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چکیده
زبان پدیده ای اجتماعی است که از متغیرهاای متتفیای از جمفاه جت ایت
تأثیر میپذیرد .در جواما متتفا  ،جت ایتزدگای زباان باه دو تاور

تریح و ضمتی سبب فرودستی یکی از دو جتس (معموالً زنان) میشاود.

این پژوهش به بررسی وجود یا عدم وجود جت ایتزدگای در مببوعاا

اجتماعی ایران و در تور وجود جت یت زدگی ،به تشتیص تاریح یاا

ضمتی بودن آن میپردازد .برای رسایدن باه ایان اهاداف ،از چهاار م فا

پرتیراژ خانوادگی (خانوادة سبز ،روزهای زنادگی ،خانا سابز ،و فضایفت
خانواده) شصت داستان باه رو تصاادفی انتتاا و ماورد بررسای ارار

1
2

کارشتاس ارشد زبانشتاسی ،دانشگاه شیراز؛ shahla_motahary@yahoo.com

استادیار و عضو هیئت عفمی دانشگاه شیراز (نوی تده م ئول)؛ msaadat@rose.shirazu.ac.ir
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گرفت .متن این داساتانهاا از نرار شایوة بازنماایی اساامی ،شتصایتهاا،

ویژگاای هااای عاااویی و شتصاایتی و چگااونگی واکااتش آنهااا در براباار

فشارهای اجتماعی و نیز تیا  ،اشارا و کتایا بهکاررفته برای زنان و

مااردان بااا شاایوة تحفیاام محتااوا بررساای شااد .نتااای نش اان داد کااه زبااان

داستانهای بررسیشده از نرر شیوة بازنماایی اساامی و شتصایت زناان و

مردان جت یتزده نبود اما در زمیت مؤلیه های دیگر به هر دو شکم تریح
و ضمتی جت یتزده بود.

واژههای کلیددی :زباان ،جت ایت ،جت ایتزدگای زباان ،مببوعاا
اجتماعی

 .1مقدمه

جت یت بهعتوان یک مقوله اجتماعی شامم رفتارها ،کتشها و اندیشههاای اجتمااعی اسات
که فرهتگ حاکم در هر جامعه به عهدة دو جتس زن و مرد میگذارد .هامچتاین در ماورد
نقشهای جت یتی ،در جامعه م موعه افکار البی مشاهده میشود که دامت انترارا از هار
دو جتس را وراحی و تعیین میکتد و در این راستا شربتدیهای جت یتی در جامعه پدیادار
میشود که باهواور کفای مرباوه باه پاادا هاایی از بیام توزیا ادر  ،ثارو  ،وجهاه،
آزادیهای فردی و ا تصادی است کاه هار عضاو در جامعاه بتاا بار مو عیات خاود در هارم
سف فهمراتبی حاضر در جامعه از آن بهره میبرد.
شربتدیهای اجتماعی از جمفه شربتدیهای جت یتی ،در نهادهاای متتفا

اجتمااعی

نمود مییابتد .زبان از جمفاه مقولاههاای اجتمااعی اسات کاه بارای مبالعاه شاربتدیهاای
جت یتی مورد توجه رار میگیرد چرا که یکی از ارکان مهم برای بازتاا تیکار اجتمااعی
است .بتابراین نمود تیکر و نقبه نررهاای یاک جامعاه ن ابت باه جت ایت و شاربتدیهاای
مربوه باه آن باا تحفیام عمفای زباان آن جامعاه ابامدرک اسات و از وریاآ آن مایتاوان
مو عیت ،نقش و حضور اجتماعی هر یک از جتسها را مشاهده کرد .از سوی دیگار ،زباان
یکی از مهمتارین راههاایی اسات کاه معاانی ،افکاار ،رفتارهاا و وا عیاتهاای اجتمااعی را
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تحتتأثیر رار داده و نیز آنها را متتقم میکتد .از اینرو به نرر میرسد زبان در درک ما از
دنیای پیرامون نقش مهمی اییا میکتد و این همان چیزی اسات کاه راببا فرهتاگ و زباان
خوانده میشود .این رابباه در کاتش هاای فاردی و اجتمااعی رناگ جت ایتی نیاز باه خاود
میگیرد .البته باوتای ( )1374معتقد است زبانشتاسی تا کتون شواهدی نیافتاه کاه گاواه آن
باشد که بین نوع تمدن و فرهتگ یک وم و نوع ساختمان زبان آنها راببهای باشد ولی باین
واژگان و فرهتگ و تمدن جامعه راببهای ب یار نزدیک بر رار است تاا آن اا کاه مایتاوان
گیت واژگان یک زبان نمایشگر فرهتگ مردمی است که به آن زبان ستن میگویتد.
یکی از ابزارهایی که با بهکارگرفتن زبان در به نماایش گذاشاتن فرهتاگ یاک جامعاه
نقش شایان توجهی دارد رسانهها ه تتد .در حقیقت رسانهها در کتار آماوز

و پارور

و

خانواده از جمفه عوامم جامعه پذیر کردن افاراد یاک جامعاه ،فرهتاگ یاک اوم و هویات
فردی و اجتماعی افراد ه تتد .بهعالوه ،آنچه رسانهها به نمایش میگذارناد هام برگرفتاه از
فرهتگ جامعه و هم تأثیرگاذار بارآن اسات .از جمفاه رساانههاای مبارد در هار جامعاهای
مببوعا ه تتد که عالوه بر جتب تیریح و سارگرمی و اواالعرساانی ،جتبا آموزشای نیاز
دارند .ب یاری از نکا آموزشی در مببوعا از وریاآ داساتانهاای خاانوادگی دلیاذیر و
لذ بتش شده و انتقال مییابتد .عالوه بار ایان ،هامچتاان کاه دوساتیزاده ( )1387معتقاد
اساات ،ادبیااا از مهاامتاارین خال یااتهااای هاار فرهتااگ مح ااو ماایشااود و در ارتباااه
بینفرهتگی نقش مؤثری اییا میکتد .به همین دلیم داساتانهاا کاه بتاش مهمای از ادبیاا
ه تتد در این پژوهش مورد توجه رار گرفتهاند.
اعزازی ( )1380معتقد است از جمفه کفیشههای رایا در ب ایاری از فرهتاگهاا کاه از
وریآ رسانهها اشاعه پیدا میکتد ،کفیشههای جت یتی است .کفیشاههاای جت ایتی تصاورا
ذهتی یکتواخت و الببتدیشدهای از رفتارهای خاا

مرباوه باه زناان و ماردان را ارا اه

می دهتد بدون آن که این تصورا مورد بررسی و آزمون رارگرفته باشاتد .ایان کفیشاههاا
ویژگی ها و حاال روانی خا
وظای

ماردان و زناان و در نهایات تیااو

ابفیات ان اام کاار و

در آنها را به نمایش میگذارند .اشاعه و تروی کفیشهها از وریآ بازنمایی نقاشهاا

تور میگیرد .بازنمایی ،بتا به نرر مهدیزاده ( ،)124 :1383به معتی «تولید معتا از وریاآ
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چارچو های میهومی و زبانی» است .جریان ماداوم و مکارر بازنماایی رساانههاا از جهاان
وا عی ،بهورز وی بر ادراکها و کتشهای متاوبان تأثیر میگذارد و یک تیکار االبی را
بهتدری به امری وبیعی و بدیهی تبدیم میکتد زیرا فرض بر ایان اسات کاه ایان بازنماایی
عین وا عیت است .بدینترتیب ،استیاده از کفیشههاای جت ایتی در زباان مت ار باه پیادایش
زبان جت یتزده میشود.
 .2جنسیتزدگی زبانی

پاکنهاد جبروتی ( )1381زبانی را جت یتزده میداناد کاه کااربرد آن تماایزی بایادباناه،
نامربوه یا ناعادالنه را در میان جت یتهای متتفا

