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  نويسي نويسي و مردانه نمودهاي زنانگي و مردانگي در زنانه

  *مرتضي زارع برمي

  چكيده
توان انتظـار    كند و همواره مي  هايي را بر متن تحميل مي  نويسي ويژگي  نويسي و مردانه  زنانه

ذكـر   ،رو ازاين .فرد زنان يا مردان را داشت به هاي منحصر  هاي جديد بيان تجربه  ابداع شيوه
بايد درنظـر داشـت كـه بسـياري از      پذير نيست و  ها امكان  هاي خاص آثار آن  تمام ويژگي
 پوشـاني دارد.   يا هم ،تفاوت، شباهت ديگر يكها در نوشتار مردانه و زنانه با   همين ويژگي

 ،نويسـي   نويسي در قياس با مردانه  اين مقاله به بررسي معيارهاي زباني و محتوايي زنانه در
غايت اين كار شناسايي  پرداخته شده است. هدف و ،براساس نمودهاي زنانگي و مردانگي

نويسـي و    هاي نوشتار زنانه در قياس با نوشتار مردانه است. منظور از توصيف زنانه تفاوت
هـا پرداختـه     كه به عليـت آن   آن  ها در سطح است بدون  نويسي برخورد با اين پديده  مردانه

نويسـي    مردانـه نويسـي و    شود. در مرحلة تبييني، نمودهاي زنـانگي و مردانگـي در زنانـه   
در  يادشـده  شود. سپس نمودهاي  گرايانه تبيين مي  گرايانه و سازه  هاي ذات  براساس پارادايم

 ،شود. در اين مرحله  سازد جاي داده مي  ها را آشكار مي  اي كه ماهيت آن   پوشش قوانين كلي
رانجام له (كشف رابطة علت و معمولي موضوع) مدنظر است و سئيابي مس  چرايي و علت

هـايي نيـز دارنـد.      ها، شباهت  باوجود تفاوت ،نويسي  نويسي و مردانه  نتيجه آن شد كه زنانه
عكس يافت و رابطة  نويسي و به  توان در زنانه  نويسي را مي  ديگر، مختصات مردانه عبارت به

تـوان    و تأييـد ديگـري مـي    ديگـر  يـك بين اين دو را از رقابـت و نفـي بـه همكـاري بـا      
  كرد.  عريفبازت

  نويسي، جنسيت.  نويسي، مردانه  زنانگي، مردانگي، زنانه :ها كليدواژه
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  . مقدمه1
يكي ديدگاه  ؛دو ديدگاه نظري عمده وجود دارد ،از مردانگي و زنانگي اعم ،درمورد جنسيت

هاي بيولوژيـك تأكيـد     گرايان بر ويژگي  گرايي است. ذات  گرايي و ديگري ديدگاه سازه  ذات
مردانگي و زنانگي معطوف به خصايص ذاتي جنس مـذكر يـا مؤنـث     ،ها  كنند. ازنظر آن  مي

است. اين ديدگاه مفهوم مردانگي را با مردي و نرينگي و زنانگي را با زني و مادينگي يكـي  
كـه   نـد گرايان بـر ايـن باور    دهد. ذات  هاي ذاتي مي  داند و اصالت را به جنس با مشخصه  مي

بيعت انسان وجـود دارد كـه پايـدار اسـت و رفتـار و عمـل انسـان هـم         عنوان طبا چيزي 
منظور تبيين رفتارشان  هيافت وجود يا ساخت درون اشخاص را ب تأثير آن است. اين ره  تحت
  كند.  مي وجو جست

گرايان، جنس بيولـوژيكي تنهـا      گرايي است. ازنظر سازه  گرايي دربرابر ذات  ديدگاه سازه
هـا و انتظـارات اجتمـاعي و تصـورات       مردبودن نيسـت؛ بلكـه ارزش   عامل تعريف زن يا

بـودن در   بودن و مؤنث را بـه زنانـه   هاي جنسيتي حكم مذكّر را به مردانه  اي از نقش كليشه
ها با بخشي از ساخت ژنتيكي مردانگـي و    مردها و زن ،كند. بنابراين  يك فرهنگ تعيين مي

پذيري و   انگي و زنانگي چيزي است كه مقارن با فرهنگشوند، بلكه مرد  زنانگي متولّد نمي
شـود. پـس مردانگـي و زنـانگي       فراگيري قواعد اجتماعيِ رفتار توسط افراد بازتوليـد مـي  

هـاي متقابـل در زنـدگي روزمـره اسـت كـه ازنظـر اجتمـاعي و فرهنگـي             محصول كنش
  شود.  مي برساخته

، و »بـودن  زنانـه «و » زنـانگي «رنـد، امـا   پايـة زيسـتي دا  » مـرد «و » زن« ،در اين اسـتنباط 
سـري از   تـأثير يـك   هـا تحـت    هاي جنسيتي وابسته به آن  ، و نقش»بودن مردانه«و » مردانگي«

ها قرار دارد كـه شـامل جغرافيـا، قوميـت، آيـين، مـذهب، طبقـة اجتمـاعي، شـغل،            كليشه
هـا را    دهد و جايگـاه آن   ها ذهنيت افراد را شكل مي  و مانند آن است. اين كليشه ،تحصيالت

  كند.  در جامعه مشخّص و هويت جنسيتي هريك را تعيين مي
زدگـي زبـاني     جنسـيت  فراينـد شـود. در    بر دو جنس اعمال مي ،ازطريق زبان ،ها  كليشه

توانـد بـر انتظـارات      مـي  مسئلهها تصويري منفي از خود دريافت كنند. اين   ممكن است زن
زده مروج فرهنگ   شايستة زن است تأثير بگذارد. زبان جنسيت چه نآها از   مردها يا خود زن

شده در آن توازن قدرت بين دو جـنس   مراتبي نهادينه جنسي است كه براساس رابطة سلسله
منظور تعـديل   به ،ها  دهد. زن  ها قرار مي  زن اززند و مردها را در موقعيت باالتري   را برهم مي

 كار راهمراتبي،  مدهاي منفي برآمده از قوانين سلسلهآ برداشتن پي زميانها و ا  يا نفي اين كليشه
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و تحليـل   ،بنـدي   دادند كه در پـژوهش حاضـر بـه شناسـايي، طبقـه      نهاد پيشزبان زنانه را 
  هاي اين پژوهش به قرار زير هستند:  شود. فرضيه  مختصات آن پرداخته مي

  نقد و تحليل است؟ قابل زنانگيهاي   درپرتو ويژگي زنانهزبان 
هـاي زبـاني و غيرزبـاني،      براساس مؤلفه ،ست تا زبان زنانه راااين امكان براي ما فراهم 

