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Abstract  
Language usage is one of the most prominent social distinctions 
among men and women, which is often manifested in speech. In terms 
of “social norms”, linguistic politeness is regarded as a completely 
standard behavior in society. Each culture has its own behavioral 
norms, and the behavior that conforms to rules is politeness. Some of 
the social norms can be found in folklore and oral literature, including 
proverbs. Therefore, by choosing Taleshi language, spoken in 
Minaabad region of Ardabil city, the researcher tried to study the 
linguistic politeness and different types of face threatening acts to 
answer the following research question: is there any relationship 
between the gender of speakers and the usage of different kinds of 
politeness in the proverbs of Taleshi language. For this purpose, the 
researcher first interviewed the old and middle-aged men and women, 
and then collected 180 proverbs and examined them based on the 
existence of politeness and verbal violence. The data were analyzed by 
Log-linear analysis in SPSS software. The results of the statistical 
analysis indicated that there is a significant relationship in the usage of 
different kinds of politeness and verbal violence in the proverbs of 
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different genders in Taleshi language, which, due to the community 
expectations, has also led to a difference in their social behavior. 

Keywords: Sex; politeness; verbal violence; Taleshi language 
(Minaabadi dialect); proverb; face threatening. 

 

Introduction 
Research background 
Locher and Bousfield (2008, p. 3) describe impoliteness as the 
“behavior that is face-aggravating in a particular context”. Women 
and men have different roles and functions in specific areas according 
to the social expectations. There have been many studies on the 
change of social behavior which, in turn, affects the linguistic 
behavior. Brown and Levinson (1987) conducted a study on the 
language of men and women in a Mayan community in Mexico to 
evaluate the hypothesis that women show more politeness than men. 
They believed that the level of politeness in a spoken interaction 
depends on the social relationship between the speaker and the 
listener, and that the signs of being polite showed social relationships. 
According to Leech (2014, p. 139), apart from being manifested in the 
content of conversation, politeness is also seen in the way the 
conversation as a whole is structured and managed by its participants. 
This means that the conversational behavior itself can be interpreted 
as being polite or impolite. 

Fasold (1984) studied the gender differences in doing compliment. 
He called the phenomenon of compliments a bilingual phenomenon in 
which discourses 1 and 2 relate to social, communicative, and 
temporal situations. 

In the field of combinatorics on words, many studies have focused 
on English. For example, Lakoof (1973) found that women use politer 
words, but most men do not use such words in their daily speech. She 
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also believed that women use more adjectives with adorable, 
seductive, sweet, sacred, and beautiful meanings compared to men. 

Goals, questions, and assumptions 
Various researchers such as Goffman (1967), Brown and Levinson 
(1987), Bousfield (2007), Culpeper (1996), and Culpeper et al. (2003) 
have investigated the category of politeness and impoliteness in 
language studies. While the positive face represents the need to be 
connected, the negative face represents the need to be independent 
(Yule, 2010). 

Although this theory has been the basis of much research in 
different parts of the world, it has not been explored widely in 
different dialects spoken in cities of Iran. So, the researcher, according 
to the Brown and Levinson’s politeness theory (1987), and Goffman’s 
face-threatening acts (1967) attempts to answer the question of 
whether there is a difference in the types of politeness and violence 
used in the language spoken by male and female Taleshi speakers. 
Other sub-questions to be addressed include:  
1. Is there a meaningful relationship between the proverbs used by 

men and women in terms of the level of politeness and gender of 
the speakers?  

2. Is there a significant relationship between the proverbs used by men 
and women in terms of level of violence and gender of the 
speakers?  

3. What kind of politeness is most evident in the proverbs used by 
men and women?  

4. What kind of violence is most evident in the proverbs used by men 
and women? 

Discussion and conclusion 
Based on the results of the data analysis, it can be concluded that there 
is a significant difference in terms of the proverbs used by men and 
women based on the variables of politeness and violence. In this 
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study, which compared the content of the proverbs used by men and 
women to test the original hypothesis, it was significantly proven that 
there is a close relationship between gender and the usage of 
politeness and violence in the proverbs. These results are in line with 
those reported by Lakoof (1973) and Tannen (1990), but are 
inconsistent with the results of Spender (1980). Factors contributing to 
the development and continuation of these linguistic conditions 
include the violence resulting from the geopolitical situation of the 
region due to cultural and historical deprivations in the political and 
security terms that have influenced the manner of speaking and violent 
speech, since language is significantly a reflection of the culture and 
historical situation of the speakers. 

Log-linear test was also used to test the secondary sub-hypotheses 
of the study. Confirming the first sub-hypothesis of the research using 
the Fi test, the findings showed that there was a significant 
relationship between the level of politeness and gender of the speaker, 
so the gender of the speaker influenced the politeness level of the 
proverbs used. The results of this study are in line with those of 
Brown and Levinson (1987). Among the factors that should be noted 
in relation to the emergence and continuation of this linguistic feature 
in this particular region and in this particular sub-dialect is the 
naturalization and acceptance of this linguistic status by the women of 
the community and the indirect efforts to promote and disseminate it. 
The influence of neighboring cultures and other ethnicities in Iran, 
where this situation is also widespread and prevalent, may be some of 
the other contributing factors. 

By confirming the second sub-hypothesis of the study, it was found 
that the frequency of the types of violence used in men's proverbs 
varied. The results of this study are in line with those of Mohammadi 
(2016) and Mohammadkhani et al. (2006). Factors that indicate 
exclusively the emergence and in particular the persistence of this 
linguistic violence in this particular region can be traced to the long-
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standing traditional-patriarchal family system and its continuation up 
to the modern times.  

By examining the third sub-hypothesis of the study, it was shown 
that in terms of proverbs used by men and women, the percentage of 
politeness used by women was higher than men. On the other hand, 
the informal politeness used by women was more than the other types 
of politeness. Also, the percentage of proverbs used by men was 
higher than that of the women, while the use of words by men was 
higher than women. The results of this study are in line with those of 
Jannejad (2001), and Hamidi and Ameri (2015). The reasons for the 
emergence and continuation of these conditions include the fact that 
from a socio-linguistic point of view, women of high social class 
refuse to use impolite terms and expressions because they are always 
concerned with preserving their prestige and social status in the 
community.  

