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  حماسۀ مارال

  )آباديبررسی بازتاب سیماي زن در رمان کلیدر دولت(

  )عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان(1غالمحسین شریفی

  )آموخته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهاندانش(عبدالباسط بر 

چکیده 

دغدغۀ اصلی وي، مضامین اجتماعی و سیاسی . معاصر است)رئالیست(از نویسندگان واقعگرا .)  هـ1319. ت(محمود دولت آبادي 

است و در  تمامی آثار خویش آنها را در مد نظر داشته است؛ از این روي مسئله زن و جایگاه اجتماعی او در آثار جامعۀ انسانی

-دانیمی که میتا جای- آبادي قابل بررسی است و با توجه به اینکه کلیدر بزرگترین اثر رئالیستی او به  شمار می رود و دولت

هاي با بررسی داستان. تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته است، بر آن شدیم تا با بررسی و تبیین جایگاه زن در این اثر  بپردازیم 

هاي مطرح و اصلی داستان هاي خود را از بین مردان انتخاب کرده است، اما به هیچ یابیم که او اگرچه شخصیتدولت آبادي درمی

هاي دولت آبادي از اجتماع پیرامون وي هاي زنان داستانشخصت. توان حضور پر رنگ زنان را در آنها نادیده گرفت میوجه ن

هاي روستایی یا طبقات پایین شهري و عامی هستند، به خوبی می توان آنها را با تمامی اند و بیشترشان از محیطسرچشمه گرفته

هاي دولت آبادي معموال آنچنان که باید در جامعه و بیرون از منزل مؤثر د زنان رمانهر چن. دردها و دغدغه هایشان حس کرد

هاي علمی و هاي او، عمدتا زنانی ستمدیده، دور از محیطزنان نوشته. نیستند اما از نقش بسیارمهمی در خانواده برخوردار هستند

اغلب این زنان تحت سلطۀ مردان .  هنجارهاي آن دوره زندگی می کنندفرهنگی و محصور در اندرونی خانه ها هستند که مطابق با 

       .اند و در بسیاري از مسائل مربوط به خویش از خود اختیاري ندارندقصه

  

  .دولت آبادي، زن، آزادي، ازدواج، حق انتخاب، کلیدر : کلید واژه 

                                                          
١

 .gsharifi22@yahoo.com
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                  مقدمه

پرداخته زنانجانبداري به موضوعواي به مسئله زن داشته اند، بعضی ها با تعصبهژنگاه ویمعاصرنویسندگان شاعران و      

یتوجه داشته اند و بعضی ها هم بدون جانبداري از موضع)کالسیک(ة کهندورانۀاند و بعضی دیگر به ادبیات مردساالر

صاحب سبک ه دولت آبادي یکی از نویسندگان بزرگ وبا توجه به این ک.اندگریستهبه این مقوله نو کامال بیطرفانهخاص

نسبت به خواهیم دیدگاه او رامی؛استفارسیه سه هزار صفحه طوالنی ترین رمان بو کلیدر او با نزدیک دوره معاصر است

  . زن در این اثر بررسی کنیمۀمقول

کید آن تأثر اگی هاي بارز اینژیکی از ویه این که با توجه ب- 1: هاي زیر پاسخ دهداین مقاله در صدد است تا به پرسش     

هاي موقعیتها وشخصیتتوصیف دقیقی از حاالتدر این رمان ) نویسنده(راويوبر جزییات و فردیت شخصیت هاست

ن همنااز زکوشیده است تا آیا دولت آبادي به نقش و موقعیت زن در دوره معاصر؛عنایتبا نیز دهد ومختلف ارائه می

و شعراياکثر نویسندگانتصاویري که مثل ترسیم کرده است، ن آنایا تصویري که از تصویري دقیق و روشن ارائه دهد

با موقعیت هاي اون داستاننازکردآیا کار-2؟شکل گرفته استألدر خاند، از زنان ارائه کرده)کالسیک(سنتی وکهن

آیا دولت آبادي به نقش و - 3یاخیر؟به نظر می آید)رئال(واقعیرد و مطابقت داداستانیجغرافیایی و فرهنگاجتماعی،

توجه دارد یا بدون توجه فرهنگی که زنان و مادران این مرز و بوم پشت سر گذاشته اند؛وهن و پیشینجایگاه زن در دوره ک

  است؟                                       ادهمعاصر ارائه دةفرهنگی و اجتماعی گذشته سیماي جدیدي از زن در دورتاریخی،ۀبه گذشت

  پیشگفتار

هاي هشناخت جایگاه زن در دوربراي بررسی جایگاه زن در ادبیات معاصر،و ادبیات معاصر ادامه ادبیات کهن است     

شناخت فراز و نشیب نسته شود،اایران دۀبراي اینکه مقام زن در جامع. ضروري می نماید)کالسیک(گذشته و ادبیات کهن

عقاید و آراء اندیشمندان ایرانی نسبت به نخست باید .جامعه ضروریستزنان در ناامنی یاامنیت میزان تاریخ این سرزمین و

و را بخوانیم و خوب دریابیم-اندکه آفریدهو چه از زبان قهرمانان آثار بیان شده باشد شاناز زبان خودمستقیما چه - زنان 

درك کنیم، یروشنبه موقعیت تاریخی و ممتاز زنان را از دیرباز تا زمان حاضر تا،مردم گذشته را بدانیمهاي وريانواع دا

  .آنگاه این دو تصویر را با هم مقایسه کنیم

در این سیالب همیشه جوشان و خروشان تاریخ ، مسئله «: تیال  نویسنده کتاب زن در آئینه تاریخ ، در این باره می گوید      

این مسئله هم وجه هاي مثبت می . زن به عنوان یک انسان موجودي ناشناخته یا به عبارتی بد شناخته شده، مطرح می شود
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هر چیز دیگر در این رابطه به چشم می خورد، سر نوشت زن، این ظریف ترین موجود باشد و هم منفی، ولی آنچه بیشتر از 

الهی در خانواده و جامعه است که براي دستیابی به این منظور باید به ادوار گذشته رجوع کرد و تمامی تحوالت و دگرگونی 

نفوذ در جامعه و ره آوردهاي این هاي جوامع مختلف و نیز تلقی مذاهب و مکاتب گوناگون و نقطه نظرهاي اشخاص با 

تحوالت را به ریشه یابی و تجزیه و تحلیل دقیق و عمیق، صحیح و منطقی و به دور از تعصب نشست تا حقیقت مسئله آنچنان 

: 1371تیال، (»که هست رخ بنمایاند و اصل قضیه روشن شود؛ چرا که این مسئله عمق و ظرافت ویژه خاص خود را دارد

اما « :اندتاریخ و فرهنگ ما، بیشتر در پرده مانده و سیماي پوشیده داشته و به ندرت نقاب بر افکنده و رخ نمودهزنان در). 211

