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 1شوند؛ چه مصیبتی!ه مادرانشان میزنان شبی
 

 شهرزاد شهسواری فرد

 

 

ام. داستانی با محوریت یک ندیمه، یک آوند، یک رحم دوپای فعلی و یک ام چندین و چند بار خواندهرا به واسطة پایان نامه مهیکتاب سرگذشت ند
ه ای که برای بیان مالکیت باضافه)حرف آفشده از ای انگلیسی ترکیبکلمه آفردای انسان، زن، همسر، مادرِ مستقل سابق. زنی با نام عاریه

 نانه. باشیم. نامی عاری از هویت زاش کنیم مال فِرِد پر بیراه نگفته)نامی مردانه(، شاید اگر ترجمه فِرِدشود( و خصوص برای اشیا به کار برده می

اندن های جنسیتی، بدون حق خومحصور درمیان کلیشهای با نگاه ابزاری به زن، زنانی داستانی فمنیستی رخ داده در یک جامعة پادآرمانی، جامعه
های مدنی، ترسید دانش به زنان پر و بال دهد، بدون حق مالکیت چرا که از استقلال زنان واهمه داشت، بدون آزادیجامعه می و نوشتن چرا که

شکه گویند: یه دختر، طفلک بیچاره، یه بها میندیمه آیدخوانیم وقتی دختری به دنیا میای برای تداوم نسل! )در کتاب میتنها به عنوان بشکه
خوش کنیم که گرچه جهان یک مدینة فاضله نیست اما تا تبدیل شدن به هایی دل( شاید هنگام خواندن چنین کتابهای بعدیبرای تولید بچه

  ای راه زیادی در پیش دارد، اما سخت در اشتباهیم. چنین مدینة فاسده

شوند د میقدر تنومنکنند و آنزنند و رشد میشوند و جوانه میاند و از کودکی در ذهن افراد نهادینه میبا فرهنگ عجین شدههای جنسیتی کلیشه
شد به یک معما پاسخ سال خواسته ۷۱تا  ۱کودک بین  ۷۰۱دانشجوی روانشناسی و  ۷۹۱شوند. در یک تحقیق، از که دیگر با هیچ تبری قطع نمی

باید  رسانند و چونگردد. پسر را به بیمارستان میشود که منجر به فوت پدر میهمراه پسرش دچار تصادف رانندگی شدیدی میدهند؛ پدری به 
توانم او را عمل کنم، او پسر من گوید من نمیشود و میکنند. جراح به محض دیدن پسرک برآشفته میزیر تیغ جراحی برود، جراح را خبر می

ا را در هکه جراح پدر دوم پسرک است یا پسر دو پدر دارد، درصد بالایی از پاسخهایی مثل ایننسبتی با پسر دارد؟ جواب است. سؤال: جراح چه
ها مرزهای خلاقیت را درنوردیدند و گفتند جراح یک روح بوده یا پدر واقعآً نمرده و ناگهان زنده شده! از میان کنندهگرفت. حتی برخی شرکتبرمی

های . درمیان انبوه این پاسخجراح مادر پسرک استدرصد به این پاسخ درست اشاره کردند که  ۷۱کنندگان تنها چیزی حدود تمام شرکت

های تأثیرگذار را به حاشیه ها خطور کرد. چه چیزی این زنقدر دور از باور بود که تنها به ذهن اندکی از آننامعقول، جراح بودن یک زن آن
گوییم از یک زن سنش را نپرسید. آیا فکر کردید چرا؟ زیرا در مبحث عدم ها به سنشان حساسند، گاهی به تمسخر میزن گوییمکشاند؟ میمی

شنویم می باشند. وقتی کلمة پیرمرد راآمیز میتوازن قدرت بین زن و مرد، واژگان زبانی مربوط به زنان بیشتر مستعد بار معنایی جنسی و تحقیر
اری ایم که جز این انتظقدر واژة پیرمردِ فرزانه، خردمند پیرمردی، را شنیدهکند خردمندی و دانش است. آندر ذهنمان تداعی میچیزی که واژة پیر 

 ای زشت و جادوگر مآب. در پیرزن عمدتاً تداعی کنندة برداشت ما از ظاهر اوست، عجوزه پیررود. اما صفت نمی

 . هاستاز آن یکیکند و زبان یاستفاده م یتیجنس هایمفاهیم و کلیشهآموزش و انتقال  یبرا یمختلف یمعه از ابزارهاجا

فمینیستی  ایمقولهچرا زبان »(، در ۷۹۹۰) مرونککند. می پیروی -سلطه و تفاوت  -زبان و جنسیت غالباً از دو مدل یا الگوی  ةطالعات در زمینم
تعادل  نوعی عدمکند که توسط موج دوم فمینیسم مورد بحث قرار گرفت، بیان می ،«سلطه ةنظری»پردازد. به توصیف این دو مدل می «است؟

