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Abstract  
The novel is a plot of life that narrates a period of time and the culture of the society in 

a narrative way, describing the passages and difficulties of life by situating characters 

and events. This description is accompanied by a presentation of the life plan. Women 

as part of society, life, and culture have contributed to the development of the narrative, 

and what has been shown to them is the idealistic, critical, or corrective view of the 

author. One of the most prominent narrative novels of the last hundred years in Iran, the 

novel of Keleydar features women such as Balqis, Zivar, Maral, and Shirou trying to 

put women in front of men and make life meaningful. Dolatabadi has used the theory of 

community representation in storytelling and has shown less critical, corrective, and 

idealistic perspectives that have made the educational part of the story difficult. This 

study criticizes the position of women in the novel of Keyler, expressing deficiencies 

and disregarding the teachings of critics such as Goldman and Barth, which has 

seriously challenged the novel's inspiring position. 
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 کلیدر رمان در زن فرهنگي -اجتماعي جایگاه نقد

 رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو   السادات فاطمی هیمرض

 
 

 رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ار،یدانش   یمحمدرضا نصراصفهان

 
 

 انریدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یفارس اتیان و ادببگروه ز ار،یاستاد  ولدانییفیشر نیغالمحس
  

                           چکیده

 موقعيت با و ریزدمي روایت قالب در را اجتماع فرهنگ و زمان از ايدوره که است زندگي از طرحي ،رمان
 ا،ام وصب این. کندمي وصب زندگي امواج خم و پيچ از را زندگي گرر حوادث و هاشخصيت به بخشيدن
 همواره فرهنگ و زندگي اجتماع، پيکرۀ از بخشي منزلة به زنان. نيست زندگي برنام و طرو ارائة از خالي
 انتاادي آرماني، دیدگاه ،شده ارائه هاآن از که نمایشي و اندداشته دو  بر را روایت رفتن جلو بار از قسمتي

 .در رمان برجستة کليدر چند زن ناش اساسي دارند .است گراشته نمایش به را نویسنده اصالحي یا و
 هايدیدگاه و اصالحي انتاادي، ابعاد و جسته سود داستان ارائة در اجتماع نمایش تئوري از آباديدولت
 کليدر، رمان در زنان جایگاه با طرو مباحثي مانند ناد نوشتار این گراشته است. نمایش به را کمتري آرماني

 با را مانر این بخشي الهام موقعيت بارت، و گلدمن چون منتاداني هايآموزه به توجه عدم و هاکاستي بيان
را مورد  نویسنده فرهنگي -هاي نگاه اجتماعياي از کاستيهدیده و کوشيده است تا پار روروبه جدي ناص

   .ترکار قرار دهد

  ..ادبیات شناسیجامعه زنان، موقعیت آبادی،دولت کلیدر، رمان، :هاکلیدواژه
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  مقدمه
 لندايب به عمري است؛مي آد احساس و اندیشه زایيدۀبخشي از فرهنگ انساني  به منزلة هنر

 ت ازو بشری آدم تمایز عالي وجوه از ماننداي بيساحتي متعالي و عرصه و دارد بشر خلات
 .است حيوان

 دگيزن در گوناگون هايشکل به هنري انواع ممتاز از یکي عنوان به دیرباز از ادبيات 
 ارايد انسان، معنوي و فکري هايفعاليت همة مانند حيث این از و کرده ناش ایفاي بشر

از آن  بلکه ،نيست ا مجز اجتماعي بسترهاي از تنها نه و است اجتماعي هایيآلایده و اهداف
 ههموار اي ارتباطي و اجتماعي است،گيرد و زبان هم ماولهجهت که مادۀ خود را از زبان مي

 که است علت همين به است. شده رتأ م هاها و ملتو روابط اجتماعي انسان  زندگي از
 به و است شده دگرگوني دستخو  جامعه، تحوالت موازات به همواره ملت هر ادبيات
به هر حال برخي  .شودمي مبدل خویش جامعة نماي تمام آینة به رویکردي چنين فراخور
 حد رد را آن و دانسته زندگي بدل نسخة از نظر نمایش حال جامعه، ادبيات را ،نظرانصاحب
 معتادند و آورندمي نظر در اجتماعي هايواقعيت از فرضي تصاویري و اجتماعي مدارک

 وردآ دست به آن از اجتماعي سند یک عنوان به را اجتماع تاریخ کلي نکات توانمي که
 .(6878 ،6ولکن. ک: )

ها يلة انسانکه به وسداند ادبيات را فعاليتي مي»، نویسندۀ برجستة فرانسوي 2سيمون دوبوار
گيرد تا جهان را بر آنان آشکار کند و این آشکار کردن خود به ها صورت ميو براي انسان

  (.6873)ستوده و شهبازي، « منزلة عمل است
 نبانوا به مربوط مباحث ،از آغاز پيدایش زبان و ادب روایي و خلق شاهکارهاي ادبي

توصيب حاالت و رفتارها، ناد، رم و ستایش زن به است.  همواره به طور جدي مطرو بوده
ها از جمله مباحث اصلي است. مباحثي مانند موضوعي جدي در روایات و داستانة منزل

افراطي  ناي از رفتارها و بياوصب، ستایش عشق، زیبایي و دلربایي گرفته تا نکوهش پاره
وده ورزان بگان و اندیشههمواره مورد توجه نویسند ،صفت استکه زن موجودي شيطاناین

هاي ادبي و اجتماع ان و منتادان تيپنظرصاحبدر نظر  هاي افراطي عموماًنظراظهاراست. 
ها رز ا رسوم، عادات، نة تمام نمايآی ادبي و هنري گونه توجيه و تفسيري ندارد. آ ارهيچ

                                                            
1. Wellek, R. 

2. De Beauvoir, S. 
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 ها،یژگيو فهم و دریافت براي منبع بهترین بنابراین، خود هستند. معاصر جامعة باورهاي و
 . آیدمي شماربه عصر هر مردم فرهنگي مشخصات و شرایط

 ادبي ارآ  در که است مرد و زن ميان تبعيض وجود سنتي، جوامع در رایج مسائل از یکي
 به توانایي و دانایي چون صفاتي نسبت دادن. است بازتاب پيدا کرده گوناگون هايشيوه به

 تبعيض نای نمودهاي از دانستن متعلاه، جنا دوم و یا مادر فرزند پسر ضعيفه، را زنان و مردان
  .است جنسيتي
ها براي شناخت تصویر و هویت زن در طول تاریخ و در شک یکي از بهترین راهبي

 تاریخي -شناسيتحليل جامعه جوامع بشري مطالعه و بررسي ادبيات آن منطاه است؛ زیرا در
تحليل  از تو در نهای بریممي پي او بينيجهان به متن در نویسنده اجتماعي -از بينش فلسفي

ت و آفات نویسنده و نگاه او به طباا اجتماعي -تفسير و نگر  فلسفي به وي شناختيجامعه
 ناقدان اندیشه و فرهنگ ،اصل همين به توجه رسيم. باها مياجتماعي و از این دست موضوع

 .اندرداختهپ بر یکدیگر و نمود آن در ا ر ادبي جامعه و ادبيات ير متاابلتأ  مطالعة به اجتماعي
که از یک  است« شناسي ادبياتجامعه»نوپا با عنوان مي پيدایش عل ،رتأ ير و تأ حاصل این 

رهنگ جامعه ف ،کند و از سوي دیگرمي تبين را «ادبي ناد» و «شناسيجامعه»متاابل  ارتباط سو
وي جوشناسي در ادبيات جستمنظور از جامعه»کشاند. ميمي را به بحث زنده، پویا و عل

است که در آن دوره پدید  تاریخي در آ ار ادبيۀ هاي اجتماعي هر دوربازتاب ویژگي
 .(6837)وحيدا، « استآمده

 رمان شناختيجامعهنقد 
مند و ناد است که ا ر ادبي را همچون ا ري ساختۀ ها شيوشناختي، یکي از دهناد جامعه»

دهد و از راه تحليل مستايم متن اي اجتماعي مورد بررسي قرار ميمنسجم و به منزلة پدیده
آید. هاي متاابل ا ر ادبي با جامعه و جامعه بر ا ر ادبي برمييرتأ ها و در پي کشب پيوند

ه طور ب شود. از آنجا که آ ار ادبيوب مياي محسميان رشتهة درست به همين سبب مطالع
هاي بشر در طول تاریخ هر ها و خواستآرمانۀ دهندمحسوس و غيرمستايم، انعکاسنا

اربرد ک ،دارندهایي ویژه و هنرمندانه از واقعيات اجتماعي را به ما عرضه مياند و تصویرملت
شناختي در شناخت آ ار ادبي از منظر ناد مدرن و براي تحليل دیدگاه اجتماعي ناد جامعه

