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 017ها       بخش اول : چكيده مقاله

 

 

مطالعات اجتماعی ایران، با  ایی زبانی درزدجنسیتمفهوم  تبیین

 اجتماعیهای  تبعیض حیات استمرار کرد ممانعت ازروی

 ایران جامعه فهم در خاص و عام مفاهیم محور: کاربرد 
  1پردیس عامری

 چکیده
 اجتماعی و فرهنگی روانشناختی، شناختی، زیست عناصر آن شامل تلفیقی درمفهوم جنسیت

هویت فرهنگی و اجتماعی افراد است كه  گیری در شکل مهم عناصر از ان نیز یکیاست و زب
زبان صورت  نمادین نظام این دو در ارتباط مستقیم با یکدیگر هستند. انتقال فرهنگ، از طریق

 مصادیق یافتن انسان شناسی و فمینیسم، اندیشمندان  نگاه از زبانی بنیادهای پذیرد و بررسی می
های مهم مطالعات اجتماعی  جامعه، از شاخه درون زبانی نظام بررسی نسیتی وآمیز ج تبعیض

خاص  تواند از رهگذار زبان، به افراد هویت آیند. با این تعریف كه جامعه می جنسیت به شمارمی
 -های اسنادی فرودست یا فرادست بخشد، دراین تحقیق، با گردآوری اطالعات توسط روش

ها با رویکرد معناكاوانه و انتقادی، به جنسیت زدایی از زبان در جامعه  كتابخانه ای، تحلیل داده
های دارای  ی تحقیق، گردآوری داده شود. با بررسی مبانی نظری، پیشینه می ایران، پرداخته

های جدید با  اسناد مختلف، امکان خوانش مصادیق تبعیض جنسیتی در زبان فارسی رایج از
این مطالعه چنین  نتایج حاصل از مورد بررسی قرار گرفته است. ازرویکرد انتقادی و نوگرایانه 

زبان فارسی رایج جامعه  برای جنسیت زدایی از ریزی ی برنامه زمینه شود كه در برداشت می
های نظام مند با رویکرد مسئله شناسی  ایرانی و متون كاربردی آموزشی فارسی، پژوهش

 مورد طور جدی به آنکه بدونی زبانی، ها كلیشه زابسیاری انجام شده است و  اجتماعی كمتر
های  ، اثرگذاری و استمرار دادن به تبعیضبازتولید حال در مرتبا، گیرند قرار پرسش و نقد

 جنسیتی و اجتماعی هستند.
 .: جنسیت، كلیشه زدایی زبانی، تبعیض جنسیتیهای کلیدی واژه
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