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. دارناد  متفااوتی  کارکردهااي  مختلاف  هااي بافات  در و نیستند معنی یک
 باراي  فقا   را مؤدباناه  گفتاار  زبانانفارسی که داد نشان پژوهش این نتایج
 جهات  را آن بلکاه  برناد، نمای  کاار  به وجهه کنندهتهدید هايکنش انجام
 ذکر به الزم گیرند؛می کاربه نی  دیاران به احترام و وجهه تقویت و حفظ
 است این( 1987) لوینسون و براون نظریة هايمحدودیت از یکی که است
. کنناد مای  توصایف  وجهاه  تهدیدکنناده  هااي کنش تلطیف با را ادب که

 عباارا   و هاا هواژ زیربنایی استراتژي ترینعمده که مشخص شد همچنین
 هااي بافات  باا   را آن بیشاتر  افاراد  کاه  اسات  منفی ادب استراتژي مؤدبانه،
 . برندمی کاربه رسمینیمه یا رسمی

 
 کارکرد، بافتوجهه،هاي ادب،  ادب، استراتژي  کلیدی:های  ه واژ

 
 مقدمه. 1

 اجتماااعی جایااااه نشااانار خااا ، گفتمااانی هااايبافاات در و زبااان قالااب در ادب رعایاات
. اسات  رواب  حفظ متضمن تر مهم همه از و خلق حسن آنان، میان رواب  سطح سخناویان،

را  فارسای  زباان  ساخناویان  زباانی  کانش  از بخشای  ادب رعایات  کهمادامی سخن، دیاربه
 و کناد مای  ایفاا  خاوبی باه  را خود «ارتباطی نقش» زبان که بود مطمئن توانمی تشکیل دهد،
 ادب موضاو   باه  پرداختن رو،ازاین. شودمثبت آن می عملکرد تن ل یا و ارتباط مانع از قطع

 .اسات  ضاروري  اماري  ارتبااط  عناصار  تارین بنیاادي  از یکای  و فرهناای  ايمقولاه  عناوان به
 ايرابطاه  تاداوم  و ایجاد خود، براي اجتماعی تعامال  در زبان یک سخناویان طورکلی، به

 شناسای باه  کااربرد  در کاه  گیرناد مای  کاربه را هاییاستراتژي ارتباطی، تعادل حفظ و مثبت
 (. 104: 1983 ،2لیچ) موسوم است 1«ادب اصل»

 اسات  رفتاري و زبانی نمود داراي دو که است همراه احترام با غالباً فارسی زبان در ادب
 حفاظ  را یکادیار  3ةوجها  و گذاشاته  یکدیار احترام به کنندمی سعی آن رعایت با افراد و

                                                      
1 politeness principle 
2 Leech 
3 face 

 

 
 

 البتاه  دارد؛ بیشاتري  نماود  عباارا   و هاا واژه برخی در احترام و ادب زبان فارسی، در. کنند
 داراي مختلاف  هااي بافات  در ایان زباان   در ادب عباارا   و هاا واژه کاه  داشات  توجاه  باید

 و مناساب  اجتمااعی  ارتبااط  داشاتن  باراي  رو،ازایان  هساتند و  مختلفای  معاانی  و کارکردهاا 
 تاا  شاود مای  تاال   پاژوهش  ایان  در دارد. زیاادي  اهمیات  آنها دقیق شناخت ادب، رعایت
 کارکردهااي  و معرفای   فارسای  زباان  در ادب ةمقولا  باه  مرباوط  عباارا   و هاواژه از برخی
 هریاک  کااربرد  که شود مشخص تا شوند تحلیل و توصیف مختلف هايبافت در آن متنو 

 ایان  بار . است منطبق( 1987) 2لوینسون و 1براون ادب هاياستراتژي از یک کدام بر آنها از
 نیا   را دیاران و خود ةوجه تعامل، حفظ ضمن ها،استراتژي این کارگیريبه با افراد اساس،
   .کنندمی حفظ
 

   و برخی مفاهیم مرتبط با آن ادب ةنظری .2
 و کارده  کساب  شناسای  زبان مطالعا  را در واالیی جایااه گذشته ةده چند طی ادب ةمقول

 شاده،  ارائاه  هااي  نظریاه  معتبرتارین  از یکی. اند کرده نظر اظهار آن مورد در بسیاري محققان
 و 1978 ساال  در ابتادا  گاافمن،  ةوجها  مفهاوم  ةپای بر که است لوینسون و براون ادب ةنظری
 .شد مطرح 1987 سال در اصالحاتی با گاه آن

 هنجارهااي  براسااس  درعمال  اي هرجامعاه  کاه  واقعیات  ایان  ذکر با (213: 2003) 3میل 
 و کناد  مای  ارائاه  ادب از تاري  پیچیاده  مادل  کناد،  مای  تأکید ادب بر مشترك و شدهپذیرفته

شوند، بلکاه ایان رفتاار افاراد      دب محسوب نمیؤم ها به خودي خود )غیر(معتقد است گفته
 .شود می تلقی مؤدبانه (غیر) است که
 و ادب ةزمینا  در اجتمااعی  شناسی زبان مباحث از مفیدي ةمجموع (8-9: 2003) 4واتس
 5یک نو  ادب را ادب از عامیانه تعبیر او. است کرده ارائه را گذشته از رویکردهاي تحلیلی

تارین   زبان مؤدبانه مهام  نامد. می 6دوم نو  ادب را زبان شناسی جامعه ةنظری در ادب مفهوم و
                                                      
1 Brown  
2 Levinson 
3 Mills 
4 Watts 
5 first-order 
6 second-order 
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 البتاه  دارد؛ بیشاتري  نماود  عباارا   و هاا واژه برخی در احترام و ادب زبان فارسی، در. کنند
 داراي مختلاف  هااي بافات  در ایان زباان   در ادب عباارا   و هاا واژه کاه  داشات  توجاه  باید

 و مناساب  اجتمااعی  ارتبااط  داشاتن  باراي  رو،ازایان  هساتند و  مختلفای  معاانی  و کارکردهاا 
 تاا  شاود مای  تاال   پاژوهش  ایان  در دارد. زیاادي  اهمیات  آنها دقیق شناخت ادب، رعایت
 کارکردهااي  و معرفای   فارسای  زباان  در ادب ةمقولا  باه  مرباوط  عباارا   و هاواژه از برخی
 هریاک  کااربرد  که شود مشخص تا شوند تحلیل و توصیف مختلف هايبافت در آن متنو 

 ایان  بار . است منطبق( 1987) 2لوینسون و 1براون ادب هاياستراتژي از یک کدام بر آنها از
 نیا   را دیاران و خود ةوجه تعامل، حفظ ضمن ها،استراتژي این کارگیريبه با افراد اساس،
   .کنندمی حفظ
 

   و برخی مفاهیم مرتبط با آن ادب ةنظری .2
 و کارده  کساب  شناسای  زبان مطالعا  را در واالیی جایااه گذشته ةده چند طی ادب ةمقول

 شاده،  ارائاه  هااي  نظریاه  معتبرتارین  از یکی. اند کرده نظر اظهار آن مورد در بسیاري محققان
 و 1978 ساال  در ابتادا  گاافمن،  ةوجها  مفهاوم  ةپای بر که است لوینسون و براون ادب ةنظری
 .شد مطرح 1987 سال در اصالحاتی با گاه آن

 هنجارهااي  براسااس  درعمال  اي هرجامعاه  کاه  واقعیات  ایان  ذکر با (213: 2003) 3میل 
 و کناد  مای  ارائاه  ادب از تاري  پیچیاده  مادل  کناد،  مای  تأکید ادب بر مشترك و شدهپذیرفته

شوند، بلکاه ایان رفتاار افاراد      دب محسوب نمیؤم ها به خودي خود )غیر(معتقد است گفته
 .شود می تلقی مؤدبانه (غیر) است که
 و ادب ةزمینا  در اجتمااعی  شناسی زبان مباحث از مفیدي ةمجموع (8-9: 2003) 4واتس
 5یک نو  ادب را ادب از عامیانه تعبیر او. است کرده ارائه را گذشته از رویکردهاي تحلیلی

تارین   زبان مؤدبانه مهام  نامد. می 6دوم نو  ادب را زبان شناسی جامعه ةنظری در ادب مفهوم و
                                                      
1 Brown  
2 Levinson 
3 Mills 
4 Watts 
5 first-order 
6 second-order 
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شود بلکه آن  ادب متولد نمیدهد و هیچ انسانی با میبخش از رفتار مؤدبانه هر فرد را شکل 
 کند.اجتماعی در طول زندگی کسب می ةعنوان پدیدرا به

 
 وجهه .1. 2

 «وجهاه » عنوان بار اولین براي آن در که کرد منتشر را اي مقاله 1963 سال در 1گافمن اروین
 مطارح  خاود  اجتمااعی  مفهاوم  باا  ارتباط در را عبار  این او ؛(2003 ،2کرب) کرد معرفی را

 را آن ماؤرر  طاور باه  فرد که مثبت اجتماعی ارز : کند می توصیف گونهاین را آن و ه کرد
 باه  خاا   ارتبااط  طای  در اجتمااعی  ارز  این که دانند می دیاران و خواهد می خود براي

 اجتماااعی کااه بااا برخاای رفتارهاااي اساات خااود از تصااویري وجهااه، ؛اساات آمااده دساات
 شاود،  مای  داده فارد  باه  دیااران  که توسا   خود از تصویر این در ارتباط است؛ شده پذیرفته

در واقاع  (. 306: 2001 گاافمن، ) اسات  جامعاه  در خاود  رفتارهااي درسات از   ةمبتنی بر ارائ
اجتما  و نو  تصاویري کاه از خاود باه      ةگافمن وجهه را به چاونای حضور فرد در عرص

 داند.گذارد، مربوط می نمایش می

 هار  کاه  اي عماومی  ةخودانااار » را وجهه ،(1967) گافمن از تبعیت به لوینسون و براون
 را وجهاه  ناو   دو فارد  هار  باراي  و اناد نماوده  تعریاف  «اسات  قائال  خاود  براي جامعه عضو
 در عمال  آزادي باه  فارد  میل منفی ةوجه از مراد .4مثبت ةوجه و 3منفی ةوجه: شمارند برمی

 شاادن،  تأییااد بااه فاارد  میاال مثباات ةوجهاا از منظااور  و تحمیاال، از بیاا اري و اجتمااا 
بااراون و ) اساات جامعاه  و گااروه از عضاوي  عنااوان بااه شادن  پذیرفتااه و شادن  داشااته دوسات 

: شااود ماای درك گونااهایاان شناساای زبااان و شناساای جامعااه در وجهااه (.61: 1987لوینسااون، 
 و حفاظ  ارتبااط  یاک  در کننادگان  شارکت  توس  متقابل صور  به که عمومی ةخوداناار»

   .(25: 1995،  اسکولن و 5اسکولن) «شود می ناهداري
 

                                                      
1 Ervin Goffman 
2 Bakker 
3 negative face 
4 positive face 
5 Scollon 

 

 
 

 1وجهه ةکنندتهدید های کنش. 2. 2
 تهدیاد  را وجهاه  ذاتاً گفتارهاکنش بعضی که اند عقیده این بر (65: 1987) لوینسون و براون
 مخاطاب  ةوجه هاي خواسته برخالف فطري طوربه که دنشو می هایی کنش شامل و کنند می
 وجهاه  تهدیدگر هاي کنش.نامند می وجهه ةتهدیدکنند هاي کنش را آنها و هستند سخناو یا

