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 فرهنگی تحقیقات فصلنامه.«کلیدر»رماندرجنسیتبازنمایی(.۷۹۳۱)مهدیسپویا،صادقیومحبوبه؛نیا،پاک
 .9۳-۷۷1(،4)۷1،ایران

1119-۷94۱شاپا:   

آزاداست.نویسندگان/دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقوانینکریتیوکامانز ( ) 

 «رکلید»در رمان  جنسیت یبازنمای
 

 2، مهدیس صادقی پویا1نیا محبوبه پاک
  11/40/1930پذیرش:       40/11/1931دریافت: 

 چکیده
عنصدرت.اسد،لیددرکیعندی،ینرمداناارسدیدربلنددررجنسیتیزبانشاخصیبازنماییپمقالهدرنای

شدود.مدیدیدهحوضوبهداستهدشیرکیرصوبهرارکشوشرقلرشمایکهزندگیعشادرماننایدرتیجنس
نقد ،کدهدرزنددگیعشدایرییزنداسدت؛قا دلشددهیاسدتننا ین،جایگدا ینشدکوچزنیبراسندهینو

کدههلدایدنمقا.درآیددمیشدماربهتی،ارودسدتیجنسدی اکلیشهرأثیرامارحت،کندمیبازیایاساسی
.شددهاسدتنگربازنمداییبهروشنقدادبیزنانهجنسیتیزبانشاخصاست،پژو شیکارکازیبرگراته

چگونهاست؟یااتهاصدلیمقالدهضاضدررمانکلیدرباموضوعزنپرس اصلیمقالهایناستکهبرخورد
،اظفدالازسرشداراسدتسدوازیدک؛داردایگاندهراتداردو،بدازندانیرویدارویدردریکلایناستکهرمان

راگداهبدهزنزنانوجنسگو اکهوضمنگفتدرداستانی اشخصیتی ارییگموضعو، االمنلضرب
خددودزنِنازقهرماندایاریسدازب،دیگدریسدواز،وکنددمیرحقیدرنوجدهیردربدهصدری یگدا وکنایده
ی اتیشخصداعدالو نقدریردأثتحدرخوانندهکهایگونهبه؛دزپردامییثرؤومنیرومندی اتیشخص
دررینداگزاستکهدرآنزنانبدهعشایریداستاناضایناشیازیراضدودامراین.گیردقرارمی اآنکارآمد
،رحلیدلمدتنبدهروشنقددادبدیپدژو  انجامروشدارند.ینق مهمویژهدراقتصادخانوار،بهی،زندگ

الهامگراتهاست.ینگرزنانه ایازدغدغهاستکه
یستیجنسیت،زبان،عشایر،نقدادبیامینادبیات، :ها کلیدواژه
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مسئول(.)نویسندۀایرانرهران،مرکز،رهرانواضداسالمیآزاددانشگاه،سیاسیعلومدانشکدۀسیاسی،علوماستادیار.1
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 مقدمه
مهمدیاسدتکدهاوراازبسدیارویژگییکیازدوی،ابزارسازییکنارروانادرانسانگوییسخن
شدماربه دایانسدانیذ نیتیاساسلضامبایدرازبان،روازاین؛کندیمزیمتماموجوداتسایر
ضاملار نگاستوازراهرحلیلی،ادبیوداستاندرمتونویژه،بهزبان.(۷۹۳4)اکو ی،آورد
،اجتمداعییمعیار دااسدتفادهازبدارمانیزبانلیبرد.رحلار نگیراهی الفهؤمروانبهمیآن
زند.میپیوندیعیوار نگدیاستکهنقدادبیرابهنقداجتمایجدی اازشیوهییک

دراضایعشایریمناطق،نویسندهمعاصرایرانی،یآبادمحموددولتدر،نوشتۀیرمانکل
هتنوش۷۹15-۷۹1۱ ایضوادثدرضوالیسالایازلهسوباپردازشسلرشرقیکشوشمال
اضشدام،د دددیرخمدییشدی ایالسمنطقهخشکایندرتداستان،یروابهاست.بناشده

امدرشدود.ایدنقحطیبرمردمآنناضیهچیرهمدیوگرسنگیوشوند،میدچاربیماریعشایر
موجدب،بونیزرالشدولتبرایکنترلعشدایریرق ایمیانایلدیرینۀ ای مراهبادشمنی

،میدانشود.دراینیلبدر اآنسرازاینعشایردرآوردوبهقهرمانیمحمدنامگلکهشودمی
 ایبدهآمدوزشایددهدوزدرنقد پینده،اعضایضزبرودهاستنیزکهازستارنامبهیجوان
بدامحمد،شجاعتوروانمقابلدهیابدگلکهدرمیاستو نگامیزبهمردممشغولیستدولت
ازسکانقالبضداربابیرامحقدقکندد.پدیایازشودرامرضلهرادارد، مراهاومیاربابان
یابدد؛ضدزبردودهمییونظامیتیشدتامناضاییبهکشور،پهلویضارمحمدرناارجامررو

مبدارزهد قدانیشدانهۀمحمدازادامدرزمانگلشودوبسیاریاز مرا انو ممیغیرقانونی
 دایمددتدرکدوهجنگیطدوننیۀمحمدو مرا ان درادامگل،کنند.درنهایتمییخال

شوند.کشتهمییمأمورانضکومتدستمنطقۀکلیدربه
د ددکدهزبدانایران،نشانمدییایشاخصوکیفیازآثارادبعنواننمونهاینداستان،به

 دایاست،درنیدهرهیدستوریخودازعنصرجنسیتی اعنوانزبانیکهدرنیهاارسیبه
زبدان،معلدوماسدتنکهبر مگدادرگیررنازعآناست.چنانشدتبه،واژگانواصطالضات

وانگلیسدی،،عربدی،ارانسهمانندمعتبرومشهوری ازباندیگرازیبرخالفبسیاری،اارس
تییکجنسیدستوررفکاز، اصفتو،اشاره اییر ا،اسمضمیکارگیروبه ااعلدرصرف
و اهاشدارمعنداییوارزشدیومالزمداتازواژگانومفا یمو،وجوداین.باکندمیپیروین
سرشاراست. ایمعطوفبهرفکیکوربعیضجنسیوجنسیتیگزاره
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بازنمایی جنسیت در 

 «کلیدر»رمان 

 چارچوب نظری . 1
و داویژگدییبررسدبدرایدانشدیازبحثامینیسدم،طورکلیواارغادبی،بهاستکهنقدروشن
رآثداۀچیدیپ اینبهجرشری کناردرآنیارزیابولیرحلوادبیاثریکضعفوقوتنقاطرفسیر
ادبیکدهازناقدانیبرخ(.۷۹91،۷9۹است)گری، اآنمقامواعتبارسنج برایروشیوادبی

بهتدر،ادبدینقددیدکارزشاادزای بدرایبرایننظرندکهنگرند،میازمنظراجتماعیبهاینآثار
نظدرازراآنبلکده،ندیمنکبررسدیمدتنآنۀدومحدددررنهداراادبدیمدتنیدکی اویژگیاست
بررسدیبدهیادبدنقدد،صدورتدراین.نیمکمقایسهدیگر اینمتبایشناختروانوشناختیجامعه
ادبدی دایمنتقددسدتینیاسدتکدهامی(.اینکار۷۹95،5شد)امامی،خوا دربدیلرریدقیق
ازنقددنوعجدیددی،زنانمسئلهاجتماعیازدیدی ازمینهدرادبینقدندوباکاربستاهدادانجام

کیدبدرأزنانهدرمتونادبیورتیشخصیبررسی،امینیستینقدادب دفند.اهادبیراپروبالداد
(1،11۷1گذارند)گولجامیاستکهزناندرآارین ادبیازخودبه اییویژگی اورفاوت
اینکهادبیداتتنخس.اندروجهداشتهینقدادبوبهادبیات اازمنظر ایگوناگونیتنیسیام

،انتقدالیدکار ندگاسدت.داسدتانوشدعرویژهبدهبرایدرکودریااتویعاصیلبوزبان،من
ورایبعدد ندریواتید.ازآنجاکدهادبکنددمییکار نگجذبخدودرادریمخاطبانبسیار

کلشدبهیکهدرمواردبسدیاریمحتوای؛ ستنیزمحتوادربردارندۀباغل،خودختیشناییبایز
مدؤثربسدیاریسدازادبیاتدرار نگ.شودمیزبانیغیرمصرحاداآثاروباۀبدندرشدهگنجانده

میروانوجودداردکهبادرک ریکمییانکارناپذیرۀمیانار نگوادبیات،چرخ،است.درواقع
کدهدرنیسدتییاضاییمداورانی،اتداستایادب،نکهیودوما؛تدیگریپیببریمیکیفیبهچرای

اغلدب،رمدان.(۷۹9۳،۹۱،یداغایدبباشدد)رابیندزشددهضذفزندگیروزمرهتاضتمان،نآ
.ی سدتندنوعزنددگازاینیاراوانۀرجربصاضبان،است،وزنانشرحزندگیروزمرهدربردارندۀ