In general, it can be said that men and women have different roles 
and functions in specific areas depending on the social expectations. 
This not only does make a difference in their social behavior, but also 
affects their linguistic behavior. Men of all ages use more slang terms 
when talking to males and females. While women try to use 
interactive strategies in their daily interactions and conversations, they 
do not want to feel superior to one another. In their conversations, 
women try to minimize differences of opinion in order to reach an 
agreement, and this agreement improves and guarantees their 
relationship, even if they are not fully satisfied with the final decision. 
Thus, it can be concluded that gender is one of the components of 
individual and social identities, and therefore, the relation of language 
and gender is a subset of the relation of language and identity. As a 
result, in the studies of gender related linguistics, language and 
linguistic behavior are considered as the symbolic capital of the 
expression of sexual identities. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 9311 بهمن و اسفند، 36، شمـارة 8 سال

 

 
 خشونت کالمی در و رابطۀ بین جنسیت و وجود انواع ادب 

 (گویش میناآبادی استان اردبیلهای زبان تالشی )المثلضرب
 

 1*مالحت شعبانی میناآباد

 
 (18/58/9311پذیرش:   19/50/9311)دریافت: 

 چکیده
ترین مرزهای اجتماعی مرزی است که بین زنان و مردان در استفاده از زبان صیکی از مشخ

ادب « هنجار اجتماعی»از دیدگاه  .یابددر گفتار تجلی می بیشتروجود دارد و این مرز 
استاندارد در جامعه است. هر فرهنگی هنجارهای رفتاری خاص  کامالً ی، عمل9ختیشنازبان

بخشی از هنجارهای اجتماعی را  قوانین مطابقت دارد، ادب است.خود را دارد و رفتاری که با 
وجو کرد. بنابراین، محقق با ها جستالمثلتوان در ادبیات عامه و شفاهی ازجمله ضربمی

شود و با بررسی انتخاب زبان تالشی که در منطقۀ میناآباد شهرستان اردبیل بدان صحبت می
ارتباطی بین که آیا  در صدد پاسخ به این سؤال برآمدشناختی و انواع تهدید وجهه ادب زبان

ی زبان تالشهای المثلضرب در 1جنسیت گویشور و استفاده از انواع ادب و خشونت کالمی
صورت میدانی و مصاحبه با زنان و مردان به همین منظور، ابتدا پژوهشگر به وجود دارد یا خیر.

ها را بر اساس وجود آوری و سپس آنرا جمع المثلضرب 985سال، تعداد خورده و میانسال
-المثل جمعضرب 985ادب و خشونت بر اساس جنسیت بررسی کرد. بر مبنای تحلیلی که در 

دست آمده نشان انجام شد، نتیجۀ به 10افزار اس.پی.اس.اس. نسخۀ شده بر اساس نرمآوری

-ادب و خشونت در ضربدهد که رابطۀ معناداری بین جنسیت گویشوران و وجود انواع می

                                                                                                                   
 نور، تهران، ایران. پیام دانشگاه شناسی،زبان گروه . استادیار 9
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بروز تفاوت در  سببامر  نیبا توجه به انتظارات جامعه، اکه های زبان تالشی وجود دارد المثل
 شده است. زیها نآن یرفتار اجتماع

المثل، جنسیت، ادب، خشونت کالمی، زبان تالشی میناآبادی، ضرب های کلیدی:واژه
 تهدید وجهه.

 . مقدمه1
که این مشخصه بـا قرار  کردتوان به پویایی آن اشاره می های ذاتی زباناز ویژگی

اجتماعی،  قۀجنسیتی، طب ازلحاظاجتماعی مختلف  هایگروهگرفتن در بستر جامعه و 
 3بادآمینا ۀمنطق .گیردمیاگونی به خـود نگو هایجنبهسـنی و ...  هایگروهتحصیالتی، 

واقع در شهرستان نمین ایجان، مرزی بین دو کشور ایران و آذرب ایمنطقه منزلۀبه
زیرا نتایج آن  ،دارد ختیشنادر تحقیقات زبان یاژهیجایگاه واستان اردبیل، 

 استبیانگر تشابهات و اختالفات زبانی مردم ساکن در مناطق مرزی دو کشور 
. با توجه به نیاز شودمیکه به شناخت بیشتر روند تغییرات زبانی موردنظر منجر 

زبانی و گویشی، بررسی  یهایشی و ارزش و اهمیت بررستال ۀضروری گون
و  یشناسشیدر جهت تحقق اهداف بلند گو تواندیباد مآمینا« تالشی» زبان
و در حفظ این بخش از میراث بزرگ فرهنگی  برداردگامی کوچك  یشناسزبان

ایرانی گروه  یهاتالشی از زبانزبان باشد.  اثرگذارو فکری سرزمین کهن ایران 
جنوب غربی دریای خزر، در استان  ۀاکنون در حاشیمال غربی است که همش

 یهاگونه ۀ. مجموعشودیاردبیل و کشور جمهوری آذربایجان به آن تکلم م
متعدد و متنوع این زبان در سه گروه مشخص، یعنی تالش شمالی، تالش مرکزی 

 ،4آوایی فردبهمنحصر هایویژگی زبان این است. یبندطبقه و تالش جنوبی قابل
 شودمی مشاهده معیار زبان فارسی در آنچه با دارد که 7نحوی و 6واژیساخت ،0واژگانی

 گرفته صورت هازمینه این هایی دربررسی دارد. با وجود اینکه تاکنون تفاوت حدی تا
استان  یبادآنایم تالشی های زبانالمثلو تأثیر جنسیت در ضرب اجتماعی بُعد اما است،

 تیجنس ارتباط بین بررسی با مقاله این مشاهده نشده است. بنابراین، اثری در لیاردب
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 زبان تالشی هایالمثلضرب در یکالم خشونت وکاربرد انواع ادب  و شوریگو
 و تحلیل کند. شده را تجزیههای مطرحسعی  دارد فرضیه لیاستان اردب یبادآنایم

که در این زمینه وجود دارد بر اساس  بنابراین نویسنده با درنظر گرفتن خألهایی
سعی دارد  (1967) 1گافمن ۀانواع تهدید وجهو  ،(1987) 8نسونیبراون و لوادب نظریۀ 

شده در به این سؤال پاسخ دهد که آیا ارتباطی بین کاربرد انواع ادب و خشونت استفاده
 ؟وجود دارد شده توسط گویشوران زبان تالشی و متغیر جنسیتهای استفادهالمثلضرب

ها ازنظر المثلآیا بین ضرب است که تواند مطرح شود اینسؤاالت فرعی دیگری که می
ها المثلسطح ادب و جنسیت گویشور رابطۀ معناداری وجود دارد؟ آیا بین نوع ضرب

ازنظر سطح خشونت و جنسیت گویشور رابطۀ معناداری وجود دارد؟ کدام نوع ادب در 
توسط زنان و مردان بیشتر مشهود است؟ کدام نوع  شدههاستفادهای المثلضرب

 توسط زنان و مردان بیشتر مشهود است؟ شدهاستفادههای المثلخشونت در ضرب

 . پیشینۀ تحقیق2
جنسیت فرهنگی ـ »و « یشناختستیزجنس »با تمایز گذاشتن میـان  (2006) 95وارداف