  متفاوت يا متناقض با نوع مردانة آن درنظر بگيريم؟
گـر زنـانگي و امتيـازات منحصـر بـه آن باشـند         ترسـيم  ،همانند زنـان  ،توانند  مردها مي

و دنياي زنانـه و امتيازهـاي خـاص بيولوژيـك      ،تكه درك كاملي از ذهن، شخصي درحالي
  ندارند؟  آن

  
  پيشينة پژوهش. 2

 برمبنـاي  اسـالمي  انقـالب  از بعد نويس  زنانه داستاني ادبيات بررسيعرب بافراني در رسالة 
نويسد: حضور گسـتردة    (دانشگاه پيام نور تهران) مي 1390تا  1360 انتقادي گفتمان تحليل

ها به تحـوالت ايـران زمينـة الزم را بـراي       داستاني پس از انقالب و نگاه آنزنان در ادبيات 
  است.  ظهور يك زبان و لحن زنانة تاحدودي فمينيستي در ادبيات معاصر ايران فراهم آورده

 تـا  مشـروطه  از ايرانـي  زن شـاعران  شـعر  در زنانـه  زبان تحولنامة   ميرجعفري در پايان
نويسد: زبان و نوشتار زنانه با مساعدت   (دانشگاه گيالن) با هدف نفي زبان مردانه مي معاصر

نويسـي دربرابـر مردمحـوري      ها بر زنانه  گراي فرانسوي مطرح شد. آن  هاي تفاوت  فمينيست
را   چـالش بكشـند و مبـاني آن     هايي زبان غالب مردانه را به  تأكيد كردند و كوشيدند با روش

  و درهم بريزند. سست كنند
 آهوخـانم،  شـوهر  سووشـون،  هاي  رمان در جنسيت و زبان رابطةنجفي عرب در رسالة 

(دانشـگاه آزاد   هـا   ادريسي خانة ها،  همسايه كنم،  مي خاموش من را ها  چراغ احتجاب، شازده
ستاني هاي اساسي دارند و ادبيات دا  نويسد: زبان زنانه و مردانه تفاوت  واحد تهران مركز) مي

يكي از مستعدترين بسترها براي تولـد و رشـد زبـان زنانـه و مردانـه اسـت. او بـاور دارد        
نويس ايراني در ايجاد يك زبان زنانه براي قهرمان زن و يك زبان مردانه براي قهرمان  داستان

  مرد ناموفق است.
 از زنانـه  نوشـتار  شـناختي   جامعـه  و شـناختي   زبان مطالعة رسالةاز وصال در بخش آخر 

غزاله  ي،ترق ي(گل فارسي ادبيات به نگاهي با دوراس، مارگاريت و كلت داستاني آثار وراي
شـده   نويسد: نوشتار زنان همواره حول محـور واقعيتـي تجربـه     (دانشگاه تبريز) مي )يزادهعل
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 يابد. او در  هاي اجتماعي زنان در نوشتار تبلور مي  اي كه در گذر آن خواسته  گردد؛ تجربه   مي
  پردازد.  هاي اجتماعي در گذر زمان مي  شناختي به بررسي المان  پرتو مطالعات جامعه

اين با محوريـت   از  هايي كه پيش  وجه تمايز و فرديت مقالة حاضر در قياس با پژوهش
  نوشتار زنانه و مردانه انجام گرفته بر سه ركن استوار است:

  و تحليل مختصات جديد در نوشتار زنانه؛ ،شناسايي، تعريف ،اول
  نويسي؛  نويسي و مردانه  برقراري موازنه بين تعدادي از مختصات زنانه ،دوم
هاي نو در   نويسي با هدف پيدايي افق  نويسي و مردانه  امكان همكاري بين زنانه ،سوم

  زبان و ادبيات.
  

  نويسي نويسي و مردانه . زنانه3
به  زده باتوجه  بسترهاي مستعد براي تبلور جنسيت است. زبان جنسيت اي يكي از  زبان كليشه

كننده، هنجار،   هاي دوگانة جنسيتي مردان را فاعل، فعال، قوي، فرهنگي، مستقل، انتخاب  تقابل
كند، اما زنـان را مـادر، همسـر،      و داراي منش پدرانه تصوير مي ،آگاه، سابق، سرحال، نوراني

پـذير،     يـار، حمايـت   عاطفي، هـم  1دار،  شونده، تابع، خانه  نسي، انتخابمنفعل، حامي، سوژة ج
  نمايش درآمده است: به 1كند. اين مهم در جدول   و پست قلمداد مي ،طبيعي، تاريك

  )91 - 90: 1393هاي دوگانة جنسيتي (يعقوبي   تقابل .1جدول 
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هاي راديكال فمينيستي با محوريت تقابل بين زنـان    موضوع اين نوشتار بازنمايي انديشه
هـاي    كـاربران زبـان هويـت    شدن منابع اجتماعي جديـد،  با فراهم« ،و مردان نيست. درواقع

 .)Bucholtz 1999: 20(» كنند كه حاوي معاني نوين بـراي جنسـيت اسـت     جديدي ايجاد مي
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و  ديگر يكجاي تقابل با  توانند به  هاي ساختاري و محتوايي مي  ها با قبول تفاوت  اين هويت
زبـان امكـان   ديگر گام بردارند. در ايـن شـرايط،    نفي ديگري در مسير همكاري و تأييد هم

  د.شو  پرتو آن ساخته و متحول شكل پويا زندگي را بازتاب بدهد و خود نيز در يابد تا به مي
  
  فاعليت زنانه 1.3
و  ،پـذير   دنبال آفرينش زنان توانا هستند تا تصوير منفعل، آسيب ها در آثار خود به  نويس  زنانه

ها براي نيـل    است خنثي كنند. آناي را كه از جنس زن در ذهن اجتماع شكل گرفته   وابسته
  اند:  هايي برداشته  به اين اهداف گام

دنبال كشف و شناخت زنـانگي و هويـت زنانـة     شود كه به  شكلي تصوير مي زن به اول)
  ؛خويش است

  گيرد.  نويسنده قرار مي هتوجو اهداف آنان در كانون  ،ها  مسائل زنان، آرمان دوم)
  د.شو  ضعف و نقصان مردها از نگاه زنان قهرمان نمايان مي سوم)

بـراي مثـال، قهرمـان     ؛شـود   مقام ابژگي به سوژگي متحول مـي  جايگاه زنان از چهارم)
  شود.  داستان در رويدادهاي تأثيرگذار از ميان زنان برگزيده مي

يعنـي زن ايـن    ؛شـود   مـي » من عاشق«تبديل به » من معشوق«نويس   ارادة زنانه به پنجم)
مقام معشوق به مقام عاشق تغييـر موضـع    كند تا از  و جسارت را پيدا مي ،قدرت، شجاعت

