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سا ۱) مقدمه

يکی از موضوعات مورد توجه در حوزه ميان رشته ای زبان شناسی اجتماعی و 

يا جامعه شناسی زبان، زبان و جنسيت يا به تعبير تخصصی تر زبان شناسی جنسيت۱ 

است. عنوان «زبان و جنسيت» در ظاهر ساده است تا آنجا که ممکن است تصور 

شــود، ديگر نيازی بــه پژوهش در اين حــوزه وجود ندارد. حتــی عالقه مندان به 

اين حوزه نيز به طور معمول به ذکر چند تفاوت مشــهور (و بعضًا نادرســت) بين 

کاربردهای زبانی دو جنس قناعت می کنند و موضوع به همينجا ختم می شــود. از 

ديدگاه زبان شناســی پرداختن به تاثير متغيـــر جنســيت بر زبان موجه و ضروری 

است چون زبانشناس را قادر به توصيف دقيق تر زبان می کند. از ديگر سو پژوهش 

در اين موضوع از ديدگاه جامعه شناسی ضرورت می يابد چرا که راهی برای آگاهی 

از جايگاه جنســيت ها در جوامع و تاثير متقابــل آنها در شکل گيری ارتباط است. 

در واقع جامعه شناســان با کســب اين نوع آگاهی ها زمينه را برای کار برنامه ريزان 

اجتماعی فراهم می آورند. هدف اين مقاله در درجه اول ترســيم تصويری دقيق از 

حوزه وسيع زبان شناسی جنسيت و ابعاد مختلف آن است. به بيان ديگر، می خواهيم 

بدانيم حوزه مطالعاتی زبان شناسی جنسيت به چه مسائلی می پردازد. در درجه دوم 

به بررســی ضرورت های پژوهشــی اين حوزه در ارتباط با زبان فارســی خواهيم 

پرداخت. به نظر می رسد که آرائی غير علمی درباره رابطه متغير جنسيت و زبان در 

ميان عوام و نيز متخصصان وجود دارد که معموًال بديهی و مسلم تلقی می شود. با 

عنوان  در  که  است   gender linguistics انگليسی  اصطالح  معادل  جنسيت  زبان شناسی  اصطالح  ـ    ۱
روشنی  تعريف  کتاب  اين  در  است.  شده  برده  کار  به   Slavic Gender Linguistics نام  با  کتابی  متن  و 
برای اين اصطالح ارائه داده نشده و به همين دليل يکی از اهداف مقاله حاضر، تعيين حدود و ثغور اين 
حوزه مطالعاتی است (Mills,1999:p251). اصطالحات و ترکيبات مشابه ديگری برای ناميدن اين حوزه 
مطالعاتی يا بخش هايی از آن در منابع انگليسی زبان به کار برده شده است که برخی از آنها عبارتند از: 

.feminist linguistic, language and gender studies, linguistics of gender
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پژوهش هايی از اين قسم می توان به واقعيت اين رابطه در ابعاد مختلف پی برد و سا

در نتيجه اقدام به اصالح و بازســازی آراء افراد و گروه ها نمود. در واقع اطالع از 

واقعيت وضع موجود شيوه تاثيرگذاری متغير جنسيت بر زبان برنامه ريزان اجتماعی 

و نيز برنامه ريزان زبان را قادر به اعمال تغييرات و تاثيرات جهت دار و ســودمند 

خواهد نمود. پرســش های اين پژوهش عبارتنــد از: مطالعه درباره موضوع زبان و 

جنسيت مستلزم پرداختن به چه مؤلفه هايی است؟ مطالعه درباره زبان و جنسيت به 

طور خاص در مورد زبان فارسی و يا در مورد جامعه ايرانی اکنون در چه موقعيتی 

است؟ به بيان ديگر پايگاه مطالعاتی اين موضوع در ارتـباط با زبان فارسی و جامعه 

ايرانی چه وضعيتی دارد و انجام چه نوع پژوهش هايی مورد نياز است؟

۲) مروری بر پيشينه زبان شناسی جنسيت

۱ـ ۲)مطالعات غيرايرانيان

پژوهش های حوزه زبان شناســی جنسيت از اوايل دهه ۷۰ ميالدی آغاز گشت. 

