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. دندو تحلیالل شال  تجایاله   اساسپالی اسافالاار  نرمکم  شده با های گردآوریو داده را کامل کردند ساخته قتکمیل گفتمان محقّ

راهبردهالای   ،از ایال  میالان   کاله  برنالد کالار مالی  عالر  تساللیت باله    منظور بهراهبرد را سیاده نتایج نشان داد که گویشوران ایالمی 

هالا  یافتاله همچنالی    ؛ترتیب بیشتری  فراوانی را داشالتند  به «متوفّیدعا برای فرد »و  «از خداوند طلب آمرزش»،  «مذهبی جمالت»

اسالتننای میالاان   که باله طوریبه دارد؛برای  کنش گفتاری تسلیت  یص و یکنواختساختار مشخّکردی ایالمی  نشان داد که گویش

ای در انتخالا  نالور راهبالرد    کننالده نقش تعیی  ،گویندهتسلیت فرد های فردی دیگرمانند س ، جنسیت و شغل تفاوت ،تحصیالت

 .است متوفّیهای شخص از ویژگیر متأثّتسلیت بیشتر  جمالتت کیفیّ که می دهد ها نشان داده ،ازطرف دیگر ؛ندارندتسلیت 
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 مهمقدّ -2

( 0393 و 0333) 1سالرل بالاور   باله  د.کالر  فینظریة کنش گفتاری معرّبار  ( نخستی 0332) 4آستی 

وسالیلة  بلکه درواقع انجام کالار باله   ؛الت و عبارات نیستبرقراری ارتباط انسانی تنها براساس جم

هالای گفتالاری کارکردهالای زبالانی هسالتند کاله       ( اظهار داشت کاله کالنش  0333) 3ولزبان است. ی

خالواهی، تعریالو و تمجیالد،    معالذرت  مانندند و شامل موارد بسیاری یابها نمود می واژه وسیلة به

ت  چیای مناسالب، باله فالرد مناسالب و در     ها گف؛ هدف از آنندشومی غیره درخواست، دعوت و

ظهالاری،  انور مختلو تقسیم کالرد:   پنجهای گفتاری را به ( کنش0333زمان مناسب است. سرل )

هالالای حالالالت دهنالالدۀنشالالانهالالای گفتالالاری اظهالالاری . کالالنشدی، عالالاطفی و اعالمالالیترغیبالالی، تعهّالال

و بالی    جتمالاعی اهای فردی و احساسات هستند و بالا روابال    نگرش گربیان شناختی ذه  و روان

ر، تبریال ، تساللیت و   پرسالی، تشالکّ  های گفتالاری اظهالاری شالامل احالوال    کنشط. ارتبدر افردی 

توانالد باله افالاایش در  و دانالش از     های گفتاری میکنشۀ باردرپژوهش ند. هستخواهی معذرت

 ،9کالوه   و  یاولشالتا فرهنگی کم  کنالد )  - اجتماعیهای های زبانی و موقعیترابطة بی  شکل

توانالد قالوانی    کاله مالی  اسالت   مهالم های گفتاری به ای  دلیالل  ، مطالعة کنشافاون بر ای  . (0313

 (.  0333، 1وین و یمورففرهنگی مناسب را در گفتار گویشوران بومی تعیی  کند ) - اجتماعی

تا فرهنال  دیگالر متفالاوت هسالتند      یهای گفتاری، از فرهنگراهبردهای تسلیت، مانند سایر کنش

 یابراز همالدرد  یخاص برا یهاتیمعمول در موقعطور به تیتسل یکنش گفتار .(2114، 3الوود)ِ

 شالاوندان یدادن دوسالتان و خو هنگالام  ازدسالت  باله عاا با افراد صاحب ندهیگوتیفرد تسل تأسّوو 

 (.2100، 01راسخ یو اسالم یاللهاست )لطو جیرا

 انالد کالرده  را بررسی  فرهنگی آن-های بی بسیاریکنش گفتاری تسلیت و تفاوت گرانپژوهش 

مقایسالة  بالر روی  (. همالة ایال  مطالعالات    2111، 02برنان؛ 2103ِ، 00؛ رضا و مصطفی2114، لوودا)ِ

متمرکالا  با زبان انگلیسی  هاة سایر زبانبه ویژه مقایس ،های مختلوکنش گفتاری تسلیت بی  زبان
                                                           
4. J. Austin 
5. J. Searle 
6. G. Yule 
7. E. Olshtain & A. W. Cohen 
8. B. Murphy & J. Neu  
9. K. Elwood  
10. B. Lotfollahi & A. Eslami-Rasekh  
11. P. Reza & M. Mostafa 
12. M. Bernan 
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دوسالتان و   وتهنگام فدیده بهرسمی برای ابراز همدردی با فرد مصیبت ایهجملتسلیت اند. شده

انالدوه  »، «متأسّالف خیلی م»مانند  جمالتیمعمول طور بههایی افراد بستگان است. در چنی  موقعیت

مساللمانان کاله باله    ا امّال  ؛برنالد کار میرا بهدیگر  جمالتو بسیاری  «تری  همدردی عمیق»، «فراوان

 متالوفّی خداونالد رو   »ماننالد   جمالتیبهشت و جهنم و چیاهای دیگر اعتقاد دارند، ممک  است 

در بهشالت   متوفّیزندگی فرد  در بارۀ مذهبی  - اعتقادی جمالتو دیگر  «را در آرامش قرار دهد

 .  کار ببرندرا بیشتر به

توانالد   مالی  کاله  دارد اجتماعی ییاشناسی معنتسلیت ازنظر معنی( 0313از دید اولشتای  و کوه  )

بخالش   یتساللّ  جمالالت  شالامل  ور تسلیت تنهاطهمی  کند. ترسیمی را عهای اجتمارواب  و نقش

 ند:  اهزیر تقسیم کرد ةدستپنج تسلیت را به  جمالتها . آنهست بلکه عمل تشویق نیا ؛نیست

