
  
خطاب  هايدرت و ادب کالمی بر کاربرد واژهبازنمایی تأثیر ق

  شناسی اجتماعیزنان و مردان از دیدگاه زبان در گفتار
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 چکیده

گفتاري  هخطاب در گون هايکالمی بر کاربرد واژه درت و ادبحاضر بازنمایی تأثیر ق ههدف اصلی مقال
اي به  خطاب پنجره هايواژه. شناسی اجتماعی استزنان و مردان فارسی زبان تهران از دیدگاه زبان

این مقاله . دسازو نگرش افراد نسبت به یکدیگر را آشکار می استهاي اجتماعی و فرهنگی جامعه  تفاوت
  هاي مختلف  مبتنی بر این فرضیه است که ادب، رسمیت، قدرت و همبستگی کالمی بر کاربرد گونه

ادب و قدرت تابع ساختار اجتماعی و مدیون باورها، . استخطاب توسط مردان و زنان تأثیرگذار  هايواژه
در مقایسه در اکثر جوامع زنان  .شودمحسوب میافکار عمومی و انتظارات متفاوت جامعه از مردان و زنان 

هاي  مشخصه آگاهی بیشتري ازو  دهندمینشان به جایگاه اجتماعی افراد حساسیت بیشتري مردان  با
هاي سنی، گروهدر توان گفت که در بیشتر موارد زنان لذا می .دارندزبان  مختلف هاي اجتماعی گونه

. کنندادب و رسمیت بیشتري را در گفتار خود لحاظ می ،با مردان اجتماعی یکسان هتحصیلی و طبق
 به زبان به خود، جایگاه اجتماعیتر بودن ثباتعالوه بر این، زنان به دلیل امنیت اجتماعی کمتر و بی

 و عالوه بر استفاده از الگوهاي سطح باالي گفتار، به نگرندمی اجتماعی هتعیین طبقجهت  عنوان معیاري
در . برندکمتري به کار میکالمی مقایسه با مردان در گفتار خود قدرت و همبستگی طور معمول در 

  خطاب در گفتار زنان و مردان را تأیید  هايواژهنتیجه، این مقاله تأثیر ادب و قدرت کالمی بر کاربرد 
 تاثیرگذارخطاب نیز  هايواژهجنسیت بر انتخاب این نکته است که همچنین نتایج حاصل مؤید . نمایدمی

 هشیو و میدانی پژوهش شده است، روش گردآوري پرسشنامه طریق از مقاله این آماري هاي داده. است
 . است تحلیلی- توصیفی ها	داده تحلیل
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  مقدمه -1
بافت  به اشاره بدون زبان هاست و مطالع اجتماعی کامالً اي پدیده زبان است معتقد )1974( 1ترادگیل

 براي موقعیت دادندست از و زبان هايجنبه ترینجالب و ترینپیچیده از برخی حذف به اجتماعی 
شناسی زباندر هاي زبانی، یکی از مواردي است که  گوناگونی .منجر خواهد شد بیشتر نظري پیشرفت

ها و اشکال مختلف زبان و یافتن دالیل و  و شاید بتوان گفت بررسی دگرگونی شودمیاجتماعی بررسی 
شناسی اجتماعی ترین کار زبان شود، مهم می هاي غیرزبانی این اختالفات که به بافت جامعه مربوط علت

کنند و برداشت مخاطب  ی که افراد در یک موقعیت خاص انتخاب میهایواژه). 229: 1386باقري، (است 
این امر در مورد خطاب . استشناسان بسیاري را به خود معطوف کرده  شناسان و جامعهآنها توجه زبان از

یک فرد ممکن است به عناوینی از قبیل جان اسمیت، اسمیت، . کند و اشاره به افراد نیز صدق می
فاوت در اشاره به یک بارزترین ت. اسمیتی، جان، جانی، عزیزم، آقا، تو، یارو و غیره مورد خطاب واقع شود
و در  استروابط اجتماعی  همسئل هشیء و اشاره به یک فرد این است که اشاره به یک فرد در برگیرند

را مورد خطاب قرار  »جان اسمیت«که فردي زمانی. شناسی اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار استزبان
در حقیقت . است »جان اسمیت«وي با  اجتماعی هکند بیانگر رابط می اي که استفاده دهد، واژه می

منظور خطاب بیانگر  کار رفته بهبه هواژ. خطابی که واقعاً خنثی باشد غیرممکن است هپیداکردن واژ
 هکنند که رابط تأکید می )1: 1976( 3و تاکر 2لمبرت. نگرش و احساس گوینده به فرد مورد خطاب است

 خطاب هايواژه .داردخطاب و احساس ما نسبت به فرد مورد خطاب وجود  هاينزدیکی میان واژه
. کندبیان می نیزرا میان آنها  5و همبستگی 4قدرت هموقعیت اجتماعی تقریبی گوینده و مخاطبان و درج

بیانگر این است ) 1977، 6برگرفته از فیلمور( »وانید از درخت پایین بیایید، آقات می« هبه عنوان مثال جمل
توان ادعا کرد که  بنابراین می. استشده  خطاب »آقا«افوق گوینده است، زیرا به عنوان که مخاطب م

قدرت و همبستگی بین  هخصوص درج  اجتماعی به هاشکال مختلف خطاب در یک زبان بیانگر رابط
اختالف در ) 134: 1379(به نظر ترادگیل ). 255: 8،1960و گیلمن 7براون(گوینده و مخاطب است 

. استاجتماعی یا میزان نزدیکی و صمیمیت   هاي خطاب ناشی از درجات مختلف تفاوت در پایگاه صورت
شود که بهترین جا براي دیدن ارتباط زبان و جامعه در دستور یک زبان استفاده از  می همچنین گفته «

شناسان،  هاي خطاب موضوع جالبی براي جامعه صورت هاي خطاب است، بنابراین ضمایر و صورت

                                                
1 Trudgill, P. 
2 Lambert 
3 Tucker 
4 Power 
5 Solidarity 
6 Fillmore, C.J. 
7 Brown, R. 
8 Gilmen, A. 
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طور برجسته ارتباط بین زبان و اجتماع  ها به ، زیرا این صورتاستاجتماعی شناسان شناسان و روان مردم
  . »)2001کشاورز، (ددهن می را نشان 

کالمی  1توان به قدرت و ادباز جمله این عوامل می. زبانی مؤثرندهاي  عوامل متعددي در تنوع
هدف انجام این پژوهش بررسی تأثیر . هاي زبانی دارند گونه تنوع اي را در این اشاره کرد که سهم عمده

شناسی هاي خطاب درگفتار زنان و مردان شهر تهران از دیدگاه زبانقدرت و ادب کالمی بر کاربرد شیوه
خطاب در گفتار  هايواژهل و استفاده از اي میان این دو عام دیگر اینکه آیا رابطه بیان  به . اجتماعی است

دادن   در حقیقت، هدف این پژوهش نشان. زنان و مردان زبان فارسی تهرانی وجود دارد یا خیر هروزان
لذا در این مقاله درصدد . نظام خطاب به عنوان نشانگر زبانی در روابط اجتماعی است هطبیعت پیچید

گفتاري زنان و مردان فارسی  هکاررفته در گون خطاب به هايواژهها هستیم که آیا در پاسخ به این پرسش
گفتاري  هکار رفته در گون خطاب به هايواژهاختالفی وجود دارد، در  ،2لحاظ میزان ادب و رسمیت بهزبان 

لحاظ میزان قدرت و همبستگی چه اختالفاتی وجود دارد، و نیز  بهگفتاري زنان و مردان فارسی زبان 
خطاب در زبان فارسی تهرانی  هايواژههاي مختلف  ل اجتماعی جنسیت و کاربرد گونهاینکه آیا میان عام

