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 (07/05/1399تاريخ پذيرش:  ؛ 09/02/1399  تاريخ دريافت:

 چکیده
های دوگانه بر اند. انسان با اين تقابلاند و خط فکری و هیجانی او را رقم زدههای تقابلی از ديرباز در زندگی بشر وجود داشتهدوگانه 

ح کند. پرواضگیری دچار ترديد و بالتکلیفی میها وی را در تصمیمگذاریمسائل جهان هستی، برچسب ارزشی زده و اين برچسب
ناپذير فرهنگ است که اين تفکر نسل به نسل به افراد منتقل شده و در فرهنگ افراد انعکاس يافته است. ازآنجاکه زبان بخش جدايی

توان به تفکرات و باورهای ارزشی آنان پی برد. بنابراين، در پژوهش های  زبان + فرهنگ( مردم يک جامعه میاست، با بررسی زباهنگ
در « شدگیبالتکلیف»(، به کنکاش زباهنگ 1967هايمز   SPEAKINGهای هشتگانة الگوی با استفاده از بخشحاضر نگارندگان، 

موقعیت  712منظور از مجموع اند. بدين، پرداختهکار رفته به« عبارات تقابلی دوگانه»ها هايی از زبان فارسی که در آنگفتمان
ی هدفمند و از مشاهدة گیرها عبارات دوگانة تقابلی به کار رفته بودند، با روش نمونهگفتار طبیعی که در آنپاره 317گفتمانی، 
 15نفر( در بازة سنی  97نفر( و مرد   115های عمومی و خصوصی از گويشوران زن  های مکالمات شفاهی افراد در مکانموقعیت

دار، پزشک ارشد و دکترا(، شغل  دانشجو، کارمند، آزاد، استاد، خانهسال و با سطح تحصیالت  ديپلم، کارشناسی، کارشناسی 74تا 
صورت کیفی دس( و شرايط اجتماعی  پايین، متوسط و باال( استان خراسان رضوی  شهرستان مشهد( گردآوری شدند و به و مهن

دهد که ايرانیان به اهدا  متفاوتی مانند نازکردن و توصیفی در پرتو الگوی هايمز مورد تحلیل قرار گرفتند. نتايج پژوهش نشان می
گريزی، اجتناب از اعالم نظر مخالف، نیافتن صورت مستقیم، مسیولیت پرهیز از ابراز نظر بهدادن عدم اطمینان، و خجالت، نشان

دادن گرفتاری ذهنی، دوری از استرس و نگرانی، نداشتن اطالعات کافی و عدم پاسخی مشخص برای تصمیم، دفاع از خود، نشان
کنند. بسامد عمومی/ خصوصی، رسمی/ غیررسمی استفاده میهای آگاهی، جلوگیری از سوءتفاهم و تعار  اين زباهنگ را در بافت

دهد که دراصل تمايلی به ماندن در بالتکلیفی، تعلیق و گريزی باالی آنان را نشان میباالی اين زباهنگ در فرهنگ ايرانیان ابهام
نظرات جمع را مهم بدانند. بنابراين،  شوند،که مردد میشود افراد در زمانیگرايی جامعة ايران سبب میابهام ندارند و ويژگی جمع

شان گیری به ياریطور مستقیم يا غیرمستقیم در تصمیم کنند تا مخاطبشان بهبالتکلیفی خود را با عبارات تقابلی دوگانه ابراز می
 بیايد و آنان را با اعالم نظر خود از بالتکلیفی نجات دهد. 

 .شزگگهییمز،رد  کل فر SPEAKINGشلگویرریدیهیگ،رعبیوش ر قیدلگراآگی ت،: هاکلیدواژه
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 . مقدمه1

ريشه در باورهای کهن بشر دارد و از ديرباز در ذهن، انديشه و  1دوگانه هایتقابل

ها های گوناگون تجلی يافته است. منظور از اين تقابلباورهای آدمیان به شیوه

عبارات زوجی هستند که يکی از آنان دارای بار ارزشی مثبت و يکی از آنان دارای 

اعتقاد به اضداد هستند.  دهندة تفکربار ارزشی منفی است و درکنار يکديگر نشان

های متفاوت از زمان آفرينش خلقت، بشر بر اين اعتقاد بوده است که پايه در دوران

است. نمود واضح و کهن اين « خیر و شر»و اساس جهان کشمکش و تضاد میان 

عنوان به« قابیل»و « خوبی و خیر»عنوان نماد به« هابیل»توان در نبرد تقابل را می

مشاهده کرد. در آيات قرآن نیز تقابل خیر و شر، بهشت و جهنم، « شر بدی و»نماد 

توان دهندة تفکر دوقطبی است و میشود که نشاننور و ظلمت و غیره مشاهده می

 شناخت طريق از خدا حتی و طبیعت انسان، به اين تبیین دست يافت که شناخت

 پاية بر طبیعت جهانگذارد که است. اين اصل اعتقاد را بر اين می میسر اضداد

 طبیعت از بخشی انسان چون و است شده گذاریپايه( اربعه عناصر  متضاد عناصر

 .(1391است  ابراهیمی،  حاکم او بر تضاد اصل لذا است،

های دوگانه در نظر توان آن را سرآغاز تقابلکه می« خیر و شر»تقابل میان 

نمود بسیاری دارد و نمونة آن را گرفت، در اساطیر ايرانی و عقايد اوستايی نیز 

های توان در تنازع و نبرد میان اهورامزدا و اهريمن مشاهده کرد. اين تقابلمی

دارد که جهان را به دو بخش  زروانی آيین ريشه در و ايرانی فلسفی دوگانه، در باور

(. ردپای 1395اهورايی و اهريمنی تقسیم کرده است  روحانی و عنايتی قاديکاليی، 

توان در دورة کالسیک، در نظريات متافیزيکی ارسطو آنگاه های دوگانه را میتقابل

دهد، مشاهده کرد. وی در اين تقابل که فرهنگ را در تقابل با طبیعت قرار می
                                                           

1. binary opposition  
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هايی مانند صورت ـ ماده، فعال ـ منفعل، وجود ـ عدم، وحدت و کثرت، عبارت

که حضور يکی بر غیاب ديگری  شوندطبیعی ـ غیرطبیعی توسط وی استفاده می

 (.Chandler, 2007  داللت دارد

بشر  جمعی ذهن کارکردهای ترينتوان گفت يکی از مهمکلی، میطور به

های دوگانه است که بشر برای درک و شناخت دنیای پیرامون خود از اين تقابل

و  1برد. بنابراين، اين اعتقادات در دورة ساختارگرايیها بهره میتقابل

اوج گرفته است و در اين مکاتب اعتقاد بر اين است با بررسی  2پساساختارگرايی

توان به ساختار تفکر انسان نیز پی برد و ساختار ها و تضادهای دوبُنی میتقابل

 (. 1382نژاد، ذهنی، نظريات و عقايد آنان را بررسی نمود  پارسی

دوگانه از چنان قدرتی  هایشود، اعتقاد به تقابلهمانگونه که مشاهده می

های متفاوت از تفکرات برخوردار است که از ابتدای آفرينش آدم تاکنون، در دوره

قابل توجه وی بوده است و در فرهنگ مردم جامعه نیز انعکاس يافته است. چنانچه 

، فرهنگ مردم جامعه را بررسی کنیم، 3شناسیشناسی و مردمبخواهیم از ديدگاه قوم

کند، زيرا و تفکرات آنان ما را به شناسايی اين فرهنگ نزديک میتصورات جمعی 

ها، باورها، درک، استنباط، فرهنگ مردم يک جامعه رابطة مستقیمی با ارزش

ها وجوه گیری اعضای يک جامعه دارد که عموماً در آنهای تفکر و تصمیمشیوه

تنیدة فرهنگ م(. ازآنجاکه زبان بخش دره1393اشتراک دارند  جعفری و مقیمی، 

که  انگاشت ناپذيريیجدا دو جزء توانیزبان و فرهنگ را م(، Lado, 1964است  

 & Richards  بگذارند یرتأث یزافراد ن رو رفتا یانب یوةش ی،عادات ذهن بر توانندیم

Schmitt, 2002های واژگانی (. بنابراين، پرواضح است که اعتقاد ديرينه به تقابل
                                                           

1. structuralism 

2. post-structuralism 

3. ethnography 
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دهندة فرهنگ مردمی است که آن را در کالم و زبان خود بر تفکر، نشان  افزون

