
ها در گفتار زنان و مردان تهرانير بافت اجتماعي بر كاربرد دشواژهثيأت

نوشين شكيبا
 كانادا–دانشجوي دكتري 

:چكيده
اند، معتقدند كه زنان در مقايسه با ها را مورد مطالعه قرار دادههاي زباني جنسيـتاكثر محققاني كه تفاوت

است تا چگونگي ون تحقيقات بسياري در اين زمينه صورت گرفتهتاكن. كنندتر از زبان استفاده ميمردان صحيح
هدف اصلي .هاي تابو را نشان دهدتأثيرگذاري عوامل جامعه شناختي همچون آموزش و سن در استفاده از واژه

هاي تابوهاي نوع واژهاين تحقيق بررسي رفتارهاي زباني گويشوران فارسي زبان تهراني است با تمركز بر تفاوت
روش .گرفتهايي مورد بررسي قرار ، تأثيرات بافت اجتماعي بر انتخاب چنين واژهها بسامد استفاده از آنو

فقط زنان، فقط مردان، ( مختلف بودكاربردي هاي تابو در سه بافت اي از واژهتحقيق بر اساس بررسي مجموعه
.نتخاب گرديد اپرسشهاي افراد مورد پاسخميان واژه تابو از 15 و)طبافت مختل

هاي تابوي خاصي مردان از واژه. كنندهاي تابو استفاده مي مردان بيش از زنان از واژه كهنشان دادنتايج بررسي 
همچنين . هاي تابو خاص مردان، در زنان و مردان سنين باالتر كمتر مشاهده شد واژهكاربردكنند و استفاده مي

هاي تابو خاص مردان در واژه. تر صحبت كنندكنند مؤدبانهعي مي زنان تحصيل كرده س كهتحقيقات نشان داد
.گيردهر دو گروه سني هنگام خطاب به مردان مورد استفاده قرار مي

دشواژه، جنسيت، تحصيالت/ تابو: هاكليدواژه

مقدمه.1
شـكل  شناسي  شناسي و جامعه  علمي جديدي است كه از پيوند زبان      هاي  زبان از شاخه  شناسيجامعه

، زبان به عنوان يك نهاد اجتماعي در ارتباط با گروه يا جامعـه و در                شناسيدر اين شاخه از زبان    . گرفته است 
بافت اجتماعي  ها در   هاي زباني و كاربرد آن    واقع به عنوان ابزار ارتباط افراد در نظر گرفته شده است و صورت            

، ارتبـاط  مله مباحث قابل توجه در اين حيطهاز ج. ردگيهاي اجتماعي مورد بحث قرار ميو در ارتباط با نقش 
هـر چنـد    . موجود بـين زبـان زنـان و مـردان اسـت           هاي گفتاري    بررسي تفاوت  متقابل زبان و جنسيت يعني    

مطالعات جامع و دند و بر همين اساس نيزي محدوبه لحاظ كم، نظر كيفي بسيار سودمند هستندمطالعات از   
. ضرورتي ويژه داردهاي روشن نو با هدف دستيابي به نتيجهةناگون اين رشتهاي گوتر در زمينهگسترده

 مـن   فـيش ،)1966(شناسـاني چـون لبـاو      دوم قرن بيـستم توسـط زبـان        ةطي تحقيقاتي كه از نيم    
ته و ادعا شده است كيد قرار گرفأير عوامل اجتماعي بر زبان مورد تثأشده، تانجام) 1983(و ترادگيل ) 1990(

سن، جنس، وضـعيت  : ي مختلف از جمله، گويش افراد يكسان نيست و عوامل اجتماع     زباني ة جامع كه در يك  
. تحصيالت در گوناگوني زبان مؤثرند، قوميت و اجتماعي، وضعيت اقتصادي

هاي در بررسي«معتقد است) 132:1368( مدرسي ، زبان در بافت اجتماعيةدر توصيف بيشتر مطالع
گيـرد، بـراي    مـي شناسـي صـورت     شناسـي و زبـان    هـاي جامعـه   گيـري از روش   بهرهزبان كه با    شناسيجامعه

از سـوي . »شودهاي علمي و منظم نشان داده مي      تغيرهاي زباني و اجتماعي به شيوه     بار همبستگي م  نخستين
 عملكـرد واقعـي     ةيد اين نكتـه اسـت كـه بـراي مطالعـ           ؤشناسي م  زبان ةديگر مطالعات صورت گرفته در حوز     
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 تمـايزي   ، از جمله دانش زباني گوينده و شـنونده را در نظـر داشـت و               بايد تقابل عوامل گوناگون   سيشنازبان
.بان در شرايط خاص را در نظر گرفت واقعي از زةاساسي بين اين دو استفاد

» بـد «چيز در ذات وجودي خود      شناسان معتقد است كه هيچ    نيز مانند برخي زبان   ) 1970(داگالس  
با ارزش و خوب است و      كند چه چيزي درست و       ايدئولوژي مسلط است كه تعيين مي      گ يا  و اين فرهن   يستن

ه بـستگي بـه نگـرش        بلك ؛بودن چيزي نيست كه در خود زبان نهفته باشد        » بد«به اين ترتيب    . چه چيزي بد  
. يـا ناسـزا حتـي در فرهنـگ خـود نـدارد         كـاربرد كلمـات نـازل        ةكس اطالع كافي در زمين    مردم دارد و هيچ   

، دليلـي   خوردامعه و حتي در يك گروه به چشم مي        هاي مختلف ج  هايي كه در مصرف ناسزاها بين گروه      تنوع
خـي ديگـر   دانند و برزبان بد را ناشي از ضعف شخصيت مي  شناسان استفاده از    بانزبرخي از   . بر اين مدعاست  

