
 

  كلهر فريبا رداده بازگشت در جنسيتي هاينقش بررسي و تحليل
  پارسونز ينظريه اساس بر 

  1رمضاني فسانها

  2خانيانيسام اكبر علي
  چكيده

 آينـه  در كـودك  و اسـت  بيرون محيط و اجتماع با كودك آشنايي هايراه ترينمهم از داستان هايكتاب خصوصبه و كتاب
جامعـه  فرهنـگ،  انتقـال  در مؤثري نقش هاداستان. شودمي آشنا كند رعايت جامعه در بايد كه هايينقش و هاارزش با آثار اين

 تحليـل  و بيـاموزد  زنـدگي  در بايـد  كـودك  كه است هايينقش ترينمهم از جنسيتي نقش دارند كودكان پذيرينقش و پذيري
 از جنسيتي هاينقش پذيرش بهتر درك به كمكي تواندمي شودمي ارائه كودكان هايكتاب در پسران و دختران از كه هايينقش
 داسـتان  بـه  بيشـتر  يشانپذيريباور يروحيه و خاص هايويژگي و تمايالت خاطربه نوجوانان و كودكان. باشد كودكان سوي
 قهرمانـان  رفتـار  و حركـات  و اعمـال  از و گيرنـد مي قرار آن تاثير تحت و كنندمي باور را آن حوادث و هاماجرا دارند، عالقه
 نويسـندگان  از كـي ي كلهـر  فريبـا  "هـرداد  بازگشـت  در" را جنسـيتي  هاينقش كه آنيمبر جستار اين در. كنندمي تقليد داستان
 نظريـه  طبـق . دهـيم  قـرار  بررسـي  و تحليـل  مـورد  پارسونز تالكوت مدل اساس بر نوجوان و كودك ادبيات يحوزه شاخص
 فرهنگي امور و اجتماعي امور سياسي، امور اقتصادي، امور: شوندميتقسيم حوزه چهار به اجتماعي نظام در هافعاليت پارسونز

 فرهنگـي  هـاي نقـش  و اجتمـاعي  هـاي نقش سياسي، هاينقش اقتصادي، هاينقش به توانمي را افراد هاينقش آن با مطابق و
 نقـش  و هسـتند  اجتماعي و سياسي هاينقش دارعهده زنان داستان اين در كه است مطلب اين بيانگر  نتايج حاصل. كردتقسيم
  .باشدمي زن داستان قهرمان و اصلي

  هرداد بازگشت پارسونز،نظريه كلهر، فريبا جنسيتي،نقش :كليدي واژگان

  مقدمه
هـاي مختلـف   مسائل مرتبط با آن به طور وسيع در كانون توجه محققان حـوزه  در حال حاضر موضوع جنسيت و

 از مـا  درك دري قـدرت پـر  و مهـم  يمقوله تيجنس. قرار گرفته است) …شناسي، علوم تربيتي و شناسي، روانجامعه(
 جوامع همواره. است بوده او متعددي هانقشي فايا آن تبع به و فرد گاهيجاي ريگشكل دري مهم عامل و است جهان

 آمـوختن  و كـردن  نـه ينهاد. انـد داده نسـبت  مـرد  و زن بـه  راي متفـاوت ي هانقش خود متفاوتي هافرهنگ حسب بر
ي ريپـذ جامعـه  يـا  شـدن ياجتمـاع  نـد يفرا قيطر ازي تيجنسي هانقش و تيجنس مورد در جيراي هاباور و اعتقادات
ي هـا رفتـار  سـرعت  بـه  كودكـان  و اسـت  مواجهي تيجنسي ريگسو باي اديز مقدار به زين ما جامعه. رديگيم صورت
 بازتـاب  هـم  ،يداسـتان ي هاكتاب و اتينشر نما،يس ون،يزيتلو ،يگروهي هارسانه. رنديگيم فرا را تيجنس به مربوط
ي مقـوالت  وي تيجنسـ  مسائل و كودك اتيادب رابطهي بررس. دهنديم جهت آنها به هم و انديتيجنسي هاشهيكل دهنده
 نظـران، صـاحب  نظـر  به و نداردي دراز خيتاري تيجنسي هاشهيكل وي تيجنسي هانقش ،يساالرمرد ،يزنانگ چونهم
  . ستين آني تياهميبي معنا به حوزه نياي تازگ اما است، ظهورنو نسبتاي ادهيپد

 روابـط  و مسـائل  ريتصـو  ويي بازنما زين شوديم منعكس آن در آنچه و استي اجتماعي ادهيپد اتيادب كه نيا در
 و هـا تيروا تنها نه. است نشده داده دست به زنان ازي واقعي ريتصوي فارس اتيادب در. ستيني شك استي اجتماع
 خـود  از فقـط  نهي ريتصو شاعر يا سندهينو. است مردانه هم ماي فرهنگ وي خيتاري هاتيروا بلكهي ادبي هاداستان
 مـذكر  عقـل  آن در كـه  ميهسـت ي اجامعـه  بـر  راثيم ما. دهديم ارئه زين را جامعه بر حاكم ديعقا و آرا بلكه اجتماع،
  . )13-11: 1388،ينيحس( است ساخته مذكري فرهنگ و خيتار و است كرده حكومت
 ليـ دل بـه  زن. دادينم اجتماعي عرصه در را تيفعال و حضور اجازه زن به كه بودي اگونهبهي رانياي جامعه اصوالً
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 تيتثب خيتار طول در مرور به زني ماندگعقب و مرد ادتيس ب،يترت نيبد و شد داشته نگه هاداالن در غالب فرهنگ
 اعـم  ـي  پارسـ  اتيادب بهي نگاه با. است بوده زن ضد بعضاً و محورمرد عمدتاً زيني پارس ادب و شعر و فرهنگ. شد
 شـاعر  نگاه كه ميابييمدر ،يرانيا فرهنگ وي اجتماع خيتار يكننده منعكس عنوان به ـي  اتوده فرهنگ يا وي رسم از
 زيـ آمريـ تحقي دگاهيد با يا استي هوسباز سر از يا دلبر و معشوق عنوان به يا زن به جامعه نگاه بالطبع و سندهينو و

 و دلـدار  صـفات  بـه  را زن ران،يـ ا كيكالس شعر. است شفقت و ترحم سزاوار كه ناتوان و فيضعي موجود به نگاه
 كهني هاافسانه در )31: 1375 ور،يكد( است كرده ياد انتيخ و مكر وي ريتدبيب ،ييوفايب به او از اكثراً و شناخته دلبر
ي كـار چيهـ  درد بـه  و هسـتند  خـود يي بـا يز فكـر  بـه  فقـط  كـه  دهنديم نشان زبان سريب و منفعل آرام، را زنان هم
  .)143:1381 ،يبلوت( هستند باهوش و كاردرست شجاع، رومند،ين فعال، مذكر،ي هاچهره مقابل در خورند، ينم

 وجودي معنا به نيا. كنديم تيتقو راي سنتي تيجنسي هاشهيكل معموالً هم كودكان اتيادب دهديم نشان قاتيتحق
ي بـا يز رينظ( انيپري هاافسانه در. هاستداستان اكثر در جهاني واقعريغ تيماه و ساالر،مردي جهان ريتصو ها،شهيكل

 و شـه يپعاشـق ي قهرمانـان  مـردان  كـه  آن حـال  دهنـد يمـ  جلـوه ي قربان و وابسته را دختران و زنان) ندراليس يا خفته
هـاي  در داستان«. )Garrett،42:1380 گرت( است پسر يا مرد هاداستاني اصل تيشخص معموأل. اندركيزي انيگشا مشكل

چه نويسندگان بـا سـتايش و حرمـت از زن    گر. شودو پشتيبان كودك ظاهر مي بانومعاصر هم، زن اغلب در نقش كد
هـا نشـان داده   مـا حضـور دارنـد، در داسـتان     يطور كه زنان در جامعـه زن واقعي امروز، آن يهكنند، اما چهراد ميي

