
 شناسی اجتماعی فصلنامۀ زبان

 (99-51)صفحات  9911 بهار، 0 یاپی(، پدیجد ی)سر 5، شمارۀ 5 ۀدور
Iranian Journal of Sociolinguistics 

Payame Noor University 

 

 Corresponding Author: Amirsaeid Moloodi*              لودیوامیرسعید م نویسندۀ مسئول: *

E-mail: amirsaeid.moloodi@gmail.com 

 

 چكیده

است.  یشناس مطرح در زبان یها از گفتمان یزبان ییگرا تیجنس
و  یریسوگ ،یزبان یها با استفاده از انتخاب گرا، تیدرزبان جنس

 یرانیرایمهم در آثار غ نی. اشود یم دهید تیجنس کیبه  شیگرا
است اما در زبان  طور گسترده مطالعه شده به یا کرهیپ یبا ابزارها
انجام نگرفته است. در اثر  نهیزم نیدر ا ادیبن کرهیپ یکار یفارس

براساس  یزبان فارس ۀواژ در ساخت یزبان ییگرا تیحاضر جنس
 ۀدر نسخ ادیبن کرهیصورت پ به( 5097و  5090، 5000) کریب یۀنظر
 یمنظور واژگان حاو نیاست. بد شده یبررس یهمشهر ۀکریدو پ

با  ثمذکر و مؤن تیجنس ندگانیعنوان نما تکواژ مرد و زن به
کانک  افزار اَنت در نرم یینما و واژه یفراوان یا کرهیپ یابزارها
شده و  ییمعنا ی گذار ارزش ش،یرایها پس از و اند. داده شده یبررس

اطالعات  تیاند. درنها موردمطالعه قرار گرفته یآمار یها با آزمون
در بخش  ییگرا تیاز وجود جنس یشواهد کرهیحاصل از پ

به نظر  دهد؛ یمعاصر را نشان م ینوشتار یرسزبان فا ۀواژ ساخت
به ساخت واژه از تکواژ مرد نسبت  لیتما یدر زبان فارس رسد یم

 یها صهیاست و در هنگام ساخت واژگان، خص شتریبه تکواژ زن ب
 ییبا تکواژ زن بازنما یمنف یها صهیمثبت با تکواژ مرد و خص

زبان  رد تیجنس اثر با مشخص نمودن تظاهر هر نی. اشود یم
را به هر  یرانیا ۀجامع دگاهیاز د یا گوشه تواند یم خودۀنوب به یفارس
 .دینما یریجلوگ یاجتماع بیآس نیسازد و از ا انینما تیجنس

 

 ۀواژه، مطالعـ  سـاخت  گـرا،  تیزبـان جنسـ   ، یـی گرا تیجنس ها: کلیدواژه

 .یینما واژه اد،یبن کرهیپ

 

Abstract 

Sexism in language is a well-known discourse in 

linguistics. In sexist language, the choice of 

particular linguistic variations leads to gender bias 

in favor of one gender and against the other. 

Sexism has been widely researched through the 

corpus-based methods in international studies but 

it has not been investigated by analytical corpus 

processes in Iranian contexts. This study discusses 

sexism in Persian language word formation in 

Hamshahri Corpus version 2 based on Baker’s 

(2006, 2010, 2017) corpus-based approach. To 

this end, the words formed by the morphemes man 

and woman were selected as the representative 

words in each gender category and the frequency 

and concordance were explored using Antconc. 

The data were then examined by first assigning 

semantic values to the corpus and then running 

statistical tests. The results showed the existence 

of sexism in the word formation of the 

Contemporary Written Persian Language; it seems 

that the morpheme man is used more frequently 

than woman in forming words in Persian 

Language. Moreover, the findings showed that 

positive characters are represented by the 

morpheme man and negative characters are 

represented by the morpheme woman. This study 

can reveal parts of Iranian’s viewpoints of sexism 

in order to stop such a social problem. 

 

Keywords: Sexism, Sexist language, Word formation, 

Corpus-based study, Concordance. 
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 مقدمه
ــان از 9«گرایــی جنســیت» ــه موضــوعات مطــرح در  در زب جمل

شناسی است که به بررسی تبعیض جنسیتی و ظهور آن در  زبان
گرایی یا تبعیض جنسیتی که به قیـاس   پردازد. جنسیت زبان می
اسـت، شـرایطی را نشـان     شده ساخته 5«نژادیتبعیض »از واژۀ 
دهد که در آن، یک جنسیت در فرادست و جنسیت دیگر در  می

ــی   ــرار م ــت ق ــلیتی  فرودس ــرد )لیتوس ــان 5000، 9گی (. در زب
های زبانی، سوگیری و گرایش  گرا، با استفاده از انتخاب جنسیت

ای که یک جنسیت اصـل   گونه شود؛ به به یک جنسیت دیده می
 4شـود. لیکـاف   اهمیت و حقیـر شـمرده مـی    دیگر بیو جنسیت 

گرایــی در زبــان بیشــتر  کنــد کــه جنســیت ( اظهــار مــی9172)
 یابد. صورت برتری مردان و کوچک شمردن زنان نمود می به

شـناختی اسـت کـه     منظور از جنسـیت، جنسـیت زیسـت   
هـای   عنوان مجموعۀ واژگـان بـا مؤلفـه    را به« جنسیت مرد»

+مذکر[ مانند مرد، پسر، پـدر و... در مقابـل   معنایی ]+انسان، 
های معنایی  عنوان مجموعۀ واژگان با مؤلفه به« جنسیت زن»

دهـد   قرار مـی  غیره مذکر[ مانند زن، دختر، مادر و-]+انسان، 
 (.9915)صفوی، 

ازآنجاکه تحلیل گفتمان بـه بررسـی زبـان و اثـرات آن،     
گرفتـه   زمانی که عمـالً در جهـت برقـراری ارتبـاط بـه کـار      

توان  گرایی را می پردازد، اهمیت مطالعات جنسیت شود، می می
خـوبی نشـان داد. گفتمـان، بـه معنـای       در تحلیل گفتمان به

هـای متعـارف تفکـر را     وگـو، شـیوه   های متعـارف گفـت   شیوه
تنهـا   کند؛ بدین معنا که گفتمـان نـه   آفریند و بازآفرینی می می
اسـت و آن تفکـر   دهندۀ تفکـری خـاص    نوبۀ خود انعکاس به

شود، بلکه هر بار کـه   گیری آن گفتمان می خاص سبب شکل
کنـد   آن گفتمان تکرار شود، آن تفکر خاص را نیز تقویت مـی 

ــتون ــان، آن  5001، 2)جانس ــاص در زب ــانی خ ــرار گفتم (. تک
سازد و این در حالی اسـت کـه اغلـب     گفتمان را قدرتمند می

معنا کـه ذهـن    قدرت خودآگاه انسان از آن غافل است؛ بدین
آیی برخی واژگان در متن غافـل   خودآگاه از تکرار منظم باهم

گرایی  که گفتمان جنسیت (. درصورتی5005، 0است )هانستون
در زبانی قدرتمند شود، موجب تحقیر یا نادیـده گـرفتن یـک    

 شود. جنسیت و برتری و سلطۀ جنسیت دیگر در جامعه می

                                                                         
1. sexism 

2. racism 

3. Litosseliti 

4. Lakoff 

5. Johnstone 

6. Hunston 

دسـته جـای   گرایـی در دو   مطالعات مربـوط بـه جنسـیت   
ــه بررســی   مــی ــاتی هســتند کــه ب ــد. دســتۀ اول مطالع گیرن
هـای   های سبکی زنان و مردان در اسـتفاده از صـورت   تفاوت

پردازند. دستۀ دوم نیز مطالعاتی هستند که به  زبانی خاص می
پردازند. پژوهش حاضر  بررسی تظاهر هر جنسیت در زبان می

ذیـل  هـدف بررسـی تظـاهر هـر جنسـیت در مـتن در        نیز با
ها با توجه به چگـونگی   گیرد. زبان مطالعات گروه دوم قرار می

شوند. گـروه اول   نمود جنسیت در متن به دو دسته تقسیم می
ماننـد زبـان فرانسـه و     ،هایی که جنسیت دستوری دارند زبان

 ،انـد  هایی که مقولۀ جنسیت را دستوری نکرده گروه دوم زبان
 (.9919مانند زبان فارسی )میرسعیدی، 

گرایی در زبان ممکن است بـه اشـکال مختلفـی     جنسیت
 ازجمله موارد زیر نمود یابد:

. واژگان مرکب: بار معنایی مثبت یا منفی در کلمات مرکـب  9
، 7صـفت، جـوانمرد )لـی    مانند زن ،مردیا  زنحاوی تکواژ 

5000.) 

رغم نداشتن مؤلفۀ معنـایی   . واژگان خنثی: واژگانی که علی5
مانند پرستار و  ،جنسیتی خاص هستند گر جنسیتی، تداعی

 پرستار مرد، جراح و جراح زن )همان(.
. واژگان عام: استفاده از واژگان عام برای اطالق به هـر دو  9

کـه  « مرد در زیر سـخن پنهـان اسـت.   »جنسیت؛ مانند: 
منظور از مرد، انسان است )محمودی بختیاری، افخمی و 

 (.9910آبادی،  تاج

های زبـانی خـاص: تشـبیه زن یـا مـرد بـه        . کاربرد استعاره4
واژگانی خاص؛ مانند تشبیه زن بـه خرگـوش یـا مـوش،     

 تشبیه مرد به شیر یا گرگ )همان(.
ها: ظهور واژۀ زن یا مرد در اصطالحات؛  المثل . کنایات و ضرب2

 مانند مادر فوالد زره، مرد است و قولش )همان(
نشان بـرای سـاخت    . افزودن وند: افزودن پسوند به واژۀ بی0

 (.9919دار؛ مانند شاعر و شاعره )میرسعیدی،  واژۀ نشان

کاررفته برای یک جنسیت  . عدم تقارن در واژگان: واژگان به7
معادلی مشابه در واژگـان جنسـیت دیگـر ندارنـد؛ ماننـد      
واژگان دوشـیزه و بـانو کـه وضـعیت تأهـل زن را بیـان       

مـرد را   کنند در مقابل کلمۀ آقـا کـه وضـعیت تأهـل     می
ها: همراهـی صـفات    . صفت1کند )همان(.  مشخص نمی

با واژۀ زن یا مرد؛ مانند همراهی صفات زیبـا، حسـود بـا    
 زن، همراهی صفات قوی، شجاع با مرد )همان(.

                                                                         
7. Lei 
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های معنایی: واژگان یـک جنسـیت بیشـتر در حالـت      . نقش1
 (.5001، 9یابند )پیرس پذیر ظهور می گر یا کنش کنش

رود؛  لی که با جنسیتی خاص بیشتر به کار مـی . افعال: افعا90
 مانند پرستاری کردن و زن، حمله کردن و مرد )همان(.

