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  چکیده
یافته و رشد و تعالی هر  ايفرهنگ اهمیت ویژه، در عصر جهانی شدن و ارتباطات مجازي

رو، با توجه به ارتباط و سالم پیوند خورده است. از این کشور به داشتن فرهنگی غنی
 "زباهنگ" فهومممعرفی  اتا ب سعی شده استاین مطالعه در  ،تنگاتنگ زبان و فرهنگ

کاوي رهنگرویکردي متفاوت و پویا از ف ،مطالعات جامعه شناختی زباندر  )زبان+فرهنگ(
و شماي از زبان اشاره دارد که نما و عباراتی  هابه ساختار زباهنگ. شودزبان معرفی 

ها نیاز به بررسی دقیق قطعات زبانی یافتن این زباهنگ دهد.فرهنگی یک قوم را نشان می
 ها از قبیل:زباهنگدر این پژوهش به چند مورد از این د. نستر جامعه وگاهی تاریخ داردر ب
-هوش هیجانی ،گریزيگریزي، صراحتولیتومحوري، مسپرهیزي، قدرت/احترامیتفرد

راي استفاده بهینه از این هاداتی بناشاره شده است. در پایان، پیشمحوري  -و خانواده افزا
  ارایه شده است.  تحوالت فرهنگیدر تغییرو  هازباهنگ

 .زبان فرهنگ، ،فرا زباهنگ، زباهنگ، کاوي زبانفرهنگ :هاکلیدواژه
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  مقدمه -1
- ما را عقب نگه داشته"، "طی داریمفرهنگ غل"، "ي بدبختی ما از بد فرهنگی ماستهمه"

ایم ت را شنیدهارها و بارها این جمال. ب"رسیمفرهنگ ما اصالح نشود به جایی نمیتا "، و "اند
ایم که فرهنگ بسیار مهم است و ما داراي و یا ناخودآگاه خود اذعان داشته ودر خودآگاه

شک، ان رشد و تعالی همگام نباشیم. بیمعایب فرهنگی هستیم که باعث شده است با کارو
به فتح قلل موفقیت علمی و رسیدن  ،مردم و دولتمردان همیشگی هايترین دغدغهیکی از مهم

و دي براي تحقق این مهم انجام شده هاي زیاهاي اخیر تالشتعالی معنوي بوده است. در سال
رسد ، به نظر میاین وجود وده است. باهاي مختلف علمی بر شاهد رشد شگرفی در زمینهکشو

رو، ي توسعه یافته وجود دارد. از ایني علمی زیادي میان کشور ما با کشورهاهنوز فاصله
هاي جدید ترقی به سرعت به عقب رانده و افقید جست تا مرزهاي دانش و راهکاري با

گیري ساز شکلتواند زمینهمی عنوان زیر ساخت فکري هر کشورنمایان شوند. فرهنگ به 
نماید و نگ درست باور فکري صحیح ایجاد میهاي علمی و معنوي آن شود. فرهروساخت

که نماید ز نابسامانی اجتماعی را تولید میي بروینهبا ایجاد باور فکري ناصحیح زمفرهنگ غلط 
  . شوددر نهایت مانع پیشرفت علمی می

داند که ا و باورهاي مشترك مردم جامعه میه) فرهنگ را در چارجوب ارزش2010کیث (
) اعتقاد دارد این باورها و هنجارها 2008باشند و هاین (نسلی به نسل دیگر قابل انتقال میاز 

نمایند. این بدان معناست که ه و عادات فکري خاصی را ایجاد مینسان را تغییر دادرفتار ا
رهنگ را نماید. اگر ما فو این باور تولید رفتار می شدهاع، باعث ایجاد باور فکري فرهنگ اجتم

ها قلمداد نماییم که تحت تاثیر باورهاي هاي مشترك گروهی از انسانبه مثابه رفتار و فعالیت
گیري کرد که فرهنگ گونه نتیجهتوان این)، می1978مشترك قرار دارند (ویگوتسکی، فکري 
ها شود. در حالی که تواند باعث رشد آن گروه از انساننماید که میتار منطقی ایجاد میسالم رف

