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چکیده
دعوتنامهه ها بهه عنههوان یانههری زبههانی دادهای جامع شههنایتی موبههوه شههاه و شای ههی
بههرای ارتطهها میههان یایههاههای اجتمههاعی تل ههی میگههردد و بهها بررسههی دعوتنام ه های ی ه
م طع زمهانی یهام میتهوان به گمتمانیهای لااه از یایهاههای اجتمهاعی نن م طهع یهی
برد .ایه یههوهت تططی هی که بها تریه بهر تولیه یانهر و تولیه انت هادی گمتمهان ان هام
گرفتهه اسهه مههیکوشهها سههایتار دعوتنامهه جشهه ازدوا را کهه بهه زبانیههای عربههی و
فارسههی نوشههت شههاه اسهه بررسههی کنهها و ن ههت ارزشههیای اجتمههاعی و فرهنگههی را در
شههر دادن نن مههورد بررسههی قههرار دههها .نشههنایی بهها رویرردهههای اجتمههاعی دو فرهنهه
متمههاوت بررسههی تههوایر عوامهه اجتمههاعی و فرهنگههی بههر دعوتنامهه ها م ایبهه سههایتار
دعوتنام ه ها و تطیههی تههوایر یایههاههای اجتمههاعی بههر یایههاههای زبههانی از میمتههری اهههااف
ای یهوهت اسه  .از نن ها که ایه یههوهت به بررسهی رویرردههای اجتمهاعی دو کشهور
یردایت ه و سههطا شههنای از فرهنگیههای متمههاوت را اف ه ایت میدههها وههروری ب ه ن ههر
میرسا .نتایج تو یه نشهان میدهها اهمیه دادن به تنهوت مهت و شهر دعوتنامه جشه

139

ازدوا در ایههران نبههط بهه عههرا برجبههت تر و ال ههاه اکتبههابی در عههرا از اهمیهه و
جایگههاه بیشههتری بریههوردار اس ه  .م ول ه های مههذهو و مردسههادری در سههایتار دعوتنام ه
جشه ازدوا در دو فرهنه ن شههی اساسههی دارد بهها ایه تمههاوت که ن ههت ایه دو م وله
در دعوتنام جش ازدوا کشورهای عربی از ایران یررنگتر اس .
واژههااای کلیاادی دعوتنامهه جشهه ازدوا فرهنهه ازدوا در ایههران و عههرا گمتمههان
مراسم ازدوا ن ت زبان در فرهن
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 .1مقدمه
ایهه یهههوهت لاوههر بههر اسههال ن ریهه تولیهه گمتمههان انت ههادی (فههرک،ف 1995؛
ونههاای 1993؛ وداک  )1997و تولیهه یانههر برگرفتهه از الگههوی (سههوال 1990؛ بیایتهها
 )1993به ت یه و تولیه الگوههها و م له هههای تشهری دهنههار یانهر دعوتنامه های
جش ازدوا ایهران و عهرا مییهردازد .دعوتنامه نهوعی مهت دوسهتان اسه (میلهر
 )215 :1984کههه در نن از دیگهههران بهههرای شهههرک در مراسهههم عههه ا عروسهههی و ...
دعههوت به عمه مینیهها که میتواننهها شههر شههماهی یهها کتطههی به یههود بگیههرد .از
دعوتنام ها ب عنوان متون روزمهره یهاد میشهود؛ زیهرا دربهاره ریهاادهای مربهو به
زناگی روزمهرر افهراد همنهون عروسهی تولها مهر .و  ...ا ،ترسهانی میکنها (ال
علههی :2006م .)691-714کههارت عروسههی نههوعی دعوتنام ه اس ه بهها یانههر شههنایت
یطههر
شههاه در سراسههر جیههان کهه از ییونهها زوجههی در زمههان و مرههان مشهه
میدههها (ال علههی  :2006م .)691-714ایهه دعوتنامهه ها در میههان «متنیههای دوسههتان »
از یانههر م واههی بریههوردار اسهه و یواننههاه از ریهه کلمههاتی ماننهها جشهه
ازدوا عههرول و دامههاد زمههان و موهه برگهه اری مراسههم میتوانهها نن را تمییهه
دها .ایه یههوهت به ایه دلیه اهمیه دارد که تهاکنون تو ی هی تططی هی دربهاره
دعوتنامه های جشه ازدوا در زبههان فارسههی و عربههی ان ههام نشههاه اسه  .از سههوی
دیگر جبت و در ایه بهاره مها را به سهم تماوتیهای عنااهر فرهنگهی و اجتمهاعی
مههه ار در سهههایتار و مهههت دعوتنامههه های جشههه ازدوا میکشهههانا و میتوانههها
کنهها .ب ه هههر لههال
شههطاهتیا و تماوتیههای فرهن ه گویشههوران دو زبههان را مش ه
«مطالعهه الگوهههای رفتههار ه گمتههاری در زبانیههای م تلهه یایهه اساسههی بههرای
مطالعههات فههرا زبههانی اسهه و در ت،شههیایی کهه در عراهه روابهه بینههافرهنگی

بررسی و تحلیل دعوتنامه جشن ازدواج در بافت فرهنگی ایران و عراق
ببههیار مناسههطی باشهها (.)21 :1981 wolfson

اههورت میگیههرد میتوانهها کمهه
ااههلیتری دغاغ ه نگارنههاگان در ای ه تو ی ه شههطاهتیا و تماوتیههای ای ه کارتیههای
دعههوت اس ه  .از رهگههذر ای ه تو ی ه تططی ههی میتههوان ب ه شههطاهتیا و تماوتیهها در
سههایتارهای کارتیههای دعههوت نههوت زبههان و نیه ن ههت عوامه فرهنگههی و اجتمههاعی
م تل توایرگذار بر ننیا یی برد.
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 .2پیشینة پژوهش
تاری ن دعوتنام ها ببی ودنی اس ؛ ولی ب ور کلی تو ی ات اناکی در لیط
دعوتنام جش ازدوا اورت گرفت اس  .یری از ای یهوهشیا ک ب مطالع ای
نوت از دعوتنام ها ایت ام دارد ب تولی یانر و تولی ن ا گمتمان مییردازد .نتایج
تولی ن ا گمتمان نشان می دها ک چگون یایار مردسادری و ویهگییای مذهطی بر
انت اه اج ای مت و لتی گ ینت لغات و وایگان توایرگذار اس  .در ایران دو م ال
دعوتنام عروسی را از دو دیاگاه متماوت بررسی کرده اس  .در م ال ای تو عنوان "
" Exploring the variability dynamics of wedding invitation discourse in Iran
اار علیروا میرزایی و زهره اسماعیلی ک در سال  2013در شماره  55نشری " Journal
 "of Pragmaticsچاپ شاه اس نگارناگان قواعا عمومی اولی در دعوتنام عروسی
ایران را شناسایی کردنا .ای مطالع گمتمان و تنوت اجتماعی متون دعوتنام عروسی را
ک از  150زو در جنوه غربی شمال غربی و مرک ایران جمعنوری شاه بررسی
کرده سپس ب تولی انت ادی گمتمان یردایت اس و ااطات میکنا ک در کنار مذهو
دیگر عوام نوظیور فرهنگی ه اجتماعی همنون نموزش فمنیبم و ارزشیای فرهنگی
اجتماعی چون قومی تو ی،ت ووعی اجتماعی و اقت ادی لرف و س بر
اولوی زوجیای جوان در گ ینت شالودهها و ویهگییای دعوتنام جش ازدوا توایر
میگذارد؛ گمتمان مارن را تو توایر قرار میدها و زوجیای مارن انوات گمتمان
استادلی را برای برنورده کردن تمای یود ای اد کردهانا ک تو توایر یایاههای
نوظیور اجتماعی اس  ( Mirzaei, A. &Eslami,2013) .مریم شری و لط اهلل
یارمومای در سال  2013در نشری  SAGE Openدر م ال ای تو عنوان " On the
 "Persian Wedding Invitation Genreبا ب کارگیری تولی یانر و با توج ب الگوی
تولی یانر سول  70نمون از کارت عروسی را از لواظ اج ا ب شیای اجطاری و
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ایتیاری و ترتیو بررسی کردنا و نشان دادنا ک چگون یانر کارت عروسی با توج ب
ویهگییای زبانشنایی کلی نن ب وجود مینیا و چرا متون ای دعوتنام ها ب ای شیور
یام در فارسی سازماناهی شاه اس  .نگارناگان بای نتی رسیانا ک ج ئیات
کارت عروسی ایرانیان در اعت ادات مذهطی ارزشیای فرهنگی و هن ارهای اجتماعی
جامع ایرانی ریش دارد .ننان قبم هایی را برای یانر کارت عروسی ییشنیاد میکننا
ک عطارت اس از :نغاز کردن با نام یاا؛ نام عرول و داماد؛ مت دعوتنام ؛ نام می بان
عروسی؛ تاریخ زمان نوت یذیرش و نشانی ( .)Sharif, M & Yarmohammadi,1-9
موما نیار العلی در زمین بررسی دعوتنام جش ازدوا در زبان عربی در سال
( ) 2006ب بررسی گمتمان شنایتی کارتیای عروسی در اردن یردایت و با بررسی
کارتیای عروسی منا م تل اردن نشان داده ک عوام فرهنگی ه اجتماعی در
عنوان " A
شر دهی مت کارت عروسی م ار اس  .تو ی دیگری تو
 "Sociopragmatic Analysis of Invitations in English and Jordanian Arabicک
در سال  1996توس االا ان ام شاه ب تولی جامع شناسان ه کاربردشناسان
سایتارهای دعوتیای شماهی در میان انگلیبیزبانان مریرایی و عرهزبانان اردنی
یردایت اس و تماوتیا و شطاهتیای دو فرهن در لیط دعوتیای شماهی را روش
میسازد .االا نتی میگیرد ک ب دلی واببتگیهای مذهطی جامع اردن و نرمهای
اجتماعی ه فرهنگی م تل میان دو جامع دعوتکنناگان ممر اس از فرمیای
یام یا عناار زبانی ویهه هنگام دعوت از دیگران استماده کننا و الگوهای
دعوتنام های عربی ب دلی ویهگییای مذهطی و بریی هن ارهای فرهنگی – اجتماعی
یام در جوامع عربی از دیگر زبانیا متماوت اس )(salih,1996:30-113؛ اما مطالع
وی فاقا چارچوه تولیلی برای انوات دعوتیا اس و نگارناه از تماوت گون های
م تل دعوت و اهااف گوناگونشان غاف شاه اس ؛ چراک دعوت انوات م تلمی
دارد؛ ماننا دعوت ب مییمانی عروسی الا و نشتی قطای جلب و ان م  .اگرچ در
ک هم ن نیا هافشان تعام اس هر کاام با توج ب موقعی زمین رواب لضار و
شرک کنناگان و نوت گمتمان ن ت تعاملی یاای دارنا .با توج ب تو ی اتی ک
تاکنون اورت گرفت جبت ویی در زمین ت ی و تولی الگوهای موجود در
دعوتنام جش ازدوا ایران و عرا و توایر هن ارها و ارزشیای اجتماعی بر ای

