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  دهكيچ
ن يرده و بـاالتر   كـ ل  يه عمل درخواسـت را تـسه      ك است   هايي  پژوهش يافتن جمله  ن  ي ا يهدف اصل 

 يا وردهاعنـوان فـر   از آن جايي كه زبـان بـه  . دهند  ميافت جواب مثبت را به خود اختصاص  ياحتمال در 
ته اند، شـناخ  رش قرار گرفتهيه از طرف جامعه مورد پذك ي ضروري قراردادها  از يا   و مجموعه  ياجتماع
ـ شود، هدف دوم ا    مي ـ شتر بـر ا   يـ  را احاطـه ب    پـژوهش ن  ي ردادهـا در جوامـع مختلـف       ن مجموعـه قرا   ي

بـه   ، يياي زبـان اسـپان    گـسترده آمـوزان در       زبان يشتر برا ي به منابع ب   يزبان و به دنبال آن دسترس      اسپانيايي
ـ  14 يزبان  بين جامعه و ي طراح يا  ن منظور پرسشنامه  يم بد يريگ  يدوم در نظر م   عنوان زبان    ن ي نفـره از ب

 داشـتن   يدقت الزم برا  ،تر    ي واقع يا  جهيدن به نت  ي رس يبرا. ع شد يوبا، توز كتخت  يجوانان شهر هاوانا، پا   
ـ ه اكـ  يا   متنوع به عمل آمد، به گونه      ي نمونه زبان  يك ات مختلـف  ن افـراد از هـر دو جـنس و از طبقـ    ي

 .ميا  پرداختهينظر دستورزبان  از نقطههايي جمله يسپس به بررس.  انتخاب شدنديلي و تحصياجتماع

  .شناسي، استراتژي گفتماني  درخواست، درخواست غيرمستقيم، دستور زبان، زبان:هاي كليدي هواژ
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  مقدمه 
   انجـام شـده  ي ارتباطـات گفتـار  يبررسـ ت ياهم هنيزم  درياري بسيها تا به امروز پژوهش

گفتگـو  گر يديك زبان با يكو نفر با   د هك يهنگام ؛است ن باور يبر ا ) 1983(1ليتر ترادگ يپ. است
 ي، سـطح اجتمـاع  ي، سطح فرهنگـ يياياز جمله منشا جغراف ياريبس يها توان نشانه ي، منندك يم
 يياي اسـپان  ه جامعـ  يـك  در   ي جـار  ين ارتباطات گفتـار   ي در ب  .افتيدر ها  آن يگفتگو را از    ... و

  .ميپرداز يط مختلف مي در شراين از نظر ساختار دستور زباان تقاضاي انواع بيبررس ، ما بهزبان
 شـنونده را    وشـد ك يمنده  يرد و گو  يگ ي م انجامرش آن   ي با هدف پذ   معموالانجام درخواست   

ه كـ گـردد   ي منـوط مـ  يا وهيروش و ش شتر به يت ب ين موفق يا. ندكانجام عمل مورد نظر متقاعد       به
 يار گرفتـه شـده بـرا      كطبعا هر چه روش به      . است رده  ك خود اتخاذ    يان تقاضا ي ب ينده برا يگو
 يسـو ن تقاضا بـا جـواب مثبـت از     يه ا كرود   ي م يشتريتر باشد، احتمال ب         ط تقاضا مناسب  يشرا

 راهبـرد وه و روش ين شي ايمطالعات گفتمان هدرعرص. مواجه شود) امي پهنندكافت يدر(شنونده 
  .رديگ يار مك  مشخص بهيهدف دن بهي رسينده برايه گوك يراهبردشود،  يده مي ناميگفتمان

 بـوده  پژوهـشگران  هميـشه مـورد توجـه    ، دو نسل از نظر گفتمـان  روياروييتكلم جوانان و    
سـزايي در      نقش بـه   آنان ،كنند  از قوانين بخصوصي تبعيت مي    شان  جوانان معموال در گفتار   . است  

كـه  دهد   امكان ميپژوهشگران اين موضوع به .كنند  ايفا ميادهاي آن رشد زبان و دگرگوني قرارد    
اي از   گونهبررسي اين پژوهش به . ندكنصورت ويژه بررسي      ن به اعنوان گروهي از متكلم     آنها را به  

  .شود  ساله تكلم مي35 تا 20كه در شهر هاوانا توسط جوانان پردازد  ميزبان اسپانيايي 
  انجـام  يياي زبـان اسـپان    ييوبـا ك ه گون هباره در كگردد   ي باز م  يمطالعات ن پژوهش به  ي ا هنيشيپ
ـ   ي درخواسـت  يها  جمله هنيه متاسفانه در زم   ك است   يادآوري هستيبااست،   شده  ييوبـا ك ه در گون

