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 دهیچک

متفاوت  يتا حدود يا که در فرهنگ هر جامعه را به دنبال دارد ییها فرض شیا زن بودن، تصورات و پیمرد  

بر اساس .  ود داردوج يا ش در هر جامعهیشود که کماب یده مینام یتیجنس يها شهی، کلن تصوراتیا.  است

خاص  یخاص، رفتار خاص و حاالت روان يها یژگیو ي، زنان و مردان در جامعه دارایتیجنس يها شهیکل

ها در  شهیکل.  گر متفاوتندیکدیرا دارند که به صورت معمول با  ییف و کارهایت انجام وظایهستند و قابل

مانند خانواده،  یاجتماع يها ينهادها قیاز طر یگر عناصر فرهنگیددرون فرهنگ جوامع و به همراه 

 يها سانهر.  شوند ید میبازتول يمتماد يها نسل ی، گروه همساالن و نظام آموزش در طیگروه يها رسانه

آنچه .  ستندکردن افراد یک جامعه ه پذیر زش و پرورش، از جمله عوامل جامعهدر کنار خانواده و آمو یهمگان

کتاب  انین میدر ا.  ثیرگذار بر آنأم برگرفته از فرهنگ جامعه است و هم تگذارند ه ها به نمایش می رسانه

ها و تفکرات موجود در جامعه، به  ق انعکاس هنجارها، ارزشیکه از طر است یهمگان يها از رسانه یکی

ات یموجود در ادب یتیجنس يها شهیکل یبررسن پژوهش، یهدف از انجام ا.  پردازد ید فرهنگ جامعه میتولباز

روش مورد .  قرار گرفت یمورد بررس احمد آل ین منظور تمام آثار داستانیبد.  باشد یم احمد آل یداستان

، یپر حرف) یتیجنس يها شهیها نشان از وجود کل افتهی.  باشد یل محتوا مین پژوهش، تحلیاستفاده در ا

 يها در داستان( مردان يدن براگر بو ت و سلطهیو عصبان يزنان و پرخاشگر يو انفعال برا یجانی، هیخرافات

را به خود اختصاص  يشتریتر و از نظر تعداد سهم ب زنانه برجسته يها شهیان کلین میبوده و در ا احمد آل

 .داده است

 احمد آل تحلیل محتوا، ، زنانه، مردانه،یتیجنس يها شهیکل:  کلیدواژه ها     
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 مقدمه

زن و مرد بابت .  م افراد جامعه به دو گروه زن و مرد استیقس، تيا در هر جامعه يبند ن گروهیبزرگتر

به  يبند ن گروهیا.  دهند یل میتشک یانسان ي خود، دو گروه مجزا را در جامعه یز بودن در ساختار بدنیمتما

انعطاف که در  یو ب یهستند کل یها در واقع تصورات شهیکل.  را به همراه دارد یتیجنس يها شهیدنبال خود کل

 ی، ب(333 .، ص3144، یساروخان)شوند  یها مورد استفاده واقع م نند و در قضاوتیگز یم يهن انسان جاذ

 .، ص3176، 3شلیم)هستند عاجز  يات فردیص خصوصیشوند و از تشخ ید میتکرار و باز تول يرییچ تغیه

.  زنان و مردان است ي از باورها درباره يا افتهیسازمان  ي مجموعه یتیجنس يها شهین کلیبنابرا.  (24

، روابط یق، صفات روانیها، عال ، نگرشیظاهر جسمان ي دربارهاطالعات  ي رندهیدربرگ یتیجنس يها شهیکل

 .  (24 .، ص2،3144وش یگولومبوک و ف) و نوع شغل زنان و مردان است یاجتماع

چ یها ه شهین کلیغالباً ا یدهند ول ین زن و مرد میاد بیز يها خبر از تفاوت یا تصورات قالبیها  شهیکل

 یاتیکند، خصوص ین شده که فرهنگ القا مییتع يها شهین، کلیبا وجود ا.  ندارند یدر رفتار واقع یگونه اساس

ا یها  شهیکه از کل يافراد.  ندیآ یمردان و زنان مطلوب به حساب م يبرا یهستند که از نظرگاه اجتماع

 .ندیآ یم یمنف دارند، به نظر يادیانحراف ز یتصورات قالب

که به  یصفات يآن است که برا یتیجنس يها شهیمربوط به کل يها صهیخص ي درباره یاز نکات قطع یکی

قدرت، استقالل و .  اند ت قائل شدهیدهند، اهم یان نسبت مکه به زن یش از صفاتیشود ب یمردان منسوب م

ن تفاوت در یا.  شود یم یتر تلق باً مثبتغال يریرپذیو تأث يدر برابر ضعف، زودباور يریل به خطر پذیتما

مربوط  یبه نوع برچسب يادیشده است، ممکن است تا حد ز یکه با صفات مردانه و زنانه تداع ییها ارزش

 (.24-26 .، صص3144وش،  یولومبوک و فگ)ات زده شده است یخصوص یباشد که به برخ

ها  شهیآور کل انیل اثرات زیر جامعه به دلها د آن یو بررس یتیجنس يها شهیت شناخت کلیضرورت و اهم

 يها شهیاشاره کرد که کل مسئلهن یتوان به ا یم یتیجنس يها شهیآور کل انین اثرات زیتر از جمله مهم.  است

، زنانو هم بر  مردانهم بر  یتیجنس يها شهیکل.  شوند یها بدل م ان جنسیض میبه عامل تبع یتیجنس

ها به صورت  شهین کلیرا آنان در ایشتر است زیب زنانها بر  آن یر منفیچه تأثگذارند؛ اگر  یم یمنف يریتأث
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برخوردار از  ییها ها زنان را به عنوان انسان شهین کلیدر واقع ا.  شوند یف و فرودست مطرح میجنس ضع

 ان افراد دو جنس و از شرکتیروابط هماهنگ و برابر م يشناسند، از برقرار یت نمیحقوق کامل به رسم

 يها ییتمام توانا ییب زنان را از شکوفاین ترتیکنند و بد یم يریخود جلوگ ي شرفت جامعهیزنان در پل کام

احساسات و  ي همه جانبه ییمردان را از شکوفا یتیجنس يها  شهیگر کلید یاز طرف.  دارند یخود باز م یانسان

 و ییاعتنا ی، بيت خشونت، رقابت، پرخاشگرشتر به سمیشوند که هر چه ب یدارند و باعث م یتشان باز میانسان

 .  (11 . ، ص3176شل، یم)ش روند یپ یاحساس یب

.  شوند ید میبه طور دائم در جامعه بازتول یتیجنس يها شهیرسد که کل ین نکته مهم به نظر مینجا ایدر ا

مختلف  يق نهادهایاز طر يا هر جامعه یو اجتماع یفرهنگ يها هیما ، درونيریپذ جامعه ي هیبر اساس نظر

 يریپذ جامعه.  شود یو گروه همساالن منتقل م یهمگان يها مثل خانواده، مدرسه و نظام آموزش، رسانه

ن نهادها یق همیز از طریت نیمرتبط با جنس يها ن آموزهیباشد، بنابرا یم يریپذ از ابعاد جامعه یکیت یجنس

 .  کند یدا میانتقال پ

در  يساز یمهم اجتماع ياز ابزارها یکیبه عنوان  یجمع يها ننده، رسانهر کیپذ جامعه يان نهادهایدر م

گونه، عمالً نقش  شینما يدر قالب اجراها یاجتماع یحاکم بر زندگ يهنجار يالگوها ییمدرن با بازنما يایدن

ب یترتن یرند و بدیگ یامروز بر عهده م یاجتماع یرا در زندگ یتیجنس يها شهیدکننده کلیبرسازنده و بازتول

سخن  یتیجنس يها شهیز برساخت کلیو ن ییبازنما يقدرتمند برا ياز ابزارها یکیها به عنوان  توان از آن یم

توانند نقش  یان دو جنس، میخاص از مناسبات و روابط م يریبا ارائه تصو یجمع يها رسانه.  ان آوردیبه م

 يها شهیابد کلی ین ضرورت میند، بنابرار خاص داشته باشیآن تصو یینه شدن چارچوب معنایدر نهاد یمهم

شناخته شده  یجمع يها ن رسانهیتر از مهم یکی.  ردیل قرار گیمورد تحل یجمع يها در رسانه یتیجنس

سؤاالت .  باشد یم احمد آل یات داستانیدر ادب یتیجنس يها شهیکل ییبازنمان مقاله، یهدف ا.  کتاب است

در صورت وجود .  2وجود دارد؟    احمد آل يها در داستان یتیجنس يها هشیا کلیآ.  3: ق عبارتند ازین تحقیا

 ها کدامند؟ ق و نوع آنیها، مصاد شهیکل
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 نه موضوعيشيپ

ران نشان یمطالعات انجام شده در ا.  اند دهیر کشیرا به تصو یتیجنس يها شهیرواج کل يمطالعات متعدد

 يمعنادار ي وهیمنسوب به دختر و پسر به ش ن چهار تا شش سال صفاتین سنیداده است که کودکان ب

ش یان در مورد کودکان پین و مربیها و رفتار والد راجع به انتظارات، نگرش يا در مطالعه.  ابدی یاستقرار م

دختر را به مراتب کمتر از پسر  یاز دو سالگ یرانیدرصد از مادران ا 44جه به دست آمد که ین نتی، ایدبستان

نده عمدتاً نقش ین نگرش که نقش دختر در آیکنند و مطابق ا یق میشرفت تشویو پ ییابه استقالل، خودکف

بول گران و قید يازهایگران، حساس بودن به نیبا د يچون همکار یاتیاست، خصوص يهمسر و يمادر

راجع به  یدر پژوهش.  (131 .، ص3142راد،  یناج)کنند  یت میو تقوا رگران را دیت نسبت به دیمسئول

ن ید که تفاوت بیان دختر، معلوم گردین دانشجویدر ب یفرهنگ يها شهیو کل یتینقش جنس يها ارهطرحو

و  ي، اقتصادیاجتماع يها یژگین دختران دانشجو معنادار است و ویزنانه و مردانه در ب یذهن يها طرحواره

گر، با ید یدر پژوهش . (331 .، ص3141خمسه، )ها رابطه دارد  آن یتیجنس يها ان با نقشیدانشجو یفرهنگ

، مشخص یتیجنس يها شهیمردانه و کل يها آموز مقطع متوسطه به ارزش انشش پسران دیهدف مطالعه گرا

ها وجود داشته و  ان آنیدر م یتیجنس يها شهیها و کل ش به ارزشیگرا ي نهیدر زم ییها د که تفاوتیگرد

 يها شهیها و کل به ارزش يشتریش بید، گراان دهوکسب نم یانگاس مردیدر مق يکه نمرات باالتر یپسران

 ي نهیشده در زم انجام يها ن پژوهشیچن هم.  (71 .، ص3144، ییرزایو م ییذکا)اند  اشتهمردانه د یتیجنس

در  یونیزیتلو يها یدر آگهش مردان و زنان یدهد که نما یران نشان میا يها در رسانه یتیجنس يها شهیکل

، زنان و یونیزیتلو يها الیدر سر.  (11 .، ص3144، یتینسب و هدا یقیقح)است  یسنت يها نقش يراستا

 یب که زنان موجوداتین ترتیند، بدیآ یش در میبه نما يا شهیکل یمردان به صورت زنان و مردان سنت

صادق، عاقل، وفادار، فعال و  یوفا، منفعل و فرو دست و در مقابل مردان موجودات یالعقل، ب بکار، ناقصیفر

ز از ین یرانیا یینمایس يها لمی؛ و ف(13 .، ص3144، یمیو کر ییفسا یصادق)اند  شده يرسازیدست تصوفرا

ک جنس بر جنس ی يو کم ارزش جلوه دادن زنان نسبت به مردان، برتر يکردن فرمانبر یق مناسکیطر

ن همه یکنند و ا یت میو تثب دییتأرا  یسنت یتیجنس يها و هنجارها گذارند و ارزش یش میگر را به نماید
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دهد  یمها رخ  لمیگران زن و مرد در فیدر کنش متقابل باز یو فرادست یمناسک فرودست يق اجرایغالباً از طر

 .  (63 .، ص3141، يگردفرامرز یسلطان)

 در یتیجنس يها شهیکل ي نهیزم ز درین يادیمطالعات ز، رانیانجام شده در ا يها پژوهشعالوه بر 

ع جهان یکشور وس 11که در  يابا مطالعه 3342در سال  0تامز و بسیلیو.  شده است گر انجامید يکشورها

خود خواستند تا با  يهایها از آزمودن آن.  دندیها سنج را در نمونه تیجنسمربوط به  ید قالبیانجام دادند، عقا

خاص  يد، چهرهدهنیار معمول زن و مرد را بهتر شرح میبس یژگیو 111ک از یکه کدام نینشان دادن ا

