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Saray və Xan Çoban Folklorik Hekayəsində 

Qadınların Rolu 

• Fəranək AQAYİ1  

Xülasə: Folklorik Saray və Xan Çoban hekayəsində cinsiyyət 

rollarının araşdırılmasında cinsiyyətlər arası simvolik qarşılıqlı əlaqə 

nəzəriyyəsi əsas alınmışdır. Bu nəzəriyyəyə görə, fərdlərin 

sosiallaşması uzun bir proses olub, xalın davranışlarını cəmiyyətin 

normaları ilə birləşdirir. Bu sahədə folklorik hekayələr böyük 

əhəmmiyyət daşıyır. Çünkü bir yandan müxtəlif və zəngin materillar 

sunmaqla birlikdə dil öyrənməyi asanlaşdırır, digər yandan da 

qadınların fitrətinə, cinsiyyətlə bağlı verilən mesajlara və cinsiyyət 

davranışlarına özündə yer verir. Araşdırmada bu suallara cavab 

axtarılmışdır: 1- Davranış göstəriciləri baxımından Saray və Xan 

Çoban hekayəsində hansı cinsiyyət davranışları mövcuddur? 2- Əlaqə 

növləri və fiziki görünüş açısından bu hekayəni rivayət edənlər 

kişiliəri və qadınları necə təsvir etmişlər? 3- Qadınların və kişilərin 

vəfadarlıqları necə göstərilmişdir? Bu hekayədəki cinsiyyət rolları; 

davranış göstəriciləri, əlaqə örnəkləri, fiziki görünüş və güc 

qaynaqlarına görə bəlirlənmiş və rivayət təhlili metodu vasitəsi ilə 

hekayənin özəllikləri incələnmişdir. 

Araşdırma nəticəsində aydın olmuşdur ki, hekayədə 1- kişilər daha 

rəqabətçi, daha məntiqli, daha açıqsözlü, daha ehtiraslı, daha qorxmaz 

və daha çox təhlükəsizliyi qoruyan insanlar olaraq təsvir olunmuşlar 

və özlərinə olan güvənlərini gördükləri işlərlə yüksəldirlər. 2- Həm 

kişilər, həm də qadınlar duyğularını açıqca ifadə edirlər və yalnız 

qadınların zahiri görünüşü haqqında danışılır. 3- Vəfadarlıq qavramı 

qadınların məsələsidir, kişilər üçün keçərli deyil. 

Açar sözlər: Cinsiyyət rolları, Azərbaycan folkloru, Saray və Xan 

Çoban hekayəsi. 
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Saray ve Han Çoban Folklorik Hikayesinde 

Kadınların Rolü 

• Feranek AGAYİ1 

Özet: Folklorik Saray ve Han Çoban hikayesinde cinsiyet rollerinin 

araştırılmasında cinsiyetler arası simgesel etkileşim kuramı esas 

alınmıştır. Bu kurama göre, bireylerin sosyalleşmesi uzun bir süreç 

olup toplumun davranışlarını toplumsal normlarla birleştirir. Bu 

alanda folklorik hikayelerin önemli bir yeri vardır. Çünkü bir yandan 

çeşitli ve zengin malzeme sunmakla birlikte dil öğrenimini 

kolaylaştırır, öte yandan da kadınların fıtratını, cinsiyetle ilgili verilen 

mesajları ve cinsiyet davranışlarını yansıtır. Araştırmada bu sorulara 

yanıt aranmıştır: 1- Davranış göstergeleri bakımından Saray ve Han 

Çoban hikayesinde hangi cinsiyet davranışları bulunmaktadır? 2- 

İletişim örnnekleri ve dış görünüş açısından bu hikayeyi rivayet 

edenler, erkekleri ve kadınları nasıl betimlemiştir? 3- Kadınların ve 

erkeklerin sadakati nasıl gösterilmiştir? 

Bu hikayedeki cinsiyet rolleri; davranış göstergeleri, iletişim, dış 

görünüş ve güç kaynaklarına göre belirlenmiş ve rivayet analizi 

yöntemi aracılığıyla hekayenin özellikleri incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda hikayede; 1- Erkekler daha rekabetçi, daha 

mantıklı, daha açık sözlü, daha hırslı, daha korkmaz ve daha çok 

güvenliği koruyan insanlar olarak gösterilmiştir. Erkeklerin özgüveni 

yaptıkları işlerle pekişmektedir. 2- Hem erkekler, hem de kadınlar 

duygularını açıkça ifade edir ve yalnız kadınların dış görünüşü 

hakkında konuşulur. 3- Sadakat kavramı yalnız kadınların meselesidir, 

erkekleri ilgilendirmez. 

Anahtar sözcükler: Cinsiyet rolleri, Azerbaycan folkloru, Saray ve 

Han Çoban hikayesi. 
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The Role of Woman İn The Folktale Named 

Saray and Khan Choban Story 

• Faranek AQAEI1 

Abstract: The purpose of this study was to determine how gender 

roles were depicted in a selected Azerbaijani Folktale named Saray 

and Khan Choban. This study was based on the symbolic interaction 

theory of gender which suggests that socialization of people into 

society is a lifelong process that integrates people's behavior to the 

norms of society. The significance of this study in one hand was 

derived from the importance of folktales which foster language 

learning by providing rich and varied content and on the hand the 

nature of women in these folktales and the messages that are sent 

about gender and gender role behavior. The study's research questions 

were: 1. According to behavioral characteristics, what gender roles did 

each character have in the story? 2. According to the communication 

patterns, physical appearance and sources of power, how men and 

women are shown by the narratives? 3. How the loyalty of men and 

women is depicted in this folktale? The study's research questions 

explored the gender roles from behavioral characteristics, 

communication patterns, physical appearance and sources of power. 

Using narrative analysis techniques, the folktale was analyzed for the 

specific traits in each category. The study showed that 1. Men are 

more competitive, rational, direct, ambitious, provider of security, 

fearless, and they get self-esteem from their deeds. On the other hand, 

women are more emotional, people oriented and gentle 2. Both men 

and women discuss their feelings freely and just women are talked 

about their appearance 3. The concept of “loyalty” is a women 

concern and it has nothing to do with men. 

Keywords: Gender Roles, Azerbaijani Folklore, Saray & Khan 

Choban. 
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سارای و خان چوباننقش زنان در داستان فولکلوریک   

 1فرانک آقائی •

 و خان سارایداستان فولکلوریک  های جنسیتی دربررسی نقش ،هدف از این مطالعه :چکیده
این  این مطالعه بر اساس نظریه تعامل سمبلیک جنسیت صورت گرفته است. .است چوبان

که  ت استیک فرایند طوالنی مد اد در جامعه،سازی افرکند که اجتماعینظریه پیشنهاد می
همیت به ا اهمیت این موضوع از یک طرف کند.رفتار مردم را با هنجارهای جامعه ادغام می

تسهیل  ن راآموزش زبا گردد که با ایجاد مطالب متنوع و غنی،های فولکلوریک باز میداستان
رباره دهایی که ای فولکلوریک و پیامهبه فطرت زنان در این داستان کنند و از طرف دیگرمی

 ز:اودند بسئواالت این تحقیق عبارت  گردد.فرستند باز میجنسیت و رفتار نقش جنسیتی می
های قشچه ن سارای و خان چوبانهای رفتاری، هر شخصیت در داستان از دیدگاه مشخصه ا.

سارای ستان راویان دا ی،. بر حسب الگوهای ارتباطی و ظاهر فیزیک2 ای در بر داشت؟جنسیتی
ان چگونه در این وفاداری زنان و مرد .3 اند؟چگونه مردان و زنان را نمایش داده و خان چوبان

 داستان بیان شده است؟
اهر ظ الگوهای ارتباطی، های رفتاری،های جنسیتی در این داستان از طریق مشخصهنقش

 اص درهای خیک تحلیل روایی، ویژگیفیزیکی و منابع قدرت مشخص شده و با استفاده از تکن
 .1د که ان دااین مطالعه نش ای مورد تحلیل قرار گرفتند.این داستان فولکلوریک بطور دسته

ت نفس تند و عزنترس و ایجادکننده امنیت هس بلندپروازتر، تر،رک تر،منطقی تر،مردان رقابتی
ا آزادانه بیان رهم مردان و هم زنان احساسات خود  .2برند.خود را از طریق اعمالشان باال می

غدغه زنانه دمفهوم "وفاداری" یک  .3 شود.کنند و فقط در مورد ظاهر زنان سخن رانده میمی
 است و با مردان کاری ندارد.

 .وبانسارای و خان چداستان های جنسیتی، فولکلور آذربایجانی، نقش :هاکلیدواژه
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 مقدمه

 کند."کنیم، زبان نیز از ما استفاده میا از زبان استفاده می"همانقدر که م

 45، ص.1973کوف، ال                                                                                       

اهی و خواه کتبی، معتقدند که ادبیات، خواه شف( 1996)جمله اوگونسینا  ازبسیاری از اندیشمندان 
جود وزنانی  سیاردهد و آن خلق ایدئولوژی است و چه بی فراتر از انتقال ایدئولوژی انجام میکار

ای امعهجهر  برند.ها شده و در این جهان ایدئولوژیک رنج میدارند که قربانی این ایدئولوژی
 دبیاتا د.پذیری خاص خود را برای انتقال موثر ایدئولوژی جنسیت خود دارهای جامعهدستگاه

های زشها و ارنجارفولکلوریک که بطور عمیقی با زندگی واقعی مردم سر و کار دارد و بازتابی از ه
و ز این راباشد؛ های مردم آذربایجان مییکی از موثرترین دستگاه ،اجتماعی و فرهنگی مردم است

"دانش  و (folk) "ابطه بین "مردمرآذربایجان، نیازمند مطالعه ردم مترکی تحلیل متون فولکلوریک 
سیتی هر ( نقش جن1971به گفته موس ) .(1980)داندز، آن ملت است (lore) و فرهنگ نژادی"

ه ا افتادیش پباشد و این مسئله یک حقیقت پهای اجتماعی او میدهنده بسیاری از نقشفردی نشان
ر نان بطوزان و ها به مردها در تمامی فرهنگها و نگرشها، وظایف، مشخصهبسیاری از فعالیت است.

های که نقش ( بر این باور است2009(. ایگلی )707 )ص. شوندمتفاوت از همدیگر نسبت داده می
جنبه  .(prescriptive) دارند و یک جنبه تجویزی (descriptive) جنسیتی یک جنبه توصیفی

ن زو د سازد که در یک شرایط خاص، چه رفتاری برای جنسیت مرها مشخص میتوصیفی این نقش
چه  خاص های مرد و زن در این شرایطکند که از جنسیتاست و جنبه تجویزی تعیین می معمول

پرنتیس و کارانزا (. 2001)رادمن و گلیک،  است ترپسندیدهها آنکدام رفتار برای  رود ومی انتظاری
مل تور العن دسای که زنان خونگرم و دلسوز هستند با ایاین عقیده کلیشه کنند کهادعا می( 2002)

ای ه کلیشهبه، این عقیدخونگرم و دلسوز باشند. به طور مشا بایدها آند که نکاجتماعی مطابقت می
 وقوی  بایدها آنکند که که مردان قوی و کارگزار هستند نیز با این دستور اجتماعی مطابقت می

ر این پیشت برسد، حله انتخابکه یک فرد بتواند به مر بنابراین تا زمانی (269 کارگزار باشند )ص.
ختر یک د زنانگی چیزی نیست که به عالوه، های جنسیتی را در جامعه خود پذیرفته است.نقش

 قبل از ت کهبخواهد عمدا تصمیم بگیرد که آنگونه باشد، بلکه یک فرایند تدریجی و آهسته اس
ه میده شدداو  در یک دختراینکه یک دختر به طور هوشیارانه از دختر بودن خود آگاه باشد، روح 

 است.
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اند که یک فرد، زن به دنیا ( استدالل کرده1989) محققان فمنیست بسیاری از جمله سیمون دوبوار
به  نیز (2009) کاباجی مله معروف او،جنیم قرن بعد از  شود. به همان ترتیب،آید بلکه زن مینمی

. دبرا (1 )ص.« شودآید، بلکه مرد میییک فرد، مرد به دنیا نم»طور متافوریک اشاره کرد که 
به «. رسدزن شدن یا مرد شدن هیچ گاه به پایان نمی»کند که استدالل می نیز (1995کامرون )