باه وجاود آورده یاا تاروی نمایاد .بار

اساس این تعری  ،پاکنهاد جبروتی زبان را عامفی فرهتگی به شمار میآورد که مایتواناد
شرایط و محدودیتهایی را برای فرهتگ فراهم کتد .پس میتوان گیت زباان جت ایتزده
به هیچ عتوان یک عامم وبیعی و ذاتی نی ت .در وا آنچه زباان را جت ایتزده مایکتاد،
پیامدهای متیی آن در یک اجتماع است .زبان جت یتزده فرهتگی را تروی میکتد که بار
اساس وجود رابب سف فهمراتبی در آن ،یک جت یت در ماو عیتی بااالتر از جت ایت دیگار
رار میگیرد و اعمال در مینماید .جت یت زدگای زباانی کاه در بیشاتر جواما باه نیا
مردان است به زنانی که در این کتش متقابم زبانی شرکت میکتتد و حس میکتتاد نادیاده
انگاشته شدهاند ،اح اس از خودبیگانگی و انزوا میدهد .زبان جت یتزده تصویر کفیشاهای
و متیی از زنان ارا ه میکتد و این تصویر بر انتراارا ماردان و حتای خاود زناان در ماورد
آنچه شای ت آنان است تأثیر میگذارد.
در تاریتچ مبالعا زبان و جت یت دو نوع کار ان ام شده است :یکی مبالع ایان کاه
مردان و زنان چگونه تحبت میکتتاد ،یعتای آنچاه کاه باهعتاوان گاویش جت ایتی نامیاده
میشود و دیگری مبالع این که چگونه از مردان و زنان تاحبت مایشاود ،موضاوعی کاه
شامم زبان جت یتزده میشود .کامرون در مورد زبان و جت یت چتد پرسش اساسی مبرد
کرده است« :آیا زنان و مردان زبان را به شیوههای متیاوتی استیاده مایکتتاد زباان باه چاه
شیوههاایی سااختار ،محتاوا و اساتیادة روزماره ناابرابری جت ایتی را نشاان مایدهاد زباان
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جت یتزده چگونه تغییر میکتد » (کامرون .)638 :1992 ،لکاف ( )1973معتقد است نمود
واب تگی و عدم درتمتدی زنان را در هر دو مورد میتوان دید :هم در انتراراتی کاه ماردم
از شیوة تحبت کردن مردان و زنان دارند وهمچتاین شایوهای کاه ماردم از ماردان و زناان
تحبت میکتتد.
کامرون ( )1992می گوید در هر اجتماعی عقایدی در مورد زنان مییابیم که بهساادگی
بهعتوان یک امر عمومی و مشترک پذیرفته شدهاند .این عقاید نهتتها چیزهاایی را کاه یاک
گویشور بهوور معمول استیاده میکتد توضیح مای دهتاد بفکاه رفتارهاای زباانی خاتای را
اعدهمتد میکتتد .برای مثال ،در بیشتر فرهتگها این عقیده وجود دارد که زنان شتوندگان

خوبی ه تتد .این کفم «ه اتتد» در عاین حاال ناوعی «بایاد باشاتد» را نیاز روا مایدهاد.

بتابراین تمایز بین کفیشاههاای زباانی ماردم و حقاایآ زباانی ب ایار الزم و ضاروری باه نرار

میرسد بهویژه زمانی که کفیشههاای مرباوه باه زناان گویشاور تحقیرکتتاده و اهاناتآمیاز
است.

یک مردمشتاس امریکایی به نام مارگار مید در کتاا جت ایت و خفاآوخاو در ساه

جامع بدوی (بهنقم از کامرون )1992 ،خاورنشان کرده که هر جامعهای بر اساس فرهتاگ

خود برخی ویژگیها را مردانه و برخی دیگر را زنانه معرفی مایکتاد و حتای ممکان اسات
آنچه مردانه تصور میشود با ارز تر به نرر برسد تا آنچه که زنانه در نرر گرفتاه مایشاود
(البته این ویژگیها و فعالیتها ممکن است از یاک فرهتاگ باه فرهتاگ دیگار متیااو و
حتی عکس هم باشتد) .به عبار دیگر ،آنچه با آن روبهرو ه تیم تتها یاک تیااو نی ات
بفکه یک سف افهمراتاب اسات .بتاا باه نرار یاک جامعاهشاتاس باه ناام دوباوار (باه نقام از

کامرون ،)1992،مردان از زنان با عتوان «دیگری» یاد میکتتاد .هار چاه ماردان بارای خاود
تعری

میکتتد زنان بهعتوان عکس آن تعری

میشوند .اگر مردان فعال ه تتد ،زنان بایاد

متیعم باشاتد ،اگار ماردان متبقای ه اتتد ،زناان اح اسااتی ه اتتد و ...باه عباار دیگار،
تمام ویژگیهای متیی نوع ان ان به زنان تعفآ دارد.
در مورد جت یتزدگی در ساختارهای زباانی ،شاایان گیاتن اسات کاه یکای از عوامام
مؤثر در جت یتزدگی یک جمفه این است که جمفه بر اساس پیشفرضهایی بیان میشاود
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که هر فعالیت مرتبط با زنان را در مقای ه با فعالیتهاای مرداناه اساسااً نااچیز یاا درجاه دوم
میداند .برخی از این پیشفرضها که تا حد زیادی بر پای عقاید کفیشهای و ساتتی ه اتتد،
مرسوم و سازماندهی شدهاند و بتشی از اح اسا عمومی پسزمیتهای را تشکیم میدهتد
که شتوندگان و نوی تدگان میروض میدانتد .میفز ( )2008معتقد اسات کفماا باهخاودی
خود بار جت یتی ندارند بفکه این همجواری و همتشیتی کفما است که به یک عباار یاا
جمفه ،بار جت یتی میدهد .وی همچتین اضافه میکتد نهتتها عتاتر زبانی جت یتزده ،بفکه
عقاید و مباحثههای مربوه به زنان و مردان و آنچه در رسانهها از وریآ زبان ارا اه و مبارد
میشود باعث تاروی جت ایتزدگای مایشاود .جت ایتزدگای در زباانهاای متتفا

در

حوزههای متیاوتی نمود دارد.
پاکنهاد جبروتی ( )1381حوزههای متداول بروز جت یتزدگی در زباان فارسای را باه
چتد دسته تق یم می کتد که در زیر به اختصار شارد داده مایشاوند .او جت ایتزدگای در
حوزة واژگان را به دو تور داللتهای ضامتی و تاریح معرفای مایکتاد .داللاتهاای
تریح شامم واژهها و عباراتی میشوند که م تقیماً به زن اشاره میکتتد یاا مرباوه باه ایان
جت یت خا

می شوند .اسامی خا

زنانه (فاوی ،کفثوم و)...کاه اساامی جت ایتی باوده و

کفما و عباراتی مانتد «بچهداری ،کتیاز ،زن و »...ازجمفاه داللاتهاای تاریح مایباشاتد.
داللتهای ضمتی یا درونبافتی بهوور تریح مبرد نمایشاوند بفکاه باه الیاههاای زیارین
معتایی مربوه میشوند و شامم عبارا یا کفماتی ه تتد که اشاره باه زن در آنهاا از وریاآ
توجه به کاربرد واژهها تور میگیرد .ایان دساته از کفماا و عباارا از نرار معتاایی و
واژگااانی اجباااری باارای انت ااا بااه زنااان ندارنااد بفکااه شاایوة کاااربرد آنهااا در اجتماااع،

فرودست انگاری زبانی زنان را مشتص میکتد .کفماا و عبااراتی مانتاد «جاوانمرد ،اول
مردانه» نمونههایی از داللتهای ضمتی یا درونبافتی میباشتد .جت یتزدگای واژگاانی باه

چتد شکم نمود پیدا میکتد ازجمفه اسامی عام یا عامنگری یعتی استیاده از کفمااتی کاه در
آن ت ار آدمی از دیدگاهی مردانه ولی بهعتوان هت اار بارای عاام مبارد مایشاود مثام
کفم «آدم» یا «بتیآدم» یعتی «مرد» و «نوع بشر» و بدینترتیب زن ،غیر مح او مایشاود.
شکم دیگر آن ،ترکیبهای نشاندار شامم ترکیبهای واژگانی تاوهینآمیاز اسات کاه در
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مورد زنان به کار میرود؛ مانتد «حمام زنانه» .نوع دیگر جت یتزدگی واژگاانی اساتیاده از
تیا متیی برای زنان است یعتی اشارة دا می به وجود تیا متیی در زناان و ای ااد ایان
باور که آنها بهوور ذاتی واجد این تیا متیی ه تتد .کاربرد تیاتی مانتد «ناا صالعقام،

پرگو ،کموا ت» برای زنان از این دست میباشتد.

