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 زباهنگ  ةحوزشده در بررسی تطبیقی مطالعات انجام

 

 )گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران( *علی درخشان

 

 چکیده

 هلسدد،ه، ۀحددوزانییشددمنیان  توجددهکدده  هاسدد میتزبددان و هرهندد   تنیددی  درهم

و کاربردشناسدد  زبددان را بدده بددود جلدد   شناسدد زبان، شناسدد مردم، شناسدد جامعه

 و 9191) ( بددا الهددام از نتریددات هالیددی 9919) قددیمپیشکددرده اسدد   در ایددا راسددتا، 

میدددان  ( کدده بددده رابطدد 9111)ورف -و سددد یر( 9111 و 9191) ویگوتسدد   ،(9111

زباهندد  را معرهدد  کددرد  و  معت ددی  م،هددوم ،کننددیم  تأکیددیهرهندد ، انییشدده و زبددان 

 تشدییص بدرا  را موجدود در هدر جامعده راه هدا زباهن اسد  بررسد  و شدناب  

 هرهنگد  اصدلاحات و سدازدم  همدوار نادرسد  و درسد  رهتارهدا  هرهنگد  ترسریع

 .پذیرندیم  صدورت ترراحد  مراتد ، بدهانجامندیم « هرهنگ بِده» و زبدان  تعدال  به که

 هداآن، مطالعدات متعدید  بده تللید  هدازباهن با توجه به اهمی  شناسدای  و بررسد  

 در شدیهانجدام مطالعدات تطوی د  کده بده بررسد  پژوهشد هرچندی کمودود  ،انیپردابته

  از ایددا رو، در پددژوهش حاضددر شددودم وضددود دیددیه ب ددردازد بدده زباهندد  ۀحددوز

تطوی د   طوربدهتمدام م الدات مربدوه بده زباهند   ها یاهتدهنتر ، پی دره و  چارچوب

 هدا داده  نتایج ایدا بررسد  نشدان داد کده اکقدر م الدات حدوزۀ زباهند ، بررس  شینی

طویعددد   هدددا موقعی اهتددداده در ات،دددا   ،تارهدددا پارهواکددداو   بدددود را از طریددد 

هددایم   SPEAKING  از الگددو  ،تارهدداپارهتللیدد  ایددا  بددرا نمددوده و  آور جمددع

تعدیاد مطالعدات ایدا نتدایج همیندیا حداک  از آن اسد  کده   نمودندی( اسدت،اده 9119)

بده ارزیداب   پژوهشد   همیندیا هدی  اندیپردابتهمتند   هدا زباهن انیک  به واکداو  

در پایددان، آن ن ردابتده اسد    موجدود در هددا زباهن ملتدوا  کتد  درسد  براسدا  

  بددرا  شددیه، پیشددنهادهایحاصدد  از بررسدد  م الددات انجام ها یاهتددهبراسدا  نتددایج و 

 مطالعات آینیه ارائه شیه اس   
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هددایم ، تللیدد  زباهندد ،  SPEAKING هرهندد ، زباهندد ، الگددو  :هاکلیدددوا ه

 هرهنگ بِه

 . مقدمه1

رهتددار  ناپددذیرجیای ارتودداط  میددان مددردم، بیددش   وسددیل تریااصددل عنوان زبددان بدده

انسدان اسد   سدینوران از زبدان بده منتددور انت دا  اه دار، احساسدات، عواطد ، م اصددی و 

 هددر بدده زبددان  میتلدد  ها  وندده(  9191، 9بنویلددایا) برنددیم بددود بهددره  ها بواسددته

 وجودبدده را م،دداهیم و معددان  از دنیددای  شددونی، پییددیار روزمددره زنددی   در کدده طری دد 

 کلدام منتدور از وقتد  ،شدوییم مواجده  زبدان میتلد  م،داهیم و معدان  بدا وقت   آورنیم 

دیگدران بدرا  رسدانین منتدور  بدا ارتوداط  پد  ایجداد بدرا  تلدا  در و بوده آ اه بودتان

زبدان از طرید    داریدی احتیدا  آن بده کده اسد  چید   همدان هرهند  ،باشییم  کلام بود

و هرهندد  ایددا روابدد  را ت ویدد   سددازدم را بدده هددم مددرتو   هاانسددانسیسددتم آوایدد ، 

 ،9)اَ ِددراسدد   هرهندد  از مملددو زبددان و شددیه  نجانددیه زبددان در هرهندد  واقددع در  کنددیم 

9111 ) 

( هرهند  9111) 9بدراون ،نمونده بدرا  شدیه اسد   ارائده از هرهند   وندا ون  تعاری 

و  کردناحسددا کدده در آن چگددونگ  انییشددیین،  دانددیم را بسددتر  بددرا  اهددراد جامعدده 

( نید  در تعری،د  نمدادیا هرهند  را قداب  از 9199) 1  کید آموزندیم ارتواه با دیگدران را 

 هداآنکده عدادات، رهتدار و اعت دادات مشدتر   کندیم مردمان جامعده معرهد   باور و ارز 

هرهندد  بدده قددوانیا، آداب و رسددوم، و  ۀواژ  در بیددان  مت،دداوت، کشددیم را بدده تیددویر 

کده االودات تلدویل  و مجداز  بدوده و بدر رهتارهدا  شیید  و   درددم هنجارهای  اطلا  

   ( 9191 ،1کِی ِس) هستنی هرماح ماجتماع  اهراد 

                                                             
1. Bonvillain  

2. Agar  

3. Brown  
4. Keith  

5. Kecskes  
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آن دو را جددیا از  تددواننم اسدد  کدده  ا  ونددهارتودداه تنگاتندد  هرهندد  و زبددان بدده

ی ددییگر دانسدد   از آنجددای  کدده هرهندد  مددردم هددر جامعدده در زبددان آنددان  نجانددیه شددیه 

 سددازدم اسدد ، یدداد یر  زبددان موجوددات هرا یددر  هرهندد  مسددتتر در آن را هددراهم 

 ۀدهنینشدددانزبدددان و هرهنددد   تنیدددی  درهم(  9911، دربشدددان و عطدددای ، قدددیمپیش)

کدده موجدد  شددیه  (9191، 9؛ وارداف9199، 9ریسددا ر) هاسدد آنمیددان  ۀ سددتردپوشددان  هم

بددا ت یدده بددر ( 9919) قددیمپیششددمار بیاینددی  در ایددا راسددتا، ایددا دو واژه معدداد  هددم بدده

و نسددوی   1جوددر  نتریدد، (9111، 9191) 1ویگوتسدد   ،(9111 ،9191) 9هالیددی  ت، ددرات

 م،هددوم ،داننددیم  نا سسددتن  جدد   دو را هرهندد  و زبددان کدده( 9111) 9ورف-سدد یر 1زبددان 

میدان زبدان و هرهند    رابطدو ،  ۀع یدی)زبدان   هرهند ( را معرهد  کدرد  بده  1«زباهند »

نمایدانگر هرهند  اسد  بل ده  داه   تنهاندهدوسدویه اسد   بدیان معندا کده زبدان  ا هرابط

هرهند  را بدا  تواندیم هرهن  در اسارت زبدان اسد   از ایدا رو، هر ونده ت ییدر در زبدان 

 سازد  روروبهد ر ون  و چالش 

قویدد   از میتل،دد  هددا زباهن  تللیدد  بددهمتعددید   هددا پژوهش ابیددر ها سددا  در

دانم، ندداز کددردن، مردسددالار ، بلددات لی، ، قسددم، دعددا، ن،ددریا، ل دد  )حدداج (، نمدد 

 بررسد  تطوی د  ایدا قوید  از بده کده پژوهشد  جدا  ولد  ،اندیپردابتهو ایره  نگر مقو 

، پدژوهش حاضدر بدر آن اسد  تدا بدا مدرور رو   از ایدارسیم نتر م الات ب ردازد، بال  به

 ها یاهتددهنتدر ، پی دره و  چدارچوب بده مدرور زباهند در زمیند   شدیهانجام هدا پژوهش

کده توسد   1الگدو  م،هدوم ِ تللید  زباهند آنان ب ردازد و در پایان بر اهمید  اسدت،اده از 

 ( معره  شیه صله بگذارد 9191دربشان )، ابراهیم  و قیمپیش

 
                                                             
1. Risager  

2. Wardhaugh  

3. Halliday  

4. Vygotsky  

5. linguistic determinism  

6. linguistic relativism 

7. Sapir & Whorf  
8. cultuling  

9. the conceptual model of cultuling analysis  
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 پژوهش ۀپیشین .2 

موجددود بدده ارتودداه تنگاتندد  میددان  ها هرضددیهت، ددرات و  پیشددینه بددا ت یدده بددر بیددش 

 هددا چارچوبو  9«تج یدده و تللیدد  زباهندد »، «زباهند »زبدان و هرهندد ، تعریدد  م،هددوم 

  پردازدم زباهن   تللی  و تج یه برا  نتر 

 ان و فرهنگهمبستگی زب. 1. 2

ارتودداه میددان زبددان و هرهندد  موضددوع  اسدد  کدده همددواره مددورد توجدده پژوهشددگران 

