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  زبان فارسيگفتار شكايت در بررسي رابطة سن و جنسيت با شيوة بيان كنش

  

  (نويسنده مسئول) )كارشناسي ارشد دانشگاه بيرجند، بيرجند، ايران(دانشجوي سارا عسگري فورگ 

  )استاديار گروه زبانشناسي دانشگاه بيرجند، بيرجند، ايران( جليل اهللا فاروقي هندواالن

  

  ٩٩-١٢٥صص: 

 چكيده

 هــاآن تــأثير و جنســيت و ســن متغيــر دو بررســي بــه هســتيم درصــدد حاضر، پژوهش در

 ژانــر از فارســي فــيلم ٢١ منظور اين به. بپردازيم فارسي در شكايت گفتاركنش دربكارگيري

. انــد دهشــ انتخــابيــا برنــدة جــايزة جشــنوارة فجــر بودنــد، كه نامزد  اجتماعي- خانوادگي

 و ســن متغيــر و گرديد يادداشت فارسي هايفيلم در شكايت گفتاركنش حاوي هايگفتمان

 يبررســ بــراي حاصــل نتــايج ها،داده تحليل و تجزيه پس از . شد بررسي هاآن در جنسيت

 ردانمــ داد نشــان ايآماري مقايسه تحليل و شد. تجزيه درج نمودارها و جداول در تر دقيق

رهــاي گفتاكــنش از مــردان همچنــين كننــد،مــي استفاده شكايت گفتاركنش از زنان از بيشتر

 .كننــدمــي اســتفاده بيشــتر غيرمســتقيم تگفتارهــاي شــكايكــنش از زنان و مستقيم تشكاي

- غيــرهم و جنسهم با مواجهه در هر دو جنس اگرچه دهدمي نشان آمدهدست به اطالعات

 زا اســتفاده درصــد امــا كننــد،مــي اســتفاده مســتقيم شكايتگفتار كنش از بيشتر خود جنس

 همواجهــ در غيرمستقيم شكايت از استفاده درصد و جنس هم با مواجهه در مستقيم شكايت

 شــكايت از ســني هــايگــروه تمــامي زبــان، فارســي جامعــه در. است بيشتر جنسغيرهم با

 بــه تمايــل يابــدمــي افــزايش ســن چــه هر است ذكر به الزم. كنندمي استفاده بيشتر مستقيم

هــم  ر وبزرگتــ بــا مواجهه در افراد. شودمي بيشتر مستقيم شكايت هايگفتاركنش از استفاده

 تربيشــ مســتقيم شــكايت از خودازكوچكتر با مواجهه در و غيرمستقيم شكايت سن خود، از

  كنند.مي استفاده
  

 شكايت  ،گفتاركنش ،جنسيت ،سنها : كليد واژه
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  . مقدمه١

عي، هــايي همچــون ســن، جنســيت، ســطح اجتمــااي اجتماعي است و شــاخصزبان پديده

-از اولــين زبــان ٢و ترادگيــل ١لبــاو .رد زبان در جامعه هستندنوع كارب كنندهتحصيالت و.... تعيين

ها پــس از پــي عوامل اجتماعي موثر بر زبان پرداختند، آن ن قرن بيستم بودند كه به مطالعةشناسا

، تاكيد كردند زبان از منظر اجتماعي نيــز بايــد گذار بر زبانتأثيربردن به اهميت عوامل اجتماعي 

-باور بودند كه متغيرهاي اجتماعي باعث تفاوت در كــاربرد زبــان مــي بررسي گردد. آنها بر اين

هــاي خــاص زبــاني توانند موجب پديدآمدن گونهها تاحدي است كه حتي مياين تفاوت ،شوند

  .شوند

كــردن، احوالپرســي، كــردن، شــكايت) معذرت خواهي، دعوت١٩٨٥(  ٥و وبر ٤،پالت٣ريچاردز

٢٠٨-( ٧و وينبــاچ ٦داننــد. اولشــاتينگفتار مــيهايي از كنشكردن را نمونهدرخواست و تشويق رد

گفتــار گوينــده نارضــايتي يــا در ايــن كــنش"گوينــد گفتار شكايت مي) درباره كنش١٩٩٣: ١٩٥

. قايــل "ناراحتي خودش را نسبت به يك عمل كه براي او ناخوشايند بوده است را ابراز مي كند

اهميت دارد كه نقــش زبــان را از برداشــت ســنتي و  گفتار در زبان از آن روشدن به وجود كنش

-برد و نشــان مــيها فراتر ميمعمول كه عبارت است از ابزاري براي توصيف و گزارش واقعيت

تــوان از طريــق آن و در دهد كه زبان نه تنها پديده اي منفعل نيست بلكه ابزاري اســت كــه مــي

 انجام داد. "كار"قالب كالم 

توانــد حفــظ، بهتــر و با وجهه افراد در ارتباط است. وجهه در روابط مــي ٨گفتار شكايتكنش

تواند بــه صــورت غيرمســتقيم و آيد كه ميگفتارهايي به شمار مييا تهديد شود. شكايت از كنش

هــاي مســتقيم آن فــرد را بــه صــورت محترمانه بيان شود و وجهه فرد را حفظ كند و يا در گونه

ده، وجهــه او را تهديــد كــرده و بــي ادبانــه تلقــي شــود (بــراون و مستقيم مورد خطاب قــرار دا

                                                             
١. Labov 

٢. Trudgill 

٣. Richards 

٤. Platt 

٥. Weber 

٦. Olshtain 

٧. Weinbach 

٨. Complaint speech act 
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هــا و ). آگاهي از نحوة بيان كنش گفتار شــكايت و در نظــر گــرفتن شــاخص٦١: ٩١٩٨٧لوينسون

  سازد.تواند ما را به سوي ارتباطي مؤثر رهنمون عوامل اجتماعي مي

يــق پــيش و جنســيت در تحق گذار بر زبان، دو عامل سنتأثيراز ميان عوامل اجتماعي متعدد  

ر زبــان د "شــكايت"ها در گفتمان مربوط بــه اند تا چگونگي عملكرد و نمود آنرو انتخاب شده

د سن و جنسيت از جملــه متغيرهــاي اجتمــاعي هســتند كــه بنــا بــه اعتقــا فارسي بررسي گردد.

 .ســدريسخن گفتن موثرند و پرداختن به آنها ضروري به نظر مــ ةمتخصصان اين حوزه، در نحو

تغيــر اهميت انجام تحقيق پيش رو از اين جهت است كه اگرچه تحقيقات زيــادي در مــورد دو م

سن و جنسيت و همچنين كنش گفتار شكايت انجام گرفتــه اســت، امــا پــژوهش هــاي مســتقل 

ته هنگ وابســكه بسيار فر - گفتار شكايتاندكي بويژه در زبان فارسي رابطة اين دو متغير با كنش

ر چگونگي انجــام شــكايت بســيار بدانيم اين دو متغير اند، در حالي كه ميررسي كردهرا ب - است

موثرند. به همين دليل مســأله محــوري و اساســي ايــن پــژوهش كنكــاش دربــاره رابطــه ســن و 

ا هــجنسيت با كنش گفتار شكايت است. تحقيق حاضر به دنبال اين است كه براي ايــن پرســش

 ود؟ مــردان كننگفتاري در شكايت بيشتر استفاده ميز چه نوع كنشپاسخي بيابد: مردان و زنان ا

رنــد؟ بجنس خود بكار مــيجنس و غيرهمگفتاري شكايت در گفتگو با همزنان از چه نوع كنش

-ده از كــنشكند؟ آيا سن تأثيري در استفاگفتار شكايت بيشتر استفاده ميچه گروه سني از كنش

 از خــود و ســن، بزرگتــرغيرمستقيم دارد؟ افراد در مواجهه با افــراد هــمگفتار شكايت مستقيم يا 

  كنند؟گفتاري در شكايت استفاده ميكوچكتر از خود از چه نوع كنش

  . پيشينه پژوهش٢

و ســن  هاي مستقل بسيار اندكي در ارتباط با رابطة جنســيتهمانگونه كه اشاره شد پژوهش

ســت دهايي كه نويسندگان مقالــه حاضــر بــه آن وهشگفتار شكايت انجام شده است. پژبا كنش

 باشند:يافتند، به شرح زير مي

) در تحقيقــي كــه بــه بررســي رابطــه جنســيت و ٢٠١٦لــيال نصــيري و محســن شــاهرخي (

پــردازد بــه ايــن نتيجــه رســيدند كــه استراتژي هاي شكايت در بين فراگيران زبان انگليسي مــي

گفتــار شــكايت مســتقيم بيشــتر گيرند از كــنشي را ياد ميدانشجويان مرد ايراني كه زبان انگليس

                                                             
٩. Brown and Levinson 
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شان كمتر مؤدبانه است، در حالي كه زنان تمايل بــه اســتفاده از كنند كه در نتيجه كالماستفاده مي