ه کخواهد بود. به ویژه آنوجدان اجتماعي دوران سخت ارزنده و مورد توجه  نخبگان زمانه و
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نري و به جوهر ه این شيوه از ناد، امروزه از تحليل صرف محتوا و مضامين، فاصله گرفته
 .(6837نسب، )پارسا« کندتوجه مي -هاآن ترین ویژگيدر حکم مهم- آ ار ادبي
 ادامم جمله از منتادان از گروهي آراي در شناختيجامعه یا اجتماعي ناد هايبارقه اولين
از متفکران  برخي و( ميالدي 6368-6323) 2تن هيپوليت ،( ميالدي 6367-6711) 6دوستال
( ميالدي 6369-6328) 5انگلا فردریک و( ميالدي 6338-6363) 8مارکا کارل همچون

و ن.  6838 ،9کادن)رود مي کار به ادبي ناد هايشيوه از یکي عنوان به امروزه پدیدار شده و
 (6836 ک: روشنفکر،

 جورج که استعلمي شود،مي شناخته ادبيات در شناسيجامعه عنوان با امروزه آنچه
 بنيان را نآ بيستم قرن اوایل در مجارستاني منتاد و فيلسوف ،(ميالدي 6676-6339) 1لوکاچ

 فرانسه ساکن رومانيایي دانشمند( ميالدي 7866-6668) 7گلدمن لوسين او از پا و گراشت
 .(6831 حسنکلو،عسگري) داد وگستر  بست را آن

پردازي هاي داستاناین موضوع با توجه به شيوه قاعدتاً در ادبيات و فرهنگ ایراني نيز
هاي توان موقعيتگيرد و از این طریق ميمختلب به ضرورت مورد توجه و مالحظه قرار مي

 78متفاوت زنان و هویت ایشان را در جامعه بررسي کرد. رمان فارسي و جایگاه زنان البته طي
 ه است. سال گرشته دگرگوني هایي داشت

ن مرداة زن ماام متعالي و شایستة خویش را ندارد و در دنياي ادبي ساختدر همة متون 
 ،بيشتر در جایگاه دلدار و دلبر و موجودي ساخته و پرداختة رهن مردان ظهور پيدا کرده است

فایي، وهایي چون بياما همين موجود زیبا و دوست داشتني هم در بيشتر اوقات با ویژگي
بود  ،ان دیگربه بي شود و هویتي مستال ندارد.صيب ميتري توگسبازي و داممکاري، نيرنگ

 ات دیدگاه این انهتأسفرود. مشمار مياو تابع وجود مردان است و در حايات جنا دوم به
ود که به ششاید کمتر ا ري پيدا مي .است نداشته چشمگيري و محسوس تغيير نيز امروز

 ربيغ جوامع حاو ق و آزادي زن داشته باشد. دراي به درستي به ماام زن توجه کرده و اشاره

                                                            
1. De stael, M. 

2. Taine, H. 

3. Marx, K. 

4. Engels, F. 

5. Cuddon, J A. 

6. Lukacs, G. 

7. Goldmann, L. 
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انه و بانوان، هنوز این نگاه دوگ حاو ق احياي براي هایيتال  و فمينيسم نهضت وجود با نيز
 تحت را وي پوشيپرده بدون و انگارندمي ابله موجودي را او یا»ناقص وجود دارد که 

 همان رد و نهندمي ارج جایگاهش به بخشيدن تعالي با را او یا آورنددرمي خویش قيموميت
 استراتژي رسد،مي نظر به ترکارانهمحافظه که دوم شيوۀ. گيرندمي او از را دنيوي زندگي حال

 هاي فرعياشرافي جنبه -که عموماً با نگاه تجملي (6836 سعيدي، و علوي« )است بورژوازي
 دهد.تر نشان ميوجود زنان را برجسته

 کلیدرآبادی و رمان دولت
 ايکرده که است سبزوار غربة ناحي در روستایية قبيل یا خانواده چند روایت داستان
 ریقط از هاخانواده این عموم زندگي. کنندمي زندگي ناحيه آن در ميشکالي و توپکالي
 قيقشال و یيالقي زندگي قبایل این. گرردمي داريمرتع و شترداري، دامداري کشاورز،

 يزندگ از گرار سر در هاة آنجامع. کنندمي زندگي روستایي و  محلي فرهنگ با و دارند
 مسائل و جدید کشورداري امور و ماليات سر بر سبب همين به و است مدرن زندگي به بدوي
 و «محمدگل» داستان قهرمان و پردازندمي خورد و زد به دولت مأموران با رعيتي و ارباب
 مادر  .است کلميشي دوم پسر محمدگل. آیندميدر پا از مسلحانه جنگي جریان در یارانش
 دختر ،مارال و زیور همسر  شيرو، خواهر  محمد،بيگ و محمدخان برادرانش بلايا،

 .دهندمي تشکيل را اوۀ خانواد ا دایي جوان و زیبا
 سال 688 نما حدودگراي جامعهداستان رئال یا واقع اگر بپریریم از زمان طرو جدي ژانر
کنيم که به دوران پختگي و کمال رمان و داستان گرشته است و در عصري زندگي مي

 شود در فيلم، رمان و داستان، عموماًهایي که از زنان ترسيم ميشخصيت ایم، باز همرسيده
با  تفاوتي اندک و سطحي و تا حدي غبارآلود و غيرشفاف است که هم به شبيه هایيچهره

جمود  اند. شاید دليل اصليضعيب، تحايرشده، منفعل و ورشکسته هاآن هم دارند و بيشتر
فکري و عدم تغييرات اساسي در تفکر و منش افراد جامعه و ظهور همان تفکرات و رفتارهاي 

 لطيب، عطب داشتن جهت به کهنه تاریخي در لباسي زیبا و امروزي است. در این ميان هنرمند
 که ستا جمعي آگاهي نوعي بيان ا ر هر» و است ترحساس اجتماعي هاينابساماني به نسبت
؛ (6866رضایي، عاملي) «ورزدمي شرکت آن تدوین در افراد اکثر از با شدتي بيش هنرمند
هایي اساسي در حاالت و رفتار زنان قهرمان داستان به تصویر در مواردي نيز تفاوتالبته 

 است.کشيده شده
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 زن در رمان کلیدر. 1
انه در هاي زنها در ارتباط با دیدگاه نویسنده به زن در رمان، گریز از ویژگينظریهیکي از 

ردانه را در هاي مبدین معنا که نویسنده ویژگي ؛تفسيري است که نویسندگان از زنان دارند
تر گرفته؛ همچنان که کانت اینچنين پنداشته است. تر و جدياساسي ب آدميتصویر مطلو

بر آن نيست که یک جنا از جنا دیگر برتر است و به نظریة مکمل بودن معتاد  6کانت
هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، نظامي، هاي مردانه بر ناشاست، اما تئوري غلبة ویژگي

پریرد و بخشي از تکليب اجتماعي زنان را با محدودیت یا با طرو عدم عمراني و... را مي
نيز فيلسوف سياست و اجتماع فرانسه به طور جدي  2گاه را روسوکند. این نمصونيت دنبال مي

 زن در رفتار اجتماعي عمدتاً ماهيتي تابعي ،روسو آید که به نظرکند. چنين برميدنبال مي
هاي اجتماعي و پر از درد و این شرایط در نوشته. (6832 باقري،: کن. ) نسبت به مرد دارد

شود. رمان طوالني و بلند کليدر که شاهکار توصيب و يم نيز دیده آباديدولترنج محمود 
 ستده ادرخشان براي خوانن پردازي نسبتاًبخشي صحنه و موقعيتبه تصویر کشيدن و جان

ها را در خود دارد. اگر بخواهيم جایگاه نيز از این مشکل به دور نيست و همچنان این نگراني
 ي تاریخي نوشتن رمانهادورهة م، ناگزیریم هممل قرار دهيأزن را در این ا ر برجسته مورد ت

مورد  ،جغرافيایي را که روایت در آن باليده و شکل گرفته استة را در نظر داشته باشيم و هم
 ها و حوادثباید خود را در جایگاه نویسنده یا راوي صحنه. عالوه بر این مطالعه قرار دهيم

به جهان، انسان، زن، زیبایي، لرت و مسائل زنان چشم او ة گاه از دریچقرار دهيم و گاه و بي
 و حوادث زمان بپردازیم.

