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در پژوهش حاضر به چگونگی رفتار زبانی و غیر زبانی جامعه ایرانیان مقیم ژاپن هنگام گفتگو با ژاپنی-
زبانها در صحنه های گفتگوی مودیانه تمرکز کردهایم و تاثیرات زبان اول بر استفاده از زبان ژاپنی در
جامعه ایرانیان مقیم ژاپن را به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار دادهایم .در واقع ،تمرکز اصلی بر
روی چگونگی کنترل و مدیریت زبانی فارسی زبان ها ،هنگام استفاده از زبان ژاپنی است .بهمنظور روشن-
کردن موارد یادشده ،پنج صحنه گفتگوی مودبانه بین گویشوران فارسی زبان و ژاپنی زبان را که در آن
احتمال استفاده از بیانهای یادشده ،زیاد است ،مورد توجه قراردادهایم و برای تشخیص و تحلیل استفاده
از بیان های مودبانه و یا چگونگی مدیریت زبان ژاپنی توسط فارسیزبانها از ارزیابی شخص سوم بهره
بردهایم .بایستة یادآوری است که تا بهحال در این زمینه هیچ پژوهش میدانی انجام نشده است .نتایج
پژوهش نشانداد که گویشوران فارسی زبان برای ابراز ادب ،همواره در صحنههای مشخص تحت تاثیر
عناصر فرهنگی-اجتماعی زبان مادری خود ،از بیان های مودبانه مشابه در مقابل مخاطبهای ژاپنی زبان
استفاده میکنند .با بررسی نتایج پژوهش حاضر میتوان بهیک چارچوب رفتاری مشخص و تکراری میان
دو گویشور مورد مطالعه در هنگام استفاده از زبان ژاپنی رسید و با علم بهاین مطلب ،میتوان بهحل
مشکالت احتمالی گویشوران فارسی زبان در یادگیری زبان ژاپنی در آینده کمک کرد.
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This paper focuses on the Persian speaking community as a case study in Japan which
is a community that has received little attention so far. In fact, there is no field work
based on field work about The Persian speaking community in Japan so far. This study
examines how Persian native speakers, manage their distinctive ritualistic acts and
linguistic acts in honorific contact situations when communicating in Japanese with
Japanese native speakers. The focus is placed on where and how frequently their
Persian native norms are used for language generation and language management
when they participate in Japanese conversation and in situations where the language
is used. As far as methodology is concerned, five conversations in natural ritual
situations which involved both Japanese and Persian native speakers were analyzed
from a third person point of view. Deviations from Persian native norm, particularly
sociolinguistics norms, were extracted for analysis. As a result, it was found that
during a ritual situation, deviations from Persian norms tend to occur in specific
positions. This finding suggests that different base norms are emphasized according
to the function of speech acts in ritual situations. It is expected that the result of this
survey will be useful to Persian native speakers for learning Japanese language.
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ABS TRACT

در جهان معاصر  ،افرادی بسیاری با پیشینه فرهنگی و زبانی

به حال در پژوهشهای پیشین مورد توجه چندانی نبوده است.

گوناگون ،در جامعههای زبانی یکسان زندگی میکنند .امروزه

فارسیزبانان  ،داری فرهنگ گفتاری-رفتاری خاصی بهنام

توجه به زبان مورد استفاده توسط این افراد در علم زبانشناسی

«تعارف»ا ند که در صحنههای مختلفی بهویژه در زمان احترام

اجتماعی ،موضوع پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است .در

بهمخاطب بسیار پرکاربرد است .انتظار میرود فارسیزبانها

ژاپن نیز با گسترش جمعیت مهاجران  ،شاهد موقعیتهای

تحت تاثیرات زبان مادری خود از اصطالحات و الگوهای

زبانی متنوعی هستیم .چنین بهنظر میآید که شهروندان

رفتاری تعارفآمیز ،زمان گفتگو بهزبان ژاپنی استفاده کنند .در

غیرژاپنی زبان در زمینه برقراری ارتباطات کالمی  ،روزانه با

این پژوهش استفاده از راهبرد زبانی تعارفآمیز فارسی هنگام

چالشهای زیادی در زندگی اجتماعی خود مواجهاند و هر

استفاده از زبان ژاپنی را رصد خواهیم کرد .همچنین ،بررسی

گروه از این افراد با بهکارگیری راهبردهای زبانی خاص خود

خواهیم کرد که ارزیابی سوم شخص ناظر در مورد تعامالت

در تالشند تا راهی برای برونرفت از چالشهای یادشده پیدا

زبانی انجام شده چیست؟ و کدام بخش از گفتگوها از

کنند .در واقع ،تا بهحال در پژوهشهای پیشین بهصحنههای

چارچوب قوانین گفتاری زبان ژاپنی خارج شده است؟ افزون

برخورد ( )contact situationsکالمی ژاپنیها با افراد

بر این  ،از دیدگاه نظریه مدیریت زبان Language

کشورهای همسایه مانند چین و کره توجه بسیار شده است.

) )managementبهصحنههای گفتگوی مودبانه بین فارسی -

اما پدیده جهانیشدن و در نتیجه آن  ،افزایش افراد خارجی با

زبانها و ژاپنیزبانها به زبان ژاپنی توجه خواهیم کرد و بهاین

پیشینه زبانی و فرهنگی کامال متفاوت ،باعث توجه بیش از

مطلب میپردازیم که در صحنههای مودبانه یادشده چه نوع

پیش بههمکنشی کالمی و رفتاری در صحنههای برخورد با

سوء برداشتهای گفتاری ممکن است اتفاق بیفتد؟ و علت

ژاپنیزبانها شده است و پژوهشهای این گستره مورد توجه

آن چیست؟

ویژه قرار گرفته است .بهویژه ،این مطلب دربارة کشورهایی

بهگفته نه اوستوپنی ( )Neustupný( )1997میتوان گفت

که دارای عناصر اجتماعی-فرهنگی کامال متفاوتند ،بیشتر

نقطه شروع نظریه مدیریت زبان آنجاست که شرکتکنندگان

صدق میکند و درک متقابل فرهنگی با مهاجران این کشورها،

در صحنه برخورد و گفتگو  ،شروع بهقضاوت و آگاهی در

پژوهشهای بیشتر و جامعتری را میطلبد.

بارة زبان و نحوه گفتگوی خود و دیگری بکنند .بنابراین می -

در پژوهش حاضر بهعنوان مطالعه موردی  ،صحنههای

توان «رویکرد صحنه برخورد» را بهپژوهشهای زبان جوامع

گفتگوی مودبانه فارسیزبانها بهزبان ژاپنی در هنگام برخورد

( )speech communityمختلف تعمیم داد .نتایج این
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 -1مقدمه

با ژاپنیزبانها را مورد تجزیه و تحلیل خواهیم داد که تا

پژوهش ،گوشههایی از وضعیت زبانی جامعة فارسیزبانهای

و ابوالحسنیزاده ،)1396 ،پژوهشهای زبانشناسی مقابلهای

مقیم ژاپن را در همکنشی زبانی بهزبان ژاپنی آشکار خواهد

(سلمانی ندوشن1383 ،؛ میرزاسوزنی ،)1397 ،پژوهشهای

کرد.

