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استادیار گروه زبانهای خارجی دانشگاه شهید باهنر کرمان
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چکیده
توجّه به تأثیر عوامل اجتماعی متفاوت از جملهه سه ج جنّهیّتج تل هیل و

ههۀ اجتمههاعی بههر

دگرگونیهای زب انی حاصل تلوّالتی است که در پی ورود تفکر ن ش گرائی در عرصۀ زبان پدید آمد.
« زبان جنّیّت زده» نهتنها وجود تفاوتهای کهالمی دو گهروه جنس یعنی زنهان و مهردان را بههدیهی
میشماردج بلکه بخشی از ای تفاوت ها را نشانۀ نگاه ناهمّان و گاه غیرعادالنۀ اجتمها بهه یکهی از
گروهها میداند که همان گروه زنان است .در ای میان ادبیات به عنوان نمودار فرهنگ و جهانبینی یک
منط ه میتواند ابزاری جهت مطالعۀ انوا ویژگیهای کالمی از جمله میهزان گرایشهای جنّیّت زدگی
در کالم باشد .لذا بهمنظور بررسی جنّیّت زدگی در ادبیات فارسیج تعداد  02داستان بلند بهه تفکیهک
جنّیّت نویّندگان ( 02نویّندة زن و  02نویّندة مرد) و متعلّق به دو بازة زمانی ( 02اثر دهۀ  02و
 02اثر دهۀ  ) 02بهللاظ دادههای جنّیّت زده مورد بررسی قرارگرفتند .م ایّۀ کمّی دادههها بها رو
آماری کایدو انجام شد .م ایّۀ فراوانی دادهها در گروه های مختلف جهنس و زمهان نشهان داد کهه
نویّندگان مرد در آثار خود به رز معنیداری از اقالم کالمی جنّیّت زده بیشتر استفاده نمودهاند.
کلیدواژهها :گروههای جنسج کالم جنّیّت زدهج داستان بلند.

 - 0تاریخ دریافت0320 /3 /02 :
 - 0پّت الکترونیکی نویّندة مّئول:
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 - 2مقدّمه
گونه ها یا گویش های اجتماعی  3حاصل تأثیر متغیّرهای اجتماعی مختلف همچهون سه ج
مذهبج

ۀ اجتماعیج تل یالت و نیهز جنّهیّت بهر زبهان اسهت .در ایه میهان عامهل

«جنّیّت» اگرچه ذ اتاً و ماهیتهاً یهک عامهل زیّهتی بهوده امّها مّهت یماً شهیوة زنهدگی و
ویژگی های کالمی و غیر کالمی دو گهروه زنهان و مهردان را تلهت تهأثیر قهرار داده و از
یکدیگر متمایز میسازد .روابط اجتماعی موجهود نیهز بر اسها

ارت هاب بهی گهروهههای

مختلف اجتماعی از جمله گروه های جنس شکل گرفته استج زنهان و مهردان نیهز تلهت
تأثیر ای روابط قالهب هها و الگوههای خاصّهی را پذیرفتهه و در زبهان متجلّهی مهیسهازند
( ترادگیل 4ج  .)025 :0330ای تفاوت ها در مطالعات مختلف به صورت قواعهد مشهخّص و
نظاممند تلهت عنهوان « گونهۀ جهنس»  5مطهر شهده اسهت .واردا  « )320 :0222( 0گونهۀ
جنس» را رابطۀ مّت یم یا قاعدهمند متغیّر جنس بر زبان دانّهته و آن را حاصهل انتخهاب
آگاهانه گروه های جنس از میان ساختارهای موجود زبانی تعریف میکند که توسّط اههل
زبان صورت می گیرد .اگرچه « گونۀ جنس» یک مفهوم «همگانی»  3بهودهج بهدی معنها کهه
تمایزهای کالمی متعلّق به گروه های جنس در تمام زبانها یافت میشودج امّها ایه متغیّهر
همچون سایر متغیّ رهای اجتماعی وابّته به فرهنگ غالب یک منط ه استج بدی ترتیهب
تع یر دقیق و قواعد حاکم در قالب آن زبان انجام می گیرد.
در برخی فرهنگ ها تفاوت میان ویژگی های کالمی دو گروه جهنس بّهیار مشههود و
مشخّ ص است به گونهه ای کهه افهراد دو گهروه از وا ههههای مجهزّا اسهتفاده کهرده و در
ویژگی های آوایهی ج واجهی و دسهتوری نیهز قواعهد متفهاوتی دارنهد .در برخهی دیگهر از
فرهنگهاج افراد گروه های جنس به دلیل گرایش به برخی ویژگیههای کالمهی متمهایز از
یکدیگر رفتار میکنند که در زیر بهه مهواردی از آنچهه مشخّ هات کالمهی گونهۀ جهنس
نامیده میشود (تراسک 0ج  )004- 002 :0302اشاره میشود:
3. sociolect
4. P. Trudgill
5. s ex variety
6. R. Wardhaugh
7. universal
8. R. L. Trask
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 گروه زنان از اصطالحات تلّی آمیز همچون «( »divineمعرکه)ج «( »cuteمهاه) بیشهتراز گروه مردان استفاده میکنند.
 در بهرخی حهوزه های معنههاییج همچهون رنهگ ههاج گهروه زنهان از تمهایزات وا گهانیدقیق تری استفاده میکنند.
 گروه زنان در مکالمه بیشتر از مردان از سؤاالت ضمیمه  2استفاده میکنند. به ور کلی گروه زنان به کالم جمعی و م شهارکتی  02بیشهتر گهرایش دارنهد .ایه بهدانمعناست که در ای گروه تأیید و همراهی مخا ب بّیار اهمیّت دارد.
 در شرایط مّاویج زنان بیشتر گرایش به کاربرد گونۀ معیار  00دارند. گروه زنان از م والت صفت و قید بیشتر از گهروه مهردان اسهتفاده کهردهج پهاره گفتهار وجمالت نیمهتمام در گفتارشان بیشتر مشاهده میشود .در عهو،ج گهروه مهردان گهرایش
بیشتر ب ه کاربرد جمالت ساده و بّیط دارند (یّپرس 00ج .)053- 033 :0220
 در گفتار گروه مردان صراحت  03بیشتر مشاهده میشود .درحالی که گروه زنان بههدلیهلبرخی مالحظات اجتماعی و نیز توجّ ه بهه انتظهارات گهروه م ابهل غیرمّهت یم تهر سهخ
گفتهج پردهپو تر بوده به همی دلیل الگوههای ادب را بیشهتر رعایهت مهیکننهد (وارداج
.)0222
 عدم قا عیّت درنتیجه گیری نیز در گفتار گروه زنان بیشتر مشاهده میشهود (لیکها 04ج.)0235
گرایش دو گروه جنس در انتخاب موضو نیز متفاوت است؛ درحالیکه گهروه زنهان
موضوعات اجتماعیج آشپزیج مد و تجربیّات شخ ی را ترجیح میدهنهدج گهروه مهردان
بیشتر موضوعات سیاسیج ورزشی و ن د اجتماعی را انتخهاب مهیکننهد (کرامهر 05ج :0234
.)05- 00
9. tag question
10. cooperative
11. standard
12. O. Jesperson
13. directiveness
14. R. Lakoff
15. C. Kramer
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در میان مطالعات مربوب به حوزة جنّیّت برخی مل ّ ان به تمایزات حاصل از تهأثیر
متغیّر جنس بر زبان بّنده نکرده بلکه به تللیل و ریشهیابی کارکرد زبان و تفهاوتههای
جنّیّتی موجود در زبان پرداختهاند .آن ها بخشهی از تفهاوت هها را نشهانۀ نگهاه نهابرابر و
غیر عادال نه به یک جنس دانّته و اقالم بهکاررفته در ای حوزه را بههدلیهل جههت گیهری
معنایی و کاربردی بهه سهمت یهک گونهه و در م ابهل گونهۀ دیگهر «زبهان جنّهیّتزده»
نامیدهاند .وترلینگ براگی  )0200( 00معت هد اسهت کهه یهک ع هارت زمهانی جنّهیّتزده
تل ّی می شود که کاربرد آن نوعی تمایز نهابرابر یها غیرمن هفانه را میهان دو گهروه جهنس
پدیهد آورد .در ای ه تعریههفج زبههان عهاملی تعریههف مههیشههود کهه مههی توانههد شههرایط و
ملدودیّت هایی را برای فرهنگ حاکم بههر اجتمهها ایجهاد کنهد .کینهگ  )0220( 03نیههز
معت د است جنّیّتزدگی زمانی اتفاق می افتد کهه از شهیوه ههای کالمهی متفهاوتی بهرای
اشارهج ارجا و ارت اب با گروه های مختلف استفاده شود .ای تفهاوتهها نشهانۀ م ولّیهت
کمتر برای یک گروه بوده و اینکه پایه و اسا

