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هدف مقاله پیشرو ،بررسی نوع و میـزان بـهکـارایري دشـواژه در فـیلمهـاي سـینمایی
رسوایی ،عصر یخبندان ،آب و آتش اس  .دشواژهها واژهها و اصطالحاتی هستند که صـورت و
مفهوم ناخوشایندي دارند و اعضاي یك جامعه از بهکار بردن آنهـا بـهصـورت مسـتقیم پرهیـز
میکنند .این پژوهش سعی دارد که میزان کاربرد دشواژهها و ارتباط جنسـی بـا کـاربرد آن را
بررسیکند .پژوهش پیشرو از نوع تحلیل محتوي و پیکره بنیاد میباشد .پیکره پژوهش را متن
دیالو هاي بیان شده توسط بازیگران موجود در این سه فیلم سینمایی تشکیل میدهند .تعـداد
دشواژههاي موجود در این سه فیلم  94مورد بوده که با استفاده از رویکرد جامعهشناسی زبان و
نرمافزار اسپیاس 9تجزیه و تحلیل شدهاند .براي تجزیه و تحلیل دادههاي در سطح توصیفی ـ
استنباطی از آزمون تی دو نمونه مستقل 4استفاده شده اس  .نتایه حاصل از این پژوهش نشـان
میدهند که از میان انواع مختلف دشواژه از قبیل عمومی ،حیوانات ،خانواده و غیره دشواژههایی
عمومی بیشترین کاربرد و بیماري و حیوانات ـ خانواده کمترین کاربرد را داشـتهانـد .همچنـین
میان جنسی و کاربرد دشواژهها ارتباط معنـاداري وجـود نداشـته و زنـان و مـردان بـه نسـب
یکسانی از دشواژه استفاده نمودهاند و تنها تفاوت آنها در نوع دشواژههاي مورد استفاده بوده ،بـه
این معنا که زنان از دشواژههاي مربوط به حیوانات بیشترین استفاده کردند ولی مردان بیشترین
استفاده از دشواژههاي عمومی داشته و از دشواژههاي مربوط به بیماري اصالً استفاده نکردهاند.
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مقدمه

انسانها بیشتر عمرشان را در جامعه زندای میکنند ،آنها بـه عنـوان اعضـاي یـك خـانواده
ساکنان یك محله یا شهر ،اعضـاي یـك اـروه خـاص اجتمـاعی ،اقتصـادي ،مـذهبی و قـومی
همچنین بهعنوان شهروندان یك مل با یکدیگر در ارتباطند .انسانها حتی ااـر خودشـان هـم
آااه نباشند که اعضاي یك جامعهاند ،باز به شیوهاي فکر و عمل میکنند که دس کم بخشی از
آنها را قوانین موجود در آن جامعه تعیین میکند .نوع لباسی که میپوشند ،نـوع خـوراک و نحـوه
تناول کردن آنها عقاید و ارزشها و آداب و رسوم و ...که رعای میکننـد ،همگـی تحـ تـأثیر
قوانین و دستورات موجود در جامعههاي اونااون اس .
اثر هنري تجلی دهنده افکار و اندیشهها ،عالئق و ضمیر خالق آن اس  .بخش عمـدهاي
از آنچه درون هر انسان میاذرد ،وابسته به زادبوم و جامعهاي اس که در آن متولد شـده ،رشـد
یافته و زندای کرده اس  .سینماي هر کشور ،همچون دیگر هنرها ،ارتبـاط و تعامـل فراوانـی بـا
باورها و عقاید مردمی دارد که در آن زندای میکنند .این هنر در بسیاري از کشورها با بهرهایري
از اندیشه و فرهنگ سرزمینها و از طریق بیان هنرمندانه آنها رشد کردهاس  .فرهنگ و اندیشـه
ایرانی نیز تاکنون در برخی از فیلمهاي سینمایی ایرانی بهخوبی تجلی یافته اسـ و نمونـههـاي
موفقی از آثار سینماي ایران با پشتوانه این فرهنگ و اندیشه خلق شدهاند .تورل 5مینویسـد کـه
سینما نمایش دهنده اعمال ،رفتار ،کردار و حاالتی اس که تماشاار را وادار به تقلید میکند .فیلم
در واقع باید ساخته شود که نه تنها مخالف مصالح اجتماعی و اخالقی نباشد و افراد را بد انـدیش
و بد نهاد پرورش ندهد ،بلکه برعکس آموزنده صفات عالی انسانی و خصایص نیکـو و رفتارهـاي
پسندیده و بایسته باشد تا تماشااران بتوانند با برداش هاي خود ،به خود و اجتمـاع و افـراد سـود
برسانند .موضوع هر فیلم باید وضع افراد هر اجتماع بـوده و بـا سـنن و آداب و رسـوم آن کـامالً
منطبق باشد ،در غیر این صورت نتایه و عواقبی بسیار نااوار و نامطلوب به بار میآورد .برخـی از
فیلمها مفاهیم و تعابیر غلط و امراه کنندهاي را به تماشااران خود منتقل میکننـد و ارزشهـا و
مفاهیم اجتماعی ،فرهنگی ،علمی و  ...را داراون جلوه میدهند .تحمیل این مفـاهیم نادرسـ و
منحرف کننده به وسیله فیلمها یا به طریقی دیگر برداش هاي غلط و غیر واقعـی تماشـااران از
آنچه که دیدهاند ،لطمه مستقیمی اس که به افراد و جامعه وارد میشود.
1.F.T. Torel
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پيشينه پژوهش

