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چکیده
مرد یا زن بودن ،تصورات و پیشفرضهایی را به دنبال دارد که در فرهنگ هر جامعهاي تا حدودي متفاوت
است .این تصورات ،کلیشههاي جنسیتی نامیده میشود که کمابیش در هر جامعهاي وجود دارد .بر اساس
کلیشههاي جنسیتی ،زنان و مردان در جامعه داراي ویژگیهاي خاص ،رفتار خاص و حاالت روانی خاص
هستند و قابلیت انجام وظایف و کارهایی را دارند که به صورت معمول با یکدیگر متفاوتند .کلیشهها در
درون فرهنگ جوامع و به همراه دیگر عناصر فرهنگی از طریق نهادهايهاي اجتماعی مانند خانواده،
رسانههاي گروهی ،گروه همساالن و نظام آموزش در طی نسلهاي متمادي بازتولید میشوند .رسانههاي
همگانی در کنار خانواده و آموزش و پرورش ،از جمله عوامل جامعهپذیر کردن افراد یک جامعه هستند .آنچه
رسانهها به نمایش میگذارند هم برگرفته از فرهنگ جامعه است و هم تأثیرگذار بر آن .در این میان کتاب
یکی از رسانههاي همگانی است که از طریق انعکاس هنجارها ،ارزشها و تفکرات موجود در جامعه ،به
بازتولید فرهنگ جامعه میپردازد .هدف از انجام این پژوهش ،بررسی کلیشههاي جنسیتی موجود در ادبیات
داستانی آلاحمد میباشد .بدین منظور تمام آثار داستانی آلاحمد مورد بررسی قرار گرفت .روش مورد
استفاده در این پژوهش ،تحلیل محتوا میباشد .یافتهها نشان از وجود کلیشههاي جنسیتی (پر حرفی،
خرافاتی ،هیجانی و انفعال براي زنان و پرخاشگري و عصبانیت و سلطهگر بودن براي مردان) در داستانهاي
آلاحمد بوده و در این میان کلیشههاي زنانه برجستهتر و از نظر تعداد سهم بیشتري را به خود اختصاص
داده است.
کلیدواژه ها :کلیشههاي جنسیتی ،زنانه ،مردانه ،تحلیل محتوا ،آلاحمد
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مقدمه
بزرگترین گروهبندي در هر جامعهاي ،تقسیم افراد جامعه به دو گروه زن و مرد است .زن و مرد بابت
متمایز بودن در ساختار بدنی خود ،دو گروه مجزا را در جامعهي انسانی تشکیل میدهند .این گروهبندي به
دنبال خود کلیشههاي جنسیتی را به همراه دارد .کلیشهها در واقع تصوراتی هستند کلی و بی انعطاف که در
ذهن انسان جاي میگزینند و در قضاوتها مورد استفاده واقع میشوند (ساروخانی ،3144 ،ص ،)333 .بی
هیچ تغییري تکرار و باز تولید میشوند و از تشخیص خصوصیات فردي عاجز هستند (میشل ،3176 ،3ص.
 .)24بنابراین کلیشههاي جنسیتی مجموعهي سازمان یافتهاي از باورها دربارهي زنان و مردان است.
کلیشههاي جنسیتی دربرگیرندهي اطالعات دربارهي ظاهر جسمانی ،نگرشها ،عالیق ،صفات روانی ،روابط
اجتماعی و نوع شغل زنان و مردان است (گولومبوک و فی وش ،3144،2ص.)24 .
کلیشهها یا تصورات قالبی خبر از تفاوتهاي زیاد بین زن و مرد میدهند ولی غالباً این کلیشهها هیچ
گونه اساسی در رفتار واقعی ندارند .با وجود این ،کلیشههاي تعیین شده که فرهنگ القا میکند ،خصوصیاتی
هستند که از نظرگاه اجتماعی براي مردان و زنان مطلوب به حساب میآیند .افرادي که از کلیشهها یا
تصورات قالبی انحراف زیادي دارند ،به نظر منفی می آیند.
یکی از نکات قطعی دربارهي خصیصههاي مربوط به کلیشههاي جنسیتی آن است که براي صفاتی که به
مردان منسوب میشود بیش از صفاتی که به زنان نسبت می دهند ،اهمیت قائل شدهاند .قدرت ،استقالل و
تمایل به خطر پذیري در برابر ضعف ،زودباوري و تأثیرپذیري غالباً مثبتتر تلقی میشود .این تفاوت در
ارزشهایی که با صفات مردانه و زنانه تداعی شده است ،ممکن است تا حد زیادي به نوع برچسبی مربوط
باشد که به برخی خصوصیات زده شده است (گولومبوک و فیوش ،3144 ،صص.)24-26 .
ضرورت و اهمیت شناخت کلیشههاي جنسیتی و بررسی آنها در جامعه به دلیل اثرات زیانآور کلیشهها
است .از جمله مهمترین اثرات زیانآور کلیشههاي جنسیتی میتوان به این مسئله اشاره کرد که کلیشههاي
جنسیتی به عامل تبعیض میان جنسها بدل میشوند .کلیشههاي جنسیتی هم بر مردان و هم بر زنان،
تأثیري منفی میگذارند؛ اگر چه تأثیر منفی آنها بر زنان بیشتر است زیرا آنان در این کلیشهها به صورت
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جنس ضعیف و فرودست مطرح میشوند .در واقع این کلیشهها زنان را به عنوان انسانهایی برخوردار از
حقوق کامل به رسمیت نمیشناسند ،از برقراري روابط هماهنگ و برابر میان افراد دو جنس و از شرکت
کامل زنان در پیشرفت جامعهي خود جلوگیري میکنند و بدین ترتیب زنان را از شکوفایی تمام تواناییهاي
انسانی خود باز میدارند .از طرفی دیگر کلیشههاي جنسیتی مردان را از شکوفایی همه جانبهي احساسات و
انسانیتشان باز میدارند و باعث میشوند که هر چه بیشتر به سمت خشونت ،رقابت ،پرخاشگري ،بیاعتنایی و
بیاحساسی پیش روند (میشل ،3176 ،ص.)11 .
در اینجا این نکته مهم به نظر میرسد که کلیشههاي جنسیتی به طور دائم در جامعه بازتولید میشوند.
بر اساس نظریهي جامعهپذیري ،درونمایههاي فرهنگی و اجتماعی هر جامعهاي از طریق نهادهاي مختلف
مثل خانواده ،مدرسه و نظام آموزش ،رسانههاي همگانی و گروه همساالن منتقل میشود .جامعهپذیري
جنسیت یکی از ابعاد جامعهپذیري میباشد ،بنابراین آموزههاي مرتبط با جنسیت نیز از طریق همین نهادها
انتقال پیدا میکند.
در میان نهادهاي جامعهپذیر کننده ،رسانههاي جمعی به عنوان یکی از ابزارهاي مهم اجتماعیسازي در
دنیاي مدرن با بازنمایی الگوهاي هنجاري حاکم بر زندگی اجتماعی در قالب اجراهاي نمایشگونه ،عمالً نقش
برسازنده و بازتولیدکننده کلیشههاي جنسیتی را در زندگی اجتماعی امروز بر عهده میگیرند و بدین ترتیب
میتوان از آنها به عنوان یکی از ابزارهاي قدرتمند براي بازنمایی و نیز برساخت کلیشههاي جنسیتی سخن
به میان آورد .رسانههاي جمعی با ارائه تصویري خاص از مناسبات و روابط میان دو جنس ،میتوانند نقش
مهمی در نهادینه شدن چارچوب معنایی آن تصویر خاص داشته باشند ،بنابراین ضرورت مییابد کلیشههاي
جنسیتی در رسانههاي جمعی مورد تحلیل قرار گیرد .یکی از مهمترین رسانههاي جمعی شناخته شده
کتاب است .هدف این مقاله ،بازنمایی کلیشههاي جنسیتی در ادبیات داستانی آلاحمد میباشد .سؤاالت
این تحقیق عبارتند از .3 :آیا کلیشههاي جنسیتی در داستانهاي آلاحمد وجود دارد؟  .2در صورت وجود
کلیشهها ،مصادیق و نوع آنها کدامند؟
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پيشينه موضوع
مطالعات متعددي رواج کلیشههاي جنسیتی را به تصویر کشیدهاند .مطالعات انجام شده در ایران نشان
داده است که کودکان بین سنین چهار تا شش سال صفات منسوب به دختر و پسر به شیوهي معناداري
استقرار مییابد .در مطالعهاي راجع به انتظارات ،نگرشها و رفتار والدین و مربیان در مورد کودکان پیش
دبستانی ،این نتیجه به دست آمد که  44درصد از مادران ایرانی از دو سالگی دختر را به مراتب کمتر از پسر
به استقالل ،خودکفایی و پیشرفت تشویق میکنند و مطابق این نگرش که نقش دختر در آینده عمدتاً نقش
مادري و همسري است ،خصوصیاتی چون همکاري با دیگران ،حساس بودن به نیازهاي دیگران و قبول
مسئولیت نسبت به دیگران را در او تقویت میکنند (ناجیراد ،3142 ،ص .)131 .در پژوهشی راجع به
طرحوارههاي نقش جنسیتی و کلیشههاي فرهنگی در بین دانشجویان دختر ،معلوم گردید که تفاوت بین
طرحوارههاي ذهنی زنانه و مردانه در بین دختران دانشجو معنادار است و ویژگیهاي اجتماعی ،اقتصادي و
فرهنگی دانشجویان با نقشهاي جنسیتی آنها رابطه دارد (خمسه ،3141 ،ص .)331 .در پژوهشی دیگر ،با
هدف مطالعه گرایش پسران دانشآموز مقطع متوسطه به ارزشهاي مردانه و کلیشههاي جنسیتی ،مشخص
گردید که تفاوتهایی در زمینهي گرایش به ارزشها و کلیشههاي جنسیتی در میان آنها وجود داشته و
پسرانی که نمرات باالتري در مقیاس مردانگی کسب نمودهاند ،گرایش بیشتري به ارزشها و کلیشههاي
جنسیتی مردانه داشتهاند (ذکایی و میرزایی ،3144 ،ص .)71 .همچنین پژوهشهاي انجام شده در زمینهي
کلیشههاي جنسیتی در رسانههاي ایران نشان میدهد که نمایش مردان و زنان در آگهیهاي تلویزیونی در
راستاي نقشهاي سنتی است (حقیقینسب و هدایتی ،3144 ،ص .)11 .در سریالهاي تلویزیونی ،زنان و
مردان به صورت زنان و مردان سنتی کلیشهاي به نمایش در میآیند ،بدین ترتیب که زنان موجوداتی
فریبکار ،ناقصالعقل ،بیوفا ،منفعل و فرو دست و در مقابل مردان موجوداتی صادق ،عاقل ،وفادار ،فعال و
فرادست تصویرسازي شدهاند (صادقی فسایی و کریمی ،3144 ،ص)13 .؛ و فیلمهاي سینمایی ایرانی نیز از
طریق مناسکی کردن فرمانبري و کم ارزش جلوه دادن زنان نسبت به مردان ،برتري یک جنس بر جنس
دیگر را به نمایش میگذارند و ارزشها و هنجارهاي جنسیتی سنتی را تأیید و تثبیت میکنند و این همه
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غالباً از طریق اجراي مناسک فرودستی و فرادستی در کنش متقابل بازیگران زن و مرد در فیلمها رخ میدهد
(سلطانی گردفرامرزي ،3141 ،ص.)63 .
عالوه بر پژوهشهاي انجام شده در ایران ،مطالعات زیادي نیز در زمینهي کلیشههاي جنسیتی در
کشورهاي دیگر انجام شده است .ویلیامز و بست 0در سال  3342با مطالعهاي که در  11کشور وسیع جهان
انجام دادند ،عقاید قالبی مربوط به جنسیت را در نمونهها سنجیدند .آنها از آزمودنیهاي خود خواستند تا با
نشان دادن اینکه کدام یک از  111ویژگی بسیار معمول زن و مرد را بهتر شرح میدهند ،چهرهي خاص
«زن» و «مرد» را توصیف کنند.
نتایج نشان داد که صفات عاطفی ،قدردان ،ضعیف ،پرحرف ،بیثبات و بیفکر ،نجیب ،سبکسر ،عیبجو و
وسواسی ،شکوهگر ،جذاب و دلربا ،مهربان ،وابسته و مطیع ،حساس و احساساتی به زنان نسبت داده شده و
صفات پرقدرت ،خشن ،تجاوزگر ،شجاع ،مستقل ،بینظم ،جاهطلب ،سرخوش ،غیر عاطفی و مستحکم ،مغرور،
زمخت ،واقعگرا ،معقول و منطقی و قوي به مردان نسبت داده شده است (ویلیامز و بست ،3342 ،ص.)213 .
درپژوهش دیگري که فورسیث در سال  3334در  21کشور دنیا انجام داده است ،صفات عاطفی،
همدرد ،مهربان ،پرحرف ،جذاب ،آرام ،سپاسگذار ،خیال پرداز ،جنجالی ،زودرنج ،هیجانی ،صمیمی،
فرمانبردار ،شاد و دمدمی مزاج براي زنان و صفات سخاوتمند ،با دل و جرات ،فرصت طلب ،معقول ،منطقی،
خود محور ،داراي اعتماد به نفس ،شجاع ،رازدار ،مغرور ،مستقل ،نیرومند ،غالب ،ماجراجو و پرخاشگر براي
مردان به دست آمده است.
مطالعات متعددي که در زمینهي کلیشههاي جنسیتی و مقوالت مرتبط با آن در کشورهاي مختلف انجام
شده است ،نشان دهندهي این است که دغدغه خیلی از جوامع بوده و آنها به دنبال راهحل و یا سیاستهایی
هستند تا بتوان رویکرد و نگرشی نوین را در این زمینه به وجود آورد و این به دلیل اثرات زیانباري است که
این کلیشهها به دنبال خود دارند ،از جمله تبعیض علیه زنان و انتظارات بیش از حد از مردان .این در حالی
است که کلیشههاي جنسیتی با وجود اثرات زیانبار در جامعه بازتولید و برساخت میشوند.
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شناخت نهادهایی که به بازتولید و برساخت کلیشههاي جنسیتی در جامعه میپردازند و همچنین
بازنمایی کلیشههاي جنسیتی در آن نهادها ،امر مهمی است؛ چرا که میتواند از ادامه این روند در آینده
جلوگیري کرده و افراد جامعه را از وجود کلیشههاي جنسیتی آگاه کند .یکی از نهادهایی که به بازتولید
کلیشههاي جنسیتی میپردازد ،رسانههاي همگانی است .همانگونه که بیان شد تاکنون به بررسی و
بازنمایی کلیشههاي جنسیتی در رسانههاي همگانی و به طور خاص در تلویزیون ،سینما و روزنامه پرداخته
شده است اما در رابطه با بازنمایی کلیشههاي جنسیتی در کتاب ،تحقیقی در ایران صورت نگرفته است.
میتوان گفت پژوهش حاضر ،در تکمیل و ادامه مطالعات صورت گرفته در زمینهي کلیشههاي جنسیتی در
رسانههاي همگانی میباشد.
مباني نظري
مبانی نظري این تحقیق در سه بخش بررسی میشود :نظریههاي مربوط به کلیشههاي جنسیتی
(طرحواره جنسیتی و جامعهپذیري جنسیت) ،نظریه مربوط به رسانه (بازنمایی) و نظریه مربوط به رسانه و
کلیشههاي جنسیتی .
نظريه طرحواره جنسيتي
طرحواره مفهومی در روانشناسی شناختی است ،شاخهاي از روانشناسی که به بررسی این نکته می-
پردازد که ما چگونه میاندیشیم ،درک و پردازش میکنیم و چگونه اطالعات را به یاد میآوریم .طرحواره
چارچوب شناخت عامی است که فرد دربارهي یک موضوع خاص دارد .ادراک و حافظهي فرد از اطالعات
نتیجهي تعامل اطالعات وارد شده با طرحوارهي از پیش موجود در آن فرد است (شیبلی هاید ،3147 ،6ص.
 .)32به طور خالصه میتوان گفت ،طرحواره مجموعهاي سازمانیافته از دانش است ( گولومبوک و فیوش،
 ،3144ص.)313 .
ساندرا بم 2روانشناس ( )3343نظریهي طرحواره را در نظریهي طرحوارهي جنسیتی خود به کار گرفت.
طرح او این است که هر یک از ما به عنوان بخشی از ساختار دانش خود ،طرحوارهي جنسیتی یا مجموعهاي
از تداعیهاي مرتبط با جنسیت داریم .بنابراین ،طرحوارهي جنسیتی آمادگی یا زمینهي اصلی را براي
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پردازش اطالعات بر اساس جنسیت عرضه میکند .یعنی طرحوارهي جنسیتی گرایش ما را نسبت به این که
بسیاري از امور را به عنوان امور مرتبط با جنسیت بینیم و بخواهیم آنها را بر اساس جنسیت طبقهبندي
کنیم ،بازنمایی میکند.
بم فرض میکند که افراد مختلف ،تا حدي طرحوارههاي جنسیتی مختلف ،دارند .محتواي طرحوارهها از
فردي به فرد دیگر تغییر میکند ،این تغییر محتوا شاید نتیجهي انواع اطالعات جنسیتی است که فرد در
خانوادهي خود در سراسر کودکی با آن مواجه شده است (شیبلی هاید ،3147 ،صص.)34-32 .
نظريه جامعهپذيري جنسيت
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از دیدگاه جامعهشناسان ،جامعهپذیري روندي است که فرد را براي زندگی گروهی آماده میکند و نقش
اساسی در شکلگیري شخصیت ،نگرش و رفتار فرد دارد (الکین و هندل ،3372 ،ص .)4 .جامعهپذیري
فرایندي است که طی آن عناصر اجتماعی و فرهنگی درونی میشوند .مطالعات بسیاري نشان میدهد که
تقریباً در اکثر جوامع امروزي ،با تکیه بر ارجح دانستن جنس مذکر ،جامعهپذیري بر اساس جنس افراد شکل
میگیرد (ابوت و واالس ،3141 ،3ص.)244 .
نهادهاي جامعهپذیرکننده که در هر جامعهاي وظیفهي جامعهپذیر کردن افراد را به عهده دارند عبارتند
از :خانواده ،آموزش و مدرسه ،روابط گروه همساالن و رسانههاي جمعی (گیدنز ،3144 ،31ص.)311 .
جامعهپذیري جنسیتی یا جامعهپذیري نقشهاي جنسیتی یکی از ابعاد و یا میتوان گفت از زیر
مجموعههاي جامعهپذیري می باشد که ما در اینجا به دلیل ارتباط نظریه جامعهپذیري جنسیتی با
کلیشههاي جنسیتی به تفصیل مورد بررسی قرار میدهیم .جامعهپذیري جنسیتی ،آن بخش از اجتماعی
شدن است که به وسیلهي آن نه تنها کودکان تبدیل به موجودات اجتماعی میشوند ،بلکه به افرادي با
ویژگیهاي مردانه یا زنانه تبدیل میگردند .در این وضعیت ،جنسیت یعنی مرد یا زن بودن ،دربردارندهي
مجموعهاي از ویژگیها و رفتارهایی است که در درون هر جامعه براي مردان و زنان ،شایسته و مناسب
میباشد (استانلی و وایز ،2112 ،33ص.)271 .
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جامعهپذیري جنسیتی از خانواده شروع میشود و به عوامل دیگري چون نظام آموزشی ،گروه همساالن و
رسانههاي همگانی بسط مییابد (هومینفر ،3142 ،ص .)34 .گرچه جامعهشناسان در اهمیت خانواده،
مدرسه ،همساالن و رسانههاي گروهی در اجتماعی کردن اعضاي جامعه متفقالقولند ،اما بسیاري از آنها بر
این باورند که خانواده داراي اهمیت اساسی در جامعهپذیر کردن افراد میباشد .کودکان که به طور دایم
والدینشان را در هنگام اجراي نقشهاي جنسیتی روزانهشان میبینند ،اگر ببینند که مادرشان اغلب در
داخل منزل به سر برده و پدرانشان در خارج از منزل به کار اشتغال دارند ،مادرانشان نسبت به پدرانشان
وقت بیشتري را براي آشپزي ،نظافت و سایر کارهاي خانهداري اختصاص میدهند ،طبیعی است که این
کودکان نقشهاي مذکور را به عنوان شیوههاي عادي و پذیرفته شده براي رفتار مردان و زنان تلقی کرده و
آنها را بپذیرند (براون ،3332 ، 32ص.)46 .
آموزش در مدارس فرایندي رسمی است ،برنامهي درسهایی که دختران و پسران باید فراگیرند ،مشخص
است .اما از جنبههاي ظریفتر ،نظام آموزشی ،در حکم عامل جامعهپذیري افراد ،برنامههاي آموزشی پنهانی
را در خود نهفته دارد که مطابق با آنها کودکان را تربیت میکند.
یکی دیگر از عوامل جامعهپذیري ،گروه همساالن است؛ یعنی گروههاي دوست که تقریباً همسن هستند.
گروه همساالن نیز در جامعهي سنتی از سن معینی به بعد به لحاظ جنس تفکیک میشوند .این مسئله از
دو بعد قابل توجه است .نخست آنکه بر اثر این جدایی ،گروههاي همسال مطابق با جنس خود نقشها و
بازيهاي خاصی را دنبال میکنند که خود در نحوهي جامعهپذیري جنسیتی نقش مهمی دارند .دیگر آنکه
اعضاي گروه همسال در فضاي آزادتري با همجنسهاي خود مجال گفتوگو ،بحث و نقد مسائل را پیدا
میکنند.
رسانههاي همگانی ،در انتقال انتظارات اجتماعی وابسته به نقشهاي گوناگون ،تأثیر گستردهاي دارند.
روزنامه ،کتاب ،مجله ،تلویزیون ،رادیو ،سینما ،اینترنت و مانند اینها ،هر کدام به نحوي در انتقال پیامها،
ایدئولوژيها یا واقعیتهاي اجتماعی نقشی بر عهده دارند .در بیشتر این رسانهها ،زنان باید به شیوهاي زنانه
و مردان به شیوهاي مردانه رفتار کنند .رسانههاي همگانی ،با نفوذ ویژهي خود در بین مخاطبان که گاه در
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آنان به صورت کامالً ناخودآگاه است ،تأثیرات خود را بر جامعهپذیري افراد نهادینه میکنند (گرت،3141 ،31
صص.)36-34 .
نظريه بازنمايي
مفهوم بازنمایی در مطالعات رسانهاي جنبه محوري دارد .این مفهوم با تالشهایی که براي ترسیم
واقعیت صورت میگیرد ،رابطهاي تنگاتنگ دارد .بازنمایی را «تولید معنا از طریق چارچوبهاي مفهومی و
زبان» تعریف میکنند.
استوارت هال  3با دیدي مشابه رابطه بین سیاست و بازنمایی را مورد بحث قرار میدهد و معتقد است که
موضوعات معانی ثابت ندارند ولی به هر جهت معانی توسط انسانها ساخته میشود .بازنمایی فرایندي است
که طی آن برخی امور نمایانده میشوند در حالی که بسیاري از امور مسکوت میمانند .در واقع آنچه
بازنمایی میشود احتماالً با منافع عدهایی خاص گره خورده است .عالوه بر آن در مکتب گالسو نیز سعی
شده است با تفکیک بازنمایی مثبت از منفی ،نوع نگاه درباره موضوع مورد نظر را از هم متمایز کرده و به
پیشداوريهاي ارائه شده جهت بخشند (رضایی ،3141 ،ص.)311 .
بنابر نظر هال نظام بازنمایی نه فقط از مفاهیم منفرد ،بلکه از شیوههاي متفاوت سازماندهی ،خوشهبندي،
مرتب کردن و طبقهبندي مفاهیم و روابط پیچیدهاي تشکیل شده که میان آنها برقرار میشود (هال،3372 ،
ص .)13 .در واقع ،این نظام مبتنی بر قواعد کلی مشابه و متفاوت براي برقرار کردن روابط میان مفاهیم و
تمایزیابیشان از یکدیگر است (هال ،2111 ،ص .)336 .افزون بر این ،هال یادآور میشود که متون با توجه
به گفتمان حاکم بر جامعه رمزگذاري میشوند .جان فیسک نیز در کتاب فرهنگ تلویزیون ( )3334گفتمان
را نوعی زبان یا نظام بازنمایی میداند که از زمینه اجتماعی برآمده تا مجموعهي منسجمی از معانی را
دربارهي حوزهي موضوعی معینی به وجود آورد و اشاعه دهد.
نظريه رسانه و کليشههاي جنسيتي
از لحاظ نظري ،رسانهها به عنوان یکی از چند عامل اجتماعی کننده ،نباید در فرآیند اجتماعی کردن،
مسئولیت یا قدرتی بیشتر یا کمتر از دیگر عوامل اجتماعی کننده داشته باشند .اما برخی عوامل ویژهي
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ساختار و نیازهاي درون سازمانی رسانهها سبب شده تا برخی نظریهپردازان نابرابري جنسی بگویند رسانههاي
گروهی قادرند در فرآیند اجتماعی کردن ،نقش محافظهکارانهي ویژهاي داشته ،موجب تقویت ارزشها و
باورهاي سنتی گردند .این عوامل عبارتند از :ترکیب نیروي کار در رسانهها که تقریباً در تمام کشورها اکثراً
از مردان تشکیل شده و این اکثریت در حیطههاي پرنفوذ مدیریت و تولید بیشتر است .نکتهي دیگر اتکاي
بسیاري از سازمانهاي رسانهاي به حمایت تجاري است (جلب مخاطب بیشتر) ،که این امر باعث میشود
آنها به مفاهیم و تصاویر شناخته شده بپردازند .سوم آنکه معموالً انتظار میرود رسانههاي گروهی ـ اعم از
برنامههاي رادیویی ،تلویزیونی ،مجالت ،روزنامهها ،کتابها و فیلم ـ تأثیري سریع و روشن داشته؛ به سرعت و
به آسانی ،توسط مخاطبان جذب شود؛ در محصوالت این رسانهها به وفور از شخصیتپردازي ساده ،قابل
تشخیص و یکدست استفاده میشود .بدین دلیل ،برخی مفسران بر این باورند که رسانهها نوعی واقعیت
اجتماعی را نشان میدهند که از محافظهکارترین نیروهاي اجتماعی تغذیه کرده ،گرایشهاي تازه را تا زمانی
که تثبیت نشدهاند ،نادیده میگیرد و از همینرو ،عمدتاً تقویت کننده فرهنگند و نه تغییر دهندهي آن .یک
نمونه از این موضوع« ،شخصیتهاي استاندارد شده» یا کلیشهاي است که در بسیاري از محصوالت رسانهها،
زنان و مردان با استفاده از آنها توصیف میشوند (گاالگر ،3141 ،صص.)341-341 .
گاالگر  3نظریهي خود را درباره رسانه و کلیشههاي جنسیتی چنین بیان میکند « :میتوان گفت تفاوت
نقشی که در رسانهها بین تصویر زن و مرد ارائه میشود ،در واقع تفاوت برخاسته از تفکرات قالبی جامعه
است .از رسانهها نمیتوان انتظاري جز تأیید و همراهی با هنجارهاي جامعه را داشت .بنابراین زنان و مردان
در رسانه در نقشهاي قالبی خود نشان داده میشوند و رسانه در واقع به صورت بالقوه در تقابل با اصالحات
در تفکرات قالبی عمل میکند» (گاالگر ،3343 ،ص.)31 .
بائر
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در نظریهي خود دربارهي کلیشههاي جنسیتی در رسانه ،معتقد است باید پا را فراتر از مدل

