
اي از تفاوت گونه نوشتاري مردانه و زنانه در گزيده

 شناسي رايانشيپژوهشي در زبان :هاي انگليسيداستان

  

  1بهروز محمودي بختياري

  2علي فارسي نژاد

 

  چكيده

شناسان زبان و جامعه هاي گوناگون زباني،يافته بر پيكرهامروزه در نتيجه مطالعات سازمان

زنان و مردان متفاوت در زبان متخصصان تحليل گفتمان بر اين باورند كه سبك و نحوه استفاده 

هنوز تفاوت متون داستاني نويسندگان زن و مرد به طور دقيق به لحاظ علمي و با وجود اين،  .است

آماري و استفاده از رايانه در تحليل  به منظور دستيابي به نتايج اين مقالهدر  .آماري تحليل نشده است

به زبان (هاي نويسندگان زن و مرد از داستانپيكره كوچكي  سبكي نگارش مردان و زنان، ابتدا

واژگاني و مقوله دستوري، با استفاده از / سپس اين پيكره در دو سطح عمومي. تهيه شد) انگليسي

. شدهاي آماري، واكاوي يعي، از شمارش ساده واحدهاي زباني تا روشهاي پردازش زبان طبروش

هاي معرفي شده براي مقايسه سبك نوشتاري كه از ميان شاخص دهدمينتايج اين پژوهش نشان 

استفاده »for«زنان و مردان، نويسندگان زن از كلمات مربوط به خانواده، كلمات منفي و حرف اضافه

هاي داستاني رود با تهيه پيكرهمسيري است كه اميد مي درگام نخست  ،مقالهاين . كنندميي بيشتر

  . شناسي آثار معاصر ايران نيز پيگيري شودفارسي، در مطالعات سبك

  

شناسي رايانشي، رابين ليكاف، رمان شناسي، زبان و جنسيت، زبانسبك :هاي كليديواژه

 .انگليسي
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  دمهمق -1

انتخاب  ، زبان بدن وگفتمانلحاظ به سبك زبان زنان  ،شناسي زبانجامعه هايبسياري از نظريهدر 

 آغازگر مطالعات مربوط به تفاوت زبان زنان و مردان، رابين. استمردان متفاوت  واژگان نسبت به

او بر اين باور بود كه تفاوت زبان زنان و مردان، منعكس كننده نابرابري  .بود 1975سال  ف درليكا

شوند كه زنانه ها طوري تربيت ميدختربچه. ت كه در جامعه بين نقش آنها وجود دارداس ايويژه

بازي كنند و رفتار زباني خارج از اين هنجار اي نقش حاشيهحرف بزنند و در وقايع مهم زندگي 

گفتار را براي هاي زير ويژگي 1»حرف زدن مانند يك خانم«فصلي با عنوان در او . شودتقويت نمي

  :كندمي فهرست زنانه

زنان در طول گفتارشان با  :»kind of« و »sort of «، مانند2نماهامكرر از ترديد استفاده -1

در واقع مخاطب با شنيدن اين . روندنما به نوعي از جواب دادن طفره ميمكرر از ترديد استفاده

  .نداردگويد اطمينان كامل ميچه كند كه گوينده از صحت آنعبارات احساس مي

  .زبان هاي مؤدبانهكاربرد فرم -2

  .»very«در زبان مانند  3استفاده از قيدهاي تشديد كننده -3

 بلكه ،اندمعنياين صفات نه تنها بي: »lovely«و  »divine« مانند 4هاي تهياستفاده از صفت -4

 نوع صفات مانند بقيهاين . ندرساكه قدرت را مي نيز هستندي صفات مردانه هرگونه بار معناي فاقد

  .توان معناي صريح و دقيقي تعريف كردد، اما براي اين نوع صفات نميكن، اسم را توصيف ميصفات

  .استفاده از نقل قول مستقيم  -5

- كنند كه مربوط به عاليق خاص آنها در حوزههايي استفاده ميداشتن لغات خاص؛ زنان از واژه-6
اگر ). ساسون(dart، )نمابدن پارچه(shirr، )زرشكي روشن(magenta هاي مختلف است مانند

