نسبت جنسی در هنگام تولد در اوسنههای عامیانهی استان هرمزگان
مصطفی سعادت

*
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تاریخ دریافت97/02/20:

تاریخ پذیرش98/06/20:

چکیده
در جمعیتهـای انسـانی« ،نسـبت جنسـی» در هنـگام تولـد (نسـبت «پسـر» بـه «دختر»
ضـرب در صـد) در حـدود  104-106میباشـد که توسـط عوامل متعددی تغییر میکنـد .گزارش
شـده اسـت کـه ترجیـح جنسـیتی ،عامـل عمـدهی تغییر نسـبت جنسـی در برخی از کشـورها
میباشـد .در فرهنـگ عامیانـهی اسـتان هرمزگان ،شـواهد متعددی از نگرش منفی قوی نسـبت
بـه زنـان دیـده میشـود .هـدف عمـدهی پژوهـش حاضـر ،بررسـی ارتباط ایـن نگـرش منفی با
گـزارش جنسـیت فرزنـدان در اوسـنههای عامیانـهی اسـتان هرمـزگان اسـت .در ایـن پژوهش،
نسـبت جنسـی در داسـتانهای عامیانه با نسـبت جنسـی واقعی در اسـتان مقایسه شـده است.
ت جنسـی گـزارش شـده در افسـانههای عامیانـه
مقایسـهی آمـاری نشـان داد کـه بیـن نسـب 
( )108/7بـا نسـبت جنسـی در متولدین اسـتان ( ،)105/0تفـــاوت آماری معنـیداری وجود ندارد
( .)Z=0/206, P=0/837نسـبت جنسـی در فرزندان شـاهان و شـاهزادگان 103/1 ،و در بین سـایر
اقشـار جامعه 113/5 ،محاسـبه شـد .مقایسـهی آمـاری اطالعات نشـان داد که ایـن دو با یکدیگر
تفـاوت معنـیداری نـدارد ( .)Z=0/285, P=0/775بنابرایـن ،در افسـانهها بیـن ترجیح جنسـیتی
موجـود در جامعه و نسـبت جنسـی گـزارش شـده ،نشـانی از ارتباط وجـود ندارد.
کلیدواژهها :نگرش ،ترجیح جنسیتی ،نسبت جنسی.

* استاد ژنتیک بخش زیستشناسی ،دانشکدهی علوم دانشگاه شیراز.

Saadat@shirazu.ac.ir

& Trivers and Willard, 1973: 90-92 & James, 1987: 721-725 & Ansari-Lari and Saadat,
.)2002: 622-623 & James and Grech, 2017: 50-56

نشـان داده شـده کـه در جمعیتهـای انسـانی تنشهایـی کـه به والدیـن در حـول و حوش
لقـاح وارد میشـود ،همراه با تغییر در نسـبت جنسـی فرزنـدان اسـت (James, 1987: 721-725
 .)& James and Grech, 2017: 50-56عوامـل شـیمیایی ،فیزیکـی و زیستشـناختی میتوانند
نسـبت جنسـی فرزندان را تغییر دهند .برخی از این عوامل ،افزایش و برخی دیگر کاهش نسـبت
جنسـی در فرزندان را به دنبــال دارد؛ مث ً
ال در کارگران شـاغل در ایسـتگاههای تحویل سـوخت
کـه در تمــاس شـغلی بـا بنزین هسـتند ،نسـبت جنسـی در فرزنـدان کاهش نشـان دادهاسـت
( )Ansari-Lari et al, 2004: 393-394و در سـاکنان شـهر مسـجد سـلیمان (اسـتان خوزستان)
کـه در مناطـق آلوده به گازهای طبیعی ترش زندگی میکنند ،نسـبت جنسـی فرزنـدان افزایش
یافتهاسـت ( .)Saadat et al, 2002: 853بسـیاری از محققـان بـر ایـن باورنـد تنشهایـی کـه بـه
یـک یـا هـر دو والد وارد میشـود ،همراه با تغییر نسـبت جنسـی فرزندان اسـت؛ نظیر تنشهای
روحـی ناشـی از جنـگ (Saadat, 2011: 97-100 & Ansari-Lari and Saadat, 2002: 622-
) 623 & Saadat and Ansari-Lari, 2004: 465 ،زلزلـ ه (& Fukuda et al, 1998: 2321-2322
 )Saadat, 2008: 835-937یـا سـایر عواملـی کـه باعث ایجاد رعب و وحشـت در جامعه میشـود
(.)Lyster, 1974: 626-631 & Obel et al, 2007: 3009-3012
افسـانههای عامیانـه کـه جزئـی از فرهنگ عامه اسـت ،بسـیاری از واقعیتهای جامعـه را که
مـردم بـا آن بـه طـور روزمـره برخـورد داشـتهاند ،منعکـس میسـازد .ایـن افسـانهها همچنیـن
دربردارنـدهی بسـیاری از خواسـتهها و نیازهـای برآورده نشـدهی تودهی مردم اسـت (تمیـمداری،
 .)56 :1390هدف پژوهش حاضر ،بررسـی نسـبت جنسـی در هنگام تولد فرزندان روایت شـده در
داسـتانهای عامیانـهی اسـتان هرمـزگان اسـت .عالوه بـر آن ،به بررسـی تأثیـر احتمالی ترجیح
جنسـیتی در نسـبت پسـرزایی به دخترزایی پرداخته خواهد شـد.
2ـ ترجیح جنسیتی
ترجیـح جنسـیتی بـه مفهـوم تمایـل خانوادههاسـت بـه اینکـه فرزندانـی با جنسـیت ارجح
داشـته باشـند .پژوهشهـای متعـدد نشـان داده کـه در بسـیاری از جمعیتهای شـرقی و غربی
همچنیـن در ایـران ،ترجیح جنسـیتی وجود داشتهاسـت ،یـا اینکـه وجـود دارد (Warade et al,

