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 چکيده 

از   برگزیده  بازنمایی شخصیت زنان در ده داستان  هایهدف این پژوهش، بررسی شیوه
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از کنش،    تی روا  متن  در  زنان  یمعرف  یبرا  یوسفاند. ی فرانقش اندیشگانی تحلیل شده
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مادی« ابزار اصلی یوسفی در   »فرایندهایدهنده و صاحب تفکر هستند.  تأثیرگذار، تعلیم 

این فرایندها کارکرد    ست؛ا  هاتی روا  ساختار  در  زنان بازنمایی فعال و بدون تبعیض  
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وفرایندها   داشته  کنشگر  کم  نقش  شرکت حضور  این  »فرایندهای  بسامد  در  کنندگان 

 ذهنی« نیز در »واقع نمایی« و »تقویت باورپذیری مخاطبان« مؤثر است.  

 داستان کودکان، زنان، فرانقش اندیشگانی، محمدرضا یوسفی.  های كليدی:واژه 
 

 مقدمه .  1

های  مناسب برای رشد عاطفی و اجتماعی انسان در سال   یها هنیزم  زا  ، یکیکودکادبیات  

آغازین زندگی است. نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان سعی دارند برای انتقال و ابالغ  

های ذهنی و شناختی  خود از ابزارهایی بهره گیرند که متناسب با ویژگی نظرمدّ ی اندیشه

اندیشه با  را  مخاطب  و  باشد  بازنمایی  اه سازند. شیوهی خود همراین گروه سنی  های 

میشخصیت نویسندگان  که  است  ابزارهایی  از  یکی  داستانی  آن، های  طریق  از  توانند 

ها در برخی از های اجتماعی مختلف قرار دهند؛ این شیوهمخاطبان را در تعامل با گروه

یسنده به  های نوکارکردی ایدئولوژیک دارد و ابزاری برای بیان دیدگاه  وضوحبهاین آثار،  

های داستانی خود را از میان طبقات مختلف  رود. محمدرضا یوسفی شخصیتشمار می

پردازی در کنار  ی شخصیتخود از مؤلفه  نگرشو    جامعه برگزیده و برای بیان اندیشه

ی دید و... بهره گرفته است. زنان در مایه، لحن، زاویهسایر عناصر روایت، مانند درون

ها، افکار  های وی شخصیت اصلی هستند و ویژگیدر بیشتر داستانهای سنی مختلف  رده

به  و کنش را  نویسنده  دارند که نوع نگرش  زنان در  نشان می  ها آنهایی  دهند. حضور 

 : شودمیی آماری این پژوهش به دو صورت مشاهده  جامعه

داستان  در کل    فعال   کنشگرانو    داشته  یمرکز  و  یمحور   یت یشخص   در داستان  که  یزنان.  1

 هستند؛ 

 . اندشدهمطرح  تیروا انیجر شبردیپدرخدمت و  ستندی ن  یاصل تی که شخص  یزنان. 2

مطالعه    برای  مناسبی  ابزار  هلیدی  اندیشگانی  شیوهفرانقش  بازنمایی  ی  های 

فرایندهای  شخصیت قالب ساختار گذرایی،  در  پژوهش  این  در  که  است  داستانی  های 

 است.   رفته کار بهابزار تحلیل  عنوانبهی دهی نامزبانی و شیوه
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 مسئلهبيان . 2

ی نگرش  رود و در نحوههویت انسانی به شمار می  مهمدر جهان امروز، جنسیت از ارکان  

ی دیگران بسیار تأثیرگذار  های رفتاری و چگونگی مشاهدهافراد به خود و انتخاب شیوه

 عنوان بهدر مطالعات مربوط به جنسیت، افراد  دهد.  بوده  و خودپنداشت آنان را شکل می

گرفته میشکل نظر  در  اجتماعی  معن یافتگان  این  به  تواناییشوند؛  که  بیولوژیکی  ا  های 

است   اجتماعی  مالحظات  تأثیر  تحت  بنابراین    ؛(90:  1389فرکالف،  .  رک)همیشه 

گیرد و در قالب کنش  ای صرفاً ذهنی نیست؛ بلکه از روابط عینی شکل میجنسیت، مقوله

شان، وظایف  . جوامع بر مبنای فرهنگ و ساختار اجتماعییابدو تعامل اجتماعی نمود می

های  گیرند که در راستای سایر ارزشی را برای هر جنس در نظر میخاصهای  و ویژگی

می پشتیبانی  را  آن  جامعه  ارکان  تمامی  و  است  جامعه  میآن  بنابراین  گفت  کند؛  توان 

کردا محصول  مردانه  و  زنانه  خصایص  فرهنگی  تمایز  سازمانبازتولید  ی  یافتهرهای 

 (. 95اجتماعی است )همان، 

آثار و نوشته    شود که برای کودکان نوشته  هایی گفته می»ادبیات کودکان به مجموعه 

ذوق و سطح رشد، پرورش فکر، تربیت و شخصیت کودک    هاآنی  شود و در همهمی

اجتماعی    ( و نقش مهمی در پیشرفت و رشد65:  1383نژاد،  مورد توجه است« )شعاری

ی  ی بشری، یعنی کودکان دارد. پژوهش حاضر سعی دارد با مطالعهقشر عظیمی از جامعه

های زن و نوع نگرش نویسنده را به زنان بررسی  های بازنمایی شخصیتآثار یوسفی، شیوه

 های زیر بیابد:  کرده تا پاسخی برای پرسش

ترغ  یغلبه  به  توجه  با.  1 آثار    یبینقش  در  رو  تیجنس  یهمقول  ،یوسفیزبان    کرد یدر 

 دارد؟  ی چه نقش یو یمیتعل

  گرفته   بهرهخود    یها داستانزنان در    ییبازنما  یبرا   ییابزارهاچه    از  یوسفیمحمدرضا  .  2

 است؟ 
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 ی پژوهش . پيشينه1-2

بازنمایی    های منظور تبیین شیوهدر پژوهش حاضر بر مبنای کارکرد فرانقش اندیشگانی، به

داستان در  درخور  زنان  موضوع  سه  کودک،  مقوله  تأمل های  کودک،  ادبیات  ی  است: 

 جنسیت و فرانقش اندیشگانی. 

باش محور  سه  این  از  تلفیقی  که  پژوهشی  برخی    د، تاکنون  اما  است،  نشده  انجام 

تدوین شده  هاپژوهش پژوهش حاضر  مشابه هدف  اهدافی  و  با  نجومیان  از جمله  اند. 

  زن   یها تی شخص  یگفتمان  کارکرد   بر   ژانر  ر ی»تأث( در پژوهشی با عنوان  1396همکاران )

بررسی جایگاه    «نوجوان  رمان  در به  فرکالف  نورمن  انتقادی گفتمان  تحلیل  با رویکرد 

پرداخته نوجوانان  رمان  در   وجود  با  که  دهدیم  نشان  پژوهش  نیا  یها تهافی.  اندزنان 

 شکل   ،آثار  یفانتز   ژانر  متأثر از  که  دهیبرگز  رمان  دو  هر  در  یتیجنس  یهایزی هنجارگر

  ی اجتماع   گفتمان  از   تر، قیعم  و  ترگسترده  ی فانتز  یا یدن  لیدلبه  هرداد   بازگشت  است،  گرفته

  ی ران ی ا  یت یجنس  یهنجارها  متأثر از  کمتر   دختر  یمحور  تی شخص  و  شده  دور  رانی ا  معاصر 

  در   زنان  نقش  یی»بازنما( در پژوهشی با عنوان  1390رضا زمردیان و همکاران )  .است

داده  «یانتقاد  ی شناسگفتمان  منظر  از  کودکان   یبرا  جنگ  اتیادب اند که چگونگی  نشان 

و پویای    فعالها و بازنمایی  بازنمایی منفعالنه و حتی حذف جنس مؤنث در این داستان

می مذکر    روابط  حفظ  و  جاد ی ا  در  پسران   و  دختران  تی هو  یریگشکل  بر تواند  جنس 

 .  باشد داشته نقش مرد و زن انیم قدرت  یهناعادالن 

 

 

 . مبانی نظری پژوهش 3

 های كودك محمدرضا یوسفی  كاركرد نقش ترغيبی یا انگيزشی زبان در داستان.  1.  3

»پیامنشانهای از  زبان، مجموعه برای  به کار میها است که  این  رسانی«  برای آنکه  رود. 

گیرنده  پیام و  فرستنده  میان  نشانهراحتبهها  با  گاه  یابد،  انتقال  میی  تا  هایی همراه  شود 

که   دریابد  را  پیامی  همان  جهت  نظرمدّ گیرنده  اگر  است.  پیام  فرستنده    ی سو بهگیری 

های  ی آن، ساختشود و بارزترین نمونهمخاطب باشد، منجر به ایجاد نقش ترغیبی می

 شدنی نیست. یبررس ندایی یا امری است که صدق و کذبشان 
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گیری پیام به سمت مخاطب است و بارزترین تجلی آن در نقش ترغیبی زبان، جهت

ای و غالباً حتی به لحاظ  های ندایی و وجه امری است که »به لحاظ نحوی، سازهدر جمله

- 153:  1390شوند« )سارلی،  واجی از هنجارهای سایر مقوالت اسمی و فعلی دور می

541.) 

