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  زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه پيام نور ارشد كارشناس

  

  چكيده

 ،امروز ين ابزارهاي ارتباطيِعنوان يكي از جديدترين و در عين حال پركاربردتر به ،پيامك

از  ،ها پيامك متنِ جوامع مختلف است و تحليلِ ايِ سرعت در حال نفوذ در فرهنگ رسانه به

هاي  گروه هويت فرهنگيِ تواند برخي زواياي پنهانِ مي ،هاي زباني و كاربردشناختي ديدگاه

اساس  بر ،گفتار ايه  حاضر به تحليل كنش  براي پژوهشگران آشكار سازد. مقالةمختلف را 

بين  زن و مرد گروه مساوي از دانشجويانِ دو پيامك فارسي در 400در  ،سرل بنديِ دسته

هاي گفتار  انواع كنش فراوانيِ پردازد. نتايج نشان داد كه هرچند ترتيبِ سال مي 27تا  17سنين 

هاري و تعهدي هاي گفتاري عاطفي، اظ مشابه است، ميزان كاربرد كنش قريباًدر هر دو گروه ت

مردان نيز از كنش ترغيبي بيشتر از زنان استفاده  ،در زنان بيشتر از مردان بوده است. در مقابل

دي در زنان هاي عاطفي و تعه كنش ها از اين لحاظ است كه كاربرد باالترِ يافته تاند. اهمي كرده

از طريق  ،اجتماعي سميِر محور ايشان در تعامالت مدار و اخالق تواند حاكي از نگرش ارزش مي

 يها باشد. همچنين بسامد باالي كنش ترغيبي در پيامك ،كير پيامظن ،اي ابزارهاي رسانه

مبتني بر  ها و اوامر و نواهيِ ها و توصيه گرايي و تبادل خواسته تواند نشانگر نوعي عمل مردان مي
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هاي تحقيق، كنش اعالمي در  داده هاي بافتيِ روزمره قلمداد شود. به دليل ويژگي نيازهاي كاريِ

  ها مشاهده نشد. پيامك

  .كنش گفتاري، سرل، پيامك، زنان، مردان، دانشجويان: ها كليدواژه

  

 مقدمه - 1

و ايران  شود كه در ساليان اخير جديد ارتباطي محسوب مي ، شيوةمتني يا پيام كوتاه ،پيامك

هاي  كه از قابليت ،داده است. اين پديدهتأثير خود قرار  زير امروزي را پيشرفتةجوامع بسياري از 

 د بروز شيوةسرعت مورد توجه قرار گرفت و با گسترش آن شاه به است،هاي همراه  تلفن جانبيِ

نوين ارتباطي متأثر از موج الكترونيك هستيم. پژوهش بر روي اين پديده براي درك بهتر ابعاد 

 ت است.ميحائز اهارتباطي  اين وسيلة شناختي و فرهنگيِ جامعه

كوتاهي  هاي تا پيامدهد  درواقع پروتكلي است كه به فرد اجازه مي ،)SMSپيام كوتاه (

مشتق از هاي  حرف براي زبان 160اين سامانه معموالً  .همراه خود ارسال كند ازطريق گوشيِ

پيام دهد.  چيني اختصاص مي التين مثل فارسي، عربي وغير هاي حرف براي زبان 70 التين و

خير سال تأ 12پس از  وگرفت اروپا مورد استفاده قرار در 1990ه براي اولين بار درسال كوتا

 حذف مكالمات بودن، سرعت ارسال و د كه به دليل ارزاناندازي ش در ايران راه 1381درسال 

 گسترش عموميِ با توجه به .)4: 1393(باستاني،  سرعت رو به گسترش گذاشت هب، غيرضروري

 آمدنِوجود هآسان ارتباط جمعي است كه باعث ب هاي سريع و يكي از راهاين ابزار  امروزه پيامك،

  .است  بزرگ) شده (كوچك و جامعهافراد جديدي ازروابط درسطح  گونة

و  ،نظير اختصار، هدفمندي و تأثيرگذاري ،ها پيامك خاصِ هاي زبانيِ ه به ويژگيبا توج

 طبقات افرادشده بين  بدلوهاي رد ، متن پيامرساني، عاطفي و اقناعي آنها هاي اطالع نقش