 .(«نه بابا!») «نه»و  «وای»ی مانند پذیرش مرگ: شامل کلمات خاصّ (الو

 .«در غم شما شری  هستم»همدردی مانند  جمالت ( 

 .«هست م  انجام بدهم؟ کاری»پیشنهاد کم  مانند  (پ

 .«سعی ک  افسرده نشوی»مانند  محورجمالت آینده (ت

 .«تو باید مراقب خودت باشی»نگرانی مانند دهندۀ نشان جمالت (ث

شالناختی و پالنج الگالوی عالر  تساللیت اولشالتای  و       های معنیبسیاری فرمول گرانپژوهش

اللهالی و اسالالمی راسالخ،    ؛ لطالو 2114، لالوود ا)ِ نداهکار برد( را در مطالعات خود به0313کوه  )

هالای کالسالی    بالر مقولاله   افالاون حالال،  و دیگالران(. بالاای    2102، 03سماورچی و علمالی  ؛2100

ازجملاله:   ؛نالد اهدکالر فالی  های دیگالری از راهبردهالای تساللیت را معرّ   مقوله گرانپژوهش ،ذکرشده

 «و انالدوه  وتأسّال  جمالالت »اللهالی و اسالالمی راسالخ( و    )لطالو  درخواست  آمرزش از خداوند»

 (.2100، 04)فارینا

تساللیت بالی  فرهنال  آمریکالایی وژاپنالی را       عالر  فرهنگالی  های بی  ( تفاوت2114لوود )ا

اللهالی و اسالالمی راسالخ    لطو هایی بی  دو فرهن  در ای  زمینه شد.ه تفاوتمطالعه کرد و متوجّ

. ساله کردنالد  مقایهای انگلیسالی و فارسالی   بی  زبانرا های فرهنگی عر  تسلیت تفاوت( 2100)

رضالا و  ر از دیال  هسالتند.   متالأثّ  ،رفته در فارسیکارراهبردهای تسلیت بهکه ها نشان داد  مطالعة آن

                                                           
13. L. Samavarchi & H. Allami 

14. M. Farina 
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های انگلیسی و فارسالی انجالام   زبان روی مقایسة تسلیت دری یا مطالعة مشابه( 2103) 01مصطفی

و ماهیالت   )مالذهبی( بودنالد   معنالوی های شهروندان ایرانالی بیشالتر   . نتایج نشان داد که پاسخدادند

ی )دنیالوی( و  های شهروندان آمریکایی بیشتر مادّکه پاسخ گرایانه( داشتند، درحالیگروهی )جمع

 فردگرایانه بودند.

کاربردشناسی روی کنش گفتاری تساللیت   - اجتمایی یایه( مطالع2102سماورچی و عالمی )

کالنش   فراگیالران از برخالی  که اد ن فراگیران زبان انگلیسی در ایران انجام دادند. نتایج نشان دایم در

که برخی دیگالر از  درحالی ؛برندکار میگویشوران بومی انگلیسی زبان بهمشابه  گفتاری تسلیت را

عبالارت دیگالر، گالروه دوم الگوهالای کالنش      باله  ؛کنندالگوهای موجود در زبان فارسی استفاده می

 ند.نکل به زبان دوم منتقل میگفتاری تسلیت را از زبان اوّ

هالا  بالا بررسالی فالیلم    را در زبان فارسی و انگلیسی آنپاسخ به  تسلیت و( 0331دی مقدم )مرا 

مشالتر    هالای ویژگالی براساس  تیتسل یهاجملهبرای  راهبردشش  پژوهشدر ای   مقایسه کرد.

( 1( دعوت به آرامالش؛ ) 4احساس؛ ) انی( ب3) ت؛ی( عر  تسل2؛ )تأسّو انی( ب0: )شناسایی شد

( 0)راهبرد یافته شالد:  هفت  تیتسل هایجوا  یبراهمچنی   ؛یمعنو یها( جمله3و ) ؛یهمدرد

کالردن  ( عالو  1؛ )متالوفّی در مالورد  ( صالحبت  4احسالاس؛ )  انی( ب3؛ )تأسّو ابراز( 2)  ؛یتحس

تفالاوت   سیربرای بر 03دویخ آزمونسپس  ؛یمعنو یها( جمله9( سرزنش خود؛ و )3موضور؛ )

وجالود   گالر بیالان  جیا. نتال شالد ی اسالتفاده  سال یو انگل یرسال زبان فا  یآن ب یهاو جوا  تیتسل انیب

نشالان داد   دوهمچنی  نتایج آزمون خالی  ؛و جوا  آن بود تیتسل انیدو زبان در ب  یب یهاتفاوت

 یمالادّ هالای انگلیسالی بیشالتر    پاسالخ  و گرایانهمعنوی و جمع جمالتهای فارسی بیشتر که پاسخ

 هستند. گرایانهو فرد )دنیوی(

( کاله روی زبالان   0331بنالدی ) راهبردهای تسلیت، دسالته شده برای های ارائهبندیازمیان دسته 

بنالابرای  بیشالتر    ؛رسالد نظالر مالی  تالر باله  تر و کامالل فارسی و فرهن  ایرانی انجام شده است، جامع

های گفتالاری  اگرچه کنش تواند با زبان و فرهن  کردی و گویش کردی ایالمی متناسب باشد. می

رسالد باله کالنش گفتالاری تساللیت،      نظر مالی بهامّا  ؛انداوت مطالعه شدههای متفبسیاری در فرهن 

مطالعالاتی روی کالنش    کاله بالاوجودی فرهن  و جامعة ایران کمتر پرداخته شده اسالت.   ویژه در به

ه گالویش کالردی   ژویال  ، باله گفتاری تسلیت در زبان فارسی صورت گرفته است، روی زبان کالردی 
                                                           
