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معناداري برقرار است.  و درك نوشتار زنانه كه هدف اين بررسي بود، ارتباط مستقيم و
توان نتيجه گرفت كه آگاهي دانشجويان از هويت شخصيتي خود و تأثير بنابراين مي

هاي زباني متن، تواند در فرآيند درك متن، تشخيص ويژگيهاي جنسيتي ميكليشه
 سبك نوشتار نويسنده و نهايتاً ترجمه راهگشا باشد. 

فتمان هاي جامع شخصيتي، تحليل گيهويت جنسيتي، پرسشنامه ويژگ :هاوازهليدك
  . SPSSانتقادي، شارلوت گيلمن، تحليل آماري 

 مقدمه .1

كتاب و داستان هاي نوشته شده در هر فرهنگ به خواننده اين امكان را مي دهد كه با 
يابيم تنها فرهنگ، ايدئولوژي و مفاهيم اجتماعي آنجا آشنا شود . آنچه از اين متون درمي

ملت نيست بلكه هويت افراد، گروهها و سازمانهاي دخيل در آن جامعه هويت فرهنگي آن 
است.  در هر جامعه سيستمي نظام مند اين هويت ها را در اختيار اعضايش قرار مي دهد 
كه اين سيستم استدالليست و بطور ضمني در متون و گفته ها شكل گرفته است.  مطالعات 

هويت جنسيتي به جنسيت هاي مختلف در  در حوزه زبان و جنسيت بر روي روند اطالق
جامعه صورت مي گيرد و اينكه اطالق جنسيتي خاص به يك فرد درك متفاوتي از جامعه 

)، نقل شده در Kari ( )2016( طبق نظر كاريكند. را در قياس با جنس مخالف به او القا مي
جنسيت به نقشها، رفتارها و صفات اجتماعي اطالق مي  "وبسايت سازمان بهداشت جهاني 

  "شود كه هر جامعه براي زن يا مرد مناسب مي داند.

جنسيت و زبان رشته اي تحصيلي است كه به بررسي گونه هاي متفاوت بيان در ارتباط 
ن كه گاهي از آنها بعنوان گويش اجتماعي با جنس خاص مي پردازد.  گونه هاي متفاوت بيا

ياد مي شود كه اگر به جنسيت خاصي مربوط باشد به آن گويش جنسيتي مي گويند. 
براساس نتايج چندين مطالعه، راههاي مختلفي براي استفاده از زبان در ميان جنسيت هاي 

 متفاوت وجود دارد. 

نان و مردان اطالق مي شود. تفاوت هاي جنسيتي به تمايزات فيزيكي و فكري ميان ز
كودكان ارزشها، انگيزه ها و رفتارهاي خاص زنانه يا مردانه را در هر فرهنگ كسب مي 
كنند. آنها عقايد جنسيتي و نقش هاي جنسيتي خود را شكل مي دهند. كودكان هويتي 
. جنسيتي را برمي گزينند و هم چنين به اولويت هاي جنسيتي را براي خود تعريف مي كنند

در نهايت در هر جامعه اي از همان مراحل ابتدايي رشد رفتارها، انگيزه ها و نقشهاي 
 متفاوت جنسيتي شكل مي گيرند.



 3   هويت جنسي در برداشت از متناثير ت

  
ر دقريباً تي تبا مطالعه فرهنگ هاي گوناگون به اين نكته پي مي بريم كه رفتارهاي جنسي

گنده و ، جنتقلرود كه داراي روحيه اي مسبيشتر فرهنگ ها مشابهند. از مردان انتظار مي
 ي داشتهمايتحكوشا باشند در حاليكه از زنان انتظار مي رود كه روحيه اي منفعل، حساس و 

رخي و ب باشند. در ميان تفاوت هاي مطرح بين رفتارهاي زنانه و مردانه، بعضي واقعي
صبي تم عغيرواقعيند بعنوان مثال اينگونه بيان مي شود كه دختران در زمان تولد سيس

اري و بيم ه تري دارند و گرچه پسرها از نظر جسمي قوي ترند ولي بيشتر در معرضپيشرفت
ين و ا ناهنجاري هاي وراثتي قرار دارند. دختران در مهارت هاي زباني مهارت دارند

 درحاليست كه پسران از مهارت رياضي بهتري برخوردارند.