های صرفاً کیفی و شـمی   تواند با روش گرایی می جنسیت
موردبررسی قرار گیرد اما آنچه امروزه بسیار موردتوجه اسـت،  

بنیـاد بـه    هـای پیکـره   بنیاد و کمی است. روش مطالعات پیکره
های سـنتی و شـمی دارنـد، در     هایی که به روش تریدلیل بر

( 5090) 5انـد. بیکـر   ای یافتـه  تحلیل گفتمان نیز جایگاه ویـژه 
عنوان یک روش مطالعۀ  ای، به شناسی پیکره کند زبان بیان می

شناسـان فـراهم    زبانی، امکان مطالعات کمـی را بـرای زبـان   
طبیعـی  های  بنیاد، حجم بزرگی از داده است. روش پیکره کرده

دهد و او  شناس قرار می ای در اختیار زبان زبان را با ابزار رایانه
سازد تا الگوهای رایج و یا حتـی نـادر زبـانی را در     را قادر می

هـا بیابـد و    زمان کوتاه و با دقت بـاال همـراه بـا فراوانـی آن    
 های زبانی متفاوت را بـا  آمده از جامعه دست های آماری به داده

کند که یافتن الگوهای  چنین بیان می ید. او همهم مقایسه نما
شناس را قادر به  ها عالوه بر مطالعۀ کمی، زبان زبانی از پیکره

سازد؛ زیرا درنهایت پژوهشگر اسـت کـه    مطالعۀ کیفی نیز می
نمایـد. او   آمده را در بافت اصلی، تحلیل مـی  دست های به داده

هـای   وانـد تحلیـل  ت بنیاد گفتمان می باور دارد که تحلیل پیکره
کیفی در حجم پایین را نیز بهبود بخشـد و ایـن مطالعـات را    

 تقویت سازد.

ها برای مطالعۀ کیفـی و کمـی    ازجمله امکاناتی که پیکره
، 9توان به فراوانـی  دهند می شناس قرار می زبان در اختیار زبان

 اشاره کرد. 0و کلیدواژه 2، همایند4نمایی واژه
ــان جنســیت ــا روش گرایــی در زب هــای  هــای بســیاری ب

است اما تا آنجا که نگارندگان بررسـی   شده  بنیاد بررسی پیکره
ای در ایـن   اند، تاکنون در زبان فارسی مطالعـات پیکـره   نموده

هـا و   اسـت و مطالعـات صـرفاً بـا مـالک      زمینه انجام نگرفته
منظـور پـر    انـد؛ بنـابراین، بـه    ی صورت پذیرفتههای شمّ روش

ــذکور  ــک م ــودن خ ــه   نم ــیم ک ــر آن ــر ب ــژوهش حاض ، در پ
گرایـی در زبـان فارسـی را از منظـر سـاخت واژگـان        جنسیت

بــا  5همشــهری  ۀدر پیکــر زنو  مــردمرکـب حــاوی تکــواژ  
 ای بررسی نماییم. ابزارهای نوین پیکره

                                                                         
1. Pearce 

2. Baker 

3. frequency 

4. concordance 

5. collocation 

6. keyword 

 مبانی نرری پژوهش
( 5097و  5090، 5000پژوهش حاضر براساس نظریۀ بیکـر ) 

گفتمان نه با روش سنتی آن است که در آن، تحلیل  شده انجام
ای در اختیار  شناسی پیکره بلکه با استفاده از ابزارهایی که زبان

 شود. گذارد انجام می شناس می زبان
ای بســیار  شناســی پیکـره  امـروزه پـذیرش ماهیــت زبـان   

 7محـور  برانگیز و مورد اختالف است. در رویکـرد پیکـره   بحث
ــان ــره  زب ــی پیک ــه شناس ــانی و  ای، نظری ــرد ای زب در رویک
ای روش مطالعۀ زبانی در نظـر   شناسی پیکره زبان 1بنیاد پیکره
ای  محور هیچ نظریه و فرضیه شود. در رویکرد پیکره می  گرفته

بنیـاد   (. در رویکـرد پیکـره  5097از پیش وجود نـدارد )بیکـر،   
گر وجـود دارد و از   ای از پیش در ذهن تحلیل فرضیه یا نظریه

انری و هـاردی،   شود )مک می  استفادهپیکره برای ارزیابی آن 
بودن محض و نداشـتن   طرف ( بی5097(. به باور بیکر )5095

ای در بررسی پیکره بسیار دشوار اسـت و   هیچ فرضیه و نظریه
خـود   یگر بنا به تجربیات و تعامالت اجتماع ناخودآگاه تحلیل

فرضــی در ذهــن دارد. بــه عقیــدۀ وی، بهتــرین حالــت  پــیش
این دو دیدگاه است و بهترین نتایج زمـانی بـه    مطالعه، تلفیق
بنیاد در کنار هـم   و پیکره محور یکرهآید که رویکرد پ دست می

( از این تلفیق تحـت  5000) 1(. پارتینگتان5097باشند )بیکر، 
 کند. یاد می 90یار عنوان رویکرد پیکره

عنوان روش مطالعۀ زبانی به حـوزۀ   ای به شناسی پیکره زبان
اسـت و بـر نحـوۀ اسـتفاده از زبـان       یافته تحلیل گفتمان نیز راه 

برای مقاصدی چون ارائۀ تصویری خاص از دنیا، نحوۀ تقسـیم  
 (.5090های متن تمرکز دارد )بیکر،  روابط قدرت و ایدئولوژی

شـناختی و   بسـیار در مطالعـات جامعـه    99«گفتمان»واژۀ 
شـود امـا ارائـۀ تعریفـی دقیـق از آن       می استفاده شناسی  زبان

نماید. بـه همـین دلیـل در ادامـه بـه سـه تعریـف         دشوار می
شود که تعریـف سـوم همـان دیـدگاه      می تر آن اشاره  متداول

تـوان بـا    موردنظر بیکر نسبت به گفتمان است. گفتمان را می
 استفاده از سه دیدگاه زیر تعریف نمود:

  توان تعریفـی سـنتی دانسـت کـه بیـان      می . تعریف اول را 9
 99یـا بنـد   95گفتمان، زبان باالتر از سطح جملـه »کند:  می
 (.9: 9119)استابز، « است
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. تعریف دوم، گفتمان را از انواع مختلف اسـتفادۀ زبـانی یـا    5
یـا   9دانـد؛ بـرای مثـال، گفتمـان سیاسـی      ژانر زبانی مـی 
 (.5000)بیکر،  5گفتمان رسانه

گفتمـان،  »دهـد:   ( ارائه می41: 9112) 9بور. تعریف سوم را 9
، تصـاویر،  2هـا  ، بازنمایی4ها ای از معانی، استعاره مجموعه
هـم روایتـی    نوعی با و ... است که به 0ها ها، گزاره داستان

دهد. ... هـر فـرد، چیـز یـا      می خاص از رویدادها را شکل 
اسـت کـه هـر     شده های متفاوتی احاطه  رویداد با گفتمان

کنـد و   مـی   ستانی متفاوت را در مـورد دنیـا بیـان   یک، دا
بیکـر  «. دهـد  راهی متفاوت برای بازنمایی آن ارائـه مـی  

ــرای   5090) ــی ب ــد و راه ــف را بســیار کارآم ــن تعری ( ای
 7خواند و آن را برگرفته از تعریـف فوکـو   بازنمایی دنیا می

ــد. فوکــو ) ( مــی9115) 1( و پــارکر9175) ( 41: 9175دان
طور  که به 1هایی روال»نماید:  می  عریفگفتمان را چنین ت

و پـارکر  « دهنـد.  مـی   مند موضوع صحبت را شـکل  نظام
هاسـت   گفتمان نظامی از گزاره»کند:  می ( بیان 2: 9115)

 «.سازند که موضوع را می

ــر ) ــه   5090بیک ــبیه ب ــوم را ش ــای س ــان در معن ( گفتم
هـا   کنـد نحـوۀ اسـتفاده از آن    می داند و بیان  می 90ایدئولوژی

اشاره به معنای یکسان آنان دارد و تحلیل گفتمانی که بر این 
های اجتمـاعی   معنای گفتمان متمرکز است، زبان را جزء روال

بیند و تمرکز آن بر نحوۀ بیان ایدئولوژی و روابـط قـدرت    می
 (.5097وسیلۀ زبان و در متن است )بیکر،  به

سـطح  گرایی به  (، ایدئولوژی جنسیت5090به باور بیکر )
هـای واژگـانی    یابد و آن دسته از ساخت واژه نیز راه می ساخت

که گرایش به یک جنسیت دارند، توازن قـدرت را در زبـان و   
برند و تکرار این واژگان گفتمـان   در جامعه از بین می یجهدرنت

گرایی را تقویت و جامعـه را دچـار تبعـیض جنسـیتی      جنسیت
گونـه واژگـان را در زبـان     نماید. در این اثر بر آنیم که این می

ها در زبان، میزان  فارسی شناسایی کنیم و با بررسی تکرار آن
گرایـی در جامعـۀ    دهی گفتمان جنسـیت  ها در شکل قدرت آن

 ایرانی را مشخص نماییم.
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 پیشینۀ پژوهش
در این بخش ابتـدا مطالعـات پژوهشـگران ایرانـی و سـپس      

زبان معرفـی   گرایی در پژوهشگران غیرایرانی درزمینۀ جنسیت
 شوند. می

هـا   ( با اشاره به تفاوت جنسـیت 9971نهاد جبروتی ) پاک
ــان و تشــریح اهمیــت جنســیت در روابــط   در اســتفاده از زب

کنـد   اجتماعی، با تحلیل چندین مثال از زبان فارسی بیان می
که زبان فارسی مانند هر زبانی دارای روابـط میـان طبقـات    

همیشه علیه زنان نیست.  فرادست و فرودست است که الزاماً
گرایـی در زبـان فارسـی در حـوزۀ      کنـد جنسـیت   او بیان می

ای بـه   تر است. در این تحقیق اشـاره  واژگان و معنا مشخص
خاصی در تحلیـل   ۀها و رویکرد یا نظری آوری مثال منبع جمع

 است. ها نشده آن
( مقولۀ جنس و سیر تاریخی آن در زبـان  9914نژاد ) علی
نمایـد. او بـا تحلیـل ضـمایر از فارسـی       بررسی میفارسی را 

( و خورشید خـانم بخشی به اجسام )مانند  باستان تاکنون، جان
کند که مقولـۀ   ( بیان میجوانمردساخت واژه در فارسی )مانند 

اســت و  شــده جــنس در زبــان فارســی از ســطح نحــو خــارج 
شود؛ امـا تفکـرات    گرایی در نحو فارسی مشاهده نمی جنسیت
شـوند.   گرایانه در قالب واژگان و اصطالحات بیان می جنسیت

هـای   واژۀ زبـان، مثـال   در این مطالعه، باوجود اشاره به ساخت
کـل   ای بـه  کافی و یا تحلیل کمی برای تعمیم چنـین نتیجـه  

 شود. زبان ارائه نمی
هایی  ( با ارائۀ مثال9910) و همکاران محمودی بختیاری

زبـانی را در زبـان فارسـی     گرایـی  اند که جنسیت تالش نموده
گرایی در حـوزۀ واژگـان،    بررسی نمایند. در این مقاله، جنسیت

ــا معیارهــا و مــالک  المثــل ضــرب هــای مطــرح در  هــا و... ب
است و در پایان، این نتیجـه بیـان    شده  گرایی بررسی جنسیت

شــده کــه زبــان فارســی ازنظــر کــاربرد اجتمــاعی تمــایالت  
کننـدۀ واقعیـات مربـوط بـه      سگرایانه دارد که مـنعک  جنسیت
های ارزشمندی از  زدگی در جامعه است. این اثر نمونه جنسیت
گرایـی را در زبـان فارسـی ارائـه      های صـوری جنسـیت   جنبه
ها و حجم  آوری داده ای به منابع جمع دهد؛ اما در آن اشاره می
بنیاد نیست  است. این تحقیق پیکره های موردبررسی نشده داده

 است. یافته  بررسی شمی پژوهشگران انجامو صرفاً با 
عنوان زبـانی   ( زبان فارسی کنونی را به9919سعیدی ) میر
نماید. در این پژوهش بـا ضـبط گفتـار     گرا معرفی می جنسیت
ای از  هـا و مجـالت، مجموعـه    زبانان و مطالعۀ روزنامه فارسی
ها تحلیلی  شده و بر روی آن آوری  های زبان فارسی جمع داده
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است از طریـق   است و درنهایت تالش شده گرفته  انجام شمی
نامـه، دالیـل مــؤثر در تبعـیض جنسـیتی در فارســی      پرسـش 