  .)39:1356 بدر طالعي و صبا،(» شود نمي
 و سـت يني مطلـوب ي جامعـه ي تيجنسـ  تـك  جامعـه  كـه  است نيا آموخت اتيادب و خيتار از توانيم امروز آنچه
 در. ستيني گريد استعماري پ در يك چيه و ندارد سلطهي گريد بر مرد نه و زن نه كه استي شهري واقع شهر آرمان
 و سـاالر  زني جامعـه ي هـا ينگـر جانبه يك نه و دارد وجود ساالرمرد جامعه مشكالت نه كه استي اجامعه نيچن
  .)277: 1388 ،ينيحس( باشد آن شگرينما نيبهتر توانديم اتيادبي نهيآ

ي اجتمـاع ي رويـ ن بـه  گذشـته،  بـا  سهيمقا در ،ياسالم انقالب از پس واقع به و ،ي رانيا زنان گذشتهي دهه دو در
 گسـترش  زنـان، ي آمـوختگ دانـش  شيافزا با. اندگرفته عهدهبر نوي فيوظا و هانقش و شده بدل تحوالت دري ديجد
 و رييـ تغ مقابـل  در جامعـه  گـاه  امـا . استشده تيتقو جامعه در زنان گاهيجا كشور،ي اقتصاد رشد و ن،ينوي آور فن
 كسـب  را متنـوع ي هانقش انجاميي توانا و مختلفي هامهارت زنان آنكه موازات به  و كنديم مقاومت نقش طيشرا
 دهـد يم نشان هاپژوهش. كنديم مقاومت زنان به نقش رييتغ و انتقال ،يواگذار دري آموزش وي اجتماع نظام كننديم

 وي آموزشـ كمـك  وي آموزش منابع دري تيجنسي هانقشي يكنواخت وي آموزش ـي  فرهنگي هانهيزم به معضل نيا كه
ه  انيـ م نيـ ا در و شـود يمـ  مربـوط ي اجتمـاع  تيشخصي ريگشكل در گذارريتأث عوامل زين رونـد  در تأمـل  و توجـ 

 داده آمـوزش  كودكـان  بـه  مختلـف ي هـا راه از شـدن ياجتماع. داردي اديز تياهم كودكان ژهيبو افراد شدنياجتماع
 عوامل دهنديم انتقال را فرهنگي كل طور به وي زندگي هاوهيش رشد مراحلي ط در كه جامعه ندگانينما« و شود يم

 خـانواده، : از اسـت  عبـارت ي اجتماعي هانهاد و عوامل نيمهمتر. )107:1375 ،يمحسن( »شوند يم دهينام شدني اجتماع
 مـدارس، ي هـا كتـاب  ماننـد ي آموزشـ  منابع ،ياجتماعي هاگروه ون،يزيتلو و ويراد مجالت، همساالن،گروه مدرسه،

 جامعـه ي فرهنگـ ي هـا ارزش افـراد  شـدن، ي اجتمـاع  نديفرا اثر بر كهيي آنجا از«. هايباز اسباب و داستاني ها كتاب
 »كندي اجتماع خود خاصي هااريمع اساس بر را كودكان كه داردي سع فرهنگ هر كنند،يمي درون و اخذ را شيخو

. دارد نـده يآ در شـان يتيجنسـ  نقـش  و خود به كودكان نگرش بر ميمستقي ريتاث كودك، اتيادب. )108: 1375 ،يمحسـن (
 چه و روديم آنان ازي تيجنس لحاظ بهي توقعات چه اجتماع به ورود هنگام به كه ابندييم در آثار، نيا نهيآ در كودكان
 .)59:1386 ،ييرضا خيش( »است آنان تيجنس درخوريي هارفتار

هاي رفتار و تعهدات و امتيازات خاصي كـه  هاي جنسيتي يا الگواي از زنان و مردان انتظار دارد كه نقشهر جامعه
بنـدي  ي طبقـه هاي جنسيتي كـه مـنعكس كننـده   تفاوت در نقش. رسد را ايفا نمايدمناسب براي هر جنس به نظر مي
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  . ها عموماً نابرابر باشدهاي اجتماعي جنسجنسي در جوامع است، باعث شده كه پايگاه
 تصـورات  يـا  هـا شهيكل. دارد ارتباطي تيجنس تيهو تحول وي تيجنسي هاشهيكلي ريگشكل باي تيجنسي هانقش

. كننـد يم باشند،منعكسي تيجنسي هانقش ديبا آنچهي درباره را جامعهي فرهنگي هاباور و اعتقادات ،يتيجنسي قالب
  . آورنديم دست به خودي تيجنسي هانقش ازي دركي اجتماعي هاطيمح با متقابل كنش در افراد

 در. كنـد مـي  كمك كودك اجتماعي روابط و جنسيتي پذيري نقش به كه است عواملي جمله از داستاني هايكتاب
 طريـق  از كـودك  چـون  است برخوردار ايالعادهفوق اهميت از مرد و زن هاينقش معرفي ينحوه داستان هايكتاب
 هـاي شخصيت و هارؤيا و آموزد مي مرد و زن عنوان به را خودنقش چگونگي و مردانه و زنانه اعمال هاكتاب همين
كتاب هاي كودكان ، يـك جهـان كـوچكي از فرهنـگ جامعـه را ارائـه       . سازدمي و يابدمي را خود قهرماني و آرماني

هاي جنسيتي آگاهي ها و اعتقادات جامعه از جمله در خصوص جنسيت نقشدهد كه كودك از طريق آن با ارزش مي
شگي مشغولي هميهاي وابسته به جنسيت در ادبيات كودك يك دلها و رفتارشدن شخصيتچگونگي تصوير. ابديمي

هـايي را در ايـن   هاي معاصر براي كودكان، چه به تلويح و چه به آشكارا، پرسشويژه به اين دليل كه نوشتهاست؛ به
هـاي جنسـيتي در داسـتان بازگشـت فريبـا كلهـر از       در اين پژوهش سعي شـده اسـت كـه نقـش     .انگيزدميزمينه بر

  .ودكان و نوجوانان بررسي شودي ادبيات كگذار حوزهكار و بالتبع تأثيرنويسندگان پر
 نوجـوان  و كـودك  اتيـ ادب بـه  منحصري وي ادب تيفعال. ديآيم شماربه مطبوعات پركار سندگانينو از كلهر بايفر

 ايبـدن  تهـران  در1340 سـال  دري و است، دهيرس چاپ بهي و از رمان نيچند هم بزرگساالني حوزه در بلكه ستين
 دانشـگاه  ازي فارسـ  اتيـ ادب و زبان رشته و تهران دانشگاه ازي آموزشي تكنولوژ شيگرا باي تيترب امور رشته در آمده
 نياول. داد ادامهي آموزش تيريمد رشته ارشدي كارشناس مقطع در را خود التيتحص و گرفتي كارشناس مدرك آزاد

 زهيجـا  نيچنـد  كـه  است شده منتشري و از كتاب عنوان 150 از شيب امروز به تا و شد منتشر 1366 سال در كتابش
 و ارشـاد  سال كتاب انتخاب همچون مختلفي هاجشنواره در 1370 سال از. اندداشته همراه به اوي براي ادب مختلف
 زيـ ن كودكـان  اتيادب ناريسم نيدومي علم أتيه عضو نيهمچن او است، بوده داوران أتيه عضو مطبوعات جشنواره

 شـده  دهيـ برگز الزهـرا  دانشگاهي سو از كودك اتيادب نهيزم در زن منتخب سندهينو عنوان به 1375سال دري و. بود
اثر اين نويسنده، بـه عنـوان   » آقاي هندوانه« .است دهيگرد ترجمهي خارجي ها زبان به اوي هاكتاب ازي تعداد. است

  . برنده رتبه سوم دهمين كتاب سال كودك و نوجوان در بخش داستان كودك معرفي شد
ها پا به عرصـه  شوهر عزيز من و عاشقانه ،شروع يك زن، پايان يك مردكلهر مدتي است با تأليف چندين رمان؛ 

هاي ها و رمانداستان.نويسي و كار بزرگسال گذاشته است كه مورد استقبال مخاطبان و منتقدان قرار گرفته استرمان
. ترين نويسـندگان در ايـن حـوزه بـه شـمار آورد     را از پركارتوان او ها نوشته است به طوري كه ميزيادي براي بچه

