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پیام کوتاه زنان و  ةمکالم گفتمان های واژگانیویژگی شناختیزبانتوصیف 

 2زبانمردان فارسی

 1زادهفردوس آقاگل

 سدانشگاه تربیت مدرّ شناسی،روه زباندانشیار گ

 نسرین صیادی

 سدانشگاه تربیت مدرّ ،شناسیزبان ارشددانشجوی کارشناسی

 چکیده
. به این پردازدمیشناسی نظر زبانزنان و مردان از م کوتاههای موجود میان پیام ضر به تفاوتاحشپژوه

کوتاه زنان به زنان،  پیام 011 به مقایسۀ ،تلفهای کوتاه افراد مخآوری پیامبا جمع منظور، نگارندگان

تا  اندپرداختهمردان به زنان  پیام کوتاه 01 زنان به مردان وپیام کوتاه  01مردان به مردان، پیام کوتاه  011

دو تفااوت میاان   درخصوص د. نت را بر این پیکره بررسی کنتأثیر عامل فرازبانی جنسیّ هاآنبه کمک 

های کوتاه زنان به ماردان  در پیاموتاه زنان به مردان و مردان به زنان نیز باید گفت، های کاز پیام گروه

که در پیام کوتاه مردان به زنان گفتمان با ارسال پیام مرد آغاز در حالی ،شودپیام زن آغاز می اگفتمان ب

کاه  ن اسات  ایا این پاژوهش  پرسش  ثیرگذار باشد.أنکته ممکن است بر نتیجۀ بررسی ت و این شودمی

؟ بدین منظور به بررسای  ندستهایی هاظ واژگانی دارای چه ویژگیکوتاه زنان و مردان از لح هایپیام

ها، تردیدنماها، کنندهرفته مانند صفات، تعدیلکارواژگانی از جمله نوع واژگان بههای برخی از ویژگی

تفااوت   کهدهند زیم. نتایج نشان میپرداد این واژگان میها و کلمات تابو و همچنین تعداتشدیدکننده

 رفته وجود ندارد.کارداد و نوع واژگان بهکوتاه زنان و مردان از لحاظ تعمعناداری میان پیام 

هاای  ، ویژگای زباان شناسای  ، جامعهتیّو جنسارتباطات، پیام کوتاه، زبان نوشتار، زبان  :هاواژهکلید

 .واژگانی
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 مهمقدّ -2

آید که در بسیاری از جوامع گفتار زناان و ماردان   چنین برمیشناختی زبان هایاز پژوهش

 مختصار و جزیای اسات و معماو ا     ها کاام ا برخی از موارد این تفاوت در متفاوت است.

ت دند که نوشاتار نیاز جنسایّ   قفمینیستی معت انشود. برخی از منتقدها نمیه آنکسی متوجّ

گر متفااوت اسات. ایان بحا  باا      ا یکادی اان با اردان و زنا امحور است، یعنی نوشاتار ما  

کارد کاه جم تای    عاا مای  ادّ آغاز شد. او 1گرفته توسط ویرجینیا ولفهای صورتتحقیق

شاود  گفتاه مای   «جما ت زناناه  »ها کنند که به آنها استفاده میوجود دارد که زنان از آن

ثیر حااکی از تااأ  نیاز  در چنااد دهاۀ اخیار   شاده مطالعاات انجاام  . (39: 0131 )خسارونژاد، 

ت در زباان نوشاتار ماردان و زناان در     بررسی نقش جنسیّ امّاگفتار است زبان ت در جنسیّ

 کشور ما سابقۀ چندانی ندارد.  

ر چند دهۀ اخیر با ظهور ابزارهای ارتباطی جدید و گساترش ارتباطاات، تکنولاوژی    د

 که بخش اعظم کارهاای روزمار ة  طوری ز دچار تغییرات زیادی شده است بهنگاری نینامه

جملاه ابزارهاایی کاه    گیارد. از  صاورت مای   ی الکترونیکیهانگاریطریق همین نامهما از 

 رود تلفن همراه است.کار میهکنونی ب ها در جامعۀبرای انتقال این پیام

ت باه مکالماات، در کناار امکاان ارساال گروهای        بارزانی نسبی خدمات پیام کوتاه نس

ویاژه در  در استفاده از پیام کوتاه باه رهنگ جدیدی پیام به افراد زیاد باع  شده است که ف

شاود )محماودی    لای مکتاوب مبادّ  آید و تلفن همراه عما ا باه رساانه   وانان پدیدمیان ج

قاان، سارویپ پیاام کوتااه     رخی از محق ااد با ابه اعتقا  .(011: 0133 بختیاری و آدی بیگ،

و فراگیر تبادیل شاود و در    الفعّ ایکنار پست الکترونیک به رسانه در سرعتتواند بهمی

 (.031 :تی تلفن گردد )همانبسیاری از موارد جایگزین کاربرد سن 
هاای کوتااه ارساالی از    ار ایران، مجماوع پیاام  مدیرعامل ارتباطات سیّ ۀبه گفت»

است که در دنیاا  بوده بالغ بر هفت میلیارد  تا دی ماه این سال 30ابتدای سال 

ل ساال باه طاور    ر در شش مااه اوّ امآ آخرین رود. طبقرکورد به شمار مییک 

نیز در حدود  دی ماهارسال شده و در کوتاه  پیاممیلیون  111میانگین در هر ماه 
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ر شارکت  اما آ. به گزارش ایسانا، طباق   است مبادله شده کوتاه پیامیک میلیارد 

 91، باه طاور میاانگین    این سالماه ل فروردینار در چهار روز اوّارتباطات سیّ

هاای خااص   در روز ارسال شده است، همچنین در مناسبت کوتاه پیامن میلیو

نیاز   کوتاه پیاممیلیون  01ربان و شب یلدا این تعداد تا امانند شب عید فطر، ق

میلیاون پیاام    12اساس این گزارش در عید غدیرخم باالغ بار   رسیده است. بر

بت رساند و جدیدی را به ث کوتاه تلفن همراه در یک روز ارسال شد که رکورد

 پیامن تعداد اار ارسال ایوحید صدوقی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیّ ۀبه گفت

 9«.در دنیا یک رکورد است کوتاه

اربران از کا  ،هایی که تلفن همراه در ارساال پیاام کوتااه دارد   ته به محدودیّبا توجّ امّا

ت ساازگار کنناد و در   یّکنند تا بتوانند پیام خود را با ایان محادود  راهکارهایی استفاده می

هاایی در  هاا باا ناوآوری   بناابراین آن  ؛ساازند  عین حال مفهوم خود را نیز به گیرنده منتقل

از ساایر ابزارهاای ارتبااطی متماایز     شوند این نوع ارتباط مکتاوب  نوشتار خود باع  می

در در نوشاتار و چاه در گفتاار     دهد چاه که در زبان رخ می ایگردد. از آنجا که هر پدیده

اسات کاه ایان ناوع زباان ارتبااطی را ماورد        شناسان شناسان است، بر زبانکار زبان حیطۀ

باشایم ایان اسات    آن مای  آنچه در این پژوهش در پی پاسخ به. تجزیه و تحلیل قرار دهند

ی اسات؟  هاای اظ واژگاانی دارای چاه ویژگای   اردان از لحا اکوتااه زناان و ما    هایکه پیام

از: پیاماک زناان و ماردان از لحااظ      ت اسات شود عباار می ای که در پی آن مطرحفرضیه

هاا،  کنناده ان همچاون اساتفاده از صافات، تشادید    رفتاه، ناوع واژگا   کارهتعداد واژگان با 

 کلمات تابو با هم متفاوت است. ها،کنندهتردیدنماها، تعدیل

 روش انجام تحقیق -1

از ه البت ا شوند، آوری میصورت میدانی جمعبه هادادهاین تحقیق از نوع توصیفی است و 

ش تحلیال محتاوا   سپپ به رو واند صورت تصادفی انتخاب شدهکه به ریاآممیان جامعۀ 

ای سان، تحصایل و منزلات    رها گفتماان پیاام کوتااه باا متغیّ    . اناد مورد بررسی قرار گرفته

