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 1ی انیفرشته آل

 3ی رضا چراغ، 2خاله  شهی ک ی تیمحرم رضا
 چکیده

تحلیل قرار  های بعد با استفاده از رویکردهای مختلف مورد آوری متون آغاز شد و در دهه ادبیات عامه از یک قرن پیش با جمع 
بازتاب صداهای خاموش جامعه، ظرفیت    به خاطر های مهم در ادبیات عامه است که  های مرتبط با زنان از حوزه گرفت. پژوهش 

زنان بخصوص در این    ۀ زیادی برای مطالعه دارد. همزمان با دانشگاهی شدن ادبیات عامه، عوامل مختلفی باعث شد که به مسأل 
بندی آثار مرتبط با زنان در ادبیات عامه  انتقادی، ابتدا با مطالعه و طبقه  - شود. در این مقاله با رویکرد تحلیلی ای  حوزه توجه ویژه 

ها را نشان دادیم، سپس تأثیر رویکردهای  اند، سیر صعودی این تحقیقات و موضوعات آن نوشته شده   1400تا    1300که از سال  
های تحلیلی  نظریه   ت ی درنها و    های مختلف به زنان در متون ادبیات عامیانه واکاوی کردیم را در ایجاد نگرش   ته ی مدرن سنت و    ۀ دوگان 

دهد:  ادبیات عامیانه را با نگاه انتقادی بررسی نمودیم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می   ۀ مرتبط با زنان در حوز   ۀ نام چند پایان 
مشاهده   عامه فرهنگ برخی، آنچه در   زعم به رنیته دو نگاه وجود دارد:  های ادبیات عامه به خاطر تقابل سنت و مد در پژوهش 

چه   عامه فرهنگ اند. در رویکرد منفی به سنت، ای اعتقاد دارند که در راستای حقوق زنان اما عده ؛ شود، بازتولید سنت است می 
ها نیز هدف برجسته  نمایندگی از سنت، مخالف حقوق زنان است و در پژوهش  به خاطر در آثار شفاهی و چه در متون کتبی،  

  ها آن های جنسیتی و تضعیف زنان و سرکوب  سازی کلیشه های فرهنگ مردساالر است تا موجب تثبیت و طبیعی کردن زمینه 
شود و  محور ارائه می های زن ایش خودآگاه یا ناخودآگاه شواهدی در اثبات گر   صورت به در رویکرد مثبت به سنت نیز   باشند. 

دهد؛ اما در این تحقیقات زن در نقش مادر، موجودی  های جنسیتی آنان را نشان می مردان و کلیشه   ۀ آثاری وجود دارند که سلط 
فراطی و  های مرتبط به زنان در ادبیات عامه نیز به دلیل پراکندگی مطالب، رویکردهای ا در کل در پژوهش   مهم و تأثیرگذار است. 

  ای، نداشتن ارتباط افقی و عمودی مطالب، عدم ارتباط نظریه با تحلیل نویسندگان، استفاده غیرفعال از منابع، بیان کلیشه   ۀ جانبداران 
 به اطالعات جدید و ارزشمندی بدل نشده است.   غالبا  های تکراری،  گیری و نتیجه 

  محور، فمینیسم. های زن ادبیات عامه، نقد، پژوهش   : ها واژه کلید 

 
 Fereshteh.aliani@gmail.commail: -E ، ایران. گیالن، النی دانشگاه گ یفارس  اتی زبان و ادب  یدکتر ۀدور یدانشجو  .1

 ishekhaleh@yahoo.comKmail: -E (نویسندٔه مسئول ) .رانیا الن،ی گ. النی دانشگاه گ یفارس  اتی استاد زبان و ادب  .2

 rezacheraghi1400@gmail.comR.mail: -E . گیالن، ایران.النی دانشگاه گ یفارس  اتی زبان و ادب  استادیار. 3

می  
ۀ عل

شری
ن

دبی 
ن ا

 نوی
های

ستار
ج

مار 
، ش

  هٔ 
  ز یی پا ،  218

14
01

  ،
ص 

ص
  1 -

27 
  ۀ مقال 

شی 
ژوه

پ
 

 

ید.
مای

ده ن
شاه

ه م
جل

ی م
نما

تار
در 

 را 
اله

 مق
این

ید 
توان

می 
ر، 

صوی
ن ت

سک
با ا

 →
 



   ( 1401 زیی پا)  سوم ه  ، شمارپنجاه و پنجمسال ، جستارهای نوین ادبی 2

 مقدمه  - 1

ده  ورود   ۀ از  با  بررسی نظریه   هشتاد  در  تحولی  مختلف،  عامه  های  ادبیات  وجود های  و  طوری ه ب   ؛ آمد   به  آثار  که 
ضرب  ترانه،  مثل  آن  مختلف  مردم   ورسوم آداب المثل،  موضوعات  مختلف  رویکردهای  با  غیره  شناسی، و 

 شناسی، فمینیسم و غیره پیوند خورد و تحلیل شد.جامعه 
زنان   ۀ های جنسیتی، بخصوص تحقیق در حوز ترین مطالعاتی که در ادبیات عامه انجام گرفته، پژوهش از مهم 

های عامه، ها و افسانه های کار، قصه رانه ها و بسیاری از تاست. برخالف ادبیات رسمی در ادبیات عامه مثل الالیی 
  ۀ ، زنان نقش محوری دارند، از همین روی، تحقیقات متنوعی با رویکردهای مختلف دربار…و باورها و    ورسوم آداب 

 ها انجام شده است.آن 
بر نقدهای اجتماعی    زنان نیز ابتدا از غرب نشأت گرفت. غربیان تالش کردند تا مسائل زنان را با تکیه   ۀ تحقیق دربار 

روشنگری خود را    ۀ برابری زن و مرد در اروپا از دور   ۀ های مختلف نظری مورد تحلیل قرار دهند. البته اندیش و نحله 
شان افزایش یابد. برای مثال  اروپایی زنان باید آموزش ببینند و توانایی ذهنی   نظران صاحب  ۀبیشتر نشان داد. به عقید 

دانست یا کندرسه معتقد بود باید به زنان حقوق اجتماعی و سیاسی برابر داده  مل فرودستی زنان می عدالتی را عا ولتر بی 
پین اندیشمند آمریکایی هدف انسان  تام  و  ها در جامعه را حفظ حقوق طبیعی، مدنی و سیاسی می شود.  دانست 

این افکار قرار گرفتند و بر حقوق برابر خود  تدریج تحت تأثیر خواهان بسط این حق برای زنان بود. بعدها زنان غرب به 
زنان تا پیش از مشروطیت در وضعیت ایرانی نیز   ۀ (. در جامع 13  - 15:  1382با مردان تأکید کردند )نک. مشیرزاده،  

می  سر  به  جایگاه سنتی  جامعه  در  و  در   ها آن برای    مناسبی   بردند  نداشت.  زنان    این   وجود  از  اندکی  گروه  زمان 
تحوالت جدیدی    تا  ینها کوشیدند و    خود که بیشتر وابسته به طبقات باالی جامعه بودند، در کسب حقوق  کرده  تحصیل 

غیبی    ۀهای سیاسی زنان؛ اتحادی در جامعه ایجاد شد. تشکل   ها آن های حضور  های زنان به وجود آمد و زمینه در جنبش 
: 1383های مختلف زنان در این دوران بود )نک. درکتانیان،  فعالیت   ازجمله وطن،    ۀ نسوان، انتشار مقاله در روزنام 

348 .) 
دنیای زنان در قالب رویکردها و نقدهای جدید   ۀ دهند محور در فرهنگ و ادبیات عامه بازتاب های زن پژوهش 

تر و  در این حوزه بسیار پررنگ   ها آن ری فعال و تأثیرگذار دارند و نقش  ایران حضو  ۀ است. زنان در فرهنگ و ادبیات عام 
رسمی اساسی  ادبیات  از  عامه   طرف ک یاز است.    تر  ادبیات  روایان  از  بخشی  عامه  زنان  ادبیات  طرفی،  از  اند، 
های  ژوهش محور در پ صداهای خاموش جامعه یعنی زنان و کودکان است. به همین خاطر مطالعات زن   ۀدهند بازتاب 
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 ادبیات عامه بسیار مهم و جدی است.
ها، نامه ها، پایان شدن این رشته، با تدوین مقاله های اخیر همزمان با مطالعات ادبیات عامه و دانشگاهی در سال 

های  آن فراهم شدن زمینه   ۀ های پژوهشی، سطح آگاهی زنان نسبت به حقوق خود افزایش یافت و ثمر ها، طرح رساله 
های مختلف اجتماعی، فرهنگی از ابعاد  ایران با تکیه بر نظریه  ۀ العه و بررسی نقش زنان در فرهنگ و ادبیات عام مط 

های ادبیات بارها در پژوهش  … ها و ها، الالیی ها، ترانه ها، مثل های مختلف زن در قصه مختلف بوده است. نقش 
، همهن ی باابررسی شد.  … شناسی و  های فمینیستی، نمادشناسی، زبان توصیفی و گاه مبتنی بر نظریه   صورت به عامه 

های ادبیات عامه فراهم نگردید و هیچ محور در پژوهش رویکردهای زن  ۀ شناسی مشخصی دربار تاکنون هیچ کتاب 
 ثار نپرداخته است.این آ  ۀ طور مشخص با رویکرد انتقادی و تحلیلی به مطالع اثر پژوهشی به 

 روش پژوهش  - 2

های مختلف محور در ادبیات عامه، آثاری است که به بررسی موضوع زنان در ژانرها و گونه های زن منظور از پژوهش 
در ادبیات عامه   1400تا  1300محور از های زن شناسی ملموسی از پژوهش اند. این جستار، ابتدا کتاب آن پرداخته 

های مربوط  ها، دالیل، جهت و ابعاِد بخشی از پژوهش ، زمینه هاآن با تحلیل این آثار و واکاوی انتقادی    ارائه داده، سپس
را سنجیده است. از این   هاآن سنت و مدرنیته   ۀرویکرد دوگان   بر اساسایران را بررسی نموده و    ۀبه زنان در ادبیات عام 

محور و نقش رویکردهای مختلف نظری در پیشبرد  های زن وهش انداز روشنی از سیر تاریخی پژ توان چشم منظر، می 
های مثبت و منفی نسبت به حضور زنان در فرهنگ و ادبیات عامه را دریافت. نتایج حاصل از این و دالیل نگرش   ها آن 

دهد. افق کلی برای تحقیقات بعدی در  خوبی نشان می پژوهش خألها و کمبودهای پژوهش در این موضوع را به 
پژوهشگران قرار می ا  از ارائ ختیار  پژوهش   ۀ دهد و  دارند، جلوگیری تحقیقات تکراری و  با هم همپوشانی  هایی که 

 کند.می 
های مختلف زنان در ادبیات عامه شناسایی شده که به ترتیب هر دهه، اثر در حوزه   100در پژوهش حاضر بیش از  

تری کثرت مواد پژوهشی، آثاری که چارچوب و ساختار علمی دقیق به شرح موضوعات آن خواهیم پرداخت. به علت  
محور برای تحلیل انتخاب گردیدند. زن  ۀنامه و رسال « پایان 15علمی، »  ۀ « مقال 10»   تا  ینها داشتند، گزینش شدند و 