  2شود تا نوشتار زنانه در تضاد با نوشتار مردانه قرار بگيرد.  باعث مي مسئلهبدهد. همين 
دهـد. اگـر زاويـة ديـد       شخص تغيير جهت مـي  شخص به اول زاوية ديد از سوم ششم)

بين نويسنده و  ،انداز دروني باشد  عبارتي زاوية ديد از چشم شخص باشد و به صورت اول به
انـداز بيرونـي و     كـه اگـر روايـت از چشـم     شـود. درحـالي    راوي رابطة مستقيم برقـرار مـي  

انتخاب زاوية ديـد در   ،شخص باشد نويسنده درحال تصديق تجربة ديگران است. پس سوم
  دهد.  نمايش مينويسي بينش و نگرش زنان را   زنانه

  
  تن زنانه 2.3

كه به ديگري صدمه نزنـد   هاي جنسي تاجايي  شرم از حركت و نمايش بدن و بيان خواست
و هنري مردود است. سازوكارهاي علمي و اخالقي و سياسي  ،از نگاه فلسفي، حقوق بشري

سـلد.  هايي ايفا كنند تا پيوند كهن و سـنتي بـدن بـا احسـاس شـرم از هـم بگ        نيز بايد نقش
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ديگرسخن، جهان فرارو بايستي در اين انديشه باشد كه قفس تن را بشكند و به تن اجازه  به
بدهد تا آزادانه خود را تعريف كند و از نيازهايش بگويد. اين مهم در نوشتار زنانه بـا نگـاه   

 هاي زنانه در بازنمايي رفتارهاي احساسي يـا همـان از    مندي زن به تن و نيازهاي تن و توان
هايي مرتبط با انـدام    و عبارت ،ها  ها، توصيف  نويسي پيوند دارد. نوشتار زنانه حاوي كلمه  تن

  را تجربه كنند.   توانند آن  ها مي  هايي است كه فقط زن  زنانه و برگرفته از تجربه
  
  ها واژه دش 3.3

ايجـاد هويـت    ،گيـرد. بنـابراين    باور داريم كه بخشي از هويت ما در رابطة تقابلي شكل مي
معناي آن است كه هيچ يا تعداد زيادي از خصـايص مردانـه    منزلة يك زن به متقاعدكننده به

هـا و ناسـزاها     واژه براي مثال، مردها ميل باطني براي استفاده از دش ؛نمايش گذاشته نشود به
زيرا شرايط اجتمـاعي بـه مردهـا     ؛آيد  وجود مي ها به  تر در آن  دارند و اين ميل از سنين پايين

كه نهايت خشم زنانه در   هاي تابو استفاده كنند. درحالي  ها و عبارت  دهد تا از كلمه  اجازه مي
 فراينـد شود. در توجيه اين   شعور نمودار مي  و بي ،ادب، گستاخ  كاربرد اصطالحاتي چون بي

كننـد و بـه آن     خـود توجـه مـي    از مردان به موقعيت اجتماعي تر بيشبايد دانست كه زنان 
بودن زنان بـه انتظـارات جامعـه از     ترند. دومين دليل مؤدب  رو مؤدب  ازاين ،دهند  اهميت مي

گردد؛ زنان الگوي رفتار صحيح در جامعه هستند و مادران الگوي كودكـان خـود     ها برمي آن
با مردها آن اسـت كـه    ها در قياس  تربودن زن  آيند. دليل سوم در توجيه مؤدب  حساب مي به
  بند هستند. هاي فرهنگي به حفظ حيثيت خود پاي  ها بنابر كليشه  زن

را ازطريق  ،منزلة يك زن به ،احترام هنجار يا قابل ها هويت به  اكنون روشن شد كه چرا زن
يـا گسـتاخي سكسـي     ،جويي بـاال   گري شديد، رقابت طرد خصايص مردانه ازقبيل پرخاش

هاي  بودن وجود دارد. ممكن است اين گونه هاي متفاوتي از زن  گونه ،د. البتهآورن  وجود مي به
دربرابـر نـوعي مفهـوم مردانگـي      تعـارض داشـته باشـند، امـا همگـي      ديگر يكمختلف با 

  3).334: 1386گيرند (سيدمن    مي  جاي

  فرستادن نفرين 1.3.3
و عواطـف   ،هـا   نگـرش نمـايي و انعكـاس روحيـات،      هـا محـل قـدرت     ها] و نفرين  [دشنام

هـا    شـدة آن  كننـد حـق پايمـال     مخصوص به جنس مردانه و زنانه اسـت؛ زنـان تصـور مـي    
شان صورت تمنايي و دعـايي    كالم ،جويي نيستند. بنابراين  جبران نيست و قادر به انتقام قابل
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 ،). امـا مردهـا  59: 1393 و ديگران قدم  فرستند (پيش  اصطالح نفرين مي گيرد و به  خود مي به
دهنـد كـه     ديگـران نسـبت مـي    هاي زشت را به  جهت برخورداري از پايگاه اقتدار، صفت به

هاي سـكس، دفـع،   فراينـد «ناشـدني هسـتند.    ها بيان  و آداب و سنت ،ازنظر اخالقي، مذهبي
» دهـاي عمـومي هسـتن     واژه زمرة دش و توهين به مقدسات در ،خواندن انسان با نام حيواني

  ).113: 1391(ارباب 
  

  سكوت تحميلي 4.3
  ها در آثار زنانه است؛ خط  هاي ساختاري جمله  هاي فرازباني يكي از ويژگي  استفاده از نشانه
هـا را بـا     ها از بارزترين اين عالئم است. نويسـنده جملـه    چين در پايان جمله فاصله يا نقطه

كنـد. ايـن عالئـم از فرهنگـي       پايان سكوت مـي  دركند و   ها ناتمام رها مي  كاربرد اين نشانه
و در اجتمـاع] از   ،گيرد كه زنان را از همان اول [در خانة پدر، در خانة شـوهر   سرچشمه مي

 ،بر عالئم فرازباني افزون ،ها  ). زن29: 1383شناس و ديگران   زدن منع كرده است (حق حرف
، »گفتن نيست براي من حق سخن«ل در اعتراض به سكوت تحميلي از ساختارهاي زباني مث

  كنند.  استفاده مي» حرف نزن«و  ،»ساكت باش«
  

  مردستيزي و مردستايي 5.3
دهد هرجا   اي از تمايالت جوامع پدرساالر است. شواهدي وجود دارد كه نشان مي  زبان آينه
جنسـي   هنگام كاربرد [در جوامع مردساالر] به معاني شده به ها فارغ از جنسيت خلق  عبارت

هاي زنانه زير   ) مردها در مرزبندي44 - 42: 1381نهاد جبروتي   اند (پاك  [مردستيز] آلوده شده
و دركل مردها در نوشتار زنانه سرشار از خشونت،  ،گيرند. پدران، شوهران  تيغ انتقاد قرار مي

