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 چکیده
های بارز گویش از ویژگیبا کلمات مختلف به عنوان یک وند تصریفی یا اشتقاقی  u-کاربرد پسوند 
ای و در بافت محاوره آن است، کاربرد u-ی مختوم به هاآنچه ویژگی مشترک صورت .کرمانی است

در دو نوع گفتمان نوشتاری  u–های مختوم به غیررسمی است. هدف پژوهش حاضر بررسی رخداد واژه
این وند  که اده شودها پاسخ دبه این پرسشتا ای و عامیانه است شامل مکالمه و روایت در سبک محاوره

رخداد این متغیر زبانی در این دو نوع گفتمان چه تفاوتی  رخداد بیشتری دارد؟های واژگانی در کدام مقوله
شان دهد؟ و چه تفاوتی میان دختران و پسران در کاربرد این متغیر زبانی در مکالمات روزمرهرا نشان می

ارنماها و ای در تهای نوشتاری طنز محاورهای از روایتواژه  6000شود؟ به این منظور دو پیکره دیده می
دانشگاهی در مقطع پیشواژه(  3000)پسر  15و واژه(  3000)دختر  15ای مکالمات نوشتاری محاوره

 .تحلیلی بررسی شد-با استفاده از روش توصیفی« پواتس آ»افزار ای گروهی مجازی نرمفضای گفتگوه
نه( به مقوله اسم نمو 204ها )در روایت u-های واژگانی مختوم به هد که صورتدنتایج نشان می

پوشاک، حیوان، خوراک و اشیاء و سایر(، صفت، قید و فعل مرکب  )شخص، اصطالحات خویشاوندی،
ای از رخداد نمونه( و نمونه 77تر است )کم مکالمات جواناناین وند در  تعلق دارند. تنوع و فراوانی رخداد 

کاربرد این وند در شود. بررسی دیده نمیاین وند با اسامی پوشاک، قید و فعل مرکب در مکالمات مورد 
مورد است و به این ترتیب، در گروه پسران  10مورد و در دختران تنها   66 ان مکالمات نوشتاری پسر

 برابر بیشتر از گروه دختران رخداد دارد. 6حدود 
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 مقدمه -1
زبان و جامعه در  هناپذیر و ناگسستنی است و سخن راندن از رابطد پیوند بین زبان و جامعه گریزتردیبی

 پذیر بلکه ضرورت است. با اینتنها توجیه شناسی زبان نهشناسی اجتماعی یا جامعهای چون زبانهحوز
گونه . هماناست اً نوپاهای زبانی و گویشی علمی نسبتهای اجتماعی بر تنوعوجود، بررسی تأثیر مشخصه

( یادآور شده است تا همین اواخر به نقش عوامل اجتماعی در ساخت، کاربرد 33 و 32: 1391که مدرسی )
قرن بیستم رابطه و همبستگی زبان و جامعه موضوع  هد و تا نیمشو تحول زبان چندان توجهی نمی

ای است که نقش عوامل اجتماعی د دههواقع تنها چن ی قرار نگرفت. درمعل ههای دقیق و گستردبررسی
قرارگرفته است. با افزایش روند شهرنشینی  شناساندر ساخت، کاربرد و تحول زبان مورد توجه جدی زبان

های گروه ههای زبانی و گویشی معرفی شد که بررسی همتری برای بررسیهای پیچیدهو مهاجرت روش
 هزمیناجتماعی مختلف با پیش هو متعلق به سه طبق های سنی مختلفجمعیتی شامل افرادی از گروه

بین  هرابط(. 2: 2001، 3اوتاسی -روبیو مک2)استارکس 1گرفتاجتماعی و تحصیلی متفاوت را در بر می
-مطرح« 4نظریه تنوع»های خاص کاربرد زبان در وضعیت و سطح اجتماعی و شیوهویژه  و به ناحیه، سن

( مورد تأکید بیشتر 1974) 6( و بعدها از سوی افراد دیگری نظیر سانکوف۸619) 5شده از سوی ویلیام لباو
  (.47۸: 2006، 7)مِسثری گرفتقرار 

ای مدرن برای ایجاد عرصه هرسان به منزلافزارهای پیامهای مجازی و نرمگسترش روزافزون شبکه
اسب برای پژوهش در باب ای منند و زمینههای زبانی گشودرا برای پژوهش ایارتباط، مرزهای تازه

، مانند نوع متن و متغیرهای اجتماعی نظیر جنسیت ۸رابطه متغیرهای زبانی و انواع متغیرهای گفتمانی
وگوی های گفتها، اتاقهای مجازی، وبالگای، شبکههای رایانهند. برنامهسن، نژاد و... را فراهم نمود

که نوجوانان و جوانان اند ویدیویی، بیشترین مواردی هایها و مصاحبههای جدید، عکساینترنتی، پیامک
 (.2015، 10؛ دوگان2010و همکاران،  9در اینترنت به آنها گرایش دارند )لنهارت
رسانی و ارتباطی تقسیم کنیم؛ در طورکلی به دو قسمت اطالع چنانچه کارکردهای اینترنت را به

ترین جمله پراهمیت های خبری و چت کردن ازوهمقوله کارکرد ارتباطی اینترنت، پست الکترونیک، گر
وگو برخالف های گفت(. در گروه13۸۸د )منطقی و همکاران، شومیاینترنت ارائه در که اند امکاناتی

                                                 
 (2004چمبرز و ترادگیل، ) ( نیز شهرت داردurban dialectologyشناسی شهری )این رویکرد به گویش -1 