مرتبط بهترجمه (میرزاسوزنی 1385 ،؛ علوی و زینالی1393 ،؛
دهمره و پارسازاده و رضایی )2016 ،و غیره این عنصر ویژه

 .2پیشینه پژوهش
 .2-1فرهنگ تعارف در تعامالت زبانی فارسیزبانها
اساسا ادب به سلسله گفتارها و رفتارهای احترامآمیزی گفته
میشود که بر اساس چارچوبهایی ویژه تعریف شده است
(تامبیا  .)Tambiah, S.( )128:1985 ،تامبیا بر این باور
است که عناصر ادب «عناصر ارتباطاتی سمبلیکیاند که
براساس سامانههای فرهنگی پایهگزاری شدهاند» .بنابراین،
افراد جامعه که در یک ساختار خاص اجتماعی زندگی می -
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کنند ،با رفتارهای مودبانه خود ،هویت فرهنگی -اجتماعی
خود را بازنگری کرده و نمایش می دهند (ردکلیف ،
 )Redcliffe(1992؛ مالینووسکی.)Malinowski( )1922،
تعارف عنصری جداییناپذیر در کنشهای زبانی فارسی -
زبانان است .تعارف دارای معانی و تعریفهای متفاوتی است
که از جمله میتوان به احترام ،رودروایسی ،ادب ،مهماننوازی،
شکسته نفسی اشاره کرد (صحراگرد .)2003 ،در مورد تعارف
بهویژه در سالهای اخیر بررسیهای گوناگونی توسط
پژوهشگران ایرانی انجام شده است که از منظرهای متفاوتی
مانند زبان شناسی اجتماعی ،مطالعات فرهنگی ،جامعهشناسی
زبان ،ارتباطات انسانی و فرهنگ ( بیکران و آزادارمکی،
 1389؛ تاجآبادی و آقاگلزاده 1390 ،؛ شریفیمقدم و بحرینی

فرهنگی -اجتماعی زبان فارسی را واکاوی کرده اند .از طرفی،
بجز پژوهشهای گوناگونی که ایرانیان در این مورد انجام
داده اند ،این پدیده زبانی به دلیل نقش پ ررنگش در تعامالت
گفتاری و رفتاری ایرانیان ،از چشم خارجیها نیز پنهان نمانده
و مورد بررسی پژوهشگران خارجی نیز قرار گرفته است
(زورن 1395 ،و غیره) .پژوهشهای مردمشناس و محقق
آمریکایی بیمن ( ، )Beeman( )1986تعارف را راهبرد
مودبانه فارسی زبانان معرفی کرده و اشاره میکند ،فارسی
زبانها برای ادب و احترام بهمخاطب گفتگو دو راهبرد زبانی
اساسی را پیش میگیرند.
( :)1پایینآوردن منزلت خود (.)self-loweing
( )2باالبردن منزلت مخاطب (.)other-raising
درواقع ،ترکیب و بهکارگیری دو راهبرد زبانی باال ،باعث
ایجاد و کاربرد ضمایر شخصی متنوع ،اسمها و فعلها و غیره
بهدو شکل محترمانه و فروتنانه در جمله میشود و بیانهای
مودبانه گوناگون و پیچیده ای را شکل میبخشد.

 .2-2نظریه مدیریت زبان در صحنههای برخورد
کنشهای اجتماعی بین دو نفر یا بیشتر با پیشینه زبانی و
فرهنگی متفاوت ،اصطالحا صحنه برخورد گفته میشود .در
صحنه برخورد ،مشخصات رفتاری و گفتاری بین افراد
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مشاهده می شود که با آنچه در زبان مادریشان دیده میشود،

در پژوهش حاضر ،بهمراحل مدیریت زبان از شماره ( )1تا

متفاوت است (نه اوستوپنی .)1985a ،در اغلب پژوهشهایی

)(3توجه خواهیم کرد.

که به بررسی این صحنهها میپردازند ،از نظریه مدیریت زبان

برخورد  ،با توجه بهعناصر فرهنگی -اجتماعی مورد توجه قرار

دادهها بهروش مطالعه میدانی (ساتو )Sato,( )1992 ،جمع -

میگیرد و برای جلوگیری از سوء برداشتهای احتمالی،

آوری شده است .به این شکل که بهصحنههای گفتگو بین

کاربرد صحیح زبان در چارچوبهای تعیینشده مدیریت می -

فارسیزبانها با ژاپنیزبانها رفته و گفتگوی آنان را ضبط و

شود .در پژوهشهای پیشین ،راهکارهای متفاوتی برای حل

ثبت کردیم .مدت زمان گرداوری دادهها از شهریورماه تا دیماه

مشکالت مشاهدهشده در صحنههای برخورد گوناگون ارایه

سال  1398خورشیدی است .دادهها به دو روش گردآوری

شده است (میازاکی ،ماریوتMiyazaki ＆ ( 2003 ،

شدند .در روش اول ،به جمع ایرانیهای مقیم ژاپن رفته و با

 )Mariot؛ فان )Fan(1999 ،و غیره) .همچنین ،پژوهشهای

آنان در یک فضا ،زمان مشخصی را گذرانده و گفتگویشان

متنوعی درمورد صحنههای برخورد که از نظریه مدیریت زبان

با ژاپنیها را بهصورت صوتی ضبط کردیم .در روش دوم،

برای حل مشکالت زبانی استفاده کرده اند نیز انجام شده

دستگاه ضبط صدا را به نمونه افرادی که بهعنوان جامعه آماری

است( .کو )Koh( 2006 ،؛ مورا اوکا))Muraoka( 2006 ،

انتخاب شده بودند ،دادیم تا افراد بر اساس تشخیص خود در

نظریه مدیریت زبان دارای دو ویژگی مهم است .الف .اهمیت

زمانهای مناسب ،گف تگویشان با ژاپنیها را ضبط کنند .البته

بهپردازش جزییات و توجه بهبرنامهریزی واژگان .ب .دارا

در مورد ضبط صدا و استفاده از صدای ضبطشده رضایت

بودن مراحل پلکانی زیر( .نه اوستوپنی)1995 ،

جامعه آماری کسب شده است .درمجموع  52رویداد گفتگو

( )1انحراف یا خروج )(Deviation

از چارچوب

( )speech eventضبط و گردآوری شد که در پژوهش

(.)Norm

حاضر روی پنج نمونه آن متمرکز خواهیم شد و مدیریت زبان

( )2آگاهی به انحراف (.)Noting

شرکتکنندگان فارسی زبان را مورد بررسی قرار داده و

( ) 3ارزیابی مثبت و یا منفی به انحرافی که آگاه شدهایم

به انحراف یا خروج آنان از چارچوب رعایت اصول ادب زبان

(.)Evaluation

اجتماعی ژاپنی خواهیم پرداخت .در ابتدا ،در گفتگوهای

( )4اجرا و برنامهریزی برای مدیریت و کنترل انحراف انجام

طبیعی ( )natural conversationانجام شده« ،معیار

شده (.)Adjustment

انحراف» را تعیین میکنیم .سپس ،دادههای گفتگوها را
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استفاده میشود .در این رویکرد  ،مدیریت زبان در صحنههای

 .3روش پژوهش

به اشخاص سوم داده تا به دقت گوش کنند و قسمتهایی که

از شرکتکنندگان در گفتگوها مصاحبه تکمیلی گرفته ایم تا

در آنها انحراف از معیار دیده میشود را مشخص ک نند .در

هدف و منظور صحبت و مفهوم کاربرد بیانها و اصطالحات -

پایان ،بخشهایی که سوم شخص ناظر بهعنوان انحراف در

شان را روشن کنیم.

گفتگو تشخیص داده است را با معیار انحراف که در ابتدا
تعیین کردهایم  ،مقایسه کرده و تجزیه و واکاوی نهایی را انجام

 .3-1ضبط رویدادهای گفتگو

میدهیم .بایستة یاداوری است که پیش از انجام هرگونه

در این پژوهش ،بهرویدادهای گفتگویی که در آنها طرفین با

بررسی  ،ابتدا گفتگوهای ضبط شده را بهروش اوسامی

استفاده از بیانهای مودبانه بهگفتگو پرداخته اند  ،توجه

( )Usami( )2011بهشیوه «تبدیل بهمتن» ()transcription

کردهایم .جدول زیر پنج رویداد گفتگوی مورد بررسی را

بهصورت نوشتاری درآورده ایم .همچنین ،در صورت نیاز در

نشان میدهد.

انتها پس از اینکه گفتگوها به نوشته تبدیل شد ،از

جدول  .1پنج گفتگوی مورد بررسی

روش«مصاحبه مکمل» )( (follow interviewفان)2002 ،
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شماره

رویداد گفتگو

رابطه شرکت کنندگان

صحنه پژوهش

تعداد

نمایشگاه

3

ورودی در منزل

3

بازار

2
4
3

1

فروشنده و مشتری

چانه زنی برای قیمت

2

دوست و آشنا

سالم و احوال پرسی دو همسایه

3

دو نفر فروشنده

سالم و احوال پرسی در آغاز گفتگو

4

دانشجویان

سالم و احوال پرسی در آغاز گفتگو تبادل اطالعات

دفتر کار

5

دانشجو و کارمند دانشگاه

سالم و احوال پرسی در آغاز و پایان گفتگو

دانشگاه

نوع یادگیری و توانایی زبان ژاپنیشان با یکدیگر تفاوت -
 .3-2نمونههای آماری پژوهش

تعداد شش نفر از شرکت کنندگان در گروه که همگی

هایی دارند .اما همگی توانایی مکالمات روزمره و سواد
خواندن و نوشتن ژاپنی را دارایند.

