
 

  پور  ي مسائل زنان در آثار زويا پيرزاد و منيرو رواني مقايسه
   1قاسم ساالري
  2فروزان نجفي

  چكيده
ي عصر خـود  جامعهي شصت و هفتاد به دليل شناختي كه از وضعيت زنان پور از نويسندگان دههمنيرو رواني زويا پيرزاد و

. شـود   مـي  در آثار اين دو ،مضامين مشترك با بسامد متفاوت ديده. كنند مي هايي با محوريت زنان اقدامدارند به نوشتن داستان
هاي حاكم بر محوريت شخصيت زن و  اعتراض به سنت، ترين مسائل، استقالل و توانمندي مديريتي زناندر آثار پيرزاد اصلي

  .پور ،اعتراض به فرهنگ مردساالر در كنار  سه مورد اخير مشهود تر استدر آثار رواني. تزندگي زنان اس
  .پورزن، مسائل زنان، پيرزاد، رواني :واژگان كليدي

 مقدمه
نگاهي به فرهنگ داستان نويسان ايران نشان از تعداد  قابل توجه نويسندگان زن دارد كه از ظرف داستان و رمـان  

پـور از  زويـا پيـرزاد و منيـرو روانـي    . اجتماعي و همچنين  مشكالت جنس خود  بهره جسـته انـد  براي بيان مسائل 
و با وجود تفاوت . ي خود منظور داشته اندها ي اين  نويسندگانند كه بيان مسائل و مشكالت زنان را در داستان جمله
ر اين زمينه اشـتراكات و تفـاوت هـايي بـا     د) اليسم ئاليسم جادويي و پيرزاد  به شيوه رئرواني پور  به شيوه ر(سبك 

مسائل مطرح شـده  . شود  مي يكديگر دارند كه در ادامه به شكلي توصيفي به مقايسه ي  مهمترين اين موارد پرداخته
و هـا   يكي ديدگاهي كه بـه توانـايي  . از زنان در داستان هاي پيرزاد و رواني پور در دو ديدگاه كلي قابل بررسي است

در زيـر  . ديدگاهي كه به مظلوميـت و سـتم ديـدگي آنهـا نـاظر اسـت      ، امتيازات زنان اشاره دارد و ديگر وها  قابليت
  .آيد  مي جزييات هر مورد به تفكيك

 محاسن و امتيازات زنان، ديدگاه ناظر بر توانايي ها

اهـداف  يكـي از  ، از آن جا كه در طول تاريخ مردساالر ،زن جنس ضعيف و جـنس دوم بـه حسـاب آمـده اسـت     
حقوق زنان فعاليت مي كنند آن بوده و هست كه ايـن تصـور مقـرون بـه     هاي  نويسندگان زن و كساني كه در جنبش

نويسندگان ايراني هم . حقيقت فرض شده را از ذهنيت خوانندگان خود و در دراز مدت از ذهن جوامع خارج سازند
بـه  . ين دانشور نيز اين هـدف را منظـور داشـته انـد    مقدم تري چون سيمي  چون رواني پور و پيرزاد و حتي نويسنده

برخي از كارهـا و اشـتغاالت   ي  زن مدير و كار آمد و توانمند در ادارههاي  خود شخصيتهاي  همين قصد در داستان
پـور و پيـرزاد در    روانـي . ايـن توانـايي و كفايـت باشـند    ي  آفريده اند تا نشان دهنده، كه مردانه تصور مي شده است

توانمنـدي مـديريتي و در كنـار آن  وفـاداري زنـان را بـا محوريـت        ، استقالل شخصيتي و مـالي ، خود  هاي  داستان
 : شخصيت زن نشان داده اند

  استقالل شخصيتي و مالي زنان  -1
  رزادهاي پي اسقالل شخصيتي و مالي زنان در داستان  - 1-1-1

زناني كه در داستان ،شخصيتي مستقل دارنـد يـا بـه     -1: هاي پيرزاد با دو گونه از زنان مستقل مواجهيمدر داستان
اسـتقالل اقتصـادي   ي  زناني كه استقالل خود را در سايه -2. شوند مي كمك افراد مستقل  به شخصيت مستقل تبديل

 هـا را مـن خـاموش   چـراغ كالريـس در رمـان   . استبار در آثار پيرزاد مطرح شده 22اين موارد .  به دست آورده اند
اش و خـانم  بعد از دوستي بـا اميـل، همسـايه   . هاي خود توجهي نداردر ابتدا شخصيتي است كه به خواستهد كنم  مي
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آرزو . گيرد زماني را هم براي پرداختن به خـودش در نظـر بگيـرد    مي نوراللهي كه مدافع  حقوق زنان  است، تصميم
هاي مادر و دختـرش قـرار داده در تصـميمش    تهتمام هم و غمش را تامين خواس،  كنيم مي رمان  عادتصارم كه در 

مـادر اميـل در   .  انديشـد  مـي  هـايش به خودش و   خواسته، »كنيم مي عادت«ي براي ازدواج با سهراب با گفتن جمله
هاي خـودش توجـه كنـد، در پايـان     گاه نتوانسته به خواستهشخصيتي است كه هيچ،  كنم  مي ها را من خاموشچراغ

از وقتي خودم را شناختم تحمل كردم اول براي پدرم و بعد بـراي شـوهرم و   « . شودفق به اين كار نميداستان نيز مو
هـا خـانم نـوراللهي زنـي     ي ايندر برابر همه )181: 1387پيرزاد،(» .و هيچ كاري را كه دوست داشتم بكنم نكردم. امنوه

ضـمن انجـام كارهـاي بيـرون از خانـه و اسـتقالل        و. كنداست مستقل كه از همان ابتدا با پسر عمويش ازدواج نمي
پدر و مادر من كه تازه متجدد هم بودند و تحصـيل كـرده، پـا    « كند مي هاي اجتماعي نيز شركتاقتصادي در فعاليت

هـا رسـم نيسـت، ولـي بـين مـا ازدواج       دانم توي ارمني مي .توي يك كفش كردند كه بايد با پسر عمويم ازدواج كنم
حتمـاً عقـد دختـر عمـو پسـر عمـو را تـوي آسـمان         . هـا ثـواب هـم دارد   نيست هيچ، به قول قـديمي  فاميلي بد كه

 ) 195: 1387پيرزاد ،(»شنيديد؟
توان ديد كه عليرغم تنهايي خود حاضر بـه   مي »هايشراحله و اطلسي«اي از زن مستقل را، در داستان كوتاه نمونه

توان مادربزرگ عاليه و مادر عاليـه را   مي »مگس«قل در داستان كوتاه از زنان مست. ي فرزندانش نيستزندگي در خانه
- مـي  رود و در آنجـا زنـدگي   مي مادر عاليه بعد از خسته شدن از زندگي در آپارتمان، تنها به شهري ساحلي.  نام برد

الل اقتصـادي نيـز از   عالوه بر استقالل شخصـيتي، اسـتق  ) 33: 1385پيرزاد، ( » .خواهم كنار دريا زندگي كنممي«.كند
خـانم ف زن  «اسـتقالل شخصـيتي و اقتصـادي در داسـتان كوتـاه      . مواردي است كه پيرزاد از نظر دور نداشته است 

ايـن دو   ضـمن   . شـود  مـي  زادگان كه مدير بانك است ديدهدر دو شخصيت خانم ف و خانم تقي »خوشبختي است
زنـدگي  «در داسـتان كوتـاه   . دهنـد  مي بيرون از خانه را نيز انجام تأكيد بر حمايت اعضاي خانواده، كارهاي داخل و 

،بـه   هايش و با استخدام شدن دو دختـرش، فرزانـه و فتانـه در يـك  اداره    خانم ف با فروش بافتني» دلخواه آقاي ف
داسـتان كوتـاه    در. در آثار پيرزاد زنان مايلند  در كسب درآمد خانواده سـهيم باشـند  . رسند مي استقالل اقتصــــادي

زني پرستار، بدون آنكه حمايت اقتصادي مردي را در كنار خود داشـته باشـد، زنـدگي خـود و     » ي عصرهامثل همه«
كنـد و بـا    مـي  زني مستقل است كه در دفتـر هواپيمـايي كـار   » پرالشز«ترانه در داستان كوتاه . گذراند  مي دخترش را

خود به خواستگاري ها ،  كند و بي توجه به سنت مي از رفتارهايش رها خودباوري تمام آقاي نقوي را به خاطر بعضي
  .رود مي مراد 

اندازد و با ايـن   مي گيري راهنيز ليال بعد از طالق به ياري دوستش، رويا، آموزش فن لكه »هالكه«در داستان كوتاه 
با خودباوري از فرامرز كه خواهـان زنـي سـنتي    مهناز » آپارتمان«در داستان كوتاه . يابد مي كار به استقالل مالي دست

مـادر ادمونـد   » يك روز مانده بـه عيـدپاك  «در داستان كوتاه . دهد مي شود و كار بيرون از خانه را ادامه مي جدا، است
و با ايـن روش ادمونـد و پـدرش نيـز خـود را در انجـام       . دهد مي زني است كه كارهاي خانه را از روي تفنن انجام

كند تا در لحظاتي  مي اتاقي را آماده، مادر ادموند اولين بار براي خودش در زيرزمين خانه. دانند مي خانه ملزمكارهاي 
  .شود مي اين كار او با مخالفت شوهرش  روبه رو . اش بپردازد فارغ از وظايف روزانه ،به كارهاي شخصي

رسد و مخـارج   مي ندن بنگاه پدرش به استقالل ماليآرزو صارم شخصيتي است كه با گردا كنيم مي عادتدر رمان 
شخصيت ديگر  همين رمان ،شيرين نيز بعد از رفـتن اسـفنديار بـه فـردي     . پردازد مي هاي مادر و دخترش راو هزينه