یوسفی با درنظرداشتن گروه سنی مخاطب، از نقش ترغیبی زبان برای ابالغ    محمدرضا   

انی  ها بهره گرفته و عناصر زبمخاطبان اصلی داستان  عنوانبهاهداف تعلیمی به کودکان،  

مختلفی را برای بیان نمود این نقش زبان در کالم خود به کار برده است. این ابزار بیشتر  

ای که از زبان  های داستان مطرح شده است؛ مانند جملهوگوهای شخصیتدر قالب گفت

 شنویم:می روگل و بو گل یقصّهبو« در داستان »گل

 و گل  بيا  خندید و گفت: خوب، این که خیلی راحت است؛ تو هم به گلستان  بو»گل -

 .(8: 1373  ،یوسفی)هایت بوی گل بگیرد« تا دست بچين

ثمر در میان دختران و زنان است که  نشینی بیمضمون این داستان نفی کاهلی و خانه

»بیا و بچین« مطرح شده است. فراوانی باالی فعل    ی افعال کنشیِبو در جامهدر گفتار گل

 ی نقش ترغیبی زبان و هدف تعلیمی گوینده است. امر در این داستان، نمودی از غلبه
 

 فرانقش تجربی؛ ابزار بازنمایی دنيای درون و برون . 2. 3

گرا، عنوان رویکردی است که هلیدی برای توصیف و بازنمایی  مند نقششناسی نظامزبان

ن ارائه کرده است؛ این روش بر نقش و معنای زبان استوار است. در این رویکرد، متن  مت

شود. رویکردی که در آن زبان نه  شناسی بازنمایی میبراساس بافت موقعیتی آن و معنی

روشی علمی و معتبر را   کرد،یرو  نیا  ای ارتباطی، بلکه یک نظام کارکردی است.وسیله

های محیطی و اجتماعی  ویژگی  ن یهمچنه و نوع نگرش او و  در دستیابی به سبک نویسند

های  عنوان یکی از روشدهد. در این روش، تفسیر متن بهمحل وقوع داستان به دست می

زبان را دارای کارکرد دانسته و آن را براساس نقشی    شود. هلیدیتوصیفی به کار گرفته می

- 5:  1393کند )رک. هلیدی و همکاران،  کند، بررسی میکه در یک بافت موقعیتی ایفا می
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محیط، شرایط و در کل فرهنگی است که    ،هینظر(. منظور از بافت موقعیتی در این  10

است.   شده  ایجاد  آن  در  که    دیگویم  یومتن  است  فرهنگ  تعامل  این  نوع  هر  در 

ی زبان، سه نقش اندیشگانی )تجربی(،  شناختی، حاکم است. هلیدی در بحث مطالعهزبان

گوید  داند و میها را عوامل مؤثر در معناشناسی میبینافردی و متنی را پیش کشیده و آن

طبق نقش اندیشگانی، هر پیام زبانی شامل رویدادی است که با حضور عناصری اتفاق  

و شرایطی نیز بر این رویداد حاکم است. وی رویداد را فرایند و افراد و شرایط    افتدمی

ی معنایی  عنوان فعل اصلی، هستهنامد. وی فرایند را بهکننده میدخیل در آن را شرکت

شان در بافت متن بر شش نوع  بند یا جمله دانسته و آن را بر اساس معنا و نقش کاربردی

ی تجربیات خود از جهان با دیگران صحبت  نقش تجربی دربارهتقسیم کرده است. در فرا

ما می تجربیات  و  کنیم.  رویدادها، چیزها  از  مانند صحبت  باشد؛  جهان خارج  از  تواند 

ها و یا به جهان ذهنی ما اشاره کند؛ مانند افکار، عقاید و احساسات. از  های آنویژگی

ادی است که با حضور چیزهایی اتفاق  دیدگاه فرانقش تجربی، هر پیام زبانی شامل روید 

(.  62:  1389مهند،  تواند حاکم باشد )رک. راسخافتد و شرایطی نیز بر این رویداد میمی

شود. با دانستن ای در قالب بند/ جمله آشکار میدر این فرانقش، معنا و محتوای گزاره

به فرایند  فعل اصلی جمله و هستهنوع  تعداد  تو ی معنایی است که میعنوان  ان نوع و 

 کنندگان را تعیین کرد.  شرکت

 

 ها كنندگان آن. فرایندهای زبانی و شركت3. 3

کنندگان  فرایند، عبارت است از یک رخداد، کنش، احساس، گفتار یا بود و نبود. شرکت

اندرکار فرایند هستند که زمان، مکان، شیوه، اسباب و شرایط فرایند  فرایند، عناصر دست

ترتیب در  به  معموالً کنندگان و بستر وقوع رخدادها،  کنند. فرایندها، شرکترا تعیین می

شوند. فرایندها به شش  های فعلی، اسمی و قیدی در دستور زبان بازنمایی میقالب گروه

یی،  نظام گذراشوند که شامل سه فرایند اصلی و سه فرایند فرعی است.  دسته تقسیم می

را  واقع شش  صورتبهیت  و  فرایندهای  گفتاری  رفتاری،  ربطی،  ذهنی،  )مادی،  گانه 
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کنندگانی که  نماید. این فرایندها همراه با شرایط زمانی، مکانی و شرکتوجودی( بازمی

دهند که  گیرند، به کاربران زبان این امکان را میهای معنایی مختلفی را به عهده مینقش

هر فرایند سه عنصر  های خاصی بازنمایی کنند.  یوهواقعیت را آگاهانه یا ناخودآگاهانه به ش

 های مربوط به فرایند. موقعیت کنندگان در فرایند وخود فرایند؛ شرکت دارد:

 انواع فرایندهای زبانی:   
ای  ی ما از دنیای بیرون مربوط هستند و بر انجام کاری یا رخداد واقعه به تجربه   فرایندهای مادی: -

 یکی نظیر ساختن، نوشتن، رفتن، بازکردن و غیره.داللت دارند، اعمالی فیز

های ی ما از جهان درون مربوط هستند و شامل ادراک، شناخت و واکنش به تجربه   فرایندهای ذهنی: -

داشتن  گرفتن، دوستکردن، فکرکردن، خواستن، تصمیم شوند و از طریق افعالی مانند درک ذهنی می

 شوند. و ترسیدن بیان می 

ی بین دو مفهوم، با استفاده فرایندهایی مربوط به توصیف یا شناسایی و رابطه ای:طه فرایندهای راب -

 شوند. شدن و غیره بیان میرسیدن، تبدیل نظراز افعال ربطی مانند بودن، شدن، به 

وجودی: - اتفاق  فرایندهای  و  وجودداشتن، وجودداشتن  مانند  افعالی  طریق  از  که  چیزی  افتادن 

 . شودو غیره بیان می  ماندنظاهرشدن، باقی

رفتاری: - نگاه  فرایندهای  مانند  گریه افعالی  نفسکردن،  لبخندزدن،  و  کردن،  آوازخواندن  کشیدن، 

 نشستن.  

دادن  کردن و گزارش فرایندهایی از نوع »گفتن«، از طریق افعالی مانند صحبت  فرایندهای كالمی: -

 . ( 26-27:  1393 یدی و همکاران،هلرک. )شوند بازنمایی می

 

 گرا شناسی نقشدهی یا گزینش واژگانی در رویکرد زباننام  .4. 3

های مهم تبلور ایدئولوژی در زبان است؛ زیرا  گذاری یا گزینش واژگانی یکی از جنبهنام

برای نامانتخاب واژه به آن  ءا یاش  اگذاری افراد ی ها  ها  بیانگر نوع دیدگاهی است که ما 

متیسن   و  هلیدی  باور  به  جنبهکل  طوربهداریم.  تمام  تجربهی  زبان  های  در  انسانی  ی 

مبدل میپیکره معنا  به  و  پیکرهبندی شده  این  بلکه    مختص  تنهانهبندی  شوند.  واژگان، 

می نیز  زبان  هر  دستور  و  واژه  اندیشگشامل  عملکرد  با  مرتبط  و  در  شود  است.  انی 

واژهدی هل  یگرانقششناسی  زبان تعیینی،  زبان  کنندهها عامل  اندیشگانی  در ساخت  ای 
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های یک زبان، نموداری از چیزها، مفاهیم، فرایندها و پیوندهایی است که در  هستند. واژه

حسن  گذاری به دو نوع » انواع نام .  ( 144ـ  145:  1383ی،  ارمحمد ی .  رک یابند ) فرهنگ نمود می 

های گوناگون نوع نگرش ما را به جهان  گزینش بین واژه شود.  بندی می « و »سوء تعبیر« طبقه ر ی عب ت 