پاکنهاد جبروتی ( )1381معتقد است گاهی جت یتزدگای در حاوزة معتاا نماود پیادا

میکتد .او یکی از راههای اعمال نابرابری بین دو جت یت را استیاده از معتا ،بهواور ضامتی
و با استیاده از مؤلیههای معتایی میداند اگرچه باهتاور ناآگاهاناه باه کاار رود .او نماود
جت یتزدگی معتایی را بهشکمهای متتفیی ازجمفه نامگذاری و مرکزیت دوگانه معرفای
می نماید .وی از ول کامرون میگویاد ماردم ،دنیاا را باا دیادگاهی مردسااالر و مباابآ باا
باورهای کفیشهای دربارة جت یت نامگذاری میکتتد .میفاز (باهنقام از پااکنهااد جبروتای،
 )1381نامگذاری را شیوهای فرهتگی برای تثبیت چیزی میداند که افراد باهعتاوان وا عیات
در دنیای پیرامون خود روی آن ح ا باز میکتتد .در وا  ،برچ بهایی که برای خود و
دیگران به کار میبریم بتشی از یک نرام بزرگتر است که بهگونهای ضمتی و پتهاانی ماا
را بر اساس در به گروههایی تق یمبتدی میکتد .پدیدههایی مثم کاربرد ساخت متیعام
فعم برای زنان در مقابم ساخت فعال فعم برای مردان مثم «شوهر کاردن -زن گارفتن» و یاا
«والق گرفتن -والق دادن» نمونههایی از این دست میباشتد.
نمون دیگر ،تحقیر معتاایی اسات کاه از دیادگاه کاامرون ( )1990ناوعی اعادة نهیتا
معتایی یا دستوری است که بر اساس آن مرد مثبت و زن متیی اسات ،باهواوری کاه گاویی
نوعی شوونی م (ورفداری میره و غیرعقالنی خصوتاً همراه با کیته و بداندیشی ن بت باه
گروه ر یب) مردانه درون زباان نهیتاه اسات .در هماین ماورد پااکنهااد جبروتای ()1381
جیتواژههای تقابفی را در زبان فارسی ذکر میکتد که در آنهاا یاک واژه متاتص مارد و
واژة متقابم آن متتص زن است اما واژه یا جزء زنانه معتای ضمتی کامالً متیاوتی ن ابت باه
جیت مردان خود تداعی میکتد؛ مثم «خانم/آ ا» که واژة اول عالوه بر معتای اتافی دارای
بار جت یتی نیز ه ت .او همچتین مواردی را ذکر میکتد که برای زناان باه کاار مایرود و
معادلی برای مردان ندارد ازجمفه « اهم خاناه ،خالاه زناک ،حماام زناناه ،ماادر فاوالدزره».
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پاکنهاد جبروتی عالوه بر این ،کاربرد ح ن تعبیر را نیز نمودی از جت ایتزدگای معتاایی
میداند ،به ایان تاور کاه در زباان جت ایتزده ،تاحبت دربااره برخای از ت رباههاای
مشترک زنانه ممتوع یا تابو است مگر آنکه از دیدگاهی مرداناه مبارد شاود .ح ان تعبیار
(کاربرد تتیی یافته ،مابهم یاا واوالنی مبفاب باهجاای توتای

تاریح یاا بیاان حقیقات

ناخوشایتد) یکی از رو هایی است که از وریآ آن با تابوهای ب یاری که زنادگی زناان و
مردان را تحتسافب خاود ارار دادهاناد برخاورد مایشاود .زن باودن و ماهیات ،هویات و
جت یت زنانه داشتن در فرهتگها و اساویر مفم متتفا

ازجمفاه ایرانیاان ،ناوعی «تاابو» باه

ح ا میآید؛ برای نمونه هرگاه به واژة «زا یدن» در کتار مادر یا زن اشاره شود ،این واژه
ستی

و زشت شمرده میشود و برای بیان مؤدبان این موضوع معموالً بهجای آن ،عباار

«به دنیا آوردن» به کار برده میشود.
 .3پیشینة تحقیق

در مورد چگونگی بازنمایی زنان در متاون نوشاتاری گونااگون ،تحقیقااتی در ایاران ان اام
شده است .برخی از این تحقیقا نشان میدهتد که در کتاا هاای درسای ،هویات جت ای

دختران کمرنگ شده است ،محتوای کتا هاا در جهات تقویات مرزبتادی جت ایتی عمام
میکتتد و در کتا هاا کفیشاههاای جت ایتی هتاوز مشااهده مایشاود (شایتاوندی1384 ،؛
ظهرهوند1385 ،؛ هاشمی و شهرآرای .)1387 ،همچتاین زناان مباردشاده در بیشاتر اشاعار
فارسی ازجمفه شعر نیما ،اغفب بهتور کفی و نمادین مشتص شدهاند و چهرة ایان زناان
عاری از ویژگیهاا و خصوتایا فاردی اسات (عبادالفهی .)1381 ،در میاان متروماههاای
غتایی ،زنان در خ ارو و شایرین نراامی از بهتارین و مبفاو تارین مو عیات بارای رشاد و
پرور

شتصیت در تمامی ابعاد برخوردارند .در مرتب بعد ،زنان بوستان سعدی رار دارناد

که وجودشان تحت یمومیت و حاکمیت بالمتازع مردان به رسمیت شتاخته میشود .اماا در
نازلترین و پایینتارین مراتاب ،زناان حدیقا ساتایی جاای مایگیرناد کاه در اکثار ماوارد
رکیکترین دشتامها و اهانتها در موردشان به کار گرفته میشاود و شاأن ان اانی آنهاا باه
و یحانهترین وجهی شک ته میشود (نصر.)1382 ،
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ادبیا داستانی پیوسته چهرهای تکراری از زنان ترسیم میکتد .تصویر زناان در داساتان
سمک عیار به وا عیت نقش اجتماعی زنان نزدیک شده است و چهرة آنان ناه کاامالً متیای
است و نه کامالً مثبت (کرمی و ح امپور .)1384 ،در تذکرهاالولیای عبار زنان چتان نقش
ح اساای برعهااده داشااتهانااد کااه برج ااتگی ساایمای آنااان اباامذکاار اساات (روضاااتیان و
میربااا ریفاارد .)1386 ،ماادلول واژة زن در اد فارساای همیشااه بااهمعتاای وا عاای آن یعتاای
موجود ان انی مؤ نث در مقابم مرد نباوده اسات بفکاه ب ایاری از او اا ایان واژه همچاون
رمزی برای بیان بعضی از میاهیم دسی یا شیبانی به کاار رفتاه و کااربرد آن نماادین شاده
است (ح یتی .)1388 ،در ادبیا داستانی معاتار ،زناان گرفتاار ساتم جت ایتی ،خشاونت،
نابرابری ،سارکو و حقاار ه اتتد و در نقاشهاای «زن رباانی» و «زن فاداکار» مبارد
میشوند (واتیی و ذوالیقاری .)1388 ،زنان صههای جمالزاده عموماً زنان دوره اجارند:
کماواالع ،سابحی و عمومااً بایساواد و خرافااتی (نصار اتایهانی و میرزایای .)1388 ،در
صههای عامیانه ،زنان در اغفاب ماوارد در نقاشهاای خاانوادگی و کفیشاهای ساتتی ظااهر
شدهاند و ویژگی های اخال ای باارز آنهاا ضاع

