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  13/3/92: پذيرش                                                29/12/91: دريافت

  

 چكيده

با استقبال زيادي  شناسيزبان ةو جنسيت در جامع كالم ارتباط ميان مبحث قطعهاي اخير در دهه
. تعامالت دانشگاهي بسيار اندك است ويژهسهم اين مطالعات در زبان فارسي و به .مواجه شده است
در كالم زنان در گفتار دانشگاهي فارسي  كالم هاي قطعبررسي و تحليل انواع شيوه ،هدف اين تحقيق

 ةجلس 9دفاع مردان و  ةجلس 9در  ها كالم قطعمنظور  بدين. است 1جامعة كنشيو مردان با رويكرد 
 كالم، قطعكه  دهدنشان ميها تحليل داده. گرفته استمورد واكاوي قرار  هايشان نامه از پايان ع زناندفا
نوع عضويت  نظير عواملي. نشانگر تسلط مردان بر زنان نيستهاي مختلفي در تعامل دارد و نقش
  .دخيل است قطع كالم گيريگروهي در شكل منزلت درون و كنشي ةدر جامع)  3و وابسته 2ايهسته(

  
  .نوع عضويت ها، كالم ، قطعنامهجلسات دفاع پايان ،جنسيت ،گفتمان دانشگاهي: يكليد گانواژ
  

  مقدمه. 1
 گيرينوبت علل و الگوهاي ها، ررسي شيوهب. تكاوي اسگيري از اركان مهم مكالمه نوبت
چند در  هر وشيمپه و كالم قطع مانندهايي پديده. كاوي قرار گيردمكالمه مبنايي براي تواند مي

نقش مهمي در  ،هاي كالميعنوان مؤلفهاما به ،شوندگيري مي ظاهر موجب نقض نظام نوبت
حت تأثير مستقيم ت كالم، قطعهاي ها و نقشبررسي ضرورت. كنندمكالمه ايفا مي پيشبرد

بنا به داليلي از جمله منزلت، نوع  اعضااز  يك هر. هدف مشترك در جوامع كنشي است
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. كنند ها استفاده ميكالم قطع ازبه ميزان متفاوتي  ،براي اهداف مختلف ...ويت، جنسيت وعض
ها  كالم گيري و قطعبررسي نظام نوبت ةدربار هاي داخليبا توجه به خأل موجود در پژوهش

به دو پرسش اساسي  كوشيممي در اين مقالهدانشگاهي،  ويژه سازماني و به هاي هدر مكالم
  :دهيم تحقيق پاسخ

 تأثير دارد؟نامه  ها در جلسات دفاع از پاياننقش قطع كالمو ميزان بر جنسيت آيا  .1

  تأثيرگذار است؟ها در جلسات دفاع نقش قطع كالمو ميزان آيا عوامل ديگري بر  .2
 از را دفاع زنان ةجلس 9دفاع مردان و  ةجلس 9 هاي تحقيق،براي پاسخ به پرسش

 نموديمهاي علوم انساني و اجتماعي دانشگاه شيراز ضبط  شتهكارشناسي ارشد ر ةنام پايان
 ضمن. كرديمنگارانه نيز استفاده هاي قوماز يادداشت ،هاي ضبط صداو براي جبران كاستي

كدگذاري و با توجه به نقشي كه در گفتمان ايفا  ،در تعامالترا ها  قطع كالم ها،داده آوانگاري
با تمركز بر جنسيت افراد و با استفاده را ها  قطع كالم هايت نيزندر . كرديمبندي  دسته ،كنندمي

 .Vide(كاوي سازماني و مكالمه) Vide. Sacks et al, 1974(گيري از الگوهاي موجود در نوبت

Heritage, 2004( نموديم بررسي.  
  

  پيشينة تحقيق. 2
و اند  ختهپژوهشگران بسياري به موضوع قطع كالم و همپوشي كالم در مكالمه پردا

وي . اشاره كرد بيتيتوان به ميها  آن ةاز جمل. اند هاي مختلفي نيز ارائه داده بندي تقسيم
 4هاي همزمان را شامل همپوشي، قطع كالم ساده و مداخله هاي مختلف گفتمان صورت
اما در  ،رساند صحبتش را به پايان مي ،اي كه كالمش قطع شده گوينده ،در همپوشي. داند مي
اول صحبتش را به پايان  ةگيرد و گوينددوم نوبت را به دست مي ةكالم ساده، گويندقطع 
بدون قطع كالم و به صورت گذرا  ،دوم ةگويند ، بدون انتقال نوبت،در مداخله. رساندنمي
همبستگي زيادي با تسلط  ،به نظر بيتي نوع همپوشي. كنداي را يادآوري ميكتهن ،اول ةگويند

  . (Vide. Beattie, 1982) اجتماعي دارد
 همپوشيدر تعريف وي . شود كوتس نيز بين همپوشي و قطع كالم تمايز قائل مي

اول را  ةبعدي كه الزاماً گويند ةهاي ظريف توسط گويند بيني هايي از پيش نمونه«: گويد مي
ن نيز چنيقطع كالم را  وي .Coates, 2003: 118)( »دكن مجبور به اتمام صحبت و نوبتش نمي

 
butting in5 
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بعدي شروع به  ةگيري در مكالمه كه در آن گويند تخطي از قواعد نوبت«: كند تعريف مي
دهد كه  اول هنوز در حال صحبت است و زماني رخ مي ةگويند كه حالي كند در صحبت مي

   .(Ibid) »اول در نظر گرفت ةعنوان نوبت پاياني صحبت گويند توان آن را به نمي
دانند كه عميقاً وارد ساختار  روع يك كالم همزمان ميزيمرمن و وست قطع كالم را ش

شود و از لحاظ كاركردي بيش از يك هجا دورتر از مرز پاياني  هاي گوينده مي دروني گفته
   (Zimmerman & West, 1975: 113- 115; West, 1984: 55). نوبت گوينده است
شود،  ت يا دائم قطع ميكالم گوينده به صورت موق ،و قطع كالم همپوشي دراز آنجا كه 

  .شود ها بررسي مي در تحقيق حاضر، اين موارد تحت عنوان قطع كالم
 چنانكه ؛صورت گرفته است تسلط و تفاوتغلب با رويكرد او جنسيت نيز  كالم قطع ةرابط

. است قرار گرفتهتحقيق  موردكنشي،  ةندرت با رويكرد جامعهاي داخلي، به در پژوهش
بين دو جنس  هاي هين رابطه، گرايش بيشتر مردان براي قطع كالم در مكالممطالعات اوليه در ا
تسلط مردان در  ةها را نشانكه قطع كالم) 1975(زيمرمن و وست ؛ از جمله اند را نشان داده
  . دانندمكالمه مي

