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 چکیده
ها در شمار آورد. این  کلیشنهبان بهشناسی زجامعه ۀتوان از مفاهیم برجسته در حوزهای جنسیتی را میکلیشه

زده و گفتمنان مردسنا ر شوند و در بازتولیند زبنان جنسنیتجمله ادبیات کودک یافت میۀ سطوح زبانی، ازهم

ها در مجموع چهن  داسنتان کنودک در گنروه سننی سزایی دارند. پژوهش حاضر به بررسی ای  کلیشهنقش به

شناسی فرهنگنی مینزان و تحلیلی در چارچوب زبان-روشی توصیفی تا با است پرداخته و درصدد« ب»و « الف»

ها های رایج در دو گروه را با یکدیگر مقایسه کند و در ادامه تفسیری زبانی و فرهنگی از این  کلیشنهنوع کلیشه

هنای های آشکار و روبنایی زبانی از مینزان کلیشنهکه اگرچه در  یهدهد می های پژوهش نشانارائه دهد. یافته

های سناخت داسنتانلیک  گفتمان مردسا ر در سنط  رر  استهای کودکان کاسته شدهجنسیتی در داستان

هنای ها و نقشچارچوب ۀهای مربوط را از طریق ارائها و مالکپررنگ داشته و ارزش یچنان حضورکودکان هم

 .  کندزده در زبان رمزگذاری کرده و به مخاطب القا میجنسیت
 

 شناسی فرهنگی، زبان و جنسیتهای جنسیتی، ادبیات کودک، زبانکلیشه کلیدی:وارگان 

   دانشگاه گیالنهمگانی، شناسی دانشجوی کارشناسی ارشد زبان. 1

 دانشگاه گیالن ،شناسی همگانیاستادیار زبان. 2
 

aminsorahi@hotmail.com 
 

 

 اهی اریانیزبان افرسی و گویش
 9، شماره ایپپی    9939بهار و اتبستان  ،اول  دوره ،پنجمسال 

 

 121-141صفحات      نوع مقاله: پژوهشی

https://zaban.guilan.ac.ir/article_3857.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.65852476.1399.5.1.6.2
mailto:aminsorahi@hotmail.com


 9911بهار و تابستان ، ة اولدور، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ساجده آنت و محمد امین صراحی   122

 

 

 دمهقم -1

دارد و کننودک مخاطبننان  1پننذیریجامعه و پننرورش در کلینندی بسننیار نقننش کننودک ادبیننات

: 1991) 2هاننت ۀهای متنداو  اسنت. بنه عقیندانعکاسی از شرایط جامعه، باورها، عقاید و سنت

ادبیننات کننودک تلفیقننی از کلمننات و تتنناویر اسننت. ادبیننات کننودک چیزهننایی چننون » (279

گینرد. بنرای هنر دو گنروه شکا  هنری دیگری را نیز در بنر میگویی شفاهی، نمایشی و اقته

طور دائنم مندعی آن خندمت کند که ادبیات بهسا ن، هدفی را بیان میسنی کودکان و بزرگ

هایش پنذیرد؛ خواسنتهدهد و تنأثیر میکند، تحت تأثیر قرار میاست؛ ادبیات کودک جذب می

ی اعنوان گوننهرو، ادبینات کنودک ننه بنهاین  از«. گیر و قدرتمند اسنتبسیار اضطراری، همه

دیگننر آثننار ادبننی اسننت و از  ۀبلکننه در رد ،متنننیسننت و عنناری از مالحمننات متنننی و فرافرود

 د.شوتواند بررسی های گوناگون میجنبه

های گوناگون ازجملنه ادبینات کنودک بندان تری  مفاهیمی که امروزه در حوزهممه از یکی

گیری مفهوم جنسیت و هوینت های جنسیتی است. شک و کلیشه توجه شده، مفهوم جنسیت

ینا تفکنر قنالبی  3کودک است. کلیشه یپذیری ذهنهای جامعهتری  جنبهجنسیتی از زیربنایی

و اغلنب بنه  انندشود که به شنک  ثابنت و محندود درآمندهنیز به تتاویری در ذه  اطالق می

مناهیتی انتزاعنی دارنند و هنا ، کلیشنههمی  دلی گردند. به ها باز میباورها، اعتقادات و ارزش

 ها، واقعینات وتوانند به ادراک افراد یک جامعه از پدیدهگیرند، میچون از جامعه سرچشمه می

 (.171: 1337و ستوده،  229: 2002کیسی، )د و از نسلی به نس  دیگر انتقا  یابند ن... وحدت بخش
 در تنوانمی که هستند هاکلیشه انواع رگذارتری تأثی و تری متداو  از جنسیتی هایکلیشه

ای از باورهنای ذهننی ، مجموعنه1جنسنیتی هایکلیشنه. کرد وجوجست فرهنگ و زبان قلمرو
گیرنند. وجنود چننی  هستند که مبنای نگرش فرهنگی و اجتماعی به مفهوم جنسیت قرار می

و  درینه زنان/ مردان تعلنق گطور جداگانه بهای خاصی بهشود که ویژگیهایی باعث میکلیشه
ی گنردد. این  بودگی/ مردبودگی نه عم  فرد، بلکه جنسنیت وی تلقنزن ۀمبنای قضاوت دربار

هنای مفهنومی و به شک  گزارهدهند میجای دیگر در زبان خود را نشان ها بیش از هر کلیشه
رایج جنسیتی حرکنت های نویسنده در چارچوب کلیشه اینکه آیا(. 1333، فرمعینی) کاربرد دارند

                                                           
1. Socialization 

2. P. Hunt 

3 Stereotype 

4. Gender stereotype 
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تتنویری متفناوت در نسنبتی  ۀکند یا به ارائنکند و گفتمان مسلط اجتماعی را بازتولید میمی
هنای جنسنیتی را بنه پردازد، بررسی هوینت جنسنیتی و کلیشنهتراز با تغییرات جامعه میهم
یکنی از  توانندکند که پرداخت  بنه آن در ادبینات کودکنان میای بد  میرشتهای میانلهأمس

 له باشد.أها برای دستیابی به تتویری روش  از مسبهتری  گزینه
های جنسنیتی های فرهنگی مرتبط با کلیشهسازیمفهومحاضر  تحلیلی -توصیفی پژوهش

شناسنی فرهنگنی ، براساس چارچوب زبان«ب»و  «الف»گروه سنی  کودک داستانچه  را در 
دنبا  بنهاسنت. پنژوهش پرداختنه هاو فرهنگی داده به مقایسه و تحلی  زبانیرده و استخراج ک

 های زیر است:گویی به پرسشپاسخ
تفناوت « ب»و « النف»های گنروه سننی های جنسنیتی در داسنتانکلیشنهمیان آیا  (1

 ؟وجود داردمعناداری 

 به چه صورت است؟ در چه  داستان هاها و تفاوتشباهت (2

 گونه است؟ها چها و تفاوتتفسیر زبانی و فرهنگی شباهت (3
 

 پژوهش ةپیشین -2

های فرهنگی مربنوط بنه سازیمیان شاخص ارجاعیِ جنسیت و مفهوم ۀرابط( 2017) 1آلوانودی
مردان کنه در تعنامالت آنهنا قابن   های فرهنگیِارهوطرح استهمطالعه و سعی کردجنسیت را 
کنند نکتنه اشناره می همچنی  بدی ند. عنوان هنجار بازنمایی کدر زبان آنها بهرا ردیابی است 

کننش اجتمناعی جنای گرفتنه و  ۀای اجتماعی اسنت کنه در زمنرکه شناخت فرهنگی پدیده
 .درکبررسی توان آن را به روش تجربی با تحلی  تعامالت زبانی می

-هنای ننا زبان دیگنرهنای جنسنیتی در زبنان هیننوک و به بررسنی نمام (2012) 2فورکر
های فعلنی، در چنارچوب طور مشخص مطابقتدستور زبان، به ها درغستانی و تأثیر ای  نمامدا

همچننی  نمنام جنسنیتی زبنان هیننوک را در چنارچوب وی پردازد. شناسی فرهنگی میزبان
تنأثیرات اجتمناعی و فرهنگنی احتمنالی و داغستانی -های نا های جنسیتی زبانتر نماموسیع
 .کندمیبررسی آنها را 

. این  زبنان اسنتهختپردا( ننو ۀگینن)سیت در زبان نونگون به بررسی جن (2012) 3سرواسی

هیچ جنسیت دستوری یا نشانگر ارجاعی برای اشاره به جنس مذکر یا مؤنث ندارد. نگارننده در 
                                                           
1. A. Alvanoudi 
2. D. Forker 

3.H. Sarvasy 
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دهد که جنسیت گوینده ینا مخاطنب وابسنته بنه سن  نسنبی ینا بررسی جامع خود نشان می

 .است ههای نسلی در آن جامعوابستگی

روی کودکنان دو کشنور  را های جنسنیتی در تلویزینون سنازینقش کلیشه (2013) 1بروان

تر، پسران در مقایسه با دختران زیرک ای  پژوهشبراساس . استهبررسی کردآمریکا و استرالیا 

. همچننی  رفتارهنای غیرکالمنی همچنون تسنلط و کنترلگنری ندترتر و سازندهتر، خش فعا 

 .ستاهشدبیشتر به پسران نسبت داده

هنای بازنمنایی جنسنیت در کتاب»در تحقیق خنود بناعنوان ( 2001) 2گودن مارک و آنجال

وجود در اختینار داشنت   پردازد که زنان بابه ای  موضوع می(« 1999 -1991تتویری جالب: 

ادبیات کودکان دارنند. آنهنا بنا  ۀحوزاز جمعیتِ ک  جامعه بازنمایی بسیار محدودتری در  11%

های اصننلی، سننه کتنناب کننودک و بننا محننور قننرار دادن جنسننیت شختننیتبررسننی هشتادو

های کودکنان ها و عناوی  بدی  نکته پی بردند که اگرچه بازنمایی زنان در داسنتانتتویرسازی

 های جنسیتی رواج فراوانی دارد.داشته، همچنان کلیشهبسیاری هفتاد پیشرفت  ۀنسبت به ده

هنای های جنسنیتی در متنون و تتناویر کتابیشنهبه بررسی کل (1391)همکاران  و مهران

آمنوزان داننش ۀنقش آنها در انتخناب رشنت وزبان فارسی سا  او  دبیرستان  وفارسی ادبیات 

ها متعلنق که بیشتری  درصد اسامی و تتاویر کتاب دهدمیپرداختند. نتایج ای  پژوهش نشان 

هنای خنانگی و کمتنری  ، فعالیتتری  سنهم زننانعمنده هناه مردان است و در میان فعالیتب

هنای درسنی سنا  او  دبیرسنتان اجتمناعی اسنت. در کتاب -های سیاسنیسهمشان فعالیت

هنای شنده از زن و منرد بنا واقعیتارائه ۀشنود و چهنریافنت می بسنیارهای جنسنیتی کلیشه

 اجتماعی سازگار نیستند. 

