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   چکیده

هاای ناوی  ررایناا اجاماای  اسا  واه توسار زنجیره ،مکالمه و برقراری ارتباا  مار ر

تاوان ناوی  واساطر ارتباا   سان  را م  در واقا وناا  واژگان  و زبان  نماود پیااا م 

چنانچااه هااا  شامار وورد وااه باه داناای زبااان  و تاوانی سااننرو باااار  دارد  اماا به

و نیااات غااای  مکالمااه برقااراری ارتبااا  ماار ر باشااا، بایااا رراتاار از رساایان بااه ق ااا 

گااررا   نظاار گااام برداشاا   در پاااوهی گاراار نرارناااگان بااا در شن اا  گویناااه

در گااام  رراتاار از تااوانی ارتبااا  ، براساااغ سااا اار م ااز و « پااااتی یر»مفهااوم 

ارازون ونناا واه را معررا  م « زباام ز»ناام باه هاا، الراوی  های مربو  باه لو دوارور

جانااات، گااواغ و ررهناا  در باار سااا اار واژگااان ، بااه بررساا  نیاای تفکاار، هی

و  دانااام پااردازد  ایاا  الرااو، زبااان را اباازاری باارای ت ییاار رراااار و رشااا ارتبا ااات م 

مفهااوم زبااارکر )شاانا   و تفکاار در  چهاااربراساااغ سااا اار م ااز و زبااان )زبااام ز(، 

زباااان(، زباهیجاااان )هیجاااان در زباااان(، زباهنااا  )ررهنااا  در زباااان( و زبااااگواغ 

 واروردهااای تااوانم  الرااوی زبااام ز براساااغ  وناااطاارم م )گااواغ در زبااان( را م

 داد ارائااه زبااان از و مناااجم  مافاااوت ت ااویر و واارد جااااجو زبااان در را م ااز ولااان

ارازون منظار در مکالماه، اسا   از ایا   گرتااهی باا دیراران  وه در برقراری روابر مار ر

 ارازون بارزبان  ود واه، زباان دگر اواه نیاز بایاا ماانظر قارار گیارد و اراراد بایاا  بر

 ننا  )زبان برای زناگ  بهار( نیز توجه و درمان زبان توانی ه بتوانی ارتبا   
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، زبااام ز، زبااارکر، زباهیجااان، درمااان زبااان تااوانی ارتبااا  ، تااوانی  :هاهکلیدددوا 

 زباهن ، زباگواغ

 مقدمه. ۱

ت روزمااره، یااوامل  ماننااا داناای زبااان  و دساااوری گوی ااوران، داناای در تعاملااا

ررهنر ، داناای یملراارا و مهااارت اسااافاده از زبااان و میاازان درگیااری گااواغ و اجامااای 

باارای برقااراری ارتبااا  ماار ر  هیجانااات همراا  گااائز اهمیاا  هاااانا  ارااراد بایااا

باارای  در واقاا ر دهنااا  پااریر باشاانا و راهکارهااای ماعااادی را باارای ون مااانظر قااراانعطا 

ای در ارساااپ پیااام از دوسااویه رابطاارمثباا  در مکالمااه، بایااا  زۀیااانرایجاااد هیجانااات و 

 ونااام ررساااناه و گیرناااه وجااود داشاااه باشااا و گویناااۀ موراات رااردی اساا  وااه تلااا  

  برقرار ونادوسویه   ارتبا 

های بااه دیاااگاه سااایری  و اگااارام نایجاار درن نراار  را ارتبااا  ماار ر( 3009) 9اًوااانر

و منا ااص صااورت چنانچااه ارتبااا  ماار ری میااان گویناااه  دانااا و معایااا اساا  هااا م نو

ه بااه ارااراد و جااتوبنااابرای ،   شااوددریاراا  ماا مااه کالدر ایاا  مهای بهاااری پاساا  گیاارد، 

ر ارتبااا  ماار ر، در نایجااوجود ویااا و بااه واروماااشااود ارتبااا  هااا بایاا  م اگااارام بااه ون

 د  یررب ایاماد شک 

از  لمااهالفاااو و واژگااان در مکا رااونر  اسااافاده ازچ ،ارتبااا  بااا منا ااصراساااای در 

ای از اگااسااات دارد و بااار زیاارا هاار رااردی درجااه  اهمیاا  بااایاری بر ااوردار اساا 

و شایااااه،  9قااام، وداماااون)پیی اساا  واژگااان باارای هاار رااردی مافاااوت 3هیجااان 

هااای بیروناا  مافاااوت شااونا واقعی بایاا  م ترتیااص و ترویااص واژگااان ، در واقاا (  3099

و گوینااۀ ولاام بایاا توجاه داشااه باشاا واه باه چاه میازان قاادر اسا  از ایا   جلوه وننا

از ایا  تای یر  بایاا توجاه داشا  در مکالمااتها برای تای یر بار منا اص بهاره ببارد  ترتیص

ر مکالمااات درسااا امااروزه ارااراد نظر م گونااه بااهایاا اهمیاا  زیااادی بر ااوردار اساا   

                                                           
1. O’Connor 

2. emotional load 

3. Adamson 
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و « دیرااری»و رونااا پاایی م «  ااود»در جهاا  دساا  یااارا  بااه اهاااا  و نیااات معمولاااً 

گیاارد  ایاا  اماار در گااال  اساا  وااه تاای یر باار اگااسااات او چناااان مااورد توجااه قاارار نم 

اراراد و  9و میازان اشاایاب باه تعاما  دهااروی منا ص میزان مورییا  مکالماه را ن اان م 

    (3092قام، ها با یکایرر رابطر مااییم  دارد )پیینهیجان  وسطح درگیری گا 

شناساا  سااا اار واژگااان  م ااطلح در زبان اراازون باارتوانااا زبااان م ایاا  اساااغ،  باار

هیجانااات، تفکاار، و در ایاا  بررساا  نیاای  ونکااا  شااودازدیاااگاه سااا اار م اازی نیااز 

ا توجاه باه در دنیاای وناون  با در واقا  قابا  توجاه اسا  در ارتبا اات گواغ و ررهنا  

رشا روزارزون رنااوری ا لایاات، در قاام  زباان نیاز نیااز باه ناوووری و  لاقیا  اسا  

چنانچاه اراراد باانناا رکار، هیجاان،  و بایا نراه سانا  را نااب  باه بزا  زباان ت ییار داد 

واژگااان چیااا ، باااون تردیااا بااایاری از م ااکلات ارتبااا  ، ورای ررهناا  و گااواغ 

اساا  و در  3درمااان زبااان  یابااا وااه ایاا  همااانونااان ت ییاار م هیجاان  و شاانا   ررااااری 

راردی دیرار اسا    گااپِ بهباودرشاا و ابازاری بارای  ،ینوان ابازار ت ییار ررااارون زبان به

و  ، هاا  نرارنااگان از پااوهی گارار معررا  الراوی زباام زبا توجه باه ایا  ملاگظاات

الرااوی  ینوان بااه (2اگواغزبااو  5زباهناا ، 4، زباهیجااان9های ون )زبااارکرزیرمجمویااه

  اس  مر ر در برقراری ارتبا  واروما

  )زبان به عنوان ابزاری برای ارتباط( 7توانش ارتباطینظریۀ . ۲

( مطاارم شاااه اساا   وی 9193) 8بار توساار هااایمزنظریاار تااوانی ارتبااا   نناااای 

معایااا اساا  باارای برقااراری ارتبااا  ماار ر، ارااراد بایااا داناای و توانااای  لااازم را باارای  

دسا  وورناا  ایا  دانای شاام  ا لایاات لاازم درباارۀ ساا اار دسااوری اسافاده از زبان به

ونا  ممک ، همنوان  سا   با بارا  زباان  و توجاه باه زباان صازیح اسا   پا  از وی 

                                                           
1. willingness to communicate (WTC) 

2. linguistic therapy 

3. cogling 

4. emoling 

5. cultuling 

6. sensoling 

7. communicative competence 

8. Hymes 
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رارد و معایاناا چنانچاه  نااعاا تیاایک ورد( نیز ایا  نظریاه را باه چهاار ب9180ُ) 9 یاو سو

، بایاا ایا  ماوارد را ماانظر قارار دهاا  لاازم باه با دیرران برقارار وناا  موری ربنواها رابط

  انشاوم رارا گررااه  توسار اراراد صاورت نا ودوگااهبه معمولااً ایا  ماواردذور اس  واه 

 :ذور شاه اس ( 9180ی  )ااز دیاگاه ون  و سویک از ای  ابعاد  توریح هر زیردر 

ایاا  تااوانی بااه ورریاا  واژگااان  و دساااوری توجااه دارد و : 3تااوانی دساااوری  9

یبااارت دهااا  بااهایاا  ورریاا  مااانظر قاارار م توجااه بااه  صااز  یااک جملااه را بااا

یاا ساا اار در اباااا بایاا واژه گر ررد بنواها باا دیراران ارتباا  برقارار وناا ادیرر، 

ا در  ااانواده رراگرراااه نااتوان واژگااان و سااا اار مو ایاا   مناسااص را برگزینااا

 ا  نشو

: یعناا  راارد بایااا باانااا چرونااه جملاااتی را بااه یکااایرر ارتبااا  9 تااوانی گفامااان  3

    و  گفامان یا ما  را به  وب  درن وناتا منا ص او  4(دها )اناجام

چاه واا ، در وجاا و باا چاه راردی در رارد بایاا بااناا : 5شناس  زباانجامعه توانی  9

ینوان نموناه، صازب    باهونااو چروناه باا او ارتباا  برقارار م  گاپ مکالمه اسا 

و براساااغ نااو   بااا یکااایرر راارب دارنااا وااردن بااا دوساا ، رئاای ، معاااون و غیااره

، «بلنااا»، «دراز»واژگااان  ماننااا  شااونا ، ولمااات انانااا  م 2منا ااص و باراا 

 مافاااوترساانا ولاا  بااه لزاااو معنااای  نظر م معنااا بااهاگرچااه در واااهر هک« رشاایا»

وار بباارد و ولمااات یااک را در چااه بااارا  و وجااا بااه   راارد بایااا باانااا هاارهاااانا

  وجود ناارد ماراد  صا در صا 

ایا  تاوانی باه راهبردهاای  واه اراراد بارای شارو ، پایاان، اداماه، : 9توانی راهبردی  4