 شوند. مردهاي متعصب لقب ديكتـاتور   و احساس تملك توصيف مي ،منطقي  زورگويي، بي
گـر     مثـل درصـدد انتقـام از مردهـاي پرخـاش       بـه   ها براي مقابله  كنند و گاهي زن  دريافت مي

فكر ارضاي غريزة جنسي خود   آيند. نمودهاي مردستيزي در جاهايي كه مردها فقط به   برمي
شكنند   زنند يا وسايل را مي  دادن مردي و قدرت خود داد مي هستند و مواردي كه براي نشان

  ).418: 1391شود (فتوحي   ديده مي تر بيش
هـا در آثـار هنـري بـا       اي هست كه نبايـد ازنظـر دور داشـت؛ زن     نكته ،ميان اما  اين در

و دختـر شـهيد منظـور     ،عنوان مادر شـهيد، همسـر شـهيد    ها به  ها و جنگ  محوريت انقالب
  كنند.  مندي مي ساس ارزشدانند و از اين تعلق اح  ها خود را به رزمنده متعلق مي  اند. آن شده
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  ناخشنودي از دنياي پيرامون 6.3
و سياسي در ناخشـنودي زنـان از    ،طيفي از عوامل شخصي، خانوادگي، فرهنگي، اجتماعي

هاي   ها و نادانستني  دنيا مؤثر است كه اغلب در نوشتار زنانه هنگام برخورد نويسنده با گنگي
گويـد و    مي مدآ خوشجاست كه او به رمزهاي برآمده از درد  شود. اين  پيرامونش نمايان مي

او سكوت را زيبا، خود را زنـداني،   ،براي مثال ؛كند  رابطة بين خويش و غم را مستحكم مي
اش را رو بـه    دمش را درد و وحشت و تنهايي، سقف خانـه  جانش را درمعرض تهديد، هم

  رد.پندا  اش مي  و مردها را خواهان عرياني ،ويراني

  رؤياپردازي و رؤيابيني 1.6.3
زيـرا زنـان براسـاس     ؛ي اسـت گيـر  پـي  گو در نوشتار زنانـه قابـل  و خودگويي بيش از گفت

 ؛كنند  هاي نامتقارن جنسيتي يك زمينة مساعد براي نگريستن به دنياي پيراموني پيدا نمي   زوج
روند و   تنهايي فرو ميدر الك  ،يابند. بنابراين  يعني واقعيت را برخالف تصورات خويش مي

چنين برقراري ارتباط بين خـود بـا سـايرين     ها و هم   آل   براي ايجاد توازن بين واقعيت با ايده
ها در ذهن رمانتيك زنانه   ديدن شود كه رؤياپردازي يا خواب  كند. نتيجه اين مي  بافي مي خيال
  د.شو  مي ها  نايافتني آن  كنندة بسياري از آرزوهاي دور و دست جبران

  
  هاي احساسي واكنش 7.3

ها و مردهـا از عواطـف مشـترك برخوردارنـد، امـا قـدرت نـامتوازن          زناول) آه و شيون: 
كند كه مردها نبايد آه بكشند و ناله و زاري كنند   جنسيتي ميان دو جنس براي ما حكايت مي

زيـرا اولـي    ؛ن بدهنـد هاي آتشين نشـا   ها نبايد خشم و عصبانيت خود را با اداي كلمه  يا زن
تـوان از اولـي     نمي ،فرض  اين با .مندي زن است معناي توان معناي ناتواني مرد و دومي به به

ن افكار جنسي زبان مبي ،). پس99: 1389اصل    كمك گرفت و به دومي كمك داد (محمدي
عادي و  بستة با آن را در نوشتار زنانه  و جنسيتي است كه ضرورت آه و شيون و مفاهيم هم

  دهد.  در نوشتار مردانه غيرعادي جلوه مي
كنند و آن را   ها بيش از مردها در رخدادهاي تلخ اظهار تأسف مي  زندوم) ابراز تأسف: 

تنهـا نقـش جنسـيتي     ها نه  يابند. اين بدان معناست كه زن  گوياي احساس دروني خويش مي
اند، بلكـه بـا اقتـدار      براي زنان پذيرفتهخويش را در تقابل دوگانة عقل براي مردها و عاطفه 
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يعنـي جنسـيت خـود را     ؛كننـد   شخصي اين ايدئولوژي را درون خويش اداره و ابـراز مـي  
گذارنـد و    مراتب اقتدار را از همين طريق به مردهـا وامـي   شناسند و سلسله  ازطريق زبان مي

خيزنـد. از    از آن برمـي  يبـان  نگـه دارنـد و بـه     ايدئولوژي نابرابري را در خويش محفوظ مي
بودن زبان زنانه دربرابـر   تركيب جنسيت و زبان و دانش و قدرت است كه [توهم] مستعمره

  شود.  زبان مردانه آشكار مي
  

  هاي عاطفي و آمرانه پيام 8.3
 ايـن  شوند. آنان از  يابند و بالغ مي  ساالن پايگاه مي كودكان با ايفاي نقش زباني نزد بزرگ

ند. شـو   مراتبي مستقر مي ساالن در نظمي سلسله كنند و در گروه هم  پيدا ميطريق هويت  
ازطريـق   ،ها وجـود دارد. كودكـان    نحو برابر در اين عرصه جويي نيز به  ياري و ستيزه هم

كنند و با تعامل كالمي چيستي امـور و اشـياء را     ها را دروني مي  زبان، هنجارها و ارزش
شـان را    احساس مشتركي از اعمال كنترل بر جهان اجتمـاعي  ايندفريابند و در اين   درمي

اين فرهنگ ماسـت كـه قـدرت، آشـكارگي،      ،پس ).Corsaro 1997: 145(دهند   رشد مي
بخشـد و احساسـات، مـادري،      و جنگندگي را بـه كـالم مردانـه مـي     ،قطعيت، شجاعت

كنـد. امـا ايـن      مـي كودكان، سخن از ازدواج و اخبار روزانـه را در فرهنـگ زنانـه درج    
زيرا قدرت و قـوت اختصـاص    ؛صادق نيست ،حال برداشت فرهنگي، هميشه و در همه

ماننـد    بـه  منـد  قدرتهاي خود از پايگاهي   توانند در نوشته  به مردان ندارد و زنان هم مي
زمرة بسترهايي  و سياست در ،جنگ، اقتصاد 4).197: 1998مردان سخن بگويند (سلدن 

و » بايـدها «نـويس از    زنـد و زنانـه     گي را با زبان و عقالنيت مردانه گره مياست كه زنان
  نويسد.  مي» نبايدها«
  

  دوستي   كاشانه 9.3
تـري را    هاي زنان جايگـاه قـوي    در نوشته ،باوجود كاربرد در آثار مردان ،ها  برخي موضوع

