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 چکیده
ترین ابزار اعماا  کنتار    رنج زنان برخاسته از نابرابری جنسیّتی، باورهای فرهنگی مردساالر و خوی پرخاشگری است که مهم

شود. این نوع نگاه تبعیض آمیز و نابرابر به زن و مرد در طو  تااری  ساب    ای با ساخت مردانه محسوب میزنان در جامعه بر
باشد. است که منادی فریاد خاموش زنان میایجاد ضعف روحی در جنس مونّث شده و در عصر حاضر سب  خلق آثاری شده

-های نقد ادبی فمینیستی مای گیری از تئوریبازی بلقیس با بهرههای خالهپژوهش حاضر به بررسی خشونت علیه زنان در رمان

نماید که در ایان داستانششاونت نقاش    پردازد. تکنیک به کار رفته در این پژوهش تحلیل محتوا است. حاصل مطالعه چنان می
سازد. بیشترین خشونت به کاار بارده   شود و زنان را مغلوب میهای گوناگون )آشکار و پنهان( ظاهر میاساسی دارد و در قال 

شده در این داستانمربوط به خشونت پنهانی روانی و بعد از آن خشونت آشکار اسات. ششصایّتی کاه در ایان داستانبیشاترین      
تاوان نتیجاه گرفات کاه ایان داساتانبا سااختاری        باشاد. در نهایات مای   خشونت بر او اعما  شده ششصیّت ناهید و سیما می

 های جنسیّتی، جدایی، سرکوب و حقارت زنان است.نگر ستممردساالرانه بیا
 

 زن، خشونت،آشکار، پنهانی،رنج، کنیزو :کلیدی واژگان
 

 مقدمه .1

هاای   شود و همانناد ساایر عرصاه    های جنسیّتی بازتولید می هایی است که در آن کلیشه ادبیّات داستانی یکی از پایگاه
هاای زیار پاسا      گردد به سااا   کند. بنابراین در این تحقیق سعی می میای تکراری از زنان ترسیم  علم، پیوسته چهره

شاوند  آیاا در ایان داساتان زن قرباانی       هایی ظاهر می داده شود: انواع خشونت علیه زنان در این داستان به چه شکل
د،خواه به شکل کند که خشونت علیه زنان به هر شکلی که باش ی فمینیستی ثابت می شود  مبانی نظری نظریّه دیده می

زدن، آزار جنسی و محصو  فرهنگ مردساالر است که در آن مردان هم بر نهادهاای اجتمااعی و    تجاوز جنسی، کتک
(. در این میان ادبیّات داستانی که یکی از عوامل نهادینه کاردن بسایاری   654: 2831هم بر تن زنان کنتر  دارند )هام، 

شود که همواره از نمایش تغییرهاای   لی برای تثبیت هنجارهای اجتماعی میهاست، عام پذیری آن ها و جامعه از ارزش
های جنسایّتی باه بازتولیاد خشاونت      کند؛ بنابراین ادبیّات داستانی با نمایش کلیشه جایگاه زنان در جامعه اجتناب می

کاه خشاونت در جاای     کناد  ی این دو داستاناز منظر نقد ادبی فمینیستی مششّص می گیری مطالعه زند. نتیجه دامن می
 .شود گیر و اساسی دارد که با منشأهای متفاوت به شکل پنهان و آشکار ظاهر می جای این داستاننقشی چشم

ی هناری در درون  گذارد. چرا کاه ایان گوناه   داستان به عنوان یک هنر در اندیشه و وجدان انسان تأثیر به سزایی می
ی معاصار، در طای چنادین    زن نویسانده « پورمنیرو روانی»از این نگاه، کند. انسان رخنه و چه بسا آن را دگرگون می

ها را بار  ی معاصرش نگاههای زن در جامعهها و گرفتاریکوشد با نشان دادن رنجها مینگارد که در آنسا  آثاری می
ع بوشاهر باه دنیاا آماد.     در آبادی جفره از تواب 2888پور در مرداد ماه  معطوف کند. دوم منیرو روانی« جنس دوّم»این 
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نویس و منتقد ادبی و پژوهشگر معاصر ایرانی است.او در دانشگاه شیراز روانشناسای خواناد. سا س     وی یکی داستان
برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در رشته علوم تربیتی از دانشگاه اینادیانا کارشناسای ارشاد گرفات. وی باا هار       

ی معاصارش باا   های جامعهکوشد. وی با نواختن بر ناگفتهزنانه کردن داستانمی های زن درداستانبا تکیه بر ششصیّت
-کنند. این نویسانده در رماان  ها خودداری میشود که بیشتر نویسندگان از نزدیک شدن به آنهایی درگیر میموضوع

ان کوتااهی اسات کاه    داسات « کنیازو »کناد.  و رنج زنان ماادر، تکیاه مای    های خویش بیشتر بر رنج زنان گرفتار سنّت
ی زن وحو  محاور او قارار داده اسات. او    دیگرش، درباره  های  ی اصلی خود را درآن، مانند داستاننویسنده، دغدغه

زیرین اجتماع، از زندگی زنی مطرود سشن رانده است که هیچ جا وجایگاهی در جامعاه    های  این بار، با نفوذ در الیه
 ندارد.  