فتاردر طول زمان که این ر نمایدي فکري تولید رفتار بیمارگونه میبیمار فرهنگ ناسالم با ایجاد
شود. ي بشري میی و انسانی باعث کندي روند توسعههاي فرهنگي مجموعهسرایت به همه با
ي کلی فرهنگ روبه رو هستیم: فرهنگی که سالم است چه عنوان شد، ما با دو گونهآن به بنا
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کند و فرهنگی که بیمار است (مانند: ، رفاقت علمی و غیره) و درمان می(مانند: تالش، همدلی
رسد، یکی و نیاز به درمان دارد. به نظر میل علمی، ادب مصنوعی/ تزویري و غیره) تنبلی، بخ
فرهنگ هر جامعه شود، زبان  تغییر و ارتقاءتواند باعث ترین راهکارهایی که میاز اساسی

  است. 
ن و متخصصان زبان بوده است.  میان فرهنگ و زبان از دیرباز مطمح نظر اندیشمندا يرابطه

دانند هاي فکري انسان میفرعی توانایی ) زبان را محصول1959، 1953ون پیاژه (اي همچعده
ا همگام و همسو با تولید زبان ) تفکر ر1986، 1978همچون ویگوتسکی (دیگر اي و عده
نظر اندیشد و بدون زبان تفکري وجود ندارد. امروزه به و اعتقاد دارند انسان با زبان می دانسته

. از سویی را به خود معطوف کرده استطرفداران بیشتري توجه گوتسکی رسد رویکرد ویمی
فتارهاي موجود در زبان محصول تعامالت، باورها و ر ،ورف- ي سپیردیگر، بر اساس نظریه

). بدین معنی که در فرهنگی که ارتباط عاطفی کمی 2012قدم و قهاري، فرهنگ است (پیش
 ناقصتواند شود و زبان در این قسمت میتولید می دارد، واژگان عاطفی کمیبین افراد وجود 
- لیدر حا شوداستفاده می "عمو"و  "دایی"ي نمونه، در زبان فارسی از دو واژهباشد. به عنوان 

 .کاربرد دارد "uncle"ي که در انگلیسی تنها واژه
) و 1986، 1978، ویگوتسکی ()1994، 1975در این مطالعه، با الهام از تفکرات هالیدي (

از این . شودمعرفی می "1زباهنگ"مفهوم ) 2012قدم و قهاري، ورف (پیش- ي سپیرنظریه
بنده بر نمایانگر فرهنگ است. و زبان  وجود داردبین زبان و فرهنگ  دو سویهاي رابطه، منظر

این باورم که زبان نه تنها تجلی فرهنگ است بلکه گاهی فرهنگ در بند و اسارت زبان است. 
فرهنگ را دچار  ،و دگرگونیشود و گاهی تغییر که زبان باعث بازتولید فرهنگ می نیبدین مع

زبان و  ي ارتباط میان فرهنگ،وري بر پیشینهاز این رو در این پژوهش، ابتدا مرکند. چالش می
را در  زباهنگهایی از نمونه پرداخته ومفهوم زباهنگ ، سپس به معرفی خواهم داشت اندیشه

  . پردازممینتایج حاصله به واکاوي پایان  در و دهمسی و انگلیسی نشان میدو زبان فار

                                                        
1 Cultuling  
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   و اندیشه فرهنگزبان،  -2
هاي در مورد بومی 1مطالعات مربوط به ارتباط میان زبان و فرهنگ با مطالعات مالینوفسکی

و سپس جدي آغاز  یبه شکل 2جزایر تروبرایند در اوایل قرن بیستم و تاکید او بر بافت موقعیت
ارتباط  ترین مطالعات مربوط به). شاید برجسته2004ویدوسون، ( ادامه یافت 3توسط فرث

ها با ) باشد. آن2012قدم و قهاري، ورف (پیش- ي معروف سپیرمیان فرهنگ و زبان نظریه
ند زبان محصول تعامالت تالش نمودند تا نشان ده 5و نسبیت زبانی 4معرفی مفاهیم جبر زبانی

ت جهان را به اشکال مختلف هاي متفاوهاي مختلف با تولید زبانباشد و فرهنگیفرهنگی م
ن را محصول فرعی تعامالت بشري ) زبا1994، 1975نمایند. در همین راستا، هالیدي (درك می

به همان میزان که  و عمأل ، زبان را تولید کردهداند. او اعتقاد دارد انسان براي برقراري ارتباطمی
توسعه یافته است. به عنوان نمونه، با اختراع رایانه به هم ، زبان او داشتهشد و پیشرفت انسان ر

اي هاي رایانهعه یافت که امروزه ما فرهنگ نامهزبان مربوط به رایانه آنچنان توس ،مرور زمان
ه نامد شاگردان هنگ کنگی وقتی به پرسش) نشان دا1960رکیچ ( ،در همین راستاداریم. 

