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  احمد جالل آل یدر آثار داستان یتیجنس های یشهکل یبررس

 1  2 عبدالرضا نواحو  

چکیده
 قشرار  پرسش   و دیترد مورد مردساالرانه تفکر اساس ،یبشر جوامع در گرفته صورت یِاجتماع تحوالت با

 زنشان  تیوضشع  در گرفتشه  صورت تحوالت از. است شدهی اساس تحوالت دستخوش زنان تیوضع و گرفته
 است کییزیفی ها نق  از فراتریی ها نق  گرفتن عهده به وی اجتماع گوناگونی ها صحنه در ها آن حضور

 رغش  بشه   امشا . اسشت  آن تداوم صدد در و کرده لیتحم ها آن به گذشته اعصار و قرون در کهن ۀجامع که
 رییتغ مقابل در هنوز مردساالر تفکر است، گرفته صورت زمینه نیا در زنان تالش با کهی آشکار راتییتغ

 ،فرهنش   ۀعرصش  همچشون  ،هشا  عرصشه  ازی اریبسش  در و کند مقاومت میی تیجنسی برابری سو به جامعه
 نگاه و مردساالرانه تفکراتی ردپا معاصری داستان اتیادب در. دهد در تن دیجد های تیواقع به خواهد ینم

 از ها آنی ها نق  و زنان اتیخصوص ،یداستان آثاربعضی از  در. شود دیده می زنان به مردان ۀانیجو یبرتر
 بشا ی داسشتان  اتیش ادب. اسشت  متفاوت زنانی زندگ تیواقع با که کند یم متابعتی قالب تصورات و ها   شهیکل

، در صشورتی کشه   داردی ا جامعشه  هشر  دری ریپشذ  جامعه و فرهن  انتقال در کهی ریانکارناپذ و مه  نق 
 دوم جنس را زنان که شود منجری تفکر استمرار و دیبازتول به تواند یمهای جنسیتی باشد،  حامل کلیشه

 وی فشرد  اتیش ح تفشاوت م سشوو   در هشا  آن کشاندن ادیانق به خواهان و ندیب یمی جنس صرفاًی موجود و
 از ش  احمشد  آل جشالل  شش  رانیش ا تأثیرگذار و معروف سندگانینو ازی کی آثار به قیتحق نیا. استی اجتماع
 .پردازد میی تیجنسی ها شهیکل و زنان ئلۀمس منظر
 .نیستییهای جنسیتی، نقد فم کلیشه احمد، زنان، جالل آل ،ادبیات هایکلیدی:واژه
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قیتحقتیاولووضرورت
 مورد تردید قشرار گشرفتن  های جنسیتی و  دلیل تغییر نق  به ،یستینیفم نگاه از اتیادبی بازنگر
از اخیر ضرورت یافتشه اسشت.   قرنمردان و زنان در  ۀهای جنسیتی و تفکرات قالبی دربار کلیشه
 از زیش ن و دارد هشا  ارزش ازی اریبسش  کشردن  نهینهاد دری ریانکارناپذ نق ی داستان اتیادب آنجا که
ی ادبش  آثاری ستینیفم زین و شناسانه جامعه نقد ضرورت رود، یم شمار بهی ریپذ جامعه مه  عوامل
 بشه  آثشار  نیش ا در زنشان  نقش   و تیش موقع بشه  توجشه  و سشندگان ینو آثاری بازخوان. دشو یم آشکار
 نقشد  بشا  فقش  . ندتضشاد  در جامعشه  افشراد  ازی مش ینی زندگ با کند که می کمکی دیعقایی شناسا

 اسشتمرار  و ششدن  نهینهاد خدمت در چگونه گاه یداستان اتیادب که داد نشان توان یم روشنگرانه
 از احمشد  آل جشالل . اسشت  افتشاده  دور خشود ی اجتمشاع  رسالت از و گرفته قراری سنتی ها دگاهید

 ۀرششت  بشه  بلنشد  و کوتشاه  داسشتان  از اع  را یمتعدد آثار که است معاصر مشهور سانینو داستان
 رو آن از تیجنسش  ۀمسشئل  ۀدربشار  او ۀشیاند بازتاب و زنان به احمد آل نگاه. است آورده در ریتحر
 گذششت  بشا  ،یاجتمشاع  لئمسشا  به او نگاه نوع و احمد آلی سینو داستان سبک که ابدی می تیاهم
 جامعشه  از ییهشا  بخش   انیش م در او تفکشر  و داردی اریبسش  طرفداران همچنان او، مرگ از ها سال
.شود می دیبازتول

نهیشیپیبررس
 اکثشر  واسشت   ششده  انجشام ی تیجنسی ها شهیکل ۀدرباری پژوهش کمتر ،یداستان اتیادب ۀحوز در

. اند پرداخته گوناگون سندگانینو آثار در زنان گاهیجا ای ریتصو ای نق ی بررس به حوزه نیا متون
 بشه  اینجشا  در کشه  گرفتشه  صشورت  چنشد ی موالعات ز،ین احمد آل جاللی داستان آثار در زن ۀدربار
 کیش  تنهشا  زن ،احمشد  آل نظشر  از» :اسشت  معتقدی رشاهیام دیمهش: شود یم اشاره ها آن ازی برخ

 حفظش   بشه  متیق هر به ،ایمیک آن افتنی صورت در و دنیکش شوهر حسرت آن و دارد مشغله
 جشن»و  ،«مردمۀ بچ» ،«یصورت الک» مثلی اتیحکا زنان ،یرشاهیام نظر از «.است کمربستن
 ششان یبرا بزرگوارانشه  تشا  کند یم رشانیتحق سندهینو» که اند صفت برده و جاهل و دارند «فرخنده

 و پرداختشه  احمشد  آل آثار به بررسی شعر و نثر معاصر کتاب در انوشیک محمود«. بسوزاند دل
 چیهش »: دارد نگشه  را انصاف جانب ای باشد طرف یب نتوانسته داستان نیا در سندهینو است معتقد

 زن، یتوسشر  بشدبخت ی هشا  آدم نیش ا کشه  ششود  ینمش  گرفتشه  کشار  بهی انیبۀ ویش ای ،یا قهیطر ،یفن
 همشه . باششند  داششته ی منصشف ۀ شناسشند  الاقشل  ای یش مشدافع  وی پناه رکن،یتحقی ها رشدهیتحق
 گریهمشد  کفش  ی تشو  پشا  زنند، یم گریهمدی برا. نیهم و نیهم بدزبان، و بدرفتارند و نتیبدط



1313 ستانتاب و بهار ،1 شمارۀ ،6دورۀادبیات، و هنر شناسیجامعه

 

34
 

 

 .(12: 3133ش، انویش ک) «نیهم و نیهم بندند، یم دل موهوم و خرافه مشت کی به و کنند، یم
 ،کتشاب   در و کنشد  اششاره مشی    یها داستان در احمد آلی زیست زن و تیضد به انیاسحاق جواد
 هشا  داستان دری زن چیه مادر جز: »سدینو یم ،احمد جالل آلهای  ن های روشن در داستا سایه

 نیا. اند کردهی همدلی و بای نوع به کهی زنانی حت ؛نشود خوانده "دختره" ای "کهیزن" که ستین
 کیش  چیه دری راو. دهد یم خبر زن جنس ازی راوی زاریب و تیضدی ا گونه از زنانی برا اوصاف

 قشرار  زنانشه ی هشا  جاذبشه  ریتشأث  تحشت ( خشود  بلنشد  و کوتشاه ی ها داستان ۀیبق و) ها داستان نیا از
ی فزونش  از که هستی زیست زنی نوع احمد آل آثار در. ندارد ها آن به نسبتی احساس و ردیگ ینم

« دهشد  یمش  خبشر  سندهینوی شناخت ییبایز وی عاطفی ها جنبهی کاست و مردانه خشونت نامتوازن
  یمحش  بازتشاب  را احمشد  آل آثار در زن ریتصو دوست، یحام معصومه .(332: 3133ن، ایاسحاق)

 ،مجمشوع  در» .دانشد  یمش  زمشان  آن مردسشاالر  ۀجامع در زنان تیوضع و احمد آل روزگاری اجتماع
 چیه خود از که یزنان. است مردساالر یا جامعه در زنان حقارت از یریتصو احمد آل یها داستان

 .(3131 ،دوسشت  یحشام ) «رنشد یگ یمش  قشرار  آزار و تیش اذ مشورد  مردان یسو از و ندارند یاریاخت
: اسشت  دهیرسش  جشه ینت نیش ا بشه « احمد آل جالل و دانشور نیمیس آثار در زنی مایس»ۀ سندینو
 خشانواده  درآمد  یافزا در هیبق آنان ازی معدود تعداد جز و هستند منفعل ها داستان نیا زنان»

 بشا  دارنشد ی نقشش  ه  اگر و ندارد وجود اصالً ای یاریبس ها آن فیوظا و ها نق  ش ندارند مشارکت
 انتظشارات  بشا  مواجشه  را هشا  آن ،یثانو وی فرعی ها نق  نیاش  هستند  یسه انجام  در گرانید

 ،یبوسشار  باغبشان « )کنشد  یمش  دیش تهد را هشا  آنی روانش  وی جسشم  سالمت که دهد یم قرار متضاد
3132). 