در قسم پیشینه پژوهش به معرفی پژوهشهاي پیشین انجام شده در ایـن زمینـه پرداختـه
میشود.
چانمینگ )2159( 5در مقالهاي بـاعنوان بررسـی دشـواژههـا در زبـان انگلیسـی بـه بررسـی
دشواژهها عمده در زبان انگلیسی میپردازد که این دشواژهها مربوط به ترشـحات بـدن ،مـر و
بیماري ،کلماتی که به مسائل جنسی ،حفظ حریم خصوصی و زبان تبعیض آمیز اشاره دارنـد کـه
پژوهشگر به ترتیب ،هریك را تعریف و نمونههایی از آنها را ارائه کرده اس  .نویسنده معتقد اس
که براي مقابله با این موقعی و کلمات از حسن تعبیرها استفاده شود .دشواژه و حسـن تعبیـر بـر
1.GU CHanming
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در هر جامعهاي تابو ،ممنوعی یا پرهیز از رفتاري اس که به نظر میرسد براي اعضـاي آن
جامعه زیانبار اس  ،چراکه آن رفتار موجب دغدغة خاطر ،شرمندای یا خجال آنها خواهـد شـد.
در واقع تابو یك محدودی نزاکتی بینهای قوي اس  .موضوعات تابو شـده مـیتواننـد شـامل
موضوعات متفاوت بسیاري باشند :مانند روابط جنسی ،مـر  ،عمـل دفـع ،کـارکردهـاي بـدنی،
موضوعات دینی و سیاسی .واژهها و عبارتهاي حسن تعبیر شده به ما امکان میدهد تا در مـورد
چیزهاي ناخوشایند صحب کنیم و ناخوشایندي را میپوشانند یا خنثی میکننـد .حسـن تعبیـر در
جوامع بسیار رایه اس  :اویشوران پیوسته چیزها را از نو ناماذاري و دستهبندي میکنند تا سـبب
شوند که بهتر به نظر رسند (وارداف.)243:2151،
تعداد زیاد مخاطبان و عالقهمندان به حوزه سینما و خصوصاً فیلمهاي سینمایی و تأثیراذاري
این فیلمها بر روي شکلایري الگوهاي رفتاري و هنجارهاي اجتماعی در جامعه ،موجب شد که
بررسی محتوایی فیلمهاي سینمایی ایرانی در کانون توجه و بررسی قرار ارفته شود .بنـابراین ،در
این پژوهش تالش شده تا میزان کاربرد دشواژه در فیلمهاي سینمایی رسوایی ،عصر یخبنـدان و
آب و آتش بررسی شود .دلیل انتخاب این فیلمها دارا بودن موضوع اجتماعی ،تعـداد نسـبتاً زیـاد
بازیگران ،همچنین وجود دشواژهها بوده اس  .در این تحقیق سعی بر آن بوده اس که به بررسی
انواع و فراوانیها دشواژههاي بهکار رفته در دیالو هاي بازیگران پرداخته شود و نشان داده شـود
که آیا بین جنسی و میزان کاربرد دشواژهها ارتباط معناداري وجود دارد یا خیر.
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همه تأثیر میاذارند و ممکن اس به عل توهین آمیز بودن بعضی از کلمات به نـدرت اسـتفاده
شوند .در هر اروه اجتماعی چگونه رفتار کردن در آن اروه و احتـرام متقابـل هنگـام اسـتفاده از
زبان ،از پایهها و اساس روابط دوستانه اس .
نظیر )2152( 5در مقاله الگوهاي جنسیتی در فیسبوک از دیدااه زبانشناسـی اجتمـاعی بـه
بررسی تفاوت و شباه بین زنـان و مـردان از اینترنـ در شـبکههـاي اجتمـاعی ،فـیسبـوک
میپردازد .پژوهشگر دادههاي خود را از میان  71نمایه  91مرد و  91زن انتخاب کرده اس کـه
آنها را در یك ماه جمع آوري کرده اس  .تمامی شرکننداان این پژوهش از نقاط مختلف پاکستان
هستند که سن آنها  21یا بیش از سال 21اس  .نتایجی که از این پژوهش به دس آمد ،نشـان
داد زنانی که به فیسبوک میروند براي سرارمی ،اذراندن وق و حفظ روابط با دوستان این کار
را انجام میدهند .در حالیکه مردان به دنبال روابط جدید هستند.
2
در مقاله اصطالحات تابو در زبان اشاره امریکایی میـروس و همکـاران ( )2152بـه ایـن
نتیجه دس یافتند که میان ساختار نحوي جایگاه تولید واژه دشواژه در زبـان اشـاره امریکـایی و
زبان انگلیسی تفاوت وجود دارد .در ساختار نحوي زبان اشـاره امریکـایی دشـواژههـا یـا در درون
ساخ هاي بزر تر قرار دارند یا ازارههاي اروههاي اسـمی ارجـاعی هسـتند و بـرخالف زبـان
انگلیسی به ندرت براي توصیف کننده بهکار میروند.
در سال ( )5932مقالهاي با عنوان بررسی میزان کاربرد دشواژهها در برنامههـاي طنـز سـیما
توسط مدرس خیابانی به چا رسیده اس  ،نگارنـده در ایـن پـژوهش بـا کمـك دسـتاوردهـاي
زبانشناسی پیکره بنیاد ،میزان رعای نزاک زبانی در مجموعههاي طنز سیما را بررسـی نمـوده
اس  .در این پژوهش پنه مجموعه طنز که در سال  5931از سـیماي جمهـوري اسـالمی ایـران
پخش شده ،بررسی شده اس  .بررسی پیکره پژوهش نشان میدهد که اارچه تعداد دشواژههـا و
موارد نامناسب افتاري در مقایسه با کل واژهها پیکره بسیار اندک اس ؛ اما با توجه به نقش مهم
صدا و سیما در ایجاد فرهنگ مناسب اجتماعی و تأثیر آن در سبك زندای خانوادههـا ،توجـه بـه
چنین مواردي که مسلماً تأثیر بسیاري بر مخاطب این برنامهها ،بهویژه بیننداان نونهال و نوجوان
میاذارد ،امري خطیر محسوب میشود .ارباب ( )5935در مقاله خود باعنوان بررسی و طبقهبندي
1. B.Nazir
2. Mirus
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دشواژههاي رایه فارسی در تداول عامه ضمن معرفی دشواژه و انواع آن ،به بررسی دشـواژههـاي
رایه فارسی بین زنان و مردان ساکن شهر تهران و تفاوتهاي موجود در نحـوه اسـتفاده آنهـا از
دشواژهها پرداخته اس  .یافتههاي این پژوهش نشان میدهد درصد ساخ دشواژههـایی کـه در
آنها از واژههاي جنسی استفاده میشود در مقایسه با سایر حوزهها بیشتر اس  .همچنین بیشترین
میزان استفاده از دشواژهها به جز دو حوزه جنسی و جنسـی ــ خـانوادای کـه میـزان اسـتفاده از
دشواژهها در باف اروهی بوده اس در سایر حوزهها دشواژهها بیشتر در باف بروناروهی بهکار
رفته اس  .همچنین میان استفاده از دشواژهها و باف کاربردي بین زنان و مـردان تفـاوتی دیـده
نمیشود .بررسیها نشان میدهد زنان بیشتر دشواژههایی را که مربوط به حوزههاي بیمـاريهـا،
عمومی ،مر  ،حاالت روانی ـ جسمی و خانواده اس را بهکار میبرند و مردان عکس زنان رفتار
میکنند و بیشترین میزان استفاده از دشواژهها مربوط به حوزههاي جنسی ـ خانوادای ،جنسـی و
خوراک را دارند که نشان دهنده آن اس که کاربرد دشواژههاي زنان و مردان براسـاس انتخـاب
حوزههاي واژاانی آنها با یکدیگر تفاوت دارد .بروجنـی ( )5993در پایـاننامـه خـود بـه بررسـی
ساختار محتوایی و زبانی واژاان تابو در برخی از داستانهاي معاصر فارسی پرداخته اس  .در این
پژوهش تالش بر آن اس که دشواژههاي رایه در زبان فارسی با تکیه بـر برخـی داسـتانهـاي
معاصر ادب فارسی بررسی شود .پژوهشگر در این پایان نامة خود به بررسی دلیل حضور ایناونة
زبانی در جامعه ،برخالف محکوم بودنش ،پرداخته اس  .وي معتقد اس هرچند ایناونة زبانی در
میان تمام اهل زبان شناخته شده اس  ،اما اروهها و طبقاتی خاص از جامعه بیشتر از آن استفاده
میکنند و برعکس اروههایی تالش میکنند خود را از آن دور نگـه دارنـد .بـین زنـان و مـردان
تفاوت هایی در کاربرد یا عدم کاربرد این اونة زبانی دیده میشود .زنان در برخورد با این واژاـان
محتاطتر عمل میکنند .نوع واژاان بهکار برده شده به وسیلة این دو اروه جامعه نیز تا حـدودي
متفاوت اس  .از لحاظ ساختار دستوري نیز زمان حـال بیشـترین کـاربرد را در میـان زمـانهـاي
مختلف دارد .حال اخباري و التزامی به وفور دیده میشود .ایناونه زبانی به دالیلی با زمان حـال
هماهنگی بیشتري دارد .در نهای اینکه بیشتر جمالت ایناونة زبانی داراي یکی از صورتهـاي
خیال اس که در تأثیراذاري آن مهم و حیاتی اس  .در ایناونه ،شواهد براي آرایـههـاي ادبـی
مانند تشبیه ،استعاره ،کنایه ،ضربالمثل و  ...فراوان اس .
در پایاننامه بررسی تطبیقی دشواژهها و به واژهها در فارسی و ترکی آذربایجـانی کـه توسـط
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ابهریانآزادي ( )5993نوشته شده اس  ،پژوهشگر به بررسی به واژهها و دشواژهها در دو زبان فارسـی
و ترکی آذربایجانی پرداخته اس  .پژوهشگر عالوهبر بررسی ارتباط مؤلفه جنسی با کاربرد به واژههـا و
دشواژهها ،به تأثیر عوامل اجتماعی مثل قومی  ،تحصیالت ،وضعی اقتصادي ،حـوزه معنـایی و حـوزه
کاربردي نیز ،در کاربرد متغیرهاي زبانی نیز پرداخته اس  .یافتههاي این پژوهش نشان دهنده آن اس
بین جنسی  ،قومی  ،حوزه معنایی ،حوزه کاربردي و میزان کاربرد به واژهها و دشواژههـا رابطـه وجـود
دارد .میان سطح تحصیالت و میزان کاربرد به واژهها رابطه وجود دارد امـا میـان سـطح تحصـیالت و
میزان کاربرد دشواژهها رابطهاي وجود ندارد .همچنین میان وضعی اقتصادي و میزان کاربرد به واژههـا
رابطه وجود دارد ،اما میان وضعی اقتصادي و کاربردي دشواژهها رابطهاي وجود ندارد.
با توجه به اینکه تاکنون هی تحقیقی در ارتباط با بررسی نوع و میزان کاربرد دشـواژههـا و همچنـین
ارتباط مؤلفه جنسی با کاربرد این واژاان در فیلمهاي سینمایی و پربیننده در ایران صورت نگرفتـه اسـ .
بنابراین ،همین مس له موجب شد که در این تحقیق به این موضوع بهصورت خاص پرداخته شود.
مفاهيم نظري پژوهش

