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در فیلم هاي فارسی و انگلیسی»دعا«کاربردهاي 
در پرتو الگوي هایمز

٢فاطمه وحیدنیا، *1قدمرضا پیش

، مشهد، ایراندانشگاه فردوسی مشهد،زبان انگلیسیآموزش. استاد1
، مشهد، ایراندانشگاه فردوسی مشهد،ي آموزش زبان انگلیسیدانشجوي دکتر. 2

چکیده
دهی فرهنگ یک جامعه، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی ن در شکلبا توجه به نقش زبا

فیلم فارسی و انگلیسی 168کاربردهاي دعا در زبان فارسی و انگلیسی بپردازد. جهت تحقق این هدف، 
هاي گویا از دعا کردن یادداشت شد و سپس مورد بررسی قرار گرفت. پس از مشاهده شد و نمونه

دادیم. نتایج این تحقیق )، مورد کنکاش قرار1967ها را با استفاده از مدل هایمز (آنها، آوري دادهجمع
حاکی از دو برابر بودن کاربردهاي دعا در زبان فارسی نسبت به زبان انگلیسی است. افزون بر این، 

ه هاي افراد از دعا کردن و مراجع آن در دو زبان مشخص گردید. در پایان دالیلی که منجر بانگیزه
شده، مورد بحث قرار گرفت. فارسی و انگلیسیها در دو زبانتفاوت

.هایمزSPEAKINGدعا کردن ، مدل : فرهنگ،هاکلیدواژه

. مقدمه1
-اي را میبراي دیگري، بخشی از فرهنگ ایرانی است و کمتر گفتمان خیرخواهانه1دعا کردن

رسد این موضوع تابع د. به نظر میتوان یافت که بدون بیان دعا در حق دیگري خاتمه یاب
است. متقاوتگوناگون،هايفرهنگباشد که وفور یا نبود آن بسته بهفرهنگ هر جامعه می

هاي هاي اصلی جامعه شناسان، بررسی تفاوتاز طرفی دیگر، دیري است که یکی از دغدغه
اورها و رفتارهاي ها با بررسی عملکردها، بباشد. بدین منظور آنفرهنگی جوامع مختلف می

1 Pray ing
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). Wardhaugh, 2010برند (افراد جامعه در قالب زبان، به ساختارهاي آن جامعه پی می
)، آشنایی با Lakoff, 1987افراد (ها در شکل گیري رفتارواژهوزباناهمیتبهتوجهبا

این در .نمایدیاريفرهنگجامعه وبهترشناختدرراماتواندهاي زبانی میبرخی گونه
هاي زبانی که توسط افراد جامعه ) اذعان داشته است که برخی گونه1391قدم (راستا پیش
باشد. بدین منظور تواند محل مناسبی براي واکاوي فرهنگ آن جامعه شود، میاستفاده می

تفاوتهاي زبانی ، کاربرد وهر یک از این گونهکارگیريبهتحقیقات متعددي دربارة نحوة
بهنیازهاي زبانی کهیکی از این گونه.مختلف مورد نیاز استيهافرهنگدراهآنهاي

.استکردندارد، دعاتحقیقوبررسی

هاي زبانی است که براي درخواست کردن چیزي از خداوند یا بزرگان دعا یکی از گونه
وند و شود که خطاب به خدارود؛ به عبارت دیگر، دعا شامل سخنانی میدین به کار می

توانند براي ). این سخنان می1381شود (انوري، بزرگان دین هنگام درخواست چیزي گفته می
توانیم براي خود یا دیگري آرزوي خیر، نیکی و خویشتن یا دیگري باشد؛ بدین معنا که ما می

ردکارببسامد،مقولهایناهمیتبهتوجهبالذا،).1343، نفیسی؛ 1381تندرستی کنیم (انوري،
وجامعهدعا دردقیقبه بررسیمقالهاینتحقیقی،چنیننشدنانجاموفارسیزباندردعا

افزون بر این، تحقیق . پردازد) می1967(2هایمزمدلبهتوجهباانگلیسیوایرانیفرهنگ
تحلیلموردشدهبستهبه کارهاآنهاي مختلفی را که دعا درحاضر بر آن است که بافت

.بپردازدآنکاربردهايبه بررسیسپسودهداقرار

. روش تحقیق2
مشاهده شد. سپس )73(و انگلیسی) 95(فیلم فارسی168به منظور انجام این تحقیق، 

ژانرهايازهافیلممورد مطالعه قرار گرفتند. الزم به ذکر است که ایندعاحاوي هايگزاره
این.شدندآوريجمعغیرهووحشتناكی تخیلی،علمکمدي،درام،اجتماعی،جملهازمختلفی

هاي اینآوري دادهبودند. جمعشدهگذاشتهنمایشبهوساختهاخیرسالپانزدهدرهافیلم
کامل 3اشباعکهزمانیتاکرد،پیداادامه1393تا تیرماهوشد1393تحقیق از خرداد ماه 