2- Starks, D. 
3- McRobie- Utasi, Z. 
4- variation theory 
5- Labov, W. 
6- Sankoff, G. 
7 -Mesthrie, R. 
8 -discourse 
9-Lenhart, A. 
10 -Duggan, M. 
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گردد این زمان برقرار میای محدود و غیر همارتباط به شیوههای خبری که پست الکترونیک و گروه
زمان برقرار باشد. از سوی دیگر به دلیل هم یا چند نفر به صورتی امکان میسّر است که ارتباط بین یک

های همراه، استفاده رسان و قابلیت نصب و اجرای آنها بر روی تلفنهای پیامافزارسادگی امکان کار با نرم
بنا  هرچند که خصوص در بین نسل جوان پیداکرده است. طرفداران زیادی به یاز این شیوه نوین ارتباط

میزان استفاده از امکانات ارتباطی فضای مجازی بسته به طبقه اجتماعی  1پیو تحقیقات مرکز گزارش به
حال، دسترسی آسان به انواع متون در . درعین(2015 لنهارت،) تواند متغیر باشدو جنسیت نوجوانان می

مجازی تشویق مطالب منتشرشده در فضای  هفضای مجازی، طیف وسیعی از مخاطبان جوان را به مطالع
نوجوانان و جوانان به دلیل دانش بیشتری که از وسایل ارتباطی  (0120) 2کند. به اعتقاد مرچنتمی

ها و در صدسال اخیر اهرم .اندگونه تعامالت ارتباطی دارند پیشتازان تغییرات زبانی در این یالکترونیک
زبانه، شهرنشینی و مهاجرت دالیل عینی و های تکرسانه زبانه،فرایندهای تجددگرایی مانند آموزش تک

(. کاهش کاربرد 1393اند و هستند )رمضانی و همکاران، ها بودهها و گویشملموس همگرایی زبان
جمله  ویژه نسل جوان به استفاده از زبان معیار از ها به دلیل گرایش اهل زبان و بهها و گویشلهجه

رخوردار است. بررسی تفاوت در ای باجتماعی از اهمیت ویژه شناسیهای زبانمسائلی است که در بررسی
گویش خود در مقابل گویش  کاربرد زبان در میان مردان و زنان از منظر میزان استفاده ایشان از شیوه

یک از دو جنس گرایش بیشتری به همگرایی به زبان معیار ند نمایانگر این باشد که کدامتوامعیار می
شود می بررسیکرمانی  هشناختی دو گفتمان متفاوت به لهجضر با رویکردی جامعهپژوهش حادر دارند. 

 فارسی کرمانی دارد. هکه دو متغیر نوع گفتمان و جنسیت چه تأثیری بر کاربرد گون گرددمشخص تا 

های سیستان و بلوچستان، شهر کرمان مرکز استان کرمان واقع در جنوب شرق ایران است و با استان
شهر طبق سرشماری آمار سال . جمعیت این کالناستجنوبی، فارس، هرمزگان و یزد همسایه خراسان 

نفر تخمین زده شده است. زبان رایج در شهر کرمان، فارسی کرمانی است که  534441برابر با  1390
رسی های فاعنوان یکی از لهجههای ایرانی نوی جنوب غربی بهزبان ه( آن را در دست36: 13۸9کلباسی )

 -uهایی است که به پسوند کرمانی واژه ههای بارز لهجبندی کرده است. یکی از ویژگیامروزی طبقه
ترتیب  کارکردی  این افزاید و بههای متفاوتی را به واژه میشود. پسوندی که معانی و مشخصهختم می

-رسی معیار و برخی دیگر از لهجه. البته این وند با کاربردی بسیار محدودتر در فاداردتصریفی و اشتقاقی 

در فارسی معیار در معانی مختلف چون فاعلی،  -uشود. وند های فارسی مانند شیرازی نیز دیده می
-شود و اسم یا صفت غالباً محاورهدارندگی، شباهت و نسبت با اسم، صفت یا ستاک حال فعل ترکیب می

طور که ذکر شد، کاربرد آن ( ولی همان114: 1371، سازد، مانند: ترسو، ریشو، لبو، اخمو )کلباسیای می
 کرمانی است. هدر فارسی معیار بسیار محدودتر از گون

                                                 
1 -Pew Research Center 
2- Merchant, G. 
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های طنز نوشتاری و مکالمات جوانان مورد در روایت -uهای مختوم به حاضر کاربرد واژه هدر مقال
 -uهای مختوم به واژه ،گیرد تا به این پرسش پاسخ داده شود که در کدام نوع گفتمانبررسی قرار می

ای و عامیانه آنها و رخدادشان . ویژگی مشترک این دو نوع گفتمان سبک محاورهاندترتر و متنوعفراوان
در فضای مجازی است. عالوه بر این، تأثیر جنسیت بر کاربرد این متغیر زبانی در میان دختران و پسران 

ود که متغیر اجتماعی جنسیت چه تأثیری بر فراوانی و این پرسش پاسخ داده شبه شود تا جوان تحلیل می
 دختران و پسران جوان کرمانی دارد. هها در مکالمات روزمرتنوع رخداد این واژه

 پیشینه و مبانی نظری -2
شناسی، فلسفه، نقد شناسی، زبانها مانند جامعهای که در بسیاری از رشتهرشتهگفتمان مفهومی است میان

شناسی و غیره کاربرد دارد. گفتمان در بعد عام و کالن خود تمام ابعاد زبان ، مردمادبی، علوم سیاسی
اجتماعی و روابط بین  -چون صورت، واژگان، دستور، گفته، متن، معنا، منظور، عمل، کارکردهای فکری

