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 چکیده
محور از رویکردهای نوین نقد ادبی است که به بررسی و تحلیل متون ادبی بر مبنای دیدگاه و نگرش  نقد فمینیستی یا زن

با رویکررد اققراح ققروح زنران در      0691پردازد. جنبش فمینیسم از اواخر دهة  های آنان می زنان به مشکالت و دغدغه
های متعردد و متنروعی    خواهی زنان شکل گرفت. جنبش فمینیسم گرایش یطلبی و آزاد ساالر، تفکر برابری برابر نظام مرد

دارد مثل فمینیسم لیبرال، فمینیسم مارکسیست، فمینیسم رادیکال و فمینیسم سوسیالیست. هدف از پژوهش قاضر بررسی 
تحلیلی مبتنی بر -فیمحور است. روش تحقیق، توصی  تطبیقی دو داستان آپارتمان و فرار از دو نویسندة زن از منظر نقد زن

محور از آن جهت قائز اهمیّت است که هر دو نویسنده  ای است. بررسی تطبیقی دو داستان از منظر نقد زن اسناد کتابخانه
های زنان، بیان تفاوت نوع نگاه و نگرش زنان و مردان به مسائل پیرامرون زنردگی، مشرکالت     به بیان مشکالت و دغدغه
پردازی هر دو نویسرنده در   گویی و روایت اند. نتایج پژوهش قاکی از آن است که سبک داستان دوران بلوغ و ...پرداخته

های زنان، بیان محرومیت زنان از ققوح شخصی، تفاوت نوع نگرش مردان و زنان نسبت بره   انعکاس مشکالت و دغدغه
های محتوایی بسیاری دارنرد. لر ا    شان، شباهت مسائل زندگی و تالش در جهت تغییر نوع نگرش زنان به مسائل پیرامون

 کند.  پ یر می های سبک روایی و محتوایی دو داستان، ضرورت انجام چنین پژوهشی را توجیه این شباهت
 

 محور، زویا پیرزاد، آلیس مونرو ادبیات تطبیقی، نقد زن: واژگان کلیدی
. 

 مقدمه. 0
استاد دانشگاه سوربن پیشنهاد کرد و موورد ببوول وابو     فیلمان  7281اصطالح ادبیات تطبیقی را نخستین بار در سال 

های مختلف و روابط پیچیدة آن در گذشته و حال و روابوط   به بررسی تالبی ادبیات در زبان»ادبیات تطبیقی،  .گردید
هوا، افوراد و    هوای فتوری، موعوو     هوای هنوری، متاتود ادبوی، نریوان      تاریخی آن از حیث توثییر و توثیر در حووزه   

هوا و   ، بررسوی  شوباه   (Comparative Literature)  تطبیقی ادبیاتِ (. 1: 7821/  8272کفافی، «) دازد.پر ....می
. از بوین   ت گرفو  وَّاز برن نوزدهم در فرانسه بُها و نیز تثییر و تثیُّر  آیار  ادبی ملل مختلف بر یتدیگر اس  که  تفاوت

امریتوایی از شوهرت بیشوتری بردوردارنود  در وابو  متتود       متاتد مختلفِ ادبیات تطبیقی، دو متتد  فرانسووی و  
کند. متتد فرانسوی، ادبیاتِ تطبیقی را مطالعة روابوطِ   انگلیسی و آلمانی در بیشتر  موارد از متتد  فرانسوی تبعی  می

ئلی از بَبیول   داند که زبان، تنها عنصر  متمایز آن اس   این متتد با ظِرافتوی در دُوور  تونوه، بوه مسوا      ادبی  دو ایر می
پردازان  این متتد بر این نتتوة   پردازد. نظریه شُهرت و نفوذ یا تثییر و آوازة یک شاعر یا نویسنده در ادبیاتِ بیگانه می

مُهِّم تثکید دارند که دو ادبیاتِ موردِ مطالعة تطبیقی باید با هم بردوردِ تاریخی داشته باشند یا میان  عناصر مووردِ نظور    
هوا و   متتد امریتایی نیوز ادبیوات تطبیقوی را مطالعوة ادبیوات، ومرای مورز       ای وابعی و علمی کشف شود. ها رابطه آن

داند.  هایی چون نقاشی، معماری و موسیقی می های دینی و معرفتی و هنر پژوهش در روابطِ میان ادبیات و سایر  حوزه
کند این اس  که ادبیات تطبیقی را نووعی   فراد دطور میآنچه که در نگاه اول در رابطه با ادبیات تطبیقی به ذهن اکثر ا

 پردازد.   ها می دانند که به بررسی شباه  ها و تفاوت های مختلف می مقایسه در زمینه
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انود   اند و تعاریف مختلفی از زن ارائه داده های مختلف، نوام  بشری نگاه متفاوتی به زن در برابر مرد داشته طی دوره
ای از    تلقی شدن و به حاشیه راندن زنان اس   از نملوه ارسوطو زن را بوه دلیول فقودان پواره      که حاکی از کم اهمیّ

ای از ایون   اسو  و ممموعوه  « زن  مورد نواب   »دانس  و توماس آکویناس بدیس معتقد بود کوه   ها مؤنث می ویژگی
ن ننوبش در بورن نووزدهم در    فراهم کورد. ایو  « فمینیسم»ها زمینه را برای ظهور ننبشی به نام ننبش  تعاریف و نگاه

دارد و در صدد مقابلوه   غرب شتل گرف   فمینیسم ننبشی سازمان یافته اس  که در راه احقاق  حقوق زنان گام برمی
با ستم بر زنان اس . البته ستم بر زنان نزد همه، معنی یتسانی ندارد بلته از منظر داصوی بوه مقولوة سوتم بور زنوان       

های مختلف ننبش فمینیسم شد  که عبارتنود از: فمینیسوم    لی برای بونود آمدن گرایشاند و همین دود عام نگریسته
های لیبورال، ریشوة سوتم بور زنوان را       لیبرال، فمینیسم مارکسیس ، فمینیسم رادیتال، فمینیسم سوسیالیس . فمینیس 

تسوان هسوتند    داننود و دواهوان بربوراری حقووق ی     های آموزشوی یتسوان موی    نابرابری حقوق مدنی و عدم فرص 
دانند که منمر به تقسیم کار  ننسی شوده اسو     داری را عامل این ستم می ، نظام تولید سرمایه های مارکسی  فمینیس 

، نیز ریشة سوتم بور    های رادیتال دانند  فمینیس  و دگرگونی نظام ابتصادی را تنها چاره برای رف  این ستمدیدگی می
هوای   ساالر را تغییر دهند. و فمینیس  اند این نگرش  نادرس  نامعة مرد و درصدد دانند نویی مردان می زنان را برتری

