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نسبت جنسی در هنگام تولد در اوسنه های عامیانه ی استان هرمزگان

مصطفی سعادت*

چکیده
در جمعیت هـای انسـانی، »نسـبت جنسـی« در هنـگام تولـد )نسـبت »پسـر« بـه »دختر« 
ضـرب در صـد( در حـدود 106-104 می باشـد كه توسـط عوامل متعددی تغییر می كنـد. گزارش 
شـده اسـت كـه ترجیـح جنسـیتی، عامـل عمـده ی تغییر نسـبت جنسـی در برخی از كشـورها 
می باشـد. در فرهنـگ عامیانـه ی اسـتان هرمزگان، شـواهد متعددی از نگرش منفی قوی نسـبت 
بـه زنـان دیـده می شـود. هـدف عمـده ی پژوهـش حاضـر، بررسـی ارتباط ایـن نگـرش منفی با 
گـزارش جنسـیت فرزنـدان در اوسـنه های عامیانـه  ی اسـتان هرمـزگان اسـت. در ایـن پژوهش، 
نسـبت جنسـی در داسـتان های عامیانه با نسـبت جنسـی واقعی در اسـتان مقایسه شـده است. 
مقایسـه ی آمـاری نشـان داد كـه بیـن نسـبت  جنسـی گـزارش شـده در افسـانه های عامیانـه 
)108/7( بـا نسـبت جنسـی در متولدین اسـتان )105/0(، تفـــاوت آماری معنـی داری وجود ندارد 
)Z=0/206, P=0/837(. نسـبت جنسـی در فرزندان شـاهان و شـاهزادگان، 103/1 و در بین سـایر 
اقشـار جامعه، 113/5 محاسـبه شـد. مقایسـه ی آمـاری اطالعات نشـان داد كه ایـن دو با یکدیگر 
تفـاوت معنـی داری نـدارد )Z=0/285, P=0/775(. بنابرایـن، در افسـانه ها بیـن ترجیح جنسـیتی 

موجـود در جامعه و نسـبت جنسـی گـزارش شـده، نشـانی از ارتباط وجـود ندارد.
کلیدواژه     ها: نگرش، ترجیح جنسیتی، نسبت جنسی.
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1ـ مقدمه
نسـبت جنسـی در هنگام تولد، به صورت نسـبت پسـر به دختر ضرب در صد بیان می شـود. 
در جمعیت هـای انسـانی، ایـن نسـبت در حـدود 106-104 اسـت؛ بدیـن معنـی كـه در برابر صد 
 James and Grech, 2017:( نـوزاد دختـر در حـدود 104 تـا 106 نـوزاد پسـر بـه دنیـا می آیـد
56-50(. مطالعـات متعـدد و بسـیار گسـترده ای پیرامـون ایـن نسـبت در جمعیت هـای انسـانی 
 Saadat, 2006: 183( و عوامل تأثیرگذار بـر آن صورت گرفته اسـت )همچنیـن دیگر پسـتانداران(
 & 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 كـه در جمعیت هـای انسـانی تنش هایـی كـه به والدیـن در حـول و حوش 
 James, 1987: 721-725( لقـاح وارد می شـود، همراه با تغییر در نسـبت جنسـی فرزنـدان اسـت
James and Grech, 2017: 50-56 &(. عوامـل شـیمیایی، فیزیکـی و زیست شـناختی می توانند 
نسـبت جنسـی فرزندان را تغییر دهند. برخی از این عوامل، افزایش و برخی دیگر كاهش نسـبت 
جنسـی در فرزندان را به دنبــال دارد؛ مثاًل در كارگران شـاغل در ایسـتگاه های تحویل سـوخت 
كـه در تمــاس شـغلی بـا بنزین هسـتند، نسـبت جنسـی در فرزنـدان كاهش نشـان داده اسـت 
)Ansari-Lari et al, 2004: 393-394( و در سـاكنان شـهر مسـجد سـلیمان )اسـتان خوزستان( 
كـه در مناطـق آلوده به گازهای طبیعی ترش زندگی می كنند، نسـبت جنسـی فرزنـدان افزایش 
یافته اسـت )Saadat et al, 2002: 853(. بسـیاری از محققـان بـر ایـن باورنـد تنش هایـی كـه بـه 
یـک یـا هـر دو والد وارد می شـود، همراه با تغییر نسـبت جنسـی فرزندان اسـت؛ نظیر تنش های 
Saadat, 2011: 97-100 & Ansari-Lari and Saadat, 2002: 622-( روحـی ناشـی از جنـگ
 Fukuda et al, 1998: 2321-2322 &(  زلزلـه  ،) 623 & Saadat and Ansari-Lari, 2004: 465
Saadat, 2008: 835-937( یـا سـایر عواملـی كـه باعث ایجاد رعب و وحشـت در جامعه می شـود 

