
 شناسی اجتماعی فصلنامۀ زبان

 (26-11)صفحات  0131زمستان  -شمارۀ اول سال اول ـ
Journal of Sociolinguistics 
Payame Noor University 

 

 

 ها در گویش آران و بیدگل شناختی زبان بر کاربرد دشواژه ثیر متغیرهای جامعهأت

 2ابوالفضل خوشبخت آرانی ،11یبمهناز طالبی دستنا

 شناسی، دانشگاه الزهرا . دانشجوی دکتری زبان0
 شناسی، دانشگاه خوارزمی . دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه0

 05/28/7635: پذیرش  70/25/7635دریافت: 

 

The Effect of Sociolinguistic Variables on Using Linguistic Taboos in Ārān and Bidgol Dialect 
Mahnaz Talebi Dastnabi*

1
, Abolfazl Khoshbakht Arani

2 

1. PhD Student of Linguistics, Alzahra University 

2. MA Student of Sociology, Khwarizmi University 
Received: 2016/08/02 Accepted: 2016/11/15 

 

                                                                                                                                                                                                 
1

  corresponding Author: Mahnaz Talebi Dastnabi*                  مهناز طالبی دستنابی :مسئول ۀویسندن 

  Email: mahnaz.talebi@hotmail.com 

 چکیده

 تشکیل را منطقه هر مردم زبان از بخشی زبانی تابوهای یا هادشواژه

 تأثیر تحت منطقه هر گویشوران میان در آنها کاربرد و دهندمی

 بندیطبقه و بررسی حاضر، پژوهش هدف. است شناختیجامعه عوامل

 تفاوت سنجش و بیدگل و آران گویش در زبانی هایدشواژه انواع

 محیط در جنس و سن اجتماعی متغیرهای حسب بر آنها کاربرد

 نفر 021 پژوهش نمونۀ حجم. است بوده مختلط حیطم و جنسیتیتک

 آران مردم شهرستان پژوهش، آماری جامعۀ. است زن( 31 و مرد 31)

 و تأهل وضعیت سن، جنسیت،. است اصفهان استان بیدگل و

 از هریک تأثیر که هستند پژوهش این مستقل متغیرهای تحصیالت،

 جداگانه طوره ب گویش دو هر در هادشواژه کاربرد میزان بر آنها

 از بیشتر مردان که دهدپژوهش نشان می نتایج. است شده محاسبه

. کنندمی استفاده هادشواژه از افراد متأهل از بیشتر افراد مجرد و زنان،

 یابد.می کاهش هادشواژه از استفاده میزان سن، افزایش با همچنین،

 

 و آران جنسیت، گویش زبان، شناسیجامعه دشواژه،: هاکلیدواژه

 .بیدگل

Abstract 

Taboos make a part of people’s language in 

different regions and they are used under the 

effect of sociological factors. The aim of the 

present study is to examine and classify 

different types of linguistic taboos in Ārān and 

Bidgol dialect and to evaluate the difference 

of their usages regarding social variables of 

age and gender in single- and mixed-gender 

environments. The population of the study 

includes men and women living in Ārān and 

Bidgol and the sample consists of 180 people 

(90 men  and 90 women). Gender, age, 

marriage status, and education make the 

independent variables whose effect on the 

usage of the taboos is calculated separately in 

each environment. The results indicate that 

men use taboos more frequently than women, 

and similarly, single people use them more 

frequently than the married ones. Besides, the 

number of taboos decreases along with the 

increase of their age. 
 

Key Words: Linguistic Taboo, Sociology of 

Language, Gender, Ārān and Bidgol Dialect. 
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 مقدمه
تأثیر عوامل زمان تحت    زبان بخشی از فرهنگ هر جامعه است که در گذر

شود. این  می مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره دچار دگرگونی 
های  ها یا به وجود آمدن واژه گاه باعث از بین رفتن برخی واژه دگرگونی 

(، 0111) 0( و هندرسون0111) 0شود. طبق نظر جِی جدید در زبان می

 آنهاخی از ها به ذات خنثی هستند ولی در طول سالیان، بر اگرچه واژه
های اجتماعی  گیرند. به نظر سمائی، افراد در گروه ماهیت منفی به خود می
کند  را مجاز می آنهااند تا جایی که این هنجارها  تابع هنجارهای گروهی

(. بین 1: 0120زبان جامعۀ مربوط به گروه خود را تغییر دهند )سمائی: 
بسیار نزدیک برقرار است تا ی  ا ها، زبان و فرهنگ و تمدن جامعه رابطه واژه

. به  اند ن زبان دهندۀ فرهنگ گویندگان آ ها نمایش آنجا که باید گفت واژه
برند  زبان را به کار می  اند که آن ها آیینۀ فرهنگ مردمی بیان دیگر، واژه

از  آنهاها در هر زبانی وجود دارند ولی کاربرد  (. دشواژه02: 0121)باطنی: 
یست. کاربرد دشواژه تحت تأثیر بافت اجتماعی نیز نظر اخالقی مطلوب ن

: 0131عی، مدرسی )متفاوت است. در توصیف مطالعۀ زبان در بافت اجتما
گیری از  که با بهره» شناسی زبان های جامعه در بررسی ( نوشته است11

بار  گیرد، برای نخستین شناسی صورت می شناسی و زبان های جامعه روش
نی و اجتماعی به شیوۀ علمی و منظم نشان داده همبستگی متغیرهای زبا

وگوهای روزمرۀ افراد در هر جامعه مباحث گوناگونی را در  گفت«. شود می
های مختلف  ، افراد از دشواژهآنهاگیرد که ممکن است در هریک از  بر می

از دشواژه بین افراد به   به میزان متفاوت استفاده نمایند. میزان و نوع استفاده
مختلف اجتماعی نظیر سن، جنس، تحصیالت و منطقۀ سکونت  عوامل

اند که مطالعۀ زبانی تابو  ( بر آن013: 0331) 1بستگی دارد. بولتون و هاتون
ها  در مرکز درک کامل اعتقادات و رفتار زبانی قرار دارد؛ یعنی، دشواژه

 اند. و شایستۀ مطالعه و بررسی  بخشی از گفتارهای روزمره
نعی که در مفهوم تابو وجود دارد ناظر بر این عقیده به طور کلی، م

خود،  اعتنایی به تابویی با مفهوم مقدس، خودبه است که نقض عهد یا بی
آورد )مانند مرگ خویشاوندان،  دردسرهایی برای فرد متخلف در پی می
امور دیگر(. از چنین   گیری، و بیماری یا موفق نشدن در شکار و ماهی

طور متداول در زندگی روزمره به عنوان حادثه یا بدشانسی  هایی به بداقبالی
  شود، اما برای کسانی که به تابو اعتقاد دارند، آن حوادث مجازات یاد می

ها  (. به کار بردن فراوان دشواژه0334، 4شکستن تابوها هستند )بریتانیکا

توسط افراد یک جامعه ممکن است تصویری ناخوشایند در نظر افراد دیگر 
داوری دربارۀ مردم آن  گیری زمینۀ پیش وجود آورد یا باعث شکل  وامع بهج