دانند که برای دوام دود به نیوروی کوار زنوان نیواز      داری می سوسیالیس ، ریشة ستم بر زنان را نظام ابتصادی سرمایه
: 7821نمم عرابی و همتاران،  ها اشاره شد) ترین آن های دیگری نیز ونود دارد که در اینما به شاد  دارد. گرایش

توان گف  که این ننبش، ننبشی فراگیر اس   در علوم مختلوف از نملوه علووم سیاسوی، علووم       (. بنابراین می 843
های فمینیستی نموود یافتوه کوه حواکی از گسوتردگی و       ها، اندیشه انتماعی، الهیات، فقه، فلسفه، حقوق و سایر حوزه

اتابی از آن »ویرنینیا وولف، فمینیس  پیشگام بریتانیایی، در کتابی با عنوان  7171 اهمیّ  این موعو  اس . در سال
کننود و زن بوودن را    نقد فمینیستی را بنیان گذاش   وی در این ایر اذعان کرد که مردان، زنان را فروتر تلقی می« دود

تماعی و ادبی هستند. ادبیات نیز چون کنند و مردان حاکم بر تمام سادتارهای سیاسی، ابتصادی، ان مردان تعریف می
سایر علوم از این ننش تثییر پذیرف  و از این رهگذر به نقد و بررسی آیار ادبی نویسندگان از این زاویه پردادتند و 

هوای زیبوایی یوا     های شویفتة مسوائل ننسوی، الهوه     که زنان در این آیار انسان شواهدی از فرودستی زنان مبنی بر این 
های زن در این آیار از نایگاه یانویه بردوردار بودنود و   که شخصیّ  فتر ترسیم شده بودند و دیگر این یمونوداتی ب
(. آیار ویرنینیوا  822و 828: 7823اهمیّ  داستان را به آنها ادتصاص داده بودند، دس  یافتند.)برسلر،  های بی بسم 

هوای فمینیسوتی اسو  کوه عمودتا دربوارة        ار از اندیشهوولف از پیشگامان فمینیس  بریتانیایی و سیمون دوبوار سرش
مشتالت فرهنگی، ابتصادی، آموزشی زنان در نوام  مردساالر و به رسمی  نشنادتن زنوان در ایون نوامو  اسو .     

ای دیگور بور    پردازان دیگری چون سیتسو، ایریگارای، ژولیا کریستوا، الوین شووالتر و عوده    بعدها نویسندگان و نظریه
شناسی و سادتارشتنی بوه تحلیول آیوار فمینیسوتی       ات دیگری چون روانشناسی، نقد پسااستعماری، نشانهمبنای نظری

های دیگری شتل گرف  که نشان از کثورت و   روان کاوانه، و گرایش–ادبی پردادتند  بدین ترتید نقدهای فمینیس 
راوان، نویسندگان زن برای به تصویر های ف گستردگی این حوزه اس . در دورة معاصر به دلیل گستردگی و پیچیدگی

نویسوان در   اند. از نملة این داسوتان  های فمینیستی و مشتالت زنان از بالد رمان و داستان بهره گرفته کشیدن اندیشه
، نوام بورد کوه    8278توان از زویا پیرزاد و در ادبیات غرب از آلیس مونرو، برندة نایزة نوبل ادبیات در سال  ایران می
 های فمینیستی اس .   ها و نگرش شان سرشار از اندشه ستانیآیار دا
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انود کوه از آن نملوه     یادی دسو  زده های ز محور به بررسی و پژوهش گیری از نقد زن پژوهشگران این حوزه، با بهره
کنم ایر زویوا پیورزاد و    ها را من داموش می مقایسة تطبیقی فمینیسم در چراغ»توان به مقاالت زیر اشاره کرد. مقالة  می
محوور بوه بیوان     تثلیف فرشید همایونفر  در این پژوهش نویسنده از منظر نقود زن « های داوودی  نان اشتاین بک گل

نقود  »ها بیوان کورده اسو  و مقالوة      های این آیار پردادته و تثییر ننسی  را در بازتاب این اندیشه ه ها و شبا تفاوت



 9/   محور  آلیس مونرو از منظر نقد زن« فرارِ»زویا پیرزاد و « آپارتمانِ»بررسی تطبیقی داستان  

تثلیف رعا صادبی شهپر و راعیة تمار که نویسندگان در این مقاله، به نقود ایون   « فمینیستی رمان  سگ و زمستان بلند
هش حاکی از آن اس  که در رمان مورد نظر، شوهرنوش  اند   نتایج این پژو های فمینیستی پردادته رمان از منظر نظریه

ساالر اسو    پور نسب  به وع  زنان در نامعه معترض اس  و در واب  این رمان انعتاسی از ستیز با نظام مرد پارسی
شوتید کوه    تثلیف محمد دسروی« پور و مارگری  دوراس بررسی اندیشة فمینیسم در آیار شهرنوش پارسی»و مقالة 
له، پژوهشگر به بررسی تطبیقی آیار این دو نویسنده از منظر نقد فمنیستی پردادته اسو   همچنوین رسوالة    در این مقا

کوه در ایون رسوالة، پژوهشوگر بوه      « تحلیل سیر تحول زبان در آیار داسوتانی زنوان   »دکتری سید علی دسپ با عنوان 
   . بررسی آیار داستانی زنان، از منظر  رویترد زبان  زنانه پردادته اس

 
 بحث و بررسی. 9

 معرفی زویا پیرزاد و آلیس مونرو           0-9

آبوادان، دارای کارناموة دردشوان ادبوی اسو  وی در       7887نویس برنستة معاصر ایرانوی، متولود    زویا پیرزاد، داستان
طعوم گوس   »، «مثل هموة عصورها  »های کوتاه دود را با عنوان   سه ممموعه از داستان 7811و  7813، 7812های  سال

آوری  در یوک ممموعوه گورد   « سه کتواب »ا با عنوان به چاپ رساند که بعده« یک روز مانده به عید  پاک»و « درمالو
« کنویم  عادت می»و  7822در سال « کنم ها را من داموش می چراغ»شد. همچنین از زویا پیرزاد دو رمان بلند با عنوان 

هوایی نیوز ترنموه کورده از آن نملوه       (. زویا پیرزاد کتاب721: 7827زاد،  به چاپ رسیده اس . )فرخ 7827در سال 
ای از هوایتوی شواعران    کوه ممموعوه  « آوای نهیودن غووک  »ایر لوئیس کارول و کتواب  « ر سرزمین عمایدآلیس د»