زبانی، به یک  ههاي مختلف زندگی در یک جامع گویشوران یک زبان در موقعیت. اي وجود دارد رابطه
کنند و چگونه قلمروهاي متمایزي مانند  می  اینکه مردم چگونه یکدیگر را خطاب. گویند نمی صورت سخن

شوند بسیار  می منظور خطاب استفاده   مستعار به خویشاوندي، ضمایر، القاب و اسامی  شخصی، اسامی سامیا
خطاب مانند سایر متغیرهاي اجتماعی مربوط به روابط هايهواژنامناسب از  هاستفاد. حائز اهمیت است

اجتماعی بین  هخطاب بیانگر رابط هايواژهانتخاب . اجتماعی افراد، اهمیت خاصی در روابط بینافردي دارد
لمبرت و تاکر، ( شودمحسوب میعالوه، بیانگر شخصیت اجتماعی گوینده نیز به. سخنگو و مخاطب است

 هايواژهاست، زیرا   مانده خطاب هنوز بدون پاسخ باقی  هايواژهسؤاالت زیادي در مورد ). 1: 1976
- و چون از دیگر عوامل اجتماعی تأثیر می) 218: 1982، 3چایکا( استخطاب به پیچیدگی خود جامعه 

  .اي اساسی و مهم استپذیرند، بررسی و تحلیل آنها مسئله
از . شده است گرفته   ها بهره در این پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی گردآوري داده

را در حال مکالمه با  خودها هاي کوتاهی را بخوانند که در آنمتن شد  خواستهکنندگان در پژوهش  شرکت
  ههاي فرضی استفادکنند در آن موقعیتخطابی را که فکر می هايواژهو  کنند می  یک فرد دیگر تصور

کنند آن را می  دیگري استفاده هیا در صورتی که از واژ کنند  هاي موجود انتخاباز میان گزینه ،کنندیم
در شرایط عادي معموالً از کدام صورت « شود میهر متن با این جمله تمام . در جاي خالی بنویسند

آوري اطالعات در این پژوهش شده به عنوان ابزار جمع  استفاده هساختار پرسشنام. »کنید؟ می  استفاده
روش پژوهش میدانی و  .استو بر اساس مدل وي تهیه شده  )1976(لمبرت و تاکر  هپرسشنامبرگرفته از 

دانشجو یا  که شدند  گزیدهبر افراديافراد آزمودنی از میان . یلی استتحل- ها توصیفیتحلیل داده هشیو
                                                
1 Politeness 
2 Formality 
3 Chaika, E. 
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سال ساکن شهر تهران  10، حداقل به مدت بودندکارشناسی ارشد  وکارشناسی  هالتحصیل دورفارغ
 هسن و طبق، عوامل عوامل فوقداشتن گونه با ثابت نگه بدین. سال است 40 -20گروه سنی آنها هستند و
و به دو گروه   نفر انتخاب 200 ،آوري اطالعات جمع منظور  به. ء گردیده استاز این بحث مستثنا اجتماعی
 -1یعنی استپژوهش شامل پنج موقعیت و بافت اجتماعی  هپرسشنام. شدند  تقسیم زن و مردمساوي 

خطاب  هايواژه -2باالي اجتماعی،  هخطاب به کار رفته در مورد زنان و مردان متعلق به طبق هايواژه
 هايواژه -3متوسط اجتماعی،  هسال و متعلق به طبق 45به کار رفته در مورد زنان و مردان غریبه باالي 

متوسط اجتماعی در موقعیت رسمی و غیررسمی،  هخطاب به کاررفته در مورد افراد خانواده متعلق به طبق
متوسط اجتماعی در موقعیت  هه طبقخطاب به کار رفته در مورد دوست صمیمی متعلق ب هايواژه -4

خطاب به کار رفته در مورد مافوق، زیردست و افراد غریبه متعلق به  هايواژه - 5رسمی و غیررسمی، 
  .متوسط اجتماعی هطبق
  
  هاي پیشینمروري بر پژوهش - 2
  داخلیهاي پژوهش - 1 -2

بیشتر  ،هاي زبانی معتبر ویژگیمعتقد است که زنان با حساسیت خود نسبت به ) 12- 10: 1364(مدرسی 
اجتماعی   هاي هاي زبانی زن و مرد بیشتر قائل به تفاوت در توجیه تفاوت ویرند گ می کار را بهها آن ویژگی

بر کند و  می  مدرسی به الگوهاي زبانی ویژه دو جنس نیز اشاره). 160-170 همان،( هستنداین دو گروه 
نکنند، پایگاه اجتماعی ویژه   در صورتی که زنان و مردان هر جامعه از این الگوها پیروي این باور است که

میزان  متفاوت بودنِمدرسی به . گرفت  خواهند مسخر قرارت مورد کم دستا یداد و  خواهند  دست خود را از
لیکاف پایگاه اجتماعی او به نقل از ). 162همان، (کند  می  هاي مختلف نیز اشاره هاي جنسیتی زبان تفاوت

 هاي اجتماعی را در زبان جستجو و انعکاس این پایگاه داندمیتر از مردان  تر و متزلزل ثبات زنان را بی
کند که زنان معموالً از  می  منظر گفتمانی زنان و مردان به این نکته اشاره از ها از جمله تفاوت .کند می 

گویند درحالیکه مردان از موضعی پرخاشگرانه،  می  طلب سخن موضعی پرسشگر، مردد و حمایت
  ).168-169همان، ( کنند می کننده گفتگو انه و کنترلطلب رقیب

هاي آنها در  شناختی ضمایر خطابی اول و دوم شخص مفرد و گونه به بررسی جامعه )1367(ایروانی 
دهد که درصد استفاده از  می نتایج حاصل از این پژوهش نشان . است  میان ساکنین شهر تهران پرداخته

 در میان مردان بسیار باالتر از زنان است و کاهش میزان استفاده از این ضمیر از موقعیت »من«ضمیر 
هنوز کامالً  »بنده« هگون. است  گرفته تر از زنان صورت  خودمانی به خیلی رسمی در مردان بسیار سریع

هاي اجتماعی  زنان از این گونه با شاخص هاستفاد. است نشده و رنگ جنسیت به خود نگرفته   انحصاري
نان زیر بیست سال با هر همچون سن و میزان تحصیالت ارتباط مستقیم دارد و استفاده از این گونه در ز

تر از زنان  در مردان بسیار وسیع »تو«عملکرد ضمیر  ههمچنین حوز. تحصیلی موردپسند نیست هدرج
رسمی در زنان  هاي خودمانی به موقعیت خیلی از موقعیت »شما« هافزایش میزان استفاده از گون. است
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 50بیشتر در زنان باالي  »حضرتعالی«و  »جنابعالی«هاي  استفاده از گونه. بسیار شدیدتر از مردان است
هر چه به نسل . گردید  سال که داراي تحصیالت باالي دیپلم بودند مشاهده 40-20سال و گروه سنی 

شدن   دست   هاي مختلف ضمایر خطابی کمتر شده و به سوي یک شویم کاربرد گونه تر می جدید نزدیک
  . رویم می  گفتار گروهی مردم پیش

به این  »گفتار مؤدبانه و جنسیت در فارسی تهران«با عنوان  در پژوهشی )1368(ي موسو عاملی
اجتماعی یکسان با  ههاي سنی، تحصیالت و طبق در گروهتهران زنان  هدر جامعاست که   رسیده  نتیجه
رسد که قدرت جسمانی و  نظر می  به. ترند از آنها مؤدب - هرچند به صورتی نه چندان آشکار-  مردان

