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 بررسی چگونگی نمود جنسیت در زبان فارسی
 ابراهیم ظاهری عبدوند         

                                                  دانشگاه شهرکرد         ( گرایش ادبیات معاصر)دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی 

 دکتر جهانگیر صفری                     

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد                                                             

 دکتر مسعود رحیمی                             

 استادیار گروه زبا و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد 

 کیدهچ

های معاصر فارسی هدف از نگارش این مقاله بررسی چگونگی نمود جنسیت در زبان فارسی است که برای انجام آن، تعدای از رمان

نمود آن را در این  جنسیت در زبان فارسی تأثیر بسیار زیادی دارد و .توصیفی است روش تحقیق تحلیلی. رسی قرار گرفتمورد بر

های نمود جنسیت در زبان فارسی، استفاده بیشتر یک جنس از برخی یکی از شیوه. تواند مشاهده کردمیهای مختلفی  زبان به شیوه

شیوه . توان به تأثیر جنسیت در زبان پی برد ها میها است؛ یعنی از طریق بسامد و فراوانی استفاده از واژگان و جملهواژگان و جمله

استفاده بیشتر از واژگان مربوط . دهندها را به یک جنس خاص بیشتر نسبت میلهدیگر بدین صورت است که برخی از واژگان و جم

همچنین گاهی از برخی . به یک جنس در کالم، طریقه دیگری است که جنسیت نمود خود را در زبان فارسی نشان داده است

 .آوردجنس بر زبان میها را تنها یک شود و یا برخی واژگان و جملهواژگان برای یک جنس بیشتر استفاده می

 .جنسیت، نمود، زبان فارسی، رمان :هاواژهکلید

 

 مقدمه

که  یان زن و مرد است؛ در حالیک میولوژیجنس تفاوت ب».تفاوت وجود دارد یجنس و جنس دستور ت،یجنس یهان واژهیدر ب

جنس (. 49،ص 4981،ینیجز) «امعه استا مرد در جیمنسوب به زن  یهاتیها و مسؤلنگرش ها،تیفعال ها،نقش ت رفتارها،یجنس

ا چند طبقه یها به دو اسم ۀهم ،آن ۀیوجود دارد و بر پا( نه همه آنها)هااز زبان یکه در بعض یک مقوله دستوری» ی نیزدستور

 «هستنداز مطابقه  یازمند نوع خاصیگر جمله نید یهابا واژه یوند دستورین طبقات در پیک از ایشوند و هر یم میتقس یدستور

. اندپرداخته یمتفاوت، به بررس یهادگاهیمختلف با د یهاگروه ،تیدر مورد رابطه زبان با جنس (.237ص  ،4981ترسک،)

ن یک از ایکه هر  یکرد روانکاوانه و شالوده شکنانه در سنت فرانسویدو رو: کرد دارندیت سه روینه زبان و جنسیها در زمستینیفم

 یکرد تجربیروو اند جنس مذکر نسبت داده یاز طلبیو به امت یب به عقده حقارت جنسین و مرد را به ترتز یز زبانیکرد تمایدو رو

ش بخر دارند، یگر تأثیکدینگرد که در عمل بر  یت را به عنوان دو نظام مستقل میزبان و جنس»که  یسیانگل -ییکایدر سنت آمر

ا یبرند یسه با مردان چگونه زبان را به کار میزنان در مقا-4» :ز بوده استمتمرک ین حوزه بر دو موضوع اصلیقات در ایتحق یعمده 

 یشناسان اجتماعزبان (.62ص ،4982،یسبحان) «ت داردیبا مقوله جنس یبا زنان و به طور کل یزبان چه برخورد-2 د به کار برند؛یبا

خود نشان  یهاقیاند و در تحققرار داده یمورد بررس د،شویزبان م یکه سبب گوناگون یر زبانیاز عوامل غ یکیعنوان ت را بهیجنس