-ها را در گفتارش مورد استفاده قرار دهد، ديگران آن را شوخي و مزاح تلقي ميواژهمردي اين قبيل 
  .كنند

  .عدم استفاده از زبان خشن يا مردانه -7

  ).52-4: 1975 ليكاف،(استفاده از گفتار غير مستقيم براي درخواست  -8

  هاي نوشتاري زنان و مردان در زبان انگليسي انجام شدههاي ديگري نيز پيرامون تفاوتوهشپژ

ــ  ــت ت اســ ــد هايــ ــكاتس)1977( 5ماننــ ــاردي)1981( 6؛ اســ ــين)1986( 7؛ لئونــ   و  8؛ روبــ
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، ولي در اين مقاله، الگوي ليكاف كه معيارهاي صـوري بيشـتري را   )2003 (2و هيوارد )1992(1گرين

  . دهد، براي تحليل انتخاب شدمد نظر قرار مي

است  3بنديتشخيص جنسيت نويسنده يكي از مسائل طبقه در حوزه پردازش زبان طبيعي نيز

كه  يبا تهيه پيكره آموزشي بزرگ ي كامپيوتري اين حوزه،هادر روش). 2003و ديگران،  4آرگامون(

هاي ويژگي دارند تاميرا وا، كامپيوتر نويسندگان زن و مرد فراهم شده استاسنادي براي در آن 

كه از قرن هجدهم شروع  5مطالعات سبك سنجي. كندپنهان و خاص هر جنس نويسنده را استخراج 

  . استافق جديدي يافته  ،هاي كامپيوتري پردازش زباناكنون با روش شروع شد

آيا تفاوت محسوسي بين گونه است كه مقاله در پي يافتن پاسخي براي اين پرسش اين 

سنجي و هاي سبكاز روش براي اين پژوهش .داستاني وجود دارد نومتنوشتاري زنان و مردان در 

  .سازي شدبرنامه كامپيوتري به زبان پايتون پيادهبدين منظور و  استفادهآماري مختلفي 

   

  يكرهپ -2

متن  باشد، مندادبي، آماري علمي و روش بررسي مناسببراي ساخت پيكره كوچك و متوازني كه 

و تعداد كلمات  آثار، نويسندهنام  1 جدول .انتخاب شد از نويسندگان زن و مرد تلفيهاي مخداستان

تقريبا از يك دوره زماني  نويسنده زن انگليسي زبان 6نويسنده مرد و  6 .دهدهر داستان را نشان مي

آثار  اين پايگاه. بارگذاري شد 6گوتنبرگ يگاهاپمهم هر نويسنده از يكي از آثار  .انتخاب شدند

در اختيار مردم است از تاريخ حقوق مادي و معنوي آنها گذشته كالسيك منثور و منظومي را كه 

د تا فقط متن اصلي هاي غير از متن داستان، به صورت دستي از هر فايل حذف شبخش. گذاردمي

هاي نويسندگان مرد جداگانه در پوشه، به صورت يك فايل متني ساده داستانهر  .داستان باقي بماند

متوازن بين دو جنس اي، تقريبا دو ميليون كلمه ايپيكره به اين صورت، .ذخيره شدو نويسندگان زن 

  . ساخته شد نويسنده
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نويسندگان 

  مرد

تعداد   اثر

  اتكلم

نويسندگان 

  زن

تعداد   اثر

  اتكلم

هاي بلندي  برونتهاميلي   264,957  اوليس  جيمز جويس

   بادگير

115,958  

  124,588  غرور و تعصب  جين آستن  90,409  مجموعه آثار  ادگار پو

  

  166,203  روز و شب  ويرجينيا وولف  20,842  موبي ديك  هرمان ملويل

  

  74,952  فرانكشتاين  مري شلي  78,935  تصوير دوريان گري  اسكار وايلد

  

  420,410  بربادرفته  مارگرت ميچل  184,448  آرزوهاي بزرگ  چارلز ديكنز 

  

  75,265  دشمن مخفي   آگاتا كريستي   70,046  ماجراهاي تام ساير  مارك تواين

  