ه  های علمی: سایت رسمی ایران داک، سایت مجالت تخصصی نور، سایت پایگااطالعات حاضر از طریق پایگاه 
ها  ، زن و افسانه عامه فرهنگ های زن و ادبیات عامه، زن و  پرتال جامع علوم انسانی، مگ ایران، اس آی دی با کلیدواژه 

  ۀتر نتیجتر و دقیق اند. برای بررسی جامع شناسایی شده   … های عامه، زن و باور، زن و مثل، زن و الالیی و  و قصه 
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و از ابعاد مختلف   گرفته   قرار   موردمطالعه   دقت به   ، ها یاد شده استنامه از آن و پایان   مقاله   عنوان به مقاله، تمام آثاری که  
 .قرار گرفته است ی موردبررس 

 پژوهش  ۀ پیشین   - 3

پژوهش مستقلی دربار  پژوهش   ۀ تاکنون هیچ  محور در ادبیات عامه ایران انجام نشده است. های زن نقد و بررسی 
نیز د کتاب  ندارد.  شناسی مشخص و مجزایی  پژوهش حالن ی باار این زمینه وجود  علوم   ۀ ها که در حوز ، در برخی 

: ازجملهکنیم. محور ادبیات عامه پیدا می اند اشارات مختصری به تحقیقات زن انسانی و ادبیات فارسی نوشته شده 
شناسی زنان«  (؛ »منبع 1383مسائل زنان« )رام پناهی و دیگران،    ۀ کتاب »مجموعه تحقیقات علوم انسانی در حوز 

دیگران،   و  داده 1388)عراقی  جای  خود  در  را  عامه  ادبیات  تحقیقات  از  محدودی  بخش  که   صورت به اند،  ( 
آمده کتاب  فراهم  تحلیل   شناسی  فاقد  »ریشه و  کتاب  زن اند.  فارسی«  های  کالسیک  ادبیات  در  )حسینی، ستیزی 

در این کتاب، ادبیات   مطالعه   ۀ در ادبیات ایران بررسی کند. محدود   را   زن   که موضوع   نویسنده تالش کرده   ( 1388
های  محور در پژوهش »رویکرد انتقادی به کاربرد نقد زن  ۀ نام پایان . شودنمی  را شامل معاصر  ۀ دور  و  کالسیک است 

آوری کرده، تحلیل خاصی به همراه ندارد؛  عامه را جمع ( که شمار زیادی از تحقیقات ادبیات  1392ادبی« )میرزاییان،  
ها  ( بر پژوهش 1394های ادبی« از )باقری، میرزاییان، محور در پژوهش »نگاهی به کاربرد نقد زن  ۀ تکیه اصلی مقال 

بررسی   »نقد و   ۀ اما مقال ؛ اند و متون کالسیک و معاصر ادبیات فارسی بوده و متون ادبیات عامه در حاشیه قرار گرفته 
زن پژوهش  ادبی  غالمحسین های  )مقدمی،  ذوالفقاری،  محور«  و  دری  پژوهش 1397زاده،  از  که  دیگر (  های 
های ادبیات عامه در این تحقیق  تر و روشمندتر است؛ بیشتر به بررسی آثار داستانی پرداخته است و پژوهش تحلیلی 

محور در ادبیات های زن نتیجه گرفت که هنوز جای اثری که پژوهش شود جایگاهی ندارد. با توجه مطالب فوق، می 
 قرار دهد، همچنان خالی است.  ی موردبررس عامه را  

 محور در ادبیات عامه ایرانمطالعات زن  ۀ تاریخچ - 4

ن تا  های مربوط به این حوزه را از آغاز قر ، پژوهش عامهفرهنگ   ۀ محور در حوز های زن تر از پژوهش برای آگاهی دقیق 
کنیم. های متوالی بررسی می دهه   بر اساسخالصه و    صورت به نامه  در سه بخش کتاب، مقاله و پایان   1400سال  

 ۀگردد، اما آثار چاپ شدصفویه برمی   ۀ به پیش از قرن حاضر و حتی به دور   عامه فرهنگ زن و    ۀهرچند پژوهش در حوز 
آیین و امثال زنان،   ۀ چهل در حوز   ۀ باورهای زنان دو اثر، در ده  ۀسی دربار   ۀسی آغاز شده است. در ده   ۀ قرن اخیر از ده 
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هفتاد عالوه بر کتاب، در قالب  ۀامثال شناسایی شده است. در ده   ۀ پنجاه نیز یک کتاب در حوز  ۀو در ده  دو کتاب
در این دهه شش کتاب، شش مقاله و سه   که ی طور به  ؛ وجود دارد  عامه فرهنگ هایی در  نامه نیز پژوهش مقاله و پایان 

ها، باور، های کار، الالیی های عامه، افسانه، ترانه المثل، ترانه ضرب   ۀ اند که در حوز زنان نوشته شده   ۀ نامه دربار پایان 
ون  اند که در موضوعاتی چهشتاد پانزده پژوهش در قالب کتاب شناسایی شده   ۀ شناسی قرار دارند. در دهداستان و زبان 

اند که  شناسی مرتبط با زن تألیف شده ها، ازدواج و همسرگزینی و زبان های کار، مکر، باور، الالیی المثل، ترانه ضرب 
هشتاد شناسایی    ۀ سه مقاله در ده و . بعالوه سی رند ی گ ی م جای  عامه فرهنگ زن و ادبیات و  ۀ جز دو مورد، بقیه در حوز 
قرار   عامه فرهنگ المثل، اصطالحات و تعارفات زنانه و  شناسی، قصه، ضرب الالیی، مردم   ۀ شده که به ترتیب در حوز 

های قصه، ترانه، تعارفات، هشتاد مرتبط با زنان ثبت شده است که در حوزه   ۀ نامه نیز در ده وپنج پایان دارند. بیست 
 گیرند.شناسی قرار می المثل و مردم ، ضرب عامه فرهنگ ادبیات شفاهی،  

 ۀهشت کتاب دربارو نود بیست  ۀ یعنی تا پایان ده ؛  یابد زنان افزایش می  ۀ یلی و تحقیقی دربار نود آثار تحل  ۀ در ده 
، قهرمانی، حکمرانی، افسانه، عامهفرهنگ المثل، باور، ترانه، قصه، الالیی، های ضرب زنان تألیف شده که در حوزه 

همین دهه هشتاد مقاله مرتبط با زن منتشر   و مسائل جنسیتی و زناشویی زنان جای دارند. در   حقوقی، موسیقی، اسطوره 
شویم آثار تحلیلی و  می   تر ک ی نزد   90  ۀ چه به پایان ده های تحصیلی است. هر نامه ز پایان شده که بیشتر مستخرج ا 

المثل نوشته شده که از منظر خانواده، جنسیت، شود. پانزده مقاله در مورد ضرب استفاده از رویکردهای نظری بیشتر می 
الالیی )یکی با    ۀ اند. شش مقاله در زمین و تحلیل گفتمان بررسی شده   شناسی شناسی، روان لعات تفسیری، جامعه مطا 

الگویی(، شناسی و دیگری کهن افسانه )یکی نشانه   ۀشناسی(، چهار مقاله در زمین شناسی و دیگری ریخت نگاه جامعه 
شناسی، یازده مقاله در قصه، دو مقاله در خویشکاری و تحلیل جامعه چهار مقاله در ترانه، هشت مقاله در پوشاک، 

، دو مقاله در سندبادنامه از دیدگاه انتقادی و فمینیستی، سه مقاله در سبک گفتاری، سه مقاله  هزارویکشب  پنج مقاله در
  ۀ و یک مقاله در حوز  سی کلی زن شناسی، دو مقاله در آیین، سه مقاله در برر مرتبط با خانواده و ازدواج، دو مقاله در متن 

المثل، که هفت مورد در ضرب   نود نوشته شده   ۀ نامه نیز مرتبط با زنان در ده پایان   35این،    عالوه بر گیرد.  حماسه قرار می 
های شفاهی، سه مورد در افسانه، سه مورد در الالیی، دو مورد در حماسه و دو مورد حماسه منثور  پنج مورد در قصه 

دو مورد در ترانه، دو مورد در اسطوره، دو مورد در    کند. را بررسی می   نامه ابومسلم و دیگری    مک عیار س که یکی  
، عامهفرهنگ و بقیه در    ، دو مورد در نگاه سیاحان، یک مورد در چاپ سنگی، یک مورد در موسیقی هزارویکشب

 کلی بررسی شده است.  صورت به یعنی   ، ادبیات شفاهی و فولکلور روستایی 
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چهل و پنجاه ادامه   ۀ شود و در ده سی آغاز می  ۀ های مختلف از ده محور در حوزه های زن خالصه اینکه پژوهش   
نود   ۀ گیرد و در ده هشتاد رونق می   ۀ شود، در ده کتاب می  ۀ هفتاد به این مسأله توجه بیشتری در حوز  ۀ یابد. در ده می 

به   هفتاد   ۀ اند، از ده نوشته شده  عامه فرهنگ محور که در قالب کتاب در های زن پژوهش  جز به رسد. به اوج خود می 
  ۀدر ده  ، محور وارد تحقیقات دانشگاهی شدند های زن های تحصیلی نیز پژوهش نامه ها و پایان بعد در قالب طرح 

 نود به اوج خود رسیدند.  ۀ هشتاد رونق گرفتند و در ده 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

70ماقبل  70دهة  80دهة  90دهة 

پایان نامه های نوشته شدۀ  زن محور  در حوزه های ادبیات عامه 
در دهه های مختلف

0

5

10

15

20

25

30

30قبل  30دهة  40دهة  50دهة  60دهة  70دهة  80دهة  90دهة 

کتاب های نوشته شدۀ زن محور  در حوزه های مختلف  فرهنگ عامه 
در دهه های مختلف 



 7 27- 1و …. صص    ین ا ی محور در …/ فرشته آلزن   یکردها یرو ی نقد و بررس 

  تحصیلی ادبیات عامه  ۀ ها به تحقیقات دانشگاهی، ایجاد رشتمتمرکز شدن این نوع پژوهش ها و  نامه پایان   به دنبال 
تخصصی بررسی شد.   صورت به تخصصی فرهنگ و ادبیات عامه، موضوعات فرهنگ و ادبیات عامه    ۀ و تأسیس مجل 

 نود به اوج خود رسید.  ۀ هشتاد پنج برابر شد و در ده  ۀ هفتاد شروع شد در ده  ۀ محور نیز از ده های زن مقاله 

 

 ها و دالئل عمومی زمینه   - 1- 4

اندازها و رویکردهای جدید در تحلیل های اخیر عوامل مختلفی باعث ایجاد چشم ه در ده   ژه یو به چهل به بعد،    ۀ از ده 
رویکرد   ازجمله یلی در ادبیات عامه و و بررسی ادبیات عامه شد، این عوامل سبب پیدا شدن رویکردهای جدید تحل 

 کنیم.ها را در چند بخش بررسی می محور و فمینیستی شد که در این مقاله این عوامل و زمینه زن 

 الف( نهادهای پژوهشی و دانشگاهی و نشریات 

  …اهی و  های دانشگ های پژوهشی )دولتی و غیردولتی(، گسترش نشریات، ایجاد رشته با پیدایش نهادها و محفل 
با  ها و بررسی آوری جدیدی شد. این مرحله از جمع   ۀمطالعات ادبیات عامه وارد مرحل  پراکنده عبور کرد و  های 