ای است که دارای  تر برای واژه کند. »حسن تعبیر« به معنی استفاده از جایگزین ظاهرًا مالیم منعکس می 

 همان(.  بار معنایی منفی بوده و یکی از انواع پراستفاده انتخاب واژگانی است ) 

 
 

 رانی؛ سازوكاری برای تبلور ایدئولوژی نویسنده سازی و حاشيه. برجسته5. 3

حاش  یساز برجسته مهمرانهیو  از  یکی  که  ی  است  زبانی  ابزارهای  تبلور    هدف  باترین 

می کار  به  اثر  متنی  بافت  در  نویسنده  این  ایدئولوژی  گزینش    سازوکاررود.  کمک  به 

گیرد و آن  متن را در اختیار می  کلواژگانی در سطح فراتر از بند یا جمله، انسجام معنایی  

  و  مثبتگیرد، در حدفاصل دو قطب  کند. این قطبیتی که در متن شکل میی« میقطبرا »

  یوسفی   آثار  در  سازوکار  این(  19:  1384  ی،سلطان بخشد )رک.  انسجام می  ی به کل متنمنف

شده است. در بیشتر    محققشده  آثار بحث  متنی  بافت  در  زنان  چشمگیر  حضور   طریق  از

ها نیز اغلب منقّش به تصویر  ها زن هستند و حتی جلد داستانها تمام شخصیتاین داستان

ها یا نامی از مردان و پسران به میان نیامده  در بیشتر این داستان.  ستا  دخترها زنان و  

رسد حضور چشمگیر زنان  های فرعی هستند. به نظر میاست یا اگر آمده، دارای نقش

شده، کارکرد ایدئولوژیک و معنادار دارد که این پژوهش در پی  در مجموعه آثار تحلیل

 شناخت ابزارهای زبانی تبیین این ایدئولوژی است. 

 
 

 

 كودك  ات يو منتقد ادب سندهی نو ؛یوسفیمحمدرضا   -6. 3

های نمایش  ی تاریخ و شرکت در گروهیوسفی دوران تحصیل خود را در رشته  محمدرضا

ی از  جد   صورتبهدانشجویی سپری کرد. وی نویسندگی برای کودکان و نوجوانان را  

آغاز کرد و تاکنون حدود دویست کتاب که بیشتر داستانی هستند، در این    1365سال  

نویسی نیز  نامهنویسی و فیلم نامهمایشی نحوزه تألیف کرده است. وی همچنین در زمینه
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ی ادبیات خردسال، کودک و نوجوان جوایز بسیار  فعالیت داشته است. یوسفی در زمینه

که   است؛  داده  اختصاص  خود  به  را  جایزبه    ازجمله ارزشمندی  هانس    یهکاندیدای 

اب  شورای کت   یهپالک ویژ، دریافت  از ایران  میالدی  2000در سال  کریستین آندرسن  

  یکی   یهجشنوار  یهنامسپاس؛ دریافت  1379سال    یهبرگزید  یهعنوان نویسندبه  کودک

شورای    ی هدریافت لوح ویژ؛  مثل هزار ستارهبرای کتاب    1379نبود در سال    یکیبود  

شورای    یهدریافت لوح ویژ  ؛1375در سال  به نام غول    یا ستارهکتاب کودک برای کتاب  

شورای   یهدریافت لوح ویژ ؛1378در سال  ید یدختران خورشکتاب کودک برای کتاب 

برای   لوح ویژ  ؛1377در سال    الی دیسپ   ری ش  ی افسانهکتاب کودک  شورای    یهدریافت 

دریافت لوح تندیس آندرسن از شورای  ؛  1380در سال    سبز  ی هدوچرخکتاب کودک برای  

  ی یارهدختر سکتاب    برای  کرمایا در آمریکا  یهایزنامزد ج  ؛1383کتاب کودک در سال  

  میالدی   2003مونیخ در سال    یهکتابخان   یهاثر برگزید  شودیمتولد م  یدخترکتاب    ؛سبز

 توان اشاره کرد. و غیره می

 

 برگزیده داستان ده یاجمال . معرفی7. 3

  آواز   های با نام   ی وسف ی از آثار    ده ی داستان برگز   ده   ی رنده ی پژوهش دربرگ   ن ی ا   ی آمار   ی جامعه 

(،  1382)   زرد   ، ی آب   سبز، (،  1383)   مادربزرگ   سبد (،  1373)   ستاره   ، ی قشنگ   اسم   چه (،  1383) 

  بو گل   ی قصه (،  1373)   ی گل بته   ی چه ی قال (،  1372)   سبز   زار ی شال (،  1381)   من   ی کوچولو   ی ستاره 

 است.   ( 1380)   بود   ستاره   ی انس ننه (،  1384)   ستاره   و   ماه   و   من (،  1373)   رو گل و  

کند تا تصور کنند مانند  ، روایت پیرمرد نابینایی است که به مردم شهر توصیه میآواز   

روایتی تخیّلی از    ستاره  ،یقشنگ   اسم  چهاو کور هستند تا آواز پرندگان را بهتر بشنوند.  

نام  زندگی روزمره به  تنها  پیرزنی    سبد .  کندیم  یدر روستا زندگ  که  است  نرگسننهی 
ی است که مادربزرگ با دیدن آن، به یاد خاطرات دوران کودکی  ی سبد ، دربارهمادربزرگ

ی مادربزرگ بود، حاال تبدیل به  که در کودکی گهواره  طورهمانافتد. این سبد  خود می

  از   هرکدامروایت مادربزرگی است که    ،زرد  ،یآب  سبز،شده است.    هاگربهبچهی  گهواره
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که   داستان پسر چوپانی است ،من یکوچولو  یستارهزند. ها صدا میهایش را با رنگنوه

کند که با  داستان دخترکی روستایی را روایت می  ،سبز  زاريشالگوید.  با ستاره سخن می

محوری  پذیری این دختر، موضوع  اش در شالیزار مشغول به کار هستند؛ مسئولیتخانواده

پیرزنی    ران،یجننه.  شودنیز در فضایی روستایی روایت می  یگلبته  یچهیقالداستان است.  

بندد تا دخترش معلم شود. تشویق به تحصیل  زحمتکش است که تمام سعیش را به کار می

ی دختران همبازی است که  ، قصهبوگلو    روگل  یقصهموضوع اصلی این داستان است.  

  ی تیروا  ستاره،  و  ماه  و  منخواهند دستشان بوی گل بگیرد.  چینند و میدر گلستان گل می

، بود  ستاره  یانسننههمراهی من، ماه و ستاره برای رسیدن به خورشید است.  از    یلی تخ

بی با  داستان  پیرزن  آن  در  که  تخیلی است  فرزندانشداستانی  با رو شروبه  مهری  و  ده 

ای  رود و تبدیل به ستارهی کوچکی که به شکل دختری ظاهر شده، به آسمان میستاره

 شود.  درخشان می

 
 

 های زنتقویت بعد اجتماعی و عاطفی كودكان با پردازش شخصيت. 8. 3

زن در    های دهد که حضور چشمگیر شخصیت شده نشان می های بررسی ی داستان مطالعه 

های سنی »ب« و »ج«  تفویت بعد عاطفی و اجتماعی مخاطبان گروه   هدف   با سنین مختلف  

ی است که  ا گونه به پردازی  های برگزیده، شخصیت شکل گرفته است. در بسیاری از داستان 

 کند:  ها را تأیید یا نفی می های داستان، آن پنداری با شخصیت ذات مخاطب ضمن هم 

زنان با    ،ستاره  ،یقشنگ  اسم  چه   و  مادربزرگ  سبد   ،بود  ستاره  یانسننه  ی هاداستان  در

  ی ن یآفر... نقشو  مادر  و  پدر  به  احترام  ،یدوستنوع  ،یمهربان  لی از قب  یعواطف  ییهدف بازنما

  پسر . اگر اکبر  بردیم   هاشکوفه  و  باغ  به  را   او  آمد،یم  یانس ننه  دختراختر    اگر»  :کنندیم

 (. 3: 1380  ،یوسفی) «بردیم  هاآالله  دشت به را او آمد،یم  یانسننه

توجه نویسنده  ،روگلو  بوگل یقصهو  سبز زاریشال ،یگلبته یچهی قال یها داستان در

  بوده ...  و  مردان  دوشادوش  تیفعال  ثمر،یب  یتینشخانه  ینف  جامعه،  در  زنان  ل افع  حضور  بر

 است. 
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 ها . بحث و تحليل داده4

 ی جنسيت ها بر مبنای مؤلفهشخصيتگزینش . 1. 4

  های یتروا  یشبردپ  یبرا  یوسفی که    دهد مینشان    شدهبررسی  هایداستان  یمطالعه

از    یهکودکان رده  ی،متعدد  یداستان  هایشخصیتخود  در  مردان  و  زنان  از    های اعم 

گروه  .است   گرفته   بهره  سنی  مختلف در  داستانزنان  بیشتر  در  مختلف سنی  های  های 

داستانی، شرکتیوسف متنی  بافت  به  اگر  ، ستاره  و  ماه  من،های  کنندگان اصلی هستند. 

