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 چکیده
ر هاعی به هۀ اجتمه هتوجّه به تأثیر عوامل اجتماعی متفاوت از جملهه سه ج جنّهیّتج تل هیل و    ه     

گرائی در عرصۀ زبان پدید آمد. شانی حاصل تلواّلتی است که در پی ورود تفکر ن های زبدگرگونی

دیهی هردان را به هان و مهروه جنس یعنی زنهالمی دو گههای کتنها وجود تفاوتنه «زدهزبان جنّیّت»

 ها را نشانۀ نگاه ناهمّان و گاه غیرعادالنۀ اجتمها  بهه یکهی از   شماردج بلکه بخشی از ای  تفاوتمی

بینی یک عنوان نمودار فرهنگ و جهانکه همان گروه زنان است. در ای  میان ادبیات به داندمی هاگروه

زدگی های جنّیّتزان گرایشههای کالمی از جمله میتواند ابزاری جهت مطالعۀ انوا  ویژگیمنط ه می

کیهک  داستان بلند بهه تف  02زدگی در ادبیات فارسیج تعداد منظور بررسی جنّیّتدر کالم باشد. لذا به

و  02اثر دهۀ  02مرد( و متعلّق به دو بازة زمانی ) نویّندة 02نویّندة زن و  02جنّیّت نویّندگان )

هها بها رو    زده مورد بررسی قرارگرفتند. م ایّۀ کمّی دادههای جنّیّتللاظ داده( به02اثر دهۀ  02

های مختلف جهنس و زمهان نشهان داد کهه     در گروهها فراوانی داده م ایّۀ دو انجام شد.یکاآماری 

 اند.نمودهزده بیشتر استفاده از اقالم کالمی جنّیّت داری رز معنیخود بهنویّندگان مرد در آثار 

 .زدهج داستان بلندجنّیّتجنسج کالم  هایگروه :هاکلیدواژه
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 مهمقدّ -2

ی مختلف همچهون سه ج   اجتماعرهای حاصل تأثیر متغیّ 3های اجتماعیها یا گویشگونه

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

زنهدگی و   مّهت یماً شهیوة   ااتاً و ماهیتهاً یهک عامهل زیّهتی بهوده امّه      اگرچه ذ «جنّیّت»

کالمی دو گهروه زنهان و مهردان را تلهت تهأثیر قهرار داده و از       غیر وهای کالمی ویژگی

ههای  اسها  ارت هاب بهی  گهروه    بر موجهود نیهز   . روابط اجتماعیسازدمیمتمایز یکدیگر 

گرفته استج زنهان و مهردان نیهز تلهت     های جنس شکل از جمله گروه اجتماعی مختلف

سهازند  ی مهی ی را پذیرفتهه و در زبهان متجلّه   هها و الگوههای خاصّه   تأثیر ای  روابط قالهب 

ص و صورت قواعهد مشهخّ  مختلف بهها در مطالعات ای  تفاوت (.025: 0330ج 4ترادگیل)

 گونهۀ »( 320: 0222) 0واردا .مطهر  شهده اسهت    5«جهنس  گونهۀ » مند تلهت عنهوان  نظام

و آن را حاصهل انتخهاب    دانّهته زبان  برر جنس متغیّ مندقاعدهمّت یم یا  رابطۀرا  «جنس

اههل   توسّطکه  کندتعریف میزبانی  موجود از میان ساختارهای های جنسگروه آگاهانه

بهودهج بهدی  معنها کهه      3«همگانی»یک مفهوم  «جنس گونۀ»اگرچه  گیرد.بان صورت میز

ر ا ایه  متغیّه  شودج امّه ها یافت میهای جنس در تمام زبانق به گروهتمایزهای کالمی متعلّ

یهب  رهای اجتماعی وابّته به فرهنگ غالب یک منط ه استج بدی  ترتهمچون سایر متغیّ

 گیرد.  انجام می آن زبان قالب رد تع یر دقیق و قواعد حاکم
های کالمی دو گروه جهنس بّهیار مشههود و    ها تفاوت میان ویژگیبرخی فرهنگ در
و در  ا اسهتفاده کهرده  ای مجهزّ ههه ای کهه افهراد دو گهروه از وا ه   ص است به گونهه مشخّ
برخهی دیگهر از    در .ی دارنهد متفهاوت قواعهد  ج واجهی و دسهتوری نیهز    های آوایهی ویژگی
از متمهایز   کالمهی  ههای دلیل گرایش به برخی ویژگیهای جنس بهگروهج افراد هافرهنگ
جهنس    هات کالمهی گونهۀ   مهواردی از آنچهه مشخّ  که در زیر بهه   کنندرفتار مییکدیگر 
 :شوداشاره می (004-002: 0302 ج0سکاتر)شود نامیده می
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( بیشهتر  )مهاه  «cute»)معرکه(ج  «divine» همچون آمیزتلّی  اصطالحاتزنان از گروه  -

 کنند.از گروه مردان استفاده می

 وا گهانی  ههاج گهروه زنهان از تمهایزات    اییج همچهون رنهگ  ههای معنه وزههرخی حهدر ب -

 کنند.  تری استفاده میدقیق

 کنند.استفاده می 2سؤاالت ضمیمهاز  در مکالمه بیشتر از مردانزنان گروه  -

بیشهتر گهرایش دارنهد. ایه  بهدان       02شهارکتی  ور کلی گروه زنان به کالم جمعی و مبه -

 .بّیار اهمیّت دارد مخا ب معناست که در ای  گروه تأیید و همراهی

 دارند. 00معیار زنان بیشتر گرایش به کاربرد گونۀ در شرایط مّاویج -

گفتهار و  ز گهروه مهردان اسهتفاده کهردهج پهاره     گروه زنان از م والت صفت و قید بیشتر ا -

عهو،ج گهروه مهردان گهرایش     شود. دردر گفتارشان بیشتر مشاهده می تمامجمالت نیمه

 .(053-033: 0220 ج00رس پّید )دارنه کاربرد جمالت ساده و بّیط بیشتر ب

دلیهل  که گروه زنان بهه حالیشود. دربیشتر مشاهده می 03در گفتار گروه مردان صراحت -

تهر سهخ    ل غیرمّهت یم ه بهه انتظهارات گهروه م ابه    برخی مالحظات اجتماعی و نیز توجّ

 جواردا) کننهد الگوههای ادب را بیشهتر رعایهت مهی     تر بوده به همی  دلیلپو گفتهج پرده

0222). 

ج 04لیکها  ) شهود بیشتر مشاهده میدر گفتار گروه زنان نیز گیری نتیجهت درعدم قا عیّ -

0235). 