هننای جنسننیتی را یشننهکل و زن نقننش و جایگنناه ایمقالننه در (1391) سننلیمی و وحنندانی

ایران به سنمت مندرن  ۀحرکت جامع وجود که با استهای پژوهش حاکی . یافتهستابررسیده

های سننتی تعرینف شنده و هوینت زننان در قالنب کلیشنه ،کودکنان هایباکت ۀهمشدن در 

ها بنرای تری  صفتشان انفعالی است که نقش اجتماعی چندانی ندارند و همواره مهمجنسیتی

 سازند.قهرمان و سرنوشت مردان ند وزنان مادر بودن است. آنها پیرو معرفی

                                                           
1.B.A. Brown 

2.A.M. Gooden & M.A. Gooden 
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های جنسنیتی در هانت به بررسی کلیشنه یبا تکیه بر آرا یتحقیق در (1332) رضایی شیخ

 و -عنوان ینک حرفنه کند که اگرچه ادبیات کودک بهپردازد. وی تأکید میادبیات کودکان می

جننس  ۀآن( در سنلط ۀتدریس ادبیات کنودک و مطالعنگویی، های وابسته همچون قتهحرفه

های بازنمنایی شختنیت ۀمحتوایی مردانه است؛ به ای  معنا که نحو ۀمؤنث است، لیک  از جنب

نفس بنا  و های داسنتانی منذکر دارای اعتمادبنهمؤنث و مذکر بدی  گونه است که شختنیت

 های مؤنث عمدتاً وابسته و منفع .و شختیت اندغالب
 

 پژوهش ةمبانی نظری و شیو -3

 مبانی نظری -3-1

 زبنان، تالقنی ۀنقط بررسی به ،شناختی شناسیزبان علم هایزیرشاخه از ،فرهنگی شناسیزبان

 فرهننگ و زبنان ۀرابطنبنه  دیربناز شناسان اززبان. پردازدمی زبانی هایسازیمفهوم و فرهنگ

اند امنا کیند داشنتهأزبنان و فرهننگ ت ۀر بر رابطنتپیش حوزه ای  در محققان واند کرده توجه

هایی را بررسنی و مطالعنه سنازیهای فرهنگنی مفهومشناسان فرهنگی غالبناً پاینهامروزه زبان

هنا ر بالغنی نمینر اسنتعاره، در مکالمنهشوند و از طریق صوکنند که در زبان رمزگذاری میمی

 (.11: 2011)شریفیان، روند کار میبه

شناسی شناختی شک  گرفته و طبق آن مینان علم از پارامتری در زبان ای  ۀآنجا که نطف از

ود دارد، های انسنان ارتبناط نزدیکنی وجنهای شنناختیِ برآمنده از تجربنهسازیزبان و مفهوم

 .استههای زبانی گذاشتسازیاصلی خود را بر ای  مفهوم زِشناسی فرهنگی تمرکزبان

شناسنی شنناختی، در ، از پیشنگامان زبان1گناکررا نخستی  بنار لن« ی فرهنگیشناسزبان»

 (31: 1991)برد. لنگناکر بی  دانش فرهنگی و دستور زبان به کار می ۀرابط ۀمطالعات خود دربار

شناسنی تنوان بازگشنتی بنه زبانشناسنی شنناختی را میظهنور زبان»کند که خاطرنشان می

وارگنان بنه  رهنگی نه تنها منشاءِشناسی شناختی، دانش فهای زبانفرهنگی دانست. در نمریه

 .«گیری دستور زبان نیز در نمر گرفتتوان آن را اساس شک آید، بلکه میحساب می

 ۀپاین بنر را خنود تحقیقنات سنیر شناختی، شناسیزبان اصلی جریان که ستا درحالی ای 

ود تنا کلیندی فرهننگ را در مطالعنات خن شِرار دادند و نقق سازیمفهوم و زبان ۀرابط بررسی

شناسنی زبان ۀسنوی نمرینمسیر و با چاپ کتاب به ۀحدود زیادی به فراموشی سپردند. در ادام
                                                           
1. R. Langacker 
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شود که زبان نوعی بازی با نمادهای کالمنی ای  نکته آشکار می ،2نوشته پالمر( 1992) 1فرهنگی

عبینر تنوان تدیگنر میعبارتبنه(. 12: 2011)شریفیان، تتویرسازی ذه  قرار دارد  ۀاست و بر پای

ها بنر این  تتویرسنازی تنأثیرتتویرسازی ذه  انسان در فرهننگ قنرار دارد و  ۀکرد که ریش

ت آواشناسی قاب  پیگینری اسنها، زبان بالغی، معناشناسی، دستور زبان، گفتمان و حتی روایت
 (.12: 2017)شریفیان، 
ده مفهنوم های مذکور نیز بندان پرداختنه شنای  مفاهیم کلیدی که در غالب رشته از یکی

واقع شناسنی فرهنگنی نینز اهمیتنی چشنمگیر دارد و بنهاست. ای  مفهوم در زبان« شناخت»

ای هد  ای  علم در نهایت دست یافت  بنه درک یکپارچنه» کند: گونه که شریفیان ادعا میآن

شناسنی رو، زبانازاین  (.2011)شنریفیان،  «از مفهوم شناخت و فرهنگ در ارتباط با زبنان اسنت

توان همان شناخت فرهنگی و زبانی تلقی کرد و باید دانست که این  چنارچوب نگی را میفره

 پردازد که در سط  فرهنگی مطرح است.به بررسی ساحتی از شناخت می

در فرایند تعامن   3نحوی تکوینیبه و است فرهنگی دانش ۀدربردارند خود فرهنگی شناخت

گیرد؛ بدی  معنا کنه شنناختی مکان شک  میمیان اعضای یک گروه فرهنگی در طو  زمان و 

شنود، چینزی بنیش از حاصن  می - یا اعضای یک گنروه -یک نمام  یکه از تعام  میان اجزا

تک اعضنای های موجود در ذه  تکمجموع شناختیا بیش از  -آن نمام  یحاص  جمع اجزا

سنت، بنه این  ایی «1پویا»نمام شناختِ فرهنگی  ۀخواهد بود. دیگر ویژگی برجست - یک گروه

هنای دیگنر مندام بنازنگری و ها و نیز در ارتبناط بنا فرهنگمعنا که ای  شناخت در طو  نس 

 (.22-21: 2011)شریفیان،  دشومیبازاندیشی 

 ارتبناط درکِ و کشف همان آن تری مهم که خود اهدا  به نی رای ب فرهنگی شناسیزبان

 همچنون شنناختی علنوم دیگنر از برگرفته لیلیتح ابزار از است، زبان و فرهنگ شناخت، میان

رهنای تحلین  در ابزا و مفاهیم ای  آنکه حا . جویدمی بهره «استعاره» و «مقوله»، «وارهطرح»

بنازتعریف « های فرهنگنیسنازیمفهوم»و در قالنب شنوند منیشناسی فرهنگی بنازنگری زبان

های فرهنگنی سنازینگ به مفهومهایی از شناختِ یک فرهشوند. بنابرای ، برای درک جنبهمی

های فرهنگنی در بطن  شنناخت سنازید. مفهومشنوشویم که در زبان متجلنی میمی متوس 

                                                           
1.Toward a Theory of Cultural Linguistics 

2.G. B. Palmer 

3. Emergent 

4. Dynamic 
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تری اسنت کنه هنای گسنتردهاند. همانا شناخت فرهنگی مفهنومی بنا افقفرهنگی جای گرفته

 ت.های فرهنگی نهفته در زبان یک جامعه اسسازیفهم آن، شناسایی و بررسی مفهوم ۀ زم
 

 فرهنگی هایسازیمفهوم -3-1-1

 امنوری هسنتند، فنردی یهایپدینده که اندازه همانبه انسان ذه  در موجود هایسازیمفهوم

 تبناد  حنا  در همنواره فرهنگنی گنروه ینک اعضنای چراکنه رونندمی شنماربه نیز فرهنگی

جای بنه« سنازیمفهوم» ۀاینجاست که انتخناب وار هنکت های مفهومی خود با یکدیگرند.تجربه

 .(33: 2011)شریفیان،  است های شناختیکیدی بر ماهیت پویای ای  دسته از پدیدهأت« 1مفهوم»

 مانننند بنیننادینی شننناختی فرایننندهای بننه کننه اسننت اصننطالحی «فرهنگننی سننازیمفهوم»

ی یعنن ،اشاره دارد. در زیر، نخستی ِ ای  فراینندها« استعاره»و « بندیمقوله»، «بندیوارهطرح»

 .شودمی بندی بررسیوارهطرح

سنناخته از ای فرهنننگهننای فرهنگننی زیرمجموعننهوارهطرحفرهنگننی:  هننایوارهطرح .الننف

، «قناب»اصنطالحاتی از قبین   ۀواره دربردارنندحهای شنناختی هسنتند. مفهنوم طنروارهطرح

ترده در طور گسن... است کنه بنه و «طرح» ،«ایمدخ  دانشنامه»، «سناریو»، «مفهوم جهانی»

صورت اجزای ها بهوارهحشناسی شناختی طراند. برای مثا  در روانهشدستفاده علوم شناختی ا

در  شنوند.کند، تعریف میشناخت که به سازماندهی، تفسیر و تباد  اطالعات کمک می ۀسازند

 :واره سروکار داریمشناسی فرهنگی با پنج طرحزبان

ما در رویندادهای معنی  انتنزاع  ۀهای رویدادی از تجربرهواطرحرویدادی:  هایوارهطرح (1

وبنیش مشنابهی از رویندادهایی ماننند هنای کنموارهافراد یک جامعه طرحدر ذه  و شوند می

 وجود دارد. « مراسم جش  عروسی»یا « سپاری و عزاداریمراسم خاک»

نقشننی  ۀارودر تعریننف طننرح (1991) 3و واکننر 2آگوسننتینوس: هننای نقشننیوارهطرح( 2

نیشنیدا «. ساختار دانشی که افراد از نقش معینی در گنروه در ذهن  خنود دارنند»نویسند: می