خصل اجتماعی زبان بهطور کلی مورد تأکید  ,تأیید دانشمندان بوده و زبان همواره یك نهاد
اجتماعی به شمار آمده اس  ،اما تا چند دهه اخیر به نقش عوامل اجتماعی در سـاخ  ،کـاربرد و
تحول زبان چندان توجهی نمیشد .بهرغم تأکیـدهایی کـه افـرادي ماننـد جـرج هربـرت میـد،5
روانشناس اجتماعی امریکایی و آنتوان میل  ،2زبانشناس فرانسوي بر خصل اجتماعی زبـان و
اهمی بررسی آن در باف اجتماعی داشتند ،تا نیمه قرن حاضر رابطه و همبستگی زبان موضـوع
بررسیهاي دقیق و استرده علمی قرار نگرف (مدرسی .)59 :5979 ،در واقع تنهـا در سـه دهـه
اذشته اس که نقش عوامل اجتماعی در ساخ  ،کاربرد و تحول زبان ،توجه زبانشناسـان شـده
اس  .جامعهشناسی زبان شاخهاي از علم زبانشناسی اس که به مطالعه تأثیرات عوامل اجتماعی
مانند هنجارهاي فرهنگی ،توقعات و باف بر نحوه استفاده از زبان میپردازد .همچنین مـیتـوان
تأثیراتی را که زبان بر فرهنگ و اجتماع دارد نیز در زمـره تعریـف جامعـهشناسـی زبـان قلمـداد کـرد.
جامعهشناسی زبان بررسی و مطالعه زبان در ارتباط با جامعه اس که تا حدي تجربی و تا حدي نظـري
اس (هادسون .)5:5337 ،9براساس این تعریف که جامعهشناسی زبـان علـم مطالعـه و بررسـی زبـان
1. G. H. Mead
2. A.Meillet
3. R.Hudson
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اس  ،میتوان دریاف که جامعهشناسی بخشی از مطالعه زبان اسـ بـدین ترتیـب ،بررسـی زبـان در
باف اجتماعی آن در واقع موضوع اصلی علم جامعهشناسیزبان اس  .به بیان دیگر ،مطالعه و توصـیف
زبان که موضوع اصلی زبانشناسی اس باید در باف اجتماعی آن انجام ایـرد و بـه واسـطه خصـل
اجتماعی زبان نمیتوان بدون توجه به متغیرهـاي زبـانی و اجتمـاعی اونـااون بـه بررسـی کامـل آن
پرداخ  .در واقع میان ساخ زبان و ساخ جامعـه ،رونـدها ،متغیرهـاي زبـانی و اجتمـاعی رابطـهاي
نزدیك و تنگاتنگ وجود دارد و مطالعه زبان جدا از باف اجتماعی آن ،نمیتواند توصیفی همـه جانبـه و
واقع ارایانه از آن به دس دهد .زبانشناسانی نظیر لبـاو معتقدنـد کـه زبـانشناسـی اجتمـاعی همـان
زبانشناسی اس به معنی واقعی کلمه و چنانچه مطالعات زبانی به درستی انجام ایرند ،دیگر نیازي بـه
افزودن صف اجتماعی به آن و به وجود آوردن یك رشته فرعی نیس  .با وجود ایـن ،در حـال حاضـر
زبانشناسی به مطالعه ساخ زبان در سطوس مختلف میپردازد ،بدون آنکه عوامل اجتماعی را در ایـن
بررسی دخال دهد .بررسی زبان در باف اجتماعی فرهنگی آن موضوع یکی از شاخههـاي ایـن علـم،
یعنی جامعهشناسی زبان یا زبانشناسی اجتماعی اس  .به عبارت دیگر ،زبانشناسی محـض بیشـتر بـه
بعد ساختاري می پردازد و ساختار زبان را توصیف میکند و جامعهشناسی زبـان بیشـتر بـه بعـد نقشـی
زبان توجه دارد (مدرسی.)59:5979 ،
دشواژه در هر زبان مربوط به کلمات و اصطالحاتی اس که بهدلیل داشتن بار معنایی منفـی
ذکر نمیشوند و بهکار بردن آنها باعث شرمساري و واکنش منفی از سوي جامعه میشود .بهطـور
کلی ذکر اعضاي تناسلی ،ذکر مدفوعات بدن و عمل دفـع و محـل آنهـا ،صـحب در خصـوص
مسائل جنسی ،ناسزاها و الفاظ رکیك را میتوان در زمره این دسته قـرار داد .دشـواژه در مفهـوم
عام به کلیه رفتارهاي اجتماعی ممنوع اطالق میشود .هر جامعهاي براي ارزش نهادن به برخـی
رفتارها با ضد ارزش تلقی کردن آنها معیارهایی دارد که ممکن اس با معیارهـاي جوامـع دیگـر
متفاوت باشـد .جامعـه مـا نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـ و اصـول اخالقـی حـاکم بـر آن
ممنوعی هایی را در رفتارهاي اجتماعی قائل میشود که نقض این ممنوعی ها به نـوعی تـابوي
اجتماعی به شمار میرود (معدنی .) 71:5996 ،یکی از نابهنجـاريهـاي اجتمـاعی دشـنام و فحـش
اس  .دشنام به معناي این اس که دیگري را با رفتارها و سخنان ناسزا و ناروا و زش مورد خطـاب
قرار دهند و مخاطب تح تأثیر آن ،واکنش انفعالی نشان دهـد .دشـنام در اصـطالس و کاربردهـاي
عمومی شامل عیبجویی و افتن عیب دیگران نیز میشود .بنابراین ،دشـنام و ناسـزااویی هراونـه
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سخن زشتی اس که موجب رنجش شخص شود و تح تأثیر آن منفعل اردد.
هس )5315 ( 5اشاره کرده اس که به نظر میرسد برخی دشواژههاي زبانی از موقعی هـاي دوزبانـه
ناشی میشوند .او مثالهایی از کاربردهاي یونانیهاي اوکالهاما ذکر میکند که نشان میدهد هرچه آنهـا
بیشتر انگلیسی را بهکار میبرند از بهکار ارفتن واژههاي یونانی مثل خاک ،اوش و چاق پرهیز میکننـد.
نادل )5314(2در مجموعه از آثاري که منتشر کرده توضیح داده اس که چرا نـو هـا در غـرب افریقـا را
باید در زمره محتاطترین مردم جهان قرار داد ،بدین دلیل که آنها از ظرافـ بـین افتـههـایی کـه بـراي
مؤدبانه صحب کردن مناسباند و آنهایی که براي این کار مناسب نیسـتند تمـایز قائـل مـیشـوند .آنهـا
بهمنظور پرهیز از اشاره مستقیم به موضوعاتی که به قسم هایی از بدن ،کارکردهاي بدنی ،رابطة جنسـی