(.۷۹91،۷۹ررازسایرانواعادبیباشد)مایلز،عجام،شایدرصویرزندررمان،اساسبراین
بایددیرادرکجاوچهدوراندیستینینقدامی اوجودداردکهریشهیمتنوعبسیار ایهنظری
رسانندمی یجد مدرقرنولستونکرااتآنرابهزمان،نظرانبضصابرخیجوکردووجست
ضدوزه(.در۷۹91،55،نیداد ندد)اولیاییمیسمارجاعینیرابهموجدومامزآنیندیگریوبرخ

زنادبیددات:کددردبررسددیرددوانمددیشددکلسددهبددهراادبیدداتدرزنموضددوعی،نیسددتینقدددام
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شدناختبهبایدآنازپی اما،مردادیبانآثاردر؛زن(زننویسندگان)زننادیبا؛(نویسیزنانه)
 دانگدا یبینددازیم.ایدن،نظدریدارنددشدکل ایمختلفیکهظرایتچنیننقدیرابهعرصه
وبازنماییزنداندرآثدار،زنانزنانه،نقدوضعییشناسنگر،زیباییخننییبوطیقا:ازاندعبارت

برایننظدرنگرخننیبوطیقایخورد.میگرهلهجنسیتوزبانجنسیتیئبهمسپایانمردانکهدر
بدرایبررسدیایمعیداریگاندهبلکهباید،باشیمداشتهیکارمردوزنبهنباید،اصلدرکهاست

برنگر،خننیقایی،ازطرادارانبوطکارول اوتس،منالبرای؛نویسندگانزنومرددرنظربگیریم
متنموضوع.شناسدنمیمردوزن،لیرخیعنی،نداردرخیلدریرا ،جنسیتکهاستایننظر

.(۷۹9۳،۷11)نجدمعراقدیودیگدران،نداردجنسیتنیزار نگوکندمیمشخصار نگرا
کنندد.پیرویمیسنتیکازمردانوزنانی انوشته،استمعتقدنگرخننییبوطیقا،ن مچنی
ناخودآگاه،گفتداروپنهانایگونهبهنگرخننییبوطیقاکهبرایننظرند استیازامینایاماارقه
رحزناندهمطدیشناسدیایبدزینگدر،خنندییازبوطیقاانتقادطرحبا.کندمیرقویترارمردمحو

که،آیدمیپی یتزنبحثزنانه،یشناسبایییزدر«.باستی،زکندمیزنخلقآنچه»شود؛می
کدهجریدانیدرضدال،زناندهذاتیعندییازنانگیزنیتگروه،ایندیدگاهازچیست.کیستوزن

وزندانگیبحدثمخدالف،جدهیودرنتمعتقدندد،زندانگییبرساختگبه اامینیستازیمسلط
،بنددابراینواسددتبرسدداخته،زنددانگیبددرایددننظرندددکدده دداآن. سددتندزنانددهیشناسددزیبددایی

زندانگیرد،یبگسرچشمهمایبیولوژازاضساساگر.اندبرساختهنیزنهامردوشناسیزنانهییزیبا
.استبرساخته،بگیردوروابطآنسرچشمهاجتماعازاگرذاتوطبیعتدارد،و

نقدد،ندوعایدنپردازهینظرنیررمهماست.آنانیوضعنقدزنانه،یشناسییزیباررازبحثمهم
مشدترکییدرد دادارند،یرکتمش اینگرشو،الفاظ ا،دغدغه،زنانازآنجاکه.استالینشوالتر

یکددیگربارقابلدررازنانمتونکهاستاینوضعینقدکارازبخشی،بنابراین؛کنندمیبیاننیزرا
زندانوی انوشتهاما،تنداشتهباشدیجنس،لیاسترخاگرچهممکن،شوالترازنظر.کندیبررس

انددیدکسدنتنوشدتاریکامدلرانادیددهگراتده،ومنتقدانمذکر ستندگرمتفاوتیمردانبایکد
استواراستکدهمدتنوبراینارضردراریخیدایانیبن،زنانینقدوضع.(1،۷۳9۷،۷99)شوالتر

یعنیرجربه،د دمیبازرابشخصیمی ا ارادرار نگشرایطخاصرجربهآن،زنان اینوشته
.(۷۹۳1،۱9، د)جانفدادمیرادرضاشیهقلمروعمومیمردانهقراریمشترک
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نقددبدری،خیردارلحداظبدهوجودداردکهاگرچهیضوزهنقدامینیستدرنیزیدیگرۀنحل
ضرکدتیدیگدر ا مگامبانحله،تیجنسی اورودبهبحثماباامقدماست،زنانیوضع
 دایزندرمتنیایورکدرارشهیکلویر ایرصییشناسا،ایننقد دفی،طورکل.بهکندمی
دوطدرحمتضدادجدایدربودندوغالبا دهیارآبودکهمردانی ایشعرورمانویژهدربه،ادبی
جدو،گدر،سدلطه)اتنده...(یداا ریمندی،واداکار،مطیع،ال)صبور ایدیریرصو؛ندتگرامی

مهدمایدنرویکدردبدهادبیداتۀنمایند،ناووندجوزاین(.1،۷۳۳۱،41)موی...(،وااسونگر
رفکدرجامعدهو،نگداه،مکدان،ثمرهزمدان،زیبی از رچ،استوباورداردکهیککارادبی

 مدیننیدزایدنجامعدهمتولدشددهدریارادبدک،استمردسانرانه،نجاکهجامعهآازاستو
.(۱-۷۹۱۱،۷1،نواندورادارد) اویژگی
خودشدد.بدرایاهدمبیشدترازضیاتیجدیدۀواردمرضل،تیجنسبحثباورودیادبنقد
تآنبداوبدهرفدااسدت،بایددمهماینمقالهیکهبحثنظر،نبازبانآتواررباطیجنسمفهوم
باشدد،نداظرزندانومردانیشناختزیستی ارفاوتبهجنسباشیم.اگرایداشتهاشارهجنس
سدتا دارفداوتایدنازاجتمداعی،وار نگدی،شدناختیروانی دابرداشتنشانگرت،یجنس

ار ندگ،یداجامعدهیککهاستیی اویژگیروصیف،جنسیت(.۷۹99،51)محمدیاصل،
ویموجبارودستیموارددرتیجنس، انیستیامهینظربراساس.کنندمیرلقیزنانهیامردانه
مختلفدیدررقویدتورنبیدتجنسدیتنقد دارندد.لشدودوعوامدمدیزنانومردانیارادست
انتقالجنسیتاست.دراراینددو،تیرنب،رقویت،عواملایجادررینیکیازمهمی،رِیپذجامعه
عنوانجدنسدومجنساولودخترانبهعنوانخوی رابه ویت،پسرانی،تیجنسیپذیرجامعه

 دایضیربعلانتقداموجدبکدهیعواملیکیدیگراز.(۷۹91،۷1)موضد،شناسندمیکهترو
کوشددرقابدلمدرد/ازاینلحاظکهمییتامینیساست.ایننوعازنقدادبیات،شودمیجنسیتی

داداعازضقدوقودر،کنددیشدکنمرربطباآنرادرراریخار نگغربسداختی ازنورقابل
آثدارۀوموشدکاااننگداه،بررسدیدقیدقازایند.زپردابهنقدنوشتهمردانهوزنانهمی، ویتزنان

داوسدازوکار ایآشدکاروپنهدانیرابررسدییدپیداوناپی اویژهرمان،راهکادبیات،بهیکالس
درراسدتای اآنششوند.رالرونیمیتیروجیهودی ایجنسربعیض، اکهازطریقآنکندمی

بسداچدهاتویدازطریدقادبیتیضجنسدیربعچگونه،استکهنشاند ددنیلییجووجست
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زندانیشناساییومعراد، اآننظربه.،نه(1،۷۳۳۷شود)رابینمیبدونروجهوناآگا انهررویج
نوشدتارزناندهدربرابدرنوشدتار دایویژگدییجوووجستیسینوزنانهآن،ررازنویسندهومهم

،بدرآنغلبدهداردمرداندهکده ویدتراکیکالسدادبیاتبدآثاررواندمیکاریاستکه،مردانه
ادبدیوواردکدردنخود،باگسترشدادناهرستآثاری ادرکوش سمیامین.اینکا  د د

ضویکالسدیکازمنظدرربعدبیداتبسدیاریازآثدارادایراد دایزنانوزنانه،معرای ایهنوشت
درسی،موجدرغییراریدرآموزش ایجنسیتی،وضتیمنعآوردنچنینمتونیدرکتابرعارض

(.۷۹9۳،۷۱1ادبیاتدرایانتمتحدهوبریتانیابودهاست)کالر،
 درزبانیار نگدرمعمولطوربهکهشودمیآغازآنجااز«جنسیتشناسیزبان»بحث