 در که دهد انجام را عملی سازندوادار می را مخاطب که اند گفتاري هاي کنش اعمال شامل
 (.87: 2003 واتس،)ندارد  او براي سودي معمول شرای 
 متفااو   ماوردنظر  تهدیاد  براساس است ممکن وجهه تهدیدگر هاي کنش کلی، طور به
 دساتور،  و تقاضاا  مانند کنند، تهدید را شنونده منفی ةوجه است ممکن آنها از بعضی باشند؛

 و تاوهین  انتقااد،  مخالفات،  مانناد  کنناد،  تهدید را شنونده مثبت ةوجه است ممکن برخی و
 را ساخناو  خود ةوجه که دارند وجود هم تهدیدگري هاي کنش ،هابراینعالوه زدن. الف
 کاه  ناخواساته  هااي  دادنقاول  پیشانهاد،  پاذیر ،  تشاکر،  هااي  کانش  مانناد  کنند، می تهدید

 تهدیادگر  کاه  عمال  باه  اقارار  یا اعتراف عذرخواهی، هاي کنش و اندمنفی ةوجه تهدیدگر
 .(65-68  :1987لوینسون، و براون) باشند می سخناو مثبت ةوجه
 

 2ادب های استراتژی. 3. 2
 و صاحیح  زماان  و در صاحیح  طریاق  باه  صاحیح  کار انجام یا بیان شامل» ادب هاي استراتژي
به اعتقااد   (.120: 2005 ،3اکوساکول) «است دیاري نفس ع   یا احساسا  به ن دن صدمه

 مثبات  ةوجها  تقویات  و تأییاد  باه  یا که هاییاستراتژي از عبارتند ادب هاياستراتژيواتس، 
 عمال  آزادي و حاریم  باه  تجااوز  از یاا  و دارناد،  ناام  مثبات  ادب و شاوند می منجر مخاطب
 .(12: 2003 واتس،) شوندمی نامیده منفی ادب و کنندمی پرهی  وي به تحمیل و مخاطب
: از عبارتناد  کاه  کنند می تقسیم نو  4 به را ادب هاي استراتژي( 1987) لوینسون و براون
 1.غیرمستقیم هاي استراتژي و 6منفی ادب ،5مثبت ادب ،4مستقیم هاي استراتژي

                                                      
1 face threatening act  
2 politeness strategies 
3 Ukosakul 
4 bald on record 
5 positive politeness 
6 negative politeness 
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 1وجهه ةکنندتهدید های کنش. 2. 2
 تهدیاد  را وجهاه  ذاتاً گفتارهاکنش بعضی که اند عقیده این بر (65: 1987) لوینسون و براون
 مخاطاب  ةوجه هاي خواسته برخالف فطري طوربه که دنشو می هایی کنش شامل و کنند می
 وجهاه  تهدیدگر هاي کنش.نامند می وجهه ةتهدیدکنند هاي کنش را آنها و هستند سخناو یا

 در که دهد انجام را عملی سازندوادار می را مخاطب که اند گفتاري هاي کنش اعمال شامل
 (.87: 2003 واتس،)ندارد  او براي سودي معمول شرای 
 متفااو   ماوردنظر  تهدیاد  براساس است ممکن وجهه تهدیدگر هاي کنش کلی، طور به
 دساتور،  و تقاضاا  مانند کنند، تهدید را شنونده منفی ةوجه است ممکن آنها از بعضی باشند؛

 و تاوهین  انتقااد،  مخالفات،  مانناد  کنناد،  تهدید را شنونده مثبت ةوجه است ممکن برخی و
 را ساخناو  خود ةوجه که دارند وجود هم تهدیدگري هاي کنش ،هابراینعالوه زدن. الف
 کاه  ناخواساته  هااي  دادنقاول  پیشانهاد،  پاذیر ،  تشاکر،  هااي  کانش  مانناد  کنند، می تهدید

 تهدیادگر  کاه  عمال  باه  اقارار  یا اعتراف عذرخواهی، هاي کنش و اندمنفی ةوجه تهدیدگر
 .(65-68  :1987لوینسون، و براون) باشند می سخناو مثبت ةوجه
 

 2ادب های استراتژی. 3. 2
 و صاحیح  زماان  و در صاحیح  طریاق  باه  صاحیح  کار انجام یا بیان شامل» ادب هاي استراتژي
به اعتقااد   (.120: 2005 ،3اکوساکول) «است دیاري نفس ع   یا احساسا  به ن دن صدمه

 مثبات  ةوجها  تقویات  و تأییاد  باه  یا که هاییاستراتژي از عبارتند ادب هاياستراتژيواتس، 
 عمال  آزادي و حاریم  باه  تجااوز  از یاا  و دارناد،  ناام  مثبات  ادب و شاوند می منجر مخاطب
 .(12: 2003 واتس،) شوندمی نامیده منفی ادب و کنندمی پرهی  وي به تحمیل و مخاطب
: از عبارتناد  کاه  کنند می تقسیم نو  4 به را ادب هاي استراتژي( 1987) لوینسون و براون
 1.غیرمستقیم هاي استراتژي و 6منفی ادب ،5مثبت ادب ،4مستقیم هاي استراتژي

                                                      
1 face threatening act  
2 politeness strategies 
3 Ukosakul 
4 bald on record 
5 positive politeness 
6 negative politeness 
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 کنش گفتارها. 4. 2
یاا باا برخای     شاوند و  دبانه خود کنش گفتاار محساوب مای   ؤهاي م از آنجایی که بیشتر واژه

اي  ضروري است تا به بحث کنش گفتارها نی  اشااره  ،شوند کنش گفتارهاي دیار همراه می
 ةمجموعا  شاد؛  مطارح  1930 ةدها  در 2آساتین  توسا   بار نخستین گفتارها کنش ةنظریشود. 

 باا  چاوناه » عناوان  باا  کتابی در 1962 سال در بعدها گفتارهاکنش ةدربار وي هاي  سخنرانی
 چیا ي  گفاتن » کاه  کند می ادعا( 12:1962 ) آستین. رسید چاپ به «شود می انجام کار کالم
 کاه  نیسات  جملاه  یاک  صارفاً  زباانی  بیاان  یاا  و گفتار پاره هر و «است چی ي انجام معناي به

 را کانش  یاک  و باوده  اجرایای  خاصایت  داراي بلکاه  بایرد، قرار قضاو  مورد آن درستی
 .دهد می انجام

 رسایدن  براي را مختلفی گفتارهايکنش زبان سخناویان ،(2003) 3تانک گفته براساس
 باشد( 1969) 4سرل بندي دسته بر منطبق تواند می که گیرند می کار به شان ارتباطی اهداف به
 تواناد  مای  یا دربرگیرد، را تعهدي و توصیفی عاطفی، ترغیبی، اعالمی، گفتاري هاي کنش و

 پیشانهاد  یا و درخواست رد درخواست، عذرخواهی، مانند تري خا  گفتارهاي کنش شامل
 شاامل  گفتارهاا  کانش  ،(1980) 8ریچاردز و 7میتشا نظر طبق(. 2001 ،6رز و 5کاسپر) باشد
 باه  کماک  آنهاا  کاار  تارین  مهم و دهیم می انجام کردن صحبت هناام که است اعمالی ةهم

 پیشانهاد،  رد، دعاو ،  مثال  کااربردي  گفتارهااي  کانش  آنهاا  است؛ ارتباطی توانش توجیه
 کنند.می تلقی ارتباطی توانش اصلی عناصر از وغیره را عذرخواهی

 
 تحقیق ةپیشین .3

 جا  باه اماا   اناد  کرده کار فارسی زبان در ادب ةپدید روي بر بسیاري محققان تاکنونگرچه 
و  شااریفی ،الیاساایو  «هللء اان شااا» عبااار  در مااورد(2012) کرمانشاااهی و پیشااقدم تحقیااق

                                                                                                                             
1 off record 
2 Austin 
3 Tanck 
4 Searle 
5 Kasper 
6 Roze 
7 Schmidt  
8 Richards 

 

 
 

در مااورد  (2014شااریفی و خاادایی ) و الیاساای، «ببخشااید» ة( در مااورد واژ2014) خاادایی
 و ادب پرکااربرد  هااي  واژه ماورد  در منساجمی  تحقیقاا   تااکنون  ، «خسته نباشاید »عبار  

 خاالل  در گریختاه جساته  صاور  به فق  و است نشده انجام فارسی زبان در کارکردهایشان
 آنهاا  باه  اداماه  در کاه  اسات  شاده  اشااره  عباارا   یاا  هاا  واژه ایان  از بعضای  باه  تحقیق یک
 را «کنیاد  مای  شارمنده » و «داریان  اختیاار » مثال  عبااراتی  (85-86  :1992)رفیعی .پردازیم می
 در هاا  ایرانای  اگار  اسات  معتقاد  کاه  چارا  داناد  مای  کردن، قبال تعریف در ممکن هايپاسخ
 عبااراتی ( 42: 2007) شاریفیان . شوند می شناخته متکبر و مغرور کنند، تشکر تعریف جواب
 از فارد  کاه  نامد می فارسی ايکلیشه عبار  را «کنم می خواهش» و «نداره رو شما قابل» مثل
 اصاطالحا  ( 2010) وناد یوساف  .بازگرداناد  شانونده  باه  را تعریاف  تا کند می استفاده آنها
 داناد  مای  ايکلیشاه  عباارا   را «کنید می شرمنده» و «کنم می خواهش» ،«نداره رو شما قابل»
 و پیشااقدم .هسااتند فارساای زبااان خااا  و آینااد ماای تعریااف گفتااارکاانش جااواب در کااه

 ةحیطاا در «شاااءاهلل ان» عبااار  داراي بااار مااذهبی کاااربرد تحلیاال بااه( 2011) کرمانشاااهی
 باا  کاه  اناد کارده  مشاخص  آن باراي  را کاارکرد  هشت و پرداخته ادب ةنظری و گفتار کنش
 بنادي  طبقاه  گاویی مساتقیم غیر و عواطف با برخورد بودن، مسلمان تر ب رگ ةمقول سه عنوان
 جبرگارا  گویناده،  کاردن  قدرتمناد  :از عبارتناد  عباار   این تر ج ئی کارکردهاي. شوند می
 طفاره  کاري، انجام به افراد تشویق کردن، نفرین کردن، آرزو مذهبی، هویت نمایش بودن،
 و فرهنا   ،آنهاا  گیاري  نتیجاه  طباق . پاساخ  تأخیراناداختن  باه  و صریح جواب دادن از رفتن
 عباار   ایان  کااربرد  در اساسای  عامال  خداوناد  باه  آنهاا  اعتقااد  و ایران مردم بودن مسلمان
ادب باه توصایف و تحلیال     ة( در چارچوب نظریا 2014) و خدایی شریفی الیاسی،. باشد می
اناد کاه عبارتناد از     کاارکرد باراي آن مشاخص کارده     10ه و پرداخت «ببخشید»مؤدبانه  ةواژ
تقاضا، رد تقاضا و امتناا  از انجاام    ةکنند آغازگر گفتاو، خطاب، اب ار تلطیفخواهی، عذر