بددوده اسدد   زبددان و هرهندد   شناسدد زبان هلسدد،ه و ،شناسدد جامعه ،شناسدد مردم ۀحددوز

را جددیا از هددم متیددور شددی )بددراون،  هدداآن تددواننم کدده  انددیبوردهدر هددم  ددره  چنددانآن

هم وشددان  آنددان اسددد   دهنیهنشددانتنگاتندد  میددان زبددان و هرهنددد    (  رابطدد9111

(  زبددان تنهددا بیشدد  9199، 9؛ کددرامش9919ت،رشدد  و رمنددان  واسددوکلائ ،  بیکرسددتم)

تنیدیه در نتدر بگیدریم، هدمدر ا همجموعداز هرهند  نیسد ، بل ده ا در هرهند  را همانندی 

 1مددوره  و کددیا رامش،کددراسددتا  همددیا در(  9111، 9اصددل  آن اسدد  )لددادو  پایددزبددان 

(، زبان را معاد  هرهند  و هرهند  را برابدر زبدان جامعده معرهد  کردندی  ایدا بدیان 9111)

معناس  که که هرهن  بدا تمدام ابعداد و سدابتار زبدان مدرتو  بدوده و هدی  بزعدی  از زبدان 

 از هرهن  آن زبان جیا نیس  

متعید  در مورد هموسدتگ  زبدان و هرهند  بیدان شدیه اسد   در ایدا بدیا  ها هرضیه

و  تریااساسدد عنوان بدده (9111)ورف -زبددان  سدد یر و جوددر نسددوی   هرضددیبدده  تددوانم 

 نسدوی  زبدان ،  هرضدی در  کدرد اشداره هرهند  و زبدان هموسدتگ  ها هرضدیه تریاچالش 

 از هرهندد  معت ینددی و پردابتدده هرهندد  و ، ت، ددرزبددان تنگاتندد   رابطدد بدده ورف و سدد یر

 جودر بدا معرهد  تد  قدو  همیندیا نایدا مل  دا   دذاردم  اثر اهراد ه ر طرز بر زبان طری 

ت، ددر و انییشددیین کدده  کننددیم نسددوی   ذاشددته و ا عددان  زبددان ،  ددام  هراتددر از هرضددی 

در نتددام  هاانسددانمم ددا نیسدد   هرضددی  جوددر زبددان  عوددارت اسدد  از این دده  زبددانبددیون 

                                                             
1. cultuling analysis (CLA)  

2. Kramsch  
3. Lado  

4. Kramsch, Cain, & Murphy  
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 شدودم  تنی، بل ده ایدا ت، درات توسد  زبدان تعیدیازبان بدود هسد تأثیرتل   تنهانهت، ر 

 زبددان دنیددا  براسددا  پیرامددون دنیددا  معت ینددی (9111)ورف -سدد یر  (9919)واعتدد ، 

  کننیم  در  بود بوم  زبان براسا  را جهان معنا که اهراد،  بیانشودم  سابته

 شدناب  بدرا  و اسد  اهدراد رهتدار بیشالهدام زبدان اسد  معت دی نی ( 9119) 9لی اف 

 راسددتا، همددیا در  پردابدد  هدداآن زبددان تللیدد  و بررسدد  بدده بایددی جامعدده مددردم هرهندد 

 را آن در مزسددتَتِر هرهندد  توانددیم  زبددان در موشدد اه  معت ددی اسدد ( 9919) قددیمپیش

 اندیتنییه هدم در چندانآن هرهنگد  و زبدان  ها م ولده کده معناسد  بیان ایا  سازد آش ار

 شدناب  ام دان و کندیم  آ داه آن هرهنگد  هدا ظراه  از را مدا زبدان یدک در واکاو  که

 را هرهند  و زبدان هاهرضدیه ایدا براسدا   سدازدم  هدراهم را هرهنگد  مسدائ  بهتر هرچه

 تددأثیر اهددراد بربددورد و بیددان ۀشددیو بددر تواننددیم  کدده دانسدد  نا سسددتن  جدد   دو تددوانم 

 ( 9119 ،9اشمی  و رییاردز) بگذارنی بس ای 

 زباهنگ و تحلیل آن. 2. 2

( در 9919) قددیمپیشدر راسددتا  ارتودداه تنگاتندد  و نا سسددتن  زبددان و هرهندد ، 

 «زبددان کدداو هرهن  را در عنوان ابدد ار  تلددو زباهندد  بددهمعرهدد  »بددا عنددوان  ا م الدده

زباهندد   را زبددان واکدداو  از مسددتیر  مطددرد نمددود  او هرهندد  را« زباهندد »م،هددوم 

کدده بددود  هددازباهن  .نامیددی« زبددان کدداو هرهن »را  آن بررسدد  علددم و )زبان هرهندد (

کدده در کنددار هددم قددرار  یرنددی،  ، هنگددام باشددنیم متشدد   از چنددییا عوددارت زبددان  

ضددما  هددازباهن (  هرا19، ص  9919،قددیمپیش) دهنددیم را تشدد ی  « هددا9زباهندد هرا»

 کنندیم بدود را نید  مدییری    زیرمجموعد هدا زباهن رهند ، ترسیم شما  کلد  یدک ه

دوسدویه میدان زبدان و هرهند    رابطدکدرد با معره  ایا م،داهیم سدع   قیمپیش(  9)ش   

زبدان نمایدانگر و تجلد  هرهند  اسد  بل ده  داه   تنهانده»را نشان دهدی  او معت دی اسد  

 ( 11، ص  9919،قیمپیش« )هرهن  در بنی زبان اس 

                                                             
1. Lakoff  
2. Richards & Schmitt  

3. metacultuling  
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 (85. ص ،1931 ،قدمپیش) فرهنگ و زبان میان ارتباط از کلی شمای .1 شکل

 

در وصدد  اهمیدد  بررسدد  و  (9191و دربشددان ) میددیان ناج ، ابراهیمدد ، قددیمپیش

 کدده شناسددای  کننددیم بیددان  میتلدد  هددا زبانموجددود در  هددا زباهن شددناب  

  جامعدنادرسد   هرهنگد  کده عدادات دهدیم موجدود بده مدا ایدا ام دان را  هدا زباهن 

پسددنیییه جددایگ یا کنددیم  ایددا پژوهشددگران  عددادات  را بددا هدداآن و بشناسددیمبددویش را 

کده تعدال  را جدا  رهتارهدا  هرهنگد  نادرسد  جایگ ین  رهتارهدا  هرهنگد  درسد  بده

  نامنیم  9«هرهنگ بِه»دارد،  بر زبان  و هرهنگ  را در

کدده  کننددیم ا عددان  هددازباهن تشددریا اهمیدد   ادامدد در  (9191)و هم دداران  قددیمپیش

شناسدای   عدیم و زندیم را رقدم  سدایر جوامدع روابد  مدرثر بدا برقرار  هازباهن شناسای  

هددرد  را در نتددر بگیریددی کدده قیددی  مقددا ، بددرا   شددودم  ارتودداه ، سددو  ش سدد هدداآن

 9 رای جمدع برقرار  ارتواط  موهد  بدا  ویشدوران ایراند  دارد  چنانیده ایدا هدرد هرهند 

                                                             
1. euculturing  

2. collectivism  
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 ضدمیر از بدود تدا حدی زیداد  روابد  و در نشناسدی را آن بده مربدوه ها زباهن  و ایرانیان

و ش سد   داد نیواهدی دسد  بوشداینی  حدس او میاطد  بده کندی، اسدت،اده شدیص او 

 ارتواط  رخ بواهی داد  

 919( در کتدداب 9191) قددیمپیشدر راسددتا  بررسدد  عوامدد  مددرثر در ارتودداه موهدد ، 
را  9«زبدام  » دام  هراتدر از الگوهدا  موجدود برداشدته و الگدوی  بده ندام  9آموزشد  م،هوم

معرهدد  کددرده اسدد   ایددا الگددو کدده زبددان را ابدد ار  مددرثر بددرا  ت ییددر رهتددار و عددادات 

)هیجددان در زبددان(،  1«زباهَیَجددان»)شددناب  و ت، ددر در زبددان(،  9«زبدداه ر»، م،دداهیم دانددیم 

)هرهندد  در زبددان( را شددام  « زباهندد »همینددیا )حددوا  در زبددان( و  1«زبدداحوا »

( معت ینددی 9911و ابراهیمدد  ) قدیمپیش ،شددودم دیددیه  9کدده در شد    طورهمددان  شدودم 

تیدویر  مت،داوت و منسددجم از   ارائدداز طرید  بررسد  کارکردهدا  کلددان م د  در زبدان و 

  در ح ی د ، ایدا الگدو کندیم برقدرار  روابد  موهد  بدا دیگدران را تسدهی   ،آن، ایا الگو

م دد  و سددابتار مربددوه بدده آن  کارکردهددا از کدد    ددرهتابهره بددا سددازدم اهددراد را قددادر 

الگددو  زبددام  ، پرواضددا اسدد  کدده  براسددا ارتودداه بددوب  بددا میاطوددان برقددرار کننددی  