زنهان  که گهروه  حالیانتخاب موضو  نیز متفاوت است؛ درگرایش دو گروه جنس در 

دهنهدج گهروه مهردان    ات شخ ی را ترجیح میموضوعات اجتماعیج آشپزیج مد و تجربیّ

 :4023 ج05کرامهر د )کننه مهی و ن د اجتماعی را انتخهاب  بیشتر موضوعات سیاسیج ورزشی 

00-05). 
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 ان به تمایزات حاصل از تهأثیر  جنّیّت برخی مل ّ میان مطالعات مربوب به حوزة در

ههای  زبان و تفهاوت  کارکردیابی ده نکرده بلکه به تللیل و ریشهر جنس بر زبان بّنمتغیّ

نگهاه نهابرابر و    هها را نشهانۀ  ها بخشهی از تفهاوت  اند. آنجنّیّتی موجود در زبان پرداخته

گیهری  دلیهل جههت  رفته در ای  حوزه را بهه کارنه به یک جنس دانّته و اقالم بهعادالغیر

 «زدهزبهان جنّهیّت  »دیگهر   ر م ابهل گونهۀ  یهک گونهه و د  ه سهمت  هو کاربردی ب معنایی

زده معت هد اسهت کهه یهک ع هارت زمهانی جنّهیّت        (0200) 00براگی  وترلینگ ند.انامیده

جهنس  گهروه  شود که کاربرد آن نوعی تمایز نهابرابر یها غیرمن هفانه را میهان دو     ی میتل ّ

و  توانههد شههرایطشههود کهه مههی زبههان عهاملی تعریههف مههی ج پدیهد آورد. در ایهه  تعریههف 

ز هنیه  (0220) 03کینهگ  ا  ایجهاد کنهد.  هر اجتمه هفرهنگ حاکم به  هایی را برایتملدودیّ

ههای کالمهی متفهاوتی بهرای     افتد کهه از شهیوه  زدگی زمانی اتفاق میمعت د است جنّیّت

یهت  م  ولّ نشهانۀ هها  های مختلف استفاده شود. ای  تفهاوت اشارهج ارجا  و ارت اب با گروه

 است.   «جنّیّت»ها عامل و اینکه پایه و اسا  ای  تفاوت کمتر برای یک گروه بوده

داوری را ها یا ع ارات قال ی هّتند که نهوعی پهیش  زده کلیشهاز اقالم جنّیّت بخشی

  گونهۀ زبهانی   هآورند. شیوة ارجها  در ایه  وجود میهنّ ت به اعضای یک گروه جنس ب

عنهوان هنجهاری   ه جنس و بهل اً از دیدگاه یک گروصورتی است که تجارب مشترک غابه

 جو پرکهاربرد واضهح   گیهرد. نمونهۀ  برای عام معرفی شده و گروه دیگر در حاشیه قرار مهی 

خهود )ارجها  بهه جهنس      در زبان انگلیّی است که عالوه بر مفهوم خها ّ  «anm» کلمۀ

 (32-30 :0222) 00نکهامرو  .رودمیکهار عام و به معنای نو  انّان نیز بهه مرد(ج در مفهوم 

گهذاری متفهاوت را در   ارز  «lady»و  «lord» لمهۀ مفهاهیم دو ک   د است کهه م ایّهۀ  معت

عنهوان  مهردج بهه   بر معنهی آقها/  عالوه «lord»دهد. وا ه های جنس نشان میارت اب با گروه

ال آنکهه ههر زنهی    هرودج حه میکهار ی از مردان بهه و نیز گروه خاصّیکی از اسامی خداوند 

 و «آقها »ههای  تهوان در وا ه . مشابه ایه  تمهایز را مهی   بخواند «lady»تواند خود را یک می
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 (0355) معهی  در زبان فارسی نیز مشاهده نمود. معنهای ایه  دو وا ه در فرهنهگ     «خانم»

   صورت زیر آمده است:به

و آخهر نهام    اوّلعنوان احترام آمیز کهه بهه    -0زاده و نجیب و خاتون زن بزرگ -0خانم: 

 فاحشهج روسپی -4آید( در ای  صورت با خانه می) نززوجهج -3زنان افزایند 

 -4امیرج رئیسج بهزرگ قهوم    -3برادر پدرج عمج عمو  -0برادر بزرگترج برادر مهتر  -0آقا: 

 افزایندیا آخر اسم می اوّلیم به تفخ و عنوانی که برای احترام

دسهتی در  عنهوان فرادسهتی و فرو   زدگهی بها  از جنّیّت (04-55: 0300نهاد ج روتی )پاک

 کند:کند و انوا  مختلفی از آن را در زبان فارسی گزار  میزبان یاد می

در ایه  نهو  داللهتج مفههوم      زدگی به عنوان داللت صرری  یرا نرمنی:   جنسیّت الف(

 بهرای جهنس مونهس اسهت؛    بهار منفهی    صریح یا ضهمنی حهاوی  به  ور ع ارت مورد نظر

 )ضمنی(. «ددری» و« ترشیده» )صریح( و «زن گرفت »و « از زن کمتر» :همچون

هی گیرند که تجارب انّهان را از دیهدگا  در ای  گروه قرار می هاییداده اسامی عام: ب(

عنهوان  رت دیگرج یک جنس بهه کند. به ع اعام معرفی می عنوان هنجاری برایمردانه و به

 ج«یرادمهرد » ج«جهوانمردی »شود. کلماتی همچون: هر دو جنس در زبان مطر  می نمایندة

 .«مرد راه بودن» و« قول مردانه»

)در اشهاره بهه    زده دارای نشهان مب هت معنهایی   : ای  دسته از اقالم جنّیّتدارینشان پ(

هها  در ایه  ق یهل داده   )در اشهاره بهه جهنس زن( دارد.    جنس مرد( و نشان منفهی معنهایی  

 ج«بیهوه » ج«زبعه »همچون: جنس م ابل وجود ندارد؛ معادل وا ه با بار معنایی مشابه برای 

زدگهی  تللهاظ جنّهیّ  بهه « ام مردانهحمّ» ع ارتاینکهج  توضیح .«ام زنانهحمّ» و« عجوزه»

در « عهذب »وجود نداشته و بار معنائی کلمهۀ  « دائی مردک» جخنبی شده و بار ضمنی ندارد

 .متفاوت است نیز کامالً« ترشیده»م ایّه با کلمۀ 

وعه توزیه  نهابرابر قهدرت در دو گهروه     های ای  مجمدر داده ت( روابط خویشاوندی:

س )زنج همّهرج  نّه در یک گهروه نّه ت بهه خویشهاوندان مؤ    جنس و اعمال ناعادالنه آن 

 ص است.مشخّ دختر(

 .شمشیر زن مردان/ برون کار زنبه خانه نشّت  بود کار  -
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 ./ گر چه شاهّت هّت بداخترپّراست به جای  دخترآنکه را  -

