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 چکیده

شیمار بیه شناسی  زبیانو منظورث مهی  تلیییگ گفتمیان یکی  زز ماا ی یگفتارهای کنش

زبعییاد ، 0591 در سییا گفتییاری تسییتی   هییایکنش معرّفیی  رظریّیی زز زمییان  رود ومیی 

گرزن و پژوهشی توجّیههیای مختییف میورد مطالعیه و هیا در زبیانگوره کینشمختیف زی 

هیا سیااتار زبیار  و گوریه کینشزیی  توجّیه زز جمیه زبعیاد میورد زست. بودهشناسان زبان

تطایقیی  پییژوهش  ا ییر بییه بررسیی  . زسییتهییای مختیییف کاربردهییای ترییان در زبییان

پردزاتییه زسییت و در دو زبییان فارسیی  و زرگیی یی   «تمییی »کیینش گفتییاری کاربردهییای 

  فارسی  فییی 91فییی  ) 011در مکالمیات بدی  منظیور کاربردهیای زیی  کینش گفتیاری 

زز  شییدهزستخرزجهییای گفتیاری تنیید. کینشگرفمطالعییه ایرزر  فییی  زرگیی یی ( میورد 91و 

تخیییی  و  اشییقاره -زجتمییا   و اییاروزدگ ، درزم،  یمیی  ژزررهییای مختیفیی  زز جمیییه

 پییا زز بییوده زسییت. 1111-1101در زکثییر مییوزرد زز سییا   ترهییابودریید و سییا  سییاات 

ه زییی  کیینش تمییام  مکالمییات مربییو  بیی زسییتخرزجو  هییای مییورد رظییریی فیی ۀمشییاهد

و مییورد بررسیی   (0591) «هییایمز زلگییوی»بییر زسییا   تمدهدسییتبهی هییادزده ،گفتییاری

 زبییان دودر هییر  تمییی  ن زسییت کییهت ییاک  زز   اصییگ. رتییای  گرفییت اییرزرتلییییگ 

گیییرد و  در مخییایای  مییورد زسییتفاده اییرزر مییبییرزی رفییوب مثاییت  فارسیی  و زرگیی یی 

 ، ییاوه بیر زیی . یک یان زسیت نزبیا زیی  دو درکینش گفتیاری کاربردهای زی  برا  زز 

 تمیی  در هیر دو مواعییت رسیم  و  ییر کینش گفتیاری مطالعیه، در هر دو زبیان میورد

 وتمجیییدتعریییف ،دزدن فریییب منظوربییهی جییدّ هییای شییوا  ودر االبو  رسییم 

ن تزسییتفاده زز فارسیی   در زبییانا زمّیی ،شییودیافییت میی  تم ییخر و دوسییتاره، جیییب ز تمییاد
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در  ترهیییابیشیییتر زز کیییاربرد  ب ییییاررسیییم  و ایوصییی   هیییای  ییییردر مواعییییت

 .زستهای رسم  مواعیت

زبییان ن فارسیی ، ، زبییاهییایمز SPEAKING زلگییوی تمییی ،کینش گفتییاری  :هاکلیدددوا ه

 زرگیی  

 مهمقدّ. 1

تیر گفتیار، روشیتار و دایی  هی ف  زمینی توزریدمی  مختییفجوزمی   های زبار گوره  مطالع

ب یییاری زز همچنییی  . دفییرزه  سییازرز  هییاناورزن زییی  زبییو گییویش سییخنورزنرفتارهییای 

بررسیی  بییه  ک درسییت  زز باورهییای فرهنگیی  جوزمیی بییا هییدب ک ییب دررظییرزن صییا ب

پردززریید و وزکییاوی سییااتارهای فرهنگیی  میی  میکردهییا، باورهییا و رفتارهییای زفییرزد جامعییه 

   (.1100، 0)وزردزب زرددزدهکار اویش ارزر  رلو  سرز زی  جوزم  

 توجّیییهفرهنییی  همیییوزره میییورد  و مییییان زبیییان تنگاتنییی  زرتایییا زز سیییوی دیگیییر 

زبیان و  مییانتن   یزرتایا  راگ ، مثا  نوزنبیه بیوده زسیت.شناسیان رظیرزن و جامعیهصا ب

 ،0599) 1یرزت هالیییدبییا زسییتفاده زز تفکّییرز بییر تن دزشییت تییا  (0950اییدم )، پیییش فرهنیی

« 9زباهنییی »مفهیییوم ( 0599) 0وربپیرسییی  و فر ییییّ (0519، 0599) 9 (، ویگوت یییک0519

 بیا هیدبرمیوده و  معرّفی شیناات  در مطالعیات جامعیه «زبیان کیاوی فرهنی » معنای بهرز 

 جوزمیی ، فرهنگیی  و ریییز فرهنیی  پنهییانهییای میییانی زز تفییاوتترک ییب درک  مییی 

رماییید شییکاف  زبییان تر یییب و کالاد متفییاوتای هییزسییتخرزج زباهنیی  بییهپژوهشییگرزن رز 

در زییی   هییای زایییردر سییا  دیهییای متعییدّهشپییژو ،  زسییا همیییبییر  .(0950، اییدمپیییش)

سییااتارهای یییا زز زییی   هییر کییاربردزمینییه صییورت گرفتییه زسییت کییه ز یییب بییه بررسیی  

 ؛زریدپردزاتیههیای مختییف در فرهنی  ترهیاهیای هتهیا و شیااتفاوترییز  و فرهنگ -زبار 

هیای متیدزو  گوریه زصیطیا بهفرهنگی  و ییا -ه ب یاری زز زیی  سیااتارهای زبیار ک هرچند

هیای زبیار  گوریهزیی   . زز جمیی زریدبررسی  و مطالعیه دایی  ایرزر رگرفته زبار  هنوز میورد
                                                           
1. Wardhaugh 

2. Halliday 

3. Vygotsky 

4. Whorf 

5. cultuling 
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 نشزیی  کی  مطالعی زسیت. «تمیی » کینش گفتیاریِ دزرد میی    وزکیاوی و مطالعیکه ریاز بیه 

فهیی  بافییت فرهنگیی  زسییتفاده زز زییی  کیینش گفتییاری  بییه ثریمیی کمییا  توزرییدمیی  گفتییاری

 .زبعادی زز زباهن  تمی  بیارجامد ترروش به فه   دررتیجهرموده و 

رظیر و رفیوب در مخاییب میورد  جییبکیه بیرزی  زبیار  زسیت کارکردهیایتمی  یک  زز 

بییی  ات در زرتااییی منافقارییهرفتارهییای تمییی  شییامگ ، دیگر اارتبییه .گیییردزسییتفاده اییرزر میی 

رییو   ریاکییاری زایییاا  زییییا  بییه( و 0951رییژزد و همکییارزن، هییادوی) زسییت فییردی

ی  در بییا ازمّیی ،دهنییدزایییاا  رز رشییان میی    میییدر ظییاهر زفییرزد  تن در ییی ّ کییه گییرددمیی 

توزرید می  زیی  مو یو  کیه (1109، 0و همکیارزن سییا)فو کننیدهدب دیگیری رز درایا  می 

زی رموریه  نوزنبیهکیه  تیا جیای  ی و زجتمیا   شیوددفیر زرتااییات بیه رظیامسیب تموجب 

 زصییی   وزمیگ زز یکی  تمیی معتقید زسیت    تّی (0990،  ییخیار  )هیابیارز زز زیی  تسییب

 .رودم  شماربه سوم جهان کشورهای ماردگ  قب

 تشییدّبییهکییه  رودشییمار میی بییه ربزیییگ زایییاا  زز ، تمییی  یکیی ریییز زسیییام  گییاهرظر زز

برااسیته  تمیی ، زسییام  و روزییات ایرتن ییاتتبیر یای  فتیه زسیت. رکوهش ارزر گر مورد

بییرزی جیییب  زنبرزبییر دیگییر در کییه زسییت و رییو   زسییارت رو یی  زر ییانزز  ییعف رفییا 

 ۀسییور 099 ییی ت متعییا  در. ادزوریید گیییردمنییاف  و ک ییب زمتیازهییای مییادی صییورت میی 

َِ انَأببو َْتَبببْا  الَ َتْحَسببَن   » :دنییفرمایم  مییرزن در رزبطییه بییا تمییی  و چاپیوسیی   ت ببب ال ببینََ  ََبْرَحون
بببببْ  َ بببببَیا   َْلنببببب َِ َِْ َنْحَأبببببانوْا انَأبببببو لَبببببْ  ََبْرَ ننببببببْا ََبببببٍَ َتْحَسبببببنَب ب لنْ  انَأَربببببولَ     بببببَ  اْلَ بببببَیا ن َوَللن نُّبببببب َنحن ی ز]»؛ ی   و 

ررید کیه زز میردم بیه و دوسیت دز زردشیادمانی  که بیه پنیدزر زشیت ایود ترهامپندزر  [پیامار

ه گمیان مایر کیه رز سیتایش کننید زلاتّی ترهیاجیود ریدزرد و ترهازی که هیچ در صاب پ ندیدهزو

 ییاوه  «.در دوزخ  یذزب دردریاک اوزهید بیود ترهیارهیای  دزررید کیه بیرزی  ایدززز  ذزب 

در بییاب زییی  ربییییت زایییاا  رقییگ شییده  زیهییار  ب یییاری ریییز زز ز مییز ادیییث  ززبییر زییی ، 

در سیتایش زز زیشیان زفیرز  کیرده بیود  کیه ک ی بیه   () هیادی زمیام نیوزن رموریه، هزست. ب

و زبز  یییت می  أاییا  أاایگ  یی  شی،را، فیثن کثیرۀ زلمیی  یهجی   یی  زلظنی : »فرمودرد

زز زیی  کیار ایوددزری کی  کیه تمیی  ؛ «ف  ملگ زلثق  فا ید   ی  زلمیی  زلی    ی  زلنیی 

                                                           
1. Focella et al 
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زز تمیی  زو تیو وزای  شید،  ز تمیاد بیار تورد و زگیر بیرزدر م منیت میوردب یار، بدگمار  بیه 

 (.911م ندزلامام زلهادی، رشان بده ) تریّ    ُدست بردزر و 

رهنیی  ت تن در فزبییار  و ریییز مییذمومیّ گوریی  اح زجتمییا   زییی رظییر زز اُییصییرب 

شیود و کیه در بییان تمیی  زز چیه سیااتارهای زبیار  زسیتفاده می زیرزر ، دزر ت  زی -زسیام 

در توزرید می  ،ه یتندمعیار  و کاربردهیای   دزرزی چیهتارها که هیر ییا زز زیی  سیاایا زی 

یییه تمییوزا زبییان دوم یییا زبییان اییارج ، زز جم هییای تموزشیی  و پژوهشیی  ب یییاری ییوزه

بیرزی  ثر و مفیید وزای  گیردد. می ب ییاررگیاری فرهنی و  شناسی مطالعات ترجمیه، جامعیه

ان سی، مدرّدزرد وجیودیشیه زرد بیی  زبیان، فرهنی  و کیه زرتایا  تنگیاتنگ  بیه توجّهمثا  با 

رظیر ایرزر  میدبیا  هیانازبیتثیار مربیو  بیه زیی   انمترجمیدوم و یا اارج  و رییز  یهانازب

تمیوززن و ییا اوزرنیدگان زبیان هتیرد بیه درک بنیتوزرمی  ،اهیهیا و شیااهتتفیاوتزیی  دزدن 

ن بیرد پی  ،رگیاریفرهنی   یوزۀ دررماینید.  ییاوه بیر زیی ،  می ثری کما شدهترجمهتثار 

جییایگزین  سییاز زمینییه توزرییدم  ترهییا معرّفیی و  راسییال  یییا سییال   فرهنگییرمودهییای بییه 

