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Abstract 

The Academy of Persian Language and Literature is the regulatory body for 

preserving the Persian language and its orthography, trying to protect the Persian 

language from fragmentation and possible related dangers. As the name implies, the 

Academy of Persian Language and Literature is expected to focus on culture and 

identity as well. Notwithstanding this expectation, the goals, duties and performance 

of the academy suggest that its main focus is on its lexical and linguistic functions. 

It goes without saying that culture and language are inextricably linked; therefore, 

when you speak of language, you cannot overlook the role of culture. The present 

paper introduces the new concept of cultulinguia, meaning an arena for displaying 

cultulings (the culture within the language). Along with the academy, cultulinguia 

can play an effective role. The academy appears to have a top-down, power-oriented, 

prescriptive, monophonic, and word-centered approach, with a strong focus on the 

form of the word than the meaning. Consequently, people may not be interested in 

using these words as they become exvolved in such words. Cultulinguia, in contrast, 

follows a bottom-up approach, which is people-oriented, descriptive, polyphonic and 

culture-oriented, meaning that all people within the society can constructively 

contribute to it. Additionally, cultulinguia tries to achieve the culture hidden in the 

language by focusing on cultulings and paves the way for cultural excellence by 

replacing defective cultural memes. Through this, people become more involved in 

cultulings and the views of the majority of people are taken into account when it 

comes to make a decision. This should be noted that the academy and the cultulinguia 

act like two wings for the linguistic and cultural excellence of the given society and 

they can complement each other and meaningfully contribute to linguistic and 

cultural planning. 
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 چکیده

دفرد و تلتتا   عهتتره بتترپاستترفرا فز زبتتان و اتت  رف  فرهنگستتنان زبتتان و فدر فارستت 

بته اتام فرهنگستنان  توجّتهبتا . هاا فحنمتال  حظتک کنترت و آستی کنر آن رف فز تشنّم 

، بررست  فهترف فمتا  ؛ایتز برتردفزد هویّتتو  بته بررست  فرهنت  اهتاد رود فینفانظار م 

و  گتتاا اقتتو وف عمتترۀ تمرکتتز  بتتر روا دهتتر کتته اشتتان م  آنو عملکتترد وظتتای  

تتوفن بته رفبطتت تنگاتنت  زبتان و فرهنت ، ام  توجّتهبتا  کتهروفضح فست پُ. زباا  فست

 ،، در فیتن مطالعتتهروفزفیتن. چنترفا  ارفشتت توجّتتهفز زبتان ست ن گظتت و بته فرهنت  

 معرّفتت  «هتازباهن »بترفا امتایو  فاا عرصتهبته معنتا «زباهنگستنان»مظهتوم  بته اتام 

رستتر م  اظتتر بتتهتتتوفن آن رف در کنتتار فرهنگستتنان متتت.ر دفاستتت. شتتود کتته م م 

صتترفی  و تک ،، تجتتویزامحورقتتررت ،رویکتتردا بالتتا بتته پتتایینبیشتتنر فرهنگستتنان 

چنتتین کنتتر. در کلمتتات بتتیو فز معنتتا تیکیتتر م  محتتور دفرد کتته بتتر صتتورتِف هو

ر و آاتتان نتتماابتتاق  م  ففتترفد «آگتتاه برون»تنهتتا در ستتطح  مصتتوّر وف گتتان شتترفیط ،

ن، در زباهنگستنا کتهدرحال ارفراتر. در کلتام  فز فیتن وف گتان ظادهتمایل چنترفا  بته فستن

 و هتر فستت محور، چنرصترفی  و فرهنت توصتیظ  ،محتور، مردمرویکرد پتایین بته بالتا

تلتتا  دفرد بتتا  زباهنگستتنان اقتتو مهتتم و مشتتارکن  دفراتتر. ،یتتک فز ففتترفد در جامعتته

هتاا  ن  و بتا جتایگزین فنتهدستت یا در زبتاننر نهتا بته فرهنت  مستزباهن تیکیتر بتر 

عتتا کتترد، تتتوفن فدّمنظتتر م  فز فیتتنمعیتتور فرهنگتت  در رفه تعتتال  فرهنتت  گتتام بتتردفرد. 

آحتتاد جامعتته در  فکثتترو اظتتر کننتتر پیتترف م  «آگتتاه درون»هتتا ففتترفد استتهت بتته زباهن 
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دو  ماانتترزباهنگستتنان  و فرهنگستتناندفشتتت  توجّتتهبایتتر  .شتتودستتازا لحتتا  م تصمیم

توفانتر مکمتل هتم عمتل کترده و یتک جامعته هستننر کته م  فرهنگ و  زباا تعال  بال 

 .اماینر  توجّهکمک شایان و فرهنگ  ریزا زباا  به براامه

 ، تعال  فرهنگ فرهنگسنان، زباهن ، زباهنگسنان،  ن فرهنگ  ها:کلیدواژه

 مهمقدّ. 1

کست  پوشتیره ایستت ر بت فیرفایتان  هتویّنفرکتان یکت  فز  عنوفنبتهزبتان فارست   فهمّیّت

و  تقویتتت و گستتنر  زبتتان ،هاا گواتتاگون در جهتتت حظتتکو همتتوفره ففتترفد و ستتازمان

 مکتانترین عنوفن فصتل یکت  فز اهادهتای  کته بته فاتر.هتاا بستیارا کردهتلا  ا  فارس 

 «فرهنگستتنان» .فستتتزبتتان و فدر فارستت  ، فرهنگستتنان شتترهشناانه 1ریزا زبتتاا براامتته

هتتاا دیگتتر ماانتتر و مشتتابهات آن در زبان (ACADÉMie)م ِ وف ۀ فرفاستتوا آکتتادِمعتتادل 

کتته فاریشتتت  (1331ب شتتان، فستتت )رو  (Academy)و فاگلیستت   (Akademic)آلمتتاا  

 عنوفنبتتهها مجتتامع  در آن ستتال شتتکل گرفتتت.تیستتیآ آن پتتآ فز فاقلتتار مشتترو یت 

هتتاا فدبتت  گتترد هتتم ان جهتتت بح هتتهتتاا فدبتت  تشتتکیل شتتر کتته شتتاعرفن و فدیفاجمن

 ومتترجهرجدر فدفمتته، وزفرت فرهنتت  جهتتت تیستتیآ ستتازماا  بتترفا جلتتوگیرا  آمراتتر.م 

فساستنامت فرهنگستتنان رف بته تصتوی  هیتتیت دولتت رستتاار  1310در اردفدمتاه ستتال زبتاا  

 1302بته تعطیلت  کشتااره شتر. در ستال  ت ت دفشتت و پتآ فز مترّالیّتفعّ 1394که تا ستال 

اظتر قترفر  شناست  رف مترّجوفات  زبان کتردتلتا  م فرهنگسنان فیترفن بتا روشت  تتازه کته 

 .(11 ص. ،1331)هنر و مردم،  ، آغاز به کار کرددهر

خ ، متتتور942ّو  941هاا لستتتهگتتت  در جشتتتورفا عتتتالا فاقلتتتار فرهن فزآنپتتتآ

هتتاا مرفکتتز فرهنگتتا تالیّاد همتتاهنگا در فعّجتتفی منظوربتته 90/11/1321و  92/14/1321

فساستتنامت فرهنگستتنان زبتتان ، آاهتتاده  ستتامان و پژوهشتتا در حتتوزۀ زبتتان و فدر فارستتا و

فز جملتته فهتترف  فیتتن فساستتنامه،  فستتا  بتتر. ر  رف بتته تصتتوی  رستتااو فدر فارستت

رن زبتتاا  فاتتت و فصتتالت زبتتان فارستت ، پروروّحظتتک قتتفرهنگستتنان زبتتان و فدر فارستت ، 

زبتتان و فدر  و گستتنر  هاا علمتت  و فدبتت ، روفجر و رستتا بتترفا بیتتان فاریشتتهمهتت ّ
                                                           
1  . language programming 
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بته تناست   فیجتاد اشتاو و بالنترگا در زبتان فارستار، در دفاتل و اتارج فز کشتوفارس  

 فستتت. و فنتتون بشتترا بتتا حظتتک فصتتالت آن ات زمتتان و زاتترگ  و پیشتترفت علتتوممقنضتتیّ

هتتاا اتتاظر بتته حظتتک میتترف  زبتتاا  تالیّوظتتایظ  همنتتون ستتازمان دفدن بتته فعّ بتترفین،ففزون

ستتازا و اظتتارت بتتر وف ه گزینتت ،ستتازا و وف هو فدبتت  فارستت ، تیستتیآ وفحتترهاا وف ه

فهنمتتام در حظتتک  و اشتتر میتترف  زبتتاا  و فدبتت  فارستت ، معرّفتت یتتاب ، کمتتک بتته معادل

هتتاا علمتت  و مردمتت ، ستتازمان دفدن دستتناوردهاا پژوهشتت  در حتتوزۀ زبتتان و فرهن 

بررست  و تصتوی  انتای  قتان، فدبتا و اترمنگزفرفن زبتان فارست ، محقّ معرّفت ، فدر فارس 

تقویتت  توستعه و هتاا مرفکتز پژوهشت  و فرهنگت  کته بترفا تهت ی  و فصتلا  یتاتلیّافعّ

بایتر بته فیتن فمتا  ؛1بترفا فیتن مرکتز تعریت  شتره فستت، شوارم  زبان فارس  مظیر شمرده

تی.یرگت فرا بیشتنر فهتل  جهتت درتلاشت  آگاهااته ریزا زبتاا  براامته دفشت کته توجّهمهم 

و  (1212، 9و کارکردهتتاا زبتتاا  فستتت )کتتوپر آموزا، ستتاانار زبتتانزبتتان فز منظتتر زبتتان

عتتر فرهنگتت  فرتهتتاو ااگسستتنن  بتتا فز بُ کتته فستتت ف ّلاعتتاتزبتتان فرفتتتر فز صتتر  فانقتتال 

، تنهتتا فز فیتتن منظتترففتترفد یتتک جامعتته دفرد.  هویّتتت  کلّتت صتتورتبهعتتادفت، رفنارهتتا و 

  بتته منظتتور اکنتتر و وفکتتاوا دقیتتا عهتتارفت زبتتاکظایتتت ام  3گ فرا زبتتاا سیاستتت

ر اهظنتتت ففتترفد یتتک جامعتته اقتتو مهمتت  در حظتتک فصتتالت آن دسنرستت  بتته فرهنتت  و تظکّتت

 فست. فهمّیّت، حائز فرهن  در زبان() 0«زباهن »مظهوم  به اام  ،سا دفرد. برفین ف

 اهتتابتته داهتتال کشتت   ن کتته فستتت «فرهنتت »و  «زبتتان»وف ۀ فز دو   هتتیزباهنتت  ترک

زبتتاا  کتته فرهنتت  رف در اتتود  عناصتترو عهتتارت فستتت فز ستتاانارها و  فستتت 3 فرهنگتت

و باورهتاا متردم یتک جامعته رف  ورستومآدفرتتوفن عتادفت، هتا م آا دلو فز  فاترجاا دفده

 2 شتترن زبتتاا  فجنمتتاع ایتتففتترفد فز  رفز ستتوا دیگتتر،  .(1321قتترم، شناستتای  کتترد )پیو

مستتننر در زبتتان   اکتتات فرهنگتت اریادگیتتهمتتوفره در حتتال  ستتال بزرگتتتا   فز کتتودک

