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  چكيده
هـاي   اهتشـب بررسـي     به، زبان ژاپني و فارسي امروزيةدبانؤ ساختار گفتارهاي م  ةاين پژوهش با مقايس   

دبانـه در  ؤگفتـار م «ين منظور نخست، بر دو شاخص دب. پردازد دو زبان ميهر  اين گفتارها در     ساختاري
 لحـاظ  جديـد هـاي      كـه در پـژوهش     ،خواهيم كرد تأمل  » دبانه در قالب جمله   ؤگفتار م «و  » قالب واژگان 

ـ ؤاي گفتارهاي م  ه   ساختار و ويژگي   ةهايي از دو زبان به مقايس        سپس، با آوردن مثال    .اند  شده هـا     آن ةدبان
اين زمينـه و وجـه       هاي ژاپني و فارسي در      زبانهاي    شباهت آشكاركردن   برايافزون بر اين،    . پردازيم  مي

 در. ايـم   هاي زبان انگليـسي نيـز بهـره بـرده          هايي كه ساختاري متفاوت دارند، از مثال        ها با زبان    تمايز آن 
گفتـار  «هاي ژاپني و فارسي از دو شاخص          دبانه در زبان  ؤي م گفتارهادر  شد كه      اين نتيجه حاصل  پايان،    
در . شـود   اسـتفاده مـي   يافتـه     طـور سـازمان     به»  جمله قالبدبانه در   ؤگفتار م «و  »  واژگان قالبدبانه در   ؤم

   .استدبانه در زبان انگليسي تنها داراي شاخص دوم ؤگفتارهاي م ،مقايسه

ـ ، ت )言語運用( انتقال زباني    :هاي كليدي   واژه دبانـه در قالـب     ؤفتـار م  ، گ )言語体系(ايي گفتـار    وان
  .دبانه در قالب واژگانؤجمله، گفتار م

                                                 

 E-mail: s.azarparand@ut.ac.ir، 021-88634500: ، دورنگار021-61119100:  تلفن.1
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  مقدمه
   بلكـه همـواره     ،ذكر نباشد كه زبان تنها تركيبي از واژگـان و دسـتور زبـان نيـست               ه   ب نيازشايد  

ـ  قشي اساسـي عهـده    فرهنگي ن  -يدر آن عناصر اجتماع       چـه بـسيارند     ،يـل همـين دل    بـه . ددارن
ــانجمالتــي كــه  ــه خ  هــيچاز نظــر دســتور زب ــا شــود،  مــشاهده نمــيهــا  آندر  طــاييگون    ام

ــ ــوقعيتي و در   هب ــر م ــشان در ه ــركاربردن ــصي براب ــر شخ ــت   ه ــن اس ــممك ــرين  شكل م   آف
ــايي  ، را در پــي داشــته باشــدهــايي ســوءتفاهمباشــد و  ــار معن    متفــاوت و هــا آن چــرا كــه ب

ــد  ــدام زيبن ــو ةهرك ــاص خ ــت خ ــتيش موقعي ــاه .  اس ــال كوت ــه مث ــر،  س ــزي ــادگي،ب     ه س
موزش اين عناصر در آمـوزش زبـان را         رهنگي نهفته در زبان و لزوم آ       ف - عناصر اجتماعي  نقش

  .دهد نشان مي
  

 »         بريد؟ كجا تشريف مي«در مقابل             »          روي؟ كجا مي« .1

 »فرموديد؟/ ناهار ميل كرديد«در مقابل            »         ناهار خوردي؟« .2

 »   .رسم بنده فردا خدمت مي«در مقابل             »        .آيم من فردا مي« .3

  
 1960شناسي است و رسماً در دهة  اي مجزا در علم زبان شاخه  2شناسي اجتماعي علم زبان

 در آمـوزش زبـان      شناسـي و مهـم      ، امـا از ديـدگاه ايـن شـاخه از علـم زبـان              3گذاري شـد    پايه
 ييهـا   پژوهش . انجام نگرفته است   ،ويژه زبان فارسي   ه ب ، مختلف هاي زبان كافي در    هاي  پژوهش

هـاي  و گفتار ،  7، تغييـرات زبـاني    6، زبـان و فرهنـگ     5هاي رفتـاري  گفتار،  4مانند زبان و جنسيت   
  .اند جمله از آن 8دبانهؤم

                                                 

2. sociolinguistics 
شناسـي اجتمـاعي       اولين تحقيق اساسي در زمينـة زبـان        1966ويليام لَباو در سال     شناس آمريكايي    پژوهش زبان . 3
  ).188: 1391مدرسي، (آيد  شمار مي هب

4. language and gender 
5. behavioral expressions 
6. language and culture 
7. linguistic change 
8. honorific expressions 
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هـاي  گفتار ،10هـاي فروتنانـه   گفتار،  9هاي محترمانـه  گفتار(دبانه  ؤهاي م گفتارهرچند وجود   
 آسيايي از   هاي  زبان در بيشتر     زباني -بدون ارتباط با گروه خانوادگي    ) جزآن و   11باغيرمستقيم زي 

 :1994 ،كيكـوچي ( اثبات رسيده است   اي و ژاپني به      جاوه ،تبتياي، تايلندي،    هاي كره   زبانجمله  
 زبـان ژاپنـي كتـاب و        ةانداز گفتارها به  اين   بارة، شايد كمتر زباني را بتوان يافت كه در        )73-74

  .ت علمي منتشر شده باشدمقاال
چهـار   گفتارهاي مؤدبانه در زبان ژاپنـي را بـه ايـن            ) 1975 (ايشيو اُ ) 1977(مورا   تسوجي
  :كنند  تقسيم ميگروه بزرگ

1 .尊敬表現/ ن كِه هيوگِنهاي محترمانهگفتار: /س  
2 .丁寧表現/   كـردن    گوينـده بـا اضـافه       كه  خاص زبان ژاپني   ةدبانؤمگفتار  : /تِه نِه هيوگِن
مؤدبانـه تبـديل      حالـت معمـولي بـه        را از    هـا   آن ،انتهاي افعـال   به   /ます…ません… /دپسون
  . كمتر است/سن كِه هيوگِن/ احترام در اين نوع افعال از ميزان. كند مي

3 . 美化表現/   بـا    كـه  هاي زيباسـت  گفتارمعناي   آن به فظي  لال ترجمة تحت /: بيكا هيوگِن 
ايـن نـوع    . شـود  ها حالتي مؤدبانه داده مي      آن  ه  ب ،هاي خاص  ها و صفت   به اسم  ご يا おفزودن  ا

  .دبانه نيز خاص زبان ژاپني استؤ مگفتار
4 . 謙譲表現/ هاي فروتنانهگفتار: /كِنجو هيوگِن .  