بررسی و تحلیل دعوتنامه جشن ازدواج در بافت فرهنگی ایران و عراق

الگوها ان ام نشاه اس .
 .3روش پژوهش
3ا .1روش جمعآوری دادهها
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بههرای ایهه یهههوهت ب ه چای انهه ها و مرانیههای گونههاگون انتشههار دعوتنامهه جشهه
ازدوا مراجعهه و بهها اشهه ام اههالو ت ربهه در ایهه زمینهه م ههالط شهها.
انت اه دعوتنامه جشه ازدوا عربهی بیشهتر به اهورت رنهاوم اهورت گرفته و
بههرای تههومی ای ه کارتیهها عهه،وه بههر اینترن ه ب ه کشههور عههرا مراجع ه و نمون ه
کارتیههای متمههاوتی از  2000تهها  2015مههی،دی از شههیرهای م تلهه جمههعنوری
شهههاه اسههه  .تعهههااد کارتیهههای  2000تههها  )20( 2010مهههورد 2012 )12( 2011
( )20( 2014 )18( 2013 )18و  )20( 2015نمونههه بهههوده اسههه  .بههها تو ی هههات
میههاانی دربههاره ویهگییههای کارتیههای  1960تهها 1980مههی،دی ای ه نتی ه ب ه دس ه
نمها که چههاپ کارتیهها در نن دوره به اهورت لروفنینههی و دسههتی و مههت کارتیهها
از کارتیههای امههروزی ببههیار م ت ههرتر و معمههودر کارتیهها در چنههی سههایتاری بههوده
اس  « :یتشهرف فه،ن باعورلضهرترم لوضهور لمله ع ها قهران ولهاه فه،ن علهی
ف،نه بههااره الواقعه فههی .»...جمههعنوری دعوتنامه جشه ازدوا ایههران از
کریمه
سههالیای وایبههی دهه  50تهها  90اههورت گرفه  .تعههااد کارتیههای بررسههی شههاه در
اوایههر ده ه ین ههاه ( )14نمون ه ده ه ش ه ( )17ده ه همتههاد ( )21ده ه هشههتاد
( )27و دهه نههود ( )36و که کارتیههای بررسههی شههاه ( )115مههورد اسه  .ب شههیای
م تلهه دعوتنامهه جشهه ازدوا ایههران در دههه های م تلهه شههام ایهه مههوارد
اسه  :نههام یههاا نههام عههرول و دامههاد مههت دعههوت شههعر نامیههانوادگی عههرول و
داماد زمان برگ اری مراسم و مران برگ اری نن.
یرسشههی کهه التمههاد در این هها مطههرو مههی شههود دلیهه چرایههی عههام تطههاب
بازههههای زمههانی مربههو بهه نمونهه های جمههعنوری شههاه در دو کشههور اسهه  .در
یاسخ ب ای یرست بایها گمه که نمونه های جمهعنوری شهاه از کشهور عهرا به
دوره بعهها از س ه و اههاام مربههو اس ه  .در عههرا دوره اههاام شههیعیان در ابعههاد
م تل مورد ستم واقع بودنا و همهی سهتمیا باعهی میشها تها ننیها به فرهر ای هاد
تنوت در نوت ای دعوتیها نطاشهنا و به همهان شهیوه سهنتی اکتمها کننها .بعها از لمله
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3ا .2روش تحلیل دادهها
الگههوی ییشههنیادی ایه تو یه بههای اههورت اسه که در ابتههاا به بررسههی دقیه
سههایتار و عوام ه دعوتنام ه جش ه ازدوا ایههران و عههرا یردایت ه شهها .نشههان های
زبانی و ک،می ک در جیه فیهم ایه عوامه به کهار مهیرود موشهرافی و سهپس
با توج به موقعی ههای فرهنگهی ه اجتمهاعی و بها تولیه یانهر و تولیه گمتمهان
دعوتنامه ها به تووههیا چرایههی تولیهها چنههی متنههی از میههان امرانههات نن زبههان بههرای
تولیا انهوات متهون یردایته شها؛ معهانی مهت و زبهان دعوتنامه جشه ازدوا نشهان
داده شا .ش هی ها ویهگییها و موقعی هها و نیادههای کارتیها مهورد تولیه قهرار
گرف ه و ب ه اعمهها معههانی نیمت ه در دب ه دی جمهه،ت و متنیههای دعوتنام ه جش ه
ازدوا یردایت شا.
3ا .3تحلیل ژانر و تحلیل گفتمان

تولیه یانههر لههوزهای اسه که به بررسههی ویهگییههای متمههای کننههار یه زمینه
مطالعههاتی از زمینهه های مطالعههاتی دیگههر مییههردازد .مطالعههات یانههر مههاتیا مههورد
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عههرا ب ه کوی ه ای ه کشههور عربههی بهها توریمیههای گبههتردهای از سههوی قههارتیای
جیانی روب رو شها که الطته ب رگتهری قربهانی ایه توریمیها شهیعیان بودنها و بهی
هههیش شههری ای ه امههر نیه فراههتی بههرای ای ههاد توههول در ن ههام دعههوت به جش ه
ازدوا فههراهم نرههرد .بهها یههرو اههاام از عراهه قههارت زمینهه مناسههطتری بههرای
شیعیان ب وجود نما تا به ایه ترتیهو تغییهرات اجتمهاعی جایهای را ت ربه کننها
که الطته یرهی از عراه های ت لهی ایه تغییهرات را میتهوان در سهامان دعهوت به
جش ازدوا جبهت و کهرد .ایهران بهر یه،ف همبهای غربهی یهود دگردیبهیها را
بیبهه سههال زودتههر ت ربهه کههرد و در دوره بعهها از ان هه،ه در ابعههاد سیاسههی
اجتمهاعی و اقت هادی توهودتی شهگرف را شهاها بهود بهویهه در دوره بعها از جنه
ک ه کشههور نرامههت نبههطی را در عرا ه های م تل ه ت رب ه میکههرد و همههی امههر
باعههی رشهها اسههتماده از کارتیههای عروسههی شهها و دعوتیههای جشهه ازدوا بعهها
متمههاوتی ب ه یههود گرف ه  .یههس در جمعبنههای بایهها گم ه ک ه اووههات اجتمههاعی و
سیاسی در انت اه ای بازه زمانی ن ت میمی داشت اس .