به  ،ورکیویدر شهر ن ،لباو یهاد که به دنبال پژوهشیجد یهایبررس». وجود دارد یهمبستگ یت و رفتار زبانین جنسیداده اند که ب

از  یتوان بخش ین میدارد؛ بنابرا وجود ییهایهمبستگ ،یت و رفتار زبانیان جنسیاند که من دادهنشا یوه علمیبه ش ده،یانجام رس

 (.462 ص ،4987،یمدرس)« ح دادیندگان آن زبان توضیت گویاساس جنس ک جامعه را بریموجود در زبان  یهایگوناگون

 :سه شاخه یگرا خود داراکرد ذاتیگرا وجود دارد که روتذات گرا و ضد ذا  دگاهیدو د ت،ینه رابطه زبان و جنسیدر زم یطور کلبه

 یدر تئور .عت مردان متفاوت استیعت زنان اساسا با طبیگرا، معتقد هستند طبدگاه ذاتیطرفداران د .تفاوت و تسلط است ان،نقص

تفاوت گفته شده است که زبان  ینقصان است و در تئور یسه با زبان مردان داراین نگرش حاکم است که زبان زنان در مقاینقصان، ا

دو  یکه به تئور ین تئوریدر ا. زنندین دارد و زنان نسبت با مردان متفاوت حرف میادیتفاوت بن سه با زبان مردانیزنان در مقا

(. 77،ص 4982 ی،نعمت) شوندیم میمتفاوت ترس یزبان یایمتفاوت، با دن یهافرهنگ یمردان و زنان دارا ز معروف است،ین یفرهنگ
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جاد ین زن و مرد ایب ین سلطه، تفاوت زبانیجه ایدارند و در نت یر زنان برترن باورند که مردان بی، بر ایه سلطه، برتریطرفداران نظر

 یهااختالف کرد،ین رویبنابر نظر طرفداران ا. ت و زبان استیکرد در مطالعات جنسین رویگرا دومکرد ضد ذاتیرو. شده است

طبقه  سن،، مانند نژاد یر عواملیتحت تأث یو مردانگ یآورد و زنانگیجامعه به وجود م یو فرهنگ یرا ساختار اجتماع یتیجنس

از ساختار  ،یتیجنس یهابوده و معتقد است که اختالف ییدر تضاد با ذات گرا یاشهیاند ییگراضد ذات» .و شغل است یاجتماع

 (. 38 ،ص 4982مز،یج)«ندارد ین زن و مرد ربطیب یکیولوژیبوده و به تفاوت ب یجامعه ناش یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس

عبارت است از »ی انحصاری که تفاوت جنسیت: اندآید، به دو نوع تقسیم کردهود میهایی را که در اثر جنسیت در زبان به وجتفاوت

های این تفاوت در زبان[تفاوت ترجیحی است که تفاوت دوم،. ]معین تفاوت مردان و زنان در یک جامعۀهای گفتاری کامالً مگونه

 زنان و مردان از عناصر واژگانی واحد یا ین پدیده در بسامد نسبی استفادةا.فاوتهای منحصر به جنسیت است دنیا بسیار رایجتر از ت

میزان تأثیر جنسیت در زبان و گفتار افراد، در جوامع  (.398-396،ص 4986اُ گریدی،)« یابدمشخصه های زبانی دیگر انعکاس می

شود؛ گاهی ها مربوط میود؛ یعنی به کاربرد بعضی از واژهشژگان آشکار میین تفاوت در سطح واگاهی ا» .مختلف، متفاوت است

ای موارد، شود و در پارهگاهی نیز در دستور زبان منعکس میشود؛ لفظ کلمات یا آهنگ جمله مربوط میجنبه آوایی دارد؛ یعنی به ت

شوند، از ه به نظام دستوری زبان مربوط میهایی کتفاوت .سازدزنان و مردان را از هم متمایز میها، گفتار اوتترکیبی از این تف

 (. 98،ص 4984باطنی،)«تر هستندتر و از نظر مطالعه جالببنیادی های دیگرتفاوت

های معاصر است؛ البته پیش از ها و رمانیت در زبان فارسی بر اساس داستاننود جنس ز نگارش این مقاله نیز بررسی نحوةهدف ا

