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چکیده
کنشهای گفتاری یکی زز ماا یث مهی تلیییگ گفتمیان و منظورشناسی زبیان بیهشیمار
میی رود و زز زمییان معرّفیی رظریّیی کنشهییای گفتییاری تسییتی در سییا  ،0591زبعییاد
مختیف زی گوره کینشهیا در زبیانهیای مختییف میورد مطالعیه و توجّیه پژوهشیگرزن و
زبانشناسان بوده زست .زز جمیه زبعیاد میورد توجّیه زیی گوریه کینشهیا سیااتار زبیار و
کاربردهییای ترییان در زبییانهییای مختیییف زسییت .پییژوهش ا ییر بییه بررس ی تطایقیی
کاربردهییای کیینش گفتییاری «تمی ی » در دو زبییان فارس ی و زرگیی ی پردزاتییه زسییت و
بدی منظیور کاربردهیای زیی کینش گفتیاری در مکالمیات  011فییی ( 91فییی فارسی
و  91فییی زرگیی ی ) میورد مطالعییه ایرزر گرفتنیید .کینشهییای گفتیاری زستخرزجشییده زز
ژزررهییای مختیفیی زز جمیییه زجتمییا

و اییاروزدگ  ،درزم ،یمیی -تخیییی و اشییقاره

بودریید و سییا سییاات ترهییا در زکثییر مییوزرد زز سییا  1111-1101بییوده زسییت .پییا زز
مشییاهدۀ ف ییی هییای مییورد رظییر و زسییتخرزج تمییام مکالمییات مربییو ب یه زی ی کیینش
گفتییاری ،دزدههییای بهدسییتتمده بییر زسییا
تلییییگ اییرزر گرفییت .رتییای

«زلگییوی هییایمز» ( )0591مییورد بررس ی و

اصییگ ییاک زز تن زسییت کییه تمییی در هییر دو زبییان

فارس ی و زرگیی ی بییرزی رفییوب مثاییت در مخییایای مییورد زسییتفاده اییرزر م ی گیییرد و
برا زز کاربردهای زی کینش گفتیاری در زیی دو زبیان یک یان زسیت .ییاوه بیر زیی ،
در هر دو زبیان میورد مطالعیه ،کینش گفتیاری تمیی در هیر دو مواعییت رسیم و ییر
رسییم و در االبهییای شییوا و جییدّی بییهمنظور فریییب دزدن ،تعریییفوتمجییید
دوسییتاره ،جیییب ز تمییاد و تم ییخر یافییت می شییود ،زمّیا در زبییان فارسی زسییتفاده زز تن
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در مواعییییتهیییای ییییر رسیییم و ایوصییی ب ییییار بیشیییتر زز کیییاربرد ترهیییا در
مواعیتهای رسم زست.
کلیدددوا هها :کینش گفتییاری تمیی  ،زلگییوی  SPEAKINGهییایمز ،زبییان فارسی  ،زبییان
زرگیی
 .1مقدّمه

مطالع گورههای زبار جوزمی مختییف می توزرید زمینی فهی دایی تیر گفتیار ،روشیتار و
رفتارهییای سییخنورزن و گییویشورزن زییی زبییانهییا رز فییرزه سییازد .همچنییی ب یییاری زز
صییا برظییرزن بییا هییدب ک ییب درک درسییت زز باورهییای فرهنگیی جوزمیی بییه بررسیی
میکردهییا ،باورهییا و رفتارهییای زفییرزد جامعییه می پردززریید و وزکییاوی سییااتارهای فرهنگی
زی جوزم رز سرلو

کار اویش ارزر دزدهزرد (وزردزب.)1100 ،0

زز سیییوی دیگیییر زرتایییا تنگاتنییی

مییییان زبیییان و فرهنییی

همیییوزره میییورد توجّیییه

صا برظیرزن و جامعیهشناسیان بیوده زسیت .بیه نوزنمثا  ،زرتایا راگ

یتن مییان زبیان و

فرهن ی  ،پیییشاییدم ( )0950رز بییر تن دزشییت تییا بییا زسییتفاده زز تفکّ یرزت هالیییدی،0599( 1
 ،)0519ویگوت یییک  )0519 ،0599( 9و فر ییییّ سیییپیرورب )0599( 0مفهیییوم «زباهنییی »9
رز به معنای «فرهنی

کیاوی زبیان» در مطالعیات جامعیهشیناات معرّفی رمیوده و بیا هیدب

ک ییب درک مییی تری زز تفییاوتهییای میییانفرهنگیی و ریییز فرهنیی

پنهییان جوزمیی ،

پژوهشییگرزن رز بییه زسییتخرزج زباهن ی هییای متفییاوت و کالادشییکاف زبییان تر یییب رماییید
(پیییشاییدم .)0950 ،بییر همییی زسییا  ،پییژوهشهییای متعیدّدی در سییا هییای زایییر در زی ی
زمینییه صییورت گرفتییه زسییت کییه ز یییب بییه بررس ی کییاربرد هییر یییا زز زی ی سییااتارهای
زبار -فرهنگ و رییز تفاوتهیا و شیااهتهیای ترهیا در فرهنی هیای مختییف پردزاتیهزرید؛
هرچند که ب یاری زز زیی سیااتارهای زبیار -فرهنگی و ییا بهزصیطیا متیدزو گوریههیای
زبار هنوز میورد بررسی و مطالعیه دایی ایرزر رگرفتهزرید .زز جمیی زیی گوریههیای زبیار
1. Wardhaugh
2. Halliday
3. Vygotsky
4. Whorf
5. cultuling
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میی دزرد کینش گفتیاریِ «تمیی » زسیت .مطالعی زیی کینش

گفتییاری م ی توزریید کمییا م ی ثری بییه فه ی بافییت فرهنگ ی زسییتفاده زز زی ی کیینش گفتییاری
رموده و دررتیجه به فه روش تر زبعادی زز زباهن

تمی بیارجامد.

تمی یک زز کارکردهیای زبیار زسیت کیه بیرزی جییب رظیر و رفیوب در مخاییب میورد
زسییتفاده اییرزر می گیییرد .بییه اارتدیگر ،تمیی شییامگ رفتارهییای منافقارییه در زرتااییات بییی
فییردی زسییت (هییادویرییژزد و همکییارزن )0951 ،و بییهرییو

ریاکییاری زایییاا زییییا

می گییردد کییه در یی ّ تن زفییرزد در ظییاهر میی زایییاا رز رشییان می دهنیید ،زمّیا در بییای
هدب دیگیری رز درایا می کننید (فوسییا و همکیارزن )1109 ،0کیه زیی مو یو می توزرید
موجب تسیب بیه رظیام زرتااییات فیردی و زجتمیا

شیود تیا جیای کیه بیه نوزن رموریهزی

بیارز زز زیی تسییبهیا ،ییخیار ( )0990تّی معتقید زسیت تمیی یکی زز وزمیگ زصییی
قبماردگ کشورهای جهان سوم بهشمار م رود.
زز رظرگییاه زسیییام ریییز ،تمی ی یک ی زز ربزیییگ زایییاا بییهشییمار م ی رود کییه بییهش یدّت
مورد رکوهش ارزر گرفتیه زسیت .بیر یای تییات ایرتن و روزییات زسییام  ،تمیی برااسیته
زز ییعف رفییا و رییو

زسییارت رو ی زر ییان زسییت کییه در برزبییر دیگییرزن بییرزی جیییب

منییاف و ک ییب زمتیازهییای مییادی صییورت میی گیییرد .ادزوریید متعییا در تییی  099سییورۀ
سببنَ الب نبیَ َ ََب ْر َح نوببب َِ ان َأببو َْتَببباْ
ت مییرزن در رزبطییه بییا تمییی و چاپیوسیی م فرماینیید« :الَ تَ ْح َ
ن
ن
بول ب ب ب َ الْ َب ب ب َیا ن َول نَلب ب ب ْ َب ب ب َیا َْلنب ب بی ؛ «[زی
سب ب بنَب ب نل ْ ان َأ َر ب ب َ
وَنحنُّب ببب َِ َِْ َن ْح َأب ب ب ناواْ ا َأ ب ببو لَب ب ب ْ ََب ْر َ نب ببباْ ََب ب بٍَ تَ ْح َ
پیامار] مپندزر ترهای که بیه پنیدزر زشیت ایود شیادمانزرد و دوسیت دزررید کیه زز میردم بیه
زوصاب پ ندیدهزی که هیچ در ترها وجیود ریدزرد ترهیا رز سیتایش کننید زلاتّیه گمیان مایر کیه
زز ذزب ایدز رهیای دزررید کیه بیرزی ترهیا در دوزخ یذزب دردریاک اوزهید بیود» .ییاوه
بییر زی ی  ،زز ز ادیییث ب یییاری ریییز زز ز م ی زیهییار در بییاب زیی ربییییت زایییاا رقییگ شییده
زست .به نیوزن رموریه ،زمیام هیادی ( ) بیه ک ی کیه در سیتایش زز زیشیان زفیرز کیرده بیود
فرمودرد« :أاایگ یی شی،را ،فیثن کثیرۀ زلمیی یهجی
ف ملگ زلثق فا ید

ی زلمیی زلی

یی زلظنی و زبز یییت می أاییا

ی زلنیی »؛ زز زیی کیار ایوددزری کی کیه تمیی
1. Focella et al
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ب یار ،بدگمار بیه بیار تورد و زگیر بیرزدر م منیت میورد ز تمیاد تیو وزای شید ،زز تمیی زو
دست بردزر و ُ

ریّت رشان بده (م ندزلامام زلهادی.)911 ،

صییربرظییر زز اُییاح زجتمییا

زییی گوریی زبییار و ریییز مییذمومیّت تن در فرهنیی

زسیام -زیرزر  ،دزر ت زی کیه در بییان تمیی زز چیه سیااتارهای زبیار زسیتفاده می شیود و
یا زی که هیر ییا زز زیی سیااتارها دزرزی چیه معیار و کاربردهیای ه یتند ،می توزرید در
ییوزههییای تموزش ی و پژوهش ی ب یییاری زز جمیییه تمییوزا زبییان دوم یییا زبییان اییارج ،
مطالعات ترجمیه ،جامعیهشناسی و فرهنی رگیاری ب ییار می ثر و مفیید وزای گیردد .بیرزی
مثا با توجّه بیه زرتایا تنگیاتنگ کیه بیی زبیان ،فرهنی

و زردیشیه وجیود دزرد ،مدرّسیان

زبانهای دوم و یا اارج و رییز مترجمیان تثیار مربیو بیه زیی زبیانهیا بیا مید رظیر ایرزر
دزدن زیی تفیاوتهیا و شیااهتهیا ،می توزرنید بیه درک بهتیر زبیانتمیوززن و ییا اوزرنیدگان
تثار ترجمهشده کما می ثری رماینید .ییاوه بیر زیی  ،در یوزۀ فرهنی رگیاری ،پی بیردن
بییه رمودهییای فرهنگیی سییال یییا راسییال و معرّفیی ترهییا م توزریید زمینییهسییاز جییایگزین
فرهن

سال و رشد و تعال فرهنگ جوزم گردد.

