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Abstract  
This research has been done to investigate the impact of gender on different 
circumstantial adjuncts usage in the writings of foreign learners of Persian language 
based on Halliday's systemic functional grammar approach. The method of this 
research is descriptive-analytic method. The sample and the corpus of this research 
was the writing of 248 advanced female and male foreign learners of Persian language 
of the center for teaching Persian language in Ferdowsi university of Mashhad. 
Sampling method has been done in this order: first, the writing of 248 advanced 
female and male foreign learners of Persian language was separated based on gender 
(124 men and 124 women); Then, the circumstantial adjuncts in the texts was 
determined based on the segmentation of Halliday; after that, the distribution of all 
circumstantial adjuncts, was determined and shown by charts and compared. The chi 
- square statistical test was used to study the significance of differences between men 
and women. The results indicate that the women have used circumstantial adjuncts in 
their writing more than the men. Only, the men have used circumstantial adjuncts of 
cause more than the women. Advanced foreign learners of Persian language have used 
locational circumstantial adjuncts more than the other circumstantial adjuncts. 
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 خارجي آموزانفارسي نوشتار در جزئیات، بیان در جنسیت تأثیر
 نقشگرایي دستور منظر از پیشرفته سطح

 ایران سمنان، سمنان، دانشگاه شناسی،زبان استادیار    ابراهیم رضاپور
  

 ابوالفضل موچانی
 سمنان، سمنان، دانشگاه زبانانغیرفارسی به فارسی زبان آموزش ارشد کارشناس

 ایران

 چکیده
 چارچوب در پيشرفته، سطح آموزانفارسي نوشتار در جزئيات ارائة در نویسنده جنسيت تأثير بررسي پژوهش، این هدف
 اندیشگاني، فرانقش و هليدي مندنظام نقشگراي دستور در جزئيات بيان آنجاکهاز. است هليدي مندنظام نقشگراي دستور
 نوشتار در رفتهکاربه ايحاشيه هايافزوده پژوهش، این در شوند،مي بازنمایي ايحاشيه هايافزوده قالب در

 آماري نمونة. گردیدند بررسي و استخراج مند،نظام نقشگراي دستور چارچوب در مرد و زن پيشرفتة سطح آموزانفارسي
 آموزش کزمر  مردش و زن پيشرفتة سطح خارجي آموزانفارسي  از نفر 248 نوشتار پژوهش، این در استفاده مورد پيکرۀ و

 روش. است ساده تصادفي گيرينمونه نوع از پژوهش این گيرينمونه روش. است مشهد فردوسي دانشگاه فارسي زبان
 نفر 124 و زن نفر 124) شد تفکيک جنسيت اساس بر آموزانفارسي از نفر 248 نوشتار که شد انجام صورتبدین کار
 تعيين هليدي بنديتقسيم براساس زن و مرد آموزانفارسي نوشتار در کاررفتهبه ايحاشيه هايافزوده تمام سپس،(. مرد
 معنادار بررسي براي. شد مقایسه هم با نتایج و محاسبه ايحاشيه هايافزوده انواع توزیع درصد و تعداد سپس،. شدند
 از بيش زنان که شد حاصل نتایج این سرانجام،. شد استفاده دو خي آماري آزمون از مردان، و زنان ميان هاتفاوت بودن
 استفاده زنان از بيشتر ،(سبب) ايحاشيه افزودۀ یک از فقط مردان،. اندکرده استفاده ايحاشيه هايافزوده از مردان
 پيشرفته سطح آموزانفارسي نوشتار در پربسامدترین مکان و موقعيت ايحاشيه هاي¬افزوده ميان از هم نين،. اندکرده
   .است بوده

 مندنظام نقشگرای  دستور  جنسیت،  و زبان خارجی، آموزانفارسی  نوشتاری،  گونهها: کلیدواژه
 .ایحاشیه هایافزوده هلیدی،

  

                                                           
 است. سمنان دانشگاه زبانانفارسي غير به فارسي زبان آموزش رشته ارشد کارشناسي نامهپایان از برگرفته حاضر مقاله -
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 مقدمه. 1

اهداف  هااز آن يکی که پردازنديم تنم ليتحل و هیبه تجز يپژوهشگران با مقاصد گوناگون
 نیا .گذارديم اريمتن در اخت ليتحل يبرا يروش ،مندنظام يدستور نقشگرا ي است.آموزش

 ,Halliday & Matthiessen) کنديم يو زبان را در بافت بررس استمحور دستور معنا

2004 .) 

آموزان سطح پيشرفته از هدف این پژوهش، بررسي تأثير جنسيت بر استفادۀ فارسي
مند هليدي است. نتایج پژوهش، در چارچوب دستور نقشگراي نظام ايهاي حاشيهافزوده

  شناسي زبان و رابطة ميان زبان و جنسيت، داراي اهميت است.درحوزۀ جامعه
چگونگي تبدیل تجربيات  مند هليدي،دستور نقشگراي نظامفرانقش اندیشگاني، در 

فرانقش  مواردي که در کند. یکي ازبه مفهوم، بيان مي جهان درون و بيرون فرد را از
شده را نشان جزئيات بياناست که ميزان  ايهاي حاشيهافزوده شود،اندیشگاني بررسي مي

 ايهاي حاشيهافزودهآموزان از هر دسته از درنتيجه، آگاهي از ميزان استفادۀ زباندهند. مي
بررسي براي اسب تواند ابزاري منميبه جنسيت آنها، ، با توجه فرانقش اندیشگانيبراساس 
  آموزان خارجي باشد.جنسيت بر چگونگي بازنمایي تجربيات فارسيتأثير 
مند و از منظر فرانقش دستور نقشگراي نظام ( در پژوهشي، در چارچوب1394فيضي )      

رضویان  است. آموزان خارجي از افعال مختلف را بررسي کردهاندیشگاني، استفادۀ فارسي
و از منظر فرانقش اندیشگاني، تأثير جنسيت  در همين چارچوبز ( ني1395و احمدي )

اند، ولي ، بررسي کردهايهاي حاشيهافزوده نویسندگان دو داستان معاصر را بر استفاده از
هاي افزودهآموزان خارجي از تاکنون هيچ پژوهشي تأثير جنسيت را بر استفادۀ فارسي

 پردازد.بررسي نکرده است. درنتيجه، پژوهش حاضر به این موضوع مي ايحاشيه

  :است ریز يهابه پرسش یيپاسخگو يپ دراین پژوهش 
 آموزان سطح پيشرفته، بيشتر است؟در نوشتار فارسي ايهاي حاشيهافزوده. توزیع کدام 1
  اي در نوشتار زنان چگونه است؟هاي حاشيهتوزیع افزوده. 2
  ؟اي در نوشتار مردان چگونه استهاي حاشيهفزودهتوزیع ا. 3
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 . پیشینه پژوهش2
هایي به بررسي مند و فرانقش اندیشگاني، پژوهشدر ایران در حوزۀ دستور نقشگراي نظام

جعفري  توان به مقالةجمله مياند، که از آن پرداخته ايهاي حاشيهافزودهميزان استفاده از 
، «ها در زبان فارسي: براساس رویکردهاي نقشي و صوريافزوده بررسي»( با عنوان  1388)

اي در رویکردهاي هاي حاشيهاي افزودهبه بررسي مقابلهاشاره کرد. او در این مقاله 
 1گراي ردفوردبرنامة کمينه)و رویکرد صورتگرا ( 2004)و متيسن  نقشگراي هليدي

ها را پردازد. او مفهوم افزودهمي( 2002) 2ارنست و رویکرد صورتگراي تعاملي( (2004)
رسد که دستور به این نتيجه مي ،دهد و در آخرها توضيح ميدیدگاه در هریک از این