و غیره مربوط هستند ،پیوسته به اطناب و خوشایند سازي متوسل میشوند.
آرالتو ،)226:5969(9دشواژه زبانی را پرهیز از کـاربرد واژههـاي معـین بـه دالیـل اونـااون
اجتماعی تعبیر میکند .به نظر وي ،این دالیـل مـیتوانـد مـذهبی ،خرافـی ،فـردي یـا نگرشـی
اجتماعی در مقابل اعمال جسمانی یا سایر مسائل باشـد .وارداف )296:5332( 4مسـائل جنسـی،
مر  ،دفع ،اعمال بدنی ،مسائل مذهبی و سیاس را بهمثابه موضوعات تابوشده ذکر میکند .وي
میاوید :دشواژههاي زبانی ااهی براي جلب توجه یا براي نشان دادن خشون یا شهوت یا براي
تمسخر قدرت یا طبق نظر فروید ااهی به شکلی از اغواي کالمی یعنـی تقبـیح صـحب کـردن
نقض میشوند .مجازات نقض دشواژهها ممکن اس شدید باشند ،زیرا ناسـزااویی و تـوهین بـه
مقدسات هنوز در بسیاري از قوانین جرم هستند ،اما به ندرت احتمـال دارد کـه بـه قیمـ جـان
انسان تمام شود در حالی که نقض تابوهاي غیر زبانی مانند تابوهاي زناي با محارم ممکن اسـ
در بعضی نقاط معین از جهان به قیم جان تمام شود .دشواژة زبانی را بر حسب نوع کاربردي آن
میتوان به دستههاي مختلفی تقسیم نمود :دشواژة فرهنگی ،دشواژة مذهبی ،دشواژة سیاسی.
الف) دشواژه فرهنگي :فرهنگ به تعبیر اسـترده آن ،عبـارت اسـ از نظـام مشـترکی از
باورها ،ارزشها ،رسمها و رفتارها و مصنوعاًتی که اعضاي یك جامعه در تطبیق با جهـانشـان و
در رابطه با یکدیگر بهکار می برند و از راه آموزش نسلی به نسلی دیگر انتقال مییابد .بـه عبـارت
1. House
2. S F. Nadel
3. A. Arlotto
4. R. Wardhaugh
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ب ) دشواژه مذهبي :دشواژههاي دینی ـ مذهبی همواره در تاریخ بشري جزء قدرتمندترین
دشواژهها محسوب شده و همواره شدیدترین مجازاتها را براي ناقضان و شرک کننداان خود به
دنبال داشتهاند .این امر با توجه به اهمی دشواژهها همواره اغلب بوده و هس  .شکستن و نقض
تقدسها همواره چه از سوي شخص و چه از سوي جامعه امري بخشـشناپـذیر دانسـته شـده و
بدین جه مجازات سنگین داشته اس (شریفی و دارچینیان .)591:5999 ،از جمله دشواژههـاي
زبانی و مذهبی میتوان به عدم ذکرخدا و ائمه در بعضی از مکانها نام برد .از نمونههاي زبـانی و
مذهبی میتوان به واژة «جن» اشاره کرد ،واژة «جن» نزد اکثر فارسـی زبانـان بـه علـ بـیم و
هراسی که از این پدیده فرهنگی ـ مذهبی در دل دارند ،یك دشـواژه تلقـی شـده اسـ و ایـن
مردمان سعی میکنند که به جاي آن ،به واژة «از ما بهتران» را بهکار ببرند.
ج) دشواژه زباني ـ سياسي :بیان برخی مسائل سیاسی که به نوعی تهدید کننده منافع
جامعه یا باعث بیثباتی جامعه شود ،همچنین نسب دادن برخی خصوصیات به شغلهاي کلیدي
جامعه را میتوان در زمره دشواژههاي سیاسی دانس .
جنسی نیز بر حسب تعریف ،به آن جنبه از تفاوتهاي زن و مرد مربوط میشود که به لحاظ
فرهنگی و اجتماعی شکل میایرد .از این نظر جنسی از «جنس» که بر تفاوتهـاي زیسـ شـناختی
مردان و زنان اطالق میشود ،تمییز داده میشود .جنسی با «همبستگیهاي فرهنگـی اسـتقرار یافتـه
پیرامون جنس» (اافمن .)215:5336 ،9ارتباط مییابد .بر این مبنا ،جنسی رمزي بنیادي اسـ کـه در
انطباق با کنش متقابل اجتماعی و ساختار اجتماعی ساخته میشود (اافمن )5336 :215،رمزي کـه مـا
را با هوی شخصی و اجتماعیمان آشنا میکند .زنان و مردان ازطریق رمزاـان جنسـی بـا یکـدیگر
رویارو میشوند و هوی هاي جنسی همدیگر را باز میشناسند (مدرسی )575:5979 ،میاوید :با آنکـه
1. W. F. Ogburn
2. M. F. Nimkoff
3. Goffman
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دیگر ،فرهنگ تقریباً صورتی از رفتار را که اکتسابی و غیر غریزي اس  ،در برمـیایـرد .درواقـع
آنچه جامعه میآفرینـد و بـه انسـان وا مـیاـذارد ،فرهنـگ نـام دارد (ا بـرن 5و نـیم کیـف،2
 .)599:5919در هر فرهنگی بسته به باورهـا و ارزشهـایش ،اداي بعضـی کلمـات و صـحب در
خصوص موضوعی خاص در انظار عمومی تحریم شده اس  .واژههاي مرتبط با روابط خصوصـی
زن و مرد مانند بوسیدن ،همبستر شدن و ...نمونهاي از این دس میباشد.
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عامل جنسی در اصل جنبه بیولوژیکی دارد ،اما چون زنان و مردان نقشهاي اجتماعی کامالً یکسـانی
بر عهده ندارند ،جنسی را نیز معموالً یك عامل اجتماعی به شمار آوردهاند .در میان عوامل غیر زبـانی
مانند طبقه اجتماعی ،سن ،تحصیالت ،سطح خانوادای ،نژاد ،مـذهب ،شـغل ،محـل تولـد و....جنسـی
نقش مهمی را در بروز اونااونیهاي زبانی دارد .در برخی از جوامع ،این تفاوتهـا در اکثـر حـوزههـاي
زبانی مانند نحوي ،واژاانی ،آوایی و کاربردي به چشم میخورد .اما در برخی دیگـر تفـاوتهـا چنـدان
آشکار نیس  ،فقط محدود به یکی از حوزههاي زبانی اس  .به اعتقاد بعضی از پژوهشـگران ،بیشـترین
تفاوت در برخی از زبانها در حوزه واژاان اس (باطنی.)99 :5961،
روشپژوهش