ینظرچارچوب
ی نظام و ،گرفته شکل زنان فرودست تیموقع به اعتراض در که استی ا هینظری ستینیفمیۀ نظر
ی طرفدار دگاهید ازی بشرۀ تجرب وی اجتماعی زندگ نییتب و فیتوصی برا که استی کل افکار از
 که است نیا س ینیفم ۀمشخص وجه .(412: 3134، تزریر) است شده پرداخته و ساخته زنان از

 یِانتقاد یِبررس مستلزم مخالفت نیا. داند یم مخالفت و چرا و چون قابل را زنان بودن فرودست
ی فرودسشت  که است حاک ۀ مردساالرانی ها یدئولوژیا با چال  و زنان، ۀگذشت وی کنون تیموقع
 بشا  چشال  ی عنش ی دهنشد؛  یمش  جلشوه  ریناپذ اجتناب نیبنابرا و ،دانند می یهمگان وی عیطب را زنان
 مردانهی انداز چش  از موجود دان  که نکته نیا اثبات و شود یمی معرف شمول جهان کهی دانش
 .(13: 3133ت، آبو) نگرد یم  جهان به
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 در جایگشاه  چشه  و مخاطشب  در جایگشاه  چشه  (اتیش ادب در) زن کشه  دارنشد  اعتقاد ها ستینیفم
 مردانهی امر که اتیادب در زن. است شده گرفته دهیناد و داشته قرار هیحاش در همواره ،سندهینو
 مشورد  و دلخشواه  کشه  ششود  یم ریتصو طور آن ای شود یم گرفته دهیناد ای است مردان انحصار در و

 دارنشد  قشرار ی نظام فشار ریز همچنان زنان ک،یدموکراتی ها شرفتیپ رغ  به. است مردان انتظار
 قشرار  آن معشرض  دری زندگی ها سال نینخست از و است استواری جنس نق  کردن شهیکل بر که
 عوامشل  ریثأتش  تحشت  3یتیجنسش ی ریپشذ  جامعشه  .(111: 3134ن، دوسشو یوو  سشلدن ) رنشد یگ یم

 اتیش ادب کشه  دارد تیش اهم رو آن ازی ادبش ی ها نوشته و آثار در زنانیی بازنما. دارد قراری گوناگون
 زیش نی تیجنسش ی هشا  نقش  ی ریپشذ  جامعشه  و استی ریپذ جامعه بر مؤثری ابزارها و ها راه ازی کی

ی نقشش  اتیش ادب دارنشد  توقشع  هشا  ستینیفم ،نیبنابرا. ردیگب صورت اتیادبۀ واسو بهاست  ممکن
 را تشوان  نیش ا دیش با اتیادب: باشد داشته مردانهی تیجنس ۀسلو کردن نهینهاد ابزار کی از متفاوت
ی اقتشدارطلب  از اسشت  بوده مردانه منافع خدمت دری خیتار نظر از که رای فرهنگکه  باشد داشته

 وی ا شهیکل پیت دو وجود .(41: 3123ی، زیتم) بدهد کیدموکرات خصلت آن به و بیاورد رونیب
ی آلش  دهیش ا زن ه،فرشت. وانیش و فرشته: است تیواقع کیاند  دهیآفر مردی ها سندهینو که متضاد
 از تیمعصشوم  و ،ییخشو  نشرم  ،یفروتنش  ،یامندپاکش . است آن طالب پدرساالر ۀجامع مرد که است
 و اسشتقالل  ۀبسشت  دل که  ینیب یم را« وانیش» آن، مقابلۀ نقو در. اوست ۀبرجستی ها لتیفض
 انتخشاب  س یدوال کی در زن گر،ید انیب به .(133: 3133ن، مورا) است  یخو منافع نیکم در
 .(32: 3133ی، نیحسی )روسپ/ باکره ای یروسپ/ مادر :از است عبارتی دوبن نظام نیا. دارد قرار

1یتیجنسیهاشهیکل
 تیجنسش  و جشنس  انیش م تفشاوت  اسشت  الزمی تیجنسش ی هشا  شهیکل مفهوم به پرداختن از  یپ

 وی کیولشوژ یبی هشا  تفشاوت  از دسشته  آن متوجشه  نگشاه  معمشوالً  جنس فیتعر در» .شود مشخص
 ازی اجتمشاع  انتظارات تیجنس که حالی در ؛دکن یم زیمتما مردان از را زنان که استی کیآناتوم
 مشردان  و زنشان  انیش می کش یزیف زاتیتما از تیجنس ف،یتعار نیا با. است جنس هر مناسب رفتار

 در را مردانشه  ای زنانه رفتار که استی اجتماعی ها یژگیو آنۀ رندیبرگ در و شود یمی تلق متفاوت

                                                 
 هشای  ویژگشی  و صشفات  آن، طریشق  از افشراد  کشه  ششود  مشی  اطشال   فرایندی به جنسیتی پذیری معه. جا3

 ادیش  پشذیری  جامعشه  طریشق  از بر این، مشردم  عالوه کنند؛ می درک را خود و گیرند می را شده جنسیتی
 .(43: 3133سفیری، )دارد  انتظاراتی چه زنان و مردان از ها آن جامعۀ که گیرند می

2. gender stereotypes 
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 در مشردان  و زنشان  نیبش ی فرهنگی اکتسابی ها تفاوت را تیجنس توان یم. کند یم فیتعر جامعه
 انشد  چگونشه  واقعشاً ( مشردان  و) زنشان  کشه نکته  نیا با تیجنس .(12: 3131ی، اعزاز) «گرفت نظر

 عبشارت  بشه  و شوند، یم دهید چگونه فرهن  خرده ای فرهن  کی در نکهیا با بلکه ندارد،ی ارتباط
 هشا  ششه یکل .(311: 3133ز، برتنش ) است مرتب  شوند یم ساختهی فرهنگی ا گونه  به چوور گرید

 و ،یاجتمشاع  روابش   ،یروانش  صفات ق،یعال ها، نگرش ،یجسمان ظاهرۀ درباری اطالعات ۀرندیدربرگ
 معتقدنشد  لشت یم چشون یی ها ستینیفم کالیراد .(31: 3134ی، یرزایمو  ییذکا) است شغل نوع
ی تیجنسش ی هشا  نقش  ی فشا یا بشه  را هشا  آن کشه ی ا یارزشش ۀ مجموع از سوی دو هر مردان و زنان
 ،یدار هیسشرما ی هشا  ارزش خشواه ی مردسشاالر ی ها ارزش خواه دارد، یوام مردانه ای زنانهی ا شهیکل

 قیش طر ازی تیجنسش ی ها شهیکل دیبازتول و ساخت .(22: 3133ت، گر) رندیگ یم قرار ست  مورد
ی جمعش ی هشا  رسشانه  در زنشان  و مردان. ابدی یم تداوم ها رسانه وی ادب آثار چونی فرهنگ داتیتول
ی هشا  نقش  ی بازسشاز  جهت در کهی فرهنگی ا شهیکلی ها نق  با که اند شدهیی بازنمای صورت به

 فعشال،  مسشل ، یی هشا  انسان صورت به مردان معموالً. دارندی سازگار روند یم کار بهی سنتی جنس
 هشا  آن در تیش موفق کشه  رای مهم و متنوعی ها نق  و شوند یم دهیکش ریتصو به مقتدر و ،مهاج 
 زنشان  ،درمقابشل . کننشد  یمش  فشا یا اسشت،  قشدرت  و ،منوق ت،یکفا ،یا حرفه مهارت مستلزم اغلب

 ت،یجنسش  کشه ی ا کننشده  کسشل  وی فرع مشاغل در و ندا تیاهم ک  و ، یتسل منفعل، تابع، معموالً
: 3133ی، ناتیاسشتر ) ششوند  یمش  ظاهر است، کرده لیتحم ها آن به شان یدگیچیپ عدم و ،عواطف
141). 
 :دادی جای کل ۀدست چهار در توان یم رای تیجنسی ها شهیکل

 امشا  ،هسشتند  عمشل  اهل و ،ریگ  یتصم ننده،یآفر مردان و پسران: یتیشخصاتیخصوصـ
 .گر نظاره و وابسته دختران

 بشه  وابسشته  وی خشانوادگ  رسشان  خدمت نق  مادر: خانوادهدروندرتفاوتمیهانقشـ
 .را گاه هیتک و آور نان نق  پدر و دارد عهده بر را همسر
 سشوو   در باششند،  فعالی اجتماع سوو  در ه  اگر زنان: یاسیسیاجتماعیهانقشـ
 .اند یاسیس رهبر ای دارند تیولئمس مردان اما ند،ا فعالی محل و کوچک
 ای یش منشش  زنشان . انشد  ششده   یتقسش  مردانشه  و زنانشه  بخش   دو به مشاغل: یاحرفهنقشـ