  آور خانواده موجب ایجاد حس برتري در ایشان و احساس پائین یت اقتصادي مردان به عنوان ناناهم
عالوه، به دلیل محدودیت فراوان در ارتباط با   به. است نفس در زنان شده   بودن و کمبود اعتماد به دست 

ها، زنان تهران نسبت به اعمال  رعایت این محدودیت  و وحشت حاصل از پیامدهاي عدم »نامحرم«
ترند  زنان به این دلیل مؤدب .ترند آبرو و در نتیجه احتمال وجود تحمیل در گفتار خود حساس هتهدیدکنند

 هود فاصلخ هکنند، ثانیاً همیشه با شنوند کنند، اوالً همیشه با برتر از خود صحبت می که احساس می
توان به عنوان یک جهانی  می. اجتماعی دارند و ثالثاً همیشه احتمال تحمیل در گفتار ایشان وجود دارد

اي بیشتر باشد، تفاوت  هاي اجتماعی زنان و مردان در جامعه کرد که هر چه تفاوت نقش بدین امر اشاره
هاي زبانی نیز  ن تفاوت کاهش یابد، تفاوتناپذیرتر خواهد بود، و هرچه ای  زبانی آنها نیز بیشتر و انعطاف

رسد که با باالرفتن سطح تحصیالت و اشتغال زنان در جوامع  نظرمی  به. گذارد رو به کاهش خواهد
توان  هاي اجتماعی ایشان با مردان در آن جوامع، می شدن نقش مختلف و طبعاً در ایران و مشابه 

بودن آنها نیز کاهش خواهد  ز جمله تفاوت میزان مؤدب هاي زبان دو جنس و ا بینی کرد که تفاوت پیش
  .یافت

رفته توسط همسران ایرانی در سه  کار  خطاب به  هايواژهبه بررسی ) 183: 2011(اسماعیلی 
 -2که همسران با یکدیگر تنها هستند،  زمانی - 1 از این سه موقعیت عبارتند. پردازد موقعیت گوناگون می

داد که   نتایج نشان. هستند در حضور پدر و مادرشانزمانی که  -3 هستند )ها( بچهدرحضور زمانی که 
کنند،  می  استفاده 1»نام خودمانی«که با یکدیگر تنها هستند از  هنگامی) اعم از زن و مرد(همسران ایرانی 

نتیجه،  در .دکنن نمی  درحالی است که در هیچ کدام از دو موقعیت دیگر از این صورت خطاب استفاده  این
ها هر دو  در حضور فرزندان خانم. در استفاده از نام خودمانی میان مردان و زنان ایرانی تفاوتی وجود ندارد

صورت غیرمستقیم به فرزندانشان   وسیله به  برند تا بدین کار می را به  »نام احترام«و  »نام کوچک«
ها تفاوتی در  میزان تحصیالت خانم. استجین بیاموزند که صمیمت و احترام دو عامل مهم در روابط زو

خطاب توسط آنها  هايواژه ها بر انتخاب کند؛ اما سن خانم هاي خطاب فوق ایجاد نمی استفاده از صورت
ها براي خطاب همسرشان بیانگر سنت اجداد آنها  توسط خانم »نام احترام«استفاده از . گذارد تأثیر می

خطاب توسط همسران ایرانی تأثیر  هايواژهتواند بر انتخاب  بودن موقعیت می همچنین رسمی . است

                                                
1Pet Name 
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 یا »کوچک نام«تر از  هاي رسمی و در موقعیت »خودمانی نام«هاي غیررسمی آنها از  در موقعیت. بگذارد
  خطاب با یکدیگر تفاوت هايواژههمینطور مردان و زنان ایرانی در انتخاب . کنند می استفاده  »احترام نام«

کنند؛ این انتخاب بیش از   استفاده »احترام نام«بیش از  »کوچک نام«دهند که از  می زنان ترجیح . دارند
نها نسبت به دادن صمیمت آنها با همسرانشان باشد به منظور نشان دادن قدرت آ  منظور نشان  آنکه به

  . همسرانشان است
 
  خارجیهاي پژوهش - 2-2

 تابو ذکر ههاي گفتاري زنان و مردان را پدید اصلی پیدایش تفاوت دلیل )237-254: 1922( 1جپرسن
وي با اشاره به وجود نبایدهاي زبانی در برخی جوامع غیرپیشرفته مانند آنچه بین مردمان بانتو . کند می

به زبان آوردن بعضی کلمات یا  هزنان در بسیاري از موارد اجاز که کندبیان می چنین ،است  آفریقا رایج
 در این زبان یک زن اجازه گوید می 2زبان زولو هرا ندارند، وي با اشاره ب زبانحتی اصوات موجود در آن 

. گردد  مواجهشدن   است با خطر کشته  بیاورد، زیرا در این صورت ممکن زبان ندارد نام پدرشوهر خود را بر 
وي همچنین  .شودمیگرفتن دو جنس از یکدیگر   هاي زبانی باعث فاصله نباید همین که معتقد استوي 

  اند حفظ کارتر از مردان هستند و زبان سنتی را که از اجداد خود آموخته کند که زنان محافظه اظهار می
 وجود ابتکار مردان به هدر زبان به دلیل قوآوري  درحالیکه نوع .دهند  کنند تا به فرزندانشان انتقال می
معتقد است که در شهر نیویورك  یتدر بحث و بررسی زبان گفتار و جنس) 184: 1966( 3لباو .آید می

توان آن را  است که می برخوردار رسمی جامعه هیکسان با گونکارگر از اعتباري  هگفتار غیررسمی طبق
کنند  می  برند اعتراف می کار  سبکی که خود به هگاهی اوقات مردان با اطالع از گون. نامید »نهان اعتبار«

اما وقتی بیشتر . بگویند  دارند به زبان معیار سخن  کنند که دوست می آنها ابراز. زنند می  که بسیار بد حرف
 گفتار خود را تغییر هنیستند شیو  شود که در ضمیر ناخودآگاهشان مایل می  نگیرند روش یم تحت فشار قرار

  .شوند می خود متهم هکردن به طبق زیرا با این کار از سوي دوستان و خانواده به پشت ،دهند
مختلف اجتماعی در شهر  عواملگوناگونی زبانی و  هبررسی خود در زمین )195-179: 1972(ترادگیل 

سط پایین، کارگر باال، کارگر متوسط و متوسط متوسط، متو هاجتماعی مختلف شامل طبق اتطبق 4نورویچ
اجتماعی باالتر  هداد طبق  تحقیقات او نشان. است  گرفته نظر کارگر پائین و چهار سبک متفاوت را در

و در نتیجه گرایش بیشتري به  رندري نسبت به رفتار زبانی خود داحساسیت بیشت) متوسط متوسط هطبق(
بندي  جنسیت، سبک و طبقه هبررسی او در زمین. ددهن می  هاي معتبر زبانی نشان استفاده از صورت

ترادگیل به . برتري دارندها نسبت به مردان از نظر زبانی  در تمام موارد زنکه اجتماعی حاکی از آن بود 
زنان نخست اینکه . کند می  هاي گفتاري بین زنان و مردان به دو علت عمده اشاره منظور توضیح تفاوت

                                                
1 Jeperson, O. 
2 Zulu 
3 Labov, W. 
4 Norwich 
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هاي  یش از مردان نسبت به جایگاه اجتماعی افراد حساسند و در نتیجه نسبت به مشخصهدر اکثر جوامع ب
جایگاه اجتماعی اول،  .تواند داراي دو علت باشد این موضوع خود می. ترند هاي زبان نیز آگاه اجتماعی گونه

توانند از  میمردان دوم اینکه، . است زنان نسبت به مردان در جوامع مختلف از امنیت کمتري برخوردار
کنند  یعنی آنچه می. بندي شوند هایشان طبقه احتماالً توانایی شغلشان، قدرتشان و هنظر اجتماعی به وسیل