پـژوهش پـیشرو از نـوع تحلیـل محتـوي و پیکـره بنیـاد مـیباشـد .دادههـاي پــژوهش را
مکالمههاي موجود در سه فیلم سینمایی رسوایی ( ،)5935عصر یخبنـدان ( )5939و آب و آتـش
( ،)5963تشکیل میدهند که داراي درونمایه اجتماعی هستند و به مسائل و مشکالت اجتمـاعی
میپردازند .پیکره پژوهش متن دیالو هاي صورت ارفته بین  51نفر بازیگر این سه فیلم اسـ
که تمام شماري شدهاند .مدت زمان هریك از این فیلمها نود دقیقه بوده که پژوهشگر پس از دو
بار تماشا کردن و نوشتن مکالمات فیلمها به استخراج دادهها از میان مکالمات بازیگران پرداختـه
و سیس آنها را تجزیه و تحلیل کرده اس  .متغیرهاي زبانی این پژوهش دشواژههایی هستند کـه
در مکالمات بازیگران بهکار رفتهاند .تعداد بازیگران موجود در سه فیلم 51نفر بودهاند کـه از ایـن
تعداد  51نفر آنها را مردان و  1نفر آنها را زنان تشکیل میدهنـد .در ایـن پـژوهش جنسـی بـه
عنوان متغیر مستقل در نظر ارفته شده و میانگین سنی بازیگران  11-21سال اس و دادههـاي
حاصل از پژوهش با استفاده از نرمافزار اسپیاس تجزیه و تحلیل شده اس .
يافتههاي پژوهش