تري در آن  كه واژگان مناسبهايي وجود دارد بلكه موقعيتيست؛ ضعف شخصيت نةمعتقدند كه اين امر نشان
.فاده وجود نداردبراي است

تابو يا دشواژه.2
در عربي معادل آن ). 1368،پانوف. م (ولينزي به معناي ممنوع يا قدغن اي است با منشاء پتابو، واژه

در فارسـي بـراي آن     . باشـد داراي دو مفهوم مختلف و متضاد مـي       است كه همانند خود اصطالح تابو       » حرام«
ف مفهـوم بـد     تواند معـر   اين كلمه مي   ،دهدمي» بد«معناي  » دش«ن  پيشنهاد شده كه چو   » دشواژه«معادل  

. نهفته در دشواژه باشد
 كه در ادامـه مـورد بررسـي    كنند كالمي و غيركالمي تقسيم مي   ةدر حالت كلي، تابوها را به دو دست       

: گيردقرار مي
توجهي رپيچي از تابو يا بي اما ممكن است س؛آيندمعني ميبعضي از تابوهاي غيركالمي به نظر بي) 1

ن تـوا  بـه طـور مثـال مـي        ؛نبال داشته باشد  به د -چه در گذشته و چه درحال       -به آن عواقب بسيار وخيمي      
، ان تايلنـدي  خـو در آن سال يك آواز    : ذكر كرد ،  آنجلس گزارش شده بود    در لس  1988موردي را كه در سال      

 زيـرا هنگـامي كـه مـرد         ؛را بـه قتـل رسـاند      ) شرقي تايلند هاي ساكن شمال    يياز بودا  (ايمرد جوان الئوسي  
پـايش را روي صـندلي بـه صـورتي    ،  جوان الئوسي وارد شده، بودتايلندي در حال آواز خواندن در يك كاباره    

ان را  مـرد جـو  ، بعد از بسته شـدن كابـاره، خواننـده     .گرفتكفشش به طرف مرد خواننده قرار        كه ته    اشتگذ
، شـرقي هاي جنـوب   گفته شده كه در ميان آسيايي      ز ني در بيان علت اين كار    . رساند و او را به قتل       كرددنبال

. )1991،اكسل(باشدآميز مي دشنامي بسيار توهينةنشان دادن ته كفش به كسي به منزل
جود دارد كـه از نظـر   هايي ومي اين است كه در هر زباني واژه     هاي كال  قابل توجه در دشواژه    ةنكت)2

 كالمـي كـه حتمـاً      ةدو دشـواژ  . ها و باورها به طور جدي غيرقابل ذكـر هـستند          ب، سنت ، آدا اخالقي، مذهبي 
كه در ارتباط كلماتي ) به به عمل دفع يا سكس اشاره دارند؛كلماتي ك)  الف: عبارتند از ،كاربرد جهاني دارند  

 دارد و بـراي عـدم اسـتفاده از    ، ترس از مرگ انعكاساييهاي غربي و آسيدر فرهنگ. (با مفهوم مرگ هستند  
).دكننهاي جايگزين استفاده مي بسياري از مردم از واژه،باط داردلغاتي كه به مرگ ارت

 زيرا مردم اعتقـاد   ؛ماعي باعث شده تابوها شكل بگيرند      شرايط اجت  هاآنمعتقد است   ) 1992(وارداف  
كـه چنـين     اين خواه به علـت   (.آوردآوري به بار خواهد   ها نتايج زيان  نز نامطلوبي براي آ   داشتند كه چنين چي   
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 خواه به سـبب  ،كنداورهاي فوق طبيعي بنا شده نقض مي   ، معياري را كه بر اساس ب      رفتار كالمي يا غيركالمي   
).رساند به قوانين اخالقي جامعه آسيب ميكهآن

هـاي مـصطلح در ايـران و    سياري از دشواژهه به اين مفهوم ب   نيز با اشار  ) 100-107 : 1373(خانلري  
 از نظـر وي     .لعـه قـرار داده اسـت      هـا را مـورد مطا     شناسي آن هاي جامعه ورهاي ديگر فارسي زبان و ريشه     كش
زادش او را   گذاري كودكان خـودداري شـود تـا مبـادا همـ           شود كه از نام   بسياري از عقايد عاميانه موجب مي     «

در  زيرا كه اين كلمـه       ؛ از اينجا دارد   اميران خوارزمشاهي بود كه نام خود را      از  » آتسز«. بشناسد و با خود ببرد    
توان در هنگام شب نيز مي» جن«ين پرهيز را در به كاربردن نام نظير ا. است» نامبي«تركي جغتايي به معني

اسـت كـه   سـي  خوانند و اين به علت بـيم و هرا  مي» از ما بهتران  «بسياري از مردم تهران جنيان را       . ذكر كرد 
وي تـرس   خوانند و اين كلمه تعارفي اسـت از ر        مي» آندرا«را  » جن «در بيرجند . در دل دارند  » جن«مردم از   

» ايشان«يا  » اونا«ايران نيز اين مفهوم را با لفظ        در بعضي شهرهاي ديگر     . نمايندكه او را دعوت به دخول مي      
.» خاصه ايرانيان منحوس استهانيز در نزد بسياري از ملت» 13« عدد .كنندبيان مي

ها با در نظر گرفتن ارتباط گوينـده و         استفاده از دشواژه   ن استدالل كرد كه   توان چني  مي به طور كلي  
گيـرد كـه فـرد      ها هنگامي مـورد اسـتفاده قـرار مـي         برخي از دشواژه  . كندشنونده و بافت اجتماعي تغيير مي     