                                                           
 https://apll.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87 برگرفته از .1

2. Cooper 

3. language policy 

4. cultuling 

5. cultural meme 

6. language socialization 



 3...                                                                         زباا  تعالفرهنگسنان و زباهنگسنان: دو بال  

 

کنتتر  مت رییتتفرهنت  شت ص ت  مرورزمانبتتهزبتان  اریادگیت ایتتفز  ر قتت،یهستننر. در حق

و چگتتواگ  فستتنظادۀ فز  ویهتتافرز ، فرهنتت  رد،یتتگ متت ادیتتزبتتان رف  شتتنریب هتتر چتته فو و

 رییتتت  باعتت توفاتتر م زبتتان  اریادگیتت وفن گظتتتتتتمتت  ،فز فیتتن حیتت کنتتر.  متت رییتتت  آن

 ایتتو  1« فرهنگتتبتته» ادر رفستتنا توفاتترم  رفتییتتت و فیتتن  شتتود  فتترد و فرهنگتت  هتتویّن

 باشر.  زباا 9« برفرهنگ»

 وفکتاوا و چگتواگ هتا اکتات مهتم در متورد زباهنت  فز یکت دفشتت کته  توجّتهبایتر 

بته مظهتوم  3«زباهنگستنان» ،در فیتن پتژوهو. فستتدر ستطح جامعته  آاهتا و فانقال اریادگی

اتر تتا ضتمن تلتا  دفر اراترگاناگ و رفنته فستت بته کتارهتا زباهن  ویاما ابرففا عرصه

فرهنگستتنان زبتتان و فدر فارستت   کنتتار کارگیرا آن دربتته فهمّیّتتتبتته  فیتتن مظهتتوم، معرّفتت 

 فشاره کننر و به بررس  تطهیق  فین دو برردفزار.

 پژوهشۀ پیشین. 2

 های مرتبط با آنفرهنگستان زبان و ادب فارسی و پژوهش. 1. 2

  ابیتتو معتتادل  نتتیگز، وف هستتازاوف هدر   عملکتترد فرهنگستتنان زبتتان و فدر فارستت

قتترفر   متتورد اقتتر و بررستت ادبارهتتا فز جااتت  پژوهشتتگرفن منعتترّ گااتتهیوف گتتان ب ابتترف

( اشتتان دفد کتته فرهنگستتنان در فمتتر فان تتار 1321کتتاف  ) امواتته، عنوفنبتته گرفنتته فستتت.

فرهنگستتنان بتته حتت    توجّتتههتتاا ریاضتت  چنتترفن موفتتا اهتتوده و دلیتتل آن بتترفا وف ه

ایگتتاه براتت  فز ( بتته بررستت  ج1332هتتاا عربتت  فستتت. در پژوهشتت  دیگتتر شتترف  )وف ه

اشتتان پتتژوهو وا انتتای   .ر فرهنگستتنان در میتتان متتردم جامعتته پردفاتتتوف گتتان مصتتوّ

( 1313مجتر )براتر. ام  کتار بتهفمتا آاهتا رف  ،مردم با فکثر فین وف گتان آشتنای  دفراتر کهدفد 

 شتتتو فذعتتان دففرهنگستتنان زبتتان و فدر فارست  پردفاتتت  شترۀترجمهبته اقتتر چهتتل وف ۀ 

 ترجمتته، بتتودن اتتامظهومهمنتتون فرهنگستتنان دفرفا معتتایه   در شتترهساانه هتتااوف ه کتته

 اکتتردن رعایتتت ت،بتترون علّتت هااحتت   ظظ ،لّفلتحتتت فز ترجمتتت فستتنظاده در ففتترفو

                                                           
1. euculturation 

2. disculturation 

3. cultulinguia 
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 بتته ایتتاز کتته وف گتتاا  ترجمتتت و ستتازاوف ه در ذوق اکتتردن رعایتتت فارستت ، دستتنور زبتتان

 هسننر. ،ارفرد ترجمه

ت افیّت و شتتظّ( ایتتز بتته بررستت  میتتزفن مقهولیّتت1312)کنتتاب ، عقیلتت  و فبوفلحستتن  

ر بتته من یّتت توجّتتهر فرهنگستتنان بتتا هتتاا عمتتوم  مصتتوّشتتمارا فز پرکتتاربردترین وف ه

ت و کتته میتتزفن مقهولیّتت دفدو انتتای  حاصتتل فز پتتژوهو آاتتان اشتتان  نتترجنستتیت پردفان

فیتن مقترفر ایتز فمتا  ،هتا بیشتنر فز آقایتان فستتر فیتن اهتاد در ااامت وف گتان مصتوّافیّشظّ

مت ( ایتز معنقتر فستت میتل و رغهتت دفاشتگاهیان بته ست  1329دراشتان ). یستگیر اچشم

هتتاا و وف ه فستتتفستتنظاده فز وف گتتان بیگااتته بیشتتنر فز وف گتتان پیشتتنهادا فرهنگستتنان 

 فقهال چنرفن زیادا براوردفر ایسننر. ر فرهنگسنان فزمصوّ

یتتاب  در حتتوزۀ رفیااتته و معادل( بتتا بررستت  فرفینتترهاا 1323ارزفده )متتتمن  و ف ّتت

هتتاا آموزشتت  مربو تته بتترین انیجتته هتتا در کنارو پتت یر  فیتتن معادل ف ّلاعتتاتورا فنتتا

در فیتن حتوزه کمنتر  ر فرهنگستنانمصتوّ هتااِمطلتا معتادل میزفن پت یر دست یافننر که 

فمتا بتیو فز  ر بستیار کتم فستت،سوم وف گان و میتزفن پت یر  استه  وف گتان مصتوّفز یک

زفده و دهقتان فاتر.  یتک بتار ایتز در فیتن کنت  بته کارارفنتههاا مصّور حنّتایم  فز معادل

هتتاا مهنتتا رف بتترفا وف ه ،معنقراتتر فرهنگستتنان بتترفا فان تتار وف گتتان( 1323همکتتارفن )

ت و یّتها فولوصفمتا ذکتر اکترده کته کترفم ت صتّ  ،رفی  موردفسنظادۀ عمتوم قترفر دفده فستت

هتتاا ر فصتتطلاحات و معادلبیشتتنرا دفراتتر. بتترفین فستتا ، اابستتاماا  و تکثّتت فهمّیّتتت

توفاتتتر بتتته صتتت  امایتتتان فستتتت کتتته فرهنگستتتنان م هتتتاا ت صّدر فرهن  ضتتترواقی 

 .معیارسازا آاان برردفزد

  و ( بتتا بررستت  کمّتت1321قتترم و فیروزیتتان پورفصتتظهاا  )پیو در پژوهشتت  دیگتتر،

بستتامر و اتتو  حتتآ و هیجتتان استتهت بتته وف ه در ستتطح  ،اربرد)کتت 1«وزن فرهنگتت »کیظتت  

ای  . انتتنتترپردفان هتتاآا هتتاامعادلر فرهنگستتنان و شتتو وف ۀ مصتتوّ( فرهنتت  و جامعتته

در ستتزفی  هتتی.یر بتمعتادل آن ر و مصتوّ ۀتعیتین وزن فرهنگت  وف دفد آاتان اشتان  پتژوهو

                                                           
1. cultural weight 
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ر بیشتتنر فز وف ۀ بیگااتته باشتتر، دفرد و چناانتته وزن فرهنگتت  وف ۀ مصتتوّپتت یر  وف گتتاا  

 الاتر فست.در سطح جامعه بفمکان کاربرد آن 

هتتاا وف ه کتتارگیرابتته در پزشتتک  حتتوزۀ اتاشتتریّ وضتتعیت( 1321) استت فحمرا

بررستت   پزشتتک  هتتزفروف ۀ فرهنتت  بتتر فستتا  رف فارستت  فدر و زبتتان فرهنگستتنان رمصتتوّ

 رمصتتوّ هتتااوف ه فز فستتنظاده و رعایتتت بتتهمتتورداظر  اتکتته اشتتریّ دفدانتتای  اشتتان  .کتترد

و تمایتتل آاتتان  فارارفشتتنه  تتتوجّه فارستت  فدر و زبتتان فرهنگستتنان پزشتتک  هتتزفروف ۀ

یتت قّدهنرۀ عترم موفّبیشنر بته فستنظاده فز فصتطلاحات غیرفارست  فستت کته فیتن فمتر اشتان

بات فیتتن اهتتاد در جامعتتت پزشتتک  کشتتور فرهنگستتنان زبتتان و فدر فارستت  در تتتروی  مصتتوّ

 .ستففیرفن 

ت الیّتتفعّ هفیتتن فستتت کتته عمتتر آیتتربرم  شتترهفاجام هتتااآانتته فز بررستت  پژوهو

فرهنگستتنان زبتتان و فدر فارستت ، تلتتا  بتترفا حظتتک وف گتتان فستتت کتته در براتت  متتوفرد 

و بته فستنعمال  فاترموفا بوده و در برات  متوفرد دیگتر عمتوم متردم آن وف گتان رف ار یرفنه

قتترم و فاتتر. پیور تمایتتل بیشتتنرا اشتتان دفدهوف گتتان بیگااتته استتهت بتته وف گتتان مصتتوّ

وف گتتان  1«ه ی جام تتر»(، دلایتتل فحنمتتال  فیتتن تمایتتل رف بتته 1322فیروزیتتان پورفصتتظهاا  )

کتته تحتتت تتتی.یر کنتتر بتته هیجااتتات ااشتت  فز حتتوف  فشتتاره م ه ی جام تتر  .دهنتتراستتهت م 

بتتین ففتترفد یتتک فا رف در ر و چناانتته فرهنگستتنان ب وفهتتر وف هاتتبستتامر وف گتتان قتترفر دفر

 گام بردفرد. «ه ی جام رففزفی  وف گاا »جامعه منرفول کنر، بایر در رفسناا 

 های مرتبط با آنو پژوهشزباهنگ . 2. 2

عنوفن زیرستتاات فکتترا هتتر کشتتور فرهنتت  بتته»( معنقتتر فستتت 1321قتترم )پیو

(. 01)ص. « هاا علمتت  و معنتتوا آن شتتودگیرا روستتااتستتاز شتتکلتوفاتتر زمینهم 

تتتوفن بتته فرهنتت  یتتک جامعتته استتهت ، باورهتتاا فکتترا درستتت و اادرستتت رف م روفزفیتتن

بتا  توفاتر زمینتت رشتر و تعتال  یتا اابستاماا  فجنمتاع  رف بته داهتال دفشتنه باشتر.دفد که م 

زبتتان رف محصتتول  کتته( 1233، 1232) 9رفت پیتتا هبتته فیتتن مهتتم، وا بتتا فلهتتام فز تظکّتت توجّتته

                                                           
1. emotioncy 

2. Piaget 
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ر ( کته معنقتر فستت تظکّت1231، 1212) 1دفاتر و ویگوتستک فرع  توفاای  فکترا بشتر مت 

، 1200) 9رفبطتتت تنگتتاتنگ  بتتا تولیتتر زبتتان دفرد و همننتتین همستتو بتتا اظتترفت هالیتترا

( کتته همگتت  بتتر رفبطتتت دوستتویت زبتتان و فرهنتت  1232) 3«ور -ستتریر»ت ( و فرضتتی1233ّ

