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  1389پاييز و زمستان  - 3شمارة ، )پژوهشي - علمي(هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد  مجلة زبانشناسي و گويش
  

  )دانشگاه تربيت مدرس دانشيار زبانشناسي(دكتر فردوس آقا گل زاده 

  )دانشگاه تربيت مدرس شناسياستاديار زبان( دكتر عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا

  )دانشگاه تربيت مدرس شناسيرشناس ارشد زبانكا( افتخار سادات هاشمي
  

  نقش برپايةهاي قالبي شده زبان فارسي  توصيف گفتار شناسايي و

  شناختي زبانعوامل جامعه  

  چكيده 

ـتور  1زبان قالبي شده ـاره   ، اصطالحي است كه در بعضي از مطالعات توصيفي و نظري دس در مـورد پ

ـاي     كه در داشتن ويژگ رود به كار مي 2هايي گفت ـاخت ه ـا ديگـر س ي هاي معمول نحوي و صرفي ب

ت را به ذهن متبادر اعمال مي شود استفاده از صورتي ثابت از كلما 3و آنگاه كه به كالماند  متفاوت زباني
ـيوه كتابخانـه اي و   . كار گرفته مي شوده بر آوردن مقصودي رايج بمي كند كه براي  روش تحقيق به ش

ـامد      ،در اين پژوهش. ميداني است د آوري داده ها به صورتروش گر ـالبي شـده كـه بس صد گفتار ق
دو پرسشنامه كه هر . مورد بررسي قرار مي گيرد، دارند فارسي زبانان اربردي بااليي در گفتگوي روزانهك

ـا   يك بـود در  حاوي پنجاه ساخت قالبي و پرسش هايي در مورد استفاده و يا عدم استفاده از ساخت ه
ـان از قبيـل    نفر فاردويست ميان  سي زبان كه در سه گروه آزمودني با مشخصه هاي جامعه شناسـي زب
با شناسايي و توصيف ساخت هاي قالبي شـده  . توزيع شد، جنس و ميزان تحصيالت قرار داشتند، سن

اصطالح و عبارات مقـدماتي  ، هاي قالبي شده در نوع و قالب ضرب المثل مشخص شده كه پاره گفت
ـتالف     مده از پرسشنامهآهاي به دست  با تحليل داده. شوند ميدر زبان فارسي ظاهر  ـابيم اخ ها در مـي ي

ـين    ها ساختآشكار و چشمگيري ميان ميزان فراواني كاربرد برخي از  ي قالبي شده مـورد بررسـي در ب
ـتالف   ، هاي سني گروه قابـل توجـه    ،جنسي و تحصيلي مشاهده مي شود و در مورد برخـي ديگـر اخ

  . ستني
 .جامعه شناسي، عبارت مقدماتي، اصطالح، ضرب المثل، گفتار هاي قالبي شده :ها واژهكليد

                                                           

1. Formulaic language 

2. Utterances 

3.discourse 
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  مقدمه  - 1

ست كـه غالبـا در شـرايط خـاص و محـدود      ا اي گفتار قالبي شده ساخت هاي فسيل شده 

شناخت صريح اين گونه ساخت ها و سـپس  . )187: 2003، كريستال(اجتماعي به كار مي روند

باط با بافت و موقعيت ارتباطي تاثيربسزايي در برقراري ارتباط موفـق  كاربرد مناسب آنها در ارت

، نخسـت : نـد ا فراگيران زبان دوم براي يادگيري اين گونه ساخت ها با دو مشـكل مواجـه  . دارد

و سپس كاربرد مناسـب آنهـا در ارتبـاط بـا بافـت و       ها ساختگونه  سريع اين .شناخت صحيح

در (ي زبـاني عمومـا در زبـان گفتـار     هـا  ساختن دسته از چرا كه ايست؛ موقعيت ارتباطي آنها

همين امر سبب بروز اختالالتي در برقراري ارتبـاط بـراي   ، كاربرد بيشتري دارند) ارتباط كالمي

تضـميني  ، ي زبـاني هـا  ساختديگر آنكه حتي آشنايي با اين دسته . فراگيران زبان دوم مي شود

ماننــد عوامــل ، كــه فاكتورهــاي ديگــري چــرا نيســت،بــراي كــاربرد صــحيح و مناســب آنهــا 

هاي تحليل گفتمان در انتخاب مناسب و كاربرد بـه جـاي آنهـا     شناسي زبان و يا شاخص جامعه

ي قـالبي شـده   هـا  ساختها داراي اين دسته از  زبان فارسي نيز مانند ساير زبان. نيز موثر هستند

سي زبـان از ضـرورت و اهميـت    است لذا شناخت و كاربرد مناسب آنها براي فراگيران غير فار