در  یناوان نموناه، ارارادگیرناا، اشااره دارد  باهوار م   ارتباا  باهجها ترمیک و ت ییر

در ایا  هنراام از و ا ناهنرام برقاراری ارتباا  ممکا  اسا  ماوردی را رراماو  ون

                                                           
1. Canal & Swain 

2. grammatical competence 

3. discourse competence 

4. cohesion  

5. sociolinguistic competence 

6. context 

7. strategic competence 
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 ااور همااان» ،«گفاکداشاااک ماا »واربردن یبااارات  ماننااا ا  بااهنااگیرراهبردهااا ماااد م 

واه گوینااه ممکا  اسا   هااانا و غیاره از جملاه راهبردهاای « دان وه  ودت م 

تااا  باارای  ااود داشاااه باشااازمااان و ررصاا  هااا ق ااا  ریااان بااردن ون واربااا بااه

 تر به یاد بیاورد مطلب  را وه ررامو  ورده راگ 

بااا توجااه بااه اهمیاا  ( 9918قااام، ابراهیماا  و  با بائیااان )لااازم بااه ذواار اساا  پیی 

و معایانااا  معرراا  وااردهرا  9 گااانااام تااوانی هیجان، بُعااا دیرااری بااه تااوانی ارتبااا  

لزاااو  بایااا از ،(9180شاااه در نظریاار وناا  و سااوای  )عااا ینوانچهااار بُ اراازون باارارااراد 

صاورت  شایوۀ ممکا گا  و هیجان  نیز باه منا اص توجاه ونناا تاا ارتباا  باه بهااری  

، هرچاه شاکا  ومااری باه لزااو گاا  و هیجاان  میاان گوینااه و بار ایا  اسااغ  گیرد

گیاارد و میاازان یااادگیری و رهااک درن م ااارن از مورااو  شااک  م منا ااص برقاارار باشااا، 

در نظریاار تااوانی ارتبااا   تنهااا برقااراری ارتبااا  و جاوااه ونبنااابرای ، از   یابااااراازایی م 

درمااان  تااوانیتااوان م  ، هااا و اهااا  شن اا  در مکالمااه مهااک اساواساااهبااه  رسایان 

هاای اشااره شااه بارای برقاراری را نیاز در تکمیا  توانی )زبان بارای زنااگ  بهاار( 3زبان 

در ایا  مفهاوم، زباان ما یار واباااه نیاا  بلکاه ما یار مااای  ارتبا  مر ر معررا  نماود  

نرارنااگان براسااغ ساا اار  ،بار ایا  اسااغ  توانا  اود من ای ت ییارات باشااوه م  اس 

 ، زباهیجااان4(و تفکاار در زبااان )شاانا   مفهااوم زبااارکر (،چهااار9م ااز و زبااان )زبااام ز

را  (در زبااان )گااواغ 9و زباااگواغ 2(در زبااان )ررهناا  ، زباهناا 5( در زبااان )هیجااان

بارای تفهایک بی اار پردازناا  هاا در برقاراری ارتباا  مار ر م ونناا و باه نیای ونمطرم م 

 شود پردا اه م  8گانهبه تئوری م زهای سه زیرای  مطالص ابااا در 

 

                                                           
1. emo-sensory competence 

2. linguo-therapeutic competence 

3. brainling  

4. cogling 

5. emoling 

6. cultuling 

7. sensoling 

8. triune brain 
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 گانهمغزهای سهنظریۀ . ۳

م ااز  (،9891) 9لی مااک م ااز در یااک م ااز()سااه  گانهبراساااغ نظریاار م زهااای سااه

و م ااز  9، م ااز لیمبیااک3م ااز  زناااه پیوساااه شااام هااکسااا اار بااهاناااان از سااه 

ا رگرارنااا و هااک  ایاا  سااا اارها باار وااه ت ااکی  شاااه اساا  4وورتک /نئووااورتک 

 قاب  م اهاه اس :  9در شک  ای  سا اار  دهنا ت کی  یک و  را م 
 

 
 (۲07، ص. ۱۳31قدم، ابراهیمی و طباطبائیان، )پیش گانهمغزهای سه .۱شکل 

 

 قااام  م ااز تری و قااایم  تری پااایی  ،شااودم اااهاه م  9وااه در شااک   گونااههمان

سااده مانناا  اسا  واه بی اار گاواغ)م از قاایک(  5یاا م از پاای  ، م ز  زناه)ساقر م ز(

 و میااان اناااان و سااایر موجااودات م ااارن اساا   شااودرا شااام  م  درد، لاارت و غیااره

شااود و من ااول تزلیاا  ابااااا وارد ایاا  قااام  م  ،ویاااا لایااات  وااه از ننااا  م 

ای شایان ذوار اسا  ایا  م از راقاا لارت اگااسا  اسا ، رراارهاای ولی اهگواغ اس   

قاام  ، م از لیمبیاک  هاا را بریهااه دارد و ماائوپ ایمااپ غریازی اسا ر یادگیریپایا بر

  ایا  م از ماائوپ اگااساات و اسا م اارن  پااااناارانو بای  انااان و  اس  م ز میان 

باه اگاااغ باه وماک گارظاه را بریهااه  ول  وویفار تباای  گا   وریوا ف اس  و به

                                                           
1. MacLean 

2. reptilian brain 

3. limbic brain 

4. neocortex brain 

5. posterior brain  
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 وااه ریاار مناااص اناااان اساا ، ق اار جایااا ماا  یااا تری  لایاار م اازیاراااهدارد  تکام 
انازایاا ، برقااراری ارتبااا  ولااام  و زبااان،  ( نااام دارد وااه تفکاار)م ااز جایااا 9نئووااورتک 

  نیاا  9189لی ، )ماک اسااالاپ و گا  مااائله و ررایناا یااادگیری پیچیااه بریهااۀ ون اساا 

 ( 9918ابراهیم  و  با بائیان، قام، در پیی

، زبااارکر مرباااو  بااه قاااام  نئوواااورتک ، گانهم زهااای ساااه براساااغ ساااا اار 

  مربااو  بااه قااام  لیمبیااک و زباااگواغ مربااو  بااه قااام  م ااز هناازباهیجااان و زبا

توانااا از م  و چرااونر  برقااراری ارتبااا  بااا دیرااران ا  بنااابرای  زباااننباشاا زناااه م 

 ۲هاای م ازگانه، وشانای  باا لو م زهاای ساه ارازون بارررس  شاود  عا ببُ چهارجانص ای  

ها ونناااه اساا  وااه در ادامااه باااانهااا نیااز در برقااراری ارتبااا  ماار ر ومکو وااارورد ون

  شودپردا اه م 

 و کارکردهای آن های مغزلوب. ۴

اباااا م از های  اسا  واه هار یاک دارای واارورد م ن ا  هااانا  م ز شام  قاام 

بارای انجاام  روقاان رساا لایار نظر م شاود واه باهتیاایک م  4تزااان و  9 روقانبه دو لایر 

تاوان رعا  و تر اسا  و باا ایا  قاام  م وارهای  ماننا  با  ناوار م ازی قابا  دساارغ

 تزاااان  م اازگیری واارد  قااام  اراااا را اناااازهانفعالااات  وااه باار روی وااورتک  اتفاااب م 

تاوان   پا  از ون م رساانظر م باهتر غیرقابا  دساارغ اسا  واه اری م ازهای  اوالایه

لااو  و  9یساارلااو  پاا  ، 2ایلااو  وهیانااه ،5پی ااان  م ااز را بااه چهااار لااو  )قااام (

 قاباا  م اااهاه اساا  3در شااک   واروردهااای ونااانبااا همااراه  تیااایک واارد وااه 8گاااه گیج

    (1300، 1)اورواپ
 

                                                           
1. neocortex 
2. lobes of brain 

3. cortical 

4. subcortical 

5. frontal lobe (PFC) 

6. parietal lobe  

7. occipital lobe 

8. temporal lobe 

9. Overwalle 
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 ۱و کارکردها های مغزلوب .۲شکل 

 

، مربااو  )پی ااان ( قااام  جلااوی م ااز شااود،م اااهاه م  3وااه در شااک   گونااههمان

و تجزیااه و تزلیاا  در ون اتفاااب  گرواا  اساا  و گیری()ت اامیک بااه تفکاار، گارظااه، رراااار

اساا   بناای  دادنو انجااام وااردنلم ،   قااام  مرواازی ساار مربااو  بااه زباااناراااام 

مربااو  بااه قااام  پ اا  م ااز  )رصاااوردن و دیااان تجربیااات گرشاااه( دیااااری اناااان

، اری، بناای مربااو  بااه شاانیاهاساا وااه نزدیااک گو  اساا  و قااام  وناااری ساار

وااه راارد هنرااام   ،بنااابرای  (3001)اورواپ،  اساا  وردن()دریاراا  یااادگیری و اگااسااات

بااه بناای دیااااری )قااام  پ اا  م ااز(  ننااا  ولمااه ون ینااا،بای را در ماناا  م ولمااه

ی هیجاناات قارار گررااه اسا   در ونجاا م از جاااجو رود و در زیار ایا  قاام  بنام 

چااه ون ولمااه دارای ونااا وااه ویااا ون ولمااه را پاایی از ایاا  دیاااه یااا نایاااه اساا  و م 

بااه قااام  پی ااان  م ااز  نظاار باارای تجزیااه و تزلیاا  ولماار مااورد   ساا، ،ساا معنای 

م ااز  روقاان  باه بنای   در پایاانشاودبررسا  م ولماه و معناایی در بارا  ون رود و ما 

   رودینوان مثاپ نوشا ( م برای انجام دادن )به

 زبامغزمعرفی الگوی . ۵

اصال    مقاا ساهوه اشاره شاا، براسااغ ساا اار م از، م از انااان شاام   گونههمان

( 909، ل، 3030قااام )پییبنای بر باات ایاا  دساااهاساا  وااه چهااار لااو  گااااق  و 

                                                           
1. http://www.macmillan.org.uk/_images/Brain-lobes-functions-labelled_tcm9-155258jpg 
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شناساا  اصااولاً در زبان»اساا   ه اساا   وی معایااابااه نااام زبااام ز را مطاارم نمااودالرااوی  

