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Abstract  
Proverbs are short utterances in verse or prose, showing parts of the culture 
of people using them. They will be transmitted to the next generations and 
their origins can be traced. They can be considered a case of cultuling, that is 
(culture in language), and demonstrate the culture, worldview and the 
attitude of the speakers. The present study, a qualitative one, aimed to 
investigate the “positive thinking” cultuling in Persian proverbs from the 
viewpoint of the SPEAKING model of Hymes (1967). To this end, of the 
total 99621 Persian proverbs, 777 proverbs were delineated to include the 
“Positive Thinking” cultuling. The researchers were seeking to find different 
ends of using the proverbs by Persian speakers. The data were investigated 
by two Applied linguists professors and an M.A graduate in Linguistics. The 
most recurrent ends of using proverbs encompass giving advice 101 cases 
(30%), good wish 7 cases (2%), religious beliefs 92 cases (27%), 
encouraging to be patient 27 cases (8%), being grateful 7 cases (2%), being 
happy 9 cases (3%), showing exaggeration 16 cases (5%) and solidarity and 
cooperation 13 cases (4%). The keys include admonitory 83 cases (45%), 
praising 14 cases (8%), hopeful 67 cases (36%), humorous 14 cases (8%) 
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and good wish 7 cases (4%). The findings show that among all, the most 
occurring end, of using the “positive thinking” cultuling in Persian proverbs 
accrues giving advice (30%) and the most recurrent key, accrues admonitory 
(45%). The multiplicity of the cases of advice and admonitory displays the 
indirectness of Iranians. The paper concludes with some implications. 

 Keywords: Language; culture; cultuling, Hymes’s SPEAKING Model; 
proverbs. 

 

Introduction 
Research Background 
The issue of positive thinking can be considered a case of “cultuling” in 
Persian proverbs. Culture is, in fact, an instrument delineating relationships 
among the members and the speakers’ attitude and worldview (Wardhaugh, 
2010). Zolfaghaari (2013) believes that culture and its subcategories 
constitute parts of the national identity that encompass personal and social 
identity. The issue that anguage, culture, and thought are interrelated, has 
been proposed by prominent scholars, including Agar (1994) and Risager 
(2011, 2012). In the meantime, Pishghadam (2013) proposed the 
inseparability of language and culture. He introduced the term “cultuling” by 
merging the two terms of “language” and “culture. Accordingly, several 
studies have been carried out on various types of cultulings, namely, the 
study of the cultuling of “Patriarchy” by Pishghadam, Derakhshan, and 
Jannati Ataei (in press), in which the researchers investigated the 
“patriarchy” cultuling in Persian movies from the viewpoint of the 
SPEAKING model of Hymes (1967), aiming at demonstrating Iranian 
cultural patterns and trying to find the reasons for using the cultuling of 
“patriarchy” and the attitude toward women in Iranian culture. To this end, 
100 Persian movies from 1981 and 2011, were investigated. The results 
showed that the decade 1981 could demonstrate the dominance of the 
cultuling of patriarchy, and the decade 2011 illustrates the dominance of the 
cultuling of matriarchy. Other related studies include the analysis of 
“Cultuling” as an innovative method for the analysis of language in light of 
variational pragmatics, which is a step towards ‘euculturing’, by 
Pishghadam, Ebrahimi, Naji Meidani, and Derakhshan (in press). In a 
similar study, Pishghadam, Ebrahimi, and Derakhshan (in press) investigated 
cultuling analysis, which is a new methodology for discovering cultural 
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memes. They conceptualize a cultuling analysis model that integrates the 
cultural, emotioncy, SPEAKING models, as well as the underlying 
environmental factors collectively to reflect the participants’ culture.  

Aims, question, and assumptions 
In the present study, the researchers investigated “Positive Thinking” 
cultuling in Persian proverbs using Hymes’s (1967) SPEAKING model and 
its eight subparts, including setting, participants, end, act sequence, key, 
norms, and genre. The data were collected from 99621 Persian proverbs. The 
utterances were being studied, and their ends and keys were identified. It 
aimed at showing Iranian cultural patterns and the attitudes of Iranian 
speakers using the cultuling of ‘Positive Thinking’. The investigators are 
interested in finding out the ends of the cultuling of  “Positive Thinking” in 
Persian proverbs. 
 

Table  1. The most recurrent ends of using Persian proverbs 
giving advice encouraging to be patient 

good wish being grateful 

religious beliefs being happy 

showing exaggeration solidarity and cooperation 

 
Conclusion 
The most recurrent ends of using proverbs encompass giving advice (30%), 
good wish (2%), religious beliefs (27%), encouraging to be patient (8%), 
being grateful (2%), being happy (3%), showing exaggeration (5%) and 
solidarity and cooperation (4%) shown in Table 1. The keys include 
admonitory (45%), praising (8%), hopeful (36%), humorous (8%), and 
wishing good (4%). The findings showed that the most occurring end of 
using the “positive thinking” cultuling in Persian proverbs is giving advice 
(30%), and the most recurrent key is admonitory (45%), shown in Table  2. 
 
 
 
 
 

Table 2. The most recurrent keys of using Persian proverbs 
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Admonitory hopeful 

Praising humorous 

wishing good  

 

 The multiplicity of the case of advice and admonitory displays the 
indirectness of Iranians. One of the psycholinguistic factors which plays a 
major role in the study of people’s thought is the underlying covert emotion 
in their utterances, called “Emoling” (Pishghadam, Ebrahimi, & Derakhshan, 
in press). It is inevitable that if expressions like proverbs, poems, etc. have a 
high emotional load, they will be better, and they will be transmitted to the 
following generations. Considering the role of emotional center of the brain, 
emotional information will be better stored in memory for retention (Bigdeli, 
2020). Given that the proverbs are important cultural resources and their 
high capacity in transmitting cultural issues and cultural norms, they can be 
studied from different aspects, including the study of the cultuling of 
“negative thinking” in Persian proverbs. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 9311 مهر و آبان، 34، شمـارة 8 سال

 
 1های زبان فارسیالمثلنگری در ضربواکاوی زباهنگ مثبت

 
 5عطایی جنتی اعظم ،4شیما ابراهیمی ،3درخشان علی ،2قدمپیش رضا

 
 (3/6/9311 پذیرش: 91/3/9311)دریافت: 

 چکیده
دهندة بخشی ه نظم یا نثر هستند که با ساختاری روان نشانها عبارات زبانی کوتاه بالمثلضرب

رو، معموالً نسل به برند. از این کار میاند که آنان را بهایاز فرهنگ و تفکرات مردم جامعه
های تاریخی و فرهنگی مستتر در توان به ریشهشوند و با مداقه و موشکافی مینسل منتقل می

توان زباهنگ )زبان + فرهنگ( درنظر ها را میالمثلضربآنان دست یافت. با این توضیح 
دهندة نوع نگرش، فرهنگ و تفکرات ارزشی مردم هر جامعه هستند. یکی از گرفت که نشان

توان آن نگری است که میهای زبان فارسی مشهود است، تفکر مثبتالمثلمواردی که در ضرب
های رندگان با استفاده از بخشرا نوعی زباهنگ درنظر گرفت. در پژوهش حاضر نگا

در « نگریمثبت»به واکاوی زباهنگ ( 1967هایمز ) SPEAKINGگانۀ الگوی هشت
المثل زبان فارسی که ضرب 11699تعداد منظور اند. بدینهای زبان فارسی پرداختهالمثلضرب
ند. از این اند، موشکافی شدزباندهندة فرهنگ و تفکرات اقوام ایرانی و جامعۀ فارسینشان

المثل که بار عاطفی مثبت داشتند، ضرب 777نگری، منظور بررسی تفکر مثبتتعداد، به
صورت کیفی و توصیفی به هامثل. این های پژوهش درنظر گرفته شدندمنزلۀ دادهیادداشت و به

                                                                                                                   
. نویسندگان این اثر از حمایت مالی و معنوی است 119994به شمارة  یمقاله مستخرج از طرح پژوهش این .9

 کنند. دانشگاه گلستان قدردانی می

 مشهد، ایران. فردوسی، دانشگاه تربیتی، شناسیروان و انگلیسی زبان گروه آموزش استاد. 9

 ، گلستان، ایران )نویسندة مسئول(، دانشگاه گلستانانگلیسی ادبیات و نگروه زبا . دانشیار3
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 مشهد، ایران. فردوسی، دانشگاه و ادبیات فارسی، زبان گروه آموزش استادیار. 4

 شناسی همگانی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران.زبان ارشد کارشناس. 1



فرهنگ و ادبیات عامه ةدوماهنام __________________________ 9411مهر و آبان  ،43، شمـارة 8 سال  

224 

 

زبان  یهاالمثلمذکور در ضرب زباهنگ که شود مشخص تا در پرتو الگوی هایمز تحلیل شدند
. ردیگیم دربر را یموارد چه ،آنپربسامد  اهدافو است کرده  داینمود پ یچه صورت به یارسف
پند و  موارد به ینگرمثبتاستفاده از زباهنگ  پربسامد اهداف دهدیم نشان پژوهش یهاافتهی

 ،درصد( 1) یینمابزرگ و اغراق ،درصد( 3) نشاط و یشاد به دعوت ،(درصد 39) حتینص
 دیعقابه  یبندیپا ،درصد( 9) مخاطب حق در دعا ،درصد( 4) یحاد و همکارات به قیتشو
درصد( اختصاص  9) یشکرگزار و ،درصد( 8به صبر در کارها ) بیترغ ،درصد( 97) یمذهب

 زیآمحتینص لحن مانند یمتفاوت یهالحن با یررسمیو غ یرسم یهااست که در بافت افتهی
 4) ییدعا و( درصد 8) زیطنزآم(، درصد 36) ارانهدویام(، درصد 8) یفیتعر(، درصد 41)

 «ینگرمثبت»زباهنگ  در هدف از نظر بسامد نیباالتر کهیی جا آن از .اندکار رفتهه( بدرصد
بیشترین مورد  نیز زیآمحتینص لحناست و  مقابل طرف به دادن حتینصو  پندمتعلق به 

