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 پرتو الگوي هايمز در در زبان فارسی 
 
 

 2آیدا فیروزیان پوراصفهانی، 1قدمرضا پیش    
 

 

 چکيده
(، بـه کنکـاش و شناسـایی    1967بر آن اس  تا در بسـتر الگـوی هـایمز )    رو پیشپژوهش 

تحقیـق از نـوع کیفـی بـوده و     در این در زبان فارسی بپردازد. « دانمنمی»کاربردهای افتمانی 
بر مبنای مشاهده در محیط طبیعی و به شـکل هدفمنـد صـورت     های مورد نیازآوری دادهجمع

طبیعی که افراد در تعامالت روزمرة خود مـورد   باف  450ارفته اس ؛ به این صورت که تعداد 
بکار رفته بود ضـبط اردیـد و براسـاس    « دانمنمی»دادند و در آنها قطعة زبانی استفاده قرار می

نه قرار ارف . نتایه حاصل از پژوهش، حاکی از آن اس  الگوی هایمز تحلیل و بررسی موشکافا
در شرایطی که اوینده دارای اطالعات مورد نیـاز بـرای   « دانم نمی»که انگیزة نهفته در کاربرد 

باشد، در اغلب موارد تالش برای مالح ة منزلـ  اجتمـاعی، پایبنـدی بـه     ارائه به مخاطب می
حفـظ  »تـوان پـنه کـاربرد اصـلی     سـاس، مـی  اصول ادب و حفظ وجهة مخاطب اس . بر این ا

نشـانة عـدم   »، «اـویی نشـانة غیرمسـتقیم  »، «اجتناب از بروز تناقض و اختالف ن ر»، «وجهه
را برای این قطعة زبانی در زبـان فارسـی   « اجتناب از تعهد و کاهش بار مس ولی »و « اطمینان
 برشمرد.
 

 ي کليديهاواژه
 دانممدل هایمز، ادب، وجهه، نمی 
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 مقدمه. 1

( این دو مؤلفة زبـانی  1983) 2و یول 1زبان متشکل از دو بُعد محتوایی و ارتباطی اس . براون

نقـش  »نامند؛ بکارایری زبان برای بیان محتوا را می« 4برهمکنشی»و « 3تراکنشی»های را نقش

 «نقـش برهمکنشـی  »هـای فـردی را   و کاربرد زبان در بیان روابط اجتماعی و نگرش« تراکنشی

بر انتقال اطالعات، شامل  (. به عبارت دیگر، ارتباط کالمی عالوه1 :1983نامند )براون و یول، می

(. آشـکارا مشـخا اسـ  کـه     1: 2008، 5اوتی -شود )اسپنسرنیز می« مدیری  روابط اجتماعی»

صورت توالی عبارات و جمالت منفك و منفصـل نیسـ .    ها، بهتبادل کالمی و زبانی میان انسان

هـایی تعـاونی هسـتند کـه هـر یـك از افـراد         کـم تـا حـدودی، تـالش    ن عبارات زبانی، دس ای

دهـد یـا سـم  و    او، هدف یا مجموعه اهدافی را در آنها تشـخیا مـی  و کننده در اف  مشارک 

 بـرای  .(61 :1391زاده و همکـاران،  د )زابلـی شناسرسمی  می او را بهو سوی مورد توافق در اف 

مکن اس  با یکی از اهداف انجام کار، وادار کردن دیگران بـرای انجـام کـار،    مثال، هر مکالمه م

ایـرد  درخواس  اطالعات، ردکردن درخواس ، عذرخواهی، قول دادن، تهدید کردن و ... صـورت  

تواند از ابتدا ثابـ  باشـد؛ یـا اینکـه در     ، میی مکالمههدف یا سم  و سو (.157 :2004، 6)دیانی

عنـوان   کلـی آن، بـه   ة، اصل همکاری را با چهار قاعـد (1975) 7د. ارایستبادل کالم متحول شو

صـورت   شناسی و ارتباط مطرس کرده اس . اما این اصل، همیشه بهآل در معنیرهنمود ارتباط ایده

کلـی آن، تخطـی صـورت     قواعـد زیرا به دالیل اونااونی ممکن اس  از  ،شودکامل رعای  نمی

د، که معنای صریح را دچار نشوای تولید میل ارایس، معانی ضمنیایرد. با هر بار تخطی از اصو

هـای طبیعـی   در زبان فارسی در اغلب موقعی « دانمنمی»مثال، نمونة زبانی  رایند. بکنخلل می

رود. بُعـد تراکنشـی   الف ی خود بکـار نمـی  اصل همکاری ارایس را نقض کرده و در معنای تح 

باشـد. در  می« طالعات کافی برای ارائه در جواب به یك پرسشنداشتن ا»عبارت از « دانمنمی»

مقابل، بُعد برهمکنشی این اصطالس دربرایرندة آن اس  که اوینده چـه نـوع نگـرش یـا رابطـة      

بینافردی با مخاطب دارد: آیا ت اهر نمودن اوینده به نداشتن اطالعات همراه با تـرس، شـوخی،   

                                                           
1. Brown 

2. Yule 
3. Transactional 

4. Interactional 

5. Spencer-Oatey 
6. Diani 

7. Grice P. 
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، حفظ احتـرام یـا   «دانمنمی»انگیزة نهفته در بکارایری  مخالف ، تحسین، همدردی و ... اس  یا

را بـا ن ـر بـه    « دانـم نمـی »طرف مقابل اس ؟ بنابراین، شـاید بتـوان بُعـد برهمکنشـی      1وجهة

( مورد بررسی و کنکـاش  1987، 4؛ براون و لوینسون1983، 3؛ لی 1973، 2های ادب )لیکاف ن ریه

انچه دغدغة اصـلی اوینـده در یـك ارتبـاط، انتقـال      (، چن1975و  1973قرار داد. از ن ر لیکاف )

( پیش خواهد رفـ  و  1975و  1969اطالعات باشد، آن تعامل مطابق با اصول همکاری ارایس )

صراح  در آن از اهمی  بیشتری برخوردار خواهد بود، اما اار مالح ة منزل  اجتماعی مخاطـب   

صـورت پیـروی از قاعـدة ادب در اولویـ       یا مالح ة باف  و موقعی  مد ن ر قرار ایرد، در این

( نیز شروط و راهبردهای ادب 1987( و براون و لوینسون )1983(. لی  )1973خواهد بود )لیکاف، 

و رعای  آنهـا را الزمـة برقـراری و تـداوم ارتبـاط       همکاری ارایس دانستهخود را مکمل اصول 

 (.80 :1388دانند )حسینی، کالمی می

در زبـان فارسـی، بـه تعمیـق     « دانـم نمـی »پژوهش با در ن ر اـرفتن  ن در ایبا این توضیح، 

پردازد. برای نیل به هدف مورد ن ر، پـس از تشـریح   کارکردهای مختلف آن در بُعد اجتماعی می

هایی از زبان فارسـی کـه   دهندة آن، افتماناانة تشکیلهای هش ( و بخش1967) 5مدل هایمز

 ، مورد بررسی دقیق قرار خواهـد ارفـ  و سـپس ایـن مؤلفـة      بکار رفته اس« دانمنمی»در آنها 

دو هدف اصلی ه مقالاین زبانی از من ر اجتماعی مورد کنکاش واقع خواهد شد. بر این اساس، در 

 دنبال خواهند شد که عبارتند از:

 در زبان فارسی« دانمنمی»تشخیا معانی و کاربردهای مختلف  .1

 «دانمنمی»در تعبیر « ادب»و « وجهه»فاهیم کنکاش و بررسی ارزش بالقوة م .2

، در بخش دو، تعاریف و پیشینة ن ری، ابتدا به پیشـینة  افته پیشمن ور دستیابی به اهداف  به

پژوهش پرداخته و سپس الگوی هایمز معرفی خواهد شد. بخش سه شامل روش تحقیق و شـیوة  

پـردازد. در بخـش   اس مدل هایمز مـی ها براسها بوده و بخش چهار به تحلیل دادهاردآوری داده

 پایانی نیز نتیجة تحقیق آورده خواهد شد.