مشخص    روگلو    بوگل  یقصه،  سبز  شالیزار،  گلیبته  ی قالیچه بیندازیم،  نگاهی  و... 

 پذیر هستند: کنندگان اصلی در چهار گروه سنی تفکیکشرکت  عنوانبهشود که زنان می

 ستاره، من، سبز، زرد، آبی و...؛ شیرین، . کودکان: 1

 ؛ و... روگل بو،گلی، صنوبر، گلبته. نوجوانان: 2

 بانو، مادر، اختر و...؛ گل: سال بزرگ. 3

 .... و رعناانسی، ننهجیران، ننهمادربزرگ، ننه . سالخورده:4

های  مؤلفهین  ترمهم  هاداستانوقوع    یمی و مکاناقل  یطشرایی،  گراتسنّهویت ایرانی،  

بانو،  . صنوبر، گلهستند  یوسفی  هاییتروا  هایشخصیت  ی اسام  انتخاب  تأثیرگذار در

بته مراد،  نمونهشیرین،  و...  زمینهگلی  در  البته  هستند؛  اسامی  این  بارز  نامی  دهی  ی 

 بندی مشخصی در نظر گرفت: توان دستههای داستان در آثار یوسفی نیز میشخصیت

 شیرین، نرگس، ستاره، صنوبر و...؛ :  خاص هایعنوان. 1

 دختران، پسران و...؛: یتیجنس هایعنوان. 2

 مادر و مادربزرگ و...؛ : ینسبت  هایعنوان. 3

 معلّم، باغبان و... .  :یاجتماع  هایعنوان. 4

 

 یوسفی  محمدرضاهای  كنندگان مركزی گفتمان در داستانزنان؛ شركت .2. 4

داستان  یبا مطالعه متنی  این  که شرکت  شدشخص  م  مدّنظر،  هایبافت  اصلی  کنندگان 

ها و عناصر طبیعی بیشترین میزان  گیرند و انسانها در چهار گروه مختلف قرار میداستان
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ها نیز حضور طبقات مختلف زنان در مقایسه با مردان  مشارکت را دارند. در میان انسان

  یت خلقت را با جنس  هایپدیده  از  برخی  نویسنده  ین،ا  براز بسامد بیشتری دارد؛ عالوه

 اند از: . این چهار گروه عبارتکرده است  یمعرف  زنانه )خورشیدخانم(

 ؛ مختلف یسن  هایشامل زنان، مردان و کودکان در رده :ها. انسان1

 ها؛شامل پرندگان و حیوانات اهلی و مالزم انسان :یوانات. ح2

 ؛ ...و قالیچه ها،بازیاسبابشامل  :یا. اش3

 ... . شامل ماه، ستاره، آسمان، کوه و: یعی. عناصر طب4
 

 برگزیده  هایداستان كنندگان در بافت متنی. حضور انواع شركت1جدول
 

 گروه سنی جنسيت كنندگانشركت داستان  ردیف
 

 کودک زن/ عنصر طبیعی  من/ ماه/ ستاره  من و ماه و ستاره  1

 سال/ کودک بزرگ مرد/ زن/ حیوان  باباکوری/ دختر/ پرنده  آواز 2

 سال/ کودک بزرگ زن/ زن  مادربزرگ/ شیرین سبز، زرد، آبی 3

 سال نوجوان/ بزرگ زن/ زن  بانو صنوبر/ گل شاليزار سبز  4

 جیران گلی/ ننهبته گلیی بُته قاليچه  5

 ها قالیچه/ عروسک

 زن/ زن 

 اشیاء/ اشیاء

 سال بزرگنوجوان/  

 حیوان  /پسر ستاره ی،برف  مراد، من  یكوچولو یستاره 6

 طبیعی عنصر

 نوجوان 

 رعنا ننه رو،گل بو،گل رو گلو  بوگل یقصّه  7

 ها گل و گلستان

 پیرزن /دختر 

 طبیعی عنصر

 پیر   نوجوان،

 مادربزرگ  دخترک، مادربزرگ  و سبد 8

 سبد  گربه،

 پیرزن /دختر 

 اشیا  /حیوان

 پیر   نوجوان،

 پیر   نوجوان، یرزنپ /دختر  انسیننه ستاره، بود  ستاره  ی انسننه  9

 پیر  طبیعی عنصر /پیرزن ستاره  /نرگس ننه ستاره  ،ی قشنگ اسم چه  10
 

 

 شدههای بررسیفراوانی حضور زنان در فرایندهای زبانی داستان. 3. 4

ی داستان  مایهشده، به اقتضای درونمطالعههای  کنندگان اصلی داستانشرکت  عنوانبهزنان  

شرکت این  بازنمایی  از  نویسنده  که  هدفی  مختلفی  و  فرایندهای  در  دارد،  کنندگان 
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نمونه،    107ترتیب فرایند مادی با فراوانی  کنند. از میان فرایندهای زبانی، به آفرینی می نقش 

نمونه،    29گفتاری هر کدام با فراوانی  نمونه، فرایندهای ذهنی و    76ای با فراوانی  فرایند رابطه 

. مبنای  اند رفته   کار   به نمونه    14نمونه و فرایند وجودی با فراوانی    25فرایند رفتاری با فراوانی  

 یی ایدئولوژیک دارند.  بار معنا هایی هستند که از دیدگاه این پژوهش  تحلیل، جمله 
 

 برگزیده  هایزبانی بر مبنای حضور زنان در داستان . فراوانی فرایندهای2جدول
 ردیف نام داستان جمله مادی  ذهنی ایرابطه  وجودی  رفتاری  كالمی

 1 آواز 10 - - - 4 3 3

چه اسم قشنگی،   45 25 4 11 - 5 -

 ستاره!

2 

 3 مادربزرگ سبد  38 12 6 14 3 - 3

 4 سبز آبی زرد  23 6 7 6 - - 4

ی كوچولوی  ستاره 7 4 - 3 - - -

 من 

5 

 6 شاليزار سبز  27 14 - 3 - 8 2

 7 گلیی بته قاليچه  30 12 4 8 - - 6

رو و ی گلقصه  48 18 5 13 3 6 3

 بو گل

8 

 9 من و ماه و ستاره  15 8 - 3 - - 5

 10 انسی ستاره بود ننه  36 8 3 15 4 3 3

 11 جمع 279 107 29 76 14 25 29
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 كنندگان زنفرایندهای مادی؛ فرایندهای غالب در ارتباط با شركت. 4. 4

ها، جنسیت و گروه سنی  ی اثر، نوع شخصیتمایهها به اقتضای دروندر هریک از داستان

 و  من ها، یکی از انواع فرایندهای زبانی، فراوانی بیشتری دارد. برای مثال در داستان  آن 

وگوی  با توجه به اینکه جریان روایت و بافت متنی داستان بر مبنای گفت  ،ستاره  و  ماه

ی اصلی، یعنی »من«، »ماه« و »ستاره« شکل گرفته است، فرایندهای  کنندهمیان سه شرکت

های مختلف مصدر فعلی »گفتن« بسامد بیشتری دارد. در داستان  کالمی/ گفتاری از زمان

اباکوری« و »پرندگان« هستند و نوع بیان توصیفی  کنندگان اصلی آن، »بکه شرکت  آواز

رابطه فرایندهای  به است؛  زنان  حضور  دارد.  بیشتری  بسامد  اسنادی  نوع  از  عنوان ای 

ترتیب در فرایندهای مادی، کالمی و کنندگان اصلی گفتمان، بیشترین بسامد را بهشرکت

توان  نرگس میهای ننهر کنشمادی را د  فرایندهای  یفراوان  زیر  ینمونه  رفتاری دارند؛ در

پستو    یگوشهرا از    انداز خاکرفت. جارو و  نرگس به پستو میشد ننه»عصر که می  دید:

آرام  پاشید و آرامروی مهتابی آب می.  کردیمرا از آب حوض پر    پاشآب.  داشتیبرم

ریخت. بعد به میکرد و دور  انداز جمع میمهتابی را با خاک  گردوخاککرد.  جارو می

می خاکپستو  و  جارو  گوشهرفت.  را  میانداز  پستو  را  ی  کوچکش  گلیم  گذاشت. 