                                                 

، »عـالي  حـضرت « يـا ضـماير شخـصي ماننـد          »فرماشـدن   تـشريف «،  »فرمـودن «،  »داشـتن  تـشريف «افعالي مانند   . 9
هـايي    اين عناصر زباني مؤدبانه در زبان     . شود  مخاطب استفاده مي    منظور احترام به      كه به  »عالي جناب«،  »سركارعالي«

هـاي اروپـايي ماننـد انگليـسي،       مقابل، در زبـان   راما د . شود  وفور ديده مي    اي و فارسي به     اي، جاوه   نظير ژاپني، كره  
  .ست آلماني، و فرانسه بسيار اندك ا

، »جانب اين« يا ضماير شخصي مانند      »از خدمت مرخص شدن   «،  »عرض كردن «،  »خدمت رسيدن «افعالي مانند   . 10
  .شود  مخاطب استفاده مي  كه براي بيان حس فروتني نسبت به»حقير«، »بنده«

11 .euphemism ريشة يوناني     از )euphēmismós (εύφημισμός   در  ،»طرز بيـان زيبـا    «اللفظي    ، به معناي تحت 
فـاني را   دار«يـا  » رحمت خدا رفـتن  به «؛ »كور« مقابل   در» روشندل«يا  » نابينا«؛ براي مثال،    )taboo(مقابل واژة تابو    

اين دو نوع گفتار، اين نـوع گفتارهـا خـاص        البته، برخالف   . »كَر«در مقابل   » ناشنوا«؛  »مردن«در مقابل   » وداع گفتن 
 go to a«يـا   »pass away«واژگان انگليـسي  . شود  مي هاي دنيا نيز يافت هاي آسيايي نيست و در ديگر زبان زبان

better world« به جاي »die« ،»mental patient«   بـه جـاي »mad« و »differently abled people « جـاي   بـه 
»disable«اند  از آن جمله.  
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ــين ــي ،همچن ــوان م ــسيمت ــشابهي را در    تق ــدي م ــات بن ــوزوكي و تحقيق ــيكوباس   ياش
  ن ار دادن زبــابــا محــور قــر) 1977( مينــامي . نيــز مــشاهده كــرد)1994( و كيكــوچي) 1984(

ــان ــي، زب ــه  ژاپن ــه ب ــا را از نظــر داشــتن گفتارهــاي مؤدبان   دو بخــش عمــده تقــسيم  هــاي دني
  . هـا سـاختاري شـبيه زبـان ژاپنـي دارد            هايي كه گفتارهاي مؤدبانـه در آن        نخست، زبان . كند  مي
  ، )わたくし、小生、貴殿(هـا، نظيـر زبـان ژاپنـي، ضـماير شخـصي               اين معنا كـه در آن       به

ــال ويــ  ــاص   )、いらっしゃる、召し上がるご覧になる(ژه افع ــان خ ــر واژگ  و ديگ
)お誕生日、ご出席( ــ ــزا  هب ــكل مج ــرام    ش ــژة اداي احت ــه وي ــد ك ــود دارن ــد وج   وي . ان

  هــاي جنــوب شــرقي آســيا را از ايــن گــروه  اي و بــسياري از زبــان اي، جــاوه هــاي كــره زبــان
ي دارد و   ها ساختاري متفاوت با زبـان ژاپنـ         هايي كه گفتارهاي مؤدبانه در آن       دوم، زبان . داند  مي

در قالب عناصري همانند ضماير شخصي يا افعال مجزا نيستند، بلكه تركيب اجـزاي جملـه بـا                  
 مينـامي   .دهـد  گفتار مؤدبانه را شكل مـي     ست كه   ها   فرهنگي آن زبان   -عناصر اجتماعي   توجه به   

   .داند هاي اروپايي را از اين گروه مي بسياري از زبان
  دبانـه در زبـان     ؤهـاي م  گفتار بـارة  و كـالن در    ي خـرد  هـا   پـژوهش ،  گفتـيم طـور كـه      همان

    عنـوان  بـه هـاي اخيـر در آمـوزش زبـان ژاپنـي            همچنـين، در سـال    . ژاپني بـسيار زيـاد اسـت      
   در زبـان  ،در مقايـسه .  اسـت شـده   توجـه ويـژه  هـا  پـژوهش حاصـل ايـن   به زبان خارجي نيز    
ـ  ؤهاي م گفتارفارسي، هرچند       انـدك   هـا   پـژوهش  هـم تعـداد ايـن       هنـوز  نـد،   ا  سيار غنـي  دبانه ب

   ، زبـان خـارجي     عنـوان   بـه ويـژه در آمـوزش زبـان فارسـي           ، بـه  آموزش اين عناصر   به  است و   
  هـاي    زبـان   هـاي آمـوزش دسـتور زبـان فارسـي بـه             كتـاب   با نگاهي به  . توجه الزم نشده است   

-166: 1953،  لمبتـون ؛  70-68: 1919،  فيلـوت ؛  170-160 :1841،  ابـراهيم ،  جملهاز  (مختلف  
، روزن؛ 177 :1987، فــر ؛ معــين120-118: 1989؛ كورويانــاگي، 369-366: 1957، اجهــ؛ 171

آمـوزش    بـه   در تمـامي ايـن آثـار        . بـرد  اين نكتـه پـي        توان به     راحتي مي   ، به )286-288: 1979
  . شده استبسنده يك يا چند صفحه گفتارهاي مؤدبانة زبان فارسي تنها در

  بـه  ،شناسـيِ اجتمـاعي     در زبان فارسي از ديدگاه زبان     ويژه     به ،كافيناهاي    پژوهشبه دليلي   
گفتارهـاي   ميان ساختار    گرديم كه اساساً    اين پرسش بازمي      و به  كنيم  ميذكر مطالب فوق بسنده       

