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  زبان تركمني انگويشورها در گفتار  كاربرد دشواژه بررسي

  *تهمينه شيخي

  چكيده
اجتماعي به ما آموختـه اسـت كـه، اگـر بخـواهيم در برخوردهـاي       تجربة زندگي 

اجتماعي خود موفق باشيم، بايد رفتار اجتماعي خاصي، متناسب با موقعيت مـورد  
. نظر و متناسب با رابطة اجتماعي خود بـا ديگـران در آن موقعيـت، داشـته باشـيم     

ناميم، در اكثر موارد، صرفاً رفتار زبـاني   چه ما رفتار اجتماعي مناسب مي واقع آن در
در هر موقعيـت اجتمـاعي    كه اينرفتار زباني مناسب يعني تشخيص . مناسب است

هـايي هسـتند كـه     ها نيـز از آن دسـته واژه   دشواژه. چه بايد گفت و چه نبايد گفت
ها  در اين مقاله، كاربرد دشواژه. ماييمبايد به اين امر توجه ن ها آندرهنگام استفاده از 

نتايج بررسي نشان داد كه ميان . زبان تركمني بررسي شده است انگويشوردر گفتار 
  .رابطة معناداري وجود دارد انگويشورها و جنسيت و سن  ميزان كاربرد دشواژه

  .ادب، تابو، دشواژه، بافت اجتماعي، جنسيت، سن :ها كليدواژه
  

  مقدمه
جـولين هـاوس   . طور عمده و البته نه منحصراً رفتاري است زبـاني  به) politeness(ادب 

)House, 2005: 13-14 ( ــادي ــا و  معتقــد اســت كــه ادب يكــي از بني ــرين رهنموده ت
تـرين   عبارت ديگر، يكي از اساسي رواني براي رفتار انساني و، بهـ  هاي اجتماعي توصيه
نشـان در   اي بـي  او، گفتـار مؤدبانـه شـيوه   نظـر   بـه . هاي تعـامالت انسـاني اسـت    بخش
امـا  . گذريم گفتن است كه، چون هنجار و مورد انتظار است، بدون توجه از آن مي سخن

چشـم   دار اسـت، بـه   نشـان ) impoliteness(ادبـي   و بـي ) over politeness(ادب افراطي 
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اي گوينده و بنابراين، ادب هنجاري رفتاري است بر. گيرد خورد و مورد توجه قرار مي مي
در  هـا  آنها متنوع و متعدد هستند و ميزان كاربرد  گرهاي ادب در زبان نشان. نه براي گفته

، فاصـلة  )context(بـا عـواملي ماننـد رسـميت بافـت       انگويشوررفتار زباني و غيرزباني 
ــدرت )social distance(اجتمــاعي  بســتگي  و هــم) intimacy(، صــميميت )power(، ق

)solidarity (   مـرتبط اسـت)Modarresi Tehrani, 2009: 321-323 .(كـه مقولـة    جـا  آن از
را در بـر   اي هـاي پيچيـده   اي بسيار گسترده است و ابعاد گوناگون و مؤلفـه  حوزه» ادب«

» ها دشواژه«ادبي، يعني  بي/ گرهاي زباني ادب گيرد، در اين پژوهش، تنها يكي از نشان مي
)linguistic taboo( ، سـؤال پـژوهش   . شـود  زبان تركمني بررسي مـي  انشورگويدر ميان

زبـان   انگويشـور ها و جنسيت و سـن   حاضر اين است كه آيا ميان ميزان كاربرد دشواژه
  تركمني رابطة معناداري وجود دارد يا خير؟

ها در ايران انجـام   ، كه در زمينة دشواژه در ادامه، پيش از شروع بحث، ابتدا، دو پژوهش
  .گردد دشواژه معني و انواع آن بررسي مي/ گاه اصطالح تابو شود، آن ميشده است، معرفي 
تـأثير بافـت اجتمـاعي بـر كـاربرد      «نامة خود بـا عنـوان    در پايان) 1381(نوشين شكيبا 

جنسيت، (به بررسي ارتباط ميان متغيرهاي اجتماعي » ها توسط زنان و مردان تهراني دشواژه
نتـايج  . زبانان تهراني پرداختـه اسـت   ر گفتار فارسيها د و برخي دشواژه) سن و تحصيالت

زبان تهراني گفتار زنان و  گر آن است كه در جامعة فارسي دست آمده در اين پژوهش بيان به
هاي خاص گـروه   مردان برخي دشواژه. ها با هم متفاوت است كارگيري دشواژه مردان در به

گـروه زنـان   . شود ن و مردان استفاده ميها در هر دو گروه زنا خود را دارند و برخي دشواژه
هـايي كـه اعتبـار     نتيجه، ويژگـي  تري نسبت به رفتار زباني خود دارند و، در حساسيت بيش