 . شودای میدر زبان فارسی نیز اشاره« جنس» موضوع به بررسی مقوله پرداختن به این

 تأثیر جنس در زبان فارسی-

در  یعنی اند؛ن مقوله را دستور کردهیهستند که ا ییهاگروه اول زبان»: شودیمختلف جهان، به دو صورت ظاهر م یهاجنس در زبان

هستند که  ییهارا مشاهده کرد و گروه دوم، زبان (یمؤنث و خنث ،ذکرم)جنس ةتوان آشکارا عنصر مشخص کنندیسطح نحو آنها م

 یعل) «تانه اسیگراالت جنسیزات و تمایانگر تمایاند؛ بلکه واژگان و اصطالحات خاص، بنکرده یجنس را دستور ۀمقول

ر یباستان اسم، صفت و ضم یرسدر زبان فا .ن دو حالت را دارا بوده استیخود، ا یخیر تاریدر س یزبان فارس(. 83،ص 4984نژاد،

سه  یمؤنث و خنث ،مذکر :و عدد سه جنس (یر شخصیجز ضمهب)ر یصفت و ضم ران باستان اسم،یدر ا» .جنس بوده است یدارا

 یدر یآن در زبان فارس یانه و در پیم یدر زبان فارس(. 26،ص 4979، یابوالقاسم) «و جمع و هشت حالت دارد یمثن مفرد، :شمار

نمانده  یسه گانه باق یهااز جنس یاثر یدر یانه و فارسیم یدر فارس» .از سطح نحو زبان حذف شد مقوله جنس

 یاز کلمات استفاده شود، یژه ایو یدستور یکه از ساختها نیا یم جنس به جایان مفاهیب یبرا»و ( 447،ص 4982،یخانلر)«است

ها را به ن واژهیا استفاده کرده،« دختر –پسر» ،«زن  –مرد» مانند اند؛ینمایزبان وجود دارد و جنس را م یکه در فهرست واژگان

-که مفهوم جنس  جزو مؤلّفه یاجداگانه یهاز با به کار بردن کلمهین یگاه. ]...[سازندین میصورت صفت با اسم مورد نظر همنش

ان یطور که در باال بهمان (.474،ص 4978 ،یباقر)«...نوکر و کلفت، ،خروس کنند؛ مانند مرغ،یافاده  منظور م ،آنهاست یمعنا یها

جنس در آنها نهفته  یدو جنس با دو کلمه که معنا ص جنس الزم است،یکه تشخ یهنگام یدر یانه و فارسیم یدر فارس شد،

ان انس یبرا ،نداشته باشددو جنس وجود  یبرا یمختلف یها؛ چنانچه کلمه«خروس -مرغ»و «خترد-پسر»مانند شود؛ یان میاست، ب

ر یدر غ» ند ویافزایرا به اسم و صفت مورد نظر م« ماده -نر» یهاجانواران کلمه یو برا« پسر -دختر»و « مرد-زن» یهاکلمه

 (. 448- 447 ص ،4982،یخانلر) «ان دو جنس وجود نداردیم یص و تفاوتید گونه وجه تشخیجانداران ه

 های معاصراندر زبان فارسی با تکیه بر داستهای نمود جنسیت شیوه-

زنان  پدیده، در بسامد نسبی استفادةجنسیت در زبان فارسی تأثیر دارد و این تأثیر بیشتر به صورت ترجیحی است؛ یعنی اینکه، این 

جنسیت در زبان فارسی  های انعکاسکه در زیر به شیوه. اس یافته استهای زبانی انعکن از عناصر واژگانی و دیگر مشخصهو مردا

 :شودیپرداخته م

 هاتر یک جنس از برخی واژگان و جملهاستفاده بیش-4

تأثیر جنسیت  هاست؛ برای نمونهها یا جملهتفاده بیشتر یک جنس از برخی واژههای نمود جنسیت در زبان فارسی، اسیکی از شیوه