فبتتزفرا  عنتتوفنبتته 1321بار در ستتال رف بتترفا ا ستتنین «زباهنتت »گ فراتتر، مظهتتوم صتتحه م 

فیتن مظهتوم، وا بتر  بتر فستا  کترده فستت. معرّفت  لگرف برفا ت ییتر و تتربیر فرهنگت تحوّ

 فستت فرهنت در  موجتود رفنارهتاا و باورهتا تعاملتات، محصتول زبتانفین باور فست کته 

، بتتا وفکتتاوا در عهتتارفت زبتتاا  مصتتطلح و رفیتت  روفزفیتتن (.9419قتترم و قهتتارا، )پیو

 پیتترفبتتا  ،فستتت شتتایان یتتادآوراتتتوفن بتته کالهرشناستت  فرهنگتت  آن ایتتز پردفاتتت. زبتتان م 

تتتوفن فرهنتت  یتتک کشتتور رف آیتتر ام زبتتاهنگ  کتته فز دل یتتک جملتته بتته دستتت م  کتتردن

  بتا آن هتاا مترتهد زبتاا  بته همترفه زباهن بلکه لازم فستت عهتارفت منعترّ ؛مش ص امود

بنتابرفین، یتک فرهنت   ؛اظر قترفر گیراتر تتا فرهنت  غالت  در آن کشتور مشت ص شتودمرّ

فستتت. فیتتن  0«فرفزباهنتت »توفاتتر منشتتکل فز چنتتر زباهنتت  باشتتر کتته متتاورفا آن م 

فز  اترو تصتتویر دقیتتا دفراتتر عهتتره بتترهتتا رف ت زباهن اقتتو متتریریّ هتتا فرفزباهن

امواتتته، فرفزباهنتتت   عنوفنبتتته. (1321قتتترم، )پیو دهنتتترفلگوهتتتاا فرهنگتتت  فرفئتتته م 

کتته باشتتر زباهنتت  ماانتتر اتتاز، قستتم، دعتتا و غیتتره  توفاتتر منشتتکل فز چنتترم  گرفی جمتت 

و  هتاعهتارفت زبتاا  منترفول و پرکتاربرد بارهتا در مکالمتات شتظاه ، فشتعار، مثل صورتبه

 (.1 امودفر) روارم  کار به ...

 

                                                           
1. Vygotsky  

2. Halliday 

3. Sapir-Whorf hypothesis  

4. metacultuling 
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 (1931قدم، فرهنگ )پیش و زبان میان ارتباط یکلّ مایشِ .1 نمودار

 

فیتن مظهتوم صتورت گرفنته  بتر فستا هتاا زیتادا مظهتوم زباهنت ، پژوهو معرّفت با 

 فتتیلم 144 هاا( بتتا وفکتتاوا مکالمتته1329ارفن )قتترم و عطّتت، پیومثالعنوفنبتتهفستتت. 

راظر متت شتتناان  و متت هه رف بتته لحتتا  فبعتتاد جامعتته «قستتم»فارستت  و فاگلیستت ، زباهنتت  

  بیشتنرا هتاا فارست  بتا تنتوّفیلم. انتای  اشتان دفد فستنظاده فز فیتن زباهنت  در قرفر دفدار

رفنتته فستتت و فیرفایتتان در مکالمتتات اتتود بیشتتنر فز  کتتار بتتههتتاا فاگلیستت  استتهت بتته فیلم

 اابتاورا میتان ففترفد جامعته ،اشتان فز عترم فعنمتادتتوفن آن رف کننتر کته م قسم فسنظاده م 

فرهنتت  بتتر و تیییتترا  راتت  شتترن فعنقتتادفت متت هه  فیرفایتتانکتتماستتهت بتته یکتتریگر، 

 قتترم، وحیتترایا و فیروزیتتانتوستت  پیو «اظتترین»زباهنتت  . دفاستتت نگتترفا فیرفایتتاجمتت 

 فتتیلم فارستت  و فاگلیستت  متتورد تحلیتتل و فرزیتتاب  قتترفر 944( در 1323پورفصتتظهاا  )

فستتت؛  رستت  فز بستتامر بالتتای  براتتوردفراظتترین در زبتتان فا کتته انتتای  اشتتان دفد .گرفتتت

فیتتن در حتتال   .تهتتریل بتته ب شتت  فز مکالمتتات روزمتترۀ فیرفایتتان شتتره فستتت کتته ورابه

هتتاا مشتتابه در بافت ،ت صتترفحت در گظنتتار و فردگرفیتت بتته علّتت زبااانفستتت کتته فاگلیستت 

زیتتاد فز  ۀفاتتر. آاتتان فستتنظادجاا فستتنظاده فز اظتترین، فز فحتتو و ااستتزف فستتنظاده کردهبتته

دهنتتر و آن رف گرفی  استتهت م فاریشتت  و تجربتتهزباهنتت  اظتترین رف بتته فرهنتت  مصلحت
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در پژوهشتت  گیراتتر. م  اظتتر درشتترن فعنقتتادفت متت هه  متتردم فیتترفن را زتتتاب  فز کتتمبا

فارستت  و فاگلیستت   فتتیلم 121رف در  «دعتتا»زباهنتت  (، 1320قتترم و وحیتترایا )مشتتابه، پیو

ات آن ایتز هماانتر قستم، و فرزیتاب  آاتان اشتان دفد دعتا و مشتنقّ مورد بررست  قترفر دفداتر

 تیییتترا مهتترتوفاتتر کتتاربرد دفرد کتته م  هتتاا فاگلیستت فیلمبیشتتنر فز هتتاا فارستت  در فیلم

 فرهنتت  قررشناستت  فیرفایتتان، فعنقتتادفت متت هه  و تمایتتل هتتا،گ فرفاتتت آاسیستتنم فرز  بتتر

 .باشر گرفی به جم 

بتا بستامر بالتا  زباهنت ، بررست  کارکردهتاا گواتاگون فلقتارِیک  دیگر فز کاربردهتاا 

 344( بتتا بررستت  1320قتترم و اوروزکرمااشتتاه  )پیو. در فیتتن رفستتنا، در جامعتته فستتت

انتای  . اترو وف گتان مترته  بتا آن رف متورد بررست  قترفر دفد «حتاج »لق   ،گظنمان فارس 

ففتترفد ایتتز  ذهنیتتتره و اشتتان دفد کتته بافتتت فرزشتت  و متت هه  فیتتن وف ه دچتتار ت ییتتر شتت

راتت  شتترن بُعتتر متت هه  تتتوفن آن رف اشتتاا  فز کتتماستهت بتته آن ت ییتتر کتترده فستتت کتته م 

 ففرفد جامعه و فعنقادفت آاان اسهت به فین وف ه دفاست.

تتوفن بته فلگوهتاا فرهنگت  مستننر هتاا مربتوو بته یتک زباهنت  م با بررست  گظنمان

  شناستت( بتتا گظنمان1323ارفن )و عطّتت قتترمپیودستتت یافتتت.  اوب بتتهدر آن جامعتته 

رفبطتتت  دفداتتر کرداتتر و اشتتان معرّفتت رف  «جهرگرفیتت »زباهنتت  در فرهنتت  فیتترفن،  «قستتمت»

ففتترفد  معناکتتهگرفی  وجتتود دفرد. برینرمستتنقیم  میتتان ستتن و فعنقتتاد بتته جهتتر و تقتتری

دفراتتر و قستتمت رف در کارهتتاا اتتود تقتتریرگرفی  ستتال فعنقتتاد زیتتادا بتته ستتال و میانکهن

و  تتترا بتته آن دفراتترکرده فعنقتتاد کتتمجوفاتتان و ففتترفد تحصتتیل کتتهدرحال دفانتتر؛ دایتتل م 

بنتتابرفین، میتتان تقتتریرگرفی  و میتتزفن تحصتتیلات  ؛دفانتترقتتررت فرفده رف بیشتتنر فز تقتتریر م 

 فا معکو  وجود دفرد.ففرفد در جامعت فیرفن، رفبطه

در زبتتان فارستت ، « دفامامتت »یتتزۀ اهظنتته در کتتاربرد زیتتاد وف ۀ بررستت  فاگ منظوربتته

اشتتان  پردفاننتتر وزباهنتت  ( بتته بررستت  فیتتن 1322پورفصتتظهاا  ) قتترم و فیروزیتتانپیو

همنتون رعایتت ملاحظتتات منزلتت فجنمتتاع ، پایهنترا بتته بتا فهتترفف    نتتهفیتن زبا اتردفد

فرهنتت   ۀدهنراشتتانرف تتتوفن آن م و رود متت  کتتار بتتهم ا تت   تفصتتول فدر و حظتتک وجهتت

ت در میتتان ر و کتتاهو بتتار مستت ولیّگوی ، عتترم ف مینتتان، فجننتتار فز تعهّتتغیرمستتنقیم
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قتترم، ات مربتتوو بتته آن توستت  پیوو مشتتنقّ« اتتاز»، وف ۀ . همننتتیندفاستتتفیرفایتتان 

( بررست  شتره فستت و کتاربرد زیتاد فیتن 1322فیروزیان پورفصتظهاا  و  ها هتائ  فتارفا  )

گرفی  و همننتتتین فرهنتتت  تتتتوفن دفل بتتتر فرهنتتت  جمتتت فیتتترفن رف م وف ه در فرهنتتت  

گوی  و تعتتار  در جامعتتت فیرفاتت  دفاستتت کتته چتتون در فیتتن فرهنتت  فغلتت  غیرمستتنقیم

کننتتر فز  ریتتا اتتازکردن بتته شتتود، آاتتان تلتتا  م ت ففتترفد اادیتتره گرفنتته م مستتیلت فردیّتت

 و جهرفن فین الی برردفزار. توجّهجل  

در زباهنتت : رویکتتردا اتتوین کنتتاب  بتتا عنتتوفن در ( 9494) قتترم و فبرفهیمتت پیو

هتتاا گواتتاگون شتتامل زباهن  هتتاازباهن  بتته بررستت  هتتاا فرهنگتت  فیرفایتتانبررستت   ن

گریتتزا، فعنمادستتازا، اگرا، غیتترت، صتترفحتشتتکن ، آینتترهگریزا، حتتریمقضتتاوت

ان و هتتاا فرهنگتت  فیرفایتتگرفی  بتتا هتتر  شناستتای   نب شتت ، فغتترفق و متت ه هویّت

فا فز پتتاره ،هتتاففتتزون بتتر فیتتن زباهن  . آاتتانپردفاننتتر هتتاا ستتالم و ااستتالمتشتت یص  ن

 .رف مورد وفکاوا قرفر دفدار یانفلگوهاا فرهنگ  فیرفا

و  «محتتورامرگ»هتتاا زباهن ربستتامر متترته  بتتا پُهتتاا گظنماندر پژوهشتت  دیگتتر، 

فیروزیتتتان پورفصتتتظهاا  قتتترم، فیروزیتتتان پورفصتتتظهاا  و توستتت  پیو «گریزاشتتتادا»

 لتت  فاریشتت  و متترگهتتاا مرگزباهن انتتای  اشتتان دفد و اظر قتترفر گرفتتت ( متتر1322ّ)

؛ زبااان جایگتتاه مهمتت  دفردگریزا در میتتان فارستت ستتنای  و شتتاداپرستتن ، غمردهبتتودن، مُ

آن ز هاا م نلتت  فو زاتترگ  و ستتاات بودنزاتترهعهتتارت زبتتاا   فستتنظاده فز کتتهدرحال 