هـاي   گونـاگوني  كه ايننهايت  در. تر وجود دارد ، كمها آناجتماعي چنداني ندارند، در گفتار 
شـود و بـا    رسـي نيـز يافـت مـي    ها وجود دارد، در زبان فا بيش در تمام زبان و زباني، كه كم

  .متغيرهاي غيرزباني مانند جنسيت، سن و تحصيالت ارتباط دارند
ها در دو زبان فارسي و  ها و دشواژه واژه نيز در پايان نامة خود به) 1389(ابهريان آزادي 

بر بررسي ارتباط مؤلفـة   وي در اين پژوهش، عالوه. تركي آذربايجاني را بررسي كرده است
ها، تأثير عوامـل اجتمـاعي ديگـري ازجملـه، قوميـت،       ها و دشواژه واژه كاربرد به جنسيت با

تحصيالت، وضعيت اقتصادي، حوزة معنايي و حوزة كاربردي را نيز در كـاربرد متغيرهـاي   
دسـت   هاي بـه  ابهريان، پس از بررسي داده. مطالعه كرده است) ها ها و دشواژه واژه به(زباني 

يده است كه ميان جنسيت، قوميت، حوزة معنايي، حوزة كـاربردي و  آمده، به اين نتيجه رس
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تحصـيالت و ميـزان كـاربرد     نيز ميان عامل اجتمـاعي  و ها ها و دشواژه واژه ميزان كاربرد به
ها رابطة معناداري وجود دارد اما اين رابطة معنادار ميـان سـطح تحصـيالت و ميـزان      واژه به

وضـعيت اقتصـادي و ميـزان    ، چنين ميان عامل اجتمـاعي  هم ؛ها وجود ندارد كاربرد دشواژه
ميـان وضـعيت اقتصـادي و ميـزان      كـه  درحالي ،وجود دارد داريانعمابطة ر ها واژه كاربرد به

  .اي وجود ندارد ها رابطه كاربرد دشواژه
  
  دشواژه /تابو

جيـايي،   و فـي ) Tongan(ازجملـه تونگـان    ،)Polynesian(پولينزيـايي   هاي لفظ تابو از زبان
در عربي معـادل دقيـق   ). 107: 1384آرالتو، (گرفته شده است » قدغن«يا » ممنوع«معناي  به

) را» نجس«و » پليد«معني  رساند هم  را مي» محترم«و » مقدس«حرام هم صفت (» حرام«آن 
كه كلمـة   با توجه به آن. است كه همانند خود اصطالح تابو دو مفهوم مختلف و متضاد دارد

زبانان معرف معناي دقيق آن نباشد، در فارسي، براي آن معادل  كن است براي فارسيتابو مم
» بد«تواند معرف مفهوم  است و اين كلمه مي» بد«به معناي » شد«پيشنهاد شده كه » دشواژه«

  ).16: 1381شكيبا، (نهفته در دشواژه باشد 
هـر جامعـه بـراي    . شود ميتابو در مفهوم عام به كلية رفتارهاي اجتماعي ممنوع اطالق 

معيارهايي دارد كه ممكن است  ها آنكردن  نهادن به برخي رفتارها يا ضد ارزش تلقي ارزش
جامعة ما نيز از اين قاعده مسـتثنا نيسـت و اصـول    . با معيارهاي جوامع ديگر متفاوت باشد

ايـن  شـود و نقـض    هايي را در رفتارهاي اجتماعي قائل مـي  اخالقي حاكم بر آن ممنوعيت
  ).65: 1378معدني، (اي در بردارد  ها در انظار اكثريت مردم بار منفي ويژه ممنوعيت

شـود تابوهـا    معتقد است كه شرايط اجتماعي باعـث مـي  ) Wardhaugh, 1992(واردف 
آوري  نتـايج زيـان   هـا  آنشكل بگيرند، زيرا مردم اعتقاد دارند كه چنين چيز نامطلوبي براي 

اين رفتار زباني يا غيرزباني معياري را، كـه براسـاس    كه اينعلت  واه بهبار خواهد آورد، خ به
وي تـابو  . رساند كند يا به قوانين اخالقي جامعه آسيب  باورهاي فوق طبيعي بنا شده، نقض 

داند  شود و آن را روشي مي كند كه در زبان از گفتن آن پرهيز مي را چيزي خاص تعريف مي
هـاي   علت موضـوع  شود كه ممكن است به مانع از رفتارهايي مي كه جامعه، با پيروي از آن،

نتيجـه تـا    در. طبيعي باشد يا يك اصل اخالقي كه براي اعضاي آن جامعه مضر است ماوراء
نبايـد اشـاره    ها آنشود، آن چيزهاي معين نبايد گفته شود يا به  جايي كه به زبان مربوط مي
  .شود، مگر در شرايطي خاص
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گرفتن  نظر ها، با در توان چنين استدالل كرد كه ميزان استفاده از دشواژه مي ،در حالت كلي
مثالً، در جاهايي مانند كليسا، مسجد . ارتباط گوينده و شنونده و بافت اجتماعي، متغير است