یگاه اجتماعی مردان، آنها در گفتگو با گونه بود که با توجه به باالتر بودن جاهای امری، پرسشی و عاطفی بدیندر استفاده از جمله
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های زنان بیش از های پرسشی در گفتارکاربرد جمله. اده کرده بودندهای امری استفزنان در گفتگو با مردان از جمله زنان، بیشتر از

مند میمیت عالقهش از مردان به بیان صمردان بوده است؛ زیرا پرسش یکی از راههای بیان صمیمیت و پیوند جویی است و زنان بی

های تر بودن بیشتر از مردان جملهطفیزنان با توجه به عا .های پرسشی استفاده کرده بودندبنابراین بیشتر از مردان از جملههستند؛ 

، در استفاده از نفرین و فحش بیشتر توسط زنان. عاطفی مانند تعجب، دعا، قسم، نفرین و فحش را در گفتار خود، به کار برده بودند

رنتیجه های خود را در جامعه در اختیار ندارند؛ دابزار الزم برای رسیدن به خواستهباید به این نکته اشاره کرد که زنان مانند مردان، 

 .کنندرین، دعا و فحش بیشتر استفاده میهای نفاز ابزار زبانی و از جمله

ر تو یکاربرد ضم یهااز جنبه یکیرا یتو را به کار برده بودند؛ زر یضم به مردان، ش از زنان در خطابیمردان در خطاب به زنان، ب 

ر ینسبت به مردان داشتند، در خطاب به مردان کمتر از ضم یترنییگاه پایکه زنان جا نیاست و با توجه به ا ینشانگر قدرت و برتر

 یفرد دارا ز وجود دارد،یو شنونده تما ندهیگو یت اجتماعین موقعیکه ب یاجتماع یهابافت یدر برخ» .تو استفاده کرده بودند

خطاب « تو» تر رافیتر و ضعجوان تر،نییپا یت اجتماعیموقع یل دارد که مخاطب دارایتر تمایتر و قومسن برتر، یت اجتماعیموقع

ب به زنان توان دید که مردان در خطاطاب با اسم کوچک این موضوع را میهمچنین در استفاده از خ (.21 ،ص4987ول،ی) «کند

خطاب به شوهران خود سال به باال از عناوین دیگر برای کنند؛ اما زنان به خصوص زنان میانود بیشتر از اسم کوچک استفاده میخ

بهترین شکل این  که هریک، نقش خانوادگی خود را به خوبی ایفا کنند، بودروابط زن و شوهر باید طوری می»ا اند؛ زیراستفاده کرده

ی همچنین زنان بیشتر از مردان از فعل جمع در گفتگوها( 944 ،ص4983اعزازی،)«.ترام همراه با ترس زن از شوهر بودروابط، اح

 .کردند و مردان بیشتر از فعل مفرد در گفتگوی با آنهاخود با مردان استفاده می

 استفاده از برخی واژگان و جمله ها توسط یک جنس -1

 یبرخکند؛ برای نمونه س دیگر از آن واژگان استفاده نمیدر گفتار یک جنس خاص نمود دارد و جن ها تنهابرخی از واژگان و جمله

ها توسط مردان ن جملهیرا به کار بردن ایز ؛کنندنمیو مردان در سخنان خود از آنها استفاده  استخاص زنان تعجبی  یهااز جمله

به کار . از اصطالحات مخصوص مردان است یاگر پارهیاز طرف د .ص زنان استاز اصطالحات خا یاپاره .دهدیآنها را  زنانه جلوه م

زن را مردانه و زمخت  ن به کار بردن اصطالحات خاص مردان،یهمچنو او را زنانه جلوه  ک مرد،یله یبردن اصطالحات زنان به وس

ن آهو و اکرم در داستان یب یدر گفتگو «اوا»: در اشاره کریز یهاتوان به جملهیمثال م یبرا ؛(83 ،ص4963 ،یباطن) دهدینشان م