ایرانیان فارسیزبانیاند ،بهمدت  7تا  25سال در ژاپن
اقامت دارند .با انجام پژوهش ،مشخص شد که شرکت -

جدول  .2شش نفر شرکتکننده در پژوهش

کنندگان بهدلیل اهداف و نوع زندگیشان در ژاپن ،درمورد
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شماره

سطح زبان ژاپنی

مدت اقامت

شغل

جنسیت سن(دهه)

نام

1

گفتگو :پیشرفته  /نوشتاری  :متوسط

 20سال

پرستار

مرد

40

N-IR01

2
3
4
5

گفتگو :متوسط  /نوشتاری  :مقدماتی
گفتگو :پیشرفته  /نوشتاری  :پیشرفته
گفتگو :پیشرفته  /نوشتاری  :پیشرفته
گفتگو :پیشرفته  /نوشتاری  :پیشرفته

 9سال
 10سال
 12سال
 12سال

خانه دار
دستیار استاد
دانشجوی دکترا
دانشجوی دکترا

زن
زن
مرد
مرد

50
30
20
20

N-IR07
E-IR02
E-IR03
E-IR04

6

گفتگو :پیشرفته  /نوشتاری  :پیشرفته

 8سال

پژوهشگر

زن

20

E-IR06

سالیان متمادی شکل گرفته و محتوم شده است .هنگامی که
اشخاص سوم ناظر ،که گفتگوها را مورد ارزیابی قرار داده -

افراد از یک جامعه زبانی وارد جامعه زبانی جدیدی میشوند ،

اند  ،شامل  4نفر ژاپنیزبان و  2نفر فارسیزبان میباشند.

چنانچه با این چارچوبها و آداب آشنا نباشند ،از چارچوب

فارسیزبانهایی که در ارزیابی گفتگوها همکاری داشتهاند،

قوانین زبان هدف خارج شده و باعث سوءتفاهمهایی خواهند

زبان ژاپنی را به خوبی درک کرده و میتوانند رفتارهای متقابل

شد.

بین ژاپنیها و ایرانیها را درک کنند و انحراف گفتاری و

در این پژوهش ،برای تحلیل رفتار متقابل محترمانه بین

رفتاری فارسیزبانها از زبان هدف (ژاپنی) را تشخیص دهند.

افراد از روش هایمز ( )1972زیر عنوان انگارهگفتار

جدول  .3ژاپنی زبانهای سوم شخص ناظر

( )SPEAKING Modelاستفاده کرده ایم و در آن از تقیسم -
شخص سوم

JPE3

دانشجو

20

زن

JPE4

JPE1
JPE2

بهموارد زیر توجه خواهیم کرد( .اصطالحات فنی زیر توسط
نه اوستوپنی به زبان ژاپنی ابداع و در چندین کتاب و مقاله
بهکاربرده شده است ،به ابن دلیل قادر بهآوردن معادل انگلیسی

جدول  .4فارسی زبانهای سوم شخص ناظر

آنها نیستیم .اما برای اطمینان معادل ژاپنی آنها بهمتن اضافه

گروه

شغل

سن (دهه)

جنسیت

شخص سوم

گروه1

کارمند

30

مرد

PRE1

گروه2

کارمند

50

مرد

PRE2

شده است)
گفتگو با مخاطب چه زمانی آغاز میشود؟ «قانون شعله -
ورشدن» یا آغاز گفتگو ( 点 火 の ルール: tenkano

 .4چارچوب تجزیه و تحلیل دادهها

.)rūru

در تحلیل پژوهش ،از نظریه مدیریت زبان نه اوستوپنی استفاده

کِی و در چه فضایی ارتباط کالمی برقرار میشود؟ «قانون

کرده ایم .باید گفت که هر جامعه زبانی چارچوب و آداب

تنظیم» (.)セ ッティング・ルール: settingu rūru

زبانی حاکم بر مراودات زبانی خود را دارد که در اثر گذر

بدون لهجه صحبت میکند یا با لهجه محلی؟ از زبان عامیانه
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شغل
کارمند
دانشجو
دانشجو

سن (دهه)
30
20
20

جنسیت
مرد
زن
مرد

بندی نه اوستوپنی ( )1982نیز الهام گرفته ایم .در تقسیمبندی
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استفاده میکند یا مودبانه؟ قانون تنوع» (・バラエティー

الف -جفت مجاورهای ناتمام :در گفتگوی طرفین ،یک

 .)ルール: baraeti rūruاز چه نوع واسطه ای (کالم ،نامه و

طرف جفت مجاور توسط شخص اول گفتگو درست شده

متن ،ایما و اشاره و غیره) در ارتباط با مخاطب استفاده میکند؟

باشد ،اما شخص دوم نتواند جفت را کامل کند.

«قانون واسطه»  .)媒体のルール: baitaino rūruاز چه

ب -پاسخهای خارج از اولویت  :زمانی که در گفتگو بین

محتوایی (انتخاب مناسب محتوا و بیان مناسب بسته بهمخاطب کالم

جفت اول گفتگو و جفت دوم آن «مکث»  « ،خنده» و یا «یک

و فضای گفتگو) در ارتباطات استفاده میکند ؟ «قانون محتوا» (

کلمه پرکننده» دیده شود وهمچنین تشخیص دهیم کل جریان

.)内容のルール: naiyōno rūru

گفتگو دچار اختالل و گسستگی شده است ،در چنین حالتی،

در پژوهش حاضر ،از چارچوبهای تجزیه و تحلیلی که

جفت مجاور کامل میشود اما به دلیل پاسخهای خارج از

در باال ذکر آن رفت ،بهره برده ایم اما تقسیمبندیهای خاص

انتظار یا خارج از اولویت میتوان گفت ،گفتگو ناپایدار و

خود را انجام داده ایم .در پنج تقسیم بندی که در ادامه خواهیم

گسس ته است.

دید  ،بر نوع انحراف از چارچوبهای زبانی که احتمال وقوع -

ج -وقفه در زنجیره گفتگو :در جایی که انتطار میرود زنجیره

شان برای فارسیزبانان در صحنههای برخورد زیاد است،

گفتگو ادامه دار باشد ناگهان صحبت به اتمام ب رسد.

متمرکز شده ایم .با توجه به انحراف از معیارهای رصد شده،

( ) 3انحراف از چارچوب های روابط اجتماعی  :زمانی که در

آنها را بهپنج قسمت زیر تقسیم کردهایم.

گفتگو ،در تنظیم نوع و انتخاب کالم نتوانیم با توجه به نوع رابطه و

( ) 1انحراف از موضوع گفتگو :در ابهام قرارگرفتن هدف گفتگو.

الف -واردکردن موضوع جدید در جای غیرمرتبط:
زمانی که گوینده یک موضوع و یا اصطالحی را در خارج از
عرف به صورت ناگهانی بیان کند و یا اینکه بدون مقدمه و
بهطور ناگهانی موضوع گفتگو را عوض کند.
ب -واردکردن موضوعات گوناگون درگفتگو(قانون محتوا) :
زمانی که گوینده با واردکردن موضوعات گوناگون در گفتگو،
باعث سردرگمی و بهحاشیهراندن گفتگوی اصلی شود.
( ) 2جفت مجاور )( ) adjacency pairجفرسون و ساکس و
شگلوف، ) Sacks & Shegloff & Jefferson( ) 1974 ،

موقعیت اجتماعی مخاطب سبک و سیاق مناسب گفتگو را تنظیم
کنیم.