، آنهاا گیاري. باه اعتقااد     پرسش، کنایه و نوبات خدمت یا چی ي به کسی،  ةکار، تشکر، ارائ
 برناد.  خود و دیااران باه کاار مای     ةههاي مؤدبانه را بیشتر جهت حفظ وج زبانان واژه فارسی

ب، اد ةگفتارهااا و نظریاا کاانش ة( در چااارچوب نظریاا 2014الیاساای، شااریفی و خاادایی ) 
ک کااه آن را یاا را توصاایف و تحلیاال کاارده و ضاامن ایاان  «خسااته نباشااید»گفتااار  کاانش



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 31

 

 
 

در مااورد  (2014شااریفی و خاادایی ) و الیاساای، «ببخشااید» ة( در مااورد واژ2014) خاادایی
 و ادب پرکااربرد  هااي  واژه ماورد  در منساجمی  تحقیقاا   تااکنون  ، «خسته نباشاید »عبار  

 خاالل  در گریختاه جساته  صاور  به فق  و است نشده انجام فارسی زبان در کارکردهایشان
 آنهاا  باه  اداماه  در کاه  اسات  شاده  اشااره  عباارا   یاا  هاا  واژه ایان  از بعضای  باه  تحقیق یک
 را «کنیاد  مای  شارمنده » و «داریان  اختیاار » مثال  عبااراتی  (85-86  :1992)رفیعی .پردازیم می
 در هاا  ایرانای  اگار  اسات  معتقاد  کاه  چارا  داناد  مای  کردن، قبال تعریف در ممکن هايپاسخ
 عبااراتی ( 42: 2007) شاریفیان . شوند می شناخته متکبر و مغرور کنند، تشکر تعریف جواب
 از فارد  کاه  نامد می فارسی ايکلیشه عبار  را «کنم می خواهش» و «نداره رو شما قابل» مثل
 اصاطالحا  ( 2010) وناد یوساف  .بازگرداناد  شانونده  باه  را تعریاف  تا کند می استفاده آنها
 داناد  مای  ايکلیشاه  عباارا   را «کنید می شرمنده» و «کنم می خواهش» ،«نداره رو شما قابل»
 و پیشااقدم .هسااتند فارساای زبااان خااا  و آینااد ماای تعریااف گفتااارکاانش جااواب در کااه

 ةحیطاا در «شاااءاهلل ان» عبااار  داراي بااار مااذهبی کاااربرد تحلیاال بااه( 2011) کرمانشاااهی
 باا  کاه  اناد کارده  مشاخص  آن باراي  را کاارکرد  هشت و پرداخته ادب ةنظری و گفتار کنش
 بنادي  طبقاه  گاویی مساتقیم غیر و عواطف با برخورد بودن، مسلمان تر ب رگ ةمقول سه عنوان
 جبرگارا  گویناده،  کاردن  قدرتمناد  :از عبارتناد  عباار   این تر ج ئی کارکردهاي. شوند می
 طفاره  کاري، انجام به افراد تشویق کردن، نفرین کردن، آرزو مذهبی، هویت نمایش بودن،
 و فرهنا   ،آنهاا  گیاري  نتیجاه  طباق . پاساخ  تأخیراناداختن  باه  و صریح جواب دادن از رفتن
 عباار   ایان  کااربرد  در اساسای  عامال  خداوناد  باه  آنهاا  اعتقااد  و ایران مردم بودن مسلمان
ادب باه توصایف و تحلیال     ة( در چارچوب نظریا 2014) و خدایی شریفی الیاسی،. باشد می
اناد کاه عبارتناد از     کاارکرد باراي آن مشاخص کارده     10ه و پرداخت «ببخشید»مؤدبانه  ةواژ
تقاضا، رد تقاضا و امتناا  از انجاام    ةکنند آغازگر گفتاو، خطاب، اب ار تلطیفخواهی، عذر

، آنهاا گیاري. باه اعتقااد     پرسش، کنایه و نوبات خدمت یا چی ي به کسی،  ةکار، تشکر، ارائ
 برناد.  خود و دیااران باه کاار مای     ةههاي مؤدبانه را بیشتر جهت حفظ وج زبانان واژه فارسی

ب، اد ةگفتارهااا و نظریاا کاانش ة( در چااارچوب نظریاا 2014الیاساای، شااریفی و خاادایی ) 
ک کااه آن را یاا را توصاایف و تحلیاال کاارده و ضاامن ایاان  «خسااته نباشااید»گفتااار  کاانش
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و در نهایات ادب در   کارکرد براي آن مشخص کارده  8 ،دانند گفتار فرهن  ویژه می کنش
 کنند.  کننده وجهه تعریف می هاي تقویت زبان فارسی را با انجام کنش

 
 انجام تحقیق ةشیو .4
 عباارا   و هاا واژه تحلیال  و توصایف  باه  کاه  باشاد می تحلیلی-توصیفی نو  از پژوهش این
 مختلاف  هااي بافات  در را آنهاا  کارکردهااي  و هاا نقش و ازدپردمی فارسی زبان در مؤدبانه
 شناسای جامعاه  تحقیقا  در ،(1987) 2فاسولد و( 1989) 1ولفسون تةگف به. کندمی مشخص
 اسات  افاراد  واقعای  گفتاار  از محقق توس  شده آوريجمع هايداده ها،داده معتبرترین زبان
 حاضار  تحقیاق  هااي داده بیشتر رو،ازاین باشد؛می مشارکت با همراه مشاهده شامل بیشتر که
 هااي بافات  در و مختلف اجتماعی طبقا  و سنین از افراد روزمره و عادي مکالما  میان از

 تلفنای  مکالماا   میاان  از نی  و مهمانی، خرید، مراک  دانشااه، بانک، خیابان، چون مختلف
 .است شده آوريگرد آنان
 
 هاداده تحلیل و توصیف .5
 نسابتاً  تعاداد  میاان  از شاوند مای  فهرست عنوان این ذیل در که شدهاستخراج زبانی هايداده
 .اندشده انتخاب دارند، بیشتر بسامد که فارسی زبان در مؤدبانه عبارا  و کلما  از زیادي
 
 «دارین اختیار/دارید اختیار». 1. 5
 در ویاژه باه  زباناان  فارسای  گفتاوهااي  در کاه  اسات  عباراتی از «دارین اختیار/دارید اختیار»

 ذهان  در تعارف فرهنای ةطرحوار با معموالً و شود می شنیده رسمی نیمه و رسمی هاي بافت
 کاار  باه  هایی موقعیت چه در که این و عبار  این معناي به ادامه در. شود می برانایخته افراد
 .شود می اشاره رود، می
 
 

                                                      
1 Wolfson 
2 Fasold 
 

 

 
 

 «داشتن اختیار» واقعی معنای هب .1. 1. 5
 در گااهی  کاه  اسات  «دیاري به کاري انجام ةاجاز و اختیار دادن» عبار ، این لغوي معناي

 باا  ،اسات  نفاع  ذي کانش  ایان  در نیا   خاود  کاه  گویناده  و شود می استفاده روزمره تعامال 
 افا وده  او عمل آزادي بر بلکه کاهد، نمی مخاطب آزادي ةدرج از تنهانه عبار  این کاربرد

 ایان  کااربرد  باا  گویناده  دیاار،  ساوي  از کناد؛  مای  تقویات  را او منفی ةوجه طریق بدین و
 ةوجها  ةکنناد  تقویات  عباار   این نتیجه در و کند می تأیید را مخاطب بودن پذیرفته عبار ،
 در معماوالً  خاا ،  معنااي  ایان  باا  عباار   ایان  کاه  اسات  ذکار  باه  الزم. باشد می نی  مثبت
 باه  پاایین  اجتمااعی  قادر   باا  ساخناوي  ساوي  از غالبااً  و رود کاارمی باه  رسامی  هاي بافت

 .دارد زیادي احترامی بار و شود می گفته باال اجتماعی قدر  با سخناوي
 مادیر ( B باا  و رود مای  او مدرساه  باه  پسار   تحصایلی  وضاعیت  پرسیدن براي A: بافت
 .کند می صحبت )مدرسه
:A چطوره؟ علی وضعیت 
:B کنیم؟ چکار دونیم نمی بازیاوشه، خیلی ولی نیست بد درسش 
:A بدین انجام دونین می صالح کار هر ،«دارین کامل اختیار» شما. 
 

 تعریف گفتار کنش جواب در. 2. 1. 5
 سه در تعاریف که اند داده نشان( 1980) 2مین  و ولفسون و( 1981) ولفسون ،(1986) 1هلم 
 مهاار   مثل افراد کماال  و ها توانایی با مرتب  هاي تعریف -1: گیرند می قرار اصلی ةمقول
 -3 جاواهرا   ماشاین و  خاناه،  مثل افراد هاي داشته و ها دارایی با مرتب  هاي تعریف ا2 افراد

 تعریف هاي کننده دریافت» سویی از اما. چهره مو، مدل مثل افراد ظاهر به مرتب  هاي تعریف
 اعاالم  گویناده  باا  و پذیرفتاه  را تعریاف  کاه ایان  اول: گیرند می قرار متناقض فشار دو تحت
 رعایات  منظور به (.82: 1978 ،3پمرانت )« بپرهی ند خود تمجید از کهاین دوم و کنند موافقت
 تمجیاد  از بایاد  کناد،  رد مستقیماً را آن نباید که این ضمن فرد دیاران، تعریف هناام ادب،
 باا  فارد  یعنای  دهد می انجام را عمل این که است عباراتی از «دارین اختیار». بپرهی د نی  خود

                                                      
1 Holmes 
2 Manes 
3 Pomerantz 
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 «داشتن اختیار» واقعی معنای هب .1. 1. 5
 در گااهی  کاه  اسات  «دیاري به کاري انجام ةاجاز و اختیار دادن» عبار ، این لغوي معناي

 باا  ،اسات  نفاع  ذي کانش  ایان  در نیا   خاود  کاه  گویناده  و شود می استفاده روزمره تعامال 
 افا وده  او عمل آزادي بر بلکه کاهد، نمی مخاطب آزادي ةدرج از تنهانه عبار  این کاربرد

 ایان  کااربرد  باا  گویناده  دیاار،  ساوي  از کناد؛  مای  تقویات  را او منفی ةوجه طریق بدین و
 ةوجها  ةکنناد  تقویات  عباار   این نتیجه در و کند می تأیید را مخاطب بودن پذیرفته عبار ،
 در معماوالً  خاا ،  معنااي  ایان  باا  عباار   ایان  کاه  اسات  ذکار  باه  الزم. باشد می نی  مثبت
 باه  پاایین  اجتمااعی  قادر   باا  ساخناوي  ساوي  از غالبااً  و رود کاارمی باه  رسامی  هاي بافت

 .دارد زیادي احترامی بار و شود می گفته باال اجتماعی قدر  با سخناوي
 مادیر ( B باا  و رود مای  او مدرساه  باه  پسار   تحصایلی  وضاعیت  پرسیدن براي A: بافت
 .کند می صحبت )مدرسه
:A چطوره؟ علی وضعیت 
:B کنیم؟ چکار دونیم نمی بازیاوشه، خیلی ولی نیست بد درسش 
:A بدین انجام دونین می صالح کار هر ،«دارین کامل اختیار» شما. 
 