عموالً ( و انواع تعامل نمادین و ارتباطی بین مردم که م10۸: 13۸3گیرد )یارمحمدی، آنها را در بر می
و  3(. مفاهیم گفتمان، نوع6: 2،2007و بلور 1شود )بلورشفاهی، نوشتاری و یا دیداری است را شامل می

شناختی شناختی و زبانپیوندی نزدیک با یکدیگر دارند و به سطوح خرد و کالن مطالعات جامعه 4سبک
شود، زبان کاربردی تمرکز می (. در تحلیل گفتمان معموالً بر7: 6،13۸6و صحراگرد 5پردازند )رحیمیمی

گویی شفاهی و تواند متون علمی، خبری، داستانی و یا انواع سخنرانی، مکالمه یا داستاناین گفتمان می
هر دو که های طنز و مکالمه نوشتاری شامل روایت غیره را در بر گیرد. در پژوهش حاضر دو نوع گفتمان

افزودن  ههای خودمانی واژه که در نتیجتا رخداد صورت شودمی، بررسی دارندای و عامیانه سبک محاوره
 .گرددشود، تحلیل و مقایسه حاصل می -uپسوند 

وقایعی است که ارتباط غیر اتفاقی دارند و نوعاً مستلزم وجود انسان یا شبه  شدهادراکروایت توالی 
آنها درس  هها از تجربسانگر است که ما انعنوان شخصیت تجربهشعور بهانسان یا دیگر موجودات ذی

شمول و بسیار گوناگون است و آن را به عبارت دیگر، روایت بسیار جهان ؛(19: 1391گیریم )پرینس، می
زمانی معین دانست )توالن،  ههای واقعی یا تخیلی در یک گسترتوان بازنمایی رویدادها و موقعیتمی

و  -یا امور کلی و انتزاعی، ماجراهایی را نقل  (. روایت داستانی است که به جای شرح اوضاع۸: 13۸6
کند که در شرایطی خاص بر کسانی معین گذشته و به پیامدهای می -احوالی را فراهم همجال تجرب

بشر برای شناخت زمان، فرایند و تغییر است )هرمن،  همشخصی انجامیده است. روایت از راهکارهای اولی
1393 :24.) 

                                                 
1 -Bloor, M. 
2 -Bloor, T. 
3 -genre 
4 -style 
5 -Rahimi, A. 
6 -Sahragard, R 
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مل بده بستانی بین دو یا چند نفر است که در آن هر یک از مشارکان در مکالمه از سوی دیگر، مکالمه شا
های مشارکت هطور مستقیم بر پای گفتار تولید کند و هر مشارکتی معموالً بهممکن است بیش از یک پاره

است  گونه که در جریانبررسی مکالمه درک بهتری از زبان به آن .(173: 13۸2شود )میلز، پیشین بنا می
تحلیل مکالمه چگونگی تعامل بین در . مکالمه یکی از ژانرهای مهم ارتباط انسانی است. دهدمیبه دست 

 هشناختی به مطالعشهای رو. تحلیل مکالمه یکی از رهیافتشودبررسی میدو یا تعداد بیشتری از افراد 
 نی برخوردار است.شناختی فراوا( و از اهمیت جامعه1: 2005، 1تعامل کالمی است )ووفیت

های مختلف جامعه نظیر هنجارهای ای است که تأثیر جنبهرشتهای میانشناسی اجتماعی حوزهزبان
. در این رشته چگونگی شوددر آن بررسی میکارگیری زبان اجتماعی، توقعات و بافت بر نحوه به

های های زبانی و الگوتأثیرگذاری ساخت اجتماعی بر نحوه صحبت کردن مردم و نوع همبستگی گونه
 ،5گیرد )کولماسمورد بررسی قرار می 4و سن 3، جنسیت2های اجتماعی چون طبقهکاربرد زبان با ویژگی

های بین زبان و جامعه در قالب موضوعاتی مانند هویت زبانی گروه رابطههای جنبه همه(؛ ۸ :199۸
رمعیار زبان، الگوها و نیازهای کاربرد زبان های معیار و غیهای اجتماعی به زبان، صورتاجتماعی، نگرش

 شونداجتماعی چندزبانگی و غیره در این حیطه بررسی می پایههای اجتماعی و سطوح زبان، گونه ملی،
متغیرهای  طهواسهایی که به های زبانی بین گروههای موجود در گونهتفاوت (.1393 بیک،رستم)

و ... از یکدیگر بازشناخته  ۸، دین7، قومیت6ایگاه اجتماعیجنسیت، پ اجتماعی نظیر سن، تحصیالت،
 شود.شناسی اجتماعی به آن پرداخته میشوند ازجمله مسائلی است که در زبانمی

شناس است چون زبان ضروری وشناسی پرداختن به تأثیر متغیر جنسیت بر زبان موجه دیدگاه زبان از
شناسی جامعهدیدگاه از در این موضوع  از دیگر سو پژوهش .کندتر زبان میرا قادر به توصیف دقیق

جوامع و تأثیر متقابل آنها در  در هااز جایگاه جنسیت یابد چراکه راهی برای آگاهیضرورت می
، به نقل از 1792) 9کرافت(. نخستین بار ولستون13۸7؛ عیار، اردکانی گیری ارتباط است )داوریشکل
 :1391عنوان یک ساختار نمادین اجتماعی معرفی کرد. به عقیده مدرسی ) نسیت را به( ج13۸0نژاد، جان
های زبانی این دو ترین عامل در به وجود آمدن تفاوتهای اجتماعی دو گروه مرد و زن مهم( تفاوت211