اند، یکي از به تکرار آورده 5و روالن بارت 8همان طور که منتاداني چون لوسين گلدمن 
مناسبات ا ر و طباات اجتماعي  وجويترین پژوهش رمان پيش از جستنخستين و جدي

که از این جهت نویسنده لزوماً معنا و ارز   است« ا رۀ خود دریافت دروني معناي ویژ»زمانه 
هارموني و آهنگ ا ر که در ترکيب عناصر  ، اماشناسدها را بهتر از دیگران نمياین نوشته

بخشي از  شود وشناسانه حاصل ميشناختي و زیبایيشناختي، اجتماعي، روانفلسفي، زبان
به نال از درآمدي بر  6877ک: ایوتادیه، )ن. کند هاي نویسنده را نيز داللت ميناگفته

                                                            
1. Kant, I. 

2. Rousseau, J J. 

3. Goldmann, L. 

4. Barthes, R. 
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آمد يرگرار و کارتأ آبادي از این جهت روایتي به جد روایت دولت. ادبيات( شناسيجامعه
عيني  معناي ،به بيان دیگر .زاشناختي دارد و هم معناي تحولکه هم ارز  زیبایي، چرااست

هت به خوبي حاالت خود را ا ر در رهن و زبان مردم و اجتماع. زنان و مردان از این ج
اي محدودي مانند آبتني کردن مارال در چشمه که بجز در موارد کليشه-کنند نمایندگي مي

دقيااً الهام گرفتن از ا ر سترگ نظامي، خسرو و شيرین است که آبتني کردن شيرین را دور 
نده به نویسباية موارد  و -کشدیعني خسرو به تصویر مي ؛از توجه او و زیر چشمان عاشق

ک جز هدایت، چوبآمده است و بهاي خود برصحنه نيکي از پا چند بعدي کردن تصاویر
این ميزان توفيق را به دست   78هاي پيش از دهة اي در سالاحمد شاید کمتر نویسندهو آل

 آورده باشد.
، بيان دیگر به .عدم توجه به سرشت نژادي و طبااتي است ،آبادياز دیگر توفياات دولت
ت بخش اما به خوبي توانسته اس ،کندن اجتماع را نمایندگي ميبا اینکه او عموم طباات پایي

ها را در شرایط خاص به تصویر کشد. این جنبه وسيعي از احساسات و عواطب انساني آدم
 نحيوانات و اشياء به ویژه با نگاهي که در آ ،هابه ویژه در برخي توصيفات شگفت انسان

ارميخ عبارات خود کند و به همخاطب را چتوانسته است  ،زندگي شاعرانه جاري است
 هاي روایت بچسباند.تک سطرتک

 آبادیزنان صاحب موقعیت در روایت دولت. 6
 ترین زنان رمان کليدر عبارتند از:ترین و مطروبرجسته

محمد که زني است محمد و بيگمحمد، شيرو، خانهمسر کلميشي و مادر گل «بلايا» -
کند و در عين حال زن مدبر و صاحب نفور و کالم که عموم امور ایل ميشکالي را اداره مي

 کند.باگرشت و سازگاري است که براي زن و مرد ایل ناش پناهگاهي را ایفا مي ،مهربان
ت محمد است و با دلربایي و شفاگلة اي است که شيفتسال شوي مردهبانوي ميان« زیور» -

آورد و در عين نازاست و بچه نمي ،این زن .است محمد را تصاحب کردهگل ،در حق او
ا سازد و بخدمتکاري جدي است که با نامالیمات مية به منزل، اما حال تا حدي حسود است

 مادر شوهر بگو مگویي ندارد.
 و دارد هاسواري و جسارت بهرهدختر جوان و زیبا و چشمگيري است که از اسب «مارال» -

کند و با او پيوند محمد دلبري ميدر عين حال باهو  و زیرک است و به سرعت از گل
 زني است که رفتاري نسبتاً مدرن و تا حدي شهري و امروزي دارد.ة بندد. او نمونهمسري مي
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دختر کوچک کلميشي و خواهر گل محمد است که از جسارت و مالحتي  «شيرو» -
ر بلايا و نمونه وي و خانواده هر دو سخت وفادار است. او دختبه ش، اما برخوردار است

ر ورزد و در براببا این تفاوت که در انتخاب همسر جسارت مي کوچک شخصيت اوست؛
ه ک گردان و متمایل به تصوفجوان شمایل ،درویشایستد و با ماهخانواده یا ایل مي ةخواست
 ،اعتنایي به اصول خانواده و خشم برادرانيبندد و در بپيوند ازدواج مي ،پسند اوستمورد

 کند.فرار مي
کند، همسر  نيز او را طال ق اي است که به همسر خيانت ميزن ميانسال مطلاه «الال« -

ت گرراند. او به شدفروشي زندگي ميدهد و از این پا او آشکارا با دلبري کردن و تنمي
 نيز ابایي ندارد.کار بردن عبارات مستهجن هوسران است و از به

  نقد رمان
ن اي نه بر آن است که یکسره به تکویکليدر به منزلة رماني اجتماعي، روستایي و عشيره

هاي تاریخي بپردازد و در حوزۀ رهنيت لوکاچ از رمان اجتماعي سوسياليستي قرار گيرد دوره
ب حاو ق طباات ضعيمبارزه براي به دست آوردن و نه به تمامه از احساسات ملي و آگاهي از 

درآميخته که زمينة رشد  6هاي آ ار والتر اسکاتاي از زمينهتهي است؛ از این جهت با پاره
ق کند. از حهاي زمانه ترسيم ميها، پيکارها و تضادقهرمانان را در بستر اجتماع و تاابل

خاص از اش ايبودنشان به اندازۀ پاره« متوسط»آبادي با همة نگرریم که اشخاص رمان دولت
سکات هاي انظر نيستند، شاید به این سبب که رمانهاي اسکات، خوددار و تنگاصلي رمان

هم برخورد  ،ند و البته مثل رمان کليدرکمتوسط انگلستان را نمایندگي مينمایشگر طباة 
دار توصيب دهد و هم کوششي است تا روایت عهدهرا نشان ميميهاي مرداضداد و گرایش

 هاي اجتماعي متضاد باشد.به برقراري روابط انساني ميان نيروقهرمان 
اد از زن دو تصویر متضکليدر مانند بسياري از نویسندگان ایراني در رمان  آباديدولت -الب

لوم و کش و مظزحمت ارائه کرده که هر دو در ماابل یکدیگر است. یکي زني است مثبت،
وعي سپارد! این دست زنان مانند الال به نبزهکاري تن ميدیگر زني دلربا و هوسباز که گاه به 

يده و مظلوم کشمارال نمونه زنان ستم زیور، بلايا و خانواده و محله نيز هستند.ۀ سربار پيکر
ماابل زناني مانند الال و جيران هستند؛ زنان بزهکار و کاالصفتي که خيلي زود دور  ةو ناط

                                                            
1. Scott, w. 
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ين شخصيت فردي و اجتماعي زن جاي بحث و بررسي يبله در تأشوند. همين مسانداخته مي
نگري نسبت به این شرایط و اجتماع شناسانه و علتگونه نگاه آسيبهيچ زیرا ؛دارد
 عادالنه در مورد زنان و رفتار تحايرآميز در ارتباط باتنها قضاوتي سخت و نا اندازد ونمي
بدکاره به صورت موجودي مطرود گيرد و در نهایت به عنوان فاحشه و یا صورت مي هاآن

 شوند. به دور انداخته مي و منفور
فضاي زیادي به زن، توصيفات  ؛زن در رمان کليدر حضور مرکزي و محوري ندارد -ب

یک از ما در هيچا ،دهند، اختصاص یافته استميو کارهایي که انجام  هاآن مربوط به
کند. اگر محتواي رمان ري ایفا نميهاي داستان و موضوعات آن ناش اساسي و محوزمينه

تضاد و  -2زندگي روستایي،  شناسيجامعه -6 :چهار موضوع اصليۀ بر دارنددرکليدر را 
اعتراض  -8هاي زندگي عشایري با شاخص شدن قهرماني گل محمد و دوستانش، تاابل

مشکالت  -5 و اقتصادي جامعه با تکيه بر شعارهاي سوسياليستي -اجتماعي به شرایط سياسي
به  نشينيتبدیل زندگي کوچة لأروستایي و مس-در حال گرار عشایرية و مسائل جامع

نشيني بدانيم، زنان در این چهار عرصه گاه در دليري با مردان روستایي و یکجاسکونت 
گونه همگي در خدمت جهان مرکر رمانند و کامالً مطيع و منفعل و هيچند، اما کنبرابري مي

زنان معرفي شده و شخصيت گرفته این رمان عموماً  ،دارند. به بيان دیگرناش اساسي ن
ر تن تر و مدبرتقوي ،نيروي برتر ةفته و به قدرت و هویت مرد به منزلساالري را پریرمرد
ا در یک خود رانگيزتر آن است که زنان بازیگر در این داستان هيچتأسباز این  .اندداده