اگر غالباً در پستو پنهان مانده ، هیچگاه بی تأیید نبوده است وشاید بتوان گفت که ناخودآگاهی فرهنگ ما محسوب می شود 

از روزگاران دور و گذشته زنان غالبًا ). 35: 1382میر شکرایی، (» ن نیستو به همین جهت شناخت نقش و عملکردش، آسا

در اوستا «: ها هم به داشتن فرزند پسر بیشتر رغبت داشتند تا دختزدر درجۀ دوم اهمیّت قرار داشته اند تا آنجا که حتی خانواده

که مشتمل -انتقال نام وارثنتساب فرزند به پدر،هاي فارسی باستان، نظام پدر شاهی برقرار بوده است و نکاتی چون او کتیبه

دال و نیاز و آرزوي شدید براي داشتن پسري نیکو و برازنده،ارجمندي مقام پدراز طریق اوالد ذکور،- بر سلطنت هم بود

همچون ازدواج با محارم منعی نداشت، زن و فرزندان . )96: 1354مزداپور،(»بر وجود چنین نظامی در ایران کهن است

زنان نه تنها به پوشیدن چادر مجبور و از حضور در مالء عام «. صغیري که نیازي به قیم داشت، تابع و زیر دست بوده اند

البته سعید نفیسی معتقد است ). 1382: 108امین، (»ممنوع بودند، بلکه حتی حق همسفره شدن با همسران خود را نیز نداشتند

در تمدن سامی همواره مرد بر زن غلبه داشته و فرمانرواي مطلق «: مطلق خانواده بوده استکه در تمدن آریایی زن فرمانده 

سپس . مرد بوده است ولی در تمدن آریایی بر عکس، در مراحل اول، فرمانده مطلق  خانواده و عنصر اصلی تمدن بوده است

هاي انبردار مرد کردند و به همین جهت در دورههمینکه آریاییان با سامیان همسایه شدند، کم کم زن را دست نشانده و فرم

تاریخی آن برتري که زن در دورة پیش از تاریخ نسبت به مرد در تمدن آریایی داشته، دیگر از میان رفته است و این تقلید از 

  ).29: 1342نفیسی ، (»تمدن سامی است

و شکایت، داشتن وکیل، اجازة شهادت و گواهی بر اساس نظام حقوقی دوران ساسانی زن همانند مردان حق دادخواهی     

از آنچه که «: گویدبارتولومه در این باره می. دادن در دعاوي، سوگند خوردن و توانایی تولیت و وصایت را را نیز دارا بود

، جداً راه تعالی منابع و مآخذ با اطمینان خاطر در اختیار ما می گذارند، می توانیم مالحظه کنیم که زن در امپراطوري ساسانی

لیکن پیروزي عرب و سقوط . و استقالل خود را می پیموده است و نیز بخش بزرگی از این راه را در پشت سر داشته است

باتولومه، (»امپراطوري ساسانی دوباره موجب شد که این موفقیت هاي زن، همه یکباره طریق زوال و تباهی در پیش گیرند
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نوعی این سخن بارتولومه را در کتاب ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت تایید شفیعی کد کنی به). 77:  1344

وقتی تمدنی می میرد و محتضر می شود، همه چیزهایی که در اصل آن تمدن بوده، از بین می رود و زوائدي جایش «: میکند 

  ).39: 1380شفیعی کدکنی، (»را می گیرد

ران در طول تاریخ دچار دگرگونی هاي بسیاري شده که براي زن و نقش او در جامعه بی وضعیت سیاسی و اجتماعی ای      

شاهنشاهی ایران از جمشید تا یزدگرد آنقدر شرایط و احوال مختلف داشته است که تصویر و نقش زن بی «. تأثیر نبوده است

                                                                                                                  .            )127: 1354داوریل،(»گمان باید از آن تاثیراتی پذیرفته باشد

هایی که جهت ولی در عمل با وجود کوشش«. اعطا کردزنارزش هاي انسانی مورد قبول را به در بدو ورود به ایراناسالم 

-کانون(هاي جوامع شرقیبه علت روبرو شدن با قدرتد اجتماعی و اقتصادي به کار برد،از انواع قیو)مردانو(رهایی آنان

جز در چند مورد حقوق کما بیش به همان فرصت تغییر اساسی فراهم نگردید و درنتیجه زن مسلمان ایرانی)هاي مختلف

مخرب اجتماعی ویرانگر و احوال سیاسی و عوامل اوضاع و) 13: 1354تکمیل همایون،(»شکل سابق زن زرتشتی باقی ماند

و قتل ومیانهیورش ترکان آسیاي . ماندی جامعه باقی گنیز چون گذشته بر ضد بنیادهاي ارزشی و فرهنی در دوران اسالم

خود پنهان را درزنان شد که خانواده ها بود که موجب میعواملی ازغارت ایرانیان و اسارت زنان و فرزندان و تجاوز به آنها 

خداوند ساخته شده اند ۀروي نمونمستقیما از کنند که مردان ادعا میچونعالوهبه .از ناموس خود پاسداري نمایندتاسازند 

و حائلی میان زن و خداوند بوده اندواسطه و پس مردان «مردان به وجود آمده اند، الگوياز روي در مرحلۀ بعدي وو زنان

، موقعیت انددین که در جامعه مذهبی که نماینده اش بوده اند و در برابر محرابی که ستایشش می کردهنه تنها به معنی نما

، در مذهب مادر قوانین ما،فرودست زنان بر روي زمین ، که در اندیشه ما می بایست حاکی از فروتري مادر زادي آنها باشد

ادبیات کهن ایران و بویژه در ) 168: 1354ایرماکورتز،(»ا آشکار استدر آداب و رسوم ما و در باورهاي  پنهانی دلهاي م،

است به خیانت یاد شدهغالبا از او به بی وفایی و مکر واست اماشده توصیفدلدار و دلبریار و عنوانزن بهبا آنکه شعر هم 

: 1382آرین پور، (»زنان خوب بر خوردهاي شعرا و کتب نویسندگان خیلی به ندرت می توان به وصف در دیوان«: طوري که

فرهنگ گذشتۀ ایران، فرهنگی بود ساخته مردان و براي مردان و به همین دلیل است که «: همچنین باید توجه داشت که).  4

با «: کدیور در تأیید این نکته می گوید). 31: 1363براهنی، (»زن امروز ایرانی از لحاظ فرهنگی وابسته تر از مرد ایرانی است

مراجعه به فرهنگ رسمی و فرهنگ مردمی ایران می توان دریافت که فرهنگ ایرانی نیز فرهنگی است که به وسیله مردان و