عی خویش طورکلی زنان نسبت به رفتار اجتما گوید که بهشده میگروه است و با اشاره به مطالعات انجام
تر های غیر معتبر کمبیش از مردان حساسیت دارند و همین حساسیت باعث شده است تا از صورت

شمارد که به اعتقاد وی، ای را در گفتار زنان برمی( عناصر زبانی1975؛ 45: 1973استفاده کنند. لیکاف )

                                                 
1-Wooffitt, R. 
2- class 
3- gender 
4- age 
5- Coulmas, F. 
6- status 
7- ethnicity 
8- religion 
9- Wollstonecraft, W. 
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کند که زنان، در نکته اشاره مینفس و قاطعیت در نزد آنان است و به این  به نداشتن اعتماد دهندهنشان
ها طورکلی نتایج بیشتر پژوهش کنند. بهتری استفاده میهای زبانی مؤدبانهمقایسه با مردان، از صورت

تفاوت کاربرد زبان با توجه به متغیر جنسیت نشان داده است که زنان به استفاده از زبان معیار و  هدربار
هایی که مشخصاً دارای دهند از صورتترجیح می مردان کهدرحالیدارای اعتبار گرایش بیشتری دارند. 

گروهی ای از همبستگی گروهی و هویت شخصیت در تعامالت درونعنوان نشانهبه استاعتبار پنهان 
(، نیومن و 13۸3) ناصری(، شاه1972توان به ترادگیل )ها میاین پژوهش هجمل استفاده نمایند، از

( با بررسی کاربرد و اصطالحات عامیانه بین زنان و مردان 1379جهان )پورره کرد. اشا (( 200۸همکاران )
های سنی و تحصیلی باالتر اصطالحات عامیانه مربوط به گروه گیرد که زنان در تمام گروهنتیجه می

روه از اند، اما برخی از اصطالحات عامیانه نزد هر دو گبه کار نبرده« مؤدبانه نبودن»مردان را به دلیل 
( با بررسی میزان کاربرد زبان فارسی و مازندرانی 1393بسامد باالیی برخوردار است. رمضانی و همکاران )

اند که تفاوت بین های مختلف اجتماعی به این نتیجه رسیدهبا توجه به متغیرهای سن، جنسیت در بافت
های مختلف، زبان ردان در بافتمردان و زنان در کاربرد زبان فارسی و مازندرانی معنادار است و م

 برند.مازندرانی را بیشتر از زنان به کار می
زمان بین دو مهصورت  ها بهاند تا مکالمهرسان این امکان را فراهم کردهافزارهای پیامکه نرم آنجا از

از  یکهای ردوبدل شده در مقایسه با نوشتار رسمی یا حتی پست الکترونیپیام ،یا چند نفر صورت گیرد
گونه بدل شده در این و های ردپیام. شوندتر میآزادی بیشتری برخوردارند و به زبان محاوره نزدیک

و به وجود آمدن حجم زیادی داده به  آنامر سبب ثبت  اینکه  اندافزارها عمدتاً به گونه نوشتارینرم
 ی را به خود جلب کرده است، بهشناسان زیادهمین امر توجه زبان. های زبانی شده استمنظور پژوهش

با بررسی تعامالت ارتباطی در فضای مجازی به این نتیجه رسیده است که ( 1994) 1مثال هرینگ عنوان
به بررسی ( 2001) دهند؛ مرچنتزنان و مردان جوامع گفتمانی متفاوتی را در فضای مجازی تشکیل می

به اعتقاد  .افتد پرداخته استی گفتگو در زبان اتفاق میهاطریق اتاق تغییرات زبانی که توسط نوجوانان از
. کنندهای زیادی را در زبان ایجاد میهای گفتگو نوآوریگیری از امکانات اتاقوی نوجوانان با بهره

های های بازنماییِ شخصی دختران و پسران در شبکهدر پژوهش خود شیوه( 2015) 2هرینگ و کاپیدزیچ
های د که دختران و پسران نوجوان به گونهگرفتنند و نتیجه نمودگفتگو را بررسی های اجتماعی و تاالر

ای متفاوت از امکانات دهند و در این راستا به شیوهمتفاوتی در فضای مجازی هویت خود را بروز می
 کنند.زبانی استفاده می

های در پژوهشدهد که های گفتگو نشان میهای داخلی در موضوع اتاقبررسی پیشینه پژوهش
های مثبت و منفی استفاده از این ابزار ارتباطی از منظر شده بیشتر به بررسی تبعات و پیامد انجام
. (13۸6) ، قلمی(13۸5) ، هنرپروران و رفاهی(13۸3) شده است، مانند: ذکاییشناختی پرداختهجامعه

                                                 
1- Herring, S. C. 
2 -Kapidzic, S. 
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 وگویهای گفتسوی کاربران اتاقشده از ( با بررسی اسامی مستعار انتخاب13۸۸جاروندی و فرقانی )
 کنند خود را بههای خوشایند برای خود سعی میند که افراد گاه با انتخاب نامیاهو به این نتیجه رسید

ای دلپذیر برای دیگران نمایان کنند و گاهی با استفاده از طنز و اسامی نابهنجار روابط اجتماعی را به گونه
 سخره بگیرند.