& ,Cohen, Manionنشوداضافهيجدیداطالعاتکهمعنیبدیناشباع(پذیرفتصورت

2 Hy mes
3 Saturation
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Morrison, 2007; Yin, 2010).(
نما از زندگی روزمرة افراد یک جامعه اي است تمامدانیم زبان هنر آیینهگونه که میهمان

کشد. بنابراین، به ها را در قاب هنر به تصویر میکه احساسات، باورها، عواطف و عقاید آن
-ي جوامع مختلف را بتوان در رسانه بطور عام، و در فیلمهاها و فرهنگرسد ارزشنظر می

ها ساختارهاي فرهنگی جامعه را در فیلمکهجهتآنازها بطور خاص یافت. لذاهاي آن
,Dahl, 2004; Gunter)(کشیدهدوشبهراجامعهفرهنگیواجتماعیباراختیار ما قرار داده و

1987; Mininni, 2007وجود نداشت،ایراندرپیکرة انگلیسیبهدسترسیانامکدیگر،طرفازو
.بودندانگلیسیهايفیلمدعا،واکاويبرايگزینهبهترین

پژوهشالگوي.2- 1
کههایمزگرفت. مدلمورد بررسی قرار)1967هایمز (مدلاساسبردعاتحقیقایندر

قدم، در حال چاپ؛ پیشقدم و نوروز کرمانشاهی،پیشمتعددي (مانندتحقیقاتدرتاکنون
,Angelelli, در حال چاپوحیدنیا، و فیروزیان پوراصفهانی،  2000; Small, 2008 (استفادهمورد

بررسیموردرامختلفهايگفتمانکهدهدمیراامکاناینپژوهشگربهگرفته است،قرار
ژوهش دو متخصص . در این پنمایدبررسیراافرادمیانتعاملمؤثر برعواملقراداده و

گروه2بههایمزمدلاساسبرکهعواملاینآشنا با مدل به استخراج موارد دعا پرداختند. 
:باشندمیذیلترتیباند، بهشدهنامیدهSPEAKINGو به اختصارشدهتقسیم

4مکانیوزمانی) موقعیت1

- میراگفتمانیکموقعیتپذیرد،میانجامآندرگفتمانکهزمانیومکانبهتوجهبا

:کردبنديتقسیمدو گروهبهتوان

رسمی/عمومی)الف
رسمیغیر/خصوصی)ب
5کنندگان) شرکت2

هاآنمیانارتباطوملیتجنسیت،سن،شاملکنندگانشرکتمورددرالزماطالعات
ستممکن اگفتمانیکدرکنندگانشرکتفاصله،وقدرتوضعیتگرفتننظردرباباشد.می
:گیرندقرارمختلفموقعیتچهاردر

4 Setting
5 Participants
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)دانشگاهاستاد(دوغریبهوترازهمالف)

)صمیمی(دوستآشناوترازهم)ب

)کارمندوغریبه (رئیسونابرابر)ج

)دانشجوو(استادآشناونابرابر)د

6) هدف3

اینوبودخواهدمختلف متفاوتهايموقعیتدرگفتمانیکدرعبارتیکبیانازهدف
نههایمز،مدلاساسباشد. برمیدركقابلگفتمان،آنکلیشرایطگرفتننظربا درهدف
مورداستالزمنیزکنندگانشرکتازیکهرهدفبلکهگفتمان،انجام یکازهدفتنها

گیرد.واکاوي قرار
7گفتمان) ترتیب4

زمانی باشد و آنمیکنندگانشرکتاعمالترتیبمورددراطالعاتیشاملگفتمانترتیب
کنندة دیگرشرکتطرفازاقدامیبرايرازمینهکنندهشرکتیکطرفازاقدامیاست که

بهتوجهباتوانمیراگفتمانهايبخشترتیب،بیان). برايGoffman, 1971کند (میفراهم
داد. قراربررسیها موردآننقش و کارکرد

8) لحن5

خواهدمتغیرکنندگانشركلحنپذیرد،میانجامآندرگفتمانکهیموقعیتبهتوجهبا
وهمدرديخصمانه،دوستانه،فکاهی،آمیز،طعنهجدي،قبیلازهاییلحنممکن استوبود

مستقیمارتباط"گفتماننوع"ولحنبینکهباورنداینبراغلب.داشته باشندآمیزتهدیدیا
کهچرانیست؛ضروريارتباطیچنین) برقراري2003(9سویلاعتقادبههرچنددارد،وجود
بهتهدید آمیزلحنباشخصییاوشودمیبیانطعنه آمیزلحنباايلطیفهاوقاتگاهی

یکهردرتغییربالحناست این است کهحائز اهمیتچهآنگوید. بنابراین،میتسلیتدیگري
).Saville-Troike, 2003بود (خواهدمتغیرعوامل،دیگراز

10) ابزار6

تقسیمگفتاريونوشتاريدستۀدوبهکهباشدمیآنبیاننحوةشاملگفتمانیکابزار
.شودمی

6 Ends
7 Act sequence
8 Key
9 Savil le
10 Instrumentalities
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11گفتمان) قوانین7

نسبتتوانمیگفتمانیکبهکهاستهاییمشخصهوخاصرفتارهايقوانین،ازمنظور
باکردن،صحبتدرترتیباصولترعاییادیگريحرفکردنقطعنمونه،داد. به عنوان