ين مسئله نيز بايد توجه كرد كـه طـرز بيـان يـك كلمـه و                 به ا .  البته اين امر هميشگي نيست     ؛عصباني است 
 بنـابراين، ميـزان اسـتفاده از    ؛ثير دارنـد أركات صورت در تعبير معناي كلمـه تـ      همين طور اشارات دست و ح     

هـا و    سني شنونده و گوينده، شغل افـراد و حـساسيت آن           ةيران آزردگي فرد از موضوعي، فاصل     ا به م  هدشواژه
تـري  هايي كه اثر ضعيف   يا فرد مسني باشد از دشواژه     مثال اگر يك طرف محاوره بچه       براي  .  بستگي دارد  …

.شوددارند استفاده مي
 ميـان دو مفهـوم جـنس زيـستي و جنـسيت      دكه در بحث از زبان و جنـسيت بايـ       بايد توجه داشت    

بعـدي  پـردازد و آن ديگـر،       شناسـي مـي   كه اولي منحصراً به خـصوصيات زيـست        چرا   ؛دستوري فرق گذاشت  
هنگـي ديگـر از جملـه       يك پيوستار پيچيده است كه با ابعـاد فر        » جنسيت دستوري «در واقع،   . فرهنگي دارد 

يـق ارتبـاط زبـان بـا     ارتباط بين زبان و جنـسيت از طر   . وضعيت اجتماعي، نژاد، سن و قدرت در ارتباط است        
ارتبـاط . )1992،اوچـز (گيـرد   ا ديگر ساختارهاي اجتماعي شكل مي     هاي اجتماعي ي  عوامل اجتماعي، فعاليت  

آن . مفهومي كلي و پويا ببينيم، مطرح شود دهد جنسيت را   در كليتي كه به ما اجازه مي       ديجنسيت و زبان با   
رد زبـان  آورد تا به جايگاه و اهميت جنسيت به هنگام كارب    حد امكان آن را براي ما فراهم مي       وا) پيكره(كليت  

.در متن اجتماع واقف شويم
مبستگي زبان و جنسيت  هةساني است كه به مطالعه در زمين   نيز از جمله اولين ك    ) 1992(يسپرسن  

كند و با اشـاره  ذكر مي » دشواژه«ة  ردان را پديد  او علت اصلي پيدايش تفاوت گفتاري زنان و م        . پرداخته است 
-رايـج اسـت   » قـا يبـانتو آفر  «مانند آنچه بين مردان     -زباني در بعضي جوامع غيرپيشرفته    بايدهاي  به وجود ن  

وات موجـود در آن  معتقد است كه زنان در بسياري از موارد اجازه به زبان آوردن بعضي كلمات يـا حتـي اصـ               
كند كه در اين زبان يك زن اجازه نـدارد نـام پدرشـوهر    ذكر مي» زولو«وي با اشاره به زبان     . كلمات را ندارند  

 وي معتقد است همين نبايدهاي .مرگ مواجه خواهد شدخطر خود را به زبان آورد و در صورت ذكر آن نام با 
.ه گرفتن دو جنس از هم گرديده استزباني است كه باعث فاصل
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عبارتند  و انديشرفت تمدن از يكديگر متمايز شده، دو مفهوم هست كه با پ     در تابو به معني خاص آن     
ترين توصيف را هنرمندانه) 1925(يدفرو: توان گفتبه طور كلي مي). 1376،گولد وكولب(مقدس ـ آلوده : از

تمـاعي   نگـرش اج   ةيـد يتابوهـا زا  وي معتقـد اسـت    . ه كـرده اسـت    عرض،ل آشكار تابو است   كه ماهيت نامعقو  
ا خودداري از گفـتن بعـضي كلمـات         ثيرشان را به صورت منع بعضي از اعمال ي        أنامعلومي هستند كه اكنون ت    

فرويد در كتـاب تـوتم و تـابو سـعي     . ها وجود داردراي آناهي ب با اين حال تمايل قدرتمند ناخودآگ ؛بينيممي
كـه تقريبـاً تـابوي      -با محارم وصلت  به   معاصر مرتبط سازد و      ةاي بدوي را با اختالالت عصبي دور      كرد تابوه 

 وي تابوهاي عصر حاضر ناشي از نفرت از اشـخاص يـا اشـياء يـا                 ة به عقيد  .توجه داشت - جهانيان است    ةهم
1وونـت  از تـابو ن معنـيِ فرويد در اي  . ستايدها را مي  هاست يا آن  گاه خواهان آن   ناخودآ ،كه انسان اعمالي است   

.ن بشرمدوترين مجموعه قوانين غير تابو عبارت است از كهنگويدكند و با اشاره به ديدگاه وي، ميتبعيت مي
منشاء تابو همـان اسـت     .  ممتاز جست  جز منافع طبقات  ه   امري ب  تر در  واقعي تابو را بايد به طور عميق       منشاء

 در .»ثير قواي شيطانيأترس از ت« يعني   ،ها سرچشمه گرفته  اني از آن  ايز انس غرترين  ترين و با دوام   كه ابتدايي 
، تابو به تدريج از ايـن        بعد ةدر دور . وام بدوي به نيروهاي اهريمني است     اي از اعتقاد اق   واقع تابو جلوه و نتيجه    

ه بـه صـورت نيرويـي در فـرد بـاقي      حسي رواني است كبر اساس يك نوع بي فقط و ديگرت  ريشه فاصله گرف  
. )1351،فرويد(.گيردحكام اخالقي و قانوني ما قرار مي بدينسان تابو حتي منشاء و منبع ا؛ماندمي