 .ف کنندیرا توص «مرد»و  «زن»

بجو و یب، سبکسر، عیفکر، نج یثبات و ب یف، پرحرف، بی، قدردان، ضعیج نشان داد که صفات عاطفینتا

به زنان نسبت داده شده و  یع، حساس و احساساتیگر، جذاب و دلربا، مهربان، وابسته و مط ، شکوهیوسواس

و مستحکم، مغرور،  یر عاطفیطلب، سرخوش، غ نظم، جاه یع، مستقل، بصفات پرقدرت، خشن، تجاوزگر، شجا

 (. 213. ، ص3342امز و بست، یلیو)به مردان نسبت داده شده است  يو قو یگرا، معقول و منطق زمخت، واقع

، یعاطفا انجام داده است، صفات یکشور دن 21در  3334در سال   ثیکه فورس يگریدرپژوهش د

، یمی، صمیجانی، زودرنج، هیال پرداز، جنجالیگذار، خ ف، جذاب، آرام، سپاسهمدرد، مهربان، پرحر

، یزنان و صفات سخاوتمند، با دل و جرات، فرصت طلب، معقول، منطق يمزاج برا یفرمانبردار، شاد و دمدم

 يرارومند، غالب، ماجراجو و پرخاشگر بیاعتماد به نفس، شجاع، رازدار، مغرور، مستقل، ن يخود محور، دارا

 .  مردان به دست آمده است

مختلف انجام  يو مقوالت مرتبط با آن در کشورها یتیجنس يها شهیکل ي نهیکه در زم يمطالعات متعدد

 ییها استیا سیحل و  ها به دنبال راه از جوامع بوده و آن یلیخ  ن است که دغدغهیا ي شده است، نشان دهنده

است که  يانباریل اثرات زین به دلینه به وجود آورد و این زمیدر ان را ینو یکرد و نگرشیهستند تا بتوان رو

 ین در حالیا.  ش از حد از مردانیه زنان و انتظارات بیض علیها به دنبال خود دارند، از جمله تبع شهین کلیا

 .  شوند ید و برساخت میبار در جامعه بازتول انیبا وجود اثرات ز یتیجنس يها شهیاست که کل



   00 
 بازنمایی کلیشه های جنسیتی در داستان های آل احمد

 
 

ن یچن پردازند و هم یدر جامعه م یتیجنس يها شهید و برساخت کلیکه به بازتول ییادهاشناخت نه

نده ین روند در آیتواند از ادامه ا یاست؛ چرا که م یدر آن نهادها، امر مهم یتیجنس يها شهیکل ییبازنما

د یکه به بازتول ییاز نهادها یکی.  آگاه کند یتیجنس يها شهیکرده و افراد جامعه را از وجود کل يریجلوگ

و  یان شد تاکنون به بررسیگونه که ب همان.  است یهمگان يها پردازد، رسانه یم یتیجنس يها شهیکل

پرداخته   نما و روزنامهیون، سیزیو به طور خاص در تلو یهمگان يها در رسانه یتیجنس يها شهیکل ییبازنما

.  ران صورت نگرفته استیدر ا یقیکتاب، تحقدر  یتیجنس يها شهیکل ییشده است اما در رابطه با بازنما

در  یتیجنس يها شهیکل ي نهیل و ادامه مطالعات صورت گرفته در زمیتوان گفت پژوهش حاضر، در تکم یم

 .  باشد یم یهمگان يها رسانه

 ينظر يمبان

 یتیجنس يها شهیمربوط به کل  يها هینظر: شود یم یق در سه بخش بررسین تحقیا ينظر یمبان

ه مربوط به رسانه و یو نظر (ییبازنما)مربوط به رسانه   هینظر، (تیجنس يریپذ و جامعه یتیواره جنسطرح)

 . یتیجنس يها شهیکل

  يتيه طرحواره جنسينظر

-ین نکته میا یکه به بررس یشناساز روان يااست، شاخه یشناخت یشناسدر روان یطرحواره مفهوم

طرحواره .  میآوریاد میم و چگونه اطالعات را به یکنیپردازش م م، درک ویشیاندیپردازد که ما چگونه م

فرد از اطالعات  يادراک و حافظه.  ک موضوع خاص داردی ياست که فرد درباره یچارچوب شناخت عام

 .، ص3147 ،6دیها یبلیش)در آن فرد است ش موجود یاز پ يتعامل اطالعات وارد شده با طرحواره يجهینت

وش،  یگولومبوک و ف) ش است افته از دانی سازمان يا توان گفت، طرحواره مجموعه یخالصه م به طور(.  32

 (.  313. ، ص3144

.  خود به کار گرفت یتیجنس يطرحواره يهیطرحواره را در نظر يهینظر( 3343)شناس روان 2ساندرا بم

 ياا مجموعهی یتیجنس يطرحواره از ساختار دانش خود، یک از ما به عنوان بخشین است که هر یطرح او ا

 يرا برا یاصل ينهیا زمی یآمادگ یتیجنس ين، طرحوارهیبنابرا.  میت داریمرتبط با جنس يهایاز تداع
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ن که یش ما را نسبت به ایگرا یتیجنس يطرحواره یعنی.  کندیت عرضه میپردازش اطالعات بر اساس جنس

 يبندت طبقهیها را بر اساس جنسم آنیم و بخواهینیت بیا جنساز امور را به عنوان امور مرتبط ب ياریبس

 .  کندیم ییم، بازنمایکن

ها از طرحواره يمحتوا.  مختلف، دارند یتیجنس يهاطرحواره يکند که افراد مختلف، تا حدیبم فرض م

ست که فرد در ا یتیانواع اطالعات جنس يجهید نتیر محتوا شایین تغیکند، ایر مییگر تغیبه فرد د يفرد

 (.  34-32. ، صص3147د، یها یبلیش)مواجه شده است با آن  یخود در سراسر کودک يخانواده

 2 تيجنس يريپذ ه جامعهينظر 

کند و نقش  یآماده م یگروه یزندگ ياست که فرد را برا يروند يریپذ شناسان، جامعه دگاه جامعهیاز د

 يریپذ جامعه.  (4. ، ص3372ن و هندل، یالک) داردت، نگرش و رفتار فرد یشخص يریگ در شکل یاساس

دهد که  ینشان م ياریمطالعات بس.  شوند یم یدرون یو فرهنگ یآن عناصر اجتماع یاست که ط يندیفرا

کل بر اساس جنس افراد ش يریپذ ه بر ارجح دانستن جنس مذکر، جامعهی، با تکيباً در اکثر جوامع امروزیتقر

 (.244. ، ص3141 ،3ابوت و واالس)رد یگ یم

ر کردن افراد را به عهده دارند عبارتند یپذ جامعه ي فهیوظ يا رکننده که در هر جامعهیپذ جامعه ينهادها

 (.  311.  ، ص3144، 31دنزیگ) یجمع يها خانواده، آموزش و مدرسه، روابط گروه همساالن و رسانه: از

ر یتوان گفت از ز یا میاز ابعاد و  یکی یتیجنس يها نقش يریذپ ا جامعهی یتیجنس يریپذ جامعه

با  یتیجنس يریپذ ه جامعهیل ارتباط نظرینجا به دلیباشد که ما در ا یم يریذپ جامعه يها مجموعه

 ی، آن بخش از اجتماعیتیجنس يریپذ جامعه.  میده یقرار م یل مورد بررسیبه تفص یتیجنس ياه شهیکل

با  يشوند، بلکه به افراد یم یل به موجودات اجتماعیآن نه تنها کودکان تبد ي لهیشدن است که به وس

 ي ا زن بودن، دربردارندهیمرد  یعنیت یت، جنسین وضعیدر ا.  گردند یل میا زنانه تبدیمردانه  يها یژگیو

سته و مناسب یمردان و زنان، شا ياست که در درون هر جامعه برا ییها و رفتارها یژگیاز و يا مجموعه

 (.  271. ، ص2112، 33زیوا و یاستانل)باشد  یم
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، گروه همساالن و یچون نظام آموزش يگریشود و به عوامل د یاز خانواده شروع م یتیجنس يریپذ جامعه

ت خانواده، یشناسان در اهم گرچه جامعه(.  34 .، ص3142فر،  نیهوم)ابد ی یبسط م یانهمگ يها رسانه

ها بر  از آن ياریالقولند، اما بس جامعه متفق ياعضاکردن  یدر اجتماع یگروه يها مدرسه، همساالن و رسانه

م یکودکان که به طور دا.  باشد یر کردن افراد میپذ در جامعه یت اساسیاهم يدارا خانوادهن باورند که یا

نند که مادرشان اغلب در ینند، اگر ببیب یشان م روزانه یتیجنس يها نقش يشان را در هنگام اجرا نیوالد

شان  شان نسبت به پدران شان در خارج از منزل به کار اشتغال دارند، مادران برده و پدران داخل منزل به سر

ن یاست که ا یعیدهند، طب یاختصاص م يدار خانه ير کارهای، نظافت و سايآشپز يرا برا يشتریوقت ب

کرده و  ین تلقرفتار مردان و زنا يرفته شده برایو پذ يعاد يها وهیمذکور را به عنوان ش يها کودکان نقش

   (.46. ، ص3332،  32براون)رند یها را بپذ آن

رند، مشخص ید فراگیکه دختران و پسران با ییها درس ي است، برنامه یرسم يندیدر مدارس فرا آموزش

 یپنهان یآموزش يها افراد، برنامه يریپذ ، در حکم عامل جامعهیتر، نظام آموزش فیظر يها اما از جنبه.  است

 .  کند یت میها کودکان را ترب نهفته دارد که مطابق با آنرا در خود 

.  سن هستند باً همیدوست که تقر يها گروه یعنیاست؛  گروه همساالن، يریپذ گر از عوامل جامعهید یکی

ن مسئله از یا.  شوند یک میبه بعد به لحاظ جنس تفک ینیاز سن مع یسنت ي ز در جامعهیگروه همساالن ن

ها و  همسال مطابق با جنس خود نقش يها ، گروهیین جدایکه بر اثر ا نخست آن.  ه استدو بعد قابل توج

گر آنکه ید.  دارند ینقش مهم یتیجنس يریپذ جامعه ي کنند که خود در نحوه یرا دنبال م یخاص يها يباز

دا یپ گو، بحث و نقد مسائل را و خود مجال گفت يها جنس با هم يآزادتر يگروه همسال در فضا ياعضا

 .کنند یم

.  دارند يا ر گستردهیگوناگون، تأث يها وابسته به نقش ی، در انتقال انتظارات اجتماعیهمگان يها رسانه

ها،  امیدر انتقال پ يها، هر کدام به نحو نینترنت و مانند اینما، ایو، سیون، رادیزیروزنامه، کتاب، مجله، تلو

زنانه  يا وهید به شیها، زنان با ن رسانهیتر ا شیدر ب.  ر عهده دارندب ینقش یاجتماع يها تیا واقعیها  يدئولوژیا

ن مخاطبان که گاه در یخود در ب ي ژهی، با نفوذ ویهمگان يها رسانه.  مردانه رفتار کنند يا وهیو مردان به ش
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، 3141 ،31رتگ)کنند  ینه میافراد نهاد يریپذ رات خود را بر جامعهیآنان به صورت کامالً ناخودآگاه است، تأث

 . (36-34 .صص

 ييه بازنماينظر

م یترس يکه برا ییها ن مفهوم با تالشیا.  دارد يجنبه محور يا در مطالعات رسانه ییمفهوم بازنما

و  یمفهوم يها ق چارچوبید معنا از طریتول»را  ییبازنما.  تنگاتنگ دارد يا رد، رابطهیگ یت صورت میواقع

 .  کنند یف میتعر« زبان

دهد و معتقد است که  یرا مورد بحث قرار م ییاست و بازنماین سیمشابه رابطه ب يدیبا د  3هال استوارت

است  يندیفرا ییبازنما.  شود یها ساخته م انتوسط انس یبه هر جهت معان یرند ولثابت ندا یموضوعات معان

در واقع آنچه .  ندمان یاز امور مسکوت م ياریکه بس یشوند در حال یانده میامور نما یآن برخ یکه ط

 یز سعیعالوه بر آن در مکتب گالسو ن.  خاص گره خورده است ییا شود احتماالً با منافع عده یم ییبازنما

ز کرده و به ی، نوع نگاه درباره موضوع مورد نظر را از هم متمایمثبت از منف ییک بازنمایشده است با تفک

 (.  311. ، ص3141، ییرضا)ارائه شده جهت بخشند  يها يداور شیپ

، يبند ، خوشهیده متفاوت سازمان يها وهیم منفرد، بلکه از شینه فقط از مفاه ییبنابر نظر هال نظام بازنما