  در برقددرار  ها  اصددل  ایددا الگددو ن ددش بسدد ایموعددهزیرمجی دد  از  عنوانبددهزباهندد  

  کنیم ،ا ارتواه مرثر ای

                                                             
1. 101 educational concepts  

2. brainling  

3. cogling  
4. emoling  

5. sensoling  
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 (3، ص. 1933و ابراهیمی،  قدمپیشآن ) هایزیرمجموعهزبامغز و  یالگو .2شکل 

 

 شدکب  زبدان .دهدیم  شد   را زبدان  داه هرهند  و دهدیم  جدان هرهن   اه به زبان

را در بددود جددا  داده  9«هرهنگدد  هددا میم»بشددر  اسدد  و هددر هرهندد   هرهندد  حامدد 

 نسد  بده نسدل  از و شدونیم  منت د  زبدان بدا ،کنندیم عمد   هداژن  مقاببه که هامیماس   

کنتدر   و کشد  ا در  داه دارندی بدی و بدوب هداژن همیدون کده هامیم  یابنیم  امتیاد دیگر

 ( 9111، 9هرهنگ  را در پ  بواهنی داش  )داوکین  ها آلود  نشونی، 

 ، ابراهیمد قدیمپیش اسد   شدیه بیدان بدوب بده زباهند  ۀواژ در هرهند  و زبان ابتلاه

هرهنگد  بدارز  م،داهیم بده هدازباهن دارنی بدا توجده بده این ده م ( ا عان 9191)و دربشان 

  دهدیاهد ایش  را اهدراد هرهنگد  ههدم و در  تواندیم هدا آن دارنی، واکداو  اشاره زبان هر

 و قدیرت روابد  یداهتا دنودا هبد 9انت داد   ،تمدان تللید  در کده  ونههمان دیگر، عوارتبه

 هرهنگد  هدا میم پیدیاکردن دنودا بده بایدی نید  زباهند  تللید  در در کلام هستیم، آن تأثیر

  ،تمدان ت ییدر و سداز آ اه دنودا هبد انت داد ،  ،تمدان در تللید  کده  وندههمان باشدیم 

                                                             
1. cultural memes  
2. Dawkins  

3. critical discourse analysis  
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 باشدیم  تللید  هرهنگد  ت ییدر و سداز آ اه دنوا بدهبایدی  نید  زباهند  تللید  در هسدتیم،

 میتلد  منت د  هدا قال  در زبدان بدا کده هدای میم از طری  شناسدای  دارد تلا  زباهنگ 

 هداآنبده  نسدو  را مدردم آ داه  و کندی اسدتیرا  را شناسدای  و معیدوب ها ژن، شونیم 

 ت ییدر و مهنیسد  بدرا  پیشدنهادهای  نیداز صدورت آن اسد  تدا در بودرد  همیندیا بدر بالا

 دهی   ارائه معیوب ها ژن

 تحلیل زباهنگتجزیه و نظری برای  هایچارچوب .9. 2

نددی امیتلد  وجددود دارد کده عوارت هددا زباهن الگدو بددرا  بررسد   سددهکلد  طور بده

 از:

   الگوSPEAKING  (9119) 9هایم 

   ۀشییرایشوالگو (  هایمE-SPEAKING) 

   الگو  م،هوم ِ تللی  زباهن 

نگددار  ، قومو کلددام  ،تمددان تللیدد نگددار  در مطالعددات قومها  ی دد  از زیرشددابه

 9119نگدار  توسد  هدایم  در سدا  شناسد  و مسدائ  قوماسد  کده بدا پیوندی زبان 9 ،تار

توجده بده هرهند  جامعده  چگدونگ  کداربرد زبدان بدا  مطالعدو بده واکداو  و  همطرد شدی

پردابتدده اسدد   در ایددا نتریدده، چگددونگ  تددأثیر روابدد  اجتمدداع  حدداکم بددر اهددراد در 

زاد ان، )شدد رای ، مطیددع و صدداد  بررسدد  شددیه اسدد زبددان     ونددانتیدداب و سدداب  

 9نگدار  ارتوداهیاهتا ن دش ارتوداه در تعاملدات روزمدره، ایدا ندام بده قوم(  با اهمی 9911

 چگدونگ  منتدر از  وندا ون جوامدع اهدراد هرهنگد  هدا ت،اوت بررسد  بده کهت ییر یاه  

و ناپدذیر  هرهند  جیای  نتدر  ایدا م،هدوم کده بدر پدردازدم  باهد  در زبدان از اسدت،اده

دانددی کدده در باهدد  اجتمدداع  موضددوع  هرهنگدد  م  ارتواطددات اسددتوار اسدد ، زبددان را

 ارتواطدات ن دش در نتر درهتا و بدا ( بدا الهدام از ایدا م،هدوم9119  هایم  )شودم است،اده 

کددردن رویددیادها   منددیقاعیه بددرا زبددان و همینددیا  طریدد  از اجتمدداع  تعاملددات و

                                                             
1. Hymes  
2. ethnography of speaking  

3. ethnography of communication  
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 معرهد ، کنندیم  ای،دا اهدراد میدان تعاملدات در مهمد  ن دش کدهرا  عوامل   مجموع  ،تار ،

 دبید   ،تمدان معندا  تعویدر در عوامد  ، ایداارتوداه شناسد قومکدرد  او معت دی اسد  در 

 در کده زبدان اسد  اهدراد اجتمداع  تعامد »همدان  هدایم  نتر از روییادها   ،تار  هستنی 

« سدازدم  معدیا را اجتمداع  تعاملدات بدر حداکم قدوانیا و کندیم  ای،دا بسد ای  ن دش آن

  ،تده، موقعید  مانندی عدوامل  رویدیادها ایدا (  در99، ص  9911، طواطودائ  و )رسدتمیان

حدائ   ،شدونیم  رد و بدی  در م المده کنندیه شدرک اهدراد میدان کده اطلاعات  و  ،ته اهیاف

و  انیشدیه ت سدیم زیرمجموعده هشد  قالد  در مرل،ده 91 بده عوامد  ایدا هسدتنی  اهمید 

  اس  نامییه SPEAKING ابتیار به را عوام  ایا  مجموع (9119) هایم 

 پیدام، شد   از: ندیاعوارت م المدات بررسد  و  ،تمدان تللید  در مدرثر  مرل،د شدان ده

 کنندددیه،بطددداب پیدددام، ۀهرسدددتنیصدددلنه، سینگو  موقعیددد ، پیدددام، ملتدددوا 

 اندوا  ،ارتوداط مجدرا   للدا، هدیف، دسدتاورد، میاطد ، کننیه حندار،شدنونیه دریاه 

 در را هداآن هدایم  کده ژانرهدا ت،سدیر و و تعویدر هنجارهدا  تعاملدات، هنجارهدا   ،تده،

، ابراهیمد ، قدیمپیشکدرده اسد  ) بنی ت سدیم زیدر صدورتبده کلد   زیرمجموعدهشد  

 (:در حا  چاپ ،شعیر  و دربشان

موقعیدد  »طورکل  و بدده« م ددان»، «زمددان»(: موقعیدد  اشدداره بدده Sموقعیدد  )  9

در ها  هی ی دد   ،تمددان ماننددی چیددیمان و عناصددر ظدداهر  دارد  و جنودده« هی ی دد 

ت سددیم  ایررسددم موقعیدد   ،تمددان بدده دو  ددروه عموم  رسددم  و بیوص   کدد ،

 ( 9199و هایم ،  9) ام رز شودم 

کننددی ماننددی شددرک  م   ،تگددواهددراد  کدده در   همدد(: بدده P) کننی انشددرک   9

 یرندددیه و دارا  -شدددنونیه و هرسدددتنیهبطاب-کنندددیهشدددنونیه، بطاب-سدددینگو

شددود  بددا توجدده بدده کننیه  ،تدده م هسددتنی، شددرک   ،تگددوهددا  اجتمدداع  در ن ش

 تدرازهمدر یدک  ،تمدان بده چهدار  دروه  کننی انشدرک صدله، وضعی  قیرت و ها

و صددمیم ، نددابرابر و رسددم  و نددابرابر و صددمیم  ت سددیم  تددرازهمو رسددم ، 

 ( 9199 )هایم ، شونیم 

                                                             
1. Gumperz  
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 کننی انشدددرک از  یدددک هدددر ،تمدددان و هدددیف  (: هدددیف کلددد E) هدددیف  9

 ( 9111، 9)کولتارد

 ویندیه اسد  کده زمینده  توسد (: ترتید   ،تمدان اقدیامات  A) ترتی   ،تمدان  1

 ( 9191، 9)جانستون و مارسلینو سازدم شنونیه مهیا توس  را برا  اقیام  

در  ،تمدددان مم دددا اسدد  متناسددد  بدددا  کننی انشددرک (: للدددا K) للددا  1

، ه دداه ، دوسددتانه، بیددمانه، همددیرد  یددا آمی طعنددهموقعیدد   ،تمددان جددی ، 

 ( 9191و ایره باشی )وارداف،  تهیییآمی 

(: اشدداره بدده زبددان،  ددویش و نددو  مجددرا  ارتودداط  دارد کدده I) ابدد ار  ،تمددان  1