 . براي ا بات اینانددهد که گویي از آغاز خود را باختهنمي ساحت عمل موفق و مؤ ر قرار
ماند همان داستان است. منتها مدعا کافي است زنان را از این رمان حرف کنيم، آنچه باقي مي

حي و هاي تفریتنها بخش ؛بدون آب و تاب و احتماالً به زعم نویسنده بدون جاربه و کشش
وصيفات زیبا و جراب آن از بين رفته است. در این اي تبخش آن حرف شده و به گونهلرت

ها و شاما تمام این بخ ،یابدنصب و یا حتي به یک سوم تاليل مي صورت کتاب تاریباً
نيز  نظر خودزن و جسم اوست که این ميزان صراحت و دقتۀ توصيفات موشکافانه دربار

ایگاه عميق و ممتازي جاي بحث و بررسي دارد و بحث از زن و حاالت روحي او چندان ج
در حالي که طرو اصلي و بنيادین داستان که روایت حوادث اجتماعي و فردي آن  ؛ندارد

 بيند. باشد و پایلوت آسيب چنداني نمي
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 صبغة اما ه،شد پيچيده احساس و عشق لفافة در که است اجتماعي -سياسي رمانيکليدر، 
 تاریخي ۀدور یک به زماني نظر از و است یخيو اجتماعي و گاه تارمياقلي رئاليسم آن، اصلي

 به را يوقایع تاریخ ،آن دقيق تصاویر با نویسنده که دارد سبزوار اشاره در منطاة سياسي و
کشد. مسلم است که زن در آن دوره ناش و جایگاهي چشمگير نداشته است. مي تصویر
نيز شاید از سر ناگزیري و  به منظور جرابيت بخشيدن به داستان و روایت  آباديدولت

 .است حوادث مربوط به زنان را وارد کرده
 شناسد و از ميرا به خوبي ها کوشد تا به خواننده الاا کند که زننویسنده مي -ج

 عيطبي ضد و نايض و کامالًهاي پيچ و خم روو و جسم آنان کامالً مطلع است و از احساس
آگاه است. این شناخت، آگاهي و تمایل خاص به همراه قدرت توصيب و به تصویر  هاآن

حد ابعاد  صراحت بيش از ،بيني جنسيتي نویسندهنادرخور، جهانهاي نظير صحنهکشيدن بي
 ،هاي طبيعيرفتارهاي شخصي و پشت پرده و توصيب افراطي رفتار ،هاناگفتني شخصيت

راط در اف ،دیگرطرف و از  یک طرفاز  هاآن پسندصفحه پر کن و عوام ،ناگفتني ،غریزي
ها و حاالت پنهان، شرایطي را در رمان ایجاد شکني از ابعاد داراي حرمت و بيان صحنهحرمت

خش ب تأسباما به مراتب موجب  ،کرده است که از نظر فردي و اجتماعي یک واقعيت است
شود که بر بخشي از رفتارهاي اي ميه بانوان جامعهقابل توجهي از فرهيختگان و به ویژ

 ارد.گرها و به ویژه زنان حرمت خاص ميخصوصي انسان
 شده ينتعي پيش از هايازکليشه بسياري درگير هنوز ناخودآگاه، یا آگاهانه نویسنده،

 تي،اليسناتور و واقعيت نویسنده تصویر افراطي از .است زنانۀ دوران نوجواني و جواني دربار
 نيايد و گراردمي نمایش به هستند ستم خانواده و جامعه تحت فرمان و که طورهمان را زنان

  .سازدمي عيني و باورپریر داستان را ةمردساالران
 که ينگاه ؛است زن روي ،نگاه خاص و تا حدي بيولوژیک سنگيني انه عمدتاًتأسفم
اما بهتر این بود که به حرمت بانوان توصيفات  .است نبوده خانواده مردان روي گاههيچ
گر یک حتي ا ؛آزار روي دایره ریخته نشودو رفتاري اینچنين صریح، بي پرده و رهنمي جس

نگري از ابترال و سطحي هر اندازه، ادبيات»این اصل که  واقعيت کامالً آشکار اجتماعي باشد.
هاي درست به همان اندازه نيز کارکرد کند،فاصله بگيرد و به عمق و محتواي خویش اضافه 

همچنين این مورد که از نظر . (6876 جو،)صنعت« مثبت فراواني در جامعه خواهد داشت
 ري محسوب شدهبند و باها به نوعي تحميل رهنيت بيگونه مشکالت و زشتيتربيتي بيان این
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 کرارکند و تعرضه مي دیدگاه الاایي و تحميلي خود را -به ویژه به جوانان و خوانندگان-
يرون بار و بجبري لعنتة فکري مسموم در رهن مخاطبان جوان و نوجوان به گون يالاا ها،آن

نظر باشد. این مشکل از طریق بسامد باالي کاربرد باید مدآورد را از اختيار انسان در مي
ر  زشت را گست خوشایند ونارهنيتي را در پي دارد و این تفکر  ،ها در رمان در جامعهصحنه
هاي جدي را به دنبال خواهد داشت. این آسيب شوند و قطعاًها شکسته ميدهد. حرمتمي

هاي شود که خود نویسنده در یکي از مصاحبهبارتر تلاي ميتأسبدست مسائل آنگاه 
داند و او را مورد طعن قرار آ ار هوشنگ گلشيري مية انتاادي خود همين مشکل را متوج

آورد که البته ميهاي غریزي زندگي به حساب رهن او را درگير و اسير صحنهدهد و مي
این کتاب »نویسي گلشيري به ناد آورده است: ست. او خود دربارۀ داستانسخن درستي نيز ا

هاي فني ارز  است و دقت و ظرافتراعي( از لحاظ موضوع و ساخت بيۀ گمشدۀ )بر
خواهد رمان باشد و رمان نيست، باشد و ابي که ميتواند درماني براي کتگلشيري هم نمي

 بينم که آنام، چون نميالبته من از نوشته شدن جلدهاي دوم و سوم آن هم قطع اميد کرده
ا  داشته باشد. در کل موضوع، آنچه به سرو کتاب از لحاظ دروني ضرورتي براي ادامه

د است، اما نه موفق از جهت شود، خوشایننوستالژیک ایراني مربوط مية کاشغر و روحي
کيد أساخت و ساختمان در رمان؛ و آنچه باز هم از حيث موضوع بسيار مبترل است، ت

زن با مرد؛  ةگلشيري است روي مسائل جنسي، بي هيچ درک عميق انساني از رابطة بيمارگون
رهن گلشيري به اسارت آن درآمده  -انهتأسفم– اي است کهو این هميشه موضوع عمده

نویسد و يم« بازار جهاني معاصر»نکند گلشيري براي  امت، به طوري که گاهي فکر کردهاس
که گویا من جزو معدود خوانندگان او -مين علت وقت خواندن آ ار گلشيري شاید به ه

خوانم به نظرم رسيده که دارم آ اري ترجمه شده مي -خوانمهستم که هر ا ر  را تا پایان مي
 .(6878آبادي، دولت« ))البته به استثناي شازده احتجاب و حکایت بردار کردن...(

گونه ة تحاير زن در اینلأمس ،خوردنخستين آسيبي که در این دست آ ار به چشم مي. 6-ج
ه ه است. این مدل نگاه جبرگرایاندر جامعها و بزرگ کردن زشتيها حرمتيها، بينگاه کردن

که در این جغرافيا و شرایط فرهنگي، زنان از دیر باز زیر بار  ستنسبت به زنان به این معنا
اند. این ستم و ظلم، تادیر ازلي زنان در جوامع ایستا و عاب مانده است. این ظلم و ستم بوده

تي در داستان دارند و به راح زنان سنتي و داراي زندگي بدوي ناش بسيار محدود و کمرنگي
قابل دسترسي، توهين، تجاوز و تهدید هستند. تا جایي که در تربيت فرزندان حتي در انتخاب 
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دنيا  پسر  به ،محمد در زندان استنام فرزند ناش مؤ ري ندارند. براي نمونه زماني که گل
. آمدن او نيز همزمان کنند تا گل محمد بيایدانتخاب نميمي آید، خانواده براي او نامي
خواهد که عمو ميمحمد از خانا  و در نهایت در آخرین دیدار گلگريشود با یاغيمي
رندگان و گيکند. تصميمعمو نيز مدگل را انتخاب ميبراي پسر  انتخاب کند و خانمي نا

 و فرهنگ مردساالرانه تا جایي پيشمي سازندگان اصلي مردان هستند. این تعصبات قو
پریرند و ميچون و چرا را رود که جامعه و حتي خود زنان نيز این ظلم و اطاعت بيمي
 دانمر خدمت در خود جنا اي از تيپنمونه عنوان به گونه مشکلي با آن ندارند. زنانهيچ
دانند. ها مياند و خود را موظب به اطاعت از شوهر و رعایت سنتمردانه انحصارطلبي و

