشا  هاا بافا  در اماروزه تاوانما  را لقا  ایا   ااج ، ۀواژ به باتوجه

 تیییار ایا  و شاکه تیییار دچاار باردن کاارباه در  ااج  لق  پهوه  ای  در .کرد مشاهکه

 کارده دگرگاو   دچاار را لقا  ایا  کاه باشاکما  هاارسا ه گرفت  قرار ثیرأت تح  از  اش 

  .اس 

 باا (9916، قاکم و عطاارانپای ) فارسا  فرهنا  در قسا  گفتاار  کان   پهوهش در

 تااای  . اساا  گرفتااه قاارارمااورد بررساا   بنااک تقساای  هشاا  در هااایمو الهااو  توجااه

 اعتقااادات ۀدهنااک  شااان مااککور ۀواژ قساا ، گفتااار  کاان  در دهااکپااهوه   شااان م 

 درایا  دو واژه  .شاودم   مایاان «نآقارباه، خاکاهبا» هاا واژه باا کاه اسا  گوینکه مکهب 

 فرهنا  فردگارا  غربیاان کااربرد بیشاتر  دارد. در ساب  باه ایرا یاان  گرای جما فرهن  

 مساتحک  را خاود اماور و آور اک دسا هبا را مقابا  فارد اعتمااد اینکاه بارا  ایرا یان واق 

مکاان  زماان و در جواما  غربا  اعضاا  خاا واده و کنناک.از قسا  اساتفاده م  ،دهنک ج وه

 ایا  و اسا  گو اهای  فارسا  زباان در آن خ اا  ولا  بارگیر اک  م  مرج  قس  قرار. و..

 نآقار در قسا  و اسا ایاران از مسا ما ان تشاکی  شاکه  ةجامعاچون  .9: دارد دلی  دو امر

چااون خکاو ااک  . 6؛ دارد مااکه  بااا مسااتقی  ةرابطاا قساا اساا ، بنااابرای ، یاااد شااکه زیاااد 

 قسا  مسا ما ان  اود پا( هساتنک او ۀآفریاکمخ وقاات هماه  موجاودات و لایتناه  اس  و

 .کنکپیکا م ارز   خوردن

 قااکم،پاای  ،فارساا  و ا ه یساا  هااا زبان در  فااری  گفتااار کاان  پااهوه  بااا  در

 ز ااکگ  در گفتااار کاان  ایاا  شااان داد ااک کااه ( 9919) فیروزیااان پوراصاافها  و  و یااک یا

 جنساای  تفکیااا بااه گفتمااان ایاا  در کننااکگانشاارک  و داشااته بساایار  کاااربرد روزمااره

  اابرابر غریباه، و  اابرابر آشانا، و تارازها  غریباه، و تارازها  موقعی  چهار در( مرد و زن)

 ایا  کاه داد  شاان  فاری  گفتاار کان  و جنسای  ارتباا  بررسا  .گیر اکم  قارار آشنا و

 از بیشاتر ز اان کاه دلیا  ایا  باه اسا  متاکاو  ماردان از بیشاتر ز اان بای  در گفتار کن 



 دورۀ  پنجاه و سوم،  شمارۀ چهارممطالعات زبان و ترجمه                                                                                    12 

 

کااه بااا اهااکاف   پرداز ااکم  گفتااار  صاورتبه تجربیااات بیااان و مشااک ات بیااان بااه ماردان

 ایا  در. شاودم  بیاان غیاره تاوهی  و درما اکگ ، بیاان عجاو و  شاا کن خشا ،  ریر فارو

 یااا در مااکهب  اعتقااادات بااا  فااری  بااردن کاارهباا افااوای  دهااکم   شااان  تااای  پاهوه 

در و  اسا  شاکه شامرده  اپسانک اسا ام در کاردن  فاری  کاه دلیا  ایا  باه  یسا  ردیا 

کاه جواما   اسا  ایا  ۀدهناک شاان  تاای زبان ا ه یس  فاقاک چنای  کنشا  اسا .  ،مقاب 

  فاری  از بیشاتر دار اک،باه برقارار  ارتباا  گرا  ایرا   که به  ساب  تمایا  بیشاتر  جم 

 خااود، شخصاا  افکااار  ااکادن  شااان و فردگرایاا  دلیاا بااه غاار  در امااا. کننااکم  اسااتفاده

 هاا ه یساا  گفاا  بایاک زبااان دو ایا  ةمقایساا در و پرداز اکم   فااری  از اساتفاده بااه کمتار

 را خاود ساخ  خشا  هنهاام ایرا یاان اماا دار اک بیشاتر  ک اام صارا   عصابا ی  هنهام

 .کننکم  بیان لفافه در

 قالا  در ا ه یسا  و ایرا ا  هاا فای   در دعاا ةمقایسا باه( 9916) و یاک یا و قکمپی 

 آرزو  ما نااک اهااکاف  بااا ا ه یساا  هاا فی   در دعاااا ااک و معتقک ااک پرداخته هااایمو الهاو 

 بااا ایرا یااان کااه آ جااای  از. رودماا  کاااربااه غیااره و میفاارت ط اا  خیاار، آرزو  ساا امت ،

هاسا . آن باودن قاکردان ۀدهنک شاان امار ایا  کنناکم  خیار دعاا  تشاکر،  یا  و ا هیوه

 باه دعاا باردن کاارباه در هااشارق  کارد بیاان بایاک گرفتاهصاورت هاا توجه به بررس  با

 هااربا غ اماا کنناکم  دعاا یکاکیهر  ا  در بناابرای  ،دهناکم  اهمیا  گرای جم  ةرو ی

بیاان  صاری  و واضا  را خاود هاا پیاام مکالماات در و دار اک تمایا  فردگرای  ةرو ی به

 و ارز   ااوع  را کاردن توجاه باه اعتقاادات خاود دعاا اینکاه ایرا یاان باا ضام . کنناکم 

 .جوینکم  بهره آن از و دا سته ا ترام

 زباهناا  بررساا  بااه( 9911) پوراصاافها   فیروزیااان و قااکمپاای  دیهاار پهوهشاا  در

 ا ناکم اهاکاف  باا زباهنا  ایا  معتقک اک و ا اکپرداخته هاایمو الهاو  پرتاو  در «دا   م »

 همچناای  اطمینااان، عااکم دادن شااان مساالولی ، قبااو  از اجتنااا  صاارا  ، از اجتنااا 

 مقایساه در کاه رودما  کاارباه  یااز ماورد اط اعاات و دا ا  از برخوردار  عکم دادن شان

 پرهیاو درخواسات ، اط اعاات کاردناع اام  ااتوا   در فاراه   ریار موارد  ا ه یس  زبان با
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 ایاا  در کااه اساا  هااای ا هیااوه غیااره و صااری  مخالفاا  از پرهیااو همچناای  و قضاااوت از

  رود.کار م هب زباهن 

 پرتااو  در فارساا  زبااان در آن از  اصاا  هااا ترکی  و کااردن واکاااو  عبااارت  اااز 

 (9911) فااارا   طباطبااای  و پوراصاافها   فیروزیااان قااکم،پاای  توسااط کجامَاایَهَ الهااو 

؛ دارد قاارار کجامَاایَهَ از بالااای  سااطو  در شااکتبااه کااردن  اااز زباهناا  کااه دهااکم   شااان

ایاران  ساب  باه آن زیااد اسا  و ایا  زباهنا  باا بساامک  ةجامعیعن   ( و هیجان افراد 

کااردن در  زباهناا   اااز تااای  ایاا  پااهوه   شااان داد  .ایرا اا  روا  دارد ةجامعاابالااای  در 

 ایاا . دارد غیررساام  هااا موقعیاا   سااب بااه محااکود  کاااربرد رساام  هااا موقعی 

 لحا  باا غیاره و درخواسا  کاردن رد اد ، ارهاا معی  فا  ما ناک اهکاف  دارا  زباهن 

 و گفتاار  اباوار همچنای غیاره و  و شاوخ  و آمیاوغرور توصایف ، آمیاو،تحسای  مشخص

 . اس  لطاف  و زیبای   شا هر و افراد ا ساسات و عواط  بیا هر که قوا ین 

 تقااب   عباارات از اساتفاده باا شاکگ ب ااتک ی  زباهنا  بررسا  موضاو  باا پهوهش 

 شاکه ا جاام (چاا   اا  در) ابراهیما  و قاکمپای  توساط هایمو الهو  پرتو  در دوگا ه

 عاکم کاردن،  ااز ا ناکم اهاکاف  دارا  شاکگ ب ااتک ی  زباهنا  دهاکم   شاان کاه اسا 

 رساام  و خصوصاا  و عمااوم  هااا بافاا  در و اساا غیااره  و گریو مساالولی  اطمینااان،

 تقااب   عباارات کاه اسا  آن بار  تاای  پاهوه  ایا  در .اسا  بررسا  مورد غیررسم  و

 ...و  کان  یاا کان  ازدوا  آیاا  اکه ، یاا دها  ا جاام را کاار ایا  دا ا  ما  هما ناک دوگا ه

 آمیاومخااطره همچنای  و زااساتر  آ اانکاه ا جاام کاار بارا   رودکار ما توسط افراد  به

 در .ببارد بای  از را آراما  و بهیارد آ اان از را کاردن فکار فرصا  ب ااتک یف  ایا  و باشک

 تع یا   الا  در و شاکه متمایا  طار  یاا باه شارایط ایا  در ما اکن دلیا به فرد  های 

 در دلیا باه ایاران ةجامعا رساکم   رارهبا. شاودم  شاکن ماردد و پریشا   دچار و ما کم 

 در را جم ااه گفاات  مصاا ح  و کاارده توقاا  خااود  راار بیااان در افااراد صاا ا   ررگاارفت 

 پااهوه  در .دا نااکم  اهمیاا   ااایو را جماا   راار خااود ۀعقیااک بیااان در و گیر ااکم   راار

 در مردساااالار  و ساااالار زن زباهناا  (9911) عطاااای  جنتااا  درخشااان، قاااکم،پاای 