کلد  طور بدهکندی  ابد ار  ،تمدان  وینیه برا  برقرار  بدا میاطد  از آن اسدت،اده م 

 ( 9191)جانستون و مارسلینو،  شونیم به دو دست  نوشتار  و  ،تار  ت سیم 

هسددتنی  های مشییدده(: قددوانیا  ،تمددان، رهتارهددا  بدداص N) قددوانیا  ،تمددان  9

 ( 9199 )هایم ، شونیم که به یک  ،تمان نسو  داده 

، المق ضددربزبددان  )شددعر، اهسددانه، داسددتان،  بدداص (: ژانددرG) نددو   ،تمددان  1

 ( 9119، 9ترویکدعا، بطابه، لطی،ه، م المه و ایره( )ساویله

هرهندد  یددک جامعدده واژ ددان و عوددارات زبددان  از آنجددا کدده در تعاملددات روزمددره و 

مقودد  و من،دد  هسددتنی و ایددا هیجانددات در ت،سددیر هرهنگدد  مددرثر  1دارا  بددار هیجددان 

 نگدار قوم  الگدو بده را هیجدان  ( بزعدیچدداپحدا   در) و هم داران قدیمپیشهسدتنی، 

 دادندی  ایشدان همیندیا بدا بسد  1ارتوداه هیجدان  نگدار قدوم بده را آن و اهد وده ارتوداه

 SPEAKING  شددیه در الگددوشددنابت  مطردها  جامعهاهدد ودن بعددی هیجانددات بدده مرل،دده

 ( 9ت ییر دادنی )ش    E-SPEAKING  را به الگو آنهایم ، 

                                                             
1. Coulthard  

2. Johnstone & Marcellino  

3. Saville-Troike  
4. emotional load  

5. emo-ethnography of communication  
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 هرهنگد  زباهیجدان ( بدا معرهد  م،هدومدر حدا  چداپو هم داران ) قدیمپیشدر ح ی  ،  

 م، ددودۀ الگددو  حل دد عنوانبدده هددایم  برداشددتنی و از ایددا م،هددوم   ددام  هراتددر از الگددو

 یدک در و هسدتنی نه،تده زبدان عودارات  پشد  در کده هیجاندات یداد کردندی  بده  هدایم ی

 هدا باشدنی، زباهیجان داشدته را بدود هدرد منلیدر بده معدان  اسد  مم دا باص هرهن 

(  پژوهشدگران بدا اسدت،اده از در حدا  چداپو هم داران،  قدیمپیش) شدودم  ،تده  هرهنگ 

کردن هرهندد  از هیجددان دور  کننددی و از ت طیددع و مقلدده تواننددیم پیشددنهاد    ایددا الگددو

 زبان، ت، ر و هرهن ، هیجان را نی  در تعاملات للاظ نماینی    رابطهم مان با بررس  

 (در حال چاپ، و همکاران قدمپیش) E-SPEAKINGالگو  .9شکل 

 

هرهنگد ،   تا بده الگدوپیشدیا از قوید  ن درداب الگوهدا  ها کاسدت رهدع کدم و  برا 

، هددازباهن عوامدد  ملیطدد  زیرسددابت  در تللیدد  در نتددر نگددرهتا حددس و هیجددان و 

الگددو   عنوانبدده( الگددو  م،هددوم ِ زباهندد  را 9191)، ابراهیمدد  و دربشددان قددیمپیش

بده تمدام ابعداد  تواندیم رسدی ایدا الگدو نتر م نهای ِ تللی  زباهن  معره  نمودنی کده بده

 ( 1)ش    پردازد هازباهن زبان ، هرهنگ  و هیجان  
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 (18، ص. 2222 ابراهیمی و درخشان، ،قدمپیشالگوی مفهومی تحلیل زباهنگ ) .4شکل 

 

( بدده بررسدد  عوامدد  9191)، ابراهیمدد  و دربشددان قددیمیشپطراحدد  ایددا الگددو،  بددرا 

ملیط  زیرسابت  از قوید  م دان ج راهیدای  کشدور، مید ان ثدروت و  بدایر ملد ، مسدائ  

عنوان (  ایدا پژوهشدگران معت یندی عوامد  ملیطد  بده1اقتیاد  و ایدره پردابتندی )شد   

سددداز  مدددردم آن جامعددده و هدددا در جامعددده، ن دددش پررنگددد  در هرهن منشدددأ ت،اوت

کدده اهددراد جامعدده در آن را عوارت دیگددر، ملیطدد  آنددان دارنددی  بدده هددا  یر  زباهن شدد  

هددا  زبدداهنگ  زبددان و  یر  ت،اوتشدد   ها تددوان ی دد  از ریشددهم کننددی زنددی   م 

هددا  آنددان دانسدد  کدده حتدد   یر  و تللیدد  زباهن عنیددر اصددل  تأثیر ددذار در شدد  

و  بدده عوددارات و نددو  )میدد ان مواجهدده، در یددر  حسدد  نسدد 9میدد ان هَیَجامَددی ۀکننددیییاتع

زبدان  مددردم آن جامعده نسددو  بدده   هددات،اوتهددا  هرهنگد  و ت،اوت هیجدان تولییشددیه(

 هدازباهن  درهتا عوامد  ملیطد  در تللید   عوارات و واژ ان اسد   از ایدا رو، در نتدر

 از اهمی  بالای  بربوردار اس  

                                                             
1. emotioncy  
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 (14، ص. 2222 ابراهیمی و درخشان، ،قدمیشپتأثیر عوامل محیطی در تحلیل زباهنگ ) .8شکل 

 

بددرا  ن ا(، مل  دد9191)، ابراهیمدد  و دربشددان قددیمپیشالگددو  پیشددنهاد ِ  براسددا 

زبددان  آ دداه  کامدد  داشددته   جامعدداز هرهندد  یددک  بایسدد  مابتددیا  هددازباهن تللیدد  

نتدر قدرار  هدایم  را مدی  هَیَجامَدی و الگدو  باشنی، سد س بدرا  توصدی  آن زبدان، الگدو

پردابتده شدی،  هداآنتللید  زباهند  کده در ایدا قسدم  بده  ، الگوهدا  کلدطور به  دهنی

 ترکامد مرور بدا اهد وده شدین ابعداد جییدی  از قوید  ابعداد هرهنگد ، حسد  و هیجدان  به

ن دداه ضددع   (9191) دربشددانو  ، ابراهیمدد قدیمپیشدر الگددو  پیشددنهاد   یتدداتنهاشدیه و 

 پوشش داده شی  هاآن ها  کاستو کم و 

   زباهنگ ةحوزدر  شدهانجام . مطالعات9

اهمیدد  و ن ددش  دلی بدده،  ددذردنم  دده زمددان زیدداد  از معرهدد  زباهندد  بددا وجددود این

منتدور شناسدای  و واکداو  متعدید  بده هدا پژوهش در برقدرار  ارتوداه مدرثر، هازباهن 

 هدا زبانکده بده  ا مطالعده 91کلیدیواژۀ زباهند ،  جو جسدتانجدام شدیه اسد   بدا  هاآن

، انجددام شددیه بودنددی( 9( و هرانسددو  )تعددیاد: 9(، انگلیسدد  )تعددیاد: 99)تعددیاد:  هارسدد 

میتلدد   هددا زباهن کدده بدده واکدداو   پژوهشدد  91  از ایددا تعددیاد شددینی آور جمددع

از ، هدداپژوهشمددرور ایددا  بددرا پردابتدده بودنددی در پی ددرۀ ایددا پددژوهش قددرار  رهتنددی  
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، جدیول  تهیده شدیه اسد  کده بده هدانتدایج آنندو  پی دره و  ،هداآن  نتدر ها چارچوب

 ( 9)جیو   پردازدم  هاپژوهشابعاد میتل  ایا 

 
ر ب تأکیدمختلف با  هایزباهنگ پیشین در زمینۀ هایپژوهشاطلاعات مربوط به  بندیدسته .1ل جدو

 هاهای آنو یافته شناسیروش

 زباهنگ پژوهش
چارچوب 

 نظری تحقیق
 نتیجه پیکره

و  قیمیشپ

عطاران 

(9919) 

 قَسم

الگو  

هایم  

(9119) 

 11هیلم ) 911

هیلم انگلیس  و 

 هیلم هارس ( 11

 نشان هاهیلمشیه در انجام ها  ،تمانبررسد  

 زبان بیشتر از هارس  زبان در داد که کاربرد قسم

 دهنیۀنشدداناسدد  که ایا مسدد له  انگلیسدد 

 هرچنی ایا بودن هرهن  ایرانیان اس ؛  راجمع

چه در زبان هارس  و چه در زبان   ،تار  کزنش

انگلیسد  بیشدتر برا  دهع ضرر و اتهام، جل  

ج   نتای رددم اسددت،اده  من،ع ، تعج  و قو 

همینیا حاک  از آن اسدد  که  هابررسدد ایا 

 ترو متن و ترمت،اوت هارس  زبان در قسم مراجع

 ها هیلممراجع قسم در   اس   انگلیس زبان از

 :اس هارس  شام  موارد زیر 

 ه امامبده بیا بیا شددداهیه، به پیر به پی مور، ب

زهرا، به ارواد  رضدددا، به مو ، به جیم هاطم 

 با  بابام و ایا تا بمیره

، قیمیشپ

وحیینیا و 

 هیروزیان

پوراص،هان  

(9919) 