 تعریف گفتار کنش جواب در. 2. 1. 5
 سه در تعاریف که اند داده نشان( 1980) 2مین  و ولفسون و( 1981) ولفسون ،(1986) 1هلم 
 مهاار   مثل افراد کماال  و ها توانایی با مرتب  هاي تعریف -1: گیرند می قرار اصلی ةمقول
 -3 جاواهرا   ماشاین و  خاناه،  مثل افراد هاي داشته و ها دارایی با مرتب  هاي تعریف ا2 افراد

 تعریف هاي کننده دریافت» سویی از اما. چهره مو، مدل مثل افراد ظاهر به مرتب  هاي تعریف
 اعاالم  گویناده  باا  و پذیرفتاه  را تعریاف  کاه ایان  اول: گیرند می قرار متناقض فشار دو تحت
 رعایات  منظور به (.82: 1978 ،3پمرانت )« بپرهی ند خود تمجید از کهاین دوم و کنند موافقت
 تمجیاد  از بایاد  کناد،  رد مستقیماً را آن نباید که این ضمن فرد دیاران، تعریف هناام ادب،
 باا  فارد  یعنای  دهد می انجام را عمل این که است عباراتی از «دارین اختیار». بپرهی د نی  خود

                                                      
1 Holmes 
2 Manes 
3 Pomerantz 
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 بااز  کنناده  تعریاف  به را تعریف کند، نمی رد مستقیماً را تعریف که این ضمن ،آن از استفاده
 ةدرج با سخناویان میان در رسمینیمه هايبافت در «دارین اختیار» کارکرد این. گرداند می

 .رود می کار به نسبی همبستای
 .کند می( می بان) B ساز تازه نةخا از تعریف به شرو ( مهمان) A: بافت

:A کردین؟ انتخاب رو ها  دیواري کاغذ خودتون! قشنای ةخون چه 
:B آره. 
:A ،سلیقه خو  چه آفرین. 
:B «رسه نمی که شما سلیقای خو  پاي به «دارین اختیار. 
 

 تعارفات پاسخ به در. 3. 1. 5
 آمیا   تعارف گفتاوهاي در کرا به که است تعارفا  در «دارین اختیار» کاربرد ترین عمده
 و اسات  ناپاذیر  اجتنااب  اماري  ایرانای  فرهن  در تعارف که طور همان. شود می شنیده افراد
 تعاارف  باه  پاساخ  و واکانش  چاونای دانند، می ادب تجلی نوعی به را تعارف زبانان فارسی
 اصال  دو بار  را تعاارف ( 1389) بهشات  بیکران و ارمکی آزاد .رود شمارمیبه مهم امري هم
بدین معنا که فردي در تعاارف چیا ي اصارار و     دانند، می یا خواهش و امتنا  انکار و اصرار

 .خواهش دارد و دیاري به حکم ادب باید از پذیرفتن آن امتنا  ورزد یاا آن را انکاار کناد   
 ایان . شاود  مای  گفتاه  دیااران  تعارف جواب در انکار عنوانبه «دارین اختیار» عبار  گاهی
 ةدرجا  باا  اویانساخن  میاان  و رسامی نیماه  هااي  بافات  در معموالً نی  «دارین اختیار» کارکرد
 .رود می کار به نسبی همبستای
 (می بان) B ،(مهمان) A: بافت

:A شدیم م احم دیاه ببخشید. 
B: «مراحمید شما ،«دارین اختیار. 
 

 «شاءاهلل اِن». 2. 5
 در تقریبااً  که است دراصل یک عبار  عربی مذهبی «بخواهد خدا اگر» معناي به «شاءاهلل ان»

 عباار   ایان  کااربرد  علات  شاود؛  می شنیده زبانانفارسی میان گفتاوهاي از بسیاري جریان

 

 
 

 زنادگی  اماور  تماام  در و هستند مسلمان ایران مردم اکثر که است این فارسی زبان در عربی
 و تعااامال  در را آن معمااوالً رو ایاان از بیننااد؛ ماای غالااب را خداونااد خواساات و اراده

 اکثار  در و دارد عاام  کااربرد  فارسای  زباان  در عباار   این. برند می کار به خود گفتاوهاي
 دخیال  آن کاربرد در اجتماعی ةفاصل و قدر  و رود می کار به  افراد اکثر سوي از و هابافت
 گااهی  و دارد متفاوتی کارکردهاي مختلف هاي بافت در عبار  این زبانی، لحاظ به. نیستند

 : از عبارتند که شوندمیهمراه مختلفی گفتارهاي کنش با
 
  پرسی احوال گفتارکنش با همراه. 1. 2. 5
 یاک  حقیقات  در پرسای  احاوال . دارد را خود خا  پرسی احوال ساختار فرهنای و زبان هر

 باه . اسات  موجاود  زباان  آن اویانسخن ةهم ذهن در آن ساختار که است فرهنای ةطرحوار
 مانناد  مسالمان  جواماع  خاا   پرسای،  احاوال  با «شاءاهلل ان» عبار  کردن همراه رسدمی نظر
 گویناده  درحقیقات، . دارد آنان مذهبی اعتقادا  در ریشه که است ایران زبانفارسی ةجامع

 تأکیاد  شانونده  باا ( باودن  مسالمان ) خاود  مشاترکا   بار  ضمنی طوربه عبار  این کاربرد با
 .شود می محسوب مثبت ادب هاياستراتژي از که کند می

 دوست دو پرسی احوال: بافت
:A ،؟«شاءاهلل ان» خوبن، خانواده خوبی، سالم 
:B ،خوبین؟ شما ممنون ... 
 

 دیگران درخواست قبول از امتناعمستقیم تقاضا و رد غیر .2. 2. 5
 دعاو ،  باه  مساتقیم غیار  یاا  طورمساتقیم به گوینده که افتد می اتفاق وقتی امتنا  گفتار کنش

 وجهاه  تهدیاد  قاوي  کانش  یاک  امتنا . دهد می رد جواب دیاران تعارف یا تقاضا پیشنهاد،
 استراتژي طریق از معموالً و گیرد می قرار تضاد در افراد انتظارا  با چون ،شود می محسوب

 تااوانش باااالي سااطح نیازمنااد پااذیر ، باارخالف بنااابراین. شااود ماای انجااام غیرمسااتقیم
 در امتناا   هااي  استراتژي( 1990) همکارانش و 2بیب .(1996 ،1کوهن) است کاربردشناسی

                                                      
1 Cohen 
2 Beebe 
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 زنادگی  اماور  تماام  در و هستند مسلمان ایران مردم اکثر که است این فارسی زبان در عربی
 و تعااامال  در را آن معمااوالً رو ایاان از بیننااد؛ ماای غالااب را خداونااد خواساات و اراده

 اکثار  در و دارد عاام  کااربرد  فارسای  زباان  در عباار   این. برند می کار به خود گفتاوهاي
 دخیال  آن کاربرد در اجتماعی ةفاصل و قدر  و رود می کار به  افراد اکثر سوي از و هابافت
 گااهی  و دارد متفاوتی کارکردهاي مختلف هاي بافت در عبار  این زبانی، لحاظ به. نیستند

 : از عبارتند که شوندمیهمراه مختلفی گفتارهاي کنش با
 
  پرسی احوال گفتارکنش با همراه. 1. 2. 5
 یاک  حقیقات  در پرسای  احاوال . دارد را خود خا  پرسی احوال ساختار فرهنای و زبان هر

 باه . اسات  موجاود  زباان  آن اویانسخن ةهم ذهن در آن ساختار که است فرهنای ةطرحوار
 مانناد  مسالمان  جواماع  خاا   پرسای،  احاوال  با «شاءاهلل ان» عبار  کردن همراه رسدمی نظر
 گویناده  درحقیقات، . دارد آنان مذهبی اعتقادا  در ریشه که است ایران زبانفارسی ةجامع

 تأکیاد  شانونده  باا ( باودن  مسالمان ) خاود  مشاترکا   بار  ضمنی طوربه عبار  این کاربرد با
 .شود می محسوب مثبت ادب هاياستراتژي از که کند می

 دوست دو پرسی احوال: بافت
:A ،؟«شاءاهلل ان» خوبن، خانواده خوبی، سالم 
:B ،خوبین؟ شما ممنون ... 
 

 دیگران درخواست قبول از امتناعمستقیم تقاضا و رد غیر .2. 2. 5
 دعاو ،  باه  مساتقیم غیار  یاا  طورمساتقیم به گوینده که افتد می اتفاق وقتی امتنا  گفتار کنش

 وجهاه  تهدیاد  قاوي  کانش  یاک  امتنا . دهد می رد جواب دیاران تعارف یا تقاضا پیشنهاد،
 استراتژي طریق از معموالً و گیرد می قرار تضاد در افراد انتظارا  با چون ،شود می محسوب

 تااوانش باااالي سااطح نیازمنااد پااذیر ، باارخالف بنااابراین. شااود ماای انجااام غیرمسااتقیم
 در امتناا   هااي  استراتژي( 1990) همکارانش و 2بیب .(1996 ،1کوهن) است کاربردشناسی

                                                      
1 Cohen 
2 Beebe 
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 رد: کنناد  مای  تقسایم  دساته  ساه  باه  را دیااران  تعاارف  و دعاو   ،پیشانهاد  تقاضا، به جواب
 و درخواسات  ةلحظا  هماان  در زباناان فارسای  وقتای . محترماناه  ردو  غیرمساتقیم  رد ،مستقیم
 تاا  کنناد مای  اساتفاده  «شااءاهلل ان» عبار  از نباشند، آن اجابت به قادر دیاران دعو  ویژه به
 ایان  کااربرد  واقاع،  در. کنناد  موکاول  آیناده  به را آن پذیر  و رد را آن غیرمستقیم طور به

 کاار  باه  را آن زباناان فارسای  کاه  است کالمی ارتباط در زیرکانه امتناعی ةشیو یک عبار 
 بار  عالوه آنان. شوند کالمی تعامل  هناام در دیاران مثبت ةوجه تخریب از مانع تا برند می
 خواسات  باه  نیا   را آیناده  در آن انجاام  کنناد،  مای  موکول آینده به را کار آن انجام که  این
 همکاارانش  و بیاب  امتناا   هااي  اساتراتژي  در تقاضاا  رد ةشیو این. کنند می واگذار وندخدا
 .گیرد می قرار «آینده در اجابت قول» ةزیرمقول و غیرمستقیم نو  در( 1990)

 .کند می دوچرخه خرید تقاضاي( پدر) B از( فرزند) A: بافت
:A بابا؟ خري می دوچرخه برام کی پس! 
:B «فرصت اولین در «شاءاهللان. 
 .کند دعو  ناهار براي را او تا زند می زن  B برادر  به A: بافت

:A  ... ها منتظریم ناهار دادا! 
:B میام بعد ةهفت «شاءاهلل ان» خواهر، دارم کار خیلی. 
 
 نفرین و دعا. 3. 2. 5
 خوشای  آرزوي کسی براي آن طی که شوند می محسوب قوي گفتار کنش دو نفرین و دعا
 افاراد  ةوجها  شادید  ةتهدیدکنناد  و کنناده  تقویات  اب ارهااي  از دو هر و شود می ناخوشی و

 باا  هماراه  هام  و دعاایی  عبارا  با همراه هم که است عبارتی «شاءاهلل ان». شوند می محسوب
 و دعاا  چاون . دهاد  می قو  و شد  نفرین و دعا به مورد دو هر در و آید می نفرین عبارا 
 هاة وج لاذا  اسات،  تأییدنشده یا و شده پذیرفته گوینده نظر از که است کسی مورد در نفرین
 .شود می تهدید یا تقویت فرد مثبت
 کند؛ می دعا داماد  تازه پسر براي A: بافت
:A «پسرم شی خوشبخت «شاءاهللان! 