 .مال مردمه دختر -

 جزاکم -

بار منفی را برای گروه زنهان   های ای  دسته اگرچه مّت یماًمفهوم وا ه ث( صفات منفی:

. همچهون:  گیهرد د  انجهام مهی  ه  بهه همهی  هه   هآن در مته  ردها کاربه هّبه همراه نداردج ام

 .های کالمی مشاهده شدهدر بافتو حّود  الع لناقص

 جنسیّتهای مربوط به ارتباط زبان و دیدگاه -2-2

از دو دیهدگاه   متأثّرجنّیّت و زبان اجتماعی ر ارت اب بی  متغیّ عات مربوب به بررسیمطال

 :ها خواهیم پرداختکلی بوده است که در زیر بدان

 23تفاوت نظریة   -2-2-2

ههای  دلیهل ن هش  ههای مختلهف جهنس بهه    های کالمهی بهی  گهروه     نظریهج تفاوتدر ای

گیهرد.  عههده مهی  جنّیّت خود برهر گروه به تناسب  که شودر میاجتماعی مختلفی ت وّ

یهک گهروه بهر    ط تمایزج برتهری یها تّهلّ    های جنس به منزلۀهای س کی بی  گونهتفاوت

واقه ج   زبانی از درجهۀ اعت هار یکّهانی برخهوردار اسهت. در     للاظ گروه دیگر ن وده و به

های اجتماعی یک زبان که در شرایط و بافت فرهنگهی متفهاوت کهاربرد    تفاوت میان گونه

ههای متفهاوتی اسهت کهه در شهرایط      ردج به یک اعت ار همّان و قابل م ایّهه بها زبهان   دا

 دلیهل  (022 :0222) 02تهان   گیهرد. مورد استفاده قهرار مهی   گروه م ابلای ملیطی و منط ه

للهاظ کالمهی در دو   کهه پّهران و دختهران بهه    کند ای  مّئله را بدی  صورت مطر  می

کننهد.  یب وا گان و ساختار متفهاوتی را انتخهاب مهی   دنیای متفاوت رشد کرده و بدی  ترت

برای جنس م ابهل فهراهم آورد.   را تواند بدفهمی یا سوء تع یر ها میعدم درک ای  تفاوت

ههای حهاکم بهر    منهدی ر جنسج کشف و بررسی نظهام متغیّ ۀدر ای  دیدگاهج هد  از مطالع

 در مّهیر ایه  مطالعهات    د وباشاز عامل جنّیّت می متأثّرکاربرد زبان در شرایط مختلف 

                                                                 
19  . difference theory 

20. D. Tannen 
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کنهد  گروه زنان با هنجارهای مردان که به نوعی دیهدگاه تّهلط را تهداعی مهی    از م ایّه 

بهه دلیهل خهودداری از هرگونهه      «جهنس  گونهۀ »مطالعات مربوب بهه   شود.جلوگیری می

از  رفهداران ایه     .گیهرد مهی داوری نّ ت به هنجارهای اجتمهاعی در ایه  حهوزه قهرار     

 .داشاره نمو (0230) 03وال و  (0200) 00( و کوتس0202) 00جونزان به تودیدگاه می

 14طتسلّ نظریة -2-2-1

بهر   ه شد. آنان شیوه تللیل م تنهی گران مواجدیدگاه تفاوت با نظر انت ادی برخی پژوهش

هها و  هی نّه ت بهه ریشهه   تهوجّ ها و بیتفاوت انگاشت  زمینۀدلیل نادیدهتفاوت را بهتنها 

 یهابی و ریشهه گیهری  فاقد تللیل و بدون نتیجه ای ناقصجی جنسج شیوههاعملکرد گونه

عنهوان   هور معمهول و عهادی بهه    زبانی که به معت د است (055: 0202) 05اسپندردانند. می

 واقه  بها  درج گیهرد هر دو گروه جهنس مهورد اسهتفاده قهرار مهی      توسّطیک نظام ارت ا ی 

ده است. وی بهه ن هش قهدرت و توزیه      هنجارها و معیارهای مردانه ساخته و پرداز  ش

دارد کهه در   های جنس و انعکها  آن در زبهان اشهاره کهرده و اعت هاد     نابرابر آن در گروه

اسهها  ههها برحّههب حهوزه و بههار معنههایی بر بنههدی وا ه   هه مهوارد بّههیار شههناخت و  

معیارهایی صورت گرفته است که به نف  یک گروه جنس بوده و بهرای آن گهروه اعت هار    

به کهامالً زنانهه و   را نمونه آورده و معت د است که ای  تجر «مادر» و کلمۀمراه دارد. ابه ه

گهذاری شهده اسهت.    گرفتهه و نهام  للاظ ملتوا با معیارهای مردمدار شکلتک جنّیّتی به

برخهی   جزنانهه  شاید بتوان مّئله را بدی  صورت توجیه نمهود کهه در ایه  حهوزة کهامالً     

را  ه گهروه م ابهل و بهار منفهی    متوجّه را مب هت  بهار   ن یافت کهتوارا میکلمات و ع ارات 

 و« پّهرزا » همچون کلمات و ع ارات زیر در زبهان فارسهی:   د.سازمیه گروه همّو متوجّ

بچهه پهس   » و« ه پهس انهداخت   کرّ» ج«زاکم» ج«شکم باال آوردن» در م ابل« مادر هفت پّر»

                                                                 
21. D. Jones  

22. J. Coates   

23. W. Labov  

24  . dominance theory 

25. D. Spender  
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ق بهه  مادری بیشتر متعلّه  تجربۀ گرج رضایت و خرسندی حاصل ازبه ع ارت دی «.انداخت 

   .تا خود زنان گروه م ابل است

بهوده و بهه    در زبهان  «03ج رگرایی»و  «00تنّ یّ»نظریۀ  رفداران ای  نظریه معت د به 

از  متهأثّر دارنهد. بهه ع هارتیج زبهان از یهک سهو       بهاور   تفکّهر دوسویه میان زبهان و  ارت اب 

بینهی مها   ج باورهاج اعت ادات و جهاننگر تواند باورهای اجتما  بوده و از سوی دیگر می

ههر فهردج سلّهله م هوالتی را     را شکل دهد. ماح ل ای  نظریه ای  است که زبان بهومی  

کنهدج عمهل   که وی از  ریق آن جههان را ادراک مهی   ایآورد که در حکم ش کهبوجود می

ر ی و ت هوّ بنهد ههای گونهاگون را م ولهه   ای که وی پدیدهتی بر شیوهنماید و ملدودیّمی

م ن تکلّه داهکهه به  بینهی کّهانی  ر جههان هر بها تأثیهد بهتواننماید. زبان میکندج اعمال میمی