ايــن نوع پژوهش ها در آغاز بيشــتر معطوف به بررســی تاثير متغير جنســيت در 

  .(Wodak & Benke:2007) رفتار کالمی افراد در ســطح آوايی و نيز شــيوه تعامل بود

ســاپير(۱۹۲۹)، لباو(۱۹۷۲)، ليکاف(۱۹۷۳)، برنــد(۱۹۷۵)، دوبوا و کراچ(۱۹۷۵)، 

براور و ديگــران (۱۹۷۹)، براگين(۱۹۸۱)، ترادگيل(۱۹۸۳)، بارون(۱۹۸۶)، کامرون 

و ديگــران(۱۹۸۹)، آرليــس(۱۹۹۱)، دراليــک(۱۹۹۳)، جيمــز و کالرک(۱۹۹۳)، 

تانــن(۱۹۹۵)، روماين(۱۹۹۹)، ميلز(۲۰۰۳)، گــوردن(۲۰۰۳) و وارداف(۲۰۰۶) از 

جمله افرادی هســتند که درباره زبان شناسی جنسيت پژوهش هايی انجام داده اند. 

از آنجا که در آثار تانن(۱۹۹۵)، وارداف(۲۰۰۶) و وداک و بنکه(۲۰۰۷) می توان به 
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سا اهم موضوعات مطرح شــده در اين حوزه دست يافت در زير به ذکر فهرست وار 

موضوعات مطرح شده در اين دو اثر می پردازيم. 

تانن به زبان شناســی جنســيت از منظر گفتمانی می پردازد. او معتقد اســت که 

برقــراری ارتباط فقط بــه معنای ادای منظور و مقصود نيســت، بلکه کيفيت ادای 

مقصود (فارغ از معنای آن) که معموًال تحت تاثير بافت فرهنگی يک جامعه است 

در شــکل دهی به مقصـود نهايی بسيار مهم اســت(Tannen, 1995:p138). وی يکـی 

از عـوامل دوام ســبک های ويژه گفتاری هــر يک از دو جنس را تمايل هر يک به 

.(Ibid, p139) برقراری ارتباط بيشتر با همجنسان خود می داند

وارداف با تمايز گذاشتن ميـــان «جنس زيست شناختی» و «جنسيت فرهنگی 

ـ اجتماعی»، مســئله جنســيت در زبان را بيشـــتر پديده ای فرهنگی و بافت محور 

تلقی می کند ( Wordhaugh,2006: p315- 316). با اين حال وی قائل به دو نظام جنسيتی 

طبيعی و دســتوری در زبان ها می شــود (Ibid, p320). بـــه عــالوه او به تفاوت های 

آوايی و زبرزنجيری، واژگانی، دســتوری، معنايی و گفتمانی يا ارتباطی نيز اشــاره 

می کند (Ibid, p318- 320 ). او به سه رويکرد غالب برای توجيه تفاوت های زبانی در 

دو جنس به شــرح زير اشاره می کند: تفاوت زيست شناختی زن و مرد، تسلط مرد 

بــر زن و تفاوت اجتماعی زن و مرد. در رابطه با تفاوت های اجتماعی زن و مرد به 

گرايشــات دو جنس به موضوعات متفاوت برای گفتگو اشــاره می کند و تفصيل يا 

اختصار در کالم را ناشی از عالئق زيربنايی هر يک می داند. سپس به استراتژی های 

ارتباطی نظير بحث و مجادله، واکنش نشــان دادن (سوال کردن، تشويق به صحبت 

کــردن، تاييد)، قطع گفتار، اهداف مختلف آن (همدلی، کنترل و مانند آن) و تفاوت 

آن در دو جنــس می پــردازد (Ibid, p326). به هر ترتيــب، او اظهار نظرهای قاطعانه 
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و بــدون توجه به بافت را در مورد هر نوع مقايســه بين دو جنــس مردود می داند. سا