راینیسدنگرایبسدیتیجنسبار،خودباکهداردوجود... ا،ومنلاصطالضات،واژگان،،یملت
ابتدداتییجنسزبانکهبهاینسبباستجنسیتوزبانۀمقولیبررسا میت.کنندمیضمل

بدهزبدانایدن،سدسس.شدودمدیبازرولیددخدانوادهنهداددرشخصدیتیویژگینوعیعنوانبه
خدانوادهازاراردروکوچدک دایگروهدرچهرههبچهرهروابطدرمنال ،غیرصوری ایهمحاور
،دادگداه،اشدتغال،مدرسدهقالدبدرزبدان مدینادامدهدر.شودمیکشیده، مسایگیمانند

د د.قرارمییکدیگریابدکهمردوزنرادربرابرمیسازمانچنانبازار،و،ضکومت
الگو دایردوانمدی؛کدردبررسدیگونداگونیمنظر ایازروانمیراجنسیتوزبانموضوع

گونداگونی دایشدیوهبدهزبداندرالگو دااینرجلی.مطالعهکردرازباندریااتهیرجلیتیجنس
در.شودمتجلیزباندستوریی اقالبدراستممکنالگو ااینازصورری.استپذیرامکان
 سدتند،اسدمدسدتوریمقولدهبدهمتعلقکهی ایواژهبراساس، ازبانازبسیارییدستورنظام
و،مؤندث،مدذکرطبقدهسدهیدامؤنثومذکرقهبطدودررصادایویقرارداداضتمان ایگونهبه
ازبرخدیدیگدر،سدوی(.از۷۹9۱،۷1۱عیدار،وشدوند)داوریاردکدانیمدیبندیطبقهیخنن
جنسدیتبدااند، اشدهزباندستورواردکه ازبانواژگانیاقالمدرموجودیجنسیت ایفاوتر

،گفتروانمی،بیررراینبهدارند.خوانی مخارججهاندرخودواقعیمصداقیشناختزیست
خدودممکدن،عدیییداطبدستوریجنسیت.باشدطبیعییایقراردادرواندمیدستوریتیجنس
ی،طدورکلبده،زباندردستوریتیجنسازمراد.باشدیار نگداجتماعییایشناختزیستاست
جهدانبدانا ما نگچهو ما نگچه)تییجنس ایفاوتربیانبرایریدستویوند اوجود
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اجتماعوشناختیزیستتسیجنکهاستممکننیزیگا .است(خارج ۀنشدان دی بدونی،
عندوانمندال،بده؛شودبیانایویژهزبانیعناصرمفهومدرپیوستهصورتبهواییدستورخاص
ضدالبداایننددارد،مؤندثجنسیتبردالاییدستورنشان،اارسیزباندرپرستارواژه ۀندونم،

خدوددروِن،میمفدا اینارد،نمویادر،.درواقعکندمیررسیمرامؤنثمفهوم،جنسایناعالی
یدامعنداییی دالفدهؤمازجز یی،تیجنسمفا یم،گفتبتوانشایدو ستندنهفتهزبانیعنصر

(.۷۹9۱،1۱الهی، سیفو)مؤمنی ستندزبانیعناصرخودکاربردی
مردمحدورراجهدانمردمحدور،زبانیساختار ایکهبرایننظرند اگرایشیازامینیست

بدرااعدلوینظدامدسدتوریمبتند،انددچیزیشبیهاینکهبرخیایلسواانزبانیگفتهاند؛کرده
کاستی،اینراعبرایاندکهنزمدانستهیتدرالسفهشدهاست.آنانبهعلمفعولباعثعقیده

یی اواژهرغییربهاقدام اآنکهاستاستدنلاینبا.شودیمذکرزدایعناصرزبانی،ازبرخی
 دایمرکدبرایدابدهواژهۀموجدوددر مدجدز برایمنال،؛انددهکریانگلیسزباندر

؛اندددسدداختهنیددز دداجفددتدارایجددز یددابددرایآنانددددادهرغییددر مددنال 
خردسطحیدرزبانیجنسیتیریزبرنامهینوعۀنموناین.دربرابر

تیجنسدریدزیبرنامه.استزبانیکبودنزدهجنسیتارضبریمبتنمعمون کهاست زبدانی
بدررکیدهباوکالنگفتمانیسطوحدررواندمیانزبدد ایضوزهسایردرریزیبرنامه مچون
مفهدومیگیرکلیمنشأشکلطورپسبهد.شواجراوریزیطرحموجوداجتماعی ایواقعیت

در ار نگدیداجتماعیوشدناختیرواندشناختیزیسدتقدراردادی،روانمیرازبانجنسیت
درروانمی(یادشدهأمنشسهاز ریکبهجداگانهروجهبا)رازباندرجنسیتموضوع.دانست
مطالعه اتیجنسرعاملو،زبانمخاطبانوورانگوی گفتاری،ونوشتاری ایگونهعناصر
وجز دیموضوعاتیازبرخبهگستردهیمطالعارۀضوزکردناینمحدودباررریب،اینبه.کرد
یدایدیگربرجنسیکرسلطنندما)محدود ایهارضیبرخیبهآنمطالعاتکردنیمبتنزین

 نگدام.دادارا هضوزهاینازدقیقیرصویررواننمی،(یددکدیگرباجنسدورفاوت  مچنین،
 ادادهیآورگرد تیجنسوزبانۀمسئلبودنیچندبعدویپیچیدگمتوجهباید موارهیزبانی
ندیمبدااتیرکیدهکدتماعی دایاجنیدزبایددبدرواقعیدتمیدانیی ارحلیلیااتهدرواشیمب

(.1،۷۳۳۹)الکوف
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ازمنظددور.داردبددروزمعندداوواژگددانضددوزهدودری،اارسددزبدداندرتیجنسددبددهآنیدد 
ظهدوربدرایپایگدا ی مدوارهکدهاسدتزبدانواژگانیساختواژگان،ضوزهدریزدگتیجنس

اندیشوار نگ داری،نشدانعدام،میاسداضمنی،وصری  ایدنلت.دآیمیشماربهجمعیۀ
واژگدانضدوزهدریباورجنسیت ایداقمصدنروانمیمنفی، ایتصفوی،خویشاوندروابط
جملدهاز...و،عروسدکمهریه،شو ر،مادر،ماده،خانباجی،باجی،مانندی ایواژه.دنشورلقی
خود اتیجنسازیکیکهد درخمییزمانزنیعامیاسامدریباورتیجنس.موارد ستنداین
آیدومیبیرونجنسینق وجنسیتۀمحدودازوکندمیمعرایزباندرعامۀنمایندعنوانبهرا

وازایدنجملدهآیددمیشماربه،وزن،غیر،مرد،خودانسانییاارسۀزددرشرایطزبانجنسیت
(.۷۹9۹،۱۳)کمالی،و...، ایرادمردی،نامرد،قولمردانهواژه ستند
بدهنسدبتینویسدزناندهدرلرأمدنخسدت،:داردچهدرهسهادبی،متوندرجنسیتلوربر
ازیکدیجنسدیت،،عبدارریبدهوبدودهنویسدندهار نگدیویژگدید ندۀنشدان،ینویسمردانه
مدتندریجنسدیتزبدانبازردابۀمطالعدم،دو.رسددنظرمیبدهنویسدندهیار نگ ایویژگی
معدرفرامدتنروانمی،سوم.باشدگوناگونمتونختیشناریختی اویژگییگویارواندمی
 ددفومرجعزبانرمایزرو،ازاینوشدهبیانخاصیزبانباکهدانستیخاصمکانوزمان
وار نگدی دایجنسدیتردوانمدیکهاسترا گشاچنانیار نگابعادوراریخیمقاطعدر

کدردشناسدایی،اجتمداعیدانسانیزنددگیقعیتواررجمانچونانمتن،درراشناسانهریخت
(.۷۹99،19)محمدیاصل،

بداآنمقایسدهازمعنداایدنواستمذکرمردسانر،بهموسومنظامدرمعیارزبانتیجنس
چدارچوبایدندر.رسددنظرمیبهاطباستنقابلنظامیچنیندرزنانغیرمعیارزبان  رچندد،
آمدوزشرایزبداناماشوند،میعملوارد،جدیدنسلبهزبانآموزگاراننینخستعنوانبهزنان
ندهکدهد نددیم وخدودبلکده،کنددمیتیدرنبرامرداندهنظداممدوردنظر داییمرزبنددرنها

به،ارزندانشان اجتماعیقیرواکسببرای،مؤنثارزندانویژه معیدارزبدانازبکوشدندباید،
دارند.پنهانارخوی یغیررسمزبانوگیرندبهرهمذکر

طوربدهایدنمقالده،شددمطدرحنیسدتییگوناگوننقدام اینحلهبارۀکهدریباروجهبهموارد
،درآندانراتدهکارهبیجنسیتآثارمردانویااتنزبانبررسیموردشدهدرگفتهی ابابحثمشخص