 ن،ریا

الگو  

هایم  

(9119) 

 911هیلم ) 911

 انگلیس  وهیلم 

هیلم  911

 هارس (

 ها ن ،تماکردن در  ن،ریا  ،تارکنشبررسدد  

  اال  وقت کننی انشرک میتل  نشان داد که 

که ح   کننیم و  مان  اندیدرمداندیهعداج  و 

آنان قاب  جوران نیسدد ، اقیام به  ۀشددیضددایع

 هددای موقعیدد چنیا    درنمدداینددیم ند،ریا 

 ا جبه زبانانهارسدد بربلاف  زبانانانگلیسدد 

 اوهعل  کننیم  است،اده ناسد ا و هلش از ن،ریا

 ریاکه بیشت داد نشان آمیهدس به نتایج ایا، بر

ن،ریا میتص نشددان دادن یا  زباهن  بسددامی

جلو یر  از بشدددم، بیدان عج  و درمانی  ، 

  از آنجا که ن،ریا اس ضدرر و زیان و توهیا 
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 زباهنگ پژوهش
چارچوب 

 نظری تحقیق
 نتیجه پیکره

 اده ازاست،در اسدلام ناپسنی شمرده شیه اس ، 

 ش شین ن رن کمکنش  ،تار  ن،ریا بازتاب 

 اعت ادات در هرهن  ایرانیان اس  

و  قیمیشپ

وحیینیا 

(9911) 

 دعا

الگو  

هایم  

(9119) 

هیلم  911

هارس  و 

 انگلیس 

 بودن برابر دو از حدداک  تل ی  ایا ندتددایج

 نزبا به نسو  هارسد  زبان در دعا کاربردها 

و  بانانزهارس  ۀانگی انگلیس  و مت،اوت بودن 

کاربرد   اسددد کردن  دعا از زبانانانگلیسددد 

 سدددتردۀ دعا در زبان هارسددد  نشدددان دهنیۀ 

 ایرانیان اسد   همینیا مشدیص  رای مذه 

از  تروسددیع ردیی مراجع دعا در زبان هارسدد  

زبان انگلیسدد  اسدد   در جوامع ارب  معمولات 

مسیا در ن ش مراجع  بیاونی متعا  و حنرت

  حال  که در زبان هارس ، درشونیم دعا ظاهر 

ر اطها علاوه بر بیاونی، پیامور اسلام)ص( و ائم 

 مرجع قسم باشنی  تواننیم نی  

و  قیمیشپ

نوروز 

کرمانشاه  

(9911) 

 ل   )حاج (

الگو  

هایم  

(9119) 

مورد  911

 ،تمان ضو  

شیه از 

 ها موقعی 

 طویع 

بددانم، ، حدداجددیددهآقدداحددا ) هددالد دد  ایدا

 ها واژه  ذشدددته از در بانم( کهحاج  حا 

 نوع  دچار شدددینی،م  ملسدددوب ارزشددد 

  تویی ضیارز  به  اه امروزه و شیه د ردیس 

 شین ن ش رن کمانی که ایا موضو  به  ردییه

 ها یاهتهمذه  در هرهن  ایرانیان دلال  دارد  

بیشدددتر  هال  ایا پژوهش نشدددان داد که ایا 

منتور تشوی  و ترای  کس  به انجام کار ، به

تشدد ر کردن، تلسددیا کردن و بواهش کردن 

  بررسددد  ل    یرنیم مورد اسدددت،داده قرار 

میتل  همینیا نشان  ها  ،تماندر « حاج »

 ،هک رودم کار به های باه داد که ایا ل   در 

شیص قیی  ،آمی طعنهیا صدورت جی  چه به

 ا یا قیاس  بیشیین را دارد احترام  ذاشت
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 زباهنگ پژوهش
چارچوب 

 نظری تحقیق
 نتیجه پیکره

و  قیمیشپ

عطاران 

(9911) 

 قسم 

الگو  

هایم  

(9119) 

مورد  911

 ،تمان 

شیه از ضو 

 ها موقعی 

 طویع 

قسدددم  در زبان هارسددد   کاربرد هراوان واژۀ

ت دییر را بودن ایرانیان اسددد    دهندیۀنشدددان

شام  زباهن  قسم  نشان  ها  ،تمانواکاو  

 با و مست یم ا رابطه سا با داد که ت ییر رای 

همینیا   دارد مع و  ا رابطه تلیدددیلات

 ه، که زباهن  قسم  دارا   شدی مشدیص

  و أاز ی نیاعوارتهیف اصدددل  اسددد  که 

، آرزو و منی  لهنومیی ، دلیار  و همیرد ، 

 ها للاامیی، امتنا  از پاسخ، تعج  و هشیار  

شی  هکار بردن قسم  است،اد ونا ون  نی  در به

  و نومیی ، عیوانی  و للا یأبه  توانم که 

اره اشدد هاللا پرت رارتریا عنوانبه آمی تعج 

 کرد 

، قیمیشپ

 یروزیانه

  پوراص،هان

 و طواطوائ 

  هاران

(9911) 

 ناز کردن

الگو  

هایم  

(9119) 

مورد  911

 ،تمان 

شیه از ضو 

 ها موقعی 

 طویع 

ایا پژوهش نشدددان داد کده ایا زبداهندد  در 

یا  ترازهمبیا اهراد  ایررسدددم  ها موقعید 

مت،دداوت  هددا للانددابرابر بددا ح،ب ادب بددا 

 کارهآمی  و   ( بآمی ، توهیا)ملتمسدددانده، کندایه

  توس توانینم عوارت  ایا زباهن  رود  بهم 

هر هرد و در هر باه  اجتماع  اسدت،اده شددود  

نتایج ایا تل ی  همینیا نشدددان داد که هیف 

اهراد از اسدددت،داده از ایا زباهن  عمیتات ح،ب 

  کاربرد باشیم دربواس   ادب و رد معیارها 

 سدددتردۀ زباهن  ناز کردن در زبان هارسددد  

بودن ایرانیان و دنیا    راجمعشاهی  اس  بر 

  هاارب و  هاشرق  مت،اوت

و  قیمیشپ

هیروزیان 

پوراص،هان  

(9911) 

 دانمنم 

الگو  

هایم  

(9119) 

مورد  111

 ،تمان 

شیه از ضو 

 ها موقعی 

 طویع 

در زبدان هارسددد   دانمنم کداربرد زبداهند  

هرهن    وی ایرمسدددت یماصددد   دهنیۀنشددان

  راجمعایرانیدان اسددد   ایرانیددان کدده اهراد  

منتور ح،ب هماهنگ  با  روه، از ، بهباشددنیم 
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 زباهنگ پژوهش
چارچوب 

 نظری تحقیق
 نتیجه پیکره

شیوۀ ارتواه ایرمست یم و بیان زیگ ا   است،اده 

  نماینیم 

در  شدددیهانجام هدا  ،تمداننتدایج بررسددد  

طویع  نشدددان داد کده زبداهن   هدا موقعید 

االدد  بددا وجود دانش کدداه  ن د « دانمنم »

 وینیه برا  ح،ب من ل  اجتماع  طرف م اب  

و از سددو   وینیه  میاط  اسدد   وجهو یا 

  دروم کار هبرا  پرهی  از ابتلداف و تناق  ب

از « دانمنم »که زباهن   شیهمینیا مشیص 

بعددی اجتمدداع  دارا  کدداربردهددا   ،تمددان  

 وندا ون  از قوید  ندیاشدددتا اطلاعات، ح،ب 

وجهه، تردیی، ایرمسدددت یم بودن، قوو  ن ردن 

  باشیم مس ولی ، رونی م المه و ایره 

ان و هارسی

علو  

(9191) 

 وی ، صریا

، آمی توهیا

جور را و 

 کودکانه

الگو  

هایم  

(9119) 

مورد    مطالع

پی رۀ زبان  

 رمان آسوموار

متأثر از  هازبداهن کدیام از  معندا و م،هوم هر

معنا نبیاره و زمان نوشتا ایا رمان هستنی، دو

بایس  متناس  با شرای  م  هازباهن که ایا 

 و موقعی  آن زمان تللی  شونی 

، قیمیشپ

 هیروزیان

پوراص،هان  

 و هیروزیان

 پوراص،هان 

(9911) 

ملور  و مرگ

  ری  شاد 

الگو  

هایم  

(9119) 

مورد  199

 ،تمان 

شیه از ضو 

 ها موقعی 

 طویع 

 هن ایا زبا ۀ سدترد کاربرد پس در نه،ته دلی 

حداکمی  م،اهیم  زبداندان،هدارسددد  میدان در

 ،پرسدددت مرده بودن، طل مرگ و انییشمرگ

  اس  ایران   جامع در  ری  شاد  و ستای ام

ایررسم  و بیا  ها موقعی در  هازباهن ایا 

یا نابرابر کاربرد داشددته و بیشددتر  ترازهماهراد 

مدندتور بیددان ن،ریا، دعددا، توهیا، بیددان بدده

رف، اجوار و احسداسات، تعری  و تمجیی، تعا

  رودم کار س وت به

، قیمپیش

دربشان و 

 عطای جنت 

(9911) 

