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دکان کو : مطالعه موردیدر گفتمان روایی نماهاگفتمان جنسیتی در استفاده از هایتفاوت

 1تهرانی یازده ساله زبانفارسی
 

 ایران(  گانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،)دانشجوی دکتری زبانشناسی هم 1الهه طاهری قلعه نو

 (، نویسنده مسئولایران )استاد زبانشناسی همگانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، 2محمد دبیرمقدم
 

 141-172صص: 

 

 چکیده

 توستت رفته   ار های بهنماگفتمانهدف این پژوهش آن استتک  ه دریابد انواو و بستتامد 

 نماهاگفتمان .چیسکبافک روایی زبان در زبانه فارسیستاهه ت  هیازد  ود ان پستر و دختر

 یاهمه یا بخشتتی از مانای وا گانی  ،شتتدگیهستتتند  ه در فرایند دستتتوری یعناصتتر وا 

 نند. این اند و در سطح گفتمان ایفای نقش میهای دستتوری خود را از دستک دادهویژگی

های این آزمودنی .استتکه ان انجام شتتد ودای  لمه 11021 پژوهش بر روی پیکره روایی

شهر تهران  3از منطقه   ه بودند زبان تهرانیفارسی یازده ساهه پسر 02و دختر  13پژوهش 

چند  نشان داد  ه هر آزمون فیشتر نتایج. ندمند انتخاب شتدبه شتیوه ییرتاتادفی و هدف

این تفاوت ر بردند اما نما را به  اگفتمان 914و دختران  نماگفتمان 943در مجموو  پستتران

ا نماهمانادار بود و در خاوص سایر گفتمان« خب»نمای عملکرد تنها در خاوص گفتمان

به  تری نستتتوکنما از انواو متنووفتماننوو گ 02مانتادار نوود. همننین دختران بتا  اربرد 

 «و»و  «بادش»، «باد» نماینما بهره بردند. ستتته گفتماننوو گفتمان 02پستتتران با  اربرد 

بر رد.   توان با اصل تاویرگونگی تویین. این موضوو را میرا داشتند یزان  اربردباهاترین م

 ،رواساس این اصل تواهی عناصر جمله منطوق با تواهی رخدادهای جهان خارج اسک. از این

                                                           
 رمقدمید تر محمد دب یاستاد محترم، جناب آقا یینو به راهنماقلاه یاههه طاهر ید تر نامهانیمقاهه برگرفته از پا نیا ". 1
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نمای فوق  ه بیانگر تواهی رخدادهای داستان بودند از سوی  ود ان این  اربرد سته گفتمان

 .ژوهش بیشتر بودپ
 زبانارسی ودک فپیوستگی گفتمان، گفتمان روایی، ، ، جنسیکنماگفتمان :های کلیدیواژه

 مقدمه -1

و  1)توماستتلوهای پیرامون خود هستتتند های انستتانن از آیاز توهد در مارض دیدگاه ود ا

.  نندرا توهید می ی خودهاوا ه اوهین ود ان باد از ی  ساهگی  ماموهاً (.101: 0222همکاران، 

 دانندوا ه می 122تا  122وا ه و در دو ستتتاهگی ددود  42متاهگی ددود  11در  ایلتب آنهتا

گویی در بافک تااملی دو ساهگی توانایی شر ک در قاهستن   ود ان از (.12: 0223، 0) لارک

ار ساهگی (. ددود چه1331، 4؛ اسپری و اسپری1312، 9با بزرگساهان آشنای خود را دارند )برنر

رند و از آومی تا پنج ساهگی  ود ان اطلاعات  افی را برای فهم داستان خارج از بافک به دسک

در همین سن . ( 0229، 2 نند )بلیاوسکیضتمایر مناستب به عنوان شتنونده داستتان استفاده می

که ا اینت تاتاویر آن را توصتتین  نندگویی از ی   تاب ماتور تنها قادرند  ود ان برای قاته

(. بین 1334، 1بخواهند آن را به صورت ی  قاه و ی   ل منسجم بیان  نند )برمن و اسلوبین

ند توانستتاهگی،  ود ان توانایی بیان داستتتان را به عنوان ی   ل منستتجم، دارند و می 12تا  4

 ابو آیاز و پایان روشتن را به  ار بورند، هرچند این میزان قابل مقایسه  1نمازمان مناستب، وجه

تری نسوک های طوهانیتر همننین داستان(.  ود ان بزرگ0229بزرگستاهان نیسک )بلیاوسکی، 

(. رشتتتد گفتمان روایی  ودک تا 1334 نند )برمن و استتتلوبین، تر بیان میبه  ود ان  وچ 

های گوناگون داستتتان مانند  اربرد زمان و ددودی با یادگیری ابزارهای زبانی برای انتقال جنوه

ویژه توانایی داشتتتن  های رشتتد شتتناختی به(. ستتایر جنوه1332، 1ن مرتو  استتک )هیکمنمکا

ها برای بیان ی  گفتمان روایی نیز بر چنتدین دیتدگتاه و انتخاب مناستتتب یکی از آن دیدگاه

                                                           
1. Tomasello, M. 

2. Clark. E. V. 

3. Bruner, J. S.  

4. Sperry, L. L., & Sperry, D. E. 

5. Beliavsky, N. 

6. Berman, R.A. & Slobin, D. I. 

7. aspect markings 

8. Hickmann, M. 
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 مناسب ی(. آگاهی از دیدگاه0229، 1)بمورگ و مویسیناکتوانایی روایی  ود ان اثرگذار استک 

با  این امر  ه  ودک اسک 0ذهن ای مرتو  با رشد عملکردملادظهبه طور قابل برای بیان داستان

به (.0224، 9 ه) لینکنکک و بی ارتواطی تنگاتنگ داردگویی توانایی ستتازماندهی خوب داستتتان

 هب . برخی از پژوهشگرانبندند ود ان هر ی  راهوردهای ویژه خود را به  ار میرستد نظر می

اند و برخی دیگر خیلی قائل به اشتتاره  ردهر به  ارگیری این راهوردها د های جنستتیتیتفاوت

 ها نیستند. در ادامه برخی از این نظرات را مرور خواهیم  رد.این تفاوت

 رند،گیمی نظر در فرد ذاتی هایویژگی عنوان به را جنسیتی هایتفاوت ایلب شتناساننروا

 از را بخشی جنسیتی هایتفاوت بسیاری از آنها. 4بافتی یا و اجتماعی موضتوو ی  عنوان به نه

رفتار  بر اجتماعی نیروهای  ه باورند این نیز بر دیگران. گیرندنظر می بشتتر در  نتیکی ستتاختار

 .(0413: 0223، 2اسکلرا) گذارندتأثیر می جنسیک مناسب رفتار بروز جهک در مردم

 .اسکهدر  اربرد زبان انجام شد ود ان  جنسیتی هایدر باب تفاوت های محدودیپژوهش

طور بتته (0223( و استتتکلرا )1333) 1تریتب ریتزیس و اروین این میتتان تنهتتا دو پژوهش در

در ادامه به آنها و ها پرداختند. 1نماگفتمان استفاده ازهای جنسیتی در تفاوت مشخص به بررسی

بان اشتتتاره داشتتتتند هتا  ته بته تفاوت جنستتتیتی  ود ان در  اربرد زبرخی دیگر از پژوهش

 سو  زبان پسران دبستانی،پیش  ود ان مورد در خود تحقیق در( 1332) 1شتلدون پردازیم.می

  ه وی دریافک.  رد توصین 3متمر ز خود و مستقل ،خامانه یسوک عنوان به را اختلافات در

 بیشتر انرپسدر پژوهش وی  .فکر گروه بودند بهاز پسران  بیشتتر و بودند تربخشیاری دختران

 ریتزیس و اروین تریپ   ردند.شتتد قطم می انجاماین  ار   ه چگونه ستتوال روایک را با این

 1تا  4زبان را در تاامل با  ود ان همسال انگلیسی نماهاگفتمانپژوهش خود رشتد ( در 1333)

 جفک را در ها  ود انآن های مختلن مورد مطاهاه و بررستتتی قرار دادند.ستتتاهته در بتافک

 : ردند مختلن مشتتاهده بافک دو ها را درآن تاامل و دادند های دوستتتان صتتمیمی قرارروهگ

                                                           
1. Bamberg, M. & Moissinac, L. 

2. Theory Of Mind 

3. Kleinknecht, E. & Beike, D. R. 

4. contextual 

5. Escalera, E. A. 

6. Kyratzis, A. & Ervin-Tripp, S. 

7. discourse marker 

8. Sheldon, A. 

9. self-focused 
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 ختلنم هایگرفتند  ه بافک ها نتیجهآنبازگویی داستتتان.  و بازی، استتواب ی  با بازیخاهه

  ارگیریبه همننین نتایج نشتتتان داد  ه . شتتتودها مینماگفتمان متفاوت  ارگیریموجب به

رد بافک مو در دو گروه سنی در از ستوی دختران و پسران متفاوت بود و  ود ان اهانمگفتمان

 .  ی به  ار بردندمتفاوتنماهای گفتمانعلاقه خود 

 فراگیر ابتدایی مدرستته  ود انمیان  در جنستتیکجدایی  چه گرا داد نشتتان (0133) 1هنروث

 تاامل یکدیگر باها برخی دوزه در دختران و پسران  ه دارد وجود هاییجایگاه هنوز اامّ اسک،

 ار اجتماعی فضتتاهای تواندمی بافک. د نمی فراهم را یکستتان رفتارزمینه  ه همین امر دارند 

 وی .تااملیآهنگین  هایبازی مانند  ند، فراهم هر دو جنس اجتماعی هایفااهیک اجرای برای