گفتمانیککنندةتوصیفهايمشخصهازغیره،وکردنزمزمهکردن،بلند صحبتصداي
).Hymes, 1967(باشند می

12) نوع گفتمان8

کهباشدمیمرتبطهمبهساختارهايوخصوصیاتازايمجموعهشاملگفتماننوع
-بنديدستهشاملو)Bauman, 2000(دهندمیتشکیلگفتمانیکایجادرا برايچارچوبی

-میغیرهومکالمهلطیفه،نامه،خطابه،دعا،المثل،ضربداستان،شعر، افسانه،قبیلازهایی

(Hymes, 1967).شود

. نتایج3
هايتفاوتودعانمودچگونگیبررسیصدددرپژوهشاینشد،ذکرترپیشکهگونههمان

هاي دعا بر اساس مدل هایمز نمونه.بودانگلیسیوفارسیهايیلمفدرگفتاراینکاربردي
پردازیم. است و در انتها به مقایسۀ کاربرد این دعاها در دو فرهنگ میبررسی شده 

هاي فارسیهایمز در فیلممدلاساسبربررسی دعا. 3- 1
موقعیت. 1-3- 1

غیررسمیورسمیموقعیتدودرکردندعاکهدهدمینشانمتعددهايموقعیتبررسی
.استبیشترمراتببهرسمی/خصوصیغیرموقعیتدرآنکاربردولیداردکاربرد

عمومی/الف) رسمی
مثال: دفتر وکالت توسط مادرموکل

کنم خانم وکیل پروندة دخترمو قبول کنید.مادر: خواهش می
وکیل: باشه حاال ببینم چی میشه.

مادر: خدا خیرتون بده.
11 Norms
12 Genre
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خصوصی/رسمیغیرب)
دوستانهگفتگويمکالمۀ تلفنی،:مثال

تولدت مبارك عزیزم، ایشاال صد سال زنده باشی.- 
واااي ممنون سارا جون.- 

کنندگان در آن شایان ذکر است که اغلب دعا وابسته به مکان و یا زمانی است که شرکت
بده، ایشاهللا همین امام حسین ایشاال امام رضا شفاشواقع هستند. به عنوان نمونه، عبارات 

در اماکن مذهبی مشاهده شد و یا شدن حاجت هات بشه، نمازت قبول باشهواسطۀ برآورده
اجرت با امام ، تو این ماه مبارك حاجت روا شیایشاهللا، هات قبول باشهنماز روزههاي گزاره

ن و یا ایام محرم و در ایام خاصی همچون ماه رمضاحسین، ایشاهللا اباالفضل دستگیرت بشه
خورند.صفر به گوش می

کنندگانشرکت.1-3- 2
گروهچهاربهفاصلهوقدرتحیثازگیرند،میقراردعامخاطبیاوکنندمیدعاکهافرادي
شوند: میتقسیممختلف

غریبه:وترازالف) هم
شتین.رانندة تاکسی خطاب به مسافر: پدر جان این النگوها رو تو ماشین جا گذا

جوون خدا به پدر و مادرت خیر بده. ببین خانوم هنوز معرفت تو جوونا وجود مسافر:
داره. خدا حفظت کنه جوون.

تراز و آشناب) هم
ایشاهللا خوشبخت شین.. یاینبرادر: داداش خیلی به هم می
برادر: مرسی داداش کوچیکه.

:غریبهوج) نابرابر

؟  ابی نداشتسرگرد: مرحوم با کسی خُرده حس
کرد، بس که مرام داشت. خدا رحمتش کنه ِلنگه دوست مقتول: اگه هم داشت رو نمی

نداشت.
:آشناود) نابرابر



----- ، سال----- ، شماره---- دورهجستارهاي زبانی

7

عروس: مامان جون چی شده؟ خدا بد نده.
.: از قَلبمه عزیزممادر شوهر

عروس: خدا شفاتون بده.

هدف.1-3- 3
برايهدفتعداديروانشناختیبعدازهاآندقیقبررسیوهاگفتمانبهموشکافانهنگاهیبا

بخشدررواینازوداشتهپوشانیهمکردندعاهاي"کاربرد"باکهشدندمشخصدعا
.گرفتخواهندقرارواکاويمورددقیقطوربه4- 3

ترتیب گفتمان.1-3- 4
بهباشد؛میگفتمانآنهايبخشنقشمطالعۀشاملگفتمانترتیبشد،ذکرپیشترچنانچه
آننقشوگرفتهقراربررسیموردجداگانهصورتبهگفتمانیکازجملههردیگر،عبارت
دعاهاآندرکههاییمکالمهکلیۀبررسیبرايموجودهايمحدودیتدلیلبه.شودمیتعیین

کنیم:میبسندهنمونهدوتحلیلبهاینجادرگرفته،صورت
نی بین مادربزرگ و نوهگفتگوي خودماالف) موقعیت:

.مادربزرگ: مادر جون همون قرصمو بده(درخواست)- 1ش
نوه: به روي چشم.(جواب با خنده) - 2ش
مادربزرگ: داغت نبینم مادر.(دعا با مهربانی)- 1ش