15. P. Reza & M. Mostafa 

16. Chi-square test 
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قی درمورد نور و چگونگی راهبردهالای  و سند موثّ ه استانجام نشد بارهای در ای مطالعه ،ایالمی

هالای فالردی و   و همچنالی  تالأثیر عالواملی ماننالد تفالاوت     های مختلو در موقعیتعر  تسلیت 

حاضر بررسی کالنش گفتالاری    پژوهش ، هدف ازای  براساس در دست نیست.روی آن  اجتمایی

، رایالج بالرای عالر  تساللیت    طور ویژه مطالعة راهبردهالای  تسلیت در گویش کردی ایالمی و به

گوینالدهروی  سطح تحصیالتفرد تساللیت  و جنسیت، س  های فردیتأثیر ویژگی بررسی همراه با

ماننالد سال ، جنسالیت، رابطاله      متالوفّی های فرد تأثیر ویژگی بررسیو  انتخا  نور راهبرد تسلیت

تساللیت   های اخالقی برروی انتخا  نور راهبالرد   مالی و ویژگی)خویشاوندی و دوستی(، تمکّ

پیشی  شامل پنج الگالوی عالر  تساللیت     گرانپژوهشهای بندیدسته نوشتار پیش رودر  .است

اللهالی و اسالالمی راسالخ    لطالو  ۀی پیشنهادشالد هالا الگو نیالا دیگالر  ( و 0313اولشتای  و کالوه  ) 

 بنالدی ارائاله   ویژه دسته و به (2103) 09، مراد(2102سماورچی و علمی ) (،2100فارینا )(، 2100)

 قرار گرفتند.ی تسلیت ابندی راهبردهدستهمبنای ( 0331دی مقدم )مراۀ شد

 پژوهشروش  -1

 پژوهشنمونة  -1-2

هالای مختلالو   تصالادفی در مکالان   طوردر شهر ایالم بود که به گویشور 031شامل پژوهش  ةنمون

ازنظر س ، سالطح تحصالیالت   ر ، متنوّزن 11مرد و  91شامل  گانکنندشرکتشهر انتخا  شدند. 

ر سالواد تالا دکتالری تنالوّ    سال بود. سالطح تحصالیالت از بالی    91تا  01ی از ر سنّتنوّ .بودندو شغل 

بالازاری،  کاسالب  دار، کارگر، زن خانه بیکار، شامل عیهای متنوّشغلافراد داشت. ازنظر شغلی نیا 

العالات آمالاری شالامل جنسالیت، سال ،      اطّ (0)ند. جالدول  داشالت دانشالگاه   اسالتاد م و کارمند، معلّال 

 دهد.را نشان می گانکنندشرکت تحصیالت و شغل

 گانکنندفراوانی جنسیت، سن، تحصیالت و شغل شرکت (.2)جدول 

 درصد فراوانی 

 جنسیت
 9/19 91 مرد

 3/42 11 زن

 سن

 0/23 31 سال 21زیر 

 1/40 14 31تا  سال 21

 4/31 43 31باالی  سال

                                                           
17. T. M. Murad 
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 (.2)جدول ادامة 

 درصد فراوانی 

 
 تحصیالت

 

 0/3 4 بی سواد

 1/43 19 دیپلم

 3/43 30 لیسانس

 2/3 1 لیسانس و باالترفوق

 شغل

 3/14 90 شغل آزاد

 3/22 23 اداری

 0/23 31 سایر

 1/011 031 جمع کل

 پژوهشابزار  -1-1

داشت کاله هریال     گویهیازده  آزمون. ای  ساخته بودقمحقّ 01تکمیل گفتمان آزمونپژوهش اباار 

فالوت   شد کاله درصالورت  می پرسیده گویشوران ایالمیاز ها در آنو رد کرا توصیو می یموقعیت

باله طالرف   چگوناله  ر ازنظر س ، جنسیت، رابطة فامیلی، ثالروت و احتالرام   بستگان مختلو و متنوّ

   .(ر. . پیوست) گویندمی مقابل تسلیت 

 پژوهشمراحل انجام  -1-9

عالر  تساللیت و   ی مناسالب  هالا منظالور یالافت  موقعیالت   باله  ینامة بالاز پرسشگران پژوهشابتدا 

تکمیالل   آزمالون بالرای سالاخت     آنهای حاصالل از  سپس از داده ؛دآماده کردن دسامبراهبردهای پر

از ساله هفتاله    پالس توزیالع و   پالژوهش نفالر نمونالة    031بالی    آزمالون  سالپس  ؛گفتمان استفاده شد

بررسی و راهبردهای مختلو عر  تساللیت اسالتخرا    شده آوریای جمعهگردآوری شد. پاسخ

کد برای راهبردهای مختلالو تعیالی  شالد. بالرای یالافت  الگالوی       سیاده  ،هار دادهدلیل تنوّ. بهشدند

و درنهایالت   پیشالی  مقایساله شالدند    گالران پالژوهش  شدۀارائه های بندیدستهها با داده ،بندیدسته

هالا  داده سالپس  ؛علوم اجتمایی و کاربردشناسی پیشنهاد شد گرانپژوهشراهبرد با مشورت سیاده 

شالدند و   تجایاله و تحلیالل    03اساسپالی اسافالاار  مافراد بالا نالر   های بی برسی تأثیر تفاوت برای

 مورد بحث قرار گرفتند. پژوهشهای  یافته

 نتایج و بحث -9

. پالنج راهبالرد در   دسالت آمالد  باله هالا  راهبرد عر  تسلیت از دادهسیاده  ه،از بررسی و مطالعپس 
                                                           
18. Discourse Completion Test (DCT) 
19. SPSS 
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طلالب  » (0)ند: راهبالرد  هستذیل که شامل موارد پیشی  وجود داشت گران پژوهشهای بندیدسته

« محالور جمالالت آینالده  » (3)(، راهبالرد  2100 ،اللهی و اسالالمی راسالخ  لطو) «آمرزش از خداوند