شـود،   هاي تلويزيوني و سر ميز شام از كاربرد برخي كلمات خـودداري مـي   و نيز در برنامه
هاي ورزشي و نيـز محـاورات دوسـتانه     هاي رختكن، زمين ها، اتاق انهكه در قمارخ حالي در

  .شوند منعي ندارد و آزادانه ادا مي ها آناستفاده از 
البته به ايـن مسـئله   . برند كار مي تر در حالت خشم و عصبانيت به ها را افراد بيش دشواژه

حركات صورت در  طور اشارات دست و نيز بايد توجه كرد كه طرز بيان يك كلمه و همين
ها به  ميزان استفاده از دشواژه) Cameron, 1969(نظر كامرون  به. تعبير معناي كلمه تأثير دارد

، ميزان آزردگي فرد از موضوعي، فاصلة سني شنونده و گوينده ها آنشغل افراد و حساسيت 
يي كـه اثـر   هـا  بستگي دارد؛ مثالً، اگر يك طرف محاوره بچه يا فرد مسني باشد، از دشـواژه 

  .شود تري دارند استفاده مي ضعيف
  

  ها انواع تابو در زبان
  :گيرند طور كل تابوها در دو دسته جاي مي به

تـوانيم   بـر ايـن عقيـده اسـت كـه مـا مـي       ) Shen, 1993(شـن   .يتابوهاي غيرزبان .1
واقـع   ها را در تمامي جوامع از باستان تا امروز در هـر سـطح تمـدني بيـابيم و در     دشواژه

برخـي  بـه  انـد كـه    ياد گرفتـه  ،هاي جسمي، رواني اعضاي هر جامعه، با توجه به آموزش
توان به تفاوت در نحوة پوشيدن لباس اشاره  از نمونه، مي. هنجارها به ديدة احترام بنگرند

سپاري لباس سياه بر تن كرده و لباس سفيد را  ها براي مراسم خاك ها و ايراني غربي: كرد
هاي باستان، پوشيدن لباس سفيد  پوشند، اما، در مراسم ازدواج چيني مي در مراسم ازدواج

جاي پوشـيدن لبـاس    پوشيدند و بعدها به سپاري مي كه آن را در هنگام خاك تابو بوده چرا
ها، لباس سفيد بـاب   سياه، براي مراسم عروسي، لباس قرمز و اكنون نيز، تحت تأثير غربي

  ).17: 1381شكيبا، (شد 
حال دو نـوع   به مطالعات انجام شده حاكي از آن است كه تا .هاي زباني تابو يا دشواژه .2

منظور از . تابوي افراطي و تابوي غيرافراطي: ها مشاهده شده است تابوي زباني در ميان زبان
حالتي است كه در آن كـل يـك    ـ ها كم و اندك است كه بسامد آن در زبان ـ تابوي افراطي
هـاي خـاص محـدود     خصوص بـه موقعيـت   هشود و درواقع كاربرد آن زبان ب زبان تابو مي

زبـان عـادي و   : داراي دو گروه واژگان جداگانه است) Dyirbal(زبان دايربال  الًمث .گردد مي
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نـه، جـز در مـواردي كـه شـخص بـا       زبان عادي در كليـة ارتباطـات روزا  . شوهرزبان مادر
  .شود كار گرفته مي گويد، به سخن ميشوهر يا مادرزن خود يا دربارة او مادر

منظور از تابوي غيرافراطي يا تابوي پربسامد حالتي است كه در آن بخشي از يك زبـان  
هاي زبان تابو شده و محدوديت كـاربردي پيـدا    عبارت ديگر، برخي از واژه به. شود تابو مي

همـين نسـبت نيـز      بـه  در تمام جوامع برخي از رفتارها و اعمال جنبة منفي دارند،. كنند مي
ماننـد   ،كننـد  روند نيز جنبة منفي پيـدا مـي   كار مي گونه رفتارها به هايي كه براي بيان اين واژه

  .در زبان فارسي... و  »كردن استفراغ«، »زدن آروغ«
هـاي مختلـف    هـا و زبـان   بايد توجه كرد كه تابو يا پرهيز از كاربرد كلمات در فرهنگ

ر، پرهيز از كاربرد يك واژه ممكن اسـت بـه داليـل مـذهبي،     عبارت ديگ به. متفاوت است
. خرافي، احترام فردي يا نگرش اجتماعي نسبت به اعمال جسماني يا سـاير مسـائل باشـد   