رسانهاي تک جهتی و تقلیلگرایانه گذاشت و رابطهي بین مردم و رسانه را رابطهاي علت و معلولی ،مستقیم و
یک جانبه ندانست .از نظر او این تنها رسانهها نیستند که ماهیت زنان را تعیین میکنند ،زنان در خارج از
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چارچوب رسانهها نیز ساخته میشوند و این کم اهمیت بودن نقش آنها در فرهنگ به طور عام و در رسانه
به طور خاص است که به موقعیت فروتر آنها در جامعه میانجامد (استریناتی ،3141 ،ص.)262 .
چارچوب بندي نظري پژوهش براساس سه نظريه
با توجه به مفاهیم و نظریات مطرح شده میتوان به یک چهارچوب نظري تلفیقی رسید .ساخت ذهنی ما
ناشی از وضعیت فرهنگی جامعهاي است که در آن متولد شدهایم .این ساخت ذهنی که تحت عنوان
طرحوارهها در نظریه طرحواره جنسیتی مطرح شد ،متأثر از فرهنگ جامعه ،محیط خانوادگی ،مدرسه و رسانه
میباشد .طرحوارههاي مختلفی در جامعه وجود دارد ،آنچه که در اینجا براي ما مهم است ،طرحوارههاي
جنسیتی است که زمینهي اصلی را براي پردازش اطالعات بر اساس جنسیت عرضه میکنند .این طرحوارهها
در نهایت منجر به ایجاد کلیشههاي جنسیتی در جامعه میشود .این طرحوارهها را که مجموعهاي
سازمانیافته از دانش جنسیتی است ،فرد به صورت تدریجی و طی فرایند جامعهپذیري از دوران کودکی یاد
میگیرد .بر طبق نظریه جامعهپذیري ،نهادهاي مختلفی چون خانواده ،آموزش ،گروه همساالن و رسانههاي
همگانی افراد را جامعهپذیر میکند.
رسانههاي جمعی (همگانی) یکی از این نهادهاست که بر اساس نظریه بازنمایی به ارائه تصویري از جامعه
و روابط اجتماعی و از جمله کلیشههاي جنسیتی میپردازد که با مجموعهاي از رمزهاي اجتماعی ،رمزگذاري
شده است .در این پژوهش به بررسی رمزگانهاي اجتماعی که در قالب کلمات و جمالت ،رفتارها و
عکسالعملها وجود دارد ،پرداخته شده است.
همچنین رسانه به عنوان یک سیستم محافظهکار در جامعه سعی در تثبیت آنچه وجود داشته است ،دارد
و از نمایش تغییرات تا زمانی که به عنوان یک عامل پایدار تثبیت نشده باشند ،خودداري میکند .بنابراین
میتوان گفت رسانه در تأیید هنجارهاي جامعه و به عنوان بخشی از فرهنگ جامعه ،کلیشههاي جنسیتی را
از جامعه گرفته و با نمایش دادن آن ،به بازتولید آنها و تثبیت بیشتر آن در فرهنگ میپردازد .یکی از
رسانههاي جمعی شناخته شده ،کتاب میباشد که در این پژوهش به بازنمایی کلیشههاي جنسیتی در
کتابهاي داستان آلاحمد پرداخته میشود.
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روش تحقيق
روش پژوهش حاضر تحلیل محتواست .روش تحلیل محتوا به کارگیري روشهاي علمی براي بررسی
محتوي مدارک اسنادي است (هولستی ،3141،37ص .)21 .به عبارت دیگر ،تحلیل محتوا یکی از روشهاي
کالسیک تحلیل دادههاي متنی است بیآنکه به این توجه داشته باشد که از کجا آمدهاند .و در مورد
محصوالت رسانهاي تا دادههاي مصاحبهاي کاربرد دارد .یکی از ویژگیهاي برجستهي این روش استفاده از
مقولههایی است که غالباً از الگوهاي نظري اخذ شدهاند؛ مقولهها روي دادهها اعمال میشوند .مقولهها
ضرورتاً بر اساس این دادهها تدوین نشدهاند .البته این مقوالت بارها بر اساس دادهها ارزیابی و در صورت نیاز
اصالح میشوند .نکتهي مهم در این روش این است که در اینجا بر خالف سایر رویکردها هدف تقلیل
دادهها است ( فلیک ،3147 ،34ص.)147 .
از ویژگیهاي دیگر تحلیل محتوا ،عینیت ،انتظام و عمومیت است .می توان از دو نوع تحلیل محتوا نام
برد :تحلیل محتواي کمی و تحلیل محتوي کیفی (هولستی ،3141،ص .)26 .براي این پژوهش محقق از
روشی ترکیبی یعنی تحلیل محتواي کمی و کیفی بهره برده است.
در این پژوهش ابتدا به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که آیا کلیشههاي جنسیتی در کتابهاي داستان
آلاحمد وجود دارد یا خیر؟ بعد از پاسخگویی به این سؤال ،در صورتی که دادهها نشان دهندهي وجود
کلیشههاي جنسیتی در داستانهاي آلاحمد باشد ،کلیشههاي جنسیتی که بر اساس فراوانی آنها در
تحقیقات خارجی و مبانی نظري انتخاب و تعیین شده است ،مورد بررسی قرار میگیرد .بنابراین همانطور
که در توضیح روش تحلیل محتوا بیان شد ،از مقولههایی استفاده میشود که از الگوهاي نظري و همچنین
تحقیقات پیشین اخذ شده است.
بعد از بررسی کلیشههاي جنسیتی داستانهاي آلاحمد از طریق تحلیل محتوي کیفی ،به تحلیل دادهها
پرداخته شد .جامعهي آماري مورد نظر تمام داستانهاي جالل آلاحمد بوده که شامل هشت داستان است
که عبارت اند از :پنج داستان ،دید و بازدید عید ،زن زیادي ،سرگذشت کندوها ،سه تار ،مدیر مدرسه ،نفرین
زمین و نون و القلم.
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تحقیقات به عمل آمده ،شاخصها و ویژگیهاي تقریباً مشابهی را در جوامع مختلف نشان میدهد که به
زنان و مردان نسبت داده میشود ،که فهرستی از آنها در بخش پیشینه ذکر شد .به منظور بررسی
کلیشههاي جنسیتی در آثار داستانی آلاحمد به تعیین شاخصهها و کلیشههایی که در اکثر تحقیقات انجام
شده در خارج که هر کدام  21و یا  11کشور را مورد بررسی قرار دادهاند ،ثابت شده و بیشترین فراوانی و
اهمیت را در تحقیقات خارجی به خود اختصاص داده ،پرداخته و هم چنین با توجه به نتایج تحقیقات انجام
شده در ایران ،در نهایت شاخصههاي زیر انتخاب شد.
کلیشههاي زنانه :سلطه پذیر ،خرافاتی ،عاطفی ،مهربان و دلسوز ،کنجکاو (فضول) ،منفعل ،ترسو ،خیالباف(رویایی) ،هیجانی ،مضطرب (نگران) ،جذاب و دلربا ،پرحرف ،حساس و نقشهاي وابسته به همسر و خانواده.
کلیشههاي مردانه :فعال ،حادثهجو ،سلطهگر (زورگو) ،مستقل ،نیرومند ،شجاع ،جسور ،قوي ،معقول ،خودمحور ،با اعتماد به نفس ،مغرور ،پرخاشگر ،عصبانی و خشن ،غالب (فرادستی) و نقشهاي تکیه گاه و نانآور
خانواده
يافتههاي تحقيق
با بررسی داستانهاي آلاحمد مشخص میشود که کلیشههاي جنسیتی در کتابهاي این نویسنده وجود
دارد .کلیشههاي جنسیتی یافت شده در متون مورد مطالعهي این تحقیق از آثار جالل آلاحمد به صورت
تفکیک شده ،همراه با مصادیق و منبع کتاب به دنبال آمدهاند.
الف -کليشههاي زنانه
 - 1نقشهاي وابسته به همسر و خانواده
جدول  :3مصادیق کلیشه نقشهاي وابسته به همسر و خانواده
رديف