شناسان زبان،  همچون جامعه ،شناس تواند براي پژوهشگران زبان مختلف اجتماع مي

ه باشد. ربردشناسي و تحليل كالم جالب توجن كاصاناسان زبان، معناشناسان و متخصش روان

ها با  پيامك ي گفتاريِها ها به بررسي كنش پژوهش حاضر از ديدگاه هدفمندي زباني پيامك

پردازد. هدف اين مقاله  مي ،تيعني جنسي ،اجتماعي شناسيِ هاي زبان فهتوجه به يكي از مؤل

ها در دو گروه زنان و مردان بر  هاي گفتار آن هاي ارسالي و استخراج كنش تحليل متن پيامك

  است. )1975( 1سرل گانة پنج بنديِ اساس طبقه

                                         
1. J. R. Searl 
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ه دارد و از دوران باستان مورد توجاي طوالني  شينهبحث بر سر كاركرد زبان، پي

، فيلسوف زبان در آكسفورد ،1شاو آستين جان النگنظران زبان و فلسفه بوده است.  صاحب

مطرح كرد. به معنا  گرا يا اثبات زيتيويستيوپگفتاري را در مقابل نگرش  نظرية كنش

رد ارزيابي به لحاظ صدق و كذب مو س،اي را در اسا مدعي بودند، اگر نتوان جمله گرايان اثبات

آستين دريافت كه بسياري از  ).227: 1983، 2ك. لوينسونمعناست (ر قرار داد، آن جمله بي

هاي خبري نيز قابل ارزيابي  ي بسياري از جملهندارند و حت ها در زبان عادي ماهيت خبري جمله

 ةبلكه انجام فعاالن مطلب نيستها بيان يك  چنين جمله ق و كذب نيستند. هدف از بيان اينصد

  يك عمل است.

يا توصيفي هستند يا  ،زبانيهاي  پنداشتند كه گزاره مي  چنين گرا اثبات فيلسوفان تحليليِ

 آيند، شمار مي معنا به بيها  د. اين گزارهنپرداز ارزشي به توصيف عواطف ميهاي  ارزشي. گزاره

 ،كه نماياندن واقعيت است ،ي نقش اصلي زبان راتوصيفهاي  اما گزاره ،پذير نيستند زيرا تجربه

  برعهده دارند.

  :همچونهايي گفتار ار كرد. وي معتقد بود كه در پارهشده را انكاصول ياد) 147: 1962(آستين 

  

  دهم كه سر قرار حاضر شوم. قول مي .1

  شما اخراجيد. .2

  

از نوعي عمل يا كنش  پردازد، بلكه حكايت توصيف نمي به تبادل اطالعات و صرفاً گوينده

اي را كشف كرد كه  كه آستين آنها را كنش گفتار ناميد. وي در ميان اظهارات زباني طبقه ،دارد

هاي  كذب نبودند زيرا هدف دراين صورت با اين حال قابل صدق و ،ندداشتخبري هاي  صورت

  :3نمونه  مانند ،زباني انجام فعلي بوده است

  م.دهم كه شما را ببين قول مي. 3

بخشد  تحقق مي وعده را فعلِ ،وعده نيست بلكه با همين جمله مقصود اين جمله توصيف

  ).29 و 28 :1385(سرل، 
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د. به كرتوصيفي و ارزشي هاي  را جايگزين گزاره 2و اخباري 1گفتارهاي انشايي وي پاره

اي انشايي گفتاره ، اما پاره3پذيرند كذب گفتارهاي اخباري صدق و پاره )1962( اعتقاد آستين

 اي شت و نظريهاين تمايز را كنار گذا )1971(آستين اندكي بعد، . 5اند يا نامتناسب 4متناسب

 آستين« گويد: ) مي231: 1983انكه لوينسون (هاي گفتار ارائه كرد. چن عمومي در مورد كنش

انشايي را  هاي جمله اصالح كرد، دريافت كه انواعهاي انشايي را  كه تعريفش از جملهعالوه بر اين

 يتمايز )1971( نهايتاً آستين». رفتهاي گفتار در نظر گ هايي از كنش شاخهتوان زير مي

دهد. وي براي  فتن يك جمله انجام ميهايي برقرار كرد كه فرد هنگام گ گانه ميان كنش سه