ها را در ميان قرارگيري افزوده ۀتنهایي تمایز عملکرد، محل و نحوتواند بهنقشگرا نمي
صوري باید در کنار هاي کند که تحليلهاي مختلف توجيه کند. او در ادامه بيان ميزبان
تنهایي براي تبيين ها بهک از این دیدگاهیهاي معنایي انجام شود؛ به این معنا که هيچ تحليل
 رضویان و عزیزي. پژوهش دیگر در این حوزه، مقالة هاي زبان فارسي کارآمد نيستندداده
«  نقشگرا يسشنابراساس زبان میدر قرآن کر اتيئزنو به ارائه ج ينگاه» ( با عنوان1393)

در اي هاي حاشيهبه بررسي افزودهاست. آنها در این مقاله، در چارچوب دستور نقشگرا، 
 يهاي مدني و مکّسورهاز ي یهاعنوان نمونههب «یوسف»و « مائده» ةهاي مبارکسوره

ها در که ميزان استفاده از افزودهرسند به این نتایج مي نگارندگاندر پایان،  اند.پرداخته
ها در هر دو است. پربسامدترین افزوده «یوسف»مکّي  ۀبيش از سور «مائده»مدني ۀ سور

هاي احتمال، حالت و هاي سبب و موقعيت هستند. پس از این دو، افزودهسوره افزوده
هاي موضوع، نقش داراي کمترین بسامد هستند و همراهي داراي بيشترین بسامد و افزوده

 . شودمياز دو سوره یافت ن کدامافزودۀ زاویة دید در هي 

و فرانقش اندیشگاني در ایران  مندهاي اندکي در حوزۀ دستور نقشگراي نظامپژوهش
جمله که از آن  اندپرداخته ايهاي حاشيهافزودهبه بررسي نقش جنسيت در استفاده از 

یسنده در به نقش جنسيت نو ينگاه»( با عنوان 1395رضویان و احمدي )توان به مقاله مي
، اشاره کرد. پژوهشگران در این مقاله، در «جزئيات در داستان براساس دستور نقشگرا ةارائ

اي ميزان چارچوب دستور نقشگراي هليدي و فرانقش اندیشگاني، به بررسي مقابله

                                                           
1. Radford 

2. Ernest 
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نوشتة سيمين دانشور و داستان « تيلة شکسته»اي در دو داستان هاي حاشيهافزوده
ها تحليل داده و پس از تجزیهپردازند. شتة جعفر مدرسي صادقي مينو« همانطورکه بود»

استفاده کرده است،  يکمتر يهااز افزوده يبه مدرس صادق مشخص شد که دانشور نسبت
 .کاررفته در آثار او بيشتر استبه يهاتنوع افزوده يول

از آنها اند که برخي انجام شده هاي خارجي زیادي در حوزۀ زبان و جنسيتپژوهش
شناسي زبان نظران در حوزۀ جامعه(، بيشتر صاحب2004، 1975، 1973) 1ليکافعبارتند از: 

ها در بررسي رابطة و ...(، بر این باور هستند که پژوهش 4، وارداف 3، کامرون 2)تانن
ليکاف بيان  (، شروع شد.1973)، نوشتة ليکاف «زبان و جایگاه زن»جنسيت و زبان، با مقالة 

گيرند و ندارند، خود را بدون قدرت درنظر مي طلبيقدرت کند که زنان چون یرفيتمي
قاطعيّت و شک و تردید دهندۀ عدمدهند که نشاناي را از خود بروز ميرفتارهاي زباني

کارگيري زبان هاي زباني زنان، ازنظر ليکاف، عبارتند از: بهآنها است. برخي از مشخّصه
 ها.و تشدیدکننده 6، صفات تهي 5هاپُرکننده نه،مؤدبا

دۀ تشدیدکننو  رويعوامل طفره، سؤاالت ضميمهکارگيري (، ميزان به1990) 7هولمز
گوید ، بررسي کرده است. هولمز، برخالف ليکاف که ميزنانو  گفتار مردانرا در « البته»

هاي گوید که صورتمي وجود دارد، صورت زباني و کاربرد آن بين یکهباي یکرابطه
روند، داراي کاربردهاي گوناگوني هستند. کار ميبه بافتي که در آن به زباني با توجه

مضطرب  کنندگانيشرکت هایي که زنان راکند که برخالف کليشههولمز درآخر بيان مي
و  9کنندهحمایت ، 8راحت صورت کشند، زنان در گفتگوها بهو مردّد، به تصویر مي

 کنند.شرکت مي  10مطمئن

                                                           
1. Lakoff, R. 

2. Tannen 

3. Cameron 

4. Wardhaugh 

5. filler 

6. empty adjectives 

7. Holmes, J. 

8. facilitative 

9. supportive 

10. confident 
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شود، بسيار مهم است. او کند که بافتي که گفتگو در آن انجام ميبيان مي(، 1994) 1تانن
مردان و زنان تغيير  هاي اجتماعينقش، هاي مختلف اجتماعيدر موقعيّت گوید چونمي
قع مو گفتار یک زن درعنوان مثال، کند. بهتغيير مي ها نيزوضعيت قدرت آنکند، مي

طورکامل کند، بهدر اداره صحبت مي رئيسشکه با گفتگو با همسرش در منزل،  با وقتي
 تفاوت دارد.

و فرانقش  مند هاي خارجي اخير در حوزۀ دسهههتور نقشهههگراي نظام    پژوهش از جمله 
 اند،پرداخته ايهاي حاشهيه افزودهاندیشهگاني که به بررسهي نقش جنسهيت در اسهتفاده از     

هاي آموزش زبان انگليسهههي: جنسهههيت در کالس»( با عنوان 2017دیگران ) و 2مقالة اميليا
 اسههت.« آموزان اندونزیایيهاي آموزش زبان انگليسههي براي دانشتحليل گذرایي کتاب

اند و به این نتایج در این مقاله به بررسي متون آموزشي زبان انگليسي پرداختهپژوهشگران 
اي موقعيت و مکان بيش از سههایر هاي حاشههيههاي مرد از افزودهاند: شههخصههيت رسههيده
اي  هاي حاشهههيه هاي زن از افزودهکه شهههخصهههيت   اند، در حاليها اسهههتفاده کرده افزوده

 اند.ها استفاده کردهموقعيت، زمان بيش از سایر افزوده

ضوعات پژوهش    با توجه سي مو شي به    به برر شين داخلي و خارجي، هيچ پژوه هاي پي
آموزان، در چارچوب  اي در نوشههتار فارسههيهاي حاشههيهبرد افزودهنقش جنسههيت در کار

 شود. دستور نقشگرا نپرداخته است. پس، ضرورت انجام چنين پژوهشي احساس مي

  تحقیق یچارچوب نظر. 3
  مند هلیدی. دستور نقشگرای نظام1ـ 3

نقشگراي شناسي نقشگرا، دستور یکي از بهترین الگوها براي تحليل گفتمان در زبان
مطرش شد. سيستم از مفاهيمي بنيادي است که در دستور  4است که توسط هليدي  3مندنظام

شود نقشگرا مطرش اسهت. زبهان در ایهن دسهتور بصورت سيستمي از معناها درنظر گرفته مي
 (.Halliday, 1985: xxvii) شودکه با صورت همراه مي

                                                           
1. Tannen 

2. Emilia 

3. Systemic Functional Grammar (SFG) 

4. Halliday, M. 
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از نظر معنایي داراي سه الیة  است و بند 1بندمند، مطالعه در دستور نقشگراي نظام دواح
شوند. این سه الیة معنایي عبارتند از: ناميده مي 2فرانقش کهجدا، ولي درارتباط باهم است 

Halliday ,) 5فرانقش متنيه 3؛ 4فردي فرانقش بينه 2 (؛)تجربي 3فرانقش اندیشگاني ه1

1994: 34.) 
به مفهوم تبدیل کرده،  جهان درون و بيرون ة فرد را ازتجرب ،فرانقش اندیشگاني

هاي جهان را در قالب ، تجربهفرانقش اندیشگاني کند.مي بيانکند و آن را بندي ميمقوله
 فرایندذهني و  فرایندمادي، فرایند  کند. فرایندهاي اصلي شاملشش فرایند، بازنمایي مي

 فرایند کالمي و فرایند وجودي فرایند رفتاري وهستند. فرایندهاي فرعي شامل  ايرابطه
 & Halliday) ي اصلي هستندمرز ميان فرایندهادر  هستند. فرایندهاي فرعي

171-170: 2004, Matthiessen .)ه 2؛ 6ه خود فرایند1: عناصر هر فرایند عبارتند از
( 8ايهاي حاشيهه شرایط و چگونگي انجام فرایند )افزوده3(؛ 7هاکنندهشرکت) مشارکان

(Thompson, 2004: 89.)   