  977,376    مجموع كلمات  935,327    مجموع كلمات

 پيكره نويسندگان زن و مرد و تعداد كلمه هر سند - 1لجدو

  

  ها روي پيكرهپردازشپيش -1 - 2

شناسي بعدي است و هاي آماري و زبانآماده و مناسب ساختن آن براي پردازش ،متن پردازشپيش

يا تبديل رشته حرفي  1واحدسازياولين گام، . بسته به نوع متن ممكن است شامل چند مرحله باشد

عالئم نگارشي مانند نقطه، عالمت  ديلتب اينبراي  معيار. متن به واحدهاي واژگاني معنادار است

نقطه،  ،مرز براي جمله ،در تبديل متن به جمالتابتدا . فضاي خالي بود و رسش، عالمت تعجبپ

متن به جمالتش هايي مانند با حذف نويسهو  عالمت سوال و عالمت تعجب در نظر گرفته شد

و هر جمله  فضاي خالي استفادهبراي استخراج كلمات هر جمله، از نويسه  ،در مرحله بعد. شكسته شد

شد به حرف كوچك كلمه ابتداي هر جمله را كه با حرف بزرگ شروع مي. شدبه كلماتش تجزيه 

  . شناسايي نشودزني دستوري به عنوان اسم خاص كه در مرحله برچسب شدتبديل 

كلمات پركاربرد هر متن  يا 2»ايست«تهيه فهرستي از كلمات  پردازش پيكره،پيش يمرحله بعد

ند، امعروف »ايست«كه به كلمات  »to be «مات از قبيل حروف اضافه و افعالاين كل. است
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با . شوندهاي آماري از پيكره حذف ميمحتواي معنايي چنداني ندارند و به همين دليل در پردازش

انگليسي، به عنوان فهرست كلمات  »ايست«كلمه  128 جست و جو در اينترنت فهرستي شامل

  .ذخيره شد »ايست«

 
  گذاري دستوري پيكرهبرچسب -2- 2

به . ترين مقوله دستوري به هر كلمه در يك متن است، اختصاص مناسب1زني اجزاي كالمبرچسب

از  هابراي اينكه بررسي. در زبان انگليسي ممكن است فعل يا اسم باشد»run«عنوان مثال، كلمه 

هاي مشخص شده باشد تا قضاوت اجزاي كالم هر كلمه در پيكره بايدحد شمارش صرف فراتر رود، 

دهي پيكره از براي برچسب .شود تري در مورد تفاوت دو گونه ادبي نويسندگان زن و مرد انجامژرف

زن اجزاي كالم مورد استفاده روي متن دقت برچسب. استفاده شد NLTKزن مجموع ابزار  برچسب

ج در يك فايل باينري زني تقريبا يك روز طول كشيد و نتايچسباين بر. است درصد 96انگليسي

 2جدول. هاي ديگر نيز استفاده شودتواند در پژوهشخورده ادبي مياين پيكره برچسب .ذخيره شد

  . دهدزن را نشان ميبعضي از عالئم اختصاري اين برچسب

  

CC  حروف ربط   And, both, but, either, less, neither, nor, or, 
therefore  

CD  اعداد  nine-thirty, ten, 1987 

DT  نماهامعرف  An, another, any, each, many, much, some, 
the, this  

IN  حروف اضافه  Out, inside, on, by, below, for, near, behind  

JJ   صفت  Good, old, first 

NN اسم  Casino, afghan, thermostat, humour, wind  

PRP  ضمير  Hers, him, himself, it, ours, ourselves, they  

RB قيد  Occasionally unabatingly maddeningly 
adventurously professedly stirringly 
prominently technologically magisterially 
predominately swiftly fiscally pitilessly .. 