هنای دانشنی از نقش ۀهنا دربردارنندوارهکند که ای  قسنم از طرحخاطرنشان می (713: 1999)

هنای اجتمناعی ای از رفتارهایی هستند کنه افنراد در موقعیتاجتماعی بوده و نشانگر مجموعه

 ۀنقشنی برانگیختنه شنده از کلمن ۀواربه عنوان مثا  طنرح .گذارندنمایش می ص از خود بهخا

                                                           
1. Concept 

2. M. Augoustinos 
3. I. Walker 
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نقشی برانگیخته شده از ای  واره در ذه  یک انگلیسنی  ۀواردر ذه  یک ایرانی با طرح« مادر»

 (.10: 2011)شریفیان،  رسدنمر میه زبان متفاوت ب

سنازی بینان عشنق مینان دو نفنر و مفهومها برای در برخی زبان: های تتوریوارهرح( ط3

 ۀشنود؛ منثالً در جملناسنتفاده می« مسنیر»تتنوری  ۀواراز طرح« عاشقانه بی  دو نفر ۀرابط»

بنر « مسنیر»تتنوری  ۀشاهد نگاشنت طرحنوار« های زیادی داشتعشق آنها پستی و بلندی»

رهایی را بنرای هایی هسنتند کنه سناختاوارههای تتوری طرحوارهطرح هستیم.« عشق»قلمرو 

های مینانی ها، حاص  انتزاعوارهعبارت دیگر ای  طرحکنند. بههای معی  فراهم میسازیمفهوم

صورت تتویرهای شنمایلی در هستند که به - های انتزاعییعنی میان تتورات ذهنی و گزاره -

ی در ارتبناط های فیزیکنی ینا اجتمناعطور مستقیم به تجربنهشوند و بهذه  افراد بازنموده می

 (.10: 2011)شریفیان هستند 

های توان انتزاعاتی دانست کنه مند را میای های گزارهوارهطرح: ایهای گزارهوارهطرح( 1

مشنخص ، کنه بنی  آنهنا برقنرار اسنترا فکری و رفتاری بر آنها استوارند و مفاهیم و روابطنی 

گوهای متفاوت استد لی و رفتناری در ینک ای برای التواند پایهای میگزاره ۀوارکنند. طرحمی

تنوانیم بنه وضنوح یابنند میها در زبان تجلنی میوارهکه ای  طرحگروه فرهنگی باشد. درجایی

 ۀوارای از یک طنرحکه نمونهرا زیر  ۀبینی گویشوران آن زبان باشیم. گزارشاهد فرهنگ و جهان

 در نمر بگیرید:، ای در فرهنگ ایرانی استگزاره
 برگشت  کف  با و رفت  پدر ۀخان از سفید چادر با

در منورد زننان  ختوصبه ایرانی ذه  در طالق بودن نکوهیده بر د لت زبان در گزاره ای 

 نگرش منفی ذه  ایرانی به طالق است. ۀدهنددارد و نشان

عقیده دارد کنه مفناهیم احساسنی و عناطفی  (293: 1937) 1لوتزاحساس:  هایوارهطرح (1

کنه احساسنات ماهیتناً  استههای معی  باشند. وی مشاهده کردوارهای از طرحوانند نمونهتمی

اند و بر ای  باور است که مردم احساسات و عواطف را بنا توجنه بنه اموری اجتماعی و شناختی

کنند. بنرای نموننه، های مربوط به ای  احساسات تعریف، تبیی  و درک میرویدادها و موقعیت

شوند که این  حنس در هایی میمتوس  به بیان موقعیت شرمندگیی تعریف احساس افراد برا

هد و آن را نه نوعی احساس گناه که ننوعی نداشنت  حنس ها به شخص دست میآن موقعیت

                                                           
1. C. Lutz 
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نینز  ییهناوارهطرح -های فرهنگی ممک  اسنت شنام  خنردهوارهطرح کنند.خوب تعریف می

هنای فرهنگنی همچننی  وارهشنوند. طرحن بازنمنایی میهای زبادر بسیاری از جنبه که باشند

معنا که دانشی کنه اجنرا و  ممک  است مبنایی برای معناهای کاربردشناختی ارائه کنند، بدی 

رو این  ساخته تلقنی شنده و از-کند، دانشی است که فرهنگها را پشتیبانی میادراک کارگفت

بنا  «تعنار »چیننی کارگفنت هنا نمینر زبانشود. برای مثا  در برخی به اشتراک گذاشته می

غنذا » سنؤا کنه منردم از  طنوریبسیار مرتبط اسنت،  «غذا خوردن و غذا»فرهنگی  ۀوارطرح

های دیگنر همچنون فارسنی، تعارفنات بنا کنند. در زبانعنوان تعار  استفاده میبه «خوردی؟

شان مرتبط است و ادهگو و اعضای خانووهای فرهنگی مربوط به سالمتی طرفی  گفتوارهطرح

ها و شناسنی فرهنگنی، داشنت  برداشنتشنود. از منمنر زبانبندی میبه همی  صورت عبارت

هنای فرهنگنی مشنترک وارهگوکننندگان در وجنودِ طرحوداننش گفنت ۀفرضیاتِ صحی  دربار

شنود کنه گوینندگان و . در یک ارتباط موفق فنر  بنر این  گذاشنته میاستهبینی شدپیش

 ها ضنرورید و ای  قرابتِ پیشینی برای درک کارگفتنها آشنایی داروارهبا ای  طرحشنوندگان 

 (.11)همان: ست ا

 

 های فرهنگیمقوله -3-1-2

. اسنت بشنری شناختی هایفعالیت تری بنیادی از و سازیمفهوم از دیگری صورت بندیمقوله

 بسنیاری مطالعنات. شنودمی آغاز زندگی ابتدایی هایسا  از فردمنحتربه شکلی به فرایند ای 

... را  شنیا و اتفاقنات وا پایی  بسیار سنی  از چگونه کودکان که اندپرداخته نکته ای  بررسی به

آنهنا »در پاسخ بنه این  پرسنش معتقند اسنت کنه  (11: 2017) کنند. شریفیانبندی میمقوله

عنوان بخشنی از ن و بنههای خودشان را شک  داده و سپس بنا گذشنت زمناابتدا مقوله معمو ً

پردازنند کنه چگوننه زبنان و محنیط و کشنف این  می وجوجستشان به فرایند رشد شناختی

 .«کندبندی میکنند اتفاقات، اشیا، تجارب و مفاهیم را مقولهفرهنگی که در آن رشد می

، و 1، منتالک2، مناگلیو1گالشنکو ۀعقیند بنه. اسنت بنیان-فرهنگ فرایندی ذاتاً بندیمقوله

هایی تمرکز دارنند کنه بندی بر فراگیری و استفاده از مقولههای مقولهپژوهش، (2003) 2بارسالو

   نامیم.میبندی فرهنگی مقوله . آنچهاست و به زبان مربوطرد گذامییک فرهنگ به اشتراک 

                                                           
1. R. J. Glushko 
2. P. P. Maglio 
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 سنایر و روابنط هنا،دارایی ذهنی، حا ت ها،موقعیت اتفاقات، اشیا، برای فرهنگی هایمقوله
مواجنه  بناها ، ای  مقولنهعمو ًم. دارد وجود( ... و عروسی ها،پارک پرندگان، مانند) تجربه جزاءا

 شنود.همراه انندکی آمنوزش غیرضنمنی فراگرفتنه میطبیعی کودک با فرهنگ و اطرافیان بنه

در  امناگیرنند است، جنای می« ب»نوعی « الف»که در تداعی  اندمفاهیمی ۀها دربردارندمقوله
د در تواننواره مینا که عناصر یک طنرحمعبدی  ،ای  تداعی بیشتر تجربی است ۀها پایوارهطرح

 (. 19: 2011)شریفیان، بافت یکسان یا رویدادهای مشابهی با هم تداعی شوند 

تنوان از های فرهنگنی میهای فرهنگنی و مقولنهوارهتر شدن تفاوت میان طرحبرای روش 
شود کنه فرهنگی به رویدادی اطالق می ۀعنوان یک مقولروسی بهمثا  عروسی استفاده کرد. ع

عنوان ینک نقیض رویدادهایی همچون نامزدی یا مراسنم شنام اسنت. حنا  آنکنه عروسنی بنه
ین  ا جملنه تمنامی رسنومسنت، ازهای ای  اتفناق اتمامی جنبه ۀفرهنگی دربرگیرند ۀوارطرح

هنا ه در مراسم و انتماراتی که از ای  نقشکنندمراسم، توالی اتفاقات، نقش سایر اعضای شرکت
ها تنهنا نشنان و برچسنب نیسنتند مقولنه-ها و خردهاست که مقوله مهمای  نکته نیز  رود.می

 چراکه هنجارها و انتمارات رفتاری و زبانی خاصی به دنبا  دارند.
 

 فرهنگی هایاستعاره -3-1-3

د اسنتعاره کنها را رمزگذاری میآن تجربه باهای فرهنگی سازیبان که مفهومز از دیگری ۀحوز

کننند سازی میعنوان کا یی مفهومرا به «زمان»بسیاری از کشورهای صنعتی، مردم  است. در

ای اسنت کنه در وارگنان شنود. زمنان اندیشنه «انندازپس»ینا  «خرج»، «ذخیره»تواند که می

نگاشنت »سنازی شنک  از مفهومی شناختی ای  شناسشود. در زبانسازی میغیرانتزاعی مفهوم

های هنای فرهنگنی و مقولنهوارهشود. برخال  طرحنامیده می «مفهومی ۀاستعار»یا  «مفهومی

سنازی را در های فرهنگنی صنورتی از مفهومهای مفهومی، اسنتعارهفرهنگی و همچون استعاره

 (.13-17: 2017)شریفیان، شود مقتد شام  می ۀحوزو  أمبد ۀحوزنام های مختلفی بهحوزه

 کنه هسنتند فرهنگنی هایسنازیمفهوم فرهنگی، هایاستعاره اما فرهنگی شناسیزبان در

. دارنند ... و باسنتانی منذاهب سننتی، طنب همچنون فرهنگی هایسنت در ریشه شانبسیاری

کنه بنرای مثنا ، چگوننه اصنطالحات زبنانی  اسنتهنشنان داد 3ینو نیننگ، چینی شناسزبان

                                                                                                                                              
1. T. MAtlock 
2. L.W. Barsalou 
3. Y. Ning 
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هسنتند؛ چنانکنه  «قلب»هایی مرتبط با سازیمفهوم ۀکنندینی منعکسختوصی در زبان چبه