  9ایهای حاشیه. افزوده1ـ1ـ3
حضور  زين يگریعناصر د معموالً ندایفر انو مشارک ندایرفبر خود  عالوه ،بندها يدر تمام

 طیکه شرا يعناصرناميم. اي( ميهاي حاشيهي )افزودهرامونيدارند که آنها را عناصر پ
 شتريو اگر چه در ب دنريگيآن را در بر م مترتب برو تمام عناصر  ندیوقوع فرا يطيمح

به  عناصر نیا .ستين يدر بند اجبار حضورشاناما  ،ان حاضرندبز يها و بندهاجمله
شوند و يمتقسيم موضوع و نقش  ي،همراه ،سبب ي،چگونگ ي،مکان هيزمان يهاگونه

)مهاجر  شوديدر بند یاهر م يديو ق ي اضافيهامعموالً با حرف اضافه و به صورت گروه
 (.48: 1393و نبوي، 

                                                           
1. clause 

2. metafunction 

3. ideational metafunction 

4. interpersonal metafunction 

5. textual metafunction 

6. process  

7. participants 

8. circumstantial adjunct 

9. circumstantial adjunct 
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( 1: اندبندي کردهطور کلي به چهار نوع تقسيماي را در ابتدا بههاي حاشيهانواع افزوده
 & Halliday)( سازيبرجسته( فرافکني )4 ؛تشریحي( 3شي؛ گستر( 2؛ تفصيلي

Matthiessen, 2004: 268 .)آنها  هایي دارند که بهزیرمجموعه ،هریک از این انواع نيز
 :پردازیممي

  1گستره يِلیصفت .1ـ1ـ1ـ3
 شوديم ميتقس 4يو بسامد 3رشدی ،2خود به سه گروه مسافت ،گستره ي ليصفتدۀ افزو
(Halliday & Matthiessen, 2004: 268.)  

  .دهندیند در آن رخ داده، نشان مياها مسافتي را که فراین افزوده :مسافت  ۀافزود
زن، عراقي(. در اینجا،  آموزان،از خانه دور هستم )نوشتار فارسي چند کيلومترمثال: من 

 افزودۀ گستره و مسافت است.« چند کيلومتر»

  .دهندها طول مدت زمان انجام فرآیند را نشان مياین نوع افزوده: رشۀ دیافزود
 کی»در اینجا،  آموزان، زن، عراقي(.در ایران هستم )نوشتار فارسي یک سالمثال: من 

 است. رشدی تفصيلي  ۀافزود «الس

هرچند »یند را نشان داده، به سؤال اميزان تکرار انجام یک فر ي:بسامد ي ليصفت ۀافزود
  (.Halliday & Matthiessen, 2004: 268) دهدپاس  مي «وقت؟

آموزان، زن، کنم )نوشتار فارسياز اینترنت خرید مي هر ماه یک دفعهمثال: من معموالً 
 ي است.بسامدۀ  افزود «هر ماه»اینجا،  در عراقي(.

  5تیموقع یليِصفت .2ـ1ـ1ـ3
  .گردديم ميتقس 7و زمان 6به دو گروه مکان تيموقع ي ليتفصۀ افزود

                                                           
1. extent 

2. distance 

3. duration 

4. frequency 

5. location 

6. place 

7. time 
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  (.، مرد، عراقيآموزاني)نوشتار فارسکنم زندگي مي در شهر بغدادمثال: من 
 آموزان، زن، عراقي(.فارسي)نوشتار گرفتم  روسريبا اینترنت یک دیروز من مثال: 

  )روش( وهیش يِلیصفت .3ـ1ـ1ـ3
 )ميزان(. 4و درجه 3سهیمقا ،2تيفيک، 1وسيله ست:هاافزودهاین شامل  )روش( وهيش ۀافزود

 .دهندیند را نشان مياها، چگونگي انجام فراین افزوده

 ,Halliday & Matthiessen) شودیند با آن انجام مياکه فر استابزاري وسيله:  ۀافزود

2004: 268.)  
 )مرد، عراقي(.روم مي با اتوبوس و تاکسيمن  .شومسوار نمي مترو وقت هيچ مثال: من

 Halliday) شوندها عموماً، از طریق گروه قيدي بازنمایي مياین افزوده :تيفيک ۀافزود

& Matthiessen, 2004: 268.)  
 )مرد، عراقي(. تحصيل کردم با زحمتمن مثال: 

 اي که داراي کلماتها عموماً توسط یک گروه حرف اضافهاین افزوده: سهیمقا ۀافزود
شباهت یا  ۀدهندشوند. این حروف اضافه نشانهستند، بازنمایي مي« برخالف»و « مانند»

 (.Halliday & Matthiessen, 2004: 268) هستند تفاوت
 )زن، عراقي(. امکانات دارند مثل بغداد و مشهدشهرهاي بزرگ مثال: 
شوند؛ این گروه ها از طریق یک گروه قيدي بازنمایي مياین افزوده)ميزان(:  درجهۀ افزود

« کامالً» ،«زیاد»ميزان چيزي هستند؛ مثل:  ۀدهندقيدي معموالً با عباراتي همراهند که نشان
(Halliday & Matthiessen, 2004: 268.)  

 «يليخ» )مرد، عراقي(. چون مردم ایران مهربان هستند .ایران را دوست دارم خيليمن مثال: 
 قیاز طر»است و  تيفيک ۀافزود «نیصورت آنالبه »)ميزان( است و  درجهۀ افزوددر اینجا، 

   وسيله است. ۀافزود« نترنتیا

                                                           
1. means 

2. quality 

3. comparison 

4. degree 
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  (زهی)انگ 1سبب يِلیصفت ۀافزود. 4ـ1ـ1ـ3
 4خاطرو به )هدف( 3)دليل(، قصد 2علت :شوديم ميبه سه گروه تقس (زهي)انگ سبب ۀافزود

 )ذینفع(.
از شهرهاي کوچک و روستاها به شهرهاي بزرگ مهاجرت  خاطر بيکاريبهمثال: مردم 

 )دليل( است. علت )انگيزه(، سبب ۀافزود در اینجا،« يکاريخاطر ببه»کنند )مرد، عراقي(. مي
کنند، خوب است )مرد، عراقي(. استفاده مي براي خرید کردنها وقتي از اینترنت مثال: آدم

 )انگيزه(، قصد )هدف( است.  سبب ۀافزود در اینجا،« کردن دیخر يبرا»
ها گاهي با موتور و با سختي، چند کيلومتر را مثال: در شهرهاي بزرگ، پيک موتوري

در « شتريخاطر مبه» رسانند )مرد، عراقي(.و کاال را به مشتري مي خاطر مشتريبهروند  مي
 .(نفعی)ذ خاطر(، بهزهي)انگ سبب ۀافزوداینجا، 

  5)احتمال( محتمل يِلیصفت ۀافزود. 5ـ1ـ1ـ3
 و 7فرضشيپ (،6)شرط طیشرا ها است:گروهریزاین شامل  ،)احتمال( محتمل ۀافزود
  )سازش(. 8رشیپذ