 

 
 

 .است A اذیت باعث که هاست مد  B: بافت
:A «زندگیت از نبینی خیر «شاءاهلل ان! 
 

 دادن دلداری .4. 2. 5
 و اسات  فرهناای  ةطرحاوار  یاک  کاه  کاردن  درددل گفتاري رخداد جریان در افراد گاهی
 و احساساا   بیاان  باه  افراد که داند می عاطفی فضاي یک ایجاد را آن( 46: 2007) شریفیان
 دلاداري  ساخناو  باه  تاا  کنناد  مای  استفاده «شاءاهلل ان» عبار  از پردازند، می خود غصه و غم
 کاه  ازآنجاا . دهناد  تساکین  را او نااراحتی  امور، انجام در خداوند خواست به اشاره با و داده

 ایان  کااربرد  لاذا  شاود،  مای  محساوب  انساانی  و اخالقای  ارز  یاک  دیااران  باا  همدردي
 «شااءاهلل  ان»عباار    کاارگیري باه  و اسات  مرسوم بسیار زبانان فارسی میان فرهنای ةطرحوار
 لوینساون  و باراون  ةگفتا  باه . شود می شنونده در بینی خو  برانای اندن و توکل ایجاد باعث
 شاامل  تنهاا  اسات،  افاراد  مثبت ةوجه ةکنند تقویت که دیاران به دادن هدیه ،(129: 1987)

 باه  آن جریاان  در کاه  اسات  هدیاه  ناوعی  نیا   همادردي  اباراز  و نیست لمسقابل هايهدیه
 واقااع در. شااود ماای تقویاات او مثباات ةوجهاا و شااده توجااه شاانونده نیازهاااي و هااا خواسااته
 اباراز  ضامن  کاردن،  درددل گفتااري  رخاداد  در «شااءاهلل ان» عبار  کاربرد با زبانان فارسی
 مثبات  ادب هااي اساتراتژي  از خاود  ایان  کاه  دهناد مای  دلاداري  آنهاا  باه  ،افراد با همدردي

 .است( پان دهم استراتژي)
 B با کردن درددل حال درA : بافت

A: ... 
B :«شه می درست «شاءاهلل ان. 
 

 «(تون) اجازه با». 3. 5
 هاا  پرسی احوال تعارفا ، در ا کربه که است اي مؤدبانه عبارا  از «(تون) اجازه با» عبار 
 را خاود  خاا   کاارکرد  باافتی  هار  در و خاورد   می چشم به زبانان فارسی هاي خداحافظی و
 .دارد
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 .است A اذیت باعث که هاست مد  B: بافت
:A «زندگیت از نبینی خیر «شاءاهلل ان! 
 

 دادن دلداری .4. 2. 5
 و اسات  فرهناای  ةطرحاوار  یاک  کاه  کاردن  درددل گفتاري رخداد جریان در افراد گاهی
 و احساساا   بیاان  باه  افراد که داند می عاطفی فضاي یک ایجاد را آن( 46: 2007) شریفیان
 دلاداري  ساخناو  باه  تاا  کنناد  مای  استفاده «شاءاهلل ان» عبار  از پردازند، می خود غصه و غم
 کاه  ازآنجاا . دهناد  تساکین  را او نااراحتی  امور، انجام در خداوند خواست به اشاره با و داده

 ایان  کااربرد  لاذا  شاود،  مای  محساوب  انساانی  و اخالقای  ارز  یاک  دیااران  باا  همدردي
 «شااءاهلل  ان»عباار    کاارگیري باه  و اسات  مرسوم بسیار زبانان فارسی میان فرهنای ةطرحوار
 لوینساون  و باراون  ةگفتا  باه . شود می شنونده در بینی خو  برانای اندن و توکل ایجاد باعث
 شاامل  تنهاا  اسات،  افاراد  مثبت ةوجه ةکنند تقویت که دیاران به دادن هدیه ،(129: 1987)

 باه  آن جریاان  در کاه  اسات  هدیاه  ناوعی  نیا   همادردي  اباراز  و نیست لمسقابل هايهدیه
 واقااع در. شااود ماای تقویاات او مثباات ةوجهاا و شااده توجااه شاانونده نیازهاااي و هااا خواسااته
 اباراز  ضامن  کاردن،  درددل گفتااري  رخاداد  در «شااءاهلل ان» عبار  کاربرد با زبانان فارسی
 مثبات  ادب هااي اساتراتژي  از خاود  ایان  کاه  دهناد مای  دلاداري  آنهاا  باه  ،افراد با همدردي

 .است( پان دهم استراتژي)
 B با کردن درددل حال درA : بافت

A: ... 
B :«شه می درست «شاءاهلل ان. 
 

 «(تون) اجازه با». 3. 5
 هاا  پرسی احوال تعارفا ، در ا کربه که است اي مؤدبانه عبارا  از «(تون) اجازه با» عبار 
 را خاود  خاا   کاارکرد  باافتی  هار  در و خاورد   می چشم به زبانان فارسی هاي خداحافظی و
 .دارد
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 گرفتن اجازه. 1. 3. 5
 انجاام  باراي  خواساتن  رخصات  و اجاازه  کساب  هماان  «(تاون ) اجاازه  باا » معناي ترین عمده

 وساایل  از استفاده براي دیاري از گرفتن اجازه ایرانی، زبانانفارسی فرهن  در. کارهاست
 ال اماا   و ضاروریا   از اسات،  بااالتر  جایاااه  لحااظ  باه  کاه  دیااري  از گرفتن اجازه یا او

 ایان . پیداکناد  تجلای  «(تاون ) اجاازه  باا » عبار  قالب در است ممکن که است ادب رعایت
 گویناده  هادف  اگار  دارد؛ کااربرد  صامیمی  و غیررسامی  هم و رسمی بافت در هم عبار 
 باا  فارد  یاک  حتای  و نیسات  مطرح قدر  و جایااه باشد، دیاران شخصی لوازم از استفاده
 انجاام  ماورد  در اماا  بایارد؛  اجازه خود مخاطب از باید هم باالتر قدر  و اجتماعی جایااه
 ایان  از تار  پاایین  قادر   و جایاااه  باا  شاخص  مورد این در و شودمی متفاو  قضیه کارها،
 .کند می استفاده اجازه کسب براي عبار 
 .گیرد می اجازه اردو به رفتن براي پدر  B ازA : بافت
:A عازمم دیاه فردا «اجازه با» من بابا. 
 

 (است رو در رو تعامل خاص) خداحافظی. 2. 3. 5
 باا  دیادارها  ،فارسای  زباان  در. داراست را خود خا  آداب و فرهن  پرسی احوال و سالم
. پاذیرد  مای  پایاان  خاداحافظی  باا  و شود می شرو  گویندگان احوال و حال پرسیدن و سالم

 هاا  واژه از خداحافظی کنش در ،شودمی انجام واحد یک قالب در که کردن سالم برخالف
 پایاان  در کاه  اسات  عبااراتی  جملاه  از «تاون  اجاازه  باا » .شاود  مای  استفاده مختلفی عبارا  و

 مخاطاب  جایااه که معنی این به است؛ «خداحافظ» ةمؤدبان صور  و شود می گفته دیدارها
 در معماوالً  و کند می اجازه کسب او محضر از خداحافظی براي گوینده که باالست قدر آن
 .شود می گفته تر پایین قدر  با سخناوي سوي از و رسمی هاي بافت

 اتماام  از بعاد  و اسات  B اتااق  در A ،( سااله  40 استاد،) B ،(ساله 40 دانشجو،) A: بافت
 .کند می خداحافظی او از B با سخنانش

:A ،تون اجازه با» گرفتم، هم رو وقتتون ببخشید». 
:B سالمت به کنم، می خواهش. 

 

 
 

 1کننده تلطیف ابزار. 3. 3. 5
 کااهش  و درخواسات  تلطیف منظور به کسی از چی ي درخواست و مستقیم بیان براي گاهی
 هماراه  «زحمات  بای » و «لطفااً » مثال  عبااراتی  باا  هاا  درخواست این دیاران، به تحمیل شد 
 باا » عباار  (. 164 و 86: 1385 ،2یاول ) گویناد  مای  تلطیفای  اب ارهااي  آنهاا  باه  که شوند می
 باه  کاه  برناد  مای  کاار  به را آن زمانی افراد که است تلطیفی اب ارهاي این از یکی «تون اجازه
 مخاطاب  طارف  از عملشاان  اسات  ممکان  که دانند می و شده وارد دیاران خصوصی ةحیط
 در سعی وجهه تهدید کاهش هدف با عبار  این کاربرد با لذا شود، محسوب وجهه تهدید
 در را شانونده  عباار   این کاربرد با فرد گاهی عکس،به. دارند خود عمل دادن جلوه موجه
   .کند می تحمیل شنونده به را تقاضا پذیر  اي گونه به یا دهد می قرار شده انجام عمل مقابل
   .است کرده استفاده من ل تلفن از( خانهصاحب) B غیاب در )کودك پرستار) A: بافت

A :زدم زن  مامانم به خونه گوشی از «توناجازه با» من. 
B :نداره اشکال باشه. 
 (مدیر) B ،(دبیر) A: بافت

:A «گرفتم مرخصی رو فردا «تون اجازه با. 
 

 «بفرمایید». 4. 5
 هااي  واژه باا  گاهی و آید می تنهاییبه گاه که است «فرمودن» مصدر از امري فعل «بفرمایید»

 البته کهغیره  و «بفرمایید دستور» ،«بفرمایید میل» ،«بفرمایید امر» مثل شود، می همراه دیاري
 از و رسامی  و مؤدباناه  بسایار  گفتار اربیان و است شده «کردن» فعل جایا ین موارد این در

 مختلاف،  هاي بافت در «بفرمایید» ةواژ. است( 41: 1381 ،3من بی) دیاري بردن باال مصادیق
 ةواژ اسات  ممکان  بافات  یاک  در گااهی  حتای  کناد،  مای  ایفاا  متفااوتی  هااي  نقش و معانی
 .باشد داشته متفاو  معناي یک بارهر و شود تکرار بار چندین «بفرمایید»

                                                      
1 mitigating device 
2 Yule 
3 Beeman 
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 باه  کاه  برناد  مای  کاار  به را آن زمانی افراد که است تلطیفی اب ارهاي این از یکی «تون اجازه
 مخاطاب  طارف  از عملشاان  اسات  ممکان  که دانند می و شده وارد دیاران خصوصی ةحیط
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   .کند می تحمیل شنونده به را تقاضا پذیر  اي گونه به یا دهد می قرار شده انجام عمل مقابل
   .است کرده استفاده من ل تلفن از( خانهصاحب) B غیاب در )کودك پرستار) A: بافت

A :زدم زن  مامانم به خونه گوشی از «توناجازه با» من. 
B :نداره اشکال باشه. 
 (مدیر) B ،(دبیر) A: بافت

:A «گرفتم مرخصی رو فردا «تون اجازه با. 
 