 .گرددزم  وج تعال  فرهنگ رشد و  و فرهن  سال 

زباهنیی  » ک ییب شییناات  هرچنیید ملییدود زز زبعییاد زبییار ِ منظوربییهو  مییهبییا زییی  مقدّ

 سیااتار و العی تیا بیا مط ا یر بیر تن زسیت  ، مقالی در دو زبیان فارسی  و زرگیی ی  «تمی 

هییای فارسیی  و زرگیی یی  زبییار  تمییی  در ب ییتر مکالمییات و ملییاورزت فیییی   کییارکرد گوریی

پردزاتییه و در زییی  دو زبییان  کیینش گفتییاریزییی   معییار  و کاربردهییایتطایقیی   بییه بررسیی 

 مطالعیی  منظوربییهو  روزز همییی  رماییید. معرّفیی زبییار  رز  گوریی  زییی  تشییخیصزلگوهییای 

 نییوزن سیی زلات زیییر بییهی فارسیی  و زرگیی یی  هییاناگفتییاری در زبیی هییای زییی  کیینشکاربرد

 ملور مطالعه ارزر گرفتند:

 ؟زردکدم فارس  زباندر « تمی »کاربردهای کنش گفتاری  .0

 ؟زردکدم زرگیی   زباندر « تمی »کاربردهای کنش گفتاری  .1

 یکیدیگربیا فارسی  و زرگیی ی  ی هیانازبیدر « تمیی »کینش گفتیاری  کاربردهایتیا  .9

 ؟زردتفاوتم
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 پژوهش یشینةپ. 2

 سییااته شییده زسییت «فرهنیی »و  «زبییان» ۀوزژدو  زز زد ییام کییه «زباهنیی »روظهییور  ۀوزژ 

زباهنیی ،   مطالعیی ب زصییی و هیید زسییت بییه معنییای فرهنیی  م ییتخرج زز وزکییاوی زبییان

 کما  زسییترسیییدن بییه رشییدو در رزهجوزمیی   تییری زز فرهنیی تیییاویر داییی  ک ییب

مو ییو  روظهییور پیرزمییون دی مطالعییات متعییدّای زایییر هییدر سییا (. 0950اییدم،)پیییش

 رسییدهزرجیام بیه یکی  زز رمودهیای زبیار  زباهنی    نوزنبیهگفتیاری  هیایکنشو  زباهن 

بیا بررسی  مطالعیات مییدزر  بیر  (0951  ) یهاشیم ، فیایم  و دوز ، نیوزن رموریهبه .زست

 رسیییدردرتیجییه تمجییید در زبییان فارسیی  و زرگیی یی  بییه زییی  وتعریف کیینش گفتییاریروی 

زبارییان و زز زییی  کیینش گفتییاری در بییی  فارسیی  هییای  در زسییتفادهها و تفییاوتکییه شییااهت

 ییادگیری بهتیرتمیوززن در انبیه زبی ترهیازسیتفاده زز  تیوزن بیازباران وجود دزرد که م زرگیی  

 .رمود کما گوره گفتاری زی 

، « تییاری ا یی  شییناات  بییه کیینش گفرگییاه  جامعییه»در پژوهشیی  بییا  نییوزن همچنییی  

 فارسیی  و   در دو زبییانکیینش گفتییاری ا یی  ( بییه وزکییاوی 0951) ارزناییدم و  طّییپیییش

 91و  زبییانفیییی  فارسیی  91 مکالمییات پژوهشییگرزن ،مطالعییهزییی  زرگیی یی  پردزاتنیید. در 

و تلییییگ  یا ییاتوری زیّتزز جمیی  پییا و دزده اییرزرمییورد وزکییاوی رز زبییان فیییی  زرگیی یی 

  در ا ی   کینش گفتیاریبیه زیی  رتیجیه رسییدرد کیه  (1950) 0«ایمززلگوی هی»زسا   بر ترها

در  (0959) همکییارزنو  اییدمپیییشگیییرد. زسییتفاده اییرزر میی  زیمینییان مییورد دمفضییای  یی

. فارسیی  و زرگیی یی  پردزاتنیید رفییری  در زبییان کیینش گفتییاری  بییه مقای یی دیگییر پژوهشیی 

مطالعییه و موردرگیی یی  فیییی  فارسیی  و ز 111 کیینش گفتییاری رفییری  در در زییی  مطالعییه،

 هنگییام بییهرفییری  ن زسییت کییه ت ییاک  زز  ی زییی  مطالعییههییایافتییه. اییرزر گرفییت مقای ییه

کییه  زسییت  ییال و زییی  در  گیییردزسییتفاده اییرزر میی  یییااریت در فرهنیی  زیرزریی  مورد

هییای مشییابه زسییتفاده جییای رفییری  در مواعیییتزبارییان بیشییتر زز فلییش و راسییزز بییهزرگیی یی 

  مییززن زسیتفاده زز رفیری  وزب یتگ کیه رشیان دزدهیای زیی  پیژوهش یافتیهچنی  همکنند. م 

 کننیید.اایییان زز رفییری  زسییتفاده میی تبیشییتر زز  اهییاییار  بییه زییی  مفهییوم کییه ،جن یییت  دزرد

                                                           
1. Hymes 
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 هییای فارسیی  و زرگیی یی در فیییی  کاربردهییای د ییا (0959و یییدریا ) اییدم وهمچنییی ، پیییش

هیای کینش رموریه در زیی  پیژوهش. ایرزر دزدرید میورد بررسی زلگوی هایمز رز با زستفاده زز 

هییای زییی  پییژوهش یافتییه .اییرزر گرفییت مطالعییهموردزسییتخرزج و فیییی   099گفتییاری د ییا در 

 فارسیی  بییه ر ییات زرگیی یی  بیشییتر زسییت. در زبییان امییوزرد زسییتفاده د یی کییه دزدرشییان ریییز 

بلیث ی د یا موردش گفتیاردلاییگ تمیایز بیی  زیی  دو زبیان در زسیتفاده زز کین ،زفزون بر زی 

 ارزر گرفت.

تارییا  کینش گفتیاری  بیه مقای ی دیگیر ( در پژوهشی 1100م )مقیدّ ادم و میرزدیپیش

هییای ( پردزاتنیید. یافتییه1110) 0«زلگییوی زلییوود» پاییی  بییردر دو زبییان فارسیی  و زرگیی یی  

برد کیینش گفتییاری تاریییا میییان در کییار هییای  مییی تفییاوتوجییود پییژوهش  ییاک  زز 

تلییییگ »بییا  نییوزن  در پژوهشیی ( 1100) هاشییمیان .بییود زبارانرگیی یی ز وزبارییان فارسیی 

میوززن زیرزری  و متکیمیی  بیوم  کاریادزی  تدراوزسیت بیی  زبیان رزهاردهیای منظورشناسار 

زبارییان   و فارسیی زبارییان کارییادزیفتییاری دراوزسییت زرگیی یی گ بررسیی  کیینش بییه «در هتییگ

بیشیتری بیه زسیتفاده زز دراوزسیت م یتقی   کیه زیرزرییان تماییگ دزدرشیان زیرزر  پردزات و 

. زییی  در دهنییدزز اییود رشییان میی ر ییات بییه متمیییر مواعیییت   اسیییت بیشییتری  دزرریید و

کننید و م یتقی  بیشیتری زسیتفاده می  یر هیایزباریان زز دراوزسیتکه زرگیی ی  زست  ال 

 ر ات به متمیر مواعیت  میکردشان ثابت زست.

وزفقییت کییردن و هییای گفتییاری مکیینش( 0959مهییر )م و وفییای مقییدّزردهمچنییی ، 

 زبارییانزباریان و زرگیی یی در بیی  فارسیی  رز (بییوکفییا) مجییازیفضیای مخالفیت کییردن در

زرتخییاب و بییر یایی   رظییر 0059زی متشییکگ زز پیکییره. در پییژوهش مییذکور، رمودریید بررسیی 

دزری دزد کیه تفیاوت معنی رشیان رییز هیای زیی  پیژوهش یافتیههای موجود تلییگ شید. زلگو

موزفقیت و مخالفیت  رزهاردهیایزسیتفاده زز  للیا  بیهزباریان زباریان و زرگیی ی میان فارسی 

 و زبرزز ز  اسات وجود دزرد.

در  گفتیییاری دراوزسیییتکییینشوزکیییاوی  بیییا( 0950) تیییاجعی  و تهرزرییی سییی مدرّ 

میییززن زسییتفاده زز دریافتنیید کییه  تمییوززنزبارییان و فارسیی توسییف فارسیی  هییای مختیییفبافییت

                                                           
1. Allwood 
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تمیوززن ب ییار بیشیتر زز گفتیاری دراوزسیت در مییان فارسی زی در کینشهای  اشییهگتعدی

بییه زییی  رتیجییه رتییای  زییی  تلقییی  روی ییندگان  بییر زسییا چنییی  هم .زبارییان زسییتفارسیی 

رزهاردهییای متفییاوت مناسییب بییا  زز نزبارامییوززن بییه ر ییات فارسیی تفارسیی کییه  رسیییدرد

 زصیفهار پور ایدم و فیروزییانپییشچنیی  هم کمتیری دزررید. تگیاه هیای مختییف مواعیت

فارسیی  پردزاتنیید. در  در زبییان« دزریی رمیی »بییه بررسیی  کاربردهییای گفتمییار   (0959)

 «دزریی رمیی »زز اییود  ۀزرییدگ  روزمییر ربافییت یایعیی  کییه زفییرزد د 091پییژوهش مییذکور، 

 میییورد( 0591زلگیییوی هیییایمز ) بیییا زسیییتفاده ززو  زسیییتخرزج گردیییید کننیییدزسیییتفاده م 

تن زسییت کییه زیرزریییان زز  هییای زییی  تلقییی   ییاک  ززهاییرزر گرفییت. یافتیی تلییگوتجزیییه

، « فی  وجهیه»، «گیوی   یرم یتقی »، «ررظیو زاتییاب تنیاا زجتنیاب زز »بیرزی  «دزر رم »

 کنند.زستفاده م « زیمینان  دم»و « کاهش م ئولیت»

 رز ت ییییت گفتییاری کیینش( 0959) و ایطاسیی  زکاییری ی  ،شییدهیادمییوزرد  یییاوه بییر 

 091 هییایمییورد ریییاز کییه زز صییلات هییایدزده ،تلقییی  وزکییاوی اییرزر دزدریید. در زییی  مییورد

 بررسی  میورد ،ی مختییف زرتخیاب شیدردهیاناتییادف  زز مکی یوربیهکیه  زیییام  گویشور

گفتییاری مد کیینشزد کییه بیشییتری  ب ییاپییژوهش رشییان د هاییافتییه و گرفتنیید اییرزر تمییاری

د یا بیرزی فیرد  و یییب تمیرزا زز ادزورید ،میذها  مییاتجمربیو  بیه  ت ییت به ترتیب

 سییااتار زییییام  گییویشسییت کییه ، زییی  بررسیی   ییاک  زز تن زدروزایی  .زسییت بییوده متییوفّ 

 ،زز مییییززن تلییییییات رظرصیییربگفتیییاری ت یییییت دزرد و بیییرزی کییینشیکنیییوزات  

گفتییاری   در تعییی  کییاربرد کیینشرقییش ااصییّ  شییمگ( و جن یییت، سیی ) دیگییر هییایویژگ 

 یت ردزرد.ت ی

تنهییا  ،زرییدپردزاتههییای گفتییاری مختیییف کیینشهییای  کییه بییه بررسیی  میییان پژوهشدر 

هییای مختیییف بییه بررسیی  کیینش گفتییاری تمییی  در جوزمیی  و فرهنیی  مییوزرد زرییدک 

زسییتفاده زز  کییاربرد  بییه مقای یی (1109) 0کییاوززز رمورییه،  نوزنبییه؛ زاتیییای یافتییه زسییت

زسییتفاده زز رشییان دزد  و پردزاییت زرتخابییات  هایمیییان کاردیییدز سیاسیی  بافییت درچاپیوسیی  

 ترتیبزی بییه و شییدهبییه کاردیییدزی مییوردرظر  زفییرزد بیشییتر ز تمییاد  ییاتمییی  منجییر بییه 

                                                           
1. Kavaza 
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 ریییز (1101کییاوززز )کننیید.  بییرون  زرتخابییات  رصیی  ززرایایان اییود رز  توزرنییدمیی  تییررز یت

کنیید و منتقییگ میی  کییه زسییتفاده زز تمییی   ییا  ییایف  بهتییری رز بییه مخالفییانرشییان دزد 

گیییری در شییده و زثییر مثاییت و بهتییری ر ییات بییه جاهییه ز تمییاد منجییر بییه  ییا دررهایییت

کاربردهییای   (، بییه مطالعیی1111) 0، دزرزیگییرزفییزون بییر تنمقابییگ مخالفییان اوزهیید دزشییت. 