یابد. زبان فرایندی مرد معیار و ساختة دست مردان است چرا نمود می سالارمردجوامع  زبان مردان نسبت به زنان در ةاقتدار و سلط از قدرت ناشی
گذاری دید خودشان نام ةاند جهان را از زاویاند که توانستهقدرت، سلطه و کنترل قرار داشته مردان در موقعیتی از که قدرت در دست مردان است،

ای در کند که زنان از موقعیت اجتماعی فرومایهاستدلال میچنین رویکرد سلطه  .کنند و زبانی را بسازند که برای اهداف خودشان مناسب است
 شود: مردان از لحاظ زبانی بردر استفاده از زبان زن و مرد منعکس می نابرابر این شرایط اجتماعید. رنتسلط دا هاآنجامعه برخوردارند و مردان بر 

                                                           
 !«یبتیشوند؛ چه مص یمادرانشان نم هی! مردان شبیبتیچه مص شوند؛یمادرانشان م هیزنان شب: » لدیبرگرفته از نقل قول اسکار وا1 
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جنسیتی  املاًرویکردی کهاست. در حقیقت رویکرد تسلط ناتوانی اجتماعی آنبازتاب  ،. زبان زنانتندقدرزنان مسلط هستند و زنان از نظر زبانی بی
 .است

. دینمایم جیروت ایمختلف به وجود آورده و  یهاتیجنس انیناعادلانه را در م یزیتما است حاوی نابرابری جنسیتی، زبانی کهزده زبانی زبان جنسیت
زبانی  زند؛یمهای عمیق فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان دامن که به تشدید تبعیضپردازد میهایی کلیشهاین زبان به تولید و بازتولید 

 ماتی مثل نامرد، ضعیفه، بیوه.دارای کل

ا بالا بگیر مثل مرد سرت رگوییم باشد. وقتی میزدگی زبان بازتابی از فرومایگی زنان در جامعه میجا که زبان بازتابی از جامعه است، جنسیتاز آن
کنیم اما در مقابل واژة ذهنمان حک شده، اشاره میوار در که کلیشه ، درحقیقت داریم به رابطة مستقیم شجاعت و مردانگیکندمرد که گریه نمی یا

 ةندیاخود را به عنوان نمو  دیآیم رونیب خودو نقش  تیجنس ةها از محدودتیاز جنس یکی زده. در زبان جنسیتبیانگر ضعف است اغلب مثل زن
 هازبان ی مانند اغلبدر زبان فارس دهیپد نیا .شودیم فیخود تعر یینقش جز به مخالف با توجه تیکه جنس یدر حال ،کندیتام در زبان مطرح م

 .شودانسانیت و زن غیر و دیگری محسوب می به این ترتیب مرد خودِ. استمؤنث مطرح شده تیمذکر و به ضرر جنس تیبه نفع جنس

 .در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیاب باشدکه باید  )انسان( مرد  

 تن آدمی )انسان( شریف است به جان آدمیت.

کند یعنی اهمیت طرف و خنثی، به نامریی جلوه دادن زنان کمک میجنسیتی بی هایکنند که به کار بردن این واژهها چنین استدلال میفمنیست
 ها دور می کند.دهد و توجه را از وجود آنزنان را کم رنگ جلوه می

 

ن رویکرد، ای کنند.های مختلف صحبت میشدن، زنان و مردان به زبان ، به دلیل فرایندهای تکامل یا اجتماعیطبق نظریة تفاوت سوی دیگراز 
زنان و مردان  ةهای مختلف مکالمکند که سبکبیان میآورد، یعنی چنین تفاوت زبانی موجود بین افراد را یک بحث بینافرهنگی به حساب می

ای هگیرند. بنابراین یکی از ایدهبان را به طرق مختلف یاد میفرایندهای اجتماعی شدن است که طی آن دختران و پسران استفاده از ز ةنتیج
. یعنی زنان و مردان دارای استفاده از زبان تعلق دارند متفاوت یمختلف با هنجارها یهااساسی آن این است که زنان و مردان به خرده فرهنگ

 هایی متفاوت با دنیای زبانی متفاوتند.فرهنگ

یان دیگر زنان شوند. به بآیند بلکه تبدیل به زن میمعتقد است زنان زن به دنیا نمی جنس دومنامی و نویسندة کتاب  ، فمنیستسیمون دوبووار
و  کند، بلکه فرایندی اجتماعیآموزند؛ طبق باور او، جسم زن ماهیت زن را تعیین نمیکنند و رفتارهای زنانه را میهای زنانه را کسب میویژگی

