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Abstract

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،98-111 ،)4(11 ،پیاپی ،44زمستان 1981
صادقیپویا،مهدیس(.)۷۹۳۱بازنماییجنسیتدررمان«کلیدر».فصلنامه تحقیقات فرهنگی

پاکنیا،محبوبه؛و

ایران.9۳-۷۷1،)4(۷1،
شاپا1119-۷94۱:

 نویسندگان/دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقوانینکریتیوکامانز

آزاداست) .

(

بازنمایی جنسیت در رمان «کلیدر»
محبوبه پاکنیا ،1مهدیس صادقی پویا

دریافت1931/11/40 :

2

پذیرش1930/40/11 :

چکیده

اینمقالهدرپیبازنماییشاخصزبانیجنسیتدربلنددررینرمداناارسدی،یعندیکلیددر،اسدت.عنصدر
مدیشدود.
استدبهوضوحدیده 
جنسیتدراینرمان دکهزندگیعشایرشمالشرقکشوررابهرصو یرکشیده 
کوچنشدین،جایگدا یاسدتننا یقا دلشددهاسدت؛زندیکدهدرزنددگیعشدایری،نقد 
نو یسندهبرایزن 
میآیدد.درایدنمقالدهکده
کلیشه ایجنسدیتی،ارودسدتبهشدمار 
میکند،امارحترأثیر 
اساسیایبازی 

بهروشنقدادبیزنانهنگربازنمداییشددهاسدت.

برگراتهازیککارپژو شیاست،شاخصزبانیجنسیت
پرس اصلیمقالهایناستکهبرخوردرمانکلیدرباموضوعزنچگونهاست؟یااتهاصدلیمقالدهضاضدر
ازیدکسدوسرشداراسدتازالفداظ،

گاندهایدارد؛
ایناستکهرمانکلیدردررویداروییبدازندان،راتداردو 
ضمنگفتوگو اکهزنانوجنسزنراگداهبده

شخصیت ایداستاندر

ری ای
موضعگی 
المنل ا،و 
ضرب 

میکندد،وازسدویدیگدر،ازبسدیاریازقهرماندا ِنزنخددود
کنایدهوگدا یبدهصدری ردرینوجدهرحقیدر 
ت ای
گونهایکهخوانندهرحدتردأثیرنقد اعدالوشخصدی 
میپردازد؛به 
ت اینیرومندومؤثری 
شخصی 
استکهدرآنزنانبدهنداگزیردر

آن اقرارمیگیرد.اینامرراضدودیناشیازاضایعشایریداستان
کارآمد 
زندگی،بهویژهدراقتصادخانوار،نق مهمیدارند.روشانجامپدژو ،رحلیدلمدتنبدهروشنقددادبدی
زنانهنگریالهامگراتهاست .
ازدغدغه ای 

استکه
کلیدواژهها :ادبیات،جنسیت،زبان،عشایر،نقدادبیامینیستی 

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

.1استادیارعلومسیاسی،دانشکدۀعلومسیاسی،دانشگاهآزاداسالمیواضدرهرانمرکز،رهران،ایران(نویسندۀمسئول) .



.2دانشجویدکترایمطالعاتجنسیت،دانشگاهپاریس،پاریس،ارانسه .



مقدمه

سخنگوییانساندرکناررواناییابزارسازی،یکیازدوویژگیبسدیارمهمدیاسدتکدهاورااز

یکند؛ازاینرو،زبانرابایدضاملاساسیذ نیت دایانسدانیبهشدمار
سایرموجوداتمتمایزم 
،بهویژهدرمتونادبیوداستانی،ضاملار نگاستوازراهرحلیل
آورد(اکو ی.)۷۹۳4،زبان 
یاجتمداعی،
لفه ایار نگیراهبرد.رحلیلزبانیرمانبدااسدتفادهازمعیار دا 
میروانبهمؤ 
آن 
میزند .
ازشیوه ایجدیدیاستکهنقدادبیرابهنقداجتماعیوار نگیپیوند 

یکی
محموددولتآبادی،نویسندهمعاصرایرانی،دراضایعشایریمناطق

رمانکلیدر،نوشتۀ
ضوادثدرضوالیسال ای۷۹15-۷۹1۱نوشته

لهایاز
شمالشرقیکشوروباپردازشسلس 
دیرخمدید دد،اضشدام

ی ایشدی
شدهاست.بنابهروایتداستان،دراینمنطقهخشکسال 
قحطیبرمردمآنناضیهچیرهمدیشدود.ایدنامدر

میشوند،وگرسنگیو
عشایردچاربیماری 

میانایل ایرقیبونیزرالشدولتبرایکنترلعشدایر،موجدب

مراهبادشمنی ایدیرینۀ
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آن اربدیلشود.دراینمیدان،
گلمحمدنامیسرازاینعشایردرآوردوبهقهرمان 
میشودکه 

بدهآمدوزشایدده ای

جوانیبهنامستارنیزکهازاعضایضزبرودهاست،درنقد پیندهدوز
یابدگلمحمد،شجاعتوروانمقابلدهبدا


کهدرمی
دولتستیزبهمردممشغولاستو نگامی

شودرامرضلهایازیکانقالبضداربابیرامحقدقکندد.پدساز

اربابانرادارد ،مراهاومی
مییابدد؛ضدزبردوده
اضاییبهشدتامنیتیونظامی 

ررورناارجاممحمدرضاپهلوی،کشور
رزمانگلمحمدازادامدۀمبدارزهد قدانیشدانه

میشودوبسیاریاز مرا انو م
غیرقانونی 
مددتدرکدوه دای


جنگیطدوننی
گلمحمدو مرا ان درادامۀ
میکنند.درنهایت ،
خالی 
کشتهمیشوند .

منطقۀکلیدربهدستمأمورانضکومتی

عنواننمونهایشاخصوکیفیازآثارادبیایران،نشانمدید ددکدهزبدان


اینداستان،به
است،درنیده دای

عنوانزبانیکهدرنیه ایدستوریخودازعنصرجنسیترهی


اارسیبه
درگیررنازعآناست.چنانکهبر مگدانمعلدوماسدت،زبدان

واژگانواصطالضات،بهشدت
زبان ایمعتبرومشهورمانندارانسه،عربدی،وانگلیسدی،
اارسی،برخالفبسیاریدیگراز 
صفت ا،ازدستوررفکیکجنسیتی
وبهکارگیریضمیر ا،اسم ایاشاره،و 
اعل ا 
درصرف 
میکند.باوجوداین،ازواژگانومفا یمومالزمداتمعنداییوارزشدیواشداره او
پیروین 
گزاره ایمعطوفبهرفکیکوربعیضجنسیوجنسیتیسرشاراست.

 .1چارچوب نظری

ویژگدی داو

ادبی،بهطورکلیواارغازبحثامینیسدم،دانشدیبدرایبررسدی

روشناستکهنقد
نبه ایپیچیدۀآثدار
رفسیرنقاطقوتوضعفیکاثرادبیورحلیلوارزیابیآندرکناررشری ج 
آن ااست(گری.)۷9۹،۷۹91،برخیازناقدانادبیکده
ادبیوروشیبرایسنج اعتبارومقام 
مینگرند،برایننظرندکهبدرایاادزای ارزشیدکنقددادبدی،بهتدر
ازمنظراجتماعیبهاینآثار 
ویژگی اییدکمدتنادبدیرارنهدادرمحددودۀآنمدتنبررسدینکندیم،بلکدهآنراازنظدر

است
ن ایدیگرمقایسهکنیم.دراینصدورت،نقددادبدیبدهبررسدی
روانشناختیبامت 
جامعهشناختیو 

سدت دایمنتقددادبدی
دقیقرریربدیلخوا دشد(امامی.)5،۷۹95،اینکاریاسدتکدهامینی 

زمینه ایاجتماعیازدیدمسئلهزنان،نوعجدیددیازنقدد
انجامدادهاندوباکاربستنقدادبیدر 
ادبیراپروبالدادهاند .دفنقدادبیامینیستی،بررسیشخصیتزنانهدرمتونادبیورأ کیدبدر
جامیگذارند(گول )11۷1،1

ویژگی اییاستکهزناندرآارین ادبیازخودبه
رفاوت او 


روجهداشتهاند.نخستاینکهادبیدات

ت اازمنظر ایگوناگونیبهادبیاتونقدادبی
امینیس 
بدهویژهانتقدالیدکار ندگاسدت.داسدتانوشدعر،
وزبان،منبعاصیلیبرایدرکودریااتو 
میکندد.ازآنجاکدهادبیداتورایبعدد ندریو
مخاطبانبسیاریرادریکار نگجذبخدود 
ییشناختیخود،اغلبدربردارندۀمحتوانیز ست؛محتواییکهدرمواردبسدیاریبهشدکل
زیبا 
میشود.ادبیاتدرار نگسدازیبسدیارمدؤثر
گنجاندهشدهدربدنۀآثاروبازبانیغیرمصرحادا 