و مالرادی   0313 ،اولشالتای  و کالوه   ) «ابالراز همالدردی  ( »3راهبرد ) ،(0313 ،اولشتای  و کوه )

( و راهبالرد  0331 ،مقالدم  و مالرادی  2100 ،فارینا) «و اندوه تأسّوابراز ( »4برد )(، راه0331 ،مقدم

 (.0331 ،و مرادی مقدم 2103 ،مراد) «متوفّیستایش ( »1)

هالای  بندیی  از دستهدر هیچ نگارندگان نوشتار پیش روآمده ازنظر دستسایر راهبردهای به 

نشالگاه  درزمینة کاربردشناسی در دا گرپژوهشبنابرای ، با مشورت دو  ؛گنجندنمی پیشی شدۀ ارائه

هالا تأییالد   پیشنهاد شالدند و روایالی آن   راهبردهای جدید نامة بازهای پرسشایالم و با بررسی داده

را بالرای راهبردهالای عالر  تساللیت در      یبندی متفاوتدسته پژوهش حاضرعبارت دیگر، به شد؛

   (.2کند )جدول کردی ایالمی پیشنهاد می

 ردی ایالمیبندی راهبردهای تسلیت در گویش کدسته (.1)جدول 

 مثال راهبرد تسلیت
 گێ بکه حمتِڕخدا  طلب آمرزش از خداوند
 غم ئاخرتان بوود دعا برای بازماندگان

  سه یه  هه کولمان ڕێ  محورندهیآ جمالت
 ێ جوانیه اڕ افسووس ئه و اندوه تأسّوابراز 
 ۊیش  عایا کولمان   برا یا خو متوفّی شیستا

 م ۊفره ناراحت   یابراز همدرد
 ری  درد و غمتانیم شه بودن درغم یشر

 دنیا ێ وه ۊ  احتڕ کردناستدالل
 متسلیت عر  که تیتسل میمستق انیب

 جییه ها بهشت از مرگ پس اتیدر ح متوفّی گاهیدادن به جادیام
 نرائ دوعا بکهئه متوفّیآرامش رو   یبه انجام کار خو  برا هیتوص

 ۊاتانبکاش مواظبی  شد و نشدینجام ما دیکه با ییاز کارها تأسّو
 ی کرد؟وه خوه ی چنه یه ئه را ئه ت فوت(و علّ یکردن )از چگونگپرسش

، جمالالت  آن براسالاس  دهالد. یمختلو را نشالان مال   یاستفاده از راهبردها یفراوان (3) جدول 

 یاسالالم  ینال ید یر از اعتقالادات و باورهالا  متالأثّ  یادیال ز اانیال مبه یالمیا یکرد شیدر گو تیتسل

 «بازمانالدگان  یبالرا  دعالا »( و %2/30) «خداونالد  از آمالرزش  طلب» یکه راهبردها یطورهستند، به

 جمالالت »ماننالد   گالر ید ی، راهبردهالا افاون بالر ایال    ؛را داشتند یفراوان  یشتریب بیترت( به9/3%)

 میمسالتق طالور  باله اگرچاله   «متالوفّی  رو  آرامالش  یبالرا  خو  کار انجام به هیتوص»و  «محورندهیآ
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 یمالراد  ۀآمددستبه جیها نتاافتهی  یهستند. ا یر از اعتقادات مذهبمتأثّامّا  ،ستندین یمالت مذهبج

 یدر فارسال  تیجمالالت تسالل   یهامقدم نشان داد که پاسخ یکنند. مرادیم دیی( را تأ0331مقدم )

 ( هستند.  ی)مذهب یجمالت معنو شتریب

 فراوانی استفاده از راهبردهای مختلف (.9) جدول

 راهبرد تسلیت مارهش
 هاپاسخ

 درصد شمار

 2/30 131 طلب آمرزش از خداوند 0
 9/3 031 دعا برای بازماندگان 2
 3/3 31 متوفّیستایش  3
 1/4 34 و اندوه تأسّوابراز  4
 3/3 11 بیان مستقیم تسلیت 1
 9/3 12 بودن درغمشری  3
 3/3 10 کردناستدالل 9
 1/3 43 محورجمالت آینده 1
 4/0 21 متوفّیتوصیه به انجام کار خو  برای آرامش رو   3
 9/1 01 از مرگ زندگی پسدر  متوفّیدادن به جایگاه امید 01
 3/1 3 ابراز همدردی 00
 3/1 4 شد و نشدانجام می بایدتأسّو از کارهایی که  02
 0/1 0 ت فوت(کردن )از چگونگی و علّپرسش 03

 1/011 0403  جمع کل

داری بالی   تفالاوت معنالی  ( 4 نشالان داد )جالدول   پیرسالون  دوبر ای ، نتایج آزمون خالی اون اف 

هالای مختلالو   سالنی  مختلالو و درشالغل    ن مردان و زنان، درایماستفاده از راهبردهای تسلیت در

ای در انتخالا   کننالده های فردی نقش تعیالی  عبارت دیگر، ای  تفاوتبه ؛(p>0.05) مشاهده نشد

گوینده ندارند و تنها سطح تحصیالت در انتخالا  نالور راهبالرد      فرد تسلیتراهبرد تسلیت توسّ

 (.p=0.03, α=0.05ر است )مؤثّ

 های مختلفها، سنین، سطوح تحصیالت و شغلتفاوت بین انتخاب راهبرد تسلیت در جنسیت (.4)جدول 

 پیرسون 1خی  ارزش زادیآدرجة  داری )دو دامنه(طح معنیس

 ت و استفاده از راهبردجنسی 241/24 02 230/1

 س  و استفاده از راهبرد 011/23 24 113/1
 سطح تحصیالت و استفاده از راهبرد 423/12 33 131/1
 و استفاده از راهبرد شغل 341/22 24 133/1
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براسالاس   دهد.فراوانی راهبردهای تسلیت را در سطو  مختلو تحصیلی نشان می (1)جدول  