مدي اسـت كـه در   اخانه ازجمله موضوعات پربس ،براي مثال ؛خود اختصاص داده است به
 تـر  بيششود. خانه محلّي است كه زنان با آن ارتباط زيادي دارند،   آثار زنان بسيار ديده مي

شـان ماننـد كـودكي،      و بسياري از رويدادهاي زنـدگي  ،گذرانند  جا مي وقت خود را در آن
 ;Fasold 1990: 102(كننـد    جـا تجربـه مـي    و مرگ عزيزان را در آن ،تولد فرزندان، ازدواج

Thomas et al. 2004: 87.(  
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  گردي جهان 10.3
و  ،هـاي عمـومي نظيـر سياسـت، اقتصـاد       هـا و اطالعاتشـان از عرصـه     مردها با بيان تجربه

هـا راوي    كنند، اما زن  ديدگي تثبيت مي گردي منزلت برتر خويش را با برچسب جهان جهان
انـد و ايـن هـم منزلـت       گرفتـه شكل موروثي فـرا   فولكلورها هستند كه از نسل گذشته و به

آيـد. اگـر مخاطـب مردهـا در ايـن عرصـه         شمار نمي خاصي [حداقل در فرهنگ مردانه] به
بازديد باشد، اما مخاطب زنان فقط  و و بخشي از جامعه در هر ديد ،اعضاي خانواده، فاميل

  دهند.  ميها دل   برند و هنگام خواب به اين داستان  سر مي كودكان هستند كه در خانه به
هاي شخصي   هاي يك مرد با نام اماكن جغرافيايي و زمان عيني و ويژگي  يادآوري تجربه
شـود و    شـروع مـي  » يكي بود يكي نبود«شود، اما داستان يك زن با عبارت   خود او آغاز مي

پردازد كه در آن خود زن حضـور نـدارد و بلكـه در مـواردي بـه تثبيـت         بيان حوادثي مي به
  كند.  مقتدرانة مرد اختصاص پيدا ميجايگاه 

  
  نامة زنانه لغت 11.3

 هـاي خـاص    آرايـي)، نقـش    (گـل  بودن بـا رفتارهـاي خـاص    وارة جنسيتيِ زن  نظرية طرح

دهنـدگي)   (پـرورش  و صفات خاص ،(آموزگار مدرسة ابتدايي) داري)، مشاغل خاص (خانه
واژگاني كه مربـوط   ،اساس  همين ). بر111 - 110: 1377وش   ارتباط دارد (گولومبوك و في

علّـت پايگـاه    داري هسـتند بـه    و خانـه  ،هاي بافندگي، خياطي، آشپزي، لوازم خانـه   به حوزه
  شان نمود دارد.  نها در زبا  ها در اين زمينه  اجتماعي خاص زنان و فعاليت آن

  
  نگري زنانه جزئي 12.3

نگري را در ايـن    نگر باشند. مقولة جزئي  جزئيتوانند در تفسير متن   ها نمي  اندازة زن مردها به
هـاي يـك اسـم      گيريم. محدودة معنا و مصـداق   ها اندازه مي  سطح با مطلق و مقيدبودن واژه

  براي مثال: ؛تر شود  تر و جزئي  وسيلة يك يا چند واژه تنگ تواند به   مي
  . پنجره شكست.1
  حياط شكست.  به . پنجرة اتاق رو2
  حياط با ضربة توپ شكست.  به رو . پنجرة اتاق3
  ساية جديد ما شكست.محياط با ضربة توپ پسر ه به . پنجرة اتاق رو4
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مقيـد و درنتيجـه محـدودتر شـده      تر بيشجملة قبل  در مقايسه بابينيم كه هر جمله   مي
هـاي گـروه اسـمي      تر است. براسـاس ميـزان وابسـته     دامنة معنايي آن جزئي ،است. بنابراين

نگري نويسنده را مشخص كرد. مردهـا    توان ميزان جزئي  ها مي  هاي اين گروه  ت هستهنسب به
شـوند و    و اقتصـاد وارد جزئيـات مـي    ،ويژه سياسـت، كـار   معموالً دربارة مسائل عمومي به

در همين مسائل هم به توصـيف   ،حال چنين مسائلي برايشان اهميت دارد. بااين جزئيات اين
  تي ندارند.اشخاص و وسايل التفا

  ها رنگ 1.12.3
هاي اصـلي    ها هستند رنگ  نامند و چون مبناي ساير فام  هاي اوليه مي  آبي را فام و ،قرمز، زرد

ند از: نارنجي، سبز، بنفش كه از اخـتالط مقـادير   ا عبارتسطح دو هاي   اند. فام  نيز نام گرفته
 اول و دومهـاي    از اخـتالط فـام   سطح سههاي   شوند. فام  مساوي از دو فام اوليه حاصل مي

آبي (الجوردي)،  ـ بنفش (ارغواني)، بنفش ـ نارنجي (پرتقالي)، قرمز ـ آيند: زرد  دست مي به
  .اي)  پسته ززرد (مغ ـ اي)، سبز  سبز (فيروزه ـ آبي

شـود    هاي وجداني باعـث مـي    هاي بياني و تجربه  احساسات زنانه و ارتباط آن با ارزش
هاي سطح سه عالقه نشان بدهند و گرايش رمانتيك آثار خـود را    از مردها به فامها بيش   زن
هاي خاص مانند بژ، ارغواني روشن، زمـرّد كبـود،     رنگ ،طريق تقويت كنند. بنابراين  اين از

شود و اگر زبان مردانه التفات چنـداني    اي در زبان زنانه ديده مي  و مغز پسته ،سرخابي كبود
به موضوعات كـاري،   تر بيشاحتماالً به اين دليل است كه مردها  ،ها ندارد  گبه جزئيات رن

  پردازند.  و اجتماعي مي ،سياسي
  
  قول مستقيم از ديگران نقل 13.3

كـه كُـدهاي جنسـيتي در آن پنهـان      ،هاي دوتـايي   بر تقابل زنان براساس انديشة مدرن مبتني
شـوند. تـرس،     در رقابت با مردان براي تصاحب سلطه و ثروت به عقـب رانـده مـي    ،است

مدهاي اين رقابت نابرابر اسـت كـه   آ نفس بخشي از پي به و تزلزل در اعتماد ،ترديد، احتياط
قول  اين سخن نافي كاربرد نقل ،شود. البته  قول مستقيم متبلور مي شكل نقل نويسي به در زنانه

قـول   نـويس بـه نقـل     بلكه پاسخي به چرايي گرايش زنانـه  ،ر مردانه نيستمستقيم در نوشتا
  شود:  مشاهده مي ،اساس  همين مستقيم است. بر