 گیاهیپاییا  هیای پیژوهش  ا یر بیا زسیتفاده ززپردزایت. دزده زباریانتمی  در مییان  ایری

هیای زیی  پیژوهش ایرزر گرفیت. یافتیه گییتلیوهییتجز توری و میورد جمی بیراف هایدزده

بیرزی زیجیاد روزبیف زباریان میوزرد زسیتفاده زز تمیی  در مییان  ایری تیری مه دهد، رشان م 

، دزرزیگییر  زرتاییا  من ییج  بییا دیگییرزن زسییت. بییه گفتیی زیجییاد واییود  بییردن بالییامعامیییات ، 

گییرد. می  رزسیتفاده ایرزنیاف  شخیی  موردبیه م رسییدن جهیتدر زستفاده زز تمیی  بیشیتر 

 ز تمییاد مییوردزفییرزد چییاپیو  بیشییتر  بییه زییی  رتیجییه رسییید کییه( 1111) 1همچنییی  وورییا

 کامییاًشیود می  ترهیابیشیتر بیه  ز تمیادگیررید و تن چییز کیه موجیب ارزر م  اود مخایای 

 پوچ زست. هایزرگیزه دررتیجهبدون پایه و زسا  منطق  و 

 پژوهش روش. 3

 فیییی  سییریا  و 91 توصیییف ، پییژوهشزییی  ریییاز مورد هییایوری دزدهتجمیی  منظییوربییه

ژزررهییای  هییا زز. زییی  فیییی گردیییدشییاهده زرگیی یی  م سییینمای  فیییی  91فارسیی  و  سییینمای 

 و (01) تخییییی -،  یمییی (00) مز، در(91) و ایییاروزدگ  مختیفییی  زز جمییییه زجتمیییا  

بییوده  1111-1101زز سییا  مییوزرد در زکثییر  ترهییاو سییا  سییاات  رییدبود (91)  اشییقاره

 رمودهییای   فااییدکیّییبییهزرگیی یی  کییه  و فارسیی شییش فیییی   مجمو ییاً، زییی  میییانزز  زسییت.

زز تمیی  کینش گفتیاری هیای بودرید کنیار گذزشیته شید. سیپا، گیززره «تمی » گفتاریکنش 

ی هییاگییززره مجمییو . مطالعییه اییرزر گرفتنیید و بررسیی  مییوردزسییتخرزج و هییا فیی   بقییی

بودریید کییه زز میییان  گفتییار زرگیی ی پییاره 119فارسیی  و گفتیار پییاره 909شییامگ  تمدهدسیتبه

 شییایان یییادتوری زرتخییاب شییدرد. بییورهییای مزدر فیییی  ورزن زن و مییردگییویشمکالمییات 

مییز ترفتارهیای تمیی  زریدگفته درسیت به( 0951ییور کیه زشیگرب و زمییری )همان کهزست 

                                                           
1. Danziger 

2. Vonk 
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زثیری زز   صیورت گرفتیه و  یمن صیورتبهزز میوزرد  در ب ییاری چرزکیه زریدب یار پیچیده

زسیتخرزج   ییاوه بیر  ا یر  در مطالعی پژوهشیگرزن بیه همیی  دلییگ، گذزررد.اود باا  رم 

رفتارهییای  ،تمییی  تعییی  دزشییتند کیینش گفتییاریم ییتقی  بییه  شییکگ بییهگفتارهییای  کییه پییاره

، صییلات دزدن تفییییگو  یییو زز اایییگ کیییام زبرزرجیییری  هییایویژگیی کیییام  و ریییز 

زسیتفاده تمیی  مورد کینش گفتیاریبیا هیدب زرجیام کیه  صیدز کیردن ریازککشیدگ  صدز و 

زسییتخرزج اییرزر دزده و  کیینش گفتییاریدر زمییره رمودهییای زییی   گرفتنیید رز ریییزاییرزر میی 

 رمودرد.

و تییا بییه یییو  زرجامییید  مییاه 9  ییدود درهییای زییی  پییژوهش توری و تلییییگ دزدهجمیی 

فیییی   ۀگرزن بییه مشییاهدپژوهشیی( 1101، 1 ی؛ ییی1100 ،0زری) «زشییاا  ر ییا »زمییان  یییو  

؛ لیییک  پییا زز گذشییت بییازۀ دزدرییددزمییه زگفتارهییای تمییی  در دو زبییان و گییردتوری پاره

زشییاا  ر یا   اصییگ  زبانزرگیی ی فیییی  و سیریا  فارسیی  و  011بییور و مشیاهده زمیار  مز

 .گرفت صورت( 0591هایمز ) زلگوی زسا  بر هاتلییگ دزده ززتنپاگردید و 

 (1691: هایمز )پژوهش الگوی. 1. 3

زاتییار  یوربیه کیه (0591هیایمز ) زلگیوی  بیر زسیا  تمیی شیدهزستخرزج هیایگززره 

 زیی  مید ایرزر گرفتنید.  وتلییگتجزییه میورد شیودییاد می  تن زز SPEAKING با  نیوزن 

 (،0959 ؛0951) ارزن طّیی و اییدمجمیییه پیییشدی زز هییای متعییدّدر پییژوهش کنونتییاکییه 

زسییتفاده اییرزر گرفتییه  مییورد( 0959اییدم و همکییارزن )پیییش (،0950ریییا )اییدم و و یییدپیییش

 مییوردهییای گفتمییار  مختیییف رز هدهیید کییه گییززربییه پژوهشییگر زییی  زمکییان رز میی  زسییت

 زلگیویزسیا   بیررز بررسی  رمایید. تعامیگ مییان زفیرزد  ثر بیر و  وزمگ می دزدهارزر  بررس 

 :شوردم تق ی  زیر  هایهزی   وزمگ به گرو (،0591هایمز )

  

                                                           
1. Ary 

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

بیه مواعییت  توجّیهبیا  زشیاره دزرد. ،گییردبه مکان و زمار  که گفتمیان در تن شیکگ می  

 :شودبندی م ، مواعیت یا گفتمان به دو دسته یاقهزمار  و مکار 

 ؛رسم   موم / -

 .رسم   یر ایوص / -

 0کنندگانشرکت .2. 1. 3

در زییی  مر یییه،   ا ییر در گفتمییان ه ییتند. شیینوردگان، گوینییدگان و کنندگانتشییرک 

جن ییت، مواعییت زجتمییا   و کننیده زز جمییه سی ، شیرکتهیای شخیییت  زفیرزد ویژگی 

میییان   اییدرت و فاصییی توزییی . گیییرداییرزر میی  وزکییاوی مییوردروزبییف میییان زفییرزد 

 ر بگیرد:کنندگان در یا گفتمان ممک  زست در چهار و عیت ارزشرکت

 ؛(دو همکار)  ریاهترزز و زلف. ه 

 ؛(دوست صمیم شنا )تترزز و ه ب. 

 ؛(ر یا و کارمندشنا )ترابرزبر و ج. 

 .(0951ادم و  طارزن، پیش) (زستاد و دزرشجود. رابرزبر و  ریاه )

 1هدف .3. 1. 3

هییدب هییر فییرد زز بیییان  کییهیوریبهزسییت  کنندگانشییرکتمقیییود  ۀدهندرشییان ،هییدب 

ا یییکییه هییدب زز بیییان  معنییا بییدی ، ب تییاب  مواعیییت زسییتهیید طالییب متفییاوت زسییت.م

، هیدب ییا گفتمیان دروزای زسیت.  متمییربیه مواعییت  توجّیه اارت در ییا مواعییت بیا 

هیدب زز  تنهاریههیایمز،  زلگیوییای   .زسیتن اابیگ درک ت  شیرزیف کیّی گیرفت  رظیربا در 

 .باید بررس  گردد ریز کنندگانهر یا زز شرکتاای زرجام یا گفتمان بیکه هدب 

 

                                                           
1. setting 

2. participants 

3. end 
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 0ترتیب گفتمان .4. 1. 3

یا یات  در بیاب گوییای زیّ زسیت و نفتمیاگترتییب  تیوزل  و ۀدهندرشیانترتیب گفتمیان 

 شیدهزرجام میگ هیر  کیهیوریبه ،(0510 ،1)گیافم  کننیدگان زسیتترتیب  میکیرد شیرکت

 ورد.تم  وجود هب دیگر ۀکنندمات شرکترز برزی زادز صلنه کننده،شرکتتوسف 

 9لحن .5. 1. 3

 توجّیهکننیدگان بیا للی  شیرکت .کنیدزشیاره می  میانلل  به رلوه و چگورگ  بییان گفت

تیوزن زز  نیوزن رموریه می بیه. متمییر زسیت ،گییردزرجیام می ن ت ربه میواعیت  کیه گفتمیان د

ریام دردی هی للی   یاک  زز  و یمییز، جیدّتکناییه، دوسیتاره، شیوا  مییز،تهای تهدیدلل 

م یتقی    بر زیی  باوررید کیه مییان للی  و ریو  گفتمیان رزبطیمتخییان ز یب  هرچندبرد. 

کنید و معتقید رم  ت،یییدوجیود چنیی  زرتایای  رز  (1119) 0تروییا-یگا سیو، زمّیوجود دزرد

ممکی  زسیت کنید. بیرزی مثیا ، لل  با تمیییر در هیر ییا زز  وزمیگ دیگیر تمیییر می  زست

 د.ده تم خر ارزر موردری رز شخی  با للن  دوستاره دیگ

 5ابزار .9. 1. 3

و  شییودگفتییه م شییکگ و روا زرجییام گفتمییان  بییه ر(، زبییزز0591) هییایمزلگییوی در ز 

 شود.بندی م گفتاری و روشتاری تق ی   دو دست به  یورکیّبه

 9قوانین گفتمان .1. 1. 3

توزرید ییف می هیای مختبه اوزری   اک  بر روزبف زجتمیا   هیر جامعیه کیه در فرهنی  

زز ایوزری  گفتمییان،  منظییور .(0591هیایمز، ) شیودمتفیاوت باشید، اییوزری  گفتمیان گفتیه میی 

ر اییت  نیوزن رموریه بیه .زسیت فیردی بینیافیردی و زسیتاردزرد زجتمیا   و فرهنگی   ز داو

 کییردن اطیی  ،کییردن زمزمییه، کییردن صییلاتصییدزی بینیید بییا ، کییردن صییلاتزصییگ ترتیییب 

                                                           
1. act sequence 

2. Goffman 

3. key 

4. Saville-Troike 

5. instrumentalities 

6. norms 



 مطالعات زبان و ترجمه                                    دورۀ پنجاه و چهارم، شمارۀ سوم                                                   11 

 

 اییدم و کرمارشییاه ،پیییش) ه ییتندهییای اییوزری  گفتمییان زز مشخیییهیییره  و  ییرب ک یی  

0950). 