 «بفرمایید». 4. 5
 هااي  واژه باا  گاهی و آید می تنهاییبه گاه که است «فرمودن» مصدر از امري فعل «بفرمایید»

 البته کهغیره  و «بفرمایید دستور» ،«بفرمایید میل» ،«بفرمایید امر» مثل شود، می همراه دیاري
 از و رسامی  و مؤدباناه  بسایار  گفتار اربیان و است شده «کردن» فعل جایا ین موارد این در

 مختلاف،  هاي بافت در «بفرمایید» ةواژ. است( 41: 1381 ،3من بی) دیاري بردن باال مصادیق
 ةواژ اسات  ممکان  بافات  یاک  در گااهی  حتای  کناد،  مای  ایفاا  متفااوتی  هااي  نقش و معانی
 .باشد داشته متفاو  معناي یک بارهر و شود تکرار بار چندین «بفرمایید»

                                                      
1 mitigating device 
2 Yule 
3 Beeman 
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 در و رود مای ( راهنماایش  اساتاد ) B اتااق  باه  راهنماایی  گرفتن براي( دانشجو) A: بافت
 :زند می

:A (زند می در) 
:B «بفرمایید» 
:A (کرده باز نیمه را در که حالی در )استاد؟ ببخشید 
:B «بفرمایید» 
:A بپرسم ازتون الئوس تا چند خواستم می. 
:B «تو «بفرمایید 
:A (ماند می نشستن ةاجاز منتظر و شد وارد دانشجو) 
:B (صندلی به اشاره با )«بفرمایید» 
:A (نشیند می) 
:B «شنوم می «بفرمایید. 
 باار  هار  و شاده  تکارار  بار 5 بافت این در «بفرمایید» ةواژ شود، می مشاهده که طور همان
 اشااره  هاا آن باه  «بفرماییاد » مختلاف  کارکردهااي  خالل در ادامه در که دارد متفاوتی معناي
 .شد خواهد
 

 (کیه) کسی چه. 1. 4. 5  
  معاادل  کاه  شاود  مای  گفتاه  دیااران  زدن تلفان  یا زدن در کنش جواب در «بفرمایید» گاهی
 دارد برمای  را گوشی که شخصی ا،ه تلفن به گویی پاسخ در. باشد می «کیه؟» مؤدبانه صور 
 هام  شااید  یاا  کناد  معرفای  را خاود  خواهاد  مای  زده زنا   کاه  کسای  از «بفرماییاد » گفتن با

 بفرماییاد  گفاتن  باا  اساتاد  ذکرشاده،  مثاال  مانناد  رسامی  بافت یک در. کند گشایی صحبت
 .است در پشت کسی چه بداند خواهد می
 

 کردن امر  گفتن،.2. 4. 5
 و اسات  آن مؤدباناه  صاور   واقاع  در کاه  اسات  «گفاتن »  ،«بفرماییاد » معاانی  از دیار یکی
 . رودمی کار به رسمی هاي بافت در معموالً

 

 
 

 (بیمار) A دکتر، مطب: بافت
A :«دکتر؟ آقاي کنم کار چه «بفرمایید 
 

 شدن خارج یا داخل .3. 4. 5
 ویاژه باه  و رود مای  کار به «برو» و «بیا» جاي به شدن خارج یا شدن وارد براي «بفرمایید»ة واژ

 . شود می شنیده درها کنار خروج یا ورود براي تعارف هناام
 .شوند کارشان دفتر وارد خواهند می همکار دو B , A: بافت

:A «بفرمایید». 
:B بفرمایید شما اول کنم، می خواهش. 
 

 خوردن. 4. 4. 5
 .شود می شنیده خیلی ها مهمانی در و غذا سفره سر ویژهبه ،«خوردن» ةواژ جاي به «بفرمایید»

 می بان A سرسفره،: بافت
:A «نکنید تعارف توروخدا «بفرمایید» ،«بفرمایید. 
 

  برداشتن .5. 4. 5
 خاوردن  به مربوط تعارفا  در معموالً که است «بردار» ،«بفرمایید» ةواژ معانی از دیار یکی

 .شود می استفاده آن از
 .کند می تعارف شکال  (زائر) B به  حرم در A: بافت

:A «بفرمایید». 
:B (دارد برمی شکال  یک )ممنون. 
:A «بردارین بیشتر «بفرمایید. 
 

 نشستن. 6. 4. 5
 .است افراد نشستن به دعو  ،«بفرمایید» معانی دیار از
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 (بیمار) A دکتر، مطب: بافت
A :«دکتر؟ آقاي کنم کار چه «بفرمایید 
 

 شدن خارج یا داخل .3. 4. 5
 ویاژه باه  و رود مای  کار به «برو» و «بیا» جاي به شدن خارج یا شدن وارد براي «بفرمایید»ة واژ

 . شود می شنیده درها کنار خروج یا ورود براي تعارف هناام
 .شوند کارشان دفتر وارد خواهند می همکار دو B , A: بافت

:A «بفرمایید». 
:B بفرمایید شما اول کنم، می خواهش. 
 

 خوردن. 4. 4. 5
 .شود می شنیده خیلی ها مهمانی در و غذا سفره سر ویژهبه ،«خوردن» ةواژ جاي به «بفرمایید»

 می بان A سرسفره،: بافت
:A «نکنید تعارف توروخدا «بفرمایید» ،«بفرمایید. 
 

  برداشتن .5. 4. 5
 خاوردن  به مربوط تعارفا  در معموالً که است «بردار» ،«بفرمایید» ةواژ معانی از دیار یکی

 .شود می استفاده آن از
 .کند می تعارف شکال  (زائر) B به  حرم در A: بافت

:A «بفرمایید». 
:B (دارد برمی شکال  یک )ممنون. 
:A «بردارین بیشتر «بفرمایید. 
 

 نشستن. 6. 4. 5
 .است افراد نشستن به دعو  ،«بفرمایید» معانی دیار از
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 .خی د برمی احترام ةنشان به B و شود می مجلس وارد A: بافت
:A «باشید راحت ،«بفرمایید. 
 

 سرزنش. 7. 4. 5
طاور کلای باا دیاار کارکردهاا متفااو  اسات،         که به« بفرمایید»یکی دیار از کارکردهاي 
تنهاا   ناه  آمیا ، سارزنش  لحان  باا  «بفرماییاد » هاا بافات  برخای  در کارکرد سرزنشی آن اسات. 

 وجهه می باشد. ةکنندشد  تهدید آمی  نیست بلکه به احترام
 نشااند  می کرسی به را خود حرف B و دارند نظر اختالف موضوعی سر برA و B: بافت
 .دهد می معکوس نتیجه او حرف بعد، اما

:A «خانم تحویل بایرید... «بفرمایید 

ج  کارکرد سرزنشی  به« بفرمایید» ةتمام کارکردهاي واژ ،شود طور که مشاهده می همان
 روند. تکریم و احترام مخاطب به کار می آن در جهت

 
 «جان» .5. 5
 هماراه  باه  است ممکن و کند می ایفا را تحبیب نقش گفتار در عمدتاً که است اي واژه «جان»
 واژه ایان . شاود  مای  متفاو  آن کارکردهاي صور  این در که رود کار به تنهاییبه یا اسم
 کاار  باه  بااال  صامیمیت  و همبساتای  باا  افاراد  میان و است غیررسمی هاي بافت مختص غالباً
 در را شادن داشاته  دوسات  و  صامیمیت  حاس  ناوعی به واژه این کاربرد با گوینده و رود می

 ایان  باراین،  عالوه. شود می تقویت شنونده مثبت هةوج درواقع، و کند می برانایخته شنونده
 حادودي  تاا  و احتارام  ةدهناد  نشاان  بیشتر که رود می کار به نی  رسمینیمه هاي بافت در واژه

 هااي  بافات  خاا   اسام،  باا  هماراه  «جان» ةواژ ،(2002) کشاورز گفته به بنا. است صمیمت
 در و تحبیب ةنشان  به غیررسمی هاي بافت در واژه این رسد می نظر به اما است، رسمی تقریباً
 .رود می کار به احترام ةنشان به رسمی و رسمینیمه هایی بافت
 
 

 

 
 

 («جون») «جان»+  اسم. 1. 5. 5
 همبستگی و صمیمیت نشان. 1. 1. 5. 5
 کااربرد  باا  گویناده  واقاع  در دارد؛ فراوانای  کااربرد  غیررسامی  هااي  بافات  در «جان+  اسم»
 او باه  را ا  عالقاه  و دهاد  مای  نشاان  را شنونده با خود صمیمیت و شنونده محبوبیت ،«جان»

 و شاده  منتقال  شانونده  باه  شادن  داشاته  دوست و شدن پذیرفته حس نتیجه در و کند می ابراز
 .است مثبت ادب هاي استراتژي از که شود می او مثبت ةوجه تقویت باعث
 .زند می صدا را B دختر  ،A: بافت 

:A مامان بیا ،«جان» آرینا. 
 

 بودن رسمینیمه و رسمی حدودی تا و احترام نشان. 2. 1. 5. 5
 احتارام  ةنشاان  باه  و اسات  تشاریفاتی  صامیمیت  ةنشاان  هاا،  بافت در گاهی «جان» همراه به اسم

 رکمتا  بسیار اسم، همراه به آقا یا خانم آوردن از آن بودن رسمی شد  البته. شود می استفاده
 .  است

 همکالسی دو B , A: بافت
:A میاي؟ رو 10-12 کالس فردا «جان» هدي 
 B , A تلفنی گفتاوي: بافت

:A خوبه؟ «جان» آرینا خوبین؟ خبرا؟ چه 
 

 تقاضا دةکنن تلطیف .3. 1. 5. 5
 «جاان » ةواژ کااربرد  شاوند،  مای  محساوب  وجهاه  تهدیادگر  درخواست و تقاضا که جاآن از
 در واژه ایان  کناد؛  تلطیاف  را تقاضاا  و بکاهاد  وجهاه  تهدید شد  از تواند می اسم همراه به

 باا  اویانساخن  توسا   یاا  بااال  قادر   با اويسخن توس  رسمینیمه و غیررسمی هاي بافت
 آن از اي زیرکاناه  شاکل  باه  تار پاایین  قادر   با افراد نی  گاهی. شود می استفاده برابر، قدر 
 هماراه  «جاان » کااربرد  گفت توانمی همچنین. کنندمی استفاده خود اهداف به رسیدن براي
 مثبات  ادب هااي اساتراتژي  از کاه  اسات  گاروه  درون هاویتی  نشاانارهاي  از اساتفاده  اسام، 
 .شودمی محسوب( چهارم استراتژي)



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 43

 

 
 

 («جون») «جان»+  اسم. 1. 5. 5
 همبستگی و صمیمیت نشان. 1. 1. 5. 5
 کااربرد  باا  گویناده  واقاع  در دارد؛ فراوانای  کااربرد  غیررسامی  هااي  بافات  در «جان+  اسم»
 او باه  را ا  عالقاه  و دهاد  مای  نشاان  را شنونده با خود صمیمیت و شنونده محبوبیت ،«جان»

 و شاده  منتقال  شانونده  باه  شادن  داشاته  دوست و شدن پذیرفته حس نتیجه در و کند می ابراز
 .است مثبت ادب هاي استراتژي از که شود می او مثبت ةوجه تقویت باعث
 .زند می صدا را B دختر  ،A: بافت 

:A مامان بیا ،«جان» آرینا. 
 