  :اين تحقيق به دنبال پاسخي براي پرسش هاي زير است. بسياري برخوردار است

  هاي قالبي شده كدامند؟  انواع پاره گفت  -1

 عوامل يا متغيرهاي تعيين كننده بر كاربرد آنها كدامند؟  -2

 :فرضيه هاي تحقيق نيز عبارتند از

اصـطالح و عبـارات مقـدماتي در زبـان     ، لمثلاين پاره گفت ها در نوع يا قالب ضرب ا  -1

 . فارسي ظاهر مي شوند

جنسيت و ميزان تحصيالت از عوامـل مـوثر در   ، سن عوامل جامعه شناسي زبان از قبيل  -2

  . هستندي قالبي شده در فارسي ها ساختگزينش و كاربرد 



  121                           زبان فارسي هاي قالبي شده توصيف گفتار شناسايي و                                   دومسال 

 

  يقسابقه و ضرورت تحق - 2

چند مقاله و يك فرهنگ كنايات به اين حـوزه  ي قالبي شده در زبان فارسي تنها ها در زمينه گفتار

 . فقط دو مقاله اين پديده را با عنوان زبان شناختي گفتار قالبي شده بررسـي كـرده انـد   و پرداخته اند 

تنهـا بـه    كـه  »ي نحوي قالبي شده در زبـان فارسـي  ها ساختبرخي «با عنوان ، ورتينكوفيكي مقاله 

. از ديـدگاه نحـو پرداختـه اسـت     قـالبي شـده و فقـط   ي هـا  ساختبررسي تعداد بسيار محدودي از 

ايـن مقالـه بيشـتر بـر     »گفتار قـالبي و كـاربرد خالقانـه آن   « با عنوان ،)1379(مقاله باغيني پورديگري 

. سخن كاوي و سخن نما ها تمركز كرده اسـت ، ي قالبي و سخنها ساخت مباحث نظري و تعاريف

هايي از سـاخت هـاي قـالبي نيـز آورده      گاني نمونهساير فرهنگ هاي لغات در ميان ساير مداخل واژ

همين امر ضرورت شناسايي و تعريف گفتار هاي قالبي زبان فارسي و همچنـين بررسـي   . شده است

   .داز پيش آشكار مي ساز اجتماعي بر كاربرد آنها را بيش تاثير عوامل

  روش گردآوري داده ها و انجام تحقيق - 3

و جهت جمع آوري داده ها از شيوه ميـداني  وصيفي است تحقيق از نوع اسنادي و تروش  

بخش كتابخانه اي آن اختصاص به بررسي آثار مرتبط انجام شده . شود اي استفاده مي و كتابخانه

شـده در فارسـي    يو بخش ميداني آن با تهيه دو نوع پرسشنامه حاوي سـاخت هـاي قـالب   دارد 

از شانزده نفر زن و شانزده نفر مرد بين سنين نفره متشكل  32ابتدا يك گروه . انجام خواهد شد

كارشناسـي ارشـد و بـاال تـر      ،كارشناسـي  ،ديـپلم  ،با تحصيالت زيـر ديـپلم   35-50و  20 -35

، انتخاب شدند و پس از توضيح مفهوم گفتار قالبي شده و ضرورت انجام تحقيق براي هر يـك 

بي شـده را كـه در گفتـار و    بيسـت گفتـار قـال    ،از آنها خواسته شد تا ظرف مـدت پـانزده روز  

هايي كه قبال تهيـه شـده و در اختيـار     تعامالت روزانه خود از آنها استفاده مي كنند بر روي فرم

موقعيـت  ، گفتار قالبي شده(ها داراي سه ستون  هر يك از اين فرم. آنها قرارگرفته بود ثبت كنند

از پايان فرصت داده شـده   پس. و بيست رديف بود) موقعيت كاربردي جديد ،كاربردي متداول

بـا   ،نزديك به پانصد گفتار قالبي شده در زبان فارسي جمع آوري شد كه پس از بررسي داده ها

صنوف خاص اجتماعي كه داراي كاربرد باال  ها و اصطالحات رايج در ميان حذف ضرب المثل
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، ه تكـراري ميان مردم در مكالمات روزمره نبودند و همچنين بعضي از اصـطالحات قـالبي شـد   

سپس از اين ميان صد سـاخت قـالبي شـده كـه     . عبارت قالبي شده انتخاب شدند 250مجموعا 

انتخـاب شـدند و در دو پرسشـنامه كـه هـر      ، نسبت به سايرين بيشـترين بسـامد را داشـته انـد    