هـای   بنیـاد نیسـت و تحلیـل    بررسی شود. این مطالعه پیکـره 
ای بـه حجـم    گرفته کامالً کیفـی اسـت و در آن اشـاره    انجام
 است. های موردبررسی، نشده داده

اللهـی   مـؤمنی و سـیف  ، (9912)نژاد  جان، (9915نعمتی )
از دیگر پژوهشگران  (9917داوری اردکانی و عیار )و  (9917)

اند.  گرایی ارائه نموده ایرانی هستند که آثاری در حوزۀ جنسیت
ی سبکی زنان و مردان در استفاده از زبان را ها تفاوتاین آثار 

 کند. بررسی می
نی دانسـت  شناسا توان از اولین زبان ( را می9172لیکاف )

گرا را مطـرح کـرد. لیکـاف در ایـن      که موضوع زبان جنسیت
طور شـمی   های جنسیتی در استفاده از زبان را به کتاب تفاوت
کند. ارزش ویژۀ این اثر اشـارۀ آن بـر تـأثیر زبـان      بررسی می
گیـری هویـت افـراد جامعـه و ایجـاد       گـرا بـر شـکل    جنسیت
 های جنسیتی در جامعه است. کلیشه

بنیـاد جنسـیت در زبـان     ( به بررسی پیکره5009) 9هولمز
است. او با بررسی فراوانـی القـاب    انگلیسی نیوزیلندی پرداخته

پیکرۀ گفتـاری و نوشـتاری ولینگـتن زبـان     مردان و زنان در 
کـه   Msکند که استفاده از لقب  بیان می 5انگلیسی نیوزیلندی

یافتـه و تحلیـل     فاقد مؤلفۀ معنایی تأهل است بسیار افـزایش 
بندی اجتماعی بـا   کند که تالش زنان برای مقابله با طبقه می

اسـت. اسـتفاده از    بخـش بـوده   توجه به وضعیت تأهل نتیجـه 
ه معنای انسان، برای ارجاع بـه هـر   ب manهای عام مثل  واژه

کنـد کـه کـاهش     است. او بیان مـی  یافته  دو جنسیت، کاهش
کامل مشکالت زنان در  گرایی در زبان به معنای حل جنسیت

توزیع قدرت در جامعه نیست؛ اما موجب خلق تصویر بهتـری  
شود. ابزار اصلی مورداستفادۀ این تحقیق  از آنان در جامعه می

 فراوانی است.
بنیـاد را در تحلیـل    های پیکره ( جایگاه روش5000بیکر )

ای بررسی  کند. او با معرفی ابزارهای رایانه گفتمان بررسی می
ه ازجمله فراوانی، توزیـع، هماینـد، کلیـدواژه و فهرسـت     پیکر

نماید که هـر یـک از ایـن ابزارهـا چگونـه       واژگان تشریح می
چنین بـه نقـش    توانند در تحلیل گفتمان کارآمد باشند. هم می

کنـد و تأکیـد    های کمی اشاره مـی  شناس در تحلیل مهم زبان
بنیـاد در تحلیـل گفتمـان تنهـا      نماید که مطالعـات پیکـره   می

                                                                         
1. Holmes 

2. Wellington Written and Spoken Corpora of New Zealand 

English 

هایی آماری و کمی نیستند بلکـه در هـر مرحلـه بـه      پژوهش
 شناس متکی هستند. های زبان انتخاب

گرایی در  بنیاد جنسیت ( به بررسی پیکره5007) 9فوئرتس
پیکرۀ انگلیسـی نوشـتاری تجـاری    پردازد. او  زبان تجارت می
ی، فهرست واژگان ای فراوان با ابزارهای پیکره را 4ولورهمپتون

کنـد کـه در ایـن پیکـره وقـوع       کند و بیان می و... بررسی می
درصـد، مـردان    19ست. ا woman ده برابر کلمۀ man کلمۀ

مخاطب قرارگرفته بودنـد و حـوزۀ تجـارت تقریبـاً در تسـلط      
 مردان است.
 و manهـای   واژه ( هماینـدهای فعلـی بـن   5001پیرس )

woman  کــه ایــن دو واژه  هنگــامیدر پیکــرۀ ملــی بریتانیــا
را مطالعـه   یابنـد  یعنوان فاعل و مفعول در جمالت ظهور م به
کند که مردان و زنان هـر دو در جایگـاه    کند. او عنوان می می

گیرنـد؛ امـا پیکـره     آمیز قرار می فاعل و مفعول افعال خشونت
دهد کـه مـردان در نقـش فاعـل بیشـتر بـه افعـال         نشان می
زننـد و زنـان در نقـش مفعـول بیشـتر       آمیز دست می خشونت

دسـتبرد  و  زورگـویی اند. برای مثال فعل  هدف این افعال بوده
اند. مردان در نقش مفعـول   فاعل مرد و مفعول زن داشته زدن

انـد و زنـان در نقـش     نیز بیشتر هدف افعال غیرخشونتی بوده
فاعل بیشتر افعالی که حاوی معنای آزردگی هستند را انجـام  

 .ناله کردنو  غرغر کردنانند دهند م می
( بــا معرفــی متغیرهــای اجتمــاعی ازجملــه 5090بیکــر )

ای،  هــای پیکــره جنســیت و اشــاره بــه بزرگــی و دقــت داده 
تر بـرای یـافتن الگوهـای     بنیاد را راهی ساده های پیکره روش

داند کـه مطالعـات    رایج و نادر زبانی در مطالعات اجتماعی می
کنـد کـه    شـند. بیکـر بیـان مـی    بخ آماری را نیز سهولت مـی 

هـای شـمی و کیفـی     بنیـاد جـایگزین روش   های پیکره روش
تـر بـرای انجـام     ها و راهی ساده کنندۀ آن نیستند، بلکه تقویت
 این مطالعات هستند.

-پـرز و  (5094) 7ری، (9110) 0استابز، (9110) 2بولینجر
از دیگر پژوهشگران غیرایرانی هستند کـه بـا    (5092) 1ساباتر

گرایی ارائه  بررسی واژگان هر جنسیت آثاری در حوزۀ جنسیت
 اند. نموده

گرایـی   توان عنوان کرد که در حـوزۀ جنسـیت   در کل می
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چنـین   تعداد آثار غیرایرانی بسیار بیشتر از آثار ایرانی است. هم
تـر از   یار پـیش ها بس گرایی زبانی در سایر زبان بررسی جنسیت

است. آثار غیرایرانی از سـیر   زبان فارسی موردتوجه قرار گرفته
مندند و تقریباً توقـف زمـانی در    تری بهره زمانی بسیار منسجم

شود. آثار ایرانی در ایـن حـوزه بیشـتر در     ها دیده نمی بین آن
هـای سـبکی    ذیل گروهی از مطالعات که به بررسـی تفـاوت  

ــردان در اســتفاد ــان و م ــانی خــاص  ه از صــورتزن ــای زب ه
هـای   هـا اسـتفاده از روش   گیرند و در آن پردازند، جای می می

شـود.   زمان بسـیار انـدک دیـده مـی     طور هم کمی و کیفی به
ای  یک از این آثار ایرانی از ابزارهـای پیکـره   چنین در هیچ هم

 است. نشده استفاده 

 روش پژوهش
اســتفاده از ای گفتمــان را  بیکــر روش انجــام تحلیــل پیکــره

داند. در پژوهش  ای برای بررسی پیکره می افزارهای رایانه نرم
گرایی زبـانی کـه گفتمـان     های جنسیت حاضر، از میان مؤلفه

و  مـرد دهند، واژگان حاوی تکـواژ   گرایی را شکل می جنسیت
اند و با توجه به امکاناتی کـه در   برای بررسی انتخاب شده زن

نسـخۀ دو پیکـرۀ   است،  دگان بودهزبان فارسی در اختیار نگارن
پیکرۀ موردنظر  است. همشهری برای این بررسی انتخاب شده

خواندنی است که امکان دسترسـی آزاد بـه    یک پیکرۀ ماشین
توان از یک  های آن وجود دارد و به همین دلیل می تمام داده

به منظور استخراج اطالعات از آن بهره بـرد.  9نما افزار واژه نرم
ای  مجموعـۀ همشـهری، پیکـره   همچون پایگاه دادۀ ای پیکره
هــزار ســند  991، حــاوی ای میلیــون واژه 920حــدوداً اســت 

 5کـه بـا خـزش    9910تـا   9972هـای   مربوط به اخبـار سـال  
ــیش   وب ــه پ ــدین مرحل ــهری و چن ــایت همش ــردازش و  س پ

نخـورده و خـام حاصـل     صـورت برچسـب   گـذاری بـه   برچسب
د در زبـان فارسـی ماننـد    های موجو به سایر پیکره است. آمده

ــاه  ــی،   دادهپایگ ــان فارسی)عاص ــای زب ــرۀ 9117ه ــا پیک ( ی
زادگـان، بحرانـی و قیـومی،     خـان، شـیخ   جـن  خان )بی جن بی

( نیز یا دسترسی آزاد/رایگان وجود نداشت )مانند پیکرۀ 5099
صـورت   بـه امکان وجود داشت کـه   نیفقط ا ایو خان(  جن بی

انجـام داد و امکـان انتقـال     برخط برخی از انواع جستجوها را
جسـتجوهای   نمـا بـرای انجـام    افـزار واژه  ها به یک نـرم  داده

تر که موردنیاز پـژوهش حاضـر بـود، وجـود نداشـت       پیشرفته
 های زبان فارسی(.  )مانند پایگاه داده

                                                                         
1. concordancer 

2. crawl 

ــه    ــاز ب ــل، نی ــاز در تحلی ــافتن اطالعــات موردنی ــرای ی ب
بیکـر  بـود.  افزاری مناسب برای خواندن و پردازش پیکـره   نرم
ــرم5090و  5000) ــی   ( ن ــرای بررس ــاوتی را ب ــای متف افزاره

کند که با توجه به نیاز پـژوهش،   ای گفتمان معرفی می پیکره
( بـرای انجـام   5094)آنتـونی،   9کانـک  اَنت نمای افزار واژه نرم

ای در پژوهش حاضـر اسـتفاده    ها و جستجوهای پیکره تحلیل
صـورت   ای را هم به پیکرههای  افزار امکان تحلیل شد. این نرم

تـوان   وسـیلۀ آن، مـی   آورد و بـه  کمی و هم کیفی فراهم مـی 
تظاهر هر واژه را هم در بافت و هم جداگانـه بررسـی نمـود.    