 خود در مقابل طرف انعنو به با دختران و پستتران ایلب  ود ان  ه  رد مشتتاهدههمننین 

 این . دراستتکهشتتد ستتازماندهی جنستتیک به صتتورت دوگانه آن در هایی تاامل دارند  هبافک

جتماعی ا یهانقش برای هایینشانه  ه هاییبافک در. شودمی برجسته بستیار جنستیک ها،بافک

 دحدومخود  جنسیکِ مناستبِ بازی ستناریوهای به نیز  ود ان دارد، مربوط به جنستیک وجود

 مانند ،باشد اهمیک م اسک ممکن یکجنس  ه دندار وجود هاییبافک دال این با. شتد خواهند

 اررفت زمان، این در. زنندمیدوند و جیغ می، ندزنمیدلقه  آنها  ه زمانی دتی یا ،بازیزمین شن

 گویگفت اهگوهای تفسیر هنگام دهیل، همین به. اسک هبه یکدیگر شتوی بستیار دختران و پستران

 .(0412: 0223)به نقل از اسکلرا،  بگیریم نظر در را بافک باید پسران، و دختران

ی وه نوود، مهم یکجنس( بازی طناب) خاص بافک ی  در  ه اسک ( ماتقد0221) 0گودوین

 دیگران به و  ندمی استتتفاده مستتتقیم گفتار از  ستتی چه  نیم بینیپیش مهارت آنها مهم بود تا

 و انپستتر دو هر ،جملات امری از استتتفاده دروی دریافک  ه . دنده انجام دبای  ار چه بگوید

 به ممستتتقی طور بهباشتتند  داشتتته بیشتتتری مهارت خود هایفااهیک در  ه صتتورتی در دختران

 دختران  ه شدند متوجه( 0221) 9و گو  ریتزیس. دهند انجام باید  ار چه  ه گویندمی دیگران

 دختران. بودند مطیم  املاً پسران و قاطم و از خود مطمئن  املاً هابحث در چینی 4زبان رینمند

   .بودند مطمئن قاطم و از خود 2مشار تی یادگیری بافک در نیز هاتین

                                                           
1. Thorne, B. 

2. Goodwin, M. H. 

3. Guo, J. 

4. Mandarin-speaking 

5. cooperative learning contexts 
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های جنستتتیتی در  اربرد به بررستتتی نقش بافک و تفاوتدر پژوهشتتتی  (0223استتتکلرا )

گفتگوی طویای با همستتاهان  ستتاهه را در 2-9 ودک  91پردازد. وی های   ود ان مینماگفتمان

دارد  ه ارتواط مهمی میان می دهد. وی اذعانمی خود در طول زمان ناهار مورد مشتتتاهده قرار

دارد. نتایج مطاهاه  وجود هانماگفتمانجنستتتیک و بافک گفتگو و همننین میان بافک گفتگو و 

از  و برخی نددگزیبرمیرا  هانماگفتمانداد  ه در فااهیک گفتگو  ود ان برخی از  وی نشتتتان

در درون بافتی ماین مطاهاه  نماگفتمان ه  اربرد د. زمانی ردنتنمی هتا را انتختابنمتاگفتمتان

. ا بودی وی استثنها ردن در یافته. بافک بازیهیچ تفاوت جنسیتی مهمی وجود نداشکد شتمی

، اشکد وجود جنس دو س توها نماگفتمانداری در استفاده از  ردن تفاوت مانیدر بافک بازی

 . ردندمی استفاده و  نشی 1های تااملیدختران از ساخک از بیشتر مراتب به پسران

استتتتفاده از های جنستتتیتی در تفاوتدر دوزه دهد  ه جستتتتجوی نگارندگان نشتتتان می

در ادامه به برخی از  .استتکهگرفتنصتتورت  تا نون پژوهشتتی فارستتیزباندر ها نماگفتمان

 پردازیم.اند میاشتتاره  رده فارستتی های جنستتیتی در  اربرد زبانتفاوت بهیی  ه هاپژوهش

های جنستتتیتی زبانی در به ( در پژوهشتتتی موردی به مطاهاه تفاوت1932میردهقان و ایمانی )

 ارگیری دایره وا گان فارستتی در چهارچوب تکامل رشتتد ارتواطی پرداختند. آنها دایره وا گان 

دستتته وا گانی تحلیل  ردند. نتایج تحلیل  00ستتال و ستته ماهه را در دو  ودک دوقلو ستته 

دستتتته وا گانی تفاوت ماناداری  9وها در لی آنها نشتتتان داد میان میانگین عملکرد دوقهاداده

 وجود نداشک و در سایر موارد میانگین عملکرد آنها بسیار نزدی  به یکدیگر بود. 

و تفاوت گفتمان در مکاهمات روزمره سخنوران  ( به مطاهاه جنسیک1931اعلمی و صواح ) 

 024 نماگفتمان نوو 94شتتان داد  ه روی هم رفته زبان پرداختند. نتایج آنها نو مرد فارستتی زن

د  ه تفاوت . همننین آنها نتیجه گرفتنبودته ای آنها مورد استفاده قرار گرفهآزمودنی بار توست 

رابطه جنسیک و قطم گفتار  .وجود نداردر زنان و مردان در گفتا نماهاگفتمانماناداری در تاداد 

مورد بررستتتی قرار گرفک. نیز ( 1931خانلویی ) بختیاری و  ریم ستتتوی رهور، محمودیاز 

دادند. آنها نتیجه ستال تشتتکیل می 04تا  11مرد دانشتتجو بین  12زن و  12های آنها را آزمودنی

بر استتاس  اربرد قطم گفتار رفتار متفاوتی را از  های مختلن،مردان در محی  گرفتند  ه زنان و

    دهند.خود نشان می

                                                           
1. exchange level 
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 1 نماهاگفتمان -2

 مربوط مشکلاتِ از یکی. استکههای زیادی همراه بودها همواره با چاهشنماگفتمانمطاهاه  

اند نماها از چه اجزائی تشکیل شدهبر ستر این موضوو اسک  ه گفتمان نماهاگفتمان تارین به

اند محدود  رده صرفیهای نماها را به عوارت(. برخی از پژوهشتگران گفتمان0221، 0ین)شتفر

را نیز  ohمانند  صتترفیداهی  ه دیگر محققان عوارات ییر (؛ در1332، 4؛  رون1133، 9)فراستتر

نماها را به ستته مقوهه نحوی ( گفتمان1333اند. فراستتر )بندی  ردهنماها دستتتهدر زمره گفتمان

ای، دال آنکه سایر محققان موارد : دروف رب ، قیود و عوارات درف اضافهاستکهردمحدود  

؛ 1311؛ شتتفرین، 1331، 2اند )برینتوننما دانستتته، ادات و بندهای رایج را نیز گفتمانصترفیییر

توانند شتتامل دروف رب  )مانند می نماها( ماتقد استتک گفتمان1311شتتفرین )(. 1331، 1رد ر

and  وbecause) ؛ قیتدهتای ربطی و زمانی )مانندthen ،now  وso (؛ اصتتتوات )مانندoh  و

well (؛ و بندهای ماترضتته )مانندI mean  وy’now) نماهاگفتمان باشتتند وی ماتقد استتک 

 هایمکان در دهند، هرچند ممکن استتکمیرخ  نوبک مکاهمه ی  پایان یا و آیاز در ماموهاً

نما را نیز گفتمان 3و  لمات ستتتوگند 1دروف ندا (213: 1131) 1ورزبیکا .دهند نیز رخ دیگر

شود در ( آننه در دستتور ستنتی ذیل دروف رب  آورده می1931) 12به باور دبیرمقدم داند.می

 شود.نما نامیده میگفتمان گفتمان تحلیلِ

 یِزبان هایویژگینه تنها در مورد  نماهاگفتمان" ه  ( بر این باور استتک11: 0221شتتفرین )

 و ساختار تاامل اجتماعی  ه 11مجموعه عوارات (نقشمنوم و  ،یی  اربردشتناسو مانا یی)مانا

                                                           
 ار به« نمای گفتماننقش»ایی شنیدم. در منابم بیشتر این ماادل را اوهین بار از سوی استاد د تر محمد دبیرمقدم در جلسه.  1

 رود.می
2. Schiffrin, D. 