ها به کرمانی گویای آن است که بیشتر پژوهش هگون هگرفته دربار العات صورتمط هبررسی پیشین 
(، 1375شوند، مانند: صرافی )محدود می نامهو واژه ها در قالب فرهنگالمثلگردآوری واژگان و ضرب

هایی نیز این، پژوهش وجود ( و غیره. با1370(، برومند سعید )13۸1(، مؤید محسنی )13۸2اشیدری )
کرمانی مورد بررسی  ههای خاص گونعنوان یکی از ویژگی را به -uجام شده است که کاربرد پسوند ان

و با ذکر  مختوم به این وند تأکید داشته( بر ماهیت خودمانی اسامی 13۸2اند. کرد زعفرانلو )قرار داده
ز نه کارکرد را برای این ( بیش ا1390پور ). باغینیبررسی کرده است نمونه انواع کارکردهای این وند را

نما )کنگو معرفه )کتابو(؛ مکان هتصغیر، تحبیب و تحقیر )حسنو(؛ نشان هکند که شامل نشانوند معرفی می
نگرش منفی گوینده  هتشدید )جرجرو(؛ نشان هخطاب )دختو(؛ نشان هبه معنی محل روییدن کنگ(؛ نشان

( 1392شود. شریفی مقدم ))آستینو( و کیفیت می مفهوم خاص همفهوم عام )چَسبو(؛ نشان ه)اخمو(، نشان
نحوی وسیعی برخوردار -معنایی و صرفی داند که از گسترهو نیز تصریفی میرا وندی اشتقاقی  -uوند 

های رسمی و در میان نسل حاضر رو به کاهش است. به هنگام کاربردش در موقعیت دامنه است ولی
از ابتدای اسم  cvc(c) در بیشتر موارد یک هجای -uند های خودمانی با استفاده از وساخت صورت
 هایی ماننداسم( و 13۸2 کرد زعفرانلو،) گرددبه آنها اضافه می -uشود، سپس پسوند می اصلی انتخاب

 شود.حاصل می «رقیّه و طلعت قاسم، ماشاءاهلل،»ی هااسمرا از  «طلوو  رقو قاسو، ماشو،»

 روش پژوهش -3
های طنز و مکالمات روزمره هر دو به سبک نوشتاری شامل روایت ی بر دو پیکرهپژوهش حاضر، مبتن

 -ها با استفاده از روش توصیفیآید. تحلیلشمار می ای است و از نوع ترکیبی )کمی و کیفی( بهمحاوره
از تارنماهای  های نوشتاری طنز. روایتاستای شود. هر دو پیکره شش هزار واژهتحلیلی انجام می

آموز مقطع دانش 15مکالمات نوشتاری، مکالمات  هشده است. پیکرختلف و از طریق اینترنت گردآوریم
دخترانه غیرانتفاعی در شهر کرمان در  هآموز یک مدرسدانش 15پسرانه و  هدانشگاهی یک مدرسپیش
گیری در نمونهشود که با روش را شامل می« پواتس آ»رسان افزار پیامهای گفتگوی دوستانه نرمگروه

اند. ابتدا متن کامل حجم وسیعی از مکالمات این افراد گردآوری شد و در مرحله بعد شدهدسترس انتخاب
شده نظیر شعر، لطیفه، و حذف مطالب از پیش ساخته 1393ماه سال  با محدود کردن بازه زمانی به اسفند

های اصل شد. در مرحله تحلیل، تمام واژهای از مکالمات حواژه 3000 ههای ادبی و غیره دو پیکرمتن
های غیر و واژه -uهای بسیط مختوم به در دو پیکره شناسایی شدند و از میان آنها واژه -uمختوم به 

غیر بسیط مختوم به  هایواژهنتیجه آنچه باقی ماند  معیار کنار گذاشته شدند و در مشترک با گونه بسیط
بندی . بعد از طبقهاندای و خودمانی بودن مشترکمه در ویژگی محاورهکرمانی بود که ه نهدر گو -uوند 
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های خودمانی واژه مورد بررسی و ، فراوانی و تنوع این صورتمختلفها در هر پیکره در مقوالت این واژه
 ای و جدول ارائه شده است.و نتایج در قالب نمودار میله قرارگرفتمقایسه 

 هایافته -4
کرمانی  همقاله ذکر شد، کارکردهای مختلفی برای این وند در گون هبخش پیشین گونه که درهمان

فراوانی و تنوع  حاضر نیست. بلکه در این پژوهش هشناسایی شده است که بررسی آنها از اهداف مقال
های دهد که انواع واژهها نشان می. یافتهگرفتهای نوشتاری مورد بررسی قرار در پیکره -uرخداد وند 

ر بندی کرد. دکلی طبقه هتوان آنها را در چند مقولشود که میدر دو پیکره مشاهده می -uختوم به م
 شود.های پژوهش برای هر یک ارائه میهایی برگرفته از دادهو نمونه ادامه این مقوالت معرفی

 روایت نوشتاری طنز هپیکر -4-1

مشاهده شد که به  -uهای مختوم به ونه از واژهنم 204ای درمجموع شش هزار واژه هبا بررسی این پیکر
اسم، اسامی به  ه. با توجه به فراوانی بیشتر مقولاستتقسیم کلی اسم، صفت و فعل مرکب قابل هسه مقول

 .شودارائه میاند. این موارد به شرح زیر زیرمقوالتی تقسیم شده
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شلوارو، 
 دمپایو

فلفلو، 
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 2 7 9 1۸ 4 3 4 ۸ 10 نوع 