افزار از چپ به راست است، اما  نمایش زبان فارسی در این نرم
هـا نـدارد و تنهـا بـرای      این نمایش تـأثیری بـر کیفیـت داده   

 4اِکسِـل  افـزار  یل بافت زبانی، از نرمسهولت در خوانش و تحل
افـزار   هـای موجـود در ایـن نـرم     است. سـلول  نیز استفاده شده

امکان مشاهدۀ واژۀ هدف، بافت زبانی راسـت و بافـت زبـانی    
هـای کیفـی پـژوهش از     کنند. در تحلیل چپ آن را فراهم می

است که فهرستی اسـت از تمـام    استفاده شده 2نمایی ابزار واژه
آن.   یک واحد زبانی در پیکره همراه با بافت زبـانی  های تجلی
توانـد بررسـی نمایـد کـه کلمـات       گر می نمایی، تحلیل در واژه

اسـت   شده همان معنا یا کاربردی را دارند که در پژوهش بیان 
گیری  ها، قبل از نتیجه نمایی (. بررسی واژه5090یا خیر )بیکر، 

بسـیار ضـروری اسـت    آمده از فراوانی،  دست براساس نتایج به
ارتبـاط بـا موضـوع موردبررسـی      زیرا از وقوع تصـادفی و بـی  

(. در پـژوهش حاضـر نیـز    5090نمایـد )بیکـر،    جلوگیری می
باهدف یافتن فراوانی واژگان هـدف و مشـاهدۀ بافـت زبـانی     

افزار استفاده شـد. ازآنجاکـه    نمایی در این نرم آنان از ابزار واژه
ـ  ایی اسـت، در قسـمت ابـزار    پیکرۀ پژوهش فاقد برچسب معن

، شـامل هـر دو   مـرد  واژۀ شده برای فراوانی، عدد نمایش داده
، فعل ماضی از مصـدر  مرد، انسان مذکر و مردنویس  واژۀ هم

افـزار   شده در نـرم  داده چنین فراوانی نمایش شد. هم مردن، می
، انسـان  زننـویس   هم آوا ، شامل هر دو واژۀ همزن برای واژۀ
منظور حذف  شد. به مضارع از مصدر زدن، می، بن زنمؤنث و 

چنین یـافتن   موارد نامرتبط و یافتن فراوانی این دو واژه و هم
کاررفتـه در   فراوانی سایر واژگانی کـه یکـی از تکواژهـای بـه    

 نمایی استفاده شد. باشد، از واژه زنیا  مردها  آن
هـا   در مرحلۀ اول برای یافتن واژگانی کـه در سـاختار آن  

های  وجود داشت، در قسمت جستجو، عبارت زنیا  مردتکواژ 

                                                                         
3. AntConc 

4. Excel 

5. concordance 
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* در *تکواژ هـدف وجو شدند. عبارت  جست *زن*و  *مرد*
این ابزار به این معناست که تمام واژگانی که حـروف متـوالی   

ــه  )م، ر، د( و )ز، ن( در آن ــار رفت ــا بک ــایش داده   ه ــت نم اس
تنهـا   *تکـواژ هـدف  شود. در صورت جسـتجوی عبـارت    می

شـدند کـه بـا تکـواژ هـدف پایـان        مایش داده مـی واژگانی ن
تکـواژ  چنـین در صـورت جسـتجوی عبـارت      یافتنـد، هـم   می

شدند که با تکواژ هـدف   تنها واژگانی نمایش داده می هدف*
 آزادمردانـه یا  ابرمردگراشدند. درنتیجه، واژگانی چون  آغاز می

منظـور کنتـرل چنـین خطـایی و      شـدند. بـه   نمایش داده نمی
* در *تکواژ هـدف ه تمام واژگان موردنظر، عبارت دستیابی ب

نمایی جستجو شد؛ چنین عبارتی احتمال نمایش واژگـان   واژه
داد  و ... را افـزایش مـی   مردم، برشمردند، المردنامرتبط مثل 
که تمام واژگـان مـوردنظر    داد یم نانیاطم گران لیاما به تحل

بـه  چنـین بـرای دسترسـی     اند. هـم  پژوهش نمایش داده شده
بافت زبانی مناسب و کافی جهت بررسـی معنـایی واژگـان و    

در نظر گرفته شد. ایـن   10حذف موارد نامرتبط، بازۀ جستجو 
بازه بدین معناسـت کـه بافـت زبـانی اطـراف واژۀ هـدف بـا        

کـاراکتر   42کاراکتر قبل از واژۀ هدف و  42مشخصۀ تقریبی 
 شود. بعد از واژۀ هدف نمایش داده می

سـازی بـه    ها برای ویرایش و یکدسـت  دوم، دادهدر مرحلۀ 
افزار امکـان خـوانش    شدند. محیط این نرم منتقل اِکسِلافزار  نرم

هـای زبـان فارسـی فـراهم      راست به چپ را برای بررسـی داده 
منظـور دسـتیابی بـه دادگـانی کـه صـرفًا مـوردنظر         کرد. به می

شدند  ها در سه مرحله ویرایش نمایی پژوهش بودند، تمامی واژه
که دو مرحلۀ اول شامل حذف و مرحلـۀ آخـر شـامل ویـرایش     

هـا، در مرحلـۀ اول    شد. پس از انتقـال داده  نگارشی می -امالیی
تمام مواردی که واژۀ هدف تنها حاوی حروف متـوالی )م، ر، د(  

 برشمرد، مردم، زنجان، فرزند، روزنامـه و ... و )ز، ن( بودند مانند 
هـا،   نمـایی  یز، با بررسی تمامی واژهشدند. در مرحلۀ دوم ن حذف 

شـدند. در آخـرین     نـویس حـذف   هـم  آوا نویس یا هم واژگان هم
نگارشـی انجـام گردیـد.    -مرحلۀ ویرایش نیز، اصالحات امالیی

ازآنجاکه در نسخۀ دو پیکرۀ همشهری در برخی موارد فاصله و 
 صـورت  بـه  آزادمـردان ای چون  بود، واژه  فاصله رعایت نشده نیم
نمـایی آن را   شد و درنتیجه ابزار واژه نمایش داده می مردان آزاد

جـای قـرار گـرفتن در ردیـف      گرفت که بـه  دو واژه در نظر می
قــرار  شــنای آزاد مــرداندر ردیــف عبــاراتی چــون  آزادمــردان

کـرد. در ایـن    گرفت و در شمارش فراوانی، خطا ایجـاد مـی   می
ارد شناسایی شـدند  ها، این مو نمایی مرحله، با بررسی تمامی واژه
 و در ردیف خود جای گرفتند.

در مرحلۀ سوم، با توجه به حذف موارد نـامرتبط، فراوانـی   
، پیش مردو  زنهای  آمد. فراوانی داده دست  واژگان هدف به 
 به شرح زیر است: ،از آن  از ویرایش و پس

پـیش از   مـرد و تمام واژگـان حـاوی تکـواژ     مرد فراوانی
 مورد 929700ویرایش: 
پـس از   مـرد و تمام واژگـان حـاوی تکـواژ     مرد فراوانی
 مورد 74491ویرایش: 

پــیش از  زنو تمــام واژگــان حــاوی تکــواژ  زن فراوانــی
 مورد 005241ویرایش: 

پــس از  زنو تمــام واژگــان حــاوی تکــواژ  زن فراوانــی
 مورد 999492ویرایش: 

 ها  بررسی و تحلیل داده
در  زنو  مـرد  نمایی به دلیل نمایش بافت زبانی واژۀ واژهابزار 

چنــین تصــحیح و اطمینــان از  هــای کیفــی و هــم ارائــۀ داده
 است. های کمی نقش پررنگی در این پژوهش داشته داده

نمایی، اطالعات  شده از ابزار واژه های استخراج اولین داده
نانچـه  اسـت. چ  بوده زنو  مردآماری مرتبط با فراوانی واژگان 

افـزار   اشاره شد باوجود ارائۀ اطالعات فراوانی واژگـان در نـرم  
نـویس،   هم آوا نویس و هم ، به دلیل وجود واژگان همکانک اَنت

افزار نیاز به بررسی بافتی بـرای تصـحیح    شده در نرم آمار ارائه
نمایی  ارقام فراوانی داشت. در پایان، اطالعات زیر از ابزار واژه

 استخراج شد:
 مورد 91700پس از ویرایش:  زن اوانی واژۀفر

 مورد 99072پس از ویرایش:  مرد فراوانی واژۀ

آمده با آزمـون آمـاری مجـذور خـی      دست های به فراوانی
 است: بررسی شدند که نتیجۀ زیر حاصل شده 9ای نمونه تک

 مرد وزنفراوانی مورد انتظار واژگان  .1دول ج

Residual Expected N Observed N  

3545.5 35220.5 38766 Woman 

-3545.5 35220.5 31675 Man 

  70441 Total 

 عدد معناداری فراوانی واژگان زن و مرد .2جدول 

 Gender 

Chi-Square 713.821 

df 1 

Asymp. Sig .000 

آمـده از آزمـون مجـذور     دست به 5ازآنجاکه عدد معناداری

                                                                         
1. one sample chi-square 

2. Asymp. Sig. 
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و  مـرد  فراوانـی واژۀ .( است، اخـتالف  02خی، صفر )کمتر از 
بـیش از   زن در پیکره، معنادار اسـت و فراوانـی واژۀ   زن واژۀ

آمـده از تفاضـل    دسـت  اسـت )عـدد بـه    9فراوانی مورد انتظـار 
ــاهده  ــی مش ــش    فراوان ــار در بخ ــی موردانتظ ــده از فراوان ش

مشاهده است(. بیکر تفـاوت در میـزان    جدول قابل 5ماندۀ باقی
دانـد. بـاوجود    یش در مـتن مـی  فراوانی را دلیلی بر وجود گـرا 

و فراوانی  زنو  مردموردی در فراوانی واژگان  7019اختالف 
رسـد نتـوان چنـین اختالفـی را در      به نظر میزن،  باالتر واژۀ

طورقطـع نشـانۀ وجـود گـرایش دانسـت زیـرا        زبان فارسی به
 womanو  manبرخالف زبان انگلیسـی کـه میـان واژگـان     

 دو واژۀ زنۀ  فارسـی در مقابـل واژ   تقارن برقرار است در زبان
قرار دارد. پس برای اطمینان از وجـود گـرایش    9شوهرو  مرد

 در زبـان فارسـی بررسـی واژۀ    مـرد و  زندر فراوانی واژگـان  
است کـه بررسـی ایـن واژه، هـدف پـژوهش       الزم نیز شوهر

 است. حاضر نبوده
ــین داده ــتخراج دوم ــای اس ــزار واژه ه ــده از اب ــایی،  ش نم

اطالعات آماری مرتبط با فراوانی تمام واژگان حـاوی تکـواژ   
. در این مرحله نیز به دلیـل عـدم رعایـت    است زن بودهو  مرد

اصول نگارشی و امالیـی در پیکـره بـاوجود ارائـۀ اطالعـات      
افزار، بررسی بافتی نیـز بـرای تصـحیح     فراوانی واژگان در نرم

آمده از ابـزار   دست عات به. اطالاست انجام گرفتهارقام فراوانی 
است. در تمامی موارد  ارائه شده 4و  9نمایی در دو جدول  واژه

هـا نیـز بررسـی     ها و فراوانـی آن  های تصریفی سرواژه صورت
است که با توجـه بـه محـدودیت حجـم تنهـا بـه آوردن        شده

 است. فراوانی کل در مقابل هر سرواژه بسنده شده

 در پیکرۀ همشهری مردجدول الفبایی واژگان حاوی تکواژ  .3جدول 

 ردیف سرواژه فراوانی تجمعی قطبیت معنایی

 9 4آذرمرد 9 0

 5 آزادمرد 05 +

 9 آزادمردانه 5 +

 4 آزادمردی 5 +

 2 مرد آسمان 5 +

 0 مرد آسمانی 5 +

 7 ابرمرد 944 +

 1 ابرمردگرا 9 +

                                                                         
1. Expected N 

2. residual 

3. husband 

 نام روزنامه .4

 ردیف سرواژه فراوانی تجمعی قطبیت معنایی

 1 ابرمردی 5 +

 90 مرد ارتش 9 +

 99 مرد اسالم 5 +

 95 مرد اسالمی 9 +

 99 مرد اندیش 9 +

 94 مرد بزرگ 920 +

 92 مردی بزرگ 99 +

 90 بهمرد 1 +

 97 بینوامرد 5 -

 91 مرد بیوه 99 -

 91 پارسامرد 9 +

 50 مرد پاک 9 +

 59 پایمرد 0 +

 55 پایمردانه 9 +

 59 پایمردی 509 +

 54 پوالدمرد 99 +

 52 پیرمرد 9909 0

 50 پیرمردانه 9 0

 57 2مرد ترکه 99 0

 51 مرد جان 2 0

 51 مرد جاودان 9 +

 90 مرد جاودانه 9 +

 99 جاویدمرد 9 +

 95 مرد جاهل 9 -

 99 مرد جوان 457 +

 94 مردانه جوان 499 +

 92 مردی جوان 297 +

 90 مرد جهان 9 +

 97 چهارمردان 4 0

 91 مرد حکومت 90 +

 91 مرد خاک 9 +

 40 خدامرد 0 +

 49 خردمرد 7 +

 45 خرمردرند 9 -

 49 مرد دانش 99 +

 44 مرد دانشی 94 +

 42 دریامرد 9 0

 40 دالورمرد 909 +

                                                                         
  the thin manی ترجمه .2
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 ردیف سرواژه فراوانی تجمعی قطبیت معنایی