با گذشت زمان، ما »کنند که ( اظهار می30 .ص ،2003ینت )گ-همان ترتیب، اکرت و مک کانل
د؟ شتوان یک مرد یا یک زن می اما چگونه «.آموزیمهای جدیدی برای مرد و زن شدن میروش

درت تعریف ق( جنسیت را بر حسب روابطش با 1992) محققان از جمله لیز اوسترگاردتعدادی از 
آیند که ای به وجود میروابط جنسیتی بر حسب روابط قدرت و سلطه»نویسد: کنند. او میمی

مات جنسیتی، منحصر به یگر، تقسیددهند. به عبارت های زندگی مرد و زن را شکل میموقعیت
دهند که به نوبه تر اجتماعی کار را شکل میای از تقسیمات گستردهبیولوژی نیستند، بلکه جنبه

فرهنگی غالب  وهای ایدئولوژیکی، مذهبی خود از شرایط تولید و بازتولید و تقویت توسط سیستم
که حتی به  افزایدمیهم  (316 ص. ،1977(. گافمن )6 )ص. گیرنددر یک جامعه سر چشمه می

فاوت بیعی تطجداسازی توالت، درنتیجه پیامد  .»...توالت عمومی رفتن هم امری جنسیتی است، 
موجب ، باشدنبین طبقات جنسیتی،  ایجاد شده است که درحقیقت اگر باعث ایجاد این تفاوت هم 

رغم دیگر علی»که  ( نیز بر این باور است166 ص. ،1993) کوتس«. است ارزش دادن به این تفاوت
« تب آن جنسیت اسیادگیری استفاده از زبان مناسبه معنای مونث شدن،  -مذکر آموزش چیزها،

 (.2012 )نقل شده در عالمی، صباح و ایرانمنش،

های بشر ایفا کند، جنسیت، نقش مهمی در زندگی( اشاره می1 ، ص.2008) همانطور که النگ
« پتوی صورتی»یا « پتوی آبی»ای که در یعنی لحظه .شودمیکند که از زمان تولد بشر شروع می

لخواه را به مرد یا زن دها آن، شود که فرهنگ موجودمنتقل می شود و به مسیریتحویل داده می
اری را د جدی رفتآموزند که یک ُکمیها آنهای بشر، انسآن فرهنگ تبدیل کند. از نخستین نفس

کند که یمکنند. وی بیشتر ادعا این کدها با همدیگر فرق می دنبال کنند که بر حسب جنسیتشان
ا خواهد ر« ریزندگی ممتازت»در یک جامعه مردساالرانه، این اغلب به آن معنا است که یک مرد 

دگی زن»داشت و خواهد آموخت که این مرد است که استاندارد تجربه بشر است و یک زن 
 عتقد استابطه با مردان تعریف خواهد شد. او مرط در را خواهد داشت که در آن فق« تریمطیعانه

 بار است چرا که به این عقیدههای جنسیتی، زیانکه مجبور کردن مردان و زنان به پذیرش نقش
های جنسیتی را شوند کلیشهدهند و منجر میها حقیقت را نشان میشود که این نقشمنجر می

ودن یا زن ب سازد تا زندگی را فقط از منظر مردر میمتحمل شوند؛ همچنین مردان و زنان را وادا
 تجربه نمایند نه از منظر انسانی.
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 زبان و جنسیت

 رد. مطابق باکرا مشاهده ها آنن افراد و زندگی آتوان از طریق جنسیت مهمترین لنزی است که می
، آن سال را شروع مطالعات در زمینه زبان و جنسیت دانست. 1975توان سال ( می1993) تانن

ی و کی ریچی ثر مرا زبان مونث/مذکراثر رابین الکوف،  زبان و جایگاه زنانانتشار سه کتاب یعنی، 
د تا شنجر ، مزبان و جنسیت: تفاوت و سلطهجلد ویرایش شده باری توم و نانسی هنلی به نام 

 کوف بهب الشناسان زبان، توجه خود را به رابطه بین زبان و جنسیت معطوف کنند که کتاجامعه
 ویژه معیار تحقیقات بعدی شد.

دان ان و مرهای گفتار زنتفاوتمورد مطالعه قرار داده و ( الگوهای استفاده از زبان را 1973الکوف )
 وی زبانیها را در یک الگاست. وی این تفاوتو شرح داده را در انگلیسی آمریکایی بررسی کرده 

دان و ه مرح لحنی. وی همچنین کاربرد زبان دربار: لغوی، نحوی و سطوه استسنتی تنظیم کرد
، یکی از ان مثال. به عنوه استگیرد، آزمودزنان را، به عبارت دیگر، روشی که زبان ما را به کار می

در  .ص کردی مردان و زنان مشخرا درباره« پرخاشگر» هتوضیحات وی، داللت ضمنی متفاوت کلم
نی را بعیض زباکند که زنان تی کامال منفی بود. او خیال میمورد اولی نسبتا مثبت و در مورد دوم

ای اند چگونه از زبان استفاده کنند و به گونهای که تعلیم دیدهکنند: به گونهبه دو روش تجربه می
ت از ف به متابعسر و کار دارد، که هر دو روش زنان را موظها آنکه کاربرد عمومی زبان با 

بت های متفاوت صحکه زنان روش کندد. اثر پیشگام وی استدالل میسازکاربردهای مشخصی می
 اش پیشنهادشود. وی در مقالهدر جامعه منجر میها آننسبت به مردان دارند که به موقعیت تبعی 

 (:81-48،79ص  ،2004های زیر را داراست )الکوف، کند که گفتار زنان معموال ویژگیمی

 و غیره.« یه جورایی»، « دونیدمی»، «خوب»های متنوعی مثل . طفره رفتن1

رایت های بسیار مودبانه: زنان متخصص استفاده از حسن تعبیر هستند؛ زنان مخزن د. شکل2
 کنند.صطالحات خشن یا زننده استفاده نمی ازها آنباشند. می
 . سئواالت کوتاه برای بیان عدم اطمینان3
 برند(.خود را در آخر جمله باال میدر جمالت خبری )پیچ صدای  ی. لحن سئوال4
 . صحبت به صورت مایل؛ تاکید لحنی برابر است با کلمات تاکید شده.5
 ابل ستایش.قهای پوچ مثل الهی، فریبنده، . صفت6
 حیح )گرامر طبقه انگلیسی(.ص-. گرامر و تلفظ  فوق7
 گیرند.را نمیها گویند و اغلب لب مطلب جوک. عدم حس شوخ طبعی: زنان خوب جوک نمی8
 «.بنابراین»زیاد از  . استفاده9
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که مردان برند درحالیها و خرید به کار می. واژگان خاص: زنان اغلب کلمات بیشتری برای رنگ10
 برند.اغلب برای ورزش و ماشین به کار می

دون قدرت و را ناخوشایند، ابتدایی، بها آنالکوف معتقد بود که استفاده زنان از این ابزارها زبان 
 سازد.در جامعه محروم می های قدرت و صالحیترا از موقعیتها آندهد و این امر جزئی جلوه می

شود که بعدها محققانی از جمله اوبار و ای برای اعمال ظلم میوسیلهها آنبدین ترتیب زبان برای 
های الکوف مختص تمام ( تحلیل وی را به چالش کشاندند و استدالل کردند که یافته1980آتکینز )

( با این حال از آن 2016 باشند )نقل شده در عالمی،زنان نیستند و محدود به سخنگویان زن نمی
ای قرار گرفته تمرکز ادبیات چندرشتهرابطه بین زبان و جنسیت، مرکز  1975سال مهم یعنی سال 

 معیارآمده است، که تقریبا  زبان و جنسیت به دو گروه پیش است. اخیرا تمایلی برای تقسیم رشته
 Difference) «فرهنگی-تفاوت / میان» معیار و (Dominance Pparadigm) «سلطه»

Paradigm or Cross Culture Approach) (.4، ص 1993) تانن، شوددر نظر گرفته می 

 معیار تفاوت

تفاوت دلیل م ان به اینزنان و مرد که بر این باورندفرهنگی  -میانیا رویکرد  تفاوت معیارطرفداران 
جارب ته یا پذیری متفاوت مرد و زن در جامعکنند که شاید علت آن، جامعهصحبت می از همدیگر

 ویکرد میان فرهنگی گامپرز(. با استناد به ر1990 )تانن،در کودکی از زبان باشد ها آناولیه متفاوت 
سیتی ای جنا در رفتارهای مجز(، طرفداران مدل تفاوت، ارتباط نادرست میان جنسیتی ر1982)

)مالتز و  آموزندرا می (genderlect) «جنسیت زدهان زب»جویند که در آن پسران و دختران می
روه گشود و دلیل اصلی ارتباط نادرست بین دو ( که به بزرگسالی منتقل می203 ص. ،1982بروکر، 

طرفداران این مدل، تفاوت در  کنند که برای( ادعا می1982) باشد. مالتز و بروکرجنسیتی می
پندارند. یمفرهنگی  -تفاوت میان یک قدر گسترده است که آن رامونث آن -استفاده از زبان مذکر

تاکید  بر این عقیدهشناسی زبان، رویکرد تفاوت جامعه منظرکنند که از همچنین اظهار میها آن
 (.251ص  ،2016اند )عالمی، لقمتع« فرهنگ متفاوت -ردو زی»که مردان و زنان به  کندمی

، که تانن است رفتار زبانی زنان و مردان برای دبرا تانن، طرفدار معروف این رویکرد، بسیار متفاوت
شما فقط درک (. تانن در کتاب 2016 نامد )عالمی،فرهنگی می -جنسیتی را میان - ارتباط میان

مردان این است که هر دوی  -تار زنان( مدعی است که دلیل اصلی تفاوت بین گف1990) کنیدنمی
 را نوعیمکالمه  ،. مردان انجام دهندصحبت، چیزهای متفاوتی را  از طریقکنند تا سعی میها آن

دهند یک مکالمه را در مسیری هدایت کنند که مثال به . بنابراین، ترجیح میپندارندمیرقابت 
نقش اصلی را در مکالمه از آن خود کنند دادن مهارت یا اطالعات،  کمک تعریف کردن جوک، نشان

 که مکالمهدرحالی؛ نامد)صحبت عمومی( می (Report talk) «صحبت گزارشی»که تانن آن را 
 «صحبت ارتباطی»و ایجاد پیوند است که تانن آن را  ارتباطبیشتر زنان، روشی برای برقراری 
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(Rapport talk) (. وی معتقد است که 95-74 ص. ،1990نامد )تانن،)صحبت خصوصی( می
گیرند حال آنکه زنان، در نظر می به مقام و یا حفظ آن مقامدستیابی مردان، جهان را مکانی برای 

 پندارند.می حمایت و تاییدیابی به ای از ارتباطات برای دستجهان را شبکه

 معیار سلطه

کند داند و تاکید میمیمحور  -یک رویکرد فمنیسترا مدل خود، این  ( در مطالعه2016) عالمی
 وشوند نان ایجاد میز رمردانه ب« سلطه»سبک گفتاری زنان و مردان، به علت  های بینتفاوت که

ثل دیل م(. وی همچنین دانشمندانی 254 )ص. مردان شوند« مطیع»زنان  تا شودموجب می
برد که با این یام من را (1980،1983) ( و پامال فیشمن2003،2006) (، دبرا کامرون1981) اسپندر

که « انداند، زنان اهل زمینمردان، اهل زمین»ای به نام در سخنرانی»او:  قطارند. به گفتهمعیار هم
ردان مریخی، زنان ( با اشاره به کتاب م145 ص. ،2003) در دانشگاه لیدز برگزار شد، دبرا کامرون

 د. او بیانمطالعه خود را بیان کر( به طور واضح، فرضیه اصلی بیشتر 1992ونوسی جان گری )
نگی و هر تفاوتی در روش ارتباطی زنان و مردان، مسلم و طبیعی نیست بلکه فره»کند که می

 (.254 ص. ،2016 )عالمی،« سیاسی است

 (Gender role theories) های نقش جنسیتنظریه

متفاوت توسط  هایش نقشموزآ های جنسیتی و چگونگیدر طول چند دهه اخیر، مطالعه نقش
 رز برایمشخصه با یکجنسیت  از آنجا کهها بوده است. مردان و زنان، موضوع بسیاری از مذاکره

ر از های متفاوتی نسبت به عوامل اساسی چگونگی درک بشفرهنگ است، محققان دیدگاهیک 
 های جنسیتی دارند. جنسیت و توسعه نقش

که چرا این  های جنسیتی و ایننقش ونگی توسعه(، محققان درباره چگ2002) مطابق با کوپنهاور
های دهند. این شش نظریه عبارتند از نظریهها وجود دارند شش نظریه متفاوت ارائه مینقش

، (Structural-functional theory) عملکردی-، ساختاری(Biological theory) بیولوژیکی
 Cognitive) ناختیش ، توسعه(Social learning theory) یادگیری اجتماعی

development theory)طرح جنسیتی ، (Gender schema theory) و تعامل سمبولیک 
(Symbolic interaction theory). 