نامه ب کمتري نسبت به وقتی که به پرسشدهند، تعصمربوط به تعصب جواب می انگلیسی
 بیانگر آن است کهدهند. این مثال میدهند، از خود نشان ترجمه شده چینی آن جواب می

تفاوت ایجاد ها ي یادگیري و ماهیت این زبانشیدن در دو زبان با توجه به نحوهي اندینحوه
عنوان ) 1992شرمن (اي دیگر، همیلتون، گیبونز، استرنر و ، در مطالعهنموده است. افزون بر این

هاي مختلف جامعه را نشان تواند هویت و تعصبات افراد نسبت به گروهزبان می کردند که
ثابت افراد است) وقتی ي ویژگی از افعال انتزاعی (که نشان دهندهدهد. بدین معنی که افراد 

از  کهند رفتار ناشایست گروهی از افراد را نشان دهند، در حالیخواهکنند که میاستفاده می
ي رفتارهاي موقت و محدود است) وقتی استفاده افعال حرکتی و غیر انتزاعی (که نشان دهنده

-این روش افراد می اي گروهی را به تصویر بکشند. بخواهند رفتار شایستهکنند که میمی
                                                        
1 Malinowski  
2 Context of situation  
3 Firth 
4 Linguistic determinism  
5 Linguistic relativism  
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ایید خود با دیگران خط جدایی بکشند. ارتباط فرهنگ و خواهند بین فرهنگ دلخواه و مورد ت
) در پژوهشی در مورد باور 2003بک و اکار (- زبان به حدیست که شاتس، ذیزیندراك، مارتینه

تغییر دهد. هم ي نگاه به جهان پیرامون را تواند نحوهساختار زبان حتی میکه ط نشان دادند غل
 خاص دهند در فعل با عالمتیاور غلط را نشان میی افعالی که بدر زبان اسپانیولی و ترک

ات آنان قغالی چنین چیزي وجود ندارد. تحقیکه در انگلیسی و پرت شوند، در حالیمشخص می
پرتغالی در سواالت هاي انگلیسی زبان و هاي ترك و اسپانیایی نسبت به بچهنشان داد بچه
  .  نمایندمیتر عمل هاي غلط موفقمربوط به باور

 ، سعی کرد زبان را به1ي واسطه) با معرفی نظریه1978ویگوتسکی ( از سویی دیگر، 
فرایندهاي عالی مانند احساسات و  2یي ذهنفرایندهاي پایهاندیشه پیوند زند. به باور او، 

حال آن یابند. ) ارتباط می4ها (ابزارهاییق واسطهمانند خالقیت و تفکر انتقادي از طری 3ذهنی
قبل از ، انسان بدوي )1978اي، زبان است. از نظر ویگوتسکی (واسطه ترین ابزاربزرگکه، 

گونه پیشرفت قابل توجهی نداشته است و پس از این که به زبان دسترسی داشتن به زبان هیچ
ا کرد که زبان ابتدا باعث توان این گونه ادع. در حقیقت، میگشتو مضاعف د رشد امجهز ش
آوري شده و همزمان فرهنگ را ایجاد نموده است. این فرهنگ مجددا باعث تولید رشد فن
روست که از این ي خردورزي را تبیین نموده است.که نحوه خاصی در جامعه شده گفتمان

 ،اندنشان داده) 2002کیم،  ؛2011کواینگ و دین، ؛ 2012پیش قدم و زارعی، مانند ( تحقیقات
تعدادي از این  قدم (زیر چاپ)پیشاندیشند. جوامع مختلف به اشکال متفاوت می افراد در
ور او، فرهنگ شرقی ها را در دنیاي شرق و غرب به اختصار معرفی نموده است. به باتفاوت