د تحقیاق ماا محادو    ایجاد نماید. به دلیل اینکه دامناۀ تواند ژانرهای متفاوتی اجتماعی می

                                                                 
4  . www.alef.ir/vdch.-nkt23nikftd2.html?4264  
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تار  ع و متفااوت ان وجوانان بسیار متنوّهای پیامک نزد نوجوانع متنشود و از آنجا که تنوّ

ار باشاد عامال   دردستی بیشاتری برخاو  که از یک ایه است، لذا این تحقیق بر پیکرهاز بقیّ

تحقیاق   در پیکارة  هاا شناسی زبان سن را لحاظ نموده، یعنی تنها آن دسته از پیاماک جامعه

 911تعاداد  باه   هاداده سال هستند. پیکرة 91تا  22ه سنین ق بگرفت که متعل  قرار خواهند

 011 ماردان،  زناان باه   شادة بادل وردّ هاای پیاام نمونه به  011باشد که کوتاه میپیام مکالمۀ

 011های مردان باه ماردان و   نمونه پیام 011مردان به زنان،  شدةبدلوهای ردنمونه به پیام

ایان چهاار   هاا  در فرضیه زم به كکر است کهبه زنان اختصاص دارد.   های زناننمونه پیام

 گیرند.پیکره مورد بررسی قرار می

 تحقیقپیشینة  -9

کوتاااه متااون پیاام   انیزبا هااای باه بررساای ویژگای  پژوهشاای  در (30: 2113) 0کریساتال 

 به نتایج زیر دست یافت: و پرداخت

 های زنان بیشتر از مردان است.طول پیام. 0

 های زنان پیچیدگی بیشتری دارد.از لحاظ دستوری پیام .2

 کنند.ها استفاده میزنان بیش از مردان از اختصار و خندانک. 1

گذاری و قواعاد صاحین نوشاتن را بایش از ماردان رعایات       ان آیین نگارش، نشانهازن. 9

 کنند.می

داحافظ اساتفاده  اون سا م و خا  اهای خود بیش از ماردان از عبااراتی چا   زنان در پیام. 0

 کنند.می

هاای عااطفی   زنان از پیام کوتاه برای اموری چون تعیاین قارار م قاات و ارساال پیاام     . 1

 کنند.استفاده می

هاای  ( در پژوهشی تفاوت زمان افعاال در پیاام  2113) 1وکوویچو تادمن 1ژیک فاچپ

ایان منظاور از پیکارة    ار داد. وی به کوتاه با زبان معیار را در زبان کرواتی مورد بررسی قر
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اساتفاده کارده اسات. طباق ایان بررسای       آوری شده از پیش جمعهای کوتاه کرواسی پیام

های کوتاه متفاوت بوده است و در برخی ماوارد از قواعادی اساتفاده    کاربرد زمان در پیام

د ایان  شده که در زبان نوشتاری و گفتاری منسوخ شده اسات. وی د یال پیادایش مجادّ    

 داند.یر گفتمان و کاربردشناسی میتأثآوری و دیگری یر فنتأثیکی  ها راصورت

هاای کوتااه انگلاایپ   ( در رساالۀ دکتاری خااود باه بررسای پیکارة پیااام     2113) 3تاگ 

کاه از طریاق آن بتواناد زباان      شناختی باود های زبانپرداخت. هدف وی شناسایی ویژگی

آماده حااکی از آن   دسات هد. نتاایج با  کوتاه را یک گونۀ زبانی قلمداد کنرفته در پیام کاربه

هاایی دارد و اینکاه مادیریت کااربران،     کوتاه با زباان گفتااری تفااوت    است که زبان پیام

هاای وی نشاان داد کاه    رناد. بررسای  ث کوتاه مؤگیری پیام در شکل هاآنآگاهی و انتخاب 

هاایی  وریت از اصول نگارشی زبان انگلیسی دسات باه ناوآ   شبکۀ گستردة کاربران با تبعیّ

ظ زباان  هاا کاه انعکاسای از تلف ا    زنناد. ایان ناوآوری   های کوتاه خاود مای  در نگارش پیام

ای در نگاارش  هاای محااوره  ناوآوری  و 3ایگفتاری اسات، شاامل اختصاارهای محااوره    

ها همراه با نگارش آوایای، سارواژه نویسای و حاذف آپوساتروف رخ      است. این نوآوری

این بررسی به آن رسید این بود که ایان نظاام نوشاتاری    دیگری که وی در  دهد. نتیجۀمی

شود که کااربران بتوانناد   پذیر است. این ویژگی باع  میعمانند زبان گفتاری روزمره تنوّ

راحتای باه   تقال پیام دارد، منظاور خاود را باه   هایی که این رسانه در انبا وجود محدودیت

 گیرندة پیام منتقل کنند.  

خاوانی  میازان هام   در پژوهشای کاه انجاام دادناد باه بررسای      ( 0133زندی و ربانی )

 آمااری شناسای پرداختناد. جامعاۀ    کوتاه از منظر زبان هایپیام و نگارشی ییمعنا دستوری،

 0130کاه تعاداد    0131ساال   اوّلشاده در شاش مااه    های کوتاه دریافتین پژوهش، پیاما

هاا از نظار سابک نگاارش،     پیاام  ها نشان داد که از کال دهد. یافتهپیام است را تشکیل می

فارسای و پاپ از    نگارش نیز خاط   خط اند. بر اساس های نثر بیشترین بسامد را داشتهپیام

ان معیاار نیاز   اور زبا ااند. از لحاظ مطابقات باا دستا   آن انگلیسی بیشترین استفاده را داشته

                                                                 
8. C. Tagg 

9. colloquial contraction 
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دو درصاد   ها با دساتور معیاار مطابقات داشاته و فقاط     درصد پیام 0/31توان گفت که می

آماده،  دسات باه  اط  عاات اسااس  ین برهمچناند. مطابقتی با زبان معیار نداشته اص اها پیام

درصاد تاا    0/13ها از نظر معنایی باا زباان معیاار مطابقات کامال داشاته،       درصد پیام 0/11

زباان معیاار    اصا ا باا  درصاد   3/1ای از نظر معنایی با زباان معیاار مطاابق اسات و     اندازه

هاای  یامپ لها بیشتر از اینکه حاصپیام» داد کهنتایج این پژوهش نشان  اند.داشتهن مطابقت

از وسایلۀ ارتبااطی    اوّلیعنای آن چیازی کاه در وهلاۀ      –یابی باشند  عرسانی یا اط  عاط 

 ای طنز، جاو  و عباارات احساسای اسات،    هحاصل پیام - رودانتظار میه همرامثل تلفن

. (29: 0133 رباانی، زنادی و  ) ««تراوشاات كهان  »هساتند تاا    «دلسخن »به عبارت بهتر، 

هاای کوتااه   فارسای و پیاام   هاای کوتااه  آمده این بود کاه مقایساۀ پیاام   دستنتیجۀ دوم به

ویژه در جواماع انگلیسای زباان نشاان داد کاه هناوز در       شده در جوامع دیگر و بهاستفاده

 شکل نگرفته است.کوتاه ی با نام گونۀ پیام زبان فارسی، گونۀ خاصّ
هاای کوتااه باه    ( در پژوهشای بار روی پیاام   0133محمودی بختیااری و آدی بیاگ )  

گیاری ایان گوناه    های غالب نااظر بار شاکل   ترین کاربردهای طنز و گرایشبررسی رایج
 ۀ، مجموعا ایان مطالعاه   آمااری جامعاۀ   .ندها از منظر تجزیه و تحلیل ک م پرداختشوخی
و  0131هاای  در طاول ساال  همراه نویساندگان ایان مقالاه    فنشده به تلهای ارسالشوخی
شناسای، ابهاام   ه در حاوزة معنای  ااکی از آن اسات کا  احا  اصلااست. نتایج حا بوده 0131
از منظار کاربردشناسای شکساتن اصال      امّاا تارین عامال در ایجااد طناز باوده اسات       مهم