 زباهناا  و مردسااالار  زباهناا  کاربردهااا  وشااکه  بررساا  9911 و 9911 ها دهااه
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 زباهناا  اهااکا  9911 ةدهاا هااا فاای   بررساا  بااا .اساا  شااکه برشاامرده سااالار زن

 و گرفتااه تع اا  غیااره و فخرفروشاا  ،عصاابا ی  زورگااوی ، ،تهکیااک مااوارد بااه مردسااالار 

 شاکای  ماوارد باه ساالار زن زباهنا کاارگیر  هبا اهاکا  9911 ةده ها فی   بررس  با

 قبیا  از هاای لحا  باا کاه اسا  غیاره و کاردن توجاه ج ا  ،زدن کنایاه زدن، غار کردن،

 تااای  پااهوه   شااان  همچناای  .رودماا  کاااربااه غیااره و دلسااوزا ه متکبرا ااه، میو،آتهکیااک

 مرد هاار ، گرایاا ،قااکرت گفتهااو، کااردن شاارو  مردسااالار  گفتمااان هنجارهااا  دهااکم 

 غاار سااالار ،زن گفتمااان هنجارهااا  ،مقاباا  در. گیااردماا  باار در را غیااره و زن ک ااام قطاا 

 هاا زباهنا  رساکما   رارباه. شاودما  شاام  را ...و کردنپرخا  شوهر، ک ام قط  زدن،

 زباهنا  باه را خاود جاا  رفتاهرفتاه و شاکه کمتار 9911 و 9911 هاا دهه در مردسالار 

 باه ساالار زن از کاه رساکما   رارباه گو اهایا  کناو   ةجامعا در .اسا  داده سالار زن

 .شودم  مشاهکه پی  از بی  والکی  به کودکان وتس ط روی م  پی  سالار کود 

پوراصااافها   و فیروزیاااان  فیروزیاااان، قاااکمپی از زباهنااا   پهوهشااا  دیهاااردر 

 کااه دار ااک اذعااان و ا ااکپرداختهماار   ۀواژ شناساا  ( بااه گفتمااان9911) پوراصاافها  

 .ا کیشانکم  ز اکگ  و شااد  باه کمتار و هساتنک ط ا مر  و ا اکی مر  بیشاتر ایرا یان

 و بینا جهاان فرهنا ، زماان، مکاان، باه بساته مار ، باه  هار   و  معتقک ک افراد بعض 

 در محااور مر زباهناا   .اساا  متفاااوت دیهاار  بااه  سااب  ا سااان هاار باااور  ااو 

 و دارد کاااربرد رساام  هااا موقعیاا  از بیشااتر تاارازه   ااو  از غیررساام  هااا موقعی 

 بااا کااه دارد  راار در را ...و ا ساسااات بیااان تااوهی ، دعااا،  فااری ،  ریاار اهااکاف  همچناای 

 گفتماان ایا  اباوار. رودما  کاارباه غیاره و آمیاومحبا  و آمیاوتاوهی  و خشو   ها لح 

 کاارد بیااان بایااک گفتمااان قااوا ی  بیااان در و دارد را کاااربرد بیشااتری  گفتااار  در الاا 

 باه کمتار تاا شاکه باعا  پرسات مارده عاادت و باودن ا اکی مر  و ایرا یان گریو شاد 

 المثا ضار   ثار، شاعر، گفتماان ا اوا  در را زباهنا   او  ایا  و کننک فکر ز کگ  و آغاز

 معناااها  زبااا   عباارات و ماار  شناسا گفتماان از  اصاا   تاای  .یافاا  تاوانم  غیاره و

، کنااکماا  بیااان مخت اا  هااا موقعیاا  در را زبااا   ةقطعاا ایاا  گسااتر  اینکااه باار ع اااوه

 .دا ااکماا  زبااا   تولیااکات در ز ااکگ  و  یااات از تاارپرر اا  را ماار  و ممااات ةف سااف
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مطالعااات   ااوزۀدهااک کااه در  شااان م  هاااپهوه   هاااه  ک اا  بااه ایاا  دساا  از

بررساا  امااا تاااکنون ا جااام شااکه اساا   ا هدتحقیقااات گسااترزباهناا   و شااناخت جامعااه

 ایاا  بررساا  بااه کنااکم  ت ااا   اضاار پااهوه  کااه ما ااکه میفااو  سااتای مکر زباهناا  

 پردازد. بزبان فارس  ها  موقعیت  باف در  زباهن 

 پژوهش نظری چارچوب .۳

 زباهنگمفهوم  الف.

 مطار ( 9919) قاکمپی  توساط باار خساتی  زباهنا  مفهاوم شاک، ذکار کاه گو ههمان

دا اک هاا  فکار  ا ساان م زباان را محصاو  فرعا  توا ای  9و  هما ناک پیااژه .اس  شکه

ن باا تولیاک زبااتفکار را همهاام و همساو کاه  (9123) 6ویهوتساک با توجه باه تفکارات و 

. ا کیشااک و بااکون زبااان تفکاار ممکاا   یساا زبااان م  بااادا ااک، معتقااک اساا  ا سااان م 

 تردقیا  میاوان هماان باه  یاو ا کیشاه باشاک تاردقیا  و ترهرچه ای  واسطه ظری  بنابرای ،

 باه تاوانم  ،شاو ک کشا  و بررسا  هاازباهنا  کاه هنهاام  دداردم  اذعان و . شودم 

 مااادر  زبااان در تاااری  طااو  در هااازباهن ». باارد پاا  جامعااه مسااتتر و پنهااا   فرهناا 

 خاصا  روا ا  و فکار  مشا خاط اجتماا  بساتر در اسا  ممکا  کاکام هر وایجاد شکه 

 باه  اام ایا  باه زباهنا  گاکار  ام دلیا (. 59ص.  ،9919 قاکم،پای ) «باشنک  موده ایجاد

  مااای  فرهنها  از یاا زبااانمعناا  هایاا  اسا  کاه زباهناا  با (9919) قاکمپای  ةگفتا

 گرفتاه درصاورتها  . باا بررسا شاودم  امیاکه « کااو  فرهنا » و ع   بررس  آناس  

 و شاودم  مشاخص کشاور یاا افاراد فکار  فرهنا  خاردورز  و ۀ حاوعباارات زباا   

 . شودم  آشکار زبا   مفاهی  خصوص در آ ان غ ط و درس  فرهن  همچنی 

 هایمز  SPEAKINGالگوی. ۲. ۴

 عواماا  و داده قاارار واکاااو  مااورد را مخت اا  هااا گفتمان (9113) هااایمو الهااو 

 (.9916 کرما شاااه ،  ااوروز و قااکمپی )  مایااکم  بررساا  را افااراد میااان تعاماا  باار ماارثر

                                                             
1. Piaget 

2. Vygotsky 
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صاورت هبا تنهاا را زباا   صاورت یاا صاح  زباا  ، بساط با»( 633ص.  ،9136) هایمو

 قراردادهااا  آن را در چااارچو  قااوا ی  وب کااه کاااربرد صااحی   دسااتور  کاااف   کا سااته

صاورت کااربرد توصای  و بررسا  رو  ایا . دا اکما  ضارور   یو فرهنه  و اجتماع 

چاارچو    اام گرفتاه اسا . در 6 هاار  ارتباا قاوم رو  9ارتبااط  تاوا   و زبا   ها 

تح یا  زباان تنهاا جم اه  یسا ، ب کاه رویاکاد گفتاار  اسا .  وا ک بررسا  و ،ای  رو 

 .«کناکآن زباان  قشا  عماکه ایفاا ما  گفتاار  یاا تعاما  اجتمااع  اسا  کاه در رویکاد

 و زمااا   هااا موقعی  در را واژگاان اجتماااع  کارکردهاا  و اساا  چناکوجه  مااک  ایا 

 باا تصاویر دقیقا  و قاوا ی  گفتماان و اباوار و عم کارد ترتیا  مشاخص، اهکا  با مکا  ،

 ،طباطباای  فااارا   وقاکم، فیروزیااان پوراصافها   پای ) دهااکمبتنا  بار واقعیاا  ارایاه ما 

 و افااراد میااان تعاماا  کااه دهااکم  را امکااان ایاا  پهوهشااهر بااه الهااو ایاا  واقاا  در. (9911

کناک فارد ما  بررسا  و دهاک قارار  رار ماک را دیهاران توساط شکهمطر  ها پرس   ت 

خاود را در چه ماوقعیت  باا چاه هاکف ، در چاه  اوع  و باا چاه لحا  مشخصا  ساخنان 

بناک  زیار تقسای گاروه باه شار   2شاکه باه دهک. ای  عوام  براسا  ماک  مطار ارایه م 

 شو ک:م 

 شااک  آن در گفتمااان کااه مکااا   و زمااان بااه» :۳زمتتانی و مکتتانی موقعیتت . ۱. ۲. 6

ص.  ،9113 هاایمو،) «دارد اشااره گفتماان هار فیویکا  موقعیا ه با ک ا  طاورهب و گیردم 

 .9 :بنااک  کااردگااروه تقساای  تااوان بااه دوگفتمااان را م  ،بااا توجااه بااه مکااان و زمااان .(69

 .غیررسم  و خصوص  .6؛ رسم  و عموم 

 ساا ، شااام  کننااکگانمااورد شاارک  اط اعااات لااازم در :۴کننتتدگانشتترک  .۲. ۲. 6

 و قااکرت وضااعی  گاارفت   راار در بااا و باشااکم  هاااآن میااان ارتبااا  و م یاا  ،ی جنساا

 شار  باه مخت ا  موقعیا  چهاار در اسا  ممکا  گفتماان یاا در کننکگانشرک  ةفاص 

 (.9113هایمو،) بهیر ک قرار زیر

                                                             
1. communicative competence 

2. ethnography of communication 
3. setting 

4. participants 
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 ؛(دا شهاه استاد دو) رسم  و ترازه  .9

 ؛(قکیم  دوس  دو) صمیم  و ترازه  .6

 ؛( ابرابر و رسم  )ریی( و کارمنک .9

  .( ابرابر و صمیم  )استاد و دا شجو .6

 متفاااوت گرفتااه صااورت هااا بیااان عبااارات و پرساا  هااک  از :۱هتتد . ۳. ۲. ۴

متفاااوت  افااراد باارا  اجتماااع  هااا موقعی  و اجتماااع  شاارایط بااه بسااته و بااود خواهااک

کااو  واتاا افاراد بایاک ماورد تااایا  اهاکا  در ایا  الهاو بارا   .(9113هاایمو،)اس  

 شاارایط در اساا  ممکاا  گفتمااان در عبااارت یااا بیااان در  هفتااه هااک » .گیاارد قاارار

آن گفتمااان خواهااک  هااک  ۀکننااکتعیی  گفتمااان، شاارایط  قیقاا  در. کنااک تیییاار مخت اا 

 آن در کنناکگانیاا از شارک  هاک  گفتماان ب کاه اهاکا  هار تنها اهمک  هایمو  در بود.