بییا زی ی مقدّمییه و بییهمنظور ک ییب شییناات هرچنیید ملییدود زز زبعییاد زبییار ِ «زباهن ی
تمی » در دو زبیان فارسی و زرگیی ی  ،مقالی

ا یر بیر تن زسیت تیا بیا مطالعی سیااتار و

کییارکرد گوری زبییار تمیی در ب ییتر مکالمییات و ملییاورزت فیییی هییای فارسی و زرگیی ی
بییه بررس ی تطایق ی معییار و کاربردهییای زی ی کیینش گفتییاری در زی ی دو زبییان پردزاتییه و
زلگوهییای تشییخیص زییی گوریی زبییار رز معرّفیی رماییید .زز همییی رو و بییهمنظور مطالعیی
کاربردهییای زی ی کیینش گفتییاری در زب یانهییای فارس ی و زرگیی ی س ی زلات زیییر بییه نییوزن
ملور مطالعه ارزر گرفتند:
 .0کاربردهای کنش گفتاری «تمی » در زبان فارس کدمزرد؟
 .1کاربردهای کنش گفتاری «تمی » در زبان زرگیی

کدمزرد؟

 .9تیا کاربردهای کینش گفتیاری «تمیی » در زبیانهیای فارسی و زرگیی ی بیا یکیدیگر
متفاوتزرد؟
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 .2پیشینة پژوهش

وزژۀ روظهییور «زباهن ی » کییه زز زد ییام دو وزژۀ «زبییان» و «فرهن ی » سییااته شییده زسییت
بییه معنییای فرهنیی

م ییتخرج زز وزکییاوی زبییان زسییت و هییدب زصییی مطالعیی زباهنیی ،

ک ییب تیییاویر داییی تییری زز فرهنیی

جوزمیی در رزه رسیییدن بییه رشییدوکما زسییت

(پیییشاییدم .)0950،در سییا هییای زایییر مطالعییات متعییدّدی پیرزمییون مو ییو روظهییور
زباهن

و کنشهیای گفتیاری بیه نوزن یکی زز رمودهیای زبیار زباهنی

بیه زرجیام رسییده

زست .به نیوزن رموریه ،هاشیم  ،فیایم و دوز ی ( )0951بیا بررسی مطالعیات مییدزر بیر
روی کیینش گفتییاری تعریفوتمجییید در زبییان فارس ی و زرگیی ی بییه زی ی رتیجییه رسیییدرد
کییه شییااهتها و تفییاوتهییای در زسییتفاده زز زی ی کیینش گفتییاری در بییی فارس ی زبارییان و
زرگیی

زباران وجود دزرد که م تیوزن بیا زسیتفاده زز ترهیا بیه زبیانتمیوززن در ییادگیری بهتیر

زی گوره گفتاری کما رمود.
همچنییی در پژوهشیی بییا نییوزن «رگییاه جامعییهشییناات بییه کیینش گفتییاری ا یی »،
پیییشاییدم و طّییارزن ( )0951بییه وزکییاوی کیینش گفتییاری ا یی در دو زبییان فارسیی و
زرگیی یی پردزاتنیید .در زییی مطالعییه ،پژوهشییگرزن مکالمییات  91فیییی فارسیی زبییان و 91
فیییی زرگیی ی زبییان رز مییورد وزکییاوی اییرزر دزده و پییا زز جم ی توری زیّیا ییات و تلییییگ
ترها بر زسا

«زلگوی هیایمز» )0591( 0بیه زیی رتیجیه رسییدرد کیه کینش گفتیاری ا ی در

فضییای ییدم زیمینییان مییورد زسییتفاده اییرزر میی گیییرد .پیییشاییدم و همکییارزن ( )0959در
پژوهشی دیگییر بییه مقای ی کیینش گفتییاری رفییری در زبییان فارس ی و زرگیی ی پردزاتنیید.
در زییی مطالعییه ،کیینش گفتییاری رفییری در  111فیییی فارسیی و زرگیی یی موردمطالعییه و
مقای ییه اییرزر گرفییت .یافتییههییای زی ی مطالعییه ییاک زز تن زسییت کییه رفییری بییه هنگییام
یییااریت در فرهنیی

زیرزریی موردزسییتفاده اییرزر میی گیییرد و زییی در ییال زسییت کییه

زرگیی ی زبارییان بیشییتر زز فلییش و راسییزز بییهجییای رفییری در مواعیییتهییای مشییابه زسییتفاده
م کنند .همچنی یافتیههیای زیی پیژوهش رشیان دزد کیه مییززن زسیتفاده زز رفیری وزب یتگ
جن یییت دزرد ،بییه زیی مفهییوم کییه اییار هیا بیشییتر زز تاایییان زز رفییری زسییتفاده می کننیید.
1. Hymes
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همچنییی  ،پیییشاییدم و و یییدریا ( )0959کاربردهییای د ییا در فیییی هییای فارسی و زرگیی ی
رز با زستفاده زز زلگوی هایمز میورد بررسی ایرزر دزدرید .در زیی پیژوهش رموریههیای کینش
گفتییاری د ییا در  099فیییی زسییتخرزج و موردمطالعییه اییرزر گرفییت .یافتییههییای زیی پییژوهش
ریییز رشییان دزد کییه مییوزرد زسییتفاده د یا در زبییان فارسی بییه ر ییات زرگیی ی بیشییتر زسییت.
زفزون بر زی  ،دلاییگ تمیایز بیی زیی دو زبیان در زسیتفاده زز کینش گفتیاری د یا موردبلیث
ارزر گرفت.
پیشادم و میرزدی مقیدّم ( )1100در پژوهشی دیگیر بیه مقای ی کینش گفتیاری تارییا
در دو زبییان فارسیی و زرگیی یی بییر پاییی «زلگییوی زلییوود» )1110( 0پردزاتنیید .یافتییههییای
پییژوهش ییاک زز وجییود تفییاوتهییای مییی در کییاربرد کیینش گفتییاری تاریییا میییان
فارسیی زبارییان و زرگیی یی زباران بییود .هاشییمیان ( )1100در پژوهشیی بییا نییوزن «تلییییگ
منظورشناسار رزهاردهیای دراوزسیت بیی زبیانتمیوززن زیرزری و متکیمیی بیوم کاریادزی
در هتییگ» بییه بررسی کیینش گفتییاری دراوزسییت زرگیی ی زبارییان کارییادزی و فارسی زبارییان
زیرزر پردزات و رشیان دزد کیه زیرزرییان تماییگ بیشیتری بیه زسیتفاده زز دراوزسیت م یتقی
دزرریید و

اسیییت بیشییتری ر ییات بییه متمیییر مواعیییت زز اییود رشییان م ی دهنیید .زی ی در

ال زست که زرگیی ی زباریان زز دراوزسیتهیای یرم یتقی بیشیتری زسیتفاده می کننید و
ر ات به متمیر مواعیت میکردشان ثابت زست.
همچنییی  ،زردمقییدّم و وفییای مهییر ( )0959کیینشهییای گفتییاری موزفقییت کییردن و
مخالفیت کییردن در فضیایمجییازی (فییابییوک) رز در بیی فارسی زباریان و زرگیی ی زبارییان
بررس ی رمودریید .در پییژوهش مییذکور ،پیکییرهزی متشییکگ زز  0059رظییر زرتخییاب و بییر یا ی
زلگوهای موجود تلییگ شید .یافتیههیای زیی پیژوهش رییز رشیان دزد کیه تفیاوت معنی دزری
میان فارسی زباریان و زرگیی ی زباریان بیه للیا زسیتفاده زز رزهاردهیای موزفقیت و مخالفیت
و زبرزز ز

اسات وجود دزرد.

مدرّسییی تهرزرییی و تیییاجعی ( )0950بیییا وزکیییاوی کییینشگفتیییاری دراوزسیییت در
بافییتهییای مختیییف توسییف فارسی زبارییان و فارسی تمییوززن دریافتنیید کییه میییززن زسییتفاده زز
1. Allwood
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تعدیگهای اشییهزی در کینشگفتیاری دراوزسیت در مییان فارسی تمیوززن ب ییار بیشیتر زز
فارس ی زبارییان زسییت .همچنییی بییر زسییا

رتییای زی ی تلقی ی روی ییندگان بییه زی ی رتیجییه

رسیییدرد کییه فارسیی تمییوززن بییه ر ییات فارسیی زباران زز رزهاردهییای متفییاوت مناسییب بییا
مواعیتهیای مختییف تگیاه کمتیری دزررید .همچنیی پییشایدم و فیروزییان پورزصیفهار
( )0959بییه بررسیی کاربردهییای گفتمییار «رمیی دزریی » در زبییان فارسیی پردزاتنیید .در
پییژوهش مییذکور 091 ،بافییت یایعیی کییه زفییرزد در زرییدگ روزمییرۀ اییود زز «رمیی دزریی »
زسیییتفاده م کننییید زسیییتخرزج گردیییید و بیییا زسیییتفاده زز زلگیییوی هیییایمز ( )0591میییورد
تجزیییهوتلییگ اییرزر گرفییت .یافتییههییای زییی تلقییی
«رم دزر » بیرزی «زجتنیاب زز تنیاا

ییاک زز تن زسییت کییه زیرزریییان زز

و زاتییابرظیر» « ،یرم یتقی گیوی » « ،فی وجهیه»،

«کاهش م ئولیت» و « دم زیمینان» زستفاده م کنند.
یییاوه بییر مییوزرد یادشییده ،ی زکاییری و ایطاسیی ( )0959کیینش گفتییاری ت ییییت رز
مییورد وزکییاوی اییرزر دزدریید .در زیی تلقیی  ،دزدههییای مییورد ریییاز کییه زز صییلاتهییای 091
گویشور زیییام کیه بیهیور تییادف زز مکیانهیای مختییف زرتخیاب شیدرد ،میورد بررسی
تمییاری اییرزر گرفتنیید و یافتییههای پییژوهش رشییان دزد کییه بیشییتری ب ییامد کیینشگفتییاری
ت ییت به ترتیب مربیو بیه جمییات میذها  ،یییب تمیرزا زز ادزورید و د یا بیرزی فیرد
متییوفّ بییوده زسییت .دروزای  ،زی ی بررس ی