 .)Lyster, 1974: 626-631 & Obel et al, 2007: 3009-3012(
افسـانه های عامیانـه كـه جزئـی از فرهنگ عامه اسـت، بسـیاری از واقعیت های جامعـه را كه 
مـردم بـا آن بـه طـور روزمـره برخـورد داشـته اند، منعکـس می سـازد. ایـن افسـانه ها همچنیـن 
دربردارنـده ی بسـیاری از خواسـته ها و نیازهـای برآورده نشـده ی توده ی مردم اسـت )تمیـم داری، 
1390: 56(. هدف پژوهش حاضر، بررسـی نسـبت جنسـی در هنگام تولد فرزندان روایت شـده در 
داسـتان های عامیانـه  ی 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 خانواده هاسـت بـه اینکـه فرزندانـی با جنسـیت ارجح 
داشـته باشـند. پژوهش هـای متعـدد نشـان داده  كـه در بسـیاری از جمعیت های شـرقی و غربی 
 Warade et al,( همچنیـن در ایـران، ترجیح جنسـیتی وجود داشته اسـت، یـا اینکـه وجـود دارد
 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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باورهــای »توراتــی« نظیــر ایــن بــاور كــه زن از یکــی از دنده هــای مــرد آفریــده شده اســت 
)ســفر پیدایــش، 2: 23-21( و اینکــه ایــن زن بــوده )حــوا( كــه مــرد )آدم( را تشــویق بــه خــوردن 
از درخــت ممنوعــه كــرد )همــان، 3: 7-1(، در برتــر انگاشــتن مــرد و حقیــر پنداشــتن زن تأثیــر 
فــراوان داشته اســت. در نمادهــا نیــز بــه طــور كلــی، پــدر نمــاد تبــار و تخمــه، مالکیــت، اســتیال 
ــل نظــام  ــزی در مقاب ــای غری ــاد نیروه ــران، 1388: 180( و زن نم و شــأن داشــتن )شــوالیه و گرب
معقــول نرینــه معرفــی شده اســت )كوپــر 1392: 191(. در اســطوره و افســانه، تصویــر پــدر نمــاد 

برتــری جســمی، فکــری و روحــی اســت )همــان: 70(.
ترجیح جنسـیتی باعث شده اسـت كه در برخی از كشـورها نسبت جنسـی در مقایسه با سایر 
كشـورها تغییـر نشـان دهـد؛ مثـاًل در چین، چون پسـر به دختـر ترجیـح داده می شـود و چون 
 Wang( محدودیـت در بعـد خانوار وجود دارد، نسـبت جنسـی به شـدت افزایش نشـان می دهـد
et al, 2001: 107-110(، ایـن تغییـر بـه دلیـل سـقط جنین هـای دختـر رخ داده اسـت. از دیربـاز تاكنـون از 
جملـه فعالیت هایـی كـه صـورت می گرفته، یافتن راهی اسـت تا بتوان جنسـیت فرزنـد را تعیین كرد )سرشـتی و 