ای تفاوت ها عامل «جنّیّت» است.

بخشی از اقالم جنّیّتزده کلیشه ها یا ع ارات قال ی هّتند که نهوعی پهیشداوری را
نّ ت به اعضای یک گروه جنس بهوجود میآورند .شیوة ارجها در ایهه گونهۀ زبهانی
به صورتی است که تجارب مشترک غال اً از دیدگاه یک گروه جنس و به عنهوان هنجهاری
برای عام معرفی شده و گروه دیگر در حاشیه قرار مهی گیهرد .نمونهۀ واضهح و پرکهاربردج
کلمۀ « »anmدر زبان انگلیّی است که عالوه بر مفهوم خها

ّ خهود (ارجها بهه جهنس

مرد)ج در مفهوم عام و به معنای نو انّان نیز بههکهارمیرود .کهامرون )32- 30 :0222( 00
معت د است کهه م ایّهۀ مفهاهیم دو کلمهۀ « »lordو « »ladyارز گهذاری متفهاوت را در
ارت اب با گروه های جنس نشان میدهد .وا ه « »lordعالوهبر معنهی آقها /مهردج بهه عنهوان
یکی از اسامی خداوند و نیز گروه خاصّی از مردان بههکهارمیرودج حههال آنکهه ههر زنهی
می تواند خود را یک « »ladyبخواند .مشابه ایه تمهایز را مهی تهوان در وا هههای «آقها» و

16. M. Vetterling-Braggin
17. R. King
18. D. Cameron
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«خانم» در زبان فارسی نیز مشاهده نمود .معنهای ایه دو وا ه در فرهنهگ معهی ()0355
به صورت زیر آمده است:
خانم - 0 :زن بزرگزاده و نجیب و خاتون  - 0عنوان احترام آمیز کهه بهه اوّل و آخهر نهام
زنان افزایند - 3زوجهج زن ( در ای صورت با خانه میآید)  - 4فاحشهج روسپی
آقا - 0 :برادر بزرگترج برادر مهتر  - 0برادر پدرج عمج عمو  - 3امیرج رئیسج بهزرگ قهوم - 4
عنوانی که برای احترام و تفخیم به اوّل یا آخر اسم میافزایند
پاکنهاد ج روتی ( )04- 55 :0300از جنّیّتزدگهی بها عنهوان فرادسهتی و فرودسهتی در
زبان یاد می کند و انوا مختلفی از آن را در زبان فارسی گزار

میکند:

الف) جنسیّت زدگی به عنوان داللت صرری یرا نرمنی :در ایه نهو داللهتج مفههوم
ع ارت مورد نظر به ور صریح یا ضهمنی حهاوی بهار منفهی بهرای جهنس مونهس اسهت؛
همچون« :از زن کمتر» و «زن گرفت » (صریح) و « ترشیده» و «ددری» (ضمنی).
ب) اسامی عام :دادههایی در ای گروه قرار می گیرند که تجارب انّهان را از دیهدگاهی
مردانه و به عنوان هنجاری برای عام معرفی میکند .به ع ارت دیگرج یک جنس بهه عنهوان
نمایندة هر دو جنس در زبان مطر میشود .کلماتی همچون« :جهوانمردی»ج «رادمهردی»ج
«قول مردانه» و «مرد راه بودن».
پ) نشانداری :ای دسته از اقالم جنّیّتزده دارای نشهان مب هت معنهایی (در اشهاره بهه
جنس مرد) و نشان منفهی معنهایی (در اشهاره بهه جهنس زن) دارد .در ایه ق یهل دادههها
معادل وا ه با بار معنایی مشابه برای جنس م ابل وجود ندارد؛ همچون « :عهزب»ج «بیهوه»ج
« عجوزه» و «حمّام زنانه» .توضیح اینکهج ع ارت «حمّام مردانه» بههللهاظ جنّهیّتزدگهی
خنبی شده و بار ضمنی نداردج «دائی مردک» وجود نداشته و بار معنائی کلمهۀ « عهذب» در
م ایّه با کلمۀ « ترشیده» نیز کامالً متفاوت است.
ت) روابط خویشاوندی :در داده های ای مجم وعه توزیه نهابرابر قهدرت در دو گهروه
جنس و اعمال ناعادالنه آن در یک گهروه نّه ت بهه خویشهاوندان مؤنّهس (زنج همّهرج
دختر) مشخّص است.
 -به خانه نشّت بود کار زن /برون کار مردان شمشیر زن.
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 آنکه را دختر است به جای پّر /گر چه شاهّت هّت بداختر. دختر مال مردمه. کمزاجث) صفات منفی :مفهوم وا ه های ای دسته اگرچه مّت یماً بار منفی را برای گروه زنهان
به همراه نداردج امهّا کاربههرد آن در متهه بهه همهی هههد