، 3واژه، سااا  9شناساا بااه واا  اساا  )وا  ءزبااان را از مناااور منالااف وااه یموماااً از جااز

امااا  ،«ونناااو غیااره( بررساا  م  2، تزلیاا  گفامااان5، واربردشناساا 4، معناشناساا 9نزااو

الروی زبام ز اشاره باه نماود زباان در م از دارد و اینکاه زباان در م از چروناه تجلا  پیااا 

از وا  واروردهاای م از و توانناا م وردن  اود اراراد در صازب  ،یبارت دیرارباهونا  م 

برقارار ونناا  منا اص سا اار مرباو  باه ون اساافاده ونناا تاا باوانناا ارتباا   اوب  را باا 

زبااان و تفکاار، زبااان و بااه مباااگث  ماننااا  دادنتوجااه بااه اهمیاا  در ایاا  الرااو بااابنااابرای ، 

یااک از ونااان در سااا اار م ااز  گااواغ، زبااان و ررهناا  و جایراااه هاارهیجااان، زبااان و 

، )نمااود هیجااان در زبااان( ، زباهیجااان)نمااود رکاار در زبااان( مفاااهیم  ماننااا زبااارکر

شااونا مطاارم م  )نمااود ررهناا  در زبااان( و زباهناا غ در زبااان( ا)نمااود گااوزباااگواغ 

 قاب  م اهاه هاانا: 9در شک  وه 
 

 
 های آنیرمجموعهالگوی زبامغز و ز .۳ شکل

                                                           
1. phonology 

2. morphology 

3. syntax 

4. semantics 

5. pragmatics 

6. discourse analysis 



 سوممطالعات زبان و ترجمه                                  دورۀ  پنجاه و سوم،  شمارۀ                                                       90 

 

 تاااوانمااا  الراااوی زباااام ز براسااااغ»( معایاااا اسااا  909، ل  3030قاااام )پیی

 را زباان از منااجم  و مافااوت ت اویر و وارد جاااجو زباان در را م از ولاانِ واروردهای

 های الرااوی زبااام ز و وااارورداز زیرمجمویااه هاار یااکدر ادامااه بااه تعریااف «  داد ارائااه

 شود: در برقراری ارتبا  مر ر پردا اه م  هاون

انانااا  واژگااان و ورایاای  بااه ایاا  مورااو  اشاااره دارد وااه :)رکاار در زبااان( زبددافکر

  در گیییا  وساع  نرااه ودما  در گجاک و ونااتولیاا م  افااوترکار م گونااگون،زبان  

دارد و بار اراراد تای یری مافااوت   واژگاانو اناناا  و هار ترویاص  ترویص واژگاان اوسا 

ینوان نمونااه، دو بااه بایااا بااازی ایاا  ترویااص را باارای برقااراری ارتبااا  ماار ر بااننااا  ونااان

واژگاان  باا باار معناای  مثبا  هااانا واه در ترویاص تنهای  باههار دو « و »و « یی »واژۀ 

ماا  رااردا بااا »اسااافاده از جملاار  وننااا بااار معنااای  منفاا  پیاااا م « ییاا  واا »واژگااان  

دهناۀ ن ااان توانااام  «ویکماا  رااردا بااا همااارم ماا » جااای جملااربااه« کوی ااانوم ماا گا 

از واژۀ « همااار»جااای واژۀ باشااا وااه تاارجیح داده اساا  بااه ماارهب  بااودن رااردمیاازان 

باا  بناابرای ،  اسافاده ونا تاا ایا  باار معناای  را باه منا اص نیاز منایا  ساازد«  انومگا »

ایجاااد واارد و از قباااپ ون  گوناااگون یر تااوان تاای ترویااص و ترتیااص واژگااان  مافاااوت م 

رکرشناساا  در رواباار از اهمیاا  بااایار در ایا  راساااا،    وانااایااز نتاوان ذهاا  ارااراد را م 

و اگاار زبااارکر درساا  ت اانیص داده ن ااود، ارتبااا  ماار ری  زیااادی بر ااوردار اساا 

براسااغ شناسا  اسا   در روان 9نظریار ذها بزا  همانناا ایا  مبزا    شاودبرقرار نم 

ارااراد نیااز  های گوناااگون ادران اجامااای  و هیجااان  وااه بااه شاانا  صااورت، ایاا  نظریااه

(  3002، 3ا )وارپیناااپ و لاوی نا، نیای مهما  در رشاا اجاماای  وناان دارهااانا مربو 

درن گالااات ذهناا ، هیجانااات، باورهااا، تمایلااات، نیااات و سااایر  بنااابرای ، نظریاار ذهاا 

 شااودربیااات دروناا   ااود و دیرااران اساا  و از  ریاات رراااار اناااان ن ااان داده م تج

تواننااا مزاویااات ارااراد م  ،باار ایاا  اساااغ  قااام،  با بائیااان و ابراهیماا ، زیرچااا ()پیی

                                                           
1. theory of mind (TOM) 

2. Carpendale & Lewis 
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در م از قااما  وجاود دارد واه مرباو  باه  ذه  و هیجاناات  اود و دیراران را بفهمناا و

    (9914)مزمازاده و  رم  بنادو ،  وان  ررد و دیرران اس  ق ا و نی 

 9ساام  ریلاااوران  ماننااا دوااارتذهاا  بااه ،«رکاار»بااا صاازب  از پروارااح اساا  وااه 

در ایاا  جملااه   رودماا  3«ونک، پاا  هااااکماا  رکاار ماا »معاارو  وی جملاار و ( 9299)

یعناا    شااودمزاااو  م  ، انااااناتفکاار وناا و رااردی وااه اساا  «تفکاار»مااااوی بااا « ماا »

دنباپ ت ییار نرار  و باهبارای برقاراری ارتباا  مار ر بایاا هاک اسا  و و دیرران م رردرکر 

  و بیااانرر گالااات ذهناا  و اساا «اناااانی »بااا براباار  «تفکاار»بنااابرای ، بااود  رکاار دیرااران 

گاااپ سااراپ  دهااا را شااک  م وی وااه اساااغ ادران و یااادگیری  اساا ایماااپ راارد 

 (9198، 9192) 9ویروتاااک و ایاا  سااراپ بااه « ؟ناااونچرونااه رکاار م  ارااراد»اینجاساا  

  دانااا م وااه تفکاار را همرااام و هماااو بااا تولیااا زبااان  گاارددم  شااناغ روغ باارروان

معایااا اساا  و اهمیاا  چرااونر  تفکاار،  (9198) 4نظریاار واسااطهوااردن بااا مطرموی 

نظاار گرراااه شااود، باااور جمعاا  و م ااارن  در 5رراااار اجامااای  رمثابااچنانچااه ررهناا  به

گارارد  بناابرای ، ارتباا  زیاادی میاان ررهنا  جامعار زباان  و زیاادی م ارراد بر ون تای یر 

وجااود دارد وااه  2ی، اباازارر واسااطر اودر نظریاا تفکاارات ارااراد ون جامعااه وجااود دارد 

و  را بااه ررایناااهای یااال  و اگااسااات وااردنماننااا لم  9پااایی  ذهاا  سااطح ررایناااهای

سااازد و رراینااا تفکاار اتفاااب ماارتبر م  غیااره و  لاقیاا ، هااو ماننااا  8ذهاا  سااطح بالااای

، زبااان اباازاری باارای تفکاار اونظاار  زدانااا  ام  «زبااان»اراااا  وی ایاا  اباازار و واسااطه را م 

ینوان نمونااه، واژگااان  وااه یااک بااهتفکاار پیچیاااه ننواهااا بااود   ،اساا  و اگاار زبااان نباشااا

برابار  صاا دارد ممکا  اسا  چناادر ذها   اود « سار»مان ص م از و ای اا  از واژۀ 

  ماارتبر بااا گرراار اوساا ا  و واژگاان زیاارا اباازار زبااان    واژگاان یااک راارد یااادی باشاا

                                                           
1. Descartes 

2. I think, therefore I am 

3.Vygotsky 

4. mediation theory 
5. social behavior 
6. tools mediation 

7. lower-order processes 

8. higher-order processes 
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 ویروتااک ،نظار  وناا بهاار بینای اا  دربنابرای ، زبان ابزاری اسا  واه باه رارد وماک م 

   نااارد و اگار تفکار نااشااه باشاا، انااان نیاانیاز ررد واژه نااشااه باشاا تفکار  چنانچه

و از اهمیاا  زیااادی  وناااواژگااان بااه تزلیاا  جهااان راارد و تفکاار او ومااک م  در واقاا 

 بر وردار اس  

از اهمیاا  زیااادی بر ااوردار  نیااز شاااه، چرااونر  انایاااپ تفکاارمااوارد اشاره اراازون باار

معایاااا اسااا  براسااااغ وارهاااای ، 3وااانی گفاااااری در نظریااار (9195) 9اسااا   وساااا 

تاوان هاا م هاای مافااوت  از ون، تزلی اباا ولماات انجاام دها اتوانام  رارد گوناگون  واه

شاود تاا وار گررااه م اناا واه زباان باهایا  یییااه بوده ارائه داد و در گییی  ریلاوران بار

معایااا اساا  وی  باار ایاا  اساااغ(  9919جهااان را بازنمااای  ونااا )زرقااان  و ا لاااق ، 

سااطح مافاااوت سااه  او، رواز ایاا    دهاااووردن جملااات وااار انجااام م زبانگویناااه بااا بااه

و اذیااان دارد هاار  ونااارا مطاارم م  5و واانی تاای یری 4، واانی منظااوری9واانی بیااان 

و باه  اللفظ  اسا معنا  تزا   ،وانی بیاانمنظاور از   باردارد ای  سه وانی را درای گفاه

  واانی منظااوری، ق ااا و نیاا  گویناااه از یبااارات  اشاااره دارد وااه معنااا و م ااااب دارنااا

دهااا و واانی تاای یری بااه ا ااری وااه جملااه باار روی منا ااص را مااانظر قاارار م ولااام 

گویااا: باااره م ینوان نمونااه، مااادری بااه د ااار  بااه یااکگاارارد، توجااه دارد  بااهم 

باا    اماا د اار «سوساک را بکای»منظاور از گفاا  ایا  واژه ایا  اسا  واه «!  سوساک»

اینجااا »ونااا  واانی بیااان  ایاا  جملااه یعناا  و راارار م و ااا رریاااد م  شاانیان ایاا  واژه