ییاک زز تن زسییت کییه گییویش زییییام سییااتار

یکنیییوزات بیییرزی کییینشگفتیییاری ت یییییت دزرد و صیییربرظر زز مییییززن تلییییییات،
ویژگ هییای دیگییر (جن یییت ،سی و شییمگ) رقییش ااصّی در تعییی کییاربرد کیینشگفتییاری
ت ییت ردزرد.
در میییان پژوهشهییای کییه بییه بررس ی کیینشهییای گفتییاری مختیییف پردزاتهزریید ،تنهییا
مییوزرد زرییدک بییه بررسیی کیینش گفتییاری تمییی در جوزمیی و فرهنیی هییای مختیییف
زاتیییای یافتییه زسییت؛ بییه نوزن رمورییه ،کییاوززز )1109( 0بییه مقای یی کییاربرد زسییتفاده زز
چاپیوس ی در بافییت سیاس ی میییان کاردیییدزهای زرتخابییات پردزاییت و رشییان دزد زسییتفاده زز
تمی ی منجییر بییه ییا ز تمییاد بیشییتر زفییرزد بییه کاردیییدزی مییوردرظر شییده و بییهزی ترتیب
1. Kavaza
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رز یتتییر می توزرنیید رایایان اییود رز زز رصی زرتخابییات بییرون کننیید .کییاوززز ( )1101ریییز
رشییان دزد کییه زسییتفاده زز تمییی

ییا ییایف بهتییری رز بییه مخالفییان منتقییگ میی کنیید و

دررهایییت منجییر بییه ییا ز تمییاد شییده و زثییر مثاییت و بهتییری ر ییات بییه جاهییهگیییری در
مقابییگ مخالفییان اوزهیید دزشییت .زفییزون بییر تن ،دزرزیگییر ،)1111( 0بییه مطالع ی کاربردهییای
تمی در مییان ایریزباریان پردزایت .دزدههیای پیژوهش ا یر بیا زسیتفاده زز ییا پایگیاه
دزدههای بیراف جمی توری و میورد تجزییهوتلیییگ ایرزر گرفیت .یافتیههیای زیی پیژوهش
رشان م دهد ،مه تیری میوزرد زسیتفاده زز تمیی در مییان ایریزباریان بیرزی زیجیاد روزبیف
معامیییات  ،بالییا بییردن اییود و زیجییاد زرتاییا من ییج بییا دیگییرزن زسییت .بییه گفت ی دزرزیگییر،
زستفاده زز تمیی بیشیتر در جهیت رسییدن بیه منیاف شخیی موردزسیتفاده ایرزر می گییرد.
همچنییی وورییا )1111( 1بییه زی ی رتیجییه رسییید کییه زفییرزد چییاپیو

بیشییتر مییورد ز تمییاد

مخایای اود ارزر م گیررید و تن چییز کیه موجیب ز تمیاد بیشیتر بیه ترهیا می شیود کامییاً
بدون پایه و زسا

منطق و دررتیجه زرگیزههای پوچ زست.

 .3روش پژوهش

بییهمنظییور جم ی توری دزدههییای موردریییاز زییی پییژوهش توصیییف  91 ،سییریا و فیییی
سییینمای فارسی و  91فیییی سییینمای زرگیی ی مشییاهده گردییید .زیی فیییی هییا زز ژزررهییای
مختیفییی زز جمییییه زجتمیییا

و ایییاروزدگ ( ،)91درزم ( ،)00یمییی -تخییییی ( )01و

اشییقاره ( )91بودریید و سییا سییاات ترهییا در زکثییر مییوزرد زز سییا  1111-1101بییوده
زسییت .زز زیی میییان ،مجمو یاً شییش فیییی فارسی و زرگیی ی کییه بییهکیّی فاایید رمودهییای
کنش گفتاری «تمی » بودرید کنیار گذزشیته شید .سیپا ،گیززرههیای کینش گفتیاری تمیی زز
بقییی فیی هییا زسییتخرزج و مییورد بررسیی و مطالعییه اییرزر گرفتنیید .مجمییو گییززرههییای
بهدسیتتمده شییامگ  909پییارهگفتیار فارسی و  119پییارهگفتییار زرگیی ی بودریید کییه زز میییان
مکالمییات گییویشورزن زن و مییرد در فیییی هییای مزبییور زرتخییاب شییدرد .شییایان یییادتوری
زست که همانییور کیه زشیگرب و زمییری ( )0951بهدرسیت گفتهزرید رفتارهیای تمیی تمییز
1. Danziger
2. Vonk
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ب یار پیچیدهزرید چرزکیه در ب ییاری زز میوزرد بهصیورت یمن صیورت گرفتیه و زثیری زز
اود باا رم گذزررد .بیه همیی دلییگ ،پژوهشیگرزن در مطالعی

ا یر ییاوه بیر زسیتخرزج

پییارهگفتارهییای کییه بییه شییکگ م ییتقی بییه کیینش گفتییاری تمی ی تعی ی دزشییتند ،رفتارهییای
کیییام و ریییز ویژگیی هییای زبرزرجیییری کیییام زز اایییگ یییو و تفییییگ دزدن صییلات،
کشیدگ صدز و ریازک کیردن صیدز کیه بیا هیدب زرجیام کینش گفتیاری تمیی موردزسیتفاده
اییرزر میی گرفتنیید رز ریییز در زمییره رمودهییای زییی کیینش گفتییاری اییرزر دزده و زسییتخرزج
رمودرد.
جم ی توری و تلییییگ دزدههییای زی ی پییژوهش در ییدود  9مییاه بییه یییو زرجامییید و تییا
زمییان یییو «زشییاا ر ییا » (زری1100 ،0؛ ی یی  )1101 ،1پژوهش یگرزن بییه مشییاهدۀ فیییی
و گییردتوری پارهگفتارهییای تمییی در دو زبییان زدزمییه دزدریید؛ لیییک پییا زز گذشییت بییازۀ
زمیار مزبییور و مشیاهده  011فیییی و سیریا فارسی و زرگیی ی زبان زشییاا ر یا
گردید و پاززتن تلییگ دزدهها بر زسا

اصییگ

زلگوی هایمز ( )0591صورت گرفت.

 .1 .3الگوی پژوهش :هایمز ()1691

گززرههیای زستخرزجشیده تمیی بیر زسیا

زلگیوی هیایمز ( )0591کیه بیهیور زاتییار

با نیوزن  SPEAKINGزز تن ییاد می شیود میورد تجزییهوتلییگ ایرزر گرفتنید .زیی مید
کییه تییاکنون در پییژوهشهییای متعییدّدی زز جمیییه پیییشاییدم و طّییارزن (0951؛ ،)0959
پیییشاییدم و و یییدریییا ( ،)0950پیییشاییدم و همکییارزن ( )0959مییورد زسییتفاده اییرزر گرفتییه
زسییت بییه پژوهشییگر زی ی زمکییان رز م ی دهیید کییه گییززرههییای گفتمییار مختیییف رز مییورد
بررس ارزر دزده و وزمگ می ثر بیر تعامیگ مییان زفیرزد رز بررسی رمایید .بیر زسیا
هایمز ( ،)0591زی

زلگیوی

وزمگ به گروههای زیر تق ی م شورد:

1. Ary
2. Yin
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 .1 .1 .3موقعیت مکانی و زمانی

به مکان و زمار که گفتمیان در تن شیکگ می گییرد ،زشیاره دزرد .بیا توجّیه بیه مواعییت
زمار و مکار  ،مواعیت یا گفتمان به دو دسته یاقهبندی م شود:
 موم  /رسم ؛ ایوص  /یر رسم ..2 .1 .3

شرکتکنندگان0

شییرکتکنندگان ،گوینییدگان و شیینوردگان ا ییر در گفتمییان ه ییتند .در زی ی مر یییه،
ویژگی هیای شخیییت زفیرزد شیرکتکننیده زز جمییه سی  ،جن ییت ،مواعییت زجتمییا

و

روزبییف میییان زفییرزد مییورد وزکییاوی اییرزر میی گیییرد .توزییی اییدرت و فاصییی میییان
شرکتکنندگان در یا گفتمان ممک زست در چهار و عیت ارزر بگیرد:
زلف .ه ترزز و ریاه (دو همکار)؛
ب .ه ترزز و تشنا (دوست صمیم )؛
ج .رابرزبر و تشنا (ر یا و کارمند)؛
د .رابرزبر و ریاه (زستاد و دزرشجو) (پیشادم و طارزن.)0951 ،
.3 .1 .3

هدف1

هییدب ،رشییاندهندۀ مقیییود شییرکتکنندگان زسییت بهیوریکییه هییدب هییر فییرد زز بیییان
مطالییب متفییاوت زسییت .هییدب تییاب مواعیییت زسییت ،بییدی معنییا کییه هییدب زز بیییان ی یا
اارت در ییا مواعییت بیا توجّیه بیه مواعییت متمییر زسیت .دروزای  ،هیدب ییا گفتمیان
با در رظیر گیرفت شیرزیف کیّی تن اابیگ درک زسیت .یای زلگیوی هیایمز ،ریهتنها هیدب زز
زرجام یا گفتمان بیکه هدب اای هر یا زز شرکتکنندگان ریز باید بررس گردد.

1. setting
2. participants
3. end
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گفتمان0

ترتیب گفتمیان رشیاندهندۀ تیوزل و ترتییب گفتمیان زسیت و گوییای زیّیا یات در بیاب
ترتیب میکیرد شیرکتکننیدگان زسیت (گیافم  ،)0510 ،1بهیوریکیه هیر میگ زرجامشیده
توسف شرکتکننده ،صلنه رز برزی زادزمات شرکتکنندۀ دیگر به وجود م تورد.
.5 .1 .3

لحن9

لل به رلوه و چگورگ بییان گفتمیان زشیاره می کنید .للی شیرکتکننیدگان بیا توجّیه
به میواعیت کیه گفتمیان در تن زرجیام می گییرد ،متمییر زسیت .بیه نیوزن رموریه می تیوزن زز
لل های تهدیدتمییز ،شیوا  ،دوسیتاره ،کناییهتمییز ،جیدّی و للی

یاک زز هی دردی ریام

برد .هرچند ز یب متخییان بر زیی باوررید کیه مییان للی و ریو گفتمیان رزبطی م یتقی
وجود دزرد ،زمّیا سیویگ-تروییا )1119( 0وجیود چنیی زرتایای رز ت،ییید رم کنید و معتقید
زست لل با تمیییر در هیر ییا زز وزمیگ دیگیر تمیییر می کنید .بیرزی مثیا  ،ممکی زسیت
شخی با للن دوستاره دیگری رز مورد تم خر ارزر دهد.
.9 .1 .3

ابزار5

در زلگییوی هییایمز ( ،)0591زبییززر بییه شییکگ و روا زرجییام گفتمییان گفتییه م شییود و
بهیورکیّ به دو دست گفتاری و روشتاری تق ی بندی م شود.
 .1 .1 .3قوانین

به اوزری

گفتمان9

اک بر روزبف زجتمیا

هیر جامعیه کیه در فرهنی هیای مختییف می توزرید

متفیاوت باشید ،اییوزری گفتمیان گفتیه می شیود (هیایمز .)0591 ،منظییور زز ایوزری گفتمییان،
اوز د زسیتاردزرد زجتمیا