رسد با توجه به فرهنگ قوی و نظر میکاربرد لحن را به خود اختصاص داده است، به
صورت ضمنی نظرات خود را در قالب پند و نصیحت به گویی ایرانیان، آنان بهغیرمستقیم

 سازند. دیگران منتقل می
 

 المثل.هایمز، ضرب  SPEAKINGنگری، الگوی زباهنگ، مثبت :کلیدی هایواژه

 مقدمه. 1
های ، پژوهشگران حوزهکه ابعاد و دامنۀ فرهنگ گسترده استجایی از آن 
های آن به فراخور حوزهتعاریف گوناگونی از شناسی و غیره شناسی، مردمجامعه

  و قوانین 9فرهنگ را هنجارها (1999) 9برای نمونه، نونان .اندداده مطالعاتی ارائه
 فرمات بین مردم حکمالشخص و نیز تعام رفتاربر  داند کهای میتلویحی و مجازی

 گوناگون هایاند. بنابراین، گروهمتفاوت د. این رفتارها از گروهی به گروه دیگرهستن
بر  نمقولۀ فرهنگ، افزوو  یابدتجلی می هاآن زبان در که دارند متفاوت هایفرهنگ

(، جزئی از هویت افراد جامعه Saprir-Whorf, 1956خورد )اینکه با زبان پیوند می
 یاجتماع پویای و یچیدهنظام پ توانرا می فرهنگمنظر، از این  رود.شمار مینیز به

هر چه  یانطباق و سازگار یانسان برا یکه در روند تکامل وجود اجتماعدرنظر گرفت 
 یتر، ازسوتر و خالقیهر چه غن یزندگ ۀو ادام یاجتماع و یط طبیعیبا مح یشترب

 یراثیم منزلۀبه یگربه نسل د یاز نسل شود،یشده و پرورده م یدهآفر یانسان جمع
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 ی،و عقل یروح خصوصیات شامل یرناپذیهکل تجزمنزلۀ به یابد،یانتقال م یاجتماع
)کالشی،  شودیم یننماد یهانظام ۀمجموعغیره باورها، رسوم، رفتار، علوم، هنر و 

اثر ها و رفتارشان ، شیوة بیان آنزبان بر طرز فکر افراد یقاز طرو  (937: 9319
 .قدم و ابراهیمی، زیرچاپ(گذارد )پیشیم

های آن ( نیز معتقد است که فرهنگ و زیرمجموعه9319راستا، ذوالفقاری )در این  
های فردی که دربرگیرندة تمامی ارزشروند میشمار ازجمله عناصر مهم هویت ملی به

ادب شفاهی شوند. به عقیدة وی، اند و نسل به نسل به افراد جامعه منتقل میو اجتماعی
خود شامل رود که شمار میهای مهم دانش عوام یا فولکلور بهیا عامه از شاخه

 و ها لها، اساطیر، مثها، قصهها، چیستانها، الالییای عظیم از ترانهمجموعه
 ها ازجمله مواردی هستند که در ادبیات توجه المثلشود. ضربمی 3هاالمثلضرب
ها افزون المثلعقیدة وی، ضربکرات بدان پرداخته شده است. بهای بدان شده و بهویژه
 ها و باورهایعقاید، اندیشه و سند معتبر فرهنگدهنده امروز، انعکاسزندگی آینۀ بر 

تغییر رفتار آدمی  سببمؤثر پندها و اندرزهای واسطۀ بیان و بهن نیز هستند گذشتگا
ها، ها آینۀ فرهنگ، هنجارهای اجتماعی، عقاید، اندیشهالمثلشوند. درواقع، ضربمی

ها هستند و باعث زنده طرز زندگی، منش، مناسبات، تمدن، اخالق و معیار ذوق ملت
طالحات و زبان هر ملت و موجب توانمندی و غنای داشتن واژگان، کنایات، اصنگه 
 شوند. ها میآن

با توجه به رابطۀ تنگاتنگ زبان و فرهنگ، و انعکاس آن در طرز نگاه، تفکرات، 
توان بازتابندة فرهنگ و تفکر افراد زبان را میکه جایی نگرش و باورهای افراد و از آن 

ها منبع مناسبی برای المثلرسد ضربمی نظربه(، 9317قدم و ابراهیمی، دانست )پیش
ها مشهود المثلتدقیق این رابطه هستند؛ زیرا هر دو مؤلفۀ زبان و فرهنگ در ضرب

ها در انتقال مفاهیم فرهنگی هر جامعه از المثلاست. با توجه به نقش مهمی که ضرب
ز دیدگاه نسلی به نسل دیگر به عهده دارند، در پژوهش حاضر، سعی بر این است که ا

دو با درنظر گرفتن رابطۀ تنگاتنگ  (9319قدم )پیشبررسی شوند.  4رویکرد زباهنگ
یعنی  ،«زباهنگ»مفهوم ، آن دو را با یکدیگر تلفیق کرده و «فرهنگ»و « زبان» ةواژ
وی معتقد است  ه است.زبان ارائه داد یشناخترا در مطالعات جامعه« فرهنگ در زبان»
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اختارها و عباراتی هستند که نما و شمای فرهنگی مردم هر های هر زبان سزباهنگ
توان به فرهنگ مستتر و پنهان آن زبان ها میدهند و با بررسی آنجامعه را نشان می

دست یافت. بنابراین، چنانچه بخواهیم به تصویر بهتری از نظام فکری و فرهنگی هر 
کاوی شور بپردازیم و فرهنگهای آن کتوانیم به بررسی زباهنگکشور دست یابیم، می

اند ای نهفتهها در عبارات زبانیروشن است که زباهنگ تسهیلگر این مهم است. 1زبان
برند و کار میکه اعضای هر جامعه آنان را با بسامد باالیی در زندگی روزمرة خود به

هنگ ها، فرچنانچه ویژگی فرهنگی افراد مستتر باشد، شناسایی و موشکافی این زباهنگ
سازد و تفکرات قالب و الگوهای فرهنگی مردم آن جامعه را نمایان مستتر را آشکار می

 کند. می
 7مزیها SPEAKING یالگو چارچوبدر  6نگریمثبتدر پژوهش حاضر، زباهنگ 

 ،1کنندگانشرکت ،8صحنه و تیموقعآن ) ۀگانهشت یهامؤلفهو با بهره از ( 1967)

در  (گفتمان 94نوع و گفتمان یهنجارها ،93ابزار ،99لحن ،99عملکرد یتوال ،99هدف
در  شتریزباهنگ ب نیمشخص شود ا تا است شده یبررسهای زبان فارسی المثلضرب

افراد چگونه  نیو ا شودیاستفاده م یچه افراد ازسوی و یمکانی ـ زمان تیچه موقع
ها نشان لالمثدر قالب ضرب یموضوع بهنسبت راخود  ینگرمثبت کنندیتالش م

 ةابزار مورداستفاد کنندگان،شرکت نیا یهاگفته یبا بررس توانیآن م دهند؟ پس از
 ینگرمثبت زباهنگو نوع گفتمان آنان را در هنگام استفاده از  نیآنان، لحن کالم و قوان

 .افتی دست یزبان ۀقطع نیا رویپ یجامع یبررس به و کرد لیتحلها المثلدر ضرب

  قتحقی. پیشینۀ 2
 رین مسائلتمتقابـل زبـان و فرهنگ یکی از اصلی که ذکر شد، ارتباط همانگونه
شناسان از قرن نوزده زبانشناسان و شناسان، روانشناسان، مردمجامعه موردتوجه

 پوشانی وسیع بینها بر این ارتباط صحه گذاشته و همو تمامی این حوزهتاکنـون بـوده 
در اصل (. Agar, 1994; Langacker, 1994; Risager, 2011, 2012)اند ها را پذیرفتهآن

فرهنگ آن گروه اجتماعی است و تعامل با هر زبان به ةدهندزبان خاص هر ملت نشان
 است یابزار زبان (.Nabi, 2017) شودمی معنای تعامل با فرهنگ آن زبان درنظر گرفته
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 یروش نکهیا بر افزونو  کندیم برقرار کینزد روابط گرانید با آن با استفاده از انسان که
 یاحساسات و برقرار انیب یبرا یروش ست،ا ینظرات فرهنگ ایادراک  انیب یبرا

ه اهمیت رابطۀ زبان و با توجه ب (.Brooks, 2019) دیآیم شماربه زین گرانیتعامالت با د
(، به منظور بررسی این 9319قدم )ازسوی پیش فرهنگ و پس از معرفی مفهوم زباهنگ

های ها بر روی تفکرات ارزشی و نگرش مردم هر جامعه، زباهنگرابطه و تأثیر آن
(، 9314قدم و وحیدنیا، (، دعا )پیش9319قدم و عطاران، بسیاری مانند قسم )پیش

ی، و نوروزکرمانشاه قدمیشپ(، لقب حاجی )9313و همکاران،  قدمیشپ) نفرین
یروزیان و ف قدمیشپ) دانم(، نمی9311، و عطاران قدم(، قسمت )پیش9314
 ساالریو زن مردساالری (،9316قدم و همکاران، (، ناز )پیش9316ی، اصفهانپور
و همکاران، قدم یشپ) گریزیمحوری و شادیمرگ ( وب9311قدم و همکاران، یشپ)

هایمز تحلیل شدند؛ زیرا بر اساس این الگو  SPEAKINGبر اساس الگوی  (الف9311
دست آورد و در پرتو آن به توان اطالعات جامعی دربارة هر زباهنگ بهراحتی میبه

مردم هر جامعه دست یافت. در ادامه به توضیح مختصر این  زبان، تفکر و فرهنگ
 شود:ها اشاره میپژوهش

عنوان ابزاری به "زباهنگ" یمعرف»( در پژوهش خود با عنوان 9319) قدمشیپ
به بار کردن مفهوم زباهنگ برای نخستینبا مطرح  «کاوی زبانگرا در فرهنگتحول
 زی،یگرتیمحوری، مسئولاحترام قدرت/ زی،یپرهتیفرد یهازباهنگ یبررس