نهادهایی همچون موزه های منسجم برنامه  پیدایش  مثال:  برای  پرداخت.  نقد ادبیات  به بررسی، تحلیل و  های  تری 
مطالعات و تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه تهران، مرکز فرهنگ مردِم رادیو،   ۀ، موسس عامه فرهنگ   ۀشناسی، ادار مردم 

مردم  پژوهش مرکز  ملی  مرکز  ایران،  فولکلور  ملی  سازمان  تشکیل  ایران،  مردم شناسی  و  های  ، عامهفرهنگ شناسی 
نتشار آثار گوناگون از  های مختلف در کنار ا ها و گویش تأسیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و توجه به قومیت 
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و    عامهفرهنگ پژوهشگران   ترسو  پیرمرد  و  دیو  نمکی،  ترنج،  و  نارنج  موز  …مثل:  اسناد  بایگانی  از    ۀ که همگی 
یا چاپ کتاب شناسی جمع مردم  بود  ، ایران  ۀ نقش و نگارهای عامیان ،  بازی در ایران قاپ هایی همچون  آوری شده 
به خارج از ایران برای   … باشی، پورکریم و ن و پژوهشگرانی همچون بلوک اعزام دانشجویا  …و  نگاری آالشت تک 

های دانشگاهی علوم اجتماعی به همراه ایجاد و  کرسی  ۀ و همچنین توسع  …و  50و  40 ۀ تحصیل و تحقیق در ده
شناسی، مطالعات جامعه شناسی،  شناسی، مردم ای مثل انسان رشته های جدید دانشگاهی و مطالعات بین رشته   ۀ توسع 

هنرهای دراماتیک وابسته به وزارت   ۀاختصاصی؛ آغاز به کار دانشکد   طور به فرهنگی، مطالعات زنان و ادبیات عامه 
و تدریس ادب عوام، در واحدهای درسی این دانشگاه، ادبیات عامه برای اولین بار وارد فضای دانشگاهی    فرهنگ و هنر 

  ی کارشناسعلمی تخصصی در مقطع    ۀ یک رشت  عنوان به در دانشگاه تربیت مدرس    90  ۀده شد و بعدها بنایی شد تا در  
: 1382آن نوشته و چاپ گردید. )نک. محجوب،  ۀ های نظری روشمندی دربار واقع شد و پژوهش  موردتوجه ارشد 

زنان نیز از  در کنار پیشرفت ادبیات عامه در این دوران، مطالعات مربوط به    (. 12:  1398؛ دالوند،  35- 75صص  
ای با این رشته پیوند خورد؛ یعنی از همان آغازی که ادبیات تحقیقاتی بود که همسو با ادبیات عامه رشد کرد و در نقطه 

سازی و ایجاد تحول  پس از انقالب مشروطه به دلیل مدرن   ج یتدر به عامه وارد فضای علمی شد، همسو و همراه با آن  
مشروطه تا انقالب   ۀ لگوهای مدرن غربی توجه به زنان بیشتر شد. پس از دور ا   بر اساس الگوهای جامعه    ۀ در هم 

فقط هشت درصد از زنان   1335شد و طبق آخرین آمار سال کامل توجه نمی  طور به اسالمی با اینکه به حقوق زنان 
وسط و باالی  زندگی زنان سطح مت   در (، اما حداقل  124:  1383جامعه تا آن زمان باسواد بودند )نک. طغرانگار،  

ها را تجربه کردند )نک. ها مشاغلی همچون پرستاری، آموزگاری، کار در کارخانه جامعه تحول بزرگی پدید آمد و آن 
(. در همین راستا زنان پس از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی مجالت و نشریات مختلفی  37/ 7: 1388آوری، 

( عالم  5(؛  1299بانوان )   ۀ ( نام 4(؛  1297( زبان زنان ) 3(؛  1191شکوفه ) (  2(؛  1289( دانش ) 1اندازی کردند:  را راه 
(. این نشریات رویکرِد تغییر گفتمان  1302خواه ) ( جمعیت نسوان وطن 7(؛  1299( جهان زنان ) 6(؛  1299نسوان ) 

کرد که بعدها در   ای را ایجاد سنتی به مدرن را ایجاد کرد. باعث شد که زنان نسبت به حقوق خود آگاه شوند و زمینه 
جایگاه و نقش زنان از منظرهای مختلفی    عامه فرهنگ های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ادبی و ادبیات و  حوزه 

 بررسی و پژوهش شود.

 های جدید ب( ورود نظریه 

و ماهیت محافل و نهادهای آکادمیک از سوی دیگر،   سو ک یبا گسترش، وسعت و عمق پیدا کردن جریان ترجمه از  
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مطالعات نظری و تئوریک بیشتر شد و این دو علت مهم باعث شدند تا بسیاری از رویکردهای جدید نظری و تحلیلی  
این رویکردهای نظری   ۀهای این حوزه به کار گرفته شوند. از جمل تدریج در پژوهش ادبیات عامه ترجمه و به   ۀ در حوز 

شناسی، شناسی، روان های انسان های مختلف آن، رویکردها و نظریه شناسی با زیر شاخه توان به رویکرد جامعه می 
توان به  می  عامه فرهنگ . در تحقیقات   … شناسی، تحلیل گفتمان، فمینیسم و شناسی، مطالعات فرهنگی، زبان مردم 

شناسی  نامه، در بخش جامعه پایان   25مقاله و    31کتاب،    55شناسی  ها اشاره کرد: برای مثال: در بخش مردم این نظریه 
شناسی و  نامه، در بخش سبک پایان  3مقاله و  4کتاب،  2شناسی نامه، در بخش روایت پایان  9مقاله و  13کتاب،  8

نامه، در بخش پایان   9و    مقاله   15کتاب،    3شناسی  نامه، در بخش ریخت پایان   1مقاله و    3کتاب،    3شناسی  زبان 
شناسی  و در بخش روان  نامه پایان  5مقاله و  8کتاب،  4شناسی نامه، در بخش زیبایی پایان  3کتاب و  1شناسی نشانه 

نامه، در بخش پایان   2مقاله و    5کتاب،    5های حقوقی و سیاسی  نامه، در بخش پژوهش پایان   10مقاله و    13کتاب،    8
پایان  نقد اسطوره تحلیل گفتمان سه  ده مقاله، در بخش  و    9ای  نامه و  پژوهش   نامه پایان   9مقاله  های  و در بخش 

 . 1نامه تحصیلی شناسایی شده استپایان   17مقاله و    9ساختارشناسی  
شود ه می است. چنانکه دید   عامه فرهنگ های  های مهم بررسی شده در پژوهش موارد مطرح شده بخشی از نظریه 

هشتاد و نود رونق گرفته    ۀ چهل و پنجاه آغاز و در ده   ۀ اند از ده های جدیدی که وارد ادبیات عامه شده بیشتر نظریه 
تواند دانشگاهی شدن ادبیات عامه و تأسیس اخیر می   ۀ ها در ده است و ادامه دارد. دلیل اصلی رونق این مدل پژوهش 

های جنسیتی است؛  بررسی   عامه فرهنگ های  رویکردهای جدید در پژوهش   آن باشد. یکی از   ۀ تخصصی دربار   ۀ مجل 
اندازهای مختلف تئوریک محور در چشم های فمینیستی یا مسائل زن با نظریه   عامه فرهنگ یعنی تحلیل انواع مختلف  

روان مردم   ازجمله جامعه شناسی،  و  شناسی،  مسأل   … شناسی  بر  مثا   ۀکه  برای  دارند.  تأکید  تحلیل زنان  ل: 
(؛ بازنمایی زن در ادبیات شفاهی  1391های زنانه در شهرستان المرد استان فارس ) المثل شناختی از ضرب جامعه 

  …( و  1394(؛ نمادشناسی حرکات نمایشی ]زنان[ در فولکلور شرق گیالن ) 1393قشقایی از منظر تحلیل گفتمان ) 
های ذکر شده و بسیاری از نظریات دیگر از جهات زنان دارند و نظریه های مختلف سعی در تحلیل مسائل  که با نظریه 

های فمینیستی برای تحلیل طور مستقیم از نظریه اند. در بعضی از این آثار نیز به مختلف به تحلیل مسائل زنان پرداخته 
کرده  افسانه استفاده  در  زنان  جایگاه  و  نقش  بررسی  مثال:  برای  عام اند.  اساس   کرمان   ۀ های  فمینیستی    بر  رویکرد 

ها که از  اند. در کل این نظریه زنان را بررسی کرده   ۀ ای از چندین مورد است که با دیدگاه فمینیستی مسأل ( نمونه 1399) 

 
 . اند که در آینده منتشر خواهد شدیخچه مطالعات ادبیات عامه داشته آوری منابع و تاربق مطالعاتی که نگارندگان در جمع ط. 1
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ها  ها نیز سرریز شد؛ بنابراین ورود این نظریه ها با مسائل زنان بود که در نظریه درگیری غربی   ۀ دهندآمد نشان غرب می 
 ایران گسترش داد:  ۀ ز دو جهت مطالعات مربوط به زنان را در ادبیات عام ا 

وضعیت زنان در پژوهشگران؛ یعنی خود نظریه باعث شد پژوهشگران   ۀ ( ایجاد نوعی خودآگاهی انتقادی دربار 1
بررس   عامه فرهنگ ای از مسائل زنان را در  ابعاد تازه  توجه کنند:  نابرابری جنسیتی  به  ی فرهنگ ببینند. مثال  

ضرب الالیی  و  محلی  شعرهای  نشانه المثل ها،  بر  تأکید  با  لر  قوم  گویش  در  جنسیت ها  تفکیک  های 
 ( با این نگاه تألیف شده است.1394دو محله از شهرستان بروجرد، استان لرستان( )   موردمطالعه ) 

 بر اساسانشجویان و پژوهشگران  های جدید د های دانشگاهی و نیاز به تحقیق ( از جهت دیگر با گسترش رشته 2
در ادامه خواهیم گفت چون روند اداری و   چنانکه های نو به مسائل زنان در مطالعات عامه پرداختند و  نظریه 

 های ضعیف، خنثی و فاقد مسأله در این حوزه منجر شد.بروکراتیک بود به پژوهش 

 ج( تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

بر دو  در ادبیات عامه عالوه  ازجمله های مختلف پژوهشی در علوم انسانی ایران و ها در حوزه نظریه ورود بسیاری از 
تحوالت سیاسی و رواج ایدئولوژی    مثال  عامل پیش متأثر از شرایط و تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بود.  