 به تفصيل  كاربرد تابوةن نوزدهم از حوز اقوام ابتدايي و تاريخ اديان در قرشناسيِ جامعهپردازانِنظريه
 داشـتند و  تفكرات مذهبي و اخالقي براي تـابو     اي از    ماهيتي از تقدس و ريشه     ةاند و سعي در تهي    سخن گفته 

در ؛داشـته باشـيم   از تابو   ، بهتر است تعريف دقيق و مشخصي         با وجود اين   ،انددهرتصوير ك هايي را نيز  فرضيه
مفهومي .  تابو جا خواهد گرفت    ة خرافه باشد در مقول    سته به ترس و   صورت هر آنچه سزاوار توبيخ و واب      غير اين 

، خشونت و نيز     ضمني ناخوشايند هستند مانند مرگ، بيماري، جنايت       چيزهايي كه داراي معاني   از دشواژه به  
.)1376،گولد و كولب(كند ائل جنسي و عمل دفع نيز اشاره ميموضوعاتي مانند مس

 قيدهاي جامعه   دادن آزادي خود از   كند كه براي نشان   يبه افرادي اشاره م   ) 1992(از سويي وارداف    
وانين  نقـض قـ    ةيا براي اثبات غيرمنطقي بودن و غيرموجه بودن تابو، در حركت به سـوي آزادي بيـان، آمـاد                  

موضوعات تـابو  مسائل مذهبي و سياست را    ،  وي مسائل جنسي، مرگ، عمل دفع     . حاكم بر كاربرد تابو هستند    
وت يـا  ، شه دادن خشونت گاهي براي جلب توجه يا براي نشان      هاي زباني   ر وي دشواژه  از نظ . كندذكر مي شده  

. روندبراي تمسخر قدرت به كار مي
اعتنايي  اين عقيده است كه نقض عهد يا بي ناظر به،، منعي كه در مفهوم تابو وجود دارد  به طور كلي  

مـرگ  ماننـد   (آورد  مـي تخلـف در پـي     بـراي فـرد م     ، خـود بـه خـود دردسـرهايي        به تابويي با مفهوم مقدس    
هايي به طور متـداول     كه از چنين بد اقبالي    ) ... ي و   گيري، مريض عدم موفقيت در شكار، ماهي    خويشاوندان يا   

هـايي كـه بـه تـابو اعتقـاد دارنـد آن             ا براي آن   ام ؛شوده عنوان حادثه يا بدشانسي ياد مي      در زندگي روزمره ب   
.)1994،بريتانيكا( شكستن تابوها مقابلحوادث مجازاتي هستند در

1 Wundt 
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ها به سه بخـش عمـده توجـه    گويد كه دشواژهمي،  ها توجه داشته  به كاربرد دشواژه  ) 1956 (1استينر
.لوگيري از رفتار خطرناك در جامعهج) 3حمايت فردي   ) 2اطاعت از مسائل مهم در جامعه   ) 1: دارند

 عين حال اين توافق وجود دارد       ا در  ام ؛ها وجود ندارد  ، هيچ توصيف قابل قبول كلي براي تابو       در واقع 
 بـراي قـوانين اجتمـاعي       ، گرايش به ارتباط با موضوع يا عملي دارند كه         كه تابوهايي كه در جامعه وجود دارد      

ثيرات اجتمـاعي و    أن دليل نيز تابوها به تـ      اند و به نظام كلي كنترل اجتماع تعلق دارند و به همي           حائز اهميت 
.گيردورد مخالفت نظام اجتماعي قرار ميها مگير شدن آنهخاصيت هم

تفاوت گفتاري زنان و مردان.3
 گرفتـه اسـت و يـسپرسن     توجـه قـرار    هـا پـيش مـورد     موضوع تفاوت گفتاري زنان و مردان از مدت       

ي شناسـان بـسيار   ها نيز زبان  پس از آن  . اند بدين مهم پرداخته   …و  ) 1964(، هاس   )1929(ر  پي، سا )1922(
. اندرسي گفتار دو جنس توجه نشان دادهبه بر

ماننـد  ) 1997(تـانن   . )1987(، براون و لوينسون   )1985(، اسميت   )1977(، لوينسون   )1970(از جمله لباو    
 ابـراز محبـت و      ة در شـيو   شناسان زبان بر اين عقيده است كه افكار و باورهاي عمومي          ديگر محققان و جامعه   

ريم كه در دنيايي يكسان زنـدگي     ما بر اين تصو    ةاو معتقد است كه هم    . ثر است ؤن م رفتار كالمي زنان و مردا    
 واحـد را بـه طـرز متفـاوت تفـسير      ، يك كـالم آنكه ابهامي در كار باشدا در حقيقت زن و مرد بي   ام ؛كنيممي
.گيردها شكل ميكنند و اينجاست كه سوءتفاهممي

 بـه عنـوان      سوي زنـان و مـردان      هاي زباني از  يري گونه هاي به كارگ  ن كلي شيوه  بيا در   به هر طريق،  
بايـد بـه    ثانيـاً ؛  شـود  اين ارتباط برقرار مـي      اوالً :هايي توجه داشت كه   ها و موقعيت  به زمينه عامل ارتباط بايد    

هـا مـشاركت     توجه بـه آن اهـداف در ايـن موقعيـت           با) زن و مرد  ( توجه داشت كه هر يك از اين دو          اهدافي
ـ بايد به خصلت الوه  ؛ به ع  كنندمي بـراي  وع انتظـارات موجـود از آن دو  هاي اجتماعي تربيت زنان و مردان و ن

. كردتوجه، نيزهايي از گفتاربيان شيوه

هاار زنان و مردان و كاربرد دشواژه گفت.3-1
ز ر اين باور هستند كه زنـان ا       ، ب اندهاي جنسي در زبان پرداخته    محققاني كه به موضوع تفاوت    بيشتر  

، و رومـين 1995، فسولد؛1974،ترادگيل(كنند در مقايسه با مردان ـ استفاده مي تري ـ  زباني مطلوبةگون
1994( .

