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بررسی کلیشههای جنسیتی در آثار داستانی جالل آلاحمد
سیمین کاظمی 1و عبدالرضا نواح

2

چکیده 
با تحوالت اجتماعیِ صورتگرفته در جوامع بشری ،اساس تفکر مردساالرانه مورد تردید و پرسش قشرار
گرفته و وضعیت زنان دستخوش تحوالت اساسی شده است .از تحوالت صورتگرفتشه در وضشعیت زنشان
حضور آنها در صحنههای گوناگون اجتماعی و بهعهده گرفتن نق هایی فراتر از نق های فیزیکی است
که جامعۀ کهن در قرون و اعصار گذشته به آنها تحمیل کرده و در صدد تداوم آن اسشت .امشا بشه رغش
تغییرات آشکاری که با تالش زنان در این زمینه صورت گرفته است ،تفکر مردساالر هنوز در مقابل تغییر
جامعه به سوی برابری جنسیتی مقاومت میکند و در بسشیاری از عرصشههشا ،همچشون عرصشۀ فرهنش ،
نمیخواهد به واقعیتهای جدید تن دردهد .در ادبیات داستانی معاصر ردپای تفکرات مردساالرانه و نگاه
برتریجویانۀ مردان به زنان دیده میشود .در بعضی از آثار داستانی ،خصوصیات زنان و نق های آنها از
کلیشهها و تصورات قالبی متابعت میکند که با واقعیت زندگی زنان متفاوت اسشت .ادبیشات داسشتانی بشا
نق مه و انکارناپذیری که در انتقال فرهن و جامعهپشذیری در هشر جامعشهای دارد ،در صشورتی کشه
حامل کلیشههای جنسیتی باشد ،میتواند به بازتولید و استمرار تفکری منجر شود که زنان را جنس دوم
و موجودی صرفاً جنسی میبیند و خواهان بهانقیاد کشاندن آنهشا در سشوو متفشاوت حیشات فشردی و
اجتماعی است .این تحقیق به آثار یکی از نویسندگان معروف و تأثیرگذار ایشران شش جشالل آلاحمشد ش از
منظر مسئلۀ زنان و کلیشههای جنسیتی میپردازد.
واژههایکلیدی :ادبیات ،جالل آلاحمد ،زنان ،کلیشههای جنسیتی ،نقد فمینیستی.

دریافت3131/4/31 :

پذیرش3131/3/11 :

 .3پزشک و دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه مازندران (نویسندۀ مسئول)
rsiminkazemi@gmail.com

 .1دانشیار دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

dr.navah@yahoo.com
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ضرورتواولویتتحقیق 
بازنگری ادبیات از نگاه فمینیستی ،بهدلیل تغییر نق های جنسیتی و مورد تردید قشرار گشرفتن
کلیشههای جنسیتی و تفکرات قالبی دربارۀ مردان و زنان در قرن اخیر ضرورت یافتشه اسشت.از
آنجا که ادبیات داستانی نق انکارناپذیری در نهادینهکشردن بسشیاری از ارزشهشا دارد و نیشز از
عوامل مه جامعهپذیری بهشمار میرود ،ضرورت نقد جامعهشناسانه و نیز فمینیستی آثار ادبشی
آشکار می شود .بازخوانی آثار نویسشندگان و توجشه بشه موقعیشت و نقش زنشان در ایشن آثشار بشه
شناسایی عقایدی کمک میکند که با زندگی نیمشی از افشراد جامعشه در تضشادند .فقش بشا نقشد
روشنگرانه میتوان نشان داد که ادبیات داستانی چگونه گاه در خدمت نهادینهششدن و اسشتمرار
دیدگاههای سنتی قرار گرفته و از رسالت اجتمشاعی خشود دور افتشاده اسشت .جشالل آلاحمشد از
داستاننویسان مشهور معاصر است که آثار متعددی را اع از داسشتان کوتشاه و بلنشد بشه رششتۀ
تحریر درآورده است .نگاه آل احمد به زنان و بازتاب اندیشۀ او دربشارۀ مسشئلۀ جنسشیت از آن رو
اهمیت مییابد که سبک داستاننویسی آل احمد و نوع نگاه او به مسشائل اجتمشاعی ،بشا گذششت
سالها از مرگ او ،همچنان طرفداران بسشیاری دارد و تفکشر او در میشان بخش هشایی از جامعشه
بازتولید میشود .

بررسیپیشینه 
در حوزۀ ادبیات داستانی ،کمتر پژوهشی دربارۀ کلیشههای جنسیتی انجشام ششده اسشت و اکثشر
متون این حوزه به بررسی نق یا تصویر یا جایگاه زنان در آثار نویسندگان گوناگون پرداختهاند.
دربارۀ زن در آثار داستانی جالل آل احمد نیز ،موالعاتی چنشد صشورت گرفتشه کشه در اینجشا بشه
برخی از آنها اشاره میشود :مهشید امیرشاهی معتقد اسشت« :از نظشر آلاحمشد ،زن تنهشا یشک
مشغله دارد و آن حسرت شوهر کشیدن و در صورت یافتن آن کیمیا ،به هر قیمت بشه حفظش
کمربستن است ».از نظر امیرشاهی ،زنان حکایاتی مثل «الک صورتی»« ،بچۀ مردم» ،و «جشن
فرخنده» دارند و جاهل و بردهصفتاند که «نویسنده تحقیرشان میکند تشا بزرگوارانشه برایششان
دل بسوزاند» .محمود کیانوش در کتاب بررسی شعر و نثر معاصر به آثار آل احمشد پرداختشه و
معتقد است نویسنده در این داستان نتوانسته بیطرف باشد یا جانب انصاف را نگشه دارد« :هشیچ
فنی ،طریقهای ،یا شیوۀ بیانی بهکشار گرفتشه نمشیششود کشه ایشن آدمهشای بشدبخت توسشریزن،
تحقیرشدههای تحقیرکن ،پناهی و مشدافعی یشا الاقشل شناسشندۀ منصشفی داششته باششند .همشه
بدطینت و بدرفتارند و بدزبان ،همین و همین .برای همدیگر میزنند ،پشا تشوی کفش همشدیگر
 33

جامعهشناسی هنر و ادبیات،دورۀ ،6شمارۀ  ،1بهار و تابستان  1313


میکنند ،و به یک مشت خرافه و موهوم دل میبندند ،همین و همین» (کیشانوش.)12 :3133 ،
جواد اسحاقیان به ضدیت و زنستیزی آل احمد در داستانهای اششاره مشیکنشد و در کتشاب ،
سایههای روشن در داستانهای جالل آلاحمد ،مینویسد« :جز مادر هیچ زنی در داستانهشا
نیست که "زنیکه" یا "دختره" خوانده نشود؛ حتی زنانی که بهنوعی با وی همدلی کردهاند .این
اوصاف برای زنان از گونهای ضدیت و بیزاری راوی از جنس زن خبر میدهد .راوی در هیچیشک
از این داستانها (و بقیۀ داستانهای کوتشاه و بلنشد خشود) تحشت تشأثیر جاذبشههشای زنانشه قشرار
نمیگیرد و احساسی نسبت به آنها ندارد .در آثار آل احمد نوعی زنستیزی هست که از فزونشی
نامتوازن خشونت مردانه و کاستی جنبههای عاطفی و زیباییشناختی نویسنده خبشر مشیدهشد»
(اسحاقیان .)332 :3133 ،معصومه حامیدوست ،تصویر زن در آثار آل احمشد را بازتشاب محشی
اجتماعی روزگار آل احمد و وضعیت زنان در جامعۀ مردسشاالر آن زمشان مشیدانشد« .درمجمشوع،
داستانهای آلاحمد تصویری از حقارت زنان در جامعهای مردساالر است .زنانی که از خود هیچ
اختیاری ندارند و از سوی مردان مشورد اذیشت و آزار قشرار مشیگیرنشد» (حشامیدوسشت.)3131 ،
نویسندۀ «سیمای زن در آثار سیمین دانشور و جالل آل احمد» بشه ایشن نتیجشه رسشیده اسشت:
«زنان این داستانها منفعل هستند و جز تعداد معدودی از آنان بقیه در افزای درآمد خشانواده
مشارکت ندارند ش نق ها و وظایف آنها بسیاری یا اصالً وجود ندارد و اگر ه نقششی دارنشد بشا
دیگران در انجام سهی هستند ش این نق های فرعی و ثانوی ،آنهشا را مواجشه بشا انتظشارات
متضاد قرار میدهد که سالمت جسشمی و روانشی آنهشا را تهدیشد مشیکنشد» (باغبشان بوسشاری،
.)3132