ه در كـ  يه تنهـا پژوهـش  كتوان گفت    يم. ستي در دست ن   ي مطالعات قابل توجه   ،ييايزبان اسپان 
 ي زبـان  هه در جامعـ   كـ باشـد    يمـ ) 2007 (2واسيـ رس ر ي توسط گـوت   ،است نه انجام شده  ين زم يا
ـ  هيهر حال از آثار نظر  به. است  صورت گرفته  يامي م مي مق يها ييوباك  3اي همچـون گارسـ  يپردازان
 منظر زبان   هنيدر زم ) 2004 (5سيو بر يو آنتون ) 2005 (4ها و آلبلدا    زبان هسي مقا هنيدر زم ) 1996(
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ـ آاز  سـت،   ا وبا انجـام شـده    كه در   ك يياه ن پژوهش يدر ب . ميا  بهره برده  يياياسپان  1وبـا وگـا   ك ارث
 اسـتفاده   يفـاعل ر  يار بردن ضـما   ك   به هنيدر زم ) 2006 (3و پرس ) 2003 (2ايبستارد رو و  ) 2001(

  .است شده
ـ  كننـده و سلـسله مراتـب حـا        كت فرد درخواست    ين پژوهش، جنس  ي ا يها ريمتغ ن فـرد  يم ب

 گـرفتن   ياري بر   افزون ،ن پژوهش يدر ا  .هستند) شنونده(ام  ي پ هنندكافت  يننده و در  ك  درخواست
عنـوان نمونـه اسـتفاده       بـه  ي زبـان  ه جامعـ  يك و   ي آمار ه پرسشنام يك از   ،معتبراز منابع و ماخذ     

تـر   تـر و موفـق   ه از نظر جوانان شهر هاوانا متـداول ك را ي گفتمان يها راهبردان  يدر پا . است شده
  .ردكم ي خواهيمعرف و ي بررسي از نظر ساختار دستورشوند يشمرده م

   يبحث و بررس
 يزمـان : ردكـ ف يـ ن تعريتوان چن يش م ي از اقسام عمل گو    ييكعنوان   عمل درخواست را به   

 در شـته باشـد   دا ي سع ي درخواست ه جمل يكام در قالب    يبا فرستادن پ  ) ندهيگو(ام  ي پ هه فرستند ك
ا رد  يـ قبول و    ند، و البته شنونده مختار به     ك يانجام عمل  ب به يشنونده موثر واقع شود و او را ترغ       

 در  ،گـر يان د يـ ب  به .است هصورت گرفت درخواست  ار نباشد،   ك در   يچ امر و دستور   يباشد و ه   آن  
ا يـ  او   ه را در جهـت خواسـت      ياركه شنونده   كند باعث شود    ك  ي م ينده سع يعمل درخواست گو  

  .  دهد  انجام،نظر دارد دره او ك يگري فرد دهخواست
طـرح  م) 1987 (6نـسون يون لويو اسـت  5ن بار توسط پنلوپه براون   يه اول ك  4تك نزا هيبنابر نظر 

ـ  يالمـ كان هـر زبـان درارتباطـات        يگو شد، سخن   ماننـد   7ييهـا   نشكـ   -  خـود بـا گفتـار      ه روزان
توانـد   يهـا مـ    نشكـ -ن گفتـار  يـ دام از ا  كـ ار دارند و هر     ك سرو   ... درخواست، دعوت، انتقاد، و   

نده باشد، يت خود گويثي حي برايدي تهدهمنزل  بهي گاهي مخاطب و حت 8تيثي حي برايديتهد
 موجـب ت در گفتـار  كـ ن نزاي اهك است يل در روابط اجتماعي تسههت الزمك نزا،ها ن نظر آ  بنابر
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ه كـ ن باور بودند   يپردازان بر ا   هين نظر يا. شود يالمات م ك در م  ي گوناگون يگرفتن راهبردها  ارك  به
 در نظـر    ديـ البتـه با   .اسـت  ياديـ  و بن  ي ضرور ينظم اجتماع   به ي سامانده يت در گفتار برا   كنزا

 بـه  يگر و از گروهي دي  به جامعهيا ت در گفتار از جامعه  كن مربوط به نزا   يه قوان كم  يداشته باش 
از نظـر  . نـد ك ين منحصر به خود را وضـع مـ  ي قواني زباني هر جامعه. گر متفاوت است  يگروه د 

ـ  كباشد   ينش م ك-ننده در گفتار  كم  ي اصل تنظ  يكت در گفتار    كنزا) 1982 (1چيل  ي  ن فاصـله  يه ب
عمـل  . دهـد  يرد و به تداوم روابط سـامان مـ        يگ يمقاصد و اهدافشان  قرار م      دو نفر و     ياجتماع

ه يـ بنـابر نظر  . ت مخاطب شـمرده شـود     يثي ح ي برا يديتواند تهد  ي خود م  يدرخواست به خود  
  : شوديل نشان داده مكت در افراد در دو شيثياز به حينسون نيلو براون و

 خـود مـستقل     ي امور شخص  ي  ر حوزه خواهد د  ي م يه هر فرد  كن  يا: يت منف يثياز به ح  ين -
  .نندك او دخالت نيم شخصيگران در حريباشد و د

  .گران واقع شود يد دييخواهد مورد تا ي ميه هر فردكن يا:  ت مثبتيثياز به حين -
 عمـل   يرا آزاد يـ نـد، ز  ك  ي او لطمـه وارد مـ      يت منف يثي عمال به ح   يسكردن از   كدرخواست  

ت در گفتـار بـه      كـ نزا. شود ي از رفتار م   يست نوع خاص  رده و از او درخوا    كمخاطب را محدود    
د ين تهدي مناسب ايار گرفتن راهبرد  كند تا با ب   ك  ي م كمكنده  يد و به گو   يآ ي دوام رابطه م   كمك