، 3372هال، )شود  یها برقرار م ان آنیل شده که میتشک يا دهیچیم و روابط پیمفاه يبند مرتب کردن و طبقه

م و یان مفاهیبرقرار کردن روابط م يمشابه و متفاوت برا یبر قواعد کل ین نظام مبتنیدر واقع، ا(.  13. ص

شود که متون با توجه  یادآور مین، هال یافزون بر ا.  (336. ، ص2111هال، )گر است یکدیشان از  یابیزیتما

گفتمان ( 3334)ون یزیز در کتاب فرهنگ تلویسک نیجان ف.  شوند یم يبه گفتمان حاکم بر جامعه رمزگذار

را  یاز معان یمنسجم ي برآمده تا مجموعه ینه اجتماعیداند که از زم یم ییا نظام بازنمایزبان  یرا نوع

 .  به وجود آورد و اشاعه دهد ینیمع یموضوع ي حوزه ي درباره

 يتيجنس يها شهيرسانه و کل هينظر

کردن،  یند اجتماعید در فرآیکننده، نبا یاز چند عامل اجتماع یکیها به عنوان  ، رسانهياز لحاظ نظر

 ي ژهیعوامل و یاما برخ.  کننده داشته باشند یگر عوامل اجتماعیا کمتر از دیشتر یب یا قدرتیت یمسئول
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 يها ند رسانهیبگو یجنس يپردازان نابرابر هینظر یها سبب شده تا برخ رسانه یدرون سازمان يازهایساختار و ن

ها و  ت ارزشیداشته، موجب تقو يا ژهیو ي هکاران کردن، نقش محافظه یند اجتماعیقادرند در فرآ یگروه

باً در تمام کشورها اکثراً یها که تقر کار در رسانه يرویب نیترک: ن عوامل عبارتند ازیا.  گردند یسنت يباورها

 يگر اتکاید ي نکته.  شتر استید بیت و تولیریپرنفوذ مد يها طهیت در حین اکثریل شده و ایاز مردان تشک

شود  ین امر باعث می، که ا(شتریجلب مخاطب ب)است  يت تجاریبه حما يا رسانه يها از سازمان ياریبس

اعم از  ـ یگروه يها رود رسانه یسوم آنکه معموالً انتظار م.  ر شناخته شده بپردازندیم و تصاویها به مفاه آن

و روشن داشته؛ به سرعت و  عیسر يریتأث ـلم یها و ف ها، کتاب ، مجالت، روزنامهیونیزی، تلوییویراد يها برنامه

ساده، قابل  يپرداز تیها به وفور از شخص ن رسانهی، توسط مخاطبان جذب شود؛ در محصوالت ایبه آسان

ت یواقع یها نوع ن باورند که رسانهیمفسران بر ا یل، برخین دلیبد.  شود یکدست استفاده میص و یتشخ

 یتازه را تا زمان يها شیه کرده، گرایتغذ یاجتماع يوهارین نیکارتر دهند که از محافظه یرا نشان م یاجتماع

ک ی.  آن ي ر دهندهییت کننده فرهنگند و نه تغیرو، عمدتاً تقو نیرد و از همیگ یده میاند، ناد ت نشدهیکه تثب

ها،  از محصوالت رسانه ياریاست که در بس يا شهیا کلی« استاندارد شده يها تیشخص»ن موضوع، ینمونه از ا

 (.  341-341 .، صص3141گاالگر، )شوند  یف میها توص مردان با استفاده از آن زنان و

توان گفت تفاوت  یم» : کند یان مین بیچن یتیجنس يها شهیخود را درباره رسانه و کل ي هینظر  3گاالگر

جامعه  یشود، در واقع تفاوت برخاسته از تفکرات قالب یر زن و مرد ارائه مین تصویها ب که در رسانه ینقش

ن زنان و مردان یبنابرا.  جامعه را داشت يبا هنجارها ید و همراهییجز تأ يتوان انتظار یها نم از رسانه.  است

شوند و رسانه در واقع به صورت بالقوه در تقابل با اصالحات  یخود نشان داده م یقالب يها در رسانه در نقش

 (.  31. ، ص3343گاالگر، )« کند یعمل م یدر تفکرات قالب

د پا را فراتر از مدل یدر رسانه، معتقد است با یتیجنس يها شهیکل ي درباره خود ي هیدر نظر  3بائر

م و ی، مستقیعلت و معلول يا ن مردم و رسانه را رابطهیب ي انه گذاشت و رابطهیگرا لیو تقل یتک جهت يا رسانه

کنند، زنان در خارج از  ین مییت زنان را تعیستند که ماهیها ن ن تنها رسانهیاز نظر او ا.  ک جانبه ندانستی
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ها در فرهنگ به طور عام و در رسانه  ت بودن نقش آنین کم اهمیشوند و ا یز ساخته میها ن چارچوب رسانه

 .  (262 .، ص3141، یناتیاستر)انجامد  یامعه مها در ج ت فروتر آنیبه طور خاص است که به موقع

 هيرظن هس ساسارب پژوهش ينظر يدنبچارچوب 

ما  یساخت ذهن.  دیرس یقیتلف يک چهارچوب نظریتوان به  یات مطرح شده میم و نظریاهبا توجه به مف

که تحت عنوان  ین ساخت ذهنیا.  میا است که در آن متولد شده يا جامعه یت فرهنگیاز وضع یناش

ه ، مدرسه و رسانیط خانوادگیمطرح شد، متأثر از فرهنگ جامعه، مح یتیه طرحواره جنسیا در نظره طرحواره

 يها ما مهم است، طرحواره ينجا برایدر جامعه وجود دارد، آنچه که در ا یمختلف يها طرحواره.  باشد یم

ها  ن طرحوارهیا.  کنند یت عرضه میپردازش اطالعات بر اساس جنس يرا برا یاصل ي نهیاست که زم یتیجنس

 يا ها را که مجموعه وارهن طرحیا.  شود یدر جامعه م یتیجنس يها شهیجاد کلیت منجر به ایدر نها

اد ی یاز دوران کودک يریپذ ند جامعهیفرا یو ط یجیاست، فرد به صورت تدر یتیافته از دانش جنسی سازمان

 يها گروه همساالن و رسانه چون خانواده، آموزش، یمختلف يادهانه، يریپذ ه جامعهیبر طبق نظر.  ردیگ یم

 .  کند یر میپذ افراد را جامعه یهمگان

از جامعه  يریبه ارائه تصو ییه بازنماین نهادهاست که بر اساس نظریاز ا یکی( یهمگان) یجمع يها هرسان

 ي، رمزگذاریاجتماع ياز رمزها يا پردازد که با مجموعه یم یتیجنس يها شهیو از جمله کل یو روابط اجتماع

و جمالت، رفتارها و که در قالب کلمات  یاجتماع يها رمزگان ین پژوهش به بررسیدر ا.  شده است

 .ها وجود دارد، پرداخته شده است العمل عکس

ت آنچه وجود داشته است، دارد یدر تثب یکار در جامعه سع ستم محافظهیک سیبه عنوان   ن رسانهیچن هم

ن یبنابرا.  کند یم يت نشده باشند، خودداریدار تثبیک عامل پایکه به عنوان  یرات تا زمانییش تغیو از نما

را  یتیجنس يها شهیاز فرهنگ جامعه، کل یجامعه و به عنوان بخش يد هنجارهاییان گفت رسانه در تأتو یم

از  یکی.  پردازد یشتر آن در فرهنگ میت بیها و تثب د آنیش دادن آن، به بازتولیجامعه گرفته و با نمااز 

در  یتیجنس يها شهیلک یین پژوهش به بازنمایباشد که در ا یشناخته شده، کتاب م یجمع يها رسانه

 .  شود یپرداخته م احمد آلداستان  يها کتاب
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 قيروش تحق

 یبررس يبرا یعلم يها روش يریکارگل محتوا به یروش تحل.  ل محتواستیروش پژوهش حاضر تحل

 يها از روش یکیل محتوا یگر، تحلیبه عبارت د.  (21 .، ص37،3141یهولست) است يمدارک اسناد يمحتو

و در مورد .  اند ن توجه داشته باشد که از کجا آمدهیکه به ا آن یاست ب یمتن يها ادهل دیک تحلیکالس

ن روش استفاده از یا ي برجسته يها یژگیاز و یکی.  کاربرد دارد يا مصاحبه يها داده تا يا محصوالت رسانه

ها  مقوله.  شوند یال مها اعم داده يها رو اند؛ مقوله اخذ شده ينظر ياست که غالباً از الگوها ییها مقوله

از یو در صورت ن یابیها ارز ن مقوالت بارها بر اساس دادهیالبته ا.  اند ن نشدهیها تدو ن دادهیضرورتاً بر اساس ا

ل یتقل کردها هدفیر رویجا بر خالف سا نین است که در این روش ایمهم در ا ي نکته.  شوند یاصالح م

  . (147 .، ص3147، 34کیفل) ها است  داده

ل محتوا نام یتوان از دو نوع تحل یم.  ت استیت، انتظام و عمومینیل محتوا، عیتحل گرید يها یژگیاز و

ن پژوهش محقق از یا يبرا.  (26 .، ص3141،یهولست) یفیک يل محتویو تحل یکم يل محتوایتحل: برد

 .  بهره برده است یفیو ک یکم يل محتوایتحل یعنی یبیترک یروش

داستان  يها در کتاب یتیجنس يها شهیا کلیم که آین سؤال هستیتدا به دنبال پاسخ ان پژوهش ابیدر ا

وجود  ي ها نشان دهنده که داده ین سؤال، در صورتیبه ا ییگو ر؟ بعد از پاسخیا خیوجود دارد  احمد آل

در  ها آن یس فراوانکه بر اسا یتیجنس يها شهیباشد، کل احمد آل يها در داستان یتیجنس يها شهیکل

طور  ن همانیبنابرا.  ردیگ یقرار م ین شده است، مورد بررسییانتخاب و تع ينظر یو مبان یقات خارجیتحق

ن یچن و هم ينظر يشود که از الگوها یاستفاده م ییها ان شد، از مقولهیل محتوا بیح روش تحلیکه در توض

 .  ن اخذ شده استیشیقات پیتحق

ها  دهدا لیبه تحل ،یفیک يل محتویق تحلیز طرا احمد آل يها ستاندا یتیجنس يها شهیکل یبعد از بررس 

بوده که شامل هشت داستان است  احمد آلجالل  يها مورد نظر تمام داستان يآمار ي جامعه.  پرداخته شد

ن یر مدرسه، نفری، سرگذشت کندوها، سه تار، مديادید، زن زید عید و بازدیپنج داستان، د: که عبارت اند از

 .و نون و القلمن یزم
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دهد که به  یرا در جوامع مختلف نشان م یباً مشابهیتقر يها یژگیها و و قات به عمل آمده، شاخصیتحق

 یبه منظور بررس.  ذکر شد نهیشیها در بخش پ از آن یفهرستشود، که  یزنان و مردان نسبت داده م

قات انجام یکه در اکثر تحق ییها شهیکلها و  ن شاخصهییبه تع احمد آل یدر آثار داستان یتیجنس يها شهیکل

و  ین فراوانیترشیاند، ثابت شده و ب قرار داده یکشور را مورد بررس 11ا یو  21شده در خارج که هر کدام 

قات انجام یج تحقینتان با توجه به ی، پرداخته و هم چنبه خود اختصاص داده یقات خارجیتحق ت را دریاهم

 .  ر انتخاب شدیز يها ت شاخصهی، در نهارانیشده در ا

 البافی، منفعل، ترسو، خ(فضول) مهربان و دلسوز، کنجکاو، یعاطف، یر، خرافاتیسلطه پذ: زنانه يها شهیکل-

 .وابسته به همسر و خانواده يها نقشحساس و  ، پرحرف،و دلربا ، جذاب(نگران) ، مضطربیجانی، ه(ییایرو)

، معقول، خود يرومند، شجاع، جسور، قوی، مستقل، ن(زورگو) رگ جو، سلطه فعال، حادثه: مردانه  يها شهیکل-

آور  ه گاه و نانیتک يها نقش و (یفرادست)غالب  ،و خشن یاشگر، عصبانمحور، با اعتماد به نفس، مغرور، پرخ

 خانواده

 قيتحق يها افتهي

وجود  سندهین نویا يها در کتاب یتیجنس يها شهیکه کل شود یمشخص م احمد آل يها داستان یبررسبا 

احمد به صورت  ق از آثار جالل آلین تحقیا ي افت شده در متون مورد مطالعهی یتیجنس يها شهیکل.  دارد