هنای شنناختی و حسنی مرکز اصلی شنناخت و قلمنرو فعالیت «قلب»چی  باستان  ۀدر فلسف

قلب فرمنانروای » ۀپردازد استعارفرهنگی که یو بدان می ۀاستعار (.27: 2007)یو،  گردیدتلقی می

 هایاسنتعاره :نویسندبندن، فرهننگ و اسنتعاره می ۀابطنر ۀدربنار (29 :2003)است. وی  «بدن

 ورود بنرای بدنمنند هایتجربه ای  البته اند؛گرفته ریشه بدنمند هایتجربه از معمو ً ،مفهومی

های فرهنگنی عبنور کننند؛ و از های مفهومی باید از صافی مد د در استعارهمقت قلمروهای به

 بنرای یابنند.های مفهنومی انتمنام میهمی  استعاره ابهای فرهنگی نیز غالباً طر  دیگر مد 

 فارسنی، زبنان در بدنمنند هایتجربنه از برآمنده مفهنومی هایاسنتعاره از نمونه یک به اشاره

 در افعنا  از بسنیاریاشناره کنرد.  «میا اجایگاه احساسات، عواطف و د  » ۀاستعار به توانمی

/  کنردن دلبنری ،(شندن کسنی عاشنق) بناخت   ؛ ددارنند استعاره ای  بر د لت فارسی زبان

خشنودی و رضایت ) دست آوردند  کسی را به، (خت سا خود ۀشیفت را کسی) کردن دلربایی

دسنت به»قلب را که در آن عاشق است  سازیهایی از مفهومنمونه(. اینها قلبی کسی را داشت 

 وان آن را اختیار کرد.تجایگاهی است که می ۀمثاب. گویی قلب به«کسب کرده»یا  «آورده

دهند های فرهنگی ابزار تحلیلی کارآمدی در اختیار محقق قرار میسازیمفهوم، مجموع در

کارگیری ابنزار او  آنکنه، بنه ؛سنتازبنان مفیند  ۀهای کاربردشناسنانکه بنرای بررسنی جنبنه

هنر های خناص سنازید بنا مفهومتواننمی شناختی ماننند نشنانگرهای کاربردشنناختی،کاربرد

معننای »، «اسنتنتاج»، در کنانون اسنتفاده از اصنطالحاتی همچنون نینزد. فرهنگ تداعی شنو

شود کناربرد فنالن ابنزار زبنانی . وقتی گفته میاستهنهفت« سازیمفهوم» ۀو غیره، اید« ضمنی

شود که بنا کناربرد آن هایی اشاره میسازیواقع، به مفهومدر ،دارای معنای ضمنی معینی است

 .  (29-27: 2011)شریفیان، شود شنونده تداعی می / زبانی در ذه  گوینده ابزار خاص

 

 شناسیروش -3-2

ای همنواره رشنتهعنوان ینک پنارادایم میانشناسی فرهنگنی بنهمهمی که در بسط زبان سؤا 

ای از شناسنی فرهنگنی گوننهشناسنی، زبانشناسی آن است. از منمنر روشمطرح بوده، روش

رود. از منمنر شناسنانه نینز منیشناسنی قومامنا فراتنر از زبان ،ناسانه اسنتششناسی قومزبان

شننناختی یننک زبننان بننه شننک  جامعه-های فرهنگننیبررسننی زمینننه ،شناسننی فرهنگننیزبان

 یابد.های فرهنگی که زیربنای کاربرد زبان برای ساخت معنا هستند، تجلی میسازیمفهوم
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تواند به محض اینکه محقق یک اسی فرهنگی میشنتحلی  زبان( 2017)شریفیان  ۀبه عقید

ختوصنی را رهنگنی بههای فسنازیمختوص در زبان خویش یافت که مفهوم ۀیا چند مشخت

شنوند. چننی  منیبرای مثا  کلماتی وجود دارند کنه ترجمنه ن .ند، آغاز گرددکرمزگذاری می

 ویژه هستند.-هنگکنند که ذاتاً فرهایی را رمزگذاری میسازیواقع مفهومکلماتی در

د، شنومیشناسنی فرهنگنی اسنتفاده هنای زبانهمچنی  رویکنرد دیگنری کنه در پژوهش

عنوان ختوص همچون مفهوم دموکراسنی بنهای بهکلیدی در حوزه ۀوار / شناسایی یک مفهوم

تناریخی مفهنوم را در  / های فرهنگنیتوان ریشنهمی ،صورتکلیدواره در سیاست است. در ای 

 ختوصی در محیط فرهنگی مشخص بررسی نمود. های بهسنت

شناسی فرهنگنی کنه های زبانشده در پژوهششناختی شناختههای روشاز چارچوبیکی 

 / مفهنومی منت  -شناسنانه تحلین  قوم»های تطبیقی بسیار کارآمد بوده، ویژه برای پژوهشبه

های فرهنگنی سنازیفهومم ۀبرای مقایسن (2017) 1نخستی  بار دی را است. ای  روش  «تتویر

المللنی بنرای آمنوزش صنورتِ بنومی و بی های درسنی زبنان انگلیسنی، کنه بنه دو در کتاب

 کار گرفت. آموزان ویتنامی تدوی  شده بودند، مطرح و بهدانش

شننده، تتننویر دقیقننی از تفنناوت شناسنی عنواندین  در پننژوهش خننود بننا کاربسننت روش

ها و شنباهت بررسنیو بنه  ردشده در دو کتناب ارائنه کنهای فرهنگیِ رمزگذاری سازیمفهوم

. وی بنه خنتپردا/ مفهنوم خناص  ینک وارهبارۀ ها درسازیهای ای  دو فرهنگ در مفهومتفات

المللنی بنومی و بی  ۀشندلیفأهای تطور که در کتابرویدادی نوشیدن چای، آن ۀبررسی مقول

کنار خنود بنه  ۀو در نتیجنخنت پرداسنی اند، در دو فرهنگ ویتننامی و انگلیسازی شدهمفهوم

 .کردها اشاره وارهطرح-ها و خردهوارههایی در طرحها و تفاوتشباهت

دنبا  بنه آنو پژوهشنگران  اسنتای از آنجاکه پژوهش حاضر نیز بررسنی از ننوع مقایسنه

هسنتند، « ب»و « النف»ادبیات کودک در دو گنروه سننی  ۀلیفی فارسی در حوزأآثار ت ۀمقایس

های گویی بنه پرسنشارچوب پیشنهادی وی را با اندکی تغییر روشنی مناسنب بنرای پاسنخچ

بنر بررسنی شناسنی حاضنر این  اسنت کنه عنالوهروشداننند. دیگنر ویژگنی مطرح شنده می

ارزشمند  و تتویر را جزءِ استههای فرهنگی در مت ، به تحلی  تتاویر نیز پرداختسازیمفهوم

 ۀتنوان بنه این  گفتنکنند. در اهمینت تتنویر می  جامع تلقی میو قاب  اعتنایی از یک تحلی

                                                           
1. T. N. Dinh 
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های دینداری اسنت. ای از نشنانهبینیم مجموعنههر چیز که می»اشاره کرد که  (1371) احمدی

پیش از آنکه حر  بزند یا حنر  -ت  دیدن پیش از وارگان و زبان وجود دارد. کودک با نگریس

 (.12: 1371)احمدی،  «شناسدمی -کسی را بفهمد

کنند. بسنیاری از متختتنان انسان با تتویر تولد یافته، بزرگ شنده و زنندگی می ،واقعدر

های کودکنان اسنت. ناپذیر کتابجدایی اند که تتویر جزءِشناسان بر ای ادبیات کودک و روان

ه حجم تتاویر بر منت  پیشنی شدهای تألیفویژه برای پیش از دبستان، در بسیاری از کتاببه

د. در چننی  روکار منیدرک آننان از داسنتان بنهخوانندن و  ۀر کنردن فاصنلپُرای د و برگیمی

هایی تتویر نقش بسیار پررنگ و چشمگیری در رساندن پیامِ مت  بر عهنده دارد؛ تتنویر کتاب

 و مکم  هم هستند. کنند میو مت  در امتداد یکدیگر حرکت 

 رۀای دربنا  بررسنی موشنکافانهدر چارچوب پیشنهادی دین  دو مرحلنه از پنژوهش شنام

شناسی، مطالعات فرهنگنی شناسی، جامعههایی از قبی  انسانمفهوم فرهنگی در حوزه ۀپیشین

 ۀلأهای فوق بنا مسنگرفته در حوزههای صورتدیگر کشف ارتباط میان پژوهش ۀو... و در مرحل

جنسنیتی بنه  هایکه هد  ای  تحقیق بررسنی و تحلین  کلیشنه آنجاپژوهش حاضر است. از

و در  کننیممنیپوشنی شناسنی دین  چشمیادشده در روش ۀزمانی است، از دو مرحلهم ۀشیو

 ه دارد:مرحلما دو پژوهش . لذا، پردازیممیمجالی دیگر بدان 

ها سنازی؛ ای  مفهومشده در متونهای فرهنگی منعکسزیساشناسایی مفهوم ،او  ۀمرحل

کنند، گنجاننده محورِ آن حرکت می براسر مت  که سر مفاهیم کلیدیممک  است در عنوان یا 

ها و هنا، مقولنهوارههای فرهنگنی اعنم از طرحسنازیعبارت دیگنر، تمنام مفهومشده باشد. بنه

 آوری خواهند گردید.جمع« ب»و « الف»های سنی های کودکان گروهها در داستاناستعاره

هنای کنودک در دو گنروه سننی کتابتتناویر  ۀشناسانتحلی  و بررسی نشانه ،دوم ۀمرحل

کننند ینا و با مت  مننعکس میرا همسهای فرهنگی سازیکه آیا تتاویر مفهومبرای بررسی این

ها و ود شنباهتبنود ینا نبننخسنت پنژوهش کنه  سنؤا توانیم بنه نه. در پایان ای  مرحله می

تنوان نینز میهای جنسیتی در دو گنروه اسنت، پاسنخ دهنیم. های معنادار میان کلیشهتفاوت

هنا نیز به تحلی  داده پایان. در کردپرسش دوم است، بررسی  ۀها را که مسئلمیزان ای  کلیشه

شناختی در بسنتر فرهنگنی از برخی مفاهیم جامعه یاریهای فمنیستی و با در چارچوب نمریه

 این  مفهنوم ۀخنوری از مقایسنرایران کنونی خواهیم پرداخت تنا تفسنیر زبنانی و فرهنگنی د

 دست داده باشیم. ه فرهنگی ب
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 پژوهشهای داده -3-2-1