 (.30: 0330 ج روی جامعهه اثهر بگهذارد )ترادگیهلج    آنان بینیجهان ی کنترلنمایند و حتّمی

 ساپیر در ای  زمینه معت د است که:
تأثیر ای فکری ما تلت هدرک ما از جهان خارج است. نظام دهندةزبان شکل»

ما را در  زبان قابل ح ول در جامعهج اندیشۀ  وریکهباشد بهزبان اجتما  ما می

 هور ناآگاهانهه و   زیادی به تا حدّ «جهان واقعی»دهد. شکل می «تواقعیّ» مورد

شهود و ههید دو زبهانی را    ساخته مهی  ا های اجتماسا  عادات زبانی گروهبر

ت اجتماعی یکّانی را مهنعکس   یه باشند که واقعیّتوان یافت که آن در شنمی

کنند دنیاهای مختلفی هّتند کنند. دنیاهایی که جوام  مختلف در آن زندگی می

 «.های مختلف باشندواحدی با برچّبنه اینکه دنیای 

 (002: 0242ج 00)ساپیر 

 اجتمها  تأثیرات منفهی آن بهر    از یافت  آگاهی دلیلبه زدهبررسی زبان جنّیّت اهمیّت

معت هد   (ج0225) 02میلهز  .زار انعکها  آن باشهد  ابه  تواندمی است که زبانهایی آسیب نیز و

دلیهل ملتهوای نهابرابر و    ههای گفتهاری بهه   زده در تعامهل است که وجود کهالم جنّهیّت  

تواند به گروه زنان احّا  از خهود بیگهانگی و   می ای که با خود به همراه داردجناعادالنه

                                                                 
26  . relativity 

27  . determinism 

28. E. Sapir  

29. S. Mills   
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انتظارات ای  گروه از خود و گروه م ابل از آنان تهأثیر بگهذارد. بهه ع هارت      دادهج برانزوا 

دیگرج بر باورهای اجتما  و خودباوری گروه زنان تهأثیر منفهی داشهته باشهد. وی اعت هاد      

اتج باورهها و  ات و ح هایق باشهدج بیهانگر تجربیّه    دارد که زبان بیش از آنکه بیهانگر واقعیّه  

 زده در سهطح کهالم جن هۀ   ههای جنّهیّت  وجهود ویژگهی  اعت ادات ماست. بدی  ترتیهبج  

وی معت هد   جتفکّهر به دلیل ارت اب دوسویه بهی  نظهام زبهان و نظهام     هشداردهنده داشته و 

 از. فایهده اسهت  حاکم بر جامعه بهی  تفکّرآن بدون اصال   ت فیۀاصال  زبان و  که است

 32لهی  ج(0230)ل ترادگیه  جهمهان( ) میلهز ج همهان( ) اسهپندر توان به نظریه می رفداران ای  

 اشاره نمود. (0200) 30ال ی و (0220)

 مطالعات پیشینة -2-1

غان مّهیلی در  عامیانه داشت و به مشاهدات م لّ جنّیّت جن ۀ اوّلی  گزارشات در زمینۀ

ه وجّه انگلیّهی زبهان مت  در سفرهای خود به منا ق بومی غیرها گردد. آنقرن هفدهم برمی

گفتهاری زنهان و مهردان آن منها ق شهدند. بعهدها ایه          ونۀهای آشکار در گبرخی تفاوت

ا زبهان دن هال شهد. امّه     مند به حهوزة شناسان عالقهشناسان و انّانجامعه توسّطمشاهدات 

ههاج بهیش از آنکهه بهه     گهردآوری داده  های زبهانی و نیهز شهیوة   علمی حاکم بر نگر  جوّ

کیهد بهر   گرایانج تأت صورتیّپیشرفت ای  مطالعات کمک کندج عامل بازدارنده بود. حاکم

ر بهر  های اجتمهاعی مهؤثّ  های صوری و ساختاری زبان و در حاشیه قرار دادن ویژگیجن ه

تمایزههای جنّهیّتی در زبهان بهود. بهه ایه         ی بهه مطالعهۀ  ه جدّزبانج از جمله موان  توجّ

کهرد  شد که معنی را در درون خود تولید میزبان سیّتمی بّته در نظر گرفته می جترتیب

م و م هدّ شوند کاری نداشهت )شهریفی  مطر  می «جامعه»در قالب  که و به تأثیرت بیرونی

 (.030: 0302بربارج 

عنهوان یهک شهاخۀ پژوهشهی مّهت لج      ربوب به جنّیّت نه بهه هات مهج مطالعداهدر ابت

رار گرفهت. ایه  مطالعهات بیشهتر     مورد مطالعه ق رهای اجتماعیعنوان یکی از متغیّبلکه به

 (0200) او ه لتهری  گهام را در ایه  زمینهه     ی  و برجّهته اوّله کمّی و آماری داشهت.   جن ۀ

                                                                 
30. X. Lei  

31. G. W. Albee  
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العات هدر مطهه ژوهشیهدل پهههوان مه هعنههههدها بهههادی او بعه هاشهت کههه رو  پیشنههه برد

   کار گرفته شد.به شناسی زبانجامعه

 داغ عنهوان یهک موضهو    بلس جنّیّت بهه  فمنیّتی با آغاز جن ش و هشتاد دهۀ در

شناسهان را بهه خهود    ان و نیهز زبهان  شناسه شناسانج انّانه بّیاری از جامعهجّاجتماعی تو

ههای جنّهیّتی و   عنهوان ابهزار مطالعهه نهابرابری    ب نمود. در گهرایش جدیهد زبهان بهه    جل

 (.0225ج 30د )هلمزگیرمیقرار  کیدگروه زنان مورد تأفرودستی 

اکم بر موضو  بهه دو  للاظ دیدگاه حتوان بهجنّیّت را می مربوب به حوزة مطالعات

در ایه    زدگهی در زبهان.  جنس و مطالعات جنّیّت ی ت ّیم نمود؛ مطالعات گونۀکلّ ستۀد

ههای  ی از بررسهی اشهامل گزیهده   دوّممطالعات گهروه   جدلیل ارت اب موضوعیپژوهشج به

 زدگی ارائه خواهد شد:جنّیّت حوزة

داننهد کهه اسهتفاده از    مهی  به ای  دلیهل اهمیّت بررسی زبان را  جگران ای  حوزهپژوهش

رهنگ حهاکم بهر آن را در جامعهه تهروید کهرده و      هد فهوانهتود میهزده خالم جنّیّتهاق

گهران سهعی   رخی تللیهل هههای جهنس را پهرور  دههد. به     های حاکم بر گروهعدالتیبی

 (0230) او ه لمبهالج   عنهوان رفتارهای جنّیّتی ارائه دهند. بهه اند تا دلیلی برای برخی کرده