ب) موقعیت: کارخانه
نگهبان کارخانه: خانم شوقی دارین براي همیشه میرین؟(پرسش با ناراحتی)- 1ش
.صاحب کارخانه: آره عاشوريبا دلخوري) (جواب- 2ش
نگهبان کارخانه: شما با کارگرا خیلی مهربون بودین. ایشاال دست به خاك (دعا) - 1ش

بزنید طال بشه.
(لبخند با ناراحتی)- 1ش
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لحن.1-3- 5
-میذیلمواردشاملگیرند،میقراراستفادهموردکردندعاهنگامدرکهمختلفیهايلحن

:باشد

رحم آمیزت.أ
.عمر دست خداست عزیزکم. ایشاهللا غم آخَرِت باشه
ملتمسانه.ب
.مر با عزت بهتون بده آقاي قاضی، یه روز دیگه هم بهمون وقت بدینخدا ع
آمیزطعنه.ج
.غصه نخور زري جون. ایشاهللا بخت دختر تو هم به زودي باز شه
آمیزاعتراض آمیز/ گالیه.د
مرت بده چرا یه زنگ نزدي بگی گرفتنم برام سند بیارین.خدا ع
عصبانی.ه
 همین یه قَلَمو کم داشتیم که شکر خدا جنسمون جور شد. خدا عاقبت ما رو خَتم به

خیر کنه.
خندهوشوخی.و
اي بی بال نَمونه.میگن زن بالست اما مادر الهی هیچ خونه
توهین آمیز.ز
.بِپا الل از دنیا نري داداش، خدا شفات بده
خونسردانه.ح
رده، خدا رحمتش کنه.هیچاي کهبچهرده که مرده. موقت ندیدیش م
محترمانه.ط
.حاج آقا خدا عمر با عزت بهتون بده
نگران.ي
پیرشی مادر، کجا بودي تا االن؟؟؟

تعجب.ك
واااا خدا پدرتو بیامرزه، این چه فیلمی بود بازي کردي؟؟؟



----- ، سال----- ، شماره---- دورهجستارهاي زبانی

9

شادمانی.ل
کنید.هاي سال کنار محترم خانوم با دل خوش زندگی ایشاهللا سال

ابزار.1-3- 6
.شودمیتقسیمنوشتاريوگفتاريدستۀدوبهگفتمانیکبیاننحوةشد،ذکرکهطورهمان

بسیارکاربردنوشتاري نیزقالبدرولیکن.افتدمیاتفاقگفتاريقالبدرعموماًدعاکاربرد
.پیامک)چت،:مثال(محدودي دارد

قالب گفتاري
دت مبارك باشه.مادرزن: راستی، مغازة جدی

داماد: ممنون.
مادرزن: ایشاهللا خدا به کارِت رونق بده.

قالب نوشتاري
پیامک مادري به فرزندش: خیر ببینی مادر، تو راهت دو تا نون بگیر.

قوانین گفتمان.1-3- 7
رود که هایی به کار میدعا در بافتاغلبکهدهدمینشانمختلفهايگفتماندعا دربررسی
پردازیممینمونهدوتحلیلبهمختصرطوربه.قصد تشکر از دیگري را دارندنندگانکشرکت

:
کنم راه نمیفته.پیرمرد: میشه لطفاً یه نگاهی به ماشینم بندازي جوون. هر کاري می- 1

کند) بفرمایید اینم از ماشینتون.مرد جوان: چشم پدر جان. (شروع به تعمیرماشین می
اد. شیر مادرت حاللت باشه.پیرمرد: دست مریز

مادر: همین ظرفا رو بشور من اصال حال ندارم.- 2
شورم   بذار بعدا میدختر:

کند)ها میشوري، االن بشور. (دختر شروع به شستن ظرفمادر: اگه می
مادر: ایشاهللا هر چی تو دلته خدا بهت بده مادر.
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نوع گفتمان.1-3- 8
ومکالمهدعا،المثل،ضربنامه،خطابه،لطیفه،شعر،افسانه،داستان،تواندمیگفتماننوع

کهدهدمینشانتحقیقایندرشدهآوريجمعهايگفتمانمطالعۀبرگیرد؛درراغیره
آندرکردندعاکهاستاجتماعیقالبدرروزمرهگفتگوهايگفتمان،نوعپرکاربردترین

شود.میحادث

دعاکاربردهاي.3- 2
تادادیمقراربررسیموردبود،کردهپیدانمودهاآندردعاکههاییبافتخشبایندر

کهاستمطلباینازحاکیآمدهدستنتایج بهشویم.جویاراافراداحتمالیهايانگیزه
.اندکردهاستفادهدعاازانگیزه13داشتن باافرادغالباً

طول عمر.أ
خیر و نیکی دیدن در زندگی .ب
سالمتی.ج
(در عروسی)شادي.د
غم (در مراسم تعزیه).ه
تشکر و قدردانی.و
آرزوي برکت.ز
به سالمتی زایمان کردن.ح
رفع بال.ط
رفتن به سفر زیارتی.ي
طعنه.ك
تمسخر و استهزاء.ل
نذر.م
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هاي انگلیسی هایمز در فیلممدلاساسبربررسی دعا.3- 3
موقعیت.3-3- 1