های او را  های اصلی داستان طور کلی، سبکِ نوشتار او در داستان، سبک نوشتار زنانه اس   شخصّی  آسیایی اس . به
 اس .   زنان پردادته هایش به مشتالت و نزئیات زندگی دهند و در داستان اغلد زنان تشتیل می

 7872) = 7187ژوئیوة   72(،  نویسندة برنستة زن  داستان کوتاه معاصر، متولود  Alice Munroآلیس مونرو )        
و برندة نایزة ادبی  8221، برندة نایزة بوکِرمن ادبیات در سال 8278ه.ش ( کانادا، برندة نایزة نوبل ادبیات در سال 

پدرش کشواورز و موادرش معلوم بوود وی نویسوندگی را از نووانی آغواز کورد اولوین           اس . 7112تریلیوم در سال  
زمانی که در دانشگاه وسترن انتاریو بود منتشر کرد. منتقودان  « ابعاد یک سایه»تح  عنوان  7192داستانش را در سال 

کوتاه منتشور شوده اسو   در     ممموعة داستان 74اند. در مممو  از او  ادبی، آلیس مونرو را ملتة داستان کوتاه نامیده
نویس برنستة زن، هف  ممموعه داستان کوتاه به فارسی  ایران نیز آلیس مونرو ناشنادته نیس  تا کنون از این داستان

عشوِ  زن   »، «دور نموای کاسول راک  »، «پاییز داغ»، «فرار»، «گریز پا»ترنمه شده اس  که عبارتند از: ممموعه داستان  
هوایش را از زنودگی روزمورة موردم      آلیس مونرو، مضامین داستان«. دوشبختی در راه اس »و « رویای مادرم»، «دوب

اش بوه مضوامینی چوون     های اولیوه  ای به مسائل و نزئیات زندگی  زنان دارد. او در داستان کند و نگاهِ ویژه انتخاب می
اسو ، کوه ایون     سالی و تنهایی بیشوتر شوده   میاناس  اما با گذر  سن، تونه او به  بلوغ و کنار آمدن  با دانواده پردادته
 های زویا پیرزاد نیز برنسته اس .    ویژگی  سبتی کم و بیش در داستان

. 
 آپارتمان و فرار خالصة دو داستان  2-9

هوا بوه    کشد که هرکودام از زوج  به تصویر می -مهناز و فرامرز و سیمین و ممید-داستان آپارتمان، زندگی دو زوج را 
هوا   اند و همین عامول منمور بوه نودایی آن     دلیل عدم تفاهم  در نو  نگرش و تفتر و نحوة زندگی دچار مشتل شده

گیرند. عنوان داستان، تا حودی بیوانگر    و روانی برار میشود که در این میان زنان داستان بیشتر تح  فشار روحی  می
که مهناز در طی روند ندایی از همسرش فرامرز، دنبال آپارتمانی اس  کوه مسوتقل    محتوای داستان اس  مبنی بر این

زندگی کند و از سوی دیگر، ممید و سیمین برای ندایی از یتدیگر، بصد فروش آپارتموان دوود را دارنود  هموین     
 شود.   ها می دو زوج، نقطة ارتباط بین آنتصمیم 
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موعو  داستان فرار  آلیس مونرو، مانرای ددتری به اسم کارال اس  که در طوی آشونایی بوا کوالرک کوه در پیسو        
آیود  اموا    شود و در صدد ازدواج با او برمی مند می دهد به او عالبه سواری آموزش می کند و اسد سواری کار می اسد
گیرد دانه را تورک   اش تصمیم می کنند و کارال در برابر مخالف  دانواده دواج او با کالرک مخالف  میاش با از دانوده

کند  اموا بوا ازدوانوش     کند و با کالرک ازدواج می کند و دانه را ترک می کند. سرانمام کارال این تصمیم را عملی می
یمسون که در همسایگی آنان بود، گم شودن فلوورا،   شود. آشنایی با دانم سیلویا ن وارد مرحلة ندیدی از زندگی می

های کالرک، باعث یک چوالش روحوی بورای     تونهی ای که انس و الفتی با او داش ، نارعایتی از بردوردها و بی برّه
کنود و سویلویا    شان دانم سیلویا نیمسون درد و دل می کارال شد. کارال در مورد نارعایتی دود از کالرک، با همسایه

دهد که کارال از منزل فرار کند. سورانمام کوارال بوه دلیول وسوسوة پیشونهاد دوانم         مک کردن به او پیشنهاد میبرای ک
کورد،   بینوی موی   رو که پیش کند. کارال پس از فرار به دلیل وابستگی و مشتالت پیش سیلویا نیمسون از منزل فرار می

ما همین فرار نیمه تموام در تغییور رونود زنودگی کوالرک و      گردد   ا نتوانس  این مسیر را تا آدر ادامه دهد و  باز می
شود از آن پس، مورد تونه و محبو    شود  چرا که این مانرا باعث تغییر رفتار کالرک با کارال می کارال مؤیر واب  می
شود. فلورا هم شبی که کالرک برای سرزنش دانم سیلویا نیمسون بوه منوزلش رفتوه بوود بوه طورز        کالرک واب  می

 شود.   همی همانما پیدا میمب
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توان گف  سایر عناصور داسوتان را تحو  شوعا  دوود بورار        ای که می شخصّی ، از عناصر مهم داستان اس  به گونه

نویسوی از   کننود. در داسوتان   دهد  به عبارت دیگر، سایر عناصور داسوتان در ارتبواط بوا شخصوی  معنوا پیودا موی         می
هوای دوود را بوه دواننوده القوا       یاد شده اس  که نویسنده به وسیلة آن افتار و اندیشه« کاراکتر»با عنوان « شخصیّ »
نظران این حوزه بیان کورده اسو  کوه     از صاحد پردازی همین بس که یتی کند. در اهمیّ  شخصی  و شخصی  می
من معتقدم که سر و کار همة رمان ها فقط با شخصّی  اس  و فقط برای طرح و ترسیم شخصی  اسو  کوه بالود    »

«) هوا و آرا  کسوان بپردازنود.    که بوه تبلیوو و تورویج آمووزه     اند و نه برای آن  اند و پرورش داده داستان را طرح افتنده
های مختلف مورد بررسوی بورار داد از نملوه از نظور      توان از ننبه های داستان را می (. شخصی 24: 7822میرصابی، 

های اصلی در داسوتان   شوند  شخصی  های فرعی تقسیم می های اصلی و شخصی  اهمیّ  و نایگاه، که به شخصی 
تند. در داستان ممتن اس  یوک  ای بردوردارند چرا که محور اصلی حوادث و رددادهای داستان هس از اهمیّ  ویژه

تواند از هر ننسی  اعوم از زن   شخصیّ  اصلی ونود داشته باشد یا بیش از یتی و همچنین این شخصیّ  اصلی می
و مرد، در هر سنی کودک، پیر و نوان، از هر طبقة انتماعی فقیر و یرو تمند، از هر بشری با سواد  و بی سوواد و.....  