روا گروه  در  انقالب  از  قبل  در  ایران  در  مارکسیستی  و  چپ  سیاسی  نظریه های  جامعه ج  به های  و  ویژه شناختی 
  انتقادی با غرب و موضع انتقادی در مقابل رویکرد شرق  ۀ مواجه بود یا    مؤثرعلوم انسانی بسیار    ۀ مارکسیستی در حوز 

های پس از آن و حتی بعد از  چهل و دهه   ۀ ها و گسترش گفتمان بازگشت به خویش در ده شناسانه و استعماری غربی 
ت  به  نظریه انقالب  رواج  و  انسانی  های شرق وسعه  علوم  در  پسااستعماری  و  انجامید   عامه فرهنگ   ازجمله شناسانه 

بود( و  های شرق )بسیاری از نظریه  با غرب  تأثیر فضای مقابله  به رویکرد    ن یهمچن شناسانه تحت  اعتراضی  نگاه 
ایران در دهه های غالب تک محور یا ایدئولوژی مونولوگ  به رواج  صدا در فضای  های شصت و هفتاد خورشیدی 

شکن نظیر پساساختارگرایی، چندصدایی باختین، رویکردهای پلورالیستی در  رویکردهای تکثرگرا، شکاک یا شالوده 
نیز وارد شد. برای مثال:   عامه فرهنگ ها کمابیش در بررسی مطالعات  نقد ادبی ایران منجر شد. همه یا اغلب این نظریه 

)   ادبیات   و   مردمی   فرهنگ :  باختین  ۀ»حلق  »رمان 1387چندصدایی«    و   اصفهانی   بابای حاجی   ماجراهای   (؛ 
 (؛ »تحلیل1397ترکی« )   های المثل ضرب   در   زن   جایگاه   گفتمان   (؛ »تحلیل 1389پسااستعماری« )   شناسی شرق 

  های الالیی  تحلیل   و   بندی»طبقه   ۀ نام پایان (؛  1397فرکالف« )   انگاره   ۀ پای  بر   نوازشی   هایترانه  واژگان   گفتمان   انتقادی 
 منظر  از  قشقایی  شفاهی   ادبیات  در   زن  (؛ »بازنمایی 1396فرکالف« )  انتقادی  گفتمان   تحلیل   رویکرد  بر اساس   یزدی 
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 روایت به  ایران   کهن  های افسانه  کتاب  تطبیقی  ۀ (؛ »مطالع 1393فرکالف« )  الگوی   بر اساس  انتقادی  گفتمان  تحلیل 
و   هّٰللا فضل  )   چندصدایی   رویکرد   با   گریم   برادران   های افسانه   مجموعه   مهتدی  و  1396باختین«  از  نمونه   … (  ای 

 اند.هایی است که به این مسائل پرداخته پژوهش 
هم این عامل نقش داشت؛ یعنی   عامه فرهنگ های  محور و رویکرد جنسیتی در پژوهش مطالعات زن   ۀ در حوز 

دی زنان، برابری حقوق زن و مرد، نقش زنان در تحوالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، رشد توجه به حقوق زنان، آزا 
محور فمینیستی و در کل تالش زنان برای استیفای حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود از عوامل های زن جنبش 

تقابل سنت و مدرنیته    ۀ در حوز توجه بیشتری شود. این تأثیر   عامه فرهنگ مهمی بود که باعث شد به مطالعات زنان در  
مثال: می هم معنی  برای  متناقض داشت  بود و وجهی دوسویه یا  به رشد دانشجویان دختر و  دار  آن،   ۀ واسط به توان 

اشاره کرد. آثاری همچون: زیر مقنعه: بررسی جایگاه زن ایرانی از قرن اول هجری  … پژوهشگران زن، استادان زن و  
چند   (؛ 1381جبروتی )   نهاد پاک ها از  المثل (؛ فرادستی و فرودستی در زبان ضرب 1376تا عصر صفوی از حجازی ) 

)   مادر شوهر کلمه از   به زنان در ادبیات   وحکم امثال (؛ زن در مثل:  1385از حجازی  از حجازی    مربوط  فارسی 
و به مراکز پژوهشی دسترسی    اندآگاه زن که به حقوقشان    ۀکرد تحصیل  ۀ هایی از رشد طبق در واقع مثال   … ( و  1395) 

محوری را وارد ادبیات و ادبیات عامه  خود؛ یعنی زن   ۀ موردعالق مطالعات    ۀ توانند صدایشان را برسانند، حوز دارند و می 
 کرد.

 ئل خاص ها و دال زمینه   - 2- 4

و    در این بخش به دالیل خاص و شرایط اجتماعی و فرهنگی که موجب توجه زنان به مسائل و حقوق خود شده
زنان گردیده است،  ۀهای ادبیات عامه برای مطالعه در حوز که باعث گسترش ظرفیت  ها و دالیلی همچنین به زمینه 

 خواهیم پرداخت.

ژانری الف( زمینه   های 
، 20تا  17 های قرن  های رومی های ارسطو، یونان باستان، نظریه های سنتی ژانر همچون نظریه در نظریه ادبیات عامه 

جایگاهی نداشت و حتی برخی    … شد( و  هایی که در مطالعات سنتی و ایرانی مطرح می ها )نظریه های اسالمی نظریه 
 نیازا ش ی پ شعر عامه( که  خصوص به از ادبیات عامه )   … نامه، داستان کوتاه، شعر کوتاه و پژوهشگران در کنار زندگی 

( و حتی در تعریف   ,Basker  2005:   6- 322به نقل از    347:  1395 زرقانی، کنند ) شده، یاد می ن توجه می کمتر به آ 
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. در مطالعات 1(730همان:  شود )قابل ادبیات فاخر یاد می نقطه م   ه ادبیات عامیانه تعبیر شده، ب   ادبیات عامه که از آن 
زبان و ادبیات فارسی تا چند دهه پس از آن نیز به آن پرداخته   ۀدانشگاهی ایران از زمان تأسیس دانشگاه تهران و رشت 

ادبیات رسمی مطرح بود. برای مثال تراژدی، حماسه،   ۀ در حوز کردند  پردازان به آن توجه می شد. ژانرهایی که نظریه نمی 
زنان،   ۀ پژوهشگران حوز   ۀ صدای مردان بودند و به عقید   ۀ دهنداین ژانرها عموما  بازتاب   … اسطوره، ادبیات غنایی و  

  …آثاری همچون شاهنامه، بوستان، گلستان و  ها آن  ۀ شوند و حتی به عقید ژانرهای مردانه شناخته می  عنوان به  ها ن ی ا 
اند. در ادبیات دانشگاهی نیز همین جریان وارد شده است؛ اما در ادبیات عامه  مردساالرانه  ۀبازتاب مناسبات جامع 
اند، چنانکه  صدای زنان   ۀ دهند بازتاب   یکشب   هزار و متون کهن مکتوب این رشته همچون    تنها نه اوضاع متفاوت است.  

زا در راه خرسندی ایزدبانوی  ای آزاد کردن شهرناز و ارنواز ]در شاهنامه[ در معنی آزادی ابرهای باران یل اسطوره در تحل 

اند ن آبادانی و باور دانسته خشکسالی با ایزد بانوا   بیان شده و حتی نبرد اصلی اژدها را جنگ  - آناهیتا  - ها و زنان آب 
های پرستاران آناهیتا مهربخشی و آرامش بخشیدن به  ز یکی از خویشکاری (؛ در جای دیگر نی 48:  1383بیضایی،  ) 

حتی آثار    ها ن یا یعنی همواره نگاه مثبتی به زن وجود داشته است. در کنار  ؛  ( 87خستگان و جنگاوران بود )همان:  
ها، برخی اشعار  ها، الالیی ترانه ها، ها بخصوص افسانه ها، باورداشت ها، بازی ها، متل شفاهی، قومیتی همچون آیین 

صدای مغلوب یعنی صدایی که در ژانرهای اصلی بازتاب داده نشده و همان صدای زنان    ۀ دهندبازتاب   … کار زنانه و  
و دیگر متون ادبی جایگاهی ندارد یا    ودمنه له ی کل شاهنامه، بوستان و گلستان،  و کودکان است. زنان و کودکان که در  

های  و جلوه   …های کار همچون شالیکاری و  ها، بخصوص در ترانه ها، الالیی کمی دارند، در افسانه   جایگاه منفی یا 
 اند.گسترده واقع شده   موردتوجه مختلف ادبیات عامه  

محور دارد. زندگی زنان با فرهنگ و ادبیات عامه ظرفیت زیادی برای مطالعات جنسیتی و زن  بنابراین اساسا  و ذاتا  
عاد آن: حق زنان، آزادی زنان، آرزوی زنان، مکر زنان، اعتراض به چندهمسری، اعتراض به ازدواج اجباری، تمام اب 

های  بر ظرفیت ادبیات عامه در پژوهش  ها ن ی ا ۀ ها مطرح است و هم ها و ترانه در افسانه  ها ن ی ا ۀ هم  … ظلم به زنان و 
 گذارند.مدار مهر تأیید می زن 

 تحوالت سیاسی و اجتماعی ب( نقش و تأثیر 
بازتاب پیدا کرد. مرور بر مبارزات زنان و ابعاد   … مشروطه توجه به حقوق و مسائل زنان در شعر و ادبیات و  ۀ از دور 

 
 است. شده و نوشته ب فیدی ۀنسخ بر اساس شماره صفحات . 1
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بودند، گروه   هاآن مختلف   و  ، محفل …های نسوان، نقش زنان در تئاتر و هنر و  مثال  مدارسی که زنانه  های ادبی 
های  های زنان در دهه جنبش   … ادبیات و ادبیات عامه و   ۀ وهشگران و استادان زن در حوز اجتماعی، دانشجویان، پژ 

شد که به    ای زمینه  ها ن ی ا ۀ چهل و پنجاه بخصوص پس از انقالب برای احقاق حقشان توسعه پیدا کرد و بنابراین هم
 محور توجه بشود.مطالعات زن 

 ر مطالعات عامه محور د زن   ۀ ج( سنت و مدرنیته: رویکرد دوگان 

های روشنفکران  های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگِی سنت در نوشته مشروطه انتقادها از ابعاد و ساحت   ۀ از دور 
دانستند، در مفهوم سیاست و فرهنگ بازنگری شد. وقتی  و پژوهشگران شکل گرفت. چون سنت را مانع پیشرفت می 

قرار   موردانتقاد سنت را در ابعاِد مختلف   ۀ گرفت، غالبا  ساختار مردساالران  در این دوره مسأله زنان در مرکز توجه قرار 
زنان مانند بسیاری از    ۀدانستند. این رویکرد به سنت و نقش سنت دربار دادند و آن را مانع استیفای حقوق زنان می می 

ضد این   یطورکل به ای داشت: گروهی سنت را  رویکرد دوگانه   … امور دیگر مثل آزادی، قانون، حقوق بشر، عدالت و  
  ۀ هایی برای تقویت این مفاهیم وجود دارد. دربارای نیز باور داشتند در سنت زمینه دانستند. عده مفاهیم و بازدارنده می 

آمده، بازتولید سنت است. فرقی   عامهفرهنگ برخی از پژوهشگران، آنچه در   زعمبه وجود داشت:  زنان نیز این نگاه 
اند؛ بنابراین ای اعتقاد داشتند اینها در راستای حقوق زنان اما عده ؛  کند در ادبیات شفاهی آمده باشد یا در متون کتبی نمی 

 شد.  عامه فرهنگ ضدیت بین سنت و مدرنیته وارد مطالعات  

 محور در متون شفاهیرویکرد منفی زن   ( 1

ای از سنت است که مخالف حقوق  نماینده   عنوان به چه در آثار شفاهی و چه در متون کهن    عامه فرهنگ در این رویکرد  
پژوهش  این  و  هستند  می زنان  انجام  خاطر  این  به  را  به ها  دهند  نشان  تا  ضرب دهند  در  آیین المثل ویژه  ها، ها، 

جو و برجسته کنند تا موجب تثبیت و فرهنگ مردساالر را جست  هایی از ها زمینه ها و افسانه ها و گاه در ترانه ت باورداش 
 باشند.  ها آن های جنسیتی و نابرابری حقوق زن و مرد و تضعیف زنان و سرکوب  سازی کلیشه و طبیعی 