هـا از سـوي آنـان       ا بحث زنان و كاربرد دشواژه     هاي مرتبط ب   مشترك ديدگاه  ةنقطبه هر ترتيب آنچه   
 و بـا توجـه بـه بافـت      رنـد ي مردانـه دا   ها عمدتاً خـصلت   كه دشواژه ر است   كيدي بر اين ام   أ، ت شودحسوب مي م

از زبـان را مـورد اسـتفاده قـرار          تري  دبانهؤ م ةهاي صورت گرفته، زنان گون    اجتماعي تربيت زنان و نيز آموزش     
از متفـاوت -هـا  با توجه به موقعيت بيان دشـواژه      -ن  ها از سوي زنا   ع كاربرد دشواژه  افزون بر آن نو   . دهندمي
خواهنـد معنـيِ   مـي » جـنس مـذكر   «دان نيز با معرفي خود به عنوان        مر.دان است  بياني آن از سوي مر     ةگون

1 Steiner
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.اسـت نـث  ؤد كه به معناي محافظي براي جنس م جنس مذكر را در ذهن زنان فعال سازن   ة واژ  جنسيِ ضمنيِ
.)1989،پوي تن(لغت جنس مذكر در ميان زنان است يدي بر قدرت يأدر واقع اين مسئله ت

كه واقعاً به زبان معيار      مردان چنين عقيده دارد كه خود مردان به اين تصورند            در مورد ) 1966(لباو  
ايـن  كه البتـه  (شويم  ميدهيم با چيز ديگري مواجه وقتي به گفتار عادي آنان گوش مي    ا ام ؛كنندصحبت مي 

توانند به ند بزنند و دوست داركنند كه خيلي بد حرف مي  زيرا گاه ابراز مي   ) ها نيست دليل بر عدم صداقت آن    
ـ  ؛زبان معيار سخن بگويند    شـود كـه در ضـمير       گيرنـد، روشـن مـي     ا وقتـي بيـشتر تحـت فـشار قـرار مـي             ام

. تغيير بدهند گفتار خود راةناخودآگاهشان مايل نيستند كه شيو
شـود كـه بـا لحـن و         ر زبان فارسي به مرداني اطالق مي      كه د -را  » وا خواهر اِ«شايد بتوان اصطالح،    

دليلي بر صحت اين بحث دانـست       -ند  زنزنان و بسيار نرم و ماليم حرف مي       انه با اصطالحات خاص     آهنگ زن 
) دشـواژه ( تابو ، كه براي مردانرا ذكر كرد» هخدا مرگم بد«توان از اين گونه اصطالحات مي  ). 1354،باطني(

.كنندشود و مردان از آن پرهيز مي زيرا بيشتر به زنانگي مربوط مي،تاس
.  تهراني وجود دارد    فارسي زبانِ  نانِ مردان و ز   هايي است كه در رفتار زبانيِ      اصلي مطالعه تفاوت   هدف

افت اجتماعي بر انتخـاب  ثير بأها و ته، ميزان استفاده از اين دشواژهاها از حيث كاربرد انواع دشواژه     اين تفاوت 
در اين زمينـه، سـه      . اندد بررسي قرار گرفته   ربرد كلمه مور  ، نوع مخاطب و داليل كاربرد يا عدم كا        اين كلمات 

.مورد توجه قرار گرفته استسن وتحصيالت جنسيت،متغير اصلي 

 روش پژوهش.4
شـايانِ البتـه   . استفاده شد ) ميداني(و عملي   ) بررسي منابع (ها از دو روش نظري      براي گردآوري داده  

آداب ، سنت و    با توجه به فرهنگ   ني عملي و ميدا   ةردآوري اطالعات و روش كار در حوز      ذكر است كه روش گ    
. و رسوم هر جامعه متفاوت است

ها چگونگي گردآوري داده.4-1
:ه استمحيط متفاوت زير به انجام رسيدها در سهآوري دشواژهجمع

محيط صرفاً زنانه )1
 محيط صرفاً مردانه )2
) زنانه و مردانه( محيط مختلط )3

 آگـاه   از ضـبط مكالماتـشان  بايـد چ يـك از محافـل ذكـر شـده افـراد ن     در هينكته مهم اينجا بود كه     
 ولـي بعـد از ضـبط    ؛شـد ميبه گفتگوي مصنوعي و ساختگي تبديلها  چرا كه گفتگوي طبيعي آنشدند؛مي

 دشـواژه از ميـان نوارهـاي ضـبط     15ها گرفته شد و سپس هاي آن استفاده از دشواژهةز افراد اجاز  ا ،مكالمات
. نامه گنجانيده شداب و در پرسششده انتخ



...هاتأثير بافت اجتماعي بر كاربرد دشواژه

147

 جمعيت نمونه.4-2
شـرط سي زبـان تهرانـي انتخـاب شـدند و         وران فار  نفر بودند كه از ميان گويش      120جمعيت نمونه   

. ها بوده است مالك انتخاب آن،جهه سال اقامت در تهران و نداشتن ل10حداقل

 متغيرهاي اجتماعي.4-3
: اني مورد توجه قرار گرفتدر اين بررسي سه متغير غيرزب

 به عنوان متغير اصلي و مستقل ،جنسيت)1
افـراد داراي   (و دانـشگاهي    ) افراد داراي ديپلم متوسط   ( شامل دو گروه زيردانشگاهي      ، تحصيالت)2