هـاي   شود و در فرهنگ اصطالح ابتدايي محدود نمي وجه به جوامع به هيچ گونه عقايد به اين
هـاي مربـوط بـه اعضـاي بـدن،       در زبان فارسي نيز برخـي از واژه . معاصر نيز وجود دارد

حالـت تـابويي   ... هاي معمول مشاغل سطح پايين و  برخي از كارها، واژگان عاميانه و واژه
بعضي كلمات براي پرهيـز از  خودداري از تلفظ ... و ) به معني چاق(» خيك«دارند، مانند 

گردد، مثالً نام جانوران گزنده و خطرناك  شدن الفاظ مي نيز موجب متروك ها آنتأثير شوم 
جمله، در نائين كه نـام شـبانة عقـرب     شود؛ از در بسياري از مناطق ايران در شب برده نمي

بـه نشـانة    ،فـراد در اين نـوع تابوشـدگي، ا  . چه نامش را نبايد برد است، يعني آن» نوم نبر«
هـاي خوشـايند    القاب يـا نـام   ها آنجاي  كنند و به هاي معيني پرهيز مي احترام، از تلفظ نام

، »كُرسـت «جـاي   بـه » سـوتين «؛ ماننـد اسـتفاده از واژة   )Fromkin, 1983(برنـد   كار مـي  به
  .»آب به دست«جاي  به» وييش دست«

  
  روش پژوهش

كـاووس   تركمني در شهر گنبد  زبان انگويشورنفر از  540جامعة آماري پژوهش حاضر را 
لحاظ سن در سه  و به) زن و مرد(لحاظ جنسيت در دو گروه  ها به آزمودني. دهند تشكيل مي
صـورت ميـداني انجـام     روش پژوهش به. گيرند قرار مي+) 41و  40 -  25، - 25(گروه سني 
و مشـاهدة مشـاركتي   ) مهنا پرسش(ها از دو روش پيمايشي  منظور گردآوري داده گرفته و به

نامه و در بخش مشـاهدة مشـاركتي نيـز جمعـاً      پرسش 540 ،در مجموع. استفاده شده است
  .آوري گرديده است مورد مشاهده جمع 100
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  ها توصيف و تحليل داده
هايي هستند كه گاه در زبان عاميانه در گفتـار مـردم    متغيرهاي زباني پژوهش حاضر دشواژه

هـاي   دشواژه(واژة مورد بررسي در اين تحقيق درحقيقت در سه گروه دش 6. روند كار مي به
هـاي مـورد    هاي مورد استفاده در گروه زنان و دشواژه مورد استفاده در گروه مردان، دشواژه
  .گيرند جاي مي) استفاده در هر دو گروه زنان و مردان

  
  نامه ها براساس پرسش تحليل داده

چون آمار مربوط به دو دشـواژة گـروه مـردان،    . مردان هاي مورد استفاده در گروه دشواژه
ديگر نزديك است، در اين بخش، تنهـا بـه بررسـي آمـار      ، به هم»مادرقاوا«و » ديوث«يعني 
د، ميزان كاربرد شو مشاهده مي 1كه در جدول  طور همان. پردازيم مي» ديوث«تر دشواژة  دقيق

كـه زنـان    طوري به. زن است انگويشورتر از  مرد كمي بيش انگويشوراين دشواژه در ميان 
برند و ميزان كاربرد اين دشواژه در ميـان   كار نمي اصالً اين دشواژه را به 40 -  25گروه سني 

افراد گروه  2/1مرد نيز تنها  انگويشوردر ميان . بسيار پايين است+ 41و  - 25دو گروه سني 
برند و ميزان كـاربرد ايـن دشـواژه در     ر ميكا ميزان خيلي زياد به اين دشواژه را به - 25سني 

  .هاي سني پايين است ميان مردان ديگر گروه
  گوينده سن يت وبه تفكيك جنس »ديوث« ة درصد كاربرد دشواژ .1جدول 

  مرد  زن  جنسيت

  ميزان كاربرد    
  سن

خيلي 
  زياد

  اصالً  كم  متوسط  زياد
خيلي 
  زياد

  اصالً  كم  متوسط  زياد

25 -  0  0  0  1/1  9/98  2/1  0  3/1  9  5/88  
25  - 40  0  0  0  0  100  0  1/1  1/1  8/7  90  

41+  0  0  0  5/1  5/98  0  0  0  8/12  2/87  

برند، نشـان   كار مي ها، كه اين دشواژه را در گفتار خود به آن تعداد اندكي از آزمودني
 2اي دارد و در جـدول   كننـده  اند كه، در كاربرد آن، جنسيت مخاطـب نقـش تعيـين    داده