باجي با سبزي فروشي استقالل مـالي  داري و سبزهخانم سرمدي با هتل، در بين زنان اين رمان. شود مي مستقل تبديل
  .دارند

  استقالل شخصيتي و مالي زنان  در داستان هاي رواني پور  -1-1-2
  : شود كه به دو صورت آمده است  مي مورد استقالل  زن ديده 25پور در آثار رواني

در مـاجراي  . مسـتقل اسـت  ، خيجو زني است كه در انديشه و رفتـار ، اهل غرق در رمان :  استقالل شخصيتي: الف
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 داشـت، كـي   مـي  جمال را دوسـت جمال بود و مهاگر او مانند نباتي عاشق مه« : گويد مي جمال،ه مهدلباختگي نباتي ب
 گرفت، راهي ديارهاي ديگـر  مي جمال راها دست مهاگر او بود، خيلي پيش از اين. گذاشت راهي خور جنّي شود مي
خيجـو، بـه   . شـود  مـي  صيد ماهي در ساحل جفره و همچنين هنگامي كه دولت،  مانع )39: 1368پور، رواني(» ...شد مي

او اولـين زنـي اسـت كـه در دره     . ي زنان زودتر رسيده بودخيجو با قبيله«: مانددليل احساس مسئوليتش ساكت نمي
آنكه خود بخواهد خلع سالح مرد بهت زده بي. رسيد، يقه سرباز الغر و جواني را گرفت مي جفره پايش به آن اتاقك

- مي ها با وجود مشكالت زياد، آنها را به شهرو همچنين اولين زني است كه براي باسواد كردن بچه )246: نهما(».شد
نيـز زنـي   » كنيـزو «مادر مريم در داستان كوتاه  .هستند هايي مستقلدي منصور و آذر نيز در اين رمان، شخصيت.  برد

شود و با مرداني هم كه به سـمت   مي دوستي مريم با كنيزو مانع از. گيرد مي او جلوي كنيزو را. مستقل و شجاع است
در . داراي شخصـيت مسـتقلي اسـت    »كنيـزو « مريم نيز در داستان كوتـاه  معلم. شود مي روند درگير مي ي كنيزوخانه

در . كنـد  مـي  مدينه به عنوان يكي از زناني است كه در كنار دي منصور به امور آبادي رسـيدگي » هاآبي«داستان كوتاه 
كنـد تـا    مـي  زن نويسنده خود را از هر وابستگي به خـانواده دور  كنيزو،ي داستان از مجموعه» پرشنگ«داستان كوتاه 

وقتي براي كارهاي . كشد مي ها راوابستگي فرصت. خواست كه تنها بماندمي«. هايش فكر كندبتواند به طرح و برنامه
شهرزاد زني شجاع است كـه هـر   » چندين هزار و يكشب«در داستان كوتاه )108: 1370پور، رواني(» .گذاردنمي اسـاسي

 سـيريا سـيريا  ي از مجموعـه » روز شـكوفه و نمـك  «در داستان كوتـاه . دهد مي اي، خود را از مرگ نجاتبار با قصه
و اين تنهـا  . كند مي اي دور با فرهنگي سنتي سفرتنها به منطقه، مطالعات فرهنگي شخصيت اصلي زني است كه براي

با » زن فرودگاه فرانكفورت«در داستان كوتاه . سفر كردن براي يك زن ،به نوعي تاكيد برتوانايي او و استقاللش است
اين مضمون در داسـتان ماريـا   . رود مي اش به برليني همسرش براي خواندن قصهزني مواجهيم كه برخالف خواسته

از همين مجموعه » ديدار«در داستان كوتاه . رود مي خواني به فرانكفورتراي قصهشود و زني نويسنده ب مي نيز تكرار
در حالي كه همسرش . كند  مي زني نويسنده با دوستانش كه همگي مرد هستند در  يك جلسه داستان خواني شركت

ي هـر يـك از   نيـز شخصـيت اصـل   » درياچـه «و » آنـدرو «در داستان كوتاه . در خانه مشغول نگهداري فرزندش است
» شكسـتگان كشـتي «در داسـتان كوتـاه  . رود مـي  ها زني مستقل است كه تنها، براي سير وسفر بـه فرانكفـورت  داستان

، مـريم دوسـت رعنـا    »رعنا«در داستان كوتاه . شخصيت اصلي زني مستقل و به دنبال كمك كردن به زنان ديگر است
در داستان . از نظر اقتصادي تا حدودي به رعنا وابسته است شود ولي مي بعد از جدا شدن از همسرش فردي مستقل 

نازلي شيرازي زني مستقل است كه عليرغم مخالفت همسرش با تلقـيح مصـنوعي آرزوي مـادر شـدن     » نازلي«كوتاه 
 هاي خصوصي امور زندگي خود و فرزندش راشمارد و بعد از جدايي از همسرش با تشكيل كالس مي خود را مقدم

آينه نيز در ابتدا شخصيتي وابسته است و به صـورت ابـزاري در دسـت پـدرش      كولي كنار آتشدر رمان . دگذران مي
هـاي مـادرش و ديـدن    كند ولي با به ياد آوردن وصيت مي رقصد و به ناز او، پدرش اسب و قاطر جمع  مي او. است

آمدن به شيراز و كار كردن در باغ گـيالس و   كند و با مي قافله را رها» .به نواي دلش گوش دهد«كند  مي مانس سعي
 .مريم و نيلي نيز در اين رمان افراد مستقلي هستند. شود مي هاي مردم به شخصيت مستقلي تبديلخانه
زني كه با وجود مرگ همسرش . شخصيتي است كه استقالل مالي دارداهل غرق ستاره در رمان : استقالل مالي: ب 

خواست بي رنج و زحمـت  به چشم آبادي ستاره زني است كه نمي«. كي از ديگران نيستحاضر به پذيرفتن هيچ كم
در . كنـد و اسـتقالل مـالي دارد     مي زري نيز خياطي) 164: همان(» .ي ديگري به دندان بگيرداي نان از سر سفرهلقمه

همسرش از كـار بيـرون از   شخصيت اصلي به علت ممانعت  كنيزو از مجموعه داستان» خاكستريجمعه«داستان كوتاه
كاري آنچنان مشتاق، كه « . پردازد مي اششود و با خيال راحت به نويسندگي و كار بيرون از خانه مي خانه  از او جدا

رعنا از جهت نازلي ي از مجموعه» رعنا«در داستان كوتاه ) 133: همان(».اش را به خاطر آن رها كرده بودزندگي زنانه
 بـه مـريم  . بيند مي ت، ولي از نظر شخصيتي زني وابسته است و خود را نيازمند به يك مرد واقعياقتصادي مستقل اس

  )33: 1384پور، رواني( ».خوش به حالت، صدايي هست كه سرت را به جانبش بچرخاني«: گويد مي
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  هاي داستان حمايت از زنان از زبان شخصيت
 :حمايت از زنان در آثار پيرزاد

ها يا از زبان زناني اسـت كـه در   اين عبارت. شود مي نويسندگان زن، سخناني در حمايت از زنان ديدهگاه در آثار 
 8اين گونـه سـخنان   . شود كه مدافع حقوق زن هستند مي دارند و يا از زبان مرداني مطرحطرفداري از زنان گام برمي

در تبيين مسائل زنان مبـاحثي   كنم مي ها را من خاموشچراغخانم نوراللهي در رمان . بار در آثار پيرزاد ديده مي شود
و بـه   )198: 1387پيرزاد، ( ».شود، مسلمان و ارمني ندارد مي مربوط هاي زنها به همهمشكل زن«: كند مي كلي  را مطرح

خواهد در  مي نواز زنا )77: همـان ( .»هاي آنان استهماهنگ نبودن جنبش زنان عامل به نتيجه نرسيدن فعاليت«نظر او 
  .هاي سواد آموزي شركت كنندكالس
پـدر آرزو و سـهراب زرجـو    . ها از آنها بسـيار راضـي هسـتد   شويم كه زن مي با مرداني مواجه كنيم  مي عادتدر 
منير كه بـودي، خـدا بيـامرز    توي شكم ماه«. ي از اين مردان هستند كه معتقد به برابري حقوق زن و مرد هستندنمونه

و در  )35: همـان (» . فرقش چيه؟ اسم بنگاه را عـوض نكـرد  : تو كه به دنيا آمدي گفت. اه را كرد صارم و پسراسم بنگ
در  )221: همـان (» .اش نرسد بايـد زد تـوي پـوزش   مردي كه فقط به فكر خودش باشد و به زن و بچه«نظر پدر آرزو 
ز مردان است كه هيچگاه بـه فكـر سـلطه برهمسـرش     اي اادموند نيز نمونه» يك روز مانده به عيد پاك«داستان كوتاه 

قهوه را خورد و بلند . برايش قهوه درست كردم. ماراتا از اتاق خواب بيرون آمد«:نيست و در كارهاي خانه يار اوست
رفتار مـراد نيـز در    )282: 1385پيـرزاد، ( ».كردم ميشست و من خشك  مي ها راكنار ظرفشويي ايستادم ماراتا فنجان. شد

نويسنده در . شمارد مي شخصيتي است كه زنان را محترم. حاكي از احترام نسبت به ترانه است »پرالشز«داستان كوتاه 
 .دهد مي انديشد بلكه زن و مرد را مكمل هم قراردهد كه به زندگي جدا از مرد نمي مي ها نشان  اين داستان

كـدام از اعضـاي   هردو افرادي وظيفه شـناس هسـتند و هـيچ   مرد  زن و »دلخواه آقاي ف زندگي«در داستان كوتاه 
و . دهـد  مي ي كاركردن در بيرون از خانه را به همسر و دخترانشمرد اجازه. كندخانواده در حق ديگري اجحاف نمي