ههایی  تیّاسه انتظهارات و حّّ  معیهار را  ن به استفاده از گونهۀ لیل گرایش بیشتر گروه زناد

رفتارههای اجتمهاعی از جملهه     ه گروه زنان بهوده و کلیهۀ  داند که از  ر  جامعه متوجّمی

بهه   (0230) . دلیهل ایه  گهرایش را ترادگیهل    گیهرد دربر میرفتارهای کالمی ای  گروه را 

رههای کالمهی در   از اهمیّت متغیّ آنان آگاهی و یگاه اجتماعی خودنگرانی گروه زنان از جا

ت یّه ههای زبهانی و موقع  بهی  ویژگهی   ج(0235) لیکها   داند.می خود ارت اء شأن اجتماعی

را در  اسهتفاده از سهؤاالت ضهمیمه   های جنس ارت اب مّت یم قائل بهوده و  اجتماعی گروه

 کند.قلمداد می یندجآنچه می گوا مینان آنان از  نشانۀ جگروه م ابل

ههاج باورهها و   تواند بر نگر تأثیری که میها یا ع ارات قال ی جنّیّتی به دلیل کلیشه

ه برخهی از پژوهشهگران   مورد توجّه  جهای جنس بگذاردحاکم بر جایگاه گروه تفکّر شیوة

 شود:اشاره میبوده است که در زیر به مواردی 

                                                                 
32. J. Holmes   



 005زدگی در ادبیات داستانی معاصر زبان فارسی /سیر جنّیّت 

 

ات منتّب به گروه مردان و زنهان معت هد   مجموعه صف با م ایّۀ (00: 0233) 33بالک

 35و دل وکها  34آشهمور  از اهمیّت اجتماعی بیشتری برخوردارند. اوّلاست که صفات گروه 

روانهیج جّهمانیج   مختلهف   از ابعهاد  جکه مرج  آنهان زناننهد  را  لماتیک (02-002: 0200)

 د.نرشهما ده و مفههوم ضهمنی و پنههان ایه  عناصهر را برمهی      فیزیکی و عا فی بررسی کهر 

کلمهات منتّهب بهه گهروه زنهان و مهردان در        متفهاوت  گهذاری به ارز  (0220) 30باسو

ل ضهعفج  پردازد و مجموعه صفات قدرتج است الل و خطرپهذیری را در م ابه  اجتما  می

را بها   هها دانّهته وآن  ترتیب دو گروه مهردان و زنهان منتّهب   زودباوری و تأثیرپذیری به

 کند.یکدیگر م ایّه می

 انهد. ال هی  زدگهی پرداختهه  جنّیّت شناسی حوزةگران نیز به آسیباز پژوهش تعدادی

سیاسهی اجتمهاعی دانّهته و رفه  آن را      را یهک پدیهدة  زدگهی  جنّهیّت  ج(02-00: 0200)

زده به تأثیرات منفی زبهان جنّهیّت   (ج0223) داند. میلزمی فرهنگیگّتردة  مّتلزم تال 

 هها و پیامهدهای  دلیهل آسهیب  اقالم ای  حهوزه را بهه  یّت کاربرد پردازد و اهمبر اجتما  می

 داند.آن می اجتماعی

زبهانی خها     برد ایه  عناصهر و اقهالم در یهک حهوزة     کهار  نیهز  هادر برخی پژوهش

عناصهر را در آثهار    ایه   (ج0333شهرآرایج ن ل از ) و بررسی شده است. گلوم وک و فی

هها و گروههی از   المبهل و ضهرب  زبانی وا گهان  در دو حوزة( 24-03: 0220) لیکودکانج 

را در کتهب درسهی و    آن( 004-00: 0235) در دانشگاه واشهنگت   33شناسان آمریکاییروان

 فهوق  مهوارد  کرده و وجهود ت عهیج جنّهیّتی را در    آموزشی تل یالت تکمیلی بررسی

 اند.  نمودهتأیید 

اسهت امّها   زدگی در میان پژوهشگران ایرانی اگرچه تازه آشنا و جدیهد  جنّیّت حوزة

انت هادی را بهه خهود جلهب      گران حوزةه تعدادی از پژوهشو توجّ ناآشنا و غریب ن وده

هها  ابهزار بیهان کلیشهه   زبهان را صهرفاً    (023-20: 0322) ملمودی بختیهاری  ؛نموده است

                                                                 
33. J. H. Block 

34. R. D. Ashmore 

35. F. K. DelBoca 

36. S. A. Basow  

37. American psychologists  
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کنهد. او  اجتما  قلمداد مهی  افرادزدگی را در ذه  و افکار دانّته و جایگاه اصلی جنّیّت

ههای  دههد. نمونهه  را توضهیح مهی   یت عیج جنّیّتج هایی از زبان فارسیونهبا اشاره به نم

 نههاد ج روتهی  پهاک  توسّهط گانه و نیز توضیح هریهک  بیشتر در قالب انوا  ت ّیمات پند

. نامهد مهی  «فرادسهتی و فرودسهتی  »ارائه شده اسهت. وی ایه  پدیهده را در زبهان      (0300)

ختهه و  زدگی در ایهران پردا تاریخی جنّیّتنیز به سیر  (0332) و تمیزی (0330) اعزازی

 تی غالههب درسههنّ تفکّهر  سههاالری و نیهز شههیوة ردسههاالری و پدرمّهائلی چههون فرهنهگ م  

 تفکّهر در ایجهاد و پهرور  ایه      در مورد جایگاه دختران و پّهران  را های ایرانیخانواده

 داند.کننده میتعیی 

 ت تحقیقو سؤاالطرح مسئله، اهداف  -1

مشهود در ارت اب با حضهور زنهان در    شاهد تلواّلت کامالً های اخیردههجامعۀ ایران در 

 ی مشهاغلی در مشاغل مختلف و حتّه های آنج حضور بیشتر زنان نمونه .است جامعه بوده

ّهات  هها و مؤسّ شد و نیز افزایش آمار گروه دختران در دانشگاهی میکه پیشتر مردانه تل ّ

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

شود کهه آیها   مطر  می یکلّ ج ای  سؤالباشدنیز می متأثّرجامعه تأثیرگذار است بلکه از آن 

تی در زبهان تهأثیر گذاشهته    های جنّیّتغییرات اجتماعی که ذکر آن رفت بر کاربرد کلیشه

رآمهدتری  ابهزار بررسهی ایه  تغییهراتج ادبیهات       بهتهری  و شهاید کا  ج در پی پاسهخ است؟ 

دیگرج تجربهج افکار و باورهای یهک جامعهه    یا به ع ارتو داستانی است که کالم عامیانه 