تنا از منمنر زبنانی و  اسنتدرصندد بنوده تحلیلنی-حاضر با اتخاد رویکردی توصنیفی پژوهش

رو، تعنداد بپردازد. ازای  ودکانجنسیتی در ادبیات ک ۀمفهوم فرهنگی کلیش ۀفرهنگی به مقایس

بنرای  ایپیکنرهعنوان به «ب»و « الف» در دو گروه سنیادبیات کودک  ۀحوزداستان در  چه 

 اثر از مینانِ بیستطور مساوی ، بهپس. استهدر نمر گرفته شد جنسیتی ۀکلیش مفهومِبررسی 

براساس ای   .شدانتخاب « ب»در گروه سنی اثر  بیستو  «الف»گروه سنی شده در آثار منتشر

 2-0برای کودکنان شده تدوی  های پیش از دبستان( آثار)سا « الف»بندی، گروه سنی تقسیم

های آغنازی  دبسنتان( اسنت سنا  )سنا  9-7بنرای  شدهتدوی آثار « ب»گروه سنی  ، وسا 

ابتدا کانون پرورش فکری کودکنان را های سنی در ایران بندی گروه. تقسیم(21: 1337)حجازی، 

 .به کار گرفتندکودک  ۀحوزو نوجوانان و سپس سایر ناشران 

های اینترنتی مختص ادبیات کودک و نوجنوان ابتدا با تحقیق از کتابخانهها، دهآوری داجمع    

نشنر آثنار  ۀحوزها، نیز انتشارات فعا  در حضوری به بخش کودک کتابخانه ۀو همچنی  مراجع

گینری از پایگناه هویژه بهردسنت آمنده، بنهکودک و نوجوان آغاز گردید. سپس با اطالعنات به

 ۀشندمنتشرهنای است، لیستی از کتاب (1)که زیر نمر شورای کتاب کودک 1«کتابک»اینترنتی 

کتناب و در  13« النف»در گروه سنی ؛ های سنی هد  تهیه گردیددر گروهنویسندگان ایرانی 

طور بعند بیسنت عننوان کتناب در هنر گنروه سننی، بنه ۀ. در مرحلکتاب 10« ب»گروه سنی 

های حفظ یکپارچگی و انسنجام، تنهنا داسنتان برای« الف»در گروه سنی  د.شتتادفی انتخاب 

 کردیم.نمر های تتویری و اشعار کودکان صر و از کتابیم کودکان را هد  قرار داد

 

 پژوهش هاییافته -4

 «ب»و « الف»های جنسیتی گروه سنی های فرهنگی مرتبط با کلیشهمقوله -4-1

 ر است: زیها به شرح شده در داستانهای فرهنگی شناساییمقوله

. از آنجاکنه داردچون پدر، مادر و فرزندان )فرزند دختر و پسنر( هایی زیرمقولهالف. خانواده: 

گیننرد، خننانواده و روابننط محننور خانننه و خننانواده شننک  می بننراغلننب  ،های کودکننانداسننتان

. خنانواده همچننی  بسنتر ستا های فرهنگیتکرارتری  مقولهتری  و پرخویشاوندی از برجسته

                                                           
1. https://ketabak.org 

https://ketabak.org/
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در  مهنم ۀنکتن .اسنتهها و مسائ  جنسیتی مهینا ساختیعی را برای تولید و بازتولید کلیشهوس

های این  گنروه ای است که از خانواده در عموم داستانای  مقوله تعریف عمیقاً سنتی و کلیشه

نوعی درگیر مفهوم خنانواده بنوده هفت داستان بهوچه  داستان، بیست؛ از استهسنی ارائه شد

متشک  از پدر، مادر و فرزند)ان( اسنت و  ،ای خانوادهف ای  مفهوم در آنها تعریف کلیشهو تعری

 .استههای دیگر خانواده )مادر/ فرزند یا پدر/ فرزند( سخنی به میان نیامداز شک 

شنغ  و ننوع نگناهِ نویسنندگان کنودک بنه  ۀکار رفته در زمینهای شغلی: زبانِ بهب. نقش

. اسنتهها بودجنسنیت در این  داسنتان ۀهای مرتبط با مسنئلسازیفهوماز بارزتری  م هاشغ 

بازتولیند و  ۀکنه زمیننانند گفتنههای شغلی های متعددی از زنانه یا مردانه بودن نقشوارهطرح

 سازند.های بعدی را فراهم میهای جنسیتی به نس انتقا  کلیشه

شنان راد به تناسب جنسیت و جایگاههایی هستند که افمکان ،ج. مکان: از مضامی  پرتکرار

 ۀهایی از مقولن... همگنی نموننه عنوان مثا  خانه، خیابنان، مدرسنه وشوند. بهدر آنها ظاهر می

...  خواب وچون آشنپزخانه، پنذیرایی، اتناقهایی شام  زیرمقولهخانه  ۀمکان هستند. حا  مقول

 ،طور حنداکثری در داخن  خاننهزننان بنه« النف»ویژه در گنروه سننی بنه ،هاداستان دراست. 

 عموماً در فضای بیرون از منز . ،مردان حضور دارند وختوص آشپزخانه به

 ،شختنیتی و رفتناری های شختنیتی و رفتناری: منتسنب کنردن ینک ویژگنید. ویژگی

ای دانست که در توان برآمده از باوری کلیشهرا می بر آنختوص به جنسیتی خاص و اصرار به

 لنوح، زودبناور و، سادهی چون خجالتی، ترسو. صفاتداردنی  تفکرهایی نقش بسزایی بازتولید چ

 تنأثیرو نسبت ای  صفات به ینک جنسنیت  زنانه یا مردانه باشدتواند ... ورای جنسیت افراد می

 ای در ذه  کودک دارد.گیری چنی  کلیشهبسزایی در شک 

 رد... دا. عروسک، ماشی ، لگو، تفنگ و مانندی هایبازی زیرمقولهبازی: اسباب. اسبابنه

های آقنا ینا های آن بنا صنفتو زیرمقولنه غو مانند یا موجود خیالی: ای  مقوله  و. حیوان

 .  ردبر دا ای درد لتی کلیشه روو ازای  کار رفتهخانم به
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 « ب»و « الف»ها در دو گروه سنی های مرتبط با مقولهوارهطرح -4-2

 خانواده ۀای مرتبط با مقولهوارهطرحالف( 
 

 «ب»گروه سنی  «الف»گروه سنی 

 اختیار زن و فرزندانعنوان رأس خانواده و صاحبمرد به وارهطرح

 پدر کلید در بود و مادر کلید کمد.

 .خوابش بیرون آمدنخودی از رختعاقبت شاه

 .جناب نخودی شاه تشریف بیاورید اینجا

 

گفت: دختنرا بنرام  ،ار شدآقا غوله صب  که از خواب بید

 .فرنگی بیاری خامه با مربای توت

خوام بنرم اون گن  رو جناب پدر شاهزاده ملیکا! م  می

 خانم بیارم.برای شاهزاده

کالغ پدر پرید و رفت آن طنر  برکنه تنا شناید بتوانند 

 دوستانش را به خانه برگرداند.

 )نقش اقتصادی(نیازهای خانواده  ةکنندعنوان تأمینمرد به ةوارطرح

 پولش را داری؟ -

 کند.آید حساب میبابام می -

 است بابام برایم یک دوچرخه بخرد. قرار

 .بابای م  یک چهارچرخه برایم خریده

سننگ گویند معندن زغا روم به آنجنا کنه بابنام میمی

خالی منا  ۀکند. کاری که سفراست. جایی که او کار می

 کند.را پر از نان می

ابنات دینروز بنرات خریند گنده رو که ب کالتباید اون ش

 بدیش به م .

 داری از فرزند)ان(عنوان مسئول رسیدگی به امور خانه و نگهزن به ةوارطرح                

 رای شام ماکارونی درست کرده بود.مامان ب

 مامان و بچه رفتند زیرزمی .

کنوتی کنوتی دسنت مامنانش را گرفنت و ینواش 

 .شپزخانه بردیواش او را به آ

 ... مادر از توی آشپزخانه گفت:

مادرش سفارش کرد که حتماً موقع سا  تحوین  خاننه 

 سی  بنشینند.هفت ۀباشند تا به هم دور سفر

شندی. چنون اگر جای م  بنودی از منادرت جندا نمی

 .ممک  بود کسی تو را با خودش ببرد و تو بترسی

 

« النف»اختیار همسر و فرزندان در گروه سنی بعنوان رأس خانواده و صاحمرد به ۀوارطرح

زبانی داشت. استفاده از وارگان آقا، جناب یا شناه د لنت بنر جایگناه  ۀکدام سه نمونهر« ب»و 

نیازهنای خنانواده )نقنش  ۀکننندعنوان تأمی منرد بنه ۀوارشنوهر در خنانواده دارد. طنرح پدر/

دو نموننه زبنانی داشنت. در « ب»سننی سه نمونه و در گنروه « الف»اقتتادی( در گروه سنی 

ختنوص در خنانواده یافنت نشند. به ،بنر نقنش اقتتنادی زننان مبننیای هیچ داستانی گزاره

 کنند.یناد می هدنندهکنننده ینا جایزهعنوان خریدهمواره از پندر بنه ،شختیت کودک داستان

ه در نُن« النف»عنوان مسئو  رسیدگی به امور خانه و فرزنندان در گنروه سننی زن بهۀ وارطرح

هنای غالنب و وارهاز طرحپنس در سه گنزاره وجنود داشنت. « ب»زبانی و در گروه سنی  ۀگزار
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ای  پنژوهش قتند انتقناد و نفنی نقنش پررننگ و . است« الف»ویژه در گروه سنی به ،پرتکرار

ی نقنشِ اساسن از کنه کندمینقد را بلکه ای  رویکرد ندارد بدی  زن در جایگاه مادر خانواده بی

 ست.ینپدر در رسیدگی به امور فرزندان سخنی 

 های شختیتی و رفتاریویژگی ۀهای مرتبط با مقولوارهطرحب( 
 «ب»گروه سنی  «الف»گروه سنی 

 داستان عنوان شخصیت اصلی یا قهرمانپسر به وارةطرح

های اصننلی پسننر در شننانزده داسننتان شختننیت

 اند. بوده

تان شختیت اصلی ینا ه داسدر سیزداز بیست داستان، 

 اند.در برخی موارد هر دو( پسر یا مرد بودهقهرمان )

 ایعنوان شخصیتی فرعی و حاشیهدختر به وارةطرح

 .موردی یافت نشد .موردی یافت نشد

 عنوان رهبرهپسر ب وارةطرح

.. آره! بیا بنرویم شناید بتنوانیم ینک . پسر گفت: واه  واه .موردی یافت نشد

 با  پیدا کنیم.اسبیاز مو دمسندویچدستگاه سا

پسنر جلنو رفنت و گفنت: آقنا منا دنبنا  این  دسنتگاه 

 توانیم پیدایش کنیم؟انید کجا میدگردیم. شما نمیمی

 گروجوجستای کنجکاو و عنوان فردی خالق، پویا با روحیهپسر به وارةطرح

شنوم؟ بنرای تندتنند چرا م  تندتند بنزرگ نمی

 بیداری چه کار کنم؟ ایبزرگ شدن در دنی

او هم تتمیم گرفت برای خودش لباسنی بندوزد. 