ستان بـه  نيز مرد دا»  طعم گس خرمالو«در داستان كوتاه . كند مي داريماند و   خانه مي بعد از بازنشسته شدن در خانه
زند و عاشقانه تـا زمـان   دار نشدن همسرش با توجه به فرهنگ عصرش دست به هيچ ازدواج مجددي نميخاطر بچه

  .كنند مي مرگ همسرش با هم زندگي
  حمايت از زنان  در آثار رواني پور -2-2

 اهـل غـرق  آذر در رمـان  . شـود  مـي  هاي داستان هاي رواني پور  ديدهمورد از زبان شخصيت 4حمايت از زنان   
ي ازدواج در كند و به ازدواج اجباري و قانوني كه بـه زنـان اجـازه    مي يادآوريها  مندي از سواد آموزي را به آنبهره

 زايراحمد چنين. جمال از  مردان مدافع حقوق زن  هستنددر همين رمان، زايراحمد و مه. تازد مي دهد، مي سن كم را
توانـد ايـن    مـي  اي بيش نيست و تنها دست اين آفريدگان غريب جهان است كهان بدون زنان مسيلهجه«: انديشد  مي

 از آن زمان كه آفريدگار جهان، آنهـا را «و همچنين بر اين باور است كه زنان  )174: 1368پور، رواني( »مسيله را آباد كند
گذارد چيزي برتر و بهتر از مردان دارند؛  مي ن در شكمشانداسازد تا نسل آدميان را ادامه دهند از آن زمان كه بچه مي

هاي خـانم  محسن برادر سياووش بعد از ديدن توانمندي و فعاليت )139: همان( ».آنان نگهبان و حافظان اصلي جهانند
دنيـا  اگه در اين مملكت ده تا مثـل شـما بـود    «: گويد مي ي نويسندگي و ترك دادن اعتياد سياووشسربلند در حوزه

  ) 222:  1383پور،  رواني( ».شد مي گلستان

  توانمندي مديريتي زنان 
 توانمندي مديريتي زنان در آثار پيرزاد  -3-1

شود، نشان دادن توانمندي مديريتي زنان از موارد قابل  مي در آثار نويسندگاني كه با هدف بيان مسائل زنان نوشته 
. اسـت بـار مطـرح شـده    22هاي پيرزاد اين مضـمون در داستان. آنان داردتوجه است كه نشاني از استقالل شخصيتي 
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ها توان ديد كه ضمن انجام كارهاي خانه و بيرون از خانه در فعاليت مي توانمندي مديريتي را در مورد خانم نوراللهي
ه زناني اسـت كـه بـه    از نمون كنم مي ها را من خاموشچراغكالريس نيز در رمان . كند مي هاي زنان شركتو جنبش

مهناز در شركت حمل و نقل مديريتي » آپارتمان«در داستان كوتاه . كند مي اش رسيدگيشكل صحيح به كارهاي خانه
ي لكه گيري، توانمندي خود را ي آموزشكدهسيمين نيز در همين داستان بعد از جدا شدن از مجيد با اداره. قوي دارد

خـود را در امـور زنـدگي توانمنـد و مسـتقل      » يك روزمانده به عيد پاك«استان كوتاه مادر ادموند در د. دهد مي نشان
در . كنـد  مـي  ي ادموند بسيار موفق عملدانيك در سمت ناظمي مدرسه» گوش ماهي«در داستان كوتاه . دهد مي نشان

در داسـتان  . شـود  مـي  اي بـراي حسـن ظـاهر   مادر حسن در نقش راهنما و هـدايت كننـده  » ساز دهني«داستان كوتاه 
ترانـه  . دهند مي مادر عاليه و مادربزرگ عاليه در زندگي خانوادگي خود توانمندي مديريتي خود را نشان» مگس«كوتاه

در داسـتان  . دهـد   مي كند و امور زندگي خود و مراد را سامان مي در شركت هواپيمايي كار» پرالشز«در داستان كوتاه
 پرستار ضمن انجام كارهاي بيمارسـتاني بـه زنـدگي خـود و دختـرش نيـز رسـيدگي       زن » ي عصرهامثل همه«كوتاه 

بنگاه پدرش را بعد از مـرگ  ، آرزو زني موفق است كه ضمن رسيدن به كارهاي خانه كنيم مي عادتدر رمان . كند مي
خـانم سـرمدي و سـبزه    عالوه بر آرزو، شـيرين،   كنيم مي عادتدر رمان . شود مي گرداند و در اين زمينه موفق مي او

سبزه باجي با سبزي فروشي و خانم سرمدي . دهند مي باجي مديريتي قوي را در كارهاي بيرون از خانه از خود نشان
  .با هتلداري

 در مـورد خـانم ف و خـانم تقـي زادگـان     » خانم ف زن خوشبختي اسـت «توانمندي مديريتي را در داستان كوتاه 
گذارد و خـانم   مي اش كناركار بيرون از خانه را براي رسيدگي بيشتر به خانه و زندگيخانم ف آگاهانه . توان ديد مي
زنـدگي دلخـواه   «در داستان كوتاه . كند مي زادگان همزمان با كارهاي خانه در مديريت بانك نيز بسيار موفق عمل تقي

 . يتي قوي دارندخانم ف در خانه و دو دخترش فرزانه و فتانه  در كارهاي اداري مدير» آقاي ف

  پورتوانمندي مديريتي زنان در آثار رواني -3-2
منصـور   خيجـو و دي  اهل غرقدر رمان . استپور مطرح شدهبار در آثار رواني 25توانمندي مديريتي زنان حدود  

بـه طـور كلـي    زري نيز در همين رمـان  . كنند مي روستا را اداره كرده و به بيماران زاير رسيدگي، در غياب زاير احمد
بلنـد در   فسانه سـر  .دهد مي ي مدرسه، خود را توانمند نشانآذر نيز با اداره. دهد مي زندگي ناخدا را تحت تأثير قرار

اي انتشاراتي كار كند وبه نويسـندگي  كند كه  بتواند در مؤسسه مي اي مديريتزندگي خود را به گونه دل فوالدرمان 
 در. كنـد  مي و تربيت فرزندانش موفق عمل ي زندگيهم بعد از مرگ شوهرش در اداره دفوالدلپيرزن رمان . بپردازد

نقش زني مدير و مدبر را دارد به همين دليل بر روي وضعيت مريم و پـدر  ، مادر مريم در خانه» كنيزو«داستان كوتاه 
مدينه در غياب مـردان  » هاآبي«كوتاه  در داستان . معلم مريم نيز در همين داستان زني توانمند است. مريم تسلط دارد

زن نويسنده ضمن انجام كـار بيـرون از خانـه بـه     » جمعه خاكستري«در داستان كوتاه . دهد   مي امور روستا را سامان
از  نويسيبردن داستانزن نويسنده زني توانمند است كه براي پيش» پرشنگ«در داستان كوتاه. پردازد مي نويسندگي نيز

شـهرزاد در  . شخصيت اصلي زني مستقل و توانمند است»  روز شكوفه و نمك«در داستان . شود مي اش جداخانواده
و ديگـر  «در داستان كوتاه. كند مي ماندن موفق عملاش براي زندهريزيدر برنامه» چندين هزار و يكشب«داستان كوتاه

توانايي مديريتي در مورد رعنا و مـريم  . گذراند مي دامداريمادر بزرگ مريم زندگي خود و فرزندانش را با » تمام شد
بعد از جدا شدن از منصور توانمنـدي  » نازلي«نازلي نيز در داستان كوتاه. مشهود است» رعنا«سربلند در داستان كوتاه 

، »درياچـه «، »ماريـا «، »زن فرودگـاه فرانكفـورت  «كوتـاه  هـاي شخصـيت اصـلي در داسـتان   . دهـد  مـي  خود را نشـان 
  .اند زناني نويسنده و مستقل» آندرو«و »شكستگان كشتي«
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 ها  محوريت شخصيت زن در داستان -4

مورد محوريت شخصـيت   5مورد محوريت شخصيت زن و  26هاي پيرزاد، با هاي اصلي داستاندر بين شخصيت
  . مرد مواجهيم
، خـانم سـربلند در رمـان    اهل غرقدر  خيجو. . پور  زنان هستندهاي روانيمورد از داستان 26هاي اصليشخصت

، فانوس در »هاآبي«، مدينه در داستان كوتاه »شب بلند«، گلپر در داستان كوتاه»كنيزو«، كنيزو در داستان كوتاه فوالددل
زن » مشـنگ «، زن مـرده در داسـتان كوتـاه    »پرشـنگ «زن نويسنده در داسـتان كوتـاه  » هاي زردطاووس«داستان كوتاه
چنـدين هـزار و   «شهرزاد در » دي يعگوب«، دي يعگوب در داستان كوتاه»جمعه خاكستري«ستان كوتاهنويسنده در دا

هـاي  در مجموعـه داسـتان  . انـد اصـلي هاي  شخصيت»  و ديگر تمام شد«، مادر بزرگ مريم در داستان كوتاه »يكشب
نيز شخصيت اصـلي زنـي نويسـنده     »آندرو« و » كشتي نشستگان«، »درياچه«، »ماريا«، »زن فرودگاه فرانكفورت«كوتاه
كـولي  و آينه در رمان »  شيوا«شيوا در داستان كوتاه» نازلي«، نازلي در داستان كوتاه »رعنا«رعنا در داستان كوتاه . است

  .شخصيت اصلي هستند كنار آتش

 : هاي حاكم برزندگي زناناعتراض به سنت -5

  آثار پيرزادحاكم بر زندگي زنان در ي  هااعتراض به سنت -5-1
. كنـد     مـي  نوشتن آغاز )198: 1387پيرزاد،( .شود مي ها مربوطي زنها به همهبا اعتقاد به اين كه مشكل زن  پيرزاد 