 47 دالورمردی 45 +

 41 دلیرمرد 40 +

 41 دلیرمردی 9 +

 20 مرد دولت 9911 +

 29 مردانه دولت 5 +

 25 مردی دولت 90 +

 29 رادمرد 70 +

 24 رادمردی 59 +

 22 رشیدمرد 9 +

 20 9زادمرد 0 +

 27 مرد ساده 9 +

 21 سفیدمرد 9 0

 21 مرد سیاست 49 +

 00 مرد شجاع 9 +

 09 شهمرد 2 +

 05 شیرمرد 90 +

 09 شیرمردی 97 +

 04 ضدمرد 97 -

 02 ضدمردانه 9 -

 00 مرد طبیعت 9 +

 07 عاشورامرد 9 +

 01 مرد عاقل 4 +

 01 مرد عاقله 90 +

 70 مرد علی 900 +

 79 مرد غیردولت 9 0

 75 مردانه غیرجوان 0 -

 79 غیرمردانه 5 0

 74 غیورمرد 57 +

 72 مرد فرزانه 1 +

 70 مرد فرهنگ 51 +

 77 مرد فرهنگینه 9 +

 71 کافرمرد 9 -

 71 مرد کامله 9 +

 10 مرد کوچک 0 0

 19 مرد کوه 0 +

 15 مرد کهن 9 0

 19 مرد گران 9 +

 14 5مرد گرگ 9 0

                                                                         
 آزادمرد .9

 ردیف سرواژه فراوانی تجمعی قطبیت معنایی

 12 مرد گیله 90 0

 10 9مردی گیله 1 0

 17 گیومرد 9 0

 11 مرد مجاهد 9 +

 11 مرد 09491 0

 10 مردآباد 55 +

 19 مردآزما 1 0

 15 4مردافکن 55 +

 19 پور مردان 7 0

 14 شاه مردان 9 +

 12 مردانگی 920 +

 10 مردانه 9215 0

 17 مردانیان 7 0

 11 مردانیت 9 +

 11 مردباور 9 0

 900 مردباوری 5 0

 909 مردپرور 9 +

 905 مردخیز 9 +

 909 مردرند 9 -

 904 مردزا 9 0

 902 مردساالر 921 -

 900 مردساالرانه 910 -

 907 مردساالری 507 -

 901 مردستان 1 0

 901 مردستیزانه 9 -

 990 مردستیزی 7 -

 999 مردسرپرست 9 0

 995 مردصفت 2 +

 999 مردصفتی 9 +

 994 مردعلی 9 0

 992 مردک 22 -

 990 مردکشی 9 -

 997 مردکه 5 -

 991 مردگداز 9 -

 991 مردگرا 9 -

 950 مردگرایانه 1 -

                                                                         
  wolfmanی ترجمه .5

 نام نوعی از ورزش کشتی .9
 شخص قوی که مرد را به زمین زند. .4
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 ردیف سرواژه فراوانی تجمعی قطبیت معنایی

 959 مردگرایی 5 -

 955 مردگریز 9 -

 959 9مردگیران 9 -

 954 5مردماهی 9 0

 952 مردمحور 5 -

 950 مردمحورانه 5 -

 957 مردمحوری 9 -

 951 مردنما 9 0

 951 مردوار 9 0

 990 مردوارگی 9 0

 999 مردواره 9 0

 995 مردونگی 9 +

 999 مردونه 91 0

 994 مردی 12 +

 992 مردیت 9 0

 990 مردیکه 5 -

 997 مردینه 9 0

 991 مرد مست 9 -

 991 مرد موش 9 0

 940 ناجوانمرد 95 -

 949 ناجوانمردانه 499 -

 945 ناجوانمردی 97 -

 949 نامرد 15 -

 944 نامردانگی 5 -

 942 نامردانه 1 -

 940 نامردی 77 -

 947 مرد نیک 59 +

 941 مردی نیک 5 +

 941 نیکومرد 9 +

 920 مرد همیشه 9 +

 929 مرد یگانه 2 +

در پیکرۀ  زنجدول الفبایی واژگان حاوی تکواژ  .4جدول 

 همشهری

 ردیف سرواژه فراوانی تجمعی معناییقطبیت 

 9 آزادزن 2 +

 5 ابرزن 0 +

 9 9زن ایوک 9 0

                                                                         
 جشنی کهن که زنان در آن روز بر مردان تسلط داشتند. .9
  fishmanی ترجمه .5

 ردیف سرواژه فراوانی تجمعی معناییقطبیت 

 4 4زنی ایوک 9 0

 2 برادرزن 994 0

 0 زن بزرگ 4 +

 7 زن بی 9 0

 1 زن بیوه 42 ـ

 1 2زن پاره 9 0

 90 پدرزن 501 0

 99 پیرزن 9207 0

 95 زنه تک 9 +

 99 0چاکرزن 9 -

 94 چندزنه 7 -

 92 چندزنی 4 -

 90 زنک خاله 7 -

 97 زنکی خاله 95 -

 91 خواهرزن 21 0

 91 دوزنه 99 -

 50 زن دولت 99 +

 59 زن 907001 0

 55 آزار زن 2 -

 59 آزاری زن 91 -

 54 زناشویی 9295 0

 52 زناشوهری 9 0

 50 زنانگی 994 0

 57 زنانه 9054 0

 51 دوز زنانه 5 0

 51 سرا زنانه 2 0

 90 نویس زنانه 5 0

 99 نویسی زنانه 5 0

 95 بابا زن 91 0

 94 بارگی زن 7 -

 92 باره زن 1 -

 90 بازی زن 9 -

 90 باورانه زن 9 0

 97 باوری زن 4 0

 91 برادر زن 22 0

                                                                         
 زن، تنها همسر یک مرد در دوران ساسانی یگانه. 9
 زنی، ازدواجی در دوران ساسانی که مرد تنها یک همسر داشت. یگانه. 4

5. Anima )مادینه جان( 
از طبقات زنان در دوران ساسانیان که شامل کنیزان زرخرید و زنان  .0

 است. شده اسیر می
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 ردیف سرواژه فراوانی تجمعی معناییقطبیت 

 91 پدر زن 59 0

 40 پرست زن 9 -

 49 پسند زن 9 0

 45 پوش زن 1 -

 49 پوشی زن 0 -

 44 خوانی زن 9 0

 42 داداش زن 9 0

 40 دادن زن 92 0

 47 دار زن 1 0

 41 داری زن 9 0

 41 دایی زن 7 0

 20 ذلیل زن 94 -

 29 ذلیلی زن 9 -

 25 زدایی زن 9 -

 29 ساالر زن 1 -

 24 ساالرانه زن 2 -

 22 ساالری زن 29 -

 20 ستیز زن 7 -

 27 ستیزانه زن 1 -

 21 ستیزی زن 0 -

 21 سرپرست زن 14 -

 00 صفت زن 7 -

 09 صفتی زن 5 -

 05 عمو زن 01 0

 09 زنک 0 -

 04 کش زن 9 -

 02 کشی زن 25 -

 00 گرا زن 2 -

 07 گرایانه زن 0 -

 01 گرفتن زن 901 0

 01 گریز زن 9 -

 70 گریزی زن 9 -

 79 محور زن 94 -

 75 محوری زن 4 -

 79 مرده زن 9 -

 74 نما زن 92 -

 72 9نواز زن 9 -

 70 نویسی زن 9 0

                                                                         
 باز مترادف زن .9

 ردیف سرواژه فراوانی تجمعی معناییقطبیت 

 77 زنونه 2 0

 71 زنیکه 4 -

 71 5سترزنی 5 0

 10 سوپرزن 4 +

 19 زنه سه 5 -

 15 شاهزن 9 +

 19 شیرزن 45 +

 14 ضدزن 0 -

 12 ضدزنی 9 -

 10 زن عاقل 9 +

 17 زن عاقله 9 +

 11 غیرزنانه 5 0

 11 زن کوچک 9 0

 10 مادرزن 911 0

 19 9نازن 9 -

صـورت الفبـایی    سرواژۀ واژگـان بـه   4و  9 های در جدول
اند و در مقابل هر سرواژه فراوانی تجمعی نمـایش   مرتب شده
مجمـوع  سـرواژه برابـر    هـر  یتجمعـ . فراوانـی  است داده شده
هـای تصـریفی آن سـرواژه اسـت.      های مطلق صورت فراوانی

سرواژه یا ستاک یک کلمه صورت آن کلمه منهای ونـدهای  
 (.5007، 4تصریفی آن است )بوی

منظور تحلیل معنایی این واژگان نیز به هـر سـرواژه    به
اســت. مبنــای  یــک قطبیــت معنــایی اختصــاص داده شــده

گرایـی   دهی معنایی در این تحلیل، عدم وجود جنسیت ارزش
است. به این معنا که هر  اجتماعی واژه بوده و معنای فرهنگی

ای کـه معنـای آن از دیـدگاه فرهنگـی و اجتمـاعی       سرواژه
ای که  یا هر سرواژهزنک  خالهو  ناجوانمردمنفی است، مانند 

گرایی و تمایل به یک جنسیت را  معنای آن نشان از جنسیت
قطبیــت معنــایی منفــی  محــور زنو  مردســاالردارد، ماننــد 

ای که معنای آن از دیدگاه فرهنگی  است و هر سرواژه گرفته
قطبیـت  شـیرزن  و  جـوانمرد جتماعی مثبت است، ماننـد  و ا

هایی که فاقد معنای مثبت  است. سرواژه معنایی مثبت گرفته
انـد؛ ماننـد    اند نیز قطبیت معنایی خنثی گرفتـه  یا منفی بوده

. قطبیت خنثی با عالمت صفر در جـدول  خواهرزنو  پیرمرد
 است. مشخص شده

                                                                         
 ازدواج فرزندخواندگی، ازدواجی است در دوران ساسانی. .5
 ی نامرد به قیاس از واژه .9

4. Booij 
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 .شود ارائه و تحلیل میبخش  2به تفکیک در ها  شده از آن استخراجهــای دو جــدول، در ادامــه اطالعــات  بــه جهــت بررســی داده

 ها فراوانی سرواژه .1جدول 

 تکواژ
قطبیت 

 معنایی

فراوانی نوعی 

قطبیت  براساس

 معنایی

فراوانی نوعی 

 ها  سرواژه

درصد فراوانی نوعی 

 براساس قطبیت معنایی

فراوانی موردی 

براساس قطبیت 

 معنایی

فراوانی موردی 

 ها سرواژه

درصد فراوانی موردی 

 براساس قطبیت معنایی

 مرد

 10 مثبت

929 

29 0070 

74200 

1 

 5 9400 59 92 منفی

 11 00490 54 90 خنثی

 زن

 90 مثبت

19 

99 70 

999910 

07/0 

 44/0 207 47 44 منفی

 41/11 995107 45 97 خنثی

 