و فرهنگی فیردی و بینیا فیردی زسیت .بیه نیوزن رموریه ر اییت

زصییگ ترتیییب صییلات کییردن ،بییا صییدزی بینیید صییلات کییردن ،زمزمییه کییردن ،اطی کییردن
1. act sequence
2. Goffman
3. key
4. Saville-Troike
5. instrumentalities
6. norms
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ییرب ک ی و یییره زز مشخیییههییای اییوزری گفتمییان ه ییتند (پیییشاییدم و کرمارشییاه ،
.)0950
 .8 .1 .3نوع

گفتمان0

زز دیییدگاه هییایمز ( ،)0591زرییوز و ویژگیی هییای مختیییف گفتمییان رز رییو گفتمییان
میی گوینیید .رییو گفتمییان چهییارچوب تولییید گفتمییان رز شییکگ میی دهیید و شییامگ زرییوز
گوراگور زز جمیه ربزلمثیگ ،د یا ،دزسیتان ،زف یاره ،شیعر ،لطیفیه ،رامیه ،سیخنرزر  ،معمیا
و یره زست (بام .)1111 ،1
 .4یافتههای پژوهش

همییانیور کییه پیشتییر بکییر گردییید ،پییا زز زسییتخرزج پییارهگفتارهییای تمییی در دو
زبان ،زلگیوی هیایمز ( )0591مانیای بررسی دزدههیا ایرزر گرفیت و کارکردهیای زیی کینش
گفتاری بر مانای زی زلگیو بررسی گردیید .در زیی ا یمت ،زبتیدز بیهیور مجیزّز بیه تشیریح
زی کارکردهیا در زبیان فارسی و زرگیی ی می پیردززی و در زدزمیه ،کیاربرد تمیی رز در دو
فرهن

بیا زسیتفاده زز رواهیای تمیاری توصییف و زسیتناای میورد مقای یه ایرزر ایوزهی

دزد.
 .1 .4کنش گفتاری تملق در زبان فارسی

بررسی کیینش گفتیاری تمیی در مواعیییتهیای مختیییف کیه رمورییههای زز تن در زدزمییه
م تیید رشیان دزد کیه کیینش گفتیاری تمیی در هیر دو مواعیییت رسیم و یررسیم یافییت
م شیود ،زمّیا زسیتفاده زز تن در مواعییتهیای ییر رسیم و ایوصی ب ییار بیشیتر زسیت
و زساساً کاربرد زیی کینش گفتیاری در مواعییتهیای ییر رسیم اابیگ مقای یه بیا کیاربرد
تن در مواعیتهای رسم ری ت

1. genres
2. Bauman

10

مطالع تطایق کنشِ گفتاری «تمی » در زبان های فارس ...

 .1 .1 .4موقعیت مکانی و زمانی
الف :عمومی /رسمی :فصل اوّل سریال شهرزاد (:)1369

مثا  :منز زرباب؛
 اییدمتکارزن :بییزر تاییا چییاکری  .جییانرثییار مخییییی  .شییما فقییف جییون بخییوزه .مییابرزدرزن هفت کچییون دو دسیت درب یت مخییص تایایی  .اییالتون تخیتِ تخیت باشیه تایا.
همه چ رو به رزست.
 زرباب :بارکزلیه .بارکزلیه.ب :خصوصی /غیررسمی :فصل اوّل سریال شهرزاد (:)1364

مثا ُ :جرۀ مرد؛
 زن :ره بیه زون جییاجییا جوورییت کیه هیر روز منیو می کشییدی تیو زون جیرتته باززر ،ره به زی

ُر ُر پیری که تو زی تختِ سییمون برز م جا ری ت.

 مرد :زی بابا مر یه اار شیما تیاج سیر میایی  .بفرمیا می وزسی ایودت مییگ  .بفرمیازینجا ،بیا بیا.
 زن :دستت درد رکنه. -مرد :زی

جره هنوزم با وجود شما جره ه ت.

همییانیور کییه میا ظییه م شییود ،بییر زسییا

رتییای بررس ی هییا ،کییاربرد کیینش گفتییاری

تمی ی در صییلاتهییای ایوص ی و یییر رسییم بیشییتر زسییت .یافتییههییای ا ییر رشییان
می دهیید کییه زز  909پییارهگفتییار تمیی  119 ،مییورد مربییو بییه مکالمییات ایوصی و یییر
ااصی
ّ
رسم زست ،لیک رتیای بهدسیتتمده رشیان می دهید کیه تمیی وزب یته بیه مکیان
ری یت و در مکیانهییای متعیدّدی ز ی زز میوم (ایابییان) و ایوصی (منییز ) می توزریید
صورت پذیرد.
 .2 .1 .4شرکتکنندگان

زفییرزدی کییه زز کیینش گفتییاری تمی ی زسییتفاده م ی کننیید زز یییث اییدرت و فاصیییه بییه
چهار دسته تق ی بندی م شورد:

مطالعات زبان و ترجمه

11

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ سوم

الف .همتراز و غریبه :فیلم سینمایی مطرب (:)1368

 تشنا :همیشه مشتا بودم به دیدرتون؛ زمّا ما کجا و شما کجا! تشنا[ :لاخند می زرید و می گویید ]:زمّیا شیما ماشیالیه ایوب اید کشییدی تیو فاصییزی چندساله.
 تشنا :زیر سای شما بوده.ب .همتراز و آشنا :فصل سوم سریال شهرزاد (:)1369

 شییوهر :تییو دیگییه شیییری جییان زز بییا همییه چیی دزری دیگییه چیییزی ییافیگیرترم کنه.
 زن :یعن چ همه چ دزری؟ شوهر :همه چ تموم ماشالیه. زن :بیه پا چ . باجنا ساب  :تو زینجا چ کار م کن ؟ -باجنییا سییاب  :رمیشییه د

قیییر تن ی

شییه بییرز سییرورو تییاج سییرا؟ شییما تفتییاب

ال تاب ؛ بر ما رتاب که ما پژمرده میشی .
ج .نابرابر و غریبه :سریال هوش سیاه :)1362( 2

 سرهن  :باینی اار م رم اوزم شیما جیای زوریا تییف بشیی  .پیا زوریا کجیان کیههمیشه سنگشورو به سینه میزدی ؟
 مجرم :زینجای کیه می ه یت بییش گیوا مرگیه .زیی جیور واتیا تدم فقیف می ایوزدوفادزریشو به اودا ثابت کنه.
د .نابرابر و آشنا :فصل اوّل سریال شهرزاد (:)1364

 پدرزن :داتر شوهر دزدن ایی سخته. دزماد :رگید تایا هنیوز یکی دیگیه موریده .فقیف ایدز کُنیه دومیاد دومی و سیوم هیمثگ دوماد زوّل ییه پارچیه تایا باشی ! مییگ تایا ،اودمیوری بیا ایوب اوریوزدهزی وصییت
کردی  .دست پدرزنِ زیزم درد رکنه همچی باجناا گذزشت تو دوم ما!
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در پیژوهش ا یر ،زکثییر میوزرد زسییتفاده زز کینش گفتییاری تمیی مربییو بیه گروههییای
تشنا /برزبر مارند زن و شیوهر ،ییا ایوزهر و بیرزدر و ریایه /ریابرزبر مارنید مجیرم و سیرهن
بوده زست .بر مانای رتیای زیی بررسی می تیوزن زدّ یا کیرد کیه زسیتفاده زز زیی ریو کینش
گفتییاری در زفییرزدی کییه برزبییر و تشیینا ه ییتند بییهمرزتییب بیشییتر زز دیگییر گییروههییای تّ ی
ریاه و رابرزبر زست؛ چرزکیه زز  919پیارهگفتیار زیی کینش گفتیاری 019 ،میورد مربیو بیه
گروه تشنا و برزبر 99 ،میورد بیه گیروه راتشینا و ریایه 19 ،میورد مربیو بیه گیروه تشینا و
رابرزبر و  09میورد مربیو بیه گیروه برزبیر و ریایه بودرید .زفیزون بیر زیی  ،زسیتفاده زز زیی
رییو کیینش گفتییاری در زبییان فارسی بیشییتر در زرلیییار زفییرزد ااصّی زسییت .بییرزی مثییا ،
بیشییتر زفییرزدی کییه تمیی م کردریید زفییرزد جییوزن و راپختییه بودریید ،بهیوریکییه زز  919پییاره
گفتییار مربییو بییه تمی ی  059 ،مییورد توسییف زفییرزد جییوزن موردزسییتفاده اییرزر گرفت یه زسییت،
هرچند زستفاده زز تمی در زفیرزد پختیه و م ی رییز بیا فرزوزری کمتیر زتّفیا می زفتید .دلییگ
زیی میدّ ا ریییز تن زسییت کییه زز  919رمورییه تمیی  099مییورد در صییلاتهییای زفییرزد م ی
یافت شد.
 .3 .1 .4هدف

در بررس و وزکیاوی گفتمیانهیا مجمو یه زهیدزب زییر بیرزی کینش گفتیاری تمیی بیه
دست تمد که زلاتّه در برا موزرد زی زهدزب با یکدیگر ه پوشار دزررد:
الف .خودشیرینی :فصل سوم سریال شهرزاد (:)1369

 زرباب :معطگ شدی؟ ادمتکار :معطی برزی شما زفتخاره تاا. زرباب[ :متعجب م شود و م گوید ]:برو چرز ا رو ااموا ک . -ادمتکار :چش تاا! دستمالو بگیری

راتون رو اوا کنی .

ب .متقاعد کردن :سریال بانوی عمارت (:)1361

 زربییاب :زییی یییور کییه پیدزسییت ،مِثییگ زینکییه شییما هیی همْچییی زز زییی بییاززرچربوچیی دزای بدتون ریومده؟
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 زرباب :بای تیو شیریا منی  .زگیه زوریا تیو دزایگ پخیش کین و عشیون ایوب شیهپشتشون گرم شه شاخ میش برز م و تو رمیش ؟
 زرباب :میش .پ .وارونه جلوه دادن حقیقت :فصل سوم سریال شهرزاد (:)1364

 شوهر ساب  :بییا ییه کیاری بکنیی  .ییه دزدزر دودوری رز بنیدززی بیه ییه مناسیات؛ مثییاًتولّ ید زمییید .د ییوت کنییی  ،مهمییون بیییاد ،بگییی  ،بخنییدی اییوا باشییی [مییرد سییع دزرد
چاپیوساره بیه بهاری بچّیه بیا ایار سیابقش معاشیرت بیشیتری دزشیته باشید تیا بتوزرید زو رز
برزی ززدوزج مجدد رز

کند].