مبحث ديگری که وارداف مطرح می کند، مبحث جنسيت زدگی و امکان برنامه ريزی 

جنسيتی زبان هاست. وارداف معتقد است با تغيير صوری زبان ها نمی توان به تحولی 

اساســی در جهت رفع تبعيض های جنســيتی دست يافت. به نظر او اين تبعيض ها 

 .(Ibid, p331) وقتی رفع می شوند که مبانی فکری زنان و مردان تغيير کرده باشد

۲ـ ۲) مطالعات ايرانيان

مدرســی در توجيــه تفاوت های زبانی زن و مرد بيشــتر قائل بــه تفاوت های 

اجتماعی اين دو گروه می باشــد (مدرســی، ۱۳۶۸: صــص۱۷۰ـ ۱۶۰). او می گويد چون 

هــر يک از دو جنــس در برخی حوزه های فعاليتی فعال تر از جنس ديگر اســت، 

اصطالحات مربوط به آن حوزه مردانه و يا زنانه تلقی می شود. مدرسی به الگوهای 

زبانی ويژه دو جنس نيز اشاره می کند و معتقد است که در صورتی که زنان و مردان 

هــر جامعه از اين الگوها پيــروی نکنند، پايگاه اجتماعی ويژه خود را از دســت 

خواهند داد و با الاقل مورد تمسخر قرار خواهند گرفت. مدرسی به تفاوت ميزان 

تفاوت های جنسيتی زبان های مختلف نيز اشاره می کند (همان، ص۱۶۲). او به نقل از 

ليکاف پايگاه اجتماعی زنان را بی ثبات تر و متزلزل تر از مردان دانســته و انعکاس 

اين پايگاه های اجتماعی را در زبان جستجو می کند (همان، صص ۱۶۹ـ ۱۶۸). از جمله 

تفاوت های منظر گفتمانی زنان و مردان به اين نکته اشــاره می کند که زنان معموًال 

از موضعی پرسشــگر، مردد و حمايت طلب ســخن می گويند درحالی که مردان از 

مواضعی پرخاشگرانه، رقيبانه و کنترل کننده گفتگو می کنند.

پاک نهاد جبروتی در توجيه تفاوت های جنســيتی موجــود در زبان ها گرايش 

بيشــتری به فرضيه تسلط مردان بر زبان و نابرابری دو جنس دارد (پاک نهاد جبروتی، 
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سا ۱۳۸۱: صص۳۶ـ ۳۵). البته او دو شــيوه مختلف اجتماعی شدن پسران و دختـــــران 

در جوامع را در شکل گيری اين نابرابری ها مؤثر می داند. به نظر او محـــدود شدن 

دختران به محيط خانه باعث می شود که آنها در يک محيط غيررقابتی رشد کنند اما 

پســران که آزادانه می توانند از منزل خارج شده و در محيط خارج از خانه باشند، 

رفتاری رقابتی و کنترل جويانه پيدا می کنند. او به موقعيت باالتر مرد نســبت به زن 

در خانه و خارج از خانه اشــاره کرده و به اين وســيله موقعيت اجتماعی پايين تر 

زنــان را ميراثی فرهنگی تلقی می کند که در هر دو محيط خانه و خارج از خانه به 

کودکان منتقل می شود. با اين حال جبروتی به تضاد پايگاه اجتماعی مردان در خانه 

و برخی موقعيت های اجتماعی و نيز تضاد جايگاه آرمانی شــخصيت مادر(ترويج 

شــده در جامعه) و پايگاه اجتماعی واقعی او اشاره می کند (همان، ص۲۵). جبروتی 

با استناد به داده های پژوهش خود نتيجه می گيرد که در زبان فارسی نابرابری زبانی 

به نفع مردان وجود دارد.  

پايان نامه های متعددی نيز در زمينه های مختلف بررسی تأثير متغير جنسيت بر 

زبان فارسی انجام شده است که در بخش ۴ همين مقاله، به منظور ترسيم چشم انداز 

پژوهشی اين حوزه در زبان فارسی مطرح و طبقه بندی می شوند. 

۳) زبان شناسی جنسيت و زيرشاخه های آن

موضوع زبان و جنســيت را می توان از منظرهای گوناگونی مورد بررســی قرار 

داد. می تــوان الگوهای جنســيتی متجلی در زبان را مورد بررســی قرار داد. تجلی 

اين الگوها در زبان به شــيوه های گوناگونی ممکن است. صورتی از اين الگوهـــا 

ممکن اســت در قالب های دستوری زبان متجلی شــود. در نظام دستوری بسياری 

از زبان ها طبقه واژه هايی که متعلق به مقوله دســتوری اسم هستند، به طور احتماًال 
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قـــراردادی و تصادفی در دو طبقه مذکر و مؤنث و يا سه طبقه مذکر و مؤنث و خنثی سا