هوای اصولی داسوتان هسوتند و      های فرعی هم متمّل شخصوی   خاب نویسنده دارد. شخصی باشند و این بسته به انت
هوای اصولی  اموا در     ای داشته باشند و در بردی موارد همسان شخصوی   ممتن اس  در بعضی از موارد نقش کلیشه

تووان بوه    ان را موی هوای داسوت   (. از نظر تغییر و تحول  شخصویّ  31-17: 7818نیاز،  نایگاه یانویه نقش ایفا کنند.)بی
هایی هستند کوه در طوی داسوتان     های ایستا، شخصی  های پویا تقسیم کرد  شخصی  های ایستا و شخصّی  شخصیّ 
هوا ایور نداشوته     گونه تغییر و تحولی نشوند یا اندک تغییری بپذیرند  به عبارت دیگر، حوادث داستان بورآن  دچار هیچ

هوای کوتواه    سر داستان شخصّوی  یوابتی داشوته باشوند. اصووال در داسوتان      باشد یا تثییری کمی داشته باشد و در سرا
شوند و اگر تغییر و تحولی صوورت بگیورد در    ها اغلد این ویژگی را دارند و کمتر دچار تغییر و تحول می شخصی 
 هایی هستند که در طی داستان دچار تغییور و تحوول   های پویا، شخصی  های اصلی داستان اس . شخصی  شخصیّ 

هوا باشود.    ها یا دصل  یا دصوصوی  شخصوی آن   بینی آن شوند و این تغییر و تحول ممتن اس  در عقاید و نهان
ها مشاهده کرد چرا که ممال بیشتری برای تغییور و تحوول ونوود دارد.)     توان در رمان های پویا را می نمود شخصی 
 (. 788و  789: 7818میرصادبی، 
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های اصلی داستان، کارمند شرک  حمل و نقول در سوم  حسوابداری اسو .      شخصی در داستان آپارتمان، مهناز از 
مهناز از آن دسته زنانی اس  که تمایل دارد تشخّ  انتماعی داشته باشد و تموام تشوخّ  دوود را در مشوارک  و     

هرش ای کوه بور سور ایون بضویه بوا شوو        داند به گونه های انتماعی و پیشرف  در زمینة شغلی می حضور در فعالی 
کنود و حتوی حاعور     فرامرز، که دوس  دارد مهناز در دانه بماند و به کارهای دانه رسیدگی کند، مخالف  پیودا موی  

شود که از او ندا شود. مهناز زنی نسور و دارای استقالل فتوری اسو ، تواب  شووهرش نیسو  و دوسو  دارد        می
عبارت دیگر گویی او مظهر زن مودرن اسو     دواهد زندگی کند و به زندگیش نه  دهد. به  طور که دودش می آن

های اصلی داسوتان اسو  و در    بردالف سیمین که نماد و مظهر زن سنتی اس . فرامرز، همسر مهناز، نیز از شخصی 
کند  فرامرز فردی منظم اس  و دوس  دارد همسرش مهناز در دانه باشود و   شرک  واردات و صادرات میوه کار می

 د. در واب ، فرامرز مظهر و نمادِ مردان نامعه مردساالر اس .   به امور منزل رسیدگی کن
های اصلی داستان، تحصویالت چنودانی نودارد و تموام      در سرگذش  دیگر داستان سیمین، همسر ممید، از شخصی 

مهارتش در زمینة کارهای دانه چون گلدوزی، غذاپختن و تمیز کردن دانه اس . او دوس  دارد در این راستا موورد  
توان گف  شخصیّ ِ سیمین در داستان، مظهر زن سونتی نامعوه اسو  کوه از      ونه و تممید همسرش واب  شود. میت

ها و مقرراتی اس  که نظام مردساالر برای آنان مشخ  کرده اسو . ممیود، همسور     دود ادتیاری ندارد و تاب  سنّ 
در فرنگ گذرانده اس  و تا حودودی طورز   های اصلی داستان، فردی باسواد و تحصیالتش را  سیمین نیز از شخصی 

فرنگی دارد و تح  تثییر آن محیط بوده اس . ممید چندان استقالل مالی ندارد و متتی به دیگوران بوه     فتر و نگرش
دهنود  اموا در دوالل  بوه تصوویر کشویدن         های مذکور سیر اصلی داستان را شتل موی  ویژه پدر زنش اس . شخصی 

تور   کند که به نوعی روند داستان اصلی را گسترده ی وبای  و مسائل گذشته را نیز بیان میها، راو زندگی این شخصی 
افزاینود   های داستان که به گسترش روای ، کنش  روایی و نذابی  داستان موی  تر کرده اس . سایر شخصی  و روشن

هوای   ین که همگوی از شخصوی   عبارتند از: داله پری، نناب سرهنگ، زن دایی ادتر، دواهر، مادر، داله و پدر سیم
های بیوان شوده،    های فرعی داستان، در سیر داستان با تونه به دصوصی  شوند. شخصی  فرعی داستان محسوب می

هوا نوز     اند  بنابراین همگی ایون شخصوی    اند و شخصیتی یاب  داشته گونه تغییر و تحول شخصیتی نشده دچار هیچ
 شوند. های ایستا محسوب می شخصی 
هوای   کند، از شخصی  تان فرار کارال، کالرک و دانم سیلویا نیمسون که در یک کالج گیاه شناسی تدریس میدر داس

اند چرا که بوا سویر داسوتان و     های پویای داستان بوده شوند. کارال و کالرک نز  شخصی  اصلی داستان محسوب می
مند کوه   ببل از حوادث داستان، شخصی بود هدفاند. کارال تا  وبای  و حوادث آن دچار تغییر و تحول شخصیّتی شده

ماند  کالرک نیوز توا    بصد داش  در رشتة دامپزشتی تحصیل کند اما پس از آشنایی با کالرک از ادامة تحصیل باز می
تونه بود  اما بعد از فرار  کارال تغییر رویه  شان، فردی عصبی و نسب  به کارال بی ببل از فرار کارال در زندگی مشترک

 ر رفتارش به ونود آمد.د
 
 راوی و زاویة دید 4-9
کوه راوی در   شوود و ایون   که از زبان چه کسی بوازگو موی   اند و داستان بسته به این در روای  داستان اشخاصی ددیل 