از مردهـا محتـاط هسـتند و تمايـل ندارنـد       تـر  بيشها براساس كُدهاي جنسيتي   . زن1
  ها منتسب شود.  تمامي به آن بهمحتواي متن 
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يعنـي ايـن فقـط     ؛دنبال گرفتن تأييد از جمع هسـتند  بهها با استناد كالم به ديگري   . آن2
  اي دارد.  بلكه ديگري هم چنين عقيده ،سخن من نيست

  مد همين تأييد است.آ ها پي  صدايي جمعيت با آن . هم3
مـتن شـانس    ،. ارجاع به منبع موثق در اعتماد به محتواي مـتن مـؤثر اسـت، بنـابراين    4
  دارد. گري ازسوي جمع  ي براي دريافتتر بيش

شوند و برخورد   ها مستقيم و شفاف مطرح مينهاد پيشنويسي صريح و   نظرها در مردانه
نويس   مانند زنانه  نويس به  و مستقيم است و اگر مردانه ،نويسنده با موضوع مشخص، معلوم

  بسا بتوان اقدام او را هم براساس موارد فوق توجيه كرد.  سخن از ديگري نقل كند، اي
  
  »ما«اسة شن 14.3

هـايي چـون كـار، حـوزة عمـومي،        سرشت دوانگارانة انديشة اجتماعي و سياسي كليشه
زنـد.    ها را با تفاوت جنسي و سلسـله مراتبـي پيونـد مـي      و نظاير اين ،شهروند، سياست

بـه   تر بيشرسي  شمول و دست داشتن مردها با زندگي عمومي و اخالق جهان تصور ربط
ها جايگاه برتر را تصاحب كنند.   ها در رقابت با زن  شود تا آن  حقيقت يا اخالق باعث مي

فكر و منحصر به عرصة   ها در يك چنين شرايطي به موجوداتي كوته  طبيعي است كه زن
و مردهـا     شـوند و در نظريـة اجتمـاعي و سياسـي سـنتي نـامرئي        خصوصي تبديل مـي 

هـا    استفادة زن ،). بنابراين92 -91: 1393شوند (يعقوبي    خود به مركز تبديل مي خودي به
هاي زنانه   گرايي هويت  نشان از ادغام» من«نسبت استفادة مردها از ضمير  به» ما«از ضمير 

سـوية    مونولـوگ يـك   ،يابي مردها در عرصة اجتمـاع دارد. سـپس    در جمع و شخصيت
تار زنانـه شكسـته   در نوش ،شود  كه اغلب در نوشتار مردانه ديده مي ،نويسنده با خواننده

د كـه بـا   شـو   ي خواننده برقرار مـي »تو«نويسنده با » من«شود و ديالوگي آگاهانه بين   مي
ي نويسنده و خواننده را با هم و »مرا«و » من«عبارتي  رابطه دارد و به» ديگري«و » خود«

  كند.  مرتبط مي ديگر يكنيز با 

  ساختار پرسشي 1.14.3
كند   صدايي دوري مي  دنبال برابرساالري است. او از فضاي تك نويس با طرح پرسش به  زنانه

نـدرت بتـوان    در نوشـتار زنانـه بـه    ،بنـابراين گو شود. و تمايل دارد با خواننده وارد گفتو 
  را مشاهده كرد.» فرض بر آن است«يا  ،»بايستي ديد«، »بايد«تأكيداتي نظير 
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رسشي مخاطب را به تأمل و درنگ دعوت ها با استفاده از ساختار پ  از يك زاوية ديگر، زن
تواننـد    را قصد دارند به خواننده منتقل كنند در ساختار پرسشي بهتر مي چه آن ،گويي ؛كنند  مي

بر  تر بيشبرآورده كنند. يكي از اهداف اساسي فرانقش بينافردي در نظام زباني هم تأثيرگذاري 
هـا    گويند و آهنـگ خيـزان آن    غيرايجابي ميهاي   ها پرسش  گونه پرسش  مخاطب است. به اين

  بر مخاطبان است. تر بيشوظيفة طرح پرسش را برعهده دارد و هدف از كاربردشان تأثير 
  
  ها تشديدكننده 15.3

هـاي زبـاني قـوي آهنـگ و       هاي خـويش از تشـديدكننده    ها بيش از مردها براي تأكيد گفته  زن
العـاده اسـتفاده     و فـوق  ،انـدازه، فـوق تصـور     عالمه، بي هاي دال بر ابهام مانند خيلي، يك  شكل
كه سخن خويش را مهم جلـوه بدهنـد از ايـن      ها حتي در مواقع غيرضرور براي اين  كنند. آن  مي

كه در اجتماع جايگاه امني ندارند و موقعيت متزلزلـي    دليل  اين  ها به  كنند. زن  كلمات استفاده مي
هـا در توصـيف     يك زبان ويـژه موقعيـت مسـتحكمي كسـب كننـد. آن     كنند با   دارند سعي مي

  كنند.   كنند، اما مردها به يك توصيف ساده و خنثي اكتفا مي  ي عمل ميتر بيشهرچيزي با شدت 
  
  نويسي ساده 16.3
 و اقـالم واژگـاني عـام و در    ،هـاي راحـت    نويس ساختارهاي دستوري ساده، توصيف  زنانه
كند. اين ويژگي امكان برقراري يك پيوند قوي را بـين نويسـنده و     رس را انتخاب مي دست

هاي سـاده،    نويسي ازطريق همين جمله  سازد. انطباق متن با واقع در زنانه  مخاطب فراهم مي
خيـزد    رو كه از ذات زنانه برنمـي   رسد. چنين سبكي البته بدان  اوج خود مي و رسا به ،روشن
  شود.  ها واقع مي  نويس  نهتقليد و استفادة مردا قابل

تـوان مطالـب را     ترتيب مي  چه  متن مردانه گوياي آن است كه كجا و چگونه و كي و به
 نـويس   بيني موردانتظار پرداخت؛ امـا زنانـه    گيري دستوري يا پيش  مرتبط ساخت و به نتيجه

رهاي كودكانـه  هـا و شـع    كه در داسـتان  ،اغلب همة اين عناصر را با مراجعه به پيشينة خود
  كند.  نفي مي است، تبلور يافته

  
  زبان استاندارد 17.3
عنوان يكـي از   ها رعايت ضوابط كالم استاندارد را به  ها خودشان خالق منزلت هستند. آن  زن
براي اين طرز  .)Romaine 2005: 110(كنند   هاي كسب منزلت در سطح اجتماع منظور مي  راه

  است:شرح ذيل  تفكّر داليلي به
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كنند اگر از   ها بين كاربرد زبان و شخصيت رابطة مثبت قائل هستند و تصور مي  زن اول:
توانند خود را به طبقات باالي اجتماع نزديك كنند. اين نكته بـه    مي ،زبان معيار استفاده كنند

