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  مقدمه. 1
قصه و . گيري شخصيت كودك نقش مهمي داردقصه و داستان در تكامل و شكل

ي اخالقي، حس زيباشناسي و روابط طبقاتي را به كودك آموزش ها داستان ارزش
ي تر داستان و حقه براي كودكان هستند، همانند همه ها نيز گرچه نوع ساده متل. دهد مي

، در انتقال فرهنگ و باورهاي مردم )الاليي، داستان، بازي(مطالب مربوط به كودكان 
 2، به نقل از واناميكر1؛باور جنكينزبه . هاي آشكار و نهاني دارند يك سرزمين پيام

سازي يكي از كاركردهاي اساسي ادبيات كودك است اما  اجتماعي) 3: 2008واناميكر، (
ادبيات كودك نقش اجتماعي او را به عنوان . نگردجنكينز به كودكي مانند يك پديده مي

اب سازد و رفتار و هنجارهايي را كه اين نقش ايجعضوي از جامعه مشخص مي
هاي پريان به كودكان  قصه« نيز بر اين باور است كه 3لوراتو. نمايد كند، به او القا مي مي

تا حد زيادي بر ] ها اين قصه... [كنند تا جايگاهشان را در جامعه بيابند كمك مي
: 2003لوراتو، (» .گذارد ها از محيط اطرافشان تأثير ميچگونگي دريافت و درك آن

149(   
هاي  ها از راه ها و ارائه و القاي آن هاي مرتبط با آن ها و مالك ها، ارزش ساختن نقش

ها در  شدن آن گوناگون به مخاطب، از جمله از طريق ادبيات كودك و پذيرش و دروني
پذيرد، متضمن تقويت و  مخاطب كه همگي از سوي گفتمان مردساالر صورت مي

 4زايپسجك .  فرهنگي استـ  اجتماعي   ي مردساالري و نظام مردساالري در نظام ادامه
هاي ادبي پريان رفتارهاي نمادين اجتماعي و راهكارهايي روايي قصه«: معتقد است

ي اخالقيات و رفتار در جامعه و هستند كه براي مشاركت در گفتمان متمدن درباره
گارد، ن  مي5چنان كه پارسنز آن)226: 1388زايپس، (» .اندهاي ويژه شكل گرفتهفرهنگ

                                                            
1. Henry Jenkins  
2. Wanamaker  
3. Levorato 
4. Jack Zipes 
5. Parsons 



   »سوسكهخاله «هاي جنسيتي در  بررسي نقش 

 

29 

. . . اند تا مردساالري را ترويج دهند،   شده1هاي پريان تصرف و واژگون كه قصهبا اين«
  ) 89: 2004پارسنز، (» .توان ادبيات زنان دانست هاي پريان را مي قصه] هنوز هم[

هاي جنسيتي از  شدن كودكان پذيرفتن نقش هاي اجتماعي ترين جنبه  يكي از مهم
اي زيستي و بنابراين ذاتي، گريزناپذير و تغييرنكردني  شخصهجنس م. ها است سوي آن

هايي جنسي هستند كه از بدو تولد  ها پديده است؛ پس اندام بدن يا نوع و مقدار هرمون
ها از  هاي آن  رفتارها، هنجارها و مالك، مردانگي،شوند، اما زنانگي بر بدن تحميل مي

تي نيست، بلكه نقشي است كه اي زيس جنسيت مشخصه. گيرند جنسيت سرچشمه مي
 جنسيتي برساختي است كه  نقش. كند جامعه آن را در روند تربيت تعريف و القا مي

اي  كند؛ براي نمونه در جامعه مختصات زنانگي و مردانگي را در اجتماع تعريف مي
كنند و با  ي آرايش و نوع پوشش زنان را مشخص مي جنسيتي شيوه هاي مشخص، نقش
كنند كه مردان   جنسيتي اقتضا مي هاي نقش. كنندشش مردان متفاوت ميآرايش و پو

هاي ذاتي نيستند،  ها ويژگي اين. خشن و مسلّط و زنان ظريف و زودرنج باشند
  .  كند پردازد و القا مي هايي هستند كه جامعه مي نقش

هاي فلسفي هاي اساسي در بسياري از مكتب تمييز جنس و جنسيت يكي از انديشه
ي زيستي هويت زنان اشاره جنس به جنبه) 281: 2009، 2تانگ (.ز جمله فمنيسم استا

ي هويت دو بووار ريشه. است) فرهنگي ـ  اجتماعي (دارد، در حالي كه جنسيت ساخت 
، هم در مسائل زيستي مانند توان توليد مثل و هم در نقش و »ديگري«زن را به عنوان 

 نيز جنس را 3سجويك) 224: 2009تانگ،  (.داند يي تحميلي پرورش فرزندان موظيفه
هاي ثابت  گذاري ي مشخصي از تفاوت جنس مجموعه«: داند زيستي مرتبط مي يبه جنبه

شناختي بين آن عده از اعضاي موسوم به حيوان ناطق است كه زيست] يا تغييرناپذير[
سجويك، به نقل از (» . دارندxy دارند با آن عده از ايشان كه كروموزوم xxكروموزوم 