دردعا از نیز همچون ایرانیاندهد که انگلیسی زبانان یمنشانمتعددهايموقعیتبررسی
بهرسمیغیرموقعیتدرآنکاربردکنند ولیاستفاده میغیررسمیورسمیموقعیتدو

.استبیشتربسیارمراتب

عمومی/الف) رسمی
دهد.سربازي که ستوانش اجازه مرخصی دو روزه به او می

Thank you, sir. God bless you!
خصوصی/رسمیب) غیر

کند.هنگام مرگ براي دوستش دعا میپسري که
Dear Lord, please watch over her as you watched over me.

کنندگانشرکت.3-3- 2
چهاربهفاصلهوقدرتحیثازگیرند،میقراردعامخاطبیاوکنندمیدعاکهافرادي

شوند: میتقسیممختلفگروه
غریبهوترازالف) هم

زخمی شده است:در جنگدعا کردن براي مردي است که فرانچسکو در حال 
Dear Lord, Defend us in battle. Be our protection against the wickedness and

snares of the devil.
تراز و آشناب) هم

کند:ویتی با دوستش دربارة پدرش صبت می
My father. He was a big man in the neighborhood -- very well respected.

Everybody loved him, God rest his soul.
:غریبهوج) نابرابر

به کسی که او را دزدیده بود:خطابکشیش
May God forgive you for what you've done.

:آشناود) نابرابر

خواند:آلیس قبل از شروع غذا در حضور پدر ومادرش دعا می
God, our Father, Lord and Savior, thank you for your love and favor. Please

bless this drink and food we pray. Bless all who.....who shares with us today. Amen.
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هدف.3-3- 3
با کاربردهاي کهشدندمشخصدعابراياهدافتعدادي، هاي حاوي دعاگفتمانبا بررسی

قرارواکاويمورددقیقطوربه4- 6بخشدررونایازوداشتهپوشانیهمکردندعا
.گرفتخواهند

ترتیب گفتمان.3-3- 4
هایی از ترتیب گفتمان در دعا کردن هستند:هاي زیر نمونهمثال

1) Clough stops, rings the doorbell. ‘Snap’, the door opens to reveal Dave
Mackay, a thick set, dark-haired bull of a man, with a thick Scots accent. Clough
smiles ear to ear.

Clough: Jehova’s Witness, Dave! May the Lord be with you!
Mackay: Who the bloody hell are you?
Clough: My name’s Brian Clough, and I once had the pleasure of playing for

England against you in an Under-23 match.
2) The Saunders and extended family take their seats at the polished mahogany

table crammed with turkey, yams, mashed potatoes, and cranberry sauce. They all
lower their heads and Lacey leads them in prayer.

Lacey: Dear Lord, thank you for this bounty. Help us to be tolerant of others -
especially the boyfriends and girlfriends of our immediate relations. Amen.

Everyone: Amen.

لحن.3-3- 5
گیرند،میقراراستفادهموردکردندعاهنگامهاي انگلیسی بهدر فیلمکهمختلفیهايلحن

:دباشمیذیلمواردشامل
امیدوارانه.أ

 Hope your mom gets better.
ملتمسانه.ب

 Lord please let him be okay. Please watch over him with your healing hands
Lord. Keep him Safe Lord. Keep him safe so that I can hold him once again.

غمگین.ج
 No man should have to bury his son. It’s not natural, and it’s a pain I hope

none of you ever have to endure.
خونسردانه.د
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 You think I did not know about you and Sasha? May god rest that poor
bastard’s soul.

عصبانی.ه
May God forgive you for what you've done.

شوخی  و خنده.و
Margaret: So, how's the script, lover?
Kaufman: I shouldn't have taken it. I can't figure out how to make it work. I

wanted to do something amazing. I'm full of shit. I don't know. There's no story.
Margaret: Oh, Charlie. Boy. It is a challenging one. God bless you for trying.

Man...  so did you get anything out of going into  the swamp?
شادمانی.ز

 I heard about the wedding. Here you go. A little something for the bride and
groom. God bless. You should live and be well.

جدي.ح
 For reasons I cannot fathom, the Omaticaya have chosen you. God help us all.

تعجب.ط
 That was going to be my question too! WHAT HOT GIRLS?! God bless your

overworked heart ! ! !