 بیولوژیکی هنظری

های بیولوژیکی های مردانه و زنانه در نتیجه تفاوتکند که تفاوت نقشنظریه بیولوژیکی پیشنهاد می
 تغییر، با تاثیر فرهنگ، نسبت به»( که 2002 )کوپنهاور، آیدیذاتی در هر دو جنسیت به وجود م

های مهم تحقیق ( همچنین به حوزه2002) (. کوپنهاور33 ص. ،1995 )دابسون،« شوندمقاوم می
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کند. به عنوان مثال اند اشاره میها متمرکز شدههورمون ها، ساختار مغز، یاسنتی که بر کروموزوم
 اند.( از این نظریه به عنوان اساس مطالعه خود استفاده کرده1995( و کریستن )1966) مکوبی

یستم هایی که به دنبال تغیییر در ساختار و سکند که بیشتر فمنیست( بیان می1997هاکسورث )
کشند، شاید می بندی دوگانه را به چالشباشند، به ندرت این تقسیمارزشی طبقات جنسیتی می

ر به نظ»گوید؛ ی میبیولوژیکی خود معتقند. همانطور که کریستین دلفنیز به بنیان نهایی ها آن
های جنسیتی را منسوخ کنند، نه خواهند سلسله مراتب و حتی نقشها میرسد که فمنیستمی

 قالب فمنیستیهدف نهایی ان»... (. شوالمیس فایراستون اظهار کرد که 1993،6« )خود تفاوت را
اشد: نسیتی بیض جی مذکر باشد بلکه باید از میان برداشتن خود تبعنباید فقط از میان بردن برتر

، 1980 (. در سال11 )ص.« های تناسلی بین بشر دیگر به لحاظ فرهنگی نباید مهم باشندتفاوت
ها ر ا به چالش کشید تا قدرت تقسیم کننده ها و ِگیلزبین مانیک ویتیگ، قدرت تقسیم کننده

 (.1980 ،)ویتینگ در نظر گرفتن مرد یا زن بودنشان انکار کنددگرخواهی جنسی را با بدون 

ه است. دهای بیولوژیکی به دست آورکند که از نظریه( به دو نتیجه مهم اشاره می2002) کوپنهاور
امی حن، فرد میشاو رفتار تهاج ، قدرت بدنی بیشترتراول اینکه مردان به علت ساختار فیزیکی بزرگ

شان، ینفعل سنتمهای باروری و رفتار باشند. دوم اینکه زنان به علت تواناییگر خانواده میو تامین
 های خانگی در اتباطند.بیشتر با پرورش و محافظت

 ک( و سدوی1995(، )1992) (، گاربر1990) پردازان عجیبی مثل باتلرها و نظریهاخیرا، پست مدرن
اند و تی سکس را زیر سئوال بردهیالت جنسی و حبندی دو وجهی جنسیت، تما( تقسیم1990)

 اند.ردهکونث را تحلیل م-گرایی و مذکرمجنس -سیدگرخواهی جن مرد محور،-جهان زن

 ، کارهاهای فیزیکییکی از نقدهای مهم به نگرش بیولوژیکی جنسیت این است که به خاطر تفاوت
کنند ایفا می زنان و مردانهایی که و عملکردهای زن و مرد غیر قابل تغییراند و آن جامعه به نقش

های پردازان بیولوژیکی فقط درباره وضعیت( و آن نظریه1978 )کسلر و مک کنا، ارتباطی ندارد
 (.42 ص. ،1999 )وود، کنندصحبت می« به طور کلی»تناسلی و فیزیولوژیکی مردان و زنان 

 عملکردی-ساختاری نظریه

عملکردی بر اساس این عقیده است -ظریه ساختاریند، نک( بیان می2002) همانطور که کوپنهاور
کند که مشخص باید راهی برای ثبات خود بیابد تا دوام یابد. این نگرش پیشنهاد می که یک جامعه

کنند به طور بیولوژیکی تعیین نشده اینکه مردان و زنان جایگاه خود را چگونه در جامعه درک می
« سازماندهی» شده است. بنابراین عقیده تعیین« فرهنگ»بلکه توسط نیازهای  ،است

(organization )(. مطابق با پارسونز26 ص. ،2002 )کوپنهاور، در این نظریه بسیار مهم است 
بوده است و این هدف « دستیابی به یک هدف خاص»(، هدف عمده سازماندهی 17 ص. ،1960)

داد تا چیزی را تولید به گروه میدر یک گروه محقق شده بود که این اجازه را « تقسیم کار»توسط 
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(، تقسیم کار، قرار دادن 2002) کند که توسط گروه دیگر استفاده خواهد شد. در نظر کوپنهاور
در جامعه وجود داشته که به « ظرفیت خانگی»و قرار دادن زنان در « ظرفیت نان آور»مردان در 

کند که (. وی همچنین ادعا می27 .)ص کنند تا خود را برای آینده آماده سازندکودکان کمک می
اند چرا که درک هر کس از به وجود آورده« جامعه استوار»یک ، های جنسیتیجنسیت و نقش

 (.27 )ص. موقعیت خود به یک گروه بزرگتر مرتبط است

-ای، نظریه ساختاریخانواده هسته پذیریجامعه ( با مطالعه خود درباره1955) پارسونز و بیلز
های های بود که مردم دیگر در قبیلبر اساس مشاهدهها آنتصحیح کردند. مطالعه  عملکردی را

های مستقل زندگی ای در خانههای هستهکنند بلکه به عنوان خانوادهگروهی بزرگ زندگی نمی
ها آن(. 9 )ص.« نسبت به قبل شدند ترییک عامل تخصص یافته»ها وادهکنند. بنابراین، خانمی

دین ، والجامعه پذیرییک کودک مراحلی دارد و عوامل اولیه  پذیریجامعهند که پیشنهاد کرد
حیحی قش صنموثر، نقش پدر برای پسران و نقش مادر برای دختران،  پذیریجامعه بودند. برای

« ایهبرتر وسیل»ه مردان را در گروها نآهای متفاوت جنسیتی، برای تقلید بود. برای تاکید بر نقش
(instrumental superior ) برتر بیانگر»و زنان را در گروه »(expressive superior ) قرار

 (.47 )ص. دادند

 های نظری خودای برای توضیح جامعه و جنسیت، محدودیتملکردگرایی، به عنوان نظریهع-ساختار
ز اده اک نگرش فوق سیعملکردگرایی -اساسی به این نظریه آن است که ساختار را دارد. یک نقد

ت عملکردی جنسی-(. عالوه بر سادگی آن، نگرش ساختار1997 لی،گ)ای جامعه ارائه کرده است
ن (، به عنوا28 ص. ،2002 )کوپنهاور، در جامعه را در نظر نگرفته است« تنوع»بود و « محتاطانه»

« دهندنشان می شدیدا سازگارند و تنوع الگوها و شرایط را»هایی که تک والد هستند مثال، خانواده
نظریه به زبان  (. بنابراین، این6 ص. ،1997 )لیندسی، که در این نظریه نادیده گرفته شده است

اد، گیرد همچنین این نظریه نژهای خانواده معاصر را در نظر نمیکوپنهاور، تغییر سریع پویایی
 یرد.گقتصادی را به عنوان عوامل مربوطه درنظر نمیا-های اجتماعیقدرت سیاسی و تفاوت

 یادگیری اجتماعی نظریه

کیل جنسیت و چگونگی تش، ( نظریه یادگیری اجتماعی29 ص. ،2002) مطابق با کوپنهاور
دهد. مانند رفتارگرایی، شرح می« گیری فرایند رشدیجهت»های جنسیتی را با استفاده از نقش

ه را ن نظریبرای نشان دادن رفتار نقش جنسیتی صحیح بخش مهم ای« پاداش گرفتن»عقیده 
(. 45 ص. ،1997 )هووارد و هولندر، باشدمی« عوامل تقویت»ر روی دهد و تاکید اصلی بمی تشکیل

 گیرد.شکل می« کودکی»کند که هویت جنسیتی در به ادعای او این نظریه بیان می
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ر دکرد.  ( فرایند چگونگی توسعه درک یک کودک از رفتار نقش جنسیتی را تعریف1966) میشل
ئل شود. از قا« تمایز»های موجود در بین رفتار مردانه و زنانه گیرد که بین تفاوتا کودک یاد میابتد

ی «ااجر»به  دهد و نهایتامی« تعمیم»های جدید آنجا کودک این رفتار را از تجارب ویژه به موقعیت
 (.57 )ص. انجامدگونه میرفتار جنسیت

ر طرفداران نظریه مراجعه نمایید( از دیگ 1999اندورا، ؛ همچنین به باسی و ب1971،1977) باندورا
باشند که سازی دو روش کلیدی میاجتماعی بود. او پیشنهاد کرد که شناسایی و مدل یادگیری

 کند.استفاده میها آناز رفتار جنسیتی از  َدهی به درک خودکودک برای فرم

وجه به سازی و عدم تایند اجتماعینظریه یادگیری اجتماعی به علت نقش مجهول کودکان در فر
(. 1997 یندسی،ل ؛1992 شناختی کودکان مورد انتقاد قرار گرفت )باسکو، هایتنوع در توانایی
ها آن؛ و سازی خود هیچ مشارکتی ندارندیادگیری اجتماعی، کودکان در اجتماعی مطابق با نظریه
دهند. به کنند واکنش نشان میمیرا به حس هویت خود هدایت ها آنهایی که فقط به پاداش

 اندهای نژادی در نظر گرفته نشدههای تفاوتهمین ترتیب، توانایی ذهنی یک کودک و ارزش
 (.2002 )کوپنهاور،

 رشد شناختی نظریه

تمرکز  «مراحلی»رشد شناختی، همانند نظریه یادگیری اجتماعی، به رشد کودک در طول  نظریه
( الگوسازی 1952،1954) یاژهپ(. این نظریه بعد از کتاب ژان 30 ص. ،2002 کند )کوپنهاور،می

 -ادگیری یکند. بعد از مراحل کلی شده است که بر مراحل اجتماعی و ذهنی در کودکان تمرکز می
 معرفی »نظریه رشد شناختی فرض کرد که یک کودک به –مجاورت، تعمیم، تقویت و تکرار 

 (.328 ص. ،1971 )بالدوین، زدپردامی« شناختی از محیط  پیرامون

ک من ی»های جنسیتی توسعه داد: ( الگوی زیر را برای چگونگی یادگیری نقش1966) کوهلبرگ
رانه ارهای پسخواهم کارهای پسرانه انجام دهم. بنابراین موقعیت انجام کپسر هستم، بنابراین می

 جنسیتی ثابت است، تا شششنهاد کرد که هویت رشد شناختی پی (. نظریه89)ص.« سودمند است
کسلر و ) یابدیابد و همانند دیگر مفاهیم مثل سن یا طبقه اجتماعی تغییر نمیسالگی تحقق می

 (.1978 مککنا،

ه یادگیری اجتماعی ارائ ( نقدی بر نظریه رشد شناختی و همچنین نظریه2002) مجددا کوپنهاور
اند. به نظر گرفته شده نه درتحقیقی مردا ها منحصرا موضوعاتریهدهد که به هنگام ایجاد نظمی

 ه کرده است وهای تحقیقاتی خود فقط از پسران استفاد( در فعالیت1966) عنوان مثال، کوهلبرگ
 فرض کرده است که همان الگو برای دختران نیز یکسان است.
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 نظریه طرح جنسیتی

  ح شناختی را توسعهطر»ر اساس این فرضیه تعریف شده است که بشر بطرح جنسیتی  نظریه
ذخیره  ای هستند که اطالعاتی راجع به اشیاء یا مفاهیم خاصهای سازماندهیدهد که سیستممی
ها طرح»اند: ( تعریف کرده1997) (. همانطور که هووارد و هولندر32 ص. )کوپنهاور،« کنندمی

ای که فرایندهروند میبه کار هایی تعصب یا هابه عنوان نظریهها آنباشند. بصورت خالصه می
دهد زه میکنند. ساختار طرح اجتماعی دقیقا آن چیزی است که به ما اجاشناختی را استخراج می

ل یک های خاص را به شکها، مردم واقعیت را ساده کرده و مثالفکر کنیم. از طریق طرح عجوالنهتا 
ها آن ها اطالعاتی را که بهد. طرحانها برای پردازش اطالعات ضروریکنند. طرحدسته کلی تعبیر می

تحت تاثیر قرار « بینیمنمی»های اجتماعی ه در موقعیتککنیم و همچنین اطالعاتی را توجه می
های جنسیتی، نظریه طرح جنسیتی پیشنهاد کرد که کودک در فراگیری نقش .(71 )ص. دهندمی

 (.1988 )بم، آموزددر ابتدا تعریف  فرهنگ مذکر و مونث را می

 ظریه بهین نابه عنوان مدلی برای درک جنسیت، نظریه طرح جنسیتی نیز مصون از انتقاد نیست. 
حی ش طرها به یک نگرش پردازخاطر عدم توجه به متغیرهای موقعیتی و تحلیل تمام موقعیت

ه برای درک ک(. منتقدین همچنین پیشنهاد کردند 1992 )باسکو، جنسیت مورد انتقاد قرار گرفت
 لیندسی، ؛1999 )باسی و باندورا، نظریه طرح جنسیتی به تحقیق تجربی بیشتری نیاز است کامل

بیشتر  هایها وجود دارند، موضوع بحث قرار گرفته است و فقط تحقیق(. اثبات اینکه طرح1997
د های ایجااند و اینکه آیا تغییر در طرحها چگونه توسعه یافتهکه طرح سازی اینتواند به شفافمی

 شده امکان پذیر است یا خیر، کمک کند.