، ص. 9911 ،پوراصاافها   فیروزیااان و قااکمپاای ) «شااود گرفتااه  راار در بایااک  یااو گفتمااان

99). 

گفتماااان در  ترتیااا معتقاااک اسااا   (9139) 9گاااافم  :۲ترتیتتتم کملکتتترد .۴. ۲. ۴

شااام  بررساا   ق ککااارکرد  کننکگانشاارک اط اعااات  در مااورد ترتیاا  اعمااا   ۀبرگیر ااک

 تااوال  و ترتیاا  کننااکگانشاارک  گفتهااو  و تعاماا  در. باشااکم  گفتمااان آن هااا بخاا 

 .شودم  توجه توال  و ترتی  آن به بررس  هنهام در که دارد وجود

چهاااو ه  بیااان یاااا گفتاااه  ( لحاا  را شااایوه و6191) 5واردا » :۴لحتتت  .5. ۲. ۴

.. و طنوآلاودآمیاو، طعناه مهرباان، دقیا ، جاک ، دلساردکننکه، توا اکما  کاه کناکتعری  م 

برقارار   او  گفتماان ارتباا  برقارار اسا  اماا  بار ایا  باور اک بای  لحا  وآ اان . «باشک

ممکاا  اساا   ،مثااا باارا   . یساا ضاارور   (6119) 1چناای  ارتباااط  از  راار ساااوی ه

                                                             
1. end 

2. act sequence 

3. Goffman 

4. key 
5. Wardhaugh 

6. Saville-Troike 
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یاا داساتان ترساناک  را باا لحا   کناک شخص  داستان طنوآمیو را باا لحا  هیجاا   تعریا 

 خنکه و طنو بیان کنک. 

گیارد کاه ایا  اباوار گفتماان چهاو ه  ا تقاا  آن را در بار ما  :۱تمتانفابزار گ .۶. ۲. ۴

اماا  (9113 )هاایمو، باشاکفا  باا هار  او  دیهار  توا اک شافاه ،  وشاتار ، ت هراابوار م 

 باشک.در اغ   موارد در یک  از دو صورت گفتار  و  وشتار  م 

 تاوانهاای  اسا  کاه ما همنراور از قاوا ی  گفتماان مشخصا :۲. قوانی  گفتمان7. ۲. ۴

 از کاردن صاحب  ب ناک یاا دیهار  صاحب  کاردنقطا  مثاا  بارا  داد؛  ساب  گفتمان به

 .(9113)هایمو ، باشنکم  گفتمان کننکۀصی وت ها مشخصه جم ه

 ساااخنرا  ، معماااا، المثااا ،ضااار  شاااعر،( 9136هاااایمو ) :۳نتتتوف گفتمتتتان. ۸. ۲. ۴

 .بینکم  گفتمان ا وا  رامکالمه  داستان و ه،اسطور

  پژوهش روش. 5

 کنندگانشرک . ۱. 5

سااط    فاار( بااا 55) ماارد و ( فاار 15) زن گویشااور 95 ایاا  پااهوه ، کننکگانشاارک 

 دکتاار  و(  فاار 91) ارشااککارشناس  ،( فاار 39) کارشناساا  فاار(،  92) دیااپ   تحصاای ات

 و(  فاار 65) 65 تااا 95 ،( فاار 93) 95 تااا 65 ،( فاار 29) 65تااا 95 ساان  شاارایط بااا(  فاار 9)

 دار خا اه و(  فار 95)دولتا  ،( فار 93) آزاد ،( فار 16)محصا  شای  باا(  فار 3) بالاا به 65

 بالاا و ( فار 91) ضاعی  ،( فار 999) متوساط آ اان اجتمااع  شارایط کاه هساتنک ( فر 91)

ها  خراسااان رضااو  اسااتان از کننااکگان شاارک  اساا  ذکاار بااه لااازم .باشااکم  ( فاار 3)

کرمااان  طااب((،) جنااوب  خراسااان )مشااهک،  یشااابور و ساابووار(، گ سااتان )گرگااان(،

 . باشنکم  آذربایجان شرق  )تبریو( و تهران )پاککش (، ()سیرجان

 

 

                                                             
1. instrumentalities 
2. norms 

3. genre 
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 هاداده تحلیل ةشیو. ۲. 5

ساااختاریافته پرساایکه  یمااه ةمصااا بکننکگان بااا از شارک  زیاارابتاکا ساارالات  بااه شاار  

 شک:

 دارد؟  یاهم وانیبه چه م   یمکر  تحص  شما درجوام  امروز  رربه .9

 انیاب خاود را  یادل ؟ ورزمهاارت ایااسا   تارمها    یماکر  تحصا شاما  رر. به6

 .کیکن

 شای  مااورد رر ایادر کسا   رفاه  وانیاباه چااه م   یشاما ماکر  تحصا  رار. باه9

 دارد؟ ریثأت

 ز ااان؟ ایاااساا    یاا ررمااردان  ایواهم در شااتریب   یشااما مااکر  تحصاا  راار. بااه6

 چرا؟

 .کیثراس ؟ مثا  بو رافراد م  اجتماع هاهیجا  ارتقا در   یمکر  تحص ایآ .5

 وجاود   یو ماکر  تحصا هارانیا تارام د وانیام انیام  شاما چاه ارتبااط به  رار .1

 .کیمثا  بو  دارد؟

 دهنک؟ م قرار مک  رر را  چه اهکاف   یکس  مکر  تحص . افراد در3

  اس ؟  یاهم  دارا  مکا  چه زمان و افراد در   یشما مکر  تحص  رر. به2

ایا  مصاا به در مراکاو  .داد اک پاسا  سارالات باه شافاه  صاورتهب کننکهشرک  افراد

 پاساا  و شااک ا جااام محصاا  افااراد باای  در و هاآموزشااهاه ،آزاد خااکمات ، مشاااغ دولتاا ، 

 و رسام  هاا موقعیا  در مکالماات ایا  ، همچنای صاورت سیساتم  ذخیاره شاکهب آ ان

 ثبا  مخت ا  هاا مکاان در مکالماات تماام اسا  باوده آن بار ت ا . شک ا جام غیررسم 

 ةمصااا ب ا جااام باار ع اااوه اساا  ذکااره باا لااازم. شااود آورده پااهوه  رو ااک در و شااکه

پاا( از  .اساا  گرفتااه صااورت سااتای مااکر  بااا  در مکالمااات  ساااختاریافته، یمااه

 مجمااو  . درتح یاا  شااک ک الهااو  هااایمو پرتااو  در، باار رو  کاغااک هاااداده ساااز پیاده
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 آور  شااکه اساا جماا ، 9هاااتااا اشاابا  داده مکالمااه 51و پاساا  و گفتمااان 951  ااکود

 (.6191، 6یی )اضافه  شود  به پهوه  اس  که اط اعات جکیک )اشبا  به ای  معن  

 ی پژوهشهایافته .۶

سااتای  )باای  از ااک مهاا  دا ساات  مااکر  تحصاای   ( در بااا توجااه بااه اینکااه مکر 

 باا افاراد بای  هاا آن اسا  گفتماان پاهوه   اضار بار ۀ هار کجوام  کنو   رای  اس ، 

 بررسا  کارده ببیناک آماار  ةجامعا از کاوچک  ة مو ا عناوان باه را مارد و زن جنسی  دو

. ا اکبرده کاارباه را زباهنا  ایا  اهاکاف  چاه و هاای گفتمان چاه باا شرایط ، چه در افراد

آمار  ایا  پاهوه  باه مخاطا  ایا  امکاان را خواهاک داد کاه بکا اک  ةجامعای ،  بر افوون

 و تحصاای   مااکر  چااه و ساان  چااه بااا اقشااار  چااه میااان در سااتای گفتمااان مکر 

 ا تخاا  ع ا  اسا  ذکار باه لاازم. گیاردم  قارار استفاده مورد بیشتر ا اجتماع  موقعی 

 هااا پهوه  بااه توجااه بااا رسااکم   رربااه کااه اساا  بااوده ایاا  SPEAKING الهااو 

 تاارموفاا  دیهاار الهوهااا   سااب  بااه ارتبااط  الهااو  ایاا  ،زباهناا  ۀ ااوز در شااکها جاام

 در. دار اک تح یا  و بررسا  قاب یا  را تا باه آن قالا  در هاازباهن  و اسا  کرده عم 

 :گیر کم  قرار  رر مک الهو ای  اجوا  براسا  پهوه  ها یافته ادامه

 مکاا   زماا   موقعیا  شاک، بیاان آ چاه براساا  :مکتانی و زمتانی موقعیت  .۱. ۶ 

 پاهوه  ها یافتاه. باشاک غیررسام کخصوصا  یاا رسام عموم ک صاورتهبا اس  ممک 

 کاربااه خصوصاا کغیررساام  هااا موقعی  در بیشااتر سااتای مکر  زباهناا  دهااکم   شااان