 .(311: 3121 ،شلیم) پزشک ای کارفرما مردان و پرستارند
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قیتحقروش
 از ،احمشد  آل جشالل ی داستان آثار دری تیجنس های کلیشه شناخت وی بررسی برا قیتحق نیا در

 نیش ا دری آمشار  ۀجامعش . اسشت  ششده  اسشتفاده  کیهرمنوتی مبنا بری فیک یمحتوا لیتحل روش
 قیش تحق نیش ا دری ریگ نمونه. اوست کوتاهی ها داستان شامل احمد آل جاللی داستان آثار قیتحق
 در کشه  انشد  ششده  انتخابیی ها داستانو  گرفته صورت هدفمندی راحتمالیغی ریگ نمونهۀ ویش به
مثشل   احمشد،  آلهشای کوتشاه    چشون در بعضشی از داسشتان    دارنشد؛  حضشور  مرد ه  و زن ه  ها آن

جنسیتی  های کلیشهبررسی  ،زنان تقریباً حضور ندارند و از این رو ،بری  از رنجی که میمجموعۀ 
، «الدولشه  خان  نزهت»، «سمنوپزان»شده شامل  های کوتاه بررسی داستان. ها ممکن نیست در آن

و ، «خشواهرم و عنکبشوت  »، «جششن فرخنشده  »، «آفتاب لب بشام »، «الک صورتی»، «بچۀ مردم»
های مربوط به چهشار   محدودیت صفحات نشریه فق  یافته علت هستند که به «شوهر آمریکایی»

آورده  «اهرم و عنکبشوت خشو »و  ،«جششن فرخنشده  »، «الدوله خان  نزهت»، «سمنوپزان» داستانِ
 :شد بررسی همقول چهار دری تیجنس های کلیشه ق،یتحقاین  دراند.  شده
 ؛ها نگرش و ،قیعال ،یتیشخص اتیخصوص و صفات. 3
 ؛خانواده درون وی خانگی ها نق . 1
 ؛یاسیسی اجتماعی ها نق . 1
 .یا حرفهی ها نق . 4
 هش   کشه ند احمد آل جاللی ها داستانی ها تیشخص دهیبرگز ثبتی واحدها قیتحق نیا در
 همشان  مشتن، ی واحشدها . ششود  یمش ی فرعش ی هشا  تیشخصش  هش   و داستانی اصل تیشخص شامل
.هستند ها داستان
ی فش یکۀ ویشش  به زین ها دادهو بررسی  لیتحل است،ی فیک قیتحق کی قیتحق نیا که آنجا از
 لیش تحلۀ ویشش  بشه ی تیجنسش  هشای  کلیشهی ها شاخص شناخت و کشف از پس. است شده انجام
 چشارچوب  بشه  توجه با آن از حاصلی ها داده ها، داستان از کی هر در کیهرمنوتی مبنا بر محتوا
 شد. و بررسی لیتحلی نظر
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1هاافتهی
«سمنوپزان»

 هفشت  ۀپسشربچ  کیش  از ریش غ و ندا زن اغلب ها تیشخص داستان نیا دری:تیشخصخصوصیات
ی برا که ،عبداهلل خیآش و ،(نشده گفته داستان در او مورد در که) ترش کوچک برادر و ساله هشت

 آقشا ی عباسقل حاجۀ خان داستان،  یمح. ندارد وجودی گرید مرد د،یآ یم کسا آل ثیحد خواندن
ی عباسشقل  حاج اگرچه. شود یمی معرف آقای عباسقل حاج زنِ زین خان   یمر و است شده فیتوص
 مشرد  متعلقشات   زن هش   و خانشه  هش   اسشت،   یمشر ی اصل تیشخص و ندارد حضور داستان در آقا

 چند در. دارد تیحکا مرد به اوی وابستگ و زننداشتن  استقالل از که شوند یمی معرف و شناخته
 رابیش م زنِ آورد، یمش ی نشذر ی سمنو گرفتنی برا را گمشدهی مسۀ کاس کهی زن ه  بعدۀ صفح
 داسشتان  نیش ا در. ششود ی معرف ایباشد  داشته حضور داستان در رابیم آنکه یب ؛شود یمی معرف
 .همسر به وابسته استموجودی  زن ه 

 فرزنشد  آنکشه ی بشرا  خشان    یمشر . نشد ا یخرافات ،یاصلی ها تیشخص ژهیو به ،داستان نیا زنان
 و انداخته راه سمنوپزان بساط فتد،یب شوهرش چش  از سبب نیا به و دیایب ایدن به مرده ی هوو

 بشا  خشان    یمشر ی گوو گفت در. شود برآورده حاجت  که کرده سبز شتریب گندم من کی امسال
 جنبشل  و جادو به ،ینذری سمنو از ریغ مقصود، به دنیرسی برا او که شود یم مشخصی عمقز
 انداختشه  حاملشه  یِهووۀ خان انبارِ آب در بودهی سم ات یمحتو که رای طلسم و شده متوسل ه 

 .است
 ؟یبود ختهیر ها یچ یچ توشی عمقز ن یبب بگوی راستش 
 .ره یم طلس  احترام که بگ  من باشه قرار اگه ننه آخه ؟...مگه چوورش 
 .مردند انبارشون آبی ها یماه ۀهم بعدش روز سه آخه ؟یعمقز هیچی دون یمش 
 هشووت  جشون  بشه  کشاش  ،خشورده  هشا  یماه جون به ...بوده بال و قضا. ننه سرتی فدا خوبش 
ی هشا  یمشاه  ایش  بهتشره  کنشه  پشول  هۀ یش سشک  ششوهرت   یپش  رو تو و بشه دار بچه اگه. بود خورده
 .(41 «:سمنوپزان» ،یادیز زن) رن؟یبم انبارشون آب
 خواهشد  یمش  دختشرش  از که آنجا ؛دینما یم رخ داستان یجا  یجا در  یمر بودنِ یخرافات نیا
«: سشمنوپزان » ،یادیش ز زن) انشد  زده چش  را دخترش است معتقد کهیی جا ای بزند ه  را سمنو
 دارد، اعتقشاد  خرافشات  بشه  نکشه یا بشر  عالوه ،یعمقزیعنی  ،داستان یِخرافات تیشخص گرید .(13

                                                 
 شدند. حذف شده یبررسی ها داستان ازی بعض ه،ینشر صفحات تیمحدود علت . به3
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ۀ بچش  رفشتن  نیب ازی برا رای طلسم که او. دهد یم رواج گرید زنان انیم در را  یباورها و دیعقا
 شنهادیپ شدن دار بچهی برای بیغر و بیعجی ها راه ه ی نبات آب خاله به داده، او به  یمری هوو
 :است کرده
 سشر  تشا  خشودم ی پهلشو  ایب .کن ول رو مکترها دکتر نیا که گفت  بهت بار صد جون دخترش 
 .کن  آبستنت چلّه

 مرده رو از شورخونه مرده توی گفت .کردم کنی بر چلهی گفت .ندارمی حرف که من ،یعمقزش 
 زن... )دادم کشه  بشده  ششوهرت  خشورد ه بش  دوای گفتش  ...شد آب تن  گوشت نصف و دمیپر که بپر
 .(13 «:سمنوپزان» ،یادیز

 :دیگو یم فرنگستانی دکترها ۀدربار نداردی امروز عل  بهی اعتقاد چون ه  ادامه در
ۀ نوفش . خودمشه   یپش  ششون  ههم کار فن و فوت کنن؟ یمی غلو چهی کن یم الیخ مگه تازه
 .(13«: سمنوپزان» ،یادیز زن). ..مردمی ها زن ک یشی تو کنن یم رنیگ یم رو گربه و س 

 :مشهود است زین ش ینبات آب خاله مادرشوهرش  دهیزبی ب یب کالم دری پرست خرافه
 ...مشونن  یمش  ششوهر ی بش  روزها نیا هاش  خونده درس. باشه بلند  یشونیپ کن دعا ،ننهی اش 

 .(43 «:سمنوپزان» ،یادیز زن)
 افتشد  یمش  حشوض ی تو ها بچه ازی کی یوقت .ندا فیضع و عرضه یب سمنوپزان داستانی ها زن
 :که افتند یم پا و دست به همه

 دسشت  کشه  ه  را مردها و دانست ینمی باز آبی کس و بود گود حوض نکنند؟ چه بکنند چه
 .(13 «:سمنوپزان» ،یادیز زن) بودند کرده سر به

 خشدمات  انجشام  و خانشه  امشور  به کدام هر خانهی ها زن:خانوادهدرونویخانگیهانقش
 زنشان . دارنشد  عهشده  به را سمنو پز و پختۀ فیوظ دخترش دو هر و خان   یمر. ندا مشغولی خانگ
 :دارد حضور خانه از رونیب در است، خانواده آور نان که ،مرد و اند خانه در