بررسی و تحلیل دعوتنامه جشن ازدواج در بافت فرهنگی ایران و عراق

از یانههر از نن
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ع،ق ه و توج ه یهوهشههگران زیههادی واقههع شههاه و شههایعتری تعری ه
سهول بیاتیها هنههری و رسهطری اسه  .هنههری و رسهطری ( Henry,Roseberry.2001:
 )94یانههر را رویههااد فرهنگههی و بینههافردی اسههتماده از زبههان تعریهه میکننهها .از
دیههاگاه سههول و بیاتیهها ( (1993,Bhatia &1990, Swalesیانههر سههایتار قابهه
شهنایتی اسه که بها ههاف اجتمهاعی نن در ارتطها اسه  .تولیه یانهر یههردایت
ب ه ویهگییههای سههایتار مههت و دیگههر الگوهههایی اس ه ک ه در متنههی یههام (م ه ،
دعوتنامهه عروسههی) و بهها توجهه بهه هههاف ارتطهها ی نن انت ههاه میشههود و ایهه
انت ههاه مبههت یم بهها هههاف ارتطهها ی مههت یهها کهه،م مههرتط اسه  .تولیه یانههر هههم
چنی ب ای مبول مییردازد ک چهرا در یه یانهر والها یه یها چنها نویبهناه از
سههایتار یهها کلمههات یااههی اسههتماده کههرده و لههال اینر ه نویبههناه یهها نویبههناگان
دیگههری در همههان یانههر سههایتار یهها کلمههات دیگههری را برگ یاهانهها؛ نیهها عنااههر
اجتمههاعی در ایه میههان تههوایر داشههت اسه گ توجه تولیلگههر یانههر نیه متوجه هه
م ا ههو و بررسههی کلیشهه های هنههی جامعهه اسهه  .تولیهه گمتمههان رویرههرد
میانرشههت ای گبههتردهای اسهه کهه شههای های گونههاگون علههوم انبههانی را در بههر
میگیههرد ) .)wortham, 2007ای ه ااههط،و بههرای اولههی بههار در سههال  1952توس ه
زلی ه هههریس مطههرو شهها (بیههرام یههور  :1379م  .)8در ای ه روش ف ه بهها عوام ه
درونمتنههی سههروکار نههااریم؛ بلرهه عوامهه برونمتنههی چههون بافتیههای فرهنگههی
اجتمههاعی مههوقعیتی و ..هههم دییهه اسهه (بیههرام یههور  :1379م  .)8ایهه شههای از
زبانشناسی «چگهونگی تطلهور معنها و ییهام والهاهای زبهانی را در ارتطها بها عوامه
درون بههانی و برون بههانی زمین ه اجتمههاعی فرهنگههی و مههوقعیتیم بررسههی میکنهها»
(لطمههی یههور سههاعای  :1372م  .)10در سههالیای اییههر یرههی از جنطهه های مربههو بهه
تولی ه یانههر تولی ه گمتمههان انت ههادی (  )CDAاس ه  .از اههالطن ران بنههام در ای ه
لیط ه میتههوان ب ه فههرک،ف ونههاای و وداک اشههاره کههرد .اگههر تولی ه گمتمههان را
در سطا تواهی بهاانیم «تولیه انت هادی گمتمهان نن را به سهطا تمبهیر و تطیهی
میرسههانا و میگویهها تولیهها و فیههم مههت بهها عوام ه بافتیههای کهه،ن یعنههی تههاریخ
ایههائولویی جامعهه فرهنهه و قههارت رابطهه دارد و «رویرههردی بهه ت یهه و
تولیه زبههان اسه که به دنطههال نشههرارسههازی روابه ینیههان قههارت و فراینههاهای
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ایههائولوییری در زبانشناسههی اسهه » (نقاگهه زاده :1385م )11؛ بهه عطههارتی هههاف
نن فراتههر از شناسههایی و تواههی عوام ه سههازناه و الگوهههای تشههری دهنار یانههر
و معت ا اس که ردّیهای تهاریخ جیهانبینی ارزشهیا عوامه اجتمهاعی فرهنگهی در
جهههای جهههای زبهههان مشهههیود اسههه (امهههامی :1386م  .) 26از دیهههاگاه فهههرک،ف
( ) Fairclough, 2003کههه،م تنیههها مو هههول ادای چنههها کلمههه و یههها بازتهههاه
فراینههاهای اجتمههاعی نیبهه بلرهه بیانکننههاه رابطهه قههارت و ایههائولویی اسهه .
تولی گمتمهان انت هادی اساسها به مبهائلی چهون قهارت و برتهری در معنهای عهام و
یهههام اشهههاره میکنههها و تومیههه قهههارت و ایهههائولویی را در جامعههه نشهههرار
میسههازد .نههورم فههرک،ف (  CDA ) Fairclough, 2003را شههیوه مطالعهه زبههان در
زمین ه قههارت و ایههائولویی میدانهها .ب ه بههاور ونههاای (CDA ) Van Dijk, 1998
ب ه بررسههی ماهی ه قههارت و تههوایر نن بههر رواب ه اجتمههاعی مییههردازد .ب ه اعت ههاد
وداک ( )Wdak,2002بهها تریه بههر  CDAمیتههوان مووههوعاتی چههون روابه کنشههیای
اجتمههاعی گروههههای اجتمههاعی فرهنهه دانشههیا و ادراکههات را بررسههی کههرد.
هرچنهها ای ه دو رویرههرد (تولی ه یانههر و تولی ه گمتمههان) بهها هههم مههرتط اس ه و
همپوشانی دارد مرمه یرهایگر اسه ؛ چهرا که تولیه یانهر به بررسهی عوامه و
عنااههر تشههری دهنار دعوتنامهه ها مییههردازد و تولیهه گمتمههان ن ههت عنااههر
اجتمههاعی میمتههری چههون قههارت ایههائولویی و سههایتارهای اجتمههاعی را بررسههی
میکنهها ک ه در سههای و ییههاایت و تمبههیر دعوتنام ه ها م ه ار اس ه  .بهها تری ه بههر
تولی ه گمتمههان میتههوان جنط ه های فرهنگههی اجتمههاعی و یهها معنههایی نن مههت و یهها
که،م را مهورد مطالعه قهرار داد .تولیلگهران گمتمهان مووهوعات متعهادی را از ایه
دیههاگاه قاب ه بررسههی دانبههت انهها .ون دای ه ( )Van Dijk,2001ای ه روش را ب ه
من هور تولیه مبهائ اجتمهاعی از جمله نابرابرییهای جنبهیتی نههادی ط هاتی
دینهی زبهانی و  ..مناسهو میدانها .در ایه میهان بررسهی تططی هی شهیور نگهارش
دعوتنام ه جش ه ازدوا بهها رویرههرد تولی ه گمتمههان دریههور توج ه اس ه  .از نن هها
ک ه تمههاوت زبههان دعوتنام ه ها در بیههان بریههی ممههاهیم در تمههاوت الگوهههای فرههری
بریاسهت از تمههاوت فرهنگیهها ریشه دارد و « هههر زبههانی ت هویر متمههاوتی از واقعیه
جیههان یههار به دسه میدههها» (بهها نی :1373م  )164و دسههتور زبانیههای م تله

بررسی و تحلیل دعوتنامه جشن ازدواج در بافت فرهنگی ایران و عراق

انایشهههه های یربههههان را بهههها سههههایتارهای متمههههاوت قالوسههههازی میکننهههها»
( (brown,1987بررسههی تططی ههی ای ه یانههر زبههانی در باف ه فرهنگههی ایههران و عههرا
میتوانا ما را ب نتایج سودمنای برسانا.
 .4ساختار دعوتنامه جشن ازدواج ایران و عراق
4ا .1دعوتنامه جشن ازدواج ایران

ب شههیای م تلهه دعوتنامهه جشهه ازدوا ایههران عطههارت اسهه از :نههام یههاا و
عطارتیههای مههذهطی نههام دعوتکننههاه معرفههی عههرول و دامههاد مههت ااههلی ابیههات
شعری و زمان و مران برگ اری مراسم.
4ا1ا .1آغازینة دعوتنامهها

مهت کارتیهای اوایهر دهه  50معمهودر مضهمون دینهی و سهایتاری ادبهی داشه  .در
دهه  70 60و  80بیشههتر کارتیهها م امه ای متنههی یهها شههعری چنهها بیتههی بهها موتههوای
عاشه ان داشه  .در دهه  90مههت دعههوت به مراسههم معمههودر بهها شههعری دو یهها سه
بیتی نغاز میشها که موتهوای نن گهاه عاشه ان و گهاه دینهی و جنطه مهذهطی نن در
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در اوایر ده  50عطارتیهایی چهون «به نهام یهاا»؛ «اهلل اکطهر یمینهی رهطهر مبه ا
سههنگر» و لههایی «النرههاو س هنفتی فم ه رغههو ع ه س هنفتی فلههیس منّههی» در ابتههاای
بهماللف
دعوتنام ها از ببهاما زیهادی بریهوردار بهود .در دهه  60عطارتیهایی چهون «ب م
الهرفلمم الهرفلیم» «بهها توییههاات یااونهها متعههال» «در ظه ّ توجّیههات ولهیّ ع ههر» و
بهرنوا جلیمیهها وجعه بیمههنرمم مههودفرر
نیه مطارکه «...یله لرهمم مه م ِنمبهرمم ِزمواجرهها لت م
ورلممهه ر( »...روم  )21 /و «بهه نههام ییونهها دهنههاه قلطیهها» نمههود بههارزی داشهه  .در
کارتیهای دهه  70بتهاریج تغییراتهی در عطارتیهها اهورت گرفه و بیشهتر از عطههاراتی
چون «به نهام ییونها دهنهار قلطیها» «به نهام یااونها یهال عشه » «به نهام نن که
هبههتی را نفریهها» و «بهها توییههاات یااونهها متعههال» اسههتماده میشههاه اسهه  .ایهه
تغییههرات در دعوتنام ه جش ه ازدوا ده ه  80نی ه ادام ه یاف ه  .نرت ه میههم در ای ه
تغیی هر گههرایت ب ه اسههتماده از عطههارات ادبههی و فارسینویبههی و یهها ترجم ه اههرف
عطارات دینی عربی اس .