 کنند. استفاده می

درنظر موجود در فرهنگ  یمحصول تعامالت، باورها و رفتارها را زبانچنانچه 

حامل  یقطعات زبان یبررس يقاز طرتوان یم، (2012 ی،و قهار قدمیش پبگیريم 

یز دست يافت ن و تفکر آنان رهنگ حاکم بر آن جامعهف ، بهجامعه یاطالعات فرهنگ

بنابراين، موشکافی و تدقیق در عباراتی که حاوی . قدم و ابراهیمی، زيرچاپ( پیش

های فرهنگی و تواند اطالعات جامعی دربارة ظرافتهای واژگانی هستند، میتقابل

کنند، ستفاده میای که آنان را در مکالمات روزمرة خود زياد اتفکرات مردم جامعه

پوراصفهانی و فیروزيان  قدم، فیروزياندر اختیار پژوهشگران قرار دهد  پیش

« زبان» ةدو واژ یببا ترک( 49: 1391م  قدپیشراستا، (. دراين1399پوراصفهانی، 

وی . ه استرا ارائه داد« فرهنگ در زبان»يعنی « 1زباهنگ»، مفهوم «فرهنگ»و 

های يک زبان ساختارها و عباراتی هستند که با تأکید بر رابطة معتقد است زباهنگ

دهند دوسوية میان زبان و فرهنگ، نما و شمای فرهنگی مردم جامعه را نشان می

تحلیل توان به فرهنگ مستتر در آن زبان دست يافت. بنابراين، و با بررسی آنها می

 آشکار سازد هستند، فرهنگی را که در زبان نهانتواند الگوهای رفتاری هنگ میزبا

 هموار سازد 2فرهنگیتواند راه را برای بهشناسايی الگوهای رفتاری فرهنگی می و

 .قدم و همکاران، زيرچاپ( پیش

نظر های دوگانه و تأثیر آنان در زبان و فرهنگ ايرانیان، بهعطف به اهمیت تقابل

دهد و رانی افراد را در موقعیت بالتکلیفی قرار میها در فرهنگ ايرسد اين تقابلمی

گیری خود مردد هستند و دهند که در تصمیمافراد با استفاده از آن نشان می

                                                           

1. cultuling 

2. euculturing 
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رو، نگارندگان در ها راهکار تفکرات آنان است. ازاينيک از اين تقابل دانند کدامنمی

قابلی  هستند، پژوهش حاضر به منظور تبیین بیشتر جمالتی که حاوی  عبارات ت

( معرفی 1967  2هايمز SPEAKINGرا در پرتو الگوی « 1شدگیزباهنگ بالتکلیف»

دهند تا مشخص های دوگانه را از منظر اجتماعی مدنظر قرار میکنند و تقابلمی

مکانی، توسط شود عبارات تقابلی در اين زباهنگ بیشتر در چه موقعیت زمانی ـ 

کاربردن عبارات کنند با بهاين افراد چگونه تالش میشود و چه افرادی استفاده می

توان تقابلی میزان بالتکلیفی خود را نسبت به موضوعی نشان دهند. پس از آن می

کنندگان، ابزار مورداستفادة آنان، لحن کالمی و های اين شرکتبا بررسی گفته

تحلیل کرد و به  قوانین و نوع گفتمان آنان را در هنگام استفاده از عبارات تقابلی

 بررسی جامعی دربارة اين قطعة زبانی دست يافت.  

 

 پیشینة پژوهش .2

شناسی، ادبیات، هنر و شناسی، نشانههای متفاوت زبانهای دوگانه در حوزهتقابل

صورت غیره نمود بسیار زيادی داشته است که به ذکر به تعدادی از اين موارد به

 شود: نمونه اشاره می

های دوگانه در آثار شاعران شناسی تقابلدر حوزة زبان و ادبیات فارسی و زبان

اند که از طريق اند و پژوهشگران زيادی تالش کردهزيادی مورد بررسی قرار گرفته

عنوان نمونه، رضوانیان ها به سیر خطی تفکر آنان دست يابند. بهبررسی اين تقابل

های دوگانه مورد بررسی قرار داده ظرية تقابل( گلستان سعدی را بر اساس ن1388 

                                                           

1. the cultuling of liminality 

2. Hymes 
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ها در آثار سعدی، بويژه گلستان، و به اين نتیجه دست يافته است که اين تقابل

 اند.شناسانه و فلسفی دارند که بر تفکر سعدی اثر گذاشتهکارکرد زيبايی

رد شناسی ساختارگرا، رويک( نیز با استفاده از روش نشانه1393آلگونه جونقانی   

ی دوگانه بررسی کرده است. نتايج پژوهش وی نشان هاسنايی را نسبت به تقابل

های تقابل دارد و با ای به قطبهای خود، نگرش ويژهدهد که سنايی در گفتمانمی

نمونه، در رويکردی عنوان ها ننگريسته است. بهديدگاه ثابتی نسبت به اين تقابل

حیت داده است که دارای بار ارزشی منفی است. ساختارشکنانه معموالً به قطبی ارج

توان به تفکر و نگرش شاعر نیز ها در هر گفتمان میبنابراين، با بررسی اين تقابل

 دست يافت. 

ها در ديوان ( با بررسی اين تقابل1393ای ديگری فاضلی و پژهان  در مطالعه

تند. آنان معتقدند های دوگانه ثابت نیسحافظ به اين نتیجه دست يافتند که قطب

 دهدمی رخ غايت و جهت نسبت، رويکردِ  سه با حافظ ديوان در هاتقابل از فراروی

شود می آن ظاهر نه و اين نه آن، هم و اين هم ها،ارزش کردنواژگون شکل سه و به

 . دارد ديوان او در بیشتری کاربرد اوّل که دومورد

های واژگانی شعر رضوی شاعران (، به تحلیل تقابل1397زاده و شاهرخی  بیگ

اند و معتقدند شاعران آيینی برای آفرينش موضوعات، دفاع مقدس پرداخته

های متقابل در شگردهايی از عاطفه و خیال را در يک ساختار زبانی براساس زوج

زبان نمود يافته است. نتايج  اند که در سطح واژگانی و ادبیهای خود آفريدهسروده

های رضوی شاعران دفاع های متقابل در سرودهدهد که جفتپژوهش آنان نشان می

 مقدس برای تبیین جمع اضداد در شخصیت متعالی امام رضا  ع( است. 

شده نتیجه بر آن است که شود، در تمامی آثار بررسیکه مشاهده میهمانگونه

دهد. الزم به ذکر است در ر يا نويسنده را نشان میهای واژگانی تفکر شاعتقابل
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دهند پژوهش مستقلی های موردنظر بالتکلیفی فرد را نشان میکه تقابلزمینة اين

ها و يا بررسی صورت نگرفته است و پژوهشگران تنها به بررسی توصیفی اين تقابل

های هشاند و اين امر وجه تمايز پژوبسامدی آنان در آثار متعدد پرداخته

 گرفته با پژوهش حاضر است. صورت

 

 چارچوب نظری پژوهش .3

 . زباهنگ 3-1

گیری هويت و موجوديت آن جامعه و حرکت به سوی فرهنگ يک جامعه، در شکل

کند. بنابراين، برای تحقق پیشرفت و اعتال يا انحطاط آن نقش قابل توجهی ايفا می

های گسترش يابد. يکی از راهتوسعة جامعه، ضرورت دارد که فرهنگ آن توسعه 

قدم و ابراهیمی، های آن جامعه است  پیشتوسعة فرهنگی در جوامع، شناخت ارزش

 زيرچاپ(.