پس از اردآوري دادهها از میان مکالمات بازیگران سه فیلم رسوایی ،عصـر یخبنـدان و آب و
آتش ،دشواژهها براساس میزان استفاده زنان و مردان در جدولهاي  5و  2تفکیـك شـدهانـد .در
جدول شماره  9نوع و درصد کاربرد آنها طبقهبندي شده اسـ  .در ایـن پـژوهش دشـواژههـا بـه
حوزههاي حیوانات ،خانواده ،جنسی ،نارساییهاي روانی ،مذهب ،مر  ،مدفوعات بـدن ،حشـرات،
نارساییهاي فیزیکی و جسمی ،بیماريها ،حیوانات ـ خانواده و عمومی دستهبندي میشوند.

تحلیل بهکارایري دشواژه در فیلمهاي سینماي575  ...
دشواژه

زنان

حيوانات

االغ ،خر ،ااو ،دایناسور ،اوساله ،یابو و ...

خانواده

ناموس ،عمه ،ننهات و ناموس

جنسي

هیز ،چشم چرون

نارسايي رواني

دیوونه ،خل ،احمق و ...

مذهب

الکردار ،المصب ،و....

مرگ

ننه مرده ،خبر مرام ،چه مراته و ...

حيوانات ـ خانواده

پدر سگ

مدفوعات بدن

اه و کثاف

حشرات

سوسك ،مارمولك و ...

نارسايي هاي جسمي

کور و ...

بيماري

مرض

عمومي

بترکی ،بیچاره ،بیشعور و خفه

جدول شماره  ،5دشواژههایی را که زنان بهکار میبرند نشـان مـیدهـد .ایـن جـدول نشـان
میدهد ،زنان دشواژه هایی را که مربوط به حوزه واژاانی حیوانات ،مذهب ،مر و عمومی اسـ
را بیشتر از حوزههاي دیگري مثل حیوانات ـ خانواده و بیماري اس را بهکار بردهاند.
جدول شماره  .3کاربرد دشواژهها توسط مردان
دشواژه

مردان

حيوانات

سگ االغ ،اوساله ،خر و ...

خانواده

بیناموس ،ناموس و ...

جنسي

هیز ،هرز و ...

نارساييهاي رواني

مشنگ ،احمق ،حماق و ...

مذهب

لعن به شیطون ،حرومزاده ،برو به درک

مرگ

مادر مرده ،اورت ام کن ،جنازه ،چه مراته

حيوانات ـ خانواده

پدرسگ

مدفوعات بدن

اه ،کثاف

حشرات

جوجو

نارسايي هاي جسمي

کور

بيماري

-

عمومي

خفه ،زر زدن ،زهرمار ،امل و ...

جدول شماره  ،2دشواژههایی که مردان در فیلمهاي مورد نظر بهکار بردهاند را نشان میدهد.
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جدول شماره  :1کاربرد دشواژهها توسط زنان
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دادهها نشان دهنده آن اس که مردان دشواژههایی را که مربوط به حوزه واژاانی بیماريها اس
را بهکار نبردهاند و بیشترین دشواژههاي بهکار برده شده مربوط بـه حـوزه دشـواژههـاي عمـومی
اس .
جدول  .7حوزه واژگاني و ميزان کاربرد دشواژهها

انواع دشواژه

درصد

نمونه

حيوانات

56/3

خر ،اوساله ،سگ ،ااو و ...