بر اساس استدالل . عقيده است نيز با سجويك هم4تريزا دو لرتيس) 176: 1375پاينده، 
                                                            
1. Appropriated and subverted 
2. Tong 
3. Sedgwick 
4. Teresa de Lauretis 
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مذكر يا (است كه هر فرد از بدو تولد » طبيعي«اي زيست شناختي و  مقوله» جنس«او، 
يا (جتماعي يا فرهنگي اي  يك برساخته» جنسيت«كه  آن را دارا است، حال آن )مؤنث

توصيف » طبيعي«و » ذاتي«پاينده نيز جنس را ) 177: 1375پاينده، (» .ستا) گفتماني
كيت ميلت هم معتقد است . شمرد  كه جنسيت را ساخت فرهنگي برمي كند، در حالي مي
ميلت، (» .زيستي است و جنسيت روانشناختي و بنابراين فرهنگي] اي پديده[جنس «كه 

  )14: 2009 1،به نقل از گالور و كاپالن
شناسي استولر به اين در روان. هاي ديگر نيز معتبر است  تفاوت در حيطه اين

هاي ماركيست و  فمنيست) 12: 2009نقل در گالور و كاپالن،  (.تفاوت قائل است
 .دهد سوسياليست معتقدند، اين زندگي اجتماعي است كه به ضمير افراد شكل مي

كه بر بدن ] داند مي[ماعي اي اجت مقوله« جنسيت را 2و اسكات) 97: 2009تانگ، (
؛ )15: 2009اسكات، به نقل از گالور و كاپالن، (» تحميل شده است] زيستي[جنسي 

هاي خاص جنسيتي  هاي زيستي جنسي را به كنش بنابراين فرهنگ پدرساالر ويژگي
جلوه » طبيعي و عادي«هايش را  چنين به گفتمان پدرساالر ساختكند، هم مرتبط مي

هاي  ها در پيروي و اجراي اين نقش ين عادي بودن مردم به توانايي آندهد؛ بنابرا مي
  )51: 2009تانگ،  (.جنسيتي بستگي دارد

لباسي كه به . شود هاي جنسيتي از كودكي آغاز مي  فرآيند تعريف و القاي نقش
پسرها . شود، حتي از نظر رنگ با لباس خواهرانشان متفاوت استپوشانده مي پسرها 
 تفنگ و ماشين و دختران بازي عروسك، اسباب. بند و گيس ندارند گردنواره وگوش
كه  ست، در حاليها ا خلباني و مهندسي شغل آينده پسر بچه. بازي پسرها است اسباب
پسرها . پرسد كه در آينده دوست دارند چه كاره شوند كس از خواهرانشان نمي هيچ

اند و قرار هم نيست كه   دخترها مرد نشده، ولي»كند مرد كه گريه نمي«و » اند مرد شده«
هايشان از در و ديوار باال  وقتي پسرها در بازي. توانند بگريند مرد شوند، پس مي

ها عدول كند، با واكنش  اگر كودكي از اين نقش .كنند بازي ميروند، دخترها خاله مي
                                                            
1. Glover & Kaplan 
2. Scot 
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 كه در تلويزيون،  جنسيتي نه فقط از طريق خانواده هاي نقش. شود رو مياطرافيان روبه
شوند، اما نبايد فراموش كرد كه گفتمان مردساالر در  ها نيز ارائه مي مدرسه و كتاب قصه

  .كند  جنسيتي را تعريف و القا مي هاي اي غالب است كه اين نقش جامعه
 هستند، از 1هاي رايج در اپيستم هاي پريان برآيند گفتمان ادبيات كودك و قصه

ها را  هاي ديگر مشاركت دارند و در اين داد و ستد آن  گفتماندهي به طرفي در شكل
ها  در حقيقت ميان گفتمان ادبيات كودك و ديگر گفتمان. كنند تضعيف يا تقويت مي

هاست كه در  از طرف ديگر گفتمان پدرساالر، قرن. اي دو سويه برقرار است رابطه
هاي اين اپيستم از جمله  ي گفتمانفرهنگ پارسي گفتمان غالب است؛ بنابراين همه

  .گيرند گفتمان ادبي، در تعامل با چنين گفتمان پدرساالري شكل مي
اي خاص از  اي مشخص گونه ها و هنجارهايش در برهه جامعه بر اساس ارزش
ترين  هاي جنسيتي از مهم نقش) 147: 2003لوراتو،  (.كند ادبيات كودك را توليد مي

پارسنز در . كند ها را به كودكان القا مييات كودك آنسازي هستند كه ادب عوامل اجتماعي
هاي سيندرال و ساختن رفتار مناسب  داستان: اال در حال دگرگوني«اي با عنوان  مقاله

ها و رفتارهاي پذيرفتني جامعه هاي ادبيات كودك آرمان كند كه داستان بيان مي» جنسيتي
گيري مرزهاي  هاي پريان به شكل ستاندا«. دهند ارائه مي» عادي«را به عنوان رفتارهاي 

عامالن ] هاي پريان داستان. [كنند هاي قابل انتظار كمك مي فاعليت، تابعيت و پاداش
) 136: 2004پارسنز، (» .آموزند  را به ما ميبودنفرهنگي قدرتمندي هستند كه چگونه 