است.درواقع،میانار نگوادبیات،چرخۀانکارناپذیریوجودداردکهبادرک ریکمیروانیم
بهچراییکیفیتدیگریپیببریم؛ودوماینکه،ادبیاتداستانی،اضاییمداورایینیسدتکدهدر
ضذفشددهیداغایدبباشدد(رابیندز.)۹۱،۷۹9۳،رمدان،اغلدب
آن،اضتمانتزندگیروزمره 
دربردارندۀشرحزندگیروزمرهاست،وزنان،صاضبانرجربۀاراوانیازایننوعزنددگی سدتند.
برایناساس،شایدرصویرزندررمان،جامعررازسایرانواعادبیباشد(مایلز .)۷۹،۷۹91،
وجودداردکهریشه اینقدامینیستیرادرکجاوچهدوراندیبایدد

نظریه ایبسیارمتنوعی
میرسانند
بنظران،آنرابهزمانولستونکرااتدرقرن یجد م 
جستوجوکردوبرخیصاض 

مید ندد(اولیایینیدا.)55،۷۹91،درضدوزه
وبرخیدیگرنیزآنرابهموجدومامینیسمارجاع 
نقدددامینیسددتی،موضددوعزندرادبیدداترابددهسددهشددکلمددیرددوانبررسددیکددرد:ادبیدداتزن

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

.
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زنانهنویسی)؛ادیبانزن(نویسندگانزن)؛زندرآثارادیبانمرد،اماپی ازآنبایدبهشدناخت
( 
عرصه ایمختلفیکهظرایتچنیننقدیرابهشدکلنظدریدارندد،نگدا یبینددازیم.ایدن دا

نگر،زیباییشناسیزنانه،نقدوضعیزنان،وبازنماییزنداندرآثدار

عبارتانداز:بوطیقای 
خننی

خننینگربرایننظدر
میخورد.بوطیقای 
مردانکهدرپایانبهمسئلهجنسیتوزبانجنسیتیگره 
معیداریگاندهایبدرایبررسدی

استکهدراصل،نبایدبهزنومردکاریداشتهباشیم،بلکهباید
خننینگر،بر
نویسندگانزنومرددرنظربگیریم؛برایمنال،کارول اوتس،ازطرادارانبوطیقای 
نمیشناسد.موضوعمتن
ایننظراستکهجنسیت،را یدررخیلندارد،یعنیرخیل،زنومرد 
میکندوار نگنیزجنسیتندارد(نجدمعراقدیودیگدران.)۷11،۷۹9۳،
راار نگمشخص 
پیرویمیکنندد.

نوشته ایزنانومردانازیکسنت
خننینگرمعتقداست ،
مچنین،بوطیقای 
گونهایپنهانوناخودآگاه،گفتدار
به 
خننینگر 
ست ابرایننظرندکهبوطیقای 
اماارقهایازامینی 

یشناسدیزناندهمطدرح
خنندینگدر،زیبدای 

میکند.باطرحانتقادازبوطیقای
مردمحوررارقویت 
فصلنامه علمیـپژوهشی
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میآید،که
باییشناسیزنانه،بحثزنیتپی  
میکند،زیباست».درزی 
میشود؛«آنچهزنخلق 

یکدهجریدان
اینگروه،زنیتیازنانگییعندیذاتزنانده،درضدال 
زنکیستوچیست.ازدیدگاه 
امینیست ابهبرساختگیزندانگی معتقدندد،ودرنتیجده،مخدالفبحدثزندانگیو

مسلطی از
آن ددابددرایددننظرندددکددهزنددانگی،برسدداختهاسددتوبنددابراین،
زیبدداییشناس دیزناندده سددتند .
برساختهاند.اگراضساسازبیولوژیماسرچشمهبگیرد،زندانگی

ییشناسیزنانهومردانهنیز
زیبا 
ذاتوطبیعتدارد،واگرازاجتماعوروابطآنسرچشمهبگیرد،برساختهاست .
مهمرریننظری هپردازایدنندوعنقدد،
یشناسیزنانه،نقدوضعیآناناست .
مهمررازبحثزیبای 

نگرش ایمشترکیدارند،درد دایمشدترکی

دغدغه ا،الفاظ،و

الینشوالتراست.ازآنجاکهزنان،
میکنند؛بنابراین،بخشیازکارنقدوضعیایناستکهمتونزنانرادررقابلبایکددیگر
رانیزبیان 
نوشته ایزندانو
بررسیکند.ازنظرشوالتر،اگرچهممکناسترخیل،جنسیتنداشتهباشد،اما 
مردانبایکدیگرمتفاوت ستندومنتقدانمذکر،یدکسدنتنوشدتاریکامدلرانادیددهگراتدهاندد

(شوالتر.)۷99،۷۳9۷،1نقدوضعیزنان،بنیانیراریخیداردوبراینارضاستواراستکدهمدتن
مید د،یعنیرجربه
نوشته ایزنان،شرایطخاصرجربهآن ارادرار نگ ایمشخصیبازراب 
 
مید د(جانفدا .)۱9،۷۹۳1،
مشترکیرادرضاشیهقلمروعمومیمردانهقرار 

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

.

بدهلحداظرداریخی،بدرنقدد
نحلۀدیگرینیزدرضوزهنقدامینیستیوجودداردکهاگرچه 
مگامبانحله ایدیگدرضرکدت

ورودبهبحث ایجنسیت،

وضعیزنانمقدماست،امابا
زندرمتن دای

شهایورکدراری
.بهطورکلی ،دفایننقد،شناساییرصویر ایکلی 
میکند 

شعرورمان اییبودکهمردانآاریدهبودندوغالبادردوطدرحمتضدادجدای

ادبی،بهویژهدر
گدر،سدلطهجدو،

میگراتند؛رصو یریاید ال(صبور،مطیع،اداکار،و)...یداا ریمندی 
(اتنده

ااسونگر،و()...موی.)41،۷۳۳۱،1جوزایندونوان،نمایندۀمهدمایدنرویکدردبدهادبیدات
استوباورداردکهیککارادبی،بی از رچیز،ثمرهزمدان،مکدان،نگداه،ورفکدرجامعده
استوازآنجاکهجامعه،مردسانرانهاست،کارادبدیمتولدشددهدرایدنجامعدهنیدز مدین
ویژگی ارادارد(دونوان .)۱-۷1،۷۹۱۱،

نقدادبیباورودبحثجنسیت،واردمرضلۀجدیدیازضیاتخودشدد.بدرایاهدمبیشدتر
مفهومجنسیتواررباطآنبازبان،کهبحثنظریمهماینمقالهاسدت،بایددبدهرفداوتآنبدا
زیستشناختیمردانوزنداننداظرباشدد،

رفاوت ای

اشارهایداشته باشیم.اگرجنسبه
جنس 
رفداوت دا اسدت

روانشدناختی،ار نگدی،واجتمداعیازایدن
برداشت دای 

جنسیت،نشانگر
ویژگی اییاستکهیکجامعدهیداار ندگ،

(محمدیاصل.)51،۷۹99،جنسیت،روصیف
نیست ا،جنسیتدرمواردی موجبارودستی و
میکنند.براساسنظریهامی 
مردانهیازنانهرلقی 
مدیشدودوعوامدلمختلفدیدررقویدتورنبیدتجنسدیتنقد دارندد.
ارادستیزنانومردان 
یکیازمهمررینعواملایجاد،رقویت،رنبیت،وانتقالجنسیتاست.درارایندد

جامعهپذی ِری،

جامعهپذیریجنسیتی،پسران ،ویتخوی رابهعنوانجنساولودخترانبهعنوانجدنسدوم

ض دای
میشناسند(موضد.)۷1،۷۹91،یکیدیگرازعواملیکدهموجدبانتقدالربعی 
وکهتر 
ازاینلحاظکهمیکوشددرقابدلمدرد/

میشود،ادبیاتاست.ایننوعازنقدامینیستی
جنسیتی 
زنورقابل ایمرربطباآنرادرراریخار نگغربسداختشدکنیکندد،درداداعازضقدوقو

بهنقدنوشتهمردانهوزنانهمیپردازد.ازایننگداه،بررسدیدقیدقوموشدکااانۀآثدار

ویتزنان،

کادبیات،بهویژهرمان،راه ایپیداوناپیدداوسدازوکار ایآشدکاروپنهدانیرابررسدی

کالسی
آن ادرراسدتای
رونیمیشوند.رالش 

ربعیض ایجنسیتیروجیهود

کهازطریقآن ا،

میکند

چدهبسدا
جستوجویدنیلیاستکهنشاند د،چگونهربعیضجنسدیتیازطریدقادبیداتو 
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آن ا،شناساییومعرادیزندان
میشود(رابین،۷۳۳۷،1نه).بهنظر 
بدونروجهوناآگا انهررویج 
ویژگدی داینوشدتارزناندهدربرابدرنوشدتار