انجهام مهی گیهرد .همچهون:

ناقصالع ل و حّود در بافت های کالمی مشاهده شده.
 - 2- 2دیدگاههای مربوط به ارتباط زبان و جنسیّت
مطالعات مربوب به بررسی ارت اب بی متغیّر اجتماعی جنّیّت و زبان متأثّر از دو دیهدگاه
کلی بوده است که در زیر بدان ها خواهیم پرداخت:
 -2- 2- 2نظریة تفاوت

23

در ای نظریهج تفاوت های کالمهی بهی گهروه ههای مختلهف جهنس بههدلیهل ن هشههای
اجتماعی مختلفی ت وّر میشود که هر گروه به تناسب جنّیّت خود بر عههده مهی گیهرد.
تفاوت های س کی بی گونه های جنس به منزلۀ تمایزج برتهری یها تّهلّط یهک گهروه بهر
گروه دیگر ن وده و بهللاظ زبانی از درجهۀ اعت هار یکّهانی برخهوردار اسهت .در واقه ج
تفاوت میان گونه های اجتماعی یک زبان که در شرایط و بافت فرهنگهی متفهاوت کهاربرد
دا ردج به یک اعت ار همّان و قابل م ایّهه بها زبهان ههای متفهاوتی اسهت کهه در شهرایط
ملیطی و منط های گروه م ابل مورد استفاده قهرار مهی گیهرد .تهان  )022 :0222( 02دلیهل
ای مّئله را بدی صورت مطر میکند کهه پّهران و دختهران بههللهاظ کالمهی در دو
دنیای متفاوت رشد کرده و بدی ترت یب وا گان و ساختار متفهاوتی را انتخهاب مهیکننهد.
عدم درک ای تفاوتها می تواند بدفهمی یا سوء تع یر را برای جنس م ابهل فهراهم آورد.
در ای دیدگاهج هد

از مطالعۀ متغیّر جنسج کشف و بررسی نظهاممنهدی ههای حهاکم بهر

کاربرد زبان در شرایط مختلف متأثّر از عامل جنّیّت میباشد و در مّهیر ایه مطالعهات
19. difference theory
20. D. Tannen
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از م ایّه گروه زنان با هنجارهای مردان که به نوعی دیهدگاه تّهلط را تهداعی مهیکنهد
جلوگیری میشود .مطالعات مربوب بهه « گونهۀ جهنس» بهه دلیهل خهودداری از هرگونهه
داوری نّ ت به هنجارهای اجتمهاعی در ایه حهوزه قهرار مهی گیهرد .از رفهداران ایه
دیدگاه میتوان به جونز  )0202( 00و کوتس  )0200( 00و ل او  )0230( 03اشاره نمود.
 - 1- 2- 2نظریة تسلّط
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دیدگاه تفاوت با نظر انت ادی برخی پژوهش گران مواج ه شد .آنان شیوه تللیل م تنهی بهر
تنها تفاوت را بهدلیل نادیدهانگاشت زمینۀ تفاوتها و بی تهوجّهی نّه ت بهه ریشهههها و
عملکرد گونههای جنسج شیوهای ناقصج فاقد تللیل و بدون نتیجه گیهری و ریشههیهابی
میدانند .اسپندر  )055 :0202( 05معت د است زبانی که به هور معمهول و عهادی بهه عنهوان
یک نظام ارت ا ی توسّط هر دو گروه جهنس مهورد اسهتفاده قهرار مهی گیهردج درواقه بها
هنجارها و معیارهای مردانه ساخته و پرداز
نابرابر آن در گروه های جنس و انعکها
مهوارد بّههیار شههناخت و

شده است .وی بهه ن هش قهدرت و توزیه

آن در زبهان اشهاره کهرده و اعت هاد دارد کهه در

ههبنههدی وا ه ههها برحّههب حهوزه و بههار معنههایی براسهها

معیارهایی صورت گرفته است که به نف یک گروه جنس بوده و بهرای آن گهروه اعت هار
به همراه دارد .او کلمۀ «مادر» را نمونه آورده و معت د است که ای تجر به کهامالً زنانهه و
تک جنّیّتی بهللاظ ملتوا با معیارهای مردمدار شکل گرفتهه و نهام گهذاری شهده اسهت.
شاید بتوان مّئله را بدی صورت توجیه نمهود کهه در ایه حهوزة کهامالً زنانههج برخهی
کلمات و ع ارات را میتوان یافت که بهار مب هت را متوجّه ه گهروه م ابهل و بهار منفهی را
متوجّ ه گروه همّو میسازد .همچون کلمات و ع ارات زیر در زبهان فارسهی« :پّهرزا» و
«مادر هفت پّر» در م ابل «شکم باال آوردن»ج «کمزا»ج «کرّه پهس انهداخت » و «بچهه پهس

21. D. Jones
22. J. Coates
23. W. Labov
24. dominance theory
25. D. Spender
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انداخت » .به ع ارت دیگرج رضایت و خرسندی حاصل از تجربۀ مادری بیشتر متعلّهق بهه
گروه م ابل است تا خود زنان.
رفداران ای نظریه معت د به نظریۀ «نّ یّت  »00و «ج رگرایی  »03در زبهان بهوده و بهه
ارت اب دوسویه میان زبهان و تفکّهر بهاور دارنهد .بهه ع هارتیج زبهان از یهک سهو متهأثّر از
باورهای اجتما بوده و از سوی دیگر می تواند نگر ج باورهاج اعت ادات و جهانبینهی مها
را شکل دهد .ماح ل ای نظریه ای است که زبان بهومی ههر فهردج سلّهله م هوالتی را
بوجود میآورد که در حکم ش کهای که وی از ریق آن جههان را ادراک مهیکنهدج عمهل
مینماید و ملدودیّتی بر شیوهای که وی پدیده ههای گونهاگون را م ولههبنهدی و ت هوّر
می کندج اعمال مینماید .زبان می توانهد بها تأثیهر بهر جههانبینهی کّهانیکهه بههدان تکلّهم
مینمایند و حتّی کنترل جهانبینی آنان ج روی جامعهه اثهر بگهذارد (ترادگیهلج .)30 :0330
ساپیر در ای زمینه معت د است که:
«زبان شکل دهندة درک ما از جهان خارج است .نظامهای فکری ما تلت تأثیر
زبان اجتما ما میباشد به وریکه زبان قابل ح ول در جامعهج اندیشۀ ما را در
مورد «واقعیّت» شکل می دهد « .جهان واقعی» تا حدّ زیادی به هور ناآگاهانهه و
بر اسا