ها منشــا ايــن تفــاوت تر است. آنشان مؤدبانهگفتار شكايت از نوع غيرمستقيم دارند و كالمكنش

) در مقالــه٢٠١٣اوا كوبــان (  داننــد.مي ١٠نگليسي از توانش كاربرديرا كم اطالعي فراگيران زبان ا

پردازد. او ابتدا بــه نارضايتي از كاالي خريداري شده مي اي به بررسي رفتار مشتريان در صورت

دهنــد نارضــايتي خــود را ابــراز نكننــد، امــا كند كه مشتريان عموماً ترجيح مياين نكته اشاره مي

اين نارضايتي را بيان كنند، مــردان و زنــان تفــاوت هــايي در شــيوه ابــزاز گيرند وقتي تصميم مي

هــاي دشــوار كند كه زنان و مــردان در موقعيــتناخشنودي خود دارند. او در همين مقاله نقل مي

كنند؛ در حالي كه زنان بيشتر روحيه سازش محــور دارنــد و تمايــل به دو گونه متفاوت رفتار مي

هــايي وارد كننــد در چنــين موقعيــتزا دوري كنند، مردان ســعي مــيشهاي تندارند از موقعيت

اي كه از تحقيــق خــود گرفتــه كنند تا پيروز ميدان باشند. اوا كوبان نتيجهرقابت شده و تالش مي

است، اين است كه مردان بيشتر تمايل دارند شكايت خود را مستقيم ابــراز كننــد، در حــالي كــه 

زنان به دليل اينكه به تعبير او كمتر ريسك پذيرند و كمتر تمايل دارند كه آنچــه مــورد نظرشــان 

) بــه ٦٦:١٣٩٢يي ايرانــي (طباطبــااست را بيان كنند، شكايت خود را غيرمستقيم بيان مــي كننــد. 

گفتارهــاي بررسي شكايت و درخواســت از طريــق طــرح پرسشــنامه و تحليــل ايميــل در كــنش

پرداخــت و همچنــين تــأثير دو متغيــر ســطح آموزشــي و جنســيت را  "شكايت و درخواســت"

بررسي نمود. در مطالعة او مشخص گرديــد بكــارگيري اســتراتژي ادب در ايميــل و پرسشــنامه 

براين، سطح آموزشي و جنسيت تأثير قابل توجهي در ايميل شــكايت نبودند؛ عالوه باهم سازگار

و درخواست داشت، زيــرا بوميــان مــرد و فراگيــران زن از درخواســت مســتقيم و بوميــان زن و 

) از طريــق ابــزار پرسشــنامه ١٣٩٢اميري مجد( دانشجويان مرد از شكايت مستقيم استفاده كردند.

هــاي اجتمــاعي ايرانــي در شــبكهشكايت در ميــان كــاربران ايرانــي و غيــرگفتار كنش به مقايسه

تر، كــه هاي مستقيم و صريحهاي او نشان داد كاربران آمريكايي بيشتر از استراتژيپرداخت. يافته

كننــد. پاســخ بــه شــكايت در ضمناً تهديد كنندة وجهه است، براي بيان شكايت خود استفاده مي

شتر به صورت غيرمستقيم بود. مطالعة او نشان داد مردان نســبت بــه زنــان ميان كاربران ايراني بي

گفتارهــاي مســتقيم ماننــد تــوهين يــا هاي خود صريح تر هستند و از انواع كنشدر بيان شكايت

) نيــز بــا ابــزار ١٣٩٠كننــد. انبــار دار(تهديد براي بيان نارضــايتي و شــكايت خــود اســتفاده مــي

                                                             
١٠. Pragmatic competence 
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گفتــار شــكايت و پاســخ بــه آن در متغير جنسيت به بررسي كــنش پرسشنامه و با در نظر داشتن

گفتگوهــاي روزمــرة دانشــجويان ايرانــي پرداخــت. نتــايج تحقيــق او نشــان داد زنــان بيشــتر از 

كننــد. جمــالت امــري و عصــبانيت راهبردهاي مؤدبانه كه تهديد كنندة وجهه نباشند، استفاده مي

شــد. در پاســخ ريح در هر دو جنس كمتر ديده مــيدر گفتار مردان بيشتر مشهود بود. شكايت ص

به شكايت در هر دو گروه عذرخواهي به يك اندازه مشــهود بــود. همچنــين اســتفاده از تكنيــك 

) در تحقيقــي نشــان داد كــه ١٩٩٩(١١توجيه در مردان و بي توجهي در زنــان بيشــتر بــود. اكينچــي

ارد. اين تحقيــق همچنــين آشــكار ميزان رسميت بين گوينده و شنونده، بر شدت شكايت تأثير د

بــه ) ١٩٩٣( ١٢كننــد. باكســركرد كه زنان از استراتژي هاي ادب در زمان شكايت بيشتر استفاده مي

. آموزان انگليســي پرداخــتو اظهار تاسف در بوميان انگليسي و زبان گفتار شكايتكنشبررسي 

داخت و از مكالمــه افــراد پرگفتار كنشجنسيت در استفاده از اين دو  تأثيرهمچنين به بررسي  او

ســف و تأاو نشــان داد اغلــب زنــان از اظهــار  ري اطالعات اســتفاده كــرد. مطالعــةآوبراي جمع

  كردند.مستقيم و توصيه كردن استفاده مي شكايت غير مستقيم و مردان از شكايت

ا ميــزان گفتــار شــكايت تــتوان به اين نكته پي برد كه كــنشبا دقت در پژوهش هاي باال، مي

-هــا مــيژگــياي كه اين ويهاي كالمي مردان و زنان است، به گونهبسيار زيادي متأثر از ويژگي

ز اين آگــاهي دهي و كنترل گفتمان نقش بسيار زيادي داشته باشــند، بنــابراتوانند در تعيين، شكل

مــك كگفتــار شــكايت تواند به شناخت و تحليل بهتر كــنشخصوصيات كالم مردانه و زنانه مي

  ند: گردكر ميذها اشاره دارند، كند. به همين دليل چند نمونه از اين تحقيقات كه به اين ويژگي

) در ارتبــاط بــا نقــش ســن در  ٩٤- ١٠٨: ١٣٩٦( اميرارجمندي و طــاهري اســكوييبشارتي،

 در زبــاني تنوعــات و هــاگونــاگوني پيــدايش در مهــم عوامــل از يكي "گويند الگوهاي زبان مي

 ســنين در افــراد جامعــه يــك ســطح در. دارد بيولوژيــك جنبــة كــه مي باشــد سن جامعه سطح

 از بايــد را ســن متغير و زباني ارتباط متغيرهاي بنابراين دارند؛ متفاوتي الگوهاي رفتاري مختلف،

-گــرايش ســني، گــروه هر به تعلق. داد قرار مورد بررسي نسل و سني بنديدرجه جنبه يعني دو

در بــين نوجوانــان رفتارهــاي  .ســازدمــي جــدا ديگــر سني گروه هر از را او كه كرده هايي ايجاد

غيــر  هــايصــورت كمتــر سنين در مغاير هنجارهاي جامعه از جمله رفتارهاي زباني وجود دارد.

                                                             
١١. Akinci 

١٢. Boxer 
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) درباره تفــاوت گفتمــاني مــردان و ٣٥٠-٣٤٦: ١٩٧٤( ١٣.  يول"باشدمي بزرگساالن از بيشتر معتبر

معه زنان و مردان رفتار و گفتار اجتماعي مخصوص به خود دارنــد در هر جا "زنان معتقد است 

دهــد شده نشان مــيو هر گروه تمايل به استفاده از الگوهاي خاص خود را دارند. مطالعات انجام

تر، آگاهي آنان نسبت به شأن اجتماعي بيشتر است و نســبت بــه اجتماعي شدن زنان بسيار دقيق

كننــد. اســتفاده مــي ١٤هاي داراي وجههثال اغلب زنان از صورتترند. مهاي ديگران حساسداوري

هــاي هاي كالمي غيرمستقيم استفاده كنند، در حاليكه مردان ازصورتكنند از كنشزنان سعي مي

تر استفاده كنند. نحوة صحبت كردن زنان و مردان تا آن ميزان متفاوت است كــه برخــي جسورانه

  "هنگي مي دانند.زبان شناسان آن را  ارتباط بين فر

ي بــه مســاله نــابرابر "جنســيت و اجتمــاع ،زبــان") در پژوهشي بــا عنــوان ١٣٧٤نوشين فر(

خصوصــيات  ،پــردازد و بــا بررســي گفتمــان مــردان و زنــانجنسيتي و انعكاس آن در زبان مــي

 ،گفتماني اين دو گروه از جمله استفاده بيشتر مردان از عبارات برتــري جويانــه نســبت بــه زنــان