ها کاهش ادب و نزاکت اجتماعی را نیز به  کارگیری دشواژه شود. به جامعه 

                                                           
1. Jay 
2. Hendesson 

3. Bolton & C. Hutton 

4. Britannica 

ها و احزاب مختلف اثری  همراه دارد. همچنین، بر مناسبات افراد و گروه
نوشتۀ شود. به  می  شگرف دارد و گاه باعث مخدوش شدن این مناسبات

ها و اصطالحاتی با صورت یا مفهوم ناخوشایند،  مدرسی، در هر زبان واژه
وجود دارند و به همین سبب، اعضای جامعۀ زبانی   نامطلوب یا غیر مؤدبانه

کنند. این قبیل الفاظ محرّمات یا  اجتناب می آنهااز کاربرد صریح و مستقیم 
( در این 011: 0131، شوند )مدرسی تابوهای زبانی یا دشواژه نامیده می

بر حسب  آنهاها، تفاوت استفادۀ افراد از  بندی دشواژه پژوهش، ضمن طبقه
های مردانه، زنانه و مختلط  جنسیت، تحصیالت و وضعیت تأهل در محیط

 .  بررسی شده است
 

 ینظری مبان
(، 41: 0160است. به نوشتۀ فروید ) 1تابو اصطالحی متعلق به قوم پولینزی

به معنای معمولی و در  6ینزی، واژۀ متضاد با تابو واژۀ نوآدر زبان پول
دسترس همه است. بنابراین، تابو به معنای غیر قابل وصول و محدود و 

اغلب به همان معنای « وحشت مقدس»ممنوع است. اصطالح معروف 
های پولینزیایی، این واژه به معنای ممنوع بودن و قدغن  تابوست. در زبان
رفته است. هر قانون  ای هر نوع ممنوعیت به کار میبودن بوده و بر

اخالقی، هر دستور یک رئیس یا فرد باالدست، هر حکمی برای ممانعت از 
شده و با این واژه بیان  ترها، مشمول تابو می ها در امور بزرگ بچه  دخالت

از اعمال و   ای گسترده تابو مجموعه(. 0: 0116اند )آالن و بوریج،  شده می
شود که انجام دادن، بیان یا حتی اشاره به آن از  ها را شامل می و واژه رفتار

مالحظگی  لحاظ مذهبی، اجتماعی و فرهنگی نوعی نسنجیدگی یا بی
شود. بنابراین، عمل تابو نباید انجام شود و واژۀ  همراه با ولنگاری تلقی می

 (.460: 0332، 1تابو نباید به زبان آورده شود )هاگز

پیشنهاد شده است. « دشواژه»برای تابوی زبانی واژۀ معادل در فارسی، 
به معنای بد و معرف مفهوم بدِ نهفته در دشواژه است )شکیبا، « دش»

گیری زبان و تحت تأثیر  قدمت طوالنی دارند، چون با شکل  تابوها. (0126
اند که گاه  گرفته های جدید شکل می اوضاع مختلف در گذر زمان واژه

 2اند. اندرسون درآمده یست به دنبال داشته و به شکل تابو مفهومی ناشا

ترین مجموعۀ قوانین غیر مدون بشری دانسته و گفته  ( تابو را قدیم0321)
و پیشین   است بسیاری بر این نظرند که تاریخ تابو برابر با انواع قدیم

مذاهب است. به نظر وی، تابو در آغاز نه پاک بود نه ناپاک و فقط چیزی 
این ترتیب، او بر مطلبی  بایست از آن دوری کرد. به  هریمنی بود که میا

مهم انگشت گذاشته و آن این است که در آغاز، میان دو قلمرو پاکی و 
رفته جای خود را  ناپاکی خویشی و حتی اختالط وجود داشته و سپس، رفته
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دبلیو کوت  بریتانیکا، به قلم نورت المعارفةریدابه جدایی داده است. در 

شناس انگلیسی، تابوی زبانی به شیوۀ روانکاوانه این گونه  ، مردم0توماس
است از:   توصیف شده است: تابو، به معنای دقیق و صحیح کلمه، عبارت

الف( مقدس )یا ناپاک( بودن اشخاص و اشیا؛ ب( نوعی ممنوعیت ناشی از 
این این وضع؛ ج( نتایج تقدس )یا ناپاکی( که در صورت سرپیچی از 

ها با زبان  (. مرز بین دشواژه46: 0160گردد )فروید:  ممنوعیت ظاهر می
دادنی نیست و این دو مقوله در بسیاری  مخفی به طور دقیق تشخیص

ای گفتگو با مفهومی  شوند. زبان مخفی گونه موارد با هم اشتباه گرفته می
آن نهفته است که عموم افراد از درک آن عاجزند و کاربرانی خاص از 

رود.  و اغلب، برای بیان منظوری همراه با کنایه به کار می کنند  استفاده می
های اجتماعی  ( بر آن است که زبان مخفی یکی از گونه0120سمائی )

گونۀ زبان مربوط به سارقان و راهزنان   زبان است. نخستین مدارک این
تند که بیشتر، هایی هس ها نیز لغت بوده و از زندان رواج یافته است. دشواژه
کنند ولی  خوبی درک می را به آنهامعنایی تقریباً واضح دارند و افراد مفهوم 

ها  این مشروط بر آن است که کاربران دارای زبان واحد باشند. دشواژه
در هر زبانی  آنهاشوند و کاربرد  ادبی محسوب می نوعی توهین و بی

هایی است با مفاهیم  هناخوشایند است؛ ولی زبان مخفی شامل لغت یا گزار
ادبی و توهین هم به همراه نداشته باشد. به  شده که شاید بی خاص پنهان

نظر سمائی، این گونۀ زبان احتماالً همیشه در کنار زبان معیار بسیاری از 
کردن اسرار و پوشاندن افکار وجود داشته است )سمائی:  جوامع، برای مخفی

( زبانی یا دشواژه؛ 0اند:  دسته تقسیم شده(. در این مقاله تابوها به سه 0120
 ( حرکات بدنی.1( رفتاری؛ 0
 

 دشواژه 

هایی که کاربردشان در هر زبانی، از  ها یا عبارت اند از واژه ها عبارت دشواژه
شأن   کارگیری آن باعث کسر و به  شود نظر اخالقی، نامطلوب تلقی می

ء زبان شفاهی هر جامعه ادبی است. تابوهای زبانی جز شود و نشانۀ بی می
ها بیان  ( مواردی از کاربرد عملی دشواژه0321) 0. سوان شوند محسوب می

اند از: ابراز رنجش، اظهار تعجب، پرسش به همراه  کرده است که عبارت
تعجب، توهین، درخواست توأم با توهین برای بیرون راندن فرد، بیان 