وایاینزباناست.محتیجووجستدر،ازروشنقدوبااستفادهکندمیدرنظریکلنرمابه
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 لیها و تحلیافته. 2
رداشدوندمعرادیکلیددریرمدان اتیشخصدیکهبرخداستنزم، اااتهییازبررسپی 

آنداناکهدراینمقالدهبدیی اشخصیت.کندییشناسا ا ارادرنمونهبتواندنسبتمخاطب
انداز:عبارتشویمرومیروبه

شدودو مسدردومآغدازمدیاوکهداستانباماجرایاصلیی اشخصیتازمارال:یکی
؛محمدگل

؛میشکالیۀخانوادمارالومادرۀبلقیس:عم
؛گخانوادهمیشکالیر مسربلقیسوبزکلمیشی:

؛خانمحمد:پسربزرگخانوادهمیشکالی
؛رودپی میاوکهداستانباایاصلیتیمحمد:پسردومخانوادهوشخصگل

؛پسرکوچکخانوادهمیشکالیمحمد:بیگ
؛شیرو:دخترکوچکخانوادهمیشکالی

؛ماهدروی : مسرشیرو
؛خانعمو:برادرکلمیشی

؛محمدزیور: مسراولگل
؛عموما ک:دخترخان
؛عموصبراو:دامادخان

؛وبرادرانوخوا رش،محمدگلۀپسند:پسرخالاکبرضاجعلی
؛ااتدایکهکلیدردرآنجاارفاقمیمحلهبابقلیبندار:نمایندهاربابدر

؛محمدبلوچااغان:یارگل
.ایباعقایدرودهیستار:کارگر

وکدالمدرکدهمیسدردازبمدتناز داییقسدمتلیدرحلوبررسیبهرا ستیمآندرپیاینک
ونزالفداظاز اییاسدتکدهمنظوربخ ؛ ستیم ادرآنیتیجنسبارنوعیشا د،آنادبیات
جنسدیتیخاص،ایگونهبهکهشودمیاستفادهیمفهومرساندنبراییدیگرمرربطۀواژ رومرد
دادننسدبتبررسدی مچنین،.کاررودبهیخاصجنسرمسخربرایاستممکنیااستشده

بخد ایدندرجنسیتی،متمایزراتاردوشدنبرساخته،جهیدرنتوجنسدوبهیخاصراتار ای
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شداملنویسدنده،کالِماین.کندمیبررسیراکالمیتیجنسبار،زبانشاخص.شدا دخوانجام
.استمتندرنویسندهشخص ایروصیف، مچنینواارادی اواگویهو اگویه

ظدا ری دایویژگیمعنداییمنبدتمردانگدی،راذیلسهبخ باراینقسمتازرحلیل
از اییبداگوندهدندبتوامآوردرامخاطدبیخوا ینانگزیمنفییمعناوبار،درزبانیمردانگ
.آشناشوددرزبانیزدگتیجنس

 
 یمثبت مردانگ ییبار معنا. 3

،اسدتمرداندهصفتومردلفظاست،جنسیتیبارداراینوشتاروکالمدرکهلفظیننخستی
مختلفدی ایتفصواژه،اینپِسدرکهیم ستشا دوضوحبهدیگر،متونومتنایندرزیرا
یزنانمورددرکهبلمردان،مورددررنهانهکهاستوصفیاین.استنهفتهمنبتاخالقیباربا
مدیکداربهد ند،میبروزخودیراتار ادررامنبت ایتصفاینکه کدهاسدتچندینرود؛

یکدی.سدتااورمسدخرقدویۀدستمایمرد،یکدر اآناقدانکهداردنیزی اینشانه،مردی
وایسدتادگیصدفت،کنددمیضمدلخدودبدایجنسدیتبدارکهایراتاری ایتدیگرازصف

گاهی،راتارنیچن.استمقاومت،عبارتدیگربه گاهیاخودآ دادهنسدبتندرجنسبه،ناخودآ
فضدعایدنوند سدتررضعیفسجنزنان،کهنظرنداینبرایعدهکهساسابراین؛شودمی

.استیجسمانضعفازناشی،راتاری
درکدهاسدتطوننییمدربلکه،ینیستخاصۀدورمختصانجامدادن،مردانهکاریرا

گفتدهد دد،انجدامایسدخاورمندانهکدارزندی،اگرضتی.خوردیمچشمبهماکالمیادبیات
یدایدیگدرمدردریدرحقبراییمردررریب، مینبه.ایانجامدادهاستمردانهکارشودکهمی
بندد دمینازنددخدان،شملپدرکهی نگام.بردمیکاربهرانامردلفظاو،بهنیرو و سرزن
درمحمدگلکنند،میارارزندانازیاران ومحمدگلوارستدمیچاقو اآنبرای،محمدگل
کهبگووبرسانماقولازسالمباباتبه»:گویدمیگونهاینخانشملبهروی،خداضااظزمان

«میرندددکددهمدیمرد داایددنازضیدف.کددنمنمدیاراموشدد !کدردیمددابدرایکدداریمردانده
(.۷۹1۹،۷۷99آبادی،)دولت
؛رودمدیکداربهبزرگوارانهو،صادقانه،سخاورمندانهمعنایبهعمومی،معنایدرمردانه،لفظ
آگاهاطرااشاندرصداو ایمیرصمازرا اآنوداردرامحمد اگلی وامالمعراج،کهی نگام
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 دابدرایجنگیددندررکدابآننیدزرا،ضیددرپسرش،ود دمیپناه اآنبه، مچنین.دکنمی
کدهپرسدمیکندومیدنوربهرودممحگلزندان،از ارانیومحمدگلپسازارار.ارستدمی
گیدردمیدستدررااودستمحمدگل.خیرکهد دمیپاسخدنورآید؟میابانیببه اآنباآیا
مدنباخواستیاگراما،نشدهپاکروۀکیندانممی!نه.کنرااقتمنباکهگویمنمی»:گویدمیو

(.۷۹1۹،۷۷۳1آبادی،دولت«)مردانه!روبیایی؛خوا مکهازروبهمیکنی،دشمنی
ویدورویدندهوانسانیراتاردرمعراتومرامداشتنکهآیدیمنظربهگونهاینبانمتندر

.شودمیُمهرآنبرمردانهصفتورودیمانتظارمرداززدن،خنجرتپشازوریا
روطئدهراشوندمیمأمورایعده،رودهضزبپسازررورناارجاممحمدرضاپهلویروسط

ضزبکهاست امدت.کنندمنعآنباشدن مراهازرا اآنوبرسانندمردمگوشبهراضزب
به،ستا اپهلویسلطنتطرادارانازکهمردمازییک.استدواندهریشهمردممیاندرروده
مردانگوغیرت»:گویدمیچنینمردم بدازاروشند،میرامملکتتاندارندراته؟کجاشما ای
.بکشنداندخواستهراشماپدر اایناست،ملتشاه،پدرکنید؟مینگاهوایدایستادهشما م
)دولت«کنید؟مینگاهوایدایستادهشما مباز وغیدرتبدهرامردمو(۷۹1۹،115۷آبادی،

جنسدیتیبدارکدهلفظی؛ ستیمروروبهمردانگیلفظبامتندر مباز.خواندارامیمردانگی
زیدرا،شوندمیاندهاراخومردانگیوغیرتداشتنبهمردانوزنان.کشدمیدوشهبرااراوانی
ادبیداتدرکدهاسدتصدفتیی،مردانگد.انددکدردهسدکوت اآنواستررورشدهشا شان
رلقدیمرداندهکدهصدفتی؛کشددمیدوشبهرایمنشبزرگوسخاوتیمعنا،یتیجنسدجنس
متن،درگویی.شودمی مردواژۀ سدندهینوکالم.استمنبتیصفتچنینۀپردبید ندهنشان،
.گیردمیسرچشمهار نگ جنسیتیبارازسنگیندبیاِتااز

است،ازررکیبقولمتعهدیوقولخوشانسانکهدارداصرارکسیکهی نگام، مچنین
مخاطدبکهاستکسیبهدادنخاطراطمیناننوعیدادن،مردانهقوِل.دکنمیاستفادهمردانه

نادعلی«مردانهقول» نخسدتیندر.زندمیپرسه اابانیبدروقیصدنبالبه،چارگوشلیاست.
محمددگدلازراصدوقیسدراغورودمدییکلمیشدچدادرسدر ا،میشکالیمحلهازشگذار
ابرازبیمحمدگل.گیردمی ندادعلیبهدید،دوبارهرااواگرکهد دیمقولوکنداطالعیمی،

اگدر.د دممدیمرداندهقدول.ردانخاندهدربیدارم کهد ممیقول،دیدم اگر»:برساندش
(.۷۹1۹،4۱1آبادی،)دولت«گذارممیگرویپیشترالمیسبموی،بخوا ی
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 دمیزیدادیتیجنسدبدارتدهبالکهی،دارمهمانمرسکهخوانیممینیزیدیگرقسمتدر
محمدگلکهی نگامشود؛میدادهنسبتمردبه،یسنگردنجفبهمحمدلگگفتاردرندارد،
بیشدترضدرف،ایدنپدسدرالبتده.کشدنمیمهمانخودشۀسفررویمرد،کهداردمیاذعان
بداربداامداصدفت مدینگویدای،یجوانمردلغتازاستفادهکهاستنهفتهیرادمنشصفت