3. Fraser, B. 

4. Kroon, C. H. M. 

5. Brinton, L. J. 

6. Redeker, G. 

7. Wierzbicka, A. 

8. interjections 

9. Swear words 

  لاس درس استاد محترم جناب آقای د تر محمد دبیرمقدم. به نقل از . 12
11. expressions 
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و  9، اجتماعی0، بیانی1درباره توانشِ شتتناختی دهند بلکهروند به ما اطلاعاتی میبه  ار می در آن

شتتاره منابم ادر ایلب  ." نندبرند نیز اطلاعاتی را به ما منتقل میافرادی  ه از آنها بهره می 4متنی

 ابلمتق نشتتانگر تأثیر نماهاگفتمان مانایی و نحوی  اربردی، خاصِ هایویژگی ه  استتکهشتتد

رو در تمامی رویکردهای موجود همه بر ستتر این موضتتوو از این نقش استتک. و میان صتتورت

ای  نماها این اسک  ه در شرتوجه گفتمان قابل هایویژگی از دیگر اهقول هستتند  ه یکیمتفق

(. به این مانا  ه دذف 1333؛ فراسر، 1333گفته بیان شتده نقشتی ندارند )برینتون، دق پارهصت

 ایگزاره یا ارجاعی آنها مانایگذارد. گفته نمیگفته تأثیری بر مانای پارهنمتا از پتارهگفتمتان

 تهگف باعث شوند ی  و  نند، اضافه اجتماعی و  اربردی مانای اسک ممکن عوض، در .ندارند

 ها را فهرستتکایده میان استتک رواب  ممکن نماهاگفتمانبه نظر برستتد.  طلوانهمؤدبانه یا چاهش

 کنمم  ه چند  ند. هرنمی گفته را ارائهپاره واقای نما به تنهایی محتوایگفتمان خود اما ،2 نند

ظ مانایی صورت به هحا اما خودِ باشد، داشته نقش آن 1اجتماعی انستجام یا و متنیک در استک

  (.1332، 1)سویتسر اسک 1باختهرنگ

ای ای به مانای گزارههطمه نماهاچند دذف گفتمان ه هربتایتد بته این نکتته توجته  رد  ت

 3وارتوی ث. دنگرفته شو دهیناد دینوا نماهاثر، گفتمانؤم طیبه ارتوا یابیدست یبرا ،نخواهد زد اما

یا « five sheeps»آموز خارجی بگوید زبان گر،ا"این موضوو را بررسی  رد  ه: ( 111: 1312)

«he goed» ِزبان اصلاح انگلیستی گویشتور بومیِ ی هراز ستو دتماً صتورت گرفته این اشتتواه

 را دذف  ند وا نش محتمل این خواهد بود  ه بگویند« well»اگر او وا ه  اماخواهتد شتتتد. 

 آزاردهنده بوده؛ اما گویشور بومی  ننده، و یاادب، خستهدر هنگام صحوک متااب، بی گوینده

 ".اسکهتواند دقیقاً مشخص  ند  ه در  دام قسمک گفتمان وی اشتواهی رخ دادنمی

د بلکه  ننمانایی را خلق نمی نماها( نیز بر این بتاور استتتک  ته گفتمان1022) 12نوریت 

به  د بدون صدمه زدنتواننمی نماهاگفتمان ، نند. بنابراینایک میشنونده را به  جهک ماینی هد
                                                           
1. cognitive competence 

2. expressive 

3. textual 

4. social 

5. index 

6. Social cohesion 

7. bleached 

8. Sweetser, E. 

9. Svartvik, J. 

10. Norrick, N. 
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 . متری خواهد داشک وضوحگفته نیروی پارهیا  قدرتنا دذف شتوند، اگرچه با دذف آنها ما

از  به وضتتتوحگاهی  1یافتههای به هحاظ تواهی تحققنماگفتمانبرای فهمیدن اینکه به باور وی 

وایی شتتتواهد رنماهای گفتمانِ گفتمانآوای خود مجزا هستتتتند، ماناهای همتایان وا گانی هم

به این مانا  ه  آورند.مستتتتقل فراهم می نماهایروشتتتنی را به هحاظ عملی برای نقشِ گفتمان

د بتته عنوان علتتامتی برای ر (1در مثتتال  wellهستتتتنتتد. مثلتتاً نیز هتتای دیگری دارای نقش

 و واضح اسک  ه از مانای اسک  ه از سوی گوینده دیگر مطرح شده به  ار رفته ایانگارهپیش

 قیدی خود فاصله زیادی دارد. 

: 0221به نقل از نوری  )؛ 1312) 9ثوارتوی  و  وارک( و 1313) 0واتساز را  0و  1مثال 

 برای روشن شدن موضوو آوردیم.( 120

1) A: Did you defeat the purpose? {در دال خندیدن} 

B: well, The purpose was, maybe at the time just a medium. 

2) A: Did Astrid say hi to you or anything like that? 

B: No, I kind of avoided her and she did’t see me. But he was there, Keith 

was serving. 
گفته تا مانای پاره  ندایفای نقش می 2و بلایی 4در دو ستتطح اندیشتتگانی but، 0در مثال 

به همستتر وی  Astridز این نظر  ه از شتتخاتتیک قولی خود را رد  ند. در مثال مورد بحث ا

Keith دهد )از دهد اندیشتتتگانی استتتک و از این نظر  ه تغییر موضتتتوو میتغییر جهک می

 بندی نقشِشتتتود دستتتتهطور  ه ملادظه میادواهپرستتتی به میزپذیرایی( بلایی استتتک. همان

ها همراه وشتتی چارچوبپمشتتکل هم اهایی از این دستتک یاهواً برویکردنماها در قاهب گفتمان

( و دیگران مانای 1311، فراسر )1311(، شفرین )1312) 1نکته دیگر آن اسک  ه شروپ اسک.

نیز ها را طین نقش  1گیرند و برای بافک موضتتتاینما در نظر میای برای هر گفتمتانهستتتتته

 ی، همنون تادر زبان فارسی رویکرد شفرین از سوی برخی از نویسندگان ) دهند.توضتیح می

اما در خاوص رویکرد هنسن به جز  استکه( مورد بررستی قرار گرفت1919 ، یاو مقدم 1911

. با توجه به انتقادهای موجود از استتکهای صتتورت نگرفت( مطاهاه1939، عابدیی  پژوهش )

                                                           
1. sequentially determined 

2. Watts, R. J. 

3. Quirk, R. 

4. ideational 

5. rhetorical 

6. Schourup, L. 

7. Local context 
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دند. برگزی در این مقاهه دیگر پژوهشگران، نویسندگان رویکرد هنسن راشتفرین و رویکردهای 

را به عنوان موضوعی  ه تا نون در زبان فارسی به آن  متر نماها گفتمانمفهوم  2 م   بهوی 

مفهوم  2هر ی  از این به  تفاتتیل در ادامه به  ند.موشتتکافانه بررستتی می، استتکهتوجه شتتد

نماها در بافک گفتمان روایی با ذ ر گفتمان  اربردشتتتناختی هایپردازیم و به برخی از نقشمی

با  در ادامه های این پژوهش اشتتاره خواهیم  رد.کره به دستتک آمده از آزمودنیهایی از پینمونه

تحلیل ( 1311) 1در نظر گرفتن چندمانایی و شتتواهک خانوادگی مطرح شتتده از ستتوی هنستتن

شتتروپ به پیروی از پژوهشتتگرانی مانند  . ستتپسرا آیاز خواهیم  ردنماها برخی از گفتمان

 آن 4 و در قاهب جدول گیریممینما در نظر برای هر گفتمان ایهسته یو دیگران مانای (1312)

  .خواهیم  ردارائه  را

 نعناصتتر وا گانی یا محتوایی زبا نماهاگفتمان( بر این باور استتک  ه 13: 1331هنستتن )

های ویژگییا همه یا بخشی از مانای وا گانی و  0شدگیهستتند  ه در جریان فرایند دستتوری

فرهنگ در  در زبان فارسی/ bd/ «باد»به عنوان مثال وا ه  .انددسک دادهدستوری خود را از 

به  ار  )دو سالِ باد( و قید)نفر باد( وان صفک به عن (002: 1911) و همکاران صتدری افشتار

وم ا درف رب  همپایگی برای انتقال مفهآن ر هاعلاوه بر این (290: 1914) فرشتتیدورداما  ؛رفته

به چند مقوهه دستتتوری « باد»گیرد  ه می ( نتیجه31: 1919 یا )مقدمگیرد. مینظر  تواهی نیز در

عمدتاً به عنوان پیوند افزایشتتتی به  ار « باد»زبان فارستتتی،  یتالق دارد و در گفتمتان امروز

نماهای موجود در ( با بررستتی گفتمان111: 1939اری )محرابی ستتاستتک.  نماگفتمانو  رودمی

 رسدبه نظر می ند. مارفی می ی زماننماگفتمانرا « باد» ،ساهه 1ا ت 4 ان بازگویی داستتان  ود

 نمافتمانگبه عنوان نیز این پژوهش در گفتمان  ود ان شدگی بر استاس فرایند دستتوری« باد»

 زیر نگاه  نید: گفتمان در« باد»نمای گفتمانبه  .اسکه اربرد پیدا  رد

 حنانه 

، به خاطر اینکه برم بودهواهرم بیرون. من خیلی دهم تنگ شتتتدیم با خبودهیته روزی ما رفت

وول اونم ق بعدازش قول گرفتم  ه منو هر روز بوره پارک؛  بعدیهو خواهرم وایستتاد.  بعدپارک. 

 برد.نمی ولی برمک دیگهگفک: باشه، میمیچون خواسک بوره اون نمی ولی رد. 