شود. شیوة اول شخ   این شیوة روای   های روای  متفاوت می بیرون داستان حضور دارد یا در درون داستان، شیوه
کوه راوی   ای برای معرفی این شیوة روای  اس  مبنی بر این  اند  واژة درونی دود برینه دید درونی نیز نامیدهرا زاویة 

هووای داسوتان اسوو  کوه ممتوون اسوو  از    در درون  داسوتان بوورار دارد. بوه عبووارت دیگور، راوی یتووی از شخصوی     
روای  را نیوز زاویوة دیود بیرونوی     های فرعی. شیوة سوم شخ ، این شیوة  های اصلی باشد یا از شخصی  شخصی 
که راوی در بیرون از داستان بورار دارد و هویچ     اند. واژة بیرونی دود معرف این شیوة روای  اس  مبنی بر این نامیده

هوای   (. به عبارت دیگر، در زاویة دید بیرونوی افتوار و اعموال و ویژگوی     82: 7821نقشی در داستان ندارد.) بابری، 
انود )میرصوادبی،    شود، این شیوة روای  را زاویة دید دانوای کول نیوز نامیوده     ون داستان تشریح میها از بیر شخصی 
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هایی چون زاویة دیدِ نمایشی یا  های مختلفی ونود دارد  شیوه (. بنابراین، برای روای  داستان شیوه824-828: 7813
گویی نمایشی و حودیث   گویی درونی، تک کگویی شامل ت گونه، تک ای، روای  یادداش  روای  نمایشی، روای  نامه

یابند. در ادامة بحث به هر کودام از ایون    ها هر کدام کارکرد مخصوص به دود را می نفس یا دودگویی، که در داستان
 ها نمود یافته اس ، اشاره دواهد شد. شیوهای روای  که در داستان

( بیان شوده اسو   راوی از بیورون، داسوتان را روایو       داستان آپارتمان با زاویة دید سوم شخ  )زاویة دید بیرونی 
ای  های داستان نیس  و در داستان نقشی نودارد. در وابو ، شویوه    کدام از شخصی  کند. به عبارت دیگر، راوی هیچ می

 کند، زاویة دید نمایشی یا روای  عینی اس . که راوی، داستان را از طریِ آن روای  می
کرد. از هشو    هاش بود. کف پاهاش زق زق می تمان را باز کرد. اولین کارش کندن کفشمهناز کلید انداد  در آپار»

صبح تا االن که دو نیم بعد از ظهر بود، به چهار تا بنگاه معامالت ملتی سرزده بود و شوش توا آپارتموان دیوده بوود.      
گف  ول کون، فووبش وبتوی    کرد و  ها را بگذارد توی نا کفشی  دم در، ولی نا نداش . فتر  دواس  دم شود کفش

هاتو اندادتی توی راهرو. کیفش را پرت کرد روی ناکفشی و بلند گف  پنج سوال هور کوار     زنه چرا کفش آمد غر می
زد ، این چند روز دیگه هم روش. پا برهنه از راهرو گذش . روی میز آشپزدانه یک فنموان  دوالی بوود     کردم غر می

دووری بوود،    ها یک کارد و یوک باشوِ چوای    تته نان لواش، کنار نان کنارش یک پیش دستی، توی پیش دستی چند
دسوتی، هموه را بوا هوم گذاشو        مهناز پوزدند زد. کارد و باشِ را گذاش  توی فنمان، فنمان را گذاش  توی پیش

 (. 723: 7818پیرزاد، .....« ) شویی  توی ظرف
س   داستان سراسر تصویرپردازی اس . به عبوارت  ای از داستان اس  که به این شیوه روای  شده ا بخش فوق نمونه

شوود   که مالحظه موی  دهد. چنان ها را نشان می های بیرونی  رفتار شخصی  دیگر، راوی از مسائلی سخن گفته که ننبه
ها را نم  کردن  نویسنده از وارد شدن مهناز در دانه و کارها و رفتارهای او چون چگونگی کفش در آوردن و ظرف

های بیرونی رفتار شخصی  داستان اس  و بوا افتوار درونوی و ذهنیو  شخصّوی        گفته که مربوط به ننبهو....سخن 
داستان ارتباطی ندارد. بنابراین این شیوة روای  در سراسر داسوتان نواری اسو  حتوی وبتوی کوه راوی حووادث و        

بخش از داستان که تلفیقوی از شویوة    کند، این شیوة روای  نمود یافته اس   نز  در یک های گذشته را بیان می مانرا
 شود. فراخ منظر و روای  عینی اس  که در ادامه به آن اشاره می

کورد. بعود    شسو  و اتواق دوواب را مرتود موی      های صبحانه را می رف  سرکار، سیمین ظرف ها که ممید می صبح» 
بس ، فرچوه و   لولة دمیر دندان را می  داش ، در  ای را که ممید اندادته بود کف زمین بر می رف  به حمام. حوله می

کورد و بعود    شس  و دشوک موی   کرد، حمام و دستشویی را می وسایل ریش تراشی را که دور شیر ولو بود نم  می
گف  که شام دیشد چی دوردند و امروز ناهار دیال دارد چه غذایی بپوزد و موادرش از    کرد به مادرش. می تلفن می

باز افتاده رو اون دنده! میگه الزم نیس  واسة عید دونه رو رنگ کنیم، دورنش زیواد   گف . بابات  دبرهای دانه می
کنه! میگه دودش دیده چند تا گلدون و یه گونی کوود از دونوه بیورون     میشه! ننه با آبا مراد چپ افتاده که دزدی می
گرفو  و گواهی    راد باغبان را میداد. گاهی طرف آبا م کنه. سیمین دلداری می برده. اگه به گوش بابات برسه غوغا می

های پدرش را رف  و رنو  کند. بعد به بهانة آبتش کردن برنج یا درسو    کرد دساس  کرد. سعی می از ننه دفا  می
پرسید دیشد چوی دوردیود     گرف . مادر ممید می اش را می کرد و شمارة دانة داله کردن  ساالد، گوشی را بط  می
گف  و از  اش از شام دیشد و ناهار امروز می   از مادرت چه دبر  سیمین برای دالهکنی امروز ناهار چی درس  می

گف  دواهر دودمه از نونم عزیزتر! ولوی رفتوار بوا شووهرو بلود       اش می بد ادالبی پدر و دعوای ننه و باغبان. داله
ه مال و منال واسة کوی نگوه   فهمید دنیا دس  کیه. آده بگو این هم شدم تا می نیس  که نیس ! من باید زن بابات می
اش مشوغول   هوای موادر و دالوه    دانس  که ابال تا سه رب  سواع  تلفون   کرد و می داشتی  بعد سیمین دداحافظی می