 

                                                           
1. Face 

2. Lakoff, R. 

3. Leech, G. 
4. Brown, P. & Levinson S. C. 

5. Hymes 
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 پيشينة پژوه . 2

شناسی بسیاری بـوده اسـ . نقطـة اشـتراک     موضوع تحقیقات زبان« دانمنمی»قطعة زبانی  

« اعتراف به نبود دانش کافی»بر  تمامی این تحقیقات، اعتقاد بر آن اس  که این اصطالس، عالوه

تـرین  باشـد. از جملـه مهـم   هـای کاربردشـناختی برخـوردار مـی    ، از تعدد نقش«دم اطمینانع»و 

 توان به موارد زیر اشاره نمود:هایی که پیرامون این قطعة زبانی به انجام رسیده اس ، می پژوهش

پرداخته اس . در ایـن  « دانمنمی»های کاربردی ( در پژوهشی به بررسی نقش1991) 1تسوی

بـر اینکـه    ای، عـالوه های مکالمـه در محیط« دانمنمی»ه این نتیجه رسیده اس  که پژوهش او ب

پاسخی در جواب به سؤاالت درخواس  اطالعات برای نشان دادن نداشـتن اطالعـات   »عنوان  به

دهد باشد. او در تحقیق خود نشان میرود، دارای کاربردهای متنوع دیگری نیز میبکار می« کافی

 2بر حفظ وجهـه خواسـ    کننداان در یك مکالمه عالوهن اصطالس توسط شرک که بکارایری ای

هـای پـژوهش او   خود فرد، منجر به حفظ وجهه خواس  مخاطب نیز خواهد شد. در واقـع، یافتـه  

 رود.به شمار می« دانمنمی»نقطة شروع مناسبی برای بررسی کاربردهای مختلف 

بـه  « در مکالمات انگلیسـی  دانمنمیای افتمانی هنقش»ای با عنوان ( در مقاله2004دیانی )

در مکالمـات رودرروی سـخنگویان بـومی زبـان انگلیسـی      « دانـم نمی»بررسی و تحلیل معنایی 

را مـورد   ها و کارکردهـای کـاربردی آن  پرداخته اس  و انگیزة نهفته در بکارایری آن و نیز نقش

 بررسی قرار داده اس .  

را مـورد   ، آن«دانـم نمـی »( نیز با تأکید بر نقـش برهمکنشـی   2005) 4( و ووفی 2004) 3پتر

ابزاری بـرای حفـظ وجهـه     من ور به« دانمنمی»مطالعه قرار دادند. آنان چنین استدالل کردند که 

 د.شوکننداان در یك مکالمه استفاده میافراد توسط شرک  5خواس  مثب 

ش در افتمـان: بررسـی مـوردی    روابـط صـورت و نقـ   »ای بـاعنوان  ( در مقاله2007) 6پیچلر

شناسی زبان(، به مطالعـة  ، با ادغام دو روش کیفی )از بررسی مکالمه( و کمّی )از جامعه«دانم نمی

، «دانـم نمـی »هـای مختلـف   پردازد. او در این مقاله ضمن بررسی نقـش می« دانمنمی»اصطالس 

                                                           
1. Tsui 
2. Face-want 

3. Potter 

4. Wooffitt 
5. Positive face-wants 

6. Pichler 
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های کاربردی مختلف بـوده  دهد که چگونه تنوعات روساختی این اصطالس، بیانگر نقشنشان می

 باشند.و به متغیرهای فرازبانی سن و جنس مرتبط می

های افتمانی در یك واقعی  اجتماعی و نقشی اونه»عنوان با( در مقالة دیگری 2009پیچلر )

فکـر  »و « دانـم نمـی »، بـه مطالعـة   «کـنم فکر نمـی و  دانمنمیاویش شمالی انگلیسی: مقایسة 

های اس . او در تحلیل کیفی داده های شمالی زبان انگلیسی پرداختهدر یکی از اویش« کنم نمی

های بسیار پرکاربردی هستند فرمول« کنمفکر نمی»و « دانمنمی»رسد که خود به این نتیجه می

های دسـتوری و  باشند. همچنین تحلیل کمی اونهبافتی و برهمکنشی می که دارای چندین نقش

براساس نقش، سن و جنس حاکی از آن اس  که کاربرد دو اونة محلی آوایی این دو قطعة زبانی 

 و غیرمحلی این دو قطعة زبانی به متغیرهای مختلفی بستگی دارد.

فکـر  »و « دانـم نمـی »های پر بسـامد  آیی( نیز ضمن بررسی باهم2010) 2و هوس 1بامگارتن

زبـان اول و  منزلـة   بـه ی در تعـامالت زبـان انگلیسـ    3ایـری عنوان نشانگرهای موضع به« کنم می

و « کـنم فکـر مـی  »رسـند کـه ااـر چـه     ، به ایـن نتیجـه مـی   4المللیزبان بین من ور انگلیسی به

ایـری در   های این دو جزء پربسامدترین ابزارهای نشـانگرهای موضـع  آییو نیز باهم« دانم نمی»

ن وجود، با یکـدیگر در  روند، با ایبه شمار می ELFعنوان  و چه به L1عنوان  زبان انگلیسی چه به

( 2012) 5رابطة توزیع تکمیلی قرار داشته و تنها تاحدی دارای همپوشی نقشی هستند. زوییننبرگ

و ماننـد آن در   دانمنمینقش نشانگرهای افتمان »عنوان بانامة کارشناسی ارشد خود نیز در پایان

و ... در « دانـم  نمـی »ون ، به مطالعة کاربرد نشانگرهای افتمانی همچ«ELFمباحث دانشجویان 

 پرداخته اس . ELFمباحث دانشجویان 

رغم تحقیقات خارجی نسبتاً چشمگیری که در  بر پایة آنچه افته شد، الزم به ذکر اس  که به

ها به انجام رسیده اس ، نگارنداان مقالة در سایر زبان« دانمنمی»های کاربردشناختی زمینة نقش

اند. بر ایـن اسـاس،   این قطعة زبانی در زبان فارسی برخورد نکرده حاضر به پژوهشی در ارتباط با

بر آن اس  تا برای نخستین بار، کاربرد افتمـانی ایـن قطعـة زبـانی را در زبـان       رو پیشپژوهش 

 شناسی زبان مورد کنکاش قرار دهد. ( از من ر جامعه1967فارسی و در بستر الگوی هایمز )

                                                           
1. Baumgarten 

2. House 

3. Markers of Stance-taking  
4. English as lingua franca (ELF) 

5. Zwienenberg 
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 مدل هايمز . 3

شناس آمریکایی، بیشتر به بررسـی زبـان   شناس اجتماعی و زبان(، مردم1967آراء دل هایمز )

کـه بـه طبقـات    نگارانه بدین معنا که افراد جامعه بـا آن پردازد. ارتباط قومنگارانه میبا ارتباط قوم

کننـد و چگونـه روابـط    اـو مـی  و خاصی با فرهنگ خاص خود تعلق دارند، چگونه با یکدیگر اف 

اذارد. وی معتقد بـود  برند، تأثیر میای که بکار میر افراد، بر انتخاب اونة زبانیاجتماعی حاکم ب

 که زبان نباید جدا از اجتماع و در انزوا مورد بررسی قرارایرد.