پرسشنامه شامل هفت ستون كه شامل سواالت بودند و هر ستون خود شامل سه يـا چهـار زيـر    

و پنجاه رديف كه در هركدام يك ساخت ، اي احتمالي هر سوال را در برداشتستون كه پاسخه

عوامل خسـتگي   علت تنظيم دو پرسشنامه پرهيز از. تهيه و تنظيم شد ،قالبي شده ثبت شده بود

نفـر   100 –نفـر   200در مرحله بعد پرسشنامه ها ميـان  . و كم حوصلگي پرسش شوندگان بود

ديـپلم و   ،بـا تحصـيالت زيـر ديـپلم     35-50و  20 -35ه سني نفر مرد با دو محدود 100زن و 

كارشناسي ارشد و باال تر در ميان فارسي زباناني كه به زبان معيار فارسي سخن مي  ،كارشناسي

الزم به ذكر است كه توزيع پرسشنامه ها با هر يك از شاخصه هاي ذكرشده . توزيع شد، گويند

در . انجام شده اسـت  -عني هشت گروه بيست پنج نفرهي–نفر  25 در باال به طور كامال مساوي

وصـيفي، تجزيـه و   به شيوه آمار ت مرحله آخر با كمك يك مشاور آماري داده هاي پرسشنامه ها

سـاير  . در پايان مقاله آمده اسـت  گرديد كههاي نتايج به دست آمده ترسيم تحليل شد و نمودار

يي و بررسي عوامل اجتماعي مـوثر در كـاربرد   هاي ارائه شده در زمينه شناسا اطالعات و تحليل

  . به شيوه كتابخانه اي و جستجوي اينترنتي حاصل شده است ي قالبي شدهها ساخت

  تحليل داده ها  - 4

 ،گفتار قالبي مورد بررسي اين بخش داده هاي جمع آوري شده از زبان فارسي در حوزه در

بخش مي باشد كه هريك بـه بررسـي و   شامل دو زير  كهو تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت 

به منظور رعايت حجم مقالـه و  . آزمون يكي از فرضيه ها و پاسخ به سواالت تحقيق مي پردازد

پرهيز از تكرار و ارائه تحليل هاي بيشتر از آوردن فهرست صـد سـاخت قـالبي فارسـي مـورد      
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ت ايـن فهرسـت بـه    بررسي صرف نظر مي كنيم و خوانندگان گرامي را براي آگاهي از محتويـا 

  1. نمودارهاي موجود در اين مقاله ارجاع مي دهيم

  قالبي شده انواع پاره گفت هاي :4- 1

نخستين سوال اين تحقيق است كه در پاسخ بـه   "انواع پاره گفت هاي قالبي شده كدامند؟ "

اصـطالح و  ، اين پاره گفت ها در نوع يا قالب ضرب المثـل ": آن فرضيه زير مطرح شده است 

در تأييـد يـا رد ايـن فرضـيه نخسـت مـي        ". بارات مقدماتي در زبان فارسي ظاهر مي شوندع

را در فرهنگ هاي معتبر فارسـي  » عبارت مقدماتي«و » اصطالح» «ضرب المثل«بايست تعاريف 

  . و انگليسي جستجو كرد

فرهنـگ لغـات   و عبارت مقـدماتي در   "اصطالح، "ضرب المثل"با توجه به تعاريفي كه از 

و فرهنـگ  ) 2006(آكسـفورد ، )2003(و معين و فرهنگ هـاي انگليسـي وبسـتر   ارسي دهخدا ف

توان  مي، ارائه شد، )اصطالح(و ) ضرب المثل(براي ) 2003(آواشناسي و زبان شناسي كريستال 

جمله يا عبارتي معروف و شناخته شـده اسـت كـه حـاوي     » ضرب المثل«چنين جمع بندي كرد كه 

قطـره   "مانند ضرب المثل هاي فارسي چون؛ . ت و داراي پيشينه تاريخي استپند و پيام اخالقي اس

 حسني بـه مكتـب نمـي رفـت    "و "بار كج به منزل نمي رسد". "وانگهي دريا شود قطره جمع گردد

سـاخت و  ، يك گـروه از واژگـان كـه داراي دسـتور    ، »اصطالح« ..."وقتي مي رفت جمعه مي رفت

ماننـد  . وه از معناي تك تك واژگان آن قابل دريافت نمي باشدخاصي است و معناي گر ترتيب واژه

   ...و"دست شما درد نكنه ""دمت گرم"؛ "از خجالت آب شدن ":

چراكـه بـه   . در نظر گرفته شده است) Phatic(معادل واژه » سخن گشايي/ عبارت مقدماتي«

ارتبـاط در  نوعي هم از جنس تعارفات روزمره هستند و هم در مـواردي بـراي آغـاز سـخن و     