و نااتوانی ،مهرباانی و دل اوزی ،نداشاتن

در و ابزار آن است (نوبتت و احمدی .)1388 ،در بعضی از رمانهای فارسای ،تصاویر
اولی زنان موجوداتی متیی و متیعم ،درون گارا ،اح اسااتی ،ت افیم ،مبیا هم ار (و حتای
فرزندان) و از وبق متوسط ه تتد اما از اواسط داستان ،زنان سعی میکتتد وضعیت خاود را
بهویژه با نقد روابط در نابرابر بین زن و مرد زیر سئوال ببرند (پرساتش و ساساانیخاواه،
 .)1389همچتین رمانهای عامهپ اتد ایرانای دها هیتااد ساازگاری زن را اشااعه مایدهتاد
(میرفترایی.)1384 ،
 .4هدف تحقیق

همچتان که از مرور پیشیته برمی آید و تا آن اا کاه محققاین حاضار اواالع دارناد ،باه نرار
می رسد هیچ پژوهشی به بررسی زبان مببوعاا اجتمااعی ایاران نیرداختاه اسات .از وارف
دیگاار ،همااانوااور کااه اابالً بااه تیصاایم شاارد داده شااد ،رسااانههااا ازجمفااه مببوعااا در
کفیشهسازی و تروی تیکر البی و وبیعی و بدیهی جفاوه دادن آن نقاش ب ایار مهمای اییاا
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میکتتد .با توجه به اهمیت موضوع ،ایان پاژوهش باه بررسای وجاود یاا عادم وجاود زباان
جت یتی و در تور وجود زبان جت یتی به بررسی چگونگی (تریح یا ضامتی باودن) آن
در داستانهای برگزیده از مببوعا اجتماعی ایران میپردازد .برای رسیدن به ایان اهاداف
ابتدا مؤلیههای زیر مورد بررسی ارار مایگیرناد )1 :اساامی شتصایتهاای داساتانهاا)2 ،
بازنمایی شتصیتها در داستانها (بازنمایی در مرکز یا در حاشیه داستان و ساتتی یاا مادرن
بودن) در الب کفما  )3 ،کفما و عبارا مربوه به ویژگایهاای عااویی ،شتصایتی و
چگونگی واکتش شتصیتهای داستانها در برابر فشارهای اجتماعی و  )4تیا  ،اشارا
و کتایا

بهکاربردهشده برای شتصیتهای داستانها .سیس با توجه به نتای مربوه به این

بررسیها ،به دو هدف اتفی پژوهش پرداخته میشود.
 .5روش تحقیق

دادههای الزم برای پژوهش حاضر با رو

تحفیم محتوا از داستانهای متتشرشاده در چهاار

م ف خانوادگی خانواده سبز ،روزهای زندگی ،خان سبز و فضیفت خانواده گردآوری شد.

این م ال در ابتدا پس از یک پرسوجوی ساده و غیررسمی از زنان خانواده و همکااران

شاغم در مورد انتتا و مبالع م ال ایرانای در او اا فراغات انتتاا شادند .پاس از
بررسی بیشتر و د یآتر مشتص شد که این م ال در ایران ن بت به بقی م اال از تیاراژ
باالتری برخوردارند ،حتی برخی از آنها در خار از ایران نیز عرضه مایشاوند و در ضامن
ن بت به بقی م ال تعداد بیشتری داستان متتشر میکتتد.
نمون مورد بررسی به شرد زیر انتتا شد .باهمتراور انتتاا یاک نمونا معارف ،باه
شمارگان متتشرشده از این م ال در وی دو سال  1387و  1388و داستانهاای متتشرشاده
در آنها شمارهای اختصا

داده شد و سیس از هر عتوان م فاه 5 ،شاماره در هار ساال (در

م موع 20م فه) و از هر شماره  3داستان (در م موع  60داستان) باهرو

کاامالً تصاادفی

برگزیااده شااد .در بااین  60داسااتان برگزیااده ،نوی ااتده دو داسااتان ناشااتاس و نوی ااتدگان
داستانهای دیگر تقریباً بهوور م اوی از هر دو جت یت بودند.
شایان گیتن است در این تحقیآ ،واحد تحفیم برای جت یتزدگی تریح ،کفمه و برای
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جت یتزدگی ضمتی ،جمفه ،عبار  ،اشارا و کتایا است .بارای دساتیابی باه دادههاای
الزم ،ابتدا متن داستانها باا توجاه باه مؤلیاههاای کوچاکتار زیار بررسای شاد )1 :اساامی
شتصیتها )2 ،تصاویر ارا هشده از شتصیتهای داستانی (مرکزی یا حاشیهای و مادرن یاا
سااتتی بااودن آنهااا) در الااب کفمااا  )3 ،ویژگاایهااای عاااویی ،شتصاایتی و واکااتش
شتصاایتهااای داسااتان در براباار فشااارهای اجتماااعی و  )4تاایا  ،اشااارا و کتایااا
بهکاررفته برای شتصیتهای داساتانی .در مرحفا بعاد ،ماتن داساتانهاا باهد ات بررسای و
اوالعا الزم برای هر مؤلیه بر اساس متن داستانها تهیه شد .البته بهمترور اومیتاان حاتام
کردن از روایی دستهبتدی و کدگذاری دادهها ،در ابتدا  2داستان بهوور تصادفی انتتاا و
دادههای مربوه توسط هر یک از دو محقآ بهوور جداگانه بررسی و کدگذاری شد و پس
از اومیتان ن بت به یکتواختی کدگذاری در  2داستان نموناه ،کدگاذاری ساایر داساتانهاا
توسط محقآ اول ان ام شد.
پس از کدگذاری و شمار

اولی دادهها ،بارای ان اام ت زیاه و تحفیامهاای آمااری از

نرمافزار  SPSSاستیاده شد بدینترتیب که ابتدا ب امد و درتد کاربرد هر یک از مؤلیاههاا
در م موع دادهها و همچتین به تیکیک جت یت محاسبه شد و سیس برای بررسی وجود یاا
عدم وجود ارتباه بین جت یت و هر یک از مؤلیهها ،آزمون م ذور خی ان اام گرفات .در
پایان ،بر اساس نتای بهدستآمده وجود یا عدم وجاود جت ایتزدگای و تاریح و ضامتی
بودن آن بررسی شد.
 .6نتایج و بحث

چتان که پیش از این اشاره شد ،هدف اتفی این پژوهش پاسخ به این پرسش است کاه آیاا
در مببوعا اجتماعی ایران زبان جت یتی و کفیشههای جت یتی زبانی وجود دارد یا نه .ایان
هدف کفی به اهداف کوچکتری تق یم شد به این ترتیاب کاه پاس از مبالعاه تاکتاک
داستانها ،تعداد و جت یت شتصیتهای مبرد شده ،اسامی و شیوة بازنمایی شتصایتهاا،
ویژگیهای شتصیتی و تیا و اشارا باهکاررفتاه در ماورد هار شتصایت باه تیکیاک
جتس بررسی شد .جدول  1نتای بررسی کاربرد هر یک از مؤلیههای موردنرر در مورد هر
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دو جتس را بدون درنررگرفتن جز یا چگونگی بازنمایی و نیز نتای آزمون م اذور خای
برای بررسی معتی دار بودن تیاو ها را نشان میدهد.
جدول  .1بسامد مؤلفههای مورد بررسی برای شخصیتهای داستانها به تفکیک جنس و
نتایج آزمون مجذور خی برای چگونگی بازنمایی زنان و مردان
تعداد