گــويي مــردان و اســتفادة كمتــر از صــراحت و رك ،اجازه صحبت كمتر دادن به زنان طي گفتگو

هــاي ) نيز تحقيقاتي دربــارة گونــه١٩٧٣: ٧٩-٤٥( ١٥شمارد. ليكافميتعارفات نسبت به زنان را بر

او بــر ايــن بــاور اســت كــه زنــان از . انجــام داده اســت ،زباني استفاده شده توسط زنان و مردان

-كنند، ولي از آنها استفاده نمــيند كه مردان آنها را درك ميكنيزباني خاصي استفاده م الگوهاي

لگوهاي زباني هــر گــروه كنند. كاربرد االگوهاي خاص گروهشان استفاده مي كنند و مردان هم از

تقــد اســت عوامــل زبــاني چــون نقش اجتماعي خاص آنها در جامعــه اســت. او مع نشان دهندة

ر زنــان .... در گفتــا.جمله خبري با اهنگ پرسشــي و ،هاندهكن، تشديداالت ضميمهسو ،هاپركننده

عدم قاطعيت و اعتماد به نفس در زنان اســت، اســتفاده از الگوهــاي  وجود دارند كه نشان دهندة

هــاي زبــاني زنانــه و مردانــه شــده اســت. سط زنان و مردان باعــث ايجــاد گونــهخاص زباني تو

بــه  ي) در پژوهشــ٨٣- ٨٤: ١٣٧٥يگانه (. ل جنسيت بررسي شده استدر ذي موضوع سن معموالً

بررسي دو متغير سن و جنسيت در ميــزان رعايــت ادب پرداخــت. نتــايج حاصــل از تحقيــق او 

ر مواجهــه گويند، همچنين مردان و زنان هر دو دزنان مودبانه تر از مردان سخن مينشان داد كه 

ي گفتــاري آمــوزان بزرگتــر از الگوهــااســت دانــش ترنــد. او معتقــدهم جنس خود مودببا غير

                                                             
١٣. Yule 

١٤. Face 

١٥. Lakoff 
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تــر ســخن مواجهــه بــا بزرگتــر از خــود مودبانــهكنند، همچنين افــراد در مودبانه تري استفاده مي

زبانــان دارد كــه افــراد در مواجهــه بــا يشه در باورهاي كهــن فرهنگــي فارســيگويند و اين رمي

) در ١٩٤٣وصــال  بــه نقــل از مــدني ١٠:١٣٩١الســتي( بزرگتر از خود بايد محترمانه رفتار كننــد.

 افــراد ميانســال و ســالخورده در "دارد گفتــار مودبانــه اظهــار مــيسن و جنسيت و  مورد رابطة

 زمينه در جوان نسل به نسبت كنند. نسل ميانسالتر استفاده ميدرخواست كردن از گفتار مودبانه

 بيــان خصــوص در زنــان نسل ميانسال در .كنندمي برخورد ترمؤدبانه درخواست بيان و خطاب

 در مــردان جــوان، نســل در.كنندمي برخورد ترمؤدبانه خطاب خصوص در مردان و درخواست،

  ".كنندمي برخورد ترمؤدبانه خطاب زمينه در زنان و تقاضا بيان زمينه

 . روش پژوهش٣

 دهنــدة ببازتــاحدودي  رود تااز چندين فيلم خانوادگي، كه انتظار مي پژوهشهاي اين داده

يلم، فــشكايت در بيســت و يــك گفتار كنش باشند، استخراج شده است. انايراني زندگي روزمرة

نوادگي، كــه خــا –از بين پنجاه فيلم داراي ژانر اجتماعي  ١٣٩٥تا  ١٣٨٧در بازة زماني سال هاي 

انــد. دهبرنده يا نامزد دريافت جايزة جشنوارة فجر بودند، بــه شــيوه تصــادفي ســاده انتخــاب شــ

-داردشــود كــه در آن از اســتانجشنوارة فجر از جمله مهمترين رويداد هنري كشور محسوب مي

نيــز از  شــوند. شخصــيت پــردازي و فيلمنامــهها استفاده ميهاي كمي و كيفي براي انتخاب فيلم

شــت، ههــران تــا بهاي استفاده شده در اين تحقيق عبارتند از: از تفيلم .اين قاعده مستثني نيستند

نــا، ماحي، كفش هايم كو، آبنبات چوبي، عادت نمــي كنــيم، خشــم و هيــاهو، زاپــاس، امكــان مي

وانــه، ي، رخ ديدختر، دربارة الي، دلبري، كوچة بي نام، گيتا، من، نيمه شــب اتفــاق افتــاد، النتــور

  باشند. ماهگي، باديگارد و ماالريا ميشود، هفتاژدها وارد مي

) اســتفاده شــد. پــس از اســتخراج ١٩٩٥: ٣١٥- ٣٧٢مــدل ترازبــرگ (ها، از براي تحليل داده

) هــر يــك از جمــالت حــاوي ايــن ١٩٩٥( ١گفتارهاي شكايت، بــر اســاس مــدل ترازبــرگكنش

هــا بررســي شــد. گفتار در دستة مربوطه قرار گرفتند، سپس دو متغير سن و جنسيت در آنكنش

چهــار گــروه ســني كــودك و نوجــوان،  متغير جنسيت در دو دستة مرد و زن و متغير سن نيز در

جوان، ميانسال و سالخورده مورد ارزيابي قرار گرفتند. الزم به ذكر اســت در ايــن تحقيــق گــروه 

                                                             
١. Trosborg 
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، گــروه ســني ٣٥تــا  ١٨سال، گروه ســني جــوان از ســن  ١٨تا  ٣سني كودك و نوجوان از سن 

-انــد. كــنشگرفته شدهدر نظر  ٨٠تا  ٥٠و گروه سني سالخورده از سن  ٥٠تا  ٣٥ميانسال از سن 

گفتارهاي شكايت بيان شده توسط افراد در مواجهه با هم ســن، بزرگتــر از خــود و كــوچكتر از 

خود نيز استخراج و بررسي شدند. در نهايت نتايج حاصــل جهــت مقايســه و بررســي دقيــق در 

  جداول و نمودارها قرار گرفتند . 

  چارچوب نظري تحقيق .٤

)اســتفاده شــد. بــدين ١٩٩٥هــا از مــدل ترازبــرگ (تحليل دادههمان گونه كه ذكر شد، براي 

 ٧گفتار شكايت به پنج شاخه (تــذكر، نارضــايتي، اتهــام، ســرزنش و تهديــد) و صورت كه كنش

شــده، مســتقيم، ســرزنش تعــديلبــار، اتهــام مســتقيم، اتهــام غيــرزيرشاخه (دلخوري، نتايج زيان

گفتارهــاي شــكايت همين قالب، كنشسرزنش شخص و سرزنش رفتار) تقسيم شد و سپس در 

هــاي تحقيــق هــا از دادهبندي و تحليل شد. الزم به ذكر اســت مثــالدر فيلم هاي مورد نظر دسته

  استخراج شده اند.

 تذكر - ١

باشــد. گوينــده قصــد دارد بــدون ترين روش براي بيان شكايت مياين استراتژي، غيرمستقيم

  عنوان مثال: بحث و جدل شكايت خود را ابراز دارد. به

  من حوصلة يه داستان جديدو ندارم. (دربارة الي)

  ما از اين موش و گربه بازيا نداشتيما. (كفشهايم كو) 

  كرد. (رخ ديوانه)ماشينم تا ديروز مثل ساعت كار مي

  نارضايتي - ٢

  گفتار خود به چند زيرشاخه تقسيم شده است:اين كنش

  دلخوري - ١-٢

ده بدون مطرح كردن نــام شــكايت شــونده بــه عنــوان مقصــر، در اين استراتژي، شكايت كنن

دانــد مقصــر دارد. اگرچه در اين مورد شكايت كننده ميناراحتي خود را از وضع موجود بيان مي

  كيست. به عنوان مثال:
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  من از دار دنيا فقط يه خونه داشتم. (هفت ماهگي)

  كنيم)ميآبروي چند ساله شوهر من رفته ولي تو به روت نيار. (عادت ن

  ها احترام ميذاريم. (كفشهايم كو)بيتا جون ما به مرده

  نتايج زيان بار - ٢-٢

  نتايج كار اشتباهي هستند كه فرد به صورت غير مستقيم مسؤل آن است. مانند: 

  تونه سرشو بگيره باال و بره به مدرسه.(خشم و هياهو)بخاطر اين اتفاقات، بچة من فردا نمي

  كنم. (ماحي)رو جمع و جور ميهاي بعضيامن دارم خرابكاري

  خوره. (زاپاس)بفرما اينم از دستشويي وسط حياط، گفتم بره اونجا سرما مي

  اتهام - ٣

 اين كنش گفتار شامل موارد زير است:

  اتهام مستقيم - ١-٣

  داند. مانند:شكايت كننده به صورت مستقيم شخص شكايت شونده را مقصر و متهم مي

  ي بهش گفتي كه اينجوري شده، قاطي كرده. (زاپاس)تو حتما يه چيز

  اون به نامزدش خيانت كرده. (دربارة الي)

 بزرگ عكساي عروسي ددي رو فرستاد واسة مامي. (كفشهايم كو)رپد

  اتهام غيرمستقيم- ٢-٣

شكايت كننده، شكايت خود از فرد شكايت شونده را بــه صــورت غيرمســتقيم و معمــوال در 

  دارد تا وجهه فرد كمتر در معرض خطر قرار گيرد. به عنوان مثال:قالب پرسش بيان مي

  كنيم)گردي دعوا راه بندازي؟ (عادت نميچرا دنبال بهونه مي

  كني. (خشم و هياهو)چرا انقدر راحت با آبروم بازي مي

  چرا وقتي ميدونستي نامزد داره، آورديش با من آشناش كني؟ (دربارة الي)

  سرزنش  - ٤

  تعديل شدهسرزنش  - ١-٤

گر معموال در قالب ســوال شود. فرد سرزنشترين نوع سرزنش محسوب مياين مورد، ماليم

  دارد تا از وجهه منفي آن بكاهد. سرزنش خود را ابراز مي
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  نميتونستي بيشتر مراقب باشي؟ (آبنبات چوبي)

  كنيم)كنه؟ (عادت نميچرا انقدر مهتاب بد خلقي مي

 نام)بگو؟ (كوچة بي مگه نگفتم مامان اومد بهم

  سرزنش شخص - ٢-٤

  شود. فرد به صورت مستقيم مقصر شناخته شده و سرزنش مي

  كنيم)تو پاي اين دختره رو كشيدي تو زندگيمون. (عادت نمي

  اون ميخواست كم كم جاي تينا رو بگيره. (خشم و هياهو)

  نام)اي كه همه عزادارن، تو دنبال الواتي هستي. (كوچة بيتو خونه

  سرزنش رفتار - ٣-٤

  گيرد.رفتار و عمل نادرست و ناپسند مورد سرزنش قرار مي

  كاراي شما زندگيمو نابود كرد. (كفشهايم كو)

  م كردي با كارات، بتمرگ تو. (خشم و هياهو)ديوونه

  نام)با اين طرز لباس پوشيدنت آبرومونو بردي. (كوچة بي

 تهديد - ٥

اي شود. شكايت كننده مقصــود خــود را بــرسوب ميترين نوع شكايت محاين مورد، مستقيم

  دارد. به عنوان مثال:اذيت، آزار و رنج رساندن به فرد شكايت شونده ابراز مي

  كنم. (آبنبات چوبي)زنم، بيچارت ميمن تو رو آتيشت مي

  ت. (خشم و هياهو)يه بار ديگه نق بزني سرتو ميبرم ميذارم رو سينه

 نام)كنم. (كوچة بيبزني شيرمو حاللت نمياگه راجع به اين موضوع حرف 

باشــد و كنش گفتار شكايت داراي انــواع مختلفــي مــي) بر اين باور است كه ١٩٩٥ترازبرگ(

كــنش گفتــار ضــمن بررســي ) ١٩٩٥:٨٧-٧٣( ١توانند مستقيم يا غيرمستقيم بيان شوند. منزونيمي

تقسيم كــرد. او اظهــار داشــت مستقيم و گروه شكايت مستقيم و شكايت غيرآن را به د ،شكايت

ئول ايجــاد نــاراحتي و شــود كــه گوينــده مخاطــب را مســبــرده مــي شكايت مستقيم زماني بكار

ايــن در حــالي اســت كــه در شــكايت كند. و آن را به صورت مستقيم بيان مي داندنارضايتي مي

                                                             
١. Monzoni 
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در  ،ايــن اســاس دارد. بــر، اما آن را تلويحا بيان مــيگوينده مخاطب را مقصر دانسته ،مستقيمغير

شونده بــه صــورت غيرمســتقيم مــورد كه شكايتهاي تذكر و نارضايتي ، شكايتپژوهش حاضر

اتهام و تهديد كــه شــكايت  ،هاي سرزنشجزء گروه غيرمستقيم و شكايتشكايت قرار گرفته را 

و شكايت شونده به صورت مستقيم مــورد شــكايت قــرار  به صورت مستقيم و صريح بيان شده

مستقيم و غيرمســتقيم تقســيم  دهيم. شاخة اتهام به دو دستةميجزء گروه مستقيم قرار  گرفته، را

-شده است. در اتهام مستقيم شكايت بــه صــورت مســتقيم و در اتهــام غيرمســتقيم شــكايت بــه

شود، امــا بــه دليــل اينكــه در هــر دو دســته، شــكايت صورت تلويحي و معموال سوالي بيان مي

جز شكايت مستقيم در نظر گرفتــه  قصر عمل است، اين دو زيرشاخهشونده مستقيما مسئول و م

شكايت اســتخراج شــده  گفتاركنشهاي مورد نظر، جمالت داراي پس از بررسي فيلم شوند.مي

نظر جاي داده شده اند. متغيرهاي ســن و جنســيت در هاي موردها و سپس زيرشاخهو در شاخه

ســپس بــراي تحليــل بهتــر، اطالعــات مــورد نظــر در اند و اين جمالت مورد بررسي قرار گرفته

  اند. جداول و نمودارها ترسيم شده

 . يافته ها و بحث٥

  . شكايت١,٥

هاي گفتار مســتقيم و غيرمســتقيم بــدون در گفتارهاي شكايت، كنشفراواني تعداد كل كنش

  باشد:نظر گرفتن متغيرهاي سن و جنسيت به شرح ذيل مي

  درصد  تعداد  گفتار شكايتنوع كنش  گفتار شكايتتعداد كل كنش

٧٣٥  

  

  %٥٦/٧٤  ٥٤٨  گفتار شكايت مستقيمكنش

  %٤٤/٢٥  ١٨٧  مستقيمگفتار شكايت غيركنش

دهد، فارسي زبانان معموالٌ در بيان شكايت منظــور خــود هاي موجود در جدول نشان ميداده

  كنند.ميرا مستقيم بيان كرده و بيشتر از كنش گفتار هاي مستقيم  استفاده 

      . جنسيت٢,٥

شكايت اطالعــات ذيــل بــه  گفتارهايفراواني هر يك از كنش براي ها،پس از استخراج داده

 نشمــردان از كــ درصــد اســتفادة آوري شد كهگفتار شكايت جمعكنش ٧٣٥در كل، دست آمد: 
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هــاي خهباشد. توزيع هر كدام از زيرشــامي %١٧/٤٥اين درصد در مورد زنان و  %٨٢/٥٤شكايت 

  شكايت در زنان و مردان در جدول ذيل نشان داده شده است.

ستقيم اســتفاده از شكايت م %١٦/٧٨مردان  :دهدنشان مي ١ي به دست آمده از جدول هاداده

ردان است. همچنين شكايت غيرمســتقيم در مــ %١٩/٧٠اند، در حالي كه اين درصد در زنان كرده

كــاربرد بيشــتر شــكايت  اطالعــات نشــان دهنــدة باشــد. ايــنمــي %٨١/٢٩و در زنــان  %٨٣/٢١

بــراي بررســي  غيرمستقيم در گفتار زنان و كاربرد بيشتر شكايت مستقيم در گفتار مــردان اســت.

  تر، اطالعات در نمودار زير ترسيم شد. دقيق

  

 با توجه به متغير جنسيتتعداد و درصد فراواني زيرشاخه هاي كنش گفتار شكايت  - ١جدول

 زنان مردان رنوع كنش گفتا

 
 %١٣/٨ %٩٤/٦ تذكر

  كنش

  گفتار

 مستقيمغير

  

 نارضايتي

 %٠٨/٢١ %٨٩/١٣ دلخوري

 %٦٠/٠ %٩٩/٠ نتايج زيان بار

 

 

 كنش

 گفتار

 مستقيم

 اتهام
٢٠%/٧٨ %٣٠/٢٦ مستقيم  

١٨%/٩٧ %٣٩/١٤ غير مستقيم  

 

 سرزنش

 

 

٠%/٩٠ %٤٨/١ تعديل شده  

٢٢%/٥٨ شخص  ٢٠%/٤٨  

٤%/٩٦ رفتار  ٣%/٦١  

 
٨%/٤٣ تهديد  ٤٢/٥% 
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  شكايت بيان شده توسط زنان و مردان توزيع زيرشاخه هاي كنش گفتار - ١ نمودار

  

تــاري شــكايت در مــردان از نشــان مــي دهــد كــنش هــاي گف ١همــان طــور كــه نمــودار 