& 2014: 23-26 & Işeri et al, 2012: 165-172 & Mills and Begall et al, 2010: 77-95
& Leone et al, 2003: 69-75 & Li, 1997: 15-16 & El-Gilany and Shady, 2007: 119-128
.);Sandström and Vikström, 2015: 57-71
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1ـ مقدمه
نسـبت جنسـی در هنگام تولد ،به صورت نسـبت پسـر به دختر ضرب در صد بیان میشـود.
در جمعیتهـای انسـانی ،ایـن نسـبت در حـدود  104-106اسـت؛ بدیـن معنـی کـه در برابر صد
نـوزاد دختـر در حـدود  104تـا  106نـوزاد پسـر بـه دنیـا میآیـد (James and Grech, 2017:
 .)50-56مطالعـات متعـدد و بسـیار گسـتردهای پیرامـون ایـن نسـبت در جمعیتهـای انسـانی
(همچنیـن دیگر پسـتانداران) و عوامل تأثیرگذار بـر آن صورت گرفتهاسـت (Saadat, 2006: 183
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باورهــای «توراتــی» نظیــر ایــن بــاور کــه زن از یکــی از دندههــای مــرد آفریــده شدهاســت
(ســفر پیدایــش )21-23 :2 ،و اینکــه ایــن زن بــوده (حــوا) کــه مــرد (آدم) را تشــویق بــه خــوردن
از درخــت ممنوعــه کــرد (همــان ،)1-7 :3 ،در برتــر انگاشــتن مــرد و حقیــر پنداشــتن زن تأثیــر
فــراوان داشتهاســت .در نمادهــا نیــز بــه طــور کلــی ،پــدر نمــاد تبــار و تخمــه ،مالکیــت ،اســتیال
و شــأن داشــتن (شــوالیه و گربــران )180 :1388 ،و زن نمــاد نیروهــای غریــزی در مقابــل نظــام
معقــول نرینــه معرفــی شدهاســت (کوپــر  .)191 :1392در اســطوره و افســانه ،تصویــر پــدر نمــاد
برتــری جســمی ،فکــری و روحــی اســت (همــان.)70 :
ترجیح جنسـیتی باعث شدهاسـت که در برخی از کشـورها نسبت جنسـی در مقایسه با سایر
ً
مثلا در چین ،چون پسـر به دختـر ترجیـح داده میشـود و چون
کشـورها تغییـر نشـان دهـد؛
محدودیـت در بعـد خانوار وجود دارد ،نسـبت جنسـی به شـدت افزایش نشـان میدهـد (Wang