قائل » فعل ناشي ازسخن«و » سخن فعل مضمون در«، »ظيفعل تلف«زباني سه سطح  افعالِ

 ،در سطح دوم .دنبرد كه معناي خاصي دار كار مي را بههايي  گوينده واژه ،در سطح اولشود.  مي

 در گفتار ، اين پارهو درسطح سوم ،برد كارمي را بهها  خاصي آن واژه گوينده براي بار معناييِ

و  7، كنش منظوري6ترتيب كنش بياني آورد. او اين سه كنش را به وجود مي همخاطب تأثيراتي ب

  ).157: 1392ك. عسكري متين و رحيمي، ناميد (همچنين ر 8أثيريكنش ت

كنند، تأثير گفتار گوينده بر  ) اشاره مي139: 1394كه حسيني معصوم و رادمرد (ا چنانام

شناختي و عاطفي  جهان خارج هميشه از يك نوع نيست. گاه اين تأثير صرفاً نوعي تبادل روان

ه صرفاً بيان يك حقيقت و خبر است. ولي در گا چون تشكر و تشويق بين دو طرف است.هم

كه  شود. هنگامي خارج مي ملموس در جهانِ يتغيير گفتار باعث ايجاد برخي موارد توليد

من تو را گويد  . يا وقتي قاضي ميكنم من شما را زن و شوهر اعالم ميگويد:  ميروحاني يا عاقد 

د بود. متفاوت خواه ،ها از توليد اين جمله قبل و بعد ،نده، وضعيت شنوكنم به اعدام محكوم مي

هم بود، اكنون نون همسر هم هستند، و فردي كه متشدند اك دو نفر كه غريبه محسوب مي

دهد.  به زندگي او خاتمه مي ،ا نقض نكندكه اگر حكم ديگري آن ر ،است يمحكوم به حكم

  هاي گفتار ارائه شود. تري از كنش بندي دقيق رسيد نياز بود تقسيم بنابراين به نظر مي

آنها  بنديِ گفتاري وطبقههاي  فيلسوفان ديگري به بررسي ماهيت كنش ،آستينبه دنبال 

وبسط  زير تأثير استادش آستين به شرح بود كه جان راجرز سرل تر از همه برجسته .پرداختند

رابر است با اساس اين نظريه بر اين نكته استوار است كه بيان يك جمله، باين نظريه پرداخت. 

                                         
1. performative 5. unhappy/infelicitous 
2. constative 6. locutionary act  
3. truth-evaluable 7. illocutionary act 
4. happy/felicitous 8. perlocutionary act 
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تر نهادها و هنجارهاي اجتماعي انجام يك عمل يا بخشي از فرايند انجام يك عمل در بس

را به پنج طبقه تقسيم نمود كه عبارتند از: ها  پاره گفتار )1975( سرل ).705: 2006، 1هوانگ(

  .6و اعالمي 5، عاطفي4، تعهدي3، ترغيبي2اظهاري

اخبار،  هايي شامل جملهه است. ها در گفتار روزمر اظهاري يكي از پركاربردترين كنش كنشِ

 ند.دار كنش اظهاري ،ها، بيانات و مانند آن گيري عاها، نتيجهاظهارات، اد

  

  زنان هاي مردان و هايي ازكنش اظهاري درپيامك نمونه

  .شه، مشكل داره مسنجرم چند روزه باز نمي. 4

  .كنه نمي سيستمم ويروسي شده، فيلترم كار .5

  كارم. ها بي فقط آخر هفتهمن  .6

  ادا[ره] هستم. 4:30تا  3جمعه تقريباً ساعت . 7

 يها بيشتر جمله ند.ا كنش ترغيبيبارزي از  ، نمونةها ها، امرها و نهي ها ودرخواست پرسش

 گر كنشِ نشان ،ها در ساير جمله ،خاص نيز افعالِ اما برخي از .نددارافعال كنشي  نيز امري

 كردن، خواستن، بايستن و مانند آن. سؤالاند مانند:  ترغيبي

  