چارچوبنظری 
نظریۀ فمینیستی نظریهای است که در اعتراض به موقعیت فرودست زنان شکل گرفته ،و نظامی
از افکار کلی است که برای توصیف و تبیین زندگی اجتماعی و تجربۀ بشری از دیدگاه طرفداری
از زنان ساخته و پرداخته شده است (ریتزر .)412 :3134 ،وجه مشخصۀ فمینیس این است که
فرودست بودن زنان را قابل چون و چرا و مخالفت میداند .این مخالفت مستلزم بررسیِ انتقادیِ
موقعیت کنونی و گذشتۀ زنان ،و چال با ایدئولوژیهای مردساالرانۀ حاک است که فرودسشتی
زنان را طبیعی و همگانی میدانند ،و بنابراین اجتنابناپذیر جلشوه مشیدهنشد؛ یعنشی چشال بشا
دانشی که جهانشمول معرفی میشود و اثبات این نکته که دان موجود از چش اندازی مردانه
به جهان مینگرد (آبوت.)13 :3133 ،
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فمینیستها اعتقاد دارنشد کشه زن (در ادبیشات) چشه در جایگشاه مخاطشب و چشه در جایگشاه
نویسنده ،همواره در حاشیه قرار داشته و نادیده گرفته شده است .زن در ادبیات که امری مردانه
و در انحصار مردان است یا نادیده گرفته میشود یا آنطور تصویر میششود کشه دلخشواه و مشورد
انتظار مردان است .به رغ پیشرفتهای دموکراتیک ،زنان همچنان زیر فشار نظامی قشرار دارنشد
که بر کلیشهکردن نق جنسی استوار است و از نخستین سالهای زندگی در معشرض آن قشرار
میگیرنشد (سشلدن و ویدوسشون .)111 :3134 ،جامعشهپشذیری جنسشیتی 3تحشت تشأثیر عوامشل
گوناگونی قرار دارد .بازنمایی زنان در آثار و نوشتههای ادبشی از آن رو اهمیشت دارد کشه ادبیشات
یکی از راهها و ابزارهای مؤثر بر جامعهپذیری است و جامعشهپشذیری نقش هشای جنسشیتی نیشز
ممکن است به واسوۀ ادبیات صورت بگیرد .بنابراین ،فمینیستهشا توقشع دارنشد ادبیشات نقششی
متفاوت از یک ابزار نهادینهکردن سلوۀ جنسیتی مردانه داشته باشد :ادبیات بایشد ایشن تشوان را
داشته باشد که فرهنگی را که از نظر تاریخی در خدمت منافع مردانه بوده اسشت از اقتشدارطلبی
بیرون بیاورد و به آن خصلت دموکراتیک بدهد (تمیزی .)41 :3123 ،وجود دو تیپ کلیشهای و
متضاد که نویسندههای مرد آفریده اند یک واقعیت است :فرشته و شیوان .فرشته ،زن ایشدهآلشی
است که مرد جامعۀ پدرساالر طالب آن است .پاکشدامنی ،فروتنشی ،نشرمخشویی ،و معصشومیت از
فضیلتهای برجستۀ اوست .در نقوۀ مقابل آن« ،شیوان» را میبینی که دلبسشتۀ اسشتقالل و
در کمین منافع خوی است (موران .)133 :3133 ،به بیان دیگر ،زن در یک دوالیس انتخشاب
قرار دارد .این نظام دوبنی عبارت است از :مادر /روسپی یا باکره /روسپی (حسینی.)32 :3133 ،

کلی 
شههایجنسیتی 1
پی از پرداختن به مفهوم کلیشههشای جنسشیتی الزم اسشت تفشاوت میشان جشنس و جنسشیت
مشخص شود« .در تعریف جنس معمشوالً نگشاه متوجشه آن دسشته از تفشاوتهشای بیولشوژیکی و
آناتومیکی است که زنان را از مردان متمایز میکند؛ در حالی که جنسیت انتظارات اجتمشاعی از
رفتار مناسب هر جنس است .با این تعاریف ،جنسیت از تمایزات فیزیکشی میشان زنشان و مشردان
متفاوت تلقی میشود و دربرگیرندۀ آن ویژگیهای اجتماعی است که رفتار زنانه یا مردانشه را در
 .3جامعه پذیری جنسیتی به فرایندی اطشال مشی ششود کشه افشراد از طریشق آن ،صشفات و ویژگشیهشای
جنسیتی شده را می گیرند و خود را درک می کنند؛ عالوه بر این ،مشردم از طریشق جامعشه پشذیری یشاد
میگیرند که جامعۀ آنها از مردان و زنان چه انتظاراتی دارد (سفیری.)43 :3133 ،

2. gender stereotypes
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جامعه تعریف میکند .میتوان جنسیت را تفاوتهای اکتسابی فرهنگی بشین زنشان و مشردان در
نظر گرفت» (اعزازی .)12 :3131 ،جنسیت با این نکته کشه زنشان (و مشردان) واقعشاً چگونشهانشد
ارتباطی ندارد ،بلکه با اینکه در یک فرهن یا خردهفرهن چگونه دیده میشوند ،و بشه عبشارت
دیگر چوور به گونهای فرهنگی ساخته میشوند مرتب است (برتنشز .)311 :3133 ،کلیششههشا
دربرگیرندۀ اطالعاتی دربارۀ ظاهر جسمانی ،نگرشها ،عالیق ،صفات روانشی ،روابش اجتمشاعی ،و
نوع شغل است (ذکایی و میرزایی .)31 :3134 ،رادیکال فمینیستهایی چشون میلشت معتقدنشد
زنان و مردان هر دو از سوی مجموعۀ ارزششیای کشه آنهشا را بشه ایفشای نقش هشای جنسشیتی
کلیشهای زنانه یا مردانه وامیدارد ،خواه ارزشهای مردسشاالری خشواه ارزشهشای سشرمایهداری،
مورد ست قرار میگیرند (گرت .)22 :3133 ،ساخت و بازتولید کلیشههای جنسشیتی از طریشق
تولیدات فرهنگی چون آثار ادبی و رسانهها تداوم مییابد .مردان و زنشان در رسشانههشای جمعشی
بهصورتی بازنمایی شدهاند که با نق های کلیشهای فرهنگی که در جهت بازسشازی نقش هشای
جنسی سنتی بهکار میروند سازگاری دارند .معموالً مردان بهصورت انسانهشایی مسشل  ،فعشال،
مهاج  ،و مقتدر بهتصویر کشیده میشوند و نق های متنوع و مهمی را کشه موفقیشت در آنهشا
اغلب مستلزم مهارت حرفهای ،کفایت ،منوق ،و قشدرت اسشت ،ایفشا مشیکننشد .درمقابشل ،زنشان
معموالً تابع ،منفعل ،تسلی  ،و ک اهمیتاند و در مشاغل فرعی و کسشلکننشدهای کشه جنسشیت،
عواطف ،و عدم پیچیدگیشان به آنها تحمیل کرده است ،ظاهر مشیششوند (اسشتریناتی:3133 ،
.)141
کلیشههای جنسیتی را میتوان در چهار دستۀ کلی جای داد:
ـخصوصیاتشخصیتی :پسران و مردان آفریننده ،تصمی گیر ،و اهل عمشل هسشتند ،امشا
دختران وابسته و نظارهگر.
نقشهایمتفاوتدردرونخانواده :مادر نق خدمترسشان خشانوادگی و وابسشته بشه
ـ 
همسر را بر عهده دارد و پدر نق نانآور و تکیهگاه را.
نقشهایاجتماعیسیاسی :زنان اگر ه در سوو اجتماعی فعال باششند ،در سشوو
ـ 
کوچک و محلی فعالاند ،اما مردان مسئولیت دارند یا رهبر سیاسیاند.
حرفهای :مشاغل به دو بخش زنانشه و مردانشه تقسشی ششدهانشد .زنشان منششی یشا