 نظریه تعامل سمبلیک

کند و جامعه را به تمرکز می  -در ابعاد کوچک  -گری سمبلیک بر تعامل فیس تو فیس تعامل»
( به 1959) (. گافمن2 ص. ،2010 )ناوه،« گیردتعامالت روزانه در نظر می ای ازعنوان دسته

های اساسی بافت اجتماعی را بیاموزد. وی ادامه کند بنیانمی پردازد و سعیتعامالت اجتماعی می
برند، هایی را نام میدهد که مردم برای ایجاد تاثیری که بر روی دیگران خواهند گذاشت، سمبلمی

از موقعیت است که در یک واقعیت مشخص، غالب است. گافمن چشم ها آنبنابراین این تعریف 
کند و جهان را به یک استیج ه در آن، مردم را به بازیگران تشبیه میکند کانداز نمایشی تنظیم می

کنند و فرایندی از ساخت و ناوه ادعا کرد که تعامالت بشر دائما تغییر پیدا می 2010تئاتر. در سال 
 social)« ساخت اجتماعی واقعیت»شناسان آن را شوند که جامعهبازسازی را متحمل می

structuring of reality )(3 نامند. )ص.می 
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یا طرحی که  رشدی های بیولوژیکی، عملکردی،( مدعی است که برخالف نظریه2002) کوپنهاور
امل در دانند، تعامل سمبلیک فرد را عمی جامعه پذیریفرد را یک عامل منفعل در یادگیری و 

مبولیک س، تعامل داند. به عالوهمی جامعه پذیریهای سازی پیامفرایند یادگیری و مسئول درونی
شناختی را کشف و معرفی کرد های جامعهسطوح متفاوت نادیده گرفته شده توسط دیگر سنت

 چگونگی الصاق معنا به اشیاء،» الصه، تعامل اجتماعی،خ(. به طور 1977 دنییلز،-)گولد و کرن
 عانی راآن م املکند و این معناها را توسعه داده و از طریق تعرفتارها و دیگر افراد را بررسی می

 (.2 ص. ،1997 )هووارد و هولندر،« دهدانتقال می

دهد اساس نظریه تعامل سمبلیک از اثر جورج هربرت ( توضیح می2002همانطور که کوپنهاور )
ده است پرداخته شکه این خود چگونه ایجاد  و این( self) خود آید. مید به عقیده( می1964) مید

شود. یایجاد م ه آن تعلق دارداز تعامل فرد با گروهی که ب خودده است که پردازی کراست. او نظریه
یر غامل به نظر او تعامل به دو صورت وجود دارد، تعامل غیرسمبلیک و تعامل سمبلیک. تع

ورت سمبلیک مثل فرار از خطر، یک عمل واکنشی است یا عملی است که بدون قصد قبلی ص
لیک عامل سمبره عمل است. زبان و ارتباط برای تر و تفکر درباگیرد. تعامل سمبلیک شامل تفسیمی

ارد با تواند بر حسب اجتماعی که به آن تعلق دمی»چرا که فرد  .اندامری ضروری خودو تشکیل 
 ص. ،1964 )مید،« خود صحبت کند و مسئولیتی را که به اجتماعش تعلق دارد به عهده بگیرد

های های اجتماعی را درونی کند و این عادتکند تا عادتی(. به عالوه، زبان به فرد کمک م33
کنندگان یک در بین شرکت (universal discourse)« کالم جهانی»ها یک اجتماعی یا سنت

کند. به ایجاد می (. کالم جهانی یک زبان رایج بین شرکت کنندگان38 )ص. کنندگروه ایجاد می
اعی پرسی اجتمت که به عنوان یک شکلی از احوالعنوان مثال، دست دادن یک کالم جهانی اس
وجود  تولد خود چیزی است که رشد دارد؛ به هنگام»عرفا قابل درک است. مید نتیجه گرفت که 

 (.199 )ص.« شودنداشته بلکه در طی فرایند تجربه و فعالیت حاصل می

ها آناند. همانند مید، در تعامل سمبلیک اشاره کرده خود( نیز به اهمیت 1997هووارد و هولندر)
ادعا ها نآ(. 107 )ص. است( social construct)« اجتماعی ساختار»یک  خودکه  نیز معتقدند

بیان ها آنه است. های متعددی تشکیل شدمفرد بالذات نیست، بلکه از هویت خودکنند که می
ل اسی تعاماسه ، شیوانزبها نیازمند آن است که فرد با دیگران تعامل کند. کردند که ساخت هویت

 باشد.اجتماعی می از ساختارمدعی هستند شکل دیگری ها آنشد که 

 تعامل اجتماعی را در محدوده ( فرایند چگونگی کارکرد نظریه1969) بر اساس کتاب مید، بلومر
گری سمبولیک پیشنهاد کرد. کند. بلومر سه فرضیه را برای تعاملیک جامعه بسط و تصحیح می

دوم، « کند.چیزها برای او دارند نسبت به آن چیزها عمل می بشر بر اساس معنایی که»اول، 
این »سوم، « شوند.ای که با پیروانش دارد حاصل میمعناهای چنین چیزهایی از تعامل اجتماعی
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کنند برخورد میها آنمعناها از طریق یک فرایند تفسیری توسط فرد در رابطه با چیزهایی که با 
کنند که تعامل (. این سه فرضیه این عقیده را خالصه می2 )ص.« شوندال و اصالح میاستعم

معناها به عنوان فرایندی که فرد در آن به طور مستقیم درگیر است نگاه  سمبولیک به توسعه
ا معنا در ابتدا ب هپردازی کرد که فرایند توسعپندارد، تئوریکنند. بلومر، که فرد را یک بازیگر میمی

 (.35 )ص. که بازیگر معنا را برای اشیاء تعریف نمودشروع شد در حالی« ارتباط با خود»

 های فولکلوریکهای جنسیتی و داستاننقش

است. مفهوم جنسیت، برخالف سکس، تا ( gender)جنسیت ، های کلیدییکی از مهمترین واژه
کرد که با که با افرادی کار می نشده بود. روبرت استولر، روانشناسی معرفی 1970 قبل از دهه

های تناسلی مبهم به دنیا آمده بودند، اولین شخصی بود که بین جنسیت و سکس تمایز قائل اندام
 gender) ، هویت جنسیتی(gender) ، جنسیت(sex) شد. وی چهار مفهوم فرض کرد: سکس

identity) و نقش جنسیتی (gender role )،(.1964)استولر 

 ،ناسلیتآلت  است یعنی بر حسب سکسجنسیت دو تعبیر اصلی وجود دارد. مورد اول  در مورد واژه
کس در ا به معنای ستنه جنسیت یا مرد. با توجه به معنای دوم این واژه، و باشدمی زنیا ، فرد

یم کند تا مرد یا زن باشباشد، بلکه هرچیز دوروبر ما را که کمک میرابطه با آلت تناسلی نمی
های اجتماعی ایجاد (، جنسیت به نقش2012) مطابق با سازمان بهداشت جهانی. ازدسمشخص می

 خود مشخص برای زنان و مردان هایی اشاره دارد که یک جامعهها و نگرششده، رفتارها، فعالیت
زن  تحقق فردی به عنوان مرد یا» توانیم دربارهبرحسب مذکر یا مونث بودن، می .داند. مناسب می

 نام دارد. هویت تیهویت جنسیکه « احساس فردی از مونث یا مذکر بودن صحبت کنیم -بودن
 سال،ر وا)نقل شده د جنسی به حس مذکر، مونث یا چندجنسه بودن یک فرد از خود اشاره دارد

تواند به لحاظ بیولوژیکی مرد یک فرد می(، 2006) پپال و سرز به گفته تیلور،(. 18 ص. ،2014
نسیتی، هویت ج طه بازنانه داشته باشد. برای زنان نیز به همین ترتیب است. در رابباشد اما احساس 

جنسه چند اگر افراد در یک هویت جنسی متفاوتی از جنس بیولوژیکی خود زندگی کنند، افراد
ه که جامع های اجتماعی خاصی وجود دارنددر رابطه با مذکر یا مونث بودن، نقش .شوندنامیده می

 )وسال، شوندنامیده میهای جنسیتی نقشکند که یت افراد برایشان تجویز میبر اساس جنس
2014.) 

های زده، داستانانتقال زبان جنسیتبرای قدرتمند  کند که یک وسیله( ادعا می2013) وولمات
در جامعه ایفا  افرادهای مذکر یا مونث چرا که نقش اساسی را در درک نقش .باشدفولکلوریک می

های اند که داستانشناسان پیشنهاد کردهانسان»کند که د. وی همچنین استدالل میکننمی
را نشان ها آننگاری فولکلوریک چیزی فراتر از بیان شفاهی و ادبی مردم بوده، بلکه تمامیت قوم
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دهد و اگر به طور سیستماتیک توسط یک محقق بررسی شود، تصویر نافذی از یک روش زندگی می
(. با انتشار کتاب 138 )ص. «نچه که بوده و آنچه که خواهد شد به دست خواهد دادخاص، از آ

های فولکلوریک به طور جدی مورد ، داستان1812های فولکلوریک برادران گریم در سال داستان
 (.2014 )داس، مطالعه قرار گرفتند

ها ی نسلجنوب و ماوراآیند؛ شرق، غرب، شمال و ان میهای فولکلوریک از تمامی نقاط جهداستان
 بینامتنیت هایروش بهبه طور کلی ها نااین داستشوند. کرده و غنی می و جغرافیاها حرکت

(intertextuality)سازگاری ، (adaptation) ترجمه ،(translation) و تقلید (immitation) 
( و بیشتر مواقع به 2013 )یوج و تاراکجی اوغلو، شونداز یک جغرافیا به جغرافیای دیگر منتقل می

شوند و نقطه شروع انتقال و اخالقیات اجتماعی، نیازهای مذهبی شناخته می های اولیهعنوان ستون
 .کنندوامع مداخله میجشدیدا با زندگی فرهنگی تمامی ها نااین داستشوند. تماس فرهنگی می

ضای آن فرهنگی خاص و ف های ماقبل تاریخ و همچنین زمانچرا که شامل عناصر زیادی از زمان
ال ح ،دهند اثیر قرار میشنونده یا خواننده را تحت ت های فولکلوریکداستانباشند. گروه خاص می

 اوسر، :2005 اوسولیوان، ؛1982 )لوتی، که در همان زمان به توجه شناختی نیز نیاز دارندآن
2004.) 