کند. محور تلقی میی فرهنگی و بافتاجنسیت در زبان را بیشتر پدیده ۀ، مسئل«اجتماعی
به  و شودیمها قائل وی به دو نظام جنسیتی طبیعی و دستوری در زبان ،حال نیا با

های آوایی و زبرزنجیری، واژگانی، دستوری، معنایی و گفتمانی یا ارتباطی نیز تفاوت
ان دادن ارتباطی نظیر بحث و مجادله، واکنش نش راهبردهایبه  ،کند. سپساشاره می

(، قطع گفتار، اهداف مختلف آن )همدلی، دأییتکردن، تشویق به صحبت کردن،  سؤال)
 .پردازدکنترل و مانند آن( و تفاوت آن در دو جنس می

های زنان و مردان با توجه به انتظارات جامعه، نقش و عملکرد متفاوتی در حوزه
بر روی  و شودمی هاآنعی بروز تفاوت در رفتار اجتما سببخاص دارند. این امر که 

ی و محمدخان .مطالعات زیادی را درپی داشته است است گذاراثرنیز  هاآنرفتار زبانی 
، به این نتیجه «شیوع الگوی خشونت خانوادگی»( در تحقیقی با عنوان 9380) همکاران

خشونت کالمی  ازجملهاند که مردان بیشتر از زنان مرتکب انواع خشونت رسیده
 اند.زنان بیشتر قربانی خشونت بوده حال نیع درو  شوندمی
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های گفتاری به بررسی نقش جنسیت بر روی گونهتحقیقی در  (9389) فرنوشین
در زبان فارسی باوجود  که است افتهی دستبه این نتیجه و زبان در جامعه پرداخته 

بانی و غالباً ها فرازهای جنسیتی در کالم وجود دارد، اما این تفاوتاینکه تفاوت
ها متوجه این دلیل جزئی بودنشان هیچ کدام از جنسیتطوری که بهناخودآگاه هستند، به

 شوند.ها نمیتفاوت
ی از جوامع کی دربر روی زبان زنان و مردان  مطالعه با (1987)براون و لوینسون  

زنان بسیار  تا این فرضیه را در بوتۀ آزمایش قرار دهند کهند شد نآ برمایا در مکزیك 
از مردان هستند. وی بر این باور بود که سطح ادب در یك تعامل گفتاری به  ترمؤدب

هایی که حاکی رابطۀ اجتماعی بین مخاطب و شنونده بستگی دارد، و آن دسته از نشانه
 دهند.ی نشان میخوببهاز مؤدب بودن است، روابط اجتماعی را 

 . مبانی نظری3
 گفتار. جنسیت و ادب در 1ـ3

 .p ,1990) 99تاننتوان به گفتار می کنش دربا بررسی نقش جنسیت در راهکارهای ادب 

پردازد. او معتقد است شناسی جنسیت از منظر گفتمانی میبه زباناشاره کرد که  (138
به معنای ادای منظور  ارتباط برقراریاز  ترمهمکیفیت ادای مقصود )فارغ از معنای آن( 

گفتاری هر یك از دو جنس را  ةهای ویژی از عوامل دوام سبكکی یو ت.اسو مقصود 
به  . از طرف دیگر بناداندخود می جنسانهمتمایل هر یك به برقراری ارتباط بیشتر با 

 دیگرتواند چهار دیدگاه متفاوت از ادب را از همشخص می (1990) 91فراسر ةدیعق
ـ  ایمکالمه»، دیدگاه «یامکالمهاصل »، دیدگاه «هنجار اجتماعی»متمایز کند: دیدگاه 

 «.حفظ وجهه»و دیدگاه « ارتباطی
 کهاست  93«یامکالمه ةقاعد» عنوانبهادب دیدگاه دیگری که متفاوت از ادب است 

گوید که می ، مربوط است. اصل همیاری(1975) 90سیگرا 94به اصل همیاری
همیاری  ،کارآمد اطالعاتانتقال  منظوربهکنند در مکالمه سعی می کنندگانشرکت

، اصل 97، اصل کمیت96اصل کیفیت ازجمله ایمکالمه ةداشته باشند. او چهار قاعد
 .دهند، تعیین کرداصل همیاری را شکل میرا، که  91و اصل شیوه بیان 98ارتباط
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است.  حفظ وجهه یبرا ایلهیوس مثابۀبه، آخرین کاربرد ادب، ادب تیدرنها و
 ،که فرد مدعی آن استاست  وجهه ارزش اجتماعی مثبتید است معتق( 1967) گافمن

وجهه، ارزشی است که بر  .پذیرندمی آن را دیگران ،خاص یکه در ارتباط یاگونهبه
چیزی  از دید گافمن وجهه شود.توصیف می ،مورد تأیید های اجتماعیِاساس ویژگی

، یعنی است« عمومی دارایی» خودش ساخته باشد بلکه وجهه منحصراًنیست که فرد 
  یابد و وابسته به دیگران است.چیزی است که تنها در روابط متقابل اجتماعی معنا می

 خشونت کالمی .2ـ3
، متخصص حوزة خشونت، خشم حالتی است (1971) 15بر اساس تعریف اسپیلبرگر

رفتارهای کند. عاطفی که از نظر شدت، از تحریك مالیم تا عصبانیت شدید تغییر می
های متفاوتی های ارتباطی به شیوهدر نظام ها،آنمفاهیم و مقاصد درپی  ،نسانیا

در مواقعی که تنش  .های متفاوت استآن تولید گفتمان ۀشوند که نتیجرمزگذاری می
های زیادی میان مخاطبان وجود دارد، خشونت زبانی به حدی افراطی است که مخالفت

( معتقد است که در بررسی 9310. میرزایی )شوندکار گرفته میهمیان مخاطبان ب
شود، یکی پیام موردنظر گوینده و خشونت کالمی دو پیام مجزا به مخاطب مخابره می

دیگری خشم او. پیام موردنظر در فرانقش تجربی و در بخش مانده از فرانقش بینافردی 
دی و در بخش قابل بررسی است، اما بازنمایی پیام خشم را طبیعتاً در فرانقش بینافر

توان به سه مرحلۀ خشونت وجو کرد. مراحل خشونت زبانی را میوجهه باید جست
بندی کرد. خشونت بالقوه به تهاجمی بالقوه، خشونت جنینی و خشونت متبلور تقسیم

تواند به نمایش های متفاوت میشود که در موقعیتبودن رفتار شخص مربوط می
نی باشد. در این آغاز خشونت زباتواند عوامل می جنینیدرآید. از طرف دیگر خشونت 

شود و چندین واکنش را از سوی نوع از خشونت، خشونت از یك مخاطب شروع می
 کند. مخاطب دریافت می