  مردان وزنانهاي  ي ازكنش ترغيبي درپيامكيها نمونه

  ناليني كه باهم چت كنيم.االن آ. 8

هاي مختلف به من معرفي كنيد. فقط چند ساعت قبل  دانشگاه از هاييدانشجو . لطفا9ً

  .اول پاس را ايميل كن اسكن صفحة .خبرم كن حتماً

  بفرستيد.م ه ها براي اين ايميل ماً. نشريه روحت10

  فكر منم باش. به الي دعاهات يه كوچولو ه. امشب الب11

شود درآينده كاري انجام  متعهد مي ،شده گزارة طرحبا توجه به  ،گوينده ،كنش تعهدي در

  كردن.دخوردن، تعه دادن، قسم قولي عبارتند از: تعهد كنشِ افعالِ دهد. برخي از

                                         
1. Y. Huang 
2. representative/assertive act  
3. directive act 
4. commissive act 
5. expressive act 
6. declarative act 
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  مردان وزنانهاي  تعهدي درپيامكي ازكنش يها نمونه

  .انشا... يه وقت ديگه. 12

  مديران ميام. جلسة 6آره ساعت  .13

  آره كه ميام.. 14

سعي دارد تا احساسات خود اعم ازتأسف، خرسندي، نااميدي و  هگويند عاطفي كنشِ در

از:  رتندعاطفي عبا كنشِ شده به اشتراك بگذارد. برخي از افعالِ را درگزارة مطرحمانند آن 

  گفتن. كردن، تبريك خواستن، سالم آرزو، معذرت كردن، بيانِتشكر

  

  مردان وزنانهاي  ازكنش عاطفي درپيامكهايي  نمونه

  شيم. بياين خوشحال مي. 15

  دستت درد نكنه. .16

  دم. موقع اس ميسالم دادش بد. 17

  طاعات وعبادات شمام قبول. .15

اين كنش  در .آورد مي  خود فراهم براي مخاطبِاي  گوينده شرايط تازه، كنش اعالميدر 

از:  ندمي عبارتاعال كنشِ افعالِ گوينده بايد واجد شرايط براي تغييرات باشد. برخي از

طبيعتاً،  ،اين نوع كنش با توجه به ماهيت خاصِ كردن. كردن، محكوم كردن، منصوب ماعال

  ها يافت نشد. اي براي آن در پيامك نمونه

ورد نقدهاي فراواني قرار گرفته است و موافقان و مخالفان زيادي دارد. آستين م نظرية

ز طبيعي تمايبيعي و معناي غير) ضمن بحث در مورد معنا، بين معناي ط89: 1996( 1گرايس

ارتباط  ،گفتار و آنچه مقصود از بيان آن است كه بين يك پاره ديدگاه او هنگاميشود. از  قائل مي

كه چنين ارتباط طبيعي وجود  شود و هنگامي حاصل ميناي طبيعي طبيعي برقرار باشد، مع

برق در آن «به اين معنا كه » چراغ روشن است«نداشته باشد، معنا غيرطبيعي است. اگر بگوييم 

او «معناي آن باشد كه  د نظر است، اما اگر همين جمله بهآن مور ، معناي طبيعيِ»جريان دارد

گوينده از  2معناي غيرطبيعي حاصل قصد بيعي خواهد بود.، معنا غيرط»در حال مطالعه است

                                         
1. H. P. Grice 
2. intention 
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معناي  ه به مفهومِ). با توج85: 1987، 1ك. مارتينردر مخاطب است ( ياستنباط و باور ايجاد

) 386 - 387: 1969( 2عنصر قصد به اين فرايند، استراوسن شدنِ گرايس و اضافه طبيعيِغير

گفتار لزوماً به  دهد. از ديدگاه استراوسن، كنش يآستين را مورد نقد قرار م يگفتار كنش ريةظن

كي نيست. به عبارت د متنكن و مقصود گوينده ارتباط برقرار ميگفتار  كه بين پاره ،3قواعد عرفي

كه از قواعد عرفي موجود استفاده ش [گفتار] را انجام دهد بدون اينتواند كن ر يك فرد ميديگ

شود.  كنش مي دارِ است كه عهده» قصد«است كه اين ين كند. مخالفت استراوسن و گرايس در ا

به عبارت ديگر استراوسن تمايز بين كنش منظوري و تأثيري را كه مبتني بر وجود قواعد عرفي 