يتي هاي شخص ها، پيرنگ داستان، تصوير روابط خانوادگي، ويژگي بازنمود شخصيت
ها، روابط همنشيني و جانشيني و تضادهاي دوگانه  قهرمان، انتظار و توقع از شخصيت

  .هاي جنسيتي در ادبيات كودك هستند همه از ابزارهاي القاي نقش
هاي ايراني چنان بارز است كه  هاي جنسيتي در ادبيات كودك و قصه حضور نقش

ي رگرايانه و بدون هيچ دغدغه در پژوهش خود نيز با ساختاري ساختا2حتي مارزلف
توان  هاي جنسيتي را مي آشكارترين تجلي نقش. كند فمنيستي به اين موضوع اشاره مي

                                                            
1. Epistem 
2. Marzolph 
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اي كه مارزلف به آن اشاره   نوعي پنجمين نقش. جو كردو هاي نوعي جست در نقش
ي خويشان او بيش از همه به عهده] است، كه[ مقابل قهرمان قصه   نوعي نقش«كند،  مي
مارزلف، (» .ت و باز بيش از همه اعضاي مؤنث خانواده داراي خصايل منفي هستنداس

هاي ايراني، نقش زن را   نوعي در قصه ي دهمين نقشوي در بحث درباره) 43: 1371
به عنوان شخصيت اصلي و در نقش فعال صفاتي مانند «: كند به دو مقوله تقسيم مي

دارد؛ اما گاه به . . . همت زدن و خباثت علنيچيني، ت توطئه... خطي گري، هفت حيله
شود كه  ندرت هم زن در نقش فعال به صورت مثبت و با صفات مطلوب ديده مي

در نقش منفي، زن به ندرت ... . بيشتر به عنوان شخصيت فرعي مشاور و راهنما است
 را در تملك خواهد جسم او چيزي است بيش از يك موجود خواستني كه شاهزاده مي

: كند ي شاهزاده بيشتر به دليل ظواهر سطحي و پيش پا افتاده گل مي عالقه. خود بگيرد
دليل عاشق شدن بيشتر عبارت است از تصوير آن گلرخ يا تار مويي كه از وي در آب 

بندد  دل مي گاهي نيز شاهزاده از راه شنيدن تعريف يا نفريني، به اين ماهرو . شناور است
 از وجود او آگاهي نداشته و حتي از صفات و خصوصيات او كه غالباً به هيچ وجه

  )45: 1371مارزلف، (» .بويي نبرده است
از حد تعميم داده باشد، ولي هاي ايراني بيش   شايد مارزلف نقش زن را در قصه

اي  بودن نقش زن از يك سو و منفي بودن اين نقش نوعي از سوي ديگر، نكته نوعي
اين موضوع نه تنها ذهنيات جامعه و فرهنگ را . ها است غالب در بيشتر اين قصه

دهد، به ساخت و تقويت چنين ذهنيتي در طول زمان به ي زن بازتاب ميدرباره
  . شود ها كه كودكان هستند منجر مي خصوص در مخاطبان اصلي اين قصه

هاي جنسيتي و  در اين نوشتار، بر اساس تفاوت جنس و جنسيت به بررسي نقش
چنين جايگاه پردازيم؛ هم  به مخاطب ميخاله سوسكهها در متل   القاي آنچگونگي

هاي همسر و دختر، نگاه مرد و  اختصاص يافته به زنان از سوي نظام مرد ساالر، نقش
  . شوند  بررسي ميهاي صبحي قصه از خاله سوسكهي زن و طبيعت در داستان رابطه
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  ي پژوهشپيشينه. 2
 در كتاب خود 2023ي اي و با شماره هاي زنجيره با عنوان قصهرا خاله سوسكه مارزلف 

، از طرف ديگر )256: 1371مارزلف، (جاي داده است  هاي ايراني بندي قصه طبقهبه نام 
خاله «: گويند كنند و مي  را به عنوان متل معرفي ميخاله سوسكهمحمدي و قاييني 
سرگرم كننده و ] اي  قصههخاله سوسك...[هاي ويژه كودكان است سوسكه از متل

هاي اخالقي و  بخش است كه تنها براي سرگرمي كودك پديد آمده و آموزه شادي
، تر اين داستان، ولي با بررسي دقيق)59 ـ 58: 1384محمدي و قاييني، (» آموزشي ندارد

  به اين داستانمعصوميت و تجربهنژاد نيز در كتاب خسرو. شود نكات ظريفي آشكار مي
  . اين قصه نوشته نشده استي بارهمي كند ولي مطلب ديگري دراشاره 
 

  بحث. 3
معتقد است كه مقوله جنسيت در ادبيات كودك » جنسيت و نوع  ادبي« در 1استيونز

شود و آن را از سه  اي ظاهر مي هاي پيچيده و به صورت» مشغولي هميشگي استدل«
) 91: 1388استيونز،  (.كند بررسي مي»  خوانندهي ، اثر و زمينه  نويسندهي زمينه«ي جنبه

