
____________________________
20/6/1391: تاریخ پذیرش15/3/1390:تاریخ دریافت

1390م، بهار یکةشمارـ پژوهشی، می، عل)دانشکده ادبیات و علوم انسانی(زبان و ترجمه مطالعاتفصلنامه

در زبان انگلیسی و فارسی» تعریف و تمجید«اجتماعی -فرهنگیهاي مقایسه مرز بندي

)دانشیار گروه زبان وادبیات انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد(میسید محمد رضا هاش
hashemi@um.ac.ir

)گروه زبان وادبیات انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهددانشیار(میآذر حسینی فاط
hfatemi@ ferdowsi.um.ac.ir

)، نویسنده مسؤول، دانشگاه فردوسی مشهدکارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی(یئصبا دوا
Sadava20@gmail.com

چکیده

اي مشـاهده شـده در کـنش گفتـاري تعریـف و      هـ ها و تفاوتاین مقاله به بررسی شباهت
و ) 2010دوائـی  (زبان فارسـی  هاي نمونه. پردازدمیهاي انگلیسی و فارسی تمجید در زبان
هـردو بـه صـورت    ) و غیـره 1987و بـراون  هـومز  ؛ 1986هومز ؛1983مینز (زبان انگلیسی 

فارسی، از نظر دست آمده در اطالعات به. مشاهده میدانی توسط ده نفر مشاهده و ثبت شد
، به روش توصیفی تحلیل شده و با نتایج مخاطبانجنسیت، سن، رابطه و موقعیت اجتماعی 

اگرچه این مقایسه توصـیفی بـراي تعمـیم دادن بـه کـل      . انگلیسی مقایسه شدندهاي نمونه
آید، ولی براي مشخص کردن ویژگی ها و طـرح  میجامعه فارسی زبان و انگلیسی به کار ن

توانـد مـورد اسـتفاده معلمـین، زبـان آمـوزان و       مـی و تمجید در این دو زبان کلی تعریف 
. مترجمین باشد

تعریف و تمجید، کنش گفتـاري، جنسـیت، سـن، رابطـه اجتمـاعی، جایگـاه و       :ناگکلیدواژ
.منزلت اجتماعی، ادب و نزاکت، موضوع تعریف

مقدمه- 1

ـتین و سـرل دردو دهـه    »گفتاريهاي کنش« مطـرح کردنـد، بـه ایـن مفهـوم      70و 60يکه ابتـدا آس
شود داراي سـه  هر آنچه که توسط فردي بیان می. کاري را از طریق کلمات انجام دادتوان میکه پردازند می
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ـان   میوجه اول که به مرجع مشخص گفتار باز : باشدمی»کنش« گردد؛ وجه دوم که به منظور گوینـده از بی
).1996یول، (شود میبه برداشت شنونده از گفتار اطالق هر گفتار اشاره دارد؛ وجه سوم که 

ـنش     1980در طول دهـه   ـیف ک ـترده اي بـراي توص ـات گس ـان انگلیسـی     مطالع ـاري در زب ـاي گفت ه
ـا  عمده جمع آوري اطالعات مانند مشاهده مکالمات روزمره بین انگلیسی زبانهاي شیوه. گرفتشکل ها ی

ـاي  توان پرسشنامهمیاز میان دیگر شیوه ها . شدمی، شامل افرادي را که زبان دومشان انگلیسی بود ـار  ه چه
، مصاحبه و توصیف موقعیت و درخواست از مخاطب براي پاسـخ  مناسـب   ) بدون گزینه(گزینه اي یا باز

ـیف    محققان با استفاده از این شیوه ها ). 2001یوان،(دادن به موقعیت ها را نام برد  تا حدي موفـق بـه توص
ـا و  هاي گفتکنش اري در زبان انگلیسی شدند؛ از جمله این تحقیقات توصیفی، تعریف و تمجید در آمریک

؛ به نقـل  b ،1981؛ وولفسون1983؛ مینز، a ،1981؛ وولفسون1987و براون ، هومز ؛ 1986، هومز(نیوزیلند
، )2002؛ بــه نقــل از گوالتــو، b ،1981وولفســون(، دعــوت کــردن)2008و شــریفیان، 2002از گوالتــو، 

. هستند) 2008؛به نقل از بتینه، 1990، هومز؛ 1983؛ اولشتاین و کوهن، 1989اولشتاین،(وعذرخواهی کردن
ـانی،  هاي درسال بعدي مطالعات گسترده اي براي توصیف سایر زبان ها مثل فارسی، عربی، ژاپنی، آلم

ارجه ، تدوین مطالب فرانسوي و عبري صورت گرفت و سپس با انگلیسی مقایسه و براي آموزش زبان خ
ـاختارهاي    هاي بررسی. درسی مورد استفاده و بررسی قرار گرفت انجام شده جوانب مختلفـی از جملـه س