 زن ساب  :زی بچّهست رم فهمه .یه زسااببازی برزا بگیری کافیه. شوهر ساب  :زون بچّهست رمی فهمیه ،میا کیه می فهمیی ! می ایوزم هیچی بیرزا کیرذزرم .زی بچّه ،تمام مر و زردگ منه .تمام وجودمه.
ث .ابراز محبّت و علاقة ساختگی :خشموهیاهو (:)1364

 پ ییر :تمییام شییاای کییه اییرزر فییمتییو بگیییرن میین میییام .چییه شییاای بهتییر زز زینکییه تییوارزره بازی کن من یه گوشهزی بنشینمو یه د سیر تماشات کن .
 داتر :ممنور  .ایی لطف دزری .ج .تبرئه کردن خود :فصل اوّل سریال شهرزاد (:)1369

 اوزهر :گوا ک  ،اوب گوا ک که یاد بگیری. اوزهر :م گوا م کن  ،زمّا هوش زز تو کمتره ،ادزدزدیه. اوزهر :ززز! بشی سیمی دیگه.چ .جلب اعتماد دیگران برای کلاهگذاری :سریال کرگدن (:)1368

 اییدمتکار بیمارسییتان :بییهبییه تاییای راصییری! چطییوری دزدزا ا ییته رااش ی  .اییوب ؟سیامت ؟ رفت تبدزراوره یه چای بزر گفت یه مشتیش برز تو بیارم.
 رگهاان :اربورت برم .ممنون. -ادمتکار :ادزییش اواتیپ شدی ها!
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 رگهاان :ادزییش؟ ادمتکار :تره ادزییش رگهاان :مگه اُگوچِیا اش م بش .ح .زیر زبانکشی :فصل دوم سریال شهرزاد (:)1369

 بییرزدرززده :بییه مییهبییارو میییگ  :مییه جییان بیید ری ییت تییو زیی شییبرشییین هییای کییهتشریف م بری بگی مارو هی د یوت کین  .وزلییه بخیدز! دلمیون پوسیید تیو زیی

میارت

دیوزنسالار.
 مه :سکوت م کند. برزدرززده :باخشی  .منظوری ردزشت  .اوزست باین زز شیری ااری ه ت؟ مه :میون منظورتو و رفت بایید ییه ربطی باشیه ییا ریه؟ زز شییری هی زگیه اایریشده بود تو زودتر بااار م شدی!
خ .شوخی :فیلم سینمایی مطرب (:)1368

 -داتر :سییام بابیای  .یا شیما؟ چیه ایواتیی

شیدی! وزی ایدز زز بابیای می تیو

دریییا اییواتی ی تییرم وجییود دزره مگییه؟ [داتییر کییه در ییا بیییرونرفییت زز منییز زسییت،
سع دزرد چاپیوساره با پدرا شوا کند تا پدرا مار اروج زو زز منز رشود].
 پدر[ :لاخند م زرد].د .آشتی کردن :فصل دوم سریال شهرزاد (:)1369

 برزدرززده :میه جیون بهتیری؟ کیاا می گذزشیتی دکتیری چییزی برزتیون اایر می -کردم.
 مه :لازم ری ت .اودم م دور دردم چیه.ذ .دلجوییکردن :فصل دوم سریال شهرزاد (:)1369

 شییهربان چی  :روزبخیییر سییرکار اییار  .زمیییدوزرم همکیارزن بنییده زیییاد مییید زواییاتشریف رشده باش .
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 بییزر ززده /زربییاب :زینییا کییی ؟ یییه مُشییت مییار .کییاا لازاییگ یییه ک ی زدب و ز تییرزمبهشون یاد دزده بود سرهن .
ر .قدرتنمایی :فصل اوّل سریال شهرزاد (:)1369

 تدمای بزر تاا :تایا هاشی شیما کیه اودتیون بهتیر مییدوری رینش رززیییده کیه ک یبخوزد ما رو بزره.
 تدم دیگر بزر تاا :تره .رززییده و رم ززدم. تدم دیگر بزر تاا :رززیید و رم ززد و رم ززریم بززد. -بزر

تاا[ :فقف گوا م کند].

ز .مظلومنمایی :فصل اوّل سریال شهرزاد (:)1364

 -زرباب :باین زز م در مورد اضی میمگ به ک

چیزی رگفت که؟

 ادمتکار :ره تاا .مگیه دیوریهزم! زمیید می بیه شماسیت .می تیو زون اوریه ک ییو جیزشما ردزرم.
 .عذرخواهی :سریال بانوی عمارت (:)1361

 پ ییر :وزاع یاً مت،سییف کییه مجاییور شییدی رفییای رو بزر ی کییه دل یت رم ی اوزسییت.م دور همش برز ات ِ زی

ا یه بود و می دوری اییی سیخته بعیدها بهیش بگی کیگّ زیی

رفا باد هوز بوده .فا کن دیگه برز زمشب ب ه .ضورم دزره تززرت میده.
 داتر :صار ک .س .سر صحبت باز کردن :سریال آقازاده (:)1366

 شییوهر :بابییت دیشییب باییید ییذراوزه کیین [تاییا چاپیوسییاره سییع دزرد بییا اییارمشکه تازه ززدوزج کرده و زز ززدوزج با زو رارز ت زست ،سر صلات رز باز کند].
 زن :ره زصیاً رفشو رزری . شوهر :رز تی زینجا؟ زن :بیه .ممنون. -شوهر :چیزی ک وک ر ری ت؟
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 زن :ره ممنون. -شییوهر :زیّ یام جییور شییعر گفتنییو دو

دزشییت  .رم ی دور ی شییاید دوبییاره بوا ی گُ یگ

زفتاد .وات شما رو م بین کیّ یاد زی جور چیزز میُفت .
 زن[ :لاخند م زرد].س .بازارگرمی کردن :فصل اوّل سریال شهرزاد (:)1364

 شییاگرد :زی ی فییرا ز یاسییت .تییو اور ی زوسییتام فقییف پن تییا فییرا زز زیناسییت .زی ییک فرا زبریش تاریز .زی فرا فقف جفته؛ گوا میدی !
 مشتری :تا ردزرن؟ شاگرد :زی رمورههای زیر رو باید باینی .ش .فتنهگری و خبرچینی :فصل اوّل سریال شهرزاد (:)1364

 -دزماد :زون رو

شماسیت ،یرو

دییوزنسیالار .همیی ییور کشیکیه کیه زسی شیما

رو بیییاره بالییا سییرا شییما هیی همییی یییور میی شییینی و هیییچکییاری هیی رمیی کنییی ؟
رم اوزی جیوشورو بگیری ؟
 پدرزن :زگه بخوزد سروسامون بگیره پشتش ه ت .ص .تعارف :فصل اوّل سریال شهرزاد (:)1364

 -دزماد :زمر اجی زگیه پییش زومیده دسیتبیو

ایودم می رسییدم ایدمتتون زگیه زمیر

م فرمودی .

 پدرزن :م دور زی چیه؟ض .شماتت کردن :فصل اوّل سریال شهرزاد (:)1364

 پ ر :بگیر بشی  ،بگیر بشی  ،رگرزن رااا پیدز میشه. پییدر :بییهبییه! دسییت بییزر تاییا درد رکنییه جییب داتییر رجیا ی بییرز مییا لقمییه گرفتییهبزر تاا! داتره فرزری زز کار در زومده.
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 .4 .1 .4ترتیب گفتمان

همییانیییور کییه پیییشتییر زشییاره شیید ،ترتیییب گفتمییان بییه بررسیی رقییش /کییارکرد
بخییشهییای گفتمییان می پییردززد .در زیی ا ییمت بییه بکییر دو مییورد بییه نییوزن رمورییه زکتفییا
م کنی :
الف :موقعیت :گفتگوی خان (بزرگ آقا) و سرهنگ انتظامی :فصل اوّل سریال شهرزاد (:)1364

 شخص  :0اودشیرین :
سرهن  :به اورشید ،فی زلوزای بایید گفیت :بیرو تُیو چیاه کیه چشیممون بیه دییدزر
بییزر تااسییت؛ کییه زلاتّییه ملییرومی زز جمییا

ضییرت ،زمّییا بییاز همی کییه صییدزی

گواروزز ضرت ال رو م شنوفی .
 شخص  :1پرسش:
بزر تاا :یفره ررو تیموری .رب مُفت ممنو  ،زمر؟
 شخص  :0تعارب /اودشیرین  ،جوزب:
سییرهن  :زمییر دلتنگ ی  .زمییر د رگرزر ی  .جنییاب دیییوزنسییالار زرگییار گیولییه بییه بنییده
زصابت کرده .با که بنده د رگرزن شدم و پریشون ز وز .
 شخص  :1پرسش /وضکردن صلات:
بییزر تاییا :جییای زون مزارفییات چییرز هنییوز امیییان زون سو اییید رو شناسییای
رکردی ؟
 شخص  :0اودشیرین  /متقا د کردن ،جوزب:
سرهن  :بنده متییاً پیگییر ه یت و تیا زمیان شناساییشیون زز هییچ تیاشی فروگیذزر
رخوزه کرد.
 شخص  :1تهدید ،جوزب:
بزر تاا :به رفعته که زودتر پیدز کن

امیان زی سو اید رو.

ب .موقعیت :گفتوگوی پدر و دختر :فصل اوّل سریال شهرزاد (:)1364

 شخص ( .0مقدمهچین  /متقا د کردن داتر با چاپیوس ):
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پییدر :زیییزدل ! زرییدگ رو کییه بییاز کن ی م ی بین ی زرییدگ سییفرۀ قیید ری ییت کییه
همش وسطش رقیگورایات و شییرین باشیه ،گیاه واتیا سیفرۀ مریضیه دوزا تیخیه
شییورباا بییدمزه و بدررگییه .رییورش مییزۀ تیییش میییده .یییه واییت اییو هی همییون دوز
تیخه ه ت م اوری ایای میش .
 شخص ( .1پاسش رم دهد):
داتر :فقف گریه م کند.
 شخص ( .0دراوزست):
پدر :فقف زیز جار فقف زی یه دفعه رو تلمگ ک سوسو جار .
با توجّه به رمورههیای فیو می تیوزن دریافیت کیه ترتیای بیر گفیتوگیو یاک زسیت؛
بهیوریکییه وزکیینش فییرد بییا توجّییه بییه مواعیییت شییکگ م گیییرد .مثی یاً در مواعیییت رمور ی
«زلییف» اودشیییرین شییخص  0موجییب شییده زسییت کییه شییخص  1متوجّییه شییود کییه زو
چیییزی رز ییییب می کنیید .دررتیجییه ،شییخص  1زز شییخص  0می اوزهیید وزرد زصییگ مطیییب
شود یا در رمور «ب» ،چیون شیخص  0سیع در رز ی کیردن شیخص  1همیرزه بیا تمیی
دزرد و اوزست سنگین زز شخص  0دزرد وزکنش شخص  1فقف سکوت زست.
 .5 .1 .4لحن

لل های مختیف که درکنش گفتاری تمی زستفاده م شورد ،اارتزرد زز:
الف .شادمانه :فصل سوم سریال شهرزاد (:)1369

* جییان! رگییاا ک ی تاییه سییالار دیییوزنسییالار .زس ی ُ رگییا .اییود زی ی زس ی صا ابشییو
پیشپیش کوبیده زمی  .جوون! ادزرو شکر به مادرا رفته .ماه سفید.
ب .محترمانه :سریال بانوی عمارت (:)1361