 و خشورد  یمش  قشل  کوتشاه ی پاهشا  بشا  گوششتالو،  و نیسنگ آقا،ی عباسقلی حاج زن ،خان   یمر
  یپشا  کی و انبار و هیزاو ا تای تو  یپا کی و بود آشپزخانهی تو  یپا ک. یآمد یم و رفت یم
ی پشا  بشود  تشر  کوچشک  که را اش هیرق و کرده ها ظرف مأمور را ،فاطمه ،بزرگ  دختر. سماوری پا

 .(11 «:سمنوپزان» ،یادیز زن) بود نشانده سماور
 ۀخانش  کلفت کهی کیبار و دراز زن و است خانه کلفت که نهیسک از ریغی:احرفهیهانقش

 نیتشر  پست از کهی کلفت شغل .ندارندی شغل داستان های زن از کی چیه است، خان   یمری هوو
ی خشوان  روضشه ، عبشداهلل  خیآشش ی عنی ،داستان مرد تنهاحرفۀ  اما شده، داده زنان به است مشاغل
 .است رابیم شود یم ادی او از داستان در کهی گرید مرد. است



1313 ستانتاب و بهار ،1 شمارۀ ،6دورۀادبیات، و هنر شناسیجامعه

 

41
 

 

 وی اسش یس وی ا حرفشه ی هشا  نقش   تنهشا  نه داستان نیا زنان: یاجتماعیاسیسیهانقش
 ها آن که استی نذری سمنو لیپات و خانهی واریچهارد به محدود ها آنی زندگ ،ندارندی اجتماع

 خیآشش  ،محشل ی مشال  ابشد ی یمش  حضور زنان جمع در که داستان مرد. است کرده جمع ه  دور را
ی رهبشر  نق ی نوع به و کند یم کسا ثیحدو  روضه خواندن به شروع و دیآ یم که است ،عبداهلل

 .(44«: سمنوپزان» ،یادیز زن) دارد عهده به را تیهدا و

«الدولهنزهتخانم»
 خشود ی واقعش  سشن  رشیپشذ  به حاضر تنها نه که استی زن الدوله نزهتی:تیشخصاتیخصوص

 ششوهر  و کند مقابلهی ریپ با خود از مراقبت با و بدن  و ظاهر به توجه با خواهد یم بلکه ،ستین
 الدولشه  نزهشت  تشالش  شر  داستان، نخست ۀصفح دو. آورد چن  به قیطر نیا از را خود آل دهیا

:است مردان نگاه از اش یریپ نکرد پنهان قصد به خود دادن جلوه خوب و ظاهر رییتغی برا
 ریش ز و دهشان  کنشار  وی ششان یپی هشا  چشروک  و نیچش  و رود یمش  ششگاه یآرا به بار کی یا هفته

 و سشنجا   بای عنی، دیآرا یم عروس تازهی دخترها مثل را  یموها. دهد یم ماساژ را  یها چش 
 و کلشوش ی هشا  دامشن  و بشاز ی ها نهیس با پوشد یم تافته وی اورگاندی ها راهنیپ. زند یم باال رهیگ

 .(42«: الدوله نزهت خان » ،یادیز زن) کند یم عوض دیسف دستک  جفت کی یروز
 از بعشد  کشه  اسشت  فرزنشدان   قبال در یتیولئمس یب ویی وفا یب الدوله نزهت تیخصوص گرید
 زن) «گرفتنشد  مهشرش  با را خان  طال  و دادند را ها بچه» :ستین ها آنی دار نگه به حاضر طال 

 .(31 :«الدوله نزهت خان » ،یادیز
 گشرمِ  و سشرد  و دهید تجربه زن کی عنوان به او از مجالس ۀهم در» اگرچه الدوله، نزهت خان 
 گشوش  او حینصشا  بشه  ...لیش فام بخشت  بشه  پای دخترها و ها عروس و کردند یم ادی دهیچش ازدواج

 خشان  » ،یادیش ز زن)« کردنشد  یمش  مشورتیی زناشو امور در نظر صاحب عنوان به او با و دادند یم
ی مردانش  بیفر بار سه که است خورده بیفر و خرد یبو  لو  سادهی زن واقع در ،(33 «:الدوله نزهت

 از آنکشه  بشا  الدولشه  نزهت خان . است اموال  و او از استفاده سوء ازدواج از هدفشان که خورده را
 خشان  »، زن زیشادی ) نشدارد ی اعتقشاد  معلومشات  و سشواد  بشه  ،اسشت  تختیپای اشراف ۀخانواد کی

 .دارد اعتقاد کی و ستیب عدد به و است یخرافات ها، یژگیو نیا بر عالوه .(33: «الدوله نزهت
ی بشاال  طبقشات  از زن تیشخصش  چشون  داستان نیا در:خانوادهدرونویخانگیهانقش
 الدوله نزهت شوهران حال هر به اما. نوکرهاست و کلفت ۀعهد به هخانامور  خدمات است، جامعه
 .دان خانواده سیئر و خانه آور نان
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 یِواریچهارد در اوی زندگ تمام و است کاریب و نداردی شغل الدوله نزهتی:احرفهیهانقش
« گذرانشد  یم غذا زیمی پا ای حمام در ای نهیآی جلو را وقت  شام تا صبح» .شود یمی سپر خانه

 البتشه » و نشدارد ی حساب و درست سواد الدوله نزهت خان  .(11«: الدوله نزهت خان » ،یادیز زن)
 سشرخانه  معلش    یپش  خشودش . باششد  داششته ی ا دهیش عق چندان توانست ینم معلومات و سواد به
 فرنگستان ه ی سال دو و بودیی لو سن ۀمدرس لیالتحص فارغ او اول شوهر ...بود خواندهیی زهایچ

 در زنشان  گشاه یجا اما ،ندکار به مشغول خانه از رونیبدر  مردان ۀهم داستان نیا در «...بود مانده
 .است خانه

ـیسیهانقش  داسشتان  زن قهرمشان  «الدولشه  نزهشت  خشان  » داسشتان  دری:اجتمـاعیاس
 و مششاغل ی دارا مشردان ی ولش  ،ندارنشد ی اجتمشاع ی اسش یس نق  چیه زنان ریسا و( الدوله نزهت)

 وزارت عضشو  ابتشدا  اول  شوهر داخله، ریوز الدوله نزهت پدر. ندا یاجتماعی اسیس مه ی ها پست
 دوم همسشر  ر،یش وز خشواهرش  ششوهر  خارجشه،  ریش وز سشپس  و مازندرانی وال آن از پس و خارجه
.هستند مجلس ۀندینما و غرب ریعشای رؤسا ازی کی سوم  همسر و ارت  افسر الدوله نزهت

 رجشال  بشا  آنکشه  بشا ی حتش  کشه  است آل دهیا همسری سودا و ایؤر در چنان الدوله نزهت خان 
 اطشالع  یبی کل بهی اجتماع وی اسیس اوضاع رییتغ از اما است ارتباط و تماس در مملکتی اسیس
 :است خبر یب و

 کشه  دیش د یم قدر نیهمی ول، شده چه دانست ینم الدوله نزهت خان  ...بود شده عوض اوضاع
 خشان  » ،یادیش ز زن) سشت ین بشدهکار  آل دهیش ا ششوهر  بشاب  در اوی هشا  حشرف  بشه  گوشش  ی کس

 .(31«: الدوله نزهت
 مجلشس  فکشر  در بودنشد،  امشالک ی واگذار فکر در بودند،ی آزاد فکر به همه» کهی ویشرا در
 زن) «بودنشد  روزنامشه  و حشزب  فکشر  در همشه  از ششتر یب و بودنشد  جو و گندم جواز فکر در بودند،

 بود! آل دهیا شوهر افتنی الدوله نزهتی آرزو و فکر ۀهم ،(31«: الدوله نزهت خان » ،یادیز
 از بدتر»: استی فرار و زانیگر ه  شوهرۀ یسا دری اجتماع نق ی فایا ازی حت الدوله نزهت

 سشر  جفشت  و طشا  ی هشا  ضهیعر بای شاک هزاران گذاشت یم رونیب خانه از پا وقت هر نکهیا همه
 نداششت  کارها نیا بهی کار اصالً که اوی برا و بردند یم سر را اش حوصله و شدند یم سبز راه 

 «.بود ریناپذ تحملی لیخ گریدی کی نیا

«فرخندهجشن»
تیشخصاتیخصوص ی راو کشه  پسشربچه  ه  و پدر ه ) مردها ،«فرخنده جشن» داستان دری:
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 مشرد . منفعشل  زن و اسشت  رندهیگ  یتصم و فعال مرد. ریپذ سلوه ها زن و ندا مسل ( است داستان
 :مأمور ها بچه و زن و است آمر مرد.  یتسل و  یمال زن و است مهاج  و خشن و پرخاشگر
 سشر  بشدو  بک ، آب رو دستت ایب»: شد شروع شاتیفرما خرده باز که بود دهان ی تو سالم 