. كاربرد نوع جنسيت مخاطب برحسب جنسـيت و سـن گوينـدگان آمـده اسـت     درصد 
را اصـالً  » ديـوث «سـاله دشـواژة    40 - 25زن  انگويشوركه در باال گفته شد،  طور همان
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در دو گروه سني ديگر نيـز، زنـان ايـن دشـواژه را بـراي هـر دو گـروه        . برند كار نمي به
عبارت بهتر، نـوع جنسـيت مخاطـب     به. برند كار مي به) گزينة هردو(جنسيتي زن و مرد 

. رود كار مي تأثير چنداني در كاربرد اين دشواژه ندارد و اين دشواژه براي هر دو گروه به
كه مردان سـه گـروه سـني ايـن      طوري مرد موضوع متفاوت است، به انگويشوردر ميان 

به مخاطب مـرد   ن رابرند و در اكثر موارد آ كار نمي دشواژه را اصالً براي مخاطب زن به
  .دهند نسبت مي

  گوينده سن يت وبه تفكيك جنس» ديوث«درصد نوع مخاطب در كاربرد دشواژة  .2جدول 

  مرد  زن  جنسيت

  نوع مخاطب
  سن

  هر دو  مرد  زن  هر دو  مرد  زن

25 -  0  0  100  0  80  20  

25  - 40  0  0  0  0  9/88  1/11  

41+  0  0  100  0  7/72  3/27  

برند، داليل عـدم   كار نمي اين دشواژه را در گفتار خود به هايي كه آن تعداد از آزمودني
كـه در جـدول    طـور  همـان ). 3جـدول  (انـد   كاربرد اين دشواژه را به شرح زير بيان كـرده 

در هر سه گروه سني، به ميزان بااليي دليل عـدم كـاربرد    ،نماييد، زنان و مردان مشاهده مي
تر از مردان معتقدنـد كـه ايـن     اند و زنان بيش هآن عنوان كرد» نبودن مؤدبانه«اين دشواژه را 

  .دشواژه مربوط به جنس مخالف است
  گوينده سن يت وبه تفكيك جنس» ديوث«درصد داليل عدم كاربرد دشواژة  .3جدول 

 مرد زن جنسيت

  داليل عدم كاربرد
  سن

عادت 
  ام نكرده

مربوط به جنس 
  مخالف است

مؤدبانه 
  نيست

عادت 
  ام نكرده

 مربوط به جنس
  مخالف است

مؤدبانه 
  نيست

25 -  6/14  5/4  9/80  5/12  0  5/87  

25  - 40  3/13  6/5  1/81  8/14  2/1  84  

41+  4/12  2/11  4/76  24  3/1  7/74  
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در ميان مردان » ديوث«نماييد، دشواژة  مشاهده مي 3و  2، 1هاي  كه در جدول طور همان
هر سه گروه سني اين دشـواژه   انگويشوردرصد بااليي از . شود كار برده مي بيش از زنان به

تري معتقدند كه اين دشواژه مربوط  برند و زنان به ميزان بيش كار مي را براي مخاطب مرد به
درسـتي در گـروه    گيريم كـه ايـن دشـواژه بـه     ترتيب نتيجه مي بدين. به جنس مخالف است

  .هاي مردان قرار داده شده است دشواژه
» حايـا  بـي «در ايـن گـروه، دو دشـواژة     .زنـان  هاي مورد اسـتفاده در گـروه   دشواژه

ربرد دشـواژة  تر كا را بررسي كرديم كه در اين بخش به بررسي دقيق» كثافت«و ) حيا بي  =(
  .پردازيم مي» كثافت«

شود، ميزان كاربرد اين دشـواژه در ميـان هـر سـه      مشاهده مي 4كه در جدول  طور همان
در هـر دو گـروه جنسـيتي زن و    . مرد است انگويشورتر از  زن بيش انگويشورگروه سني 

+ 41هاي گروه سـني   ها و آزمودني تر از ديگر گروه بيش - 25هاي گروه سني  مرد، آزمودني
  .كنند ها از اين دشواژه استفاده مي تر از ديگر گروه كم

  گوينده سن يت وبه تفكيك جنس »كثافت« ةدرصد كاربرد دشواژ .4جدول 
  مرد زن جنسيت

  كاربردميزان  
  سن

خيلي 
  زياد

  اصالً  كم  متوسط  زياد
خيلي 
  زياد

  اصالً  كم  متوسط  زياد

25 -  2/12  7/16  9/28  4/24  8/17  6/6  10  6/25  9/28  9/28  

25  - 40  2/12  9/8  4/24  2/32  3/22  5/5  8/7  1/21  6/35  30  

41+  0  6/5  2/22  4/34  8/37  1/1  4/4  2/12  1/31  2/51  

برنـد نشـان    كـار مـي   را در گفتار خـود بـه  » كثافت«دشواژة ها كه  آن تعداد از آزمودني
، درصـد  5در جدول . اي دارد كننده اند كه، در كاربرد آن، جنسيت مخاطب نقش تعيين داده