ین اراز فرودستی زنان پی برد.  باید شرایط اجتماعی شدن را کاوید تا بهگوید او میتبدیل شدن به جنس دوم وجود دارد.  فرهنگی در پس این

اشاره دارد. جنس بُعد بیولوژیک بدن انسان است که به واسطة   (Gender) و جنسیت  (Sex) جملة معروف به تفاوت میان دو واژة جنس
عد اجتماعی و فرهنگی انسان است، دامنة انتظاراتی که جامعه از فرد دارد گیرد ولی جنسیت بُهای جنسی شکل میاندامها و ها، کروموزومهورمون
 جنسی هایکلیشهو  جنسیت دهد.گذارد جنسیت را شکل میها و الگوهای رفتاری متفاوتی که جامعه و فرهنگ بر دوش هر فرد میو نقش

چـون  یراین باورها به عوامـل دیگـ. ایی اجتمـاعی و قراردادی هستند که اساس طبیعی یا زیست شناختی ندارند؛ زیـرا سـاختارهمتغیرندمفاهیمی 
 .های جنسیتی بستگی دارندمـذهب، ملیت، سن، طبقة اجتماعی و گرایش

فراد از کودکی ارفتاری عمدتاً آموختنی است. های مختلفی عمل کنند. رفتار زبانی اند به شیوهمردان و زنان موجوداتی اجتماعی هستند که یاد گرفته
است که  ییابزارها نیاز قدرتمندتر یکگیرد و زبان یگیرند چگونه هویت جنسی خود را شکل دهند. یادگیری از طریق آموزش صورت مییاد می
گیرند که زن د مییا گیرند که مرد باشند و زنانمیبه لحاظ زبانی، مردان یاد . شودیم و منتقل دیتول یتیجنس ضیو تبع یجنس هویتآن  قیاز طر
 . باشند
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او برای اولین بار اعلام  .شناسی اجتماعی ایجاد کردتحول شگرفی در مطالعات زبانزن  جایگاهزبان و مشهور خود با عنوان  ةدر مقال، افکرابین ل
عنی معلول است ی، استی در جامعه یتتبعیض جنسمنعکس کنندة گرایی در زبان جنسیت لکافه نظر . بکرد زبان زنان با زبان مردان متفاوت است

 ها دارد. ها نیست بلکه ریشه در تربیت و فرایند اجتماعی شدن آنتفاوت گفتاری زنان ناشی از نقص آن نه علت. از نظر او

 شدناجتماعیمعمولاً برای توضیح شخصیت از  .ی استزن متک "شخصیت" بهعملکرد زنان اغلب  ةبحث در مورد نحو»( اذعان دارد ۷۹۹۰) فیشمن
ر ب «هستند، چیزی که در گفتارشان هم نمود دارد.تر و احساساتی تروابسته تر،سستنسبت به مردان  ،تربیت ةزنان به دلیل نحو .شوداستفاده می
صفت و  ، زنان بیشتر ازلکاف. طبق نظر استای کردهکلیشهها را روند اجتماعی کردن، شخصیت زنان و استفاده از زبان آن، های فوقاساس گفته

 د وکننکلمات )و عباراتی( که حین مکالمه مکث جمله را پر می های کلامی،ها پرکنندهگر عواطف. آنهای زبانی بیانکنند؛ صورتاستفاده می قید
لاتشان که در پایان جمگیرند. اینشوی، خب، را بیشتر به کار می، مانند اومم، متوجه منظورم که میکنندهیچ ارزش معنایی به جمله اضافه نمی

رد الگوهای آوایی مو لکافها دارد. از نظر پرسند دلالت بر عدم اطمینان و نیاز به مورد تأیید واقع شدن آنرا به تناوب میمگه نه سؤال کوتاه 
 گر شک و تردیدند یا نیاز به تأیید دارند.استفادة زنان بیان

ام ها پیشگکند که مردان همیشه در ساخت کلمات جدید و استفاده از آناشاره می« زبان؛ ماهیت، توسعه و منشأ آن»( در کتاب ۷۹۱۱) سونجسپر
فرهنگ لغات زن بسیار کمتر از مرد است. زنان ترجیحاً در »د. کننکنند دنبال میها دیکته میچه را که مردان به آنهستند، اما زنان همیشه آن

 اگر اصطلاحات قدیم به کارشان نیاید دستدر حالی که مردان ، کنندکنند و از هر چیز غیرمعمول و عجیب پرهیز میاصلی زبان حرکت می محدودة
اهی تی ربپیچد یا ح فرعیکند، جایی که مرد اغلب تمایل دارد به یک مسیر راه اصلی زبان را دنبال میعموماً  زن زنند.به ساخت عبارات جدید می