پرخاشگرانه و بیان صفات و  های عالقگی، امتناع همراه با خشونت، واژه بی

(، به افرادی اشاره کرده است که برای 0330) 1آمیز. وارداف قیدهای توهین

نشان دادن آزادی خود از قید و بندهای جامعه یا برای اثبات غیر منطقی و 
اند که قوانین حاکم  ناموجه بودن تابو، در حرکت به سوی آزادی بیان، آماده

ند. او مسائل جنسی، مرگ، دفع، اعمال بدنی، بر کاربرد تابو را نقض کن
مسائل مذهبی و سیاست را به عنوان موضوعات تابوشده ذکر کرده است. 
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ها گاه برای جلب توجه یا برای نشان  وارداف بر این نظر است که دشواژه
دادن خشونت یا شهوت یا برای تمسخر قدرت حاکم یا، طبق نظر فروید، 

شوند.  نقض می« قبیح صحبت کردن»ی یعنی گاه با شکلی از اغوای کالم
ها ممکن است شدید باشد، زیرا ناسزاگویی و توهین به  مجازات نقض تابو

ندرت احتمال دارد  مقدسات هنوز در بسیاری از جوامع جرم است، اما به
مجازات مرگ داشته باشد. در حالی که، نقض تابوهای غیر زبانی مانند 

عضی نقاط جهان به قیمت جان تمام شود زنای با محارم ممکن است در ب
(. از بین تابوها، تابوی زبانی بیشترین فراوانی را دارد. 011: 0330)وارداف، 
اند. به نظر  ها در بیشتر موارد با ناسزا در ارتباط (، دشواژه0330) جیبه نوشتۀ 

کنند چون با  تر توجه مخاطب را جلب می ها بیشتر و سریع رسد دشواژه می
شوند و بیشتر برای افراد دارای زبان و فرهنگ واحد مفهوم  یان میزبان ب

 واضح و مشخص دارند.
 

 تابوی رفتاری
تابوهای رفتاری ممکن است در اعمال روزمره اتفاق بیفتند. در واقع، رفتاری 

کند و ممکن است مجازات در پی داشته باشد، مثل زنا  که جامعه نفی می
شود. تابوهای رفتاری در عمل معنای  کردن، تابوی رفتاری محسوب می

آورند؛ یعنی، باید به شکل عملی اتفاق بیفتند تا معنای  خود را به دست می
دانسته است  ( تابو را محدودیتی برای رفتارهایی 0333) 4تابو پیدا کنند. پول

گذارند. به نوشتۀ اندرسون، در یک جامعه،  که بر زندگی مردم اثر منفی می
ی رفتاری )مثل ممانعت از روابط جنسی فامیلی( و تابوی هر دو نوع تابو

زبانی )مثل نامطلوبی استفاده از الفاظ رکیک( وجود دارد. تابوهای رفتاری 
شده برای  های حقیقی استفاده تدریج، واژه شوند. به در زبان ما منعکس می

فاظ ها به ال شوند. این دشواژه وگو دربارۀ موضوع تابو به دشواژه بدل می گفت
وجود   هایی که برای پرهیز از بیان این الفاظ به کنند و واژه رکیک تغییر می

(. نکتۀ مهم این 06: 0321شوند )آندرسون،  آیند، به حسن تعبیر بدل می می
اند؛ یعنی، انجام دادن یک کار ممکن است فقط  وابسته است که تابوها مکان

همه جا )شریفی و  های خاص تابو باشد و نه در در یک مکان یا مکان
 (.0122دارچینیان، 

شود.  از تابوهای رفتاری گاه با نام تابوی غیر کالمی هم یاد می
میزان استفاده از تابوهای رفتاری بر حسب دایرۀ لغات و همچنین 

(، 0322) 1موقعیتی که فرد در آن قرار دارد متفاوت است. به نوشتۀ پیز
فرد بر زبان گفتار و میزان  اند که بین تسلط یک ها نشان داده پژوهش

برای انتقال همبستگی بسیار وجود دارد؛ به این   استفاده از زبان اشاره
معنی که موقعیت اجتماعی و قدرت شخص مستقیماً با تعداد حرکات 
بدنی و اشارات وی مرتبط است. فردی با جایگاهی واال در اجتماع از 

که فردی با تحصیالت کند، در حالی  زبان گفتاری بیشتر استفاده می

                                                           
4. Pool 

5. Pease  
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 کند. تکیه می  کمتر، بیشتر بر زبان اشاره
 

 تابوی بدنی 
را در یک دستۀ جداگانه  آنهاتابوهای بدنی )استفاده از حرکات بدن(، که 

اند. به نوشتۀ ساروخانی،  جزئی از تابوهای رفتاریایم، در واقع   بررسی کرده
گیرد؛ مثال،  رت میارتباط حرکتی نه از طریق سخن، بلکه با حرکات صو

سازد. هر حرکت  موجبات پیدایی ارتباط حرکتی را فراهم می 0زبان بدن
سازد که در جوامع مختلف  چهره، سر یا دست معنایی را به ذهن متبادر می

تنها در بین ملل مختلف  متمایز است. اعمالی چون گریه، فریاد و خنده، نه
مکاتب فکری گوناگون نیز نماد  ها و معنای متمایز دارند، بلکه در بین نحله
 (.42: 0130دنیای خاص روانی افرادند )ساروخانی: 

 کنندۀ بیان حرکات دست هریک از ما ( بر آن است که0131نیا ) امیری
برای  آنهاای است و مانند اشاره به یک بند در قرارداد است. برخی از  نکته

بردن دست به نشانۀ  مانند باال شوند، میکنترل گفتار شخص دیگر استفاده 
آمیز  توقف و برخی دیگر جایگزینی برای گفتارند، مانند حرکت توهین

انگشت دست توسط یک راننده که با این روش، خشم و عصبانیت خود را 
. گاه افراد از اعضای بدن برای رساندن منظور دهد دیگر نشان می ۀبه رانند

اند و ممکن است در  ردادیکنند، البته بیشتر این حاالت قرا خود استفاده می
 هر فرهنگ و کشور معنایی متفاوت به خود بگیرند. 

های  (، همان گونه که زبان کالمی در فرهنگ0322به نوشتۀ پیز )
است، زبان غیر کالمی نیز ممکن است چنین باشد. در  مختلف، متفاوت 

حالی که یک حالت یا حرکت در یک فرهنگ خاص متداول و دارای 
معنی باشد یا  است، احتمال دارد در فرهنگ دیگر بی تفسیری روشن

معنای کامالً متضاد داشته باشد؛ مثال، تفسیرها وکاربردهای سه حالت 
را در  V متداول انگشت یعنی حلق، بلندکردن انگشت شست و عالمت

این عالمت در بریتانیا، استرالیا و زالندنو متداول است و  .نظر بگیرید
 شود. وینستون چرچیل، در جنگ جهانی دوم، یتعبیر م  up yoursبه
V را به معنای Victory  پیروزی( رایج ساخت، اما او این عالمت را(

برد که کف دست به سمت بیرون بود؛ اگر کف  در حالی به کار می
همچنین، در .  آمیز دارد دست به سمت خود شخص باشد، معنایی توهین

دن انگشت شست سه معنی دارد؛ بریتانیا، استرالیا و زالندنو بلند کر
ایستند و قصد دارند  ها می معموالً این عالمت را افرادی که سر جاده

دادن مسیر خود به کار  های عبوری شوند، برای نشان سوار اتومبیل
طور قائم رو به باال باشد، نشانۀ توهین است و  برند. وقتی شست به می

همچنین، در برخی است.   sit on this یا  up yours به معنای
کشورها مثل یونان، این عالمت به معنای پیشنهاد برقراری رابطۀ 

 جنسی است.