اي كه بر جلسات دانشگاهي انجام دادند، دريافتند كه مردان  ايكينز و ايكينز نيز در مطالعه
 .Vide) استتفاوت آشكاري نيز از لحاظ منزلت مشهود  و كنند كالم را قطع مي  ،شتر از زنانبي

Eakins & Eakins, 1979) .  
كالسي در دانشگاه شيفيلد، متوجه شد كه بيش از يك سوم  ةبيتي با بررسي ده جلس

ه منزلت بر داد كهاي وي نشان ميتحليل داده. دهد قطع كالم رخ مي ةها در نتيج تغيير نوبت
 .Vide) جنسيت تأثير مشهودي نداشته استعامل  كه حالي در ؛ردها تأثير معكوس دا قطع كالم

Beattie, 1981) .  
جنسيت و قطع كالم را با رويكرد تسلط بررسي  ةنيز رابط) 1391( رهبر و ديگران

  .اند دانسته و رويكرد تسلط را ناكارآمد نمودهها تنها به تحليل كمي بسنده  آن. اند كرده
جوامع  در نظر گرفتنبا اين مبحث ها، بهتر است  كالم  قطع ةنظام پيچيد به دليل بنابراين

  .شودبررسي  ،خاص كنشي
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  مباحث نظري. 3
ة و جامع 6، تفاوت5تسلط: سه رويكرد وجود دارد كم دست ،مطالعات زبان و جنسيت بارة در

رويكرد از تفاوت صورت گرفته است و  هاي داخلي با رويكرد تسلط وپژوهش بيشتر. كنشي
يك عامل  ،شودكه در رويكرد تسلط بررسي مي طور جنسيت آن. ندا غافل ماندهكنشي  ةجامع
شدن و در جريان تعامل افراد با يكديگر شكل  شده نيست، بلكه در روند اجتماعي تعيين پيش  از
شود، جنسيت تنها معلول يتفاوت نيز بررسي م ان،كه در رويكرد گفتم طور همان. گيردمي

توان گفت بافت و كنشي كه افراد درگير آن بلكه مي ،فرهنگي زن و مرد نيست اختالفات خرده
 ةمحققان حوز بيشترامروزه  ،رواين از. اي در گفتمان جنسيتي داردكننده هستند، نقش تعيين

ترين  كنش را مهمزبان و جنسيت،  ةكاوي براي بررسي رابطشناسي اجتماعي و مكالمهزبان
هاي خود را براي بررسي» كنشي ةجامع«دانند و عامل و نيروي تأثيرگذار بر تعامل مي

هاي متفاوت و در نتيجه تواند در جوامع كنشي مختلف نقشيك فرد مي. كنندانتخاب مي
بنابراين براي رسيدن به نتايج . دكنگفتمان متفاوت داشته باشد و هويت متفاوتي را القا 

به . گيرد خاص مورد بررسي قرار» جوامع كنشي«تر، بهتر است گفتمان زن و مرد در لوبمط
كنشي جلسات دفاع براي اين  ةجنسيت، جامع منظور هماهنگي با تحقيقات اخير زبان و

  :شود چنين تعريف مي كنشي اين ةجامع. بررسي انتخاب شده است
هاي  هاي انجام كار، شيوه د و روشآين هم مي براي انجام عملي گرد  گروهي از مردم كه

ـ در جريان اين تالش متقابل  هاي موقتي در كنش ـ  ها، روابط قدرت صحبت كردن، عقايد، ارزش
گفتاري سنتي متفاوت  ةكنشي از جامع ةعنوان يك ساختار اجتماعي، جامع به. شود نمايان مي
اعضا درگير آن همزمان هم توسط عضويت در گروه و هم توسط كنشي كه  زيرا ،است

  ).Holmes & Meyerhoff ,1999: 74( شود هستند، تعريف مي
كننده براي شركت ياعضا ةنامه است كه همكنش مورد نظر اين تحقيق، دفاع از پايان

 هاي تخصيص نوبت در از ميان انگارهاز طرف ديگر . كنندرسيدن به اين هدف تالش مي
شده   لحاظ ةعنوان پركاربردترين انگار بهكه ) 1974(ساكس و ديگران  ةكاوي، انگارمكالمه
كنشي جلسات دفاع، مورد استفاده  ةجنسيت و قطع كالم در جامع ةبراي بررسي رابط ،است

  .گيردقرار مي
 .مفاهيم خاصي است ةبرگيرند كاوي است كه درمكالمه در پايه ايمقوله ،گيري نظام نوبت
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 7»واحد ساخت نوبت«. ن بحث ضروري استتوضيح مختصر اين مفاهيم براي ورود به اي
 ةمحل واگذاري رشت«. گيرداول شكل مي ةاساس گفتار گويند بخشي از مكالمه كه بر يعني
مفهوم ). 95: 1383يول، ( دكه در آن تغيير نوبت ممكن باش اي نقطه هر يعني) ماورك( 8»كالم
كنندگان در  شركت راياست كه چگونگي تخصيص نوبت را ب 9»تخصيص نوبت ةمؤلف« ر،ديگ

 .كند يك مكالمه توصيف مي
  :دشو طبق قوانين زير تعيين مي »ماورك«، نوبت بعدي در اولين نبه نظر ساكس و ديگرا

بعدي حق يا  ةدر نتيجه گويند ،كند بعدي را انتخاب مي ةاول، گويند ةگويند .الف: قانون اول
بعدي  ةبعدي را انتخاب نكند، گويند ةاول، گويند ةاگر گويند .ب ؛گيري دارد اجباري براي نوبت

اول با  ةاگر اين موارد اتفاق نيفتد، گويند .ج؛ ممكن است به انتخاب خود شروع به صحبت كند
  . ممكن است صحبتش را ادامه دهد ،كه مجبور نيست وجود اين

 كه اينشود تا  هاي بعدي اجرا مي ج قانون اول مكرراً در ماورك و الفبند  :قانون دوم
   ).Vide. Sacks et al, 1974(عوض شود  يندهگو

كنندگان در مكالمه، برخي زيرا شركت ؛شود ها اين قوانين رعايت نمي بافت ةاما در هم
 مواردي چون قطع كالم و همپوشي در ماورك نتيجه، دركنند  مواقع از اين قوانين تخطي مي

ها با تأكيد اين مقاله قطع كالمر د. دهاي مختلفي داشته باشتواند نقشگيرد كه مي صورت مي
بررسي قرار  مورد كنشي ةبا رويكرد جامعدانشگاهي  فارسي گفتمانبر جنسيت افراد در 