وجستوجوی

زنانهنو یسی
نویسندهومهمررازآن ،

میرواندآثاربدادبیاتکالسدیکراکده ویدتمرداندهبدرآنغلبدهدارد،
مردانه،کاریاستکه 
کا

د د.اینامینیسمدرکوش  ایخود،باگسترشدادناهرستآثارادبدیوواردکدردن

نوشته ایزنانوزنانه،معرایایراد دایبسدیاریازآثدارادبیداتکالسدیکازمنظدرربعدیضو
جنسیتی،وضتیمنعآوردنچنینمتونیدرکتاب ایدرسی،موجدرغییراریدرآموزش

رعارض
ادبیاتدرایانتمتحدهوبریتانیابودهاست(کالر .)۷۱1،۷۹9۳،
میشودکهبهطورمعمولدرار نگزبانی در
زبانشناسیجنسیت»ازآنجاآغاز 
بحث« 
منل ا،و...وجودداردکهباخود،بارجنسیتیبسدیارسدنگینیرا
ملتی،واژگان،اصطالضات ،
میکنند.ا میتبررسیمقولۀزبانوجنسیتبهاینسبباستکهزبانجنسیتیابتددا
ضمل 
مدیشدود.سدسس،ایدنزبدانبده
بهعنواننوعیویژگیشخصدیتیدرنهدادخدانوادهبازرولیدد 
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گروه دایکوچدکواراردرازخدانواده
چهرهبهچهرهدر 
محاوره ایغیرصوری،منالدرروابط 
میشود.درادامده مدینزبداندرقالدبمدرسده،اشدتغال،دادگداه،
مانند مسایگی،کشیده 
مییابدکهمردوزنرادربرابریکدیگرقرارمید د .
ضکومت،وبازار،چنانسازمان 
مدیردوانالگو دای
میروانازمنظر ایگونداگونیبررسدیکدرد؛ 
موضوعزبانوجنسیترا 
شدیوه دایگونداگونی
ییااتهدرزبانرا مطالعهکرد.رجلیاینالگو دادرزبدانبده 
جنسیتیرجل 
قالب ایدستوریزبانمتجلیشود.در
امکانپذیراست.صورریازاینالگو اممکناستدر 

واژه اییکهمتعلقبدهمقولدهدسدتوریاسدم سدتند،
زبان ا،براساس 
نظامدستوریبسیاریاز 
گونهایاضتمانقراردادیورصادایدردوطبقهمذکرومؤنثیداسدهطبقدهمدذکر،مؤندث،و
به 
مدیشدوند(داوریاردکدانیوعیدار.)۷1۱،۷۹9۱،ازسدویدیگدر،برخدیاز
طبقهبندی 
خننی 
اشدهاند،بداجنسدیت

زبان اکه وارد دستور 
زبان
فاوت ایجنسیتیموجوددراقالمواژگانی 
ر 
میروانگفت،
اینررریب  ،
زیستشناختیمصداقواقعیخوددرجهانخارج مخوانیدارند.به 

میرواندقراردادییاطبیعیباشد.جنسیتدستورییداطبیعدی،خدودممکدن
جنسیتدستوری 
بدهطدورکلی،
اجتماعیدار نگیباشد.مرادازجنسیتدستوریدرزبان ،

زیستشناختییا

است
فاوت ایجنسیتی(چه  ما نگوچهنا ما نگ بداجهدان
وجودوند ایدستوریبرایبیانر 
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زیستشناختیواجتماعی ،بدون دی نشدانۀ

خارج)است.گا ینیزممکناستکهجنسیت
بدهعندوانمندال،
ویژهایبیانشود؛ 
بهصورتپیوستهدرمفهومعناصرزبانی 
یایو 
خاصدستور 
بدااینضدال ،نموندۀ
یایدالبرجنسیتمؤندثنددارد ،
واژهپرستاردرزباناارسی،نشاندستور 
درونخدود
میکند.درواقع،دراینموارد،اینمفدا یمِ ،
اعالیاینمفهوم،جنسمؤنثراررسیم 

لفده دایمعندایییدا
عنصرزبانینهفته ستندوشایدبتوانگفت،مفا یمجنسیتی،جز یازمؤ 
کاربردیخودعناصرزبانی ستند(مؤمنیوسیفالهی .)1۱،۷۹9۱،

گرایشیازامینیست ابرایننظرندکهساختار ایزبانیمردمحدور،جهدانرامردمحدور
یبدرااعدلو
چیزیشبیهاینکهبرخیایلسواانزبانیگفتهاندد،نظدامدسدتوریمبتند 

کردهاند؛

نزمدانستهاندکهبرایراعاینکاستی،

مفعولباعثعقیدهبهعلیتدرالسفهشدهاست.آنان
واژه ایی
آن ااقدامبهرغییر 
ازبرخیعناصرزبانی،مذکرزداییشود.باایناستدنلاستکه 
دهاند؛برایمنال،جدز 
درزبانانگلیسیکر 

واژه دایمرکدبرایدابده
موجدوددر مدۀ 

دادهاندددیدداب درایآن دداجفددتدارایجددز 
رغییددر 
دربرابر

نیددزسدداختهانددد؛مددنال

برنامهریزیجنسیتیزباندرسطحیخرد

.ایننمونۀنوعی

برنامهریدزیجنسدیتی زبدان

جنسیتزدهبودنیکزباناست .

یبرارض
استکهمعمونمبتن 
میروانددرسطوحگفتمانیکالنوبارکیدهبدر
ضوزه ایزبددان 
برنامهریزیدرسایر 

مچون
کلیمنشأشکلگیریمفهدوم

پسبه 
طور

طرحریزیواجراشود.
واقعیت ایاجتماعیموجود 

روانشدناختیواجتماعی دار نگدی
زیسدتشناختی د 

میروانقدراردادی،
جنسیت درزبانرا 
میرواندر
دانست.موضوعجنسیتدرزبانرا(باروجهجداگانهبه ریکازسهمنشأیادشده) 
ت امطالعه
گونه اینوشتاریوگفتاری،گوی ورانومخاطبانزبان،ورعاملجنسی 
عناصر 
اینررریب،بامحدودکردناینضوزۀمطالعاریگستردهبهبرخیازموضوعاتجز دیو
کرد.به 
نیزمبتنیکردنمطالعاتآنبهبرخیارضیه ایمحدود(مانندرسلطیکجنسبردیگرییدا
نمیروانرصویردقیقیازاینضوزهارا هداد .مچنین  ،نگدام
رفاوتدوجنسبایددکدیگر) ،
داده ای زبانی موارهبایدمتوجهپیچیدگیوچندبعدیبودنمسئلۀزبانوجنسیت
گردآوری 

نیدزبایددبدرواقعیدت دایاجتماعی دبدااتیرکیدهکندیم

رحلیلیااته ایمیدانی

باشیمودر

(الکوف .)۷۳۳۹،1
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تدرزبدداناارس دی،دردوضددوزهواژگددانومعنددابددروزدارد.منظددوراز
آنی د بددهجنس دی 
تزدگیدرضوزهواژگان،ساختواژگانیزبداناسدتکده مدواره پایگدا یبدرایظهدور
جنسی 
نشدانداری،
دنلت ایصری وضمنی،اسدامیعدام ،

میآید.
بهشمار 
ار نگواندیشۀ جمعی 
جنسیتباوریدرضدوزهواژگدان

داق ای
میروانندمص 
ت ایمنفی ،
روابطخویشاوندی،وصف 
واژه اییمانندباجی،خانباجی،ماده،مادر،شو ر،مهریه،عروسدک،و...ازجملده
رلقیشوند .
ت اخود
رخمید دکهیکیازجنسی 

تباوریدراسامیعامنیززمانی
اینموارد ستند.جنسی 
میآیدو
میکندوازمحدودۀجنسیتونق جنسیبیرون 
رابهعنواننمایندۀعامدرزبانمعرای 
میآیددوازایدنجملده
بهشمار 
درشرایطزبانجنسیتزدۀاارسی،مرد،خودانسانیوزن،غیر ،
واژه ایرادمردی،نامرد،قولمردانه،و(...کمالی .)۱۳،۷۹9۹،
ستند 
زناندهنویسدینسدبتبده
ربلورجنسیتدرمتونادبی،سهچهدرهدارد:نخسدت،رأمدلدر 
بدهعبدارری،جنسدیت،یکدیاز
نشداند ندۀویژگدیار نگدینویسدندهبدودهو 
مردانهنویسی  ،
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زبدانجنسدیتیدرمدتن
نظرمیرسدد.دوم،مطالعدۀبازرداب 

ویژگی ایار نگینویسدنده  
بده

میروانمدتنرامعدرف
ریختشناختیمتونگوناگونباشد.سوم ،

ویژگی ای

میرواندگویای

زمانومکانخاصیدانستکهبازبانخاصیبیانشدهوازاینرو،رمایززبانمرجعو ددف
جنسدیت دایار نگدیو

مدیردوان
درمقاطعراریخیوابعادار نگیچنانرا گشااستکه 
ریختشناسانهرادرمتن،چونانررجمانواقعیتزنددگیانسانی داجتمداعی،شناسداییکدرد

(محمدیاصل .)19،۷۹99،
جنسیتزبانمعیاردرنظامموسومبهمردسانر،مذکراستوایدنمعنداازمقایسدهآنبدا
نظرمیرسدد.درایدنچدارچوب ،رچندد

قابلاستنباطبه
زبانغیرمعیارزناندرچنیننظامی 
میشوند،امازبدانیراآمدوزش
بهعنواننخستینآموزگارانزبانبهنسلجدید،واردعمل 
زنان 
میکندد،بلکدهخدودو
ی دایمدوردنظرنظداممرداندهرارنبیدت 
ندهرنهامرزبندد 
ید نددکده 
م
ارزندانشان،بهویژهارزندانمؤنث،برایکسبروایقاجتماعی،بایدبکوشدنداززبدانمعیدار
مذکربهرهگیرندوزبانغیررسمیخوی راپنهاندارند.
بدهطور
نحله ایگوناگوننقدامینیسدتیمطدرحشدد،ایدنمقالده 
باروجهبهمواردیکهدربارۀ 
کارراتدهدرآندان،
گفتهشدهدرموردبررسیآثارمردانویااتنزبانجنسیتیبه 
بابحث ای 

مشخص
جستوجویمحتوایاینزباناست .

