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 ی هشتاددههده رمان نوجوان برگزيده  های جنسیتینقش بررسی و نقد

 ستیونزاازديدگاه جان  "جنسیت ونوع ادبی"ی براساس نظريه

گیرد. این ای شکل میفرهنگ هر جامعه های ذهنی موجود دروارهاستیونز معتقد است داستان، گفتمان و معنا براساس طرح

های جنسیتی زنانه و وارهی متن دارد. او لیستی از طرحها بستگی به سه عامل نویسنده، اثر نوشته شده و خوانندهرهواطرح

 دهد.مردانه ارائه می

 مورد جنسیتی نظرتفکیک از را هاداستان یدادهاروی و هاکنش ها،موقعیت ها،شخصیت گر،پژوهش, پژوهش دراین       

ها و داوریمایهی دید و معنا که شامل درونها، زاویهگفتمان زبان و ساختار که شده داده چنین نشاناست. همبررسی قرار داده

 .پذیرندجنسیت حد چه تا هاهای ارزشی است، در این داستان

 یجامعه در موجود ذهنی هایو کلیشه هاوارهطرح اساس بر شده بررسی هایکتاب که است برآن پژوهش هاییافته       

 جزیی تغییرات اند،توانسته تنها بگیرند، فاصله ازاین ذهنیت اندخواسته که درجایی نویسندگان و است شده نوشته مردساالر

 مرد استیونز تعبیر به و دهند قرار سنتی مرد شخصیت مقابل در را و او کنند ایجاد مرد هایشخصیت از عضیب هایدرکنش

 معموال که هایینقش. یابدمی ها حضوررمان در سنتی نقش های همان با چنانهم اما زن. کنند معرفی را مردساالر نظام جدید

 .است مردانه هاینقش به وابسته و یا حاشیه در

 تفکیک با ایران ویژه به مختلف، برجوامع مردساالر حاکم فرهنگ است، معتقد پژوهش این هاییافته براساس گرپژوهش        

 ترمهم تر،جدی مردان نقش که است درنظرگرفته ایگونه به و مرد زن جنس دو از هریک برای را متفاوتی هاینقش جنسیتی،

-می گرفته نادیده از امور بسیاری انجام در زنان هایتوانایی فرد و به منحصر هایارزش ،دیگر طرف از. شودمی شناخته برتر و

 این امر .دهدمی نشان خوبی به های کودکان و نوجوانانکتاب در را خود فوق، هایگذاریارزش با جنسیتی تفکیک این. شود

و  نقد مورد نیز دیدگاه این از هاکتاب است الزم براینبنا. گردد می اشمعایب یهمه با مردساالری فرهنگ تولید از به منجر

-و کلیشه ها در قالب نظر در تجدید و نوجوان کودک نویسندگان برای را راه تا شوند شناسی و آسیب قرارگیرند جدی بررسی

 .بازکنند تحمیلی های
 

ی جان واره، کلیشه، گفتمان، نظریهطرحی هشتاد، ی دههبرگزیده نوجوان : جنس، جنسیت، داستان، ده رمانهاکلیدواژه

 استیونز، نوع ادبی.

 

 

 

 
 

 