  : شود  مي شود كه به تفكيك به موارد ي از آن اشاره  مي مورد  ديده 15در آثار او  ها  اين گونه اعتراض
  هاي آنتاعتراض به كارِ خانه و محدودي -5-1-1

. شـود  مي ها و عاليقشانكار تمام وقت زنان در خانه  مانع از رسيدگي  به خواسته، به نظر نويسندگان مورد بحث
ي خرگوش و گوجه قصه«در . توان ديد مي مورد كالريس  در كنم مي ها را من خاموشچراغاين مضمون را در رمان 

ه  مي نيز كارهاي خانه مانع از اين سه كتاب  يدر مجموعه »فرنگي ي خرگـوش و گوجـه  شود كه زن بتواند به قصـ-
نيز زن داستان از اين كه مجبور است در محيط  از همين مجموعه» هاهمسايه«در داستان كوتاه . فرنگي خود فكر كند

اش را ببيند كه كارهـايي  مسايهي آشپزخانه نيز زن هزمان از پنجرهخانه محدود باشد و كار تكراري انجام بدهد و هم
شناسم امـا هـر روز او را در حيـاط خانـه و     رو را نميي روبهمن زن همسايه«.شود مي دهد خسته مي مشابه او انجام 

 بعد به آشـپزخانه ... اندازد مي آورد و روي طناب درازي مي هاي شسته را به حياطها رختصبح. بينم مي اشآشپزخانه
در داستان  )6: 1385پيرزاد، ( »كنم مي ها من هم در آشپزخانه غذاي ظهر آمادهكند همان وقت مي هار درسترود و نا مي

اسـت و  او را از هرگونه تغيير و تحول هراسـان كـرده   دارينيز با زني مواجهيم كه كارهاي تكراري خانه »لكه«كوتاه 
اش مثل خطي صاف، مثل كامواي بافتني كه زندگي«. بد اش بدون هرگونه تغيير و تحولي ادامه ياحاضر است زندگي

ي مـاه و روزش بـي هـيچ    هـايش شـبيه هـم بـود، همـه     االن دراز به دراز روي قالي افتاده بود، سي سال بود كه سال
نيـز  »  مثل بهار«و » يك زندگي«هاي كوتاه در داستان )20: همـان ( ». دگرگوني، بي هيچ اتفاق، از اين بابت گله نداشت

از فرط خسته شدن از كارهاي تكراري » هالنگه به لنگه«شخصيت اصلي در داستان كوتاه . شود مي اين مضمون تكرار
دانم چند وقـت اسـت بـا    نمي« :گويد مي بعد از مراجعه به روانپزشك. كشد مي در خانه ،عاقبت كارش به  روانپزشك

  )79: همان( ».كنيم مي هاي والت ديسني تماشانشينم و كارتون مي روانپزشك
  :اعتراض به تعصبات عقيدتي  -5-1-2

 »گـوش مـاهي  «در داسـتان كوتـاه   .كند، تعصبات  عقيـدتي اسـت    مي هايي كه پيرزاد به آن اعتراضاز ديگر سنت
ث دهند و پافشاري او بر روي اين مسأله باعـ ي ازدواج با پسر  مسلمان همسايه  را نميي دانيك به او اجازهخانواده

نويسنده با حضور در  كنم مي خاموش ها را منچراغدر رمان . شود مي طرد او از خانواده و تكفيرش از طرف كشيش
كند و پدر او را از اين كه ديدگاهي وسيع تر و روشنفكرانه تر  مي گرايي مادر كالريس اعتراضبه اين تعصب، داستان
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هـاي جلفـا باشـد يـا تبريـز  يـا       كرد دامادش از ارمنيكه برايش فرق نمياني پدر نبود  مي اگر پا در«. ستايد  مي دارد 
  )27: 1387پيرزاد، ( ».گرفتمريخ، ازدواج ما راحت صورت نمي

  :در پوشش زنان و دخترانها  اعتراض به برخي از عرف -3 -5-1
اكم بر زندگي آ نها مـورد  هاي پيرزاد اجبار عرفي دختران به داشتن موي بلند به عنوان سنتي ح در برخي از داستان

. طـاهره از بلنـد كـردن موهـايش خسـته اسـت       »يك روز مانده به عيد پاك«در داستان كوتاه . گيرد  مي اعتراض قرار
شد من هم مثل  مي كاش... تره خوب كردي از ته زدي اين جوري حتماً سر شستن راحت... طاهره به سرم نگاه كرد«

  )246: همان(» . شم مي رشستن خيلي اذيتوقت س. پسرها موهامو از ته بزنم
نويسنده رنـگ تيـره    كنيم مي عادتدر رمان .  رنگ تيره ي لباس زنان از ديگر موارد مورد اعتراض نويسنده است

اين مضـمون در داسـتان كوتـاه    . كند تا نشانه اي بر زندگي تيره و كدر آنها باشد  مي ي لباس زنان را تعمدا  توصيف
با اين توصيف كه آلنوش لباس روشن دانيك را بر لبـاس تيـره مـادرش تـرجيح      سه كتابمجموعه  از» ماهي گوش«

خاله دانيك رنگ : گفت مي گرفت و مي هاي تيره لباس هاي مادرش ايرادآلنوش مدام به رنگ«: شود  مي دهد، بيان مي
  )270: همان(» پوشد  مي شاد

  .افته استجايگاهي در داستان هاي پيرزاد ي، تحميلي  اعتراض به سنت ازدواج فاميلي و يا  -5-1-4
زندگي سيمين و مجيد به دليل تصميم گيـري بزرگترهـا و تاكيـد بـر ازدواج     » آپارتمان«چنان كه در داستان كوتاه 

خـدايا  «: سيمين هم به علت ترسي كه از طالق و عواقب آن در جامعه دارد دعـا مـي كندكـه   . آورد فاميلي دوام نمي
  )133: همان( »! ره مي آبروم جلو همه! ش كنمنصرف

  پورحاكم بر زندگي زنان در آثار روانيي  هااعتراض به سنت-5-2
هـايي كـه   سنت. شود مي هاي داستان بيان  بار  در مورد شخصيت 10ها حدود پور اعتراض به سنتدر آثار رواني

  : عبارتند از دهد مي زندگي زنان را تحت تأثير قرار
  : ازدواج زودهنگام دختران -5-2-1

شود كه ازدواج دختران در سن  مي در رمان اهل غرق با مرگ دختر خردسالي به نام گلپر مواجهيم كه قرباني سنتي
  . شود مي نيز تكرار كنيزوي از مجموعه» شب بلند«اين مضمون در داستان كوتاه . شمارد مي كم را مجاز

-زن داستان مدام بايد در خدمت همسر و فرزندش باشـد و نمـي  » كافه چي«داستان در : داري صرفخانه -5-2-2
زنـي   فرودگاه فرانكفورتاز مجموعه داستان زن » سه زن«در داستان كوتاه. ها و عاليق خود فكر كندتواند به خواسته

  .شود مي روستايي در نتيجه كار زياد خانه و بيرون از خانه به بيماري زنانه مبتال
  :حاكم بر ازدواجهاي  شكستن برخي از سنت-5-2-3

در رمان دل فـوالد افسـانه سـربلند در مـورد     : از جمله . پورعواقبي به دنبال دارد  در آثار روانيها  اين سنت شكني
اين چه : گفت«و شرط اجازه گرفتن از بزرگترها را كنار بگذارد. گيرد سنت شكني كند مي ازدواجش در آينده تصميم

و چرا بگويم . گويم بله مي من همان بار اول. احمقانه است! گويند بله مي ازيست كه بعد از سه بار يا پنج بارمسخره ب
 1383 پور،رواني(» .گيرماش مسخره است من از هيچ كس اجازه نميايم، بقيهما كه حرفمان را زده! با اجازه پدر و برادر

نويسـنده در  . و كسـي از ازدواجـش مطلـع نشـده     گونه عمـل كـرده  ينپور در جريان ازدواجش او خود رواني )33: 
حوصـله نـدارم پيشـاهنگ    «. بيند كه با سنت شكني او شكسته شود مي تر از آنها را محكمها، سنتاعتراض به سنت

دن بـا  اگر ادامه بدم يا كنار خيابون و يا تـوي بيمارسـتان بايـد پيـدام كنـي، در افتـادن آسـون نيسـت، در افتـا         . باشم
شـود و   مـي  عاشق فردي خارج از افراد قبيلـه ، آينه بر خالف سنت قبيله كولي كنار آتشدر رمان  )59: همـان (»ها سنت

او از اين كه در مراسم گيسـوچينان  . شود مي زن سوخته نيز قرباني سنت. كنند مي پدر و افراد قبيله  او را از قبيله طرد
آن وقت سوار قـاطرم  «. كنند مي گيسوانش را آتش زده و او را  از قبيله طرد  شود،براي نذر نجات دهنده حاضر نمي
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: 1388پـور، روانـي (» .كردند با برآمدن خورشيد دست و پايم را به قاطر بستند، روي موهايم نفت ريختند و آتشم زدنـد 
از . دهـد ري مجرد را  نميي ازدواج مجدد گل افروز با پساجازه، سنت حاكم بر جامعه كولي كنار آتشدر رمان  )92

 هـا بـا نبـاتي از شـب زفـاف     زن«.با آن مواجهيم اشاره به شـب اول ازدواج اسـت  اهل غرق هاي ديگري كه در سنت
-رواني(» .خواباندند مي شد كه پشت در تا صبح گوش مي از آن دستمالي كه بايد به زناني داده. لرزيد مي گفتند و او  مي

  .)154: 1368پور، 

 :نماياندن ضرب وشتم زنان -8
ضرب و شتم در آثـار  . كنند مي ها و زنان نويسنده به آن اعتراضاز مواردي است كه فمينيست  خشونت عليه زنان