مردان باشند و یا بار  جسارت و دالوري و یا سياست همپایةممکن است زنان به لحاظ 
ي و گيرمدیریتي زندگي بر دو  آنان باشد، اما باز هم به طور مطلق توانایي تصميم

 سازي مخصوص مردان است.قانون

تا براي  تکلميشي، استوار بر عايدۀ خود، گفت: )خطاب به گل محمد( اما مرد کماي نيس»
 ام، عمر خودم مري خود  را به خطر بيندازد. تا تو را من به این عمر رساندههر چيز بي

! رسدطوري خود  به قد و قامت نمياند. آدم که همينتمام شده. موهاي سرم سفيد شده
اید. نور چشم و رمق زانو جان من و این زن خورشت شماها بوده تا به این قد و باال رسيده

توانم ببينم جوانم فداي هيچ و پوچ اي. این است که من نميام تا تو بار آمدهع کردهضای
« گویم نسلشان از روي زمين ور بيفتد. مارها!شود. براي چي؟ یک مادینه؟ ميمي

 (.6836آبادي، )دولت

اي از مردم ما و روایتي که پيش چشم ماست یک مرد هر قدر هم اشتباه و از نظر پاره
ونه گيچ خالف و اشتباهي را ندارد و هراما یک زن حق ه ،مشکل چنداني نيست ،دخطا کن

بریده شدن نسب زن از خانواده و ایل و تبار و طرد شدن او  ةاشتباه، گناه و یا خالفي به منزل
ي محمد که پسر کلميشمحمد و شيرو صاد ق است، گلاست. این وضعيت در ارتباط با گل

د بعد از آن او را به عاکند، با او رابطه برقرار مي ،شودمارال مي ا ،عاشق دختر دایي ،است
گوید و در حالي که خانواده از ارتباط قبل ازدواج آنان ا  ميآورد و به خانوادهميخود در
ي شوند. در مورد شيرو دختر کلميشافتد و پریراي عروس جدید ميهيچ اتفاقي نمي ،آگاهند

در  آنان ،کندشود و با او فرار ميدرویش ميشيرو عاشق ماهاي دیگر است. وضع به گونه
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شود و اما شيرو دیگر بخشيده نمي ،روندخود مية کنند و سپا به خاناولين فرصت عاد مي
شود. پریر  و جایگاهي از جانب خانواده خود مستوجب تنبيه سخت از سوي برادر خود مي

 را خود واقعي جایگاه ایران، سنتي جامعة در زن که آیدبرمي شواهد از حال، هر ندارد. به
 يهابرداشت. است نبوده برخوردار خویش متعالي ارز  از باید که گونهآن و نداشته

 فشار هايرماه از دیگر یکي مردان، نفع به دیني وقایع تفسير و اعتاادات و باورها از نادرست
 جوامع اما ،دارد مجازات و عاوبت انساني، هر سوي از انحراف و کجروي بروز. بود زن بر

 یجادا آنان براي تريمحکم مانع و مهار تا دهندمي نشان ترپررنگ را زنان عاوبت سنتي،
 هايویژگي داراي عموماً هازنان این نوع داستان ،شودمي دیده که استثناهایي جزبکنند. 

 رمانبريف خانگي، کارهاي به اشتغال شود. عدول آن از آیدمي پيش کم که هستند مشترکي
 هب نسبت وفاداري مادري، ناش ایفاي مشکالت، برابر در سکوت همسر، برادر، پدر، از

 .و...  خانواده اقتصاد به کمک همسر،
نها کند و تميو فرهنگ زن قدرت و توان و اقتدار خود را فرامو  ها گونه نگاهدر این. 2-ج

اي است که سراسر حکایت از یأس و چهره کرد،توان مشاهده مياي که از یک زن چهره
 دلمردگي دارد.

هایي از آب به در مانده، خسته و هنوز نگران، ها، مورچهمردها از نظرها گم شدند. زن»
ار دیگر، سر فرو افکنده به کنگاهي به یکیکایک گرد هم آمدند، خامو  و دلگير، بي

ر خود گره خورده و بي اعتنا به آن هر کدام مثل یک تکه سنگ. خامو ، د دست بردند.
 .)همان(« دیگري. هر یک فروشده به دنيایي جداگانه

 زا اطرافيان و ترس به اعتماد کنند و با عدمناامني مي در چنين وضعيتي زنان احساس
 دارند.مي محفوظ مردان نگاه از را العمل آنان خودعکا

 شود؟محمد شرمت ميگردي؟ از گلها ميپا چرا کناره -»
 چرا شرم؟! اویم مثل برار من است. -

 شوخي و جدي گفت:شيرو، 
 خدا نيارد که تو همچين براري داشته باشي. -
 از چي؟! -
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 ها  کني.از اینکه نتاني جلو رو  سرت را بلند کني. نتاني نگاه به چشم -
 ترسي؟!تو به گمانم از او خيلي مي -
 بسيار! -
 براي چي؟ همچو براري داشتن فخر دارد.از چي؟  -
 ست، دختر خالو جان.اگير سخت -
 گير است؟به چي سخت -
 .)همان(« کندبه همه چيز. یک بار نگاه مردي بکني تو را زیر چوب کبود مي -

که مارال پيغام  غریبه است که زماني هاآن ترسد و باشيرو چنان از برادرهاي خود مي
خواهد که برادرهایش چيزي متوجه ملتمسانه از مارال مي ،رساندرا به او ميدرویش ماه

 نشوند.

 .)همان(« بروم. مگرار برارهام حاليشان شودخالوزا، مویت را قربان »

 ويرود که زنان آرزاعتمادي به اطرافيان تا آنجا پيش مياین عدم اعتماد به نفا و بي
 .بودن خود را دارند تغيير جنسيت و مرد

 مارال که بال از شرم تکانده و زبان گشوده بود، گفت:»
این منم که هيچ جا، جا ندارم. هيچ جا، جاي من نيست. زیادي هستم. آن از محله، آن از  -

ا  هایم. کعمهابایم؛ این هم از خانه عمه و پسرچارتا مال بادي که داشتيم، این از نومزادم، ب
 .()همان« اي بودم!من هم مردینه

 حداقل کهن ادبيات در اما ،شدندمي محسوب دوم جنا متمادي ساليان طول در انزن
 منفي نااط جزو هم اي مواردحضور نيز در پارهۀ آن نحو. البته داشتند جایگاه سياسي اندک

ندارد.  وجود زنان در نيز سياست اندک همين کتاب این در اما ،شودمي محسوب آن آ ار
گونه که در یعني آن ،آنان بيروني از بُعد ستا تابعي نيز این داستانزنان  دروني در واقع بُعد

 ودکه با رهنيت تحاير شده خ کنندمي رفتار گونه همان ایشان شوند.جهان خارج تحاير مي
 .دارند وارهسای ناش و مردانند از ترنادان و ترناتوان که باورند این بر نيز زنان خود .پندارندمي
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 گویند شيرو فرار کرده و کلميشياي که به کلميشي مييب لحظهنویسنده در توص
 کند.اعضاي خانه را شماتت مي

ر هوا ایستاد. به نظدر این دم، بلايا رسيد. به تنگ آمده و درمانده، قاطر را یله داد و بي»
اي از دری  و درد. گناهکار. بلايا خوب رسيد که توان هيچ کاري را ندارد.آميزهمي
ي کند؟ خستگ دانست که این با مادران است که دختران چمو  خود را بپایند. اما چهمي

توان این را به پيرمرد پریراند. چه توقعي آورده بود. درست. اما کجا ميکار او را از پاي در
چرا باید قبول کند؟ اهميت آنچه روي داده بود  رود که پيرمرد این را قبول کند؟ اصالًمي

 .()همان« دانيم که این بهانه نيستهمه مي ها بود. گرچه،تر از این بهانهسنگين هزار بار

رجستگي از امتياز و ب ايمایهمحمد با آنکه گاه بنبانوي خانه کلميشي و مادر گل ،بلايا
اوي لب یا رؤمة همچنان مورد توهين، تحاير و نگاه شکست ، اماشخصيتي در وجود  دارد

نست نگاهش را نسبت به این زن دردمند و خسته از منظر بهتر و باالتر توااست که حداقل مي
 به نمایش بگرارد.