 رزنش شــخص،، ســاين اساس قرار گرفته اند: اتهــام مســتقيم ترين به كم كاربردترين برپركاربرد

ديل شده و نتــايج زيــان بــار. ، سرزنش تعاتهام غيرمستقيم، دلخوري، تهديد، تذكر،سرزنش رفتار

   مستقيم بيشترين كاربرد را ميان مردان داشته است.  گفتارخص است كنشگونه كه مشهمان

مستقيم را دارنــد. بــرخالف  گفتارهايمردان بيشترين استفاده از كنشدهد نشان مي ١نمودار 

گفتارهــاي شــكايت غيرمســتقيم را داشــته انــد. اگرچــه زنان بيشــترين اســتفاده از كــنشمردان، 

آيد،در مردان نسبت به زنــان هاي غيرمستقيم به شمار ميتبار كه جزء شكايزيرشاخة نتايج زيان

 البته اين تفاوت ميان اين دو گــروه بســيار كــم و جزئــي و در حــدود ،بيشتر بكار برده مي شود

  باشد.درصد مي  ٣٩/٠

باشــند : ه كم كاربردترين بــه ايــن ترتيــب مــيشكايت در زنان از پركاربردترين ب گفتاركنش

 ، ســرزنش رفتــار،تهديــد ،سرزنش شــخص، اتهــام غيرمســتقيم، تــذكر  ،، اتهام مستقيمدلخوري

گفتار شكايت، دلخــوري اســت كــه جــزء كنشبار. پركاربردترين شده، نتايج زيانسرزنش تعديل

. از موارد قابل ذكر در اين خصوص مي توان بــه ايــن رودي غيرمستقيم به شمار ميگفتارهاكنش

  چند مورد اشاره كرد:

همانطور كه در نمودار مشخص است مردان نسبت به زنــان از تهديــد( شــديدترين نــوع  - ١

  كنند. شكايت) بيشتر استفاده مي
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نســبت بــه مــردان  تذكر كه غير مستقيم ترين نوع شكايت محسوب مــي شــود در زنــان - ٢

  بيشتر استفاده شده است.

اع شــديد شكايت در مردان اتهــام مســتقيم اســت كــه جــز انــو پركاربردترين كنش گفتار - ٣

  شود.ادبانه تلقي ميكاربرد آن در بسياري از موارد بيرود و شكايت مستقيم به شمار مي

غيــر  هــايتكــه جــز شــكاي شكايت، در زنان دلخــوري اســت گفتارپركاربردترين كنش - ٤

 شود.ادبانه تلقي نميو وجهه فرد را تهديد نكرده و بي مستقيم است

هــاي گفتارن تمايل بيشتر به اســتفاده از كــنشاين است كه مردا تمامي اين موارد نشان دهندة

گفتارهــاي شــكايت ه زنان متمايل به استفاده از كنشاين در حالي است ك ،شكايت مستقيم دارند

  تقيم اند. مسغير

  

 مردان در گفتگو با هم جنس و غيرهم جنس خود  هايت. شكاي١,٢,٥

اما اطالعــات بــه دســت آمــده نشــان  ،كنندز شكايت مستقيم بيشتر استفاده مياگرچه مردان ا

-جنس خود متفاوت عمل مــيجنس و غيرهمگفتار نسبت به همها در بيان اين كنشدهد، آنمي

  نمايد.را مشخص ميد. جدول زير تفاوت آن كنن

  

جنس و ر دو گروه مردان در مواجهه با همشكايت د گفتارهاي كنشدرصد فراواني زيرشاخه- ٢جدول

  جنس خودغيرهم

 كنش گفتار شكايت
 مردان

 مردان در مواجهه با زنان مردان در مواجهه با مردان

 
 %٤٣/١٢ %٣٠/٧ تذكر

كنش 

گفتار 

- غير

 مستقيم

 نارضايتي

 %٤٢/١٤ %١٦/١٥ دلخوري

 %٤٩/٠ %٦٨/١ نتايج زيان بار

  

  كنش 

گفتار 

 مستقيم

 اتهام
 %٩٠/١٩ %٠٠/٢٧ مستقيم

 %٤١/١٧ %٩٢/١٢ غيرمستقيم

 سرزنش
 %٩٩/٠ %٢٤/٢ تعديل شده

 %٨٨/٢٢ %٨٥/١٦ شخص
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 %٩٨/٣ %٧٤/٦ رفتار

 
 %٤٦/٧ %١١/١٠ تهديد

  

، مردان در مواجهه با مــردان غيرمستقيمگفتارهاي شكايت دهد كه در كنشنشان مي ٢جدول 

هاي شــكايت گفتاراند و در كنشاستفاده كرده %٣٤/٢٧با زنان از  و مردان در مواجهه %١٤/٢٤از 

انــد. استفاده كرده %٦٢/٧٢با زنان از  و در مواجهه %٨٢/٧٥مستقيم، مردان در مواجهه با مردان از 

  اند:ان داده شدهها در نمودار زير نش كميت ،بهتر براي مقايسة

  

 
  جنسجنس و غيرهمر دو گروه مردان در مواجهه با همشكايت د گفتارتوزيع زيرشاخه هاي كنش - ٢نمودار

  

جــنس شكايت، كه مردان در مواجهه با هم هاي، زيرشاخهدهدنشان مي ٢همانطور كه نمودار

، اتهام مســتقيم، نتايج زيان بار، عبارتند از: دلخوري، كنندجنس بيشتر استفاده مينسبت به غيرهم

شــكايت كــه مــردان در هــاي ش رفتار و تهديــد. همچنــين زيرشــاخهشده، سرزنسرزنش تعديل

اتهــام غيرمســتقيم و  انــد، تــذكر،بت به گروه ديگر بيشــتر بكــار بــردهجنس نسمواجهه با غيرهم

در مــردان شــكايت غيرمســتقيم گفتارهاي باشند. اگرچه درصد استفادة كنشسرزنش شخص مي

، ايــن مــورد تنهــا در دهــد، امــا همــانطور كــه نمــودار نشــان مــيدر مواجهه با زنان بيشتر است

مــردان  بار درصــد اســتفادةهاي دلخوري و نتايج زيانكند، در زيرشاخهزيرشاخة تذكر صدق مي

در بــار ( نتــايج زيــانهــا بســيار جزئــي در گفتگو با مردان بيشتر بوده است كه البته اخــتالف آن

گفتارهــاي شــكايت باشد. همچنين درصد كنشدرصد) مي ٧٤/٠درصد و دلخوري  ١٩/١حدود 
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مــردان در  هاي مستقيم گفته شــدةر مواجهه با مردان نسبت به شكايتمردان د مستقيم گفته شدة

هاي شكايت مستقيم (بجز ســرزنش شــخص و گفتارمواجهه با زنان بيشتر است. در تمامي كنش

مردان در مواجهه با مردان نسبت به مردان در مواجهه بــا زنــان  ) درصد استفادةرمستقيم اتهام غي

در مــردان در  ،شــودترين نوع شكايت محسوب مــياست. تهديد كه شديدترين و مستقيمبيشتر 

شود و همچنــين تــذكر كــه مواجهه با زنان بيشتر استفاده ميمواجهه با مردان نسبت به مردان در 

در مردان در مواجهه با زنان نسبت بــه مــردان در آيد، شكايت به حساب ميين نوع ترغيرمستقيم

  شود.مردان بيشتر استفاده ميمواجهه با 

  زنان در گفتگو با هم جنس و غيرهم جنس خود  هايشكايت .٢,٢,٥

جنس خود بــه صــورت متفــاوت عمــل جنس و غيرهمنيز مانند مردان در مواجهه با همزنان 

درصــد و در  ٦٥/٣٣زنــان در گفتگــو بــا زنــان از  :دهــدآمده نشان ميدستاطالعات به كنند.مي

كنند، در واقع زنان در گفتگــو بــا اده ميشكايت استف گفتاردرصد كنش ٢٥/٦٦ا مردان از گفتگو ب

كننــد. اطالعــات در نمــودار زيــر بــه گفتار شكايت استفاده مير هم جنس خود بيشتر از كنشغي

   ان داده شده است.صورت كامل نش

  

شكايت در دو گروه زنان در مواجهه با هم جنس و غير  د فراواني زيرشاخه هاي كنش گفتاردرص - ٣جدول

  هم جنس خود

 كنش گفتار شكايت

 زنان

 شكايت زنان به زنان
شكايت زنان به 

 مردان

 
 %٤٧/١٠ %٢٥/٣ تذكر

 كنش گفتار غيرمستقيم

 
 نارضايتي

 %٥٩/١٨ %٨٨/١٧ دلخوري

 ٠ %٦٢/١ نتايج زيان بار

  

 كنش گفتار مستقيم

 اتهام
 %٧٩/٢٤ %٩٥/٢١ مستقيم

 %٥٢/١٦ %٦٩/١٨ غيرمستقيم

  