عادات زبانی گروهای اجتمها ساخته مهیشهود و ههید دو زبهانی را

نمیتوان یافت که آن در ش یه باشند که واقعیّت اجتماعی یکّانی را مهنعکس
کنند .دنیاهایی که جوام مختلف در آن زندگی میکنند دنیاهای مختلفی هّتند
نه اینکه دنیای واحدی با برچّبهای مختلف باشند».
(ساپیر 00ج )002 :0242

اهمیّت بررسی زبان جنّیّتزده بهدلیل آگاهی یافت از تأثیرات منفهی آن بهر اجتمها
و نیز آسیبهایی است که زبان می تواند ابهزار انعکها

آن باشهد .میلهز )0225( 02ج معت هد

است که وجود کهالم جنّهیّتزده در تعامهل ههای گفتهاری بهه دلیهل ملتهوای نهابرابر و
ناعادالنه ای که با خود به همراه داردج می تواند به گروه زنان احّا

از خهود بیگهانگی و
26. relativity
27. determinism
28. E. Sapir
29. S. Mills
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انزوا دادهج بر انتظارات ای گروه از خود و گروه م ابل از آنان تهأثیر بگهذارد .بهه ع هارت
دیگرج بر باورهای اجتما و خودباوری گروه زنان تهأثیر منفهی داشهته باشهد .وی اعت هاد
دارد که زبان بیش از آنکه بیهانگر واقعیّهات و ح هایق باشهدج بیهانگر تجربیّهاتج باورهها و
اعت ادات ماست .بدی ترتیهبج وجهود ویژگهی ههای جنّهیّتزده در سهطح کهالم جن هۀ
هشداردهنده داشته و به دلیل ارت اب دوسویه بهی نظهام زبهان و نظهام تفکّهرج وی معت هد
است که اصال زبان و ت فیۀ آن بدون اصال تفکّر حاکم بر جامعه بهیفایهده اسهت .از
رفداران ای نظریه می توان به اسهپندر (همهان)ج میلهز (همهان)ج ترادگیهل ()0230ج لهی
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( )0220و ال ی  )0200( 30اشاره نمود.
 - 1- 2پیشینة مطالعات
اوّلی گزارشات در زمینۀ جنّیّت جن ۀ عامیانه داشت و به مشاهدات م لّغان مّهیلی در
قرن هفدهم برمی گردد .آنها در سفرهای خود به منا ق بومی غیرانگلیّهی زبهان متوجّهه
برخی تفاوت های آشکار در گ ونۀ گفتهاری زنهان و مهردان آن منها ق شهدند .بعهدها ایه
مشاهدات توسّط جامعهشناسان و انّانشناسان عالقهمند به حهوزة زبهان دن هال شهد .امّها
جوّ علمی حاکم بر نگر های زبهانی و نیهز شهیوة گهردآوری داده ههاج بهیش از آنکهه بهه
پیشرفت ای مطالعات کمک کندج عامل بازدارنده بود .حاکمیّت صورت گرایانج تأکیهد بهر
جن ه های صوری و ساختاری زبان و در حاشیه قرار دادن ویژگی های اجتمهاعی مهؤثّر بهر
زبانج از جمله موان توجّه جدّی بهه مطالعهۀ تمایزههای جنّهیّتی در زبهان بهود .بهه ایه
ترتیبج زبان سیّتمی بّته در نظر گرفته میشد که معنی را در درون خود تولید میکهرد
و به تأثیرت بیرونی که در قالب «جامعه» مطر میشوند کاری نداشهت (شهریفیم هدّم و
بربارج .)030 :0302
در ابتهداج مطالعهات مهربوب به جنّیّت نه بهه عنهوان یهک شهاخۀ پژوهشهی مّهت لج
بلکه به عنوان یکی از متغیّرهای اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفهت .ایه مطالعهات بیشهتر
جن ۀ کمّی و آماری داشهت .اوّلهی و برجّهته تهری گهام را در ایه زمینهه ل هاو ()0200
30. X. Lei
31. G. W. Albee
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برداشهت کههه رو

پیشنه ههادی او بعههدها ب ههه عن هه وان مههدل پ ههژوهشی در مط ههالعات

جامعهشناسی زبان بهکار گرفته شد.
در دهۀ هشتاد و با آغاز جن ش فمنیّتی بلس جنّیّت بهه عنهوان یهک موضهو داغ
اجتماعی توجّ ه بّیاری از جامعهشناسانج انّانشناسهان و نیهز زبهانشناسهان را بهه خهود
جلب نمود .در گهرایش جدیهد زبهان بهه عنهوان ابهزار مطالعهه نهابرابری ههای جنّهیّتی و
فرودستی گروه زنان مورد تأکید قرار میگیرد (هلمز 30ج .)0225
مطالعات مربوب به حوزة جنّیّت را می توان بهللاظ دیدگاه حاکم بر موضو بهه دو
دستۀ کلّی ت ّیم نمود؛ مطالعات گونۀ جنس و مطالعات جنّیّتزدگهی در زبهان .در ایه
پژوهشج بهدلیل ارت اب موضوعیج مطالعات گهروه دوّم شهامل گزیهدهای از بررسهیههای
حوزة جنّیّتزدگی ارائه خواهد شد:
پژوهشگران ای حوزهج اهمیّت بررسی زبان را به ای دلیهل مهیداننهد کهه اسهتفاده از
اقهالم جنّیّتزده خه ود میته وانهد فه رهنگ حهاکم بهر آن را در جامعهه تهروید کهرده و
بی عدالتی های حاکم بر گروه ههای جهنس را پهرور