ابزار.3-3- 6
-میتقسیمنوشتاريوگفتاريدستۀدوبهگفتمانیکبیاننحوةبر اساس آنچه گفته شد،

نوشتاري نیزقالبدرولیکن.شودحادث میگفتاريقالبدرعموماًدعاکاربرد.شود
.نامه)مثال:(محدودي داردکاربرد

قالب گفتاري
1) Ann: Oh God forgive me. It’s the end of everything— I’ve got nothing left

now, only you. Remember that.
قالب نوشتاري

Sam pulls an envelope from his pocket, opens it, and stares down at the letter.
Richard,
I cannot go with you or ever see you again. You must not ask why. Just believe

that I love you. Go, my darling, and God bless you.
Ilsa
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قوانین گفتمان.3-3- 7
رود که هایی به کار میبافتدعا دراغلبکهدهدمینشانمختلفهايگفتماندعا دربررسی
.د (قبل از غذا خوردن) را دارندهاي خداونقصد تشکر از نعمتکنندگانشرکت

نوع گفتمان.3-3- 8
گفتمان،نوعپرکاربردترینکهدهدمینشانتحقیقایندرشدهآوريجمعهايگفتمانمطالعۀ

شود.میحادثآندرکردندعاکهاستاجتماعیقالبدرروزمرهگفتگوهاي

دعاکاربردهاي.3- 5
تادادیمقراربررسیموردرابود،کردهپیدانمودهاآندردعاکههاییبافتبخشایندر

مطلباینازحاکیآمدهدستجویا شویم. نتایج بهراانگلیسی زباناناحتمالیهايانگیزه
.اندکردهاستفادهدعاازانگیزه7داشتن باانگلیسی زبانان غالباًکهاست

طلب بخشش و مغفرت.أ
. براي متوفی1

مادرشفرزند هنگام یاد از 
God rest her soul.

. براي گناهکار2
.کندکاران طلب بخشش میحضرت عیسی براي گنه

God, forgive them-they don’t know what they’re doing.
دعا (سر میز غذا).ب
هاي خداوند. تشکر از نعمت1

Dear lord, thank you for your generosity in providing us today with this
bountiful feast. Thank you for the many gifts that you have given me. Amen.

.  درخواست از خداوند2
God, our Father, Lord and Savior, please bless this drink and food we pray.

Thank you for my mother. Please watch over her and keep her safe. Amen.
است که انگلیسی زبانان در اکثر مواقع دعاهاي پیش از غذاي خود را با الزم به ذکر 

- هاي متعدد از خداوند متعال به پایان میهاي خدا شروع  و با درخواستتشکر از نعمت
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کنند.چنین در پایان دعاي خود از کلمه آمین استفاده میها هم رسانند. آن
سالمتی.ج

کند.، دعا میبستري استپدري براي شفاي پسرش که در بیمارستان
 I ask you that you may operate through these doctors, and breathe strength

into their hands as they work on him. Heal him Lord so that we may one day see his
smile again.

شادي (در مراسم عروسی).د
کند.آرزوي خوشبختی میویتی براي دوستش لورا در مراسم عروسی 

God bless. You should live and be well.
خیر ونیکی دیدن در زندگی.ه

I just want to say something about Uncle Abram. He was a good man and he
always looked out for us since we were little. God bless him and God keep him.

و قدردانیتشکر.و
کند.لکس از دختر دوستش براي آماده کردن حمام براي او تشکر میاَ

Alex: Thank you very much, lady. God bless u, lady.
هنگام خطر.ز

یک کلیسا هستند که مورد تعرض دزدان قرار گرفته است. هايمورتاتی و جان کشیش
کُشند.دزدان هر کشیشی را که متعلق به آن کلیسا است می

John: You’ve been informed of the new situation?
Mortati (nods): May God’s mercy be upon us.

هاي فارسی و انگلیسیمراجع دعا در زبان.3- 6
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هاي فارسی و انگلیسیمراجع دعا در زبان1شکل 

شود، ایرانیان و انگلیسی زبانان براي نسبت دادن دیده می1طور که در شکل همان
کنند. ایرانیان عالوه بر خداوند متعال و پیامبرعظیم هاي خود به مذهب خود رجوع میدعا

-الشأن اسالم ، به ائمه اطهار و مخاطب دعا نیز به عنوان مرجعی براي دعاي خود تمسک می

جویند. این در حالی است که انگلیسی زبانان معموال دعاهاي خود را به خداوند متعال و 
دهند.اع میحضرت عیسی (ع) ارج

گیري. بحث و نتیجه4
با بررسی عملکردها، باورها و رفتارهاي افراد جامعه در قالب زبان، گونه که عنوان شد، همان

لذا تحقیق حاضر بر آن بود تا با بررسی . توان به فرهنگ و ساختارهاي آن جامعه پی بردمی
آن بپردازد. از این رو، به تشریح هاي انگلیسی و فارسی به مقایسۀ دعا در این دو فرهنگفیلم

بخش آن را به صورت مبسوط توضیح دادیم؛ سپس 8با استفاده از مدل هایمز پرداختیم و 
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کاربردها و مراجع دعا را در دو زبان مقایسه کردیم.
رسد دعا در فرهنگ فارسی تقریبأ در هاي صورت گرفته، به نظر میبا توجه به واکاوي

کند. ازد و تنها هدف از آن با توجه به بافت مورد استفاده، تغییر میشوهر بافتی حادث می
به دعا کردن، آرزوي سالمتی، برکت، شادي، طول عمر، مبادرتدرافرادغالبهايانگیزه

تر ذکر گونه که پیشباشد. همانتشکر و قدردانی، رفع بال، طلب بخشش ومغفرت و غیره می
-داوند و بزرگان دین هنگام درخواست چیزي گفته میشد، دعا سخنی است که خطاب به خ

