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  وه زبا و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرداستادیار گر

  چکیده

هاي معاصر فارسی هدف از نگارش این مقاله بررسی چگونگی نمود جنسیت در زبان فارسی است که براي انجام آن، تعداي از رمان

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

هاي نمود جنسیت در زبان فارسی، استفاده بیشتر یک جنس از برخی یکی از شیوه. تواند مشاهده کردهاي مختلفی میزبان به شیوه

ه شیو. توان به تأثیر جنسیت در زبان پی بردها 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 میدیگر بدین صورت است که برخی از واژگان و جمله

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

  .آوردها را تنها یک جنس بر زبان میشود و یا برخی واژگان و جملهواژگان براي 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 يجنس و جنس دستورت،یجنس يهان واژهیدر ب

جنس ). 13،ص 1380،ینیجز(»ا مرد در جامعه استیمنسوب به زن  يهاتیها و مسؤلنگرشها،تیفعالها،نقشت رفتارها،یجنس

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

»از مطابقه هستند یازمند نوع خاصیگر جمله نید يهاژهبا وا يوند دستورین طبقات در پیک از ایشوند و هر یم میتقس يدستور

. اندپرداخته یمتفاوت، به بررس يهادگاهیمختلف با د يهاگروه ،تیدر مورد رابطه زبان با جنس).297ص ،1380ترسک،(

ن یک از ایکه هر  يفرانسوکرد روانکاوانه و شالوده شکنانه در سنت یدو 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 جنسیزن و مرد را به ترت 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-1«:متمرکز بوده است ین حوزه بر دو موضوع اصلیقات در ایتحق يده عم

 یشناسان اجتماعزبان).62ص،1382،یسبحان(»ت داردیبا مقوله جنس یبا زنان و به طور کل يزبان چه برخورد-2د به کار برند؛یبا

خود نشان  يهاقیاند و در تحققرار داده یمورد بررسشود،یزبان م یکه سبب گوناگون یر زبانیاز عوامل غ یکیعنوان ت را بهیجنس

به  ،وركیویدر شهر ن ،لباو يهاد که به دنبال پژوهشیجد يهایبررس«. وجود دارد یهمبستگ یت و رفتار زبانین جنسیداده اند که ب

از  یتوان بخش ین میوجود دارد؛ بنابرا ییهایهمبستگ،یت و رفتار زبانیان جنسیکه م اندن دادهنشا یوه علمیبه ش ده،یانجام رس

  ).162ص،1387،یمدرس(» ح دادیندگان آن زبان توضیت گویاساس جنسک جامعه را بریموجود در زبان  يهایگوناگون

:سه شاخه يگرا خود داراکرد ذاتیوجود دارد که روگرا تذات گرا و ضد ذا دگاهیدو دت،ینه رابطه زبان و جنسیدر زم یطور کلبه

 يدر تئور.عت مردان متفاوت استیعت زنان اساسا با طبیگرا، معتقد هستند طبدگاه ذاتیطرفداران د.تفاوت و تسلط استنقصان،

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

دو  يکه به تئور ين تئوریدر ا. زنندین دارد و زنان نسبت با مردان متفاوت حرف میادیسه با زبان مردان تفاوت بنیزنان در مقا

). 77،ص 1382ی،نعمت(شوندیم میمتفاوت ترس یزبان يایمتفاوت، با دن يهافرهنگ يمردان و زنان داراز معروف است،ین یفرهنگ
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جاد ین زن و مرد ایب ین سلطه، تفاوت زبانیجه ایدارند و در نت ين باورند که مردان بر زنان برتری، بر ايه سلطه، برتریطرفداران نظر

 يهااختالفکرد،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 یعرا ساختار اجتما یتیجنس

از ساختار ،یتیجنس يهابوده و معتقد است که اختالف ییدر تضاد با ذات گرا ياشهیاند ییگراضد ذات«.و شغل است یاجتماع

  ). 98،ص 1382مز،یج(»ندارد ین زن و مرد ربطیب یکیولوژیبوده و به تفاوت ب یجامعه ناش یو فرهنگ یاجتماع،یاسیس

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

هاي این تفاوت در زبان]است که تفاوت ترجیحیتفاوت دوم،. [معین تفاوت مردان و زنان در یک جامعۀهاي گفتاري کامالً مگونه

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

ر جوامع میزان تأثیر جنسیت در زبان و گفتار افراد، د).538- 536،ص 1386اُ گریدي،(» یابدمشخصه هاي زبانی دیگر انعکاس می

شود؛ گاهی ها مربوط میود؛ یعنی به کاربرد بعضی از واژهشین تفاوت در سطح واژگان آشکار میگاهی ا«.مختلف، متفاوت است