های گوناگون علم نظر مباحث حوزهارتباط میان زبان و فرهنگ، همواره مطمح 

( 1956  1شده توسط توسط سپیر ـ ور بوده است. اين ارتباط در فرضیة مطرح

یق مورد بررسی قرار گرفته است و آنان اذعان دارند رابطة تنگانگی میان صورت دقبه

 اثر افراد فکر طرز بر زبان طريق از زبان و فرهنگ يک ملت وجود دارد و فرهنگ

ناپذير در نظر گرفت توان دو جزء جدايیمنظر، زبان و فرهنگ را میازاين .گذاردمی

 Resager, 2006توان توانند بر عادات ذهنی افراد تأثیر بگذارند. درواقع، می( که می

گیرد و هر فرهنگی نیز در مرکز گفت هر زبانی در بافت فرهنگی خاصی شکل می

( و زبان ابزاری 1397خود زبان طبیعی را دربرگرفته است  پیر، اکبری و پارسايی، 

                                                           

1. Sapir-Whorf 
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بنابراين، با  .(Armstrong, 2005رود  شمار میبرای انعکاس مفاهیم فرهنگی به

( مفهوم زباهنگ را مطرح 1391قدم  توجه به رابطة میان زبان و فرهنگ، پیش

های زبانی که توسط افراد مختلف جامعه استفاده کرده و اذعان دارد با بررسی گونه

 کاویفرهنگ»توان به واکاوی فرهنگ مردم آن جامعه پرداخت و آن را شود، میمی

هر جامعه در  3و ترجیحات فرهنگی 2های فرهنگیکه ارزشد. از آنجايینامی« 1زبان

(، با بررسی گفتار جامعة زبانی Wierzbica, 1991يابد  ها بروز میشیوة گفتار آن

ها اطالعات توان به تفکر حاکم بر آنان نیز دست يافت. بنابراين، زباهنگمی

 دهند.  جامعه در اختیار ما قرار میارزشمندی در مورد تفکر، زبان و فرهنگ افراد يک 

هايی مانند قسم (، زباهنگ1391قدم  پس از معرفی مفهوم زباهنگ توسط پیش

 قدم،یشپ  (، نفرين1394قدم و وحیدنیا، (، دعا  پیش1392قدم و عطاران،  پیش

ی، و نوروزکرمانشاه قدمیشپ(، لقب حاجی  1393ی، اصفهانپوریروزيان و ف یدنیاوح

یروزيان و ف قدمیشپ  دانم(، نمی1395، و عطاران قدم، قسمت  پیش(1394

فارانی، پوراصفهانی و طباطبائیقدم، فیروزيان (، ناز  پیش1396ی، اصفهانپور

یروزيان ف پوراصفهانی وقدم، فیروزيان یشپ  گريزیمحوری و شادی(، مرگ1396

هايمز مورد تحلیل قرار گرفتند،  SPEAKINGبراساس الگوی  (1399پوراصفهانی،

دست توان اطالعات جامعی دربارة هر زباهنگ بهراحتی میزيرا براساس اين الگو به

آورد و از قبال آن به زبان، تفکر و فرهنگ مردم يک جامعه دست يافت. بنابراين، 

 نگارندگان در ادامه به معرفی اين الگو خواهند پرداخت. 

 

                                                           

1. culturology of language 

2. cultural values 

3. cultural priorities 
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   SPEAKING. الگوی 2 ـ 3

ناپذيری شناسی است که بر ايدة جدايیيکی از مفاهیم مهم جامعه 4نگاری ارتباطقوم

اجتماعی مدنظر  5فرهنگ و ارتباطات استوار است و رفتارهای زبانی افراد را در بافت

(، زبان را  1972منظر، هايمز  قدم و همکاران، زيرچاپ(. از ايندهد  پیشقرار می

گیرد و که در بافت اجتماعی مورد استفاده قرار میداند موضوعی فرهنگی می

رو، بینی، تفکرات و چگونگی خِردورزی آنان است. ازاينها، جهاندربردارندة ارزش

 کند. را مطرح می 1با تکیه بر اين ارتباط، نظرية توانش ارتباطی

آن  افتد و معنای زبانیدر نظر هايمز، کالم در بافت اجتماعی و فرهنگی اتفاق می

(. بنابراين، Johnstone, B., & Marcellino, 2010کالم متأثر از چنین بافتی است  

برد و آيا لحن کار میاينکه فرد زبان خود را چگونه، کجا و در ارتباط با چه کسانی به

و نوع کالم او متناسب با بافت اجتماعی که در آن قرار دارد است يا خیر، از موضوعات 

منظر، واحد تحلیل زبان (. از اين Hymes, 1967ارتباطی است   موردبحث در توانش

، 1385زاده، بررسی شود  آقاگل 2«رويداد گفتاری»فراتر از جمله است و بايد در قالب 

از نظر هايمز، منظور از رويداد (. »1396قدم و فیروزيان پوراصفهانی، نقل در پیش

« کنددر آن نقش بسزايی ايفا می گفتاری همان تعامل اجتماعی افراد است که زبان

سازد  رستمیان و طباطبائی، و قوانین حاکم بر تعامالت اجتماعی را مشخص می

بندی ( مجموعة اين عوامل را به هشت زيرمجموعه دسته1967(. هايمز  32: 1390

 شوند:نامیده می  SPEAKINGکند که به اختصار می

                                                           

1. communicative competence 

2. speech event 
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(، موقعیت را شرايط فیزيکی گفته 1972  2هايمز و گامپرز :)s( 1صحنه/موقعیت

( 2003  3کنند. ساويله ـ ترويکآن تعريف می« مکان»و « زمان»و رويداد شامل 

معتقد است که موقعیت نه تنها شامل موقعیت فیزيکی بلکه شامل زمان روز، 

های سال و هر ترتیبی که مرتبط با موقعیت و کنش باشد نیز است. هايمز فصل

آورد که شناختی به شمار میرا نیز يک موقعیت انتزاعی و روان (، صحنه2003 

صورت کلی، موقعیت دهد آيا يک رويداد مناسب بافت خود است يا خیر؟ بهنشان می

قدم توان به دو گروه عمومی/ رسمی و خصوصی/ غیررسمی تقسیم نمود  پیشرا می

 (.1396پوراصفهانی،  و فیروزيان

نظیر های شخصیتی کنندگان، شامل ويژگیهويت شرکت» :)P( 4کنندگانشرکت

(. Farah, 1998: 126«  سن، جنسیت، موقعیت اجتماعی و روابط میان افراد است

توانند نسبت به يکديگر کننده در يک گفتمان میبا توجه به اين عوامل، افراد شرکت

رابر و رسمی، تراز و صمیمی، ج: نابتراز و رسمی، ب: همدر چهار وضعیت الف: هم

 پواصفهانی و فیروزيان قدم، فیروزياند: نابرابر و صمیمی قرار بگیرند  پیش

 (.1399، پوراصفهانی

کنندگان در مکالمه، هر گفتمان نیز بر اهدا  شخصی شرکتافزون : )E( 5هدف

 ,Johnstone & Marcellino, 2010; Fasoldهد  فرهنگی متفاوتی را دربر دارد  

 اهدا  با توجه به شرايط مختلف، متغیرند.(. اين 1990

                                                           

1. scene/setting 

2. Gumperz & Hymes 

3. Saville-Troike 

4. participants 

5. end 
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اين ترتیب اطالعاتی را در مورد ترتیب گفتمان افرد ارائه  :)A( 1ترتیب عملکرد