معتقد است نگارش  وخته محوری پرداو خانواده افزایجانیهوش ه زی،یگرصراحت
در  ینقش مهم تواندیم زیها نها و فرازباهنگهای مربوط به زباهنگفرهنگ و کتاب

 کنند.  فایا یزبان یفرهنگ ۀگون نیسازی افراد و جامعه از اها و آگاهآوری زباهنگجمع
قدم، نخستین پژوهشی که به بررسی پس از معرفی مفهوم زباهنگ توسط پیش

شناختی به کنش گفتاری نگاهی جامعه»ای با عنوان پرداخته است مطالعه کاربردی آن
را در « قسم»( است. آنان کاربردهای کنش گفتاری 9319قدم و عطاران )اثر پیش« قسم

دو زبان فارسی و انگلیسی در قالب مقایسۀ پنجاه فیلم فارسی و پنجاه فیلم انگلیسی، 
های عدم اطمینان و عدم باور، در وقعیتبررسی کردند و نشان دادند که قسم در م

که کاربردهای این کنش گفتاری در جایی  شود. از سوی دیگر، از آنجامعه استفاده می
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اند که مراجع مورد بوده است، نتیجه گرفته 6مورد و در زبان انگلیسی  97زبان فارسی 
است و ایرانیان وده تر بتر و متفاوتبه زبان انگلیسی متنوعقسم در زبان فارسی نسبت

دهندة ها نشاندر تعدادی موارد این قسم کنند.در گفتار خود از قسم بیشتر استفاده می
گرایی فرهنگ ایرانیان رنگ شدن اعتقادات مذهبی ایرانیان نیز هستند که بر جمعکم

رسد ایرانیان قسم را ابزاری مناسب برای جلب اعتماد نظر میگذارد؛ زیرا بهصحه می
سازی روابط خود از آنان استفاده دانند و در شرایط گوناگون برای مستحکمخاطب میم

 قدم و ابراهیمی، زیرچاپ(.کنند )پیشمی
شناختی به کنش نگاهی جامعه»( در پژوهشی با عنوان 9313قدم و همکاران )پیش

در دو  به بررسی کنش گفتار نفرین« های فارسی و انگلیسیگفتاری نفرین: مقایسۀ زبان
فیلم  999فیلم فارسی و  999اند. در پژوهش مذکور، زبان فارسی و انگلیسی پرداخته
مورد  (1967)های حاوی نفرین در پرتو الگوی هایمز انگلیسی بررسی شدند و گفتمان

دهندة استفادة فراوان از نفرین هنگام های این پژوهش نشانکاوش قرار گرفتند. یافته
جای های مشابه بهزبانان در موقعیتکه انگلیسیرانی است عصبانیت در فرهنگ ای

. این پژوهشگران معتقدند استفاده از کنش کنندنفرین از فحش و ناسزا استفاده می
 شدن اعتقادات مذهبی مردم ایران درنظر گرفت.رنگتوان بازتابی از کمنفرین را می

 پرتو انگلیسی در و فارسی یهافیلم در دعا کاربردهای»با عنوان  در پژوهشی دیگر،
های فیلم 968در « دعا»بررسی زباهنگ  به( 9314قدم و وحیدنیا )پیش، «هایمز الگوی

اند. نتایج های دعا در این دو بافت را واکاوی کردهو نمونه فارسی و انگلیسی پرداخته
ه زبان بدهندة دوبرابر بودن موارد کاربرد دعا در زبان فارسی نسبتاین بررسی نشان
حادث  یدر هر بافت یباًتقر یدعا در فرهنگ فارس رسدینظر مو بهانگلیسی است 

بر  یافته ینباشد. ا یرانیانبودن ا قدرشناس ةدهندنشان تواندیامر م ینکه ا شودیم
گیری از دعا زمینه را رسد آنان با بهرهنظر میگذارد و بهیصحه م یرانیانگرا بودن اجمع

 دلیل اعتقادات مذهبی و سازند. آنان بههای خود فراهم میاستهبرای حصول خو
دانند و برای بندی به سفارشات بزرگان دین خود، دعا کردن را نوعی ارزش میپای

 جویند.سپاسگزاری از دیگران از آن بهره می
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ای با عنوان است که در مقاله« جبرگرایی»شده زباهنگ های بررسیاز دیگر زباهنگ
و عطاران  قدمشیپازسوی  «ایران مردم فرهنگ و زبان در "قسمت" شناسیتمانگف»
در  ییرگرایتفکر تقددهد که شده است. نتایج پژوهش آنان نشان می ی( معرف9311)
 یاهرابط التیو با تحص میمستق یاتفکر با سن رابطه نیاست و ا جیرا انیرانیا انیم

تر رنگبیشتر باشد این اعتقاد در آنان کمیعنی هرچه تحصیالت افراد  ؛معکوس دارد
تری به تفکر ساالن تمایل کمنسبت بزرگاست و ازسوی دیگر نوجوانان و جوانان به

 جبرگرایی و تقدیرگرایی دارند. 
( 9316) یاصفهان پوریروزیانو ف قدمیشتوسط پ ی،در زبان فارس «دانمینم»زباهنگ 

در  "دانمنمی"ناختی پیرامون کاربردهای گفتمانی شتأملی جامعه»ای با عنوان در مقاله
بررسی کارکردهای گفتمانی مدنظر قرار گرفته است.  «زبان فارسی در پرتو الگوی هایمز

به  بندییپا ی،منزلت اجتماع ۀمالحظ یبرادهد که افراد معموالً این زباهنگ نشان می
حفظ ». بنابراین، گیرنداز این زباهنگ بهره میمخاطب  ۀاصول ادب و حفظ وجه

عدم  ۀنشان» ،«گویییرمستقیمغ ۀنشان»، «نظراجتناب از بروز تناقض و اختالف»، «وجهه
توان کارکردهای این قطعۀ میرا  «یتاجتناب از تعهد و کاهش بار مسئول»و  «یناناطم

 .برشمرد یدر زبان فارسزبانی 
های حاصل از آن کیبو تر "ناز کردن"واکاوی عبارت »ای دیگر با عنوان در مقاله

( در پرتو الگوی 9316قدم و همکاران )پیش «در زبان فارسی در پرتو الگوی هَیَجامَد
در « کردن ناز» قطعۀ زبانی( به بررسی 1967هایمز )الگوی گیری از با بهرهو  91هَیجامد

« کردن ناز»زبانی  ۀقطعجاری بودن  بیانگرهای این پژوهش . یافتهپرداختندزبان فارسی 
گرایی ایرانیان که بر جمع های حاصل از آن، در فرهنگ سنتی ایرانی استو ترکیب
 بیانگررویکردهای مبتنی بر هیجانات،  ۀ. تعدد کاربرد این زباهنگ بر پایگذاردصحه می

یجامد آنان از هَباالی سطح و به این مفهوم نسبتباالی حس عاطفی مردم ایران  ۀدرج
های پنهان این زباهنگ در زبان فارسی، یکی از انگیزه ستگفتنی ا است.این زباهنگ 

گویی و تعارف جامعۀ فرهنگ غیرمستقیمدهندة رعایت ادب و احترام است که نشان
معرفی زباهنگ » ( در مقالۀ خود با عنوان9318قدم و همکاران )پیشایرانی است. 

ی زبان فارس در «مرگ شناسیگریزی ازطریق تفحص در گفتمانمحوری و شادیمرگ
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در پرتو الگوی و عبارات مرتبط با آن « گریزیمحوری و شادیمرگ»به بررسی زباهنگ 
حاوی  بافت طبیعی 673تعداد در این راستا، . پرداختنددر زبان فارسی  (1967) هایمز

 اساس مدل هایمز ها برو پس از بررسی داده ندگفتمان مرتبط با مرگ، ضبط شد
های مرتبطِ حاکم اجتماعی و زباهنگ لحاظبهاین قطعۀ زبانی  از استفاده (، موارد1967)

های ها حاکی از حاکمیت زباهنگ. یافتهشدندزبان استخراج در جامعۀ فارسی
گریزی در جامعۀ ایرانی ستایی و شادیپرستی، غمطلب بودن، مردهاندیش و مرگمرگ

 توانیم یزبان ۀجامع هر یهازباهنگ یبررس با شودیم مشاهده که همانگونهاست. 
آن جامعه  افراد یو باورها ینوع تفکرات ارزش فرهنگ، ةدربار یتوجه قابل اطالعات

بر  افزون گر،ید ی. از سوکرد یآنان را واکاو یو فرهنگ یدست آورد و مسائل زبانبه
زبان بر اساس پویایی، ، شد ذکر که همانگونه آن، با مرتبط یکارها وزباهنگ  تیاهم
م و عناصری را از ادبیات به خدمت بگیرد و التواند اقهای خود میها و نقشیتقابل

 و اینیمی)ابراه بهره ببردمختلف  یهانهیها و زمها در حوزهاز آن ،برای اثرگذاری بیشتر
 ،یمختلف فرهنگ یهادگاهیم است که از داقال آن از یکیها ثل(. م9318َ ،یشوند
 به. اندشده ینقد و بررس یشناختو روان یشناختزبان ،یزشآمو ،ینید ،یاسیس ،یاجتماع
 آن قدمت و بشر یفرهنگ راثیم انواع نیترمیقد از یکیثل ( م9387َ) یذوالفقار گفتۀ

 وند امروز و روزیبشر د یزندگ ۀنیها در حکم آالمثلضرب. است خط و شعر از شتریب
 .ندیآیشمار مبه یو معنو یماد یزندگ ۀمطالع یبرا موثق یمنبع حکم در ث،یح نیا از

ها ازسوی افراد جامعه و همچنین اثرگذاری بسیار المثلدلیل کاربرد وسیع ضرببه
و بررسی پژوهش  موردمختلفی های از جنبهالمثل ضربمقولۀ  ها در تغییر رفتار،آن

ان تواست. ازجمله کارهایی که در این زمینه صورت گرفته است میقرار گرفته 
« هاالمثلضربدر آیینۀ آن های ها و ناشایستو شایستسخن »هایی با عنوان مقاله

های المثلضربدر و همت کار، تالش جایگاه »(، و همچنین 9318و احمدی، )غالمی 
شریفی  نی ویآش ةزاداسماعیل. ( را نام برد9318)خزلی و همکاران، « و عربیکردی 