                                                           
1. Hansen, M. B. M. 

2. grammaticalization 
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. نما اسکصفک یا قید نیسک بلکه گفتمان 1در گفتمان « باد» شودطور  ه ملادظه میهمان

گفته  استتته ای پارهرود با دذف آن از مانای گزارهزمانی  ه در نقش صتتفک یا قید به  ار می

ته بیان گفدر وضایک صدق پاره« باد»نمای گفتمانباها اینگونه نیسک.  (1گفتمان شود امّا در می

گذارد هر چند  ه با دذف آن به گفته نمیرهشتتده نقشتتی ندارد و دذف آن تأثیری بر مانای پا

یابد. در هر ستتته مورد هحاظ  اربردشتتناستتی گویی انستتجام و پیوستتتگی روایک  اهش می

« باد»هدف گوینده از وا ه  .اسکهگفته به  ار رفکدر آیاز پاره 1 گفتماندر « باد»نمای گفتمان

زمانی. در  ی اسک تا برقراری تواهیو باد گفته قولیایجاد رابطه میان پارهبیشتتر  باهادر گفتمان 

و تواهی یا آیاز  برای روایک داستتتان رخدادها را در  نار هم بگذاردواقم گوینده ستتای داشتتته 

ند   م  می باهادر گفتمان « باد» نمای، گفتماندر اوهین  اربرد. رخدادی جدید را نشتتان دهد

اغ گوید به ستتترخود از رفتن به پارک می تتا گوینتده داستتتتان بتواند از آننه راجم به دهتنگی

باز به همان شیوه نما گوینده داستان . در دومین  اربرد این گفتمانبرودشتخایک دیگر داستان 

یانی از اشتتاره به وضتتایک ایستتتادن  گیرد.بهره می «باد»برای ادامه دادن روایک خود از قولی 

ر نشانگ« باد»در سومین  اربرد  گیرد.رود و از او قول میخواهرش به سراغ موضوعی دیگر می

 داستان اسک.دیگر شخایک  ی بهشخایتسخن از  انتقال

تواند مطاهاه مانای زبانی را ( همننین ماتقد اسک  ه ماناشناسی می32-12: 1331هنسن )

های فرازبانی مانند آهنگ، در ات دستک و صورت، بیان چهره و مانند آن با مطاهاه مشتخاته

نامد و از آن برای توصتتین می 1شتتناستتی رهنمودیاین ماناشتتناستتی را مانی ادیام  ند. وی

 گیرد.بهره می نماگفتمان

ده باد شود و گوینبا آهنگی مستقل از جمله بیان می باها در گفتمان« باد»بر این اساس وا ه 

   اسک. نمارو گفتماناز بیان آن درنگ  وتاهی دارد. از این

 و 0نمونههنستتن دو مفهوم پیشدگی و ماناشتتناستتی رهنمودی شتتعلاوه بر مفهوم دستتتوری

استتتفاده  نماهاگفتمانرا با یکدیگر ادیام  رده و از هر دو برای توصتتین  9شتتواهک خانوادگی

گیرند اعضتتای اصتتلی ندارند  ه هایی  ه بر استتاس شتتواهک خانوادگی شتتکل می ند. مقوههمی

ها مانند ی  زنجیر به یکدیگر مرتو  ن مقوههبتواننتد در مر ز مقوهته قرار بگیرنتد. اعضتتتای ای

                                                           
1. instructional semantics 

2. prototype 

3. family resemblance 
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های عضو ب را با خود دارد و عضو ب نیز به طوری  ه عضو اهن برخی از ویژگی شتوند.می

دال مثال دیگری از گفتمان  های عضو ج و عضوهای بادی را به اشتراک دارد.برخی از ویژگی

 .م نیبررسی میاهک خانوادگی نمونه و شوساهه را با توجه به مفهوم پیش 11روایی پسری 

 امیر مهدی 

بیاین اینجا  خب .گیرینگید همنین موردی بود تماس میشتتما می .ما خواهرمون گم شتتده

 دقیقه گذشک نیومدن. 2 بعدفرستیم. اونا هم گفتن باشه نیرو می .با هم بریم بگردیم

 ار  ستگی گفتمان بهدر آیاز روایک داستتان برای ایجاد پیو« خب»نیز عوارت  0 گفتماندر 

گفته دذف  نیم  ند. اگر آن را از ابتدای پارهو در ستتتطح گفتمان ایفای نقش می استتتکهرفک

 اهد. گوینده با  ند هرچند از نیروی پیوستتتتگی جمله میگفته تغییری نمیای پارهمانای گزاره

 دارد.دهد و قاد مطرح  ردن پیشنهادی را مسیر گفتگو را تغییر می« خب» اربرد 

باها را با استتتتفاده از مفهوم شتتتواهک  گفتمانبه  ار رفته در « ختب»نمتای ا نون گفتمتان

« خوب»( برای مدخل 0110-0111: 1910در فرهنگ سخن ) نیم. خانوادگی هنسن بررسی می

. دارای 9. سودمند و مفید؛ 0. مورد پسند و دهخواه؛ 1. استکهبه عنوان صتفک ده مانا ذ ر شتد

. 1طور  امل؛  .  املاً، به2. به روشتتتی مطلوب و پستتتندیده )در نقش قید(؛ 4ب؛  یفیک مطلو

. )گفتگو( هنگام انتظار برای شتنیدن نظر، پاست ، یا ادامس ستتخن  سی گفته 1خوش؛ شتادمان؛ 

شود؛ دتمًا )امشب . هنگام تأیید یا تأ ید چیزی گفته می1شود )خوب، بقیه داستان را بگو(. می

ایستتتی به گذاری و میستتازی، بگو خوب، دعا را جلو رویک میوضتتو می روی،ات میخانه

. زن یا دختر زیوا. در فرهنگ صتتدری افشتتار و همکاران 12. دارای صتتفات پستتندیده. 3(. نماز

ضم یا  یفیک دهخواه نیز مدخل علاوه بر صتفک به عنوان قید به مانای و« خوب( »002: 1911)

ذ ر شده برای  1و  1شماره شود در فرهنگ سخن ماانی طور  ه ملادظه میاستک. همانشتده

صتتفک خوب، دیگر در ستتطحی فراتر از جمله یانی در ستتطح گفتمان مطرح هستتتند. در مثال 

نیازی  ای  امل اسک  هجمله« خوب»، جمله پس از «خوب»مدخل  1مطرح شتده برای مانای 

 1شتتده برای مانای ل مطرحبه آن برای تکمیل ستتاخک دستتتوری یا مانایی خود ندارد. در مثا

را ایفا  نماگفتمانبه عنوان ی  جمله نقش « بگو خوب»رستتتد نظر می نیز به« خوب»متدخل 

ستازد و نقشتتی در سطح گفتمان ر می ند و دقیقاً رب  جملات قول را با جملات بادی برقرامی

ی نیازی به آن عهتده دارد. همننین دو جملته قوتل و باتد از آن نیز به هحاظ نحوی و مانای بر
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رستتتد در هر دو مثال های  املی هستتتتند. همننین به نظر میندارند و هر ی  به تنهایی جمله

 شود. / تلفظ میo/ به صورت /uدیگر دچار تحلیل آوایی شده و وا ه آن به جای / «خوب»

نقش دستتتوری مشتتخاتتی « خوب»بر این باور استتک  ه  (111-129: 1911ذوقدار مقدم )

گفتار توان از پارهرا می« خب»شود امّا، اً در ساخک نحوی جمله میزبان خود وارد میدارد و  امل

ای وارد شتتتود. از دیدگاه گفتار هطمهآنکته بته ستتتاخک نحوی پارهمیزبتان آن دتذف  رد بی

نمای گفتماننقش دارد اما با دذف  گفتهای پارهدر محتوای گزاره« خوب»مانتاشتتتناستتتی نیز 

 نماوی آن را گفتمان ،روشتتود. از اینگفتار  استتته نمیای پارهای گزارهچیزی از محتو« خب»

 داند.می

در ی  ستتتر  مورد پستتتند و دهخواه بودنمانای  بهبا نقش صتتتفک « خوب»این ترتیب به 

د و به گیرقرار می نمابه عنوان گفتمان« خب»و در ستتر دیگر پیوستتتار  گیردپیوستتتار قرار می

( 112: 1331یواً هیچ ارتواطی با نقش و مانای صتتفتی خود ندارد. هنستتن )تقر نماعنوان گفتمان

انایی آن از شفافیک م رویمدر پیوستار پیش می نماگفتمانبر این باور اسک  ه هر چه به سمک 

دیگر فاصتتله زیادی با « خب»رستتد های باها نیز به نظر میشتتود. در مثالمی  استتته نماگفتمان

جاد یارد و مانای آن از شتفافیک هازم برخوردار نیسک و بیشتر برای اصتفتی یا قیدی د« خوب»

 اسک. پیوستگی گفتمان به  ار رفته

با نقش صتتفک و  «باد»توان گفک  ه نیز می 1در گفتمان « باد»نمای در خاتتوص گفتمان

ر وستانما در سر دیگر پیبا نقش درف رب  و گفتمان «باد»قید در ی  سر پیوستار قرار دارد و 

یر یافته و  اهش آوایی نیز شتدگی نقش دستوری آن تغیقرار دارد. در واقم در مستیر دستتوری

در  . در برخی موارداستتکا دذف انستتدادی چا نایی توهید شتتدهب 1استتک و در گفتمان یافته

با  شتتتش وا ه پیش از خود بیان های به دستتتک آمده علاوه بر دذف انستتتدادی چا نایی داده

   بسیار بیشتر اسک.« خب»ر مقایسه با د« باد»شفافیک مانایی . اهوته اسکشده

نظریه  نماهاگفتمان( برای توصتتین 91-02مفهوم دیگر بیان شتتده از ستتوی هنستتن )همان: 

شتتود. استتتفاده می نماهااستتک  ه برای توصتتین گفتمان 0 اویو مکاهمه 1رب  یا مناستتوک  لام

                                                           
1. relevance theory 

2. conversation analysis 
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)چیزی را بگوئید  9( )اصل  یفیک1312) 0سگرای 1اصتل همکاری چهارنظریه رب  با توجه به 

)فق   2)به میزان هازم و به اندازه اطلاعات بدهید(، اصل رابطه 4 ه درستک باشتد(، اصل  میک

) وتاه و بدون  1چیزی را بگوئیتد  ه به موضتتتوو مورد بحث مرتو  استتتک( و اصتتتل روش

 مطرح در این نظریه برای اسک. ما نیز از برخی از آراییدگی و ابهام بگوئید(( تدوین شتدهپین

 4و  9ه های شماردر زبان فارسی استفاده خواهیم  رد. در گفتمان نماگفتمانتحلیل ماناشناسی 

وایی به  ار رفته در گفتمان ر نمایگفتمانستای خواهیم  رد با استفاده از این مفهوم به بررسی 

  ود ان بپردازیم.