 . رودم 

 دوسااتا ه، هااا مهما   در زباهناا  ایاا  :غیررستتمی و خصوصتتی موقعیتت  .التتف

  .اس  شتهاد کاربرد کار مح  و هافروشهاه ،رستوران خا وادگ ،

 (:بی  دو دوس  صمیم  ةمکالم) 9مثا  

 . میکن زن به  باش   کاشته مکر  گها روزا ای : 9 دوس 

                                                             
1. data saturation 

2. Yin 
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 مااکر  اگاار ا هااار ! چیااه؟ مااکرک  پرساا ماا  او  میاار  هرجااا والااا، آره :6 دوساا 

 .دار  تر پایی  در  و سواد ب  دیهه باش   کاشته

 در  رو شاارایط تااو  ماا  بهتاار خی اا  باشاا  تحصاای کرده کااه دارم قبااو : 9 دوساا 

 !کن 

 کاار محا  مکاا   موقعیا  در دوسا  دو بای  ةمکالما شاودم  مشااهکه که گو ههمان

غیررسام   توجاه باه موقعیا  زماا   و مکاا   از  او  خصوصا  و باا وهاس  آن از یک 

زماان ازدوا   ،مها  دا سات  ماکر  تحصای   موقعیا  زماا  ِاسا  کاه اس . لازم به ذکر 

 . اس 

 (:فرز ک و مادر بی  ةمکالم) 6مثا  

 .قصک ازدوا   کارم م  فع اًاما  .م  ازدوا  برا  دار  عج ه چقکر مامان: فرز ک

 باارات هاا  همساار ا تخااا  بشااه بیشااتر ساان  هرچاا  کااه دو اا م  آخااه؟ چاارا: مااادر

 شه؟م  تردشوار

 رو پای  خاوب  ۀآیناک کاه دو ا ما  و باکم اداماه تحصی اتمو خوادم  دل  چون: فرز ک

 . خواستهاری  بیاد تحصی کرده آدم یه رهم  ه  توق  و پشتکارم به توجه با دارم

 صااورتهباا و منااو  مکااا   موقعیاا  در گرفتهصااورت گفتهااو  ،مااککور ة مو اا در

 موقعیاا  مکالمااه ایاا  در کااه گفاا  بایااک. اساا  پکیرفتااه ا جااام غیررساام  و خصوصاا 

 .اس  فرز ک ازدوا  فرارسیکن زمان ،زما  

 مراکااو ها،دا شااهاه افااراد، کااار محاا  در توا ااکم  گفتهااو ایاا  :رستتمی/کمتتومی .ب

 مساالو  و رجااو  اربااا  باای  مکالمااه) 9مثااا  . گیاارد صااورت عااام م ااأ در ...و آموزشاا 

 (:دفتر

 مسلو  دفتر: آقا  محترم مکر  تحصی   شما چیه؟

 اربا  رجو : مکر  لیسا ( دارم.

 خباار شااما بااه. اساا  لیسااا ( شاای  ایاا  کساا  باارا  مااکر  کمتااری : مسالو  دفتاار

 .بنویسیک تما  شماره یه لطفاً دی ،م 
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 اهمیاا  و گرفتااه صااورت عمااوم  و رساام  موقعیاا  در مکالمااه فااو ، ة مو اا در

 .کنکم  بیان را بهتر شی   موقعی  کس  در مکر 

 (:همکار دو بی  ةمکالم) 6مثا  

 ما  دو یاکز یاک؟ شاما کاه بهتار م چارا ایا   ار  رو م دیهه شما  ،جنا : 9 همکار

 !ف ا   به  سب  دارم بالاتر  لیاق  و دارم بالای  مهارت شی  ای  در

 ز ااهما  رو او   ار  ماا شارک  تاو تحصای ات اینکاه مثا  اماا البتاه، ب اه: 6 همکاار

 !آشنایان برا  او  

 در و بااوده عمااوم  و رساام  و کااار محاا ، مکااا   موقعیاا  ذکرشااکه، ة مو اا در

 قارار مهاارت مقابا  دربافا   ایا  در ماکر  ساتای  شای ، کسا  بارا  زما   موقعی 

 .گیردم 

پرتااو  الهااو   گرفتااه درصااورتها  بااه بررساا  بااا توجااه: کنندگانشتترک . ۲. ۶

 صامیم ، و تارازها  :از  اکاعبارت کاه شاو کم  دساته چهاار شاام  کننکگان، شرک هایمو

  صمیم . و  ابرابر رسم ، و  ابرابر رسم ، و ترازه 

 صمیمی و ترازهم الف.

 (:خواهر و خواهر) 9مثا  

 ازدوا ؟ باارا  داشاات  عج ااه چقااکر یادتااه عبرتاا ، ةآیناا بشاا  ماا  آبجاا  :9 خااواهر

  رر م  تو کار خی ا  خاوب  کارد  کاه تاا الاان باه تحصای   فکارهاما ب ا هار  چه خبره!

 کرد .

 ع اقاه واقعااً خو اکندر  باه گاها تاو اماا دادم، اداماه موتحصای ات م  درسته :6 خواهر

 در دیااک  تحصاای  باارا  مااا ع  رو ازدوا  تااو! سااتودر کاارد م  و   بایااک داشاات م 

جایهاهاا  از ماا  بهتاار بااود؛ چااون باارا   الااان قطعاااً و بخااو   تو ساات م  کااه صااورت 

 !پاتو بس  اما چه  ی  که ازدوا  دس  و ؛خو ک گکران وق  در   م 

 :(دوس  و دوس ) 6مثا  

 ماعماه دختار کاه کاار همون رم،ما  ایاران از و خاو  م  سامودر کاه ما : 9 دوسا 

 !والا  کاره پیشرفت  آدم اینجا کرد،
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 اتجامعاه ماردم باه خاکم  و خو اکن در   یتا  واقعااً گاها تاو عویوم اما: 6 دوس 

 متخصااص و دکتاار کاا  مهااه. کناا م  خااکم  مااردم هماای  بااه و شاا م  مو ااک   باشااه

 رسایکن درجاه اون باه و خو اکن در  ع اقاه باا او اا اماا دادن؟ پیشنهاد بهشون که داشتی 

 دو  ما  ،شناسام م  و هسات  ما  صامیم  رفیا  تاو. کان  خاکم  کشاور همی  به که

 !او ور بر  خوا م  ا دیهه چیو ةواس

 صااورت ازدوا  و ز ااکگ  تشااکی  ۀ ااوز در اغ اا  سااتای مکر   مو ااه، دو ایاا  در

 باا کنناک تجرباه ز اکگ  در را بهتار  شارایط اینکاه تصاور باا افاراد همچنای  .اس  گرفته

 .دهنکم  ادامه را خود تحصی ات مهاجرت  ی 

  رسمی و ترازهم .ب

 (:همک اس  و همک اس ) 9مثا  

قاکر تاا بحاا  مطمال  شاما مطملان  و تاو ز اکگ  ایا  باه مع اقاه از م : 9 همک اس  

 مااا    تونبااا شهرسااتان اومااک خااوام بااودم بااه تصاامیم ؛ امااا چیااو  کااه هساا ،  م 

 و رفتای  براماون، داشا  تحصای  کاه ساخت  راه ماا هاردو . باشا  ع   راه در تتونپیشرف

 ماا  از شاامارو داره خااو  جایهاااه ایاا  امااا. هسااتیک جایهاااه بهتااری  لااای  شااما مطملاان 

 !!!سفا هأمت گیرهم 

 و ج ااو بااری  عاق ا ااه موضااو  ایاا  باارا  گیر تصاامی  در کااه بهتااره: 6 همک اساا 

 .اومکه پی  برامون که شرایط  به توجه با باشی  داشته ا آگاها ه ا تخا 

 :(همکار و همکار) 6مثا  

 اربااا  بااا کااه بین  ماا  خااودم بااه دیهااه گاارفت ، درجااهترفیاا  وقتاا  از ماا : 9 همکااار

 .آدم از برن م  سر  وص ه فقط که بو   سروک ه های رجو 

 تا  اگار ساروک ه  .کنیاک عما  تونوظیفاه باه بایاک و هساتیک متعهاک شما اما: 6 همکار

 چنین  باشه!ای ها  زدن با اربا  رجو 

وگااه  اوقاات ها   اآکادمیا تحصای ات بالاارفت دلاای   ما ناک افاراد باهای  روابط  در

 همچنای  کسا  ماکر  باا دهناک.باه ماکر  تحصای   اهمیا  م دادن به یککیهر برا  پو

 .باشکم  دیهر فرد ها ها گاه  گکشت  از خواسته ی  کما و خکم  به ا سان
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 صمیمی و نابرابر .ج

 :(فرز ک و پکر) 9مثا  

 فااوت پاکرم دارم، ع اقاه بها  چقااکر و چیاه در  بفهما  اوماکم تااا ما  پسارم: پاکر

 ،بشا  خاا واده آور اان باودم مجباور کاه خاودم از ترکوچیاا بارادر دوتا و بودم م  و کرد

 .بمو   جا تحصی  از عموهات  کاشت  وق هیچ اما بودم، بورگتر چون

 شااما فااکاکار  مااکیون  شااو والا موفقیاا  و ز ااکگ  ماا  عموهااا  فرز ااک: آقاااجون، 

 دارن الااان کااه والااای  هااا جایهاه بااه او ااا تااا گکشااتی  درسااتون از شااما چااون هساات ،

 .برس 

 :(مستخکم و ریی() 6مثا  

 و کنیاکم  کاار شارک  ایا  تاو ماا بارا  داریاک سااله چنکی  شما محسن  آقا : ریی(

 رو جایهااه بهتاری  خاوامم  همای  بارا . مطملان  کاار ایا  باه داریک که مهارت  جه  از

 مااکر  داشاات  ا لازمااه امااا. داریااک لیاقتشااو چااون بیاریااک؛ دساا بااه شاارک  ایاا  در

 در رو فرصاا  ایاا  امااا . یساات  باااز پارت  اهاا  ماا  کااه دو یااکم . هساا  تونتخصصاا 