که در حالی ،وجهی، تواضعی و استقراییمستقیم، ارتباطی، چندغیرگرا، فرهنگیست: جمع
افشایی و استنتاجی. وجهی، خودی فرهنگیست: فردگرا، مستقیم، غیرارتباطی، تکفرهنگ غرب
  توانند آهنگ رشد کشوري را تسریع و یا کند نمایند. هاي فرهنگی گاهی میاین تفاوت

                                                        
1 Mediation theory 
2 Lower order processes 
3 Higher order processes 
4 Tool 
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گ و اندیشدن وجود رسد ارتباط موثري میان زبان، فرهنبنابرآنچه عنوان شد، به نظر می
دارد. با شناخت بهتر هر کدام از این عناصر شاید بتوان نظام فرهنگی و فکري مردمی را 

آوري را شتاب بیشتري بخشید. در این پژوهش با مهندسی و مدیریت نمود و رشد و فن
- و گستردهتر میان زبان، فرهنگ و اندیشدن شفافشود ارتباط فی مفهوم زباهنگ تالش میمعر

  نمایان شود.  تر

   زباهنگ -3
) را بپذیریم که زبان محصول تعامالت بشر در طول تاریخ 1994، 1975اگر سخن هالیدي (

زبان مورد نظر هم ایجاد شده است و با  ،آوريت و همراه با توسعه بشر و رشد فنبوده اس
کند و لید میباشیم که فرهنگ زبان را تو) موافق 2012قدم و قهاري، ورف (پیش- ي سپیرریهنظ

که زبان  اتفاق نظر داشته باشیم) 1986، 1978زبان هم اندیشه را و همچنین با ویگوتسکی (
تر باشد اندیشه هم تر و دقیقین واسطه ظریفواسطه ایست براي درست اندیشیدن و هر چه ا

ررسی ی معکوس و بگزافه نخواهد بود اگر ادعا کنیم با مهندسشود، تر مییزان دقیقبه همان م
  توان به فرهنگ هر جامعه چه در حال و چه در گذشته تا حدي پی برد. دقیق هر زبان می

هاي دستوري و گاهی هاي زبانی به ساختارشناسان با تحلیل پیکرهگونه که زبانهمان
ه، با واکاوي زبان انگلیسی برند و به عنوان نمونپی مییک زبان  1شیننواژگان هم

 توانرسد همین کار را میرسند، به نظر میسه نوع جمله شرطی می ان به حداقلنویسدستور
شود تا حدي به نی که با واکاوي دقیق هر زبان میانجام داد. بدین معنیز در مورد فرهنگ 

به معنی  ،"زباهنگ"فرهنگ پشت آن پی برد. در این مقاله، فرهنگ مستخرج از واکاوي زبان را 
. از آن جایی نامممی "2فرهنگ کاوي زبان" را م بررسی آنعل ، ویک زباناز نمایش فرهنگی 

ي فرهنگ و زبان را با هم ترکیب واژه، نیافتمي معرفی شده ي خاصی براي این گونهواژهکه 
- در این حوزهي زباهنگ (زبان+فرهنگ) تجلی یابد. واژهدر  "فرهنگ در زبان"نمودم تا مفهوم 

- یافتن روابط قدرت درون زبان نمی به دنبال "قاديتحلیل کالمی انت" برخالفي زبانی، ما 

                                                        
1 Collocations 
2 Culturology of language 
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خواهیم فرهنگ پنهان و مستتر در زبان ، بلکه می)1392قدم، طباطباییان و ناوري، (پیش باشیم
ي خردورزي و فرهنگ فکري افراد یک نی نحوهبرخی عبارات زبا را آشکار و عیان سازیم.

شود به فرهنگ درست یا ن عبارات زبانی میواکاوي دقیق ایبا  کهدارند نهان کشور را در خود 
، عبارات زبانی مصطلح و رایج زبان که توسط خیل عظیمی مسلمأغلط مردم آن کشور پی برد. 