بودند. از نظر  1موج دوم اولين كساني كه به مسئله زبان و جنسيت پرداختند فمينيستهاي
آنها مسئله ي جنسيت در زبان موضوعي بسيار مهم و در عين حال ناديده انگاشته شده بود. 
اعتراضات آنها به اين امر بسياري از زبانشاناسان را واداشت تا در عمل به بررسي تفاوتهاي 

حوزه زبان و جنسيت  از پيشگامان )Lakoff( زباني ميان زنان و مردان بپردازند. رابين ليكاف
) منتشر كرد. ليكاف 1975»  (زبان و جايگاه زنان«بود كه حاصل نظريات خود را در كتاب 

به فاكتورهاي اصلي تفاوت جنسيتي در نوشتار زنان و مردان پرداخت. گرچه مطالعه وي 
بيشتر بر مشاهدات فردي تكيه داشته و بعدها به دليل داشتن تعصب فمينيستي و كمبود 

يقات تجربي مورد نقد قرار گرفت، اما اساس نظري بسياري از مطالعات پس از آن واقع تحق
شد و البته بسياري از نظريات وي نيز پس از آزمايش و بررسي هاي متعدد تأييد گرديد. 
ليكاف ليستي ده گانه از ويژگيهاي زبانشناسي را در بيان زنانه ارائه مي كند كه عبارتند از 

وي، سواالت كوتاه، افزايش زير و بمي صدا در گزاره هاي اخباري، صفات پركننده هاي لغ
اصلي، طيف هاي رنگي دقيق، كلماتي كه نشان دهنده كميت اند، گرامرهاي بيش از حد 
تصحيح شده، گونه هاي بسيار مودبانه، عدم استفاده از قسم و الفاظ ركيك، و استرس 

 موكد.

دها و احساس مردانگي يا زنانگي فرد است كه هويت جنسيتي بازتاب ويژگي ها، كاركر
از بدو تولد در فرد بواسطه مشاهده، يادگيري، جامعه پذيري، ارتباط و تعامل با ديگران 
شكل مي گيرد و يك فرد خود را به عنوان زن يا مرد مي شناسد و ديگران نيز وي را آنگونه 

اي فرد نسبت به جنسيت مي پذيرند. به عبارت ديگر، آن بخش از رفتارها و نگرش ه
خويش كه تحت تأثير شرايط فرهنگي و اجتماعي شكل مي گيرد. دو ويژگي الزمه 

ظاهري، دوم  - تشخيص افراد بعنوان مرد و زن در جامعه است:  اول ويژگي هاي جسماني
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رفتاري. در نوع اول، ژنتيك، ارث و عوامل زيستي و بيولوژيكي  - ويژگي هاي شخصيتي
اجتماعي  - ند كه غالباً انتسابي و غيرارادي اند و در نوع دوم عوامل فرهنگيبسيار تأثيرگذار

 )1359. (شيخي، كه غالباً اكتسابي و ارادي و حاصل برهمكنش هاي جمعي و نقش اند

در داستان مورد بررسي نويسنده سعي دارد تا مفاهيم فرهنگي جنسيتي را در آن جامعه 
هويدا كند.  اين مفاهيم به ايده هاي رايج درباره نقش زنان و مردان در جامعه آن زمان اشاره 
دارد. در روند داستان به اين نكته پي مي بريم كه مردها شخصيت متفاوتي نسبت به زنان 

مؤلفه هاي شخصيتي متفاوت را انتظارات فرهنگي جامعه براي آنها پديد آورده  دارند  و اين
در طول سالها، مطالعات فراواني براي كشف تفاوت هاي زنان و مردان صورت گرفته است. 

و ادبيات نيز از اين منظر بي نصيب نمانده است. يكي از بهترين روشها براي بررسي كيفيات 
مان انتقادي است كه در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفته متون مختلف روش تحليل گفت

 است.

تمايز جنسي در تحصيل و تجربه بر روي زندگي و آثار نويسندگان زن نيز تأثير داشته 
) را نام برد كه تنها Jane Austen  ()1775 -1817( است. بعنوان مثال مي توان جين آستن

عه زنان را به زيبايي براي ما به تصوير كشيد. دو سال در مدرسه به تحصيل پرداخت و جام
بيان داشت كه زنان در رمان نويسي مي توانند بسيار موفق  1850جورج اليوت در دهه 

باشند زيرا كه اين ژانر برخالف ژانر حماسي تقريباً جديد است و قوانين كمتري نسبت به 
به اينصورت بود كه نويسندگان  بقيه ژانرهاي ادبي دارد. نگاه جامعه به زنان در قرن هجدهم

كردند كه در رمانشان به بزرگنمايي رسوايي جنسي مي پردازند كه زن را بي اخالق تلقي مي
خود نيز اين نيروي بالقوه خطرناك را با خود به همراه دارند. كه در اين ميان مي توان به 

اشاره )  Eliza Haywood( يا اليزا هيوود) Delarivier Manley( نوشته هاي دالريوير مانلي
كرد. سپس در پاسخ به اين رمان ها و اين ديدگاه درباره زنان برخي از نويسندگان زن رمان 

- Frances Burney ( )1752( هاي بي نامي نوشتند و به چاپ رساندند. فرانسس برني
) از سوي پدرش از نوشتن منع مي شد كه همين مورد وي را مجبور كرد كه آثارش 1840

بي نام به  )Ann Radcliffe( همانند بسياري ديگر از جمله جين آستن و آن رادكليفرا 
 چاپ برساند. 