ه شاید اگر به دید اعتراضي ب .است خانواده مردان موافات به وابسته زن خواسته تحاق
اما  ،گيریم که این شرایط همگي گزارشي هر چند تلخپاسخ مي ،گونه مسائل نگاه کنيمینا

د که رسو فرهنگي است که نویسنده در آن بوده است. اما باز هم به نظر ميواقعي از جامعه 
ین و به این صراحت مشکالت را بيان نکند و ا گونهاین ،موفق و زیبایي بهتر بود چنين رمان

 .نکندحا و تبعيض را به خوانندگان الاا 
 و ودنب پایين و باال صورت به زن و مرد منزلت سازيتاابل ۀواردهاي از دیگر آسيب. 8-ج
ز اهایي که مرد برتر از زن است و زن دیدگاه بودن، جنا دوم بودن زن و مهتر و رئيا یا

اي ... تا جایي که خود زنان نيز این شرایط را به گونهپهلوي چپ مرد ساخته شده است و
 وند.شدليل تحاير مياند که جنا دوم هستند و بياند و به این باور رسيدهپریرفته

 گل محمد سر را باال آورد فریاد کرد:»
 شتر را درست کرده باشي، خانه خراب!ة تا حاال باید نوال -

 ها از در خانه بيرون آمد و گفت:اي ميان دستزیور با نواله
 ()همان« م جان. درسته. درسته. صبر داشته با ، صبر!آوردمش بره -
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در آن زنان  که است مردانه نيز دنيایي گونهایناما  ،قرار نيست که ما آرمانشهر ایجاد کنيم
یا ناش معشو ق و موجودي ا يري را دارند و یا ناش کارگر و نيرویي اسيري و تحاير شده و 

 کار و بدنام. اي موارد بزهگاه در پاره
نها مارال است ت و زنان در ناش موجودي ا يري و دست نيافتني نيز نيستندکليدر، در رمان 
شود و تاریباً همانند دیگر زنان ميمحمد است و سپا مال او رهن گلاني در که اندک زم

 گونهاینالبته با اندک تفاوت احساسي. زنان در رمان وفادارند در حالي که مردان  ؛شودمي
ست این در حالي ا و شودهایشان دیده نمينيستند و تمام حواسشان به یک زن نيست. عيب

 است.  یي شدهنماکه مشکالت زنان بزرگ
 و شودميي ندارد، کاري به دست او انجام نهجایگاکليدر زن در رمان  ،موارد باقيدر 
در تال  و زحمت کشيدن همپاي م انجام شود کارهاي پيراموني است. زن همواره اگر ه

اما هيچ حق و حاوقي ندارد و در تمام موضوعات یاد شده در این رمان جزء  ،مردان است
اي و بلکه تفنني و کامالً حاشيه ،اصلي و محوري نيستندهاي ادث و شخصيتاتفاقات، حو

گاه حتي به بازي و تفریح گرفته شده و فرعي هستند. این شرایط به ویژه در محور زندگي 
 زیادي چمن ارتباطاتخداي قلعهبا که  رشود. بابالي بنداميچين به خوبي دیده افراد قلعه

اني اندازد، روضه خوبسيار سفره مي ،گيردميدر منزل او صورت رفت و آمدي بسياري  دارد،
ال ، الدارد و ... اما در هيچ یک از این مراسم ردپا و نشاني از زن نيست. اگر زني هست شيرو

و زن خود بندار است که در مطبخ مشغول به تدارک هستند و حتي نشاني از اینکه غرایي 
که کارها تمام  مياي موارد هنگاي زن بندار در پارهحت .دارند هم نيستمي خورند و سهمي

ه خواهد این است کميکه  ميشود به دليل داشتن پادرد تنها سهميو غرا براي مهمانان برده 
 رها شود تا بتواند به اتا ق خود برود و استراحت کند. 

ي اما گوی ،کنندمياند. این همه مرد و خانواده زندگي چمن کالً زنان از یاد رفتهدر قلعه
يتي شود و یا شخصميدر این ا ر به ندرت نام و نشاني از زنان یافت  .کدام همسري ندارندهيچ

آفرینند. یا الال است که زني است تاریباً هرزه و دست به دست شده، یا شيرو و یا موقعيتي مي
رتباط ا محمدیعني زندگي گل ؛است که خدمتکار است و به نوعي با محور دیگر داستان

پسر کوچک بابالي بندار در پي آن  ،اوست و در عين حال شيداۀ دارد و خواهر رانده شد
آید ميپرماس هوس خود کند. در مورد زن بندار نيز اگر حرفي به ميان است که او را دست

درد پا غر  کند و به دليلميصرفاً به این منظور است که او نيز مانند دیگر کارگران خانه کار 
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ا دوبار نيز از دختر دو نفر از اهالي روست .روستاي مردان است ،موارد روستا ةزند. در بايمييز ن
سر کوچک پ ،آقا تلفنچي است که او نيز قرباني هوس ناتمام شيداشده یکي دختر سيد یاد

دوم دختران پهلوان گودرز هستند که هنوز کوچکند و و بابالي بندار شده و بدنام شده است 
اینکه دخترند  به دليلو بافي هستند بافي و یادگيري قاليبندار مشغول قالية زمين خان در زیر

تمسخر و خجالت پهلوان گودرز هستند و اگر کسي زماني بخواهد ة مای ،و برادري ندارند
 کند. ميپهلوان را ریشخند کند و مورد تمسخر قرار دارد از این طریق این کار  را 

 ( به کنایه گفت:بلخي )پهلوان گودرز»
ها در ات را شبداند که تو کارهاي عمدهميکربالیي خداداد ساده است بندار. هنوز ن -

 کني!ميخلوت و زیر جلي تمام 
 بندار شانه راست کرد و گفت:

ند. کميها در خلوت، هر کسي یک کاري را زیر جلي تمام شود کرد پهلوان؟ شبميچه  -
« اندازد!دختري را توي گود مية آورد، یکي هم تخممياي را هم یکي سر و ته معامله

 .)همان(

کش خانه است. صاحب شيره ،خاله صنما ،مطرو است چمن قلعهزن دیگري هم که در 
نوان عنرمال و ناهنجار با کنشي کامالً مردانه. صاحب حرفه و شغلي که به هيچ شخصيتي غير

 .()همان« نبوده درد و اختالطآلوده به ا دخمة»در خور یک زن نيست، 
 دشوعشق نيز مي زنان در خوردن یعني برتري مردان بر زنان موجب فریب ؛همين امر

زندگي زنان هستند و به خود ۀ برند گمشدکه عموم مردان موردنظر نویسنده گمان ميچرا
را با  ايکننده، حتي ناجوانمردانهآميز و تحايردهند هر نوع برخورد آمرانه، تحکماجازه مي

 زنان داشته باشند. 
بين بپندارد که این نوع دهد که خواننده تيزآبادي اجازه مياین شکل روایت دولت

دا هاي دروني نویسنده است.!!! براي مثال شيبيني برگرفته از رهنيت و انگارهبرخورد و جهان
ود اجازه فرار به خخان گروگان است براي پسر هوسباز بابالي بندار زماني که در قلعه جهن

دختر افغان بازي کند و خود را برهاند. سپا او را در  ،دهد که با احساس و زندگي سارامي
هاي پشت سر  خراب شده و پدر  نيز در درگيري کشته قلعه چمن در حالي که تمام پل

 شده است، رها کند.



 111 |فاطمی و همکاران 

 

نویسنده چنان با ادعا و غرور از احساس دلبستگي و وابستگي  ،در بخش دیگري از داستان
قند زنان معشو ،شود به صورت راتيگوید که فرامو  ميآميز زنان به مردان سخن مياهانت

ده ، نویسنانددر این دنياي مردانه گرفته هاآن و مردان عاشق و همين یک امتيازي را هم که
 کند.، ضعيب، گول خورده و تحاير شده معرفي ميستاند و زنان را بدبخت، بيچارهميوا

هر  ست به گشایش قفلي کهاآشنایي. در آشنایي گشوده شد. ميان دو زن، نام مرد کليدي »
معنا مي اگرد، راز چيست؟ با چه نبيابانة قلب خود بسته دارند. در نظر دخترینة کدام بر دریچ

چنين  گمانپر از راز است. این درست. بي شود؟ با نام مرد! شاید پنداشته شود زندگانيمي
 .()همان« جویدآن زندگاني را در مرد مية است. اما دختر بال  بياباني هم

 نمودي را او و بيندمي پدر براي نيز جانشيني را پسر به دنبال این برتري مرد بر زن، نوزاد 
در حالي که دختر این ارز  و اهميت را ندارد.  ؛پندارندمي عشيره عصبيت عنصر و اقتدار از

آورد که خود روزي نوزادي دختر بوده شود که این فرزند را مادر به دنيا ميهرگز بيان نمي
 است.

