
  

  
 هاي خارجیادبیات و زبان يدانشکده

  خارجیهاي زبان گروه آموزشی

  

  ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجهنامه پایان

  همگانی  شناسیزبان يرشته

  

  عنوان:

 گیري در فرایند مکالمهو تبیین نقش جنسیت در نوبت بررسی 

  بین گویشوران زبان فارسی در 

  

  :نماراهاستاد

  دکتر سید محمد رضی نژاد

  

 :استادمشاور

  دکتر توحید صیامی

  

 :پژوهشگر

  علیزاده نبیللیال 

  

  

95  زمستان  



 

  لیال: نام                  لیزاده نبیلع:  دانشجو خانوادگی نام

  مکالمه در بین گویشوران زبان فارسیفرایند گیري در بررسی و تبیین نقش جنسیت در نوبت :نامهپایان عنوان

  دکتر سید محمد رضی نژاد :راهنما استاد

  دکتر توحید صیامی ر:مشاو استاد

                      کارشناسی ارشدی: تحصیل مقطع

  همگانی: گرایش      شناسیزبان: رشته

  ادبیات و علوم انسانی :دانشکده    اردبیلی محقق :دانشگاه

     91 ات:صفح تعداد                   1/12/1395 دفاع: تاریخ

  :چکیده

انجـام شـده و هـدف آن بررسـی عامـل اجتمـاعی و        فتمانگو تحلیل   شناسی زباني جامعهپژوهش حاضر در حوزه 

در نظر دارد تـا گفتگـوي طـرفین مکالمـه را بـا توجـه بـه         نگارنده  گیري در مکالمه است .غیرزبانی جنسیت در نوبت

گاه هلیدي مورد ارزیـابی  هاي بینافردي آن را از دیدهاي زبانی بررسی و فرانقشي نشانهاز جنبهي تسلط لیکاف نظریه

بدین منظور فیلم سـینمایی واکـنش پـنجم بـه      گیري در مکالمه بپردازد.قرار دهد و به واکاوي تأثیر جنسیت در نوبت

هـاي  و داده هي پژوهش انتخاب شدبه عنوان پیکره ین آن،و قدرت در گفتگوهاي مشارک معیار جنسیتعلت دارا بودن 

بـه کـار   هاي زبانی نشانهي تسلط، است. با توجه به نظریه آن به صورت کیفی و کمی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته

نی هریک بـه تفکیـک جنسـیت    فراوالف استخراج و هاي جنسیتی مختدر محیط رفته در گفتمان مشارکین زن و مرد

بکار هاي بینافردي و فرانقشرفتند گلیل قرار ا براساس چارچوب نظري دوم مورد تحهدر مرحله بعد داده شد. محاسبه

هـاي زبـانی و   نشـانه کـه   ه حاکی از آن بودتایج به دست آمدن .رفته توسط هریک از مشارکین زن و مرد استخراج شد

تر توسـط بـه کـار گیرنـدگان آن     و طوالنیهاي بیشتر دریافت نوبتها مستتر است به وجوه بینافردي  که قدرت در آن

یکسان قدرت در بین مشارکین زن و مرد مشـهود   و دیدگاه هلیدي عدم توزیع  ي تسلطانجامد و با توجه به نظریهمی

-نمونه میهاي بیشتر در مکالمه دخیلند که به عنوان در اخذ و اعطاي نوبت متعددي عوامل غیرزبانیاز طرفی  است. 

  .توان به فرهنگ، سطح تحصیالت، شغل و... اشاره کرد
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  فصلاهداف  - 1- 1

هایی ضرورت انجام پژوهش در قالب بخشو سعی گردیده تا  ژوهش ارائه شدهنمایی کلی از پ در این فصل،

هاي هاي اساسی پژوهش، فرضیهپژوهش و لزوم و ضرورت انجام آن، پرسشله، اهداف أچون مقدمه، بیان مس

  ارائه گردد.شده است  در حین انجام با آن مواجهگر هایی که پژوهشو محدودیت پژوهش

  مقدمه -2- 1

و  گرگفتگو هریک از طرفین نقش ارتباطی خاصی مانند پرسش حین است. در هاانسانتعامل  يعرصه، زبان

درگیر  لند. افرادئقااي عین حال براي طرف مقابل نیز نقش ارتباطی ویژه گزینند و درمیبراي خود بر گوپاسخ

م گوییکنند که ما آن را داد میطی آن یا چیزي را اعطا می گیرند وعهده میارتباطی را بر يزبانی دو نقش عمده

 ستد و ها اهمیت دارد. داده نیز در این نقش. مورد مبادلنامیمکه ما آن را ستد می کنندیا چیزي را درخواست می

منظور یکی از اهداف اصلی ارتباط افراد با یکدیگر، ایجاد تعامل به. یا در مورد اطالعات است یا در خدمات و اشیا

ارتباط، برقراري تفاهم و  .)25- 28 :1994، 1(هلیدي ستهاآنبین  برقراري و حفظ مشترکات اجتماعی مناسب در

توان عبارت از جریانی دانست که در طی آن دو یا تعداد را میآن  است وي پیامآهنگی بین فرستنده وگیرندههم

معنایش براي هایی که بردن پیام کارپردازند و از طریق بهتبادل افکار، نظریات، احساسات و حقایق میبیشتري به 

  ).2- 3: 1952، 2کنند (شراماست به این امر مبادرت میها یکساني آنکلیه

آن صورت این حقیقت که  براي سخن گفتن با دیگران است، در ،اي یک سویهوسیلهاگر تصور شود که زبان 

 دو أشود، زیرا ارتباط ذاترده میبراي مبادله معناست به دست فراموشی سپاي زبان وسیله

ي آن انی که با زبان و مطالعهشناسان و دیگر دانشمندنحوي که مورد قبول همه زبان تعریف زبان به سویه است.

ي بسیار شود، زیرا که زبان پدیدهکار دارند باشد، مقدور نیست. این اشکال از طبیعت خود زبان ناشی میسرو

  علمی خاص، محدود کرد.قلمرو توان به یک ي آن را نمیاي است که مطالعهپیچیده

ترین نهاد به بیان دیگر زبان مهم ي ارتباط افراد جامعه است.هاي فراوان است، از طرفی وسیلهزبان داراي جنبه

ي بارهکه درهنگامی). 9-10: 1360ي بیان افکار و احساسات است (باطنی، اجتماعی است و از سوي دیگر وسیله

                                                
1. M .Halliday 
2. W.Schramm 
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شود. ي ارتباط محسوب میکند. زبان وسیلههرچیز معنا به ذهن خطور می شود، قبل ازتفهم و زبان صحبت می

  ).11: 1373شوند (تاجیک،درعین حال در جریان این ارتباط معناها منتقل می

کردن ارتباط فرد براساس این دیدگاه، زبان در خدمت برقرار نگرد، زبان را از دیدگاه جمع میشناسیجامعه«

شناسی زبان به این موضوع که زبان در چه زمان و در چه مکانی، براي چه جامعهبا اجتماع خویش است. 

گیرد و نیز به جایگاه زبان در الگوي رفتاري استفاده قرار می مورد مقصودي، در حضور چه کسی، با چه لحنی و...