درخت، ای  طر  بگرد، آن طر  بگرد، تا با برگ 

 لباس سبزی برای خودش دوخت.

جور بازی است. اما چون دانست فوتبا  چهاو نمی

من  آقنا، رئتش زیاد بنود، جلنو رفنت و گفنت: ج

 کنم.خیلی خوب فوتبا  بازی می

کنناش یننک دسننتگاهی بننود کننه  بننه شننکمش گفننت:

کرد، مگر نه؟ پسر درست می های چاق مفتکیساندویچ

 ام.هم باشد! م  که دنبالش نگشتهشاید گفت: 

ب بلدی. حاضنری بنا من  ببینم آقا کالغه! تو دزدی خو

 همکاری کنی؟

گویند: غتنه نخنور. یشاید زنگ خنراب اسنت. علنی م

 کنم.درستش می

وز اینن  دسننتگاه را دانشننمند گفننت: اتفاقنناً همننی  دیننر

 جا منتمرم باشید.اختراع کردم! همی 

 و ترسو دختر خجالتی وارةطرح

 کشد.آتوسا از پسری که همراه دختر است خجالت می .موردی یافت نشد

 ترسید قرار شد روز بروند.شب می چون دختر از

 ... ، فکری ودختر در موضع ضعف و انفعال از نظر جسمی وارةطرح

جنا کم و ممکن  اسنت همی نازکه د  گریه نک 

 غش کنم.

 

 ملیکا بلد نبود برود روی دیوار.

 رو خدا دلم رو بده! دختر با التماس گفت: تو

 کند.هایش را پاک میآستی ، اشک آتوسا با پشت

 طفلکی خیلی  غر و زشت شد.
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ست که در داستانی برای کودک، قهرمان ینا شختنیت اصنلی کنودک باشند امنا ا طبیعی

بازنمنایی دختنر و  ۀنحنوو بسامد قرارگیری دختر یا پسر در جایگاه شختیت محوری داسنتان 

در « ب»شنانزده و در گنروه سننی در « النف»در گروه سننی  همیت دارد.اپسر در ای  جایگاه 

مرد شختیت اصنلی ینا قهرمنان داسنتان بودنند. در پننج  های پسر/سیزده داستان، شختیت

تران شحتیت اصلی بودنند و در بناقی منوارد شختنیت محنوری داستان از چه  داستان دخ

 .  نداشتجنسیت مشختی 

 بننه نسننبتی کننه داسننتان ،ایعنوان شختننیتی فرعننی و حاشننیهدختننر بننه ۀوارطننرح در

به انزوا کشنیده و  دختراست، گیرد و پسر در مرکز توجه زده به خود میوسویی جنسیتسمت

هیچ مثالی نداشنت و « الف»عنوان رهبر در گروه سنی به پسر وارۀرحطشود. تر میکماو  تتویر

های گنروه در دو جمله از دو داستان بازنمایی شد. حضور پسر در داسنتان« ب»در گروه سنی 

هایی دارای گره یا ویژگی منفی شختیتی بنوده عموماً در قالب شختیت ،«ب»و « الف»سنی 

ترهنا گینری از راهنمنایی بزرگاگون یا بهرهکه در طو  داستان با از سر گذراندن تجربیات گون

اند. امنا نکتنه اینجاسنت کنه دختنران در به آگاهی رسیده و به نوعی رشد شختیتی نائ  شده

 رو بودند.و غالباً دنباله ندگیر نبود، تتمیمندهیچ داستانی نقش رهبری نداشت

شنش « الف»روه سنی عنوان فردی خالق، پویا با کنجکاو و پرسشگر، در گپسر به وارۀطرح

چهار نمونه دارد. دختنران در نمنام آمنوزش و پنرورش حناکم بنر « ب»نمونه و در گروه سنی 

ها جزئنی اساسنی از نمنام گیرند فرودست باشند. داسنتانیاد می واند، جامعه محروم و مغفو 

عنوان عنتر فرادسنت، خنالق، دارای قندرت بنه چنالش پرورشی جامعه است؛ بازنمایی پسر به

جنسنیتی  ای بازتولید ای  کلیشهگونهسو و به گوشه راندن دختران بهکشیدن موضوعات از یک

 ند.ترتر، با استعدادتر و توانااست که پسران باهوش

نسبتاً رایج جنسنیتی ترسنو  ۀدختر خجالتی و ترسوست. براساس ای  کلیش ،دیگر وارۀطرح

. تنهنا در دو داسنتان از اسنتاتی مردانه یا خجالتی بودن صفتی زنانه و شجاعت یا جسارت صف

 ای یافت نشد.نمونه« الف»ایم و در گروه سنی شاهد بازتولید ای  کلیشه بوده« ب»گروه سنی 

... است. در گنروه سننی  دختر در موضع ضعف و انفعا  جسمی، فکری وه، وارطرحآخری  

بازتولیند این  تفکنر  دهدر ینازده گنزاره شنا« ب»تنها در یک منورد و در گنروه سننی « الف»

نازک، طفلکنی، گرینان، خُن  ینا اسنتفاده از افعنالی هماننند د  مانندیم. صفاتی بودای کلیشه

 ،التماس کردن، باخت  )قبو  شکست(، بلند نبنودن، )اشنک را( پناک کنردن، )د ( جوشنیدن
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دختر را موجودی ضنعیف و نناتوان کنه بنرای حن  مشنکالتش نیازمنند کمنک  ،رفتههمروی

 .  کشدبه تتویر می پسر داستان یا سایری  است شختیت

 

 های شغلینقش ۀمرتبط با مقول وارۀطرحج( 
 «ب»گروه سنی  «الف»گروه سنی 

 شود.می ی که به زنان نسبت دادههایشغل وارةطرح

خانم معلم گفت: برای اینکه به خاننه بنروی بایند 

 ها برداری!هایت را از کمد کفششکف

ها خواسنت زه از بچنهخانم غناتوی کالس نقاشی، 

 نقاشی بکشند.

تقریباً یک ساعت پیش مادر آتوسا به شیری  خانم تلفن  

 زودتر لباس آتوسا را آماده کند. کرد و از او خواست که

 مادر پای دار قالی بود.

 

 .شودی که به مردان نسبت داده میهایشغل وارةطرح

ش را خنودم شود پنولبچه گفت: مامان بزرگ! می

 بدهم به آقای فروشنده؟

ای  نگهبنان پنارک بنود کنه دسنت روی سنرش 

 کشید.یم

 ان تاریکش، پشت ترازو نشسته بود.بقا  در دکعمو

داد و گفنت: بفرمنا نانوا خندید. یک نان داغ بنه او 

 بهم  کوچولو!

مادرش به آقای آرایشگر سفارش کرده بود که موهنای او را 

 کند.کار خودش را میای آرایشگر زودتر کوتاه کند اما آق

 اش توی فکر بود.قای نویسنده همهآ ۀملیکا تا دم در خان

 سرآشپز پسر را خیلی دوست داشت. 

 چشم اوستا سرآشپز. –

 بابام کارگر معدن است.

 آقای دانشمند خسته لبخندی زد.

سنه « النف»در گروه سنی زنانه است.  هایشغ  وارۀطرح، هوارطرحنخستی   ،در ای  مقوله

نهنا در تدر مجمنوع ، یعننی شودواره دیده میدو مورد از ای  طرح« ب»مورد و در گروه سنی 

هفت داسنتان در دو گنروه وحا  آنکه در سیدارند. پنج داستان زنان شغلی ورای نقش مادری 

دیگنر  ۀ. نکتنداشنتنداجتماعی ورای نقش پندری ینا همسنری  یسنی، مردان شغ  و جایگاه

در آن هنم بافی خیاطی و قالی« ب»سنی زنان نسبت داده شد. در گروه که به  استی هایشغ 

مردان اما  های. شغ هآمد« الف». شغ  معلمی نیز در سه داستان از گروه سنی استآمدهخانه 

 .استهروابط اجتماعی قرار داد ۀخارج از خانه بوده و آنها را در چرخهمه 
 

 مکان ۀهای مرتبط با مقولوارهد( طرح
 «ب»گروه سنی  «الف»ه سنی گرو

 زنانه فضاهای وارةطرح

چه! چرا بنا بچه آمد توی آشپزخانه. مامان گفت: ب

 کنی؟دوستات بازی نمی

 .موردی یافت نشد
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خنواهی ام! چینزی نمیمادر جان م  بزرگ شنده

رو بقنالی دو تنا قنوطی برایت بخرم؟ مادر گفت: ب

 کبریت بخر.

 .خانم خانه جلوی در آمد

 مردانه فضاهای ةوارطرح

 امناهستند  گیمردان همگی بیرون خانهای شغ 

غلی محندود ینا شنغالبناً در خاننه  ،بازنمایی زنان

 .استهمچون معلمی 

 امنناهسننتند گی مننردان همگننی بیننرون خننانهای شنغ 

غلی محندود همچنون یا شنغالباً در خانه  ،بازنمایی زنان

 .استمعلمی 

زناننه دانسنت ،  راهای خانگی داری، مادری و شغ و خانه همردانرا  بیرون از خانه هایشغ 
« الف»های گروه سنی واره در دو مثا  از داستانای  طرح ست.هاهای غالب داستانوارهاز طرح
بنرای پیگینری این  ی هنایهای زیری  مت ، تتاویر و گفتمان داستان نشانه یهآمد و در زبان 

بنه ننوعی تقسنیم  ،رایج جنسیتی بر بازتولید ایدئولوریوهعال ،چنی  تفکری اند.مفهوم فرهنگی
ی برای فعالیت و کسب محل وو جامعه محیطی مردانه  ،است خانه برای زن ؛شودفضا منجر می
 .درآمد مردان

 
 حیوانات و موجودات خیالی ۀهای مرتبط با مقولواره( طرحنه

 «ب»گروه سنی  «الف»گروه سنی 

 خیالی داتمردنمایی حیوانات و موجو

 آقا کالغه حواست جمع باشه. 