طبقـــه بندی می شوند. البته می توان احتمال داد که چنين طبقه بندی هايی، قراردادی 

و تصادفی نبوده و مبناهای معنايی و منطقی منطبق با مشخصه های جنسيتی جهان 

خارج از زبان داشته باشد. با اين حال، آنچه امروز در چنين زبان هايی بر ما روشن 

است، اين اســت که در قراردادن برخی اسامی در يک طبقه جنسيتی هيچ تناسبی 

نمی توان يافت. به هر ترتيب، واقعيت اين اســت که جوهر زيســت شــناختی يا 

جامعه شناختی جنسيت آنچنان در ذهن گويشوران يک زبان نفوذ نموده است که در 

نظام دستوری طبقه بندی واژه ها نيز متجلی شده است. البتـــه اين نفوذ به همين جا 

ختم نمی شــود؛ در طبقه افعال نيز رد جنسيت را می بينيم. فعل در چنين زبان هايی 

از نظر جنســيت با اسم متناظر خود بايد مطابقت داشته باشد. ساير مقوله ها نيز در 

اين زبان ها همين وضعيت را دارند. اگرچه چنانکه متذکر شــديم در بيشــتر مواقع 

هيچ نوع ارتباطی بين اين اقالم و جنسيت تعيين شده برای آنها وجود ندارد، وجود 

چنين نظام دســتوری جنسيتی در زبان ها و ضرورت حفظ هماهنگی جنسيتی بين 

مقوالت واژگانی همنشين نشان دهنده حضور قدرتمند طبقه بندی های جنسيتی در 

ذهن گويشــوران اين زبان هاست. البته شــايد برخی معتقد باشند که زبان هر ملت 

ميراث گذشتگان آن ملت است و در نتيجه گويشوران هر زبان، آن را آنچنان که به 

ايشان به ارث رسيده است به کار می برند.

از طرف ديگر، برخی از تمايزات جنسيتی موجود در اقالم واژگانی زبان ها  که 

در دســتور زبان ها وارد شده اند با جنسيت زيست شناختی مصداق واقعی خود در 

جهان خارج تطابق دارند. پس به اين ترتيب، می توان گفت که جنســيت دستوری 

می تواند قراردادی و يا طبيعی باشــد. جنســيت دستوری طبيعی خود ممکن است 
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سا زيست شناختی و يا اجتماعیـ   فرهنگی باشد. مراد از جنسيت دستوری در زبان به 

طور کلی وجود وندهای دستوری برای بيان تمايزات جنسيتی(چه منطبق و چه غير 

منطبق با جهان خارج) می باشد. گاهی نيز ممکن است که جنسيت زيست شناختی 

و اجتماعی بدون هيچ نشانه خاص دستوری و به صورت مستمر در مفهوم عناصر 

زبانی ويژه ای بيان شــود. مثًال واژه پرســتار در زبان فارسی نشان دستوری دال بر 

جنســيت مونث ندارد، با اين حال نمونه اعالی اين مفهوم، جنس مونث را ترسيم 

می کنــد. در واقع در اين موارد اين مفاهيم درون خود عنصر زبانی نهفته اســت و 

شــايد بتوان گفت که مفاهيم جنسيتی جزئی از مولفه های معنايی يا کاربردی خود 

عناصر زبانی است. 

آنچه گفته شد، به طور يکسان به زبان نوشتار و گفتار مربوط می شود. اما فقط 

به زبان در حالت تک گويی۱ می پردازد و بيشــتر نظام ســاختاری زبان در يک متن 

غيرمکالمه ای مد نظر اســت. نظام ســاختاری زبان را نمی توان از نظام نقش های 

ارتباطــی آن جدا کرد. در تعامل تنگاتنگ اين ســاختار و نقش های ارتباطی زبان 

ناچاريم برای هر رخداد زبانی (چه نوشتاری و چه گفتاری) مخاطب يا مخاطبانی در 

نظر بگيريم و در اين جاست که موضوع عناصر زبانی مورد استفاده برای «خطاب» 

در جنسيت های مختلف طرح می شود. گفته شده که در کاربردهای زبانی در حالت 

ســـــوم شخص (غايب، مفرد و جمع) ســه نوع جنسيت مطرح می شود: جنسيت 

زيست شناختی، جنسيت اجتماعی و جنسيت فرهنگی. در مورد خطاب های زبانی 

(مثــًال در مکالمات) نيز همين ســه مفهوم بر شکل گيری صورت های زبانی حاکم 

۱ـ  اين اصطالح معادل  monologue است که در مقابل  dialogue قرار دارد. مـــراد از زبــان در حالت 
تک گويی، صورت و کاربرد غير مکالمه ای زبان است، مثًال زبان يک متن نوشتاری يا گفتاری (مانند يک 

سخنرانی).
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اســت. يعنی گاهی مخاطب خود را به ســبب جنسيت زيست شناختی او با عنصر سا