و دارندگان مالدر  دیالپلم    اندکار بردهرا به (00و  9، 3، 4، 2، 0) ج راهبردسواد تنها پن، افراد بیآن

کاله افالراد بالا تحصالیالت     درحالالی  ؛انالد کار بردهبه (کردنپرسش) (03)استننای همة راهبردها را به

 انالد.  کار نبردهرا به( کردنپرسش) (03) و ی(ابراز همدرد)  (3)راهبردهای  ،لیسانس و دکتری فوق

تالر،  نسبت به افراد با سالواد پالایی   دهد که افراد با تحصیالت عالی بیشتر تمایل دارند ن میای  نشا

نوعی فاصلة خود را با مخاطب حفظ کنند. درمقابالل افالراد   تری تسلیت بگویند و بهرسمی طوربه

تر بیشتر تمایل دارند ازنظر عاطفی باله مخاطالب نادیال  شالوند و ابالراز      با سطح تحصیالت پایی 

 نند.  کی همدرد

 یلیدر سطوح مختلف تحص تیتسل یراهبردهافراوانی  (.1)جدول 

 لیسانس و دکترفوق لیسانس دیپلم سوادبی راهبرد 

 3/33 9/19 4/32 3/31 طلب آمرزش از خداوند 0

 1/1 0/01 1/1 2/01 دعا برای بازماندگان 2

 0/0 4/3 1/4 1 متوفّیستایش  3

 1/3 3/4 9/3 1/4 و اندوه تأسّوابراز  4

 1/4 3/3 1/1 1 بیان مستقیم تسلیت 1

 0/0 0/1 1/0 3/2 بودن درغمشری  3

 1 3/4 3/3 1/4 کردناستدالل 9

 0/0 2/4 1/3 1 محورآینده جمالت 1

 4/3 9/1 2/2 1 متوفّیتوصیه به انجام کار خو  برای آرامش رو   3

 0/0 4/1 1/0 1 مرگ زندگی پس ازدر  متوفّیدادن به جایگاه امید 01

 3/2 2/0 3/0 1/4 ابراز همدردی 00

 0/0 0/1 3/1 1 شد و نشدانجام می دبایاز کارهایی که  تأسّو 02

 1 0/1 1 1 ت فوت(کردن )از چگونگی و علّپرسش 03

  افالراد بررسالی   انتخا  راهبالرد تساللیت توسّال    بر متوفّیهای فرد ویژگی تأثیر ،بعددر مرحلة  

طالور  باله  نالام و رفتالار و نیال   خوشهنگام فوت افراد راهبردهای تسلیت فراوانی  (3)شد. جدول 

را ( 00تالا   1 هایگویه)مقبول نا یطور کلّبه نام وبد رفتار،بد( و افراد 9تا  0 هایگویه) مقبول یکلّ

 دهد.نشان می
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 مقبولمقبول و نا متوفّیلیت برای افراد فراوانی راهبردهای تس (.1)جدول 

 7گ 1گ 1گ 4گ 9گ 1گ 2گ 
 میانگین

2-7 
 22گ 25گ 3گ 8گ

 میانگین

8-22 

0 9/39 1/31 11 9/19 1/33 1/11 1/11 12 3/33 9/99 1/10 3/14 1/77 

2 3/3 31 4/01 3/04 0/03 2/3 1/3 8/21 4/1 1/3 0/3 1/3 5/4 

3 1/3 1/1 1/0 1/3 3/2 2/3 1/0 3/9 3/2 1/1 0/3 1/3 1/1 

4 9/09 1/1 2/3 3/2 1 3/4 3/3 1/1 1/0 9/9 1 1/0 1/1 

1 1/00 3/3 9/09 9/9 1/0 9/9 3/22 7/25 1 1 1 1 5 

3 4/1 1 1 1 1 1 1/1 8/5 1 1/1 1 1 1/5 

9 0/03 1/1 4/1 4/1 9/9 0/3 3/2 4/1 1 1/0 1/1 1 1/5 

1 1 3/02 1/1 1 1 1/00 1/1 1/9 1/01 1/1 3/2 1 4/9 

3 1/0 3/2 0/3 9/9 1/00 1 3/4 9/4 3/4 1 1/3 0/3 8/1 

01 1 1 1 1 1 1/1 2/3 2 1 1 1 1/1 1/5 

00 1 1 1 1/1 1 1 1 2/5 9/9 3/2 0/3 1/0 1/9 

02 1/1 1 1 1 1 1 1 2/5 1/1 1/0 1 1 1/5 

03 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1/5 

اسالت. در   پیالر  یفرد( 2) ةگویی  جوان و در  متوفّیفرد  (0) ةگویدر  ،(3)جدول  براساس 

کاله بالار عالاطفی بیشالتری      بودن در غالم(  )شری (9) و اندوه( و تأسّو)ابراز  (4)کل راهبردهای 

 (1))دعالا بالرای بازمانالدگان( و     (2)که راهبرد اند؛ درحالیکار رفتهدرمورد جوانان به دارند، بیشتر

ایال   انالد.  کار رفتهبه تند، بیشتر در مورد افراد پیرکه بیشتر به بازماندگان مرتب  هس (کردناستدالل)

دنیا رفتاله اسالت و مالرگ    اصطال  ناکام از جوان به ،ویای ای  است که ازدید مردمنوعی گمورد به

ا درمالورد فالرد   مّال ا و اندوه برای مرگ جوان بیشتر است؛ تأسّوبنابرای   فاق افتاده است؛او زود اتّ

 و کالرده  اندازۀ کافی در ای  دنیا زنالدگی اصطال  به کام خود رسیده و بهبه متوفّی ،نظر مردم، بهپیر