 2 14 9 54 4 3 6 57 55 نمونه

 در پیکره روایت نوشتاری طنز -u تنوع و فراوانی رخداد -1جدول 

در انتهای واژه که در  -uکرمانی وند  هدهد که در گونهای این پژوهش نشان میبررسی داده هنتیج
شود. ها بلکه در صفت و قید و فعل نیز دیده میتنها در اسم ای رایج است، نهبافت خودمانی و محاوره

دهد که رخداد این وند به همراه ای نشان میاورهبررسی روایت داستانی نوشتاری طنز در سبک مح
نمونه( و پربسامدترین  57نوع و  ۸اصطالحات خویشاوندی )و نمونه(  55نوع و  10اسامی اشخاص )

های ها به ترتیب واژهاشیاء و سایر، پربسامدترین ه. در مقولشوندمحسوب میهای کاربرد این وند نمونه
 بوده است.« نمونه 7حالجو: »و « نمونه 7گودالو: »، «نمونه 10کیسو: »

شوند رخداد بیشتری دارد. این بندی میصفت طبقه ههایی که در مقولبعد از اسامی، این وند با واژه
و یا « خوشگلو»توانند به ویژگی مثبت مانند و می استویژگی یک فرد  هکنندصفات معموالً توصیف
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و « بهترو»هایی چون های حاضر نمونهداللت داشته باشند، ولی در داده« کلگیجو»ویژگی منفی مانند 
تواند ای و یا ویژگی اشیاء نیز میبا صفت مقایسه -uدهد نیز دیده شد که نشان می« منگولوچادرو گل»

 شود.بسامدترین است و تنها به دو مورد محدود میدر فعل مرکب کم -uبه کار رود. کاربرد 

 مکالمات نوشتاری هپیکر -4-2
ساله در دو گروه  17نوجوان  30ای از مکالمات واژه 6000ای پیکره مکالمات نوشتاری شامل پیکره

ترتیب، عالوه بر بررسی  این عضو دارد. به 15دانشگاهی است و هر گروه مجزای دختران و پسران پیش
تا با بررسی تأثیر متغیر  شدجداگانه تحلیل  ای مربوط به هر گروه نیزواژه 3000کلی پیکره، دو پیکره 

کرمانی در میان دختران و پسران نیز فراهم  هکاربرد این ویژگی گون هاجتماعی جنسیت، امکان مقایس
 هها در دو مقولکار رفته بود، شناسایی شد. این واژهدر آنها به  -uنمونه واژه که وند  76مجموع  شود. در

-شود به زیرمقولههای رخداد این وند را شامل میاسم که بیشتر نمونه همقول گیرند.اسم و صفت قرار می

ای از پوشاک در ترتیب نمونه این تقسیم است. بههای شخص، خویشاوند، حیوان، خوراک و اشیاء قابل
 ارک ای از قید یا فعل مرکب که این وند در آن بهاسم در این مکالمات دیده نشد. همچنین، نمونه همقول

 است (نمونه 44نوع و  17رفته باشد نیز مشاهده نشد. پربسامدترین مقوله رخداد این وند اسامی اشخاص )
ها به شرح زیر در گیرد. یافتهنمونه( قرار می 14نوع و  9صفت ) هو با اختالف زیادی بعد از آن مقول

 شوند.گزارش می 2جدول 
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 سگو
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 عشقو
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 فراوانی
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 در پیکره مکالمات نوشتاری -uتنوع و فراوانی رخداد  -2جدول 

 
 یتمکالمات نوشتاری و جنس -4-2-1

مکالمات نوشتاری گویای آن است که تفاوت مشهودی در تنوع و فراوانی  هدو پیکر هبررسی و مقایس
در  -uشود. میزان کاربرد وند های خودمانی واژه در دو گروه دختران و پسران دیده میکاربرد این صورت

گروه پسران  مورد بوده است. در 10مورد و در مکالمات دختران  66ای پسران نوشتار محاوره
نمونه رخداد این وند با  44ای که از مجموع گونهرخداد این وند اسم اشخاص است، به هپربسامدترین مقول
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مورد به دختران تعلق دارد. در گروه دختران اسامی  1مورد به گروه پسران و تنها  43اسم اشخاص، 
اصطالحات خویشاوندی و  هها در مقولژهای از این وامربوط به اشیاء پربسامدترین بوده است. ولی نمونه

نمونه بوده  14یا صفت مشاهده نشده است و این در حالی است که رخداد صفت در مکالمات پسران 
 ارائه شده است. 3است. تنوع و فراوانی رخداد این وند با توجه به متغیر جنسیت در جدول 

 
 جنسیت                

 مقوله
 دختران پسران

 درصد نسبی فراوانی درصد نسبی فراوانی 

 ٪10 1 ٪66 43 شخص 1

 ٪0 0 ٪5/1 1 اصطالحات خویشاوندی 2

 ٪10 1 ٪5/4 3 حیوان 3

 ٪10 1 ٪3 2 خوراک 4

 ٪70 7 ٪5/4 3 اشیاء و سایر 5

 ٪0 0 ٪21 14 صفت 6

  10  66 مجموع

 ماعی جنسیتبا توجه به متغیر اجت -uهای مختوم به وند تنوع و فراوانی صورت -3جدول 

 

شده در مکالمات نوشتاری در این دو گروه، تنوع مقوالت بررسی هواژ 3000ترتیب، از مجموع این به
 10 و  شودزیرمقوله از اسامی محدود می 4های خودمانی واژه در گروه دختران، به این صورت هدربردارند