  .را به حداقل برساند
 يد بـرا يـ تواننـد بـه عنـوان تهد    يه مـ ك را  ي اعمال ي  هيلك) 52،1996-51  (2ربراتكن  ياترك

  : رده استكم يگروه تقس شوند به چهار يت تلقيثيح
شنهاد دادن،  يـ پ: نـد، مثـل   يآ يد به شـمار مـ     ينده تهد ي گو يت منف يثي ح يه برا ك ياعمال) الف

  ...دادن،  متعهد شدن، قول
ردن، كـ  يعذر خـواه  : شوند، مثل  ي م يد تلق ينده تهد يت مثبت گو  يثي ح يه برا ك ياعمال) ب

  ...ردن خود،كر يبهانه آوردن، تحق
دسـتور دادن،   : نـد، مثـل   يآ يد بـه حـساب مـ      ي شنونده تهد  يت منف يثي ح يه برا ك ياعمال) ج

  ... ردن،كردن، ممنوع كدرخواست 
ن يردن، تـوه كـ انتقـاد  : شوند، مثـل  ي م يد تلق يت مثبت شنونده تهد   يثي ح يه برا ك ياعمال) د

  ... ردن،ك سرزنش ردن،ك
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 ي منفـ تيـ ثي حيردن بـرا كـ ه پـرداز درخواسـت   يـ ن نظريم طبق نظر ا ينيب يه م كهمان طور   
ت در گفتـار    كـ ه از نزا  كـ دارد   ينده را بر آن م    ين موضوع گو  يد، ا يآ يد به حساب م   يشنونده تهد 

دن بـه   ي رسـ  يشتر بـرا  يـ د را بـه منظـور دوام رابطـه و البتـه ضـمانت ب              يـ ن تهد يرد و ا  يمدد بگ 
  .اهش دهدكدرخواست خود 
، ياز نظـر سـن    ه مخاطـب    ك يت در گفتار بخصوص هنگام    كان نزا ي ب ي برا ييايدر زبان اسپان  

 سـوم شـخص     ير فـاعل  يه از ضم  كباشد، معمول است     نده  ي باالتر از گو   ي و اجتماع  يمرتبه علم 
tratar de ustedالم كـ ت در كند و نزاك يدا مي پيل رسمكب جمله شين ترتي استفاده شود و بد

  .شوديحفظ م
ـ          ت در كـ  حفـظ نزا   يه برا ك ييها از راهبرد گر  يد يكي شناسان گفتـار مـورد اتفـاق نظـر زبان

ر يـ  از اقـسام انجـام درخواسـت غ        يكياست و   م  ير مستق يان درخواست به صورت غ    يبباشد   يم
 . انجام عمل مورد نظر اسـت      ي مخاطب برا  يي در مورد توانا   يها سوال  ار بردن جمله  كم به   يمستق

 برانجـام   ياديـ د ز كيـ  تا يها درخواست  ه در جمله  ك يه زمان كاست   ن باور يبر ا ) 66،1969(1رلهيس
  :مثال. نديآ يحساب م تر به  ها مودبانه ن جملهي شنونده نباشد اياست رودرخو

Puedes darme un vaso de agua? 
 يو.  شـود  ي شنونده در مورد انجام عمل مورد نظر سـوال مـ           ييابتدا از توانا  در جمله فوق    

ـ شـود و     ياسـتفاده مـ    "توانـستن " در آنها از فعـل       هكها   ن گونه درخواست  يه ا كمعتقد است    ه ب
ب را بـه روابـط      ين آسـ  يمتـر ك ،دنشو يمشناخته  م  ير مستق ي غ يها  از درخواست  يا عنوان شاخه 

  .دننك ينده و شنونده وارد ميگو

  روش پژوهش
، صـورت گرفتـه   يفـ كي و يمـ ك يهـا   از روشيبكين پژوهش بر اساس روش مختلط، تر يا
تـر   ي قـو  ي استنتاجها  به يابيان دست كتوان به ام   يازات روش پژوهش مختلط م    ين امت يدر ب . است

ه از ك ي به آمار ن مطالعهيما در اه ييكباشد واز آنجا ي ميفكينوع پرسشنامه پژوهش . ردكاشاره 
ار گرفته  كز ب ي ن يمكم، روش  پژوهش     ينك يم استناد م  يا  مورد پژوهش بدست آورده    ينمونه زبان 

  .ميرس ي ميتر يج منطقي به نتان دو دوشيا قيلف از ت.است شده
) ي گرامـر  يهـا  ياستراتژ (ي دستور زبان  يردن راهبردها كژوهش به منظور مشخص     ن پ يدرا

__________________________________________________________________ 
1. Searle, John 



 1394ستان تاب و بهار، 1، شمارة 5دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 46

ه كـ  اسـت  ه آماده شد  يي  پرسشنامها،  هاوانشهر  ن جوانان   ي ب  انجام عمل در خواست    يتر برا  موفق
ار كـ ن يـ  در ا ن پرسـشنامه يـ باشـد، ا  ي مـ يج زبان شناسـ   يدن به نتا  ي با هدف رس   ي سواالت يحاو

ج حاصل از آن بر اساس آمار و        يه نتا ك است  شده ي طراح يطور و   ودش يده م ي ابزار نام  يپژوهش
  .دباشن  يارقام قابل بررس