ـنقش
پرستارند و مردان کارفرما یا پزشک (میشل.)311 :3121 ،
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روشتحقیق 
در این تحقیق برای بررسی و شناخت کلیشههای جنسیتی در آثار داستانی جشالل آلاحمشد ،از
روش تحلیل محتوای کیفی بر مبنای هرمنوتیک اسشتفاده ششده اسشت .جامعشۀ آمشاری در ایشن
تحقیق آثار داستانی جالل آلاحمد شامل داستانهای کوتاه اوست .نمونهگیری در ایشن تحقیشق
به شیوۀ نمونهگیری غیراحتمالی هدفمند صورت گرفته و داستانهایی انتخاب ششدهانشد کشه در
آنها ه زن و ه مرد حضشور دارنشد؛ چشون در بعضشی از داسشتانهشای کوتشاه آلاحمشد ،مثشل
مجموعۀ از رنجی که میبری  ،زنان تقریباً حضور ندارند و از این رو ،بررسی کلیشههای جنسیتی
در آنها ممکن نیست .داستانهای کوتاه بررسیشده شامل «سمنوپزان»« ،خان نزهتالدولشه»،
«بچۀ مردم»« ،الک صورتی»« ،آفتاب لب بشام»« ،جششن فرخنشده»« ،خشواهرم و عنکبشوت» ،و
«شوهر آمریکایی» هستند که بهعلت محدودیت صفحات نشریه فق یافتههای مربوط به چهشار
داستانِ «سمنوپزان»« ،خان نزهتالدوله»« ،جششن فرخنشده» ،و «خشواهرم و عنکبشوت» آورده
شدهاند .در این تحقیق ،کلیشههای جنسیتی در چهار مقوله بررسی شد:
 .3صفات و خصوصیات شخصیتی ،عالیق ،و نگرشها؛
 .1نق های خانگی و درون خانواده؛
 .1نق های اجتماعی سیاسی؛
 .4نق های حرفهای.
در این تحقیق واحدهای ثبت برگزیده شخصیتهای داستانهای جالل آل احمدند کشه هش
شامل شخصیت اصلی داستان و هش شخصشیتهشای فرعشی مشیششود .واحشدهای مشتن ،همشان
داستانها هستند .
از آنجا که این تحقیق یک تحقیق کیفی است ،تحلیل و بررسی دادهها نیز به ششیوۀ کیفشی
انجام شده است .پس از کشف و شناخت شاخصهای کلیشه هشای جنسشیتی بشه ششیوۀ تحلیشل
محتوا بر مبنای هرمنوتیک در هریک از داستانها ،دادههای حاصل از آن با توجه بشه چشارچوب
نظری تحلیل و بررسی شد.
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افتهها 1
ی 
«سمنوپزان» 
خصوصیاتشخصیتی:در این داستان شخصیتها اغلب زناند و غیشر از یشک پسشربچۀ هفشت
هشتساله و برادر کوچکترش (که در مورد او در داستان گفته نشده) ،و آشیخ عبداهلل ،که برای
خواندن حدیث آل کسا میآید ،مرد دیگری وجود ندارد .محی داستان ،خانۀ حاج عباسقلی آقشا
توصیف شده است و مری خان نیز زنِ حاج عباسقلی آقا معرفی میشود .اگرچه حاج عباسشقلی
آقا در داستان حضور ندارد و شخصیت اصلی مشری اسشت ،هش خانشه و هش زن متعلقشات مشرد
شناخته و معرفی میشوند که از استقالل نداشتن زن و وابستگی او به مرد حکایت دارد .در چند
صفحۀ بعد ه زنی که کاسۀ مسی گمشده را برای گرفتن سمنوی نشذری مشیآورد ،زنِ میشراب
معرفی میشود؛ بی آنکه میراب در داستان حضور داشته باشد یا معرفی ششود .در ایشن داسشتان
ه زن موجودی است وابسته به همسر.
زنان این داستان ،بهویژه شخصیتهای اصلی ،خرافاتیانشد .مشری خشان بشرای آنکشه فرزنشد
هووی مرده بهدنیا بیاید و به این سبب از چش شوهرش بیفتد ،بساط سمنوپزان راه انداخته و
امسال یک من گندم بیشتر سبز کرده که حاجت برآورده شود .در گفتوگوی مشری خشان بشا
عمقزی مشخص میشود که او برای رسیدن به مقصود ،غیر از سمنوی نذری ،به جادو و جنبشل
ه متوسل شده و طلسمی را که محتویات سمی بوده در آبانبارِ خانۀ هوویِ حاملشه انداختشه
است.
ش راستی بگو ببین عمقزی توش چیچیها ریخته بودی؟
ش چوور مگه...؟ آخه ننه اگه قرار باشه من بگ که احترام طلس میره.
ش میدونی چیه عمقزی؟ آخه سه روز بعدش همۀ ماهیهای آبانبارشون مردند.
ش خوب فدای سرت ننه .قضا و بال بوده ...به جون ماهیهشا خشورده ،کشاش بشه جشون هشووت
خورده بود .اگه بچهدار بشه و تو رو پشی ششوهرت سشکۀ یشه پشول کنشه بهتشره یشا مشاهیهشای
آبانبارشون بمیرن؟ (زن زیادی« ،سمنوپزان».)41 :
این خرافاتیبودنِ مری در جای جای داستان رخ مینماید؛ آنجا که از دختشرش مشیخواهشد
سمنو را ه بزند یا جایی که معتقد است دخترش را چش زدهانشد (زن زیشادی« ،سشمنوپزان»:
 .)13دیگر شخصیت خرافاتیِ داستان ،یعنی عمقزی ،عالوه بشر اینکشه بشه خرافشات اعتقشاد دارد،
 .3بهعلت محدودیت صفحات نشریه ،بعضی از داستانهای بررسیشده حذف شدند.
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عقاید و باورهای را در میان زنان دیگر رواج میدهد .او که طلسمی را برای از بین رفشتن بچشۀ
هووی مری به او داده ،به خاله آبنباتی ه راههای عجیب و غریبی برای بچهدار شدن پیشنهاد
کرده است:
ش دختر جون صد بار بهت گفت که این دکتر مکترها رو ول کن .بیا پهلشوی خشودم تشا سشر
چلّه آبستنت کن .
ش عمقزی ،من که حرفی ندارم .گفتی چلهبری کن کردم .گفتی تو مردهشورخونه از رو مرده
بپر که پریدم و نصف گوشت تن آب شد ...گفتشی دوا بشه خشورد ششوهرت بشده کشه دادم( ...زن
زیادی« ،سمنوپزان».)13 :
در ادامه ه چون اعتقادی به عل امروزی ندارد دربارۀ دکترهای فرنگستان میگوید:
تازه مگه خیال میکنی چه غلوی میکنن؟ فوت و فن کار همهششون پشی خودمشه .نوفشۀ
س و گربه رو میگیرن میکنن توی شیک زنهای مردم( ...زن زیادی« ،سمنوپزان».)13 :
خرافهپرستی در کالم بیبی زبیده ش مادرشوهر خاله آبنباتی ش نیز مشهود است:
ش ای ننه ،دعا کن پیشونی بلند باشه .درسخوندههاش این روزها بشی ششوهر مشیمشونن...
(زن زیادی« ،سمنوپزان».)43 :
زنهای داستان سمنوپزان بیعرضه و ضعیفاند .وقتی یکی از بچهها توی حشوض مشیافتشد
همه به دست و پا میافتند که:
چه بکنند چه نکنند؟ حوض گود بود و کسی آببازی نمیدانست و مردها را ه کشه دسشت
به سر کرده بودند (زن زیادی« ،سمنوپزان».)13 :
نقشهایخانگیودرونخانواده:زنهای خانه هرکدام به امشور خانشه و انجشام خشدمات

خانگی مشغول اند .مری خان و هر دو دخترش وظیفۀ پخت و پز سمنو را بهعهشده دارنشد .زنشان
در خانهاند و مرد ،که نانآور خانواده است ،در بیرون از خانه حضور دارد:
مری خان  ،زن حاجی عباسقلی آقا ،سنگین و گوششتالو ،بشا پاهشای کوتشاه قشل مشیخشورد و
میرفت و میآمد .یک پای توی آشپزخانه بود و یک پای توی اتا زاویه و انبار و یک پشای
پای سماور .دختر بزرگ  ،فاطمه ،را مأمور ظرفها کرده و رقیهاش را که کوچشکتشر بشود پشای
سماور نشانده بود (زن زیادی« ،سمنوپزان».)11 :
حرفهای:غیر از سکینه که کلفت خانه است و زن دراز و باریکی که کلفت خانشۀ