  .)59: 1377(باقري، » کندکنند، توجه میجامعه در بین مردمی که آن را درك می

-اطی در جامعه به اند که زبان را ابزار ارتبنیز یاد کرده» زبان و جامعه«قات از این شاخه به معناي برخی او

منعکس «گذارد. درواقع زبان در این شاخه که این ابزار پیوسته تأثیر و تأثر متقابل بین افراد می آوردندحساب می

شد، طیف وسیعی از موضوعات مختلف در زیر  توجه به آنچه گفتهاست. با » ي تحوالت اجتماعی جامعهکننده

ي شناسی مطالعهاست. کاربرد 3شناسیي این موضوعات، کاربردگیرند که از جملهشناسی زبان قرار میچتر جامعه

کند. ي متن) آن را برداشت میمعنی است، معنایی که گوینده یا (نویسنده) آن را منتقل و (شنونده یا خواننده

عنی خود کلمات یا گفتارهایشان سروکار دارد تا به مشناسی بیشتر با تحلیل منظور افراد از پارهکاربردبنابراین 

ناچار ه بررسی به گونبررسی منظور دقیق گوینده است. این بیان دیگر کاربردشناسی برند و بهکار میعباراتی که به

گیرد و مستلزم میگفتار را نیز در بربافت بر پاره در یک بافت خاص و همچنین، چگونگی تأثیر آنمنظور افراد 

رایط حاکم زمان و شمکان،  ،مخاطب ان، کالم خود را با در نظر گرفتنتوجه به این نکته است که چگونه سخنگوی

  شناسی بررسی معنی بافتی نیز هست.بنابراین کاربرد کنند دیگر سازماندهی می

 ي زبان گفتاري و سخن استیکی از رویکردهاي مطالعه شودنیز یاد می 5کالم تحلیل آن به ازکه  4مکالمه تحلیل

اي از زندگی اجتماعی انسان دوره کالم درهرتحلیل شود.ي کاربردشناسی زبان محسوب میمجموعه زیر و

 نقش مهمی درو هریک از این رویکردها  استگرفتهتحلیل قرار مورد شده و درچارچوب رویکردي خاص تعریف

براي روشن شدن  حال .اندي تحلیل کالم و تحلیل کالم انتقادي مطرح است، داشتهعنوان رشتهآنچه که امروز به

 . پردازیممی است و تحلیل کالمکه مهمترین جنبه در تعامالت زبانی درباره مکالمه  نظراتیموضوع به ذکر 

-می صورت دو طرفه ساختهتوسط مشارکین و به داند که در گذر زمان، ) مکالمه را گفتگویی می2002( 6کاتینگ

هرگفتگو نوعی  در است.ریزي نشدهحالت غیررسمی دارد و از قبل برنامه گیرد و معموألمیشود و مورد توافق قرار

هاي متفاوت یکسان است. ساختار این گفتگوها کردن، براساس بافتي صحبتگیرد. البته نحوهمی تعامل صورت

  واقع گفتگو نام دارد.گیریم و درآموزیم و اغلب آن را به کارمیبنیادي است که از آغاز زندگی مینوعی تعامل 

                                                
3.pragmatics 
4.conversation analysis    
5.discourse analysis 
6.J.Cutting 
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 ثرأمت أعمدت شناسان دیگرزبان است وداده زمان هالیدي رخ تحلیل کالم در متن و شناسیدوران شکوفایی زبان 

جمله  که از شودزبان گفتاري اطالق می أمخصوصزبان  اي پیوسته ازکالم به قطعه گراي وي بودند.نقش دستور از

که بدون توجه  داندمیها گفتارپاره اي ازمجموعه گفتمان را  8نقل از لوینسون به 7واقع کریستالدر است. تربزرگ

ا سخنرانی ی لطیفه، دهد مثل یک مکالمه،می را گفتاري مشخص يتشکیل یک واقعه آن،نی به ساخت زبا

  ).106: 2008، (کریستال مصاحبه

 ،است کالم معتقد )1371( پوریفلط داند.هم میواحدي مرکب از جمالت مرتبط بهرا  کالم) 1372، (یارمحمدي

 اجتماعی، شامل عوامل متنی، ها،بین انسان زبان در عوامل حاکم برکاربرد يفرآیندي است که طی آن کلیه

 بار در براي اولین أاصطالح کالم ظاهر پردازند.تعامل میگیري پیام به کلش و بین شخصی براي تبلور فرهنگی و

-سازه گرایانه ازساخت گرایانه واین مقاله دیدي صورت در او است.رفته بکار 9زلیگ هریس »تحلیل کالم«ي مقاله

  گرایانه به متن است.صورت أتحلیل کالم نگاهی صرف گوید:جمله دارد و می هاي بزرگتر

همچنین  از جمله و فراتر اما درحد 10شناسی توصیفیزبان ادامه رویکرد کالم یعنی تحلیل )1952( نظر هریس به

  شود.زبان تلقی می بین فرهنگ و همبستگی که وارتباط 

مطالب به مطالعه موقعیت  يبسط سریع پیکره گسترش و است معتقدکالم تحلیل مورددر  )1984( 11تامپسون

متن  يگفتار و مطالعه يگرچه مرز بین مطالعهدارد.  رود بستگیمی کارهکالم ب آن موقعیت،ر اجتماعی که د

 . روشن نیست نوشتاري چندان قاطع و

براساس نظام و کنشی اجتماعی است  پردازیم کهمیاست  12گیرينوبتبه واحد اصلی در مکالمه که  در این بخش

در  وشده براي اعضاي گروه اجتماعی خاص است  نظامی شناخته طبق عرف، و گیردمدیریت مکالمه صورت می

، 13(تاناکا گیري گویندکه به آن نوبت آورددسته ب تواند آن راشخص می اختیار داشتن این حق، صورت عدم در

  .)375: 1986، 15نمو زیمر 14؛ ویلسون1: 1999

نیتی جهت انتقال پیام  اي است که در وراي آن تصور وشدهصحبت ثبت دارد نوبت،اظهار می )1981( 16ادلسکی

-چیزي نوبت را تشکیل می اینکه چه گیرنده ونیت نوبت و قصد این تعریف، در وجود دارد. 18یا ارجاعی 17نقشی

                                                
7.D. Crystal 
8.S.Levinson 
9.Z.Harris 
10.descriptive lingustics 
11.S.A.Thompson 
12.turn taking 
13.H.Tanaka 
14.T.P.Wilson 
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-احساس کند که پیام تکمیل گردیده رسد که گویندهنوبت زمانی، وقتی به اتمام می دهد بخش مهم آن است.

-گیري شناخته میبا نوبت أکه مکالمه اساس دارداظهار می )1983( لوینسون مکالمه، تعریف مناسبی از در است.

 گیري را ادارهوکاري که نوبت که ساز کندنقل می 21وجفرسون 20شگلف ،19ساکسلوینسون به این ترتیب از  .شود

جهت  همین به کند ومی نوبت به نوبت عمل يپایه است که بر هاي مرتبمجموعه اي از قوانین یا گزینهکند می

-، ما به هنگام حرفورهدر زبان محا« 22به نظر شورت اصطالح نظام مدیریت داخلی شناسایی کرد. توان آنرا بامی

به خصوص با توجه به  شوند قابل تغییر هستند.گیري که در گفتگو ظاهر مینوبت گیریم و الگوهايزدن نوبت می

  ).949:1994، (شورت »کنندگانروابط قدرت در میان شرکت

 تفاوت در ،شناسان استو مورد توجه بسیاري از زباندارد  مردان وجودهاي مهمی که بین زنان و یکی از تفاوت

سنین  در. شودمردان از همان بدو تولد آغاز می هاي زبانی زنان وگفت که تفاوت بتوان شاید رفتار زبانی است.

و بعدها به مرورکه  آموزندب با هویت جنسی خود میمتناس زبانی متفاوتی،_پسر رفتار اجتماعی  و دختر کودکی،

زبان شناختی _رفتار اجتماعی ها،همین نقش کنند.کسب می را هاي اجتماعی متفاوتینقش شوند،بزرگتر می

هایی گشاییم یکی از مختصهبه سخن می لب وقتی .حقیقت زبان بیانگر هویت ماستدر کند.متفاوتی را ایجاد می

  ).9198:161 ،23ز(کوت یا زن بودن است مرد شود،که آشکار می

دارند که باعث بروز  هاي خاصعملکرد متفاوتی در حوزه نقش و جامعه، انتظاراتتوجه به امردان ب زنان و

عنوان رو جنسیت به این از اراست.ذگثیرأها نیز تزبانی آن روي رفتاربر که شودمی هاآن تفاوت در رفتار اجتماعی

-رفتار زبانی زنان در هر جامعه ویژگی دارد. زبانی در بروز تفاوت وگوناگونی زبانی با زبان همبستگی عامل غیریک 

 شود.می رفتار زبانی مردان متمایز از که در تمامی سطوح زبان حتی راهبردهاي ارتباطی وکالمی دارد هاي خاصی

که در آن  اندکه در آن چنان فرهنگ جنسی رشد یافته اما از آنجا برندحسن تفاهم لذت می مردان از روابط و

 24تانن يعقیدهبه). 167 :1393(مدرسی،  داننداهداف دیگر را در گفتگو مقدم می کند،می مقام نقش مهمی بازي

هاي دهند تسلیم خواستهاي خود هستند تا نشانالگوهاي محاوره درخود دنبال اثبات استقالل مردان به )1997(

مردان ) معتقد است 2006استنبرگ ( قدرت است. ناشی از مردانتوسط کارگیري این الگو هب و شونددیگران نمی