اما منظاور ماادر از گفاا  ایا  یباارت و اا  سوساک باوده اسا  ناه  «دسوسک وجود دار

دادن در مااورد اینکااه سوسااک وجااود دارد  تاای یری وااه ایاا  جملااه باار روی د ااار   باار

  باه می اود  اود دساماادر بناابرای ،  نیاز رارار باوده اسا  ناه و اا  سوساک  گراشاه

شاود واه رکار ناشا  م  امار تفاهمات از ایا ءلاازم باه ذوار اسا  بی اار ساونیاراه اسا   

امااا تاای یری وااه از  ،وناااراارد چیااز دیرااری اساا  و بااا ولمااات رکاار  ااود را منایاا  م 

                                                           
1. Austin 

2. speech act theory 

3. locutionary act 

4. illocutionary act 

5. perlocutionary act 
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پ اا  هاار زبااان  تااوان گفاا م  در واقاا  منا ااص اناظااار دارد ممکاا  اساا  ر  ناهااا 

بااا  و ممکاا  اساا  یابااارد دساا  نم رکااری اساا  وااه گویناااه بااه تاای یری وااه مااانظر دا

 داشاااه ر روی منا ااصبااو بااالعک   گااا  تاای یر منفاا  جملااات  سااوءتفاهمات ایجادشاااه

 باشا 

در را نیااز مطاارم واارد   9«پااااتی یر»نام تااوان مفهااوم  بااهم  ،منظااور و تاای یر اراازون باار

یواقاص  مهاک اسا   اینکاه رارد رکار وناا« دیراری»ای  مفهوم تی یر بلناماات و توجاه باه 

دهناۀ ایا  باشاا واه تواناا ن اانواه گااه  م  او پ  از گفا  چاه باوده اسا ولام و تی یر 

چنانچاه بناواهیک پاااتی یر را باا تای یر ماوردنظر وساا    زبارکر درسا  منایا  ن ااه اسا 

انای اا ریار باه رسایان باه  واسااه م در وانی گفاااری  رارد توان گف میایاه ونیک، م 

ماات اسا  یعنا  در ون لزظاه ممکا  اسا  مزیات شاود ووتاه ز ناو اوی  و تی یر ماانظر

در جملار راوب و اا  سوساک ماانظر باوده واه مزیات ن ااه اسا   گااپ در ون  یا  یار 

لزظه ممک  اس  ماادر  اود بارای و اا  سوساک اقااام وارده باشاا اماا در گای  رراا  

ای د اار باه ظاهلزااو پاااتی یر در چنای  لزز  ورده و بر زمای   اورده اسا   باهپایی لی

جاای وناا واه واا  باهانای اا و  اود را سارزنی م اسا  م   دیرری وه هماان ماادر

شکاا  و تاا پاای ماادر  نم  ررار وردن  ود  بارای و اا  سوساک اقااام وارده باود

اساا  و وی دربااارۀ یملکاارد  شااود تاای یر رراااار راارد بلناماااتوااه م اااهاه م  گونااههمان

شااود گاااپ راارد ر بی ااار در مااورد یملکاارد ساابص م ایاا  تفکااانای ااا   ااود بی ااار م 

یا باا شاود و وی ررااار  اود را برگااص ون ت ییار دهاا  بناابرای ، باه ت ییار ررااار   و 

ماات و در وانی تای یری، رسایان باه  واسااه در ووتاهصاورت ولا ، بهشاود  نیز منجر م 

پااردازد و امااات م در لزظااه مااانظر اساا  امااا در پااااتی یر راارد بااه تاای یر یملکاارد در بلن

« دیرااری»و «  ااود»، زبااارکر، تعاماا  باای  در واقاا گیاارد  نظاار م  راارد دیرااری را نیااز در

گیاارد و اگاار ایاا  هااا تعااادپ برقاارار باشااا، ارتبااا  ماار ر شااک  م اساا  وااه اگاار میااان ون

 یابا  تعادپ شک  نریرد ررد به ها   ود در مکالمه دس  نم 

                                                           
1. postlocution 
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ماا  اگااااغ »بااا گفااا  جملاار  9ریربااک (: )هیجااان پ اا  یبااارات زبااان زباهیجددان 

وااه بااودن اناااان را منااو  بااه تفکاار  (9129)بر لااا  دوااارت  3«ونک، پاا  هااااکماا 

 تواناا بااون غارااماا نم  ،تواناا بااون رکار غارا بناورددانا، معایا اس  وه انااان م م 

اسااغ، وی  ایا  یعنا  اگار انااان غارا نناورد رکاری وجاود نااارد  بار وردن رکر ونا  

معایااا اساا  هماار ماااائ  زناااگ  اناااان تفکاار نیااا  و یااوامل  ماننااا اگااسااات و 

نیااز باار ایاا  ( 3009 ،4191) 9نیااز در زناااگ  او نیاای پررنراا  دارنااا  داماساایوهیجانااات 

معایاا اسا  یوا اف و هیجاناات بار باا مارتبر دانااا  م از و اراده گرارد و امر صزه م 

هااای رکااری نیاااانا وااه ها ماشاای یعناا  اناااانگرارنااا  ت اامیمات ارااراد تاای یر زیااادی م 

وااه دارای  دانااا های یااا ف  تااوان ماننااا ماشاای هااا را م اگااااغ نیااز دارنااا بلکااه ون

بر ایا  بااور اسا  واه یا فاه بنای مجزایا  از م از انااان یاا  ارد  او هاانا   نیز تفکر

  و در م ااز اساا تر از  اارد اناااان  اساا  وااه جایراااهیاو نیااا  بلکااه سااطز  پااایی 

  بنااابرای ، شااودای م هااایی دچااار م ااکلات یایاااهگیریباااون یا فااه،  اارد در ت اامیک

هماراه باا هیجاان باشاا و ایا  تفکار  او  واار وناا گامااً بایاا   رکاراگر ررد بنواها 

باشاا  البااه لاازم باه  نیاز چاشان  تفکار وی توانا  و  ت میک بریرد واه هیجاانرردی م 

اساا  وااه معایااا بااود باارای ( 9129)ذواار اساا  ایاا  گفاااه بر لااا  نظاار دوااارت 

بایااا توجااه داشاا  باارای برقااراری وردن تفکاار بایااا هیجانااات را نادیاااه گرراا   پررناا 

تااوان میااان دوگاناار هیجااان و تفکاار  اار و اایا و ایاا  دو را از یکااایرر ارتبااا  ماار ر نم 

تاوان شااها شاان میازان هیجاان م   ایایااد باود واه باا ومرن تاوان بار ایاو م  جاا ورد

 سیو  تفکر نیز بود  

قااام و بار توساار )پیی، مفهااوم زباهیجااان نناااای بااا توجااه بااه مااواردی وااه ذواار شااا

در زبااان  وااه راارد اسااافاده  معناساا  وااهبای  ابراهیماا ، زیرچااا ( مطاارم شاااه اساا  و

واژه لزوماااً منظااور از هیجااان در اینجااا  ونااا، هیجااان وجااود دارد )مثباا  یااا منفاا ( م 

تواناا در بارا  هیجاان مثبا  یاا منفا  نیا   منظور از هیجاان ایا  اسا  واه یباارت م 

                                                           
1. Feuerbach 

2. I feel, therefore I am (Sentio, ergo, sum) 

3. Damasio 



 95                                                                   ینیی ون در برقرار  و بررس« زبام ز» یالرو  معرر 

 

  دتوانا بااز یاا باااه شاود و گااپ اراراد  او  یاا باا شاوایجاد ونا و براساغ ون رضا م 

نظااام ساام   شااود، گفامااان را بااههنرااام  وااه هیجااان وارد یااک مکالمااه م  در واقاا ، 

دهااا و یکاا  از وجااوه ایاا  نظااام یااا ف ، قاابط )ر اااره( و بااار یااا ف  سااوب م 

قاباا  توجااه ایاا  اساا  وااه چنانچااه در  رنکااا  (9985)گااااره( گفامااان اساا  )شااعیری، 

ای قاابط گفامااان  بی ااار باشااا، هیجانااات و گاا  و ادران ون بی ااار اساا  و در مکالمااه

، ابراهیما ، شاعیری قاام)پیی شاودمیاب  گااارۀ باایار بالاا بایا  گ اایی در سان  م 

  ، زیرچا ( و در  ان

وجااود  3(یروناا ب) و هیجااان رکااری 9(دروناا ) از ایاا  منظاار دو نااو  هیجااان  ودوااار 

در انااا و نیاای ایاا  دو ومو اهاز مزاایر بیاارون  وماارور زمااان بااه وااه ارااراد ونااان رادارد 

دروناا ، هیجااان در ذات وجااود دارد و /  در هیجانااات  ودوااارقاباا  توجااه اساا  مکالمااه

ونااا و نفاا  ایجاااد م اراااا ماننااا درد وااه در ذات  ااود هیجااان ماتوماتیااک اتفاااب م 

وردن وماا  ماننااا ومااک  اراااا  هیجانااات رکری/بیروناااتفاااب م   ودوااارگاااه و ودونا 

ایا  ناو  دسا  ومااه اسا   بناابرای ، همارور زماان از مزایر بیارون باد و باهرکر نیااز دار

  :ررهنر  تیایک شودمیانرردی و توانا به دو دسار میانم هیجان 

تواننااا ر م ررهنر : هیجانااات از ررهنراا  بااه ررهناا  دیرااهیجااان رکری/بیروناا  میااان

تواننااا هااای گوناااگون م باارای واژگااان مافاااوت باشاانا و واژگااان مافاااوت در ررهن 

نجاا  اساا  و « ساا »  در ررهنراا ،ینوان نمونااهبااهتولیااا هیجانااات مافاااوت نماینااا  

ونااا، از نااو  منفاا  اساا   در هیجااان  وااه باارای اغلااص مااردم در ون ررهناا  ایجاااد م 

شاود و گاا  ممکا  اسا  باه او وااا  و  م سا  یضاو  اانواده مزااررهنر  دیرار، 

شاود و نظار گررااه م  در ایا  ررهنا ، سا  همن ای  ودما  در در واقا نیز تیایک شاود  

، نماااد  اارد« ج ااا»یااا در ررهناا  غرباا   هیجااان ناااب  بااه ون نیااز از نااو  مثباا  اساا  