چقـدر  "، "!چقدر گرمـه "؛ "!چه خبر؟": مانند . موقعيت هاي مختلف ميان افراد بكار برده مي شوند

                                                           

بررسي ساخت "براي آگاهي از معناي متداول و جديد هريك از اين ساخت هاي مورد بررسي مي توانيد به  -1

پايان نامه كارشناسي ارشد زبان شناسي  "گرايي هليدي گفتارهاي قالبي شده زبان فارسي در چهارچوب نقش

  . مراجعه كنيد )1388(دانشگاه تربيت مدرس 
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در نتيجه اين گونه پاره گفت ها در زمره ضـرب المثـل و اصـطالح نيسـتند بـه همـين        ....و"شلوغه

ـ . بهره گرفته شده است "عبارات مقدماتي"خاطر در اين تحقيق از عبارت عام تر  د مـي تـوان   هرچن

به صراحت اذعان كرد كه مرز واضح و مشخصي ميان عبـارات مقـدماتي و اصـطالح وجـود نـدارد      

  . زيرا در بسياري از موارد اين دو با يكديگر همپوشي دارند

هـاي قـالبي شـده از     توان گفت كه پاره گفت با تمام تعاريف و توضيحاتي كه در باال ذكر شد مي

اصطالح و عبارت مقـدماتي  ، زيرا ضرب المثل ،ارت مقدماتي هستنداصطالح و عب، المثل نوع ضرب

ضـماير   هـا  ساختگرچه در بعضي از اين قبيل ، همه داراي ساخت دستوري منضبط و ثابتي هستند

  . نامند از همين رو آن ها را ساخت هاي قالبي شده مي. شخصي مناسب با مخاطب قابل تغيير است

  ي قالبي شدهها ساختجنس و تحصيالت در كاربرد ، سن: ان تأثير عوامل جامعه شناسي زب 4- 2

     سن 4- 2- 1

. عامـل سـن اسـت    ،نخستين عامل مؤثر بر گزينش ساخت هاي قالبي مطرح شده در اين تحقيق

بدين منظور پرسش شونده ها به دو گروه سني بيست تا سي و پنج سال و سي و پنج تا پنجـاه سـال   

  . تقسيــم شدند
  

  
 ي قالبي شده بر اساس سن پرسش شوندگانها ساختمقايسه كاربرد  )4- 1(نمودار 
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با بررسي و تحليل پاسخ هاي داده شده به سؤاالت پرسش نامه ها تفاوت و اختالف بارزي 

اما برخي از ساخت هاي قالبي شده متـاثر از  ، ميان ميزان كاربرد اين دو گروه سني مشاهده نشد

چيـزي يـا   «، »طرف پايه است« پنج ساخت قالبي شده اننداين عامل جامعه شناختي مي باشند م

همان طـور كـه در   » گير سه پيچ دادن«، »طرف خر خونه«، »خالي بستن«، »حادثه اي توپ بودن

امتياز بـين دو گـروه سـني وجـود      40تا  49مشاهده مي شود اختالف كاربرد از ) 4-1(نمودار 

برخي از آن ها در ميـان  . نمودار نشان مي دهددارد كه اين ميزان اختالف بيشترين نوسان را در 

  . گروه سني جوان تر كاربرد بيشتري دارد و برخي ديگر در ميان گروه سني دوم

ساخت قالبي شده اي است كه بيشـترين اخـتالف امتيـاز را در دو گـروه     » طرف پايه است«

پايه بـودن اسـتعاره   . دسني دارد و بيشترين كاربرد را در ميان افراد بيست تا سي و پنج سال دار

» ميز«درست همانگونه كه پايه هر چيز مانند ، از ستون و ركن اصلي براي هركار يا حالتي است

كه از لحـاظ معنـايي ترجمـه    » توپ بودن«عبارت . ركن اصلي براي سطح فلزي يا چوبي است

در ، مه بـودن اول ه«به معني  ،Be at the top of the list اي لفظ به لفظ از اصطالح انگليسي

مـي باشـد   ) تاپ( /tςp/به جاي تلفظ بومي آن به صورت  top مي باشد كه واژه» 1صدر بودن

در زبان فارسي  /tup/به صورت خوانشي بر اساس امالي كلمه براي فارسي زبانان به صورت 

دروغ گفتن و استفاده از بستن و منعقد كردن «كه به معناي » خالي بستن«عبارت . در آمده است

. نيـز آمـده اسـت   ) 480:82، انوري(در فرهنگ كنايات سخن » كالم بدون محتوا و صحت است

در حاليكه در ساير فرهنگ ها و مجموعه عبارات و اصطالحات عاميانـه ماننـد فرهنـگ لغـات     