 سرزنش

 %٨٢/٠ %٨١/٠ تعديل شده

 %٠٠/١٩ %٠٨/٣٠ شخص

 %٣٠/٣ %٢٥/٣ رفتار

 
 %١٩/٦ %٤٣/٢ تهديد
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مستقيم، زنان در مواجهــه بــا زنــان گفتارهاي شكايت غيردهد در كنشجدول فوق نشان مي 

هــاي گفتارانــد. در كــنششــكايت اســتفاده كــرده %٣٣/٢٩بــا مــردان از و در مواجهه  %٧٥/٢٢از 

بــه كــار  %٦٢/٧٠جهــه بــا مــردان و در موا %٢١/٧٧شكايت مستقيم نيز زنان در مواجهه با زنــان 

ايت مســتقيم بيشــتر جــنس خــود از شــكجــنس و غيــرهماند. اگرچه زنان در مواجهه با همبرده

-مستقيم در زنان در مواجهــه بــا غيــرهمهاي غيرگفتاراند، اما درصد استفاده از كنشه كردهاستفاد

جــنس)، بيشــتر و همــين درصــد در كــنش گروه ديگر(زنان در مواجهه بــا هــم جنس، نسبت به

ه بــا گــروه ديگر(زنــان در مواجهــجنس، نســبت بــه مستقيم در زنان در مواجهه با هم هايگفتار

  نشان داده شده است: ٣براي نمايش بهتر، اطالعات در نمودار  .بيشتر است) جنسغيرهم

  

  
  جنسو غيرهمجنس در دو گروه زنان در مواجهه با همشكايت  گفتارتوزيع زيرشاخه هاي كنش- ٣ارنمود

  

-ي شكايت كه زنان در مواجهه بــا هــمزيرشاخه ها است،مشخص  ٣همانطور كه در نمودار

، عبارتنــد از انــدجنس) بيشتر استفاده كردههمروه ديگر (زنان در مواجهه با غيرنسبت به گجنس 

، اتهام غير مستقيم و سرزنش شخص. همچنــين زيرشــاخه هــاي شــكايت كــه در بار: نتايج زيان

جنس) بيشــتر بــه كــار گروه ديگر(زنان در مواجهه با هم جنس نسبت بهن در گفتگو با غيرهمزنا

باشــند. شده، سرزنش رفتــار و تهديــد مــيخوري، اتهام مستقيم، سرزنش تعديلتذكر، دل اند،برده

جــنس بيشــتر شكايت غيرمستقيم، درصد استفادة زنان در مواجهــه بــا غيــرهمهاي گفتاردر كنش

انــد كــه البتــه جنس بيشتر از آن استفاده كردهبار زنان در مواجهه با همدر نتايج زيان است و تنها
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ي هــاگفتاركــنش درصد است. اگرچه درصد استفادة ٦٢/١اختالف بسيار جزئي و در حدود اين 

اين موضوع اســت كــه  ، اما نمودار نشان دهندةجنس بيشتر استمستقيم در زنان در گفتگو با هم

كنــد و در ســاير تهام غيرمستقيم اين مسئله صدق مــيهاي سرزنش شخص و اهفقط در زيرشاخ

  جنس بيشتر است. زنان در مواجهه با غيرهما در گروه هزيرشاخه

  . سن ٣,٥

لحاظ سن نيز بررســي شكايت نه تنها از نظر جنسيت بلكه از  گفتاردر پژوهش حاضر، كنش

ميانســال و ســالخورده مــورد  ،گــروه ســني كــودك، جــوان ٤هاي شكايت در گفتارگرديد. كنش

باشــد كــه بــه كودك و نوجوان ميالزم به ذكر است منظور از گروه كودك،  .بررسي قرار گرفت

-دهد كه استفاده از كــنشمي اطالعات به دست آمده نشان شود.اختصار گروه كودك نامبرده مي

درصــد  ٧٨/٢٥ميانســال  ،درصــد ٧٣/٦٨جوان  ،درصد ٤٥/٢شكايت در گروه سني كودك  گفتار

 تالف فــاحشباشد كه نشانگر اين است كه گروه سني جوان بــا اخــدرصد مي ٠١/٣و سالخورده 

ســالخورده و  ،بعد از آن به ترتيب ميانســال ،اندگفتار شكايت بودهبيشترين استفاده كننده از كنش

كودك قرار دارند. الزم به ذكر است اختالف ميان گروه سني جوان و ميانســال بيشــترين ميــزان، 

در  ين ميــزان ودرصد و اختالف ميان گــروه ســني كــودك و ســالخورده كمتــر ٩٥/٤٢در حدود 

  باشد. درصد مي ٥٦/٠حدود 

  

  شكايت در گروه هاي سني مختلف گفتارد فراواني زيرشاخه هاي كنشدرص- ٤جدول

 سالخورده ميانسال جوان كودك كنش گفتار شكايت

كنش  

گفتار 

- غير

 مستقيم

 %٤١/٦ %٢٣/٨ ٠ تذكر

  

 نارضايتي

 %١٨/١٨ %٠٢/٨ %٨٧/١٩ %١١/١١ دلخوري

نتايج زيان 

 بار
٠ %٥٣/٠ %٤٠/٠ %١١/١١ 

  

  

  

كنش 

گفتار 

 مستقيم

  

 اتهام

 %١٨/١٨ %٠١/٣١ %٤٨/٢٢ %٢٢/٢٢ مستقيم

 %٢٧/٢٧ %١٨/١٨ %٦٥/١٤ %٦٦/١٦ غيرمستقيم

  

  

 سرزنش

 %٥٤/٤ %٥٣/٠ %٤٠/١ ٠ تعديل شده

 %٦٣/١٣ %٦٦/٢٥ %٦٨/٢٠ %٧٧/٢٧ شخص

 ٠ %٢٧/٤ %٦١/٤ %٥٥/٥ رفتار
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 %١٨/١٨ %٣٤/٥ %٦٣/٧ %٥٥/٥ تهديد

  

هاي شكايت مستقيم در گروه ســني كودكــان گفتاركند كه كاربرد كنشمشخص مي ٤جدول 

و در گــروه ســالخورده درصــد  ٩٩/٨٤در ميانســاالن  ،درصــد ٤٥/٧١در جوانــان  ،درصد ٧٥/٧٧

هاي ســني مختلــف بــه گفتارهاي شكايت غيرمستقيم در گروهباشد. توزيع كنشدرصد مي ٨/٨١

درصــد  ٩٦/١٤ميانســال  ،درصــد ٥/٢٨جوان  ،درصد ٢٢/٢٢ودك اين ترتيب است: گروه سني ك

   اند.اطالعات در نمودار زير ترسيم شدهدرصد. اين  ١٨/١٨و سالخورده 

  
  هاي سني مختلفگفتار شكايت در گروههاي اصلي كنشتوزيع شاخه- ٤نمودار

  

غيرمســتقيم شكايت مستقيم بيشــتر از شــكايت هاي سني از دهد تمام گروهنشان مي ٤نمودار

، بعــد از اند. گروه سني ميانسال بيشترين مقدار استفاده از شكايت مســتقيم را دارنــداستفاده كرده

انــد. در گــروه ســني جــوان ميــزان اخــتالف بــين آن گروه سالخورده، كودك و جوان قرار گرفته

نســال درصد و در گروه سني ميا ٩٥/٤٢شكايت مستقيم و غيرمستقيم كمترين مقدار و در حدود 

ايــن  باشد. اين نمودار نشــان دهنــدةدرصد مي ٠٣/٧٠ن مقدار و در حدود ميزان اختالف بيشتري

ني از شــكايت هــاي ســگفتار شكايت نداشــته و تمــام گــروهاست كه سن تأثير چنداني در كنش

از شــكايت  همچنــين گــروه ســني جــوان بيشــترين ميــزان اســتفاده .انــدمستقيم اســتفاده كــرده

و ميانسال قرار دارند. بــه نظــر سالخورده  ،هاي كودكداشته است، بعد از آن گروهغيرمستقيم را 

بــه  ميزان استفاده از شــكايت مســتقيم بيشــتر شــده و افــراد ،يابدفزايش ميرسد هر چه سن امي
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-هــاي كــنشاطالعات، زيرشــاخهتر رسانند. براي تحليل دقيقصورت مستقيم منظور خود را مي

   ار زير رسم شد.شكايت در نمود گفتار

 ،بــارهاي نتــايج زيــان، گروه سني كودك از زيرشاخهمشخص است ٥همانطور كه در نمودار 

ي، گــروه هــاي تــذكر و دلخــوررفتار، گروه سني جوان از زيرشــاخهسرزنش شخص و سرزنش 

اي اتهــام هــو گــروه ســني ســالخورده از زيرشــاخه اتهــام مســتقيم ســني ميانســال از زيرشــاخة