جتماعی امی را در ایجاد وحدت نقش مههای فولکلوریک ارتباطی مهم، داستان به عنوان یک وسیله
 های فرهنگی بومی را نشانهای رایج و مرسوم و میراثارزشها آنکنند؛ می و فرهنگی ایفا

دهند تا های جهانی را انتقال میها و پیغامکنند و موضوعدهند. در همان حال، از مرزها عبور میمی
 جهانی تبلیغ کنند. شدههای پذیرفته لآهانسانیت را تحت هنجارها و اید

و ( Perrault)های معروف پرالت کند بعضی از داستان( ادعا می2006) همانطور که زیپس
و  (Bluebeard) ، ریش آبی(Red Riding Hood) های عاشقانه از جمله شنل قرمزیداستان

 دان و زنانهایی هستند که از کد ویژه هدایت برای مرداستان (Puss in Boots) پوشچکمه گربه
واضع را در زنان، تمحدودیتی و  -های شخصیتی از جمله صبر، خودصفتها آنکنند. استفاده می

توانند می کنند. امروزه، این عقاید جنسیتیهوش، قدرت و بلندپروازی را در مردان پیشنهاد می
 یک رضرت فوضر»اما پرالت در زمان خود طرفدار قدرت زنان همچنین  ،محتاطانه به نظر برسند

ر این باور (. اگرچه او ب72 ص. ،2006 )زیپس، است« به زنان نسبت نگرش اخالقی روشنفکرانه
د نه در های اجتماعی به کار رونانه یا موضوعخاول باید در  ها و هوش زنان در وهلهاست که توانایی

ا االری رردسمختار زنان از یک سا هایتیجاهای دیگر جامعه. این پیغام که امروزه یکی از تابع
ا پرالت بدهد در قسمت بیشتر کتب پرالت شرح داده شده است. نویسندگان زن که معاصر نشان می

 (.2012 )وینبرگ، ا عقاید جنسیتی نگاشته اندهای در ارتباط ببودند نیز داستان
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یستم های فولکلوریک در ایران در قرن ب( تمایل کودکان به داستان2016) پورمطابق با حسین
، 1949) (، صبحی1931) (، هدایت1974) افزایش یافته است و افراد متعددی من جمله انجوی

اند. هآوری نمایند که اکثرا به صورت شفاهی بودهایی را جمعاند آن داستان( سعی کرده1951
داستان فولکلوریک  40نقش زنان در  ( درباره2010) ( همچنین به تحقیق بیات2016) حسین پور

 اند. مطابق با باقریکند که زنان، ضعیف و منفعل نشان داده شدهپردازد و ادعا میارسی میف
ان در داستان فولکلوریک محبوب را مطالعه کرده است، مردان نسبت به زن 22( که 2013)

کند که گرچه کاراکترهای زن یم( ادعا 2001) اند. اگرچه، میرفخریتری ظاهر شدههای اصلینقش
 اند.تری به خود گرفته اند، اما اکثرا منفعل بودههای اصلیه مردان نقشنسبت ب

 ،وزندآمرا می های بین خوب یا بد یا عواقب بدجنسی خودبا این حال، کودکان نه تنها اولین تفاوت
 رک کلی و ساده شدهمورد د گیرند که درط با زن و مرد را فرا میهای اصلی مرتببلکه کلیشه

توانند های فولکلوریک، کودکان میتواند مضر باشد. به کمک داستانهان میکودکان از ج
تبط با العات مرتوانند تعداد زیادی از اطمیها آنماجراجویی و لذت را تجربه نمایند؛ با این وجود، 
ی از یک وجه حیح وذکر است که نمایش غیر ص رفتار مردان و زنان را بیاموزند. بنابراین، الزم به

 ری سریعرپذیچرا که کودکان مستعد به تاثی ،کترهای اصلی در ادبیات کودکان خطرناک استکارا
درنتیجه این کنند. های گمراه کننده کمک میتر کردن این ایدهرنگها به پرباشند و این کلیشهمی

قت حقیاین  د تا ازنمردم کمک کن ند بلکه باید به همهننه تنها باید به والدین کمک کها ناداست
های فولکلوریک و به طور کلی ای در داستانهای کلیشهتر شوند و بر نابودی چنین ویژگیآگاه

 ادبیات کودکان تمرکز نمایند.

ن بشر جهان آ( بر این باورند که زبان مکانیزمی است که از طریق 1956) ( و وورف1949) سپیر
 خود های فرهنگی مشتمل در زبانبلدر معرض سمها آنکند. با رشد کودکان، خود را درک می

 دهد، الزم است بررسی شود کهرا شکل می که زبان، واقعیت گیرند. بر اساس این فرضیهقرار می
را ممکن است ف راشان چه چیزهایی شان و تسلط بر زبانکودکان درباره جنسیت در فرایند یادگیری

 (.2016)حسین پور،  گیرند

 ه است، مور( نقل شد2014) ها، همانطور که در وسالان در داستانبا توجه به تصویر مردان و زن
( 1»)کند. ای فراهم میزده و کلیشهخود تعدادی مثال از چنین تصاویر جنسیت ه( در مطالع2014)

طاعت های زیبایی هستند که اگر از خود انفعال، متابعت و اها همیشه دختران فقیر یا پرنسسمونث
( زیبایی باالترین 4ها همیشه بدجنس هستند... )( نامادری2کنند. )افت مینشان دهند پاداش دری

 ص.« )ترین اهداف در زندگی ]برای زنان[ است( پول و دارایی، رویایی6ارزش برای زنان است... )
6.) 
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شوند. می )خوب یا بد( تقسیم های فولکلوریک، کاراکترهای زن به دو دستهدر بیشتر داستان
کند و ت نمیشک زیبا، مهربان و دلسوز است. او شکایآل است. او بیایده ک دخترقهرمان خوب ی

ا وم و گاهکشد. وی همچنین در اکثر موارد معصوش میشود. در عوض، بار خود را به دعصبانی نمی
ا خواهد که او رکند خود را نجات دهد و از دیگران هم نمیکودن محض است. او هیچگاه سعی نمی

قهرمانان زن هیچ »کند (. همانطور که کی استون اشاره می2007 )پاتل، نجات دهند از بدبختی
مچنین ه (.45 ، ص.1975 )استون،« انداز قبل کاملها آنکنند، چون نقصی ندارند و رشد هم نمی

های محض ای به طور مقولههای افسانهخوب و بد در داستان» که کند( استدالل می2007) پاتل
شود. درست و غلط امری ذهنی شود، بد، تنبیه میوند. خوب، پاداش بخشیده میشظاهر می

کند که چه کسی شخصیت مثبت داستان بوده و چه کسی ای مشخص مینیستند. داستان افسانه
 (.29)ص.«  کندباشد. و آن شخص است، نه عمل او، که خوب و بد را تعریف میشخصیت منفی می

 های جنسیتیبایجان و نقشهای فولکلوریک آذرداستان

ه مراتب در این سلسلدو گروه  معموالای مشاهده کرد، که توان در هر جامعهسلسله مراتب را می
گر در این مورد گروه گر است و دیگری مطیع )ضعیف(. گروه سلطهسلطه گروه: یکی مشهودند

 )کارلی، یابنددست می کنند و به قدرت و موقعیتبیشتری می همردان است که از منابع ،استفاد
فرمانی کمح(. بیشتر جوامع پدرساالر هستند، که به این معنی است که مردان جامعه را 2001

تری ابسته و پایینگروه زنان است که موقعیت و ،(. گروه مطیع یا ضعیف2014)ییلماز،  کنندمی
 د.ندار

طلب شوند، برابریر نظر گرفته مید ترین جوامع بشریکه ابتدایی آوریواقع جوامع شکار و جمع در
ه تاکید ککردند و هنگامی غذا همکاری می همردان و زنان به طور مساوی در تهی چرا که .بودند

 ایطی راچ شربیشتری بر شکار گوشت بود، تمایل بیشتری به پدرساالری داشتند. به هر حال، هی
ومامو، مطیع هر جوامعی مثل یان (. چون زنان در100ص. ،1975 پنداشت )فریدل،« طبیعی»نباید 

گر طهن سلمردان هستند، برخی از متخصصان نتیجه گرفتند که الگوی طبیعی این است که مردا
 ربی زنانغها هیچ کس حق ندارد به دیگران دستور دهد و در آفریقای باشند. اما در میان سامی

 (.1975 )فریدل، اغلب رئیس هستند

سازی، انتقال و ای از تاریخ فرهنگی و اجتماعیبایجان منبع غنیفولکلور در ادبیات شفاهی آذر
به ویژه در  های جنسیتیکند. نقشهای مرکزی فراهم میهای مرتبط با ارزشتقویت پیغام

اند. فقط شوند منعکس شدههای سنتی که در سنن شفاهی مبادله میو اسطورهها ناها، داستافسانه
توانند به طور ها میها و مثلهای فولکلوریک، ضرب المثلها و داستانمنابع فولکلوریک مثل افسانه

های زنانه و مردانه توسط های جنسیتی، چگونگی تشخیص نقشغیرمستقیم چگونگی ایجاد نقش
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ها آنیکدیگر به عنوان عوامل اجتماعی و چگونگی نمایش  اجامعه، چگونگی ارتباط مردان و زنان ب
 در جامعه را تصدیق کنند.ها آنویر توسط جامعه و چگونگی تص

ه های زنانی را که ب(، تاریخ آذربایجان نه تنها خاطره2007) مطابق با گزارش رشد بشری آذربایجان
گه نا زنده تند ریارهای با ارزش برای تصویر پسران، پدران و شوهرانشان به شهرت دست یاف عنوان

اه ختر شدن حسن؛ و همسرش دسپینه خاتون؛ )مثل سارا خاتون، مادر پادشاه اوزو داشته است
انوم، ی جان خمهر اسماعیل مهین بانو سولطانیم خاتون؛ قتیبه خانوم، همسر پادشاه قیزیل ارسالن؛

ای را ودساخته، بلکه زنان خ18همسر اوزبک خان؛ و توتو بایک، همسر فتحعلی خان، پادشاه قرن 
کمتر ها آند هر چند تعدا ،های خود با ارزش بودند ستوده استکه به خاطر دستاوردها و فضیلت

 (.19)قرن  ( و ناتوان12)قرن  برجسته مهستی هبوده است مثل ملکه تومروس و شاعر

ازی ا محدودسکند که با این حال پدرساالری، شکاف بین مرد و زن را عمدتا باین گزارش اضافه می
و ها آنیتی ها، تاکید بر عملکرد تربحقوق شخصی آنزنان، محدودسازی آزادی و  مشارکت عمومی

 تر کرده است.تبدیل زنان به ابزارهای عطش جنسی، گسترده

ال کام ،ستده اشبنابراین، روابط بین مرد و زن همانطور که در کتاب معروف دده قورقود نمایان 
رغم تمام از ا علیزنان ر ود دارد که دزدی و بدرفتاریهای زیادی وجمثال»: است برانگیزبحث

ترین مثال تبدیل تسلط زنانه به هنجارهای اجتماعی که دهد. برجستههایشان نشان میخودگذشتی
اهرانه ها صورت گرفته است داستان سلجان خاتون است که به طور متوسط پدرساالری در حماسه

اما  نجات دهد.رحمانه کنند معشوق خود، قانتورالی را از مرگ حتمی در یک نبرد بیسعی می
ط برد توسنزیک با این استدالل که نجات یافتن ا ،قانتورالی در عوض لطف او کشتنش است هبرنام

 -خود ه یاز بنبا  ،یک مرد نیست. این موضوع به ظاهر غیر منطقی هتوسط نیز یک زن بهتر از مرگ
 ین نگرشات. ه استاییدی مردانه و ترس از نافرمانی اجتماعی برای رفتار غیرمردانه توجیه شد

واه بر دهد که گتقاضاهای اجتماعی را نشان می هسلجان به تصمیم قانتورالی، پذیرش تواضعان
شری )گزارش رشد ب شودماندگاری این نگرش بوده که به ایجاد یک هنجار اجتماعی منجر می

 (.2007آذربایجان، 

و زمان ها نآهایی که بین غم قرنرمطابق با این گزارش، جالب است که  زنان در دده قورقود، علی
هایشان را با ها و سختیخوشیها آنمدرن بودند.  ،دارد، در فرایند تفکر و عواطف حال وجود

ئولیت نه تنها مسها آنرکت در زندگی عمومی نیستند. ششدند و مخالف همسرانشان شریک می
 یز رهبریها و کشور خود نزمینفاع از سردکنند، بلکه در کودکان و مسائل خانواده را قبول می

 ومی تالشن نیست، اما زنان برای شهرت عمبه هیچ وجه کمتر ازمرداها آنکنند. هوش و دانایی می
 وهران، پدران و پسران بیدارند.ش-ر مردانکنند و به افتخانمی
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ه تحکم های تاریخی بعدها الگوهای اجتماعی را تقویت کرده و به روابط مردانه زناناگرچه توسعه
دهد که الگوهای متعدد و گاها متضادی در تر تاریخ نشان میدقیق همطالعبا این حال  بخشدیدند،