ههای  ی ایه  پهژوهش بررسهی وجهود کلیشهه     هد  کلّ جسازد. بدی  ترتیبرا منعکس می

ر بها دو متغیّه   ادبیهات داسهتانی معاصهر و در ارت هاب     هها در پیکهرة  جنّیّتی و فراوانهی آن 

تی کهه ایه  مطالعهه سهعی در     است. سهؤاال  داستانی آثارزمانی  جنّیّت نویّندگان و بازة

 باشد:ص به آنهاستج شامل موارد زیر میمّتند و مشخّ پاسخ ت یاف

نویّهندگان دو گهروه جهنس     02و  02های های جنّیّتی در آثار دههالف( کاربرد کلیشه

 ایه   فراوانهی ؟ به ع ارت دیگرج آیها  نی برخوردار استبوده و از چه فراوا به چه صورت

 د؟تأیید کنای  آثار  در که وجود جنّیت زدگی را میزانی می باشدبه اقالم وا گانی 
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داری تفهاوت معنهی   02و  02های جنّیّتی در دو دههه  ب( آیا بی  میزان استفاده از کلیشه

 و در کدام بازه بیشتر استفاده شده است؟   وجود دارد؟

ّهندگان مهرد و زن متعلهق بهه     های جنّیّتی در آثار نوی( آیا بی  میزان استفاده از کلیشهج

از اقهالم   دار وجهود دارد؟ و کهدام گهروه بیشهتر    تفاوت معنی 02و  02 دو بازة زمانی دهۀ

 ؟است کردهکالمی فوق استفاده 

 هاروش گردآوری و تحلیل داده -9

ه زدگی در ادبیهات داسهتانی بها توجّه    ربرد جنّیّتمنظور بررسی میزان کادر ای  مطالعه به

 02بلند از ههر دو گهروه جهنس )   داستان  02ج تعداد آثار زمانی به جنّیّت نویّنده و بازة

زمهانی   ق بهه دو بهازة  داستان از نویّهندگان مهرد( و متعلّه    02داستان از نویّندگان زن و 

ر  هادفی انتخهاب شهد. متغیّه    ق به هر دهه( بهه  هور ت  داستان متعلّ 02) 02و  02های دهه

ده نرهای مّت ل جنّیّت نویّه در کالم و متغیّ زدههای جنّیّتمجموعه ویژگی جوابّته

 .  30باشدو زمان اثر می

 اوّل ؛گرفهت آماری پژوهش به دالئل زیر صورت  عنوان جامعۀداستان بلند به انتخاب

ر آن رشهد کهردهج آموختههج    ای است که داز جامعه متأثّرداستان بلند خود  ةنویّنداینکهج 

توانهد بازتهاب واقعهی اندیشههج     شده است. بنهابرای  اثهر او مهی    متأثّرتجربه کرده و از آن 

رفتهه در  کارههای ادبهیج زبهان بهه    ج در میان گونهدوّم فرهنگ و باورهای یک جامعه باشد.

جامعهه  غیررسمی و عامیانه بوده و نموداری از گفتار واقعی مهردم یهک    داستان بلند گونۀ

ت مواجهه ن هودهج   نیز اینکه نویّهنده در داسهتان بلنهد بها ملهدودیّ      و سازدرا منعکس می

فرصت و مجال کافی برای پرداخت  به موضوعی که انتخاب کرده و بیان آنچهه در ذهه    

زمانی به ای  دلیل بهود کهه    ساله بی  دو بازة 02 ۀفاصلانتخاب  جعالوهبه پرورانده را دارد.

 زدگی و تغییر آن را بررسی نمود.ند کاربرد جنّیّتبهتر بتوان رو

تهوان از ایه   ریهق    های جنّیّتی بهه ایه  دلیهل اسهت کهه مهی      کلیشه مطالعۀ اهمیّت

معت هد اسهت   ( 0235) را در جامعه بازشناخت. همانگونه کهه لیکها    زدهفرهنگ جنّیّت

                                                                 
 ها به تفکیک جنّیّت و زمان اثر در ضمیمه آورده شده است.فهرست داستان -30
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زده اسهت.  ّهیّت اور جنهدیشه و به هازتاب یک انه هزده نیّت بلکه بنفّه جنّیّتزبان فی

 درآمد هرگونه اقدام فرهنگی است.و پیش اوّلعالوهج شناختج شرب به

ی  بهار  اوّله ا بهرای  زدگی نیّتج امّجنّیّت ی  پژوهش در زمینۀاوّلاگرچه ای  مطالعه 

ر پرداختهه اسهت.   ه بهه دو متغیّه  آن بها توجّه   و م ایّۀ در  ول زمان زدگیبه سیر جنّیّت

شناسهان  شناسهیج زبهان  آسهیب  وزةهشناسهان حه  د بهرای جامعهه  توانه نتاید ای  پژوهش می

سهازی  افهرادی کهه بهه امهور فرهنگهی و فرهنهگ       ۀیّه مند به حوزة جنّیّت و نیز کلّعالقه

 ه قرار گیرد.مندندج مورد توجّعالقه

رفتهه شهامل آمهار    کاراسهتفاده شهد. آمهار بهه     spss  18افهزار ها از نرمبرای تللیل داده

 باشد.دو میآزمون کایج ن ا ی است و آزمون مورد استفادهتتوصیفی و آمار اس

 هاتحلیل داده بحث و -4

ههای جنّهیّتی در ادبیهات داسهتانی     منظور بررسی میهزان کهاربرد کلیشهه   به جدر ای  بخش

های مهرت ط کهه منظهور    زمانی اثرج ابتدا داده ر جنّیّت و بازةه به دو متغیّمعاصر و با توجّ

اقالم وا گانی است که نگاهی نابرابر به یهک جهنس داشهته و یها در      آن دسته از کلمات و

 گردیهدهج آوری قالب کالم به یکی از دو جنس اعت ار بیشهتر یها کمتهری بخشهیدهج جمه      

 آثهار  در نیهز  ل یا تغییر آن در  ول زمهان و سیر تلوّ ها ملاس ه گردید و سپسفراوانی آن

 ص شد.نویّندگان دو گروه جنس مشخّ

 ر آثار نویسندگان ادبیات داستانیزدگی دتجنسیّ -4-2

زیهر   پهژوهشج نتهاید   ایه   زده درجنّهیّت  وا گهانی اقهالم   آوری و شمار پس از جم 

 02ج شهامل آثهار دو دههۀ    مجموعۀ مورد مطالعهه  ت آمده در کلّ  ق آمار بدس :بدست آمد

 0203ه تعهداد  ب زدهجنّیّت وا گانی اقالم جسق به نویّندگان هر دو گروه جنمتعلّ 02و 

 در بهار  000هردو گروه جهنس و   نویّندگان 02 آثار دهۀ بار در 0000ج بودرفته کارهبار ب