 ،)et al, 2001: 107-110ایـن تغییـر بـه دلیـل سـقط جنینهـای دختـر رخ داده اسـت .از دیربـاز تاکنـون از
جملـه فعالیتهایـی کـه صـورت میگرفته ،یافتن راهی اسـت تا بتوان جنسـیت فرزنـد را تعیین کرد (سرشـتی و
همـکاران57-67 :1393 ،؛ .)Ahmadi et al, 2015: 36-42

ی ایران
3ـ ترجیح جنسیتی در فرهنگ عام ه 
بــه طــور ســنتی ،قــدرت در خانوادههــای ایرانــی بیــن همســران یکســان توزیــع نشدهاســت

(ســاروخانی29-50 :1384 ،؛ محمــدی111-137 :1393 ،؛ ســاالری و همــکاران95-114 :1392 ،؛ مرتضــوی
و پاکــزاد .)117-146 :1396 ،ذکــر ایــن امــر الزم اســت کــه ایــن توزیــع الزام ـاً بــه معنــای بــروز
تعارضــات درون خانوادههــا نیســت (مرتضــوی و پاکــزاد .)117-146 :1396 ،فرهنــگ عامــه ،تأثیــر بــه

ســزایی در ترجیــح جنســیتی دارد .گــزارش شدهاســت کــه بیــن ترجیــح جنســیتی و گرایــش
بــه فرزنـدآوری ،رابطـهای معنـیدار وجــود دارد (ارجمنــد ســیاهپوش و برومنــد.)9-24 :1395 ،
در فرهنــگ عامـهی همــه جــای کشــورمان ،نگرشــی منفــی نســبت بــه زن و دختــر وجــود
دارد .رد پــای آشــکار ایــن نگــرش را در بســیاری از اوســنههای عامیانــه کــه در آنهــا مکــر و
حیلــهی زنــان نکوهــش شدهاســت میتــوان یافــت (انجویشــیرازی11-18 :1393 ،؛ بالــود:1384 ،
 114-116و  .)140-142بــدون تردیــد یکــی از کارکردهــای افســانههای عامیانــه ،بُعــد آموزشــی
آنهاســت (تمی ـمداری57 :1390 ،؛ ذوالفقــاری .)74 :1394 ،در داســتانها بــه جــای اینکــه مــکاری و
حیلهگــری نکوهــش شــود ،داســتان بــه گون ـهای روایــت میشــود تــا بــه شــنونده القــا شــود
کــه تمامــی زنــان ،مــکار و حیلهگــر هســتند .بنابرایــن ،آمــوزش داده میشــود کــه جنــس زن،
مــکار و حیلهگــر اســت و بــه همیــن دلیــل بایــد مــورد نکوهــش قــرارگیــرد.
ضربالمثلهــا و باورهــای عامیانــه ،گنجین ـهی دیگــری اســت کــه میتــوان از طریــق آن
بــه نگــرش تــودهی مــردم نســبت بــه زن و دختــر پــی بــرد (موحــد و همــکاران101-120 :1391 ،؛
شــعبانی و صراحــی57-78 :1395 ،؛ جبــاره ناصــرو و کوهنــورد .)131-152 :1396 ،ضربالمثلهــای زیــر
از جملــه مــواردی اســت کــه بــا دقــت در آنهــا میتــوان متوجــه شــد کــه نگــرش کلــی جامعــه
نســبت بــه زن و دختــر چگونــه بودهاســت« :پســر اصــل دولــت و نیکبختــی اســت و دختــر
دلخوشــی» (ذوالفقــاری« ،)633 :1389 ،پســر ،پادشــاه اســت دختــر ،کاسـهگر» (همــان« ،)633 :زن
اگــر حــوری بهشــتی باشــد ،چارقــدش از شــیطان اســت» (ذوالفقــاری« ،)۱۱۳۳ :۱۳۸۹ ،زن را خــدا

(«ملــک جمشــید و خســرو دیــوزاد» از الرک تهــران ،الولســاتن74-83 :1386 ،؛ «قصــر قدیمــی» از بندرخمیــر،
قتالــی.)301-306 :1389 ،