 ،ص4974، یافغان)«خردیطه مین سلیا یشه برایبوده است که هم یشه حتماً شربت چاقیآن ش نه اکرم جان،! اوا»شوهر آهو خانم

است که در  یاجمله« هاوا چه حرف»جمله  انتخاب شده است، یادیر که از داستان سمنو پزان از کتاب زن زیز در مثال .(461

آل احمد )«یداریو صورت ور م یها فاطمه خانم جون خودت که ماشالّا سواد که دارچه حرف! وا» :گفتار زنان کاربرد دارد

ن جمله یاز ا یانمونه. ده شدیاست که فقط در سخنان زنان د یتعجب یهاگر ازجملهینوع د«!اوا چه اداها »و  (23 ،ص4982،

ش یبه پ الماس، که محبوبه مانع از رفتن پسرش، یهنگام. هر محبوبه با او به کار رفته استن مادر شویب ر،یز یدر گفتگو یتعجب

ها طبق طبق سگا به دورش وق افاده !چه اداها !اوا» :دیگویکند و مین رفتار او تعجب میمادر شوهرش از ا شود،یه میبچه همسا

 (.277 ،ص4984ی،د جوادیحاج س)«م اجازه دادیوق، خود رح

 ها به یک جنس خاصنسبت دادن برخی از واژگان و جمله -9

آمیز در آنها بود، به یک جنس خاص نسبت داده شده بودند؛ واژگان فحشهایی که ها، به خصوص جملهخی از این جملهبر

ها در آنها، به کار وع فحشن نیکه ا ییهااز جمله ییهانمونه. برای مردان«الت»و« مرتیکه»برای زنان و« سلیطه»و « پتیاره»مانند

ن یا نون کرد؟یشه اطمیم ین زمونه به کیتو ا- :گفت یو آهسته در گوش عمقز...به اطراف افکند یم خانم نگاهیمر» :رفته بود

در داستان بامداد  ،م به محبوبهیفحش رح، (96 ،ص4982آل احمد،)«.آخرش خودم بردم !ارهیپت .ر بار نرفتیطه هم که زیسل دختره

، در داستان شوهر آهو ران به آهویفحش مو  (232 ،ص4984،ید جوادیحاج س)«جادوگر حرامزاده یا هفت خط، تهیعفر یا»خمار

 دمامه ،چشمم دور شو یاز جلو خفه شو،! ... زد هانیت به حلقت بریهاکوبم که دندانیدهنت م یم چنان تویآیم !قحبه» خانم

 (.349 ص ،4974، یافغان) «!تیعفر

ها نیز به جنس مذکر یا مؤنث بیشتر نسبت امعه سبب شده است که برخی از صفتانتظارها از رفتار زنان و مردان در ج تفاوت در

پتیاره، سلیطه »، «خبرچین»، «کمر باریک»، «پابه بخت»، «ترشیده»، «حسود»، «آرایش شده»های داده شود؛ مانند صفت
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، «الت و قرتی»، «های وصفی مانند بنّا و نجّاراضافه»، «سینه پشمالو»، «شیدهو کپیشانی بلند »های برای زنان و صفت« وسیالنی

 . برای مردان« کتک زن»و « کچل»

 استفاده بیشتر از واژگان مربوط به یک جنس  -1

ه، از زنان های قسم استفاده کرده بودند؛ اما با توجه به اینکه، مردان به خصوص فرزندان پسر در جامعزنان بیش از مردان از جمله

همچنین  مردان نسبت به زنان در جامعه . ارزشمندتر و جایگاه باالتری دارند، بیشتر به نام و جان آنان قسم خورده شده است

ز اسم زنان، به عنوان بدل و شوند؛ بنابراین ا ز اسم آنها بیش اها و امالک شمرده میشناخته شده تر هستند و صاحبان اصلی دارایی