 (.2:  1373کرد« )یوسفی، کرد. سماورش را روشن میداشت و روی مهتابی پهن میبرمی
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فرایندهای ذهنی    شده، بررسی   های روایت   متنی   ساختار   در   که   است   ین تأمل ا   ی درخور نکته     

گرابودن زنان داستان است.  ی برون دهنده است و این امر نشان   رفته  کار   به محدود   صورت به 

مادی   فرایندهای  در  و  دارند  حضور  مختلفی  ذهنی  فرایندهای  در  مردان  زنان،  برخالف 

 شود: در ادامه آورده می   ذهنی   کنند. چند نمونه از فرایندهای آفرینی نمی نقش 

یالّا من عطر دستخواهم میرا    بوگلهای  »یالّا من دست - خواهم«  میبو را  های گل، 

 (.  4: 1373)یوسفی، 

ها را از رنگ پیراهنشان که مثل دو تا  انسی آن»اگر اختر و اکبر توی خانه بودند، ننه -

 (. 18:  1380کسی توی خانه نبود«)یوسفی،؛ اما هیچشناختمی ی قرمز و آبی بود،  نقطه
 

 

 برگزیده  داستان ده متنی بافت درغالب  فرایندهای .3 جدول
 

 فعلی  مصادر نمونه غالب  یندهایفرا   كننده شركت  ردیف 

 

1 

 یدنخند /ساختن–رفتن /گفتن ی کالم /یرفتار /مادی زنان 

 فکرکردن  /کردنیهگر /بودن ذهنی /رفتاری /ایرابطه  مردان 

   یدنخند /کردنبازی یرفتار /مادی كودكان 

 شدن  /بودن ای رابطه  حيوانات  2

 زدن حرف /گفتن کالمی  طبيعی   عناصر 3

 زدن حرف /گفتن کالمی  اشياء  4

 

 یاصل های شخصيتدر ارتباط با  ها داستانعنوان  ینشگز ها؛داستان دهینام.  5. 4

شرکت  بیشتر  یوسفی   هایداستان  عنوان  با  ارتباط  اصلدر  انتخاب    ها داستان  ی کنندگان 

است که همراه با ماه و   یخردسال  یه»من« دختربچ  ستاره،  و  ماه  من،داستان    در.  اندشده

،  گلیبته  یقالیچهین در داستان  . همچنکندمیتالش    یدخانمبه خورش  یدن رس  یستاره برا

 زرد،  سبز،کنندگان مرکزی آن است. در داستان  گلی« نام دخترِ داستان و از شرکت»بته
ی کوچولوی  ستارهشود. عنوان داستان  ها در بیان مادربزرگ مشخّص میبچهجنسیت    آبی،

ی کوچک آسمان دارد. در نیز ارتباطی مستقیم با ستاره کوچولو، خواهر مراد و ستاره من
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داستان مانند  سایر  نیز  به  عنوان  مادربزرگ  سبدو    بود  ستاره  انسیننهها  آثار  های 

به  هایشخصیت دارند.  اشاره    تعلّق   از  ،زن  ی هاتیشخص  ی اسام  رسدمی  نظر   اصلی 

  ی وسف یمثبت    دگاهی د  یهاجلوه  از  .دارد  تیحکا  رانیکهن ا  اتیادبفرهنگ و    به  سندهینو

کنشگران است.   نیا  یو فاخر برا  بایز  یانتخاب اسام  ،زنان  ی به طبقات مختلف اجتماع

  یی بایو ز  یطراوت، پاک  وهستند    یعیطب  عناصرو    درختان  گل، متشکل از    شتریب  ی اسام  نیا

 غیره. و بوگل  رو،گل صنوبر، بانو،گل ران،یج لیاز قب   ییهانام  کنند؛یم یرا تداع
. از پنج دخترش، چهار تا به خانه گلیجیران پنج دختر داشت؛ رعنا و اقدس و گلزار و زیور و بته »ننه -

 (.  2:  1373گلی پیش خودش بود« )یوسفی، شوهر رفته بودند و تنها بته

بانو، از خانه بیرون آمدند و به طرف شالیزارها راه افتادند. صنوبر به آسمان نگاه »صنوبر و مادرش گل  -

 کمان قشنگی« )همان(. کرد و گفت: »چه رنگین

 
 

 ها ها و جلد داستانتصویرها، رنگ. 6. 4

بر کاربرد افعال کنشی، سایر عناصر داستان نیز در جهت تقویت حضور چشمگیر  عالوه

  و   ماه  و  مناست. تصویر روی جلد کتاب  شده به کار رفته  های مطالعهزنان در داستان
ن دخترک  دهد؛ پوشاندن پیراهن سبز بر ت ، دخترکی با پیراهنی سبزرنگ را نشان میستاره

 ترین رنگ، نمادی از رویش و سرزندگی است.  عنوان قشنگو یادکردن از آن به
 های سبز به تن کردم؛ »من پیراهنی از برگ  -

 تر از رنگ سبز رنگی هست؟ماه پرسید: قشنگ

 (.   7:  1384کرد« )یوسفی،  غلتید و رنگ سبز را بو میستاره بر روی شانه و سینه و دست من می

ان     زبان  دیشهنویسنده  از  ساده  بیانی  با  است،  زنان  به  احترام  از  که حاکی  را  ی خود 

میشخصیت بیان  به  ها  گل  تقدیم  ارج  دخانم،یخورشکند؛  دیدگاه  از  ی  مدارانهنمادی 

 نویسنده به زن و جایگاه اوست:
 گل پنبه بچینیم؛ »ستاره گفت: برای خورشیدخانوم یک دسته -

 شود؛ ماه گفت: گل پنبه با یک آه آب می

 شود به دیدن خورشید رفت؛ من گفتم: دست خالی که نمی

 های پنبه را جمع کردیم« )همان(. ما گل
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 ها های زنان از طریق كنش و اعمال آنبازنمایی شخصيت .7. 4

عامل    نامند. هر فرایند مادی یک یا چندی فرایند مادی را کنشگر یا عامل میدهندهانجام

شرکت هدف  کنندهدارد.  است،  شده  واقع  او  بر  عامل  که  فیزیکی  عمل  در  را  دوم  ی 

ی هدف نیز  جان باشد؛ چنین شرایطی دربارهدار یا بیتواند انسان، جاننامند. عامل میمی

وجود دارد که در رابطه    ی دیگری به نام گیرندهکنندهشرکت  ند،یفرا  نیا  درکند.  صدق می

ی  کننده شود. دو شرکتتقسیم می  با هدف است. فرایند مادی به دو نوع اجرایی و ایجادی

اند  ور به هم شبیهور. گیرنده و بهرهاند از دامنه یا برد و بهرهفرعی در این فرایند عبارت

اگر خدماتی  .  ندبریم  سود  یند یفرا  عملکرد  از  و  هستند  کنندهشرکت  کی   گرارائه  هردوو  

 (. 27:  1393ور در بند حضور دارد )رک. هلیدی و همکاران،  برای کسی انجام شود، بهره

های  های زنان در ساختار فرایندهای مادی اغلب کنشگر هستند و در نمونهشخصیت   

های یوسفی زنانی  اند. زنانِ داستانور ظاهر شدههای هدف و بهرهمحدودی در قالب نقش

و   ننهفعّال  هستند.  گلپویا  و  جیران،  مردان  دوشادوش  که  هستند  زنانی  صنوبر  و  بانو 

بافی و کشاورزی مشغولند. ی خود به کار قالیردیف آنان در پی امرار معاش خانوادههم

فعالیت  گل به  قربان  مشهدی  همسرش،  با  همراه  شالیزار  در  است،  باردار  اینکه  با  بانو 

خواندن، در کارهای خانه نیز  بر درسی است که عالوهآموزگلی دانشمشغول است. بته

بیوه است که حاضر نیست زیر بار منّت برود و   یزن  ران،ی جننهکند.  به مادرش کمک می

 کند.  بافی امرار معاش میبا اینکه چشمانش مشکل دارد، از طریق قالی
فرز می گلی هم درس »بته  - تند و  را  را روشن می خواندهایش  اجاق  کرد و سبزی  کرد، چایی دم می . 