 «.اریب منوۀ حول بون پشت
 ایش  مشادرم  ایش  مشن  بشه  کرد، یم شروع افتاد یم کداممان کی به که چشم . بود نیا عادت 

 .(11، «فرخنده جشن» ،داستان پنج) کوچک  خواهر
 و کنشد  یم خواب »لجاره ۀکیزن« را مادر و »خر کره« رای راو و است پرخاشگر و خشن پدر
 :دهد ینم سالم جواب

 مشادرم  ای خودم سرِ. بودم دهید ادیز را  یها تیعصبان. دمیترس که بود شده سرخ چنان بابام

 .(11، «فرخنده جشن»، داستان پنج) محلی کارها کاسب ای دهایمر ای
 :است  یمال وی عاطف اما مادر،
  ؟یداری چ ناهار. سالمش 
 .(13، «فرخنده جشن» ،داستان پنج) رفت؟ بابات. سالم کیعل. ننه کهی نیب یمش 

 رفتشار  رفتنیپشذ  بشا  خواهشد  یمش  هش  ی راو از و اسشت   یتسشل  و منفعشل  پشدر  مقابل در مادر
 پشنج ) «برسشون  ور خشودت  نششده  نحشس  تشا  بدو و ریبگ»: نهد گردن را او امر پدر، زیآم خشونت
 .(11، «فرخنده جشن» ،داستان
 زنشان  به نسبت زینی راو ۀپسربچ فرادست  تیموقع وی پرخاشگر و خشونت داستان، نیا در
 خشواهر  و اسشت  زیش آم خششونت  وی تهشاجم  تشرش  کوچک خواهر با او رفتار. است مشهود داستان
 :منفعل و فیضع مادر همچون زین کوچک

 کشه  بسشاط   بشه  زدم لگشد  کیش  و «بشاال؟  اونی رفتی کرد لوس خودتو باز س  گه»: گفت 
 کشتک   نداششت   حوصشله ! سش   تخش   «.اومد شده لیذل عباس نیا باز! ایخدا»: شد بلند  یصدا
 (13، «فرخنده جشن» ،داستان پنج) ...بزن 

 از زنشان  ۀدربشار  او. دارد تسشل   وی فرادسشت  احسشاس  هش   تشر  بشزرگ  زنان بهی حت بچه، پسر
« داره مشردم  کار به کاره چ کهیزن کردم فکر» :کند یم استفاده ،«کهیزن»ی عنی پدرش، کالم هیتک
 بشاز ی کرسی رو را بچه قندا  خواهرم: »گریدیی جا در و «.ستیک کهیزن نیا بروم گفت  بعد» ای

، 41، 13 ،«فرخنشده  جشن» ،داستان پنج) «...دیمال دست را بچه شک ی جا سه دو کهیزن و کرد
 .(44و 

 زن،. وابسته زن و است مستقل مرد. فرادست مرد و است فرودست زن «فرخنده جشن» در
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 بشه  ،اسشت  محشل  نمشاز   یپ و آقا حاج که پدر. دارد تعلق مرد به که استی ابزار ای ءیش حد در
 البتشه  ؛ششده  دعوت شود، برگزار است قرار حجاب، کشف سالروز ،ید 32 مناسبت به کهی جشن
 جششن  در حجشاب  یبش  زن است قرار نکهیا از پدر. باشد حجاب بدون دیبا لزوماً که بانو، با همراه
 :است نیخشمگ و برافروخته ابدی حضور
 برهنشه  کشون  و سر رمیبگ دستتو دیبا هگید حاال ؟یکرد دخالت من کار تو باز! لجاره کهیزنش 
 .(11 «:هفرخند جشن» ،داستان پنج) جشن ببرمت
 بشه  را زن اصشالً  و. ببشرد  و ردیش بگ را دسشت   است قرار مرد بلکه ،رود ینم جشن به خود زن
 مشرد  اسش   دنبشال  بشه  کشه  بانو ۀکلم با ه  آن اند، کرده دعوت اوست به متعلق چون و مرد خاطر
 .باشدی مستقل تواند آدم ینم زن پس. آمده

 را خود زن آنکهی جا به و کند یم عوض را ابزار ای ءیش مخمصه، نیا از رفت برونی برا مرد
 .برد یمی مهمان به و کند یم غهیص ساعت دوی برا را سرهن  بینا کی دختر ببرد، جشن به

 و دارد مشدرن ی ظشاهر  آنکشه  بشا  و اسشت  وابسته و منفعلی موجود ه  منصب صاحب دختر
ی راو پشدر ۀ غیصش  و دهد یم تن( ارت  منصب صاحب همان) پدر فرمان به اما است کرده لیتحص

 .کنند می استفاده او از مقاصدشان شبردیپی برا که مردان دست در استی ابزار او. شود یم
 جششن » ،داسشتان  پشنج ) دیش بده خودتشان  را ب یتشرت  ،اسشت  خودتانۀ متعلق. آقا حاج بله ش

 .(41، «فرخنده
 جشواب  و مسشجد  نمشاز   یپش  و آقشا  حشاج  و اسشت  باسشواد  پشدر  «فرخنده جشن» داستان در
 .خبر یب و است سواد یب مادر اما داند، یم رای راوی ها سؤال
. نداششت  را سشوادش  کشه  مادرم! بودم دهیشن تازه لغت چندتا امروز کی چه؟ی عنی متعلقه... 

 جشور  نیش ا از ششه یهم. دمیپرسش  یم ازش رفت  یم بود خلوت سرش ای بود جا سر حال  بابام اگر
 .(41، «فرخنده جشن» ،داستان پنج) آمد یم خوش  ها سؤال
 ریش ز از او کشردن  رد را رخواریشش ی قشرار  یبش  درمشان  و اسشت ی خرافشات ( مادر) زن نکهیا گرید
 :داند یمی مروار توپ
 بچشه  وگنشه . کردن ستین به سر روی مروار توپ که فیح. افتاده سرش چله ننه؟ی دون یم ش
 جششن » ،داسشتان  پشنج ) یزیش بر  یآتش  رو کشه ی آبش  انگاری کرد یم رد رشیز از که دفعه دو رو

 .(13، «فرخنده
 مششغول  وسشته یپ مشادر  ،«فرخنشده  جشن» داستان در:خانوادهدرونویخانگیهانقش

 :است غیره و کردن چا  انیقل و کردن درستی چا وی آشپز مثلی فیوظا و خانه امور انجام
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ی هشا  چشش   و دود از بشود  پر موبخ. کرد یم سرخ بادمجان داشت مادرم. موبخ سراغ دمیدو
 .(11، «فرخنده جشن» ،داستان پنج) بود شده قرمز مادرم

 و خشانواده  سیئر که پدر اما. استی دار بچه امور و بچه بهی دگیرس مشغول ه ی راو خواهر
 را اوی شخصش ی کارها که کند یم امر گرانید بهی حت و کند ینم دخالت کار نیا در است آور نان
 (.11، «فرخنده جشن»، داستان پنج) دهندب انجام ه 

 و مسشجد  نمشاز   یپش  پدر. ندا مشغولی ا حرفه به داستانی مردهاۀ همی:احرفهیهانقش
ی گششرید و اسشت ی سشر یکم سیئش ری کش . یدارد حجشره  بششازار در عمشو . اسشت  محشل ی آقشا  حشاج 
 کشه ی دختشر  فقش  . ندارندی ا حرفه ،یراو خواهر و مادر جمله از داستان،ی ها زن. منصب صاحب

 هشا،  نیش ا بشر  عشالوه . اسشت  زنانشه  مششاغل  از هش   آن کشه  خوانشد  یمی قابلگ درس شود یم غهیص
 کشردن  درسشت  عروسشک  مششغول  دختربچشه  ؛است متفاوت پسر و دختری سرگرم وی باز اسباب
 اسشت  تیفعال و تحرک با همراه پسری ها یسرگرم و ها یباز. کند یم جمع تمبر بچه پسر و است

 .خانه ازی ا گوشه و انزوا در بچه دختری سرگرم و
 سیئش ر؛ دارنشد  مهش  ی هشا  پسشت  هشا مرد داسشتان،  نیش ا دری:اجتمـاعیاسیسیهانقش

. دارد محشل  دریی دهایش مر و اسشت  محشل  نماز  یپ پدر. ندمرد دو هر منصب صاحب وی سریکم
 .است مخالف حاک ی اسیس نظام  یتصم با و است حجاب کشف نامخالف از پدر ،نیهمچن

«عنکبوتوخواهرم»
 کهی عیوقا از است پسربچه کی تیروا و دارد «فرخنده جشن» داستان مثلیی فضا داستان نیا

 ۀمردسشاالران ی فضا همان« عنکبوت و خواهرم» در. افتد یم اتفا ی مذهب وی سنتی ا خانواده در
 :افتی آن در وضو  به رای تیجنس های کلیشه توان یم و است حاک  «فرخنده جشن»