کنیم. اشاره می  ها آن محدودیت حجم به برخی از    به خاطر نامه مطالعه شده که  در این بخش دوازده مقاله و پایان 
پردازی و  توانیم به اوصافی چون خرافه های منفی این آثار به زنان بپردازیم، می بندی کلی نگاه اگر بخواهیم به جمع 

مرد و جنس دوم اشاره کنیم.   ۀ رکنند کفایتی زنان، ضعیف و پی ، ناتوانی و بی هاآن گزار بودن  زنان، خدمت   ی سواد ی ب 
هستند. نگاه مثبت به زنان تنها    … و مکار و    ها آن گر یا یاریگر  ها، زنان، شریر، دروغگو، حیله طور در داستان همین 
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»زن در    مثال  عشرت مردند، مورد تأیید هستند.  ۀ نقش مادری، زایایی، باوفایی، رازداری، کدبانویی، مای  که ی درصورت 
دوم   ۀ است؛ درج نشین و منفعل  ( فاقد حجاب و تخصص است؛ پرده 1388در عصر قاجار« )رضایی،    عامه فرهنگ 

های نمایشی و ترانه محدود  پردازی، بازی های زنان به خرافه کند. تنها فعالیت است. در نظامی مردساالر زندگی می 
ر منفی برگرفته از فرهنگ عمومی جامعه است که  ( حامل افکا 1391شود. »زن در ادبیات منظوم لکی« )صادقیان،  می 

باورهای اساطیری و قدمایی تأثیر گرفته است. در »جمع  و    ۀ آوری و بررسی اشعار عامیان از  (  … قشم« )زن، دریا 
ها به نوع نگاه زنان  ( نگاه به زن همراه با تحکم، زورگویی، خشم و خشونت است. همجواری با عرب 1391)اسالمی،  

آین تأثیر گذا  ب ( چهره 1391های ایرانی« )باقری،  المثل ضرب   ۀشته است. »زن در  دارد.  نامطلوب  از  طوری ه ای  که 
ستیزانه، بدبینانه و دارای حال و هوای مردساالرانه است. در »جایگاه زن  مورد آن، زن   120المثل،  ضرب   450مجموع  

های تحقیرآمیز برای زنان، (، از واژه 1392نماها( )حیدری،  ها و مثل المثل کردی« )با تکیه بر ضرب   ۀ در فرهنگ عامیان 
رود. »زن در فرهنگ گیالن، با تکیه بر ها به کار می برای بارداری حیوان   معموال  بودن« استفاده شده که    ئاوس »   ازجمله 
در معیشت، اقتصاد و خانواده تأثیرگذار است، اما همچنان  رغم اینکه  ( به 1392های گیلکی« )محمدی،  المثل ضرب 

 جنس دوم است.

 محور در متون کهن( رویکرد منفی زن 2

اند و  گر، پیچیده در حصار خانه و کنج حرمسراها، شیء جنسی به حساب آمده در متون کهن زنان موجوداتی حیله 
اساطیری است. برای مثال در    ی الگوها کهن در    ها آن نقش مادری و معشوقی و حضور    به خاطر   ها آن نقش مثبت  

(، 1394ملک جمشید( )زمانی،  های سمک عیار، مهر و ماه، های عیاری« )با تکیه بر داستان »سیمای زن در قصه 
ی  پردازند. در »بازنمایهای شب به عیاری می کنند زنانگی خود را پنهان کنند و نیمه ای از سعی می گرند. عده زنان حیله 

(، 1394های سیاحان فرانسوی« )شهر تهران، زن، خوی و منش ایرانیان( )محمدزاده،  ایران در عصر قاجار در سفرنامه 
زنان توصیفاتی چون جنس مورد معامله، حصار در اندرونی، پیچیده در چادر، موجودی در کنج حرمسرا، فقط مادر  

 و خودآرا ندارند.
، حاصل نوعی خودآگاهی جامعه ها آن ستیزانه بودن  ون کهن و تأکید بر اثبات زن مت   ۀ این نگاه منفی به ابعاد عامیان 

های فمینیستی، این نگاه قدرت برای ایفای این حقوق هست. با گسترش گرایش  ها آن نسبت به حقوق زنان و تالش 
بیشتری گرفت. نویسندگان، خودآگاه یا ناخودآگاه کوشیدند موانع تاریخی استیفای حقوق زنان را در سنت شفاهی  

  ها آن را در بافت و شرایط تاریخی خود    ها آن ها در این است که  این پژوهش   ضعفنقطه ،  حالن یباا گذشته نشان دهند.  
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ها و فراز و فرودهای  ها و جریان های مدرن فمینیستی را که در غرب نیز نحله ها و نظریه گرایش   کنند؛ بررسی و نقد نمی 
کنند و از سوی دیگر، در این بررسی به جای  گذشته فرافکنی می  ۀ عام فرهنگ انتزاعی بر   طور به خاص خود را دارد، 

ها تفکیک دیگر آنکه غالبا  این پژوهش   ۀ ارند. نکتتوجه به کلیت متون، نگاهی بخشی و صرفا  روساختی به این متون د
 دهند.درستی میان ادبیات رسمی و ادبیات عامه در تاریخ گذشته انجام نمی 

 محور در متون شفاهی( رویکرد مثبت زن 3

های  خودآگاه یا ناخودآگاه شواهدی در اثبات گرایش   صورت به اند که  در متون شفاهی ادبیات عامه آثاری تحلیل شده 
آثاری پیدا   … ها و  ها، باورداشت ها، آیین ها، افسانه المثل کنند، یعنی در ضرب محور و احیانا  فمینیستی ارائه می زن 
ها نمود پیدا کرده است. دهد و این مسأله در پژوهش های جنسیتی آنان را نشان می مردان و کلیشه  ۀ شود که سلط می 

 مادر، موجودی مهم و تأثیرگذار و زاینده است. موجودی باهوش و دلیر و خردمند است.در این تحقیقات زن در نقش  
قورقود، زنان   های کوراوغلو و ده ( قهرمان است. در حماسه 1391آذربایجان« )غفوری،    ۀهای عامیان »زن در قصه 

ها ردپایی از  تا فیزیکی. در این قصه افزاری است  ها بیشتر فکری و نرم حضور پررنگی دارند. قدرت زنان در این داستان 
(  1394شود. در »نمادشناختی حرکات نمایشی در فولکلور شرق گیالن« )مسعودی،  زنان مبارز و شمشیرزن دیده می 

زنانگی، مادری، زایایی، کارایی و مشارکت اقتصادی، نقش فعال و    ازجملهزنان   ۀهای چندگان ضمن نشان دادن نقش 
های  ها و الالیی تحلیلی و تفسیری ترانه   ۀکند. در »مطالع آبادی برجسته می با تحلیل رقص قاسم   را   ها آن تأثیرگذار  

و    ها مشهود های زنان در الالیی ها و مویه نیافتی و رنج ها، آمال و آرزوهای دست ( بیان ناله 1395بومی« )اصغری، 
های قوم بلوچ« )آذرشب، عسکری است. »زن در حماسه ، با زن و زنانگی مطرح  دمثلی تول و    ی بارور ارتباط طبیعت با  

ها، ( موجودی باهوش، دلیر، ثروتمند، دارای جاه و مقام و در کل دارای ارزش 1398خانقاه، باصری، میر اسکندری،  
با مردان است. »بازنمود عقالنیت زنانه در افسانه   ها ت ی موقع  فرشچی، و امتیازات یکسان  ایرانی« )طاهری،  های 

های  دهد. »الگوی تفرد قهرمان زن در افسانه های مثبت همچون یاریگری به قهرمانان می ( ایجابی است و نقش 1399
( در قالب احترام به  1399زاده، خیراندیش،  ( )بذرافشان، صادق اک رد مو شناسی  روان   ۀ چرخ   بر اساس پریان ایرانی« ) 

 کند.منبعی مثبت از قدرت، خرد و نیروی ژرف را تأیید می   ۀ منزل به ایزد بانو  

 محور در متون کهن( رویکرد مثبت زن 4

تواند و همیشه نمی  توانند علیه مسائل و حقوق زنان باشد جا نمی ها و ساختارهای اجتماعی قدیم، لزوما  و همه سنت 
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و متونی که به این حوزه اختصاص دارد، صدای زنان را   عامه فرهنگ در   ژه یو به های منفی جنسیتی ایجاد کنند کلیشه 
 توان شنید.می 

و  یکشب و هزار  در   ازجمله  عامه فرهنگ  و متون کتبی دیگر   نامه و سمک عیار ابومسلم در متون حماسی منثور مثال   
پایمال   ۀ هایی وجود دارد که در آن زنان دربار نیز نشانه   … و    سندبادنامه    ۀ کنند، دربارخود صحبت می   ۀ شد حقوق 

زنند. در این آثار، زنان حضوری مثبت و  ها حرف می های مثبت آن خردمندی زنان، قدرت روحی و فکری، نقش 
 اندیشی هستند.مند دارند و مظهر شجاعت و چاره کنش 

 ۀکه دربار  - ای  ( تالش شده باورهای کلیشه 1384زن« )حدادی،    ۀ ایران دربار  ۀ عام فرهنگ در »مبانی نظری    مثال  
( توالی  1389)قدرتی،    « هزارویکشب های  مدارانه حکایت از بین برود. در »تحلیل زن   -مسائل منفی زنان وجود دارد  

های  های ادبیات عامه با داستان نقش زن در داستان   ۀ ند. »مقایس کن زنان طی می   ۀ ای را دربار ها سیر هوشمندانه قصه 
دور  از  پیش  فارسی  کالسیک  بر    ۀ ادبیات  تأکید  )با  داراب صفویه«  عیار،  فیروزشاه سمک  ابومسلم نامه،  نامه، نامه، 

امنی، کوشد در شواهدی، پاکد( می 1396( )محمد حسنی صغیری، نامه و گلستان نامه، مرزبان سندبادنامه، طوطی 
رغم ادبیات رسمی  را ارائه دهد. به   … وفاداری و کارکردهای اجتماعی زنان از قبیل پادشاهی، عیاری، جنگاوری و  

 بینانه به زن وجود دارد.نگرش کلی به زن منفی نیست و دیدگاهی واقع 
نگجو، عیار، ( کنشگر و در صحنه است. تقسیم زنان به جادوگر، ج1397« )نعیمی، نامه نقش زن در ابومسلم » 
نامه است. زنان در این کتاب ابومسلم   ۀ آمیز این جنس به وضعیت موجود در دور گر بیانگر واکنش و بیان اعتراض حیله 

می   هوشمندانه سیری   مردان  بر  بازویشان  زور  و  ذکاوت  مواردی  در  حتی  نسبتا   دارند.  فضای  به  توجه  با  چربد. 
کنند تا  نامه را تلطیف می حاکم بر زمان ابومسلم   ۀ ستیزان های مختلف، فضای زن مردساالرانه، زنان با پذیرا بودن نقش 

ترجمه فرج بعد از شدت« )کمالی    ۀ های عام به اجتماعی همگون و برابر دست یابند. در »بازنمایی نقش زن در داستان 
ست و جسورانه علیه  ( هرچند زن حضور زیادی ندارد؛ ولی هنگام ایفای نقش، مظهر شهامت ا 1399اصل، عباسی،  