دههد .بههرخی تللیهل گهران سهعی

کرده اند تا دلیلی برای برخی رفتارهای جنّیّتی ارائه دهند .بهه عنهوان مبهالج ل هاو ()0230
دلیل گرایش بیشتر گروه زنان به استفاده از گونهۀ معیهار را انتظهارات و حّّاسهیّتههایی
میداند که از ر جامعه متوجّ ه گروه زنان بهوده و کلیهۀ رفتارههای اجتمهاعی از جملهه
رفتارهای کالمی ای گروه را دربر می گیهرد .دلیهل ایه گهرایش را ترادگیهل ( )0230بهه
نگرانی گروه زنان از جا یگاه اجتماعی خود و آگاهی آنان از اهمیّت متغیّرههای کالمهی در
ارت اء شأن اجتماعی خود میداند .لیکها ()0235ج بهی ویژگهی ههای زبهانی و موقعیّهت
اجتماعی گروه های جنس ارت اب مّت یم قائل بهوده و اسهتفاده از سهؤاالت ضهمیمه را در
گروه م ابلج نشانۀ ا مینان آنان از آنچه می گویندج قلمداد میکند.
کلیشه ها یا ع ارات قال ی جنّیّتی به دلیل تأثیری که می تواند بر نگر ههاج باورهها و
شیوة تفکّر حاکم بر جایگاه گروه های جنس بگذاردج مورد توجّه ه برخهی از پژوهشهگران
بوده است که در زیر به مواردی اشاره میشود:
32. J. Holmes

سیر جنّیّت زدگی در ادبیات داستانی معاصر زبان فارسی 005 /

بالک  )00 :0233( 33با م ایّۀ مجموعه صفات منتّب به گروه مردان و زنهان معت هد
است که صفات گروه اوّل از اهمیّت اجتماعی بیشتری برخوردارند .آشهمور  34و دل وکها
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( )002- 02 :0200کلماتی را که مرج آنهان زناننهدج از ابعهاد مختلهف روانهیج جّهمانیج
فیزیکی و عا فی بررسی کهر ده و مفههوم ضهمنی و پنههان ایه عناصهر را برمهیشهمارند.
باسو  )0220( 30به ارز گهذاری متفهاوت کلمهات منتّهب بهه گهروه زنهان و مهردان در
اجتما می پردازد و مجموعه صفات قدرتج است الل و خطرپهذیری را در م ابهل ضهعفج
زودباوری و تأثیرپذیری به ترتیب دو گروه مهردان و زنهان منتّهب دانّهته وآنهها را بها
یکدیگر م ایّه میکند.
تعدادی از پژوهش گران نیز به آسیبشناسی حوزة جنّیّتزدگهی پرداختههانهد .ال هی
()00- 02 :0200ج جنّهیّتزدگهی را یهک پدیهدة سیاسهی اجتمهاعی دانّهته و رفه آن را
مّتلزم تال

گّتردة فرهنگی میداند .میلز ()0223ج به تأثیرات منفی زبهان جنّهیّتزده

بر اجتما میپردازد و اهمیّت کاربرد اقالم ای حهوزه را بههدلیهل آسهیب هها و پیامهدهای
اجتماعی آن میداند.
در برخی پژوهشها نیهز کهار برد ایه عناصهر و اقهالم در یهک حهوزة زبهانی خها
بررسی شده است .گلوم وک و فیو

(ن ل از شهرآرایج )0333ج ایه عناصهر را در آثهار

کودکانج لی ( )24- 03 :0220در دو حوزة زبانی وا گهان و ضهربالمبهل هها و گروههی از
روانشناسان آمریکایی  33در دانشگاه واشهنگت ( )004- 00 :0235آن را در کتهب درسهی و
آموزشی تل یالت تکمیلی بررسی کرده و وجهود ت عهیج جنّهیّتی را در مهوارد فهوق
تأیید نمودهاند.
حوزة جنّیّت زدگی در میان پژوهشگران ایرانی اگرچه تازه آشنا و جدیهد اسهت امّها
ناآشنا و غریب ن وده و توجّ ه تعدادی از پژوهش گران حوزة انت هادی را بهه خهود جلهب
نموده است؛ ملمودی بختیهاری ( )023- 20 :0322زبهان را صهرفاً ابهزار بیهان کلیشهههها
33. J. H. Block
34. R. D. Ashmore
35. F. K. DelBoca
36. S. A. Basow
37. American psychologists
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دانّته و جایگاه اصلی جنّیّتزدگی را در ذه و افکار افراد اجتما قلمداد مهیکنهد .او
با اشاره به نمونه هایی از زبان فارسیج ت عیج جنّیّتی را توضهیح مهیدههد .نمونههههای
بیشتر در قالب انوا ت ّیمات پند گانه و نیز توضیح هریهک توسّهط پهاکنههاد ج روتهی
( )0300ارائه شده اسهت .وی ایه پدیهده را در زبهان «فرادسهتی و فرودسهتی» مهینامهد.
اعزازی ( )0330و تمیزی ( )0332نیز به سیر تاریخی جنّیّتزدگی در ایهران پرداختهه و
مّهائلی چههون فرهنهگ مردسههاالری و پدرسههاالری و نیهز شههیوة تفکّهر س هنّتی غالههب در
خانواده های ایرانی را در مورد جایگاه دختران و پّهران در ایجهاد و پهرور

ایه تفکّهر

تعیی کننده میداند.
 - 1طرح مسئله ،اهداف و سؤاال ت تحقیق
جامعۀ ایران در دهه های اخیر شاهد تلوّالت کامالً مشهود در ارت اب با حضهور زنهان در
جامعه بوده است .نمونه های آنج حضور بیشتر زنان در مشاغل مختلف و حتّهی مشهاغلی
که پیشتر مردانه تل ّی میشد و نیز افزایش آمار گروه دختران در دانشگاههها و مؤسّّهات
آموز

عالی است .حالج با توجّ ه به اینکه زبهان پدیهده ای اجتمهاعی بهوده و نهه تنهها بهر

جامعه تأثیرگذار است بلکه از آن متأثّر نیز میباشدج ای سؤال کلّی مطر میشود کهه آیها
تغییرات اجتماعی که ذکر آن رفت بر کاربرد کلیشه های جنّیّ تی در زبهان تهأثیر گذاشهته
است؟ در پی پاسهخج بهتهری و شهاید کارآمهدتری ابهزار بررسهی ایه تغییهراتج ادبیهات
داستانی است که کالم عامیانه و یا به ع ارت دیگرج تجربهج افکار و باورهای یهک جامعهه
را منعکس میسازد .بدی ترتیبج هد