- اینکه مشورت تا است،و داشتن مقام باالتراختیار بودن صاحبهمواره اطالعات بدهند که نشانگر  دهندترجیح می

- هدر ب زنان اهداف مردان و توجه بهبا هایشان مشورت شود.برنامه يتا درباره دارند که زنان انتظاردرحالی کنند،

زیرا  انجامدسوتفاهم می بههاي مختلط محیط شان درارتباطات کالمیاغلب  ،ايکارگیري این الگوهاي محاوره
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زنان براي رسیدن به اهداف خود  ر مقابل،د. کنداشتباه تعبیر میرا مقابل  مشاركمنظور  یک از مشارکینهر

عدالت را  ها را به حداقل رسانده واین راهبردها تفاوت دهند.می قرار استفاده را مورد 25ايراهبردهاي محاوره

تفاوت  نظر،کند. آنها با مذاکره براي رسیدن به یک اتفاقاز بروز هر نوع حس برتري جلوگیري می کند وبرقرارمی

کند طرف را تضمین می دو رضایت هر و بخشدرابطه را بهبود مینظر این نوع اتفاق کنند.می در عقاید را مهار

  .خشنود نباشند کامأل حتی اگر از تصمیم توافق حاصل

  بیان مسأله-3- 1

در حقیقت جنسیت  .است، جنسیت شودیکی از عوامل اجتماعی بسیار مهم که باعث ایجاد تنوع زبانی می       

ي هویت جنسی او باشد، یعنی از کالم دهندهنشان تواندمی هر فرد. گفتار ها داردبر گفتار انسان ي مستقیمتأثیر

، از گذاردبه اعتقاد نگارنده جنسیت فرد از دو سو بر مکالمه تأثیر می پی به زن یا مرد بودن او برد.توان انسان می

با  فتگو موثر است.گ بر رفتار زبانی طرفو از سوي دیگر  گذار استیک سو جنسیت فرد بر کالم خود فرد تأثیر

و  هاي زبانیثیر این عامل اجتماعی را با توجه به نشانهأبرآنیم تا ت ب گفته شده، در این پژوهشتوجه به مطال

بررسی کرده  را انجامددر جنسیتی خاص می که به قدرت یا عدم قدرت کار رفته توسط مشارکینهب وجوه گفتاري

  اخذ و اعطاي نوبت در مکالمات زنان و مردان بسنجیم. بر تأثیر این عوامل را و 

  پژوهشهاي سؤال  -4- 1

  .دهاي پژوهشی ذیل داده شوبه پرسش مناسبیهاي تا پاسخ رو تالش خواهد شددر پژوهش پیش      

  ي یک جنسیت بر دیگري موثر است؟گیري در مکالمه، چه عواملی در قدرت سلطهدر فرایند نوبت -1

  هاي جنسیتی مختلف در بین مشارکین زن و مرد چگونه است؟توزیع قدرت در محیطمیزان  -2

  بیشتر است؟ مکالمه، هايتأثیر چه عواملی در محیط مختلط در اخذ و اعطاي نوبت-3

  پژوهشهاي هفرضی -5- 1

  هایی که در قالب فرضیه به سواالت پژوهش داده شده به قرار زیر است: پاسخ      

 تحصیالت، سیاست، عوامل بسیاري چون اقتصاد،تابع یک جنسیت بر دیگري  ،سلطه قدرتکه  رسدنظر می به-1

  .باشدوابسته می و... و فرهنگ خانواده 

  است. متجانسهاي مختلف نادرت در بین زنان و مردان در محیطتوزیع ق رسدبه نظر می -2

در  عواملرسد که نوع روابط حاکم بین مشارکین زن و مرد در تعامالت گفتمانی یکی از مهمترین به نظر می -3

  باشد.میهاي بیشتر اخذ نوبت

                                                
25. conversational guidlines 
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  ضرورت و اهمیت انجام پژوهش - 6- 1

باتوجه به اینکه  و دخیل استهاي زبانی عنوان یک عامل غیرزبانی در ایجاد گوناگونیهکه جنسیت بآنجایی از      

منطقی  يجنسیت یک رابطه بین زبان و همواره شونددو از عوامل اجتماعی محسوب می زبان هر جنسیت و عامل

 ،هاي زبانیاین گوناگونی .دهدمی استفاده قرار اي خاص از زبان را موردجنسیتی گونه هر. شته استدا وجود

هاي یافته .کندترغیب می انجامدمی دیگري یک جنسیت بر يسلطه بهکه  عوامل این شناسایی بهپژوهشگر را 

عوامل تسلط یک  هاي زبانی خاص خودشان وکه گویشوران زبان فارسی را با مشخصهتواند این پژوهش می

  کند.  ادیگري آشن جنسیت بر

  اهداف پژوهش - 7- 1

از  باشد.گیري گویشوران زبان فارسی میپژوهش حاضر هدف محقق بررسی عامل جنسیت در نوبت در     

این امر  دارند، هاي خاصمردان باتوجه به انتظارات جامعه نقش و عملکرد متفاوتی در حوزه که زنان وآنجایی

رغم یعل گذارد.می ثیرأزبانی آنها نیز ت روي رفتار بالطبع بر و شودهاي اجتماعی آنها میباعث بروز تفاوت در رفتار

سیاسی درکشور که زنان در انجام  اجتماعی و ،اقتصادي هاي شغلی،موقعیتو امکان دسترسی به امکانات 

اجتماعی و  منزلتی، شغلی، سطوح باالي موقعیتی، اما مردان بیشتر از زنان به ندارند مردان تفاوتی با اکثرکارها

که  شوداکثریت طبقات اجتماعی زنان براساس طبقه اجتماعی مردان سنجیده می اقتصادي دسترسی دارند و

 گفته است که بنا به ایدئولوژیکی مربوط گردد و بخشی هم به باورهاي مذهبی ومیرباورهاي فرهنگی ب بخشی به

 يمهمی بر تعیین نقش زنان در زمینه ثیرأهاي ایران ت) فرهنگ اسالمی و سیاست1387( هادیان و علی پور

شغلی توسط زنان،  مناسبهاي قدرت اقتصادي در گرفتن ردهفقدان  موانع قانونی، نابرابري دستمزد و اقتصاد دارد.

 مکالماتبا این تفاسیر برآنیم تا با تحلیل  و همواره در حاشیه نگاه داشته است. اندهکش در جامعه به انزوا آنان را

پژوهش  که اینبا توجه به این در مکالمه بپردازیم. گیري ثیر جنسیت در نوبتأبه ت فیلم سینمایی واکنش پنجم 

غناي مطالعات در  لذا پردازد،گیري در بین گویشوران زبان فارسی میستین بار به نقش جنسیت در نوبتنخ

یکی دیگر از  خواهد کرد. کمک شایانی یزبان در زبان فارستحلیل مکالمه و جامعه شناسی يدر حوزهجنسیتی 

هاي آمدتر در سیستمتر و کارهاي تدریس مناسبرواج روش ،گیري در فرایند مکالمهنوبت يمطالعهثیرات مهم أت

و درك متقابل کالم در   آموزشی است و آخرین و مهمترین هدف این پژوهش بهبود کیفیت ارتباطات اجتماعی

  بین مشارکین گفتگو با رعایت نوبت در مکالمه است.

  هاي پژوهشمحدودیت - 8- 1

کند، در انجام پژوهش امر پژوهش را دشوار میپژوهش علمی موانع و مشکالتی  در انجام هراز آنجایی که      

ي آنالین اشاره هانامهپایان و  ه منابعتوان به عدم دسترسی بکه از آن جمله میحاضر نیز موانعی وجود داشت 



 

٨ 

 بود روند کار را گرفتهنصورت چندانی گیري پژوهش نوبت يدر زمینهتوجه به اینکه منابع فارسی با يتهیه کرد.