رقّات انگیاز روسا یان،      هاای   گویند: داستان می برخی از اخالقیونی که با تمسشر » برخالف نظر روانی پور آگاهانه،   
(، سعی دارد  باه منظاور ایفاای رساالت     132: 2842)دوبووار،« آید می هستند که به کار مشتریان ساده لوح   هایی  رمان

یاک زن    ن سااده، عماق فاجعان زنادگی    هنری و نویسندگی خود، با رویکردی روانشناختی واجتماعی در یک داساتا 
را به تصویر بکشد و این گونه به بررسای وآسای  شناسای روسا ی و روسا یگری در جامعاه       « کنیزو»روس ی به نام 

امّا هنگام نوشتن این داستان، ذهن و قل  او به عنوان یک نویسندۀ منتقد و آرمانگرا، بیماری زن ستیزی و زن  ب ردازد
آزاری جامعن مردساالر را  نیز، به وضوح مدّ نظر دارد و با زبانی انتقادی از آن شاکوه مای کناد. از ایان رو، یکای از      

 که نویسنده به عمد، قصد القای آن را به خواننده دارد. ویژگی های بارز این داستان، شیوۀ اثرگذاری آن است 
، باه عناوان دو ناوع قتااوت و داوری متفااوت؛      «ماادرش »و« ماریم »هاای وارونان   وی با ترسیم و تقابل ششصیّت 

، دربارۀ ششصیت، زندگی و تان فروشای یاک زن روسا ی،     «دفاع از قراردادهای اجتماعی»و « دفاع از روس ی»یعنی،
یک سونگری و پیش داوری درباارۀ آسای     ون این که حتور خود را در داستان لو بدهد، خواننده را از هنرمندانه بد

نماید. این در حالی است که باه خوانناده    می یک قتاوت منصفانه دعوت  دارد و او را به  می شناسی زنان روس ی، باز 
گرفته اسات امّاا تأمّال    « جامعه»ا فقط به سمت القا می شود خود نویسنده دچار یک سو نگری شده و انگشت اتّهام ر

در عمق و محتوای داستان و ششصیت منفعل کنیزو چیزی فراتر از این را نشان می دهد. در حقیقت وی، عاالوه بار   
تداعی دو نوع قتاوت متفاوت دربارۀ روس یگری، نظرین سومی را نیز، به عنوان ایده و راه حل، در عمق داستان مای  

 پایان به آن اشاره خواهد شد. گنجاند که در
دسات  در این مقاله سعی شده تا با استفاده از نظریات فمینیستی و فاکتورهایی که این نوع نقد برای بررسای آثاار باه    

ای که در باب این فاکتورها قابل ذکر است اینکه با توجه باه تناوع   دهد، داستان کنیزو را مورد نقد قرار دهیم. نکتهمی
ی که در ذات فمینیسم وجود دارد، رویکردهای فمینیستی به ادبیات نیز متنوع و گسترده است لذا ساعی  او گستردگی

شده تا بر محورهای مهم مورد تأکید این رویکردها توجه شود و از آنها در نقد رمانها استفاده گردد. اینک به بررسای  
 :پردازیمتحلیلی این داستان می

 
 ی داستان کنیزوخالصه
، داستان زنی روس ی است. او زنای کام   «کنیزو»شکل گرفته است. « کنیزو»ن داستان، حو  ششصیت و زندگی کلّ ای

کناد. ایان داساتان از زباان دختار       کس و کاری است که برای سیر کردن شکم خود تن فروشی مای سنّ و سا  و بی
اناد،  باه شاهر کاور کارده    « جفره»از  کوچکی به نام مریم روایت می شود. مریم که به تازگی به همراه پدر و مادرش

انجامد و از سویی همساین دیوار به دیوار کنیزو هستند و همین هم جواری از سویی به دوستی پاک مریم و کنیزو می
دیگر، بستر درگیری مادر مریم و کنیزو را سب  می شود. نویسنده به طور هم زمان، مریم را با جامعه و پیرامونش در 