 20 ي سـن   بـازه و در ،وباكتخت ي شهر هاوانا، پا   نينكسا از   ي زبان نمونه ي  ل دهنده كيافراد تش 
 يهـا   و بـه حرفـه     بوده طبقات مختلف    متعلق به  ي از نظر اجتماع   اند، و  انتخاب شده  سال   35تا  
  .هستند مشغول يوتتفام

ل كي آقـا تـش    7 خانم و    7 را   ي زبان ي  هنمونن  ي ا  يريگ جهيشتر در نت  يمنظور حصول دقت ب     هب
 ت شـنونده  يجنـس   به  در پرسشنامه شود و   يام مربوط م  يننده پ كت به صادر    ير جنس ييمتغ. دهند يم

  . نشده استيا اشاره
ـ  يماع اجت ي   نشان دهنده فاصله   ير سلسله مراتب، بعنوان عنصر    يمتغ ن دو طـرف گفتگـو      ي ب

توانـد بـا سـن، عنـوان      ير مـ ين متغيه اكحال آن . است ها در نظر گرفته شده ننده در پرسشنامه  ك
 از سلسله مراتب    يه فرد كن  يا.  مرتبط باشد  ...  و ي، مشاغل اجتماع  يت اقتصاد ي، وضع ياجتماع

ا يـ نده قرار گرفتـه  ي گو ازي باالتري ه از نطر شغل و حرفه در رتبهك است ي فرديباالتر به معنا  
ننـده  كت  ك شـر  ي   به عهـده   ،نده بزرگتر است  يه از نظر سن و سال از گو       ك است   ي فرد يبه معنا 

ه ارسـال   كـ نـست   ي مـا مهـم ا     ي هر چه هست بـرا     ي طبقات ي  ن فاصله يل ا ي دل .است گذاشته شده 
اتـب   بـا سلـسله مر     يردن از فـرد   كـ  درخواست   ي را برا  يدام ساختار دستور زبان   كام  ي پ ي  نندهك

  .آورد يتر بشمار م تر و موفق مناسب تر نسبت به خود نييا پاي، برابر باالتر
.  درخواست مطـرح شـده اسـت       يك انجام   ي برا ي ساختار دستور زبان   20ن پرسشنامه   يدر ا 

 ير فـاعل يبـار بـا ضـما    يـك  و (tratar de tú) دوسـتانه  ير فـاعل يبار با ضما يك جمله 20ن يا
ننـدگان  كت ك جمله به شر40   پرسشنامه هرن درياند، بنابرا  شدهدرج) tratar de usted(يرسم

  . قابل مشاهده هستند1ها در جدول شماره  ن جملهيا.  شود يه ميارا
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  يكجدول شماره 

Petición Dirigida a persona de 

No.  Mayor jerarquía Igual jerarquía Menor jerarquía 

1 ¿Puedes alcanzarme un vaso de agua? 2.28 1.35 1.50 

2 ¿Puede alcanzarme un vaso de agua? 1.28 1.43 1.93 

3 ¿No puedes alcanzarme un vaso de agua? 2.78 1.93 1.78 

4 ¿No puede alcanzarme un vaso de agua? 2.35 2 1.92 

5 ¿Me alcanzarías un vaso de agua? 2.29 1.78 1.64 

6 ¿Me alcanzaría un vaso de agua? 1.50 1.78 2.35 

7 ¿No me alcanzarías un vaso de agua? 2.78 2.35 2.43 

8 ¿No me alcanzaría un vaso de agua? 2.71 2.57 2.43 

9 Quisiera que me alcances un vaso de agua. 3.14 1.71 1.50 

10 Quisiera que me alcance un vaso de agua. 2 1.71 2.50 

11 Querría que me alcanzaras un vaso de agua. 2.57 1.92 1.85 

12 Querría que me alcanzara un vaso de agua. 2 2 2.14 

13 Necesitaría que me alcances un vaso de agua. 2.28 1.43 1.43 

14 Necesitaría que me alcance un vaso de agua. 1.50 1.71 2.07 

15 Tú me alcanzas un vaso de agua, ¿Sí? 3.64 2 1.78 

16 Usted me alcanza un vaso de agua, ¿Sí? 1.85 2.07 2.07 

17 Si pudieras alcanzarme un vaso de agua… 2.50 1.42 1.21 

18 Si pudiera alcanzarme un vaso de agua… 1.64 1.43 1.50 

19 Necesito que me alcances un vaso de agua 2.71 1.64 1.92 

20 Necesito que me alcance un vaso de agua. 1.71 1.85 1.57 

21 Si puedes alcanzarme un vaso de agua... 2.57 1.50 1.78 

22 Si puede alcanzarme un vaso de agua... 1.71 1.64 1.71 
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Petición Dirigida a persona de 