اههورت م ههادف بههودن مراسههم عروسههی بهها ایههام وددت ائم ه مع ههومی یهها دیگههر
اعیاد اس،می برجبت تر بود .غالهو ایه ابیهات معمهودر سهایتار ادبهی ف هیا داشه
و گاه نیه کمتهر ابیهاتی به زبانیها و لتهی لی ه های مولهی مهازنی گیلرهی لهری و
کههردی بههی کارتیهها ب ه چشههم مییههورد .م ایب ه و موشههرافی دقی ه مههت کارتیههای
ده ه های اوایههر  50تهها  90نشههان میدههها ک ه در هم ه ده ه ها قبههم دعههوت ب ه
مراسههم جش ه ازدوا شههام مههت یهها اش هعار دو بیتههی و موتههوای ننیهها در ده ه های
 60 50معمههودر سههاده و مههذهطی بههود؛ امهها در دههه های  80 70و بههویهه دههه 90
موتوای ای متنیا بتاریج تغییر یافه و سهایتار ادبهی ه عاشه ان ییهاا کهرد که ایه
یایههاه میتوانهها در ییشههرفتیا و توههودت ادبههی فرهنگههی و اجتمههاعی ایههران ایهه
ده ها ریش داشت باشا.
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بررسههی کارتیههای ایههران نشههان میدههها معمههودر مراسههم عروسههی در سههاعتیای اولی ه
شههو برگهه ار میشههود .در دههه  80ابتههاا سههاع و سههپس تههاریخ شمبههی مراسههم
نوشهت میشهها و بهها اینره سههاع مراسههم بهها زمههان ا ان م ههادف بههود یههس از کههر
زمان جمل ای ماننا "بعها از نمهاز ظیهر یها نمهاز مغهره" ه که گهاهی در کارتیهای
اوایههر دههه ین ههاه و دههه ش هه بهه چشههم مییههورد ه وجههود نههاارد .مرههان
برگه اری مراسههم در اوایههر دهه  50معمههودر در منههازل یهها مبههاجا و در ده ه  60و
 70مران برگ اری مراسهم معمهودر یانه عهرول یها دامهاد یها یرهی از اقهوام ن دیه
بود .در ده  80مران بریهایی مراسهم بتهاریج تغییهر یافه و در کارتیها نشهانی تهادر
مشاهاه میشود هرچنها مراسهم در منهازل نیه به فراوانهی بریها میشها در دهه 90
بریایی مراسم در تادرهها روا بیشهتری یافه و کمتهر در منهازل برگه ار میشها که
عله روی نوردن مهردم به بریهایی مراسههم در تادرهها را میتهوان توه تههوایر نداه
و رسهههوم ت مههه گرایی و رفهههاه لطی ننیههها گبهههترش یایهههاه نیارتماننشهههینی
ییشرفتیای فرهنگی و اجتماعی غرهگرایی و  ...دانب .
4ا .2دعوتنامه جشن ازدواج عراق

ب شیای م تله

دعوتناماه جشان ازدواج عهرا عطهارت اسه

از :نغازینه دینهی
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4ا1ا .3زمان و مکان برگزاری مراسم

بررسی و تحلیل دعوتنامه جشن ازدواج در بافت فرهنگی ایران و عراق

معرفی می بهان معرفهی عهرول و دامهاد مهت ااهلی ابیهات شهعری زمهان و مرهان
برگ اری مراسم.
4ا2ا .1آغازینة دعوتنامهها

4ا2ا .2معرفی میزبان (دعوتکننده)
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کر نام کام یاران زوجیها یهس از نهام یهاا و قطه از اسهم دامهاد به ایه معناسه
ک ننیها می بهان مراسهم عروسهی و مبهئول دعوتنها .در کارتیهای  2000تها  2010نهام
دعوتکنناه در عطارتیایی ماننها یتشهرف فه،ن (ف،نهی مشهرف میشهود) یها عطهارت
"تتشههرف عائله فهه،ن" بههوده اسه و معمههودر یه کههر نههام یههاا در میشهها .در
کارتیههای سههال  2011مههی،دی نههام یههار دامههاد در عطههاراتی ماننهها یتشههرفان بههاعوترم
لوضههور لمهه زفههاف ولههاهما وجههود داشهه  .در  2012و  2013مههی،دی نههام
دعوتکننهاه در عطارتیههایی ماننهها تتشههرف عائله فه،ن و یهها یتشههرفان فهه،ن در نغههاز
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بههماللف
در نغههاز کارتیههای  2000تهها  2010مههی،دی معمههودر عطارتیههای دینههی «ب م
الرفلمم الرفلیم» و لایی «النرهاو سهنفتی فمه رغهو عه سهنفتی فلهیس منّهی» در
میشاه اسه  .کارتیهای سهال  2011مهی،دی معمهودر بها نیه مطارکه «ومه م نیاته ِنم
بههرنوا جلیمیهها ( »...روم )21 /بههاون کههر نههام
یلهه لرههمم مهه م ِنمبههرمم ِزمواجرهها لت م
یااونا نغاز شاه اس  .بررسهییا نشهان میدهها که کهر ایه نیه مطارکه بیشهتر از
کههر نههام یااونهها در ابتههاای کارتیهها رایههج بههوده اس ه  .در سههالیای  2012و 2013
معمههودر کارتیهها بهها عطههارت "ببههم تعالی" و سههپس نیهه مطارکهه «و مهه م نیاتهه »...
(روم )21 /نغههاز میشههاه ک ه ای ه شههیوه در بیشههتر کارتیههای ای ه دوره روا داشههت
اسهه  .علهه قههرار گههرفت نههام یااونهها یهها لههایی ییههامطر در ابتههاای کههارت را
میتوان نشان از اهمیّ دادن مردم عهرا نبهط به مطهانی دیه دانبه  .گهاهی نیه
مت دعوت از نهام یااونها و لهایی یهالی اسه و دلیه ایه امهر میتوانها لمه
جنط قااس اسهامی متطهرک و الادیهی و نیهات باشها .نتی ه اینره شهروت مهت در
سالیای  2000تا  2013با نام یاا یها نیه یها لهایی در بیشهتر کارتیهای عهرا بهوده
اس ه ؛ امهها در کارتیههای سههال  2014و  2015ابیههات شههعری بهها مضههمون عاش ه ان در
مت نمود و بباما بیشتری دارد.
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4ا2ا  .3متن دعوتنامهها

مههت دعههوت ب ه عنههوان یرههی از ب شههیای ااههلی کههارت عروسههی معمههودر شههام
جمهه،ت کوتههاهی بههود ک ه موتههوای نن دعههوت از مییمانههان ب ه گون ه ای م دبان ه و
ادبههی بههوده اسهه  .در کارتیههای  2000تهها  2010یههس از نههام کامهه دعوتکننههاه
نوت مراسهم که ع ها قهران (جشه ع ها) یها لمله زفهاف (جشه عروسهی) بهود
در میشهها .در نمون ه های  2012و  2013مههت دعههوت کمتههر بهها ابیههات شههعری در
مضونیای معمهودر عاشه ان و متناسهو نن مراسهم نغهاز میگشه  .در مهت کارتیهای
 2014و  2015عطههارت "یتشههرف فهه،ن بههاعوترم لوضههور لملهه زفههاف  -ع هها
قههران فهه،ن" و گههاهی عطههارت "یتشههرف فهه،ن بههاعوترم لوضههور "...و گههاه
"یتشرف ف،ن باعوترم لوضهور مودبه الغهاا و له بمناسهط زفهاف فه،ن" وجهود
داشت اسه  .نتی ه اینره ب شهیای گونهاگون کهارت در سهالیای م تله متمهاوت
بههوده و ترتیههو یااههی در نن نطههوده اسه و در هههر یه از ب شههیای کههارت ماننهها
نههوت مراسههم و زمههان نن یهها نههوت یههذیرایی ت ههام و تههویر هب ه و ای ه ویهگههی در
کارتیای سالیای  2014و  2015بیشتر ب چشم مییورد.
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مههت دعههوت بیشههتر کارتیهها و گههاهی نیه نههام دعوتکننههاه بهها ال ههابی ماننهها دکتههور
مینههال سههیا و ...همههراه بههوده اسهه  .در نمونهه های  2014نههام دعوتکننههاه در
قالههو عطههارتی چههون یتشههرف فهه،ن ک ه م ههود از فهه،ن یههار دامههاد اس ه در
میشهها .در کارتیههایی تههاریخ بریههایی مراسههم بههر ب یهه مههوارد م ههام شههاه و شههیوه
اههورت گرفت ه
دعههوت ب ه مراسههم از زبههان دعوتکننههاه بهها وههمیر سههوم ش ه
اس ه  .در کارتیههای  2015مههی،دی گههاهی نههام دعوتکننههاه ک ه یههار دامههاد بههود بهها
عطههارت یتشههرف فهه،ن و گههاهی عطههارت "یههاعوکم لوضههور لمله زفههاف ولههاه" در
ابتههاای کارتیهها در میگشهه  .گههاهی دعوتکننههاه بهه اههورت عطههارت "تتشههرف
عائل ف،ن" و گاه ههم به اهورت م نهی "یتشهرفان یها تتشهرفان" بهوده اسه ؛ زیهرا
دعوتکننههاگان دو نمههر یعنههی یههار دامههاد و عههرول یهها یانوادههههای عههرول و
داماد بودنا .گاه نیه دعوتکننهاه یهار به ر .یهاری دامهاد بهوده و در قالهو عطهارت
"یاعوکم لوضور لمل زفاف لمیاه" در میگش .