 ,Hymes, 1974; Sarfo دهد و دربردارندة محتوا و چگونگی بیان گفته است می

 گیری از ترتیب آن، زمینه را برایکنندگان در يک گفتمان  با بهره( و شرکت2011

سازند که نقش/کارکرد در اين ترتیب حائز اهمیت است گیری آن گفتمان فراهم میشکل

 (.1399پوراصفهانی و فیروزيان پوراصفهانی، قدم و فیروزيان  پیش

کند (، لحن را شیوه و چگونگی بیان يک گفته تعريف می2010) 3واردا  :)K( 2لحن

طنزآلود، دوستانه، خصمانه، يا آمیز، تواند دلسردکننده، مهربان، طعنهکه می

های غیرکالمی  مانند تهديدآمیز و غیره باشد. استفاده از تنوع کالمی يا سرنخ

توانند نوع گفتمان را ( می4گیشناختی  مانند دمیدهای زبانچشمک( و يا ويژگی

(. الزم به ذکر است لحن با تغییر Saville-Troike, 2003برای ما روشن سازند  

 (.1394قدم و کرمانشاهی، تواند تغییر کند  پیشعوامل ديگر میهريک از 

گیرد که به گفتة ابزار گفتمان، چگونگی انتقال آن را در بر می: )I( 5ابزار گفتمان

 تواند شفاهی، نوشتاری، تلگرافی يا هر نوع ديگری باشد( اين ابزار می1967هايمز  

 Wardhaugh, 2010فتمان به دو دستة نوشتاری و گفتاری طورکلی، ابزار گ (، اما به

 (.1395قدم و عطاران، شود  پیشتقسیم می

قوانین گفتمان، هنجارها يا قواعد استاندارد اجتماعی ـ  :)N( 6قوانین گفتمان

  (.Farah, 1998 کشند تصوير می فرهنگی در جامعه را به

                                                           

1. act sequence 

2. key 

3. Wardhaugh 

4. aspiration 

5. instrumentalities  

6. norms of interaction and interpretation 
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داند که ها میای از ويژگی(، نوع گفتمان را مجموعه2000  2باومن :)G( 1نوع گفتمان

پواصفهانی و قدم، فیروزيان دهند  نقل در پیشچارچوب تولید گفتمان را شکل می

المثل، توان انواع گوناگونی نظیر شعر، ضربرو، می(. از اين1399پوراصفهانی،  فیروزيان

ای يک گفتمان در نظر گرفت معما، سخنرانی، اسطوره، داستان، گفتگو و مکالمه بر

(Hymes, 1974; Saville-Troike, 2003 .) 

 

 . روش تحقیق4

هايی از فرهنگ مردم ايران و اعتقادات منظور بررسی جنبهدر پژوهش حاضر، به

گفتارهای مربوط به زباهنگ آنان نسبت به عبارات تقابلی دوگانه، پاره

رسی و مطالعه قرار گرفتند تا صورت کیفی و توصیفی مورد برشدگی بهبالتکلیف

تفکرات، نگرش و فرهنگ جامعة ايرانی نسبت به اضداد و تفکرات دوگانه و کاربرد 

 آنان در مکالماتشان مشخص شود.

گفتارهای طبیعی هستند که در مدت زمان پاره 712های پژوهش حاضر داده

مشاهدة  گیری هدفمند و از( با روش نمونه1398ماه ماه  مهرماه تا بهمن 5

های عمومی و خصوصی از گويشوران های مکالمات شفاهی افراد در مکانموقعیت

سال و با سطح تحصیالت  74تا  15نفر( در بازة سنی  97نفر( و مرد   115زن  

ارشد و دکترا(، شغل  دانشجو، کارمند، آزاد، استاد،  ديپلم، کارشناسی، کارشناسی

جتماعی  پايین، متوسط و باال( استان خراسان دار، پزشک و مهندس( و شرايط اخانه

های که دادهجارضوی  شهرستان مشهد( گردآوری شدند. الزم به ذکر است ازآن

کنندة  لزوماً اند، افراد شرکتآوری شدههای گوناگون جمعمذکور از موقعیت

                                                           

1. genre 

2. Bauman 
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هان ها افرادی از شهرهای تهران، شیراز، کرمان، اصفاند و در میان آنمشهدی نبوده

توانند ها و رسانة ملی میذکر است ازآنجاکه فیلماند. الزم بهو غیره نیز وجود داشته

نمايانگر فرهنگ يک جامعه باشند و رفتارها و نگرش مردم آن جامعه را منعکس 

های سینمايی ايرانی دارای ژانر (، مکالمات بازيگران فیلمMininni, 2007)سازند 

های های داستانی موجود در کتابهای تلويزيونی و شخصیتاجتماعی و برنامه

 اند. داستانی و رمان نیز از منظر استفاده از عبارات تقابلی مدنظر قرار گرفته

ات افراد مذکور ها به اين صورت بوده است که مکالمشیوة تجزيه و تحلیل داده

تقابلی  سازی بر روی کاغذ، عباراتهای گوناگون ضبط شده و پس از پیادهدر بافت

موقعیت گفتمانی تا  317کاررفته در گفتار آنان استخراج شد. در مجموع حدود به

ها مورد بررسی قرار گرفتند و براساس الگوی هشتگانة هايمز زمان اشباع داده

 گرفتند. ( مورد تحلیل قرار1967 

 

 های پژوهش. يافته5

دلیل بالتکلیفی، عدم اطمینان و ترديد نسبت به شرايط است که در آن فرد به

شود و اين حاالت ندانستن نتیجة چیزی دچار استرس، آشفتگی ذهنی و نگرانی می

مبهم يا  هایدر موقعیتکند. روانی عملکرد و انتخاب او را دچار مشکل می

که از را چیزهايی تا  گرددهايی در محیط میدنبال سرنخ مغز به، بینیپیشغیرقابل

. اگر اين کار با موفقیت انجام هدداند با خطر يا امنیت پیوند دتجربیات گذشته می

وقت ممکن نشود و مغز نتواند بگويد چه چیز خطرناک و چه چیز امن است، آن

الت ترديد و بالتکلیفی احساس د. بنابراين، حاست هر چیزی خطرناک به نظر برس
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دنبال راهی برای رفع بالتکلیفی است دهد و ذهن او پیوسته بهخوبی به انسان نمی
(Pishghadam, 2020 .) 

(، به 1967هايمز  SPEAKING  در اين بخش، نگارندگان با توجه به الگوی

پردازند. با میشدگی با استفاده از عبارات تقابلی دوگانه بررسی زباهنگ بالتکلیف

شدگی در چه توان مشخص نمود که زباهنگ بالتکلیفاستفاده از اين الگو می

شود و اين افراد چگونه با مکانی توسط چه افرادی استفاده میموقعیت زمانی ـ 

گیری های ذهنی و حالت بالتکلیفی خود در تصمیمبکاربردن عبارات تقابلی، دوگانه

های مربوط به ذکر است به دلیل گستردگی و تنوع مثالدهند. الزم به را نشان می

زباهنگ، جهت تبیین بیشتر زباهنگ مذکور تنها به ذکر يک مثال برای هر قسمت 

 از الگوی هايمز اکتفا شده است.

 

 . صحنه/ موقعیت 1 ـ5

شدگی دهد که عبارت تقابلی در زباهنگ بالتکلیفهای زبانی نشان میبررسی داده

، دانشگاه، های عمومی  خیابانرسمی و غیررسمی و در مکان یتدر هر دو موقع

، های دوستانه، میهمانیمدرسه، اداره، رستوران،  فروشگاه و ...( و خصوصی  جمع

اند های تلفنی، ...( مورد استفاده قرار گرفتهمراسم خانوادگی، محیط منزل، مکالمه

 شوند.ها ذکر میهايی از آنکه در ذيل نمونه

آقای »گويد: در دادگاه خانمی رو به قاضی کرده و می لف: موقعیت عمومی/رسمی:ا

دونم بايد ادامه بدم يا ندم؟! اين مرد خونمو تو شیشه کرده. روزی هزار قاضی نمی

دونم تو اين کنم ادامة اين زندگی درسته يا نه؟ واقعاً ديگه نمیبار با خودم فکر می

 « شرايط چه چیز درسته چه چیز غلط!
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ب: موقعیت عمومی/ غیررسمی: دختری به همراه مادرش برای خريد به خیابان 

کردی؟ مامان تو به جای من بودی کدوم يکی رو انتخاب می»گويد: رفته است و می

گويد: مادرش می« نظرت بخرم يا نخرم و بريم مغازة ديگه؟زرده يا قرمزه؟ اصالً به

 «. خوای؟نی چی میدوکنی؟ خودتم واقعاً نمیدل میچقدر دل»