مصاديق

منبع

3

پایین را که نگاه کردم ،خانههایی کاهگلی بود و زنی داشت روي بام خانهي دوم رخت پهن
میکرد.

(آل احمد الف ،3141 ،ص)21 .

2

خواهرم زیر پایهي کرسی جاي مادرم نشسته بود و داشت با جوراب پارههاي مادرم عروسک
درست میکرد.

(آل احمد الف ،3141 ،ص)23 .

1

 ...و مادرم همان وقت این فکر به کلهاش زد .به پاچههاي شلوارم از تو دکمهي قابلمهاي (آل احمد الف ،3141 ،ص)14 .
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مصاديق

رديف

منبع

دوخت و مادگی آن را هم دوخت به باالي شلوارم و . ...
4

زنش خانهي ما رختشویی میکرد.

(آل احمد الف ،3141 ،ص)42 .

1

(مادرم) این یک ماههي آخر یک پایش توي مطبخ بود ،آن دیگرش پاي تخت خواهرم.

(آل احمد الف ،3141 ،ص)41 .

6

حتما هیچ کس بهتر از مادرم ته دیگ درست نمیکرد.

(آل احمد الف ،3141 ،ص)13 .

7

مادرم روي چهار پایهي کوتاهش پاي اجاق نششسته بود...

(آل احمد الف ،3141 ،ص)64 .

4

هنوز ناخن هایش کلفت بود ،معلوم بود که روزي یک خروار ظرف می شسته .از دست
هایش معلوم بود که هنوز تو خود تگزاس رخت را توي تشت چنگ میزده.

(آل احمد الف ،3141 ،ص)63 .

3

(زن) من داشتم با ماشین رختشویی ور میرفتم که یک جاییش خراب شده بود .بی
رودرواسی آمد کمکم و رختها را شستیم .

(آل احمد الف ،3141 ،ص)74 .

31

(زن) بعد هم پاشدیم و رختها را پهن کردیم و . ...

(آل احمد الف ،3141 ،ص)76 .

33

مادرم توي مطبخ می پلکید.

(آل احمد الف ،3141،ص)41 .

32

صبحها زنش او را از خواب بیدار میکند ،آب می ریزد تا او صورتش را بشوید ،بساط ریش (آل احمد پ ،3176 ،ص.
)333
تراشی اش را جمع میکندو خودش صبحانه ي او را می آورد.

31

(زن)  ...خانه همان خانه بود که هر روز توي مطبخش آشپزي کرده بودم ،هر بهار توي (آل احمد پ ،3176 ،ص.
)341
باغچه هایش الله عباسی کاشته بودم ،سر حوضش آن قدر ظرف شسته بودم . ...

34

 ...و رو به تمام زنهایی کرد که ظرف میشستند یا بچه ي کوچولوشون را سرپا می
گرفتند یا شلوارهاي خیس شده ي بچه ها را لبه ي ایوان پهن میکردند...