 گفتار. داند نه خود پاره گوينده مي ها را حاصل عملكرد قصد كنش كند و همة ياست رد م

كند كه  به اين نظريه وارد كرده و بيان مي تري )، انتقاد مهم33 -36: 2004( 4مچنين ماساكيه

اند و از  ارتباط داشته محور به پديدة -چه آستين و چه گرايس و استراوسن، ديدگاهي گوينده

 اند. غافل شدهنقش مخاطب در توليد معنا 

هاي زيادي در ايران و  هاي مختلف، پژوهش هاي گفتاري در متون و بافت كنش در زمينة

اند. براي نمونه،  م شده است و هركدام از منظري به اين پديده نگريستهساير كشورها انجا

ساي جمهور ايران وآمريكا هاي رؤ ) به تحليل سخنراني1387نژاد و اصطهباناتي ( پهلوان

 )1390سرل پرداختند. فضائلي و نگارش ( كنش گفتارِ بنديِ اساس طبقه بر 1385درشهريور 

همچنين . اند دهكرسرل تحليل  كنش گفتارِ بنديِ ساس طبقهالبالغه را بر ا نهج 51 نيز خطبة

اساس اين نظريه  امام رضا (ع) بر نامة به تحليل زيارت )1389زاده ( نژاد و رجب پهلوان

 اساس اين نظريه مورد بررسي قرار ) نيز ژانر شطح را بر1391زرقاني و اخالقي (. ندا هپرداخت

ي و مدني مك يها هاي گفتار در آيات سوره ) نيز كنش1394حسيني معصوم و رادمرد (. اند داده

هاي  اند. همچنين در مورد پيامك و تحليل آن از ديدگاه قرآن كريم را بررسي و مقايسه كرده

از ،است هايي در ايران انجام شده بررسي ،شناسي و علوم ارتباطات شناسي، جامعه زبان مختلف 

. )1389( بيك آديو  محمودي بختياري )،1388اني () زندي و رب1389شريفي ( جمله

ها در زبان فارسي  هاي زيادي نيز از منظر فرهنگي، ادبي و اجتماعي به بررسي پيامك پژوهش

هاي  پيامك نشان داد در زمينة مقايسة حاضر نگارندگان مقالةا تا آنجا كه بررسي ند. اما پرداخته

                                         
1. R. M. Martin 
2. P. F. Strawson 
3. convention 
4. Y. Masaki 
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تحقيقي انجام  ،ها رفته در پيامككار به هاي گفتارِ مردان و زنان و يا كنش ارسالي و دريافتيِ

فارسي هاي  هاي گفتار در پيامك بار كنش براي نخستينرو در پژوهش حاضر  نشده است. از اين

  هاي زنان و مردان از اين منظر مقايسه شد. مورد بررسي قرار گرفت و پيامك

  

  روش تحقيق -2

گويد كه بافت بيشترين  مي )1975( گونه كه سرل همان كه نمايد توضيح اين نكته الزم مي

گفتار  گاهي يك پاره .جمالت رفتيم ما نيز سراغ بافت ،هاي گفتار دارد نقش را درتعيين كنش

 التماس دعا گفتارِ به طور مثال پاره غالب را برگزيديم. حاوي چند كنش گفتار بود كه ما كنشِ

كه  ،نيز درآن مشهود استترغيبي  كردن ازكنشِ . از سويي فعل درخواستعاطفي است يكنش

عاطفي را برگزيديم. همچنين در هر پيامك اغلب چندين جمله  غالب يعني كنشِ ما كنشِ

  هاست. تعداد پيامك هاي گفتار چندين برابرِ كنشتعداد وجود داشت، بنابراين مجموع 

پيامك) به طور  200پيامك) و زنان ( 200پيامك فارسي در دو گروه مردان ( 400ابتدا 

 27تا  17آماري در دو گروه جنسيتي، بين سنين  مساوي انتخاب گرديد. اين جامعةادفي و تص

 ةاين جامع مشغول به تحصيل بودند. در ،سال و در مقاطع ديپلم، كارشناسي و كارشناسي ارشد

اساس  هاي گفتار را بر كنش ،پيوندند كه به زودي به اجتماع مي محصالن و دانشجويان،

ها، مردان و زنان به بيان  آماري از پيامك اين نمونةورد بررسي قرارداديم. در بندي سرل م طبقه