که فرد در مقابل رفتارهای رفتارهای متفاوتی است؛  خشونت متبلور ،سوم ۀمرحل 
خشونت افزایش  سببمعرکه و  با قاطعیت وارد ویژهبهدهد، میاز خود نشان مخاطب 

 صورتبه)اغلب  دیتهدشود و نیز از اهانت استفاده می این نوع خشونت . درشودمی
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سوای  گیرد وشکنم( که با خصومت انجام میالقا و فرمان بدنی، مثالً من سرت را می
 شودمی لرد و بد هاحرفکه در  ایمالحظهقابل)اصالت عمل(  كیپراگماتاعمال با آن، 

است که خارج از مجال پژوهش  خشونت بدنی چهارم، و درنهایت مرحلۀ همراه است.
)بالعکس  تفاهمبرای ایجاد  حلراهآخرین توسل به حاضر است. در این نوع خشونت، 

حرف خود را به کرسی نشاندن( خشونت بدنی است که اغلب عملی یا با حرکات 
 رود.کار میتهدید بهو در شرایط افزایش تنش، فحش و  استدست و بدن 

 
 . روش و هدف از پژوهش4

صورت کیفی و کمی است و تحقیق حاضر توصیفی از نوع تحلیل محتوا و به روش
سال و مسن است. ابزار ها میدانی و بر اساس مصاحبه با افراد میانردآوری دادهشیوة گ

نداشت گردآوری پژوهش مصاحبه بود و در جاهایی که امکان انجام مصاحبه وجود 
ها استفاده های داستانی و نمایشنامهو از کتابای بهره گرفته محقق از روش کتابخانه

تلفیقی از  ارچوب پژوهش،چ یۀپژوهش با منطبق بودن بر نظرهدف اصلی کرده است. 
 بررسی (1967) گافمن ۀانواع تهدید وجهو  ،(1987) نسونیبراون و لونظریۀ ادب 

های المثلضرب در یکالم خشونت وکاربرد انواع ادب  و شوریگو تیجنس ارتباط بین
اساس آن کدگذاری مطالب بیشتر مبتنی بر بودن یا نبودن  که براست  زبان تالشی

با توجه  های زبان تالشی بر اساس جنسیت گویشور است.المثلدر ضرب صفات مذکور
ه مشهورترین المثل بسنده شد کضرب 985ها فقط به تحلیل المثلبه حجم باالی ضرب

ها در بین مردم بود و برای نشان دادن چگونگی تحلیل المثلترین ضربو رایج
 المثل برای نمونه در قسمت بحث و بررسی ارائه شده است. ها ده ضربمحتوایی آن

 
 . بحث و بررسی5
 ها المثل. تحلیل واژگان و ضرب1ـ5

ــ  شدهستفادها المثلضرب 985شده به بررسی آوریهای جمعالمثلاز مجموع ضرب
زبان استان اردبیل تالش ها در بین زنان و مردانالمثلترین ضربترین و رایجکه مصطلح
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المثل برای نمونه ذکر و تحلیل شده پردازیم. در این پژوهش ده ضرباست ــ می
 است.
دروغ  بر هست، ولیسخنان بزرگان، زمانیولون سخانون پِشو بَبِی، دِیی نیبَبِ ). 9

 نیست(.

Yulun sexanun peshu baæbe, dei nibæbe.  

سخنان »رود و کار میسفیدان بهمنزلۀ نصیحت توسط ریشالمثل بیشتر بهاین ضرب
های منطقی مردان قدیمی هست که حاکی از تجربۀ دیرینۀ هم اشاره به صحبت« بزرگان

اصل  ت،یفیاصل ک ملهاز ج ایمکالمه قاعدةچهار المثل هر هاست. در این ضربآن
کار رفته دهند بهمیرا شکل  یاری، که اصل همانیب ةویاصل ارتباط و اصل ش ت،یکم

 با عدم خشونت زبانی همراه است. المثلاست. با حفظ وجهه این ضرب
)به عروس تنبل گفتند در را ببند  بَ تانبَلَ وَیی وُ تشونِ بَ اَیدَ، وُته وو اَیبَدو. 1

 .بندد(گفت باد می

Bæ tambælæ væei vutʃ une bæ æidæ, vute vu æibædui. 

شده را به رود که فرد کار موکولکار میمنزلۀ کنایه، زمانی بهالمثل بهاین ضرب 
، عضو فرودست جامعه منزلۀبه زنان المثل با تصورکسی دیگر واگذار کند. این ضرب

المۀ ارتباطی برقرارشده، ولی سعی در تحقیر زنان دارد. در این مثل با وجود اینکه مک
 دار کردن وجهۀ مخاطب فاقد ادب گفتاری است.با خدشه

دوشند گو ماردِ گودوش آرشیَ )وقتی گاو بمیرد، دیگر ظرفی که توش شیر می. 3
 خورد(.به درد نمی

Gu mʌ rde, guduʃ  arʃ iæ 

را با عنوان اصل تواضع  چیل یاصل ادببا حفظ وجهه، سعی دارد  المثلضرباین 
-این ضرب نشان دهد.بزرگ ذکر است رعایت کند و مخاطب را که معموالً جنس م

کند به بزرگ خاندان ادب و احترام و بزرگ خواندن سعی می المثل که با محترم دانستن
 خشونتی را درپی ندارد. گونهچیهبا حفظ قائدة مکالمه بگذارد، 

 ش بار یا بار را بیاور پیش خر(.خر را ببر پی) یا حَ ببَ بوکو، یا بو ببَ حَ کو. 4

Ya hæ bə bæ bu ku, ya bu bə bæ hæ ku. 
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است، و ریتم خاصی نیز برای « آدم نفهم»معادل اصطالح فارسی المثل که ضربین ا
شود. این تأکید دارد، برای بیان نفهمی و درک نکردن موقعیت توسط افراد استفاده می

نده، شنونده را تحقیر کرده و عالوه بر ی صریح است و گویادبیبالمثل دارای ضرب
 نظر ازای در آن رد شده است. منزلۀ اصل مکالمهبهتهدید وجهۀ مثبت شنونده، ادب 

 المثل خشونت کالمی بیشتری دارد.که این ضرب گفت دیبامیزان و مرحلۀ خشونت نیز 
 ماردَ حَ نال رو نَوندَی )دنبال نعل خر مرده است(.. 0

Mardæ hæ nalə ru: nævə ndæi. 

رود که مخاطب بخواهد چیزی را به نفع خود تمام کار میالمثل زمانی بهاین ضرب
 سوءاستفادهکه از موقعیت  کندیمالمثل برای افرادی صدق کند. درحقیقت این ضرب

. با توجه کندیمی صریح است و گوینده شنونده را تحقیر ادبیب. این مثل دارای کنندیم
کار برده واقف است، نوعی خشونت کالمی المثل بهاز بار ادبی ضرببه اینکه شنونده 

 از نوع خشونت جنینی دارد.