آقاجون! ما »گويد: پ: موقعیت خصوصی/رسمی: در مهمانی، علی به پدربزرگش می

از آخر هم نفهمیديم آقای ساالری با اين ازدواج موافق هستند يا مخالف! باالخره 

بزرگان بايد با پادرمیونی تکلیف رو مشخص کنن. به نظر شما ازدواج در اين شرايط 

 «. طفاً بزرگان جمع منو راهنمايی بفرماينددرسته يا نادرست؟ ل

نسترن جون »گويد: مريم در خانه به خواهرش می ب: موقعیت خصوصی/ غیررسمی:

دم يک گی ادامه تحصیل میروز میدونی هدفت از زندگی چیه؟ يکخودتم نمی

کنم. تهش نفهمیدم محمد رو دوست داری يا نه؟ جوون مردم گی ازدواج میروز می

 «.خوای!دونی چی میشه بالتکلیف نگه داريم چون تو نمیه نمیرو ک

 

 کنندگان . شرکت2 ـ5

کنندگان نسبت به يکديگر در چهار حالت باتوجه به دو مؤلفة قدرت و فاصله، شرکت

اند تراز و غیررسمی، نابرابر و رسمی و نابرابر و غیررسمی بودهتراز و رسمی، همهم

يگر غريبه يا آشنا باشند. در ذيل به ذکر مثال برای توانند نسبت به يکدکه می

 شود:هريک پرداخته می

: در دانشگاه دو استاد با يکديگر مشغول صحبت هستند تراز و رسمیلف: حالت هما

آقای دکتر شما خودتون هم در حال حاضر گیج شديد »گويد: و يکی به ديگری می

ه قدری فشرده و نامناسب دونید چی درسته چی غلط؟! اين طرح درس بو نمی
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دونم با من موافق رسونه. نمیخوايم نمیهست که دانشجويان رو به مقصدی که می

جمعی يک تصمیم جدی بگیريم و اين هستید يا مخالف؟ اما بهتره بشینیم دسته

 «. چالش چندساله رو زودتر حل کنیم

تند. نرگس دو دوست با يکديگر مشغول صحبت هس تراز و غیررسمی:همب: حالت

نظرت با اين شرايطی که برات گفتم بهش جواب بدم يا جواب به»گويد: به نازنین می

تونم تصمیم بگیرم. بحث يک عمر زندگیه. تو به ندم؟ خیلی شرايط سختیه. نمی

 «. کردی؟جای من بودی چیکار می

ای آق»گويد: در اداره، رئیس به يکی از کارمندان می ج: حالت نابرابر و رسمی:

مونم فرداش گید میدونید. يک روز میمرتضايی شما خودتونم تکلیف رو نمی

خواهید ادامه دم. زودتر تکلیف منو مشخص کنید که اگر نمیگید استعفا میمی

 «. خواهید ادامه بدهید يا خیر؟ای باشم. باالخره میبديد به فکر کارمند ديگه

بابا شما »گويد: دردودل کرده و میپسری با پدرش  د: حالت نابرابر و غیررسمی:

دونم با اين اوضاعی کرديد؟! نمیجای من بوديد با اين سطح تحصیالت چیکار میبه

 «. شه برم يا بمونم؟!که هیچ بهايی به ما جوونا داده نمی

 

 . هدف3 ـ 5

های موجود، اهدا  متفاوتی برای استفاده از عبارات تقابلی که با بررسی داده

شدگی هستند، در نظر گرفته شدند. الزم به ذکر است دهندة زباهنگ بالتکلیفنشان

گیرند و ممکن است ای مورد استفاده قرار میها با اهدا  چندگانهتعدادی از مثال

 اشند: های ذکرشده حاوی چند نوع هد  بمثال
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شدگی فرد جدی و واقعی نازکردن و خجالت: در تعدادی شرايط حالت بالتکلیف

نیست و او تصمیم قطعی خود را گرفته، اما به داليلی مانند نازکردن، خجالت، حجب 

برد تا کار میدهد و اين زباهنگ را بهو حیا و غیره خود را بالتکلیف نشان می

عنوان نمونه، دختری به مادرش نکند. به پروا تلقیمخاطب وی را گستاخ و بی

مامان جونم باالخره به اينا جواب بدم يا ندم؟ آخه دلم نمیاد از شما و »گويد: می

دونید به خانوادة کیارش جواب بديد. بابا جدا بشم. حاال خودتون هرجور صالح می

پاسخ  دراينجا دختر بیشتر تمايل به«. کنمهر تصمیمی شما بگیريد منم اطاعت می

مثبت و ازدواج با کیارش دارد، اما خود را به دلیل خجالت و حجب و حیا مردد 

 دهد. نشان می

شدگی در تعدادی موارد به هد  دادن عدم اطمینان: زباهنگ بالتکلیفنشان

کاربردن عبارات رود. در چنین شرايطی، فرد با بهکار میدادن ترديد فرد بهنشان

کاربردن اين تصمیم خود مطمین نیست. بنابراين، با بهدهد از تقابلی نشان می

اش عنوان نمونه، يوسف به دايینظران دارد. بهعبارات سعی در مشورت با صاحب

دونم با اين وضع نظر شما اين ماشین با اين قیمت میرزه؟ نمیدايی به»گويد: می

بمونه. شما  بازار ريسک کنم و بخرمش يا نه؟ مطمین نیستم قیمت دالر اينطوری

 «.    بوديد میخريديد؟ باالخره شما تو زمینة ماشین خیلی تجربه داريد

صورت مستقیم: گاهی افراد جواب نهايی و منطقی مسأله را  پرهیز از ابرازنظر به

خواهند نظر خود را مستقیم بیان کنند تا حس دانند، اما به دلیل اينکه نمیمی

عنوان نمونه، کنند. بهعبارات تقابلی استفاده میمنفی در مخاطبشان ايجاد شود، از 

خانم کريمی خودش به من »گويد: دختری در مورد ازدواج خود به  مشاورش می

نظر شما تونه خودش رو کنترل کنه. با اين حساب بهگفته اخالقش تنده، اما می

خالف طور مستقیم نظر مخواهد بهمشاور که نمی« شه با اين اخالق کنار اومد؟می
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خودت تصمیم بگیر. اخالق تند مثل چاقوی دولبه »گويد: خود را ابراز کند، می

ناکرده با روی تند و تیز و خطرناکش برخورد کردی چی؟ خودت است. اگر خدای

ام رو در تونم تجربهدونی چی درسته چی غلط. من فقط میدر اين سن بهتر می

 «. اختیارت بذارم

جهت دانند، اما بهشرايط افراد پاسخ درست را می گريزی: در تعدادیمسیولیت

فرار از مسیولیتی که به آنان محول شده است، خود را با به کاربردن عبارات تقابلی 

دهند تا مخاطب آنان را کمتر مورد بازخواست قرار دهد. دوگانه بالتکلیف نشان می

ک نگاه به مامان جون خودت ي»گويد: عنوان نمونه، دختری به مادرش میبه

نظرت تو اين شرايط من درس کردة فامیل بنداز. همه بیکارن. بهدخترای تحصیل

بخونم يا نخونم؟ حاال هی شما هر شب هر شب به من تذکر بده که برای کنکور 

نظرت برم دنبال هنر بهتر بخونم. مادر من درس خوندن چه فايده داره؟! به

خواندن طفره ه از بار مسیولیت درسدر اين بافت دختر به دلیل اينک«. نیست؟!