هاي خودشان  ها و درخواست تعهدات، آرزوها، ابراز دوستي، سپاسگزاري، اعالم رويدادها، پرسش

  ند.ا پرداخته

  

 ها دادهتحليل  - 3

موجود در  گفتاريِهاي  انواع كنش به تفكيك ،ها پيامك در اين بخش، نتايج بررسيِ مجموعة

  گردد. در دو گروه مردان و زنان ارائه مي ،آنها

  

  كنش عاطفي - 1- 3

. اين اند بار از كنش عاطفي استفاده كرده 283بار و مردان  333ها، زنان  در مجموع پيامك

كه سالم و احوالپرسي و تشكر تقريباً در . نخست اينت داشته باشدچندين عل تواند مي لهمسئ

 عمدتاً بين اشخاص حقيقي ،كه اساساً پيامكها وجود دارد. ديگر آن تمام پيامك آغاز و پايان
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غيررسمي است و افراد فقط با دوستان صميمي يا بستگان خود از اين طريق ارتباط  اي رسانه

شود.  باالي كنش عاطفي مي كنند. نزديكي عاطفي بين مخاطبان باعث فراوانيِ برقرار مي

 هاي متداول دربارة فرض با پيشنيز كنش عاطفي در زنان نسبت به مردان ه قابل توج بودنِباالتر

 زنان منطبق است. شناسيِ روان

كردن، احوالپرسي و  هشگفتن، آرزوي موفقيت، خوا تبريك ي ازيها هاي زنان نمونه در پيامك

داشتن، ابرازخرسندي، ابراز سف ، ترديدتأ كردن، عذرخواهي، آرزو، اظهارخداحافظي، تشكر

  شود. احترام و لطف و التماس مشاهده مي گراني، ابرازن

ز شرمندگي، ابراز خوشحالي، مردان نيز همچون زنان به ابراز عواطفي چون: ابرا

  ، خداحافظي، عذرخواهي، تسليت و مانند آن پرداخته بودند.گفتن، التماس كردن، تبريك تشويق

  

 كنش ترغيبي - 2- 3

يگاه دوم را داراست. مردان نسبت به زنان، بيشتر از اين ترغيبي جا كنشِ ،آماري دراين نمونة

خود  هاي ارساليِ بار از اين كنش در پيامك 124و زنان  بار 150مردان  .اند كنش استفاده كرده

 ها و ترغيب مخاطب به برآوردنِ اين كنش براي بيان خواسته اند. زنان از استفاده كرده

بيان پيشنهادات،  ها و مردان نيزبه طرح خواسته د.ان ها و امركردن استفاده كرده درخواست

  اند. دستورها و اوامر خود پرداخته ها و توصيه

  

  كنش اظهاري -3- 3

شود  اند. بنابراين مشاهده مي بار از كنش اظهاري استفاده كرده 84بار و مردان  120زنان 

، نش براي بيان رويدادهااين ك فراواني اين كنش گفتار نيز در زنان بيش از مردان است. زنان از

 دراند.  دادن، رساندن اخبار و يادآوري مسائل استفاده كرده معرفي خود، توضيح مسائل، تئوري

 .اند تصادفي، مردان به نسبت زنان كمتر به استفاده از اين كنش پرداخته آماريِ اين جامعة

استفاده از اين كنش دست  امور و معرفي اشخاص به ايشان براي اعالم رويدادها و رساندن اخبارِ

  اند. زده
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  كنش تعهدي - 4- 3

كنش  بار از 26بار و مردان  41زنان  .زنان بيشتر مشاهده شده است در كنش تعهدي نيز

اند و  تعهدات پرداخته ها و اند. زنان با استفاده از اين كنش به دادن قول تعهدي استفاده كرده

  اند. جستهمردان نيز به همين شيوه از اين كنش سود 

  

  كنش اعالمي - 5- 3

 با مذهبي و از سوي افراد كه بيشتر در متون حقوقي و ،كنش اعالمي خاصِ ه با بافتبا توج

مورد بررسي، كنش اعالمي مشاهده  آماريِ جامعةرود، طبيعي است كه در  كار مي برتر به قدرت

  نشد.