المثل در تصویرگری ضرب ةهای آیندافق»تحقیقی با عنوان ( در 9314) مهرجردی
عنصر  منزلۀها بهالمثلعدم توجه به تصویرگری ضرب دالیلبه  «آموزش و پرورش

 آوری ممتد معجو به مواردی چون عدم  ندگذار در تعلیم و تربیت پرداختاثر
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 ، کاهش هبه ادبیات عامهای فرهنگی و اصالت ادبی نسبتها، ارزشالمثلضرب
ای امروز، کمبود پژوهش توسط قشر دانشگاهی ها در فرهنگ محاورهکارگیری از آنهب

دانشگاه در این مورد و کمبود تصویرگران متخصص در امر تصویرگری  استادانو 
 کردند.المثل برای کودکان اشاره ضرب

نگ، گونه که پژوهش حاضر گواه است، مطالعات بسیاری در زمینۀ زبان، فرههمان
المثل، انجام گرفته است. با عبارتی زباهنگ و همچنین ضربتلفیق این دو عنوان یا به

های زبان المثلنگری در ضربوجود این، تحقیقی که تمرکز آن بر روی جنبۀ مثبت
است  نیا بر یسع رو،شیپفارسی باشد صورت نپذیرفته است. از این رو، در پژوهش 

 نیا تا شود پرداخته یفارس زبان یهاالمثلضربدر  یرنگمثبتزباهنگ  یکه به واکاو
 . ردیقرار گ قیدق یزباهنگ مورد موشکاف

 پژوهش  . روش3
 ها. داده1ـ3

نگرش گویشوران زبان فارسی، که در  بررسیمنظور در پژوهش حاضر، به
نگری در پیکرة مثبت زباهنگ به مربوط گفتارهایها متجلی است، پارهالمثلضرب
تصویر به دلیل انتخاب این زباهنگ بررسی شده است. زبان فارسی مثل درالضرب

به تفکرات ای از تفکرات، نگرش و فرهنگ جامعۀ ایرانی نسبتکشیدن پاره
اندیشی است تا ازطریق بررسی آن بتوان به دالیل نهفتۀ استفاده از این عبارات در مثبت
المثل ضرب 11699تعداد منظور،  به همین های زبان فارسی دست یافت.المثلضرب

)ذوالفقاری،  های فارسیالمثلفرهنگ بزرگ ضربزبان فارسی که برگرفته از کتاب 
زبان است، های فارسی اقوام ایرانی و کشورهای فارسی( و دربرگیرندة مثل9319

 المثل که بار عاطفی مثبت داشتند، یادداشت و ضرب 777بررسی شد. از این تعداد، 
هایی که در این پژوهش المثلهای پژوهش ثبت شدند. گفتنی است ضربلۀ دادهمنزبه

بررسی شدند موضوعات اخالقی، اجتماعی، دینی و مذهبی، اقتصادی، ملی، آموزشی، 
هوایی داشتند و از بین این موضوعات، وسیاسی و تاریخی، بهداشتی و پزشکی، و آب

بر نگارندگان و  شد، یادداشت شدندیده میها دنگری در آنبوی مثبتومواردی که رنگ
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با توجه به اینکه بر کردند. ها را بررسی آن( 1967) گانۀ هایمزاساس الگوی هشت
دست آورد و در توان اطالعات جامعی دربارة هر زباهنگ بهراحتی میاساس این الگو به

در ادامه به  پرتو آن به زبان، تفکر و فرهنگ مردم هر جامعه دست یافت، نگارندگان
پردازند و سپس زباهنگ منزلۀ چارچوب نظری پژوهش میمعرفی این الگو به

 کنند. های منتخب را بر اساس آن، تحلیل میالمثلگرایی در ضربمثبت

 ینظر چارچوب. 2ـ3
 بررسی( 1967)الگوی هایمز  اساس بر را هاالمثلضرب تا است آن بر روپیش پژوهش

 الگوی 9169در سال  ، نخستشناس امریکاییاس و جامعهشنمردم ،هایمز. کند
را مطرح کرده و به بررسی و مطالعۀ چگونگی گفتار و نقش  96ارتباط نگاریقوم

 مهم مفاهیم از یکیارتباطات در تعامالت روزمرة مردم پرداخته است. این مفهوم 
 و است راستوا ارتباطات و فرهنگ ناپذیریجدایی ایدة بر که است شناسیجامعه

با درنظر گرفتن نقش  .دهدمی قرار مدنظر بافت اجتماعی در را افراد زبانی رفتارهای
ارتباطات و تعامالت اجتماعی ازطریق زبان، مجموعۀ این عوامل که نقش مهمی در 

را مطرح کرده  SPEAKINGنام الگویی به 9167کنند، در سال تعامل میان افراد ایفا می
توالی  هدف، کنندگان،شرکت ،موعه شامل موقعیت و صحنهاست که به هشت زیرمج

اند. پس از آن بندی شدهتقسیم گفتمان نوع و لحن، ابزار، هنجارهای گفتمان، عملکرد،
داند با اعتقاد به ارتباط زبان و فرهنگ، زبان را موضوعی فرهنگی می 9179وی در سال 

بینی، ها، جهاندربردارندة ارزشگیرد و که در بافت اجتماعی مورد استفاده قرار می
رو، هایمز با تکیه بر این ارتباط،  تفکرات و چگونگی خِردورزی آنان است. از این

است که افراد  ینا ی،منظور از توانش ارتباطکند. را مطرح می 97نظریۀ توانش ارتباطی
افت ب یکبا  یزانتا چه م یصورت زبان هردهند که  یصتشخ یدخود با یهادر گفتمان

را  یصورت زبان هر یامر بسامد، احتمال وقوع و تازگ ینمتناسب است. ا یاجتماع
 اینکه آورد.هم میافراد جامعه فرا یررا با سا یو امکان تعامل اجتماع سازدیمشخص م

برد و آیا لحن و نوع کار میفرد زبان خود را چگونه، کجا و در ارتباط با چه کسانی به
فت اجتماعی که در آن قرار دارد است یا خیر، از موضوعات کالم او متناسب با با
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در چنین شرایطی، الگوها و  (.Hymes, 1972)موردبحث در توانش ارتباطی است 
تنهایی کافی توان با بررسی کاربرد زبانی افراد کشف کرد و واژگان بهقواعد زبانی را می

ایمز، در ادامه به توضیح هر گانۀ الگوی ههای هشتنیستند. با توجه به اهمیت مؤلفه
 شود:یک پرداخته می

 یریگشکل مکانزمان و  بیانگردر این الگو، « S»حرف : صحنه و تی. موقع9ـ9ـ3
 رد،یپذیکه گفتمان در آن صورت م یایکیزیف تیبه موقع ،یکل طوربه وگفتمان بوده 

 با را فتمانگ هر تیموقع( 9314قدم و وحیدنیا )پیش (.Hymes, 1974) دارد اشاره
 ،یعموم یهاآن به گروه ی از منظر مکانی و زمانیانتزاع و یکیزیف طیشرا گرفتن درنظر
  اند.کرده میتقس یررسمیو غ یو خصوص یرسم
 در حاضر گانو شنوند ندگانیگودر این الگو، به « P»حرف : نکنندگا. شرکت9ـ9ـ3

 صورتبه ای و گرفته قرار میمستق خطاب موردمعمول،  طوربه کهاشاره دارد  گفتمان
 گریافراد د یگووگفت ةصورت تنها شنوند نیدر ا و شوندیم مخاطب م،یرمستقیغ

و  کنندیصحبت م ینیمعاصول  وقواعد  اساس بردر گفتمان  حاضر افراد تمام .هستند
گفتنی است هویت  (.Hymes, 1974)کننده خطاب شوند توانند شرکتمی

های شخصیتی مانند سن، جنسیت، موقعیت ه با ویژگیدر هر مکالمکنندگان شرکت
و با توجه به این عوامل،  (Farah, 1998) شوداجتماعی و روابط میان افراد ارزشیابی می

به یکدیگر در چهار وضعیت الف( توانند نسبتکننده در یک گفتمان میافراد شرکت
و دوست(، ج( نابرابر و تراز و صمیمی )دتراز و رسمی )دو کارمند اداره(، ب( همهم

رسمی )رئیس و مرئوس(، د( نابرابر و صمیمی )پدر/ مادر و فرزند( قرار بگیرند 
 (.9311پور اصفهانی، قدم و فیروزیان)پیش
 و غرض بیانگر که در این الگو اشاره دارد(E) به حرف  هدف: هدف. 3ـ9ـ3
اهداف  واندتیم گووگفتدر  کنندهشرکت هراست.  گفتماناز  حاصل ۀخواست
 در دارد، وجود مختلف اهداف در که ییهاتفاوت و هاشباهت. دباش داشته یگوناگون

 ,Hymes) دارد تیاهمدر فرهنگ جامعه،  رشیارتباط موفق و همچنین کسب پذ جادیا

1974.) 
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 یایتوال ةدهندنشان اشاره دارد که (A)به  عملکرد یوالعملکرد: ت یتوال. 4ـ9ـ3
و  ی. توالدهندیرخداد را شکل م کی درمجموع و دارد وجود فتارگشکن دراست که 

کنندگان و شرکت (Hymes, 1974) بگذارد اثر گفتمان برتواند گفتار میهر کنش بیترت
گیری گفتمان فراهم گیری از ترتیب آن، زمینه را برای شکلدر یک گفتمان با بهره

 (.9311قدم و همکاران، سازند )پیشمی
 دارد اشاره گفتمان هر ی بیانبه نحوه و چگونگ(K) حرف : حنل. 1ـ9ـ3

(Wardhagh, 2010). کاربه یمتفاوت یهالحن اغلبمختلف،  یهاتیموقع در افراد 
و  (Hymes, 1974) رود کاربه یررسمیو غ یرسم ۀگون دو به تواندی. لحن مبرندیم