  .ذارمم  شما اختیار

 دو  ما  و شناسا م  سااله چناکی  شامارو ب اه مستخکم: خی   ممناون آقاا  ریای(، 

 .بوده توندرس  ها ا تخا  بخاطر تولیک کار در موفقیتتون

 موقعیا  و بهتار شای  کسا  و  هار آیناکه بارا  اکثاراً ماکر  اهمیا  روابط ای  در

 .اس  مک  رر والا اجتماع 

 رسمی و نابرابر . د

 :(دا شجو و استاد) 9مثا  

 تخصااص داشاات  شاای   ۀآینااک در موفقیاا  ةلازماا عویااو، دا شااجویان ببینیااک: اسااتاد

 مهااارت و سااواد داشاات  شااام  تخصااص ایاا  و هساا  مربوطااه شاای  ۀدر ااوز کااار 

 ! راه ای  در داشت  پشتکار و شهم  شی  اون به مربو 

 خودشاو و آشاناها  هماه دیهاه شاکه، بااز پاارت  چا هماه اماروزه استاد اما: دا شجو

  !کارمنک  و مکیری  میو سر ارنکمی
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و ایاا   ااو  طاارز فکاار رو کنااار  باشاایککنااار هاا  داشااته  اسااتاد: شااما ایاا  دو رو در 

 و   بارا  افاراد باساواداشا  کساا   کاه ارز  ویاههاریک، بیکار  خواهیک ما اک. پیاکا م کب

 !قای   متخصص

 :(دکتر و بیمار) 6مثا  

 اا  تون واقعاااً ا سااان موجااه و مناسااب  هساات ، برخااورد خیبیمااار: خااا   دکتاار منشاا 

 دب رماا و کاردهتحصای  فارد کااه مشخصاه. را ات  خی ا  ایشااون باا کاه خاوب  دارن. ما 

 !گ م  تبریا بهتون. هست 

  یساات  ادار  کارهااا  مساالو  تنهااا ایشااون !شماساا  بااا  اا  ممنااو  ، خی اا : دکتاار

 .دارن مشخص  هک  و خو  م  شو ودر  دارن ب که

 بهتار تحصای ات، دار اک عقیاکه افاراد کاه اسا  آن بارا  ماکر  اهمیا  روابط ای  در

 ۀدهناااک شاااان مناسااا  و بجاااا برخاااورد ماااوارد اغ ااا  و دارد پااا  در را ا کیشااایکن

 را خااود صااحی  معنااا  تخصااص کنااار در سااواد همچناای . اساا  بااودن خوا ااکهدر 

 .یابکم 

 زباهناا  گو اااگو   اهااکا  بااا افااراد دهااکم   شااان پااهوه  ها یافتااه :هتتد  .۳. ۶

 :شودم  پرداخته هابکان زیر در که بر کم  کاربه را ستای مکر 

  ع   کس  .9

 ها  پیاامبر چاون دارم ع اقاه بها  و مهماه خی ا  ما  بارا  تحصای ات و در : مثا 

 گوردا   بجو . تا گهواره زِ فرمودن

 ترروش  ا آینکه آوردندس به .6

 کاه  خو اکم در  هماه ایا  کان ، پیاکا شای  تاو  م  بهتار خی   بهیرم رامودکت: مثا 

 .ا ترارمه در خوب  ۀآینک پشتکار با خو ه، تو بشین 

  درآمک کس کپو  .9

 طبیعتاااً و گیاارمم  شاای   جایهاااه ارتقااا  بهیاارم، ارشااکمو مااکر  بتااو   گااها: مثااا 

 .دارم  قوق  افوای 

 مناس  شی  پیکاکردن .6
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 باه ما . مهاارت تاا کنمیا اهمیا  خی ا  تحصای   ماکر  به ادارات تو روزا ای : مثا 

  .کردن استخکام رو داش  بهتر  تحصی   مکر  که او   دیکم خودم چش 

 دادن پو .5 

 هرکا  گارفت ؟ بارا  جشان  چاه خاا واد  گرفا  شاولیسا ( تاا ف ا   دیک : مثا 

 اشودکتر مکر  کنهم  فکر  کو ه

 صکا  کاره. همه سر و یه مکر  لیسا سه دیهه. ای  ا شهاه کمبری  گرفته!تو د

  ازدوا  برا  مناس  ها فرص  .1

 : مثا 

  هست ؟ لیسا س  درگیر که،  رفت  ت  سرباز  هنوز تو پسر: 9 دوس 

 تحصاای ات بااه خی اا  کاان ، ازدوا  باهااا  خااوامم  کااه دختاار  آخااه آره،: 6 دوساا 

 لیسا (! مکر  گرفت  شکه مونازدوا  شر  و دهم  اهمی 

 کس  موقعی  اجتماع  .3
کن  باا ماکر  ارشاکم بارام ا تارام زیااد  قایا  هسات  ا  که کار ما ادارهمثا : م  تو 

 .دفترم مسلو  فقط و  کارم بالای  آ چنان شکر، اگرچه که موقعی  شی   رو خکا

 دولت  مراکو در استخکام به امیک .2
 اسااتخکام  باارا  دار  هاا  دار ، ارشااک مااکر  هاا  خوشاابحال ، دختاار: مثااا 

 !ما تا بیشتره شما پکیر  اولوی  قطعاً خو  ،م 

 کردهتحصی  همسر کردن پیکا .1

 خو ماون وارد خواساتهار  اکن اجاازه دیهاه گفات  خاا وادم باه! به ؟  هفت  مهه: مثا 

 یکا  د باا  ام،کاردهتحصای  خاودم ما !  باشاه ارشاک از کمتار تحصای ات  اینکه مهر بشه

 .باشه خودم سط ه  که گردمم 

 ع اقه. 91

 و ساارما ایاا  تااو دیااکم سااخت  فقااط، شااکم شهرسااتان دا شااجو  وقتاا  از ماا : مثااا 

 بیاارم؟ کجاا از رو تحصای  خار  اماا خودماون، شاهر بیاا بهیار ا تقال  ه می دوستام گرما.
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 بااه ع اقااه بااا مطملاان  و دارم هااک  چااون.  شااکم زده در  از امااا هاسااخت  ایاا  ةهماا بااا

 .رس م  ممک  رر اهکا 

 رقاب  و  سادت .99

 : مثا 

 هاار تااو تحصاای  کی ؟میاا مااری  بااه رو امتیازهااا ةهماا خااا واده ایاا  تااو چاارادختاار: 

 برا  مری !همه بهتری  ا تخابا  .مری هم   دا شهاه ،

دو ا  ماا باه ماری  هار امتیااز  ها  باکی  اون جایهااه  تو خودت خو  م  مادر: اما 

دا شاهاه   ا تخاا  در  خو اکن تاو هار ،همای  مثا ! یاارهدسا  مهبا که لیاقتشو داره رو

 موف  ه  شک. رو به  دادی ، اما جایهاه  دولت  خو کن بود و

 . رسیکن به مکار  بالا96

 هماون تاو رفات  و گارفت  رو ازدوا  پا  دختارا ةهما ،ماونماادر  ۀخاا وادمثا : تاو 

 قااا   او  همااون از تااو امااا. خوشاابخت  کااه شااکر رو خااکا داشاات ، شااوتوقاا  کااه ز ااکگ 

 از یکا  الاا  . باودن رسایک   اینجاا باه شااهک ها  هماه! کردن ز کگ  طور ای  به  بود 

 ا تارام کاه دو ا م  خاو  خاودت و فامیا  و خاا واده افتخاار شاکه ماا خاا واده اعضا 

 . قای   برات خاص 

 چشم وه چش . 99

 چقاکر ببای  ها می ما ، سار تاو ز ا م  خواهرتاو ۀخاا واد قاکرایا  که تو مامان: مثا 

 شاون شاناخت  ساا  اینهماه بعاک کنا ،  هااه شاو  ز کگ  باه که خوبه !موفقه اتدخترخاله

 چشاا  ج ااو  دادن  شااون باارا  فقااط و فقااط کنمیاا ا جااام کااوچیک   تاا  کااار هاار کااه

 در  اگاارم ماا  ولاا . بیفاات  ماردم دهاا  تااو جااورهماون ماان  دار  دوساا  امااا ؟ مردماه

 !بقیه به مکرک  دادن  شون برا   ه خو  م  بهترم ۀآینک و خودم برا  بخو  

 والکی  ما نک دیهران منک رضای  کس  .96

 بشا ، موفا  کاه بخاون ساتودر گفات  بها  هرچقاکر بورگا  دادا  ایا  پسارم: پکر

 تاو ب کاه پسارم بخاون تاو !باباا خو اکن در  باه  اکارم ع اقه م  گف  بش ، افتخارم ةمای

 .سرب نکی  ةمای بش 
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 پساارا  داشاات  باشااه یااادت امااا هاتااه؟بچه خو ااکندر  فقااط افتخااارت بابااا: فرز ااک

!  کاشاتی  تحصای  باه ع اقاه و  خو اکی  ماا کاه اگرچاه !باشه افتخار شهم  باایما   و سال 

 چااون. بااود خواهااک موفاا  قطعاااً و کنااهم  طاا  رو تحصاای   مااکار  داره خواهرمااون امااا

 !رسو هم  آرزوتون به ه  رو شما و داره ع   کس  به ع اقه

 :  مود بنک دسته ذی  شر  به توانم  را ستای مکر  زباهن  اهکا  مجمو  در
 

 ییزباهنگ مدرک ستا یاهدا  کل. ۱ جدول
 ستاییمدرک زباهنگ اهدا 

 در مراکو دولت  استخکام به. امیک 2 ع   کس . 9

 کردهتحصی  همسرپیکاکردن . 1 ترروش  ا آینکه آوردندس هب. 6

 ع اقه. 91 درآمک کس کپو . 9

 و رقاب   سادت. 99 بهتر شی  کس . 6

 بالا مکار  بهرسیکن  .96 پودادن. 5

 چشم وه چش  .99 ازدوا  برا  مناس  ها فرص . 1

 مادر و پکر ما نک دیهران رضای کس   .96 اجتماع  موقعی  کس . 3

 

 کااه دارد وجااود ترتیباا  مکالمااات در شااک گفتااه طورکااههمااان :کملکتترد ترتیتتم. ۴. ۶