VBD  فعل گذشته  dipped pleaded swiped regummed soaked 
tidied convened  

 هاي اختصاص داده شده به كلمات پيكرهعالئم اختصاري براي برچسب  -2ل جدو
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  آزمايش -3

هر چه را كه در «كند پيشنهاد ميوي . است )1996( 1رتوشروش اين پيكره، روش بررسي داده 

ترين شمارشگر ترين و سريعرايانه به عنوان دقيقتوان از در نتيجه مي .»است بشماريدمتن شمردني 

اي ها برنامهها و استخراج شاخصبراي شمارشبه همين دليل  .استفاده كردشناسي عرصه سبك در

خورده و خروجي پيكره برچسبها و پيكره خام متن داستان ،ورودي اين برنامه. كامپيوتري نوشته شد

  . هايي براي مقايسه دو گونه متني زنان و مردان استآن آمار، ارقام و شاخص

 ابتدا در سطح عمومي متن و سپس در سطح واژگانپژوهش حاضر  سنجيهاي سبكبررسي

بايد معدل يا متوسط  ،انجام دادمقايسه معناداري براي اينكه بتوان بين اين اعداد و ارقام . انجام شد

ها متن داستاناجزاي كالم  ،پس از اين بررسي عمومي. دآيد و نرمال شو دستآنها به 

هاي شمارش فراواني برچسبتركيبات آنها و  ها وگذاري شد و با بررسي اين برچسببرچسب

  . هاي مربوط به سطح مقوالت دستوري براي هر متن ادامه يافتبررسيدستوري، 

  بررسي عمومي متن  -1- 3

  :شدمتن بررسي  هاي كالن زير براي هردر اين سطح عمومي ويژگي

  ها، پاراگرافمحاسبه متوسط طول كلمات، جمالت) الف

  الگوي استفاده از حروف و عالئم نگارشي ) ب

  متوسط طول كلمه، جمله و پاراگراف - 1-1- 3

 .دهدنشان ميپيكره مرد و زن  گاننويسندبراي را و پاراگراف جمله  ،متوسط طول كلمه 3جدول

نويسند؛ جمالت بلندتري مي تر ود كه زنان كلمات طوالنيدهپيكره آزمايشي نشان ميج بررسي نتاي

براي انسجام  ايشاخص اوليه تواندنويسند كه ميتري ميهاي طوالنياما در مقابل، مردان پاراگراف

 . شودبررسي  بايد بيشتربيشتر متون مردانه باشد كه 

نويسندگان 

  مرد

متوسط 

  طول 

 كلمه 

  متوسط 

تعداد 

كلمات 

 جمله 

متوسط 

تعداد 

جمالت 

 پاراگراف

 متوسط  نويسندگان زن

تعداد 

حروف 

 كلمه

  متوسط 

تعداد 

كلمات 

 جمله

متوسط 

تعداد 

جمالت 

 پاراگراف

  5,54  22,68   4,43 مري شلي  5,37  12,13   4,2 وايلداسكار 

  4,38  14,86   4,3 مارگرت ميچل  3,42  18,83   4,12 چارلز ديكنز

  4,29 18,42   4,45 ويرجينيا وولف  4,64  21,53   4,48 هرمان ملويل

  3,96  20,47   4,43 جين آستين  5,88  23,72   4,51 ادگار پو

  3,69  9,35   4,3 آگاتا كريستي  3,7 14,38   4,23 مارك تواين

                                                           
1
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 4,58   17,03   4,3 برونته  5,2  11,92   4,4 جيمز جويس

متوسط براي 

  كل مردان

4,32 17,085 4,7 

 

متوسط براي 

 كل زنان

4,36 17,135 4,4 

 

  متوسط طول جمله و كلمه براي نويسندگان مرد و زن - 3جدول

  
  مقايسه طول متوسط كلمه در نويسندگان زن و مرد -1نمودار

  
  الگوي استفاده از حروف و عالئم نگارشي - 1-2- 3

در نويسندگان الفباي انگليسي ، الگوي استفاده از حروف شودمينشان داده  2 نمودارهمانگونه كه در 

نمودار عالئم نگارشي ، 3نمودار . پربسامدترين حرف متن است »E« و حرف مرد و زن يكسان است

  .اندبه كار بردهپرسشي جمالت بيشتر اندكي  ،نويسندگان زن. است جمالتو  نوع 

  

 
  الگوي توزيع حروف در پيكره - 2نمودار 

men
women

Word Length Statistics

17161514131211109876543210
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Letter Frequency Statistics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
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  الگوي استفاده از عالئم نگارشي -3نمودار