و  مردسالار 

 سالار زن

الگو  

هایم  

(9119) 

مورد  9111

  ،تارپاره

مورد از  111)

 ها هیلم

 9911و  9911در دو ده   مردسددالار زباهن  

 هرهترهتهمرور در هرهن  ایران  کم شدددیه و به

جددا  بود را از نتر قددیرت در  ،تمددان بدده 

 توانم واقع  داده اس   در سالار زنزباهن  
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 زباهنگ پژوهش
چارچوب 

 نظری تحقیق
 نتیجه پیکره

 سینمای  ده 

 111شی  و 

مورد از 

 ها هیلم

  سینمای  ده

 نود(

را مییا  بارز ت، ر مردسالارانه، و  9911  ده

 سدددالانهزنرا میدددیا  بارز ت، ر  9911  ده

ایا پژوهش نشان  ها یاهتهبرشدمرد  همینیا 

سامی زباهن  مردسالار  در داد که بیشدتریا ب

 موارد به 9911  سددینمای  ایران  ده ها هیلم

 دسدددتور، ، ودانیعیددد ،بین ب رگتهدییدی، 

 پربا  کنایه، و نیش نه ، و امر ، وی متلک

 یاهته اس   اصیابت تل یر و

و  قیمپیش

ابراهیم  

در حا  )

 (چاپ

   شیبلات لی 

الگو  

هایم  

(9119) 

مورد  999

 ،تمان 

شیه از ضو 

 ها موقعی 

 طویع 

 به ایرانیان که دهیم  نشددان پژوهش ایا نتایج

 نشان بجال ، و نازکردن ماننی مت،اوت  اهیاف

 صورتبه نتر ابراز از پرهی  اطمینان، عیم دادن

 نتر اعلام از اجتناب ، ری  مس ولی  مست یم،

 تیمیم، برا  مشیص پاسی  نیاهتا میال ،

 دور   هن ،  رهتار  دادننشان بود، از  دها

 و کاه  اطلاعات نیاشتا نگران ، و استر  از

 تعارف و سو ت،اهم از جلو یر  آ اه ، عیم

 ،عموم  بیوص  ها باه  در را زباهن  ایا

ایا زباهن    کننیم  است،اده ایررسم  رسم 

بسدددامدی بدالدای  در هرهند  ایرانیان دارد که 

 درن اسدد    ری   بالا  آناابهام دهنیۀنشددان

تمدایل  بده مانین در بلات لی، ، ایرانیدان  واقع

ود را لات لی،  ب  ایرانیان بتعلی  و ابهام نیارنی

کنندی تددا بدا عودارات ت دابل  دو ددانده ابراز م 

ی و نیشان بیا یر  به یار میاطوشان در تیمیم

آندان را بدا اعلدام نتر بود از بلات لی،  نجات 

  دهی

، قیمپیش

دربشان، 

اهیم  و ابر

 نگر مقو 

الگو  

هایم  

(9119) 

مورد  999

المق  ضرب

ه بر رهتهارس  

 کتاب از

میتص  نگر مقو  زباهن  بسددامی بیشددتریا

 و پنددی بیربواه ، بیددان ادب، ح،ب موارد

 اظهار ،بین بو  آینیه، به امیی نیدددیل ،

 بودن، به شدداد دعوت درسددت ، صددیاق  و
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 زباهنگ پژوهش
چارچوب 

 نظری تحقیق
 نتیجه پیکره

 عطای جنت 

(9911) 

 ب رگ هرهن 

 ها المق ضرب

 هارس 

 و اارا  تشددویه، اقوا ، و بی  ۀدهنینشددان

 هم ار ، و اتلاد حس ایجاد ،نمدای ب رگ

 و علدداقدده بده دیگران، احترام و ارادت ابراز

 به پایونی  دادننشان بیر، طل  و دعا ملو ،

 انجام به ترای  و تشددوی  اسددلام ، اعت ادات

 کارها، در صور به ترای  و بیر، تشدوی  کار

 .باشیم  ش ر  ار  و دادن دلیار 

 هیروزیان

پوراص،هان ، 

و  قیمپیش

 هیروزیان

پوراص،هان  

در حا  )

 (چاپ

ملور  یا شرم

 ملور  ناه

الگو  

هایم  

(9119) 

مورد  911

 ،تمان 

شیه از ضو 

 ها موقعی 

 طویع 

کدده ا رچدده مرز  دهددیم ایا پژوهش نشدددان 

« ناه »و « ت ییر» ها واژهمشیی  میان کاربرد 

میتل  وجود نیارد، بررسددد   ها موقعی در 

 که واژۀ دهینشدددان م شدددواهی زبان   تردقی 

عموم  و  هددا موقعیدد االدد  در  ،ت یدددیر

رسم   ها موقعی ایررسدم  و واژۀ  ناه در 

حاکمی    ایا نتایج همینیا بر رودکدار م بده

ملور نسو  تر و قیرتمنیتر هرهن  شدرمقو 

صدددله  ملور در هرهن  ایرانن   ناهبده هره

 رای  ایرانیان را نی   دذاشدددتده و ویژ   جمع

  کنیم تأییی 

مهراب  و 

 ملمود 

بیتیار ، 

در حا  )

 (چاپ

 ناس ا

الگو  

هایم  

(9119) 

مورد    مطالع

پی رۀ زبان  

جان دای رمان 
 ناپل ون

ایا پژوهش نشدددان داد کدده  هددا دادهتللید  

م،هوم  )حیوانات،  ها حوزهناس اها در برب  

ظواهر و اعندددا  بین، صددد،ات انسدددان  و 

 ا هجنوهشیییت ، ههم و شعور و  ها ویژ  

ع لان ، آبرو و شدددرم و حیا، نامو ، اصددد  و 

و   یرنیم شددد د   نسددد  و پدیر و مدادر(

جنسددد  که پاکیامن  هرد را هیف  ها توهیا

 دترپرکاربردلای  هرهنگ  مشدیی  به  یردم 

 دهیم تل ی  همینیا نشان  ها یاهته هستنی 

ن بیا»، «تل یر»که هیف از زباهن  ناسدد ا بیان 

، «پربددا »، «طعندده»، «من،  ا  ونددهترحم بدده

   اس« آرزو و تمنا  من، »و حت  « عیوانی »



 99                                                                   شیه در حوزۀ زباهن مطالعات انجام   یتطو  بررس 

 

 زباهنگ پژوهش
چارچوب 

 نظری تحقیق
 نتیجه پیکره

 اهپنپوری دان

در ) کرمان 

 (حا  چاپ

 ستای میر 

الگو  

هایم  

(9119) 

مورد  911

 ،تمان 

شیه از ضو 

 ها موقعی 

 طویع 

اهراد در هرهن  هارسد  با اهیاه  نتیر کسدد  

 ا آینیهآوردن دسددد هعلم بده معنا  واقع ، ب

دادن،  درآمددی، پ  کسدددد ، پو  تدرروشدددا

 جایگاهها  مناس  برا  ازدوا ، کس  هرص 

 در مراک  دولت  پییا استییام بهاجتماع ، امیی 

ا بو    به ایا  ،تمان  کردهتلیی  همسرکردن 

 پردازنی م  ستای میر موضو  زباهن  

ها  میتل  بسته به شرای ، هر هرد در موقعی 

ها  مت،اوت در بیان ایا زباهن  است،اده از للا

آور، عیوان ، تهیییآمی ، بنیه عمیتاتکنی که م 

  اس آمی  و دلسوزانه جی  و ملو 

 

   مربوط به زباهنگ هایپژوهش. تحلیل پیکرة 1. 9

 1زباهندد ،  ۀحددوزشددیه در انجددام هددا پژوهشکدده از میددان  دهددیم نشددان  9نمددودار 

طویعدد  رخ  هددا موقعی کدده در بسددتر  هددای  ،تمانمددورد نیدداز بددود را از  هددا داده پددژوهش

کدده پژوهشددگران ایددا  دهددیم نددی  بررسدد  ایددا مطالعددات نشددان اهنمود آور جمددع، انددیداده

دهعددات بدده هددازباهن نیدد  بددرا  واکدداو   هدداهیلمر د شددیهانجام هددا  ،تماناز  ،حددوزه

 هنددر، زبددانِ کدده باورنددی ایددا بددر پژوهشددگران از دسددته ایددا(  پددژوهش 1) انددیکردهاسددت،اده 

دهنددیۀ زبددانِ هنددر انع ا »عوددارت ،   بددهسدازدم  نمایددان بددوب بدده را جامعدده طویعدد  باهد 

، ص  9919و وحیددینیا،  قددیمپیش« )و احساسددات طویعدد  مددردم جامعدده اسدد  رهتارهددا

 هدارمان، مندابع متند  مانندی هدازباهن ( نید  بدرا  کشد  پدژوهش 9) هاپژوهش(  سایر 19