بررسی و تحلیل دعوتنامه جشن ازدواج در بافت فرهنگی ایران و عراق

4ا2ا .4معرفی عروس و داماد

در نمونهه های  2000تهها  2010معمههودر نههام دامههاد همههراه بهها ال ههابی ماننهها البههیا
الههاکتور المینههال و ...و بعهها از نن عطههارت "کریم ه البههیا فهه،ن" نوشههت میشهها؛
ولههی نههام عههرول کههر نمیشهها؛ بلر ه نههام یههانوادگی یههار عههرول در کنههار وایر
"کریم " اط میگش ؛ ماننا کریمه البهیا موسهوی .نرته میهم اینره نهام عهرول
و دامههاد و یارانشههان معمههودر بهها ال ههابی ماننهها الههاکتور الههاکتورر المینههال
المیناسه و...؛ که بیههانگر جایگههاه اجتمههاعی ننهان اسه همههراه بههوده اسه  .نتی ه
اینر در هم کارتیای بررسی شهاه در سهالیای متمهاوت کهر نهام دامهاد ال امهی بهود
کهه گههاهی ف هه نههام کوچهه او و گههاهی نههام و نامیههانوادگی وی در میشهها و
معمودر با ال ابی چون دکتهور مینهال اسهتاد سهیا و ...همهراه بهوده اسه ؛ امها نهام
عرول ج در مهوارد ببهیار انهاکی نوشهت نمیشها و معمهودر به اهورت "دوشهی ر
نقای ف،نی" در میگش .
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تههاریخ برگهه اری مراسههم در  2000تهها  2010معمههودر قمههری یهها مههی،دی اسهه  .در
 2011سههاع برگهه اری مراسههم در بریههی از کارتیهها بهه اههورت "بعهها اهه،ر
المغره" بود ک ای امهر میتوانها بیهانگر توجه عراقییها به دیه اسه،م و واجطهات
نن باشهها .بررسههی کارتیههای منهها جنههوبی عههرا نشههان میدههها که معمههودر مرههان
برگهه اری مراسههم در منههازل بههوده؛ ولههی در شههیرهای دیگههر از جملهه بغههااد (
یایت ه عههرا ) معمههودر مراسههم در تادرهههای م واههی برگ ه ار میشههاه اس ه و
دلیهه نن را میتههوان وجههود امنیهه بیشههتر ییشههرفت بههودن ایهه شههیرها تمایهه
مردمانشههان بهه ت مهه گرایی توههودت اجتمههاعی و فرهنگههی و  ...دانبهه  .در
سههالیای  2012و  2013مراسههم غالطهها در سههالنیای م ههوم بههود؛ هرچنهها در
یانهه ها نیهه بریهها میشههاه اسهه  .در کارتیههای  2015و 2014بریههایی مراسههم در
شیرهای مذهطی و جنهوبی عهرا معمهودر در سهالنیای م هوم بهود در لهالی که
ییت از ای در منازل بریا میشاه اس .
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4ا 2ا  .5زمان و مکان برگزاری مراسم
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4ا .3تحلیل دادهها
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ب ههت اول ییههام دعههوت میتوانهها شههرلیای م تلمههی بهه یههود بگیههرد .در غالههو
کارتیههای عروسههی ی ه عطههارت زیطههای ادبههی بهها مووههوت ازدوا در ابتههاای کهه،م
اسهه  .عطارتیههایی را کهه در ابتههاای کارتیههای عروسههی بهه زبههان عربههی نوشههت
میشود میتهوان به سه دسهت ت بهیم کهرد :دسهت اول اسهتماده از یه نیه قرننهی
دربهاره ازدوا یها کهر عطهارتی دعهایی بهرای عهرول و دامهاد .دسهت دوم اسههتماده از
ی عطارت شعری ک در م ایبه بها زبهان فارسهی عربیها بیشهتر به اسهتماده از شهعر
تمای دارنا .سهومی مهورد اسهتماده از عطارتیهای زیطهای ادبهی اسه که بهر یه،ف
زبان فارسی غالطا ت،ش میشود ک به اهورت مبه ع و نهنگهی باشها تها به ایه
ترتیو تا لای ب شهعر ن دیرتهر شهود و رنه و بهوی که،م من هوم را داشهت باشها:
فی یوم مه ايیهام  ...ال مهر یرسه البه،م  ....والن هوم لولیها تنبه الره،م  ...عه
قلطی موطی جمعیما الوو والییام  ...واوه نووهم سیام الشو والغرام ...
در فرهن عربی ب دلیه اهمیتهی که یهار در یهانواده دارد نهام یهار به عنهوان
فردی کهر میشهود که افهراد را به مراسهم ازدوا فهرا مییوانها .ایه امهر نشهانگر
اهمیهه واببههتگی یههانوادگی دامههاد اسهه کهه در مناسههطات اجتمههاعی ن شههی
تعیی کننههاه دارد؛ وههمنا دعههوت از افههراد در اههورتی رسههمی دارد کهه دعههوت از
دامههاد .در واقههع کههر
سههوی یههار دامههاد اههورت گرفته باشهها نه از سههوی شه
نرههردن نههام دامههاد در ابتههاای کههارت عروسههی و در نههام یههار وی لرای ه میکنهها
دامهاد نیبه و اگهر یذیرشهی ههم اهورت گیهرد در لرهم
ک دعوتکنناه شه
دامهاد .ایه واببهتگی یهانوادگی به
الترام گذاشت ب یار دامهاد اسه نه شه
قههاری اهمیه دارد که در یرههی از کارتیههای عروسههی و بهها وجههود فههوت یههار بههاز
هم نام او کر میشود؛ با ایه تمهاوت که در کنهار نهام یهار فهوت کهردر دامهاد وایر
«عائل » کهر مهیگهردد؛ یعنهی اینره یهانوادر مرلهوم ف،نهی شهما را به شهرک در
ایهه مراسههم دعههوت میکننهها .جایگههاه یههانواده و هویهه یههانوادگی دامههاد و
واببههتگی او بهه ایهه م موعهه چنههان میههم و گبههترده اسهه کهه در بریههی از
کارتیای عروسی که یهار دامهاد سهالیا از فهوتت گذشهت و یها یهیت از تولها دامهاد
جههان سههپرده اسهه برادرهههای ب رگتههر هبههتنا کهه هویهه یههانوداگی بههرادر
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در غالههو نمونهه های کههارت عروسههی عربههی هههیش نههامی از عههرول بههرده
شههان هوی ه عههرول از وایر موترمان ه «کریم ه »
نمیشههود و تنیهها بههرای مش ه
استماده و سپس نهام یهار عهرول کهر میشهود .ایه مووهوت لرایه میکنها که
کر نهام عهرول به نهوعی رفتهار نابین هار اجتمهاعی تل هی میشهود و بهرای همهی
من ههور و جلههوگیری از لطمه زدن به ایه قههانون اجتمههاعی از یه سههو و مشه
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کوچرترشههان را تشههری میدهنهها؛ بهه عنههوان نمونهه در یرههی از کارتیههای دعههوت
ازدوا که به زبههان عربههی نوشههت شههاه چنههی نمههاه بههود :یتشههرف غههانم وعطههااهلل
وراشهها وابههراهیم ِبنهها المرلههوم علههی بهه غههانم الرشاشههی المینههای بههاعوترم
لوضههور لمهه زفههاف ِیههییم علههی ( :....غههانم عطههااهلل راشهها ابههراهیم فرزنههاان
مرلوم علی به غهانم الرشاشهی المینهای ممت رنها که شهما را به جشه عروسهی
برادرشان علی دعوت کننا).
دامهاد اسه که ههویتت در
در زبان فارسهی گهویی دعوتکننهاه ااهلی شه
کنار عرول شهر میگیهرد؛ به همهی دلیه نهام کوچه دامهاد و نهام یهانوادگی و
سپس نام عرول به همهراه نهام یهانوادگی او در کنهار ههم کهر میشهود .گهویی در
فرهن فارسی ای دو ته یه یهانوادر مبهت را تشهری دادهانها و میتواننها به
دلیه تشهری چنهی بنیهان اجتمهاعی افهراد را به مراسهم ازدواجشهان دعهوت کننها.
در نمون کارتیهای دعهوت فارسهی که در ایه تو یه مهورد بررسهی قهرار گرفه
موردی از کر نام یهار عهرول و دامهاد دیهاه نشها .الطته ایه امرهان هبه که در
مواردی کارتیهای دعهوت ه در بریهی منها کشهور ه نهام ننیها را در یهود جهای
داده باشهها که مطمئنهها ایه کههار یهها به دلیه التههرام و یهها به یهها ر شههنایت شههان
هویهه زوجههی اسهه  .چنههی البههال میشههود کهه عههرول و دامههاد در کنههار
همایگر از ای هویه اجتمهاعی بیرهمنها مهیگردنها که تهوان و اه،لی دعهوت