 .   ستفاده شده استالیه امضاف

 استفاده از برخی واژگان برای یک جنس -0

هستند  ییهاهای خاص، عنوانمنظور از عنوان. «های خاصعنوان»شود؛ مانند می از برخی واژگان نیز تنها برای یک جنس استفاده

 یب خانم کوچک، خانم بزرگ، خانم، :خاص زنان عبارتند از یهاعنوان. روندیا زن به کار میمرد  ک جنس،یخطاب به  یکه فقط برا

نذرتون  یاله» و (96 ،ص4984،یجواددیحاج س)«.ز بودیعز یلیش من خیا مرز هم پیبله خانم اون خدا ب»  .زنو  فهیضع ،یباج ،یب

پر عنوان  .یجنابعالو  ، حضرتییکربال پسر، آقا، :خاص مردان عبارتند از یهاعنوان. (34 ص ،همان)«کیقبول باشد خانم کوچ

ن در خطاب به خطاب ییشتر از جانب خطاب کننده طبقه پایواژه آقا است که ب ،های مورد بررسیدر داستانمردان  یکاربرد برا

خصوص به ه به مردان ب است که زنان برای خطاب یخطاب یهاصورت ترینپرکاربرد از یکو ی شونده طبقه باال استفاده شده بود 

روند؛ برای نمونه تنها برای یک جنس خاص به کار می نیز یشاوندیخوواژگان نشان دهنده پیوند . خود استفاده کرده بودندشوهران 

از  یبرخ. برای زنانخواهر و  عمه، خاله، دخترم مادر بزرگ، مادر، هایبرای مردان و واژهپدر بزرگ و پسرم  ،ییدا عمو، برادر، بابا،

در تمام جوامع » .دهدیکه فقط در جامعه آن جنس آن را انجام م اندییهاشغل یعنی ؛هستندک جنس یخاص ی نیز های شغلعنوان

و به ( 472 ،ص4987آبوت،) «خاص مردان ییخاص زنان است و کارها ییکارها یعنی م کار برحسب جنس وجود دارد؛یتقس ینوع

ها مهر شغل دو جنس ندارد؛ یعیطب یهابه تفاوت یاجتماع است و ربط ۀساخته و پرداخت یم کار جنسیتقس» (4382)ینظر آن اُکل

انند هستند؛ مشتر خاص مردان یب ی خاص،شغل یها، عنوانیمورد بررس یهادر داستان(. 472: همان)«خورند یا زنانه میمردانه 

 یشغل یهاعنوان (.224 ،ص4989 یعلو)«دیکنیم یمسار شوخیت» .«پیسرت» و «آژدان» ،«سرباز»، «مساریت»، «امام جمعه»

م  یخواهم ده تا شمع در شاه عبدالعظیم .امکرده یدده خانم، من نذر»مانند  ؛است« هیدا»و « دده»ه زنان دو عنوان مختص ب

 (. 34 ،ص4984،ید جوادیحاج س) «روشن کنم

 گیرینتیجه

 امد نسبی استفادهن پدیده، در بسباشد؛ یعنی اینکه این تأثیر بیشتر به صورت ترجیحی میجنسیت در زبان فارسی تأثیر دارد و ای

ها از نظر ارسی بعضی از واژگان و جملهدر زبان ف. های زبانی انعکاس یافته استزنان و مردان از عناصر واژگانی و دیگر مشخصه

ها، تر یک جنس از برخی واژگان و جملهاستفاده بیش .اند؛ اما جنس دستوری مانند زبان عربی وجود ندارددار شدهجنسیت نشانه

ها به یک جنس خاص، استفاده بیشتر از واژگان مربوط به یک جنس در کالم، استفاده از برخی دن برخی از واژگان و جملهنسبت دا

توجه به باالتر بودن جایگاه اجتماعی مردان نسبت به با. های جنسیتی زبان فارسی هستنداژگان برای یک جنس از جمله ویژگیو

های پرسشی کاربرد جمله. استفاده کرده بودندهای امری زنان در گفتگو با مردان، از جملهاز  زنان، مردان در گفتگو با زنان، بیشتر