تیشخصاتیخصوص  موهومشات  بشه  و ندا یخرافات« عنکبوت و خواهرم» داستان در زنانی:
 ششگون  عنکبشوت  گشه  یم مادر: »کند یم نقل مادر قول ازی راو داستان ازیی جا در. دارند اعتقاد
 از ل،یش فام زنشان  کمشک  و مششورت  بشا  مشادر  کشه  اسشت ی خرافش  دیعقا نیهم اساس بر و.« نداره
 او مشرگ  بشه  کشه  کنشد  یم استفاده ماریب خواهری ماریب درمانی برای سنت وی رعلمیغی ها روش
 مششارکت  زنان همچونی خراف امور انجام در ای ندارند اعتقاد خرافات نیا به ای مردها. انجامد می

.ندارند
 پشدر ی. عاطف و ریپذ سلوه و منفعل زن و است پرخاشگر و مسل  و فعال مرد داستان نیا در
 :استی تهاجم و زیآم خشونت رفتارش و کالم و دهد یم دستور و است مقتدر
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 سشخت  و تششدد  بشا  کشه  بابامی اُردها از شتریب اما ،کردم یم نال و نکی گاه که است درست
 .(11 ،«عنکبوت و خواهرم» ،داستان پنج) ...بود

. بشه یع. ننشه  نگشو » :دهد انتقال زین فرزند به را آن کند یمی سع و رفتهیپذ را پدر ۀسلو مادر
 «.نکنه ک  سرت از شو هیسا خدا

 کالم در ضعف و انفعال و خواهرش به نسبت پسربچه رفتار و کالم دری پرخاشگر و خشونت
 :شود یم دهید دختر
 :که گرفت  لپ  از وشگون کی کرد باز م کوچکه خواهر را در
 ؟یکرد رید انقدر چرا! س  گهش 

 .(21، «عنکبوت و خواهرم»، داستان پنج) اومد شده لیذل عباس نیا باز مادر،! ایخداش 
ی پرخاششگر  و خششونت  نیش ا در است، ساله دوازده ده ۀبچ پسر کی که ،یراو همان ای عباس

 :است پدر رو دنباله
 کنشار  همشان  را سشرب  سول و شدم خانه وارد ش  شورت و شارت باش   پدری ادا به که بود نیا
 .(11، «عنکبوت و خواهرم»، داستان پنج) نیزم زدمی درق حوض
ی وقتش . اسشت  شده  یمستق ۀاشار باشد،ی قو دختر خالف بر دیبا پسر نکهیا به مادر کالم در
 :دیگو یم او تیشکا به پاسخ در ند،یب یم را پسربچهی پا ورم و زخ  مادر

 پشنج ) ره؟یشمشش  زخش  ی کشرد  الیش خ. دختشراس  مشال  اداها نیای. نبودی کول که تو ،ننهش 
 .(12 ،«عنکبوت و خواهرم» ،داستان
 خشر  کشره  رای راو و است بددهن و بداخال  که پدر خالف بر. استی احساسات وی عاطف مادر
. دیفهمی راو به  یها گفتن «ننه» از شود یم را نیا و است مهربان و  یمال مادر کند، یم خواب
 آنجاسشت  تشا  عووفت و متیمال نیا و. بخورد را دوا فالن تا رود یم خواهر ۀصدق قربان که اوست
 :کند ینم دعوا مادر بای راو که

 مشادر  بشا  ششد  ینم که بودی جور نیهم شهیهم اصالً. است اشک از پر چشم  که دمید باز
 .(12، «عنکبوت و خواهرم» ،داستان پنج) شدی عصبان دست  از ای کرد دعوا
ی عقلش  یبش  واقشع  در وی سشواد  یب کرد اشاره ها آن به توان یم که یاتیخصوص و صفات گرید از
 زن وی( عمقشز ) مشادر ۀ خالش  و مادر چون داستان زنان. است مردان بودن عاقل وی باسواد و زنان

 کتشاب  اگرچه و است سواد یب ه ی راو خواهر .ندارند ه ی درست عقل و ندسواد یب همه ناشناس
 :فهمد ینم را آنی معنا ،خواند یم دعا

 بخوانشد؟  دعشا  کتشاب  توانشد  یمش  سشوادش  آن با بخواند؟ دعا کتاب تواند یم اش همه مگر ا...ی
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 .(32، «عنکبوت و خواهرم» ،داستان پنج) دیپرس یم من از را« منان» و« سبحان» که سوادش با
 :است آموخته او از رای اریبس کلماتی راو و دانا و است عاقل اما پدر
 قیزند مثل. چهی عنی دانست  ینم ه  اصالً. بودم گرفته ادی بابام از ه  را« وثید» نیای عنی

 .(31، «عنکبوت و خواهرم» ،داستان پنج) گریدی زهایچی لیخ و
 زنکشه  را بشر  صشن  ی راو نکشه یا لیش قب از ؛کشرد  اشارهی گرید نکات به دیبا موارد،  نیا بر عالوه

 :است رفته کار به آزار یب زنِ نیا مورد در چرا زیرآمیتحق ۀواژ نیا ستین معلوم و نامد، یم
 و خشورد  یمش  ناهشار  ما؛ۀ خان آمد یم روز کی یا هفته که ش  گدامانندش   بودی لمسۀ زنک بر صن 

 .(11 ،«عنکبوت و خواهرم» ،داستان پنج) رفت یم
در  و ششود  یمش  دهیش د زین احمد آل جاللی ها داستان گرید در داستان نیا بر عالوه زنکه ۀواژ
کشار   بشه  باششند،  نکشرده  هش  ی خاصش  کشار  و نرساندهی راو بهی آزار اگری حت ،مختلف زنان مورد
 ریش تحق بشا  سشنده ینو کشه  است آن انگریب زنان عموم مورد در واژه نیا از استفاده ،واقع در رود. می
 و بیش عج البتشه  که دهدب نشان راها  زن به خودیی اعتنا یب و ها آن بودن ارزش یب خواهد یم زنان
 ای مردان فیتوصی برا ندرت به احمد آل ، یبدان زنکه مقابل در را مردکه ۀواژ اگر! است زیآم اغرا 

 .است کرده استفاده واژه نیا از ها آن از کردن ادی
. اسشت ی لش یطفی موجشود  و اسشتقالل  فاقشد  و وابسشته  زن ،«عنکبوت و خواهرم» داستان در
 بشه  حاضشر  شده ماریبی وقت و کرده یمی دار نگه او از شوهر و است شوهر به وابستهی راو خواهر
 حشاال . او ۀخان نه و است شوهر ۀخان بوده آن در سال ش  پنج کهی ا خانه. و نشده داشتن  نگه
 :است مرگ وی ماریب بستر در آورده  یبرا شوهر کهی تختی رو و پدر ۀخان در ه 

 گفتنشد  یمش  بشد  به  روز هر سفره سر و. نداشتی خوبۀ انیم[ خواهر شوهر] او با کس چیه ...
 و انداختهی پدرۀ خان آورده را او شده لیعل که حاال و داشته نگه  بود سال  و سا  زن  تا که

 .(34، «عنکبوت و خواهرم» ،داستان پنج) ...رفته
 ضیمشر  اش همشه  و بوده اش خانه سال ش  پنج»: دیگو یم خواهری زندگۀ درباری وقت بعد و
 و خشواهرم » ،داسشتان  پشنج ) دهیکشش  ضخانهیمر به کارش ه  بار چند و نشده ه  دار بچه و بوده

 ؛ندارد خانه آن دری سهم زن و بوده شوهرۀ خان ،خانه که است نکته نیا یحاو ،(33 ،«عنکبوت
 زنی بکاریفر وی ناراست. است داشته موقت سکونت استی گرید به متعلق کهی ا خانه دریی گو
 بشه  تظشاهر ی راو خشواهر . دیش د «عنکبشوت  و خواهرم» داستان در توان یم که استی صفات از ه 

 قشدم  اطیح در و است خوب حال  کهی حال در زند، یم سر او به شوهری وقت و کند یمی ناخوش
 :رود یمی ماریب بستر به سریع ،زند یم
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 ه  حوض سر تا. زد یم قدم اطیحی توی گاه چون ،کرد یم لوس را خودش گمان  به ها اول
. دیدو ینمی عنی .دیخواب یم دیدو یم زد یم در شوهرش تای ول ،بکشد آب رو و دست که رفت یم

 .(31 ،«عنکبوت و خواهرم» ،داستان پنج) دیکش یم دراز و رفت یمی تند
ی خشانگ  خدمات ۀارائ «عنکبوت و خواهرم» داستان در:خانوادهدرونویخانگیهانقش

 و آمششر و خششانواده سیئششر نقش   خششانواده در مششردان و اسششت زنشان  ۀعهششد بششری دار خانششه امشور  و
:دارند دهنده دستور
 داششت  روب و رفت در کهی وسواس ۀهم با. باشدش دهیند مادرم که نداشتی تعجب البته ...