با  را انجام این پژوهش ،دانشگاه يطرفی عدم وجود کتاب و منابع مرتبط با موضوع در کتابخانه از .نمودمیدشوار 

-مناسب بود به زبانی يکل بر سر راه این پژوهش انتخاب پیکرهترین مشمهمترین و اساسی. کردمی مشکل مواجه

افراد مورد نظر براي ضبط اما ، آوري شودمیدانی جمع ها به صورتدادهتا بود این  در ابتدا قصد برطوري که 

، ي خودهاي محتاطانه، با صحبتاستقبال از این کار نیزدر صورت مکالماتشان همکاري الزم را نداشتند. همچنین 

تا براي دور ماندن از این  نگارنده بر آن شد در انتها با وجود این مشکالت گذاشتند.تأثیراتی منفی در روند کار می

  پژوهش مرتبط باشد را انتخاب کند. که با معیارهاي موضوعحواشی فیلمی 

  فصل يخالصه -9- 1

و طرح ، سواالتی که ذهن نگارنده را به خود مشغول ساخته بودي اصلی پژوهش مطرح و لهأاین فصل مس در     

و  صورت شفاف پرداخته شد اهداف پژوهش به به سواالت داده شد.هایی در قالب فرضیات پژوهش به پاسخ

 ،ی که در طول انجام پژوهش همراه پژوهشگر بودهایو محدودیت گردید روشنپرداختن به این موضوع  اهمیت

 بیان شد.
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  فصل دوم:    

  ي پژوهشپیشینه و مبانی نظري
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  اهداف فصل -2-1

-و واژه متغیرهاي پژوهش ي تعاریفی از به ارائهبخش نخست  ،شوداین فصل به سه بخش مهم تقسیم می

 خواهد پرداختهها تجزیه و تحلیل داده کار رفته دربه نظري هايچارچوب به دوم در بخشردازد. پمیهاي کلیدي 

هاي استخراج و تحلیل نشانهاست که به منظور  26تسلط لیکاف ينظري، نظریه هايچارچوبشد. یکی از این 

دیگر که مبناي اصلی چارچوب نظري . گیردقرار می استفادهمورد  مردان توسط زنان و رفتهگفتمانی خاص به کار 

هاي پژوهش از بعد است که به تحلیل داده 27هاي هلیديفرانقشي نظریهدر این پژوهش خواهد بود، کار 

  دارد.در داخل و خارج از ایران اشاره  پژوهش ي پیشینه به بخش پایانی و پردازدمیهاي بینافردي فرانقش

  و زبان جنسیت - 2-2

-زبان ابزاري براي ارتباط افراد است که بسته به جنسیت افراد به اشکالی متفاوت مورد استفاده قرار می 

که از نظر اجتماعی براي زنان و مردان  کندایجاد می هایی راها و فعالیتها، هویتنظامی از ارزش 28جنسیتگیرد. 

 اهیمی اشاره دارد کهفجنسیت به م ،دهدیک ویژگی فردي را شرح میکه » 29جنس«است. برخالف  معین شده

شود. تحمیل می افراد و بدون اینکه ویژگی فطري محسوب شود، بر استمفاهیم اجتماعی تولید شده براساس

و یک  باورهاو  هاجنسیت برخاسته از فرهنگ، »مگر با تغییر یا جراحی« قطعی و دائمی استبرخالف جنس که 

معتقد است  )2011( واردوف .)1383، 30وود( ر و موضوعی براي تغییر مستمر استمجزا، سیال و متغیفرهنگ 

جنس تفاوت بیولوژیک بین « کند:گونه تعریف میها را اینتفاوت وجود دارد و آنهاي جنسیت و جنس بین واژه

هاي منسوب به زن یا مرد ها و مسئولیتها، نگرشها، فعالیتکه جنسیت رفتارها، نقشزن و مرد است، در حالی

-جامعه. شودماعی آموخته میتهاي اججنسیت از طریق نقشاین باور است که ) بر2006( براون». در جامعه است

- شود، مورد بررسی قرار زبانی که سبب گوناگونی زبانی می یکی از عوامل غیرعنوان را به شناسان زبان ، جنسیت 

 همبستگی وجود دارد که این نتایج با اند که بین جنسیت و رفتار زبانیاند و در تحقیقات خود نشان دادهداده

مد. جنسیت از دست آانجام رسیده، بهدر شهر نیویورك به  31هاي لباودنبال پژوهش هاي جدیدي که بهبررسی

                                                
26.dominance theory 
27.Halliday's  metafunctions 
28.gender 
29.sex 
30.J.Wood 
31.W.Labov 



 

١١ 

شود گفتار افراد می 32هاي مختلف سبب گوناگونی زبان و تفاوت سبکجمله عواملی است که به علت

انتظارات اجتماعی  و هاي اجتماعی گوناگون، الگوهاي رفتاري متفاوتنقش« .) 333-356: 33،2011واردف(

رفتار  يکه انتظارات اجتماعی از زنان و مردان در زمینه جهت استآورد و به همین متفاوتی به وجود می

معتقد فمنسیم  پردازعنوان نظریه) به1383وود ( .)210- 212: 1393(مدرسی،» ستنیاجتماعی آنان یکسان 

طور عمیقی در روابط اجتماعی نهفته است و زنان و مردان و روابط اجتماعی بین آنان را بهکه جنسیت  است

تقل گستاخ و زنان مودب باشند. مردان مسبراي مثال، جامعه روي هم رفته انتظار دارد مردان  کند.تعریف می

مردان قوي و زنان ضعیف باشند، مردان آگاه و فعال و زنان  این اساس منطبق کنند.باشند و زنان روابط خود را بر

. این زنان عاطفی و احساسی باشند باشند و مردان بر احساسات خویش کنترل داشتهبین باشند، پاکدامن و نکته

  .انتظارات کلی جامعه، نمونه ماهیت فرهنگی جنسیت است

  جنسیت و  زبان يهاي مختلف دربارهدیدگاه- 2-3

ید یا رد یوجود دارد که هریک در تا هاي بسیاريدیدگاه زبان و جنسیت، ي ارتباططور کلی در زمینهبه

  پردازیم.ها میآنتعدادي از اند که به دیگري وارد شده

  تابو ينظریه- 1- 2-3

توان نخستین کار کالسیک در تاریخ چنین را می) درباره جنسیت و زبان 1992( 34سپرسنیمطالعات 

جا که مطالعاتی دانست. البته او اولین کسی نبود که در زمان خود درباره زبان و زنان مطالعاتی داشت اما از آن

 شته شده بود، به طور وسیعی در دسترس عام قرار گرفت و در کانون توجه واقعمطالعات وي به زبان انگلیسی نو

به معرفی مواردي » زنان«در بخشی با عنوان  »هاي آن، تحول و ریشهجنسیتزبان، «نام  شد. او در کتاب خود به

به گردآوري و تبیین هاي مختلف دنیا از جمله زبان انگلیسی پرداخته و از تنوعات زبانی، براساس جنسیت در زبان

 گیرندشناسی مورد توجه قرار میشناسی و زبانهاي مردمدر حوزه ها که معموألهاي کالسیک از این تفاوتنمونه

ها، در برخی نقاط جهان در سطح واژگان کامال محرز است. براي . رابطه زبان زنان و دشواژهمتمرکز شده است

یا حتی  کنند و همسر و برادرانشان را ادا، ، اجازه نداشتند تا نام پدر35توزبان پان ان زنمثال در آفریقا، گویشور

با معنی مشابه  دیگر ايبایستی واژهها میآوا با هجایی مشابه آن اسامی در زبان عادي استفاده کنند، آناي همواژه

زیرا نام مردان  شدمی تریچیدههاي سلطنتی کار دشوارتر بود و مشکل درك زبان زنان پبردند. در خانوادهکار میبه

زنی که به طوري انداختکلمات مترادف به زحمت می شد که زنان را در یافتنبخش تشکیل می سلطنتی از چند

                                                
32. style 
33.R.Wardhaugh 
34.O.Jespersen 
35.bantu 
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ژگان در سطح نحو نیز شد. تابوها عالوه بر وامجازات مرگ براي او در نظر گرفته می کردکه از این قاعده تخلف می

دارند در  ها، به جنس مذکر اشارهبه ریشه واژه tillمردان با افزودن  معتقد است) 1978( 36هنري کنند.عمل می

درك و ، هاي یادگیريکنند. عالوه براین او به بسیاري از تفاوتکه زنان از این صورت زبانی استفاده نمیحالی

زبان، مردان هستند که واژگان زبان ن اصلی در اارذکاربرد زبان بین دو جنس پرداخته و معتقد است که بدعت گ

اصلی و قابل سلطه و زبان  ي، یسپرسن زبان مردان را گونه37ي تابودر نظریه کنند.با واژگان جدید جایگزین می را

  کند.انحراف یافته از زبان مردان تلقی می يزنان را گونه

  نقصان ينظریه - 2- 2-3

حاکم است که زبان زنان در مقایسه با زبان  در آن نگرشرویکردي سنتی است که این  38نقصان ينظریه

دنیاي  به این اشاره دارد که دو فرهنگی نیز معروف است، ينظریهکه به  نظریهدر این  مردان داراي نقصان است.