  طنزآلود و غیزه داشته باشد.آمیز، قاطعانه، انواع گوناگونی مانند دوستانه، توهین
 گفتماناستفاده از  روش به که است (I)حرف  ابزارگفتمان: گفتمان ابزار. 6ـ9ـ3
ایجاد ارتباط )نوشتن، صحبت کردن و عالمت دادن(،  ةویش شامل ابزار. شودمی گفته
در  تواندکه می (Hymes, 1974) استکاررفته در گفتمان به گفتار سبک و گویش ،زبان
های متقاوتی مانند شفاهی )گفتاری(، کتبی )نوشتاری(، تلگرافی و یا هر نوع بقال

  .(Farah, 1998) دیگری باشد
 یاجتماع قوانین و قواعد بهدر این الگو (N) حرف : گفتمان یهنجارها. 7ـ9ـ3
. دارد اشارهکنندگان های شرکتالعملو رفتارها و عکس یفرهنگ دادیبر یک رو حاکم
 متفاوت گرید ۀجامع با که باشد داشته خود به مخصوص یهنجارهاتواند می جامعه هر

توانند سیر و هدف یک گفته را طور کلی این هنجارها میبهکه  (Hymes, 1974) است
 .قدم و ابراهیمی، زیرچاپ(تعیین سازند )پیش

نشان داده شده است و  (G)در این الگو با حرف  گفتمان انواع :. نوع گفتمان8ـ9ـ3
 یلاز قب یموارد گوناگون شامل که استیک گفته  ةدهندلیتشک اتیخصوصدهندة نشان

  (.Hymes, 1974) است مکالمه و لطیفه داستان،
توان رفتارهای ها میدر مجموع، برای تحلیل هر گفتمان با درنظر گرفتن این مؤلفه

ازها و سطوح با توجه به بُعد زبانی آن تحلیل کرد و اهداف، نیرا اجتماعی افراد 
رضایت افراد درگیر در یک مکالمه را و اینکه زبان چگونه در یک بافت زبانی کاربرد 

منظور، در پژوهش حاضر نیز برای بررسی  بدین .(Hymes, 1972)دارد، مشخص کرد 
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ها، و ها، بررسی رفتارهای اجتماعی فرهنگی وابسته به آنالمثلزبان مستتر در ضرب
 نگری از این الگو بهره گرفته شده است. تحلیل زباهنگ مثبت

 ها. تحلیل داده4

های المثلبه بررسی ضرب (1967)گانۀ هایمز در این بخش، با استفاده از الگوی هشت

کنیم. از این بررسی می« نگریمثبت»ها را از منظر زباهنگ پردازیم و آنزبان فارسی می

تازه  ینگر رویکردشناسی مثبتروانشود.  نگری پرداختهرو نیاز است تا به مفهوم مثبت

زیستی و نیز ناسی است که بر فهم و تشریح شادکامی و احساس ذهنی بهشاندر رو

 & O'Hanlon).  ها مؤثرند، تمرکز و تأکید داردبینی دقیق عواملی که بر این مقولهپیش

Bertolino, 2012) نگر با عواملی مانند نگر، شناخت مثبتشناسی مثبتاز دیدگاه روان

مت الشناختی و نیز سزیستی رواننی و بهبیسبک خوش میزان شادکامی، امید به زندگی،

های مثبتی از نفس و ویژگیبهروان افراد در ارتباط است و سازگاری، شادکامی و اعتماد

فرد در زندگی شکوفایی هر و هدف اصلی  استمتی افراد الاین قبیل بیانگر میزان س

دارای شناخت  افرادی که ،درنتیجه است.و دستیابی به عوامل ذکرشده  هااین قابلیت

های مثبت خود و نیز بر ویژگی الًاحتما شان هستندمثبت از خود و محیط زندگی

 ;Lopez et al., 2018) برند تأکید بیشتری دارندکار میهخود ب ةصفاتی که دربار

Luthans et al., 2004; Ryan & Deci, 2001). هایی که بر اساس آنچه گفته شد، واژه

کنندة مفاهیم شادی، امید، کنند و القابار عاطفی مثبت به شنونده و خواننده منتقل می

شوند و نگری شمرده میمنزلۀ مصادیق زباهنگ مثبتبه بینی و غیره هستندنیکی، خوش

 عنوانبه، هستند هامرتبط با آن میمفاه ای ییهاواژه نیچن یحاو که ییهاالمثلضرب

( 1967بر اساس الگوی هایمز )شوند. در ادامه گرفته می درنظر پژوهش، یهاداده

کنندگان، هدف، لحن، های زبان فارسی از نظر موقعیت و صحنه، شرکتالمثلضرب

 گفتنی است شود. توالی عملکرد، ابزار، هنجارهای گفتمان و نوع گفتمان، بررسی می

ها، جهت تبیین المثلهای مربوط به این زباهنگ در ضربتنوع مثالدلیل گستردگی و به
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به ذکر چند مثال برای هر قسمت از الگوی هایمز بسنده  فقطبیشتر زباهنگ مذکور 

 شده است.

 موقعیت و صحنه .1ـ4
 موقعیت )زمانی و مکانی( و بافتی که در پژوهش حاضر بررسی شده شامل 

)ذوالفقاری،  های فارسیالمثلرهنگ بزرگ ضربفشده از های گردآوریالمثلضرب
( اذعان دارد 9319گونه که ذوالفقاری )لحاظ موقعیت زمانی، همان( است. به9319
 توان گفت جرئت میها را پیدا کرد؛ اما بهتوان تاریخ دقیق پیدایش مثلنمی

اند. از گرفتهو مردم از آن بهره می ترین روزگاران وجود داشتهها از قدیمالمثلضرب
های افغان، تاجیکی، آذری، توان به مثلها را میالمثلنظر خاستگاه مکانی، ظهور ضرب

ترکی قشقایی، ترکمنی، لری، لکی، کردی، کرمانشاهی، همدانی، گیلکی، مازندرانی، 
های استان فارس، اصفهان، اراک، یزد و قم، سمنان، گرگانی، خراسانی، و کرمانی، و مثل

 (.9319بندی کرد )ذوالفقاری، های سیستانی و بلوچی تقسیمهای جنوب، مثلمثل
 نگری هستند، در هر دو موقعیتهایی که حاوی زباهنگ مثبتالمثلامروزه ضرب

ه، رستوران، ، دانشگاه، مدرسه، ادارهای عمومی )خیابانرسمی و غیررسمی و در مکان
، مراسم خانوادگی، محیط های دوستانه، میهمانیفروشگاه و ...( و خصوصی )جمع

  های تلفنی، و ...( کاربرد دارند.منزل، مکالمه

 کنندگانشرکت. 2ـ4
کنند، از همۀ ها در مکالمات روزمرة خود استفاده میالمثلافرادی که از این ضرب

در میان هر دو جنسیت پرکابرد است. افرادی که های سنی هستند و این زباهنگ گروه
توانند با یکدیگر، غریبه برند میکار میهای مرتبط با آن را بهالمثلاین زباهنگ و ضرب

به یکدیگر در چهار حالت یا آشنا باشند و با توجه به دو مؤلفۀ قدرت و فاصله، نسبت
 نابرابر و غیررسمی باشند.  تراز و غیررسمی، نابرابر و رسمی وتراز و رسمی، همهم
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 هدف. 3ـ4
 متفاوتی اهداف و کاربردها که دهدمی نشان روپیش پژوهش در هاالمثلواکاوی ضرب

که ممکن  شد قائل توانمی هاالمثلضرب در نگریمثبت زباهنگ از استفاده برای را
 :باشند داشته پوشانیهم یکدیگر با است در مواردی،

منظور ابراز دوستی با مخاطب محبت: در این مورد، فرد به . بیان دوستی و9ـ3ـ4
 کند.ها استفاده میالمثلخود از این قبیل ضرب

 باشد؟ چه عزیزتر دوست از
 رسد نیک است.    آنچه از دوست می

 .یابدداشتنی میآن کس که در هرجا دوستانی دارد، همه جا را دوست
 .سر دوست به عالمی نفروشیم مویی از 

 .ت، ما را و همه نعمت فردوس، شما رادوس

. دادن پند و نصیحت: در این شرایط فرد قصد دارد به طرف مقابل پند و 9ـ3ـ4
 :کند حتیو او را نص دهداندرز 
 گیری.می پس دست همان از بدهی دستی هر از

 .است ادب جوانان سرمشق که باش باادب
 کاربردن دف گوینده از بهگونه موارد، هنمایی: در این. اغراق و بزرگ3ـ3ـ4
 نمایی کردن است:المثل، بزرگضرب
 .ریزدمی هنر صد اشپنجه هر از

 زینت مرد دانش است.
 بخشد.آب حمام شفا می

 هدف فرد در استفاده از  گاهی اوقات،: همکاریاتحاد و  . تشویق به4ـ3ـ4
رکت و برای مشا انگیزه دادن به مخاطبنگری، المثل حاوی زباهنگ مثبتضرب

 است: دیگرانهمکاری و اتحاد با 
 .رودمی پیش کار کردن،تالش  بندیدسته با

 دهد. هشیاری مشورت،
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ها برای دعوت کردن فرد مقابل المثل. دعوت به نیکی: برخی اوقات، ضرب1ـ3ـ4
 روند.کار میبه نیکی به

 مکافات نکویی هم، نکویی است.
 برد.نیکی، راه به خانۀ صاحبش می

المثل، کار بردن ضربگونه موارد، شخص با به . دعا در حق مخاطب: در این6ـ3ـ4
 کند.برای فرد مقابل دعا می

 اوست همره دل قافله صد که کرده سفر آن
 

 دارش سالمت به خدایا هست کجا هر 
 

 یارب از ابر هدایت برسان بارانی.
ها المثلردن ضربکارب: در مواردی هدف از بهمذهبی عقاید به بندی. پای7ـ3ـ4
 دادن اصول اعتقادی و آیینی است:نشان 

 .بسپار خدا دست به را کارت
 .ذکر حق کن که قوت روح است

ها مثلکار بردن این قبیل . دعوت به شادی و نشاط: در مواردی، گوینده با به8ـ3ـ4
 کند:مخاطب را به شاد بودن و شادمانی کردن دعوت می