الف -ادامه گفتگو بدون توجه بهسلسله مراتب سن و جایگاه
اجتماعی:
اولویت دادن به صمیمیت و نزدیک شدن در رابطه ،بدون
توجه بهسلسله مراتب گفتگو با مخاطب.
ب -انحراف از سطح گفتار ( : )Speech levelبدون توجه
بهسطح اجتماعی مخاطب  ،از زبان عامیانه و یا محترمانه
استفاده کنیم.
( )4انحراف از رعایت ترتیب کالم:

انحراف از پیوستگی صحبت :
218

الف -هنگامی که یک طرف گفتگو  ،جمله را طوالنی و
پیوسته نگه می دارد یعنی بدون توجه بهمخاطب  ،پیوسته به

نظر پژوهشگران پنهان مانده باشد .زمانیکه شخص سوم
متوجه نوعی انحراف در گفتگو میشود ،درواقع او از پایههای

تنهایی صحبت میکند.

چارچوب ) (Normنهادینه شده در ذهن خود (نه -

ب -انحراف از معیاری که در زمان آغاز گفتگو مشاهده

اوستوپنی )1985a ،گفتگو را ارزیابی میکند .با توجه بهاین

( )5موارد دیگر :توجه بهکلیات روند گفتگو بدون توجه

هم از چارچوبهای گفتگوی ژاپنی باشد و هم از چارچوب -

به جزییات آن.

های گفتگوی فارسی .حتی این امکان وجود دارد که

الف -برداشت کلی از کل روند گفتگو (خندیدن زیاد

چارچوبهای گفتگوی جدیدی در صحنههای برخورد بین

درهنگام گفتگو ،بلندی صدا و غیره که هر یک میتواند

فارسیزبانها و ژاپنیها زبانها مشاهده شود .به این معنا که

خروج از رعایت ادب تلقی شود).

ساختارها و قواعدی شکل بگیرد که دو طرف گفتگو آگاهانه

ب -رفتارهای غیرکالمی (مانند بغلکردن ،دست دادن و

یا غیر آگاهانه در صحنه صحبت برای یکدیگر درست کرده -

غیره).

اند .در صحنههای برخورد بین دو فرد با پیشینه زبانی متفاوت،

در این پژوهش ،چنانچه در فضای گفتگوهای مورد بررسی

میتواند قوانینی حاکم شود که طرفین گفتگو در قوانین زبان

یکی از انحرافهای باال دیده شود ،بهمفهوم خروج از

مادری خود نداشته اند (نه اوستوپنی.)1985b،

چارچوب ادب است.

 .5نتیجه پژوهش
 .4-1شناسایی انحراف از چارچوب گفتگو و ارزشیابی آن

در این بخش ،به بررسی و مقایسه انحراف از چارچوب گفتگو

توسط سوم شخص

که توسط شخص سوم و پژوهشگر ان ،جداگانه مشخص و

توجه به ارزشیابی و شناخت انحراف در گفتگو توسط شخص

ارزیابی شده میپردازیم .همانطور که پیش از این نیز اشاره

سوم که نه پژوهشگر است و نه در صحنه گفتگو حاضر بوده

شد  ،ابتدا از اشخاص سوم خواستیم تا در گفتگوی مورد

است ،کمک میکند اگر درصدی از خطا توسط پژوهشگران

بررسی بخشهایی را که «توجه آنها را جلب کرده» و یا

در تشخیص انحراف وجود داشته باشد ،پوشش داده شود.

«غیرقابل درک و فهم است» را پیدا کنند .سپس ،بخشهای

همچنین استفاده از شخص سوم باعث امکان شناسایی سایر

مشخصشده را با قسمت بندی انحراف از گفتگو که در بخش

انحرافیهای موجود درگفتگوخواهد شد که ممکن است از

 ( 4چارچوب تحلیل و تجزیه دادهها) ارائه کردیم ،مقایسه

219

پژوهشهای زبان شناختی در زبانهای خارجی ،دوره  ،11شماره  ،2تابستان  ،1400از صفحه  211تا 232

میشود.

موضوع ،در پژوهش حاضر مبنای انحراف در گفتگو ،میتواند

نوع : 3انحراف در گفتگوکه هم توسط ژاپنیزبانها و هم

کردیم .با مقایسه ارزیابی انحرافها توسط شخص سوم و

توسط فارسیزبانها مورد توجه قرار میگیرد.

تقسیم بندی انحرافهای انجام شده میتوان ،انحرافهای

نوع : 4انحرافی که در تقسیم بندی انحراف در نظرگرفته

مورد بررسی را به 4نوع زیر طبقه بندی کرد.

شده اما توسط اشخاص سوم مورد توجه قرار نگرفته است.

نوع : 1انحراف در گفتگو که فقط توسط ژاپنیزبانها مورد

در جدول زیر تعداد و نوع انحرافهایی که توسط هر گروه

توجه قرار میگیرد.

مشخص شده است را نشان دادهایم.

نوع : 2انحراف در گفتگو که فقط توسط فارسیزبانها مورد

جدول  .5تعداد و انواع انحرافها

توجه قرار میگیرد.
معیارهای داوری انحراف
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موارد دیگر

همانطور که جدول 5نشان داده ایم ،انحراف از چارچوبی که
توسط ژاپنیها در گفتگوها مورد توجه قرار گرفته است ،دو

از مقایسه انحراف میان شاخص
پژوهشگران و شخص سوم
نوع  1انحراف
نوع  2انحراف
نوع  3انحراف
نوع  4انحراف

 .5-1تعداد ،چارچوب و ارزیابی انحراف در گفتگو توسط
شخص سوم

برابر تعداد انحرافهایی است که توسط فارسیزبانها اشاره

تا اینجا مشاهده کردیم که انحراف در کدام بخش گفتگو رخ

شده است .از دادهها میتوان چنین برداشت کرد که فارسی -

داده است .در ادامه خواهیم دید که فارسیزبانها و ژاپنی -

زبانها مشکالت کمتری را در گفتگو مورد ارزیابی قرار داده -

زبانها هرکدام با توجه به چه شاخصهایی  ،بخشهای

اند .همچنین ،کم بودن تعداد نوع  4حکایت از این دارد که در

موردنظر را بهعنوان انحراف تشخیص داده و لحاظ کردهاند.

بیشتر موارد ،انحرافی که توسط پژوهشگران مورد توجه

همچنین بررسی میکنیم که اشخاص سوم پس از تشخیص

قرارگرفته است با انحرافی که اشخاص سوم مورد ارزیابی

انحراف ،آنها را چگونه مورد ارزیابی قرار دادهاند و تعداد هر

قرار داده اند بسیار بههم نزدیک است .در ادامه ،مشاهده

کدام چند عدد است .در جدول شماره  ، 6هر یک از موارد

خواهیم کرد که دو گروه اشخاص سوم با توجه بهکدام

باال را بصورت جداگانه در جدول نشان دادهایم.

چارچوبهای گفتگو ،انحراف را مورد ارزیابی قرار دادهاند.
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بهطور طبیعی ،ژاپنیزبانهایی که فقط زبان ژاپنی می دانند،
قادرند انحراف در گفتگو را بر مبنای چارچوب قوانین
گفتگوی زبان ژاپنی ارزیابی کنند .از طرفی ،فارسیزبانهایی
که هر دو زبان را میدان ند ،قادرند انحراف در گفتگو را
برمینای چارچوبها و قوانین حاکم بر دو زبان ژاپنی و
فارسی مورد ارزیابی قرار دهند .بنابراین مبنای ارزیابی
انحراف در گفتگوها بوسیله ژاپنیزبانان از یک دیدگاه و
بوسیله فارسیزبانان از دو منظر صورت گرفته است.