 .  اند ق و منبع کتاب به دنبال آمدهیاد، همراه با مصک شدهیتفک

 زنانه يها شهيکل -الف

 وابسته به همسر و خانواده يها نقش - 1

 سته به همسر و خانوادههاي واب مصادیق کلیشه نقش: 3جدول 

 منبع قيمصاد فيرد

3 
دوم رخت پهن  ي بام خانه يداشت رو یبود و زن یکاهگل ییها ن را که نگاه کردم، خانهییپا

 .کرد یم
 (21 .، ص3141، آل احمد الف)

2 
مادرم عروسک  يها مادرم نشسته بود و داشت با جوراب پاره يجا یکرس ي هیر پایخواهرم ز

 .کرد یدرست م
 (23 .، ص3141، آل احمد الف)

 (14. ، ص3141، آل احمد الف) يا قابلمه ي شلوارم از تو دکمه يها به پاچه.  اش زد ن فکر به کلهیو مادرم همان وقت ا.  .. 1
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 منبع قيمصاد فيرد

 .  .  ..شلوارم و  يآن را هم دوخت به باال یدوخت و مادگ

 (42 .، ص3141، آل احمد الف) .کرد یم ییما رختشو ي زنش خانه 4

 (41 .، ص3141، آل احمد الف) .تخت خواهرم يگرش پایمطبخ بود، آن د يش تویک پایآخر  ي ک ماههین یا( مادرم)  1

 (13 .، ص3141، آل احمد الف) .کرد یگ درست نمیچ کس بهتر از مادرم ته دیحتما ه 6

 (64 .، ص3141، آل احمد الف) ...اجاق نششسته بود يکوتاهش پا ي هیچهار پا يمادرم رو 7

4 
از دست .  شسته یک خروار ظرف می يش کلفت بود، معلوم بود که روزیهنوز ناخن ها

 .زده یتشت چنگ م يش معلوم بود که هنوز تو خود تگزاس رخت را تویها
 (63 .، ص3141، آل احمد الف)

3 
 یب.  ش خراب شده بودییک جایرفتم که  یور م یین رختشویمن داشتم با ماش( زن) 

 .م یها را شست آمد کمکم و رخت یاسرودرو
 (74 .، ص3141، آل احمد الف)

 (76 .، ص3141، آل احمد الف) .  .  ..م و یها را پهن کرد م و رختیبعد هم پاشد( زن) 31

 (41 .، ص3141،آل احمد الف) .دیپلک یمطبخ م يمادرم تو 33

32 
ش ید، بساط ریو صورتش را بشوزد تا ایر یکند، آب م یدار میها زنش او را از خواب ب صبح

 .آورد یاو را م يکندو خودش صبحانه  یاش را جمع م یتراش

 .، ص3176، آل احمد پ)

333) 

31 
 يکرده بودم، هر بهار تو يمطبخش آشپز يخانه همان خانه بود که هر روز تو.  ( ..زن) 

 .   . .. کاشته بودم، سر حوضش آن قدر ظرف شسته بودم یش الله عباسیباغچه ها

 .، ص3176، آل احمد پ)

341) 

34 
 یکوچولوشون را سرپا م يا بچه یشستند  یکرد که ظرف م ییها و رو به تمام زن.  ..

 ...کردند یوان پهن میا يبچه ها را لبه  يس شده یخ يا شلوارهایگرفتند 
 ( 23 .، ص3176، آل احمد پ)

31 
ک ین یسبز، آست يه داده بود و با کانوایوان تکیوار آن ور ایسماور به د يزنش دورتر از گرما

 .بافت یراهن بچه گانه را میپ
 (64 .، ص3176،آل احمد ث)

36 
شستند، سالم  یآب ظرف م يکه سر راهم لب جو ییها بعد احساس کردم، زن يروزها

 .  .  ..کنند و  یم
 (13 .، ص3171، آل احمد ج)

 (31 .، ص3172، احمد چ آل) .شستند یها چمباته زده لب نهر ظرف م و زن 37

 (371 .، ص3172، آل احمد چ) .معهود خانه يها به همان کارها و زن یروند شهر به عملگ یمردهاشان م 34

33 
گرفتند  یسر م يپشم را رو يها آوردند و بسته یرفتند و آب و آش م یآمدند و م یها م و زن

 .بردند یو به خانه م
 (263 .، ص3172، آل احمد چ)

 (272 .، ص3172، آل احمد چ) .بافند یم میم و جاجیگر گلید يها آن.  بافد یم یقال ين آبادیاست که تو ا یها زنتن 21

23 
 يبردند و صبح ها رخت هاشان را همان لب جو یده با کوزه، آب م يها عصرها از سر جو زن

 .  .  ..شستند و  یم
 (274 .، ص3172، آل احمد چ)

22 
 یاطیال داشت چرخ خیخت و ماه جان خیر یگر را در سر مید یقال ک داریطرح  يریننه خ

 .دست بکشد يبخرد و از نان بند
 (246 .، ص3172، آل احمد چ)

21 
ها سر  کردند و زن یابان و اول آفتاب سر مزرعه ناشتا میرفتند ب یصبح م يکار يمردها

 .دندیرس یر به کمر بسته مینان و پن يآش به سر و سفره ها يگ هایظهر با د
 (231 .، ص3172، آل احمد چ)

24 
ن یا: ن و زنک درآمد که ییآمدم پا.  م درد گرفتهیدم بازوهایک طرف اتاق که اندود شد، دی

 .هاست آقا کار زن
 (41 .، ص3172، آل احمد چ)

 (374 .، ص3141، آل احمد ح) .بود یباف یزنش، درخشنده خانم هم که سخت مشغول قال 21

26 
 يکه تازه برا یاندرون ينداشتند و رفتند تو يها باهاش کار که زن یرونیاط بیحبعد .  ..

 ...حده  یعل ي خودش آبدارخانه
 (343 .، ص3141، آل احمد ح)
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 منبع قيمصاد فيرد

27 

 يده که صبح تا شام پا به پایبه اسم حم ییتو دل برو يش دختر هفت ساله یکی.  ..

پاک کردن گرفته تا گوشت  يبزکرد و از س یم ین زبانیریرفت و براش ش یمادرش راه م

 .انداخت یگفت راه م یرا که مادرش م يدن، هر کاریکوب

 (21 .، ص3141، آل احمد ح)

24 
کدبانو که از هر انگشتشان  يها از آن زن.  ن تاج خانم بودیرزا اسداهلل اسمش زریزن م

 .دهند یک اردو را ناهار میک تنه یزد و یر یم يهنر
 (23 .، ص3141، آل احمد ح)

 (11 .، ص3141، آل احمد ح) .یرونیب يو مردها تو یاندرون يها تو زن.  .. 23

11 
 یم يشو یپا م.  بند کرد يک جورید دستش را یدهد، با یال همکار مرا آزار میع يکاریب.  ..

 .خانه اش بزند يتو یک دار قالی یکن یشش و وادارش میپ يرو
 (11 .، ص3141، آل احمد ح)

  %23مصداق،  11 

 

مصداق  11وابسته به همسر و خانواده، با  يها نقش ي شهیشود، کل یکه در جدول باال مالحظه م طور همان

 ییها نقشنه تمام ین زمیدر ا.  دهد یرا به خود اختصاص م %(23) ین فراوانیترشی، باحمد آل يها در داستان

و خانواده مربوط است، به عنوان مصداق با همسر  یدهد و به نوع یخانواده انجام مخانه و ک زن در یکه 

 .  آورده شده است

 يپر حرف – 2

 يها ن مصداقییدر تع.  را به خود اختصاص داده است یفراوان% 31مصداق،  33زنان با  یپر حرف ي شهیکل

به پر حرف بودن  یکه به نوع يپر حرف بودن زنان، پچ پچ کردن زنان، درددل کردن و در کل تمام موارد

 .  شاره داشت، در نظر گرفته شده استزنان ا

 

مصادیق کلیشه پرحرفی:  2ولدج  

 منبع قيمصاد فيرد

3 
 .، ص3141،آل احمد الف .بکن یه نکن کیخوردن و درد دل و حاال گر یسکیم به وینشست ییو دو تا...

64) 

2 
 .، ص314، آل احمد الف .  .  ..ن جور درددلیو هم.  ..

71) 

1 
 ی، هیپرچانگ یه.  ..ن که یمرا بب.  نبود یر و برکتیچ وقت در تو خیه( ریبه عقاب ماده پ) 

 .یپرحرف

 .، ص3141،آل احمد الف

41) 

4 
شستند  یکه در آن جا سر و تن م یزنان يآن حمام گذشت و برا يک موج ترس هم از باالی

 .  .  ..شوم سوم يکردند، واقعه  یم یو پر چانگ

 .، ص3141، آل احمد ب)

312) 
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 منبع قيمصاد فيرد

1 
چ دندان در ین که هیصحبت بدهد و با وجود ا ي نبود به من اجازه یچ راضیخانم بزرگ ه

 .  پرسد یز میزند و از همه چ یپشت سر هم حرف م.  ..دهان ندارد

 .، ص3141، آل احمد ب)

31) 

6 
 .، ص3141، آل احمد ب) .کردند یکه با هم هرهر و کرکر م يدوتا زن چادر نماز

63) 

7 
 .، ص3141، آل احمد ب) .کرد ینم یها توجه به آن یکس یکردند ول یوز کرکر مآن دو زن هن

66) 

4 
 .، ص3141، آل احمد ب) .آمدند یر و غرغر از حمام در میرو ویشدند با ج یها که تازه خبردار م زن

31) 

3 
ها روده دراز بود، با هر  دالک ي ده، گرچه مثل همهیبود عاقل و جهان د یدالک حمام زن

 .کرد یصحبت م.  ..کرد و  ینشست سر دل خود را باز م یم کس

 .، ص3141، آل احمد ب)

34) 

31 
 .، ص3141، آل احمد ب) .د و حمام زنانه شلوغ تر شدیبر پا گرد ییدوباره غوغا

37) 

33 
ا سرهاشان را ی.  ..کرد که  ییها م خانم برگشت و رو به تمام زنیدند مریدم در مطبخ که رس

 .  .  ..دندیخند یگفتند و کرکر م یم يزیهم کرده بودند و چ يخه ی يتو

 .، ص3176، آل احمد پ)

23) 

32 
 .، ص3176، آل احمد پ) .کردند و پچ پچ راه افتاده بود یناچار همه به هم نگاه م

42) 

31 
آمد  یادش میکردبه  یکه با دختر خاله ها و عروس عمه ها م ییها از درد دل( نزهت الدوله) 

 .وهرش چقدر ناجور و خشک استکه ش

 .، ص3176، آل احمد پ)

13) 

34 
ها داشتند که بزنند، تا دو بعد از  چه حرف: ده بودندیگر را ندیک عمر همدیخواهرها هم انگار 

 .  .  ..دار بودند و قرار و مدارها و درددل ها و یمه شب بین

 .، ص3176، آل احمد پ)

61) 

31 
ک بود یخوردند، نزد یزدند و سر آدم را م یبلند با هم حرف مکه بلند  ین دوتا زن خارجیا

 .وانه کنندیمرا د

 .، ص3176، آل احمد پ)

43) 

36 
 یب يبعد هم نک و نال از دردها.  و درددل از دور زمانه یاول احوالپرس( دهایس سفیگ) 

 .يرین گیو زم يریدرمان پ

 .، ص3141، آل احمد ت)

43) 

37 
 .، ص3141، آل احمد ت) .دها دوتا دوتا شروع کردند به پچ پچیس سفیمجلس افتاد و گ يه تون خبر غلغلیدن ایاز شن

11) 

34 
ک بود از یآنقدر خسته شده بود که نزد.  ..ز حرف زده بود و یک ریخانم بزرگه که  یشاباج

 .فتدینفس ب

 .، ص3141، آل احمد ت)

64) 

33 
 ينوشتند و از هوو یش ها کاغذ میوم و خواز شوهرشان به ق یکه پنهان ییها يا خاله چادری

 .کردند و از مادر شوهرشان یتازه شان درددل م

 .، ص3141، آل احمد ح)

22) 

  %31مصداق،  33 
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 يخرافات –3

ق ین مصادییتع يبرا.  را به خود اختصاص داده است یفراوان% 31مصداق،  34زنان ، با  یخرافات ي شهیکل

 .ره در نظر گرفته شدی، جادو جنبل و غیشه، تمام اعمال خرافین کلیا

 

 مصادیق کلیشه خرافاتی : 1جدول 

 منبع مصداق فيرد

3 
 .، ص3141، آل احمد الف) .گه عنکبوت شگون نداره یمادر م

47) 

2 
 .، ص3141، آل احمد ب) .  "اند رخ از منسواد و کودن، نگرد یو ب یآن زن، که بود عام يکنم برا یسر کتاب وا م"

311) 

1 
.  .. کنن رو یرود در عقب طلسم و جادو، به چاکر م یزائو، م ي نهیشده در خز یچون که جن"

"  .  