ماند... هر شب چای  گلی نبود، قالی ننه جیران هم به دار نبود و کار روی کار می چید. واهلل اگر بته ورمی 

گلی ی بتهچکاند تا سوزش چشمش آرام شود. غصه جیران می کرد و به چشم ننهدم را خنک میتازه

 (.  3:  1373فی،  )یوس بود«جیران چشمان ننه 

ای ریخته بود و ها را در کیسه آماده کند. آن  کاشتن یبرا را هاتوم  تا بودبانو زحمت زیادی کشیده »گل  -

را   ی شلوارشانبانو به شالیزار رسیدند. پاچهمیان رودخانه گذاشته بود تا نرم شده بودند. صنوبر و گل 

ای در شکم داشت.  داشت، آخر بچه سختی قدم برمی بانو بهباال زدند. تا زیر زانو، گِل و آب بود. گل

 (.  7: 1372)یوسفی،  من« با کارهای صنوبر گفت: مادر برو کنار زمین بنشین. همه 
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متنی      ساختار  در  اخباری  مضارع  زمان  در  »رفتن«  فعل  مادی،  فرایندهای  بخش  در 

ی نقش ترغیبی زبان در یک اثر، بسامد های غلبهد بسیاری دارد. یکی از نشانهروایات بسام 

(. در 30  -26:  1393شایان توجه افعال مادی و کنشی است )رک. هلیدی و همکاران،  

شرکتستاره  و  ماه  و  منداستان   دو  کنش  »برویم«  فعل  )دخترک    یکننده،  من  اصلی 

عنوان منبع  داستان( و ماه است. موضوع محوری این داستان رسیدن به خورشید خانم به

 روشنایی است: 
 های دریا را بیدار کنیم؛ ماهی  »برویم -

 دل تاریکی را به هم بزنیم؛  برویم

 دوزک قصه بگوییم؛برای کفش  برویم

 ت و رفت؛ ها قسم خوردم که باید رفت و رف ها و سبزه من به ماهی 

 (. 10:  1384هر سه راه افتادیم« )یوسفی، 

ور هایی که فرایندهای مادی وجود دارد، مردان و پسران، هدف و بهرهدر بیشتر نمونه   

داستان  کنش زنان هستند. در  مادرش عالوهسبز  زار یشالهای  بر کارکردن در  ، صنوبر و 

دختران و زنان در   یاجتماع  یها تیفعال.  کنندشالیزار، در مدرسه و خانه نیز فعالیت می

  استعدادها   ابراز  به   لیتما  و  ییگرابرون  ی ژگیو  انگریب  تواند یم  شده،لیتحل  یهاداستانمتن  

  ی ها طیمح  از  ییهانمونه...  و  زاری شال  گل،  بوستان  مزرعه،.  باشد  یذات   یها تیقابل  و

    :کنندیم ینی آفرنقش آن در دختران و زنان که ستا هاداستان نیمطرح در ا  یاجتماع
بانو  درخشید. گل سختی از پشت قاطر پایین آوردند. شالیزار مثل آینه میی جو را به»دو نفری کیسه  -

 (.  6:  1372نفسی تازه کرد و گفت: در کیسه را بازکن« )یوسفی، 

ی کته را لمهبانو قاببرد. گل قربان ناهار می»صنوبر بدوبدو از مدرسه برگشت، باید برای امیر و مشهدی  -

سرعت  ها بهای دیگر. صنوبر بقچه را بازکرد. آن ی باقالقاتق را در بقچه ای پیچیده بود و کاسهدر بقچه 

 (.  7ناهارشان را خوردند« )همان،  

 
 

 های زنان از طریق گفتاربازنمایی شخصيت. 8. 4

فعل شامل  کالمی  بین    هایی رویداد  کالمی  فرایندهای  دارند.  اشاره  گفتن  به  که  است 

رابطه و  ذهنی  افعالی همانند صحبتفرایندهای  با  و  دارند  قرار  گزارشای  دادن،  کردن، 
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های کالمی گوینده است؛  ی کار در فعلشود. کنندهدادن و غیره بیان میپرسیدن، دستور

متمم میاما  که  دارد  کاربرد  فعل  این  در  مختلفی  و  های  »گیرنده«  »کالم«،  شامل  تواند 

 (. 27: 1393»مقصد« باشد )رک. هلیدی وهمکاران، 

کارهای سخت    باف،یقال  و  ی تسنّ  ی زن  عنوانبهجیران  ، ننهیگلبته  ییچهقالدر داستان     

آننشینبرای دختران و خانه را نمیشدن  به درسها  را  خواندن پذیرد و مدام دخترش 

 کند:  تشویق می
فرستاد. حقیقتش این بود جیران او را دنبال کاری میخواست روی دار قالی بنشیند، ننهگلی می»تا بته -

بافی  جان مگر من از قالی گفت: ننه باف شود. با آه و افسوس به او می گلی قالیخواست بته که دلش نمی 

شده گل و ترنج قالی.  ی چشم من  سومای  چه خیری دیدم که تو ببینی. به چشمان من نگاه کن. همه 

قربانت تو باید معلم بشوی. اصالً نباید دست به قالب و دفه بزنی. به خدا اگر پای دار قالی ببینمت، با  

 (.   4: 1373)یوسفی، « کنمی م  کبودت قالبهمین 
 

وابسته    و  زنان  داستاناستقالل  در  را  مردان  به  اقتصادی  نظر  از  از    هاینبودن  یوسفی 

ننهطریق صحبت بههای  میجیران   ننهخوبی  دریافت.  معلمتوان  به  امید  با  شدن جیران 

کند؛ او همیشه  خواندن مینشیند و مدام او را تشویق به درسدخترش، پشت دار قالی می

 این حسرت را دارد که چرا چهار دختر دیگرش معلم نشدند:

ها برود، بافی بردارد و پیش آن کردند که دست از قالی ماس می جیران هر چقدر به او الت»دخترهای ننه  -

شود نشست، من بیایم سر  ی پسر نمیگفت: تو این روزگار پای سفرهداد و می جیران گوش نمیننه

گلی خواهم منت غریبه سر خودم و بته ام نمی رود. تا زنده ی داماد بشینم؟ حرمت آدم از بین میسفره

بافم تا ام. باز هم قالی میی شوهر فرستادهام و چهارتا دختر به خانهبافی کردهباشد. من عمری قالی

 (.  2: 1373)یوسفی، « بشود معلم و بخواند را درسشگلی بته
گفت: »ننه جان آن چهارتا خواهرت که نشد و نتوانستند معلم  گلی میجیران با دل پرحسرت به بته »ننه -

جان! وقتی تو  شب و روز سرت تو کتاب و دفترت باشد. خوب ننهبشوند؛ ولی تو باید معلم بشوی،  

 (.  4)همان، « رودی م رونیب رانیجننه معلم بشوی، خستگی از تن 

ای است  عنوان شخصیت اصلی داستان، دختربچه، »من« بهستاره  و  ماه  و  مندر داستان    

دخترک که پیراهنی  .  برود  مخاندیخورش   داریبه د  دارد  می تصم  ستاره،که همراه با ماه و  

گفتن با »ماه«  سبز به تن دارد و تصویرش روی جلد کتاب حک شده، مدام در حال سخن
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های یوسفی،  و »ستاره« است و قصد رسیدن به خورشید را دارد. هرگاه در ساختار روایت

 یابد:  شود، بسامد فرایندهای کالمی/ گفتاری افزونی میتخیل کودکانه غالب می
 گل پنبه بچینیم؛ گفت: برای خورشیدخانوم یک دسته»ستاره  -

 شود؛ ماه گفت: گل پنبه با یک آه آب می

 شود به دیدن خورشید رفت؛ من گفتم: دست خالی که نمی

 (. 4: 1384های پنبه را جمع کردیم« )یوسفی،ما گل

 
 

 ها و صفاتها از طریق ویژگیبازنمایی شخصيت. 9. 4

افتد، بلکه  شود که اتفاقی فیزیکی یا ذهنی نمیهایی دیده مینمونهای در  فرایندهای رابطه

ای یک ویژگی را به دارنده )حامل( آن  شود. فرایند رابطهبین دو مفهوم ارتباطی برقرار می

شود که شامل دو نوع کند. این فرایند به توصیف یا شناسایی مربوط میویژگی مرتبط می

ان در نوع هویتی، شناخته و شناسا و در نوع اسنادی،  کنندگهویتی و اسنادی است. شرکت

ی بین دو پدیده با  حامل و شاخص هستند و شاخص درواقع همان صفت است. رابطه

ای با استفاده از افعال ربطی و معمواًل با فعل »بودن« بیان  یکدیگر در قالب فرایند رابطه

شدن  رسیدن، تبدیلنظر، شدن، به ای با افعال ربطی همانند بودنشود. فرایندهای رابطهمی

 (. 27: 1393شوند )رک. هلیدی و همکاران، و غیره بیان می
 شناختند؛ جیران را همه می »ننه -

شناختند؛جیران را هم همه می های ننهقالی  

؛  بودباف جیران بهترین قالی ننه  

(.  2:  1373)یوسفی، «  بود گذراندهی عمرش را روی دار قالی و همه   

)یوسفی، «  داشت دوست شیهاچشم ی رعنا او را به اندازه ، ننهبود رعنای ننهیکدانهی یکیرو نوه»گل  -

1373 :4  .) 