 خورد.آقا غوله داشت صبحانه می

 جناب قورباغه.

 نمایی حیوانات و موجودات خیالیزن

ها یننک هخالننه سوسننکه بننه نمایننندگی از همسننای

 کوتی داد.جایزه به کوتی

کنوتی  ۀخاله موشه چینز ترسنناک را از روی کلن

 کوتی برداشت.

 ست نقاشی بکشند.ها خوازه از بچهخانم غا

 .شیر ننه گاوه را بدوش تا م  بروم تنور را آتش کنم

 اله موشه سبد را روی زمی  گذاشت و خوابید.خ

های داسنتانی رننگ در شختنیتپر ی... حضنور چون غنو ، پنری وی حیوانات و موجودات

صنفاتِ هایی از اند. بررسنی نموننهجنسنیت قائن  شندهآنهنا نویسندگان برای و  کودکان دارند

های جنسنیتی محوری که به ای  کلمات التاق گردینده نماینانگر بازتنابی از کلیشنه-جنسیت

شاهد شنش « ب»مردنمایی حیوانات و موجودات خیالی تنها در گروه سنی  وارۀطرحاست. در 
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دو « ب»گروه سننی  سه نمونه و« الف»نمایی در گروه سنی زن وارۀطرحزبانی بودیم. در  ۀگزار

ه، خنانم ینا نننه کار رفته برای حیوانات ریزجثه یا ضعیف عموماً صفت خالنبه صفات .دنمونه بو

 اند.چون غو  یا شیر با صفت آقا خطاب شدهبود و حیواناتی 

 

 «ب»و « الف»های جنسیتی گروه سنی فرهنگی مرتبط با کلیشههای استعاره -4-3

 ۀیتی استعاری دارد. کودک نیز بر پاینکنند، ماهها براساس آن تفکر مینمام مفهومی که انسان

آموزی با ای  تعامن  شنناختی مواجنه اسنت. دانش اندک خود از محیط و وارگان، از آغاز زبان

حنا  آنکنه  ،دانسنتند، نوجنوانی را زمنان درک اسنتعاره می(1919)شناسانی چون پیناره روان

صورت ذاتنی ای  دانش به شناسی فرهنگی معتقد استدنبا  آن زبانشناسی شناختی و بهزبان

 ها در زبان فارسی نشنانپژوهش. (1930) کو  و جانسون،  از ملزومات دانش انتزاعی انسان است

نند و بنا رهای بدنمنند دااز درک اسنتعاره یهایسالگی نشنانهحدود دوکودکان در دهند که می

اسنتخراج و رای هنای منتخنب بن، داستاندلی همی  یابد. بهافزایش س  ای  رشد پرورش می

 ند و آمارها نشنانشدبررسی ارند جنسیتی دۀ ای مرتبط با کلیشآوری عباراتی که استعارهجمع

 ۀای مرتبط بنا مفهنوم کلیشنعبارت زبانی که استعاره« الف»های گروه سنی که در داستانداد 

 جنسیتی داشته باشد، وجود ندارد.

مضنامی   ۀساختار استعاری و دربردارنند چهار جمله با ،، در دو داستان«ب»در گروه سنی 

. تعنابیر زینر در توصنیف اسنتههنا در زینر آمد. دو نمونه از ای  استعارهبودمرتبط با جنسیت 

« ترسنو»چنون که در آن برای نشان دادن صفاتی حا ت روحی شختیت دختر داستان است 

 :استهاز تشبیه قلب به ساعت و آبِ جوش استفاده شد «مضطرب و پریشان»یا 
 کند.قلبش مث  ساعت کار می

 خواهد بزند زیر گریه.جوشد و میدلش مث  آب توی کتری می

 

 «ب»و « الف»های گروه سنی داستان ةمقایس -4-4

« ب»و « الننف»هننای گننروه سنننی زبننانی در داسننتان ۀهفتادوچهننار گننزار ،در پننژوهش حاضننر

های گنروه سننی داستاناز بارت سه عوداشتند. سیمحور های جنسیتی و زبان جنسیتکلیشه

هنای جنسنیتی در اگرچنه کلیشنه«. ب»های گروه سنی ویک عبارت از داستانو چه « الف»

هنای کلیشنه ای  اختال  معنادار نیسنت. دارد امابسامد بیشتری « ب»های گروه سنی داستان

روه سننی های شغلی و حیوانات و موجودات خیالی در گنخانواده، نقش ۀجنسیتی در سه مقول
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« النف»خانواده گنروه سننی  ۀدر مقول است.« ب»با اختال  اندکی بیشتر از گروه سنی « الف»

فرهنگی منرتبط بنا  ۀوار. هر سه طرحدارده کلیشه نُ« ب»جنسیتی و گروه سنی  ۀدوازده کلیش

بنر  ربسنیااند. بنابرای  در هر دو گروه سننی ها بودههای زبانی در داستانای  مقوله واجد گزاره

 اند.محور بودهمحور خانواده شک  گرفته و درگیر تفکر جنسیت

ه نُ« ب»جنسیتی و گروه سنی  ۀدوازده کلیش« الف»گروه سنی  ،های شغلینقش ۀدر مقول

چشنم های هر دو گنروه سننی بنهزنانه و مردانه در داستان هایشغ  ۀوار. طرحداشتندکلیشه 

حضنور زننان  ۀد که عرصران دو گروه د لت بر ای  دانبود تفاوت آماری چشمگیر می .خوردمی

حیواننات و موجنودات  ۀدر مقولناسنت. های جنسیتی بودههمواره آمیخته با کلیشه ،در جامعه

جنسنیتی دینده  ۀسه مورد کلیش« ب»پنج مورد و در گروه سنی « الف»خیالی در گروه سنی 

محنورِ به استفاده از وارگان جنسنیتمربوط « الف»زبانی در گروه سنی  ۀشود. هر پنج نمونمی

محور ها مربوط به وارگان جنسیتدو مورد از از گزاره« ب»زنانه برای حیوانات و در گروه سنی 

 .استهمردانه بود

های زبنانی کند که اسنتفاده از صنورتزده اشاره میدر بحث زبان جنسیت( 1933)لوپه پنه 

کنند منیتابع گفتمان مردسا رند، زنان را مستثنی که د لت بر جنسیتی خاص دارند و عمدتاً 

دارند. نشان و زنان صنورت نشناند که مردان معیار و صورت بیآوروجود میو ای  ذهنیت را به

ای  «. بخشدنامرئی بودن زنان را تداوم می ،چنی  کاربردهای زبانی» (132: 1933)وی  ۀبه عقید

مردانه را در خود رمزگذاری  / های زنانهکه جنسیتوارگان : گردددو محور اصلی می برموضوع 

های هننر دو گننروه سنننی شنناهد در داسننتان ،نشننانگرهای دسننتوری. بننرای مثننا ؛ ننندکمی

در اغلنب منوارد در ترکینب  ،هایی همچون موش، قورباغه یا غو  بودیم. ای  حیواناتشختیت

تفاده از نشانگر خاله برای موش ینا رود. اسکار میاضافی همراه با نشانگر جنسیتی آقا یا خانم به

چنون غنو  که موجنودات بنزرگ و قنوی کند تقویت میهنی را ذ ۀوارآقا برای غو ، ای  طرح

، داردچون موش همواره جنسیت زنانه ه دارند یا موجود کوچک و ضعیفی حتماً جنسیت مردان

حیواناتی کنه بنا وارگنان رسد نمر میبه کند.با رمزگذاری در زبان به بازتولید آن کمک می نیز

ینا از سنویی دیگنر عاقن  و  اند، موجوداتی قنوی، پرخاشنگر و زورگنو، مکنارکار رفتهبه مردانه

آزار و گناه اند. نشانگرهای جنسیتی زنانه اغلنب بنرای حیواننات ریزجثنه، مهربنان و بنیحکیم

 .است« ب»بیشتر از گروه سنی « الف»که در گروه سنی  استهکار رفتلوح بهساده
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هنای گنروه سننی های شختیتی و رفتاری با اختال  چشمگیری در داسنتانویژگی ۀمقول

هنای گنروه مرتبط با ای  مقوله در داستان ۀ. بیست گزاراست« الف»بیشتر از گروه سنی « ب»

دهند منی نشنان« الف»های گروه سنی مرتبط برآمده از داستان ۀو تنها چهار گزار« ب»سنی 

هنای گنروه سننی های  شختیتی مضمونی غالنب در داسنتانصفات و ویژگیکه پرداخت  به 

 .  داردمحور سهم زیادی از ای  مقوله ای و جنسیتو رویکرد کلیشه است« ب»

ها وجود دارنند و جنای که در تمامی داستان روای  فضاهای زنانه و مردانه ازمکان یا  ۀمقول

هنا بنه خنودی خنود زناننه ینا مرداننه د. مکانهای آماری لحاظ نگردیتحلی  دارند، در بررسی

ت ، لیک بسترها، امکاننات و مناسنبااستهنیستند و چنی  تفکیکی هرگز ذات هیچ مکانی نبود

. در ای  پژوهش نیز در هنر استجاری در هر مکانی فرصت حضور را برای گروهی افزایش داده

ه و وابسته به نقنش منادری، طور حداکثری در خانحضور زنان به« ب»و « الف»دو گروه سنی 

و مینان دو گنروه سننی در این  امنر وجنه شنباهت  استهیا تربیت فرزندان بود دار بودنخانه

هنایی از تر از تمایزهاست. همچنی ، بازنمایی آنها در سایر فضاها اغلب محدود به مکنانپررنگ

 .استههای جنسیتی دام  زدقبی  مدرسه بوده که ای  به بازتولید کلیشه

انند، ای بودهمفهنومی کلیشنه ۀبنابرای  با وجود تفاوت در تعنداد جمالتنی کنه دربرگیرنند

های دو های جنسنیتی در داسنتانهای منرتبط بنا کلیشنهسازیمعناداری میان مفهومال  اخت

شنود. های هر دو گروه سنی یافنت منیمحور در داستانگروه سنی وجود ندارد و زبان جنسیت

و یرنند های رایج فاصنله گاند تا از چارچوب کلیشهایرانی همواره کوشیده ۀعاگرچه زنان در جام

چننان دچنار همنان نگناه و تفکنر رهایی یابند، شک ِ غالب بازنمایی آنان در زبان هم از بند آن

هنا، تالشرغم ایدئولوریک و مردسا ر است که البته مبنی  این  اسنت کنه این  جامعنه علنی