:استمحمدگلگروگانوزندانیارباب،نجفاست.یتسیجن
ُکشید؟نمیرامنپسچراد»

:دادادامهستاربهرونجف
؟کندمینضان مینچرااربابت،بکندخوا دمیعاقبتکهراکارید
 آبدادی،)دولت«بکشد؟خودشسفرهرویرامهمانمرد،کهایدهیشنیاایدیدهضانراد

۷۹1۹،119۷.)
.نیسدتاوکشدتنوندشدمازضدرف.شدودمیمعرایی،کاریمردانهرادمنشوتوسخا
این،مردکهاستیقربانضقدرمحبت،نوعیبه؛استدیخوۀسفرسربراونکشتنازضرف
ایرادمنشدینیچندبدهشدا داشدارهنیدزمدتنازیدیگریجادر.داندمیسخاوتراتبمح

:صل براییااندآمدهمحمدگلباجنگبرای،پرسدمیبلوچمردازستارکهی نگام؛ ستیم
بدرایرارفندگوداریمد اندرصل برایرازبان!...اند؟بودهجدا مازکیصل وجنگ»

ازکدهبلدوچ(.مرد۷۹1۹،1111آبادی،)دولت«استرسممردی مین. ادستدرجنگ
گویدد:مدیچندینسدتاربهخطاب،استآمدهمحمدگلمردانبادیداربرایخانجهنطرف

دارد،بدوکهایکینهازدنورشود،میدعوتزنداندرخانشملۀسفرسربرمحمدگلیوقت»
زدیخبرمیجایاز جداییدااستمنجاییااینجا!شومنمیسفره منامردبامن:گویدمیو
دانددمی.بردمیکاربهمحمدگلدربارهرانامردلفظ،(.دنور۷۹1۹،۷۷1۱آبادی،)دولت«او
ماننددیمدردبدرایردنداملفدظ.رسداندمدیاطراایدانواوبدهرامقصدودشرمام،گونهاینکه
.استبزرگیرو ینوریرحقمحمد،گل

نربره»:کهمیخوربرمیلمناینبهشود،میمعرایمردآِنازسختیوجنگاینکهکناردر
ببره،ینرینگگویی.«استکاردبرای بداانسدانیمردانگدواوسدتانتظداردرکدهیخشونتا

ندد،یبمدیخطدردرراکهجانخودواطراایان محمدگلوند ستند.یپدر،مردانهیسرنوشت
دلازگالیده،مارال.استرسیدهاراکارشآخرکهداندمی.کندمیمرخصرا ای رفنگچی



 

 

 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

141 
بازنمایی جنسیت در 

 «کلیدر»رمان 

کهمیوپرسدمیاوازراشویکارِنهایِت.بردمیسیبلقبهپرغم  رامحمدگلینابودگوید
شود:میپارهیجاییکدرکاری ررشته:د دمیپاسخبلقیس.رحملکندرواندنمی

 پدارهجداییکداری دررشدتهشدود؟مدیچهشویم.سیبلقعمهبگومنبه.بگومنبه»د
جانم؟داردعمهمعناییچهشود،می

.دخترکمشودمیرمامجاییدرکاری رد
 مدنمحمددگدلجانازضرف؟یگویمیچهکهدانیمیخودرو...جانعمهجان،عمهد
!رود؟میدستمانازمامحمدگلکه.منجانازضرف.ینزمی
اکنونبلقیسکهدمهربانیبانهرااودردبارسخنمارال،برآشوبیدهچشماندربرابرسیبلق
:گفتوبریددباشدمهربانروانستنمی
(.۷۹1۹،1۱15آبادی،)دولت«استکاردبراینربرهد
کدهمبارزاریوبودن مرددلیلبهنیزمحمدگلکهاستنهفتهامعناینبلقیسمنلایندر

امداگوید،میرااینسیبلق.نیستچیزیمرگجزسرانجام است،دادهانجاممدتایندر
درنهایدتمدردان ،اسدتقددتمع رچندد؛استتهفنهاراوانیدردوخشم،شظا رپسدر

اینبروزی راخدودوانددهشتنگذابودنرعیتراهدرپایواندکردهمردیزیرا،دندیرسمیجاه
قدییضقمدردعاقبدتبداندربرهعاقبت.استیجنسیتدیشدباراینمنلدارای.اندبازشناخته
مدرد،کدهاندیشددمدیچندیننیدزمدرگ نگداممحمدد،گدلکدهاستچنین.شودمیمقایسه
وخوشایستاده،وقامتراست آوردهسدنگردبده اازهجنست.یندیدنی،اتادهازپایمردِاست
 :استزنده نوزمحمدگل.شوندمی

:گفتجهن»
؟یببینخوا یمیراپسرت ستند؛اینجاکسانتد
.نهد
چه؟رازنتد
.نهد
مادرت؟د
.نهد
نداری؟اتسینهدرقلبچرا؟د
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.زدلبخندمحمدگل
خندی؟میچهازد
،یآبداد)دولدت«سدتینیدیددن...مدردااتدادِنپدااز:گفتواروبست اکپلمحمدگل
۷۹1۹،1911.)
کدالدر.اسدتتدرِبهاشازپانیفتدادهمرد،کهدکنمیییادآورمحمدگل کدهبیندیممدیاوم
محمددگدلکدهاسدتدلیدلین مدبهوباشدپاسربایدمرد.ستینمردبرای،ذلتوخواری
اومادرشو مسرکهخوا دنمی یراتدارامحکاستکهاستچنینکنند.دیدارمرگدرضالرا

است:مردانهیصفتنیزشود؛پهلوانمینامیدهپهلوانانهومردانهیکزن م،
راسدتوسدختراگدردن بدود،انداختهشانهبهراسیا  اسبۀد نُکرد،دختر،مارال

گدامازامگدچندانو.رادتمدینظمیدهبدهروآراموخدودداربلندد، دایگدامباوبودگراته
(.۷۹1۹،۷۷آبادی،بازگشته)دولتنبردازسرارازیبهاستپهلوانییپندارروکهداشتبرمی

ظا ر.داردبرمیگامهینظمراهدرکه نگامی؛پردازدمیمارالظا ریمعرابهمتن کامال ی
بدارونددارمیک ایزنانهبهزیباییروصیفبرایکهرنها اییتباصفکندمیروصیفرازنانه
راتن پی وبرداشتنگامضالتکهمحکموسختآنچنانامای،جنستیجذابازایمایهره
کدهیآن مپهلوان؛کندمیرداعیذ ندررانرجنساشواژهکهپهلوانی؛ماندمیپهلوانیبه

 دا،لدبنکدردچفدتمدواردیمانندد.ردرمرداندهچیزازجندگ،پیروزازجنگبازگشتهوچه
.دنشدومدیمطرحمارالۀزنانجذابظا ربا مراه،تیجدوشدههتدوخروپی به ایچشم

یابد: ارادررضادبا ممیکهمخاطبآنایگونهبه
رویی اللدیبرنجداینشسدته،هندپشتمیدزکه،وارتیکاسمیانایوان، ا،زینهبانی»

اشآویختهبود...نهیس
.طرفاینبیاخوا ی؟میهچ!دختر... وید

کندارمیدزنگهبدانی، ارامردانهبانگراتودرایوانزینه.ااتادراهبهوکردنگا  مارال
.(۷۹1۹،1911،یآباددولت«)ایستاد

اینازمنظور،زیاداضتمالبه.رودمیبان ازینهازمردی مچونمارالگوید،نویسندهمی
ازکدهضدالتیشداید؛ستا اپلهازراتنبانرردیدبیومحکموقامتراست،متندرصفت
مارال.مانندزنیکرارودمیانتظاربیشترمردیک
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چندیناورودوخطداببدهمدیزارمحمدبدهمیداندیدمپسرخالهگلپسند،اکبرضاجعلی
وندداردایکدهآدمرخدودتراغدرقکدرده،خدردوریدزیروجوریمیدانکار دا»گوید:می

چیدزیاکبدرعلدیکدالم(.در۷۹1۹،۷11آبادی،)دولت« ایمردانهبهگوشتبگویدضرف
نأدرشرنهاوستینمردبرایزیرخردهکارکهگویی.داردپیدررامحمدگلریرحقکه ست
رحقیدرراهکدهاستاین.داندمیبیابانمردراخود،محمدگلکهداندمیاکبرعلی.استزنان
ررکیدبخدردواینجا،درنویسندهکهکردادعابتوانشاید.شناسدمیخوبنیزرااوگونهمزاح