نويسندگان زن با محدوديت هاي بسياري را در انتخاب موضوع و نحوه نگرش مواجه 
رمانهايي با ) Emily Bronte( و اميلي برونته) Anne Bronte( بودند به همين دليل آن برونته

به چاپ رساندند تا ثابت  ) Ellis Bell( و اليس بل) Acton Bell( ر اكتون بلامضاي مستعا
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كنند كه زن ها نيز مي توانند موضوعاتي چون خشم و وحشي گري  را به تصوير بكشند. 
عالوه بر محددويت منع رفتن به مدرسه و تجارب مورد پسند جامعه، نويسندگان زن مي 

هاي سخت دهند و هرگز شرايط حقوقي يكساني با بايست با حقوق هاي پايين تن به كار
در اين اثنا مي نويسد كه يك زن بايد )  Virginia Woolf( مردان نداشتند. ويرجينيا ولف

 پول و جايي براي خودش داشته باشد تا بتواند به نوشتن تخيالتش بپردازد. 

اي زن جبا وجود تمام اين مشكالت و محدوديت هاي موجود بر سر راه نويسندگان 
 ونان بسي تعجب است كه موضوعات و زمينه هاي گوناگون پاي خود را در نوشته هاي ز

گيزه ز انايا حتي نوشته هاي راجع به زنان باز كردند. اين محدوديت ها در حقيقت يكي 
داني ز زناهايي شد كه نويسندگان زن در مورد زندگي زنان دست به قلم شوند و در آنها 

ه ميان خن بسدان و حبس آنها در قلعه ها، ديوانه خانه ها و عمارت ها شدن زنان بدست مر
ز ركينپاثر شارلوت  "داستان كاغذ ديواري زرد"آورند كه اين درون مايه به وضوح در 

ده زاي مرد ) نمود پيدا مي كند. اين نويسندگان در حكم نمايندگان جامعه ه1892گيلمن (
نان زبان اغذ آوردن اين محدوديت ها و مشكالت زاي بودند كه سعي داشتند با بر روي ك

 جامعه خود باشند تا بتوانند به ساماندهي وضع موجود كمك كنند. 

 صصينبا درنظرگرفتن مفاهيم فوق و تأييد بروز هويت جنسيتي در متن از سوي متخ
نسيتي يت جاين حوزه، هدف از اين مطالعه بررسي اين امر و ميزان درك و دريافت اين هو

ا در يت هر متن توسط دانشجويان رشته مترجمي زبان انگليسي و معرفي و ارائه اين هود
 تحليلي است كه آنها از متن داستان بيان كرده اند.

 پيشينه تحقيق. 2

دارد نجود تحليل كنندگان اجتماعي بر اين باورند كه هيچ حقيقت ذاتي در مورد جنسيت و
ي هش هاوجود مي آورند. بر همين مبنا پژوو انتظارات و نقش هاي اجتماعي آن را به 

رت صورت گرفته در حوزه جنسيت و زبان كه مرتبط با اين مطالعه مي باشند به صو
ئه مختصر و گزينشي در قسمت زير و تحت دو عنوان پژوهش هاي خارجي و داخلي ارا

 شده اند.

 پژوهش هاي خارجي1,2 

ن در نوشته هاي خود تمايل بيشتري ) اعالم مي كنند به طور كلي زنا1995رابين و گرين  (
به استفاده از نشانگرهاي برانگيزشي مثل عالمت تعجب  و يا عبارات خودمحورانه دارند. 
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اما درمجموع مي توان گفت تفاوت بين نوشتار زنانه و مردانه به روشني قابل درك نيست ؛ 
مختلف بروز جنسيت در با اين وجود به نظر مي رسد  بافتار بيشترين تأثير را بر جنبه هاي 

 نوشتار داشته باشد.

) در مطالعه اي به اين نتيجه رسيدند كه Segal & Demos ()2001( سگال و دموس
جنسيت پديده اي بيولوژيكي نيست بلكه پديده اي اجتماعيست. در مورد مبحث تفاوت 
 نگرش جنسيتي آنها اينطور استدالل مي كنند كه اطالق جنسيتي خاص به هر فرد در
ساخت هويت جنسيتي او مؤثر است بدينگونه كه زنان منابع توليدمثل هستند و اين پتانسيل 
را دارند كه مادراني خوب شوند درحاليكه مردان با توجه به خصوصيت مردساالرانه موجود 
در اجتماع خشن ترند و اين حق را دارند كه از نظر احساسي، جنسي و فيزيكي بر زنان 

 مسلط باشند. 