ایان پاژوهش   هاای  اعظمای از داده همکاری گرایپ از سوی گوینده، باع  ایجاد بخش 
انگااری شانونده در جریاان    زدن پیشه كکر است که در این بررسی، برهماست.  زم بشده

 .استکار رفتهامی ابزارهای ایجاد طنز بیشتر بهادرا  متن، از تم

 مفاهیم نظری -4

 کوتاه پیام

کوتااه متنای باین     هاای ی است که انتقال و تبادل پیامدر واقع فرایند 01کوتاهخدمات پیام 

های قارارداد اینترنات )آی.   های دورنگار )فکپ( و آدرسهمراه، دستگاههای تلفندستگاه

                                                                 
10. short message service 
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ط یاک مرکاز   ابتدا توسّ شود،کوتاه ارسال میکه یک پیام  کند. هنگامیرا تسهیل می( 00پی

همراه ماورد نظار فرساتاده    و سپپ از طریق این مرکز به تلفنکوتاه، دریافت خدمات پیام 

 (.0131 شود )نادری،می

گوید، مهام نیسات کاه    های پیام کوتاه می( در بیان برخی از ویژگی2119) 02لوینسون

هاا را باه دوساتمان    تاوانیم ایان پیاام   شوند، ما مای ها از کجا و در چه زمانی ارسال میپیام

ها را كخیاره یاا حاذف    انتخاب را دارد که این پیام ارسال کنیم و او نیز در عوض این حق 

: 2101) 01دهد و یا به دیگری ارساال کناد. طباق گفتاۀ باراساا      ه به آن پاسخکند و یا اینک

واژه(  20کاد )حادود    229یاا   011کوتاه باه   کوتاه قدیمی هر پیامهای در ساختار پیام (1

دهاد تاا   دتر این امکان را باه کااربران مای   ادیاهمراه ج هایتلفن امّااست شدهمحدود می

 کد را ارسال کنند. 0311حدود 

 تصف

صفت واژه یا گروهی از واژگاان اسات کاه درباارة      (001: 0133)به گفتۀ انوری و گیوی 

ات اسام را از قبیال حالات، مقادار، شاماره و      دهد و یکای از خصوصایّ  اسم توضیحی می

کنناد کاه   ها صفات را از حی  مفهوم به شاش گوناه تقسایم مای    کند. آنمانند آن بیان می

 09بای و مابهم. باه اعتقااد پوینتاون     مارشای، پرسشای، تعجّ  ای، شعبارتند از: بیانی، اشااره 

 کنند.( زنان بیش از مردان از صفات استفاده می0333)

 هاکنندهتشدید

گر احساسااتی چاون بسایار    بیانها مها و متمّکننده( تشدید0330) اساس اظهارات هلمزبر

سااب ای اسات کاه منا  اصلهات و فا باودن اسات و فاقااد رسامیّ   باودن، خصوصای  مشاتا  

عنوان نموناه، در مثاال زیار مارد باه بیاان قادرت        های رسمی و عمومی است. بهتموقعیّ

 پردازد:روخوانی پسر سه سالۀ دوستش می

                                                                 
11. IP (Internet Protocol) 

12. P. Levinson 

13. S. N. Barasa 

14. C. Poynton 
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     “How amazing”! “He’s certainly very bright indeed.” 
ب و عناصار واژگاانی مانناد قیاد     در این مثاال سااختارهای نحاوی چاون ع مات تعجّا      

«very»  و«certainly»  اند.کننده بکار رفتهعنوان تشدیدبه 

یی هاای خاود از ابزارهاا   کید بار گفتاه  دارد، زنان برای تأ( اظهار می12 :0310لیکاف )

 «such», «so», مانناد  00هاایی کنناده بکار گیری تعادیل چون افزودن آهنگ ک م و یا به

«very»   ن در گفتاار خاود بایش    ( نیز معتقد است که زناا 0333) 01کنند. پوینمیاستفاده

بسایار، خیلای،    مانناد کنند. در فارسی نیز قیاودی  استفاده می 01هاکنندهاز مردان از تشدید

 کننده را دارند.نقش تشدید زیاد، بپ، چه بسا، بسا

 نماهاتردید

روناد، باه ایان واژگاان تردیادنما      کار مای گاهی برخی واژگان برای بیان شک و تردید به

، فکار  فارسی عبارتناد از: ممکان اسات، شااید، بایاد، احتماا ا       نماها درداردیاگویند. تمی

، ا ، مطمئن ا ، حتماا  ، یقیناا  شاک، قطعاا   یاال دارد، امکان دارد، با اکنم، احتمکنم، گمان میمی

 نظر من، به عقیدة من.به

 هاکنندهتعدیل

 کااربرد : اسات گوناه تعریاف شاده   کننده ایان ( عبارات تعدیل2110در فرهنگ کریستال )

 شناسای و تحلیال  د(. در کااربرد منظور طفاره رفاتن یاا نادادن تعهّا     ی کلمات )بهمفهوم کل 

هاا  کنناده ت اسات. تعادیل  حیّایت صا  امنظور جلوگیری از صاراحت و رعا  هاگفتمان ب

د اسات و حااکی از آن اسات    ت و تعهّا عی دارند. گاهی نشان از عدم قطعیّهای متنوّنقش

ع ایان عباارات باه ماا اجاازه      اواقا ارد. درداود را ناسخن خ که گوینده قصد اتمام نوبت

هم به دروغگویی نیز نشاویم. عبااراتی   دهند که ضمن نقض اصول همکاری گرایپ مت می

طاور کاه    صه...، هماان ام...، خا اوتاه کنا اسرت رو درد نیارم...، صحبت رو کا »همچون 

                                                                 
15. modifiers 

16. Poynton  

17. intensifier 
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هاا  دهکننا ا اشاره به تعدیلاب( 19: 0330) 03اند. همچنین هلمزاز این قبیل «دانی و غیرهمی

کنناده شاامل   گفات، ابزارهاای تعادیل   ت و صراحت پارهشدّ عنوان ابزاری برای کاهشبه

شااید،  ای، افعاال کمکای، واژگاانی همچاون     هاای ضامیمه  خیزان، پرساش  -آهنگ افتان

 کناد. وی فای مای  را معر  کانم و فکر مای  تقریبااشناختی مانند اصط حات کاربرد و احتما ا

گار تردیاد هساتند    کردن و یا صاداهایی کاه نشاان    ی ابزارهای فرازبانی همچون مکحت 

 داند.کننده میابزارهای تعدیل در انگلیسی را جزء er و um مانند

 کلمات تابو

نیاز از آن   گااهی  ،کناد ان برخی چیزها اساتفاده مای  ابیرای اان باطور که انسان از زبهمان

هاا وجاود دارد کاه    کناد. برخای از واژه  دیگری استفاده مای نکردن چیزهای منظور بیانبه

خااطر آنکاه ماردم درباارة     دان دلیل که وجود ندارند بلکاه باه   بریم نه بکار نمیهها را بآن

ور غیرمساتقیم بیاان   طا باه آن را  و اگر هم دربارة آن صحبت کنناد کنند ها صحبت نمیآن

 03گویی یاا حسان تعبیار   دوم را بهونۀ ها هستند و نمست همان دشواژهنخ کنند. نمونۀمی

ای بارای افاراد   بردن اعمالی است که در هر جامعاه کارهها جلوگیری از بنامند. دشواژهمی

شاود.  هاا مای  کاه باعا  اضاطراب، خجالات و شرمسااری آن     شود چرای میر تلق آن مض 

وط باه  ن واژگاان مربا  تاوا مای  هاا گیرناد. از جملاۀ آن  میدربرها گسترة وسیعی را دشواژه

: 2111 کردن، مسایل مذهبی و سیاسای، فرهنگای ناام بارد )واردهااف،     سکپ، مرگ، دفع

 «جان »د یلی مانناد تارس ماردم از آوردن ناام     عنوان مثال در فرهنگ ما بهبه .(213-213

کنناد. در ایان مثاال واژه    استفاده می «از ما بهتران» کنند و به جای آن از واژةخودداری می