های ها و گفتهتاریخی معینی وجود داشته اند که به خوبی در ضرب المثل هیک عصر و در یک بره
المثل ر، ضرباند. از طرف دیگمردمی نمایانند و هنوز هم امروزه محبوبیت خود را از دست نداده

( A lion or a lioness is still a lion)« یک شیر مذکر یا یک شیر مونث هر دو یک شیرند»
که به لحاظ جنسیتی خنثی است)شیر سمبل قدرت، شجاعت و نجابت است(، از طرف دیگر 

به »و ( A woman's chastity is a man's honour)« عصمت یک زن افتخار یک مرد است»
که زن ( Give me seven sons and a single daughter)« و یک پسر بده من هفت دختر

زنان، آنان را از یک مرد زن نما دور کنید و »یک موقعیت بسیار ذهنی دارد. به این ترتیب، مثل 
 Women, keep away from an effeminate)« مردان را از یک زن مرد صفت دور نمایید

man; men, from a masculine woman )باشد: هم یک نگرش متقارن ای میدو جنبه
تواند نوعی از الگوی کند و هم میدهد و حق متفاوت بودن را زیربندی میجنسیتی را نشان می

شان های اجتماعیجنسیتی باشد که موانع غیرقابل عبوری را بین مردان و زنان در آگاهی از نقش
 (.15-14 .، ص2007ربایجان، )نقل شده در گزارش رشد بشری آذ کندبرپا می

های فولکلوریک، کند مطابق با متخصصان داستان( استدالل می1392همانطور که جعفرزاده )
کند باشد. وی همچنین ادعا میهای فولکلوریک در جهان میآذربایجان یکی از مراکز ایجاد داستان

های ها، گفتهب از معماها، لطیفهرکمای دارند که پیچیده که مردم آذربایجان سیستم فولکلور غنی و
های عروسی، های فولکلوریک، سرودهای شکارچیان، ترانهها، داستانالمثلخردمندانه، پندها، ضرب

لوریک های فولکاسامی یا سرودهای تمجیدی، شعر و غیره است. اما تحقیق جدی بر روی داستان
وط ینه مربین زماضر مهمترین کار در ا)جنوب آراز( صورت نگرفته است. در حال ح مردم آذربایجان

اند. های فولکلوریک آذربایجان را گردآوری کردهباشد که داستان( می1357) به بهرنگی و دهقانی
د ر تبریز بودسرگی مارچویچ، معلم و مشاور محمدعلی شاه، هنگامی که ها آناگرچه قبل از 

 (.1392)جعفرزاده،  ن را گردآوری کرده بودهای فولکلوریک آذربایجاداستان

 اند:های فولکلوریک آذربایجان به سه گروه تقسیم شده(، داستان1357) مطابق با بهرنگی و دهقانی

ها. و فئودالها ناهای پهلوانی و شجاعت و جنگ با پادشاهان و خهای حماسی با عشق. داستان1
 ارد.استان دد 17باشد که می« کور اوغلو»بهترین مثال برای این گروه 

« لی و کرماص»، «طاهیر میرزا»، «ریبغ شیقعا»های معروفی مثل های عاشقانه، داستان. داستان2
 و غیره.

 شوند.برای کودکان گفته می هایی که هنگام خواب. داستان3
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دهد یح می، توض«گویی ترکی در آذربایجان، ایرانسنت حکایت»( در مقاله خود 1970ز )ؤگشبا
های توان آن را به درستی در هیچ یک از سیستمروایی ترکی است که نمی حکایه یک فرم»که: 

 شوند گنجاند. چنینبندی روایت مردمی که اخیرا توسط دانشمندان غربی به کار گرفته میطبقه
ای به افسانه شعر وکوتاه یا ژانرهای شاعرانه مثل حماسه  ههای نثری، داستان، افسانه، و قصروایت

ای قرون وسطایی و رومنس کنند. اگرچه سرود افسانهحکایه را توصیف نمیطور کافی شکل 
وایت رهر حال  باشند، باید در بحث خود از نام ترکی استفاده نمایم. بهترین ژانر مردمی مینزدیک

باشد. این نثری در یک حکایه برجسته است و همچنین شامل سرودهای مردمی متعددی می
ه، )سرودهای عاشقان دهدموسیقی مردمی ترکی را نشان می هخزانسرودها که بخش بزرگی از 

از یک  واحد به بیش هها، شعرهای قهرمانی(، ممکن است در یک حکایسرودهای مذهبی، سوگواری
ی و اصل» هیحکا صد مورد برسد که هر کدام سه، پنج، یا چندین بند داشته باشند. به عنوان مثال

 (.391.)ص باشدنغمه می 143شامل « کرم

توان جنسیت را در یک بافت (، برای بررسی جنسیت در آذربایجان، می2013) زادهبه گفته نجف
 ه، که توسط روسی900ل و اوای 1800 هجتماعی و تاریخی قرار داد. در واقع، حتی در ده -فرهنگی

ادامه  یترکشد، ایدئولوژی مذهبی اسالمی، به عنوان یک عنصر اصلی در فرهنگ تزاری اداره می
ودند. ها و هویت زنان قرار گرفته بهای پدرساالری، عمیقا تحت تاثیر نقشیافت که به همراه ارزش

دند واد نبوسهایی که با که آنخواندند، درحالیهایی که با سواد بودند قرآن میبه لحاظ سنتی، آن
اوایل  و 1800ر طول سوادی در بین زنان دکردند و با سطوح باالی بیهای قرآنی را حفظ میآیه

نتقل مهای اسالمی معموال از نسلی به نسل دیگر به طور شفاهی و از طریق حفظ ، آموزه1900
 (.2013زاده، )نجف شدندمی

 نقش زنان در تاریخ، فرهنگ و ادبیات آذربایجان

ها، بزرگترین کنند. در جنگدر میان ترکان، مردان همیشه بر روی ناموس خود سوگند یاد می
سی که زن بگرفتن همسرانشان بوده است. در داستان اوغوز خان، مردی که  قارت مردان ترک،ح

وضوع منویسد: در اینجا با ی گردیزی میشود. مورخ ایرانتجاوز کند فقط با مرگ بخشوده می
زنان  نجا ارزشگذارند. در ایعجیبی برخورد کردم و آن احترامی بود که مردان ترک به زنان خود می

 (.1394)باغبان،  یار باالتر از ارزش مردان استبس

کند که به لحاظ تاریخی، مردان اغلب بر سر دست یافتن به یک زن همواره ( ادعا می1394) باغبان
او تمایل به  هچرا که غریز .اند. این اساسا فطرت یک رزمجو و یک مرد استبا یکدیگر جنگیده

 جویی مردان باعث شده مردان تمایل کمی بههای جنگدسترسی به یک زن را دارد. مشخصه
شان نسبت به فرزندانشان گرد هم جمع گردهمایی داشته باشند اما زنان به علت احساسات مادرانه
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سازند. وی همچنین دهند و جامعه را میفرزندی خود را ادامه می-مادر هشوند و همیشه رابطمی
کند جان خود را ک حیوان نر فقط سعی میکند که در جهان حیوانات واضح است که یادعا می

کند جان خود و اش سعی میکه یک حیوان ماده به علت احساسات مادرانهدرحالی ،نجات دهد
تر و تر، چابکبه همین علت است که همیشه یک حیوان ماده باهوش فرزندانش را نجات دهد.

ای که بچه دارد ک حیوان مادهکنند که یگرتر از یک حیوان نر است. شکارچیان اقرار میحیله
چونکه یک مرد با قدرت فیزیکی و  ،مادرشاهی طولی نینجامید هتر است. دورتر و خطرناکمحتاط

در این دوره جنگ و دفاع بسیار فراوان است. بنابراین،  . زیراتر شددفاع در برابر دیگر قبایل مهم
 رهبری خانواده نیز در دستان مردان قرار گرفت.

است مهم اینج همسئل .)نرینه( بوده است ( تاریخ ایران یک تاریخ مردانه1977) براهنی هطبق گفت
خی ابع تاریها متفاوت بوده است. به عنوان مثال منکه موقعیت زنان در ایران و میان دیگر ملت

ی سفردو هکه در شاهناماند درحالیدر میان ترکان موقعیت باالتری داشته« زنان»اند که نشان داده
 دکتر هتاند. به گفتری داشتهنقش و موقعیت پایین« زنان» که یکی از مهمترین منابع فارسی است

ماعی اجت قاجار، نقش مستقیمی در مسائل سیاسی و هبراهنی زنانی همچون زینب پاشا در دور
 (.1395) اند و اهمیت بسیاری داشته اندشان داشته و حتی پیشروان مردان در آن زمان بودهزمانه

 دهد:آذربایجان ارائه میترکی خ ادبیات ای از نقش زنان در تاری( خالصه1395) بیانی

 

 نقش زنان در کتاب دده قورقود

ابرند. مردان بر زنان مقام باالتری دارند و با»های دده قورقود که یک شاهکار ترکی است در داستان
 هختران قبیلد( بوده و one-pair جفت-)یک (mono-step) خانواده تک والدها ناداست در این

هر، تخاب شوهای اناوغوز این حق را دارند که شوهران خود را خودشان انتخاب کنند و یکی از سنت
 ده است وکاری بین پسران بوسواری، تیراندازی، کشتی، شمشیر بازی و رزماسب هبرگزاری مسابق

بیله و کردند باید به قانتخاب میها آنا که کردند. شوهری ربرنده را به عنوان شوهر خود انتخاب می
 مذهبشان وفادار بوده و سلحشوری، دالوری، شجاعت و توانایی داشته باشد.

دده  باشد. در کتابداستان کتاب دده قورقود از هر نظر با ارزش و موثر می 12نقش زنان در هر 
 ( و بکیلداستان بوغاج ان )درخباشند. دیرسه قورقود زنان اغلب مشاوران خوبی برای شوهران می

جان  خمصهم)در داستان عمران( شوهرانی بودند که به علت گوش کردن به نصایح زنان خود از 
ود همراه و خاند و در طول زندگی اند. زنان آزاد ترک در همه جا با مردان برابر بودهسالم به در برده

 اند.دوشادوش مردانشان کار کرده
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 ایامی گنجهنقش زنان در آثار نظ

او  .دهدن مینظامی، شاعر بزرگ آذربایجان، در اشعار خود وابستگی شدیدی به زادگاه خود نشا
ابل ا در مقکند ترا وادار می همچنین از مقدونیه رزمجوی بزرگی را به سرزمین خود می آورد و او

شدند و این رد میعظیم کند. در زمان او مردان نباید مزاحم دختران مجت –وشابه ن – ترکدختر 
 شد.ایش میی راحتی و آسازندگی و تالش بر هبه صحنها آنمنجر به آزادی زنان و آوردن 

 نقش زنان در آثار خاقانی شروانی

 جایگاه «مادر»خاقانی یک شاعر بشر دوست است که به قدرت، توانایی و هوش مرد اعتقاد دارد. 
دگی سارت و برا هد و دربارنکمی او از مادر خود صحبت« تحفه العرقین»او دارد. در  ای در آثارویژه

مک آن چنان به پسرش ک ،کند این زنی که به دور از پسرش استراند و ادعا میاو سخن می
کند و پدر او رفتار خشونت آوری با مادرش کند کما آنکه یک دکتر به بیمار خود کمک میمی

 ورد.داشته است و این امر قلب شاعر را به درد می آ

 نقش زنان در ادبیات حروفیه

جود آمد و وبعد میالد مسیح در آذربایجان به  8 مذهبی در قرن-ادبیات حروفیه با جنبش فرهنگی
ز شد آغا« یفضل اهلل نعیم»مرکزی و آسیای صغیر را پوشش داد. این جنبش توسط  تمامی آسیای

انتخاب  ستم وظلم  دوستانه در مقابلو او ادبیات را به عنوان سالح تیزی برای ارتقای عقاید بشر 
او به  ر اشعاران دنسیمی از اهمیت واالیی برخوردار است. زن ،کرد. در بین شاعران این مکتب ادبی

زن  اند. زیباییهای زندگی توصیف شدهعنوان زیباترین و حیرت انگیزترین مخلوقات و نماد زیبایی
گوید و خن میمتر سکرفاه خلق شده است. او از دربار ماورایی بوده و این زیبایی برای بشر، عشق و 
 ستاید.ان وفادار را میربه جای تعریف ظالمان، مادران دلسوز و همس

 های کور اوغلونقش زنان در داستان

 وور آمیز های سنت شفاهی و فولکلور آذربایجان است که در آن نقش غرکور اوغلو یکی از حماسه
فادار وربان و ر مهه است. به عنوان مثال، در این داستان نگار یک همسزیبایی یک زن نشان داده شد

 کند.و با ارزش و محترم و داناست که در اداره کشور به شوهرش کمک می

 انقالب قانون اساسی آذربایجان و زنان

یکی از توصیفات نقش زنان در انقالب قانون اساسی نقل قول مورگان شوستر آمریکایی است که 
نقش سیاسی زنان به ویژه بعد از تهدیدات روسیه در مقابل انجمن پارلمانی ایران در کتاب  هدربار
های خوب اخالق و نجابت هستند که است. زنان ایرانی سمبل نوشته« سرکوبی در ایران»خود 
های کنند تفکرات خود را ارتقا دهند. زنان در صحنهدهند و سعی میمسائل روز نظر می هدربار
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ن زمان حضور فعال داشتند به عنوان مثال یکی از رویدادها مربوط به امتیاز تنباکو بوده و سیاسی آ
پیشروان این جنبش زنان بودند که مردان را وادار به حرکت کردند. دومین حرکتی که در آن زنان 
، رهبر بودند به علت کمبود نان بود که کل کشور را فراگرفته بود. در اوایل جنبش قانون اساسی

نه تنها در مقابل جبهه ها آناین جنبش سیاسی حضور فعال از خود نشان دادند.  هزنان در هر لحظ
 فعالیت داشتند بلکه دوشادوش مردان در جنگ جنگیدند.