افههراد را داشههت باشههنا .مشههاب ای ه مووههوت در کارتیههای عروسههی دیگههر کشههورهای
دنیا نی مشیود اسه ؛ به عنهوان نمونه در کارتیهایی که به زبهان انگلیبهی نگهارش
میشههود کههری از نههام والههای عههرول و دامههاد نیب ه ؛ لههال اینر ه در کارتیههای
عروسههی در فرهنه اسههپانیایی نههام والههای عههرول و دامههاد در ابتههاا کههر میشههود
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شههان هوی ه عههرول از ای ه روش اسههتماده میکننهها .گمتنههی اس ه ک ه در بریههی
کارتیا هیش نهامی از عهرول و یهارش نیه بهرده نمیشهود .ایه قضهی لهاکی اسه
ک ه در هههر کشههوری گمتمانیههای متمههاوت وجههود دارد؛ عهه،وه بههر نن در دای ه هههر
کشور نیه گمتمانیها بها ههم تمهاوت دارنها .گمتمهان دعوتنامه ها نیه لبهو مرهان و
زمههان تمههاوت میکنهها و دعوتنامااه جشاان ازدواج بهها توجهه بهه انههوات نیادههها و
جایگاههههای اجتمههاعی متمههاوتی کهه در ننیهها شههر میگیههرد و نیهه بهها توجهه بهه
موقعی جایگاه و شهون افهرادی فهر میکنها که ننیها را تییه میکننها مینویبهنا
و یهها دعههوت میشههونا و م ا ههو قههرار میگیرنهها .بنههابرای زمینه و ببههتر گمتمههان
جریانی والا و یراسه نیبه  .در زبهان فارسهی هنگهام کهر نهام عهرول از وایر
«دوشی ه» استماده میشود که در فرهنه ایهران ال اکننهار ممیهوم بهاکره بهودن اسه .
ای بهاکره بهودن یهیت از ازدوا در فرهنه ایرانهی بهرای دیتهری که ق ها ازدوا
دارد میم و لیاتی تل ی میشود و در واقع میر یاکی بر نام عرول اس .
در فرهن فارسهی کهر نهام و نهام یهانوادگی عهرول کهام ،طیعهی و رفتهاری
بین ههار تل ههی میشههود .الطتهه در بریههی از یانوادهههها کههر نههام کوچهه میتوانهها
نایبنا تل ی شهود و به همهی دلیه و بهرای اینره مبهت یما نهام کوچه عهرول را
نطرنا تنیا ب نوشهت لهرف اول نهامت اکتمها مهیکننها .در بریهی از کارتیهای زبهان
فارسههی به من ههور ال ههای دوسههتی و ن دیرههی میههان مههاعو و دعوتکننههاه در ابتههاای
کارت عروسی نام کوچه عهرول و دامهاد کهر میشهود و در یایهان کهارت جهایی
بهرای کهر نههام یهانوادگی دو نمهر در ن ههر گرفته شهاه اسه  .در ههر دو زبهان نههام
دامههاد در ابتههاا کههر و در غالههو کارتیههای بررسههی شههاه ببههیار کمتههر نمون ه ای از
ت ام نام عرول بهر نهام دامهاد دیهاه میشهود که ایه مووهوت نیه اهمیه بیشهتری
اس ک داماد نبط ب عرول دارد.
مووههوت دیگههری ک ه در کارتیههای عروسههی ک ه ب ه زبههان رسههمی نوشههت شههاه
و عههاد در فع ه اس ه ک ه در زبههان عربههی دو لال ه دارد :در لال ه اول
شه
کهر میشهود که در غالهو مهوارد از همهی
دعوتکنناه به اهورت سهوم شه
سایتار استماده میشهود؛ به عنهوان نمونه چنهی نوشهت میشهود :یتشهرف البهیا ...
ِن یههاعوکم جلههی ( :....نقههای  ....ممت ههر اسهه کهه شههما را بهه  ....دعههوت کنهها).
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بهرای معرفهی یهویت ای هاد نهوعی فضهای نکنهاه از
استماده از ومیر سوم شه
التهههرام و رسهههمی را بهههرای گوینهههاه بههه دنطهههال دارد کههه بههه گمتههه گیلهههوت
) )Gilliot,2006:41نمونهه نن در قههرنن دیههاه میشههود و بنهها بهه اعت ههاد رواههون
هنگههام معرفههی
) )Ruthven,2007: 50اسههتمادر مههترلم از وههمیر سههوم شهه
هرف م ابه نیه از بهاه التهرام به
یویت طیعی تل هی میشهود .در ایه لاله
جمهع مهورد اهوط قهرار میگیهرد که اسهتماده از اهیغ دوم
اورت دوم شه
ممههرد ال هها کننههار همههی التههرام اسهه
جمههع بهه جههای دوم شهه
شهه
()Walker,2007؛ گههویی نامهه لالهه واسههط ای دارد کهه بههرای شههما مههاجرایی را
تعری و بازگو میکنها .در ایه لاله نهوت یطهاه رسهمیتر اسه  .به کهارگیری
ممههرد التمههاد شههیور وارداتههی
جمههع به جههای دوم شه
اهیغ های دوم شه
التههرام از زبانیههای ارویههایی باشهها .امرههان و التمههال دومههی که در مههورد اسههتماده از
جمع وجود دارد ایه اسه که چهون هرف دعهوت شهاه بیشهتر به
دوم ش
همههراه یههانواده در مراسههم لضههور مههییابهها و یههانواده شههام جمعههی بههیت از یه
جمههع در زبههان عربههی بههرای نن اسههتماده شههاه
نمههر اس ه از سههایتار دوم ش ه
اس ه  .در لال ه دوم مههاعو هنگههام دعههوت کههردن بههرای بیههان یواسههت یههویت از
جمههع اسههتماده میکنهها و دعههوت شههاه را نی ه ب ه اههورت دوم
وههمیر اول ش ه
جمههع یطههاه قههرار میدههها؛ ماننهها ای ه عطههارت :یبههرنا ِن نههاعوکم جلههی
شه
لمله زوا ابننهها ( مایه ببههی مبههرت اسه که شههما را به جشه ازدوا یبههرمان
دعوت کنیم).
جمههع ب ه ای ه دعههوت لیههات بیشههتری میدههها و نن را
اسههتماده از اول ش ه
از رابطهه رسههمی اههرف یههار میگردانهها و گههویی دعوتکننههاه یههود را یههیت
نیههازی
مههاعو البههال میکنهها و بههرای همههی ب ه اسههتماده از وههمیر سههوم ش ه
ممهرد اسهتماده نمیشهود ایه اسه
نمهیبینها .دلیه اینره در این ها از اول شه
کهه فههرد یههود را تنیهها البههال نمیکنهها و یویشههت را در قالههو م موعهه ای
ممهرد را به کهار
موسوم به یهانواده تعریه میکنها؛ به همهی دلیه اول شه
نمی گیرد .در کارتیای عروسهی که به زبهان فارسهی نوشهت شهاه به ههیش وجه از
اسهتماده نشهاه اسه و دعوتکننهاه یها دعوتکننهاگان بهرای
سایتار سهوم شه
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اسههتماده نرردهانهها؛ بلره
معرفههی و ههرو یواسههت یههویت از وههمایر سههوم شه
جمههع را هنگههام اههوط در مههورد یویشههت بهه
دعوتکننههاه وههمیر اول شهه
کار گرفت اس  .همهان هور که بیهان شها در این ها دعوتکننهاه یه فهرد نیبه ؛
بلرهه یهه یههانواده شههام دامههاد و عههرول اسهه و بههرای همههی از سههایتار اول
جمههع اسههتماده شههاه اس ه  .در کارتیههای عروسههی فارسههی ههرف دعههوت
شه
جمههع (جمههع
شههاه ب ه مراسههم نی ه همنههون زبههان عربههی ب ه اههورت دوم ش ه
م ا و) کر شاه ک ای موووت نی یها به سهطو التهرام و یها به ایه دلیه اسه
ک رف م اب به اهورت جمعهی (به همهراه همبهر و فرزنها یهویت) در مراسهم
لضههور مییابهها .بههرای ا هه،ت دادن از زمههان و مرههان مراسههم در زبههان فارسههی از
همههان عطههارت «مرههان» و «زمههان» اسههتماده میشههود؛ ولههی عطههارتی ک ه در کارتیههای
عروسی عربهی و یهیت از کهر زمهان و مرهان یودنمهایی میکنها « له بمشهیئ اهلل
تعههالی» اس ه ک ه باعههی میشههود تهها برگ ه اری جش ه ازدوا در گههرو یواس ه و
ارادر الیی باشها و ایه مووهوت بعهای دینهی به یهود بگیهرد .بعها از کهر زمهان و
مران یه ب هت فرعهی هبه که در بریهی از کارتیهای عروسهی قابه مشهاهاه
اس  .ای ب هت به همهراه نیهاوردن کودکهان و تلم ههای همهراه م یه به دوربهی
مربههو اس ه  .در بریههی از کارتیههای عروسههی ک ه ب ه زبههان عربههی بههود نشههرارا از
عطههارت «ممنههوت ااههطواه اي مههال» اسههتماده شههاه بههود؛ ولههی در بریههی دیگههر از