اي 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 دستوري زبان مربوط میهایی کتفاوت .سازدزنان و مردان را از هم متمایز میها، گفتار اوتترکیبی از این تف

  ). 38،ص 1381باطنی،(»تر هستندتر و از نظر مطالعه جالببنیادي هاي دیگرتفاوت

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

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

  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 يهاجنس در زبان

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

 یعل(»تانه اسیگراالت جنسیزات و تمایانگر تمایاند؛ بلکه واژگان و اصطالحات خاص، بنکرده يجنس را دستور ۀمقول

ر یباستان اسم، صفت و ضم یدر زبان فارس.ن دو حالت را دارا بوده استیخود، ا یخیتار ریدر س یزبان فارس). 89،ص 1384نژاد،

سه  یمؤنث و خنث ،مذکر:و عدد سه جنس)یر شخصیجز ضمهب(ر یصفت و ضمران باستان اسم،یدر ا«.جنس بوده است يدارا

 يدر یآن در زبان فارس یانه و در پیم یزبان فارسدر ). 26،ص 1373، یابوالقاسم(»و جمع و هشت حالت دارد یمثنمفرد،:شمار

نمانده  یسه گانه باق يهااز جنس ياثر يدر یانه و فارسیم یدر فارس«.مقوله جنس از سطح نحو زبان حذف شد

 یاز کلماتاستفاده شود، يژه ایو يدستور يکه از ساختهانیا يم جنس به جایان مفاهیب يبرا«و ) 117،ص 1382،يخانلر(»است

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

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

ان یطور که در باال بهمان).174،ص 1378،يباقر(»...نوکر وکلفت، ،خروسکنند؛ مانند مرغ،یده  منظور مافا ،آنهاست يمعنا يها

جنس در آنها نهفته  يدو جنس با دو کلمه که معناص جنس الزم است،یکه تشخ یهنگام يدر یانه و فارسیم یدر فارسشد،

انسان  يبرا،نداشته باشددو جنس وجود  يبرا یمختلف يهاچنانچه کلمه؛ »خروس -مرغ«و »خترد-پسر«مانندشود؛ یان میاست، ب

ر یدر غ«ند ویافزایرا به اسم و صفت مورد نظر م» ماده- نر«يهاجانواران کلمه يو برا» پسر-دختر«و » مرد-زن«يهاکلمه

). 118-117ص،1382،يخانلر(»ان دو جنس وجود نداردیم یص و تفاوتیچ گونه وجه تشخیجانداران ه

هاي معاصردر زبان فارسی با تکیه بر داستانهاي 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  هاي انعکاسکه در زیر به شیوه. استاس یافته هاي زبانی انعکن از عناصر واژگانی و دیگر مشخصهو مردا

:شودپرداخته می

  هاتر یک جنس از برخی واژگان و جملهاستفاده بیش-1

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

گونه بود که با توجه به باالتر بودن جایگاه اجتماعی مردان، آنها در گفتگو با امري، پرسشی و عاطفی بدین هايدر استفاده از جمله
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هاي زنان بیش از هاي پرسشی در گفتارکاربرد جمله. اده کرده بودندهاي امري استفزنان در گفتگو با مردان از جمله زنان، بیشتر از

مند ش از مردان به بیان صمیمیت عالقهههاي بیان صمیمیت و پیوند جویی است و زنان بیمردان بوده است؛ زیرا پرسش یکی از را

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

در استفاده از نفرین و فحش بیشتر توسط زنان، . د، به کار برده بودندعاطفی مانند تعجب، دعا، قسم، نفرین و فحش را در گفتار خو

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

  .ندکنرین، دعا و فحش بیشتر استفاده میهاي نفاز ابزار زبانی و از جمله

ر تو یکاربرد ضم يهااز جنبه یکیرا یر تو را به کار برده بودند؛ زیضم به مردان، ش از زنان در خطابیمردان در خطاب به زنان، ب

ر ینسبت به مردان داشتند، در خطاب به مردان کمتر از ضم يترنییگاه پایکه زنان جانیاست و با توجه به ا ينشانگر قدرت و برتر

 يفرد داراز وجود دارد،ینده و شنونده تمایگو یت اجتماعین موقعیکه ب یاجتماع يهابافت یدر برخ«.کرده بودندتو استفاده 

خطاب » تو«تر رافیتر و ضعجوانتر،نییپا یت اجتماعیموقع يل دارد که مخاطب دارایتر تمايتر و قومسنبرتر، یت اجتماعیموقع

توان دید که مردان در خطاب به زنان طاب با اسم کوچک این موضوع را میهمچنین در استفاده از خ ).20،ص1387ول،ی(»کند

خطاب به شوهران خود سال به باال از عناوین دیگر براي 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،بودمیروابط زن و شوهر باید طوري «ا اند؛ زیراستفاده کرده