 در بیرون از خانه بز، در داخل خانه گرگ(.) کافشَنَندَ بز، کَندَ نِیچی. 6

Kafʃ ænændæ bə z, kændæ neitʃ i. 

رد دو رود و در شرایطی که فکار میالمثل بیشتر برای پسران و مردان بهاین ضرب
رود. این کار میشخصیت متفاوت در برخورد یا مقابله با تهدیدهای بیرونی دارد به

رود مردان در بیرون از خانه باید قدرت رود که انتظار میکار میالمثل زمانی بهضرب
ادبی صریح استفاده شده است و سعی در به چالش بیشتری داشته باشند. در اینجا از بی

 رد.کشاندن شنونده دا
 گویم تا عروس بشنوه(.کینه بَ ت ووتمِ وَیی گووش بمَسع )به دختر می. 7

Kinæ bætə   vutə me  væI bə mæsə . 

هایش را غیرمستقیم به نفر سومی در جمع بفهماند از زمانی که فرد بخواهد حرف
 باوجود. رودیمکار بیشتر برای زنان به المثلضرباین کند. می المثل استفادهاین ضرب

ادب رسمی نسبت به مخاطب دوم وجود دارد ولی مخاطب اول را مورد تحقیر  نکهیا
. درحقیقت با خشونت جنینی همراه است که گوینده با حفظ وجهۀ دهدیمقرار 

 مخاطب، سعی در آغاز خشونت زبانی دارد.
 نشانم(.اشته نَنَ بَ بوونِم )مادرت را به عزایت می. 8

ə ʃ tə  nænæ bæbuvnem 
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شود. با وجود اینکه گویندة المثل استفاده میتهدید مخاطب، از این ضرب در زمان
با اشاره به کند المثل قدرت خاصی را هنگام بیان آن در خود احساس میاین ضرب

المثل عالوه سعی در نشان دادن قدرت  خود دارد. این ضرب مؤنثجنس  ضعفۀ نقط
 ی صریح نیز دارد.ادبیببر خشونت متبلور، 

هَسو هَسو خوشگلوی بَکا، هیوَژِن هیوَژِن زیرَنگوی بَکا )هوو هوو رو خوشگل . 1
 کند(.کند، جاری جاری را زرنگ میمی

Hævu hævu  xoʃ gelu bækai, hivæʒ en hivæʒ enə  zirə ngu bækai. 

زمانی که فرد حس رقابت و حسادت به  اطرافیانش را در شخصی ببیند از این 
بین زنان بیشتر مصطلح است. با اشاره به  المثلضرباین د. کنالمثل استفاده میضرب

شمرد و وجهۀ مخاطب را می مؤنثی را مختص جنس چشمهمویژگی منفی، چشم و 
 ی صریح نسبت به جامعۀ زنان دارد.ادبیب. با ایجاد خشونت جنینی، کندیم دارخدشه
 وِسكَ گوونَ سَ بَ بای )طرف سنگین ترازو برنده است(.. 95

Veskæ gvunæ  sæ bæbai. 

از مورد را المثل نصیحت کردن مخاطب است و فرد هدف از بیان این ضرب
 «ایمکالمه قاعدة» منزلۀبه المثل دارای ادبکند. این ضربتمسخر قرار گرفتن آگاه می

است؛ یعنی هر چهار اصل مکالمه رو رعایت کرده است و با بزرگ نشان دادن مخاطب 
 ارد.سعی در حفظ وجهه د

 های توصیفی متغیرهای موردبررسی. یافته2ـ5
 یآمار توصیفی متغیرهای موردبررس. 1ـ2ـ5
 از زنان و مردان شدهیآورجمعهای المثل. ضرب1ـ1ـ2ـ5

 05) مورد 15 شده،یبررسهای المثلضرب 985از  9و نمودار  9 با توجه به جدول
 .است شدهی آورجمع ان( مرددرصد 05)مورد از  15و  انزناز ( درصد
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 و مردان از زنان شدهیآورجمع یهاالمثلدرصد فراوانی ضرب: 9 جدول
Table 1: Frequency of proverbs used by men and women 

 درصد تجمیعی درصد صحیح درصد فراوانی جنسیت 

 انزن
15 05 05 05 

 955 05 05 15 انمرد

  955 955 985 کل

 
 از زنان و مردان شدهیآورجمعی هاالمثلوانی ضربدرصد فرا: 9نمودار 

Figure 1: Frequency of proverbs used by men and women 

 در جمالت شدهبررسی انواع خشونت. 2ـ1ـ2ـ5
( مربوط درصد 40.0مورد ) 81 شدهیمتن بررس 985از  1و نمودار  1 با توجه به جدول

مورد مربوط  46ربوط به خشونت جنینی و ( مدرصد 18.1مورد ) 01به خشونت بالقوه، 
 ( بود.درصد 10.6)به خشونت متبلور 

 شدهیانواع خشونت بررسدرصد فراوانی  :2جدول 

Table 2: Frequency of the types of violence 
 

 درصد تجمعی درصد صحیح درصد فراوانی انواع خشونت  

 بالقوه
81 40.0 40.0 40.0 

 74.4 18.1 18.1 01 جنینی

 955 10.6 10.6 46 متبلور

  955 955.5 985.5 کل
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 شدهیدرصد فراوانی انواع خشونت بررس: 2نمودار 

Figure 2: Frequency of the types of violence 

 شدهیانواع ادب در متن بررس. 3ـ1ـ2ـ5

مورد  98، شدهیبررس هایالمثلضربمورد  985از  3و نمودار  3 با توجه به جدول
( مربوط به ادب غیررسمی، درصد90.6مورد ) 18( مربوط به ادب رسمی، درصد95)
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( درصد 05)ها المثلضربمورد  15( مربوط به ادب صمیمی و درصد 14.4مورد ) 44
 فاقد ادب بودند.