 ماهک 

 از تموم یعنی. اون خیلی بدجنس و خستتتیس بود، چترییه روباهی بود به استتتم روباه دم

صتتلاً ا یعنی داد؛ س نمیهیچ  ستتی بهش هینی هیچ یعنیتر بود. دیونای جنگل این بدجنس

 دادن.بهش اعتماد نداشتن، هینی بهش نمی

 محمدایمان 

هزار تومنی هم باشتتته زنگ بزنم به  لاغ  0 .هزار تومنی دارین؟ گفک نه 2گفک یه شتتتار  

رمز وایفاتو بده  ه برم تو ستتایک هواشتتناستتی یکم پس گفک  .گفک ندارم .یتش  نمباهاش اذ

شه  رد. پشتتی شتده دتی چک هم نمیگفک سترعک اینترنتم هاک .هوای تازه دانلود  نم. نداد

 .گیر وسیله شخایه مثل مسواکاون گفک ناخن اامّ .هام بلند شده بگیرمناخنگیرتو بده ناخن

. به مانِی )یزدان 1مانا اسک:  9گ صتدری افشتار به عنوان قید دارای / در فرهنjniیانی /

. مثلاً، به 9. آیا )یانی ممکنه ی  روز ما هم پوهدار بشتتتویم(. 0یانی چته؟ یزدان یانی ختدا(. 

 اصطلاح )یانی من هم زبان خارجی بلدم(. 

اسک و فتهربه  ار برای توصتین و توضیح بیشتر و بس  دادن داستان « یانی» 9در گفتمان 

اسک و فتهر های داستان به  ارگفتهبرای ایجاد رابطه میان پارهاسک. « به عوارت دیگر»به مانای 

داستان  هایتهگفد.  ودک برای ایجاد رابطه میان پارهر برقراری اصل رابطه و  یفیک دارستای د

                                                           
1. cooperative principle 

2. Grice 

3. quality 

4  . quantity 

5. relation 

6. manner 
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های گفتهبا پاره مرتو گوید درسک و خواهد آننه میواقم  ودک می اسک. درآن را به  ار برده

 باشد. پیشین

به برقراری « اامّ»و « پس»نمای شتتتود دو گفتمانطور  ه ملادظه مینیز همان 4در گفتمان 

استتک  ه از ای به  ار رفتهگفتهبر ستتر پاره «امّا. »اند ردههای داستتتان  م  گفتهرابطه میان پاره

ز ا برای دریافک ناخونگیر تانار شتتخاتتیک داستتمحتوای گفتمان آن مشتتخص استتک  ه انتظ

 یفیک  و برقراری اصول رابطهسای در  «امّا»اسک. گوینده با استفاده از رد شده شخایتی دیگر

   دارند.

( از آن در توصتتتین 113-123: 1331 تاوی مفهوم آخری استتتک  ه هنستتتن )مکتاهمته

ی تااملی استتک  ه شتتناستتبرگرفته از جاماه اوی  ند. نظریه مکاهمهاستتتفاده می نماهاگفتمان

گیرد. در واقم این ترین شکل  نش اجتماعی در نظر میهای عادی را به عنوان اصتلیوگوگفک

 0های مجاورو جفک 1گیریشوند. دو مفهوم  لیدی نوبکوگوها موجب نظم اجتماعی میگفک

تارین  4به عنوان آن واددهای گفتمانی 9هانوبکگیری  اوی مطرح هستند. در نوبکدر مکاهمه

ها میان  ه بر تخاتتتیص نوبک اند2شتتتوند  ه متشتتتکل از ی  یا چند وادد ستتتاختاریمی

بر دارد. ی ، نشتتانگر آن استتک  ه  اند. چنین تاریفی دو بینش را در 1دا م نندگان شتتر ک

ها از طریق ستتیستتتم مدیریک موضتتای  نترل ها نیستتتند. دوم، نوبکها مرتو  به جملهنوبک

 نندگان در شتتوند. عموماً شتتر ک نندگان گفتمان هماهنگ میر کتوستت  شتت شتتوند یانیمی

هماهنگی مشتتتترک و در اجازه دادن برای زمان انتقال نوبک به گرفتن نوبتک و دادن نوبک، در 

-123: 1331؛ به نقل از هنسن، 1319، 1؛ هوینسن1133، 1) لارک  نندیکدیگر، خوب عمل می

و  3)سا س ترین ویژگی ستاختاری گفتگو استکیهای مجاور یکی از اصتلوجود جفک (.113

گفته مجاور هستند  ه هایی شتامل دو پاره؛ به نقل از همان(. چنین جفک091: 1314همکاران، 

میان آنها برقرار « 12تواهی استلزام»اند. همننین، باید رابطه از سوی گویندگان مختلن توهید شده
                                                           
1. turn-taking 

2. adjacency pair 

3. turns 

4. discourse units 

5. constructional units 

6. govern 

7. Clark, H. H. 

8. Levinson,S. C. 

9. Sack, H. 

10. sequential implicativeness 
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که توس  گوینده دوم گسترش دهد بل ه گفته دوم راگفته اول نه تنها پارباشتد، به طوری  ه پاره

 ای از نوعی خاص شود )همان(.گفتهمنجر به پاره

گفته استتتک  ه مالول پارهای به  ار رفتهگفتهدر آیاز پاره« پس»نمای گفتمان 4در گفتمان 

ک از ستوی شتخاتیک داستان مواجه درخواست گفته پیش از آن با ردّم پارهاققولی استک. در و

و شانس  دیگری از او درخواسک  ندخواهد چیز هااقل میگویی « پس»اسک و او با آوردن هشد

ک دیگر سخن به شخایدر انتهای گفتمان قاد انتقال نوبک نیز « امّا. »ود را بار دیگر بیازمایدخ

از استان ر دگدن پاس  مثوک از سوی شخایک دینیانتظار ما را برای ش همننین د.داستان را دار

 گذارد.های منفیِ قولی میمنتظر شنیدن همان پاس را  بیشتر ماو  بردن میمیا

گفته اسک  ه در تضاد با پارهای آمدهگفتهبر سر پاره« وهی»نمای هر دو گفتمان 1در گفتمان 

ین ادر  اربرد اول با این تفاوت  ه . و قاتد ایجاد تضتاد برای انسجام متن را دارد قولی استک

رت در  اربرد دوم تضاد به صو آنکهمشخص اسک دال یبادقولی و  گفتهی پارهتضاد از محتوا

از این رو  اسک.گفته مجاور خود به  ار رفتهنیز در توضیح پاره« چون» شود.وا گانی مطرح می

از آن جهک  در گفتار نماهاگفتماناهمیک گونه  ه ملادظه شتتد همان نمای علّی استتک.گفتمان

آن  ه در دال انتقال  از اطلاعاتی یستتازند تا بازنمائی ذهنی منستتجمدر میرا قا فرداستتک  ه 

برعهده دارند را  ه نقش بازنمائی رواب   دار زبانیهای نشتتاند. این ستترن استتک داشتتته باشتت

گیرند و می در ذهن خواننده شکل نماهاگفتمان . این رواب  با  م نامندمی «1رواب  پیوستگی»

ا با ههای استتاستتی در متن را هدایک  ند و میان این ایدهبتواند ایده نند تا به خواننده  م  می

ها را به واددهای ستتتطح باهاتر )مانند موضتتتوو  لی  ند و همه این ایده ریکدیگر پیوند برقرا

 ایلب به عنوان رواب  هانماگفتمان (.12: 0229، 0هوورس نامارا وگراستتر، م ) متن( گره بزند

ستتجام علاوه رواب  انروند. به ار میها بهگیریگفتگو در میان نوبک گفتمان و در بندی در میان

ی ا از طریق واددهای متنی توانند به صورت  لانمی مراتب گفتمانطریق ستازماندهی سلسله از

د مدیریک  نند. این دو موضوو به عنوان انسجام و پیوستگی را به صتورت خرمجاور، گفتمان 

تقابل،  و مانند تضاد موجب ارتواطات پیوستگی نماهاگفتمان شوند.مطرح می یرفراگو  9موضای

  هستند. توضیح  ل، افزودگی، انتخاب وعلّک و مالو

                                                           
1. coherence relations 

2. Graesser, A. C., McNamara, D. S., and Louwerse, M. M. 

3. local  
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 رفته توستت   ار های بهنماگفتمان و بستتامد انواودریابد هدف این پژوهش آن استتک  ه 

 ،یسکچداستان و بازگویی  قلآزمون خ ردزبان زبانه فارسیت  یازده ساهه  ود ان پسر و دختر

 ستترپ ود ان دختر و  توستت ها نماگفتمان ارگیری بهبه هحاظ نوو و تاداد هایی تفاوتو چه 

ها رای این پرستتشب شتتود؟مشتتاهده میآزمون دو در زبان تهرانی زبانه فارستتیت  یازده ستتاهه

 :دنشومطرح می های زیرفرضیه

یشتر از بزبان زبان فارسیستاهه ت  یازدهن دختر  ود ا توست  نماها اربرد گفتمان . میزان1

 زبان اسک.زبان فارسیساهه ت  یازده ود ان پسر  توس  نماهاگفتمانمیزان  اربرد 

در  نماهاتری از گفتمانزبان از انواو متنووزبان فارستتتیستتتاهه ت  یازده.  ود ان دختر 0

  نند.استفاده می زبانزبان فارسیت ساهه  یازدهمقایسه با  ود ان پسر 

باد، و( بیشتتتتر از  اربرد  تر )مانند:های ستتتاده ننده نقشنماهای بیان.  تاربرد گفتمتان9

( در میان  ود ان دختر و پستتر ، پسخب، وهی تر )مانند:های پینیدهنماهای بیانگر نقشگفتمان

 ساهه اسک. 11

 روش پژوهش -3

از ای  لمه 11021 رواییی و توصیفی اسک  ه بر روی پیکره پژوهش داضتر پژوهشی  مّ

 .اسکگویی  ود ان انجام شدهقاه

 هاآزمودنی -3-1

زبان ساهه فارسی 11  ودک 93 بر روی 1931و فروردین  1932و بهمن  این پژوهش در دی

آزمون خلق داستان در  02بود(.  21/11ها زبانه انجام شد )میانگین سنی  ل آزمودنیتهرانی ت 

داستان در  13های پسر توهید شد. همننین داستتان در آزمون بازگویی از ستوی آزمودنی 02و 

های دختر این پژوهش توهید داستتتان در آزمون خلق از ستتوی آزمودنی 11آزمون بازگویی و 

شهر تهران و تمامی  ود ان پسر از  3از دبستتان عاصتمی در منطقه همگی  ود ان دختر شتد. 