No.  Mayor jerarquía Igual jerarquía Menor jerarquía 

23 ¿Por qué no me alcanzas un vaso de agua? 2.93 1.85 1.57 

24 ¿Por qué no me alcanza un vaso de agua? 2.35 1.93 1.71 

25 Deberías alcanzarme un vaso de agua. 3.50 2.35 2.14 

26 Debería alcanzarme un vaso de agua. 3 2.50 2.78 

27 ¿No deberías alcanzarme un vaso de agua? 3.35 2.85 2.42 

28 ¿No debería alcanzarme un vaso de agua? 3 2.86 2.78 

29 Quiero que me alcances un vaso de agua. 3.64 2.64 2.14 

30 Quiero que me alcance un vaso de agua. 2.93 2.50 2.36 

31 ¿Tú me alcanzarías un vaso de agua? 3.14 1.50 1.28 

32 ¿Usted me alcanzaría un vaso de agua? 1.14 1.64 1.64 

33 ¿No me alcanzaste un vaso de agua? 3.36 2.71 2.35 

34 ¿No me alcanzó un vaso de agua? 3.07 2.35 2.28 

35 ¿Vas a alcanzarme un vaso de agua? 3.50 2.92 2.43 

36 ¿Va a alcanzarme un vaso de agua? 3.07 2.64 2.50 

37 ¿No vas a alcanzarme un vaso de agua? 3.28 2.85 2.64 

38 ¿No va a alcanzarme un vaso de agua? 3.01 2.85 2.57 

39 Si me alcanzaras un vaso de agua… 2.21 1.85 1.57 

40 Si me alcanzara un vaso de agua… 1.86 1.86 1.78 



 49 )هاوانا شهر ساله 35 تا 20 جوانان بين در( شوند مي گرفته كار به درخواست بيان براي كه هايي جمله زباني دستور ساختار بررسي

 حـد  كه از نظر آنها هر جمله تا چه          ردندها اعالم ك    به اين جمله   رتبهبا دادن    شركت كنندگان 
بدين منظور يك   . تواند موفق به دريافت جواب مثبت براي انجام عمل مورد درخواست باشد             يم

تر از خـود،  بـاال بار موفقيت جمله را در انجام عمل مورد درخواست از فردي با سلـسله مراتـب    
ي خود و يك بار در انجام درخواست از فردي با           يك بار در انجام درخواست از فردي هم مرتبه        

 از يك تا چهار در جدولي كه روبـروي          رتبهو با ثبت    دند   از خود محك ز    تر پاييناتب  سلسله مر 
اسـت    اينطور در نظر گرفته شـده     . دردنها تنظيم شده است، نظر خود را اعالم ك         هر كدام از جمله   

، 1 رتبـه كه فرد شركت كننده از موفقيت جمله در كسب جواب مثبـت مطمـئن اسـت                   كه زماني 
كـه كـه احتمـال     ، زمـاني 2 رتبـه كه آيا اين ساختار مي تواند موفق باشد يا نه كه شك دارد    زماني

خـر اگـر شـركت كننـده     آ، و در    3 رتبـه دهد كه ساختار جمله مناسب شرايط تقاضـا نيـست             مي
 را در 4 رتبـه مطمئن باشد كه ساختار دستوري جمله به هيچ عنوان مناسب شرايط تقاضا نيـست    

بدين ترتيب شركت كنندگان براي هر جمله، با توجـه بـه            . يدجدول روبروي جمله درج مي نما     
سپس از ارقام مندرج معدل گرفتـه شـد و          . ندرد اعالم ك  بار رتبه سلسله مراتب تعريف شده، سه      

 وفقيـت هـر  مميزان ي  اين ارقام نشان دهنده. به عنوان رتبه براي هر ساختار دستوري ثبت گرديد  
دنبـال آن بـه سـاختارهاي دسـتور           ه ب .باشند  درخواست مي ساختار دستور زباني براي انجام عمل       

  .كنيم زباني با كمترين احتمال موفقيت در انجام عمل درخواست نيز دست پيدا مي

  مده در پرسشنامهآج بدست ينتا
آمار بدست آمـده و بـه نظـر         طبق  ه  كم  يپرداز ي م ييها  جمله ين قسمت  ابتدا به معرف     يدر ا 

 خـود  بـه را افت جـواب مثبـت   ي در دراالترين احتمال موفقيتب نندگان در پرسشنامه  كت  كشر
  .اند اختصاص داده

 :رديگ ينده صورت مي با سلسله مراتب باالتراز گويه عمل درخواست از فردكه ك يزمان
 ¿Usted me alcanzaría un vaso de agua?) 32  

¿Puede alcanzarme un vaso de agua? )2  
 Si puede alcanzarme un vaso de agua... )22  

  :شود ينده انجام مي فرد گوي  هم مرتبهيه عمل درخواست از فردك يزمان
¿Puedes alcanzarme un vaso de agua? )1  

Si pudieras alcanzarme un vaso de agua…) 17  
Necesitaría que me alcances un vaso de agua.) 13  



 1394ستان تاب و بهار، 1، شمارة 5دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 50

  : شودينده انجام ميتر از فرد گو نيي پا با سلسله مراتبيه عمل درخواست از فردك يزمان
 Si pudieras alcanzarme un vaso de agua…) 17  
¿Tú me alcanzarías un vaso de agua?) 31  

¿Puedes alcanzarme un vaso de agua?) 1  
افـت  ي در دركمترين احتمـال موفقيـت  بـا    آمار بدست آمدهطبقه ك را يها ان جمله يدر پا 

  .مينيك مياند معرف شنونده مواجه شدهاز طرف جواب مثبت 
  :ردي گي با سلسله مراتب باالتر انجام ميه عمل درخواست از فردك يزمان

 Quiero que me alcances un vaso de agua.) 29  
¿Vas a alcanzarme un vaso de agua?) 35  
¿No deberías alcanzarme un vaso de agua?) 27 

  :ردي گي با سلسله مراتب برابر صورت ميده عمل درخواست از فرك يزمان
 ¿Vas a alcanzarme un vaso de agua?) 35  
¿No debería alcanzarme un vaso de agua?) 28 
 ¿No vas a alcanzarme un vaso de agua?) 37  

  :ردي گين تر صورت ميي با سلسله مراتب پايه عمل درخواست از فردك يزمان
26) ¿Debería alcanzarme un vaso de agua?  