میکندوبااستفادهازروشنقد،در
بهرمانکلیدرنظر 

یافتهها و تحلیل

.2

ت ایرمدانکلیددرمعرادیشدوندردا
ااته ا،نزماستکهبرخدیشخصدی 
پی ازبررسیی 
شخصیت اییکهدراینمقالدهبداآندان

بتواندنسبت ارادرنمونه اشناساییکند.

مخاطب
عبارتانداز :

رومیشویم


روبه
آغدازمدیشدودو مسدردوم

شخصیت ایاصلیکهداستانباماجرایاو

مارال:یکیاز
گلمحمد؛

بلقیس:عمۀمارالومادرخانوادۀمیشکالی؛
کلمیشی :مسربلقیسوبزرگخانوادهمیشکالی؛
خانمحمد:پسربزرگخانوادهمیشکالی؛
اصلیایکهداستانبااوپی میرود؛
ت 
گلمحمد:پسردومخانوادهوشخصی 

بیگمحمد:پسرکوچکخانوادهمیشکالی؛

شیرو:دخترکوچکخانوادهمیشکالی؛
ماهدروی  :مسرشیرو؛
خانعمو:برادرکلمیشی؛
زیور :مسراولگلمحمد؛
ما ک:دخترخانعمو؛
صبراو:دامادخانعمو؛
گلمحمد،وبرادرانوخوا رش؛
اکبرضاجپسند:پسرخالۀ 


علی
ایکهکلیدردرآنجاارفاقمیااتد؛

بابقلیبندار:نمایندهاربابدر 
محله
بلوچااغان:یارگلمحمد؛

باعقایدرودهای.

ستار:کارگری
قسدمت داییازمدتنبسدردازیمکدهدرکدالمو

اینکدرپیآن ستیمرابهبررسیورحلیدل
درآن ا ستیم؛منظوربخ  اییاسدتکدهازالفداظزنو
ادبیاتآن،شا دنوعیبارجنسیتی 
گونهایخاص،جنسدیتی
میشودکهبه 
مردو رواژۀمرربطدیگریبرایرساندنمفهومیاستفاده 
شدهاستیاممکناستبرایرمسخرجنسخاصیبهکاررود .مچنین،بررسدینسدبتدادن
راتار ایخاصیبهدوجنسودرنتیجه،برساختهشدندوراتارمتمایزجنسیتی،درایدنبخد 
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کالمنویسدنده،شدامل
میکند.این ِ 
انجامخوا دشد.شاخصزبان،بارجنسیتیکالمرابررسی 
روصیف ایشخصنویسندهدرمتناست .

واگویه ایاارادو مچنین،

گویه او


ویژگی دایظدا ری

اینقسمتازرحلیلراذیلسهبخ بارمعنداییمنبدتمردانگدی،
بداگونده اییاز

مردانگیدرزبان،وبارمعناییمنفیزنانگیخوا یمآوردرامخاطدببتواندد
تزدگیدرزبانآشناشود .
جنسی 
 .3بار معنایی مثبت مردانگی

نخستینلفظیکهدرکالمونوشتاردارایبارجنسیتیاست،لفظمردوصفتمرداندهاسدت،
ت ایمختلفدی
پساینواژه،صف 
زیرادراینمتنومتوندیگر،بهوضوحشا د  ستیمکهدر ِ 
باباراخالقیمنبتنهفتهاست.اینوصفیاستکهنهرنهادرموردمردان،بلکهدرموردزنانی

مدیرود؛ چندیناسدتکده
مید ند،بهکدار 
ت ایمنبترادرراتار ایخودبروز 
کهاینصف 
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آن ادریکمرد،دستمایۀقدویرمسدخراواسدت.یکدی
نشانه ایینیزداردکهاقدان 
مردی ،
میکندد،صدفتایسدتادگی و
راتاریایکهبدارجنسدیتیبداخدودضمدل 

ت ای
دیگرازصف 
بهعبارتدیگر،مقاومت است.چنینراتاری،خودآگاهیاناخودآگاه،بهجنسندرنسدبتداده
ضعیفرر  سدتندوایدنضدعف

عدهایبرایننظرندکهزنان،جنس 
میشود؛برایناساسکه 

راتاری،ناشیازضعفجسمانیاست .
کاریرامردانهانجامدادن،مختصدورۀخاصینیست،بلکهمدریطوننیاسدتکدهدر
سدخاورمندانهایانجدامد دد،گفتده

یخورد.ضتیاگرزندی،کدار
بهچشمم 
ادبیاتکالمیما 
مینررریب،مردیبرایرحقیدرمدرددیگدرییدا
مردانهایانجامدادهاست.به 
شودکهکار  


می
دمبندد
شملخدان،زنددانی 
یکهپدر 
میبرد .نگام 
بهکار 
سرزن ورو ینبهاو،لفظنامردرا 
گلمحمددر
میکنند ،
گلمحمدویاران اززندانارار 
میارستدو 
آن اچاقو 
گلمحمد،برای 

میگوید«:بهباباتسالمازقولمابرسانوبگوکه
اینگونه 
شملخان 
زمانخداضااظی،روبه 
نمدیکددنم.ضیدفازایددنمرد داکددهمدیمیرنددد»
مرداندهکدداریبدرایمدداکدردی!اراموشد  
(دولتآبادی.)۷۷99،۷۹1۹،

مدیرود؛
بهکدار 
لفظمردانه،درمعنایعمومی ،بهمعنایسخاورمندانه،صادقانه،وبزرگوارانه 
آن اراازرصمیم ایصداودراطرااشانآگاه
گلمحمد اراداردو 
یکهمالمعراج ،وای 
نگام 

مید دوپسرش،ضیددر،رانیدز بدرایجنگیددندررکدابآن دا
آن اپناه 
میکند .مچنین،به 

میپرسدکده
میکندو 
گلمحمدروبهدنور 
گلمحمدویاران اززندان ،
میارستد.پسازارار 

میگیدرد
گلمحمددستاورادردست 
مید دکهخیر .
میآید؟دنورپاسخ 
آن ابهبیابان 
آیابا 
میدانمکینۀروپاکنشده،امااگرخواستیبامدن
نمیگویمکهبامنرااقتکن.نه! 
میگوید «:
و 
دولتآبادی.)۷۷۳1،۷۹1۹،
میخوا مکهازروبهروبیایی؛مردانه!»( 
دشمنیکنی ،
یآیدکهداشتنمرامومعراتدرراتارانسانیوندهدورویدیو
بهنظرم 
اینگونه 
درمتنبان 
میشود .
یرودوصفتمردانهبرآن ُمهر 
ریاوازپشتخنجرزدن،ازمردانتظارم 
میشوندراروطئده
عدهایمأمور 
پسازررورناارجاممحمدرضاپهلویروسطضزبروده ،
مدت ااستکهضزب
آن ارااز مراهشدنباآنمنعکنند .
ضزبرابهگوشمردمبرسانندو 
پهلوی ا است،به

رودهدرمیانمردمریشهدواندهاست.یکیازمردمکهازطرادارانسلطنت

میاروشند،بداز
میگوید«:غیرتومردانگی شما اکجاراته؟دارندمملکتتانرا 
مردمچنین  
خواستهاندبکشند.