(  1399کارستان حاتم« )متوسل، دشتی،    ۀ شکند. »شخصیت زنان منظوم کند و تابو می های مذکرانه عصیان می سنت 
های مرتبط با روزگار  ساالری استوار است. این مدعا به استناد به داللت زن   بر   ی مبن ترین باورهای باستانی  بر بنیادی 

 شود.تأیید می  … مادر و    ۀ همسری، قربانی برای ملک های برون ان، توتمیسم، ازدواج شهر نسو  ازجمله مادرساالری،  
های عامه ( در این مقاله نیز نقش زنان در داستان 1392های منثور عامیانه« )باقری،  »زنان فعال و منفعل در داستان 

فعال و منفعل جای داده است. زنان فعال با شخصیت   ۀ ها را در دو دستطرفانه آن بندی کرده و با نگاه بی را بررسی و طبقه 
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ها با ذکر مثال شرح شده است. در کل زنان فعال با نقش مثبت در این مثبت و فعال با شخصیت منفی در داستان 
و چشمگیرتری نسبت به زنان فعال با نقش منفی و زنان   های عامه است، نقش مهم که برآیندی از داستان ، پژوهش
 رند.منفعل دا 

 هانامه محور در پایان رویکردهای نظری و تحلیلی مطالعات زن   - 5

دکتری و بقیه   ۀشناسایی شده است. دو رسال   عامه فرهنگ های زن در پژوهش  ۀنامه دربار وپنج پایان شصت   مجموعا  
است و از مجموع    1378نامه در این حوزه مربوط به سال  ترین پایان های کارشناسی ارشد هستند. قدیمی نامه پایان 

 نود است.  ۀ مورد مربوط به ده  35هشتاد و   ۀ مورد در ده   25هفتاد،   ۀ مورد در ده   3نامه،  وپنج پایان شصت 
های مربوط به زنان  ها و پژوهش شناسی مورد فقط »عنوانشان« در کتاب   25نامه،  وپنج پایان از مجموع شصت 

مورد دیگر در سایت »ایران داک«    40ها دسترسی داشت؛ ولی  اهی از آن کوت   ۀ بوده و نگارنده به فهرست و نهایتا  چکید
 نامه خواهیم پرداخت.پایان   چهل   40تر شدن تحقیق به این  ثبت شده بود که برای دقیق 

 
 

شناسی، زبان مورد    4مورد رویکردگرا،    12مورد توصیفی و    23مورد رویکرد تطبیقی،    5نامه،  از مجموع چهل پایان 
مورد   1شناسی رقص، مورد انسان  1زدگی زبان، مورد جنسیت  2مورد تحلیل گفتمان فرکالف،  2د فمینیستی، مور  4

بازنمایی )  1مورد کارکردگرایی،    1مورد نمادشناسی،    1شناسی،  ریخت  دارند. البته گاهی این   استوارت مورد  هال( 
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  4محدودیت حجم تحقیق، فقط   به خاطرین مقاله  در ا  ها با هم همپوشانی نیز دارد. پس از بررسی توصیفی پژوهش 
از جهت پیوست  - اند  تر عمل کرده های دیگر موفق نظریه   نسبت به رسد  که به نظر می   - با رویکرد فمینیستی    ۀ نام پایان 

 دهیم.و نقد قرار می   ی موردبررس نظریه با متن  

  

 های فمینیستی نظریه   - 1- 5

نود به ترتیب در   ۀ ( و سه مورد دیگر در ده 89هشتاد )سال   ۀ رویکرد فمینیستی، یک مورد در ده نامه با از چهار پایان 
ها مختلف دفاع شده است. زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه   ۀ در مقطع کارشناسی ارشد رشت   97،  94،  92های  سال 

( است. این پژوهش با  1389ز )قدرتی، های هزار و یکشب« احکایت  ۀنامه با عنوان »تحلیل زن مداران اولین پایان 
نویسنده »هزارویکشب متنی مغشوش   زعم به زن در هزارویکشب پرداخته است.    ۀرویکردی کامال  مثبت به مسأل 

های مردساالرانه در آن  است و امکان برداشت چندوجهی از آن وجود دارد و امکان تحکیم و تضعیف ایدئولوژی 
  عنوان به حکایت از جلد اول را    141  صرفا  اثر، محدود بودن موضوع آن است که  نمایان است«. از نقاط قوت این  

عمیق بررسی کرده است. از نقاط مثبت دیگر آن، تبیین مفصل و دقیق نظریه فمینیسم   صورت به آماری خود  ۀ جامع 
مشخص از    طور به بررسی کرده و    ی خوب به   … ها و  ها، موج است که آن را از نظر سیر زمانی، مبانی، آبشخورها، دیدگاه 

های زن پرداخته است. همچنین با آگاهی  های زنان با قرائتی زنانه، به تحلیل شخصیت نقد شوالتر یا همان نقد جلوه 
بندی زنان مختلف در تبیین به طبقه  ( Class)اجتماعی   ۀ از کارکردهای متفاوت زنان در هزارویکشب، از منظر طبق 
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عامهتقسیم بندی رویکردهای پایان نامه های زن محور در پژوهش های ادبیات
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های این اثر نگاه چندجانبه  توجه شده است. از ارزش   … زنان درباری، کنیزان، عجوزان و    جمله از زنان هزارویکشب،  
فمینیسم و رویکرد نظری شوالتر، از گرایش فمینیسم سوسیالیستی    ۀ در تحلیل است. نویسنده عالوه بر استفاده از نظری

است.   کرده  استفاده  زنان  جایگاه  نقد  برای  مارکسیستی  ر   طورن ی هم و  کهن از  پاره ویکرد  در  یونگ  از  الگویی  ای 
روان تحلیل  زنان های  مختلف  طبقات  بررسی  در  خود  به    شناسی  مشخصا   نیز  تحلیل  فصل  در  است.  برده  بهره 

واژگانی    ۀ ها را با تحلیل زبانی )دایر متنی در حکایت ستیزی برون بند بوده، و زن فمینیست فرانسوی )شوالتر( کامال  پای 
به رویکرد  آمیز از آیات و روایات و احادیث و کالم شخصیت های تحریف اعم از برداشت ستیزی،  زن  ها( نسبت 

ستیز را اندک و آن را محدود به  ها، تعداد اقوال زن ها و قصه متنی بررسی نموده و با توجه به حجم باالی حکایت درون 
آمیز به زنان و نفرین بر زنان خائن و حذر از مکر وهین ستیزی را در القاب زشت و ت کنیزان دانسته است. وی زن  ۀ طبق 
 محدود کرده است.  ها آن 

فمینیسم استفاده کرده و مبنای اصلی کار خود را  ۀ نظری  ی ری کارگ به نویسنده از منابع مختلف و کاملی برای تبیین و  
های  نامه ( گذاشته است. از منابع داخلی و خارجی زیادی استفاده کرده و از بین پایان 1388مریم حسینی )   ۀ مقال 

های چندوجهی  متن با نظریه ترین منابع را دارد. او با استفاده از منابع اصلی، تحلیل  بررسی شده با این رویکرد، کامل 
در تحلیل به    ی خوب به زنان در هزارویکشب رسیده و نظریه را    ۀ در زمین   های جدیدی به تحلیل   … جدول و آمار و    ۀ و ارائ 

آید. برای مثال نویسنده  نامه وجود دارد که از نقاط ضعف آن به حساب می کار گرفته است؛ اما چند مسأله در این پایان 
ار را زیاد و عمق آن را کم  نیز پرداخته است که حجم ک  هاآن های به تحلیل نام  ، کندوقتی طبقات زنان را بررسی می 

نتیجه  فصل  هر  پایان  چون  است.  نتیجه کرده  از  شده،  قسمت گیری  برخی  و  است  بازمانده  کلی  مانند گیری  ها 
و در تحلیل مطالب، کرد  های جدا از هم مطرح شده است. بهتر بود حجم مطالب را مختصرتر مطرح می جزیره 

و    نسبتا  دیگر که از نظر محتوایی بسیار مهم است رویکرد    ۀ د. مسأل سپر اسامی زنان را به پژوهشی دیگر می  افراطی 
یابی  اند یا زنانی هستند که برای دست یک پژوهشگر زن است. در این پژوهش زنان یا فعال   عنوان به نویسنده    ۀجانبداران 

به مکر روی آورده   ۀ رفتبه حقوق ازدست  به نظر می خود  اندکی توجیه فمینیساند.  باشد،  رسد    کهی درحال تی داشته 
 به مسأله نگاه کند.  ی ری سوگ طرفانه و بدون  پژوهشگر باید بی 

این اثر   ( است. 1392های گیلکی« )محمدی،  المثل بعدی »زن در فرهنگ گیالن، با تکیه بر ضرب   ۀ نام پایان 
در    ۀ جنب  بیشتر  است.  کرده  یاد  فمینیسم  از  خود  نظریات  در  اما  نیست؛  روشمند  تحلیلی  نظر  از  و  دارد  توصیفی 

فمینیسم را تنها در یک صفحه توضیح داده است. هر  ۀاست. نظری  ی ت ی جنس های  ها در پی یافتن کلیشه المثل ضرب 
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پردازان  ها، نظریه ها، زیرشاخه د، بیان کرده است. به موج مند داشته باشن پاراگراف را از یک منبع بدون اینکه ارتباط نظام 
فمینیسم بسنده کرده است. در تحلیل پژوهشگر   ۀ کلی دربار   ۀآن هیچ توجهی نکرده است و فقط به تعریف و چند جمل 

نظرات   از  اینکه  به  1380)   دوبووار با  می   تداوم (  نمی استفاده  ارائه  جدیدی  تحلیل  اما  تحل کند؛  در  خود  دهد.  یل 
؛ مرعشی، پاینده لنگرودی، پیروزی  1386؛ مرادیان گروسی،  1384)گلعلی پور،    مثال  دهد.  ای می ارجاعات زنجیره 

ها هستند؛ اما پژوهشگر المثل شوند. البته برخی از ارجاعات، منابع ضرب ( همواره تکرار می 1389و میرزانژاد موحد،  
 ختلف استخراج کرده است.ها را نیز از منابع م بسیاری از تحلیل 

ها ارائه آن  ۀ اند و هیچ تحلیلی دربار شاهد مثال آمده  عنوان به  صرفا  ها باید گفت که المثل خیلی از ضرب  در مورد 
استناد کرده؛ اما تحلیل دقیقی از مطالب ارائه نداده    دوبووار   ۀ هایی از نظرینشده است. نویسنده با اینکه همواره به برش 

اشاره کوتاهی نموده است. گاه بدون تحلیل، با ارجاعات   ها آن های مختلف  ها و نقش و تنها به نقش زنان در طبقه 
ست. نویسنده  توجه داشته ا  زنان ها را رها کرده، با اینکه به مسائل اقتصادی، معیشتی یا زیبایی و اندام  مکرر بعضی بحث 

توانست می   ی خوب به که    … های مربوط به بدن و های فمینیسم مارکسیستی، نظریه مشخص به نظریه   طور به در این اثر،  
 ها بپردازد، توجهی نکرده است.المثل به تحلیل ضرب   ها آن با کمک  

وپز( که برای تحقیر زنان به  پچ« )پل جدیدی ندارد و تنها از چند اصطالح، مثل »پله  ۀ گیری هم هیچ ایددر نتیجه 
ها یا کنایات گیلکی را هم شاهد سروده های بومی، برشی از بومی المثل رود، استفاده شده است. به جای ضرب کار می 

های  های گیلکی و نظریه المثل کرد. به تعبیر دیگر، ضرب ها و نتایج تغییر نمی رسد که تحلیل آورد، به نظر می مثال می 
های فکری، فرهنگی، فته در این تحقیق کمکی به نوآوری این پژوهش نکرده است و صرفا  یک سری کلیشه به کار ر 

براین، از نظر منابع نیز به بسیاری از آثار اصلی رویکرد  طبقاتی همراه با توصیف در این پژوهش به کار رفته است. عالوه 
پنج، شش منبع    بر اساست تصنعی دارند و کل تحقیق  فمینیسم در این پژوهش اشاره نشده است. اغلب منابع، حال 

 شود.تکرار و تقلید می 
سمک عیار، مهر و ماه، های  های عیاری فارسی با تکیه بر داستان بعدی با عنوان »سیمای زن در قصه  ۀ نام پایان 

ادعا می 1394« )زمانی،  ملک جمشید  اثر  این  نویسنده در  دا ( است.  پرداز  نون نظریه کند که از رویکرد جوزفین 
های اجتماعی چون  نویسنده جایگاه زن تابع زمان است و از طبقات و دسته   زعم به فمینیست استفاده کرده است.  