وضع هويت جنسيتي در «در پژوهش خود با نام Winn ((2001)( نه كه وينآنگو
مي نويسد مطالعات متعدد در حوزه ادبيات نشان مي دهد كه ارتباط دادن  » گفتمان نوشتاري

برخي ويژگيهاي زبان كتبي با جنسيت روالي مرسوم بوده است، از جمله نشانگرهاي 
، يا عالمت تعجب)، نشانه هاي غيرضروري (مثل برانگيزشي (مثالً استفاده از  خط تأكيد

خط تيره و پرانتز)، حروف ربط (تركيبي از واژگان پيامدي، واژگان نقض، واژگان سببي، 
زماني، افزايشي و شرطي ها)، پركننده هاي لغوي (تركيبي ازتأكيدها، صفات و افعال وجهي، 

ليكاف و همانگونه كه در  زبان و ساخت اجتماعي جنسيت طبق نظر افعال كمكي و غيره).
) به چاپ رسيده اينگونه است كه Holmes & Mayerhoff ()2003( هولمز و مايرهوف

كند كه راهكارهاي زبان بيانگر و عامل بقاي اين كليشه مي باشد. وي به اين نكته اشاره مي
ين واژگاني مورد استفاده سخنوران هويتي متفاوت را به جنسي متفاوت اطالق مي كند و ا
 زبان است كه در طي گفتمان براي يك جنس خاص هويت جنسيتي را تعريف مي كند.

) گفتمان را منبعي براي ارائه فعاليت هاي اجتماعي برمي Leeuwen ()2008( ليوون
شمرد. اين بدان معناست كه گفتمان وسيله اي براي ايجاد ارتباط ميان جامعه و دنياي مافوق 

) نظر هر فرد از جامعه بواسطه ايده ها و 2003مايرهف (آن است. طبق نظر هولمز و 
ايدئولوژي هاي او از نحوه زندگي افراد در گفتماني خاص شكل مي گيرد. با مطالعه ادبيات 

) در مطالعه Mills ( )2001( هر جامعه مي توان به گفتمان غالب در آن جامعه پي برد. ميلز
اي از ادبيات يك جامعه را بدون در نظر گرفتن  خود اينگونه بيان مي دارد كه نمي توان تكه

فرهنگ، جامعه، ايدئولوژي و هنجارهاي آن جامعه مورد بررسي قرار داد بلكه آن نوشته 
 ريشه عميقي در جامعه و فرهنگ مبدأ خود دارد. 
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ه بستيابي دراي از مباحث باال مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه گفتمان مردان در جامعه ب

حت تيا صورت مي گيرد و هدف از اين كنترل قدرت دست يابي به جامعه اي كنترل دن
اخت سوند ركنترل مردان است و گرفتن قدرت از زنان و ايجاد نابرابري در دنياست. اين 

ه هويت جنسيتي در گفتمان نقشهايي خاص را براي اعضاي هر جنس تعريف مي كند ك
 اصي با هم ندارند. كامالً از يكديگر مجزا هستند و هم پوشاني خ

 هاي داخليپژوهش2,2

رده اند كه آو ) Stockwell( ) در مقاله اي به نقل از استاكول1388منافي اناري و قدرتي (
تلف واژگاني براي اشاره به انتخابهاي مخ»  ) Genderlect( گونه ي جنسيتي«امروزه واژه ي 

 ن مثال،عنواو دستوري استفاده مي شود كه اساسا از سوي مردان و زنان صورت مي گيرند؛ ب
از  شتريزنان در مكالماتشان از رنگها با كلمات مشخص تر صحبت مي كنند، استفاده بي

قيم غيرمست راتگويي، و اشا صفات ارزشگذارانه دارند، و سؤاالت كوتاه و بسيار مودبانه، به
 در زبان زنانه بيشتر يافت مي شود. 

 سنده ي) در رساله خود دو رمان فارسي از يك نويسنده ي مرد و يك نوي1391مروي (
يت ان موفقميز زن را با هم مقايسه كرده تا ميزان تأثير جنسيت نويسنده بر زبان داستان و

بي رزياترهاي هم جنس و غير هم جنس را اوي در ايجاد زباني متناسب با جنسيت كاراك
اسي زبانشن ييطه نمايد. و براي انجام اين كار زبان زنانه و مردانه ي رمانهاي فوق را در ح

رسي د برو بر اساس متغيرهاي معرفي شده از سوي محققين اين حوزه از جمله ليكاف مور
تأثير  تحت رمان به شدن قرار داده و يافته هاي وي حاكي از اينست كه زبان كاراكترهاي

 جنسيت نويسنده رمان بوده است.