های فولکلوریک خاص خود را دارند. های جهان داستان( تمامی فرهنگ1949) تامپسون هبه گفت
استان د ریک نداشته باشد.ود ندارد که داستان فولکلوای در جهان وجهیچ فرهنگ شناخته شده

بل های فولکلوریک بسیار قاها، داستانیتشود. بر خالف دیگر روافولکلوریک در همه جا یافت می
های همدیگر را های یکدیگر را فرا نگیرند ممکن است داستانافرادی که سنت»باشند. انتقال می

کند، سنت ( استدالل می1978مانطور که چودورو )(. ه266 ص. ،1914 )بورن، بیاموزند
ها و ای از نقشن حضار، مجموعهآمجاب کننده است که در  هگویی، سیستمی از مکالمداستان
 دانند.جنسیتی معتبر و ایجاد شده توسط جامعه را از آن خود می یهانگرش

لعه و نیاز به مطا های فولکلوریک که در بین مردم آذربایجان معروف استیکی از داستان
تلفی ال مخاست. این داستان فولکلوریک به اشک سارای و خان چوبان سیستماتیک دارد داستان

ان ین داستاکه  مثل موسیقی، فیلم و شعر در فرهنگ آذربایجان ارائه شده است. به این معنی است
 فولکلوریک در فرهنگ و قلب مردم آذربایجان رخنه کرده است.

جمهوری های ترک)چه  های فولکلوریک آذربایجان استترین افسانهکی از معروفافسانه سارای ی
ختری دراژیک ایران(. این افسانه یک داستان کوتاه است که سرنوشت تهای ترک آذربایجان و چه

وت های متفاکشد و در پایان داستان اشعاری به فرم تصنیف به همراه تفسیرزیبا را به تصویر می
ای سار هان. افسمنجر به خلق آثار متعدد در زمینه ی موسیقی آذربایجان گشته استارائه شده که 

وم است ران مرسن ایمتفاوتی روایت شده است، اما این مطالعه به روایتی که در بین ترکا هایبه شکل
« یللر سارانآپاردی سئ»اب کوتاهی از این داستان ارائه شده است که از کت هکند. خالصتمرکز می

 ( خالصه شده است.1383) شیق حسین ساعیعاه نوشت

 سارای و خان چوبان هخالص

های سلطان و گلنار دختری به نام افتند. زوج خوشبختی به نامرویدادها در روستای مغان اتفاق می
اش بزرگ شد. سارای نامادری سارای داشتند. گلنار به هنگام زایمان از دنیا رفت و سارای توسط

د مادرش در کنار رودخانه آرپاچایی بازی کند. بنابراین، رودخانه به سارای عادت داشت همانن
اما در نبود سارای رودخانه نیز  ،وابسته شده بود. هر زمان که سارای آن جا بود، رودخانه جوشان بود

خود  هلیآرام بود. سارای که مادرش را در سن خیلی کم از دست داد، با آیدین )خان چوبان( از قب
شد و عاشق او گشت. از طرف دیگر، حاکم قبیله نیز هنگام شکار سارای را می بیند و عاشق او آشنا 
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کنند اما موافق ازدواج سارای و خان چوبان شود. بزرگان قبیله با خواستگاری حاکم مخالفت میمی
ا را که چوپان روست شود چوپان قبیله را ترک کند. هنگامیشوند. بیماری مادر چوپان باعث میمی

کند که اگر همره او کند و سارای را تهدید میحاکم با همراهانش به قبیله حمله می ،کندترک می
کند به این امید که چوپان کشد. سارای راه را طوالنی مینرود و با او ازدواج نکند پدرش را می

کند تا اش( پرت مییشود، خود را به رودخانه )یار قدیمکه از آمدن او ناامید می برسد، اما هنگامی
 از دست حاکم رها شود.

 نقش زن در داستان سارای و خان چوبان

ل و ی و مستقها، مردان، نان آور، تهاجمبا این فرضیه که در فرهنگ آذربایجان نیز همانند غربی
 حلیل اینهای تعیین شده برای تدار، منفعل و وابسته هستند، چهار دسته با مشخصهزنان، خانه

نبع های رفتاری، الگوهای ارتباطی، ممشخصه ند ازاند. این چهار دسته عبارتبه کار رفته داستان
 (.2002)کوپنهاور،  قدرت و ظاهر فیزیکی

ا بر رابطه دطه با یکدیگر و در کل، چگونگی عمل زنان و مردان را در راب های رفتاریمشخصه هدست
ها رایجترین مشخصه اکنون اینت(، 2002) کند. مطابق با کوپنهاورجهان اطراف توصیف می

 ها نسبت دادهداری و شاغلی را که معموال به هر یک از جنسیتها بودند و لنزهای خانهمشخصه
 کنند.اند، معکوس میشده

نفس،  تماد بهی اعمردانه: غیرعاطفی / غیرهیجانی، عینی، رقابتی، منطقی / خردگرا، مستقیم، دارا
ت، رس، زمخه، نت، عمل مستقالندارای عزت نفس در کارر امنیت / ثبات،شلخته، ایجادگ بلندپرواز،

 کم اهمیت به احساس دیگران.

ماد به اقد اعتفاه، زنانه: عاطفی / هیجانی، ذهنی، غیر رقابتی، غیر منطقی / غیر خردگرا، آب زیرک
ولویت امحور،  مردم، دارای عزت نفس در روابطنفس، غیربلندپرواز، مرتب، نیازمند به امنیت / ثبات،

 نه خود، ترسو، مهربان، درگیر احساسات دیگران. توجه به دیگران

ها شخصهپردازد. این مبه چگونگی ارتباط زنان و مردان با یکدیگر می الگوهای ارتباطی هدست
ن نسبت به جها ومردان و زنان با یکدیگر، نسبت به اعضای جنس موافق  کنند کهتوصیف می

 کنند.می اطراف چگونه رفتار

ک، رکنند، پرحرف نیستند، کنند، از زبان خشن استفاده میسکس صحبت می همردانه: آزادانه دربار
 دستیابی واط برای ایجاد تسلط های صحبت / ارتبکنند، از تکنیکرا بیان نمی احساسات دقیق خود

 کنند.حفظ موقعیت و قدرت در یک سلسله مراتب استفاده می /



 1400: 25(3وارلیق، )

Varlıq, 2021: 25(3) 

46 

کنند، پرحرف هستند، کنند، از زبان خشن استفاده نمیسکس صحبت نمی هدربارزنانه: آزادانه 
وافقت و کنند، از تکنیک صحبت / ارتباط برای ایجاد مخود را بیان می سنجیده، احساسات دقیق

 کنند.نگه داشتن مردم استفاده می

 می، منبعمحیط عموپردازد که زنان در محیط خانه و مردان در به این مسئله می منبع قدرت هدست
تر برای کار ها محیط خانه را کم اعتبارتر و کم اهمیتیابند. این مشخصهدر کجا می کنترل خود را

 یابند.می

وامل یاسی، عس هکنند: ادارمردانه: منابع نهادی، قدرت و روشی برای دستیابی به موقعیت ایجاد می
ت یشرفپه تشخیص عمومی زیادی جهت اقتصادی، تکنولوژی، تحصیالت، سیستم قانونی، شغل، ب

 یابند.دست می

های ی، توانایکنند: زیبایی، جوانی، ذکاوت، تمایالت جنسیزنانه: منابع فردی، قدرت را ایجاد می
 یابند.ها دست میباروری، به تشخیص عمومی کمی جهت استفاده از این مهارت

 کند.می به وضعیت فیزیکی مردان و زنان تاکید ظاهر فیزیکی هدست

ی ست، پیرارزش امردانه: درگیر ظاهر نیستند، سایز فیزیکی بزرگتری دارند، قدرت یک دارایی با 
 امری شاخص است.

ا تری دارند، زیبایی یک دارایی ب، سایز فیزیکی کوچک«باربی»شکل  -ظاهر دارند  هزنانه: دغدغ
 کنند.ارزش است، از پیری دوری و فرار می

 های رفتاریمشخصه

بندی سنتی رفتار مردانه های مذکر و مونث در این داستان از تقسیمهای رفتاری شخصیتصهمشخ
شان با محیط فیزیکی ارتباط هها در نتیجهای رفتاری شخصیتکنند. مشخصهمی و زنانه متابعت
 (.2002)کوپنهاور،  اندمشخص شده

 الگوهای ارتباطی 

دهد. یم را با همدیگر نشان ها آنچگونگی ارتباط های زن و مرد، توجه به چگونگی رفتار شخصیت
های زنانه و مردانه به تشخیص چگونگی ها به گروههای رفتاری، تقسیم شخصیتبا توجه به مشخصه

کنند. بر خالف مردان، زنان اغلب در بیان احساسات خود ها با یکدیگر کمک میارتباط شخصیت
به راحتی  کل داستان هر دو شخصیت مذکر و مونث (، اما در طول2002)کوپنهاور، مشکل دارند

ل نوان مثاعود ندارند. به گونه مشکلی در ابراز احساسات خکنند و هیچاحساسات خود را بیان می
 گوید:میحاکم 
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و تو را همراه با خود /  راهی را خواهم یافت/  ثروتم از آن توست/  سوزممن در آتش عشق می»
1خواهم برد .» 

 گوید:یا سارای می

وفایی وجود هیچ بی در این منطقه/  چوپان من منتظر من است/  ممن به عاشق واقعی خود مایل»
2ندارد .» 

های مونث از ابراز احساسات و تفکرات خود ابایی ندارند. های مذکر و نه شخصیتنه شخصیت
 خورد.ای بین تصویر زنان در چشم مردان در این داستان به چشم میهمچنین رابطه

همه دختران زیبا چنین صالحیتی را /  های بسیاری داریتو دختر زیبایی هستی که شایستگی»
تبدیل خواهند ها نابیاب هها نهایتا مرا به آواراین ویژگی/  تو عشق ناب و صداقت داری/  ندارند

3کرد .» 

 منابع قدرت

و این  است ازدواج دومخورد قدرت شوهر بر زن در شکلی از قدرت که در این داستان به چشم می
 گ است ور مرجایی که گلنار در بست .بین سلطان و گلنار به وضوح مشهود است هموضوع در رابط

ی ه نامادرگوید بعد از مرگ من، اگر خواستی ازدواج کنی، زنی را انتخاب کن کبه شوهر خود می
 گوید:مهربانی برای دخترم سارای باشد. او می

من /  تا مادر خوبی برای سارای باشد/  را پیدا کن که با حقوق آشنا باشدزنی /  همه جا را بگرد»
4سپارمسارای را به تو می .» 