جدول  . 6چارچوب ارزیابی در مقابل انحراف توسط شخص سوم

با توجه به دادههای جدول باال ،میتوان چنین نتیجه گرفت
که آن بخشهایی از گفتگو که بهعنوان انحراف توسط ژاپنی -
زبانها مورد شناسایی قرارگرفتهاند  ،بخشهایی هستند که در
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ایجاد سوءبرداشت بیشتری را دارایند .بهویژه آنکه برای مثال
آن بخشهایی از گفتگو که ژاپنیها بهعنوان انحراف از رفتار
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صحنههای برخورد میان فارسیزبانها و ژاپنیزبانها امکان

مودبانه مورد توجه قراردادهاند ،توسط هیچیک از فارسیزبان -
ها به عنوان انحراف تشخیص داده نشده است .این مطلب خود

{نوع ارزشیابی} :منفی{ ،معیارارزشیابی} :چارچوب زبان
ژاپنی

حکایت از این دارد که هم فارسیزبانهای حاضر در صحنه
گفتگو و هم فارسیزبانهایی که بهعنوان شخص سوم گفتگو

{{گفتگو بهزبان ژاپنی}}

را رصد کرده اند ،این سبک و سیاق بیان مودبانه را با توجه

شرکت کننده شماره سطر
گفتگو
69 N-IR06 【間】皆さん、どこか行かれる

بهفرهنگ و رسوم ایرانی خود بهعنوان اشتباه و انحراف از

?んですか
70 N-JP01【少し間】私は、実家に帰っ

چارچوب گفتگو ارزیابی نمیکنند .همچنین براساس دادههای
جدول باال مشخص شد که بیشترین تعداد انحرافی که میان

。て、家族と一緒にいます
71 N-IR06 おーーう、すごい、実家一番
。>だよね<笑
。72 N-IR06 実家帰りたいね

فارسی زبانان دیده میشود ،بهترتیب مربوط به« انحراف از
سلسله مراتب اجتماعی در چارچوب زبان ژاپنی» و «بدون

?73 N-JP01 帰らないの
74 N-IR06 本当、短いから、お正月の休
。みは、外国はいけないね
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مقدمه وارد اصل صحبتشدن (بدون مقدمه موضوع صحبت
را تغییر دادن)» است.

{{ترجمه}}

 .5-1-1ارزیابی انحراف نوع 1

گفتگو
شماره سطر شرکت کننده
« N-IR06 69مکث» همگی ،جایی قصد سفر دارید؟
« N-JP01 70مکث کوتاه» من برمیگردم خانه پدریم و با

در ارزیابی انحراف نوع  ، 1تمام سوم شخصهای ژاپنی
ارزیابی منفی داشته اند .جزییات ارزیابیها و قسمتهایی که
توسط ژاپنیها بهعنوان گفتار منفی مورد ارزیابی قرار گرفته
است را میتوان در جدول شماره  6مشاهده کرد .در زیر یک
نمونه از انحرافهای نوع  1را آوردهایم.
(مثال  )1صحنه گفتگو :گفتگو در دانشگاه
شرکتکنندگان :دانشجو (  3نفر(شامل فارسیزبان هم
می باشد)) و دانشجوی سالباالیی دانشگاه (1نفر)
{نوع انحراف} :پاسخ غیرمتعارف در برابر اطالعات و
صحبتهای دوست خود (انحراف از جفت مجاور)

خانوادهام وقت میگذرونم.
 N-IR06 71وااای ،عالیه ،خانه پدری بهترینه (خنده).
 N-IR06 72دوست داره آدم برگرده.
 N-JP01 73برنمیگردی؟
N-IR06 74

واقعا ،کوتاهه ،تعطیالت سال نو ،خارج

نمیشه رفت.

در این گفتگو بیشترین بخشی که ژاپنیها آن را بهعنوان
انحراف اشاره کرد ه و درموردش ارزیابی منفی داشتهاند «پاسخ
غیرمتعارف از جانب فارسیزبانان در مقابل اطالعات و
صحبت های طرف مقابل» بود .در مثال  1می بینیم پس از
اینکه  N-IR06در گفتگویش  ،مکث کوتاهی میکند ،
موضوع جدیدی را مطرح میکند .در مقابل پرسشی که مطرح
شده است N-JP01 ،پاسخ می دهد و پس از آن بالفاصله
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مشاهده میکنیم در سطر  71فارسیزبان پاسخ میدهد:

زبان فارسی پیش برده است»  « ،احساساتی که در گفتگو بیان

«وااای ،عالیه ،خانه پدری بهترینه (خنده)» .در اینجا مشاهده

میکند کامال شبیه یک ایرانی است و زمانیکه گوش میکنم،

میکنیم با اینکه به اصطالح جفت مجاور درست شده است ،

احساس مطلوبی دارم» « ،فارسیزبانان سعی میکنند طبق

یعنی درمقابل پرسش ،پاسخ دا ده شده و یک سِت (جفت) از

ضرباهنگی که مورد پسند ژاپنیها است ،گفتگورا پیش ببرند».

نظر چارچوب گفتگو شکل گرفته است ،شاهد ارزش یابی منفی

از این کامنتها متوجه میشویم که ارزیابی فارسیزبانان

از طرف ژاپنیزبانها هستیم .در کامنتهای ارزشیابی نظرات

براساس توجه بهقوانین و چارچوبهای گفتگو بهزبان فارسی

زیر مشاهده میشود « .چرا درمورد سفر به خانه پدری ،باید

بیان شده است و این مطلب که گفتگو بهزبان ژاپنی است و

واژه عالی ) (sugoiاستفاده بشود؟»  « ،اگر مخاطب ژاپنی

به طور طبیعی باید براساس چارچوب و قوانین حاکم بر این

باشد ،نهایتا میگوید :چه خوب! (!« ، » )iineمگر سفر بهخانه

زبان انجام شود ،مورد غقلت قرارگرفته است.

پدری کار سختی است که باید مورد تشویق قرار بگیرد؟».

(مثال  )2صحنه گفتگو :احوالپرسی با همسایه

بنابراین ،متوجه میشویم که پاسخ  N-IR06از لحاظ
چارچوب گفتاری مودبانه ژاپنی دارای اشکال است « .ابراز
عالقه و تعریف و تمجید نسبت بهمخاطب سخن

به امور مربوط بهمخاطب» هریک در چارچوب زبان فارسی

حدود  40ساله (همسایه)
{نوع انحراف} :جریان گفتگوطبق چارچوب ادب
فارسی است.
{نوع ارزشیابی}  :مثبت{ ،معیارارزشیابی} :چارچوب

نوعی ادب به حساب میآید ،اما در گفتگو بهزبان ژاپنی خارج

زبان فارسی

از چارچوب زبان تلقی شده و مودبانه نیست.

{{گفتگو بهزبان ژاپنی}}

 .5-1-2ارزیابی انحراف نوع 2

شرکت کننده شماره سطر
گفتگو
。103 N-JP02 あら、そう、良かったね
。104 N-JP02 いいとこ、見つかってね
。N-IR07 はい、本当に
。N-IR07 遊びに来てください
。】N-JP02 <笑>【間

105
106
107

N-IR01 はーい、ありがとうございま

108

الف .ارزیابی مثبت
مواردی که فارسیزبانها بهعنوان انحراف (نوع  )2در
موردش ارزیابی مثبت داشته اند ،موارد زیرست« .فرد مقابلش

。す
109 N-IR07 いつもありがとうございま
。す

که مسنتر است را با پسوند صمیمانه فارسی خطاب کرده
است ( ...جان)»  « ،جریان گفتگو را براساس چارچوب ادب

{{ترجمه}}
جمالت
کنندهدرمورد مثال  2به
زبان ،
سوم فارسی
گفتگو
شرکت
شخص سطر
شماره
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103
104

N-JP02
N-JP02

105
106

N-IR07
N-IR07

عجب چه خوب!
جای خوبی پیداکردی!
بله ،واقعا!
بیاین خونمون!
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( »)Complimentو یا « ابراز احساسات مثبت خود نسبت

شرکتکنندگان :ژاپنیزبان حدود  60ساله ،فارسیزبان

ب .ارزیابی منفی
در پژوهش ما ،تنها موردی که فارسیزبانان شخص سوم
درگفتگوها بهعنوان ارزیابی منفی اشاره کردهاند «پاسخ یا
واکنش سرد ژاپنیزبانها درمقابل گفتههای فارسیزبانها»
شخص سوم فارسیزبان  ،درمورد مثال  2به جمالت «دعوت»

است .آنها این موضوع را نوعی بیتوجهی و در نتیجه بی -

و «سپاسگزاری» که فارسیزبان در گفتگو بهزبان ژاپنی بیان

احترامی بهمخاطب فارسیزبان قلمداد کرده و درموردش

کرده است ،اشاره کرده است .هرچند شخص سوم هم توجه

ارزیابی منفی داشته اند .همچنین ،فارسیزبانان این نوع واکنش

دارد که این سبک گفتگو در چارچوب زبان ژاپنی نیست اما

را مانعی برای ادامه گفتگوی طرفین و علت قطع گفتگو

از روندی که در آن تعارفات فارسی دیده میشود ،ارزیابی

ارزیابی کرده اند.