اسا  و هیجاان و نزا  اماا در ررهنا  ایرانا  ایا  پرنااه شاوم  اسا ،و ییلانیا  دانای  

                                                           
1. automatic emotion 

2. deliberative emotion 



 سوممطالعات زبان و ترجمه                                  دورۀ  پنجاه و سوم،  شمارۀ                                                       92 

 

 شااوناپاا  بایااا دقاا  واارد ولمااات  وااه در مکالمااات اسااافاده ماا  ونااا نفاا  تولیااا م م

   وننا مافاوت  در ارراد ایجاد م  و هیجانات بنای نیز تی یراتلزاو ای  دساهبه

توانااا مافاااوت م از رااردی بااه راارد دیراار رردی: هیجانااات هیجااان رکری/بیروناا  میااان

دوسا  نااشااه باشاا و باا شانیان ایا  « میراو»راردی ممکا  اسا   ،ینوان نموناهباشا  به

   غارای ماورددهاا و در میابا  راردی دیرار ممکا  اساواژه هیجان منف  به او دسا  م 

بناابرای ، اراراد باشا و باا شانیان ناام ون هیجاان مثباا  باه او دسا  باهاا   ا  میرویلاقه

مافاااوت  را تجربااه  ار هیجااان باا مافاااوت بااااه بااه هیجانااات گوناااگون ناااب  بااه واژگااان،

، هیجانااات ناااب  بااه باار ایاا  اساااغهااا دارنااا  وننااا و تفکاار مافاااوت  ناااب  بااه ونم 

ینوان نمونااه، رااردی ممکاا  اساا  بااا اتفاااب باشاانا  بااهواژگااان مطلاات نیاااانا و ناااب  م 

ا  او  گررااه و در ماایر بهااری پایی بارود و راردی ممکا  اسا  باا ایا   لاب زنااگ 

ا  دگرگااون شااود و سرنوشاا  باااتری باارای او رقااک بنااورد  بنااابرای ، گ اتفاااب زنااا

اگرچااه دارای هیجااان منفاا  اساا ، « لاااب »شااود  ااود واژۀ وااه م اااهاه م  گونااههمان

تاوان نااب  باه ایا  ناابی  را م   برای رارد اوپ ممکا  اسا  تولیاا هیجاان مثباا  وناا

 واژه در دو بار  مافاوت م اهاه ورد  

م ااز  جهااان درون واژه، جهااان بیاارون وجهااان وااه میااان ونجااای   از ،باار ایاا  اساااغ

تااوان قااارت واژگاان و تاای یرات  وااه باار ارااراد نم  (،3098، 9)اوساایچرو ارتباا  وجااود دارد

بااا درگیروااردن توانااا واژه ماا وااه ا معنبااای   شاامار وورداهمیاا  بهوااک گاارارد رام 

دهناااۀ وااه ایاا   ااود ن ااان ونااارا مافاااوت  راارد جهااان بیاارون، هااای ماارتبر م ااز ااامق

قااام، ابراهیماا  و )پیی قااارت و اهمیاا  مراقباا  از واژگااان، ت ااورات و تفکاارات اساا 

ترشااح اسااافاده از واژگااان مثباا  منجاار بااه بایااا توجااه داشاا  وااه    (9918 با بائیااان، 

در   و غیااره 4توساای اوا  ،9، سااروتونی 3ماننااا دوپااامی  رووو شااادی هااای مثباا هورمون

هااای منفاا  انریااز تولیااا هورمونو در میاباا  اسااافاده از واژگااان منفاا  و غک شااودم م ااز 

                                                           
1. Ó Siochrú 

2. dopamine 

3. serotonin 

4. oxytocin 
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توانااا تمروااز چناااان  بااا تولیااا اسااارغ و ارااطرا  راارد نم  ا ووناام  9ماننااا وااورتیزوپ

  (9918قااام و مییماا ، راااران ، پیی   با بائ 9911قااام و ابراهیماا ، )پیی داشاااه باشااا

وقااا  وشاازاپ » ،«؟ ااوای بعااا گاار  باازنیکم » ،«؟ه باااماداماا» ،«؟ ااوب »جملااات  ماننااا 

و غیااره از م ااادیت توجااه هیجااان  در زبااان  «رکاار واانک امااروز تااو مااود نیاااا » ،«شااام

 ااود بااه گاا  و هیجااان منا ااص  دهااا وااهن ااان م  هاااانا وااه گویناااه بااا ووردن ونااان

 ونا م توجه 

گوینااا  تااالی  م ماااور  ونااا و دیرااران بااه اقااوام رااردی رااوت م  در بااارا  دیراار،

نظاار بریااریک، پاا  گاااپ راارد بایااا بااا ایاا   دادن درمعنای تااال چنانچااه تااالی  را بااه

ونناا ممکا  اسا  شود  اماا یباارات  واه اراراد در ایا  بارا  اساافاده م ماایا دادن تال 

 ااونااا او را رگماا  ونااا، اناااان  ااوب  بااود  جااایی »گوینااا مافاااوت باشااا  بر اا  م 

  چنانچااه «زود بااود، گیااف شااا،  یلاا  جااوان بااود»گوینااا ر اا  م ب و «در به اا  اساا 

تجربااه  واهنااا واارد  در  را هیجانااات مافاااوت  ،ایاا  دو جملااه را ب اانونا ماااور  ااانواده 

و غیاره هیجاان وناان « به ا »، «انااان  او »اول  ممک  اس  باا شانیان یباارات  مانناا 

زود رااوت »، «شااانگیف»ماننااا از نااو  مثباا  باشااا امااا در باراا  دوم بااا شاانیان یبااارات  

ونناا و دا  وناان تاازه  واهاا شاا  بناابرای ، باا و غیاره هیجاان منفا  را تجرباه م « وردن

و نیاااز اساا   تااوان هیجااان مثباا  یااا منفاا  در ارااراد تولیااا وااردیبااارات زبااان  م 

لااازم بااه ذواار اساا    نمااود شناساا  واارد و هیجااان پ اا  ایاا  یبااارات را شناسااای هیجان

یک تااوان دیااا واااامها از ایاا  بااا  قابلیاا  بااایاری دارد  م المث یااران و راار ادبیااات ا

ونااا  از هااا هیجااان مثبااا  تولیااا م ونااا و در ونها گاااپ ارااراد را  ااو  م المث از راار 

بایاا توجاه داشا   وارد تاوان در مکالماه اساافاده وارد و گااپ اراراد را  او  ها م همان

تااا  اساا  و بااازی هیجااان  بااازی تفکاار و انای ااه اساا بااازی هیجااان   ،وااه بااازی زبااان 

هاااا در ارتباااا  از چناااان اهمیاااا  زباهیجانارااارادی زنااااگ  ساااالم  را تجرباااه ونناااا  

و تفااایر  9سااازیبر وردارنااا وااه باار درن و شاانا   ارااراد ناااب  بااه یااک پایاااه، مفهوم

هنااا و دررهنراا  ونااان تی یرگرارنااا  یعناا  هیجانااات واژگااان بااه شاانا   اناااان جهاا  م 

                                                           
1. cortisol 
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شاانا ا  هیجانااات را تااوان در بررساا  زبااان ارااراد جامعااه و تعاملااات ونااان نیاای رواننم 

  ، زیرچا ( م، ابراهیم ، شعیری و در  انقاپیینادیاه گرر  )

از زبااان اشاااره دارد وااه   سااا اارها و یبااارات»بااه  :(مااااار در زبااان )ررهناا  زباهندد 

زباان  یاانم یهدوساو ررابطا ۀو دربردارناا دهناا قاوم را ن اان م یاک  نما و شمای ررهنرا

، 9919قاام، )پیی« جامعاه باشاا یاکررهنا   یاانررنما تواناا زباان م یعنا   نااو ررهن 

هاا نیاز پا  تاوان باه ررهنا  جامعار ونوردن اراراد م وه از دپ صازب  معناباان ،(49ل  

جامعاه، ررهنا  گااوک بار   گاما  ا لایاات ررهنرا  قطعاات زباان  بررسا یت ر از و برد

پاوه ارران باایاری نیاز پیارو رابطار   وارد یای تب   وبباه یازرا ن و تفکار وناان ون جامعه

هاا یزتری ِ ونبرانرچاالیاناا واه از های ماعاادی مطارم وردهمیان زباان و ررهنا ، رررایه

شاااره ( ا3004، 3یاااب ژاناا  و ن یاا ،نیاا  در ( )9152) 9ور -یرساا،ر تااوان بااه ررراایم 

وجااود دارد و  هاار ملاا زبااان و ررهناا   یااانم  تنرااانر ررابطااد  ونااان اذیااان دارنااا واار

زبااان باار ایاا ،  اراازون باار  گاارارد ا اار م نیااز زبااان باار  اارز رکاار ارااراد یاات ر ررهناا  از

شاانا   یااادات و ررهناا  مااردم  باارایاساا  و  یرگاارارتی نیااز  رراااار ارااراد  یریگشااک 

 ( 9189، 9)لیکا  پردا  ها زبان ون یبه واواو توان جامعه م

 باار 2ماایک ررهنراا مفهااوم وردن بااا ینااوان 5ژن  ود ااواهدر واااا   (2919) 4داووینااز

و ررااار جریاان  تاوانررهنا ، م یناوان  ردهباهوناان از  ریات بررسا   اس  واه باورای  

هااای بنیااادی از نظاارات، نمادهااا و ونی ی  واارد  زیاارا ونااان واگاااساارا در جامعااه برر

تواننااا از شن اا  ررهنراا  هاااانا وااه از  ریاات گفاااار، نوشاااار، رراااار و ودا  رسااوم م 

، قااام)پیی اساا « زبااان»و یکاا  از مااایرهای ایاا  انایاااپ یابنااا بااه شاانص دیراار انایاااپ 

 تااوان گفاا  هنجارهااا،ولاا  م   وربااه  ، زیرچااا (و در  ااان میاااان ، ناج ابراهیماا 

هااای ررهنراا  ون شااک  کیباورهااا و رراارهااای ماااااوپ در یااک ررهناا  براساااغ م

                                                           
1. Sapir-Whorf 

2. Ji, Zhang, & Nisbett  

3. Lakoff 

4. Dawkins 

5. selfish gene 

6. cultural meme 
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رود و تای یر زیاادی در باه ناا  دیرار ما   گیرد وه همچاون ژنا  قابا  انایااپ از ناالم 