 پيرزاد فقط دو مورد از ضرب و شـتم زنـان را در آثـارش نشـان    . شود مي پور دوبرابر بيشتر از آثار پيرزاد ديدهرواني
يك روز مانده بـه  «در داستان كوتاه . زند مي پدر طاهره مادرش را كتك» هاي آلبالوهسته«    در داستان كوتاه. دهد  مي

هـاي  نمونـه  كـولي كنـار آتـش   پـور در رمـان   در حالي كه رواني. شكند مي پسر آداميان دست همسرش را» عيد پاك
ابتدا توسط پدر و سپس توسـط مـردان   آينه بعد از گريختن از قبيله . دهد مي گوناگوني از ضرب و شتم زنان را نشان

 پـدر موهايـت را دور دسـت   ... افتد مي تاراند به جانت مي پدر با چماقي كه روزگاري كفتارها را «.شود ميقبيله تنبيه 
زن سـوخته نيـز بعـد از سـنت      )39: 1388پـور،  رواني( ».كشاند مي دانگاه روي سنگ و سنگالخ مي پيچاند و تو را تا مي

آن وقت سوار قاطرم كردند چندساعت راه تا نزديـك  «. خورد مي شركت نكردن در مراسم گيسوچينان كتكشكني و 
با برآمدن خورشيد دست و پايم را به قاطر بسـتند روي موهـايم نفـت ريختنـد و آتشـم      . ي خاكي با من آمدندجاده
حاال چه شـد  «.رسد مي ه مشت شوهرش به قتلنيز زني با ضرب» مشنگ«در داستان كوتاه  )192: 1388پور، رواني( ».زدند

منصور به خـاطر بـدبيني   » نازلي«در داستان كوتاه  )125: 1370پور، رواني( ».كه مردي؟ شوهرم با مشت كوبيد تو مالجم
ن كشـا  فشرد، او را كشان مي همچنان كه گلوي زن را گرفته بود و«. زند مي به روابط دكتر اباذر با نازلي، نازلي را كتك

-روانـي ( ».بـود بود آنجا زير مشت و لگد، خرد وخسته، سرانجام سـرتكيه بـه ديوارگريـه كـرده    به داخل كتابخانه برده
  ) 81: 1381پور،

 مشكالت زنان نويسنده -9

خواهد داسـتان بنويسـد بايـد پـول و اتـاقي از آن خـود داشـته         مي زني كه «ويرجينيا وولف بر اين باور است كه 
پور نه تنها زنان نويسنده پول و اتاقي از آن خود ندارند بلكه از طـرف اطرافيـان   در آثار رواني )24: 1388وولف،(».باشد

در بررسـي  . اسـت پـور مطـرح شـده   مورد در آثار رواني 10اين مسأله . شوند مي نيز گاهي با محدوديت هايي  مواجه
ي مشكالتي در زندگي زنان كننده  رسيم كه بيان مي اه به موارديپردازد، گ مي هايي كه به زندگي زنان نويسندهداستان

آل زنـان نويسـنده   اي از زنـدگي ايـده  شويم كه در پي نشان دادن نمونه مي هايي مواجهنويسنده است و گاه با داستان
يك زن، زني كه «: نويسنده است كه جا و مكاني براي نويسندگي نداردي سربلند زني افسانه دل فوالددر رمان . است

هنگـامي كـه زن   » جمعـه خاكسـتري  «در داستان كوتـاه   )3: 1383رواني پور، ( »تواند هر كاري بكند؟ مي بيوه است مگر
جسـارت  «. شوند مي شود كه باعث درد سر او مي در سطح جامعه با مرداني مواجه. شود مي نويسنده از شوهرش جدا

-كه روش زندگيزني نويسنده از اين» مشنگ«در داستان كوتاه  )138: 1370پور، وانير(» .كنين مي نباشه مگه تنها زندگي
زني كه جز مشتي كاغذ آهـي نداشـت و   «. كشند مي هاي او را به آتشها نيست، خواهرانش نوشتهي زناش مثل همه

هـاي عـالم   ي زنهمه آن كاغذها را هم يك روز خواهرانش به دست آتش سپردند تا از آن پس معقول و سربراه مثل
مريم  در اين داستان . پردازد مي نيز به مشكالت نويسندگان و به ويژه زنان» رعنا«در داستان  )124: همان( ».زندگي كند

» زن فرودگاه فرانكفورت«در داستان كوتاه. شود مي شخصي هاي مالي خود مجبور به فروش وسايلبراي تأمين هزينه
 كه داستاني بخوانـد، گرفتـار مسـائل افـرادي    رود ولي بدون اين مي خواني به كنفرانس برلينزن نويسنده براي داستان

زن نويسنده درسفر بـه فرانكفـورت   » ماريا«در داستان كوتاه. كنند مي شود كه بر عليه امنيت ملي كشورشان فعاليت مي
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آل اي از زندگي ايـده سنده در پي بيان نمونهنوي» ديدار«در داستان كوتاه. شود مي هاي مراقب همراهش خستهاز چشم
زن نويسـنده بـراي   » پرشـنگ «در داستان كوتـاه . كندزنان نويسنده است كه در آن همسر براي او محدويتي ايجاد نمي

نيز زن نويسـنده آزادانـه بـا دوسـتانش     » درياچه«در داستان كوتاه . رهاند مي هاي وابستگيخود را از همه، نويسندگي
  . جنسان خود استزن نويسنده به به دنبال كمك كردن به هم»كشتي شكستگان «در داستان كوتاه. كند مي ديدار

 داري مانع از اينشود كه كارهاي خانه مي ديده» قصه خرگوش و گوجه فرنگي«اين مضمون در آثار پيرزاد تنها در
  .اي كه در ذهن دارد فكر كندهشود كه زن بتواند به قص مي

 ازايي زنان و مشكالت ناشي از آنن -10

از »  طعـم گـس خرمـالو   «در داستان كوتاه . استبار در آثار هر دو نويسنده مطرح شده 2ي نازايي اشاره به مسأله
ولـي در رمـان   . كنـد ي او با همسرش ايجاد نمـي شويم كه نازا بودن او هيچ تأثيري در رابطه مي پيرزاد، با زني مواجه

هـم واليتـي صـاحب    : پدر بـه مـاه منيـر گفـت    « .دهد مي رت را شوهرش به دليل نازا بودن طالقنص كنيم مي عادت
: 1387پيـرزاد،  ( ».اش نشده شوهرش او را طالق داده، فك و فاميل نداره، بماند توي خانه كـار كنـد  سنگكي است بچه

بوبوني به خاطر نازا  اهل غرقدر رمان . پور در سير حوادث داستان بسيار تأثير داردي نازايي در آثار روانيمسأله )55
شود و هنگامي كه  مي به همين دليل قرباني عقايد خرافي. بودن دائم نگران است كه مبادا شوهرش ازدواج مجدد كند

نـازلي  . شـود  مـي  كـه در آب غـرق  ايـن رود تا  مي قدر به درياشنود، آن مي ماجراي باردار شدن خاتون از آب دريا را
همسرش راه  شود با وجود مخالفتدار نميهنگامي كه در زندگي با منصور بچه» نازلي«شيرازي هم در داستان كوتاه 

  .شود مي گيرد و گرفتار بدگماني همسرش مي حل تلقيح مصنوعي را در پيش

 :نفرت زنان از مشروبات الكلي -11
هاي زنـان تأكيـد داشـت زنـان بـراي      الدي كه بر بسياري از خواسته مي 1848الز در سال بعد از گردهمايي سنكاف

اولين بار در طرفداري از جنبش منع  مشروبات الكلي كه در آغاز جنبشي زنانه بود بـه رهبـري سـوزان بـي آنتـوني      
الكلي، زنـان بـه قصـد     الدي با تشكيل اتحاديه مسيحي زنان ضد مشروبات مي 1870ي ي دههدر نيمه. شركت كردند

 هاي مردان كه بيش از همه به زنـان و كودكـان لطمـه   قانوني كردن منع مشروبات الكلي تصميم گرفتند عليه بدمستي
در . استپور مطرح شدهبار در آثار رواني 3نفرت زنان از مشروبات الكلي  )1382:94مشيرزاده،( .زد وارد عمل شوند مي

. كنـد  مي ابراهيم پلنگ در شب ازدواجش با گلپر مشروبات الكلي مصرف» شب بلند«اه و داستان كوت اهل غرقرمان 
كند كه هنگام رفت و آمد از جلـوي عـرق فروشـي     مي نيز نويسنده رفتار زناني را توصيف» كنيزو«در ابتداي داستان 

ــاني كــه از جلــوي عــرق فروشــي تــوكلي رد «. اندازنــد مــي تــف  نداختنــد و ردا مــي شــدند، همگــي تــف مــي زن
  )7: 1370پور،  رواني(».شدند  مي

  ستمديدگي زنان -12
  ستمديدگي زنان در آثار پيرزاد -12-1

  :شود  مي هاي زن داستان مطرح و در  موارد زير خالصهبار در مورد شخصيت 7
  :ازدواج اجباري -12-1-1

 ازدواج با محبوبش به دليل نداشتن ثروت  بازاو را از  پدر خانم سيمونيانكنم  ميرا من خاموش ها  رمان چراغ در
راضـيه بـانو بـه    » مگس«در داستان كوتاه . آورد كه خودش عاشق پولش است مي دارد و او را به ازدواج مردي در مي

  . گردانداش برمياش ظرف خورش را برروي لباس عروسيي اعتراض به ازدواج اجبارينشانه
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  : دخترزا بودن طالق دادن زن به دليل  -12-1-2
روزي كـه  «. دهـد  مي مردي همسرش را به دليل دخترزا بودن طالق »هاي وسط آن رو تختيگل«در داستان كوتاه 