نلسون، (شود مینحوي ، موقعیت اجتماعی طرفین مکالمه ، واژگان و اصطالحات  مرسوم و غیره را شامل 
؛ لـورنزو  2009راسخ، میي، رضازاده و اسال؛ حیدر2005؛مارکیز رویتر، رینی و فولچر 1996البتل و اکولز، 

)؛ و غیره2001؛کویاما، 2008؛تانگ و ژانگ، 2009؛ رز، 2001داس، 
خارجـه، از جملـه انگلیسـی و بـراي تهیـه و تـدوین       هاي تا کنون، از این مطالعات براي آموزش زبان

.مطالب درسی براي افزایش آگاهی زبان آموزان استفاده شده است

حقیقپیشینه ت- 2

ادب و نزاکت - 1- 2
ـاهده اقـدام بـه    ) 1981(وولفسون و مینز 80در ابتداي دهه  با چند سري اطالعات حاصل از شیوه مش

ـا    . تجزیه و تحلیل تعاریف در زبان انگلیسی کردند ـبت دادن علنـی ی از نظر آنها تعریف و تمجید، یعنی نس
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براي داشتن یک مهارت ، مایملک ، ظاهر یا هر ) معموال فرد مخاطب(ضمنی اعتبار به کسی غیر از گوینده 
آنها با نیم نگاهی بـه نظریـه   ). 2009جاکر (ویژگی خوب که مشترکا براي گوینده و شنونده ارزشمند است 

ـیله اي کـه هـم در جهـت ادب         ) 1978(براون و لوینسـون »ادب« ، تعریـف و تمجیـد را بـه عنـوان وس
ـایالت منفـی      ) طرفین مکالمـه  یعنی وسیله اي براي افزایش صمیمیت (مثبت و هـم در جهـت تهدیـد تم

تـوان  میبه عبارت دیگر ، از تعریف . تعبیر کردند) تمایل به حفظ فاصله و حریم شخصی(مخاطب است 
) بودن و با جمع بـودن مییعنی صمی(به عنوان وسیله اي استفاده کرد که اصطالحا تمایل فرد به ادب مثبت 

ـا افـزایش   میثال هنگاکند؛ به عنوان ممیرا ارضا  که با  تعریف کردن از دیگران قصد تشکر کردن ، ایجاد ی
در واقع با این تعریفها گوینده قصد دارد کـه خـود را هـم    . رابطه دوستانه ، تشویق کردن و امثالهم را داریم

د بـه ادب  تواند تهدید کننده تمایل فـر میاز طرف دیگر، تعریف و تمجید . گروه و همراه شنونده قرار دهد
که قصد گوینده تعریـف ، چاپلوسـی و   میباشد؛ مثال هنگا) تمایل به حفظ فردیت و حریم شخصی(منفی 

دهـد و آزادي  میگرفتن امتیاز از مخاطب باشد در واقع گوینده با تعریف کردن، فرد مقابل را در تنگنا قرار 
بنابراین تعریف بسته به شرایط و . کندمیشخصی وي را براي امتیاز دادن یا ندادن به گوینده تعریف سلب 

).1986، هومز(متفاوتی داشته باشد هاي تواند کاربردمیمحیط ضمنی آن 
پردازد، که در زبان میpoliteness)(به بررسی عوامل مؤثر در تعریف مفهوم ادب ) 2003(صحرا گرد 

ادب در عامـل مـؤثر در مفهـوم   او با توصیف پنج . شودمیو فرهنگ فارسی مفاهیم گسترده تري را شامل 
ـان       ) یعنی ادب، احترام، رودربایستی، تواضع و مهمان نوازي(فارسی  ـا ایـن مفهـوم در زب ـا ب و مقایسـه آنه

ـا مفهـوم    - رسد که این مفاهیم بسیار مختص به فرهنگ اسالمیمیانگلیسی به این نتیجه  ـتند و ب ایرانی هس
.معادل خویش در زبان انگلیسی تفاوت هایی دارند

گفتاريهاي بط با کنشتحقیقات مرت- 2- 2

ـان انگلیسـی مـورد توجـه قـرار      1990و 1980هاي گفتاري به شکل چشم گیري در دهه کنش در زب
ـا    (گرفت میمطالعات توصیفی که در مورد انگلیسی زبانان انجام . گرفتند ـتقیم، ب ـاهده مس خواه به شیوه مش

، دو )ناریوهاي از پیش تعریف شده و خواه به سایر شیوه هاکالمی، ایفاي نقش در سهاي استفاده از آزمون
:کردندمیهدف عمده را دنبال 
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شود که براي انجام یک کنش میزبانی مناسب را شامل هاي زبانی استراتژي ها و فرمپراگمادانش- 1
.گیرندمیزبانان قرار میزبانی مورد استفاده بو