 نی اهرا بررس  نمود

 

 

 



 مطالعات زبان و ترجمه                                  دورۀ  پنجاه و سوم، شمارۀ چهارم                                                   99 

 

 زباهنگ ةحوزدر  شدهانجامپیکرة مطالعات  .1نمودار  
 

 زباهنگ ةحوزشده در انجام نظری مطالعات بررسی چارچوب .2. 9

کده همد  پژوهشدگران  دهدیم زباهند  نشدان  حدوزۀ در شدیه انجدام مطالعدات بررس 

اسددت،اده کددرده  هددازباهن ( بددرا  تج یدده و تللیدد  9119هددایم  ) SPEAKINGاز الگددو  

ۀ هددایم  و الگددو  شددیویرایشو از سددایر الگوهددا  تج یدده و تللیدد  زباهندد  )الگددو  

هدایم    (  علد  این ده الگدو9ندی )جدیو  اهنورد بهدرهوم  تج یده و تللید  زباهند ( م،ه

 سددازدم بددوده ایدا اسد  کده آندان را قدادر  مدورد توجده پژوهشدگران ایدا حدوزههمدواره 

بدر تعامد  میدان اهدراد را بیابندی  مدرثردق  بررس  کدرده و عوامد  میتل  را به ها  ،تمان

رهتارهددا   تواننددیم ایددا الگددو، مل  ددان  هددا هل،ددر(  بددا در نتددر  ددرهتا م9111، 9اسددما )

و سددطود    آن تللیدد  کددرده و اهددیاف، نیازهدداعددی زبددانرا بددا توجدده بدده بز اجتمدداع  اهددراد

رضای  اهراد در یر در یدک م المده و این ده زبدان چگونده در باهد  زبدان  کداربرد دارد را 

 مشیص سازنی 

 

 

                                                             
1. Small  

1
9
9
9
1
1
1
9
1
1

 ،تمان ها  انجام  شیه در 

موقعی  ها  طویع 

 ،تمان ها  متن  ،تمان ها  انجام شیه در هیلم ها 
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 گیرینتیجه. بحث و 4

ب  شک اطلدا  از مسدائ  هرهنگد ، تشدییص رهتارهدا  هرهنگد  ناسدالم و جدایگ ین  

بده ندام زباهند  ام دان پدذیر اسد ،   راتلدو با رهتارها  سالم که از طرید  ابد ار   هاآن

 ترجددامعچده بیشدتر و (  هر9919، قدیمپیش) شدودم  ا جامعددهموجد  رشدی و تعدال  هدر 

ب ددردازیم، راه رسددیین بدده تعددال  هرهنگدد    راتلددو بدده بررسدد  و شناسددای  ایددا ابدد ار 

کدده   ددرددم بددرا  مطالعددات آینددیه ارائدده  شددنهادهای   در ایددا راسددتا، پی ددرددم همددوارتر 

زبددان    ،تارهددا پارهایددا  ترکامدد امیددی اسدد  مل  ددان را در شناسددای  هرچدده بیشددتر و 

 یار  دهی:

 رایج هایزباهنگ. واکاوی سایر 1. 4

دانم، نداز کدردن، قسدم ، نتیدر قسدم، دعدا، ن،دریا، ل د ، نمد  هدای زباهن علاوه بدر 

شدددددی  ، ر ، بلدددددات لی سدددددالا زنمردسالار ، ملدددددور مدددددرگ، نگر مقوددددد 

پردابتده شدیه اسد ،  هداآنکده تداکنون بده  سدتای میر ملور ، ناسد ا و   ناهملور شرم

اطلاعدات  تدوانم  هداآندیگدر  نید  در جامعده وجدود دارندی کده بدا بررسد   ها زباهن 

بدده  وانتددم  بددرا  مقددا ،دسدد  آورد  هقابدد  تددوجه  دربددارۀ هرهندد  آن جامعدده بدد

،  وی ایرمسددت یم، سددتای س وت، کدداه ارز  ونددا ون  از قویدد  زباهندد   هددا زباهن 

 آبروری   و ت ریم مهمان و ایره اشاره کرد 

 متنی هایزباهنگ. واکاوی 2. 4

بیشددتر در متددون یاهدد  شددیه و در م المددات کدداربرد چنددیان   هددازباهن بعندد  از 

  آثددار کنددیم یدداد  9«آ دداه برون هددا زباهن » عنوانبدده هدداآن( از 9919) قددیمپیشنیارنددی  

کده  باشدنیم  هدازباهن کوتداه منشدأ اند  ایدا قوید   ها داسدتانو  هدارمانادب  از جمله 

 آ دداه  هدر جامعدده آ داه سددازد  ایددا دربرون هدا زباهن مددا را از  تواندیم  هدداآنبررسد  

 پددژوهشزباهندد ، تنهددا دو شددیه در حددوزۀ اسدد  کدده از میددان مطالعددات انجددام حددال 

بدده واکدداو   (در حددا  چدداپبیتیددار ،  ملمددود  و ؛ مهرابدد 9191هارسددیان و علددو ، )

                                                             
1. exvolved cultuling  
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 تواننددیم   از ایددا رو مطالعددات آینددیه انددیپردابته هددارماندر  کاررهتددهبدده  هددا زباهن 

(، 9911معددروف ادبیددات ایددران و جهددان از جملدده سووَشددون )دانشددور،  هددا رمانسددایر 

( و 9119، 9(، هملدد  )ش سدد یر9919، آبدداد دول (، کِلیددیَر )9999)علددو ،  هایشچشددم

 بررس  کننی دق  به هاآنموجود در  ها زباهن منتور استیرا  ایره را به

 هاآنموجود در  هایزباهنگ براساس. ارزیابی محتوای فرهنگی ِکتب درسی 9. 4

ی دد  از مددوارد مهمدد  کدده در ارتودداه بددا موضددو  هموسددتگ  زبددان و هرهندد  مطددرد 

اسدد ؛ چراکدده ایددا  9انت دداد هرهنگدد  و پیددرو آن آ دداه  9بیندداهرهنگ تددوانش   ددرددم 

، 1بددایرام) کندیم هرهنگد  ای،ددا  بدیا  در برقدرار  روابد  و تعاملددات تدوانش ن دش بسدد ای

میتلددد  بدددیون آ ددداه   هدددا ن زباه  همیندددیا شدددناب  (1199 ،1؛ هدددانتین 9199

 پددذیرام انتددوانش بیندداهرهنگ  اسدد   هددا ظرهی  تددریامهمانت دداد  کدده از هرهنگدد 

  از جمله اب ار  که بده بهودود تدوانش بینداهرهنگ  و اهد ایش آ داه  انت داد  کمدک نیس 

، 1؛ وِنینگددر و کیدد 9191)سودمنیاهشددار و یوسدد، ، انی ، کتدد  و مطالدد  درسدد کنددیم 

نتددر هرهنگدد ِ کتدد  درسدد  امددر  ضددرور  بدده ایددا رو، ارزیدداب  ملتددوا (  از 9199

( از 9919) قددیمپیش(  بددا توجدده بدده این دده 9191؛ ریسددا ر، 9919دربشددان، ) رسددیم 

مسدائ  هرهنگد ِ زبدان یداد کدرده اسد ،  و جسدتجابد ار  مناسد  بدرا   عنوانبهزباهن  

هرهنگد  کتد  درسد  زبدان یدار  اهدراد را در ارزیداب  ابعداد  تواندیم ی   از موارد  کده 

   هاس آنموجود در  ها زباهن دهی، شناسای  و استیرا  

ابعدداد  می اند  بددرا  سدنجش عنوانبدده تدوانم زبددان    ،تارهدا پارهدر ح ی د  از ایددا 

 شددودم ویددژه کتدد  درسدد  بهددره بددرد  از ایددا رو پیشددنهاد هرهنگدد  اب ارهددا  تددیریس بدده

ئ  هرهنگدد  مسددتتر در مطالدد  درسدد  را دارنددی از مطالعددات  کدده قیددی ارزیدداب  مسددا

                                                             
1. Shakespeare  

2. intercultural competence  

3. intercultural awareness  

4. Byram  
5. Fantini  

6. Weninger & Kiss  
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آمددوز   هددا کتابمجموعدده تددوانم دیگددر این دده   بهددره لددازم را بورنددی  ن تدد هددازباهن 

 میتل  تیویا نمود  ها زباهن  براسا را  زبانانهارس هارس  به ایر

 هازباهنگ. چارچوب نظریۀ تجزیه و تحلیل 4. 4

شددیه در حددوزۀ انجددام هددا عنددوان شددی، تمددام پژوهشنیدد   کدده پددیش از ایددا طورهمددان

اسدددت،اده  هدددا ،تمان( بدددرا  بررسددد  9119هدددایم  ) SPEAKINGزباهنددد  از الگدددو  

دهعدات از آن مقود  الگدو  هدایم  کده موجد  شدیه بده هدا یژ  وتمدام  رام عل  کردنی

ایم  در هد ،  بدرا  مقدا داردنید   هدای ن صاسدت،اده شدود، ایدا الگدو  هدادادهبرا  تللید  