 0نوع گفتمان. 8. 1. 3

مختیییف گفتمییان رز رییو  گفتمییان  هییایو ویژگیی  زرییوز (، 0591) زز دیییدگاه هییایمز 

زرییوز  و شییامگ  دهییدرییو  گفتمییان چهییارچوب تولییید گفتمییان رز شییکگ میی  گوینیید.میی 

سیخنرزر ، معمیا ، شیعر، لطیفیه، رامیه،  یارهلمثیگ، د یا، دزسیتان، زفز ربگوراگور  زز جمیه 

 (.1111، 1بام ) زستو  یره 

 ی پژوهشهایافته. 4

تمییی  در دو گفتارهییای پییارهد، پییا زز زسییتخرزج بکییر گردییی تییرپیشیور کییه همییان 

ایرزر گرفیت و کارکردهیای زیی  کینش  هیادزدهمانیای بررسی  ( 0591) هیایمز زلگیویزبان، 

بیه تشیریح ز مجیزّ یوربیهزبتیدز ، در زیی  ا یمت. سی  گردییدگفتاری بر مانای زی  زلگیو برر

رز در دو  ، کیاربرد تمیی و در زدزمیهپیردززی  فارسی  و زرگیی ی  می  زی  کارکردهیا در زبیان

ی یه ایرزر ایوزهی  مقا میورد تمیاری توصییف  و زسیتناای هیای روابیا زسیتفاده زز فرهن  

 .دزد

 زبان فارسیدر کنش گفتاری تملق . 1. 4

های  زز تن در زدزمییه کیه رمورییه هیای مختیییفگفتیاری تمییی  در مواعیییت کیینش  بررسی 

رسیم  یافییت تمیی  در هیر دو مواعیییت رسیم  و  یرکیینش گفتیاری  کیه دزدرشیان  تییدم 

 رسیم  و ایوصی  ب ییار بیشیتر زسیت هیای  ییرن در مواعییتتا زسیتفاده زز زمّی ،شیودم 

رسیم  اابیگ مقای یه بیا کیاربرد   ییر هیایدر مواعییتزیی  کینش گفتیاری کاربرد  و زساساً

 ری تهای رسم  ن در مواعیتت

  

                                                           
1. genres 

2. Bauman 
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 موقعیت مکانی و زمانی .1. 1. 4

 :(1369) سریال شهرزاد لاوّفصل  :رسمی /الف: عمومی

 ؛منز  زربابمثا : 

رثییار مخییییی . شییما فقییف جییون بخییوزه. مییا چییاکری . جییان تاییابییزر : اییدمتکارزن -

ایا. تتخیت باشیه  ایایی . اییالتون تخیتِتت مخییص برزدرزن هفت کچییون دو دسیت  درب ی

 همه چ  رو به رزست.

 زلیه.زلیه. بارکبارک :زرباب -

 :(1364) سریال شهرزادل : فصل اوّغیررسمی /یخصوصب: 

 ؛مرد ۀجرمثا :  ُ

کشییدی تیو زون  جیرت رییت کیه هیر روز منیو می ووجییا ج ره بیه زون جییا زن: -

 سییمون برز م  جا ری ت. که تو زی  تختِ ر پیریر ُره به زی   ُ ،ته باززر

ایودت مییگ . بفرمیا  بفرمیا می  وزسی سیر میایی .  جمرد: زی بابا مر یه اار  شیما تیا -

 بیا بیا. ،زینجا

 زن: دستت درد رکنه. -

 .مرد: زی   جره هنوزم با وجود شما  جره ه ت -

گفتییاری  کیینشکییاربرد  ،هییازسییا  رتییای  بررسیی  بییرشییود، کییه میا ظییه م  یورهمییان

 ا ییر رشییان  هییاییافتییه. بیشییتر زسییترسییم   ایوصیی  و  یییر هییایصییلاتدر  تمییی 

 ایوصیی  و  یییر مکالمییاتمییورد مربییو  بییه  119گفتییار تمییی ، پییاره 909کییه زز  دهییدمیی 

  د کیه تمیی  وزب یته بیه مکیان ااصیّ دهیرشیان می  تمدهدسیتبه لیک  رتیای  رسم  زست،

توزریید ( می منییز ) ایوصی )ایابییان( و  م ز یی  زز  میو یدی متعیدّهییاناری یت و در مکی

 .صورت پذیرد

 کنندگانشرکت. 2. 1. 4

فاصیییه بییه زز  یییث اییدرت و کننیید زز کیینش گفتییاری تمییی  زسییتفاده میی  کییه زفییرزدی 

 شورد:بندی م چهار دسته تق ی 
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 :(1368) مطرب سینمایی فیلم: و غریبه ترازالف. هم

 ا ما کجا و شما کجا!زمّ ؛تشنا: همیشه مشتا  بودم به دیدرتون -

  ا شیما ماشیالیه ایوب اید کشییدی  تیو فاصیی[ زمّی:گوییدزرید و می ]لاخند می  تشنا: -

 ساله.زی  چند

 شما بوده.  تشنا: زیر سای -

 :(1369) سریال شهرزاد سوم فصل: تراز و آشناب. هم

شییوهر: تییو دیگییه شیییری  جییان زز بییا همییه چیی  دزری دیگییه چیییزی  ییافیگیرت  -

 کنه.رم 

 زن: یعن  چ  همه چ  دزری؟ -

 شوهر: همه چ  تموم  ماشالیه. -

 زن: بیه پا چ . -

 کن ؟کار م چ  زینجاباجنا  ساب : تو  -

تییاب فتشییما  ؟   قیییر تنیی  شییه بییرز سییرورو تییاج سییراباجنییا  سییاب : رمیشییه د -

 .بر ما رتاب  که ما پژمرده میشی  ؛تاب  ال 

 :(1362) 2 سیاه هوشسریال  :نابرابر و غریبه. ج

کیه اوزم شیما جیای زوریا تییف بشیی . پیا زوریا کجیان باینی  اار  م  رم سرهن :  -

 همیشه سنگشورو به سینه میزدی ؟

ایوزد دم فقیف می تجیور واتیا مجرم: زینجای  کیه می  ه یت  بییش گیوا مرگیه. زیی  -

 وفادزریشو به اودا ثابت کنه.

 :(1364) سریال شهرزاد لاوّ فصل: شناآ. نابرابر و د

 ایی  سخته. دزدن شوهرداتر : پدرزن -

نیه دومیاد دومی  و سیوم  هی  ایا هنیوز یکی  دیگیه موریده. فقیف ایدز کُت رگید دزماد: -

زی وصییت اودمیوری  بیا ایوب اوریوزده ،تایامییگ   ایا باشی !تل  ییه پارچیه مثگ دوماد زوّ

 جناا  گذزشت تو دوم  ما! زیزم درد رکنه همچی  با پدرزنِ کردی . دست
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هییای گفتییاری تمیی  مربییو  بیه گروه میوزرد زسییتفاده زز کینش ش  ا یر، زکثییرژوهدر پی

مارنید مجیرم و سیرهن   / ریابرزبربرزبر مارند زن و شیوهر، ییا ایوزهر و بیرزدر و  ریایه /شنات

کینش ز زیی  ریو   یا کیرد کیه زسیتفاده زتیوزن زدّبر مانای رتیای  زیی  بررسی  می  بوده زست.

  هییای  تّییمرزتییب بیشییتر زز دیگییر گییروهشیینا ه ییتند بییهت وبرزبییر  کییه زفییرزدیدر گفتییاری 

میورد مربیو  بیه  019، کینش گفتیاریزیی   گفتیارپیاره 919زز  چرزکیه ؛زستبرزبر  ریاه و را

میورد مربیو  بیه گیروه تشینا و  19، میورد بیه گیروه راتشینا و  ریایه 99 گروه تشنا و برزبر،

زیی ، زسیتفاده زز زیی   ودرید. زفیزون بیرب ورد مربیو  بیه گیروه برزبیر و  ریایهمی 09رابرزبر و 

  زسییت. بییرزی مثییا ، فارسیی  بیشییتر در زرلیییار زفییرزد ااصییّ  در زبییان کیینش گفتییاریرییو  

پییاره  919زز  کییهیوریبه، بودرییدپختییه زفییرزد جییوزن و راکردریید م کییه تمییی   زفییرزدی بیشییتر

 ه زسییت،زسییتفاده اییرزر گرفتییزفییرزد جییوزن مورد توسییف مییورد 059، گفتییار مربییو  بییه تمییی 

. دلییگ زفتیدفیا  می زتّ زستفاده زز تمی  در زفیرزد پختیه و م ی  رییز بیا فرزوزری  کمتیر هرچند

 زفییرزد م یی  هییایصییلات مییورد در 099رمورییه تمییی   919زز  کییه ا ریییز تن زسییت زییی  مییدّ

 یافت شد.

 هدف. 3. 1. 4

 بیهتمیی   کینش گفتیاری مجمو یه زهیدزب زییر بیرزی هیاناگفتمی و وزکیاوی ررس در ب

 :دزرردپوشار  ه در برا  موزرد زی  زهدزب با یکدیگر ه که زلاتّ تمد دست

 :(1369) سریال شهرزاد سوم فصل: خودشیرینی الف.

 زرباب: معطگ شدی؟ -

 اا.ت: معطی  برزی شما زفتخاره ادمتکار -

 برو چرز ا رو ااموا ک . [:گویدو م  شودب م جمتع]زرباب:  -

 .لو بگیری   راتون رو اوا کنی دستما اا!تادمتکار: چش   -

 :(1361) بانوی عمارت: سریال کردن متقاعدب. 

چییی  زز زییی  بییاززر مْه  هیی زینکییه شییما  ثییگمِ ،یییور کییه پیدزسییتزربییاب: زییی  -

 دزای  بدتون ریومده؟ وچیی چرب
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زرباب: بای  تیو شیریا منی . زگیه زوریا تیو دزایگ پخیش کین  و عشیون ایوب شیه  -

   برز م  و تو رمیش ؟پشتشون گرم شه شاخ میش

 .زرباب: میش  -

 :(1364) سریال شهرزاد سوم فصل: حقیقت دادن جلوهپ. وارونه 

 مثییاً ؛شوهر ساب : بییا ییه کیاری بکنیی . ییه دزدزر دودوری رز بنیدززی  بیه ییه مناسیات -

د زمییید. د ییوت کنییی ، مهمییون بیییاد، بگییی ، بخنییدی  اییوا باشییی  ]مییرد سییع  دزرد تولّیی

ه بیا ایار  سیابقش معاشیرت بیشیتری دزشیته باشید تیا بتوزرید زو رز بچّی  بهاریچاپیوساره بیه 

 برزی ززدوزج مجدد رز   کند[.

 .بازی برزا بگیری کافیهفهمه. یه زساابست رم هزن ساب : زی  بچّ -

ایوزم هیچی  بیرزا کی  می  فهمیی !میا کیه می  ،فهمیهست رمی هشوهر ساب : زون بچّ -

 و زردگ  منه. تمام وجودمه. ه، تمام  مررذزرم. زی  بچّ

 :(1364) هیاهووخشم: ساختگی ةت و علاقث. ابراز محبّ

بگیییرن میین  میییام. چییه شییاای  بهتییر زز زینکییه تییو  پ ییر: تمییام شییاای  کییه اییرزر فییمتییو -

 ی بنشینمو یه د  سیر تماشات کن .زارزره بازی کن  من  یه گوشه

 داتر: ممنور . ایی  لطف دزری . -

 :(1369) سریال شهرزاد لاوّ فصل: خود دنکر تبرئهج. 