است کنه از  های جنسیتیهای عمقی تفکر گرفتار کلیشهتی و  یهچنان در سطوح زیرساخهم

 .استهپس چندی ِ قرن تاریخ مردسا ر سر بر آورد

 

 گیری نتیجه -5

تنوان از آن علوم شناختی اسنت کنه می حوزهشناسی فرهنگی از جدیدتری  رویکردها در زبان

طور مسنتقیم ینا نگی را کنه بنههای فرهسازیهای فرهنگی بهره برد و مفهومدر تحلی  مفهوم

ها، کنند، اسنتخراج کنرد. براسناس این  روش، مقولنهمستقیم در بستر زبان نمود پیندا میغیر
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های کودکان دو گروه سنی های جنسیتی در داستانهای مرتبط با کلیشهها و استعارهوارهطرح

 .  شدبررسی « ب»و « الف»

پنذیری ینا ان اشناره گردیند مفهنوم جامعههمچنی ، از مفاهیمی که در ابتدای پژوهش بد

تدریج به شختی آگاه، داننا و ورزینده ه طی آن کودک ناتوان بهکفرایندی ؛ اجتماعی شدن بود

. (32: 1331)گیندنز، شنود های فرهنگی که در آن متولد شده و رشد یافتنه، تبندی  میدر شیوه

  فراینند بنه کنودک انتقنا  همنی بنادرست و غلنط  ،های اجتماعیمعیارها، هنجارها و ارزش

های جنسننیتی هاسننت. کلیشننهتری هویننت جنسننیتی از مهم ۀلأیابنند و در اینن  میننان مسننمی

و باشنند پنذیری کودکنان داشنته بسنزایی در جامعه تأثیرتوانند ها میشده در داستانمنعکس

و  هنای شختنیتی و رفتناری زننانهای مختلنف از ویژگیای را در زمینههای کلیشهچارچوب

نتیجنه، نویسنندگان این  آثنار بنا ها استحکام بخشنند. درهای شغلی در ذه  آنمردان تا نقش

زبنانی  ۀهای متفناوت و تنازهای رایج و کاربردِ سناختهرچه بیشتر فاصله گرفت  از ای  کلیشه

ای توانند جامعنهشنوند، میها و در گفتمنان برابنری جنسنیتی تندوی  میکه فنارغ از کلیشنه

 نند.رینزی کپیهای زیستی ننو های تازه و تجربهتر برای یافت  مسیرتر و خالقاعجسورتر، شج

هنای ذهننی کنه واجند چننی  وارهبسنت  طرحها در زبان و نقشبازتولید ای  کلیشه ،درنتیجه

ای را بنه شندهتواند الگوهای رفتاری مشنخص و تعریفهایی هستند در ذه  کودک، میکلیشه

 سازی بسیار است. دشوار و نیازمند آگاهی   و فارغ شدن از آنوی ارائه کند که شکست

امنا  هبنود« الف»بیشتر از گروه سنی « ب»های جنسیتی در گروه سنی کلیشهدر پژوهش، 

هنا ها و تفاوت. شنباهتاسنتهگیر و معناداری در میزان و تنوع آنهنا وجنود نداشتتفاوت چشم

طور کلی مبی  این  اسنت کنه های فرهنگی بوده و بهلههای زبانی در مقوعمدتاً در تعداد گزاره

های متننی و یههای جنسیتی نسبت به گذشته کاهش یافته اما همچنان در زیر اگرچه کلیشه

 د.شوساخت وجود دارد و بازتولید میرر 

 

 نوشتپی

. شورای کتاب کودک سازمانی مستق  و غیردولتی و نخستی  سنازمانی اسنت کنه بنرای 1

با کوشش توران  1311گذاری شد. شورا در ادبیات کودکان و نوجوانان در ایران پایه پیشبرد

( و با همکاری گروهی از کارشناسان تعلیم و تربیت و نویسنندگان 1391 -1302میرهادی )

قرن فعالیت مداوم، شورا کوشنید و هنرمندان، فعالیت خود را آغاز کرد. در طو  بیش از نیم

دی  خود در زمینۀ بهبود آثار ادبنی بنرای کودکنان و نوجواننان، از نمنر های بنیاتا به هد 
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های کودک و نوجنوان دسنت یابند؛ محتوا و شک ، ترویج و تشویق خواندن، توسعۀ کتابخانه

عنوان کتاب مرجع، توانسته منبعی مهم همچنی  با تألیف فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان به

 وانان ایرانی فراهم سازد.رسانی به کودکان و نوجبرای اطالع
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Abstract 
Gender stereotypes can be considered as one of the prominent concepts 
in the field of socio-linguistics. These stereotypes are found at all levels 
of language application, including children’s literature, and play an 
important role in the reproduction of sexist language and patriarchal 
discourse. Through a descriptive- analytic method, the present study aims 
to investigate the aforementioned stereotypes in forty children’s stories of 
age groups “A” and “B” and seeks to compare the amount and the types 
of common stereotypes within the cultural linguistics framework as 
proposed by Sharifian (2016). Then, a linguistic and cultural 
interpretation of the stereotypes will be provided. The results of this 
study indicate that although the amount of gender stereotypes in 
children’s stories has been diminished in the past decades, patriarchal 
discourse is still remarkably present on the deep structure level and 
encodes its values and criteria through the presentation of gendered 
frameworks and roles in language and affects the audiences. 

 

Keywords: Children's literature, Cultural linguistics, Language and 

gender, Gender stereotypes 

 

1. Introduction 

Amongst all kinds of tools for raising a child and passing on the accurate 

norms and beliefs, children's literature is of special importance as it is 

associated with words and plays a crucial role in forming the child's 

mental image of various concepts. While this field has been subdued 
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until the past decade, new approaches consider children’s literature in 

line with other literary genres bearing textual and meta-textual relations. 

The issue of gender and hence gender stereotypes has arisen in critique 

and literary theory from mid-twentieth century and is regarded as one of 

the fundamental categories which has tremendous impact in the process 

of child's socialization and subjectivity. Therefore, the present study aims 

to compare gender stereotypes within a total number of eighty stories in 

English and Persian story books of age groups A and B within the 

framework of cultural linguistics in order to answer the three basic 

questions of the study which involve the similarities and differences 

between the gender stereotypes used in story books of the age groups A 

and B in Persian and English, in addition to the linguistic interpretation 

of these similarities and differences in these two languages and also the 

cultural interpretation of the similarities and differences in these works In 

response to the above mentioned questions "ethnographic-conceptual 

text/visual analysis", a highly effective method for a comparative study, 

has been employed to compare both linguistic and cultural interpretation 

of stories in Persian and English. 

 

2. Theoretical framework 

Stories in both age groups of Persian and English are examined within 

the framework of Cultural Linguistics, as it is one of the branches of 

cognitive linguistics and studies the intersection of language, cultural and 

cultural conceptualizations. Cultural conceptualizations refer to the kinds 

of human experiences, constructed by the culture of societies and 

encoded in language. Many of the characteristics of human languages are 

embedded in cultural conceptualizations. Cultural linguistics identifies, 

describes and analyzes these conceptualizations in human languages 

(Sharifian, 2017a, P:9). 

The term refers to fundamental cognitive processes including »schematization«, 

»categorization« and »metaphors«. In cultural linguistics, schemas are 

considered as building blocks of cognition that help human being 

organize, interpret and communicate information. There are 5 types of 

schemas namely event schemas, role schemas, image schemas, 

proposition schemas and emotion schemas. Categorization is another 

form of conceptualization and is the most fundamental human cognitive 

activity which begins early in life. Another area of language through 

which cultural conceptualizations encode concrete experiences is the 

domain of metaphor. In cognitive linguistics, this form of conceptualization is 



     Persian Language and Iranian Dialects  / 25  

referred to as a "conceptual mapping" or "conceptual metaphor"(Sharifian, 

2011, P: 23). 

 

3. Methodology 

As the research is targeted on the study of 20 stories in each age group of 

each language, these stories were selected in a randomized manner and 

examined in the most suited framework of cultural linguistics through a 

qualitative content analysis. In order to answer the research questions, 

firstly cultural categories, cultural schemas, and cultural metaphors 

related to gender stereotypes were identified in the stories and then 

classified into six categories of family, personality and behavioral 

characteristics, occupational roles, space, toys, animals, and surreal 

beings. Then the size of each category in each age group and language 

besides their similarities and differences were compared to see if there is 

a meaningful difference in the number of cultural conceptualizations 

related to gender stereotypes in the stories of the two languages. In the 

next step and in response to the other two questions of the research, 

linguistic and cultural analysis of similarities and differences in cultural 

conceptualizations were presented in both textual and visual contexts. 

 

4. Results & Discussion 

The findings suggest that despite the existence of gender stereotypes in 

the stories of both age groups of Persian and English, the rate and the 

variety of these stereotypes in cultural categories and schemas in Persian 

stories were dramatically more than English ones both in texts and 

pictures. Also, the stereotypes seem to be more deeply rooted, more 

radical and located in concealed linguistic and cultural layers in Persian 

stories. English has been able to create a minimal context for gender 

stereotypes by creating new situations and new language; thus, children's 

stories in Persian require more serious efforts by the authors and cultural 

programmers. 

 

5. Conclusions & Suggestions 

Results of the analysis of gender stereotypes in children’s stories of 

Persian and English based on cultural linguistics has revealed the fact 

that alongside with the differences in cultural conceptualization in the 

two languages, there are similarities such as the »occupational role« 

which is the most repeated category in both languages. 
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The gendered structure exists in both lexical and grammatical levels of 

both languages and is constantly reproduced. Although there are no such 

things as gendered pronouns (third person singular in English) or gender 

markers within a word in Persian, gendered constructs generally appear 

in larger linguistic units. However, such constructs are still present in 

English, they do not have much of a conceptual impact and can be said to 

have been inactivated and largely lost their discriminatory gender sense. 

Also, studying the conceptualizations in terms of the limitations indicated 

that the substructures and potentials in Persian stories were far less than 

the English one. Thus, the result of confluence of language, culture and 

thought in Persian reflects the mental, cultural and social structures that, 

in turn, do not allow women to emerge both personally and socially. 

However, the results of the efforts made in English over the years have 

come to be seen with a more lively and productive language. 

Meanwhile, extending the scope of the present study in terms of sample 

size and content could be a remarkable point considering further studies 

as examination of children's stories in other higher age groups, moreover, 

expanding the scope of this comparison can be a valuable contribution to 

gender-based language research. 
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