تعداد

تعداد

عدد

درج

سبح

کم

خی

آزادی

معتیداری

191

53/1

169

46/9

360

1/344

1

0/246

اسامی

204

53/13

180

46/87

384

1/500

1

0/221

تصاویر

195

52/14

179

47/86

374

0/684

1

0/408

ویژگیها

1269

57/42

941

42/58

48/681 2210

1

0/000

1341

56/46

1034

43/54

39/684 2375

1

0/000

مؤلیه
تعداد
شتصیتها

تیا

زنان

درتد

مردان

درتد

بتا بر ب امدها و درتدهای بهدساتآماده ،ظااهراً در اغفاب ماوارد تیااو چتادانی در
بازنمایی زناان و ماردان بار اسااس مؤلیاههاای ماوردنرر دیاده نمایشاود .بار اسااس نتاای
بهدستآمده از آزمون م ذور خی ،در ارا شتصیتها (زنان  ،%53/1ماردان  ،)%46/9ناام
بردن اسامی (زنان  ،%53/13مردان  )%46/87و تصاویر ارا هشده از زناان و ماردان در الاب
کفما (زنان  ،%52/14مردان  )%47/86تیاو معتیداری بین ب اامد باهدساتآماده بارای
زنان و مردان وجود ندارد (بهترتیب عدد خی= ،1/344درج آزادی= ،1سبح معتایداری>

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا 145 /

0/05؛ عدد خی= ،1/500درجا آزادی= ،1سابح معتایداری> 0/05؛ عادد خای=،0/684

درج آزادی= ،1سبح معتیداری>  .)0/05اما در بازنمایی ویژگیها (زنان ،%57/42ماردان
 )%42/58و تیا ارا هشده برای زناان و ماردان (زناان  ،%56/46ماردان  )%43/54تیااو

معتیداری وجود دارد (بهترتیب عدد خی= ،48/681درجا آزادی= ،1سابح معتایداری<

0/05؛ عدد خی= ،39/684درج آزادی= ،1سبح معتیداری< .)0/05از آن اا کاه در ایان
دو مورد اخیر درتد مربوه به زنان بیشتر از مردان است ،به نرر میرسد زبان ایان م اال
در بازنمایی زنان و مردان در داستانها از نرر ب امد این دو مؤلیه باه نیا زناان جت ایتزده
است.
بهمترور بررسی د یآ چگونگی بازنمایی مؤلیه های ماوردنرر ،هار یاک از مؤلیاههاا باه
زیرم موعههای خا

تق یمبتدی شد و توزی شتصیتهای مرد و زن داساتانهاا در ایان

زیر م موعه ها مورد بررسی د یآ رار گرفت .در هر یک از دو مت بعد ،نتاای بررسای
مؤلیهها دوبهدو ارا ه میشود.
 .1 .6کاربرد اسامی و ارائة تصاویر از زنان و مردان

چتانکه پیش از این اشاره شد ،بر اساس نتای بهدستآمده ،از نرر نام بردن اساامی تیااو
معتی داری بین زنان و مردان مشاهده نشد اگرچه از م موع  360شتصایت مباردشاده در
داسااتانهااای مااورد مبالعااه ،زنااان ( )%53/1بیشااتر از مااردان ( )%46/9در داسااتانهااا مباارد
شده بودند .برای بررسی د یآتر اسامی زنان و مردان در متن داستانهاا ،ایان اساامی باه ساه
دست ذکرشده با هویت فردی م تقم (مانتد «عفی ،مریم ،)»... ،اسامی ذکرشده بدون هویت
فردی م تقم (مانتد «مادرم ،هم رم ،پدرم ،خواهر  )»... ،و اسامی ذکرنشده تق یم شادند.
شایان گیتن است که در میان شتصیتهای مرد  11شتصیت و در میان شتصایتهاای زن
سه شتصیت با هویت شغفی (مثم «پرستار ،اضی ،وکیم )»... ،معرفی شده بودند که جهات
سهولت در امر شمار  ،این اسامی نیاز در گاروه اساامی باا هویات م اتقم جاای گرفتتاد.
جدول  2ب امد هر یک از مؤلیههای درنررگرفتهشده بارای اساامی زناان و ماردان را نشاان
میدهد.
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جدول  .2چگونگی ذکر اسامی زنان و مردان
اسامی

ذکرشده با هویت

ذکرشده بدون هویت

فردی م تقم

فردی م تقم

ذکرنشده

م موع

جت یت

تعداد

درتد

تعداد

درتد

تعداد

درتد

تعداد

درتد

زنان

130

33/8

59

15/4

15

3/9

204

53/1

مردان

117

30/5

42

10/9

21

5/5

180

46/9

م موع

247

64/3

101

26/3

36

9/4

384

100

آزمون م ذور خی

عدد خی=  3/058درج آزادی =2

سبح معتیداری= 0/217

با توجه به آمار ارا هشده در جدول  ،2از م موع  384اسم %64/3 ،دارای هویت فاردی
م تقم بودهاند که  %33/8آن به زنان و  %30/5به ماردان اختصاا

داشاته اسات .از %26/3

اسامی با هویت فردی غیرم تقم  %15/4به زنان و  %10/9به مردان اختصا

داشته است .از

 %9/4اسامی بدون هویت فردی (ذکرنشده)  %3/9سهم زنان و  %5/5سهم مردان بوده است.
در م موع ،به نرر میرسد زنان بیش از مردان در این داستانها مورد توجه نوی تدگان رار
گرفته اند .اما با توجه به نتاای آزماون م اذور خای (عادد خای= ،3/058درجا آزادی=،2
سبح معتیداری>  )0/05رابب معتیداری بین جت یت و نوع اسامی بهکاررفته در داستانها
وجود ندارد بدین معتی که اگرچه نوی تدگان این داستانهاا ظااهراً در نحاوة باهکاارگرفتن
اسامی برای زنان و مردان تیاو
زنان اختصا

ا م شدهاند و در هر دو مورد درتد بیشتری از اساامی باه

داده شده است ،اما این تیاو آن در چشمگیر و معتیدار نی ات کاه بتاوان

نتی ه گرفت در امر بازنمایی زنان و هویت بتشیدن به آنها جت ایتزدگای وجاود دارد .باه
عبار دیگر ،زبان این داستانها خالی از جت یتزدگی آشکار در هویت بتشیدن باه زناان
و مردان میباشد.
برای بررسی شیوة بازنمایی زنان و مردان در داستانهای موردنرر ،تصاویر ارا اهشاده از
زنان و مردان در الب کفما به چهار دست مرکازی-مادرن ،مرکازی-ساتتی ،حاشایهای-
مدرن و سران ام حاشیهای-ستتی تق یم شد .ب امد و درتد تصااویر ارا اهشاده باهتیکیاک
جت یت برای هر یک از موارد باال در جدول  3ارا ه شده است.
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جدول  .3چگونگی تصاویر ارائهشده از زنان و مردان
تصاویر