سه با ها يا نقش اجتماعي ندارند يا در مقاي  اين دليل اهميت دارد كه در بسياري از جوامع زن
ها سعي دارند تا از زبـان    زن ،تر برخوردار هستند. بنابراين  هاي اجتماعي پايين  مردها از نقش

 ها حتـي بـه    برداري كنند. آن  ساختن خويش در جامعه بهره منزلة ابزاري براي مطرح معيار به
 موازات افزايش تحصيالت، كسب تخصص، و داشتن شغل و درآمد از فرم استاندارد زبـان  

گيرند و كاربرد الگوهاي غيراستاندارد را حتي در مجامع خصوصي و زنانـه دور    فاصله نمي
  كنند.  از شأن تلقّي مي

و كـدبانوي   ،سرماية اجتماعي زن شايسته، زن متعهد، مادر خـوب، همسـر عزيـز    دوم:
اسـتاندارد  هـا مجبورنـد بـه زبـان       زن ،شود. در يك چنين شـرايطي   ها داده مي  هنرمند به زن

را براي حفظ منزلت نداشـته در حـوزة عمـومي       بند بمانند و رعايت ضوابط نمادين آن پاي
  ).79: 1389اصل    بپذيرند (محمدي

هاست. جمع اين امـر    زن ازجانبتشويق جمع مشروط به رعايت كالم استاندارد  سوم:
  آورد.  حساب مي ها به  را شرط بلوغ اجتماعي زن

غيراستاندارد كالم و نيز تبيين چنـدوچون گفتـاري امـور تمايـل دارنـد.      اشكال  مردها به
بودن در عرصة كالم است كه مصـرف تظـاهري    رقيب  ي و بيمند قدرتاحتمال احساس  به

هـا را بـاوجود     دهـد و زن   شـكني رواج مـي    زبان را نزد مردها تاحد كسب منزلت از سـنت 
كاري در حفظ وضعيت استاندارد كالم   حافظهدريافت ميراث ادبي گسترده در اين حوزه به م

  ).79 - 77: همان  كند (  تشويق مي

  خطاب مؤدبانه 1.17.3
شوند. اسـتفاده    دهند از حدود ادب خارج نمي  جاكه ديگران را موردخطاب قرار مي ها آن  زن

نشـانة  نويسـي    در زنانـه » آرزومنـدم «و  ،»اميـدوارم «، »دوسـتان «، »آقايان«هايي نظير   از كلمه
ها به فرم استاندارد زبان و مهرورزي در روابط انساني است و طبيعي است كـه    بندي آن پاي
  ها بتوانند براساس يك چنين مسائلي براي خود منزلت اجتماعي كسب كنند.  زن
  

  ترديدنماها 18.3
و  هـا   هـاي اجتمـاعي ميـان زن     هـا و پايگـاه    ترديدنماها بازتاب قدرت و توزيع نابرابر نقش

سوي  ها بايد بتوانند به اتكاي زبان حمايت نداشتة اجتماعي را به  زن ،نگره  اين مردهاست. از



 113  نويسي  نويسي و مردانه نمودهاي زنانگي و مردانگي در زنانه

كه  تر حرف بزنند تاجايي  كار بگيرند و مؤدبانه  ي بهتر بيشنشين  خود جلب كنند و صفات دل
كه جامعة شود   هايي مي  ها بازتاب نابرابري  و تأييدطلب و مردد آن ،پذير  جمالت سيال، تأويل

  ها تحميل كرده است.  مردساالر بر آن
 توانند عدم قطعيت و ترديد را نشان بدهند يا  ترديدنماها كاربردهاي گوناگوني دارند: مي

 maybe ،youهايي نظير   كار بروند. كلمه شدنش به كه براي ادامة گفتار و خودداري از قطع ينا

know،  وI mean از ترديدنماها هسـتند. در زبـان فارسـي نيـز     هايي  در زبان انگليسي نمونه، 
هـايي از ترديـدنماها هسـتند.      و نظاير آن نمونـه  ،»اگر«، »خب«، »داني  مي«، »شايد«هاي   كلمه
 ؛شـود   زمرة ترديدنماها محسوب مـي  نيز در eeh  ...eehmها و واحدهايي آوايي مانند   مكث

 روند. آهنگ افتان  كار مي  دم قطعيت گوينده بهدادن نارضايتي يا ع ها براي نشان  زيرا اين كلمه
نيــز جــزء  couldو  ،may ،mightهــاي پايــاني و افعــال معــين ماننــد    خيــزان و پرســش و 

  ).Holmes 1992: 75-76هستند (  ترديدنماها
  

  گيري . نتيجه4
بلكه دو برساختة زبـاني و فرهنگـي هسـتند كـه در      ،زنانگي و مردانگي نه دو ذات متفاوت

شـوند. ايـن دو برسـاختة فرهنگـي       پذيري بـه زنـان و مـردان منتقـل مـي       هاي جامعهفرايند
توانند   ها مي  آن ،چنين تفاوت دارند. هم ديگر يككنند با   ديگر را تكميل مي كه هم حال درعين

باشـند. در ايـن   داشته رابطة تكميلي ، كند  كه يكي ديگري را نفي مي ،جاي رابطة دوقطبي به
خصـلت   تـر  بـيش بودن جنبـة بيولـوژيكي دارد، زنـانگي و مردانگـي      اگر زن و مرد ،منطق

توان زبان زنانه را فرودست و زبان مردانـه    نمي ،و تاريخي دارد. بنابراين ،فرهنگي، اجتماعي
كردن ادبيات براساس تجربـه و   دنبال جنسيتي نويسي به  را باالدست درنظر گرفت و اگر زنانه

و حـاالت و روحيـات خـاص زنـان      ،خواهد از مسائل، مشكالت  فقط مي ،نگاه زنانه است
  هاي جنس زن بنويسد.  منظور شناساندن حساسيت به

  در تكميل موارد فوق بايد گفت:
شـخص   گر زن، قهرمان زن، تغيير زاوية ديد از سوموجو جست. فاعليت زنانه با ظهور 1
گـري مردانـه شـكل      بـا سـلطه    ابلتق و تحول از خواستني به خواستاري در ،شخص به اول

. مبارزة نابرابر من 2پذير نشان بدهد؛   و آسيب ،ها را منفعل، وابسته  خواهد زن  گيرد كه مي   مي
شود تا زنان همانند مردان ناسزاهاي درشت بگويند، اما وقتـي    خوب و ديگري بد باعث مي

نويسـي    كنند بار ديگر از مدار مردانـه   شان را نفرين مي  جويي دشمن  واسطة ناتواني از انتقام به
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 منـد  قدرت  اند كه بايد   . مردان برعكس زنان آموخته3شوند؛   نويسي متمايل مي  سمت زنانه به
شـوند و    زيرا مردان احساسي در فرهنگ مردانه ضـعيف شـمرده مـي    ؛باشند و شيون نكنند