 .، ص3141، آل احمد ب)

314) 

4 
 .، ص3141، آل احمد ب) ...؟ ینوشت یه وقتا دعام میگن تو  یننه جون م یراس

34) 

1 
 .، ص3141، آل احمد ب) .کرده باشن يزی، چید برام جادو جنبلیشا.  ( ..زن) 

26) 

6 
خانم دوا بهش داد خورد، چند دفعه  یشاباج ید، هر چیس بود دیدعا نو یگه هر چید.  ..

 .  .  .. کرد يچله بر

 .، ص3141، آل احمد ب)

11) 

7 
ها  رزنیناپاک که پ يد به صورت قطره هایسرد آن جا، شا يها شهیو در مجاورت ش.  ..

 .  .  ..آمد و  یش زخم خواهد شد، در مید، جایچک یده دارند، اگر به تن کسیعق

 .، ص3141، آل احمد ب)

37) 

4 
 .، ص3176، آل احمد پ) .د بختت وازشهیا دو سه تا دسته بزن، شایخودتم ب

14) 

3 
تو مرده شور خونه از  یگفت.  کن، کردم يچله بر یندارم، گفت یمن که حرف يعمقز( زن) 

 .  .  ..به خورد شوهرت بده که دادم دوا  یگفت.  ..دم و یرو مرده بپر که پر

 .، ص3176، آل احمد پ)

17) 

31 
 .، ص3176، آل احمد پ) .حتماً دخترکم رو چشم زدند

14) 

33 
 .، ص3176، آل احمد پ) .يد برنگردیبه حق پنش تن نوم یاله. الت تخت باشهیه روزه آب شده، خیاون طلسم 

41) 

32 
 .، ص3176، آل احمد پ) .  استر زنک هیخاله پ یخانگ يها همان نسخه

44) 

31 

ند، یب یخون م یکبار وقتی یبچه دار شدن ماه يگر از زن کل غالم حرف زد که برایو بار د

ش سر بخورد، یدارد و هر که هفت بار از رو يا ن آباد که سرسرهیحس ي رود امامزاده یم

 .شود یدار م بچه

 .، ص3172، آل احمد چ)

347) 

34 
ان و اشراف یاع يها ش از زنیها يشتر مشترین بود که بیهم یعبدالزک رزایکار م یخوب

مار، گاه  ي ا مهرهی.  ..خواستند،  یم يبودند و از بزرگان شهر که اغلب طلسم و چشم بند
 (13 .، ص3141، آل احمد ح)
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 بازنمایی کلیشه های جنسیتی در داستان های آل احمد

 
 

 منبع مصداق فيرد

 .هم جادو جنبل يگدار

31 

ک چشم ی.  از دست شوهره داشت یچه دل خون یدان یم، نمیگو یزن اولش را م( رزایم) 

تازه را از چشم شوهرش  يخواست جانم تا هوو یمحبت م يدعا.  ک چشم خونیاشک و 

 .بندازد

 (44 .، ص3141، آل احمد ح)

36 
از بس .  بخورم يزیخانه ام چ يکنم سر سفره  یاالن دو هفته است که جرات نم( رزایم) 

 .  دهد یم یک طعمیش یذاهر روز غ.  ..خوراکم کرده،  يجادو جنبل تو
 (12 .، ص3141، آل احمد ح)

37 
کند و مرا بگو که شش  یک ستون بدن را خراب میمان یگفتند، هر شکم زا یها م یمیقد

 .  .  ..ده امییهفت شکم زا
 (62 .، ص3141، آل احمد ح)

34 
ت شان از دس هستند که دل و روده ییها ما همان يها ضیشتر مرینصف ب( یم باشیحک) 

 .مئوف شده یرزنکیخاله پ يها ن جور دوا درمانیا
 (66 .، ص3141، آل احمد ح)

  %31مصداق،  34 

 

 (هاي هيجاني واکنش)ي جانيه –4

 مصادیق کلیشه هیجانی:  4جدول

 منبع قيمصاد فيرد

3 
غشان در ی، جيزد یقونه دمخور بودن که تا دستشان میو بعدش هم مدام با دوتا دختر ر

 .دیآ یم
 (37 .، ص3141، احمد الفآل )

2 
زخم  يال کردین اداها مال دختراس، خی، اينبود یننه تو که کول ":مادرم خنده کنان گفت

 .  .  ..ر یشمش
 (14 .، ص3141، آل احمد الف)

 (77 .، ص3141،آل احمد الف) .میکرد یه میو زار زار گر.  .. 1

4 
کردند و  یخود جمع م يها ن چکمهایر خود را از میبراق و پر و پاگ يرهایافسران، شمش

 .ماندند یخوردند و عقب م یدند، از همه تنه میکش یغ میها ج دند، زنیدو یم
 (313 .، ص3141، آل احمد ب)

 (346 .، ص3176، آل احمد پ) .  .  ..ه هم راحتم نکرد یگر یحت.شدم یمگر راحت م یداند، ول یه کردم؟ خدا میچقدر گر 1

6 
و من تا پشت در مهمان خانه .  ..دهید که چطور رنگم پرید یداد، آخر م یام م يمادرم دلدار

 .شد یخ کرده بود، قلبم داشت از جا کنده میتنم .  ..برسم نصف عمر شده بودم 
 (344 .، ص3176، آل احمد پ)

7 
ه را سر دادم و حاال یگر "کنم یمونم، ولت نم ینم "زدم یاد میکه فر طور همانو من ( زن) 

 .ه کنیگر ینکن و که یگر
 (333 .، ص3176، آل احمد پ)

4 
ز ید و سوز و بریدو یدور حوض م.  حوض افتاده بود يبچه اش تو.  دیاد کشیها فر از زن یکی

 .کرد یم
 (11 .، ص3176، آل احمد پ)

 (44 .، ص3141، آل احمد ت) .ک بود از حال برودینزد ی، از خوشحالییگو یخانم را م یآبج 3

31 
نمانده بود از  يزیگر چید و دیرا شن یمیقد ي خانه يزنبورها ياهویکمرتبه هیخانم  یآبج

 .دق کند یخوشحال
 (44 .، ص3141، آل احمد ت)

33 
خورد  یجرش گرفته بود و خون خونش را م یننه جون شله حساب يها ژه که از حرفیننه من

 .  .  : ..صبر نکرد تا حرفش تمام بشود و گفت.  ..
 (14 .، ص3141، تآل احمد )
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 منبع قيمصاد فيرد

 (36 .، ص3176، آل احمد ث) ه کردم یه ها زار زار گریدر و همسا ي همه ياورم و جلویگر نتوانستم طاقت بید.  ( ..زن)  32

31 
در )ن؟یدار يال کتک کاریا بازم خین یاین بییطون پاین از خر شیخایخوب م: یاوستا رجبعل

 .ه گذاشتید و دست به گریهاجر بغضش ترک( پاسخ
 (44 .، ص3176، آل احمد ث)

34 
خاک آلود و  یزن.  رونیم بیختیاط مدرسه برخاست که ریاز وسط ح یاد زنیک مرتبه فری

 .زند یاد میو مرتب فر.  ..سر و پا برهنه 
 (341 .، ص3172، آل احمد چ)

31 
 دلم دارد: کنان افزود يه و زاریکه درددل کنم آقا؟ و زد به گر يآخر پس من برا( زن) 

 .ختیر یو هم چنان اشک م.  ..د ترک یم
 (343 .، ص3172، آل احمد چ)

 (274 .، ص3172، آل احمد چ) .ها بود و رفت و آمد شتابزده شان گر اتاق ها دست زنید 36

37 
.  .. آقاجان امان يآقاجان امان، به دادم برس، شوهرم از دستم رفت، آ يآ: گفت یمرتب م یزن

  . 
 (317 .ص، 3141، آل احمد ح)

34 
ر و داد و یر جیپاالندوزها و ج ي هیختند تو تکیر.  ..م قد یک روز چهل نفر زن قد و نی

 .  .  ..ه را پر کردیدادشان تمام شبستان تکیب
 (376 .، ص3141، آل احمد ح)

  %31مصداق، 34 

 

 يها ، تمام واکنشح استیبه دست آورده است، الزم به توض یفراوان%31 زیبودن زنان ن یجانیه ي شهیکل

بودن  یجانیه ي شهیل کلیذ ها داد کردنیداد و ب ها و هی، گریهانناگ يادهایغ زدن، فریزنان اعم از ج یجانیه

 .زنان در نظر گرفته شده است

 زنانه يات گفتاريادب –5

 مصادیق کلیشه ادبیات گفتاري زنانه: 1جدول 

 منبع قيمصاد فيرد

 (71 .، ص3141، آل احمد الف) .  .  ..د است؟ ین قدر سفر است؟ چرا آین پنیا.  ..اوا  3

 (73 .، ص3141، آل احمد الف) د؟یدان یچطور نم.  ..اوا  2

 (72 .، ص3141، آل احمد الف) د؟یدان یپس شما چه م.  ..اوا  1

 (31 .، ص3141، آل احمد ب) .شه یواخ واخ ، ننه جون مگه اونا خدا و رسول سرشون نم 4

 (61 .، ص3141، آل احمد ب) .  ..هم  یراس راس.  دا به دورواه واه، خ 1

 (334 .، ص3176، آل احمد پ) .  .  ..دیچ خجالت نکشید، هینیواه، واه، روز بد نب 6

 (26 .، ص3176، آل احمد پ) ؟ير اومدین قدر دیخواهر چرا ا يوا 7

 (24 .، ص3176، آل احمد پ) .اوا، صغرا خانم، خاک بر سرم 4

 (23 .، ص3176، آل احمد پ) ؟یزن یگه چرا سرکوفت می، خواهر، چه حرف ها، تو داوا 3

 (12 .، ص3176، آل احمد پ) .واه، چه حرف ها 31

 (14 .، ص3176، آل احمد پ) ...ار کفرستون، یواه، واه، سر برهنه تو د 33
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 منبع قيمصاد فيرد

 (11 .، ص3176، آل احمد ث) اده شدم؟یاوا چرا پ 32

 (16 .، ص3176، آل احمد ث) .کنه واخ، خدا جونم مرگت 31

 (14 .، ص3176، آل احمد ث) .واه واه، چقدر گنده دماغ، من منظورم به تو نبود که داداش 34

 (13 .، ص3176، آل احمد ث) .واه واه، خداه به دور 31

 (41 .، ص3176، آل احمد ث) .نهیش یواه واه، هرگز رغبتم نم 36

 (344 .، ص3141، آل احمد ح) ..  .. واه، چه اسم ها واه: کرد و گفت یفیف پیزن پ 37

  %32مصداق،  37 

 

نبوده بلکه محقق از متن  ین شده و جهانییتع يها شهی، جزء کلزنانه يات خاص گفتاریادب ي شهیکل

را به خود اختصاص داده  یفراوان %32مصداق،  37شه با ین کلیا.  استنباط کرده است احمد آل يها داستان

متفاوت  که کامالً يبه طور يات خاص گفتاریادب یکه نوع مشخص شد احمد آل يها الل داستاندر خ . است

مطرح شده بود، به عنوان  يو يها ثر داستانجا که در اکمردان بوده، وجود دارد و از آن يات گفتاریاز ادب

 .  شه انتخاب شدیکل

 انفعال –6

 مصادیق کلیشه انفعال: 6جدول

 منبع مصداق فيرد

3 

را  یپدر جز برادرش کس ي خانه يو چهار سال تو یثل من که سک دختر می يآخر برا

ا بازار یحمام  يبه آن هم تویغر يها گر رو گرفته و فقط با زنید يمردها ي ده و از همهیند

ش را گم یشود، دست و پا یبه رو به رو میک مرد غریبا  یچطور ممکن است وقت ،حرف زده

 نکند؟

 .، ص3176، آل احمد پ)

343) 

2 
 .، ص3176، آل احمد پ) امد؟یمن در ن ين بالها را سر من آوردند و صدایا ي همه.  ا من چقدر خر بودمیخدا (زن)

337) 

1 
گذاشتم برود وردلشان و از  یه.  دمیکوفت و روفت مادر و خواهرش را شن ینشستم و ه یم

 .راه مرا بشنود تا از نظرش افتادمیزبانشان بد و ب

 .، ص3176، آل احمد پ)

334) 

4 
 .، ص3176، آل احمد پ) .  .  ..م تا یم، آنقدر تو خونه نشستیکار کرد یمگه ما چ.  ، منتظر بختش نشستهیچیه

41) 

1 

طاق و  يها ضهیبا عر یگذاشت، هزاران شاک یرون میهر وقت پا از خانه ب( نزهت الدوله) 

گر ید یکین یاشت، ان کارها ندیبه ا يکار او که اصالً يشدند و برا یجفت سر راهش سبز م