 شود.حسن تعبیر آن محسوب می «از ما بهتران»واژة و  دشواژه «جن»

 هاتحلیل داده -5

عناوان فرساتندة پیاام    های کوتاه زناان و ماردان باه   پیام در متغیّردر تحلیل این فرضیه هر 

در  متغیّار ردان با یکادیگر مقایساه گردیاد و ساپپ ایان      کوتاه زنان به زنان و مردان به م

                                                                 
18. J. Holmes 

19. euphemism 
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هماین ترتیاب ایان مقایساه در ماورد      . بهگرفترسی قرارمورد برها های گیرندگان آنپیام

دلیال   زم به كکر اسات باه   مردان به زنان انجام شده است. و کوتاه زنان به مردانهایپیام

پاردازیم و از آوردن  ها مای محدود بودن حجم پژوهش تنها به ارایۀ نتایج حاصل از آزمون

 .ایمها خودداری نمودهجداول آن

 اژگانتعداد و -2 -5

 اسات پاپ   اط  عاات ت دارد، انتقاال  اهمیّا کوتااه  ز آنجا که آنچاه در ارساال یاک پیاام     ا

منظاور شامارش تعاداد واژگاان موجاود در هار       ی دارد؛ باه کوتاه نقش مهمّای پیام محتو

کاه ایان تکواژهاا از لحااظ     نظر قارار گرفتاه اسات؛ چرا   مکالمه، تکواژهای واژگاانی مادّ  

ایان منظاور    دارناد. باه   اط  عاات و نقش اصلی را در انتقال  ی دارندمعنایی، معنای مستقل 

پیاام کوتااه زناان باه زناان       هعناوان فرساتند  تعداد تکواژهای واژگانی که زنان و مردان به

هاا را  همین ترتیب گیرندگان این پیامایم و بهبا یکدیگر مقایسه نمودهومردان به مردان را 

ماردان باه زناان     و های کوتاه زنان به ماردان ورد پیامدر مایم. یگر مقایسه نمودهنیز با یکد

گونه مقایسه این اسات کاه ارساال پیاام     دلیل ایننیز به همین صورت شکل گرفته است. 

عنوان فرستنده یا گیرنده امکان تغییر در ناوع  ت بهاز سوی هر یک از این دو جنسیّکوتاه 

 در گفتماان فرساتندگان و ساپپ   در را  متغیّار  هار  همین دلیال به کند؛گفتمان را فراهم می

 که: داد ها نشانبررسیایم. با یکدیگر مقایسه نمودهبررسی و  گفتمان گیرندگان

ت بر حساب جنسایّ   جنپتعداد واژگان برای فرستنده در گفتمان همتفاوت  بررسی  نتایج 

یجاه  باشاد. در نت بیشتر می زنان، در بین تعداد واژگانپاسخگویان حاکی است که میانگین 

های ماردان باه   های خود به زنان نسبت به پیامکتعداد واژگان بیشتری را در پیامک زنان

 Tون ااسااس آزما  شده بین دو میاانگین بر مشاهده تتفاوهمچنین  .کنندمردان استفاده می

داری باین  ، تفااوت معنای  دهاد نشان مای  Sig= 19111داری و سطن معنی 19133ا مقدار اب

 شود.می تأیید تحقیق ۀوجود دارد، لذا فرضی تعداد واژگانر مردان و زنان از نظ

اسات  از آن  حااکی  جانپ تعداد واژگان برای گیرنده در گفتمان هام نتایج بررسی تفاوت 

تعاداد واژگاان    زناان نتیجاه  باشاد. در بیشاتر مای   زناان ، در باین  تعداد واژگانکه میانگین 



 10/ زبانفارسی کوتاه زنان و مردان های واژگانی گفتمان مکالمۀ پیامشناختی ویژگیتوصیف زبان

 

 
 

هاای ماردان باه ماردان اساتفاده      مکااهای خود به زنان نسبت به پیا بیشتری را در پیامک

و  19311باا مقادار    Tشاده باین دو میاانگین بار اسااس آزماون        تفاوت مشاهده .کنندمی

داری باین ماردان و زناان از    گر این است، تفاوت معنای بیان Sig= 19111داری سطن معنی

 شود.می تأیید تحقیق ۀوجود دارد، لذا فرضی تعداد واژگاننظر 

رفتاه از ساوی زناان در    کارژگان باه دهد که تعداد وامی نشان و مکالمه زیرعنوان مثال دبه

 مقایسه با مردان بیشتر بوده است:

 )زن به زن( :2مثال 

الف: س م عزیزم. دومین ماهگرد ازدواجتون رو بهت تبریک مایگم. ایشاا  همیشاه شااد     

 باشی.

 0مااه باا    اماین  3چندماه.  دونساتم اماروز   کنی اص ا نمییزم. مرسی. باور میب: س م عز

 شما مبار  باشه. همیشه خوش باشی عروس گلم. قربونت. بوس را بهروز اضافم 

 الف: مرسی عزیزم. قربونت. بووس.

 : )مرد به مرد(1مثال 

 الف: س م چی رفته به حساب؟

 روستایی هب: بیم

 الف: ممنون

 ب: خاهش

بار حساب    جانپ همفتماان غیار  در گبارای فرساتنده   تعداد واژگان تفاوت  بررسی  نتایج 

بیشاتر   ماردان ، در باین  داد واژگاان اتعا انگین ااکی است که میا ااسخگویان حاپ تِجنسیّ

های خود باه زناان نسابت باه     تعداد واژگان بیشتری را در پیامک مرداننتیجه باشد. درمی

 اسااس باین دو میاانگین بر  شده  مشاهدهتفاوت  .کنندهای زنان به مردان استفاده میپیامک

گار ایان اسات، تفااوت     بیاان  Sig= 19110داری و سطن معنای  -19231با مقدار  Tآزمون 
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 تأییاد  تحقیاق  ۀوجود دارد، لاذا فرضای   تعداد واژگانداری بین مردان و زنان از نظر معنی

 شود.می

دهاد  نشاان مای   جنپهماژگان برای گیرنده در گفتمان غیرو تعدادِ تفاوتِ ررسی اب ایج انت

تعاداد واژگاان    زناان نتیجاه  باشاد. در بیشاتر مای   زناان ، در باین  عداد واژگانتکه میانگین 

هاای ماردان باه زناان اساتفاده      امکاهای خود به مردان نسبت به پیا بیشتری را در پیامک

و ساطن   29321باا مقادار    Tشده بین دو میانگین بر اساس آزمون تفاوت مشاهده .کنندمی

داری باین ماردان و زناان از نظار     ت، تفاوت معنای گر این اسبیان Sig= 19111داری معنی

 شود.می تأیید تحقیق ۀوجود دارد، لذا فرضی تعداد واژگان
 

 : )مرد به زن(9مثال 

 الف: س م لطفا ایمیلتون رو چک کنید

 ب: س م من ا ن بیرونم دسترسی ندارم به نت.

ساعی کنیاد    نگینه! الف: باشه فقط اینکه تقسیم کار کردیم و مسئولیت شما هم نسبتا س

 زودتر از گردش و تفرین برگردید و به )پروژه( نفا  بپردازید! 

 ب: تا حا  به دید گردش و تفرین به مطب دکتر نگاه نکرده بودم 

ای نیست به هر حاال مارز زیار     ان شاا... که مشکل جدی  الف: ای بابا شرمنده شدم

 چون به دام افتد تحمل بایدش!