ي همچنین زنان بیشتر از مردان از فعل جمع در گفتگوها) 341،ص1385اعزازي،(».روابط، احترام همراه با ترس زن از شوهر بود

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

  استفاده از برخی واژگان و جمله ها توسط یک جنس -2

 یبرخکند؛ براي نمونه س دیگر از آن واژگان استفاده نمیها تنها در گفتار یک جنس خاص نمود دارد و جنبرخی از واژگان و جمله

ها توسط مردان ن جملهیبردن ا را به کاریز؛کنندنمیو مردان در سخنان خود از آنها استفاده  استخاص زنان تعجبی يهااز جمله

به کار . از اصطالحات مخصوص مردان است ياگر پارهیاز طرف د.از اصطالحات خاص زنان است ياپاره.دهدیآنها را  زنانه جلوه م

زمخت زن را مردانه و 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 يدر گفتگو»اوا«: ر اشاره کردیز يهاتوان به جملهیمثال م يبرا؛)85،ص1369،یباطن(دهدینشان م

،ص1374، یافغان(»خردیطه مین سلیا يشه برایبوده است که هم یشه حتماً شربت چاقیآن شنه اکرم جان،! اوا«شوهر آهو خانم

است که در  ياجمله» هاوا چه حرف«جمله انتخاب شده است، يادیاز داستان سمنو پزان از کتاب زن زر که یز در مثال .)460

آل احمد (»يداریو صورت ور م يها فاطمه خانم جون خودت که ماشالّا سواد که دارچه حرف! وا«:گفتار زنان کاربرد دارد

ن جمله یاز ا يانمونه. ده شدیاست که فقط در سخنان زنان د یتعجب يهاگر ازجملهینوع د»!اوا چه اداها «و )29،ص1382،

ش یبه پالماس،که محبوبه مانع از رفتن پسرش، یهنگام. هر محبوبه با او به کار رفته استن مادر شویبر،یز يدر گفتگو یتعجب

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

  ).277،ص1384ي،د جوادیحاج س(»م اجازه دادیوق، خود رح

  ها به یک جنس خاصنسبت دادن برخی از واژگان و جمله-3

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 ن نوع فحشیکه ا ییهااز جمله ییهانمونه. براي مردان»الت«و» مرتیکه«براي زنان و» سلیطه«و » پتیاره«مانند

ن یانون کرد؟یشه اطمیم یبه ک ن زمونهیتو ا-:گفت يو آهسته در گوش عمقز...به اطراف افکند یم خانم نگاهیمر«:رفته بود

در داستان بامداد  ،م به محبوبهیفحش رح، )36،ص1382آل احمد،(».آخرش خودم بردم!ارهیپت.ر بار نرفتیطه هم که زیسل دختره

، در داستان شوهر آهو ران به آهویفحش مو  )292،ص1384،يد جوادیحاج س(»جادوگر حرامزاده ياهفت خط، تهیعفر يا«خمار

 دمامه،چشمم دور شو ياز جلوخفه شو،! ... زد هانیت به حلقت بریهاکوبم که دندانیدهنت م يم چنان تویآیم!قحبه «خانم

  ).543ص،1374، یافغان(»!تیعفر

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

پتیاره، سلیطه «، »خبرچین«، »کمر باریک«، »پابه بخت«، »ترشیده«، »حسود«، »آرایش شده«هاي داده شود؛ مانند صفت
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، »الت و قرتی«، »هاي وصفی مانند بنّا و نجاراضافه«، »سینه پشمالو«، »و کشیدهپیشانی بلند «هاي براي زنان و صفت» وسیالنی

  . براي مردان» کتک زن«و » کچل«

  استفاده بیشتر از واژگان مربوط به یک جنس -4

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

به زنان در جامعه  همچنین  مردان نسبت. ارزشمندتر و جایگاه باالتري 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 امالك شمرده میشناخته شده تر هستند و صاحبان اصلی دارایی

  .   الیه استفاده شده استمضاف

  استفاده از برخی واژگان براي یک جنس -5

هستند  ییهاهاي خاص، عنوانمنظور از عنوان. »هاي خاصعنوان«د؛ مانند شومی از برخی واژگان نیز تنها براي یک جنس استفاده

 یبخانم کوچک،خانم بزرگ،خانم،:خاص زنان عبارتند از يهاعنوان. روندیا زن به کار میمرد ک جنس،یخطاب به  يکه فقط برا

 یاله«و) 36،ص1384،يجواددیحاج س(».ز بودیعز یلیش من خیا مرز هم پیبله خانم اون خدا ب«.زنو  فهیضع،یباج،یب

عنوان  .یجنابعالو  ، حضرتییکربالپسر،آقا،:خاص مردان عبارتند از يهاعنوان. )91ص،همان(»کینذرتون قبول باشد خانم کوچ