مردهـا   ،وه كند. بنابرايننظر ديگران ضعيف جل طبيعي است كه هيچ مردي دوست ندارد در
گري به استفاده از عناصر زباني با مفهوم نالـه و شـيون روي خـوش نشـان       روايت هنگامِ به

نويسي زنان برمبناي امتيازات جنسي و زيستي به تمايز زبان آنان از گونة   . از تن4دهند؛   نمي
هـاي عمـومي     از حـوزه  چنين طرد زنان دردي زنانه و هم دلي و هم . هم5انجامد؛  مردانه مي
تا خانه و خانواده در روايت زنانه بيش از گونـة مردانـه موردتوجـه قـرار      است باعث شده

مدهاي آ . زنان اغلب برمبناي رقابت نابرابر با مردها بر سر منابع سلطه و ثروت و پي6بگيرد؛ 
سشـي بـراي   . عناصـر پر 7آورنـد؛    قول مستقيم از ديگران روي مـي  منفي ناشي از آن به نقل

چنين برقراري برابرسـاالري بـين نويسـنده و     هاي متن و هم  واداشتن خواننده در پيام تأمل به
و احساسي زنان و مردان  ،. فرهنگ زباني، شغلي8نويسان است؛ و   زنانه هخواننده موردتوج

شود در نوشتار هريك از   براساس مفاهيم و عناصر فوق داراي تمايزهايي است كه باعث مي
  هاي شخصي زنانه و مردانه پديدار شود.  اين دو كلمه

  
  ها نوشت پي

كار زنان معتقد است كه با كاركردن زن در بيـرون از خانـه امنيـت و      . شلسكي درمورد اشتغال به1
افتـد و سـبب     خطـر مـي   بـه  ،وجودآورندة زيربناي معنوي رفتار اسـت  كه به ،موجوديت خانواده

فـرد   يي منحصـربه آطريق كار  اين شود و از  اجتماعي درون خانواده مي هايي در روابط  ساماني هناب
درمعـرض مخـاطره    ،كه تربيت فرزندان در محيطي سرشار از اعتماد و مراقبت است ،خانواده را
  ).33: 1363دهد (روزنبام   قرار مي

شـود كـه در    . در زبان جنسي، تجاوز همواره با مرد و وابستگي و انقياد هميشه با زن تـداعي مـي  2
تفـاوت  «زيرا تفـاوت معـاني كلمـات     ؛دارد  روابط اجتماعي، انتظارات جنسي معيني را مرعي مي

براي  ؛)Graddol and Swann 1989: 113(» دهد  هاي سنتي زنان و مردان جامعه را انعكاس مي  نقش
نت نشـان  عنـوان سـوژة خشـو    داري يا بـه   مثال، مطبوعات زنان را غالباً در نقش همسري و خانه

  گيرد.  هاي اجتماعي آنان را در بر نمي  دهند كه اين همة نقش مي
دهد كه مردان قوم ياكي نـان كـارات ماداگاسـكار در گفتارشـان       شناختي نشان مي  . مطالعات مردم3

و از  ،كننـد   شان را پنهـان مـي    ها محتاط هستند، احساسات  كنند. آن  مدارانه رفتار مي بسيار سياست
ـ  يي مستقيم پرهيز دارند. اين طرز گفتاررويارو آيـد. امـا ايـن      شـمار مـي   هگفتار آرماني اين قوم ب
پرده بيان كنند.   شان را مستقيم و بي  به مردان ارتباط دارد. زنان اين قوم بايد عواطف فقطها    آرمان
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ـ     هرگاه رويارويي مستقيم گريزناپذير باشد، مردان از زنان مي هـا ايـن كـار      آن رايخواهنـد كـه ب
وچانه را انجـام   رود كه در بازار كار چك  ناخوشايند را برعهده بگيرند. از زنان اين قوم انتظار مي

  ).368 - 367: 1387هاست (بيتس و پالگ   بدهند و سرزنش كودكان نيز برعهدة آن
مـردان  گروهي در سپهر اجتمـاعي اقتصـادي كـه توسـط       . زنان براي نيل به پايگاه عضويت درون4

 ،راسـتا   همين در ).Koller 2004: 13(كار ببرند   اصطالحات مردانه را به ،بايستي است تعريف شده
كه تمايل زنـان بـه فروشـندگي     مردي به مادرشدن يا كار در آشپزخانه تمايل دارد، درحالي تر كم

  بخشد.   ها هويت مي  چونان شغلي مردانه به آن
  
  نامه كتاب

شناسـي   زبـان  ،»هاي رايج فارسي در تـداول عامـه    واژه بندي دش  بررسي و طبقه« ،)1391ارباب، سپيده (
 .4 ش ،2 س ،تطبيقي

 تهران: علمي. ،ترجمة محسن ثالثي ،شناسي فرهنگي  انسان ،)1387بيتس، دانيل و فرد پالگ (

  تهران: گام نو. ،نابرابري جنسي در ايران فرادستي و فرودستي در زبان ،)1381نهاد جبروتي، مريم (  پاك
هاي فارسي   شناختي به كنش گفتار نفرين: مقايسة زبان  نگاهي جامعه« ،)1393قدم، رضا و ديگران (  پيش

  .2 ش ،مطالعات زبان و ترجمه ،»و انگليسي
  .88و  87   ش ،كتاب ماه ادبيات و فلسفه ،»توانند  زنان مي« ،)1383محمد و ديگران (  شناس، علي  حق

 ،ترجمـة محمدصـادق مهـدوي    ،منزلة سـاختاري درمقابـل جامعـه    خانواده به ،)1363دي (روزنبام، هاي
  مركز.  تهران:

  .القاهرة: قباء ،ترجمة جابر عصفور ،النظرية األدبية المعاصرة ،)1998سلدن، رامان (
 تهران: ني. ،ترجمة هادي جليلي ،شناسي  كشاكش آرا در جامعه ،)1386سيدمن، استيون (

  .تهران: سخن ،ها  و روش ،ها، رويكردها  شناسي نظريه  سبك ،)1391( فتوحي، محمود
 ققنوس. تهران: ،ترجمة مهرناز شهرآراي ،رشد جنسيت ،)1377وش (  گولومبوك، سوزان و رابين في

  .درسا :تهران ،دهاز  ويدا ابي ةترجم ،ها  شناسي رنگ روان ،)1373( لوشر، ماكس
  .آذين تهران: گل ،شناسي اجتماعي  و زبانجنسيت  ،)1389( اصل، عباس   محمدي

  .پژواك تهران: ،شناختي  هاي مردانگي با تأكيد بر رويكردهاي جامعه  نظريه ،)1393( يعقوبي، علي
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