)  مذكورهاي و دكترا يا دانشجوي يكي از دورهارشدمدرك فوق ديپلم، كارشناسي، كارشناسي
رفتنـد و بـه صـورت       مـورد بررسـي قـرار گ      ) 30-40(و  ) 19-29( افراد در دو گروه سـني        ، سن)3

.هاي يكسان با هم مقايسه شدندجفت

 آزمون آماري.4-4
.نوان متغيرهاي زباني انتخاب شدند    به ع » ديوث«و  » شعوربي «ة دو دشواژ  ،هاآوري داده پس از جمع  

ثير أتـ ، آخـر ة يافت نشد و در مرحلـ هاآوري دادهاي خاص گروه زنان پس از جمعذكر است كه دشواژه شايانِ  
، ميزان كاربرد كلمه يا عـدم كـاربرد        هامتغيرهاي غيرزباني جنسيت، سن، تحصيالت، تعداد مخاطبان دشواژه       

سـپس بـا     و در جداولي بر حسب درصـد مرتـب شـدند و              )Excelةبا استفاده از برنام   (آن به ترتيب محاسبه     
نـشان  ) جنسيت، تحـصيالت، سـن    (عوامل اجتماعي    با   اهع دشواژه  ارتباط بسامد وقو   2خي  ن  استفاده از آزمو  

. )1381-82شكيبا، (داده شد 

ها توصيف و تحليل داده.5
با توجـه بـه     (ه علت رواج بيشتر در بين مردان        ب» ديوث «ة دشواژ ،شدهآوريهاي جمع از بين دشواژه  

بـه  ) هانامهگيري از نتايج پرسش    از نتيجه  ن بعد ها و همچني  گردآوري داده ة  شده در مرحل  آوريهاي جمع داده
.زباني مورد بررسي انتخاب شده استعنوان متغير 

طور كه همان. دهدن را بر اين متغير زباني نشان مي   زباني تحصيالت و س    اثر دو متغير غير    )1(جدول  
واژه بـسيار  اين دشـ ، در گروه زنان با افزايش تحصيالت19-29در جدول مشخص شده است در گروه سني    

كـاربرد ايـن    ، بـا افـزايش تحـصيالت      ؛ يعني  وضع بر عكس است    19-29شود و در گروه مردان سنين       كم مي 
ـ ؛كنندياصالً از اين دشواژه استفاده نم   زنان دانشگاهي    ،30-40در گروه سني    . يابددشواژه نيز افزايش مي    ا  ام

ن گـروه سـني     همـي كننـد و در     كم استفاده مي  يار   از اين دشواژه به مقدار بس      ،ترزنان داراي تحصيالت پايين   
 به نظـر  .كنندتر از اين دشواژه استفاده مي    تر از مردان داراي تحصيالت پايين      مردان دانشگاهي بيش   )40-30(

. ثير معكوس داردأرد اين دشواژه بر زنان و مردان ترسد كه عامل تحصيالت بر كاربمي
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»ديوث«درصد كاربرد دشواژه : 1جدول 
، سن و تحصيالتبه تفكيك جنس

30-1940-29سن
زير دانشگاهي دانشگاهي زير دانشگاهيدانشگاهيتحصيالت

يلخيزيادكمميزان كاربردجنسيت

زياد
خيليزيادكم 

زياد
خيليزيادكم 

زياد
خيليزياد كم 

زياد 

56/50/00/017/439/178/20/00/00/039/10/00/0زن

06/856/517/428/1578/239/194/678/278/294/639/10/0مرد

امل زباني سن و ع   د كه بين عامل جنسيت و متغير غير       آيون خي دو به عمل آمده چنين بر مي        از آزم 
. داري وجود دارد معنيةرابط» ديوث «ةاستفاده از دشواژدر تحصيالت 

ور در له است كه هر گويشئاين مس، رد مطالعه قرار گرفتهاين تحقيق مويكي ديگر از مواردي كه در 
منظور منحصراً به (» زن«اعم از . گزيندرگيري دشواژه چه مخاطبي را برمي، به هنگام به كا    شدهنشرايط تعيي 
ده تمـايزي بـراي انتخـاب       در اينجا گوينـ   (» هر دو «و يا ) منظور منحصراً مخاطب مرد   (» مرد«،  )مخاطب زن 

. )كندن دشواژه استفاده مي، براي مرد يا زن از ايگذاردمخاطب نمي
نـشان  )  ديـوث ةدشـواژ (سن را بر ايـن متغيـر زبـاني    ت و زباني تحصيال اثر دو متغير غير   ،)2 (جدول

 متمـايز ،اراي تحصيالت دانشگاهي در به كارگيري ايـن دشـواژه        د19-29مردان و زنان گروه سني      . دهدمي
. دبرن مي به كاررا بيشتر براي مخاطب مرد آنكنند وعمل مي

ارگيري ايـن دشـواژه تمـايز        در به ك   ،دانشگاهييرگروه مردان داراي تحصيالت ز    19-29گروه سني   
 و داراي 19-29برند و زنان متعلق به گـروه سـني    بيشتر براي مخاطب مرد به كار مي     راشوند و آن  قائل مي 

 زنـان   30-40برند و در گروه سني      كار مي را به    به جنسيت مخاطب آن    دانشگاهي بدون توجه  تحصيالت زير 
. كنندنميتر از اين دشواژه استفادهداراي تحصيالت باال

اژه را بـراي  طور اختصاصي فقط ايـن دشـو  ه تر ب مردان داراي تحصيالت پايين30-40در گروه سني    
هـر دو گـروه دانـشگاهي و       توسط گروه مـردان   ي اين دشواژه    برند و درصد به كارگير    مخاطب مرد به كار مي    