نقشهای

هووی مری خان است ،هیچیک از زنهای داستان شغلی ندارند .شغل کلفتی که از پستتشرین
مشاغل است به زنان داده شده ،اما حرفۀ تنها مرد داستان ،یعنی آششیخ عبشداهلل ،روضشهخشوانی
است .مرد دیگری که در داستان از او یاد میشود میراب است.
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نقشهایسیاسیاجتماعی :زنان این داستان نه تنهشا نقش هشای حرفشهای و سیاسشی و

اجتماعی ندارند ،زندگی آنها محدود به چهاردیواری خانه و پاتیل سمنوی نذری است که آنها
را دور ه جمع کرده است .مرد داستان که در جمع زنان حضور مشییابشد مشالی محشل ،آششیخ
عبداهلل ،است که میآید و شروع به خواندن روضه و حدیث کسا میکند و بهنوعی نق رهبشری
و هدایت را بهعهده دارد (زن زیادی« ،سمنوپزان».)44 :

نزهتالدوله» 

«خانم
خصوصیاتشخصیتی:نزهتالدوله زنی است که نه تنها حاضر به پشذیرش سشن واقعشی خشود
نیست ،بلکه میخواهد با توجه به ظاهر و بدن و با مراقبت از خود با پیری مقابله کند و ششوهر
ایدهآل خود را از این طریق بهچن آورد .دو صفحۀ نخست داستان ،شر تشالش نزهشتالدولشه
برای تغییر ظاهر و خوب جلوهدادن خود به قصد پنهانکردن پیریاش از نگاه مردان است :
هفتهای یکبار به آرایششگاه مشیرود و چشین و چشروکهشای پیششانی و کنشار دهشان و زیشر
چش های را ماساژ میدهد .موهای را مثل دخترهای تازهعروس میآراید ،یعنی با سشنجا و
گیره باال میزند .پیراهنهای اورگاندی و تافته میپوشد با سینههای بشاز و دامشنهشای کلشوش و
روزی یک جفت دستک سفید عوض میکند (زن زیادی« ،خان نزهتالدوله».)42 :
دیگر خصوصیت نزهتالدوله بیوفایی و بیمسئولیتی در قبال فرزنشدان اسشت کشه بعشد از
طال حاضر به نگهداری آنها نیست« :بچهها را دادند و طال خان را با مهشرش گرفتنشد» (زن
زیادی« ،خان نزهتالدوله».)31 :
خان نزهتالدوله ،اگرچه «در همۀ مجالس از او بهعنوان یک زن تجربهدیده و سشرد و گشرمِ
ازدواج چشیده یاد میکردند و عروسها و دخترهای پا بشه بخشت فامیشل ...بشه نصشایح او گشوش
میدادند و با او بهعنوان صاحبنظر در امور زناشویی مشورت مشیکردنشد» (زن زیشادی« ،خشان
نزهتالدوله» ،)33 :درواقع زنی سادهلو و بیخرد و فریبخورده است که سه بار فریب مردانشی
را خورده که هدفشان از ازدواج سوء استفاده از او و اموال است .خان نزهتالدولشه بشا آنکشه از
یک خانوادۀ اشرافی پایتخت اسشت ،بشه سشواد و معلومشات اعتقشادی نشدارد (زن زیشادی« ،خشان
نزهتالدوله» .)33 :عالوه بر این ویژگیها ،خرافاتی است و به عدد بیستویک اعتقاد دارد.
نقشهایخانگیودرونخانواده:در این داستان چشون شخصشیت زن از طبقشات بشاالی

جامعه است ،خدمات امور خانه به عهدۀ کلفت و نوکرهاست .اما به هر حال شوهران نزهتالدوله
نانآور خانه و رئیس خانوادهاند.
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حرفهای:نزهتالدوله شغلی ندارد و بیکار است و تمام زندگی او در چهاردیواریِ

نقشهای

خانه سپری میشود« .صبح تا شام وقت را جلوی آینه یا در حمام یا پای میز غذا میگذرانشد»
(زن زیادی« ،خان نزهتالدوله» .)11 :خان نزهتالدوله سواد درست و حسابی نشدارد و «البتشه
به سواد و معلومات نمیتوانست چندان عقیشدهای داششته باششد .خشودش پشی معلش سشرخانه
چیزهایی خوانده بود ...شوهر اول او فارغالتحصیل مدرسۀ سنلویی بود و دو سالی ه فرنگستان
مانده بود »...در این داستان همۀ مردان در بیرون از خانه مشغول به کارند ،اما جایگشاه زنشان در
خانه است.
نقشهایسیاسـیاجتمـاعی:در داسشتان «خشان نزهشتالدولشه» قهرمشان زن داسشتان

(نزهتالدوله) و سایر زنان هیچ نق سیاسشی اجتمشاعی ندارنشد ،ولشی مشردان دارای مششاغل و
پستهای مه سیاسی اجتماعیاند .پدر نزهتالدوله وزیر داخله ،شوهر اول ابتشدا عضشو وزارت
خارجه و پس از آن والی مازندران و سشپس وزیشر خارجشه ،ششوهرخشواهرش وزیشر ،همسشر دوم
نزهتالدوله افسر ارت و همسر سوم یکی از رؤسای عشایر غرب و نمایندۀ مجلس هستند .
خان نزهتالدوله چنان در رؤیا و سودای همسر ایدهآل است کشه حتشی بشا آنکشه بشا رجشال
سیاسی مملکت در تماس و ارتباط است اما از تغییر اوضاع سیاسی و اجتماعی بهکلی بیاطشالع
و بیخبر است:
اوضاع عوض شده بود ...خان نزهتالدوله نمیدانست چه شده ،ولی همین قدر میدیشد کشه
کسی گوشش بشه حشرفهشای او در بشاب ششوهر ایشدهآل بشدهکار نیسشت (زن زیشادی« ،خشان
نزهتالدوله».)31 :
در شرایوی که «همه به فکر آزادی بودند ،در فکر واگذاری امشالک بودنشد ،در فکشر مجلشس
بودند ،در فکر جواز گندم و جو بودنشد و بیششتر از همشه در فکشر حشزب و روزنامشه بودنشد» (زن
زیادی« ،خان نزهتالدوله» ،)31 :همۀ فکر و آرزوی نزهتالدوله یافتن شوهر ایدهآل بود!
نزهتالدوله حتی از ایفای نق اجتماعی در سایۀ شوهر ه گریزان و فراری است« :بدتر از
همه اینکه هروقت پا از خانه بیرون میگذاشت هزاران شاکی با عریضههشای طشا و جفشت سشر
راه سبز میشدند و حوصلهاش را سر میبردند و برای او که اصالً کاری به این کارها نداششت
این یکی دیگر خیلی تحملناپذیر بود».