 شدهیانواع ادب بررسدرصد فراوانی : 3جدول 

Table 3: Frequency of the types of politeness in the texts  
 

 انواع ادب 
 درصد فراوانی

درصد 
  صحیح

درصد 
 تجمعی

 95.5 95 95 98 ادب رسمی 

 10.6 90.6 90.6 18 غیررسمی باد

 05.5 14.4 14.4 44 ادب صمیمی

 955.5 05.5 05.5 15 فاقد ادب

  955 955 985 کل

 
 یدرصد فراوانی انواع ادب در متن موردبررس:  3نمودار

Figure 3: Frequency of the types of politeness in the texts 

 شدهیسطح خشونت در متن بررس.4ـ1ـ2ـ5

مورد  16 شدهیبررسالمثلهای ضربمورد  985از  4و نمودار  4با توجه به جدول 
( مربوط به سطح درصد16.7مورد ) 48( مربوط به سطح خشونت باال، درصد94.4)
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( مربوط درصد 17.8مورد ) 05ه سطح پایین و ( مربوط بدرصد39.9مورد ) 06متوسط، 
 فاقد خشونت بود. هایالمثلبه ضرب

 شدهیسطح خشونت بررسدرصد فراوانی : 4جدول 

Table 4: Frequency of violence level in the texts 
 سطح خشونت  

 درصد صحیح درصد فراوانی
درصد  

 تجمعی

 94.4 94.4 94.4 16 باال  
 49.9 16.7 16.7 48 متوسط

 71.1 39.9 39.9 06 پایین

 955 17.8 17.8 05 فاقد خشونت

  955 955 985 کل

 

 
 شدهیبررس: درصد فراوانی سطح خشونت در متن 4نمودار

Figure 4: Frequency of violence level in the texts 

 شدهیسطح ادب در متن بررس. 5ـ1ـ2ـ5
( درصد 35مورد ) 04 شدهیبررس المثلضرب 985از  0و نمودار   0با توجه به جدول 

 31( مربوط به سطح ادبی متوسط، درصد98.1مورد ) 34مربوط به سطح ادبی باال، 
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( درصد 33.3) المثلهاضربمورد از  65( مربوط به سطح ادبی کم و درصد97.8مورد )
 فاقد ادب بودند.

 شدهیدرصد فراوانی سطح ادب بررس: 0جدول 

Table 5: Frequency of politeness level in the texts 
 

 سطح ادب
 درصد فراوانی

 درصد صحیح

درصد 
 تجمعی

 35 35 35 04 زیاد

 48.1 98.1 98.1 34 متوسط

 66.7 97.8 97.8 31 کم

 955 33.3 33.3 65 فاقد ادب

  955 955 985 کل
 

 
 شدهیدرصد فراوانی سطح ادب در متن بررس :0 نمودار

Figure 5: Frequency of politeness level in the texts 
 

 آمار استنباطی. 2ـ2ـ5
 تحقیق یهاهیبررسی فرض .1ـ2ـ2ـ5

 اصلی تحقیق ۀفرضیالف( 
زبان  هایالمثلشده در ضرببین کاربرد انواع ادب و خشونت کالمی استفاده یمعنادار ارتباط

 .تالشی استان اردبیل و متغیر جنسیت وجود دارد
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آزمون لگ خطی، . شداصلی تحقیق از آزمون لگ خطی استفاده  ۀرضیبرای بررسی ف
کار به شده«بندیطبقه»یا « بندیگروه»ارتباط بین بیش از دو متغیر معموالً برای یافتن 

کاربرد در  یدارامعنارتباط نتایج این آزمون نشان داد که  6جدول رود. با توجه به می
اما  ،(P≤0.5وجود دارد )ب در انواع خشونت ت و انواع ادانواع ادب بر اساس جنسی

خشونت در جنسیت و جنسیت در انواع ادب و انواع  سایر متغیرها ازجمله انواع
 .نبودند معنادارازلحاظ آماری  خشونت

 
 اصلی تحقیق ۀآزمون لگ خطی برای بررسی فرضی: 1جدول 

Table 6: Log-linear test to investigate the main research hypothesis 
 ۀدرج خی دو متغیر

 یآزاد

 یدارامعن

 5.555 6 10.958 انواع ادب / انواع خشونت

انواع -جنسیت / انواع ادب 
 خشونت

5.555 6 9.555 

انواع -انواع ادب جنسیت /
 خشونت / انواع ادب

5.555 8 9.555 

 9.555 1 5.555 در جنسیت انواع خشونت

 5.555 3 141.033 انواع ادب جنسیت /

 9.555 1 5.555 انواع خشونت جنسیت/

ـ  انواع خشونت جنسیت/
 انواع ادب جنسیت/

5.555 6 9.555 

 فرعی تحقیق یهاهیفرضب( 
ها  ازنظر سطح ادب و جنسیت گویشور وجود المثلمعناداری بین ضرب ۀرابط. 9

 دارد.

. نتایج شدفرعی تحقیق از آزمون لگ خطی استفاده  ۀبرای بررسی دومین فرضی
 وجود دارد یمعنادار ۀزمون نشان داد که بین سطح ادب و جنسیت گویشور رابطآ

(P≤0.05). ریتأث شدهاستفادههای المثلبنابراین جنسیت گویشور بر سطح ادبی ضرب 
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اما در سایر  است، دارامعنآماری  ازنظرنوع متن نیز  7دارد. از طرفی طبق جدول 
آماری رابطۀ  ازلحاظتن، سطح ادب، جنسیت نوع متن، جنسیت و نوع م ازجمله رهایتغم

 (P≥0.05).ی وجود ندارد دارامعن

 دوم فرعی تحقیق ۀآزمون لگ خطی برای بررسی فرضی: 3جدول 

Table 7: Log-linear testing of second sub-hypothesis 

 
 یدارامعن یآزاد ۀدرج خی دو متغیر

 5.555 9 15.388 نوع متن

 9.555 9 5.555 نوع متن در جنسیت

 5.555 3 961.413 سطح ادب / جنسیت

 5.683 3 9.410 نوع متن /سطح ادب/ جنسیت

 سطح ادب/-جنسیت نوع متن/
 جنسیت

1.300 6 5.884 

سطح خشونت و جنسیت گویشور  ازنظر شدهاستفاده  یهاالمثلضرب بین نوع. 1
 .دارد وجودمعناداری  ۀرابط

. با توجه به جدول شدن لگ خطی استفاده تحقیق از آزمو ۀبرای بررسی این فرضی
وجود  یمعنادار ۀنتایج این آزمون نشان داد که بین سطح خشونت و جنسیت رابط 8

در سطح خشونت بر اساس  یدارا. این بدان معناست که تفاوت معن((P≤0.05 دارد
در نوع متن نیز وجود  یمعنادار ۀرابط ،گویشور وجود دارد. از طرف دیگر تیجنس

بدان معناست که  این نبودند. داراسایر متغیرها ازلحاظ آماری معن کهی ، درحالداشت
 گفتار مردان دارای خشونت بیشتری است.