واه ررهنا  اراراد  داناا  9تاوان وااهای رراااریهاا را م سرنوش  اراراد دارد  یعنا  میک

در ایاا  میااان چنانچااه ایاا  واااهای ررااااری  ااو   ( 9181)داووینااز،  دهنااارا توراایح م 

 اواهیک باود  3ررهنر باشنا، ارراد سالام  اجاماای  و روانا   واهناا داشا  و شااها باه

و چنانچااه واااهای ررااااری، نادرساا  و نابهنجااار باشاانا، ارااراد ون جامعااه از ساالام  روان 

هاای ویاهمجم رباه هما ی سارا باا در  اوپ زماانوماری بر اوردار هااانا واه ایا  امار 

 9گلااا (  9919قااام، شااود )پیی ب ااری م ربایاا  ونااای رونااا توسااع  ،و اناااان  ررهنراا

( ینااوان 9821) 5نبااو  ورا ااا را مطاارم واارد و در واااا   4ناادیبااهمفهااوم  9889در ساااپ 

شااود  او معایااا بااود بااا واارد هااو  ار اا  اساا  و از والااا یااا پااار بااه ررزنااا منایاا  م 

های ژنایکاا  یااک نااااد هااای وتاا  بهبااود و ساارمایهن، نااا ناااادی و اصاالام نااااد اناااابااه

ررهنر  نیاز باه و زبان باهمفهاوم ایایااد داشااه باشایک، دو یابنا  چنانچه باه ایا  ارزایی م 

هاای ساالک هاا باا ژنهاای معیاو  و جاایرزین  ونپریر اس  و اراراد باا شناساای  ژنامکان

و جامعار ساالک ایجااد  و زباان  گاام بردارناا ، رراااریتواننا در راسااای تعاال  ررهنرا م 

  ان، زیرچا ( قام، ابراهیم  و در پییقام و ابراهیم ، زیرچا   پیی) وننا

-ساا،یر 2وااردن رابطاار زبااان و ررهناا ، ررراایر نااابی  زبااان وااه بااا مطرم گونااههمان

نیاز باود   9تاوان قائا  باه وجاود ناابی  ررهنرا وناا، م به ذه   طور م  (2915) ور 

تااوان گفاا  هاار و ااوری ررهناا   ااال  ااود را داراساا  وااه باار م ، باار ایاا  اساااغ

و بایاا باه ایا  ررهنا  در هار  گاراردرراارهای ونان )ایاک از زباان  و غیرزباان ( تای یر م 

پاریر اسا  ینوان نموناه، زباان رارسا  زباان  سای اپ و انعطا باهو وری اگاارام گراشا   

دهااا  بنااابرای ، گیری در ولااام را م و اجااازۀ گاار  راامیر اوپ شاانص و گاار  نوباا 

پرهیزی وجااود دارد و رایاا  در زبااان رارساا  قاباا  در ررهناا  ایراناا  زباهناا  رردیاا 

                                                           
1. behavioral codes 

2. eucultuling 

3. Galton 

4. eugenics 
5. hereditary genius 
6. language relativism  

7. cultural relativism 
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  در زبااان وااه در زبااان انرلیااا  وجااود رایاا  الزاماا  اساا  گاار  اساا  در صااورت 

  Iرایا اماا در زباان انرلیاا  چنانچاه « م  غارا را  اوردمغ غارا را  اوردم»رارس  جملر 

 باری تباای  باه جملار  گار  شاود، جملار« ما   اوردم»انرلیاا   معادپ I ateاز جملر 

هااای دهااا و جاازو زبانو ایاا  زبااان اجااازۀ گاار  رایاا  را نم  امااری  واهااا شااا

پرهیزی در جامعاار ایراناا  ، زباهناا  رردیاا ییاا گی درشااود  مزاااو  نم  9راامیرانااز

تیویااا دارد و در  ایرانیااانمزوری و باار ارتبااا  اساا  3گرای دهناۀ ررهناا  جماا ن ااان

قاام، )پیی و منی ا  وناان اسا  9دهناۀ ررهنا  رردگرایا زبان انرلیا  گفا  رایا  ن اان

منجاار هااای گوناااگون بااه برقااراری ارتبااا  ماار ر هااا در زبانشناسااای  زباهن   (9919

انجامااا  چنانچااه رااردی ررهناا  هااا بااه شکااا  ارتبااا   م شااود و یااام شناسااای  ونم 

هااای مربااو  بااه ون را ن ناسااا، اگاار در رواباار  ااود از گرای  ایرانیااان و زباهن جماا 

او گا   وشااینای دسا  ننواهاا وراور اساافاده وناا، باه منا اص رمیر اوپ شنص به

 ،گریزیگریزی، صااراگ هااای مااائولی زباهن   گیااردو ارتبااا  موراات صااورت نم  داد

هااای  از جملااه زباهن  پرورییااام ایاماااد و م ااادیت زیاااد قاااک، سااکوت ،گریزیشاار 

هاا رراارهاا را و از  لااپ ون قارار داد ماانظرهاانا وه بایاا در مکالماه باا ایرانیاان وناان را 

هاا باه ررایناا شناساای  ایا  زباهن لاازم باه ذوار اسا    تزلیا  نماوددر رابطه با دیرران 

 وننا  ارراد نیز ومک م  4شاناجامای 

  از ایا  منظار، گاواغ یعنا  گا  در زباان مهاک اسا  :(در زباان )گاواغ زباحواس

 را بااهارااراد وااه دنیااای ریزیکاا  و اجامااای   دانااا هااای ا لایااات  تااوان واناپرا م 

 و باار رراارهااای )ولااام  و غیرولااام ( ونااان تی یرگاارار هاااانا سااازنایکااایرر ماارتبر م 

 ریاات  ارااراد تمااام  ا لایااات را ازبااه یبااارت دیراار، (  3092، 5)روباا ، رورناا  و بناااار 

بهااار  وار گرراااه شااونا،تر بااهرااراد دقیااتوننااا  اگاار گااواغ اگااواغ  ااود پاارداز  م 

دساا  تری از شاارایر بهوارااح ریاراا  وننااا و تفکااراز مزاایر د را تواننااا ا لایاااتم 

                                                           
1. pro-drop languages 

2. collectivism 

3. individualism 

4. socialization 

5. Rouby, Fournel, & Bensafi 
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اراراد  معایاا اسا  3اا باا مطارم واردن هاو  گ( 3009) 9مبااردال ( 3009وورنا )اُواانر، 

چراونر  ت ییار گاواغ و ایا  هاو   گوینااشایوۀ  اصا  پاسا  م داد گا  باهبه درون

  ااباا اساافاده از هاو  گ واقا در   دهاابرای تطبیت با مزایر و اراراد دیرار را ن اان م 

بااا توجااه بااه نیاای  رو،از ایاا    تااوان ماار رتر یماا  و سااایری  را نیااز بهااار درن وااردم 

و هااو   9هااو  هیجااان  ادغااام دو و گااواغ و هیجانااات در برقااراری ارتبااا  ماار ر

( 9115) 5گلماا   از نظاار بااود نیااز 4گااا تااوان قائاا  بااه وجااود هااو  هیجااانم  ،واغگاا

دادن بااه  ااود، شاانا   هااا، انریاازههااو  هیجااان  داناااا  هیجانااات  ااود، مااایری  ون

 تااوانگااا  را م بنااابرای ، هااو  هیجان جانااات سااایری  و ونااارپ رواباار اساا  هی

نظاار گرراا   در  هیجانااات  یوااردن و مااایر گراری، مااانیاورتوانااای  ت اانیص، برچاااص

و شایااااه،  قااام)پیی رگاارار هاااانایرد تی و باار رراااار راا شااوناوااه از گااواغ ایجاااد م 

3099   ) 

 2مفهااوم  بااه نااام هَیَجامَااا ،ارتبااا جنباار هیجااان  گااواغ یطااف بااه اهمیاا  

قااام،  با بائیااان و ناااوری،   پیی3099، وداماااون و شایااااه، قااامپیی))هیجان+بااااما( 

زان ترویاص گاواغ و میااسا  باا تبیای  ایا  مهاک واه ( مطرم شااه 3095 ،قام  پیی9919

چنانچااه وااه  معنابااای  ،گااراردرویاااروی  بااا یااک مورااو  باار نااو  هیجااان ارااراد تاای یر م 

داشااه باشانا و میازان گاواغ بی ااری از وناان در  ئ زیاادتری باا شای رارراد میازان مواجها

ای  مواجهه درگیار شااه باشاا، اگامااپ تجربار هیجاان  و شانا   نااب  باه ون موراو  

توانااا هیجانااات و شاانیان، دیااان یااا لماا  وااردن شاا ء م  نیااز زیااادتر  واهااا بااود

های جهااان هاااا  گوناااگون  در ارااراد تولیااا ونااا و باار میاازان درن و شاانا   از پایاااه

بایااا توجااه  باار ایاا  اساااغ(  3092قااام، جاااجرم  و شایااااه، تی یرگاارار باشااا )پیی

، در ی مثاااپبااراداشاا ، میاازان تزریاات گااواغ بااه ارااراد در رابطااه اهمیاا  بااایاری دارد  

                                                           
1. Lombard 

2. sensory intelligence (SQ) 

3. emotional intelligence (EQ) 

4. emotional-sensory quotient (ESQ) 

5. Goleman 

6. emotioncy 
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و در ارتبااا  بااا  داردارتبااا  بااا وودوااان اسااافاده از گااواغ لمااا  اهمیاا  زیااادی 

چنانچاه گاواغ را باه دو  بناابرای بزرگاالان اساافاده از گا  شانیااری ا رگارارتر اسا   

گااواغ ریزیکاا  )گااواغ  اراازون باار تیااایک وناایک، 3و گاا  ریزیکاا  9نااو  گاا  زبااان 

از اهمیاا  بااایاری  نیااز در ارتبا ااات 9وزن گااواغگااواغ واژگااان  و چناگاناار ماااااوپ(، 

    ها توجه داشاه باشنابر وردار اس  و ارراد بایا در مکالمات  ود باان

ماا  دیااروز » و « صاابزانه  ااوردم  دیااروز ماا»ینوان نمونااه، گفااا  دو یبااارت بااه 