رود، بیکاری دخترهای فامیل را بهانه کرده و مابین انتخاب درس و هنر خود را 

 دهد. مردد نشان می

ببین محمد تو » گويد: اجتناب از اعالم نظر مخالف: خانمی به همسرش می

دونم خودم از اين که هنوز نمیدار شد؟! مننظرت بايد بچهوضعیت اقتصادی االن به

کنم بهتره خوام؟ بچه داشتن يا نداشتن! مسألة مهمیه. اما فکر میزندگی چی می

در اين بافت خانم «. مون صحبت کنیمیتر زندگفعالً اول در مورد بقیة مسائل مهم

صورت مستقیم بیان نکرده و تمايلی به فرزنددارشدن ندارد، اما نظر مخالف را به

 «. کنددلیل آن را مسائل اقتصادی عنوان می

که افراد پاسخ مشخصی برای نیافتن پاسخی مشخص برای تصمیم: هنگامی

کاربردن عبارات یصال را با بهيابند، بالتکلیف شده و اين استمشکالت خود نمی
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عنوان نمونه، دو دوست قصد شرکت در کنند. بهتقابلی دوگانه به مخاطب اعالم می

يزدان با اين وضعیت »گويد: ها به ديگری میيک کنفرانس علمی را دارند. يکی از آن

خیال شیم و شرکت نکنیم. آخه از صرفه شرکت کنیم يا اصالً بینظرت میدالر به

گه اينقدر هزينه خوره، ولی از يک طر  عقل میطر  مدرکش به دردمون میيک 

 «.نظرت بريم يا نريم؟نمیرزه. به

های تقابلی دوگانه خود کارگیری عبارتدفاع از خود: در برخی شرايط افراد با به

عنوان نمونه، فردی به دهند تا از حقوق خود دفاع کنند. بهرا بالتکلیف نشان می

دونم بايد چه کنم. من ديگه تو خرجی اين خونه موندم. نمی»گويد: همسرش می

کشم. خوای بری خونة بابات يا نری میل خودته. ولی من بیشتر از اين نمیاينکه می

 «. باالخره منم آدمم

دادن گرفتاری ذهنی: گاهی افراد از بالتکلیفی خود دچار مشغولیت و نشان

کاربردن عبارات تقابلی ابراز خود را با بهشوند و استیصال گرفتاری ذهنی می

بابا تو اين شرايط بد اقتصادی »گويد: عنوان نمونه، پسری به پدرش میکنند. بهمی

نظرت درس بخونم يا برم دنبال کار؟ من که ديگه خسته کشه. بهمغزم ديگه نمی

غدغة تر نیست؟ اين شده دنظرت درسمو ول کنم برم دنبال کار عاقالنهشدم. به

 «. روزم. درس يا کار؟!شبانه

زا دوری دوری از استرس و نگرانی: گاهی افراد به دلیل اينکه از شرايط استرس

عنوان نمونه، دهند تا مورد بازخواست قرار نگیرند. بهکنند خود را بالتکلیف نشان می

ق دونم بايد طالمامان جان تو اين شرايط واقعاً نمی»گويد: خانمی به مادرش می

دونم چی درسته چی بگیرم يا زندگی کنم. اما حوصلة دعوا مرافه هم ندارم. نمی

 «. غلط. هرچی پیش آيد خوش آيد
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عدم آگاهی: در برخی موارد بالتکلیفی افراد به دلیل نداشتن اطالعات کافی در 

عنوان نمونه، دو دوست در کتابخانه در مورد امتحان صحبت مورد موضوعی است. به

دونم باالخره اين بخش رو بايد بخونیم زهرا نمی»گويد: . يکی به ديگری میکنندمی

يا نخونیم. از آخرم هیشکی نگفت تکلیف چی هست. من آخرين جلسه هم نبودم. 

دونم منم موندم بخونیم يا نخونیم. نمی»گويد: زهرا به او می«. االن بايد چه کنیم

 «. منم منظور استاد رو نفهمیدم

سوءتفاهم: گاهی افراد به دلیل اينکه پاسخی قطعی و مشخص برای  جلوگیری از

دهند خود را کنند، برای جلوگیری از سوءتفاهم ترجیح میموضوعی پیدا نمی

از آخرم نفهمیدم »گويد: عنوان نمونه، خواهری به برادرش میبالتکلیف نشان دهند. به

گويد: برادرش به وی می« ؟گیبه کاملیا چیه؟ چرا هردفعه يک چیزی می نظرت راجع

در «. دونم اصالً آمادگی ازدواج دارم يا ندارم؟ببین خودش دختر خوبیه ها. اما نمی»

شده به وی خوشش نیامده های دختر معرفیاين بافت ممکن است پسر از ويژگی

خواهد وی دچار سوءتفاهم که دختر، دوست خواهرش است و نمیباشد، اما از آنجايی

 دهد. خالف خود را با بالتکلیفی در مورد ازدواج نشان میشود، نظر م

تعار : گاهی افراد تمايل به انجام کاری دارند اما صرفاً به دلیل تعار  خود را 

عنوان نمونه، فردی خانوادة دوستش را به منزل خود دهند. بهبالتکلیف نشان می

سخت اقتصادی  دونم تو شرايطنمی»گويد: دعوت کرده است و وی در پاسخ می

 «. االن واقعاً درسته مزاحمتون بشیم يا نه؟

 

 عملکرد . ترتیب4 ـ 5

کنندگان های متفاوت يک مکالمه در تعامل میان شرکتبررسی کارکرد قسمت

لحاظ ترتیب گفتمانی از اهمیت بسزايی برخوردار است. با اين ترتیب گفتمانی به
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توان واکنش و اقدام مخاطب را نسبت به کالم گوينده حدس زد و با بررسی آن می

توان نقش آن را تعیین نمود. به عنوان نمونه، در بیمارستان پزشکی با همکارش می

 مشغول صحبت است: 

نظرت تو اين شرايطی که اين ويروس اومده بايد حقیقت رو به بیماران : به1پزشک 

 برد گفتمان: ترديد و عدم اطمینان(. بگیم يا نگیم؟  کار

دونم به خدا. مردم به اندازة کافی تو شوک اينهمه مصیبتی که اين : نمی2پزشک 

نظرت درسته بگیم اين ويروس در اين حد مرگ و چندماهه سرمون اومده هستند. به

 ضاع(. میر به همراه داره؟  کاربرد گفتمانی: نداشتن پاسخ قطعی و پیشنهاد برای بهبود او

: درسته، اما ما هم تو بدوضعیتی گیر افتاديم. اگه نگیم يک جور اگه بگیم 1پزشک 

دونم تو اين شرايط چی درسته چی غلط. خدا آخر و يک جور ديگه. واقعاً نمی

  کاربرد گفتمانی: ترديد داشتن و احساس ناامیدی(. « عاقبتمون رو بخیر کنه!

مکالمه هر دو در مورد بیماری و شیوع کننده در اين هنگامی که افراد شرکت

بینی است. کنند، ترتیب گفتمان آنان قابل پیشيک ويروس خطرناک صحبت می

کاربردن عبارات تقابلی پرواضح است که ترديد، ناامیدی و عدم اطمینان خود را با به

کننده در مکالمه، دوسويه و دهند و اين واکنش برای هردو شرکتدوگانه نشان می

 بینی است. ل پیشقاب

 

 . لحن5 ـ 5

شوند های متفاوتی بیان میشدگی با لحنعبارات تقابلی دوگانه در زباهنگ بالتکلیف

 که عبارتند از:
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وقتی خودمم تو گِل »گويد: عصبانی: پسری با پدرش دعوا کرده و با فرياد می

 «. دونم چی درسته چی غلط شما ديگه اينقدر منو بازخواست نکنیدگیر کردمو نمی

دخترم »گويد: مؤدبانه و محترمانه: مشاوری به مراجع خود با لحنی محترمانه می

شما خودت بايد در مورد ازدواجت  تونم بهت بگم چی درسته چی غلط. امامن نمی

خانم دکتر من با اصل »گويد: و دختر نیز در پاسخ به وی می« منطقی فکر کنی

دونم وقتی همه چی برام فراهمه منطقیه ازدواج کنم ازدواج مشکل دارم. اصالً نمی

 «. يا نه؟!