 أبه این نقصان (با سرمنش که شونددنیاي زبانی متفاوت ترسیم میبا  دارند هاي متفاوتفرهنگ کهمردان و زنان 

هاي زیادي مبنی بر پرحرف است. براي مثال کلیشهدر فرهنگ و باور عامه اشاره شدهطبیعی یا پرورشی) بارها 

وجود چینی و تمایل زنان به سخن گویند فاقد پیچیدگی و اهمیت الزم استبودن زنان و اینکه سخنی که می

اند که چطور حرف بزنند، زنان آموزش دادهبه هاي معاصر هاي آداب معاشرت از قرون وسطی تا دورهکتاب. دارد

و از بیان نظر چینی نکنند اند که سخنزنان را پرهیز دادهها در آن کتابچه بگویند و چه نگویند و چقدر بگویند. 

 دارند و لحنی موافق داشته باشند نظر کنند و آهنگ صدایشان را همواره پایین و آرام نگهشخصی خود صرف

  .)77: 1382 ،(نعمتی

  تسلط ينظریه - 3- 2-3

این باورند که مردان بر زنان برتري دارند و در نتیجه این سلطه، به تفاوت  ، بر39تسلط يطرفداران نظریه

مطرح شد که طرفداران و  1975انجامد. این نظریه نخستین بار توسط لیکاف در سال زبانی بین زنان و مردان می

 مقایسهجاي مقایسه با زبان مردان با زبانی خنثی بهرا  زنان اینکه لیکاف زبان توجه به با مخالفان بسیاري داشت.

لیکاف را در  يهمین دلیل نظریه اند و بهاساسی دانستهبی يبانهآحاصل تعصب مردمکرده، برخی این نظر او را 

هاي ارچوبچیکی از که از آنجاییدانند. می مبود و کاستی زبان زنان قائل استکه به کنقصان  يچارچوب نظریه

  پرداخت.  طور مفصل به آن خواهیمتسلط است، در بخش دوم این فصل به ينظري این پژوهش نظریه

                                                
36.Henry  
37.taboo theory 
38.deficiency theory 
39. dominance theory 
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  تفاوت ينظریه -4- 2-3

ترین عنوان اصلیروي او تقابل قدرتمند و فاقد قدرت را بهکه لیکاف و بسیاري از محققین دنبالهدر حالی

 يعنوان پاسخ به انتقادهایی که از نظریهبه 40بردند، نظریه تفاوتکار میزنان بههاي زبانی قاعده درباره سبک

گرایی را مطرح تغییر به سمت نسبی ،تفاوت ينظریه يبا ارائه شد، مطرح گردید. محققینی چون تانن،تسلط می

کند که زنان و مردان بیان می مطرح شده که» 41هاي زبانینسبیت استراتژي«ي ي او در مقاله. نظریهکردند

 .شوندشان از هم جدا میدر مراحل مهمی از زندگی واقعها دربرند، زیرا آنکار میهاي متفاوت گفتگو را بهسبک

تک جنسیتی در  يهاایفاي نقش در گروهنظریه  این دهد. براساستفاوت را ارائه می يآثار تانن شرحی بر نظریه

نوجوانی، مردان و زنان را به داشتن  يها در دورهدر همان گروهوستانه سنین کودکی و داشتن همان روابط د

براي هنجارهاي خاص خود یعنی قوانینی ها، فرهنگکه هرکدام از این خرده دهدهاي مجزا سوق میخرده فرهنگ

هاي گروه دروناي زنان و مردان در هنجارهاي مکالمه کند.طور اخص در مکالمه را ایجاب میرفتار زبانی و به

فوق این امر را  ينظریه کند.می خواستار تحقق آن هستند، به خوبی عملفرهنگی خودشان، براي آنچه آنان خرده

ید درك متقابل، برابري، حمایت و تای ،همکاري، صمیمیتدنبال کند که زنان در روابط خود همواره بهتبیین می

دهند. و استقالل خویش بیشتر اهمیت میشود که مردان براي منزلت اجتماعی از سوي دیگر ادعا می .یکدیگرند

هاي کنند که سبکهم ارتباط برقرار می در محیطی مختلط باکنند که زنان و مردان زمانی بروز می ،مشکالت

تغییر  پیشنهادي تانن،راهکار . )90- 91: 2004، 42(وارینگ شودشان به بروز سوءتفاهم منجر میمتفاوت زبانی

ها و تفاوت اي دركگونهیعنی به  العمل به عادات جنس مخالف استعادات گفتار نیست، بلکه تغییر در عکس

به بیان دیگر تانن معتقد است که هنگام بروز اختالف در . ي تحمل نسبت به یکدیگر استباالبردن آستانه

هاي زبانی زنان و رابري مطرح نیست و تفاوته مراتب یا عدم بسلسلبه هیچ وجه مشکل مکالمات زنان و مردان 

کند و هاي جنسی را انکار نمیوجود نابرابريکه یحالدرداند، هاي فرهنگی آنان میاوتت گرفته از تفأمردان را نش

 هاگویند که ممکن است به بروز سوتفاهم در بین آنجنس به طرق متفاوتی سخن می افراد دوبراین باور است که 

  شود. منجر

  کنش ينظریه - 5- 2-3

دیدي در کار پژوهشگران هاي جاما در عین حال حرکت تسلط همچنان در صحنه است تفاوت و ينظریه

له أآن به مس که درهاي دیگر علمی شود که با پیشرفت در حوزهمی دیده مساوات جنسی  شناس طرفدارزبان

ها که به تازگی یکی از این نظریه گردد.شود، تسریع میپردازي پرداخته میجدید نظریه هايروشجنسیت با 

                                                
40.difference theory 
41.Relativity of Linguistic Strategies 
42.S.Wareing 
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 طلبی جنسیتیاین مفهوم در بافت وسیع برابري است. 43رار گرفته پیرامون مفهوم کنششناسان قمورد توجه زبان

براي  را است که ماهیت ثابت و پایداري تصوري بدیهیویژگی بارز آن مخالفت با . بافتی که استکردهتظاهر پیدا

هاي دوستانه سعی هاي مربوط به زنان در گروهآوري انبوهی از دادهبا جمع )1996( کوتز .کندجنسیت فرض می

کردن با دوستان خود در حال انجام یا نمایش انواع ارد که زنان در هنگام صحبتدر نشان دادن این واقعیت د

شان در حال نمایش زنانگی جنسیتی يدرون محدودهها همیشه در . آنمختلفی از زنانگی خود هستندمتنوع و 

هاي مهم از مکالماتشان در تکهو براي انجام این مهم هاي مختلف و معتبر زنانگی هستند خود براساس نسخه

زن بودن مفهوم واحد و ثابتی کوتز معتقد است که  کنند.دیگري از زنانگی گذر می مدام از یک نسخه به نسخه

است که در دسترس ما قرار  هاي گوناگونیامروزي، زنانگی داراي نسخه يپیشرفتهد در دنیاي گویاو می نیست.

شود و مفهوم آن بسته به است و در هر زمانی متحول میمفهوم زن در طول زمان تغییر کردهکه طوريبه گیردمی

 است که زنان سازندگان آن هستند.بازتابی از روابط و ماهیت اجتماعی رود کار میبافتی که این واژه در آن به

یاري یکدیگر ها براي ایجاد دیدگاه مشترك از زنانگی و زنان با یکدیگر، نشانگر همکاري آن يدوستانه يمکالمه

  .است

تفاوت ي و نظریه )1975لیکاف( ينظریهباتوجه به نظریاتی که درباره زبان و جنسیت ارائه شد، 

اي در این حوزه وجود ندارند که هیچ مطالعهطوريبه شوندها محسوب میاین نظریه يآمد همهر) س1990تانن(

هریک از این دو نظریه،  يصورت گرفته پس از ارائهچنانچه موج مطالعات  ،باشد که این دو نظریه را نادیده گرفته

  اند.گرفتهها شکل زدن این نظریهیا محکها با هدف رد، اثبات دهد غالب پژوهشنشان می

  قدرت - 2-4

ترین روابط اجتماعی است و یکی از اساسی 44قدرت عامل ،دیگر از عوامل غیرزبانی موثر در مکالمه عاملی