  هاست. حقیق زباهنگگیرند محل تدقیق و تدم یک کشور مورد استفاده قرار میاز مر
- بان مادري، جامعهدانش تاریخی، ز ما نیازمند ،کاوي زبانفرهنگ براي رسدبه نظر می

و  ل تاریخ در زبان مادري ایجاد شدهها در طوزباهنگ که چراباشیم، شناسی میشناسی و روان
. نموده باشندکري و روانی خاصی را ایجاد خط مشی ف بستر اجتماعهر کدام ممکن است در 
گذشته و  دردهد که این کلمه در زبان فارسی نشان می "حاجی"ژه به عنوان نمونه، بررسی وا

با همگام ولی به مرور زمان و  ،شدهاي ارزشی و مذهبی محسوب میدر زیان فارسی واژه
امروزه گاهی ارزش معنوي خود را از ي ایران دچار نوعی دگردیسی شده و تحوالت جامعه

  قدم و نوروز کرمانشاهی، زیر چاپ).  شود (پیشهاي متمول اطالق میو به آدم دست داده
همچون یک  بایست، میهاي تاریخیزباهنگیافتن  جهتتوجه این است که نکته قابل 

دلیل  دقیق، زبان و مطالعات تاریخی موشکافانهعمل نمود و با کنکاش  1شناس زبانیباستان
جهت یافتن  افزون بر این، را مشخص نمود. ن و ساختارهاي خاصواژگاتولید فرهنگی 

زبان بطن ، به تقطیع و بررسی دقیق 2زبانیشکاف دامروزي باید همچون یک کالب هايزباهنگ
-اینجا به ذکر چند نمونه از تحلیلهاي مرتبط زبانی را مستخرج نمود. در پرداخت و زباهنگ

 پردازم.ها میهاي زبانی جهت استحصال زباهنگ

  زباهنگ میل به ترکیب ملیت با مذهب -3-1
سال پیش تا کنون نوعی حرکت هویتی  50یا  40هاي ترکیبی ایرانیان از حدود بررسی نام

  دهد. مذهبی را نشان می - از مذهبی به ملی

                                                        
1 Archeologist of language  
2 Anatomist of language  
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  بررسی نام هاي ترکیبی در گذشته و حال .1جدول 

  نام هاي رایج ترکیبی امروزي  سال پیش 50-40نام هاي ترکیبی رایج 
  پرهامامیر  علیمحمد
  بردیاامیر  رضامحمد
  زینبنازنین  زهرافاطمه
  هرازنازنین  تقیمحمد

  

(همچون محمدعلی و  هاي ترکیبیدهد، در گذشته نامگونه که این جدول نشان میهمان 
 (همچون نازنینها در حالی که امروزه نام دندادمعموال هویت مذهبی را نشان می تقی)محمد

که از بررسی  این زباهنگ اند.مذهبی یافته- تا حدي تغییر نموده و غالب ملیبردیا) زینب و امیر
  آید به کمرنگ شدن نقش مذهب دربرخی از ایرانیان اشاره دارد. ان بدست میزب

 پرهیزيفردیت زباهنگ -3-2

- ها را به دو گروه فاعلزبان )1981چامسکی، مانند شناسان (دانیم زبانگونه که میهمان
د که نشوهایی اطالق میهاي فاعل انداز به زباند. زباننکناز و فاعل نیانداز تقسیم بندي میاند

  شود گفت:زبان فارسی می . به عنوان نمونه، درها فاعل قابل حذف استدر آن

  روم.روم یا مدرسه میمن به مدرسه می

شود حذف کرد و همان معنا را حفظ کرد. این که در زبان انگلیسی فاعل را نمیدر حالی
میتی ندارد و به راحتی قابل حذف اه "من"دهد در راستاي فرهنگ ایرانی نشان می زباهنگ

  . دهدرا نمی "من"ي حذف ، درصورتی که فرهنگ انگلیسی اجازهاست
ه احساسات خانواده ، ایرانیان معموال در بیان تسلیت باز منظري دیگر و در همین راستا

راي بیان احساسات خود ب "من"ها بیشتر از کلمه که انگلیسیر حالیکنند، دمتوفی توجه می
  د. نکنند. جمالت زیر به این زباهنگ اشاره دارتفاده میاس
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  باشه. شماباشه. هر چه خاك ایشونه بقاي عمر  تونغم آخر
 I am sorry. 
 