صورت دستوری کافی ندانسته، بلکه کاربرد صـحیح   هایمز صح  یك صورت زبانی را تنها به

داند. این روش بررسی ماعی و فرهنگی نیز ضروری میرا در چارچوب قوانین و قراردادهای اجت آن

نام ارفته اسـ .  « نگاری افتارقوم»های زبانی و توانش ارتباطی، روش و توصیف کاربرد صورت

اسـ    1در چارچوب این روش، واحد بررسی و تحلیل زبان تنها جمله نیس ، بلکه رویداد افتـاری 

ایـرد کـه در تعبیـر    بانی مختصـاتی را در ن ـر مـی   (. هایمز برای باف  برون ز1385زاده، )آقاال

اند. وی در این خصوص به اوینده، شـنونده، موضـوع، موقعیـ  زمـانی و     او دخیلو معنایی اف 

های بعـدی خـود،   کند و در بازبینیمکانی، مجرای ارتباطی، رمزاان شکل پیام و رویداد اشاره می

اـو را بـه مختصـات اولیـه     و ی و هدف از اف اذاراو، ابزارهای ارزشو افراد حاضر و شاهد اف 

 (.32 -33 :1390افزاید )رستمیان و طباطبایی، می

در زبـان  « دانـم نمی»تا با در ن ر ارفتن مدل هایمز، مؤلفة زبانی در این مقاله، ن ر به اینکه 

وش تـاکنون در مطالعـات بسـیاری    فارسی را مورد بررسی قرار دهد، الزم به ذکر اس  که ایـن ر 

 ؛قـدم و نـوروز  پـیش  1392قـدم و عطـاران،   پـیش ؛ 2008، 3اسـمال  2000، 2مثال، آنجللی رای)ب

قـدم، وحیـدنیا و فیروزیـان پوراصـفهانی،     پـیش  ؛1394قدم و وحیـدنیا،  پیش ؛1394کرمانشاهی، 

هـای اونـااون را در   دهـد تـا افتمـان   اس  و به محقق این امکـان را مـی   شده( استفاده 1394

بانی ارزیابی نماید. این مدل تنها از من ـر قـدرت یـا موضـوع بـه سـاختار و       های مختلف ز باف 

دهـد.  پردازد، بلکه تمامی عوامل مؤثر بر روابط میان افراد را مد ن ر قرار میمحتوای افتمان نمی

نامیده  SPEAKINGبندی کرده و به اختصار دسته تقسیم هش ( این عوامل را به 1967هایمز )

 بارتند از:اس . این عوامل ع

                                                           
1. Speech Event 
2. Angelelli 

3. Small 
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 1موقعيت زمانی و مکانی .3-1

تـوان  ایـرد، اشـاره دارد و مـی   این عامل به زمان، مکان و بافتی که افتمان در آن شکل می

 بندی نمود:به دو زیرمجموعه طبقه را آن

 رسمی الف: عمومی/

 غیررسمی ب: خصوصی/
 

 2کنندگان شرکت .3-2

کننده در افتمان باید مشـخا  افراد شرک در این مرحله، سن، جنسی ، ملی  و روابط میان 

حال  برای ایـن   چهارکننداان وجود دارد، ای که میان شرک شود. براساس روابط قدرت و فاصله

 توان متصور شد:مرحله می

 تراز و رسمی )دو پزشك در محل کار(الف: هم

 تراز و غیررسمی )دو دوس (ب: هم

 رخانه(ج: نابرابر و رسمی )مدیر و کارار در کا

 آموز( د: نابرابر و غیررسمی )معلم و دانش
 

 3هدف. 3-3

هدف نهفته در بیان یك عبارت در افتمان ممکن اسـ  در شـرایط مختلـف تغییـر کنـد. در      

کنندة هدف آن افتمان خواهد بود. در مدل هایمز نـه تنهـا هـدف    حقیق ، شرایط افتمان، تعیین

 در آن افتمان نیز باید در ن ر ارفته شود. کننداانافتمان، بلکه اهداف هر یك از شرک 
 

 4ترتيب گفتمان .3-4

کننداان اس . هر عمـل انجـام شـده    ترتیب افتمان اویای اطالعاتی در مورد ترتیب عملکرد شرک 

 (.  1971، 5سازد )اافمنکنندة بعدی آماده میکننده، صحنه را برای اقدامات شرک توسط یك شرک 

                                                           
1. Setting 

2. Participants 

3. Ends 
4. Act sequence 

5. Goffman 
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 1لحن. 3-5

هـای اونـااونی وجـود دارد    ایرد، لحن  خاصی که افتمان در آن صورت میبراساس موقعی

آمیز و تهدیدآمیز را نام برد. اارچه های جدی، فکاهی، دوستانه، کنایهتوان لحنمی برای مثالکه 

 -اغلب بر این اعتقادند که میان لحن و نوع افتمان ارتباط مستقیم وجود دارد، اما به عقیدة سویل

مثال، ااهی ممکن اسـ  فـردی بـا    ، وجود چنین ارتباطی ضروری نیس . برای (2003) 2ترویك

یابد لحن کالم اسـ  کـه بـا تغییـر در     لحن جدی با دیگری شوخی کند؛ پس آن چه اهمی  می

 (.2003ترویك،  -هریك از عوامل دیگر، تغییر خواهد کرد )سویل
 

 3. ابزار گفتمان3-6

 شود.شاره دارد که به دو دستة افتاری و نوشتاری تقسیم میابزار افتمان به شیوة بیان آن ا
 

 4. قوانين گفتمان3-7

ـ هایی اس  که می من ور از قوانین افتمان مشخصه مثـال،   رایتوان به افتمان نسب  داد؛ ب

کننـدة افتمـان   هـای توصـیف   کردن از جمله مشخصه قطع کردن صحب  دیگری یا بلند صحب 

 (.1967باشند )هایمز،  می
 

 5نوع گفتمان .3-8

شـود کـه چـارچوب تولیـد افتمـان را شـکل       ها میای از ویژاینوع افتمان شامل مجموعه

( و انواع اونااونی از جمله شعر، داستان، افسانه، مکالمه، دعا، لطیفه، نامـه،  2000، 6دهد )بامن می

 ایرد.المثل و غیره را در بر می ضرب

اانة مؤثر بر روابـط میـان افـراد از ن ـر هـایمز      ل هش توان عوامبر پایة آنچه افته شد، می

 طور خالصه نشان داد: به 1شماره  نمودار( را در 1967)

                                                           
1. Key 
2. Saville-Troike 

3. Instrumentalities 

4. Norms 
5. Genre 

6. Bauman 
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 (1967عوامل مؤثر بر روابط ميان افراد در الگوي هايمز )  .1 نمودار

 
 

 . روش تحقيق4

زبـانی   دهند که در آنها قطعـة ای تشکیل میطبیعی 1هایاف های تحقیق حاضر را پارهداده

صـورت هدفمنـد از    هپژوهش باین  های مورد نیاز آوری دادهه اس . جمعشداستفاده « دانمنمی»

هـا از میـان   ادامـه پیـدا کـرد. داده    1395در شهر مشهد آغاز و تـا فـروردین مـاه     1394دی ماه 

سال( و سـطح تحصـیالت و شـرایط اجتمـاعی      72تا  10اویشوران زن و مرد با سنین مختلف )

آوری شد. این افـراد دارای مشـاغل   وت )پایین، متوسط و باال( براساس امکان دسترسی جمعمتفا

را در مکالمات روزمرة خـود  « دانمنمی»دار، محصل، مهندس، دکتر و ...( بودند که متفاوتی )خانه

 هایی از مکالمات ایـن نفر بود که نمونه 354کننداان این تحقیق بردند. تعداد کل شرک بکار می

مورد( در مناطق مختلف شهر مشهد و در هر موقعی  ممکن ضبط اردید و سپس بـر   450افراد )

ادامـه داشـ .    ،آوری تا زمانی که اشباع کامـل صـورت پـذیرف    سازی شد. جمعروی کاغذ پیاده

(. 48 :2010، 2ها اضافه نشود )یـین اشباع به این معنا اس  که اطالعات جدیدی به مجموعة داده

انتخـاب و نتـایه بـه    « دانمنمی»هایی اویا از کاربرد ، پس از حذف موارد تکراری، نمونهدر پایان

 صورت جدول خالصه شدند.
                                                           
1. Utterances 

2. Yin 
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 هاي پژوه . يافته5

و کاربردهـای آن در زبـان   « دانـم نمـی »در این بخش، با استفاده از مدل هایمز، به بررسـی  