خانواده

4/9

عمه ،ننه ،ناموس و ...

جنسي

4/9

هرز ،هیز ،فاسق و ...

نارسايي هاي رواني

51/6

مشنگ ،احمق ،ببو و ...

مذهب

6/5

به درک ،به شرفم قسم ،حرومزاده و ...

مرگ

9/9

مادر مرده ـ ننه مرده ـ اورت امکن...

حيوانات -خانواده

5/2

پدرسگ

مدفوعات

2/4

اه ،کثاف و ...

حشرات

4/6

سوسك ،کرم ،مارمولك و ...

2/4

کوري و چالق

بيماري ها

2/5

مرض

عمومي

94/1

مرتیکه ،زنیکه ،ام شو ...

نارسايي هاي فيزيکي و
جسمي

جدول شماره 9حوزه واژاانی و میزان کاربرد دشواژهها را نشان میدهد که بیشترین درصد دشواژهها به
حوزه واژاانی عمومی و کمترین کاربرد مربوط به دو حوزه حیوانـات ـ خـانواده ( )2/5و بیمـاريهـا ()2/5
مربوط میشود .میزان کاربرد در سایر حوزهها به ترتیب زیر میباشد :حیوانـات ( ،)56/3نارسـایی هـایروانی
( ،)51/6مر ( ،)9/9مذهب ( ،)6/5خانواده ( ،)4/9جنسی ( ،)4/9حشرات ( ،)4/6نارساییهـاي فیزیکـی و
جسمی ( ،)2/4مدفوعات بدن و محل دفع آنها ( ،)2/4بیماريها ( ،)5/2حیوانات ـ خانواده (.)5/2
در این تحقیق براي تجزیه و تحلیل دادههاي جمعآوري شده ،از روشهاي آمار توصیفی و اسـتنباطی
(با استفاده از بسته نرم افزاري اسپیاساس) استفاده شده اس  .متغیرهاي تحقیق بـه کمـك روشهـاي
آماري مورد آزمون قرار داده شده و با تجزیه و تحلیل آنها به سؤاالت تحقیق پاسخ داده شده اسـ  .بـراي
تجزیه و تحلیل دادههاي در سطح توصیفی ـ استنباطی از آزمون تی دو نمونه مستقل 5استفاده شده اس .
1.Independent-Samples T Test

تحلیل بهکارایري دشواژه در فیلمهاي سینماي579  ...

جدول  .1بررسي نرمال بودن توزيع دادهها
نام متغير
تعداد دشواژههايي که توسط
زنها بهکار برده شده است
تعداد دشواژههايي که توسط مردها بهکار
برده شده است

مقدار آماره کلموگروف
اسميرنوف
1/776
./745

p-value
1/677
1/911

همانطور که از جدول مشاهده میکنید براي بررسی تعداد دشواژههـایی کـه توسـط زنـان و
مردان بهکار برده شدهاند ،پی ولیو بیش از  1/11اس و میتوانیم آنها را داراي توزیـع نرمـال در
نظر بگیریم.
بهمنظور یافتن پاسخ مناسب براي این پرسش که آیا بین جنسی و میزان کاربرد دشـواژههـا
ارتباط معناداري وجود دارد؟ پارامترهاي مختلف مربوط به متغیر تعداد دشواژههایی که توسط زنان
و مردان به کار برده شده در جدول زیر نشان داده شده اس .
جدول  .5بررسي تعداد دشواژههاي بهکاربرده شده توسط زنان و مردان

متغير

واريانس

انحراف معيار

ميانگين

زنها

49/111

7/32921

23/1111

مردها

541/999

55/94724

29/9999

و در این آزمون فرض صفر= تفاوت معناداري بین دو اروه وجود ندارد ،فرض یك = تفـاوت
معناداري بین دو اروه وجود دارد و اار p-valueکمتر از  1/11شود ،فرض صفر رد میشـود و در
غیر اینصورت فرض یك رد میشود.
این آزمون به بررسی تفاوت میانگینهاي این دو متغیر میپردازد.

 سال هفدهم ،شمارة سیوپنجم ،پاییز 5931

براي آزمون فرضیات تحقیق از آزمون ذکر شده در باال استفاده شده اس  .ولی در ابتدا بـراي
بررسی نرمال بودن دادهها از آماره کلمواروف ـ اسیمرنوف( )k-sاستفاده میشود .زیـرا یکـی از
پیشنیازهاي آزمون تی دو نمونههاي مستقل نرمال بودن متغیرها اس .
جدول زیر به بررسی نرمال بودن توزیع دادهها میپردازد .الزمه تأییـد نرمـال بـودن دادههـا،
سطح معنیداري بیشتر از  1/11اس .
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آماره t

Df

p-value

1/651

4

./145

همانطور که جدول نشان میدهد مقدار  p-valueبیشتر از  1/11شـده اسـ پـس فـرض
صفرکه همان برابري میزان کاربرد دشواژه در میان دو اروه زنان و مردان اس رد نمـی شـود و
طبق این فرض صفر تفاوت معناداري میان دو اروه در کاربرد دشواژه وجود ندارد و هر دو به یك
میزان از دشواژهها در فیلمهاي مورد نظر استفاده کردهاند.
بحث و نتيجهگيري