و  «محوراشتتترم» هتتاازباهن  (1322آاتتتان در پژوهشتت  دیگتتتر )را دفرد. بستتامر کمنتت

هاا یافنتته .متتورد بررستت  قتترفر دفداتتر «هتتایمز»رف بتتا فستتنظاده فز فلگتتوا  «محتتوراگنتتاه»

محتتورا در فیتترفن بستتامر بالتتاترا استتهت بتته پتتژوهو آاتتان اشتتان دفد کتته زباهنتت  شتترم

 فهمّیّتتگترفا فیرفایتان و  روحیتت جمت دهنرۀاشتانمحتورا دفرد کته فیتن ایتز زباهن  گنتاه

 هاا دیگرفن فست.دفدن آاان به اظرفت و قضاوت

هاا فلمثلدر ضتترر «اگرامثهتتت»وفکتتاوا زباهنتت  ( بتته 1322قتترم و همکتتارفن )پیو

پنتتر و  فیتتن زباهنتت کارگیرا . انتتای  اشتتان دفد کتته فهتترف  بتتهپردفاننتتر زبتتان فارستت 

امتتای ، تشتتویا بتته همکتتارا، دعتتا بتترفا اصتتیحت، دعتتوت بتته شتتادا، فغتترفق و بتتزرگ
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پژوهشت  در هستننر. م ا  ، پایهنترا بته عقایتر مت هه ، ترغیت  بته صتهر و شتکرگزفرا 

توست   فاگلیست  آن تبته ترجمت توجّتهرمان دفیت  جتان اتاپل ون بتا در  «ااسزف»زباهن   دیگر

گرفنتته فستتت. آاتتان دریافننتتر متتورد بررستت  قتترفر ( 1322مهرفبتت  و محمتتودا ب نیتتارا )

م فز اتتو  منظتت ،  عنتته، پراتتا ، عصتتهاایت، هتتر  فز کتتاربرد فیتتن زباهنتت  تحقیتتر، تتترحّ

کتته متتورد بررستت  قتترفر گرفنتته هتتاا دیگتترا اا منظتت  فستتت. فز جملتته زباهن آرزو و تمنّتت

کتته فیتتن اشتتان دفد ( 1322پنتتاه کرمتتاا  )پوریزدفنفستتت.  «ستتنای مررک»، زباهنتت  فستتت

بتت، کست  جایگتاه فجنمتاع  بالتا، متورد فحنترفم زباهن  با فهترفف  ماانتر کست  علتم، رقا

 تدیگتترفن و ستتهولت در فمتتر فزدوفج کتتاربرد فرفوفاتت  در جامعتت فز ستتواقتترفر گتترفنن 

( 1322قتترم و فبرفهیمتت  )پیوتوستت  ایتتز  «شتترگ بلاتکلی »زبان دفرد. زباهنتت  فارستت 

نتر اتازکردن کته فیرفایتان بته فهترف  منظتاوت  ماا دفدانتای  اشتان  .مورد بررس  قرفر گرفتت

صتتتورت مستتتنقیم، عتتترم ف مینتتتان، پرهیتتتز فز فبتتترفز اظتتتر به دفدن اشتتتانو اجالتتتت، 

بتترفا تصتتمیم،  مشتت صگریزا، فجننتتار فز فعلتتام اظتتر م تتال ، ایتتافنن پاستت   تمستت ولیّ

 ف ّلاعتتاتگرفنتتارا ذهنتت ، دورا فز فستتنر  و اگرفاتت ، ارفشتتنن  اشتتان دفدندفتتا  فز اتتود، 

کننتر. فستنظاده م فز فیتن زباهنت  کاف  و عترم آگتاه ، جلتوگیرا فز ستوهتظاهم و تعتار  

هتتتاا ( زباهن 1322نتتت  عطتتتای  )قتتترم، دراشتتتان و جنّدر پژوهشتتت  دیگتتتر پیو

هاا یافنتته .ه قتترفر دفداتتررف در فرهنتت  فیتترفن متتورد مرفقّتت «ستتالارازن»و  «مردستتالارا»

ی  فز فرهنتت  مردستتالارفاه بتته ستتمت تتتررپتتژوهو اشتتان دفد کتته فرهنتت  فیرفاتت  به

مهتتتر  24مهتتتر مردستتتالارا و دهتتتت  24بنتتتابرفین دهتتتت  ؛ستتتالارفاه در حرکتتتت فستتتتزن

بتته بررستت  تطهیقتت  ( 1322دراشتتان ) شتتایان یتتادآورا فستتت. فستتتستتالارا در فیتترفن زن

در حتتوزۀ زباهنتت  پردفانتته و متترورا فجمتتال  بتتر تمتتام  فیتتن آ.تتار  شتترهفاجاممطالعتتات 

هتتاا مطالعتتات فاتترک  در متتورد وفکتتاوا زباهن ستتازد وا اا راشتتان م  دفشتتنه فستتت.

بررستت  مکالمتتات شتتظاه  در  بتتر ففتتزونتوفانتتر و پژوهشتتگرفن م  مننتت  صتتورت گرفنتته

قتترم، پیواظر قتترفر دهنتتر. هتتاا درستت  رف ایتتز متترّهتتاا کنارقالتت  زباهنتت ، زباهن 

در فرهنتت  فیرفایتتان  کتتاه ( ایتتز بتته بررستت  زباهنتت  فرز 9491دراشتتان و فبرفهیمتت  )

استهت بته اودشتان فحستا   کتههنگام ففترفد  دفدهاا فیتن پتژوهو اشتان یافنه نر.پردفان
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، حسترورزا، ت لیتت ت ریت  تحقیتر، ماانتربتا فهترف  گواتاگون  ،فرزشت  دفشتنه باشتنرب 

هتتاا دیگتترفن رف بتتا عهتتارفت تقیّتتهتتا، دستتناوردها و موفّکننتتر تلتتا اشتتم و... ستتع  متت 

رراتت  بتتودن فیتتن زباهنتت  اشتتان فز فرز  جلتتوه دهنتتر. همننتتین پُبتت   زبتتاا  ااصتتّ 

در  آانتته،   ورکلّبتته فستتت. فیرفایتتان «گریتتزاصتترفحت»و  «گتتوی غیرمستتنقیم»فرهنتت  

هتا و جایگتتاه فیتن فستتت کته بررست  زباهن  ،باشترم  فهمّیّتت هتا حتتائزهمتت فیتن پژوهو

ای  عتتادفت فرهنگتت  و زبتتاا  شناستتبتته ۀ ففتترفد یتتک جامعتته وزمتترگظنارهتتاا رآاتتان در پاره

 کنر.زباا  آن جامعه کمک م   مهنرس ومردم 

 1توانش زباهنگی. 9. 2

 ،رستتر فز جملتته متتوفرد مهتتم در شکستتت گظنمتتاا  و یتتا برقتترفرا فرتهتتاوم  اظتتر بتته 

و فرهنتت   فرداتتر و  کتتاف  بتتر فرهنتت  اتتود و م تتا هفستتت؛ یعنتت  فتترد تستتلّ «فرهنتت »

همتت ففترفد توفاتای  یکستاا  در کشت  دفشتت  توجّتهبایتر . کترده فستتمکالمه رف کشت  ا

در  متت.ررستر یکت  فز فبزفرهتاا م  بته اظترفرهن  اود و دیگرا ارفراتر. در فیتن رفستنا، 

لتتازم بتترفا شناستتای  و  «تتتوفاو زبتتاهنگ »فتترد بایتتر و  زباهنتت  باشتتر ،شناستتای  فرهنتت 

فستت عتوفمل  ماانتر  یتادآورا  شتایانجوفمت  م نلت  رف دفشتنه باشتر. هاا کش  زباهن 

در تتوفاو  ،کننتراتااوفده، محتی  ج رففیتای  و  هقتت فجنمتاع  کته ففترفد در آن زاترگ  م 

تتتوفن در تتتوفاو ها رف ام ، اقتتو تظتتاوت استتلفیتتن بتتر ففتتزون. فستتت متتت.رزبتتاهنگ  آاتتان 

، گستتنر  شهراشتتین  و ظهتتور شتترنجهاا زیتترف مقولتتات  ماانتتر اادیتتره گرفتتت؛  زبتتاهنگ 

و فرتها تتات موجتت  شتتره فستتت متتردم بتتا دایتتاا منظتتاوت   ف ّلاعتتاتجریتتر  هتتااتکنولو ا

و فرتها تات  ف ّلاعتاتورا استل جریتر کته بهترۀ بیشتنرا فز فنتا موفجه شوار. در فین میتان

پ یراتتر و فیتتن تتتی.یر پیامتترهای  ماانتتر کتتم رف فز فیتتن جریتتان م  براتتر، بیشتتنرین تتتی.یرم 

 درگرفی ، کتتاهو تعامتتل و ستتلیقت مشتتنرک و تشتترن فرتهتتاو میتتان ففتترفد اتتااوفده، فردیّتت

هتتا و هتتاا استتل  شتتره فستتت. تظتتاوت استتل  ایتتز ت ییتتر فرز تظاوتر ظهتتو اهایتتت

هنجارهتتاا فجنمتتاع  و فرهنگتت  رف بتتا اتتود بتته داهتتال دفشتتنه فستتت )فنحتت  و مطلتتا، 

                                                           
1. cultuling competence 
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هتتاا موجتتود میتتان دو استتل قتتریم و در زباهن  ،هتتاهتتا و فرهن بتتا ت ییتتر فرز  (.1324

در برات  متوفرد بته دلیتل کنتار هتم قترفر ؛ چرفکته تظاوت بته وجتود آمتره فستت جریر ایز

 آیتتر؛م  دبتته وجتتو «دوگتتااگ  زبتتاهنگ »دگرف پریتترۀ ن  و تجتترّگتترفنن دو استتل ستتنّ

هتتاا یکتتریگر زباهن  تتترا در درک و دریافتتتکتته فیتتن دو استتل تتتوفاو کم فاگواتتهبه

پریترۀ فرزارستالارا حتاکم شتره فستت هتا دفرار. فز سوا دیگتر، فمتروزه در بیشتنر اااوفده

هاا اتود استهت بته ستایر یاب  بته فهترف  و اوفستنهکه در آن فرزار اااوفده بترفا دستت

  کتتاف  دفرد کتته فز جملتته پیامتترهاا فجنمتتاع  ظهتتور فیتتن فعضتتا حنتت  پتترر و متتادر تستتلّ

در  ،(. دروفقتت 1324 هاا مظیتتر جامعتته فستتت )بافکتتار،تهتتا و ستتنّپریتتره تهریتتر فرز 

  و حنّتت شتترهتسلیمهاا استتل جریتتر ترهتتا در برفبتتر اوفستتنهعتتت فرزارستتالار بتتزرگجام

هتاا رمتا شترن  نگ فراتر کته فیتن فمتر موجت  کمم  پتا زیترهاا اود رف فرهن  و باور

رمتتا توفاتتای  تولیتتر، تکثیتتر و فستتت کتته  ن کم روفضتتحپُو  فستتت فرهنگتت  مظیتتر شتتره

معیتتور کتته حاصتتل آشتتنای  و تعامتتل هتتاا  ن درانیجتتها وفهتتر دفشتتت.  ل رفپتترور  استت

هتتاا مظیتتر و فرزشتتمنر کتته دفرفا فصتتالت بتتر  ن ،هتتاا بیگااتته فستتتبتتا فرهن  حتترومرزب 