* ایییی لطییف کییردی زومییدی  .چشیی بییه در اشییا شیید .رییازِ اییدمتون .اییدم رو
چشمام گذزشتی  .زی ادر که م به شما بد کردم ،شما زز گُگ به م رازکتر رگفتی .
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پ .طعنهآمیز :فصل سوم سریال شهرزاد (:)1369

* اییدمت شییما ییرض کیین پییدرزن بنییده زرزدت ااصّی ر ییب بییه گِیرزم دزشییت  .زگییه
زلان ه زردهبودن تماً پا پیش م گذزشت زز جناب ال مدد م اوزست .
ت .ملتمسانه :سریال بانوی عمارت (:)1361

* فقف یک یه دور م  ،فقف زی یه دفعه رو تلمگ ک جار .
ث .جدّی :فصل سوم سریال شهرزاد (:)1369

* شما تفتاب ال تاب بر ما رتاب که ما پژمرده میشی .
ج .نگران :فصل سوم سریال شهرزاد (:)1369

* شییما زجییازه بفرمییایی  .اُیب مییورد فرهییاد دایقیاً همییون شیید کییه زمییر کییردی  .مییورد
هاش ه بنده اودم تُو شوک ویهورم.
چ .تمسخرآمیز :فصل سوم سریال شهرزاد (:)1369

* کجای پهیوون گگ کاشت  .سرهنگو فرستادی زون دریا؟
ح .دوستانه :فصل اوّل سریال شهرزاد (:)1364

* چه سعادت که زی وایت شیب زینجیا زییارتتون می کین ! زز دور ییه واتی پیا سُ یت
کردم سر تیا پیاتون رو رگیاه کین گیوی بیزر تایای ثیار  .ماشیالیه! ماشیالیه! چیه جییا و
جاروت !
خ .شوخی :بانوی عمارت (:)1361

* بهبه! اارما ایوت کردی باه  .چه ااره؟
د .عاشقانه :فیلم سینمایی خشموهیاهو (:)1364

* تو همه چ  ،تو مری ،تو زردگ .
ذ .تهدید :بانوی عمارت (:)1361

* زگه بیای سرِت بیاد هیچوات رم بخشمت.
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 .9 .1 .4ابزار

زبززر گفتمیان شیامگ دو دسیت روشیتاری و گفتیاری زسیت .در پیژوهش ا یر ،کیاربرد
تمی ی تنهییا در االییب گفتییاری بررس ی گردییید کییه تمییام مییوزرد و مثییا هییای بکییر شییده
تاکنون همگ در االب گفتاری بودهزرد.
 .1 .1 .4قوانین گفتمان

وزکییاوی کیینش گفتییاری تمییی در گفتمییانهییای مختیییف رشییان میی دهیید کییه زفییرزد،
معمولیاً ،زز کشیییدن صییدز ،رییازک کییردن صییدز یییا یو وتفییییگ گفتییار بییرزی تمیی زسییتفاده
م کنند .به نوزن رموره:
موقعیت :منزل :فیلم سینمایی ملی و هزار راه نرفتهاش (:)1365

شییوهر :زیییزم بییاروووووو ،بییاروووووو پاشییو ،زیاییاتری زن دریییا [شییوهر کییه زن رز
اب مورد ربوشیت ایرزر دزده زسیت ،سیع دزرد چاپیوسیاره بیا زو تشیت کنید و میار
رفت زو به اار مادرا شود].
زن :ول ک بذزر بخوزب .
شوهر :پاشو .باید بارمت بیمارستان زیزک .
 .8 .1 .4نوع گفتمان

در بررسیی پارهگفتارهییای شییامگ تمییی در زییی مطالعییه ،پرکییاربردتری رییو گفتمییان،
مکالمییات روزمییرۀ زجتمییا

بییود؛ و هیییچ مییوردی زز زسییتفاده زز تمی ی در االییب دزسییتان،

ربزلمثگ ،لطیفه و یره یافت رشد.
 .2 .4کنش گفتاری تملق در زبان انگلیسی
 .1 .2 .4موقعیت

بررسیی زسییتفاده زز کیینش گفتییاری تمییی در مواعیییتهییای متعییدّد رشییان میی دهیید
همچییون فارس ی زبارییان ،زرگیی ی زبارییان ه ی تمی ی رز در هییر دو مواعیییت رسییم و یییر
رسم زستفاده م کنند .ییاوه بیرزی  ،رتیای بررسی ها رشیان می دهید کیه فرزوزری زسیتفاده
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زرگیی ی زبارییان زز تمییی در هییر دو مواعیییت تقریا یاً یک ییان زسییت بییهیییوریکییه زز 119
مییورد کیینش گفتییاری یافییت شییده 009 ،مییورد در مواعیییت یییر رسییم و  009مییورد در
مواعیتهای رسم یافیت شید .در زدزمیه ،رموریههیای زز زسیتفاده زز زیی کینش گفتیاری در
هر دو مواعیت رسم و ییر رسیم زرز یه شیده زسیت .رکتیهزی کیه بکیر تن پییش زز زرز ی
مثا ها روری بیه رظیر م رسید زیی زسیت کیه بیا توجّیه بیه ملیاورهزی بیودن مکالمیات،
زیرزدهییای دسییتوری موجییود در بعض ی زز مثا هییای زیییر مربییو بییه سییناریو فیییی مربویییه
زسییت و پژوهشییگر ییی

اییارزت فیییی رز فییارا زز درسییت یییا رادرسییت ترهییا بکییر کییرده

زست.
الف .موقعیت رسمی :فیلم سینمایی :(2017( Dunkirk

 ادمتکار سع دزرد با چاپیوس ز تماد زرباب رز به اود جیب رماید:still

are

You

yourself.

blame

* Nothing happened that you
unbelievable. You are the best.

ب .موقعیت غیررسمی :فیلم سینمایی :(2010) The A Team

 دو ملقّ برزی رفیت بیه جزییرۀ اطرریاک  ،سیع دزررید بیا تمیی فیردی رز بیا ایودهمرزه کنند:
* We need someone like you, man, with skill, expertise to lead our
expedition. We just scientists.

 .2 .2 .4شرکتکنندگان

رزبطییه و جایگییاه گییویشورزن در زبییان زرگیی ی ریییز همچییون زبییان فارس ی زز یییث
ادرت و فاصیه به چهار گروه مختیف تق ی بندی م شورد:
الف .همتراز و غریبه :فیلم :) 2013) White House Down

 گروه ی فییرد مجرم ی رز گروگییان گرفتنیید .فییرد مجییرم سییع دزرد چاپیوسییاره ترهییا رزسرگرم کند که زو رز مورد تززر و زبیت ارزر ردهند:
* Man: Please talk, please for a moment.
?* Man: Sure
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ب .همتراز و آشنا :فیلم :)2013) Momentum

 مییرد کییه اییید تییرک هم ییر اییود رز دزرد ،سییع دزرد بییا چاپیوس ی بییهیور مواییتبه هم را رز تا زمان زجرزی رقش اود به سمت دیگری سو دهد:
*Husband: Don't be sad, my dear, you are my best. I've never seen a
?woman like you. I will back home soon, don’t think about these. Ok
*Wife: Ok.

ج .نابرابر و غریبه :فیلم :)2018) Game Nights

 منش برزی زفززیش قو و بالا رفت مززیا مدزم زز پزشا تعریف م کند:* Clerk: You are exactly the hero that the world needs.
?* Doctor: Are you sure
* Clerk: Yes, you are the best one in the world.

د .نابرابر و آشنا :فیلم :)2018) Den of Theives

 -سرهن

در یا گفیتوگیوی تیفنی بیا یکی زز زف یرزن ایویش زسیت .زف یر بیرزی

زینکییه مییورد توجّییه مییافو اییویش اییرزر گیییرد ،سییع دزرد تمییادگ اییود رز بییرزی زرجییام
مییات رشان دهد:
*I am here to execute whatever given sir.

بییر زسییا

رتییای

اصییگ زز بررس ی هییا ،زسییتفاده زز کیینش گفتییاری تمی ی در مواعیییت

تشنا و ه تیرزز در زبیان زرگیی ی بیشیتر زسیت .بیهییوریکیه زز  119میورد کینش گفتیاری
یافت شده 011 ،مورد متعی به مواعیت و گروه تشنا و ه ترزز زست.
 .3 .2 .4هدف

کاربردهییا و زهییدزب متع یدّدی بییرزی کیینش گفتییاری تمی ی در فیییی هییای زرگیی ی زبییان
مورد مطالعه یافت شد که مه تری زی زهدزب شامگ موزرد زیر زست:
الف .متقاعد کردن :فیلم :)2018) Commuter

 -فییردی اییا

کییه در و ییعیت بلرزریی اییرزر گرفتییه زسییت ،چاپیوسییاره سییع دزرد

همکارا رز برزی کما متقا د کند:
* Colleague: Help me Anrica, your family were very respectful for
me, they were my best friends.
* Colleague: Bastard
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ب .زیر زبانکشی :فیلم :(2016) Jack Reacher

 میی،مور مخف ی بییرزی زینکییه زیّیا ییات مییورد رظییر اییود رز زز زیییر زبییان مجییرم بیییرونبکشد ،سع دزرد با مجرم زرتاا میتمیقارهزی برارزر کند:
* Come in, please, come in, have a seat. I have heard about you too
much.

پ .دلجویی :فیلم :)2016) Collide

 پدر که بیداول کیرده زسیت ،سیع دزرد زز داتیرا هنگیام ورود بیه منیز د جیویکند:
?* Hey my baby come on. Why lying

ت .جلب توجّه :فیلم :) 2013) Now You See Me

 پ ر چاپیوساره سع در جیب توجّه داتر دزرد:* You know, you have a face like a doll.

ث .فریبدادن :فیلم :) 2017) American Assassin

 مجرم سع دزرد با صلات متمیقاره پییا رز فریب دهد:* Man: I really want to comply but you confuse me.
* Police: Don’t move.

ج .تعریفوتمجید :فیلم :)2018) Game Night
?* Man: Do you know how much I’m happy to see you

چ .جلب اعتماد :فیلم :(2010) The A Team

 دزرشجویان سیع در جییب ز تمیاد زسیتاد بیرزی زرجیام پیروژهزی سینگی و اطرریاکدزررد:
* Students: This is an opportunity for our country, listen Senator,
Landest is sending a group to the island with them, we can go with
your operation, of course.

ح .تبرئه :فیلم :)2018) Game Night

 پ ییر کییه رییامزد اییود رز م یدّت تییرک کییرده ،سییع دزرد اییود رز بییا چاپیوس ی تار ییهکند:
* Boy: Now that I see all your work, I love you more than anyone.
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خ .شوخی :فیلم :( 2013) Olympus Has Fallen

 فییردی بییا دیییدن دوسییتش در ایابییان بییا دزدن لقییب کاپیتییان بییه زو سییع دزرد سییرِشوا رز با زو باز کند.
* Friend: Ok, captain Kanrad.