«جشنفرخنده» 
خصوصیاتشخصیتی:در داستان «جشن فرخنده» ،مردها (ه پدر و ه پسشربچه کشه راوی
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داستان است) مسل اند و زنها سلوهپذیر .مرد فعال و تصمی گیرنده اسشت و زن منفعشل .مشرد
پرخاشگر و خشن و مهاج است و زن مالی و تسلی  .مرد آمر است و زن و بچهها مأمور:
سالم توی دهان بود که باز خردهفرمایشات شروع شد« :بیا دستت رو آب بک  ،بشدو سشر
پشتبون حولۀ منو بیار».
عادت این بود .چشم که به یک کداممان میافتاد شروع میکرد ،بشه مشن یشا مشادرم یشا
خواهر کوچک (پنج داستان« ،جشن فرخنده».)11 ،
پدر خشن و پرخاشگر است و راوی را »کرهخر« و مادر را »زنیکۀ لجاره« خواب میکنشد و
جواب سالم نمیدهد:
بابام چنان سرخ شده بود که ترسیدم .عصبانیتهای را زیاد دیده بودم .سرِ خودم یا مشادرم
یا مریدها یا کاسبکارهای محل (پنج داستان« ،جشن فرخنده».)11 ،
مادر ،اما عاطفی و مالی است:
ش سالم .ناهار چی داری ؟
ش میبینی که ننه .علیک سالم .بابات رفت؟ (پنج داستان« ،جشن فرخنده».)13 ،
مادر در مقابل پشدر منفعشل و تسشلی اسشت و از راوی هش مشیخواهشد بشا پشذیرفتن رفتشار
خشونتآمیز پدر ،امر او را گردن نهد« :بگیر و بدو تشا نحشس نششده خشودت رو برسشون» (پشنج
داستان« ،جشن فرخنده».)11 ،
در این داستان ،خشونت و پرخاشگری و موقعیت فرادست پسربچۀ راوی نیز نسبت به زنشان
داستان مشهود است .رفتار او با خواهر کوچکتشرش تهشاجمی و خششونتآمیشز اسشت و خشواهر
کوچک نیز همچون مادر ضعیف و منفعل:
گفت « :گه س باز خودتو لوس کردی رفتی اون بشاال؟» و یشک لگشد زدم بشه بسشاط کشه
صدای بلند شد« :خدایا! باز این عباس ذلیلشده اومد ».تخش سش ! حوصشله نداششت کشتک
بزن ( ...پنج داستان« ،جشن فرخنده»)13 ،
پسربچه ،حتی به زنان بشزرگتشر هش احسشاس فرادسشتی و تسشل دارد .او دربشارۀ زنشان از
تکیهکالم پدرش ،یعنی «زنیکه» ،استفاده میکند« :فکر کردم زنیکه چه کار به کار مشردم داره»
یا «بعد گفت بروم این زنیکه کیست» .و در جایی دیگر« :خواهرم قندا بچه را روی کرسی بشاز
کرد و زنیکه دو سه جای شک بچه را دست مالید( »...پنج داستان« ،جشن فرخنشده»،41 ،13 ،
و .)44
در «جشن فرخنده» زن فرودست است و مرد فرادست .مرد مستقل است و زن وابسته .زن،
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در حد شیء یا ابزاری است که به مرد تعلق دارد .پدر که حاج آقا و پی نمشاز محشل اسشت ،بشه
جشنی که به مناسبت  32دی ،سالروز کشف حجاب ،قرار است برگزار شود ،دعوت ششده؛ البتشه
همراه با بانو ،که لزوماً باید بدون حجاب باشد .پدر از اینکه قرار است زن بشی حجشاب در جششن
حضور یابد برافروخته و خشمگین است:
ش زنیکه لجاره! باز تو کار من دخالت کردی؟ حاال دیگه باید دستتو بگیرم سر و کشون برهنشه
ببرمت جشن (پنج داستان« ،جشن فرخنده».)11 :
زن خود به جشن نمیرود ،بلکه مرد قرار است دسشت را بگیشرد و ببشرد .و اصشالً زن را بشه
خاطر مرد و چون متعلق به اوست دعوت کردهاند ،آن ه با کلمۀ بانو کشه بشه دنبشال اسش مشرد
آمده .پس زن نمیتواند آدم مستقلی باشد.
مرد برای برونرفت از این مخمصه ،شیء یا ابزار را عوض میکند و به جای آنکه زن خود را
به جشن ببرد ،دختر یک نایب سرهن را برای دو ساعت صیغه میکند و به مهمانی میبرد.
دختر صاحبمنصب ه موجودی منفعل و وابسته اسشت و بشا آنکشه ظشاهری مشدرن دارد و
تحصیلکرده است اما به فرمان پدر (همان صاحبمنصب ارت ) تن میدهد و صشیغۀ پشدر راوی
میشود .او ابزاری است در دست مردان که برای پیشبرد مقاصدشان از او استفاده میکنند.
ش بله حاج آقا .متعلقۀ خودتان اسشت ،تشرتیب را خودتشان بدهیشد (پشنج داسشتان« ،جششن
فرخنده».)41 ،
در داستان «جشن فرخنده» پشدر باسشواد اسشت و حشاج آقشا و پشی نمشاز مسشجد و جشواب
سؤالهای راوی را میداند ،اما مادر بیسواد است و بیخبر.
 ...متعلقه یعنی چه؟ یک امروز چندتا لغت تازه شنیده بودم! مادرم کشه سشوادش را نداششت.
اگر بابام حال سر جا بود یا سرش خلوت بود میرفت ازش میپرسشیدم .همیششه از ایشنجشور
سؤالها خوش میآمد (پنج داستان« ،جشن فرخنده».)41 ،
دیگر اینکه زن (مادر) خرافشاتی اسشت و درمشان بشیقشراری ششیرخوار را ردکشردن او از زیشر
توپمرواری میداند:
ش میدونی ننه؟ چله سرش افتاده .حیف که توپمرواری رو سر به نیست کردن .وگنشه بچشه
رو دو دفعه که از زیرش رد میکردی انگار آبشی کشه رو آتشی بریشزی (پشنج داسشتان« ،جششن
فرخنده».)13 ،
نقشهایخانگیودرونخانواده:در داستان «جشن فرخنشده» ،مشادر پیوسشته مششغول

انجام امور خانه و وظایفی مثل آشپزی و چای درست کردن و قلیان چا کردن و غیره است:
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دویدم سراغ موبخ .مادرم داشت بادمجان سرخ میکرد .موبخ پر بشود از دود و چشش هشای
مادرم قرمز شده بود (پنج داستان« ،جشن فرخنده».)11 ،
خواهر راوی ه مشغول رسیدگی به بچه و امور بچهداری است .اما پدر که رئیس خشانواده و
نانآور است در این کار دخالت نمیکند و حتی به دیگران امر میکند که کارهای شخصشی او را
ه انجام بدهند (پنج داستان« ،جشن فرخنده».)11 ،
حرفهای:همۀ مردهای داستان به حرفهای مشغولاند .پدر پشی نمشاز مسشجد و

نقشهای

حشاج آقشای محشل اسشت .عمشو در بششازار حجشره دارد .یکشی رئشیس کمیسشری اسشت و دیگششری
صاحبمنصب .زنهای داستان ،از جمله مادر و خواهر راوی ،حرفهای ندارند .فقش دختشری کشه
صیغه میشود درس قابلگی میخوانشد کشه آن هش از مششاغل زنانشه اسشت .عشالوه بشر ایشنهشا،
اسباببازی و سرگرمی دختر و پسر متفاوت است؛ دختربچشه مششغول عروسشک درسشت کشردن
است و پسربچه تمبر جمع میکند .بازیها و سرگرمیهای پسر همراه با تحرک و فعالیت اسشت
و سرگرمی دختربچه در انزوا و گوشهای از خانه.
نقشهایسیاسیاجتمـاعی:در ایشن داسشتان ،مردهشا پسشتهشای مهش دارنشد؛ رئشیس

کمیسری و صاحبمنصب هر دو مردند .پدر پی نماز محشل اسشت و مریشدهایی در محشل دارد.
همچنین ،پدر از مخالفان کشف حجاب است و با تصمی نظام سیاسی حاک مخالف است.

«خواهرموعنکبوت» 
این داستان فضایی مثل داستان «جشن فرخنده» دارد و روایت یک پسربچه است از وقایعی که
در خانوادهای سنتی و مذهبی اتفا میافتد .در «خواهرم و عنکبوت» همان فضای مردسشاالرانۀ
«جشن فرخنده» حاک است و میتوان کلیشههای جنسیتی را بهوضو در آن یافت:
خصوصیاتشخصیتی :زنان در داستان «خواهرم و عنکبوت» خرافاتیاند و بشه موهومشات
اعتقاد دارند .در جایی از داستان راوی از قول مادر نقل میکند« :مادر میگشه عنکبشوت ششگون
نداره ».و بر اساس همین عقاید خرافشی اسشت کشه مشادر بشا مششورت و کمشک زنشان فامیشل ،از
روشهای غیرعلمی و سنتی برای درمان بیماری خواهر بیمار استفاده میکنشد کشه بشه مشرگ او
میانجامد .مردها یا به این خرافات اعتقاد ندارند یا در انجام امور خرافی همچون زنان مششارکت
ندارند .
در این داستان مرد فعال و مسل و پرخاشگر است و زن منفعل و سلوهپذیر و عاطفی .پشدر
مقتدر است و دستور میدهد و کالم و رفتارش خشونتآمیز و تهاجمی است:
 44