كننــد. گــروه ها بيشتر استفاده مــيد، نسبت به ساير گروهشده و تهديسرزنش تعديلغيرمستقيم، 

كنــد. در تــذكر كــه گفتارهــاي شــكايت غيرمســتقيم اســتفاده مــيسني جوان از بيشــترين كــنش

ين درصد را داراست. در زيــر گروه سني جوان بيشتر ،شودترين شكايت محسوب ميغيرمستقيم

درصد) را داراست، الزم به ذكــر  ١١/١١سني كودك بيشترين درصد (بار، گروه شاخة نتايج زيان

 ٤٠/٠است در اين زيرشاخه درصد فراواني گروه سالخورده صفر است و در گــروه جــوان تنهــا 

شــكايت گفتــار ســال بيشــترين درصــد اســتفاده از كــنشدرصد است. اگرچــه گــروه ســني ميان

در  ،تهديــد كمتــرين ميــزان در زيرشــاخةت، الزم به ذكر اســت درصد) را داراس ٩٩/٨٤مستقيم(

تــرين شــكايت مســتقيم ها داراست. تهديد كه مستقيمدرصد را نسبت به ساير گروه ٣٤/٥ حدود

درصد)و در گــروه ميانســال كمتــرين  ١٨/١٨در گروه سني سالخورده بيشترين ( ،آيدبه شمار مي

  درصد) ميزان را داراست. ٣٤/٥(

  

  
  هاي سني مختلفگفتار شكايت در گروهكنشهاي توزيع زيرشاخه - ٥رنمودا
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بزرگتــر از خــود و  ،ســنماطالعات به دست آمده حاكي از آن است كه افراد در مواجهه با ه

نشــان داده  ٥كنند. اطالعات مربــوط در جــدول از خود به صورت متفاوتي شكايت ميكوچكتر 

  شده است:

افــراد در  ،درصــد ٥٦/٦٨ســن خــود از سن در مواجهه با هم: افراد همدهدنشان مي ٥جدول 

درصــد  ٨٥/١٨ز درصد و افراد در مواجهه بــا كــوچكتر خــود ا ٤٥/١٢مواجهه با بزرگتر خود از 

ســن در مواجهــه بــا اند. اين آمار نشان دهندة اين موضوع است كه افراد همشكايت استفاده كرده

ر جهه با بزرگترها از كمترين مقــدااند و افراد در موايشترين مقدار شكايت را بكار بردهيكديگر ب

درصــد شــكايت  ٣٣/٧٤ســن در مواجهــه بــا هــم ســن خــود اند. افراد همشكايت استفاده كرده

راد بزرگتــر اند. افراد در گفتگــو بــا افــشكايت غيرمستقيم را به كار برده درصد ٦٦/٢٥مستقيم و 

انــد، يم را بــه كــار بــردهگفتار غيرمستقدرصد از كنش ١٢/٢٤ستقيم و م گفتاردرصد كنش ٨٢/٧٥

درصــد  ٠٣/٨٨غيرمســتقيم و  گفتاردرصد كنش ٩٣/١١وچكترها از همچنين افراد در مواجهه با ك

 اند.از شكايت غيرمستقيم استفاده كرده

  

 ،سنشده توسط افراد در مواجهه با هم شكايت بيان گفتارد فراواني زيرشاخه هاي كنشدرص- ٥جدول

  خودبزرگتر از خود و كوچكتر از 

 سنافراد هم گفتار شكايتكنش
افراد در مواجهه با 

 بزرگتر از خود

افراد در مواجهه با 

 كوچكتر از خود

 
 %٩٨/٢ %٣٤/١٠ %٠٠/٦ تذكر

كنش 

گفتار 

- غير

 مستقيم  

 نارضايتي

 %٤٦/٧ %٤٦/١٢ %٠٤/١٩ دلخوري

نتايج 

 بارزيان
٤٩/١ %١٤/١ %٦٢/٠% 

  

  

كنش 

گفتار 

 مستقيم

 اتهام
 %٣٤/٢٣ %٤٣/٢٦ %٠١/٢٤ مستقيم

  %١٦/١٧ %٠٩/١٦ %٠١/١٨ غيرمستقيم

   

  

 سرزنش

 %٤٩/١ %١٤/١ %٢٤/١ تعديل شده

 %٣٤/٣١ %٦٨/٢٠ %٤٩/٢٠ شخص

 %٤٧/٤ %٨٩/٦ %٣٤/٤ رفتار

 
 %٤٤/١٠ %٥٩/٤ %٢١/٦ تهديد
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  كند:تر بيان ميجزئي درهر مورد را به صورت واضح اطالعات ٦نمودار 

 باشــد:سن بــه ايــن ترتيــب مــي، در افراد همهاي شكايت به كار برده شدهزيرشاخهبيشترين 

ســرزنش رفتــار،  ، تــذكر،هديــدت سرزنش شــخص، دلخــوري، اتهــام غيرمســتقيم، اتهام مستقيم،

ســن بيشــترين درصــد بكــارگيري شــكايت بار. اگرچه افراد همشده و نتايج زيانسرزنش تعديل

هــا را دارنــد، امــا گيري شــكايت مســتقيم بــين ســاير گــروهغيرمستقيم و كمترين درصــد بكــار

گفتارهاي شــكايت مســتقيم روه اتهام مستقيم است كه جزء كنشپركاربردترين شكايت در اين گ

  بار كمترين شكايتي است كه در اين گروه به كار برده شده است.رود و نتايج زيانبه شمار مي

ايــن  ،باشــدسن بسيار كــم مــيدر مواجهه با بزرگتر و افراد هم اختالف ميان دو نمودار افراد

درصــد  ٤٩/١شكايت مســتقيم حــدود  درصد و در ٥٤/١اختالف در شكايت غير مستقيم حدود 

قيم بــه ميــزان هــاي شــكايت غيرمســتگفتارمواجهه با بزرگتر از خــود از كــنش باشد. افراد درمي

بــه  ،تــرين شــكايت اســتخة تــذكر كــه غيرمســتقيم، اين گروه از زيرشــااندبيشتر استفاده كرده

درصد) نسبت به ساير گروه ها استفاده كرده اند و در تهديد كــه مســتقيم  ٣٤/١٠بيشترين ميزان (

راست كه نشــان از اســتفاده از درصد) را دا ٥٩/٤كمترين ميزان كاربرد ( ،ترين نوع شكايت است

  بزرگترها دارد.تر در برخورد با نههاي غيرمستقيم و باادباصورت

  

  
بزرگتر از  ،سنهمشكايت بيان شده توسط افراد در مواجهه با  گفتارهاي كنشتوزيع زيرشاخه - ٦رنمودا

  خود و كوچكتر از خود
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مســتقيم و  شــكايت هــايگفتاركتر از خود از بيشترين مقــدار كــنشافراد در مواجهه با كوچ

كننــد. همــانطور كــه در نمــودار اســتفاده مــيها ايت غيرمستقيم نسبت به ساير گروهكمترين شك

م ، اتهــام مســتقيهاي شكايت اين گروه سرزنش شــخص، پركاربرد ترين زيرشاخهمشخص است

رود. در تهديــد كــه هاي مستقيم به شــمار مــيتباشد كه همگي جز شكايو اتهام غيرمستقيم مي

-هــا ديــده مــيگــروه توجهي بين اين گروه و ساير اختالف قابل ،شديدترين نوع شكايت است

گفتارهــاي غيرمســتقيم وچكتر از خود از كمترين درصد كنشهمچنين افراد در مواجهه با ك شود.