 و عکدگااکار  یااا  شاا ه بااا عم کاارد ترتیا  ایاا  لووماااً. کناکم  بررساا  را افااراد عم کارد

 .دهنکم   مای  را خود ترتی  فرد جایهاه بیان با اوقات اکثر

 : مو ه برا 

 باه داره  رار در رو  یتا  هار کناه،م  تحصای  کاه کسا  دیهاه اماروزه اساتاد: دا شجو

 . ز کگی  در ع   اون بست  کارهب و یادگیر  برا  ع   کس  جو

 درگیاار خودتو ااو لطفاااً  کاریاک را تحصاای  ادامااه توا ااای  اگار عویااو دا شااجویان: اساتاد

 ع ا  بارا  اینکاه ضام . اسا   وصا ه و ع اقاه یاادگیر  ةلازما چاون  کنیاک، تحصی ات

 .کرد مشاهکه را آن مط و   تای  تا گکاش  وق  بایک
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 مخت ا  هاا موقعی  در فارد هار گرفتاه، صاورت مطالعاات باه توجاه باا :لح  .5. ۶

 ،آمیوطعنااه و آورخنااکه گاااه کااه کنااکم  اسااتفاده متفاااوت  هااا لح  از شاارایط، بااه بسااته

 .اس   هران یا گرایا ه صیح  دلسوزا ه، آمیو،محب  و جک  تهکیکآمیو، عصبا  ،

 : آمیوطعنه لح 

 !هست  قیافه و تیپ د با  همه امروزه! که؟می زن تو به ک  رفی  آخه -

 هرجاا اماا  یسا ، خاو  آ چناان تیاپ  اگرچاه ما  اشاتباه ، در ساخ  رفیا  اتفاقاً -

 !میکن دختر به  بستهچش  کردم، تموم ارشکمو به  و برم

 !خودت ظاهر مورد در بین واق  میاد خوش  -

 :عصبا   لح 

 از  اه کاه تاوی  یاا هسات  آشانا کاارم باه ه  دارم تحصی ات ه  که !بالاتره لیاقت  م  -

 بالا! تحصی ات از  ه و فهم م  چیو  مهارت

 !باشیک ک  مکیر آقا  آشناها  جوو ه  شما خواستی م  -

 : دلسوزا ه لح 

 .بش  افتخارم باع  و برس  بالا مکار  به که ینها آرزوم م  پسرم: پکر

 :گرایا ه صیح  لح 

 و شناساام م  خااو  کارشناساا  دوران از هساات  خااوب  دا شااجو  تااو: اسااتاد

  تاو   شا می باعا  کاه های دغکغاه خاوامم  ازت پا(. دار  روشان  ۀآیناک که دو  م 

 بینااا م  رفتاااه رفتاااه چاااون. کناااار ار کبااا رو کنااا  تمرکاااو تحصااای   و در  رو 

 . مو که برات هیچ پشیمو   جو و رفته دست  از ط ای  ها فرص 

 :  هران لح 

 آمااوزا دا   جااوو تااو شااه؟م  کاا  قااکرایاا  هااات مره کااه شااکه چاا  دختاارم: مع اا 

بشاا ،  چکاااره آینااکه در دار  دوساا  کااه پرساایکم ازت رفتااه یااادت. هساات  ماا  خااو 

 باارا   ااکاره کاااف  تمرکااو کااه شااکه چاا  الااان مااا دکتاار خااا   !دکتاار خااا  : گفتاا 

 !خو کن؟در 
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 کااه شاود منتقا  پیاام کاه دارد وجاود  الا  دو ساتای مکر  زباهنا  در :ابتزار. ۶. ۶

 در زباهنا   او  ایا  آماکهدسا هبا  تاای  باه توجاه باا. گفتاار  و  وشتار  از  کاعبارت

 . باشکم   وشتار   ال  از پرکاربردتر بسیار گفتار   ال 

 : گفتار   ال 

 و کوشا سخ   اصا  آورد ، دسا هبا کاه مناساب  شای   جایهااه ایا  دخترم: پکر

 .دار  که هس  پشتکار 

 داریاک خبار هساتیک خاا وادم کاه شاما  کو اه، کا( هار بابااجون، ممناون خی  : فرز ک

 .بودم خوب  ة تیج منترر و خو کمم  کنکور برا  چقکر که

 : وشتار   ال 

 حکال َ ل َاِ هکِالمَ  َمِ   َالعِ بواط ُاُ: فرماینکم ( ص)پیامبر

 (.999. ص المتع می ،آدا ) بجو  دا   گور تا گهواره ز

سااتای  مااکر هااا  صااورت گرفتااه در زباهناا  پهوه  گفتمتتان:قتتوانی   .7. ۶

خواهنااک مااکر  هااا  خااود زمااا   کااه م گفتمان ایاا  اساا  کااه افااراد در ۀدهنااک شااان

 در همچنای  ؛کنناکم  اساتفاده زباهنا   او  ایا  از ،دهناک  شاان ارز  باا را شانتحصی  

بااا  تنهااا کننااکم  ا سااا  چااون کننااکم  تکیااه خااود تحصاای   مااکر  بااه ازدوا  زمااان

 امتیااز ایا  کاه  اال  در ،ق با  خاود دسا  یابناک ةخواستتوا نک به مکر  تحصی   بالا م 

 باارا  دیهاار زمااان در. شااک خواهااک  مایااان رفتااار  و اخ اااق  امتیازهااا  دیهاار کنااار در

 اگاار و دهنااکم  ج ااوه بااور  را خااود تحصاای ات بهتاار اجتماااع  موقعیاا  کساا 

 هاداماا ،بهتار اجتمااع  موقعیا  کسا  خااطربااه باشانک،  کاشاته بالاای  آ چناان تحصای ات

 اقاکام تحصای  اداماه باه بهتار شای   موقعیا  کسا  بارا  همچنی  افراد ا ک.  دادهتحصی

 موایاا  و  قاو  داد، خواهاک ارتقاا را افاراد شای   جایهااه کاه طاورهماان زیارا کننک؛م 

 . گیردم  قرار تأثیر تح   یو آ ان

( تصااویر  از 9119) 9هافسااتک وغاار ، شاار  ةدساات دو بااه هااافرهناا  بنااک تقساای  باا

 بسایار  اهمیتا  ارتباطاات باه کاه معنااایا باه ؛دهاک شان ما  ها شرقگرای  جم فرهن  

                                                             
1. Hofstede 
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 را خاود ةدغکغا تاری اصا  ، دار اک فردگارا فرهنها  کاه هااغربا  ،مقابا  در اما دهنکم 

ما  فردگرایا  و گرایا جما  ةمقایسا در. دا ناکما  خاود شخصا  هاا خواه  برآوردن

 باه جویا  دیاک فردگرایا  کاه  اال  در دهاکما  فارد به ک   دیک  گرای جم  گف  توان

 (63. ص ،9916 قکم،پی ) .دهکم  افراد

جماا  یعناا  فرهناا  بنااک بنااابر یکاا  از محورهااا  طبقااه( »6119) هافسااتک ةگفتاا بااه

 مقیااا  در را رتباه بالاااتری  اساترالیا و کبیاار بریتا یاا  آمریکااا، فردگرایا ، براباار در گرایا 

 مقیاا  گرایا جما  ا تهاا  سام باه ایاران ةرتبا کاه  اال  در کنناکم  کسا  فردگرای 

 بااا ایرا اا  فرهناا  در مااردم (.99ص.  ،9915 سااعیک ، و کوت اااک  قاا  در ) «کنااکم  میاا 

 مواجهااه در را سااتای مکر  زباهناا  دار ااک عااادت بود شااان، گراجماا  خصاا   بااه توجااه

 . دهنک ارایه خود از بهتر  تصویر جم  مقاب  در و دهنک ج وه افراد با

 گفتمااان  ااو  ،هااایمو SPEAKING الهااو  بنااک تقساای  آخااری  :گفتمتتان نتتوف. ۸. ۶

 شاعر و  ثار شافاه ،  ریار مکالماات از گو ااگو   ا اوا  در بیشاتر زباهنا  ایا  کاه اس 

 .اس  داشته کاربرد  یو

 :شعر ة مو 

 مجنون به لی   شب  زد پیاما

 بیرون خا ه از آمک  وق  هر که

 را اتتحصی   مکر  بیاور

 را اتد اچپ  ة امگواه 

 دکترای  ببینک بایک پکر

 ( اشنا  شاعر).. .فکای  جا   شکه بک زما ه

 :( )باقر امام ا ادی  از ة مو 

    ِلعِاَ  ِ َطَ  فِ الّاِ کُسَلحَاَ وَ  ُ َلمَاَ وم ِالمُ خ ا ِاَ  مِ ی(َلَ

 هتحفا) دا ا  و ع ا  تحصای  راه در جاو بارد  ساک  اه و کناک چاپ وس   ه مرم  فرد

 . (613ص.  ،9 .  جعفر ؛ ةترجمکالعقو 

  هِزقِرِبِ هُلَ ال هُ  فَّکَتَ   َالعِ  َ َطَ  مَ
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 او روز  و خااواه  خکاو ااک بکوشااک، خااکا دیاا  فهمیااکن و آمااوخت  راه در کااه هاار

 .(91ص.  ،2 .  ،طباطبای ) کنکم  می أت برد م  ه  را گما   که جای  از را،

 :شفاه  ةمکالم ة مو 

 رو خاکا الاان ز اکگی ، تشاکی  بارا  کاردم عج اه خی ا  ما  خوشابحال ،: 9 دوس 

 بااه و کاارد  صاابر تااو امااا .باشااه ایاان  بهتااراز تو ساا م  امااا  ااکارم بااک  ز ااکگ  شااکر

 ازدوا  هاا  تحصاای کرده پساار یااه بااا هاایچ،  شااک  کااه پشاایمون داد ، ادامااه تحصاای ات 

 !کرد 

 ز اکگی  شاریا کاه فارد  داشات  دوسا . باود همای  هاکف   قیقتاً م  آره: 6 دوس 

 ت اا  خی ا  بالاا تحصای ات بارا  چاون باشا  شااغ  باکه اجاازه و کنه درک  منو شه،م 