جاللآلاحمد 

یشههایجنسیتیدرآثارداستانی
بررسیکل 

درست است که گاهی نک و نال میکردم ،اما بیشتر از اُردهای بابام کشه بشا تششدد و سشخت
بود( ...پنج داستان« ،خواهرم و عنکبوت».)11 ،
مادر سلوۀ پدر را پذیرفته و سعی میکند آن را به فرزند نیز انتقال دهد« :نگشو ننشه .عیبشه.
خدا سایهشو از سرت ک نکنه».
خشونت و پرخاشگری در کالم و رفتار پسربچه نسبت به خواهرش و انفعال و ضعف در کالم
دختر دیده میشود:
در را خواهر کوچکهم باز کرد یک وشگون از لپ گرفت که:
ش گه س ! چرا انقدر دیر کردی؟

ش خدایا! مادر ،باز این عباس ذلیلشده اومد (پنج داستان« ،خواهرم و عنکبوت».)21 ،

عباس یا همان راوی ،که یک پسربچۀ ده دوازدهساله است ،در ایشن خششونت و پرخاششگری
دنبالهرو پدر است:
این بود که به ادای پدر ش با شارت و شورت ش وارد خانه شدم و سول سشرب را همشان کنشار
حوض درقی زدم زمین (پنج داستان« ،خواهرم و عنکبوت».)11 ،
در کالم مادر به اینکه پسر باید بر خالف دختر قوی باشد ،اشارۀ مستقی شده اسشت .وقتشی
مادر زخ و ورم پای پسربچه را میبیند ،در پاسخ به شکایت او میگوید:
ش ننه ،تو که کولی نبودی .این اداها مشال دختشراس .خیشال کشردی زخش شمششیره؟ (پشنج
داستان« ،خواهرم و عنکبوت».)12 ،
مادر عاطفی و احساساتی است .بر خالف پدر که بداخال و بددهن است و راوی را کشرهخشر
خواب میکند ،مادر مالی و مهربان است و این را میشود از «ننه»گفتنهای به راوی فهمید.
اوست که قربانصدقۀ خواهر میرود تا فالن دوا را بخورد .و این مالیمت و عووفت تشا آنجاسشت
که راوی با مادر دعوا نمیکند:
باز دیدم که چشم پر از اشک است .اصالً همیشه همین جوری بود که نمیششد بشا مشادر
دعوا کرد یا از دست عصبانی شد (پنج داستان« ،خواهرم و عنکبوت».)12 ،
از دیگر صفات و خصوصیاتی که میتوان به آنها اشاره کرد بیسشوادی و درواقشع بشیعقلشی
زنان و باسوادی و عاقلبودن مردان است .زنان داستان چون مادر و خالشۀ مشادر (عمقشزی) و زن
ناشناس همه بیسوادند و عقل درستی ه ندارند .خواهر راوی ه بیسواد است و اگرچه کتشاب
دعا میخواند ،معنای آن را نمیفهمد:
...یا مگر همهاش میتواند کتاب دعا بخواند؟ با آن سشوادش مشیتوانشد کتشاب دعشا بخوانشد؟
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باسوادش که «سبحان» و «منان» را از من میپرسید (پنج داستان« ،خواهرم و عنکبوت».)32 ،
پدر اما عاقل است و دانا و راوی کلمات بسیاری را از او آموخته است:
یعنی این «دیوث» را ه از بابام یاد گرفته بودم .اصالً ه نمیدانست یعنی چه .مثل زندیق
و خیلی چیزهای دیگر (پنج داستان« ،خواهرم و عنکبوت».)31 ،
عالوه بر این موارد ،باید به نکات دیگری اشاره کشرد؛ از قبیشل اینکشه راوی صشن بشر را زنکشه
مینامد ،و معلوم نیست این واژۀ تحقیرآمیز چرا در مورد این زنِ بیآزار بهکار رفته است:
صن بر زنکۀ لمسی بود ش گدامانند ش که هفتهای یک روز میآمد خانۀ ما؛ ناهشار مشیخشورد و
میرفت (پنج داستان« ،خواهرم و عنکبوت».)11 ،
واژۀ زنکه عالوه بر این داستان در دیگر داستانهای جالل آل احمد نیز دیشده مشیششود و در
مورد زنان مختلف ،حتی اگر آزاری به راوی نرسانده و کشار خاصشی هش نکشرده باششند ،بشهکشار
میرود .درواقع ،استفاده از این واژه در مورد عموم زنان بیانگر آن است کشه نویسشنده بشا تحقیشر
زنان میخواهد بیارزشبودن آنها و بیاعتنایی خود به زنها را نشان بدهد که البتشه عجیشب و
اغرا آمیز است! اگر واژۀ مردکه را در مقابل زنکه بدانی  ،آلاحمد بهندرت برای توصیف مردان یا
یادکردن از آنها از این واژه استفاده کرده است.
در داستان «خواهرم و عنکبوت» ،زن وابسشته و فاقشد اسشتقالل و موجشودی طفیلشی اسشت.
خواهر راوی وابسته به شوهر است و شوهر از او نگهداری میکرده و وقتی بیمار شده حاضشر بشه
نگهداشتن نشده .و خانهای که پنج ش سال در آن بوده خانۀ شوهر است و نه خانۀ او .حشاال
ه در خانۀ پدر و روی تختی که شوهر برای آورده در بستر بیماری و مرگ است:
 ...هیچکس با او [شوهرخواهر] میانۀ خوبی نداشت .و سر سفره هر روز به بشد مشیگفتنشد
که تا زن سا و سال بود نگه داشته و حاال که علیل شده او را آورده خانۀ پدری انداخته و
رفته( ...پنج داستان« ،خواهرم و عنکبوت».)34 ،
و بعد وقتی دربارۀ زندگی خواهر میگوید« :پنج ش سال خانهاش بوده و همشهاش مشریض
بوده و بچهدار ه نشده و چند بار ه کارش به مریضخانه کششیده (پشنج داسشتان« ،خشواهرم و
عنکبوت» ،)33 ،حاوی این نکته است که خانه ،خانۀ شوهر بوده و زن سهمی در آن خانه ندارد؛
گویی در خانهای که متعلق به دیگری است سکونت موقت داشته است .ناراستی و فریبکاری زن
ه از صفاتی است که میتوان در داستان «خواهرم و عنکبشوت» دیشد .خشواهر راوی تظشاهر بشه
ناخوشی میکند و وقتی شوهر به او سر میزند ،در حالی که حال خوب است و در حیاط قشدم
میزند ،سریع به بستر بیماری میرود:
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اولها به گمان خودش را لوس میکرد ،چون گاهی توی حیاط قدم میزد .تا سر حوض ه
میرفت که دست و رو آب بکشد ،ولی تا شوهرش در میزد میدوید میخوابید .یعنی نمیدوید.
تندی میرفت و دراز میکشید (پنج داستان« ،خواهرم و عنکبوت».)31 ،
نقشهایخانگیودرونخانواده:در داستان «خواهرم و عنکبوت» ارائۀ خدمات خشانگی

و امشور خانششهداری بششر عهششدۀ زنشان اسششت و مششردان در خششانواده نقش رئشیس خششانواده و آمششر و
دستوردهنده دارند :
 ...البته تعجبی نداشت که مادرم ندیده باشدش .با همۀ وسواسی که در رفت و روب داششت
این یک ماهۀ آخر مدام یک پای توی موبخ بود آن دیگرش پای تخت خواهرم .بکن نکنهشای
بابا ه که سر جای بود با رفت و آمدهای (پنج داستان« ،خواهرم و عنکبوت».)31 ،

مادر وظیفۀ آشپزی را انجام میدهد و جای

عموماً در آشپزخانه است:

...یک کله رفت آشپزخانه :سالم مادر ،شام چشی...؟ (پشنج داسشتان« ،خشواهرم و عنکبشوت»،
.)24
خواهر راوی که بیمار و مبتال به سرطان است از ارائۀ خدمات خانگی بازمانده و شوهرخواهر
برای آنکه او را دلگرم کند ،میگوید:
حاال دیگر خدا ساخته و کار هر روز او درآمده و اگر زن نیست کشه صشبحانهاش را درسشت
کند و از این حرفها( ...پنج داستان« ،خواهرم و عنکبوت».)33 ،
حرفهای:پدر پی نمشاز مسشجد محشل اسشت؛ مریشد دارد و همشه بشه او احتشرام

نقشهای

میگذارند .شغل شوهرخواهر مشخص نیست ،ولی آدم متجددی است که ه تخت را بشه خانشۀ
راوی آورده و ه کراوات حاج آقای همسایه را میبندد که عضو اتا تجارت شده .معل هشا ،اوس
اصغر ریختهگر ،و پادوها همه مردند .زنها شغلی ندارند و زنشدگی آنهشا در چهشاردیواری خانشه
محصور شده است .
نقشهایسیاسیاجتماعی:به نق های سیاسی و اجتماعی در این داستان اشاره نششده

است .