ن در خطاب به خطاب ییشتر از جانب خطاب کننده طبقه پایواژه آقا است که ب،هاي مورد بررسیدر داستانمردان  يپر کاربرد برا

خصوص به ه به مردان ب است که زنان براي خطابیخطاب يهاصورت ترینپرکاربرد از یکو ی شونده طبقه باال استفاده شده بود 

روند؛ براي نمونه تنها براي یک جنس خاص به کار می نیزيشاوندیخوواژگان نشان دهنده پیوند . خود استفاده کرده بودندشوهران 

از  یبرخ. براي زنانخواهر و  عمه، خاله، دخترممادر بزرگ،مادر، هايبراي مردان و واژهپدر بزرگ و پسرم ،ییداعمو،برادر،بابا،

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

و به ) 172،ص1387آبوت،(»خاص مردان ییخاص زنان است و کارها ییکارها یعنی جود دارد؛م کار برحسب جنس ویتقس ینوع

ها مهر شغلدو جنس ندارد؛ یعیطب يهابه تفاوت یاجتماع است و ربط ۀساخته و پرداخت یم کار جنسیتقس«)1982(ینظر آن اُکل

انند هستند؛ مشتر خاص مردان یب ی خاص،شغل يهاعنوان ،یمورد بررس يهادر داستان). 172: همان(»خورند یا زنانه میمردانه 

 یشغل يهاعنوان).224،ص1383يعلو(»دیکنیم یمسار شوخیت«.»پیسرت«و »آژدان«،»سرباز«، »مساریت«، »امام جمعه«

م  یشاه عبدالعظخواهم ده تا شمع در یم.امکرده يدده خانم، من نذر«مانند ؛است» هیدا«و » دده«مختص به زنان دو عنوان 

  ). 91،ص1384،يد جوادیحاج س(»روشن کنم

  گیرينتیجه

 ن پدیده، در بسامد نسبی استفادهباشد؛ یعنی اینکه این تأثیر بیشتر به صورت ترجیحی میجنسیت در زبان فارسی تأثیر دارد و ای

ها از نظر ارسی بعضی از واژگان و جملهزبان فدر . هاي 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 دستوري مانند زبان عربی وجود ندارددار شدهجنسیت نشانه

استفاده از برخی  ها به یک جنس خاص، استفاده بیشتر از واژگان مربوط به یک جنس در کالم،نسبت دادن برخی از واژگان و جمله

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

هاي پرسشی کاربرد جمله. استفاده کرده بودندهاي امري زنان در گفتگو با مردان، از جملهزنان، مردان در گفتگو با زنان، بیشتر از 

جویی است و زنان بیش از مردان به هاي بیان صمیمیت و پیوندی از راهزیرا پرسش یک؛اي زنان بیش از مردان بوده استفتار هدر گ

تر زنان نسبت به مردان عاطفی.هاي پرسشی استفاده کرده بودندنابراین، بیشتر از مردان از جملهمند هستند؛ ببیان صمیمیت عالقه

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

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

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

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

واژگان «و » هاي خاصعنوان«برخی از واژگان خطابی نیز تنها براي خطاب به یک جنس خاص به کار رفته بودند؛ مانند 

هایی مردان در خطاب به زنان بیشتر از خطاب. توان دیدیر جنسیت را میواژگان نیز تأثدر بسامد استفاده از این نوع . »خویشاوندي
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؛ اما در مقابل، زنان »ضمیر تو«و » اسم کوچک«دهد؛ مانند گوینده را نسبت به مخاطب نشان میاستفاده کرده بودند که برتري 

ر برده بودند که با توجه به یک طرفه بودن خطاب، پائین تر را براي خطاب به مردان به کا» ضمیر شما« و» هاي خاصعنوان«بیشتر 

تري انتظار 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 . کرده بودندرود، آنها کمتر از مردان از خطاب با واژگان آهاي، هی، هوي و مانند این استفاده می

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 دن از آنها استفین بوده است که کسی براي خطاب کرمورد، بیشتر مشاغل بسیار رده پای شغلی نیز داشته بودند، به جز یک دو

  .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 آنها، سبب شده است که برخی از صفت

کمر «، »پابه بخت«، »شیدهتر«، »حسود«، »آرایش شده«هاي فتاشد، یا این که جنس بیشتر از آن استفاده کند؛ مانند صشده ب

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

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

هاي جمع استفاده کرده بودند و شوهرانشان، در جایگاهشان نسبت به مردان، در گفتگو با مردان و شوهران خود، بیشتر از فعل

تر هستند و ن در جامعه شناخته شدهه مردان نسبت به زناباتوجه به این ک. 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 امالك شمرده میصاحبان اصلی دارایی
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