 فرعی تحقیق ۀفرضیدومین آزمون لگ خطی برای بررسی  :1جدول 

Table 8: Log-linear testing of second sub-research hypothesis 
 

 ۀدرج خی دو متغیر
 یآزاد

 یدارامعن

نوع متن در سطح خشونت در 
 جنسیت

7.910 3 5.568 
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 5.559 9 15.388 نوع متن

 5.555 3 17.488 سطح خشونت در جنسیت

 5.556 3 91.379 نوع متن در سطح خشونت

 
 زنان و مردان یکسان است.کار رفته ازسوی ی بههاالمثلانواع ادب درضرب. 3

نشان  1. جدول شدلگ خطی استفاده این تحقیق از آزمون  ۀبرای بررسی فرضی
زنان و مردان در این تحقیق  ازسویکار رفته هبهای المثلضربکه درمجموع  دهدیم

کار رفته شده در زنان بیشتر از مردان بود. از طرف دیگر، ادب غیررسمی هدرصد ادب ب
طرف شده در زنان نسبت به سایر انواع ادب کاربرد بیشتری داشته است. از استفاده

 33.1شده در مردان که فاقد ادب باشد استفاده هایالمثلضربدیگر درصد استفاده از 
نتایج آزمون رد  ،بود. درمجموع شتری( بدرصد5.0بوده که در مقایسه با زنان ) درصد
 .کنندیمربوطه را اثبات م ۀفرضی

 شدهیرسبرهای المثلضربآزمون لگ خطی برای تعیین تعداد انواع ادب در : 1جدول 

Table 9: Log-linear test to determine the number of politeness types in 
proverbs 

 باقیمانده شدهمشاهده نوع جمله جنسیت انواع ادب

 درصد تعداد

 ادب رسمی    های المثلضرب
 ادب غیررسمی             زن      

 ادب صمیمی                       
 فاقد ادب                       

1.0 
3.0 

98.0 
5.05 

95.6 
3.1 

15.6 
5.6 

.555 

.555 

.555 

.555 

 ادب رسمی        هایالمثلضرب
 ادب غیررسمی           مرد       

 ادب صمیمی                      
 فاقد ادب                        

5.05 
5.05 
5.05 
3.0 

5.6 
5.6 
5.6 

33.1 

.555 

.555 

.555 

.555 

 زنان و مردان یکسان است. شده توسطی استفادههاالمثلانواع خشونت در ضرب .4
 دهدینشان م 95. جدول شداین تحقیق از آزمون لگ خطی استفاده  ۀبرای بررسی فرضی

مردان  هایالمثلضربدر  و جنینی تعداد خشونت بالقوه شدهیکه در انواع خشونت بررس
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زنان بیشتر از  هایالمثلضربدر  رفتهکار هخشونت متبلور ب که یلحا در ه،بیشتر از زنان بود
 .شودیمربوطه رد م ۀمردان بوده است؛ بنابراین فرضی

 شدهیبررسی هاالمثلضربآزمون لگ خطی برای تعیین انواع خشونت در: 11جدول 

Table 10: Log-linear test to determine violence types in proverb 

 
ه جنسیت انواع نوع جمل

 خشونت

 باقیمانده شدهمشاهده

 درصد تعداد

 ةزن بالقو ۀجمل
 جنینی 
 متبلور 

36.55 
14.555 
35.555 

91.1 
93.37 
96.60 

.555 

.555 

.555 

 ةمرد بالقو جملۀ
 جنینی 
 متبلور 

44.555 
35.555 
96.555 

14.4 
96.60 
8.8 

.555 

.555 

.555 

 . نتیجه1
 ییهندواروپا یهاشناسان بزرگ جهان از شاخهزبان یهاهیزبان تالشی طبق نظر

اروپایی،  یهااست و ازنظر تاریخی، خویشاوندی و حتی منشأ مشترک با زبان
که  داردی( اظهار م9384)عبدلی مانند انگلیسی، آلمانی، التین و یونانی دارد. 

خن س ییهابه لهجه هایو مازندران هایها و تالشهنوز در زمان حاضر هم تات
در آغاز زبان مادهای شرقی  و است ییکه از بقایای زبان هندواروپا ندیگویم

 بوده است.
تالشی  زبانی و نحو شناسواجۀ آواشناسی، طیدر حتحقیقات وسیعی  نکهیا باوجود

قرار  موردمطالعههای موجود در این زبان کهن زیاد المثلصورت گرفته، ولی ضرب
وجود  بررسی ارتباط بین متغیر جنسیت و هدف باالعه نگرفته است. بنابراین، این مط

با درنظر گرفتن و  سوكاز ی های زبان تالشیالمثلانواع ادب و خشونت در ضرب
و فرضیات  سؤاالتیی به هاپاسخیافتن  منظوربهاهداف پژوهش از سوی دیگر 

 ها را تبیین کرده است.گرفته بحث و آنی صورتهاافتهدرخصوص ی شدهمطرح
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نتیجه  توانیمی کل طوربه هادادهاز تجزیه و تحلیل  آمدهدستبهبر اساس نتایج 
زنان و  کار رفته توسطی  بههاالمثلضرب داری بین جنسیت وگرفت که ارتباط معنا

در این تحقیق که برای بررسی  مردان بر اساس متغییرهای ادب و خشونت وجود دارد.
کاررفته توسط زنان و مردان های بهالمثلضربمقایسۀ بین محتوای  ،فرضیۀ اصلی

 بسزایی در کاربرد ریتأثکه جنسیت  اثبات شد مسئله شك اینکار رفته، بیزبان بهتالش
های دو گروه دارد. نتایج این فرضیه با نتایج تحقیقات المثلادب و خشونت در ضرب

 (1980) 13سپندرهمسوست و با نتایج تحقیقات ا (1990) 11تانن و( 1973) 19لکوف
توان به خشونت ست. از عوامل دخیل در ایجاد و تداوم این شرایط زبانی میناهمسو

ۀ نیزم دری فرهنگی و تاریخی هاسبب محرومیتناشی از وضعیت ژئوپولیتیکی منطقه به
تأثیر داشته است، اشاره  زیآمخشونتسیاسی و امنیتی که در نحوة تکلم و گزینش گفتار 

ی توجهقابلسبب این حقیقت باشد که زبان تا میزان تواند بهمسئله میکرد، و این 
 ة فرهنگ و وضعیت تاریخی گویشوران است.دهندانعکاس

در ادامه با بررسی اولین فرضیۀ فرعی تحقیق که از آزمون فای استفاده شد، نشان 
این، بنابر .وجود دارد یمعنادار ۀبین سطح ادب و جنسیت گویشور رابط کهداده شد 

نتایج این تحقیق  دارد. ریتأث شدهاستفادههای المثلجنسیت گویشور بر سطح ادبی ضرب
 درخصوصعواملی که  ازجمله، همسوست. (1987)با نتایج تحقیقات براون و لوینسون 

ویژه باید اشاره کرد خو گرفتن و  پیدایش و استمرار این ویژگی زبانی در این منطقۀ
یرش این وضعیت زبانی توسط جامعۀ زنان و سعی و تالش طبیعی قلمداد کردن و پذ