سرزنش آمیزی که مادر با مریم دارد، مدام او را از کوچک ترین معاشارت باا چناین      های  دهد؛ دیالوگتقابل قرار می 
کند. امّا در نقطن مقابل ِ مادر مریم، معلّم مدرسه قرار دارد. از این رو، ذهنیتی که در مدرسه از طریق معلّم  زنی منع می
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ار گرفته اند، اندیشه و سرشت پاک و کودکانن مریم را به تکااپو و  که در طبقن اقتصادی پایین قر  هایی  در بارۀ همن آدم
 .نجات کنیزو وا می دارد

بارد و کنیازو روز باه روز    اش، راه به جاایی نمای  اصرارهای کودکانن مریم و دعاهای او برای نجات دوست روس ی 
 .شودزندان به الکل معتاد میافتد و در رود و بعد از مدّتی به زندان میبیشتر در منجالب و فالکت فرو می

کااروان سارای پشات      هاای   رفت، عاقبت امر، به حمّا  می کنیزو که روزی، شمع محفل مردان منز  جنوب به شمار  
کنند و کنیزو را به حا  خود وا  ها، بعد از ارضای نیاز خود، از پرداختن پو  خودداری می  آورد. این حمّا  می شهر رو 

برد و حقارت  می وردن به الکل، تن فروشی و گرسنگی، جسم و زیبایی او را روز به روز به تحلیل گذارند. روی آ می 
حاضار باه   « دو تومن » های او که برای های خرابه ها نیز از برابر التماسرسد که حتّی حمّا و پستی او، به حدّی می

شود و باالخره،  نازۀ کنیزو در جوی لجن پیدا میشوند. پس از روزها زباله گردی، ج تن فروشی است، بی اعتنا رد می
 تنها مرگ می تواند به زندگی فالکت بار او پایان بدهد.

 
 الف(رنج های زنان

شامارد، ناخشانود   ای که مرد را برتر از زن میزن بومی جنوب در داستان کنیزو از جایگاه نابسامان خویش در جامعه
دارد و واقعیت خشنی را که زن با آن دسات و پنجاه   و ساختگی جامعه برمیهای مردساالرانه است. او پرده از ارزش

ی جنس زن در جامعه را که زن گزیری از چشیدن آنها های ویژهکوشد رنجسازد. ر.انی پور میکند، نمایان مینرم می
 ندارد، نشان دهد:

 
 ( نداشتن خانواده1-الف

فی فرد، همان طور که می تواند بستر پیشارفت و ساکوی پارواز فارد     خانواده، به عنوان اوّلین خاستگاه تربیتی و عاط
باشد، به همان اندازه نیز، می تواند عامل سقوط اخالقی و اجتماعی اعتای خویش باشد. از این رو، از هم پاشایدگی  

اعتیااد   خانوادگی یکی از عوامل اجتماعی تأثیر گذار بر پدیدۀ روس یگری است. فتاای نااامن و نابساامان خاانواده،    
نداشتن خانواده، حاامی و سرپرسات   » والدین، فساد اخالقی آنها، فساد همسر، طالق، طالق عاطفی و از همه مهم تر

(. به گونه ای که 264: 2831وروایی و همکاران،«)تواند عامل مهمّی در گرایش به روس یگری به عنوان حرفه باشد می
د و س س منجر به خأل عاطفی گاردد و در نهایات، دروازۀ  ورود   در مرحلن نشست، آسی  پذیری آنها را افزایش ده

  .به حیطن آسی  های اجتماعی مانند روس یگری را به روی آنها باز نماید
 

 (خأل های عاطفی2-الف

کنیزو به دلیل تنهایی، رهاشدگی و برای پر کردن خأل های عاطفی، غرق در خوش خیاالی هاای خاود حتّای ماردان      
نویسد و در جواب پرسش مریم می  گوید:  می آنها را روی گردنش  می رفقای خود می  داند و اسا هوسران و هرزه را

(. جاای  26: 2842)روانی پور، «!! خوبی هستند و آدم خوب، خیلی کم است  های  آن مردان را دوست دارد زیرا آدم» 
ند، دوسات داشاته باشاد و آنهاا را رفیاق      اتعجّ  است که کنیزو مردان متعدّدی را که معصومیتش را خدشه دار کرده

  !یا اسم آنها را روی گردنش بنویسد خود بداند 
 

 (بی سوادی9-الف
بی سوادی و فقر فرهنگی یکی از دالیل تن فروشی است. وی از زبان کنیزو مریم را نصیحت می کند و از مریم مای  