لیکن در مورد اغلب زنان چنین نیست، از آنجایی که . اجتماعی است همعیار و وابستگی آنها به یک طبق
خوبی براي  هد براي عامل زبان که خود نشانهاي طبقاتی را ندارن اغلب زنان موقعیت شغلی و سایر نشانه

هاي گفتاري در تفاوتدومین عامل مؤثر  .شوند می  اهمیت بیشتري قائل ،اجتماعی افراد است هتعیین طبق
 ههاي فرهنگ این طبقه یک مشخص کارگر مانند سایر جنبه هآن است که ظاهراً گفتار طبقمردان و زنان 

  مطلوبی انگاشته هزنان هاما این مشخصه به هیچ وجه مشخص. مطلوب براي جنس مذّکر است همردان
  . برند  کار  هاي سطح باالي گفتار را به رود سنگین و موقر باشند و الگو برعکس از زنان انتظار می. شود نمی

ي ها تفاوت ،شتر جوامعدو جنس در بی هاست که با توجه به ارتباط آزادان معتقد) 102-84: 1974(ترادگیل 
هاي اجتماعی  تر نقش به اعتقاد وي عامل مهم. باشد »تفاوت اجتماعی«تواند معلول  نمی گفتاري آنها

 هآیند که زبان به عنوان یک پدیدعلت به وجود می  ینا  بههاي جنسی زبان  گونه. متفاوت دو جنس است
زنان و مردان از این حیث متفاوتند که جامعه . است »رفتار اجتماعی«اجتماعی در ارتباط نزدیک با 

هاي رفتاري متفاوتی را از آنها  نتیجه الگو است و در  کرده  هاي اجتماعی مختلفی براي آنان تعریف نقش
قدر تفاوت بین نقش اجتماعی زنان و مردان در یک   چه هروي همچنین معتقد است که  .دارد انتظار
در جوامع مثال   عنوان  به .ناپذیرتر است تفاوت زبانی آنها نیز بیشتر و انعطافتر باشد،  خاص فاحش هجامع

هاي جنسی زبان هم بیشتر،  تر که نقش زنان کامالً متفاوت از نقش مردان است، تفاوت گونه ابتدایی
 رسد زنان و مردان به دو زبان متفاوت سخن می نظر  که گاه به تر است تا جایی تر و آگاهانه مشخص

انگلستان که تفاوت بین نقش اجتماعی دو جنس کمتر و  هتر از جمله جامع اما درجوامع پیشرفته. گویند می 
تفاوت اي  در چنین جامعه. تر است تر و ناآگاهانه هاي زبانی نیز کمتر، نامشخص تر است، تفاوت نامحسوس

خاص از جمله حروف  هايژهواو تعدادي  »تر هاي صحیح فرم«گفتار دو جنس به تمایل زنان به کاربرد 
  ).90: 1974ترادگیل، (شود  می ندا و تعجب محدود

اي به نقش شخصیت و موقعیت اجتماعی زنان و تأثیر آن در  در مقاله) 132-127: 1980( 1فیشمن
را که هر  You Knowگفتاري زنان و کاربرد  هکند و دو نمونه از شیو می  کردن آنها اشاره  صحبت هشیو

ا مبنی ربررسی او ادعاي لیکاف  هنتیج. دهد می بررسی قرار عدم اعتماد به نفس زنان است مورد هدو نشان
ها  پرسیدن خانم  مطابق نظر وي، دلیل زیاد سؤال .کند میتأیید بیشتر زنان از عبارات پرسشی  هبر استفاد

آمده از این   دست  به هنتیج. دهد می  ضروري گفتگو را تشکیل عواملسؤال یکی از  یدن آن است که پرس
 کرده استفاده You Knowت ها پنج برابر بیشتر از آقایان از عبار داد که خانم  پژوهش همچنین نشان

                                                
1 Fishman, P. 
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هفتاد  هزبان و جنسیت از اواخر ده هشده دربار  نیز سیر تحوالت تحقیقات انجام) 33: 2000(1مالنی .بودند 
هشتاد، نوعی روش  هتحقیقات لیکاف، در اوایل دهگوید پس از  او می. است  ردهک را بررسی تاکنون

هشتاد، روش دیگري با عنوان  هده کرد و در اواسط  پیدا  رواج2»غلبه/قدرت«تحقیقی با عنوان 
در هر دو روش تفاوت میان الگوهاي زبانی مردان و زنان امري . شد  گذاشته  بنیان 3»تفاوت/فرهنگ«

، در )2005( 4وگلی. ها به این موضوع متفاوت است نوع نگاهاست، گرچه  ه شد  گرفته نظر بدیهی در
هاي  است که مردان و زنان به روش  به این نتیجه رسیده 5»تفاوت گفتار مردان و زنان«تحقیقی با عنوان 

گویند و از جمالتی با ساختار  می  تر سخن لحاظ دستوري صحیح بهزنان . گویند می  متفاوتی سخن
. تر کنند دارند تا مکالمات خود را ساده گویند و تمایل  می تر سخن  زنان مؤدبانه. کنند می  تر استفاده صحیح

از . گویند می  تر سخن رفتن بیش از مردان است به عالوه آنها احساسی  تمایل زنان به پرسش و طفره
تحقیقی با عنوان در ) 2010( 6هه. تر است گرایانه تر و واقع تر، مستقیم دیگر، گفتار مردان غیررسمی طرف 

است که تبعیض جنسیتی در زبان  رسیده  به این نتیجه  7»بررسی تبعیض جنسیتی در زبان انگلیسی«
زبان نه . استحقایق موجود در جامعه  هکنند نزدیکی با تبعیض جنسیتی در جامعه دارد و منعکس هرابط

ابزاري است که ساختار اجتماعی را  کند، بلکه می اي است که حقایق اجتماعی را منعکس  تنها مانند آینه
تنها زمانی . جنسیتی از زبان منوط به تغییرات اجتماعی است  او حذف تبعیض هبه عقید. کند می نیز تثبیت 

  یافت که زنان و مردان در یک جامعه به موقعیت حقیقتاً یکسانی دست  توان به برابري زبانی دست می
  .یابند

  
  خطاب هايژهواشناسی اجتماعی و زبان - 3

 عامل زبان که است ترادگیل معتقد .اجتماع بافت در زبان همطالع از است عبارت اجتماعی شناسیزبان
زبان  هاجتماعی با استفادشناسیزبان. شود در نظر گرفته  زبانی مطالعات در باید امر این و است اجتماعی

 ، ترادگیل(پردازد مناسب از جمالت در بافت اجتماعی و سایر عواملِ مرتبط می هسروکار دارد و به استفاد
اجتماعی شناسیزبان هبرد تحقیقات انجام شده در زمینیکی از عوامل اساسی که به پیش ).33: 1974

اي متغیر است و این تغییر پذیر بودن به همان میزان که به  است، این است که زبان پدیده منجر شده 
 هرابط 8شناسی اجتماعی خردزباندر ). 32: 1983ترادگیل، (زبان وابسته است به جامعه نیز بستگی دارد 

 هخطاب از موضوعات مورد عالق هايواژهدلیل است که   این به . شودبررسی میمتقابل بین زبان و جامعه 

                                                
1 Mullany, L. 
2 Power/ dominance 
3 Culture/ difference 
4 Voegeli, F. 
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). 321: 1988، 1مورفی(شناسان اجتماعی است شناسان و روان شناسان، جامعه اجتماعی، انسان  شناسانزبان
 مکن استاین نظام م. داد توان در یک نظام قانونمند جاخطاب متعارف در یک زبان را می هاي  گونه
بزرگسال، مرد یا : به عنوان مثال(نخست، مشخصات فرد مورد خطاب  .زیر باشد هسه مشخص هدهند نشان