ی هشا  نکن بکن. خواهرم تختی پا گرشید آن بود موبخی تو  یپا کی مدام آخرۀ ماه کی نیا
 .(31 ،«عنکبوت و خواهرم» ،داستان پنج)  یآمدها و رفت با بود  یجا سر که ه  بابا

 :است آشپزخانه در عموماً  یجا و دهد یم انجام رای آشپزۀ فیوظ مادر
 ،«عنکبشوت  و خشواهرم » ،داسشتان  پشنج ) ؟ی...چش  شام مادر، سالم :آشپزخانه رفت  کله ک...ی
24). 

 خواهر شوهر و بازماندهی خانگ خدمات ۀارائ از است سرطان به مبتال و ماریب کهی راو خواهر
 :دیگو یم کند، دلگرم را او آنکهی برا

 درسشت  را اش صشبحانه  کشه  ستین زن  اگر و درآمده او روز هر کار و ساخته خدا گرید حاال
 .(33 ،«عنکبوت و خواهرم» ،داستان پنج) ...ها حرف نیا از و کند

 احتشرام  او بشه  همشه  و دارد دیش مر ؛اسشت  محشل  مسشجد  نمشاز   یپ پدری:احرفهیهانقش
 ۀخانش  بشه  را تخت ه  که استی متجدد آدمی ول ،ستین مشخص خواهر شوهر شغل. گذارند یم
 اوس هشا،  معل . شده تجارت اتا  عضو کهبندد  را می هیهمسای آقا حاج کراوات ه  و آوردهی راو

 خانشه ی واریچهشارد  در هشا  آنی زنشدگ  و ندارندی شغل ها زن. ندمرد همه پادوها و ،گر ختهیر اصغر
.است شده محصور

 نششده  اشاره داستان نیا دری اجتماع وی اسیسی ها نق  بهی:اجتماعیاسیسیهانقش
.است

گیرینتیجه
 رانیش ا فرهنش   و اتیش ادب در کهی تیجنس های کلیشه  ،یدید قیتحقی ها افتهی در که طور همان
 اتیخصوصش  و صشفات ی بررسش  بشا . اسشت  مششهود  زین احمد آل جاللی داستان آثار در دارد وجود
 صشفات که  شد مشخص آثار، نیا یِستینیفم یِادب نقد  و شده یبررس یِها داستان زنانِ یِتیشخص
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 و زنشان  از کشه ی عامّ و ثابتی الگو با و استی تیجنسی قالب تصورات از ثرأمت زنان اتیخصوص و
 عمومشاً  احمشد  آل جشالل  آثشار  زنشان . دارد موابقشت  دارد، وجود رانیا اتیادب و فرهن  در مردان
ی احساسشات  ف،یضع و ترسو وفا، یب فرودست، ر،یپذ سلوه نامستقل، و وابسته منفعل، العقل، ناقص

 ،مقابشل  در. دارنشد  توجشه  ظاهرششان  بشه  که اند شده فیتوص اغواگر و ،بکاریفر ،یخرافات ،یعاطف و
 و ،یرخرافشات یغ پرخاششگر،  ،یقشو  فرادسشت،  مسشل ،  مستقل، فعال، عاقل، ها داستان نیا مردانِ
 روند. شمار می جنسیتی به های کلیشهاین صفات از مصادیق  ۀکه هم اند صاد 

 ۀعهد بر خانواده درون وی خانگی ها نق  ،احمد آلی ها داستان در که داد نشان این بررسی
هشا را دارنشد و    و آرزوی احراز این نقش   اند شده  یترس همسر ای مادر نق  در ها نز و است زنان
 موشبخ  و خانشه ی واریچهشارد  افتی را ها آن توان یم کهی مکان و هستند؛ آن احراز برای تالش در

 مششغول ی ششغل  بشه  ه  اگر و دارندی شغل و حرفه ندرت به زنان ،احمد آلی داستان آثار در. است
 ،مقابشل  در امشا ی. اطیش خ وی قشابلگ  لیقب از ؛شوند یمی تلق زنانه مشاغل که استی مشاغل باشند،
 یاسش یس نقش   هشا  زن از کی چیه. شوند یمی معرف خواننده به شغلشان با و ندا شاغل همه هامرد

 لائمسش  بشه ای  هعالقش  و درکی حتش  ای ، ندارندیاسیس منصب و یاسیس تیفعال از اع  ،یاجتماع
 .ندارندی اجتماعی اسیس

 ،هشا  آنی هشا  نقش   و هشا  زنی هشا  یژگش یو و اتیخصوص، احمد آل جالل کوتاهی ها داستاندر 
ی هشا  نقش   و اتیخصوصش  همشان  چارچوب در ها زن و نرفته فراتر موجود های کلیشه از گاه چیه

 همان ۀادام در مردان، و زنان به احمد آل نگاه و شهیاند ،واقع در. دارند حضوری ا شهیکلی تیجنس
ی رانش یا ۀجامعش  بشر  دوری هشا  گذششته  از که استی مردساالری دئولوژیا از برآمده تفکر و فرهن 
 و زن مشورد  در ربشاز ید از کشه ی ا شهیکلی ها نق  همان و اتیخصوص همانو . است بوده مسل 
 گفتشه  کشه  طشور  همان .اند شده دیبازتول زین اوی ها داستان در داشته وجودی فارس اتیادب در مرد
 متفشاوت  مراتب بهی ریپذ جامعه عامل کی عنوان به اتیادب کارکرد دارند انتظار ها ستینیفم ،شد
 در تحشول  باعشث  کشه  دارد را آن تیش ظرف اتیادب ها ستینیفم نظر به. باشد آنی سنت کارکرد از

 کشار  کیش  ،رو نیش ا از. بشکند ه  در را پدرساالری قراردادی ها چارچوب و شود مردساالرانه افکار
تصشویر کششیدن    عالوه بر توصیف و بشه  ،منظور نیای برا. اشدب مثبتی ها نمونهمشو   دیبای ادب

 تیش موجود و دارنشد  مسشتقل  تیش هو که باشدیی ها زن تیشخص ۀارائ به قادر دیباوضعیت زنان، 
ی هشا  سنت حافظ آنکه نه باشد بخ  یآگاه و روشنگر دیبا اتیادب. ستین مردان به وابسته ها آن

 رگشذار یتأث و مششهور  ۀسشند ینو کی عنوان به ،احمد آل جالل از. نیشیپی قالب تفکرات و نادرست
 ششده  زمشان  هش   زنشان ی اجتمشاع ی زندگ مه  تحوالت با اش یسندگینو و اتیح ۀدور که ،یرانیا
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 اسشت،  بشوده  معمول و مرسوم دوره آن تا آنچه از متفاوت را زنان بتواند که فتر یم انتظار است،
 معاصرش ۀجامعی برا بخ  یآگاه و روشنگرانهی ا گونه به را زنانۀ لئمس آثارش در و دکن ریتصو

 نششان  پژوه  نیا. دشو اتیادب دری تیجنس های کلیشه دیبازتول عامل خود نکهیا نه کند مور 
گشاه  یجا احمشد  آل آثشار  در زنشان،  تیوضشع  مشورد  دری بخشش  یآگشاه  وی روششنگر  عنصر دهد یم

 و افکشار  های  تشابع  داستانزن و مرد های  شخصیتبازنمایی و توصیف  در او و ندارد ای برجسته
 بشه  و رودبش  فراتشر ی مردسشاالر ی دئولوژیا چارچوب از نتوانسته او. استی ا شهیکل وی سنت دیعقا

 .نگردبجنسیتی  های کلیشهو نه بر اساس  گریدی ا هیزاو از زنان مردان و
توان زنی را پیدا کرد که بشر خشالف    نمی و ندارد وجود زنان از مثبت واقعاًی ا نمونه او آثار در
جنسیتی موجود، از استقالل و آگاهی برخوردار باشد یا سعی در رهایی یا تغییر )که  های کلیشه

 پیش ت دو همشان  از او آثشار  در زنشان ی معرفش ها از ادبیشات اسشت( داششته باششد.      انتظار فمینیست
 پیش ت اسشت  برجسشته  احمشد  آل آثشار  در آنچه. کند یمی رویپ وانیش و فرشته متضادی ا شهیکل
 پیش ت از منظشور . افشت ی تشوان  یمش  کمتشر  اوی هشا  داستاندر  را فرشته پیتی حت و است وانیش
 کشه  رای تیشخصش او  ؛ یخشو  منشافع  نیکمش  در و اسشت  استقاللۀ بست دل که استی زن وانیش

 را هشا  زن نیش ا ۀنمون. رمند یم او از مردها رو نیهم از و تابد یبرنم اند، دهید تدارک اوی برا مردها
ۀ شیکل از زن تیشخص ز،ین «الدوله نزهت خان » در. دید «الدوله نزهت خان » داستان در توان یم
 خشود ی بشرا  جامعشه  عشرف  و هنجارها خالف بر که استی زن الدوله نزهت. کند یمی رویپ وانیش

 هشاجرِ  ،«سشمنوپزان » خشان    یمشر . ششد یاند یم آل دهیا شوهر به و است قائل همسر انتخاب حق
 زیش ن «فرخنشده  جششن » دری قشابلگ ی دانششجو  دختشر و  ،«ییکایآمر شوهر» زنِ ،«یصورت الک »