  .گيردمي
  

  هاي قطع كالمجنسيت و نقش. 4
در بخش پرسش و پاسخ بعد  بيشترها  است كه قطع كالم آنهاي تحقيق بيانگر  بررسي داده

ها نيز بخش ةالبته در بقي. هاي متفاوتي دارد كه اهداف و نقشافتد  سخنراني اتفاق مي ةاز ارائ
 ةها در جامع برخالف برخي تحقيقات پيشين، قطع كالم. ها قابل مشاهده استانواع قطع كالم
 ةهاي گفتماني را بر عهده دارند و فراتر از دوگان طيف وسيعي از نقش ،كنشي دانشگاهي
 ةارائ برايها در تحقيق كنوني اين قطع كالم. ستا Tannen, 1990) :144(همكاري ـ رقابت 

  .گيرد بازنمودي از عملكرد جنسيت مورد بررسي قرار مي
 است جنسيتيكي از ابعاد مهم بررسي بازنمود ) گروهي فردي و درون( از آنجا كه هويت

 

turn construction unit (TCU)
11 
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13
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ل رود؛ به همين دليمي شمار بههاي مهم بازتاب هويت كي از جنبهي ،افراد در تعامل 10ةو وجه
اجتماعي و موقعيتي افراد نيز  ةالزم است وجه هويتي بازنمودبراي بررسي ابعاد مختلف 

از روابط  متأثر اجتماعي يعنوان رويداد جهه بهو ،در اين تحقيق. گيرد قرار واكاويمورد 
 ةنسبي و پويا است و از طريق رابط يامر كه شودانساني مشترك در نظر گرفته مي

همبستگي به معاني و . آيددر تعامل به دست مي 12و جدايي 11گيچون همبست يديالكتيك
موافقت برداشت  و عنوان وحدت، وابستگي، همبستگي ممكن است به كه گردد ميازباعمالي 

 و عنوان تفاوت، استقالل، افتراق، گسستگي به كه گردد ميازبشود و جدايي به معاني و اعمالي 
هاي و در بافت است پوياهمبستگي و جدايي  .(Arundale, 2006: 204) دشوميتباين درك 

رو،  اين از؛ )Vide. Baxter & Montgomery, 1996( دشومختلف به صورت متفاوت درك مي
تواند ابعادي از جنسيت و شود كه مينسبي نيز استفاده مي ةها از ابزار وجهدر تحليل داده

  .هويت پويا در تعامل را نشان دهد
  

  كالم بيانگر شوخي جنسيت و قطع .4- 1

عنوان  رود كه شوخي به كمتر انتظار مي ع،در جلسات رسمي دانشگاهي مانند جلسات دفا
تواند اهداف مختلفي  مي در صورت استفاده اينبا وجود  ،ابزاري براي ارتباط استفاده شود

 كنشي تحقيق حاضر، گاهي اوقات كالم گوينده براي بيان شوخي قطع ةدر جامع. داشته باشد
اساس  كه بر) زن(سخنراني دانشجو  ة، هنگام ارائ1 ةمثال در نمون طور به .شود مي
انگاشت موقعيتي كه افراد از اين جلسات دارند معموالً بدون قطع كالم است، استاد  پيش
  : 13است كالم دانشجو را براي بيان شوخي قطع كرده ر،مشاو
  .)مرد( ر، مشاو)زن(دانشجو : 1 ةنمون

گويند كه زنان از سطح استدالل اخالقي كمتري  ها مي بعضي...  ):زن(دانشجو 
 ...تر از مردها نيستند و جلوتر هم هستند و عقب كه صورتيدر  ؛برخوردارند

 *]؟نامه دفاع از پايان ةست يا جلسادفاع از حقوق زن  ةاينجا جلس[* ):مرد( رمشاو

  )خنده: (دانشجو
  درسته؟. ترند ها از آقايون عقالني خانم: مشاور
  .نتايج نشون داده ،بله: دانشجو
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  .ها يك كم برابرترند خانم ؛و آقايون برابرند ها خانمميگن : مشاور
  .))اشاره به حضار در جلسه(( دكتر نگاه كنيد .البته برابر هم نيستند: دانشجو

 )عمومي ةخند(
اهميت  رب »رجلوت« ةبا تكيه بر كلم و مطلب ةدر اين بافت، دانشجو با تكرار حشوگون

گفت را دفاع از زنان  اين پاره كه مشاوراستاد ). 2 خط( دكن جلوتر بودن زنان تأكيد مي
دفاع از  ةست يا جلسادفاع از حقوق زن  ةاينجا جلس«برداشت كرده است، با پرسش 

 ةتا درج استفاده كرده خنده از ابزار يو. دكن كالم گوينده را قطع مي) 4 خط(» نامه؟ پايان
سازد و نوعي همبستگي نيز ايجاد كند كم  است،حاصل شده  شپرس ةه در نتيجكرا  جدايي
عنوان يكي از  از قدرت و منزلت سازماني خود به وي. انجامد عمومي نيز مي ةبه خند كه

 ترا از موضوع بحث منحرف كرده اسافراد و توجه  است اي استفاده كردهاعضاي هسته
)Vide. Kotthoff, 2006(.  

ها يك كم  ها و آقايون برابرند، خانم ميگن خانم«گفت پاره ستاد مشاور باا ،در ادامه
 قلعة از كتاب »ها برابرترندحيوانات برابرند، اما بعضي ةهم« ةاين جمل به ،)8 خط( »دبرابرترن
 حيوانات ةقلعها در با خوكرا ها  خانمو وضعيت  كند مي اشاره لاورو جورج حيوانات

 ،وضع موجود زنان ازارضايتي خود را ن ،استفاده از اين بينامتنيتبا  وي. دكن مقايسه مي
تنها به حقوق خود دست  به نظر او زنان نه .دهد مينشان  ،كنشي دانشگاه ةحداقل در جامع

استاد را به  ةاما دانشجو گفت. اند خواهي در اين زمينه نيز شده حدي دچار زياده بلكه تا ،اند يافته
خط ( »دالبته برابر هم نيستند، دكتر نگاه كني«با لحن شوخي عبارت  ،دهويل كرأبرابري كمي ت

كند كه تعداد زنان تقريباً چهار برابر مردان در جلسه  به حضار اشاره ميگويد و  را مي) 9
عمومي  ةاز آنجا كه اين قطع كالم به خند. شودعمومي مي ةخند باعثاست و اين پاسخ 

اي  توان هدف آن را وسيله مياست،  گرفته صورت شاورمو از طرف استاد است  انجاميده
چارچوب تعاملي سازگار و همچنين  ايجاد، )Vide. Partington, 2006( اه كردن تنش براي كم