 پردازیم.فارسی می
 

 . موقعيت زمانی و مکانی5-1

چه بیان شد، عامل موقعی  زمانی و مکانی ممکن اس  به صورت عمومی/ رسـمی یـا   نبراساس آ

تـر  هـای مختلـف، حـاکی از کـاربرد اسـترده     خصوصی/غیررسمی باشـد. بررسـی و تـدقیق موقعیـ     

باشـد. بـه   های عمومی/ رسمی میهای خصوصی/ غیررسمی نسب  به موقعی در موقعی « دانم نمی»

هـای  هـای رسـمی و هـم در موقعیـ     ة زبانی مورد مطالعـه هـم در موقعیـ    بیان دیگر، با اینکه نمون

هـای غیررسـمی   شـود، بسـامد کـاربردی آن در موقعیـ     زبانان بکار ارفته میغیررسمی توسط فارسی

هـای غیررسـمی دارای   های رسمی بوده و اهداف و کاربردهـای آن در موقعیـ   بسیار بیشتر از موقعی 

 عبارتند از:« دانمنمی»هایی از کاربرد باشد. نمونهتنوع و استردای بیشتری می
 غيررسمی خصوصی/ (الف

های مکانی و زمانی خصوصی/ غیررسمی چون منـزل،  تواند در موقعی می« دانمنمی»قطعة زبانی 

 خیابان، فروشگاه، جمع دوستانه، مهمانی، رستوران، مکالمة تلفنی و ... مورد استفاده قرار ایرد.
 ه در مکالمة تلفنی با همسر خود(سال 43)مرد 

 مرد: سالم عزیزم. خوبی؟ کی رسیدی خونه؟
 خوام نهار درس  کنم. چی درس  کنم؟زن: سالم. تو چطوری؟ من االن رسیدم تازه می

 دونم فرقی نداره، هر چی خودت دوس  داری.مرد: نمی

یك زن و شوهر بکـار  در یك مکالمة تلفنی میان « دانمنمی»قطعة زبانی  افته پیشدر نمونة 

در این بافـ  زبـانی خـاص    « دانمنمی»ارفته شده اس . بنابراین، عامل موقعی  زمانی و مکانی 

در این بافـ  زبـانی خـاص    « دانمنمی»باشد. همچنین، کاربرد افتمانی خصوصی/ غیررسمی می

 باشد.نسب  به یك مس له می« تفاوتینشان دادن بی»
 

 رسمی عمومی/ موقعيت (ب

های زمانی و مکانی خصوصـی/ غیررسـمی، قطعـة زبـانی مـورد مطالعـه در       بر موقعی  وهعال

هـا، اخبـار، متـون    آموزشـی، داداـاه   هـای  هها، مؤسسهای عمومی/ رسمی چون دانشگاه موقعی 

 باشد.  آموزشی و ... نیز قابل کاربرد می
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بطة رسمی قرار دارنـد و  کننداانی که با یکدیگر در راتوسط شرک « دانمنمی»در این نمونه، 
 اس .  شدهاستفاده « آااه و مطلع نبودن از چیزی»در معنا و کاربرد اصلی 

 

 کنندگان. شرکت5-2

کننداان در یك افتمان بـه جهـ  چگـونگی روابـط     ن ر به چهار حال  متصور شده برای شرک 
تـه اسـ ، بـا یکـدیگر در     بکار رف« دانمنمی»هایی که در آنها  کننداان افتمانقدرت و فاصله، شرک 
تـراز و غیررسـمی، نـابرابر و رسـمی و در نهایـ  نـابرابر و       هـم  تـراز و رسـمی،  یکی از چهار حال  هم

 ای آورده شده اس .غیررسمی قرار دارند که در ذیل برای هر یك از این چهار حال  نمونه
 رسمی و ترازهم رابطة (الف

تراز و برابر خواهند صورت هم هقدرت و فاصله بکننداان مکالمه از حیث در این حال ، شرک 
 کننداان زیر وجود دارد:بود. این نوع رابطه میان شرک 

 همکار ـ همکار 

 همکالسی با رابطة رسمی ـ همکالسی 
«  نیافتن پاسخی قطعی و مشخا برای پرسش»با کاربرد افتمانی « دانمنمی»در این مثال، 

 ه اس .شداستفاده 
 غيررسمی و ترازهم رابطة (ب

تـراز و در عـین حـال    کننداان از نوع همای میان شرک در این حال ، رابطة قدرتی و فاصله
 هایی از این نوع رابطه عبارتند از:غیررسمی خواهد بود. نمونه

 خواهر ـ خواهر 

 برادر ـ برادر 

 برادر ـ خواهر 

 شوهر ـ زن 

 همکالسی با رابطة غیررسمی ـ همکالسی 
تـراز غیررسـمی صـورت ارفتـه اسـ ،      میان دو همکالسی با رابطة هم در مکالمة نمونه که

 ه اس . شداستفاده « ن ر نداشتن»در کاربرد افتمانی « دانم نمی»
 رسمی و نابرابر رابطة (ج

 خورد:کننداان زیر به چشم میاین نوع رابطه در میان شرک 
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 دانشجو ـ استاد 

 مرئوس ـ رئیس 

 شاارد ـ معلم 

 کارمند ـ کارفرما 

 بکار رفته اس .« آااه و مطلع نبودن»با کاربرد افتمانی « دانمنمی»در این نمونه، قطعة زبانی 
 غيررسمی و نابرابر رابطة د(

 فرزند  مادر ـ 

 مستخدم ـ رئیس 

 ه اس .شداستفاده « سردرامی»من ور نشان دادن  به« دانمنمی»در نمونة مورد ن ر، 
 

 . هدف5-3

تـوان  می« دانمنمی»دهد که برای تحقیق نشان میاین لعه در های مورد مطاواکاوی افتمان

 کاربردها و اهداف متعدد و در برخی موارد، به هم مرتبطی را تعیین نمود که عبارتند از:

 آااه و مطلع نبودن از چیزی .1

 آقا رضا فوت کردن! کسی به من چیزی نگفته بود. دونستمنمی نمونه: من اصالً
 نشناختن کسی .2

شـناختمش، بـه ن ـرم تـا     اونی که همراه مامان ساناز بود کی بود، اصالً نمی دونمنمی نه:نمو
 حاال ندیده بودمش.

 نتوانستن  .3
 چطوری یقة این بلوز رو بدوزم. دونمنمینمونه: 

 نهی و ممانع  دیگران از انجام کار یا عملی .4

 خونی؟!آخه تو چرا اینقدر درس می دونمنمینمونه: 
 فاوتی نسب  به چیزیتبی .5

 )مکالمة میان زن و شوهری که قصد رفتن به یك مهمانی را دارند(نمونه: 

 زن: به ن رت کدوم لباس رو بپوشم؟ کدوم بهتره؟
 ، فرقی نداره. فقط بپوش بریم دیر شد.دونمنمی مرد:
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 طور غیرمستقیم اعالم ن ر مخالف به .6

 )مکالمة دو دخترخاله در یك مهمانی(نمونه: 

 آد، نه؟چقدر مدل موی خاله بهش می (الف
 ، ن ر خاصی ندارم. به ن رم قبلش بهتر بود.دونمنمی (ب
 نداشتن ن ر مشخا  .7

 )مکالمة بین دو همکالسی( نمونه:

 داری یا با استاد رضایی؟مریم ترجمه انفرادی رو با استاد امیری بر می (الف
 خوبن. ، خیلی فرقی برام نداره، هر دوشوندونمنمی (ب
 مصداق ناز کردن .8

 )خواستگاری پسر از دختر( نمونه:
 پسر: حاضری با من ازدواج کنی؟

 ام مشورت کنم )جواب دختر به تقاضای پسر مثب  اس (، باید با خانوادهدونمنمیدختر: 
 شانه خالی کردن از قبول مس ولی   .9

 )دو دوس  در هنگام خرید(نمونه: 
 م میاد؟ به ن رت این مانتو به (الف
به ن رم خیلی قشنگ نیس ، اون مانتوی مغـازه قبلـی بیشـتر بهـ  میومـد. بـازم مـن         (ب
 دونی. باز نگی تو مجبورم کردی.دونم، خودت می نمی