(آل احمد پ ،3176 ،ص) 23 .

31

زنش دورتر از گرماي سماور به دیوار آن ور ایوان تکیه داده بود و با کانواي سبز ،آستین یک
پیراهن بچه گانه را می بافت.

(آل احمد ث ،3176،ص)64 .

36

روزهاي بعد احساس کردم ،زنهایی که سر راهم لب جوي آب ظرف میشستند ،سالم
میکنند و . ...

(آل احمد ج ،3171 ،ص)13 .

37

و زنها چمباته زده لب نهر ظرف میشستند.

(آل احمد چ ،3172 ،ص)31 .

34

مردهاشان میروند شهر به عملگی و زنها به همان کارهاي معهود خانه.

(آل احمد چ ،3172 ،ص)371 .

33

و زنها میآمدند و میرفتند و آب و آش میآوردند و بستههاي پشم را روي سر میگرفتند
و به خانه میبردند.

(آل احمد چ ،3172 ،ص)263 .

21

تنها زنی است که تو این آبادي قالی میبافد .آنهاي دیگر گلیم و جاجیم میبافند.

(آل احمد چ ،3172 ،ص)272 .

23

زنها عصرها از سر جوي ده با کوزه ،آب میبردند و صبح ها رخت هاشان را همان لب جوي
میشستند و . ...

(آل احمد چ ،3172 ،ص)274 .

22

ننه خیري طرح یک دار قالی دیگر را در سر میریخت و ماه جان خیال داشت چرخ خیاطی
بخرد و از نان بندي دست بکشد.

(آل احمد چ ،3172 ،ص)246 .

21

مردهاي کاري صبح می رفتند بیابان و اول آفتاب سر مزرعه ناشتا میکردند و زنها سر
ظهر با دیگ هاي آش به سر و سفره هاي نان و پنیر به کمر بسته می رسیدند.

(آل احمد چ ،3172 ،ص)231 .

24

یک طرف اتاق که اندود شد ،دیدم بازوهایم درد گرفته .آمدم پایین و زنک درآمد که  :این
کار زنهاست آقا.

(آل احمد چ ،3172 ،ص)41 .

21

زنش ،درخشنده خانم هم که سخت مشغول قالی بافی بود.

(آل احمد ح ،3141 ،ص)374 .

26

 ...بعد حیاط بیرونی که زنها باهاش کاري نداشتند و رفتند توي اندرونی که تازه براي
خودش آبدارخانهي علی حده ...

(آل احمد ح ،3141 ،ص)343 .

37
بازنمایی کلیشه های جنسیتی در داستان های آل احمد

رديف

مصاديق

منبع

27

 ...یکیش دختر هفت ساله ي تو دل برویی به اسم حمیده که صبح تا شام پا به پاي
مادرش راه می رفت و براش شیرین زبانی میکرد و از سبزي پاک کردن گرفته تا گوشت
کوبیدن ،هر کاري را که مادرش می گفت راه میانداخت.

(آل احمد ح ،3141 ،ص)21 .

24

زن میرزا اسداهلل اسمش زرین تاج خانم بود .از آن زنهاي کدبانو که از هر انگشتشان
هنري می ریزد و یک تنه یک اردو را ناهار می دهند.

(آل احمد ح ،3141 ،ص)23 .

23

 ...زنها توي اندرونی و مردها توي بیرونی.

(آل احمد ح ،3141 ،ص)11 .

11

 ...بیکاري عیال همکار مرا آزار میدهد ،باید دستش را یک جوري بند کرد .پا میشوي می
روي پیشش و وادارش میکنی یک دار قالی توي خانه اش بزند.

(آل احمد ح ،3141 ،ص)11 .

 11مصداق%23 ،

همانطور که در جدول باال مالحظه میشود ،کلیشهي نقشهاي وابسته به همسر و خانواده ،با  11مصداق
در داستانهاي آلاحمد ،بیشترین فراوانی ( )%23را به خود اختصاص میدهد .در این زمینه تمام نقشهایی
که یک زن در خانه و خانواده انجام میدهد و به نوعی با همسر و خانواده مربوط است ،به عنوان مصداق
آورده شده است.
 – 2پر حرفي
کلیشهي پر حرفی زنان با  33مصداق %31 ،فراوانی را به خود اختصاص داده است .در تعیین مصداقهاي
پر حرف بودن زنان ،پچ پچ کردن زنان ،درددل کردن و در کل تمام مواردي که به نوعی به پر حرف بودن
زنان اشاره داشت ،در نظر گرفته شده است.

جدول : 2مصادیق کلیشه پرحرفی
مصاديق

رديف

منبع

...و دو تایی نشستیم به ویسکی خوردن و درد دل و حاال گریه نکن کی بکن.

آل احمد الف ،3141،ص.
)64

 ...و همین جور درددل. ...

آل احمد الف ،314 ،ص.
)71

1

(به عقاب ماده پیر) هیچ وقت در تو خیر و برکتی نبود .مرا ببین که  ...هی پرچانگی ،هی
پرحرفی.

آل احمد الف ،3141،ص.
)41

4

یک موج ترس هم از باالي آن حمام گذشت و براي زنانی که در آن جا سر و تن میشستند
و پر چانگی میکردند ،واقعه ي شوم سوم. ...

(آل احمد ب ،3141 ،ص.
)312

3
2
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رديف

مصاديق

منبع

1

خانم بزرگ هیچ راضی نبود به من اجازهي صحبت بدهد و با وجود این که هیچ دندان در
دهان ندارد ...پشت سر هم حرف میزند و از همه چیز میپرسد.

(آل احمد ب ،3141 ،ص.
)31

دوتا زن چادر نمازي که با هم هرهر و کرکر میکردند.

(آل احمد ب ،3141 ،ص.
)63

آن دو زن هنوز کرکر میکردند ولی کسی به آنها توجهی نمیکرد.

(آل احمد ب ،3141 ،ص.
)66

زنها که تازه خبردار می شدند با جیرو ویر و غرغر از حمام در میآمدند.

(آل احمد ب ،3141 ،ص.
)31

دالک حمام زنی بود عاقل و جهان دیده ،گرچه مثل همهي دالکها روده دراز بود ،با هر
کس می نشست سر دل خود را باز میکرد و  ...صحبت میکرد.

(آل احمد ب ،3141 ،ص.
)34

دوباره غوغایی بر پا گردید و حمام زنانه شلوغ تر شد.

(آل احمد ب ،3141 ،ص.
)37

دم در مطبخ که رسیدند مریم خانم برگشت و رو به تمام زنهایی کرد که  ...یا سرهاشان را
توي یخه ي هم کرده بودند و چیزي میگفتند و کرکر میخندیدند. ...

(آل احمد پ ،3176 ،ص.
)23

ناچار همه به هم نگاه میکردند و پچ پچ راه افتاده بود.

(آل احمد پ ،3176 ،ص.
)42

31

(نزهت الدوله) از درد دلهایی که با دختر خاله ها و عروس عمه ها میکردبه یادش می آمد
که شوهرش چقدر ناجور و خشک است.

(آل احمد پ ،3176 ،ص.
)13

34

خواهرها هم انگار یک عمر همدیگر را ندیده بودند :چه حرفها داشتند که بزنند ،تا دو بعد از
نیمه شب بیدار بودند و قرار و مدارها و درددل ها و . ...

(آل احمد پ ،3176 ،ص.
)61

31

این دوتا زن خارجی که بلند بلند با هم حرف میزدند و سر آدم را میخوردند ،نزدیک بود
مرا دیوانه کنند.

(آل احمد پ ،3176 ،ص.
)43

36

(گیس سفیدها) اول احوالپرسی و درددل از دور زمانه .بعد هم نک و نال از دردهاي بی
درمان پیري و زمین گیري.

(آل احمد ت ،3141 ،ص.
)43

از شنیدن این خبر غلغله توي مجلس افتاد و گیس سفیدها دوتا دوتا شروع کردند به پچ پچ.

(آل احمد ت ،3141 ،ص.
)11

34

شاباجی خانم بزرگه که یک ریز حرف زده بود و  ...آنقدر خسته شده بود که نزدیک بود از
نفس بیفتد.

(آل احمد ت ،3141 ،ص.
)64

33

یا خاله چادريهایی که پنهانی از شوهرشان به قوم و خویش ها کاغذ مینوشتند و از هووي
تازه شان درددل میکردند و از مادر شوهرشان.

(آل احمد ح ،3141 ،ص.
)22

6
7
4
3
31
33
32

37

 33مصداق%31 ،
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 –3خرافاتي
کلیشهي خرافاتی زنان  ،با  34مصداق %31 ،فراوانی را به خود اختصاص داده است .براي تعیین مصادیق
این کلیشه ،تمام اعمال خرافی ،جادو جنبل و غیره در نظر گرفته شد.

جدول  :1مصادیق کلیشه خرافاتی
مصداق

رديف

منبع

مادر میگه عنکبوت شگون نداره.

(آل احمد الف ،3141 ،ص.
)47

"سر کتاب وا میکنم براي آن زن ،که بود عامی و بی سواد و کودن ،نگرداند رخ از من".

(آل احمد ب ،3141 ،ص.
)311

"چون که جنی شده در خزینهي زائو ،میرود در عقب طلسم و جادو ،به چاکر میکنن رو ...
".

(آل احمد ب ،3141 ،ص.
)314

راسی ننه جون میگن تو یه وقتا دعام می نوشتی؟ ...

(آل احمد ب ،3141 ،ص.
)34

(زن)  ...شاید برام جادو جنبلی ،چیزي کرده باشن.

(آل احمد ب ،3141 ،ص.
)26

6

 ...دیگه هر چی دعا نویس بود دید ،هر چی شاباجی خانم دوا بهش داد خورد ،چند دفعه
چله بري کرد . ...

(آل احمد ب ،3141 ،ص.
)11

7

 ...و در مجاورت شیشههاي سرد آن جا ،شاید به صورت قطره هاي ناپاک که پیرزنها
عقیده دارند ،اگر به تن کسی چکید ،جایش زخم خواهد شد ،در میآمد و . ...

(آل احمد ب ،3141 ،ص.
)37

خودتم بیا دو سه تا دسته بزن ،شاید بختت وازشه.

(آل احمد پ ،3176 ،ص.
)14

(زن) عمقزي من که حرفی ندارم ،گفتی چله بري کن ،کردم .گفتی تو مرده شور خونه از
رو مرده بپر که پریدم و  ...گفتی دوا به خورد شوهرت بده که دادم . ...

(آل احمد پ ،3176 ،ص.
)17

حتماً دخترکم رو چشم زدند.

(آل احمد پ ،3176 ،ص.
)14

اون طلسم یه روزه آب شده ،خیالت تخت باشه .الهی به حق پنش تن نومید برنگردي.

(آل احمد پ ،3176 ،ص.
)41

همان نسخههاي خانگی خاله پیر زنک هاست.

(آل احمد پ ،3176 ،ص.
)44

3
2
1
4
1

4
3
31
33
32

31

و بار دیگر از زن کل غالم حرف زد که براي بچه دار شدن ماهی یکبار وقتی خون می بیند،
میرود امامزادهي حسین آباد که سرسرهاي دارد و هر که هفت بار از رویش سر بخورد،
بچهدار میشود.

(آل احمد چ ،3172 ،ص.
)347

34

خوبی کار میرزا عبدالزکی همین بود که بیشتر مشتريهایش از زنهاي اعیان و اشراف
بودند و از بزرگان شهر که اغلب طلسم و چشم بندي میخواستند ... ،یا مهرهي مار ،گاه

(آل احمد ح ،3141 ،ص)13 .

33
بازنمایی کلیشه های جنسیتی در داستان های آل احمد

مصداق

رديف

منبع

گداري هم جادو جنبل.
31

(میرزا) زن اولش را میگویم ،نمیدانی چه دل خونی از دست شوهره داشت .یک چشم
اشک و یک چشم خون .دعاي محبت میخواست جانم تا هووي تازه را از چشم شوهرش (آل احمد ح ،3141 ،ص)44 .
بندازد.

36

(میرزا) االن دو هفته است که جرات نمیکنم سر سفره ي خانه ام چیزي بخورم .از بس
جادو جنبل توي خوراکم کرده ... ،هر روز غذایش یک طعمی میدهد.

(آل احمد ح ،3141 ،ص)12 .

37

قدیمی ها میگفتند ،هر شکم زایمان یک ستون بدن را خراب میکند و مرا بگو که شش
هفت شکم زاییده ام. ...

(آل احمد ح ،3141 ،ص)62 .

34

(حکیم باشی) نصف بیشتر مریضهاي ما همانهایی هستند که دل و رودهشان از دست
این جور دوا درمانهاي خاله پیرزنکی مئوف شده.

(آل احمد ح ،3141 ،ص)66 .