در « در صورت نبودن» فهميم )مرد، عراقي(.، اخبار را نميدر صورت نبودن اینترنتمثال: 
  است. فرضشيپ ۀافزوداینجا، 
، آموزاني)نوشتار فارسمحاسن از ایترنت خرید کردن، معایب هم است  رغمعليمثال: 

 )سازش( است. رشیپذۀ افزود در اینجا،« رغميعل» (.مرد، عراقي

  9گسترشي ۀافزود. 2ـ1ـ3
به دو گروه  يهمراه ۀافزود است. 10يگروه به نام همراه کیفقط شامل  گسترشي زودۀاف

                                                           
1. cause 

2. reason 

3. purpose 

4. behalf 

5. contingency 

6. condition 

7. default 

8. concession 

9. extending 

10. accompanied 
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   .2يشیو افزا 1يکنشهم: شوديم ميتقس
 در اینجا،« با دوستانم» به موزه مشهد رفتم )زن، عراقي(. با دوستانممثال: من هفته پيش 

 ي است.کنشهمۀ افزود

  3يحیتشرۀ افزود. 3ـ1ـ3
 رینقش خود شامل دو ز ۀافزود است. 4گروه به نام نقش کی يدارا زين يحیتشر ۀافزود

  است. )نتيجه( 6و محصول )یاهر( 5گروه درمقام
کردم. در در یک شرکت کار مي به عنوان منشيمثال: من پارسال تابستان به طور موقت 
 در اینجا،« يعنوان منش به» فروختند )زن، عراقي(.این شرکت از طریق اینترنت کاال مي

  )یاهر( است. درمقام ۀافزود
شود تبدیل مي به خرید ایترنتيالً خرید کردن فقط حضوري بود، ولي به زودي، مثال: قب

 )نتيجه( است. محصول ۀافزود در اینجا،« يترنتیا دیبه خر»)مرد، عراقي(. 

 (یساز)برجسته7يفرافکن ،یاهیحاش ۀافزود. 4ـ1ـ3
 9هزاوی و )موضوع( 8مونمض :گردد يم ميبه دو گروه تقس سازي(فکني )برجستهفرا ۀافزود

 .11نظرو نقطه )منبع( 10منشاء :گردديم ميبه دو گروه تقس دید ۀ زاویةافزود)زاویة دید(. 
 در اینجا،« ينترنتیا دیخر ۀدربار» )زن، عراقي(. مستدانخرید اینترنتي نمي ۀدربارمن مثال: 
 مون )موضوع( است.مضۀ افزود
« دکتر ةطبق گفت» )زن، عراقي(. کندجویي مياینترنت در وقت صرفه ،دکتر ةطبق گفتمثال: 

 )منبع( است. منشاء ۀافزود در اینجا،

                                                           
1. comitative 

2. additive 

3. elaborating 

4. role 

5. guise 

6. product 

7. projection 

8. matter 

9. angle 

10. source 

11. viewpoint 
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در « به نظر من»، خرید آنالین براي وقت خوب است )زن، عراقي(. به نظر منمثال: 
  است. نقطه نظر ۀافزود اینجا،

براساس چارچوب نظري هليدي متيسن به همراه اي هاي حاشيه( انواع افزوده1در جدول )
 شده است.فارسي مطرش هاي نمونه

 ای های حاشیه. انواع افزوده1جدول 

 های افزودهزیر بخش مثال
های زیر بخش
 افزوده

 اینوع افزوده حاشیه

 مسافت کیلومتر 4

 گستره

 تفصیلی

 رشدی دو روز، سه سال

 یبسامد هر ده روز، هر هفته

 مکان خانه، مدرسه
 موقعیت

 زمان امروز، فردا، سه شنبه

 وسیله به وسیلۀ، از طریق

 )روش( وهیش
 تیفیک تند، خوب، آهسته

 سهیمقا مانند، مثل

 )میزان( درجه زیاد، کم

 )دلیل( علت به علت

 قصد )هدف( به قصد )انگیزه( سبب

 )ذینفع( خاطربه خاطربه

 )شرط( طیشرا در شرایط

 فرض شیپ در غیبت، در نبود محتمل )احتمال(

 )سازش( رشیپذ رغمعلي

 یکنشهم با هم
 گسترشی یهمراه

 یشیافزا عالوهو، به

 )ظاهر( در مقام در شکل، در حالت
 یحیتشر نقش

 )نتیجه( محصول به شکل، به حالت

 مون )موضوع(مض مون )موضوع(مض دربارۀ

 )منبع( منشاء برطبق فکنی )برجسته سازی(فرا
 )زاویۀ دید( هزاوی

 نقطه نظر عقیدۀبه 

(Halliday & Matthiessen, 2004: 262-263 ،143: 1388؛ جعفری) 
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  1شناسي اجتماعي. زبان2ـ3
 يمختلف يزبان يهازبان در بافت جامعه است. در جامعه، گونه ةمطالع ،ياجتماع يشناسزبان

 يطبقه اجتماع ت،يسن، جنس لياز قب یيرهايمتغ ريثأت ياجتماع يشناسوجود دارند. در زبان
 (.Coates, 1986: 4) شوديم يبررس شورانیگو يو ... بر رفتار زبان

 . جنسیت و زبان3ـ3
اي پدیده  3جنسيت کهشود، در حالي تا حدود زیادي، زیستي تشخيص داده مي 2جنس

هاي فرد، جنسيت او را گوید ویژگيمي (1997) 4وداککه طوري  اجتماعي است. به
کند کند، بلکه اعمال و رفتار اوست که جنسيت او را تعيين ميمشخص نمي

(Wardhaugh, 2006: 315.) هاي در مباحث اجتماعي زبان، مانند بسياري از پژوهش
 هاي است اجتماعيعلوم اجتماعي، تأکيد بيشتر بر جنسيت است تا جنس. زیرا جنسيت مقوله

(.199: 1390شناختي و اندامي دارد )مدرسي، که جنس جنبة زیستفرهنگي، در حالي 
نقش  هاي مختلفي وجود دارد.در رفتار زباني زنان و مردان، دیدگاه دربارۀ تفاوت 

شهود. هرچنهد در هها مهيبه کاربرد متفاوت زبهان در بهين آن متفاوت مردان و زنان منجر
 ،اجتماعي شرکت دارند يهادر بيشتر فعاليت کطور مشتر زنان به ، مردان ويجوامع امروز

دارند.  يترها زنان و در برخي دیگر مردان نقش فعالرسد در برخي از زمينهينظر م امها بهه
 ,Holmes) شهوديزباني معين ميان این دو گروه م يهااین امر سهبب پيدایش تفاوت

1986: 1-21.)  
تبيين تفاوت رفتار زباني زنان و مردان مطرش است، بر این ادعاي دیگري که براي 

اي سلسله عنوان مجموعهاساس است که بهترین راه شناخت سازمان اجتماعي، تلقي آن به
کنندۀ روابط مراتبي از روابط قدرت است. در این دیدگاه رفتار زباني در جامعه بازتاب

غالب و زنان فاقد قدرت، صحه  ( بر این ادعا که مردان1975) 5قدرت است. ليکاف
 (.519: 1393گذارد )وارداف، مي

                                                           
1. sociolinguistics 

2. sex 

3. gender 

4. Wodak 

5. Lakoff 
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هایي دارند؛ برخي از ( گفتار زنان و مردان تفاوت54ه52: 1975از نظر ليکاف )
   مشخصات گفتار زنان ازنظر ليکاف عبارتند از:

در زبان کنند. بيان مي را ندهیو درنگ گو دیحس ترد که 1کاربرد فراوان تردیدنماها (1
 هستند؛ دنماهایتردازجملة و ...  دیخب، شا ي،دونيم هایي ازقبيل:واژه يفارس
 (.2هاهاي زشت )دشواژههاي مؤدبانة زبان و پرهيز از کاربرد واژه( کاربرد فرم2
  ؛«خيلي»در زبان مانند  3( استفاده از قيدهاي تشدیدکننده3
دليل تهي ناميده اینصفات بهاین «: داشتنيدوست»مانند   4( استفاده از صفات تهي4
کنند، اما براي آنها اینکه مانند بقية صفات، اسم را توصيف ميشوند که با وجود مي
 توان معناي صریح و دقيقي تعریف کرد؛نمي
  ؛ميقول مستقنقل( کاربرد بيشتر 5
نند ککاربردن آنها خودداري مي( زنان داراي واژگان ویژۀ خود هستند که مردان از به6
  هایي مانند: اشوا خواهر، اشوا خاک عالم، خدا مرگم بده و ...(؛واژه يدر زبان فارس)
کنند. در زبان زنان بيان عواطف و ( زنان از کاربرد زبان خشن یا مردانه خودداري مي7

   احساسات بيشتر از زبان مردان است؛
 ( استفاده از گفتار غيرمستقيم براي درخواست.8

 شناسيزبان همگاني هايتکنيک» او از آن ه  فهرستي ارائة هنگام (1998هلمز )
رائه ا پذیرآزمایش ادعاي چند نامد،مي شناسي زبان()اصول جهاني جامعه« 5اجتماعي

  دهد:مي
  ؛آورندوجود ميزنان و مردان الگوهاي کاربرد زباني متفاوتي به (1 
هاي )نقش ثيرگذارأبر کارکردهاي تزنان بسيار بيشتر از مردان گرایش به تمرکز  (2

  ؛یک تعامل دارند عاطفي(
 همبستگي وجود بر که زنان بسيار بيشتر از مردان گرایش به کاربرد ابزارهاي زباني دارند (3

  ؛دکنمي تاکيد
 دیگران با شودمي همبستگي افزایش حفژ و موجب که هایيشيوه به دارند گرایش ( زنان4

                                                           
1. hedges 

2. taboo Words 

3. intensifiers 

4. empty adjectives 

5. sociolinguistic universal tendencies 
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 کنند تعامل دارند به شيوهایي گرایش رسمي، هايبافت در ویژهبه مردان اما کنند، تعامل
  شود؛مي منزلتشان و قدرت افزایش موجب که
 .پذیرتر از مردان هستندهاي زباني انعطافلحاظ کاربرد سبک زنان به (5

 مانمورد عالقه موضوعات از خود را برداشت توانيممي مانند اینها، ادعاهایي آزمایش با
 .کنيم اصالش
 هستند، واقعي هاآن از برخي گمانبي که دارد وجود هایيتفاوت مرد و زن گفتار در
هاي . هر تفاوت واقعي باید با عاملهستند خيالي بقيه که گفت توانمي اطمينان با تقریباً اما

اجتماعي، نژاد، فرهنگ، نوع گفتمان، عضویت در گروه و غيره در  ةدیگري چون طبق
   (.512ه511: 1393)وارداف،  تعامل باشد

  1نوشتاری . گونۀ4ـ3
 ةاي با گونهکردهصورت نوشتاري تعليم داده شده و هر تحصيلزبان در طول تاری  به

یابد. اهميت فراوان زبان نوشتار و دست مي ،زبانآن نوشتاري به محتواي علمي و ادبي 
نقهش زبهان نوشهتار مخصوصاً نقش محوري آن در جوامع باسواد را باید در نظهر داشهت. 

معتبر بهراي یادگيري  ةحدي مهم است که ما زبان نوشته را تنها گوندر جوامع باسواد به
ها سال قبل از نوشتار پدید آمده و به زندگي افراد بشهر راه یافته اما گفتار ميليون ،دانيممي
پهارچگي ي و یکدستنوشتاري زبان فارسي از یک ةگون (.Halliday, 1989: 7) است

را  سه نوع ادیبانه، معيار و شکستهگفتاري برخوردار است و  ةبهيشتهري نسهبت بهه گونه
رسمي است که عموم ة همان گون ،معيار نوشتاري زبان فارسي ةگون .گيرددربر مي
هاي آموزشي، حوزه ةنویسند و در همکردگان در سطح جامعهه بهه آن ميتحصيل

تر بر قواعد نگارش منطبق است و از سبک عادي ،ارتباطي کاربرد دارداجتماعي، اداري و 
(. در این 52ه51: 1391)صفارمقدم،  کندادیبانه تبعيت مي ةتري نسبت به گونو ساده

 پردازیم.پژوهش به گونة نوشتاري فارسي مي

 

 

                                                           
1. written variant 
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 . روش پژوهش4
اي است. این پژوهش در چارچوب تحليلي و مقایسه هپژوهش حاضر، پژوهشي توصيفي

آموزان سطح پيشرفتة زن و مرد و مقایسه نظریه نقشگراي هليدي به بررسي نوشتار فارسي
ازآنجاکه هدف پژوهش، بررسي تأثير متغير  پردازد.آموزان مرد و زن ميبين نوشتار فارسي
تأثير متغيرهاي سطح پيشرفته است،  آموزان خارجيفارسيهاي نوشتاري  جنسيت بر تفاوت

که زبان مادري همة اند، ازجمله ایندیگر اجتماعي، تا حد امکان محدود شده
شود، عربي و مليّت آنها عراقي است، سن آنها آموزاني که نوشتارشان بررسي ميفارسي
وسط سال است و ميزان تحصيالت آنها، دیپلم است. بيشتر آنها از طبقه مت 22تا  18بين 

  جامعه هستند و دین آنها اسالم و مذهبشان، شيعه است.
آموزان اي و نوشتار فارسيدر این پژوهش، براي گردآوري اطالعات از منابع کتابخانه     

خارجي سطح پيشرفتة زن و مرد استفاده شده است. جامعه آماري این پژوهش کليه 
ماري و پيکرۀ مورداستفاده در این آموزان خارجي مراکز داخل کشور است. نمونة آفارسي

آموزان خارجي سطح پيشرفتة زن و مرد مرکز آموزش نفر از  فارسي 248پژوهش، نوشتار 
گيري این پژوهش از نوع زبان فارسي دانشگاه فردوسي مشهد است. روش نمونه

نفر از  248که نوشتار صورت بوده است روش کار بدین  گيري تصادفي ساده است.نمونه
نفر مرد(. سپس، تمام  124نفر زن و  124آموزان بر اساس جنسيت تفکيک شد )رسيفا

بندي آموزان مرد و زن براساس تقسيمکاررفته در نوشتار فارسي اي بههاي حاشيهافزوده
اي محاسبه و نتایج هاي حاشيههليدي تعيين شد. سپس، تعداد و درصد توزیع انواع افزوده

ة زن و مرد در قالب نمودار شرفتيسطح پآموزان نوشتار فارسي با هم مقایسه شد. سپس،
ها اي مورد مقایسه قرار گرفتند. براي بررسي معناداربودن تفاوتهاي حاشيهتوزیع افزوده

 ميان زنان و مردان، از آزمون آماري خي دو استفاده شد.

 هاداده تحلیلها و . یافته5
 شرفتهسطح پی آموزاندر نوشتار فارسي ایهای حاشیهافزوده يبررس. 1ـ5

، براساس دستور شرفتهيسطح پ آموزانياي در نوشتار فارسهاي حاشيهبررسي افزوده
 آموزانيها در نوشتار فارسدهد که تعداد کل افزودهمند هليدي نشان مينقشگراي نظام

 شرفتهيسطح پ آموزانيها در نوشتار فارستعداد کل افزودهمورد است.  3098 شرفتهيسطح پ
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 1504ة مرد شرفتيسطح پ آموزانيها در نوشتار فارستعداد کل افزودهمورد و  1594زن 
اي هاي حاشيهافزوده ة زن،شرفتيسطح پ آموزانيبنابراین، در نوشتار فارسمورد است. 