زبانی خاص مورد خطاب قرار می دهيم، گاهی او را به سبب جنسيت اجتماعی اش 

به صورتی خاص می خوانيم و گاهی نيز موضوع خطاب تحت تاثير مفهوم فرهنگی 

جنسيت قرار می گيرد. خطـــاب، در برخی زبان ها از منظر جنسيت، دستوری شده 

است، يعنی در اين زبان ها، خطاب مختص هر جنس با نشانه های دستوری نشاندار 

می شود. آنچه گفته شد به نظام درونی زبان با نيم نگاهی به نظام نقشيـ تعاملی زبان 

مرتبط بود. اما منظر نقشيـ تعاملی نظام جنسيت و زبان را بايد به طور مستقل مورد 

بحــث قرار داد. به همين دليل، اکنون با نگاهی گفتمان مدار به جنســيت گويندگان 

و مخاطبان يــک رخداد ارتباطی زبانی توجه می کنيم. در برخی زبان ها جنســيت 

گويشور يک زبان، تعيين کننده عناصر زبانی است که بايد مورد استفاده قرار گيرد. 

عــالوه بر اين گاهی جنســيت مخاطب نيز در نوع انتخاب عناثــر زبانی تاثيرگذار 

اســت. در اين موارد اگرچه ممکن اســت تفاوت ها به ســطح آوا، واژه و مانند آن 

هم مربوط باشــند، توجه پژوهشگر بيشتر به سطوح جمله و فراتر از جمله است. 

يعنی اگر عناصری دســتوری  در اين موارد نشانگر يا شاخص قرار گيرند، وندهای 

بندی، گروهی و جمله ای و به تعبيری وندهای گفتمانی يا گفتمان نماها هستند. به 

طور کلی اين حوزه به مطالعه تاثيرجنسيت (مخاطب، گوينده/نويسنده و هر دو) بر 

کاربرد های زبانی می پردازد. از جمله نمونه های اين نوع پژوهش می توان به بررسی 

موضع گيری نويسنده يا گوينده در متن (نوشتاری/ گفتاری) اشاره نمـــود. مسائلی 

چون ادب، شـــــک، ترديــد و مانند آن در اين حوزه از مطالعــات، مورد ارزيابی 

قــرار می گيرند. تفاوت در کاربردهــای زبانی دو جنس در برخــی زبان ها آنچنان 

چشــمگير می شود که برخی قائل به وجود نوعی دوزبانگونگی جنسيتی می شوند. 
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سا وضع اصطالح «گونه جنسيتی» در زبان انگليسی(genderlect) نيز داللت بر وجود 

چنيــن واقعيت زبــانی دارد. گونه های جنســيتی را هم در نوشــتار و هم در گفتار 

می توان يافت.

حــوزه ديگر قابل مطالعــه در ارتباط با زبان شناســی جنســيت، مطالعه تأثير 

جنسيت بر شکل گيری فرايندهای زبانی مختلف است؛ فرايندهايی که بعضًا حاصل 

برخوردهای زبانی هســتند، مثًال مطالعه تاثير جنســيت در تمايل بــه رمزگردانی، 

قرض گيری و حتی زبان آموزی و فراگيری زبان. در اين حوزه اخير يعنی بررســی 

تاثير جنسيت در زبان  آموزی و فراگيری زبان، زيرشاخه های متعددی قابل بررسی و 

ارزيابی است که از جمله می توان به تاثير جنسيت بر فراگيری مهارت های مختلف 

زبانی و استراتژی های ارتباطی اشاره کرد.

مطالعات زبان شناسی جنســيت را می توان از منظری غيرزبانی پی گرفت. مثًال 

بررسی تفاوت های طول زمان گفتاری و يا تطويل نوشتاری، محتوا و موضوع(گفتار 

يا نوشتار)، محافظه کاری يا معيارگرايی در دو جنس از جمله اين عناوين هستند.

موضوع آخری که در اينجا طرح آن الزم و ضروری است، برنامه ريزی جنسيتی 

زبان هاست. شايد شروع اين گرايش را در دوران معاصر بتوان به نهضت فمينيست ها 

نســبت داد. با اين حال به نظر می رسد که برنامه ريزی جنسيتی زبان ها نيز همچون 

خود فعاليت برنامه ريزی زبان مسبوق به سابقه ای بسيار طوالنی است. اين حوزه از 

مطالعات رابطه تنگاتنگی با حوزه تحليل گفتمان انتقادی دارد. فمينيست ها معتقدند 

که ساختارهای زبانی مردمحور، جهان را مردمحور نموده است، بنابراين برای رفع 

اين تبعيض تاريخی الزم اســت که از برخی عناصر زبانی مذکرزدايی شود. با اين 

اســتدالل اســت که آنها اقدام به تغيير واژه هايی در زبان انگليســی نموده اند. مثًال 
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جــزء man موجود در همه واژه های مرکب را يا به person تغيير داده اند يا برای سا