مترين درصد مربــوط بــه ك ،ترين شكايت استيرشاخة تذكر كه غيرمستقيمكنند. در زاستفاده مي

بــه صــورت  منظــور خــود را دهند كه افراد ايــن گــروهباشد. تمامي نتايج نشان مياين گروه مي

  كنند.هاي مستقيم استفاده ميترسانند و از شكايمستقيم مي

  گيري. نتيجه٦

 گفتــارير سن و جنسيت در چگونگي بيان كــنشدو متغ رابطهدر پژوهش حاضر، به بررسي  

 خــانوادگي - اجتمــاعييــك فــيلم فارســي در ژانــر  وت پرداخته شد. به اين منظور بيست شكاي

و سن  بــا  جنسيت رابطهو  گرديداستخراج  موجود در آنها گفتارهاي شكايتكنش ،انتخاب شد

متفــاوت شــكايت  يهــاي. در بررسي جنسيت مشخص شد مردان و زنــان بــه شــيوهآن تبيين شد

ت زن هــا و مردهــا معتقد اس باشد. اومي )١٩٧٤يول ( ةراستا با عقيدكنند كه همخود را ابراز مي

-ند. اين عقيــده مــيامتفاوت اجتماعي شده ط به خود را دارند، زيراو گفتار اجتماعي مربو رفتار

  را توجيه كند.  در مردان و زنان گفتار شكايتتواند استفادة متفاوت از كنش

راي بيــان شكايت مســتقيم بــ گفتارهاي پژوهش حاضر نشان داد كه مردان بيشتر از كنشداده

بيشــتر از شــكايت غيرمســتقيم اســتفاده كــرده و  كنند، در حالي كه زنانناراحتي خود استفاده مي

ركــاربردترين . پمــي كننــدتــر ابــراز خود را به صورت غيرمستقيم و مودبانهناراحتي  دارند تمايل

هــاي غيرمســتقيم باشــد كــه جــزء شــكايتكايت در زنان دلخــوري مــيش گفتارزيرشاخة كنش

در زيــر  ، كــهاســتهام مستقيم ، در حالي كه پركاربردترين شكايت در مردان اتشودمحسوب مي

از عبــارات  جويانــه و زنــانمــردان از كالمــي ســلطهت مستقيم قــرار مــي گيــرد. شكاي مجموعه

 همچنــين زيرشــاخةكننــد. كننده براي بيان نارضــايتي خــود اســتفاده مــيآميز و همياريمسالمت

ة زيرشــاخز ، در مردان رايج تر است. زنــان اشودكه شديدترين نوع شكايت محسوب مي تهديد

يكــي از  رســد. بــه نظــر مــيبيشتر استفاده مي كنند تذكر كه غيرمستقيم ترين نوع شكايت است
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در بيــان  هاســت. مــردانميزان صراحت آن تفاوت زنان و مردان در بيان شكايت، جنبه هاي مهم

باشد ايــن در هم  مي وجهه ةتهديد كنندتر بوده و بدين ترتيب شكايت آنها شكايت خود صريح

پژوهش حاضــر كــه  .هستندصريح و مودبانه تر غير در بيان شكايت خودزنان از  حالي است كه

اولشــتاين و ويــن از جملــه  ، نتايج  بسياري از تحقيقاتدر بافت فرهنگي ايران انجام شده است

دهند مردهــا )) را كه نشان مي٢٠١٣)، اوا كويان(١٣٩٢اميري مجد( ،)١٩٩٦باكسر ( ،)١٩٨٨باچ (

-هاي غيرمستقيم و كالمي مســالمتتري نسبت به زنان و زنان از شكايتهاي مستقيمشكايتاز 

  كند.                                       كنند، تاييد ميآميز استفاده مي

گفتارهــاي شــكايت جــنس از كــنشجنس و زنان در گفتگو با غيــرهممردان در گفتگو با هم

يشــتر جنس خود برهمجنس و غيچه مردان و زنان در مواجهه با همركنند. اگبيشتري استفاده مي

نش شــكايت مســتقيم در مواجهــه بــا ، اما درصد استفاده از كــكننداز شكايت مستقيم استفاده مي

ايت غيــر مســتقيم در مواجهــه بــا جنس و درصد استفاده از كنش شــكجنس نسبت به غيرهمهم

جنس خود تمايل به اســتفاده ها در مواجهه با همنجنس بيشتر است. آبه هم جنس نسبتغيرهم

خود را به صــورت مســتقيم و گاهــاً در قــالبي شكايت مستقيم دارند و منظور  گفتارهاياز كنش

تــر هاي غيرمستقيم و مؤدبانــهجنس خود از شكايت، اما در گفتگو با غيرهمكنندادبانه بيان ميبي

مــردان و زنــان هــر دو در  دارد) كه بيان مــي١٣٧٥ي يگانه (هااين نتايج با يافته كنند.استفاده مي

 ، مطابقت دارد.ترندمودب جنس خودهماجهه با غيرمو

-كــنشاز درصــد بــاالتري از ، هــانان با اختالف نســبت بــه ســاير گــروه، جوااز لحاظ سني

نهايــت هــا و در ميانساالن در رتبة بعــد و ســپس ســالخوردهكنند، گفتارهاي شكايت استفاده مي

، هــر چــه ســن بــاالتر رسده نظر ميها قرار دارند. ببا اختالف كمي نسبت به سالخورده كودكان

و  البتــه گــروه كودكــان شــود.گفتارهــاي شــكايت كمتــر مــي، تمايل به استفاده از كــنشرودمي

 . ء هستنددر اين مورد، استثنا نوجوانان

هــاي شــكايت مســتقيم و گفتارنشتــأثير چنــداني در اســتفاده از كــ رســد ســنبه نظر مي   

قيم بيشــتر از هــاي شــكايت مســتگفتارهاي سني از كــنشرمستقيم نداشته است و تمامي گروهغي

آمــاري مــورد نظــر، افــراد در هــر گــروه ســني  كنند. در واقــع، در جامعــةغيرمستقيم استفاده مي

كننــد. يــان مــيمورد نظر بيشتر به صورت مستقيم بآزردگي و ناراحتي خود را نسبت به شخص 

باشد، بعد از اين گــروه ت گروه سني ميانسال بيشترين شكايت مستقيم را دارا ميالزم به ذكر اس
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افــراد بــا ســن بــاال از  انــد.لخورده و سپس كودك و جــوان قــرار گرفتــهبه ترتيب گروه سني سا

رشــاخة رســانند. زيمنظور خود را به صورت مســتقيم مــي شكايت مستقيم بيشتر استفاده كرده و

تــرين بيشــترين كــاربرد و تهديــد (مســتقيم ترين شكايت) در گروه سني جوانتذكر (غيرمستقيم

ســن نســبت بــه يكــديگر از افراد هــمشكايت) در گروه سني سالخورده بيشترين كاربرد را دارد.

گفتارهــاي كنند. همچنين كنشقدار شكايت، چه مستقيم و چه غيرمستقيم، استفاده ميبيشترين م

سن بيشتر از نوع غيرمستقيم بوده است، در واقع افراد هــم ســن در مواجهــه شكايت در افراد هم

 اند.يگر به صورت غيرمستقيم رنجش خود را بيان نمودهبا يكد

باشــد. بسيار كم مــي خود از بزرگتر افراد با مواجهه سن دردرصد تفاوت ميان گروه افراد هم

 .كننــدمــي اســتفاده غيرمستقيم شكايت گفتاركنش از خود بيشتر اما افراد در مواجهه با بزرگتر از

كننــد. الزم بــه مي استفاده مودبانه هايصورت از خود شكايت بيان براي ناراحتي هنگام در هاآن

تــرين غيرمســتقيمدر اين گروه (افراد در مواجهــه بــا بزرگتــر از خــود)، تــذكر ( كه است توضيح

ن شكايت) كمترين درصــد را بــه خــود اختصــاص (شديدتريشكايت) بيشترين درصد و تهديد 

افــراد در مواجهــه بــا بزرگتــر از ) را كــه نشــان داد ١٣٧٥هاي يگانه (اين نتيجه، يافته .داده است

-، تاييــد مــيگوينــدتر سخن مي، به دليل وجود باورهاي فرهنگي احترام به بزرگتر، مودبانهخود

شكايت مســتقيم و  ميزان فراد كوچكتر از خود، از بيشتريناز لحاظ سني، افراد در گفتگو با اكند.

اي هــگفتار. اين گروه از كمترين درصــد كــنشكنندغيرمستقيم استفاده مي شكايت ميزان كمترين

 ،انــدها اســتفاده كــردهگروههاي شكايت مستقيم در ميان گفتارغيرمستقيم و بيشترين درصد كنش

كــامالً بــه  شــكايت خــود را ،كوچكتر از خــودافراد با  افراد در مواجهه كه كه حاكي از آن است

 كنند.ادبانه بيان ميصورت مستقيم و گاهاً بي
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Abstract 

In the present study, we are going to examine two variables of age and gender in 
“complaint speech act” in Persian. The purpose of this study is to investigate the 
effect of gender and age on the use of complaint speech act and ultimately its 
analysis in Persian language society. To this end, 21 Persian films, from family 
genres, were selected. Discourses containing complaint speech act were transcribed 
in Persian films and the age and gender variables were reviewed. Trosborg model 
was used for data analysis. He divided complaint speech act into 5 categories(hint, 
disapproval, accusation, blame and treat) and 7 sub categories (annoyance, ill- 
consequence, direct accusation, indirect accusation, modified blame, blame 
(person), blame(behavior)). Statistical analysis was used to analyze gender and age 
effects, and the results were plotted at the tables and charts for a closer look. 
Statistical analysis showed that men use more complaint speech acts than women. 
Also, Men use direct complaints and women use indirect complaints more. In the 
Persian-speaking community, the young age group is the largest user of the 
complaint. It seems as the age goes higher, the willingness to use complaint acts 
lessens. It should be noted that the elderly and middle age groups use more direct 
complaints than children and young age groups. People use the highest number of 
direct complaints and the lowest number of indirect complaints in conversations 
with younger people.  
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