 بخش اول

بـرای   جداگانه طور فراوانی هر قطبیت معنایی را به 2جدول 
جـدول،  ایـن  در . دهـد  نمـایش مـی   زنو  مردهر دو تکواژ 
هـا بـدون احتسـاب     به معنای تعداد سـرواژه  9فراوانی نوعی

به معنای تعداد  5ها در متن است و فراوانی موردی تکرار آن
 .اسـت ها با احتساب تکرارشان در مـتن   فراوانی کل سرواژه

فراوانی نوعی معیـار آمـاری مناسـبی بـرای بررسـی تنـوع       
واژگان است و فراوانی موردی امکان مطالعۀ کاربرد واژگان 

فراوانی موردی با  کند. در ادامه فراوانی نوعی و را فراهم می
آزمون آمـاری مجـذور   و آزمون آماری مجذور خی دوطرفه 

برای هر سه قطبیت مثبت، منفی و خنثـی  ای  نمونه خی تک
. اطالعات این بخش بـه تفکیـک ارائـه و    است بررسی شده
 شود. تحلیل می

فراوانی موردی با آزمون آمـاری مجـذور خـی     . در ابتدا9
 است: است و نتیجۀ زیر حاصل گشته دوطرفه بررسی شده

 زنو مردهای  فراوانی موردی سرواژهعدد معناداری  .1جدول 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Df Value  

.000 2 1.131E4a 
Pearson Chi-

Square 

.000 2 1.299E4 Likelihood Ratio 

.000 1 1.128E4 
Linear-by-Linear 

Association 

  187896 N of Valid Cases 

                                                                         
1. type frequency 

2. token frequency 

آزمون آماری و عـدد معنـاداری صـفر، تفـاوت      مبنای بر
فراوانی موردی در این دو گروه )مرد و زن( معنادار است. پس 
برای بررسی بیشتر، فراوانی موردی در هر گروه بـه تفکیـک   

های مثبت، منفی و خنثی با آزمون آماری مجذور خی  سرواژه
 است: ای بررسی شده نمونه تک

 زنهای تکواژ  موردی سرواژهعدد معناداری فراوانی  .1جدول 

 Value 

Chi-Square 2.233E5 

df 2 

Asymp. Sig .000 

 مردهای تکواژ  عدد معناداری فراوانی موردی سرواژه .3جدول 

 Value 

Chi-Square 1.051E5 

df 2 

Asymp. Sig .000 

اخـتالف   1و  7هـای   براساس عدد معنادار صفر در جدول
های مثبت، منفی و خنثی در هر دو  در فراوانی موردی سرواژه

چنـین، درزمینـۀ فراوانـی     گروه مرد و زن معنـادار اسـت. هـم   
مانـدۀ )تفاضـل    ، قطبیت خنثی با باقیمردهای  موردی سرواژه
، نسـبت  7/49009شده از فراوانی موردانتظار(  فراوانی مشاهده

دارد. در  مـرد  به دو قطبیت دیگر بیشترین ارتباط را با سرواژۀ
مانــدۀ  نیــز، قطبیــت خنثــی بــا بــاقی زنهــای  مــورد ســرواژه

نسبت به دو قطبیت دیگـر بیشـترین ارتبـاط را بـا      9/72097
هـای   دارد. این بدین معناست که هـم در سـرواژه   زن سرواژۀ

های زن، واژگان با قطبیت خنثی بیشـتر   مرد و هم در سرواژه
 روند. در استفادۀ زبانی به کار می
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کـاربرد  توان گفت در  ها و آزمون آماری می داده یبر مبنا
صـورت خنثـی    ، واژگان گروه زن و مرد هر دو بیشتر بـه زبانی

های مثبت  چنین، فراوانی موردی سرواژه شوند. هم استفاده می
درصد از کل فراوانـی مـوردی آن اسـت امـا فراوانـی       1 مرد

نی درصد از کل فراوا 07/0تنها  زنهای مثبت  موردی سرواژه
دهد که در زبان فارسـی   موردی آن است. این ارقام نشان می

نـوع   90بیشـتر از   مـرد نـوع سـرواژۀ مثبـت     10کارگیری  به
تواند ناشی از کـم   است که این اختالف می زنسرواژۀ مثبت 

در زبان فارسی و زیاد بـودن واژگـان    زنبودن واژگان مثبت 
 باشد. مردمثبت 
درصـد   5 مردهای منفی  موردی سرواژه یفراوان نیچن هم

ــوردی      ــی م ــا فراوان ــت ام ــوردی آن اس ــی م ــل فراوان از ک
درصد از کل فراوانی موردی  44/0تنها  زنهای مثبت  سرواژه

 مـرد آن است. باوجود تمایل به ساخت واژگان مثبت از تکواژ 
و واژگان منفی از تکواژ زن در زبان فارسی، در هـر دو گـروه   

کـارگیری   ه استفاده، تکرار و به، تمایل بمردو  زنهای  سرواژه
توان بیان کرد که  از واژگان منفی کم است. بر این اساس می

زبانـان   علیرغم وجود واژگان منفـی در هـر دو گـروه، فارسـی    
تمــایلی بــه اســتفاده از ایــن واژگــان ندارنــد. البتــه بــه بــاور 

طور  تواند به کارگیری واژگان منفی نمی نگارندگان این عدم به
گرایی باشد بلکه با در نظر گرفتن  معنای نبود جنسیتحتم به 

هـا واژگـان    این مطلب که بیشتر واژگان منفی در ایـن گـروه  
ای  اجتماعی هستند و پیکرۀ موردبررسی پیکره ناپسند فرهنگی

تواند ناشـی از ناپسـند    نوشتاری است، این ارقام بسیار کم می
ین ناپسندبودن چن بودن استفاده از این واژگان در اجتماع و هم

 استفاده از این واژگان در متون نوشتاری رسمی باشد.
پس از بررسی فراوانی موردی، فراوانی نـوعی هـر دو   . 5

گروه نیـز بـا آزمـون آمـاری مجـذور خـی دوطرفـه بررسـی         
 است. اطالعات آماری به شرح زیر است: شده

 زنو مردهای  عدد معنادار فراوانی نوعی سرواژه. 3جدول 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Df Value  

.000 2 41.882 Pearson Chi-Square 

.000 2 46.485 Likelihood Ratio 

.000 1 29.667 
Linear-by-Linear 

Association 

  242 N of Valid Cases 

اختالف در فراوانی  1عدد معنادار صفر در جدول  برحسب
های زن و مرد معنادار است پس بـرای بررسـی    نوعی سرواژه

بیشتر فراوانی نوعی در هر گروه به تفکیـک قطبیـت مثبـت،    
ای  نمونـه  منفی و خنثی با آزمـون آمـاری مجـذور خـی تـک     

 99و  90هـای   است. اطالعات آمـاری در جـدول   بررسی شده
 است: ارائه شده

 زنهای تکواژ  عدد معناداری فراوانی نوعی سرواژه .11جدول 

 Value 

Chi-Square 20.593 

df 2 

Asymp. Sig .000 

 مردهای تکواژ  عدد معناداری فراوانی نوعی سرواژه. 11جدول 

 Value 

Chi-Square 24.530 

df 2 

Asymp. Sig .000 

اختالف  99و  90های  عدد معنادار صفر در جدول ۀیبر پا
فراوانی نوعی در قطبیت مثبت، منفی و خنثـی هـر دو گـروه    

فراوانی مورد  برحسباست.  های مرد و زن معنادار بوده سرواژه
انتظار، فراوانی نوعی گروه مرد بیشـتر بـا قطبیـت مثبـت )بـا      

( و فراوانی نوعی گروه زن بیشتر بـا قطبیـت   7/51ماندۀ  باقی
ط دارد. این بدین معناست کـه  ( ارتبا7/99ماندۀ  منفی )با باقی

بیشتر در  مردبیشتر در ساخت واژگان منفی و تکواژ  زنتکواژ 
 رود. ساخت واژگان مثبت به کار می

تـوان گفـت در    شده می بر این اساس و اعداد آماری ارائه
صورت مثبـت   بیشتر به مردساخت واژگان زبان فارسی، تکواژ 

چنـین،   رود. هـم  مـی صورت منفی به کار  بیشتر به زنو تکواژ 
 929 مردهای حاصل از تکواژ  تعداد کل فراوانی نوعی سرواژه

 مـرد دهد تکواژ  مورد است که نشان می 19 زنمورد و تکواژ 
موردی در سـاخت واژگـان    00با اختالف  زننسبت به تکواژ 

ها بیـانگر آن اسـت کـه در     کاررفته است. این داده بیشتری به
مـرد  ساخت واژگان زبان فارسی تمایل بـه اسـتفاده از تکـواژ    

 است.زن  بیشتر از تکواژ
 29 مـرد های مثبت  فراوانی نوعی سرواژه، ها داده بر طبق

درصد یعنی بیش از نیمی از فراوانی نوعی کل آن اسـت امـا   
درصـد از کـل    99تنهـا   زن،های مثبت  فراوانی نوعی سرواژه

 مـرد های منفی  راوانی نوعی آن است. فراوانی نوعی سرواژهف
درصد از کل فراوانی نوعی آن اسـت امـا فراوانـی نـوعی      59

درصد یعنـی نزدیـک بـه نیمـی از      47 زنهای منفی  سرواژه
دهد که بیشتر  فراوانی نوعی کل آن است. این ارقام نشان می

اند معنای  ساخته شده مردواژگانی که در زبان فارسی از تکواژ 
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انـد   سـاخته شـده   زنمثبت دارند و بیشتر واژگانی که از تکواژ 
در سـاخت واژگـان    گفت کهتوان  می پسمعنای منفی دارند. 

زبان فارسی تمایل به بازنمایی مثبت جنسیت مرد و بازنمـایی  
 منفی جنسیت زن وجود دارد.

 بخش دوم

هـر گـروه )از حیـث فروانـی(       واژۀ اول یسـت ب ،95در جدول 
 است: همراه با اطالعات فراوانی و قطبیت معنایی آمده

 واژه با بیشترین فراوانی 50جدول . 12جدول 

 ردیف مردسرواژه از تکواژ  زنسرواژه از تکواژ 

 9 پیرمرد زنانه

 5 مرد دولت پیرزن

 9 مردانه زناشویی

 4 مردی جوان پدرزن

 2 مردانه جوان مادرزن

 0 ناجوانمردانه برادرزن

 7 مرد جوان زنانگی

 1 مردانگی گرفتن زن

 1 مرد بزرگ سرپرست زن

 90 مردساالری عمو زن

 99 پایمردی خواهرزن

 95 مردساالرانه برادر زن

 99 مردساالر ساالری زن

 94 ابرمرد کشی زن

 92 دالورمرد زن بیوه

 90 مرد علی شیرزن

 97 مردی آزاری زن

 91 نامرد زنکی خاله

 91 نامردی پدر زن

 50 رادمرد بابا زن

هـای مـرد، عمـدتاً     در گـروه سـرواژه   95براسـاس جـدول   
پـایمردی، نـامردی،   واژگان حوزۀ معنایی صفات اخالقی ماننـد  

بـا   مرد دولتچنین حوزۀ سیاست یعنی  و ... و هم برمرد رادمرد، ا
هـای   سـرواژه  که در گـروه  شود درحالی فراوانی باال مشاهده می

زن غالباً واژگان حوزۀ معنایی خانواده و روابط خـانوادگی ماننـد   
شـود. طبـق    و ... مشاهده می زن عمو، بیوه زناشویی، پدرزن، زن

واژه در گروه واژگان مـرد   50اطالعات آماری، فراوانی کل این 
واژۀ اول هر  50تقریباً دو برابر فراوانی کل واژگان زن است. در 

  واژگان با قطبیت معنایی خنثی، منفـی و مثبـت دیـده   گروه، دو 
های مرد فراوانی نـوعی و مـوردی واژگـان     شود. در سرواژه می

هـای زن فراوانـی نـوعی و مـوردی      مثبت بیشـتر و در سـرواژه  
تـوان گفـت در زبـان     مـی درنتیجـه  واژگان خنثی بیشتر اسـت.  