¿No debería alcanzarme un vaso de agua? )28  
¿No vas a alcanzarme un vaso de agua? )37 

  ها از نظر دستور زباني بررسي جمله
الم كـ ت در   كـ  حفظ نزا  يه برا ك متداول است    ييايه قبال اشاره شد در زبان اسپان      كهمانطور  

ار گرفتـه  كـ  بير فـاعل ي، به مناسب بودن ضـم يبانگر دستور زي دي راهبردهايريارگكعالوه بر ب 
 شدن جمله، معموال    يت و رسم  ك حفظ نزا  ين منظور برا  يبد. شود  يا ژهيشده در جمله توجه و    

ه كـ  يـك ه بجـز در نمـودار شـماره    كر است   كالزم به ذ  . شود ي استفاده م  usted يفاعلر  ياز ضم 
 گرفتن معدل رتبه هـر  ير نمودارها برايباشد، در سا ي تو وشما مير فاعلين ضمايقا ب يسه دق يمقا

ـ         ك ي، دو رقم مربوط به زمان     يساختار دستور   فعـل   يه مخاطب از سلسله مراتب باالتر اسـت ول
ه مخاطـب از سلـسله مراتـب    كـ  ي صـزف شـده و زمـان   )tú(جمله به صورت دوم شخص مفرد  

ده يادصرف شده است را ن    ) usted( فعل جمله به صورت سوم شخص مفرد         يتر است ول   نييپا
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نندگان نامناسـب شـناخته     كت  ك از نظر شر   يكن دو حالت طبق نمودار شماره       يرا ا يز. ميا گرفته
 ي دستور يها گر جنبه يل ساختار جمله از د    كزان دقت معدل    ياند و رتبه مربوط به آنها از م        شده

  . اهدك يم
ر ي ضـما ي بررسـ  جوانان شـهر هاوانـا بـه     ي جامعه زبان  يبا هدف پژوهش رو   ن بخش   يدر ا 

  :ميپرداز يپژوهش مدر  ي زباني  نمونه جامعه نظر ازيفاعل

 

  نمودار شماره يك

هـا را از نظـر        بدست آمده در پرسـشنامه جملـه       يها  رتبه ين نمودار با استفاده از تمام     يدر ا 
 قابـل  يـك ه در جدول شماره كهمانطور . ميا ردهكسه ي  با هم مقاustedو   túر ي ضميريارگكب

 ير فـاعل  يهـا زوج ضـم      جمله ي و در تمام   تو ير فاعل يها فرد ضم    جمله ياممشاهده است در تم   
 بـا   ي در خواسـت از فـرد      ه اگـر  كـ دهد   ي نشان م  يكنمودار شماره   . است ار گرفته شده  ك ب شما

 درخواسـت را  دهنـد  يمـ ح يتـرج  ننـدگان كت كنده انجام شـود شـر   يسلسله مراتب باالتر از گو    
ن قـسمت رتبـه بدسـت       ي، در ا  نندك مطرح   usted يلر فاع ي و با استفاده از ضما     يبصورت رسم 
 يـك اند به رتبه       در خواست را انجام داده     شما ير فاعل ي ضم يريار گ كه با ب  ك يها امده در جمله  
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نـده انجـام    ي با سلـسله مراتـب برابـر گو        يه درخواست از فرد   ك  يزمانن  يهمچن. تر است  يكنزد
رده و درخواسـت را  كـ  اسـتفاده   túيعلر فـا ياز ضـما انـد   دادهح ينندگان ترجكت كشود، شر يم

 ير فـاعل ي مربوط به ضـم  يكتر به عدد    يكن قسمت رتبه نزد   يدر ا . نندكبصورت دوستانه مطرح    
 شـود  ين تـر انجـام مـ   يي با سلسله مراتب پا  يه درخواست از فرد   ك  يان، زمان يدر پا . باشد ي م تو
ن بخـش رتبـه   يـ  در ا.ننـد ك اسـتفاده  tú ير فاعلي از ضماشتري بدهند يح م ينندگان ترج كت  كشر
  .باشد ي متور ي ضميريار گك مربوط به بيكتر به عدد يكنزد

ن يبـد . مينك ي مي در جمله را بررسير فاعليا عدم حضور ضما ير  حضور    ي ز ي نمودارها در
 31/32هـا    بدسـت آمـده در جملـه    يهـا   را با رتبه   5/6ها    بدست آمده در جمله    يها منظور رتبه 

  . مشابه هستندي دستوريها گر جنبهيها از د  جملهنيا. ميا ردهكسه يمقا

  
 نمودار شماره دو

 بـا سلـسله   ي چه درخواست از فـرد  ه در نمودار شماره دو قابل مشاهده است،كهمانطور 
ر يتـر، حـضور ضـم      نييمراتب باالتر باشد، چه با سلسله مراتب برابر و چه با سلسله مراتب پـا              