در فرهنــگ عامیان ـهی اســتان هرمــزگان ،شــواهد متعــددی از نگــرش منفــی نســبت بــه
زنــان دیــده میشــود؛ از جملــه «خــواب زن برعکــس اســت» (عباســی151 :1394 ،؛ رســتمنژاد
دشــتی« ،)80 :1386 ،چــه زن بــه زن برســد ،چــه خــر بــه خــاک نــرم» (قتالــی « ،)281 :1386عقلت
را بــه دســت زن مســپار» (همــان« ،)494 :مــال زن ،مــارش بزنــد» (همــان« ،)614 :از ســه چیــز
بتــرس ،دیــوار کــج ،زن بــدکاره ،ســگ هــار» (بالــود« ،)149 :1384 ،از دو چیــز پرهیــز بکــن ،یکــی
زن نااهــل و دیگــری دیــوار خــراب» (عباســی« ،)57 :1394 ،دزد خانــه یــا دختــر اســت یــا مــادر»
(بالــود149 :1384 ،؛ رســتمنژاد دشــتی81 :1386 ،؛ عباســی« ،)178 :1394 ،بــه اســب و زن اعتبــاری
نیســت» (ســعیدی« ،)129 :1393 ،آخریــن حیلـهی زن گریــه اســت» (همــان« ،)129 :زن از پهلــوی
چــپ آدم آفریــده شدهاســت» (همــان« ،)129 :کســی چشــمش را نــدارد ،دختــر هــم زاییــد»
(افشــار سیســتانی« ،)276 :1370 ،اصــل اصــل پــدر اســت ،مــادر رهگــذر اســت» (عباســی،)27 :1394 ،
«راز خــودت را بــه زن نگــو» (همــان« ،)187 :زن دمپایــی اســت ،یکــی جــور نشــد ،یکــی دیگــر»
(همــان .)195 :در گذشــتهی نــه چنــدان دور ،دختــر را فرزنــد بــه حســاب نمیآوردنــد (رســتمنژاد
دشــتی .)93 :1386 ،در هرمــزگان گذشــتن از میــان دو زن را بــد میدانســتند (ســعیدی:1393 ،
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زده ،ذلیــل اســت» (ذوالفقــاری« ،)1139 :۱۳۸۹ ،زن اگــر بــا ســگ در جــوال کنــی ،ســتم بــه ســگ
میکنــد» (همــان« ،)1139 :زن زن اســت ،آنکــه بــه زن گــوش میدهــد ،از زن کمتــر اســت»
(همــان.)1140 :
بــه اینهــا بایــد اضافــه کــرد کــه گذشــتن از میــان دو زن یــا دو دختــر ،بدشــگون و عبــور
از میــان دو مــرد ،خــوب دانســته شدهاســت (همــان .)679 :حتــی عبــور زن از وســط گلــهی
حیوانــات را آنقــدر نامبــارک میدانســتند کــه معتقــد بودنــد بــه از بیــن رفتــن گلــه منجــر
میشــود (همــان .)679 :پــس از تحویــل ســال ،اگــر اولیــن شــخصی کــه وارد خانــه میشــود زن
باشــد ،بدیمــن دانســته شدهاســت (همــان .)678 :بــه خــواب دیــدن پســر و دختــر ،بــه ترتیــب
بــه شــادی و غــم تعبیــر شدهاســت (تفلیســی.)109 :1388 ،
در نکوهــش دخترزایــی نیــز داریــم« :دختــر اوالد نمیشــود ،بــز ثــروت» (ذوالفقــاری:1389 ،
« ،)948زنــی کــه دختــر میزایــد ،هرگــز نزایــد» (همــان« ،)1144 :زن جــوان خوبــی اســت ،امــا
حیــف کــه دختــر زاســت» (همــان« ،)1136 :پســردار شــدی بپــوش ،دختــردار شــدی لخت شــو»
(همــان« ،)634 :دختــر کــه پنــج باشــه ،خانــه بایــد پــر گنــج باشــد» (همــان« ،)952 :اگــر آدم
صاحــب پســر نشــود ،اجاقــش کــور میمانــد» (همــان 76 :و « ،)174هرکــس بچــه اولــش دختــر
باشــد ،میگوینــد ریــش پــدرش را ســوزانده اســت» (همــان« ،)563 :ده تــا دختــر دارد ،بــه او
صدقــه میرســد( ».شــعبانی و صراحــی.)67 :1395 ،
در فرهنــگ مــردم لرســتان ،تولــد دختــر را بدیمــن و قدمــش را نامبــارک میدانســتند.
هنگامیکــه دختــری بــه دنیــا میآمــد ،بــزرگ خانــواده آب در تــژگاه (آتشــدان) میریخــت و
آتــش اجــاق خانــواده را خامــوش میکــرد (ذوالفقــاری .)678 :1395 ،در برخــی از اوســنههای
عامیانــه روایــت شدهاســت کــه نــوزاد پســر را نگــه میداشــتند و نــوزاد دختــر را میکشــتند