 ندگان هر دو گروه.نویّ 02 آثار دهۀ

یهز آمهار متفهاوتی را    در بهی  نویّهندگان زن و مهرد ن    الماز سوی دیگرج کاربرد ای  اق

زده اسهتفاده  جنّهیّت  وا گهانی  مورد اقهالم  0022که نویّندگان مرد از حالینشان داد؛ در
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دگان مهرد  ترج نویّن ور خا مورد رسید. به 330یّندگان زن به اند ای  آمار در نوکرده

 400ترتیهب  بهه  02بار و نویّندگان مهرد و زن دههۀ    303و  322 به ترتیب 02 و زن دهۀ

اقهالم   (0انهد. جهدول شهماره )   زده اسهتفاده کهرده  بار از وا گان و ع ارات جنّیّت 402و 

 دهد.نشان می «زمانی ةباز»و  «جنّیّت» رمتغیّدو ه به با توجّزده را در جنّیّت وا گانی

 توسّط نویسندگان زن و مرد 01و  01زده در دهة ها و عبارات جنسیّتتعدادکلّ واژه .2 جدول شماره

دو گهروه و ههر    کاررفته در آثار نویّندگانهب های جنّیّتیکلیشه هایی ازنمونه جدر ادامه

 اثر آورده شده است. زمانی همراه با ذکر دو بازة

 :01 گی در آثار نویسندگان مرد دهةزدجنسیّت هاینمونه الف(

 مانده )جای خالی سلوچ(خانه

 بریده )جای خالی سلوچ(گیس

 ها(ها و هو ونه )نفسمردقول 

 انه )آرزو در  لّم(زنام حمّ

 کشی )آرزو در  لّم(که از گفت  سنت خجالت می زنیمگه 

 خواهید )جای خالی سلوچ(می سایه سرها شما زن

 عجوزه )حدیس بودن(

 : 01 زدگی در آثار نویسندگان زن دههجنسیّت هاینمونه ب(

 ها(پا به در )آدمک

 زمانی بازة            
 

 جنسیّت نویسندگان

    عبارات           ها وتعداد واژه
 01 زده در دهةجنسیّت

عبارات               ها وواژه تعداد
 01 زده در دهةجنسیّت

 400 322 مرد

 402 303 زن
 000 0000 کل



تانج های غرب ایرانج سال اوّلج شمارة اوّلف لنامۀ مطالعات زبان و گویش /002  0320 تاّب

 

 ها(رنگ )آدمکهفت زنکه

 است و حرفش )اهل غرق( مرد

 بودن گناهی است نابخشودنی )در حضر( زندر ای  دوران 

 هاست )فردا روش  است(دخترگریه مال 

 مردانگی )بازی سرنوشت(

 (ردا روش  استفضعیفه )

 :01زدگی در آثار نویسندگان مرد دهه جنسیّت هایج( نمونه

 دریده )خنده را از م  بگیر(

 ذلیل )کافه پیانو( زن

 های زرد(انه )رقص برگمردناجوان

 شدی دا  احمد؟ )خنده را از م  بگیر( چادریشما هم 

 )کافه پیانو( پس انداختیه بچه دیگه هم 

 ه پیانو()کاف زنکیخالههای بلس

 تر از بهشت(عجیبسلیطه خانم )

 :01زدگی در آثار نویسندگان زن دهه جنسیّت هاینمونه د(

 هایش به رنگ عّل(ترشیده )چشم

 اهل خونه )به رنگ شب(

 ح ار() دخترفراوونه  یتا بخوا

 هایش به رنگ عّل(تا ته کوچه رفته )چشم ترشیدگیشبوی 

 دخترزا )گمگشته(

 ته(و قولش )گمگش مرده

 رو نمیشه بّت )تو سهم منی( هازنکخالهده  
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شهدهج وجهود   ه به آمار مشهاهده ای  پژوهش و با توجّ اوّلسؤال بدی  ترتیبج در پاسخ به 

زمهانی تأییهد    نویّندگان هر دو جهنس و ههر دو بهازة   های بلند زدگی در داستانجنّیّت

 گردد.می

 01و  01های گان دههزدگی در آثار نویسندجنسیّت بررسی و مقایسة -4-1

ر زمانی آثار بهر متغیّه   رهای مّت ل یعنی بازةیکی از متغیّ ای  پژوهشج تأثیر دوّمدر سؤال 

  زده استج بررسهی گردیهد. نتهاید ایه    جنّیّت وا گانی و وابّته که کاربرد اقالم کالمی

 02 و 02زمهانی   بهی  کهاربرد اقهالم فهوق در دو بهازة      کند که آیا تفاوتبررسی تعیی  می

 فاق است.دار بوده یا حاصل ت اد  و اتّمعنی

گر ای  مطلب اسهت کهه   ( آورده شدهج بیان0) ها که در جدول شمارةنتیجه تللیل داده

 %30/40و  %00/50ترتیهب  بهه  02و  02ّندگان دهۀ صد فراوانی اقالم فوق در آثار نویدر

( بیشهتر از  %30/03ل بهار )معهاد   345ج 02 کهه نویّهندگان دههۀ    باشد. بهدی  صهورت  می

عهالوه ملاسه ه از  ریهق آزمهون     انهد. بهه  از اقالم فوق استفاده نموده 02 نویّندگان دهۀ

تفهاوت   02و  02ههای زمهانی   دهد که بی  استفاده از اقالم فهوق در بهازه  دو نشان میکای

 .p ,220/52 ( =0)0x >./. 0 دار وجود داردمعنی

 جنسیّت دو تاثیر متغیّر بازة زمانی برکاربرداقالم واژگانییتوزیع فراوانی و آمار کا .1 هشمار جدول
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میزان استفاده 

ها دگان از واژهنویسن

 زدهو عبارات جنسیّت

222/2 0 220/52 

 01 دهة 0000 00/50 5/223

 01 دهة 000 30/40 5/223

 کل 0203 022 -

هها نشهان   نتهاید تللیهل داده   .باشهد نیز مب ت می پژوهش دوّمبه سؤال ترتیبج پاسخ بدی 

در  ول زمان دچار تغییهر شهده و    زدهجنّیّت هاید که میزان کاربرد اقالم و کلیشهدهمی

 هور  ههبه  02بدی  صورت که ایه  اقهالم در آثهار نویّهندگان دههۀ       .کاهش داشته است
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ع هارت دیگهرج کهاربرد ایه  اقهالم      . بهه بکاررفتهه اسهت   02کمتر از آثهار دههۀ    اریدمعنی