 34مصداق%31 ،

 –4هيجاني (واکنشهاي هيجاني)
جدول : 4مصادیق کلیشه هیجانی
رديف

مصاديق

منبع

3

و بعدش هم مدام با دوتا دختر ریقونه دمخور بودن که تا دستشان می زدي ،جیغشان در
میآید.

(آل احمد الف ،3141 ،ص)37 .

2

مادرم خنده کنان گفت ":ننه تو که کولی نبودي ،این اداها مال دختراس ،خیال کردي زخم
شمشیر . ...

(آل احمد الف ،3141 ،ص)14 .

1

 ...و زار زار گریه میکردیم.

(آل احمد الف ،3141،ص)77 .

4

افسران ،شمشیرهاي براق و پر و پاگیر خود را از میان چکمههاي خود جمع میکردند و
میدویدند ،زنها جیغ میکشیدند ،از همه تنه میخوردند و عقب میماندند.

(آل احمد ب ،3141 ،ص)313 .

1

چقدر گریه کردم؟ خدا میداند ،ولی مگر راحت میشدم.حتی گریه هم راحتم نکرد . ...

(آل احمد پ ،3176 ،ص)346 .

6

مادرم دلداريام می داد ،آخر میدید که چطور رنگم پریده ...و من تا پشت در مهمان خانه
برسم نصف عمر شده بودم  ...تنم یخ کرده بود ،قلبم داشت از جا کنده می شد.

(آل احمد پ ،3176 ،ص)344 .

7

(زن) و من همانطور که فریاد می زدم" نمی مونم ،ولت نمیکنم" گریه را سر دادم و حاال
گریه نکن و کی گریه کن.

(آل احمد پ ،3176 ،ص)333 .

4

یکی از زنها فریاد کشید .بچه اش توي حوض افتاده بود .دور حوض میدوید و سوز و بریز
میکرد.

(آل احمد پ ،3176 ،ص)11 .

3

آبجی خانم را می گویی ،از خوشحالی نزدیک بود از حال برود.

(آل احمد ت ،3141 ،ص)44 .

31

آبجی خانم یکمرتبه هیاهوي زنبورهاي خانهي قدیمی را شنید و دیگر چیزي نمانده بود از
خوشحالی دق کند.

(آل احمد ت ،3141 ،ص)44 .

33

ننه منیژه که از حرفهاي ننه جون شله حسابی جرش گرفته بود و خون خونش را می خورد
 ...صبر نکرد تا حرفش تمام بشود و گفت. ... :

(آل احمد ت ،3141 ،ص)14 .

33
بازنمایی کلیشه های جنسیتی در داستان های آل احمد

رديف

منبع

مصاديق

32

(زن)  ...دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و جلوي همهي در و همسایه ها زار زار گریه کردم

(آل احمد ث ،3176 ،ص)36 .

31

اوستا رجبعلی :خوب میخاین از خر شیطون پایین بیاین یا بازم خیال کتک کاري دارین؟(در
پاسخ) هاجر بغضش ترکید و دست به گریه گذاشت.

(آل احمد ث ،3176 ،ص)44 .

34

یک مرتبه فریاد زنی از وسط حیاط مدرسه برخاست که ریختیم بیرون .زنی خاک آلود و
سر و پا برهنه  ...و مرتب فریاد میزند.

(آل احمد چ ،3172 ،ص)341 .

31

(زن) آخر پس من براي که درددل کنم آقا؟ و زد به گریه و زاري کنان افزود :دلم دارد
میترکد  ...و هم چنان اشک میریخت.

(آل احمد چ ،3172 ،ص)343 .

36

دیگر اتاق ها دست زنها بود و رفت و آمد شتابزده شان.

(آل احمد چ ،3172 ،ص)274 .

37

زنی مرتب میگفت :آي آقاجان امان ،به دادم برس ،شوهرم از دستم رفت ،آي آقاجان امان ...
.

(آل احمد ح ،3141 ،ص)317 .

34

یک روز چهل نفر زن قد و نیم قد  ...ریختند تو تکیهي پاالندوزها و جیر جیر و داد و
بیدادشان تمام شبستان تکیه را پر کرد. ...

(آل احمد ح ،3141 ،ص)376 .

 34مصداق%31،

کلیشهي هیجانی بودن زنان نیز %31فراوانی به دست آورده است ،الزم به توضیح است ،تمام واکنشهاي
هیجانی زنان اعم از جیغ زدن ،فریادهاي ناگهانی ،گریهها و داد و بیداد کردنها ذیل کلیشهي هیجانی بودن
زنان در نظر گرفته شده است.
 –5ادبيات گفتاري زنانه
جدول  :1مصادیق کلیشه ادبیات گفتاري زنانه
مصاديق

رديف

منبع

3

اوا  ...این پنیر است؟ چرا آن قدر سفید است؟ . ...

(آل احمد الف ،3141 ،ص)71 .

2

اوا  ...چطور نمی دانید؟

(آل احمد الف ،3141 ،ص)73 .

1

اوا  ...پس شما چه می دانید؟

(آل احمد الف ،3141 ،ص)72 .

4

واخ واخ  ،ننه جون مگه اونا خدا و رسول سرشون نمی شه.

(آل احمد ب ،3141 ،ص)31 .

1

واه واه ،خدا به دور .راس راسی هم ...

(آل احمد ب ،3141 ،ص)61 .

6

واه ،واه ،روز بد نبینید ،هیچ خجالت نکشید. ...

(آل احمد پ ،3176 ،ص)334 .

7

واي خواهر چرا این قدر دیر اومدي؟

(آل احمد پ ،3176 ،ص)26 .

4

اوا ،صغرا خانم ،خاک بر سرم.

(آل احمد پ ،3176 ،ص)24 .

3

اوا ،خواهر ،چه حرف ها ،تو دیگه چرا سرکوفت می زنی؟

(آل احمد پ ،3176 ،ص)23 .

31

واه ،چه حرف ها.

(آل احمد پ ،3176 ،ص)12 .

33

واه ،واه ،سر برهنه تو دیار کفرستون... ،

(آل احمد پ ،3176 ،ص)14 .

32
بازنمایی کلیشه های جنسیتی در داستان های آل احمد

رديف

منبع

مصاديق

32

اوا چرا پیاده شدم؟

(آل احمد ث ،3176 ،ص)11 .

31

واخ ،خدا جونم مرگت کنه.

(آل احمد ث ،3176 ،ص)16 .

34

واه واه ،چقدر گنده دماغ ،من منظورم به تو نبود که داداش.

(آل احمد ث ،3176 ،ص)14 .

31

واه واه ،خداه به دور.

(آل احمد ث ،3176 ،ص)13 .

36

واه واه ،هرگز رغبتم نمی شینه.

(آل احمد ث ،3176 ،ص)41 .

37

زن پیف پیفی کرد و گفت :واه واه ،چه اسم ها . ...

(آل احمد ح ،3141 ،ص)344 .

 37مصداق%32 ،

کلیشهي ادبیات خاص گفتاري زنانه ،جزء کلیشههاي تعیین شده و جهانی نبوده بلکه محقق از متن
داستانهاي آلاحمد استنباط کرده است .این کلیشه با  37مصداق %32 ،فراوانی را به خود اختصاص داده
است .در خالل داستانهاي آلاحمد مشخص شد که نوعی ادبیات خاص گفتاري به طوري که کامالً متفاوت
از ادبیات گفتاري مردان بوده ،وجود دارد و از آنجا که در اکثر داستانهاي وي مطرح شده بود ،به عنوان
کلیشه انتخاب شد.
 –6انفعال
جدول :6مصادیق کلیشه انفعال
رديف

3

مصداق
آخر براي یک دختر مثل من که سی و چهار سال توي خانهي پدر جز برادرش کسی را
ندیده و از همهي مردهاي دیگر رو گرفته و فقط با زنهاي غریبه آن هم توي حمام یا بازار
حرف زده ،چطور ممکن است وقتی با یک مرد غریبه رو به رو میشود ،دست و پایش را گم

منبع
(آل احمد پ ،3176 ،ص.
)343

نکند؟
2
1
4

(زن) خدایا من چقدر خر بودم .همهي این بالها را سر من آوردند و صداي من در نیامد؟

(آل احمد پ ،3176 ،ص.
)337

می نشستم و هی کوفت و روفت مادر و خواهرش را شنیدم .هی گذاشتم برود وردلشان و از
زبانشان بد و بیراه مرا بشنود تا از نظرش افتادم.

(آل احمد پ ،3176 ،ص.
)334

هیچی ،منتظر بختش نشسته .مگه ما چی کار کردیم ،آنقدر تو خونه نشستیم تا . ...

(آل احمد پ ،3176 ،ص.
)41

1

(نزهت الدوله) هر وقت پا از خانه بیرون میگذاشت ،هزاران شاکی با عریضههاي طاق و
جفت سر راهش سبز میشدند و براي او که اصالً کاري به این کارها نداشت ،این یکی دیگر
خیلی تحمل ناپذیر بود.

(آل احمد پ ،3176 ،ص.
)11

6

گر چه (نزهت الدوله) ککش هم نمیگزید و کاري به این کارها نداشت و در خیال دیگري

(آل احمد پ ،3176 ،ص.

32
بازنمایی کلیشه های جنسیتی در داستان های آل احمد

مصداق

رديف
بود...
7
4

منبع
)13

(بی بی جان خله) آخه اونم بل حکمتی به کارشه ،از این ستون هم به اون ستون فرجه.

(آل احمد ت ،3141 ،ص.
)61

یک زن چشم و گوش بسته مثل من ،غیر از این چیزي دیگري به فکرش نمیرسید .نه

(آل احمد ث ،3176 ،ص.
)31

جایی را بلد بودم ،نه راه و چارهاي میدانستم.

3

هر چی باشه یه زن اسیر که بیشتر نیستم .خدا رفتگان ما رو نیامرزه که این طوري بی
دست و پا بارمون آوردن ،نه سوادي ...هر خاک تو سر مرده ايام تا دم گوشامون کاله
سرمون میزاره و حالیمون نمی شه.

(آل احمد ث ،3176 ،ص.
)14

31

حیف که شما زنا هنوز چیزي سرتون نمی شه .روزنامه که بلد نیستی بخونی وگه نه می
فهمیدي من چی میگم.

(آل احمد ث ،3176 ،ص.
)41

(معلم) گفتم :مگر نشفتی آزادي بانوان را ؟ (زن) گفت :اي آقا ما را چه کار به بانوان؟؟؟

(آل احمد چ ،3172 ،ص.
)332

32

هیچی پدر سوختهها امروز صبح آمدهاند ،هونگ مرا به زور برداشته اند  ...اگر شوهرم زنده
بود حالیشان میکرد ،دنیا دست کیست؟

(آل احمد ح ،3141 ،ص.
)344

31

خوب البته جانم ،وقتی از جایت تکان نخوري ،کمترین نتیجهاش این است که نجیب
میمانی ،عین پیرزنها.

(آل احمد ح ،3141 ،ص.
)363

34

خواهر ،مثل این که باز اوضاع دارد بد میشود .درخشنده خانم گفت :اي خواهر ،به من و تو
چه؟ قالی همیشه قالی است .همیشه هم خریدار دارد.

(آل احمد ح ،3141 ،ص.
)234

33

 34مصداق%31 ،

کلیشهي انفعال نیز با  34مصداق در داستانهاي آلاحمد %31 ،فراوانی به دست آورده است .الزم به ذکر
است ،تمام مواردي که زنان خود را از مسائل کنار کشیده یا دست روي دست گذاشته و یا اظهار بی طرفی
کرده و یا از واکنشهاي هیجانی به جاي واکنشهاي عقالنی در موارد خاص استفاده میکنند ،از مصادیق
این کلیشه شمرده شده است.
 –7مهربان و دلسوز
جدول :7مصادیق کلیشه مهربان و دلسوز
رديف
3
2

مصاديق

منبع

(مامان) آخه بذار بچه یک لقمه نون زهر مار کنه.

(آل احمد الف ،3141 ،ص.
)11

من براي این که تندي حرف آن مردکه را جبران کرده باشم و دختره را از تنهایی درآورده
باشم ،سر دلم را باز کردم و برایش گفتم که آمریکا بودم و . ...

(آل احمد الف ،3141 ،ص.
)63

32
بازنمایی کلیشه های جنسیتی در داستان های آل احمد

رديف

مصاديق

منبع

1

ننه جون راس راسی من دلم واسهي مادراي این جوونکا کبابه کباب  .آخه هر چی باشد
بندهي خدا که هستن .آدم دلش می سوزه.

(آل احمد ب ،3141 ،ص.
)34

بمیرم الهی ننه جون ،بچه هکم زهرا ،امسال خیلی به داد من رسید . ...

(آل احمد ب ،3141 ،ص.
)34

1

زن اولی به قیافه اي تأثر بار افزود ":بیچارهها ،من دلم برا بچههاش میسوزه ،آخر یتیمچه ها
تا حاال ." ...