میازان « مانریاز  اوردصبزانه نان سانرک تاازه و پنیار مزلا  گوسافنای در یاک صابح دپ

گاا  شاانیااری منا ااص بی ااار جملاار اوپ در   ونااات  از گااواغ را درگیاار م مافاااو

گاا  شاانیااری، گااواغ دیااااری، بویااای ،  اراازون باارشااود امااا در جملاار دوم درگیاار م 

  مثااال  دیراار دو و جملااه گاااوی گاواغ ولااام  اسا  تواناا درگیاار شاودچ اای  نیااز م 

اسا   جملار اوپ «  ا  واردساری  ماریک پلکاان ترقا  را به»و « ماریک مورات شاا» جملر

اماا باا شانیان  ،ونااای انازای  اسا  واه گا   اصا  را بارای منا اص درگیار نم جمله

گاواغ وناا و جملر دوم منا ص ت اویر پلاه و گروا  بار روی ون باه ذهانی  طاور م 

ت ویرسااازی تااوان بااا میاازان درگیااری گااواغ م شااود  دیااااری و گروااا  او رعاااپ م 

ینوان   بااهشااودصااورت ماار رتری برقاارار م ا واارد و ارتبااا  بهبهاااری باارای منا ااص تولیاا

جای بااه« هاوا گارم اسا »گااوییک نموناه، بارای اینکاه رااردی را ناراگا  نکنایک، باه وی م 

ونیک تاا او گا  بناابرای ، گا  گرواا  را درگیار نما «  پنجاره را بااز وا »اینکه براوییک 

یناصار تاوان ه اهمیا  گاواغ، م ولا ، باا توجاه با  ورباهو هیجان بهاری داشااه باشاا  

 شک  زیر را در برقراری ارتبا  مر ر مهک دانا :

                                                           
1. linguistic sense 

2. physical sense 

3. sensory weight 
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 حواس در برقراری ارتباط مؤثر عناصر مهم .۴ شکل

 

دهاا باا توجاه باه مفهاوم زبااگواغ، ترویاص گاواغ باا ن ان م  4وه شک   گونههمان

، جهاا  و میاازان اسااافاده از گااواغ در 9ومیاازی()گ  هااایکااایرر و چرااونر  ترتیااص ون

هااا بااا هیجااان نیاای مهماا  در برقااراری ارتبااا  دارد و گویناااه بایااا بااه ولااام و ارتبااا  ون

 ها برای تنظیک ولام  ود و اسافاده از واژگان زبان  توجه ویاه مبروپ دارد  ای  مرلفه

 ۳و زبان دگرخواه ۲زبان خودخواهانواع مکالمه: . ۶

هاار دو دارای اهمیاا   5«دیرااری»و  4« ااود»شااا، در یااک مکالمااه ونچااه ذواار  براساااغ

زبااان » انااوا  مکالمااه را بااه دو دسااار تااوانم  ام زبنای زباادساااه  بااتبرهاااانا و 

زبااان  ،تااوانی ارتبااا   وااه بااه ون اشاااره شااا  تیااایک واارد« زبااان دگر ااواه»و «  ود ااواه

بنااابرای  باارای ، اساا مهااک و رساایان بااه ق ااا و نیاا  هااا  تنهااا و   ود ااواه اساا 

، زباان زباان  درماان  اماا تاوانی برقراری ارتبا  مر ر و مورات بایاا رارای ون گاام برداشا 

پاایی از ون بایااا گاااپ  و اساا دگر ااواه اساا   در ایاا  زبااان رساایان بااه هااا  مهااک 

باا وماک باه  در واقا منا ص  و  باشا تاا از  ریات ون بااوان باه اهااا  دسا  یارا   

                                                           
1. sensbination 

2. self-oriented language 

3. other- oriented language 

4. introspection (self) 

5. outrespection (other) 
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شاان ماو  م از گااپ رارد یاباا و باا ولفای نی  م از ارازایی م دیرران دوپاامی  و ساروتو

چنانچااه بنااواهیک اجاازای یااک مکالماار موراات را برگاااص سااطوم شااود  میاباا   ااو  م 

ون را در  ااانواده راارد وااه  باشااا 9زبااان  درنظاار بریااریک، صاازب  راارد بایااا در ابااااا روان

و دارای اشاااباهات  لااازم بر ااوردار باشااا 3پاا  از ون گفاااه بایااا از دقاا   دومااوزم 

در ادامااه، گفااار  وومااوزد دساااوری و غیااره نباشااا وااه راارد ون را در  ااانواده و مارسااه م 

ایا   واه  مفهاوم  لاازم را داشااه باشاا 9هایررد بایا در یای  ساادگ  و روانا ، پیچیااگ 

 بااراینهایاا  راارد بایااا باانااا چرونااه از ولااام در    درشااوددر مارسااه ومو اااه م امار نیااز 

 ایا   4)یاملیا ( تاا نظار او را گاو  ونناا دیراران اساافاده وناا وردنو قاان  یاسازیمایا

نظاار  وااه زبااان  ود ااواه هاااانا و تنهااا راارد را در تااوانی ارتبااا   هااااناسااطوم 

تواناا لایار پنجما  هاک م نظار بریاریک،  چنانچاه بناواهیک دیراری را نیاز در  اما  گیرنام 

 واهااا راارد در قباااپ ونچااه م اساا   یعناا   5پریریمااائولی وجااود داشاااه باشااا و ون 

را  ااو  منا ااص  ااود در ارتبااا  گاااپ اساا  و بایااا تلااا  ونااا مااائوپ ورد دساا  وهب

بنااابرای ، تنهااا  ااود راارد و رساایان بااه  واسااار   او نراار  مثباا  در او ایجاااد وناا ناااو

باه منازپ یکا   ینوان نموناه، راردیباه نیاز مهاک اسا « دیراری»رردی اهمی  ناارد بلکاه 

اسا  و اتااب از ناور مناساب  بر اوردار نیاا   در ایا  شارایر  از اقوام باه میهماان  ررااه

توانااا در واساا   ااود را مااااییک مطاارم وی  باات رودربایاااا  وااه بااا میزبااان دارد نم 

چنانچااه میزبااان «  شااودهااوا چااه زود تاریااک م » :گویاااونااا  بنااابرای ، غیرمااااییک م 

بفهمااا اساا  را   دهناۀ تفکاار پ اا  ایاا  یبااارت زبااان ن ااان وااهزبااارکر ایاا  جملااه 

  تفکار ایا  جملاه ایا  گیاردشاک  م  ارااا و پا  از ون مکالمار مار ررمزگ ای  اتفاب م 

 ااواهیک میزبااان چاارا  را روشاا  ونااا  زباهناا  ون بااه ررهناا  پ اا  اساا  وااه مااا م 

وناا گوناه ت اور م  پردازد و ررد گوینااه باا توجاه باه ررهنا   اود ایایبارت زبان  م 

شاود  پا  زباهنا  وه اگر ماااییک در واسا   اود را مطارم وناا، منا اص ناراگا  م 

                                                           
1. fluency 

2. accuracy 

3. complexity 

4. agency 

5. accountability 
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هااا را روشاا  چرا »جااای بیااان مااااییک گو اساا  و راارد بااهایاا  جملااه زبااان غیرمااااییک

تاارجیح داده اساا  در واساا   ااود را باارای جلااص ررااای  منا ااص غیرمااااییک « ایااون

مثبا  اسا  و رارد ممکا  اسا  ناراگا  ن اود  زبااگواغ  بیان ونا  زباهیجان ای  جملاه

ونااا چاارا  وااه راارد در واساا  م ر گاا  دیااااری اساا  )تاریااک( و زمااان  ون بی ااا

ولاا    وربااهشااود  اراااا و راارد وارد رضااای گروااا  نم م نروشاا  شااود لمااا  اتفاااب 

 و زبااان از شااکل  زبااان، گفامااان اسا  و گفامااان وااربرد، 9شناساا  گفامااان روان براسااغ

بار (  9913)اساکناری،  اسا  وارده پیااا اجاماای  و تاارین  ساا   واه اس  ون واربرد

  در ایاا  نظریااه اگاار زبااان را یااو، وناایک، واقعیاا  ت ییاار پیاااا  واهااا واارد ،ایاا  اساااغ

شاانا ا  اساا  و سااا ااری اجامااای  دارد  ای روانایایاااد باار ون اساا  وااه هیجااان پایاااه

  هااا را در مااوقعیاات ارااراد بایااا یملکاارد و رراااار ونبااردن بااه اگااساابنااابرای ، باارای پ 

 روان در زبااان موجااود اساا تااوان گفاا  در واقاا  م   (9119، 3اگااساا  ساانجیا )بیلیاا 

نیااز  زبااان ررهناا از سااوی دیراار، دارد   درون  ااودتفکاار و هیجااان را در  و زبااان نیااز

های زبااان قااام رساایاه اساا   بر اا  از  ارثبااه های گرشاااه بااه مااا از نااا  وااه هااا 

ررهنر  و اینکاه چرونااه باا راارد میابا  صاازب  مبای  بااررهنر  اساا  و بر ا  مباای  باه

وناایک باار گاااپ او و ت ییاار نراار  او تاای یر بااایاری دارد  بنااابرای ، روان را بایااا در زبااان 

تاااهی  را وااه وشاانای  بااا الرااوی زبااام ز ایاا  راه  پیاااا واارد و ون را بااه دیرااران ومو اا 

    ونام 

 گیریتیجهن. 7

هااای برقااراری ارتبااا  ماار ر و راه اراازون باارباارای برقااراری ارتبااا  ماار ر بااا دیرااران، 

 9 درماان زباانتاوانی باه های راردی )تاوانی ارتباا  (، بایاا رسیان باه ق اا و  واسااه

باه  ، اود ارازون بارواه گوینااه بایاا  معنااباای  ،)زبان برای زناگ  بهار( نیاز توجاه وارد

  ناامنا ص، تفکرات، هیجاناات، گاواغ و ررهنرا  واه وی بااان تعلات دارد نیاز توجاه و

                                                           
1. discursive psychology 

2. Billig 

3. linguo-therapeutic competence 
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   از ایا  منظار،بااار ررهنرا  نیای مهما  دارد وبایا توجه داش  زباان در تولیاا هیجاان 

 ور هاا باا یکاایرر باهها موجاودات  اجاماای  هااانا واه تعاما  اجاماای  مورات وناناان