؛ دوم، ارتباط میان گوینده و فرد مورد خطاب یا مورد )بودن وي منصب  زن، متأهل یا مجرد و صاحب 
به عنوان مثال صمیمی، (و سوم، چگونگیِ موقعیت ) نقش، سن و خویشاوندي: به عنوان مثال(اشاره 

هاي خطاب و ساختارهاي  از تحلیلی معنایی براي بررسی گونه 3و فورد 2براون). رسمی رسمی یا غیر
 ندکرد قدرت و همبستگی بررسی ههاي خطاب را از جنب آنها گونه. کنندمی  اجتماعی حاکم بر آنها استفاده

 4هادسن( خطاب مؤثر هستند هايواژهشدند که عواملی نظیر موقعیت اجتماعی و سن در تغییر  و متوجه 
  .)1961، راون و فورد، به نقل از ب126: 1996

  
  خطاب هايواژهادب و  - 4

. باشد  گفتگو داشته 5سزایی در سبکتواند تأثیر ب گوینده و مخاطب میمیان  هشد رابط همانطور که اشاره 
هاي خود از قبیل همبستگی، قدرت، فاصله و  خطاب متفاوت ما احساسات و نگرش هايواژهبا استفاده از 

و چگونگی  6همینطور دانش خود از عرف اجتماعی. دهیم می صمیمت نسبت به مخاطبین خود را نشان 
اجتماعی به ما در  دانش ما از چگونگی برقراري ارتباط . دهیم می  برقراري ارتباط در اجتماع را نیز نشان

توان گفت که ساختار ادب تابع  بنابراین، می. کند می خطاب مناسب و مؤدبانه کمک  هايواژهتخاب ان
با این وجود، الزم به ذکر است که افراد متعلق به فرهنگ و طبقات مختلف . ساختار اجتماعی است

بنابراین، ). 316-315: 2006، 7فاوارد(باشند  است الگوهاي متفاوتی از ادب داشته اجتماعی، ممکن
کنند نگرش و میزان تقریبی احترام  می هاي زبانی که افراد براي خطاب و اشاره به یکدیگر استفاده  صورت

ها تمایز ضمیر فاعلی دوم شخص، به عنوان مثال  در اکثر زبان. کند آنها نسبت به یکدیگر را آشکار می
Tu  وVous  256: 1960، 8براون و گیلمن(دارد  در زبان فرانسه، بر نگرش و ادب گوینده داللت-
257.(  
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  خطاب هايواژهقدرت و  - 5
گفتن افراد با  سبک سخن. کنند نمی هاي مختلف به یک صورت صحبت  است که افراد در موقعیت واضح 

کنندگان در مکالمه  اي، سن و جنسیت شرکت اجتماعی و منطقه هتوجه به عوامل فرازبانی از جمله پیشین
دهد، برخی از عوامل  که یک گوینده کسی را مورد خطاب قرار میزمانی. کند می  و بافت موقعیت تفاوت

او با آن شخص  هچگونگی رابط هدهند کند که نشان می  اجتماعی یا مسائل معنایی اجتماعی را رعایت
خورند، تنها به انتخاب  می چشم   خطاب نیز به این مالحظات که در نظام ). 321: 1988مورفی، (است 

که  زمانی. دهندتأثیر قرار می شوند، آنها تمامی گفتگو از جمله سبک را تحت  نمی خطاب محدود   هايواژه
سبک در آغاز مکالمه تعیین  کنند کردن یکدیگر انتخاب می ی را براي خطابهایواژه ،کنندگان شرکت

روند و سبک را در  کار می دادن قدرت و همبستگی به منظور نشان   خطاب به هايواژهبنابراین . شود می 
میزان احترام، قدرت، ). 56: 1982چایکا، (تغییر کند  1اینکه رابطه کنند، مگر  می طول مکالمه کنترل 

ها  دهد، شامل گونه کردن مخاطب نشان مایل است در خطاباي که گوینده  همبستگی، صمیمیت یا فاصله
خود سبک متفاوتی را آغاز  هخطاب به نوب هايواژهیک از  در واقع، هر. و ضمایر خطاب متفاوت است

دهد، زیرا یک بافت  هاي بیشتري رخ  با این وجود، در برخی جوامع زبانی، ممکن است پیچیدگی. کند می
به . هاي لغوي و دستوري منحصر به خود را نیز دارد خود که تفاوت  خطاب منحصر به هايواژهنه تنها 

گوینده با مخاطب و موقعیت نسبی فرد مورد خطاب  هاي تفاوت رابط عنوان مثال در دو زبان ژاپنی و کره
اي نیز  مالحظه هاي لغوي و دستوري قابل  خطاب، بلکه به تفاوت  هايواژهممکن است نه تنها به تفاوت 

رو  که دنباله) 1980( 2»اسپندر«و ) 1980( »فیشمن«محققانی مثل ). 105: 1983ترادگیل، (منجر شود 
معتقدند که توان باالي اقتصادي مردان نسبت به زنان در  ،در مطالعات خود هستند »غلبه/قدرت«روش 

مردان به ساختارهاي  هغلب .شود می مردان در گفتگوي متقابل هجامعه به زبان نفوذکرده و منجر به غلب
  .)4: 2000مالنی، (سازد  می اي برخوردارعه، زبان آنان را از اعتبار ویژهقدرتی جام

 ،و سبک هاواژهکاربرد  همعتقد است که تفاوت زنان و مردان در زمین) 254-237: 1922(جپرسن 
درحالیکه مردان به . و اصطالحات شرم دارند هاواژهبردن بسیاري  کار  زنان از به. بسیار گسترده است

به عنوان  دارد کهبیان می وي .برند می  کار  ترجیحاً به »مردي«ص جوانان آنان را به عنوان نماد خصو
 ،دارند میرب  مرکزي زبان گام هلغات مردان از زنان بیشتر است، زیرا زنان تنها در حوز هیک قاعده گنجین

او در مورد  .سازند کنند یا حتی اصطالحات جدید می می  اما مردان اغلب اصطالحاتی را عوض یا جایگزین
اما در مورد قیود این  ،تري دارد نویسد تعداد کمی از صفات در زبان زنان کاربرد وسیع صفت و قید می

هایی در او علت بروز چنین اختالف .کنند می  زنان معموالً از قیود تشدیدکننده استفاده. تفاوت بارزتر است
همچنین در بین ملل متمدن و هاي بدوي  رفتار زبانی زنان و مردان را عمدتاً تقسیم کار در بین قبیله

هزاران سال است که کارهایی مانند جنگ و شکار که نیاز به صرف نیروي زیاد براي مدت . داند می
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ه همین دلیل آنان موقعیت و فرصت زیادي براي ب. است  نسبتاً کوتاهی داشته مخصوص مردان بوده
وقتی هم که . است  کردن براي آنان خطرآفرین بوده ند و حتی در بسیاري شرایط صحبتزدن نداشت حرف

ي ها زنان به شغل ،دیگر ازسوي. پرداختند به استراحت می گرفت آنان این کارهاي پرمشقت پایان می
کارهایی از قبیل آشپزي، . یاز به صرف نیروي چندانی نداشتند که ندداخلی و کارهاي خانه سرگرم بو

کردن  زدن و صحبت توانستند این کارها را همراه با گپ زنان بود که می هودوز و شستشو بر عهد دوخت
  .دهند  انجام

  
  خطاب هايواژهجنسیت و  - 6

میان زبان و  هاست، رابطتوجهی برخوردار   اجتماعی از اهمیت قابل شناسییکی از موضوعاتی که در زبان
د توان ها می این تفاوت. متفاوتند اي جهات با هم دانیم که زنان و مردان از پاره ما می ههم. جنسیت است