  
  گاني رمانژبررسي وا -2- 3

پردازي است، سطح هاي كلمهيكي از سطوح بررسي متن ادبي، به ويژه داستان كه عرصه خالقيت

- مي ان هر داستان و الگوهاي واژگاني بررسيواژگ هاييشاخصبا  در اين قسمت،. است 1واژگاني
بررسي ضريب خالقيت ا ريزتر شدن در واژگان هر متن و بسنجي محاسبات سبكاين در  .شود

 دار در الگوي نگارش زنان و مردانمعني تفاوتهر متن،  هاي2چندتايينويسنده، كلمات جالب و 

  : ند ازاهاي بررسي در سطح واژگان عبارتشاخص. جستجو شد

 نسبت نوع به واحد -

  هاچندتايي -

  

  نسبت نوع به واحد -1 - 3-2

براي بررسي آن  ازتوان مي كهاست  هايييكي از شاخص ،يا نوع تقسيم بر واحد 3نوع به واحد نسبت

مجموعه كلمات سازنده متن ، از تقسيم تعداد اعضاي نسبتاين . استفاده كردنويسنده واژگان  زايايي

به فرض در اوليس، جويس با . آيدبه دست ميكل كلمات آن متن تعداد به ) كلمات غيرتكراري(

اي اوليس كلمه 264,957توانسته متن  ،كلمه به عنوان واژگان و تكرار آنها 32000تقريبا استفاده از 

واژگان  تر باشد نويسندهر و به عدد يك نزديكبديهي است هر چه اين نسبت باالت. را بنويسد

در يك يعني نويسنده هر كلمه را فقط يك بار عدد . و كمتر كلمات را تكرار كرده است تري داردغني

  .به كار برده استمتن 

هاي نويسندگان مرد به طرز محسوسي تنوع واژگاني داستان ،شودديده مي 4 همانطور كه در جدول

تري در نگارش متن يعني نويسندگان مرد از واژگان غني. بيشتر از نويسندگان زن است

                                                           
1- lexis 
2
- ngram 

3- type-token ratio 
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در مقايسه با جويس، تواين . ترين واژگان متعلق به جويس استغني. اندكردههايشان استفاده داستان

  .اند تا اينكه كلمه جديدي به كار برده باشندو پو، نويسندگان زن بيشتر كلماتشان را تكرار كرده

  

 تنوع واژگاني نويسندگان مرد  تنوع واژگاني  نويسندگان زن

  0,095 اسكاروايلد  0,098 مري شلي

  0,069 چارلز ديكنز  0,046 رجينيا وولفيو

  0,099 هرمان ملويل  0,07 جين آستن

  0,119 ادگار پو  0,061 آگاتا كريستي

  0,121 مارك تواين  0,103 برونته

 0,124 جيمز جويس 0,09 مري شلي

  0,10450  متوسط زنان   0,078 متوسط مردان 

  نوع به واحدبررسي نسبت  - 4جدول

  

  هاي هر متن چندتاييمحاسبه  - 2-2- 3

حسن به دانشگاه «هاي جمله 1تاييدومثال . تركيبات متوالي از كلمات يك رشته متني است ،چندتايي

هاي 2تاييها و سهاهميت دوتايي. است} )دانشگاه، رفت) (به، دانشگاه) (حسن، به({، مجموعه »رفت

متن را نشان پركاربرد و مهم هر  3هايهمايندي سنجي اين است كهمتن در سبكپربسامد هر 

هاي هر تاييسه و هادوتايي، پربسامدترين شدف ذحاز پيكره  »ايست«از آنكه كلمات  سپ. دهندمي

و  هادوتايينكته جالب در . آمده است 5اي از اين محاسبه در جدول نمونه شدمحاسبه  متن

و تكرار زياد ضمير شخصي  »I don’t know « و » I don’t think«تكرار عبارات ها تاييسه

»I «در متن داستان نويسندگان زن است.  