ه در ثبيت شدمؤلب از زبان شيرو که خود بانویي موجه و صاحب اراده و شخصيتي ت
ايا ایي چگونگي ارتباطش با بلکه زیور نازاست و چراجتماع آن ناحيه است در توضيح این

 دهد که:توضيح مي گونهاینبراي مارال 

رم ارج و قرب ندارد. سهله که بلايا از او بيزار است. رو زمين براي همينه که پيش ماد -»
مادر شوي، به  ست. اميدبختتواند سبز  ببيند. زن ایلياتي اگر نازا از کار در بياید سياهنمي

تر هم اندازد. دخوقتي نتواند مرد به خانوار بدهد مثل کهنه دور  مي پسر است. زن فرزند 
 .)همان(« زایيد باز چيزي. اما این یکي پي پاک قفل است. خدا زدهاگر مي

الاا به زن که موجودي ضعيب و نيازمند کمک مرد است حاال این مرد هر مدل که . 5-ج
 خواهد باشد پدر، برادر و همسر. مي

 ید:گوا  براي عبدوس و دالور چنين ميمحله و رفتن به سمت عمه توجيه ترکمارال در 

م سوي مانم. باید برگردها بمانم. نميتوانم ميان توپکاليروم. دیگر نميمن به آشتي مي -»
ها امان ام. آنجا، ميان توپکاليخودمان؛ ميشکالي. من باید خودم را برسانم زیر چادر عمهۀ تير
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ام. کسي را ندارم که شب سر  را دم چادرم بگرارد ز شماها، من آنجا تنها شدهندارم.بعد ا
 .()همان« و بخوابد. چادرم را امن کند. مرد ندارم

پا  دبایپدر است و  دختر مهمان خانة شود کهمياین حا به ویژه نسبت به همسر الاا 
تفاقي هر ا ؛ته باشداز مدتي شوهر کند و برود و تحت هر شرایطي با زندگي سازگاري داش

به  ؛آیديمکه بيفته و هر بالیي که به سر  بياید. درست مانند شرایطي که براي شيرو پيش 
ند کخود دل ميۀ خرد و از خانوادها را به جان ميمحض اینکه با شو ق و اشتيا ق همه سختي

اي درویش معتاد و شيرهگررد که ماهميشود. چيزي ندرویش ميو همسفر زندگي ماه
. راه برگشتي به خانه ندارد و دل است شود و همه چيز براي شيرو تبدیل به سراب شدهمي

اما به ناچار مجبور است که در کنار این فرد بماند  ،درویش را هم از دست دادهزندگي با ماه
 و بار زندگي را به دو  بکشد و در عين حال خود را نيز حفظ کند.

است  اما مجبور ،محمد استزیور است که عاشق گل ،داستانشخصيت له شده دیگر این 
بلايا و سنگيني نگاه دیگران و در نهایت مارال را در زندگي هاي زبانتوجهي او، زخمبي

رادر مرداني چون پدر و ب ةسلط از فرار دنبال یک مرد باشد. این زنان ةبپریرد، اما در زیر سای
جو که همان همسران سلطه شوندمي اي دیگر از مردهاههستند، اما در نهایت گرفتار گون خود

گویند اي هستند که محبت را با محبت و لطب را با لطفي برابر پاسخ نميکنندهو سوءاستفاده
 اجباري و هاياز همين روست که ازدواج .شمرندو خود را طلبکار زندگي و خانواده مي

 زن را هاتکا است ک ناطه از جدایي از این ترس اي هم در ميان آنان بسيار است.قبيله ومي قو
 .دهدمي قرار مرد پوشش تحت همواره

 دگيزن مرهبي باورهاي دارترینریشه از کهن مراهب همة در تاریباً مادر الهة پرستش». 9-ج
 انسان. ستا یافته گستر  سنگيکهن دوران یعني تمدن؛ هايگام نخستين در و بوده انسان
 ار آن و دانستهمي توانایي و زیبایي کمال فراواني، باروري، نشانة را مادر الهة زمان، آن

 یاحير« )است پرستيدهمي دارد، سرچشمه هاآسمان در که نيافتني پایان نيرویي همچون
 یونان، النهرین،بين مصر، ایران، در رو، این از» ؛(6877 کار، و الهيجي از نال به 6836 زمين،

 زمين،ریاحي« ) شدندمي داده نشان زن شکل به خدایاننيمه و خدایان چين، و هندوستان
به دنبال آن الااي  و عدم توجه به مبارکي و تادس زناین  (.6851 انصافپور، از نال به  6836

رهنيت اجتماعي که زن در حالتي طبيعي چنين است و شکستن حرمت مهتري مادر بودن و 
 شود. ن و جنبه مبارکي فرزند دختر در این کتاب دیده ميندیدن ابعاد و قلمروهاي اخالقي ز
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خت خود نگاه پبراي قدیر دیدني بود. او، کنار دیوار ایستاده بود و با حظي شيطاني به دست»
 گفت:کرد و زیر لب ميمي
 ها! بزنيد!بزنيد همدیگر را، مادر قحبه -

رفت تا گشت و ميا  برميپهلوان بلخي نيز، با لبخندي زیر دندان، در حالي که رو به خانه
 هایش نال کند، زیر لب گفت:براي رفيقشيریني داستان 

 .(6836 آبادي،دولت)« !بزنيد! هاقحبه مادر را، همدیگر بزنيد -

ها حتي در جوامع عاميانه نيز بوده و حضور داشته است. شاید این تعابير و رهنيت
ممنوعيت فحش به مادر، خواهر و همسر نيز به سبب مادس داشتن ایشان باشد. حریم 
آميخته به شرم و ناز و فرخندگي زن، بودن او و مایة آبرو بودن، خود نوعي تبرک و تادس 

اگر زماني بانویي مورد تعرض و یا توهين قرار بگيرد همة  و مبارکي در درون خود دارد و
دهند و اصالً در عرف قدیم کسي حق ندارد مردان خویشاوند با آن بانو واکنش نشان مي

که به زن کسي توهين کند و یا در مورد زن و دختر  صحبت کند. این امر در جوامع 
ه در و این در حالي است کهاي کورکورانه شدت بيشتري داشته گرشته به دليل تعصب

شود و قداست انساني و الهي زن زیر آواري از ها به آساني شکسته مياین کتاب، حرمت
 شود. زشتي، پتيارگي و بددهني دفن مي

زن باید در جامعه حضور داشته باشد  ،زده هم باشيماگر انسان مدرن و امروزي و یا غرب
حبت کنيم پا غالباً باید در ارتباط با صميفکر اما اگر به شدت کهن و سنتي  ،و دیده شود
ها شود فحاشي را تماماً داشت و حرمتدهيم. نميواکنش نشان  ورد زن و فرزنددیگران در م

ب ها در این کتاشکست و حاو ق فردي مدرن را نيز نادیده انگاشت. این ویژگي را کامالً
 عمالًو شود ميمورد توهين واقع  ؛دزن که هيچ نشان و جایگاهي ندار ؛شودمياصالً دیده ن

، مثال شود. برايميهيچ واکنشي دیده نها يم قيمیاز جانب آشنایان، حاميان و یا بهتر بگو
 ،نانآید و آشفته و بر سرزميبندار به کوچه  ،شودميخان ربوده زماني که شيدا توسط جهن
واکنش و حفظ حرمتي در این  کند و هيچميخطاب « هاجلبزن»اهالي و مردها را با عنوان 

 شود.ميميان دیده ن
شود، بحث عاشق و معشوقي از دیگر مواردي که در این رمان باعث تحاير شأن زن مي

است. آنچه مسلم است در طول ساليان طوالني در ادبيات ما زن معشو ق است و مرد عاشق، 
ا گونه جرهنگ ما اینزن سراسر ناز است و مرد نياز. به همين سبب در طول ساليان در ف
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ند که با کافتاده که زن نباید در ابراز عشق و خواهش پيش دستي کند. شأن او ایجاب مي
دهنده به خواهش مرد باشد. تأمل و بررسي جوانب و هزار و یک اما و اگر دیگر پاسخ

محمد اي دیگر است. این مارال است که خود را به گلوصب موقعيت در این رمان به گونه
ها محمد و مهتاو به عبدوس. این نمونهدرویش، زیور به گلکند، شيرو به ماهرضه ميع

ال که اي چون الاند و گرنه تکليب زنان دست به دست شدهزناني هستند که سالم و پاک
 به خوبي مشخص است.