 مردد بودن  .10

 )دو دوس  در رستوران( نمونه:
 خوری سفارش بدیم؟چی می (الف
ز هوس چلوکباب کردم ولـی  خورم، ولی امرومن همیشه تو این رستوران جوجه کباب می (ب
 ترسم خوب نباشه. می

 سریع بگو کدوم؟(الف
 تونم تصمیم بگیرم.. نمیدونمنمی (ب
 ترغیب و تشویق برای ادامة افتگو و دریاف  اطالعات بیشتر .11

 )در محیط دانشگاه بین دو همکالسی(نمونه: 
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 دونی سر کالس، استاد چه جوری زهرا رو ضایع کرد!نمی (الف
 . استاد رضایی! مگه چه کار کرده بود؟ زهرا به من چیزی نگف  ولی.دونمنمی نه اِ، (ب
 طور صریح و مستقیم هاجتناب از ارائة پاسخ منفی ب .12

 )زن و شوهر(نمونه: 
 مرد: امشب بریم خونة مامانم اینا؟

 دونی.. هر طور خودت صالس میدونمنمیزن: 
 امة مکالمهمیلی و عدم تمایل به ادنشان دادن بی .13

 )استاد و دانشجو(نمونه: 
 دانشجو: استاد ن رتون در مورد اخراج آقای عباسی چیه؟

 ، شما هم به این مسائل کار نداشته باشید و درستون رو بخونید.دونمنمیاستاد: 
 حوصله بودنبی .14

 )دو خواهر(نمونه: 
 میای بریم بیرون قدم بزنیم؟ (الف
 ، حوصله ندارم.دونمنمینه  (ب
 طفره رفتن و اجتناب کردن از ارائة اطالعات .15

 )دو همکالسی(نمونه: 
 ها؟ چه کار کردی؟چه خبر از نمره (الف
 کنی؟بابا، مهم نیس . تو چه کارها می دونمنمی (ب
 نیافتن پاسخی قطعی و مشخا برای پرسش .16

 )مادر و پسر(نمونه: 
 کاره بشی؟خوای چه ات چیه؟ میات برای آیندهمادر: برنامه

 !دونمنمی پسر:
 ابراز تعجب .17

 )مادر و فرزند( نمونه:
 ریم مهمونی از خودت در میاری؟این اداها چیه وقتی می دونمنمیمادر: 

 فرزند: مگه من چه کار کردم؟!
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 تعارف .18
 : )میزبان و مهمان(نمونه

 خورید بریزم؟میزبان: یك کم دیگه برنه می
 خوردم. . آخه خیلیدونمنمیمهمان: 

 سردرامی .19
 : )اعتراف متهم(نمونه

 قاضی: لطفاً همة ماجرا رو با جزئیات و دقیق بدون هی  کم و کاستی تعریف کنید.
 از کجا شروع کنم. دونمنمیمتهم: 

 تائید .20
 )دو دوس (نمونه: 
 به ن رت رفتار مریم خانم با همسرش درسته؟ (الف
 وری شدن!بخدا زنای امروزی چرا اینط دونمنمی (ب
 سردرنیاوردن   .21

 )در یك متن ادبی( نمونه:
دانـم چـرا   داند. نمـی ها را نمیها و دقیقهها، تك تك ثانیه! چرا انسان قدر این لح هدانمنمی

هـا  چـرا انسـان   دانـم نمـی  کشـاند! بـه تبـاهی مـی    را آندانـد و  انسان ارزش و قدر جوانی را نمی
 ایرند!چرا زمان را در دس  نمی نمدانمیتفاوت هستند!  سراردانند، بی

 جلوی فضولی و دخال  دیگران را ارفتن )در معنای به تو چه/ به تو ارتباطی ندارد( .22
 : )خاله و خواهرزاده(نمونه

 خاله: مریم جون امسال کنکور دادی دیگه!
 حوصلگی( بله خاله جون!میلی و بیخواهرزاده: )با بی

 ت چند شد؟اخاله: خوب خسته نباشی، رتبه
 خاله، یادم نیس ، خوب شد. دونمنمی خواهرزاده:

 شی؟ای که آوردی، قبول میکنی با رتبهخاله: خوب فکر می
 .دونمنمیخواهرزاده: 

 کنی کجا قبول بشی؟خاله: فکر می
 . خاله جون فکر کنم مامانم کارتون داره.دونمنمی خواهرزاده:
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 طفره رفتن از قضاوت کردن .23
 دو همسایه() نمونه:
 خوره.دختر زهرا خانم آخر ازدواج کرد. ولی میگن شوهرش به درد نمی (الف
 شاءاهلل که خوشبخ  بشن.شناسیم. ان. ما که اون رو هنوز نمیدونمنمی (ب
 از سرباز کردن و اجتناب از انجام کاری برای شخصی .24

 : )دو دوس (نمونه
 این نامه رو برام پس  کنی؟ اداره پس  رو بلدی؟تونی برام یك کار انجام بدی، رضا می (الف
 دونم کجاس .کند( نه نمی)فرد با وجودی که آدرس پس  را بلد اس ، ت اهر به ندانستن می (ب
 از بین بردن و شکستن سکوت .25

)در یك مهمانی خصوصی پس از بحث مفصل در مورد زنـدای خصوصـی یـك نفـر،     نمونه: 
کننداان در آن بحـث، بـه من ـور    شود و یکی از شرک کم میسکوتی سنگین بر جو مهمانی حا

 اوید(شکستن سکوت می
 ، چی بگم واال ... .دونمنمی هِی،

طـور خالصـه در    توان بـه در زبان فارسی را می« دانمنمی»های کاربردشناختی بنابراین، نقش
 مشاهده نمود: 1شماره  جدول

 در زبان فارسی« نمدانمی»هاي کاربردشناختی نق  .1شماره جدول 

 «دانمنمی»کاربردهاي 

 حوصله بودنبی 14 آااه و مطلع نبودن 1

 طفره رفتن و اجتناب کردن از ارائة پاسخ 15 نشناختن 2

 نیافتن پاسخی قطعی و مشخا برای پرسشی 16 نتوانستن 3

 تعجب کردن 17 نهی و ممانع  کردن 4

 تعارف کردن 18 تفاوت بودنبی 5

 سردرام بودن 19 ردن به طور غیرمستقیممخالف  ک 6

 تأیید کردن 20 ن ر نداشتن 7

 سردرنیاوردن 21 ناز کردن 8

 جلوی فضولی و دخال  دیگران را ارفتن 22 شانه خالی کردن از قبول مس ولی   9

 از بین بردن و شکستن سکوت 23 مردد بودن  10

 رفتن از قضاوت طفره  24 ترغیب و تشویق کردن برای ادامة افتگو  11

 از سرباز کردن و اجتناب از انجام کاری  25 اجتناب کردن از ارائة پاسخ منفی به طور مستقیم 12

   میلی و عدم تمایل به ادامة مکالمهنشان دادن بی 13
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در زبان فارسی را بـه شـکل   « دانمنمی»توان کاربردهای افتمانی بر پایة آنچه افته شد، می

 ارائه داد: 2 شماره ارنمودتر در کلی

 
 از بُعد اجتماعی« دانمنمی»کاربردهاي گفتمانی  .2 نمودار شماره

 

 . ترتيب گفتمان5-4

باشـد، ترتیـب اعمـال    طور که ذکر شـد، آنچـه در ترتیـب افتمـان حـائز اهمیـ  مـی       همان

او اس . به بیان دیگـر، ترتیـب افتمـان شـامل بررسـی      و کننداان در یك تعامل یا اف  شرک 