ساالر براي  هايي را كه نظام مرد زنان نيز نقش. كند نظام غالب مردساالر زن را تعريف مي
ها و  كنند و رفتار، سخن گفتن، آرايش و حتي ارزش ي ذهن مياند، ملكهها رقم زده آن

هاي پريان زنان را   قصهدر سنت مردساالر،« :ريزند ها پايه مي منطق خود را بر اساس آن
اين درحالي است كه مردان . كنند ضعيف، مطيع، وابسته و از خودگذشته تصوير مي

كند كه  هاي پريان بر اين نكته تأكيد مي نقد فمينستي قصه. قدرتمند، پويا و غالب هستند
مردساالر را منعكس ] نظام[هاي مورد تأييد  ها و مالك هاي ادبيِ سنتي ارزش قاموس

ها مرزهاي رفتار متناسب جنسيتي را  هايي كه قهرمانان آن در حالي كه داستان. كنند يم
  )137: 2004پارسنز، (» .اند دهند اغلب از دست رفته شكنند و گسترش مي در هم مي

                                                            
1. Stephens 
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ي گفتمان مردساالر در جامعه از غلبه.  دنيايي مردساالرانه استخاله سوسكهدنياي 
اي دو طرفه  ي داستان با اپيستم رابطهست، اما رابطههمان ابتدا در داستان مشخص ا

 غلبه گفتمان مردساالر در اپيستم را بازتاب خاله سوسكهاست، به اين معنا كه نه تنها 
خانواده خاله سوسكه . ي خود در تقويت و گسترش آن مؤثر استدهد، بلكه به نوبه مي

گيرد ازدواج كند، گرچه ميكند، او تصميم  چون پدرش به او امر مي. پدرساالر است
رود و هم پدر و هم آن تاجر خاله سوسكه به محض خروج از خانه به راهي ديگر مي

گزيند و در اين مسير نيز از همسري را بر مياو تك. كندزمان ناكام ميهمداني را هم
برد و ديدگاهي متفاوت از نظر پدر از خود بروز گريزد، به عشق پناه ميخشونت مي

  . كنددهد، چون خود همسر انتخاب مي مي
) به جز آقا موشه(ي خواستگارانش نخستين پرسشي كه خاله سوسكه از همه

» زني؟ اگر زنت بشم، وقتي كه دعوامان شد مرا با چي مي«پرسد اين است كه  مي
زندش يا نه؛ يا   پرسش خاله سوسكه اين نيست كه آيا شوهرش مي)59: 1380 صبحي،(

. و پيش فرض قرار داده است» طبيعي«داستان آزار جسمي زنان را . ا بزندچرا بايد او ر
 بلكه پذيرفتن و القاي آن است، ،موضوع به چالش كشيدن اين رفتار نقش شوهر نيست

هاي پريان و  هاي زنانگي كه در قصه الگوهاي نقش... «نگارد،   مي1چنان كه گودمنآن
گودمن، (» .، همه چيزند به جز آزادي بخششوند اشعار كودكانه به كودكان ارائه مي

1996 :16(  
 ي هيا همان تضاد دوگان(ي اساسي برتري مرد بر زن را دو ريشه» خاله سوسكه«
. نخست، چيرگي اقتصادي مردان است. كند در گفتمان مردساالر نمايان مي) زن / مرد

: گويد كه ميپدر خاله سوس. دليل شوهركردن خاله سوسكه عدم استقالل مالي او است
گير، پاشو برو فكري به حال  ام و زمين توانم خرج ترا بدهم، پير شده من ديگر نمي«

چنان كه معيار انتخاب زوج هم اقتصادي است؛ آن) 57: 1380صبحي، (» !خودت بكن
ام در همدان عمو رمضاني است پولدار كه از  شنيده«: گويد پدر خاله سوسكه مي

                                                            
1.Goodman 



   »سوسكهخاله «هاي جنسيتي در  بررسي نقش 

 

35 

چين آيد، پاشو برو خودت را به او برسان كه اگر هم دخترهاي ريزه نقش خوشش مي
همان، (» .سرايش بيندازي، نانت توي روغن است كاري بكني و خودت را توي حرم

پيروي او را از مردان ) چه پدر و چه همسر(وابستگي اقتصادي زن به مرد ) 57-58
ري بر زنان شود، اما اين وابستگي ذاتي نيست، بلكه از طريق نظام مردساالموجب مي

تحميل شده است؛ زيرا اگر زنان استقالل مالي داشته باشند، ديگر براي پيروي از مردان 
مردان براي تابع و . دليلي وجود ندارد، اما نظام اقتصادي هم نظامي مردمحور است

گونه بنياد   فرهنگي را آن    هاي اجتماعي ـ وابسته ساختن زنان، نظام اقتصادي و ارزش
محيط كار و فعاليت . د كه توان زنان را براي تأمين مالي خود محدود كنندان نهاده

در . كنند هاي برتر را از زنان دريغ مي هاي رايج هنوز نيز جايگاهاقتصادي و حتي قانون
شود كه دختر را از فعاليت اقتصادي  نتيجه ازدواج به قراردادي اقتصادي تبديل مي