در 19-29زباني تحصيالت در گروه سـني     بنابراين، متغير غير   ؛نشگاهي براي مخاطب مرد يكسان است     دازير
. داردتأثير ) دمر(ري اين دشواژه براي مخاطبي خاص به كارگي

»ديوث«ها در كاربرد دشواژه درصد نوع مخاطب: 2جدول 
و تحصيالت ، سن به تفكيك جنس

30- 1940-29سن 

زير دانشگاهي دانشگاهي زير دانشگاهي دانشگاهي تحصيالت

هردوزنمردهردوزن مرد هردوزن مرد هردوزن مرد                مخاطبجنسيت      

78/239/139/139/139/156/50/00/00/00/00/039/1زن 

06/1839/133/889/130/056/533/80/017/433/80/00/0مرد
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 جنس مربوط به) 2، قديمي بودن دشواژه) 1: بندي شدبه سه گروه تقسيمه داليل عدم كاربرد دشواژ
دبانه نبودن دشواژه ؤم) 3، مخالف بودن دشواژه

.گـذارد ش مي ايرا در هر دو گروه زنان و مردان به نم         » ديوث« داليل عدم كاربرد دشواژه      ،)3 (جدول
دبانـه  ؤمم كـاربرد ايـن دشـواژه را        با هر سطح تحصيالتي به طور كلي دليل عـد          19-29زنان در گروه سني     

دهد كه زنان داراي تحـصيالت بـاالتر در هـر دو گـروه سـني در           طور نشان مي  اند و اين  نبودن آن اعالم كرده   
مربـوط بـه جـنس      «ن دشواژه را بيشتر بـه علـت         از اي  عدم استفاده    ،تريسه با زنان داراي تحصيالت پايين     مقا

،سـني زنان در هـر دو گـروه   زباني تحصيالت در  رسد متغير غير   پس به نظر مي    ؛انداعالم كرده » مخالف بودن 
توان گفت زنان و مردان در انه است داشته ولي به طور كلي ميثر در تشخيص اينكه اين دشواژه مردؤعاملي م

. انددبانه نبودن آن اعالم كردهؤدم كاربرد اين دشواژه را بيشتر ميالت دليل عهر گروه سني با هر سطح تحص

»ديوث«دشواژه درصد داليل عدم كاربرد  : 3جدول 
به تفكيك سن ، جنس و تحصيالت

30- 1940-29سن

زير دانشگاهي دانشگاهي زير دانشگاهيدانشگاهيتحصيالت

                داليل عدم كاربرد

ميجنسيت 
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ق
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78/239/1011/1178/217/494/639/133/850/1211/1139/111/11زن

17/40/017/478/20/033/839/10/033/80/017/056/5مرد

ران ايـن   ودر گفتـار گـويش    » شـعور بـي  «ةت و سن بر ميزان كاربرد دشواژ      بررسي اثر متغير تحصيال   
 اعـم از    19-29دهد كه درصد كاربرد اين دشواژه در مورد زنان گروه سـني              نشان مي  )4(پژوهش در جدول    

ثيري بر كاربرد   أ متغير غيرزباني تحصيالت ت    ، پس در اين گروه    ؛ستوي ا دانشگاهي تقريباً مسا  دانشگاهي و زير  
 از اين دشواژه هستند،كه داراي تحصيالت باالتري 30-40زنان در گروه سني ه كر حالي د؛اين دشواژه ندارد
 از ايـن دشـواژه      ،كه داراي تحصيالت كمتري هـستند     19-29سنيه  مردان در گرو  كنند و كمتر استفاده مي  

تحـصيالت  ادي كـه   افـر  :اسـت  وضعيت بر عكـس      30-40گروه سني   مردانِ؛ اما در    كننداستفاده مي بيشتر  
. كنند از اين دشواژه بيشتر استفاده مي،نددارباالتري 

» شعوربي«ژه درصد كاربرد دشوا: 4جدول 
، سن و تحصيالتنسجبه تفكيك 

30- 1940-29سن

زير دانشگاهي هي دانشگازير دانشگاهيدانشگاهيتحصيالت

ميزان كاربرد
تجنسي

خيلي زيادكم
زياد

خيليزيادكم 

زياد
خيليزيادكم 

زياد
خيليزياد كم 

زياد 

33/811/1139/138/166/1638/150/1294/639/167/1656/578/2زن

89/1389/1339/194/644/1994/172/978/294/672/978/239/1مرد
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و تحصيالت و استفاده از زباني سن آيد كه بين متغير غيرون خي دو به عمل آمده چنين بر مي  زماز آ 
داري  معنـي  ةرابطـ هدشواژاين  ت و استفاده از      اما بين جنسي   ؛داري وجود دارد  معنية  رابط» شعوربي «ةدشواژ

. وجود ندارد
خاطـب بـر ايـن متغيـر زبـاني      وع مزباني تحصيالت و سن را با انتخاب ن     اثر دو متغير غير    ،)5(جدول  

زنان و مردان در هر گروه سني و با هر ميـزان تحـصيالتي در                آن است كه   دهندةها نشان داده. دهدنشان مي 
 بنابراين متغيرهاي غيرزباني سن و ؛شوندنتخاب مخاطبي خاص تفاوت قائل نميكاربرد اين دشواژه نسبت به ا

 براي انتخاب مخاطبي خاص ندارد و هر دو گروه زنان و مـردان ايـن             ثيري در كاربرد اين دشواژه    أتحصيالت ت 
.برندمرد به كار ميجنسي براي زن ودشواژه را بدون در نظر گرفتن تمايزات 