هر خود ه شودر سطر دوم شعر گلنار مطمئن است که سلطان بعد از مرگش ازدواج خواهد کرد و ب
 که با دخترش مهربان باشد. گوید زنی را انتخاب کندمی

 ه چوپانبود خ هبان است وقتی که سلطان دختر جدیدی را از قبیلمثال دیگر ازدواج دوم خان چو
انه پرت که سارای خود را به خاطر خان چوپان به رودخپذیرد در حالیدهد و او میپیشنهاد می

 کند تا دست حاکم به او نرسد.می

 

                                                           
گرک من آپارام بورادان /  رم چاره منهیلئحاکیم دئیر سنه ا/  باخمارام تاالنا دولت واره من/  لیشیرام ناره منآیندن لعشق ا 1

 (.1381سنی )ساعی، 
 .(1138)ساعی،  عهدی پیمانه دانیشما/  خاین اولماز بو دیاردا/  م انتظاردایخان چوبان/  یلی دوغرو یاردائسارا م 2
آخر منی ساالر چؤللره /  سنده اوالن پاک محبت صداقت/  یله متانتئهر گؤزلده اولماز ب/  چوخدور سنده لیاقت ،بیر گؤزلسن 3

 .(1381)ساعی،  سارا
 .(1138)ساعی،  سارانی تاپشیردیم سنه/  سارایا اولسون بیر آنا/  سین آل حقی قاناائله/  بیر یانا گذار ائیله هر 4
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 ظاهر فیزیکی

استان ا در این دظاهری فیزیکی تقریب ههای مربوط به دستهای جنسیتی، توصیفمشخصه هاز دست
از  ، هیچ یکول اینکه، در این داستانارا در داستان مشاهده کرد. ها آنتوان تر هستند و میفراوان

ن بر اند. فقط زنا)یعنی خان چوپان و حاکم( بر اساس ظاهرشان توصیف نشده کاراکترهای مرد
گلنار  همچنین باست وبه عنوان مثال سارای یک دختر بسیار زی .اندحسب ظاهر خود تعریف شده

 اند:یک زن زیباست. زیبایی سارای در ابیات زیر آورده شده

 گوید:دهد، میهنگامی که خان چوپان به سارای پیشنهاد ازدواج می

دختران زیبا چنین صالحیتی را  ههم/  های بسیاری داریتو دختر زیبایی هستی که شایستگی»
5خواهند کردها آنبیاب هها نهایتا من را آوارویژگی این/  تو عشق ناب و صداقت داری/  ندارند ». 

 دهد:درحالیکه سارای پاسخ می

و هر جوانی /  هر جوانی باید غیرت داشته باشد/  یک دختر زیبا باید عصمت و عفت داشته باشد»
6اش استهایی را ندارد مایه ی ننگ برای قبیلهکه چنین نشانه ». 

ایی که سارای زیببیند حال آنچوپان زیبایی فیزیکی سارای را می دهند که خاناین ابیات نشان می
 بیند.را در غیرت، عزت و نجابت می

 گوید:شود میبیند و عاشق او مییا هنگامی که حاکم روستا سارای را می

)چشمان  اتچشمان همچون پیاله/  من باید تو را با خود ببرم/  وقتی که تو را دیدم عاشقت شدم»
7من باید تو را با خود ببرم/  کنندمرا مست میدرشتت(  ». 

 دهد:درحالیکه سارای پاسخ می

های من همچون پلک/  گذارمخود را زیر پا نمی ایلمن قوانین  /ما این امر ممکن نیست  ایلدر »
8ترسممن از تو نمی/  اندنیزه ». 

ای برای ن خود را سپر یا نیزهای بدبیند، سارای اعضهای بدن سارای را میدرحالیکه حاکم زیبایی
 گوید:داند. حاکم همچنین میدفاع از خود می

                                                           
آخر منی ساالر چؤللره /  سنده اوالن پاک محبت صداقت/  یله متانتئهر گؤزلده اولماز ب/  چوخدور سنده لیاقت ،بیر گؤزلسن 5

 .(1381)ساعی،  سارا
تهمت اوالر بوتون ائله خان /  له عالمتئهر کسده اولماسا ب/  ایگیتده گرکدیر ناموسی غیرت/  گؤزلده گرکدیر عصمت و عفت 6

 .(1381)ساعی،  چوبان
گرک من آپارام بورادان /  پیاله گؤزلرین منی مست ائدیر/  گرک من آپارام بورادان سنی/  گؤرن کیمی مایل اولدوم من سنه 7

 .(1381)ساعی،  سنی
-ونه قورخ ونه هورک/  شتردی بد باخان گؤزهئکیرپیگیم ن/  بیلمرمائل قایداسین من ترک ائده/  للرده اولمازله ایشلر بیزیم ائئب 8

 .(1381)ساعی،  یلمرمبهده 
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ای به یارت من نامه/  توانم تو را ترک کنم؟من چگونه می/  دهندهای تو طعم خامه میلب»
9من باید تو را با خود ببرم/  نویسممی ». 

 دهد:سارای پاسخ می

کدام یار وفاداری /  ریزدر یک گل اشک مییک بلبل به خاط /های من شکر باشند شاید لب»
1که اینجا را ترک کنمدهم بمیرم تا اینمن ترجیح می/  کند؟معشوق خود را ترک می 0 ». 

 انسانیت دارد درحالیکه حاکم تمایل به زیبایی او دارد. هسارای دغدغ

کتر ه و کاراگلن بنابراین کاراکتر مرد یعنی خان چوپان مسئول کارهای بیرون از منزل مثل چراند
هایی فراتر باشد. اگرچه سارای نقشزن یعنی سارای مسئول غذای شوهر و کارهای داخل منزل می

د را پر خو هرود و کوزمی آراز همثال او به کنار رودخان ،پذیرداز تکالیف جنسیتی سنتی خود نیز می
خان چوپان  جنسیتی، نقشهای رفتار ه در دستههای اشاره شدکند. نتیجتا با توجه به توصیفمی

شی ارای نقولی س ،دهدکامال سنتی بوده چرا که در امور داخل خانه هیچ نوع فعالیتی انجام نمی
 خانه نیز به عهده دارد. هایی در خارج ازتر دارد و نقشغیر سنتی

کنند سپارند و هیچ یک تالشی نمیهای این داستان خود را به دستان سرنوشت میشخصیت ههم
مسئله  ای حلراهی بیابند و مشکل خود را حل کنند. سارای نیز شخصیت ضعیفی بوده که به جتا 

کند. اک میگذارد و میدان را خالی کرده تو گویی صورت مسئله را پو شکست دشمن پا به فرار می
برند. باشند و از عذاب کشیدن لذت میهای این داستان فولکلوریک مازوخیست میتمامی شخصیت

 گوید:کند، سلطان میکه سارای خود را به رودخانه پرت می نوان مثال هنگامیبه ع

که نیزه را گویی این/  من فریب ثروت او را نخوردم/  من سلطان هستم، من ظالم را شکست دادم»
1در چشمان او فرو بردم هنگامیکه سارای را به دستان آراز سپردم 1 ». 

این داستان او یا دخترش نیستند. حق  هداند که برندنمی کند. اوسلطان به شکست خود افتخار می
سارای مرگ نبود. حق سارای تنها سمبل غیرت بودن نبود. حق سارای زندگی در کنار کسی بود که 

 هبه او عاشقانه عالقه داشت. این سرنوشت نبود که سارای را به رودخانه سپرد بلکه افکار جامع

                                                           
 سنی گرک من آپارام بورادان/  بیر نامه یازارام یارین ال چکر/  سنی ترک قیلماق اوالرمی مگر/  یماقدی لبلرین شکرادهانین ق 9

 .(1381)ساعی، 

1 رم بورادان هاؤل/  هانسی وفالی یار یاردان ال چکر/  نم تؤکر -بولبول گولدن اؤترو اشگی/  داکی لبلریم قندیدیر شکر چوخ 0
 .(1381)ساعی،  بیلمرمگئده

1  اوندا کی سارانی/  ائیله بیل خنجری گؤزونه تاخدیم/  انیب نه زورا باخدیمدنه زره آل/  سلطانام ظالیمی یاندیریب یاخدیم 1
 .(1381)ساعی،  ساتدیم آرازا
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ه دست به دست هم دادند و او را روانه ی آراز کردند. کسانی پیرامون و ذهنیت خود سارای بود ک
 باشند.دانند در واقع شکست خوردگان زمان خود میکه خود را در این داستان پیروز میدان می

دو  ارای هرسنار و . قوانینی که گلزندسر باز میخود  ایل هسارای از سرپیچی از قوانین مردساالرن
که  یند درحالد تا همسران وفاداری باشباید تا ابد یک نفر باشها آن همعشوقاند که را پذیرفتهها آن

را  خود ایل کنند و قانوندوم ازدواج می کاراکترهای مرد از جمله سلطان و خان چوپان برای بار
شده است  فقط برای زنان تعریف« وفاداری»شکنند. به این معنی است که در این داستان صفت می

ود خ ایلهای شهز مردان محدود به اندیزنانه است. از طرف دیگر، زنان بیشتر ا هغو فقط یک دغد
 هستند.

 وتجزیه  ک موردآذربایجانی بود که به طور سیستماتیترکی این داستان اولین داستان فولکلوریک 
 بسیاری کمک تحلیل قرار گرفت و قطعا نواقص بسیاری دارد. مطالعات بیشتر به رفع این نواقص

ن و پیشینیا های فولکلوریکتوجهی به داستانهد کرد و نهایتا، اگر صدای زنان چه از طریق بیخوا
امعه جها  خاموش شود، های جنسیتی در تمامی موقعیتتاثیر نقش هچه با فراموشی بحث دربار

 .دچار وضعیت ناشایستی خواهد شد

توجهی یهای آینده در معرض بذربایجان ممکن است توسط نسلهای فولکلوریک آبعضی از داستان
 های فولکلوریک کههای فولکلوریک، به علت تحقیر مستعد داستانقرار گیرند. فراموشی داستان

ه ه و جامعباشند، یک فقدان تراژیک برای دانش آموزان آیندروز می« استاندارد»متفاوت از آثار 
ر گیرند، اغلب مورد مطالعه قرا ( هنگامی که جوامع گذشته2002) کوپنهاور هخواهد بود. به گفت
صب به که از تاریخ به علت تعتهاست و از دست دادن آن ماند آثار هنری آنآنچه که باقی می

 های فولکلوریک ترکی در ایران بسیار غم انگیزهای فولکلوریک فارسی نسبت به داستانداستان
 تلزم بسطبه صدای زنان مس دادناند، پس گوش خواهد بود. اگر عقاید فمنیستی در این عصر زنده

 نگاه سنتی و قابل قبول به زنان است و نباید این دیدگاه را بدون چالش گذاشت.

  آموزشی مفاهیم

 از عظیمی هگستر در جنسیت نمود چگونگی شود،می ترمتنوع رفته رفته جامعه اینکه به توجه با
 تدریس درس هایکالس در لوریکفولک هایداستان این از بسیاری. است اهمیت حائز فولکلور

 و جنسیت هدربار که هاییپیام فولکلوریک، هایداستان این در زنان ماهیت به توجه با و شوندمی
 با تنهاها ناداست این گرا. گیرند قرار مطالعه مورد باید شوندمی فرستاده جنسیتی هاینقش رفتار

 زنان که عقیده این و روندمی دست از یاریبس اطالعات آنگاه شوند، داده آموزش مرد هایشخصیت
 ینا که آموزگارانی بنابراین،. شودمی دائمی بیایند بیرون خود هایازآشپزخانه خود ترس از نباید
 رفتار هارائ برای دقیق هایروش و کرده توجه جنسیت به همیشه دهندمی آموزش را ادبی آثار گونه

 .کشید خواهند چالش به ارها آن و گرفت خواهند کار به  جنسیتی
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 رفتاری سنتی هایحالت با که زنانی عواقب کرد، اشاره مطالعه این فولکلوریک داستان که همانطور
 مسیرهای در و خود هروزمر زندگی در هم هنوز زنان. است شوم و ظالمانه کنندنمی مطابقت

 به ستانداردهاییا موعهمج و شوندمی قضاوت خود سازگاری عدم یا سازگاری با باالتر تحصیالت
 مطالعه این. کندمی برطرف را هامحدودیت تمامی چنینی این مطالعات هادام. شوندمی تزریقها آن
 چه و اندگرفته خود که هایینقش چه خود هاینقش و جنسیت از مردم درک چگونگی نمود به

 هب دیگر عبارت به. کندمی کمک آموزشی هایتحقیق به اندشده داده نسبتها آن به که هایینقش
 یتوضع از زنان سازیگاهآ با فرهنگی میان ارتباطات یا نگاری، مردم زنان، شناختیجامعه مطالعات

 .کندمی کمک شانمدنی قحقو عنوان به دارند را شانلیاقت کهها آن باالتر هایموقعیت و خود
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