انبر زناغلب انمرددر طول تاریخ،.)1375:136کدیور، (»براي مردان شکل گرفته و در آن زن بروز و نمود چندانی ندارد

از موهبت جسمی، اقتصادي و اجتماعی،يهامردان جز برتري. ش همراه بوده استمسلط بوده و رابطه ي این دو با کشاک
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مسئله زن و تعلیم وتربیت او با مشروطه شروع می شود و یکی از «چرا که : آموزش و تحصیالت نیز بر خوردار بوده اند

: 1380شفیعی کدکنی، (»د ندارددرونمایه هاي اصلی این دوره را تشکیل می دهد و در ادبیات قبل انعکاس آن اصالً وجو

نویسندگان در صف راهو در اینقرار گرفتوضع زنان مورد توجه و اعتراض روشنفکران به بعد از مشروطیت بنابر این). 39

پیشرفت و تحول در شئون در این زمان مسئله زن در ادبیات ایران انعکاس وسیعی یافت و با. قرار داشتندها این تالشاول 

در عرصه ادبیات داستانی، زنان موضوع داستان هاي متعدد «: ، اصالح وضع زنان جزو مسائل جدي تر قرار گرفتاجتماعی

قرار گرفتند، چه به عنوان قهرمان و ضد قهرمان و چه به عنوان اینکه مسائل و موضوعات مربوط به دنیاي آنان در داستان ها 

یرت آور در مورد شخصیت هاي زن ادبیات داستانی مدرن ایران این نکته مهم و ح). 355: 1379یا حقی، (»انعکاس یافت

به طور کلی شخصیت «. است که آنها تا آنجا که فعال و سرزنده اند، به طور عمده روسپی یا داراي هویتی از این سنخ هستند

محمو («راي ارادة مردانزن این ادبیات یا روسپی است و عنصري فعال و پویا، یا زنی منفعل و خاموش و تابع بی چون و چ

).                                    .                                                                           340: 1380دیان ، 

                                                                                                                              جایگاه زن در کلیدر

کمتر با آنها ،استدر حاشیه هستند و کمتر به آنها توجه شدهدر این رمان ي زن با توجه به اینکه بعضی از شخصیت ها      

و و ویژگی هاي اخالقی سر و کار داریم و بیشتر می پردازیم به شخصیت هاي اصلی زن که در رمان پرورده شده اند؛

                                                                                                         .رفتاري آنها در داستان نمود دارد

خود دار و «  :مان با توصیف وضعیت ظاهري او آغاز می شودرکه است؛مارالاولین زنی که در این اثر ظاهر می شود       

.                    )1: 1387دولت آبادي،(»گویی پهلوانیست به سرافرازي از نبرد باز گشته...روداه میآرام ر

مارال در عشق و دلیري با .و بی باك را با ویژگی هاي زنانه اش به تصویر می کشدزن جسورۀدولت آبادي با مارال نمون

به طوري که شوداو محسوب میۀزنانةر قدرت مرد از خصوصیات عمداهمیت دادن به عشق و تکیه ب. مردان برابري می کند

کلمیشیدر سالی که قحطی و بزمرگی بر خاندانرااونگاه هاي عاشقانه راوي. در فقر و تنگدستی هم عشق را از یاد نمی برد

زیبا در اینگونه شکوهمند وتنگنایی،این زن چگونه می تواند در چنین «:حاکم بود از زبان گل محمد، اینگونه بیان می کند

هر نگاه پیامی از تا بوده نفرت از چشمها باریده،در چنین هنگامه اي که سکونش نفس را در سینه واپس می زند،آدم بنگرد؟

گ پرتاب ویرانه اي که در آن آدمیان به سوي هم سن. ... ویژگی ناداري.هر نگاه پرده اي تیره میان دیدار ها.نومیديبیزاري،

.برادري ها گم می شود. تف در چشمان هم می اندازند. خون بر چهره هم قی می کنند.دهندنیش به هم نشان می.کنندمی
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پس چگونه است که این .کینه در دلها جا می گیرد.بیگانگی در پیوندها رخنه می کند.مهر می میرد.عشق ها جان می سپارد

آیا همین رمز نامیرایی آدمیزاد،!شگفتابدین حد روشن و آزاد داشته باشد؟نگاهیمی توانددر چنین سیاه روزگاري،مادینه،

: همان(»کی پشگیر عشق بوده است؟دلمردگی و درماندگی،. تواند برویددر سرما نیز مینیست؟ چنین است شاید که گل،

ر زنان ایلیاتی که زیر و رو نمی کنند و صرفاًبر خالف اکثبا وجود اینکه به عشق و دوست داشتن اهمیت می دهد،). 384

ناراضی است و از وضعیت خودش بعد از اینکه با گل محمد ازدواج می کند و خانه نشین می شود،اطاعت می کنند،

این !من زیر سقف آسمان بار آمده ام؛ مثل خود تو.اممن زن زیر سقف باال خانه نبوده!...گل محمد«:اعتراض می کند

از تو «:دهدمه میاو اد)1774: همان(»!من به خانه نشینی خو نداشته ام،گل محمد.قفس من استاین باالخانه،واري،چاردی

. ... آب مانده گنداب می شود.ام که قدم ور دارمبگذاري.خواهم که بگذاري من از این چار دیواري پا بیرون بگذارممی

اگر تو را می خواهم، باید خود را دور بیندازم؟ اگر تو خواسته ام گناه کرده ام؟چرا این جور است؟ چرا این جور؟ اگر تو را

دارا شده !زن یک ارباب؟!؟زن یک خانرا سرفراز می خواهم، باید سر خودم را به گور کنم؟ من چی شده ام گل محمد؟

. کمتر از یک تفنگچی نیستم من. ر کجا که برويبه ه!هم از این دم همراه تو می آیم!...با تو ما آیم«:کندو اضافه می»!ام؟

در مجموع )1776: همان(»!صد بارگرگ بیابان را صد بار از سگ خانه بیشتر می پسندم؛.یراق می بندم و سوار می شوم

، به ویژگی  هاي از زندگی روزمره و داشتن رفتاري نزدیک به مردانمارال زنیست که عالوه بر کوشش براي فراتر رفتن

.زنانه اش نیزتوجه دارد

سودایی، هوشیار، ودختري بالغ، پر میل«:هاي اصلی داستان استخواهر گل محمد یکی دیگر از شخصیتشیرو  

).                108.ص: همان(»پروا، جسور و پرشوردل روشن، کنجکاو، بی

دهد که دخترشان به قول خودشان با رضایت نمیاوشود به اسم ماه درویش و چون خانواده عاشق پسري می» دختر بالغ«این

  . آیدکند و پنهانی به عقد ماه درویش درمیشبانه از خانه فرار می  ،ازدواج کند»گداي سر خرمنی«یک 