1392 



  49  هاي ساختاري مشترك در گفتارهاي مؤدبانة زبان ژاپني و فارسي بررسي ويژگي
 

چه وجه اشـتراكي      متفاوت  كامالً 12 زباني -با تبار خانوادگي  دو زبان ژاپني و فارسي      در  دبانه  ؤم
  وجود دارد؟

  بحث و بررسي
، ابتـدا    دو زبـان ژاپنـي و فارسـي        ةدبانؤگفتارهاي م وجه اشتراك ميان ساختار     ادن  دبراي نشان   

همين نام نگاشـته      كه در كتابي به   » دبانهؤهاي م گفتار« دربارة) 1999(ديدگاه كاباتا     پردازيم به   مي
و  با سبكي جديد تجزيـه       ،دبانه در زبان ژاپني   ؤهاي م گفتاراين پژوهش، ساختار      در. شده است 

كردن ساختار كاتابا براي آشكار. شود پيشين مشاهده نمي   هاي  پژوهشنظير آن در     و    شدهتحليل  
گفتـار   ةدهنـد  اي تـشكيل    و بررسي عناصـر پايـه     بندي   طبقه  گفتارهاي مؤدبانه در زبان ژاپني، به       

دربـارة چـه    چـه كـسي،       ، در خطاب بـه    »چه كسي «مانند  عبارت ديگر، عناصري      به. پردازد  مي
 را در زبـان گفتـار و نوشـتار          چـه شـكلي    چه منظور، بـه       چيزي را، به      كسي، چه       چيزي يا چه    

شـكل زيـر     اسـت كـه بـه     » ارتباط كالمي واقعي  «دبانه  ؤ م گفتاردر اين پژوهش،    . كند  بررسي مي 
اي از گفتارهاي رفتاري است كه        دبانه مجموعه ؤگفتار م «: )39 :1999،  كاباتا(تعريف شده است    
جايگـاه  ‘، ’جايگـاه خـود  ‘، با درك    ’قصدي مشخص از بيان   ‘يسنده، با داشتن    در آن گوينده يا نو    

مكـان و موقعيـت     ‘  همچنين ،’ها  ارتباط انساني بين آن   ‘ و   ’جايگاه شخص مورد بحث   ‘،  ’مخاطب
قـصدي  ‘ منظـور بـرآوردن      ، بـه  ’صـوتي يـا نوشـتاري     : شكل بيـان  ‘ بهتوجه    از   ، بعد ’اظهار بيان 

 ’گفتار مؤدبانة ‘كند و با استفاده از         را انتخاب مي   ’محتوي بيان ‘و   ’موضوع بيان ‘ ’مشخص از بيان  
 ’صـوتي يـا نوشـتاري     : عملـي ‘آن را   دهـد و       خود را شكل مـي     ’ساختار گفته يا نوشتة   ‘مناسب،  

  ».سازد مي
 دو فراينـد تقـسيم كـرد كـه         گفتار مؤدبانه را بـه      گيري   توان شكل   مي ،بر اساس تعريف باال   

اينـك  . ر سطور تعريف، مشخص كرده است     كشيدن خطوط متفاوت در زي    نگارنده، آن دو را با      
 بـراي  ،كـه در آن   پـردازيم     ميبررسي و تحليل فرايندي      تر شدن دو فرايند فوق، به         براي روشن 

                                                 

هاي هند و     هاي شاخة هند و ايراني است كه يكي از دوازده زيرمجموعة بزرگ زبان              زبان فارسي از جمله زبان    . 12
شـود، امـا نظريـة        هاي مختلفي ديـده مـي       دربارة تبار خانوادگي زبان ژاپني هرچند نظريه      . دهد  اروپايي را شكل مي   

و بخـشي از  ) korean(اي  ، كـره )Basque(اي باسـكي هـ  همـراه زبـان   غالب حكايت از اين دارد كه اين زبـان بـه    
بـين   شان در  اي است كه هنوز تبار خانوادگي هاي زنده  شمار زبان   از جمله انگشت  ) Caucasian(هاي قفقازي     زبان
  ). 765 :1997تاناكا، (هاي دنيا نامشخص است  زبان
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 تحـصيلي از  تاد حسيني، بنده قـصد گـرفتن بورسـية   اس«: گيرد  زير شكل مي   ةدبانؤ م گفتار ،مثال
   »نامه بنويسيد؟ م توصيهلطف كنيد براشه  آيا مي.  دارمودانشگاه لندن ر

  ) از اظهار آن گيري گفتار مؤدبانه در ذهن و قبل فرايند شكل(فرايند اول . 1
 تحصيلي  در اينجا، گرفتن بورسية.قصدي مشخص از بيان   
 دانشجوي متقاضي.گوينده يا نويسندة بيان   
  جايگـاه مخاطـب  « و  دانشجوعنوان به را » جايگاه خود  «بيان ة گويند .ارتباط انساني «

هـاي    و آموزش  يسپس، بر اساس ارزشگذاري فرهنگ ايران     . كند  مي استاد مشخص     عنوان  بهرا  
 و اسـتاد را در      كنـد   مـي را ارزشـيابي    » دانـشجو و اسـتاد    «اجتماعي خود، ارتباط انساني از نوع       

  . دهد  اجتماعي باالتر از خود تشخيص ميجايگاه
     دفتـر اسـتاد را مكـاني رسـمي          بيان گويندة.  استاد  دفتر .مكان و موقعيت اظهار بيان ،

  . كند ميارزشيابي 
  طور حضوري تقاضاي خود را بـا       ه   ب متقاضي چون   .گفتاري يا نوشتاري  : شكل بيان

   . انتخاب كندرا» گفتاريشكل  «كند، بايد مياستاد مطرح 
    نامـه و محتـوي     دربارة نوشـتن توصـيه     گفتار موضوع   .موضوع گفتار، محتوي گفتار 
 گـرفتن بورسـية    تحصيلي، اخالق دانشجو، ضـرورت       مانند سابقة مواردي  دربارة   توضيح   گفتار

    .  استجزآنتحصيلي براي دانشجو و 
    ـ       .ساختار گفته يا نوشته ـ  اينكـه متقاضـي   دليـل    ه در مثـال بـاال، ب طـور حـضوري     ه، ب