این اپدرشمارا
میکنید؟شاه،پدرملتاست ،
ایستادهایدونگاه 

مشما
(دولتآبادی )115۷،۷۹1۹،و مردمرابدهغیدرتو

میکنید؟»
ایستادهایدونگاه 

باز مشما
روبهرو ستیم؛لفظیکدهبدارجنسدیتی
مردانگیارامیخواند.باز مدرمتنبالفظمردانگی 
میشوند،زیدرا
میکشد.زنانومردانبهداشتنغیرتومردانگیاراخوانده 
اراوانیرابهدوش 
کدردهاندد.مردانگدی،صدفتیاسدتکدهدرادبیدات
آن اسدکوت 
شا شانررورشدهاستو 
میکشدد؛صدفتیکدهمرداندهرلقدی
بزرگمنشیرابهدوش 
جنسدجنسیتی،معنایسخاوتو 

بیپردۀچنینصفتمنبتیاست.کالمنو یسدنده
نشاند نده 
میشود.گوییدرمتن،واژۀمرد ،

میگیرد .
دبیاتسنگینازبارجنسیتیار نگ سرچشمه 
ازا ِ 

خوشقولومتعهدیاست،ازررکیبقول
یکهکسیاصرارداردکهانسان 
مچنین ،نگام 

قولمردانهدادن،نوعیاطمینانخاطردادنبهکسیاستکهمخاطدب
میکند ِ .
مردانهاستفاده 

میزند.در نخسدتین
ابان اپرسه 
بهدنبالصوقیدربی 
«قولمردانه»است .نادعلیچارگوشلی ،
گدلمحمدد
مدیرودوسدراغصدوقیرااز 
میشکالی ا،سدرچدادرکلمیشدی 

گذارشازمحله
ید دکهاگراورادوبارهدید،بهندادعلی
اطالعیمیکندوقولم 

گلمحمد،ابرازبی
میگیرد .

مدید دم.اگدر
خاندهردان.قدولمردانده 

مید مکهبیدارم در
برساندش«:اگردیدم ،قول 
(دولتآبادی .)4۱1،۷۹1۹،

میگذارم»
بخوا ی،مویسبیلمراپیشتگروی 
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مهمانداری،کهالبتدهبدارجنسدیتیزیدادی دم

میخوانیمکهرسم
درقسمتدیگرینیز 
گلمحمد
یکه 
میشود؛ نگام 
لمحمدبهنجفسنگردی،بهمردنسبتداده 
ندارد،درگفتارگ 
نمیکشد.البتدهدرپدسایدنضدرف،بیشدتر
میداردکهمرد،رویسفرۀخودشمهمان 
اذعان 
صفترادمنشینهفتهاستکهاستفادهازلغتجوانمردی،گویدای مدینصدفتامدابدابدار
گلمحمداست :
جنسیتیاست.نجفارباب،زندانیوگروگان 
ُ
نمیکشید؟
«دپسچرامنرا 
نجفروبهستارادامهداد :
میکند؟
میخوا دبکنداربابت،چرا مینضانن 
دکاریراکهعاقبت 
(دولتآبدادی،

دهایکهمرد،مهمانرارویسفرهخودشبکشد؟» 
دیدهاییاشنی 
د راضان 
.)119۷،۷۹1۹
میشدود.ضدرفازدشدمنوکشدتناونیسدت.
سخاوتورادمنشی،کاریمردانهمعرای 
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ضرفازنکشتناوبرسرسفرۀخودیاست؛بهنوعی،محبتدرضققربانیاستکهمرد،این
میداند.درجایدیگریازمدتن نیدزشدا داشدارهبدهچندینرادمنشدیای
محبتراسخاوت 
آمدهاندیابرایصل :
گلمحمد 
میپرسد،برایجنگبا 
یکهستارازمردبلوچ 
ستیم؛ نگام 
بودهاند؟!...زبانرابرایصل درد انداریمورفندگرابدرای
«جنگوصل کیاز مجدا 
(دولتآبادی.)1111،۷۹1۹،مردبلدوچکدهاز

دست ا.رسممردی میناست»

جنگدر
مدیگویدد:
گلمحمدآمده است،خطاببهسدتارچندین 
جهنخانبرایدیدار بامردان 
طرف 
کینهایکهبدودارد،
میشود،دنوراز 
شملخاندرزنداندعوت 
گلمحمدبرسرسفرۀ 
«وقتی 
نمیشوم!اینجایاجایمناستیداجدای
میگوید:منبانامرد مسفره 
برمیخیزدو  
ازجای 
میداندد
میبرد .
بهکار 
گلمحمد 
(دولتآبادی.)۷۷1۱،۷۹1۹،دنور،لفظنامردرادرباره 

او»
مدیرسداند.لفدظندامردبدرایمدردیمانندد
اینگونه،رماممقصدودشرابدهاوواطراایدان 
که 
گلمحمد،رحقیرورو ینیبزرگاست.

برمیخوریمکه«:برهنر
میشود،بهاینمنل 
آنمردمعرای 
درکناراینکهجنگوسختیاز ِ

برایکارداست».گویینرینگیبره،باخشونتیکدهدرانتظداراوسدتومردانگدیانسدانبدا
مدیبیندد،
گلمحمد کهجانخودواطراایان رادرخطدر 
سرنوشتیمردانه ،درپیوند ستند .
میداندکهآخرکارشارارسیدهاست.مارال،گالیدهازدل
میکند .
رفنگچی ای رامرخص 


گلمحمدرا
میگوید کهنابودی 
میپرسدو 
کارشویراازاو 
نهایت ِ
میبرد ِ .
پرغم بهبلقیس 

میشود:
مید د:رشته رکاریدریکجاییپاره 
نمیرواندرحملکند.بلقیسپاسخ 


مدیشدود؟رشدته درکداریجداییپداره
د «بهمنبگو.بهمنبگوعمهبلقیس.شویمچه 
میشود،چهمعناییداردعمهجانم؟ 

میشوددخترکم.
د رکاریدرجاییرمام 
گدلمحمددمدن
میگویی؟ضرفازجان 
میدانیکهچه 
د عمهجان،عمهجان...روخود 
میرود؟!
گلمحمدماازدستمان 
میزنی.ضرفازجانمن.که 

بلقیسدربرابرچشمانبرآشوبیدهمارال،سخندردباراورانهبامهربانیدکهبلقیساکنون
باشددبریدوگفت :
نمیروانستمهربان 

(دولتآبادی.)1۱15،۷۹1۹،

دبرهنربرایکارداست»
گلمحمدنیزبهدلیلمردبودن ومبارزاریکده
در اینمنل بلقیساینمعنانهفتهاستکه 
میگوید،امدا
دراینمدتانجامدادهاست ،سرانجام جزمرگچیزینیست.بلقیساینرا 
درپسظا رش،خشمودرداراوانینهفتهاست؛ رچنددمعتقدداسدت،مدردان درنهایدت
کردهاندوپایدرراهرعیتبودننگذاشت هانددوخدودرا
میرسیدند،زیرامردی 
روزیبه اینجا 
بازشناختهاند.اینمنلدارایبارشدیدجنسیتیاست.عاقبتبرهندربداعاقبدتمدردضقیقدی

مدیاندیشددکدهمدرد،
گدلمحمدد ،نگداممدرگنیدزچندین 
میشود.چنیناستکده 
مقایسه 
ازه ابدهسدنگردآورده
ازپایاتاده،دیدنینیست.جن 
مرد 
راستقامتوایستاده،خوشاست و ِ
گلمحمد نوززندهاست:
میشوند .

«جهنگفت :
میخوا یببینی؟
دکسانتاینجا ستند؛پسرترا 
دنه.
دزنتراچه؟
دنه.
دمادرت؟
دنه.
سینهاتنداری؟
دچرا؟قلبدر 
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گلمحمدلبخندزد .

میخندی؟
دازچه 
(دولدتآبدادی،

ااتدادنمدرد...دیددنینیسدت»
ِ
ک ااروبستوگفت:ازپدا
گلمحمدپل 


.)1911،۷۹1۹

مدیبیندیمکده
ازپانیفتدادهاش ِبهتدراسدت.درکدالم او 

میکندکهمرد،
گلمحمدیادآوری 


گدلمحمدد
خواریوذلت،برایمردنیست.مردبایدسرپاباشدوبه مدیندلیدلاسدتکده 
نمیخوا دکه مسرومادرشاورادرضالمرگدیدارکنند.چنیناستکهاستحکامراتداری

میشود؛پهلواننیزصفتیمردانهاست :
یکزن م،مردانهوپهلوانانهنامیده 
ُ
مارال،دخترکرد،د نۀاسبسیا رابهشانهانداختهبدود،گدردن راسدختوراسدت
مدیرادت .وچندانگدامازگدام
گدام دایبلندد،خدودداروآرامروبدهنظمیده 
گراتهبودوبا 
بازگشته(دولتآبادی .)۷۷،۷۹1۹،

برمیداشتکهروپنداریپهلوانیاستبهسرارازیازنبرد
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برمیدارد.ظا ری کامال
نگامیکهدرراهنظمیهگام 

میپردازد؛
متنبهمعرایظا رمارال 
ارمیرونددبدا

ایزنانهبهک


زیبایی
ت اییکهرنهابرایروصیف
میکندباصف 
زنانهراروصیف 
مایهایازجذابیتجنسی،اماآنچنانسختومحکمکهضالتگامبرداشتنوپی راتن 
ره 

میکند؛ آن مپهلوانی کده
واژهاشجنسنررادرذ نرداعی 
میماند؛پهلوانیکه 
بهپهلوانی 
لدب دا،
مرداندهردر.مدواردیماننددچفدتکدردن 