جمالالت اسالتداللی    باید از دنیالا بالرود؛ بنالابرای     عطببهباال  اکنون در س ّت برده است و از آن لذّ

ی بازمانالدگان ماننالد   و دعالا بالرا   «جالای ابالدی خالود( جالا گرفالت     راحت شد و رفت )در »مانند 

 دهد.را نشان می هاای  تفاوت (9)جدول روند. کار میبیشتر به «هایش خوشحال باشند هبچّ»

 جوان یا پیر متوفّی درصد استفاده از راهبردها دربارة (.7)جدول 

 03 02 00 01 3 1 9 3 1 4 3 2 0 راهبرد

وضعیت 

 سنّی

 1 1/1 1 1 1/0 1 0/03 4/1 1/00 9/09 1/3 3/3 9/39 جوان

 1 1 1 1 3/2 3/02 1/1 1 3/3 1/1 1/1 31 1/31 پیر
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هالا چنالدان چشالمگیر    تفاوت ،ترتیب مرد و زن استبه متوفّیکه فرد  (4)و  (3) هایگویهدر  

 متالوفّی با اختالف نالاچیا بیشالتر در مالورد زن    (، از خداوند طلب آمرزش) (0) نیستند. راهبردهای

بیشتر درمالورد مالرد    (متوفّی)ستایش  (1)و اندوه( و  تأسّو)ابراز  (4) ا راهبردامّ ؛کار رفته است به

اندازۀ س  و رفتالار و انسالانیت او در   به متوفّیجنسیت که دهد ها نشان میای  یافته اند.کار رفتهبه

 دهد.را نشان می هاای  تفاوت (1)جدول  ر نیست.انتخا  نور راهبرد تسلیت مؤثّ

 مرد و زن متوفّیمورد کاررفته درای بهدرصد راهبرده (.8)جدول 

 03 02 00 01 3 1 9 3 1 4 3 2 0 راهبرد

 جنسیت
 1 1 1/1 1 0/3 1/1 4/1 1 9/09 2/3 1/0 4/01 11 مرد

 1 1 1 1 9/9 1 4/1 1 9/9 3/2 1/3 3/04 9/19 زن

کننالد،   ا خویشاوند نادی  و دور توصیو میر متوفّیترتیب فرد که به (1)و  (0) هایگویهدر  

بیالان مسالتقیم   ) (3)( و بالرای بازمانالدگان   ادعال ) (2))طلب آمالرزش از خداونالد(،    (0) ردهایراهب

 ،خویشالاوند نادیال  اسالت    متالوفّی فالرد   ا وقتیامّاند؛ کار رفتهبیشتر با خویشاوند دور به( تسلیت

 (9))ابالالراز همالالدردی( و  (3)(، متالالوفّی)سالالتایش  (1)و انالالدوه(،  تأسّالالو)ابالالراز  (1)راهبردهالالای 

هنگالام فالوت    طبالع بهن است که افراد اند. دلیل ای  تفاوت آکار رفتهغم( بیشتر به بودن در )شری 

 دهد.را نشان می هاای  تفاوت (3)دهند. جدول مینادیکان احساس همدردی بیشتری نشان 

 خویشاوند نزدیک و دور متوفّیمورد ردها دردرصد استفاده از راهب (.3)جدول 

 03 02 00 01 3 1 9 3 1 4 3 2 0 راهبرد

 خویشاوند
 1 1/1 1 1 1/0 1 0/03 4/1 1/00 9/09 1/3 3/3 9/39 نزدیک

 1 1 1 1 1/00 1 9/9 1 1/0 1 3/2 0/03 1/33 دور

کننالد،  فقیالر توصالیو مالی    را فالردی ثروتنمنالد و   متالوفّی ترتیب که به (9)و  (3) هایگویهدر  

 متالوفّی  گالاه یدادن باله جا دیام) (01)ستقیم تسلیت( و )بیان م (3)(، متوفّیتایش )س (1)راهبردهای 

)طلالب آمالرزش    (0) ا راهبردهایاند، امّکار رفته( بیشتر درمورد فرد فقیر بهاز مرگ پس اتیدر ح

ثروتمنالد   متوفّیکردن( بیشتر در مورد فرد )استدالل (1)محور( و آینده جمالت) (3) از خداوند(،

ن اسالت کاله   آگالر  ای  نتالایج بیالان   اند.نشان داده شده (01)جدول  ها درای  تفاوت اند.کار رفتهبه

مردم در مورد نحوۀ کسب ثالروت  دهد که عبارتی ای  نشان میثروتمند نیازمند آمرزش است و به

رای خطالای او از خالدا طلالب    بال  ،شناسی افراد ثروتمند تردید دارند و با بیان ایال  جمالالت  و حق

گالر ایال    ، بیان«ای  راه همة ماست»محور مانند جمالت آینده کنند؛ همچنی  استفاده ازآمرزش می
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بیهالوده اسالت    ،اندوزی کندبیشتر به دنیا حریص باشد و ثروت است که انسان هرچه مردم دیدگاه

 و عاقبت باید از دنیا برود.

 مند و فقیرثروت متوفّیمورد فرد درصد استفاده از راهبردها در (.25)جدول 

 03 02 00 01 3 1 9 3 1 4 3 2 0 راهبرد

 ثروت
 1 1 1 1/1 1 1/00 0/3 1 9/9 3/4 2/3 2/3 1/11 ثروتمند

 1 1 1 2/3 3/4 1/1 3/2 1/1 3/22 3/3 1/0 1/3 1/11 فقیر

 ،کنالد خوار توصیو مالی ترتیب فردی نیکوکار و ناولرا به متوفّیکه  (01)و  (9) هایگویهدر  

نظالر  کالار رفتاله اسالت کاله باله     خوار بهرای فرد ناول( بیشتر بطلب آمرزش از خداوند) (0)راهبرد 

و  صالمیمانه  یالا طلالب آمالرزش    و انالدوه  تأسّالو ای دارد و بیشتر جنبة کلیشاله  جملهرسد ای   می