كند تنوع چشمگير موضوع، درونمايه، حجم و سن مخاطبان هاي او جلب توجه مياي كه در بررسي كتاباولين نكته
ـ  هاي كلهر در ادبيات كودك و نوجوان، نوشتن رمانترين وجه فعاليتمهم. هاستكتاب ه هاي نوجوانان باشد كـه او ب
متمـايز در ايـن حـوزه از     يياتوان گفت همين امر او را به چهرهيي جدي و قابل تأمل به آن پرداخته است و ميگونه

هاي متمادي فعاليت در اين عرصه، كلهـر بـه جايگـاهي تثبيـت شـده      امروز و پس از سال. ادبيات تبديل كرده است
درخشـش او در خلـق   . ك و نوجوان ما خواهنـد بـود  شك آثارش بخش مهمي از ادبيات كوددست يافته است و بي

  .هاستهايي كه نيروي خيال وي معيار اصلي عظمت آنبيشتر است؛ فانتزي...) تخيلي و -اعم از علمي(ها فانتزي

  جنسيت و جنس مفهوم تفاوت
 دارنـد؛  كـه يي هـا تفـاوت  وجـود  با مفهوم دو نيا. دارد وجوديي هانظر اختالف تيجنس و جنس مفهوم مورد در
-يم كاربه همي جا به و دانستهي يك را تيجنس و جنس مفهوم مردم غالب روند،يم كاربه مترادف صورت به عمدتاً
 هفتادي دهه از كه استي ايمفهوم كيتفك ازي حاك جنسي واژه برابر در تيجنسي واژه گرفتن كاربه چه اگر. برند

  .است شده عارض واژه دو نيا بري الديم
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 بـه  كـه  اسـت ي شـناخت سـت يز اصطالح كي نكردني است؛ناپذير و تغييراي زيستي و ذاتي، گريزمشخصهجنس  
 جـنس  بـه  مربـوط ي هـا كرومـوزم  جفـت  سـه  و ستيب. گردديمبر شوديم حمل بدن در كهي مشخصي هاكروموزم
 امـا . شـوند يمـ ي جسـمان  متفاوتي الگو دو ديتول سبب) مذكر( xy بيترك با يا و) مؤنث( xx  بيترك با يا هستند،
 بـه  تيجنسـ . )21: 1383 بار، ونيو( است جنس ازي اجتماعي معن يك تيجنس ست؛يني ستيزي مشخصه يك تيجنس

 تيـ تثب و آورده وجـود  به را آن جامعه كهي روش و است مردان و زنان انيمي اجتماع روابط ازي ناش كهيي هايژگيو
ي جامعـه  بهي اجامعه از و خيتار طول در و نبوده ريتغيال وي ذاتي تيجنسي هايژگيو نيبنابرا. شوديم اطالق كند،يم
  .)9-8: 1386 ،يخان( دينمايم رييتغ گريد

 زاتيتماي حاو جنس اگر« كه كنديم عنوان و گذارديم تفاوت تيجنس و جنس انيم دوم، جنس كتاب در دوبوار
 و انـد كرده باري عيطبي هاتفاوت آن بر هاساختار كه استي زاتيتما به مربوط تيجنس باشد،ي شناختستيز وي عيطب
  . »يفرهنگ استي امسئله واقع به

 Gender Role جنسيت نقش و نقش مفهوم

 صـورت بـه  تاكنون و كردند عنوان ديم هربرت وي كول هورتون چارلز ستميب قرني ابتدا در را) Role(نقش مفهوم
 دييـ تأ مـورد ي انسـان  علـوم  عيوسـ  قلمـرو  در آن فـراوان  اسـتعمال  مـوارد  و اسـت  كـرده  دايپ توسعهي علم و منظم
  .)304: 1370،يتوسل( است شده واقع شناسان جامعه و شناسان روان

 به فرد هر كه استي اعمال با مرتبط آن ميمفاه نيترمتداول ازي يك. سازديم متبادر ذهن به راي مختلفي معان نقش،
شـود كـه   نقش بـه رفتـاري اطـالق مـي    : نويسدبروس كوئن مي. دهديم انجام دارد جامعه در كهيي هاگاهيپا مناسبت

صـورت بخشـي از فراينـد    هاي مناسـب، بـه  نقش. معيني را احراز كرده است، انتظار دارند ديگران از فردي كه پايگاه
 از عبـارت  نقـش  خاص، طور به .)80: 1372 كوئن،(پذيرد ها را ميشود و سپس او آنشدن به فرد آموخته مياجتماعي
ي هاالگو .است خاصي اجتماع گاهيپا كي به مربوطي ايمزا و هاتيمسؤل و انتظار موردي رفتاري هاالگوي مجموعه

ي اژهيـ و ارزش شـان يبرا مـا  كهي اشخاص«  واقع در. آموزنديم ما به را نقشي فاياي نحوه كه دارند وجود زيني نقش
 نقـش  كـه ي فرد هر نيبنابرا. )59: 1372 كوئن،( »شونديم دهينام نقشي هاالگو ميريگيم سرمشق رفتارشان از و ميقائل
 مؤثرنـد ي رييـادگ  ريـ فراگ در ژهيو به نقشي الگو. رديگيم سرمشق خود نقشي الگو رفتار از دهديم انجام راي نيمع
هـا،  هاي يادگيري نقشيكي از الگو .سازديم آشنا گوناگوني هاتيموقع در قبول قابلي رفتاري هاالگو با را فرد رايز

شود و سرمشـقي بـراي وي   آفريند در ذهن كودك تثبيت ميهايي كه نويسنده ميشخصيت. هاي داستاني استكتاب
گيرد ها و اشكال كنش متقابل زنان و مردان چنان گستره وسيعي از زندگي اجتماعي را در بر ميقلمرو الگو. گرددمي

ي پنهـان اجتمـاع   هـاي تغييـرات كـالن در سـطح اليـه     تواند به عنوان يكي از شاخصر آن ميكه هر گونه تغييري د
مطالعـه  . هـاي داسـتان اسـت   ها كتابيكي از  اين الگو. تواند به نفع مدرنيته باشدها ميمحسوب شود تغيير اين اليه

هاي زيـرين جامعـه   ي به عمق اليهيابگشاي دستهاي داستاني به عنوان يك عنصر فرهنگي و اجتماعي مهم راهكتاب
  .است
 فـراهم  راي طيشـرا  نظـر  مـورد  جامعـه  در كـه  استي اشدهآموختهي هارفتار) Gender roles(يتيجنسي هانقش 
ي هـا نقـش ). 3: 1385 ،يخان( كنديم نييتع مردان و زنان به نسبت رايي هاتيمسؤل و فيوظا ها،تيفعال كه سازد يم

ي هـا اسـتاندارد  مطـابق  كـه  هستند محول وي ذاتي هايژگيو نه و محقق وي اكتسابي هايژگيوي نوع اساساًي تيجنس
 رنـد، يگيمـ  شـكل  شـود يمـ  دهينامي تيجنسي هانقشي ريپذجامعه اصطالحاً كهي نديفرآ اساس بر و جامعه فرهنگ
 شـكل ي كـودك  دوران دري گريد زمان هر از شيبي تيجنسي هانقشي ريپذجامعه. شونديم نهينهاد و ابندييم تكامل

ي تيجنسـ ي هـا نقـش ي ريپذجامعه وي فرهنگي هاارزش كردنيدرون در ژهيوي نقش داستان ليدل نيهم به و رديگيم
  .)201:1389 فروتن،( كننديم فايا نوجوانان و كودكان

ي بعض دري كشاورز كار ميتقس در مثالً. ندارد كاملي بستگ مردان و زنان بهي تيجنسي هانقش و تيجنس موضوع
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ـ يحب( اسـت  زنـان ي عهده بر شتريب نقش نيا نقاطي برخ دري ول كننديم فايا راي اصل نقش مردان ايدن نقاط : 1377 ،يب
38(.  