  . خود خواهد گرفت  شنود به و شكل گفت»  بيانساختار «كند، ميتقاضايش را مطرح 

  )فرايند عملي كردن و گفتن(فرايند دوم . 2
ـ   گفتار مؤدبانه،    از   ،» يا نوشتاري كردن   گفتاري: عملي كردن «در    شـكل حـضوري      هكه مراجعه ب

. گيـرد   خود مـي    گفتاري به و شكل آوايي و     شود    مي فرايند اول عملي     ة    شد است، موارد محاسبه  
بـراي  » رحمتـي « بـراي مخاطـب و    » زحمتي« به   منجر »تقاضا كردن  «اينكهدليل   ه  در مثال باال، ب   

 نيـز بايـد   بيـان دبانه باشـد، آوا و صـوت        ؤ بايد م  گفتار خود   اينكهشود، همراه با     كننده مي  تقاضا
  .خود بگيرد ه شكلي مناسب تقاضا و خواهش ب
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قبل از اظهـار  « به دو فرايند  توان  ميدبانه را   ؤ م گفتاري گفت كه اظهار     توان  مي ،بدين ترتيب 
 lingual( زبـاني  ي اظهـار رفتـار   اسـت كـه معمـوالً   گفتني. تقسيم كرد»  گفتاراظهار«و » رگفتا

behavior: 言語行動 (غيرزبــاني مؤدبانــه، تــوأم بــا رفتارهــاي )non-lingual behaviour: 

非言語行動 (      و سر فرود آوردن هنگام تقاضـا        دفتر استاد   است، مانند در زدن هنگام ورود به 
  .   نشانة احترام به 

است كه  دو بخش ديگر هم تقسيم شده        گفتار مؤدبانه به    ) 47،60: 1999( پژوهش كاباتا    در
  .كنيم در ادامه بررسي مي

گفتـار مؤدبانـه، عناصـر مؤدبانـة        در ايـن بخـش از       .  گفتار مؤدبانه در قالب واژگان     )الف
قالب در صورت عملي  ه و هنوز باست»  واژگانقالبدبانه در ؤعناصر زباني م«شكل   ه بگفتاري

 ،いらっしゃる :تـشريف داشـتن   «هـاي     از فعـل   توان  مي ،براي مثال . كالم ريخته نشده است   
ــودن ــردن،おっしゃる: فرمـ ــماير شخـــصي » 申し上げる : عـــرض كـ ــا ضـ ــده«يـ : بنـ

わたくし、小生جانب ، اين: こちらعالي ، جناب :そちら « فارسي و ژاپني نام هاي زباندر 
 اعـي و تنهـا در ذهـن گوينـدة         ورت انتز ص ه  ، عناصر زباني يادشده ب    گفتاردر اين مرحله از     . برد

ـ ،  دبانهؤ م گفتار ابزار   عنوان  به را   ها  آن توان  مي جاي دارند و     گفتار ارتبـاط  «طـور مـشخص از       هب
  .تفكيك كرد و در نظر گرفت» گفتارمكان و موقعيت اظهار «يا » انساني
دبانه در ؤي معناصر زبان«دبانه، ؤ مگفتاردر اين بخش از .  گفتار مؤدبانه در قالب جمله)ب
 عملـي گفتـاري مؤدبانـه محـسوب         كه ابزار زبـاني الزم بـراي صـدور و اظهـار           »  واژگان قالب
شـكل  « و گيرند ميقرار» ارتباط انساني «يا  » گفتارمكان و موقعيت اظهار     «شوند، در ارتباط با      مي

 انـة بدؤكـه عنـصر زبـاني م      مثـال، زمـاني  بـراي . گيرنـد  خود مي هب» صوتي يا نوشتاري : گفتاري
مكـان و موقعيـت     «از نوع استاد و دانـشجو و        » ارتباط انساني « با   آوايي  همدر  » تشريف داشتن «

ـ » تـشريف دارنـد؟    ...اسـتاد «گيرد، شـكلي ماننـد       رسمي دانشگاه قرارمي  از نوع   » گفتار خـود   هب
تـشريف  «فعـل      منظور احتـرام بيـشتر، بـه        هب» ندا« سوم شخص جمع     گيرد كه در آن شناسة      مي

دبانه شـكل   ؤ م گفتاري شده و    فزودهشود، ا  جا ابزار زباني مؤدبانه محسوب مي     كه در اين  » داشتن
 »先生はいらっしゃいますか～«دبانه  ؤ م گفتارمعادل ژاپني اين    . شود  مي و صادر    گيرد  مي

 جملـه   قالـب  يكسان در    آوايي  همدر  » いらっしゃる «ةدبانؤاست كه در آن نيز ابزار زباني م       
ــ» いらっしゃいます«شــكل  ــه ا ه ب ــد خــود فعــل  . ســتخــود گرفت ــز هرچن در اينجــا ني
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»いらっしゃる «     دستوريدبانه است، عنصر    ؤ م گفتارفعلي است كه خاص» ます «   آن  نيز به
  . كرده استبيانمخاطب را  يافته اداي احترام به  كلي سازمانش  هاضافه شده و ب

عناصـر  « بخـش    گفتـار مؤدبانـه را بـه دو        توان  مي ، شد يادآوريطور كه    بدين ترتيب، همان  
تقـسيم كـرد كـه بخـش اول،         »  جمله قالبدبانه در   ؤ م گفتار«و  »  واژگان قالبدبانه در   ؤباني م ز

ها بـا رابطـة انـساني     آندبانه بدون در نظر گرفتن    ؤ م گفتاريعناصر زباني مورد نياز براي اظهار       
 و بخش دوم، بخشي است كـه        ؛ است گفتارسخن و مخاطب سخن يا مكان و موقعيت         گويندة  

 گفتـار،  ي و موقعيت  يانساني و مكان  اي    آوايي واقعي با رابطه     همموجود در زبان در     عناصر زباني   
  .گيرد خود مي گفتار را بهبعد از تغييرات الزم شكل عملي 

 -مجموعه عاليم صوتي  همان  » دبانهؤ م گفتارفرايند قبل از صوتي يا آوايي شدن         «،از طرفي 
دبانه است كه يك گروه اجتماعي      ؤ م اجتماعيو  عبارتي توافق بر سر عناصر زباني        معنايي يا به    