 للداظ را زبدان  شدنابتروان مسدائ  پردابتده و  شدنابتجامعه  هامرل،ده بده تنها ایا الگو

( اثوددات 9191)، ابراهیمدد  و دربشددان قددیمیشپ کدده حددال  اسدد  در ایددا .اسدد  ن ددرده

شددنابت ، عنوان عوامدد  روان ددرهتا عددوامل  ماننددی حددس و هیجددان بدده نتددر در کردنددی کدده

کدده  سددازدم و شددرایط  را هددراهم  کنددیم شددنابت  و هرهنگدد  را کامدد  جامعه  الگددو

 شدودم هدا ب ردازندی  از ایدا رو توصدیه نگر بده زباهن پژوهشگران بتوانندی بدا نگداه  کد 

و  ، ابراهیمد قدیمپیشپیشدنهاد    مطالعات آیندیه بدرا  تج یده و تللید   ،تمدان از الگدو

 دس  یابنی  هازباهن از  تر عمی به شناب   ( است،اده نماینی تا9191) دربشان

تیدویر کشدیین  بده در هدازباهن  اهمید  علد بده اشداره شدی، تدرپیشکده  طورهمدان

در در  و ههدم ارتواطدات  هداآنما  هرهنگد  هدر کشدور و بدا توجده بده ن دش کلیدی  شِ

پردابتندی کده در ایدا پدژوهش   ،تارهداپارههرهنگ ، مطالعات متعید  بده تللید  ایدا میان

ایدا  ها یاهتدهو  نتدر ، پی دره چدارچوبنتدر،  مدورد هدیف بده نید    بدرا بررس  شینی

 ،د   تدوانم  هداپژوهشایدا  ها یاهتده بده توجده مورد کن ا  واقع شینی  بدا هاپژوهش

میتلدد ، بسددامی، اهددیاف و کاربردهددا   ونددا ون  دارنددی  از  هددا پی رهدر  هددازباهن کدده 

بررسدد   پددژوهشکدده در ایددا را  هددای زباهن مطالعددات آینددیه  رودمدد رو، انتتددار  ایددا

نیدد  واکدداو  نماینددی تددا از کاربردهددا  آنددان در جوامددع دیگددر  هدداپی رهدر سددایر  انی،شددیه

الگدو   براسدا  تدرپیشکده  هدازباهن ، تمدام ایدا  درددم اطلا  یابنی  همینیا پیشدنهاد 

، ابراهیمدد  و دربشددان قددیمپیشاده از الگددو پیشددنهاد  ، بددا اسددت،انیبررسدد  شددیههددایم  

 حاص   ردد    ،تارهاپارهاز ایا  تر جامع( تللی  شونی تا اطلاعات 9191)
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 کتابنامه

 کاربرد و سددتای  میر  زباهن   شددنابتجامعه بررسدد   )در حا  چاپ(  ف ،پناه کرمان پوری دان

  ترجمه و زبان مطالعات  هارس  زبان در آن  ،تمان 

  مطالعات زبان و   زبانکاوهرهن عنوان اب ار  تلولگرا در به« زباهن »(  معره  9919قیم، ر  )یشپ

  19-19(، 1)11، ترجمه

عنوان به« زباهیجان»(  معره  در حا  چاپقیم، ر ، ابراهیم ،   ، شعیر ، د  ر ، و دربشان،    )یشپ

  جستارها  زبان   ارتواه: م م  الگو هایم   نگارقوم م، ودۀ حل  

در «  نگرمقو »واکاو  زباهن  (  9911قدیم، ر ، دربشدددان،   ، ابراهیم ،   ، و عطدای ، ا  )یشپ

   919-999(، 91)1، هرهن  و ادبیات عامه  زبان هارس   هاالمق ضرب

در «  سددالارزن»و « مردسددالار »زباهن  (  واکاو  9911قیم، ر ، دربشددان،   ، و عطای ، ا  )یشپ

، زن در هرهن  و هنر  9911و  9911 ده ها  سینما  ایران در یلمههرهن  ایران : م ایس  مورد  

99(9 ،)19-991  

و « ناز کردن»(  واکاو  عوارت 9911 ،    )هاران طواطوائ  ، آ ، و پوراصدد،هانهیروزیان قیم، ر ، یشپ

، ارتواطات-مطالعات هرهن «  هَیَجامَی»الگو  ها  حاصددد  از آن در زبان هارسددد  در پرتوی ترک

91(91 ،)19-919  

(  معره  زبداهن  9911 ، آ  )پوراصددد،هدان ، آ ، و هیروزیدان پوراصددد،هدانقدیم، ر ، هیروزیدان یشپ

ات مطالعدر زبان هارس   « مرگ»  شناس ،تماناز طری  ت،لص در «  ری   شاد  و ملورمرگ»

  911-919(، 11) 99، ارتواطات-هرهن 

و بررسددد  ن ش آن در برقرار  ارتواه « زبام  »(  معره  الگو  9911ابراهیم ،    )، ر ، و قیمیشپ

  99-9(، 9)19، مطالعات زبان و ترجمه:  ام  هراتر از توانش ارتواط   مرثر

ات با است،اده از عوار« شی  ی بلات ل»(  بررس  زباهن  حا  چاپ درقیم، ر ، و ابراهیم ،    )یشپ

  علم زبانپرتو الگو هایم    ت ابل  دو انه در

  هازبانم ایسدده «: قسددم»  به کنش  ،تار  شددنابتجامعه(  نگاه  9919قیم، ر ، و عطاران، آ  )یشپ

  11-91(، 1)11، مطالعات زبان و ترجمههارس  و انگلیس   

مطالعات در زبان و هرهن  مردم ایران  « قسدم »  شدناسد ،تمان(  9911قیم، ر ، و عطاران، آ  )یشپ

  911-991(، 91)99، ارتواطات-هرهن 
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شددنابت  پیرامون کاربردها   ،تمان  (  تأمل  جامعه9911پوراصدد،هان ، آ  )یروزیان هقیم، ر ، و یشپ

   91-9(، 99)91، ارتواطات-مطالعات هرهن م   در زبان هارس  در پرتو الگو های« دانم نم»

(  ارتواه میان زبان، مذه  و هرهن : تل ی  و تیقی   در 9911قیم، ر ، و نوروزکرمانشاه ، پ  )یشپ

(، 91)1پژوه  دانشگاه ال هرا، زبان  وابسدته در زبان هارسد   هاواژهو « حاج »کارکردها  ل   

99-19   

ها  هارسدد  و انگلیسدد  در پرتو الگو یلمهدر « دعا»(  کاربردها  9911قیم، ر ، و وحیینیا، ف  )یشپ

  99-19(، 91)9، جستارها  زبان هایم   

  به کنش  ،تار  شنابتجامعه(  نگاه  9919قیم، ر ، وحیینیا، ف ، و هیروزیان پوراص،هان ، آ  )یشپ

  99-11(، 9)19، مطالعات زبان و ترجمه  هارس  و انگلیس   هازبانم ایس  «: ن،ریا»

   تهران: انتشارات دانشگاه بوارزم  تهران سووَشون(  9911دانشور،    )

 American English  هاکتاب  هرهنگ  در مجموعه هاارز (  تللی  و ن ی 9919   ) ،دربشان

File  91-19(، 1)91، انت اد  متون و منابع علوم انسان  نامهپژوهش  

   تهران: هرهن  معاصر کِلییَر(  9919 ، م  )آباددول 

ن ش آموز  هرهن  در یاد یر  زبان   (1999ا  )، و رمنددان  واسددوکلای ، آ  یک ت،رشدد ،برسددتم

  91-91(، 9)9، انت اد  متون و منابع علوم انسان  نامهپژوهش هیلنامهبارج   

، زبان ( از دیی اه هرث(  بررس  تطوی   باه  موقعی  )برون9911رستمیان، م ، و طواطوائ ،       )

  91-91(، 1)9  قرآن کریم، ارشته  میان هاپژوهشهایم  و لوئیس با سیا  حالیه  

کاو  و چگونگ  کاربس  آن (  بررس  رو   ،تمان9911زاد ان، ه  )ش رای ، ر ، مطیع، م ، و صاد 

   999-19(، 9)9،  پژوهشدر مطالعات قرآن   

 ایران: نگاه یش  هاچشم(  9999علو ، ب  )

هن  زبا(  حاکمی  در حا  چاپیروزیان پوراص،هان ، آ  )هقیم، ر ، و یشپیروزیان پوراصد،هان ، آ ، ه

  هیلنامه تل ی ات هرهنگ  ایراندر هرهن  ایران  «  ملور ناه»یا «  ملورشرم»

  هامعاد در هارسددد  و « ناسددد ا»(  زباهن  در حدا  چاپمهراب ، م ، و ملمود  بیتیدار ، ب  )

  جان ناپل وندای انگلیسدد  براسددا  الگو  هایم ؛ مطالع  مورد  پی رۀ زبان  رمان  شددیهترجمه

 ت زبان و ترجمه مطالعا
  91-9(، 1)99 ،هیلنام  علم  پژوهش  هلس،ه و الاهیات(  جور زبان   9919واعت ، ا  )
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