 ب: ممنون.
 (زن به مرد: )4 مثال

 ن اسمش چی بود؟اامالف: س م گلم. آمپولی که ریختی تو سرم م

 ب: س م عزیزم سفتریکپ

 الف: دست گلت درد نکنه. بوس

 ب: خاهش گلم
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 صفت -1 -5

رفته در هر مکالمه، تماامی صافات اعام از اشااره،     کارهای بهمنظور تحلیل تعداد صفتبه

 ایم.هنظر قرار داد پرسشی، بیانی، مبهم و شمارشی را مدّ

ت حساب جنسایّ  بر جانپ صفت برای فرستنده در گفتمان هام  تعدادِ تفاوتِ بررسی  نتایج 

 زناان نتیجاه  باشاد. در بیشتر می زنان، در بین تعداد صفت کاربرد که میانگین دهدنشان می

های مردان به ماردان  های خود به زنان نسبت به پیامکتعداد صفات بیشتری را در پیامک

 29111باا مقادار    Tاسااس آزماون   شده بین دو میانگین بر. تفاوت مشاهدهکنندیماستفاده 

داری باین ماردان و   تفااوت معنای   کاه  گر این اسات بیان Sig= 19103داری و سطن معنی

 شود.می تأیید تحقیق ۀوجود دارد، لذا فرضی تعداد صفتزنان از نظر 

دهاد کاه   نشاان مای   جانپ نده در گفتمان هام صفت برای گیر تعدادِ تفاوتِ بررسی  نتایج 

تعاداد صافات    زناان نتیجاه  باشاد. در بیشتر مای  زنان، در بین تعداد صفت کاربرد میانگین

هاای ماردان باه ماردان اساتفاده      ود به زنان نسبت به پیاماک اهای خبیشتری را در پیامک

و ساطن   19339باا مقادار    Tاساس آزماون  شده بین دو میانگین بر. تفاوت مشاهدهکنندمی

داری باین ماردان و زناان از نظار     گر این است، تفاوت معنای بیان Sig= 19111داری معنی

 شود.می تأیید تحقیق ۀوجود دارد، لذا فرضی تعداد صفت

ی از آن حااک  جانپ همصفت بارای فرساتنده در گفتماان غیار     تعدادنتایج بررسی تفاوت 

تعاداد   مرداننتیجه باشد. دربیشتر می نمردا، در بین تعداد صفت کاربرد است که میانگین

هاای زناان باه ماردان     های خود باه زناان نسابت باه پیاماک     صفات بیشتری را در پیامک

باا مقادار    Tشده باین دو میاانگین بار اسااس آزماون      تفاوت مشاهده امّا. کننداستفاده می

داری بااین گار ایان اساات، تفااوت معنای    بیااان Sig= 19131داری و ساطن معنای   -09193

 شود.مین تأیید تحقیق ۀدارد، لذا فرضینوجود  تعداد صفتمردان و زنان از نظر 

دهاد  نشاان مای   جانپ همصفت برای گیرنده در گفتمان غیر تعدادِ تفاوتِ ررسی اب ایج انت

تعاداد صافات    زناان نتیجه باشد. دربیشتر می زنان، در بین تعداد صفت کاربرد که میانگین

هاای ماردان باه زناان اساتفاده      های خود به مردان نسبت به پیاماک امکابیشتری را در پی

و  09312باا مقادار    Tاسااس آزماون   شاده باین دو میاانگین بر   دهتفاوت مشاه امّا. کنندمی
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داری باین ماردان و زناان از    گر این است، تفاوت معنای بیان Sig= 19111داری سطن معنی

 شود.مین تأیید یقتحق ۀدارد، لذا فرضینوجود  تعداد صفتنظر 

 تاه عبارتند از:وهای کرفته در این پیامکارصفات به برخی از

 ل، خوب، نو، قشنگ، قرمز، زرشکی، این، آن، صد، پنجاهزن به زن: عزیز، خوشگ

 مرد به مرد: چند، یک، هشت، این، اون، کدوم، چپ، گرامی

 مرد به زن: عزیز، بی نظیر، با ، هیچ، بیشتر

 ، گل، لطیف، ارزان، خوب، چند، این، یکزن به مرد: عزیز

صاورت برجساته   ها بهکاررفته در آنهه کنید صفات بعنوان مثال به دو مکالمۀ زیر توجّبه

 نشان داده شده است:
 

 : )زن به زن(5مثال 

 میشه کثیفولی زود  لهخوشگعکسا رو دیدم آره  گلمالف: س م آبجی

 یوه روز  هموون ودمم دیگه منصرف شدم خ آره ؟. چطوری خوبیعزیزمس م خواهر  ب:

 قهوه ای هم دیدم خوب بود قرار شد عصری بریم دیگه هادی جلسه داشت

 عزیزمالف: قربونت خوبم مرسی. مبار  باشه 

 عزیزمب: مرسی 

 مرد به مرد(): 6مثال 

 الف: س. خوبی رفتین یا هستین؟

 موقع که زنگ زدیم رفتیم همونب: س م 

 هاکنندهشدیدت -9 -5

بار حساب    جانپ کننده برای فرساتنده در گفتماان هام   تعداد تشدیدتایج بررسی تفاوت ن

 زناان ، در باین  کنندهتعاداد تشادید   کااربرد  دهد که میانگینت پاسخگویان نشان میجنسیّ

هاای خاود باه    های بیشتری را در پیاماک تعداد تشدیدکننده زناننتیجه باشد. دربیشتر می

شاده باین   تفااوت مشااهده   امّاا . کنندبه مردان استفاده میهای مردان زنان نسبت به پیامک
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گار  بیاان  Sig= 19111داری و ساطن معنای   09391با مقادار   Tاساس آزمون دو میانگین بر

دارد، نا وجاود   تعاداد تشادیدکننده  داری بین مردان و زنان از نظر تفاوت معنی این است،

 شود.مین تأیید تحقیق ۀیلذا فرض

نشاان   جانپ رای گیرناده در گفتماان هام   اده با اکننداد تشدیداتع ج بررسی تفاوتاایانت

 زناان نتیجاه  باشد. دربیشتر می زنان، در بین کنندهتعداد تشدیدکاربرد دهد که میانگین می

هاای  های خاود باه زناان نسابت باه پیاماک      های بیشتری را در پیامکتعداد تشدیدکننده

 Tاسااس آزماون   شده باین دو میاانگین بر  . تفاوت مشاهدهکنندمردان به مردان استفاده می

داری گار ایان اسات، تفااوت معنای     بیاان  Sig= 19101داری و سطن معنی 29129با مقدار 

 شود.می تأیید تحقیق ۀوجود دارد، لذا فرضی تعداد تشدیدکنندهبین مردان و زنان از نظر 

از  حااکی  جانپ کننده برای فرستنده در گفتمان غیر همتعداد تشدیدنتایج بررسی تفاوت 

نتیجاه  باشاد. در بیشاتر مای   ماردان ، در بین کنندهتعداد تشدیدکاربرد است که میانگین  آن

ان نسابت باه   اود باه زنا  اهاای خا  امکاهاای بیشاتری را در پیا   تعداد تشدیدکننده مردان

دو میاانگین براسااس    شاده باین  . تفاوت مشاهدهکنندهای زنان به مردان استفاده میپیامک

گار ایان اسات، تفااوت     بیاان  Sig= 19190داری و سطن معنای  -29110مقدار با  Tآزمون 

 تحقیاق  ۀوجاود دارد، لاذا فرضای    تعداد تشادیدکننده داری بین مردان و زنان از نظر معنی

 شود.می تأیید

مؤیّاد ایان    جانپ همکننده برای گیرنده در گفتمان غیار تعداد تشدیدنتایج بررسی تفاوت 

نتیجاه  باشاد. در بیشتر مای  زنان، در بین کنندهتعداد تشدید ردکارب که میانگین مطلب است

ه اردان نسابت با  اود باه ما  اهاای خا  هاای بیشاتری را در پیاماک   تعداد تشدیدکننده زنان

شاده باین دو میاانگین    تفااوت مشااهده   امّاا . کنناد های مردان به زنان اساتفاده مای  پیامک

گار ایان اسات،    بیاان  Sig= 19102داری و ساطن معنای   19319با مقدار  Tاساس آزمون بر

 ایان  دارد، لاذا نا وجاود   تعاداد تشادیدکننده  داری بین مردان و زنان از نظار  تفاوت معنی

هاای  رفتاه در پیاام  کارههاای با  کنندهاز وجود تفاوت میان تعداد تشادید  که حاکی فرضیه

 شود.مین تأیید کوتاه زنان و مردان است،

 های کوتاه عبارتند از:ین پیامرفته در اکارهای بهکنندهتشدید برخی از
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 ، صدهزار مرتبه کام ا، خیلی، حتماازن به زن: اص ا