استل جریتر  تترری بهر و بتیافرهنگ  بوده و لازمتت حظتک و بقتاا جامعته هستننر غلهته م 

شتتوار. گتتاه  هاا گ شتتنه بتته میتترف  رستتیره فستتت دور م فز فرهنتت  فصتتیل  کتته فز استتل

هتاا فرهنگت  استل یابتر تتا فینکته استل جریتر در برفبتر فرز م  فدفمته قتررآنرواتر فین 

ر رف جتتایگزین هتتاا اامناستت  و م تترّپ یراتتر و زباهن قتتریم جههتته گرفنتته و آن رف ام 

تتتوفن فز ، م ستتالم هتتاا فرهنگتت بتته منظتتور پیشتتگیرا فز متترگ  ن ،روفزفیتتن کننتتر.آن م 

ر، فحستتا ، شتتود بتته اتتو  تظکّتتففتترفد جامعتته جتتارا م هتتای  کتته بتتر زبتتان  ریتتا زباهن 

 هاا سالم رف در جامعه تروی  امود.هیجان و فرهن  آاان رانه کرد و فرهن 

 1الگوی مفهومی تحلیل زباهنگ .4. 2

بتته بافتتت  توجّتتهبررستت  کلتتام بتتا  ففتتزون بتتر( 9494اشتتان )و در فبرفهیمتت قتترم، پیو

هتتا بررستت  زباهن در رف ااتتات و حتتوف  ر، هیججایگتتاه تظکّتتآن،  فجنمتتاع  و فرهنگتت 

                                                           
1. conceptual model of cultuling analysis (CLA) 
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و  1 حستتّ بتتا در اظتتر گتترفنن عوفمتتل محیطتت ، فرهنگتت ، هیجتتاندفانتتر و م  فهمّیّتتتحتتائز 

بتتا هتتر  شناستتای  فلگوهتتاا فرهنگتت  و همننتتین کشتت  فلگوهتتاا  هتتاا زبتتاا  وتظاوت

 «فلگتتوا مظهتتوم  تحلیتتل زباهنتت » ،ستتازا در آن جوفمتت آن فرهن  ته بتتهو مضتتر و  متتت.ر

 بتتا تلظیتتا و در کنتتارهم قتترفر گتترفنن ستته فلگتتوا  وفیتتن فلگتت .فاتتر رفحتت  کرده رف

SPEAKING شتتکل گرفنتته و 0و فلگتتوا ه ی جام تتر 3، فلگوهتتاا فرهنگتت (1223) 9هتتایمز ،

 قابل مشاهره فست.( 9) امودفرچکیرۀ تصویرا آن در 
 

 
 (2222قدم، ابراهیمی و درخشان )الگوی مفهومی تحلیل زباهنگ، پیش .2 نمودار

 

معنقتر فستت تستلّ  بتر یتک  3«تتوفاو فرتهتا  »ت ( با مطتر  کتردن اظریّت1239هایمز )

ففتتترفد در  زبتتتان، فرفتتتتر فز یتتتادگیرا صتتتر  وف گتتتان و قوفعتتتر دستتتنورا آن فستتتت و

                                                           
1. emo-sensory 

2. Hymes 

3. cultural models 

4. emotioncy model 

5  . communicative competence 
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منناست  بتا  یتزفنمتتا چته   صتورت زبتاا یتکدهنتر کته  یصتشت  یتراود با اهاگظنمان

 . بتتا دراظرگتترفنن اقتتو فرتها تتات و تعاملتتات فجنمتتاع  فزفستتت  بافتتت فجنمتتاع یتتک

اامیتتره فستتت، بتترفا یتتک  SPEAKING فانصتتاربهمجموعتته رف کتته  1 ریتتا زبتتان، وا 

هتتا عتتوفمل  ماانتتر بتترفا تحلیتتل دقیتتا زباهن بنتتابرفین،  ؛دفاتترم  فهمّیّتتتمکالمتته حتتائز 

، (درگیتتر یتتک مکالمتته )ففتترفد 9کننرگانو موقعیتتت فیزیکتت (، شتترکت محتتی ) 1صتتحنه

 2گظنته، فبتزفر گظنمتان 3، لحتن)اظتم و ترتیت  گظنته( 0فسنظاده فز آن، ترتیت  گظنمتان 3هر 

قوفعتتتر فستتتناارفرد ) 3قتتتوفاین گظنمتتتان زباهنتتت ( گظنتتتارا یتتتا اوشتتتناراکتتتاربرد )

فرهنگ  در تعاملتتات فتتردا و بینتتافردا حتتاکم بتتر یتتک مکالمتته(، اتتو  گظنمتتان فجنمتتاع 

ففتزون هستننر.  فهمّیّتت حتائز (، معمّتا، ست نرفا  و..م ث تل)فاوف  گواتاگون ماانتر شتعر، اثتر، 

مناسته  در  ف ّلاعتاتهتا بته فلگوهتاا فرهنگت  در بررست  زباهن  توجّتهها، بتر فیتن متلظته

 دهر.ار پژوهشگر قرفر م فانی

( معنقراتتر میتتزفن رویتتاروی  بتتا یتتک موضتتو  9494قتترم، فبرفهیمتت  و دراشتتان )پیو

حتوف  درگیتر شتره  بتر فستا )بسامر(، میزفن درگیترا حتوف  و اتو  هیجتان فیجادشتره 

ه ی جام تر ایتز بایتر در تحلیتل زباهنت  متراظر  ،بنتابرفین ؛دفراتر فهمّیّتتها در تحلیل زباهن 

هتتا فز ( فذعتتان دفراتتر زباهن 33-30 .ص، صتت9494قتترم و فبرفهیمتت  )پیوگیتترد. بقتترفر 

فز   ستتطو  م نلظتت اتوفانتتر دفرف متتمنظتتر بستتامر هیجتتاا  و در بُعتتر فجنمتتاع  ه ی جام تتر، 

 ر:باشن به شر  ذیل ه ی جام ر

رواتتر و  امتت کتتار بتهفمتتروزه  فاتتر، فمتتاهتتا کتته در قتتریم موجتود بودهفز زباهن  آن دستنه

اتام دفراتر. دستنت  1«آگتاه یچه»زباهنت   یستننر،ارفاتر چ  کستفمتروزه ممکتن فستت   حنّ

مکالمتات کتاربرد ارفراتر،  شتوار و فمتروزه دردیتره م منتون  فقت  در کتههتا دیگر زباهن 

                                                           
1. scene 

2. participants 

3. end 

4. act sequence 

5. key 

6. instrumentalities 

7. norms of interaction and interpretation 
8. avolved cultuling 
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و  فز قتتریم تتتا بتته فمتتروز موجتتود بتتوده کتتهآن عهتتارفت   هستتننر. 1«آگتتاه برون»زباهنتت  

اتتام دفراتتر و  9« آگتتاهدرون»زباهنتت  ، راشتتو فستتنظاده متتوفور بتته توستت  ففتترفد جامعتته

بتته عهتتارفت  فشتتاره دفرد کتته توستت  ففتترفدا کتته در جامعتته قتتررت  3«فرفآگتتاه »زباهنتت  

ها، اظتتوذ زیتتادا دفراتتر یتتا تولیرکننتترۀ زباهنتت  هستتننر )ماانتتر اویستتنرگان، هنرپیشتته

صتتورت   در میتتان متتردم بهتگرداتتر و پتتآ فز متترّم  یتترتولکننتترگان و...( کارگردفاتتان، تهیه

 شوار.ویروس  رفی  و مصطلح م 

ها، بتته اظتتر ظتتهبتته تعتتاری  و کارکردهتتاا هتتر یتتک فز فیتتن متلّ توجّتتهبتتا   لّ ورکبتته

تتتوفن تصتتویر دقیتتا و فیتتن عوفمتتل در کنتتار یکتتریگر م  ترستتر بتتا قتترفر گتترفنن مجموعتتم 

، بتته براتتر، فرفئتته کتتردم  بتته کتتارت و عهتتارفت زبتتاا  کتته ترا فز فرهنتت  یتتک ملّتتروشتتن

آاتتان اگتتر  و تظکّتتر فیرفایتتان   ریتتا فزهتتا دستتت یافتتت و زباهن  0کالهرشتتکاف  زبتتاا 

دفشتتت در  توجّتتهبایتتر  .فیتتن وف گتتان فرزشتت  رف فرزیتتاب  و تحلیتتل کتترد بتته رفجتت 

آگتتاه ، هتتا فعتتم فز هیچبتته همتتت زباهن  توجّتتهریزا زبتتاا ، گ فرا و براامتتهسیاستتت

 توجّتتههتتای  تتتوفن فقتت  بتته آاو ام دفرد  فهمّیّتتتآگتتاه  و فرفآگتتاه  نآگتتاه ، دروبرون

دفشتتت کتته در جامعتتت کنتتوا  پرکتتاربرد هستتننر. آانتته فز فرهنگستتنان زبتتان و فدر فارستت  

شترن یتا ااپریرشترن برات  فز وف گتاا  کته در را ت کتمرود، آن فستت کته علّتفانظار مت 

 وفکاوا شود. ایز، گ شنه پربسامر بودار

 و زباهنگ اجتماعی شدن از طریق زبان. 5. 2

 اادیتتره تتتوفنام  رف ففتترفد تظکّتتر بتتر فرهنتت  و زبتتان تتتی.یرشتتر،  بیتتانکتته  گواتتههمان

 رفز جملتته ملزومتتات فساستت  د تتتوفن گظتتت فجنمتتاع  شتترن فز  ریتتا زبتتانفاگاشتتت و م 

کته بتر  گواتاگون فستتینرهاا فاریشتیرن، عمتل کتردن و گظنگتو در فضتاهاا فرهنگت  ففر

، 3آورد )روحلتته و تیتتوفراآن فتترد دفاتتو تولیتتر و تظستتیر زبتتان رف بتته دستتت متت  فستتا 

                                                           
1. exvolved cultuling 
2. involved cultuling 
3. metavolved cultuling 
4. anatomist of language 
5. Ruhela & Tiwari 
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( 1222) 1(. فیتتن مقولتته در مرفحتتل رشتتر زبتتاا  کودکتتان ایتتز امتتود دفرد. فینگتترفم9413

گتت فرد، شتتود و بتتر فرهنتت  ایتتز تتتی.یر م ر م زبتتان فز فرهنتت  منتتی.ّ معنقتتر فستتت فزآاجاکتته

زبتان و فرهنت  اتاص آن محتی  رف  کنتر،م محیطت  کته در آن رشتر  بته توجّتهک بتا دکو

 پتردفزد. فو همننتینگیرد و فز فین  ریتا بته برقترفرا فرتهتاو بتا ففترفد جامعته م ایز فرف م 

کنتتر؛ بنتتابرفین رفبطتتت هاا زبتتاا  و فرهنگتت  اتتود رف بتته استتل آینتتره مننقتتل م فاروانتته

جنمتاع  وجتود مسنقیم  میتان حظتک جوفمت  گواتاگون و احتوۀ فستنظادۀ زبتان در ستاات ف

ت رشتر قتادر فستت کلمتات بتا لیّتبترفا مثتال کتودک در مرفحتل فوّ (؛1221، 9دفرد )براشناین

کتته در معتتر   تتترری بهفمتتا  ،مامتتا و غیتتره رف بیتتان کنتتر، بابتتا ،هجاهتتاا کوتتتاه ماانتتر آر