نسيتي اي جبا توجه به توضيحات فوق، در اين مطالعه همانند مطالعات پيشين، مؤلفه ه
ست. ته اومشخصا زبان زنانه در متن مورد بررسي استخراج شده و مورد تحليل قرار گرف

ورد تن ممع از مشخصات جنسيتي نقطه تمايز اين مطالعه اينست كه دانشجويان بدون اطال
ند تا افته گنظر، آن را تحليل نموده و در عين حال به پرسشنامه هويت جنسيتي نيز پاسخ 

ي فرد ارتباط ميان درك و برداشت از متني داراي مؤلفه هاي جنسيتي و هويت جنسيتي
  افراد مورد مطالعه مشخص گردد. 
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 روش تحقيق.3

تحليل گفتمان انتقادي به )   Discourse AnalysisCritical( تحليل گفتمان انتقادي1,3
گونه اي از مطالعات تحليلي گفتمان اطالق مي شود كه عمدتاً برروي چگونگي پيدايش، 
بازتوليد و سواستفاده از قدرت، تسلط و نابرابري در متون و صحبت ها در بافتارهاي 

جايگاهي مشخص را در اجتماعي و سياسي تمركز دارد. تحليل كنندگان گفتمان انتقادي 
عدالتي به خود مي گيرند و براي دستيابي به اين مهم برابر فهم، مبارزه و مقاومت در برابر بي

بايد به خوبي درباره نقش خود در جامعه آگاهي داشته باشند. آنها بر اين باورند كه علم و 
د بررسي قرار بخصوص گفتمان را بايد در ارتباط با جامعه و روابط اجتماعي موجود مور

داد. تحليل گفتمان انتقادي در دو سطح خرد و كالن مورد بررسي قرار مي گيرد كه در 
سطح خرد برروي استفاده از زبان، گفتمان ، تعامل كالمي و ارتباط تمركز دارد و در سطح 
كالن به بررسي قدرت، تسلط و نابرابري در ميان گروههاي جامعه مي پردازد. اين بدان 

كه تحليل گفتمان انتقادي بايد ارتباطي ميان حوزه خرد و كالن ايجاد كند ( معناست 
). در پيكره انتخاب شده براي اين مطالعه، بررسي 9871و ديگران  ) Alexander( الكساندر

زبان مورد استفاده نويسنده و نمود هويت جنسيتي و زنانه در واژگان و ساختارها، تحليل 
در سطح كالن نيز درون مايه فمينيستي متن درواقع اعتراضي  گفتمان در سطح خرد بوده و

است به جوامع مرد زده و تالشي براي مقابله با محدوديت ها و مشكالت زنان جامعه. 
نويسنده كتاب با شرح زندگي خود در قالب يك داستان سعي داشته به بيان مسائل زنان 

 پرداخته و قدمي در راستاي بهبود شرايط بردارد.

آنجاييكه متن مورد بررسي يك متن فمينيستي با ويژگيهاي زبان زنانه، براساس از 
) دانسته مي شود، نتيجه مورد 1975معيارهاي تعريف شده براي زبان زنانه از سوي ليكاف (

انتظار از سوي شركت كنندگان اين بود كه اين زبان زنانه را در متن درك كرده و در تحليل 
د. پرداختن به اين خصوصيات در متن و نشانه هاي موجود در آن كه خود به آن اشاره نماين

فمينيستي و زنانه بودن آن را برجسته مي سازد، در تحليل هاي دريافتي از دانشجويان مورد 
  توجه قرار گرفته و معيار پذيرش يا عدم پذيرش اين تحليل ها واقع شد. 
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 پيكره تحقيق2,3

سال پس از بهبودي نويسنده از  5نوشته ي شارلوت پركينز گيلمن  "كاغذديواري زرد"
منتشر شد، زماني كه موج اول فمينيسم  در اياالت متحده آمريكا در  1892بيماري در سال 

اوج خود بود. از آن زمان تاكنون، اين اثر در مجموعه هاي ادبي متعددي به چاپ رسيده و 
ه كالسيك مبدل گشته است. اين داستان كوتاه براساس زندگي خود به يك اثر شناخته شد

گيلمن نوشته شده است: مبارزه سخت وي با افسردگي پس از زايمان، زماني كه دخترش را 
 Silas Weir( به دنيا آورده و به توصيه پزشك معروف آن زمان سيالس ويرميشل

Mitchell(  وي داستان نيز مانند گيلمن  دچار به سر مي برد. جين، را» استراحت مطلق«در
فروپاشي عصبي شده  و باالجبار در استراحت مطلقي به سر مي برد كه از سوي پزشكش 
كه درواقع همسر وي نيز هست، تجويز شده است. تمام زندگي وي در تنهايي و سكون و 

ي جلب در اتاق طبقه ي باالي يك منزل اجاره اي مي گذرد. از آنجاييكه چيز ويژه اي برا
توجه وي وجود ندارد (به جز نوشته هاي مخفيانه خود او) به تدريج متوجه كاغذديواري 
زرد اتاق مي شود، كه در آن زني گرفتار را مي بيند و اين روال تا روان پريشي وي ادامه 

 پيدا مي كند. 