41

 )132و اگــر میخواســتند اســم زنــی بگوینــد ،ابتــدا «بــا نســبت شــما» میگفتنــد (ســعیدی،
.)93 :1393
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4ـ روششناسی
پژوهــش حاضــر ،پژوهشــی توصیفــی تحلیلــی اســت کــه در آن بــه فراوانــی تولــد فرزنــدان
دختــر و پســر در داســتانهای عامیان ـهی اســتان هرمــزگان میپــردازد .نســبت جنســی بــه
صــورت تقســیم تعــداد پســران بــر دختــران ضــرب در صــد محاســبهشــد .در ایــن مطالعــه
از  2 ،4 ،43و  1افســانهی عامیانــهی گــردآوری شــده بــه ترتیــب از بندرخمیــر (قتالــی:1389 ،
بســیاری از صفحــات) ،بســتک (بالــود 109-113 :1384 ،و  ،)123-134بندرعبــاس (انجویشــیرازی:1393 ،
132-139؛ تاکههــارا و وکیلیــان )116-118 :1381 ،و بندرلنگــه (انجویشــیرازی1394- ،الــف)269-274 :
اســتفاده شــد .منابــع اصلــی در پژوهــش حاضــر ،قصههــای عامیان ـهی بســتک و بندرخمیــر
اســت کــه بــه ترتیــب توســط آقایــان محمــد بالــود و ســیدعبدالجلیل قتالی کــه از پژوهشــگران
بومــی اســتان هرمــزگان میباشــند جم ـعآوری و تدویــن شدهاســت .پــس از مطالع ـهی هــر
داســتان ،تعــداد و جنســیت فرزنــدان ،شــغل پــدر و محــل جمـعآوری داســتان یادداشــت شــد.
چــون تعــداد فرزنــدان متولــد شــده در بســتک ( ،)12بندرعبــاس ( )7و بندرلنگــه ( )2انــدک بود،
اطالعــات جمـعآوری شــده از ایــن مناطــق بــا هــم جمــع شــد .در پژوهــش حاضر مقایسـههای
زیــر انجــام شــد:
الف .مقایسهی نسبت جنسی در افسانههای بندرخمیر با افسانههای سایر نقاط استان هرمزگان.
ب .مقایسـهی نسـبت جنسـی گزارش شـده در افسـانههای عامیانه با نسـبت جنسـی واقعی
در اسـتان هرمزگان.
ج .مقایسـهی نسـبت جنسـی در فرزنـدان شـاهان و شـاهزادگان بـا فرزنـدان سـایر اقشـار
جامعـهی افسـانهای.
بــه منظــور دســتیابی بــه نســبت جنســی در اســتان هرمــزگان ،از نســبت پســران بــه دختران
متولــد شــده در ســالهای  1391-1395اســتفاده شــد .ایــن اطالعــات از درگاه اینترنتــی اداره کل
ثبــت احــوال اســتان هرمــزگان بــه دســت آمــد ( .)www.sabteahval.irبــرای مقایسـهی آمــاری
نســبتهای محاســبه شــده ،بــه منظــور مقایســهی دو نســبت ،از آزمــون آمــاری  Zو ســطح
معنـیداری  0/05اســتفاده شــد.
5ـ نسبت جنسی هنگام تولد در اوسنههای جمعآوری شده
اطالعات مربوط به تعداد و جنسـیت فرزندان در اوسـنههای بندرخمیر ،سـایر مناطق اسـتان
هرمزگان و متولدین سـالهای  ،1391-1395در جدول شـماره یک یادداشـت شدهاسـت .نسـبت
جنسـی در افسـانههای بندرخمیر و سـایر مناطق اسـتان به ترتیب برابر با  119/6و  61/5میباشـد.
بـا وجـود اینکـه درصدهای مشـاهده شـده بـه ظاهر بـا یکدیگر متفاوت هسـتند ،این تفـاوت از نظر آماری
معنـیدار نیسـت ( .)Z=1/389, P=0/167توضیـح ایـن امـر الزم اسـت که تعداد انـدک تولدهای
گـزارش شـده در افسـانههای عامیانـهی گردآوری شـده ،باعث شدهاسـت تـا نتوان تفـاوت مورد
اشـاره را از نظـر آمـاری معنـیدار اعلام کـرد .به هـر حال ،با توجه به اینکه بین نسـبت جنسـی