  

  

 I could, I felt, yet I, I shall, I might, I saw, I found, I مري شلي

thought, old man, time I, 
 ,said I, Miss Havisham, I could, Mr. Jaggers, I saw, said Joe چارلز ديكنز

said Mr., I would, I thought, I knew 

                                                           
1
- bigram 

2
- trigram 

3
- collocations 
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مارگرت 

  ميچل

Miss Scarlett, I don’ t, said Scarlett, Captain Butler, would 
never, thought Scarlett, don’ t know, I could, I know 

’Lord Henry, Dorian Gray, said Lord, lord Henry, I don  اسكار وايلد t,  
don’ t know, Sibyl Vane, dorian Gray, Mr. Gray, said 

Dorian, 
اميلي 

 برونته

I could, Mr. Heathcliff, I shall, Wuthering Heights, I said, 

young lady, I answered, I must, Mrs. Linton, said I, 

هرمان 

  لويل

Sperm Whale, Moby Dick, I say, White Whale, old man, 

said I, Captain Ahab, sperm whale, I thought, I know, 

  هر متن هايچندتايي اي از محاسبهنمونه -5جدول 

  جالب هكلمچند  - 2-3- 3

بخشي از بررسي عمومي هر متن اختصاص به يافتن كلمات عجيب، مهجور و قديمي  از آنجايي كه

ترين عجيب. يافت بلندترين كلماتدر بين  توان كلمات جالب و جديد هر متن رامتن دارد، مي

او در چند كلمه با هنجارگريزي . متن رمان اوليس اثر جويس بود در كلماتي كه با آن رو به رو شديم،

هاي زبان خودكار را به چالش كامل صرفي از قواعد ساخت واژه در زبان انگليسي، محدوديت

. دهدبا نگاه عادي و خودكار روزمره نشان ميرا ان كشد و تفاوت نگاه هنرمندانه و خالقانه به زبمي

برد كه عالوه بر اينكه مواج بودن و در جايي در توصيف موي شخصيت زن كلمه زير را به كار مي

  . ستا دهنده تكرار شانه بر موآورد، نشانپرپشت بودن مو را به خاطر مي

Herwavyavyeavyheavyeavyevyevyhairun comb. 
كند، لقبي كه به يكي از از متن كه از مهمانان خيالي يك مجلس اشرافي صحبت ميجايي  يا در

ها توسط نگارندگان جهت سادگي خواندن و تقطيع اضافه خط تيره: (دهد چنين استمهمانان مي

  )اندشده

National-gymnasium -museum-sanatorium-and-suspensoriums  - ordinary  - 
privatdocent 
general-history-special-professor-doctor 

  كلمات هاي دستوريبررسي برچسب - 3- 3

، مقوالت دستوري هااجزاي كالم پيكره داستان زنيبرچسبو  واژگانيبررسي عمومي و  پس از

شناختي اين آزمايش روي دو بررسي سبك. بررسي شدكلمات و فراواني آنها در متن هر داستان 

و اجزاي  و افعال مانند اسامي1اجزاي كالم مجموعه باز: شدهاي دستوري انجام دسته از برچسب

هاي آنها هاي كلي و زيرشاخهفراواني هر يك از برچسب. مانند حروف اضافه 2كالم مجموعه بسته

                                                           
1- Open set 
2- Closed set 
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دهد كه به ترتيب اسم، فعل و نشان مي 6جدول . آمده است  6مرده شد، كه نتايج آن در جدول ش

  .اندكه روي هم بيش از نيمي از كلمات متن را ساخته اندهاي دستوريين برچسبحرف پربسامدتر

استفاده  حرف تعريف مردان بيشتر از زنان ازدهد كه نشان مي 6همچنين بررسي نتايج جدول

زنان به طور مقابل، در است و مردان نيز نسبت به زنان باالتر متون درصد حروف اضافه در  .كنندمي

  .اندبيشتر از ضماير استفاده كردهمحسوسي 

  

  مقوله دستوري  نويسندگان زن  نويسندگان مرد

  اسم  23,48  25,85

 فعل  19,20 17,35

  حرف اضافه  11,98  12,95

  حرف تعريف  8,86  10,5

  ضمير  9,47  7,87

  قيد  5,94  5,51

 صفت  5,30  5,79

  درصد هر مقوله دستوري نسبت به كل كلمات متن - 6جدول

  