 -uوند  هها دربردارندواژهاز نیم درصد( تر )کم درصد3/0حدود رخداد داشته است. به عبارتی، تنها  مورد
فراوانی رخداد این شوند. بندی میمقوله طبقه 6در  های خودمانی واژهدر گروه پسران صورت هستند.
درصد  اند.داشتهها این وند را در برواژه)بیش از دو درصد(  درصد2/2حدود  مورد است، یعنی 66 هاصورت

 نشان داده شده است. 1مات دختران و پسران در نمودار در دو پیکره مکال -uفروانی وند 
 

 
 در هر پیکره -uدرصد فراوانی وند  -1نمودار 
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توجهی در بین پسران به میزان قابل -uهای مختوم به بسامد وقوع واژهشود، همانطور که مشاهده می
ها در میان دختران بیشتر است. عالوه بر این، بررسی از کاربرد همین صورت (حدود شش و نیم برابر)

دهد که تعداد الفاظ کاررفته در مکالمات نوشتاری گروه پسران نشان میهای بهکیفی انواع واژه
 در مکالمات آنها بسیار بیشتر از مکالمات گروه دختران است. غیرمؤدبانه، تابو و فاقد اعتبار اجتماعی نیز

 ها و مکالمات نوشتاریدر روایت -uد مقایسه رخداد ون -4-3

روایات نوشتاری طنز، ای از واژه 6000 هپیکردر که دهد گفتمان نشان مینوع دو در  هابررسی داده
ها را واژه سه و نیم درصد بوده است، یعنی حدود مورد  204 برابر با -uهای مختوم به فراوانی رخداد واژه

فراوانی رخداد  ای از مکالمات نوشتاری،واژه 6000 ههند. در پیکردهای خودمانی تشکیل میاین صورت
نتیجه  در هستند. -uوند  هها دربردارندواژهیعنی کمتر از یک و نیم درصد است، مورد  76ها ، صورت این

توجهی و در حدود دو و نیم برابر از کاربرد در روایات طنز به میزان قابل -uهای مختوم به کاربرد صورت
 ها در مکالمات نوشتاری بیشتر است.ین صورتهم

دهد که این وند در تمامی در روایات نوشتاری طنز نشان می -uهای مختوم به بررسی تنوع واژه
کاررفته است. در این میان مقوله اسم های مختلف اسم بههای صفت، قید، فعل مرکب و زیر مقولهمقوله

نمونه( در  2نمونه( و فعل مرکب ) 9نمونه(، صفت ) 14و قید )نمونه( بیشترین فراوانی را دارد  179)
سم در مکالمات نوشتاری به دو مقوله اصلی ا -uهای مختوم به های بعدی قرار دارند. تنوع واژهجایگاه

های اسم در روایات نوشتاری شود. از میان زیر مقولهکاربرد محدود می نمونه 14نمونه و صفت با  62با 
نمونه( و اشیاء  55نمونه(، اسامی اشخاص ) 57رخداد مربوط به اصطالحات خویشاوندی ) طنز بیشترین

با اصطالحات  -uباشد در حالی در مکالمات نوشتاری تنها یک مورد از کاربرد وند نمونه( می 54)
نتیجه  ای از کاربرد این وند با اسامی پوشاک وجود ندارد؛ درخویشاوندی مشاهده شده است و نمونه

 در روایات نوشتاری طنز از تنوع بیشتری برخوردارند. -uهای مختوم به واژه

 گیرینتیجه -5
سو در دو گفتمان نوشتاری مکالمه و را از یک -uدر پژوهش حاضر تالش شد تا وضعیت کاربرد وند 

این  دای و عامیانه گویش کرمانی و از سوی دیگر تأثیر متغیر جنسیت در کاربرروایت در سبک محاوره
 6000 پیکره بررسی شامل مورد . نمونهصورت زبانی در مکالمات نوشتاری گویش کرمانی بررسی شود

افزار در نرم دانشگاهیآموز مقطع پیشنفری دختران و پسران دانش 15ای از مکالمات دو گروه واژه
های نوشتاری ر روایتد های نوشتاری طنز است.روایت ای ازواژه 6000ای و پیکره پرسان واتس آپیام

 همقول 4ها در است، شناسایی و نمونه -uوند  هصورت خودمانی واژه که دربردارند 204طنز، در مجموع 
نمونه از  76مکالمات نوشتاری، در مجموع  هبندی شدند. در پیکرکلی اسم، صفت، قید و فعل مرکب طبقه

شد و صفت زیر مقوله را شامل می 6اسم که خود کلی  هها در دو مقولکاربرد این وند مشاهده شد و نمونه
اسامی اشخاص،  هاسم در هر دو پیکره، بر مبنای شش زیر مقول هبندی شدند. بررسی مقولطبقه

دهد که نشان مینتایج اصطالحات خویشاوندی، حیوانات، پوشاک، خوراک و سایر اشیاء صورت گرفت. 
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ها در ری طنز در حدود دو و نیم برابر کاربرد همین صورتدر روایات نوشتا -uهای مختوم به کاربرد واژه
نیز حاکی از وجود تفاوت مشهود در میان این دو  -uمکالمات نوشتاری است. بررسی تنوع کاربرد وند 

 هزیرمقول 6های صفت، قید، فعل مرکب و این وند با تمامی مقوله ،نوشتاری طنز گفتمان بود. در روایات
در مکالمات نوشتاری محدود به  -uهای مختوم به که کاربرد واژهفته است درحالیر کارمختلف اسم به