ج .تعریفوتمجید :فیلم :)2018) Beirut
?* Police: Why are we in Rome, Rani
* Culpable: I like Rome, has good food.
* Woman: Oh, God.

 .4 .2 .4ترتیب گفتمان

کیینش گفتییاری زیییر رمورییهزی زز ترتیییب گفتمییان تمی ی در زبییان زرگیی ی زسییت کییه زز
یا مکالمه تیفن در فیی  Wind Riverزستخرزجشده زست:
* Boy: Hello
?* Man: Hello, how are you
* Boy: I’m Michael Foler
* Man: Oh, I’m Jonson. I’m calling from Telephone Company. It
seems, you are an old boy.
* Boy: Yes. I’m 6 years old.
?* Man: Oh. You are old. And are you a clever boy
* Boy: Yes.
*Man: Oh, yes. Let’s see how you are clever. Let’s give you a little
?test, all right
* Boy: Ok.
?* Man: Do you know your full address
ایتالیک
Man: Oh, it shows, you are a very clever boy.

همانیور کیه زز رموری بالیا پیدزسیت ،زایدزم زز ییرب شیرکتکننیدۀ زوّ زمینیه رز بیرزی
زادزم زز یرب شرکتکنندۀ دیگر فرزه م کند.
 .5 .2 .4لحن

لل هیای مختیفی بیه هنگیام زسیتفاده زز کینش گفتیاری تمیی در زبیان زرگیی ی یافیت
شد که موزرد بیگ زز جمیه ترها ه تند.

مطالعات زبان و ترجمه
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الف .جدّی :فیلم :( 2017) Wind River

 پییا سع دزرد فیرد معتیاد رز بیا للنی جیدّی زمّیا چاپیوسیاره میورد بیازجوی ایرزردهد:
* I know, your dad is pride of you. Your families are pride of you.
?Say, what happened to your sister

ب .دوستانه :فیلم :) 2017) Kong Skull Island
* Jama, you are a tough woman, you save your own life. You fight for
your life, Jama.

پ .تمسخرآمیز :فیلم :) 2018) Hunter Killer
?* Appreciate you are passionate; don’t you want to show response

ت .محترمانه :فیلم :( 2013) White House Down

 شییخص بییرزی رجییات جییان اییود در مقابییگ گروهیی کییه بییرزی دزدی تیقییه وزردسااتمان شدهزرد ،سع دزرد با للنی ملترماریه همیرزه بیا چاپیوسی رزهی بیرزی فیرزر پییدز
کند:
* Hi sir. I know that’s a very stressful time but if you let me collect these very
carefully because these are irreplaceable.

ث .شوخی :فیلم :( 2014) Lucy
…* Hey, no, let me help, men must do it, ahh

ج .تعریفوتمجید :فیلم :( 2017) Wind River
* Oh my God, what a beautiful girl. Let me take your film.

چ .طعنه و کنایه :فیلم :) 2018) 12 Strong
* What good group boys! We will be alive together boys.

 .9 .2 .4ابزار

همانیور که پیشتیر بکیر شید ،زبیززر گفتمیان بیه دو دسیت گفتیاری و روشیتاری تق یی
می شییود و در پییژوهش ا ییر ،تمیی در فیییی هییای زرگیی ی همچییون فیییی هییای فارسی
تنها در االب گفتیاری بررسی گردیید و تمیام مثیا هیای کیه تیاکنون بکیر گردییده زسیت
در االب گفتاری بودهزرد.
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 .1 .2 .4قوانین گفتمان

بررسی زهییدزب و کاربردهییای کیینش گفتییاری تمیی در فیییی هییای زرگیی ی زبییان رشییان
می دهیید کییه تمیی بیشییتر بییرزی ریییگ بییه زهییدزب مییوردرظر مییورد زسییتفاده اییرزر می گیییرد.
به نوزن رموره:
فییردی چاپیوسییاره تیییاا می کنیید کییه اییارم رز بییه اییایر دزشییت ثییروت متقا یید بییهپذیرا دراوزست ایود رمایید [هیدب :جییب ز تمیاد درصیورت که وزاعییت چییز دیگیری
زست]:
* Trust me, please, you are exactly the lady that I want.

 .8 .2 .4نوع گفتمان

رتییای بهدسییتتمده زز بررس ی ها رشییان م ی دهیید کییه گفتم یانهییای روزمییرۀ زجتمییا
پرکاربردتری رو گفتمیانهیای ه یتند کیه کینش گفتیاری تمیی در تن زسیتفاده می شیورد.
دروزا  ،بررس رمورههای یافتشیده رشیان می دهید ،پیارهگفتارهیای تمیی تنهیا بیه مکالمیه
ایییه یافییت
ملییدود میی شییورد و در االییبهییای دیگییری چییون ییربزلمثییگ ،شییعر و ّ
رم شورد.
 .3 .4مقایسة کنش گفتاری تملق در فیلمهای فارسی و انگلیسی

مقای یی کاربردهییای کیینش گفتییاری تمییی در زبییان فارسیی و زرگیی یی میی توزریید
تفاوتهییای موجییود در زلگوهییای زسییتفاده زز زییی کیینش گفتییاری در دو زبییان رز بییهیییور
مشییخصتییری رشییان دهیید .یییاوه بییر زی ی م ی تییوزن میییززن وزب ییتگ فرهنگ ی کنشهییای
گفتییاری مختیییف رز زز زی ی یری ی بییه شییکگ روش ی تری دریافییت .جییدو ( )0کاربردهییای
کیینش گفتییاری تمییی رز در زبییان فارسیی و زرگیی یی در االییب زیّیا ییات تمییاری رشییان
م دهد.
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جدول  .1نتایج آمار توصیفی و آزمون خیدو برای کاربردهای کنش گفتاری تملق در
فیلمهای فارسی و انگلیسی
فارسی

کاربردهای کنش گفتاری

انگلیسی

میزان خی

سطح

تملق

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

دو

معناداری

متقا د کردن

01

09.95

1

1

11 .19

1 .11

اودشیرین

01

00.99

99

09.99

1 .99

1 .90

99

01.11

1

1

05 .00

1 .11

91

9.10

09

1.10

9 .50

1 .11

تار اود

19

1.99

09

9.11

9 .01

1 .10

جیب ز تماد

11

9.00

99

09.90

9 .90

1 .10

زیر زبانکش

11

9.99

90

09.95

0 .01

1 .10

شوا کردن

09

9.10

01

0.99

1 .59

1 .19

تشت کردن

09

0.91

1

1

01 .00

1 .11

دلجوی کردن

00

0.19

91

09.09

5 .09

1 .11

ادرترمای

00

0.19

1

1

09 .90

1 .11

مظیومرمای

01

9.05

1

1

09 .99

1 .11

ذراوزه

01

9.05

1

1

09 .99

1 .11

سر صلات رز باز کردن

01

1.50

1

1

01 .51

1 .11

باززرگرم کردن

5

1.91

1

1

5 .19

1 .11

فتنهگری و اارچین

5

1.91

1

1

5 .19

1 .11

تعارب

9

1.99

1

1

9 .91

1 .11

شماتت

1

1.99

1

1

1 .19

1 .09

جیبتوجّه

1

1

11

00.90

90 .99

1 .11

فریب دزدن

1

1

11

5.90

19 .59

1 .11

وض کردن صلات

1

1

5

9.50

5 .19

1 .11

جمع کل

909

011

119

011

01 .01

1 .11

وزروره جیوه دزدن قیقت
زبرزز ملات سااتگ

مییییززن «اییی دو» بهدسیییتتمده اصیییگ زز مقای ییی فرزوزر هیییای کاربردهیییای کییینش
گفتییاری تمیی در فیییی هییای فارسی و زرگیی ی برزبییر بییا  01.01زسییت کییه زیی میییززن بییه
للییا تمییاری معنییادزر زسییت ()p=0.00<0.05؛ بنییابرزی دو زبییان مییورد مطالعییه زز رظییر
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کاربردهییای کیینش گفتییاری تمییی تفییاوت معنییادزری بییا یکییدیگر دزرریید .همییانیییور کییه
مشییاهده م شییود فرزوزر ی کییاربرد کیینش گفتییاری تمی ی در زبییان فارس ی ( )909بیشییتر زز
فرزوزری کییاربرد کیینش گفتییاری تمیی در زبییان زرگیی ی ( )119زسییت .در بییی کاربردهییای
کیینش گفتییاری در زبییان فارسیی  ،متقا یید رمییودن ( )01و اودشیییرین ( )01بالییاتری
فرزوزریی هییا رز دزرریید ،زمّییا در زبییان زرگیی یی  ،جیییب ز تمییاد ( ،)99اودشیییرین ( )99و
زیرزبانکش ( )90به ترتیب دزرزی بالاتری فرزوزر بودرد.
همچنییی زز میییان  10کییاربرد کیینش گفتییاری تمی ی  ،تفییاوت تمییاری معنییادزری بییی 09
کییاربرد کیینش گفتییاری تمی ی  ،یعن ی متقا یید کییردن ( ،)x2=77.26; p=0.00<0.05وزرورییه
جیییوه دزدن قیقییت ( ،)x2=49.41; p=0.00<0.05زبییرزز ملاّییت سییااتگ

( ;x2=6.91

 ،)p=0.00<0.05تار یی اییود ( ،) x2=6.42; p=0.01<0.05جیییب ز تمییاد ( ;(x2=5.64

 ،p=0.01<0.05زیرزبییانکشیی ( ،)x2=4.12; p=0.04<0.05تشییت
 ،)p=0.00<0.05دلجیییییوی

کیییییردن (p=0.00<0.05

کییردن ( ;x2=17.14

; ،)x2=9.18ایییییدرترمیییییای

( ،)x2=15.84; p=0.00<0.05مظییییومرمیییای ( ،)x2=13.33; p=0.00<0.05یییذراوزه
( ،)x2=13.33; p=0.00<0.05سییر صییلات رز بییاز کییردن (،)x2=10.90; p=0.00<0.05
بیییاززرگرم کیییردن ( ،)x2=9.73; p=0.00<0.05فتنیییهگیییری و اارچینییی
 ،)p=0.00<0.05تعییییارب ( ،)x2=8.57; p=0.00<0.05جیییییبتوجّییییه (

( ;x2=9.73
;x2=34.83

 ،)p=0.00<0.05فرییییب دزدن ( )x2=26.93; p=0.00<0.05و یییوض کیییردن صیییلات
( ،)x2=9.73; p=0.00<0.05در فیی های فارس و زرگیی

وجود دزشت.