 بودن رسمینیمه و رسمی حدودی تا و احترام نشان. 2. 1. 5. 5
 احتارام  ةنشاان  باه  و اسات  تشاریفاتی  صامیمیت  ةنشاان  هاا،  بافت در گاهی «جان» همراه به اسم

 رکمتا  بسیار اسم، همراه به آقا یا خانم آوردن از آن بودن رسمی شد  البته. شود می استفاده
 .  است

 همکالسی دو B , A: بافت
:A میاي؟ رو 10-12 کالس فردا «جان» هدي 
 B , A تلفنی گفتاوي: بافت

:A خوبه؟ «جان» آرینا خوبین؟ خبرا؟ چه 
 

 تقاضا دةکنن تلطیف .3. 1. 5. 5
 «جاان » ةواژ کااربرد  شاوند،  مای  محساوب  وجهاه  تهدیادگر  درخواست و تقاضا که جاآن از
 در واژه ایان  کناد؛  تلطیاف  را تقاضاا  و بکاهاد  وجهاه  تهدید شد  از تواند می اسم همراه به

 باا  اویانساخن  توسا   یاا  بااال  قادر   با اويسخن توس  رسمینیمه و غیررسمی هاي بافت
 آن از اي زیرکاناه  شاکل  باه  تار پاایین  قادر   با افراد نی  گاهی. شود می استفاده برابر، قدر 
 هماراه  «جاان » کااربرد  گفت توانمی همچنین. کنندمی استفاده خود اهداف به رسیدن براي
 مثبات  ادب هااي اساتراتژي  از کاه  اسات  گاروه  درون هاویتی  نشاانارهاي  از اساتفاده  اسام، 
 .شودمی محسوب( چهارم استراتژي)
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 (ساله15 پسر،)B  ،(ساله50 مرد،) A بافت
:A بستم رو ماشین در ببین پایین برو ،«جان« علی. 
 (ساله B، 34) دایی از درخواست حال در(سالهB، 15خواهرزاده) A: بافت

:A دوستت؟ ةخون بیام باها  منم «جون»دایی 
 

  تنهایی به «جان». 2. 5. 5
 احساسات ابراز .1. 2. 5. 5

 عباارا   و واژگاان  باا  و مختلاف  طرق به را خود عواطف و احساسا  مختلف هاي فرهن 
 عناوان  باه  آن از زباناان  فارسای  کاه  هاسات  واژه ایان  از یکای  «جان». دهند می بروز متفاوتی
 در زناان  توسا   غالبااً  و کنناد  مای  اساتفاده  خاود  هیجاناا   و احساساا   اباراز  براي اب اري
 باا  صاحبت  در واژه ایان  نماود  باارزترین  .شود می استفاده رسمینیمه یا غیررسمی هاي بافت
 .شود می دیده کودکان
 .است اصوا  ایجاد و خود با کردن بازي حال در اي ماهه 9 کودك: بافت
 !ع ی م «جان» ،«جان»: مادر
 

 همدردی .2. 2. 5. 5
 کااردن دل و  درد گفتااري  رخاداد  جاواب  در همادردي  عنااوان باه  نیا   گااهی  «جاان » ةواژ

 و کناد  مای  همادردي  اباراز  گویناده  باا  «جان» ةواژ کاربرد با دفر واقع در و آید می دیاران
 ترتیاب  بادین  و اسات  پذیرفته و کرده درك را او شنونده که شود می القا گوینده به طور این
 .شود  می تقویت مثبتش ةوجه

 بیمارساتان  در و کارده  ساختی  تصاادف  دختار   کاه  کناد  می تعریف B براي A: بافت
 .است بستري
:A اومد در اشکم که کرد ناله صبح تا دخترم دیشب قدر این. 
B :ع ی م ،«جان»! آخی. 
 
 

 

 
 

 پرسش .3. 2. 5. 5
 ایان  کناد،  تکارار  را ا  گفتاه  تاا  خواهاد  مای  او از و نشانیده  را گوینده  سخن شنونده وقتی
 مختص و گیرد می خود به نی  پرسشی لحن که کند می بیان «جان» ةواژ با را تکرار تقاضاي
 در واژه ایاان کاااربرد کااه اساات ذکاار قاباال. باالساات همبسااتای بااا و غیررساامی هاااي بافاات
 .شود تعبیر سوء است ممکن رسمی هاي بافت

 .شود می آشپ خانه وارد( A همسر) B آشپ ي، حال در A: بافت
:B داریم؟ چی ناهار 
:A «جان؟» 
:B داریم؟ چی ناهار گم می 
 

 اعتراض و تعجب نشان. 4. 2. 5. 5
 آن از منظاور  البتاه  کاه  آیاد  مای  پرسشای  صاور   باه  هاا  گفته بعضی جواب در «جان» ةواژ

 صاداي  کشایدگی  باا  و طریاق  این از را خود اعتراض یا تعجب شنونده بلکه نیست، پرسش
 نشاان  نیا   را گویناده  ساخن  باودن  غیرمنتظاره  طریاق  ایان  باه  و کناد  می بیان «جان» در «آ»
 .کنند می استفاده شیوه این از نوجوانان و جوانان غالباً که رسد می نظر به و دهد می

A (20ساله )براي جریانی تعریف حال در B (ساله28 دوستش) 
:A ،خریدن در دو کوپه یه تولد  برا اینا ندا مامان. 
:B «؟«جان 
:A ،دیاه جورین این مردم بله. 
 .است تعجب ةدهند نشان «جان» ةواژ بافت این در
 (سالهA، 17 برادر) B( ساله25 زن،) A: بافت

:A کنی جارو رو خونه ةهم باید تو امروز گفت مامان. 
:B «؟«جان 
:A ،با  زود بله. 
که همراه باا کشایدگی    است اعتراضی بافت این در «جان» نقش پیداست که طور همان

 باشد.صدا و تغییرآهن  می
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 پرسش .3. 2. 5. 5
 ایان  کناد،  تکارار  را ا  گفتاه  تاا  خواهاد  مای  او از و نشانیده  را گوینده  سخن شنونده وقتی
 مختص و گیرد می خود به نی  پرسشی لحن که کند می بیان «جان» ةواژ با را تکرار تقاضاي
 در واژه ایاان کاااربرد کااه اساات ذکاار قاباال. باالساات همبسااتای بااا و غیررساامی هاااي بافاات
 .شود تعبیر سوء است ممکن رسمی هاي بافت

 .شود می آشپ خانه وارد( A همسر) B آشپ ي، حال در A: بافت
:B داریم؟ چی ناهار 
:A «جان؟» 
:B داریم؟ چی ناهار گم می 
 

 اعتراض و تعجب نشان. 4. 2. 5. 5
 آن از منظاور  البتاه  کاه  آیاد  مای  پرسشای  صاور   باه  هاا  گفته بعضی جواب در «جان» ةواژ

 صاداي  کشایدگی  باا  و طریاق  این از را خود اعتراض یا تعجب شنونده بلکه نیست، پرسش
 نشاان  نیا   را گویناده  ساخن  باودن  غیرمنتظاره  طریاق  ایان  باه  و کناد  می بیان «جان» در «آ»
 .کنند می استفاده شیوه این از نوجوانان و جوانان غالباً که رسد می نظر به و دهد می

A (20ساله )براي جریانی تعریف حال در B (ساله28 دوستش) 
:A ،خریدن در دو کوپه یه تولد  برا اینا ندا مامان. 
:B «؟«جان 
:A ،دیاه جورین این مردم بله. 
 .است تعجب ةدهند نشان «جان» ةواژ بافت این در
 (سالهA، 17 برادر) B( ساله25 زن،) A: بافت

:A کنی جارو رو خونه ةهم باید تو امروز گفت مامان. 
:B «؟«جان 
:A ،با  زود بله. 
که همراه باا کشایدگی    است اعتراضی بافت این در «جان» نقش پیداست که طور همان

 باشد.صدا و تغییرآهن  می
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 بندی جمع. 6
شااده در کاادام یااک از   هااا و عبااارا  ذکر  کااه هریااک از واژه  خااواهیم دیااد در ادامااه 
 قرار می گیرد. هاي ادب براون و لوینسون استراتژي

 
 «دارین اختیار» .1. 6

 ساه  هار  کاه  اسات  کاارکرد  ساه  داراي «داریان / داریاد  اختیاار » عبار  زیر، جدول مطابق
 وجهاه  تقویات  و احتارام  دادن نشاان  براي بلکه نیستند، وجهه ةتهدیدکنند تنها نه نی  کارکرد
 وجهاه  تهدیاد  کانش  مبنااي  بار  هاا  استراتژي که  جدول این در لذا روند، می کار به مخاطب
 .گیرند نمی جاي هستند،

 
 «دارین اختیار» کارکردهاي :1جدول 

 بافت کارکردها
 استراتژي
 مستقیم

 ادب
 مثبت

 ادب
 منفی

 استراتژي
 غیرمستقیم

 و اختیااار دادن و گاارفتن اجااازه
 کسی به کاري انجام اجازه

 - - - - هابافت همه

 تعریف گفتار کنش به پاسخ در
 و رسمی

 رسمی نیمه
- - - - 

 تعارف به پاسخ در
 و رسمی

 رسمی نیمه
- - - - 

                               
  «تون اجازه با» .2. 6

 ساه  مختلاف،  هااي بافات  در «تاون  اجاازه  باا » شود، می مشاهدهدر جدول زیر  که طور همان
 وجهاه  ةکنناد تقویات  که است، دیاران به احترام ةنشان اول کارکرد که دارد عمده کارکرد

 لاذا  باشاد  وجهاه  ةتهدیدکنناد  اسات  ممکن ها بافت برخی در خداحافظی کارکرد. باشدمی
 باراي  افاراد  و اسات  وجهاه  ةکنناد تهدید تقاضا، کارکرد. شودمی بیان غیرمستقیم صور  به

 کاه  دهناد  کااهش  را تحمیال  ةدرجا  تا برند می کار به را «تون اجازه با» ترکیب آن، تلطیف
 .است منفی ادب استراتژي یک

 

 
 

 «توناجازه با» کارکردهاي :2 جدول

 بافت کارکردها
 استراتژي
 مستقیم

 ادب
 مثبت

 منفی ادب
 استراتژي
 غیرمستقیم

 گرفتن اجازه
 ةهم
 ها بافت

- - - - 

 یا تعامل اتمام
 خداحافظی

 - - رسمی
 طاااور  باااه ) اول اساااتراتژي
 (باشید غیرمستقیم قراردادي

- 

 - - رسمی تقاضا کنندة تلطیف
 کاااهش) چهااارم اسااتراتژي

 (تحمیل ةدرج
- 

 
  «اهللشاءان». 3. 6

 میاان  ایان  از که دارد متفاو  کارکرد 4 مختلف هايبافت در ترکیب این ،زیر جدول طبق
 انجاام  باراي  افاراد  کاه  شوند می محسوب وجهه تهدید هاي کنش از نفرین و امتنا  کارکرد

 «اهلل شاء ان» کارکردهاي دیار .کنند می استفاده مستقیم استراتژي و منفی ادب  استراتژي از آنها
 .باشند می او ةوجه کنندة تقویت نهایت در و مخاطب به دادن اهمیت و توجه ةنشان