                                                           
1. body language 

 ها بندی دشواژه تقسیم

اختصار آورده شده است. این  ها در چند شکل به بندی دشواژه تقسیم
 ( اقتباس شده است:0130بندی از مقالۀ ارباب ) تقسیم

 
 ها بندی کلی دشواژه تقسیم .7 جدول

 نمونه دشواژه

 مریض، سرطان، کر و کور بیماری

 ناموس، خل، گشاد بی جنسی

 ننه زنازاده، عمه جنسی خانوادگی

 احمق، قوقو، فضول، مشنگ حاالت روانی

 خر، گوساله حیوانات

 پدرسگ، مادرسگ خانواده -حیوانات

 پدرمادر، پدرسوخته بی خانواده

 شلغم، بادمجون، زردک خوراک

 شور، الل بمیر جنازه، مرده مرگ

 چیز همه مرتیکه، نکبت، بی عمومی

 
بندی دشواژۀ حاالت روانی، قوقو در این جامعۀ آماری به  در تقسیم

شود. این واژه نام یک پرنده است و در مناطق  لوح و ابله گفته می افراد ساده
 شود. ذکر می« یاکریم»دیگر، به صورت 

 
 ژهبندی جدید برای انواع دشوا تقسیم .0 جدول

 نمونه دشواژه

 آوردن زبان انگشت دست، بیرون حرکت بدن

 ترک ، لر قومیتی

 افتاده اُمل، عقب الگوی رفتاری

 ای دزد، خل، فتنه القاب محلی

 وپا دست برسر، بی خاک تحقیرآمیز

 سوخته درازگوش، سیاه حاالت صورت

 

(، سعی شده است ضمن تکمیل 0 جدولبندی ) در این تقسیم
اختصار  های مختص جامعۀ آماری دلخواه را نیز به ی قبل، دشواژهبند تقسیم

بندی تابوها گفته شد، حرکات بدن نیز  شرح دهیم. همان طور که در تقسیم
توانند تابو محسوب شوند، مشروط بر اینکه معنا و مفهومی ناخوشایند به  می

ز اقوام ، به یکی اشان همراه داشته باشند. گاه افراد بر اساس رفتار مقطعی
های مختلف  حی(. اهالی محلهلو  اند )کنایه از ساده ترک و لر منسوب شده

در خصوص یکدیگر باورهای خاص دارند و   جامعۀ آماریِ این پژوهش
ای  به فتنه« الف»شناسند؛ مثالً، اهالی محلۀ  ها را با القاب خاص می محله

شواژۀ حالت به دزدی و غیره. در د« ب»بودن شهرت دارند، اهالی محلۀ 
صورت، یکی از اعضای صورت فرد به اعضای صورت یک حیوان تشبیه یا 

 آمیز نامیده شده است. با یک لقب توهین
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 یمذهبی ها دشواژه .6 جدول

 نمونه دشواژه

 لقمه به درک ، حروم عمومی

 عُمَری ، یزید، شمر اشخاص

 یهودی، وهابی، سنّی نژادی )ادیان(

 تیخدا لعنتت کنه، لعن لعنت

 
های مذهبی خاص جامعۀ  طبق مباحثی که قبالً مطرح شد، به سبب ویژگی

بندی مختص خود در  های مذهبی را با تقسیم آماریِ این پژوهش دشواژه
شود،  های عمومی که همه جا دیده می ایم. در دشواژه نشان داده 1 جدول

رف شود ط دهند؛ مثالً، گفته می گاهی افراد را به اسم اشخاص نسبت می
مثل یزید است. همچنین، از ادیان دیگر هم با عنوان ناشایست و ناپسند یاد 

ایم که ترکیبات دارای واژۀ خدا هم به  شود. در موارد اندک، شاهد بوده می
 . اند آمده شکل دشواژه در

 

 روش پژوهش
های عمومی، که  های این پژوهش، ابتدا، دشواژه آوری داده برای جمع

مره کاربرد بیشتر دارند، گردآوری شدند. بخشی از وگوهای روز در گفت
( گرفته شدند 0130نامه از مقالۀ ارباب ) های ذکرشده در پرسش دشواژه

های مورد استفادۀ  بندی جدیدند که دشواژه جزء تقسیم آنهاو بخشی از 
خاص جامعۀ آماری در آن بیان شده است. همچنین، با توجه به 

بندی جدیدی از  شده، تقسیم  های مذهبی جامعۀ بررسی ویژگی
 11های مذهبی در جدولی جداگانه صورت گرفته و در کل،  دشواژه

گانه انتخاب شد که در بین جامعۀ آماری  بندی بیست دشواژه از تقسیم
نامه  های ذکرشده در پرسش پژوهش کاربرد بیشتری داشت. دشواژه

نامه تهیه و  اند و معنای عوامانه نیز دارند. بر این اساس، پرسش کلی
تنظیم شد و از پاسخگویان خواسته شد تا میزان استفادۀ خود از 

جنسیتی و مختلط بیان کنند. پس از توزیع  ها را در دو بافت تک دشواژه
افزار آماری  های حاصل با استفاده از نرم ها، داده نامه آوری پرسش و جمع

SPSS .تجزیه و تحلیل شدند 
 

 نمونۀ آماری

گیری تصادفی استفاده شده است.  از روش نمونه در این پژوهش،
نفر و تقریباً نیمی از آنان زن و نیم  021نمونۀ آماری در این تحقیق 

. جامعۀ آماری ما شهرستان آران و بیدگل در شمال  دیگر مرد بودند
استان اصفهان و در حوالی شهرستان کاشان است با جمعیتی بالغ بر 

 نفر. 31111

 

 یمتغیرهای اجتماع
اند از: جنسیت، سن،  متغیرهای مستقل و اصلی در این پژوهش عبارت

گویان خواسته شده است تا میزان  وضعیت تأهل و تحصیالت. از پاسخ
جنسیتی )زنانه یا مردانه( و  های تک ها را در محیط استفاده از دشواژه

ها،  محیط مختلط به صورت مجزا بیان کنند. بعد از جدول انواع دشواژه
هایی را به تصورات جمعیت نمونه دربارۀ مناطق مختلف  جدول

ایم.  اند، اختصاص داده شهرشان و شهرهای دیگر، که به تابو بدل شده
ها در حاالت مختلف روانی  های دیگر، میزان استفاده از تابو در جدول

)ناراحتی، عصبانیت، شوخی، حالت عادی( سنجیده شده است و در آخر، 
پنج گویه بیان شده است تا تأثیر آن بر میزان  مفهوم مذهب در قالب

 استفاده از تابوها سنجیده شود.