ز ااينگونه مي نويسد: براي بسياري  "كاغذ ديواري زرد"گيلمن در باره كتاب 
پاسخ  د درگان اين سوال مطرح مي شود كه دقيقاً چه زماني اين كتاب به چاپ رسيخوانند

به  1891ر سال دلند به آنها بايد بگويم كه اين داستان كوتاه براي اولين بار در مجله نيو انگ
مثال  نوانچاپ رسيد و بازخوردهاي متفاوتي ميان مردم و جامعه پزشكي آن زمان داشت بع

رد وي كيان كي از اهالي بوستون در متني اعتراض خود را نسبت به آن بدر همان زمان پزش
ظري اس نادعا مي كرد كه اينگونه داستان نويسي بايد منع شود. پزشك ديگري اهل كانز

ي ير ممتفاوت داشت وي آنگونه نوشت كه اين داستان جنون را به بهترين شكل به تصو
 كشد. 

براي سالها از "دگي خودش اينگونه مي نويسد:  نويسنده اين داستان كوتاه درباره زن
بيماري شديد عصبي يا به تعبيري افسردگي شديد رنج مي بردم. در سال سومي كه با اين 
بيماري دست و پنجه نرم مي كردم با نا اميدي كامل به بهترين متخصص بيماري هاي 

به اين نتيجه رسيد كه  رواني مراجعه كردم. اين مرد باهوش برايم استراحت را تجويز كرد و
تا جايي كه ممكن "من مشكل خاصي ندارم و مرا تنها با اين حرف راهي منزل كرد كه 
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است زندگي معمولي بدور از دغدغه داشته باش و مادامي كه زنده اي ديگر خودكار، مداد 
 اتفاق افتاد.  1887. اين مالقات در سال "يا قلمي را لمس نكن

من به خانه برگشتم و براي حدوداً سه ماه به توصيه هاي پزشك عمل كردم و تقريباً 
تمام مغزم داشت از بين مي رفت كه با كمك دوست خردمندم و باقيمانده توان ذهني خود 

را نوشتم و  "كاغذ ديواري زرد"دوباره قلم بدست گرفتم و در همان زمان بود كه داستان 
پزشكم فرستادم كسي كه مرا تا مرز جنون كشيده بود و تا جايي يك نسخه از آن را براي 

كه اطالع دارم توانستم از تباه شدن زندگي زني با همان شرايط جلوگيري كنم ولي بهترين 
نتيجه نوشتن اين داستان اين بود كه سالها بعد از دوستي شنيدم كه همان پزشك معروف 

 رمان بيماري ضعف اعصاب را تغيير داده است.  اقرار كرده كه با خواندن داستان من شيوه د

 روش گردآوري اطالعات3,3

در ابتدا اين كتاب بواسطه بازخوردهاي اجتماعي و بازخوردهايي كه ميان منتقدان نطريه 
جنسيت داشت براي اين تحقيق انتخاب شد و محققين آن را بصورت تحليلي مورد بحث 

رشته مترجمي زبان  8و  6ز دانشجويان ترم نفر ا 90قرار دادند. سپس متن در اختيار 
انگليسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان گذاشته شدكه دروس بررسي مقابله اي ساخت جمله و 

شدند. نفر مرد مي 40نفر زن و  50كنندگان شامل درك مطلب را گذرانده بودند. شركت
مره اي در نظر گرفته شايان ذكر است كه براي دانشجويان شركت كننده در اين مطالعه نيز ن

شد تا اين دانشجويان انگيزه كافي براي دادن پاسخ صحيح به پرسشنامه و گذاشتن وقت 
براي تحليل متن مورد بررسي را داشته باشند. از آنجاييكه يكي از اهداف عمده اين تحقيق 
ن بررسي تفاوت هاي برداشتي و تحليلي زنان و مردان از يك متن فمينيستي است؛ بنابراي

تحليل هاي نوشته شده زنان و مردان با استفاده از تئوري تحليل گفتمان انتقادي به دقت 
مورد بررسي قرار گرفت و در كنار اين تحليل ها پرسشنامه اي نيز تحت عنوان پرسشنامه 
جامع ويژگي هاي شخصيتي نيز به اين جامعه آماري داده شد. نمره هر فرد براساس ويژگي 

انه تعيين گشته و در نهايت با بررسي تحليل دانشجويان از متن و نتايج هاي زنانه و مرد
 حاصله از پرسشنامه ها يك جمع بندي كلي بدست آمد. 