. شود که به عواقب کار فکر نکندها باعث میقراريها و بیتابیشود احوال متفاوتی دارد و بیوقتی عاشق میانسان        

اي افسونی، چیزي که شیرو با هراس به شیفتگی درآمیخته به سویش توفانی مهیب با جذبه«: عشقشود؛شیرو هم عاشق می

کدام . بلعدتمی. کشاندتفریب پیچ و تاب شعله، به خود می. نمایدگاه چنین است که جهنم هم دلچسب می. شدکشیده می

). 97.ص: همان(»بلعدتکشاندت، فرو میبه خود می. کس توانسته آتش را زشت شمرد؟ عشق سودایی همان آتش است

و طرد شده ا. یابدنمی،کردماه درویش را آنطور که فکر می. گیرددامنش را می»عشق سودایی«کشد که آتش اینطولی نمی
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او.بافدیمیقال،یبابقلۀخاننمورزمیندر زیری زن بابقل، جهانو نوری موس، اف، تکیده و خسته، کنار جوانک قالیبادهاز خانو

را درویش اما هنوز ماه. می شودنسبت به خود، پسر بابقلیشیدايهامتوجه محبتشود،یتر متباهاشیروز زندگبهکه روز

درویشماه. گذارندیبندار ميرا نیز به نوکریخانه است و مابقکشکه اکثر اوقات در شیرهيشوهر. دارددوست 

با یک نمی تواند بالخره شیرو.ست که لب به اعتراض بگشایدااز آنرتشیرو شنیده است اما افتادهبابت شیدا ویهایحرف

کشد و بهکند و کارشان به جنگ و دعوا میزندگی )944ص(»مزد و مواجبگرد و نوکر بیگداي دورهخانمانبی«

من همۀ کس و کار خودم را «: دهدو ادامه می» نامرد تو غیرت نداري، آبرو نداري، زن نگهدار نیستی«: گویدشوهرش می

رگ و دانستم تو اینجوري بینمی.توانی از من نگهداري کنیخیال کردم تو مردي هستی که می! براي خاطر تو کنار گذاشتم

: همان(»!اي تومایه ننگ من شده. شوممن دارم دق مرگ می. کنیکش میتتو داري من را خفّ. آییغیرت از کار درمی

را ترك »چمنقلعه« همیشه يبراوکند،می دلشیدا، شیو عاشق سر به هواشیماه درو، از شوهرشباالخره  او) 946

به هر حال .اوستيخواهان و پذیرامادرش، تنها بلقیس. گرددیمبر،رانندیاش که هنوز او را از خود مو نزد خانوادهکندیم

  .گرددخورد و با سرشکستگی به سوي قبیلۀ خودش برمیدر زندگی زناشویی شکست می

خورد؛ با کمترین آشنایی کافی، به نخستین مردي که برمیۀو عدم تجربانشیرو به دلیل آزاد نبودن در معاشرت با مرد         

  :گریزد تا با مرد دلخواهش ازدواج کندبازد، و در گرماگرم عشق و دلباختگی از خانه میدل می

پندار اینکه . اش، همچنان که شب، رو به صبح خواهد رفتهاي شب، زندگانیاندیشید که از نیمهاو چنین آرزو داشت و می«

این را به خود . برایش دلشکن بود،واقعی زندگانی امثال او در هر کجاي و به هر روي، همرنگ و همگونه استپهناي 

  ).124: همان(»ن فرداهاي دیگر خواهد بودوپذیرفت که فردا همچنمی

خاطر نداشتن شناخت کند اما به رود و با مرد دلخواهش ازدواج میشیرو با اختیار خود به دنبال سرنوشتش میبنابراین        

اگر مجموعۀ فرهنگ و سنت قبایل ایلیاتی را در نظر . شوداش در زندگی زناشویی با شکست مواجه میکافی از مرد آینده

  .شکن بوده استکه شیرو تا چه اندازه در عرصۀ گفتار و کنش سنتمتوجه می شویم بگیریم با آن تعصّبات خشن، 

در کهکامالً زنانه یمحمداست با احساسزن اول گلزیور. شودهاي اصلی زن محسوب مینیز یکی از شخصیتزیور        

به چشم مادر ،نازاستاو که . گرفته استی، به زنیستسربازةرا که بیواومحمد،گُل. استروشنی تصویر شدهاین داستان به

فقر و مشکالت خانوار را با خود داردۀکه اغلب بار هم-او هم يهازبانپس، از زخم ؛خوشایند نیست- بلقیس–ش شوهر

-محمد از وضعیت زندگی خود ناراضیست و معترضانه به او میکه بعد از ازدواج با گل-او بر خالف مارال . ماندینمبهرهیب
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محمد حرف نمی زند؛ و خود هیچگاه روي حرف گل -گوید که نمی تواند به خاطر دوست داشتن او ، خود را نادیده بگیرد

در واقع یکی از عوامل بها دادن به زنان و یا بی ارزش شمردن وي، به دیدگاه خود او در . را در گل محمد خالصه می بیند

زنانی مثل زیور خود به . دانندآنان خود را بعد از مرد قرار می دهند و او را  مجاز به فرماندهی می. بارة جنسیتش بر می گردد

زنان گاهی اوقات براي این که با شوهر بمانند، به هر . ن این اجازه را می دهند که آنها ستم کنند و آنها را تحقیر نمایندمردا

بیا، . تو مرديجان فدا«: دهند و خود را بسیار ذلیل و پست می کنند؛ زیور را می توان در این گروه جاي دادشرایطی تن می

بنه، بر يبر آن پا. چشمانم خاك راه تو،جان من قدمگاه توستيپهنا. دهمیميخود جايالهاتو را به زیر بيبیا، مثل مادر

من ببین، دم يبه جا. بخشمیجانم را به تو م. گیسویم تنگ اسب تو باد.ام بزنتازیانه. سم بر بیابان جان من بکوب. بنهيمن پا

سنگ می شوم . کنماما از من مپرهیز، مگریز من یخ می. و تو من رااین همه تو را . زیور بالگردانت. نفس من از آن تو،بزن

  ). 99: همان(»محمدگل

و او را ورزدها به او حسادت میبه خانوار کلمیشی- شودمیمحمدگلدوم ن که بعدها ز–مارال از همان بدو ورود او        

محمد رخنه کرده بود، به پیوند زناشویی انجامید، و پس از آنکه که عشقی که در دل مارال و گلبیندیمتازهیبه چشم رقیب

چشمان ...الخ سنگ تراش خورده، خشمگین و سرد«: کندورز و تنها تبدیل میاندوه و حسادت،  او را به موجودي کینه

اش به که بود، این کجا بر دلش مانده بود و کینهاین نفرت از...- کِبِره بسته در روحیراویان نفرت-درشت و قاق کشیده