 دهد.زمان روند کاهش را نشان میوا گانی در  ول 

 های جنس زن و مردزدگی در آثار گروهبررسی میزان جنسیّت -4-9

رههای مّهت ل یعنهی جنّهیّت     دیگهر از متغیّ  یکهی  بررسهی  ایه  پهژوهش بهه    سوّمسؤال 

پهردازد. ایه  بررسهی    زده مهی ر وابّهته یعنهی کهاربرد اقهالم جنّهیّت     متغیّ نویّندگان بر

در آثار نویّندگان دو گهروه جهنس   وت بی  کاربرد اقالم فوق اکند که آیا تفص میمشخّ

 دار بوده یا حاصل ت اد  و اتفاق است.معنی

( آورده شهده اسهتج بیهانگر ایه  مطلهب      3) ها که در جدول شهمارة تللیل داده نتیجۀ

و  %0/02ترتیهب  نویّهندگان مهرد و زن بهه    ست که درصد فراوانی اقهالم فهوق در آثهار   ا

( بیشهتر از  %0/00بهار )معهادل    430باشد. ای  بدان معناست که نویّندگان مرد می 0/32%

دو ملاس ه از  ریق آزمهون کهای  عالوهج اند. بهنویّندگان زن از اقالم فوق استفاده نموده

اوت هههای جهنس تفه   گهروه تفاده از اقهالم فهوق در نویّهندگان    دهد که بی  اسه نشان می

 .p ,400/23 ( =0)0x <./. 0دارد داری وجود معنی

 زدهجنسیّت دو تاثیر متغیّر جنسیّت بر کاربرد اقالم واژگانیتوزیع فراوانی و آمار کای .9 هشمار جدول
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میزان استفاده نویسندگان از 

 ها و عباراتواژه

 زدهتجنسیّ

222/2 0 400/23 

 زن 330 0/32 5/223

 مرد 0022 0/02 5/223

 کل 0203 022 -

 بر کاربرد اقالم وا گهانی « جنّیّت»ر ثیر متغیّتأ جه به آمار بدست آمدهبا توجّ ترتیبجبدی 

نویّهندگان   کاررفتهه در آثهار  هج بدی  صورت که تعداد اقالم به رددگمی زده تأییدجنّیّت

ایه  بهدان معناسهت کهه      .باشهد مهی  از گهروه م ابهل   داری بیشهتر  ور معنهی گروه مرد به
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هها و ع هارات در آثهار خهود     ایه  دسهته از وا ه   دنویّندگان زن گرایش کمتری به کاربر

 اند.کمتر ازای  اقالم استفاده نموده داشته و در آثار خود

 گیریخالصه و نتیجه -5

ه بهه دو  زدگی در ادبیات داستانی معاصهر باتوجّه  ی بررسی جنّیّتای  مطالعه با هد  کلّ

های ای  پهژوهش از میهان   انجام گرفت. داده آثار« زمانی بازة»نویّنده و  «جنّیّت»ر متغیّ

ان ههر دوگهروه   ق به هر دههه( و نویّهندگ  اثر متعلّ 02) 02و  02 دو دهۀ های بلندداستان

هها پهس از بررسهی نتهاید     آوری گردید. ایه  داده ق به هر گروه( جم اثر متعلّ 02جنس )

 زیر را نشان داد:

در  02و  02 ه را در ادبیهات داسهتانی در دو دههۀ   زدیج وجهود اقهالم جنّهیّت   آمار کلّ

ار به  0203جامعهه آمهاری    م در کهلّ کند. ای  اقهال نویّندگان هر دو گروه جنس تأیید می

های مختلف و نویّندگان دو گهروه جهنس   رفته است. توزی  ای  اقالم در آثار دههکاربه

 دهد.  نیز آمار متفاوتی را نشان می

ان نشهان  هر زمه ه بهه متغیّه  ا توجّه هزده به الم جنّیّتهاربرد اقهآماری فراوانی ک ملاس ۀ

بهوده اسهت.    02 دههۀ داری بیشهتر از   ور معنیبه 02دهد که کاربرد ای  اقالم در دهۀ می

داری داشهته  های گذشته کاهش معنهی ای  بدان معناست که کاربرد ای  اقالم در  ول دهه

اب بهها هلی مب هت و امیدوارکننهده در ارت ه   شهده بیههانگر تلهوّ  اسهت. سهیر نزولهی مشهاهده    

های جنّیّتی است که در زبان خود را منعکس سهاخته اسهت. بهدی  ترتیهبج بها      نابرابری

ان هتغییهر در جایگهاه زنه    از آنج أثّرهمته اعی و ه زبان نهادی است اجتمه اواّلًکه ه به اینتوجّ

هها و باورههای   ج بر نگر های اجتماعیها و فعالیتصورت حضور بیشتر آنان در ن شبه

اسهتج کهاهش    متأثّره جامعه نیز از زبان هاًج از آنجا کهانیهاجتما  نیز تأثیر گذاشته است. ث

کاهد کهه خهود حهائز اهمیّهت     جنّیّتی از رواج آن در جامعه نیز می هایاستفاده از کلیشه

 فراوان است.

ه بهه جنّهیّت نویّهندگان    بها توجّه   زدهآماری فراوانی کاربرد اقالم جنّهیّت  ملاس ۀ

داری بیشهتر از آثهار    هور معنهی  د ای  اقالم در نویّندگان مهرد بهه  دهد که کاربرنشان می
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گهر عهدم   دار ای  اقالم در آثهار نویّهندگان زن بیهان   یباشد. کاهش معننویّندگان زن می

هها  کهه خهود آن  ههای کالمهی اسهت    گرایش ناخودآگاه جامعه زنان به استفاده از نابرابری

گر عدم میهل  تنها بیانام در نیمی از جمعیّت اهل قلم نهمرج  ای  کالمند. ای  اعترا، آر

ج بلکهه  گروه اسهت ت به اعضای همعدالتی جنّیّتی نّ و رضایت ای  گروه به اعمال بی

زنان از اهمیّت کاربرد نو  کالم و نیز احّاسی اسهت کهه کلمهات و     نشانۀ آگاهی جامعۀ

 کند.مفاهیم آنان به ای  گروه از نویّندگان ال ا می

اههل   توسّهط  و زده در جامعهه اقالم جنّهیّت  مطالعۀاهمیّت  ز نتاید دیگر ای  مطالعها

تنهها  ههای جنّهیّتی نهه   اجتما  اسهت. کلیشهه    ابل زبان و باورهایثیر متل تأهه دلیهبزبان 

و یها   ثیر گذاشهته تهأ باورهای اجتمها    برتواند گر باورهای یک اجتما  است بلکه میبیان

زدودن ایه    بایّهتی شهامل   اقدام فرهنگی هرگونه ها را استلکام بخشد. بدی  ترتیبجآن

 .یز باشدنتنها از زبان بلکه از ذه  افراد اقالم نه
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