این امر را  ؛های اسم نیز مشهود بوددر زیر مقوله -uشود. تنوع کاربرد وند دو مقوله اسم و صفت می
در روایات نوشتاری طنز در مقایسه با  -uتوان در بسامد باالی اصطالحات خویشاوندی مختوم به می

تنها یک مورد رخداد آن در مکالمات نوشتاری و عدم وجود اسامی پوشاک در این گفتمان مشاهده کرد. 
 ای آنها و رخدادشان در فضای مجازیاگرچه ویژگی مشترک دو گفتمان فوق سبک عامیانه و محاوره

ایات در رو -uهای مختوم به است شاید بتوان دلیل اصلی فراوانی و تنوع کاربردی بیشتر صورت
که نویسندگان این روایات با به کار بردن نحوی دانست، به هاآن ای و محتوای طنزسبک محاوره نوشتاری

گفتمانی سعی در رسیدن به هدف  راهبردی مثابه های کم اعتبار و بعضاً غیرمؤدبانة گویشی بهصورت
سعی  های خودمانین صورتاینتیجه با به کار بردن  اصلی خود یعنی خنداندن مخاطب داشته باشند در

 اند تا میزان طنز بودن روایات را باالتر ببرند. کرده
دهد میان متغیر اجتماعی جنسیت و کاربرد متغیر های پژوهش نشان میبررسی دادهعالوه بر این، 

  انکاربرد این وند در مکالمات نوشتاری پسر. لحاظ تنوع و فراوانی همبستگی وجود دارد به -uزبانی وند 
های خودمانی واژه مورد از رخداد صورت 10که در مکالمات نوشتاری دختران تنها مورد بود، در حالی 66

برابر بیشتر از گروه دختران است.  6مشاهده شد. به این ترتیب، رخداد این وند در گروه پسران حدود 
 43فراوانی ) دارای بیشترینبه همراه اسامی اشخاص در گروه پسران نسبت به سایر موارد  -uکاربرد وند 

آنکه کاربرد همین وند در مورد مشابه در گروه است حالرا داشته  (درصد 66) درصد کاربرد نمونه( و
استفاده از این نوع  شود.کل رخداد این وند را شامل میدرصد  10 یک مورد بوده است که دختران تنها

تواند طرفین مکالمه است و از سوی دیگر میعاطفی  ده صمیمیت و رابطهدهنسو نشاناسامی از یک
این دسته از  ؛ها نیز صادق استمضحک و ناخوشایند باشد. همین امر در مورد کاربرد صفات و ویژگی

گروه  در حالیکه در اختصاص داده استهای مربوط به پسران را به خود از کل داده درصد 21ها هواژ
نزد دختران به هنگام استفاده  -uر بیشترین درصد کاربرد وند . از سوی دیگرخدادی نداشته استدختران 

کند. بر این اساس از اسامی اشیاء است که بار مفهومی منفی را به طرف مقابل مکالمه منتقل نمی
ای از واژگان متفاوتی در نوشتار محاوره های دختران و پسران در گونهگروه توان نتیجه گرفت کهمی

کنند. بدون شک موضوع مکالمه در به وجود آمدن تنوع و فراوانی متفاوت فاده میاست -uپیوند با وند 
است وپز مربوط بوده پخت ه دختران بخشی از مکالمات به شیوهمیان دختران و پسران نقش دارد. در گرو

 ر شود. البته نکتههای مقوله اشیاء در این گروه بیشتو همین امر موجب شده است که رخداد واژه
وپز است، رخداد اسامی پختمکالمه اینکه موضوع  وجود توجه این است که برخالف انتظار، بالبجا

-ها نشان میعالوه بر این، بررسی داده ها با این وند در گروه دختران تنها یک مورد بوده است.خوراک
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های بوط به واژهای پسران مردر نوشتار محاوره -uهای مختوم به وند از کل صورت درصد 5/۸۸دهد که 
 است. درصد 10که این مقدار برای گروه دختران تنها درحالی ،باشدمیو تابو اعتبار  غیرمؤدبانه و کم

در گویش کرمانی دارای اعتبار اجتماعی باالیی نیست از نتایج  -uآنجاکه کاربرد واژگان مختوم به وند  از
های زبانی غیرمعیار که مشخصاً دهند از صورتگونه برداشت کرد که پسران ترجیح میتوان اینفوق می

گروهی خود بیشتر استفاده کنند؛ آنها همبستگی در تعامالت درونعنوان نشان به است دارای اعتبار پنهان
گروهی خود زیاد به دنبال استفاده از پردازند و در مکالمات درونبا آزادی خاطر بیشتری به بیان الفاظ می

معیار  ا گرایش کمتری به همگرایی با گونهلحاظ اجتماعی معتبر نیستند لذؤدبانه و به عبارات م کلمات و
رسد که دختران به دالیل انتظارات جامعه از ایشان دهند. از سوی دیگر چنین به نظر میاز خود نشان می

تر و معتبرتر بانههای زبانی مؤداند حساسیت بیشتری به رفتار زبانی خود داشته باشند و از صورتیاد گرفته
معیار از خود نشان  گرایی به گونهگرایش بیشتری به هملذا  ؛که دارای اعتبار آشکار است، استفاده کنند

( 200۸( و نیومن و همکاران )1972) های ترادگیلآمده با پژوهشدستنتایج بهبه این ترتیب،  دهند.می
( و هرینگ 1393همکاران ) (، رمضانی و1379های پژوهش پور جهان )یافتهبا خوانی دارد و هم

 ( همسو است.2015وکاپیدزیچ )
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