 ...!باشه رفته رو راه ای  خودش  اینکه مهر  کاره درک  چنی  هرکس  و کردم
 

 
 گفتمان انواف. ۱نمودار 

 

  گیرینتیجه و بحث. 7

سااتای  قاب یاا   تااای   شااان داد کااه زباهناا  مکر  ،شااکهتوجااه بااه مطالعااات ا جام بااا

 آن باار  اضاار پااهوه  در. هااایمو را دارد SPEAKINGالهااو  چااارچو  بررساا  در 

 در افااراد ۀروزماار مکالمااات و هاااگفتمااان بااا  در را سااتای مااکر  زباهناا  تااا بااودی 

بررسا   هاایمو الهاو  بناک تقسای  هشا  طبا  و مخت ا  مکاا   و زماا   ها موقعی 

ا وا  گفتمان

مکالمه 
شفاه 

 مو ه در 
شعر

موجود در 
ا ادی  
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شااکن در  ااک سااتودن مااکر  تحصاای   قایاا اهمیاا  ایاا  زباهناا  باای  از ا ااکازه . کناای 

 شای   و اجتمااع  جایهااه کسا  ع ا ، کسا  جم اه از گو ااگو   هاا با ا هیوه و اس 

 و دادن پااو جها  مااکر  کسا  ماادر، و پااکر  ریار دیهاران رضااایتمنک  کسا  مناسا ،

 و غیررساام  هااا موقعی  در زباهناا   ااو  ایاا  .رودماا  کاربااه ...و چشاام وهاا چشاا 

 میا ساالان و جوا اان از اعا  جامعاه افاراد اکثریا  و داشاته کااربرد یکساان طورباه رسم 

. هساتنک درگیار آن باا مارد، و زن جنسای  باا ،ا اکگرفته قارار آن در کاه شارایط  باه بسته

 باا تحصای   و شای    اابرابر ساط  در چاه و تارازها  ساط  در چاه را زباهن  ای  هاآن

کار بااه بااا بیشااتری  اسااتفاده از گفتااار  سااب  بااه  وشااتار توجااه بااه اهااکا  مااورد  ررشااان

بااه  هاااکااه آن دهااکم در باای  مااردم ایرا اا   شااان  ایاا  زباهناا  . فوو اا  کاااربردبر ااکم 

 فرهناا  باار تأییااک  اماار هماای  و( 9119 هافسااتک،) دهنااکارتباطااات خی اا  اهمیاا  ماا 

اهمیاا  فرهناا  در ارتباطااات آ جااای  ، شااک بیااان کااه گو ااههمااان. اساا  آ ااان گرا جماا 

 را هااتفااوت دار اک تمایا  دیهار هاا شاود کاه افاراد در مواجهاه باا فرهنا مشخص م 

 زادهیوسا ) شاودم   مایاان یکاکیهر باا افاراد ارتباطاات در فرهنا  مفهاوم و دهناک بروز

 خااود فرهناا  براسااا  یکااکیهر بااا ارتبااا  در افااراد ،راسااتا هماای  در. (9915 اربااط،

 . گکار کم   مای  به  یو را زبا   عبارات

 میااانهباا تحصای   مااکر  داشاات  از صاحب  کااه زمااا   یکاکیهر بااا برخااورد در افاراد

 و اقتصاااد  سیاساا ، اجتماااع ، مااکهب ، هااا ارز   ریاار فرهنهاا  هااا ارز ، آیااکماا 

 (.9921،  زاده، شاکر  و محمکصالح روش ، فقیه ، وربالا)  رر دار ک هنر  را مک

 معاارو   ااکی  سااتای مااکر  در مااکهب  ارز  هااا،راسااتا  برشاامردن ارز  در

( یکاا  از اهااکاف  999ص.  المتع ماای ،)آدا  «دا اا  بجااو  گهااواره تااا گااور ز» پیااامبر

 در را ماردم و جامعاه هبا خاکم  و دار اک  رار ماک اس  کاه افاراد بارا  داشات  ماکر ،

 هاا پاهوه  در یکا  از 9آساتی ». دار اک  رار در ماکر  کسا  و ع ا  یاادگیر  راستا 

 ز اکگ  جمعا دساته صاورتهبا کاه کساا   در ماکهب  ها ارز  میوان که کرد بیان دخو

 خاوردم  چشا  باه هااآن در دیهاران باه کاردن کماا  ا( و( دا شاجویان  ریر) کننکم 

                                                             
1. Austin 
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 .(916ص.  ،9921، همکاااران و  وربالااا) «اساا  بالاااتر مراتاا بااه ،(گرای جماا  فرهناا )

 اهااکا  باارا  را بالااا تحصاای   مااکر  گاارفت  سااتای ،همچناای  افااراد در زباهناا  مااکر 

 قصااک هباا را خااود سیاساا  هااا فعالیاا  دار ااک قصااک و گیر ااکماا   راار در خااود سیاساا 

 در هاااارز  تیییرپااکیرتری  از یکاا  سیاساا  هااا ارز »واقاا   درادامااه بکهنااک.  مهاااجرت

 کااه (916 .ص ،9921، همکاااران و  وربالااا) «اساا  دا شااجویان هااا ارز  مراتاا س ساا ه

 . دارد زیاد  ارتبا  آن با ستای مکر  زباهن 

 برخاوردار  دار اک، ماک  رار ساتای  ماکر  زباهنا  در افاراد کاه اهکاف  از دیهر یک 

 و ارز  ۀکننااکبیان اجتماااع  مقبولیاا ( 9929) بهااواد رر بااه. اساا  اجتماااع  مقبولیاا  از

شاااخص جم اه از». بارا  فارد قایا  اسا  جامعااه و خاا واده کاه اسا  منولتا  و ا تارام

 تشااوی  مااورد. 6 بااودن، توجااه مااورد .9 :گیااردماا  قاارار اجتماااع  مقبولیاا  در کااه هااای 

 .ص ،9919 اماای ،  سااین  و خ ی اا  ر مااا   ادریساا ،) «اساا  کااردن افتخااار. 9، بااودن

. ک ادار قارار تنهااتنه  ارتباا  در خاوب باه ساتای که ای  عواما  باا زباهنا  ماکر  (99

تحصی اتشاان را ادامااه دهنااک یااا مهارات مربااو  بااه شاای  مااورد  دایماااً باای  اینکااه جوا اان

 تحصای ات داشات مها  اسا  کاه بکا ناک باا  بارا  جوا اان شان را بیاموز ک، مردد اک.ع اقه

 ةدغکغا. خیار یاا آور اک دسا هبا را دار اک ا تراار کاه اجتمااع  مقبولی  آن شودم  باع 

پا   در را بهتار اجتمااع  جایهااه ا تارام اگرچاه تحصای   ماکر  که اس  ای  آ ان اص  

 اماار ایاا  و  یساا  کاااف  آبرومنااک و مناساا  شاای  آوردن دساا هباا باارا  لووماااً امااا دارد،

 .دارد دیهران  ررات و گفته به دادن اهمی  از  شان

 اقتصااد داشات  باه جواما  در بالاا تحصای   ماکر  داشات  کاه ا ک شان داده هاپهوه 

  اا  در اقتصااد هاا ویهگا  از یکا » ایا  توضای  کاه باا کناکما  کماا رشاک  ا  در

  اا  در اقتصااد  رشاک هماراه باه بالااتر تحصای ات ساط  با کار  یرو  برا  تقاضا رشک،

  ااو  ایاا  از متنااو  اهااکا  بااا (. ایرا یااان6، ص. 9916 رهباار ، و ازمااا) «اساا  افااوای 

 فارد ةع اقا و ع ا  کسا   الا  بهتاری  در کاه کنناکم  اساتفاده خود فرهن  در زباهن 

 رقاباا ،  سااادت، ،دادن پااو ،هااک  ایاا  گاارفت   راار در ضاام  امااا. اساا  تحصاای  بااه

 راضاا  بالااا، اجتماااع  جایهاااه آوردندساا بااه ثااروت، کساا  شاای  ، جایهاااه کساا 
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 در اهااکا  ایاا  ةهماا کااه دارد وجااود زباهناا  ایاا  در ازدوا  و مااادر و پااکر  ههکاشاات 

 .شودم  ا جام غیررسم کخصوص  و رسم کعموم  گفتهوها  قال 

 فارساا  زبااان در زباهناا   ااو  ایاا  هااا گفتمااان و کاربردهااا از ا مجموعااه پایااان در 

 شار  باه کاه اسا  افاراد از گاروه ساه شاام   اصا   تاای  و گرفا  قارار مطالعاه مورد

  :پردازی م  هاآن  ررات

 :و معتقدند دانندمی ترمهم را تحصیلی مدرک ایکده. ۱. 7

 اساتعکاد،جامعه باه باشاک  کاشاته تحصای   ماکر  اماا باشاک داشاته مهاارت اگر فرد. 9

 ؛کنکاو چنکان توجه  م 

 را خاود  رار ماورد کاار توا اکم  تررا ا  کباشا داشاته تحصای   در  چنا چه فرد .6

 ؛آورد دس هب را همربو مهارت و نکک پیکا

 فاارد بایااک آبرومنااک شاای  کساا  و اجتمااا  در ویااهه ا تاارام آوردندساا به باارا  .9

 ؛باشک داشته تحصی   مکر 

 ؛آیکم  دس به تحصی اتاز طری   متقاب ، در  داشت   ریر ز کگ  مهارت .6

 خود برسک؛استعکاد دلخواه  و مهارت به بالا تحصی   مکر  با توا کم  فرد .5

 : معتقدند و داننداهمی  میکم را تحصیلی مدرک ایکده. ۲. 7

 مهااارت  باشااک ع اقااه تااا زیاارا ؛اساا  تاارمه  تحصاای   مااکر  از ا  رفااه مهااارت .9

 و بااود خواهااک آمیااوموفقیاا  باشااک  فاارد ةع اقاا آن در کااه کااار  و آیااک م  دساا بااه