جدول  :1نسبت جنسی در واقعیت (سالهای  )1391-1395و در افسانههای جمعآوری شده از استان هرمزگان
مکان

استان هرمزگان

*

بندرخمیر
سایر نقاط استان
جمع افسانهها

تعداد پسر

تعداد دختر

کل

نسبت جنسی

102360

97485

199845

105/0

67

56

123

119/6

8

13

21

61/5

75

69

144

108/7

* اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان

6ـ نسبت جنسی هنگام تولد در میان فرزندان شاهان و شاهزادگان با سایر اقشار افسانهای
در بســیاری از داســتانهای عامیانــه ،شــاهی از پــدر بــه پســر میرســد («ملــک محمــد

و شــهربانو» از بندرخمیــر ،قتالــی 371-380 :1389؛ «شــاه مــار» از بندرخمیــر ،همــان243-250 :؛ «عقــل
آدم ـیزاد» از بندرخمیــر ،همــان281-287 :؛ «شــیرویه و ســیمین عــذار» از الرک تهــران ،الولســاتن:1386 ،
263-338؛ «خیانــت قاضــی و وزیــر» از کاشــان ،همــان53-67 :؛ «دالرام و شــاهزاده» از اراک ،انجویشــیرازی،
 1394-ب153-158 :؛ «ملــک خورشــید» از مالیــر ،همــان .)299-307 :در شــماری از افســانهها نیــز

شــاه دارای فرزنــد ذکــور نیســت ،بــه همیــن دلیــل بســیار نگــران و مضطــرب اســت و در
آرزوی پســری اســت کــه پــس از وی بــر تخــت شــاهی بنشــیند («جانتیــغ و چلگیــس» از

فشــم تهــران ،الولســاتن21-52 ،؛ «پرنــده آبــی» از اصفهــان ،تاکههــارا و وکیلیــان306-310 :1381 ،؛ «قصــر
مکلــل الجواهــر» از بندرخمیــر ،قتالــی307-315 :1389 ،؛ «بدرالبــدور و قمرالزمــان» از بندرخمیــر ،همــان33- :
36؛ «شــاه مــار» از بندرخمیــر ،همــان243-250 :؛ «نیمــه کــون اســب ســوار» از یــزد ،انجویشــیرازی :1393
317-323؛ «شــهرزاد» از ماهنشــان ،همــان149-175 :؛ «حیلــه درویــش» از دامغــان ،همــان293-298 :؛ «لــت
خروســی» از شــیراز ،همــان299-303 :؛ «نیمــه کــون» از ناییــن ،همــان.)323-335 :