در درن و رهااک ررویناااهای شاانا ا  و هیجااان  وابااااه اساا  هااا توانااای  ونمااااییک بااه 

وننااا، بهااار در و مورااویات  وااه هیجانااات راارد را درگیاار م  (3002، 9)ولااک و همکاااران

(  از سااوی 3000، 3)اشاانر شااوناتر پاارداز  م و در م ااز نیااز راگاا ماننااا م   ااا ر راارد

  بااه م اااهاه و  باا  ارااراد )میاازان تمایاا 9توجااه هیجااان نظاار داشاا  وااه  دردیراار بایااا 

مزور )توانااای  رهااک و ت اانیص هیجانااات( و غیااره ررهناا  4، ورااوم هیجااان (هیجانااات

 ( 3099قام و شایااه، باشنا )پییای به جامعر دیرر مافاوت م هاانا و از جامعه

صاورت گیارد و گوینااه بایاا  زباان  سانج رو، در مکالماات بهاار اسا  هیجاناز ای  

 ،در واقا رصا ونا تا بااناا ویاا مکالماه را بایاا اداماه باهاا یاا  یار؟  های هیجان  ران انه

تفکاار پ اا  یبااارات زبااان ،  ،از هیجانااات در زبااان )زباهیجااان( بااا معرراا  الرااوی زبااام ز

تااوان باارای م نظاار گااررا  ررهناا  بااوم   ترتیااص و ترویااص گااواغ و درتوجااه بااه 

 :ها اسافاده وردگری و رسیان به  واساهاقنا 
 

 
 گریهای مؤثر در اقناعمؤلفه .۵ شکل

                                                           
1. Völlm et al. 

2. Ochsner 

3. emotional attention 

4. emotional clarity 
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تواناا وه هیجاناات نیای مهما  در روابار دارناا، تای یرات هیجاان  واژگاان م از ونجا 

نظار گررااه شاود واه گوینااه بایاا بااناا در چاه زماان از چاه  در 9باان الاولنا  هیجاان 

جملااات  وااه چنانچااه از معنابااای   واژگااان  بااا بااار هیجااان  مثباا  یااا منفاا  اسااافاده ونااا

واردن ایا  جملاات، ا واه همزماان بارای  نث ناوناا، بایاا باامنف  برای رردی اساافاده م 

در مااایر ارتبااا    پروارااح اساا  وااه از واژگااان بااا بااار هیجااان  مثباا  نیااز اسااافاده ونااا

بایاا  ساالام  روان و  و ونااانیاای مهماا  ایفااا م  بااازی بااا هیجانااات موراات و تی یرگاارار

داناا چاه زماان  در مکالمار  اود جاای باشاا و چاه ناۀ مورات م گویشود  ن ا  ارراد م 

ونااا گفامااان  ااود را براساااغ منا ااص و تلااا  م  زمااان  از ماازام و  نااز اسااافاده ونااا

تنظیک ونا  گاه لاازم اسا  بارای برقاراری ارتباا  مار ر باا منا اص همراام شاا و ساری  

 های ولام  را برگاص منا ص تنظیک ورد گفاه و سایر مرلفه

هااای هیجااان  در ارتبااا  مااااییک بااا میاازان درگیااری واونی بایااا توجااه داشاا  وااه 

 های گااا توجااه بااه ساابک (  بنااابرای ،3099قااام و شایااااه، گااواغ هاااانا )پیی

 3و  باات مفهااوم نااابی  گااا  نیاای مهماا  در برقااراری ارتبااا  دارناااارااراد ترجیزاا  

   ارااراد را ناااب  ونااا و توانااا شاانا(، گااواغ م 3092قااام، جاااجرم  و شایااااه، )پیی

در ، وگااه  از هیجاناات  واه بار ایا  اسااغ  واقعی  دنیای وناان را تزا  تای یر قارار دهاا

قاام ویناا نیاز در یاک رابطاه مهاک هااانا )پییوجود م ر درگیری گواغ منالاف باهنایج

( 9918ا بائیااان، قااام، ابراهیماا  و  ب)پیی 9نااوازۀ گااا  باات مفهااوم  ( 3099و شایااااه، 

توجاه وناا ر منا اص گاناباه گاواغ پنج ونااگویناه برای برقراری ارتباا  مار ر تلاا  م 

پرواراح اسا  هرچاه  وناا شارایط  راراهک وناا تاا ایا  گاواغ ارراا شاونا سع  م و 

 4ارزودهتلااا  ونااا گااواغ بی اااری از منا ااص درگیاار ونااا، رابطاار وی از نااو  گااواغ

( بااا درگیااری گااواغ 3009) 5و  بات نظاار ویاازن و اشامی  (  واهااا بااود3098قاام، )پیی

                                                           
1. emotional seesaw 

2. sensory relativism 
3. sensory stroke 
4. thick-slice sensory 

5. Isen & Shmidt  
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شاود و ایا  امار باه یاادگیری و برقاراری ارتباا  تری از م از درگیار م بی ار، بنی وسای 

 تر منجر  واها شا واروما

 ااود چنانچااه رااردی ( 3092، 3ور)جااا 9در راساااای همااال  اگااساا از سااوی دیراار، 

ها، نیااات،  واساااهدرن ، براارارد و گالااات هیجااان ِ او را درن ونااا صمنا ااجای را بااه

شااود وااه در رواباار سااوءتفاهک وماااری اتفاااب بیفاااا و هیجانااات و گالااات ارااراد ساابص م 

گااررا  زاویاار دیااا دیرااران  نظاار تر انجااام شااونا  همچناای ، توانااای ِ درتعاملااات موراات

نظر وناان نیاز ا و قاادر باه درن نیطاهشود اراراد باه جهاان از دیااِ ساایری  بنررنابای  م 

 باشنا  

چراونر  اساافاده از زباان در ) ورزیزباانول  بایا به ایا  مهاک اشااره وارد واه   وربه

گااائز اهمیاا   ماار ر بااا دیرااران ارتبااا  ر برقاارارید 9زبااان  /زینارری( و دووراساایونولااام

ورزی، توجااه زباااندر   نظاار قاارار بریاارد هااای وتاا  بی ااار ماااتوانااا در پاوهیو م  اساا 

تری از بااه یملکردهااای گااا ، هیجااان  و شاانا ا  یناصاار پیرامااون، ت ااویر جااام 

هااا غاراا  بااود وااه ایاا  اماار در دهااا و نبایااا از ونمکالمااات و ویفیاا  رواباار ارائااه م 

وااه معایانااا  ( اساا 3090) 5( و تاماااون، وراواار و مااارواو3000) 4راساااای پاااوهی دان

  جهااان ریزیکاا  دارنااا و ادغااام ونااان بااا هیجانااات در نیاای رراتااری از شناسااایگااواغ 

 زبااان  و تاازیی  ولااام نیااز /زینارریدووراساایون ها تاای یر بااازای  دارد شاانا   اناااان

 ارااراد زبااان  اساااعااد و هااو  در ری ااهوااه  دهااا ماا  ن ااان را ارااراد شن اای  و هویاا 

 از اسااافاده  شااودم  ون شااان جاارا  بایاا  زبااان، اصاال  وااارورد باار تیویااا بااا و دارد

 هاااانا راهکارهااای  جملااه زاومیاازی و گ  8ومیزی، ررهناا 9ومیزی، هیجااان2رکرومیاازی

 اناامافاوت دیرار جامعار باه ایجامعاه از ررهنرا  هاایارز  و هااتفااوت باه توجه با وه

                                                           
1. affective empathy 

2. Javor  

3. language decoration 

4. Dunn 

5. Thomson, Crocker, & Marketo 

6. cogbination 

7. emobination 

8. culbination 
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توجااه از ایاا  رو، بایااا   نظاار قاارار بریرنااا زبااان  مااا /زینارریتواننااا در دووراساایونو م 

 پیرامااون مفاااهیک از منالااف هیجااان  و گااا  تجااار  دارای ارااراد وااه ونجااا از داشاا 

 منا اص در واه باشانا ایگوناهباه بایاا رونااما  واارباه واه زباان  یباارات هااانا،  ود

گاررا  الراوی زباام ز در ایا  راسااا مثمر مار  نظار ونناا و در تولیاا مثبا  هیجان و گ 

 اس  

 کتابنامه

گفامان    شاناس روان قلمرو در گفامان تزلی  رو  اهمی  و نیی (  بررسا 9913اساکناری، م  )

   89-25(، 94)4، گیری تربیا اناازه

مطالعات زبان و واوی زبان  ینوان ابزاری تزولررا در ررهن به« زباهن »(  معرر  9919قام، ر  )پیی
  23-49 ،4ه، ترجم

 وموز  پرتو در تاااری  مر رِ  ارتبااا   الروی (  معرر 9911قااام، ر  و ابراهیم ،    )پایای

   29-99(، 9)59، مطالعات زبان و ترجمههَیَجامَامزور  

  م اااها: های ررهنر  ایرانیانای در ژنزبااهنا  مطاالعهو ابراهیم ،    )زیرچاا (   ،قاام، ر پیی

 انا ارات دان راه رردوس  م ها  

 گلیر ینوانبه زباهیجان شاعیری، م  ر ، و در  ان،    )زیرچا (  معرر  ،ابراهیم ،    ،قام، ر پیی

 جااارهای زبان   هایمز   SPEAKING الروی مکم : ارتبا  نراریقوم مفیودۀ

  شناس  وموز  زبانرویکردی نوی  به روان(  9918و  با بائیان، م  غ  ) ،قام، ر ، ابراهیم ،   پیی

 م ها: انا ارات دان راه رردوس  م ها  

  و دوزبانر  واربردی واربرد دوزبانر و ابراهیم ،    )زیرچا (   ،قاام، ر ،  باا بائیان، م  غ پیی

  تهران: انا ارات بنیاد سعای 

 رراگیری هاینظریه واربردی و انایادی تزلی (  9913) ل  ناوری، و ،م  غ  ، با بائیان ر ، م،قاپیی

  م ها رردوس  دان راه: م ها  تکوی  تا پیاایی ازاو پ  زبان

 ،ادبیات یرران (  تزلی  ژانر شاااطح براسااااغ نظریر ونی گفاار  9919و ا لاق ، ا  ) ،زرقان ، غ  م 
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