 (. 781و  782: 7818)پیرزاد، « دواهد بود.
و بابول   روای ِ این بخش از داستان، تلفیقی از شیوة روای  عینی و شیوة فراخ منظر اسو . راوی رفتارهوای بیرونوی   

رؤی  مثل  تمیز کردن دانه، تلفن زدن به مادر و داله و رسیدگی به سایر امور منزل را بیان کرده که روای  همة ایون  
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های داستان ننبة بیرونی دارد و راوی چیزی از افتار ذهنی و درونی شخصی  داسوتان را بیوان نتورده اسو .      بخش
هوا را   یا نمایشی اس . از سوی دیگر، هر روز صبح سیمین این کوار بتابراین شیوة روای  در این بخش، روای  عینی 

دهود.   دهد. به عبارت دیگر، بیانگر تداوم و تترار یا شیوه فراخ منظر را نشوان موی   به طور مداوم و همیشگی انمام می
ونوی  داستان فرار هم با زاویة دید سوم شخ  و شیوة روایو  عینوی بیوان شوده اسو ، راوی بیشوتر رفتارهوای بیر       

هوای بیرونوی از نملوه گریوه کوردن،       های داستان را بیان کرده اس . رفتن کالرک پیش دانم سیلویا، کنش شخصی 
لرزیدن و ..... که ننبة بیرونی دارد. به دلیل این که از شیوة روای  عینی در باال مثالی ذکر شود از ذکور مثوال در ایون     

 کنیم.    بسم  دودداری می
 
 زمان و مکان 5-9

زمان و متان از عناصر دیگر داستان اس  و همچون دیگر عناصر داستان حائز اهمی  اس   در هر داسوتان بوه یوک    
گیرد. البته ناگفته نماند متوان   متان نیاز اس  که داستان در آن اتفاق بیفتد و زمانی که زمان وبو  داستان را در بر می

هوای تخیلوی    و با چه موعوعی انتخاب کند  به طور مثال، داستان داستان بستگی به نویسنده دارد که چه نو  داستانی
ها بوا عنووان    گرا هر کدام متان مخت  دود را دارند. گاهی اوبات از متان و زمان در بردی کتاب های واب  و داستان

آن عمول  زمان و متوانی را کوه در   »که در کتاب عناصر داستان  میرصادبی این گونه اس   صحنه یاد شده اس   چنان
تووان گفو  صوحنه،     (. بنابراین با این تعریف می441: 7822میر صادبی، «)گویند. گیرد، صحنه می داستانی صورت می

مخت  به نمایش و تئاتر نیس  بلته در داستان نیز کاربرد دارد و بیانگر زمان و متان حاکم بر داسوتان اسو . زموان    
گیرد. در این پوژوهش زموان از دو منظور     یه مورد بررسی برار میهای مختلفی دارد و در هر پژوهش از یک زاو ننبه

ارزیابی شده اس   زمان روایی و زمان حاکم بر روند داسوتان. داسوتان آپارتموان بور پایوة دو زموان  حوال و گذشوته         
ه رود و داطرات گذشت گذرد  پایة اصلی داستان، زمان حال اس  و گاهی روای به صورت دانای کل به گذشته می می

زند و داطرات مربوط به بچگی مهناز و آشنایی او با فرامرز را از ایون   کند. گاهی راوی به گذشته گریز می را بیان می
تووان   کند و در ادامة داستان نیز می راوی پیوسته در گذشته سیر می779تا  721که از صفحه  کند، چنان منظر روای  می

 این روند را مشاهده کرد. 
داستان فرار نیز بر مبنای دو زمان  گذشته و حال روای  شده اس . زمان حال پایة اصلی داستان اس  کوه داسوتان بوا    

شود. ولی راوی در این بوین بوه دواطرات گذشوته از نملوه آشونایی کوارال و         آمدن دانم سیلویا نیمسون شرو  می
وادث و روای  گذشته اس  بسیار مؤیر اسو   چورا   هایی از داستان که مربوط به سیر ح زند. بسم  کالرک گریز می

در داستان فرار، متغیور اسو      توان دریاف  کرد. متان، می  های داستان از همین طریِ که اطالعاتی در مورد شخصی 
افتد و بخشی از حوادث در دانه و بخشی از حووادث در اصوطبل پوروش     بخشی از سیر روای  در دهتده اتفاق می

 ر داستان آپارتمان نیز به همین شتل متغیر اس .  ها د اسد. متان
 
 های فمینیستی در داستان آپارتمان و فرار ها و اندیشه دیدگاه 9-9
 کشی و استفادة ابزاری از زنان بهره 0-9-9

، ابزاری برای دشنود کوردن  «ننس دوم»ساالر این اس  که زن را به عنوان   ها به نظام مرد های فمینیس  یتی از انتقاد
آنچه که مرا به دشم آورد، نحوة سو  استفادة از زنان اسو   »دانند و هوی  مستقلی برای آنان بائل نیستند.  ان میمرد

ای بورای کموک بوه موردان در نیول بوه        به عنوان نز  اعافی مردان، ابزاری بورای بهتور نلووه دادن موردان و وسویله     
شووند. در   یا به ندرت واند چنین ونودی محسوب موی  گاه ونودی بائم به ذات ندارند و هایشان. زنان هیچ دواسته

که در  (. چنان822: 7823)برسلر، « گویم. در تمام دنیا زن ونودندارد. دنیای غرب، زن ونود ندارد. گاهی به دود می
دواهد از همسورش کوارال    داستان فرار، این نو  نگاه و طرز تفتر به وعوح نمود یافته اس   به طور مثال کالرک می

ه عنوان ابزاری برای رف  مشتالت ابتصادی دود بهره گیرد. کارال از ببل برای حساس کوردن شووهرش نسوب  بوه     ب
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دود تا به او تونه کند از عالبة کاذب و دروغین لئون همسر سیلویا نیمسوون بورای کوالرک تعریوف کورده بوود و       
ای بورای گورفتن پوول از دوانم سویلویا       بوه دواهد به عنووان حر  ها، به رغم مخالف  کارال، می کالرک از همین حرف
 شود. کشد هرچند که موفِ نمی ای برای رسیدن به این مقصود می استفاده کند و نقشه

دراین یک ماه ادیر یتبند دربارة این نقشه حرف زده بود، انگار کامال عملی و ندی باشد. موعو  این بوود کوه   » ... 
، ممتن بود آن زن حرفشان را ندی نگیرد، ممتن بود بخواهود ببینود   چقدر پول بخواهند. اگر مبغلش دیلی کم بود