مثل سـن،  (نش ها و استراتژي ها با عوامل محیطی  فرهنگی که بیشتر به تناسب ک- دانش اجتماعی- 2
ـاعی و غیـره       میو غیر رسمیجنسیت، رس ـاه اجتم ) بودن مکالمات، رابطـه طـرفین مکالمـه از نظـر جایگ

.پردازدمی
ـاهده میـدانی نمونـه     ) 1981(از جمله پیشگامان این دست مطالعات، وولفسون  ـا مش ـاي  است کـه ب ه

ها به یافتن یک سري ساختارهاي نحوي برجسته و رابطه آنها با عوامل تعریف و تمجید در میان آمریکایی 
ـان بـه   تر و آزادانهتر او بسیار راحتهاي محیطی نائل شد؛ به عنوان مثال، او دریافت که مردان درنمونه از زن

زن پرداختند؛ تا جایی که یک مرد به راحتی در رستوران از لبخند و نشاط یک میخود مخاطبانتعریف از 
ـار هـم بـه    . ترین آشنایی با این زن داشته باشدکند، بی آنکه کوچکمیتعریف  هم چنین مردان در محل ک

تعاریف ارائه (تعاریفی ارائه کردند؛ این در حالیست که عکس این مطلب ) هااز جمله خانم(همکاران خود 
).2009جاکر، (مشاهده نشد ) شده از زنان به مردان همکار

در نیوزیلند انجام شد، که به بررسی عواملی چون جنسیت، سـن  ) 1986(هومز توسط تحقیق مشابهی 
او تحقیقات قبلی انجام شده در آمریکا هاي داده. پردازدمیو منزلت اجتماعی طرفین یک تعریف و تمجید 

ز آن را مردان کمترین میزان تعریف را در مشاهدات او به دیگـران ارائـه و حتـی کمتـر ا    . کردندمیرا تایید 
ـاالتري برخـوردار بـوده   تر ؛ عالوه بر این مردانی که مسنانددریافت کرده ، انـد بوده یا از منزلت اجتماعی ب

ـین   میگمان ) 1987(وبراون هومز . اندکمترین تعریف را در محل کار دریافت کرده کنند که تعریـف از چن
ـین سـخنی،   افرادي نیازمند شجاعت بسیاري از سوي تعریف کننده است، زیرا اولین تلقی شنوندگان از چن

.چاپلوسی گوینده است
ـاي  به شیوه(جمع آوري اطالعات هاي با بررسی انواع شیوه) 2009(جاکر  ـاهده میـدانی، جمـع    ه مش

رسد میبه این نتیجه ) آوري اطالعات به صورت کتبی یا از طریق ضبط صدا و تصویر، مصاحبه ها و غیره
گفتاري وجود ندارد؛ از این رو محقق همـواره  هاي راي تحقیق روي کنشکه هیچ روش خاص و برتري ب

ـاي معرفـی شـده توسـط     به عالوه، هر کـدام از روش . گیري جانب احتیاط را رعایت کندباید در نتیجه ه
ـنش محققان  ـاي  در مطالعات قبلی، براي پاسخ گویی به یک سري سواالت مرتبط با ک ـاري مناسـب   ه گفت
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ـاوش مناسـب      است؛ این در حالیست که همین شیوه بررسی براي پاسخ دادن به جوانـب دیگـر مـورد ک
ـبتا     هاي به عنوان مثال، مشاهده میدانی یا جمع آوري نمونه. نیست ـایج نس ـا نت ـیلم ه تعریف و تمجید در ف

British National)پیکره ملی بریتانیا که بررسیبه دست داد؛ در حالی) از لحاظ فراوانی ساختار(مشابهی 

Corpus)تنها بـه  پیکرة مزبور هاي هم چنین، جستجو در میان نمونه. دداده هایی با فراوانی متفاوت ارائه دا
.)2008؛ جاکر، 1981؛ وولفسون، 1986، هومز؛ 2001رز، (یافتن ساختارهاي تکراري منتهی شد

از این رو افرادي بـه  . ها شددر سایر زبانمحققان مطالعات انجام گرفته روي زبان انگلیسی الهام بخش 
ـین        ـاري ب ـنش گفت ـان یـک ک مقایسه یک کنش گفتاري در دو زبان پرداختند و یا به بررسی چگـونگی بی

. زبانان و زبان آموزان به عنوان زبان دوم یا زبان خارجه پرداختندمیبو
نفـر  20نفردانشجوي مصـري و  20با مقایسه تعریف و تمجید در زبان اول ) 1993(نلسون و سایرین 