هاي  هاي گفتار در پيامك شكن فراوانيِ ها در بخش قبل نشان داد كه ترتيبِ تحليل داده

اي عاطفي، ه عبارت است از كنش ،نزولي به ترتيبِ ،مردان و زنان يكسان است و در هر دو

هاي مردان و  پيامك هاي گفتار در انواع كنش فراوانيِ 2و  1نمودار  .ديترغيبي، اظهاري، و تعه

  دهد. د بررسي را نشان ميمور آماريِ زنان در جامعة

  

 
  هاي مردان هاي گفتار در پيامك انوع كنش درصد -1 نمودار
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  هاي زنان هاي گفتار در پيامك انوع كنش درصد -2نمودار 

  

ي گفتاري، ها حجم كنش ،پيامك براي هرگروه) 200، در تعداد مشابه پيامك (اين  با وجود

 ،در مجموع ،ديگر ان بيشتر از مردان است. به عبارتدر هر مورد براي زن ،جز كنش ترغيبيب

 ،ه به اينكههاي مردان است. با توج هاي زنان بيشتر از پيامك هاي گفتاري در پيامك تعداد كنش

توان گفت  ها در مردان و زنان تفاوت چنداني نداشت، مي پيامك كلِ در مجموع، تعداد كلمات

تعداد  3شمارة  نموداريش از مردان بوده است. كنش گفتار در متون مربوط به زنان ب چگاليِ

  دهد. هاي گفتار در مردان و زنان را نشان مي انواع كنش

  

  
  نهاي مردان و زنا گفتار در پيامك هاي فراواني انواع كنش  -3 نمودار

  

  يگير نتيجه - 4

سرعت در حال كسب  نوين به عنوان ابزار ارتباطيِ دهد كه پيامك به نتايج اين بررسي نشان مي

ها بر گيرندة پيام  ها و تأثيرگذاري ه است و براي انواع هدفروزمر در تعامالتبرجسته  يجايگاه
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خاص خود  هاي زبانيِ گيرد، ويژگي رود. از آنجا كه اين ارتباط در بستر زبان شكل مي كار مي به

نوع مخاطب، ابهام يا تصريح، رسميت يا را يافته و عواملي همچون اختصار، سرعت نگارش، 

ها تأثير گذاشته است. هدف اين  حاكم بر متن پيامك بر نوع گفتمانِ ،تجدي صميميت، طنز يا

هاي  كاربرد انواع كنش اين گفتمان در زبان فارسي، فراوانيِ پژوهش اين بود كه ضمن بررسيِ

ها در هر دو گروه  جوان ايراني را مقايسه كند. از آنجا كه گيرندگان پيام گفتار در زنان و مردانِ

ت بود و افراد خانواده، نوعي از افراد با درجات مختلف رسميت و صميميشامل طيف مت

اي از  توان آن را نمونه گرفت، مي ها و همكاران از هر دو جنس را در بر مي دوستان، همكالسي

  شده ميان جوانان دانست. هاي ردوبدل مجموعه انواع پيامك

بندي سرل، نشان  اساس دسته بر ،ها پيامك هاي گفتاريِ مده ازبررسي كنشآ دست هب نتيجة

كار  ها و تعهدات خود به ها، اعالن ها را براي بيان عواطف، درخواست داد كه افراد اين كنش

و زنان هاي مردان  هاي گفتاري در پيامك انواع كنش بنديِ رتبه ،آماري اين جامعةاند. در  بسته

بندي  رتبهدر دي. اين تشابه عهاز عاطفي، ترغيبي، اظهاري و ت ترتيب عبارت بود يكسان و به

زبان در تعامالت زباني در بستر ابزارهاي  فارسي جوانِ يكسان جامعة تواند حاكي از اهداف مي

اقل از اين منظر) باشد. در اي (حد كليشه هاي نقش جنسيِ تفاوت شدنِ رنگ نوين ارتباطي و كم

پردازند، بديهي است كه  ميت و تحصيل ان دوشادوش مردان به كار و فعالياي كه زن جامعه

  شود. ارتباطي نيز به هم نزديك مي ، از جمله در زمينةهاي مختلف عملكرد آنان در عرصه

ي در همين مردان را حت زنان و هاي ذاتيِ هايي از تفاوت توان رگه با اين وجود هنوز مي