 .ر بودیتحمل ناپذ یلیخ

 .، ص3176، آل احمد پ)

11) 

 .، ص3176، آل احمد پ) يگریال دین کارها نداشت و در خیبه ا يد و کاریگز یککش هم نم( نزهت الدوله)گر چه  6



   32 
 بازنمایی کلیشه های جنسیتی در داستان های آل احمد

 
 

 منبع مصداق فيرد

 (13 .  ..بود

7 
 .، ص3141، آل احمد ت) .رجهن ستون هم به اون ستون فیبه کارشه، از ا یآخه اونم بل حکمت( جان خله یب یب) 

61) 

4 
نه .  دیرس یبه فکرش نم يگرید يزین چیر از ایک زن چشم و گوش بسته مثل من، غی 

 .دانستم یم يا را بلد بودم، نه راه و چاره ییجا

 .، ص3176، آل احمد ث)

31) 

3 

 یب ين طوریامرزه که ایخدا رفتگان ما رو ن.  ستمیشتر نیر که بیه زن اسیباشه  یهر چ

ام تا دم گوشامون کاله  يهر خاک تو سر مرده ا.  ..يدست و پا بارمون آوردن، نه سواد

 .شه یمون نمیزاره و حال یسرمون م

 .، ص3176، آل احمد ث)

14) 

31 
 یوگه نه م یبخون یستیروزنامه که بلد ن.  شه یسرتون نم يزیف که شما زنا هنوز چیح

 .  گم یم یمن چ يدیفهم

 .، ص3176، آل احمد ث)

41) 

33 
 .، ص3172، آل احمد چ) آقا ما را چه کار به بانوان؟؟؟ يا: گفت( زن)بانوان را ؟  يآزاد یمگر نشفت: گفتم( معلم) 

332) 

32 
اگر شوهرم زنده .  ..اند، هونگ مرا به زور برداشته اند  ها امروز صبح آمده پدر سوخته یچیه

 ست؟یا دست کیکرد، دن یشان میبود حال

 .، ص3141، احمد حآل )

344) 

31 
ب ین است که نجیاش ا جهین نتی، کمتريت تکان نخوریاز جا یخوب البته جانم، وقت

 .ها رزنین پی، عیمان یم
 .، ص3141، آل احمد ح)

363) 

34 
خواهر، به من و تو  يا: درخشنده خانم گفت.  شود ین که باز اوضاع دارد بد میخواهر، مثل ا

 .دار داردیشه هم خریهم.  است یشه قالیهم یچه؟ قال

 .، ص3141، آل احمد ح)

234) 

  %31مصداق،  34 

 

الزم به ذکر .  به دست آورده است یفراوان %31، احمد آل يها مصداق در داستان 34ز با یانفعال ن ي شهیکل

 یطرف یا اظهار بیدست گذاشته و  يا دست روی دهینان خود را از مسائل کنار کشکه ز ياست، تمام موارد

ق ی، از مصادکنند یمدر موارد خاص استفاده  یعقالن يها واکنش يبه جا یجانیه يها واکنشا از یکرده و 

 .شه شمرده شده استین کلیا

 مهربان و دلسوز –7

  مصادیق کلیشه مهربان و دلسوز: 7جدول

 منبع قيمصاد فيرد

3 
 .، ص3141، آل احمد الف) .ک لقمه نون زهر مار کنهیآخه بذار بچه ( مامان) 

11) 

2 
درآورده  ییحرف آن مردکه را جبران کرده باشم و دختره را از تنها ين که تندیا يمن برا

 .  .  ..کا بودم و یش گفتم که آمریباشم، سر دلم را باز کردم و برا

 .، ص3141، آل احمد الف)

63) 



   32 
 بازنمایی کلیشه های جنسیتی در داستان های آل احمد

 
 

 منبع قيمصاد فيرد

1 
باشد  یآخه هر چ.  ن جوونکا کبابه کباب یا يمادرا ي من دلم واسه یننه جون راس راس

 .سوزه یآدم دلش م.  ه هستنخدا ک ي بنده

 .، ص3141، آل احمد ب)

34) 

4 
 .، ص3141، آل احمد ب) .  .  ..د یبه داد من رس یلیننه جون، بچه هکم زهرا، امسال خ یرم الهیبم

34) 

1 
مچه ها یتیسوزه، آخر  یهاش م ها، من دلم برا بچه چارهیب ":تأثر بار افزود يافه ایبه ق یزن اول

   .".  ..تا حاال 

 .، ص3141، آل احمد ب)

341) 

6 
: به خود گرفت و گفت يا دلسوزانه ي افهیها نشسته بود، ق که بغل دست آن ییها از زن یکی

 ..  ..بود  یش، چه گلدان قشنگیآخ

 .، ص3141، آل احمد ب)

64) 

7 
چاره بگوم محتاج یندارم، اما ب یاجیخواستم بگم اگه من به کارم احت یآره خانم جون م

 ..  ..تراشه  یز براش خرج میه ریره و  یک بچه اش مدرسه می.  شهکار

 .، ص3141، آل احمد ب)

31) 

4 
ن حرفت رو یست این، نبایهست یشما که ماشاال خانم دل رحم.  آد یخدا رو خوش نم

 .  ..ن یگفت یم

 .، ص3141، آل احمد ب)

36) 

 (31 .، ص3141،آل احمد ب) .شه، مادر مرده هایش ریمن که دلم ر.  ..ش یآخ( ننه)  3

31 
ا باز یچشم به دن یها از وقت راستش دلم براشون کبابه، ننه مرده( خانم بزرگه یشاباج)

 .  ..ره ین نمییپاشون بگذارن، آب خوش از گلوشون پا يسرشون رو جا یکنند تا وقت یم

 .، ص3141، آل احمد ت)

12) 

33 
م و آثار مرده ها و یها بمون ن لونهیم و تو همیزم و بسایفه مونه که بسوزیوظ( ننه جون شله) 

 .م دست بچه هامونیح و سالم بسپریم و صحیرفته ها رو حفظ کن

 .، ص3141، آل احمد ت)

14) 

32 
هونگ را بدهد به دست  ي ن تاج خانم حالش خوش نبود، مجبور بود دستهیکه زر یگاه

 .نداشت ينش که گوشت بکوبد، دلش خون بود اما چاره ایدختر نازن

 .، ص3141، آل احمد ح)

23) 

  %4مصداق،  32 

 

را به دست آورده  یفراوان %4مصداق،  32دلسوز و مهربان بودن زنان است که با  ي شهی، کليبعد ي شهیکل

 يو همدرد يا از سر دلسوزیکرده و  يگران دلسوزید يکه زنان برا يز تمام مواردین مورد نیدر ا.  است

 .شه در نظر گرفته شده استین کلیق ایجام داده، به عنوان مصادان يگرید يبرا يکار

 (فضول) کنجکاو –8

 مصادیق کلیشه کنجکاو: 4جدول 

 منبع قيمصاد فيرد

3 
شعور و پپه هستند که  یب يها ین خاله خانباجیخواهر، کرم از خود درخته، هم ینیب یم

 .  .  ..ره یشوهر الدنگ من م

 .، ص3176، آل احمد پ)

23) 

2 
ده بودند، هجوم آورده یند يزیل نشسته بودند و چیبخ و در پناه پاتکه آن طرف مط ییها زن

 .  دندیکش یبودند و سرک م

 .، ص3176، آل احمد پ)

43) 

1 
چ، یدا کردند هیگر را که پیآن دو زن د ي خانه یک ماهه نشانیل یفام يها همان خاله زنک

 .  .  .. یحت

 .، ص3176، آل احمد پ)

11) 



   33 
 بازنمایی کلیشه های جنسیتی در داستان های آل احمد

 
 

 منبع قيمصاد فيرد

4 
 يبندوبار ین بیل ایفام يموش شد و خانم بزرگ ها و مادر شوهرهان واقعه فرایو چون ا

 .اد بردندیر را هم از یاخ

 .، ص3176، آل احمد پ)

14) 

1 
 .، ص3176، آل احمد پ) .  .  ..ها کمک گرفته بودند و دو روز  یو از خاله خانباج

61) 

  %4مصداق،  1 

 

دارد و بر  احمد آل يها مصداق در داستان 1فقط  زنان يکنجکاو ي شهیشود، کل یکه مالحظه م طور همان

 .را به دست آورده است %(4) یکم ین اساس فراوانیهم

 (نگران) مضطرب –9

احمد،  آل يها مصداق در داستان 1ز با یمضطرب بودن زنان ن ي شهید، کلیآ یطور که از جدول بر م همان

 .به دست آورده است یفراوان 4%

 

 مصادیق کلیشه مضطرب : 3دول ج

 منبع قيمصاد فيرد

3 
 .، ص3176، آل احمد پ) .رفتم یخودمان م ي از ترسم که مبادا بفهمند، باز هم به حمام محله

336) 

2 
 يا گهیس فکر دیده؟ بایچه فا.  ..ها جون بکنند و  که بچه يهزار( خانم بزرگه یشاباج) 

 ...س کرد؟یکار بایچ یها تار و مار بشن با گشنگ بر فرض که مورچه.  ..کرد؟

 .، ص3141، آل احمد ت)

42) 

1 
ن یم و از پس ایترسم زه بزن یو گنه م.  ..م ینیبنش ییه جایم یبهتره بر"( خانم درازه یآبج) 

 .  "میایکار برن

 .، ص3141، آل احمد ت)

41) 

4 
صحرا  يگر بوید که مبادا دیترس ین میخانم همه اش از ا یدند آبجیپر یآن باال باالها که م

 .گم بکندبه دماغش نرسد و راه را 

 .، ص3141، آل احمد ت)

44) 

1 
خنده هم  ي از بس که فکرشان مشغول بود و دلواپس بودند، حوصله( دهایس سفیگ) 

 .نداشتند

 .، ص3141، آل احمد ت)

63) 

  %4مصداق،  1 

 

 (ييايرو) البافيخ –11

 .  تدر متون به دست آورده اس%( 1)مصداق  4الباف بودن زنان است که ی، خيبعد ي شهیکل



   33 
 بازنمایی کلیشه های جنسیتی در داستان های آل احمد

 
 

 مصادیق کلیشه خیالباف: 31جدول

 منبع قيمصاد فيرد

3 
آشفته از دروازه که اومد تو، باز شروع کرد به تخم  یالیخانم بزرگه با خ یاما شاباج

 .ال هاش را هم داشتیفکر و خ يرفت، دنباله  ین جور که میگذاشتن و هم
 (43 .، ص3141، آل احمد ت)

2 
و .  ..ر شدم یف که پیح: کرد یو با خودش فکر م.  ..ار غارش را یخانم بزرگه  یشاباج

 .رفت یبافت و م یال مین جور خیهم
 (13-41 .، ص3141،آل احمد ت)

1 
عجب  با  ":د تو لب رفت و تو دلش گفتیها را که شن حرف ي خانم بزرگه همه یشاباج

 ".  ..کردم  ين همه عمریا
 (41 .، ص3141، آل احمد ت)

 (41 .، ص3141، آل احمد ت)   ".  ..م ینیبنش ییه جایم یبربهتره  ":خانم درازه تو دلش فکر کرد یآبج 4

  %1مصداق،  4 

 

 31ن یق ایتعداد مصاد.  افت شدیاحمد  آل یات داستانیزنانه در متون ادب یتیجنس ي شهیکل 31در کل 

 .  باشد یمصداق م 342شه، یکل

 مردانه  يها شهيکل-(ب

 . ت آمدر به دسیز يها ب دادهیبه ترتکلیشه هاي مردانه 

 و خشن يعصبان –1

 مصادیق کلیشه عصبانی و خشن: 33دولج

 منبع قيمصاد فيرد

 (24 .، ص3141، آل احمد الف .د از جلوش در رفتیشد با یکه م یعصبان 3

2 
به اصغر  ییها ش و عنوان آن روز فحشی، بابام با آن همه ريادین چه داد و فریا و ببیب

 .ما راست شد ي آقا داد که مو به تن همه
 (26 .، ص3141، آل احمد الف

 (27 .، ص3141، آل احمد الف .بابام شروع شد يها بازم سرکوفت 1

 (11 .، ص3141، آل احمد الف .اد بابام بودیباز فر 4

 (11 .، ص3141، آل احمد الف .  .  ..د یگر بای؟ حاال ديلجاره، باز تو کار من دخالت کرد ي کهیزن( مرد به زنش)  1

6 
ا یسر خودم .  ده بودمیاد دیش را زیها تیعصبان.  دمیبابام چنان سرخ شده بود که ترس