  هافرهنگ در جنسيتي هاينقش گوناگوني مقايسه
. مؤثرنـد  اريبس جامعه در مرد و زني تيجنسي هانقش به دادن شكل در كيولوژيب عوامل كه باورند نيا بري اريبس

ي اجتمـاع  رفتـار ي كننـده  نييتع را، فرهنگ نه و ،ي ولوژيب كه دگاهيد نيا به گرانيد و هاستينيفم رياخي هاسال در
  .)11-12: 1379 گرت،( اندتاخته شمارد،يم

 و هانقش اديز مشابهت شاهد ميبتوان ديبا سپس شد،يم نييتعي ذاتي هاتفاوت قيطر ازي اديز حد تا تيجنس اگر
 يـك  از اديـ ز حـد  تا مزبوري اجتماعي هايژگيو گر،يدي سو از. ميباش هافرهنگي همه در مردان و زناني هاگاهيپا

 تصـور  گذشته در آنچه از ترريپذانعطاف اريبس ستيبايم را تيجنس نيبنابرا ابد؛ييم تفاوت گريد فرهنگ به فرهنگ
 در مـردان  و زنان نيبي هاتفاوت و تيشخصي هاتفاوت اگر گريد عبارت به اي.)279: 1379 رابرتسون،( دانست شد،يم

 و مشـابه ي جنسـ ي هـا تفـاوت  ديـ با بودنـد، ي ولوژيب وي شناختستيزي هااستعداد حاصل جامعه در هاآن مشاركت
 نظـر اظهـار  نيـ ا كـه  است داده نشان گريدي هافرهنگ مطالعات. ميابيبي انسان جوامع تمام در را مشابه كار ماتيتقس
ي ريپـذ جامعـه ي هـا نـد يفرا راه از هانقش وي جنسي هاتفاوت كه موضوع نيا به دارد اشاره نيبنابرا و نداردي مورد

  . ديآيم بدست
 دري فرهنگـ ي گونـاگون  كـه  شناسانهمردمي پژوهش ازي اشده شناخته ينمونه)Margaret Mead) (1935( ديم اثر
 نـو؛ ي نـه يگي لـه يقب سـه  در را مردانـه  و زنانه تيشخصي هاپيت انيم تفاوت او. دهديم نشان راي تيجنسي هانقش

 در» آلايـده  بـالغ « فـرد . كـرد ي بررسـ  )Tchambuli( يچامبول و) Mundugumor(ماندوگومور ،(Arapesh) آراپِش(
 قبيلـه  در. آينـد مـي شمار به زنانه بريتانيايي فرهنگ در كه هاييويژگي بود پذيركنش و مسؤليتبا آرام، آراپش ي قبيله

 طـور بـه  مـردان  هـا يچامبول انيم در. بودند خودشمن و جسور مخالف جنس به نسبت دو هر مرد و زن ماندوگومور
 اهـلِ  زنان كهآن حال ـ دنديورزيم حسادت گرييكد به اغلب هاآن ـ داشتند عالقه كردنبتيغ و تئاتر هنر، به كيپيت

 و توجـه  خـود ي ظـاهر  وضـع  وسـر  بـه  ها،آن زنانِ نه و ،يچامبول مردانِ. بودند مقتدر و نفسبه اعتمادي دارا عمل،
 دو هري مبوت در كه دهديم نشان زيني مبوتي هاگمهيپ مورد در) 1965( بالترني بررس. دادنديم نشان اريبسي عالقه
ي مبـوت  زبان در. دارد بازتاب زين هاآن زبان در تيواقع نيا كنند،يم شركتي داربچه وي ابيخوراك شكار، در جنس
 وود، و شـرمن ( و )24-23:1380 گـرت، ( برنـد يمـ  نـام  »بچـه « از فقـط  بلكـه  نـدارد  وجود »پسر« اي »دختر«ي براي اواژه

139:1366(.  
 ت،يشخص سلطه، نظر از رومنديني كلي الگو يك كه است نياي فرهنگ انيم شواهد از آمده دست بهي كل يجهينت
 زين باشند،يم ريپذانعطاف كامالً بالقوه،  تيجنسي هانقش كه مطلب نياي براي كافي هااستثناي ول دارد وجود كار و

 نو از نسل هر توسط كه استي اجتماع محصول يك زيچ هر از قبلي زنانگ وي مردانگ خاصي محتوا. است موجود
 كنـد ينمـ  هيـ تك عـت يطب بـر  باشـد،  كـه  چـه هـر  ،يجنس خاصي هانقش ديتولي براي اجامعه چيه. شوديم آموخته

  .)280: 1379 رابرتسون،(
 و هـا ارزش كودكـان،  ند،يفرا نيا در. آموزنديم شدنياجتماع نديفرا دري كودك آغاز از راي تيجنسي هانقش افراد
 دادن ارتبـاط ي بـرا  تالش. كننديم كسب شود،يمي تلق مردان يا زنان مختص خاص فرهنگ يك در كه رايي هارفتار
 شـروع ي خردسـال  آغاز همان از آنان در متفاوتي هارفتار دادن شكل و دختران و پسران بهي تيجنس نقشي هااريمع
 زيتمـا . كنديم تيتقو را آن جامعه و شوديم داده آموزش خانواده دري تيتربي هاوهيش قيطر از هااريمع نيا. شوديم

 با شود،يم متولد خانواده دري پسر يا دختر كه ابتدا همان از. شوديم آغاز تولد از پس بالفاصله معموالًي جنس نقش
 زنانـه  يـا  و مردانـه  رفتار معرف كه راي رفتار طرز جنس، به مربوطي بازاسباب نوع انتخاب لباس، رنگ نام، انتخاب
ي هـا نهـاد  ريسا و خانوادهي تيترب نهاديي القاي هااميپ ريتأث تحت مستمر طوربه كودك ن،يبنابرا. آموزنديم او به است
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 متعددي اجتماعي هاالگو و شوديم دييتأ خانواده درون ابتدا همان ازي جنسي يابالگو. رديگيم قرار جامعه در موجود
 تيـ تقو را جـنس  بـه  مربـوط ي هانقش ،يونيزيتلوي هالميف و كودكاني هاداستان ،يجمع ارتباطي هارسانه ليقب از
 و شـجاع  رنـده، يگميتصـم  ،يقـو  اراده، بـا ي موجـودات  را مـردان  ،ييالقاي اجتماعي هاالگو كه تيترب نيا به. كننديم

 كشـد يم ريتصوبه مردان به وابسته و كمك ازمندين فعال،ريغ رنده،يپذي موجودات را زنان و دهديم جلوه دهندهدستور
  .)229: 1388 ،يزمان(

 و همسـال ي هـا گـروه  مدرسـه،  هـا، يبـاز  داستان،ي هاكتاب خانواده، كودك، ساختني اجتماع عوامل نيترعمده
  .استي جمعي هارسانه

ي واقعـ ريـ غي جهـان  ارائه وي تيجنسي هاشهيكلي بردارنده در كودكان اتيادب كه دهديم نشان يِمطالعاتي هابرنامه
ي بـرا  معمـوالً  را هـا داستان نيا. خواننديم مصور داستانِ كودكان درصد 97ديگويم) 1977(منيبرِ. است كودك به

ي ريـ گيمـاه  و فوتبـال  ورزش، چـون يي هـا جاذبـه  بـر  پسران مصورِي هاداستان. اندننوشته جنس دو هر خوانندگان
 بـر ) مـد  اسـتثنا  بـه ( دختـران  مصـورِ ي هـا داستان. كنديم ريتصو را جوزهيست و شجاع ،يقوي مردان و است متمركز
 مراتببه هاداستان نياي نهيزم سدينويم )1976( شارپ هاست؛حادثه و هاقصهي درباره بلكه ستين متمركز ها جاذبه

  . )43-42: 1380 گرت،( گردديم مدرسه يا خانواده خانه، نيمضام حوِل شتريب و است ترمحدود پسراني هاداستان از
 وي بختـ خـوش  مثبـت  يهيـ روح بـا ي دختـر  و دهند،ينم نشان خود ازي واقع غضب و خشم هرگز زن قهرمانانِ