مطمئناً  كه) Vide. Grimshaw, 1989(گونه دانست  هاي مناسكي اين از جنبه 14»زدايي رسميت«
  .در پيدايش آن تأثير دارد اعضا سازمانيقدرت 

سطح؛  هاي ديگري نيز وجود دارد كه قطع كالم بيانگر شوخي در صحبت افراد هم نمونه
  :2 ةمانند نمون ؛استمانند دو استاد، رخ داده 
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  .)مرد( رمشاو ،)مرد( ااستاد راهنم :2 ةنمون
به اين نتيجه رسيدم كه پشت سر هر زن موفق يك مرد فداكار وجود : ... استاد راهنما

  .كنم تشكر مي ،دادندكردند ايشون رو تا كار رو انجام حمايت كه ن آقاشواز  ؛...داره
 موفقيتش رو يتونه جلو پشت سر هر مرد موفقي يك زني وجود داره كه نمي[ :مشاور
 .]بگيره
  )عمومي ةخند(

 .شما به دل نگير) نام خانوادگي دانشجو(كنه خانم  حاال دكتر مزاح خيلي زياد مي: راهنما
  . . )..انفرادي ةخند(

 مراسم وي از فرهنگ ئدر اين نمونه، استاد راهنما در حال تمجيد از دانشجو است كه جز
پشت سر هر زن موفق يك مرد فداكار «گفت  پاره باسپس . شود جلسات دفاع محسوب مي

استاد مشاور . كنداشاره مي شنقش همسر دانشجو در موفقيتبه  ،)1خط ( »هوجود دار
 »هتونه جلو موفقيتش رو بگير موفقي يك زني وجود داره كه نمي پشت سر هر مرد«گفت  پاره
موفقيت مردان را  يزنان جلو«اي  انگاشت كليشه تلويحاً پيشو  كندرا بيان مي) 3خط (
سخنان استاد راهنما اتفاق افتاده است به » ماورك«اين قسمت كه در . بردارد دررا » گيرند مي
  .انجامد عمومي مي ةخند
گفت  از اين پاره ها كه آن همگي ، امامخاطبان اين جلسه زن هستند بيشتركه  اينبه  توجه با

عنوان  گفت را به ولي استاد راهنما اين پاره ،اند عنوان شوخي تلقي كرده آن را به ،اند لذت برده
 از شدت) 6خط (» كنه مزاح زياد ميدكتر «با آوردن دليل كه  ،ابزار جدايي نسبي در نظر گرفته

  . كاهدميدانشجو  ةوجه تهديد
مسائل جدي از قبيل بحث حقوق  .ها ماهيت جنسيتي دارند شوخي ،2و  1 ةدر هر دو نمون

هاي جنسيتي نيز  كليشهو برابر زن و مرد، تالش افراطي زنان براي داشتن حقوق مشترك 
 شود ميشوخي در محيط كار محسوب شأ هاي جنسيتي من كليشه اين كه شود ميمشاهده 

)(Holmes, 2006: 125.  مستقيمي وجود  ةرابط ،منزلت و كالمن، بين اين نقش قطع ايعالوه بر
  .كنندقطع ميالم را ك ،)استاد راهنما، استاد مشاور(اي موارد، اعضاي هسته ةدر هم. دارد

ها و  تنش كردن كم با دفاع اتتوان گفت كه شوخي در جلس بندي اين بخش مي در جمع
 :Swales, 2004(بخش است  ندهاي مقررات سازماني به نوعي رهاييمتعادل كردن قيد و ب
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كنشي حاضر، مردان به عهده دارند كه با در نظر گرفتن روابط  ةرا در جامع وظيفهاين ) 168
   .نابرابر سازماني قابل توجيه است

  
  جنسيت و قطع كالم همكاري. 4- 2

هدف و بيان كرد كه گذاري  ايهاز اولين كساني بود كه سبكي فرهنگي را پ) 1974( 15ريزمن
را براي اين رويداد به  16»همنوازي مكالمه«او اصطالح . مانع ايجادنه  ،قطع كالم، تعامل است

اين در . هاي مهم قطع كالم، همكاري استهاي تحقيق حاضر نيز يكي از نقش در داده. كار برد
. شود ك جنس خاص نميشامل يو دارند  مشاركت ،وابستهاي و اعضاي هسته ةقطع كالم هم

  :كند كالم مشاور را قطع مي ،استاد راهنما براي اصالح و همكاري 3 ةبراي مثال در نمون
  .)مرد(مشاور  ،)مرد(راهنما  ،)زن(دانشجو : 3 ةنمون
زدگي شده  عوام به نوعي دچار داستان كهگيري فرموديد  اول نتيجه ةدر جمل: مشاور
 ست كهاخيلي بيشتر از اون چيزي  ،اش منفي مقدار بارزدگي يك  به اصطالح عوام ةاست كلم

 !نظر بودهوردتو اين رساله م
  .]با باورهاي عاميانه آميخته شده است[ :راهنما
جور كه خودتون نوشتيد، خب اين به  پسند، چون همون با باورهاي عاميانه و عامه: مشاور

  ...اصطالح بخشي از فرهنگ
و با تكيه تأكيد كرده و » ا«با كشش مصوت ) 2خط ( »يزدگعوام« ةاستاد مشاور بر واژ

. دكن براي تعديل بيان مي ،)3خط ( »ريك مقدا« 17آميز انتقاد خود را با استفاده از عبارت احتياط
 .Vide( يبدين وسيله خطر ارزيابي منف و) 4خط ( دكن مي بيان راگفت پيشنهادي خود  پاره وي

Natale & et al, 1979 (ددهرا كاهش مي.  
چون «نامه  پايان متن بها ارجاع ب ،)6خط ( همشاور نيز صحبت استاد راهنما را تأييد كرد

كالم به هدف  ةكنند پس قطع. پردازدمي كار تأييدبه ) 6خط ( »دكه خودتون نوشتي جور همون
  . خود كه همكاري و پرهيز از ارزيابي منفي است، دست يافته است

كنند تا  گاهي كالم يكديگر را قطع مي، در كنش دفاع كننده شركت يعضاا آن، برعالوه 
 & Vide. Kennedy(صحبت اخير گوينده را متوجه شوند يا از سوء تفاهم پرهيز كنند 

Camden, 1983(. دوم مشاور 4 ةدر نمون )كالم مشاور و، براي تفهيم مطلب به دانشج) مرد
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  :كند اول را قطع مي
  .)مرد( ودانشج ،)مرد( ومد مشاور ،)دمر( اول مشاور: 4 ةنمون