 )EPAQپرسشنامه جامع ويژگيهاي شخصيتي (1,3,3

 Spence, Helmreich & Holahan( اي از اين پرسشنامه (اسپنس، هلمريچ و اولوهاننسخه

سوال مورد استفاده قرار گرفت كه ويژگيهاي زنانه و مردانه شركت  37) حاوي 1979،  )
براي هر  0.85تا  0.76كنندگان در تحقيق را مي سنجد. روايي پرسشنامه با آلفاي كرونباخ 
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مجموعه اي از صفات هستند كه هر  EPAQكدام از حوزه ها اثبات شده است. سواالت 
اب مي كند. درجه بندي براساس يك مقياس از شركت كننده در ارتباط با خود آنها را انتخ

 1يك تا پنج مي باشد كه در آن اعداد يك و پنج دو سر طيف را نشان داده (بعنوان مثال 
= خيلي مستقل) و اعداد دو، سه و چهار در ميانه ي اين دو قطب قرار 5=خيلي وابسته، و 

 مي گيرند.

بت اين صفات به يكي از چهار مقياس هويت جنسيتي مربوط مي شوند: مردانگي مث
كبر)، ، مت(مثالً مستقل، احساس رياست و برتري، فعال) مردانگي منفي ( خودخواه، حريص

في (بي ي منزنانگي مثبت (كمك كننده، فداكار، متوجه نسبت به احساسات ديگران) و زنانگ
انگي بت و زني مثن تحقيق از بين چهار معيار، دو معيار مردانگشهامت، نق نقو، تابع). در اي

 8كه  سوال از مجموع سواالت پرسشنامه بود 16مثبت مورد توجه قرار گرفت كه شامل 
مورد آن  8) مربوط به معيار زنانگي مثبت و 36و  26، 24، 20، 13، 11، 8، 4مورد آن (

  )  بود. 34و  22، 18، 16، 14، 9، 6، 2مرتبط با معيار مردانگي مثبت (

 هايافته.4

ني زدگي بازگويي زن "كاغذديواري زرد"براساس باورهاي تحليل گفتمان انتقادي داستان 
استان ي اين دنيستاست كه بهبود مي يابد و همين نكته، تا اندازه اي دليل اينست كه پيام فمي

د گيلمن از رونهمچنان مورد پرسش برخي منتقدين باقي مانده است. شرح مشاهدات 
هاي  وصيهتبهبود خودكه در اتوبيوگرافيش آمده حاكي از اينست كه گيلمن اين خطاها در 

ي يواردپزشكي را برطرف نشدني نمي داند اما قسمت عمده اي از نقدهايي كه بر كاغذ 
فروپاشي و  زرد نوشته شده، اين داستان را سندي پيچيده و تاريك از ستم، قرباني شدگي،

خود  ونه كهيك زن (يا نويسنده ي زن) مي دانند. اين داستان همانگ» تناقض آميز«رهايي 
ز نظر را ا» هديوان«است كه تالش مي كنند زنان » مردان عاقلي«گيلمن معتقد است تصويرگر 

ه از يچيدپپزشكي كنترل كنند. در عين حال راوي خود را در يك داستان بيمارگونه درهم 
انهاي داست خود به تصوير مي كشد كه يادآور يكي از معروف ترينخودتخريبي و انزجار از 

 .است» گربه سياه« ) Edgar Allan Poe( ادگار آلن پو

هاي شخصيتي شركت كنندگان از آنجاييكه هدف اصلي اين مطالعه بررسي تأثير ويژگي
ي متن مورد بررسي بود، نتايج هاي زنانه(مرد و زن) بر روي درك مطلب و دريافت ويژگي

حاصل از پرسشنامه ي هر يك از شركت كنندگان با تحليلي كه از متن ارائه كرده بود 
بود، در  80مقايسه شد. حداكثر امتياز حاصله از پرسشنامه براي هر شركت كننده مرد يا زن 
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ي در باب به باال معيار تصميم گير 40نتيجه براي هر كدام از شركت كنندگان از نمره 
متن  ٪52شركت كننده زن در مطالعه  50هاي مردانگي و زنانگي قرار گرفت. از ميان ويژگي

را به درستي درك كرده و امتياز معيار زنانگي پرسشنامه آنها نيز باالتر از ميانگين در نظر 
 درك درستي از متن داشته و امتياز ٪20شركت كننده مرد،  40گرفته شده بود.  و از ميان 

  معيار مردانگي آنها باالتر از ميانگين مورد نظر بوده است. 
 

ضريب  متغير وابسته متغير مستقل هاتعداد نمونه
همبستگي 
 پيرسون

سطح معناداري
Sig. 