  محوري -زباهنگ قدرت/ احترام -3-3
کند، در صورتی که در طاب استفاده میبراي خ "شما"و  "تو"ي زبان فارسی از دو واژه

باقی مانده است. این  "تو"زبان روزمره حذف شده و فقط در  "شما"زبان انگلیسی کلمه 
تواند بیانگر روابط قدرت، حرکت دموکراتیک و یا احترام و ادب باشد. همچنین، می زباهنگ

در بیشتر تعامالت اجتماعی به ویژه مدرسه  هاآنفامیلی افراد به جاي نام  کوچکاستفاده از نام 
  باشد.یسی میاز فرهنگ انگل يه تجلی دیگرو دانشگا

 گریزيمسوولیت زباهنگ -3-4

- ن مسوولیت رفتار خویش را نشان میبررسی جمالت زیر میل ایرانیان به به عهده نگرفت

  دهد.

  پام شکست.
I broke my leg. 

یا به فارسی معلوم نیست.  که دري پا مشخص است در حالیدر زبان انگلیسی شکننده
که ، در حالی"استاد مرا انداخت"می گوید  "س افتادمدر فالن در"که شاگرد بگوید جاي این

  در انگلیسی بیشتر معمول است بگوییم:
I failed the exam. 
 

  گریزيصراحت زباهنگ -3-5
ي زیادي به هدهد ایرانیان عالقدر زبان فارسی و انگلیسی نشان میبررسی دو مکالمه زیر 

که با تعارف جواب دهند در حالی دهندقیم صحبت کردن ندارند و ترجیح میصریح و مست
  دهند سریع و صریح سخن بگویند. ها ترجیح میانگلیسی
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  امشب شام در خدمت باشیم.علی: 
  شم.مرسی ممنون حاال تو یه فرصت دیگه مزاحمتون میرضا: 
  این حرفا چیه مزاحمت چیه؟علی: 
  ایم ممنون ما که همیشه اونجاییم.نمک پروردهرضا: 
  عارف نکن بیا دیگه.بابا تعلی: 
  ذاریم.زحمت نمیباشه حاال بی :رضا

   

A: Do you come to our party tonight?  
B: Yes. Sure!  

  

  افزازباهنگ هوش هیجانی -3-6
ي انجام عملی وجود یوهرسد در زبان فارسی میل خاصی براي دقیق شدن در شبه نظر می

 ره به رفتارهاي عاطفی و هیجانی افراد دارد  دارد. با توجه به مفهوم هوش هیجانی که اشا
هاي زیر نامیده شد. به عنوان نمونه، مثال فزاازباهنگ هوش هیجانینوع )، این 2009قدم، (پیش
ي ) شیوهمستتر استخالف انگلیسی (که شیوه در خود فعل دهند در زبان فارسی برمینشان 

شود، که این خود گویاي این امر ده میدوان دوان) به شکل مجزا آورانجام کار (لنگان لنگان، 
  دهد. میهمیت بیشتري است که فارسی به هوش هیجانی و ارتباطی افراد ا

 

  اتاق را ترك می کند. لنگان لنگاناو 
He limps out of the room. 

 داخل اتاق شد.   دوان دواناو 
She ran into the room. 
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  محوري -زباهنگ خانواده -3-7
 - حکایت از نقش زباهنگ خانوادهوجود دارند که فارسی ددي در زبان هاي متعمثال

دهند، ایرانیان گاهی در بیان هاي زیر نشان میگونه که مثالد. هماننمیان ایرانیان دار محوري در
-ه به ویژه پدر و مادر اشاره میتعریف و تمجید و حتی لعن و نفرین به نقش تربیتی خانواد

نواده در میان ایرانیان از جایگاه رفیعی برخوردار است و شخص مستقیم از این منظر، خا کنند.
  باشد.نوع تربیت خانوادگی خویش می يآینهو غیر مستقیم 

 اهللا خداوند پدر و مادرتو بیامرزه.ان شا

 ت نگه داره.ساهللا خداوند پدر و مادرتو واان شا

 لعنت بر پدر و مادر کسی که در این مکان آشغال بریزد.