در فارسی تمایل به استفاده از واژگان حـاوی تکـواژ مـرد و زن    
متون نوشتاری به این صورت است که واژگان گروه مرد بیشتر 

 نامرد وجوانمرد شوند و حتی در مواردی چون  در زبان تکرار می
در جمالتی از پیکره برای مرجعی بـا جنسـیت مؤنـث بـه کـار      

چنین واژگان حاوی تکواژ مرد کـه مرتبـاً در زبـان     روند. هم می
ری دارند، دارای بار معنـایی  شوند و تنوع واژگانی بیشت تکرار می

مثبت هستند و واژگان حاوی تکواژ زن که مرتباً در زبان تکـرار  
شوند و تنوع واژگانی بیشتری دارند، دارای بار معنایی خنثـی   می

شـوند و   هستند؛ پس واژگان گروه زن در زبان کمتر استفاده می
ـ    ت در موارد پرتکرار نیز اگرچه منفی نیستند امـا در بهتـرین حال

 .روند صورت خنثی، نه مثبت، به کار می به

 بخش سوم

انـد.   ها در هر دو گروه مرد و زن حضور داشته برخی از سرواژه
 در جدول زیر این واژگان ازنظر فراوانی و قطبیت معنـایی بـا  

انــد و اطالعــات آمــاری هــر گــروه ارائــه  هــم مقایســه شــده
 است: شده

 های حاوی تکواژ مرد و زن واژه مقایسۀ جفت .13 جدول

اختالف از فراوانی 
 زنمورد انتظار تکواژ 

اختالف از فراوانی 
 مردمورد انتظار تکواژ 

عدد 
 معنادار

قطبیت 
 معنایی

 فراوانی
سرواژه از تکواژ 

 زن
 فراوانی

سرواژه از تکواژ 
 مرد

 ردیف

 00 آزادزن 2 + 000/0 2/90 -2/90
 آزادمرد
 آزادمردانه

 آزادمردی
9 

 947 ابرزن 0 + 000/0 2/70 -2/70
 ابرمرد

 ابرمردی

 ابرمردگرا

5 

 909 زن بزرگ 4 + 000/0 2/971 -2/971
 مرد بزرگ
 مردی بزرگ

9 
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اختالف از فراوانی 
 زنمورد انتظار تکواژ 

اختالف از فراوانی 
 مردمورد انتظار تکواژ 

عدد 
 معنادار

قطبیت 
 معنایی

 فراوانی
سرواژه از تکواژ 

 زن
 فراوانی

سرواژه از تکواژ 
 مرد

 ردیف

 4 مرد بیوه 99 زن بیوه 42 - 000/0 -90 90

 9904 پیرزن 9207 0 000/0 2/101 -2/101
 پیرمرد

 پیرمردانه
2 

 9590 زن دولت 99 + 000/0 2/9005 -2/9005
 مرد دولت
 مردانه دولت
 مردی دولت

0 

 47 شیرزن 45 + 210/0 2/5 -2/5
 شیرمرد
 شیرمردی

7 

2/2- 2/2 051/0 - 7 
 ضدزن
 ضدزنی

91 
 ضدمرد
 ضدمردانه

1 

1- 1 000/0 + 5 
 زن عاقل
 زن عاقله

50 
 مرد عاقل
 مرد عاقله

1 

 90 غیرمردانه 5 غیرزنانه 5 0 000/9 0 0
 99 مرد کوچک 0 زن کوچک 9 0 210/0 2/5 -2/5

 9009 زنانه 9054 0 012/0 -2/99 2/99
 مردانه
 مردونه

95 

 927 زنانگی 994 *   
 مردانگی
 مردونگی

99 

0 0 000/9 0 2 
 باورانه زن
 باوری زن

2 
 مردباور
 مردباوری

94 

2/572- 2/572 000/0 - 00 
 ساالر زن

 ساالرانه زن
 ساالری زن

090 
 مردساالر
 مردساالرانه
 مردساالری

92 

2/0 2/0- 090/0 - 59 
 ستیز زن

 ستیزانه زن
 ستیزی زن

1 
 مردستیزانه
 مردستیزی

90 

 97 مردسرپرست 9 سرپرست زن 14 *   

   * 1 
 صفت زن

 صفتی زن
0 

 مردصفت
 مردصفتی

91 

 91 مردکشی 9 کشی زن 25 - 000/0 -2/52 2/52

2/54- 2/54 000/0 - 90 
 زنک
 زنیکه

21 
 مردک
 مردکه
 مردیکه

50 

9- 9 019/0 - 99 
 گرا زن

 گرایانه زن
99 

 مردگرا
 مردگرایانه
 مردگرایی

59 

2/9 2/9- 910/0 - 4 
 گریز زن
 گریزی زن

 55 مردگریز 9

2/0 2/0- 007/0 - 91 
 محور زن
 محوری زن

2 
 مردمحور
 مردمحورانه
 مردمحوری

59 

 54 مردنما 9 نما زن 92 *   
 52 نامرد 15 نازن 9 - 000/0 2/40 -2/40

 



 9911 بهار، 0 یاپی(، پدیجد ی)سر 5، شمارۀ 5 ۀدورشناسی اجتماعی،  زبان    11

هـایی مشـترک از    گـروه، واژه  52در  99مطابق با جدول 
اسـت. در   هـای مـرد و زن وجـود داشـته     هر دو گروه سـرواژه 

اسـت فراوانـی    تمامی مواردی که قطبیت معنایی مثبت بـوده 
واژگان گروه مرد بیشتر اسـت امـا در مـوارد منفـی و خنثـی      
گاهی فراوانی گروه واژگان زن بیشتر و گاهی فراوانـی گـروه   

منظـور بررسـی معنـادار بـودن اخـتالف       واژگان مرد. پس بـه 
واژه با آزمـون آمـاری    فراوانی میان گروه زن و مرد، هر جفت

گروه جدول،  52است. از  ای بررسی شده نمونه مجذور خی تک
یکســانی  تکــواژگــروه، باوجوداینکــه تکــواژ مــرد و زن  4در 

اند؛ ایـن مـوارد    اند بار معنایی متفاوتی پیدا کرده دریافت کرده
انـد در تحلیـل بعـد     که در جدول با عالمت * مشخص شـده 

واژه عـدد   جفـت  7مانده،  گروه باقی 59بررسی خواهند شد. از 
انـد و از تحلیـل آمـاری حـذف      داشـته  02/0معنادار بـاالتر از  

 02/0معنــادار کمتــر از واژه کــه عــدد  جفــت 94انــد. از  شــده
هـای مـرد ارتبـاط بیشـتری بـا       گروه سرواژه 90اند، در  داشته

های زن. هر  گروه سرواژه 4اند و در  فراوانی مورد انتظار داشته
انــد امــا در  هــای زن قطبیــت منفــی داشــته  گــروه ســرواژه 4

مورد خنثـی   9مورد منفی و  4مورد مثبت،  2های مرد  سرواژه
هایی که بـین گـروه    گفت حتی در سرواژه توان است. می بوده

مرد و زن مشترک هستند نیز فراوانی مثبـت واژگـان مـرد و    
 .فراوانی منفی واژگان زن بیشتر است

گروه، قطبیـت   4گروه جدول، در  52چنانچه گفته شد از 
شود. در گـروه   است که در ادامه بررسی می معنایی تغییر کرده

ای تحقیر مردان به کار صفت بر مردصفتی واژۀ زن-صفتی زن
که مردصـفتی در سـتایش    شود و منفی است درحالی برده می

رود. در گـروه   اخالقیات مردان و حتی گاهی زنان به کار مـی 
نما برای تحقیـر مـردان بـه کـار بـرده       مردنما واژۀ زن-نما زن
ای خنثـی بـرای    که مردنمـا واژه  شود و منفی است درحالی می

-انـه دارنـد. در گـروه مردانگـی    زنانی است که ظـاهری مرد 
زنانگی، واژۀ مردانگی مثبت و در ستایش اخالقیات مـردان و  

ای  کـه زنـانگی واژه   رود؛ درحـالی  حتی گاهی زنان به کار مـی 
ــروه       ــت. گ ــان اس ــای زن ــف و رفتاره ــرای عواط ــی ب خنث

سرپرست به دلیل انتظارات جامعـه قطبیـت    زن-مردسرپرست
نشـان در جامعـه،    در حالت بیاست.  معنایی متفاوتی پیدا کرده

مرد، سرپرست خانواده است و به همین دلیـل در ایـن پیکـره    
 نمـود  اسـت. تـک   نمود تبـدیل شـده   به تک مردسرپرست واژۀ
رود و  بار در متن یا پیکره به کار می ای است که تنها یک واژه

(. پس 5007شدۀ زبان نیست )بوی،  های تثبیت متعلق به واژه
سرپرست منفـی اسـت؛ ایـن     ت اما واژۀ زناین واژه خنثی اس

منفی بودن به معنای ناپسند بودن یا تحقیر نیسـت بلکـه بـه    
 .سرپرست در جامعه است های زن معنای عدم پذیرش خانواده
تـوجهی   ها نیز تفاوت فراوانی قابل واژه چهار گروه از جفت
زن اسـت کـه    دولت-مرد های دولت واژه دارند. گروه اول جفت

ها بـه دلیـل عـدم حضـور زنـان در حـوزۀ        الی آناختالف با
زن در متون سیاسی اسـت و گـروه    سیاست و نبود واژۀ دولت

پیرزن است که با بررسی در مـتن  -های پیرمرد واژه دوم جفت
مشخص شد این تفاوت به این دلیل است که زنان سنین باال 

که مردان سـنین بـاال در    اند درحالی ۀ زن یاد شده بیشتر با واژ
انـد. ایـن تفـاوت     بیشتر موارد با همان واژۀ پیرمرد ظهور یافته

اجتماعی اسـت کـه واژۀ پیـرزن بـا      ناشی از تأثیرات فرهنگی
تداعی معنایی ازکارافتادگی و عدم زیبایی همراه است و زنـان  

ای کـه   پسـندند؛ امـا در جامعـه    گونه خطاب شدن را نمـی  این
ژۀ پیرمــرد زیبـایی معیــاری بــرای قضــاوت مــردان نیســت وا 

رود. در  راحتی برای خطاب مردان در سنین باال به کـار مـی   به
کشی نیز با بررسی پیکره مشخص شد که  زن-گروه مردکشی

اسـت   اختالف این واژگان به دلیل متون خبری حـواد  بـوده  
اسـت. در   که در بیشتر حواد  زن مقتول و قربانی حادثه بوده

پیکره مشخص شد که  ساالر نیز با بررسی زن-گروه مردساالر
اختالف این واژگان به دلیل متون اجتماعی و بررسی سـاختار  

است. در این متـون واژۀ مردسـاالر بـه     در جامعه بوده  خانواده
دلیل غالب بـودن سـاختار خـانوادگی مردسـاالری در جامعـه      

است. در این متـون موضـوع مردسـاالری از     مرتب تکرار شده
سـت و تکـرار ایـن واژه را در    ا های مختلف بررسی شـده  جنبه