و بویژه نزد مادر یشود که او در خانوار کلمیشیمیاین کینه و نفرت از آنجا ناشدر واقع) 46: همان(»؟يمرداب بیزار

مارال بارةدر شیرو. اهمیت داردیآوردن زن خیلبچهها و در نظر ایلیاتیچرا که او نازاست. نداردیو قربارجشوهرش 

. تواند سبزش ببیندیزمین نمروي. سهله که بلقیس از او بیزار است. همینه که پیش مادرم ارج و قرب ندارديبرا«:گویدمی

ند مرد به خانوار انتویزن فرزندش وقت. ، به پسر استيامید مادرِ شو. بخت استسیاه،اگر نازا از کار دربیایدیزن ایلیات

امرالبته این) 76: همان(»پاك قفل است خدا زدهیاما این ب. يباز چیز،زاییدیدختر اگر م. اندازدرش میمثل کهنه دو،بدهد

آید که وظیفۀ اصلی زن در جامعه، فرزند یچنین برميو اساطیریاز مندرجات آثار حماس«نیست، هایمختص مردم ایلیات

  .)19: 1354حمدي،م(»گیردیزادن است و سایر امور تابع این وظیفه قرارم

کند و در چنین خانواري که همه جز یزنی سرخورده و بیزار از همه چیز تبدیل مبه خانوادة شوهر، زیور را هیتوجیب       

در یاستخوان نشسته بود، نه زنیآنجا مشت«: کندکلمیشی یک نوع خاصی نگاهش می کنند؛ احساس حقارت و بیچارگی می

پرت افتاده و . پرزهرياکیسه. یو تلخی، پژمردگی، سرخوردگياز بیزارياو پنج ساله، نشانهیسیاوج بلوغ زن؛ زن

  ).1378:59دولت آبادي، (»بیگانه با خانواده و تیره و طایفه. پیوندیب
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، بهراین زن، این ماد«: استخوب در این رمان پرورده شدهیست که خیلیمحوريهادیگر از شخصیتییکبلقیس     

عصارة رنج وایثار است کهمهربان، دلسوز و فداکار تصویر شدهيدر این داستان مادراو ). 121:همان(»ها مانند استافسانه

: همان(»گرة غم، بنۀ رنج، دست کار، پستان فرزندان، مادر. ، اندوه هزاران سالۀ زن بیابانگرد ماستیبلقیس به تنهای«: است

مادر را مرزي ؟؟؟پندار پراگشادة«:و رازداري از دیگر خصوصیات بارز بلقیس استودنسنگ صبور بانتظاري، چشم). 283

. اي از بلقیس بودبه همه سوي هر وجودي در خانوار، نشانی و شاخه. شدهاي خیال بلقیس به هر سو کشیده میشاخه. نبود

همه، در همه و با همه بود؛ با خان محمدش در چنین بود که بلقیس از. دید، خود را در مرکز این گره پیوسته میممادر مدا

-با زنها در اندوه بود و با صبراو. با کلمیشی به گله بود و با خان عمو در بیم و شتاب. زندان بود و با بیگ محمدش در راه

یها بر او آبگیري بود بلقیس که همۀ جو. با عبدوس در جدایی بود و با گل محمدش در تنگنا. در اندیشه- داماد خان عمو

از چشم و زبان «:هاي مادرانهاز احساساجدبلقیس) 283: همان(»شدند، پلگرة محله، همو بودریختند و هم از او روان میمی

گل محمد و ، وقتی دو فرزندشهمدر آخر داستان)222:همان(»آوردیاي را تاب نمبار و بزدالنهکسان خود، هیچ رفتار ترس

که بی شباهت به ددهاز خود نشان مییشوند، واکنشیکشته معموخان، و برادرشوهرشزیور شعروس،بیگ محمد

در پایان دو داستان با دو شیرزن روبرو هستیم که اخالق و . واکنش مادر حسنک وزیر بعد از بر دار کردن حسنک، نیست

: ندمقاومهمچون کوه و تودار، مسلط بر خودد، توانمنباك، بیاستوار، بردبار،هر دو زن ؛با هم شباهت داردیرفتار آنها خیل

چون . نهان داشتند)بر دار کردن حسنک(بود سخت جگرآور، چنان شنودم که دو سه ماه از او این حدیثیمادر حسنک زن«

  ). 236: 1374بیهقی، (»بزرگا مردا که این پسرم بود: بعد گفت... چنان که زنان کنند- بشنید جزعی نکرد

شیرم «:گویدد و نزمیلبخندمی شوید،پسر را با آب هايلب؛ آیدتر میبا شجاعت هر چه تمامنیز گل محمد مادر،بلقیس

هم بدین لحاظ از ،بلقیس، چشم و گوشش از بسیار دیدن و بسیار شنیدن پر بود«: چرا که) 2512: همان(»حاللت، پسرم

-توان نشان کردآنگونه که در سرشت همۀ زنهاي معمولی می–کرد و یخود را گم ميبرخورد با رخدادها دیرتر دست و پا

ۀ نمونو یستتجسم رنج و بردباراو) 46:همان(»کوفتیسینه نميمشت بر گودیآسانچکاند و بهیاشک از دیده فرونم

  .یو از خودگذشتگيصبر و فداکاراعالي

به دچار است و ی انحراف جنساست که به ک زن هوسبازنمونۀ یي داستان ومحوريهااز شخصیتی دیگرالال یک     

طالق موضوعشوهرش او را به خاطر این . ارتباط نامشروع دارد-قدیر–کند و با پسر خواهر شوهرششوهرش خیانت می

چوپان خودياو را به همسر،آورندشوهر حرف در میبه خاطر اینکه پشت سر زن بی- بنداریبابقل–ده يدهد و کدخدامی

او را . الال به ناچار چپاو را مایه سر کرده بود«: کندیرا به همسري خود قبول م، چپاو»اسميبرا«هم الال .آورددرمی- چپاو-
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اما الال به او )509:همان(»شودیدهد، بلکه سوار او ماین آشکار بود که الال به چپاو رکاب نمی. اسمش به کار داشتيبرا

حیایی را تا جایی ادامه می دهد کهشرمی و بیاین بیالال.  ارتباط دارد-شیدا–بابقلی و پسرش یست و در نهان باهم وفادار ن

دامن شیدا را یله ده دختر؟ من چپاو را «: گویدمی-شدیکه شیدا مزاحم او م–که خودش شوهر دارد به شیرو اینبا وجود 

ی کارهایم را بعضتواند آن لنگه چشم بینایش را روي بعضی کارهاي من ببندد؛ که براي این نگاهش داشتم که او می

بنابراین کارهایی که می کند و احساساتی که از خودش بروز می دهد، باعث انگشت نماشدن وي در ) 830:همان(»نبیند