.)Ahmadi et al, 2015: 36-42 همـکاران، 1393: 67-57؛

3ـ ترجیح جنسیتی در فرهنگ عامه ی  ایران 
بــه طــور ســنتی، قــدرت در خانواده هــای ایرانــی بیــن همســران یکســان توزیــع نشده اســت 
ــوی  ــکاران، 1392: 114-95؛ مرتض ــاالری و هم ــدی، 1393: 137-111؛ س ــاروخانی، 1384: 50-29؛ محم )س
و پاكــزاد، 1396: 146-117(. ذكــر ایــن امــر الزم اســت كــه ایــن توزیــع الزامــاً بــه معنــای بــروز 
تعارضــات درون خانواده هــا نیســت )مرتضــوی و پاكــزاد، 1396: 146-117(. فرهنــگ عامــه، تأثیــر بــه 
ســزایی در ترجیــح جنســیتی دارد. گــزارش شده اســت كــه بیــن ترجیــح جنســیتی و گرایــش 

بــه فرزنــد آوری، رابطــه ای معنــی دار وجــود دارد )ارجمنــد ســیاه پوش و برومنــد، 1395: 9-24(.
در فرهنــگ عامــه ی همــه جــای كشــورمان، نگرشــی منفــی نســبت بــه زن و دختــر وجــود 
ــه كــه در آنهــا مکــر و  ــن نگــرش را در بســیاری از اوســنه های عامیان ــای آشــکار ای دارد. رد پ
ــود، 1384:  ــت )انجوی شــیرازی، 1393: 18-11؛ بال ــوان یاف ــان نکوهــش شده اســت می ت ــه ی زن حیل
116-114 و 142-140(. بــدون تردیــد یکــی از كاركردهــای افســانه های عامیانــه، بُعــد آموزشــی 
آنهاســت )تمیــم داری، 1390: 57؛ ذوالفقــاری، 1394: 74(. در داســتان ها بــه جــای اینکــه مــکاری و 
حیله گــری نکوهــش شــود، داســتان بــه گونــه ای روایــت می شــود تــا بــه شــنونده القــا شــود 
كــه تمامــی زنــان، مــکار و حیله گــر هســتند. بنابرایــن، آمــوزش داده می شــود كــه جنــس زن، 

مــکار و حیله گــر اســت و بــه همیــن دلیــل بایــد مــورد نکوهــش قــرار  گیــرد.
ضرب المثل هــا و باورهــای عامیانــه، گنجینــه ی دیگــری اســت كــه می تــوان از طریــق آن 
بــه نگــرش تــوده ی مــردم نســبت بــه زن و دختــر پــی بــرد )موحــد و همــکاران، 1391: 120-101؛ 
شــعبانی و صراحــی، 1395: 78-57؛ جبــاره ناصــرو و كوهنــورد، 1396: 152-131(. ضرب المثل هــای زیــر 
از جملــه مــواردی اســت كــه بــا دقــت در آنهــا می تــوان متوجــه شــد كــه نگــرش كلــی جامعــه 
نســبت بــه زن و دختــر چگونــه بوده اســت: »پســر اصــل دولــت و نیک بختــی اســت و دختــر 
دل خوشــی« )ذوالفقــاری، 1389: 633(، »پســر، پادشــاه اســت دختــر، كاســه گر« )همــان: 633(، »زن 
اگــر حــوری بهشــتی باشــد، چارقــدش از شــیطان اســت« )ذوالفقــاری، 1389: 1133(، »زن را خــدا 
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زده، ذلیــل اســت« )ذوالفقــاری، 1389: 1139(، »زن اگــر بــا ســگ در جــوال كنــی، ســتم بــه ســگ 
ــر اســت«  ــه زن گــوش می دهــد، از زن كمت ــد« )همــان: 1139(، »زن زن اســت، آنکــه ب می كن