يكي خاله سوسكه . كندمي به شوهر نيازمند و پيرو او كند و در عوض او را مي» نياز بي«
  .از ابراز القاي اين نظام است

كند و  مرد فرهنگ را تداعي مي. آيي زن و طبيعت است هم» برتري«دليل ديگر اين 
آيي دارد، از طرفي گفتمان پيشرفت، غلبه و برتري فرهنگ را بر  زن با طبيعت هم

/ طبيعت، تضاد دوگانه مرد / با تضاد دوگانه فرهنگعرض  طلبد؛ بنابراين همطبيعت مي
هاي  نويسد، بررسي جنسيتي شخصيت  آنچنان كه گودمن هم مي گيرد، زن نيز شكل مي 

 )16: 1996 گودمن، (. آشكاركردن روابط قدرت در يك متن استغير بشر راهي براي
زن تأثير  / طبيعت و مرد / ي تضادهاي دوگانه فرهنگ هم از انديشهخاله سوسكه

نخست اينكه، عروس . كند گيرد و از طرفي تأثير اين تفكر را در اپيستم تقويت مي مي
ـ  ي زن خاله بودن سوسك و سوسك بودن خاله رابطه.  سوسكه است خالهخانم قصه،

برد و آشكارا زن و اين عنصر طبيعي را برابر  آيي هم فراتر مي طبيعت را حتي از هم 
گيري خوبي  مقياس و مبدأ اندازه: است» از گل بهتر« سوسكه كند؛ همچنين خاله مي

ي زن و طبيعت شاهدي ديگر است، ولي اين قياس بر رابطه. است» گل«خاله سوسكه 
بقّال، قصاب و علّاف . ي مردهاي اين داستان با فرهنگ و تمدن در ارتباط هستندهمه
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و به پيروي از (هاي گوناگون  چنان كه رفت، حرفهآن. خواستگاران خاله سوسكه هستند
اند كه از عناصر  به مردان نسبت داده شده) آن نظام اقتصادي و تأمين مالي خانواده

اين . حكومت، سلطنت و دربار نيز مردانه هستند. اساسي جوامع شهرنشين هستند
همه با ريش و (در دربار سه مرد : يابد ذهنيت حتي در تصويرگري كتاب نيز نمود مي

اند  ؛ پس از طرفي زنان با طبيعت پيوند خورده)16: 1380صبحي، (اند  تصوير شده) بلند
  .مردان است) مطلق(ي فرهنگ در اختيار و از طرف ديگر حوزه

) طبيعت(نخست اينكه اين موش . گيرد اما آقا موشه قدري از اين ذهنيت فاصله مي
شخصيتي در شخصيت او آشكار است كه هاي  طور بعضي از ويژگيآقا است و همين

ديدگاه او با ديگر مردان . اند به زنان نسبت داده شده) و شايد به نادرست(معموالً 
به چشم او سرمه » دمش«زند، بلكه با  او زن خود را نمي. داستان كامالً متفاوت است

اقب خاله او بسيار مهربان و فداكار است، هميشه نگران و مر) 60همان،  (.خواهد كشيد
همان،  (.كند آقا موشه حتي آشپزي نيز مي. كشد سوسكه است و ناز و منّت او را مي

ي  آشپزخانه« هرچند آقا موشه مثل خاله سوسكه در حصار خانه نيست، بلكه در )62
توان او را وراي مردانگي  چنان كه خواهيم ديد نمياست، آن) 61همان، (» شاهي] كذا[

 تعديل در نگاه نوعي را هاگييژوتوان  اين لقي كرد، اما ميو به صورت دو جنسيتي ت
  . مردساالر دانست

نگاه مرد . كند ها، هنجارها و جايگاه زنان را تعريف مي اكنون نظام مردساالر ارزش
گذاري  كند، ولي اين ارزش شناختي آن را تعريف مي سازد و معيارهاي زيبايي بدن را مي

هم بدن » خاله سوسكه«. گذاردن، بر مخاطب نيز اثر مينه فقط در فضاي خيالي داستا
دخترهاي ريز نقش «عمو رمضان پولدار از . »سازد مي«هاي زيبايي آن را  زن و هم مالك

در خروج از خانه و جستجوي شوهر، خاله سوسكه ) 57همان، (» .آيد خوشش مي
آرايش كرد، به بزك و هفت قلم ] كذا[ي  رفت جلوي آيينه«: شود چنين توصيف مي اين

 ي صورت و لپش سفيداب و سرخاب ماليد، ميان ابروهايش را خط كشيد و به گوشه
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ابروها را هم وسمه گذاشت و دستش را . هايش سرمه كشيد به چشم. لپش خال گذاشت
  )58ان، هم(» .هم با حنا نگاري كرد و روي موهايش هم زرك ريخت

ي رساله.) و ابرو و مو و خال ندارندها لپ  و البته فراموش نكنيم كه بيشتر سوسك(
خاله [وقت  آن«: پوشش جنسيتي هم نمود يافته است. شود جا ختم نمي  بدينتعريفات
از پوست پياز پيرهني درست كرد و پوشيد و از پوست سير روبندي زد و از ] سوسكه