 ازي جـ يمهي مجموعه پسر، مصوري هاداستان در. ابندييم گرانيد به كمك وي گذشتگخود از در راي قيحق سعادت
 نيـ ا در اما ،يورزش قهرمان يا دانشمند فضانورد، سرباز، رينظ كند،ي پندارذاتهم هاآن با تا دارد روشِيپ هاتيشخص
ي هـا آدم اغلـب  دختـران  مصـورِ ي هـا داستان در مذكري هاتيشخص. شمارندانگشت مؤنثي هاتيشخص هاداستان
ي هـا داسـتان  در. شـوند يم ظاهر برابر تيموقع در يا دوست نقشِ در ندرتبه و مقتدرند افراد يا پدر نقشِ در شرور،
 مؤنـث ي هاتيشخص كهآن حال. مينيبيم گرييكد با هاكار انجام حال در شتريب را مذكري هاتيشخص پسران، مصور

  .)18: 1385 نژاد،صالح( شونديم ريتصويي تنها و انزوا در غالبا دختران مصورِي هاداستان در
 بـه  بـازار  در موجـود ي هـا يبازاسباب شتريب. شونديم ساخته هاآن تيجنس اساس بر زين كودكاني هايبازاسباب

 جينتا اما نكند، جلوه تياهم با متفاوتي هايبازاسباب باي باز است ممكن چه اگر اند،شده ميتقس دخترانه و پسرانه
 ليتسـه  راي كـ يزيفي ايـ دن درك وي كنجكـاو  ابتكار، وي آورنو هاپسري هايبازاسباب كه است داده نشان قاتيتحق
. كنـد يمـ  بيـ ترغ راي فـرد انيـ م وي اجتمـاع  روابـط ي برقـرار  و ديتقل دخترانهي هايبازاسباب كهي حال در كنديم

 و نفـس بـه اعتمـاد  شيافـزا  موجـب  اطـراف ي ايـ دن در جستجو فرصت آوردن فرهم ليدل به پسرانهي هايباز اسباب
 را اطـراف  طيمحـ ي دربـاره ي رييـادگ  و تيخالق دخترانهي هايبازاسباب كهي حال در شود،يمي نوآوري هامهارت
  .)39: 1382 گران،يد وي خسرو( كنديم محدود

 پسـر ي هـا يبـاز اسـباب  امـا  كنـد يم آمادهي دارخانه وي مادري برا را او دختري هايبازاسباب گودمن اعتقاد به 
 آن ماننـد  و نيماشـ  مـا، يهواپ سرباز، تفنگ، پسري بازاسباب. شوديم اوي فكر زشيانگ و جانيه ل،يتخ رشد موجب

 دختـران  و پسـران . )42: 1380 گـرت، ( آن ماننـد  و خانه ليوسا عروسك، از است عبارت دختري بازاسباب و باشديم
. انـد متفاوت هم با زين »كردني باز سبك« لحاظ از بلكه دارند، تفاوت هم با هايبازاسباب و هايباز انتخاب در فقط
 با هابچه دختر در. ميهست گستردهيي گراعمل و شتريبي جسماني هاتيفعال شتر،يبي گرپرخاش شاهد هابچه پسر در

 عانهيمطيي رويپ ابد،ييم استحكام زمان گذر با كه رسوم و آداب به ليتما« ثبات، آرام، اماي شفاهي گرپرخاشي غلبه
  .)118-117: 1377 ،يبلوت( ميشويم روبهرو» يصوري هادستور و هااجبار از زيآملذت باًيتقر و

 زنان نسبت به مردان تعداد. دارد وجود مرد و زن جنس دو انيمي فاحشي هاتفاوت كودكاني هاداستان اغلب در
 و تـر عاقل تر،ياجتماع جسورتر، تر،شجاع تر،يقو كه شونديم ريتصوي اگونه به هابرنامه نيا در مردان و بوده شتريب
 عنـوان  بـه  زنـان . شـوند يمـ  ظـاهر ي خانگي هانقش در زنان وي رونيبي هانقش در مردان. باشنديم زنان از ترركيز

  .شونديم مطرح انيناج و قهرمانان عنوان به مردان و شدهي معرف دارنديي رها و نجات كمك، به ازين كهي كسان
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  هرداد بازگشت داستان تحليل
 خـودش  ويي ايدري پر مادرش و است زاديآدم پدرش كه است نوجواني دختر سرگذشت هرداد، بازگشت داستان

راوي داستان دختري به اسم ثمره، كـه شخصـيت اصـلي و قهرمـان داسـتان اسـت، داسـتان در         .داردي بيتركي تيماه
ثمـره، دختـري   . شـود روايت مـي ) جانان(با پدرش) ثمره(زندگي دختري. دهداي ساحلي به نام آيريان رخ ميدهكده

. كنـد ريا حكومت ميمادرش، پري دريايي كه بر د. اش انسان استاش پري دريايي و يك رگهدورگه است؛ يك رگه
يي بـانو  ثمـره،  .شودبا ورود زني به اسم نديمه، به داستان، راز تولد ثمره و اينكه مادر ثمره پري دريايي بوده فاش مي

 نجـات  گونـه  مرگي خواب از استيي ايدري پر يك كه هم مادرش او دادن نجات با و دهديم نجات را هرداد نام به
ي راهـ  گرفتـه  بدست را اهايدري فرمانروا كهي مرد شوپا با مبارزهي برا و دارد پا به دار فلسي ها چكمه او ابد،ي يم

  .  استي منف شوپا يداستان كاركرد. شوديم ايدر
هاي اطراف ي ساحلي و دهكدهي مردم دهكدهي ساحلي بود همهي دهكدهترين اتفاق ساالنهجشن تابستاني مهم«

ديگـر  . سابق نيستم» كمي«من ديگر همان دختر . توانستم به جشن تابستاني برومنمي. كردنددر اين جشن شركت مي
ديگر مهـم  . كندام نميزدههاي بدل شگفتديگر جلينگ جلينگ النگو. بٍٍَِرَدهاي نوجواني مرا به رؤيا نميي عطررايحه

از . رتم هماهنگي داشته باشد يـا نـه  شكنم با تيزنم و آن را پشت سرم جمع ميهايم مياي كه به مونيست رنگ گيره
ام به هم ريخـت و وارد دنيـايي شـدم كـه فقـط      ي زندگيتر از ده روز، همهموقعي كه نديمه آمد، در مجموع در كم

من يك دورگه هسـتم؛ انسـان و   . كننده و جادوييهاي گيجست؛ دنيايي پر از حس و حالهاهوايي قصهومناسب حال
  )147:همان( پري دريايي

ي هـا چكمـه  رمـان  نيـ ا در و ديـ آيمـ ي اصل تيشخص كمك به زيآمسحري روين يك شهيهمي ليتخي هارمان در
  .ديآي م داستاني اصل تيشخص كمك به كه است العادهخارقي روين يك گردنبند و دار فلس
 ،يدارخانـه (ي سـنت ي هـا نقـش  ازي رد و هسـتند ي اساسـ  وي اصـل ي هـا نقـش  دارعهـده  زنـان  كلهر،ِ اثرِ نيا در

   .مينيبينم...) و ،يكدبانوگر
ي همـه . ريـزي شـده بـود   ده ـ دوازده سال پيش براي به دنيا آمدن من برنامه . رفتم تا هرداد را به دريا برگردانممي
گاه زير دريـا، يعنـي موجـودات آبـي     تا من به دنيا بيايم، چون قرار. اي بود براي ازدواج با جانانهاي مادرم نقشهكار

العـاده  هـاي فـوق  به كسي كه با توانايي. احتياج به دختر يا پسري دارد كه مادرش پري دريايي و پدرش آدميزاد باشد
  . اش بايستد و اگر براي هرداد اتفاقي افتاد او را نجات دهدمقابل شوپاي اهريمني و دارو دسته

ر، كـه دورگـه باشـد و بتوانـد در مقابـل      خود نويسنده هم اذعان دارد كه احتياج به فردي هست چه دختر چه پس
كند هر چند، شايد با انتخابِ قهرمانِ پسر، دسـت نويسـنده   ولي نويسنده دختر را انتخاب مي. شوپاي اهريمن بايستد