پیروزازجنگبازگشتهوچهچیزازجندگ،

مدیشدوند.
چشم ایبهپی رودوختهشدهوجدیت ،مراهباظا رجذابزنانۀمارالمطرح 

کهمخاطبآن ارادررضادبا ممییابد :

گونهای
به 
زینه ا،میانایوان،یکاستوار،پشتمیدزکهندهاینشسدته ،اللدیبرنجدیروی
«بانی 
نهاشآویختهبود ...
سی 
میخوا ی؟بیااینطرف.
د وی...دختر!چه 
مارالنگا

زینه ارامردانهبانگراتودرایوان،کندارمیدزنگهبدانی
بهراهااتاد .
کردو 

دولتآبادی .)1911،۷۹1۹،
ایستاد»( 
میرود.بهاضتمالزیاد،منظورازاین
زینه ابان 
نویسندهمیگوید،مارال مچونمردیاز 

پله ا است؛شدایدضدالتیکدهاز
بیرردیدبانراتناز 
صفتدرمتن،راستقامتومحکمو 
میرودرایکزنمانندمارال .
یکمردبیشترانتظار 

مدیرودوخطداببدهاوچندین
محمدبدهمیداندیدمزار 


پسرخالهگل
اکبرضاجپسند،


علی
میگوید«:روجوریمیدانکار دایخدردوریدز،خدودتراغدرقکدردهایکدهآدمرونددارد

علدیاکبدرچیدزی
(دولتآبادی.)۷11،۷۹1۹،درکدالم 

ضرف ایمردانهبهگوشتبگوید»

خردهریزبرایمردنیستورنها درشأن
گلمحمدرادرپیدارد.گوییکهکار 
ستکهرحقیر 
میداند.ایناستکدهراهرحقیدر
گلمحمد،خودرامردبیابان 
میداندکه 
علیاکبر 
زناناست .
میشناسد.شایدبتوانادعاکردکهنویسندهدراینجا،ررکیدبخدردو
مزاحگونهاورانیزخوب 
مید د:خردوریزدرشأنمردنیسدت.بده مدین
ریزولفظمردانهرابهنوعیمتضاد مقرار 
میگیرد.درجدای
ت ایزنانهقرار 
دلیلاستکهخردوریزدرنهان،مترادفباواژهزنوصف 
ماهدرو ی دارد،بنابرپیغام
میخوانیم،شیرو،دختربلقیس،کهدلدرگرو 
دیگریازمتنرمان 
انتخابمیکندرابااوبگریزد،رصمیمبدهادرار

ماهدرو ی کهبرآمدنماهرابهعنوانزمانقرار

ماهدروی ازدواجکندد.لحظده
میداندکهدردلخانواده ی گاهنخوا دروانستبا 
میگیرد .

میشود«:شیروپیشاپی رنگخدونخدودبدرخنجدر
اینگونهروصیف 
گیری او 
نهاییرصمی م 
گلمحمداست.شیروچیزیاز
میبیند.شیرو،مردانهدلبهسفردادهاست.شیروخوا ر 
برادر 
(دولتآبادی .)۷49،۷۹1۹،

نمیآورد...سالمسرکشی!سالمخروش»
گلمحمدکم 

مدیگدذارد.مرداندهدلبدهسدفردادن،
متن،خروشوعصیانزنرابهپایمردانهراتارکردن 
مدیداندد
کنایهایاستازباجسارتوشجاعتپایبهراهسفرگذاشتن؛آن مسفریکهشیرو 

رعصبکشندۀبرادران رادرپیخوا دداشت.گریختنبامردیکهخوا اناوستوخدانواده،
گلمحمداگرببیندکهاوبهمدردینگداه
خوا انآنمردنیست.شیروپی رربهمارالگفتهبودکه 
ضربه ایرسمه،سیاهوکبودخوا دکرد،اما مینشیرو استکهدلبدهسدفر
میکند،اورازیر 

آن دارادر
ت ایی ستندکهانتظداردیددن 
مید د.دلبهسفردادن،شهامتوعدمبزدلی،صف 

ت اییرابروزد د،متنبرایروصیف
جنسنرداریمواگرشیرو،بهعنوانیکدختر،چنینصف 
میکندد.ایدن
وجودیاش،خودآگاهیابرضسبعادت،راتارشرامردانهقلمداد 

دقیقررجسارت

نگامیکهزنی،ازخودراتاری قدررمندانه(بدنییدا

اندازهایدرذ نبرخیقویاستکه
باوربه 
میگشایدوزنرابه راتارمدردوار
مید د،مرد،زبانبهرحسینزنیارنهارعریفاو 
ذ نی)بروز 
میکنددکدهچدرا نگدامقتدلدو
.درمتنمیخوانیم،کلمیشیازبرادرشدکایت 

میکند
روصیف 
عمواینگونده

گلمحمدرانگراتهوضتیاورا مرا یکردهاست .
خان
مأمورمالیه،جلویخشم 
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زن ا مبودند .درکدامشدان
نمیگیری؟ 
پاسخ مید د« :ما،دونفرنبودیمبرادر!چرابهگوش 
(دولتآبادی.)۷1۷5،۷۹1۹،

میکنند»
کاردورامردرا 
مچنین :
«بلقیسبرخاست.کلمیشیبهرشرپرسید:
دکجا؟!
بلقیس،مارالرابهانهکردوبیرونرات.کلمیشی،اززیرابرو اراتنزن رانگداهکدردو
زیردندانگفت:
میکشد!
ماچهسگآدم 
د 
خانعموگفت:

میرود
مادهپلنگیبهزنیداری،غنج 
میکنی!وگرنهرهدلتازاینکه مچو 
دقدلیخالی 
د 
دولتآبادی.)۷1۷1،۷۹1۹،
برادر»( 
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میکده
نمیبیندیم .نگدا 
اشارهایکهدرمتنکم 
میکند؛ 
متن،بهشجاعتزنایلیاریاشاره 
مدیزنددکدهاو
گدلمحمدداوراسدرکوات 
یکیازمأمورانمالیهقصدرجاوزبدهزیدوررادارد ،
کند؟میروانلغتی

ایلیاریایاستکهرواننداردباگزلیک ازخوددااع

چهجورزنبیابانیو

بدهکارگیریآنروسدط
رایااتکهدارایچنینباریبرایزناناست؛شدیرزن.درمدتن،شدا د 
ماهدروی کهبرایدااع
میریزندو 
جهنخان،بهخانهبندار 
نگامیکهااراد 

نویسنده ستیم:
میکنند،شدیرودرداداعاز مسدر،
میایستدراازپشتبامبهپایینپرت 
آن ا 
ازخانهجلوی 
میگیرد :
بلوچااغانرابهبادچوب 
میکرداو!منرا موزنبهاینروزانداخت.
اماعجبزنیداشت،آنسید!شیرزنبود.چه 
راراتمبهخودمبسیچم،چهلچوببهمنکوبید.زنبهاینچابکیبهعمرمندیدهبدودم .مچدو
کند(دولتآبادی .)۷۷9،۷۹1۹،

جامهشویی
میخوردرااینکهدرخانه 
زنیبهکارقشون 
ت ایمنبدت،رحقیدرمدردانونیدز
درادامۀ میناستفادهازلفظمردانهبرایبرخیصدف 
بدهصدورتلفدظ
گونهایواژگونیدامتضداد 
آن انیزبااستفادهاز مینلفظ،ولیبه 
رو ینبه 
نشانه ایی،ماننددداشدتنسدبیل،بدرایمدردبدودن،برشدمرده
رخمید دو مچنین ،

نامرد ،
یخوریمکهسبیل،نشانه
میشود.به مینعلتاستکهدرچندجایمتنبهاینموضوعبرم 

ت ایمنبدتماننددایسدتادگی،راسدتگدویی،
مردانگیودرنتیجده،نشدانۀبسدیاریازصدف 

سخاورمندی ،ورادمنشیاست  .نگدامیکدهندادعلیروبدهپسدرانبنددار،شدیداواصدالن،
میکندد،
میگوید،پدرشانگفتهاستکهبرونددنبالشخصیوشیداکاررابهاصالنمحدول 

مید د:
اصالنپاسخ 
«مگرنشنیدیکهبهمنگفتشامشانراببرم؟
شیداگفت :
یکبار منشدکهرنبهیککارمردانهبد ی!
زنک ارابکن .
خاله 
مهاشکار ای 

دست ای رارکاندادوگفت :

خودازکنارسفرهبرخاست،
(دولتآبادی.)1۷۹،۷۹1۹،

خالهزنک!آنری وسبیلراخدابرایچیبهروداده؟»

میآورند :
فبستهبهشهر 
گلمحمد ادزدانقلعهمیدانراکت 
درجایدیگری ،
میزنند :
مینگرندوبهرمسخردزدان،دست 
کناره اایستادهو 
«بوژدنیوعلیچخماق.مردمبه 
دراستیلنگۀچپسبیلتکجاراتهعلیچخماق؟ اووو ...اووو ...اووو...
نیمسبیلشده.
لنگهبهلنگهاست.او م 
سبیل ایبوژدنی م 
د 
پهلوانپنبه؟!