مرکزی -مدرن مرکزی -ستتی حاشیهای -مدرن حاشیهای -ستتی

جت یت

تعداد در تد تعداد درتد تعداد در تد تعداد در تد تعداد در تد

م موع

زنان

44

11/8

13

3/5

60

16/1

78

52/2 195 20/8

مردان

38

10/1

4

1/1

69

18/4

68

47/8 179 18/2

م موع

82

21/9

17

4/6

129

34/5

146

100

آزمون م ذورخی

عدد خی=5/843

درج آزادی= 3

374 39/0

سبح معتیداری= 0/120

بر اساس نتای ارا هشده در جدول باال ،در داستانهای بررسیشده ،زنان بیشتر از ماردان
به تصویر کشیده شدهاند ( %52/2در مقای ه با  .)%47/8اما زنان باهترتیاب بیشاتر باهتاور
حاشیهای -ستتی ( ،)%20/8حاشیهای -مدرن ( )%16/1و مرکازی -مادرن ( )%11/8و کمتار
از همه باهتاور مرکازی -ساتتی ( )%3/5بازنماایی شادهاناد در حاالی کاه ماردان تقریبااً
بهت اوی بهتاور حاشایهای -مادرن ( )%18/4و حاشایهای -ساتتی ( )%18/2اماا بیشاتر از
مرکزی-مادرن ( )%10/1بازنماایی شادهاناد اگرچاه کمتارین درتاد بازنماایی ماردان هام
بهتور مرکزی -ستتی ( )%1/1بوده است .با توجه باه نتاای آزماون م اذور خای (عادد
خی=  ،5/843درج آزادی= ،3سبح معتیداری> ،)0/05بین جت یت و چگونگی تصااویر
ارا هشده از زنان و مردان در داستانهای بررسیشده رابب معتیداری وجود ندارد .بتاابراین
به نرر میرسد در داستانهای مورد بررسای باا توجاه باه سااختارهای متغیار جامعا ایرانای،
اسامی و نامهای زنان و مردان بهنوعی انتتا شدهاند که از جت یتزدگی تریح و آشکار
در این زمیته خودداری شده است .نکت ابمتوجه دیگر آن کاه در ایان داساتانهاا کفماا
زشت و اسامی ناپ تد مثم «ضعییه ،متزل و »...در مورد زنان به کار نرفته است و زناان دارای
هویت فردی (م تقم و یا غیرم تقم) ه تتد و از آنها با نامهای معمول و متاداول در جامعاه
یاد شده است.
اما جالبتوجه این است که چتان که جدول  3نشان مایدهاد ،تعاداد دفعااتی کاه زناان
بهتور حاشیهای (مدرن و ستتی  )%36/9بازنمایی شدهاناد ب ایار بیشاتر از تعاداد دفعااتی
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است که بهتور مرکزی (مدرن و ساتتی  )%15/3بازنماایی شادهاناد اگرچاه زناان ساتتی
(حاشیهای و مرکزی  )%24/3تقریباً به اندازة زناان مادرن (حاشایهای و مرکازی  )%27/9باه
تصویر کشیده شدهاند .این در حالی است که مردان نیز بیشتر بهتور حاشیهای ( مادرن و
ستتی )%36/6و کمتر بهتور مرکزی (مدرن و ستتی  )%11/2اما بیشتر مدرن (حاشایهای و
مرکزی  )%28/5تا ستتی (حاشیهای و مرکازی  )%19/3بازنماایی شادهاناد .البتاه باا بررسای
محتوای تکتک داستانها به نرر میرسد باا وجاود براباری ن ابی زناان و ماردان در شایوة
بازنمایی و رار گرفتن آنها در حاشیه یا مرکز داستان ،زنان در بیشاتر داساتانهاا از مو عیات
اجتماعی پایینتری برخوردارند .در ب یاری از داستانهایی که زناان در مرکاز داساتان ارار
گرفتهاند ،فعالیتها و ویژگیهای آنان در سبح پایینتری ن بت به فعالیتها و ویژگیهاای
مردان رار دارد .حتی در تعداد زیادی از داستانهای بررسیشده دیده شد با وجود این کاه
شتصیت اتفی داستان زن است اما در داساتان بیشاتر باه فعالیاتهاا و ویژگایهاای ماردان
پرداخته شده است .بدین ترتیب اگرچه زناان باهواور واضاح بازنماایی شادهاناد اماا تعاداد
دفعاتی که بهتور شتصیت مرکزی داستان معرفی شدهاند کمتر از تعاداد دفعااتی اسات
که بهتور حاشیهای بازنمایی شدهاناد و نکتا جالابتوجاه ایان اسات کاه چتاان کاه در
بتشهای بعدی نشان داده میشود ،در بیشتر موارد زنان بهتور کفیشهای معرفی شدهاناد
و شاید بتوان گیت این امر حاکی از این است که زنان هتوز در نقشهای کفیشهای ستتی باه
تصویر کشیده میشوند.
 .2 .6بازنمایی ویژگی های عاطفی ،شخصیتی و واکنش زنان و مردان نسبت

به فشارهای اجتماعی و کاربرد صفات ،کنایات و اشارات برای آنها

برای بررسی ویژگیهای عاویی ،شتصیتی و واکتش زناان و ماردان ،ایان ویژگایهاا باه 5
گروه مثبت و فعال (مانتد «همکاری ،درستکاری ،تصمیمگیری ،)»... ،مثبت و متیعم (مانتاد
«آرام ،متین و مبی دیگران ،)»... ،متیی و فعال (مانتد «دسی هچین ،دروغگو ،بزهکاار،)»... ،
متیی و متیعم (مانتد « ربانیشاده ،خرافاه پرسات ،واب اته ).»... ،و ذکرنشاده تق ایم شادند.
ب امد و چگونگی توزی این ویژگیها بر ح ب جت یت در جدول  4ارا ه شده است.
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جدول  .4چگونگی بازنمایی ویژگیهای عاطفی ،شخصیتی
و واکنش زنان و مردان نسبت به فشارهای اجتماعی

ویژگیها

مثبت و فعال مثبت و متیعم متیی و فعال متیی و متیعم

جت یت

تعداد درتد تعداد درتد تعداد درتد تعداد درتد تعداد درتد تعداد درتد

م موع

ذکرنشده

زنان

136 17/2 380

6/2

19/4 429 13/5 299

25

57/4 1269 1/1

مردان

23/1 511

47

2/1

201

7/3

21

42/6 941

م موع

183 40/3 891

8/3

26/7 590 22/6 500

46

آزمون
م ذورخی

عدد خی= 1/587

9/1

161

درج آزادی=4

1

100 2210 2/1

سبح معتیداری=0/000

بر اساس اوالعا ارا هشده در جدول باال ،ویژگیهای شتصیتهای داستانها باهواور
کفی بهترتیاب باهتاور مثبات و فعاال ( ،)%40/3متیای و متیعام ( ،)%26/7متیای و فعاال
( )%22/6و سران ام مثبت و متیعام ( )%8/3ارا اه شاده اسات و در  %2/1از ماوارد ویژگای
خاتی برای شتصیتهای داستان ارا ه نشاده اسات .ویژگایهاای زناان ( )%57/4بیشاتر از
مردان ( )%42/6مورد توجه نوی تدگان داستانها رارگرفته است که با توجه به تعداد بیشاتر
شتصیتهای زن داساتانهاا و اکثریات متاوباان ایان م فاههاا کاه زناان ه اتتد وبیعای و
ابمتوجیه به نرر میرسد.
اماااا نتی ا ا آزماااون م اااذور خااای (عااادد خا ای= ،1/587درجا ا آزادی= ،4سااابح
معتیداری< )0/05نشان میدهد که بین جت یت و ویژگیهای ارا هشده برای زنان و ماردان
رابب معتیداری وجود دارد .در حالی که مردان بیشتر از زنان با ویژگیهاای مثبات و فعاال
( %23/1در مقای ه با  )%17/2توتی

شدهاند ،زنان ب ایار بیشاتر از ماردان باا ویژگایهاای

متیاای و متیعاام ( %19/4در مقای ااه بااا  )%7/3و متیاای و فعااال ( %13/5در مقای ااه بااا )%9/1
بازنمایی شدهاند .زمانی نیز که زنان با ویژگیهای مثبت بیشتری ن ابت باه ماردان بازنماایی
شدهاند ،این ویژگیها مثبت و متیعم ( %6/2در مقای ه با  )%2/1میباشتد .به عباار دیگار،
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میتوان چتین گیت که ویژگیهای زنان بهوور عماده متیای اسات و ویژگایهاای مثبات،
بیشتر به مردان ن بت داده شده است .به این ترتیب میتوان نتی اه گرفات کاه در زباان ایان
م ااال از نراار بازنمااایی ویژگاایهااای زنااان و مااردان جت اایتزدگاای وجااود دارد و ایاان
جت یتزدگی به نی مردان است.
نکت شایان توجه این که بدون استثتا در تمام  60داستان بررسیشده ویژگی «اح اسااتی
بودن» و واکتش انیعالی «گریه کردن» در توتی