پوشش، آرایش سر  هشناسی و آناتومی بدن باشند و یا از جهاتی دیگر، مانند شیو هاي زیست ویژگی هدربار
اما تمایز بین زن و مرد به این . رفتن و خندیدن باشندو صورت، حرکات و رفتارهاي اجتماعی، طرز راه 

رسد ولی بسیار حائز اهمیت است،  نظر می  شود و تفاوتی که کمتر به هاي متفاوت محدود نمی ویژگی
گشائیم، یکی از  می  وقتی لب به سخن. در حقیقت زبان بیانگر هویت ماست. تفاوت در رفتار زبانی است

 ههاي اولی ود، مرد یا زن بودن ماست و این ویژگی جنسیتی یکی از جنبهش می هایی که آشکار ویژگی
جنسیت یکی از ). 161: 1986، 1کوتس(آموزیم  هویت است که ما از طریق زبان و ارتباط با دیگران می

هاي جدید که به  بررسیدر . شود ی زبان در سطح یک جامعه میعوامل غیرزبانی است که باعث گوناگون
که میان  شده است  داده علمی نشان هرسیده، به شیوانجام در شهر نیویورك به  2هاي لباو پژوهشدنبال 

هاي موجود در  توان بخشی از گوناگونی هایی وجود دارد؛ بنابراین می جنسیت و رفتار زبانی همبستگی
البته این . )162: 1364مدرسی، (داد زبان یک جامعه را بر اساس جنسیت گویندگان آن زبان توضیح 

توجه نیست؛ اما در برخی از اجتماعات دیگر این هاي زبانی در برخی از اجتماعات چندان قابل گوناگونی
هایی  علت این تفاوت رفتار زبانی تفاوت. شود و دستوري می گانواژهاي آوایی،  ها شامل بخش تفاوت

  . )همان(است که در نقش اجتماعی دو جنس وجود دارد 
هاي  این تفاوت در رفتار زبانی را ناشی از تفاوت اجتماعی، طرز تلقی هریش) 117: 1379( ترادگیل

 در 3لیکاف. کنند رود در جامعه رعایت داند که از زن و مرد انتظار میاجتماعی و رفتارهاي متفاوتی می
شناسی و عوامل  واج ، نحو،گانواژاي دارند که  زنان سبک ویژهدارد که بیان می زبان و جایگاه زنکتاب 

شدن   رنگ  برند، باعث کم می کار  گفتاري که زنان در جامعه به هگون. شود خود را شامل می هزبانی ویژ
دوم اجتماعی زن و احساس سطح پائین  هطبیعت جایگاه مرتبوي این امر را معلول . گردد هویت آنان می

بزنند، زبانی   حرف »زنانه«ه با زبان اند ک آموخته وید زنانگ میو  داندمیبودن از نظر اجتماعی در ایشان 
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نتیجه عدم امنیت است که  به نفس و در همین کمبود اعتماد. اطمینان است  هاي عدم که حاوي نشانه
: 11980، به نقل از براون1975لیکاف، (برند  کار  هاي معیار را در گفتار خود بیشتر به شود صورت می  باعث

اي آن کنند که به تصور آنها بر می  زنان و مردان آنطور صحبت دارد کهاینگونه بیان میترادگیل  ).11
این فشارها . شود می  توسط فشارهاي مختلف اجتماعی تقویت »تناسب«این. جنس مناسب و درست است

زیرا این گروه . شود می در شرایط مساوي از نظر طبقه، سن و تحصیالت بر زنان بیش از مردان وارد
دارد که افراد یک  از طرف دیگر فشارهایی هم وجود. هستندبیشتر نگران شأن و مقام اجتماعی خویش 

گروهی یا هویت شخصی  اي از همبستگی هاي غیرمعتبر زبان به عنوان نشانه جامعه را به استفاده از گونه
 »مردي«وجود مفهوم  هواسطاین فشارها بر مردان بیشتر است تا بر زنان و این طبعاً به . دنکن می  ترغیب

   ).105-116: 1983ترادگیل، (دارد  است که در بسیاري از جوامع وجود
کند و  می  گذار آن بود، اشاره پایه) 1975( فکه لیکا »گونه کاربردي خاص زنان«به ) 16:1990( 2فسولد

واکنش به شخصیت  شود که زنان در هاي زبانی اطالق می گوید گفتار خاص زنان به آن دسته از جنبه می
است مردان از ابزاري تأثیرگذار در    داده   مطالعات مربوط به این زمینه نشان. برند می کار  غالب مردان به

اما زنان . کنند تا بتوانند همواره در این نوع گفتگوها غالب باشند می  گوي خود با جنس مخالف استفادهتگف
مشارکتشان  برند تا حمایت فرد مخاطب را از می کار  تدابیري به آنها. کنند می دیگر استفاده هاياهکارراز 

 .پردازندمیطور همزمان به تأیید منظور اصلی فرد مخاطب   د و بهنده  در گفتگو با جنس مخالف افزایش
یعنی کاربرد  ،الگوي جنسیت. نمایدمی  را مطرح3»الگوي جنسیت« هپدید همچنین) 92همان، (فسولد 

هاي زبانی  طبق این الگو، قالب. یگاه اجتماعی توسط زن یا مرداهاي زبانی براساس پ متفاوت قالب
 کار  هایی را به مردان بیشتر الگو. شوند می  بندي کاربرد آنها تقسیم هبراساس طبقات اجتماعی و شیو

 ادهآنان بیشتر از سخنان صریح استف. مطلوب و پسندیده نیستند چندانبرند که از نظر اجتماعی  می
به ویژه در هنگام (اما زنان . دهند کنند و اهمیت چندانی به وضعیت مطلوب کالم در اجتماع نمی می 

ببرند که   کار کنند و بیشتر آن جنبه از کالم را به دهند از زبان معیار استفاده می  ترجیح) رسمی بودن گفتگو
حیح است و پایگاه اجتماعی خوبی و ص بتأیید افرادي است که گفتارشان از نظر اجتماعی مطلو مورد
، مسئله »جنسیت فرهنگی ـ اجتماعی«و  »جنس زیست شناختی«میـــان  با تمایزهاو وارد . دارند

 ،با این حال. )316-315: 2006(کند  اي فرهنگی و بافت محور تلقی میتر پدیدهشجنسیت در زبان را بی
او به به عالوه  ).320 -318: همان(شود  ها می وي قائل به دو نظام جنسیتی طبیعی و دستوري در زبان

تفاوت  یعنی. کند می  هاي زبانی در دو جنس به شرح زیر اشاره سه رویکرد غالب براي توجیه تفاوت
هاي اجتماعی  در رابطه با تفاوت. شناختی زن و مرد، تسلط مرد بر زن و تفاوت اجتماعی زن و مرد زیست

کند و تفصیل یا اختصار در  می  وضوعات متفاوت براي گفتگو اشارهزن و مرد به گرایشات دو جنس به م
هاي ارتباطی نظیر بحث و مجادله،  سپس به استراتژي. داند کالم را ناشی از عالئق زیربنایی هر یک می
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، قطع گفتار، اهداف مختلف آن )ییدأکردن، ت  کردن، تشویق به صحبت  الؤس(دادن   نشان  واکنش
   ).326همان، (پردازد  و تفاوت آن در دو جنس می) مانند آنهمدلی، کنترل و (

  
  هاتحلیل داده - 7

) زن 100مرد و  100(آزمودنی  200شده میان  هاي توزیع بر نتایج پرسشنامههاي این پژوهش مبتنی  داده
 هایی بخش اول شامل پرسش. شامل دو بخش اصلی بوده است ها شده به آزمودنی  ارائه هپرسشنام. است