و فرهنگ جامع ضرب المثـل  ) 1378(فرهنگ فارسي عاميانه نجفي ، )1341(جمال زاده  عاميانه

به آن اشاره اي نشده است و همين امر دليلي بر جديد بـودن  )1283(ن هاي فارسي بهمن دهگا

اين عبارات و به طبع استفاده زياد آن در گروه سني جوان تر يعني بيست تا سي و پنج سـال را  

  . به همراه دارد

                                                           

  )1797:1381( انتخابي،  - سامعي - حق شناس -فارسي -انگليسي - فرهنگ معاصر هزاره  -1
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حيواني است كه آن را به عربي حمـار اهلـي   «در فرهنگ فارسي دهخدا به معني » خر« واژه

خـر  «، »خـر خـون  «نگ معين اين واژه كه در عبارات قالبي شده بسياري مانند و در فره» گويند

در حقيقـت بـراي بـر قـراري اصـل      . به كار رفتـه اسـت   ...و» خرش ميره«، »خر پول«، »حمالي

معني اضافي اما بيان نشده اي كه بايستي مفـروض   -1همكاري در گفتگو از تضمن مكالمه اي 

نه تنها داراي معنـاي  » خر« ه شده است و به اين معني كه واژهاستفاد -)58:1381، توانگر(گردد 

را نيز تـداعي  » ناداني و حماقت«به معناي » خر« است بلكه بار معنايي منفي واژه» بسيار و زياد«

در بين گروه سـني بيسـت تـا سـي و پـنج سـال       » طرف خر خونه«عبارت قالبي شده . مي كند

دليل بـر  » كسي كه بسيار درس مي خواند«ني اين اصطالح كاربرد بااليي دارد كه با توجه به مع

تقارن سني اين گروه با سن تحصيل است و كاربرد باالي آن در گفتگـوي روزانـه گـروه سـني     

  . پايين تر توجيه پذير است

در فرهنگ كنايات سخن بـا  » اصرار بسيار كردن«به معناي » گير سه پيچ دادن«عبارت قالبي 

وجـود  » گيـر دادن « قالبي شده) 1378(در فرهنگ فارسي عاميانه نجفي  .همين معنا وجود دارد

ديده مـي  » مشكل«به معناي » گير« تنها واژه) 1341(دارد اما در فرهنگ لغات عاميانه جمال زاده

اين امر خود دليلي بر جديد الخلق بودن اين عبارت است در نتيجـه كـاربرد آن در ميـان    . شود

  . ير استگروه سني جوانتر توجيه پذ

  جنسيت  2-6-4 

 محـدود جنسيت به صفات فيزيكي كه بر حسب آن مردان و زنان با يكديگر تفاوت دارنـد  

، پيـتن (. مربـوط مـي شـود    نيـز  بلكه به ويژگي هاي اجتماعي رفتار مردانه و زنانـه ، نمي گردد

به اين ترتيب تفاوت بين دو جنسيت تفاوتي است كـه در جريـان آمـوزش و تربيـت      )4:1989

توجـه بـر    3 ،مانند جنس دسـتوري  2جنسيت. فرهنگي دارد و نه بيولوژيكي ايجاد شده و ريشه

، كـامرون (اين امر دارد كه ما با يك پديده فرهنگي سر و كار داريم تا يك پديده صـرفاً طبيعـي   

                                                           

1. Conversational implicative  
2. Sexuality 

3. Gender  
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 جنسيت از تاثيرگذارترين عوامل اجتمـاعي بـر كـاربرد   . )1:2001، پترسون، دگودار؛ 1 :2004، كوليك

  . )27:2002، ويترال(و تعبير زباني شناخته شده است 

در هر فرهنگي تفاوت هايي ميان شيوه بيان و بايد و نبايد هاي كالمي بين زن و مـرد و يـا آنكـه    

كتاب هـاي بسـياري در مـورد    . ار استزيرا زبان شكلي از رفت، چگونه بايد صحبت كنند وجود دارد

شـايد بهتـر باشـد    . معيارها و برچسب هاي مناسب رفتاري براي زنان و مردان نگاشـته شـده اسـت   

چراكـه رفتـار   ، نوشـته شـده اسـت   ) جنس مؤنث( بگوييم كه بيشتر اين كتاب ها در مورد رفتار زنان

  . صيه و يا توجه خاص نداردجنس مذكر از گذشته به عنوان هنجار شناخته شده و نيازي به تو

  . اين تحقيق است دومين عامل مؤثر در گزينش و كاربرد گفتارهاي قالبي شده در فرضيه ،جنسيت

    

  