  نويسندگان زن و مرد دركاربرد اسامي  - 3-1- 3

اين دهد اند نشان ميكه سه نويسنده زن و مرد به كار بردهرا ده اسم از پربسامدترين اسامي  7جدول 

يا  هر دو گروه، اسامي خاص شخصيت در. اندبراي مقايسه به دنبال هم فهرست شدهاسامي 

، اسامي همراه با حرف در اين پيكره ادبي. استد متن بوده هاي داستان جزو اسامي پركاربرشخصيت

هاي اسم نشان هاي برچسبدوتاييبررسي . بودندتعريف، در ساختار وصفي و اضافي و به عنوان نهاد 

  .انداسم را با صفت به كار برده ،دهد نويسندگان مرد بيشتر  از زنانمي

 »time«د مانن اسم انتزاعي چند ،هر دو گروه نويسندگان در ،ميان پر بسامدترين اساميدر 

»night « و»day« رسد زنان از اسامي انتزاعي بيشتر استفاده ، هر چند كه به نظر ميمشترك است

  . هر دو گروه استآنها نيز جزو اسامي پركاربرد داستان و القاب  هايشخصيتاسامي . اندكرده

در نويسندگان زن  »father« مخصوصا كلمه ،و اعضاي آنبرد زياد كلمات مربوط به خانواده كار

  . ياد شده است» friend« از دوستي و دوست هاي زنان، بيشترهمچنين در داستان. است

  اند و اعضاي بدن و اجزاي صورت مانندپرداختهنويسندگان مرد انگار بيشتر به زلف و ابرو 

» head, hand, eyes, hair« استفاده زياد  ،نكته ديگر .استاسامي پركاربرد در متون مردانه جزو
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همچنين نويسندگان مرد بيشتر كلمه . به طور كلي است »thing«و  »something«مردان از 

day از كلمه اند و نويسندگان زنرا به كار برده »night« كاربرد بيشتر كلمات . اندستفاده كردها

  . بل توجه استمنفي نيز در نوشتار زنانه قا

  

 ,man, father, life, eyes, time, towards, night, mind, day مري شلي
feelings, heart, death, Elizabeth, friend, place, friends, 
country, words, cottage, misery 

 ,Joe, Mr., time, Miss, man, Pip, way, hand, Herbert چارلز ديكنز
Havisham, Wemmick, head, Estella, Jaggers, day, boy, 
Biddy, night, hands, eyes 

 ,Scarlett, Ashley, eyes, Rhett, Melanie, face, money, time ميچلمارگرت 
house, men, Yankees, man, home, Miss, Tara, way 

 ,Bloom, Mr., man, time, Stephen, bloom, eyes, yes, hand  جيمز جويس
way, street, day, Mr., night, face, head, round 

 ,Mr., Elizabeth, Darcy, Mrs., Bennet, Bingley, Miss, Jane اميلي برونته
time, Elizabeth, sister, nothing, Mr., Wickham, family, 
man, dear, day, Lydia, Collins 

 ,time, balloon, body, Mr., nothing, feet, head, point, day ادگار آلن پو
man, Marie, corpse, means, mind, way, length, manner, 
words, 

  ده اسم پربسامد -7جدول 

  

  نويسندگان زن و مرد افعال در كاربرد -  3-2- 3

و تصريف آنها و  »to be«پيكره اين آزمايش، افعال  پربسامدترين افعال در زبان انگليسي و نيز در

ها، پس از اين افعال، به دليل ساختار روايت داستان و نقل قول. است »have«افعال كمكي مانند 

  .است»  asked, replied, told «و افعالي مانند »said «پربسامدترين فعل

توان به اين نكته اشاره مورد از پربسامدترين افعال براي نويسندگان زن و مرد مي 10با بررسي 

اند و افعال داستان نويسندگان استفاده كرده »feel, think«زنان بيشتر از افعال حسي مانند كرد كه 

همچنين زنان بيشتر افعال منفي . است» come, go, take «مرد بيشتر شامل افعال حركتي مانند

  .اندبه كار برده» don’t« مانند

 ,said, know, think, make, say, see, made, give, saw, replied  جين آستن
thought, felt, go, came, hope, believe, cried, come, done, 
take 