 های مختلف افتمان اس . کارکرد/ نقش بخش

 )در محوطة دانشگاه بین دو دانشجو(: 1نمونة 
 ااه فردا از ما درس بپرسه چه کار کنیم؟ (الف
 )کاربرد افتمانی: سردرام بودن(! بخدا واقعاً چه اِلی به سرمون بگیریم دونمنمی (ب
 شیم.بدبخ  می (الف
 بیا فردا نیایم!من که اصالً حوصله ندارم بخونم.  (ب
)کاربرد افتمانی: نداشـتن ن ـر مشـخا    ، بد فکری نیس . باهامون له نکنه! دونمنمی (الف

 همراه با تردید(
 )مکالمه تلفنی بین دو همکالسی(: 2نمونة 
 ها رو نیایم؟ذارن از بیستم به بعد کالسبه ن رت استادا می (الف
 داشتن پاسخ قطعی()کاربرد افتمانی: نبخدا چی بگم؟!  دونمنمی (ب
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 ری؟ها رو میتو کالس (الف
 ؟کننها نپرسیدی چه کار میکنن. تو از بقیه بچه. باید ببینیم بقیه چکار میدونمنمی اونم (ب

 )کاربرد افتمانی: تردید داشتن(

 ان تا ببینیم چی میشه.کی جواب قطعی نداده همه میچرا پرسیدم ولی هی  (الف
 

 . لحن5-5

های متفاوتی همراه باشـد کـه   تواند با لحنبراساس هدف و موقعی  استفاده، می« دانمنمی»

 عبارتند از:

 بازدارنده .1

کنـی و بـه   چرا اینقدر کار می دونمنمیتو که ماشااهلل وضع مالی همسرت خیلی خوبه، نمونه: 
 خودت فشار میاری؟  

 جدی .2

 استرالیا چند چنده؟ ـ نتیجة بازی ایران (الفنمونه: 
 کنم.. من بازی رو دنبال نمیدونمنمی (ب
 تردیدآمیز .3

 مریم کتابم رو آوردی؟ (الفنمونه: 
 ، فکر کنم آره، بگذار نگاه کنم.دونمنمی ب(
 عصبانی .4

 باالخره نگفتی میای بریم خونه مامانم اینا یا نه؟ (الفنمونه: 
 . تصمیم با خودته، من ن ری ندارم.دونمنمی افتم که (ب
 ود و تعارفنازآل .5

 رسونم  هر جا بخوای بری.بیا بریم من می (الف نمونه:
 . زحمت  میشه. دونمنمی (ب
 آمیزطعنه .6

 استاد مگه االن دیر شده؟ هنوز که پنه دقیقه بیشتر از شروع کالس نگذشته!نمونه: 
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 شما هم ...واال. چی بگم، چی دارم که بگم! بفرمایید بشینید. ما هم دانشجو بودیم  دونمنمی (ب
 صمیمی و دوستانه .7

 شاءاهلل؟ دکتر رفتی عزیزم؟مریم جون بهتری ان (الف نمونه:
 شم، نگران نباش.، هی یك روز خوبم یك روز بد. خوب میدونمنمی (ب
 آمیزتحسین .8

 اش چقدره؟دونی دختر زهره خانم مهریهمی (الفنمونه: 
 اش؟حاال چی هس  مهریه ره.. اون زرنگه. سرش کاله نمیدونمنمینه  (ب
 خواهشمندانه/ ملتمسانه .9

 چطور باید یقة این ژاک  رو ببافم. میشه اینجاش رو تو ببافی؟ دونمنمی نمونه:
 مخالف .10

 به ن رت این رنگ مو به من میاد؟ (الف نمونه:
 . من کالً خیلی این رنگ رو دوس  ندارم. دونمنمی (ب
 آمیزمحب  .11

 جون به ن رت این مانتو رو بخرم؟امیر  (الف نمونه:
 عزیزم هرطور خودت دوس  داری. دونمنمی (ب
 همدردی .12

-همسرتون بیمارستان بسـتری بـودن، االن بهتـرن ان    دونستمنمیببخشید من  (نمونه: الف

 شاءاهلل؟
 خدا رو شکر خیلی بهترن. ممنونم از لطفتون. (ب
 آمیزاعتراض .13

 ا اینقدر خیابونا شلوغه!چرا این روزه دونمنمی :نمونه
 آمیزاغراق .14

 اون شب من چی کشیدم! هزار بار مردم و زنده شدم. دونینمی: تو نمونه
را « دانـم نمـی »انواع مختلف لحن براساس هدف و موقعی  افتمان در ارتباط با قطعة زبانی 

 صورت خالصه ارائه کرد. به 2شماره توان در جدول می
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 در زبان فارسی« دانمنمی»ي هالحن  .2شماره  جدول

 «دانمنمی»هاي مختلف همراه با لحن

 آمیزتحسین 8 بازدارنده 1

 خواهشمندانه/ ملتمسانه 9 جدی 2

 مخالف 10 تردیدآمیز 3

 آمیزمحب  11 عصبانی 4

 همدردی 12 نازآلود و تعارف 5

 آمیزاعتراض 13 آمیزطعنه 6

 آمیزاغراق 14 صمیمی و دوستانه 7
 

 . ابزار 5-6

که ابزار افتمان ممکن اس  به یکی از دو صورت افتاری یـا نوشـتاری باشـد، در     ن ر به آن

که ایـن قطعـة زبـانی هـم بـه شـکل       توان چنین ادعا نمود که ضمن آنمی« دانمنمی»ارتباط با 

افتاری و هم به شکل نوشتاری قابلی  کـاربرد دارد، ولـی بسـامد وقـوع و کـاربرد آن در بافـ        

 تر از صورت نوشتاری آن اس . فتاری بسیار بیشتر و متنوعا

 افتاری (الف

 ده.همش به این و اون ایر میاین دختره امروز چشه!  دونمنمینمونه: 

 نوشتاری (ب

 .دانم زمین دیگر زیبا نیس چه شده اس  فقط این را میدانم نمینمونه: 
 

 . قوانين گفتمان5-7

های مختلف زبان فارسی حاکی از آن اس  کـه  در افتمان« مداننمی»های موشکفانة بررسی

طـور  های مختلف اغلب با هدف اجتناب از ارائة اطالعات/ پاسخ بهمؤلفة زبانی مورد ن ر در باف 

اویی، با انگیزة حفظ ادب، احترام و وجهة اجتمـاعی طـرف   مستقیم یا غیرمستقیم، اجتناب از رک

عنـوان   توانـد بـه  توان چنین ادعا کرد که این مؤلفة زبانی میمیرود. به بیان کلی مقابل بکار می

 رود.اویی در زبان فارسی به شمار یکی از مصادیق بارز غیرمستقیم
 

 . نوع گفتمان5-8

در انواع مختلف افتمان از جمله مکالمه، فیلم، داستان، نثر، شعر و ... کاربرد دارد. « دانمنمی»
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آوری شده حاکی از آن اس  که ایـن قطعـة زبـانی در    های جمعونهبا این وجود، بررسی دقیق نم

 د.شوها، در مکالمات شفاهی و روزمره بیشتر استفاده میمقایسه با سایر افتمان
 

 گيريبحث و نتيجه .6

شناسی زبـان، بـا اسـتفاده از    پژوهش بر آن بودیم تا به شکل توصیفی از من ر جامعهاین در 

و کارکردهـای آن در زبـان   « دانـم نمـی »تدقیق و واکاوی نمونة زبانی  (، به1967الگوی هایمز )

( پـرداختیم  1967فارسی بپردازیم. برای رسیدن به هدف مورد ن ر، ابتدا به تشریح الگوی هایمز )

بکار رفته بود، از من ر این چـارچوب مـورد بررسـی    « دانمنمی»هایی که در آنها و سپس افتمان

 دقیق قرار ارف . 