گفو    دواستند، ممتن بود عصبانی بشود و سر بوز بیفتد. کوارال دیگور نموی    بندند یا  نه. اگر دیلی پول می دالی می
ر گف  اوال، مردم انتظوار دارنود کوه شواعرها ایون طوو       گف  عملی نیس . می بضیه شودی اس . در عوض به او می

گف  اگر کوار را درسو  انموام بدهنود،      ارزد که پول بدهند تا بضیه را پنهان کنند. کالرک می باشند. برای همین نمی
عملی اس . برار بود کارال بزند زیر گریه و تمام داستان را برای دانم سیلویا نیمسون تعریف کند. آن وب  کوالرک  

گفو    رفو ، موی   کرده باشد، تازه فهمیده باشد. از کوره در موی وارد مانرا شود، طوری که انگار از همه چیز حیرت 
توو آسوید   »گذاش  دانم نیمسون دودش حرف پول را پویش بتشود.    کند. می بضیه را برای عالم و آدم تعریف می

ام. پوای آبورو و    ام و تحقیر شوده  ای و چون زن من هستی، من هم آسید دیده ای. به تو تعرض شده، تحقیر شده دیده
کورد منصورفش کنود ،     کالرک بارها و بارها به این صورت با کارال صحب  کرد و او سعی می« در میان اس . حیثی 

 (. 89:  7818مونرو،« ) ولی کالرک دس  بردار نبود.
 
 بحران هویت زنان   2-9-9

سته اس  که هرفردی ب  های شخصیّتی که افراد ممتن اس  با آن در زندگی موانه شوند بحران هوّی  یتی از چالش
شوود.   که در چه نایگاهی اس  نسب  به این بُعد شخصیتی دود اگور درک درسوتی نیابود دچوار چوالش موی       به این

هوّی ، ابعاد گوناگونی دارد، هوّی  انتماعی، هوی  ملی، هوی  فردی، هوی  دانوادگی، هوی  فرهنگوی و..... در  
شود که به طوور بازتوابی بوه ونوود      گر می نلوههوی  فردی به صورت رفتارهایی »اینما هوی  فردی مد نظر اس . 

وار و منسومم و همووار اسوتوار اسو ، بابول       ناموه  های زنودگی  آیند. این تصویر  بازتابی از دویشتن، که بر روای  می
(. در نامعة مردساالر اصوال زنان را فابد هوی  مستقل و به عنووان مونوودی    82: 7812)گیدنز، « تمدید نظر اس .
(. بنوابراین طبیعوی اسو     814: 7824یابد. )سلدن و ویدوسون،  دانند که در کنار مرد معنا می بقة دوم میاز ننس و ط

های موورد نظور نیوز ایون مسوائل       یابی به هوی  دود باشند که در داستان ها در پی دس  زنان در پاسخ به این دیدگاه
آپارتمان مهناز، در پی دس  یوافتن بوه هویو  دوود      بازتاب یافته اس   چنان که در داستان فرار، کارال و در داستان

 هستند. 
کرد، و به این امید سوار این اتوبوس بود که دوباره دودش را پیدا کند. آن طور کوه   همة این کارها را به این امید می»

 گف  و ادتیار زتدگی دودش را در دسو    گف  و و آن طور که شاید دودش با رعای  می  شاید دانم نیمسون می
که کسی از دستش عصبانی بشود و بد دُلقی کسی روحیه اش را دوراب کنود. ولوی دیگور چوه چیوزی        آن بگیرد. بی

کرد، کالرک هنوز در زندگی او  فهمید زنده اس   حاال که داش  از دستش فرار می برایش مهم بود   از کما باید می
کرد  چوه چیوز دیگوری و چوه        باید نایگزین میشد، چه چیزی را  نای دودش را داش . اما فرارش را که تمام می

 (. 42: 7818مونرو، ...«)توانس  چنین چالش پُر شوری باشد   کس دیگری و می
کارال شخصیتی احساسی اس  و همین احساسی بودن باعث شده بود که هوّیتی مستقل نداشته باشد و بیشوتر تحو    

ونود کالرک دالصه کرده بود  هموین بُعود شخصویّتی کوارال     ای که زندگیش را در  تثییر رفتار کالرک باشد به گونه
ای نداشوته باشود و در برابور     باعث شد که در برابر تصمیم کالرک، مبنی بر گرفتن پول از دانم سیلویا، از دوود اراده 

ک رفتار کالرک به نای رویارویی با وابعی  از این وععی  فرار کند و به بول دودش و دانم سویلویا، فورار یوا تور    
 دانه فرصتی برای پیدا کردن هوّی  دودش شد.
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 فرار یا ترک خانه 9-9-9
فرار یا ترک دانه ممتن اس  در زندگی هر کسی اتفاق بیفتد و افراد به هر دلیلی از نمله دالیل عواطفی، ابتصوادی،   

رای زن و مورد  های شخصی در این مسیر برار گیرند. البته فرار یا ترک دانه در عرف نامعوه بو   سیاسی یا سایر انگیزه
که اگر مردی دانه را ترک کند از این عمل او با عنووان  دانوه را تورک کورده، یواد       معنی و معادل یتسانی تدارد چنان

کنند که این مقوله  کنند  در حالی که اگر زن یا ددتری دانه را ترک کند، این رفتار او را با عنوان فرار از آن یاد می می
کند یک بار ببل از ازدواج در سونین   رانه اس . در داستان فرار، کارال دو بار از دانه فرار میهم ناشی از نگاه مرد ساال

کنود. بوار دوم بوه دلیول      اش از ازدواج او با کالرک، دانه را تورک موی   نونوانی یا نوانی که به دلیل مخالف  دانواده
د ادیور از ایون تصومیم در بوین راه منصورف      کند  البته در موور  نارعایتی از رفتار شوهرش کالرک، دانه را ترک می

 گردد. شود و به منزل باز می می
 
 ساالر عصیان علیه باورهای نادرست جامعة مرد 4-9-9

در داستان آپارتمان، مهناز شخصیّ  اصلی داستان، مخالف باورهای نادرس  نامعة مردساالر اس  که تشخّ  یوک  
هوای   دانند. مهناز تمام تشخّ  و هویّ  دوود را حضوور در فعالیو     داری می زن را در رسیدگی به امور دانه و بچه
وهرش کوه مطوابِ نامعوة مردسواالر تعریوف شوده،       ای که با افتار شو  داند به گونه انتماعی و موفقی  در کارش می

تابد  چرا که فرامرز دوس  دارد تمام دغدغة مهناز رسویدگی بوه    کند و این نو  رفتار همسرش را بر نمی مخالف  می
 امور منزل باشد.  