 نگاه صرف جنسي و ابزاري ،خوردميمشکل و مورد دیگري که در این کتاب به چشم  .1-ج
به زن و فرامو  کردن دیدگاه انساني و اخالقي در این رمان است. این نگاه جنسي و 
بيولوژیکي موجب تاليل و فروکاستن ارز  زن و منزلت اجتماعي او و به دنبال آن فراموشي 

ابزاري به اه تسلط نگ ،شود. به بيان دیگربعدهاي انساني و اخالقي و احساسي نسبت به زن مي
ه یا تنها ب ۀ بچه و دیگر هيچ وبخش مرد است یا خدمتکار او و یا آورندزن که یا آرامش

 شود. ميمنظور لرت جنسي به زن نگاه 
ة نوشت پسند بودن و اقبال عام داشتنبه دنبال عامه آباديدولت آن نویسندگان و به تبع ةهم

اري هاي زننده اروتيک و استفاده ابزحنهشود که با توصيب صمياما این دليل ن ،خود هستند
از زن و لرت بردن از آن به این هدف خود دست یابند. این لرت قطعاً از طریق توصيب 

آبادي نه زنان پا به ست که دولتااز این رو  ؛شودهاي زن جوان بهتر حاصل ميشخصيت
ر. چه جوان و چه پيکند و نه مردان را اي چون بلايا و نورجهان را توصيب ميسن گراشته
 آید که از این انتخاب هدف مشخصي داشته است.پا برمي

لخت  که هر چيز، چراالبته در مورد لفظ اروتيک در این رمان نيز باید اندکي تأمل کرد
 و عریاني اروتيک نيست. 

 ،رنوهاي رفتارهاي جنسي است در حالي که پها و جاربهاروتيک به تصویر کشيدن زیبایي
 فتار جنسي است.نمایش ر

محمد بند دست دختر را گرفت و پيچاند، آهوي خو  قواره جاي سخن، دیگر نبود. گل»
دامن مي را خواباند و بر او سوار شد و در کشمکشي غریزي و وحشيانه که خود به شور آد

ا مارال، عطش بيست سالگي رة زند، تب را فرونشاند. آبي بر آتش. عطش بيست سالمي
ه آن دم که غنچة تاراجش کرد. همچنان که نریاني، مادیاني را... گریه اوج جان. گریورچيد. 

زن.... در غم و شوقي خو ، چندي ة زن شدن. گریة شود. گریدراند و گل ميپوست مي
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ب اد. به اندازه کزن بر زمين افتة پلک بر هم نهاد. پا چشم گشود و نگاهش، از روي شان
 .()همان« دستي خونين بود

هاي اروتيک در داستان و رمان به صورت هنرمندانه جراب و ممکن است طرو صحنه
زیبا و  ودشنميگمان  ،و رفتار جنسي استها اما قطعاً پرنو که توصيب صحنه ،گيرا باشد

رفتاري نه در خور یک ا ر بزرگ که حالت  ،شودجراب باشد. آنچه در این رمان دیده مي
 پرنو و توصيب رفتارهاي جنسي است نه اروتيک.

 پو  کرد و بيخ دندان گفت:محمد، آرام خندید، چوخا را باالگل»
 .()همان« بر زیور خسبيد و او را ماالند...اي بي پير! و  -

خود  کند و درونياتيمهایش حيثيت خود را امضا اي در نوشتهاز آنجایي که هر نویسنده
که  است آباديدولتنامداري چون محمود ۀ نمایاند به دور از شأن و شرایط نویسندميرا باز 

ر ابتدا باید دکه مسائل غریزي را ، چراپرنو در کتاب و شاهکار خود باشدهاي درگير صحنه
ب و صيو تو پرنو دادن عریانهاي حل کرد و سپا به دنبال خلق ا ري هنري رفت. فحش

سي هنر جنهاي همخوابگي و توضيح و تفسير در ارتباط با اندامهاي گزار  مراسم و صحنه
 ست.ايز ن نعاب افتاده و سطح پایيبلکه  ،اروتيک نبوده و نه تنها زیبا و جراب نيست

يري گآبادي، عدم موضعحاصل سخن آنکه در تفسير موقعيت زنان در روایت دولت
ماعي است. شاید از این جهت است که این قلم تمایل دارد مراتبي وي در برابر موقعيت اجت

ر برابر گيري دناد گونه را در برابر توصيفات نویسنده داشته باشد، چراکه عدم موضع
در حکم » 6واقعيت اجتماعي گاه به منزلة تأیيد آن است  و یا به گفتة اریش کوهلر

 بر درآمدي از نال به 6877 کوهلر،: ن. ک) «گيري در برابر کليت واقعيت استموضع
 .(ادبيات شناسيجامعه

رسد نویسنده واقعيت موقعيت زن در آفرینش و نيز واقعيت زن را به عنوان به نظر مي
دهد و هم زبان و ترین و فراگيرترین مربي روي زمين که هم عاطفه را آموز  ميجدي

ي و حرمت اجتماعي، گاه به فراموشفرهنگ و رسوم را و نيز واقعيت زن دست یافته به حاو ق 
کوشد تا جایگاه طبيعي اجتماعي را در جبر اجتماعي محيط وصب کند، سپرد و چون ميمي

                                                            
1. Kahler, E. 
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از این جهت دچار آفت و مشکل  گرارد واخالقي و حاوقي را زمين ميرویکرد تربيتي، 
هاي محيط شود و خواننده را در حسرت بانویي فراتر از زجرهاي اجتماعي  و پيچ و خممي

 و روستا ببيند و آرزوها و الگوهاي خود  را در وجود او بيابد.

 گیرینتیجهبحث و 
 و شوندمي محسوب دوم درجة شهروندان زنان عموماً، سنتي جوامع عشایري، نگر  در

 پخت و داريبچه شوهرداري، منزل، به معموالً شهري، جامعة در هاآن فعاليت و کار حوزۀ
 کارهاي در زنان وظایب فو ق، انجام بر عالوه ،ايقبيله در جامعة .شودمي محدود پز و

 يشترب در ما فرهنگ و جامعه زنان. هستند و بوده مردان همراه و یار نيز دامپروري و کشاورزي
 رنج ي،جنسيت تبعيض در رفت و آمدند و عموماً از مدرنيته و سنت ميان وضعيتي در نواحي

 را اجتماع و شوهر آميزاهانت رفتار باید بودنش زن سبب به بيشتر  اي کهبرند به گونهمي
 دخو همجنسان طرف از تحصيل محدودیت و ناآگاهي دليل به آن، بر عالوه .کند تحمل
 . گيردمي تحاير نيز قرار و آزار مورد...( و شوهر مادر)مانند 
 دو  به را خانواده مسئوليت بار که فرعي است عضوي عشایري یا روستایي زن

 بپوشد چشم ا طبيعي هايخواسته از و کند تحمل را خانواده ناداري و فار بایدکشد و مي
 هرچند او اب رفتار و زن به نگاه نوع این. ببخشد بهبود را خانواده مادي اوضاع کند تال  و
 از مورد ستم جوامع جهان سوم زن هنوز اما یافته، تعدیل زیادي در دنياي امروز حد تا

 شأنهم جایگاهي معاصر دوران در حتي نه و گرشته در نه و بردمي رنج تفریط و افراط
 گرایانهاندازي واقععدم دریافت چشم با نویسندگان ايپاره ميان این در. است نيافته مردان

 هنر نزبا در و تکرار را وصب تأیيدي و ارزشي ناش و اندزده دامن سخيب شرایط این به
 .اندسپرده فراموشي به

ليدر ک خود زیباي و بزرگ ا ر در آباديدولت محمود چون نامداري نویسندۀ گفت باید
 اگر. است زده دامن مردان و زنان ميان جنسيتي تبعيض این به در مواردي با تکرار و توصيب

 پردهبي و صریح اینچنين بيان اما ،گراشته نمایش به را روز آنة جامع تفکرات و هازشتي او
هيچ، اگر در نفي و ناد آن  کندنمي دوا که را جامعه درد و مشکل ،هاتبعيض و مشکالت
 نيست؛ نآ اصالو و جامعه فرهنگ تغيير به قادر و دارد نيز منفيميتعلي هايجنبه نکوشيم

 خود ايتوان قلم با رودانتظار مي آباديدولت چون بزرگي نویسنده از کهاست  حالي در این
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 کنار در وایتر تربيتي ساحت براي تا بکوشد و باشد فرهنگي تغييرات و اصالحات پي در
 .کند معرفي ایدآل نسبتاً نمونة نيز آنميسرگر و انتاادي-اجتماعي ساحت
 کند وشزدگ سرزمين این نویسانرمان دیگر و نامدار نویسندۀ این به تا کوشدمي قلم این

 رتصوی به اجتماع و محيط جبر توي در تو هايالیه در را زن موقعيت نویسنده اگر که
 و هاشخصيت نمایي وارهطرو و پردازينظریه و الگوسازي ساحت از نباید، کشدمي

 بماند. غافل داستان هايموقعيت
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