آنها جفت دارای جزء woman نيز ســاخته اند و ســعی در رواج آنها دارند. البته 

اين نمونه نوعی برنامه ريزی جنسيتی زبان در سطحی بسيار خرد است که معموًال 

مبتنی بر فرض جنسيت زده بودن يک زبان است. برنامه ريزی جنسيتی زبان همچون 

برنامه ريزی در ســاير حوزه های زبــان می تواند در سطوح گفتمانی کالن  و با تکيه 

بر واقعيت های اجتماعی موجود طرح ريزی و اجرا گردد.

پس به طور کلی منشأ شکل گيری مفهوم «جنسيت» در زبان را می توان قراردادی، 

زيست شناختیـ   روانشناختی و اجتماعیـ   فرهنگی دانست. از ديگرسو، موضوع 

جنســيت در زبان را (با توجه جداگانه به هر يک از ســه منشأ مذکور) می توان  در 

عناصــر زبانی (اعــم از آوا، واژه، بند، گروه، جمله و متن)، گونه های نوشــتاری و 

گفتاری، گويشــوران و مخاطبان زبان و تعامل جنسيت ها مورد مطالعه قرار داد. به 

اين ترتيب، با محدود کردن اين حوزه مطالعاتی وسيع به برخی موضوعات جزئی 

و نيز مبتنی ساختن مطالعات اين حوزه به برخی فرضيات محدود (مانند تسلط يک 

جنس بر ديگری و يا تفاوت دو جنس با يــکديگر) نمی توان تصوير دقيقی از اين 

حوزه به دست داد. در جمــع آوری داده های زبانی نيز همواره بايد متوجه پيچيدگی 

وچندبعدی بودن مسئله زبان و جنسيت بود و در تحليل يافته های ميدانی نيز بايد 

بر واقعيت های اجتماعی ـ  بافتی تکيه کرد.

۴) زبان شناسی جنسيت و زبان فارسی

مرور مطالعات مربوط به زبان فارسی و جنسيت نشان می دهد که در اين حوزه 

مطالعاتی در دو گونه نوشــتاری و گفتاری زبان فارســی پژوهش هايی انجام شــده 

اســت. هدف اين مطالعات در مجموع بررســی تاثير متغير جنسيت بر کاربردهای 
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سا زبانی است. در ميان عناوين پايان نامه های اين حوزه در گونه نوشتاری موضوعات 

ادبيــات داســتانی معاصر (از جمله واژگان و انتخــاب واژگان در ترجمه متون نثر 

ادبی از انگليســی به فارسی...) (اصالنی، ۱۳۸۳؛ برزگر آق قلعه، ۱۳۷۸؛ عاصفی کيا، ۱۳۸۴)، 

واژگان نوشــتاری دانش آموزان (توکلی،۱۳۸۰)، استراتژی های ارتباطی(مانند مبالغه، 

همدلی، رقابت) در نوشــتار(جابر،۱۳۸۱؛ رويگريان، ۱۳۷۸) مطرح شــده است. در گونه 

گفتاری نيز تأثير متغير جنســيت بر اســتراتژی های مکالمــه ای گونه عاميانه (مانند 

قطع کالم در گفتگوهای زوج ها، شــروع و پايان مکالمه، تعارف، ادب، هنجارهای 

واژگانی) (پورجهان، ۱۳۷۸؛ ديرين، ۱۳۸۰؛ جان نژاد،۱۳۸۰؛ افتخاری، ۱۳۷۸؛ شــازاد،۱۳۸۱؛ نقش 

تبريزی،۱۳۸۱؛ (Yamini, 1996)؛ عاملی موسوی، ۱۳۶۸؛ شکيبا، ۱۳۸۳؛ شاه ناصری،۱۳۸۱؛ شيخی، 