تواند براي خویشتن یا دیگري باشد؛ بدین معنا که ما )؛ حال این سخن می1381شود (انوري، 
؛ نفیسی، 1381توانیم براي کسی آرزوي خیر، نیکی، بخشش و تندرستی کنیم (انوري،می

با وان شدة دعا در فرهنگ فارسی) این زمینه (کاربردهاي عندرحاضرپژوهش). یافتۀ1343
دارد. افزون بر این، طلب خیر و نیکی دیدن در زندگی از جمله تعریف ارائه شدة باال هماهنگی

به "دعاي خیر")1353(معینچهباشد که با آنهاي غالب افراد در مبادرت به دعا میانگیزه
)  1381در همین راستا انوري (دارد. مطابقتنامدمفهوم خیر کسی را در دعا خواستن، می

نیز یکی از معانی دعا را که از آن به نام دعاي خیر یاد کرده است طلب کردن خیر و نیکی از 
این تعریف تأییدي بر یکی از کاربردهاي یافت شده این تحقیق داند که خداوند براي کسی می

مجموعدر، دهدمینشانکردندعاازافرادهايانگیزهبهدقیقنگاهیباشد. در نتیجه می
باشند.میها مثبتانگیزهاینهمۀتقریبا

قدم پیشتحقیقاتهايیافتهباپژوهشاینهايیافتهمذهب،نقشمنظرازافزون بر این، 
وفالحیمعز،ایزدينصیري،) و1385علیجانی (و نوروز کرمانشاهی (در حال چاپ)، 

پایبنديوایراندرمذهبباختنرنگاخیر،ايهپژوهشدر) مغایرت دارد؛1390شمخانی (
اینکه نتایجاست؛ در حالیگرفتهقراربررسیموردمحققانتوسطدینیاصولبهترکم

باشد.اعتقادات مردم ایران میپژوهش حاکی از 
اغلبکه ایرانیان و انگلیسی زباناناستاینکردندعامورددردیگرنکتۀ حائز اهمیت

درازدعابیشتر ایرانیاناستفادةدلیلرسدمینظربرند. بهاري آن را به کار میگفتقالبدر
مبادرتکرندعابهمخاطبازتشکرانگیزةمهم باشد که افراد باایننوشتاربهنسبتگفتار

باشد. افزون بر این، افراد تواند حاکی از قدرشناس بودن ایرانیان ورزند که این امر میمی
استفاده آناز انشاءاهللامخاطب در قالب کلماتی همچون ازپاسخدریافتانگیزةات باگاهی اوق
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باشد با این تفاوت که کنند که این نکتۀ ذکر شده در مورد انگلیسی زبانان هم صادق میمی
قالببرند. الزم به ذکر است که نکات فوق الذکر دررا به کار می13آمینانگلیسی زبانان کلمۀ 

.استپذیرامکانترکمنوشتار

یابیم که به کارگیري دعا با توجه به کاربردهاي دعا در فرهنگ فارسی و انگلیسی در می
توان براي این تر از زبان انگلیسی است. دو دلیل را میکردن در زبان فارسی بسیار وسیع

ها و ت شرقیمتفاوبودن ایرانیان و دنیاي 14گرا. این یافته صحه بر جمع1مورد ذکر کرد: 
گرایی همچون ایران که ). عجیب نیست که در جوامع جمع1393قدم، گذارد (پیشها میغربی

) در اولویت قرار دارد، Hofstede, 1991برقراري ارتباط بیشتر با افراد جامعه و حفظ آن (
در کوشند تا که ایرانیان میغربی باشد. از آنجایی15کاربرد دعا بیشتر از جوامع فردگراي

ساز تواند زمینهگیري از دعا میشرایط گوناگون روابط خود را عمیق و مستحکم کنند، بهره
گرا، افراد تمایل ها باشد؛ چراکه در جوامع جمعهایی براي حصول خواستۀ آنایجاد موقعیت

د ). به عنوان نمونه، ایرانیان در مساجTriandis, 1990به کمک و همکاري با همنوعان خود دارند (
ورزند و در آن نخست براي و مراسم مذهبی خود به دعاهاي دسته جمعی مبادرت می

ها و توجه به گرایی آنبرطرف شدن مشکالت یکدیگر دعا کرده که این خود مبین روحیۀ جمع
ها بیشتر فردگرا بوده و به تفکرات و باشد. حال آنکه، غربیاحساسات و نیازهاي یکدیگر می

). براي مثال: 1392مقدم، قدم و مراديدهند (پیشاهمیت بیشتري میاحساسات شخصی خود 
مبین اهمیت روابط خانوادگی، عواطف و احساسات در فرهنگ "خدا پدر ومادرتو بیامرزه"

باشد. به بیان دیگر، نظر به این که در جامعۀ ایران والدین نقش اساسی در تربیت ایران می
نیکویی انجام دهد نخست والدین او مورد قدردانی قرار فرزندان خود دارند، اگر فرزند کار