در این تحقیق، دو جنس زن و مرد در معنای کلی آن در نظر  جنسیت:

 بوده است.

گویان خواسته شده تا سن خود را به  در قالب پرسش باز، از پاسخ سن:

 صورت دقیق بیان کنند.

ن خصوص به دو دستۀ متأهل و مجرد گویان در ای پاسخ وضعیت تأهل:

 تقسیم شده اند.

در این پژوهش، سطح تحصیالت در هفت مقوله از ابتدایی  تحصیالت:

 تا دکتری بررسی شده است.

 
 ها توصیف و تحلیل داده .4

ها بر اساس  نامه، میزان کاربرد دشواژه های پرسش آوری داده پس از جمع
ها  گیری شد. کاربرد دشواژه دازههای ذکرشده در بخش نظری ان بندی طبقه

جنسیتی )مردانه یا زنانه( و محیط  های تک بر حسب جنس در محیط
نامه، جنسیت به  مختلط سنجیده شده است. در توصیف متغیرهای پرسش

% پاسخگویان 11.  مرد بوده است 31زن و  31عنوان متغیر مستقل، شامل 
، وضعیت تأهل 4در شکل  اند. % آنان را زنان تشکیل داده11را مردان و 

 گویان تشریح شده است. پاسخ
 

 انیگو پاسخ تأهل تیوضع فیتوص. 4 جدول

 درصد تعداد وضعیت تأهل

 4100 10 مجرد

 1302 011 متأهل

 011 013 مجموع

 
نفر یعنی  10گو،  پاسخ 021همان گونه که مشهود است از مجموع 

% 1302ر، که نف 011، مجردند. همچنین،  % از جمعیت نمونه4100
اند. در نتیجه، بیشتر  شوند، متأهل جمعیت نمونه را شامل می

اند. گفتنی است در خصوص این پرسش یک مورد  گویان متأهل پاسخ
 پاسخ وجود داشته است. بی
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 انیگو پاسخی لیتحص مدرک فیتوص. 7 شکل
 

%( تحصیالت 0103گویان ) نفر از پاسخ 01دهد که  نشان می 0شکل 
 01(، 1%( دیپلم )0404نفر ) 44(، 0%( راهنمایی )01نفر ) 02(، 0ابتدایی )

%( فوق 600نفر ) 00(، 1%( لیسانس )11نفر ) 61(، 4دیپلم ) %( فوق304نفر )
 اند. در نتیجه، بیشتر اعضای  ( داشته1%( دکتری )000نفر ) 0(، و 6لیسانس )

 

ری مدرک دکت آنهاو کمترین   %(11جامعۀ آماری ما مدرک لیسانس )
، ردیف افقی مدارک و ردیف عمودی فراوانی 1اند. در شکل  %( داشته000)

 دهد. را نشان می
 

 گویان توصیف وضعیت سنی پاسخ .5 جدول

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل 

 1022 02014 16 01 سن

 
سال  16سال تا  01سن اعضای جمعیت نمونۀ پژوهش از 

سال بوده  02014گویان  ین سن پاسخدهد که میانگ نشان می 6است. شکل 
 اند.  گویان جوان بوده است؛ یعنی، بیشتر پاسخ

برای توصیف متغیر وابستۀ پژوهش، ابتدا میزان استفاده از ابعاد 
اند، در جدولی بر  هایی آورده شده بندی مختلف تابوها را، که در قالب تقسیم

 .(6 جدول) ایم حسب درصد بیان کرده

 

 جنسیتی ستفاده از انواع تابو در بین زنان و مردان در محیط تکدرصد ا .3جدول 

 مرد زن
 تابوها

 اصالً کم متوسط زیاد میانگین اصالً کم متوسط زیاد میانگین

 ها بیماری 4102/1 1404/1 0101/1 404/1 0014 1404/1 0106/1 0000/1 102/1 0011

 مرگ و میر 41/1 1000/1 0203/1 203/1 0036 1203/1 1404/1 0000/1 404/1 0030

 خوراک 6601/1 0000/1 01/1 000/1 0041 2000/1 0106/1 000/1 000/1 0001

 عمومی 1201/1 0601/1 0106/1 01/1 0011 1106/1 0106/1 601/1 000/1 0011

 خانواده 1601/1 0601/1 0102/1 203/1 0012 21/1 0101/1 106/1 000/1 0001

 خانواده -حیوانات 6106/1 0000/1 601/1 601/1 0014 2101/1 0106/1 000/1 1 0001

 حیوانات 4000/1 1203/1 0000/1 102/1 0026 6101/1 1000/1 404/1 000/1 0041

 حالت روانی 1000/1 1000/1 0404/1 101/1 0011 6000/1 0404/1 0101/1 1 0010

 قومیتی 1000/1 1000/1 601/1 0000/1 0011 1101/1 1000/1 203/1 601/1 0062

 جنسی 1203/1 0404/1 0000/1 106/1 0061 2203/1 601/1 404/1 1 0001

 خانوادگی -جنسی 2303/1 3/1 000/1 1 0000 3201/1 000/1 1 000/1 0014

 حالت صورت 2104/1 0100/1 000/1 000/1 0000 2203/1 01/1 1 000/1 0001

 حالت رفتاری 1003/1 0300/1 401/1 401/1 0040 1404/1 1000/1 601/1 102/1 0061

 تحقیرآمیز 1600/1 0102/1 0000/1 601/1 0062 4101/1 1000/1 0601/1 102/1 0022

 حالت دفعی 4203/1 01/1 0402/1 0004/1 0022 1203/1 1101/1 601/1 000/1 0011

 عمومی -مذهبی 6106/1 0301/1 0004/1 101/1 0013 21/1 0000/1 102/1 000/1 0011

 نژادی -مذهبی 61/1 0600/1 001/1 401/1 0044 3000/1 102/1 000/1 1 0001

 اشخاص -مذهبی 1101/1 0402/1 001/1 0001/1 0016 2000/1 0601/1 1 000/1 0001

 لعنت -مذهبی 6100/1 0204/1 0100/1 000/1 0010 6101/1 0601/1 601/1 101/1 0011

 حاالت بدنی 6001/1 0301/1 602/1 000/1 0046 21/1 0106/1 101/1 000/1 0001

 القاب محلی 1100/1 1402/1 0100/1 103/1 0032 1001/1 1002/1 0004/1 401/1 0062

 مجموع تابوها 1101/1 1203/1 404/1 101/1 0011 1106/1 0000/1 000/1 1 0006
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جنسیتی مردان تابوهای  ها، در محیط تک با توجه به ستون میانگین
( بیشترین 0022( و حالت دفعی )0036مرگ و میر )(، 0032القاب محلی )

( و حالت 0000(، حالت صورت )0000خانوادگی )-کاربرد و تابوهای جنسی
جنسیتی  ( کمترین کاربرد را دارند. همچنین، در محیط تک0040رفتاری )

( 0011ها ) ( و بیماری0022(، تحقیرآمیز )0030زنان، تابوهای مرگ و میر )
نژادی -(، مذهبی0014خانوادگی )-تابوهای جنسیبیشترین کاربرد و 

( 0001( و حیوانات خانواده )0001(، جنسی )0001(، حالت صورت )0001)
 کمترین میزان کاربرد را دارند.