در زبـان فارسـی در پاسـخ بـه پرسشـی      « دانـم نمـی »طور معمول  دانیم، بهطور که میهمان

هـای  باشـد. بـر پایـة واکـاوی    شود که مخاطب قادر به ارائة اطالعات درخواستی نمیاستفاده می

هـای مختلفـی بـرای    بر این نقش کلیدی، انگیزه توان چنین ادعا کرد که عالوهصورت ارفته می

هـای  طور کلـی، نقـش   در زبان فارسی وجود دارد. به« دانمنمی»قطعة زبانی  انتخاب و بکارایری

 کند، عبارتند از:های مختلف زبان فارسی ایفا میدر افتمان« دانمنمی»ای که عمده

 دهنده عدم برخورداری از دانش و اطالعات مورد نیازنشان -

 اجتناب از صراح  -

 اجتناب از قبول مس ولی  -

 تارهای تهدیدکنندة وجههبه حداقل رساندن رف -

 نشان دادن عدم اطمینان -

هـای کاربردشـناختی مختلفـی را    ( نیز نقش1991) 1های پژوهش حاضر، تسویدر تائید یافته

 ایرد:در زبان انگلیسی به قرار ذیل در ن ر می «دانمنمی»برای قطعة زبانی 

 اعالم ناتوانی در فراهم نمودن اطالعات درخواستی

 و ارزیابیپرهیز از قضاوت  -

 ای برای اعالم مخالف مقدمه -

 پرهیز از مخالف  صریح و مستقیم -

                                                           
1. Tsui 
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 پرهیز از پذیرفتن مس ولی  -

 کاهش باورها و اعتقادات به دور از ادب -

 دهندة عدم اطمیناننشان -

بر این اساس، این قطعة زبانی به لحاظ کارکردهای افتمانی در دو زبان فارسـی و انگلیسـی   

هم در زبان فارسی و هم در زبان انگلیسی « دانمنمی»تر، د. به بیان دقیقباشدارای اشتراکاتی می

دهندة عدم اطمینان، اجتناب از پذیرش مس ولی  و بر بیان فقر دانش مورد درخواس ، نشان عالوه

 باشد.دوری از صراح  می

ان انگیـزة  تـو و کاربردهای افتمانی مختلف آن در زبـان فارسـی، مـی   « دانمنمی»با نگاهی دقیق به 

 های مختلف را یکی از موارد زیر در ن ر ارف :نهفته در کاربرد این قطعة زبانی در موقعی 
 

 و حفظ وجهه« دانمنمی» .6-1

تقریباً بر تمامی کارهای تحلیلی و ن ری در این زمینه تأثیراذار »مشهورترین ن ریة ادب که 

باشد. این ن ریه بیشتر بـر  ( می1987سون )( متعلق به براون و لوین57 :2003، 1)میلز« بوده اس 

ای در توضیح مس لة ادب عنوان مفهومی ریشه متمرکز اس . این مفهوم به 2مفهومی به نام وجهه

ای خودانگارة عمومی»( وجهه را 1987باشد. اافمن به پیروی از براون و لوینسون )قابل طرس می

(. نیـاز بـه حفـظ    5 :1967ایرد )اافمن، میدر ن ر « شودکه هر عضو جامعه برای خود قائل می

خواستة هر عضو بالغ با تـوانش زبـانی   : »3شود: وجهة منفیوجهه در افراد در دو حال  نمایان می

خواستة افراد مبنی بر این کـه  : »4، و وجهة مثب «مبنی بر این که دیگران مانع اعمال وی نشوند

 (. 62 :1987)براون و لوینسون، « اشدهایش برای حداقل بعضی از افراد مطلوب بخواسته

کننداان در تالش هستند تا حد امکان (، در یك تعامل زبانی، شرک 1967به اعتقاد اافمن )

به یکدیگر احترام بگذارند و از خود رفتاری برزو ندهند تا وجهة یکدیگر را تهدید نمایند. به بیـان  

کنند که اویا دیگران ای رفتار میاونه به دیگر، اشخاص در تعامالت اجتماعی روزمرة خود عموماً

اذارند. با ایـن وجـود،   هایشان احترام میبه انت ارات آنها در مورد خودانگارة عام یا وجهه خواس 

های افـراد هبدیهی اس  که در بسیاری از تعامالت زبانی روزمره به این دلیل که ن رات و خواست
                                                           
1. Mills S. 

2. Face 
3. Negative face 

4. Positive face 
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ـ  ایدر تقابل و تضاد با یکدیگر قرار می صـورت خودآاـاه یـا ناخودآاـاه      هرند، افراد ممکن اسـ  ب

های کنش»ها هایی از خود بروز دهند که تهدیدکنندة وجهة دیگران باشد که این نوع کنشکنش

نیاز به تعدیل یا اصـالس دارنـد.    2شوند؛ این اعمال تهدیدکنندة وجههنامیده می« 1تهدیدار وجهه

های مختلـف ادب  مرتکب شده اس ، یکی از استراتژی اوینده براساس شدت عملی که بنابراین،

ازیند و از طریق بکارایری راهبردهایی از احتمال میزان تهدید را برای اصالس عمل خویش برمی

هـا،  شـود. ایـن اسـتراتژی   نامیـده مـی  « حـافظ وجهـه  »کاهد که چنین عملی وجهة مخاطب می

هند. از جمله متغیرهای ادب ن ریة بـراون  دمتغیرهای ادب ن ریة براون و لوینسون را تشکیل می

هـا، نیازهـا و   شـوند، توجـه بـه عالیـق، خواسـته     ( که منجر به حفظ وجهه می1987و لوینسون )

فرض ارفتن این کـه اوینـده از   کاالهای مخاطب، جستن توافق، پرهیز از مخالف ، بیان یا پیش

بر ایـن اسـاس، یکـی از ابزارهـای      باشد.پسندد، میهای مخاطب مطلع اس  و آنها را میخواسته

من ور رعای  ادب و کاهش میزان تهدید وجهه، کنترل یا تعدیل ابراز ن ر مخالف یـا   کاربردی به

ها، اوینده ممکن اس  در تالش برای حفظ وجهـة  متفاوت اس . در این راستا، در برخی موقعی 

بـه یـك پرسـش از     جای ارائـة یـك پاسـخ ناخوشـایند بـرای مخاطـب، در جـواب       ه مخاطب، ب

یکی از بارزترین ابزارهای جبرانی در زبان فارسـی اسـتفاده نمایـد. بـر ایـن       من ور به« دانم نمی»

یك مکانیسم حفظ وجهه و در نتیجه، حفـظ و   منزلة را به« دانمنمی»توان قطعة زبانی اساس، می

 تحکیم روابط عاطفی افراد در زبان فارسی به شمار آورد.  
 

 و فرآيند اجتناب از بروز تناقض و اختالف نظر« مداننمی» .6-2

به طور معمول، در یك تعامل زبانی، افراد در پی آن هستند تا حد امکـان شـرایطی را ایجـاد    

(. در 11، ص. 1967طور موق  حفـظ شـود )اـافمن،     هنمایند که در آن، خطوط کلی افراد حتی ب

ور اجتناب از بروز تناقض و اختالف ن ـر  من  دهند بهچنین شرایطی، ااهی سخنگویان ترجیح می

طور مستقیم یا غیرمستقیم در تضاد و تنـاقض بـا    هبا مخاطب، برخی از حقایقی که ممکن اس  ب

اذارند. بنابراین، ااهی ممکن اسـ  سـخنگو بـا هـدف     عقاید مخاطب قرار ایرند را ناافته باقی 

ای از ابهام ارائـه دهـد و از   را در هاله اجتناب از بروز تناقض و اختالف ن ر با مخاطب، پاسخ خود

در چنـین « دانـم نمـی »( اسـتفاده از  15 :1967استفاده نماید که به اعتقـاد اـافمن )  « دانمنمی»
                                                           
1. Face Threatening Acts 

2. Face threatening acts (FTAs) 
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 باشد.  می« 1یند اجتنابافر»شرایطی، حاکی از کارکرد 

کـه  هـایی  توان نگاهی به ویژایدر زبان فارسی، می« دانمنمی»در ارتباط با کارکرد اجتنابی 

طور معمول به افـراد   صفاتی که به چونشمارد، داش . ارا برمی( برای جوامع جمع1991هافستد )

شوند شامل احساس مس ولی  در قبال اروه، وابستگی متقابل به دیگران، ارا نسب  داده میجمع