  به اون شیري که تو خوردي.ین نفر

ا کردن این است که آیا با پیدکند جا به ذهن خطور میدر اینسوال بسیار مهمی که 
شک جواب این سوال ود فرهنگ کشوري را مشخص نمود؟ بیشزباهنگی از دل یک جمله می

رتبط با هاي مرات متعدد زبانی به همراه زباهنگعبا اول الزم است يدر وهلهباشد. منفی می
صحبت کرد.  در یک کشور خاصیغالب جو کرد تا شاید بتوان از فرهنگ تجس را یک موضوع

اشاره به  افزاو هوش هیجانی گریزيپرهیزي، صراحتهاي فردیتبه عنوان نمونه، زباهنگ
و در باشد اهنگ میاز چند زب گرایی که متشکلگرایی دارند. این فرهنگ جمعفرهنگ جمع

 يها تصویرفرا زباهنگ نامم.می "1فرا زباهنگ"را  گیردقرار میها گحقیقت ماوراي زباهن
ا هزباهنگ در حقیقت، این فرا دهند.ز یک فرهنگ خاص را به ما نشان میا ترتر و دقیقکلی

 نیز ي خود راهاي زیر مجموعهو نقش مدیریت زباهنگ کرده شماي کلی یک فرهنگ را ترسیم
توانند تشکیل یک دهد، چندین عبارت زبانی مینشان می 1ه شکل گونه کهماننمایند. ایفا می

 شود. زباهنگ حاصل می زباهنگ را دهند و از مجموع چند زباهنگ فرا

                                                        
1 Metacultuling 
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 شماي کلی از ارتباط میان زبان و فرهنگ .1شکل 

 

  نتیجه گیري -4
ها از ز آنفرهنگی درست و سالم و تمی شک آگاهی از فرهنگ خودي و یافتن رفتارهايبی
اي شود. تواند باعث توانمندسازي افراد هر جامعهاي فرهنگی ناسالم و بیمارگونه میرفتاره

اص متخصصان اش و توجه خباشد و کنکامري ساده و آسان نمی ،هاي فرهنگییافتن رفتار
ه . در این مطالعه، از عنصر زبانی براي رسیدن به تحلیل فرهنگی استفاده شدطلبدفرهنگی را می

تغییر و تدبیر فرهنگی معرفی  براي گراتحول ابزاريبه عنوان  زباهنگبدین منظور، . است
ي از فرهنگ مردم اها گوشهد که در آننهاي زبانی اشاره دارگفتارها به پارهزباهنگ. گردید

این  امکان آن وجود دارد که کاوي زبانفرهنگاي نهان است. با استفاده از کشور و یا منطقه
د که آیها بدست میزباهنگ از مجموع چند زباهنگ، فراها را مشخص و آشکار نمود. اهنگزب

  دهد.ارایه می را فکري و فرهنگی یک کشور تصویر بهتري از نظام
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هاي ها در زباني آنو مقایسه هازباهنگ و فرا هازباهنگسازي و تشخیص از آشکارپس 
ز ناسالم مشخص نمود و آنگاه تصمیم به تغییر و شود رفتارهاي فرهنگی سالم را امختلف می

گریزي و صراحتکه عنوان نمونه، اگر دریابیم  . بهگرفتیا بهبود آن رفتارهاي فرهنگی ناسالم 
شود و یا ممکن است تزویر و ریا را در کندي روند فکري و رشد ما میتعارف زیادي باعث 
- امکان آن فراهم میگفتمان زبانی مردم  غییرسازي افراد و همچنین تبا آگاهجامعه ترویج دهد، 

    این رفتار فرهنگی را اصالح نمود.  شود که
بان محصول تغییر و ز اذعان دارد) 1994، 1975(گونه که هالیدي باید به خاطر داشت همان

زبان در  )1986، 1978سازد و به باور ویگوتسکی (باشد و فرهنگ زبان را میتحوالت بشر می
گاهی در بند زبان است. بدین معنی که حتی  هم رسد فرهنگولی به نظر می است. ند فرهنگب

از و کار موجود در آن زبان اگر مردم تالش کنند تا فرهنگی را اصالح کنند، ممکن است س
د. به عنوان نمونه، اگر در زبان فارسی تصمیم بگیریم تا ي این کار را به سرعت ندهاجازه