( و برای زنان 0011میانگین استفاده از مجموع تابوها برای مردان )
ی دهد که اعضا ( است و کمتر بودن میانگین از میانه نشان می0006)

جنسیتی، از تابوها به میزان کمی استفاده  جامعۀ آماری، در محیط تک
جنسیتی رابطه  بین سن و استفاده از تابو در محیط تک»کنند. فرضیۀ  می

(؛ شدت این رابطه ضعیف است  sig=10/1شود ) ثابت می« برقرار است
( و جهت رابطه نیز معکوس است؛ یعنی، با باالرفتن سن میزان 01/1)

میزان »یابد. فرضیۀ  جنسیتی کاهش می ده از تابو در محیط تکاستفا

نیز « جنسیتی بر حسب جنس متفاوت است استفاده از تابو در محیط تک
و برای  010013( و میانگین آن برای مردان sig= 110/1شود ) ثابت می

میزان استفاده از تابو در محیط »است. همچنین، فرضیۀ  12040زنان 
شود  نیز ثابت می« ب وضعیت تأهل متفاوت استجنسیتی بر حس تک

(114/1 =sig و میانگین آن برای مجردها )و برای متأهالن  011043
میزان استفاده از تابو بر حسب تحصیالت »باشد؛ ولی فرضیۀ  می 21031

 (.sig= 14/1شود ) رد می« متفاوت است
ن توا شود که می همچنین، دربارۀ تابوهای بدنی فرضیاتی مطرح می

میزان استفاده از تابو بر حسب جنس متفاوت »را بررسی نمود. فرضیۀ  آنها
و برای  3300(، میانگین آن برای مردان sig= 10/1شود ) اثبات می« است
میزان استفاده از تابوی بدنی بر حسب وضعیت »است. فرضیۀ  21010زنان 

رای (، میانگین آن بsig= 10/1شود ) نیز ثابت می« تأهل متفاوت است
باشد؛ ولی میزان استفاده از  می 1301و برای متأهالن  01104مجردها 

 (.sig= 16/1تابوی بدنی بر حسب تحصیالت متفاوت نیست )

 

 مختلط طیمح در مردان و زنان نیب در تابو انواع از استفاده درصد .1 جدول

 مرد زن
 تابوها

 الًاص کم متوسط زیاد میانگین اصالً کم متوسط زیاد میانگین

 ها بیماری 1001/1 0600/1 001/1 0101/1 0010 1100/1 0403/1 1 0403/1 0013

 مرگ و میر 6601/1 0100/1 0001/1 406/1 0014 1101/1 0200/1 300/1 001/1 0041

 خوراک 1101/1 0202/1 004/1 101/1 0014 3103/1 602/1 000 000 0000

 عمومی 1003/1 01/1 401/1 004/1 0016 2101/1 2/1 104/1 000/1 0002

 خانواده 1006/1 0103/1 201/1 000/1 0012 3103/1 101/1 000/1 001/1 0004

 خانواده -حیوانات 2000/1 0400/1 004/1 004/1 0001 3401/1 406/1 000/1 1 0016

 حیوانات 1404/1 0103/1 101/1 000/1 0010 2100/1 0001/1 001/1 000/1 0003

 حالت روانی 1400/1 1002/1 0106/1 101/1 0061 6100/1 1000/1 104/1 000/1 0040

 قومیتی 6400/1 0202/1 200/1 103/1 0010 6404/1 0106/1 104/1 406/1 0042

 جنسی 1301/1 0600/1 001/1 001/1 0001 3104/1 104/1 000/1 1 0011

 یخانوادگ -جنسی 2304/1 200/1 000/1 000/1 0004 3101/1 001/1 1 1 0010

 حالت صورت 21/1 0601/1 004/1 000/1 0004 2100/1 0403/1 1 1 0004

 حالت رفتاری 1601/1 0601/1 401/1 004/1 0010 6101/1 0301/1 001/1 001/1 0040

 تحقیرآمیز 6200/1 0101/1 200/1 200/1 0016 6100/1 0106/1 2/1 000/1 0041

 حالت دفعی 6200/1 0202/1 200/1 401/1 0043 1200/1 0600/1 001/1 104/1 0010

 عمومی -مذهبی 1601/1 0601/1 401/1 004/1 0010 2100/1 0001/1 1 104/1 0000

 نژادی -مذهبی 1600/1 0100/1 1 106/1 0011 30/1 101/1 000/1 000/1 0000

 اشخاص -مذهبی 2000/1 201/1 106/1 6/1 0011 2301/1 406/1 001/1 104/1 0003

 لعنت -مذهبی 6100/1 0204/1 0100/1 000/1 0010 6101/1 0601/1 601/1 101/1 0011

 حاالت بدنی 2101/1 0100/1 000/1 004/1 0000 2006/1 0101/1 101/1 001/1 0002

 القاب محلی 1106/1 1000/1 000/1 0100/1 0011 6006/1 0103/1 1 0101/1 0013

 مجموع تابوها 2101/1 0000/1 101/1 000/1 0000 2106/1 0000/1 000/1 000/1 0002
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دهد که در محیط مختلط میان مردان تابوهای  نشان می 2 جدول
( بیشترین 0016(، و تحقیرآمیز )0061(، حالت روانی )0011القاب محلی )

( و حالت 0000(، حالت بدنی )0004خانوادگی )-کاربرد و تابوهای جنسی
، در بین زنان در محیط ( کمترین فراوانی را دارند. همچنین0004صورت )

لعنت -( و مذهبی0013ها ) (، بیماری0013مختلط تابوهای القاب محلی )
( 0011(، جنسی )0010خانوادگی )-( بیشترین کاربرد و تابوهای جنسی0011)

 ( کمترین فراوانی را دارند.0016خانواده )-و      حیوانات
 0002ی زنان و برا 0000میانگین استفاده از کل تابوها برای مردان 

دهد که اعضای  است و مقدار آن از میانه کمتر است. این مسئله نشان می

جامعۀ این تحقیق، در محیط مختلط، از تابوها به میزان بسیار کم استفاده 
بین استفاده از تابو در محیط مختلط و سن رابطه »کنند، ولی فرضیۀ  می

اده از تابو در محیط استف»(. فرضیۀ sig= 13/1شود ) رد می« برقرار است
( و sig= 10/1شود ) ، ثابت می«مختلط بر حسب جنس متفاوت است