دهد که هاي کوچک نشان میمطالعات مربوط به الگوهاي روابط رسمی در میان گروه«. رودشمار میمتقابل به

-و از آن به ثیر مستقیم داردأشان تهاي اجتماعیدر تثبیت شبکهروابط بین افراد، قدرت، پایگاه و منزلت آنان 

قدرت در درون گفتمان و بیرون از ). 32: 1382(قندهاري ، »شودعمل اجتماعی نام برده میعنوان شاخصی براي 

رت را در بلکه آنان که قد شودیک ویژگی همیشگی و ثابت محسوب نمی ،براي هیچ شخص یا گروه خاصی ،آن

طور همواره باید در تثبیت و حفظ آن بکوشند و نیز آنانی که قدرتی ندارند به مشخص در دست دارندزمان 

و  شخص، چه در سطح یک نهاد اجتماعی له چه در سطح یکأپیوسته در جستجوي کسب آن هستند. این مس

                                                
43.practic theory 
44.power 
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آید، دست میچه در سطح یک جامعه صادق است: قدرت در تمامی این سطوح بواسطه یک نزاع  اجتماعی به

  .)57: 2001، 45رود (فرکالفگردد و نیز از دست میشود، اعمال میحفظ می

  مانتمتغیرهاي عاري از قدرت در گف - 1- 2-4

توسط ها هاي زبانی هستند که استعمال هریک از آناز مصادیق قدرت یا عدم قدرت در گفتمان نشانه

ضمیر ما،  این میاندر دهد که در گفتمان را نشان میقدرتمندي یا ضعف افراد شرکت کننده  ،مشارکین مکالمه

شوند که بانی عاري از قدرت محسوب میهاي زهاي پرسشی نشانهو صورتقیود تشدید کننده و قیود تردیدآمیز 

  پردازیم.ها میدر ادامه به تعاریفی از آن

  ضمیر ما- 1- 1- 2-4

کنند. به اعتقاد وي آنها ما و شما استفاده می)، زنان بیش از مردان از ضمایر 1973ي هیرشمن (عقیدهبه

) کاربرد 1986( 46که براساس تعریف بی منطوريبه دهند.ید حضور طرف مقابل انجام مییأمنظور تاین کار را به

دهد و در مقابل مورد استفاده قرار میضمیر ما در زبان فارسی براي پایین آوردن منزلت شخصی است که آن را 

  برد.را باال میل چه مخاطب و یا سوم شخص شأن شخص مقاب

  قیود تشدیدکننده -2- 1- 2-4

زنان نسبت به مردان بیشتر از  )1992)، یسپرسن (1975)، لیکاف (1980( 47و اتکینز اباري بنابر عقیده

خود قیود  يکاف در مقالهکنند. لیاستفاده می» نهایتخیلی، بسیار، زیاد و بی« قیود تشدیدکننده مانند

دهد و در سبک زبانی گفتار زنان را نشان می  48نمایی گفتاريشمرد که برجستهتشدیدکننده را از مواردي می

  .آیدشمار میکمبود اعتماد به نفس و در نتیجه مظهر زبان ضعیف به نمایانگر

  هاي سوالیصورت - 3- 1- 2-4

کارگیري صورت خیزان و یا به در گفتارشان هاي سوالیلیکاف مدعی است که تمایل زنان در کاربرد صورت

که از زمانیبه نسبت  تاشود همین باعث می و عدم اطمینان به گفتارشان است حاکی ازاداي جمالت خبري در 

  ، داراي اعتماد به نفس کمتري باشند.کنندجمالت قاطع استفاده می

  افعال و قیود تردیدي -4- 1- 2-4

و افعال وجهی که نشانگر تردیدند مانند » شاید، احتماأل«تریدآمیز مانند ود هاي تردیدي شامل قیصورت

- متغیرهاي زبان عاري از قدرت محسوب می هستند که »کنمفکر می«و افعالی همچون » توانممکن است و می«

                                                
45.N.Fairciough 
46.W.O.Beeman  
47 W.M . O,Barr & B.K.Atki 
48.speaking in italics  
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بیانگر، شک و تردید و احتمال هستند و داراي این ویژگی هستند که  ). افعال تردیدي معموأل1384ئی رهشوند (ک

هایی در انگلیسی واژه ).355: 49،6199کند (مک فادینهاي دیگر را تضعیف میها در جمله اثربخشی واژهوقوع آن

شک شوند. در زبان فارسی هم همراه شدن قیود در این گروه واقع می » perhaps  ،probably ،maybe«همچون 

- هایی که در زبان فارسی میکاهد. واژهواقع از قطعیت جمله میبر ساختار جمله دارد و در و تردید اثر مشابهی

- اي از فارسیبنابر شم زبانی عده». ، گویا و پندارياید، احتماألش« بندي قرار گیرند عبارتند ازتوانند در این دسته

)، عباراتی 315: 1372برخی از کتب دستور آمده است (شریعت، چه در زبانان از جمله کارشناسان و براساس آن

  .چون به نظر من، به گمان من، به نظرم نیز میان این عوامل جاي دارند

   هاپرکننده -5- 1- 2-4

اند و در جریان گفتار خالءها از معناي اصلی خود تهی شده ها کلمات یا عباراتی هستند که معموألپرکننده

و از این قبیل عبارات. در  » you know/ I mean/ you see«ها در زبان انگلیسی عبارتند از پرکنندهکنند. را پر می

گیرند. گرچه بعضی از این عوامل در ها طیف وسیعی از این جمالت و عبارات را در بر میزبان فارسی پرکننده

توسط أ ن بسیاري نیز وجود دارند که منحصرولی واژگا» اصطالح، بهأ/ بعدمثأل«میان بسیاري افراد مشترکند مانند 

ها عمومیت چندانی ندارد. با این وصف تعداد و تنوع روند و استفاده از آنکار میفرد یا افرادي بنابر عادت به

ه و یا یک عبارت باشد تواند یک کلمشوند بسیار است و میاین گروه محسوب می در زبان فارسی جزکلماتی که 

ها در زبان فارسی بسیار است و ، بسامد استفاده از پرکننده»ها و از این قبیلم که، اینجورينش هبعدأ«مانند 

  ).1378پور، مهدي(شود از یک یا چند واژه به طور مکرر در این جایگاه استفاده می معموأل

  رهاي قدرت در گفتمانمتغی -2- 2-4

  شوند. قدرت در گفتمان محسوب میرهاي از متغی و افعال امري و خشن ها50گفتارضمیر من، قطع

  کاربرد ضمیر من -2-1- 2-4

کند، در شرایطی که گوینده قصد نشان دادن قدرت یا موقعیت مطرح می) 1371براساس آنچه کشاورز (

  .کنمکند مانند من اینطور فکر میکیدي استفاده میأبه شکل ت» من«از ضمیر  را داشته باشد برتر خود

  گفتارقطع - 2-2- 2-4

کند. وست آن یکی از مشارکین مکالمه، کالم طرف مقابل خویش را قطع می گفتار فرایندي است که درقطع

دانند. گیري میعنوان تخطی از سیستم نوبته)،  قطع گفتار را ب1987(شگلف  )  و به دنبال آن1975(و زیمرمن 

عقیده وست و است.  بهحال صحبت بودهگفتار عملی خصمانه در قبال حق فردي است که در ها معتقدند قطعآن

                                                
49.R.G.McFadyen 
50.interruption 
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نامه )، در پایان1380جان نژاد (گیرد. گفتار  فقط از سوي مردان صورت میهاي مختلط  قطعزیمرمن  در محیط

کارشناسی ارشد خود به این نتیجه رسیده است که گویشوران مرد بیش از گویشوران زن، حرف مخاطبین خود را 

  گري و تحکمی است.گفتارها از نوع سلطهطعاین ق کنند و اکثرأقطع می

  افعال امري و خشن - 2-3- 2-4

زبانی گویشوران هاي رفتار هاي امري و اصطالحات خشن از ویژگی)، صورت1380ي جان نژاد (بنابر عقیده

مردساالر ي رفتار کالمی مردان در جامعهاین باور است که ) نیز بر1378برزگر آق قلعه (شود. مرد محسوب می

)، مردان تمایل 1375ي عسگري (به عقیده. شوندخشونت و تندخوئی شناخته می هایی همراه باهمواره با ویژگی

  ورزند.ها اجتناب میکارگیري این گونههکه زنان از بدر حالی هاي ناخوشایند اجتماعی دارندونهزیادي به کاربرد گ