کردنـد  مـی افراد در هردو زبان از صفات در تعاریف استفاده . دانشجوي آمریکایی به نتایج زیر دست یافتند
ـتقیم بـود  تر تعریف به صورت مستقیم رایج( ـاي  ؛ در نمونـه )از تعریف به صورت غیر مس ـان   ه هـر دو زب

ـا بـود؛   تر ها بسیار رایجبا این همه، تعریف بین آمریکایی. تعریف از ظاهر افراد بسیار رایج بود از مصري ه
. بردنـد میکردند و از استعاره و تشبیه در آنها بهره میاین در حالیست که مصري ها تعاریف بلند تري ارائه 

هاي شخصیتی در بین آمریکایی ها تمایل به تعریف از مهارت و کار و در بین مصري ها تعریف از ویژگی
. بودتر رایج

ـال     ) 2009(حیدري و سایرین  با مقایسه پاسخ به تعاریف دختران و پسران نوجـوان ایرانـی کـه در ح
آنها . یادگیري انگلیسی بودند دریافتند که دختران بر خالف پسران تمایل کمتري به پذیرش تعاریف داشتند

ـا    ـار  این رفتار را به قانون نانوشته اي در جامعه مردساالرایران مرتبط دانستند که بـه موجـب آن از زن ن انتظ
.رود که با فروتنی و خضوع رفتار کنندمی

روش تحقیق- 3

ـنوند  مـی در این مطالعه، از ده نفر خواسته شد که بیست مورد از تعاریفی را که  ـاب و   - ش بـدون انتخ
عینا در برگه مشاهده ثبت کنند و اطالعات مربوط به جنسیت، سن، و رابطه طرفین هر مکالمـه  - ویرایش 

یادشده آنها به عنوان یکـی از  هاي در نمونه. مرد بودند3زن و 7این مشاهده کنندگان . بیفزایندرا نیز به آن
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رفـت کـه دویسـت    مـی به این ترتیب انتظار . عنوان نفر سوم، شاهد هر مکالمه، بودندطرفین مکالمه و یا به
.گرد آوري شدنه ن افراد تعداد دویست و ده نموولی با همراهی بیشتر ای. نمونه جمع آوري شود

تحلیل داده ها- 4
ـیت و   از دو نفر فارسی زبان خواسته شد که به صورت مجزا، و تنها با در نظر گرفتن عوامل سن، جنس

ـاي  سپس بـراي هـر عامـل مقایسـه    . نوع رابطه طرفین مکالمه به تشخیص نوع جایگاه مخاطب بپردازند ه
.جداگانه اي با نتایج انگلیسی صورت گرفت

مورد بررسی در طرفین مکالمههاي هلفوم- 5
ـاعی      ـا رابطـه  اجتم در هر مکالمه دو نفره، یکی از طرفین با توجه به عواملی چون جنسیت، سـن، و ی
ـا توجـه بـه عوامـل      خود امکان دارد که داراي جایگاه باالتري نسبت به طرف مقابل خود باشند ویا اینکه ب

). عنی از منزلت اجتماعی برابر یا نابرابري برخوردار باشدی(مذکور در جایگاه مساوي قرار داشته باشند
مشاهده شده بین افـرادي صـورت گرفتـه اسـت کـه داراي      هاي از کل نمونه%89در تحقیق حاضر، 

ـایین  % 41.6جایگاهی نابرابر بودند؛ از کل این میزان  ـاه پ بـر  .  بـوده اسـت  تـر  آنها خطاب به فردي با جایگ
دانند، تنها تعـداد  میربرد تعریف را بین دو فرد با جایگاه نابرابر به منزله چاپلوسی خالف تصور عامه، که کا

ـان انگلیسـی در نیوزیلنـد،    . اندمحدودي از این تعاریف بدین منظور به کار رفته در تحقیق مشابهی روي زب
ـا    بیشترین تعداد تعریفات را بین افراد برابر گزارش داده است؛ تعا) 1987(و براون هومز  ـین افـراد ب ریف ب

). 1987و بـراون،  هومز ؛a ،1983وولفسون(انداز خود به کار رفتهتر جایگاه نابرابر، عمدتا به مخاطب پایین
با این که در یک تحقیق، تعداد تعاریف به افراد باالدست بیشتر از تعاریف به افراد پایین دست بوده، ولی به 

ـناخته مـی داده که دو طرف همـدیگر را بـه خـوبی    میرخ میگفته محقق این تعاریف عمدتاّ هنگا و انـد ش
.)1986، هومز(گوینده تعریف، فرد نسبتاّ مسنی بوده است 

رابطه نقش جنسیت و منزلت مخاطب- 1- 5
ـان در تحقیقات فارسی و انگلیسی، صرف نظر از منزلـت   ـاریف را ارائـه و     مخاطب ـترین تع ـان بیش ، زن