مثبتی دارد .شخص سوم در مورد این گفتگو در کامنتها
میگوید « :احساساتش در گفتگو بسیار خوب دیده میشود» ،
«مخاطب گفتگو را به خانه یا حریم شخصی اش دعوت می -
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کند» .بدین ترتیب ،شخص سوم رفتارهای زبانی مورد استفاده
در این گفتگو را مبنی بر ادب و احترام بهمخاطب ارزیابی

(مثال  ) 3صحنه گفتگو :گفتگوی در ورودی خانه همسایه
شرکتکنندگان :ژاپنیزبان حدود  60ساله ،فارسیزبان
حدود  40ساله
{نوع انحراف} :به اسم همسایه ژاپنی که خانمی مسنتر
از گوینده است ،واژه «جان» فارسی را اضافه کرده است که

کرده و نظر مثبتی دارد .می توان گفت ،در سطر شماره ، 106

برای ابراز صمیمیت استفاده میشود.

 107جفت مجاور بین دوطرف گفتگو شکل نگرفته است،

{نوع ارزشیابی} :منفی{،معیارارزشیابی} :چارچوب

بهعبارت دیگر پاسخی که از طرف  N-IR07دیده میشود،

زبان فارسی و ژاپنی

پاسخی نیست که در اولویت پاسخها قرار بگیرد .گوینده

{{گفتگو بهزبان ژاپنی}}

ژاپنی به جای پاسخ دادن به دعوت می خندد و مکث کوتاهی
میکند که هرکدام از این واکنشها نشانه عدم تعامل در گفتگو

شرکت کننده شماره سطر
گفتگو
。1 N-IR07 ごめんくださーい、<JP01> ジャン
2 N-IR07 あ～こんにちは～、おはようございま
。》す、私《笑
。3 N-JP02 こんにちは

قلمداد می شود .از طرفی ،در کل گفتگو فارسیزبان سعی دارد
احساسات و عالقه خود را بهطرف مقابل نشان دهد و این را
میتوان نوعی احترام تلقی کرد و همچنین در تالش برای
برقراری رابطه صمیمیانه با طرف مقابل است.

。4 N-IR01 おはようございます、どうも
。N-IR07 友達

{{ترجمه}}
گفتگو
شماره سطر شرکت کننده
با اجازه < > JP01جان !
N-IR07 1
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آآ ،سالاااام ،روز بخیر ،من (خنده)
N-IR07 2
N-JP02 3
N-IR01 4

سالم.
صبح بخیر ،بفرمایید.

5

است .دلیل ارزیابی منفی در این موارد  ،خروج از چارچوب
زبان اجتماعی ژاپنی بوده است .یک نمونه از این نوع ارزیابی
را در ادامه آوردهایم.
انحراف مشاهده شده در ابتدای گفتگو ،اضافه کردن پسوند
«...جان» فارسی بهنام ( JP01همسایه ژاپنی) است .چندین
نفر از اشخاص سوم ناظر ،این مورد را انحراف از چارچوب
ادب زبان ژاپنی تشخیص داده و دربارة آن ارزیابی منفی
داشته اند .در واقع ،بهنظر میرسد که گوینده فارسیزبان،
به دلیل تشابه آوایی و معنایی این پسوند را با پسوند «» chan
زبان ژاپنی اشتباه گرفته و بهکار برده است .ال بته در زبان ژاپنی
هرگز نباید بهنام فرد مسنتر از خود واژه « »chanرا اضافه
کرد و این واژه برای ابراز صمیمیت ،اغلب به نام افراد همسن
یا کوچکتر مونث و کودکان اضافه شده و مورد استفاده
قرارمیگیرد .افزون براین  ،استفاده از واژه فارسی در گفتگو با

شرکت کنندگان :کارمند آموزش دانشگاه حدود  40ساله،
دانشجوی فارسیزبان حدود 20ساله
{نوع انحراف} :چگونگی پایان دادن گفتگو
{نوع ارزشیابی} :منفی{ ،معیارارزشیابی} :چارچوب زبان
فارسی و ژاپنی
{{گفتگوبه زبان ژاپنی }}
شرکت کننده شماره سطر
{{ترجمه}} گفتگو
136 E-JP02 うん、＜はい＞｛＞｝，，
E -IR03 ＜じゃ、仕事＞｛｝｝頑張って

。下さい
در مثال  ، 3صحنه گفتگو میان دانشجوی ایرانی ()E-IR03
138 E-JP02 う～うん、どうも、頑張りたく
با یکی از کارمندان ژاپنی دفتر دانشگاه 。＞ないけど＜笑
。〉139 E -IR03 〈笑

 .5-1-3ارزیابی انحراف نوع 3
الف .ارزیابی یکسان (ارزیابیهایی که ژاپنیزبانها و فارسی -
زبانها درمورد آن همنظر بوده اند).
از جمله ارزیابیهایی که ژاپنیزبانها و فارسیزبانها بهعنوان
انحراف در گفتگوها تشخیص داده و آن را بهطور مشترک
منفی ارزیابی کرده اند ،مواردی مانند « بدون مقدمه وارد
صحبت اصلی شدن» « ،مشاهده نشدن پاسخ مورد نظر از یکی

。はいはいはい

E-JP02

140

。じゃ、失礼します

E -IR03

141

。はい

E-JP02

142

{{ترجمه}}

گفتگو
شماره سطر شرکت کننده
آره  < ...بله > ｝＜｛，，
E-JP02 136
< پس  ،تو کارتون > ｝｛｛ تالش
E -IR03 137
کنید (موفق باشید) .
باشه ،ممنون ،البته دلم نمی خواد
E-JP 02 138
تالش کنم <خنده> .
<خنده>.
E -IR03 139
بسیار خوب.
E-JP02 140
پس ،من دیگه مرخص میشم.
E -IR03 141
باشه.
E-JP02 142

از طرفین بهعنوان جفت مجاور» « ،توجه نکردن بهسلسله
مراتب سنی در چارچوب قوانین رعایت ادب زبان ژاپنی»

در مثال  ، 4صحنه گفتگو میان دانشجوی ایرانی () E-IR03
با یکی از کارمندان ژاپنی دفتر دانشگاه ( )E-JP02است که
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ژاپنیزبان ناآشنا به زبان فارسی اشتباهی آشکار است.

(مثال  ) 4صحنه گفتگو :قسمت پایانی گفتگو در دفتر دانشگاه

سنش نزدیک دو برابر او است .جمله « 137پس تو کارتون

اما خنده نابجای او میتواند مفهومی از دست انداختن یا

تالش کنید (موفق باشید)» توسط فارسیزبانان و ژاپنیزبانان

تمسخر مخاطب را دربرداشته باشد.

بهعنوان جمله ای نامتناسب با فضای گفتگو یا بهعبارت دیگر،

ب .ارزیابی متفاوت در مقابل انحراف

انحراف تشخیص داده شده است « .چرا در این مرحله از

در این بخش به بررسی انحراف از گفتگوی مودبانهای می -

گفتگو ناگهان این جمله را استفاده کرده است؟»  « ،استفاده از

پردازیم که از هر دو طرف مورد توجه قرار گرفته است اما،

این بیان در خطاب بهشخصی که از ما مسنتر است ،مناسب

ژاپنیزبانها درمورد آن ارزیابی منفی داشته اند و در مقابل

نیست» از جمله واکنشهایی است که نسبت به این انحراف

تعدادی از فارسیزبانها ارزیابی مثبت .انحراف مورد بررسی

نشان داده شده است .در این باره باید گفت که در فرهنگ

در این بخش « حذف پسوند مودبانه در آخر فعل» است که

ژاپن که در آن همواره بر «تالش و پشتکار» تاکید خاصی

مثالی از آن را در ادامه آوردهایم.