هاي جنسيتي باشد و نقـش منجـي و قهرمـانِ    كند تا در پي شكستن كليشهتر بود، ولي به عمد دختر را انتخاب ميباز
  .را به دختري ده ـ دوازده ساله محول كندشجاع  داستانش 

نشست و بـا او  خواندم و اوقات بيكاري در قايق پدرش ميحاال من، ثمره دختري كه تا چند روز پيش درس مي«
كرد، آال را نگاه ميخوار و كپور و قزلهاي علفريزي ماهينشست و تخمرفت، دختري كه كنار تاالب ميبه دريا مي

خواست يك تلفن همراه داشته براي استفاده از كامپيوتر با جانان دعوا داشت، دختري كه دلش مي دختري كه هميشه
شرور و  يدستهي شوپا و دارونابود كننده. ي درياباشد، دختري كه يك كمي تمام و كمال بود، شده بود نجات دهنده

همـان  . من شده بودم قهرمان. كشتنددسته دسته ميكردند و موجودات دريايي را اتش كه داشتند دريا را نابود ميبد ذ
  )166: همان( .ريزي شده بودبراي به دنيا آمدن من اين طور برنامه. اي شده بودم كه منتظرش بودندنجات دهنده

 اتيـ ادب در اسـت؛ ي ريـ گميتصـم  تـوان  وي ورزشهياند فاقد وستهيپ ران،يا كيكالس آثار و اشعار در زنان، ريتصو
 نقش بزرگ خانم انيريآي دهكده در كه است جالب. شودينم دهيدي ريتصو نيچن كلهر، داستان دري ول هم معاصر
. انـد بـوده  نقـش  نيـ ا  دارعهـده  شهيهم مردان كه هاقصه خالف بر دارد عهده بر را دهكده بزرگ همان ايي يكدخدا
   كند،يميي بازنما راي ستينيفم اشكال خود كنشگراني تيجنس مناسبات در كلهر، هرداد بازگشت داستان



 949/      ...هاي جنسيتي در بازگشت هرداد فريبا كلهر تحليل و بررسي نقش

ـ  از و صـلح ي برقـرار  دري اساسـ  نقش زنان دهد، نجات را همه تا است ثمره به دشانيام رهيجزي اهال  بـردن  نيب
. نديمه منتظر است كه راه بيفتم و بروم شـوپا را نـابود كـنم   . دانم بايد چه كار كنممن نمي«. دارند ظالمي هاحكومت

دانم كه اميدش به من است زند، اما مينيما حرفي نمي. ضعفم را پيدا كند و حسابم را برسدبرزو كمين كرده كه نقطه 
مادرم ته دريا منتظر است هوش و حواسش را بـه دسـت بيـاورد، آن هـم بـه كمـك هـرداد؛        . هاش باشمتا به فكر پا

شان اين همه آدم كه زندگي. روندبعد، اين همه موجود دريايي كه دارند از بين مي. هردادي كه بايد من نجاتش بدهم
سوزد كـه ممكـن اسـت تنهـا پسـرش      دلم براي خانم كوچيك مي. سوزدها ميدلم براي اين چيز. وابسته به درياست

  )150: همان( »نصف بدنش را از دست بدهد
پدر، اساسـي  ساالري حاكم نبوده، و نقش و كاركرد داستاني ساالري و پدرتوان گفت در اين داستان، تفكر مردمي

هاي منفي را براي مردانِ داسـتانش  هاي كلهر نقش خنثي دارند و نقشهمچنين اغلبِ مردان در داستان. و مهم نيست
ي مادرم در هوا شناور بودم، به پايين نگاه كردم مرد كـوچكي را ديـدم كـه داشـت     پشت سر نديمه«. گيرددر نظر مي

لنگـان  مردي كـه پـدرم بـود لنـگ    . ساختهاي دودي ميكشيد و تابلومياي كه چپق سايه. كرددور شدنم را نگاه مي
هـاي  مردي كه جان و جانان ِِمـادرم نبـود؛ چـون مـادرم هـدف     . ها را به دخترش بيندازدآمد تا آخرين نگاهدنبالم مي

انان را به خاطر كاري كه نديمه كرد و ج. اش وجود نداشتبزرگتري در زندگي داشت و جايي براي عشق در زندگي
   )167: همان( »توانستم باز هم به حرفش گوش نكنم و دنبال هرداد نگردم؟از مرگ نجات داد، مي

 بـه  ورود از را زنـان  شـد يمي تلق زني اجتماع نقش نيترمهم كه زني همسر وي مادر نقش بر حد از شيب ديتأك
ي سـنت  اشـتغاالت  بـردن  نيب از باي استعمار نظام بيترت نيبد و داشت بازي اجتماع وي اقتصادي هاتيفعالي عرصه
 در سـاالر مـرد  نظـام  تيتثب به رهگذر نيا از و زد دامن آناني اجتماعي انزوا بر منفعلي هاروين به آنان ليتبد و زنان

 و بـارز  صفت بلكه نداده نشاني مادر نقش در را ثمره مادر داستان نيا در كلهر. )123: 1386 ،يخان( كرد كمك جامعه
 دهيـ دي طلبـ  قـدرت  جزي زيچ ثمره مادر وجود در. نديآفريم قدرت و حكومت را داستانش زن تيشخص شاخص

  .مينيبينمي اثر مادرانه نقش وي مادر مهر از و شودينم
كريم سرنايي هم در داستان نقش و كاركرد مهمي نـدارد و  . هاي مرد داستان، كريم سرنايي استكي از شخصيتي

ي پنجره، كه بـه  باد صداي ساز كريم سرنايي را از شكستگي شيشه«. كندكه ديگران را شاد مي تنها يك نوازنده است
. آوردنـد كريم و سرنايش براي همه حس خوشبختي مي. كردآورد و در اتاق پخش مياندازه يك كف دست بود، مي

مردي كه كند . ن پيش قدم بودمردي كه هميشه براي دوست داشت. خنديدو سه ـ چهار ساله كه دايم مي مردي بيست 
. من خودش و صداي سازش را دوست داشتم. اذيت كردن و آزار رساندن يعني چي. دانستذهن بود، مردي كه نمي

اي كه در آن به راه است و من  كنار جانان و دهكدهحس اينكه همه چيز روبه. هميشه از شنيدنش حس خوبي داشتم
  )20: همان(» و در امنيت هستم ايم جايم گرم و نرم استدنيا آمده

هاي مرد داستان كه نقش منفي دارند، يكي شوپاي اهريمن است كه قصد دارد بر دريا فرمانروايي كند از شخصيت
ي خود اش حتي به خانوادهو ديگري برزوي شكارچي، كه در تالش است به قدرت برسد و براي رسيدن به خواسته

قـدر  هـا دريـا چـه   بينـي ايـن روز  نمي. كندطلبي خود را هم قرباني قدرت سرِششود پكند و حاضر ميهم رحم نمي
پشـت و سـتاره و توتيـاي دريـاييِ     قدر ماهي و خاربيني چهنمي. گيرد؟ چون اختيار دريا دست شوپا استقرباني مي

جنگند، ولي چـون  ها ميبا آن. روندهاي شوپا نمياند كه زير بار فرمان سربازها موجوداتيآيد؟ اينمرده به ساحل مي
ي او   كسي نمـي . حاال اختيار طوفان و آرامش دريا دست شوپاست ثمره. ميرندرسد، ميها نميزورشان به آن دانـد كـ

ديگـر تنهـا پـاي    . بيني ثمرهمي. آسا بسازد و مردم دهكده ساحلي را هم از بين ببردهاي غولگيرد كه موجتصميم مي
 ريتـأث  كـه  استي هنري سينوداستان ).65: همان(ميرندفقط موجودات دريايي نيستند كه مي. مادر تو در وسط نيست

 خواننـده . دهـد يمـ  نشان او به راي اتازه راه و گذارديم اثر خواننده هيروح در داستان. ستين انكار قابل آني اجتماع
 رديپذيم داستان قهرمانان زبان از ميمستقريغ طوربه را سندهينو ديعقا رديگيم قرار داستان طيمح نفوذ ريز كه داستان
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 در نكهيا به توجه با و رنديگيم قرار سندهينوي هاشهياند ريتأث تحت همه از شيب كودكان. شديانديم هاآن درباره يا و
 ريـ خط و حسـاس  شـتر يب هـا داستان سندگانينو فهيوظ آورنديم رو داستان به بالغ افراد از شيب كودكان جوامع، همه