کارتیا بهرای اینره از چنهی عملهی که به وجیه دعهوت شهوناه لطمه مهیزنها و
دور از اده به شههمار مههیرود از کنشههیای گمتههاری غیههر مبههت یم 1اسههتماده میکننهها؛
زیههرا ایهه دسههت از کنشههیا در ارتطهها مبههت یم بهها مووههوت رعایهه اده اسهه
( .)Gumperz,1982درسهه اسهه کهه «غیرمبههت یم گههویی» عن ههری جیههانی در
موووت رعای اده اسه ههر زبهان و فرهنگهی بهرای یهود سهازوکهار ویهههای در
ای عرا دارد .در زبهان عربهی از عطهارت «جنه اي مهال منهازلیم» اسهتماده میشهود
ک ه ب ه ای ه معنهها اس ه « :بیش ه کودکههان یان شههان اس ه » .در یرههی از کارتیههای
عروسههی که الطته به زبههان عربههی غیررسههمی نوشههت شههاه در یایههان کههارت چنههی
نمههاه بههود :توتهها توتهها  ....نومهه للههوه لرهه ولهها و بنوتهه ( :ددیههی ددیههی ....
یوابیههای یههوه بطینههی  ...نقهها یبههر دیتههر یههانم کوچولههو) .در یرههی دیگههر از
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کارتیههای عروسههی ب ه ای ه دلی ه ک ه از شههات کههنت یاش سههازی ماننهها امههر ب ه
نیاوردن بن ها کاست شهود چنهی نوشهت شهاه بهود :د ت یطهوا معهاکم ِودد ينهو لهو
جطتههو ايودد بعهها سههاع سههاعتی بت ولههوا ِنههو ايودد نعبههانی ومهها ن ههار نط ههی
معههاکم (بن ه ههها را بهها یودتههون نیاریهها .نی ه اگ ه اونههارو بیاریهها یرههی دو سههاع
بعههاش مههیگیهها بن ه ها یوابشههون میههاد و نمیتههونیم شههما رو همراهههی کنههیم) .در
یری از کارتیایی ک ب زبهان فارسهی نوشهت شهاه چنهی نمهاه اسه « :بنه نیهاری
چون یوابت میبره و سر و اهاا باعهی میشه یهواه قشنگشهون به ههم ب هوره».
راهرههار دیگههری نی ه بههرای اشههاره ب ه همههراه نیههاوردن بن ه ههها در م لههس عروسههی
وجههود دارد؛ مه  ،روی یاکه چنههی مینویبهنا« :فهه،ن ولرمه » که ایه سههازوکار
دقی ا در زبان فارسهی وجهود دارد .در فارسهی نیه یشه یاکه مهینویبهنا« :ف،نهی
بهه اتمهها همبههر» کهه ایهه مووههوت بهه معنههای نن اسهه کهه از نوردن فرزنههاان
یههودداری کنیهها .شههایا بتههوان گمهه کهه امههروزه و بهه دلیهه کههاهت یایههار
چنافرزنههای دیگههر دعوتکننههاگان از عطههارت «ف،نههی بهه اتمهها همبههر» کمتههر
اسهتماده میکننها؛ ولههی در جوامهع عربههی به دلیه زیههاد بهودن زاد و ولهها کهر ایه
نرت وروری مینمایا.
ب ه دنطههال روا فنههاوری تلم ه همههراه و ت یی ه ای ه تلمنیهها ب ه انههوات دوربههی و
مشههر،تی که بههرای یانوادهههها یههیت نمههاه نرته دیگههری بهها اهمی ه عههام انتشههار
عربههیای یههانوادگی اسهه ؛ بهه همههی دلیهه در کارتیههای عروسههی بهه وههرورت
همراه نیاوردن تلمه همهراه م یه به دوربهی اشهاره میشهود .هنگهام کهر مووهوت
همههراه نیههاوردن ای ه تلمنیهها در کارتیههای عروسههی عربههی نشههرارا عطههارت «ممنههوت
ااههطواه ال لویههات الم ه دوه بالرههامیرا» کههر میشههود .در ای ه عطههارت ب ه جههای
اینر ه از فع ه نیههی مبههت یم اسههتماده شههود اسههم ممعههول ب ه کههار رفت ه و از ری ه
) لهذف شهاه اسه که التمهال دارد
«اسمیسازی» ی بعا از ابعهاد فعه (شه
که ایه کهار یرهی از سهایتارهای لمه وجیه باشها .در بریهی دیگهر از کارتیهای
عروسههی عطههارت «یمنههع الت ههویر بالرههامیرا» کههر شههاه و در نن از اههیغ دوم
استماده نشاه بلر سهایتار م یهول به کهار رفته اسه که التمهاد همهی
ش
م یولسهازی نیه یرههی از سههایتارهای لمه وجیه باشهها .عطههارت دیگههری که در
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کارتیههای عروسههی عربههی یودنمههایی میکنهها «رجهها عههام الت ههویر بههايجی ه
ال لوی ه دای ه ال ههال » اس ه ک ه بهه ایهه معنهها اسهه « :لطمهها ت ههویربرداری بهها
دستگاههای تلمه همهراه در دایه سهال ان هام نگیهرد» .در این ها نیه از اهیغ دوم
اسههتماده نشههاه و اسههتماده از وایر «لطمهها» و بهه کههار نگههرفت اههیغ دوم
شهه
نی از سهایتارهای لم ه وجیه اسه  .در کارتیهای عروسهی که به زبهان
ش
فارسی نوشهت شهاه بهرای اینره به مووهوت همهراه نیهاوردن گوشهیهای م یه به
دوربههی یهها اسههتماده نرههردن از نن در مراسههم عروسههی اشههاره شههود اههرفا در یههایی
گوش چه کهارت عرهس دوربهی کشهیاه و روی نن ع،مه وهربار اطه شهاه
ک معنای نن استماده نرردن از دوربی یا ت یی ات م ی ب نن اس .
یرههی از دسههت بناییایی ک ه در مههورد زبههان ارائ ه مههیشههود ت بههیم نن ب ه زبههان
رسههمی و غیههر رسههمی اس ه  .زبههان غیههر رسههمی ااههود در میههان افههرادی اسههتماده
اسهتماده از ایه
میشود که رابطه اهمیمی بها یرهایگر دارنها یها به دیگهر سه
نهههوت زبهههان لرایههه از وجهههود رابطههه ای تنگاتنههه میهههان گوینهههاه و شهههنوناه
دارد ) .)Hunig,2003: 373مطمئنهها وجههود رابطه رسههمی میههان افههراد ای ههاه مههی-
کنهها ک ه ای ه زبههان نی ه رسههمی باشهها و اسههتماده از زبههان غیههر رسههمی میتوانهها در
لرههم اقههاام یهه،ف اده تل ههی شههود .از سههوی دیگههر اسههتماده از وایه یهها عطههارتی
شهایا در گمتگهوی مبهت یم عههادی و رسهمی به شهمار نیهها؛ ولهی اسهتماده از همههان
وایه یهها عطههارت در مههت مرتههوه میتوانهها در لرههم اسههتماده از زبههان غیههر عههادی
باشهها ()Hunig‚ 2003 :375؛ چههرا ک ه وایهههها کلمههات تعههابیر ااههط،لات و ن ههایر
نن بر لبهو مهوقعیتی که توسه کهارورزان یها اسهتمادهکنناگان ننیها انت هاه مهی-
شههود معنههای یههود را تغییههر میدهن ها (م ه دان ه :1377م  .)41در کارتیههای عروسههی
ب دلی مرتهوه بهودن از زبهان نوشهتاری رسهمی اسهتماده میشهود که ایه مووهوت
از رابط ه رسههمی میههان دعوتکننههاه و مههاعو لرای ه میکنهها و ب ه نههوعی باعههی
لم ه جایگههاه دو ههرف میشههود؛ ولههی در چنهها سههال اییههر اشههتیا ب ه اسههتماده از
زبان غیر رسمی رشا ف ونتهری به یهود گرفته اسه به گونه ای که اهه ههر دو
زبههان فارسههی و عربههی گامیههایی را ب ه سههم اسههتماده از زبههان غیههر رسههمی (زبههان
گمتههار) برداشههت انا .کریبههتال ) )Crystal,1995و هههولم ( )Holmes,1992اسههتماده
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از زبان غیهر رسهمی (زبهان موهاوره) را اقهاامی در جیه ای هاد البهال همگرایهی
و اشههتراک میههان گوینههاه و م ا ههو میداننهها .از رفههی دیگههر اسههتماده از زبههان غیههر
رسههمی یهها زبههان گمتههاری در نوشههتار اقههاامی در جیهه ن دیرتههر کههردن مههت بهه
گمتگههو اس ه ( .)Hayes, 2010: 16ای ه م ول ه ک ه فههرک،ف ()Fairclough,1995
از نن بهها عنههوان «گمتگههو سههازی» یههاد میکنهها در م وله های م تله زبههانی میتوانهها
بههازیورد ییههاا کنهها ک ه از میمتههری ننیهها میتههوان ب ه اسههتماده از کلمههات مولههی و
گمتاری اشاره کرد.
ی،اه نننه در ایه ب ههت نمههاه اسه به اههورت جههاول ارائه میشههود تهها
یوانناگان نرات تشاب و افترا ای یانر را ب اورت م ایب ای درک کننا:
بخش
ب ت ابتاایی و
نغازی