 اوزهر: گوا ک ، اوب گوا ک  که یاد بگیری. -

 ادزدزدیه. ،ا هوش  زز تو کمترهزمّ ،کن اوزهر: م  گوا م  -

 .دیگه سیمی  بشی  !ززز اوزهر: -

 :(1368) کرگدنسریال : گذاریجلب اعتماد دیگران برای کلاه چ.

 ؟. اییوب دزدزا ا ییته رااشیی  چطییوری !راصییری یاییاتبییه بییه: بیمارسییتان اییدمتکار -

 .  برز تو بیارمشتیش اوره یه چای  بزر  گفت  یه م بدزرترفت   ؟ت مسیا

 رگهاان: اربورت برم. ممنون. -

 !تیپ  شدی هاادمتکار: ادزییش اوا -
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 رگهاان: ادزییش؟ -

 ره ادزییشتادمتکار:  -

 یا  اش  م  بش .چِوگ: مگه اُرگهاان -

 :(1369) شهرزادسریال  دوم فصل: کشیانزیر زبح. 

هییای  کییه رشییین بیید ری ییت تییو زییی  شییب مییه جییان  :بییارو میییگ بییه  مییهبییرزدرززده:  -

دلمیون پوسیید تیو زیی   میارت  !وزلییه بخیدز .بری  بگی  مارو هی  د یوت کین تشریف م 

 سالار.دیوزن

 کند. مه: سکوت م  -

 ؟  باین  زز شیری  ااری ه تدزشت . اوزستربرزدرززده: باخشی . منظوری  -

هی  زگیه اایری  مه: میون منظورتو و  رفت بایید ییه ربطی  باشیه ییا ریه؟ زز شییری   -

 !شدیاار م شده بود تو زودتر با

 :(1368) مطرب سینمایی فیلم :خ. شوخی

وزی ایدز زز بابیای می  تیو  تیی  شیدی!داتر: سییام بابیای .  یا  شیما؟ چیه ایوا -

سییت، رفییت  زز منییز  زکییه در  ییا  بیییرون مگییه؟ ]داتییر دزره تییرم وجییودتییی دریییا اییوا

 سع  دزرد چاپیوساره با پدرا شوا  کند تا پدرا مار  اروج زو زز منز  رشود[.

 زرد[.پدر: ]لاخند م  -

 :(1369) شهرزاد سریال دوم فصل: کردن آشتید. 

-چییزی برزتیون اایر می ی گذزشیتی  دکتیرززده:  میه جیون بهتیری؟ کیاا می برزدر -

 کردم.

 دور  دردم چیه. مه: لازم ری ت. اودم م  -

 :(1369) سریال شهرزاد دوم فصل :کردنجوییدلذ. 

زواییات   ارزن بنییده زیییاد میییدزمیییدوزرم همکییر اییار . کاروزبخیییر سییرشییهربان چیی :  -

 رشده باش .شریف 
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شییت  مییار. کییاا لازاییگ یییه کیی  زدب و ز تییرزم یییه مُ زینییا کییی ؟ززده/ زربییاب: بییزر  -

 شون یاد دزده بود سرهن .به

 :(1369) سریال شهرزاد لاوّ فصل: نماییقدرتر. 

هاشی  شیما کیه اودتیون بهتیر مییدوری  رینش رززیییده کیه ک ی   تایا: تااتدمای بزر  -

 بخوزد ما رو بزره.

 ززدم.ره. رززییده و رم ت: تااتدم دیگر بزر  -

 بززد. ززریم ززد و رم و رم  : رززییدتااتدم دیگر بزر  -

 کند[.فقف گوا م : ]تاابزر   -

 :(1364) سریال شهرزاد لاوّ فصل: نماییمظلومز. 

 میمگ به ک   چیزی رگفت  که؟  زرباب: باین  زز م  در مورد اضی -

زمیید می  بیه شماسیت. می  تیو زون اوریه ک ییو جیز  زم!مگیه دیوریهاا. ت: ره ادمتکار -

 .شما ردزرم

 :(1361) ارتبانوی عمسریال : عذرخواهی . 

اوزسییت. رمیی  ت رفییای  رو بزریی  کییه دلییسییف  کییه مجاییور شییدی مت، وزاعییاً: پ ییر -

زیی   دوری  اییی  سیخته بعیدها بهیش بگی  کیگّبود و می  ا یه زی   ت ِدور  همش برز ا م 

 .ززرت میدهت رفا باد هوز بوده. فا کن  دیگه برز زمشب ب ه.  ضورم دزره 

 صار ک . داتر: - 

 :(1366) آقازادهسریال : کردن باز صحبت سرس. 

تاییا چاپیوسییاره سییع  دزرد بییا اییارمش کیین  ]  ییذراوزه شییوهر: بابییت دیشییب باییید  -

 .رز باز کند[ صلات سررارز ت زست، که تازه ززدوزج کرده و زز ززدوزج با زو 

  رفشو رزری . زن: ره زصیاً -

 شوهر: رز تی  زینجا؟ -

 زن: بیه. ممنون. -

 ر ری ت؟ک وچیزی ک شوهر:  -
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 زن: ره ممنون. -

گ دوریی  شییاید دوبییاره بوایی  گُییام جییور  شییعر گفتنییو دو  دزشییت . رمیی شییوهر: زیّیی -

 فت .چیزز میُ جورزی   یاد بین  کیّزفتاد. وات  شما رو م 

 زرد[.زن: ]لاخند م  -

 :(1364) سریال شهرزاد لاوّ فصل: کردنبازارگرمی س. 

فییرا زز زیناسییت. زییی   تییاپن زوسییتام فقییف   زییی  فییرا ز یاسییت. تییو اورییشییاگرد:  -

 ؛ گوا میدی !یک  فرا زبریش  تاریز. زی  فرا فقف جفته

 مشتری: تا ردزرن؟ -

 های زیر رو باید باینی .زی  رموره شاگرد: -

 :(1364) شهرزادسریال  لفصل اوّ: چینیگری و خبرش. فتنه

ا شیکیه کیه زسی  شیمییور کسیالار. همیی  یرو  دییوزن سیت،دزماد: زون  رو  شما -

کنییی ؟ کییاری هیی  رمیی شییینی  و هیییچر میی یییورو بیییاره بالییا سییرا شییما هیی  همییی 

 اوزی  جیوشورو بگیری ؟رم 

 سامون بگیره پشتش  ه ت .: زگه بخوزد سروپدرزن -

 :(1364) سریال شهرزاد لفصل اوّ: . تعارفص

ن زگیه زمیر رسییدم ایدمتتوبیو  ایودم می زمر  اجی  زگیه پییش زومیده دسیت: دزماد -

 فرمودی .م 

 ؟دور  زی  چیهپدرزن: م  -

 :(1364) سریال شهرزاد لفصل اوّ: کردن شماتت. ض

 رگرزن رااا پیدز میشه. ،بگیر بشی  ،پ ر: بگیر بشی  -

اییا درد رکنییه  جییب داتییر رجیایی  بییرز مییا لقمییه گرفتییه تدسییت بییزر  !بییهبییهپییدر:  -

 .زومده فرزری زز کار درداتره  ا!اتبزر 
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 ترتیب گفتمان .4. 1 .4

کییارکرد  ان بییه بررسیی  رقییش/زشییاره شیید، ترتیییب گفتمیی تییریییور کییه پیییشهمییان 

 نییوزن رمورییه زکتفییا . در زییی  ا ییمت بییه بکییر دو مییورد بییهپییردززدهییای گفتمییان میی بخییش

 :کنی م 

 :(1364) سریال شهرزاد لفصل اوّ: و سرهنگ انتظامی )بزرگ آقا( : گفتگوی خانالف: موقعیت

 اودشیرین : 0 شخص  : 

و چیاه کیه چشیممون بیه دییدزر بیرو تُی :زلوزای  بایید گفیتسرهن : به اورشید، فی 

صییدزی  کییههمی ا بییاز زمّیی ،ه ملییرومی  زز جمییا   ضییرتزلاتّیی کییه ؛تااسییتبییزر 

 شنوفی .رو م   ال  ضرتروزز گوا

  پرسش1شخص :: 

 زمر؟ ،فت ممنو تاا: یفره ررو تیموری.  رب مُبزر 

 ودشیرین ، جوزبا : تعارب/0 شخص: 

سییالار زرگییار گیولییه بییه بنییده . جنییاب دیییوزنرگرزریی د سییرهن : زمییر دلتنگیی . زمییر 

 شدم و پریشون ز وز . رگرزند زصابت کرده. با که بنده 

 کردن صلات: پرسش/  وض1 شخص: 

اییید رو شناسییای  هنییوز  امیییان زون سو تاییا: جییای زون مزارفییات چییرز بییزر 

 رکردی ؟

 جوزبکردن متقا د : اودشیرین /0 شخص ،: 

گیذزر میان شناساییشیون زز هییچ تیاشی  فروپیگییر ه یت  و تیا ز سرهن : بنده متییاً

 رخوزه  کرد.

 تهدید، جوزب1 شخص :: 

 رو. سو ایده زودتر پیدز کن   امیان زی  تاا: به رفعته کر بز

 :(1364) سریال شهرزاد لفصل اوّ: گوی پدر و دختروگفتب. موقعیت: 

  داتر با چاپیوس ( کردن متقا د /چین مه)مقد .0شخص: 
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 قیید ری ییت کییه  ۀبینیی  زرییدگ  سییفرزرییدگ  رو کییه بییاز کنیی  میی  دل ! زیییزپییدر: 

مریضیه دوزا تیخیه  ۀگیاه  واتیا سیفر ،ات و شییرین  باشیهرایوهمش وسطش رقیگ

تیییش میییده. یییه واییت  اییو هیی  همییون دوز  ۀبدررگییه. رییورش مییزشییورباا بییدمزه و 

 .میش یای ااوری تیخه ه ت م 

 دهد(:. )پاسش رم 1 شخص 

 .کندفقف گریه م داتر: 

  دراوزست(:0شخص( . 

 .پدر: فقف  زیز جار  فقف زی  یه دفعه رو تلمگ ک  سوسو  جار 

 ؛وگیو  یاک  زسیتتیوزن دریافیت کیه ترتیای  بیر گفیتهیای فیو  می رموره به توجّهبا 

 در مواعیییت رموریی  اً. مثیییگیییردم  گبییه مواعیییت شییک توجّییهوزکیینش فییرد بییا  کییهیوریبه

شییود کییه زو  توجّییهم 1موجییب شییده زسییت کییه شییخص  0اودشیییرین  شییخص  «زلییف»

اوزهیید وزرد زصییگ مطیییب میی  0زز شییخص  1، شییخص دررتیجییه. کنییدچیییزی رز ییییب میی 

 همیرزه بیا تمیی  1شیخص  کیردن رز ی سیع  در  0چیون شیخص ، «ب»  یا در رمورشود 

 فقف سکوت زست. 1شخص وزکنش  دزرد 0شخص  زز سنگین   دزرد و اوزست

 لحن .5. 1. 4

 :زرد زز اارت ،شوردتمی  زستفاده م  کنش گفتاریهای مختیف  که درلل 

 :(1369) سریال شهرزاد فصل سوم: هالف. شادمان

 ابشییو رگییا. اییود زییی  زسیی  صا سییالار. زسیی ُاییه سییالار دیییوزنترگییاا کیی   !جییان *

 رفته. ماه  سفید. ادزرو شکر به مادرا !ونوپیش کوبیده زمی . جپیش

 :(1361) سریال بانوی عمارت: محترمانهب. 