 ..  ..ا یدها یا مریمادرم 
 (11 .، ص3141، آل احمد الف

7 
با شارت و شورت وارد خانه شدم و سطل سرب را همان کنار حوض  يپدر يبه ادا

 .نیزدم زم یدرق یبرق
 (14 .، ص3141، آل احمد الف

4 
نداشت، سرکوفت آن  يا فرستاد و چون چاره یم ن پرور لعنید ین دستگاه بیم به ایدا

 .گرفت یزد و از او بهانه م یشه به زنش میرا هم
 (11 .، ص3141، آل احمد ب)

3 
گردنش برآمده بود و خون به صورت خود  يها رگ.  چ حاضر نبود قانع شودیجوانک ه

د، بلند بلند ایرا درهم برهم با فر.  ..ات قرآن و جمالت مخلوط و یآ.  .  ..دوانده و 
 (323 .، ص3141،آل احمد ب)



   37 
 بازنمایی کلیشه های جنسیتی در داستان های آل احمد

 
 

 منبع قيمصاد فيرد

 .خواند یم

 (73 .، ص3176، آل احمد پ) .دهد ین بود که فحش میزد مثل ا یحرف م یوقت.  ..بود که  یمعلم نقاش ين صدایا 31

 (43 .، ص3176، آل احمد پ) .شوم یم یسر کالس عصبان( یمعلم نقاش) 33

 (32 .، ص3176، آل احمد ث) .فرستاد یها لعن م نید یو به ب داد ید و فحش میکش یاد میپسرک هنوز فر 32

 (373 .، ص3176، آل احمد ث) .دادم یگ فحش میدادم، مثل ر یگفتم فحش هم م یها را م نین طور که ایهم( مرد)  31

 (341 .، ص3176، آل احمد ث) .دادم یر لب فحش میز زیک ریو ( مرد) 34

31 
اد یباز فر.  ..؟ یاحمق، کدام زندگ ي کهیزن يگه خورد :ادم درآمد کهیکه فر( معلم) 

 ا بزنم تو سرت؟ی يشو یکه خفه م: من درآمد
 (334 .، ص3172، آل احمد چ)

 (332 .، ص3141، آل احمد ح) ..  ..د یت کالمش را بریرزا اسداهلل با عصبانیم 36

37 
 يها ر کالنتر و بچهشکایکه پ يادید و چنان فریاد کشیوانه وار فرید یرزا عبدالزکیم

 .نند چه خبر شده استیدان جلوتر برگشتند که ببیک میاز  یحاج
 (332 .، ص3141، آل احمد ح)

34 
 یدانست که چرا دلش م یماند مثل برج زهر مار بود و نم یتنها که م یرزا عبدالزکیم

 .ا را سر زنش بشکندین قضایتمام ا ي خواهد کاسه کوزه
 (334 .، ص3141، آل احمد ح)

33 
ر که یرجین همه جیاهه، ا.  : ..سرشان زد که ير کرده بود، دادیگ يرزا که بدجوریم

 .ش را بزندیها ند و مثل آدم حرفید بنشیاید بییده ندارد، بزرگترتان را بگویفا
 (376 .، ص3141، آل احمد ح)

21 
هم  کردو بعد یم یپادوش را گر چه سواد نداشت، محرر خودش معرف یرزا عبدالزکیم

 .  .  ..کرد به سرکوفت زدن بهش یآمدند شروع م یکه از مجلس در م
 (24 .، ص3141، آل احمد ح)

  %23مصداق،  21 

 

 

ن فراوان یترشیمصداق، ب 21شن بودن مردان، با ت و خیعصبان ي شهید، کلیآ یکه از جدول بر م طور همان

که به  یقیاحمد، تمام مصاد آل يها داستان ح است که دریه توضالزم ب.  را به دست آورده است %23 یعنی

شه آورده ین کلیل ایاد کردن مردان اشاره داشته است، ذیت ، خشن، بداخالق بودن، داد و فریبر عصبان ینوع

 .شده است

 پرخاشگر –2

و به خصوص  یشه به صورت آزار روحین کلیق ایمصاد.  مردان است ي، پرخاشگريبعد ي مردانه ي شهیکل

ن یت، دومیمصداق، بعد از عصبان 33شه با ین کلیا.  در نظر گرفته شده است( کتک زدن)ن گراید یجسم

 .را به خود اختصاص داده است%( 24) یفراوان

 



   30 
 بازنمایی کلیشه های جنسیتی در داستان های آل احمد

 
 

 يمصادیق کلیشه پرخاشگر: 32جدول 

 منبع قيمصاد فيرد

3 
، مچ دستت يدیالنگو خر ین بار باز هم رفتیآخر چشمت را باز کن احمق جان؟ اگر ا

 .  .  .. يهم ندار يراقت خوش رفتایتو ل: کنم یرا خرد م

 .، ص3172، آل احمد چ)

331) 

2 
 .، ص3141، آل احمد الف) .حوصله نداشتم کتکش بزنم( عباس) 

23) 

1 
 .، ص3141، آل احمد الف) .آمد یش در میخواست کتکم بزند، از گلو یم یادها بود که وقتیاز آن فر( عباس)

11) 

4 
چاره که کنار کوچه نشسته یب يبه صورت آن گدا یلیچ کس ندانست چه طور سیه

 .ر شدید، زد که خون از دماغش سرازیکش یبود چپق م
 (14 .، ص3141، آل احمد ب)

1 
خه شده بود و با زبان روزه چند فحش ین لندهورها دست به یتاکنون چند مرتبه با ا

 .ده بارشان کرده بودیآب دار و نتراش
 (14 .، ص3141، آل احمد ب)

 (42 .، ص3176، آل احمد پ) .را آنقدر زدم که از حال رفت یرسال پسرکپا( یمعلم نقاش)  6

7 
 .، ص3176، آل احمد ث) .خواست او را بزند یشد و م یکه با زنش حرفش م یمثل وقت

326) 

 (23 .، ص3176، آل احمد ث) .اد شوهرم که مرا غضب خواهد کرد، افتادمیبه  4

3 
ر مشت و یو او را به ز.  ..کنم  یت میه حاال حاللجار يکه یزن.  ..به من چه؟ ( تیعنا) 

 .لگد انداخت
 (44 .، ص3176، آل احمد ث)

31 

اط انداخته بودند و یح يتو يدخترها خودشان رو.  ..گر طاقت پدر تمام شده بودید

محکم به پشتش زد،  یکی طور همانو .  ..ها پا برهنه، دنبالشان افتاد  پدر مثل آن

 .  .  ..ن پهن شد یزم يمر رورفت و د يدختر سکندر

 (66 .، ص3176، آل احمد ث)

33 
ر یز یمحکم یلیگرش سیعنان خود را از دست داد و با دست د( مرد صاحب سه تار) 

 .  گوش پسرک نواخت
 (32 .، ص3176،آل احمد ث)

32 
د و یچیپسرش پ يم، کمربندش را باز کرد و دور پایا ها را شکسته د ترکهیفهم یوقت

 .ش بزندیدراز خواباند و ناظم را واداشت ده تا خط کش کف پااو را 
 (11 .، ص3171، آل احمد ج)

31 
را  یفحش بدهم، کس یکیخواستم به  یم گرفت که میزاریچنان از خودم ب( ریمد) 

 .بزنم
 (67 .، ص3171، آل احمد ج)

34 
ه که شب شوهرش به خانین درددل دارد که باز دیش از اینیب یو هر وقت م.  ..

 .ک فصل او را کتک زده یده، یرس

 .، ص3172، آل احمد چ)

347) 

31 

حاال .  ..دهد؟ یاد میها رو که بهت  ن حرفیا نه؟ اصال ای یکن یول م( معلم به زنش)

من هم مثل شوهر سابقت رفتار کنم و پاشم بزنم  یخواه یاد شده؟ میت هم زیرو

 شل و پلت کنم؟

 .، ص3172، آل احمد چ)

343) 

36 
 .، ص3172، آل احمد چ) .  .  ..رونم کرد یاز خانه ب يریش ي ک بچهیکه شوهرم با  یآن شب

331) 

37 
ر زن یجسد پ ي انداختم و بسته یک لگد ماه جان را به طرفیرفتم جلو و با ( معلم) 

 .اتاق يرا بر داشتم و بردم تو

 .، ص3172، آل احمد چ)

331) 

34 
م تا یکرد یم يها با چوب کتک کار د و مشت و آنها با لگ بنده و بچه یم ساعتین

 .لرها در رفتند

 .، ص3172، آل احمد چ)

213) 



   33 
 بازنمایی کلیشه های جنسیتی در داستان های آل احمد

 
 

 منبع قيمصاد فيرد

33 

ده زد به گوش بنده که دادم یک کشیهوا  یگرشان آمد جلو و بید یکیک وقت ی

ختند سر بنده و یر يکه راه انداختم، دو سه نفر يادیچون پس از داد و فر.  ..درآمد 

 .ده بزن

 .، ص3172، آل احمد چ)

213) 

  %24مصداق،  33 

 

 (زورگو)گر  سلطه – 3

به دست  یفراوان% 21ها،  مصداق در داستان 37گر بودن مردان است که با  زورگو و سلطه يبعد ي شهیکل

گران و از جمله زنان دستور یکه در آن مردان به د يشه تمام مواردین کلیق این مصادییدر تع.  آورده است

 .  کنند، مدنظر محقق بوده است یگران صحبت میبا د يحالت دستور ا بایدهند و  یم

 

 گر مصادیق کلیشه سلطه: 31جدول 

 منبع قيمصاد فيرد

3 
؟ امروز ظهر يدیسپرمش دست تو، فهم یم.  ن پسر آقاسیا موچول، ایب( موچول يبابا)

 .  .  ..؟يدیفهم.  ایبعد ب.  باهاش برو برسونش خونه شون

 .، ص3141، آل احمد الف)

32) 

2 

ا و دستت را آب بکش، بدو سر یب -شات شروع شد، یدهانم بود که خرده فرما يوسالمم ت

کرد، به  یافتاد شروع م یک کداممان میچشمش که به .  ن بودیعادتش ا.  ..پشت بون

 .ا خواهر کوچکترمیا مادرم یمن 

 .، ص3141، آل احمد الف)

21) 

1 
 .، ص3141، آل احمد الف) .بود کفتر باز را قدغن کرده ي هین همسایبابام حرف زدن با ا

27) 

4 
بابام که با تشدد بود و  ياز اردها شتریبکردم اما  ینک و نال م یدرست است که گاه

 .  .  ..سخت بود نه 

 .، ص3141، آل احمد الف)

11) 

1 
ش و یف يآمد یداد و تا م یزد سرم و اردش را م یک داد میشد؟  یمگه بابام سرش م یول

 .  شد یادش بلند میفر.  .. یفوش کن

 .، ص3141، آل احمد الف)

11) 

6 
 .، ص3141، آل احمد الف) .آقا باالسر یب.  من هم راحت تر بودم

74) 

7 
 .، ص3176، آل احمد پ) .خودمان هم نگذارم ي قدغن کرده بود که پا به خانه( شوهرم)خودش ( زن)

331) 

4 
اطاق  يم و صبح و شام تویکن یکیکرد، خرجمان را ( شوهرم)بعد هم مجبورم ( زن)

 .میم شام و ناهار بخوریها برو آن

 .، ص3176، آل احمد پ)

337) 

3 
 .، ص3176، آل احمد پ) .  .  ..درست است که شوهر همه کاره بود و از 

43) 

 . ، ص3176، آل احمد پ) .ک دندهیبود و  یتازه شوهر حاضر به طالق نبود، نظام 31
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 منبع قيمصاد فيرد

14) 

33 
 .، ص3176، آل احمد پ) .ل آقا همه کاره بودمه ماه عسین نیدر

62) 

32 
 .، ص3176، آل احمد ث) ..  ..شوهرم حاضر نبود مرا با بچه نگه دارد 

31) 

31 
شوهرم بود که اصرار .  ن کار را بکنمیمن خودم که آزار نداشتم، بلند شوم و بروم ا

 .  کرد یم

 .، ص3176، آل احمد ث)

36) 

34 
س بچه یگه نبایگردم د یظهر که بر م ": رفت، گفت یرون میخانه بصبح که از در ( زن) 

 .  دانستم یف خود را از همان وقت میو من تکل "نم، هایرو بب

 .، ص3176، آل احمد ث)

37) 

31 

شش یپ يرو یم يشو یپا م.  ..دهد،  یال همکار مرا آزار میع يکاریزن؟ ب یدان یم( مرد)

.  ..؟ یکن یخودت هم کمکمش م.  اش بزند خانهتو  یک دار قالی یکن یو وادارش م

 ؟يدیفهم

 .، ص3141، آل احمد ح)

11) 

36 
ت نداد که یام رضا دارد، جان به جانش کرده یما چه اخالق نحس يرزاین مید ایاگر بدان