 ، زودترخیلی، حتماامرد به مرد: 

 مرد به زن: خیلی، حسابی، زیاد

 ، اینقدرزن به مرد: خیلی، حسابی، اص ا

 شود:ها در مثال زیر دیده میکنندهای از کاربرد تشدیدنمونه
 

 : )زن به زن(7 مثال

 دلم برات تنگ شده... خیلیالف: نسرین 

 دوست داشتم ببینمت خیلیدلم برات تنگ شده.  خیلیب: قربونت برم منم 

 خواست. ایشا  یه بار دیگهیمدلم  خیلیالف: عزیزم منم 

 ب: ایشا 
 : )مرد به مرد(8مثال 

 الف: س م کجایی کی میای؟

 ب: نهار بخورم میام بعدشم بیمارستان

 ماهاتردیدن -4 -5

حساب  بر جانپ تعاداد تردیادنما بارای فرساتنده در گفتماان هام      نتایج بررسای تفااوت   

 زناان ، در باین  تعاداد تردیادنماها   کااربرد  دهد که میاانگین ت پاسخگویان نشان میجنسیّ

های خاود باه زناان    های بیشتری را در پیامکتعداد تردیدنما زناننتیجه باشد. دربیشتر می

شاده باین دو   تفااوت مشااهده   امّاا . کنناد به مردان استفاده می های مرداننسبت به پیامک

گار ایان   بیاان  Sig= 19001داری و ساطن معنای   09111با مقدار  Tاساس آزمون میانگین بر

 ایان دارد، لاذا  نا وجاود   تعداد تردیدنماداری بین مردان و زنان از نظر است، تفاوت معنی

هاای کوتااه   رفتاه در پیاام  کارههای بدنماکه حاکی از وجود تفاوت میان تعداد تردی فرضیه

 شود.مین تأیید زنان و مردان است،

اسات  آن  از حااکی  جانپ تعداد تردیدنما برای گیرنده در گفتمان همنتایج بررسی تفاوت 

تعاداد   زناان نتیجاه  باشاد. در بیشاتر مای   زنان، در بین تعداد تردیدنماها کاربرد که میانگین
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های مردان به ماردان  های خود به زنان نسبت به پیامکپیامکهای بیشتری را در تردیدنما

باا مقادار    Tاسااس آزماون   شاده باین دو میاانگین بر   تفاوت مشااهده  امّا. کننداستفاده می

داری باین ماردان   بیانگر این اسات، تفااوت معنای    Sig= 19130داری و سطن معنی 09131

کاه حااکی از وجاود تفااوت      فرضایه  ایان دارد، لذا نوجود  تعداد تردیدنماو زنان از نظر 

 د.شومین تأییدهای کوتاه زنان و مردان است، رفته در پیامکارههای بمیان تعداد تردیدنما

از آن  حااکی  جانپ تعداد تردیدنما برای فرستنده در گفتمان غیر هام نتایج بررسی تفاوت 

 ماردان نتیجاه  اشاد. در ببیشتر می مردان، در بین تعداد تردیدنماها کاربرد است که میانگین

هاای زناان باه    های خود به زنان نسبت به پیامکهای بیشتری را در پیامکتعداد تردیدنما

 Tاسااس آزماون   شده باین دو میاانگین بر  هتفاوت مشاهدهمچنین  .کنندمردان استفاده می

داری اسات، تفااوت معنای    گار ایان  بیان Sig= 19110داری و سطن معنی -29033با مقدار 

که حااکی از وجاود    فرضیه این دارد، لذانوجود  تعداد تردیدنمامردان و زنان از نظر بین 

 تأییاد  های کوتاه زناان و ماردان اسات،   رفته در پیامکارهتفاوت میان تعداد تردیدنماهای ب

 شود.مین

نشاان   جانپ ردیدنما بارای گیرناده در گفتماان غیارهم    اداد تاتعاوت اررسی تفاایج بانت

 زناان نتیجاه  باشاد. در بیشتر مای  زنان، در بین تعداد تردیدنماها کاربرد نگیندهد که میامی

هاای ماردان   های خود به مردان نسبت به پیاماک های بیشتری را در پیامکتعداد تردیدنما

باا   Tاسااس آزماون   شاده باین دو میاانگین بر   تفاوت مشااهده  امّا. کنندبه زنان استفاده می

داری باین  گر این اسات، تفااوت معنای   بیان Sig= 19212 داریو سطن معنی 19212مقدار 

کاه حااکی از وجاود     فرضایه  ایان دارد، لاذا  نا وجود  تعداد تردیدنمامردان و زنان از نظر 

 تأییاد  های کوتاه زناان و ماردان اسات،   رفته در پیامکارهتفاوت میان تعداد تردیدنماهای ب

 شود.مین

 های کوتاه عبارتند از:یامرفته در این پکارتردیدنماهای به برخی از

 ، مطمئن نیستم، فکر کنم، مشخص نیست، احتما احتماا زن به زن:

 ، دقیق معلوم نیست، نمی دونممرد به مرد: فکر کنم، احتما ا

 ، شاید، نسبتاامرد به زن: باید، گویا، حتماا
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 ی نیست، شک فک نکنم، شاید، حتماازن به مرد: 
 

 : )زن به زن(3مثال 

 م عزیزم. موفق شدی پرینت بگیری؟الف: س 

 ب: نه

 فرشته برا منم پرینت بگیره. فقط کارتم رو برا غذا بهم برسون. مرسی احتماالً الف:

 حتماًب: باشه 

 : )مرد به مرد(21مثال 

 الف: س م محمد جان کتاب کجا گذاشتی؟

 ب: س م تو کمد تو اتاقی که تلویزیونه

 خاستمالف: من اون یکی کتاب هموتو رو می

 این کتاب گل افشان میخای. باشه برات میارم فکر کردمب: من 

 هاکنندهتعدیل -5 -5

بار حساب    جانپ کننده برای فرساتنده در گفتماان هام   تعداد تعدیلنتایج بررسی تفاوت 

 زناان ، در باین  کنناده تعاداد تعادیل  کااربرد  ت پاسخگویان حاکی است که میانگین جنسیّ

هاای خاود باه    های بیشاتری را در پیاماک  کنندهتعداد تعدیل نانزنتیجه باشد. دربیشتر می

شاده  تفااوت مشااهده  همچنین  .کنندهای مردان به مردان استفاده میزنان نسبت به پیامک

 Sig= 19110داری و ساطن معناای  19290ا مقادار  ابا  Tاسااس آزماون   باین دو میاانگین بر  

ود وجا  کنناده تعاداد تعادیل  ن از نظر داری بین مردان و زناگر این است، تفاوت معنیبیان

 شود.می تأیید تحقیق ۀدارد، لذا فرضی

 دهاد نشان مای  جنپکننده برای گیرنده در گفتمان همتعداد تعدیلررسی تفاوت اایج بانت

تعاداد   زناان نتیجاه  باشاد. در بیشتر مای  زنان، در بین کنندهتعداد تعدیل کاربرد که میانگین

هاای ماردان باه    های خود به زنان نسبت به پیاماک در پیامکهای بیشتری را کنندهتعدیل

باا   Tاسااس آزماون   شاده باین دو میاانگین بر   تفااوت مشااهده   امّا .کنندمردان استفاده می

داری تفااوت معنای  ت کاه  گار ایان اسا   بیان Sig= 19200داری و سطن معنی 09201مقدار 
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کاه حااکی از    فرضایه  ایان ، لاذا  داردنا وجود  کنندهتعداد تعدیلبین مردان و زنان از نظر 

هاای کوتااه زناان و ماردان     رفتاه در پیاام  کارههای بوجود تفاوت میان تعداد تعدیل کننده

 شود.مین تأیید است،

نشاان   جانپ رای فرساتنده در گفتماان غیارهم   اکننده با تعداد تعدیلنتایج بررسی تفاوت 

نتیجاه  باشاد. در بیشاتر مای   انمارد ، در باین  کنندهتعداد تعدیلکاربرد دهد که میانگین می