دپسسبیلتچیشده
دباباچهکارشدارینامردرا؟اوکهازاولسبیلنداشت!
(دولتآبادی.)۷914،۷۹1۹،

دسبیل،پشتلبمردبرازندهاست.نهزیردماغنامرد!»
 .4بار معنایی منفی زنانگی

سنخدیگریازادبیاتجنس دجنسدیتی،بدهمدواردیمربدوطاسدتکدهنویسدندهدرکدالمو
گونهایکدامال
اندیشه ایعواملداستان،صفتخاصیرابه 

گفته او
ف ایخودیادر 
روصی 
مید دباایننوعگوی که:زن،چنیناستوچناناست .
مستقیمبهزننسبت 
میگوید «:موکهداردپی چشممدن
برایمنال،کلمیشیدرجاییدربارۀمارالباخود 
میرواند بدلبده
نمیگویند،روزی 
بیزبانیوغربت 
چشم ای جزاز 
میخرامدو 
منلکبک 
میروانندبهآنیازاینروبده
کرهاسبیچموشبشود.طبعزن!اینطبعزناست .رکدامشان 
(دولتآبادی)111،۷۹1۹،؛ایننگرشمردکهنسالیاستکهزنانزیادیبده

آنروبشوند»
یرواننددازایدنروبدهآنروشدوند؛از
چشمدیدهومعتقداست،زناندورودارند .دردممد 
میگوید:طبعزن ،میناسدت.زنرا
شمایل کبکیآرامبهاسبیچموشوپرخروش.باخود 
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نمیروانبااطمینانکاملبهاونزدیکشدد.بایدد
بهسانگربۀمرموزیکه 
میشناسد؛ 
اینگونه 

رازی ای
غیرقابلپی بینیاست«:دلزن،شکاکاستودماغ ،منل 

اضتیاطکرد.راتارش
(دولتآبادی.)۱1،۷۹1۹،وباز م«:گرچهچشمزندردیددن

میشناسد»
شکاری،بو ارا 
(دولتآبادی.)۷19،۷۹1۹،

پارهایچیز اریزررباشد»

شدوندوبدارمعنداییمنفدیآناینگونده

گا ی،درمتن،برخیازراتار ازنانهمعرای 
مدی
گدلمحمددبدرایدیددن
نگامیکه 

میرود.
میشودکهضوصلۀ مردازاینراتار اسر 
رقویت 
میبردکهچراخوا رشدانشدیرورابدهپسدرش
گلاندام،بهاوگله 
خالهاش ،
میرود ،
علیاکبر 

آوردن دایزنانده.آنچدهکدهنده

مدیشدود«:دل 
پدس
گلهگدوییطدوننی 
ندادهاندواین 
شوی 
(دولتآبادی .)۹1۳،۷۹1۹،

میکشاند»
گلمحمد،بلکهبسیاریمردانرابهکسالت 

ت ایمنفیبهزنان،مرضلۀنیرومندرریازبارجنسیتیمتناست.
نسبتدادنصری صف 
میکندوبهسدمت
میکند،زیورازچادرارار 
امنیه اقصدرجاوزبهزیور 
پسازاینکهیکیاز 
فصلنامه علمیـپژوهشی

141

دوره ،11شماره 4
زمستان 1931
پیاپی 44

مید د.بدا
میرودوموضوعرابهاواطالع 
یزمکنیاست ،
گلمحمدکهمشغول 
شو رخود  ،
آن اراتدارخدوبی
گلمحمدبرایاینکهمأمورانرااریبد دوبا 
برمیگردندو 
مبهچادر ا 
آن دا
مدیشدودواز 
دمکدالم 
آن دادرمدوردزیدور 
نقشهاشراعملیکندد،بدا 
داشتهباشدرا 
میگوید :
میخوا دکهاوراببخشندو 

«استخوانزن ،رزنیکهباشد،کجاست! 
مید د :
یکیازامنی ه اپاسخ 
(دولتآبادی.)1۱1،۷۹1۹،

مهشانازدم،اتنه ستند!»
زن ا 
اصالخان،این 
میکندبهکلاتنه.امنیه دابدرای
گلمحمدوامنی ه ا،زنراموجودیمعرای 
متن،درکالم 
البتهگویاضرف ای رانبایدجدی

گلمحمد،
اینکهبتوانندخودوعملخودراروجیهکنند،و 
بااینضال،بحث
امنیه اراآرامکندوررسشانرااروبنشاند .
گرات،چونقصدشایناستکه 
میکندد،
بالمندلاسدتفاده 
لمحمدنیست؛وقتیاوازاینرعابیر مچونضر 
برسرشخصگ 
آن ااست :
معنای مقبولیتورواجعمومی 
زن ا،خوددارررینشاننیز یا وگرند.پسدراینشب،درچنینشبی،مجالشاننبایدداد.

گاهمهرورزی دایجوانسدرانهنیسدت.بگدذار
پوزهبندیبهخشونتِ .
آن اد نهزد؛ 
میبایدبه 

خود،بهتر(دولتآبادی.)194،۷۹1۹،

دلگیر،اماخاموشباشند.این

مصیبت ایبزرگ،رنها یدا وگر سدتند؛ یدا وییکده

میشودکهزناندر نگامۀ
گفته 
ی اایدهاینداردودردسرنیز ست؛پسبایدخاموششانکردرابتوانرصمیمگرادت.نزم
رصمیمگیریبهتدر،زنراخداموشکندد،زیدرارنهدا،موجدبگسدیختگی

استکهمرد،برای
گلمحمدکهبامارال،ندامزددنور،
شود.گلمحمدودنور دریکزندان ستند .

ااکارش 
می
میشود.ستاربرایآرامکردندنوراو
ازدواجکردهاست،درزندانباکینۀسختدنورروبهرو 
مید د :
اینگونهدلداری 
را 
گیوهاتبرنخوردبرادر!زنیکهروراواگذاشتهوبهاوچسبیده ،مانبهترکدهزودردر
بهگل 
این اگذشته،زن،رخدم
میروی.از 
اینکارراکرده.اوراهخودشراراته،رو مراهخودترا 
زنشد(دولتآبادی.)۷۷4۷،۷۹1۹،

رفرقهاست.نبایدسنگروییخ
میبینیم،دراینجدانیدزسدتار،زنرا
کینهورزیکهدرمتن،آنراصفتیخاصزنان 
مانند 
رومیشدویمکده

اتنهایکهدرجا ایدیگرمتننیزبداآن 
روبده
میداندوبس.اتنه! 
مایۀرفرقه 
بیگمحمدبهاو
میآیدکه 
میشود.یادرجایدیگریکهضرفدختریپی  
خاصزنمعرای 
میکشد،
میگوید «:مۀآر  اازخیمهزنزبانه 
بیگمحمد 
خانعموروبه 
عالقهمنداست ،

چنینمیخوانیم :

(دولتآبادی.)۷۹۱۱،۷۹1۹،درجایدیگری

عموجان!»
مدیجسدت،بدر
چنانکهپنداریرویسخن 
نادعلیواگشتوبهستارودنورنگریستو 
جعبۀکارستارنشستوگفت:خداخلقتشانکردرامردرابشکنند.زنراخداخلقکردرامرد
میماندکهبداایدنجانور داچدهکداربکندد.خدوبوبدد!نفدرتبدهدلآدم
راناکارکند.آدم 
یرواندروزگارخوی رابگذراند.ضتیاگرکناردسترو
آن انم 
میاندازندو...باز مآدمبی 

نباشند،اکروخیالشان،یادشانباروست.ضتیاگردرعمرتزنیراندیدهباشی،باز دمبده
میکنی.یدک
میکنی.ضتیاگرقدرتمردینداشتهباشی،باز مبهیکزناکر 
یکزناکر 
زن.یکزن!برایچی؟برایچی،ستار؟یکرمزیدراینکاربایدباشد؟برایایننیستکه
لنگ؟(دولتآبادی.)۷411،۷۹1۹،

مرد،بهرنهایی،یکنیمهاست؟یک
میکنددکدهبدا
میکند،امادرادامهبیان 
خانمانسوزوقارلمعرای 

دراینجانادعلی،زنرا
یاش،خواستنیاستومرد،خوا اناستردادرکندارشباشدد .درادامده،
خانمانسوز 

رمام
میخوا مزندیرابده
نمیخوا مزنیداشتهباشم.من 
میکندکه«:امامن...اقط 
نادعلیبیان 
(دولتآبادی.)۷41۷،۷۹1۹،

میکنمایناژد ارا»
رمکینخودمدربیاورم.بیزارم!رام 
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زنبهوصفاژد اموصوفاست،کهالبتهضیوانمحبوبینیست؛خطرنداکورامنشددنی
رخمید د:

خوشهچینی،میانننوزندیگریمرااعه

است .نگام
بلخیدختران راازمرااعهکنارکشیدوسانررزاقکهدشتودروشبدیندرگیریآشفته
زن داآن
میخواستکه 
میزدو 
بهدورجماعتشالکبالک 
شدهبود،لعنتونفرینبرزبان 
دوپتیارهرااز مجداشانکنند:
داستخوان کجاست.اینجماعتزناستخوان کجاسدت.وابکنیدشداناز دمایدن
ازدمتان(دولتآبادی.)۷۱44،۷۹1۹،

مادینه ارا!...گورپدر

گلمحمد.رودرمنبهودیعه
میکند«:ایمردمن ،
مارالپسازمرگشو رباخودواگویه 
ب دای
خوا یبود،اییگانهمادرودستانرورادر ی رنواندامینخوا مجوییددبدهارید 
اریب ایزنانهدرکالممدارالدرمدتن،

(دولتآبادی.)19۹1،۷۹1۹،استفادهازلفظ

زنانه»
زدن داییبداوردارد.اصدالن
برچسدب 

خودزننیزبهچندین
نشاند ندۀاینذ نیتاستکه ِ
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نمیشود....جنسزنوقتی
لنگهاشرویزمینیاات 
ارقهایاست .
میگوید«:زن ،
دربارهنن 
(دولتآبادی.)5۱1،۷۹1۹،درجایدیگری،کهدو

نمیشودکرد!»
غ داشت ،ی کارش 
آن ارامیکشدد،یکدیاز
گلمحمد 
آمدهاندودرآخر م 
کلمیشی ا 

مأمورامنیهبهچادر ای
دیگریبهنامگریلیدددرپاسخبهاینپرس کهچدرازند راطدالق

چمنداری،به
ابهنام 
آن 

میگوید«:آدمیمنلمنورومردخودشکهنیسترابتوانددلخواهزن 
اینگونه 
داده استددد 
(دولتآبادی .)149،۷۹1۹،

باشد.خودشزندیگریاست»
میکند:
اتنهجوییبرراتارزنانزدننیزمخاطبرامتوجهبرچسبدیگری 
ُمهر 
سخن ایچانکخوی ،آنرهماندۀبداندیشیراازخاطر

میراتراباضرفو
گلمحمد 

میکندد.
اتنهجدویی 
میشود،بی مزدهاست.ضرا اعتبارندارد .
مرد ابروبد:زن دچارکابوس 
(دولتآبادی.)11۳،۷۹1۹،

برنمیخورد.ناخوشاستاینزن!

پسوپی ضرفخودرا
مچنین،ضسادتمشروعزندرنتیجۀازدواجیاارربداطمدردبدازندیگدر،بخدلوکینده
مدوازیایرا

میکنددکدهزن دررابطدۀ
یخدو ییاقتضدا 
میشود.گوییسخاوتوآشت 
معرای 
میگیرد.
آوردهام.از میناستکهداردجنون 
بسذیرد«.باشماکهرودرواسیندارم.سرشزن 
ت ایی
دولتآبادی.)1۱1،۷۹1۹،صف 
زن ایمایکجوردیگریبخلوکینهدارند»( 
آخر 
ت ایی
رفرقدهانگیدزی،صدف 

اتنهجویی،برپاکدردنآشدوب،و
کینهورزی ،
مانندبخل،ضسد ،

جنسدجنسیتیشدا د
میشوند.درادبیات 
ستندکهدرپسنامزنوالقابزنانهدرمتندیده 
بارگیریبسنامساویبرایالفاظمربوطبهزنانگیومردانگی ستیم .
بحث و نتیجهگیری

میشود،زبانمردماندارایآنار نگاسدت،وایدن
نخستینجاییکهیکار نگدرآننمایان 
داستان ایبلندمعطوفبهجز یاتروابطودرمدتنیدکداسدتان

زبان،بهویژهدرزبانگفتاری
کلیدر،درشداخصمربدوط

نماوواقعگرا،نمایانگریونمایندگیبیشتریدارد.درمتنرمان


واقع
نیرومندیازالقایپاییندستیآشکارزنانوجوددارد.درمقابل،اگر

نشانه ای
بهزبانجنسیتی ،
شودوگفتهنمیشودکهپس

ت ایمنبتیراازخودبروزد د،بهزنانگیاومنسوب 
نمی
زنیصف 
آن ابدرخالفسدنتجدنس
میشود ،
صفت ایخوبیبرخوردار ستند،بلکهگفته 
زناننیزاز 
داوواگویده دایمیدانقهرماندانداسدتانوچدهدر


.چدهدرگویده
خود،مردیامردانده سدتند
درمییابیمکدهمردانگدی،
دددرکالم ردودددرمتنبهشفاایت 
ف اینویسندهازآناضا 
روصی 
ضاملپسندیدگیونیکیاستوزنانگی،ضاملناپسندیدگیومحنت .
متنینیستکهزنستیزبهشدمارآیدد.زندانکلیددر،زندانی

بارمامایناوصاف،رمانکلیدر،
ستندوبهواسطهنوعزنددگیمتفداوتعشدایریخدود،زندانیاعدالدرزنددگیگرو دی

منفعلنی
؛زنانیکهاغلب،کارخانهوخارجازخانهرا،آنگوندهکدهدرزنددگیعشدایریروصدیف

ستند
عهدهدارند.اینوظایفنهرنهارهیهخوراکبدرایخدانواده،بلکدهرهیدهمدوادغدذایی

میشود،به
بهمنظوراروشوکسبدرآمدبرایآنرانیزدربرمیگیدرد.اعالیدتاقتصدادیخدانواده،بدهویژه
دردستزنانبودهوبهنظرمیرسدکه مینامدر

ل اییازسال،
بهسببدوربودنمرداندراص 
موجبشدهاستکهایدنزنداندرباادتوسداختارزنددگیخدانوادگینیدزازقددرتخاصدی
اازونبراینموارد،ضتیدرامورمهمنیزاز مرا یبامردانوگا یمخالفدت
برخوردارباشند .
رغمجایگاهدستچندمیکهبنابهعرفورسموعقایددارندد،گدا یدر


نیستند.به
باآن ا،دور

یبهصراضتبهجرمزنانگیرحقیروعقدبزده
گیری اضضوراعالیدارند.بااینکهگا 
رصمیم 

میشود .
ضضورآن ا،بهرغمناپذیراتگی،رحمیل 

میشوند،باریدرجه اییاز

کلیدربهلحاظموضوعبحثاینمقاله،متنادبیوار نگیجالبروجهیاستکهندوعی
روشنرر،زنانیکدهدر
مهمکما میت.بهعبارت 

میگذارد؛رناقضزنان
رناقضرانیزبهنمای  
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واروندهنمدایی

تآن داانکداروگدا ینیدز
عمل،نق مهمیدارند،ولیدرنظر،گا یا می 
میشود.انکاردرمواردیکهاشارهبهایناستکهزنرابهدخالتدرامورمهممردانهچده؟و

وارونهنماییدرجا اییکهاشارهبهایناستکهزنان،اثراتمهمیدارند،ولیاغلب،منفیو

بدهلحاظ
ویرانگر.نمونه ایچنینزنانیدرکلیدربسیاردیدهمدیشدوندکدهبدرخالفاینکده 
امادستکمدرعرصۀخانوادۀغیر ستهای،

نظری،دریکجایگاهارودسترعریفمیشوند،
وبهویژهدرموردامورمربوطبدهچدرخ زنددگی،درعمدلنقد وجایگداهارادسدتیبدازی

بدهضاشدیه
میآید ،
جنگورقابتقدرتبهمیان 

نگامیکهپایاموریمانند

میکنند؛ رچند
میروند .

جالبروجهاستکهاینضجمازربعیضجنسیتیخزیدهدرنبهنیبیانوکالم،دررمانی
وجودداردکهبهسبباضایضوادث،قهرمانانزنیدارد،اغلبدوشادوشمردان.اینجااستکه

میکنندد
رروعرایرررازمینۀکارخدود 

کهرمان اییکهاضا ای 
عادی

میرسد
ایناکربهذ ن 
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دابدهعندوانموجدوداتانفعدالی،ناکارآمدد،و


ازنگداهبدهآن
بیبهرهو
راچهضدازضضورزنان ،

ن
میروانبهایننتیجهرسیدکهعلتضضدورمدؤثرزنداندراید 
درنهایت،منفی،سرشار ستند .
زندگیعشیرهایوایلیداریاسدت

یددساختاجتماعی
ددبهرغماضایمسلطرحقیرجنسیت 
متن 
کهدرآناعالیتاقتصادیوکاریروزمره(دامداریوکشاورزیورولیددوربددیلثمدراتآن)و
ازآنزناننیدز سدت،ونتیجده
ازآنزناناست،یا 
درنتیجۀآن،نوعینق مدیریتیِ ،
دستکمِ ،
میروانچنینانگاشتکهدرزندگیشهریمدرننیزضضوربیشترزندرعرصدۀاعالیدت
اینکه 

میرواندبهکا
اقتصادی 


یتیناظربهضعفوکما میتیکا

کلیشه ایجنس

یابد .
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