پوست بادنجان چادري دوخت و به سر كرد و از پوست سنجد هم يك جفت كفش به 
آرخلق قلمكار پوشيده بود، شب «، اين در حالي است كه آقا موشه )58  همان،(» پا كرد

  )60  ـ59  همان،(» .]كذا[كاله ترمه به سرش و شلوار قصب بپاش
ي جنسيت ويژه» ادا و اطوار«حتي . سازد  تنها بدن و زيبايي آن را نميسوسكه خاله  

 و كش و فش و آب و تاب، مثل با چم و خم«سوسكه  خاله. اند زنانگي نيز تعريف شده
وقتي خاله سوسكه در آب ) 58  همان، (.آيد ي پدرش بيرون مياز خانه» ي آفتابپنجه
خواهد او را از  گذرد، از سوار نمي بيند كه از آن نزديكي مي افتد و شاهي سوار را مي مي

 موشه خبر ي شاه برود و به آقاخواهد تا به آشپزخانه آب بيرون بكشد، بلكه از او مي
 نردبان نازت، نازنينت، گل بستانت، چراغ شبستانت تو آب افتاده، خودت را با«دهد كه 

  )61همان، (» .برسان و از آب بكشش بيرون]  تأكيد نگارندگان [طال
» زلفش«يا » پا«يا » دست«خواهد تا  رسد از خاله سوسكه ميوقتي آقاموشه سر مي

كند؛ چون رون بكشد ولي خاله سوسكه خودداري ميرا به او بدهد تا خاله را از آب بي
خالصه خاله سوسكه . شود و زلفش پريشان دستش نازك است، پاهايش رگ به رگ مي

خاله سوسكه با قرو غمزه، يواش «در پايان . دهد به كمتر از نردبان طال رضايت نمي
و يواش آمد باال و آقاموشه كولش گرفت و بردش خانه، رختخواب را پهن كرد 

  )69  همان،(» .خواباندش
پاشند تا به هوش بيايد   به صورت خاله سوسكه ميگالببعد از مرگ آقاموشه، 

هاي دشواري منطقي نيست، ولي خاله  اين همه ناز در چنين موقعيت) 63  همان،(
چنين چنين رفتاري، گونه واكنش نشان دهد؛ چون او يك زن است؛ همسوسكه بايد اين
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عروسان زيبا براي زنان : كند نيز بيان مي چنان كه هوريهانآن. شود ا ميرفتاري زنانه الق
هاي زنان را دو  تشويش هاي آرمانيچنين مالك.  مالك و معيار هستند،مخاطب داستان

الگوهاي ارايه شده، درك زنان را از خويشتن، ظاهر و بدنشان تغيير و . كند چندان مي
 .دهند اند شكل مي و در مقابل مردان از خود گذشتهچنين اين پندار را كه زنان مطيع هم

  )193: 2005هوريهان، (
خاله «كه خاله از اين. ي برخورد مرد با زن نيز در اين داستان نمود يافته استشيوه
خاله سوسكه و درد پدرم، من كه از گل بهترم، «: خطاب شود خرسند نيست» سوسكه

خاله قزي، «: گونه خطاب شودخواهد اين ياو م) 59 ـ58  صبحي،(» من كه تاج هر سرم
جالب اينكه خاله سوسكه خودش را با چادر و ) همان(»  ....چادر يزدي، كفش قرمزي

تنها . كند تعريف مي) ي نظام مردساالري استكه محصول تحميل سليقه(كفشش 
پسندد، آقا  كند كه ميچنان خطاب ميشخصيتي كه خاله سوسكه را از همان ابتدا آن

 .كند مي» كرنش باال بلندي«بيند  آقاموشه تا خاله سوسكه را مي) 60همان، (.وشه استم
اي عالي «: گويد شود و مي خاله سوسكه از چنين برخوردي خشنود مي) 60همان، (

كند كه به  هايي تبديل مي چنين برخوردي زنان را به تنديس) همان(» .نسب، تنبان قصب
) كند شناسانه آن را نظام مردساالري تعريف ميي زيباييكه معيارها(دليل زيبايي ظاهري 

ي اجتماع محروم شوند ولي در عوض از پويايي و تأثيرگذاري در عرصه ستوده مي
ها در  يابند و قدر و ارزش آن زنان هويت خود را در نگاه و خطاب مردان مي. شوند مي

هدف اساسي « كه، پارسنز معتقد است. شود معاشرت با مردان تعيين مي) چگونگي(
. است... ساختن جنسيت در فرهنگ مردساالر آماده كردن دختران براي عشق رمانتيك

ها نهفته است؛ به عالوه  ها در اميال مردان نسبت به آن گيرند كه ارزش آن دختران فرامي
هاست، در پيرنگ  هايي كه متضمن جذابيت و مطلوب بودن آن خصوصيات و ويژگي

  ) 136: 2004  پارسنز،(» .وندش فرهنگي آشكار مي
هاي جنسيتي منجر   محورهاي همنشيني و اصل مجاورت نيز به القاي نقش

اقتصادي زنان و   ـ   جايگاه اجتماعيخاله سوسكهروابط همنشيني در داستان . شوند مي
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 مربوط  هاي خارج از خانه ها و موقعيتمردان به شغل. كند مردان را مشخص مي
سوسكه و آقا موشه سر و  حتي بعد از اينكه زندگي خاله. افقصاب و علّبقّال، : اند شده