 .بيشتري به کار رفته است

 شرفتهیسطح پ آموزانرفته در نوشتار فارسيای به کار های حاشیه. تعداد و درصد انواع افزوده2جدول 

 تعداد درصد
های زیر بخش
 افزوده

 تعداد درصد
های زیر بخش
 افزوده

نوع افزوده 
 ایحاشیه

 مسافت 12 38/0

 گستره 191 16/6

 تفصیلی

 دیرش 94 03/3

 بسامدی 85 74/2

 مکان 1532 45/49
 موقعیت 1738 1/56

 زمان 206 64/6

 وسیله 285 19/9

 شیوه )روش( 674 75/21
 کیفیت 219 06/7

 مقایسه 95 06/3

 درجه )میزان( 75 42/2

 علت )دلیل( 85 74/2

 قصد )هدف( 72 32/2 سبب )انگیزه( 179 77/5

 خاطر )ذینفع(به 22 71/0

 شرایط )شرط( 2 06/0

 پیش فرض 4 12/0 محتمل )احتمال( 10 32/0

 پذیرش )سازش( 4 12/0

 کنشیهم 34 09/1
 گسترشی همراهی 59 9/1

 افزایشی 25 8/0

 در مقام )ظاهر( 3 09/0
 تشریحی نقش 5 16/0

 محصول )نتیجه( 2 06/0

 مون )موضوع(مض 129 16/4

81/7 242 

مون مض
فرافکنی  )موضوع(

)برجسته 
 سازی(

زاویه )زاویۀ  منشاء )منبع( 6 19/0
 نقطه نظر 107 45/3 دید(

 تعداد کل 3098
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 ۀ، افزودشرفتهسطح پي آموزانمشخص است، در نوشتار فارسي 2که در جدول  همانطور   
مورد، سبب )انگيزه(  674مورد، شيوه )روش(  1738موقعيت مورد،  191 تفصيلي گستره

مورد، افزودۀ تشریحي   59گسترشي  همراهي  ۀافزودمورد،  10محتمل )احتمال(  مورد، 179
 .اندرا به خود اختصاص داده مورد 242فرافکني )برجسته سازي( ۀ افزودمورد و  5نقش 

 شرفتهیسطح پ آموزانای به کار رفته در نوشتار فارسيهای حاشیه. انواع افزوده1نمودار 

 

با  (مکان) تموقعي ي لتفصي ۀمشخص است، افزود 1و نمودار  2همانطورکه در جدول     
سطح  آموزاني در نوشتار فارسياهحاشي ۀ%( تکرار، پربسامدترین افزود 2/51) بار 2032

در  انيکاي مهحاشي ۀاز افزود بيشتر ع،کردن وقایبراي ملموس آموزاناست. فارسي شرفتهپي
  اند.اده کردهفاستخود  نوشتار

 محصول و نقش ي حیتشرۀ افزود )شرط( و طیشرا ي  محتمل )احتمال(،ليصفت ۀافزود    
ي در نوشتار اههاي حاشيافزوده بار تکرار، کم بسامدترین 2هرکدام با  (جهي)نت

 .است شرفتهسطح پي آموزانفارسي
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 مرد ۀشرفتسطح پی آموزاندر نوشتار فارسي ایهای حاشیهافزوده يبررس. 2ـ5

، براساس دستور شرفتهيسطح پ آموزانيفارساي در نوشتار هاي حاشيهبررسي افزوده
 آموزانيها در نوشتار فارسدهد که تعداد کل افزودهمند هليدي نشان مينقشگراي نظام

 مورد است. 1504مرد  شرفتهيسطح پ

 مرد شرفتهیسطح پ آموزانای به کار رفته در نوشتار فارسيهای حاشیه. تعداد و درصد انواع افزوده3جدول 

 تعداد درصد
های زیر بخش
 افزوده

 تعداد درصد
های زیر بخش
 افزوده

نوع افزوده 
 ایحاشیه

 مسافت 5 33/0

 گستره 84 58/5

 تفصیلی

 رشدی 38 52/2

 یبسامد 41 72/2

 مکان 757 91/56
 موقعیت 856 91/56

 زمان 99 58/6

 وسیله 141 37/9

 )روش(وهیش 319 21/21
 تیفیک 108 18/7

 سهیمقا 46 05/3

 )میزان( درجه 24 59/1

 )دلیل( علت 59 92/3

 قصد )هدف( 48 19/3 )انگیزه( سبب 123 17/8

 )ذینفع( خاطربه 16 06/1

 )شرط( طیشرا 0 0

 فرض شیپ 2 13/0 محتمل )احتمال( 4 26/0

 )سازش( رشیپذ 2 13/0

 یکنشهم 16 06/1
 گسترشی یهمراه 27 79/1

 یشیافزا 11 73/0

 )ظاهر( در مقام 1 06/0
 یحیتشر نقش 2 13/0

 )نتیجه( محصول 1 06/0

 مون )موضوع(مض 51 39/3

91/5 89 

مون مض
 )موضوع(

فکنی فرا
)برجسته 

 سازی(
 )منبع( منشاء 2 13/0

 )زاویۀ دید( هزاوی
 نقطه نظر 36 39/2

 تعداد کل 1504
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مرد،  ةشرفتسطح پي آموزانمشخص است، در نوشتار فارسي 3 همانطورکه در جدول    
تفصيلي  شيوه ۀ افزودمورد،  856تفصيلي  موقعيت ۀ مورد، افزود 84 تفصيلي  گستره ۀافزود

تفصيلي  محتمل ۀ افزود مورد، 123سبب )انگيزه(  تفصيلي ۀ افزودمورد،  319)روش( 
مورد،  2تشریحي  نقش  ۀافزودمورد،  27گسترشي  همراهي  ۀافزودمورد،  4)احتمال( 

 .اندرا به خود اختصاص داده مورد 89فرافکني )برجسته سازي(  ۀافزود

 زن ۀشرفتسطح پی آموزاندر نوشتار فارسي ایهای حاشیهافزوده يبررس. 3ـ5
دستور اساس  ، برشرفتهيسطح پ آموزانياي در نوشتار فارسهاي حاشيهبررسي افزوده
 آموزانيها در نوشتار فارسدهد که تعداد کل افزودهمند هليدي نشان مينقشگراي نظام

 است. مورد 1594ة زن شرفتيسطح پ

زن،  ةشرفتسطح پي آموزانمشخص است، در نوشتار فارسي 4همانطورکه در جدول     
تفصيلي،  ۀافزودمورد،  882فصيلي  موقعيت ۀ تمورد، افزود 107 تفصيلي  گستره ۀافزود

تفصيلي  محتمل ۀ افزود مورد، 56سبب )انگيزه(  تفصيلي  ۀافزودمورد،  355شيوه )روش( 
مورد،  3تشریحي  نقش ۀ افزودمورد،  32گسترشي  همراهي ۀ افزودمورد،  6)احتمال( 

 .اندرا به خود اختصاص داده مورد 153سازي( فرافکني )برجستهۀ افزود
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سطح  آموزانای به کار رفته در نوشتار فارسيهای حاشیهانواع افزوده . تعداد و درصد4جدول 
 زن شرفتهیپ

 
 

 تعداد درصد
های زیر بخش
 افزوده

 تعداد درصد
های زیر بخش
 افزوده

نوع افزوده 
 ایحاشیه

 مسافت 7 43/0

 گستره 107 71/6

 
 
 
 
 
 
 
 