  ۀادبیات عام  عنوان به شهرزاد )   ۀ ای است که در قص نامه اش مغایر با پایان عیاران کمتر تأثیر پذیرفته است که البته نتیجه 
 کرد و قائل به جایگاه بود.مکتوب( زنان را در طبقات مختلف بررسی می 
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سازی آن اکتفا شده است. مطالب در محور عمودی  خوبی تبیین نشده و به تعریف و ساده نامه نظریه به در این پایان 
تکراری    غالبا  ستفاده شده نیز  با هم ارتباط وثیقی ندارند. از منابع اصلی برای تبیین مطلب کمتر استفاده شده، و منابع ا

  …درصد آن به مطالب غیرمرتبط با موضوع اصلی، مثل زن در اسالم، زن در باستان، زن در قرآن و    60است و حدود  
 اختصاص دارد.

 ۀها. با اینکه در کلیات دربارها پرداخته است تا تحلیل آن در قسمت تحلیلی نیز بیشتر به توصیف زنان در داستان 
  ها آن های مختلف  شخصیت زنان و نقش   ۀ رفت دربار پردازی نوشته شده است، انتظار می و شخصیت شخصیت  

گرفت. اشاره بسیار کوتاهی به زنان فعال و منفعل کرده است، اما نقش هر یک را  مشخص تحلیلی صورت می   طور به 
 تحلیل نکرده است.  ی خوب به 

ای شد با نظریه شده و در تحلیل جایگاه زیادی ندارد؛ یعنی اگر ادعا نمی بسیار ادعاگونه بیان    نامه ان ی پانظریه در این  
هاست. به توصیف نامه بر توصیف شخصیت نداشت. اساس پایان  ی ری گ جه ینت متن را تحلیل کرده، فرق چندانی در 

و    های ایستا و پویا را با هم مقایسه، و ها شخصیت های زنان پرداخته، و در برخی داستان ویژگی  از مسائل تکراری 
های  کند. درمجموع باید گفت که در این اثر هیچ پیوند معناداری بین نظریه با متن ای در بیان خود استفاده می کلیشه 

 گیری هم منطبق با نظریه نیست.وجود ندارد و نتیجه   موردپژوهش
بر کرمان )   ۀ های عام شناسایی شده در این حوزه با عنوان »بررسی نقش و جایگاه زنان در افسانه  ۀ نام آخرین پایان 

های  ها و گرایش ( است. این اثر در تبیین نظریه موفق نبوده است. از موج 1397)سلطانی،    « رویکرد فمینیستی(   اساس 
کامل تبیین ننموده است. در تبیین نظریه پیوسته از   طور به های آن را های این نظریه و موج فمینیستی یاد نکرده و ریشه 

ها مثال  استفاده کرده است. نویسنده سعی کرده از تفکرات مختلف فمینیستی در داستان   ( 1394)تانگ،  یک منبع  
تواند با  نمی راحتی  های کرمان ارائه نداده، بنابراین خواننده به ها و افسانه داستان   ۀ بیاورد؛ ولی چون هیچ توضیحی دربار 

ها ارائه  براین، آمار دقیقی از افسانه ها برای خواننده سخت است. عالوه او همراه شود و تشخیص ارتباط نظریه با داستان 
 (.50برای مثال: )نک.    …و    طور ن ی اها  دهد. فقط نوشته است در تعدادی از افسانه نمی 

ارتباطی به نظریه ندارند و بدون استفاده از نظریه هم  … و ها همچون زیبایی، وفاداری، جنگ بعضی از ویژگی 
های مختلف آن تحلیل کند، ها و گرایش ها را با توجه به نظریه را تحلیل کرد. نویسنده سعی کرده افسانه   هاآن توان  می 

کار از صرفی    اما در مواردی این ارتباط شکل تصنعی و مکانیکی به خود گرفته و قابل توجیه نیست. در بخش تحلیل
بسیار استفاده کرده و کمتر نوآوری داشته است. هرچند در بخش کتابنامه از    ( 1394) و شول و نورمندی    ( 1387) 
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 برده، ولی در تحلیل تنها از چند منبع تکراری استفاده کرده است.منابع زیادی نام  

 گیرینتیجه   - 6

از همین روی، تحقیقات متنوعی با رویکردهای    ؛ ند زنان در ادبیات عامه برخالف ادبیات رسمی نقش محوری دار 
دنیای زنان در   ۀ دهندمحور در فرهنگ و ادبیات عامه بازتاب های زن ها انجام شده است. پژوهش آن  ۀمختلف دربار 

اند. رده ایران ایجاد ک   ۀها و ابعاِد متنوعی را برای ادبیات عام ها زمینه قالب رویکردها و نقدهای جدید است. این پژوهش 
فراگیری رو به    ۀ های مختلف زنان در طول قرن اخیر شناسایی شده که بدون تردید نتیج در کل بیش از صد اثر در حوزه 

  ۀ هفتاد تنها پنج اثر پژوهشی دربار  ۀ ایرانی و در ادبیات عامه است. تا قبل از ده  ۀ محور در جامع های زن رشد اندیشه 
های  امثال زنان و یک کتاب به آیین   ۀباورهای زنان، دو کتاب دربار   ۀ و فقط دو کتاب دربار زنان در ادبیات عامه نوشته شده  

نامه در این دهه به  شوند. تعدادی مقاله و پایان هفتاد آثار این حوزه چند برابر می   ۀ آنان اختصاص یافته است. از ده 
های  نامه هشتاد آثار صورت گرفته بیشتر دانشگاهی و اکثر مقاالت مستخرج از پایان   ۀ شود. در دهها اضافه می پژوهش 

رسند و رویکردهای مختلف های زن محور در گرایش ادبیات عامه به اوج می نود پژوهش   ۀدانشجویان است. در ده 
 خورد.وند می ها پی به این پژوهش   … شناسی و  شناسی، زبان نظری همچون رویکرد فمینیستی، جامعه 

ده  دو  و   ۀ در  عامه  ادبیات  شدن  دانشگاهی  با  همزمان  رواج   اخیر  و  اجتماعی  تحوالت  نهادها،  پیدایش 
های دانشگاهی، وسعت و عمق پیدا کردن جریان ترجمه، باال  کرسی   ۀ های سیاسی، نشریات متعدد، توسع ایدئولوژی 

مثل  عامهفرهنگ باعث شد تحلیل انواع مختلف   … رفتن سطح آگاهی زنان و گسترش آگاهی حول مسائل زنان و  
اندازهای مختلف بر محور در چشم های فمینیستی یا مسائل زن با نظریه  … ها و ها، باور المثل ها، ضرب زنان در ترانه 

 زنان تأکید کنند.  ۀ مسأل 
برخی، آنچه   زعم به دارد:    ها به خاطر تقابل سنت و مدرنیته دو نگاه متفاوت و حتی متناقض وجود در این پژوهش 

می   عامه فرهنگ در   را  مشاهده  سنت  گروهی  است.  بازتولید سنت  بازدارنده    ی طورکل به شود،  و  مفاهیم  این  ضد 
هایی برای تقویت این مفاهیم وجود دارد. در رویکرد منفی به سنت، ای نیز باور داشتند در سنت زمینه دانستند. عده می 

نمایندگی از سنت، مخالف حقوق زنان است و در    به خاطر چه در آثار شفاهی و چه در متون کهن،    عامه فرهنگ 
به ها آن های  پژوهش  آیین المثل ویژه در ضرب ،  باورداشت ها،  و  ه ها و افسانه ها و گاه در ترانه ها،  ا، هدف جستجو 

های جنسیتی و نابرابری حقوق  سازی کلیشه های فرهنگ مردساالر است تا موجب تثبیت و طبیعی برجسته کردن زمینه 
 باشند.  ها آن زن و مرد و تضعیف زنان و سرکوب 
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حیانا   محور و ا های زن خودآگاه یا ناخودآگاه شواهدی در اثبات گرایش  صورت به در رویکرد مثبت به سنت نیز 
آثاری وجود دارند که    … ها و  ها، باورداشت ها، آیین ها، افسانه المثل شود. به تعبیری دیگر، در ضرب فمینیستی ارائه می 

دهد؛ اما در این تحقیقات زن در نقش مادر، موجودی مهم و  های جنسیتی آنان را نشان می مردان و کلیشه   ۀ سلط 
 خردمند است. تأثیرگذار، زاینده، باهوش، دلیر و 

ها ها و رساله نامه ها، پایان ها، طرح ها، مقاله های مختلفی که در فرهنگ و ادبیات عامه در قالب کتاب از پژوهش 
های مختلف و رساله مرتبط با موضوع و نقش زنان با رویکردها و نظریه   نامه وپنج پایان انجام گرفته، شصت   … و  

ای از مسائل زنان را در ادبیات عامه روشن ها سعی کردند ابعاد تازه نظریه  ۀ وسیل شناسایی شده است. پژوهشگران به 
پژوهش  به  بروکراتیک  و  اداری  روند  اما  متنوع  کنند؛  عناوین  با  مسأله  فاقد  و  خنثی  درمجموع  هایی  شد.  منجر 

ها نیز به دلیل پراکندگی  اند. هرچند، در این پژوهش تر عمل کرده ها موفق دیگر نظریه   نسبت به های فمینیستی  نامه پایان 
افراطی و جانبداران  رویکردهای  بیان کلیشه   ۀ مطالب،  منابع،  از  استفاده غیرفعال  ای، ارجاعات مکرر، نویسندگان، 

به اطالعات   غالبا  های تکراری،  گیری عمودی مطالب، عدم ارتباط نظریه با تحلیل، و نتیجه   نداشتن ارتباط افقی و 
 جدید و ارزشمندی بدل نشده است.
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سمیه  ) حدادی،  نظری    (. 1384.  دربار   ۀ عام فرهنگ مبانی  زروانی   . زن   ۀ ایران  مجتبی  راهنما:  علمی  . استاد  قربان    . مشاور: 