  .  بزنم و سر خود را گرم کنم یک کدامشان قالی ي بروم تو خانه

 .، ص3141، آل احمد ح)

63) 

37 
 .، ص3141، آل احمد ح) .ها قدغن کرده بودند هیا را هم را که اصالً به تکه ورود زن

46) 

  %21مصداق،  37 

 

 آور خانواده ه گاه و نانيتک يها نقش –4

مردان  ي ها به عهده گاه خانواده، در کل در تمام داستان هیآور بودن و تک نان يها نقش ي شهیدرمورد کل

 یفراوان %31که .  ان شده است، موارد باالستینه بین زمیها در ا ح در داستاناست اما آن چه که به طور واض

 .را به خود اختصاص داده است

 

 آور خانواده گاه و نان هاي تکیه مصادیق کلیشه نقش: 34جدول 

 منبع قيمصاد فيرد

3 

کردن و مثل مردها تفنگ به دوش انداختن و چکمه  يل رفتن و سواریها به ا تابستان 

 يآزاد ي مجلس و وزراء درباره ينده هایها در مجالس شبانه با نما به پا کردن و زمستآن

 .  .  ..و احزاب و دولت و ملت مشورت کردن 

 (17 .، ص3176، آل احمد پ)

2 
ها که دنبال  ا بچهیگشتند  یش به کول از شخم برمیخ يکه با جفت ورزوها یمردان

 .غ از صحرایبا بار ت يخر
 (31 .، ص3172، آل احمد چ)

 (371 .، ص3172، آل احمد چ) .معهود خانه يها به همان کارها و زن یروند شهر به عملگ یمردهاشان م 1

 (231 .، ص3172، آل احمد چ)ها سر  کردند و زن  یابان و اول آفتاب سر مزرعه ناشتا میرفتند ب یصبح م يکار يمردها 4
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 منبع قيمصاد فيرد

 .دندیرس یر به کمر بسته مینان و پن يها آش به سر و سفره يها گیظهر با د

1 
رفت مکتب و عصرها دم پر  یها م د که صبحیبود به اسم حم يا لهش پسر دوازده سایکی

 .  .  ..گرفت و  یاد میرا  یسیرزا بنویبرد و راه و رسم م یگشت و فرمان م یباباش م
 (21 .، ص3141، آل احمد ح)

 (11 .، ص3141، آل احمد ح) .  یرونیب ي، مردها تویاندرون يها تو زن 6

 (13 .، ص3141، آل احمد ح) .کردند یها م یها را مالباج یود جنگ و کار مالباشهر چه هم مرد بود، رفته ب 7

  %31مصداق،  7 

 

 (يفرادست) غالب – 5

 يها مصداق در داستان 4فرادست بودن مردان در جامعه است که با  یغالب بودن و به نوع يبعد ي شهیکل

غالب بودن  يدست بودن مردان در جامعه به معنان جا فرایدرا.  را به دست آورده است یفراوان% 6احمد،  آل

 .مدنظر بوده است( که در مواقع حساس انتظار برخورد مثل مرد را داشتن يبه طور)مرد در جامعه 

 مصادیق کلیشه فرادستی: 31جدول 

 منبع قيمصاد فيرد

 (13 .، ص3141، آل احمد ب) مجبورت کرده؟  ی، مگه کسيریروزه بگ یستیتو که مردش ن( زن به مرد)  3

 (31 .، ص3141، آل احمد ب) .مردش نبودند.  ..چ یه.  ..ستادند که یا یماگر  2

1 
 .، ص3176، آل احمد پ) .ید به تمام معنیک مرد رشی

332) 

4 
 .، ص3141، آل احمد ح) .غماستین خوان یخواهد، پشت کردن به ا یکه مرد م يکار

362) 

  %6مصداق،  4 

 

 .  باشد یمورد م 67ز یق نیکل مصاد.  افت شدیاحمد  آل مردانه در متون یتیجنس ي شهیکل 1در کل 

 يبند بحث و جمع

 ي ن شدهییتع يها شهیان کلیدهد که از م ین طور نشان میزنانه ا يها شهیق در مورد کلیتحق يها افتهی

 الباف،یمنفعل، ترسو، خ ،، مهربان و دلسوز، کنجکاوی، عاطفیر، خرافاتیسلطه پذ :اند از زنانه که عبارت

شه در یکل ، دهوابسته به همسر و خانواده يها نقش حساس و جذاب و دلربا، پرحرف، ،، مضطربیجانیه

وابسته به همسر و خانواده، پر  يها نقشاز عبارتند ( یب فراوانیبه ترت) اند که شده دییتأ احمد آل يها داستان
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 ي شهیکلان ین میدر ا  .البافیخ و، مضطرب يکنجکاو ، انفعال، مهربان و دلسوز،یجانیه ، یخرافات ،یحرف

 وجود نداشته یجهان يها به دست آمده است که در شاخصه احمد آل يها ز از داستانین زنانه يات گفتاریادب

 یبررس یدر ط.  شه نه در مورد زنان و نه مردان برخورد نشده استین کلیز در رابطه با این يا و با مطالعه

و  ن صحبت کردن برخوردار هستندیدر ح یات خاصیباد د که زنان ازاحمد مشخص ش داستان آل يها کتاب

داستان  يها ق آن در تمام کتابیاز آنجا که تعداد مصاد.  کنند یاد استفاده میز "اوا، واه واه، و واخ"از کلمات 

ورده ق آن آیشه در نظر گرفته و مصادین رو آن را به عنوان کلیوجود داشت و قابل توجه بود، از ا احمد آل

ارتباط  ي نشان دهنده وجود نداشته، یجهان يها شه در شاخصهین کلیکه ا آنجاح است از یالزم به توض.  شد

الباف یکنجکاو، مضطرب و خ ي زنانه يها شهیکل.  احمد است لآ یحداقل در دوران زندگ یرانیآن با فرهنگ ا

شه در ین سه کلیابتوان گفت که  دیشاکه  يبه طوردارند،  احمد آل یات داستانیدر ادب یق کمیمصاد

ن مصداق یشتریوابسته به همسر و خانواده ب يها شه نقشیدر مقابل، کل.  ستیمطرح ن احمد آل يها داستان

 یجانیبودن، ه یبر پرحرف بودن، خرافات احمد آل يها طور داستان نیهم.  گر داردید يها شهیان کلیرا در م

 .  گذارد یودن زنان صحه ممهربان و دلسوز ب وبودن، منفعل بودن 

فعال، : ند ازش مشخص شده که عبارتین و از پییتع يها شهیان کلیز از میمردانه ن يها شهیدر مورد کل

، معقول، خود محور، با اعتماد به نفس، مغرور، يرومند، شجاع، جسور، قویمستقل، ن، گر سلطهحادثه جو، 

شده  دییتأ( شهیکل1) ریز يها شهیکلخانواده،  آور نانه و ه گایتک يها نقش و و خشن، غالب یپرخاشگر، عصبان

بودن،  یعصبان.  غالب خانواده و آور نانه گاه و یتک يها نقش، گر سلطه، و خشن، پرخاشگر یعصبان: اند

به خود اختصاص  احمد آلدر متون  يادیق نسبتاً زیاست که مصاد ییها شهیگر بودن کل پرخاشگر و سلطه

 .  داده است

را با هم  ن پژوهشیا يها افتهیحاصل از  زنانه و مردانه يها شهیسه برآمده و کلیم در مقام مقایخواهاگر ب

زنانه از  ي شهیده کل.  در هر گروه اشاره کرد ي به دست آمده يها شهید به تعداد کلیم، در ابتدا بایاس کنیق

 ین در حالیا.  شه را نشان دادندیلن ده کیا ،مصداق 342احمد به دست آمد و در مجموع  آل یمتون داستان

ساس ن ایبر ا.  د کردندییرا تأ شهین پنج کلیمصداق ا 67تعداد  بوده و مورد  مردانه، پنج يها شهیاست که کل
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هم در مورد زنان و هم در مورد  یتیجنس يها شهیان شد، کلیب یو مفهوم يطور که در چارچوب نظر همان

   .تر استشیزنان از نظر تعداد بمربوط به  يها شهیکلرات و رومند است اما تصویمردان قالب و ن

ران انجام یز در این  یهمگان يها ر رسانهیدر سا یتیجنس يها شهینه کلی، در زمینکه  مطالعاتیبا توجه به ا

ن سؤال پرداخت که یقات با پژوهش حاضر پرداخت و به پاسخ این تحقیج اینتا یتوان به بررس یشده است، م

 کنند؟  ید و برساخت میرا بازتول یتیجنس يها شهی، کلیگروه يها انواع رسانه ي ا همهیآ

 3144در سال  يدر صفحه حوادث روزنامه همشهر یتیجنس يها شهیکل یکه به بررس يا در مطالعه

ن است یکه در مجموع به دست آمده، ا يا شهین کلیافت شده و بارزتری یتیجنس يها شهیپرداخته است، کل

فر،  ینیمع) اند شده ییبازنما یبه زنان و در مقابل زنان به صورت قربان« مهاجم و متعرض»ن در نقش که مردا

ش ی، نمایبازرگان يها یدر آگه یتیجنس يها شهیدر رابطه با کل يگریپژوهش د جینتا.  (367. ، ص3144

ج ینتا.  (11 .، ص3141، یتینسب و هدا یقیحق)دهد  ینشان م یسنت يها نقش يزنان و مردان را در راستا

 ی، زنان و مردان به صورت زنان و مردان سنتیونیزیتلو يها الیدر سردهد که  ینشان م يگریپژوهش د

وفا، منفعل و فرو  یالعقل، ب بکار، ناقصیفر یب که زنان موجوداتین ترتیند، بدیآ یش در میبه نما يا شهیکل

 ییفسا یصادق)اند  شده يرسازیر، فعال و فرادست تصوصادق، عاقل، وفادا یدست و در مقابل مردان موجودات

 .  (13 .،  ص3144، یمیو کر

 یینمایس يها لمید که فیجه رسین نتیبه ا یرانیا یینمایس يها لمیف یز بعد از بررسین يگریپژوهش د

 ک جنس بری يو کم ارزش جلوه دادن زنان نسبت به مردان، برتر يکردن فرمانبر یق مناسکیاز طر یرانیا

ن یکنند و ا یت مید و تثبییرا تأ یسنت یتیجنس يها و هنجارها گذارند و ارزش یش میگر را به نمایجنس د

ها رخ  لمیگران زن و مرد در فیدر کنش متقابل باز یو فرادست یمناسک فرودست يق اجرایهمه غالباً از طر

 (.63: 3141، يگردفرامرز یسلطان)دهد  یم

نما، روزنامه، یون، سیزیاعم از تلو یجمع يها رسانه  د، همهیآ یطالعات برمن میج ایگونه که از نتا همان

 يها بر ادراکات و کنش یتیجنس يها شهیبا انعکاس کل( در پژوهش حاضر)و کتاب  یبازرگان يها یآگه

ن یچن هم.  شوند یم یتیجنس يها شهید کلیر گذاشته و منجر به انتقال و به طور خالصه بازتولیمخاطبان تأث
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بر نقش  یرا مبن یتیجنس يها شهیرسانه و کل ي حوزه يها هیپژوهش حاضر، نظر يها افتهیتوان گفت  یم

د و منجر به ییها را تأ در رسانه یتیجنس يها شهیکل ییو بازنما يتفکر يها شهید کلید و بازتولیها در تول رسانه

 .  شود یما م ي ها در جامعه هین نظریاصحت رش یپذ

را به مردان و صفات و  یصفات ،یتیجنس يها شهیکل يا هر جامعهدر د گفت، یابه طور خالصه ب

ها  شهین کلیز ایران نیا که در جامعه دهد یها نشان م افتهیدهد،  یز به زنان جامعه نسبت میرا ن یاتیخصوص

ن موضوع یا ،احمد آل یات داستانیابد و از جمله در ادبی یصورت گوناگون در جامعه انعکاس موجود دارد و به 

به  هد؛د یر جوامع نشان میسه با سایرا در مقا یمشابه باًیتقر يها یژگیها و و شاخصه ها افتهی.  شود یم دییتأ

در بودن  یجانی، انفعال، دلسوز بودن و هیپرحرف، یخانوادگ يها نقش يها شهیخصوص در مورد زنان کل

ت و ی، عصبانيپرخاشگر يها شهیکل بر زیمردان ن يها شهیو در مورد کل شود یم دییتأ احمد آل يها داستان

به  یاقها مصد مطرح در جهان در متن داستان يها شهیکل ریسااما  گذارد یصحه م بودن مردان گر سلطه

 .  نشد دیین تأیاورده و بنابرایدست ن
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 یاجتماع یشناس روان . (3142)  .و عباسی، ا. موسوي اصل، م ،. ، ساالري فر، م.کاویانی، م ،. آذربایجانی، م
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