همکاری مدیر و  مند و باشهر تهران به شیوه ییرتاادفی و هدف 3ن میلاد نور در منطقه دبستتا

انتخاب شدند. این ند بودهنامه دادهای پرسشهایی  ه به پرسشدبستتان و براستاس پاس مالم 

تهیه و تنظیم شد. برخی از سؤاهات مطرح شده در  1بر اساس پرسشنامه آزمون پرهزپرستشتنامه 

                                                           
1. PIRLS )Progress in International Reading Literacy Study( 
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 چقدر درسؤاهاتی مانند  ،امه با اهداف پژوهش داضتر همسو بودند. به عنوان مثالناین پرستش

 م   ؟ نند نید؟ واهدین شتتما چقدر در خانه فارستتی صتتحوک میخانه فارستتی صتتحوک می

زبانه اطمینان داصتتل  ند. علاوه بر این مشتتخص  رد تا پژوهشتتگر از انتخاب  ود ان ت می

 فاقد هرگونه اختلال مادرزادی ننده اند.  ود ان شر کنه بودهزباواهدین  ود ان نیز ت شد می

تند و داشبودند و بر اساس  ارنامه سال گذشته و نیم سال جاری خود رشد طویای در یادگیری 

 آنها خیلی خوب یا عاهی بود.  ارنامه تحایلی

 آزمون -3-2

ی  از  با هر ها در مردله نخستتتک آزمونگر پس از آشتتتنایی مختاتتتربرای گردآوری داده

ای دوستتتتتانته بتا آنهتا برقرار  ند. برای این منظور هر ی  از هتا ستتتای  رد رابطتهآزمودنی

 های دبستان  ه برای این منظور طرادی شدهآموزان به صتورت انفرادی در یکی از  لاسدانش

. گفکهای مورد علاقه خود سخن می رد و از داستانیافک و خود را مارفی میبود دضتور می

 شتدن خواهر/برادر/دوسک  وچوهوی من در پارک )جنگلی(گمموضتوو ستپس داستتانی را با 

این موضتتتوو از آن جهتک انتختاب شتتتده  ته یکی از بهترین .  ردمیآزمونگر تارین  برای

 .بودهعنوان شدها رفتن به پارک به خاوص پارک جنگلی چیتگر تفریحات آزمودنی

فتاری بسیاری از  ود ان اوهین بار بود  ه دسک به خلق از آنجا  ه در آزمون خلق داستان گ

 ه بر نکته  ند و مهارت  افی برای بیان داستتتان نداشتتتند و نیز با توجه به اینبودهداستتتان زد

در آزمون خلق داستتتتان گفتاری تاداد هتای بته دستتتک آمتده از گروه آزمتایش استتتاس داده

انند )علّی، تضتتتاد و ...(  م بودند آزمون بازگویی نماهای پینیده منماها به ویژه گفتمانگفتمان

روباهی  ه شتتیرفهم »داستتتان نیز طرادی شتتد. در آزمون بازگویی داستتتان، داستتتانی با عنوان 

نمای پینیده )مانند، خب، وهی، پس، اما( بود. انتخاب شتتد  ه دارای تادادی گفتمان« شتتدنمی

ه اسک   زادهفرهاد دسنه مطرح دوزه  ودک داستانی از نویسند« شدروباهی  ه شیرفهم نمی»

اسک. آزمونگر داستان مورد نظر را به صورت گروهی وی انتشارات پرتقال به چاپ رسیدهاز س

داد. در پایان داستان سؤاهات برای آنها خواند و تاتاویر  تاب را در دین خواندن به آنها نشان 

آموزان با بلند  ردن دستتک خود و دانشآموزان پرستتیده شتتد و شتتده در  تاب از دانش مطرح

ها  ستتب اجازه به ستتؤاهات پاستت  دادند. پس از زمانی  وتاه آزمونگر از هر ی  از آزمودنی

به  بودهدضتتتور یابند و داستتتتانی را  ه آزمونگر برای آنها تارین  رد لاس خواستتتک تا در 
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تاقی در دبستتتان داضر صتورت انفرادی در اها بهصتورت انفرادی بازگو  نند. ستپس آزمودنی

 ردند. هر جایی  ه آزمودنی داستان را فراموش شتدند و داستتان را برای آزمونگر بازگو میمی

های مطرح شده در  تاب  رد آزمونگر با نشتان دادن تاتویر  تاب و یا با پرستیدن پرستشمی

و نیز های مطرح شتتده در داستتتان  رد  ودک را راهنمایی  ند. خوشتتوختانه پرستتشستتای می

. ز سوی  ود ان بودندهای بسیار خوبی برای یادآوری داستان اتااویر موجود در  تاب محرک

های بادی توس  دستگاه برای تحلیلدر هر دو آزمون  هاشده از سوی آزمودنی های بیانداستان

نگاری آنها در ضتتو  گردید و ستتپس بر روی  ایذ نوشتتته شتتد و پس از دروف 1ضتتو  صتتدا

استاس استتانداردهای مطرح شتده در  ار  نماهای موجود در آن برگفتمانافزار وورد محی  نرم

   .گذاری شدند( استخراج و برچسب1331هنسن )

 هاداده کدگذاری -3-3

یشتر به  ه پ هانماگفتمانهای با توجه به ویژگی در این پژوهش هانماگفتمانبرای شناسایی 

 و نیز ایو مانای ییرگزاره م هطمه به ساخک نحویپذیری و عداز آزمون دذف آن اشتاره شتد

ف به این صورت  ه چناننه با دذ استتفاده شتد.قابلیک جایگزینی آن با عناتر پیوندی/ربطی 

و شد ای زده نمیگفته هطمهای پارهمانای گزارهه ستاخک نحوی و ب 0/ربطیی  عناتر پیوندی

انی به آن عناتتر زبی دیگر جایگزین  نیم توانستتتیم آن را با عناتتر پیوندی/ربطرادتی میه ب

 شد.در نظر گرفته می نماگفتمانعنوان 

 ضریببرای بررسی . همننین های این پژوهش از ستوی دو پژوهشتگر  دگذاری شدداده 

برای این منظور با تقستتتیم تاداد  استتتتفاده  ردیم. 9درون ارزیاب یها از پایایتوافق  دگذاری

به دستتتک آمد. در پژوهشتتتگر موارد ضتتتریب اطمینان  دگذاری دو ها بر مجموو تاداد توافق

بود. در مواردی  ه دو  %21/32های این پژوهش ضتریب اطمینان به دسک آمده  دگذاری داده

  دگذار با یکدیگر توافق نداشتند با گفتگو و استدهال به توافق رسیدند.

  

                                                           
1. MP3 

2. connective 

3. interrater reliability 
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 نتایج پژوهش -4

هرانی ساهه فارسی زبان تیازده روایی  ود ان های جنسیتی در بافک به منظور مطاهاه تفاوت

  ننده در آزمونتوهید شده توس  هر ی  از دو گروه دختر و پسر شر ک هایوا هابتدا مجموو 

ها بر تاداد وا هاز تقستتیم مجموو ها در هر نمونه وا هد میانگین تادامورد بررستتی قرار گرفک. 

 های توهید شتتده توستت وا ه ه مجموو   نیممشتتاهده می .استتکهها محاستتوه شتتدآزمودنی

وا ه  9992و  0922در آزمون خلق داستتتتان و بازگویی داستتتتان به ترتیب  دخترهای آزمودنی

در هر نمونه  ی توهید شتتده از ستتوی دخترانهادر مجموو دو آزمون میانگین تاداد وا ه .استتک

ران در آزمون خلق داستان پستتدر گروه  هاوا هتاداد  مجمووبه همین ترتیب وا ه بود  20/121

وا ه  متر  19 ه این میزان در مجموو  وا ه بود 0311داستتتان  وا ه و در آزمون بازگویی 0122

 میانگین تاداد ، ننده بود. در مجموو دو داستانهای توهید شتده از سوی دختران شر کاز وا ه

  وا ه بود. 9/193ها در بافک روایی توهید شده از سوی پسران وا ه
 

 و آزمون به تفکیک جنسیتدر هر نمونه ها واژهها و میانگین تعداد واژهمجموع  .1جدول 

 ها در هر نمونهمیانگین تعداد واژه هامجموع واژه هاآزمون جنسیت

ساهه  10-11

 دختر

 12/149 0922 خلق داستان

 20/112 9992 بازگویی داستان

 111 2192 مجموو

ساهه  10-11

 پسر

 12/190 0122 انخلق داست

 12/142 0311 بازگویی داستان

 9/193 2210 مجموو

 