 .معلم ت یترب نشگاه  آذربایجان: دا 
مریم  ) حسینی،  نقد:    (. 1388.  عیار  فمینیستی«:  ادبی  در حوز »نقد  مقاالتی  از  ۀ مجموعه  گروهی  قلم  به  نقد  نظری    مبانی 

 .87- 118صص    . چاپ اول   . کتاب   ۀ خان تهران:    . نویسندگان به کوشش علی اوجی 
 تهران: نشر چشمه.  . فارسی ستیزی در ادبیات کالسیک  های زن ریشه   (. 1388. ) حسینی، مریم 

استاد راهنما:   (. نماهاها و مثل المثل بررسی جایگاه زن در فرهنگ عامیانه کردی )با تکیه بر ضرب  (. 1392. ) حیدری، سعدیه 
 تهران: دانشگاه پیام نور غرب.  . مشاور: سید احمد پارسا   . پروانه دانش 

رویکرد    بر اساس های عامیانه کرمان ) »بررسی نقش و جایگاه زنان در افسانه   (. 1399. ) سلطانی، نازنین   ؛ خوارزمی، حمیدرضا 
 .77  - 99صص    . 32  ۀ شمار   . 11  ۀ دور   . زنان   ۀ نام پژوهش   «. و کمونیسم(  سم ی ال یستانس ی اگز فمینیسم  

ی پریان ایرانی  ها »الگوی تفرد قهرمان زن در افسانه   (. 1399. ) زاده، مرضیه صادق   ؛ بذرافشان، معصومه   ؛ خیراندیش، سید مهدی 
 .1- 30صص    . 34  ۀ شمار  . 8سال    . فرهنگ و ادبیات عامه   «. شناسی مورداک(روان   ۀ چرخ   بر اساس ) 

تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و    . شناسی و فرهنگ مردم ایران در روزگار پهلوی تاریخ مردم   (. 1398. ) دالوند، حمیدرضا 
 .اجتماعی 

مجموعه مقاالت همایش بزرگداشت   . »نهضت فرهنگی زنان ایران و تأسیس مدارس دختران«  (. 1383. ) درکتانیان، غالمرضا 
 تبریز: ستوده.   . مشروطیت 

  . گفتمان انتقادی فرکالف  تحلیل   بر اساس های یزدی  بندی و تحلیل الالیی طبقه   (. 1396. ) دهقان طرزجانی، محمد اسماعیل 
 تهران: دانشگاه تربیت مدرس.  . مشاور: نجمه دری   . استاد راهنما: حسن ذوالفقاری 

  برادران های افسانه  مجموعه  مهتدی و  ّٰلل ا فضل  روایت  به   ایران  کهن  های افسانه  کتاب  تطبیقی  ۀ مطالع (. 1396. ) رحیمی، زهرا 
ارشد   ۀ نام پایان   . باختین   چندصدایی   رویکرد   با   گریم  استاد مشاور: الله   . استاد راهنما: عبدالحسین جودکی   . کارشناسی 
 دانشگاه لرستان.  . آتشی 

شاهرود:    . مشاور: محمد نبی سلیم   . استاد راهنما: ابوالحسن شهسواری   . عصر قاجار   ۀ عامفرهنگ زن در  (  1388. ) ضایی، مژگان ر 
 دانشگاه آزاد شاهرود.

 تهران: هرمس.  . تاریخی   - رویکرد تحلیلی    ژانر )نوع ادبی(:   ۀ نظری   (. 1395. ) زرقانی، سید مهدی؛ قربان صباغ، محمودرضا 
  های سمک عیار، مهر و ماه، ملک جمشید، های عیاری فارسی با تکیه بر داستان سیمای زن در قصه  (. 1394. ) زمانی، سمانه 



   ( 1401 زیی پا)  سوم ه  ، شمارپنجاه و پنجمسال ، جستارهای نوین ادبی 26

 سمنان: دانشگاه سمنان.  . زاده توکلی مشاور: حمیدرضا حسن   . هنما: ناصر رحیمی استاد را 
استاد راهنما:   (. رویکرد فمینیستی بر اساس های عامه کرمان ) بررسی نقش و جایگاه زنان در افسانه  (. 1397. ) سلطانی، نازنین 

 کرمان: دانشگاه شهید باهنر کرمان.  . مشاور: محمدرضا صرفی   . حمیدرضا خوارزمی 
 .عامه فرهنگ کرمان:    . چاپ اول   . های مردم سیرجان افسانه   (. 1394. ) پور، نجمه افشارزاده، مجتبی؛ نورمندی شول 

یونس  منظوم لکی   (. 1391. ) صادقیان، محمد  ادبیات  در  ارشد   ۀ نام پایان   . زن  استاد راهنما: محمدرضا حسنی    . کارشناسی 
 لرستان: دانشگاه لرستان.  . ور: علی حیدری مشا   . جلیلیان 

 شناسی.کرمان: مرکز کرمان   . چاپ اول   . های مردم کرمان افسانه   (. 1387. ) محمدرضا صرفی،  

صص    . 33  ۀ شمار  . 8سال    .های ایرانی« بازنمود عقالنیت زنانه در افسانه »  (. 1399. ) فرشچی، فاطمه   ؛ هّٰلل ا طاهری، قدرت 
26-1. 

تهران: مرکز انتشارات اسناد    . اجتماعی زنان قبل و بعد از انقالب اسالمی ایران   - حقوق سیاسی   (. 1383. ) طغرانگار، حسن 
 انقالب اسالمی.

 تهران: چشمه.  . 3چ   . زن و ادبیات   (. 1397. ) پور، مرسده؛ موسوی، نسترن عراقی، منیژه؛ صالح 
مشاوران: مصطفی ندیم، فرخ   . استاد راهنما: محمدعلی رنجبر  . آذربایجان  ۀ های عامیانزن در قصه  (. 1391. ) غفوری، عاطفه 

 شیراز: دانشگاه شیراز.  . حاجیانی 
مطالعات    ۀ مجل   . شناسی پسااستعماری« بابا اصفهانی و شرق »رمان ماجراهای حاجی   (. 1389. ) اسمعیلی، فاطمه   ؛ قائمی، فرید 

 .117  - 136صص    . 13  ۀ شمار  . 4  ۀ دور  . ادبیات تطبیقی 
مشدداور:    . اسددتاد راهنمددا: مددریم حسددینی   . هللای هزارویکشللب حکایت   ۀ مدارانللتحلیللل زن   (. 1389. ) تی، حمیددده قدددر 

 تهران: دانشگاه الزهرا.  . مقدم سهیال صالحی 
فرهنگ و    . فرج بعد از شدت«   ۀ ترجم   ۀ های عام »بازنمایی نقش زن در داستان  (. 1399. ) هّٰلل اعباسی، حبیب   ؛ اصل، شیوا کمالی 

 .1  - 24صص   . 32  ۀ شمار  . 8سال    . ادبیات عامه 
  . 8سال    . فرهنگ و ادبیات عامه   . »کارستان حاتم«   ۀ شخصیت زنان در منظوم   (. 1399. ) دشتی، سید محمد   ؛ متوسل، مژگان 

 .159  - 189صص    . 36  ۀ شمار 
 تهران: چشمه.  . به کوشش حسن ذوالفقاری   . ایران   ۀ ادبیات عامیان   (. 1382. ) محجوب، محمدجعفر 

های ادبیات کالسیک فارسی پیش  های ادبیات عامه با داستان نقش زن در داستان   ۀ مقایس  (. 1396. ) محمدحسنی صغیری، زهرا 
و نامه، مرزبان نامه، سندبادنامه، طوطی نامه و ابومسلم نامه، فیروزشاه داراب   ، )با تأکید بر سمک عیار   صفویه   ۀ از دور  نامه 

 اهواز: دانشگاه شهید چمران اهواز.   . پور مشاور: قدرت قاسمی   . استاد راهنما: منوچهر تشکری   . دکتری   ۀ دور   ۀ الرس   (. گلستان 



 27 27- 1و …. صص    یان ی محور در …/ فرشته آلزن   یکردها یرو ی نقد و بررس 

های سیاحان فرانسوی )شهر تهران، زن ایرانی، خوی و منش  بازنمایی ایران عصر قاجار در سفرنامه   (. 1394. ) هّٰلل محمدزاده، اسدا 
 گیالن شناسی.  ۀ گیالن: پژوهشکد   . حسینی   هّٰلل امشاور: روح   . استاد راهنما: عباس پناهی   (. ایرانیان 

مشاور: سید    . استاد راهنما: عباس خائفی   . های گیلکی المثل زن در فرهنگ گیالن، با تکیه بر ضرب   (. 1392. ) محمدی، فاطمه 
 شناسی.گیالن   ۀ رشت: پژوهشکد   . هاشم موسوی 

  . استاد راهنما: سید مجتبی میرمیران  . تحلیل نمادشناختی حرکات نمایشی در فولکلور شرق گیالن   (. 1394. ) مسعودی، مژگان 
 شناسی.گیالن: پژوهشکده گیالن   . مشاور: اصغر ایزدی جیران 

 تهران: نشر شیرازه.  (. اجتماعی )تاریخ دو قرن فمینیسم   ۀ از جنبش تا نظری   (. 1382. ) مشیرزاده، حمیرا 

ادبی زن    ی ها پژوهش »نقد و بررسی    (. 1397. ) زاده، غالمحسین؛ دری، نجمه؛ ذوالفقاری، حسن غالمحسین ، مریم؛  مقدمی 
 .133  - 152صص    . 61  ۀ شمار   . 15سال    . های ادبی ش پژوه   ۀ فصلنام   . محور« 

زهرا  یادعلی،  محمدجواد؛  عسکری چاوردی،  مجید؛  ) موحد،  »تحلیل جامعه 1391.  ضرب (  از  در  های  المثل شناختی  زنانه 
صص    (. 12)پیاپی    2  ۀ شمار   . 4  ۀ دور   . 1391تابستان    (. )پژوهش زنان   زن در فرهنگ و هنر   ۀ مجل   . شهرستان المرد استان فارس« 

124-105 . 
استاد    . الگوی فرکالف   بر اساس بازنمایی زن در ادبیات قشقایی از منظر تحلیل گفتمان انتقادی    (. 1393. ) اصل، ارسالن میرزایی 

 آزاد مرودشت.  دانشگاه مرودشت:    . مشاور: نسترن توکلی   . ادی فالحی راهنما: محمده 
استاد    . استاد راهنما: نرگس باقری   . های ادبی رویکردهای انتقادی به کاربرد نقد زن محور در پژوهش   (. 1392. ) میرزائیان، پریوش 

 .عصر ی ول رفسنجان: دانشگاه    . مشاور: جلیل شاکری 
گلناز زآباد ی عز نعیمی   و ویژگی   (. 1397. ) ،  ابومسلم نقش  در  افشار  . نامه های شخصیتی زن    . استاد راهنما: علی جهانشاهی 

 کرمان: شهید باهنر.  . مشاور: نجمه حسینی سروری 
رام  روشنک؛  ناهید نیکویی،  طالقانی پناهی،  شهناز؛  آقاجانی،  سیده اعظم؛  محبی،  نسرین؛  جعفری،  جمیله؛  فاطمه؛  زاده، 

تهران: شورای فرهنگی اجتماعی  . مسائل زنان«  ۀ »مجموعه تحقیقات علوم انسانی در حوز (. 1383. ) زاده، کبری طالقانی 
 روابط عمومی.  . زنان 
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