  .)31:1383 د،ينو آذر وي امان( »شود يم
هاي پريـان  خالف قصهبر. مردي كه به دنبال قدرت است. آفريندكلهر، شخصيت برزوي شكارچي را اهريمني مي

دادند در بازگشت هرداد، كلهر شدند نشان ميهاي  جادوگري معرفي ميهاي گذشته كه زنان بيشتر در نقشو داستان
  .دهده مردان داستانش نسبت مينقش جادوگري را ب

اي داشته باشـند،  العادههاي فوقها قدرتها و ديگر هيوالها و غولها انسان كه دوست دارند مثل ديوهر روز صد«
وقتي روح انسان اهريمني شد، موجود اهريمني كمي از . ها ديگراز همين كار. دهندشكنجه مي. كنندمثالً قتل عام مي
  ».پدر نيما. برزوي  شكارچي! من. آيدحاال پاي من به ميان مي. اين يك قانون اهريمني است. دهدو ميقدرتش را به ا

العـاده   هـاي فـوق  هايي براي بدست آوردن قـدرت ها دنبال پيدا كردن راه و روشمن سال: برزوي شكارچي گفت
اين بود كه هر . ايد روحم را اهريمني كنمفهميدم اول ب. چند سالي طول كشيد تا راهش را كم و بيش پيدا كردم. بودم

همين كار نصـف  . دادماش ميبردم و شكنجهرمين ميخانم كوچيك را توي زير. تر شدمرتر و وحشيروز خون خوا
خانم كوچيك تنها زني است كه در نقـش سـنتي نمـايش داده شـده و در     . )128-127: همان( كردروح مرا اهريمني مي

او به يك . هاستي موجودات اهريمني و انسانبرزو به فكر حكومت بر همه. كندسكوت ميمقابل برزوي شكارچي 
  !كند؛ امپراتوري برزوي شكارچيامپراتوري فكر مي

 ارائه باي داستاني هاكتاب نيب نيا در اموزند،يب كودكان به راي اجتماعي هانقش دارندي سع جامعه و خانواده پس
 كـودك  كـه  آنجـا  از. دهنـد يم آموزش را جنس هري رفتاري هاقالب و نديآيم هاآن كمك به قصه قالب در هانقش
ي معرفـ  نحوه نيبنابرا رد،يگيم فرا راي اجتماع روابط و هانقش و دهديم گسترش كتاب قيطر از را خود لغات دامنه
 آمـوزد يم هاكتاب نيا مطالعه قيطر از كودك. است برخورداري خاص تياهم از هاكتاب نيا در مرد و زني هانقش
 كنـد  فـا يا جامعـه  در مـرد  يـا  زن يك عنوان به را خود نقش چگونه و است زنانهي اعمال چه و مردانهي اعمال چه كه

  .)43: 1383 ،يمقصود(
 داستان انيپا در و. دارد هراس) ثمره( داستان قهرمان از دارد كهي منياهري روين و قدرت وجود با منياهري شوپا

از . ايـن خواسـت شـوپا بـود    . كردم كه پات را به غـار نگـذاري  بايد كاري مي: راتا گفت«. خورديم شكست ثمره از
ترسد از من شكست بخورد براي همين راتا را فرستاده تـا كـاري   مي. ترسدهاي راتا فهميدم كه شوپا از من ميحرف

گردانـد، مـادرش را   ، ثمره، بانو هرداد را بـه دريـا بـاز مـي    در آخرِ داستان. )188: همان(» كند پايم را به پناهگاه نگذارم
ثمره بدون اينكه با مادرش مالقاتي داشته باشد نـزد پـدر   . دهدو به حكومت شوپاي اهريمن پايان مي. دهدنجات مي

  .بيندو دهكده دوباره رنگ آرامش را به خود مي. گرددميباز
 و »دسـتان فـرا « نه و »برانفرمان« و »فرودستان« مقام در همواره را زنان كودكان،ي هاكتاب سندگانِينو كهي هنگام

 محبوبشـان ي هـا تيشخصـ  نشيگـز  هنگـام  بـه  هادختر« كننديم ميترسي زندگ گوناگوني هاصحنه در »فرماندهان«
 دري اطيـ خ وي آشـپز  حـال  در زنان و مطالعه حال در مردان شينما »دهنديم نشان را خودشان تيجنس ازي زدگ دل

 نيبـد  و نداردي گريد اميپ ماننديمي باقي ناآگاه در زنان و شونديم آگاه مردان دهد نشان كه آن جز هاداستان خالل
 گـر نظـاره ي گـر يد و سازديم و شديانديمي كي «جنس دوي برا »رشدي ستيزي هانديفرا« متفاوتي پروسه در گونه
 كهي زنان داده، نشان مبارز و فعال، سازنده، را زنان هرداد بازگشت در كلهر. )142: 1377 ،يشـاهمراد ( »رديپذيم و است

  .كننديميي فرمانروا وي دارحكومت
 داسـتان  نيا در زنان كه دهديم نشان جينتا. ميدهيم نشان پارسونزي الگو اساس برا راي تيجنسي هانقش ادامه در
  .دارند دوش بر راي اصلي هانقش
: شـامل  نمـود،  ميتقسـ  جامعـه ) بخش( حوزه چهار اساس بر توانيم را هاكار يا تيفعال پارسونزي الگو اساس بر
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 دري لـ يتحل لحـاظ  از تـوان يمـ  را هانقش حساب نيا با. يفرهنگ امور وي اجتماع امور ،ياسيس امور ،ياقتصاد امور
ي هـا نقش: شامل) هانقشي افق كيتفك( نمود ميتقسي اصل نوع چهار بهي افق صورت به مزبور حوزه چهار با ارتباط
 اسـاس  بر را هانقش پارسونز، از رتيبص اخذ باي اقتصادي هانقش وي اسيسي هانقش ،ياجتماعي هانقش ،يفرهنگ

  )هانقشي عمود كيتفك.(نمود مرتب وي بندطبقه ريز شكل طبق اطالعات وي انرژ مصرف زانيم
  اطالعات

        
    

  
  
  
  

  انرژي
  هانقش عمودي تفكيك نمودار -1
 اسـت  اطالعات نيشتريبي كنندهمصرف بالعكس و كنديم مصرف راي انرژ نيكمتر كه استي نقشي راهبرد نقش ـ

  . دارد عهده به را هدف نييتع وي دهجهت ،ينماد قيتنس كار و دارد نظارت هانقش ريسا بر لذا و
 ،يهماهنگ كار اساساً نقش نيا. رديگيم قراري راهبرد نقش از بعد كنترل و اطالعات مراتب سلسله در نفوذ با نقش ـ

  .دارد عهده به را تعهد كردن فعال و اهداف كردني اتيعمل
 نيـ اي كلـ  طـور  بـه . دارد عهده به اهداف تحقق جهت اموري اجرا بر راي آن وي رونيب نظارت كار كهي كمك نقش ـ

  .اطالعاتي كنندهمصرف تا استي انرژي كنندهمصرف شتريب نقش
 مصـرف  راي انـرژ  نيشـتر يب نقش نيا. استي اثبات جهان با كينزد تماس دري راهبرد نقش خالف بري عاد نقش ـ

  .است نقش نياي ماهو انتظارات از مرهروز فيوظاي اجرا. كنديم استفادهي كم اطالعات از و دينمايم
 شـنهاد يپ) نقـش  بـا  رابطـه  در( ياجتمـاع  مواضعي برا راي ايشناسسنخ نيچن توانيم ها،نقشي شناسسنخ تبع به
  . يعمود وي  افق كيتفك محور دو با رابطه دري اجتماع موضع نوع شانزدهي يعن نمود؛