(آل احمد ب ،3141 ،ص.
)341

6

یکی از زنهایی که بغل دست آنها نشسته بود ،قیافهي دلسوزانهاي به خود گرفت و گفت:
آخیش ،چه گلدان قشنگی بود . ...

(آل احمد ب ،3141 ،ص.
)64

7

آره خانم جون میخواستم بگم اگه من به کارم احتیاجی ندارم ،اما بیچاره بگوم محتاج
کارشه .یک بچه اش مدرسه میره و یه ریز براش خرج می تراشه . ...

(آل احمد ب ،3141 ،ص.
)31

4

خدا رو خوش نمیآد .شما که ماشاال خانم دل رحمی هستین ،نبایست این حرفت رو
میگفتین ...

(آل احمد ب ،3141 ،ص.
)36

3

(ننه) آخیش  ...من که دلم ریش ریشه ،مادر مرده ها.

31

(شاباجی خانم بزرگه) راستش دلم براشون کبابه ،ننه مردهها از وقتی چشم به دنیا باز
میکنند تا وقتی سرشون رو جاي پاشون بگذارن ،آب خوش از گلوشون پایین نمیره...

(آل احمد ت ،3141 ،ص.
)12

33

(ننه جون شله) وظیفه مونه که بسوزیم و بسازیم و تو همین لونهها بمونیم و آثار مرده ها و
رفته ها رو حفظ کنیم و صحیح و سالم بسپریم دست بچه هامون.

(آل احمد ت ،3141 ،ص.
)14

32

گاهی که زرین تاج خانم حالش خوش نبود ،مجبور بود دستهي هونگ را بدهد به دست
دختر نازنینش که گوشت بکوبد ،دلش خون بود اما چاره اي نداشت.

(آل احمد ح ،3141 ،ص.
)23

4

(آل احمد ب ،3141،ص)31 .

 32مصداق%4 ،

کلیشهي بعدي ،کلیشهي دلسوز و مهربان بودن زنان است که با  32مصداق %4 ،فراوانی را به دست آورده
است .در این مورد نیز تمام مواردي که زنان براي دیگران دلسوزي کرده و یا از سر دلسوزي و همدردي
کاري براي دیگري انجام داده ،به عنوان مصادیق این کلیشه در نظر گرفته شده است.
 –8کنجکاو (فضول)
جدول  :4مصادیق کلیشه کنجکاو
رديف

مصاديق

منبع

3

میبینی خواهر ،کرم از خود درخته ،همین خاله خانباجی هاي بی شعور و پپه هستند که
شوهر الدنگ من میره . ...

(آل احمد پ ،3176 ،ص.
)23

2

زنهایی که آن طرف مطبخ و در پناه پاتیل نشسته بودند و چیزي ندیده بودند ،هجوم آورده
بودند و سرک می کشیدند.

(آل احمد پ ،3176 ،ص.
)43

1

همان خاله زنکهاي فامیل یک ماهه نشانی خانهي آن دو زن دیگر را که پیدا کردند هیچ،
حتی . ...

(آل احمد پ ،3176 ،ص.
)11

33
بازنمایی کلیشه های جنسیتی در داستان های آل احمد

رديف

مصاديق

منبع

4

و چون این واقعه فراموش شد و خانم بزرگ ها و مادر شوهرهاي فامیل این بی بندوباري
اخیر را هم از یاد بردند.

(آل احمد پ ،3176 ،ص.
)14

و از خاله خانباجیها کمک گرفته بودند و دو روز . ...

(آل احمد پ ،3176 ،ص.
)61

1

 1مصداق%4 ،

همانطور که مالحظه میشود ،کلیشهي کنجکاوي زنان فقط  1مصداق در داستانهاي آلاحمد دارد و بر
همین اساس فراوانی کمی ( )%4را به دست آورده است.
 –9مضطرب (نگران)
همانطور که از جدول بر می آید ،کلیشهي مضطرب بودن زنان نیز با  1مصداق در داستانهاي آلاحمد،
 %4فراوانی به دست آورده است.

جدول  :3مصادیق کلیشه مضطرب
رديف

منبع

مصاديق
از ترسم که مبادا بفهمند ،باز هم به حمام محلهي خودمان میرفتم.

(آل احمد پ ،3176 ،ص.
)336

2

(شاباجی خانم بزرگه) هزاري که بچهها جون بکنند و  ...چه فایده؟ بایس فکر دیگهاي
کرد؟ ...بر فرض که مورچهها تار و مار بشن با گشنگی چیکار بایس کرد؟...

(آل احمد ت ،3141 ،ص.
)42

1

(آبجی خانم درازه) "بهتره بریم یه جایی بنشینیم  ...و گنه میترسم زه بزنیم و از پس این
کار برنیایم".

(آل احمد ت ،3141 ،ص.
)41

4

آن باال باالها که میپریدند آبجی خانم همه اش از این می ترسید که مبادا دیگر بوي صحرا
به دماغش نرسد و راه را گم بکند.

(آل احمد ت ،3141 ،ص.
)44

1

(گیس سفیدها) از بس که فکرشان مشغول بود و دلواپس بودند ،حوصلهي خنده هم
نداشتند.

(آل احمد ت ،3141 ،ص.
)63

3

 1مصداق%4 ،

 –11خيالباف (رويايي)
کلیشهي بعدي ،خیالباف بودن زنان است که  4مصداق ( )%1در متون به دست آورده است.

33
بازنمایی کلیشه های جنسیتی در داستان های آل احمد

جدول :31مصادیق کلیشه خیالباف
رديف

مصاديق

منبع

3

اما شاباجی خانم بزرگه با خیالی آشفته از دروازه که اومد تو ،باز شروع کرد به تخم
گذاشتن و همین جور که میرفت ،دنباله ي فکر و خیال هاش را هم داشت.

(آل احمد ت ،3141 ،ص)43 .

2

شاباجی خانم بزرگه یار غارش را  ...و با خودش فکر میکرد :حیف که پیر شدم  ...و
همین جور خیال میبافت و میرفت.

(آل احمد ت ،3141،ص)13-41 .

1

شاباجی خانم بزرگه همهي حرفها را که شنید تو لب رفت و تو دلش گفت ":عجب با
این همه عمري کردم " ...

(آل احمد ت ،3141 ،ص)41 .

4

آبجی خانم درازه تو دلش فکر کرد ":بهتره بریم یه جایی بنشینیم " ...

(آل احمد ت ،3141 ،ص)41 .

 4مصداق%1 ،

در کل  31کلیشهي جنسیتی زنانه در متون ادبیات داستانی آلاحمد یافت شد .تعداد مصادیق این 31
کلیشه 342 ،مصداق میباشد.
ب)-کليشههاي مردانه
کلیشه هاي مردانه به ترتیب دادههاي زیر به دست آمد.
 –1عصباني و خشن
جدول :33مصادیق کلیشه عصبانی و خشن
مصاديق

رديف

منبع

3

عصبانی که می شد باید از جلوش در رفت.

آل احمد الف ،3141 ،ص)24 .

2

بیا و ببین چه داد و فریادي ،بابام با آن همه ریش و عنوان آن روز فحشهایی به اصغر
آقا داد که مو به تن همهي ما راست شد.

آل احمد الف ،3141 ،ص)26 .

1

بازم سرکوفتهاي بابام شروع شد.

آل احمد الف ،3141 ،ص)27 .

4

باز فریاد بابام بود.

آل احمد الف ،3141 ،ص)11 .

1

(مرد به زنش) زنیکهي لجاره ،باز تو کار من دخالت کردي؟ حاال دیگر باید . ...

آل احمد الف ،3141 ،ص)11 .

6

بابام چنان سرخ شده بود که ترسیدم .عصبانیتهایش را زیاد دیده بودم .سر خودم یا
مادرم یا مریدها یا . ...

آل احمد الف ،3141 ،ص)11 .

7

به اداي پدري با شارت و شورت وارد خانه شدم و سطل سرب را همان کنار حوض
برقی درقی زدم زمین.

آل احمد الف ،3141 ،ص)14 .

4

دایم به این دستگاه بی دین پرور لعن میفرستاد و چون چارهاي نداشت ،سرکوفت آن
را همیشه به زنش میزد و از او بهانه میگرفت.

(آل احمد ب ،3141 ،ص)11 .

3

جوانک هیچ حاضر نبود قانع شود .رگهاي گردنش برآمده بود و خون به صورت خود
دوانده و  . ...آیات قرآن و جمالت مخلوط و  ...را درهم برهم با فریاد ،بلند بلند

(آل احمد ب ،3141،ص)323 .

37
بازنمایی کلیشه های جنسیتی در داستان های آل احمد

مصاديق

رديف

منبع

میخواند.
31

این صداي معلم نقاشی بود که  ...وقتی حرف میزد مثل این بود که فحش میدهد.

(آل احمد پ ،3176 ،ص)73 .

33

(معلم نقاشی) سر کالس عصبانی می شوم.

(آل احمد پ ،3176 ،ص)43 .

32

پسرک هنوز فریاد میکشید و فحش میداد و به بی دینها لعن میفرستاد.

(آل احمد ث ،3176 ،ص)32 .

31

(مرد) همین طور که اینها را میگفتم فحش هم میدادم ،مثل ریگ فحش میدادم.

(آل احمد ث ،3176 ،ص)373 .

34

(مرد) و یک ریز زیر لب فحش میدادم.

(آل احمد ث ،3176 ،ص)341 .

31

(معلم) که فریادم درآمد که :گه خوردي زنیکهي احمق ،کدام زندگی؟  ...باز فریاد
من درآمد :که خفه میشوي یا بزنم تو سرت؟

(آل احمد چ ،3172 ،ص)334 .

36

میرزا اسداهلل با عصبانیت کالمش را برید . ...

(آل احمد ح ،3141 ،ص)332 .

37

میرزا عبدالزکی دیوانه وار فریاد کشید و چنان فریادي که پیشکار کالنتر و بچههاي
حاجی از یک میدان جلوتر برگشتند که ببینند چه خبر شده است.

(آل احمد ح ،3141 ،ص)332 .

34

میرزا عبدالزکی تنها که میماند مثل برج زهر مار بود و نمیدانست که چرا دلش می
خواهد کاسه کوزهي تمام این قضایا را سر زنش بشکند.

(آل احمد ح ،3141 ،ص)334 .

33

میرزا که بدجوري گیر کرده بود ،دادي سرشان زد که ... :اهه ،این همه جیرجیر که
فایده ندارد ،بزرگترتان را بگویید بیاید بنشیند و مثل آدم حرفهایش را بزند.

(آل احمد ح ،3141 ،ص)376 .

21

میرزا عبدالزکی پادوش را گر چه سواد نداشت ،محرر خودش معرفی میکردو بعد هم
که از مجلس در میآمدند شروع میکرد به سرکوفت زدن بهش. ...

(آل احمد ح ،3141 ،ص)24 .

 21مصداق%23 ،

همانطور که از جدول بر میآید ،کلیشهي عصبانیت و خشن بودن مردان ،با  21مصداق ،بیشترین فراوان
یعنی  %23را به دست آورده است .الزم به توضیح است که در داستانهاي آلاحمد ،تمام مصادیقی که به
نوعی بر عصبانیت  ،خشن ،بداخالق بودن ،داد و فریاد کردن مردان اشاره داشته است ،ذیل این کلیشه آورده
شده است.
 –2پرخاشگر
کلیشهي مردانهي بعدي ،پرخاشگري مردان است .مصادیق این کلیشه به صورت آزار روحی و به خصوص
جسمی دیگران (کتک زدن) در نظر گرفته شده است .این کلیشه با  33مصداق ،بعد از عصبانیت ،دومین
فراوانی ( )%24را به خود اختصاص داده است.

30
بازنمایی کلیشه های جنسیتی در داستان های آل احمد

جدول  :32مصادیق کلیشه پرخاشگري
رديف

مصاديق

منبع

3

آخر چشمت را باز کن احمق جان؟ اگر این بار باز هم رفتی النگو خریدي ،مچ دستت
را خرد میکنم :تو لیاقت خوش رفتاري هم نداري . ...

(آل احمد چ ،3172 ،ص.
)331

(عباس) حوصله نداشتم کتکش بزنم.

(آل احمد الف ،3141 ،ص.
)23

(عباس) از آن فریادها بود که وقتی میخواست کتکم بزند ،از گلویش در میآمد.

(آل احمد الف ،3141 ،ص.
)11

2
1
4

هیچ کس ندانست چه طور سیلی به صورت آن گداي بیچاره که کنار کوچه نشسته
بود چپق میکشید ،زد که خون از دماغش سرازیر شد.

(آل احمد ب ،3141 ،ص)14 .

1

تاکنون چند مرتبه با این لندهورها دست به یخه شده بود و با زبان روزه چند فحش
آب دار و نتراشیده بارشان کرده بود.

(آل احمد ب ،3141 ،ص)14 .

6

(معلم نقاشی) پارسال پسرکی را آنقدر زدم که از حال رفت.