  )47: 1385پيرزاد، ( ».خواهد مي سر پيري پسر. شوهرش طالقش داد سه دخترش جنجال كردند
  : ازدواج پنهاني مردان -12-1-3

كند و هنگام خبردار شدن زن اول  كـار بـه     مي ه طور پنهاني با يك زن ازدواجمردي ب» آپارتمان«در داستان كوتاه 
  انجامد  مي جدايي از زن اول

  : مسئوليتي مردناسازگاري و بي -12-1-4
شود كه شوهرش با بي مسـئوليتي و ناسـازگاري باعـث     مي آرزو در اتوبوس با زني مواجهكنيم  مي عادتدر رمان 

همچنـين بـرادر تهمينـه بـا      )155: 1387پيـرزاد،  ( كندهاي مردم كار تأمين مخارج زندگي در خانهشده، خود زن، براي 
نيز اعتيـاد  » يك روز مانده به عيد پاك«در داستان كوتاه . شود مي اعتيادش باعث به زحمت انداختن مادر و خواهرش

  . شود مي پدر طاهره باعث به وجود آمدن ناسازگاري در رابطه با مادر طاهره
  : داريكار تكراري  خانه -12-1-5

از فرط خسته شدن از كارهاي تكراري خانه داري و نگهـداري  » هالنگه به لنگه«شخصيت اصلي در داستان كوتاه 
: گويـد  مـي  بعد از مراجعـه بـه روانپزشـك    . كشد مي هايش، كارش به روانپزشك  از بچه و توجه نكردن به خواسته

  )79:  1385پيرزاد،(».كنيم مي هاي والت ديسني تماشانشينم و كارتون مي است با روانپزشكدانم چند وقت  نمي
  پورستمديدگي زنان در آثار رواني -12-2

اراده، زايمان، آزار جنسي و برخي از قـوانين  پور، ازدواج زودهنگام و بيدر مبحث ستمديدگي زنان در آثار رواني
  :شود  مي مشاهده، زنانجامعه در تسهيل اين ظلم به 

  :ارادهو بيازدواج زودهنگام  12-2-1
دختري كه او را در خردسالي به خاطر فقر و . بسيار مشهود استاهل غرق  ستمديدگي و مظلوميت گلپر در رمان

  . آورند مي بدبختي به ازدواج فردي بزرگتر از خود در
  :اجبار در ازدواج -12-2-2

دختران را بدون رضايت آنها، به عقـد مردانـي پيـر و يـا      كنيزوي از مجموعه» ي زردهاطاووس«در داستان كوتاه  
و فانوس هـم در  . كنند مي چنانچه فانوس را برادرانش بدون اختيار او در برابر زمين، شرط خان. آوردند مي جوان در

واجهيم كه پدرانشان با اعتقادات واهي آنهـا  با دختراني م» سيريا سيريا«در داستان كوتاه . كند مي برابر اين اقدام، فرار 
  . كردند تا بادهاي مساعد را به جانب خود بخوانند مي را در دريا غرق

  :زايمان -12-2-3
هـايش  اما تـرس از آن  در جـان شخصـيت   . داند كه از آن گريزي نيست مي هرچند نويسنده درد زايمان را دردي 
تـرس در جـانش ريشـه هـزار سـاله      . كـرد  مـي  گفـت و او وحشـت   مـي  ز بچهخيجو با او ا«:ي هزار ساله داردريشه
  )154: 1368پور، رواني(».داشت

  : آزارجنسي -12-2-4
در توصيف آينه جلوي بيمارسـتان، از آوردن عـروس بـه بيمارسـتان بـا مـردي        رمان كولي كنار آتشنويسنده در 

 هاي رنگارنگ ودختري با لباس سفيد كـه مثـل  ه با روبانناگهان ماشيني تزيين شد«: نويسد مي مغرور و گردن كشيده
پيـرزن بـا دهـان    . و مردي جوان ومغرور و گردن كشيده به دنبالشـان ...بود، از آن پياده شدگو توي خودش پيچيده مي
خاتون مورد تجاوز يكي از كـارگران شـركت نفـت     اهل غرقدر رمان  )84: 1388پور،رواني( »عروسه«. دندان خنديدبي
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 بـه آزادي جنسـي  » رعنـا «نويسـنده در داسـتان كوتـاه    . ميرد مي در همين رمان گلپر در اثر آزار جنسي. شود مي اقعو
» ...آزادي جنسـي يعنـي نكبـت جنسـي    . كنم هر لحظه جـايي بـودن، هـيچ كجـا نبـودن اسـت       مي من فكر«. تازد  مي

   ) 33: 1381پور، رواني(
  :ترس از سنگسار  –12-2-5

دهم تا هميشه وحشت سنگسار را تورا طالق نمي«.ترساند مي منصور، نازلي را از سنگسار» نازلي«كوتاه در داستان 
: شود مي نيز از سنگساركردن زنان متأثر   كولي كنار آتشنويسنده در رمان  )1381:81پور،رواني(» .با خودت داشته باشي

آمد،  مي رسيد، مي دانگاهي مي واندند و در باريكه راهي كه بهخ مي در محاصره زنان و مردان و كودكاني كه برايشان« 
پاهـا و  . رنگ و رخسارش زرد، نه از وحشت سنگسار كه از ديدن كساني كه تـا دوش بسترشـان را گـرم كـرده بـود     

هايي كه كودكان از سر تفنن و بازيگوشي و بزرگان بـراي انكـار گنـاه خـود بـه      سنگي پارهاندامش خونين از ضربه
  ) 244: 1378پور،رواني( ».كردند مي سويش پرت

  فرهنگ مردساالر  -13
  بازتاب فرهنگ مرد ساالر در آثار پيرزاد -13-1

در . شود مي هاي داستانش مطرحبار در مورد شخصيت 10ي فرهنگ مردساالر در آثار پيرزاد حدود توجه به سلطه
. ي دختـري كـه بـرادرانش او را در بـازي راه نمـي دهنـد      هشنيدن صداي گري شخصيت اصلي با »لكه« داستان كوتاه

در داسـتان  .شود كه برادرانش چنبن رفتاري با او داشـته انـد   مي سال قبل دختري در ذهنش زندهي سيي گريهخاطره
روزي كـه شـوهرش   «. دهـد  مـي  مردي همسرش را به دليل دخترزا بـودن طـالق   »هاي وسط آن رو تختيگل«كوتاه 

» آپارتمـان «در داستان كوتـاه  ) . 47: 1385پيرزاد، (».خواهد مي سر پيري پسر. سه دخترش جنجال كردندطالقش داد 
مهناز « .هايي هستند كه دوست ندارند زنانشان در گفتگوي مردان شركت كنندفرامرز و مدير عامل شركتش شخصيت

... مهناز چشم غره رفت، مـدير عامـل سـرفه كـرد     فرامرز به... اگه خواسته باشيد. ده مي گفت شركت ما كانتينر اجاره
ها تو مسـائل كـاري دخالـت    كنم بعد از اين جلو رئيس از كارهاي شركت حرف نزن، خوشش نمياد زن مي خواهش

برخورد آرزو با بنّا و خراب كردن ديوار نيز بـه نـوعي بـر خـورد بـا      كنيم  مي عادتدر رمان  )115: 1385پيرزاد، (».كنند
آخـر  . عجب گيـري افتـاديم  ... نفهم خودتي مهندس گفته از اينجا بچين . مرد بنّا چشم دراند«:االراست فرهنگ مردس

هاي باز زل زدند به آرزو كه كلنگ زد و نفـس نفـس   بنّا و وردست با دهن.  عمري بايد از دو تا ضعيفه فرمون ببريم
ممانعت فرامرز از شاغل بودن مهناز در داستان  )58: همـان ( ».نصف ديوار نصفه كه خراب شد كلنگ را پرت كرد... زد

پيـرزاد در  .  شـود  مـي  ي با آن از فرامرز جـدا اي از فرهنگ مرد ساالر است كه مهناز در مقابلهنمونه» آپارتمان«كوتاه 
بودم پشـت  شنيده«. زند مي هاگريزي به وضعيت زنان عرب  و محصور بودن آنكنم  مي ها را من خاموشچراغرمان 

هاي پشت در آبي شايد سال به سال زن. خانه و مغازه و دكان و خانهها با قهوهاي است شبيه بازار كويتيدر آبي محله
پيـرزاد،  ( »دانسـتم محـال اسـت    مي خواست پشت در آبي را ببينم و مي هميشه دلم. گذاشتندپا از اين محله بيرون نمي

دهـد و در مـورد    مـي  سـاالر را در نامگـذاري هـاي معمـول  نشـان     در مواردي هم سلطه ي فرهنگ مرد  )222: 1387
كه از تفاوت اين نامگـذاري بـا  روش معمـول    ها  ي به نام  بوارده از زبان يكي از شخصيتي نامگذاري منطقه فلسفه

ده ور. ها مال مردي بوده كه دختر خيلي خيلي خوشگلي داشته به اسـم ورده تمام اين زمين«: گويد ، ميمتعجب است
پـدر ورده جـز معـدود    ... فكـر كـردم  ... "پـدر ورده "يعني"بو ورده"كردند  مي مرد عرب را صدا... به عربي يعني گل

  )214: همان( ».مردهاي عرب است كه به جاي اسم پسر به اسم دخترش معروف شده
  پوربازتاب  فرهنگ مرد ساالر  در آثار رواني -13-2
  : ي نام پسربه واسطهمورد خطاب قرار دادن مادر  -13-2-1

ايـن مـورد در   . زننـد  مـي  مواجهيم كه او را برحسب نام پسرش صدا» دي منصور«با زني به نام  اهل غرقدر رمان 