هاای  های خود به زنان نسبت به پیامکهای بیشتری را در پیامککنندهتعداد تعدیل مردان

اسااس  شاده باین دو میاانگین بر   تفااوت مشااهده  همچنین  .کنندزنان به مردان استفاده می

ت گار ایان اسات، تفااو    بیاان  Sig= 19121داری و سطن معنای  -29211با مقدار  Tآزمون 

 تحقیاق  ۀوجاود دارد، لاذا فرضای    کنناده تعداد تعدیلداری بین مردان و زنان از نظر معنی

 شود.می تأیید

حااکی اسات    جنپهمکننده برای گیرنده در گفتمان غیرتعداد تعدیلنتایج بررسی تفاوت 

تعاداد   زناان نتیجاه  باشاد. در بیشتر مای  زنان، در بین کنندهتعداد تعدیل کاربرد که میانگین

هاای ماردان باه    های خود به مردان نسبت به پیامکهای بیشتری را در پیامککنندهعدیلت

باا مقادار    Tاساس آزماون  شده بین دو میانگین برتفاوت مشاهده امّا .کنندزنان استفاده می

داری باین ماردان   گر این است، تفااوت معنای  بیان Sig= 19211داری و سطن معنی 09020

که حااکی از وجاود تفااوت     فرضیه ایندارد، لذا نوجود  کنندهتعدیل تعدادو زنان از نظر 

 تأییاد  هاای کوتااه زناان و ماردان اسات،     رفته در پیاام کارهاهای بمیان تعداد تعدیل کننده

 شود.مین

 های کوتاه عبارتند از:رفته در این پیامکارهای بهتعدیل کننده برخی از
 ، اگر موافقین، اشکال نداره؟ما ااحت ن به زن: به نظر من، میشه ببینی؟ز

 اگه اونجایی ؟اگه تو شهری، بهتر نیستمرد به مرد: 
 تا جایی که بتونم، هر وقت تونستی مرد به زن: شاید، اگه حوصله داشتی

   اگه وسیله داری ؟زن به مرد: ممنون میشم اگر ارسال کنید، فکر کنم، می تونی
 

 : )زن به مرد(22مثال 

 بفرستی؟ به رامعکپ منو  ونییتم الف: سل داداش 
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 فرستمیمب: باشه شب برات 

 الف: اوکی
 : )مرد به زن(21مثال 

 تو سایت وارد شده. چند شدید شما؟ SDنمره گویا الف: س م. 

 شدم شما چطور؟ 00ب: س م 

دیاد بهتاون نماره میاده. مان هام       بگید دارید مقاله مای  اگه بریدحیف شد! البته  الف: 

 ده یا کمه؟ . زیا0/03شدم 

 ب: ناجوانمردانه ست 

 کلمات تابو -6 -5

حساب  بر جانپ تعداد کلمات تاابو بارای فرساتنده در گفتماان هام     نتایج بررسی تفاوت 

زناان و  ، در باین  تعداد کلمات تاابو  کاربرد دهد که میانگینت پاسخگویان نشان میجنسیّ

ه باین دو میاانگین   شاد تفااوت مشااهده  همچناین  . مردان تفاوت چنادانی باا هام ندارناد    

کاه   گار ایان اسات   بیان Sig= 19130داری و سطن معنی 19211با مقدار  Tاساس آزمون بر

 ایان دارد، لاذا  نا وجاود   تعاداد کلماات تاابو   داری بین مردان و زنان از نظار  تفاوت معنی

هاای کوتااه   کاررفتاه در پیاام  هکه حاکی از وجود تفاوت میان تعداد کلمات تابو با  فرضیه

 شود.مین تأیید مردان است،زنان و 

دهاد  نشان مای  جنپتعداد کلمات تابو برای گیرنده در گفتمان همررسی تفاوت اایج بانت

تعاداد   زناان نتیجاه  باشاد. در شتر مای بی زنان، در بین تعداد کلمات تابو کاربرد که میانگین

باه   هاای ماردان  های خود به زناان نسابت باه پیاماک    کلمات تابوی بیشتری را در پیامک

باا   Tاسااس آزماون   شاده باین دو میاانگین بر   تفااوت مشااهده   امّا .کنندمردان استفاده می

داری باین  بیانگر این اسات، تفااوت معنای    Sig= 19133داری و سطن معنی -09110مقدار 

کاه حااکی از وجاود     فرضایه  ایندارد، لذا نوجود  تعداد کلمات تابومردان و زنان از نظر 

 تأییاد  هاای کوتااه زناان و ماردان اسات،     رفته در پیامکارهمات تابو بتفاوت میان تعداد کل

 شود.مین
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ی از حااک  جانپ تعداد کلمات تابو برای فرستنده در گفتمان غیر هام ررسی تفاوت بنتایج 

زناان و ماردان تفااوت چنادانی باا      ، در بین تعداد کلمات تابوکاربرد است که میانگین  آن

باا مقادار    Tاسااس آزماون   شاده باین دو میاانگین بر   هتفاوت مشاهدهمچنین . هم ندارند

داری باین ماردان   گر این است، تفااوت معنای  بیان Sig= 19121داری و سطن معنی 09111

که حااکی از وجاود تفااوت     فرضیه ایندارد، لذا نوجود  تعداد کلمات تابوو زنان از نظر 

 شود.مین تأیید و مردان است،های کوتاه زنان رفته در پیامکارهمیان تعداد کلمات تابو ب

 از آن حااکی  جانپ همتابو برای گیرنده در گفتمان غیر تعداد کلماتنتایج بررسی تفاوت 

زنان و مردان تفااوت چنادانی باا هام     ، در بین تعداد کلمات تابو کاربرد است که میانگین

 -19030باا مقادار    Tاساس آزمون بین دو میانگین بر شدهتفاوت مشاهدههمچنین . ندارند

داری باین ماردان و زناان    گر این است، تفاوت معنای بیان Sig= 19012داری و سطن معنی

کاه حااکی از وجاود تفااوت میاان       فرضیه ایندارد، لذا نوجود  تعداد کلمات تابواز نظر 

 شود.مین تأیید های کوتاه زنان و مردان است،رفته در پیامکارهتعداد کلمات تابو ب
 

 ه مرد(: )مرد ب29مثال 

 الف: س م تو ماه قبل چندتا شیفت اومدی جای من؟

 ب: س م دوتا

 الف: دوتا )واژه تابو(

 ب: ها پ )واژه تابو(
 : )زن به زن(24مثال       

 الف: س م مینا )واژه تابو( شنیدم هفتۀ دیگه میای

 ها یکشنبه میامب: س م

 نتایج -6

گویاد پیاماک زناان و    ایان فرضایه کاه مای    ها متغیّرروی آمده بر عملهای بهطبق بررسی

ان همچاون اساتفاده از صاافات،   رفتااه، ناوع واژگا  کارهماردان از لحااظ تعاداد واژگاان با     
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 تأییاد  کلمات تاابو باا هام متفااوت اسات،      ا،اهکنندهردیدنماها، تعدیلاتها، کنندهتشدید

 :باشدشرح كیل میآمده بهدستنتایج به شود.نمی
ز سوی فرساتندگان و گیرنادگان   رفته اکارهیانگین تعداد واژگان بم مقایسۀ :تعداد واژگان

رفتاه  کارهداری میاان تعاداد واژگاان با    کوتاه هر چهار گروه نشان داد که تفاوت معنیپیام 
هاای کوتااه   رفته در پیامکارهانگین تعداد واژگان باآمده میدستهایج باطبق نتوجود دارد. 