کلّی ایه پهژوهش بررسهی وجهود کلیشههههای

جنّیّتی و فراوانهی آن هها در پیکهرة ادبیهات داسهتانی معاصهر و در ارت هاب بها دو متغیّهر
جنّیّت نویّندگان و بازة زمانی آثار داستانی است .سهؤاال تی کهه ایه مطالعهه سهعی در
یافت پاسخ مّتند و مشخّ ص به آنهاستج شامل موارد زیر میباشد:
الف) کاربرد کلیشه های جنّیّتی در آثار دهههای  02و  02نویّهندگان دو گهروه جهنس
به چه صورت بوده و از چه فراوانی برخوردار است؟ به ع ارت دیگرج آیها فراوانهی ایه
اقالم وا گانی به میزانی می باشد که وجود جنّیت زدگی را در ای آثار تأیید کند؟

سیر جنّیّت زدگی در ادبیات داستانی معاصر زبان فارسی 003 /

ب) آیا بی میزان استفاده از کلیشه های جنّیّتی در دو دههه  02و  02تفهاوت معنهیداری
وجود دارد؟ و در کدام بازه بیشتر استفاده شده است؟
ج) آیا بی میزان استفاده از کلیشه های جنّیّتی در آثار نوی ّهندگان مهرد و زن متعلهق بهه
دو بازة زمانی دهۀ  02و  02تفاوت معنی دار وجهود دارد؟ و کهدام گهروه بیشهتر از اقهالم
کالمی فوق استفاده کرده است؟
 - 9روش گردآوری و تحلیل دادهها
در ای مطالعه به منظور بررسی میزان کاربرد جنّیّتزدگی در ادبیهات داسهتانی بها توجّهه
به جنّیّت نویّنده و بازة زمانی آثارج تعداد  02داستان بلند از ههر دو گهروه جهنس (02
داستان از نویّندگان زن و  02داستان از نویّهندگان مهرد) و متعلّهق بهه دو بهازة زمهانی
دهههای  02و  02( 02داستان متعلّق به هر دهه) بهه هور ت هادفی انتخهاب شهد .متغیّهر
وابّتهج مجموعه ویژگی های جنّیّتزده در کالم و متغیّرهای مّت ل جنّیّت نویّهنده
و زمان اثر میباشد .30
انتخاب داستان بلند به عنوان جامعۀ آماری پژوهش به دالئل زیر صورت گرفهت؛ اوّل
اینکهج نویّندة داستان بلند خود متأثّر از جامعهای است که در آن رشهد کهردهج آموختههج
تجربه کرده و از آن متأثّر شده است .بنهابرای اثهر او مهی توانهد بازتهاب واقعهی اندیشههج
فرهنگ و باورهای یک جامعه باشد .دوّمج در میان گونه ههای ادبهیج زبهان بههکاررفتهه در
داستان بلند گونۀ غیررسمی و عامیانه بوده و نموداری از گفتار واقعی مهردم یهک جامعهه
را منعکس میسازد و نیز اینکه نویّهنده در داسهتان بلنهد بها ملهدودیّت مواجهه ن هودهج
فرصت و مجال کافی برای پرداخت به موضوعی که انتخاب کرده و بیان آنچهه در ذهه
پرورانده را دارد .به عالوهج انتخاب فاصلۀ  02ساله بی دو بازة زمانی به ای دلیل بهود کهه
بهتر بتوان روند کاربرد جنّیّتزدگی و تغییر آن را بررسی نمود.
اهمیّت مطالعۀ کلیشه های جنّیّتی بهه ایه دلیهل اسهت کهه مهی تهوان از ایه

ریهق

فرهنگ جنّیّتزده را در جامعه بازشناخت .همانگونه کهه لیکها ( )0235معت هد اسهت
 - 30فهرست داستان ها به تفکیک جنّیّت و زمان اثر در ضمیمه آورده شده است.
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زبان فینفّه جنّیّتزده نیّت بلکه بهازتاب یک انههدیشه و بههاور جنّهیّتزده اسهت.
به عالوهج شناختج شرب اوّل و پیش درآمد هرگونه اقدام فرهنگی است.
اگرچه ای مطالعه اوّل ی پژوهش در زمینۀ جنّیّتزدگی نیّتج امّا بهرای اوّلهی بهار
به سیر جنّیّتزدگی در ول زمان و م ایّۀ آن بها توجّه ه بهه دو متغیّهر پرداختهه اسهت.
نتاید ای پژوهش می توانهد بهرای جامعههشناسهان حههوزة آسهیبشناسهیج زبهانشناسهان
عالقه مند به حوزة جنّیّت و نیز کلّیّهۀ افهرادی کهه بهه امهور فرهنگهی و فرهنهگسهازی
عالقهمندندج مورد توجّ ه قرار گیرد.
برای تللیل داده ها از نرمافهزار  spss 18اسهتفاده شهد .آمهار بههکاررفتهه شهامل آمهار
توصیفی و آمار است ن ا ی است و آزمون مورد استفادهج آزمون کایدو میباشد.
 - 4بحث و تحلیل دادهها
در ای بخشج به منظور بررسی میهزان کهاربرد کلیشهه ههای جنّهیّتی در ادبیهات داسهتانی
معاصر و با توجّ ه به دو متغیّر جنّیّت و بازة زمانی اثرج ابتدا داده های مهرت ط کهه منظهور
آن دسته از کلمات و اقالم وا گانی است که نگاهی نابرابر به یهک جهنس داشهته و یها در
قالب کالم به یکی از دو جنس اعت ار بیشهتر یها کمتهری بخشهیدهج جمه آوری گردیهدهج
فراوانی آن ها ملاس ه گردید و سپس سیر تلوّل یا تغییر آن در ول زمهان و نیهز در آثهار
نویّندگان دو گروه جنس مشخّص شد.
 - 2- 4جنسیّتزدگی د ر آثار نویسندگان ادبیات داستانی
پس از جم آوری و شمار