  رفته توستت به  ارروایی  نماهایتاداد  ل گفتمانهمننین و  ی بستتی نماهاانواو گفتمان

در آزمون خلق  .اسکآورده شده 0زبان در جدول ستاهه فارستی یازده پسترو ها دختر آزمودنی

 ه در اند در داهینما استتتفاده  ردهنوو گفتمان 11و  19یب از داستتتان دختران و پستتران به ترت

اند. نما بهره بردهنوو گفتمان 3و  10آزمون بتازگویی داستتتتان دختران و پستتتران به ترتیب از 

نما عملکرد گفتمان 914نما از دختران با مجموو گفتمتان 943همننین در مجموو پستتتران بتا 

  اند. بهتری داشته
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  به تفکیک جنسیت نماهاگفتمان و مجموع اعانو .2جدول 

 نماهاگفتمانمجموع  نماهاانواع گفتمان آزمون جنسیت 

 سن

ساهه  10-11

 دختر

 140 19 خلق داستان

 110 10 بازگویی داستان

 914 02 مجموو

ساهه 10-11

 پسر

 121 11 خلق داستان

 130 3 بازگویی داستان

 943 02 مجموو

   

 (0و انحراف مایار 1شتتتامل بستتتامد، درصتتتد، میانگین)ترتیب آمار توصتتتیفی هب 4 جدول

دو  در مجمووتهرانی را  یازده ساههدختران و پستران  ار رفته در بافک روایی نماهای بهگفتمان

شتتود در گروه ملادظه میطور  ه همان دهد.نشتان میاهی فن شتتاآزمون بازگویی و خلق داست

 <داها <امّا <آخه <یانی <چون <مثلاً <خب <وهی <و <بادش <دبا نماهایدختران گفتمان

بستتامد از باهاترین میزان  1، 0، 0، 9، 4، 4، 2، 1، 10، 01، 92، 91، 111به ترتیب با  باداٌ <پس

 بسامد برخوردار بودند.

 <چون <خب <پس <وهی <باداً <و <بادش <بادنماهای در گروه پستتتران نیز گفتمان

بستتامد در گروه پستتران  1، 2، 1، 1، 12، 11، 11، 93، 24، 139تیب با داشتتتن به ترمثلاً  <امّا

شتتود در مجموو  ود ان این پژوهش به همننین مشتتاهده می باهاترین بستتامد را دارا هستتتند.

 <913به ترتیب با بسامد چون را  <پس <خب <وهی <و <بادش <نماهای بادترتیب گفتمان

 اند.نماها به  ار بردهسایر گفتمانبیش از 11 <10 <11 <44 <14  <32

  

                                                           
1. average 

2. standard deviation 
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ک یبه تفک افت رواییدر ب رفته نماهای به کارگفتمان ، درصد، میانگین و انحراف معیاربسامد .4جدول 
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یازده ستتاهه در دو آزمون ها در دو گروه دختر و پستتر برای مقایستته بهتر عملکرد آزمودنی

بودند  دو گروهاز  یکیدر  ترین بستتامدباها ه دارای را  نماگفتمان 1بازگویی و خلق داستتتان 

مقایسه  دختر و پستر گروهآزمون در دو دو نما را در گفتمان 1بستامد  1اب  ردیم. نمودار انتخ

  ند.می
 

 
 مونبه تفکیک جنسیت و آز سالهازده یرفته در دو گروه دختر و پسر  نماهای به کاربسامد گفتمان .1نمودار

 

 این پژوهش ردختر و پس یهاعملکرد آزمودنی تفاوت موجود میان 1بررسی ماناداریبرای 

ها ها را به هحاظ نرمال بودن بررسی  ردیم و از آنجا  ه دادهابتدا داده نماهادر استفاده از گفتمان

ر د« خب»نمای گفتمان . گزارش آزمون دقیق فیشربهره بردیم0دقیق فیشرنرمال نوودند از آزمون 

   اسک.آورده شده 1و  2جدول 
 

به « خب»نمای گفتمانهای فاقد و تعداد نمونهها توسط آزمودنی« خب»نمای گفتمانکاربرد تعداد  .5جدول 

 تفکیک جنسیت

 آزمون جنسیت فراوانی کاربرد فراوانی عدم کاربرد

 دختر 3 19
 بازگویی داستان

 پسر 0 11

                                                           
1. significance 

2. fisher exact test 
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 آزمون جنسیت فراوانی کاربرد فراوانی عدم کاربرد

 دختر 9 19
 خلق داستان

 پسر 4 13

 دختر 10 01

 پسر 1 91 داهک  لی

 مجموو 11 19

 

 «خب»نمای گفتمان شرآزمون فی. 6جدول 

 آزمون فیشر 1آماره سطح معناداری

 بازگویی داستان 19/9 14/2

 خلق داستان 09/4 21/2

 داهک  لی 20/1 29/2

 

« خب»نمای نشان داد  ه تنها در خاوص استفاده از گفتمان( 1)جدول نتایج اجرای آزمون 

نشانگر این امر اسک  ین نتایجهمنناستک. اوت عملکرد دو گروه مانادار بودهدر داهک  لی تف

استتتک. مون بتازگویی و خلق مانادار نووده ته تفتاوت عملکرد دو گروه دختر و پستتتر در آز

استتک  ه این میزان  29/2شتتود مقدار ستتطح ماناداری در داهک  لی طور  ه ملادظه میهمان

ده از ها و تاداد استتتتفااستتتک و به این مانا استتتک  ه بین جنستتتیک آزمودنی 22/2 متر از 

 تفاوت ماناداری وجود دارد. « خب»نمای گفتمان

( را 0تفاوت موجود میان دو گروه دختران و پسران آزمودنی نمودار )این برای آشکار شدن 

 میانگین  اربرد آن «خب»ی نما. در این نمودار علاوه بر دداقل و ددا ثر  اربرد گفتمانآوردیم

اهاترین ب زمون بازگوییآسک. عملکرد دختران در اشدهمشخص به تفکی  آزمون و جنسیک نیز 

ران بیشتر از دخت  می . در آزمون خلق داستان میانگین عملکرد پسراندهدمیانگین را نشتان می

در گروه دختران در آزمون « خب»شتتود  ه میانگین تاداد  اربرد همننین مشتتاهده می استتک.

 ه در گروه پسران میانگین عملکرد آنها اسک در داهی آنها بازگویی بیش از آزمون خلق داستان

 در آزمون خلق بیش از آزمون بازگویی داستان اسک. 

 

                                                           
1. value 
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 به تفکیک جنسیت و آزمون« خب»مقایسه کاربرد  .2نمودار 

 

ان مانادار نوود. با نماها تفاوت موجود میان دختران و پستتتردر مورد  اربرد ستتتایر گفتمان

« خب»نمای دو جدول مربوط به گفتمانفق  قیق فیشتتر آزمون د 1د جداول توافقیتوجه به تاد

نماها دو )از آنجا  ه برای هر ی  از گفتمان نماها ردیم و در خاتتوص ستتایر گفتمان را ذ ر

آماره نتایج تنها به ذ ر  «(خب»نمای برای گفتمان 1و  2، مانند جدول بودهجدول به دستتک آمد

 .یمد( بسنده  ر1در جدول )و سطح ماناداری فیشر 

  

                                                           
1. crosstab 
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 های به کار رفته از سوی آزمودنینماهاشر سایر گفتمانآماره فینتایج  .7جدول 
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دهد در هر دو آزمون و نیز در داهک  لی ستتطح به خوبی نشتتان می 1طور  ه جدول همان

استک و این به این ماناسک  ه تفاوت موجود میان دو گروه دختر و  22/2ماناداری بیشتتر از 

های های جدول به این ماناسک  ه آزمونرخی از خانهدر ب (-) پستر مانادار نیستک. خ  تیره

 اسک.نما قابل محاسوه نوودهمورد نظر در خاوص  اربرد آن گفتمان

 1نمای مر بگفتمان 11های این پژوهش در مجموو همننین هازم به ذ ر اسک  ه آزمودنی

ران دخت«. ب بادو باد، و بادش، خب پس، خ»نماها عوارت بودند از توهید  ردند. این گفتمان

توهید « خب پس»نمای گفتمان 0و در آزمون بازگویی « باد و»نمای گفتمان 4 ،در آزمون خلق

از آنجا  ه بار توهید  ردند.  1را « خب باد»بار و  9را  «باد و» ردند. پستتتران در آزمون خلق 

حث مورد باین  بیش ازنماهای بستی  بود این موضوو را تمر ز ما در این مقاهه بر روی گفتمان

   بسنده  ردیم. 1قرار ندادیم و تنها به ذ ر جدول 
 

 هاای آنها و مجموع کاربرد آنها از سوی آزمودنی، معنای هستههای مرکبگفتمان .8جدول 

 پسران دختران ایمعنای هسته نماگفتمان

 4 4 تواهی/افزودگی-تواهی/افزودگی و باد

 1 2 یتواهی/افزودگ-تواهی/افزودگی و بادش

 2 0 نتیجه-پذیرش خب پس

 1 2 تواهی-پذیرش خب باد

 

 4ای ذ ر شده در جدول شتود در جدول باها بر اساس مانای هستهطور  ه ملادظه میهمان

. اند ردهنماها را با یکدیگر تر یب ستتتای  ردیم نشتتتان دهیم  ه  ود ان  دام ی  از گفتمان

یشترین ب تواهی/افزودگی-تواهی/افزودگی مر ب اینمنشانگر آن اسک گفتمان 1 های جدولداده

 دارد.  اربرد را از سوی دو گروه آزمودنی

 گیرینتیجهبحث و  -5

نماها توستت   ود ان های پژوهش داضتتر این بود  ه میزان  اربرد گفتمانیکی از فرضتتیه