 .با شادی، تن را جوان دار
 .بود دل نشاط از تن قوت

 کار بردن . ترغیب به صبر در کارها: گاهی اوقات، هدف گوینده از به1ـ3ـ4
 ها دعوت به صبر و شکیبایی است:المثلضرب

 .یابدمی فرج کارهایش در صبور
 .بگشاید تمام عالم، مشکل صبر، به
ترغیب ها المثلکاربردن ضرب. شکرگزاری: گاهی اوقات، هدف از به99ـ3ـ4

 مخاطب، به شکرگزار بودن است:
 .است درپی رحمت که کن رحمت شکر

 .گویید شکر را دهندهنعمت و دهید نعمت را شکرکننده
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 های زبان فارسیالمثلدر ضربنگری مثبت سامد زباهنگ: اهداف پرب1جدول 
Table 1: High frequency ends of “positive thinking” cultuling in Persian 

proverbs 

 
 نماییاغراق و بزرگ مذهبی  عقاید به بندیپای

 همکاری و اتحاد تشویق به شکرگزاری 

 کارها در صبر به ترغیب دوستی  بیان و تکریم

 شادی و نشاط به دعوت نصیحت و دادن پند

 در حق مخاطب دعا دعوت به نیکی

 شده بدین شرح است: هر یک از اهداف ذکرموارد استفاده از 
 37دوستی  مورد، بیان و تکریم 7شکرگزاری مورد،  7مذهبی  عقاید به بندییپا

 97کارها  در صبر به مورد، ترغیب 98مورد، دعوت به نیکی  999نصیحت  و مورد، پند
 به مورد، دعوت 93همکاری  و اتحاد مورد، تشویق به 96نمایی مورد، اغراق و بزرگ

مورد. اهداف ذکرشده در نمودار  7 در حق مخاطب مورد و دعا 1شادی و نشاط 
صورت مقیاس درصد نمایش داده شده است. همانگونه که مشخص به 9ای شمارة دایره

شده، بیشترین بسامد متعلق به هدفِ دادن پند و نصیحت است، در میان اهداف عنوان
 است.
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 های زبان فارسیالمثلدر ضرب« نگریمثبت» : میزان بروز اهداف پربسامد زباهنگ1نمودار 

 
Figure 1: High frequency ends of “positive thinking” cultuling in Persian 

proverbs 

 

 . توالی عملکرد4ـ4
 است گفتارتوالی موجود در کنشدهندة عملکرد، نشان والیتتر ذکر شد، چنانچه پیش

 ,Hymes)تواند بر گفتمان اثر بگذارد دهد و میکه درمجموع رخدادی را شکل می

ها، جا که پژوهش حاضر به بررسی بافت نوشتاری پرداخته است، و نمونهاز آن .(1974
جمله بوده و خارج از بافت طبیعی مکالمات هایی در قالب تکالمثلاغلب ضرب

  روزمره هستند، امکان تعیین توالی عملکرد درمورد آن وجود ندارد.

 . لحن5ـ4
که پس از شنیدن آن بتوان حدس  طوریهاست؛ بهن، شیوة پرداخت و نوع بیان مثللح

ای که ذوالفقاری بندی(. در تقسیم9319زد که موضوع و مخاطبش کیست )ذوالفقاری، 
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بندی کلی ها را در سه دستهلحاظ لحن انجام داده، آنهای زبان فارسی به( از مَثل9319)
 قرار داده است:

های فارسی طنزآمیز هستند که در قالب درصد مثل 99وار: زآمیز و لطیفههای طنمثل
 موضوعاتی ازقبیل رفتار ابلهانه، شکایت از بدشانسی، دوچندان شدن گرفتاری، 

های واژگانی ادبی، حاضرجوابی ... بیان نمایی، رندی و زرنگی، بازیکاری، بزرگوارونه
 شوند.می

هایی که طنزآمیز و مستهجن نیستند در این ثلهای جدی و معمولی: تمامی ممثل
های فارسی لحنی ساده و معمولی درصد مثل 78گیرند. از این میان، بندی قرار میدسته
 دارند.

های مستهجن، طنزآمیز نیز های مستهجن و رکیک: گفتنی است اغلب مثلمثل
  ها حدود دو درصد است.هستند که حجم آن
های زبان فارسی که مرتبط با زباهنگ المثلرفته در ضرب کارهای بهمواردی از لحن

 نگری است، به شرح ذیل است:مثبت
 : . طنزآمیز9ـ1ـ4

 مادرزن، شیرین بیا شیرین برو.
 زاید.می پسر زنت هست، نانت هست، آبت
 . دعایی: 9ـ1ـ4
 .شود جواهر تیبرا یزنیم خاکستر به دست یاله
 .برود ریخ به که یاله آمد، ریخ از
 :دوارانهیام. 3ـ1ـ4
 .دهدیم یفرج خدا نشست، آن تا نشست نیا از
 .است یشیگشا درخت آن تا درخت نیا از
 آمیز: . نصیحت4ـ1ـ4

 اگر خواهی که بر تو ببخشایند، تو نیز بر دیگران ببخشای.
 .باش مردم نیکوگوی باشند، نیکوگوی را تو مردمان، که خواهی اگر
 . تعریفی: 1ـ1ـ4
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 و پای بلورینت بروم.قربان دست 
 .دارد نیبحق چشم که یکس قربان

 

 های زبان فارسیالمثلنگری در ضربهای زباهنگ مثبت: لحن2جدول 
Table 2: Keys of “positive thinking” cultuling in Persian proverbs 

 

 دعایی آمیزنصیحت

 تعریفی امیدوارانه

  طنزآمیز

 
 ی ذکرشده بدین شرح است: هاموارد کاربرد هر یک از لحن

مورد و  7مورد، دعایی  94مورد، طنزآمیز  67مورد، امیدوارانه  83آمیز نصیحتلحن 
صورت مقیاس به 9ای شمارة های ذکرشده در نمودار دایرهلحنمورد.  94تعریفی 

 67آمیز، با شود، لحن نصیحتدرصد نمایش داده شده است. همانگونه که مشاهده می
 رین میزان را به خود اختصاص داده است.درصد، بیشت

 

41 
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 های زبان فارسیالمثلدر ضرب« نگریمثبت»های پربسامد زباهنگ : میزان بروز لحن2نمودار 
Figure 2: Keys of “positive thinking” cultuling in Persian proverbs 
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 . ابزار2ـ4
صرفاً نوشتاری، که در گفتار کاربردی ندارد؛  شود:میبندی ابزار به سه شکل دسته

گفتاری و نوشتاری، که در هر دو کاربرد دارد؛ و گفتاری، که کاربرد نوشتاری ندارد 
 (.9371طبیب، )
 نوشتاری شکل برای نمونه. 1ـ2ـ4

 .نیست یاری صبر، ز بهتر 
 .بود آزارکم که هر بود آسوده

 تارینوش گفتاری شکل برای نمونه. 2ـ2ـ4
 .دارد ثواب دادن آب
 است. مراد نطلبیده آب

 گفتاری شکل برای نمونه. 3ـ2ـ4
 .فرجه ستون اون به ستون این از

 .میاره سالمتی سالم،

 . هنجارهای گفتمان2ـ4
هایی که المثلاز ضرب سال معموالًکهن و سالمیان افراددر فرهنگ جامعۀ ایرانی، 

 اعتقادات دهندةنشان که خود، کنندمی ادهاستف مضامین دینی و مذهبی است، حاوی

 بر که اجتماعی هنجارهای «.خدا تو را خیر و برکت بدهد: »است گراییسنت و مذهبی

 ؛«فردا خدا کریم است»نگری: سهل از اندعبارت است، حاکم جامعه در زباهنگ این
 ؛ و «را صلح کن با مه، ببین مهتاب: »دیگران با صمیمانه و دوستانه ارتباط ایجاد

 «.صحبت نیکان، طالی احمر است»آمیز: کاربردن عبارات اغراقبه

 . نوع گفتمان2ـ4
ی گوناگون هاینگری هستند، در بافتمثبت زباهنگ دربردارندة کههایی المثلضرب
  دارند. نیز کاربرد غیره و داستان فیلم، شعر، نثر، مانند



فرهنگ و ادبیات عامه ةدوماهنام __________________________ 9411مهر و آبان  ،43، شمـارة 8 سال  

244 

 

 . نتیجه5
در « نگریمثبت»حاضر با هدف بررسی مولفۀ  تر ذکر شد، پژوهشگونه که پیشهمان
( که 1967هایمز ) SPEAKINGهای زبان فارسی با استفاده از الگوی المثلضرب

کنندگان، هدف، توالی عملکرد، لحن، ابزار شامل هشت مؤلفۀ موقعیت و صحنه، شرکت
گفتمان، هنجارهای گفتمان و نوع گفتمان است، انجام شده است. در پژوهش حاضر، 

های المثلمنزلۀ زباهنگ درنظر گرفتیم و آن را در بستر ضربرا به« نگریمثبت»مولفۀ 
بدون مشکل با و  نگری حاصل تعامل آراممثبتزبان فارسی بررسی کردیم. درواقع، 

مندی، ای از تمایالت مبتنی بر رضایتیط اجتماعی است که پیامد آن مجموعهحم
نقل به 9319نژاد، )عمادی است شخصاطر در خان بینی، امید و اعتماد، و اطمینوشخ

 ،نگریمثبت ،(2010) 98شگریینیج و دوونی(. به عقیدة 9316از پوررضوی و حافظیان، 
 تمایالتای از مجموعه بهو بدون مشکل با محیط اجتماعی است که  محاصل تعامل آرا
منجر  شخص بینی، امید، اعتماد و اطمینان خاطر درمندی، خوشمبتنی بر رضایت

فرهنگ بزرگ المثل از کتاب ضرب 11699در پژوهش پیش رو، تعداد  شود.می
« نگریمثبت»( واکاوی و از نظر مولفۀ 9319)ذوالفقاری،  های فارسیالمثلضرب

های مثبت درنظر گرفته و المثلمنزلۀ ضربالمثل بهضرب 777بررسی شدند. تعداد 
شناسی کاربردی و یک موختۀ دکتری زبانآها را دو دانشیادداشت شدند. داده