! ایستزن ارقه«: گویدمیاودربارة روستاي قلعه چمنهاي مرد یکی از شخصیتاصالن. می گردد» چمنقلعه «روستاي 

» .شود کرد، هیچ کارش نمیجنس زن وقتی غش داشت. شودبراي چپاو هم زن نمی... شوداش روي زمین یافت نمیلنگه

هر کی الال را داشت تا حاال ! دارد-چپاو–نی که او با این ز«: گویدها مییکی دیگر از شخصیتزاغ عبدل) 505ص (

  )1335ص (» .چهار تا خون کرده بود، اقالً

در چارچوب وفاداري خود به رئالیسم، این راوي.کندارتباط نامشروع او را با قدیر و شیدا به طور دقیق بیان مینویسنده         

و قدیر شیدا، پرده انحرافات جنسی الالو بی. کندچه از طرف زن بیان میاتفاقات و انحرافات اخالقی را چه از طرف مرد و 

.استافرادها نیست؛ بلکه نشان دادن واقعیت تلخ زندگی اینگونه این صحنهدنالبته هدف نویسنده نمایان.کندرا بازگو می

نویسنده به حاالت درونی او کمتر آید این است که و توصیف او از طرف نویسنده نقص به شمار میالالآنچه دربارة 

با این حال، بکلی هم از بیان احساسات درونی او غافل .پردازد؛ و بیشتر به جنبۀ جسمانی و غریزي این شخصیت توجه داردمی

  . نیست

  

  شخصیتهاي فرعی و ثانوي زن

ی برخی از زنان ایرانی آن دوران را دارند اما چهرة واقعتررنگکميشخصیتهاي ثانوي حضوربا وجود آنکه در این رمان     

فرهنگی و از طبیعت روحیۀ زنان ایرانی نشأت - اجتماعیاز محیطعمدتا هاي شخصیتی آنان ویژگیوسازندنمایان می

ها این شخصیت. دشودر طول رمان پرورده نمیبعدیست با ویژگیهایی منحصر بفرد وآنها تک، شخصیتاین حالبا. گیردمی

دخترانی مثل خدیج و لیلی که در داستان . دارندکه خانهانداند یا زنان و مادرانی نی هستند که هنوز ازدواج نکردهیا دخترا

. شویمما کمتر با اعمال و رفتار آنها آشنا میاست وهاي آنها خوب پرداخته نشدهفقط اسمی از آنها برده شده و به ویژگی

زنند و هر چه حرف بزرگتر خود حرف نمیيکه روانینمونۀ دختر. استنهآي شنومهمترین ویژگی این دو دختر حرف 
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سیماي دو «ویژگی هاي شخصیتی برشمرده توسط سعیدي سیرجانی براي لیلی در کتاب.ندپذیریمی،بخواهداز آنها خانواده 

لیلی محکوم محیط قبیله اي خشن و با تعصبات فراوان است  و چون زن «: تا حدودي نزدیک به این دو شخصیت است» زن

بضۀ استبداد مردي است به نام و در نظام پدر ساالري قبیله، مرگ و زندگی او در ق. است از هر اختیار و انتخابی محروم

  ).14: 1384سعیدي سیرجانی، (»پدر

دو کش خانه و که دو تاي اولی شیره- در این داستانو خاله سکینه شخصیت خاله صنما، آتش، ملک منصور چهار         

هاي زنانۀ خود را از یاد ظرافت؛ گوییها بیشتر به مردها شبیه استآنرفتار وندمخیلی شبیه ه-دنخانه دارقهوهتاي دیگر

  . اندبرده

کند و او نیز این را به عنوان که بابقلی مثل یک برده با او رفتار میفرعیستدیگر از شخصیتاز-زن بابقلی–نورجهان         

- خواهم شکل نحسشنمی«: گویدبه پسرش میاو.و فلک زدة چشم بر حکم و گوش بر فرمانیستسرنوشت خود پذیرفته 

»کنم؟اش مثل یک غریبه، صبح تا شام کار میمگر نه اینکه میان کارگاه قالیبافی. ندارماو احتیاجی هم به ،را ببینم-بقلیبا

دولت (»نصیبم این بوده مادر: خواهد که مثل کنیزها زندگانی کنی؟ مادر آرام گفتخود تو دلت می«: گویدشیدا به او می

  ).1378:342آبادي، 

هر یک پرورده .دندهدر جوامع مرد ساالر نشان میرازن ایرانی ايهل، شخصیتهاي فرعی هم به نوعی ویژگیبه هر حا     

  . اي شان استجامعه خود هستند و طرز برخوردشان با مسائل نتیجۀ نا گزیر محیط زندگی و رسوم قومی و قبیله

) مردان(زن در نگاه جامعه

ها و محرومیت هاي را از زن به نمایش می گذارد که پشتش در زیر فشار بی عدالتیاکثر داستان هاي دولت آبادي تصویري 

هر . از سویی عشق و فداکاري وي و از سوي دیگر خیانت و ریاکاریش به نمایش گذاشته می شود.اجتماعی خم شده است

نان داشته اند، در بارة آنها اظهار با توجه به این ویژگی زن و نیز با توجه به تجربه اي که از زکدام از شخصیت هاي مرد

چون بررسی این مقوله می تواند ما را در شناخت جایگاه ویژة زنان در اجتماع مردسا الرانه آن دوران بهتر وعقیده کرده اند

نادعلی از شخصیت هاي محوري داستان با توجه به   .کنیمنظر شخصیت هاي مرد داستان در باره زنان مرور می، یاري کند

-دختر عاشق مدیار بودکه میآن . تجربۀ تلخش از دختري که قرار بود  با او ازدواج کند، داشت در بارة زنان نظر می دهد

ادعلی کشته شوند و مدیار و پدر نخواست شبانه او را بدزدد و چون افراد خانواده متوجه می شوند، دو طرف با هم درگیر می

زن را خدا خلق کرد . خدا خلقشان کرده تا مرد را بشکنند«:با توجه به این تجربۀ تلخ در بارة زنان می گویدنادعلی . شوندمی
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آبادي، دولت(»نفرت به دل آدم می اندازند! خوب و بد! آدم می ماند که با این جانور ها چه کار بکند. تا مرد را ناکار کند

آدم بی آنها نمی تواند روزگار خودش «: با وجود این معتقد است که بدون آنها آدم نمیتواند به آرامش برسد.)1286: ؟؟13

باز حتی اگر در عمرت زنی را ندیده باشی،. فکر و خیالشان، یادشان با تو استحتی اگر کنار دست تو نباشند،. را بگذراند

می از دیگر شخصیت هاي داستان،و خطاب به ستار.)همانجا(»ید باشدرمزي در این کار با... هم به یک زن فکر می کنی