 توسط دهش نوشته هایکتاب در بیشتری دشواری بخوانندهای خارجی کتاب جدید را برای خودش باز کند. بیشتر کسانی که عادت دارند به زبان
 اننش این« .هستند غیره و فنی گویشی، اصطلاحات تر، کلماتکمیاب کلمات حاوی هاآن اند، زیراکرده زن را تجربه نویسندگان به نسبت مردان
 .اساسی زنانگی است ویژگی عنوان به ناتوانی دهندة

این قضیه برایم مصداق عینی پیدا کرد. آفرینش کلمات جدید در ترجمة های متفاوت از مترجمین زن و مرد کتاب سرگذشت ندیمه با ترجمه در
  ها رانآبود، خالی از هرگونه نوآوری و خلاقیت. مانند کار بردهشده توسط یک مرد درحالی که یک مترجم زن همان کلمات انگلیسی را بهانجام

 )مترجم مرد.( اسمشان تدبیرگران منزل است )مترجم زن(/  نامندمی Econowives اکونووایو

ا از ذکر کشوره تمامزنان در : »باشد هاآنکمرویی  ةتواند نتیجها و ترجیحات مختلف کلمات توسط زنان میانتخابمعتقد است که  جسپرسون
ارند. محابا به کار گیرند، ابا دبی دهندادبی که مردان و به ویژه مردان جوان ترجیح میطبیعی غالباً بیهای واژههایی از بدن انسان و برخی از بخش

رد ها طبادی آدابند، دغدغة آنزنان در سخن گفتن بیش از مردان م لکافبه نظر « ها تمایل دارند کلماتی معصوم و محجوب را بر زبان آورند.آن
تفاده ها استاد اسپسندد، وجه گفتار زنان از موضع ضعف و ناتوانی است، آنرا برای زن نمیشدن از اجتماع و قرار گرفتن در راهی است که جامعه آن

طه شوند( به شدت ابا دارند. اما قدرت و سلیهایی که از نظر فرهنگی، مذهبی، اجتماعی ناشایست تلقی مها )واژهاز حسن تعبیرند، از بیان دشواژه
ها در پی به رخ کشیدن برتری خود هستند؛ بازتابی از موقعیت زنان و مردان در جامعه: توان در صحبت مردان دید، چرا که آنرا به وضوح می

 ظار دارد مبادی آداب باشند.ها انتاند جامعه از آنکنند چرا که یاد گرفتهتر صحبت میزنان مؤدبانهضعف در مقابل قدرت. 

 

دیمه را با پردازند. وقتی کتاب سرگذشت نمحاباتر به بیان مسائل میهایی با محوریت مسایل جنسی، با درنظر گرفتن سانسور، مردان بیدر کتاب
هایش هگوناست مترجم مرد نوشته اش بود یا وقتی دیدمخواندم از دیدن صفحات حذف شده که درمورد روابط ندیمه و فرماندهترجمة مترجم زن می

ایم را معاینه کرد ه، سینههای دیگری ماننداکتفا کرده، تعجب نکردم. یا مثال هایش آویزان شدهگونهاما مترجم زن تنها به گفتن  مثل پستان گاوند
 مرا معاینه کرد. در مقابل
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 یبرا یوان ابزاربه عن یگفتار ای ی. زبان نوشتارافراد است یتیجنس تیهو انیب یبرا ایوسیله گرفت که زبان جهیتوان نتیز آنچه گفته شد ما
 یاهشهیگذارد. کلیم ریتأث افراد تیجنس یریزنان و مردان بر شکل گ درمختلف واژگان  یهاکند. انتخابیزن و مرد عمل م تیساختن هو
 کودکان. ستاش اخانواده یفرد با اعضا کیتعامل  نی. اولدنابییداوم مو ت دهیکش ریمربوط به زنان و مردان با استفاده از زبان به تصوجنسیتی 

الگوهای قالبی این  دهند.الشعاع قرار میهای جنسیتی غلط از این لحظه آیندة کودک را تحتکلیشهکنند. یم یو عملی شنوند درونیآنچه را م
 دارند. پایان عمر دست از سر کودکان دیروز برنمی ، تاپسرا شیرن دخترا موشندر ذهن دختران و پسران، مثل  شدهتثبیت

هر قدم کوچک برای تربیت زنانی  تغییر داد.توان آن را بازسازی کرد و ساختار قدرت موجود را میشدنی است، ی ما ساخته تاز آنجا که هویت جنسی
 کند.ی برابر کمک میشوند به ساختن دنیایکه موش و خرگوش نیستند و پسرانی که از گریه کردن شرمنده نمی

 

 تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید

 ای هزاری تو چراغ خود برافروزتو یکی نه

 مولانا