»شعوربي«ها در كاربرد دشواژه درصد نوع مخاطب: 5جدول 
، سن و تحصيالتبه تفكيك جنس

30- 1940-29سن 

دانشگاهي زيردانشگاهي شگاهي دانزيردانشگاهي تحصيالت

مخاطب
جنسيت

هرزن مرد 
دو

هرزن مرد 
دو

هرزن مرد 
دو

هرزنمرد
دو

39/139/106/1878/239/106/1839/139/144/1938/138/122/22زن 
17/478/222/2217/439/122/2278/239/128/1577/238/111/11مرد

 دليـل عـدم كـاربرد       ، با هر سـطح تحـصيالتي      19-29زنان در سن    ،  )6(ول  هاي جد با توجه به داده   
 دليـل عـدم     ،ت دانـشگاهي   زنان داراي تحـصيال    30-40و گروه سني    آن  قديمي بودن   را"شعوربي"دشواژة  
ي و دارا ) 30-40(طور نشان داده شده كه زنان اين گروه سني  و اين نددانست»دبانه نبودن ؤم«را  آن  كاربرد  
 افـراد داراي تحـصيالت      19-29مـردان در سـن      . برنـد  اين دشواژه را حتماً بـه كـار مـي          ،رتت پايين تحصيال

 علت  ،ترو افراد داراي تحصيالت پايين    » مربوط به جنس مخالف بودن    « عدم كاربرد را بيشتر    يلدانشگاهي دل 
30-40 و مردان گـروه سـني        .نددانست» به جنس مخالف بودن   مربوط  «و  » بودنقديمي«عدم كاربرد آن را   

.اندآن اعالم كرده» بودنقديمي«ربرد اين دشواژه را دانشگاهي علت عدم كااعم از دانشگاهي و زير

»شعوربي« درصد داليل عدم كاربرد دشواژه :6جدول 
، سن و تحصيالتبه تفكيك جنس

30- 1940-29سن
نشگاهي زير دادانشگاهي زير دانشگاهيدانشگاهيتحصيالت

داليل عدم كاربرد
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39/10/00/0زن
39/
1

0/00/00/00/039/10/00/00/0

0/056/517/2مرد
39/
1

39/10/0
78/
2

0/00/078/239/10/0
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 نتيجه گيري.7
 فارسـي  ةجامع رفتار زبانيِ هر گروه از  آن است كه دركنندة پژوهش بياندست آمده در اين ه  نتايج ب 

هـا جـدا    رفتـار زبـاني سـاير گـروه       ا از   هاي معيني وجود دارد كه رفتار زبـاني آن گـروه ر           ويژگي،  نيزبان تهرا 
. سازدمي

:  نتايج به شرح زير است ةخالص
ـ      (برند   از زنان در گفتار خود به كار مي        ها را بيش  مردان دشواژه -1 آمـده  دسـت   ه  بر اسـاس نتـايج ب

. ) درصد31/42كنند و زنان ها استفاده مي درصد از دشواژه94/66مردان 
. خاص گروه مردان وجود داردةواژدشدست آمده ه بر اساس نتايج ب-2
هـاي سـني   گـروه گروه مـردان و زنـان در   در هر دو ، مربوط به گروه مردان    ةميزان كاربرد دشواژ  -3

 خاص گـروه مـردان   ةردان و زنان به طور كلي از دشواژ       م ،هاي سني باالتر   در واقع در گروه    است؛تر، كمتر   باال
.كنندكمتر استفاده مي

 اسـت؛   ن داراي تحصيالت باالتر بيشتر     در گروه مردا   ، مربوط به گروه مردان    ژةشوان كاربرد د  ميزا-4
ـ    هستيشتر نگران گفتار خود ب ،هاي تحصيلي باالتر  زنان در گروه  اما   دبانـه  ؤ مةند و سـعي دارنـد آن را بـه گون

.تر سازندنزديك
و گروه زنان و مـردان در  هر د، در    مربوط به گروه مردان    ةبرد دشواژ ها در كار  انتخاب نوع مخاطب  -5

.دنبربه كار مي» مرد«را براي مخاطب تر است و آنهاي تحصيلي باالتر، متمايزتر و مشخصگروه
، در گروه مردان در هـر دو گـروه           مربوط به گروه مردان    ةربرد دشواژ ها در كا  انتخاب نوع مخاطب  -6

بـراي انتخـاب     ولي در گروه زنان تمـايزي        ؛ندبر بيشتر براي مخاطب مرد به كار مي       راسني متمايز شده و آن    
. برندرا بسيار كم به كار ميشوند و آنمخاطبي خاص قائل نمي

ـ    ة، دشـواژ  هاي تحصيلي و سني باالتر    زنان در گروه  -7 ه گـروه مـردان را بيـشتر بـه دليـل         مربـوط ب
گروه تحصيلي و  مردان در هر كه در حالي؛اندبه كار نبرده» جنس مخالف بودن«و مربوط به    » نبودندبانهؤم«

.اندبه كار نبرده» نبودندبانهؤم«را به علت سني آن
. گيرددان و زنان مورد استفاده قرار ميها در هر دو گروه مربرخي از دشواژه-8
اي تحصيلي و ه، در گروه مردان در گروه مربوط به هر دو گروه مردان و زنانةميزان كاربرد دشواژ-9
 ولـي در  ؛برنـد  بيشتر آن دشواژه را بـه كـار مـي   ،ترهاي تحصيلي پايينزنان در گروه. است، بيشتر سني باالتر 

. استها به طور يكسان دشواژه نزد آنهاي سني متفاوت به كارگيري آن گروه
ربوط به هر دو گروه زنان و مردان، در هـر دو             م ةنتخاب نوع مخاطب در كاربرد دشواژ     تمايز در ا  -10

.  وه سني و تحصيلي مشاهده نشده است، در هر گران و مردانگروه زن
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