بــا عنایــت بــه اینکــه در اینگونــه داســتانها ،شــاه دارای فرزنــد پســری میشــود و از
ســوی دیگــر بــا توجــه بــه جــو مردســاالری موجــود در جامعــه ،ایــن فرضیــه مطــرح شــد کــه
احتمــاالً در افســانههای عامیانــه ســوگرایی در گــزارش جنســیت نــوزادان رخ داده باشــد .در این
صــورت ،بایــد نســبت جنســی در فرزنــدان شــاهان و شــاهزادگان بیــش از آن نســبت در میــان
ســایر اقشــار جامعــه باشــد.
در جـدول شـمارهی دو ،تعـداد فرزندان پسـر و دختر در میان شـاهان و شـاهزادگان و سـایر
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در بندرخمیر و سـایر مناطق اسـتان هرمزگان تفاوتی مشـاهده نشـد ،اطالعات به دسـت آمده از
افسـانهها با هم جمع شـد.
از مجمـوع  144تولـد گـزارش شـده در افسـانهها ،نسـبت جنسـی فرزندان برابر بـا 108/7
محاسـبه شـد .در بیـن متولدیـن سـالهای  1391-1395اسـتان ،نسـبت جنسـی  105/0بـه
دسـت آمـد .مقایسـهی آمـاری نشـان داد که بین نسـبت جنسـی گزارش شـده در افسـانهها
بـا نسـبت جنسـی واقعـی متولدین اسـتان هرمـزگان ،تفاوت آمـاری معنیداری وجـود ندارد
( .)Z=0/206, P=0/837بنابرایـن ،نسـبتهای بـه دسـت آمـده بـا یکدیگـر همخوانـی بسـیار
باالیـی دارند.
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اقشـار جامعـهی افسـانهای در اوسـنههای مـورد بررسـی نوشـته شدهاسـت .نسـبت جنسـی در
فرزندان شـاهان و شـاهزادگان 103/1 ،و در بین سـایر اقشـار جامعه 113/5 ،محاسبه شد .مقایسهی
آمـاری اطالعـات نشـان داد کـه بـا وجـود تفـاوت ظاهـری ،ایـن دو نسـبت بـا یکدیگـر تفـاوت
معنیداری ندارد ( .)Z=0/285, P=0/775بنابراین ،در افسـانهها از تأثیر ترجیح جنسـیتی موجود
در جامعـه بر نسـبت جنسـی گزارش شـده در افسـانهها نشـانی وجـود ندارد.
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جدول  :2نسبت جنسی در فرزندان شاهان و شاهزادگان و سایر اقشار جامعه در افسانههای استان هرمزگان

موقعیت اجتماعی پدر

تعداد پسر

تعداد دختر

کل

نسبت جنسی

شاهان و شاهزادگان

102360

97485

199845

103/1

67

56

123

113/5

سایر اقشار

نتیجهگیری
ی وجـود دارد ،این فرضیه
چـون در فرهنـگ جامعه نسـبت به جنـس مؤنث یک نگرش منفـ 
مطـرح شـد کـه این نگـرش منفی باعث شدهاسـت کـه در روایت افسـانههای عامیانه ،سـوگرایی
در گـزارش تولـد پسـر نسـبت بـه دختـر رخ داده باشـد .یافتههای پژوهـش حاضر نشـان داد که
نسـبت جنسـی گزارش شـده در اوسـنههای عامیانه با نسبت جنسـی واقعی در استان ،همخوانی
بسـیار باالیـی دارد؛ بنابرایـن ،بایـد پذیرفت که با وجود داشـتن نگرش منفی نسـبت بـه دختر و
دخترزایـی ،جنسـیت فرزنـدان در اوسـنههای عامیانه با سـوگرایی روایت نشدهاسـت .باید اضافه
کرد که براسـاس اطالعات اسـتخراج شـده از افسـانههای عامیانهی اسـتان هرمزگان ،جنسـیت
فرزنـدان آن چنـان دقیـق گـزارش شدهاسـت که به طور شـگفتآوری بـا واقعیت مطابقـت دارد.
پیـش از این نشـان داده شـد که گـزارش فراوانی ازدواجهای خویشـاوندی در افسـانههای عامیانه
بـا فراوانـی اینگونـه ازدواجهـا در اسـتان هرمـزگان (سـعادت )23-32 :1396 ،و شـمار دیگـری از
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Mostafa Saadat 1
Abstract
In human populations, sex ratio at birth (ratio of males to females x 100)
is about 104-106, which affect by several factors. It has been reported that
"sex preference" is the main factor for changing in sex ratio in some countries. There are some evidences in folklore of Hormozgan province (Iran)
that revealed a strong negative attitude against females. The main aim of
the present study was to investigate the relationship between the negative
attitude about females and reporting sex ratio at birth in folktales of Hormozgan province. In the study the sex ratio at birth of offspring in folktales
of Hormozgan province was compared with the actual sex ratio. The sex
ratios in folktales and live births were estimated 108.7 and 105.0, respectively. There was no statistical significant difference between these two rations
(Z=0/206, P=0/837). The sex ratio among the offspring of Kings and general
population in folktales were estimated 103.1 and 113.5, respectively, which
showed no significant difference (Z=0/285, P=0/775). Therefore, there is no
evidence for association between sex preference and reported gender of offspring at birth in folktales.
Keywords: Attitude, Sex preference, Sex ratio.
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