لییازم بییه بکییر زسییت بییی فرزوزریی سییه مییورد زز کاربردهییای کیینش گفتییاری تمییی
(اودشیرین  ،شیوا کیردن و شیماتت) در فییی هیای فارسی و زرگیی ی  ،تفیاوت تمیاری
معنییادزری یافییت رشیید .مقای ی کاربردهییای کیینش گفتییاری تمی ی در فیییی هییای فارس ی و
زرگیی

در رمودزر ستور زیر ریز زرز ه شده زست.
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نمودار  .1مقایسة کاربردهای کنش گفتاری تملق در فیلمهای فارسی و انگلیسی

همییانیور کییه در رمییودزر ( )0مشییاهده میی شییود ،در بییی کاربردهییای کیینش گفتییاری
تمیییی میییوزردی چیییون متقا ییید کیییردن ،وزروریییه جییییوه دزدن قیقیییت ،تشیییت کیییردن،
اییدرترمییای  ،مظیییومرمییای  ،ییذراوزه  ،سییر صییلات رز بییاز کییردن ،بییاززرگرم کییردن،
فتنییهگییری و اارچینیی  ،تعییارب و شییماتت در زبییان زرگیی یی مشییاهده رمیی شییود.
بییهیورکیّ  ،یافتییههییای ا ییر ییاک زز تن زسییت کییه در مقای ییه بییا گییویشورزن زبییان
فارس  ،زرگیی ی زباریان در تعامییات زجتمیا

ایود کمتیر زز کینش گفتیاری تمیی زسیتفاده

م کنند.
 .5بحث و نتیجهگیری

همییانگورییه کییه پیشتییر ن یوزن گردییید ،هییدب زز پییژوهش ا ییر بررس ی کاربردهییای
گفتمان «تمیی » در فییی هیای فارسی و زرگیی ی و مقای ی زسیتفاده زز زیی کینش گفتیاری
در زییی دو زبییان بییوده زسییت .بییدی منظییور ،بییا زسییتفاده زز زلگییوی هییایمز ()0591
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پارهگفتارهای شیامگ کینش گفتیاری تمیی در دو زبیان بیهصیورت توصییف بررسی گردیید
و در پایان ریز بهیور تطایق مورد مقای ه و بررس ارزر گرفت.
رتییای

اصییگ زز زییی مطالعییه ییاک زز تن زسییت کییه تمییی در فرهنیی

زرگیی یی در گفتمییانهییای روزمییرۀ زجتمییا

فارسیی و

بییهیورمعمو در مواعیییتهییای گورییاگون

مکار و زمار میورد زسیتفاده ایرزر می گییرد .در فرهنی

فارسی  ،کینش گفتیاری تمیی در

هر دو مواعیت رسیم و ییر رسیم یافیت می شیود ،زمّیا زسیتفاده زز تن در مواعییتهیای
یییر رسییم و ایوصی بییهمرزتییب ب یییار بیشییتر زز کییاربرد ترهییا در مواعیییتهییای رسییم
زسییت .در زبییان و فرهن ی

زرگیی ی  ،زی ی کیینش گفتییاری بییه ر ییات یک ییار در هییر دو

مواعیت رسم و یر رسیم موردزسیتفاده ایرزر می گییرد .زفیزون بیر زیی  ،یافتیههیا یاک
زز تن زسییت کییه تمیی در فرهنی

فارسی در همی بافییتهییا زتّفییا می زفتیید ،لیییک زرگیییزۀ

زستفاده زز تن با توجّه بیه بافیت تمیییر می کنید .بیا توجّیه بیه یافتیههیای پیژوهش ،بیشیتری
زرگیییزه الییب زفییرزد در زسییتفاده زز تمی ی متقا یید کییردن ،اودشیییرین  ،وزرورییه جیییوه دزدن
قیقت ،زبیرزز ملاّیت سیااتگ  ،تار ی ایود ،زیرزبیانکشی و جییب ز تمیاد زسیت کیه تیا
دودی با کاربردهیای تن در زبیان زرگیی ی هی پوشیار دزررید .بیر یای شیوزهد ،زسیتفاده
زز تمی در موزرد متقا ید کیردن ،وزروریه جییوه دزدن قیقیت ،تشیت کیردن ،ایدرترمیای ،
مظیومرمییای  ،ییذراوزه  ،سییر صییلات رز بییاز کییردن ،بییاززر گرمیی کییردن ،فتنییهگییری و
اارچینیی  ،تعییارب و شییماتت در زبییان زرگیی یی زسییتفاده رمیی شییود .همچنییی  ،در بییی
کاربردهیای کیینش گفتیاری تمیی کیه در بافییت فییی هییای فارسی یافییت شیدرد مییوزردی زز
جمیه جیبتوجّه و فریب دزدن مشاهده رشد.
همییانگورییه کییه هییادیرییژزد و همکییارزن ( )0951بیییان می کنید تمیی بییرزی جیییب رظییر
مثاییت و رفییوب در مخایییب موردزسییتفاده اییرزر میی گیییرد؛ بییه اارتدیگر ،تمییی شییامگ
رفتارهییای منافقارییه در زرتاایییات بییی فییردی زسییت .رتییای زی ی تلقی ی ریییز گییوزه بییر زی ی
مطیب زسیت کیه زفیرزد ،الایاً ،بیرزی جییب توجّیه ییا ز تمیاد و رفیوب در مخیایای زز تمیی
زسییتفاده م ی کننیید .بییر زییی زسییا

م تییوزن گفییت کییه یافتییههییای تلقییی

ا ییر م ییید

یافتییههییای کییاوززز ( )1101و وورییا ( )1111م باشییند؛ چرزکییه هییر دو مطالعییه رتییای
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مشابه رز پیشزززی گززرا کرده بودرید .زفیزون بیر زیی  ،همانگوریه کیه پیشتیر رییز گفتیه
شد تمی بیهریو

ریاکیاری زاییاا زیییا می شیود کیه زفیرزد میگ زاییاا رز در ظیاهر

رشیان می دهنیید و در بیای هیدب دیگییری رز درایا می کننیید (فوسییا و همکییارزن.)1109 ،
یافتییههای پییژوهش ا ییر زسییتفاده زز تمیی جهییت جیییب رظییر مثاییت و رفییوب در مخایییب
رز ت،یید رمیوده و همچنیی م یید دییدگاه فوسییا و همکیارزن ( )1109زسیت .ییاوه بیر زیی
رکات ،بر زسا

یافتیههیای پیژوهش ا یر ،زیرزرییان و زرگیی ی زباریان بیرزی زرجیام تمیی ،

سخنان اود رز بهیور یر م تقی و در لفافیه بییان می کننید .دروزای تیرجیح می دهنید کیه
با بازی بیا ز

اسیات ییرب مقابیگ و بیدون زینکیه شیخص متوجّیه قیقیت مو یو شیود

به زهدزب مورد رظر دسیت یابنید؛ بنیابرزی می تیوزن رتیجیه گرفیت کیه تمیی رز دسیتاویزی
ریاکارزره برزی ریگ به زهیدزب میوردرظر می دزرنید .و شیاید زیی رکتیه یکی زز دلاییگ میذموم
بییودن تمییی زز منظییر زدیییان زلهیی زز جمیییه زسیییام باشیید .چرزکییه تمییی در زسیییام ریشیی
ب یییاری زز ربزیییگ زایییاا شییمرده شییده و زمییری بهشییدّت رکوهیییده زسییت (سییورههییای
ت مییرزن تییی 099؛ زرعییام تییی  .)090همچنییی بییر زسییا
مه تری

روزیییات زمامییان معیییوم،

رر تمیّی  ،زیجیاد کایر و ایودبرتربین شیخص ر یات بیه دیگیرزن زسیت زتّفیاا

که منش ،هم گرفتاریهای زر ان م شود.
رگییاه دای ی تییر بییه زرگیییزههییای زفییرزد در زسییتفاده زز تمی ی در مطالعییه ا ییر رشییان
م دهد ،در بیشتر موزرد زرگیزه تمیی زرگییزهزی منفی بیه شیمار می رود و ییا زینکیه یدزاگ
رم تییوزن تن رز مثاییت دزر ییت .بییر زی ی زسییا

و هم ییو بییا یافتییههییای دزرزیگییر ()1111

م تییوزن زدّ ییا کییرد کییه زفییرزد بیشییتر بییرزی منییاف شخییی و مقاصیید سییو زز چاپیوسیی
زسیتفاده می کننیید .رکتی اابییگ ت،مّیگ در زیی بییاب تن زسییت بییر زسییا
ا ییر کیینش گفتییاری تمی ی در زبییان و فرهن ی
تّ در مقای ه با جوزم

یافتییههییای پییژوهش

فارس ی بییهوفور مییورد زسییتفاده زسییت و

رب بیهمرزتیب کیاربرد بیشیتری دزرد .رکتی دیگیر زیی زسیت کیه

زیرزریییان و زرگیی یی زبارییان ز یییب در االییب گفتییاری و زرتاییا چهییره بییه چهییره زز تمییی
زستفاده می کننید .همیی رکتیه رشیاندهندۀ وجیود میگ ییر زاییاا دورویی و تظیاهر در
زرتاایات شفاه و چهره به چهره رز تشکارتر م سازد.
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همچنی  ،زستفاده زز تمیی در مییان فارسی زباریان و زرگیی ی زباریان تلیت تی،ثیر وزمیگ
مختیف ی زز جمیییه وزمییگ فییردی ،مییواعیت و زجتمییا

زسییت .دروزا ی بررس ی سییناریوی

فیی هیا رشیان دزد کیه تمیی می توزرید ریشیه در ویژگی هیای شخیی زفیرزد دزشیته باشید.
بییرزی مثییا در برای زز فیییی هییا تنهییا ویژگی هییای فییردی زفییرزد زسییت کییه ترهییا رز بییهیور
مکییرر بییه تمیی وزمی دزرد .یییا در جییای دیگییر مشییاهده شیید کییه همییانیور کییه در مطالعی
کاکمییار و همکییارزن )1110( 0موردزشییاره اییرزر گرفتییه زسییت زسییتفاده زز تمی ی تلییت ت ی،ثیر
شرزیف اک بر ملیف زسیت و در میوزرد دیگیر هی جیو و فضیای ریامطیوب زجتمیا زفیرزد
رز به تمی وزدزر م سازد.
سخ تایر زیی کیه پیژوهشهیای بیشیتری در زیی

یوزه لیازم زسیت تیا بیا زسیتفاده زز

منییاب زیّیا ییات و رواهییای دیگییر جمیی توری زیّیا ییات همچییون مشییاهدۀ م ییتقی ،
میا اه با زفیرزد صیا برظیر و رییز گیویشورزن ،زسیتفاده زز پرسشینامه ،مطالعی بافیتهیای
روشییتاری زز اایییگ رمییان ،دزسییتان و یییره بتییوزن زبعییاد بیشییتری زز زسییتفاده زز زییی کیینش
گفتییاری رز در زبییانهییای فارسیی و زرگیی یی مییورد مطالعییه و بررسیی اییرزر دزد .بییرزی
زسا  ،پژوهشگرزن یااهمند بیه زیی

یوزه در مطالعیات تتی می توزرنید زسیتفاده زز تمیی

رز بییه للییا اومیییت ،جن یییت ،سیی  ،جایگییاه زجتمییا

و متمیرهییای فییردی و زجتمییا

دیگر در فرهن ها و زبانهای مختیف مورد کنکاا و بررس ارزر دهند.
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