باشد. به گیرند که این خود نشان دهندة اهمیت ایرانیان به روابط عاطفی و خانوادگی میمی
ها به دلیل روحیۀ جمع گرایی خود وابسته که پیش از این گفته شده، شرقیچنان عالوه، هم 

,Norenzayanفردگرایی، مستقل از بافت هستند (ها به دلیل داشتن روحیۀبه بافت و غربی

Incheol & Peng, 2007 ها مستقل از بافت بوده، انتظار دارند که هنگام که غربی). از آن جایی
). Hall & Hall, 1990هاي مفید، مختصر و واضحی را دریافت کنند (مکالمه با مخاطب خود پیام

دهد، ان زمانی که کسی لطفی در حقشان انجام میرسد که انگلیسی زبانلذا طبیعی به نظر می
در اکثر مواقع براي بیان سپاسگزاري خود، به تشکري مختصر و مفید به جاي استفاده از 

13 Amen
14 Collective
15 Individual
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. کنندبسنده میthank youدعا در قالب واژة
گذاري منحصر به فردي دارد ارزشنظامدانیم هر یک از افراد جامعه طور که می. همان2

رساند. اما افراد یک گیري هاي روزمرة خود را به انجام میآن، کارها و تصمیمکه بر اساس
باشند که از طریق خانواده، جامعه بصورت جمعی داراي ارزشهاي فرهنگی مشترکی می

شوند و ارتباطات و درك و فهم آنها را تحت ها منتقل میرسانه، مدرسه، دولت و غیره به آن
تواند حاکی از سیستم ). نتیجۀ بدست آمدة باال میQingxue, 2003دهد (الشعاع خود قرار می

ها به دلیل اعتقادات مذهبی خود و پایبند بودن به گذاري ایرانیان باشد؛ بدین معنا که آنارزش
سفارشات بزرگان دین خود، دعا کردن را نوعی ارزش دانسته و براي سپاسگزاري از 

ه مسلمانان در دین اسالم به کرات سفارش شده است که جویند. زیرا ببهره میآندیگران از 
). 4(اصول کافى، جبراي دیگران دعاي خیر کنید تا روزیتان فراوان و از بالها در امان باشید 

در حدیثى وارد شده است که فرشته به فرد دعاکننده می گوید: دو برابر آنچه براي چنینهم
توان این گونه ). بنابراین می3میزان الحکمه، ج. برادر مؤمنت خواستی، براي تو می باشد (

گرایی را در جامعۀ ایران تقویت استنباط کرد که شاید احادیث و روایات اسالمی روحیۀ جمع
تواند منجر به دهد که این مهم مینموده و توجه به یکدیگر و روابط انسانی را اصل قرار می

افزون بر این، ایرانیان به دلیل داشتن باورهاي فزونی استفاده از دعا در فرهنگ ایران باشد.
تو نیکی کن و در "مذهبی و برخورداري از ادبیاتی که در آن به عنوان نمونه ذکر شده است: 

-داشت از مخاطب خود، دعا را به کار می، بدون چشم"دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز

تعال انتظار پاداش دارند.  ها در باور خود از خداوند مبرند، چرا که آن
یابیم که مراجع دعا در زبان فارسی با توجه به مراجع دعا در فارسی و انگلیسی در می

تر از زبان انگلیسی است. در جوامع غربی معموال خداوند متعال و حضرت عیسی(ع) وسیع
پیامبر عظیم شوند، در حالیکه در زبان فارسی عالوه بر خداوند، در نقش مراجع دعا ظاهر می

توانند مرجع قسم باشند. این یافته شاید نشان دهندة الشأن اسالم، ائمۀ اطهار و مخاطب می
دهند که ارتباط مستقیم بین دعا و مذهب باشد؛ اکثریت جامعۀ ایران را مسلمانان تشکیل می

ها قرآن است و در قرآن به مسلمانان سفارش شده است که هنگام دعا کتاب آسمانی آن
ردن، پیامبر و امامان را واسطه قرار دهید. لذا ایرانیان با استناد به قرآن، در هنگام دعا ک

کنند، اما در زبان انگلیسی به جز کردن از پیامبر و امامان به عنوان مرجع دعاي خود یاد می
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ها به ائمۀ اطهار اعتقاد تواند مرجع دعا باشد چراکه آنخداوند، تنها حضرت عیسی(ع) می
ارند. ند

هاي دیگري همچون به جاي استفاده از فیلم از روشپیشنهاد می شوددر پایان،
هاي تحقیق ها را با یافتهها بهره برد و نتایج آنآوري دادهپرسشنامه و یا مشاهده براي جمع

به این که دین اسالم توجهباشود کهپیشنهاد میافزون بر این،حاضر مقایسه کرد. 
رامختلفهايبا ملیتمسلمانانتوانمینماید،ه دعا کردن دعوت میمسلمانان را ب

داد.کنکاش قرارموردکردندعابرراملیتوجامعهبافت،تأثیرونمودمقایسهنیز

هانوشتپی. 4
1. Praying
2. Hymes
3. Saturation
4. Setting
5. Participants
6. Ends
7. Act sequence
8. Key
9. Saville
10. Instrumentalities
11. Norms
12. Genre
13. Amen
14. Collective
15. Individual
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