اقهالم وا گهانی جنّهیّتزده در ایه پهژوهشج نتهاید زیهر

بدست آمد :ق آمار بدست آمده در کلّ مجموعۀ مورد مطالعهه ج شهامل آثهار دو دههۀ 02
و  02متعلّ ق به نویّندگان هر دو گروه جنسج اقالم وا گانی جنّیّتزده به تعهداد 0203
بار بهکاررفته بودج  0000بار در آثار دهۀ  02نویّندگان هردو گروه جهنس و  000بهار در
آثار دهۀ  02نویّندگان هر دو گروه.
از سوی دیگرج کاربرد ای اقالم در بهی نویّهندگان زن و مهرد ن یهز آمهار متفهاوتی را
نشان داد؛ درحالی که نویّندگان مرد از  0022مورد اقهالم وا گهانی جنّهیّتزده اسهتفاده

سیر جنّیّت زدگی در ادبیات داستانی معاصر زبان فارسی 002 /

کرده اند ای آمار در نو یّندگان زن به  330مورد رسید .به ور خا

ترج نویّندگان مهرد

و زن دهۀ  02به ترتیب  322و  303بار و نویّندگان مهرد و زن دههۀ  02بهه ترتیهب 400
و  402بار از وا گان و ع ارات جنّیّتزده اسهتفاده کهردهانهد .جهدول شهماره ( )0اقهالم
وا گانی جنّیّتزده را در با توجّه به دو متغیّر «جنّیّت» و «بازة زمانی» نشان میدهد.
جدول شماره  .2تعدادکلّ واژهها و عبارات جنسیّت زده در دهة  01و  01توسّط نویسندگان زن و مرد

بازة زمانی

تعداد واژهها و عبارات

تعداد واژهها و عبارات

جنسیّتزده در دهة 01

جنسیّتزده در دهة 01

مرد

322

400

زن

303

402

کل

0000

000

جنسیّت نویسندگان

در ادامهج نمونه هایی از کلیشه های جنّیّتی به کاررفته در آثار نویّندگان دو گهروه و ههر
دو بازة زمانی همراه با ذکر اثر آورده شده است.
الف) نمونههای جنسیّتزد گی در آثار نویسندگان مرد دهة :01
خانه مانده (جای خالی سلوچ)
گیس بریده (جای خالی سلوچ)
قول مردونه (نفسها و هو ها)
حمّام زنانه (آرزو در لّم)
مگه زنی که از گفت سنت خجالت می کشی (آرزو در لّم)
شما زنها سایه سر میخواهید (جای خالی سلوچ)
عجوزه (حدیس بودن)
ب) نمونههای جنسیّت زدگی در آثار نویسندگان زن دهه : 01
پا به در (آدمکها)
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زنکه هفترنگ (آدمکها)
مرد است و حرفش (اهل غرق)
در ای دوران زن بودن گناهی است نابخشودنی (در حضر)
گریه مال دختر هاست (فردا روش است)
مردانگی (بازی سرنوشت)
ضعیفه (فردا روش است)
ج) نمونههای جنسیّت زدگی در آثار نویسندگان مرد دهه : 01
دریده (خنده را از م بگیر)
زن ذلیل (کافه پیانو)
ناجوانمردانه (رقص برگ های زرد)
شما هم چادری شدی دا

احمد؟ (خنده را از م بگیر)

یه بچه دیگه هم پس انداخت (کافه پیانو)
بلسهای خالهزنکی (کافه پیانو)
سلیطه خانم ( عجیب تر از بهشت)
د) نمونههای جنسیّت زدگی در آثار نویسندگان زن دهه :01
ترشیده (چشم هایش به رنگ عّل)
اهل خونه (به رنگ شب)
تا بخوای فراوونه دختر (ح ار)
بوی ترشیدگیش تا ته کوچه رفته (چشم هایش به رنگ عّل)
دخترزا (گمگشته)
مرده و قولش (گمگشته)
ده خالهزنکها رو نمیشه بّت (تو سهم منی)
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بدی ترتیبج در پاسخ به سؤال اوّل ای پژوهش و با توجّ ه به آمار مشهاهدهشهدهج وجهود
جنّیّتزدگی در داستان های بلند نویّندگان هر دو جهنس و ههر دو بهازة زمهانی تأییهد
می گردد.
 - 1- 4بررسی و مقایسة جنسیّت زدگی در آثار نویسندگان دهههای  01و 01
در سؤال دوّم ای پژوهشج تأثیر یکی از متغیّرهای مّت ل یعنی بازة زمانی آثار بهر متغیّهر
وابّته که کاربرد اقالم کالمی و وا گانی جنّیّتزده استج بررسهی گردیهد .نتهاید ایه
بررسی تعیی می کند که آیا تفاوت بهی کهاربرد اقهالم فهوق در دو بهازة زمهانی  02و 02
معنی دار بوده یا حاصل ت اد

و اتّفاق است.

نتیجه تللیل داده ها که در جدول شمارة ( )0آورده شدهج بیان گر ای مطلب اسهت کهه
در صد فراوانی اقالم فوق در آثار نوی ّندگان دهۀ  02و  02بهه ترتیهب  %50/00و %40/30
میباشد .بهدی صهورت کهه نویّهندگان دههۀ 02ج  345بهار (معهادل  )%03/30بیشهتر از
نویّندگان دهۀ  02از اقالم فوق استفاده نمودهانهد .بهه عهالوه ملاسه ه از ریهق آزمهون
کایدو نشان می دهد که بی استفاده از اقالم فهوق در بهازه ههای زمهانی  02و  02تفهاوت
معنیدار وجود دارد .x0)0( = 52/220, p < ./.0
جدول شماره  .1توزیع فراوانی و آمار کایدو تاثیر متغیّر بازة زمانی برکاربرداقالم واژگانی جنسیّت

فراوانی

درصد فراوانی

انتظار

فراوانی مورد

آماره کای دو

کل

0203

022

-

و عبارات جنسیّتزده

52/220

درجه آزادی

دهة 01

000

40/30

223/5

نویسن دگان از واژهها

0

معنی داری

دهة 01

0000

50/00

223/5

میزان استفاده

2/222

بدی ترتیبج پاسخ به سؤال دوّم پژوهش نیز مب ت میباشهد .نتهاید تللیهل داده هها نشهان
میدهد که میزان کاربرد اقالم و کلیشههای جنّیّتزده در ول زمان دچار تغییهر شهده و
کاهش داشته است .بدی صورت که ایه اقهالم در آثهار نویّهندگان دههۀ  02بههه هور
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معنیداری کمتر از آثهار دههۀ  02بکاررفتهه اسهت .بهه ع هارت دیگهرج کهاربرد ایه اقهالم
وا گانی در ول زمان روند کاهش را نشان میدهد.
 - 9- 4بررسی میزان جنسیّت زدگی در آثار گروههای جنس زن و مرد
سؤال سوّم ایه پهژوهش بهه بررسهی یکهی دیگهر از متغیّرههای مّهت ل یعنهی جنّهیّت
نویّندگان بر متغیّ ر وابّهته یعنهی کهاربرد اقهالم جنّهیّتزده مهیپهردازد .ایه بررسهی
مشخّص می کند که آیا تفا وت بی کاربرد اقالم فوق در آثار نویّندگان دو گهروه جهنس
معنی دار بوده یا حاصل ت اد

و اتفاق است.