نتیجهگیری 

همانطور که در یافتههای تحقیق دیدی  ،کلیشههای جنسیتی که در ادبیشات و فرهنش ایشران
وجود دارد در آثار داستانی جالل آلاحمد نیز مششهود اسشت .بشا بررسشی صشفات و خصوصشیات
شخصیتیِ زنانِ داستانهایِ بررسیشده و نقد ادبیِ فمینیستیِ این آثار ،مشخص شد که صشفات
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و خصوصیات زنان متأثر از تصورات قالبی جنسیتی است و با الگوی ثابت و عامّی کشه از زنشان و
مردان در فرهن و ادبیات ایران وجود دارد ،موابقشت دارد .زنشان آثشار جشالل آل احمشد عمومشاً
ناقصالعقل ،منفعل ،وابسته و نامستقل ،سلوهپذیر ،فرودست ،بیوفا ،ترسو و ضعیف ،احساسشاتی
و عاطفی ،خرافاتی ،فریبکار ،و اغواگر توصیف شدهاند که بشه ظاهرششان توجشه دارنشد .درمقابشل،
مردانِ این داستانها عاقل ،فعال ،مستقل ،مسشل  ،فرادسشت ،قشوی ،پرخاششگر ،غیرخرافشاتی ،و
صاد اند که همۀ این صفات از مصادیق کلیشههای جنسیتی بهشمار میروند.
این بررسی نشان داد که در داستانهای آل احمد ،نق های خانگی و درون خانواده بر عهدۀ
زنان است و زنها در نق مادر یا همسر ترسی شدهاند و آرزوی احراز این نقش هشا را دارنشد و
در تالش برای احراز آن هستند؛ و مکانی که میتوان آنها را یافت چهشاردیواری خانشه و موشبخ
است .در آثار داستانی آل احمد ،زنان بهندرت حرفه و شغلی دارند و اگر ه بشه ششغلی مششغول
باشند ،مشاغلی است که مشاغل زنانه تلقی میشوند؛ از قبیل قشابلگی و خیشاطی .امشا درمقابشل،
مردها همه شاغلاند و با شغلشان به خواننده معرفی میشوند .هیچیک از زنهشا نقش سیاسشی
اجتماعی ،اع از فعالیت سیاسی و منصب سیاسی ،ندارند یا حتشی درک و عالقشهای بشه مسشائل
سیاسی اجتماعی ندارند.
در داستانهای کوتاه جالل آلاحمد ،خصوصیات و ویژگشیهشای زنهشا و نقش هشای آنهشا،
هیچگاه از کلیشه های موجود فراتر نرفته و زنها در چارچوب همشان خصوصشیات و نقش هشای
جنسیتی کلیشهای حضور دارند .درواقع ،اندیشه و نگاه آل احمد به زنان و مردان ،در ادامۀ همان
فرهن و تفکر برآمده از ایدئولوژی مردساالری است که از گذششتههشای دور بشر جامعشۀ ایرانشی
مسل بوده است .و همان خصوصیات و همان نق های کلیشهای کشه از دیربشاز در مشورد زن و
مرد در ادبیات فارسی وجود داشته در داستانهای او نیز بازتولید شدهاند .همانطشور کشه گفتشه
شد ،فمینیستها انتظار دارند کارکرد ادبیات بهعنوان یک عامل جامعهپذیری بهمراتب متفشاوت
از کارکرد سنتی آن باشد .به نظر فمینیستها ادبیات ظرفیشت آن را دارد کشه باعشث تحشول در
افکار مردساالرانه شود و چارچوبهای قراردادی پدرساالر را دره بشکند .از ایشن رو ،یشک کشار
ادبی باید مشو نمونههای مثبت باشد .برای این منظور ،عالوه بر توصیف و بشهتصشویر کششیدن
وضعیت زنان ،باید قادر به ارائۀ شخصیت زنهایی باشد که هویشت مسشتقل دارنشد و موجودیشت
آنها وابسته به مردان نیست .ادبیات باید روشنگر و آگاهیبخ باشد نه آنکه حافظ سنتهشای
نادرست و تفکرات قالبی پیشین .از جالل آل احمد ،بهعنوان یک نویسشندۀ مششهور و تأثیرگشذار
ایرانی ،که دورۀ حیات و نویسندگیاش با تحوالت مه زندگی اجتمشاعی زنشان هش زمشان ششده
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است ،انتظار میرفت که بتواند زنان را متفاوت از آنچه تا آن دوره مرسوم و معمول بشوده اسشت،
تصویر کند و در آثارش مسئلۀ زنان را بهگونهای روشنگرانه و آگاهیبخ برای جامعۀ معاصرش
مور کند نه اینکه خود عامل بازتولید کلیشههای جنسیتی در ادبیات شود .این پژوه نششان
میدهد عنصر روششنگری و آگشاهیبخششی در مشورد وضشعیت زنشان ،در آثشار آل احمشد جایگشاه
برجستهای ندارد و او در بازنمایی و توصیف شخصیتهای زن و مرد داستانهای تشابع افکشار و
عقاید سنتی و کلیشهای است .او نتوانسته از چارچوب ایدئولوژی مردسشاالری فراتشر بشرود و بشه
مردان و زنان از زاویهای دیگر و نه بر اساس کلیشههای جنسیتی بنگرد.
در آثار او نمونهای واقعاً مثبت از زنان وجود ندارد و نمیتوان زنی را پیدا کرد که بشر خشالف
کلیشههای جنسیتی موجود ،از استقالل و آگاهی برخوردار باشد یا سعی در رهایی یا تغییر (که
انتظار فمینیستها از ادبیشات اسشت) داششته باششد .معرفشی زنشان در آثشار او از همشان دو تیشپ
کلیشهای متضاد فرشته و شیوان پیروی میکند .آنچه در آثشار آل احمشد برجسشته اسشت تیشپ
شیوان است و حتی تیپ فرشته را در داستانهشای او کمتشر مشیتشوان یافشت .منظشور از تیشپ
شیوان زنی است که دلبستۀ استقالل اسشت و در کمشین منشافع خشوی ؛ او شخصشیتی را کشه
مردها برای او تدارک دیدهاند ،برنمیتابد و از همین رو مردها از او میرمند .نمونۀ ایشن زنهشا را
میتوان در داستان «خان نزهتالدوله» دید .در «خان نزهتالدوله» نیز ،شخصیت زن از کلیشۀ
شیوان پیروی میکند .نزهتالدوله زنی است که بر خالف هنجارها و عشرف جامعشه بشرای خشود
حق انتخاب همسر قائل است و به شوهر ایدهآل میاندیششد .مشری خشان «سشمنوپزان» ،هشاجرِ
«الک صورتی» ،زنِ «شوهر آمریکایی» ،و دختشر دانششجوی قشابلگی در «جششن فرخنشده» نیشز
همگی در متابعت از همین تیپ کلیشهایِ شیوان خلق شدهاند .ویژگی عمده ای که داستانهای
آل احمد را از دیگران متمایز میکند ،این اسشت کشه از تیشپ فرششته در داسشتانهشای او کمتشر
میتوان نشانی یافت .فاطمۀ زن زیادی و زنِ بچۀ مردم اگرچه با تیپ شیوان همخشوانی ندارنشد،
تیپ فرشته ه بهحساب نمیآیند ،چون نویسنده با وضعیت و رفتشار آنهشا موافشق نیسشت و بشا
نگاهی انتقادی در پی توصیف وضعیت ناگوار و موقعیت فرودست آنهاست .در این داسشتانهشا،
زن موجود منفعل و توسریخوردهای است که به بشدبختی خشود واقشف اسشت امشا راهشی بشرای
برونرفت از وضعیت دشوار خود ندارد .نویسنده وضعیت آنها را توصیف و سرانجام به حال خود
رهایشان میکند .مشادر و خشواهر راوی در «جششن فرخنشده» و «خشواهرم و عنکبشوت» نیشز تشا
حدودی منوبق بر تیپ فرشتهاند ،اما قربانیان خاموشیاند که وضعیت فرودستشان را پذیرفته و
به نق های جنسیتی خود خو گرفتهاند.
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بهطور کلی ،اگرچه جالل آل احمد در آثارش برای توصیف زنان از کلیششههشای جنسشیتی و
تصورات قالبی دربارۀ زنان تبعیت کرده است ،با وضعیتی که زنان در آن بهسر میبرند نیز موافق
نیست و گاه با تحقیر و گاه تخریب و طنز و گاه نیز با دلسوزی و ترح از وضشعیت زنشان انتقشاد
میکند .اما خود نیز قادر به ارائۀ نمونۀ مثبت و قابل دفاعی از زنان در آثارش نبوده است .ششاید
دیدگاه واقعی جالل آلاحمد دربارۀ زنان همدورهاش را بتوان در سووری از غربزدگی یافشت کشه
ضمن انتقاد از آزادی صوری و ظاهری و اصالحات سوحی در وضعیت زنان مینویسد« :تا ارزش
خدمات اجتماعی زن و مرد و ارزش کارشان (یعنی مزدشان) یکسان نشود و تا زن همدوش مرد
مسئولیت ادارۀ گوشه ای از اجتماع (غیر از خانه که امشری داخلشی و مششترک میشان زن و مشرد
است) را به عهده نگیرد و تا مساوات به معنی مادی و معنوی میان این دو مستقر نگشردد ،مشا در
کار آزادی صوری زنان سالهای سال پس از این هیچ هشدفی و غرضشی جشز افشزودن بشه خیشل
مصرفکنندگان پودر و ماتیک ش محصول صنایع غشرب ش نشداری  .صشورت دیگشری از غربزدگشی.
البته این سخن از شهرهاست .سخن از رهبری مملکت است که زن را در آن راه نیسشت وگرنشه
در ایل و در ده ،زن قرنهای قرن است که بار اصلی زندگی را بهدوش دارد» (غربزدگشی:3134 ،
 .)21و در پانوشت این مولب میافزاید« :در فاصلۀ چاپ اول و دوم ایشن دفتشر وقشایعی بشر ایشن
والیت گذشت ،از جمله آزادی اسمی دادن به علیا مخدرات .حتی در مجالس خیمشهششببشازی
سنا و شورا ه زنانی شرکت میکنند ،اما این آزادی دادن زنان همان حک دوغشاب مالیشدن بشه
در و دیششوار معبششر شششاهی را دارد .توخششالی ،حششرف تنهششا ،تظششاهر تنهششا ،آن هش بششرای گششولزدن
سیاستهای خارجی .با این همه ،گمان نمیکنید سدی شکسته است؟» (همان) .البته این نظشر
آل احمد در جایگاه نویسندۀ غربزدگشی اسشت و نشه آلاحمشد داسشتاننشویس .در آثشار داسشتانی
بررسیشدۀ جالل آلاحمد چندان اثری از این دیدگاه برابریخواهانۀ مندرج در غربزدگی نیست
و همانطور که گفته شد ،مصادیق بارز کلیشههای جنسشیتی در همشۀ آنهشا یافشت مشیششود و
بدینترتیب ،از دیدگاه نقد فمینیستی آثار جالل آلاحمد ،در کنشار آثشاری قشرار مشیگیرنشد کشه
کارکردشان تقویت و بازتولید کلیشههای جنسیتی است.