هاای کوتااه   رفته در پیاام کاراز میانگین تعداد واژگان بهصد بیش در 90909زنان به زنان با 
های کوتااه  گرفته میان پیامصورت است. همچنین مقایسۀ( درصد 21933مردان به مردان )

واژگاان  ن ااردان باه زنا  اهاای ما  امازنان به مردان و مردان به زنان نیز نشان داد که در پیا 
نیاز   متغیّار گرفته بار روی ایان   صورت Tکاررفته است. آزمون هدرصد( ب 09913بیشتری )

 هاست.بودن این تفاوتدارید معنیمؤ
 

 متغیّر فراوانی میانگین

 به زن زن 211 54/42

 به مرد مرد 211 38/11

 به مرد زن 51 11/13

 به زن مرد 51 18/54

 

باه  کوتاه زنان به زنان و ماردان  رفته در پیام کارههای بمیانگین تعداد صفت مقایسۀ :صفت

اسات.   متغیّار دار در استفاده از ایان  حاکی از وجود تفاوتی معنی Tمردان از طریق آزمون 
( درصاد  1910هاای بیشاتری )  کوتاه زناان باه زناان از صافت    طبق این نتایج زنان در پیام 

تعاداد   امّاا اناد.  درصد( اساتفاده کارده   0912کوتاه مردان به مردان )در پیامن نسبت به مردا
داری را ایجااد  وت معناا های کوتاه زنان به مردان و ماردان باه زناان تفاا    ر پیامد متغیّراین 

 نکرده است.
 

 متغیّر فراوانی میانگین

 به زن زن 211 12/9

 به مرد مرد 211 91/2

 به مرد زن 51 71/2

 به زن مرد 51 38/1
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کوتاه زناان باه   پیام رفته در کارههای بکنندهمحاسبۀ میانگین تعداد تشدید :هاکنندهتشدید

 ین، در با تشادیدکننده  تعاداد  یاانگین که م دهدنشان میزنان و پیام کوتاه مردان به مردان 

 هاای امکاپیا  در را بیشاتری  هاای تشادیدکننده  تعاداد  زنان یجهنتباشد. دریم یشترب زنان

مقایساۀ تعااداد   امّاا . کنناادیما  اساتفاده  هااای ماردان نساابت باه پیاماک   انازنا  باه  وداخا 

کاه ایان   نشاان داد   زناان  باه  مردان و مردان به زنان کوتاه امپیها در دو گروه تشدیدکننده

 ت باه میازان تقریبااا   یعنای هار دو جنسایّ    ؛تفاوت معناداری را ایجااد نکارده اسات    متغیّر

 اند.های کوتاه خود استفاده کردهها در پیامکنندهیکسانی از تشدید
 

 متغیّر فراوانی میانگین

 به زن زن 211 41/1

 به مرد مرد 211 29/1

 به مرد زن 51 11/1

 به زن مرد 51 48/1

 

رفتاه در  کار هگرفته بر روی میانگین تعداد تردیدنماهای بهای صورتبررسی :نماهاتردید

در پیام کوتاه زنان به زنان نسابت باه پباام     ن است کهآت حاکی از کوتاه هر دو جنسیّپیام

ایان   امّاا باشاد.  یما  یشاتر ب زناان  ین، در با تردیدنماها دادتع یانگینم کوتاه مردان به مردان

معنااداری  رابطاۀ  و  نیسات دار ردان و مردان به زنان معنای اتفاوت در پیام کوتاه زنان به م

 ت وجود ندارد.جنسیّ متغیّررفته و کارهمیان تعداد تردیدنماهای ب
 

 متغیّر فراوانی میانگین

 به زن زن 211 51/1

 مردبه  مرد 211 16/1

 به مرد زن 51 48/1

 به زن مرد 51 58/1

 

 جانپ هام  گفتماان  دررفته کارهب هایکنندهاسبۀ میانگین تعداد تعدیلامح :هاکنندهتعدیل

 ین، در با کنناده تعادیل  تعاداد  انگینایا دهد کاه م ینشان م انایپاسخگو تیّحسب جنسبر
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 رابطاۀ  جنسایت  متغیّار  و رمتغیّا  ناایا  انامیا  دیگار  گاروه  دودر  امّا باشد.یم یشترب زنان

 هاا کنناده تعادیل  از یکسانی تقریباا میزان به تجنسیّ دو هر یعنی ندارد، وجود داریمعنی

 اند.کوتاه خود استفاده کرده هایپیام در
 

 متغیّر فراوانی میانگین

 به زن زن 211 66/1

 به مرد مرد 211 91/1

 به مرد زن 51 41/1

 به زن مرد 51 64/1

 

رفتاه  کارهر روی میانگین تعداد کلمات تابو با ارفته باگای صورتاهررسیاب :تابوکلمات 

معنااداری میاان تعاداد ایان      ت حااکی از آن اسات کاه رابطاۀ    کوتاه هر دو جنسایّ در پیام

 ت وجود ندارد.جنسیّ متغیّررفته و کارهکلمات ب
 

 متغیّر فراوانی میانگین

 به زن زن 211 17/1

 دبه مر مرد 211 18/1

 به مرد زن 51 51/8

 به زن مرد 51 12/28

هاای  لحااظ ویژگای  کوتاه زناان و ماردان از   گونه که مشاهده کردیم گفتمان پیامهمان

تاوان گفات کاه ایان     اناد. مای  شده تفاوت چندانی با یکدیگر نداشاته شناختی بررسیزبان

د بتوان دلیال ایان   کند. شایبررسی به نحوی نظریۀ تفاوت زبانی زنان و مردان را نقض می

ت و اعتمااد باه   امنیّا  کوتاه به زنان حاپّ بیان نمود که ارتباط از طریق پیام گونهامر را این

تاری اسات و   تار و امان  ر مطمئنکوتاه ابزاها پیامدهد، چرا که از دید آننفپ بیشتری می

هاا کمتار   آن و وجهاۀ  شاود ها وارد مای ت آنکمتری به شخصیّدرصورت طرد شدن لطمۀ 

میاان زناان    در کوتااه شاده ارساال پیاام   های انجامطبق پژوهش. شودمورد تهدید واقع می

 بیشاتری  تامنیّا  و راحتای  احسااس  ابزارهاا  گونهنای هاب نسبت آنان راازی است، تررایج
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 نشاان  هاا ررسیابا  .دهناد مای  تارجین  تلفنی هایتماس به را اهاکوتاماپی ارسال و کنندمی

 از تار رایاج  کوتااه پیاام  از اساتفاده  باا  دختران سوی از م قات ارقر درخواست که دهدمی

 ابزارهاای  باه  نسبت تریامن و ترمطمئن ابزار کوتاه پیام دختران نظر از زیرا است، پسران

 تلفنای  تمااس  از تار راحات  کوتااه پیاام  طریق از درخواست ردّ امکان اینکه و است دیگر

 دارناد،  م قاات  قارار  تعیین زمینۀ در کمتری تجربۀ دختران که آنجایی از همچنین. است

 تیّا امن و به دختر حاپّ  کندمی حفظ را پسر و دختر میان  زم فاصلۀ کوتاهپیام از استفاده

ت کمتاری را بار   بردن زبان خاود نیاز محادودیّ   کارهبنابراین در ب؛ دهدینفپ مو اعتمادبه

 کنند.خود اعمال می

 منابع

 تهران: انتشارات فاطمی.. دستور زبان فارسی(. 0133)ی احمدی گیو انوری، حسن و حسن

ت در تجزیه و تحلیل محتوایی متاون داساتان   بررسی نقش جنسیّ(. 0131) خسرونژاد، عبداهلل
 شناسی، دانشگاه تربیّت مدرس.نامۀ کارشناسی ارشد زبانپایان. کوتاه انگلیسی و فارسی

با زباان فارسای   پیام کوتاه  خوانی زبانهم بررسی میزان(. 0133)ربانی دی، بهمن و فاطمه زن

 .10-91، 0، شمارة فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی .معیار

مکتوب: مطالعۀ  عنوان رسانۀبهتلفن همراه (. 0133)بیگ آدی، بهروز و آرزو محمودی بختیاری

شمارة فصلنامۀ پژوهش زبان و ادبیّات فارسی، . فارسیپیام کوتاه گفتمانی از متون طنز 

00 ،011-033. 

 ،گفتماااااان اس ام اس در جامعاااااۀ اماااااروز ایاااااران  (. 0131) ناااااادری، احماااااد 

http://anthoropology.ir/node/1887. 
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