در گذشههت نیههات قرننههی و بهها
یه نیه قرننهی  /یه شهعر  /یه
گذر زمهان عطهارت ادبهی جهای
عطارت ادبی مب ع
نن را میگیرد.
یههار دامههاد یهها برادرهههای ب رگتههر عرول و داماد
داماد
از یههود بهه اههورت غایههو یههاد از یههههود بهههه اههههورت اول
جمع یاد میکننا.
ش
میکننا.

ل و مورد استماده
برای داماد
ل و برای عرول

از ال ههابی ماننهها مینههال یهها دکتههر اسههتماده از ایهه ال ههاه رایههج
نیب .
استماده میشود.
در مههههورد عههههرول ف هههه وایه ف ه از وایه «دوشههی ه» اسههتماده
میگردد.
«کریم » استماده میشود.
ابتههاا عطههارت « لهه بمشههی اهلل» ب اورت مبهت یم از مرهان یهاد

مران برگ اری
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هوی عرول و
داماد

میشههود و ههههم هویههه عهههرول و ههههم
هویهه دامههاد مشهه
هوی عرول به اهورت «کریمه » هوی دامهاد به اهورت نهام و
نههههام یههههانوادگی مشهههه
ب ع،وه نام یار مینیا.
میشود.
ممر اسه هویه عهرول بها
کههر لههرف اول نههامت ان ههام
گردد.
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دعوتکنناه

عراق

ایران

جش
زمان برگ اری
جش
همراه نیاوردن
کودکان

میشود.
مینیا و بعا مران کر میشود.
اوقههات شههرعی «ماننهها بعهها از نمههاز از زمههههان رسههههمی اسههههتماده
میشود.
مغره»
از زمان رسمی استماده میشود
اشههاره مبههت یم «ممنههوت ااههطواه عطههارت «نقههای  ....بهه اتمهها
همبههههر» در یشهههه یاکهههه
اي مال»
اشاره غیر مبت یم ب مبهئل بها کهر دعوتنام جش وط میشود.
لهههایی مشهههیور «جنههه اي مهههال
منازلیم»
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 .5نتیجه
زبانیههای م تلهه بهها داشههت ت ههورات م تلهه از جیههان بریههی از ممههاهیم را بهها
تعطیههرات و سههایتارهای دسههتوری متمههاوت بیههان میکننهها .بریههی از سههایتارهای
دسههتوری ک ه ممههاهیم یااههی را بیههان میکننهها بههار فرهنگههی دارنهها و ههرز فرههر
یااههی را ب ه نمههایت میگذارنهها .بررسههی کارتیههای عروسههی ب ه زبانیههای عربههی و
فارسههی نگارنههاگان را ب ه ای ه نرت ه رهنمههون سههایت اس ه ک ه ت ریطهها در هههر دو
زبان سایتار والای برای ایه ییامیهای مرتهوه وجهود دارد .ایه یانهر در ابتهاا بها
ی عطارت قرننهی یها عطهارت ادبهی نغهاز و سهپس هویه می بهان هویه عهرول
و دامههاد زمههان و مرههان برگهه اری مراسههم و نیهه میمانههانی را شههام میشههود کهه
اجازه لضور در مراسهم را دارنها که الطته کارتیهای دعهوت در ههر دو کشهور ایه
ا ،عات را با م ا و ب اشتراک میگذارنا.
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اشاره غیر مبت یم ب مبهئل بها کهر
ایهه توجیهه کهه «بنهه ها یبههت
میشهههونا و از شهههما مییواهنههها
جش را ترک کنیا.
همهههراه نیهههاوردن اشههاره مبههت یم ب ه وههرورت همههراه اسههتماده از شههمای دوربههی و
نااشههت تلمه همههراه یهها یههودداری قههراردادن ع،م ه وههربار روی
تلم همراه
نن
از ت ویربرداری
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کارتیههای دعههوت ب ه جش ه ازدوا در زبههان عربههی یهها بهها نی ه ای از قههرنن نغههاز
میشود یا با لهای ی که بها ازدوا مهرتط اسه  .در کارتیهای دعهوت در ایهران که
ب سالیای وایبهی دهه ین هاه و غالهو سهالیای دهه ش ه مربهو اسه شهاها
استماده از عطهارات یها اشهاراتی دینهی و مهذهطی هبهتیم؛ ولهی ایه عطهارات کهم کهم
جای یهود را به عطهاراتی ادبهی در مهورد ازدوا میدهنها و دیگهر ااهری از ننیها در
کارتیها نمهیبینیم .یههس در جمعطنهای بایها گمه که جامعه عربههی عهرا دینگراتههر
اس ه و ازدوا را یایههاهای دینههی ه اجتمههاعی میبینهها؛ ولههی جامع ه ایرانههی دچههار
توول شاه اس و ازدوا را بیشتر قراردادی اجتماعی میبینا.
در دعوتنامهه های جشهه ازدوا در ایههران معمههودر عههرول و دامههاد می بههان
معرفههی میشههونا؛ یعنههی ننیهها هبههتنا کهه افههراد را بهه لضههور در جشهه ازدوا
دعههوت میکننهها؛ ولههی در کارتیههای دعههوت عربههی شههاها هبههتیم کهه یههار یهها
برادرهههای دامههاد می بههان بهه شههمار مینینهها و افههراد را بههرای لضههور در جشهه
ازدوا «فرزنا» یا «بهرادر» یهود دعهوت میکننها .ایه برداشه را میتهوان کهرد که
در فرهنه ایرانههی زن و مههرد به لرههم اینره در لههال تشههری یههانوادهای مبههت
هبههتنا از ن ههر اجتمههاعی شایبههتگی و اهلی ه دعههوت از دیگههران را بههرای لضههور
در جش ازدوا یهود دارنها و عه،وه بهر نن شهایا اسهت ،ل مهالی زوجهی نیه در
ای امر مه ار باشها .در فرهنه عربهی ووهعی متمهاوت اسه  .یهار دامهاد می بهان
معرفهی میشهود و او اسه که از افهراد بهرای لضهور در مراسهم جشه دعهوت به
عمه مهینورد که شهایا دلیه ایه را بایها در عهام اسهت ،ل ههویتی و مهالی دامههاد
جبت و کرد .در فرهنه عربهی یهانواده جایهای که شهر مهی گیهرد یهانوادهای
درون ای و واببت ب یانواده ک،ن ب شمار مینیا.
هوی داماد در فرهن فارسهی کامه و شهماف بیهان میشهود؛ ولهی از نن ها که
دامهاد اسه دیگهر بهرای تواهی یهود از ههیش ل طهی اسهتماده
گویناه ییام ش
نمیکنها؛ زیهرا ایه کهار به نهوعی تم یها از یویشهت به شهمار مهیرود و یه،ف
شهان می بهان که یهار
عرف ب شهمار مهیرود .در فرهنه عربهی بعها از مشه
یا برادران داماد هبهتنا نهام دامهاد مینیها و الطته از نن ها که گوینهاه فهردی غیهر از
یود داماد اسه اسهتماده از عنوانیهایی همنهون دکتهر مینهال و  ...قابه قطهول به
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شمار میرود .دربهاره هویه عهرول بایها گمه که در فرهنه فارسهی هویه او
میشود؛ ولهی در فرهنه عربهی نهام عهرول کهر نمیشهود بلره
بروشنی مش
تنیا ب ای نرت اشهاره میشهود که او «کریمه » (دیتهر) فه،ن فهرد اسه  .در ههر دو
فرهن ه نههام دامههاد در ابتههاا مینیهها ک ه ب ه نههوعی غلط ه مردسههادران دو جامع ه را
نشان میدها و از سهوی دیگهر ایه غلطه گرایشهیای مردسهادران در جامعه عربهی
ب لای اس ک لتی کر نام دیتر نی عیو و نن ب شمار میرود.
در ب ههت زمههان و مرههان دو تمههاوت عمههاه در کارتیههای دعههوت ایههران و عههرا
دی هاه میشههود :اولههی نرت ه اسههتماده از زمانیههای شههرعی بههرای تعیههی زمههان مراسههم
اسهه و نرتهه دوم اسههتماده از عطههارت « لهه بمشههیئ اهلل» اس ه کهه ایهه عطارتیهها
نشههان از معیههار بههودن اوقههات شههرعی در فرهنهه عربههی و هههم چنههی توجهه بهه
اسههتماده از عطههارت «اسههت نا» در نن اسه  .اینیهها نشههاناهناه توجه بیشههتر عراقییهها ب ه
عوام دینی در م ایب با همریشان ایرانیشان اس .
کارتیههای عروسههی نشههان میدههها ک ه عربیهها در کهه،م اههرال بیشههتری دارنهها؛
ب ه عنههوان نمون ه نن هها ک ه بوههی بههر سههر نیههاوردن فرزنههاان یهها تلمنیههای همههراه
دوربی دار اس عربیها نشهرارا ایه مووهوت را یهادنوری میکننها؛ ولهی ایرانییها در
ایهه ب ههت دو راهرههار را یههیت میگیرنهها یهها کههری از ایهه مووههوت بهه میههان
نمینورنا بها ایه التمهال که فرهنه کلهی جامعه اسهتماده از چنهی عطارتیهایی را
نمییبناد و مییمانهان یهود از وظیمه ای که بهر عیهاه دارنها بها یطرنها؛ وهمنا در
زبههان فارسههی کههر مبههت یم عطههارت «همههراه نوردن فرزنهها ممنههوت» میتوانهها
لرههایتگر یباسهه و ب هه دعوتکننههاه باشهها و همههی مووههوت باعههی میشههود
فههرد دعههوت شههاه از یههذیرش دعههوت سههر بههاز زنهها .راهرههار دوم بیههان مووههوت ب ه
شههرلی غیههر مبههت یم اسهه  .اسههتماده از ایهه شههیوه یرههی از راهرارهههای میههم در
جی لم الترام م ا و اس .
در هر دو زبان اسهتماده از زبهان غیهر رسهمی هنگهام هرو دعهوت رایهج اسه و
التماد ای تمای میهان اهه دو زبهان هبه که رابطه می بهان و مهاعو را از قالهو
و چههارچوه رسههمی یههود یههار و بهها ایه کههار نههوعی اههمیمی را میههان یههود و
م ا و البال کننا.
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