پرسد تو با کدام و از ستار می  )1287:همان(»یک لنگ؟این براي آن نیست که مرد به تنهایی یک نیمه است؟«: پرسد

مرد، به تنهایی یک من با آن قسمت موافقم که گفتی «: گویدقسمت از حرف هاي من موافقی؟ ستار در جواب نادعلی می

ستار در بارة زنان بمراتب متعادل تر است از نظر بنابراین نظر .)همانجا(»مرد، بی زن، ناقص است. درست است. نیمه است

آنجا که می خواست دالور را که گل محمد نامزدش را از آن خود –هر چند او در موقعیتی دیگر .نادعلی نسبت به زنان

چسبیده ، همان بهتر که زود تر این کار را - گل محمد–زنی که تو را واگذاشته و به او«:گویدآرام کند، می- کرده بود

نباید سنگ روي یخ زن . از اینها گذشته، زن تخمۀ تفرقه است. او راه خودش را رفته، تو هم راه خودت را می روي. کرده

زنان، ةدر پاسخ سوال نادعلی در بارازدواج کرده است،دالورکه مارال رهایش کرده و با گل محمد ).  1009: همان(»شد

  ).  1298: همان(»سر بعضی شان را باید از گوش تا گوش برید«:می گوید

در نگاه بعضی از شوهر ها زن معموالً جنس دوم و موجودي بی ارزش محسوب می شود که  تا سطح چهارپا تنزل می      

زن «: گویددر بارة زنان میاست،ه عقایدش و شکستی که در زندگی زناشویی خوردهبا توجه ب- گریلی- مأ مور دولت . یابد

باید سال به سال دوري ! زن مطرب که نیست. نه که چادر تن نما سرش بیندازد. زن مأمور باید چکمه پوش باشد!! رمأمو

اصال خطاي من . زن دیگریستخودش . آدمی مثل من مرد خودش که نیست بتواند دلخواه زنش باشد. مردش را تحمل کند

امثال من باید بروند از پشت کوه زنی بگیرند و ببندندش به میخ طویله و هر وقت میل . این بود که رفتم زن شهري گرفتم

هر یکیشان . هستندشان از دم فتنهاین زنها همه«:گویدمی  دیگرهم او جایی .)572: همان(»کردند از گرده اش سواري بکشند

العمل به در عکس-پدر گل محمد- با وجود آنکه کلمیشی ).                                           580: همان(»بالیی دارددر آستین

: همان(»!مارها. نسل شان از روي زمین ور بیفتد«:گویدشده بود، می- برادر زنش-رفتار صوقی که باعث کشته شدن مدیار

این طبع ! طبع زن…آن سبکسري ها در او دیده نمی شود! چه آرام! زنیست«: عادل تر استاما نظرش در بارة مارال مت) 189

قرارند و اگر بی. قراربی. به آب دریا و باد صحرا می مانند. هر کدامشان می توانند به آنی از این رو به آن رو بشوند. زن است

دانست در پناه این آي که هیچ نمی شود. ذاتی دارندبه روي خود نمی آورند، براي این است که نصیب از یک هوشیاري 

  ) 197: همان(»شیشه هاي درخشنده چه ها خفته است
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هم او )392: همان(»سر کجا و دل به کجا دارد این زن؟. پر پیچ و خم، پیچیده و گنگ. زن است«:گویدنیز میگل محمد     

زنها خود «:گویدو در جاي دیگر می)590: همان(»شد،کج استهر زنی که خواه بااستخوان زن،«:در جاي دیگر گفته است

  ).605: همان(»دار ترینشان نیز هیاهو گرند

همه «:چرا کهبه بیک محمد می گوید مواظب خودش باشد،»دنیا را کهنه کرده است«:خان عمو که به قول خودش     

بزرگ ترین حسن زن همین است که «:هم معتقد استپدر زن گودرز بلخی).1209: همان(»آتشها از هیمۀ زن زبانه می کشد

زن است . بزرگ ترین عیب زن هم این است که می تواند مرد را به بیزاري بکشاند. می تواند مرد را به شوق درآورد

  ).1458: همان(»!دیگر

د، تا حاال با هیچ زنی رابطه نداشته اما شاهد رابطۀ که جوان بی تجربه ایست و در زیر زمین بابقلی بندار قالی می بافموسی     

می تواند همان دم که چشم به تو دارد،! ستراستی که زن هم جانور عجیبی«: پنهانی شیدا با شیروست، در بارة زنان می گوید

در دست تو دست . می تواند چشمش جاي دیگري چار چار بزندهمان دم که دل پیش تو دارد،. دل به دیگري داشته باشد

اما می تواند با نوك انگشتش زبانش روح تو را قلقلک می دهد،. ، اما می تواند زبانش را به دلخوشی دیگري بجنبانددارد

! یک شعله نمیرنده، انگار نهفته استیک دروغ خدایی،در وجود او، یک پیچ ناگشودنی،. کف پاي دیگري را قلقلک بدهد

خو و از آن رو که بسیار کهنه و قدیمی است،. اما هیچگاه زشت نیستبیزار کننده است؛شعله اي هماره، و دروغی که گاه

  ).1040: همان(»سمج و همیشگیزیبا،. بر کنج لببه خالی می ماند. بردار می نماید

مرد، به «:استترین حرفی که در بارة زن از زبان شخصیت هاي مرد در داستان گفته شده، نظر ستار است که معتقد معتدل     

ست درجه اما در نگاه اکثر مردان رمان کلیدر زن، شخصیتی). 1287: همان(»مرد، بی زن، ناقص است...تنهایی یک نیمه است

آبادي با توجه دولت. دو، که براي کمک در امر خانه داري و فرزند آوري و یا براي آرامش و لذت غریزي مورد نیاز است

.                                                                                                                            به جامعه اي که این زن در آن زندگی می کند، تصویري متناسب با محیط از او ارائه داده است

  حق انتخابازدواج و 

جوامع پیشرفته با رضایت دو طرف انجام -هاي سطح پایینترو حتی خانواده-هاي داراي فرهنگ باالخانوادهازدواج در     

و حتی -هنوز هم دختراما مانده در جوامع عقب. کامالً حق انتخاب دارندر همدختر و پسها،عالوه بر خانوادهشود و می

ازدواج یا طایفه و قبیله صالح دانست،خانواده ایل، سرپرست یاشندارد و با هر کسی که پدریانتخابحق هیچ - گاهی پسر

در این رمان ازدواج به عنوان یکی از موضوعاتی . کندصدق میرهاي رمان کلیدبیشتر شخصیتدر بارة این موضوع . دکنمی
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ست و شوهر در مقایسه  با ر ازدواج هاي آن به همین روش سنتیکه جامعه  همواره با آن در ارتباط است ، مطرح شده و بیشت