)همــان: 1140(.
بــه اینهــا بایــد اضافــه كــرد كــه گذشــتن از میــان دو زن یــا دو دختــر، بدشــگون و عبــور 
ــه ی  ــور زن از وســط گل ــی عب ــان: 679(. حت ــوب دانســته شده اســت )هم ــرد، خ ــان دو م از می
ــه منجــر  ــه از بیــن رفتــن گل ــد ب ــات را آنقــدر نامبــارك می دانســتند كــه معتقــد بودن حیوان
می شــود )همــان: 679(. پــس از تحویــل ســال، اگــر اولیــن شــخصی كــه وارد خانــه می شــود زن 
باشــد، بدیمــن دانســته شده اســت )همــان: 678(. بــه خــواب دیــدن پســر و دختــر، بــه ترتیــب 

ــه شــادی و غــم تعبیــر شده اســت )تفلیســی، 1388: 109(.  ب
در نکوهــش دخترزایــی نیــز داریــم: »دختــر اوالد نمی شــود، بــز ثــروت« )ذوالفقــاری، 1389: 
948(، »زنــی كــه دختــر می زایــد، هرگــز نزایــد« )همــان: 1144(، »زن جــوان خوبــی اســت، امــا 
حیــف كــه دختــر زاســت« )همــان: 1136(، »پســردار شــدی بپــوش، دختــردار شــدی لخت شــو« 
ــه بایــد پــر گنــج باشــد« )همــان: 952(، »اگــر آدم  )همــان: 634(، »دختــر كــه پنــج باشــه، خان
صاحــب پســر نشــود، اجاقــش كــور می مانــد« )همــان: 76 و 174(، »هركــس بچــه اولــش دختــر 
ــه او  ــر دارد، ب ــا دخت ــدرش را ســوزانده اســت« )همــان: 563(، »ده ت باشــد، می گوینــد ریــش پ

ــه می رســد.« )شــعبانی و صراحــی، 1395: 67(. صدق
ــتند.  ــارك می دانس ــش را نامب ــن و قدم ــر را بدیم ــد دخت ــتان، تول ــردم لرس ــگ م در فرهن
ــت و  ــدان( می ریخ ــژگاه )آتش ــواده آب در ت ــزرگ خان ــد، ب ــا می آم ــه دنی ــری ب ــه دخت هنگامی ك
ــنه های  ــی از اوس ــاری، 1395: 678(. در برخ ــرد )ذوالفق ــوش می ك ــواده را خام ــاق خان ــش اج آت
ــر را می كشــتند  ــوزاد دخت ــوزاد پســر را نگــه می داشــتند و ن ــه ن ــت شده اســت ك ــه روای عامیان
)»ملــک جمشــید و خســرو دیــوزاد« از الرك تهــران، الول ســاتن، 1386: 83-74؛ »قصــر قدیمــی« از بندرخمیــر، 

قتالــی، 1389: 301-306(.
در فرهنــگ عامیانــه ی اســتان هرمــزگان، شــواهد متعــددی از نگــرش منفــی نســبت بــه 
ــتم نژاد   ــی، 1394: 151؛ رس ــت« )عباس ــس اس ــواب زن برعک ــه »خ ــود؛ از جمل ــده می ش ــان دی زن
دشــتی، 1386: 80(، »چــه زن بــه زن برســد، چــه خــر بــه خــاك نــرم« )قتالــی 1386: 281(، »عقلت 
را بــه دســت زن مســپار« )همــان: 494(، »مــال زن، مــارش بزنــد« )همــان: 614(، »از ســه چیــز 
بتــرس، دیــوار كــج، زن بــدكاره، ســگ هــار« )بالــود، 1384: 149(، »از دو چیــز پرهیــز بکــن، یکــی 
زن نااهــل و دیگــری دیــوار خــراب« )عباســی، 1394: 57(، »دزد خانــه یــا دختــر اســت یــا مــادر« 
ــاری  ــب و زن اعتب ــه اس ــی، 1394: 178(، »ب ــتی، 1386: 81؛ عباس ــتم نژاد دش ــود، 1384: 149؛ رس )بال
نیســت« )ســعیدی، 1393: 129(، »آخریــن حیلــه ی زن گریــه اســت« )همــان: 129(، »زن از پهلــوی 
ــدارد، دختــر هــم زاییــد«  ــده شده اســت« )همــان: 129(، »كســی چشــمش را ن چــپ آدم آفری
)افشــار سیســتانی، 1370: 276(، »اصــل اصــل پــدر اســت، مــادر رهگــذر اســت« )عباســی، 1394: 27(، 
»راز خــودت را بــه زن نگــو« )همــان: 187(، »زن دمپایــی اســت، یکــی جــور نشــد، یکــی دیگــر« 
)همــان: 195(. در گذشــته ی نــه چنــدان دور، دختــر را فرزنــد بــه حســاب نمی آوردنــد )رســتم نژاد 
ــعیدی، 1393:  ــتند )س ــد می دانس ــان دو زن را ب ــتن از می ــزگان گذش ــتی، 1386: 93(. در هرم دش
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132( و اگــر می خواســتند اســم زنــی بگوینــد، ابتــدا »بــال نســبت شــما« می گفتنــد )ســعیدی، 
 .)93 :1393