تر كوچكـ هـا    بـرد و رتبـه جملـه       يرخواست را باالتر مـ    ت د ي در جمله احتمال موفق    شما يفاعل
  .شود يم
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 نمودار شماره سه

 در جملـه     تـو  ير فـاعل  يه حـضور ضـم    كـ دهـد    ي نمودار شماره سه به ما نـشان مـ         يبررس
 با سلـسله مراتـب بـاالتر انجـام شـود بـه شـدت از             ين درخواست از فرد   ي ا ي، وقت يدرخواست

 بدست آمـده از مـرز       يها  رتبه يلكن موارد معدل    ي ا ه در كحال آن . اهدك يت آن م  ياحتمال موفق 
 از افـراد بـا سلـسله        يها درخواسـت    در جمله   تو يلعر فا ي چنانچه ضم  يول. ز گذشته است  يسه ن 

د و رتبه را به  يافزا يها م  ن جمله يت ا يتر حضور داشته باشد بر احتمال موفق       نييا پا يمراتب برابر   
  .ندك يتر ميك نزديكعدد 

 بدست آمده در يها م و رتبهيپرداز ي مي و خبريها پرسش سه جمله ي به مقا  در ادامه پژوهش  
 ي دسـتور زبـان  يهـا  ر جنبـه يها از سـا   جمله يم، ا ينك يسه م ي را با هم مقا    22/21 و   2/1ها   جمله

  .مشابه هستند
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 هارچنمودار شماره 

 يا را بـر   يهـا پرسـش    ننـدگان جملـه   كت  كه شر كدهد   يهار نشان م  چ نمودار شماره    يبررس
  .دانند ي ميها خبر انجام عمل در خواست مناسبتر از جمله

ن منظـور   يبد. ميپرداز يار گرفته شده م   كها با توجه به نوع فعل به         سه جمله يدر ادامه به مقا   
 يهـا  گـر جنبـه   يهـا از د    ن جملـه  يـ ا. مينـ ك ي استفاده مـ   13/14 و   19/20ها   ن جمله يسه ب ياز مقا 
  . مشابه هستنديدستور
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 ره پنجمنمودار شما

 ي افعـال شـرط    يريارگكه با ب  كدهد   يها نشان م    افعال در جمله   ينمودار شماره پنج با بررس    
تر شده و احتمال يك نزديكها به عدد  رتبه جمله )condicional simple( ساده يدر قالب شرط

  .ابدي يش ميت درخواست افزايموفق
 بـا اسـتفاده از فعـل    يلـ  فعيهـا  عبـارت ار گـرفتن  كـ هـا از منظـر ب    سه جملـه  يسپس به مقا  

 و 39/40هـا   سه جملـه يـ ن منظـور از مقا يبـد . ميپـرداز  ي مـ  (poder + infinitivo) "توانستن"
  . هستنديك به هم نزدي دستور زبانيها گر جنبهين دو ساختار از ديا. ميا  بهره برده17/18
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 نمودار شماره شش 

بـا اسـتفاده از فعـل    ه كـ  ي فعلـ يهـا   عبـارت  دهد يه نمودار شماره شش نشان م     كهمانطور  
ها را به   رتبه جملهيا اند بطور قابل مالحظه ار گرفته شدهكب  (poder + infinitivo) "توانستن"

   .است ردهك يك نرديكعدد 
. مينـ يكسه م ي بودن مقا  يا منف يها را از منظر مثبت       ار رفته شده در جمله    كان فعل به    يو در پا  

 بـا معـدل     35/36 و   5/6 و   1/2هـا     بدست آمده در جمله    يها سه معدل رتبه  ين منظور از مقا   يبد
 فقط از نظر    ها  جملهن  يا. ميريگ ي م كمك 37/38 و   7/8 و   3/4 ها  جمله بدست آمده در     يها رتبه

  . بودن فعل با هم تفاوت دارنديا منفيمثبت 
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 نمودار شماره هفتم

ه فعـل جملـه   كـ  يمـان  مـشابه ز يه با ساختار دستور زبانكدهد  ينمودار شماره هفت نشان م 
شـود و    ياسته م ك يا ت در خواست به طور قابل مالحظه      يار گرفته شود از احتمال موفق     ك ب يمنف

  .رديگ ي فاصله ميكرتبه از عدد 

  نتيجه
 تقاضا از نقطه نظـر      يكان  يه نحوه و روش ب    كدهد   ي انجام شده نشان م    يهايمجموع بررس 

  .آن موثر واقع شودا رد يرش يتواند دراحتمال پذ ي ميدستور زبان
  بـه    usted ير فـاعل  ي به استفاده از ضـم     يشتريش ب يگراه  كدهد   ينشان م ج بدست آمده    ينتا

ن موضـوع  يـ ا.  شـود ينده مـشاهده مـ    ي با سلسله مراتب باالتر از گو      يهنگام درخواست از فرد   
ه هنگام انجام عمـل درخواسـت   ك ين جوانان است، در حاليت در گفتار ا   ك از حضور نزا   كيحا

ننـد و  كاسـتفاده  tú ير فـاعل يدهند از ضـم  يح م يشتر ترج ي با سلسله مراتب برابر خود ب      يز فرد ا
ان بـا اعتمـاد بـه حـس         يـ ن نـوع ب   يـ ا. نندكان  ي دوستانه ب  يها  جملهدرخواست خود را در قالب      