 تفصیلی

 رشدی 56 51/3

 یبسامد 44 76/2

 مکان 775 61/48
 موقعیت 882 33/55

 زمان 107 71/6

 وسیله 144 03/9

 )روش( وهیش 355 27/22
 تیفیک 111 96/6

 سهیمقا 49 07/3

 )میزان( درجه 51 19/3

 )دلیل( علت 26 63/1

 قصد )هدف( 24 5/1 )انگیزه( سبب 56 51/3

 )ذینفع( خاطربه 6 37/0

 )شرط( طیشرا 2 12/0

37/0 6 
محتمل 
 )احتمال(

 فرض شیپ 2 12/0

 )سازش( رشیپذ 2 12/0

 یکنشهم 18 12/1
 گسترشی یهمراه 32 2

 یشیافزا 14 87/0

 )ظاهر( در مقام 2 12/0
 یحیتشر نقش 3 18/0

 )نتیجه( محصول 1 06/0

89/4 78 
مون مض

 )موضوع(
59/9 153 

مون مض
فکنی)برجسته فرا )موضوع(

)زاویۀ  هزاوی )منبع( منشاء 4 25/0 سازی(
 نقطه نظر 71 45/4 دید(

 تعداد کل 1594
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سطح  آموزانينوشتار فارس در ایهای حاشیه. مقایسۀ کاربرد افزوده4ـ5
 و مرد زن ۀشرفتیپ

 مردۀ زن و شرفتیسطح پ آموزانای در نوشتار فارسيهای حاشیه. مقایسۀ کاربرد افزوده2نمودار 

 

 ۀجز افزودبهاي )حاشيه هايزنان از افزوده ۀاستفاددهد، ( نشان مي2همانطور که نمودار )    
اي در نوشتار خود حاشيه هايافزودهبار از  1594. زنان بيش از مردان است( سبب ايحاشيه

اي در نوشتار خود حاشيه هايافزودهبار از  1504که مردان اند؛ درحالياستفاده کرده
دهد که زنان بيشتر از مردان به بيان جزئيات اند. این نتيجة تحقيق نشان مياستفاده کرده

 پردازند. مي

سطح  آموزانتفصيلي  موقعيت )مکان( باالترین بسامد را در نوشتار فارسي ۀافزود
درصد( توسط  61/48بار)  775درصد(،  45/49بار )  1532ة زن و مرد دارد. درکل شرفتيپ

 است.  درصد( توسط مردان مورد استفاده قرار گرفته 91/56بار ) 757زنان و 

 کنيم )زن، عراقي(.زندگي مي در نجف اشرفام از کودکي من با خانواده
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کنند و با اینترنت چيز درست مي در خانهگوید. مردم مي در خانهها از کار این حرف
کار در خانه است. اگر کار  در استرالياکنند. کار مي خانهدر ها و هم مردها فروشند. زنمي

 شویم )مرد، عراقي(.کنيم آخرش موفق مي

دهد، زنان از افزودۀ فرافکني ( نشان مي2هم نين نتایج تحقيق در نمودار )
بار  71اند. زنان نظر بيشتر از مردان استفاده کردهسازي(، زاویه )زاویة دید( و نقطه)برجسته

 درصد( از این افزوده استفاده کردند.  39/2بار ) 36درصد( و مردان  45/4)

  خریدن از اینترنت خوبه در بعضي حاالت و بده در حاالت دیگر )زن، لبناني(. به نظر من
صورت آنالین خيلي خوب است. که خرید کردن از طریق اینترنت و به کنمفکر ميمن 

من چندبار از طریق اینترنت خرید کردم. البته من قبل از خرید، حتماً مشخصات کاال را با 
 کنم )زن، عراقي(.دقت نگاه مي
 باشد )زن، عراقي(.هاي جهان امروز مياینترنت از مهمترین پدیده به نظر من

دهد که زنان از افزودۀ تفصيلي  ميزان که مقدار باال را نشان نشان مينتایج تحقيق 
اند. مردان دهند، از قبيل: خيلي، زیاد و ... ، بيش از مردان در نوشتار خود استفاده کردهمي
درصد از این افزوده استفاده کردند. این نتيجه نيز، دیدگاه ليکاف  19/3درصد و زنان  59/1
گوید: زنان کند. ليکاف ميرۀ تفاوت گفتار مردان و زنان را تأیيد مي( دربا54ه52: 1975)

 کنند.استفاده مي« خيلي»بيش از مردان از قيدهاي تشدیدکننده در زبان مانند 

 رفتم )زن، عراقي(.پياده مي خيليمن براي رفتن به مدرسه 
شلوغ  خيلي به نظر من شهرهاي بزرگ شلوغ هستند، ولي بعضي وقتها شهرهاي بزرگ

شلوغ است. من پارسال در روز  خيليهستند. مثالً شهر مشهد در روز شهادت امام رضا، 
 کردند )زن، عراقي(.خوب عزاداري مي خيليشهادت امام رضا در مشهد بودم. مردم 

کنند کنند و توليد ميها در خانه کار مياین فيلم دربارۀ کسب و کار خانگي بود. آدم
فروشند. احتماالً اولش سخت است، صورت حضوري، کاال را ميیا به و از طریق اینترنت  و

کنند. در استراليا، طبق گفتة ها در خانه کار ميخانم خيليولي باالخره موفقيت است. 
 فروشند )زن، عراقي(.کار خانگي است و از طریق اینترنت مي خيليکارشناسان، 
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فزودۀ سبب، بيشتر از زنان استفاده دهد که مردان از اهم نين نتایج تحقيق نشان مي
سطح  آموزانتفصيلي  سبب )انگيزه(، علت )دليل(، در نوشتار فارسي ۀافزوداند. کرده

بار   59ة مرد، شرفتيسطح پ آموزاندرصد( و در نوشتار فارسي 63/1بار ) 26ة زن شرفتيپ
 درصد( مورد استفاده قرار گرفته است.  92/3)

به صهههورت آنالین و از طریق اینترنت خرید مي    کاالها  خاطر ارزوني  به من   کنم )مرد، ، 
 عراقي(.
از شههههرهاي کوچک و روسهههتاها به شههههرهاي بزرگ مهاجرت            خاطر بيکاري  به مردم 
 کنند )مرد، عراقي(.مي

، علت هواي آلودهبهبار به شهر بزرگ تهران مسافرت کردم. در پایان روز، من پارسال یک
   کردم )مرد، عراقي(.يمبيمار شدم و سرفه 

ة شرفتيسطح پ آموزانتفصيلي  سبب )انگيزه(، قصد )هدف( در نوشتار فارسي ۀافزود
 19/3بار ) 48ة مرد، شرفتيسطح پ آموزاندرصد( و در نوشتار فارسي 5/1بار ) 24زن، 

 درصد( مورد استفاده قرار گرفته است. 

 کنند، خوب است )مرد، عراقي(.استفاده مي براي خریدکردنها وقتي از اینترنت آدم
به حرم امام  براي زیارتبار اي یککردم، حداقل هفتهکه در نجف زندگي ميمن وقتي

  رفتم )مرد، عراقي(.مي

ة شرفتيسطح پ آموزانخاطر )ذینفع( در نوشتار فارسيتفصيلي  سبب )انگيزه( و به ۀافزود
 06/1بار ) 16ة مرد، شرفتيسطح پ آموزانارسيدرصد( و در نوشتار ف 37/0بار ) 6زن، 

 درصد( مورد استفاده قرار گرفته است. 