دهد. سبد بوی دست مادرم  های مرا میی من، همین سبد بوده. این سبد بوی بچگی ی من، گهواره »خانه -

 (.  15: 1380)یوسفی، « ت اس مادرم و پدر ادگاری  سبددهد. این را می 
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هاست! بگذارید راحت و آسوده باشند. نگاه  »مادربزرگ لبخند زد و گفت: هنوز هم سبد جای بچه گربه  -

ها، خوب بود، خیلی خوب...! خیلی...!«  کنید که مادرشان، آن باال، چقدر نگران است!... جای بچه گربه 

 (.  16: 1380)یوسفی، 
 

 شده،های تحلیلع پوشش آنان در ساختار متنی داستانهای ظاهری زنان و نوویژگی   

های اصلی طبقات مختلف زنان مطرح نشده است؛ حّتی در داستان  یکی از دغدغه   عنوان به 

پوشیدن،  های ظاهری خود، نوع لباس رو« که به ویژگی ، شخصیت »گل رو گل و    بو گل   ی قصه 

یت متوجه  درنها دهد،  ها اهمیت می تحسین و حسادت آن   جلب توجه دیگران و برانگیختن 

 شوند. می   یت و فعال   کار او بر    تمرکز از    ها و زیورآالت ظاهری مانع شود که لباس می 
های آبی و قرمز و سفید که به گردن هیچ دختری توی آن ده، چنین رو یک گردنبند زیبا با مهره »گل  -

پیراهن گلگردن نبود؛ یک  تازه یک جلیقهگلی و یک شلبندی  بود،  پایینش زردوزی شده  که  ی  یته 

ی  گلی و این شلیته رو جان، با این پیراهن گل بو گفت: آخر گل ای هم داشت. گلهای نقرهمخمل با ملیله 

گویی االن  رو گفت: راست می دارد. گل   وخلخاک شود به انبار رفت. انبار نم دارد.  زردوزی که نمی 

بو تنش کرد. گفت: به عروسی  کنم و یک پیراهن ساده مثل پیراهن گل روم و رختم را عوض می می

پیراهن گل نمی که  تنم باشد و گردنبند  گلی و شلیتهروم  به  )یوسفی،  «  گردنم  به  ،رنگبهرنگ دوزی، 

1373 :14  .) 

 
 

 ؛ ویژگی اصلی زنان در روایات یوسفی  گراییگرایی و واقعبرون.  10. 4

کند، بلکه  فرایندهای ذهنی برخالف رویداد فیزیکی به اتفاقی در جهان خارج اشاره نمی

می اشاره  ذهن  داخل  جهان  در  فرایندی  و به  شناخت  ادراک،  ذهنی  فرایندهای  کند. 

میواکنش شامل  را  ذهنی  درکهای  همانند  افعالی  قالب  در  و  فکرکرشوند  دن،  کردن، 

شوند. داشتن، فکرکردن، تصورکردن، خواستن و نظایر آن بیان میگرفتن، دوستتصمیم

شود؛  و پدیده استفاده می  کنندههای حسکنندگان در فرایند ذهنی، از اصطالحبرای شرکت

نمی انجام  را  ذهنی  فرایند  فرد  درواقع  میزیرا  قرار  آن  معرض  در  بلکه  گیرد. دهد؛ 

ت به  ذهنی  درحالیجربهفرایندهای  مربوط است،  از جهان خودآگاهی خودمان  ما  که  ی 

ی ما از دنیای بیرون ربط دارند. یکی از نکات درخور تأمل و فرایندهای مادی به تجربه

ها در ساختار  بسامد آنساختارشکن در روایات یوسفی حضور محدود زنان و مشارکت کم
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تنها غرق  ها، نهخالف بسیاری از داستانهای یوسفی برفرایندهای ذهنی است. زنانِ داستان

بینند، شرایط  در تفکر، تخیل، اندوه و حسرت نیستند؛ بلکه مدام خود را در جهان واقع می

اند و از طریق تالش و ممارست در پی تغییر آن هستند. واقعی زندگی خود را پذیرفته

ین زنان در ساختار  کردن پربسامدترین افعال ذهنی هستند که ادانستن، شناختن و درک

میزان  آن  بیشترین  »دانستن«  و  »شناختن«  فعلی،  میان مصدرهای  در  دارند.  مشارکت  ها 

 کاربرد را در میان فرایندهای ذهنی دارد. 
  آسمان  د،ی دی م  را  جاهمه   چشمانم  یوقتگوید:  شناسد. مادربزرگ می ها را می ی رنگ»مادربزرگ همه  -

:  1382  ،یوسفی « )داندی م  را  د یخورش  یمعنو    رودی مراه    هاهی سا  مانند  بزرگ  مادربود.    کماننیرنگ  از  پر

2 .) 

 ندیبیم  مرا  اوبینم،  ها را از موهای شیرین احساس کرد و گفت: من پنجره را نمی»مادربزرگ بوی گل  -

 (.  9 همان،)  «نشو کی به من نزد دی گویمو 

ها  یکی دیگر از نمودهای بازنمایی فعال آن  ،یذهن  یندها ی فرا  در  زنانبسامد  حضور کم   

نشستن در خانه و    یبه جا   ها تی شخصو حضور تأثیرگذار این افراد در جامعه است. این  

  بهتر   یا ندهیساختن آ  برای  ،اجتماعشدن در تخیل به امید روزهای بهتر، با حضور در  غرق

جیران و دخترش،  که اشاره شد ننهچنان.  کنندان تالش میخود و فرزندانش   یبرا   ترموفق  و

 های این زنان هستند. بانو از نمونهگل

 
 

 فرایندهای رفتاری؛ ابزار نویسنده برای بيان احساسات زنانه. 11. 4

رفتاری فرایندها فرایندهای  از  گروه  این  دارند.  قرار  ذهنی  و  مادی  فرایندهای  به بین   ،

روان  و  جسمانی  میرفتارهای  مربوط  انسان  نگاهشناختی  مانند  افعالی  کردن، شوند؛ 

کشیدن، آوازخواندن و غیره در بندهای فرایند رفتاری به کار  کردن، لبخندزدن، نفسگریه

کننده، دامنه یا برد و  فرعی دریافتی  کنندهروند. در فرایند رفتاری نیز، سه  شرکتمی

ایفابهره میور  نقش  دختربچهی  شرکتکنند.  فرایندهای  ها  ساختار  در  اصلی  کنندگان 

کردن بیشترین افعالی هستند که به این کودکان  رفتاری هستند. ترسیدن، خندیدن و گریه

کردن پربسامدترین مصدر فعلی در فرایندهای رفتاری است؛  است. گریه نسبت داده شده
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  ی دور  ،ییتنها  حاصل  اندوه  و  غم  نیاختران دارد.  داربودن زنان و دامری که نشان از غصه

 . است یعاطف  یازهاین نشدنبرآورده یکل طوربه و  انی اطراف  یتوجهیب فرزندان، از
کند که  . مادربزرگ به او گفت: چشم ده تا کار میكرد گریه می طور  ، همانترسيده بود»شیرین که   -

:  1372ها بدرخشد؟« )یوسفی،  گویی مثل ستارهاست. چرا به چشمت نمی   کردنها گریهیکی از آن 

12 .) 

  بد به دلت راه نده خاتون گفت: »و به ننه  حال آمدبانو  ای آب به مادرش داد. دل گل »صنوبر کاسه  -

 ، نه صنوبر؟ غصّه ندارمخاتون. من تا صنوبر را دارم، ننه

 « )همان(خندان شدبانو رمق گل پریده و بی. صورت رنگ لبخند زد صنوبر، 

ی . وقتی صنوبر دستهخندید، بعد  اش گرفتگریه»صنوبر زود برخاست، تا چشمش به مادرش افتاد،   -

 (. 7: همان « )زد برق یخوشحال از شی هاچشم ی او گذاشت، برنج را روی سینه

و جرئت    ترسيد  بانوهای پرغضب گلصبح زود با صنوبر از خانه بیرون آمد. صنوبر از چشم   بانو»گل  -

 (.  5: همان ) « یکنتوانی نشاکاری نکرد به او بگوید: بنشین خانه، با حال و روزی که تو داری نمی 
 

 گيری . نتيجه5

  ی وهیش  به  یادب  انواع  از   کی هر  یزبان در بافت متن  یها نقشاز    یکی  عنوانبه  ی بیترغ  نقش

به شناخت   تواند یمکودکان  یها داستاننقش در  نیا  یهاست. مطالع افتهی تبلور  ی متفاوت 

مخاطبان کمک کند.    یگروه سن  درنظرداشتن  با  ینوع ادب  نی ا  سندگانینو  یمیتعل  یابزارها

شخص  تواند یم  ی بیترغ  نقش  و  ی شگانیاندفرانقش    قی تلف نو  یسبک  در    سندهیهر  را 

کند.    یداستان   یها تی شخص  ییبازنما زنان    شده،بررسی  یها داستان  شتر یب  درمشخص 

طر  تی روا  یاصل  تی شخص از  و  و    قیهستند  گفتار  معرف   یهایژگیوکنش،    ی خاص 

  ها داستان  نیدر ا  هامادربزرگ و  مادران دختر،  آموزانِدانش  ها،دختربچه  حضور.  شوندیم

  ن یا  یو روان  ی عاطف  ی هایژگیوو    ها کنش  اشته ود  یمیتعل  و  کی دئولوژیاهمواره کارکرد  

و مخاطب خود    بودهمثبت    ییبار معنا  یشده است که دارا  ییبازنما  یاگونهبه  هاتی شخص

 . کنندیم  بیترغ  هاتیشخص  نیبا ا ی و همراه دیی را به تأ

اند  یوسفیآثار    لیتحل فرانقش  ابزار  از  استفاده  در    ویکه    دهدیمنشان    یشگانیبا 