 هنگـام در    ي زبـان  ي  ن نمونه جامعـه   يهم. م دارد يت فرد مخاطب ارتباط مستق    ك و مشار  ياركهم
 tú ير فـاعل ي از ضـم د دهـ يح مين تر از خود ترجيي با سلسله مراتب پا    ي فرد ردن از كخواست  
ن يـ  ا يايـ ن بخـش گو   يـ ج ا ي نتا .ندكان  يمانه ب ي صم ييند و درخواست خود را در فضا      كاستفاده  
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نـه  يت در گفتار در زم    ك به اصول نزا   يبندين جوانان شهر هاوانا همچنان پا     يه در ب  كمطلب است   
 در جملـه  ير فـاعل يا عدم حضور ضـما ين راستا به حضور و   ي هم در.  وجود دارد  ير فاعل يضما

 در  ها  جمله در   usted ير فاعل يه حضور ضما  كن قرار شد    يجه حاصله از ا   يم و نت  يردكز اشاره   ين
ـ   ك ي مـ  كمك ها  جملهن آوردن رتبه    ييت درخواست به پا   يهر سه وضع   ر ي حـضور ضـم    ينـد، ول

تـر مناسـب اسـت و در         نييا پـا  ي برابر و    ن با سلسله مراتب   ي فقط در خصوص مخاطب    tú يفاعل
 .شود يه نميچ عنوان توصيمورد درخواست از سلسله مراتب باالتر به ه

 يشتريـ  از اقبـال ب    ي خبـر  هـا   جملـه سه بـا    ي در مقا  ي پرسش ها  جملهدهد   يها نشان م   يبررس
  . دارنديشتريت بيبرخوردارند و احتمال موفق

 يد بـرا  يـ توانـد تهد  ي م يردن افعال نـوع شـرط     ار ب كنندگان در پرسشنامه، ب   كت  كاز نظر شر  
. سب پاسخ مثبت را باال برد     كاهش داده و احتمال     ك درخواست را    ي  نندهكافت  ي در يت منف يثيح

 عبارت در   "توانستن" به استفاده از فعل      ياديش ز يه گرا ك شود   ي مشاهده م  ها  جمله يدر بررس 
ن موضـوع   ياند و ا    مطرح شده  يرسشصورت پ ه   ب ها  جملهنگونه  يغالبا ا .  جمله وجود دارد   يفعل
 .نـد ك يد مـ ييـ  را تا" شنونده در انجام عمل مـورد درخواسـت  ييسوال در مورد توانا  " ي  هينظر

نـده و   ين خدشـه را بـه روابـط گو        يمتـر كم بودن درخواسـت     ير مستق يل غ ي بدل ها  جملهنگونه  يا
  .ندك يشنونده وارد م

انـد   نندگان مواجـه شـده    كت  كز طرف شر   ا ياقبال يه با ب  ك يها  جملهه در   كر است   كان ذ يشا
ز عبـارات  يـ  نيشوند، در مـوارد يـ ده مي دir  a+ infinitive يافعال عمدتا بصورت عبارت فعل

 آمـار بدسـت آمـده در    .خورنـد  ي بـه چـشم مـ   … querer queو   deber + infinitivo يفعل
 يتواند بـرا  ي مir  a+ infinitive يار بردن افعال بصورت عبارت فعلك بدهد يپژوهش نشان م

ام را بـه    يـ  پ ي  نندهكافت  ي عمل در  يه آزاد كد شمرده شود حال آن    يت نوع اول مخاطب تهد    يثيح
 فعـل قـرار   يز زمان و قالب فعل جمله تحـت شـعاع معنـا          يگر موارد ن  يدر د . اندازد يمخاطره م 

  ي اندازد، بطور مثال در جملهيجه را به مخاطره ميرد و حصول نتيگيم
¿No debería alcanzarme un vaso de agua? 

  :ي ا در جملهي، ندك يدا ميه پيل گالك درخواست، شييل معنايبدال
Quiero que me alcances un vaso de agua. 

 يديـ  تهدي ن گونه موارد درخواست به منزله    يرد، در ا  يگ ي به خود م   يل دستور ك ش ،درخواست
 شـنونده   ي رو يرگذاري احتمال تاث  ،دنبال آن ه  شود و ب   يت نوع دوم مخاطب شمرده م     يثي ح يبرا
    .ابدي ياهش مك
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نندگان كت  ك از طرف شر   يم اقبال ك با   ي چه بصورت خبر   ي چه بصورت سوال   ي منف ها  جمله
 را يج مثبتـ ي توانند نتـا يشتر مي مثبت بها جملهه كن مطلب است    ي ا ياين گو ياند و ا   مواجه شده 

  .دنبال داشته باشند به
 مرتبط بـا  يالتيه فرد تحص  ك ي زمان يه حت كدهد   ينشان م  جمله   يك عناصر مختلف    يبررس

ا ي يت منف يثي ح ي برا يديه اگر درخواستش تهد   كابد  ي  يم  ندارد، به تجربه در    يعلوم زبان شناخت  
 . مواجه است خودي رش خواستهين اقبال در پذيمتركمثبت شنوده باشد با 
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