بررسی مولفۀ  بااند. شناسی همگانی بررسی کردهآموختۀ کارشناسی ارشد زباندانش
(، 1967ها در الگوی هایمز )های زبان فارسی و قرار دادن آنالمثلنگری در ضربمثبت

 999د و نصیحت به موارد پن« نگریمثبت»که اهداف پربسامد استفاده از زباهنگ مشخص شد 
مورد  96نمایی درصد(، اغراق و بزرگ 3مورد ) 1درصد(، دعوت به شادی و نشاط  39مورد )

 9مورد ) 7درصد(، دعا در حق مخاطب  4مورد ) 93درصد(، تشویق به اتحاد و همکاری  1)
 8مورد ) 97درصد(، ترغیب به صبر در کارها  97مورد ) 19بندی به عقاید مذهبی درصد(، پای

 های پربسامد درصد( اختصاص یافته است. همچنین لحن 9مورد ) 7رصد(، و شکرگزاری د
درصد(،  8مورد ) 94درصد(، تعریفی  41مورد ) 83آمیز های نصیحتکار رفته شامل لحنبه

درصد(  4مورد ) 7درصد( و دعایی  8مورد ) 94درصد(، طنزآمیز  36مورد ) 67امیدوارانه 
« اندیشیمثبت»زباهنگ که در ابتدای پژوهش مطرح شد این بود که ای فرضیه مشاهده شدند.
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. با توجه رودکار میمنظور دادن پند و اندرز بههای زبان فارسی عمدتاً بهالمثلدر ضرب
کار رفته، درستی تأیید شده و در میان اهداف بهرسد که فرضیه بهنظر میگونه بهها اینبه یافته

با درنظر گرفتن این  .ترین بسامد را به خود اختصاص داده استدادن پند و نصیحت، بیش
های فرهنگی ارزشمندی هستند و با توجه به مثابۀ گنجینهها بهالمثلمطلب که ضرب

المثل، و امکان کار بیشتر بر روی آن، شایسته است تا ظرفیت باالی مقولۀ ضرب
توان پذیرد. از آن جمله، میهای مرتبط با آن صورت های دیگری در سایر زمینهپژوهش

های ها اشاره کرد. واضح است که یکی از مؤلفهالمثلدر ضرب« نگریمنفی»به مؤلفۀ 
کند، هیجاناتی شناختی که نقش مهمی در بررسی تفکرات مردم هر ملت ایفا میروان

 برند، نهفته است کهکار میاست که در پشت عباراتی که آنان در فرهنگ خود پیوسته به
قدم و همکاران، در دست چاپ(. مسلم است دارند )پیش های فرهنگی نامزباهیجان

المثل، اصطالحات عامه، چنانچه قدرت هیجانی واژگان و عبارات زبانی مانند ضرب
 زمان نسل به سایر افراد جامعه برای مدتبهاشعار و غیره باال باشد، آنان نسل

رو، با توجه کنند. از این یجانی خود را نیز حفظ میشوند و بار هتری منتقل میطوالنی
خاطر به نقش مرکز هیجانی مغز، اطالعاتی که جنبۀ هیجانی دارند، بهتر در حافظه به

ها، اصطالحات و المثلخاطرسپاری ضرب(. بنابراین، به9318شوند )بیگدلی، سپرده می
تواند سایر موضوعاتی که میپذیرد. راحتی صورت میاشعار، از سوی افراد جامعه، به

ها توسط دو جنس المثلکار بردن ضربالمثل بررسی شود، تفاوت بهدر رابطه با ضرب
 های جنسیتی است.  مرد و زن و بررسی تفاوت

 هانوشتپی
1. Nunan  
2. norms 
3. proverbs  
4. cultuling 
5. culturology of language 
6. positive thinking 
7. Hymes  
8. setting  
9. participants  
10. end 
11. act sequence 
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12. key  
13. instruments  
14. genre 
15. emotioncy model 
16. ethnography of communication 
17. communicative competence 
18. Greenidge & Devonish 

 منابع
المثل معرفی یک س مبتنی بر ضربروش تدری»(. 9318) شوندیعلیرضا  علی و ،نیاابراهیمی -

 . اردبیل.نخستین کنفرانس ملی مدرسۀ آینده. «روش تدریس جدید
های آینده تصویرگری افق» (.9314) شریفی مهرجردیاکبر علی و زهرا ،زاده آشینیاسماعیل -

المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و کنفرانس بین «.المثل در آموزش و پرورشضرب
  .می کنفرانسئدا ۀدبیرخان :تهران .های آینده، نگاه به گذشتهست؛ افقمحیط زی

جویی فردی مبتنی بر مدل نظمفردی و میانمدیریت روابط درون(. »9318بیگدلی، ایمان ) -
 . مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.معرفی الگوی مفهومی آموزش«. هاهیجان

های مثبت اثربخشی آموزش مهارت»(. 9316پوررضوی، سیده صغری و مریم حافظیان ) -
 ششناسی مدرسه. روان«. آموزانی اجتماعی، هیجانی و تحصیلی دانشاندیشی بر سازگار

 .48-96(. صص 6)9
«. کاوی زبانگرا در فرهنگعنوان ابزاری تحولبه« زباهنگ»معرفی (. »9319قدم، رضا )پیش -

 .69-47. صص 4. ش مطالعات زبان و ترجمه

 یفرهنگ یهاژن در یامطالعه: زباهنگ یمعرفرضا و ابراهیمی، شیما )زیرچاپ(. قدم، پیش -
 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.  .رانیا

 آموزانزبان نوشتاری مهارت بر آن تأثیر و حسی نسبیت»(. 9317) ـــــــــــ -
 .949-993 . صص(6)1ش  .یزبان یجستارها. «زبانغیرفارسی

عنوان حلقۀ مفقودة به "زباهیجان"معرفی » ر دست چاپ(.)د قدم، رضا و همکارانپیش -
 .جستارهای زبانی«. هایمز SPEAKINGنگاری ارتباط: مکمل الگوی قوم

شناختی به کنش گفتاری قسم: مقایسۀ نگاهی جامعه(. »9319قدم، رضا و آتنا عطاران )پیش -
 . 19 -91 . صص46. ش مطالعات زبان و ترجمه«. های فارسی و انگلیسیزبان

 مطالعات. «ایران مردم فرهنگ و زبان در "قسمت" شناسیگفتمان»(. 9311) ـــــــــــ -
 .941 -991 .(31)97 . شارتباطاتـ  فرهنگ
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شناختی پیرامون تأملی جامعه(. »9316پور اصفهانی )آیدا فیروزیان رضا و قدم،پیش -
مطالعات فرهنگ ـ «. و الگوی هایمزدر زبان فارسی در پرت "دانمنمی"کاربردهای گفتمانی 

 . 31 -7. صص 98. ش ارتباطات

شناختی به کنش گفتاری نفرین: مقایسۀ نگاهی جامعه(. »9313و همکاران ) رضا قدم،پیش -
 . 79-41. صص 47. ش مطالعات زبان و ترجمه«. های فارسی و انگلیسیزبان

های حاصل از آن و ترکیب" ز کردننا"واکاوی عبارت (. »9316رضا و همکاران ) قدم،پیش -
صص  .(31)98. ش مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات«. در زبان فارسی در پرتو الگوی هَیَجامَد

67- 919 . 

گریزی از محوری و شادیمعرفی زباهنگ مرگ»(. الف9311) رضا و همکاران ،قدمپیش -
. د ارتباطات –گ مطالعات فرهن «.یدر زبان فارس« مرگ»شناسی طریق تفحص در گفتمان

 .996-989صص  .41. ش 99
ساالری در فرهنگ واکاوی زباهنگ مردساالری و زن(. »ب9311و همکاران ) قدمرضا پیش -

زن در فرهنگ  «.931 9و 9369های های سینمای ایران در دههانی: مقایسۀ موردی فیلمایر
 .991-19. صص 9. ش 99د  و هنر.

انگلیسی  و فارسی هایفیلم در "دعا" کاربردهای(. »9314قدم، رضا و فاطمه وحیدنیا )پیش -
 .93-9. صص 7. ش جستارهای زبانی«. هایمز الگوی پرتو در

های کردی و المثلجایگاه کار، تالش و همت در ضرب(. »9318همکاران ) ، مسلم وخزلی -
 .19-79 . صص(3)1ش . زمین های محلی ایرانادبیات و زبان «.یعرب

. پژوهش زبان و ادبیات فارسی. «تفاوت کنایه با ضرب المثل»(. 9387حسن ) ذوالفقاری، -
 .934 -991صص . 99ش

 تهران: علم.های فارسی. المثلضرب . فرهنگ بزرگ(9319) ـــــــــــ -

تقویت توانش بینافرهنگی از خالل متون »(. 9318) محمدرضا فارسیان د، زهرا ونژاسعادت -
(. 14)پیاپی 6. ش 99 د. جستارهای زبانی«. ادبی و راهبردهای آموزش آن در زبان فرانسه

 .379-341صص 
مجلۀ پژوهشی دانشگاه «. فرهنگ مردم ای برتذکره و تکمله» (.9371طبیب، سید محمدتقی ) -

 .91-94. صص9و9ش اصفهان )علوم انسانی(. 

مثبت اندیشی، کیفیت زندگی و رضایت شغلی در  ۀمقایس (.9319) عمادی نژاد، سیده کبری -
 . کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد ساری ۀنام. پایانمعلمان و مشاوران زن دبیرستان

https://jwica.ut.ac.ir/?_action=article&au=696608&_au=%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%82%D8%AF%D9%85
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های آن در آیینۀ سخن و شایست و نشایست» .(9318) حمدیی، فاطمه و فاطمه اغالم -
 .939-87(. صص49)99شی. ادبیات تعلیم ۀنامپژوهش «.هاالمثلضرب

پژوهی. . زبان«یفرهنگ دگاهید از آموزش در زبان دستور گاهیجا»(. 9319)ناهیده  ،یکالش -
 .949-993 . صص(97)7ش 

کید أنگری در افزایش امید با تزش مثبتاثربخشی آمو» (.9311)حمیدی محمد ، علی وفرنام -
 .94-9 . صص(99) 6 . شینیبال یشناسمطالعات روان«. های اسالمیبر قرآن و آموزه

های نگری بر حالتاثربخشی آموزش مثبت» (.9316) زادهمددی علی و طاهره ،فرنام -
-روان ۀنامهشپژو«. آموزان دختر دبیرستانیهای منش( دانششناختی مثبت )توانمندیروان

    .67-69(. صص9)3. ش شناسی مثبت

References 
- Agar, M. (1994). Language shock. Understanding the culture of 

conversation. New York: NY: William Morrow. 