( بیشالتر  متالوفّی )سالتایش   (1) ( وو اندوه تأسّوابراز ) (4)که راهبردهای حالیدر نیست؛ خالصانه

 د کاله مالردم بالرای کسالی کاله در حالقّ      ندها نشان میهای  تفاوتاند. کار رفتهبرای فرد نیکوکار به

تصالویر  هالا را باله  ایال  تفالاوت   (00)ارزش باالیی قائل هستند. جالدول   ،بوده است یدیگران خوب

 کشد. می

 خوارنیکوکار و ربا متوفّیمورد درصد استفاده از راهبردها در (.22)جدول 

 03 02 00 01 3 1 9 3 1 4 3 2 0 راهبرد

 شهرت
 1 1 1 2/3 3/4 1/1 3/2 1/1 3/22 3/3 1/0 1/3 1/11 نیکوکار

 1 1 0/3 1 1/3 3/2 1/1 1 1 1 0/3 0/3 1/10 خوار نزول

شالده  توصالیو   و مقبالول  محترم ،رفتارخوش متوفّیها در آنکه  (9)تا  (0) هایگویهر آخر، در د

شالکل   ، نتایج بهرفتار و نامقبول استفردی بد متوفّیکه  (03)تا  (1) هایگویهمقایسه با  راست، د

 زیر است:

آرامالش رو    یبه انجام کار خو  برا هیتوص) (00))طلب آمرزش از خداوند( و  (0)های راهبرد

رسالد ایال  راهبردهالا از اعتقالادات دینالی      نظر مالی اند؛ بهکار رفته( بیشتر برای فرد بدرفتار بهمتوفّی

بسالیار نیازمنالد آمالرزش و     یمتالوفّ  کنالد کاله  طور تلویحی بیان میهگیرند و باسالمی سرچشمه می

شالاید بالار    تالا شالود  ام  کارهای نی  بالرای او توصالیه مالی   خداوند است و به انج بخشش ازسوی

 (1)، و انالدوه(  تأسّو)ابراز  (4))دعا برای بازماندگان(،  (2)مقابل، راهبرد در را کم کند. گناهانش

انالد کاله   هکالار رفتال  رفتار باله خوش متوفّیبیشتر برای بودن در غم( )شری  (9)و  (متوفّی)ستایش 
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بالرای  را در بهشالت   شایسالته طور ضمنی آرزوی جایی هو ب استناشی از اعتقادات دینی اسالمی 

یت او یالا شخصال   ؛و اندوهگی  هستند تأسّوواقع مدردادن چنی  فردی برای ازدست ؛دارند متوفّی

 دانند.رفت  او شری  میکنند و خود را در غم ازدسترا تحسی  می

 رفتار و بدرفتارخوش متوفّیمورد ن و درصد استفاده از راهبردها درمیانگی (.21) جدول

 03 02 00 01 3 1 9 3 1 4 3 2 0 راهبرد

 رفتار
 1 0/1 0/1 0 3/4 3/3 4/1 1/1 9/01 1/2 3/3 1/02 10 رفتار خوش

 2/1 1/1 3/3 2/1 1/2 4/3 1/1 2/1 1 3/2 1/2 4 3/99 بدرفتار

طلالب آمالرزش از   » (0) پالنج راهبالرد   یاده راهبالرد تساللیت شناسالایی شالد.    سال  ،در ای  مطالعه 

)اولشالتای  و کالوه ،    «محالور جمالت آینالده » (3)(، 2100اللهی و اسالمی راسخ، )لطو« خداوند

ابالالراز » (4)(، 0331و مالالرادی مقالالدم،  0313)اولشالالتای  و کالالوه ،  «ابالالراز همالالدردی» (3)(، 0313

و  2103)مالراد،   «متالوفّی سالتایش  » (1)و  (0331دی مقالدم،  و مالرا  2100ارینا، )ف «و اندوه تأسّو

 .وجود داشت( در مطالعات پیشی  0331مرادی مقدم، 

بنالدی  دسالته  در ومجمور پنج راهبرد تسلیت را شناسایی کردند ( در0313اولشتای  و کوه  ) 

هالا  آنر از باورهای دینی و مذهبی جالایی ندارنالد. درمقابالل    یا جمالت متأثّ ها جمالت معنویآن

آمالده در  دسالت بندی بهاند که در دستهفی کردهرا معرّ «پیشنهاد کم »و  «پذیرش مرگ»های مقوله

رسالد در  مالی نظالر  ( جالایی ندارنالد و باله   0331دی مقالدم ) بندی مرانوشتار پیش رو و نیا در دسته

 های ایرانی کاربرد تسلیت نداشته باشند.فرهن 

 انیال ( ب0کالرد: )  تقسیم به شش مقولهرا  یان فارسدر زب تیتسل جمالت (0331مقدم ) یمراد 

( 3و ) ؛ی( همالدرد 1( دعالوت باله آرامالش؛ )   4احسالاس؛ )  انیال ( ب3) ت؛ی( عر  تسالل 2؛ )تأسّو

موجالود   پژوهش حاضالر شده در بندی ارائهدر دسته (1)و  (2)، (0)های شماره .یمعنو یها ملهج

هالای دیگالر قالرار    در دسالته یش رو نوشالتار پال  در  (3)و  (4)، (3)هستند. سه مقولة دیگالر، یعنالی   

یال  از مطالعالات   کند که در هیچفی میهای دیگری را معرّاند. مطالعة حاضر همچنی  مقوله گرفته

از کارهالایی کاله بایالد انجالام      تأسّالو »، «کردناستدالل»ل مقولة امن ؛ برایشوندمشاهده نمی پیشی 

شالدۀ قبلالی قالرار    هالای ارائاله  مقولاله  در زیالر  «کردن از چگالونگی فالوت  پرسش»و  «شد و نشد می