اییدمتون. اییدم رو  . چشیی  بییه در اشییا شیید. رییازِایییی  لطییف کییردی  زومییدی  *

 .تر رگفتی گ به م  رازکشما زز گُ ،که م  به شما بد کردم رادچشمام گذزشتی . زی 
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 :(1369) سریال شهرزاد فصل سوم: میزآطعنه. پ

. زگییه رزم دزشییت ر ییب بییه گِیی  اصییّ ت ادزربنییده ز پییدرزنض کیین  اییدمت شییما  ییر* 

 .اوزست  ال  مدد م گذزشت  زز جنابم  پیش پا  تماًبودن زلان ه  زرده

 :(1361) بانوی عمارت سریال :ملتمسانهت. 

 جار .  فقف زی  یه دفعه رو تلمگ ک ،م   فقف یک  یه دور *

 :(1369)سریال شهرزاد  فصل سوم: یجدّث. 

 تاب  بر ما رتاب  که ما پژمرده میشی . ال  فتابتشما  *

 :(1369) سریال شهرزاد فصل سوم: ج. نگران

همییون شیید کییه زمییر کییردی . مییورد  ب مییورد فرهییاد دایقییاًشییما زجییازه بفرمییایی . اُیی* 

 ورم.و شوک  ویههاش  ه  بنده اودم تُ

 :(1369) سریال شهرزاد فصل سوم: میزآتمسخرچ. 

 ؟وون گگ کاشت . سرهنگو فرستادی زون دریا* کجای  پهی

 :(1364) سریال شهرزاد لفصل اوّ: دوستانهح. 

 یت زز دور ییه واتی  پیا سُ !کین زییارتتون می  زینجیاچه سعادت  که زی  وایت شیب * 

جییا  و چیه  ایای ثیار . ماشیالیه! ماشیالیه!تتیا پیاتون رو رگیاه کین  گیوی  بیزر  کردم سر

 جاروت !

 :(1361) مارتبانوی ع: شوخی خ.

 . چه ااره؟باه اارما ایوت کردی   !بهبه *

 :(1364) هیاهووخشم فیلم سینمایی: . عاشقانهد

 .تو زردگ  ،تو  مری ،تو همه چ  *

 :(1361) بانوی عمارت: . تهدیدذ

 بخشمت.رم  واتهیچت بیاد رِگه بیای  س ز* 
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 ابزار. 9. 1. 4

، کیاربرد در پیژوهش  ا یر. زسیتی و گفتیاری روشیتار  دو دسیتزبززر گفتمیان شیامگ  

هییای بکییر شییده بررسیی  گردییید کییه تمییام  مییوزرد و مثییا در االییب گفتییاری تنهییا تمییی  

 زرد.تاکنون همگ  در االب گفتاری بوده

 قوانین گفتمان. 1. 1. 4

 ،کییه زفییرزددهیید ی مختیییف رشییان میی هییانادر گفتمییتمییی   کیینش گفتییاریوزکییاوی  

بییرزی تمییی  زسییتفاده  گفتییار وتفییییگیو یییا  صییدز کییردن رییازک ،زکشیییدن صییدزز  ،معمولییاً

 رموره:  نوزنبهکنند. م 

 :(1365) اشلی و هزار راه نرفتهم : فیلم سینمایی موقعیت: منزل

شییوهر کییه زن رز وووووو پاشییو، زیاییاتری  زن دریییا ]شییوهر:  زیییزم بییاروووووو، بییار

و میار   چاپیوسیاره بیا زو تشیت  کنیدشیت  ایرزر دزده زسیت، سیع  دزرد و  اب  مورد  رب

 مادرا شود[.  رفت  زو به اار

 زن: ول  ک  بذزر بخوزب .

  . زیزک شوهر: پاشو. باید بارمت بیمارستان 

 نوع گفتمان. 8. 1. 4

 ،رییو  گفتمییانکییاربردتری  ، پردر زییی  مطالعییه تمییی  شییامگ گفتارهییایپارهبررسیی  در 

در االییب دزسییتان، زسییتفاده زز تمییی  ردی زز هیییچ مییو و ؛بییودزجتمییا    ۀمییرمکالمییات روز

 لمثگ، لطیفه و  یره یافت رشد.ز رب

 انگلیسیدر زبان تملق کنش گفتاری . 2. 4

 موقعیت. 1. 2. 4

دهیید د رشییان میی هییای متعییدّکیینش گفتییاری تمییی  در مواعیییتبررسیی  زسییتفاده زز  

 و  یییر دو مواعیییت رسییم  هییر زبارییان هیی  تمییی  رز درزرگیی یی زبارییان، فارسیی  همچییون

کیه فرزوزری  زسیتفاده دهید ها رشیان می رتیای  بررسی  ،زی ه بیر ییاو کنند.رسم  زستفاده م 
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 119 کییه ززیییورییک ییان زسییت بییه یاییاًارییان زز تمییی  در هییر دو مواعیییت تقرزبزرگیی یی 

مییورد در  009رسییم  و  مییورد در مواعیییت  یییر 009 ،شییده یافییتمییورد کیینش گفتییاری 

در  کینش گفتیاریهیای  زز زسیتفاده زز زیی  رموریه در زدزمیه، های رسم  یافیت شید.مواعیت

 زی کیه بکیر تن پییش زز زرز ی رکتیه رسیم  زرز یه شیده زسیت. و  ییر هر دو مواعیت رسم 

بیودن مکالمیات،  زیبیه ملیاوره توجّیهبیا زیی  زسیت کیه  رسیدم ها  روری بیه رظیر مثا 

مربویییه  بییه سییناریو فیییی  مربییو هییای زیییر موجییود در بعضیی  زز مثا  هییای دسییتوریزیرزد

 کییرده بکییر ترهییازسییت و پژوهشییگر  ییی   اییارزت فیییی  رز فییارا زز درسییت  یییا رادرسییت  

 زست.

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

 :رز به اود جیب رماید ز تماد زرباب چاپیوس با ادمتکار سع  دزرد  -
* Nothing happened that you blame yourself. You are still 

unbelievable. You are the best. 

 The A Team :(2010) فیلم سینمایی: رسمیب. موقعیت غیر

اطرریاک ، سیع  دزررید بیا تمیی  فیردی رز بیا ایود  ۀ  برزی رفیت  بیه جزییردو ملقّ -

 همرزه کنند:
* We need someone like you, man, with skill, expertise to lead our 

expedition. We just scientists. 

 کنندگانشرکت. 2 .2. 4

زز  یییث  فارسیی زبییان  همچییونزرگیی یی  ریییز در زبییان  ورزنرزبطییه و جایگییاه گییویش 

 شورد:بندی م مختیف تق ی ادرت و فاصیه به چهار گروه 

 :((White House Down  2013فیلم  :غریبهتراز و الف. هم

رز  ترهییاتنیید. فییرد مجییرم سییع  دزرد چاپیوسییاره گروهیی  فییرد مجرمیی  رز گروگییان گرف -

 زبیت ارزر ردهند: و رززت سرگرم کند که زو رز مورد
* Man: Please talk, please for a moment. 

* Man: Sure? 
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 :((Momentum 2013 فیلم :تراز و آشناب. هم

 مواییت یوربییه بییا چاپیوسیی مییرد کییه اییید تییرک هم ییر اییود رز دزرد، سییع  دزرد  -

 به سمت دیگری سو  دهد: اود هم را رز تا زمان زجرزی رقش  به 
*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. 

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

 کند:مززیا مدزم زز پزشا تعریف م  رفت  بالای زفززیش  قو  و برزمنش   -
* Clerk: You are exactly the hero that the world needs. 

* Doctor: Are you sure? 

* Clerk: Yes, you are the best one in the world. 

 :((Den of Theives 2018 فیلم :شناآد. نابرابر و 

 . زف یر بیرزیزسیتش بیا یکی  زز زف یرزن ایویتیفنی   یگیووفیتدر  یا  گسرهن   -

بییرزی زرجییام اییود رز مییادگ  ت دزرد، سییع  مییافو  اییویش اییرزر گیییرد توجّییه مییورد زینکییه

 :رشان دهد مییات 
*I am here to execute whatever given sir. 

 اعیییتموزسییتفاده زز کیینش گفتییاری تمییی  در ، هییابییر زسییا  رتییای   اصییگ زز بررسیی 

میورد کینش گفتیاری  119کیه زز وریییه. بیدر زبیان زرگیی ی  بیشیتر زسیتتیرزز ا و ه تشن

 .زستترزز شنا و ه ت مواعیت و گروهمورد متعی  به  011 ،یافت شده

 هدف. 3. 2. 4

زبییان هییای زرگیی یی در فیییی  تمییی  کیینش گفتییاریدی بییرزی کاربردهییا و زهییدزب متعییدّ 

 :زستزهدزب شامگ موزرد زیر  تری  زی مطالعه یافت شد که مه  مورد

 :((Commuter 2018فیلم  :کردن متقاعدالف. 

سییع  دزرد  لرزریی  اییرزر گرفتییه زسییت، چاپیوسییارهفییردی اییا   کییه در و ییعیت ب -

 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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   :Jack Reacher (2016)فیلم  :کشیزبان ب. زیر

یا ییات مییورد رظییر اییود رز زز زیییر زبییان مجییرم بیییرون زینکییه زیّ بییرزی میی،مور مخفیی  -

 برارزر کند:ی زرهامیتمیقسع  دزرد با مجرم زرتاا   ،بکشد
* Come in, please, come in, have a seat. I have heard about you too 

much. 

 :((Collide 2016فیلم  :جوییپ. دل

جیوی  کیرده زسیت، سیع  دزرد زز داتیرا هنگیام ورود بیه منیز  د   بیداولپدر که  -

 کند:
* Hey my baby come on. Why lying? 

 :((Now You See Me  2013فیلم  :توجّهت. جلب 

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

 :( (American Assassin 2017فیلم  :دادنفریب ث.

 پییا رز فریب دهد: صلات متمیقارهمجرم سع  دزرد با  -
* Man: I really want to comply but you confuse me. 

* Police: Don’t move. 

 :((Game Night 2018فیلم  :یدتمجوج. تعریف

* Man: Do you know how much I’m happy to see you?  

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

زی سینگی  و اطرریاک دزرشجویان سیع  در جییب ز تمیاد زسیتاد بیرزی زرجیام پیروژه - 

 دزررد:
* 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. 

 :((Game Night  2018فیلم  :. تبرئهح

تار ییه بییا چاپیوسیی   ت  تییرک کییرده، سییع  دزرد اییود رزرییامزد اییود رز مییدّ پ ییر کییه -

 کند:
* Boy: Now that I see all your work, I love you more than anyone. 
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 :) (Olympus Has Fallen  2013فیلم  :شوخی .خ

 سییرِ دسییع  دزربییه زو کاپیتییان  لقییبدزدن  فییردی بییا دیییدن دوسییتش در ایابییان بییا -

 .کند رز با زو باز شوا 
* Friend: Ok, captain Kanrad. 

 :((Beirut  2018فیلم  :تمجیدوج. تعریف

* Police: Why are we in Rome, Rani? 

* Culpable: I like Rome, has good food. 

* Woman: Oh, God. 

 گفتمانترتیب   .4. 2. 4

کییه زز  زسییت ی یی زبییان زرگیدر تمییی  زز ترتیییب گفتمییان  زیرمورییه زیییر کیینش گفتییاری

 :شده زستزستخرزج Wind Riverدر فیی  یا مکالمه تیفن  
* 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. 

مینیه رز بیرزی ز  زوّ کننیدۀپیدزسیت، زایدزم زز ییرب شیرکت بالیا  رموری کیه زز یورهمان

 کند.دیگر فرزه  م  ۀکنندزادزم  زز یرب شرکت

 لحن .5. 2. 4

یافیت  ی ی زبیان زرگیتمیی  در  کینش گفتیاریزسیتفاده زز  بیه هنگیامتیفی  هیای مخلل 

 ه تند. ترهازز جمیه  موزرد بیگشد که 
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 ): (Wind River  2017فیلم  :یالف. جدّ

ا چاپیوسیاره میورد بیازجوی  ایرزر ی زمّیپییا سع  دزرد فیرد معتیاد رز بیا للنی  جیدّ - 

 :دهد

* I know, your dad is pride of you. Your families are pride of you. 