راوانی این تعاریف ابتدا خطاب به فرد پایین دست، سپس به مخاطـب  در تحقیق حاضرف.  انددریافت کرده
جالب اینجاست که زنان هنگام تعریف از مـردان،  . اندبا جایگاه برابر ارائه شدهمخاطبانباالدست و نهایتا به 
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وم این در حالیست که در تحقیق حاضر، مردان حدود یک س. اندبیشتر از افراد با منزلت باالتر تعریف کرده
.اندتعاریف را ارائه و حدود یک چهارم تعاریف را دریافت کرده

بیشتر تعاریف خطاب به جنس مخالف در خانواده مشاهده شده و تعاریف محدودي که در محل کار، 
، بیشتر روابط معلم و شاگرد، پزشک و بیمار، و کارفرما و کارمند اندخطاب به جنس مخالف صورت گرفته

ـان پرداختـه؛ کـه     .دهندمیرا تشکیل  ـاهر ایش در عین حال تعاریف مردان از زنان، در محل کار، کمتر به ظ
ـیدن بـه    احتماال این موضوع  به خاطر محدودیتهاي عرفی و دینی روابط بین دو جنس مخالف پس از رس

. سن بلوغ است
ـاي  در نمونـه همان طور که قبالً هم ذکر شد، توزیع فراوانی تعریف و تمجید در میان زنان و مـردان  ه

با این حال، تعریف بین انگلیسی زبانان، در . فارسی برخوردار استهاي انگلیسی از شباهت زیادي با نمونه
انگلیسی هاي در نمونه. اجتماعی و بین دو جنس مخالف با آزادي بیشتري به کار رفته استهاي تمام گروه

هم چنین . شناخت پرداختمیاز لبخند زنی که نمشاهده شد که مردي کامالً غریبه در رستوران به تعریف
.یک همکار مرد به راحتی اقدام به تعریف از سر و وضع ظاهر همکار خانم خود کرد

رابطه سن طرفین و منزلت مخاطب- 2- 5

ـایین  جوانمخاطباندر این تحقیق، نسبت بسیار باالیی از تعاریف به  ـپس بـه    تر و با منزلـت پ تـر و س
البته اختالف سنی در همه موارد سبب بوجـود آمـدن   . در جایگاه باالتر ارائه شده استوتر مسنمخاطبان

ـاه    جایگاه نابرابر نشده است؛ در حالی ـاد جایگ که یکسال اختالف سن در میان اعضاي خانواده باعـث ایج
ـا      ـتانی ب ـابر ایـن دوس ـال  نابرابر شده است، همین اختالف در بین دوستان نادیده گرفته شده است؛ بن یکس

تـر، نـه بـه    در جاي دیگر هم دکتر یا معلم جـوان . انداختالف سنی از نظر منزلت اجتماعی برابر تلقی شده
تـر خـود   خاطر سن و بلکه به دلیل نقش اجتماعی خویش، در جایگاه باالتري از بیمار یا دانشجوي مسـن 

شتن نقش اجتماعی خود به عنوان ، مرد به خاطر دااندقرار گرفته و در موردي که زن و شوهر هم سن بوده
.شوهر، داراي جایگاه باالتري تلقی شده است

از تر تر یا با منزلت پایینجوانمخاطبانحاصل از مشاهدات زبان انگلیسی هم تعریف از هاي در نمونه
و »تشویق«فراوانی بیشتري برخوردار بوده است؛ علت را شاید بتوان در نقش تعریف به عنوان ابزاري براي 
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شـود کـه   مـی شوند؛ گفتـه  میهم دیده تر یا عالی مرتبهتر البته تعاریف خطاب به افراد مسن. تربیت جست
. هاي آنهاستعمدتا پیرامون عملکرد و تواناییموضوع تعریف از افراد داراي منزلت نابرابر،

رابطه اجتماعی طرفین و جایگاه مخاطب- 3- 5

ـافی نیسـت؛       در تحقیق، در پاره اي از موارد جنس ـاه مخاطـب ک ـین جایگ یت، سن، یا هردو بـراي تعی
ـا روان ترمسنتر و شاگرد مذکر عنوان مثال در رابطه  مادر و پسر، یا معلم مونث جوانبه پزشـک مونـث   ، ی

هم بوده به عنوان فرد باالدسـت در نظـر گرفتـه    تر ، فرد مونث که گاه جوانترمسنتر و مراجع مذکر جوان
.شده است
ـاهده نشـد؛ ایـن موضـوع     در می ان اعضاي خانواده، هیچ موردي از تعریف بین افراد با جایگاه برابرمش

تواند به علت وجود یک نوع رده بندي در خانواده ایرانی باشد که در آن پدر رئیس خانواده است، مادر می
ـا   که حالیر د. گیرندمیبعدي قرار هاي در جایگاه بعدي است، و فرزندان به ترتیب تولد در رده ـتان ب دوس