در هر دو گروه زنان و . كاربرد نوع مخاطب برحسب جنسيت و سن گويندگان آمده است
د را بـه خـود اختصـاص داده    باالترين درصـ ) هم زن و هم مرد(» هر دو«مردان، مخاطبِ 

برنـد و   كار مـي  اين دشواژه را براي مخاطب مرد به+ 41از زنان گروه سني  2/1تنها . است
مردان نيز . برند كار نمي هاي سني اصالً اين دشواژه را براي مخاطب مرد به زنان ديگر گروه

ربرد ايـن دشـواژه   برند و درصد كا كار مي ميزان كمي اين دشواژه را براي مخاطب مرد به به
 .ديگر نزديك است به يك) در گروه مردان(براي مخاطب زن و هر دو 
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  گوينده سن يت وبه تفكيك جنس» كثافت«درصد نوع مخاطب در كاربرد دشواژة  .5جدول 
 مرد زن جنسيت

 نوع مخاطب
  سن

  هر دو  مرد  زن  هر دو  مرد  زن

25 -  8/10  0  2/89  1/46  7/7  2/46  
25  - 40  20  0  80  1/48  8/3  1/48  

41+  2/36  2/1  7/61  2/36  2/1  7/61  

برنـد داليـل    كـار نمـي   هايي كه اين دشواژه را در گفتار خود به آن تعداد از آزمودني
درصد بسيار پـاييني از   .)6جدول (اند  كار نبردن اين دشواژه را به شرح زير بيان كرده به

اما اين ميزان در ميان . اند كه اين دشواژه مربوط به جنس مخالف است زنان عنوان كرده
خـالف زنـان، معتقدنـد كـه دشـواژة       گروه مردان افزايش يافته، يعني مردان زيـادي، بـه  

ميزان بااليي  در هر سه گروه سني، به ،گروه زنان. متعلق به جنس مخالف است» كثافت«
سه گروه سـني   در هر. اند آن عنوان كرده» نبودن مؤدبانه«ليل عدم كاربرد اين دشواژه را د

» مؤدبانـه نيسـت  «و » ام عـادت نكـرده  «از مردان، ميان درصـدهاي حاصـل از دو دليـل    
  .نزديكي زيادي وجود دارد

  گوينده سن يت وبه تفكيك جنس» كثافت«درصد داليل عدم كاربرد دشواژة  .6جدول 
 مرد زن جنسيت

  داليل عدم كاربرد

  سن
عادت 
  ام نكرده

مربوط به جنس 
  مخالف است

مؤدبانه 
  نيست

عادت 
  ام نكرده

مربوط به جنس 
  مخالف است

مؤدبانه 
  نيست

25 -  8/18  0  2/81  1/46  7/7  2/46  
25  - 40  20  0  80  1/48  8/3  1/48  

41+  2/36  2/1  7/61  7/43  3/1  55  

» كثافـت «شود، ميزان كاربرد دشواژة  مشاهده مي 6و  5، 4هاي  كه در جدولطور همان
درصد از زنان اين دشواژه را بـراي مخاطـب    2/1تنها . در ميان زنان بيش از مردان است

. برند و ميزان كاربرد اين دشـواژه بـراي مخاطـب زن افـزايش يافتـه اسـت       كار مي مرد به
تري معتقدند كه اين دشواژه مربوط به جنس مخـالف   مردان نسبت به زنان به ميزان بيش
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هـاي زنـان    درستي در گـروه دشـواژه   گيريم كه اين دشواژه به ترتيب نتيجه مي بدين. است
  .قرار داده شده است

در ايـن گـروه بـه بررسـي      .هاي مورد استفاده در هر دو گروه زنان و مـردان  دشواژه
در گفتـار  ) احمـق  (= )θamθɪG( »سيق سام« و) گاو(=  )θəGɪr( »سيقر«كاربرد دو دشواژة 

  .ها پرداخته شده است آزمودني
تر از زنان اين دشواژه را در گفتـار   نشان داده شده، مردان بيش 7كه در جدول  طور همان
تـر از همـه ايـن دشـواژه را      بيش - 25در گروه مردان، افراد گروه سني . برند كار مي خود به

يابد و ايـن   سني، با افزايش سن، ميزان كاربرد آن كاهش مي هاي ند و در ديگر گروهگوي مي
در گروه مردان ميزان كاربرد اين دشواژه با افزايش سن رابطة معكوس دهد كه   امر نشان مي

تر از دو گـروه   كم 40 -  25تر از همه و گروه سني  بيش+ 41در گروه زنان، گروه سني . دارد
  .برند كار مي به سيق را در گفتار خود ديگر دشواژة سام