  گیريو نوبت همکالم - 2-5

به بحث درباره فرایند مکالمه و به تبع آن  شد  درباره متغیرهاي پژوهش داده توضیحاتی کهتوجه به احال ب

پردازند و بین نوبت به گفتگو می مکالمه عملی است که در اکثر موارد دو یا چند نفر به پردازیم.گیري مینوبت

در  أ، ذاتگوینده یا شنونده بودنهاي ه نقشدر مکالمه هموار .شودگفتن از سکوت اجتناب میهاي سخننوبت

را در گفتگو   نقش او ،شود و فرد مخاطب با شروع به صحبتکند شنونده میشخصی که اول صحبت می .تغییرند

تداوم و پایان هاي ارتباطی در طی فرایند آغاز، یکی از مهارت ).189: 2001،و همکاران 51ریچاردز( گیردمی

توانند کالمی میکالمی و غیر متعددهاي به شیوهکالم است که مشارکین گفتگو گیري و قطعسخن، اصل نوبت

فرد و عبارات دعایی و  54لحن 53ها، پرکننده52هامکث پاري اعالم کنند.سگیري و نوبتمنظور نوبتقصد خود را به

افتد زمانی اتفاق می ،گیري در گفتارنوبت« شوند.گیري محسوب میهاي نوبتترین نشانهبندي مطالب از مهمجمع

دهند و افراد دیگر  هاي وي گوش فراتنها یک نفر صحبت کند و بقیه به صحبت در آن واحد، مکالمههنگام که به

گیري نوبت). واحد اصلی در تحلیل مکالمه، 7: 1383،(جانباز »نوبت به گفتگو بپردازند پس از اتمام حرف وي به

 شوندگیري مشخص میاي با نوبتجمله شروع و شناسایی واحدهاي مکالمهپیاده شده، در تحلیل مکالمه  است.

شناسی و فرهنگ زبان«کریستال در ). 209 :2011 ،55(دیکرت و ویکرز استیعنی محلی که سخنگو تغییر کرده

عنوان شناسی زبان، که بهگیري اصطالحی است در جامعهنوبت«کند: گیري را اینگونه تعریف مینوبت »آواشناسی

آن سهم هر  اي است که درهاي مکالمهمکالمه به معناي توالی نوبت رود.کار میبخشی از ساختار مکالمه به

 هستند، گیري روشنبرخی قواعد حاکم بر نوبتبنیاد مشخص است. مشارك در قالب رفتاري هماهنگ و قاعده

                                                
51.J.C.Richards 
52.pauses 
53.fillers 
54.tone 
55.Sh.K.Deckert & C.H.Vickers 
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دهد د دشوار است، (مثل قواعدي که نشان میقواع، اما توصیف دیگر )در هر لحظه یک نفر باید صحبت کند مثأل(

گیري مکالمه در کودکان نوبت. در بحث فراگیر زبان، یادگیري در بحث گروهی ادامه صحبت دهد)کسی باید چه

  .)478 :2008 ،(کریستال »موضوع جذاب و قابل توجهی است

که گیرند ملل از کودکی یاد مییک عامل فرهنگی است زیرا بعضی از اقوام و گیري رسد که نوبتبه نظر می

دهند و برعکس به دلیل اشتیاق  گیري نمیگیري را رعایت کنند و برخی اهمیتی به نوبتدر حین مکالمه، نوبت

پس هنگامی که کنند. گفتار استفاده میبراي داشتن یک بحث و مکالمه زنده و فعال دارند، از قطعفراوانی که 

  افتد. گفتار اتفاق میگیري رعایت نشود قطع نوبت

ها صحبت یکی از آن معموأل باشندگفتن داشته قصد سخن اه بیش از یک نفر در یک زمان، هرگ به عبارتی

در د مطرح کردن یک سوال و یا مکث کردن ماننهاي متعدد توانند به شیوه. مشارکین میکندخود را قطع می

- دنبال آن سایر مشارکین در مکالمه نیز میبه وگیري خود را مشخص کنند ، پایان نوبتپایان یک ساخت نحوي

شیوه متداول  ماا. براي صحبت کردن اعالم کنندمندي خود را طرق مختلف کالمی و غیر کالمی عالقه توانند به

آن است امه دادن صحبت هاي ادروشاز  دیگر یکی با مکث در انتهاي جمله حاصل شود. نکات پایانیآن است که 

بدین معنا که در پایان جمله مکث صورت نگیرد باشند. هم تالقی صحبت نداشته باطرفین مکالمه  که سعی شود

ادامه یابد و در جاهایی ادامه با استفاده از حروف ربط مانند (و، سپس، بنابراین و ...) ها تا اجازه داده شود تا جمله

اي را نباید به هاي مکالمه. این نوع شیوهمل استفاده شودأاز عالئم ت أو ترجیح استیابد که سخن هنوز تمام نشده

  .شمار آوردآمیز یا تسلط در مکالمه بههاي تحکمروشعنوان بهخودي خود، 

  ايبافت مکالمه - 2-6

 همچون مکان، زمان، هویت، عواملشود. بافت تمامی موقعیتی عینی است که در آن گفتمان بیان می ،بافت

بافت تمام آن چیزهایی  ،گیرد. در یک کالمرا دربرمی کندگیر میرماهیت و روابطی که طرفین را با یکدیگر د

ترین روابط ارزیابی کرد. بنابراین، موضوع کاربردشناسی عمومیا فهمید و کرد تا یک گفتمان ر است که باید دقت

که در دنیاي گیرد شان است. بافت افرادي را دربرمیهاي تولیديپردازي میان جمالت و بافتمیان گفته و گفته

- عثمان(هاست شان، زمان و مکان بیان گفتههویت طرفین مکالمه، محیط فیزیکی و اجتماعیواقعی وجود دارند. 

که با  داندمیي جهان غیرزبانی هااصطالحی براي ارجاع به ویژگی. کریستال در تعریفی دیگر بافت را )2002،بري

اصطالح موقعیت نیز در  گیرد.در ارتباط است مورداستفاده قرار می با آن مندطور نظامواحدهاي زبانی که به کد

ترین معنا، شامل کل در گستردهبافت موقعیتی  کار رفته است.ترکیبی مانند بافت موقعیتی به همین معنی به

  ).2008 باشد (کریستال،گفتار میي غیرزبانی یک متن یا پارهزمینهپس
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  قطع گفتار -2-7

 وکالمی است  هاي مهارتیکی از جنبه قطع گفتار پردازیم.حال به طور مجزا به قطع گفتار و انواع آن می

ت صحبکه در حالی اول شروع به صحبت کنددر بین سخنان مشارك گفتگو دوم مشارك دهد که زمانی رخ می

کالم وي  يکنندهمه تمام بگذارد و سکوت کند و قطعصحبتش را نیناچار اما به مشارك اول هنوز تمام نشده باشد

دو صدا با افتد که زمانی اتفاق میگفتار قطع) 1979( هیرشمناز نظر  ).6: 1383(رضایی، به صحبتش ادامه بدهد

را  صحبت يم که صحبت مشارك اول را قطع کرده، قصد گرفتن زمینههمدیگر همپوشی کنند و مشارك دو

اي است که در معتقد است که قطع گفتار عمل خصمانه )8819( 56جک بیلمز خواهد متکلم وحده باشد.بو داشته 

قطع  دگران نیست که تشخیص دهنار تحلیلافزاید که این ک، وي میشودخصوص حقوق مشارکین انجام می

هستند که باید تشخیص دهند که صحبتشان قطع این خود افراد درگیر در مکالمه  بلکه  گفتار انجام شده است 

گفتگو حاکم برخاص پیروي کنند بلکه شرایط  يها نیز نباید همیشه از یک قاعدههرچند خود آنشده است یا نه. 