 
 «شاءاهللان» کارکردهاي :3جدول

 بافت کارکردها
 استراتژي
 مستقیم

 ادب
 مثبت

 منفی ادب
 استراتژي

 مستقیم غیر
 کااانش باااا هماااراه
 پرسی احوال گفتار

 ةهم
 هابافت

- - - - 

 امتنا  کنندة تلطیف
 ةهم
 هابافت

- - 
 طاااور باااه) اول اساااتراتژي
 غیرمساااااتقیم قاااااراردادي

 (باشید
- 

 نفرین و دعا
 ةهم
 هابافت

 استراتژي
 مستقیم

- - - 

 دادن دلداري
 ةهم
 هابافت

- - - - 
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 «توناجازه با» کارکردهاي :2 جدول

 بافت کارکردها
 استراتژي
 مستقیم

 ادب
 مثبت

 منفی ادب
 استراتژي
 غیرمستقیم

 گرفتن اجازه
 ةهم
 ها بافت

- - - - 

 یا تعامل اتمام
 خداحافظی

 - - رسمی
 طاااور  باااه ) اول اساااتراتژي
 (باشید غیرمستقیم قراردادي

- 

 - - رسمی تقاضا کنندة تلطیف
 کاااهش) چهااارم اسااتراتژي

 (تحمیل ةدرج
- 

 
  «اهللشاءان». 3. 6

 میاان  ایان  از که دارد متفاو  کارکرد 4 مختلف هايبافت در ترکیب این ،زیر جدول طبق
 انجاام  باراي  افاراد  کاه  شوند می محسوب وجهه تهدید هاي کنش از نفرین و امتنا  کارکرد

 «اهلل شاء ان» کارکردهاي دیار .کنند می استفاده مستقیم استراتژي و منفی ادب  استراتژي از آنها
 .باشند می او ةوجه کنندة تقویت نهایت در و مخاطب به دادن اهمیت و توجه ةنشان

 
 «شاءاهللان» کارکردهاي :3جدول

 بافت کارکردها
 استراتژي
 مستقیم

 ادب
 مثبت

 منفی ادب
 استراتژي

 مستقیم غیر
 کااانش باااا هماااراه
 پرسی احوال گفتار

 ةهم
 هابافت

- - - - 

 امتنا  کنندة تلطیف
 ةهم
 هابافت

- - 
 طاااور باااه) اول اساااتراتژي
 غیرمساااااتقیم قاااااراردادي

 (باشید
- 

 نفرین و دعا
 ةهم
 هابافت

 استراتژي
 مستقیم

- - - 

 دادن دلداري
 ةهم
 هابافت

- - - - 
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 «بفرمایید». 4. 6
 6 چاون  کاه  اسات  مختلاف  هااي بافات  در کاارکرد  7 داراي «بفرماییاد » زیار  جادول  طبق

 روناد،  مای  کاار  باه  مخاطاب  باه  تحمیال  و( ...بخاور،   بیا،) امري حالت در آن اول کارکرد
 برناد  می کار به را فعل این آمی  احترام شکل افراد لذا باشند، وجهه ةتهدیدکنند است ممکن

 هااي  اساتراتژي  وجا   نیا   فعال  ایان  سارزنش  کارکرد. است منفی ادب هاي استراتژي از که
   باشد.می غیرمستقیم

 
 «بفرمایید»کارکردهاي  :4جدول 

 بافت کارکردها
 استراتژي
 مستقیم

 ادب
 مثبت

 منفی ادب
 استراتژي
 غیرمستقیم

 کسی چه
 (کیه)

 - (شوید قائل احترام) پنجم استراتژي - - رسمی

 امر) گفتن
 (کردن

 - (شوید قائل احترام) پنجم استراتژي - - رسمی
 

 یا داخل
 شدن خارج

 - (شوید قائل احترام) پنجم استراتژي - - رسمی

 خوردن
/ رسمی

 رسمی نیمه
 - (شوید قائل احترام) پنجم استراتژي - -

 برداشتن
/ رسمی

 رسمی نیمه
 - (شوید قائل احترام) پنجم استراتژي - -

 - (شوید قائل احترام) پنجم استراتژي - - رسمی نشستن

 خدمت ةارائ
 هدیه یا

 - (شوید قائل احترام) پنجم استراتژي - - -

 - - - غیررسمی سرزنش
 هشتم

 (گو کنایه)
 (باشید

 

 
 

   «جانم/جان». 5. 6
 غیررسامی  بافات  خا  معموالً که دارد مختلف هايبافت در کارکرد 6 «جانم/جان»  ةواژ
 براي افراد که اند وجهه ةتهدیدکنند اعتراض و تعجب دادن نشان و تقاضا کارکرد دو. است
 ةتنهاا تهدیدکنناد   ناه  کارکردهاا  دیاار . کنناد  مای  استفاده مثبت ادب  استراتژي از هاآن انجام

 مثبات  وجهاة  کنندة تقویت توجه و احترام به مخاطب هستند درنتیجه ةوجهه نیستند بلکه نشان
 .شوند محسوب می افراد

 «جانم/جان»کارکردهاي  :5جدول 

 بافت کارکردها
 استراتژي
 مستقیم

 مثبت ادب
 ادب
 منفی

 استراتژي
 غیرمستقیم

 - - - - غیررسمی وهمبستای صمیمیت
 - - - - رسمی نیمه رسمیت حدودي تا و احترام

 تقاضا کنندة تلطیف اب ار
/ رسمی نیمه

 غیررسمی
- 

 چهااارم اسااتراتژي
 از اساااااااااااتفاده)

 نشااااااااااانارهاي
 (گروهدرونهویتی

- - 

 - - - - غیررسمی احساسا  ابراز

 پرسش
 /غیررسمی
 رسمی نیمه

- - - - 

 - غیررسمی اعتراض و تعجب نشان
 هشتم استراتژي
 (طن )

- - 

 
 گیرینتیجه. 7
 لوینساون  و باراون  ادب ةنظریا  در زیار  هااي محادودیت  ةدهناد نشاان  تحقیاق  ایان  هاي  یافته
 .باشند می( 1987)

 لوینساون  و باراون  ةوجها  تهدیادي  هااي  کانش  تلطیاف  باا  تنهاا  را ادب تاوان  نمی .1
 اسات  اي گساترده  و پیچیاده  ةپدیاد  ادب که چرا کرد، بررسی و توصیف( 1987)
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 از اسااتفاده و گیاارد برماای در را هاااانسااان زناادگی هاااي جنبااه از بساایاري کااه
 بخشای  تنهاا  وجهه، تهدید کنش انجام هناام لوینسون و براون ادب هاي استراتژي

 .  شود می محسوب ادب از
 ارتبااط  در فق  را خود منفی و مثبت ادب هاياستراتژي( 1987) لوینسون و براون .2

-اساتراتژي  این کهحالی در کنند،می تعریف وجهه ةتهدیدکنند هايکنش انجام با

 کاارایی  نیا   مؤررتر ارتباط و وجهه تقویت براي وجهه تهدید کنش انجام بدون ها
 .دارند بسیاري

 و باراون  که است گوینده منظور و معنا انتقال در مؤرر عامل یک گفتار در آهن  .3
 آهنا   و لحان  باه  توجاه  باا  شانونده  واقاع  در اناد؛ نکرده اياشاره آن به لوینسون
 گفتاار  در را طنا   و واقعای  تعاارف  سارزنش،  مانناد  هاایی کنش کالم، در گوینده
 .  کندمی درك گوینده

 
 هاا  داده تحلیال  از نیا   دیااري  نتاایج  شاد،  اشااره  هاآن به باال در که هایییافته بر عالوه

 :شود می اشاره آنها از مورد چند به اینجا در که است آمده دست به
 وجهاه  تهدید هاي کنش انجام هناام فق  فارسی زبان در مؤدبانه عبارا  و ها واژه .1

 احتارام  و توجاه  کنناد  مای  ساعی  همواره زبان فارسی سخناویان روند. نمی کار به
 .کنند برقرار ارتباط ایشان با آنها، ةوجه تقویت با و داده نشان مخاطب به را خود

 . روند می کار به رسمینیمه یا رسمی هايبافت در مؤدبانه عبارا  و ها واژه بیشتر .2
-باه  ؛دارد مؤدباناه  عباارا   و  ها واژه بودن مؤدبانه( غیر) تعبیر در مهمی نقش بافت .3

 سرزشای  کاارکرد  گاهی و ندارد تشکر کارکرد همیشه «ممنون» ةواژ مثال عنوان
 .است وجهه ةکنندتهدید که یابد می
-باه  تاوان نمای  و نیست محدود مذکور هايبافت به تنها ذکرشده هايواژه کاربرد .4

 ایان  از بعضای  سخناویان، برخی است ممکن. شد قائل هاآن براي مرزي طوردقیق
 صامیمی  و غیررسامی  بافت یک در است، آمده رسمی هايبافت در که را هاواژه

 

 
 

 گفتااو  در را «دارین اختیار» ،«بفرمایید» خانواده فرزندان گاهی مثالً. برند کار به
 . برند می کار به والدینشان با

 از وجهااه تهدیااد کاانش انجااام بااراي رساامینیمااه یااا رساامی هااايبافاات بیشاتر  در .5
 غیررسامی  هااي بافات  در کاه درحاالی  شاود، می استفاده منفی ادب هاي استراتژي
 .شودمی گرفته کاربه مثبت ادب هاياستراتژي

 وجهاه،  تهدیدکنناده  هااي کانش  انجاام  هناام شده استفاده ادب استراتژي بیشترین .6
 منفای  ادب بود، شده اشاره نی  ترپیش که طورهمان. باشدمی منفی ادب استراتژي

 «عمال  آزادي داشتن براي او تمایل» و مخاطب منفی ةوجه از محافظت جهت در
 مطاابق  هاا داده این از حاصل ةنتیج. رود می کار به( 129: 1987 لوینسون و براون)
 مؤدباناه  رفتاار  قلاب  منفای  ادب » :گویناد مای  که است لوینسون و براون ادعاي با

 (.129: 1987) «است
 

 کاه  دارد وجاود  احتارام  و ادب از خاصای  شاکل  فارسی زبان در گفت باید کلی طوربه
 رعایات  ضامن  رودمای  انتظاار  افاراد  از و است همراه( متعارف حد در) تعارف زبان با غالباً
 فارسای  زباان  در واقاع  در. کنند تقویت را یکدیار ةوجه و گذاشته احترام یکدیار به ادب
                    ( 1987) لوینساااون و باااراون( FTA) وجهاااه تهدیاااد هاااايکااانش تلطیاااف باااا تنهاااا ادب

 وجهاه  تقویات  هااي کانش  ادب را باا   تعریاف،  ایان  مقابال  در توانمی و شود،نمی تعریف
(FEA)1   غیرزباانی  و زباانی  هااي کنش برخی انجام با آن اساس بر افراد تعریف کرد کهنی 

 چاون  مؤدباناه  هااي واژه برخای  کاربرد با دیاران به توجه و فروتنی احترام، دادن نشان نظیر
 .دارند افراد ةوجه تقویت در سعی غیره و ،«بفرمایید» ، «اختیار دارین»

 
 منابع

 ةمجلا . «ایرانای  روزماره  زیست در تعارف». (1389) بهشت یکرانبمحمد و  یتق ی،ارمک آزاد
  .22 ةشمار. برگ هنر

<www.sid.ir.> 
                                                      
1 face enhancing act 
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