 61

جاللآلاحمد 

یشههایجنسیتیدرآثارداستانی
بررسیکل 

منابع 
 .3آبوت پامال( .)3131جامعه شناسی زنان ،ترجمه منیژه نج عراقی ،تهران :نشرنی
 .1آلاحمد جالل( .)3134پنج داستان ،تهران :معین
 .1آلاحمد جالل( .)3131زن زیادی ،تهران :روا
 .4آلاحمد جالل سه تار ،تهران :جاویدان
 .3آلاحمد جالل ( .)3134غربزدگی ،تهران :جامه دران
 .1استریناتی دومینیک( .)3133نظریه های فرهن عامه ،ترجمه ثریا پاک نظر ،تهران :گام نو
 .2اسحاقیان جواد( .)3133سایه های روشن در داستان های جالل ،تهران :گل آذین
 .3برتنز یوهانس ویل ( .)3133نظریۀ ادبی ،ترجمه فرزان سجودی ،تهران :آهن دیگر
 .3تمیزی بکری( ،)3123تاریخچه نقشد ادبشی فمینیسشتی ،جشنس دوم (مقشاالت) ،گردآورنشده نوششین
احمدی خراسانی،جلد شش  ،تهران :نشر توسعه
 .31جزنی نسرین( .)3131نگرشی بر تحلیل جنسیتی در ایران ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی
 .33حسینی مری ( .)3132ریشه های زن ستیزی در ادبیات کالسیک فارسی ،تهران :نشر چشمه
 .31ریتزر جورج( .)3134نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر ،ترجمه محسن ثالثی ،تهران :علمی
 .31ستاری جالل( .)3133سیمای زن در فرهن ایران ،تهران :نشر مرکز
 .34سفیری خدیجه( .)3133جامعه شناسی جنسیت ،تهران :جامعه شناسان
 .33سلدن رامان( .)3132راهنمای نظریۀ ادبی معاصر ،ترجمه عباس مخبر ،تهران :طر نو
 .31کیانوش محمود( .)3133بررسی شعر و نثر فارسی معاصر ،تهران :مانی
 .32گرت استفانی( .)3133جامعه شناسی جنسیت،ترجمه کتایون بقایی ،تهران :نشردیگر
 .33موران برنا( .)3133نظریه های ادبیات و نقد ،ترجمه ناصر داوران ،تهران :مؤسسه انتشارات نگاه
 .33میشل آندره( .)3121پیکار با تبعیض جنسی ،ترجمه محمدجعفر پوینده ،تهران :مؤسسشه انتششارات
نگاه
 .11نرسیسیانس امیلیا( .)3131مردم شناسی جنسیت ،تهران :افکار
 .13مقاالت
 .11توکلی نیره( .)3131فرهن و هویت جنسیتی با نگاهی بر ادبیات ایران ،نامۀ انسشان شناسشی ،دورۀ
اول ،شمارۀ سوم
 .11حامی دوست معصومه ( .)3131زن در آیینه داستانهای جالل آلاحمد ،ادبیات داستانی ،شماره 313
 .14دستغیب عبدالعلی( ،)3113داستان نویسی و داستان نویسان معاصر ایران( هدایت ،جالل آل احمشد،
سیمین دانشور ،بهرام صادقی ،ابراهی گلستان) ،کلک ،شماره 3

 62

جامعهشناسی هنر و ادبیات،دورۀ ،6شمارۀ  ،1بهار و تابستان  1313


 .13ذکایی محمدسعید و میرزایی سید آیت اهلل( .)3134پسرهای جوان و ارزش های مردانگی (پژوهشی
در بین دان آموزان متوسوۀ شهر تهران ،مجلۀ جامعه شناسی ایران ،دورۀ شش  ،شمارۀ1
 .11ریاحی محمداسماعیل( .)3131عوامل اجتماعی مؤثر بشر پشذیرش کلیششه هشای جنسشیتی ،موالعشۀ
موردی جوانان کارآموز در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان مازنشدران ،پشژوه زنشان ،دورۀ ،3
شمارۀ 3
 .12صادقی فسایی سهیال و کریمی شیوا( .)3134کلیشههای جنسیتی سریالهای تلویزیونی ایرانی سشال
 ،3131پژوه زنان ،دورۀ سوم ،شمارۀ سوم
 .13غفوری محمود و مقصودی سوده( .)3133مقایسۀ نقش هشا و پایگاههشای اجتمشاعی زن و مشرد در
کتابهای داستانی کودکان در سال های  ،23-13نشریۀ دانششکده ادبیشات و علشوم انسشانی دانششگاه
شهید باهنر کرمان ،دورۀ جدید ،شمارۀ ده و یازده
 .13کاویانپور طلعت(؟) .ادبیات زن محورانه در ادب فارسی ،چیستا

منابعالکترونیکی 
امیرشاهی مهشید ،زن از دید داستان نویسان معاصر

www.amirshahi.org/Maghaleh&Mosahebeh/Lec/ZAN.htm

باغبان بوساری لیال( ،)3132سیمای زن در آثار سیمین دانشور و جالل آلاحمد3132 ،

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

 63