4ـ روش شناسی
پژوهــش حاضــر، پژوهشــی توصیفــی تحلیلــی اســت كــه در آن بــه فراوانــی تولــد فرزنــدان 
ــه  ــردازد. نســبت جنســی ب ــزگان می پ ــه ی اســتان هرم ــر و پســر در داســتان های عامیان دخت
صــورت تقســیم تعــداد پســران بــر دختــران ضــرب در صــد محاســبه  شــد. در ایــن مطالعــه 
ــی، 1389:  ــر )قتال ــب از بندرخمی ــه ترتی ــده ب ــردآوری ش ــه ی گ ــانه  ی عامیان از 43، 4، 2 و 1 افس
بســیاری از صفحــات(، بســتک )بالــود، 1384: 113-109 و 134-123(، بندرعبــاس )انجوی شــیرازی، 1393: 
ــف: 269-274(  ــان، 1381: 118-116( و بندرلنگــه )انجوی شــیرازی، -1394ال ــارا و وكیلی 139-132؛ تاكه ه
ــه ی بســتک و بندرخمیــر  ــع اصلــی در پژوهــش حاضــر، قصه هــای عامیان اســتفاده شــد. مناب
اســت كــه بــه ترتیــب توســط آقایــان محمــد بالــود و ســیدعبدالجلیل قتالی كــه از پژوهشــگران 
ــن شده اســت. پــس از مطالعــه ی هــر  بومــی اســتان هرمــزگان می باشــند جمــع آوری و تدوی
داســتان، تعــداد و جنســیت فرزنــدان، شــغل پــدر و محــل جمــع آوری داســتان یادداشــت شــد. 
چــون تعــداد فرزنــدان متولــد شــده در بســتک )12(، بندرعبــاس )7( و بندرلنگــه )2( انــدك بود، 
اطالعــات جمــع آوری شــده از ایــن مناطــق بــا هــم جمــع شــد. در پژوهــش حاضر مقایســه های 

زیــر انجــام شــد:
الف. مقایسه ی نسبت جنسی در افسانه های بندرخمیر با افسانه های سایر نقاط استان هرمزگان.

ب. مقایسـه ی نسـبت جنسـی گزارش شـده در افسـانه های عامیانه با نسـبت جنسـی واقعی 
در اسـتان هرمزگان.

ج. مقایسـه ی نسـبت جنسـی در فرزنـدان شـاهان و شـاهزادگان بـا فرزنـدان سـایر اقشـار 
جامعـه ی افسـانه ای.