ی کنند و يکآمیز: دو دوست با يکديگر در مورد مشکالت جامعه صحبت میاغراق

دونم تو اين شرايط بهتره بمیريم يا زنده بمونیم و زجر نمی»گويد: به ديگری می

 «. بکشیم. مسأله اينجاست که مرگ به اين زندگی شر  داره يا نه؟

ول »گويد: کنند و میطنزآلود: سیما با دوستش در مورد مهاجرت صحبت می

نگار چه تصمیم کن دختر! به قول شکسپیر بودن يا نبودن مسأله اين است. ا

مونی خوای بگیری؟! مرگ و زندگی که نیست اينقدر به هم ريختی. حاال يا میمی

 «. ری  اينقدر که ديگه فکر و خیال ندارهيا می

عزيزم »گويد: آمیز میآمیز و دلسوزانه: مادری به دخترش با لحنی محبتمحبت

خوام. با م و خوبیتو میگیريت دخالت کنم يا نه. اما مادردونم بايد تو تصمیمنمی

دونم چی به صالحه چی نیست. اينکه خودمم تو اين شرايط مغزم هنگ کرده و نمی

 «. اما هرچی باشه من و پدرت دو پیرهن از تو بیشتر پاره کرديم

کند و با منطقی و جدی: پسری با پدرش که به ازدواج او اصرار دارد، صحبت می

پدر عزيزم. توقعات دخترارو خودتون بهتر از من »گويد: لحنی منطقی و جدی به او می

نظر شما عاقالنه است ازدواج کنم؟ يا ادامه تحصیل بدم؟ واقعاً عقل چی دونید. بهمی
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بین ازدواج و تحصیل »گويد: کنه؟. پدرش نیز با لحنی منطقی به او میحکم می

 «. رفت کدوم طفرهشه از هیچگرفتن سخته. هر دو مسیولیت داره. نمیتصمیم

خانم دکتر تو شرايط االن واقعاً »گويد: خواهشمندانه: دختری به استادش می

کنم منو دونم بايد چکار کنم. بايد فراموشش کنم يا نکنم؟ ازتون خواهش مینمی

 «. از اين بالتکلیفی نجات بديد و کمکم کنید بتونم تصمیم بگیرم

در اين محیط مسموم »گويد: میناامیدانه: منصوره به دوستش با لحنی ناامیدانه 

دونم بايد استعفا بدم يا ندم؟ ديگه امیدی به اصالح اين دوستان اداری واقعاً نمی

 «. دونم تصمیم درست چیه؟ رفتن يا موندن؟عزيز نیست. نمی

تحقیرآمیز: مادرشوهری عروسش را سرزنش کرده و با لحنی تحقیرآمیز به او 

دار بشی يا نشی؟ ما از دونی بايد بچهی تازه نمیسالگ 40واقعاً در سن »گويد: می

 «. اين رسما تو خانوادمون نداريم. هزار تا حر  و حديث برامون درمیاد

کنند و يکی به ديگری دوستانه: دو همکار در اداره با يکديگر صحبت می

گويد: ای بابا آقا محمد وقتی حتی عباس جان خوبی؟  و او در پاسخ می»گويد: می

گويد: تو اين دونم خوبم يا بد؟! و دوستش به او میخونه هم مونده نمیاجارهپول 

شرايط همه مثل هم هستند منم مثل تو خیلی وقتا کم میارم. هر کمکی از دستم 

 «. بربیاد در خدمتم

بله ديگه وقتی »گويد: آمیز به دخترش میآمیز: مادری با لحنی طعنهطعنه

فهمه بايدم بهش بگی چکار بکن چکار درت نمیجاها برعکس بشه و فکر کنی ما

کار رو بکنم يا نکنم. تو شدی فهمم بايد ايننکن. خودمم که عقل ندارم نمی

 «. مادر من ديگه!
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 . ابزار6 ـ 5

شدگی در هر دو صورت گفتاری و نوشتاری کاربرد دارد، اما بررسی زباهنگ بالتکلیف

های پژوهش حاکی از اين است که بسامد وقوع اين زباهنگ با استفاده از عبارات داده

تقابلی در قالب گفتاری بیشتر از قالب نوشتاری است. در ذيل به ذکر مثال برای هر 

 شود: دو مورد پرداخته می

جارو تعطیل دونم حاال که همه مونده دارم. نمی: قالب گفتاری: کلی کار عقبالف

کردن عاقالنه است تو خونه بمونم يا برم بیرون و الاقل کارای واجبمو انجام بدم. از 

 «. طر  پای سالمتی درمیونه از اونطر  قسطای آخر ماه رو کی بده؟!اين

  يدی است مبهم. بین ماندن و نماندن ترد ب: قالب نوشتاری:

 

 . قوانین گفتمان7 ـ 5

شدگی با استفاده از های پژوهش حاکی از اين است که زباهنگ بالتکلیفبررسی داده

دهندة ترديد، عدم اطمینان در مورد های مختلف اغلب نشانعبارات تقابلی در بافت

کاربردن اين عبارات موضوع مورد نظر، استیصال و درماندگی، تعلیق هستند و افراد با به

گیری و رسیدن به ها سلب شده است و قدرت تصمیمدهند که آرامش از آننشان می

شود و ها درگیر بودن يا نبودن میجواب منطقی را ندارند. بنابراين، ذهن آنان مدت

يابد. به طورکلی، چنانچه زباهنگ مذکور را با الگوهای فرهنگی ها افزايش میدوگانه

گريزی يابیم که اين زباهنگ از مصاديق بارز ابهام، به اين نتیجه دست میتطبیق دهیم

کنند. باالی ايرانیان است و آنان در برابر شرايط مبهم و ناشناخته احساس ترديد می

دهند. از سوی بنابراين، ترديد و بالتکلیفی خود را با عبارات تقابلی دوگانه نشان می
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که مردد شود آنان در زمانیايرانیان معموالً سبب می 1گرايیجمع ديگر، ويژگی

شوند، نظرات جمع را نیز مهم بدانند. بنابراين، بالتکلیفی خود را با عبارات تقابلی می

گیری به طور مستقیم يا غیرمستقیم در تصمیمکنند تا مخاطبشان بهدوگانه ابراز می

تکلیفی نجات دهد. درواقع، در جوامعی شان بیايد و آنان را با اعالم نظر خود از بالياری

هستند و اعتماد و اطمینان در آن کمرنگ است، افراد 2مانند ايران که دارای بافت قوی

توانند قاطع عمل گیری خود نمیشوند و در تصمیمدچار بالتکلیفی و ترديد زيادی می

ايرانیان  3دهندة فرهنگ اعتمادکاستةشدگی نشانکنند. بنابراين، زباهنگ بالتکلیف

شوند. از است و ازآنجاکه میزان اعتماد در روابط کم است، افراد دچار بالتکلیفی می

کنند. صورت مستقیم ابراز نمیاعتمادی را بهسوی ديگر، آنان در اغلب موارد اين بی

تواند گويی ايرانیان نیز میدهندة فرهنگ غیرمستقیمهای تقابلی نشانبنابراين، دوگانه

شدگی با استفاده از صورت خالصه قوانین گفتمان زباهنگ بالتکلیف( به1کل  باشد. ش

 کشد: عبارات تقابلی دوگانة  را به تصوير می

 

 
 شدگی با استفاده از عبارات تقابلی دوگانهقوانین گفتمان زباهنگ بالتکلیف(: 1شکل )

                                                           

1. collectivism 

2. high context 

3. low trust 
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 . نوع گفتمان8 ـ 5

شدگی با استفاده از عبارات تقابلی دوگانه در انواع متفاوتی از زباهنگ بالتکلیف

المثل و غیره کاربرد دارند که در های شفاهی، نثر، شعر، داستان، فیلم، ضربمکالمه

 شود: ها اشاره میذيل به تعدادی از آن

مناسبیه يا  حلهام ادامة زندگی راهخاطر بچهدونم بهمکالمة شفاهی: واقعاً نمی

 جدايی و طالق؟تصمیم درست چیه؟! طالق يا تحمل؟!