ـ كـه را توليـد كننـد   اي  گفتـار مؤدبانـه  بتوانند  اند تا بر مبناي آن     صورت قراردادي پذيرفته    ه  ب   ه ب
  . افراد يك گروه زباني موجود استهمة ) نطققوة (صورت مشترك در توانايي زباني 

 كارگيري آن عناصـر و     هب» دبانهؤ م رگفتافرايند بعد از صوتي يا آوايي شدن        «از طرف ديگر،    
متفـاوت  شـخص،     دارد و بسته به      صورت واقعي اظهار مي     ه ب شخصم قراردادي است كه     يعال

ـ زبانان    بسياري از فارسي   كه   ااين معن   خواهد بود؛ به   ، »تـشريف بـردن   « طـور مـشترك افعـال      هب
در  امـا    برنـد،   مـي  را بـه كـار    » عـالي  حضرت« و» عالي جناب«،  »شما«و ضماير شخصي    » رفتن«

ي گفتـار   لزوماً -)رويد؟ چند مي شما ساعت   ( پرسش از رئيس خود      ال،مثبراي   -شرايط يكسان 
  .اصطالح انتقال زباني مشابه نخواهند داشت  كار نخواهند برد و به  هيكسان را ب

يم تـوان   مـي دبانه را از ديدگاه فوق بنگـريم،        ؤهاي م گفتارگيري و اظهار      شكل اگر چگونگي 
 تحليل ، از جمله زبان ژاپني و فارسي، مختلفهاي زباندر را ها گفتارهاي ساختاري اين  تتفاو

 گفتـار  فرايند اظهـار يـك       ،تعاريفاين  بر اساس   ،   روشن شدن اين مسئله    رايب. و بررسي كنيم  
گفتـار از   ةكنيم كـه در آن اظهاركننـد    انگليسي و فارسي تصور مي    دبانه را در سه زبان ژاپني،       ؤم

پنجـره را    « كـه  كنـد   مي تقاضا   ،بيند  كه براي اولين بار است او را مي        تر از خويش   سنشخصي م 
هـا   هـا و هماننـدي     تفـاوت تحليـل    ها از اين سـه زبـان، بـه           مثال سپس، بر پاية مقايسة   . »بازكند

استفاده شده است كه احتمال     » تقاضا«اين دليل در مثال از        به ، است بايستةْ يادآوري  .پردازيم  مي
 وتر   كه مخاطب ما شخصي مسن        ويژه زماني  ه ب بيشتر است، » تقاضا«دبانه در   ؤ م گفتارفاده از   است

 سـاختاري در    هـاي   هماننـدي  آشكاركردن   ايبرهمچنين،  . كنيم  صحبت مي  با او     است اولين بار 
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هـا بـا    گفتارهـاي ايـن      كردن تفاوت  ژاپني و فارسي و از طرفي مشخص       زبان   ةدبانؤهاي م گفتار
، سـه مثـال از زبـان ژاپنـي          در ابتـدا  . ايـم  ي زبان انگليسي نيز بهره برده     ها مثالسي از   زبان انگلي 

هـاي ايـن    مثـال در ضمن، در تمـام   . استمده آ درون كمان مثال درهرمعادل فارسي . ايم آورده
  .تنهايي مفهومي از ادب دارند، خط كشيده شده است ايي كه به ه پژوهش زيرِ واژه

  ي  مثال از زبان ژاپنسه
1. /mōšiwake gozaimasenga, mado o akete itadakenai dešō ka?/13 

  )يد پنجره را بازكنيد؟يخواهم، ممكن است لطف بفرما عذر مي(
2. /sumimasenga, mado o akete itadakemasen ka?/ 14 

  )كنيد پنجره را بازكنيد؟ ببخشيد، لطف نمي(
3. /sumimasenga, mado o akete itadakemasu ka?/15 

  )كنيد پنجره را بازكنيد؟ ببخشيد، لطف مي(
كننـدة     جزء افعال خاص بيان    /itadaku/ و   /gozaru/، دو مصدر فعل ژاپني      1در مثال شمارة    

 مخاطب اسـتفاده      منظور احترام به    است و به  » گفتار مؤدبانه در قالب واژگان    « عبارتي    ادب يا به  
  نـد كـه در     ا   پـسوندهايي دسـتوري    /masen…/ يا شكل منفـي آن       /masu…/از طرفي،   . شود  مي

ايـن پـسوندها چنانچـه    . شوند ناميده مي» teinei /hyougen/ 丁寧表現«اصطالح  زبان ژاپني به
  در . دهنـد   حالـت مؤدبانـه تغييـر مـي         انتهاي هر فعلي اضافه شوند، آن را از حالت معمولي به            به

   اضـافه شـده و   /gozaru/ فعـل    ز به ، اين نوع گفتار مؤدبانه كه خاص زبان ژاپني است ني          1مثال  
  تنها با آوردن واژگـان خـاص گفتـار مؤدبانـه،            در اين مثال، نه   . درجة احترام آن افزوده است      به  

  در مقابل مخاطب، ادب رعايت شده است، بلكه اضـافه بـر آن، بـا پرسـشي كـردن تقاضـا بـه                      
مخاطـب   انتخاب نيز بـه اين حق » /itadakenai dešō ka/ :ممكن است لطف بفرماييد؟«صورت 

  ايـن ترتيـب، جـدا از     بـه  . جواب مثبت يـا منفـي بدهـد    خواهش گوينده داده شده است كه به 
  گفتـار مؤدبانـه    « كـه    16، گوينده با استفاده از اين راهبرد زبـاني        »گفتار مؤدبانه در قالب واژگان    «

  ســانده مخاطــب ر  نــوعي احتــرام خــود را بــه  شــود، نيــز بــه محــسوب مــي» در قالــب جملــه
گفتار مؤدبانه در «و » گفتار مؤدبانه در قالب واژگان «1توان گفت كه در مثال   بنابراين، مي . است

                                                 

13. 申し訳ございませんが、窓を開けていただけないでしょうか. 

14. すみませんが、窓を開けていただけませんか. 

15. すみませんが、窓を開けていただけますか. 