۱۳۸۶؛ يعقوبی، ۱۳۸۷)، مورد بررســی قرار گرفته است. توصيف کلی گونه محاوره ای 

فارسی(با توجه به تفاوت های کاربردی دو جنس در تلفظ، و از جمله تکيه، ضماير 

شخصی و صورت های خطاب) (عسگری، ۱۳۷۵؛ نصرتی، ۱۳۷۸؛ کشاورز، ۱۳۷۱)، نيز از 

جمله موضوعاتی است که به آن پرداخته شده است. تاثير ساير متغيرهای اجتماعی 

مانند قدرت و پســت ســازمانی(مهدی پور، ۱۳۷۸؛ عدمی،۱۳۸۳)، طبقه اجتماعی(مدنی، 

۱۳۷۸)، بر جنســيت در زبان نيز مورد توجه قرار گرفته اســت.  تاثير جنســيت در 

نگرش های زبانی(نســبت به کاربرد يک گونه خاص مثًال گونه معيار) (صفايی اصل، 

۱۳۸۳؛ انصاری، ۱۳۸۶) و نيز بر استفاده از برخی پديده های زبانی ناشی از برخوردهای 

زبانی(مانند رمزگردانی، قرض گيری و يادگيری زبان) (رضاپور، ۱۳۸۶؛ رحمتيان و اطرشی، 

۱۳۸۶) دسته ديگری از موضوعات مورد توجه در اين حوزه است. 

از جمله عناوينی که به بررســی جنسيت در ســاختار زبان فارسی پرداخته اند 

می توان به بررسی جنسيت در واژگان (فارسيان، ۱۳۷۸)، نگاه مقابله ای به زبان فارسی 
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و انگليســی (Chakani, 2001) و جنسيت و شمول معنايی (شجاع رضوی، ۱۳۸۶) اشاره سا

کرد که در واقع بررسی نظام ساختاری زبان از نظر انعکاس موضوع جنسيت است.

برخی از موضوعات کلی بوده و مثًال به بررسی تاثير جنسيت بر تعامل زبان و 

فکر (Chane, 2001) و يا بر زبان و جامعه (نوشين فر، ۱۳۷۴) می پردازند.

بــا اين که ظاهرًا در ســه حــوزه «عناصرزبانی جنســيتی در نظام ســاختاری 

زبان فارســی»، «کاربردهای زبانی مختلف جنســيت ها در جوامع فارسی زبان» و 

«مشخصه های گفتمانی تعامالت مختلف دو جنس با هم در زبان فارسی و جوامع 

فارسی زبان» پژوهش های پراکنده ای انجام شده، اما توصيف جامعی از هيچ يک 

از اين حوزه ها به دســت داده نشــده اســت. از طرف ديگر در حوزه «برنامه ريزی 

جنسيتی زبان فارسی» هيچ پژوهش مستقلی صورت نگرفته و اساسًا آنچه در اين 

مورد گفته شده همه مبتنی بر حدس و گمان است.

۵) جمع بندی

مهم ترين نقيصه های موجود در پژوهش های زبان شناسی جنسيت به طور کلی 

و در زبان فارسی و فارسی زبانان عبارتند از:

الف) مفهوم جنســيت به طور دقيق تعريف نشــده است و شايد به همين دليل 

پژوهش های موجود معموًال از منظری بسيار محدود به موضوع نگريسته و مثًال فقط 

به ارتباط واحدهای واجی(يا به طور کلی متغيرهای زبانی) و جنس شرکت کنندگان 

در گفتمان محدود می شــوند. در واقع نظريه های جنسيتی مطرح هيچ جايگاهی در 

اين پژوهش ها ندارند.  

ب) جنس زيســت شــناختی که همواره مالک تعريف جنســيت در مطالعات 

زبان شناســی جنسيت قرار می گيرد، يک تقسيم بندی ســاده انگارانه است که ابعاد 
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سا اجتماعی، روانشــناختی و فرهنگی اين مفهوم را دربر نداشــته و در نتيجه موجب 

مورد غفلت واقع شدن بسياری از موضوعات مرتبط در اين زمينه می شود.

ج) مفهوم جنســيت يک مفهوم ايستا نيســت که در طول زمان و از جامعه ای به 

جامعه ديگر (به بيان دقيق تر از يک شبکه اجتماعی به شبکه اجتماعی ديگر) ثابت و 

يکسان بــاقی بماند. اين مفهوم را بايد در طيفی که يک سر آن جنسيت زيست شناختی 

و سر ديگر آن جنسيت فرهنگی است، مشاهده کرد و بنابراين الزم است که اين مفهوم 

در هر بافت، هر جامعه زبانی و حتی هر گروه اجتماعی  دوباره تعريف کرد.