  ي قالبي شده بر اساس جنسيت پرسش شوندگانها ساختمقايسه كاربرد ) 4- 2(نمودار 
  

ميان زنـان و   تفاوت ها و اختالفات معناداري كه در گزينش و كاربرد ساخت هاي قالبي در

مردان وجود دارد را مي توان در پنج ساخت زير كه بيشترين اختالف را نشان مي دهنـد مـورد   

  . بررسي قرار داد
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بيشـترين   در مـردان  154در ميـان زنـان و    69با امتياز به كـارگيري  » مخلصتم«گفتار قالبي 

ن بـاالترين تفـاوت   پـس از آ . تفاوت در به كارگيري و استفاده در ميـان زنـان و مـردان اسـت    

  . نوكرتم به خود اختصاص داده اند/كاربري ميان زنان و مردان را ساخت هاي قالبي چاكرتم

نهي  2زنان را از كاربرد اصطالحات عاميانه و كوچه بازاري 1»آداب معاشرت«در كتاب هاي 

ت مردهـا از اصـطالحا  «: آمـده اسـت  ) 1975( 3فرهنگ عاميانـه آمريكـايي   كتاب در. مي كردند

و تأكيـد مـي كنـد كـه     » مؤدبانـه و معيـار نيسـتند    كـه عوامانه و كوچه بازاري استفاده مي كنند 

بيشترين كلمات و اصطالحات عوامانه براي مردان است و توسط آن ها خلق مي شـود و دليـل   

مردان تمايلي براي سخن گفتن مانند زنان و استفاده از « :خلق آن ها را نيز چنين عنوان مي كند

  .)92:  2001، گودارد( »ان و اصطالحات ضعيف ندارندواژگ

در تأييد اين مدعا شاهد آن هستيم كه گروه مردان با تحصيالت كارشناسي و باالتر كمتـر از  

استفاده مي كنند و اين » نوكرتم/چاكرتم«مردان با سطح سواد ديپلم و زير ديپلم از عبارت قالبي 

كالمـي بـا توجـه بـه ميـزان و سـطح سـواد و        همان وجود قيود و شـرط هـاي رعايـت آداب    

  . حصيالت افراد اعم از زن يا مرد استت

امتياز در ميان زنان بسامد  36بند قالبي شده اي است كه با اختالف » بكش و خوشگلم كن«

يكـي از تكنيـك هـاي دسـتوري كـه در      )  67-70: 1989(از نظـر پينـتن   . كاربردي بااليي دارد

بـراي مثـال در زبـان    . جنسيت به كار مي رود استفاده از صـفات اسـت  ها براي نشان دادن  زبان

بيشتر براي زنان مورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد و در      »pretty« ،»charming«انگليسي صفات 

اين سـخن در مـورد   . براي مردان به كار برده مي شود» strong« ،»tough«مقابل صفاتي چون 

. بيشتر براي زنان به كار مـي رود » خوشگل«و » زيبا«صفاتي چون . زبان فارسي نيز صادق است

دليلي براي گستردگي دامنـه كـاربرد   » بكش و خوشگلم كن«وجود اين صفت در ساخت قالبي 

هرچند به اين نكته نيز توجه داريم كه بند مـورد بررسـي يـك    . آن و گفتگو در ميان زنان است

                                                           

1. Etiquette  

2. slang 

3. American slang dictionary  
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ترتيـب نحـوي و معنـايي ثابـت و     بند قالبي شده است و ويژگي اين گونه سـاخت هـا وجـود    

در ميـان   36سوم با اخـتالف امتيـاز    منضبط است و شايد همين امر سبب شده است كه در رده

  . گفتارهاي قالبي با بيشتريت تفاوت به كار گيري ميان زنان و مردان قرار بگيرد

بعـد   26و 31با اختالف امتيـاز  ، »امروز از دنده چپ بلند شده اي«، »چشمتون روز بد نبينه«

علـت بـاال بـودن بسـامد     . ي قالبي باال در مقايسه ميان زنان و مردان قرار مي گيرندها ساختاز 

كاربردي اين گفتارهاي قالبي شده درميان زنان را بايـد در تئـوري اصـلي قطبـي كـردن نظريـه       

 رويكرد قدرت است كـه ، اولي :اين نظريه متأثر از دو رويكرد است. جنس و زبان جستجو كرد

زبان زنان را پيامد جايگاه كم قدرت آن ها در مقايسه با مردان در جامعـه مـي داننـد و دومـين     

فرهنگي است كه گفتار زن و مرد را تنظيم و تعادلي براي مجموعه اي از ارزش هـاي  ، رويكرد

معتقـد اسـت كـه زنـان بـه گونـه اي       ) 47: 1973،ليكاف ؛55:2002، ويترال(. فرهنگي مي داند