بــه منظــور دســتیابی بــه نســبت جنســی در اســتان هرمــزگان، از نســبت پســران بــه دختران 
متولــد شــده در ســال های 1395-1391 اســتفاده شــد. ایــن اطالعــات از درگاه اینترنتــی اداره كل 
ثبــت احــوال اســتان هرمــزگان بــه دســت آمــد )www.sabteahval.ir(. بــرای مقایســه ی آمــاری 
ــاری Z و ســطح  ــون آم ــه منظــور مقایســه ی دو نســبت، از آزم ــبه شــده، ب نســبت های محاس

معنــی داری 0/05 اســتفاده شــد.

5ـ  نسبت جنسی هنگام تولد در اوسنه های جمع آوری شده
اطالعات مربوط به تعداد و جنسـیت فرزندان در اوسـنه های بندرخمیر، سـایر مناطق اسـتان 
هرمزگان و متولدین سـال های 1395-1391، در جدول شـماره یک یادداشـت شده اسـت. نسـبت 
جنسـی در افسـانه های بندرخمیر و سـایر مناطق اسـتان به ترتیب برابر با 119/6 و 61/5  می باشـد. 
بـا وجـود اینکـه درصدهای مشـاهده شـده بـه ظاهر بـا یکدیگر متفاوت هسـتند، این تفـاوت از نظر آماری 
معنـی دار نیسـت )Z=1/389, P=0/167(. توضیـح ایـن امـر الزم اسـت كه تعداد انـدك تولدهای 
گـزارش شـده در افسـانه های عامیانـه ی گردآوری شـده، باعث شده اسـت تـا نتوان تفـاوت مورد 
اشـاره را از نظـر آمـاری معنـی دار اعـالم كـرد. به هـر حال، با توجه به اینکه بین نسـبت جنسـی 
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در بندرخمیر و سـایر مناطق اسـتان هرمزگان تفاوتی مشـاهده نشـد، اطالعات به دسـت آمده از 
افسـانه ها با هم جمع شـد. 

از مجمـوع 144 تولـد گـزارش شـده در افسـانه ها، نسـبت جنسـی فرزندان برابر بـا 108/7 
محاسـبه شـد. در بیـن متولدیـن سـال های 1395-1391 اسـتان، نسـبت جنسـی 105/0 بـه 
دسـت آمـد. مقایسـه ی آمـاری نشـان داد كه بین نسـبت  جنسـی گزارش شـده در افسـانه ها 
بـا نسـبت جنسـی واقعـی متولدین اسـتان هرمـزگان، تفاوت آمـاری معنی داری وجـود ندارد 
)Z=0/206, P=0/837(. بنابرایـن، نسـبت های بـه دسـت آمـده بـا یکدیگـر همخوانـی بسـیار 

باالیـی دارند.

جدول 1: نسبت جنسی در واقعیت )سال های 1395-1391( و در افسانه های جمع آوری شده از استان هرمزگان
نسبت جنسیکلتعداد دخترتعداد پسرمکان

10236097485199845105/0استان هرمزگان*
6756123119/6بندرخمیر

8132161/5سایر نقاط استان
7569144108/7جمع افسانه ها

* اداره كل ثبت احوال استان هرمزگان

6ـ نسبت جنسی هنگام تولد در میان فرزندان شاهان و شاهزادگان با سایر اقشار افسانه ای
ــد  ــک محم ــد )»مل ــر می رس ــه پس ــدر ب ــاهی از پ ــه، ش ــتان های عامیان ــیاری از داس در بس
ــل  ــان: 250-243؛ »عق ــر، هم ــار« از بندرخمی ــاه م ــی 1389: 380-371؛ »ش ــر، قتال ــهربانو« از بندرخمی و ش
ــر، همــان: 287-281؛ »شــیرویه و ســیمین عــذار« از الرك تهــران، الول ســاتن، 1386:  آدمــی زاد« از بندرخمی
338-263؛ »خیانــت قاضــی و وزیــر« از كاشــان، همــان: 67-53؛ »دالرام و شــاهزاده« از اراك، انجوی شــیرازی، 
ــز  ــانه ها نی ــماری از افس ــان: 307-299(. در ش ــر، هم ــید« از مالی ــک خورش -1394 ب: 158-153؛ »مل
ــت و در  ــرب اس ــران و مضط ــیار نگ ــل بس ــن دلی ــه همی ــت، ب ــور نیس ــد ذك ــاه دارای فرزن ش
ــس« از  ــغ و چل گی ــیند )»جان تی ــاهی بنش ــت ش ــر تخ ــس از وی ب ــه پ ــت ك ــری اس آرزوی پس
فشــم تهــران، الول ســاتن، 52-21؛ »پرنــده آبــی« از اصفهــان، تاكه هــارا و وكیلیــان، 1381: 310-306؛ »قصــر 
مکلــل الجواهــر« از بندرخمیــر، قتالــی، 1389: 315-307؛ »بدرالبــدور و قمرالزمــان« از بندرخمیــر، همــان: -33