میشود ،بیان «تالش خودتون رو بکنید /تو کارتون تالش

(مثال ) 5صحنه گفتگو :گفتگو در بازار

کنید» ( )頑 張 っ て 下さい : ganbatte kudasaiدر

شرکت کنندگان :اولین مالقات دونفر در بازار

صحبت روزمره بسیار متداول است و گاهی به جای

{نوع انحراف} :حذف پسوند مودبانه در آخر فعل جمله

« خدانگهدار/می بینمت/موفق باشید» مورد استفاده قرار می -

{نوع ارزشیابی} :ژاپنیزبانها منفی و فارسیزبانها مثبت
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گیرد .اما نکته استفاده از این بیان در نظام سلسله مراتبی ژاپن
در این است که تنها افرادی که جایگاه اجتماعی باالتری

منفی
{معیارارزشیابی} :ژاپنیزبان از چارچوب زبان ژاپنی و

دارند  ،مانند استاد ،رییس شرکت ،افراد مسنتر و غیره ،می -

فارسی زبان از چارچوب زبان فارسی

توانند از آن در مقابل افراد با جایگاه اجتماعی پایینتر مانند

{{گفتگوبه زبان ژاپنی }}

دانشجو ،کارگر شرکت ،افراد کم سن و سالتر و غیره استفاده

گفتگو
{{گفتگو بهزبان ژاپنی}}

شرکت کننده

。結構日本長いんですか？ぺらぺらですね

کنند نه برعکس .همچنین « ،خنده» ای که در سطر 139

。私、10 年

مشاهده میشود نیز مورد ارزیابی منفی دو گروه فارسیزبان

دانشجوی ایرانی قصدی از این رفتار غیرزبانی نداشته است،

E -IR02

33

。10 年、えーーーはー

E -JP03

。上手、上手

E -JP04

35

شماره  « 137خنده» نیز نامناسب با فضای حاکم بر گفتگو

فارسی قلمداد شده است .با اینکه میتوان تصور کرد که

32 E -JP03

34

و ژاپنیزبان قرار گرفته است .بعد از کاربرد بیان نامناسب

ارزیابی شده و خارج از چارچوب ادب دو زبان ژاپنی و

شماره سطر

いいえ

E -IR02

36

{{ترجمه}}
شماره سطر
E -JP03 32
کنید.
E -IR02 33
34

E -JP03

شرکت کننده

گفتگو

خیلی وقته ژاپن هستید؟ روان صحبت می -

。え
من 10 ،سال.
 10سال ،اِ....عجب!.
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و بلندی صدا را نوعی توجه و احترام بهطرف مقابل دیده و
از دیدگاه چارچوب ادب زبان فارسی این بخش گفتگو را نیز
مثبت ارزیابی کرده اند .در بخش بعدی ،با توجه به ارزیابیهای
صورتگرفته در بررسیهای باال ،بهتقسیمبندیهای موجود
در چارچوب گفتاری حاکم بر گفتگو که توسط شرکتکننده -
ارزیابی توسط ژاپنی زبانها

ها در صحنه گفتگو درست شده است ،میپردازیم.

در نمونه گفتگوی باال ،ابتدا ژاپنیزبانها از دیدگاه کلی،
بیان  E-IR02را مورد ارزیابی قراردادهاند« :فرد ایرانی،

 .5-2چارچوب پیاده شده در گفتگو توسط فارسیزبان ها

گفتگو را ادامه نمی دهد و فقط پاسخگو است»  « ،با اینکه اولین

با توجه بهارزیابی شخص سوم

بار است با طرف مقابلش صحبت میکند ،لحن گفتارش بیش

در ادامه  ،ابتد بر اساس اظهارنظرهایی که توسط فارسیزبانان

از اندازه صمیمیانه است»  « ،در گفتگویش ،نوعی صمیمیت

در تجزیه و تحلیل صحنههای گفتگو با ژاپنیزبانان در ارتباط

غیرمودبانه دیده میشود» از نمونه ارزیابیهای کلی ژاپنی -

با انحراف از رعایت ادب بهدستآورده ایم ،بهتقسیمبندی

زبانها است.

موجود در چارچوب گفتاری حاکم بر گفتگوها میپردازیم.

شخص ایرانی فعل آخر جمله (سطر  )33را حذف کرده

 .5-2-1چارچوب و قوانین زبان اول (فارسی)

است ،شاید می خواهد احساس صمیمیتش را نشان دهد  ،ولی

چارچوب زیر در گفتگوهایی حاکم است که ژاپنیزبانها

دور از ادب و عرف است» .به این شکل حذف فعل و ابراز

(شخص سوم) ،بیانهای استفاده شده و یا واکنشهای بهکار

صمیمیت با توجه بهفضای گفتگو ،توسط ژاپنیزبانها  ،بهدور

رفته در گفتگو توسط فارسی زبانان را منفی ارزیابی کرده اند

از ادب ارزیابی شده است.

اما برعکس ،فارسیزبانهایی که از بیرون گفتگو را
رصدکرده اند  ،در این مورد ارزیابی مثبت داشته اند که برداشتی

ارزیابی توسط فارسی زبانها

اشتباه است .در این مورد میتوان چنین استدالل کرد که

در ارتباط با نمونه گفتگوی باال (مثال  )5برخالف ژاپنیزبان -

گوینده فارسیزبان با اینکه بهزبان ژاپنی گفتگو میکند ،از

ها ،فارسیزبانها اشاره کردهاند « حذف فعل در آخر جمله

چارچوب و قوانین ادب حاکم بر زبان فارسی بهره می برد و

برای ابراز صمیمیت است» و آن را مثبت ارزیابی کردهاند.

این باعث ایجاد انحراف در زبان هدف (ژاپنی) شده است.

فارسیزبانها همچ نین ،بهبلندی صدای  E-IR02توجه کرده
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از طرفی ،از دیدگاه جزئی بهموارد زیر اشاره شده است « .چرا

در آنها بهکارگیری

همانطور که دیدیم فضای گفتگوهای مورد بررسی در این

پنج مدل زیر نمونههایی است که

چارچوب و اصول ادب زبانی فارسی (تعارفات) در گفتگو

پژوهش ،زبان ژاپنی است .بنابراین زمانی که در گفتگوها

بهزبان ژاپنی توسط فارسیزبانان مشاهده گردید.

رفتاری مودبانه انجام شده و از جانب اشخاص سوم شخص

 . 1عوض کردن موضوع صحبت بدون مقدمه( .شروع
بهاحوال پرسی درمورد افراد خانواده مخاطب برای ابراز
ادب و احترام)
 . 2ابراز محبت و احساسات.
 . 3دعوت کردن مخاطب به حریم شخصی خود (مثال منزل)
پس از دریافت تعریف و تمجید از مخاطب.
 . 4شروع مجدد احوالپرسی و سالم رساندن بهخانواده و غیره
در بخشهای پایانی گفتگو.
 . 5بلندکردن صدا (برای نشاندادن ابراز عالقه و محبت)
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در واقع میتوان گفت ،بر اساس اصول و چارچوبهای
حاکم بر ادب و تعارفات زبان فارسی ،قصد گوینده فارسی -
زبان از بهکارگیری پنج الگوی باال ،ادای احترام ،صمیمیت و
محبت بهمخاطب است  ،اما به دلیل نبود راهبردهای زبانی
مشابه در زبان هدف ،تمام اهتمام فارسیزبانها در گفتگوها،
نتیجه عکس داشته و در تحلیل نهایی انحراف تشخیص داده
شده است .بهعبارت دیگر ،میتوان نتیجه گرفت که حذف

ژاپنیزبان بهعنوان انحراف گزارش نشده است ،نتیجه می -
گیریم که یا اصول و چارچوب زبان ژاپنی بر گفتگوی طرفین
به طور کامل حاکم بوده است یا انحراف آنقدر ناچیز بوده که
توجه رصدکننده گفتگو را جلب نکرده است و انحراف
محسوب نشده است .نتایج پژوهش نشان داد که در دو مورد
زیر فارسیزبانان بیانهای مودبانه زبان هدف (ژاپنی) را در
صحنههای گفتگوی مورد بررسی درستتر از سایر صحنهها
بهکار برده اند.
 . Iالف .صحنه سپاسگزاری
 . IIب .آغاز و پایان گفتگو (سالم و احوالپرسی)
میتوان گفت ،صحنههای گفتگوی مودبانه ای که در آن
شباهت گفتاری بیشتری بین چارچوب ادب فارسی و ژاپنی
وجود دارد یا بهعبارت دیگر ،در آنها « انتقال زبانی مثبت»
( )positive language transferاتفاق می افتد ،مانند
صحنههای تشکر و احوالپرسی ،احتمال انحراف کمتری
دارند.