.اندهر منزلت اجتماعی، همدیگر را مورد تعریف و تمجید قرارداده
، دکترها ترمسنگرچه در محل کار تعاریف بسیاري مشاهده شد، ولی این تعاریف خطاب به همکاران 

ف از و معلمین بودند؛در محیط کار هیچ تعریفی خطاب به مدیران مشاهده نشد؛ شاید به این علت که تعری
. شودمییک رئیس یا مدیر به نوعی چاپلوسی تلقی 

در محیط کار، نیازمند جسارت خاصی اسـت؛ زیـرا   به ویژه گویا در هر دو زبان تعریف از باال دست، 
.تواند فرد را در معرض سوء تعبیر قرار دهد، گویی وي از این کار هدفی جز چاپلوسی نداشته استمی

اریف و جنسیتموضوع تع- 4- 5

ـاره  »شـود، مـی چیزي که از نظر طرفین ارزشمند است و بـه مخاطـب مربـوط    «عاریف معموال به ت اش
ـا   میگیرد، تالش میدر مواردي که تعاریف در مورد افراد ناشناس صورت ). 1986،هومز(کنند می شـود ت

).1983مینز، (آنچه که در جامعه ارزشمند و پسندیده است به عنوان موضوع صحبت انتخاب شود 
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ـاهر،    )1986(هومز در دسته بندي  ، مضامین تعاریف درچهار گروه عمده قرار گرفتند کـه عبارتنـد از ظ
ـال دارد     . توانایی وعملکرد، مایملک، شخصیت و حالت دوستانه فرد گرچه باید در نظـر داشـت کـه احتم

).1986، هومز(موضوعات مناسب تعریف، از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت باشند 
ـاریف را ارائـه داده و دریافـت       هاي نهدر نمو ـترین میـزان تع ـان بیش گرد آوري شده در هردو زبان، زن

ـان  «نهفتـه باشـد؛ زیـرا تعریـف     میتواند در تمایل زنان به ایجاد روابط دوستانه و صمیمیعلت . اندکرده بی
سوي دیگـر،  از. است و بنابراین براي این منظور بسیار مناسب است»مشخص و واضح تحسین و تمجید

توانـد  مـی گیرند؛ از آنجایی که تعریف میزنان در اجتماع، بیش از مردان در معرض قضاوت سایرین قرار 
ـیار مناسـب اسـت         ؛ 1986، هـومز (وسیله اي براي تشویق و حتی انتقاد باشـد، بـراي ایـن منظـور هـم بس

. دانهمچنین، مردان کمترین میزان تعاریف را دریافت کرده).a ،1983وولفسون
ـاب بـه     هاي البته باید دقت داشت که در نمونه ـان و چـه خط فارسی، عمده تعاریف، چه خطاب به زن

مردان، درباره  عملکرد ایشان بوده است؛ این در حالیست که تعاریف زبان انگلیسی، درخطاب به زنان، بـه  
.نداایشان پرداختههاي موضوع ظاهر و در خطاب به مردان، به عملکردها و توانایی

ظاهر و جنسیت مخاطب- 5- 5

) 1986(هـومز که پرداختند؛ در حالیمیموارد به عملکرد و توانایی افراد % 52.73فارسی، در هاي نمونه
ـین مینـز   . بیشترین تعاریف را درباره ظاهر افراد مشاهده کردند) 1987(و براون هومز و  بـه  ) 1983(همچن

.پرداخته استمیکند که عمدتا به البسه یا آرایش موها میاره تعداد فراوانی از تعاریف روي ظاهر افراد اش
ـاعی    اظهار داشته هنگامی) a1983(وولفسون  ـاه اجتم که جنسیت مورد بحث باشد، زنان در هـر جایگ

تعاریف % 47هم ) 1987(و براون هومز . اندتعاریفی را از افراد مختلف درباب ظاهر خویش دریافت داشته
از %  13.42فارسی، تنها به میـزان  هاي با وجود این در نمونه. اندي ظاهر ایشان دانستهخطاب به زنان را رو

.کل تعاریف خطاب به زنان به ظاهر آنها پرداخته است
ـاهر را     »مدل موها، جواهرات و البسه«انگلیسی زبان، هاي مونهدر ن ـاره ظ موضوعات عـده بحـث درب
ـائلی  انمحققـ که اینها به گفتـه  انددادهمیتشکیل  ـاختن  بـراي هرچـه جـذاب   «، وس ـتند  »تـر س ـان هس زن