 ...ست؟ا چيزي چه نسبت به ،كني چيزايي كه مستند مي): مرد(مشاور اول 

 .بله: دانشجو
 خواي كه مستندش كني ببيني نسبتي هست؟ مثالً مي): مرد(مشاور اول 

 .خُب: دانشجو
 .نسبتي كه بين قشر دانشجويان انجام ميشه): مرد(مشاور اول 
  ...آموزان يا مثالً دانش مثالً): [دمر( مومشاور د
 ...خب من حاال توي ادبيات پيشين آوردم[               :دانشجو

، )5خط (» خب«و ) 3خط ( »هبل« كوتاه  هايتر با پاسخدر اين نمونه دانشجو با لحن آهسته
كه در جوامع  )Vide. Stubbe, 1998: 266(است  زنگ به خوب و گوش ةشنوند نشانگر يك
مشاور دوم با قطع كالم مشاور اول موضوع را براي دانشجو با . است رجحمكنش  ،آموزشي

كند و  روشن مي) Hyland & Tse, 2004: 169( 18مثال يا به عبارت ديگر با تفسير رمز ةارائ
و در است دهد كه منظور هر دو استاد را متوجه شده  نشان مي ،دانشجو با قطع كالم استاد

  . د و هدف آن تالش براي درك پيام گوينده استآيگويي به آن برمي جهت پاسخ
از زن و  اعم ،اعضا ةبرداشت كرد كه هم چنين اينتوان شده مي هاي ذكربا توجه به نمونه

  .كنند از شگردهاي مختلفي از جمله قطع كالم استفاده مي همكاري با يكديگربراي  ،مرد
   
  هاي تدافعي جنسيت و قطع كالم .4- 3

 بر بنا ،هابرخي از اين كنش. كند كه كنش دفاع صورت گيرد ايجاب مي اقتضاي جلسات دفاع
افراد با توجه به نقش سازماني و نوع . همراه با قطع كالم طرف مقابل است اهميتشان
  .كنندمياز اين قطع كالم استفاده  تشان،عضوي

طور  بهد؛ هاي تدافعي نهفته باش عالوه بر دفاع، اهداف ديگري نيز ممكن است در قطع كالم
طبق . خواهد كه شروع كند از دانشجو مي پرداخته،به معرفي كار  ابتدا راهنما، 5 ةنمون در مثال

انگاشت موقعيتي جلسات دفاع، مشاور حق گرفتن نوبت در اين  گيري و پيش نظام نوبت
  :كند اما براي دفاع از دانشجو كالم استاد راهنما را قطع مي ،موقعيت را ندارد
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  .)زن(مشاور  ،)مرد(راهنما  ،)مرد(دانشجو : 5 ةنمون
كنيم كه در  ازشون تقاضا مي ...زحمت كشيدند و )) نام خانوادگي دانشجو((آقاي : راهنما

 ...» كانكلوژن«حد 

  .اي بهش فرصت بدين دقيقه 40 -30بچه اين همه زحمت كشيده يه  ↑اذيتش نكنيد[ :مشاور
 .دقيقه بسه 20دقيقه،  20يه: [راهنما
 .]خواد ادامه بده هر چقدر مي، نه بابا ولش كنيد بگذاريد راحت باشه: [ورمشا

 .دقيقه 40 -35تنظيم كردم چيزي حدود : دانشجو
 دقيقه؟ 40اوه : راهنما

  ))بحث ةبقي(( .بگو ،نه بگو: [مشاور
به ارائه بپردازد كه مشاور با ) 1خط ( »نكانكلوژ«خواهد در حد  راهنما با خنده از دانشجو مي

 .كند رسمي، براي دفاع از دانشجو خطاب به راهنما تقاضاي زمان بيشتري مي غير ةستفاده از گونا
نام خانوادگي + خانم / آقا «خطاب رسمي  ةگون به جاي )3خط ( »هبچ«تحبيب  ةاز واژ يو

 برانگيختن مانندمعاني ضمني مختلفي  كه كند مياستفاده ) مرد( وبراي خطاب به دانشج» شخص
اعضا  ةاز لحاظ سني از بقي) زن( مشاور ،بافتدر اين . كند اني استاد راهنما را القا ميحس مهرب
 ،انگاشت فرهنگي حاضران اساس پيش رب ،)مشاور(گروهي  تر است و عالوه بر هويت درونبزرگ
و فردي استفاده  اي حرفه قدرتوي از . احترام است ةشايست» تر بودنبزرگ«هويت فردي  دليله ب

راهنما كه با  جواب در. كند براي دفاع از دانشجو تقاضاي وقت بيشتري از استاد راهنما مي ،كرده
رسمي  غير ةكه از گون) 5خط ( »دنه بابا ولش كني«: گويد دهد، مي دقيقه مي 20پيشنهاد  ،خنده

با اتخاذ سبك  ،است جدايي ةكه ابزار وجه ااستاد راهنم با مخالفت با وجود كند و استفاده مي
  .كندميميت بين اعضا را نيز حفظ ميص ،اصطالح خودماني هب

سازد كه يك نوع تقابل مخاطبان را آگاه مي) 7خط (» اوه«با نشانگر گفتماني  راهنما
با ). Vide. Schiffrin, 1987( دگردميازب »هاو« 19به نقش ارزياب كه داردها وجود خواسته
 ،ا استفاده از قطع كالم، دانشجو را به گفتناستاد راهنما، مشاور دوباره ب نارضايتي وجود
در اين ) زن( راستاد مشاو ،در نهايت). 8خط ( دكنو با دانشجو همبستگي ايجاد مي بترغي
نظر خود را به مخاطب تحميل  ،كنشي از قدرت سني و سازماني خود استفاده كرده ةجامع
  .كند مي
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موارد، خود  بيشترپردازند، در  عالوه بر مشاور و راهنما كه به دفاع از دانشجو مي
  :6 ةكند، مانند نمون دانشجو نيز از قطع كالم تدافعي استفاده مي

  .)مرد(دانشجو  ،)مرد(مشاور : 6 ةنمون
 ...مثالً يه جايي اشاره كرديد : ... مشاور

 ]استاد درستش كردم: [دانشجو
  ...هاي ازدواج. درستش كرديد؟ بسيار خب: مشاور

را نشان » همبستگي غير«كه ) 1خط ( »ديه جايي اشاره كردي«ز ارجاع مشاور با استفاده ا
دانشجو  در عوض،. پردازدميه انتقاد از دانشجو ب) Vide. Steensig & Larsen, 2008( دده مي

 ةه ادامب ،)3خط (شده  قانع نيزمشاور  .)2خط ( دكن طع ميقدفاع از كار خود  برايكالم استاد را 
 .توان دليل پنهان قطع كالم دانست ين نمونه نيز ترس از ارزيابي منفي را ميدر ا. پردازد بحث مي