در  "من"کنیم، وجود صرف فعل و قابلیت حذف  "مایی"ن فرهنگ را جایگزی "منی"فرهنگ 
شاید بتوانیم رسد با مهندسی زبان به نظر میرو، از این دهد.ان فارسی این اجازه را به ما نمیزب

ستان زبان و نماییم. این امر کار فرهنگ ی دیگرزباهنگرا جایگزین  خاصی زباهنگ ،به سرعت
گزینی به را از تغییر صرف واژه و معادلي کاري آن حوزه نماید وادب فارسی را سخت می

الینفک کار  هاي سالم را جززباهنگدهد و معرفی معادل هاي ناسالم تسري میزباهنگیافتن 
ها کاریست سخت و جسورانه که زباهنگته تشخیص و تغییر دهد. البقرار میاین فرهنگستان 

  .ردداهاي دقیق و عمیق انجام پژوهش به نیاز
هاي درسی تغییر کتاب ،هاي ناسالمزباهنگاز دیگر راهکارهاي اساسی و مهم در تغییر 

ارسی باید از حالت زیگزاگی و باشد. به عنوان نمونه، اگر دریابیم که نگارش فآموزان میدانش
هاي درسی در تدریس نگارش درآید، باید کتاب گوییصریحمستقیم به حالت مستقیم و غیر

بر ي اندیشیدن دقیق است را کار نگارش که پایه و ی به این مهم پرداخته و ساززبان فارس
    این نوع نگرش تغییر دهند. اساس
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ه زبان هاي دیگر از جمله باید به خاطر داشت، تدریس زبانیکی دیگر از موارد مهمی ک
-زباهنگاي ه دلیل ساختار زبانی متفاوت دارشک، زبان انگلیسی بانگلیسی در ایران است. بی

ما  با قرار گرفتن در دهکده جهانی از آنجایی کهباشد. هاي متفاوت از زبان فارسی می
زبان انگلیسی و آگاه  هاي موثر و سالمزباهنگ، با یافتن بیاموزیممجبوریم زبان انگلیسی را 

هره بریم. ها بهنگ خودي از آنتوانیم به نفع فرها، میزباهنگآموزان ایرانی از این ساختن زبان
به  قادر خواهیم بود "زباهنگاي مقابله"هاي ي دو زبان و انجام پژوهش، با مقایسههمچنین

  . رسیمبخود  تصویر بهتري از رفتارهاي فرهنگی
ها و زباهنگهاي مربوط به رسد نگارش فرهنگ و کتابافزون بر این، به نظر می

سازي افراد و جامعه  ها و آگاهزباهنگوري آجمعو سوي د ما را به سمت نتوانمی هافرازباهنگ
توانند توسط ها میزباهنگد. ناگفته پیداست که این نرهنمون ساز زبانی- ي فرهنگیاز این گونه

تر هاي درسی به این موارد حساسد استفاده قرار گیرند تا هم کتابمولفان و مدرسان زبان مور
  ند. بایی بیشتري یاآموزان نسبت به این موارد آشنشوند و هم زبان

شود تا با شناسان و متخصصان زبانی توصیه میشناسان، مورخان، فرهنگامعهدر پایان، به ج
هاي مرتبط را شناسایی نمایند، زباهنگ ها و فرا، زباهنگفارسی بررسی دقیق و عمیق زبان

مدیریت  و سرانجام با مهندسی و ورزندها به تشخیص سالم و ناسالم بودن آن سپس مبادرت
هنگ مناسب و سالمی را هاي منفی را از زبان حذف و فرزبانی تالش نمایند تا زباهنگ

- شناسی، زبانچند رشته اي (جامعه تعاملشک، چنین اقدامی در یک ها نمایند. بیجایگزین آن

ه ي مطلوب را بنتیجه و منسجم میسر و ممکن خواهد بود و تاریخ)و  شناسیشناسی، فرهنگ
اي نسل، سن، جنسیت، قومیت ها متغیرهواهد داشت. افزون بر این، در بررسی زباهنگدنبال خ
  ارایه شود.  تري از فرهنگ یک کشورتا تصویر دقیق گردندعی باید لحاظ ي اجتماو طبقه
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