16. language strategy 
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 و 2هاي  در مثال.  است  كار رفته يافته و هماهنگ در سراسر گفتار به طور سازمان   به» قالب جمله 
 اند ه در زبان ژاپني از عناصر زباني مؤدبان/itadakemasu/ و   /masen/  ،/itadakemasen…/ نيز   3

در اين دو مثال نيـز چـون گوينـده تقاضـايش را بـا               . رسانند   تنهايي مفهومي از ادب را مي       و به 
مخاطـب داده اسـت كـه ايـن خـود             راهبرد زباني پرسشي كردن مطرح كرده، حق انتخاب را به         

يـز گفتـار    بنـابراين، در ايـن دو مثـال ن        . شود  محسوب مي » گفتار مؤدبانه در قالب جمله    «نوعي  
 سه مثال فـوق      با نگاهي دوباره به   . داراي مفهوم ادب در قالب واژگان و قالب كلي جمله است          

صـورت زيـر خالصـه        توان ويژگي ساختاري گفتارهاي مؤدبانه در جمالت زبان ژاپني را به            مي
  .كرد

 »وفور وجود دارد به» گفتار مؤدبانه در قالب واژگان. 

 »رود كار مي به  نيز » جملهقالبدبانه در ؤ مگفتار. 

  مانند ( عناصر زباني مؤدبانهكاربرد/itadaku/ و /gozaru/ (  را همراه با عناصر دسـتور
 تـوان   مييافته   طور سازمان ه  دبانه ب ؤ م گفتار ، در سرتاسر  )/masen…/ و   /masu…/مانند  (زباني  
 .ديد

 دنيـا باشـد و      هـاي   زبـان تنها خاص گروهي از     » دبانهؤهاي م گفتار«طور نيست كه      اين ،البته
بـا آنچـه در     را شاهديم كه     در زير موقعيت گفتگويي      ، براي مثال  17. فاقد آن باشند   ها  انديگر زب 

دبانه ؤ م گفتار 3 گويندةكنيم كه در آن      مي تصور   .استكامالً يكسان    ي ژاپني فوق ديديم   ها مثال
  .ردازيمپ مي ها آن ةتحليل و تجزي سپس، به. كند ميرا به زبان انگليسي اظهار 

  

                                                 

اي است براي تنظيم فاصلة       گفتار مؤدبانه وسيله  «: درخور توجه است  ) 5: 1977( مورد نظر اُنو و شيباتا       در اين . 17
سـت   اي ا  توان گفت كـه گفتـار مؤدبانـه پديـده           اين معنا، مي    با توجه به    . اجتماعي و روحي خود با مخاطب سخن      

كنند كه گفتار مؤدبانه تنها       اينكه بسياري فكر مي   . هاي دنيا وجود داشته باشد      ه بايد در تمامي زبان    جامع و فراگير ك   
 شكل كلـي در يـك جملـة مؤدبانـه       اين دليل است كه در زبان ما نه تنها گفتار ادب به خاص زبان ژاپني است، به  

  نـد، بـه   ا   لة اجتماعي و روحي با مخاطـب      دهندة فاص  مشهود است، بلكه واژگان خاص گفتارهاي مؤدبانه كه تطبيق        
توان چنين ادعا كرد كه گفتار مؤدبانه در تمـامي   در كل مي  » .كنند  شكلي سازمان داده شده در جمله ايفاي نقش مي        

هاي ساختاري هر زبان   ويژگي صورت پديدة زباني مشتركي وجود دارد، اما شكل بروز آن بسته به هاي دنيا به  زبان
  .متفاوت است
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   مثال از زبان انگليسيسه
1. Would / Could you please open the window? 
2. Would you mind opening the window? 
3. Would it be possible for you to open the window? 

صورت جملة پرسشي مطرح شده و بـا ايـن راهبـرد زبـاني،                در هر سه مثال فوق، تقاضا به      
توان چنين گفت كه در هر        بنابراين، مي . مخاطب واگذار شده است      انجام تقاضا به     انجام يا عدم  

گفتـار  «شود و در هر سـه مـورد           كلي، گفتاري مؤدبانه محسوب مي    صورت   بهسه مورد، گفتار،    
 كه اين سه گفتار مؤدبانه      18اما چنانچه، اجزاي كالمي   . به كار رفته است   » مؤدبانه در قالب جمله   

 ,would, could, you, please, open, the, window, mind«گرفته است؛ يعنـي  ها شكل  از آن

opening, it, be, possible, for, you, to «صورت مجزا ببينيم، متوجـه خـواهيم شـد كـه      را به 
 كه پيشتر ديديم، عناصر     /.../masen و   /itadaku/  ،/gozaru/  ،/…masu/هاي ژاپني    برخالف مثال 

خالصة مطلب اينكه   . تنهايي هيچ مفهومي از ادب ندارند       ر يا اجزاي كالم، به      دهندة گفتا  تشكيل
در اين سه مثال از زبان انگليسي، عناصر دستوري و واژگان مختلف در تعامل گروهي گفتـاري           

طور كلي، هر چند خود گفتار، گفتاري مؤدبانه است، امـا در اجـزاي      به. اند  مؤدبانه را شكل داده   
شود كـه     تصور مي . شود   مخاطب مشاهده نمي    به شكل مجزا اثري از احترام به      دهندة آن    تشكيل

  .هايي نظير روسي، فرانسه و آلماني نيز تعميم داد  زبان بتوان وجود اين نوع گفتار مؤدبانه را به
ميزان بـسيار محـدود       هاي اروپايي به      در واقع، بايد گفت كه در زبان انگليسي و ديگر زبان          

تـوان از اسـتفادة ضـمير دوم          بـراي مثـال، مـي     . نيز وجود دارد  » ه در قالب واژگان   گفتار مؤدبان «
اين مورد در زبان روسي و بسياري . ضمير دوم شخص مفرد نام برد  شخص جمع در خطاب به

جاي   بهsie«، آلماني »tuجاي   بهvous«، فرانسه »tyجاي   بهvy«شكل  هاي اسالو ديگر به  از زبان 
du «و ايتاليايي»  leiجاي  بهtu « عالوه، براي مثال، در زبان  به ). 73-72: 1994كيكوچي، (است

 madam:«، »اعالحضرت، علياحضرتmajesty: «، »جناب  جناب، عاليsir:«توان از  انگليسي مي
طور   اما، همان . شوند  محسوب مي » گفتار مؤدبانه در قالب واژگان    «هم نام برد كه     » دوشيزه خانم 

هـاي اروپـايي     داد اين نوع عناصر زباني مؤدبانه در زبان انگليسي و ديگـر زبـان             كه ذكر شد، تع   
توان ويژگي گفتارهاي مؤدبانه در  مطالب فوق مي با توجه به. شمار است بسيار محدود و انگشت

  : صورت زير خالصه كرد زبان انگليسي را به

                                                 

18. parts of speech 
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   ارند، ولـي در     ادب ند  شكل مجزا مفهومي از   ه  ي و واژگان مختلف كه ب     دستورعناصر
 .دهند گفتار مؤدبانه را شكل مي ،گروهيآوايي  هم

  وجود دارد»  واژگانقالبدبانه در ؤ مگفتار«تنها اندكي . 