چون  ارایی باشد، در جوامع جمعنوایی با هنجارهای اروهی میتمایل به هماهنگی با جامعه و هم

ایران، در تعامالت زبانی سازااری باید لزوماً تا حد امکان حفظ اردد و افراد جامعه باید بکوشند تا 

توانند از تقابل مستقیم اجتناب ورزند که این التزام در زبان فارسی در موارد متعـددی  جایی که می

 اردد. محقق می« دانمنمی»از طریق بکارایری 
 

 گويیستقيمو غيرم« دانمنمی». 6-3

ورزی لـی   اانة ادبتوان با تکیه بر اصول ششرا می« دانمنمی»این بُعد از کارکرد اجتماعی 

(، بیان غیرمستقیم به عنوان معیاری در رعای  1996( مورد بررسی قرار داد. به اعتقاد لی  )1996)

قیم بیشتر باشـد،  صورت که هر قدر میزان کاربرد شیوة بیان غیرمست ادب قابل طرس اس ؛ به این

 (.129 :1996تر خواهد بود )لی ، بیان مؤدبانه

 غیرمسـتقیم،  اـرا، جمـع : شـرقی فرهنگیسـ    فرهنـگ »(، 1391قـدم ) همچنین، به باور پـیش 

 مسـتقیم،  فرداـرا، : فرهنگیس  غربی که فرهنگ حالی در استقرایی، و تواضعی چندوجهی، ارتباطی،

ارایـان اغلـب    جمـع  بر این اسـاس،  .(51 :1391« )تاجیاستن و خودافشایی وجهی،تك غیرارتباطی،

در  نماینـد. من ور حفظ هماهنگی با اروه، از شیوة ارتباط غیرمستقیم و بیان زیگزاای استفاده مـی  به

ایـرد و افـراد تـرجیح    افتار مستقیم در اولوی  قرار مـی  در مقابلاین نوع جوامع، افتار غیرمستقیم 

یکدیگر را، حتی به بهای از دس  دادن دق  و صـراح  موجـود در   دهند روابط عاطفی و وجهة می

ارای ایـران  اویی در جامعة جمع افتار مستقیم، حفظ نمایند. الزم به ذکر اس  که اصل غیرمستقیم

-ارایان تـالش مـی   ااهی ممکن اس  به ایجاد ابهام و عدم درک کامل بیانجامد، با این وجود جمع

(، بـه همـین دلیـل تـا حـد      224 -253 :1991، 3و کیتایاما 2مارکوسکنند وجهة خود را حفظ کنند )

 کنند از افتار غیرمستقیم استفاده نمایند.امکان سعی می

                                                           
1. Avoidance Process 
2. Markus 

3. Kitayama 
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اویی یکـی از مصـادیق و   توان اف ، ن ر به این اصل که غیرمستقیمطور خالصه می پس به

نهان در کاربرد افتمـانی  رود، انگیزة پبه شمار می ایرانارای جمع های بارز ادب در جامعةویژای

در شرایطی که ممکن اس  اوینده دارای اطالعات مورد نیاز برای ارائـه بـه پرسـش    « دانمنمی»

باشد. بنابراین، بـر پایـة   باشد، تالش در جه  حفظ ادب و تقوی  روابط اجتماعی میمطرس شده 

دب بـرای بیـان   سـازوکاری جهـ  رعایـ  ا    من ـور  تـوان بـه  را مـی « دانمنمی»آنچه افته شد، 

 اویی و صراح  در زبان فارسی در ن ر ارف .غیرمستقیم و اجتناب از رک
 

 و کاه  بار مسئوليت« دانمنمی». 6-4

شـود  بـر ایـن کـه سـبب مـی      عـالوه « دانـم نمی»دهد که استفاده از ها نشان میبررسی داده

به عنوان یك راهبرد « انمدنمی»معیارهای ادب تا حد زیادی در ن ر ارفته شوند، در برخی موارد 

کند. بر این اساس، هنگـامی کـه اوینـده از ایـن     برای کاهش بار مس ولی  اوینده نیز عمل می

کند، تا حد زیادی مس ولی  خود را نسب  به صح  و درستی ازارة مطرس قطعة زبانی استفاده می

ظهارن ر منفی کاهش دهد و در نتیجة آن، تأثیر تهدیدار وجهة یك ارزشیابی و اشده کاهش می

کند، این احتمال را برای خود ایجاد استفاده می« دانمنمی»ای که از کند. در واقع، اویندهپیدا می

)اوینـده نسـب  بـه      های او از صـح  الزم برخـوردار نباشـد   کند که ممکن اس  افته/ افته می

افتـة خـود را بـر    صح  افتة خود کامالً مطم ن نیس  یا تمایل ندارد مس ولی  کامـل صـح    

صورت بـالقوه   ه(، کنشی که ممکن اس  ب1973عهده ایرد(. در چنین شرایطی به اعتقاد لیکاف )

 شدای خواهد شد.دفاعی باشد، دچار خنثی

در زبـان فارسـی در ن ـر    « دانـم نمی»های پنهانی مختلفی که برای بر انگیزه بنابراین، عالوه

صـح    دربـارة عنوان یك ابزار کاهندة تعهد و مس ولی   هتوان بارفته شد، این قطعة زبانی را می

 یك افته نیز در ن ر ارف .

 

 1و اصل عدم اطمينان« دانمنمی». 6-5

هـای نسـب  داده   ( که از جمله خصیصه1991) های مطرس شده توسط هافستدیکی از ارزش

اـرا   . جوامع جمـع باشد، وجود ابهام و عدم اطمینان در این جوامع اسارا میشده به جوامع جمع

                                                           
1. Uncertainty Principle 
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ای از ابهام و با چاشنی عـدم اطمینـان بـه مخاطـب خـود انتقـال       های خود را در هالهاغلب افته

طور معمول هر فرد در اروه و وابسته به  که به به این عل دهند. به بیان دیگر، در این جوامع،  می

ننـد خـود را بـا جامعـه و     کننـد تـا بتوا  شود، افراد تالش مـی سایر اعضای اروه در ن ر ارفته می

نوا و هماهنگ کنند تا از این طریق بتوانند توسط سایر افراد اروه و جامعه هنجارهای اروهی هم

ای های خود را در پـرده کنند تا افتهپذیرفته شوند. در چنین شرایطی آنان تا حد امکان تالش می

 از عدم قطعی  و اطمینان قرار دهند.

 نمـودار در زبـان فارسـی را در   « دانـم نمـی »توان ابعاد اجتماعی یبر اساس آنچه بیان شد، م

 خالصه نمود. 3شماره 

 
 در زبان فارسی« دانمنمی»هاي نهفته در کاربردهاي مختلف انگيزه .3نمودار شماره 

  

شناسـی زبـان   تواند به شکل توضیحی و از من ر روانهای بیشتری میدر این راستا، پژوهش

تر شدن دالیل استفاده از این قطعة زبـانی در زبـان فارسـی،    بر روشن شاید عالوهبه انجام رسد تا 

ای تـاریخی در  تأثیر استفاده از آن بر روی مخاطب نیز مشخا شـود. افـزون بـر ایـن، مطالعـه     

توجیـه نمـوده و    را آنتواند کاربرد امـروزی  خصوص این مؤلفة زبانی در زبان فارسی و ادبیات می

 ز دالیل استفاده از این قطعه را شفاف نماید.زوایای بیشتری ا
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 و مأخ  منابع
 

 

 . چا  اول، تهران: انتشارات تربی  مدرس.تحليل گفتمان انتقادي(. 1385زاده، فردوس )آقاال

 و زبان مطالعات فصلنامة زبان. کاویفرهنگ در تحولگرا ابزاری عنوان به «زباهنگ» (. معرفی1391قدم، رضا )پیش

 .47 -62: 4، شماره (انسانی علوم و اتيادب دانشکدة) ترجمه

های فارسی و انگلیسی.  زبان شناختی به کنش افتاری قسم: مقایسه(. نگاهی جامعه1392عطاران )آتنا قدم، رضا و پیش
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