ـته       با اینکه در برخی موارد تعریف). 1983مینز،( هایی از ایـن دسـت، در فرهنـگ ایـران، مناسـب و شایس
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ـاریفی بـه   تر شوند، ولی در این خصوص، حتی مردان کم سن وسالمیمحسوب ن در نقش دانشجویان تع
:مثالََ؛اندبانوان استاد خویش ارائه داده

»!چه مانتوي قشنگی پوشیدین! استاد«- 1
شایان ذکر است کـه  . هم ارائه شده است) 1987(و براون هومز انگلیسی توسط هاي که مشابه آن در نمونه

.حتی در زبان انگلیسی و در شرایط ذکر شده هم چنین تعاریفی چندان پذیرفته شده نیستند
از کل تعاریف را در خصوص ظاهر خویش % 1.5ان تنها مرد) 1987(و براون هومز از سوي دیگر، در 

رسد که در تعاریف مربوط به ظاهر در زبان انگلیسی، چـه  میبه نظر . انداز سوي دیگر مردان دریافت کرده
رسـد کـه   مـی به نظـر  ... «):a1983(به گفته وولفسون : در آمریکا و چه در نیوزیلند، بسیار نادر بوده است

به خصوص در محل کار، وجـود  در برابر تعریف از ظاهر مردان با منزلت باالتر،... ي محدودیتی بسیار قو
ـا  هاي در نمونه».دارد ـا را    % 0.46فارسی هم تعریف از ظاهر مردان توسط سایر مردان تنه از کـل نمونـه ه

. دهدمیتشکیل 
در محـل  به ویژه و فارسی، تعاریف بین دو جنس مخالف بسیار کم استهاي اینکه در نمونهتر جالب

ـتگان نزدیـک      . کار بسیار محدود است ـا بس ـانواده و ی ـاي خ ـثال خالـه و   (چنین تعاریفی بیشتر بین اعض م
علت را شاید بتوان به محدودیتهاي دینی و عرف اجتماعی پس از سن بلـوغ،بین  . مشاهده شد) خواهرزاده

.دو جنس مخالف، نسبت داد

توانایی و عملکرد و جنسیت- 6- 5

کاري که خـوب  «:پردازدمیونه تعاریف به کیفیت آنچه حاصل مهارت و تالش مخاطب است، این گ
.)101، ص 1983مینز،(»خوبانجام گرفته، بازي اي که با مهارت بازي شده، یا یک غذاي 

ـاي  گردد، در نمونـه میگرچه بیشتر تعاریف در مشاهدات انگلیسی به ظاهر باز  فارسـی عملکـرد و   ه
ـا عملکـرد بـه خـود      . ه اول قرار داردتوانایی در رد ـاط ب در تحقیق حاضر، زنان بیشترین تعاریف را در ارتب

.انداختصاص داده
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ـاریف     ـاعی، مخاطـب تع با آنکه مردان ایرانی به راحتی زنان و مردان دیگر را، با هر مرتبه و نقش اجتم
ـین قـرار   ، مشاهده نشد که زنان همکاران عالی رتبه تر،یا همکاندخود قرار داده اران مذکرخود را مورد تحس

:شوندمیزیر محدود هاي به نمونهتعریف بین زنان و مردان ایرانی در محل کارهاي تنها نمونه. دهند
:زنی میانسال از دکتر معالجش تشکر به عمل آورده

».ممنونم از شما. سبکه آقاي دکتردستتون خیلی«- 2
:ملکرد خوبش تشکر کردهیا خانم ارباب رجوع از کارمندي به خاطر ع

اندازیـد  میانشاءاهللا به همین خوبی که شما کار مردم را راه . خدا خیرتان بده. مرسی اقاي فالنی«- 3
».خدا هم گره از کارتان باز کند

:یا شاگردي از معلمش تشکر کرده
».امیدوارم باز هم شما را ببینیم.خیلی کالس جالبی بود«- 4

ـالف و    هاي ین انگلیسی زبانان، در تمام گروهباید به یاد داشت که تعریف ب ـنس مخ ـین دو ج اجتماعی و ب
.مشاهده شده استتر آزادانه

کـه  در تحقیق حاضر، بیشترین تعاریف درباب توانایی و عملکرد و شخصیت صورت گرفته، در حالی
ـته   ظاهر در رده اول و عملکـرد در رده دوم ) 1987(و براون هومز و ) 1986(هومز در مطالعات  قـرار داش

.است

هاي دوستانه و جنسیتشخصیت و ویژگی- 7- 5

ـتان،   اندمختلفی تعریف کردهمخاطبانزنان در تعریف از سایر زنان با آزادي بیشتري از  ؛ از جملـه دوس
، اندکه مخاطب ایشان مردان بودههمسایگان، بستگان، همکاران، والدین، فرزندان و همسایگان؛ ولی هنگامی