  گوينده سن يت وبه تفكيك جنس »سيق سام« ةدرصد كاربرد دشواژ .7جدول 
 مرد زن  جنسيت

  ميزان كاربرد
  سن

خيلي 
  زياد

  اصالً  كم  متوسط  زياد
خيلي 
  زياد

  اصالً  كم  متوسط  زياد

25 -  3/3  10  30  7/26  30  10  20  5/25  9/28  6/15  

25  - 40  2/3  8/7  6/25  7/26  7/36  4/4  3/13  7/26  7/36  9/18  

41+  0  9/8  1/31  4/44  6/15  5/5  9/8  7/26  7/36  2/22  

 ،اند كه برند نشان داده كار مي ها كه اين دشواژه را در گفتار خود به آن تعداد از آزمودني
درصد كـاربرد نـوع    8در جدول . اي دارد كننده در كاربرد آن، جنسيت مخاطب نقش تعيين

جـا   ها، در اين همانند ديگر دشواژه. مخاطب برحسب جنسيت و سن گويندگان آمده است
نكتـة  . باالترين درصد را به خود اختصاص داده اسـت ) هم زن و هم مرد(نيز گزينة هردو 

است كه هر دو گروه زنان و مردان ايـن دشـواژه را بـراي    جالب توجه در اين قسمت آن 
كه، در گروه زنـان،   طوري به. برند كار مي جنس خود به ميزان بسيار كمي به مخاطب غير هم

 4/1كـار نبـرده اسـت و تنهـا      ها اين دشواژه را براي مخاطب مرد بـه  كدام از آزمودني هيچ
  .اند كار برده درصد از مردان اين دشواژه را براي مخاطب زن به
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  گوينده سن يت وبه تفكيك جنس» سيق سام«درصد نوع مخاطب در كاربرد دشواژة  . 8جدول 
 مرد زن جنسيت

 نوع مخاطب
  سن

  هر دو  مرد  زن  هر دو  مرد  زن

25- 1/11  0  9/88  0  4/22  6/77  
25 - 40 3/5  0  7/94  4/1  2/19  4/79  

41+ 9/7  0  1/92  0  7/15  3/84  

برنـد داليـل عـدم     كار نمي هايي كه اين دشواژه را در گفتار خود به آزمودنيآن تعداد از 
هـاي زن و   كدام از آزمودني هيچ). 9جدول (اند  كاربرد اين دشواژه را به شرح زير بيان كرده

در گـروه زنـان، درصـد    . مرد معتقد نيستند كه اين دشواژه متعلق به جـنس مخـالف اسـت   
آن عنـوان  » نبـودن  مؤدبانـه «سـتفاده نكـردن از ايـن دشـواژه را     ها دليل ا باالتري از آزمودني

، دليـل عـدم   +41هـاي گـروه سـني     كه در گروه مردان، به غير از آزمودني حالي در. اند كرده
  .است  بوده» ام عادت نكرده«كاربرد آن، گزينة 

  گوينده سن يت وبه تفكيك جنس» سيق سام«درصد داليل عدم كاربرد دشواژة  .9جدول 
 مرد زن جنسيت

  داليل عدم كاربرد
  سن

عادت 
  ام نكرده

مربوط به جنس 
  مخالف است

مؤدبانه 
  نيست

عادت 
  ام نكرده

مربوط به جنس 
  مخالف است

مؤدبانه 
  نيست

25 -  2/22  0  8/77  1/57  0  9/42  
25  - 40  3/27  0  7/72  9/52  0  1/47  

41+  9/42  0  1/57  45  0  55  

شود، هرچنـد ميـزان كـاربرد دشـواژة      مشاهده مي 9و  8، 7هاي  كه در جدول طور همان
تر از زنان است، درصد كاربرد اين دشواژه بين دو گروه زنان و  سيق در ميان مردان بيش سام

هـاي زن و مـرد تـرجيح     هـر دو گـروه از آزمـودني   . ديگر نسبتاً نزديك است مردان به يك
هـاي   كدام از آزمودني هيچ. دكار ببرن جنس خود به دهند اين دشواژه را براي مخاطب هم مي

ترتيب، نتيجه  بدين. زن و مرد معتقد نيستند كه دشواژة كثافت مربوط به جنس مخالف است
هاي زنان و مردان قرار داده شده است و  درستي در گروه دشواژه گيريم كه اين دشواژه به مي

  .به گروه جنسيتي خاصي تعلق ندارد
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  ها براساس مشاهده تحليل داده
گر  مشاهده. كردند كه مخاطبشان زن بود تر زنان و مرداني ادا مي را بيش» حايا بي«  دشواژة. 1

  .كار برود مشاهده ننمود موردي را كه اين دشواژه براي مخاطب مرد به
  :نمونه
ساله كه در خيابان بـا   30زني حدوداً : مخاطب ساله؛ 22دختري : ؛ گويندهخيابان: مكان