اند كه در تحليل كمي  خوبي بهره برده از اين قطع كالم براي دفاع از خود به) زن و مرد(دانشجويان 
  .به اين نكته نيز اشاره خواهد شد

  
  امري  -جنسيت و قطع كالم ارشادي. 4- 4

 ةتوصي بودن اثرپذيرهاي گفتاري  هاي انجام توصيه و امر كنش شرط معموالً يكي از پيش
هايي از قدرت و  توان نشانه ه عبارت ديگر، در اين قطع كالم، ميب. دكن كسي است كه امر مي

راهنما  استادانها توسط  در جلسات دفاع معموالً اين قطع كالم. تسلط در بافت را مالحظه كرد
  :اين مسئله نشان داده شده است 7 ةوندر نم. شود انجام مي) زن و مرد(

  .)زن(راهنما  ،)مرد(دانشجو : 7 ةنمون
 ...عدم ثبات عاطفي: دانشجو

و  تحقيقات بحث رو داريد، خالصه ةبهتره از اين بحث رد شيد و اگه خالص[ :راهنما
 ].بنديش رو بگيد جمع

 ... ةتحقيقاتي كه انجام شده در زمين: دانشجو

 ]بنديشو بگين بهتره رد شيد، جمع ها رو هم اين[: راهنما
  ... طور كلي تحقيقات هب. هبل: دانشجو

 ةحدي تهديد وجه كه تا) 2خط ( »هبهتر«آميز  استاد راهنما با استفاده از عبارت احتياط
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در واقع به  ،الم دانشجو را قطع كردهك ،كندرا تعديل مي از آن حاصل جدايي وحاصل از امر 
او با استفاده .  كندقطع مي) 5 خط(كالم دانشجو را با هدف مشابه  هوي دوبار. كند او امر مي

دانشجو نيز از  كند و مياين بافت، كالم دانشجو را قطع  درتسلط خود و  از قدرت سازماني
قدرت  ةتوان نتيجكنشي حاضر را مي ةاين تسلط و كنترل در جامع. كندپيروي ميش دستور
  .و مختص جنس خاصي نيست اندبهره بردهز آن ا خوبي به كهدانست  اعضا سازماني
  

  هاي جدلي جنسيت و قطع كالم. 4- 5

 به شماراز انواع مهم ) Vide. Sugawara, 2012( پيشينتحقيقات  بيشتركه در   اين قطع كالم
به  دليلزنان، به برخي معتقدند كه . افتدبه چالش كشيدن نظر گوينده اتفاق مي ة، در نتيجآيد مي

ها براي توافق، حمايت يا  كنند، بلكه آن قطع كالم نمي ،اطالعات ةبحث يا ارائ انحرافن، چالش كشيد
هاي  داده در اما .)Tannen, 1990: 144( دكنن هاي ديگران قطع كالم مي كامل كردن صحبت

مخالفت و جدل  براي، كالم را انيشگروه توجه به بافت و هويت فردي و درون با زناندانشگاهي، 
عدم بروز مخالفت و به چالش كشيدن نظر ديگران توسط زنان در . كنند ده قطع ميبا گوين
ها آزموده شود  اي از كنش هاي جنسيتي است كه بايد در گستره كليشه وهاي مختلف هم جز بافت
  :مثالي براي قطع كالم جدلي است 8 ةنمون). (Goodwin, 1990: 9 دشو منسوخ تا

  .)زن(مشاور  ،)مرد(دانشجو : 8 ةنمون
 ؟هاي ما با بلوغ اونا فرق داره بياييم توجيه كنيم آيا بلوغ بچه: ... مشاور
 ... مسئلهاين همون  ،خب: دانشجو

 .]خب بنويسيد بعد بياييد پيشنهاد بديد ،اگه داره ↑دونممن كه نمي[ :مشاور
 ...اينه كه مسئله :دانشجو

ها با هم  ياد گرفتيم كه فرهنگ حاال ما ،ستا يمثل اينكه يه تستي چون خارج↑نه: [مشاور
كامنت بديم كه چون ازغرب اومده پس نتيجه بگيريم كه شايد به  جوري هي همين ...فرق داره 

 .]درد ما نخوره
  ...بيشتر تو خونواده: دانشجو

دو بار كالم دانشجو را همراه با زير و بمي خيزان قطع ) زن( ردر اين مورد استاد مشاو
شاور با م. دشوويي است كه كالمش قطع ميخگانشجو درصدد پاسد). 5 و 3خط ( دكن مي
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. كندهويت ملي ايراني را در تقابل با غربي بودن بازنمود مي) 1خط ( 20استفاده از ماي فراگير
كه » من«با ذكر  كرده والم دانشجو را قطع ك) 3خط (» دونم من كه نمي«مشاور، با گفتن 

 بين نوعيبه  ،هويت علمي خود را نشان داده ،است» هعنوان استاد اين رشت به ،من«منظورش 
 ةاي درون يك جامععموالً اعضاي حرفهم. تدانش خود و دانشجو جدايي ايجاد كرده اس

دارند و در اين » متخصص غير«و » متخصص«بين افراد  ةكنشي تمايل به بازتوليد رابط
 :Heritage, 2004( ندپوش چشم ميمتخصص  هاي مهم تجربيات افراد غيرراستا از جنبه

اين مسئله در . كنداين رابطه را بين خود و دانشجو پررنگ مي ،مشاور نيز در اين بافت). 231
 :Tenhave, 2007( دشوسازماني نيز مطرح مي هاي همكالم دربحث عدم تقارن بين اعضا 

181 .(  
ابراز  يزا نشك و ترديد خود ر) 3خط (گفت شرطي ن، استاد مشاور با پارهايعالوه بر 

با ) 5خط (» نه«براي بار دوم با بيان . اندازدخودش جدايي مي و دانشجوكند و دوباره بين  مي
 Martin( دهد ميو انكار صريح خود را نشان كند  ميرا قطع  دانشجو كالم ،زير و بمي خيزان

& White, 2005: 97  (ر بيان يكي از شگردهاي تعديلي دكه  پردازد به بيان علت مي سپس و
) 5خط ( »همثل اينك« زوي همچنين از تفسير رم). (Levinson, 1983: 334 است 21نامرجحنظر 

همبستگي خود را » ماي فراگير« از دوباره ةاستفاد با كردن مخاطب بهره گرفته و براي روشن
) كيد بر هيأبا ت(» هي كامنت بديم«گفت  از طرفي پاره. دهد حدي با مخاطب نشان مي نيز تا
  .رساند را همراه با نارضايتي فرد مي موضوع منفياستمرار نيز ) 6ط خ(