وریزدرشأنمردنیسدت.بده مدیند د:خردمیمتضاد مقرارینوعرابهریزولفظمردانه
جدایدرگیرد.میقرارزنانه ایتصفوزنواژهبامترادفنهان،دراستکهخردوریزدلیل
پیغامبنابردارد،ی دروماهگرودردلکه،سیبلقدخترشیرو،،میخوانمیمتنرمانازیدیگر
ادراربدهرصمیمزد،یبگراوباراکندانتخابمیقرارزمانعنوانبهراماهبرآمدنکه یدروماه
لحظده.اجکنددازدودروی ماهباروانستنخوا دگاه ی خانوادهدلدرکهداندمی.گیردمی

خنجدربدرخدودخدونرنگ یپیشاپشیرو»:شودمیفیروصگونهایناوگیریمیرصمنهایی
ازچیزیشیرو.استمحمدگلخوا رشیرو.استدادهسفربهدلمردانه،شیرو.ندیبمیبرادر
(.۷۹1۹،۷49آبادی،)دولت«خروشسالم!سرکشیسالم...آوردنمیکممحمدگل

،دادنسدفربدهدلمردانده.گدذاردمدیکردنراتارمردانهپایبهرازنعصیانوخروشمتن،
دانددمدیشیروکهسفری مآن؛گذاشتنسفرراهبهپایشجاعتوجسارتباازاستایکنایه

خدانواده،واوستخوا انکهمردیباگریختن.داشتخوا دپیدررابرادران ۀکشندرعصب
نگداهمدردیبهاوکهببینداگرمحمدگلکهبودگفتهمارالبهررپی شیرو.تنیسمردآنخوا ان

سدفربدهدلکهستاشیرو میناما،کردخوا دکبودوسیاه،رسمه ایضربهزیررااو،کندمی
دررا داآندیددنانتظدارکه ستند اییتصف،یبزدلعدموشهامتدادن،سفربهدل.د دمی

روصیفبرایمتند د،بروزرا اییتصفچنیندختر،عنوانیکبهشیرو،اگرومدارینرجنس
ایدن.کنددمیقلمدادمردانهراراتارشعادت،برضسبیاخودآگاهاش،وجودیجسارترردقیق
یدابدنی)قدررمندانهراتاریخوداززنی،که نگامیکهاستقوییبرخذ ندرایاندازهبهباور
راتاررازنوگشایدمیاورعریفرنهایازنرحسینبهزبان،مردد د،میزبرو(ذ نی مدردواربه

دوقتدل نگدامچدراکدهکنددمیشدکایتبرادرازکلمیشی،خوانیم.درمتنمیکندمیروصیف
اینخان.استکرده مرا یرااوضتیوتهانگررامحمدگلخشمجلویمالیه،مأمور گوندهعمو
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پاسخمی کدامشدان در.بودند م ازن؟یگیرنمیگوشبهچرا!برادرنبودیمنفردوما،»د د:
(.۷۹1۹،۷1۷5آبادی،)دولت«کنندمیرامردرادوکار

 مچنین:
پرسید:رشربهکلمیشی.برخاستبلقیس»
!کجا؟د

وکدردنگداهارزن راتنابرو ازیرازشی،یکلم.راتبیرونوکردبهانهرامارال،بلقیس
:گفتدندانزیر

!کشدمیآدمسگماچهد
:گفتعموخان

رودمیغنجداری،زنیبهیپلنگماده مچواینکهازدلترهوگرنه!کنیمیخالییدلدقد
(.۷۹1۹،۷1۷1آبادی،دولت«)برادر

کدهمی نگدا.یندیمبنمیکممتندرکهایاشاره؛کندمییاشارهایلیارزنشجاعتبه،متن
اوکدهزنددمدیسدرکواترااومحمددگدلدارد،رازیدوربدهرجاوزقصدمالیهمأمورانازییک
یلغتروانکند؟میدااعخودازگزلیک بانداردروانکهاستایایلیاریویبیابانزنجورچه
سدطروآنکارگیریبدهشدا د،مدتندر.شدیرزناست؛زنانبراییبارچنیندارایکهیااترا

دااعبرایکهدروی ماهوریزندمیبندارخانهبهخان،جهناارادکه نگامی: ستیمنویسنده
 مسدر،ازداداعدرشدیروکنند،میپرتپایینبهبامپشتازراایستدمی اآنجلویخانهاز

:گیردمیچوببادبهراااغانبلوچ
.انداختروزاینبهزن مورامن!اودکرمیچه.بودشیرزن!سیدآنداشت،زنیعجباما

 مچدو.بدودمندیدهعمرمبهچابکیاینبهزن.کوبیدمنبهچوبچهلچم،یبسخودمبهراتمرا
(.۷۹1۹،۷۷9آبادی،کند)دولتیشویجامهخانهاینکهدرراخوردمیقشونکاربهزنی

نیدزومدردانرحقیدرمنبدت، ایتصدفبرخیبرایمردانهلفظازاستفاده مینۀادامدر
لفدظصدورتبدهمتضدادیداواژگونایگونهبهولیلفظ، مینازاستفادهبانیز اآنبهرو ین
شدمردهبربدودن،مدردبدرای،سدبیلداشدتن،مانندد ایینشانه، مچنینود درخمینامرد،
نشانهل،سبیکهمخورییمبرموضوعینهابمتنیجاچنددرکهاستعلتین مبه.شودمی

گدویی،راسدتایسدتادگی،ماننددمنبدت ایتصدفازیبسدیارۀنشدان،درنتیجدهومردانگی
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سخاورمندی  نگدامییرادمنشو، اصدالن،وشدیدا،بنددارپسدرانبدهرویندادعلکدهاست.
،کنددمیمحدولاصالنبهرارکاشیداوشخصیدنبالبرونداستکهگفتهپدرشان،گویدمی

:د دمیاسخپاصالن
ببرم؟راشامشانگفتمنبهکهیدینشنمگر»

:گفتشیدا
!بد یمردانهکاریکبهرنکهنشد مباریک.بکنرا ازنکخالهکار ایاش مه
:گفتودادرکانرا ای دستبرخاست،سفرهکنارازخود
(.۷۹1۹،1۷۹ی،آباد)دولت«داده؟روبهچیبرایخدارالیسبوری آن!زنکخاله
:آورندمیشهربهبستهفتکرامیدانقلعهدزدانمحمد اگل،یدیگرجایدر
:زنندمیدست،دانزدخرسرمبهونگرندمیوایستاده اکنارهبهمردم.چخماقعلیوبوژدنی»
... اووو... اووو... اوووچخماق؟علیراتهکجالتیسبچپۀلنگراستید
.شدهسبیلنیم ماو.استلنگهبهلنگه مژدنیبو ایسبیلد
!پنبه؟پهلوانشدهچیسبیلتپسد
!نداشتسبیلاولازکهاورا؟نامردیدارکارشچهباباد
(.۷۹1۹،۷914آبادی،)دولت«!دنامردماغزیرنه.استبرازندهمردلبپشتل،سبید
 

 یزنانگ یبار معنایی منف. 4
وکدالمدرنویسدندهکدهاسدتمربدوطی،بدهمدواردیتیجنسددجنستادبیاازیدیگرسنخ
کدامال ایگونهبهرایخاصصفتداستان،عوامل ایاندیشهو اگفتهدریاخود ایفیروص
.استچنانواستچنین،زن:کهگوی نوعاینباد دمینسبتزنبهمیمستق

مدنچشمپی داردکه مو»:گویدمیدخوبامارالۀدرباریجایدریکلمیش،منالبرای
بدلمیروزیگویند،نمیغربتویزبانبیازجز ی اچشموخرامدمیکبکمنل بدهرواند
بدهرواینازآنیبهروانندمی رکدامشان.استزنطبعاین!زنطبع.بشودچموشیاسبکره
بدهزیادیزنانکهاستیالکهنسمردایننگرش؛(۷۹1۹،111آبادی،)دولت«بشوندروآن

استقدتمعودیدهچشم از؛شدوندروآنبدهروایدنازدندروانیمددم در.رودارنددوزنان،
شمای رازن.اسدت مین،زنطبع:گویدمیخودبا.پرخروشوچموشاسبیبهآرامکبکیل
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بایدد.شددنزدیکاوهبکاملاطمینانبارواننمیکهیمرموزۀگربسانبه؛شناسدمیگونهاین
بینی یپغیرقابلراتارش.کرداضتیاط  ایرازیمنل،دماغ واستشکاک،زندل»است:
دیددندرزنچشمگرچه»(.وباز م:۷۹1۹،۱1آبادی،)دولت«شناسدمیرابو اشکاری،

(.۷۹1۹،۷19آبادی،)دولت«باشدریزررچیز اایپاره
گوندهشدوندوبدارمعنداییمنفدیآناینمدیمعرایزنانهتار ابرخیازرا،درمتن،گا ی
کهشودمیرقویت دیددنبدرایمحمددگدلکه نگامی.رودمیسرراتار ااینازمردضوصلۀ
پسدرشبدهراشدیروخوا رشدانچراکهبردمیگلهاوبه،اندامگلاش،خالهرود،میاکبرعلی
ندهکدهآنچده.زناندهی داآوردنپدسدل»:شدودمدیطدوننیگدوییگلهاینواندندادهشوی
(.۷۹1۹،۹1۳آبادی،)دولت«کشاندمیکسالتبهرامردانبسیاریهکبلمحمد،گل