هاي تحقیق را  آمده از این بخش انتخاب آزمودنیدست در مورد اطالعات شخصی افراد است که نتایج به
اجتماعی در   هداشتن دو عامل سن و طبق است تا با ثابت نگه براساس معیارهاي مورد نظر ممکن ساخته 

رفته توسط  کار  خطاب به هايواژهانتخاب  بررسی تأثیر قدرت و ادب کالمی برها تنها به  میان آزمودنی
شامل پنج بافت متفاوت که بخش دوم پرسشنامه در . شود  زنان و مردان در گفتار زبان فارسی پرداخته

خطابی را که معموالً در مکالمات  هايواژه شودها خواسته می خاص از آزمودنیی موقعیتبا ترسیم ، است
نتایج به دست آمده از . کنند برند انتخاب  یکار م خود با مخاطبان مشخص در آن موقعیت مفروض به

  .گردآوري شده است )انتهاي مقاله(صورت خالصه در جدول پرسشنامه به 
  بافت یک
، »شـما «خطـاب   هـاي واژهبافـت یـک، در مـورد انتخـاب دو جـنس از میـان        »ب«و  »الف«در بخش 

بـاالي   هدر مکالمه با زنان و مردان متعلق به طبقـ  »حضرتعالی«و  »جنابعالی«یا »جناب آقا/سرکارخانم«
 هايواژهبیشترین کاربرد را در میان  »شما« هواژنتایج حاکی از این است که . است شده  اجتماعی پرسش 

یـا   »جناب آقا/سرکارخانم« هايواژهاستفاده از . کار رفته در این بافت توسط هر دو جنس دارد خطاب به 
تنها در موارد محدود توسط دو  »حضرتعالی« هواژ. دوم قرار دارد هاز نظر میزان استفاده در رتب »جنابعالی«

حاکی از این است که زنان در هنگام خطاب  »ب«و  »الف«مقایسه نتایج بخش . جنس به کار رفته است
مؤید ادب یا رسـمیت بیشـتر و قـدرت یـا      هايواژههر دو جنس و به ویژه جنس مذکر، بیش از مردان از 

  .اندهمبستگی کمتر استفاده نموده
  بافت دو

خطـــاب  هـــايواژهبافـــت دو، در مـــورد انتخـــاب دو جـــنس از میـــان  »ب«و  »الـــف«در بخـــش 
بـه منظـور خطـاب قـرار دادن یـک زن       »پـدر /مـادر «یـا  » بـرادر /خواهر«، »آقا/خانم حاج«، »آقا/خانم«

ـ     شـده   ال سـال سـن سـئو    45سـط اجتمـاعی و بـیش از    متو هیا مرد غریبه، با ظـاهري متعلـق بـه طبق
 »آقــا«یــا  »خــانم« هشــده توســط هــر دو جــنس در ایــن بافــت واژ  اســتفاده هتــرین واژ عمــده. اســت 

عـام دارنـد،    هـاي واژهالبته زنان در مقایسه با مردان تمایـل بیشـتري بـه اسـتفاده از ایـن دسـت       . است
در . فاصـله و مالحظـه در برخـورد بـا مخاطـب اسـت       زمـان بیـانگر احتـرام و رعایـت      هـم  هايواژهاین 

خطـاب مؤیـد ادب و رسـمیت در مقایسـه بـا زنـان در شـرایط         هـاي واژهمـردان از   هتمام موارد اسـتفاد 
انـد تـا مطـابق بـا عـرف جامعـه       در واقع، زنان در هنگـام خطـاب سـعی نمـوده    . یکسان کمتر بوده است
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ی هـای واژههمچنـین، آنهـا در مقایسـه بـا زنـان بیشـتر از       . مـذکر را حفـظ نماینـد    خود با جـنس   هفاصل
  . صمیمیت و همبستگی بیشتر است اند که بیانگر میزان کرده  استفاده

 بافت سه
 »جنابعالی«، »شما«، »تو«خطاب  هايواژهبافت سه، در مورد انتخاب دو جنس از میان » فال«در بخش 

 هاست، تمامی افراد خانواده در این مورد متعلق به طبقشده   در مکالمات خانوادگی غیررسمی پرسش
نتایج بیانگر این است که زنان تقریباً در تمامی موارد بیش از . اند شده   اجتماعی در نظر گرفته  متوسط

مؤید ادب و احترام بیشتر و همچنین قدرت و همبستگی کمتر نسبت به مخاطب  هايواژهمردان از 
هر دو جنس در هنگام خطاب اعضاي مؤنث خانواده در مقایسه با اعضاي مذکر خانواده . کننداستفاده می

بیشتر از )  مادر و پدر، مادربزرگ و پدربزرگ، خواهر و برادر، خاله و دایی، عمه و عمو(در همان جایگاه 
که هر دو جنس دیگر این. کنند که بیانگر احساس صمیمیت و همبستگی بیشتر استی استفاده میهایواژه

) »دایی«و  »خاله«(مادر  هدر مقایسه با افراد خانواد) »عمو«و  »عمه«(پدر  هدر هنگام خطاب افراد خانواد
شود که زنان بیش از مردان از  می  نیز مالحظه »همسر«در مورد . کنندادب و رسمیت بیشتري لحاظ می

این امر بیش از هر چیز ریشه در عرف و . کنند می  مؤید احترام بیشتر و قدرت کمتر استفاده هايواژه
مردان قدرت و زنان ادب بیشتري را در گفتگوي خود با . ایران دارد هجامع هفرهنگ مردساالران
تأیید خطاب را نیز  هايواژههمچنین نتایج این بخش تأثیر سن بر انتخاب . کنند می همسرانشان لحاظ 

تر خانواده در مقایسه با اعضاي نماید؛ بدین گونه که مردان و زنان به هنگام خطاب اعضاي بزرگمی
خطاب و مخاطبان  هايواژهبافت سه،  »ب«در بخش. گیرندبیشتري به کار می هتر ادب و مالحظکوچک
این بخش نیز . تنها تفاوت دو بخش رسمیت مکالمه است. هستند »الف«و مخاطبان بخش  هاواژههمان 

دهد که تغییر بافت موقعیت از غیررسمی به رسمی منجر به ، نشان می»الف«ضمن تأیید نتایج بخش 
شده مؤید قدرت و همبستگی  هاواژهخطاب مؤید ادب و رسمیت و کاهش  هايواژهافزایش استفاده از 

 هدهند خطاب، نشان هايواژهبر تأیید تأثیر بافت موقعیت بر استفاده از نتایج این بخش عالوه . است
  . شود رسمی نیز میهاي  رعایت بیشتر ادب توسط زنان در موقعیت

  بافت چهار
و » شما«، »تو«خطاب  هايواژهبافت چهار، در مورد انتخاب دو جنس از میان  »فال« در بخش

هاي  متوسط اجتماعی در موقعیت همتعلق به طبق در مکالمه با دوست صمیمی  »حضرتعالی/جنابعالی«
. بیشترین کاربرد را توسط هر دو جنس و به ویژه جنس مؤنث دارد »شما« هواژ. است شده  رسمی پرسش 

هاي غیررسمی مورد  خطاب در موقعیت هايواژهنیز، انتخاب دو جنس از میان همان  »ب«در بخش 
گرچه در این . بیشترین کاربرد را توسط دو جنس دارد »تو« هدر این مورد، واژ. گرفته استقرار  ال سئو

هیچ یک از دو جنس در هر دو . کننداستفاده می »شما« همورد زنان در مقایسه با مردان بیشتر از واژ
گرچه زنان در  .اند دیگري را نیز پیشنهاد نداده هو واژ  نکرده استفاده  »حضرتعالی/ جنابعالی« هبخش از واژ