راهبردهای زبانی یادشده در گفتگو بهزبان ژاپنی ،باعث رفع
سوءتفاهمات و نهایتا گفتگویی روان با مخاطب ژاپنیزبان
خواهد شد.

.5-2-3

چارچوب

زبان

میانه

(بینابینی)

()interlanguage norms
این چارچوب ،در صحنههایی از گفتگو مشاهده شد که هم

 .5-2-2چارچوب و قوانین زبان هدف (ژاپنی)

ژاپنیزبانان و هم فارسیزبانان آن را بهعنوان انحراف از ادب
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مورد ارزیابی منفی قرار دادند .همانطور که دیدیم  ،بسیاری از

هر یک از موارد انحراف باال در گفتگوهای میان فارسی -

فارسیزبانها تحت تاثیر پیشینه زبان مادری خود توجه زیادی

زبانان و ژاپنیزبانان در صحنههای گفتار مودبانه بهکرات از

به استفاده از بیانهای تعارفآمیز دارند و این تاثیر نهادینهشده

جانب فارسی زبانان مشاهده شد .درواقع این انحرافات باعث

بر حسب مورد  ،در تعامالتشان بهزبان ژاپنی نیز بهعنوان

شد که در صحنههای گفتگو نه تنها ادب و احترامی گزارش

« انتقال زبانی منفی» ( )negative language transferنمایان

نشود بلکه باعث بی احترامی بهمخاطب شود .باید گفت که

میشود که عدم درک متقابل را به دنبال دارد.

رعایت اصول ادب در زبان ژاپنی بهویژه در صحنههای

البته با وجود استفاده از بیانها و راهبردهای زبانی تعارف

گفتگویی که اختالف سنی و تفاوت جایگاه اجتماعی بین

توسط فارسی زبانان ،باید گفت که در موارد بسیاری هم آنها

طرفین گفتگو وجود دارد و آنها برای بار اول ین بار با هم

بر این موضوع آگاه هستند که مخاطب ژاپنیزبان ممکن است

گفتگو میکنند ،بسیار متد اول است .بررسیهای این پژوهش

قادر به درک این راهبردهای زبانی نباشد .این دوگانگی در

نشان داد که فارسیزبانان در صحنههای گفتگویی که برای

صحنههایی که در آن رعایت ادب و احترام الزم است  ،باعث

اولین بار با ژاپنیزبانان روبرو میشوند ،بیشتر دچار انحراف

متوسل شدن گوینده فارسیزبان به نوعی راهبرد زبانی میانه

از چارچوب زبانی میشوند.

میشود که هم از چارچوب ادب هر دو زبان فارسی و ژاپنی

پژوهش حاضر حکایت از این دارد که این نوع انحرافات
به دلیل استفادهکردن از چارچوب زبان میانه بهوجود میآید.
شش موردی که بهعنوان جمع بندی در ادامه آورده ایم ،حاصل
بررسی و رصد صحنههای گفتگو است.
الف .پاسخهای غیرمتعارف.
ب .توجه به ضوابط سنباالیی و موقعیتهای اجتماعی.

در این پژوهش بهرصد و بررسی صحنههای گفتگوی
مودبانهای پرداختیم که حاصل تعامل زبانی فارسیزبانان مقیم
ژاپن با ژاپنیزبانان و به زبان ژاپنی است .مرکز توجه ما،
چارچوب گفتاری و راهبرد زبانی دو گروه در صحنههای
گفتگوی مودبانه بود .نتایج بهدستآمده را میتوان بهشکل
زیر جمع بندی کرد:

ج .حذف فعل در آخر جمله.

 .1از بین چند نوع انحرافی که در صحنههای برخورد تعریف و

د .خندیدن بیش از حد متعارف.

مشخص کردیم ،انحرافهای نوع  1و  ، 3بیشترین تعداد را بهخود

ه .سوالهای شخصی مستقیم از طرف مقابل.

اختصاص دادند .انحراف نوع  3الگویی است که دو گروه فارسی -

و .چگونگی خطابکردن طرف مقابل.

زبان و ژاپنی زبان در آن ،انحراف از استانداردها و چارچوبهای
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خارج است و در واقع حالت بینابینی دارد .بررسیهای

 .6نتیجهگیری و پژوهشهای آینده
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گفتگو را تشخیص داده و یادآور شدند .نکته قابل تامل در این

دیده میشود ،مشاهده کردیم .نتایج پژوهش نشان داد که فارسی -

بخش از نتیجه این بود که فارسیزبانان انحراف را طبق چارچوب -

زبانها اصوال در بخشهای از گفتگو که مربوط بهتعریف و تمجید،

ها و استانداردهای زبان فارسی و ژاپنیزبانها آن را طبق

دعوتکردن و دعا کردن برای مخاطب است ،تمایل بیشتری برای

چارچوبها و استانداردهای زبان ژاپنی ارزیابی کردند .بررسیهای

استفاده از راهبرد زبانی تعارف دارند و احتمال اینکه از چارچوب -

میدانی نشان داد که در انحراف نوع  3فارسیزبانان به دلیل مواجه -

ها و استاندادهای گفتگوی فارسی در تعامل کالمی بهزبان ژاپنی

شدن و قرارگرفتن در صحنه برخورد ،نوعی راهبرد زبانی را

استفاده کنند ،بیشتر است .از طرف ی ،دیدیم که در سالم و

بهکارگرفتند که خارج از استاندارد رعایت ادب در دو زبان ژاپنی

احوالپرسی با ژاپنیها راحتتر میتوانند خود را با استاندارد گفتگو

و فارسی بود.

بهزبان ژاپنی وفق داده و تعامل زبانی بینقصی را به نمایش بگذارند.

 .2پژوهش میدانی حاضر نشان داد که در صحنههای برخورد بین

در پژوهشهای آتی قصد داریم با پایش و تحلیل و تجزیه

دوگروه مورد بررسی  ،تمام ارزیابیهایی که توسط ژاپنیزبانها بیان

صحنههای برخورد متنوعتر بین دو گروه مورد پژوهش ،

شده است ،منفی بوده است .بهعبارت دیگر ،ژاپنیزبانها در

بهنتایج جامعتری در مورد انحراف فارسیزبانان در تعامالت

بسیاری از بخشهای گفتگوی بین فارسیزبانان و ژاپنیزبانان ،

زبانی با ژاپنیزبانان دست یابیم و بهتفسیمبندی موانع

نوعی انحراف از چارچوبهای حاکم بر رعایت ادب در زبان و

گفتگوی روان و خالی از ابهام و سوء تفاهمات بین دو گروه

فرهنگ ژاپن را متذکر شدند .بیشترین بخشهایی که در آنها نوعی

بپردازیم .همچنین قصد داریم تا عالوه بر روشهایی مانند

ارزیابی منفی مشاهده شد ،دادن پاسخ غیرمتعارف بهپرسش

پایش و نظارت شخص سوم که در این پژوهش نیز از آن

مخاطب ژاپنی و یا پرسشهای بیش از حد معمول و شخصی

بهره بردیم ،با گرفتن مصاحبه از شرکتکنندگان در صحنه -

توسط فارسیزبانها گزارش شد .همچنین ،به این نتیجه رسیدیم که

های گفتگو بهجزییات بیشتر و واقعبینانهتری دست پیدا کنیم.

رفتارهای غیرزبانی مانند « خنده» و یا « چند لحظه سکوت

بیتردید کشف و تقسیم بندی این عوامل میتواند نقش بزرگی

غیرطبیعی» که بهکرات مشاهده شد ،بخش جداییناپذیر از

در آموزش هدفمند زبان ژاپنی بهفارسیزبانان در آینده ایفا

گفتگوهایی است که در آن پرسش و پاسخهای موجود در گفتگوها

کند.

هم خوانی الزم را نداشته و مورد ارزیابی منفی قرارگرفتهاند.
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