جامعهشناسی زبان شاخهاي از علم زبانشناسی اس که به تأثیر عوامل اجتماعی بر نحـوه
استفاده از زبان میپردازد .زبان ،یکی از ابزارهاي تعامل انسانها با یکدیگر اس و اسـتفاده از آن
با توجه به باف و موقعی هاي اونااون متفاوت اس  .در این پـژوهش ،بـه بررسـی دشـواژه در
فیلمهاي سینمایی میپردازد .در هر جامعهاي رفتارهاي اجتمـاعی کـه بـا ارزشهـاي آن جامعـه
مغایرت داشته باشد ممنوع اس و دشواژهها هم یکـی از ایـن رفتارهـاي اجتمـاعی هسـتند کـه
بهکاربردن آنها در جامعه ممنوعی هایی به همراه دارد .با توجه به این مهم که فیلمها مـیتواننـد
تأثیرات زیادي بر رفتارهاي اجتماعی افراد یك جامعه داشته باشند و مخاطبـان فـیلمهـا رفتـار و
افتار بازیگران را بهمثابه هنجار پذیرفته و بهمنزله الگوي رفتاري قلمداد میکنند .بنابراین ،هـدف
از انجام این پژوهش بررسی نوع و میزان بهکارایري دشـواژه در فـیلمهـاي سـینمایی ایرانـی و
ارتباط بین جنسی بازیگران و میزان کاربرد این دشواژهها میباشد.
در راستاي پاسخگویی به سؤاالت تحقیق نتایه به دس آمده نشان داد که بیشترین میـزان
کاربرد دشواژهها به حوزه عمومی و کمترین میزان کاربرد آنها به حوزه حیوانات ـ خانواده مربـوط
میشود ،همچنین یافتهها حاکی از آن اس که میان جنسی و میزان کاربرد دشواژههـا ارتبـاط
معناداري وجود ندارد ،یا به عبارتی توزیع نرمالی میان میزان کاربرد دشواژهها بین زنان و مـردان
وجود دارد و هر دو اروه بهطور مساوي از دشواژهها در فیلمهاي سینمایی استفاده کردهاند .بـا در
نظر ارفتن نظریه لیکاف ( )5361که در آن شماري از ویژایهاي افتار زنانه مشخص شده اس
و یکی از مهمترین آنها اجتناب از کاربرد واژههاي تابو شده زبانی اس  .بنابراین ،انتظـار بـر ایـن
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بوده که زنان در جامعه در مقایسه با مردان به میزان کمتري از دشواژههـا اسـتفاده نماینـد ،زیـرا
کاربرد دشواژه نوعی خشون کالمی یا بیادبی کالمی اس که ناقض وجهه فرد اس  .بـه ایـن
دلیل که زنان در جامعه بیشتر تمایل به استفاده از اونه رسمی و مؤدبانه زبان و حفظ ادب دارند.
بنابراین ،انتظار این اس که شمار دشواژههاي بهکار رفته توسط زنان بسیار کمتر از مردان باشـد.
این در حالی اس که نتایه حاصل از این بررسی کامالً متفاوت بوده و حـاکی از کـاربرد یکسـان
دشواژه توسط زنان و مردان بوده اس  .شاید بتوان عل این پدیده را در کمتـر شـدن حساسـی
زنان بهاونه افتاري زنانه و همارایی افتمان زنانه و مردانه دانس .
چنین نتیجهاي همسو با نتایه حاصل از پژوهش انجام شده اربـاب ( ،)5935بـوده کـه در آن
نشان داده شده که میان میزان استفاده زنان و مردان از دشواژه تفاوتی وجـود نـدارد ،بلکـه تنهـا
تفاوت در نوع دشواژههاي بهکار رفته میباشد ،ولی همراستا بـا نتـایه سـایر تحقیقـات از جملـه
بروجنی ( )5993و ابهریان آزادي ( ) 5993نبـوده ،زیـرا در مـوارد مـذکور ارتبـاط معنـاداري بـین
جنسی و میزان کاربرد دشواژهها وجود داشته ،و زنان به میزان کمتري از دشواژه استفاده نمـوده
و محتاطانهتر عمل کردهاند.
با توجه به رسال خطیري که رسـانه هـاي جمعـی و سـینما در جامعـه بـر عهـده دارنـد و
همچنین تأثیراتی که فیلمها بر روي مخاطبان خود میاذارند ،استفاده از دشواژهها در فیلمها نـه
تنها نمیتواند مخاطبان را با فیلمها همراه کند ،بلکه تأثیرات منفی را هم به دنبال خواهد داشـ .
بررسی پیکره پژوهش نشان میدهد که اارچه تعـداد دشـواژههـا و مـوارد نامناسـب افتـاري در
مقایسه با کل واژهها پیکره بسیار اندک اس ؛ اما با توجه به نقش مهم سینما در ایجـاد فرهنـگ
مناسب اجتماعی و تأثیر آن در سبك زندای خانوادهها ،توجه به چنین مواردي کـه مسـلماً تـأثیر
بسیاري بر مخاطب این برنامهها ،بهویژه بیننـداان نونهـال و نوجـوان مـیاـذارد ،امـري خطیـر
محسوب میشود و بایستی سعی بر آن باشد که از کاربرد دشواژهها جلوایري شـده و آنهـا را بـا
واژهها و حسن تعابیر زبانی جایگزین نموده تا جامعه از اثرات مخرب آنکه شامل هنجـاراریزي،
خشون و بیادبی کالمی مصون نگه داشته شود.
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کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی .دانشگاه الزهرا(س).
ارباب ،سییده ( .)5935بررسی و طبقهبندي دشواژههاي رایه فارسی در تداول عامه .فصلنامه پژوهشهاي زبانشناسـي
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افروز بروجنی ،مهناز ( .)5993بررسي ساختار محتوايي و زباني واژگان تابو در برخي از داسـتانهـاي معاصـر
فارسي .پایاننامه کارشناسیارشد زبان و ادبیات فارسی .دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهرکرد.
مدرسی خیابانی ،شهرام ( .)5932بررسی میزان کاربرد دشواژهها در برنامههاي طنز .فصلنامه علوم اجتمـاعي مطالعـات
سبک زندگي ،شماره .67-16 :4
مدرسی ،یحیی ( .)5935در آمدي بر جامعهشناسي زبـان (چـا سـوم) .تهـران :پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات
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مظلومان ،رضا ( .)5915سینما و اثرش بر رفتارهاي ضد اجتماعی .فصلنامه دانشکده علوم و حقـوق سياسـي ،شـماره
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