  
 كيــتفك        

  يافق
  

 يعمود كيتفك

 يفرهنگ ياجتماع ياسيس ياقتصاد

 يفرهنگي راهبرد ياجتماعي راهبرد ياسيسي راهبرد ياقتصادي راهبرد يراهبرد

 يفرهنگ بانفوذ ياجتماع بانفوذ ياسيس بانفوذ ياقتصاد بانفوذ نفوذ با

 يفرهنگي كمك ياجتماعي كمك ياسيسي كمك ياقتصادي كمك يكمك

 يفرهنگي عاد ياجتماعي عاد ياسيسي عاد ياقتصادي عاد يعاد

  

  )170: 1375،يچلب( هانقشي شناسسنخ -2نمودار
 اسـت؛  عمـده  فكر انتقال و ديتول وهيشي فرهنگي حوزه در است؛ عمده احساس ديتول وهيشي اجتماعي حوزه در
 آن عيـ توز وي مـاد  ديـ تول وهيشـ ي اقتصادي حوزه در است؛ عمده آن جيبس و قدرت ديتول وهيشي اسيسي حوزه در

  ) 175 -170: 1375،يچلب( است عمده

  راهبردي نقش

  نفوذ با نقش

  كمكي نقش

  عادينقش
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  اصلي هايشخصيت در پارسونز ينظريه اساس برپژوهش هاي يافته
  

 اولنقشتيجنس     
  

 هانقش نوع
 درصد مرد درصد زن

 0 000ياقتصاديراهبرد

 0 000ياقتصادنفوذ با

 0 000ياقتصاديكمك

 %9 1 %9 1 ياقتصادي عاد

 %9 1 %27 3 ياسيسيراهبرد

 %9 1 %18 2 ياسيسنفوذ با

 0 0 0 0 ياسيسيكمك

 0 0 0 0 ياسيسي عاد

 0 0 %9 1 ياجتماعي راهبرد

 0 0 0 0 ياجتماعنفوذ با

 %9 001ياجتماعيكمك

  00ياجتماعي عاد

 0 0 0 0 يفرهنگي راهبرد

 0 0 0 0 يفرهنگ نفوذ با

 0 0 0 0 يفرهنگي كمك

 0 0 0 0 يفرهنگي عاد

  
ي هـا درنقـش  غالبـاً  را داسـتانش  زنان كلهر دارند عهده بر راي اصل نقش زنان كه دهديم نشان جدول حاتيتوض
 عهده بر راي اجتماعي عاد وي اسيس نفوذبا نقش عمدتاً مردان كهي حال در است، گذاشته شينما بهي اسيسي راهبرد
ي هـا نقـش  كـه  اسـت  توجه خور در نكته نيا داده، قرار مردان ازي ترمهمي اسيسي هانقش در را، زنان كلهر. دارند
 در. دارد سـنده ينو آمـال  و هاآرمان در شهير كهيي ايدن. خورديم چشم بهي وي فانتزي هاداستان دري اسيسي راهبرد

 يِكـار كـم  يبسـته  يرهيدا از ميبخواه اگر .اندجامعه مهم وي اسيس امور دارزمام كه هستند مردان نيا تيواقعي ايدن
ي ريـ گميتصـم  و حكومـت  ت،يريمـد  ،يرهبـر  در واقعاً را زنان پسر، و دختر كه است مهم اريبس م،يشو خارج زنان

ي هـا سـمت  در يـا  وي خانگي هانقش در يا را زنان و درآمدپر وي عالي هاسمت در را مردان كودك،ي وقت تا. دينيبب
 او بـه ي برابـر ي دربـاره  مـا  چـه آن نه كنديم باور دهيد را چهآن. نديبيم موضوع نيا باي ضمن توافق در وي فرودست

 منفعـل ي فرد اغلب باشد داشتهي نقش اگر تازه و استي اصل تيشخص ندرتبه زني داستاني هاكتاب در .مييگو يم
 شوديم وانمود نيچن هاكتاب شتريب در و شود؛يم داده نشاني خانگي هانقش در كرّات به زن. است مرد به وابسته و
 انتخـاب  در ديـ با كـودك ي هـا كتـاب  سـندگان ينو. اسـت  نينشـ خانـه ي موجـود  زن و روديمـ  كار سر مرد فقط كه

  .باشد داشته نقش همي همپا مردان و زنان كه دهند انتقال رايي هاالگو و دهند خرج بهي شتريب دقت ها تيشخص
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  گيرينتيجه
شـدن  گيري هويت است و از طريق فرايند اجتماعيهاي جنسيتي، يكي از مفاهيم اساسي در شكلجنسيت و نقش

عوامـل  . اي برخـوردار اسـت  العادهافتد و از اهميت فوقاين فرايند به ويژه در دوران كودكي اتفاق مي. ابديميانتقال 
هـاي  ايـم كتـاب  تـر اشـاره كـرده   گونه كه پيشهمان. ابي جنسيتي دخيل هستنديها و الگوبسياري در انتقال اين نقش

  . كندكودكان نقش مؤثري ايفا مي پذيري جنسيتيداستاني از جمله ابزاري است كه در جامعه
 نگـرش  بر ميمستقي ريتأث كودك، اتيادب. ها داردكند و سعي در تقليد آنهاي داستاني را باور ميكودك شخصيت

گيـري هويـت   ي كودك كه در حـال شـكل  ذهنِ آماده و پذيرنده. دارد ندهيآ در شانيتيجنس نقش و خود به كودكان
هـا و  الگـو . هـاي جنسـيتي اسـت   داستان و كتاب، به طور كلي در پي يافتن نقـش  جنسيتي خويش است، با خواندن

. گذار هسـتند كنند در ذهن كودك تأثيرهايي كه نويسندگان كودك براي زنان و مردان داستانشان انتخاب ميشخصيت
ي هـايي كـه دربـاره   جمله. سزايي داردكودك نقش به يهاي آيندههايي زنان و مردان داستان در رفتارها و كنشرفتار

ويـژه  به .دهدرود، به طور سازنده بخشي از تصور جنسي در ذهن مخاطبان را شكل ميجنسيت در هر متن به كار مي
 در آثـار،  نيا نهيآ در كودكان .اندازيم شايد اين انتقال فرهنگي، بار بيشتري داشته باشدوقتي به ادبيات كودك نظر مي

 تيجنسـ  درخوريي هارفتار چه و روديم آنان ازي تيجنس لحاظ بهي توقعات چه اجتماع به ورود هنگام به كه ابندييم
  .است آنان

كـار در درون  اي تصوير نشده است و نگـاه سـنتي بـه تقسـيم    در داستان مورد بررسي خانواده فقط به شكل هسته
نسـبت دادن  . بينـيم را نمـي ) عضاي خـانواده دهنده به اپدر فعال و مسؤل خانواده و مادر به عنوان سرويس( خانواده 
 در هـا داسـتان ي اصـل  حـوادث . شـود گري ديده مـي هاي زنانه مانند دانايي، قدرت، حمايتهايي به شخصيتويژگي
 قهرمـان ي اصل گاهيجا كه گرفت جهينت توانيم ،يرونيبي هامكاني غلبه ليدل به. دهنديم رخ خانه از خارجي حوزه
 توانيم باشنديم زنان هاداستان اكثري اصل تيشخص كهيي آنجا از. است خانه از رونيب وي عمومي حوزه در داستان

 طيمح در و خانه از رونيب را زنان كه است تالش در و گرفته فاصلهي سنتي هاشهيكل از سندهينو كه افتيدري كين به
 تيـ فاعل نقـش ي اصل تيشخص هاداستان اكثر در ،ياصل تيشخص وي داستان فاعل نظر از. بگذارد شينما به اجتماع

 در و هسـتند  فعـال  داسـتان  نيـ ا در زنان كنديم حل را داستاني اصلي هاتضادي اصل تيشخص خودي يعن دارد؛ هم
. باشد داشتهي اژهيو گاهيجا توانديم ،ياجتماعي زندگ مهمي هامحور ازي يك عنوان به زن. دارند قرار مردان كنارشان

رداد  بازگشـت . اسـت ي بررس و تأمل قابل كنديم فاياي اجتماع بزرگ منزلت يك دارنده عنوان به او كهيي هانقش هـ 
  .است داده نشاني راهبردي هانقش در را زنان و. ستيني سنت زني الگو ازي اثر
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