خاله سوسكه كه از همان ابتداي . رود مي» آقا موشه دنبال كارش«گيرد،  ساماني مي
شود، در حالي كه خاله  مشغول مي» داريخانه«پدرش بوده، به » يخانه«داستان در 

صبحي،  (.ي شاهي استوشه در آشپزخانهشويد، آقا م هاي آقا موشه را مي سوسكه لباس
نبايد فراموش كرد كه خاله سوسكه با قصاب و بقّال و علّاف كه انسان ) 61: 1380

گيرد  بندي غيرانساني جاي مي كند، بلكه با آقا موشه كه در طبقه هستند ازدواج نمي
  .شود ها نيز رعايت مي بندي كند و در نتيجه جدايي طبقات و دسته ازدواج مي

گيرد، بعد از  هاي زنانگي و مردانگي فاصله مي تنها جايي كه متن كمي از جايگاه
آقا موشه كولش گرفت و بردش خانه، «جا كه آن. نجات خاله سوسكه است

آقا [«فردا صبح كه خاله احساس كسالت كرد، . »خواب را پهن كرد و خواباندش رخت
 زيرش را آتش كرد، آب كه رفت تو آشپزخانه و يك ديگ را بار گذاشت و] موشه

ها را پوست كند و خرد كرد و ريخت  جوش آمد، لپه و لوبيا را ريخت، بعد هم شلغم
هاي جنسيتي را زير پا  آقا موشه براي خوب شدن خاله سوسكه نقش. »توي ديگ

هاي جنسيتي، حتي براي يك بار تاوان سختي را در  گرفتن نقش ولي ناديده. گذارد مي
 و) 62(» .بهم بزند، افتاد توي ديگ آش] ديگ را[اما همين كه آمد «وشه آقا م: پي دارد

) 63همان، (» .كند پخته و بريان توي ديگ آش شنا مي«بينيم كه  در پايان آقا موشه را مي
اين ما را به ياد اسطوره هبوط . پردازد آقا موشه اين هزينه را به خاطر خاله سوسكه مي

در . در اساطير مذهبي حوا است) نتيجه خسران بشرو در (عامل هبوط . اندازد مي
كند و موجب يورش  اساطيرِ ايران باستان، جهي، دختر اهريمن، او را از خواب بيدار مي

  .شود او به آفرينش مي
 حيات ي جامعه براي ادامه. است» همسري«نقش اساسي ديگر زن در جامعه، نقش 

ها ضامن بقاي نيروي كار و توليد در جامعه ازدواج و توليد نسل تن. به ازدواج نياز دارد
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هاي ازدواج و توليد نسل را از همان  است؛ پس دور از انتظار نيست كه اپيستم ارزش
  .كودكي به افراد القا كند؛ به همين دليل مجلس عروسي مهم، شاد و ميمون است

باري كارها را راست و درست كردند و هرچه موش و سوسك توي آن شهر بود  «
. عروسي را راه انداختند) و به روايتي جانورهاي ديگر را هم صدا زدند(ده گرفتند وع

ها را بار گذاشتند، قندها را به آب ريختند، بزن و بكوب خوبي هم  شب عروسي ديگ
 داماد ي اش به خانه كارها كه روبراه شد، عروس را با ينگه و دار و دسته. به راه انداختند

ها دست عروس  كن كارچاق. ها پيشواز آمد دوشر كوچه با ساقداماد هم تا س. آوردند
  ) 60همان، (» .را گرفتند و گذاشتند توي دست داماد و مبارك باد را خواندند

جامعه نه ) 60همان،(» .خاله سوسكه سر و ساماني پيدا كرد«تنها با ازدواج بود كه 
، ازدواج را امري مقدس كند تنها زنان را با وابستگي اقتصادي به ازدواج مجبور مي

  .شمرد تا زنان را به آن تشويق كند مي
 بار ؛ نخست توليد نسل است:شود ديده ميدو اصل اساسي در ازدواج خاله سوسكه 

كند، خاله سوسكه چنين پاسخ  اولي كه كه آقا موشه از خاله سوسكه تقاضاي ازدواج مي
؛ )60همان،(» خواباني؟ مرا كجا مياما بگو ببينم! شم شم، چرا نمي البته كه مي«: دهد مي

اين در حالي است كه نخستين پرسش او در جواب خواستگاري بقّال و قصاب و علّاف 
همان، (» زني؟ اگر زنت بشم، وقتي كه دعوامان شد، مرا با چي مي«اين بوده است كه 

سك است و حتي از ابتدا، وقتي خاله سو(با توجه به اينكه با برخورد اول آقا موشه ) 59
كه آقا موشه شوهر خاله سوسكه خواهد بود حدس زدن اين) و خواستگارانش انسان

دوم، . نخستين موضوع در زندگي زناشويي است» خوابيدن«مشكل نيست، توجه به 
اش را در نجات خاله سوسكه   آقا موشه تا حد زيادي وفاداري؛اصل وفاداري است