36؛ »شــاه مــار« از بندرخمیــر، همــان: 250-243؛ »نیمــه كــون اســب ســوار« از یــزد، انجوی شــیرازی 1393: 
323-317؛ »شــهرزاد« از ماه نشــان، همــان: 175-149؛ »حیلــه درویــش« از دامغــان، همــان: 298-293؛ »لــت 

خروســی« از شــیراز، همــان: 303-299؛ »نیمــه كــون« از ناییــن، همــان: 323-335(. 
ــود و از  ــری می ش ــد پس ــاه دارای فرزن ــتان ها، ش ــه داس ــه در این گون ــه اینک ــت ب ــا عنای ب
ســوی دیگــر بــا توجــه بــه جــو مردســاالری موجــود در جامعــه، ایــن فرضیــه مطــرح شــد كــه 
احتمــاالً در افســانه های 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 شـماره ی دو، تعـداد فرزندان پسـر و دختر در میان شـاهان و شـاهزادگان و سـایر 
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اقشـار جامعـه ی افسـانه ای در اوسـنه های مـورد بررسـی نوشـته شده اسـت. نسـبت جنسـی در 
فرزندان شـاهان و شـاهزادگان، 103/1 و در بین سـایر اقشـار جامعه، 113/5 محاسبه شد. مقایسه ی 
آمـاری اطالعـات نشـان داد كـه بـا وجـود تفـاوت ظاهـری، ایـن دو نسـبت بـا یکدیگـر تفـاوت 
معنی داری ندارد )Z=0/285, P=0/775(. بنابراین، در افسـانه ها از تأثیر ترجیح جنسـیتی موجود 

در جامعـه بر نسـبت جنسـی گزارش شـده در افسـانه ها نشـانی وجـود ندارد. 
جدول 2: نسبت جنسی در فرزندان شاهان و شاهزادگان و سایر اقشار جامعه در افسانه های استان هرمزگان

نسبت جنسیکلتعداد دخترتعداد پسرموقعیت اجتماعی پدر

10236097485199845103/1شاهان و شاهزادگان
6756123113/5سایر اقشار

نتیجه گیری
چـون در فرهنـگ جامعه نسـبت به جنـس مؤنث یک نگرش منفـی  وجـود دارد، این فرضیه 
مطـرح شـد كـه این نگـرش منفی باعث شده اسـت كـه در روایت افسـانه های عامیانه، سـوگرایی 
در گـزارش تولـد پسـر نسـبت بـه دختـر رخ داده باشـد. یافته های پژوهـش حاضر نشـان داد كه 
نسـبت جنسـی گزارش شـده در اوسـنه های عامیانه با نسبت جنسـی واقعی در استان، همخوانی 
بسـیار باالیـی دارد؛ بنابرایـن، بایـد پذیرفت كه با وجود داشـتن نگرش منفی نسـبت بـه دختر و 
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Sex ratio at birth in folktales of Hormozgan province (Iran)

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 coun-
tries. 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 Hor-
mozgan 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, respective-
ly. 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 off-
spring at birth in folktales.

Keywords: Attitude, Sex preference, Sex ratio.
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