تسـليم و  ، احتـرام ، ي شوند كه از مختصه هاي زبان شـناختي كـه متضـمن احتمـال    اجتماعي م

 .زيرا زنـان جايگـاه اجتمـاعي ضـعيف و حاشـيه اي دارنـد      . استفاده كنند، ضعف قدرتي است

درنتيجه شيوه اي كه انتظـار مـي رود زنـان صـحبت كننـد انعكـاس مسـتقيمي از جايگـاه دوم         

  . زن در جامعه باشد) وابسته(

امروز رفتـار خـوب و   "به معناي » !امروز از دنده چپ بلند شده اي؟«ه از گفتار قالبي استفاد

اگر به صورت مستقيم و صريح بيان شوند داراي معناي تند و معترضـانه مـي   ، "معقولي نداري

سلبي مشارك در گفتگـو و   قالبي تالش در حفظ وجهه استفاده از اين ساخت باشد و گوينده با

  . منظور و مفهوم مورد نظر خود به منظور رعايت احترام در گفتگو را دارد بيان غير مستقيم

كـاربردي   در مجموع مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه اگرچـه تفـاوت هـايي در گسـتره    

اما اين اخـتالف و تفـاوت   ، بعضي از صد گفتار قالبي شده مورد بررسي اين تحقيق وجود دارد

  . )4-2(رآن چنان مشهود و بارز نيست نمودا
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  تحصيالت  6-4- 3

ميزان تحصـيالت  ، مؤثر در گزينش و كاربرد گفتارهاي قالبي شده آخرين عامل معرفي شده

كارشناسـي و بـاالتر   ، پرسش شونده ها به دو گروه تحصيلي زير ديپلم و ديپلم. افراد بوده است

  . ه گرديده استارائ رو نتايج داده ها در نمودار ذي تقسيم شدند و مورد پرسش قرار گرفتند

  

  
 ي قالبي شده بر اساس ميزان تحصيالت پرسش شوندگانها ساختمقايسه كاربرد ) 4- 3(نمودار 

 

كارگيري اين دو گروه ه كه ميزان ب) 4-3(هرچند تفاوت و اختالف مشاهده شده در نمودار 

 نـاچيز و انـدك   در بسياري از ايـن سـاخت هـا    ،را از ساخت هاي مورد بررسي نشان مي دهد

امتيـازي وجـود دارد كـه قابـل      38تـا   21اما مواردي نيز مشاهده مي شود كه اخـتالف   ،هستند

بـا  » طـرف آنـتن اسـت   «بيشترين اختالف امتياز را در گفتار قالبي شـده  . بررسي و تحليل است

در گروه تحصيلي كارشناسـي و   102در گروه تحصيلي ديپلم و كمتر و امتياز  64امتياز استفاده 

اين عبارت كه يك سـاخت اسـتعاري از   . مشاهده كرد) 4-3(مي توان در نمودار  ت كهباالتراس

سيگنال هاست و بست و جانشـيني معنـايي آن بـراي     به معناي گيرنده و فرستنده» آنتن«مفهوم 

مـي   -خبرچين-انسان به معناي كسي كه اخبار و اطالعات را دريافت و تكثير و منتشر مي كند
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اي آن چنان ساخت معنايي است كه غالب به كارگيرندگان آن مي بايسـت  اين عبارت دار. باشد

مطلع باشند كه اين آگاهي غالباً در افرادي بـا  » آنتن«با مفهوم و نوع كار و استفاده ابزاري به نام 

بيشـتر از آن در گـروه    در نتيجـه اسـتفاده  ، سطوح تحصيلي باالتر از ديـپلم حاصـل مـي شـود    

زيرا ميزان تحصـيالت بـا ميـزان نـوگرايي فـرد      . تر قابل توجيه استتحصيلي كارشناسي و باال

، اختراعــات، كشـفيات ، فـرد را در ارتبــاط بـا جهـان جديـد     ،افـزايش تحصـيالت  . رابطـه دارد 

) 3:1386، روزي بيگـدلي (. اخبار و اطالعات و نگرش هاي جديـد قـرار مـي دهـد    ، ها نوآوري

ت در موقعيت هاي دوستانه بيشتر اسـتفاده مـي   شايان ذكر است كه اين گروه افراد از اين ساخ

  . كنند

رتبه دوم در اختالف كاربردي در ميان افراد با تحصيالت كارشناسي و بـاالتر و  » جيغ بودن«

اين عبارت اسمي كه يك مفهوم اسـتعاري  . به ويژه در ميان زنان با همين تحصيالت را داراست