. شوندمیواده و بستگان و در بعضی موارد به همکاران میانسال، یا دکتر معالج و معلم محدود به محیط خان
. موردي از زنان که در محل کار از رئیس مذکر خویش تعریف کنند، مشاهده نشد
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رينتیجه گی- 6

مقصد بانآموزش زهاي توان در کالسمیدو زبان مبدا و مقصد، هاي با آگاهی از شباهت ها و تفاوت
مورد استفاده نیست و زبان آمـوز نیـز در   مییعنی زبانی که در آن مکان بین مردم بو(به عنوان زبان خارجی 

ـات الزم و      ) کننـد، حضـور نـدارد   میکشوري که به زبان مقصد تکلم  ـان آمـوزان اطالع ـین و زب بـه معلم
. سودمندي ارائه کرد

ـام  اشمیت ها با نظریۀ ها و تفاوتشباهتاینرسد تأکید روي آموزش صریح با ضمنی میبه نظر  به ن
عمده مطالعات انجام شده روي آموزش صـریح و ضـمنی ایـن    . مرتبط باشد)Noticing(» التفات«نظریۀ 
آموزان در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده انجامیدند ، به موفقیت زبان)آموزش صریحبه ویژه (نکات 

).2001؛ تیت یاما، 2001؛ تاکاهاشی، 2001رز و ان جی، (
ـیم داد ZPDتئوري )2005(از سوي دیگر، اوتا  در اصـل  . ویگوتسکی را به زبان آموزان بزرگسال تعم

تئوري ویگوتسکی بر این مفهوم بنا شده است که در کودکان بین سطح رشد واقعی فرد، که به شیوه حـل  
ـاتر بـه    آید، و سطح رشد بالقوه، که با کمک یکمیدست مساله فردي به ـا فـردي توان دسـت  بزرگسال و ی

ـا و  مدعی شد زبان) 2005(اوتا . آید، تفاوت هستمی آموزان بزرگسال هم با کمک معلمین، همکالسی ه
. توانند به رشدي دست یابند که بدون حضور آنها ممکـن نیسـت  مینیز با استفاده از کتب و منابع آموزشی 
.تاکید ویژه روي نقش کتب و منابع آموزشی داردZPDرایند البته او با اشاره به امکان درونی شدن ف

ـاتی کـه در ایـن     میبنابراین، با تکیه بر دو نظریه ذکر شده،  توان در تهیه و تدوین مطالب درسی بـه نک
ـا  می، اشاره نمود تا از سوء تفاهم و خلل در ایجاد ارتباط بین افراد بواندمقایسه ها یافت شده این دو زبان ت

کان جلو گیري کرد؛ براي مثال، با دانستن امکان وجود حریم هایی اجتماعی در روابط فارسی زبانان، حد ام
قائـل شـده توسـط    هاي اجتماعی کوچک و بزرگ یا به حریمهاي که به رتبه بندي ایشان در ساختار گروه

ـین انگل  )2003صحراگرد، (گردند میشرع و عرف باز  ـان تعریـف    ، و نیز با آگاهی از اینکـه در ب یسـی زبان
ـا    می، فرد )a ،1983وولفسون(شود میکردن از ظاهر زنان محدود به آشنایان ن ـاد رنجـش ی تواند بدون ایج

ـاوت  میتعجب به ایجاد ارتباط مطلوب با افرادي از فرهنگ دیگر بپردازد؛ در سوي دیگر  ـاي  توان بـه تف ه
و زبان عربی در شـکل  میبه تاثیر فرهنگ اسالتوانمیاز جمله آنها . فرهنگی موجود بین دو زبان پرداخت

یافت شده در زبان فارسی یـک مـرد ،   هاي گیري روابط افراد و فرم ارائه تعاریف اشاره کرد؛ مثالً در نمونه



37…اجتماعی-فرهنگیهاي مقایسه مرز بنديمچهارچهل و سال 

هاي توان حریممیعلت آن را . در خارج از محیط خانواده، تعریفی در باب ظاهر یک زن ارائه نکرده است
ـنت «و »ماشاء اهللا«از سوي دیگر، عباراتی نظیر . نامحرم دانستشرعی بین زنان و مردان  برگرفتـه از  »احس
ـتند     میزبان عربی و فرهنگ اسال ـاده هس ـیار رایـج و جاافت حتـی  . هستند که در زبان و فرهنگ فارسـی بس

. توان به باورهاي خاص فرهنگ ایرانی ربط دادمیرا نیز »چشم بد دور«اصطالحی مثل 
ـاهده   که درحین ارجاع به نتایج این تحقیق، محدودیتباید توجه داشت  هایی چون نابرابري میـزان مش

ـاري مناسـب،     کنندگان زن و مرد و نمونه گیري از افراد در دسترس، محدودیت در تعریف یک جامعـه آم
. باعث محدودیت در تعمیم نتایج است
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