نمره پرسشنامه  90
هويت 
 شخصيتي

  0. 235 درك مطلب
 

016 .0 

  : تحليل متغيرهاي مورد مطالعه1جدول 
 

به  1تا  0است. ضريب همبستگي بين  - 1تا  1ضريب همسبتگي هميشه عددي بين 
تر باشد همبستگي نزديك 1معني داشتن همبستگي مثبت است و هرچه اين ضريب به 

تر است. همبستگي مثبت يعني با افزايش نمره يك متغير نمره متغير ديگر نيز افزايش قوي
دو متغير است و به معني داشتن همبستگي منفي بين  - 1تا  0يابد، ضريب همبستگي بين مي

هاي تر است. با توجه به دادهتر باشد يعني همبستگي منفي قوينزديك - 1هرچه عدد به 
) مشخص 0.253) و ضريب همبستگي پيرسون (0.016جدول باال يعني سطح معناداري (

شود كه ارتباط بين دو متغير اين پژوهش معنادار و مثبت است. بنابراين هويت شخصيتي مي
گان در اين مطالعه بر درك آنها از متن مورد بررسي تأثير مستقيم داشته است. به كنندشركت

عبارت ديگر، شركت كنندگان زن در درك مؤلفه هاي جنسيتي زنانه متن بهتر از شركت 
- اند (زنانگي مثبت) كه مي تواند نشان دهنده آگاهي آنها از ويژگيكنندگان مرد عمل كرده

هاي تعريف شده براي زنان باشد. از آن سو، هنجارها و ارزشهاي هويت جنسيتي زنانه و 
شركت كنندگان مرد براساس نتايج پرسشنامه، درك باالتري از هويت جنسيتي مردانه داشته 

هاي جنسيتي زنانه متن (مردانگي مثبت) و در نتيجه درصد كمتري از آنها در يافتن مؤلفه
  اند.موفق بوده
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 گيرينتيجه.5
ؤلفه ميافت يافتن ارتباط ميان آگاهي از هويت جنسيتي و تأثير آن در درهدف اين بررسي 

 دگانهاي نشانگر هويت جنسيتي در متن بوده است. پس از تحليل متن توسط شركت كنن
مشخص گرديد  تحليل شده و SPSSافزار ها در نرمو نيز پاسخ دادن آنها به پرسشنامه، داده

 وشتار(مردانگي مثبت و زنانگي مثبت) و درك نكه بين نمره پرسشنامه هويت شخصيتي 
ن توامي راينزنانه كه هدف اين بررسي بود، ارتباط مستقيم و معناداري برقرار است. بناب
يتي هاي جنسنتيجه گرفت كه آگاهي دانشجويان از هويت شخصيتي خود و تأثير كليشه

 نده ونوشتار نويس هاي زباني متن، سبكتواند در فرآيند درك متن، تشخيص ويژگيمي
جمان بيت مترو تر تواند در آموزش ترجمهنهايتاً ترجمه راهگشا باشد. اطالع از اين تأثير مي

اختن نا سمفيد واقع گردد. گرچه شايد در فضاي كنوني تربيت مترجم مجال كافي براي آش
رفي دانشجويان با هويت شخصيتي خودشان وجود ندارد، اما انتخاب متون متنوع، مع

نا ويسندگان و سبك خاص آنها، تمرين ترجمه متون متعدد با نوشتارهاي خاص، آشن
بيت راي تربتواند راهكاري هاي خاص زبان نويسندگان زن و مرد ميساختن آنها با ويژگي

، ويسندگانن رسيتر نسبت به متون باشد. از آنجاييكه طبق برمترجماني با ديد بازتر و جامع
هاي هرسشنامپگردد با استفاده از ين حوزه صورت گرفته پيشنهاد ميهاي اندكي در اپژوهش

ختلف مهاي هاي متفاوت در ميان دانشجويان ردهمتعدد روانشناسي، متون مختلف با ويژگي
  رشته مترجمي زبان انگليسي مطالعات بيشتري در اين زمينه صورت گيرد. 

  كتابنامه
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اي از فعاليـت  شـود، دوره نيـز خوانـده مـي   		جنـبش آزادي زنـان  		يـا 		جنبش فمينيسـتي 		كه		موج دوم فمينيسم1
 90شروع شـد و تـا اواخـر دهـه      1960هاي آغازين دهه است كه در سال		اياالت متحده آمريكا		فمينيستي در

عمدتاً بر روي اصالح موانع قانوني براي برابري جنسيتي متمركـز   موج اول فمينيسم		ادامه يافت. در حالي كه
مسايل را مـورد توجـه قـرار    اي از بود (براي مثال حق راي و حق مالكيت)، موج دوم فمينيسم طيف گسترده
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