 1039/      پور منيرو روانيي مسائل زنان در آثار زويا پيرزاد و  مقايسه

ي فرهنگـي  اي از سـلطه شـود و ايـن نشـانه    مي نيز تكرار  سيريا سيريااز مجموعه داستان » يعگوبدي«داستان كوتاه 
  . آن ممنوعيت دارداست كه بر زبان آوردن نام زن  در 

  :اختصاص كار بيرون از خانه به مردان -13-2-2
شوهرش، منصور . كند مي اش از مردم آبادي شكايتهنگام كه نباتي به دليل آتش گرفتن مغازه اهل غرقدر رمان  

تان كوتـاه  در داسـ . داننـد زنند چون شكايت كردن و پاسگاه رفتن را كار زن نمي  مي و  پدرش، زاير غالم او را كتك
پردازد كه از كار كردن همسرش در  مي نويسنده به توصيف مردي    كنيزوي داستان از مجموعه» ي خاكستريجمعه«

و  )134:  1370پـور،  روانـي ( ».ذاره كنار مي ببين زني كه شوهر كرد، ديگه بازي مازي را«. كند مي بيرون از خانه ممانعت
كند و از وجود شاگردان دختـرش لـذت    مي همان مرد در بيرون از خانه با تنوع طلبي خود در حق همسرش خيانت

  )134: همان( »كشم مي گيرن يه دستي هم به سرو گوششونآن يه چيزي يادميمي«.كند مي جويي 
  : زن به عنوان ابزار -13-2-3

بازد، اوج تسلط فرهنگ مردسـاالر را   مي كه شوهرش او را برسر قمارنشان دادن زني  با فوالددلنويسنده در رمان 
هم با مردي مواجهيم كه با  سيريا سيرياي داستان از مجموعه» چندين هزار و يكشب«در داستان كوتاه . دهد مي نشان

از مجموعـه  » زرد هـاي طـاووس « در داسـتان كوتـاه  . بـازد  مي ي آنها را برسر قمارگيرد و همه مي تنوع طلبي پنج زن
از » ي خاكسـتري جمعـه «در داستان كوتاه . شود مي اش با خانفانوس، قرباني شرط برادران شش گانه،  كنيزوداستان 
زنِ من به جهـاتي  «. كند مي مردي به دنبال منفعت طلبي، از يك زن تنها و كارمند خواستگاري كنيزوداستان  مجموعه

در داسـتان كوتـاه    )139: همـان ( ».آريـد  مـي  م كـه شـاغليد و خـرج خودتونـو در    راضيه كه همسر دوم بگيرم، شما ه
و اين . نگرد  مي مرد داستان به همسرش به گونه ي  خدمتكار زن فرودگاه فرانكفورتاز مجموعه داستان » چي كافه«

آينـه   لي كنار آتشكودر رمان . هاي او گوش ندهدآموزد كه به مادرش فرمان دهد و به حرف مي مرد به فرزندش هم
و ديگر زنان كولي تحت يك فرهنگ مردساالر به عنوان ابزار در آمدي براي مردانشان هستند و بر درآمـدهاي خـود   

  .هيچ مالكيتي ندارند
  : وفايي مرد بي -13-2-4

از مرد خانواده به علـت فعاليـت سياسـي     زن فرودگاه فرانكفورتاز مجموعه داستان » فروپاشي«در داستان كوتاه 
خرد ولي همسرش در  مي ها را به اميد زندگي دوباره به جانزن در غياب همسرش تمام سختي. شود مي ايران فراري

مردي  با كتك زدن همسرش  كنار آتشكوليدر رمان . شود مي كند و با دختري آلماني نيز دوست مي غياب او ازدواج
- مـي  هاي مراقب پسرانش باعث فرار زن  از خانـه طالق نيز چشم بعد از. گيرد مي رضايت او را براي ازدواج  مجدد

  .شود
با مردي مواجهيم كه از جسد زن  كنيزواز مجموعه داستان » مشنگ«در داستان كوتاه : پرستمردان هوس -13-2-5

معطلـي،  ول : وقتي مرد سعي كرد متقال راپس بزند، زني كه مرده بود لبخندزنان گفـت «. داردمرده هم دست بر  نمي
كنيـزو مـرده بـود،    «. شـود  مـي  اين مضمون در آغاز داستان كوتاه كنيزو نيز تكرار )129: همان(» .ي تنم تاول استهمه

چوب پنبه روي پاهاي . مرد با كف دست محكم به ته شيشه زد... مردي با يك بطر عرق باالي سر كنيزو ايستاده بود
بـا  »چنـدين هـزار و يكشـب   «در  )19: 1370پـور، روانـي (» .خنديـد  مـي  و سر خورد پايين جمعيت با لـذت . كنيزو افتاد

شويم كه هر شب مجبور است در بستر، همسرش را با داستاني سرگرم كند تا خـود را از مـرگ    مي روشهرزادي روبه
گوي هزارويكشب هستند كه بـراي نجـات خـود بـه هـر      به نظر نويسنده زنان امروز، همان شهرزاد قصه. نجات دهد

  . دارنداي بايد شوهران خود را راضي نگهسيلهو
  :شك نسبت به زنان -14

كـنم   مـي  هـا را مـن خـاموش   چـراغ در رمان . استبار آمده 2شك و بدبيني نسبت به زنان در آثارهر دو نويسنده 
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يني پدر طـاهره  نيز بدب» يك روز مانده به عيد پاك«در داستان كوتاه . شود مي بدبيني شوهر ويولت  منجر به طالق او
» نـازلي «منصـور امـدادي در داسـتان كوتـاه     . ي همسرش با آقاي مدير باعث ضرب و شتم مادر استنسبت به رابطه

. شـود   مـي  فهمد نسبت به همسرش بـدبين   مي اشهنگامي كه چيزهايي را كه راجع به رفت وآمد دكتر اباذر به خانه
افتـد و   مـي  نيز اتفـاق   كولي كنار آتش بدبيني در مورد آينه در رمان  ) 81: 1381پور،رواني( »...!درست...آد  مي هر روز«

  .شود مي باعث به وجود آمدن مشكالتي براي او

  :زنان وفادار -15
. پور زناني هستند كه حتي بعد از آزار و اذيت ديدن از شوهران خود باز به دنبال آنها هسـتند هاي روانيدر داستان

در داسـتان  . چنين آفريـده اسـت  هاي اينگونه زنان شخصيتنويسنده براي اعتراض و طعنه به اينبعيد هم نيست كه 
سال او را در وضعيت بحراني بيماري رها كـرده،  كه شوهرش يكپرشنگ، زني است كه با وجود اين» پرشنگ«كوتاه 

- مـي  اي در كيسـه  ا شادي كودكانهكرد، ب مي ها را جمعوه مي يك هفته بود كه«. باز هم مشتاق ديدار شوهرش است
در داستان كوتاه مشنگ نيز بـا زنـي مـواجهيم كـه      )107: 1370پور، رواني( ».امروز چندشنبه است: پرسيد مي گذاشت و

دلـم، دل المصـبم تنـگ    «. شوهرش او را با كتك زدن به قتل رسانده است ولي روح زن هنوز مشتاق شوهرش است
  )76: 1370پور، رواني( ».ه بار شوهرمو ببينمكه ببينمش، يشده، براي اين

 اعتراض به زنان -16

. خـورد  مـي  گاهي در بين آثار زنان نويسنده عالوه بر مباحث حمايتي از زنان، مبحث اعتراض به زنان نيز به چشم
ان پـر زرق و  پرندگ«به » حقانيت حقوق زنان«مري ولستن كرافت در. تازند مي ها به زنان آرايش كردهاغلب فمينيست

سيمون دوبووار . داند مي تازد و آن را مانعي براي پيشرفت سياسي و اجتماعي زنان مي يعني به زنان هم عصرش» برق
سـازي بـراي تـداوم بخشـيدن     داند و بر اين نظر است كه ايـن شـي   مي سازي كاذبهم نياز زنان به زيبا بودن را شي

در . كنـد  مـي  زاد بيش از پنج بار در جاهاي مختلف به رفتار زنـان اعتـراض  پير )62: 1382هام مگي،( .برتري مذكراست
 در رمـان عـادت  . كنـد  مـي  هم چشمي عرصه را بر آقاي كمالي تنگسهيال با خصلت چشم» ساز دهني«داستان كوتاه

خانـه و ايـن   پا به پاي دخترش از صبح تا شب توي آرايشـگاه و خيـاط  «:گويد مي كنيم آرزو در مورد مادر مرجان  مي
هـا را  چـراغ «در رمـان   ) 46: 1387پيرزاد، ( »!پاساژ و اون پاساژ ولوست و تنها افتخار زندگيش، من و مرمر هم سايزيم

اش نزديك است مانع از زني كه تعصب نژادي. كنند مي به تعصب گرايي مادر كالريس اعتراض» كنم مي من خاموش
سـه  «ي از   مجموعـه » گـوش مـاهي  «را در مورد مارتا در داستان كوتـاه اين تعصب . ازدواج كالريس با آرتوش شود

  .شود  مي اني ادموند بر طرف مي كه ممانعت او از ازدواج آلنوش با بهزاد مسلمان با پا در. توان ديد مي نيز» كتاب
 رد اعتـراض واقـع  مـو  اهـل غـرق  رفتار نامشروع نباتي در . استشدهپور بيان بار در آثار رواني 8اعتراض به زنان 

» .خـورد  مي مخصوصاً اگر زني باشد به درد گور. كسي كه نتواند حرمت خود را نگه دارد«و از نظر نويسنده. شود مي
 كنند، مي جنسان خود محدوديت ايجادبه بعضي از زنان كه براي هم فوالد دلنويسنده در رمان  )155: 1368پـور،  رواني(

: زنـن  مـي  كنن و داد مي هاي دنيا از توي پنجره نگاهشه و تمام زن مي ها بازردم تمام پنجرهحاال هم كه برگ... «.تازد مي
مورد اعتراض ديگر زنـان  » كنيزو«ي كنيزو در داستان كوتاهگرانهرفتار روسپي )57: 1383پور، رواني( ».ايچه دوره زمونه