   ه دبانه ب ؤ م گفتار در سرتاسر    ،يدستوردبانه را همراه با عناصر      ؤ م كاربرد عناصر زباني
  . ديدتوان ميطور سازمان يافته ن
ـ  همـة گرفت كه در     چنين نتيجه    توان  مياز مطالب فوق      قالـب دبانـه در    ؤ م گفتـار  «هـا   ان زب

هـا    در همـة زبـان    »  واژگـان  قالبدبانه در   ؤ م گفتار«معني وجود     اين به  اما،   19وجود دارد » جمله
دبانه در دو زبان فارسي و ژاپني و        ؤهاي م گفتارهاي ساختاري     آشكارشدن شباهت  براي .نيست
 بـا آنچـه در   هماننـد  زيـر موقعيـت گفتگـويي،    ، در   هاي اين ساختارها با زبان انگليـسي       تفاوت
زبـان   بـه دبانـه را    ؤ م گفتار 3ن گويندة   كنيم كه در آ    ني و انگليسي ديديم، تصور مي     ي ژاپ ها مثال

ي ها مثالشود كه در     يادآور مي . پردازيم ها مي   آن ةتحليل و تجزي   سپس، به . كند  ميفارسي اظهار   
  .هومي از ادب دارند، خط كشيده شده استتنهايي مف  هايي كه به  واژه زير،اين پژوهش

  مثال از زبان فارسيسه

 ؟ يد پنجره رو بازكنيدكن لطف مي، خوام معذرت مي .1

 ؟ يد پنجره رو بازكنيدلطف كن، ممكنه يدببخش .2

 ؟ يد پنجره رو بازكنيدلطف كنشه  ، مييدببخش .3

پرسشي مطـرح    ة جمل صورت  به در هر سه مثال فوق تقاضا        ،ي زبان انگليسي  ها مثالهمانند  
 چنـين گفـت كـه در هـر سـه            توان  مي زباني   راهبرددليل استفاده از اين       هبنابراين ب . شده است 

دبانه ؤ م گفتار« و در هر سه مورد       شود  ميدبانه محسوب   ؤي م گفتار ، كلي صورت  به گفتار ،مورد
ي هـا  مثالدبانه در   ؤ م گفتار وجه اشتراك اين سه      ،اين مطلب .  رفته است  ركا   به»  جمله قالبدر  

 خواهيم پرداخت وجه تمايز اين سـه        ها   آن  مواردي كه در زير به    . سي است زبان فارسي و انگلي   
  .كند ميدبانه در دو زبان را روشن ؤ مگفتار

                                                 

شود، امـا      بررسي مي  »politeness«نام    تر به     اي بزرگ   در حقيقت گفتار مؤدبانه خود بخشي است كه در مقوله         . 19
پـژوهش معـروف بـرون و لوينـسون           در اين باره رجوع شـود بـه         . آن نيست   در اين پژوهش فرصت پرداختن به       

  ).2005(و هايكي و استوارت ) 1987(
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 گفـت از متـرادف آن       تـوان   مـي استفاده شده كه    » خوام معذرت مي  «، ابتدا از واژة   1در مثال   
لطف «در اين مثال از فعل مركب       . د بيشتري دار   بار ادب  ،مقايسه تر است و در    رسمي» ببخشيد«

» ؤدبانـه در قالـب واژگـان       م گفتـار  «عبارت ديگـر     خاص زبان مؤدبانه يا به     كه از عناصر  » كردن
ة دوم شـخص جمـع در       عالوه با اسـتفاده از شناسـ        هب. شود نيز استفاده شده است     محسوب مي 

 نوع ديگري   توان  مي نيز   ،»كنيد باز«و  » كنيد لطف مي «هاي     در فعل  ،دوم شخص مفرد   خطاب به   
 1  نتيجه گرفت كه در مثال    توان  مياين توضيحات     با توجه به  . مخاطب ديد   به  از ابراز احترام را     

با هـم  »  جملهقالبدبانه در ؤ مگفتار«و  »  واژگان قالبدبانه در   ؤ م گفتار«زبان فارسي، دو بخش     
 كـه در سرتاسـر جملـه نمايـان            را شكل داده   گفتاري مؤدبانه يافته   سازمانشكلي   هم شده و ب   أتو

  .است
ة از شناس » بازكنيد«و  » لطف كنيد «،  »ببخشيد«بينيم كه در سه فعل       ، نيز در ابتدا مي    2در مثال   

با استفاده از ايـن عنـصر       . تدوم شخص مفرد استفاده شده اس       دوم شخص جمع در خطاب به     
 ، هماننـد مثـال اول     ،اين مثـال   در. ده است  انجام ش   مخاطب  به نوعي اداي احترام     ، زباني دستور

محـسوب  »  واژگـان  قالـب دبانـه در    ؤ م گفتـار «كه  استفاده شده است    » لطف كردن «فعل مركب   
شود تا شـنونده      باعث مي  گفتار،كردن كل     پرسشي راهبرداستفاده از اين موارد در كنار       . شود مي

 احتـرام و ادب را      ، جملـه   كـل  قالـب  واژگـان و هـم در        قالـب  هم در    گفتار،جاي اين    در جاي 
 توان مي داديم، 2 و 1 مثال دربارةتوضيحاتي كه  ، و با توجه به   3با نگاهي به مثال     . احساس كند 

 شدهاستفاده »  جملهقالبدبانه در ؤ مگفتار«و »  واژگانقالبدبانه در ؤ مگفتار«ديد كه دو بخش    
شكل زير   هبانه در زبان فارسي را ب     دؤ م گفتارهاي ويژگي   توان  ميبندي مطالب باال      با جمع . است

  .خالصه كرد
 »    لطف كردن «،  »خدمت رسيدن «( وفور وجود دارد   به» گفتار مؤدبانه در قالب واژگان« ،

عـرض  «، »عالي حضرت«، »سركار«، »جانب اين«، »حقير«، »بنده«، »آوردن/ بردن/ تشريف داشتن «
20).اند  از آن جمله» كردن

 

  استشده نيز استفاده » له جمقالبدبانه در ؤ مگفتار«از.  