مؤید ادب و رسمیت بیشتر و قدرت و همبستگی کمتر  هايواژهاین بافت نیز در مقایسه با مردان بیشتر از 
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گیر خطاب به کار رفته توسط دو جنس در این بافت چندان چشم هايواژهاند، اما تفاوت استفاده نموده
  .نیست

  بافت پنج 
و » شما«، »تو«خطاب  هايواژهبافت پنج، انتخاب دو جنس از میان  »الف«در بخش 

متوسط اجتماعی تعلق دارند مورد بحث  هدر مکالمه با افراد مافوق خود که به طبق »حضرتعالی/جنابعالی«
 همیزان استفاد. بیشترین کاربرد را توسط هر دو جنس دارد »شما« هواژدر این مورد، . قرار گرفته است

 هدلیل این امر، افزایش میزان استفاده از واژ. در این مورد کمتر از مردان است »شما« هزنان از واژ
، »ب«در بخش . توسط زنان بوده که داراي بار ادب بیشتر و قدرت کمتر است »حضرتعالی/ جنابعالی«

. ال قرار گرفته استمورد سئوخطاب در مکالمه با افراد زیردست  هايواژههمان  انتخاب دو جنس از میان
/ جنابعالی« هیک از دو جنس از واژ هیچ. بیشترین کاربرد را توسط دو جنس دارد »تو« هدر این مورد، واژ

 هاز مقایس. اند دیگري را نیز پیشنهاد نداده هاند و واژ نکرده براي خطاب افراد زیردست استفاده  »حضرتعالی
متوسط  همتعلق به طبق(منظور خطاب افراد مافوق و افراد زیر دست  کاررفته توسط دو جنس به به هايواژه

 »تو«در مقایسه با  »شما« هتوان به این نتیجه رسید که اختالف دو جنس در استفاده از واژ می) اجتماعی
به این معنی که مردان و زنان در خطاب افراد زیردست خود در . یابد می زایش در مورد افراد زیردست اف

، در مورد انتخاب دو جنس »ج«در بخش . دهند کمتري به خرج می همقایسه با افراد مافوق خود مالحظ
متوسط اجتماعی بحث  هخطاب در مکالمه با افراد غریبه با ظاهري متعلق به طبق هايواژهاز میان همان 

 هزنان از واژ هاستفاد. بیشترین کاربرد را توسط هر دو جنس دارد »شما« هدر این مورد، واژ. شده است
دیگري را  هیک از دو جنس واژ هیچ. در مقایسه با مردان تا حدودي بیشتر است »حضرتعالی/ جنابعالی«

  .اند نیز پیشنهاد نداده
  
  گیرينتیجه - 8

در خطاب  هايواژهکه گوناگونی  ه شددادخطاب از دید گوینده، نشان  هايواژهاین مقاله با بررسی در 
-واژهنتایج به دست آمده تأثیر ادب بر . دارد جنسیت گوینده بستگیمیزان ادب، قدرت و نیز به اکثر موارد 

هاي  صورت. کندگفتاري زبان فارسی توسط مردان و زنان را تأیید می هخطاب به کار رفته در گون هاي
کنند بیانگر نگرش و میزان احترام آنها  می زبانی که افراد به منظور خطاب و اشاره به یکدیگر استفاده 

 هگروه هاي سنی، تحصیلی و طبقدر دهد که در بیشتر موارد زنان نتایج نشان می .نسبت به یکدیگر است
نسبت در مقایسه با مردان حساسیت بیشتري زنان در واقع  .ترند از آنها مؤدب ،با مردان اجتماعی یکسان

گفتار زنان به . ترند هاي زبان نیز آگاه هاي اجتماعی گونه مشخصه از و دارندبه جایگاه اجتماعی افراد 
 .رود انتظارمی آنهااز  نیز تري ناسبمرفتار اجتماعی  و تر استنزدیکهاي معیار و داراي اعتبار زبان  صورت

تر بودن  مدیون باورها، افکار عمومی و انتظار جامعه از زنان مبنی بر مؤدببیش از هر چیز این مسئله 
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هاي اجتماعی مختلف زنان و مردان در جامعه و انتظار  علل زیربنایی این امر را باید در نقش .آنان است
  . دان جست، چرا که ساختار ادب تابع ساختار اجتماعی استالگوي رفتاري متفاوت از زنان و مر

 هخطاب به کار رفته در گون هايواژهنتایج به دست آمده همچنین تأثیر قدرت و همبستگی بر 
ین است که در اکثر موارد زنان نتایج حاکی از ا. کندگفتاري زبان فارسی توسط مردان و زنان را تأیید می

 هدهند ی که نشانهایواژهبیشتري هستند و مردان از  هرسمیت و فاصل هدهند ی که نشانهایواژه از
خصوص در هنگام خطاب   این موضوع به. کنند می  صمیمیت و همبستگی بیشتري هستند استفاده

جایگاه اجتماعی زنان شاید پاسخ این امر بیش از هر چیز در امنیت کمتر . همجنسان آنها محسوس است
بینند تا جایگاه اجتماعی  زنان بیش از مردان بر خود الزم می .باشدنسبت به مردان در جوامع مختلف 

 معیار مناسبیزبان که خود  در نتیجه، براي .بخشند  دهند و به آن امنیت  خویش را از طریق زبان نشان
رود سنگین و موقر  از زنان انتظار می. شوند می  لاجتماعی افراد است اهمیت بیشتري قائ هبراي تعیین طبق

باورها و در نتیجه، همانطور که ترادگیل معتقد است  .برند کار هاي سطح باالي گفتار را بهوباشند و الگ
خطاب توسط  هايواژهاز جمله کاربرد (افکار عمومی در طرز صحبت و رفتارهاي کالمی زنان و مردان 

 جامعه از آنها انتظار دارد، نهکه  گویندسخن میاي  به گونهافراد معموالً  .اردتأثیر به سزایی د) دو جنس
 خودتر  تر و متزلزل ثبات پایگاه اجتماعی بی زنان به دلیل. اي که مطابق میل و دلخواه خود آنهاست گونه

و در کالم خود قدرت و  کنند کننده گفتگو می مردان از موضعی کنترلو  ترضعیفمعموالً از موضعی 
  . کنند لحاظ می) نوعان خود به خصوص در هنگام خطاب هم(همبستگی بیشتري 

گفتاري مردان و زنان باید  هخطاب در گون هايواژهدست آخر در خصوص تأثیر جنسیت بر انتخاب 
ر برخی موارد به نماید؛ گرچه تأثیر جنسیت دافزود که نتایج حاصل این تأثیر را در تمامی موارد تأیید می

توان به ارتباط با افراد غریبه، دوستان صمیمی، زنان متعلق به نسبت کمتر است، از جمله این موارد می
موقعیت خانوادگی غیررسمی، همسر در موقعیت خانوادگی  باالي اجتماعی، افراد مؤنث خانواده در هطبق

سال در  12سال و باالي   12هاي زیر  غیررسمی، برادرکوچکتر در موقعیت خانوادگی غیررسمی، بچه
-واژهتوان گفت که تأثیر جنسیت بیش از هر چیز در در واقع می. موقعیت خانوادگی غیررسمی اشاره نمود

مواردي که تأثیر . هاي رسمی مشهود است منظور خطاب مردان و در موقعیت  شده به استفاده هاي
ارتباط با مردان متعلق به  ، عبارتند ازآشکارتري داردخطاب در آنها نمود   هايواژهجنسیت بر انتخاب 

به جز برادر (سال، افراد مذکر خانواده  45باالي اجتماعی، زنان و مردان غریبه با سن باالي  هطبق
  .در موقعیت غیررسمی، تمامی افراد خانواده در موقعیت رسمی، افراد مافوق و افراد زیردست) کوچکتر
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