كه معموالً به دليل زير بـودن فيزيـك   » ز ته حنجرهصداي زير و بلند ا«به معناي ، »جيغ« از واژه

اسـت و بـه   ، صوت براي زنان به كار مي رود و رسايي باالتر و بيشتري دارد به كـار مـي برنـد   

تـو  «، »فـاز دادن «عبارات قالبي شده . است» بيش از حد بارز بودن و نمايان بودن چيزي«معناي 

در ميان افراد با تحصيالت ديپلم  28امتياز از جمله ساخت هايي است كه با اختالف » رگ زدن

و كمتر در مقايسه با افراد با تحصيالت كارشناسي و باالتر رتبه سوم و چهارم اختالف ميان اين 

همانطور كه از معناي آن ها بر مي آيد واضع اين سـاخت هـا را   . دو گروه تحصيلي را داراست

القاء و بخشـيدن  «به معني » فاز دادن«. ياد آور دانستبايد افراد مبتال به اعتياد به يكي از مواد اعت

به عمل تزريق اطالق مي شود و بـه صـورت قـالبي شـده بـه      » تو رگ زدن«و » احساس خوب

است واز آنجا كه اين قشر از جامعه داراي شأن و مرتبه باالي اجتماعي نيستند » خوردن«معناي 

يلكرده و داراي شأن مناسب و قابل مالحظه كاربرد عبارت مرسوم آن ها نيز در ميان افراد تحص

  . اجتماعي بسيار كمتر از گروه افراد با تحصيالت كمتر است

از ديگر عبارات قالبي شده پر بسامد در ميان گروه افراد با تحصيالت ديپلم وكمتر مي تـوان  

 24 اشاره كرد كه به ترتيب داراي اخـتالف امتيـاز  » طرف شاسي بلنده«و » طرف پالس شده«به 

، شايان ذكر است كه از ميان كاربردهاي ايـن دو سـاخت  . در مقايسه با گروه ديگر هستند 21و 
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طـرف شاسـي   «عبارت قالبي شده . زنان به نسبت مردان كمتر از اين دو ساخت بهره مي گيرند

. كه براي اتومبيل بـه كـار مـي رود بـه انسـان اسـت      » شاسي بلند«بسط معنايي اصطالح » بلنده

و در مورد اتومبيـل  »بدنه اصلي اتومبيل كه ساير اجزا روي آن نصب مي شوند«معناي شاسي به 

. بسط معنايي اين مفهوم براي انسـان اسـت  » طرف شاسي بلنده«به كار مي رود و ساخت قالبي 

اين عبارت بيشتر در ميان گروه تحصيلي ديپلم وكمتر به كار مي رود و جالبتر آن كـه در ميـان   

زنان كاربرد داردكه در وصف جنس زن و البته در موقعيت هاي دوستانه به كـار  مردان بيشتر از 

   .مي برند

  گيري يجه نت - 5

، در نوع يا قالب ضرب المثـل  هاي قالبي شده را نتايج حاصل از اين تحقيق انواع پاره گفت

ـ . مـي دانـد  ، اصطالح و عبارات مقدماتي كه در زبان فارسي ظاهر مي شوند نظـر مـي رسـد    ه ب

ي قالبي شـده حكـم كلـي    ها ساختتوان درباره تاثير عوامل جامعه شناسي زبان در كاربرد  مين

كه در كاربرد برخي از آنها عوامل سه گانـه   كرد هايي تقسيم بلكه بايد آنها را به زير گروه ،نمود

تـوپ   "عبـارات قـالبي شـده    كـاربرد بـاالي   ماننـد  ؛جنس و تحصيالت تاثير زيادي دارند، سن

، بين مرداندر  "نوكرتم"، "چاكرتم"، سال 20-35 گروه سنيبين  در "طرف پايه اس " ،"بودن

و ، در بين افراد با تحصيالت كمتر "فاز دادن"و  در بين گروه با تحصيالت باالتر "آنتن بودن "

، هر دو گروه سنيدر  "به روي چشم"، "شاخ در آوردن "تاثيري ندارند مانند در برخي از آنها 

طرف " ،"روده درازي كردن"در بين مردان و زنان و  "چشمتون روشن"، "ب زمينيهطرف سي"

ماننـد   ؛و در برخي ديگـر تـا حـدودي تـاثير دارنـد     ، در بين دو گروه تحصيلي "تنش مي خاره

 ،"طرف خر پولـه  "، در دو گروه سني "حرفت بو داره" ،"شانه خالي كردن "عبارات مقدماتي 

در دو گروه  "جار زدن " ،"به شكم صابون زدن"ن مردان و زنان و در ميا "گير سه پيچ دادن "

  . تحصيلي مورد بررسي است
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