                                                 

بـراي ديـدن    .  در زبـان فارسـي، در اينجـا نـاممكن اسـت            در غالب واژگان  م عناصر زباني مؤدبانه     آوردن تما . 20
  ).2007(يا آذرپرند ) 1980(جزئيات رجوع شود به جهانگيري 
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 را همراه با عناصر    ) مانند لطف كردن  (دبانه  ؤ م د زبان ژاپني كاربرد عناصر زباني     همانن
 در سرتاسر   ،)دوم شخص مفرد   ة دوم شخص جمع در خطاب به        استفاده از شناس  (دستور زباني   

  . ديدتوان مييافته  طور سازمانه دبانه بؤ مگفتار
 زبان ژاپني، انگليسي و فارسي  سهدر ةدبانؤهاي م اين گفتار ري  هاي ساختا   ويژگي ةمقايس با

  اينكـه بـه  دبانه در زبان فارسي بيش از ؤهاي مگفتاربريم كه ساختار  مي اين مطلب اساسي پي  به  
  ، بـه   يكسان شباهت داشته باشـد     زباني -ها در زبان انگليسي با تبار خانوادگي      گفتارساختار اين   

 . شبيه است،متفاوتكلي  به   زباني-ة خانوادگي زبان ژاپني با ريشةدبانؤهاي مگفتارساختار 

  نتيجه
ريفـي كـه از گفتارهـاي        و تع  )1997( نتايج پـژوهش كاباتـا       توجه به در اين مقاله تالش شد با       

بررسـي  ها را در دو زبان ژاپني و فارسـي          گفتار اين   ي ساختار هاي  همانندي،  مؤدبانه داده است  
ـ         ا براي رسيدن به    . كنيم  شـده، فراينـد اظهـار       داده تعـاريف    ةين هدف، پـس از تحليـل و تجزي

دبانه با شرايطي يكسان را در سه زبان ژاپني، انگليسي و فارسي متصور شديم كه در                ؤ م گفتاري
 كه  كند  مي تقاضا   ،بيند بار است او را مي     تر از خويش كه براي اولين      گوينده، از شخصي مسن   آن  

هـا و    ها از ايـن سـه زبـان، بـه تحليـل تفـاوت               مثال ة مقايس ةن، بر پاي  در پايا . »پنجره را بازكند  «
  .  پرداختيمها همانندي

هـاي   هاي زبان انگليسي استفاده كرديم كـه هماننـدي   اين دليل از مثال ذكر است، به    الزم به   
هـاي ايـن    همچنـين، تفـاوت  . ساختاري در گفتارهاي مؤدبانة زبان ژاپني و فارسي بارزتر شـود     

ا در دو زبان مورد بحث با زبان انگليـسي برجـسته و آشـكار شـود كـه از نظـر داشـتن                 گفتاره
هـا و تعـاريف داده شـده، ايـن      بندي با بررسي تقسيم .گفتارهاي مؤدبانه ساختاري متفاوت دارد 

نـوعي گفتـار مؤدبانـه اسـت كـه در آن            » گفتار مؤدبانه در قالب واژگـان     «نتيجه حاصل شد كه     
تنهـايي و بـدون در نظـر          بـه   ...) ها و   افعال، ضماير شخصي، صفت   (مله  دهندة ج  اجزاي تشكيل 

گفتـار  «در مقايـسه،    . كننـد   گرفته شدن در قالب جمله، مفهومي از احترام يا فروتني را بيان مـي             
به نوعي از گفتار مؤدبانه اشاره دارد كه مفهوم ادب در قالب جمله بيان              » مؤدبانه در قالب جمله   
اي نداشـته      صورت مجزا هيچ مفهوم مؤدبانه      دهندة جمله در آن به      تشكيل شده باشد، اما اجزاي   

  . باشد
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هاي ژاپني و فارسي از       اين نتيجه حاصل شد كه گفتارهاي مؤدبانه در زبان        ،  طور خالصه   به  
زمان و  طور هم به » گفتار مؤدبانه در قالب جمله«و » گفتار مؤدبانه در قالب واژگان«دو شاخص 

در مقايسه، گفتارهاي مؤدبانه در زبان انگليسي تنهـا داراي شـاخص            . برند  بهره مي يافته    سازمان
ند و اين مطلب وجه تمايز اصلي در گفتارهاي مؤدبانة دو زبـان             ا  »گفتار مؤدبانه در قالب جمله    «

      .مورد بحث با زبان انگليسي است
اي از نـوع   هش مقايـسه  اينكه پژوهش حاضر اولين پـژو       شود با توجه به        پايان يادآور مي   در

 هـاي   همانندي  از جمله  زمينه،ناچار موضوعات گوناگوني در اين       هزبان فارسي است، ب    خود به   
دبانـه در   ؤهـاي م  گفتار ةثر در زمين  ؤ فرهنگي م  -ماعيت عناصر اج  هاي  همانندي  و شناسيكاربرد

ي آتي سـعي در     اه  پژوهشنگارنده در    كه   ماند همچنان ناگفته باقي مي   دو زبان ژاپني و فارسي      
 سـاختاري مـشترك در      هاي  هماننديدليل   ه  نگارنده معتقد است كه ب    . اردبررسي اين مقوالت د   

مقايـسه بـا    يقات انجام شده در زبان ژاپني در         تحق ، زبان فارسي با زبان ژاپني     گفتارهاي مؤدبانة 
ـ  الگـوي مناسـب    اروپايي،   هاي  زباندبانه در   ؤهاي م گفتار دربارةتحقيقات مشابه    ـ    ت   هري بـراي ب

اي در  هاي مقايسه پژوهش، اين بر   افزون .استها در زبان فارسي گفتاردست دادن جزئيات اين  
هـا بـه      تـر ايـن زبـان      آموزش دقيق    درك متقابل فرهنگي است و هم به         اين زمينه هم رهگشاي   

  .كند ميخارجيان كمك  
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