  :كند الم دانشجو را با بيان نظر مخالف قطع ميك ،استاد مشاور نيز 9 ةنموندر 
  .)زن(دانشجو  ،)مرد(مشاور : 9 ةنمون
 ؟كرديد توضيح نداديد يعني چه ...جا بحثيك: ... مشاور
 ... محتوا و. استاد فرصت نبود: دانشجو

خواين مطلبي رو  بينيد ما فرصت نبود، نداريم، اصل بر اينه كه وقتي شما ميب[ :مشاور
يا يه مطلب نبايد طرح بشه يا اگر طرح شد بايد خيلي  ؛داي هفرصت الزم را هم داشت ،بنويسين

  ]گويا باشه تا خواننده بدونه يعني چه
وي از ماي  ).3خط ( دپرداز ميبه مخالفت با دانشجو  ت،صراح بهدر اين مورد نيز مشاور 

به هويت » ما«. جدايي بين استاد و دانشجو است ةنشان كه كند مياستفاده  22انحصاري
 24

inclus ive we 
25

dispreferred 
26 

exclusive we  
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. نداريم علميدر مباحث » فرصت نبود«اشاره دارد و منظورش اين است كه  مشاور اي حرفه
يه مطلب  يا«گفت  ر پارهد )(Vide. Rees-Miller, 2000سازي  سپس با استفاده از غير شخصي

) 4خط (» خيلي«و با تشديدگر ) 5خط (» نبايد طرح بشه يا اگر طرح شد بايد خيلي گويا باشه
همچنين با ذكر دليل براي مخالفت . كندو ابزار جدايي را فراهم ميكرده  مخالفت دانشجوبا 
  .كند مي توجيهرجح خود را نامظر ن »هتا خواننده بدونه يعني چ«خود 

هاي مختلف با از قطع كالم) زن و مرد( اعضا گفت توان مي خشببندي اين در جمع
برآوردن اهدافشان  براي) غيرهبلند كردن صدا، زير و بمي خيزان و ( هابزارهاي مشاب

هاي در يكي از نقش جز بهاستفاده كيفي از اين ابزارها  در جنسيتيتمايز  و مي كننداستفاده 
ها اهداف از اين گذشته، انواع قطع كالم. شودشاهده نميم) يبيانگر شوخ(ها قطع كالم
  .اعضا نقش اساسي دارند ةگيري جنسيت، هويت و وجهو در شكل دارندمتفاوتي 

تواند مفيد باشد؛ زيرا برخالف برخي ختصر تحليل كمي نيز ميم ،عالوه بر تحليل كيفي
تعداد قطع  توان گفت كه صرفنمي، )Vide. Zimmerman & West, 1975(مطالعات پيشين 

  .تسلط يا غيره در جوامع كنشي مختلف باشد ةتواند نشانمي كالم
  

  تحليل كمي .5
. نمايش داده شده است 2 و 1ها و جنسيت اعضا در نمودار قطع كالم هاينقشميزان و 
اهداف  رايدانشجويان زن و مرد به يك ميزان ب ، كالمدهدمينشان  1 ركه نمودا طورهمان

دانشجويان كالم ديگران را قطع اين ما از نظر تعداد دفعاتي كه ا ،ه استمختلف قطع شد
برابر بيشتر از دانشجويان مرد  سه حدوددانشجويان زن . اند با يكديگر متفاوت هستند كرده

موارد % 60 ازها بيش  نآ 2 راما براساس نمودا. اندكالم ديگران را در اين جلسات قطع كرده
اند كه از اين لحاظ دفاع از كار خود قطع كرده براي% 40 ازو كمتر  كالم را به هدف همكاري

 تدافعيقطع كالم  از موارددانشجويان مرد در همه . همخواني دارد هزنان با هويت سنتي
اصلي دانشجويان زن،  ةاين مطلب است كه دغدغ ةدهنداند كه به نحوي نشانكرده استفاده

اصلي دانشجويان مرد تنها دفاع از  ةدغدغ كه حالي در ؛همكاري و سپس دفاع از كار خود است
  .كند در اين مورد صدق مي) Vide. Tannen, 1990( ترقاب - همكاري ةكار خود است و دوگان
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  .اندقطع شده و قطع كالم كرده كالمشان اعضا،تعداد دفعاتي كه  1نمودار 

  
قطع اين استفاده از با  ،زن مرد و دانشجويان كه گفت توان ميهاي تدافعي كالم قطع در
حدي  بودن و تا  جواب ز طرف ديگر، حاضرا. دمنفي دارن ارزيابي رفع درها سعي كالم
جوابي به دليل اهميت  رجح است كه گاهي اين حاضرمكنشي، كنش  ةرساني در اين جامع اطالع
ارشادي، جدلي هاي قطع كالم بارةديگر در ةنكت. تأثير فوري با قطع كالم همراه است برايو 

هاي كيفي نيز بحث شد، با منزلت باال گره خورده كه در تحليل طورو شوخي است كه همان
اند و در سخنان ها استفاده نكردهاز اين نوع قطع كالم) زن و مرد( دانشجويان زيرا ؛است

  ).2 نمودار( توان ديد را مي اين قطع كالم ندرتبه) حضار زن و مرد( هاعضاي وابست
؛ البته طبق )1 نمودار( اند قطع كردهبيشتر راهنماي مرد كالم ديگر اعضا را  تاداناس
 را موارد درصد 4 فقطهمكاري و  برايرا موارد كالم  درصد 45 ازها بيش  ، آن2 رنمودا

مرد بيشترين ميزان قطع كالم را  انپس از راهنما، مشاور. اندقطع كردهبراي مخالفت 
در  زيراتسلط بر ديگري است،  ةها نشانتوان گفت كه اين قطع كالم نمياما باز هم . اند داشته
اند كه ابزار همكاري و شوخي با طرف مقابل قطع كرده را براياز موارد  درصد 60حدود 
شده و نه كالم ديگران  قطع كالمشانزن نه  داوران كه آن ديگر ةنكت. ارتباط است ةكنند تسهيل

نگاري جلسات، طول مدت زماني كه داوران زن به در بررسي قوم. )1 نمودار( دانرا قطع كرده
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شدن زمان  طوالني ،بسيار اندك است و يكي از علل بروز قطع كالم ،پردازنداظهار نظر مي
البته طول . اين مسئله در گفتار داوران زن وجود ندارد .(Vide. Murray, 1987) تها اسنوبت

 ،گروهي كه دارند ان مردشان با توجه به نقش درونمدت صحبت داوران زن نسبت به همتاي
گروهي داور را كه همراه با به چالش كشيدن نظرات دانشجو  بسيار كمتر است و نقش درون