 ,said, know, think, see, seemed, made, come, go, say, came  اسكار وايلد
looked, cried, answered, going, want, felt, told, tell, 
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ويرجينيا 

  وولف

said, seemed, looked, think, made, thought, see, say, don’t, 
felt, asked, know, come, came, go, make, knew, exclaimed, 
replied, found 

 ,said, says, see, know, say, put, get, going, asked, came, go جيمز جويس
made, got, make, went, come, took, told, turned, 

مارگرت 

 ميچل

said, know, thought, knew, came, think, made, going, 
looked, get, go, see, don’t, say, went, come, got, take, saw, 
make, 

 ,said, seemed, say, see, made, cried, go, seen, know, take هرمان ملويل
thought, came, found, come, called, make, think, saw 

  افعال پربسامد -8جدول 

  

  نويسندگان زن و مردهاي نوشته حروف اضافه در كاربرد - 3-3- 3

. دارندمتن بيشترين سهم را از كلمات هر  ، پس از اسامي و افعال،حروف اضافه در هر دو جنس

د آنها را نسبت به كل حروف نتايج كاربرد حروف اضافه توسط نويسندگان مرد و زن و درص 9جدول 

را » for, with «ف اضافه وشود نويسندگان زن حرمشاهده ميهمانگونه كه . دهدنشان مياضافه 

  .اندهايشان به كار بردهدر داستان با تفاوت محسوسي بيشتر از نويسندگان مرد

  

درصد از كل   نويسندگان زن  نويسندگان مرد

  ف اضافهوحر

22,67 21,55  Of  

13,09  12,26  In  

6,77  6,88  With  

5,52  6,12  For  

5,18  6,01  As  

  كل حروف اضافه هنسبت هر حرف اضافه ب - 9جدول

  

  نويسندگان زن و مردمتون داستاني  ضماير در كاربرد - 4- 3-3

نويسندگان  استفاده كردند درحالي كه »her «و ضمير ملكي »she «نويسندگان زن بيشتر از ضمير

- نتيجهبه طور قاطع توان در اين مورد نمي. استفاده كردند »his «و ضمير ملكي »he «مرد بيشتر از

هاي اند و داستانخود مرد بوده ،هاي نويسندگان مردهاي داستانكرد، چون اكثر قهرمان گيري

با اين حال تفاوت در . هاي زن استمملو از شخصيت »ارتفاعات ووذرينگ«نويسندگان زن مانند 
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استفاده » she «توان گفت نويسندگان زن بيشتر از ضميرآنقدر زياد است كه مي »she «مورد 

  . كردند

 

  ضمير  نويسندگان زن  ضمير  نويسندگان مرد

1,25  He 1,01  He 

0,98  She  2,12  She  

1,04  Her  1,65  Her  

1,34  His  0,96  His  

1,11  I  1,5  I  
  در متون داستاني نويسندگان زن و مردكاربرد ضمير  -10جدول 

 

  گيرييجهنت -4

زني اجزاي كالم آن، هاي نويسندگان زن و مرد و برچسبپيكره از متن داستان در اين مقاله با تهيه

  :زير از اين تحقيق به دست آمدنتايج  و بررسي شدهاي زنانه و مردانه تفاوت متن

  .نداهاره و اعداد بيشتر استفاده كردحروف تعريف، ضماير اش مردان از -

هاي زنان، كلمات مربوط به در نوشته. نداهضماير شخصي بيشتر استفاده كرد در مقابل، زنان از -

نيز در آثار  » for, with«حروف اضافه . خانواده، دوست و روابط خانوادگي حضور محسوسي دارند

 .شودآنها بيشتر از مردان ديده مي

ياد موارد زير توانيم از مي ،گونه زنانه و مردانه معرفي كنيم اگر بخواهيم چند كلمه شاخص براي -

 :كنيم

  »for, with, in, not « :نويسندگان زن -

 »the, a, as, that, and ,one «  :نويسندگان مرد -

 .نداهبه روابط توجه كرديشان بشتر به اشيا و زنان بيشتر هامردان در متن -

  .نداهزنان بيشتر افعال حسي و مردان بيشتر افعال حركتي به كار برد -
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