بعضی از ازدواج ها با میل و رغبت دختران صورت نگرفته و با آن که شوهر . زن از آزادي و قدرت بیشتري برخوردار است

خانواده با هم مخالفتبا وجود دخترها و پسرهایی هستند کههر چند اند و به آنان تحمیل شده است اما بدان اعتراضی نکرده

ۀ آن استنشانانجامد ویاز طرف خانواده م-دخترو بیشتر–یا یکی از آنهادوبه طرد آنکارشانکنند اما این ازدواج می

کند و ازدواج با ماه درویش، شبانه فرار میرايمثالً شیرو با وجود مخالفت خانواده ب. اندکه براي دختر حق انتخاب قائل نبوده

با مخالفت ،خواستندکه همدیگر را میصوقیوریادمیا . دنطرد کنبه این خاطر او را اشخانوادهآید امابه عقد او در می

و خانواده خود یدیار را الیق صوقمحسین، حاج.شوندمیروبرو- حاج حسین چارگوشلی- صوقی و سرپرستدایی

.                                                                                                            در نظر گرفته است،برگشته استيکه تازه از سربازینادعلپسرش ياو دختر را برا. داندینم

هم از این -خرسفیدختر-لیلی. خواهدهیچ نقشی ندارد و کسی از او نظر نمیخدیجهم؛ و خدیجاصالنازدواجبارةر د

در این ؛ نجف سنگرديدیگري - برادر گل محمد–بیگ محمداو در این داستان دو خواستگار دارد؛ یکی . نمونه است

-شپدر؛ وآنها دارد یا نهک از به هیچیاي لیلی به کدام یک از آنها عالقه دارد و یا اصالً عالقهن مشخص نیست که میا

  .نجف سنگردي بدهدگیرد دخترش را بهتصمیم می-خرسفی

دازدواج کن- شبرادر شوهر سابق-قنبر با کند که حکم میگل محمدنیز ش،در ارتباط با ازدواج زن بیوه با برادرشوهر       

دهد تا به میبه شوي او را اي سالهنهپدر دختر . هاستین نوع ازدواجهمهم یکی از مردي مسناسال بخردناازدواج دختر.

  ). 1653:همان(»با شیربهاي آن بتوانم بقیه را از سال بیرون بکشم...این یکی را بدهم برود تا«: شقول خود

همۀبر متأسفانهداشت که این واقعیتتوجهحق انتخابی براي دختر قائل نیستد اما باید هیچ مردساالر ۀدر این جامعهرچند    

گر ا؛ بلکهنیسترئالیستی از زن ین سیمایدادنمایش درنویسنده ایراد و ناتوانیاین ؛ و فرما بوده استحکماینچنینجوامع

زنهاي نوشته هاي من، زنهاي بعد از «: گویدهمانطور که دولت آبادي خود می.آمدبه نظر میواقعیغیر از این بود، غیر 

  ).157: 1373قربانی، (»هستنداسالم، در ایران

  

  

  نتیجه
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دلبستگی خاصی دولت آبادي در این داستان نمونۀ روشنی از زندگی زنان روستایی و ایلیاتی ما به دست می دهد که     

وجامعه تابا واقعیاش، کلیدري او بویژه در اثر عظیم و جاودانههازنان در رمانرفتارگرچه .نسبت به مردان خود دارند

نویسنده در هرچند .به کل جامعۀ آن دوران نسبت دادآن را توان دارد اما نمیکامل آن دوران مطابقت مردمزندگیروش

هاي محوري شخصیتبویژههاي داستان، را در تشریح عواطف و روحیۀ شخصیتیشمهارت و استادي خونهایتاین رمان 

.اندبهره ماندههاي شخصیتی بیرمان از هر گونه توصیف ویژگیاینهاي ثانوي برد اما بعضی از شخصیتبه کار میآن 

اینگونه زندگی و حیات اقتضاي حقیقت این است کهزنهاي رمان کلیدر از جایگاه واقعی خود در اجتماع واقف نیستند اما 

و نباید زنهاي آن زمان را با زنهاي امروزي شهرهاي بزرگ و پیشرفته مقایسه ،دزیستنکه این زنها در آن میایست جامعه

شاید باید بپذیریم که ند؛شولیدر به فراوانی یافت میکانویژگی زنباهنوز هم در روستاها و شهرهاي دورافتاده زنهایی. کنیم

چنین نآنادربارة انمردو باورهاي غلط دانکنند و فرهنگی که با آن بزرگ شدهي که در آن زندگی میاهمعاجاقتضاي

جدا ن از جامعه و فرهنگش ناند که زداشته باشباید توجه ،اندآبادي در این زمینه ایراد گرفتهکسانی هم که از دولت!است

ه فرزندان اند و آن را بهاي باستان مادرانشان با این فرهنگ بزرگ شدهاز دوره. همانگونه که مردان نیز چنین نیستندنیست

هایی که جامعه بر آنها تحمیل کرده ها و محرومیتبیان محدودیتاین نکته بهبهدولت آبادي با توجه . اندخود منتقل کرده

  .پردازداست، می

ايههاي نویسنده از آنها داراي وجهند و توصیفهسترئالواقعی و مجموعهاي زن این داستان در شخصیت           

وي.استمشهود در زندگی همۀ آنها که تسلط مردانارائه کرده استرا ي متنوعی از زنان )نوعها(هانده تیپنویس. واقعیست

به رویدادهاي داستان رادهد تا به خواننده امکان می،هاها و شخصیتصحنهبا تصویر ؛ صرفبه جاي توضیح و گزارش

  .کنداسحساروشنی

ن در نادر این داستان چهرة واقعی ز، پرداختندداستانهاي کهن فارسی که به جاي مکاشفه به خیالبافی میخالف             

ان از حقوق فردي شبا وجود این، محرومیت، اماروح و ذهن آنها با هم مرتبط است،جسم؛به نمایش گذاشته شده استهمعاج

در چنین محیط تساوي حقوق زن و مرد به این امر واقف است که مال کاآبادي دولت. شودبه خوبی نشان داده میو اجتماعی

هر چند به قشر زنان و مسائل آنان نیز توجه . دهدواقعیت حاکمیت مردان را نشان میدر کلیدر او. پذیر نیستخشنی امکان

تواند از ه به آسانی میخوانند. تصویر زن با محیطی که در آن زندگی می کند با جزئیاتش با یکدیگر همآهنگ است.دارد

دهد، زندگی این گروه از زنان را در آن خالل تصویري که دولت آبادي در داستانش از زنان ایلیاتی و روستایی ارائه می
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هاي آنها را احساس کند و دریابد که سرنوشت همۀ زمان لمس کند و با تمامی ذرات وجود خود درد ها و رنج ها و بدبختی

  .  یلیاتی ما کم و بیش به هم نزدیک استزنان روستایی و ا
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