نتیجۀ تللیل داده ها که در جدول شهمارة ( )3آورده شهده اسهتج بیهانگر ایه مطلهب
است که درصد فراوانی اقهالم فهوق در آثهار نویّهندگان مهرد و زن بهه ترتیهب  %02/0و
 %32/0می باشد .ای بدان معناست که نویّندگان مرد  430بهار (معهادل  )%00/0بیشهتر از
نویّندگان زن از اقالم فوق استفاده نمودهاند .به عالوهج ملاس ه از ریق آزمهون کهایدو
نشان میدهد که بی اسه تفاده از اقهالم فهوق در نویّهندگان گهروه ههای جهنس تفههاوت
معنیداری وجود دارد .x 0)0( = 23/400, p > ./.0
جدول شمار ه  .9توزیع فراوانی و آمار کایدو تاثیر متغیّر جنسیّت بر کاربرد اقالم واژگانی جنسیّت زده

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی مورد انتظار

آماره کای دو

کل

0203

022

-

جنسیّتزده

23/400

درجه آزادی

مرد

0022

02/0

223/5

واژهها و عبارات

0

معنی داری

زن

330

32/0

223/5

میزان استفاده نویسندگان از

2/222

بدی ترتیبج با توجّ ه به آمار بدست آمدهج تأثیر متغیّر «جنّیّت» بر کاربرد اقالم وا گهانی
جنّیّتزده تأیید میگردد ج بدی صورت که تعداد اقالم بهه کاررفتهه در آثهار نویّهندگان
گروه مرد به ور معنهیداری بیشهتر از گهروه م ابهل مهیباشهد .ایه بهدان معناسهت کهه
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نویّندگان زن گرایش کمتری به کاربرد ایه دسهته از وا ه هها و ع هارات در آثهار خهود
داشته و در آثار خود کمتر ازای اقالم استفاده نمودهاند.
 - 5خالصه و نتیجهگیری
ای مطالعه با هد

کلّی بررسی جنّیّتزدگی در ادبیات داستانی معاصهر باتوجّه ه بهه دو

متغیّر «جنّیّت» نویّنده و «بازة زمانی» آثار انجام گرفت .داده های ای پهژوهش از میهان
داستان های بلند دو دهۀ  02و  02( 02اثر متعلّق به هر دههه) و نویّهندگان ههر دوگهروه
جنس ( 02اثر متعلّق به هر گروه) جم آوری گردید .ایه داده هها پهس از بررسهی نتهاید
زیر را نشان داد:
آمار کلّیج وجهود اقهالم جنّهیّتزد ه را در ادبیهات داسهتانی در دو دههۀ  02و  02در
نویّندگان هر دو گروه جنس تأیید می کند .ای اقهالم در کهلّ جامعهه آمهاری  0203بهار
بهکاررفته است .توزی ای اقالم در آثار دهه های مختلف و نویّندگان دو گهروه جهنس
نیز آمار متفاوتی را نشان میدهد.
ملاس ۀ آماری فراوانی کهاربرد اقهالم جنّیّتزده بهها توجّه ه بهه متغیّهر زمههان نشهان
می دهد که کاربرد ای اقالم در دهۀ  02به ور معنیداری بیشهتر از دههۀ  02بهوده اسهت.
ای بدان معناست که کاربرد ای اقالم در ول دهه های گذشته کاهش معنهیداری داشهته
اسهت .سهیر نزولهی مشهاهدهشهده بیههانگر تلهوّلی مب هت و امیدوارکننهده در ارت ههاب بهها
نابرابری های جنّیّتی است که در زبان خود را منعکس سهاخته اسهت .بهدی ترتیهبج بها
توجّ ه به اینکه اوّالً زبان نهادی است اجتمههاعی و متههأثّر از آنج تغییهر در جایگهاه زنههان
به صورت حضور بیشتر آنان در ن شها و فعالیت های اجتماعیج بر نگر هها و باورههای
اجتما نیز تأثیر گذاشته است .ثهانیهاًج از آنجا که ه جامعه نیز از زبان متأثّر اسهتج کهاهش
استفاده از کلیشههای جنّیّتی از رواج آن در جامعه نیز می کاهد کهه خهود حهائز اهمیّهت
فراوان است.
ملاس ۀ آماری فراوانی کاربرد اقالم جنّهیّتزده بها توجّه ه بهه جنّهیّت نویّهندگان
نشان میدهد که کاربر د ای اقالم در نویّندگان مهرد بهه هور معنهیداری بیشهتر از آثهار
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نویّندگان زن میباشد .کاهش معنی دار ای اقالم در آثهار نویّهندگان زن بیهان گهر عهدم
گرایش ناخودآگاه جامعه زنان به استفاده از نابرابری ههای کالمهی اسهت کهه خهود آنهها
مرج ای کالمند .ای اعترا ،آر ام در نیمی از جمعیّت اهل قلم نه تنها بیان گر عدم میهل
و رضایت ای گروه به اعمال بی عدالتی جنّیّتی نّ ت به اعضای هم گروه اسهتج بلکهه
نشانۀ آگاهی جامعۀ زنان از اهمیّت کاربرد نو کالم و نیز احّاسی اسهت کهه کلمهات و
مفاهیم آنان به ای گروه از نویّندگان ال ا میکند.
از نتاید دیگر ای مطالعه اهمیّت مطالعۀ اقالم جنّهیّتزده در جامعهه و توسّهط اههل
زبان بهه دلیهل تأثیر مت ابل زبان و باورهای اجتما اسهت .کلیشهه ههای جنّهیّتی نهه تنهها
بیان گر باورهای یک اجتما است بلکه می تواند بر باورهای اجتمها تهأثیر گذاشهته و یها
آن ها را استلکام بخشد .بدی ترتیبج هرگونه اقدام فرهنگی بایّهتی شهامل زدودن ایه
اقالم نه تنها از زبان بلکه از ذه افراد نیز باشد.
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