و دیگر  جوارهمهای تأثیرپذیری از فرهنگ .ستا در ترویج و شیوع آن میرمستقیغ
از  تواندیمشیوع و رواج دارد  شیوبکمنیز این وضعیت،  هاآنهای ایرانی که در قومیت

 دیگر عوامل دخیل باشد.
 کاررفتهبه انواع خشونتمشخص شد که بسامد  فرضیۀ فرعی دوم پژوهش، دأییت با

پایداری  به توانیم همچنان باالست. از این لحاظ، زنان و مردان یهاالمثلدر ضرب
ة مردساالری و تداوم و استمرار آن تا دوران معاصر ریعشدیرینۀ نظام خانوادگی سنتی ـ 

ی دینی، شایع در سیر های سنتی و ریشه اها و قرائتتأثیرپذیری از آموزه اشاره کرد.
و  و روشنفکرانه پرتسامحهای تاریخی فرهنگ منطقه و عدم تأثیرپذیری از آموزه
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تری در سیر تاریخی فرهنگ منطقه دارند، پرمدارای دینی را که رواج و شیوع کم
 از دیگر عوامل این مسئله دانست. توانیم

-المثلضربمجموع  که درداده شد نشان  با بررسی سومین فرضیۀ فرعی پژوهش،

زنان بیشتر از  گفتار درصد ادب در ،زنان و مردان در این تحقیق ازسویکار رفته هبهای 
شده در زنان نسبت به سایر . از طرف دیگر، ادب غیررسمی استفادهه استمردان بود

های المثلضربدرصد استفاده از  ،دیگر سوییانواع ادب کاربرد بیشتری داشته است. از 
نتایج این تحقیق . بود شتریدر مقایسه با زنان ب ،شده در مردان که فاقد ادب باشدهاستفاد

( همسو بود. از دالیل 9314(، و حمیدی و عامری )9385) نژادجانبا نتایج تحقیقات 
شناسی توان به این نکته اشاره کرد که از دیدگاه زبانپیدایش و استمرار این شرایط می

سبب اینکه همواره دغدغۀ حفظ وجهۀ باال به باۀ اجتماعی طبقه اجتماعی، زنان متعلق ب
ی الفاظ و عبارات گونۀ ریکارگبهاز  دارند راال و وجهۀ خود باجایگاه و طبقۀ اجتماعی 

کنند. از سوی دیگر، زنان متعلق به طبقۀ اجتماعی با خودداری می رمؤدبانهیغزبانی 
ی ارتقای جایگاه طبقۀ اجتماعی خود و سبب سعی و اهتمام در راستاوجهۀ پایین، به

ی الفاظ و عبارات ریکارگبهکوشند که از تالش در جهت پنهان کردن آن، همواره می
 ۀ زبان پرهیز کنند.رمؤدبانیغگونۀ 

 با رد فرضیۀ چهارم پژوهش که به بررسی میزان خشونت در  تیدرنها
توان دالیل پیدایش و ، میشده در میان زنان و مردان پرداختهای استفادهالمثلضرب

 ازلحاظنشین وضعیت طبیعی و جغرافیایی مناطق تالش تداوم این نوع خشونت زبانی را
است و بر خشونت گفتاری و کالمی  نیآفرخشونتکوهستانی بودن  دانست که 

 گویشوران این ناحیه تأثیر گذاشته است.
به انتظارات جامعه، نقش و  و مردان با توجه زنانگفت  توانیمی کل طوربهبنابراین 

بروز تفاوت در رفتار  سببهای خاص دارند. این امر که عملکرد متفاوتی در حوزه
است. مردان در تمام  گذاراثرنیز  هاآنشود، بر روی رفتار زبانی می هاآناجتماعی 

و چه در میان افراد از هر دو جنس بیشتر از زنان  جنسانهمهای سنی چه در میان گروه
زنان در تعامالت و مکالمات  کهیدرحال کنند.استفاده می ی عامههاالمثلاز ضرب

  خواهندینم و استفاده کنند ایکنند از راهبردهای محاورهخود تالش می ةروزمر
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گوهایشان تالش وشند. زنان در گفتامقابل خود حس برتری داشته ب طرف بهنسبت
برسند و این توافق  ینظراتفاققل برسانند تا به تفاوت در عقاید را به حدا کنند تامی

کند، حتی اگر آنان از تصمیم نهایی رضایت کامل بخشد و تضمین میرابطه را بهبود می
های های هویتجنسیت در مفهوم تلفیقی آن، یکی از مؤلفهبنابراین، نداشته باشند. 

 ۀرابط از یاجموعهرمیززبان و جنسیت  ۀفردی و اجتماعی است، به همین دلیل رابط
ی جنسیت، زبان و رفتار ختشنا، در مطالعات زبانبیترت نیا بهزبان و هویت است. 

 شود.های جنسی تلقی مینمادین بیان هویت ۀزبانی سرمای

 هانوشتپی
1. politeness linguistics  
2. verbal violence 
3. Minaabad 
4. phonetic  
5. lexical 
6. morphology 
7. syntactic 
8. Brown & Levinson 
9. Goffman 
10. Wardhaugh 
11. Tannen 
12. Fraser  
13. conversational maxim 
14. cooperative principle 
15. Grice  
16. quality  
17. quantity 
18. relevance 
19. manner 
20. Spielberger  
21. Lakoof 
22. Tannen 
23. Spender 
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 منابع
ی زبانی میان هاتفاوتی اجتماعی شناختزبانزبان و جنسیت؛ پژوهش (. 9385د، م. )نژاجان

شناسی. دانشگاه ۀ دکتری زباننامانیپا. یامکالمهگویشوران مرد و زن ایرانی در تعامل 
 .تهران

های زدایی از زبان(. خالقیت و نوگرایی در جنسیت9314حمیدی، ف.، و عامری، پ. )
 .454-381،  3زن در فرهنگ و هنر، ی. ای و عرفانمحاوره

 ۀ)خان تهرانانتشارات انجمن تالشان مقیم  . تهران: تالش زادگاه زرتشت(. 9384ی، ع. )عبدل
 .تالش(

(. شیوع الگوی 9380، ه. )مهر آزادمحمدخانی، پ.، رضایی دوگاهه، ا.، محمدی، م.، و 
 .110-150، 19اه اجتماعی، رف. وزنانۀ آن در مردان تجرب باخشونت خانوادگی، ارتکاب 

. تهران: بررسی الگوهای خشونت کالمی بر اساس فرایندهای بینافردی(. 9310میرزایی، آ. )
 نویسه.

  ،1، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند(. زبان و جنسیت. 9389فر، و. )نوشین
989-988. 
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