  .اندخوبي بازي نكرده به ،است
  

  
  هاي مختلف توسط اعضاها با نقشتعداد قطع كالم 2نمودار 

  
اعضاي ). 2 نمودار(كديگر رابطه دارد ها نيز با ينوع عضويت افراد و ميزان قطع كالم

اما تعداد  ؛)1 نمودار( دهاي بيشتري نسبت به اعضاي وابسته دارناي تمايل به قطع كالم هسته
 ندفعاتي كه كالمشان قطع شده است، نيز قابل توجه است؛ چون برخي از مطالعات پيشي

)Vide. Zimmerman & West, 1975 ( قطع شده است مشانكال افرادتعداد دفعاتي را كه - 
كنشي  ةدر جامعولي  ،دانندنقش فرودست افراد مي دليلبه  -هابدون توجه به نقش قطع كالم
راهنما، مشاور و داور نيز  استاداناي مانند اعضاي هسته. كنددانشگاه اين موضوع صدق نمي
قطع و صرف تعداد ) 2 و 1 نمودار( تمكرّر قطع شده اس ،كالمشان براي اهداف مختلف

  .تواند بيانگر تسلط باشدها نمي كالم
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  گيري نتيجه. 6
در پاسخ پرسش . تتعامل اس ةبرندگريزناپذير و در عين حال پيش ،دفاعقطع كالم در جلسات 

بايد  ،تأثير داردنامه  ها در جلسات دفاع از پاياننقش قطع كالمو ميزان بر جنسيت كه آيا  اول
 هاي ها با اهداف و نقشزنان و مردان از قطع كالم دهد مي نشان و كمي كيفي هاي تحليل گفت

امري  -تدافعي، ارشادي ،شوخي، همكاريكنند كه شامل يكساني در جلسات دفاع استفاده مي
در ميزان و نقش ) مانند دانشجويان(شود و جنسيت كسي كه كالمش قطع شده ميو جدلي 
ليكن  ،استمؤثر  حدودي تا كالم ةكنندجنسيت قطع كه حالي در ؛تأثير استها تقريباً بي كالم قطع

هاي گاهي ويژگي. شده براي كالم زنانه و مردانه نيست تعيين هاي از پيشهميشه طبق ويژگي
كنند و مردان  همكاري قطع مي براي مثال زنان كالم را بيشتر طور بهكند؛ اي را تأييد ميكليشه

است؛ مانند  ايهاي كليشهگاهي نيز خالف ويژگي .كنندبيشتر از قطع كالم جدلي استفاده مي
 هاي كالم قطعاز  اناي دارند و زنگسترده ةاز قطع كالم همكاري استفاد انمردكه  ينا

تنها موردي كه از نظر كيفيت و كميت . اندامري و جدلي استفاده مقتضي داشته -ارشادي
چون شوخي در جلسات  ؛اي مرد است، قطع كالم بيانگر شوخي استمختص اعضاي هسته
دارد، مردان خود را مسئول اين موضوع  عهده برزدايي را زدايي و رسميترسمي نقش تنش

  . دانندو به نوعي انحراف از موضوع اصلي مي
ها در جلسات نقش قطع كالمو ميزان در پاسخ به پرسش دوم كه آيا عوامل ديگري بر 

. ها دخيل استگيري قطع كالمدر شكل نيز ديگريعوامل بايد گفت  ،تأثيرگذار استدفاع 
انگاشت موقعيتي كه افراد از اين  هاي جلسات دفاع و پيشارزش ،الگوها ،عواملي از جمله بافت

مانند  ها كالم قطعبرخي از انواع  ،هاي كمي نيز بحث شدكه در تحليل طور همان. جلسات دارند
. است مهمد كه در آن نقش ارزيابي بسيار گردميازتدافعي به ماهيت اين جلسات ب كالم قطع

، يعامل بعد ).5 ةنمون(ها است  كالم ميزان قطع نقش و ةكنند در مواردي تعيين نيزسن افراد 
 و قدرتمستقيم با هويت  ةافراد است كه رابط) اي و وابستههسته( تمنزلت و نوع عضوي

  . يز مؤثر استها نو در ميزان و نقش قطع كالم دارد اعضا سازمانيو  فردي
 كنشي ةاساسي جامع هاي جنبه ازدغدغه و هدف مشترك كه  ،شده ذكرعالوه بر عوامل 

افراد در تعامل  ةهويت و وجه جنسيت، گيري ، نقش مهمي در برقراري ارتباط و شكلاست
زنان و مردان با استفاده از امكانات فرهنگي و زباني مشترك به پيشبرد كنش مورد . دارد
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  .كنندكمك مي) نامهاز پاياندفاع ( رنظ
قطع  ةتحقيقات گذشته رابط بيشتررسد چون در اين تحقيق در نوع خود جديد به نظر مي

كالم و جنسيت با رويكردهاي تسلط و تفاوت انجام گرفته است و غالب پژوهشگران تنها به 
ن رابطه ارائه براي اي كنشي ةهاي كيفي با رويكرد جامعاند و تحليل تحليل كمي اكتفا كرده

  .اندنداده
  

  ها نوشت پي. 7
1. community of practice  

2. core members 

3. peripheral members 

4. butting in 

5. dominance 

6. difference 

7. turn construction unit (TCU) 
8. transition-relevance place ( TRP) 
9. turn allocation component 

10. face 

11. connection 
12. separation 

 [؛ شده استحذف قسمتي از آوانگاري.. : .ها به شرح زير است شده در تحليل نمونه عالئم استفاده .13
مرز  ؛پايان جمله .، هاشكاف خيلي كوچك بين يا درون گفته (.)؛ پايان قطع كالم ] ؛آغاز قطع كالم

خيزش ناگهاني  ↑؛ بمي خيزان و زير؟؛ شدن صداي قبلي طوالني :؛ بين عبارات ياكلمات تكراري
كالمي  هاي غير كنش )   (؛ شود تر بيان ميكه آهسته كالمي °°؛  صداي همراه با خنده **؛ بمي زيرو

 .كلماتي باصداي بلندتر :بولد؛ توضيحات آوانگار  ((   ))؛ مانند خنده
14. deformalization

 

15. Reisman
 

16. contrapuntal conversation   

17. hedge 

18. code gloss 

19. evaluative 
20. inclusive we 
21. dispreferred 
22. exclusive we 
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  منابع. 8
منوچهر  محمد عموزاده مهديرجي و ةترجم .كاربردشناسي زبان ).1383(يول، جرج  •

  .سمت: تهران. توانگر
شناختي بررسي جامعه: جنسيت و قطع گفتار ةرابط« .)1391(بهزاد و ديگران  ،رهبر •

 ).4( .3ش . )سابق هاي زبان و ادبيات تطبيقيپژوهش( جستارهاي زباني. »زبان
 . 147 - 135. صص
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