جهت مشارکت در بحث و گفتار عملی خصمانه است یا تنها ابراز عالقه آیا این قطعها نشان خواهد داد به آن

گفتار وجود دارند یعنی قطع گفتار را معانی ضمنی دیگري در وراي قطعگوید ه بیلمز می؟ در ادامگفتگو است

توان به عمل خصمانه فرایند میهاي منفی این از جنبه یک طیف وسیع اعمال، در نظر گرفت.صورت توان بهمی

توان به تملق گفتن، میهاي مثبت آن نیز ادبی اشاره کرد و از جنبهنیز بی از حق صحبت کردن واستفاده  سو

  ). 30- 39: 1378،(افتخاري صحبت طرف دیگر اشاره کردو تبریک گفتن در بین  خاطر دادنتسلی

  گفتارانواع قطع -2-7-1

  :گفتار در نظر گرفت که عبارتند ازانواع مختلفی براي قطعتوان هاي گوناگون میاز جنبه

کننده واگذار گفتار، مشارك اول زمینه را به شخص قطعدر این نوع قطع :گفتار موفققطع -2-7-1-1

  کند.می

- دست میدر این نوع قطع گفتار مشارك اول، دوباره زمینه صحبت را بهموفق: گفتار ناقطع- 2-7-1-2

 .کندکننده سکوت اختیار میدهد و شخص قطعگیرد و به صحبت خود ادامه می

گیرد که مشارك دوم، جمالت خود را فقط جهت میزمانی صورت  :انهکارگفتار همقطع-3- 1- 7- ٢

که زمینه اینمشارك اول به صحبت خود ادامه دهد نه  کهخاطر اینهیا ب کند ومشارك اول بیان میحمایت از 

  صحبت را از وي بگیرد.

ا گفتارش بخواهد زمینه گیرد که مشارك دوم بزمانی صورت می گفتار غیرهمکارانه:قطع - 2-7-1-4

 را از مشارك اول بگیرد.صحبت 
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لی همان مشارك اول را قطع کند و صحبت ،هنگامی که مشارك دوم گفتار موضوعی:قطع - 5- 1- 7- ٢

 .موضوع صحبت را ادامه دهد

و در  کندمی، صحبت مشارك اول را قطع هنگامی که مشارك دومگفتار غیر موضوعی: قطع- 6- 1- 7- ٢

 .کشاندموضوع جدیدي میدهد و صحبت را به عین حال موضوع بحث را نیز تغییر می

ع گفتار قط، کالم طرف مقابل را قطع کند أتعمدهنگامی که شخص : گفتار آگاهانهقطع-7 - 1- 7- ٢

  آگاهانه است.

کالم طرف مقابل را هنگامی که شخص بدون منظور خاصی و ناخودآگاه :آگاهانهگفتار ناقطع-2-7-1-8

  .توان دالیلی را نام بردمیها براي وقوع هرکدام از آن است.قطع کند، قطع گفتار ناآگاهانه 

  گفتار آگاهانهعلل وقوع قطع - 2-7-2

  :تواند به دالیل زیر باشدوقوع قطع گفتار آگاهانه می

  سعی دارد زمینه بحث را تغییر دهد.عالقگی به موضوع دلیل بیهنگامی که شخص به- 

جتماعی برتري که دارد خود را جایگاه ادلیل دهد و بهنشانو حاکمیت خود را خواهد تسلط شخص می- 

رد و معلم، عنوان مثال گفتگوي شاگخود مایل باشد کالم طرف مقابل را قطع کند. بههر زمان که  داندمی محق

  س و مرئوسرئی

 يو حاال نوبت اوست که رشتهخواهد طرف مقابل را متوجه کند که صحبت وي به درازا کشیده شخص می- 

  کالم را در دست بگیرد.

  خواهد نظر خود را بگوید:میبه دالیل زیر شخص - 

  تر است.جالبنظرش موضوع صحبت وي  به .الف

  شود.حرفی براي گفتن دارد که اگر در آن لحظه نگوید، فراموش می .ب

با آن پیدا  گفتگو تغییر کرده و دیگر ارتباطیحرفی براي گفتن دارد که اگر در آن لحظه نگوید، مبحث  .ج

  کند.نمی

در مورد عملی از وقوع خطر یا هشدار  باخبر کند مثألخواهد طرف مکالمه را از وقوع اتفاقی شخص می .د

  ).1378، دهد (افتخاريکه وي انجام می

  گفتار نا آگاهانهعلل وقوع قطع - 2-7-3

  تواند به دالیل زیر باشد: وقوع قطع گفتار ناآگاهانه نیز می

کند تا به طرف مقابل را قطع میهمین خاطر کالم فعال و زنده شرکت کند و به خواهد در بحثیشخص می- 

  و دوست دارد در بحث مشارکت کند. مند به ادامه بحث و گفتگو بوده وي نشان دهد که عالقه
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  دهد چون:گیري اهمیت نمیبه نوبت شخص اصوأل- 

  .گیري را نیاموخته استالف) نوبت

  کند.ناآگاهانه رعایت نمیب) گاه آن را 

کند که اگر مطرح نکند، دیگر گفتن آن لزومی یا مطلب جالبی به ذهن شخص خطور میهمان لحظه  - 

  .طنز و لطیفه مرتبط با موضوع گفتگولطفی نخواهد داشت مانند 

  چون ممکن است فراموش شود.خواهد حرف خود را بگوید، شخص می - 

-77: 1378،(افتخاري مثل خطر برخورد با بخاري خطري آگاه سازدخواهد طرف را از وقوع شخص می- 

73.(   

  همپوشی -2-8

قابل درکی  يوقفهکه آنبیمشارك اول شروع به سخن گفتن کند هنگامی که مشارك دوم، در بین صحبت 

گرفتن  کند ولی قصدید (یا گاه رد )میا گفتار خود صحبت طرف مقابل را تأیدر اینجا شخص ببه جاي بگذارد، 

یا هجایی از یک جمله  بوده و از یک کلمه تا چند کلمه است  ممکن57همپوشی(همان).  صحبت را ندارد يزمینه

  کند. رسد ولی از این مقدار تجاوز نمیو در نهایت به یک جمله هم میهم باشد 

  عوامل دخیل در انتخاب راهبردهاي مکالمه: - 2-9

-خصوص نوبتبه سه عامل در راهبردهاي مکالمهتوان دریافت که طور کلی از تحقیقات انجام شده میبه

که در ادامه به تأثیر هریک از این عوامل  جنسیت و قدرت ،58ثیر قابل توجهی دارند که عبارتند از فرهنگأت گیري

  گیري خواهیم پرداخت.بر نوبت

  گیري:قدرت در نوبت- 1- 2-9

نیز به  گیري نظام نوبتبکار گرفته شده و ، گیرينوبتگیري در صحبت کردن بستگی به ماهیت نظام نوبت

- نوبتدهد. در واقع نظام به روابط قدرت بین مشارکین دارد و خود بخشی از آن را تشکیل می نوبه خود بستگی

وقوع براي مکالمات غیررسمی بین افراد همتراز است. امکان  )،1974و همکاران(ساکس گیري ارائه شده توسط 

در این باره چنین ) 1997(59. ون دایکمکالماتی در جوامع طبقاتی قدرتمدار بسیار محدود است بالفعل چنین

اغلب مشارکین گیري نیز نابرابر است. ه در گفتگو بین افراد غیر همتراز، حقوق نوبتک کندنظر میاظهار

در دست  است ، شگرديبرند. ابهام یا دو پهلو صحبت کردنکار میبراي تعدیل نقش قدرت بهراهبردهاي خاصی 

تر ممکن است با اجبار به صریح قدرت دارند مشارکین کم قدرت براي مقابله با صاحبان قدرت. اما کسانی که 
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      The present study has been accomplished  in sociolinguistics and discourse analysis  

modules and  it aims to study the  social and  non- linguistic factor of "gender" in  turn-

taking . The  researcher tries to evaluate the effect of  both genders' conversations - that of  

men and women associates- in regards to the "dominance theory" (Lakoff, 1973) and with 

respect to Halliday's  interpersonal  meta- functions.  The  movie "Vakonesh- e- Panjom" ( 

The Fifth Reaction)  has been  chosen  to obtain  the corpus, cause  it has gender and  

power standards within  its conversations of associates. The data have been analyzed in 

qualitative  and quantitative forms. According to"dominance theory", certain linguistic 

features, which  have occurred  in both  men and women talks were extracted from 

different  gender affected  contexts  and the frequency of each occurrence in different 

generic contexts has been calculated. The data  was analyzed according to the second 

theoretical  framework  and  the  interpersonal  metafunctions  which  have been used in 

each genders' talks were extracted.. The conclusion is that the people who used certain 

linguistic features and  interpersonal aspects  that  have the  implication of  power, had the 

most and longer turn- taking in discourse and according to the "dominance theory" and 

Halliday point of  view, the power  between  men and women, is not distributed equally. 

On the other hand, there are various non-verbal factors such as culture, education, 

occupation and so forth which affect turn-taking processes in certain contexts. 
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