د ان پسر  وتوست   نماهابیشتتر از میزان  اربرد گفتمانزبان زبان فارستیدختر یازده ستاهه ت 
                                                           

نماهای مر ب پژوهشی سودمند خواهد بود، خواسته اینکه این موضوو در آثار موتنی بر زبان گمان بررسی گفتمانبی.  1

 ای مستقل اسک.موضوو نیازمند مطاهاه اسک. اینفارسی به  لی نادیده گرفته شده
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در مجموو  نشان داد 4و  0ها در جدول بررسی داده زبان اسک. امازبان فارستییازده ستاهه ت 

 اند.داشتتته نماگفتمان 914 اربرد از دختران با  عملکرد بهتری نماگفتمان 943پستتران با  اربرد 

کرد تنها در نشتتان داد  ه این تفاوت عمل 1و  1، 2جدول ها همننین بررستتی ماناداری تفاوت

 هانمااستک و در خاتوص سایر گفتمانمانادار بوده« خب»نمای خاتوص استتفاده از گفتمان

تنها در خاوص  به این ترتیب فرضتیه نخسک این پژوهش استک.تفاوت موجود مانادار نووده

شتتود. به این مانا  ه ها رد مینمادر  مورد ستتایر گفتمان شتتود وتأیید می« خب»نمای گفتمان

یجه این نتنماها مانادار نیسک. اوت موجود میان دو گروه دختر و پستر در مورد سایر گفتمانتف

و اعلمی و صتتواح  (1932میردهقانی و ایمانی ) ،(0223استتکلرا ) (1330ثورنه )همستتو با نتایج 

هایی وجود دارند  ه جنسیک ممکن در پژوهش خود اشاره  رد  ه بافک ثورنهاستک.  (1931)

 ایدب پسران، و دختران گفتگوی اهگوهای تفسیر گیرد  ه هنگامیک باشد و نتیجه میاهماسک  م

ستتتر وه دختر و پگونه تفاوتی را میان دو گرمیردهقانی و ایمانی هیچ بگیریم. نظر در را بافک

نماهای به  ار رفته از گزارش نکردند. اعلمی و صتتواح نیز تفاوت ماناداری را در تاداد گفتمان

 و مردان گزارش نکردند.سوی زنان 

نما در درون بافتی ماین مطاهاه  ه  اربرد گفتمانزمانی نشتتتان داد (0223نتایج استتتکلرا )

شتود هیچ تفاوت جنسیتی مهمی وجود ندارد هرچند ممکن اسک در بافتی دیگر این تفاوت می

ین هازم ابنابرنتیجه این پژوهش تنها در خاوص بافک روایی صادق اسک. جنسیتی ظاهر شود. 

های دیگر همنون گفتار در بافک زبانی  ود ان فارستتتینماهااستتتک بستتتامد و انواو گفتمان

  روزمره، بازی  ردن و ... نیز مورد بررسی قرار گیرد.

یک تقریواً از میزان مهارت یکسانی در این پژوهش در هر دو جنسترستد  ود ان به نظر می

بر این باور اسک  ه بافک در تفاوت جنسیتی مهم ( 0221گویی برخوردار بودند. گودوین )قاه

ز ا گروهی عملکرد بهتری دارد. چه بینی  نیمپیش نیستتک بلکه مهارت  ود ان مهم استتک تا

به  ود ان و با در نظر گرفتن  گوییمهارت قاتتهبا آموزش توان های آتی میدر پژوهش رواین

مااشتترت با گروه همستتاهان و همننین  وهای داستتتان مطاهاه  تابگروه  نترل، تأثیر آموزش، 

نیز ها نماها در بافک روایی و ستتایر بافک اربرد گفتمانانواو و میزان را در رشتتد بزرگستتاهان 

 بررسی  رد.
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( 1931ختتانلویی )همنون رهور، محمودی بختیتاری و  ریمتوان هتتای آتی میدر پژوهش

به  زبان مورد مطاهاه قرار داد.فارستتی  اربرد قطم گفتار و میزان آن را در  ود ان دختر و پستتر

وند را رتوان ستایر عناصتر ادتماهی  ه صرفاً در گفتمان روایی زبان فارسی به  ار میعلاوه می

 .نیز مارفی و شناسایی  رد

زبان  ود ان دختر یازده ستتتاهه ت  فرضتتتیته دوم این پژوهش دهتاهک بر این داشتتتک  ه

زبان ت نماها در مقایستته با  ود ان پستتر یازده ستتاهه تمانتری از گفزبان از انواو متنووفارستتی

های این پژوهش بررسی داده ملادظه شد 0 ه در جدول  طورهمان  نند.زبان استفاده میفارسی

نوو  02نما در مقایستتته با پستتتران با مجموو نوو گفتمان 02نشتتتان داد  ه دختران با مجموو 

ورد به این ترتیب این فرضتتیه م اند.نماها استتتفاده  ردهمانتری از گفتنما از انواو متنووگفتمان

شتاید علک این امر علاقه دختران به روایک داستان و نیز گفتگو با همساهان  گیرد.تأیید قرار می

درستته های دیگر باشتتد. پستتران بیشتتتر در دیاط مخود در زمان استترادک در مدرستته یا بافک

 ریتزیس و اروین ( و 1332یجه همسو با پژوهش شلدون )این نت مشغول بازی بودند تا گفتگو.

خود اشتتتاره  ( استتتک. آنهتا نیز بته وجود تفتاوت عملکرد  ود ان در پژوهش1333تریتپ )

 .ندبوده رد

های  ننده نقشنماهای بیانفرضتتیه ستتوم به بررستتی این نکته پرداخک  ه  اربرد گفتمان

تر )مانند، خب، های پینیدهنماهای بیانگر نقشمانتر )مانند، باد، و( بیشتتتر از  اربرد گفتستتاده

 4و جدول  1های نمودار ستاهه اسک. بررسی داده 11( در میان  ود ان دختر و پستر ، پسوهی

بستتتامد  14 <32 <913به ترتیب با  «باد، بادش، و»نماهای به خوبی نشتتتان داد  ه گفتمان

بنابراین این فرضتتتیه مورد  پژوهش داشتتتتند.های این باهاترین میزان  اربرد را در نزد آزمودنی

: 1913 ه به باور دبیر مقدم ) 1توان با اصل تاویرگونگیاین موضوو را می شود.تأیید واقم می

  رد. ویینتزبانی خاص  گیای همگانی و جهانشتتتمول در زبان استتتک و نه ویژ( پدیده20-29

اصتتل تواهی عناصتتر جمله  بر استتاس اینرا مطرح  رد.  تاتتویرگونگیاصتتل ( 1213) 0هایمن

نمای فوق  ه بیانگر رو  اربرد سته گفتمانمنطوق با تواهی رخدادهای جهان خارج استک. از این

علّک دیگر این امر  تواهی رخدادهای داستتتان بودند از ستتوی  ود ان این پژوهش بیشتتتر بود.

داد به رخداد واقم برای گذر از ی  رخدرپی داستتتان باشتتد. درتواند وجود رخدادهای پیمی

                                                           
1. iconicity 

2. Haiman, J. 
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 .نمای بیانگر تواهی یا افزودگی انجام دهدتواهی رخدادها را با گفتمان دیگر  ودک نیاز داشتتتته

در میان نیز نمتا را توانتد بته خوبی چرایی بیشتتتترین  تاربرد این ستتته گفتمتانهمین امر می

خوبی به 1های جدول دادهها تویین  ند. نماهای مر ب به  ار رفته از ستتتوی آزمودنیگفتمان

« باد، بادش، و»نمای گفتمان 9نماهای مر ب از ها در ستتاخک گفتماننشتتان داد  ه آزمودنی

 اند. بیشترین استفاده را داشته

جنسیتی ذاتی در میان  رسد تفاوتاین پژوهش در بافک روایی به نظر میهای دادهبر اساس 

تواند منجر به گویی میز مهارت قاهانی و نیمهارت زب ود ان فارسی زبان وجود نداشته باشد. 

هر چند این پژوهش تنها گام ایجاد تفاوت یا عدم تفاوت در میان دو گروه دختر و پستر باشد. 

های های آتی با بررسی بافک وچکی برای بررستی این موضتوو اسک و هازم اسک در پژوهش

تأثیر محتوا و ستتاختار  های آتیدر پژوهش تواندتی می. بیشتتتر  اویده شتتود دیگر این نکته

مورد بررسی مجدداً  نماهای ساده و مر بدر نحوه و میزان  اربرد گفتمان های دیگر راداستتان

ام داد تا نتایج توان با جاماه آماری بزرگتر ی  مطاهاه طوهی انجبته علاوه در آینده می قرار داد.

 .با دقک بیشتری بررسی شود

 کتابنامه

های گفتمانی در مکاهمات جنسیک و تفاوت گفتمان: بررسی نشانه(. »1931اعلمی، م. و صواح، م ) .1

اد ، دانشگاه آزپژوهشی زبان و ادب فارسی-فالنامه علمی، «روزمره سخنوران زن و مرد فارسی زبان

  .00-1، سال چهارم،  12اسلامی وادد سنندج، شماره 
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 سمک.

نامه د تری بان فارسی مااصر، پایاننماهای گفتمان و  ار رد آنها در ز(. نقش1911ذوقدارمقدم، ر ) .2

 شناسی، دانشگاه اصفهان.زبان

رابطه جنسیک و قطم گفتار: (. »1931رهور، ب.، محمودی بختیاری، ب.، و  ریم خانلویی، گ ) .1
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192-141. 
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