ی ها داستان کهای  عمدهی ژگیو. اند شده خلق وانیش یِا شهیکل پیت نیهم از متابعت دری همگ
 کمتشر  اوی هشا  داسشتان  در فرششته  پیش ت از کشه  اسشت  نیا کند، یم زیمتما گرانید از را احمد آل
 ندارنشد، ی همخشوان  وانیش پیت با اگرچه مردمۀ بچ زنِ و یادیز زنۀ فاطم. افتی ینشان توان یم
 بشا  و سشت ین موافشق  هشا  آن رفتشار  و تیوضع با سندهینو چون آیند، نمی حساب به ه  فرشته پیت

 ،هشا  داسشتان  نیا در. هاست آن فرودست تیموقع و ناگوار تیوضع فیتوصی پ دری انتقادی نگاه
ی بشرا ی راهش  امشا  اسشت  واقشف  خشود ی بشدبخت  به که استی ا خورده یتوسر و منفعل موجود زن

 خود حال به سرانجام و فیتوص را ها آن تیوضع سندهینو. ندارد خود دشوار تیوضع از رفت برون
 تشا نیشز   «عنکبشوت  و خشواهرم » و «فرخنشده  جششن » دری راو خشواهر  و مشادر . کند یم شانیرها

 و رفتهیپذ را فرودستشان تیوضع که ندا یخاموش انیقربان اما ند،ا فرشته پیت بر منوبقی حدود
 .اند گرفته خو خود  یتیجنسی ها نق  به
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 وجنسشیتی   هشای  کلیششه  از زنان فیتوص برای در آثارش احمد آل جالل اگرچه ،یکل طور به
 موافق زین برند یم سر به آن در زنان کهی تیوضع با است،تبعیت کرده  زنان ۀدرباری قالب تصورات

انتقشاد   زنشان  تیوضشع  از ترح  وی دلسوز با زین گاه و طنز و بیتخر گاه و ریتحق با گاه و ستین
ششاید   .است نبوده آثارش در زنان ازی دفاع قابل و مثبت ۀنمون ۀارائ به قادر زین خود اما. کند می

یافشت کشه    غربزدگیاش را بتوان در سووری از  زنان همدوره ۀدربار احمد آلدیدگاه واقعی جالل 
تا ارزش »نویسد:  ضمن انتقاد از آزادی صوری و ظاهری و اصالحات سوحی در وضعیت زنان می

خدمات اجتماعی زن و مرد و ارزش کارشان )یعنی مزدشان( یکسان نشود و تا زن همدوش مرد 
ای از اجتماع )غیر از خانه که امشری داخلشی و مششترک میشان زن و مشرد       ولیت ادارۀ گوشهئمس

عهده نگیرد و تا مساوات به معنی مادی و معنوی میان این دو مستقر نگشردد، مشا در    را بهاست( 
های سال پس از این هیچ هشدفی و غرضشی جشز افشزودن بشه خیشل        کار آزادی صوری زنان سال

نشداری . صشورت دیگشری از غربزدگشی.      ش  محصول صنایع غشرب  شکنندگان پودر و ماتیک   مصرف
گرنشه   البته این سخن از شهرهاست. سخن از رهبری مملکت است که زن را در آن راه نیسشت و 

: 3134، غربزدگشی « )دوش دارد های قرن است که بار اصلی زندگی را به در ایل و در ده، زن قرن
م ایشن دفتشر وقشایعی بشر ایشن      در فاصلۀ چاپ اول و دو»افزاید:  و در پانوشت این مولب می .(21

بشازی   ششب  والیت گذشت، از جمله آزادی اسمی دادن به علیا مخدرات. حتی در مجالس خیمشه 
اما این آزادی دادن زنان همان حک  دوغشاب مالیشدن بشه     ،کنند سنا و شورا ه  زنانی شرکت می

زدن  گششول در و دیششوار معبششر شششاهی را دارد. توخششالی، حششرف تنهششا، تظششاهر تنهششا، آن هشش  بششرای
البته این نظشر   .)همان(« کنید سدی شکسته است؟ گمان نمی ،های خارجی. با این همه سیاست

نشویس. در آثشار داسشتانی     داسشتان  احمشد  آلاسشت و نشه    غربزدگشی  ۀنویسند در جایگاه احمد آل
نیست  غربزدگیمندرج در  ۀخواهان چندان اثری از این دیدگاه برابری احمد آلشدۀ جالل  بررسی

ششود و   هشا یافشت مشی    آن ۀجنسشیتی در همش   های کلیشهمصادیق بارز  ،طور که گفته شد همان و
 کشه  رنشد یگ یمش  قشرار ی آثشار  کنشار  در ،احمد آل جالل آثاری ستینیفم نقد دگاهید از ،ترتیب بدین

 .استجنسیتی  های کلیشهقویت و بازتولید ت کارکردشان
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 یبهشت دیشه دانشگاه: تهران ران،یا دری تیجنس لیتحل بری نگرش(. 3131)نینسری جزن .31
 چشمه نشر: تهران ،یفارس کیکالس اتیادب دری زیست زنی ها شهیر(. 3132) یمری نیحس .33
 یعلم: تهران ،یثالث محسن ترجمه معاصر، دوران دری شناس جامعه هینظر(. 3134)جورج تزریر .31
 مرکز نشر: تهران ران،یا فرهن  در زنی مایس(. 3133)جاللی ستار .31
 شناسان جامعه: تهران ت،یجنسی شناس جامعه(. 3133)جهیخدی ریسف .34
 نو طر : تهران مخبر، عباس ترجمه معاصر،ی ادبیۀ نظری راهنما(. 3132)رامان سلدن .33
 یمان: تهران معاصر،ی فارس نثر و شعری بررس(. 3133)محمود انوشیک .31
 گرینشرد: تهران ،ییبقا ونیکتا ت،ترجمهیجنسی شناس جامعه(. 3133ی)استفان گرت .32
 نگاه انتشارات مؤسسه: تهران داوران، ناصر ترجمه نقد، و اتیادبی ها هینظر(. 3133)برنا موران .33
 انتششارات  مؤسسشه : تهران نده،یپو محمدجعفر ترجمه ،یجنس ضیتبع با کاریپ(. 3121)آندره شلیم .33

 نگاه
 افکار: تهران ت،یجنسی شناس مردم(. 3131)ایلیام انسیسینرس .11
 مقاالت .13
ۀ دور ،یشناسش  انسشان ۀ نام ران،یا اتیادب بری نگاه بای تیجنس تیهو و فرهن (. 3131)رهینی توکل .11

 سومۀ شمار اول،
 313 شماره ،یداستان اتیادب احمد، آل جاللی داستانها نهییآ در زن(. 3131) معصومه دوستی حام .11
 احمشد،  آل جالل ت،یهدا) رانیا معاصر سانینو داستان وی سینو داستان ،(3113ی)عبدالعل بیدستغ .14

  3 شماره کلک، ،(گلستان  یابراه ،یصادق بهرام دانشور، نیمیس
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ی پژوهشی )مردانگی ها ارزش و جوانی پسرها(. 3134)اهلل تیآ دیسیی رزایم و دیمحمدسعیی ذکا .13
 1ۀشمار شش ،ۀ دور ران،یای شناس جامعهۀ مجل تهران، شهرۀ متوسو آموزان دان  نیب در

ۀ موالعش  ،یتیجنسش  هشای  کلیششه  رشیپشذ  بشر  مؤثری اجتماع عوامل(. 3131)لیمحمداسماعی احیر .11
 ،3ۀ دور زنشان،  پشژوه   مازنشدران،  استانی ا حرفه وی فن آموزش مراکز در کارآموز جوانانی مورد
 3ۀ شمار

 سشال ی رانیای ونیزیتلوی الهایسری تیجنس های کلیشه(. 3134)وایشی میکر و الیسهیی فسای صادق .12
 سومۀ شمار سوم،ۀ دور زنان، پژوه  ،3131

 در مشرد  و زنی اجتمشاع ی گاههشا یپا و هشا  نقش  ۀ سیمقا(. 3133)سودهی مقصود و محمودی غفور .13
 دانششگاه ی انسشان  علشوم  و اتیش ادب دانششکده یۀ نشر ،23-13ی ها سال در کودکانی داستانی کتابها
 ازدهی و دهۀ شمار د،یجدۀ دور کرمان، باهنر دیشه

 ستایچ ،یفارس ادب در محورانه زن اتیادب(. ؟)طلعت انپوریکاو .13

یکیالکترونمنابع
 معاصر سانینو داستان دید از زن د،یمهشی رشاهیام

www.amirshahi.org/Maghaleh&Mosahebeh/Lec/ZAN.htm 
 3132 ،احمد آل جالل و دانشور نیمیس آثار در زنی مایس ،(3132)الیلی بوسار باغبان 

http://www.hawzah.net/Hawzah/Thesiss/ThesisView.aspx?LanguageID= 
1&ThesisID=86879 
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