 گیرند.   نمی

 پالژوهش  نگارنالدگان ، «جمالالت معنالوی  »(، یعنالی  0331 ،مالرادی مقالدم  ( )3)در مورد مقولة  
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هالا  بنالدی آن بالرای دسالته  یادشالده  ند و عنوان دارر فراوانی ند که جمالت معنوی تنوّدحاضر معتق

هالا  بنالدی آن ی دیگری برای دسالته هامقوله نوشتار پیش روبنابرای ، در  ؛رسدنظر میی بهبسیار کلّ

امیالددادن  »و  «دعا برای بازمانالدگان »، «طلب آمرزش از خداوند»های عنوان مقولهبااند و کار رفته به

 اند.فی شدهمعرّ «در حیات پس از مرگ متوفّیبه جایگاه 

 گیرینتیجه

گی چگالون  وبررسی کنش گفتالاری تساللیت در گالویش کالردی ایالمالی       پژوهش حاضرهدف از 

هالای  ی مختلو، با سطح تحصیالت متفالاوت و دارای شالغل  های سنّمردان و زنان در رده ستفادۀا

و نقالش   باورهالای مالذهبی تالأثیر چشالمگیر    که نتایج نشان داد . بودتسلیت  از راهبردهایمتفاوت 

ر از مالذهب یالا جمالالت بالا     ای در انتخا  نور راهبرد تسلیت دارند و جمالالت متالأثّ  کنندهتعیی 

طلالب  »منالال راهبالرد    رایدهنالد. بال  ی قسمت عمدۀ جمالت تسلیت را تشکیل مالی دین سرچشمة

بیشتری  فراوانی را درمیان راهبردهای بیان تسلیت در گویش کالردی ایالمالی    «آمرزش از خداوند

 داشت.

که نمایانگر دعا برای بخشش و رحمت خداونالد بالرای    جمالتیدر جامعة اسالمی استفاده از  

اسالتفاده از   مسلمان هستند نیا تمام مردم آن کمابیشیج است. در ایالم که بسیار را ،هستند متوفّی

بالرای برسالی    ه بسالیار رایالج اسالت.   گرفته از تعلیمات دینی در زندگی روزمالرّ سرچشمه جمالت

ها در استفاده از راهبردهای تسلیت در میان افراد بالا جنسالیت، سال ، سالطح تحصالیالت و      تفاوت

فالرد   انجام شد. نتایج نشان داد که جنست، س  و شالغل  رسونپیدو های خیشغل متفاوت آزمون

ا سطح تحصیالت بالر آن تالأثیر   امّ ؛بر انتخا  راهبرد تسلیت ندارد چشمگیری تأثیر گویندهتسلیت

گویش کالردی ایالمالی بیشالتر از     تسلیت در جمالترسد که کیفیت نظر می، به؛ افرون بر ای دارد

 پذیرد. اطب تسلیت یا بازماندگان، تأثیر میمخ هایو نه ویژگی متوفّیهای ویژگی

توان مسالتقل از محالی    ها را نمیند که زبانمهم هستهای گفتاری از ای  لحاظ مطالعات کنش 

  بالر واژگالان و     بر ی  زبان تنها به معنی دانست  و تسلّها مطالعه کرد. تسلّو فرهن  خاص آن

ایالت آدا  معاشالرت و   عیال  گفتگالو و ر  دستور زبان آن نیست، بلکه دانست  نحوۀ شالرکت در  

تالر  اندازۀ دانست  واژگان و دستور زبان مهم و شاید مهماد  مانند گویشوران بومی آن زبان نیا به

اند تا هنجارهالای فرهنگالی در   های مختلو مطالعه شدهدر فرهن  های گفتاریکنش از آن است.

شالوند. اگرچاله    آموختهها بی  زبانهای  ها و شباهتهای مختلو شناخته شوند و تفاوتفرهن 
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و  هالایی ماننالد درخواسالت   نیاز باله کالنش گفتالاری تساللیت ممکال  اسالت در مقایساله بالا کالنش         

هالم  مایی مال ر اجتا برای برقراری ارتباط مؤثّامّ ،ه کمتر پیش بیایدخواهی، در زندگی روزمرّ معذرت

امالری ضالروری   های مختلو های مناسب عر  تسلیت در فرهن بنابرای ، بررسی روش ؛است

هالا  فرهنال  ها و خردهو گامی درزمینة شناخت فرهنگی و کم  به شناسایی هرچه بیشتر فرهن 

- از دیالد فرهنگالی  ی به هدف شناساندن فرهن  کردی طور کلّحاضر به پژوهشبنابرای ،  است؛

در گویش کردی ایالمی انجالام   گفت فی راهبردهای تسلیتهدف معرّ اطور جائی بو بهعی اجتما

 د.ش

بر روی گویش کردی ایالمی صورت گرفت. مطالعالات بیشالتری مالورد نیالاز      نوشتار پیش رو 

هالا و  در فرهنال   گفالت  فرهنگالی تساللیت  زبالانی و بالی   هالای بالی   هالا و تفالاوت  است تا شالباهت 

انالدازۀ نمونالة    ،افاون بر ایال   ؛های داخل کشور و نیا کشورهای دیگر را بررسی کند فرهن  خرده

 ؛وجالود آورد های ای  مطالعه بههایی را درمورد تعمیم یافتهپرسشرانی و ممک  است نگ پژوهش

هالا اسالتفاده شالد و    تکمیل گفتمان برای گردآوری داده آزمونازآنجاکه در ای  مطالعه از همچنی ، 

باشد، مطالعات دیگری با بیش از یال    تأثیر داشتهشده آوریهای جمعهت دادر کیفیّبممک  است 

ممکال   یا مشاهدۀ مسالتقیم   همراه با ی  مصاحبهتکمیل گفتمان  آزموننظیر  ،ادهوری دآاباار گرد

 دست آورد.تری بهاست نتایج دقیق
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