هاي دو گروه، در  هاي گفتار در پيامك كنش يكسانِ بنديِ نه نيز مشاهده كرد. با وجود رتبهزمي

اند و  هاي خود اعمال كرده هاي گفتار بيشتري در متن پيامك يكسان، زنان كنش پيامك دتعدا

هاي زنان بيشتر است.  ها در پيامك تعداد كنش ،ديتعهدر سه مورد كنش عاطفي، اظهاري و 

د نسبتاً قابل گفته شد، كاربرگونه كه  اند. همان مردان فقط در كنش ترغيبي از زنان پيش افتاده

موسوم به  ،شده هاي شناخته زيادي منطبق بر كليشه توجه كنش گفتار عاطفي در زنان تا حد

است كه از زنان انتظار دارد بيشتر اهل عاطفه و شفقت باشند. در مقابل، كاربرد  ،نقش جنسي

و به لحاظ  ه استزنان، نيز از همين جنبه قابل توجباالتر از  به ميزانِ ،كنش ترغيبي در مردان

  ويژه در جوامع شرقي سازگار است. هاي مردان، به شناختي با ويژگي جامعه
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 منابع

همگاني:  نظارت گسترش در نوين هاي فناوري از گيري بهره نقش« .)1393باستاني، قادر (

 حومه و تهران شهري آهن راه برداري شركت بهره در موبايل از استفاده مورديِة مطالع

مقاالت سازمان بازرسي  مجموعه ».مترو مسافران با دوسويه ارتباط براي، (مترو)

  از: 1393تاريخ مهرماه  . برگرفته بهشهرداري تهران
http://1888.tehran.ir/Default.aspx?tabid=196&language=fa-IR#77810--2 

هاي  هاي گفتار در سخنراني بررسي كنش« .)1387ي (اصطهبانات و ليدا محمدرضا ،نژاد پهلوان

شناختي  هاي زبان پژوهش ».سازمان ملل 1385شهريور  ،ساي جمهور ايران و آمريكاؤر

  .1 - 22، 51، ش11. دورة يهاي خارج در زبان

حضرت امام  ةنام شناسي زيارت حليل متنت). «1389(رجب زاده  و مهدي محمدرضا ،نژاد پهلوان

سال مشهد.  .فلسفه و كالم - مطالعات اسالمي ».كنش گفتار ةنظري ةرضا (ع) برپاي

  .37 - 54 ،1389 پاييز و زمستان ،2/85پياپي  ةشمار ،دوم و چهل

مكاني بر تحليل  -تأثير بافت زماني« .)1394رادمرد ( ، سيد محمد و عبدالهحسيني معصوم

ي و مدني قرآن هاي مك هاي گفتار در سوره فراواني انواع كنش ةمقايس ر،گفتا كنشِ

  .135 -162 ).24(پياپي  3ش. 6 ةدور. جستارهاي زباني ».كريم

، »كنش گفتار ةرياساس نظ تحليل ژانر شطح بر) «1391( اخالقيالھام 	و سيد مهدي زرقاني،

 .61 - 80. 6ش ،3، س1391بهار و تابستان ، ادبيات عرفانية مجل

». ميزان همخواني زبان پيام كوتاه با زبان فارسي معيار« .)1388اني (رب زندي، بهمن و فاطمه

  .47 - 75 ،1388يك بهار  . دورة دوم شمارةفصلنامة تحقيقات فرهنگي

 قم: پژوهشگاه علوم و . مترجم: محمدعلي عبدللهي.افعال گفتاري .)1385( .آرسرل، جان 

  فرهنگ اسالمي.

پژوهش زبان ». محتوايي -بررسي ساختاري پيامك: اسپرانتويي نوين:. «)1389(شريفي، ليال 

  .155 -176 ،1389، بهار 16 . شمارةوادبيات فارسي

  مهر. انتشارات سورة تهران: .1چ .درآمدي بر معني شناسي. )1379صفوي، كوروش (

كارگفت  واكاوي نقش :گفتمان حقوقي تحليل « ).1392( رحيمي و علي سجاد ،عسكري متين

 .151 -172، )16(پياپي  4ش ،4 ةدور. جستارهاي زباني». در بافت حقوقي
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