  به مشهد آمدم )مرد، عراقي(. خاطر امام رضابهمن 
روند ها گاهي با موتور و با سختي چند کيلومتر را ميدر شهرهاي بزرگ، پيک موتوري

 رسانند )مرد، عراقي(.و کاال را به مشتري مي خاطر مشتريبه
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 ایهای حاشیهکاربرد افزودههای زنان و مردان در . تحلیل آماری تفاوت5ـ5
اي آموزان خارجي سطح پيشرفته، زنان بيش از مردان از افزودۀ حاشيهدر نوشتار فارسي

)خي دو(، به بررسي این  اسکوئر يکا کنند. اکنون با استفاده از آزمون آمارياستفاده مي
 پردازیم:فرضيه مي

آزمون  يبرا. برابر است اي،افزودۀ حاشيهفرض صفر: احتمال استفاده زنان و مردان از  
 .ميکنياستفاده م )خي دو(اسکوئر يفرض صفر از آزمون کا

if p-value<0.05 then we reject H0 else we accept H0 

p-value=1-p(X2H0<X2obs) =1-P(X2(1) < 2.61) = 0.1 

. یعني شد رفتهیفرض صفر پذ ن،یاست، بنابرا 0.05از  بيشچون مقدار به دست آمده  
 ي، ازنظر آماري معنادار نيست.اهيحاش يهازنان و مردان در کاربرد افزوده تفاوتاین 

 مردانای نسبت به استفادۀ بیشتر زنان از افزودۀ حاشیه ۀفرضی یآمار لیتحل. 5جدول 
 رده مرد و زن مردان زنان کل

 مشاهدات در هر رده 1504 1594 3098

سهم  -برآورد احتمال 0.4854745 0.5145255 1
 حضور هرکدام

برآورد احتمال تحت  0.5 0.5 1
 فرض صفر

 مورد انتظار ریمقاد 1549 1549 3098

افزودۀ تفصيلي   آموزان خارجي سطح پيشرفته، زنان بيش از مردان ازدر نوشتار فارسي
)خي دو(، به بررسي  اسکوئر يکا کنند. اکنون با استفاده از آزمون آماريدرجه استفاده مي

  پردازیم.مي این فرضيه
 ت.اس زانيم کیبه افزودۀ درجه، فرض صفر: احتمال استفاده مردان و زنان در استفاده از 

 .ميکنياستفاده م )خي دو( اسکوئر يآزمون فرض صفر از آزمون کا يبرا

if p-value<0.05 then we reject H0 else we accept H0 

p-value=1-p(X2H0<X2OBS) =1-P(X2(1) < 4.98) =0.03 
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 . بنابرشودميفرض صفر رد  ن،یاست، بنابرا 0.05چون مقدار به دست آمده کمتر از     
از مردان  شتريب معناداري،طور افزوده، به نیگفت استفاده زنان از ا توانيت، ممشاهدا
  است.

 نسبت به مردان درجه يِلیتفص ۀزنان مردان از افزوداستفادۀ بیشتر  ۀفرضی یآمار لیتحل. 6جدول 

 گیری . بحث و نتیجه6
ة زن شرفتيسطح پ آموزاننوشتار فارسي اي درحاشيه يهاافزودهفراواني  بررسي و مقایسة

  دهد:و مرد، این نتایج را نشان مي
ة شرفتيسطح پ آموزانباالترین بسامد را در نوشتار فارسيتفصيلي  موقعيت )مکان(  ۀافزوده 1

اني کاي مهحاشي ۀاز افزود بيشتر ع،براي ملموس کردن وقای آموزانفارسي زن و مرد دارد.
( نيز، افزودۀ 1393) رضویان و عزیزياند. در پژوهش اده کردهفاستخود در نوشتار 

( نيز، 2014) 1در پژوهش سالسابيل اي بود. اي موقعيت، پربسامدترین افزودۀ حاشيهحاشيه
اي موقعيت )مکان( بوده اي در پيکرۀ پژوهش، افزودۀ حاشيهۀ حاشيهپربسامدترین افزود

ها را افزودۀ موقعيت )مکان( به خود است. در پيکرۀ پژوهش وي، بيش از نيمي از افزوده
( نيز، پربسامدترین افزودۀ 2017) 2در پژوهش نورحسني (.52%/51است )اختصاص داده 

  اي موقعيت بود. اي در پيکرۀ پژوهش، افزودۀ حاشيهحاشيه
(، سبب ايحاشيه ۀجز افزودبهاي )حاشيه هاياز افزوده ة زن،شرفتيسطح پ آموزانه فارسي2

دهد که زنان این نتيجة تحقيق نشان مي اند.، استفاده کردهدر نوشتار خودبيش از مردان 

                                                           
1. Salsabil, Silvi. 

2. Nurhasanah 

 رده مرد و زن مردان زنان کل
 مشاهدات در هر رده 24 51 75

سهم  -برآورد احتمال 0.32 0.68 1
 حضور هرکدام

برآورد احتمال تحت  0.5 0.5 1
 فرض صفر

 مورد انتظار ریمقاد 37.5 37.5 75
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ها ابهام را که افزوده کندبيان مي( 2004) 1اگينز پردازند.تر از مردان به بيان جزیيات ميبيش
  .شوندبرند و باعث خاص و محدودکردن اطالعات مياز بين مي

سازي(، زاویه )زاویة دید( فرافکني)برجسته ة زن، از افزودۀشرفتيسطح پ آموزانه فارسي3 
استفاده  در نوشتار خود ، بيشتر از مردان«کنمفکر مي» ،«به نظر من»نظر، مانند و نقطه
( دربارۀ تفاوت گفتار مردان و زنان را 54ه 52: 1975این نتيجه، دیدگاه ليکاف )اند. کرده

 کند.تأیيد مي

دهد، ة زن، از افزودۀ تفصيلي  ميزان که مقدار باال را نشان ميشرفتيسطح پ آموزانه فارسي4
 59/1اند. مردان و ... ، بيش از مردان در نوشتار خود استفاده کردهاز قبيل: خيلي، زیاد 

اند. این نتيجه نيز، دیدگاه ليکاف درصد از این افزوده استفاده کرده 19/3درصد و زنان 
( زنان 54ه52: 1975کند. به گفتة ليکاف )دربارۀ تفاوت گفتار مردان و زنان را تأیيد مي

 کنند. ، استفاده مي«خيلي»کننده در زبان، مانند بيش از مردان از قيدهاي تشدید

ة مرد، از افزودۀ سبب بيشتر از زنان در نوشتار خود استفاده شرفتيسطح پ آموزانه فارسي5
دهد که مردان نسبت به زنان بيشتر استداللي صحبت اند. این نتيجة تحقيق نشان ميکرده
: 1389اصل )طور که محمديند. همانپردازکنند و به توضيح روابط علت و معلولي ميمي
رغم دارابودن ذخيرۀ برابر کلمات و زمان مساوي مطالعه ( بيان نموده است، زنان علي77

 پردازند. شاید این به معناي تلقي نسبت به مردان، کمتر به توضيح روابط علي مي
نان به بودن زنان در عرصة فرهنگ رسمي است که سبب مي شود زفرهنگي و اقليتخرده

 هاي متفاوت این وضعيت را به مردان واگذارند.توصيف امور رضایت دهند و لذا جلوه

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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 منابع 
 .ها در زبان فارسي: براساس رویکردهاي نقشي و صوريبررسي افزوده(. 1388) .جعفري، آزیتا

 .155ه128، 5 ،فرهنگستان )دستور( ةنام

جزئيات در قرآن کریم براساس  ةنگاهي نو به ارائ (.1393) .معصومه، رضویان، حسين و عزیزي
 .73ه53 (،3)2 ،قرآني ههاي ادبيپژوهش ةفصلنام . شناسي نقشگرازبان

جزئيات در  ةبه نقش جنسيت نویسنده در ارائ ينگاه(. 1395) .رضویان، حسين و احمدي، شيوا
 .370ه343 (،6)7 ،جستارهاي زباني ةدوماهنام. گراداستان بر اساس دستور نقش

 به يزبان فارس در آموزش يو نوشتار يگفتار يهاگونه(. 1391). صفارمقدم، احمد
 .68ه45 (،2)3شناخت، زبان. زبانانيفارسريغ

 آذین.. تهران:  نشر گلشناسي اجتماعيجنسيت و زبان(.  1389) .اصل،  عباسمحمدي
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات  تهران:. شناسي زباندرآمدي بر جامعه(. 1390) .مدرسي، یحيي
 فرهنگي.

 . تهران: نشر آگه.شعر يشناسزبان يسوبه(. 1393) .مهاجر، مهران و نبوي، محمد
 .تهران: نشر بوي کاغذ .رضا اميني ة. ترجمدرآمدي بر جامعه شناسي زبان(. 1393) .وارداف، رونالد
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