گیتترد و توفاتتای  قتترفر م  هتتاا فجنمتتاع  چتتون اتتااوفده و مررستته و گتتروه دوستتنانمحی 

هتا در گظنمتان اتود فستنظاده آورد، فز زباهن بتا ففترفد آن رف بته دستت مت  برقرفرا فرتهتاو

ت تحتتت تتتی.یر محتتی  شتترّتتتوفن گظتتت تتتوفاو زبتتاهنگ  کتتودک بتتهرو م کنتتر. فزفیتتنم 

هتتاا ستتالم فرهنگتت  حتتاکم باشتتر، ف تترف  فوستتت؛ چناانتته در محتتی  ف تترف  فو  ن

هتتا رف فتترف ک آن زباهن و کتتود آن محتتی  ایتتز مطلتتور اوفهتتر بتتوددر هتتاا رفیتت  زباهن 

شتتود، فمتتا فگتتر در جامعتته م  فرهنگ  زبتتاا فیتتن فمتتر موجتت  بتته .بتتردگرفنتته و بتته کتتار م 

کنتتر ستتلطه فا کتته کتتودک در آن رشتتر م هتتاا ااستتالم و معیتتور فرهنگتت  بتتر جامعتته ن

در آن  کنتتر و بتترفرهنگ  زبتتاا هتتاا معیتتور رف جتت ر م دفشتتنه باشتتنر، فو ایتتز همتتان  ن

هتتاا استتل قتتریم و جریتتر گیتترد. در چنتتین جتتوفمع  میتتان زباهن  جامعتته شتتکل م

ر بته ایتل هتاا م ترّبته آاکته ویرو  توجّتهآیتر و بتا دوگااگ  و تعار  بته وجتود م 

هتتاا مطلتتوب  کتته فز عظیمتت  فز استتل جتتوفن فیتتن جامعتته تزریتتا شتتره فستتت، آاتتان زباهن 

هتا پتآ آا ؛یابنتراتویو م رف التا  ففکتار و عقایتر  پیشینیان برفا آاان بته میترف  رستیره

هتتاا معیتتور پتترور  یافنتته  ن وستتیلتبههتتای  کتته کننتتر و زباهن رف ت ریتت  و تقهتتیح م 

 .(3 امودفربرار )در گظنار روزمرۀ اود به کار م  وفوربهرف 

                                                           
1. Ingram 

2 Bernstein 
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 تغییر فرهنگی از طریق زبان .9 نمودار  

 

گظنمتان گویشتورفن هتر هتاا رفیت  در اتو  زباهن  ،(3) امتودفربته  توجّتهبا    ورکلّبه

بنتتابرفین شایستتنه فستتت  ؛فستتت متتت.رفرهنگتت  آن جامعتته -جامعتته در ت ییتترفت زبتتاا 

و مربیتتان و معلمتتان متترفر ،  هکنشتتگرفن محتتی  فجنمتتاع  کتتودک فعتتم فز فعضتتاا اتتااوفد

هتتای  زباهن  کارگیرابتتهت بیشتتنرا دفشتتنه باشتتنر و فز استتیّهتتا حسّزباهن  کارگیرابتتهدر 

بتر فستا  فصتل  رهنت  اادرستت در جامعته فستت پرهیتز اماینتر؛ زیترفکه تتروی  کننترۀ ف

توفاتتر ایتتل عظیمتت  فز ت ییتترفت رف فیجتتاد ت ییتتر م  ترینکوچتتکت آشتتور اظریّتت 1فاپروفاتته

رو ممکتتن فستتت بتته کتتار بتتردن یتتک (. فزفیتتن1329قتترم،  ها هائیتتان و اتتاورا، کنتتر )پیو

اق  و فرهنگتت  در جامعتته هتتاا فالتتزباهنتت  اادرستتت موجتت  تتتروی  بستتیارا فز رذیلت

 .سازدها رف روشن م بررس  زباهن  فهمّیّتکه فین فمر اود  شود

 های پژوهشیافته. 9

 بررسی تطبیقی فرهنگستان و زباهنگستان. 1. 9

مکتتاا   بتتر رود کتته فیتتن وف هآیتتر، فانظتتار متت آانتته فز اتتام فرهنگستتنان برم  بتتر فستتا 

آن و عملکتترد  فهتترف  ،بتترفا بررستت  فرهنتت  دلالتتت دفشتتنه باشتتر؛ فمتتا آانتته در وظتتای 

                                                           
1. the butterfly effect  
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معیارستتازا  و حجتتم فصتتل  کتتار رف بتتر دو  زبتتان اهتتادهرستتر م  بتته اظتتر مشتتهود فستتت،

و  ستتنان()زبااِ فستتتتر رراتت زبتتاا  آن پُ بُعتتر؛ بنتتابرفین دفرد عهتتره بتترزبتتاا  و وف گتتاا  رف 

در جهتترفن  نزباهنگستتنا. تبتته فرفموشتت  ستتررده شتتره فستت اب تتو فرهنتت  در آن تتتا حتترّ

 اظتتر دربتترفا امتتایو فرهنتت  فیرفایتتان در زبتتان فا عرصتته عنوفنبتته توفاتترم  فیتتن التتی،

ستتتازا و جتتتایگزین  وف گتتتان بتتترفا ر  وف هصتتتِ دفشتتتت،  توجّتتتهبایتتتر . ه شتتتودنتتتگرف

ستتازا وف گتتاا  و و بتترفا فرهن  کنتترفز یتتک وف ه کظایتتت ام  هستتازا فستتنظادفرهن 

 فست. فهمّیّت زباا  ایز حائز- هاا فرهنگحظک فصالت وف گان وفکاوا  ن

رستتر م  بتته اظتترتتتوفن گظتتت مقایستتت تطهیقتت  فرهنگستتنان و زباهنگستتنان م در 

و  1ستتازا و ستتاانار ستتازماا  اتتود اگتتاه  بالتتا بتته پتتایینفرهنگستتنان در فرفینتتر وف ه

گظنمتتان تولیتترا در پرتتتو قتتررت صتتاحهان آن ن اتتو  رویکتترد، . در فیتتر دفردمحوقتتررت

کنتتر تتتا عهتتارفت و جملتتات زبتتان فارستت  رف بتته تلتتا  م فرهنگستتنان شتتود و فیجتتاد م 

معنقتر  و آاتان رف در ستطح جامعته منترفول ستازد. فیتن اهتاد اتود بشتکنر ترکوچکفجزفا 

 عنوفنبتتهبایتتر وف گتتان رف  ،فستتت بتترفا درک ستتاانار زبتتاا  و حظتتک زبتتان و فدر فارستت 

عمتترۀ تمرکتز اتتود رف بتتر فغلتت  بنتابرفین،  ؛شتتناات اوب بتتهوفحتر جزئتت  و فصتتل  زبتان 

. کنتترعمتتل م  9محتتوروف ه در بیشتتنر موفقتت  فیتتن فستتا  گتت فرد و بتترروا وف گتتان م 

و  شتتنه باشتتردفمحتتور( )مردم 3رویکتتردا پتتایین بتته بالتتاتلتتا  دفرد کتته زباهنگستتنان درحال 

پشتتت ر ننتتتوفن بتته فرهنتت  مستتهتتاا رفیتت  یتتک زبتتان م ت بتتا وفکتتاوا زباهن معنقتتر فستت

  کته ف ّلاعتاتبنتابرفین، هرگواته  ؛یتک سیستنم پینیتره دستت یافتت عنوفنبته  عهارفت زباا

کتتاوا زبتتان شتتوار، در فرهن در فیتتن مستتیر بتترفا فهتتم و درک زباهنتت  فستتنظاده م 

روفضتتح پُفستتت و تمرکتز بتتر وف ه و جتزه ایستتت.  0محورو اگتاه آن، فرهنتت دفراتتر  فهمّیّتت

تتتوفن فشتترف  کتتامل  بتتر مشتتکلات زبتتاا  و فرهنگتت  فستتت کتته در اگتتاه بالتتا بتته پتتایین ام 

فمتا در اگتاه پتایین بته  ،ت زبتان آن جامعته مهتم فستتیّتمردم یک جامعته دفشتت و تنهتا کلّ

                                                           
1. top-down 

2. lexical-based 

3. bottom-up 

4. culture-based 
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ور تی.یرگتت فر هتتاا معیتتفرهنگ  و  نمتتوفردا کتته در فرهنتت  زبتتاا ، بتته ترینکوچتتکبالتتا 

بتترفا فصتتلا  فرهنگتت  و  متتت.راهتتاا شتتود گامگیراتتر و تلتتا  م اظر قتترفر م هستتننر متترّ

ستازا متردم بتا آگاه در چنتین شترفیط ، بتریه  فستت ؛عادفت زبتاا  ااستالم بردفشتنه شتود

هتاا ستالم فقترفم هتاا ااستالم بتا  ن ن  تر استهت بته جتایگزینتتوفن رفحتتآن جامعه م 

هاا زبتتاا  کتته ریزابراامتته بتتر فستتا رستتر فرهنگستتنان ر، بتته اظتتر م فز ستتوا دیگتت .کتترد

معیارهتاا لتازم بترفا ص و اگتاه  اتاص،   بتا ت صتّ فز اظتر  یت  ااصتّ ر، دهتفاجام م 

کنتتر و هتتر  آن تهتت ی  و فصتتلا    تعیتتین و تجتتویز م حظتتک و تقویتتت بنیتتت زبتتان فارستت

 ؛ددفر 9«صتترفی تک»و  «فرزشتت » ،1«تجتتویزا»رویکتتردا  بیشتتنر بنتتابرفین، ؛کلتتام  فستتت

مقابل، زباهنگستنان تلتا  دفرد ستهک زاترگ  جتارا ففترفد و مکالمتات روزمتره و وف گتان 

بیشتتنر  جهتتتفزفینربستتامر آاتتان رف کتته حتتاوا بتتار فرزشتت  هستتننر، متتراظر قتترفر دهتتر و پُ

لحتتا   گیتتراآحتتاد جامعتته در تصتتمیمر فکثتتکتته اظتتر  فستتت 0«چنرصتترفی »و  3«توصتتیظ »

در  آانتته. فقتت  من صصتتان ایستتننر کتته چیتتزا رف دیکنتته کننتتر عرصتتهشتتود و در فیتتن م 

رستتر بته اظتر م وف گتاا  فستتت و  3هااصتورتفغلت   ،گیتتردرفر م قتاظر فرهنگستنان مترّ

شتتود بتترفا وف گتتان بیگااتته چنتترفا  اتترفرد. دروفقتت  در فرهنگستتنان تلتتا  م  فهمّیّتتتمعنتتا 

شتتره بتته لحتتا  معنتتای  ستتازا  وف گتتان معادلفقتت  حنّتتستتازا شتتود و در براتت  مومعادل

فیتتن فمتتر در حتتال   د.و ممکتتن فستتت توستت  ففتترفد جامعتته پ یرفنتته اشتتو فستتتاامتتیاو  

شتود و بتا بررست  و وفکتاوا آاتان هتا تیکیتر زیتادا م زباهن ر فست که در زباهنگسنان بت

دستت یافتت.  مستننر پشتت عهتارفت زبتاا فرزشتمنرا رفجت  بته فرهنت   ف ّلاعاتتوفن م 

ر در ففترفد استتهت بتته برات  وف گتتان مصتتوّ ف ّلاعتتاترستتر در چنتین شتترفیط  بتته اظتر م 