سوته و بوادام   ها که آمدند و نشستند، فرامرز به آشپزدانه اشاره کرد و مهناز چای آورد، بعد فرامرز به ظورف پ  مهمان» 
ها پسته و بادام ریخ . بعد پیش غذا گذاش . دو باره برای همه، نوز  زن آبوای مودیر     نگاه کرد و مهناز برای مهمان
« ) دورد، چای آورد. فرامرز به میز غذا نگاه کورد و مهنواز پویش غوذاها را نمو  کورد.       عامل که فقط آب نوش می

 (. 778: 7818پیرزاد، 
ایسوتد   کند و در برابر فرهنگ مردساالر که ننسی  را بر او تحمیل کرده اس  موی  ورها طغیان میاما مهناز علیه این با

ای کوه در آدور تصومیم بوه طوالق       دواهد بنابر گفتة سیمون دوبوار از پیلة شی  شدگی بیرون بیایود. بوه گونوه    و می
 گیرد. می
چه دوب شود کوارمو ول نتوردم! چوه     مهناز رف  توی حمام ، در را بس  و نشس  کف زمین و با دودش گف  »

 (. 772: 7818پیرزاد، « ) دوب شد بچه دار نشدم....
مهناز با این دیدگاهِ نظام  مردساالر که نایگاه فروتری را برای زنان بائل هستند، سخ  مخالف اس . دیدگاه مهناز بوا  

ی بر این که موردان، زنوان را فروتور    همخوان و سازگار اس ، مبن« اتابی از آن دود»این نظر ویرنیناوولف در کتاب 
کنند و این مردان هستند که سادتارهای سیاسی، ابتصوادی، انتمواعی و     کنند و زن بودن را مردان تعریف می تلقی می

کننود در   (. این دیدگاه ویرنیناوولف که مردان زنان را فروتور تلقوی موی   713: 7828کنند. )ایگلتون،  ادبی را کنترل می
که مهناز به عنوان مظهر  زن مدرن، در این داستان در برابر این نگورش نامعوة    داستان نمود یافته چناننای نای این 

های آنها مشارک  کرده بوه   کند و در شبی که همتاران فرامرز به مهمانی آمده بودند در صحب  مردساالر مقاوم  می
ای دفعة بعد میگم. راستی! حرف دفعة بعد شد، دوواهش  بر»... دهد.  ای که بعد از مهمانی، فرامرز به او تذکر می گونه
«) ها تو مسائل کواری ددالو  کننود.    کنم بعد از این نلوی رئیس از کارهای شرک  حرف نزن، دوشش نمیاد زن می

 ( 779: 7818پیرزاد، 
 
 طالح و جدایی زوجین   5-9-9

های داسوتان بوه دلیول عودم      شخصی های داستان آپارتمان، مقولة طالق و ندایی زونین اس   که  یتی از درونمایه
شوند چنین تصمیمی را اتخاذ کنند. فرامرز، مردی کوه نگورش مردسواالرانه     تفاهم در سبک و نحوة زندگی ممبور می
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نسب  به زن دارد و دوس  دارد زنش در دانه باشد و به کارهای دانه رسیدگی کند و مهناز بر دالف نظر  شوهرش 
اعی مشارک  داشته باشد. شخصی ، سیمین در این داستان به عنوان مظهر زن سونتی،  های انتم دواهد در فعالی  می

نقطة مقابل شخصی  مهناز اس . او در کارهای دانه سرآمد اس  و دوسو  دارد موورد تونوه و تممیود همسورش      
مونود   واب  شود و ممید، همسر  سیمین، مخالف این رویة سیمین اس . بنابراین همین تفاوت در نگورش و تفتور،  

شود. زویا پیورزاد در ایون داسوتان، ایون چوالش بوزر  در        ادتالف بین آنان شده اس  و سرانمام منمر به طالق می
ای بیوان   های زنان را در این داستان به شیوة هنرمندانه های نوان نسل  امروز را به تصویر کشیده و دغدغه زندگی زوج
 کرده اس .  
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های پیرامون زندگی زنان اسو  و از   های آلیس مونرو و زویا پیرزاد مانراها، حوادث و دغدغه شادصة اصلی داستان
ای یافته اس . زویا  این حیث در داستان فرار و آپارتمان مشتالت زنان به عنوان محور اصلی داستان، بازتاب گسترده

ای از تغییر و تحوّل که همان مرحلوة گوذر از سون  بوه مدرنیسوم       پیرزاد در آیار دود به نایگاه زن ایرانی در مرحله
شناسند،  نظام مردساالر که ونود زنان را در نامعه به رسمی  نمی  اس  پردادته و نگرش زنان را در مقابله با نگرش
حور اصلی هایش به مشتالت دوران بلوغ و نونوانی پردادته  اما م به چالش کشیده اس . آلیس مونرو نیز در داستان

تووان مشواهده کورد کوه      که نمود آن را در داستان فورار موی   های دوران بلوغ  ننس مؤنث اس   چنان داستانش بحران
ای کوه در برابور    انود بوه گونوه    های اصلی داستان، نونوانانی هستند که با یک چالش عواطفی موانوه شوده    شخصی 

پوردازی ایون    گویی و روای  انه را ترک کنند. در سبک داستانگیرند که د ها، تصمیم می مخالف  دانواده با ازدواج آن
نوویس، ایون    هوای دو داسوتان   شود. یتی از ونوهِ مشترک داستان های بارزی دیده می ها و تفاوت دو نویسنده، شباه 
، بیوان مشوتالت و    هوا  هایشان، زنوان هسوتند و موعوو  محووری ایون داسوتان       های اصلی داستان اس  که شخصی 

ای آنان اس . زمان  غالد روای  در داستان  هر دو نویسنده زمان  گذشته اس  به این صورت که راوی مودام  ه دغدغه
ها هم از البه الی مرور داطرات گذشته بیوان شوده اسو .      پردازی به بیان تمربیات گذشته پردادته و اغلد شخصّی 

هوای موونرو متوثیر از     داستانش اس   اموا داسوتان  های  های پیرزاد متناسد با نایگاه انتماعی شخصی  متان داستان
هایشان در یوک   گویی دو نویسنده این اس  که زنان داستان محیط زندگی اوس . تفاوت دیگر سبک روایی و داستان

که آلیس موونرو بیشوتر بوه     کنند  چنان توان گف  مشتالت یک رده سنی را بیان نمی ردة سنی نیستند به بیان دیگر می
هوای زنوان را    ان بلوغ به دصوص ننس مؤنث تونه دارد. درحالی زویا پیرزاد به صورت کلی دغدغوه مشتالت دور

 صرفه نظر از ردة سنی آنان مدّ نظر داشته اس .    
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