با    یهاداستان تعل  ی رانیا   لیاص   ت یفرهنگ و هوگیری از  بهرهخود که  با هدف  و    میو 
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با مردان در    ف ی رد هم   ن را نوشته شده است، زنا   ط ی کودکان ضمن تعامل مناسب با مح   ب ی ترغ 

  کشاورز،   زنان   باف، ی قال   زنان .  قائل شده است برای آنها  نقش مشخصی    و   نشان داده جامعه  

مناسب    یی الگو   عنوان به که    د هستن   ی ران ی ا   ل ی از زنان اص   ی ... نمود و   کار ی شال   زنان   ن، ی گلچ   زنان 

  ،ی خردمند   ، ی مهرورز   ل ی از قب   یی ها ی ژگ ی و باشند.    ی سرمشق دختران و زنان امروز   توانند ی م 

 .  روند ی زنان به شمار م   ن ی ا   ی ها ی ژگ ی و   ن ی بارزتر   ی نگر نده ی آ   و   ی ر ی پذ ت ی مسئول   استقالل، 

است،    تیفعال زنان در ساختار روا  ییدر بازنما  یوسفی  یابزار اصل   یماد  یندهایفرا     

ترغ  ندهایفرا  نیا برجستهبیکارکرد  شخص  ایی  با  را  مخاطب  و  و    تیدارند  داستان 

  نش ی گز  یوهیش.  ندیافزایم   داستان  یینماقتیحق  یهو بر جنب  کنندیم همراه    یو  یهاکنش

  ی هایژگیوو تمام صفات و    هاآن به    شدهدادهو گفتار نسبت  هاکنش  ها،تیشخص  یاسام

  به   مدارانهارج  ومثبت    یش نگر   ی وسفی   که  است   نکته  نی ا  انگریبزنان    یبرا  شدهمطرح

  انگر یب  ینحو به  ،یرانیا  یهاسنتو    آداب  پاسداشت  و  توجهزنان دارد.    یاجتماع  گاهیجا

  ی زنان  ،شدهبحث  ایهداستان  زنانِاست.    یرانیا  تیهو  حفظی  درباره  سندهینو  یدغدغه

که    متفکر  فعال، هستند    ی اجتماع   هایه حوز  در  خود  یهاییتوانا  به  توجه  باو خالق 

  ی وهیش  نیا  ند،کودکان هست  ی وسفی  ی هاداستانمخاطب    نکهیبه ا  توجهدارند. با    حضور

نگرش کودکان    یهبر نحو  آنان   افکار  و  احساسات  ییبازنماو    هاتی شخص  پردازش  و  خلق

 آن،  برخواهد بود و افزون  رگذاریتأث  یران ی ا  زنان  لیبدیب  گاه یجا  دیی تأمؤنث و    جنس  به

  ی ها ارزشو حفظ    یرانیفرهنگ ا  یارتقا   در  تأثیرگذار   زنان  از  ستهیشا  و  سزا ب  یر یتصو

ارزنده و درخور   آثار  یمعرف  پژوهش،  نیا  یاصل  هدف.  داشت  خواهدآن به جامعه عرضه  

بوده   کودک  اتیادب  یحوزهشاخص    سندگانیاز نو  یکی  عنوانبه  ی،وسفی  محمدرضاتأمل  

  آثار   شناخت  در  مؤثر  یگام  مشابه  یهاپژوهش  و  پژوهش  نیا  یها افتهی  است  دیام.  است

  باشد   ییهاداستان  یو بررس  همطالع  یزهی انگ  تی تقو  و  داستانی  اتیادبشاخص    سندگانینو

   . هستند آن یاصل مخاطب نوجوانان، و کودکان که
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Introduction 

Children’s literature is an advantageous means for the emotional and 

social growth of children in the early years of their lives. To deliver 

their intended ideas and thoughts, writers of this type of literature try to 

use appropriate tools that are fit for the mental and cognitive growth of 

this age group. Various methods of representation of fictional 

characters are among these tools by which the writers can create 

interactions between the audience and various social groups. 

Characterization in some of these works has a distinctly ideological 

function and is used as a tool for expressing the writer’s points of view.  
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Mohammad Reza Yousefi is a prominent writer of children’s 

and adolescents’ literature. For his didactic intentions, he selects his 

characters from different layers of society and unites this fictional 

element with other narrative elements such as theme, tone and point of 

view. Women of different age groups are among the main characters in 

most of his stories, and their characteristics, thoughts and actions 

determine the writer’s attitude toward them. Women are present in the 

stories selected for the study in two ways: first, as pivotal and central 

characters who have active presence in the whole text of the story; 

second, as minor characters who are nevertheless instrumental in the 

progress of the narrative. 

 

Methodology, Review of Literature and Purpose 

“Halliday’s ideational metafunction” is a useful tool for studying the 

methods of representation of fictional characters. The aim of this 

research is to study the methods of representation of female characters 

in ten selected stories by Mohammad Reza Yousefi. Stories such as 

Flowery Rug, Gol-ru and Gol-bu’s Tale, and Green, Blue and Yellow 

for the age groups of B and C are analyzed based on ideational 

metafunction.  

In the present research, three points are notable in the 

representations of women: children’s literature, the issue of gender, and 

ideational metafunction. No previous research has combined all the 

three issues; however, some researches have been conducted with 

similar objectives. Nojoomian and Qane’ (2017) in “The Effect of 

Genre on the Discursive Function of Women Characters in Adolescent 

Novels” have used Norman Fairclough’s critical discourse analysis to 
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analyze women’s status in adolescent novels. Zomorrodian and 

colleagues (2011) in “Representations of Women’s Roles in War 

Literature for Children from the Perspective of Critical Discourse 

Analysis” have shown that passive representation and even omission of 

female characters and active and dynamic representation of male 

characters in these stories can affect girls’ and boys’ identity formation 

while creating and maintaining unequal and unjust relations between 

men and women.  

 

Discussion 

Persuasive function is one of the functions of language which finds 

different manifestations in the text of each story. Studying the impact 

of this function on children’s fiction can help us in identifying didactic 

tools used by the writers of this type of literature depending on the 

audience’s age group. The combination of ideational metafunction and 

persuasive function can determine the personal style of each writer in 

the representation of fictional characters.  

Yousefi’s children’s stories are prominent in contemporary 

Persian literature and show his attitude toward different classes of 

women. The analysis of his works reveal that he uses ideational 

metafunction as a tool in his stories, written in perfect harmony with 

Iranian culture and identity and with the aim of educating children while 

having a proper interaction with the environment. In these stories, 

women have an equal and active presence in the society as men do. 

Being carpet weavers, farmers, paddy farmers and pickers, these female 

characters are representations of noble Iranian women who can be role 

models for contemporary girls and women.  
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Dominant processes in the text of ten selected stories 

Number Participant 
Dominant 

process 

Frequency 

order 

Examples of 

verbs 

1 

Women 

Verbal / 

material / 

behavioral 

Material  

To say, to go, 

to make, to 

laugh 

Men  

Relational / 

behavioral / 

mental 

Relational 
To be, to cry, 

to think 

children 
Material / 

behavioral 
behavioral 

To play, to 

laugh 

2 Animals  relational Relational 
To be / to 

become 

3 
Natural 

elements 
verbal verbal 

To say, to 

talk 

4 objects verbal verbal 
To say, to 

talk 

 

Yousefi’s positive and respectful attitude toward women is evident in 

the way he chooses the names of the characters, the way he attributes 

actions, speeches and characteristic to them. This can be regarded as the 

writer’s concern about preserving Iranian identity. Women in Yousefi’s 

works are active, intellectual and creative characters who are present in 
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every social situation without regard to gender limitations. Considering 

the fact that Yousefi’s readers are children, one can argue that this 

method of representation will undoubtedly influence children’s attitude 

toward women and will reflect the high and unique status of women in 

Iranian culture; additionally, it will represent to the audience a proper 

picture of women who are vital in the promotion of Iranian culture and 

preserving its values. 

 

Conclusion 

In most stories by Yousefi, women are main characters and introduced 

by their actions, dialogues and specific characteristics. The function of 

small girls, girl students, mothers and grandmothers in these stories is 

always ideological and didactic. The actions and the emotional and 

mental characteristics of these characters are depicted in a way as to 

have positive connotations and persuade the audience to accept and 

accompany the characters. Material processes are Yousefi’s main tool 

for representing women as active and equal in the structure of the 

narrative. These processes have remarkable persuasive functions and 

make the audience accompany the main characters and their actions and 

add to the realistic aspects of the story.  

The researchers hope that this research and similar researches 

help identify and understand the works of similar writers so that 

children as social capitals gain an understanding of women and men’s 

relationship as equal and free of gender discriminations.  

 

Keywords: Halliday, ideational metafunction, children’s literature, 

adolescent fiction, Mohammad Reza Yousefi. 
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