- Bigdeli, I. (2020). The management of intrapersonal and interpersonal 

relationships based on "Ordering Model": Introducing the conceptual 

model of training. Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad. 

- Brooks, M. D. (2019). Language, culture, and the education of indigenous 

children: An interview with Mary Eunice Romero-Little. Language Arts, 

96(4), 224-228. 

- Ebraahiminiya, A. & Shavandi, E. (2020). Teaching methodology based on 

proverbs: Introduction of a teaching methodology. The First National 

Conference of Future School, Ardebil. 

- Emaadinejad, S. K. (2014). The comparison of positive thinking, life quality 

and job satisfaction of high school female teachers and counselors. MA 

Thesis, Saari Aazad University. 

- Esmaeel Zade Ashini, Z. & Sharifi Mehrjerdi, A. (2015). Future horizons 

of proverb representation in education. International Conference of 

Architechture, Urbanism, Construction, Art, and Environment, Future 

Horizons, a Look at Past, Tehran,  The Permanent Secretariat of the 

Conference. 

- Farnam, A. & Hamidi, M. (2016). The effectiveness of positivism training 

on the enhancement of hope with emphasis on Qur'an and Islamic 

issues. Clinical Psychology Studies, 6(22), 1-24.  



  قدم و همکارانپیش رضا ________________ های زبان فارسیالمثلنگری در ضربواکاوی زباهنگ مثبت

242 

 

- Farnam, A. & Madadizadeh, T. (2017). The effect of positive training on 

positive psychological states (Character Strengths) of female high school 

students. Positive Psychology, 3(1), 61-76.  

- Farah, I. (1998). The ethnography of communication. In N. H. Hornberger 

& P. Corson (Eds.) Encyclopedia of language and education: Research 

methods in language and education. (pp.125-127). Dordrecht: Kluwer. 

- Gholaami, F. & Ahmadi, F. (2019). Speech, its proprieties and 

improprieties in light of proverbs.  Didactic Literature Review, 11(41), 

87-130. 

- Greenidge D., & Devonish D. (2010). The effect of organizational justice 

on contextual performance, counterproductive work behaviors, and task 

performance: Investigating the moderating role of ability-based emotional 

intelligence. International Journal of Selection and Assessment, 18(1), 

75-86. 

- Halliday, M. A. K. (1978). Language as social semiotic: The social 

interpretation of language and meaning. London: Edward Arnold. 

- Hymes, D. (1972). Models of the interaction of language and social life.  In 

J. J. Gumperz & D. Hymes (Eds.) Directions in sociolinguistics: The 

ethnography of communication (pp. 35-71). New York: Holt, Rinehart & 

Winston. 

- Hymes, D. (1974). Foundations of sociolinguistics: Ethnography of 

speaking. Philadelphia: University of Pennsylvania. 

- Hymes, D. (1967). Models of the interaction of language and social setting. 

Journal of Social Issues, 23(2), 8-28.  

- Kalashi, N. (2016). The place of grammar in language teaching from a 

cultural perspective.  Journal of Language Research, 7(17), 123-142.  

- Khezeli, M. Mohamadi Raigany, A., & Amiri, J. (2019). Status of work and 

struggle and effort in Kurdish an Arabic proverbs. Journal of Iranian 

Regional Languages and Literature, 9(3), 71-90.  

- Langacker, R. W. (1994). Culture, cognition, and grammar. In M. Pütz 

(Ed.), Language contact and language conflict (pp. 25-53). Amsterdam, 

Netherlands: John Benjamin's Publishing Company. 

- Lopez, S. J. Pedrotti, J. T. & Snyder, C. R. (2018). Positive psychology: 

The scientific and practical explorations of human strengths. New York: 

NY. Sage Publications.  



فرهنگ و ادبیات عامه ةدوماهنام __________________________ 9411مهر و آبان  ،43، شمـارة 8 سال  

252 

 

- Luthans, F. Luthans, K.W. & Luthans, B. C. (2004). Positive psychological 

capital: human and social capital. Business Horizons, 47(1), 45-50. 

- Nabi, A. (2017). Language and culture. Journal of Humanities and Social 

Sciences, 22(11), 91-94. 

- Nunan, D. (1999). Second language teaching & learning. Boston: Heinle & 

Heinle Publishers.  

- O'Hanlon, B. & Bertolino, B. (2012). The therapist's notebook on positive 

psychology: activities, exercises, and handouts. New York, 

NY: Routledge. 

- Pishghadam, R. (2013). Introducing cultuling as a dynamic tool in 

culturology of language. Language and Translation Studies, 45, 47-62. 

- Pishghadam, R. & Attaran, A.  (2014). A sociological comparison of 

speech act of swearing: A case study of Persian and English languages. 

Language and Translation Studies, 46(4), 25-50.  

- Pishghadam, R. & Attaran, A. (2016). Discourse analysis of "Qesmat" in 

Iranian culture and language. Culture-Communication Studies, 17(35), 

129-149. 

- Pishghadam, R. & Ebrahimi, S. (2018). Sensory relativity and its effect on 

non-Persian language  learners' writing skill. Language Related 

Research,  9(6) 19-20. 

- Pishghadam, R. Ebrahimi, S. & Derakhshan, A. (in press). Cultuling 

analysis: A new methodology for discovering cultural 

Memes. International Journal of Society, Culture & Language, 8(2), 1-

18. 

- Pishghadam, R. Ebrahimi, S. & Derakhshan, A. (in press). Introducing 

"Emoling" as a missing link in ethnography of communication: A 

supplement to SPEAKING model of Hymes. Language Related 

Research. 

- Pishghadam, R. & Firooziyan Pour Esfahani, A. (2017). A sociolinguistic 

analysis of the discourse functions of 'I don't know' in Persian language: 

Hymes’ SPEAKING model". Culture-Communication Studies, 37(18), 7-

35. 

- Pishghadam, R. Firooziyan Pour Esfahani, A. & Firooziyan Pour Esfahani, 

A. (2020). Introducing Cherophobia cultuling: A close look into the 

discursive functions of death-oriented terms in Persian. Culture-



  قدم و همکارانپیش رضا ________________ های زبان فارسیالمثلنگری در ضربواکاوی زباهنگ مثبت

251 

 

Communication Studies. Journal of Culture - Communication 

Studies, 21(49), 181-206.   
- Pishghadam, R., Derakhshan, A. & Jannati Ataei, A. (2020). “An 

Investigation of the Cultulings of “Patriarchy” and “Matriarchy”. in the 
Iranian Culture: A Comparative Case Study of Iranian Movies across 
Two Decades”. Journal of Women in Culture and Arts, 12(1), 91-115.  

- Pishghadam, R. Firooziyan Pour Esfahani, A. & Tabatabaee Farani, S. 

(2018). Examining the concept of Nā z and its related vocabulary items 

in the Persian language in light of emotioncy. Culture-Communication 

Studies, 18(39), 67-96. 

- Pishghadam, R. Firooziyan Pour Esfahani, A. & Vahidnia, F. (2015). A 

sociological look into speech act of cursing: A comparison of Persian and 

English languages. Language and Translation Studies, 47(2), 45-72. 

- Pishghadam, R. & Noruz Kermanshahi, P. (2016). Relationship between 

language, religion, and culture: Research and analysis of the functions of 

the Hajji and related terms in Persian language. Journal of Language 

Research, 8(20), 27-51. 

- Pishghadam, R. & Vahidnia, F. (2016). Uses of praying in Persian and 

English movies in the light of Hymes' model". Language Related 

Research, 6(7), 53-72. 

- Pourrazavi, S. & Hafezian, M. (2017). The effectiveness of teaching 

positive – thinking skills on adjustment of high school students. Journal 

of School Psychology, 6(1), 26-47. 

- Risager, K. (2011). The cultural dimensions of language teaching and 

learning. Language Teaching, 44(4), 485-499. 

- Risager, K. (2012). Linguaculture and transnationality: The cultural 

dimensions of language. In  J. Jackson (Ed.), The Routledge handbook of 

language and intercultural communication (pp. 101-115). New Yok, NY: 

Routledge.  

- Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A 

review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual 

Review of Psychology, 52(1), 141-166.  

- Saadat Nejad, Z. & Farsian, M. R. (2020). Improving intercultural 

competence through literary texts and the strategies of teaching it in 

French language. Language Related Research, 10(6), 345-372. 



فرهنگ و ادبیات عامه ةدوماهنام __________________________ 9411مهر و آبان  ،43، شمـارة 8 سال  

252 

 

- Sapir, E. &  Whorf, B. (1956). Language, thought, and reality. Cambridge, 

MA: MIT Press. 

- Tabib, S. M. T. (2000). Biography and copmletion to people's culture. 

Research Magazine of Isfahan University (Humanities), 1(2), 24-25. 

- Vygotsky, L. (1978). Interaction between learning and development. 

Readings on the Development of Children, 23(3), 34-41.  

- Vygotsky, L. (1986). Thought and Language. Cambridge, MA: MIT Pre. 

- Zolfaghari, H. (2013). Encyghlopedia of Persian Proverbs (in 

Farsi).Tehran: Alam. 

- Zolfaghari, H. (2008). Difference between irony and proverb. Research in 

Persian Language and Literature, 10, 109 -133.  

- Pishghadam, R., Derakhshan, A. & Jannati Ataei, A. (2020). “An 
Investigation of the Cultulings of “Patriarchy” and “Matriarchy”. in the 
Iranian Culture: A Comparative Case Study of Iranian Movies across 

Two Decades”. Journal of Women in Culture and Arts, 12(1), 91-115.  
 