 .است پیکره باال برده

 بخش چهارم

تنـوع در قطبیـت منفـی     4و  9توجه در جـدول   از نکات قابل
 شود: یمبه این تنوع اشاره  94هاست. در جدول  سرواژه

 تنوع قطبیت منفی .14جدول 

 تکواژ نوع منفی ردیف
فراوانی 
 نوعی

فراوانی 
 موردی

9 
خصوصیت فردی 

 منفی
 20 2 زن
 759 90 مرد

5 
ای  هدف پدیده
 منفی

 972 50 زن
 51 7 مرد

 دریافت حقی نابجا 9
 12 7 زن
 094 1 مرد

 تمسخر 4
 20 1 زن
 0 0 مرد
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ــدول  ــف اول ج ــون  94در ردی ــانی چ ــهواژگ ــک،  خال زن
خرمردرنـد،  در گـروه زن و   زنکـی، زنـک، زنیکـه، نـازن     خاله

مردکـه، مردیکـه، نـاجوانمرد،    غیرجوانمردانه، مردرند، مردک، 
ناجوانمردانه، ناجوانمردی، نامرد، نامردانگی، نامردانه، نامردی، 

کـه  در گروه مرد حضور دارنـد   مرد، کافرمرد جاهل مرد، مست
خصوصیتی منفی دارندۀ آن صفت تأکید دارند کـه تنـوع و    بر

مشـخص اسـت در    94که در جدول  فراوانی این کلمات چنان
 بیشتر است. گروه مرد بسیار

آزار،  آزاری، زن زنواژگانی چـون   94در ردیف دوم جدول 
سـتیزی،   سـتیزانه، زن  ستیز، زن بازی، زن باره، زن بارگی، زن زن
نــواز، ضــدزن،  گریــزی، زن گریــز، زن کشــی، زن کــش، زن زن

در گـروه   زنـه  زدایی، چندزنه، چندزنی، دوزنه، سـه  ضدزنی، زن
گـداز،   گریز، مـرد  کشی، مرد مردستیزی،  ستیزانه، مرد و مرد زن

در گروه مرد قرار دارند که زن و مرد خـود  ضدمرد، ضدمردانه 
انـد. در   آمیز قرار گرفته هدف امری منفی، ناپسند و یا خشونت

این گروه از کلمات تنوع و فراوانـی کلمـات گـروه زن بسـیار     
 بیشتر است.

ــف ســوم جــدول   ــون  94در ردی ــانی چ ســاالر،  زنواژگ
ــه، زن گــرا، زن ســاالری، زن نه، زنســاالرا زن محــوری،  گرایان
سـاالری،   ساالرانه، مـرد  ساالر، مرد مرددر گروه زن و  محور زن
محـور،   محـوری، مـرد   گرایانـه، مردگرایـی، مـرد    گرا، مـرد  مرد

در گروه مرد قرار دارند که شاهد اعطای حقـوقی   مردمحورانه
نامتوازن به یک جنسیت و سلب آن از گروه دیگر هستیم کـه  

گرایی است. در این گـروه از کلمـات نیـز     مصداقی از جنسیت
فراوانی واژگان گروه مرد بسیار بیشتر است که شاهدی دیگر 

 گرایی جامعۀ ایرانی در زبان فارسی است. بر تجلی جنسیت
پـوش،   زندر ردیف چهارم جدول نیـز واژگـانی چـون       
نمـا،   صـفتی، زن  صـفت، زن  ذلیلـی، زن  ذلیل، زن پوشی، زن زن
گیرنـد کـه معـادلی منفـی در      در گروه زن قرار مـی پرست  زن

گروه مرد ندارند. این واژگان برای تمسخر و یا تحقیر مـردان  
 شوند. به کار برده می

ـ   بنا بر آنچه بیان شد، می وان کـرد کـه فراوانـی    تـوان عن
واژگان منفی گروه زن نه به دلیل برخورداری زنان از صـفات  

های منفی است بلکه بـه دلیـل تمسـخر و تحقیـر      و مشخصه
ها در جامعه است که ایـن تبعـیض    آنان و سلب حقوقی از آن

است و ظهور منفـی واژگـان    در جامعه در زبان نیز تجلی یافته
اسـت.   واژگان گروه مـرد، کـرده  گروه زن در زبان را بیشتر از 

هـای   چنین زنان در جامعه بیشـتر از مـردان هـدف پدیـده     هم
گیـری گفتمـان    گیرند و این امر نیـز بـه شـکل    منفی قرار می

 است. گرایی در زبان کمک کرده جنسیت

 بخش پنجم

خانوادگی تنها  های  در ساخت نام 4و  9های  جدول با توجه به
اسـت ماننـد    مثبت بـه کـار رفتـه    تکواژ مرد و بیشتر با معنای

مردی، خدامردی، دالورمردی،  مردی، جوان مردانی، جان اسالم
چنین در ساخت نام محله یا  . همغیرهو  پور مردانی، مردان علی

ــرد اســتفاده شــده  ــد  شهرســتان تنهــا از تکــواژ م اســت مانن
 .چهارمردان و مردآباد

خردمـرد،  مرد، دلیرمـرد،   رادمرد، جوانبرخی واژگان چون 
نیـز بـا وجـود     غیـورمرد  ومرد  مرد، فرهنگ دالورمرد، سیاست

داشتن فراوانی باال در گروه واژگان مرد، در گروه واژگـان زن  
اند. این واژگان که محتوایی مثبت مـرتبط   هیچ معادلی نداشته

با شجاعت، قدرت و خردمنـدی دارنـد تنهـا بـرای مـردان در      
و بازتـابی از دیـدگاه جامعـه    اند  واژۀ فارسی به کار رفته ساخت

دهند که زنان در آن فاقد شجاعت و قدرت  ایرانی را نشان می
شوند و مردان در این صفات جنسیت برتـر   و خرد پنداشته می

 شوند. شمرده می

 گیری نتیجهبحث و 
بیشتر که  دادنشان  گرایی یتمرتبط با جنس یرانیآثار ا یبررس
(، 9912نـژاد )  جـان  (،9915) ینعمتـ همچـون  حـوزه   ینآثار ا
 (9917) یارو ع یاردکان ی( و داور9917) اللهی یفو س یمؤمن

زنـان و مـردان در اسـتفاده از     یسـبک  یهـا  تفاوت یبه بررس
انـد و مطالعـات انـدکی     پرداختـه خـاص   یزبـان  یهـا  صورت

(، محمـودی بختیـاری و همکـاران    9914نـژاد )  همچون علی
( همراستا بـا موضـوع پـژوهش    9919( و میرسعیدی )9910)

ــه بررســحاضــر  ــان  یتتظــاهر هــر جنســ یب فارســی در زب
مطالعـات  یرایرانی برخالف آثار ایرانی اما در آثار غاند.  پرداخته

 .انـد  یاری تظـاهر هـر جنسـیت را در زبـان بررسـی کـرده      بس
گرایـی در   بنیاد جنسـیت  ف بررسی پیکرهپژوهش حاضر با هد

واژۀ زبان فارسی صورت پذیرفت و بدین منظور تمامی  ساخت
به همراه بافـت متنـی آنهـا از    مرد و  زنواژگان حاوی تکواژ 
 یــۀدرنهایــت بــر پااســتخراج گردیــد و  5 پیکــرۀ همشــهری

در ها نتایج زیر به دست آمد:  های معنایی و آماری داده یبررس
شـده بـا تکـواژ     های ساخته تنوع واژگانی در واژه زبان فارسی

هـای   )فراوانی نـوعی( بـه طـور معنـاداری بیشـتر از واژه      مرد
سـاخت واژگـان،    در هنگـام اسـت و زن شده بـا تکـواژ    ساخته

و  مــردهــای مثبــت بــه طــور معنــاداری بــا تکــواژ  خصیصــه
بازنمـایی   زنهای منفی به طرز معناداری بـا تکـواژ    خصیصه
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هـایی کـه بـین گـروه مـرد و زن       حتـی در سـرواژه  شوند.  یم
مشترک هستند نیز فراوانی مثبت واژگان مرد و فراوانی منفی 

های خانوادگی و نام  نام دربه عالوه،  .واژگان زن بیشتر است
که بخشی از هویت فردی و اجتمـاعی هسـتند و بـر     ها محل

 تنهـا گذارند،  یر میتأثها  گذاری جنسیت نگرش افراد در ارزش
بیشـتر واژگـان   نکتۀ دیگر آنکه  .شود میاستفاده  مرداز تکواژ 

ود. شـ  منفی گروه زن برای تحقیر مـردان بـه کـار بـرده مـی     
توان نتیجـۀ فرودسـت بـودن زنـان و      مشاهدات مذکور را می

ای  فرادست بودن مردان به لحاظ اجتماعی دانست. در جامعـه 
بـرای   او شباهت بـه  که زن جایگاهی پایینی در اجتماع دارد،

اگرچـه در   شـود.  تحقیر و کوچک شمردن افراد اسـتفاده مـی  
ــاری همچــون علــی ــژاد ) آث (، محمــودی بختیــاری و 9914ن

( نیـــز تمـــایالت 9919( و میرســـعیدی )9910همکـــاران )
گرا در زبان فارسی و فرودست بودن زنـان بـه لحـاظ     جنسیت

از پایگاه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است، اما این نتیجـه  
است و همچون اثـر   های شمّی و موردی به دست آمده بررسی

بنیـاد و آمـاری در حجـم     های فراوانـی  حاضر بر مبنای تحلیل
ای  های زبانی نبوده است. اشاره به وجود پدیـده  بزرگی از داده

گرایی در زبان با در نظر گرفتن میزان وقـوع   همچون جنسیت
آمـاری و شـمی   هـای غیر  این پدیده تفاوت دارد. در پـژوهش 

توان به مواردی از وجود این پدیده اشاره نمود؛ امـا هرگـز    می
توان مشخص کرد که آیا میزان وقوع این پدیده به لحاظ  نمی

آماری آن قدر زیاد هست که بتوان آن را معنـادار دانسـت یـا    
انـد اگرچـه    چنین تا آنجا که نگارندگان برسی نمـوده  خیر. هم
ــژوهش ــ  پ ــددی همچــون ه ــای متع ــرس 5009ولمز )ه (، پی

بــه بررســی   (5092ســاباتر )-پــرزو  (5094ری )(، 5001)
انـد و   هـای دیگـر پرداختـه    گرایی در زبـان  بنیاد جنسیت پیکره

گرا را با استفاده از مفـاهیمی همچـون    وجود گفتمان جنسیت
های معنـایی   بندی های معنایی، طبقه همایندی، برچسب نقش

فرودست بودن زنـان بـه لحـاظ     اند و عمدتاً بر و ... نشان داده
اند؛ اما هیچ یـک   جایگاه اجتماعی نسبت به مردان تأکید کرده

واژۀ زبـان بـه ایـن     گرایی به سـاخت  در زمینۀ بررسی جنسیت
. جزئیات مربـوط بـه    اند شکل و در این حجم از داده، نپرداخته

اسـت و   هر یک از آثار ذکرشده در پیشینۀ پژوهش ارائه شـده 
 شود. در این بخش پرهیز میذکر مجدد آن 

تـوان   رسـد مـی   درنتیجۀ این آمار و اطالعات به نظر مـی 
گرا دانست. ازآنجاکه زبـان   واژۀ زبان فارسی را جنسیت ساخت
گرایی در جامعۀ ایرانـی در   یتگاه ایدئولوژی است، جنس تجلی

زبان فارسی ظهور یافته است و تکرار ایـن واژگـان در زبـان،    
 است. را در جامعۀ ایرانی تقویت کرده گرایی گفتمان جنسیت

 منابع
(. فرادسـتی و فرودسـتی در   9971. )ریمنهاد جبروتی، مـ  پاک
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