ازبارجنسیتیمتناست.ینیرومندررۀمرضل،منفیبهزنان ایتصری صفنسبتدادن
سدمتبهوکندمیارارچادراززیور،کندمیزیوربهرجاوزقصد اامنیهازیکیاینکهازپس

بدا.د دمیاطالعاوبهراموضوعورودمیاست،کنی یزملمشغوکهمحمدگل،شو رخود
خدوبیراتدار اآنباود داریبرامأموراناینکهیبرامحمدگلوگردندبرمیچادر ابه م

 داآنازوشدودمدیکدالم دمزیدورمدورددر داآنبداکندد،عملیرااشنقشهراداشتهباشد
:گویدمیوندشببخرااوکهخوا دمی

!استکجباشد،کهزنی رزن،استخوان»
:د دمیپاسخ اهیامنازییک

(.۷۹1۹،1۱1آبادی،)دولت«! ستنداتنه،دمازشان مه ازناینخان،اصال 
متن بدرای داهیامن.اتنهکلبهکندمیمعراییموجودرازن ا،هیامنومحمدگلکالمدر،
یدجدی ای رانباالبتهگویاضرف،محمدگل،وکنندروجیهراخودعملوخودبتواننداینکه
بحثضال،باایناروبنشاند.راررسشانوکندآرامرا اامنیهایناستکهقصدشچون،گرات
،کنددمیاسدتفادهلالمندبر مچونضریوقتیاوازاینرعاب؛محمدنیستلشخصگبرسر

 ااست:آنیورواجعموممعنای مقبولیت
.داددینبامجالشان،یشبچنیندرشب،ایندرپس. یا وگرندنیزنشانیخودداررر، ازن

بگدذار.نیسدتجوانسدرانهی دامهرورزیگاهِ.خشونتبهیبندپوزه؛زدد نه اآنبهبایدمی
(.۷۹1۹،194آبادی،خود،بهتر)دولتنای.باشندخاموشاما،دلگیر
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کدهی یدا وی؛دن سدتا وگرید رنها،بزرگی امصیبتۀشودکهزناندر نگاممیگفته
نزم.گرادترصمیمبتوانراکردخاموششانپسباید؛ ستنیزنداردودردسریا ی اایده
یگسدیختگموجدبا،رنهدزیدراکندد،خداموشرازنیبهتدر،گیررصمیمیبرا،مرداستکه
گلمیااکارش ،دنوردزنداممارال،باکهمحمدگل. ستندزندانیکدردنورومحمدشود.
اودنورکردنآرامبرایستار.شودمیروهروبدنورسختۀکینبادرزندان،استکردهازدواج

:د دمییدلدارگونهاینرا
زودردرکدهبهتر مانده،یچسباوبهوواگذاشتهراروکهزنی!برادردربرنخواتگیوهلگبه
رخدم،زنگذشته، اایناز.رویمیراخودتراه مروراته،راخودشراهاو.کردهراکاراین
(.۷۹1۹،۷۷4۷آبادی،زنشد)دولتیخرویسنگنباید.استهقرفر

رازنسدتار،نیدزاینجدادرم،یبینمیزنانخاصصفتیراآنمتن،درکهیورزکینه مانند
کدهشدویمرومیروبدهاآنبدنیزمتندیگرجا ایدرکهایاتنه!اتنه.بسوداندمیرفرقهۀمای

وهابمحمدبیگکهآیدمیپی یدخترضرفکهیگریدجایدریا.شودمیمعرایزنخاص
کشد،میزبانهزنهخیماز اآر ۀ م»:گویدمیمحمدبیگبهروعموخاناست،مندعالقه

خوانیم:چنینمییجایدیگر(.در۷۹1۹،۷۹۱۱آبادی،)دولت«عموجان!
بدرجسدت،مدیسخنرویپنداریکهچنانونگریستدنوروستاربهوواگشتنادعلی

مردراکردخلقخدارازن.بشکنندرامردراکردخلقتشانخدا:گفتونشستستارکارۀجعب
آدمدلبدهنفدرت!بددوخدوب.بکنددکدارچدهجانور داایدنبداکهماندمیآدم.کندناکاررا
رودستکناراگرضتی.بگذراندراخوی روزگاررواندینم اآنبیآدم مباز...واندازندمی

بده دمباز،یباشدهیندرازنیعمرتدراگرضتی.روستبایادشانان،شخیالواکرنباشند،
یدک.کنیمیاکرزنیکبه مباز،یباشنداشتهمردیقدرتاگرضتی.نیکمیاکرزنیک
کهنیستاینبرایباشد؟بایدکارایندریرمزیکستار؟چی،برایچی؟برای!زنیک.زن
(.۷۹1۹،۷411،یآبادلنگ؟)دولتیکاست؟نیمهیکرنهایی،بهمرد،

بداکدهکنددمیبیانادامهدراماکند،مییمعراوقارلسوزخانمانرازندراینجانادعلی،
درکندارشدرردااستخوا انمرد،واستخواستنیاش،یسوزخانمانرمام ادامده،باشدد.

بدهرازندیخوا ممیمن.باشمداشتهزنیخوا منمیاقط...مناما»:کهکندمیبیاننادعلی
(.۷۹1۹،۷41۷آبادی،)دولت«راایناژد اکنممیرام!بیزارم.مردربیاوخودمنیرمک
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ینشددنخطرنداکورامنیست؛یضیوانمحبوبموصوفاست،کهالبتهوصفاژد ازنبه
:د درخمیمرااعهیدیگرزنوننمیانی،نیچخوشه نگاماست.

آشفتهدرگیریبدیندروشودشتکهرزاقسانروکشیدکنارمرااعهازرادختران بلخی
آن دازنکهخواستمیوزدمیبالکشالکجماعتدوربهزبانبرنینفروعنتلبود،شده
:کنندجداشان مازراارهیپتدو

 ایدن دمازبکنیدشدانوا.اسدتکجاستخوان زنجماعتاین.استکجخوان تاسد
(.۷۹1۹،۷۱44آبادی،ازدمتان)دولتپدرگور!...را امادینه

عهیودبهمندررو.محمدگلمن،مردای»:کندمیواگویهخودباپسازمرگشو رمارال
ی دابیداربدهجوییددنخوا میاندامورن ی دررارودستانومادریگانهایبود،خوا ی
مدتن،درمدارالکالمدرزنانهی ااریبلفظاز(.استفاده۷۹1۹،19۹1،یآباد)دولت«زنانه
اصدالن.داردبداوریی دازدنبرچسدبچندینبهنیززنخودِکهاستتیذ ناینۀد ندنشان
وقتیزنجنس....شودنمییااتزمینرویاشلنگه.استایارقه،زن»:گویدمینندرباره
دوکه،یدیگرجایدر(.۷۹1۹،5۱1،یآباد)دولت«!کردشودنمیکارش ی داشت،غ 
یکدیاز،کشددرامی اآنمحمدگل مآخردرودانآمده اکلمیشییچادر ابهامنیهمأمور
طدالقرازند چدراکهپرس اینپاسخبهدرددگریلینامدیگریبهبه،داریچمننام ابهآن
زن دلخواهبتواندرانیستکهخودشمردروومنمنلآدمی»:گویدمیگونهاینددداستداده
(.۷۹1۹،149ی،آباد)دولت«استیدیگرزنخودش.باشد

:کندمییدیگربرچسبمتوجهرامخاطبنیززدنزنانراتاربرجوییاتنهُمهر
خاطرازرایشیبداندۀماندرهآنخوی ،چانکی اسخنوضرفباراراتمیمحمدگل
.کنددمییجدویاتنه.ندارداعتبارضرا .استزدهمیبشود،میکابوسزن دچار:بروبدمرد ا
(.۷۹1۹،11۳آبادی،)دولت!زنایناستناخوش.خوردبرنمیراخودضرفپی وپس

مدردبدازندیگدر،بخدلوکیندهارربداطازدواجیانتیجۀدرزنضسادتمشروع مچنین،
راایمدوازیۀ دررابطدزنکنددکدهمیاقتضداییخدویشود.گوییسخاوتوآشتمیمعرای
.گیردمیجنونداردکهاست میناز.امآوردهزنسرش.ندارمیرودرواسکهشمابا»بسذیرد.
دولت«)دارندکینهوبخلجوردیگرییکمای ازنآخر  اییت(.صف۷۹1۹،1۱1آبادی،
 اییتصدف،یانگیدزرفرقدهو،آشدوبکدردنپابر،یجویاتنهورزی،کینهضسد،بخل،مانند
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شدا دیجنسیتدجنسادبیاتدر.شوندمییدهدمتندرزنانهالقابوزننامپسدرکه ستند
 ستیم.مردانگیوزنانگیبهمربوطالفاظبراینامساویبسیارگیرب