 کااه اساا  کسااا   از بیشااتر دهنااکم  ا جااام را کااار  مهااارت بااا کااه کسااا   موفقیاا 

 ؛دار ک بالا تحصی ات

  ؛شودم  برا  گکران ز کگ موج  کس  درآمک  مهارت .6

 ؛دا کم  تحصی   مکر  برتر از را مهارت  امروز ةجامع.9

 تحصاای  بارا  فاارد و دارد مساتقی  ارتباا  درآمااکزای زیارا باا  ؛مهاارت مها  اساا  .6

 آوردندسا باه موجا  درآماکزای  باا مهاارت کاه توضای  ایا  باا) اسا  هسرمای  یازمنک

 ؛(شودم  سرمایه
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 بااوده در  ما نااک تلااور  مسااای  از تاارموفاا  همیشااه کااار  ةتجرباا و ورز مهاارت .5

 ؛اس 

 ۀرا ناک بار  دلی ا گواهیناماه داشات  وقا هایچ کاه تعریا  ایا  باه بنا ورز مهارت .1

 تر اس .تحصی   مه از مکر   ، یس  بودن خو 

 زیاار جااکو  در تااوانم  را افااراد دیااک از تحصاای   مااکر  اهمیاا  دلایاا  بنااابرای ،

 : کرد خ اصه
 

 افراد دید از تحصیلی مدرک اهمی  دلایل .۲ جدول

 افراد دیک از تحصی   مکر  اهمی  دلای 

 .آیک م  چش  به استعکاد مکر ، بکون. 9

 .اس  تحصی ات داشت  مهارت، آوردندس به ةلازم. 6

 .اجتماع  جایهاه در ا ترام از برخوردار  .9
 .اس  کاف  ع   داشت   یازمنک متقاب  در  .6

 .اس  تحصی   مکر  داشت  گرو در فرد ةع اق با مطاب  مهارت آوردن دس به. 5

 

 دید افراد دلایل اهمی  مدرک از .۳ جدول

 افراد دیک از مهارت اهمی  دلای 

 .اس  ع اقه و کاف  مهارت داشت  کار، در بودنموف  ةلازم. 9

 .ز کگ  گکران برا  درآمک کس . 6

 .کنو   جوام  در مکر  بر مهارت ارجحی . 9
 .مهارت داشت  از  اص  درآمکزای . 6

 .آکادمیا تحصی ات  سب  به کار تجربة  بودنموف . 5

 .شود م  منجر کاف  مهارت داشت  به همیشه مکر  داشت . 1

 

 یکدیگر کنار در مهارت و مدرک اهمی  دلایل .۴ جدول

 یککیهر کنار در مهارت و مکر  اهمی  دلای 

 .اس  آن ع   آوردندس به مهارت داشت  ةلازم :یککیهر بودنمکم . 9

 .یاف  دس  جکیک ها  وآور  به توانم  دو هر از استفاده با. 6

 کاااف  عماا  از تحصای  بااکون مهاارت کااه توضای  ایاا  بااا ،یابناکم  معنااا یکاکیهر کنااار در دو ایا . 9

 . یس  برخوردار
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 ۀ اوز در کاه اسا  برخاوردار ساال  فرهنا  از ا جامعاه گفا ، بایاک راستا همی  در

 و باشااک داشااته  راار در مثباا  ا گو ااهبااه را اهااکا  تمااام  تحصاای   مااکر  بااه اهمیاا 

 بهتار ز اکگ  خااطرهبا ع ا  کسا  ،عاال  تحصای ات آوردن دسا هبا برا  هک  والاتری 

  مایااان فاارد رفتااار و اخ ااا  باار آن مثباا  اثاارات کااه ا گو ااهبااه ،باشااک ترروشاا  تفکاار و

 شااکها جااام پااهوه  بااه توجااه بااا.  مایااک اسااتفاده آن از منفاا  جهاا  در آ کااه  ااه شااود،

 کاه توضای  ایا  باا ،باشاک بررسا  قابا  دیهار هاا  وزه در توا اکم  موجود ها کاست 

 تااوانم  همچناای  .دارد بررساا  قاب یاا  ا ه یساا  و فارساا  فرهناا  در مااککور زباهناا 

بااا  ایاا  موضااو  بهااره  تر  درگسااترده ها ه امااه و مصااا باز پرساا  آتاا  مقالااات در

 تاا گیارد صاورت بیشاتر  هاا پهوه همای  راساتا  شاود درگرف . بنابرای  پیشانهاد م 

 .باشی  ستای مکر   زباهن  وزۀ در فراوا   تحقیقات شاهک

 کتابنامه

 شی   ها فرص  کش  بر مرثر عوام  تری مه  بنک رتبه و شناسای (. 9916. )م، رهبر  و  .،، ازما

-911، 19 جامعه، و کار فرهنه  و ع م  اقتصاد ، اجتماع ، ماهنامة .غیردولت  ها کاریاب  در

929 . 

 :تهران طوس .  صیرالکی  خواجه المتع می آدا  ترجمة .الطالبی ا ی((. 9931. ) . م تهرا  ، آهن 

 . اذ 

 عاتمطال فص نامة. زبان کاو فرهن  در گراتحو  ابوار  عنوانبه «زباهن » معرف (. 9919. )ر، قکمپی 

 .16-63 ،6ترجمه،  و زبان
و «  ازکردن»(. واکاو  عبارت 9911آ.، و طباطبای  فارا  ،  . ) فیروزیان پوراصفها  ، قکم، ر.،پی 

ارتباطات، -مطالعات فرهن ها   اص  از آن در زبان فارس  در پرتو الهو  هَیَجامَک. ترکی 

92(91 ،)13- 956. 

 محور مر  زباهن  معرف  (.9911. )پوراصفها  ، آ فیروزیان آ.، و پوراصفها  ، ، فیروزیان.قکم، رپی 

-فرهن  مطالعات. فارس  زبان در «مر » شناس گفتمان در تفحص طری  از گریو شاد  و

 .611-929 ،(61)69 ،ارتباطات

شکگ  با استفاده از عبارات قکم، ر.، و ابراهیم ،  . )در  ا  چا (. بررس  زباهن  ب اتک ی پی 

 .دوفص نامه پهوهش  ع   زبانتقاب   دوگا ه در پرتو الهو  هایمو. 
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مطالعات در زبان و فرهن  مردم ایران. « قسم »شناس  (. گفتمان9915قکم، ر.، و عطاران، آ. )پی 

 .961-961(، 95)93، ارتباطات-فرهن 

 گفتما   کاربردها  پیرامون شناخت جامعه تأم  (. 9911. )پوراصفها  ، آ فیروزیان و ،.قکم، رپی 

 .95-3 (،93)92، ارتباطات-فرهن  مطالعات. ایموه الهو  پرتوِ در فارس  زبان در «دا   م »

 در تکقیق  و تحقی : فرهن  و مکه ، زبان میان ارتبا (. 9916. )   وروز کرما شاه ، ، و.قکم، رپی 

 . 59-63 ،(61)2 وه ،پهزبان فارس . زبان در وابسته ها واژه و  اج  لق  کارکردها 

 الهو  پرتوِ در ا ه یس  و فارس  ها فی   در «دعا» کاربردها (. 9916. ) ، و یک یا و ،.ر، قکمپی 

 .69-9 (،3)1، زبا   جستارها . هایمو
 گفتار  کن  به شناخت جامعه  هاه (. 9919. )پوراصفها  ، آ فیروزیان  .، و و یک یا، ،.قکم، رپی 

 .36-65 ،6ترجمه،  و زبان مطالعات. ا ه یس  و فارس  ها زبان مقایسة:  فری 

 . ق : صکو .العقو تح  ترجمة(. 9933جعفر ،  . )

 .تهران دا شهاه ا تشارات: تهران. دهخکا  امةلی (.  9939) .دهخکا،  . ا

(. اعتماد اجتماع ، رهاورد هنجارها  دین  و 9919ر ما   خ ی  ، ا.، ادریس ، ا.، و  سین  امی ، ن. )

 .69-9(، 9)9 فرهنه ، مطالعات و ا سا   ع وم پهوهشهاه .ها  اخ اق ارز 

ا  با ها  فن  و  رفه(. ارایة الهو  تناس  آموز 9912شاکر ، م.، برزگر،  .، و جمشیک ، م. )

،  ها  آموزش.  وآور بنیاد یازها  بازار کار از دیکگاه صا بان صنای  شهر یود براسا   رریة داده

92(39 ،)91-51. 

 .الحکی : ق  شهر .ر  محمک محمک  الحکمه. ترجمة میوان. (9926)طباطبای ، م. 

زن و (. مقایسة عوام  مرثر در ورود ز ان و مردان به دا شهاه. 9919 یا، م.، و بهروزیان،  . )ظهیر 

  .21-11 ،(6)9 .جامعه

و مک  آموز   راهکار عم  : فرهن  آموز  عم کرد  چنک ابعاد(. 9915. )کوت اک ،  .، و سعیک ، ز

-65، (9)1 ا سا  ، ا  در ع ومرشتهمیان مطالعاتزبان از منرر منرورشناس  و ع   شناخ  ا سان. 

62.  

طالعات مشناخت . شناخت  و مردم(. تح ی   رریة  سبی  زبا   در پرتو شواهک جامعه9916معینیان، ن. )

 .11-39 ،(69)1شناخت ، جامعه
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 مرات س س ه (. بررس 9921زاده،  .، شاکر ، ر.، و محمکصالح ، ر . )فقیه وربالا، ا.، روش ، ر.، 

 دا شهاه پهوهش -ع م  . دوماهنامة9921تا 9933 ها سا  ط  شاهک دا شهاه دا شجویان ها ارز 

 .913-29 ،(66)96 ،شاهک

 فرهنه  معرف  . بررس   ق  فرهن  و زبان در ارتبا  میان فرهنه .(9915. ) ، اربط زادهیوس 
 .916-29(، 6)3، اجتماع 
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شناس  ها  پهوهش  مورد ع اقة ایشان آموز  زبان فارس ، فرهن  و روانمشاهک اس .  وزه

 زبان اس . 

 

 

 