مااتتر و ففتترفد یتتک جامعتته تمایتتل چنتترفا  آگتتاه  بتتاق  م فرهنگستتنان تنهتتا در ستتطح برون

کننتر و گتتاه  کمنتر فز فیتن وف گتان فستنظاده م بنتابرفین، آاتان  ؛آاتان ارفراتره فز بته فستنظاد

فمتتا در  ؛هتتاا ل تتت مشتتاهره کننتترهتتا و فرهن در کنار هتتا رففیتتن وف ه تنهتتاممکتتن فستتت 
                                                           
1. prescriptive  

2. monophony 

3. descriptive 

4. polyphony 

5. form 
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کتتتاربردا اتتترفرد و استتتهت بتتته فیتتتن کلمتتتات دفرفا  شتتتانهزاتتترگ  و مکالمتتتات روزمر

  شتنیرن فیتن وف گتان هیجتان چنترفا  بترفا آاتان فیجتاد هسننر؛ یعنت  حنّت 1هیجااات دور

فمتتا در  ؛(9494 ،قتترم و فبرفهیمتت )پیوکننتتر ام هتتا رف تجربتته و اتتود فز ازدیتتک آا کنتترام 

هتا بته وفکتاوا عهتارفت زبتاا  پربستامر متردم یتک جامعته زباهن  کتهفزآاجای زباهنگسنان 

استل بته استل ایتز  هتافیتن زباهن  وکننتر پیترف م آگتاه  دروناسهت بته آاهتا  ،پردفزارم 

 توجّتهبایتر  هستننر. 9هتا دفرفا هیجتان ازدیتک؛ بنتابرفین، ففترفد استهت بته آاارگردمننقل م 

ستتازا و حظتتک فصتتالت یتتک زبتتان دفشتتنن دفشتتت کتته بتترفا پتت یر  وف گتتان و فرهن 

کظایتتت  جنهتتت رستتم  زبتتان و اتت  فارستت  بتته توجّتتهو تنهتتا  یکستتویه صتترفی ،تک اگتتاه 

کنتتر و بایتتر ففتترفد جامعتته رف ایتتز در فیتتن مهتتم مشتتارکت دفد کتته زباهنگستتنان بتتا دیتترا ام 

آحتتاد فکثتر کارگیرا ظرفیتت اگتاه چنرصترفی  و بته .ستازدر م مشتارکن ، فیتن فمتر رف میستّ 

ت رف ایتتز ففتتزفیو الیّتتشتتود و فاگیتتزۀ مشتتارکت و فعّففزفیتت  و همتترل  م جامعتته باعتت  هم

تتتوفن در تظتتاوت زباهنگستتنان و فرهنگستتنان رف م  بتته آانتته بیتتان شتتر، توجّتتهبتتا  دهتتر.م 

 :به تصویر کشیر (0امودفر )

 
  یقی فرهنگستان و زباهنگستانبررسی تطب .4 نمودار

                                                           
1. distal emotions 

2. proximal emotion 
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 یگیرنتیجهبحث و . 4

گتت رد و فیتتن هتتاا فرهنگستتنان زبتتان و فدر فارستت  م تالیّفز فعّ قتترنایمبتتیو فز 

بترفا حظتک و فصتالت زبتان و ات   ریزا زبتاا ترین ستازمان براامتهفصتل  عنوفنبته مکان

بررستت  میتتزفن و  بنتتابرفین ؛رودمتت  شتتمار بتتهگزینتت  در فیتترفن ستتازا و وف ه، وف هفارستت 

جعظترا و . زیتادا براتوردفر فستت فهمّیّتتفز آن علل موفقیت یتا عترم موفقیتت فقترفمات 

 درک، باورهتتتا، هتتتا،فرز  فز فامجموعتتته فرهنتتت ،»( معنقراتتتر: 33 .، ص1323) مقیمتتت 

 وجتوه هتادر آا جامعته یتک فعضتاا کته فستت گیراتظکّتر و تصتمیم هااشتیوه فستننهاو،

اهتتادا فجنمتتاع  دراظتتر گرفنتته شتتود،  عنوفنبتتهچناانتته زبتتان فارستت  و « دفراتتر مشتتنرک

ه حظتک متردم عامّت فدبت  و محتی  زبتاا ِ فرهنگسنان بایتر تعامتل اتود رف دو محتی  زبتاا ِ

؛ یعنت  حظتک و فصتالت یتک زبتان در گتروا فرهنت  و ال باشترکنر و در هر دو محی  فعّت

 فستتتایتتز  جامعتتهآن  هویّتتتستتازارۀ فصتتل   عنوفنبتته هتتاا فرهنگتت بررستت  فرز 

 .(9494قرم و فبرفهیم ، )پیو

هتاا هتاا جریتر در برفبتر وف هرار کته فان تار و وضت  وف هفیتن تصتوّبر  بسیاراففرفد 

بتتر دفشتتت کتته  توجّتتهفمتتا بایتتر  ؛(1333صتتادق ، فستتت ) فرهنگستتنانبیگااتته، وظیظتتت فصتتل  

آانته فز اتام فیتن اهتاد  بتر فستا و  گت نشورفا عتالا فاقلتار فرهر فساسنامت مصوّ فسا 

فیتتن مرکتتز وظتتای  مهتتم دیگتترا ایتتز در حظتتک فصتتالت، رود )مکتتان فرهنگتت (، فانظتتار متت 

فرهنگت  آن ایتز  بُعترزبتاا ،  بُعتر ففتزون بتررود و فانظتار مت  و فرهنت  فیترفن دفرد هویّت

محتتورا تجتتویزا، تیکیتتر بتتر صتتورت و وف هفیستتنا و ر  اگتتاه صتتِ بنتتابرفین،  ؛رراتت  باشتترپُ

وف گتان یتک  متت.رکنتر و بترفا وفکتاوا در بررس  فرهنت  زبتاا  و حظتک آن کظایتت ام 

 محتور()مردم رف تهتریل بته اگتاه  پتایین بته بالتا محور()قتررت زبان بایر اگاه بالا به پتایین

توفاتر محتور م توصتیظ ، مشتارکن ، معنتامحور و فرهنت  پویتا و بترفین فستا ، اگتاه کرد.

فا بتتترفا امتتتایو زبتتتان و عرصتتته عنوفنبتتته- عمتتتل کنتتتر و زباهنگستتتنان متتتت.رتر

 ؛توفاتتر در کنتتار فرهنگستتنان بتته غنتتاا فرهنگتت  جامعتتت فیتترفن کمتتک کنتترم  -فرهنتت 

ستتازا و تلتتا  بتترفا جتتایگزین  وف گتتان بیگااتته و دفشتتنن اگتتاه  وف ه ففتتزون بتتربنتتابرفین 

 استهت بته عهتارفت زبتاا  پربستامرلتا  امتود ففترفد رف آگتاه بته کلمتات بایتر تصرفاً برون
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فیتن عهتارفت نر در نبیشتنر بته فرهنت  زبتاا  مست ف ّلاعتاتآگاه کرد و آاتان بتا کست  درون

بتته دور بتتود و در   رفتتهیکصتترفی  و تکتتتوفن فز اگتتاه  م  گواتتهفیندستتت یابنتتر.  زبتتاا 

 بردفشت. مت.رتراهاا گام ،زبانفرهن  کالهرشکاف  

قابلیتت رشتتر و  9( فرهنتت  ماانتر  ن1212) 1بته بتاور دفوکینتز فینکتتهبتا در اظتر گترفنن 

قابلیتتتت فصتتتلا  و ت ییتتتر رف دفرد   تتتورهمینتکثیتتتر فز استتتل  بتتته استتتل دیگتتتر و 

ستتازا ففتترفد استتهت بتته آاتتان، هتتاا یتتک زبتتان و آگاهزباهن وفکتتاوا ، بتتا (3،9449)آاگتتر

و رفه رف  هتتاا ستتالم فقتترفم امتتودبتتا  نهتتاا معیتتور فرهنگتت   ن  تتتوفن بتته جتتایگزینم 

 فیتتن اکنتته حتتائز بیتتان .کتتردبتترفا پتت یرفنن وف گتتان جتتایگزین و تعتتال  فرهنگتت  همتتوفرتر 

فستتت کتته اگتتاه فیستتنا و منعصتتهااه بتته فرهنتت  و وف گتتان متترته  آن، جامعتته و  فهمّیّتتت

ن شتتود؛ در مقابتتل آکشتتاار و متتاا  فز پویتتای  و پیشتترفت آن متت فرهنتت  رف بتته رکتتود متت 

، 0شتود )اینتواگر  منعط  بته فرهنت  منجتر بته آمتوز  مهننت  بتر آزفدا و عترفلت مت 

هتتاا  نکنتتر اهتتر و تلتتا  م   پتتا رف فز ستتطح وف ه فرفتتتر م زبتتاهنگ لیتتتحل(. 9414

محتتاوره، دفستتنان، شتتعر و  ع  ماانتترهتتاا مننتتوّزبتتان در قال  ایتت ر فزرف کتته  فرهنگتت 

ر پشتت نففترفد رف استهت بته فرهنت  مستن ،بشناستر رف شتوار مننقتل مت اها و ...، معمّهامثل

 ی شتتنهادهایپهتتاا معیتور فرهنگت ، فیتن عهتارفت زبتاا  آگتتاه کنتر و پتآ فز شناستای   ن

بتته  انیشتتا  ِرستتااکمک ففتتزون بتترفمتتر  نیتتهتتا فرفئتته دهتتر. فآا رییتتو ت   مهنرستت ابتترف

هقتتات م نلتت     هتتا، فحستتا  و رفنتتار زبتتاازبتتان، فمکتتان ستتنجو اگر  ازیربراامتته

 (.9494میرفا  و دراشان، قرم، فبرفهیم ، ااج )پیو آورد فرفهم م زیمردم رف ا

 زاترگ  کتردنحنّت   و فاریشتیرن شتیوۀ هتاا هتر زبتانزباهن  ،شتر گظنهکه  گواههمان

فرهنگتت  رف  هتتاا ن(، 1222) 3بتتا اظتتر لیتتنچ رفستتناهمچناانتته . دهنتترم  اشتتان ففتترفد رف

 یتستترففا موستتوم بتته مقولتته و فز هستتننر یتستترفقابتتلهتتای  بتترفایم کتته هماانتتر ویرو 

                                                           
1. Dawkins 

2. Gene 

3. Aunger 

4. Nieto 

5. Lynch 
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هتتاا زبتتاا  و فرهنگتت  استتل بتته استتل مننقتتل ویژگ فز   براتتستت ن بگتتوییم،  1تظکّتتر

 قتترفر هتتازباهن بنتتابرفین،  ؛گرداتترفا فز جامعتته مننشتتر م شتتوار و در ستتطح گستتنردهم 

رفت زبتاا  تظکّت یتافنن یعنت  هتازباهن  کتردن پیترف ر وکننت فیظتا رف یتارویرو  اقو فست

 چناانتته؛ هتتاویرو  بتته رفجتت   ف ّلاعتتاتهتتا و یتتافنن آا بتته رفجتت غالتت  متتردم آن جامعتته 

 و اشتر بته بایتر فستت، اتور فگتر وشتود  گرفنته تکثیتر آن جلتوا بایر فست، بر ویروس 

تتتوفن منشتتی آن رف ام  و ایستتتمستتاعر فرهنگتت  جامعتته  حتتال گتتاه .کمتتک کتترد آن بازاشتتر