جویی است و زنان بیش از مردان به های بیان صمیمیت و پیوندی از راهزیرا پرسش یک ؛ای زنان بیش از مردان بوده استدر گفتار ه

تر زنان نسبت به مردان عاطفی .های پرسشی استفاده کرده بودندن از جملهنابراین، بیشتر از مردامند هستند؛ ببیان صمیمیت عالقه

برخی از . های عاطفی مانند تعجب، دعا، قسم، نفرین و فحش در گفتار آنها بیشتر از مردان استهستند؛ در نتیجه کاربرد جمله

ها، به ر گفتار زنان و برخی از این جملهد« هرویت سیا»و « هاچه حرف»جمله ها، بیشتر توسط یک جنس، استفاده شده بود؛ مانند 

« پتیاره»هایی که واژگان فحش آمیز در آنها بود، در نسبت دادن به یک جنس خاص به کار رفته بودند؛ مانندخصوص جمله

 .برای مردان«الت»و« مرتیکه»برای زنان و« سلیطه»و

واژگان »و « های خاصعنوان»ر رفته بودند؛ مانند برخی از واژگان خطابی نیز تنها برای خطاب به یک جنس خاص به کا

هایی مردان در خطاب به زنان بیشتر از خطاب. توان دیدیر جنسیت را میدر بسامد استفاده از این نوع واژگان نیز تأث. «خویشاوندی
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؛ اما در مقابل، زنان «توضمیر »و « اسم کوچک»دهد؛ مانند گوینده را نسبت به مخاطب نشان میاستفاده کرده بودند که برتری 

را برای خطاب به مردان به کار برده بودند که با توجه به یک طرفه بودن خطاب، پائین تر « ضمیر شما» و« های خاصعنوان»بیشتر 

انتظار تری زنان رفتار شایستهبا توجه به اینکه در جامعه، از . شودمعه، نسبت به مردان نشان داده میبودن جایگاه این زنان در جا

مردان بیشتر از زنان با واژگان . رود، آنها کمتر از مردان از خطاب با واژگان آهای، هی، هوی و مانند این استفاده کرده بودندمی

شغلی مورد خطاب واقع شده بودند؛ چرا که زنان در جامعه داستانی مورد بررسی، کمتر به شغل بیرون از خانه پرداخته بودند و اگر 

اده ین بوده است که کسی برای خطاب کردن از آنها استفمورد، بیشتر مشاغل بسیار رده پای اشته بودند، به جز یک دوشغلی نیز د

 .کندنمی

ها و پسندها نسبت به آنها، همچنین تفاوت در ساختمان بدن تفاوت در انتظارها از رفتار زنان و مردان در جامعه و در نوع نگرش

ها، اختصاص به یک جنس خاص داشته باشد، یا این که به یک جنس بیشتر نسبت داده از صفت آنها، سبب شده است که برخی

کمر »، «پابه بخت»، «شیدهتر»، «حسود»، «آرایش شده»های فتشده باشد، یا این که جنس بیشتر از آن استفاده کند؛ مانند ص

های اضافه»، «سینه پشمالو»، «و کشیدهپیشانی بلند »های برای زنان و صفت« پتیاره، سلیطه و سیالنی»، «خبرچین»، «باریک

تر بودن زنان به دلیل پایین. برای مردان« خشمگین و عصبانی»، «کتک زن»، «کچل»، «الت و قرتی»، «وصفی مانند بنّا و نجّار 

دند و شوهرانشان، در های جمع استفاده کرده بوجایگاهشان نسبت به مردان، در گفتگو با مردان و شوهران خود، بیشتر از فعل

تر هستند و ن در جامعه شناخته شدهباتوجه به این که مردان نسبت به زنا. گفتگو با آنها بیشتر فعل مفرد را به کار برده بودند

 .   شوند، از اسم آنها بیش از اسم زنان، به عنوان بدل و مضاف الیه استفاده شده استها و امالک شمرده میصاحبان اصلی دارایی
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