میزان »است. فرضیۀ  2001و برای زنان  3304میانگین آن برای مردان 
نیز « کاربرد تابو در محیط مختلط بر حسب وضعیت تأهل متفاوت است

رای و ب 33010( و میانگین آن برای مجردها sig= 14/1شود ) ثابت می
است؛ ولی میزان استفاده از تابو در محیط مختلط بر حسب  2101متأهالن 

 (.sig= 23/1تحصیالت متفاوت نیست )
 

 جنسیتی درصد استفاده از تابوها در حاالت مختلف روانی در بین زنان و مردان در محیط تک .8 جدول

 مرد زن
 حاالت روانی

 اصالً کم توسطم زیاد میانگین اصالً کم متوسط زیاد میانگین

 شوخی 16/1 0200/1 0401/1 0000/1 0000 1001/1 1200/1 0101/1 0406/1 0001

 عصبانیت 0100/1 1006/1 0401/1 1006/1 0013 0006/1 40/1 0103/1 0001/1 0001

 ناراحتی 0406/1 1100/1 1101/1 02/1 0010 0101/1 4101/1 0200/1 602/1 0014

 حالت عادی 1101/1 1402/1 401/1 104/1 0011 1001/1 0301/1 101/1 104/1 0040

 
 

جنسیتی، از تابوها  ها، مردان، در محیط تک با توجه به ستون میانگین
( کمتر استفاده 0011( بیشتر و در حالت عادی )0013در حالت عصبانیت )

( بیشترین و در حالت ناراحتی 0001کنند. زنان نیز در حالت عصبانیت ) می
رین میزان استفاده از تابو در محیط مختلط را دارند. فرضیۀ ( کمت0014)
میزان استفاده از تابو در حاالت مختلف روانی بر حسب جنس در محیط »

( و میانگین آن sig= 111/1شود ) ثابت می« جنسیتی متفاوت است تک

میزان استفاده از »است. فرضیۀ  1201و برای زنان  01100برای مردان 
مختلف روانی بر حسب وضعیت تأهل در محیط تابو در حاالت 

( و میانگین آن sig= 10/1شود ) ثابت می« جنسیتی متفاوت است تک
است؛ ولی میزان استفاده از  2002و برای متأهالن  3306برای مجردها 

جنسیتی در حاالت مختلف روانی بر حسب تحصیالت  تابو در محیط تک
 (.sig= 00/1متفاوت نیست )

 
 صد استفاده از تابوها در حاالت مختلف روانی در بین زنان و مردان در محیط مختلطدر .3جدول 

 مرد زن
 حاالت روانی

 اصالً کم متوسط زیاد میانگین اصالً کم متوسط زیاد میانگین

 شوخی 1104/1 0601/1 0401/1 106/1 0066 6003/1 0104/1 100/1 106/1 0010

 عصبانیت 1301/1 10/1 0004/1 201/1 0032 4101/1 4400/1 1/1 200/1 0020

 ناراحتی 40/1 1206/1 0603/1 106/1 0021 1001/1 1101/1 0006/1 001/1 0061

 حالت عادی 1102/1 0100/1 000/1 402/1 0016 1300/1 0006/1 401/1 401/1 0014

 
 

دهندۀ این است که در محیط مختلط، مردان از تابوها  جدول باال نشان
( استفاده 0016( و کمتر در حالت عادی )0032لت عصبانیت )بیشتر در حا

( و در حالت 0020کنند؛ زنان نیز در حالت عصبانیت در بیشترین حد ) می
میزان »های  کنند. فرضیه ( از تابوها استفاده می0014عادی در کمترین حد )

استفاده از تابو در حاالت مختلف روانی بر حسب جنس، وضعیت تأهل و 
(، وضعیت sig= 01/1شوند. جنس ) ، رد می«متفاوت است تحصیالت

 (.sig= 12/1(، تحصیالت )sig= 03/1تأهل )
 

 



 13    ها در گویش آران و بیدگل شناختی زبان بر کاربرد دشواژه ثیر متغیرهای جامعهأتمهناز طالبی دستنابی، ابوالفضل خوشبخت آرانی: 

 

 درصد پایبندی به مسائل مذهبی .72 جدول

 مرد زن
 مقدار

 اصالً کم متوسط زیاد میانگین اصالً کم متوسط زیاد میانگین

 اعمال مذهبی 000/1 104/1 0300/1 6100/1 1011 1 000/1 0004/1 2601/1 1021

 
 

دهد که اعضای جامعۀ آماری پژوهش برای  نشان می 01 جدول
پایبندی به مسائل »اند. همچنین، فرضیۀ  مسائل مذهبی اهمیت قائل

( و میانگین sig= 1شود ) ثابت می« مذهبی بر حسب جنس متفاوت است
پایبندی به »است. فرضیۀ  0/014و برای زنان  1/14آن برای مردان 

شود  نیز ثابت می« مذهبی بر حسب وضعیت تأهل متفاوت استمسائل 
(11/1 =sig و میانگین آن برای مجردها )4/31و برای متأهالن  1/13 

جنسیتی و مذهب رابطه  میان استفاده از تابو در محیط تک»است. فرضیۀ 
( و جهت 11/1(؛ شدت رابطه قوی )sig= 1شود ) ثابت می« برقرار است

؛ یعنی، با افزایش پایبندی به مسائل مذهبی میزان آن نیز مستقیم است
یابد. درخصوص محیط  جنسیتی افزایش می استفاده از تابو در محیط تک

(. شدت رابطه متوسط sig= 1شود ) مختلط هم همین موضوع تکرار می
( و جهت رابطه مستقیم است؛ یعنی، همان رابطۀ محیط 14/1)

 است.جنسیتی در محیط مختلط نیز برقرار  تک
 

 گیری بحث و نتیجه

دهند که تابوها در هر دو محیط  آمده از پژوهش نشان می دست های به داده
شوند؛ همچنین با  جنسیتی و مختلط در بین زنان و مردان استفاده می تک

ها  یابد. میزان استفاده از تابو باال رفتن سن میزان استفاده از تابو کاهش می
سیتی بر حسب جنس و وضعیت تأهل جن در هر دو محیط مختلط و تک

این ترتیب، مردان بیشتر از زنان و مجردها بیشتر از  متفاوت است. به 
کنند  جنسیتی و مختلط استفاده می ها در هر دو محیط تک ها از تابو متأهل

های  ولی تحصیالت بر میزان استفاده از تابوها اثر ندارد. از بین تابو
قاب محلی، حاالت دفعی و مرگ و میر و در شده در میان مردان ال استفاده

های بیماری، مرگ و میر و تحقیرآمیز بیشترین کاربرد را  میان زنان، تابو
خانوادگی، رفتاری و حالت -های جنسی دارند. در مقابل، در بین مردان، تابو

خانوادگی، جنسی و حالت صورت -صورت، و در میان زنان، تابوهای جنسی
مترین فراوانی را دارند. نتایج دیگر پژوهش نشان خانواده ک-و حیوانات