کترد و  وفکستینه آگتاه  تزریتا بتا رف متردم لتزوم درصتورت و کترد یاب ویرو  بایر. یافت

و فرتقتاا میتزفن ستوفد و آگتاه  ففترفد  هتاا هتر زبتانبررست  زباهن  ،هتایکت  فز فیتن رفه

هتتا زبتتان و هنجارهتتاا زبتتاا ، اُلقیتتات، فلگو .هاستتتجامعتتت زبتتاا  استتهت بتته فیتتن زباهن 

قترم شتوار )پیول م کننتر یتا منحتوّتکامتل پیترف م  مرورزمانبتهو هنجارهاا یتک جامعته 

اظر هاا زبتتاا  و فرهنگتت  جامعتته متترّریزا( و بایتتر فیتتن مهتتم در براامتته9494و فبرفهیمتت ، 

توفاتتر بستتان بنتتابرفین، تعامتتل زباهنگستتنان و فرهنگستتنان در کنتتار یکتتریگر م  ؛قتترفر گیتترد

فرهنگت  جامعتت فیترفن باشتر و فیتن دو -زبتاا بترفا غنتا و رشتر فصتالت  تی.یرگت فردو بال 

شتود در فرهنگستنان زبتان و فدر گرفنته شتوار. پیشتنهاد م  اظتر دراهایر جترف فز یکتریگر 

 درزبتتان فارستت  هتتاا شناستت  و شناستتای  زباهن فا بتترفا زباهن فارستت  ب تتو جرفگااتته

 فارشتنهمیان اهتاکتر پتژوهوو بِ نیاتو اهتاطتهیزباهنت  فز ح تردیتر ب. گرفنه شتود اظر

  مستتائل حتتلّ امناستت  بتترف ابستتنر  قتتیتلظ کتتردیتوفاتتر بتتا رو شتتود کتته متت محستتور متت

 .رسنر به اظر م نحلیلا  و فرهنگ  زباا اهاباشر که در حوزه

 نامهکتاب

 هااکارگیرا وف هبه در پزشتتک  حوزۀ اشتتریات وضتتعیت اقر و (. بررستت 1321استت ،  . )فحمرا

 9، اامت فرهنگسنانویژهپزشک .  هزفروف ۀ فرهن  فارس  بر فسا  فدر و زبان فرهنگسنان مصور

 .900-913، 3و 

 .مایصرف و س  فسلام اها. تهرفن: مرکز پژوهوو رسااه افرزارسالار ۀریپر(. 1324 . ) بافکار،

 . 3-9، 110هنر و مردم،  (. فرهنگسنان فز آغاز تاکنون. 1331اا. )ب 

                                                           
1. thought contagion 
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سنای  و کاربرد گظنماا  آن شناان  زباهن  مررک(. بررست  جامعه1322پناه کرماا ، فائزه. )پوریزدفن

 .22-21(، 0)33، مطالعات زبان و ترجمهدر زبان فارس . 

مطالعات زبان و زبان.  اکاوگرف در فرهن تحوّل اعنوفن فبزفربه« زباهن »(. معرّف  1321ر. ) قرم،ویپ
 .29-03، 0، ترجمه

 فسنظاده فز عهارفت تقابل  با «بلاتکلی  شترگ »ررست  زباهن  (. ب1322قرم، ر. و فبرفهیم ،  . )پیو

 . 332-393(، 19)3 ،علم زبان. دوگااه در پرتو فلگوا هایمز

ا هازبانمقایستتت «: قستتم»  به کنو گظنارا شتتناانجامعه(. اگاه  1329قرم، ر. و عطّارفن، آ. )یوپ

 .34-93(، 0)02، مطالعات زبان و ترجمهفارس  و فاگلیس . 

شتتتناان  پیرفمون کاربردهاا گظنماا  (. تیمل  جامعه1322پورفصتتتظهاا ، آ. )یروزیان فقرم، ر. و یوپ

 .  33-3(، 33)11، فرتها ات-مطالعات فرهن در زبان فارس  در پرتو فلگو هایمز. « دفام ام»

عنوفن فبزفرا مت.ر در پ یر  (. معرّف  ه ی جتام ر به1322رفصتتتظهتاا ، آ. )قترم، ر. و فیروزیتان پوپیو

 .  143-32(، 3)1، جسنارهاا زباا هاا مصوّر فرهنگسنان زبان و فدر فارس . اووف ه

(. فرزیاب  کمّ  و کیظ  وزن فرهنگ  شو وف ۀ مصّور 1321قرم، ر. و فیروزیان پورفصظهاا ، آ. )پیو

 . 944-133، 3و  9، اامت فرهنگسنانویژهگاات آاها در پرتو فلگوا ه ی جام ر. فرهنگسنان و منناظر بی

(. فرتهاو میان زبان، م ه  و فرهن : تحقیا و ترقیق  در 1323قرم، ر. و اوروزکرمااشاه ، پ. )یوپ

(، 94)1پژوه  دفاشتتگاه فلزهرف، زبانا وفبستتنه در زبان فارستت . هاوف هو « حاج »کارکردهاا لق  

93-31.  

هاا فارستتت  و فاگلیستتت  در پرتو فلگو یلمفدر « دعا»(. کاربردهاا 1320قرم، ر. و وحیرایا،  . )یوپ

 .39-33(، 91)3، جسنارهاا زباا هایمز. 

ستتالارا در (. وفکاوا زباهن  مردستتالارا و زن1322عطای ، ف. )قرم، ر.، دراشتتان،  . و جنّن پیو

زن در فرهن  و . 1324و  1324هاا ستتینمای  فیرفن در دهت فرهن  فیرفا : مقایستتت موردا فیلم

 . 113-21(، 1)19، هنر

در « اگرامثهت». وفکاوا زباهن  (1322عطای ، ف. )قرم، ر.، دراشتتان،  .، فبرفهیم ،  . و جنّن پیو

 .  939ت913 (،30)1، فرهن  و فدبیات عامههاا زبان فارس . فلمثلضرر

هاا فرفگیرا تحلیل فانقادا و کاربردا اظریه(. 1329قترم، ر.،  ها هائیان، م.  . و ااورا، ص. )پیو

 مشهر: فانشارفت دفاشگاه فردوس  مشهر.زبان فول فز پیرفیو تا تکوین. 
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(. معرّف  زبتتاهنتت  1322 ، آ. )پورفصتتتظهتتاا ، آ. و فیروزیتتان پورفصتتتظهتتااقترم، ر.، فیروزیتتان یوپ

ات مطالعدر زبان فارس . « مرگ»  شناسگظنمانفز  ریا تظحّص در « گریزااشادا و محورمرگ»

 .942-111(، 02)91، فرتها ات-فرهن 

محورا ( حاکمیّت زباهن  شرم1322، آ. )قرم، ر.، فیروزیان پورفصظهاا ، آ.، فیروزیان پورفصظهاا پیو

 .  134-23(، 3)13، تحقیقات فرهنگ  فیرفنمحورا در جامعه فیرفن؛ مورد مطالعه، شهرمشهر. یا گناه

و « ااز کردن»(. وفکاوا عهارت 1322 ،  . )فارفا  ها هائ  ، آ.، و پورفصتتظهاافیروزیان قرم، ر.، یوپ

، فرتها ات-مطالعات فرهن «. ه ی جام ر»هاا حاصتتتل فز آن در زبان فارستتت  در پرتو فلگو ی ترک

11(32 ،)23-139. 

مطالعات در زبان و فرهن  مردم فیرفن. « قستتمت»  شتتناستتگظنمان(. 1323قرم، ر.، و عطّارفن، آ. )یوپ
 .102-192(، 33)13،فرتها ات-فرهن 

  به کنو گظنارا شناانجامعه(. اگاه  1323ن پورفصتظهاا ، آ. )قرم، ر.، وحیرایا،  .، و فیروزیایوپ

 .39-03(، 9)03، مطالعات زبان و ترجمها فارس  و فاگلیس . هازبانمقایست «: اظرین»

مریریت . کارکنان الاقیّت و فرهنگ  هاااگر  رفبطت بررستت  (.1323مقیم ،  . م. ) و ت. جعظرا،
 .321-322(، 3)19فرهن  سازماا ، 

  فارس فدر و زبان سوم فرهنگسنان گزین هاا وف هفعالیت فرزیاب  و بررست (. 1329 . ) دراشتان،
 اهفرشر(، دفاشگ اامت مننشتراشترۀ کارشناس  )پایانشتیرفز  دفاشتگاه دفاشتگاهیان فز اظر ب شت  فز

 شیرفز، شیرفز، فیرفن. 

، مطالعات زبان و ترجمهاهن . شره در حوزۀ زب(. بررست  تطهیق  مطالعات فاجام1322دراشتان،  . )

33(0 ،)1-92. 

هاا (. بررستت  تطهیق  معادل1323زفده، ف.، فحمرااا ، م. ر.، غیا.یان، م.  . و ستتمای ،  . م. )دهقان

بان زهاا مصوّر فرهنگسنان سوم فز دیرگاه معیارسازا. فاگلیست  در فارست : بررس  موردا وف ه

 . 112-12، 92، شناس و زبان

 .21-03(، 3)0، اامت پارس (. فرهنگسنان: دفسنان پیرفیو. 1331،  . )ب شانرو 

هاا فارس  پیشنهادا فرهنگسنان زبان و فدر فارس  بررس  جایگاه برا  فز معادل(. 1332شرف ، ف. )
 اامت مننشراشرۀ کارشناس  فرشر(، دفاشگاه علامّت  ها هائ ، تهرفن، فیرفن. )پایان در بین مردم

-101، 2، اامت فرهنگسنانریزا برفا زبان فارست . (. اقو فرهنگستنان در براامه1333صتادق ،  . ف. )

121. 
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: با  فاصله اسل  شتناانجامعه ت)مطالع  استل تشترن و فاصتل  (. جهاا1324). و مطلا، م .  ، فنح

 -103(، 3)9 ، عموم اگ فراستتتیستت امطالعات رفههردف ّلاعات و فرتها ات.  اآوربر فن ریتیک

133. 

 . 311-341(، 1)14، اشر دفاوهاا ریاض  در فرهنگسنان فوّل. (. بررس  وف ه1321کاف ،  . )

(. جنسیت و رفبطت آن با مقهولّیت و شّظافّیت وف گان او: 1312کناب ،  .، عقیل ، م. و فبوفلحستن ، م. )

، زن در فرهن  و هنربررستت  موردا وف گان عموم  مصتتوّر فرهنگستتنان زبان و فدر فارستت . 

1(3 ،)22-141  . 

، 13 ،فارس  فدر و زبان پژوهو. فارس  فرهنگسنان زبان شرۀ ترجمه ل ت چهل (. اقر1313ف. ) مجر،

13-142 . 

شتتترۀ هاا ترجمه(. زباهن  ااستتتزف در فارستتت  و معادل1322) مهرفب ، م. و محمودا ب نیارا، ر.

زبان  مطالعاتفاگلیس  بر فسا  فلگوا هایمز:  مطالعت موردا پیکرۀ زباا  رمان دفی  جان ااپل ون. 
 .  32ت31(، 9)03. و ترجمه

 آورایاب  فرهنگستتتنان در حوزۀ رفیااه و فن(. فرفینترهتاا معادل1323متمن ،  . و ف ّتارزفده، م. )

 .  931-931(، 32)12، فدر و زبانها در کن  آموزش . ف ّلاعات و پ یر  معادل
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