زايد و مسـئوليت نگهـداري آن را بـه     مي د كه دائم بچهكن مي به زني اعتراض» چندين هزار و يكشب« . شود مي واقع
نيـز  » مشـنگ «در داسـتان كوتـاه   . تواند به زندگي خود برسـد كند كه در اثر گرفتار شدن به او نمي مي دختري محول

زني كه جز مشتي كاغذ آهـي در بسـاط   «.كنند مي اعتراض نويسنده به زناني است كه براي زني نويسنده مشكل ايجاد
هاي عالم ي زنشت، و آن كاغذها را هم يكروز خواهرانش به آتش سپردند تا از آن پس معقول و سربراه مثل همهندا

تـر  شود كه براي زنـان جـوان   مي ها متوجه پيرزنانيپور گاه اعتراضدر آثار رواني )124: 1370پـور،  رواني(» .زندگي كند
پيرزنـاني  » چنـدين هـزار ويكشـب   «در . هم جنس خود ندارند كنند و هيچ گونه دلسوزي نسبت به زنان مي حسودي
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چراغ را روشن نكرد تا پيرزناني كه در انتظار نعش . زن كليد را در قفل چرخاند«.هستند كه در اتنظار نعش شهرزادند
خواننـده بـا    كولي كنار آتـش در رمان  )91: 1378پـور،  رواني( ».ماندند از آمدنش باخبر نشوند  مي شهرزاد تا صبح بيدار

اولين پيرزن داستان . شود مي ي آنها در برخورد با زنان جوان خالصهشود كه هدف همه مي هاي متعددي روبروپيرزن
چشـمانش را  « . رود مـي  ي مـانس جلوي خانـه  كولي كنار آتششود كه آينه، شخصيت اصلي رمان  مي زماني آشكار

بـرو، از  «: زد مـي  اي تيز كه با سرانگشتان پـا بـه پهلـويش   عربي و پوزه گشود، پيرزني بود با لباس سراسر سياه، عباي
آينه كنار پيرزنـي نشسـت كـه    « . شود مي پيرزني كه جلوي بيمارستان با آينه هم رديف )50: 1388پور،رواني( »اينجا برو
. كند  مي در قبرستان زندگيپيرزني كه  )83:همان(» ....ي مرغ داشتي خشك شدهكرد، دستاني مثل پنجه مي دائم سرفه

بـاغ  « .مدام در پي امر و  نهي آينه و ديگر زنان جوان داستان هستند. كند مي و همچنين پيرزني كه در باغ گيالس كار
  )24: همان( »كند، از اينجا برو  مي پيرت

  :گيري نتيجه
يم كه مضـمون و محتـواي مشـترك در آثـار     رس مي پور  به اين نتيجهي مسائل زنان آثار پيرزاد و روانيدر مقايسه -1

در بحث استقالل زنان در آثـار هـردو   . شود ولي از نظر بسامد و تعداد با هم تفاوت دارند مي هردو نويسنده ديده
در آثار پيرزاد بيشتر زنان شخصـيت اصـلي،   . رسيم مي هاي استقالل شخصيتي و مالينويسنده به مواردي از نمونه

گيرنـد بـه    مـي  كنند و در پايان داسـتان تصـميم  هاي خود توجهي نميستند كه به خود و خواستهدر آغاز زناني ه
پـور از همـان   هاي روانـي اين در حالي است كه بيشتر شخصيت. هاي خود نيز توجه كنندها و عالقمنديخواسته

ي اسـتقالل  مسـأله . پـردازد  مـي  ابتدا شخصيتي مستقل دارند و نويسنده به بيان معضالت زنان مسـتقل در جامعـه  
 .استشده  مورد ديده 25پور مورد و در آثار رواني 22شخصيتي و مالي زنان در آثار   پيرزاد

ترين مسأله در زندگي زنان در آثار پيرزاد، بعد از استقالل و توانمندي مديريتي زنان و محوريـت شخصـيت   اصلي-2
ي زنان، بعد ترين مسألهپور اصلياست در حالي كه در آثار روانيهاي حاكم بر زندگي زنان زن، اعتراض به سنت

-اعتراض به سنت. از استقالل و توانمندي مديريتي و محوريت شخصيت زن، اعتراض به فرهنگ مردساالر است
اعتـراض بـه فرهنـگ    . اسـت بار بيان شده 10پور بار و در آثار رواني 15هاي حاكم بر زندگي زنان در آثار پيرزاد 

مورد و اكثـر آن در محـيط جامعـه     20پور بار و بيشتر در محيط خانه و در آثار رواني 10مردساالر در آثار پيرزاد 
افتد، در حـالي   مي بار و  بيشتر در محيط خانه اتفاق 10ي فرهنگ مردساالر در آثار پيرزاد سلطه. استمطرح شده

پـور  رسد روند اعتراض رواني مي به نظر. تر استجتماع مسلطبار و در محيط ا 20پوركه اين مسأله در آثار رواني
كه در چنان. شود مي اش كه در اعتراض به مردان است به سمت اعتراض به سوي جامعه كشيدهاز آغاز نويسندگي

 .  اين مسأله واضح است» زن فرودگاه فرانكفورت«و مجموعه داستان» كنيزو«آثاري مثل مجموعه داستان 
اي اصـلي  داري زنان بـه عنـوان مسـأله   هاي حاكم بر زندگي زنان در آثار پيرزاد، مشكل خانهتراض به سنتدر اع -3

 . داري زنان مواجهيممورد مشكل خانه 2پور فقط با است در حالي كه در آثار رواني
 .افتد مي داستان اتفاق هاي زنبار در مورد شخصيت 8پور بار و در آثار رواني 5اعتراض به زنان در آثار پيرزاد -4
هاي زن داستان مواجهيم در حالي كه در آثـار  مورد از ضرب و شتم زنان در مورد شخصيت 5پور با در آثار رواني-5

 .شويم مي رومورد از ضرب و شتم زنان روبه 2پيرزاد با 
مورد از سـتمديدگي زنـان    11پور با يافتد در حالي كه در آثار روان مي بار اتفاق 5ستمديدگي زنان در آثار پيرزاد -6

 .مواجهيم
 1در حالي كه اين مسأله در آثار پيـرزاد فقـط   . استبار به مشكالت زنان نويسنده پرداخته 10پور در آثارش رواني-7

 .  استبيان شده» فرنگيخرگوش و گوجهقصه«بار در 
 1با اين تفاوت كه در آثـار پيـرزاد خواننـده    . استدهبار مطرح ش 2ي نازايي در آثار هردو نويسنده اشاره به مسأله-8

. شـود شود كه همسرش با توجه به فرهنگ عصرش حاضر به هيچ ازدواج مجددي نمي مي بار با زن نازايي مواجه
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ي مـورد از مسـأله   1پـور در  در آثار روانـي . دهد مي مورد ديگر زن نازايي را همسرش به دليل نازايي طالق 1 در
. شـود  مـي  دارهاي او از طريق تليقيح مصنوعي بچهمردي مواجهيم كه همسرش بدون توجه به مخالفت نازايي،  با

  .كند مي مورد از آن نيز زن به دليل نازايي دائم نگران ازدواج مجدد همسر است و خود را گرفتار خرافات 1در 
مسـائلي  . شود كه در آثار يكي از آنها نيست مي مواردي نيز ديده، در آثار اين دو نويسنده عالوه بر موارد مشترك -9

گري، آزار جنسي و اعتراض به برخي از قـوانين فقهـي در آثـار     اعتراض به مشروبات الكلي، روسپي: از اين قبيل
 .استاي نكردهشود در حالي كه پيرزاد به آنها اشارهميپور ديدهرواني

  : منابعفهرست 
. مجموعه مقاالت نخستين سمينار بررسـي مسـائل رمـان در ايـران    (زن در قصه معاصر  جايگاه). 1374( آرمين، منيژه -1

  .دفتر مطالعات ادبيات داستاني: تهران. چاپ اول. حسين پاينده
  .نشرمركز: تهران. امچاپ سي. كنم ها را من خاموش ميچراغ). 1387( پيرزاد، زويا -2
: تهران. چاپ سوم. )طعم گس خرمالو، يك روز مانده به عيد پاكي عصرها، مثل همه( سه كتاب ).1385( _______ -3

  .نشر مركز
  .مركز: تهران. چاپ هجدهم. كنيم عادت مي). 1387( ________ -4
  .خانه آفتاب: تهران. چاپ اول. اهل غرق). 1368( پور، منيرورواني -5
  .قصه: تهران.چاپ پنجم. دل فوالد). 1383( _________ -6
  .قصه: تهران. چاپ اول.زن فرودگاه فرانكفورت). 1380( _________ -7
  .نيلوفر: تهران. چاپ دوم. سيريا سيريا). 1378( _________ -8
  .نيلوفر: تهران. چاپ سوم. كنيزو). 1370(_________ -9

  مركز: تهران. چاپ هشتم. كولي كنار آتش). 1388( _________ -10
  .شيرازه: تهران.قصه: چاپ دوم، تهران. )تانمجموعه داس(نازلي). 1381( _________ -11
  .چشمه: تهران. 2و1جلد. صدسال داستان نويسي ايران). 1383( ميرعابديني، حسن -12
  .نيلوفر: تهران. چاپ چهارم. ترجمه صفورا نوربخش. اتاقي از آن خود). 1386(وولف، ويرجينيا  -13
ترجمه نوشـين احمـدي خراسـاني، فيـروزه مهـاجر و فـرخ       . يستيهاي فمينفرهنگ نظريه). 1383(هام، مگي و ديگران  -14

  .توسعه: تهران. چاپ اول. داغي قره