  .خنديد د و ميز صداي بلند حرف مي
نسبت مساوي توسط زنـان و   تقريباً به» سيق سام«و » سيقر«رسد دو دشواژة  نظر مي به. 2

  .رود و جنسيت مخاطب نيز در اين مورد اهميت چنداني ندارد كار مي مردان به
  :نمونه
توانسـت   ساله كه نمي 40مردي حدوداً : مخاطب ؛ساله 55مردي : گوينده خيابان؛: مكان

  .رانندگي كندخوبي  به
گـروه سـني    انگويشورزن و نيز  انگويشوردر ميان » كثافت«رسد دشواژة  نظر مي  به. 3

  .رود كار مي تري به نسبت بيش به - 25
  :نمونه
سـاله كـه    16دختـري  : مخاطـب  ؛سـاله  30زنـي  : گوينده منزل يكي از دوستان؛: مكان

  .اجازه از وسايل او استفاده كرده است بي
ايـن  . تري دارند ها كاربرد كم نسبت ديگر دشواژه به» ديوث«و » مادر قاوا«دو دشواژة . 4

در مواردي كه ايـن دو دشـواژه را   . برند كار مي مرد به انگويشورها را در اكثر موارد  دشواژه
  .قصد مزاح و تقليد گفتار مردانه را داشته است گويشوركار برده،  زن به گويشور
  :نمونه
  .ساله 35مردي حدوداً : مخاطب ؛ساله 40مردي : گوينده ؛تاكسي: مكان

  
 گيري نتيجه

 .تر از زنان است ها در ميان گروه مردان بيش ميزان كاربرد اكثر دشواژه. 1
تـر و در   از همـه بـيش   - 25هاي گروه سني  ها در ميان آزمودني ميزان كاربرد دشواژه. 2

  .تتر اس از همه كم+ 41هاي گروه سني  ميان آزمودني
مـثالً،  . هايي مشاهده شـده اسـت   هاي مربوط به گروه زنان، تفاوت در كاربرد دشواژه. 3



 23   تهمينه شيخي

  1390سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،شناخت زبان

تر  رود ولي نوع مخاطب اين دشواژه را بيش كار مي تر توسط مردان به بيش» حايا بي«دشواژة 
رود  كـار مـي   تر توسط زنان بـه  بيش» كثافت«كه دشواژة  حالي دهند؛ در گروه زنان تشكيل مي

  .دهند خاطب اين دشواژه را اكثراً هر دو گروه زنان و مردان تشكيل ميولي نوع م
كـار   تر گـروه مـردان بـه    ، را بيش»مادرقاوا«و » ديوث«هاي گروه مردان، يعني  دشواژه. 4
را » مادرقـاوا «را گـروه مـردان و در دشـواژة    » ديوث«برند ولي نوع مخاطب در دشواژة  مي

 .دهند ميتشكيل ) زنان و مردان(گروه هردو 
هاي مرد  تر آزمودني ، را بيش»كثافت«و » سيقر «يعني دو دشواژة گروه زنان و مردان، . 5

  .دهند تشكيل مي) زنان و مردان(برند و نوع مخاطب هر دو را نيز گروه هردو  كار مي به
را ) 4/53(درصـد نسـبتاً بـااليي    » حايـا  بـي «تنها در دشـواژة  ) زنان(نوع مخاطب . 6

درصد بسيار پاييني ) زنان(ها نوع مخاطب  خود اختصاص داده است و در بقية دشواژه به
، دشـواژة  4/0: ، دشواژة مادرقـاوا 9/11: ، دشواژة كثافت1/4: دشواژة سيقر. (داشته است

دشواژه را براي مخاطب زن  ها اين از آزمودني كدام هيچ: و دشواژة ديوث 3/6: سيق سام
  .)برند كار نمي به

آن » نبـودن  مؤدبانـه «ها دليل عدم كاربرد آن دشواژه را  ها، آزمودني اكثر دشواژه در. 7
  .اند عنوان كرده

) Chi Square(هاي پژوهش از آزمون خي دو  فتن پاسخ براي پرسش منظور يا در پايان به
تـر از   دست آمده از آزمون خـي دو كوچـك   چون عدد به. استفاده گرديد SPSSافزار  در نرم

ها و متغير غيرزباني جنسيت ارتبـاط   توان گفت كه بين ميزان كاربرد دشواژه است، مي 01/0
  .معناداري وجود دارد

هـا نيـز، عـدد     هاي سني و ميزان كاربرد دشواژه عمل آمده بين گروه در آزمون خي دو به
هـا و   ميان ميزان كاربرد دشـواژه گيريم  پس نتيجه مي ؛است 01/0تر از  دست آمده كوچك به

  .زبان تركمني ارتباط معناداري وجود دارد انگويشورسن 
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