ها هنگام عصبانیت است نه در  دهند بیشترین بسامد استفاده از دشواژه می
بافت زبانی شوخی و صمیمانه. بررسی میزان پایبندی به مسائل مذهبی در 

دهد که اعضای جامعۀ پژوهش برای اعتقادات  بین زنان و مردان نشان می
اند. همچنین، میزان استفاده از تابو با  ارزش بسیار قائلو اعمال مذهبی 

اهمیت دادن به مسائل مذهبی رابطۀ مستقیم دارد. به طوری که بیشتر 
نامه را با دقت بیشتر  گویانی که قسمت اعتقادات مذهبی در پرسش پاسخ

اند از  اند و خود را ملزم به انجام دادن فرایض دینی دانسته پاسخ داده

تواند شروعی  کنند. پژوهش حاضر می بانی بیشتر استفاده میتابوهای ز
ها و  تر راجع به ارتباط استفاده از دشواژه های گسترده برای پژوهش

 شناختی مانند ادب، مذهب و شغل باشد. های جامعه مؤلفه
 

 منابع
های رایج فارسی در تداول  هبندی دشواژ بررسی و طبقه(. 0130) ارباب، سپیده

 .004-011، 4، شمارۀ 0، دورۀ شناسی تطبیقی های زبان پژوهش عامه.
 .نشر آراستهتهران:  .هیجان رفتار و تن گفتار(. 0131) محمود نیا، امیری

 . تهران: نشر آگاه.شناسی نوین مسائل زبان(. 0121) باطنی، محمدرضا

 . تهران: انتشارات اطالعات.شناسی ارتباطات هجامع(. 0130) ساروخانی، باقر

ۀ ای دربار فرهنگ لغات زبان مخفی )با مقدمه(. 0120) سمائی، سیدمهدی
 .نشر مرکز: تهران .اشرف صادقی علیزیر نظر. (شناسی زبان جامعه

بررسی نمود زبانی تابو در ترجمه (. 0122) )الهام( دارچینیانشریفی، شهال و فهیمه 
، شمارۀ 0، دورۀ های خراسان شناسی و گویش زبان .به فارسی و پیامدهای آن

0 ،001-040. 

ژه در گفتار زنان و تأثیر بافت اجتماعی بر کاربرد دشوا(. 0126) شکیبا، نوشین
 .010- 040 ،0 شمارۀ ،1 دورۀ ،شناسی زبان و زبان. مردان تهرانی

. ترجمۀ محمدعلی خنجی. تهران: انتشارات توتم و تابو(. 0160) فروید، زیگموند
 طهوری.

. تهران: (0)ویراست  ناسی زبانش درآمدی بر جامعه(. 0131) مدرسی، یحیی
 علوم انسانی و فرهنگی. پژوهشگاه
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 نامۀ پژوهش پرسشپیوست: 
ها در بین کاربران دو شهر آران و بیدگل و کاشان انجام شده است. از آنجا که نامی از شما در این  از دشواژه  این پژوهش به منظور بررسی مقدار استفاده

در این امر یاری فرمایید. کاربرد تابوها در دو محیط کامالً زنانه ، کامالً مردانه و محیط نامه برده نشده است، خواهشمندیم با پاسخ صادقانۀ خود ما را  پرسش
محیط خاص خود بیان  مختلط )محیطی که هر دو جنس زن و مرد در آن حضور دارند( در نظر بوده است. بنابراین، تقاضا داریم میزان کاربرد هریک از تابوها را در

 کنید. با تشکر
 سن: نامه:   شماره پرسش         زن  جنس:   مرد

 متأهل     وضعیت تأهل :    مجرد
 دکتری       فوق لیسانس      لیسانس         فوق دیپلم     دیپلم      سیکل تحصیالت:   ابتدایی

 

 کنید؟ چقدر از تابوهای زیر استفاده می

 محیط مختلط محیط زنانه/ مردانه 

 زیاد متوسط کم اصالً زیاد وسطمت کم اصالً تابوها

         مریض

         سرطان

         کر و کور

         جنازه

         مردنی

         مرده شور

         بمیر

         خفه شو

         مونی بگیر الل

         شلغم

         بادمجون

         زردک

         مرتیکه

         نکبت

         چیز همه بی

         کس سوخته همه

         مادر پدر بی

         پدرسوخته

         گور پدرت

         پدرسگ

         مادرسگ

         سگ توله

         خر کره

         گوساله

         یابو

         عنتر ) میمون(
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 محیط مختلط محیط زنانه/ مردانه 

 زیاد متوسط کم اصالً زیاد وسطمت کم اصالً تابوها

         قوقو

         احمق

         فضول

         مشنگ ...ک

         ترک

         لر

         خل ک...

         گشاد

         جنده

         کو...ی

         ک...کش

         هرزه

         دیوث

         خواهرک...ه

         مادرج...ده

         ک...ری کله

         سوخته سیاه

         کدو کله

         دراز گوش

         افتاده عقب

         اُمل

         عرضه بی

         برسر خاک

         دست و پا بی

 

 محیط مختلط محیط زنانه/ مردانه 

 زیاد متوسط کم اصالً زیاد متوسط کم اصالً تابوها

         هنر بی

         گه سگ

         گه خوردی

         ریدم

         آشغال

         کثافت

         لقمه حروم

         زاده حروم

         به درک

         دین و ایمان    بی

         خدا ندار

         یهودی

         وهابی

         سگ سنی

         عُمَری

         یزید
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 محیط مختلط محیط زنانه/ مردانه 

 زیاد متوسط کم اصالً زیاد متوسط کم اصالً تابوها

         شمر

         خدا مرگت بده

         خدا به کمرت بزنه

         عنتت کنهخدا ل

         لعنتی

         ادا )شکلک( درآوردن

         زبان درآوردن

         اشاره به اعضای قبیح بدن

         دادن انگشت شست نشان

 

 کنید؟ ای، خر( استفاده می های خاص مثل )دزد، خل، فتنه چقدر در اشاره به اهالی مناطق زیر از القاب و فحش

 محیط مختلط ه/ مردانهمحیط زنان 

 زیاد متوسط کم اصالً زیاد متوسط کم اصالً منطقه
         آران

         بیدگل

         کاشان

         های شهر خود محله

         های شهر دیگر محله

         شهرهای دیگر

 

 کنید؟ در حاالت زیر چقدر از فحش و تابو استفاده می

 محیط مختلط محیط زنانه/ مردانه 

 زیاد متوسط کم اصالً زیاد متوسط کم اصالً حاالت روانی

         شوخی

         عصبانیت

         ناراحتی

         حالت عادی

 

 اید؟ چقدر برای مسائل مذهبی زیر اهمیت قائل
 زیاد متوسط کم اصالً اعمال مذهبی

     نماز

     روزه

     الناس    حق

     اسم مذهبیشرکت در مر

     احترام به شخصیت و مقام انسانی افراد

 از همکاری صادقانۀ شما سپاسگزاریم.