دهد، ولي وظيفه اصلي وفاداري بر ت ميدهد و به خاطر او جانش را از دس نشان مي
كند و از حال  دهد، شيون مي وقتي او آقا موشه را از دست مي. ي خاله استعهده
ديگر زندگي به  «،گويد اين است كه اولين چيزي كه بعد از مرگ آقا موشه مي. رود مي

شب «شه بعد از مرگ آقا مو. يابد سوگواري او تا يك سال ادامه مي» خورد؟ چه درد مي
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وفاداري زن حتي بعد از . »...و روز خوراك خاله سوسكه اشك چشم بود و خون جگر
: بعد از آن هم هر چه خواستگار آمد جواب داد و گفت«: مرگ شوهر نيز بايد ادامه يابد

از خودم ] را[آورم، نه سياهي  نه اسم شوهر مي: كنم من بعد از آن نازنين دو كار نمي
  ).63 همان،(» !كنم دور مي
 

  نتيجه. 4
اين داستان ) 1389يعني سال( خوانش ي و لحظه) كودك(در اين مقاله به مخاطب 

 زمان توليد و شمسي بررسي شده است 80 ي پرداخته و تأثير اين داستان بر كودك دهه
 اين داستان به ادبيات .روشن نيستزمان نگارش آن نيز   نبوده است و در نظرآن

خود صبحي .  نگاشته شده است1340ي ديد يك مرد در دههشفاهي متعلق است و از 
مارزلف . ها رويكردي گزينشي دارد كند كه به نگارش اين داستاندر مقدمه اعتراف مي

شايد اين قصه از ).  كتابش به همين دليل از صبحي انتقاد كرده استي نيز در مقدمه
 مرد بوده است كه در اين ي آنهاي باستاني مادر شاهي برآمده باشد و نويسندهنظام

 داستان اصالً يشود، ولي نبايد فراموش كرد كه نويسنده چيز برعكس ميصورت همه
هاي ها بر گفتمانهاي شكل دهنده به داستان و تأثير آنموضوع گفتمان. اهميتي ندارد
  .زمان ما است

تر را جايگاه دخ. كند هاي مختلف جنسيتي را تعريف و القا مي  نقشخاله سوسكه
ي تضاد دوگانه(كند؛ چيرگي گفتمان مردساالر و برتري مرد بر زن  در خانواده تعيين مي

نمايد؛ استقالل اقتصادي را به مرد و وابستگي اقتصادي را به زن نسبت  را مي) زن/ مرد 
شناختي آن را  دهد؛ بدن و معيارهاي زيباييطبيعت را باز نشان مي  ـ   زني دهد؛ رابطه مي

آموزد؛ نقش و جايگاه اجتماعي زنان را  ي خطاب زنان را ميكند؛ شيوه  ميتعريف
را غايت آنان قرار ) و در نهايت مادري(همسري » مقدس«كند و نقش  مشخص مي

كنند، حتي  از طرف ديگر تمام مردهايي كه به خاله سوسكه برخورد مي. دهد مي
 علّاف و آقا موشه، بدون هيچ بقّال و قصاب و. كنند ها، به او امر و نهي مي غريبه
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پس ) 60 ـ58همان،  (.دهند كه از مقصد و قصد او بپرسند اي به خود اجازه مي مقدمه
چنين نقش شود و زن مطيع و فرمانبردار است؛ هم مرد در نقش برتر و چيره ظاهر مي

جنسيتي شوهر مستلزم به دوش كشيدن مسؤوليت اقتصادي در خانواده است كه اين در 
ها در قالب شخصيت اصلي  بيشتر اين نقش.  مرد با فرهنگ و تمدن ريشه داردي هرابط

اگر خوانش «نگارد،  يابند، اما آنچنان كه لوراتو مي داستان، خاله سوسكه، باز نمود مي
ي خود مستلزم ملكه شدن پنداري به نوبه مستلزم همذات پنداري باشد، همذات

سازي از طريق خوانش آغاز  رآيند اجتماعياينجاست كه ف. ها و معيارها است ارزش
پنداري مخاطب با شخصيت اصلي داستان،  همذات) 15: 2003  لوراتو،(» .شود مي

ها و معيارهاي مرتبط با خاله سوسكه  پذيرفتن و نهادينه شدن جايگاه، موقعيت، ارزش
  .  شود را در مخاطب موجب مي

 به صورت سينه به سينه حفظ و هايي معموالً نبايد فراموش كنيم كه چنين افسانه
در واقع زنان . ها بيشتر زنان و به ويژه مادران هستند شوند و راوي اين داستان منتقل مي

اند و در عوض به وابستگي  زير تأثير گفتمان مردساالر به چيرگي مردان كمك كرده
و نادانسته در پذيرند  ها و ديدگاه گفتمان مردساالر را مي زنان ارزش. اند خود دامن زده

ي كنند، ولي زنان با تصرف در بعضي از جزييات و شيوه ستم به خويش شركت مي
يراتي اعمال كنند كه اين تغييرات را در خروج از ياند با گذشت زمان تغروايت توانسته

  . بينيمخانه، انتخاب شوهر دلخواه و رفتارهاي متفاوت شخصيت مذكر داستان مي
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