Say, what happened to your sister? 

  :((Kong Skull Island  2017فیلم  :دوستانه ب.

* Jama, you are a tough woman, you save your own life. You fight for 

your life, Jama. 

 :( (Hunter Killer  2018فیلم  :میزآپ. تمسخر

* Appreciate you are passionate; don’t you want to show response? 

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

وزرد ه قییشییخص بییرزی رجییات جییان اییود در مقابییگ گروهیی  کییه بییرزی دزدی  تی -

رزهی  بیرزی فیرزر پییدز  همیرزه بیا چاپیوسی  زرد، سع  دزرد با للنی  ملترماریهشدهسااتمان 

 :کند
* Hi sir. I know that’s a very stressful time but if you let me collect these very 

carefully because these are irreplaceable. 

 ):   (Lucy  2014فیلم  :ث. شوخی

* Hey, no, let me help, men must do it, ahh… 

 ): (Wind River  2017فیلم  :تمجیدوج. تعریف

* Oh my God, what a beautiful girl. Let me take your film. 

 :((Strong  2018 12فیلم  :یهو کنا چ. طعنه
* What good group boys! We will be alive together boys. 

 ابزار. 9. 2. 4

گفتیاری و روشیتاری تق یی    زبیززر گفتمیان بیه دو دسیت تیر بکیر شید،یور که پیشهمان

هییای فارسیی  فیییی  همچییون هییای زرگیی یی ییی  در فیییی ، تمدر پییژوهش  ا ییر و شییودمیی 

هیای  کیه تیاکنون بکیر گردییده زسیت بررسی  گردیید و تمیام  مثیا االب گفتیاری  درتنها 

 زرد.در االب گفتاری بوده
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 گفتمانقوانین  .1. 2. 4

زبییان رشییان هییای زرگیی یی تمییی  در فیییی  کیینش گفتییاریزهییدزب و کاربردهییای  بررسیی 

. گیییردزسییتفاده اییرزر میی  مییوردرظر مییوردزهییدزب بییرزی ریییگ بییه  یشییترتمییی  ب دهیید کییهمیی 

 رموره:  نوزنبه

متقا یید بییه  ثییروتاییارم  رز بییه اییایر دزشییت   کنیید کییهتیییاا میی چاپیوسییاره  فییردی-

وزاعییت چییز دیگیری  که درصیورت هیدب: جییب ز تمیاد] پذیرا دراوزست ایود رمایید

 :[زست
* Trust me, please, you are exactly the lady that I want. 

 گفتمان نوع. 8. 2. 4

 زجتمییا   ۀی روزمییرهییانادهیید کییه گفتمییرشییان میی ها زز بررسیی  تمدهدسییتبهرتییای   

. شیوردمی زسیتفاده ن ته یتند کیه کینش گفتیاری تمیی  در ی  هیانارو  گفتمی کاربردتری پر

مکالمیه  بیهتنهیا  ی تمیی اگفتارهیپیاره ،دهیدرشیان می  شیدههای یافترموره بررس ، دروزا 

ه یافییت زلمثییگ، شییعر و ایییّ هییای دیگییری چییون  ییربو در االییب شییوردملییدود میی 

 .شوردرم 

 های فارسی و انگلیسیکنش گفتاری تملق در فیلم ةمقایس. 3. 4

توزریید فارسیی  و زرگیی یی  میی  تمییی  در زبییان کیینش گفتییاریکاربردهییای  مقای یی  

یییور رز بییه در دو زبییاننش گفتییاری کییهییای موجییود در زلگوهییای زسییتفاده زز زییی  تفاوت

هییای تییوزن میییززن وزب ییتگ  فرهنگیی  کنشزییی  میی  بییر تییری رشییان دهیید.  یییاوهمشییخص

کاربردهییای ( 0) تری دریافییت. جییدو روشیی  بییه شییکگگفتییاری مختیییف رز زز زییی  یرییی  

رشییان  یتمییاریا ییات زیّ فارسیی  و زرگیی یی  در االییبتمییی  رز در زبییان  کیینش گفتییاری

 دهد.م 
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 رد تملق گفتاری کنش کاربردهای برای دو. نتایج آمار توصیفی و آزمون خی1جدول 

 انگلیسی و فارسی هایفیلم
 کنش گفتاریکاربردهای 

 تملق

 میزان خی انگلیسی فارسی

 دو

 سطح

 درصد فراوانی درصد فراوانی معناداری

 1. 11 11. 19 1 1 09.95 01 کردن متقا د

 1. 90 1. 99 09.99 99 00.99 01 اودشیرین 

 1. 11 05. 00 1 1 01.11 99  قیقت دزدن جیوهوزروره 

 1. 11 9. 50 1.10 09 9.10 91 سااتگ  ملاتزبرزز 

 1. 10 9. 01 9.11 09 1.99 19 اود  تار 

 1. 10 9. 90 09.90 99 9.00 11 ز تماد جیب

 1. 10 0. 01 09.95 90 9.99 11 کش زیر زبان

 1. 19 1. 59 0.99 01 9.10 09 کردن شوا 

 1. 11 01. 00 1 1 0.91 09 کردن تشت 

 1. 11 5. 09 09.09 91 0.19 00 کردن دلجوی 

 1. 11 09. 90 1 1 0.19 00 رمای ادرت

 1. 11 09. 99 1 1 9.05 01 رمای مظیوم

 1. 11 09. 99 1 1 9.05 01  ذراوزه 

 1. 11 01. 51 1 1 1.50 01 کردن بازرز  صلات سر

 1. 11 5. 19 1 1 1.91 5 کردن گرم باززر

 1. 11 5. 19 1 1 1.91 5 گری و اارچین فتنه

 1. 11 9. 91 1 1 1.99 9 تعارب

 1. 09 1. 19 1 1 1.99 1 شماتت

 1. 11 90. 99 00.90 11 1 1 توّجهجیب

 1. 11 19. 59 5.90 11 1 1 دزدن فریب

 1. 11 5. 19 9.50 5 1 1 صلات کردن  وض

 1. 11 01. 01 011 119 011 909 جمع کل

 

کییینش  کاربردهیییای هیییایفرزوزر  مقای ییی  زز  اصیییگ تمدهدسیییتبه «دواییی » مییییززن

 بییه میییززن زییی  کییه زسییت 01.01 بییا برزبییر زرگیی یی  و فارسیی  هییایفیییی  در تمییی  گفتییاری

 رظییر زز مطالعییه مییورد زبییان دو بنییابرزی  ؛(p=0.00<0.05) زسییت معنییادزر تمییاری للییا 
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 کییه یییورهمییان .دزرریید یکییدیگر بییا معنییادزری تمییی  تفییاوت کیینش گفتییاری کاربردهییای

 زز بیشییتر( 909) فارسیی  زبییان در تمییی  کیینش گفتییاری کییاربرد فرزوزریی  شییودم  مشییاهده

 کاربردهییای بییی  در .زسییت( 119) زرگیی یی  زبییان در تمییی  کیینش گفتییاری کییاربرد فرزوزریی 

 بالییاتری ( 01) اودشیییرین  و( 01) نرمییود متقا یید ،فارسیی  زبییان در کیینش گفتییاری

 و( 99) اودشیییرین  ،(99) ز تمییاد جیییب ،زرگیی یی  زبییان در ازمّیی ،دزرریید رز هییافرزوزریی 

 .بودرد فرزوزر  بالاتری  دزرزی به ترتیب( 90) کش زیرزبان

 09تمییی ، تفییاوت تمییاری معنییادزری بییی   کیینش گفتییاری کییاربرد 10همچنییی  زز میییان 

 (، وزرورییهx2=77.26; p=0.00<0.05) متقا یید کییردنمییی ، یعنیی  ت کیینش گفتییاری کییاربرد

 ;x2=6.91)  ت سییااتگملاّیی (، زبییرززx2=49.41; p=0.00<0.05 قیقییت ) جیییوه دزدن

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

p=0.01<0.05کشیی ، زیرزبییان (x2=4.12; p=0.04<0.05 ،)کییردن  تشییت (x2=17.14; 

p=0.00<0.05 ،)کیییییردن ی دلجیییییو (x2=9.18; p=0.00<0.05ایییییدرت ،)  رمیییییای

(x2=15.84; p=0.00<0.05مظییییوم ،) رمیییای (x2=13.33; p=0.00<0.05  یییذراوزه  ،)

(x2=13.33; p=0.00<0.05 ،)بییاز کییردن رز سییر صییلات (x2=10.90; p=0.00<0.05 ،)

 ;x2=9.73)اارچینییی   و گیییری(، فتنیییهx2=9.73; p=0.00<0.05) کیییردن  بیییاززرگرم

p=0.00<0.05( تعییییارب ،)x2=8.57; p=0.00<0.05توجّییییه(، جیییییب (x2=34.83; 

p=0.00<0.05 ،)دزدن ییییبفر (x2=26.93; p=0.00<0.05)  صیییلات   یییوض کیییردنو

(x2=9.73; p=0.00<0.05در ،)  دزشتزرگیی   وجود  و فارس  هایفیی. 

 تمییی  کیینش گفتییاری اربردهییایلییازم بییه بکییر زسییت بییی  فرزوزریی  سییه مییورد زز ک

 زرگیی ی ، تفیاوت تمیاری و فارسی  هیایفییی  و شیماتت( در کیردن شیوا اودشیرین ، )

فارسیی  و هییای تمییی  در فیییی  کیینش گفتییاریکاربردهییای  معنییادزری یافییت رشیید. مقای یی 

 زرگیی   در رمودزر ستور  زیر ریز زرز ه شده زست.
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 های فارسی و انگلیسیتملق در فیلم کنش گفتاریکاربردهای  ة. مقایس1نمودار 

 

شییود، در بییی  کاربردهییای کیینش گفتییاری مشییاهده میی  (0)کییه در رمییودزر  یورهمییان

، کیییردن تشیییت ، قیییتی ق دزدن جییییوه وزروریییه، کیییردن متقا یییدتمیییی  میییوزردی چیییون 

 کییردن، گرم کییردن، بییاززر بییازرز  صییلات سییر ، اوزه ییذری ، رمییامظیییوم، رمییای اییدرت

 شییود.در زبییان زرگیی یی  مشییاهده رمیی  شییماتتو  تعییارب ، نیییچو اار گییریفتنییه

ورزن زبییان در مقای ییه بییا گییویشزز تن زسییت کییه    ا ییر  ییاک یهییاافتییه، ی یورکیّبییه

تمیی  زسیتفاده  کینش گفتیاریایود کمتیر زز   در تعامییات زجتمیا  زباریان  ییزرگی ،فارس 

 .کنند م

 گیرینتیجهبحث و  .5

بررسیی  کاربردهییای پییژوهش  ا ییر هییدب زز ، گردیییدوزن  نییتییر پیشکییه گورییه همییان

زسیتفاده زز زیی  کینش گفتیاری   مقای یو  فارسی  و زرگیی ی  هیایدر فییی « تمیی »گفتمان 

( 0591هییایمز ) زلگییویبییا زسییتفاده زز بییدی  منظییور، . در زییی  دو زبییان بییوده زسییت
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رسی  گردیید وصییف  برصیورت تگ کینش گفتیاری تمیی  در دو زبیان بیهگفتارهای شیامپاره

 .ارزر گرفت و بررس  مورد مقای ه تطایق یور به ریز و در پایان

در فرهنیی  فارسیی  و کییه تمییی  رتییای   اصییگ زز زییی  مطالعییه  ییاک  زز تن زسییت 