(آل احمد پ ،3176 ،ص)42 .

مثل وقتی که با زنش حرفش میشد و می خواست او را بزند.

(آل احمد ث ،3176 ،ص.
)326

7
4

به یاد شوهرم که مرا غضب خواهد کرد ،افتادم.

(آل احمد ث ،3176 ،ص)23 .

3

(عنایت) به من چه؟  ...زنیکه ي لجاره حاال حالیت میکنم  ...و او را به زیر مشت و
لگد انداخت.

(آل احمد ث ،3176 ،ص)44 .

31

دیگر طاقت پدر تمام شده بود ...دخترها خودشان روي توي حیاط انداخته بودند و
پدر مثل آنها پا برهنه ،دنبالشان افتاد  ...و همانطور یکی محکم به پشتش زد،
دختر سکندري رفت و دمر روي زمین پهن شد . ...

(آل احمد ث ،3176 ،ص)66 .

33

(مرد صاحب سه تار) عنان خود را از دست داد و با دست دیگرش سیلی محکمی زیر
گوش پسرک نواخت.

(آل احمد ث ،3176،ص)32 .

32

وقتی فهمید ترکهها را شکستهایم ،کمربندش را باز کرد و دور پاي پسرش پیچید و
او را دراز خواباند و ناظم را واداشت ده تا خط کش کف پایش بزند.

(آل احمد ج ،3171 ،ص)11 .

31

(مدیر) چنان از خودم بیزاریم گرفت که میخواستم به یکی فحش بدهم ،کسی را
بزنم.

(آل احمد ج ،3171 ،ص)67 .

34

 ...و هر وقت می بینیش از این درددل دارد که باز دیشب شوهرش به خانه که
رسیده ،یک فصل او را کتک زده .

(آل احمد چ ،3172 ،ص.
)347

31

(معلم به زنش) ول می کنی یا نه؟ اصال این حرفها رو که بهت یاد میدهد؟ ...حاال
رویت هم زیاد شده؟ می خواهی من هم مثل شوهر سابقت رفتار کنم و پاشم بزنم
شل و پلت کنم؟

(آل احمد چ ،3172 ،ص.
)343

آن شبی که شوهرم با یک بچهي شیري از خانه بیرونم کرد . ...

(آل احمد چ ،3172 ،ص.
)331

37

(معلم) رفتم جلو و با یک لگد ماه جان را به طرفی انداختم و بستهي جسد پیر زن
را بر داشتم و بردم توي اتاق.

(آل احمد چ ،3172 ،ص.
)331

34

نیم ساعتی بنده و بچهها با لگد و مشت و آنها با چوب کتک کاري می کردیم تا
لرها در رفتند.

(آل احمد چ ،3172 ،ص.
)213

36

33
بازنمایی کلیشه های جنسیتی در داستان های آل احمد

رديف

مصاديق

منبع

33

یک وقت یکی دیگرشان آمد جلو و بی هوا یک کشیده زد به گوش بنده که دادم
درآمد  ...چون پس از داد و فریادي که راه انداختم ،دو سه نفري ریختند سر بنده و
ده بزن.

(آل احمد چ ،3172 ،ص.
)213

 33مصداق%24 ،

 – 3سلطهگر (زورگو)
کلیشهي بعدي زورگو و سلطهگر بودن مردان است که با  37مصداق در داستانها %21 ،فراوانی به دست
آورده است .در تعیین مصادیق این کلیشه تمام مواردي که در آن مردان به دیگران و از جمله زنان دستور
می دهند و یا با حالت دستوري با دیگران صحبت میکنند ،مدنظر محقق بوده است.

جدول  :31مصادیق کلیشه سلطهگر
رديف

مصاديق

منبع

3

(باباي موچول) بیا موچول ،این پسر آقاس .میسپرمش دست تو ،فهمیدي؟ امروز ظهر
باهاش برو برسونش خونه شون .بعد بیا .فهمیدي؟. ...

(آل احمد الف ،3141 ،ص.
)32

2

سالمم توي دهانم بود که خرده فرمایشات شروع شد - ،بیا و دستت را آب بکش ،بدو سر
پشت بون ...عادتش این بود .چشمش که به یک کداممان می افتاد شروع میکرد ،به
من یا مادرم یا خواهر کوچکترم.

(آل احمد الف ،3141 ،ص.
)21

بابام حرف زدن با این همسایهي کفتر باز را قدغن کرده بود.

(آل احمد الف ،3141 ،ص.
)27

4

درست است که گاهی نک و نال می کردم اما بیشتر از اردهاي بابام که با تشدد بود و
سخت بود نه . ...

(آل احمد الف ،3141 ،ص.
)11

1

ولی مگه بابام سرش میشد؟ یک داد میزد سرم و اردش را میداد و تا میآمدي فیش و
فوش کنی  ...فریادش بلند میشد.

(آل احمد الف ،3141 ،ص.
)11

من هم راحت تر بودم .بی آقا باالسر.

(آل احمد الف ،3141 ،ص.
)74

(زن) خودش (شوهرم) قدغن کرده بود که پا به خانهي خودمان هم نگذارم.

(آل احمد پ ،3176 ،ص.
)331

(زن) بعد هم مجبورم (شوهرم) کرد ،خرجمان را یکی کنیم و صبح و شام توي اطاق
آنها برویم شام و ناهار بخوریم.

(آل احمد پ ،3176 ،ص.
)337

درست است که شوهر همه کاره بود و از . ...

(آل احمد پ ،3176 ،ص.
)43

تازه شوهر حاضر به طالق نبود ،نظامی بود و یک دنده.

(آل احمد پ ،3176 ،ص.

1
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7
4
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مصاديق

رديف

منبع
)14

درین نیمه ماه عسل آقا همه کاره بود.

(آل احمد پ ،3176 ،ص.
)62

شوهرم حاضر نبود مرا با بچه نگه دارد . ...

(آل احمد ث ،3176 ،ص.
)31

31

من خودم که آزار نداشتم ،بلند شوم و بروم این کار را بکنم .شوهرم بود که اصرار
میکرد.

(آل احمد ث ،3176 ،ص.
)36

34

(زن) صبح که از در خانه بیرون می رفت ،گفت " :ظهر که بر میگردم دیگه نبایس بچه
رو ببینم ،ها" و من تکلیف خود را از همان وقت می دانستم.

(آل احمد ث ،3176 ،ص.
)37

31

(مرد) میدانی زن؟ بیکاري عیال همکار مرا آزار میدهد ... ،پا میشوي می روي پیشش
و وادارش میکنی یک دار قالی تو خانهاش بزند .خودت هم کمکمش میکنی؟ ...
فهمیدي؟

(آل احمد ح ،3141 ،ص.
)11

36

اگر بدانید این میرزاي ما چه اخالق نحسی دارد ،جان به جانش کردهام رضایت نداد که
بروم تو خانهي یک کدامشان قالی بزنم و سر خود را گرم کنم.

(آل احمد ح ،3141 ،ص.
)63

ورود زنها را هم را که اصالً به تکیهها قدغن کرده بودند.

(آل احمد ح ،3141 ،ص.
)46

33
32

37

 37مصداق%21 ،

 –4نقشهاي تکيه گاه و نانآور خانواده
درمورد کلیشهي نقشهاي نانآور بودن و تکیهگاه خانواده ،در کل در تمام داستانها به عهدهي مردان
است اما آن چه که به طور واضح در داستانها در این زمینه بیان شده است ،موارد باالست .که  %31فراوانی
را به خود اختصاص داده است.

جدول  :34مصادیق کلیشه نقشهاي تکیهگاه و نانآور خانواده
رديف

مصاديق

منبع

3

تابستانها به ایل رفتن و سواري کردن و مثل مردها تفنگ به دوش انداختن و چکمه
به پا کردن و زمستآنها در مجالس شبانه با نماینده هاي مجلس و وزراء دربارهي آزادي
و احزاب و دولت و ملت مشورت کردن . ...

(آل احمد پ ،3176 ،ص)17 .

2

مردانی که با جفت ورزوهاي خیش به کول از شخم برمیگشتند یا بچهها که دنبال
خري با بار تیغ از صحرا.

(آل احمد چ ،3172 ،ص)31 .

1

مردهاشان میروند شهر به عملگی و زنها به همان کارهاي معهود خانه.

(آل احمد چ ،3172 ،ص)371 .

4

مردهاي کاري صبح می رفتند بیابان و اول آفتاب سر مزرعه ناشتا میکردند و زنها سر (آل احمد چ ،3172 ،ص)231 .
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رديف

منبع

مصاديق
ظهر با دیگهاي آش به سر و سفرههاي نان و پنیر به کمر بسته میرسیدند.

1

یکیش پسر دوازده سالهاي بود به اسم حمید که صبحها می رفت مکتب و عصرها دم پر
باباش میگشت و فرمان میبرد و راه و رسم میرزا بنویسی را یاد میگرفت و . ...

(آل احمد ح ،3141 ،ص)21 .

6

زنها توي اندرونی ،مردها توي بیرونی.

(آل احمد ح ،3141 ،ص)11 .

7

هر چه هم مرد بود ،رفته بود جنگ و کار مالباشیها را مالباجیها میکردند.

(آل احمد ح ،3141 ،ص)13 .

 7مصداق%31 ،

 – 5غالب (فرادستي)
کلیشهي بعدي غالب بودن و به نوعی فرادست بودن مردان در جامعه است که با  4مصداق در داستانهاي
آلاحمد %6 ،فراوانی را به دست آورده است .دراین جا فرادست بودن مردان در جامعه به معناي غالب بودن
مرد در جامعه (به طوري که در مواقع حساس انتظار برخورد مثل مرد را داشتن) مدنظر بوده است.
جدول  :31مصادیق کلیشه فرادستی
مصاديق

رديف

منبع

3

(زن به مرد) تو که مردش نیستی روزه بگیري ،مگه کسی مجبورت کرده؟

(آل احمد ب ،3141 ،ص)13 .

2

اگر می ایستادند که  ...هیچ  ...مردش نبودند.

(آل احمد ب ،3141 ،ص)31 .

1
4

یک مرد رشید به تمام معنی.

(آل احمد پ ،3176 ،ص.
)332

کاري که مرد می خواهد ،پشت کردن به این خوان یغماست.