حدا م یکی از شتصیتهای زن داستان

به کار رفته است .این در حالی است که برای مردان نیز در تعداد کمی از داستانها ویژگای
«گریه کردن» ذکر شده است اما در هم موارد این ویژگی به نشان پشایمانی و نادامت و یاا
هتگام دعا و نیایش به کار رفته است در تورتی که برای زنان این ویژگی بهعتوان واکاتش
انیعالی هتگام برخورد با مشکال و ستتیها و مرفوم وا شدن در برابر ظفم و ستم مردان
بازنمایی شده است .ویژگیهای متیی دیگری که بارها برای زنان ارا ه شاده اسات عبارتتاد
از :رؤیاپردازی ،خیالبافی ،ستنچیتی ،عدم رازداری ،واب تگی و سادهلوحی ،بزهکااری و
اعتیاد .این در حالی است که ویژگیهای مثبات حمایاتگاری ،مادیریت ،عا الناه تصامیم
گاارفتن ،بااااراده بااودن و ...بیشااتر باارای مااردان مباارد شااده اساات .بااهعااالوه ،در بازنمااایی
ویژگیهای اخال ی مشاهده میشود که در این داستانها تعاداد زناان معتااد ،خاودفرو

و

بزهکار بهمراتب بیشتر از تعداد مردان معتاد و بزهکار است .بتابراین مایتاوان نتی اه گرفات
در داستانهای بررسیشده ساختار زبان بر بازنمایی زنان اثر گذاشته و آنهاا را در جایگااهی
که اهمیت کمتری ن بت به جایگاه مردان دارد رار داده ،وا عیت وجود زناان را بار اسااس
عادا زبانی رای در جامعه محادود کارده ،کفیشاههاای رایا در ماورد زناان را پذیرفتاه،
ویژگی های زنان را متیی نشان داده و زناان را فا اد ادر و اهمیات و آناان را باا تایا
عکس مردان بازنمایی کرده است.
برای بررسی چگونگی کاربرد تیا  ،کتایا و اشارا در این داستانها ،این دساته از
واژگان و عبارا به تیکیاک کااربرد بارای زناان و ماردان ،باه ساه گاروه مثبات ،متیای و
ذکرنشده دسته بتدی شدند .ب امد و چگونگی توزی تیا  ،کتایا و اشارا به تیکیاک
جت یت در جدول  5ارا ه شده است.
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جدول  .5چگونگی کاربرد صفات ،کنایات و اشارات مربوط به زنان و مردان
مثبت

تیا

ذکر نشده

متیی

م موع

جت یت

تعداد

درتد

تعداد

درتد

تعداد

درتد

تعداد

درتد

زنان

477

20/1

839

35/3

25

1/1

1341

56/5

مردان

565

23/8

454

19/1

15

0/6

1034

43/5

م موع

1042

43/9

1293

54/4

40

1/7

2375

100

آزمون م ذورخی

عدد خی= 86/327درج آزادی=2

سبح معتیداری=0/000

بر اساس جدول باال ،تیا و اشارا و کتایا بهکاررفته برای زنان ( )%56/5بیشاتر از
مردان ( )%43/5است .بهعالوه ،در م ماوع تایا متیای ( )%54/4بایش از تایا مثبات
( )%43/9بوده و در  %1/7از موارد برای شتصیت موردنرر تیت خاتی ذکر نشاده اسات.
به این ترتیب به نرر میرسد در کاربرد تیا  ،اشارا و کتایا برای شتصیتهای زن و
مرد داستانهای موردنرر سوگیری جت یتی وجود دارد.
بااا توجااه بااه نتااای آزمااون م ااذور خاای (عاادد خای= 86/327درجا آزادی= 2ساابح
معتیداری<  )0/05بین جت یت و تیا  ،اشارا و کتایا ارا هشده بارای زناان و ماردان
رابب معتیداری وجود دارد .تیا متیی برای زنان بهمراتب بیشتر از ماردان باه کاار بارده
شده است ( %35/3در مقای ه با  )%19/1در حالی که مردان بیشتر از زنان ( %23/8در مقای ه
با  )%20/1با تیا مثبت بازنمایی شدهاند .گیتتای اسات اشاارا و تایاتی مثام «واب اته،
اح اساتی ،سادهلود ،دهنلآ ،فریبکار ،اعتماد بیجا و »...به زنان بیشتر از مردان ن ابت داده
شده است و مردان بیش از زنان با تیاتی مثم «مادیر و مادبر ،محتارم ،عاشاآ ،باا گذشات،
مصمم ،او و »...بازنمایی شدهاند .حتی در مواردی که مردان متهم به خیانت باه هم ار یاا
تعدد زوجا شده اند عفت این کار با انت ا دالیفی مثام بیمااری ج امی یاا روحای و یاا
نازایی به هم ر اول ،بیتوجهی وی به شوهر و امثال آن توجیه شده است.
به نرر میرسد نوی تدگان این داستانها سف فهمراتب در در جامع مردساالر ایرانای
را تحیح دان ته و با بازنمایی زنان بهتور متیی و در مقابم انت ا بیشتر تیا مثبت به
مردان بهنوعی این تیا زنانه را تأیید و ت ویز میکتتد .از آن ا که متاوبین ایان م اال
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بیشااتر زنااان ه ااتتد بااه نراار ماایرسااد ایاان داسااتانهااا آنهااا را بااهنااوعی هاامذا پتااداری بااا
شتصیتهای زن ترغیب میکتتد و این امر باعث میشود خوانتدگان زن این م ال خاود
را محآّ داشتن چتین تیا متیی دان ته و وجود چتین تیاتی را در زناان وبیعای بیتدارناد.
به عبار دیگر ،م ال خانوادگی مورد بررسی بهعتوان بتشای از مببوعاا اجتمااعی و
رسانه های موجود در ایران ،زنان و مردان را در نقشهای البی خود نمایش داده و تیکرا
البی رای در جامع ایرانی را تأیید و تحکیم میکتتد .خالته آن که در داستانهاای ماورد
بررسی در پژوهش حاضر گرچه تعداد شتصایتهاای زناان و ماردان تقریبااً برابار اسات و
رابب معتیداری بین جت یت و تعداد شتصیتهای داساتانهاا وجاود نادارد ولای در اکثار
موارد زنان اوضاع ناب امانی دارند و با تیا و ویژگیهای متیی بازنمایی شدهاند.
 .3 .6وجود جنسیتزدگی و صریح و ضمنی بودن آن

همانوور که در بتشهای پیش از این اشاره شد ،یکی از اهداف این پژوهش پاسخگاویی
به این پرسش کفی است که آیا در م موع در مببوعا اجتماعی ایران کفیشههای جت یتی
وجود دارد یا نه .برای پاسخگویی به این پرسش ،خالتهای از نتای بهدستآمده از تحفیام
متون در مورد راببا باین جت ایت و شایوة بازنماایی زناان و ماردان در نموناه داساتانهاای
م ال بررسی شده در جدول  6ارا ه میشود.
جدول  .6نتایج آزمون مجذور خی برای بررسی وجود یا عدم وجود
جنسیتزدگی در زبان مجالت خانوادگی