 گیری بحث و نتیجه
وایدن،ار نگاسدتآن،زبانمردماندارایشودمینمایاندرآنار نگنخستینجاییکهیک

یدکداسدتانیاتروابطودرمدتن بهجزمعطوفبلند ایداستانیگفتارویژهدرزبانبه،زبان
مربدوطکلیدر،درشداخصدرمتنرمانبیشتریدارد.یونمایندگینمایانگر،گرانماوواقعواقع

اگر،مقابلدستیآشکارزنانوجوددارد.درنیرومندیازالقایپایین اینشانه،بهزبانجنسیتی
پسشودکهشودوگفتهنمینمیاومنسوبیزنانگبه،راازخودبروزد دیمنبت ایتصفیزن

سجدنبدرخالفسدنت اآن،شودمیبلکهگفته، ستندبرخورداریخوب ایصفتازنیززنان
داسدتانوچدهدرمیدانقهرماندانی دا داوواگویده.چدهدرگویده سدتندمرداندهمردیا،خود
ی،یابیمکدهمردانگددرمیدرمتنبهشفاایتدددرکالم ردوددنویسندهازآناضا ایفیروص
محنت.ضاملناپسندیدگیوی،ونیکیاستوزنانگیپسندیدگلضام

.زندانکلیددر،زندانیشدمارآیددبهزیستمتنینیستکهزن،دریکلرمانبارمامایناوصاف،
 رو دیمتفداوتعشدایریخدود،زندانیاعدالدرزنددگیگیواسطهنوعزنددگستندوبهیمنفعلن

عشدایریروصدیفیگوندهکدهدرزنددگکارخانهوخارجازخانهرا،آن،کهاغلب؛زنانی ستند
ییغدذاخوراکبدرایخدانواده،بلکدهرهیدهمدوادرنهارهیهعهدهدارند.اینوظایفنههشود،ب می
ویژههده،بداخدانویاقتصدادگیدرد.اعالیدت منظوراروشوکسبدرآمدبرایآنرانیزدربرمیبه
امدررسدکه مین نظرمیدردستزنانبودهوبه،ازسال اییلاصدرمرداندوربودنسبببه

یتخاصدرنیدزازقددیخدانوادگیباادتوسداختارزنددگایدنزنداندراستکهموجبشده
تبامردانوگا یمخالفدی مرا ازنیزضتیدرامورمهمموارد،برایناازونباشند.ربرخوردا

دریگدا ،دارنددکهبنابهعرفورسموعقایدیچندمرغمجایگاهدستنیستند.به،دور اباآن
روعقدبزدهیزنانگیرحقصراضتبهجرمیبهگا بااینکهدارند.ی اضضوراعالگیریرصمیم

شود.میرحمیلی،راتگیذپرغمنابه، اضضورآناز اییهشوند،باریدرجمی
روجهیاستکهندوعیوار نگیجالبمتنادبی،موضوعبحثاینمقالهلحاظبهکلیدر
زنانیکدهدررر،روشنعبارتا میت.بهمهمکمزنانرناقض؛گذاردمینمای بهنیزرارناقض
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نمداییواروندهینیدز داانکداروگدا تآنیا مگا ی،درنظریول،نق مهمیدارند،عمل
و؟یکهاشارهبهایناستکهزنرابهدخالتدرامورمهممردانهچدهشود.انکاردرمواردمی

منفیو،ولیاغلب،دارنداثراتمهمی،ستکهزنانادرجا اییکهاشارهبهاینینمایوارونه
لحاظبدهکدهاینشدوندکدهبدرخالف بسیاردیدهمدیدرکلیدریزنانیچنین ا نمونهویرانگر.
ای،غیر ستهۀخانوادۀدرعرصکمامادست،شوند دسترعریفمیجایگاهارودریکنظری،
بدازییگداهارادسدتیوجانقد لعمددرچدرخ زنددگی،ویژهدرموردامورمربوطبدهوبه
ضاشدیهبده،آیدمیمیانجنگورقابتقدرتبهانندمیپایامورکه نگامی رچند؛کنند می
روند.می

دررمانی،نیبیانوکالمهخزیدهدرنبیتیجنسبعیضضجمازرجالبروجهاستکهاین
اینجااستکهاغلبدوشادوشمردان.،زنیداردنقهرماناضوادث،یسبباضاوجودداردکهبه

نددنکمیکارخدودۀرررازمینرروعرایعادییکهاضا ایی اکهرمانرسدمیذ نایناکربه
موجدوداتانفعدالی،ناکارآمدد،ونعندوا دابدهازنگداهبدهآنبهرهوبی،ضدازضضورزنانراچه
نیددراثرزندانؤضضدورمدجهرسیدکهعلتینتنیروانبهامی. ستندسرشار،منفی،نهایتدر
اسدتیاریدایوایلزندگیعشیرهیساختاجتماعددیجنسیتریرحقمسلطیاضارغمبهددمتن

وآن(ره)دامداریوکشاورزیورولیددوربددیلثمدراتکهدرآناعالیتاقتصادیوکاریروزم
ونتیجده، سدتنیدزازآِنزنانکم،دستزناناست،یاازآِنی،مدیریتنق ینوع،آندرنتیجۀ
اعالیدتۀشترزندرعرصدیبضضورنیزمدرنیچنینانگاشتکهدرزندگیشهرروانمیاینکه

ا میتیکا  یابد.یتیناظربهضعفوکمجنسی ارواندبهکا  کلیشهمییاقتصاد




 

 

 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

111 
بازنمایی جنسیت در 

 «کلیدر»رمان 

 منابع

.نشرجامی:رهران.نقد ادبی هایمبانی و روش.(۷۹95امامی،نصرالله)

.65-47،56،کتاب ماه ادبیات و فلسفه.وولفویرجینیانیستیینقدام.(1282نیا، لن)اولیایی

:مطالعدهمدوردیدونسدلازنویسدندگانزنسنتنوشتاریزندان.(1232)جانفدا،نسیم؛ونیا،محبوبهپاک
.45-11(،1)5،فصلنامه زن در فرهنگ و هنروزویاپیرزاد(.ایرانی)سیمیندانشور

.نامهمنتشرنشددهکارشناسدیارشدد()پایان گرایی در زبان فارسیبازنمایی جنسیت.(۷۹91آبادی،ارزانه)راج
،رهران،ایراندانشگاهرهران،رهران

نامدهپایدان)بررسی سنت نوشتتاری زنانته در ارتار دو نست  از نویستندگان زن ایرانتی.(1235)جانفدا،نسیم
.،رهران،ایراندانشگاهرهران(.کارشناسیارشد

نشریه مطالعتات .شناسیجنسیت ایزبانکنکاشیدرپژو  .(۷۹9۱عیار،عطیه)؛واردکانی،نگارداوری
۷11-۷9۷(،41)۷۷،راهبردی زنان

نشرپارسی.:رهران(.جلداولودوم؛چاپچهارم)کلیدر.(۷۹1۹آبادی،محمود)دولت

نشرپارسی.:رهران(.جلدپنجموششم؛چاپدوم)کلیدر.(۷۹1۹آبادی،محمود)دولت

نشرپارسی.:رهران(.جلدنهمود م؛چاپدوم)کلیدر .(۷۹1۹آبادی،محمود)دولت

نشرپارسی.:رهران(.جلد فتمو شتم؛چاپدوم)کلیدر .(۷۹1۹آبادی،محمود)دولت

نشرپارسی.:رهران(.جلدسوموچهارم؛چاپسوم)کلیدر(۷۹1۹آبادی،محمود)دولت

)رداریخعه،رهدران،نشرروسد(آروساسمیعی:ترجم)منقد فمنیستی به مثابه اخالقی.(۷۹۱۱)نوان،ژوزاینود
(۷۳۳1اصلاثر

)رداریخاصدلاثدرنشدراادراز:رهدران.(اضمدابومحبوب:ترجم)مهای ادبی نیسمیفم.(۷۹9۳رابینز،روت)
1111)

نامدهکارشناسدیانپاید)ابتادیبازنمایی جنسیت در ارار داستانی محمود دولت.(۷۹۳۷پویا،مهدیس)صادقی
،رهران،ایراندانشگاهرهران،دانشکدهعلوماجتماعی(.ارشد

نشرنی:رهران(.چاپچهارم)شناسی مبانی انسان(1237اصر)اکو ی،ن

(۷۳۳۱.)راریخاصلاثرنشرمرکز:رهران(.ارزانهطا ری:ترجم)مادبی نظریه.(۷۹9۳کالر،جاناران)

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1105814&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/37528/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%81%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%ac%db%8c%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%88%d9%88%d9%84%d9%81
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=239192
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=239192
https://ut.ac.ir/fa/thesis/316/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://ut.ac.ir/fa/thesis/316/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://ut.ac.ir/fa/thesis/11539/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%A7
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