(آل احمد ح ،3141 ،ص.
)362

 4مصداق%6 ،

در کل  1کلیشهي جنسیتی مردانه در متون آلاحمد یافت شد .کل مصادیق نیز  67مورد میباشد.
بحث و جمعبندي
یافتههاي تحقیق در مورد کلیشههاي زنانه این طور نشان میدهد که از میان کلیشههاي تعیین شدهي
زنانه که عبارتاند از :سلطه پذیر ،خرافاتی ،عاطفی ،مهربان و دلسوز ،کنجکاو ،منفعل ،ترسو ،خیالباف،
هیجانی ،مضطرب ،جذاب و دلربا ،پرحرف ،حساس و نقشهاي وابسته به همسر و خانواده ،ده کلیشه در
داستانهاي آلاحمد تأیید شدهاند که (به ترتیب فراوانی) عبارتند از نقشهاي وابسته به همسر و خانواده ،پر
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حرفی ،خرافاتی ،هیجانی ،انفعال ،مهربان و دلسوز ،کنجکاوي ،مضطرب و خیالباف .در این میان کلیشهي
ادبیات گفتاري زنانه نیز از داستانهاي آلاحمد به دست آمده است که در شاخصههاي جهانی وجود نداشته
و با مطالعهاي نیز در رابطه با این کلیشه نه در مورد زنان و نه مردان برخورد نشده است .در طی بررسی
کتابهاي داستان آلاحمد مشخص شد که زنان از ادبیات خاصی در حین صحبت کردن برخوردار هستند و
از کلمات "اوا ،واه واه ،و واخ" زیاد استفاده میکنند .از آنجا که تعداد مصادیق آن در تمام کتابهاي داستان
آلاحمد وجود داشت و قابل توجه بود ،از این رو آن را به عنوان کلیشه در نظر گرفته و مصادیق آن آورده
شد .الزم به توضیح است از آنجا که این کلیشه در شاخصههاي جهانی وجود نداشته ،نشان دهندهي ارتباط
آن با فرهنگ ایرانی حداقل در دوران زندگی آلاحمد است .کلیشههاي زنانهي کنجکاو ،مضطرب و خیالباف
مصادیق کمی در ادبیات داستانی آلاحمد دارند ،به طوري که شاید بتوان گفت که این سه کلیشه در
داستانهاي آلاحمد مطرح نیست .در مقابل ،کلیشه نقشهاي وابسته به همسر و خانواده بیشترین مصداق
را در میان کلیشههاي دیگر دارد .همینطور داستانهاي آلاحمد بر پرحرف بودن ،خرافاتی بودن ،هیجانی
بودن ،منفعل بودن و مهربان و دلسوز بودن زنان صحه میگذارد.
در مورد کلیشههاي مردانه نیز از میان کلیشههاي تعیین و از پیش مشخص شده که عبارتند از :فعال،
حادثه جو ،سلطهگر ،مستقل ،نیرومند ،شجاع ،جسور ،قوي ،معقول ،خود محور ،با اعتماد به نفس ،مغرور،
پرخاشگر ،عصبانی و خشن ،غالب و نقشهاي تکیه گاه و نانآور خانواده ،کلیشههاي زیر (1کلیشه) تأیید شده
اند :عصبانی و خشن ،پرخاشگر ،سلطهگر ،نقشهاي تکیه گاه و نانآور خانواده و غالب .عصبانی بودن،
پرخاشگر و سلطهگر بودن کلیشههایی است که مصادیق نسبتاً زیادي در متون آلاحمد به خود اختصاص
داده است.
اگر بخواهیم در مقام مقایسه برآمده و کلیشههاي زنانه و مردانه حاصل از یافتههاي این پژوهش را با هم
قیاس کنیم ،در ابتدا باید به تعداد کلیشههاي به دست آمدهي در هر گروه اشاره کرد .ده کلیشهي زنانه از
متون داستانی آلاحمد به دست آمد و در مجموع  342مصداق ،این ده کلیشه را نشان دادند .این در حالی
است که کلیشههاي مردانه ،پنج مورد بوده و تعداد  67مصداق این پنج کلیشه را تأیید کردند .بر این اساس
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همانطور که در چارچوب نظري و مفهومی بیان شد ،کلیشههاي جنسیتی هم در مورد زنان و هم در مورد
مردان قالب و نیرومند است اما تصورات و کلیشههاي مربوط به زنان از نظر تعداد بیشتر است.
با توجه به اینکه مطالعاتی ،در زمینه کلیشههاي جنسیتی در سایر رسانههاي همگانی نیز در ایران انجام
شده است ،میتوان به بررسی نتایج این تحقیقات با پژوهش حاضر پرداخت و به پاسخ این سؤال پرداخت که
آیا همهي انواع رسانههاي گروهی ،کلیشههاي جنسیتی را بازتولید و برساخت میکنند؟
در مطالعهاي که به بررسی کلیشههاي جنسیتی در صفحه حوادث روزنامه همشهري در سال 3144
پرداخته است ،کلیشههاي جنسیتی یافت شده و بارزترین کلیشهاي که در مجموع به دست آمده ،این است
که مردان در نقش «مهاجم و متعرض» به زنان و در مقابل زنان به صورت قربانی بازنمایی شدهاند (معینیفر،
 ،3144ص .)367 .نتایج پژوهش دیگري در رابطه با کلیشههاي جنسیتی در آگهیهاي بازرگانی ،نمایش
زنان و مردان را در راستاي نقشهاي سنتی نشان میدهد (حقیقینسب و هدایتی ،3141 ،ص .)11 .نتایج
پژوهش دیگري نشان میدهد که در سریالهاي تلویزیونی ،زنان و مردان به صورت زنان و مردان سنتی
کلیشهاي به نمایش در میآیند ،بدین ترتیب که زنان موجوداتی فریبکار ،ناقصالعقل ،بیوفا ،منفعل و فرو
دست و در مقابل مردان موجوداتی صادق ،عاقل ،وفادار ،فعال و فرادست تصویرسازي شدهاند (صادقی فسایی
و کریمی ،3144 ،ص.)13 .
پژوهش دیگري نیز بعد از بررسی فیلمهاي سینمایی ایرانی به این نتیجه رسید که فیلمهاي سینمایی
ایرانی از طریق مناسکی کردن فرمانبري و کم ارزش جلوه دادن زنان نسبت به مردان ،برتري یک جنس بر
جنس دیگر را به نمایش میگذارند و ارزشها و هنجارهاي جنسیتی سنتی را تأیید و تثبیت میکنند و این
همه غالباً از طریق اجراي مناسک فرودستی و فرادستی در کنش متقابل بازیگران زن و مرد در فیلمها رخ
میدهد (سلطانی گردفرامرزي.)63 :3141 ،
همانگونه که از نتایج این مطالعات برمیآید ،همه رسانههاي جمعی اعم از تلویزیون ،سینما ،روزنامه،
آگهی هاي بازرگانی و کتاب (در پژوهش حاضر) با انعکاس کلیشههاي جنسیتی بر ادراکات و کنشهاي
مخاطبان تأثیر گذاشته و منجر به انتقال و به طور خالصه بازتولید کلیشههاي جنسیتی میشوند .همچنین
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میتوان گفت یافتههاي پژوهش حاضر ،نظریههاي حوزهي رسانه و کلیشههاي جنسیتی را مبنی بر نقش
رسانهها در تولید و بازتولید کلیشههاي تفکري و بازنمایی کلیشههاي جنسیتی در رسانهها را تأیید و منجر به
پذیرش صحت این نظریهها در جامعهي ما میشود.
به طور خالصه باید گفت ،در هر جامعهاي کلیشههاي جنسیتی ،صفاتی را به مردان و صفات و
خصوصیاتی را نیز به زنان جامعه نسبت میدهد ،یافتهها نشان میدهد که در جامعه ایران نیز این کلیشهها
وجود دارد و به صورت گوناگون در جامعه انعکاس مییابد و از جمله در ادبیات داستانی آلاحمد ،این موضوع
تأیید میشود .یافتهها شاخصهها و ویژگیهاي تقریباً مشابهی را در مقایسه با سایر جوامع نشان میدهد؛ به
خصوص در مورد زنان کلیشههاي نقشهاي خانوادگی ،پرحرفی ،انفعال ،دلسوز بودن و هیجانی بودن در
داستانهاي آلاحمد تأیید میشود و در مورد کلیشههاي مردان نیز بر کلیشههاي پرخاشگري ،عصبانیت و
سلطهگر بودن مردان صحه میگذارد اما سایر کلیشههاي مطرح در جهان در متن داستانها مصداقی به
دست نیاورده و بنابراین تأیید نشد.
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منابع
منابع فارسی

آذربایجانی ،م ، .کاویانی ،م ،.ساالري فر ،م ، .موسوي اصل ،م .و عباسی ،ا .)3142( .روانشناسی اجتماعی
با نگرش به منابع اسالمی (چاپ اول) .تهران :پژوهشکده حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی دانشگاه ها.
ابوت ،پ .و واالس ،ک .)3141( .جامعهشناسی زنان( .م .نجم عراقی ،مترجم) .تهران :نشر نی.
احمدي ،ح .و گروسی ،س .)3141( .بررسی تأثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر نابرابري جنسیتی
مورد مطالعه :شهر کرمان و روستاهاي پیرامون آن .مطالعات زنان.1-11 ،)6( 2 ،
ارونسون ،ا .)3167( .روان شناسی اجتماعی (چاپ چهارم)( .ح .شکرکن ،مترجم) .تهران :انتشارات رشد.
استریناتی ،د .)3141( .مقدمهاي بر نظریههاي فرهنگ عامه (چاپ اول)( .ث .پاکنظر ،مترجم) .تهران:
انتشارات گام نو.
اعزازي ،ش .)3141( .تحلیل ساختاري جنسیت .تهران :انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
آلاحمد الف ،ج .)3141( .پنج داستان (چاپ اول) .تهران :انتشارات رواق.
آلاحمدب ،ج .)3141( .دید و بازدید عید (چاپ اول) .قم :نشر خرم.
آلاحمدپ ،ج .)3176( .زن زیادي (چاپ چهارم) .تهران :انتشارات فردوسی.
آلاحمد ت ،ج .)3141( .سرگذشت کندوها (چاپ اول) .قم :نشر خرم.
آلاحمدث ،ج .)3176( .سه تار (چاپ چهارم) .تهران :انتشارات فردوسی.
آلاحمدج ،ج .)3171( .مدیر مدرسه (چاپ دوم) .تهران :انتشارات فردوس.
آلاحمدچ ،ج .)3172( .نفرین زمین (چاپ اول) .تهران :انتشارات فردوسی.
آلاحمدح ،ج .)3141( .نون و القلم (چاپ اول) .تهران :انتشارات رواق.
بدار ،د ،.المارش ،ل ،.و ژوزه ،ل .)3141( .روان شناسی اجتماعی (چاپ اول)( .ح .گنجی ،مترجم) .تهران:
نشر ساواالن.
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حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها.
بستان ،ح .)3141( .بازنگري نظریه هاي نقش جنسیتی .پژوهش زنان  )3( 4و (.1 -13 ،)2
حقیقینسب ،م .و هدایتی ،ش .)3144( .بررسی تصویر سازي نقش جنسیت در آگهی هاي بازرگانی
سیماي جمهوري اسالمی ایران .مطالعات زنان.11-11 ،)7( 1 ،
خسروي ،ز ،.رفعتی ،م .و فروزش ،ن .)3142 ( .مبانی روان شناختی جنسیت (چاپ اول) .تهران :موسسه
قصیده سرا ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري.
خمسه ،ا .)3141( .بررسی طرحواره هاي نقش جنسیتی و کلیشههاي فرهنگی در دانشجویان دختر.
مطالعات زنان.331-314 ،)6( 2 ،
ديفلور ،م .و دنیس ،ا .)3141( .شناخت ارتباط جمعی( .چاپ اول)( .س .مرادي ،مترجم) .تهران:
انتشارات دانشکده صدا و سیما.
ذکایی ،م .و میرزایی ،س .)3144( .پسرهاي جوان و ارزشهاي مردانگی ـ پژوهشی در بین دانشآموزان
متوسطه شهر تهران .مجله جامعهشناسی ایران.71 -36 ،)1( 6 .
رضایی ،م .و غالمرضاکاشی ،م .ج .)3141( .چالشهاي بازتولید هژمونی دولت از طریق گفتمان مدرسه.
مجله انجمن جامعهشناسی.14-14 ،)4( 6 ،
روشبالو ،آ .و بورونیون ،ا .)3171( .مقدمه اي بر نظریه ها و آیین ها در روان شناسی اجتماعی (چاپ اول).
(م .دادگران ،مترجم) .تهران :انتشارات مروارید.
ریاحی ،م .ا .)3146( .عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان پذیش کلیشههاي جنسیتی (مطالعه موردي جوانان
کارآموز در مراکز آموزش فنی و حرفهاي استان مازندران) .پژوهش زنان.313-316 ،)3( 1 ،
ساروخانی ،ب .)3144( .عقاید قالبی .نامه علوم اجتماعی.333-337 ،)1( 3،
سفیري ،خ .و ایمانیان ،س .)3144 ( .جامعهشناسی جنسیت (چاپ اول) .تهران :انتشارات جامعهشناسان.
سلطانیگرد فرامرزي ،م .)3141( .نمایش جنسیت در سینماي ایران .پژوهش زنان.63-32،34 ،
شیبلیهاید ،ج .)3147( .روان شناسی زنان  :سهم زنان در تجربه بشري (چاپ دوم)( .ا .خمسه ،مترجم).
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تهران :نشر آگه.

صادقی فسایی ،س .و کریمی ،ش .)3144( .کلیشههاي جنسیتی سریال هاي تلویزیونی ایرانی .پژوهش
زنان.13-43 ،)1( 1 ،
گاالگر ،ما .)3141( .زن و صنایع فرهنگی ،صنایع فرهنگی مانعی بر سر راه آینده فرهنگ( .م .وحدتی،
مترجم) .تهران :موسسه پژوهشی نگاه معاصر.
گرت ،ا .)3141( .جامعه شناسی جنسیت (چاپ اول)( .ک .بقایی ،مترجم) .تهران :نشر دیگر.
گولومبوک ،س .و فیوش ،ر .)3144( .رشد جنسیت (چاپ سوم)( .م .شهرآراي ،ترجمه) .تهران :انتشارات
ققنوس.
گیدنز ،آ .)3174( .جامعهشناسی( .م .صبوري ،مترجم) .تهران :نشر نی.
فلیک ،ا .)3144( .درآمدي بر تحقیق کیفی (چاپ دوم) ( .ه .جلیلی ،مترجم) .تهران :نشر نی.
میشل ،آ .)3176( .پیکار با تبعیض جنسی (چاپ اول)( .م .ج .پوینده ،مترجم) .تهران :انتشارات نگاه.
ناجیراد ،م.ع .)3142( .موانع مشارکت زنان در فعالیتهاي سیاسی ـ اقتصادي ایران پس از انقالب (چاپ
اول) .تهران :انتشارات کویر.
نرسیسیانس ،ا .)3141( .مردم شناسی جنسیت .تهران :نشر افکار ،سازمان میراث فرهنگی کشور،
پژوهشکده مردم شناسی.
هولستی ،ال.آر .)3141( .تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی (چاپ دوم)( .ن .ساالرزاده امیري،
مترجم) .تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.
هومینفر ،ا .)3142( .تحول جامعهپذیري جنسیتی ،پژوهش زنان.43-334 ،7 ،
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