مؤلیه

درج آزادی

عدد خی

سبح معتیداری

اسامی

2

3/058

0/217

تصاویر

3

5/843

0/120

ویژگیها

4

1/587

0/000

2

86/327

0/000

تیا
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با توجه به نتای بهدساتآماده ،در دو ماورد اساامی باهکاررفتاه بارای زناان و ماردان و
چگونگی بازنمایی تصاویر آنها در داستانهای موردنرر تیاو معتیداری وجاود نادارد و
جت یتزدگی زبان مشاهده نمیشود .همچتین از کااربرد کفماا ناخوشاایتد درباارة زناان
خودداری شده و سعی در کاربرد آگاهان کفما مؤدبانه برای هر دو جت یت شاده اسات.
اما در مورد دو مؤلی دیگر تیاو معتیداری در بازنمایی زنان و مردان مشاهده مایشاود و
باار اساااس نتااای ی کااه در باااال بااه تیصاایم شاارد داده شااد در مااورد چگااونگی بازنمااایی
ویژگیهای عاویی ،شتصا یتی و عمفکارد زناان و ماردان و نیاز در ماورد کااربرد تایا ،
اشارا و کتایا برای دو جتس ،زبان بهکاررفته در این م ال به نی ماردان جت ایتزده
است .از آن ا که جامعه و فرهتگ ایران جت ایتزده و مردسااالر اسات ،باه نرار مایرساد
داستان های مورد بررسی برای نمایش و یا حتی شااید تأییاد وجاود کفیشاههاای جت ایتی و
روابط در در جامع ایرانی ،زنان را از نرر ویژگیها و تایاتی کاه باه آناان ن ابت داده
میشود در مو عیتی فرودست رار دادهاند .بتابراین در م موع بر اساس نمون مورد بررسای
میتوان گیت که زبان مببوعا اجتماعی ایران جت یتزده است.
آخرین پرسشی که این پژوهش به بررسی آن میپردازد این است که در تور وجود
جت یتزدگی زبانی ،آیا این جت یتزدگی در داستانهای مببوعاا اجتمااعی باهتاور
تریح نمایان است یا بهتور ضمتی .باا توجاه باه نتاای ارا اهشاده در جادول  6باه نرار
می رسد زبان مببوعا اجتماعی ایران مبتال به جت یتزدگی تریح و پتهان است چارا کاه
در داستانهای بررسیشده ،عالوه بر کاربرد تیا و ویژگیهای متیی و متیعم برای زناان
(جت یت زدگی تریح) ،همتشیتی بیشتر کفماتی که بار معتایی متیی دارند با شتصایتهاای
زن داستانها و انت ا ویژگیهای متیی به زنان (جت یتزدگی پتهان) ،آنان را در ماو عیتی
پایینتر از مردان رار میدهد و کفیشههای جت یتی رای در جامعه را تأیید میکتد.
 .7نتیجهگیری

نتای این پژوهش نشان میدهد نوی تدگان داستانهای مورد بررسی در شیوة به کار گرفتن
اسامی برای زنان و مردان و رار دادن آنها در مرکز یا حاشای داساتان تیااو زیاادی ا ام
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نشدهاند اما زنان بیشتر با ویژگیهای متیی و متیعم بازنماایی شادهاناد در حاالی کاه ماردان
بیشتر با ویژگیهای مثبت و فعال بازنمایی شدهاند .همچتین تیا متیی برای زنان بیشاتر از
مردان به کار رفته است در حالی که مردان بیشتر از زنان با تیا مثبت بازنمایی شدهاند .با
توجه به این نتای  ،فقط در ماورد اساامی باهکاررفتاه بارای زناان و ماردان وشایوة بازنماایی
تصاویر آنها در داستانهای موردنرر جت یتزدگی زباانی مشااهده نمایشاود اماا در ماورد
چگونگی بازنمایی ویژگیهای عااویی ،شتصایتی و واکاتش زناان و ماردان و بااالخره در
مورد کاربرد تیا  ،اشارا و کتایا برای این دو جتس ،زباان باهکاررفتاه در مببوعاا
اجتماعی جت یتزده است.
بتااابراین ماایتااوان نتی ااه گرفاات زبااان مببوعااا اجتماااعی ایااران بااه هاار دو شااکم
جت یتزدگی تریح و پتهان مبتالست ،به این تور که اگرچه در نمون مورد بررسی در
پژوهش حاضر از جت یتزدگی آشکار بهویاژه در بتاش اساامی و تصااویر اجتتاا شاده
است ،زنان بیش از مردان شتصیتپردازی و مبرد شاده و حضاور پررنگای در داساتانهاا
دارند و ظاهراً حتی تعداد شتصیتهای زن داساتانهاا بیشاتر از تعاداد شتصایتهاای مارد
است اما حضور کییی کمرنگ و کفیشهای زنان نوعی تبعیض پتهاان و درونباافتی را نشاان
ماایدهااد .ایاان داسااتانهااا بااا نمااایش فرودسااتی زنااان و ای اااد نااوعی هاامذا پتااداری بااا
شتصیتهای داستان در خوانتادگان (کاه عمادتاً زناان ه اتتد) باهناوعی ،کفیشا جت ایتی
فرودستی زنان را تأیید و تروی مینمایتد .بهعالوه ،با توجه به این که در این داستانها زناان
بیشتر با ویژگیها و تیا و اشارا متیی توتای

شادهاناد ،همتشایتی کفماا متیای باا

شتصیتهای زن داستان بار جت یتی به متن داساتانهاا داده اسات .بتاابراین اگرچاه در ایان
داستانها از کاربرد کفما ناخوشایتد درباره زنان خودداری شده و (شاید بهوور آگاهاناه)
کفما مؤدبانه برای هر دو جتس استیاده شده است اما برای بازنماایی و شااید حتای تأییاد
وجود کفیشههای جت یتی و روابط در در جامع ایرانای ،ایان داساتانهاا زناان را از نرار
ویژگیها و تیاتی که به آنان ن بت داده میشود در مو عیتی فرودست رار دادهاند.
چتانکه پیش از این نیز اشاره شد ،اهمیت توجه به نقشهای جت ایتی و نحاوة بازنماایی
آنان در زبان بهکارگرفتهشده در رسانهها بر ک ی پوشیده نی ت .ازجمفه رسانههایی کاه در
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امر انتقال زبان ،فرهتگ ،اعتقادا  ،آدا و رسوم هر کشوری ازجمفه ایران نقاش در خاور
اهمیتی دارد ،مببوعا بهویژه بتش اجتماعی آنهاست .در مببوعا اجتماعی ایران عالوه
بر بازنمایی فرهتگ و زبان ایرانی ،امر انتقال فرهتاگ ،ارز گاذاری و فرهتاگساازی نیاز
تور میگیرد .داستانهای چاپشده در مببوعا پس از گذشتن از تاافیهاای متعادد
آیتهای از فرهتگ ،زبان و تیکر ایرانی ه تتد .از وارف دیگار ،هامچتاان کاه میفاز ()2008
معتقد است ،جت یتزدگی زبان را نمیتوان بهوور ساده یک اشتباه شتصی یا لغز

زباانی

دان ت که بهخاور عدم تیکر یا فقدان آگاهی اتیاق مایافتاد و بتاابراین باا توجاه و تمرکاز
روی اشتباها و کاربرد گزیتههای متاساب اباماتاالد اسات .میفاز معتقاد اسات تبعایض
جت یتی درسات مثام تبعایض ناژادی و دیگار شاکمهاای تبعایض زباانی ریشاه در عوامام
اجتماعی مهمتری دارد؛ ازجمفه نابرابری در و نزاع بر سر این که چه ک ی حآ اساتیاده
از مو عیت ،متاب و امکانا را دارد .بتابراین شای ته است نوی تدگان داستانها باا توجاه باه
یافتههای این پژوهش به روشن شدن ذهن متاوبان و مبارزه با جت یتزدگی زباانی کماک
نموده و ترغیب شوند با القای گیتمان جت یتی حاکم مبارزه کرده و سعی در ارا تصویری
تحیح و وا عی از زنان داشته باشتد.
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