د) در مطالعات زبان شناســی جنسيت، معموًال «بافت» به چند متغير اجتماعی 

مجــزا از هــم با تعاريف ســنتی غير بافــتـ  محور مانند ســن، تحصيالت، طبقه 

اجتماعی، شغل و ... محدود می شود؛ و اين درحالی است که «بافت» شبکه ای از 

روابط اين متغيرهاســت. يعنی الزم است که پژوهشگر اين حوزه برای ترسيم اين 

بافت به تلفيق متغيرها بر اســاس الگوی فرهنگی مربوط به هر جامعه بپردازد. در 

واقع، اين بدين مفهوم است که پژوهش های اين حوزه بايد از نظريه های اجتماعی 

مرتبط بهره بگيرند، چرا که معموًال اين نوع مطالعات به گزارش آمار و ارقام مطالعه 

ميدانی ختم شده و هيچ گونه توصيف و تحليل اجتماعی به همراه ندارند. رويکرد 

بافت مدار در مطالعات زبان شناســی جنـــســيت و به بيان ساده تر تلفيق و ترکيب 

رفتارهای زبانی و غير زبانی که محل تالقی جـــامعه شناسی زبان و تحليل گفتمان 

است الزم و ضروری است.

هـ) جنسيت در مفهوم تلفيقی آن (که از مؤلفه های زيست شناختی، روانشناختی، 

فرهنگی و اجتماعی تشــکيل شده اســت) يکی از مؤلفه های هويت های فردی و 

اجتماعی است. به همين دليل، رابطه زبان و جنسيت زيرمجموعه ای از رابطه زبان 
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و هويت اســت. به اين ترتيب، در مطــالعات زبان شناســی جنسيت، زبان و رفتار سا

زبانی سرمايه نمادين بيان هويت های جنسی تلقی می شود.

و) مطالعات کمی اين حوزه معموًال مبتنی بر نمونه های آماری محدود هســتند 

و بنابراين قابليت تعميم ندارند. 

ز) عــالوه بر اين که بيشــتر مطالعات اين حوزه فقــط در مورد يک زبان يعنی 

انگليسی انجام شده اند، مطالعات زبان شناسی جنسيت در ساير زبان ها و از جمله 

زبان فارسی نيز با الگوبرداری صرف و بدون هرگونه بومی سازی با بافت فرهنگی 

مرتبط انجام شده است. 

ح) تحليل های اندکی که در اين حوزه انجام شــده اســت، به طور ناخودآگاه 

مبتنی بر اين فرض اســت که رفتار زبانی مردانه ُنرم وهنجار اســت، آن چنان که در 

برنامه ريزی های جنسيتی زبان، فمينيست ها نيز گرفتار همين عادت فکری هستند.

ط) زبان شناسی جنسيت دارای ابعاد مختلفی است. برخی از اين ابعاد عبارتند 

از: عناصر زبانی جنسيتی در نظام ساختاری زبان که ممکن است در آواها، تکواژها، 

واژه هــا، نظــام صرفی، نحوی و گفتمانــی زبان ها ظاهر شــوند؛ کاربردهای زبانی 

مختلف جنســيت ها، مشــخصه های گفتمانی تعامالت مختلف جنسيت ها با هم و 

باالخره برنامه ريزی جنســيتی زبان به عنوان زيرشاخه ای از تحليل انتقادی گفتمان 

و برنامه ريزی زبان. به اين ترتيب، مشــاهده می شــود که اين حوزه، حوزه ای ميان 

رشته ای است که پژوهش در آن مستلزم استفاده از نظريه های زبان شناسی، جامعه 

شناسی، روان شناسی، مردم شناسی و تحليل گفتمان است.

ی) توصيف ســاختار زبان فارســی از بعد عناصر زبانی جنسيتی و طبقه بندی 

انــواع اين عناصر الزم و ضروری می نمايــد. پژوهش هايی که تا کنون در ارتباط با 



۱۷۷

کنکاشی در پژوهش های زبان شناسی جنسيت

۱
۳
۸
۷

ن  
تا

س
زم

  /
۴
۲

ه 
ر
ما

ش
 /

م 
ه
زد

يا
ل 

سا زبان شناسی جنســيت و زبان فارسی انجام شده است، بيشتر در حوزه کاربردهای 

زبانی مختلف جنســيت ها بوده اســت، با اين حال در بيشــتر اين آثار تحليل های 

جامعه شناختی و بافتی انجام نشده است و محققان کار را به گزارش آمار و ارقام 

ختم نموده اند. در مورد مشخصه های گفتمانی تعامالت مختلف جنسيت ها با هم نيز 

اگرچه پژوهش های انگشت شماری انجام شده است، هيچ يک در جهت توصيف 

جامــع اين گفتمان ها نبوده اســت و باالخره در حوزه برنامه ريزی جنســيتی زبان 

فارسی هيچ پژوهش نظام مند و علمی انجام نشده است.
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