تر اينکه مدام از منجنیق بودن يا نبودن: بحث در اينست: آيا عقل را شايستهنثر: 

بردن، و يا بر روی يک دريا مصائب تیغ آهختن، و از راه و تیر دوران جفاپیشه ستم

 ها را سرآوردن؟خال  ايام آن

      شعر: چه رنج بزرگیست

 هايی که دارمبالتکلیفی دوستت       

 داند تا مرگ در دل بنشیندنمی

 ها و يا تا باالآوردن خاطره

 در روياها جا خوش کند

المثل: نه راه پس داره نه راه پیش  کنايه از بالتکلیفی و بر سر دوراهی ضرب

 .ماندن است(

 

 گیریبحث و نتیجه. 6

روند، در شماری به کار میگانه امروزه در مکالمات بیکه عبارات تقابلی دوازآنجايی

شدگی با استفاده از اين عبارات در پرتو الگوی پژوهش حاضر زباهنگ بالتکلیف

شناسی زبان کارکردهای ( مورد مداقه قرار گرفت تا از منظر جامعه1967هايمز  
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هش نشان های زبانی گوناگون مشخص شود. نتايج پژومختلف اين زباهنگ در بافت

دادن عدم دهد که ايرانیان با اهدا  متفاوتی، مانند نازکردن و خجالت، نشانمی

گريزی، اجتناب از اعالم صورت مستقیم، مسیولیتاطمینان، پرهیز از ابراز نظر به

دادن گرفتاری نظر مخالف، نیافتن پاسخی مشخص برای تصمیم، دفاع از خود، نشان

ی، نداشتن اطالعات کافی و عدم آگاهی، جلوگیری ذهنی، دوری از استرس و نگران

های عمومی/ خصوصی، رسمی/ از سوءتفاهم و تعار  اين زباهنگ را در بافت

 کنند.غیررسمی استفاده می

شیوه امور هستی را با ساز است و به اين توان گفت، ذهن انسان تقابلمی

کند  فاضلی و پژهان، انديشی برای خود معنادار میهای دوگانه و دوگانهتقابل

 1توان اين انديشه را از وی جدا نمود. چنانکه استراوس(. بنابراين، نمی1393

( نیز براين اعتقاد است ماهیت مغز دوتايی است که خود را در پس عبارات 1385 

ها در رود که اين تقابلدهد. اين انديشه تا بدانجا پیش میزبانی نشان می

کند در کند و گاهی گیج وکالفه شده و احساس میمیگیری وی را مردد تصمیم

ها گیر افتاده است و قادر به انتخاب از بین دو های خود میان اين دوگانهانتخاب

زاست که کاری برای فرد استرسرسد زمانینظر میگزينه نیست. از سوی ديگر، به 

شرايط،  بالتکلیفی دهد. در اين کند، خود را بالتکلیف نشان میو تولید اضطراب می

توان نوعی بازی روانی درنظر گرفت که فرد را از فکرکردن در مورد مسألة را می

ای که فرد در خود توان رويارويی با آن را ندارد و با کند. مسألهاصلی دور می

شود. در اين مواقع، فکرکردن به آن آرامش از وی سلب شده و ذهنش درگیر می

استفاده کنند تا اين « دانمنمی»گر گفتمانی مانند ممکن است افراد از نشان

دونم بمونم دونم برم يا نرم؛ نمیبالتکلیفی و عدم اطمینان خود را نشان دهند  نمی

                                                           

1. Strauss  
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دونم دونم چی درسته چی غلطه؛ نمیدونم ازدواج کنم يا نکنم؛ نمیيا نمونم؛ نمی

شدگی به التکلیفشرکت کنم يا نکنم و غیره(. اين نشانگر گفتمان در زباهنگ ب

( معتقدند 26: 1396پوراصفهانی  قدم و فیروزيان شود. پیشتعدد استفاده می

 از اجتناب هد  با اغلب مختلف هایبافت گفتمان زبان فارسی در»در « دانمنمی»

 انگیزة با گويی،رک از اجتناب غیرمستقیم، يا شکل مستقیم به پاسخ /اطالعات ارائة

 توانمی کلی، بیان به. رودمی بکار طر  مقابل اجتماعی وجهة و احترام ادب، حفظ

 بارز مصاديق از عنوان يکیبه تواندمی زبانی مؤلفة اين که کرد ادعا چنین

 «.رود شمار به فارسی زبان در گويیغیرمستقیم

 کهازآنجايی کند، گیر هادوگانه بین مغز چنانچه بايد توجه داشت در اين شرايط

 در. دهدمی نشان تمايل طر  يک به ندارد،  را هادوگانه بین ماندن کشش خیلی

 درماندگی و خشم به که شودمی تعلیق حالت نوعی دچار فرد شرايطی، چنین

زيرا  .(Pishghadam, 2020شود  انجامد و دچار نوعی گرفتاری ذهنی میمی

پريشانی، شک  گیری است که افراد را دچاربالتکلیفی نوعی عدم قطعیت در تصمیم

 Van der  شودکردن میکند و اين امر موجب ناتوانی فرد برای عملو ترديد می

Heiden et al, 2010.) 

های ذهنی دوگانه از که کندمی کمک افراد به که است ایجامعه سالم، جامعة

 اگر مخصوصاً نمانند، باقی زيادی بالتکلیفی حالت در و کنند عبور سرعتبه خود

 ایجامعه چنین به. باشد اهمیت حائز غلط و درست جامعهآن  فرهنگ در

نیز  موارد اين دوی هر که شودمی گفته «پرهیز ابهام» يا «گريز بالتکلیف»

 دونه، باالخرهنمی جوابو خودشم :مانند عباراتی .اضطرابند و تعارض ايجادکنندة

 دونهنمی مخالف، خودشم يا بود موافق نفهمیديم ما شد، تهش چی فیلم آخر

، منو زودتر از بالتکلیفی دربیار، تکلیف منو !چیه؟ منظورت خواد، باالخرهمی چی
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 فضاهای از گريز به افراد زبانی و فرهنگی تمايل از زودتر روشن کن و غیره حاکی

 شفا  خیلی هاپاسخ و يابد افزايش هادوگانه تعداد اگر حال .است بالتکلیفی

. شودمی نبودن يا بودن درگیر هامدت تا ذهن و شودمی سلب آرامشنباشند، 

 نداشتن؟، رفتن يا داشتن ازدواج؟، بچه عدم يا زندگی؟، ازدواج ادامه يا طالق»

 دوگانة صدها کار؟ و يا شرکت؟، تحصیل عدم يا چیزی در ماندن؟، شرکت يا

های بارزی هستند که در مکالمات روزمرة افراد کاربرد زيادی دارند ديگر نمونه

(Pishghadam, 2020همانگونه که داده .) های پژوهش نشان داد، زباهنگ

گرايی ايرانیان است. در چنین دهندة فرهنگ جمعشدگی نشانبالتکلیف

د در انتخاب ای تصمیمات جمعی بر تصمیمات فردی اولويت دارد و افراجامعه

های خود وابسته به نظرات جمع هستند ها و فعالیتگیریها، تصمیمراه

 Hofstede & Bond, 1984دلیل ( معتقد است ايرانیان به1391قدم  (. پیش

صورت گرايی خود عموماً گفتار خود را بهانديشی و جمعخصلت مصلحت

ز شايد فرد جواب شدگی نیکنند. در زباهنگ بالتکلیفغیرمستقیم بیان می

کردن نظر خود، موافقت جمع قطعی تصمیم خود را بداند، اما ازآنجاکه در مطرح

دهد خود را بالتکلیف نشان دهد. نیز برای او قابل اهمیت است، ترجیح می

ای اعتماد و اطمینان از جايگاه زيادی برخوردار نیست بنابراين، در چنین جامعه

شود که در برخی شرايط نگ ايران سبب میو بافت قوی و اعتمادکاستة فره

جهت حفظ هماهنگی با ديگران خود را بالتکلیف نشان دهد و میزان اعتماد و 

 صداقت در پاسخگويی افراد کم باشد. 

های فرهنگی و های افراد و ويژگیهمانگونه که بیان شد، گاه استرس و ترس

شدگی باشد. آموزش و فتواند منشأ و دلیل بالتکلیابهام از شرايط موجود می

های فردی گذاری در مسیر انتخابهای ناسالم و هد باالبردن آگاهی، آشنايی با ژن
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تواند به افراد کمک کند خود را از وضعیت سردرگمی و بالتکلیفی رها سازند و می

 را هايشارزش جامعه است مصمم در مورد انتخاب خود تصمیم بگیرند. امید

تدبر در  .شود استرس و اضطراب جايگزين روحی و فکری تثبا تا کند بازتعريف

کند و به های فرهنگی آشنا میهای فرهنگی افراد را با ژناين زباهنگ

های معیوب و سازی ژنکند تا در جهت سالمگذاران تغییر زبانی کمک میسیاست

 ناسالم گام بردارند.
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