هییای گورییاگون در مواعیییت یورمعمو بییهزجتمییا    ۀی روزمییرهییاناگفتمیی زرگیی یی  در

تمیی  در کینش گفتیاری ، فارسی در فرهنی  . گییردمیورد زسیتفاده ایرزر می  مکار  و زمار 

هیای ن در مواعییتتا زسیتفاده زز زمّی ،شیودیافیت می  رسیم  هر دو مواعیت رسیم  و  ییر

رسییم  هییای در مواعیییت ترهییاکییاربرد  مرزتییب ب یییار بیشییتر ززبییهرسییم  و ایوصیی    یییر

 ییار  در هییر دو ، زییی  کیینش گفتییاری بییه ر ییات یکزرگیی یی در زبییان و فرهنیی   .زسییت

هیا  یاک  یافتیهزفیزون بیر زیی ،  گییرد.زسیتفاده ایرزر می رسیم  مورد  یر مواعیت رسم  و

 ۀزرگیییزلیییک   ،زفتییدفییا  میی زتّهییا بافییت  در همیی تمییی  در فرهنیی  فارسیی ن زسییت کییه تزز 

بیشیتری  هیای پیژوهش، بیه یافتیه توجّیهبیا  .کنیدبیه بافیت تمیییر می  توجّهن با تزستفاده زز 

 دزدن جیییوهوزرورییه اودشیییرین ، ، کییردن متقا ییدییی  زسییتفاده زز تم  الییب زفییرزد در زرگیییزه

زسیت کیه تیا  ز تمیاد جییبکشی  و ایود، زیرزبیان  تار یت سیااتگ ،  قیقت، زبیرزز ملاّی

بیر یای  شیوزهد، زسیتفاده  پوشیار  دزررید.در زبیان زرگیی ی  هی  نت دودی با کاربردهیای 

رمیای ، ، ایدرتنکیرد تشیت ، قیتی ق دزدن جییوه وزروریه، متقا ید کیردنزز تمی  در موزرد 

و  گییریفتنییهکییردن، ، بییاززر گرمیی کییردن بییازرز  صییلات سییر ، اوزه ییذر، رمییای مظیوم

  یدر بییهمچنییی ،  شییود.زسییتفاده رمیی  زرگیی یی  زبییاندر  شییماتتو  تعییارب  ،نیییچاار

زز  یمییوزردیافییت شیدرد هییای فارسی  در بافییت فییی  کیهتمییی   یکیینش گفتیار یکاربردهیا

 مشاهده رشد. دزدن فریب و توجّهجیب جمیه

 رظییر جیییببییرزی  تمییی د کنیی( بیییان میی 0951رییژزد و همکییارزن )گورییه کییه هییادیهمییان

، تمییی  شییامگ دیگر اارتبییهگیییرد؛ زسییتفاده اییرزر میی مثاییت و رفییوب در مخایییب مورد

رتییای  زییی  تلقییی  ریییز گییوزه بییر زییی  . زسییت بییی  فییردیتارهییای منافقارییه در زرتاایییات رف

رفیوب در مخیایای  زز تمیی   ییا ز تمیاد و توجّیهبیرزی جییب  ، الایاً ،زفیرزدمطیب زسیت کیه 

 م یییدهییای تلقییی   ا ییر یافتییهگفییت کییه  تییوزنم بییر زییی  زسییا  کننیید. زسییتفاده میی 

هییر دو مطالعییه رتییای   چرزکییه ؛باشییندم ( 1111وورییا ) و( 1101کییاوززز ) هییاییافتییه
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تیر رییز گفتیه کیه پیش ریهگوهمان ،زفیزون بیر زیی  گززرا کرده بودرید. زززی پیشمشابه  رز 

شیود کیه زفیرزد  میگ زاییاا  رز در ظیاهر ریو   ریاکیاری زاییاا  زیییا  می تمی  بیهشد 

(. 1109)فوسییا و همکییارزن،  کننییدی  هیدب دیگییری رز درایا  می و در بیا دهنییدرشیان می 

پییژوهش  ا ییر زسییتفاده زز تمییی  جهییت جیییب رظییر مثاییت و رفییوب در مخایییب  هاییافتییه

.  ییاوه بیر زیی  زسیت( 1109دییدگاه فوسییا و همکیارزن ) م ییده و همچنیی  رمیود ت،ییدرز 

تمیی ،  زرجیام رزیزباریان بیهیای پیژوهش  ا یر، زیرزرییان و زرگیی ی یافتیه بر زسا  ،رکات

دهنید کیه تیرجیح می  دروزای کننید. م تقی  و در لفافیه بییان می   یر یوربهسخنان اود رز 

 قیقیت مو یو  شیود  توجّیهون زینکیه شیخص مز  اسیات ییرب مقابیگ و بیدبا بازی بیا 

دسیتاویزی رز تمیی  تیوزن رتیجیه گرفیت کیه می  بنیابرزی  ؛به زهدزب مورد رظر دسیت یابنید

شیاید زیی  رکتیه یکی  زز دلاییگ میذموم  و دزرنید.برزی ریگ به زهیدزب میوردرظر می ریاکارزره 

  ریشیی زسیییام تمییی  در چرزکییهبییودن تمییی  زز منظییر زدیییان زلهیی  زز جمیییه زسیییام باشیید. 

هییای سییوره) زسییترکوهیییده  تشییدّبهزمییری  و شییمرده شییده ب یییاری زز ربزیییگ زایییاا 

، معیییوم زمامییانزسییا  روزیییات  بییرهمچنییی   .(090  یییتزرعییام ؛ 099  یییت  مییرزن ت

فیاا   رر تمیّی ، زیجیاد کایر و ایودبرتربین  شیخص ر یات بیه دیگیرزن زسیت زتّ  یترمه 

 شود.ان م های زر گرفتاری  که منش، هم

رشییان در مطالعییه  ا ییر هییای زفییرزد در زسییتفاده زز تمییی  بییه زرگیییزه تییررگییاه  داییی 

 و ییا زینکیه  یدزاگ رودمی بیه شیمار  منفی  زیتمیی  زرگییزه زرگیزهدر بیشتر موزرد ، دهدم 

( 1111دزرزیگییر )هییای یافتییهبییر زییی  زسییا  و هم ییو بییا  .دزر ییت مثاییتتن رز  تییوزنرم 

زز چاپیوسیی   و مقاصیید سییو  شخییی  نییاف زفییرزد بیشییتر بییرزی مکییرد کییه  ییا زدّ تییوزنم 

هییای پییژوهش یافتییه بییر زسییا در زییی  بییاب تن زسییت  گت،مّییاابییگ   رکتیی کننیید.زسیتفاده میی 

 و زسییتفاده زسییت مییورد وفوربییه فارسیی فرهنیی  زبییان و  در تمییی  کیینش گفتییاری ا ییر 

دیگیر زیی  زسیت کیه   کتیر. دزردمرزتیب کیاربرد بیشیتری   در مقای ه با جوزم   رب  بیه تّ

 تمییی زز و زرتاییا  چهییره بییه چهییره زبارییان ز یییب در االییب گفتییاری زیرزریییان و زرگیی یی 

وجیود  میگ  ییر زاییاا  دورویی  و تظیاهر در  دهندۀرشیان. همیی  رکتیه کننیدزستفاده می 

 .سازدشفاه  و چهره به چهره رز تشکارتر م زرتاایات 
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 وزمیگ  تی،ثیر تلیتزباریان زباریان و زرگیی ی مییان فارسی زستفاده زز تمیی  در  همچنی ،

بررسیی  سییناریوی  دروزایی . زسییتمختیفیی  زز جمیییه  وزمییگ فییردی، مییواعیت  و زجتمییا   

باشید.  دزشیته هیای شخیی  زفیرزدویژگی ریشیه در  توزریدهیا رشیان دزد کیه تمیی  می فیی 

 یوربییهرز  ترهییاکییه زسییت  هییای فییردی زفییرزدویژگیی  هییا تنهییابییرزی مثییا  در برایی  زز فیییی 

  کییه در مطالعیی یورهمییانکییه  . یییا در جییای دیگییر مشییاهده شییددزردمیی وزتمییی  بییه مکییرر 

 ثیر،تیی تمییی  تلییت ززسییتفاده ززشییاره اییرزر گرفتییه زسییت ( مورد1110) 0کاکمییار و همکییارزن

زفیرزد ملیف زسیت و در میوزرد دیگیر هی  جیو و فضیای ریامطیوب زجتمیا   بر  اک شرزیف 

 سازد.ر م ززدرز به تمی  و

در زیی   یوزه لیازم زسیت تیا بیا زسیتفاده زز  هیای بیشیتریپیژوهش کیهسخ  تایر زیی 

 م ییتقی ، ۀمشییاهد همچییونیا ییات توری زیّهییای دیگییر جمیی روا یا ییات  ومنییاب  زیّ

هیای بافیت  نامه، مطالعیپرسشیزسیتفاده زز  ،ورزنرظیر و رییز گیویشمیا اه با زفیرزد صیا ب

کیینش بتییوزن زبعییاد بیشییتری زز زسییتفاده زز زییی    یییره زسییتان ورمییان، د زز اایییگروشییتاری 

زی  بییر مطالعییه و بررسیی  اییرزر دزد. رگیی یی  مییوردی فارسیی  و زهییانارز در زبیی گفتییاری

زسیتفاده زز تمیی   توزرنیدمطالعیات تتی  می بیه زیی   یوزه در  مند یااهگرزن پژوهشزسا ، 

میرهییای فییردی و زجتمییا   و مت جایگییاه زجتمییا   ،سیی  ،جن یییتاومیییت،  للییا  بییهرز 

 ارزر دهند.بررس  و  کنکاا موردی مختیف هاانها و زبدر فرهن  دیگر

 نامهکتاب

بندی  وزمگ م ثر بر بروز رفتارهای ریاکارزره در (. شییناسییای  و رتاه0951و زمیری،  . ) شییگرب، ر.ز

کاوی شرکت پالایش گاز زسییام : مورد های دولت  زیرزن و زرز   رزهکارهای  ماتن  بر متونشیرکت

  .919-919، 09، مدیریت فرهن  سازمار پارسیان. 

مطالعات زبان و  کاوی زبان. گرز در فرهن  نوزن زبززری تلو (. معرّف  زباهن ، به0950ادم، ر. )پیش
 .  01-90، 0ترجمه، 

مطالعات زیرزن.  در زبان و فرهن  مردم «ا ییمت» شییناسیی (. گفتمان0959 طارزن، ت.  ) و ر. ادم،پیش
 .005-015 (،99)01 زرتاایات، فرهن 

                                                           
1. Kakmar et al 
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 نویسندگان بارۀدر

دانشییر گ وییزبا  ایی ی اندارشییه دانشیید ا اییدااه  ییر     یی ای  محمددا مدمدداا  دد  

بپ   ظییدگ ا   ییه  ایی ی ار یی ار    ۀاا قیی یی پ وهب شییه  ییدگد حد ا ا یی ا ا  ل ایی 

آ یید ز  ایی ی ییی گله  ۀحیید اییر اه دگ ب اگ   یی  پآ  ییدی ط لعیی ب ار یی گز  ده ب نریی  

 ا   ا 

آ یید ز  ۀگاییصگیی گا الصیلییرط  کطیین س گا   ییه اگایی   ردیمددک ردد رراو رم را

آ ید ز  ۀحید دگ   ی  پآ  یدی ا ی اندارشه  دانشید ا ایدااه  یر   ا ی ا اگ ایر اه ب 

ایشیی ی  ۀاا قیی یی پ وهب شییه  ییدگد  بیی نه گز  دییه آ یید ز  ایی ی ا  حد ا  نریی  ب ایی ی  

 ا  ا     
 

 