(. و در جاواب ساوا    24:  2842روانی پور، « )هیچ چیزی بهتر از درس نیست»خواهد حتماً درسش را بشواند چون 
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« ناه ...کاس و کااری نداشاتم کاه...     » (. این گونه پاس  می دهاد: 24)همان:« تو درس خوندی  ..»مریم که می پرسد 
 (.24)همان:

 
  (بیکاری و فقر4-الف

خوبی مورد تحلیل قرار  روانی پور ، از دریچن نگاه ساده و کودکانن مریم، راوی داستان، شرایط کنیزو را در جامعه، به
یاک زن   می  دهد و در جایگاه یک روان شناس اجتماعی به آسی  شناسی این پدیده می پردازد و معتقاد اسات کاه    

یک گدا نیاز به کمک دارد. به نظر او فرقی بین گدا و فاحشاه وجاود نادارد و هاردو، باه خااطر        روس ی دقیقا ً مثل 
. او بدبشتی و معتالت را، برآمده از بی سوادی، بیکاری، فقر و در سطحی بیکاری و فقر دست به بزهکاری می زنند

 . وسیعتر، آن را معلو  محیط و طبقن اجتماعی زنان می داند
کنیزو نگاه مثبتی به جامعه ندارد. هنگامی که با رفتارهای زننده و نگاه های تحقیرآمیز دیگران مواجه می شاود خاود    

هی تف می کنین، هی لعنتم می کناین، مگاه د  درد  دارم جهانم    »گونه سشن می گوید:را مقصّر نمی داند بلکه این 
(. و در مشاجره باا ماادر ماریم کاه از او مای خواهاد:       11: 2842روانی پور،«)برای خودم بشرم  تقصیر خودم نیست

 (.21همان:«)تو خرجی منو بده تا نانجیبی نکنم»پاس  می دهد:« نانجی ، باید از این جا بری...»
هماه اش تقصایر   »گویاد:   می شود و در جواب چرایی وضعیتش به مریم  در همین روزهاست که با مریم روبه رو می

 (.12)همان : « جامعه ای است که خراب است، اجتماع خرابه! عینی ... خراب، خراب! 
مرد سااالر جناوب، وقتای     کند که یک زن در جامعن نویسنده در این قسمت از داستان، این گونه  به مشاط  القا می 

که ایان   می تنها و بیوه باشد، هر چقدر هم که روح پاک و نجیبی داشته باشد، جامعه او را از پا در خواهد آورد و هنگا
دهاد و در   شود، زمام خود را رها می  کند و د  به تن س ردگی مای  وضعیت نابسامان او با فقر و گرسنگی همراه می

دارد منجر به فرافکنی و سرکوب بیشاتر   می که بر  می  زند و با هر قد می و خود ویرانگری  نهایت نیز، دست به تشری 
  .شود خویش می

در حقیقت، کنیزو وقتی از همن ثروت های فردی و اجتماعی بی بهره می ماند ناچاراً به سراغ تنها سارمایه و دارایای   
. امّا مریم، دختر بچن ساده د  و پاک، با درک باه ظااهر   خود ؛ یعنی، ویژگی ذاتی و خدادادی اش ) تن زیبا( می رود

یک ش  از روی پشت باام خاناه، ناخواساته شااهد      کودکانه امّا عمیق خود از دنیای کثیف پیرامونش، با وجودی که 
ن مردان بیگانه است، امیدواراناه بارای رهاایی او از ایا      های  ششصیت کنیزو در محفل می  گساری  های  تمام نازیبایی

تواناد نقاش و    مای  خانم معلّمش قرار دارد بهتار از ماادر     های  کند. او که تحت تأُثیر اندیشه زندگی فالکت بار دعا می
داند کنیزو و هر  می تأثیر فقر و عوامل دیگر اجتماعی را در تباه کردن زندگی کنیزو درک کند و از حقیقت نگریزد. او 

شود، ماریم در برابار    که کنیزو در زندان حبس می می شود. هنگا ش حل نمیزن دیگری مثل او، با زندانی شدن، مشکل
گه هیچ فایاده ناداره...کنیزو اینجاوری د رس     می خانم معلّم »گوید:  می ایستد و  می مادر که از این ماجرا مسرور است 

یا مراکز بازپروری ماورد    یک مجرم، یک روس ی اگر چنان چه بعد از خروج از زندان»( . یعنی، 11)همان:« شه... نمی
مراقبت و تربیت صحیح قرار نگیرد و امنیت روانی و اجتماعی او تتمین نشود، او دوباره به وضع گذشتن خاود بااز   

 (.236: 2836)ستوده، « می  گردد
 

  (نادیده گرفتن قراردادهای اجتماعی5-الف
و  و نمااد قراردادهاای اجتمااعی قارار     در مقابل ششصیت کنیزو، ششصیت مادر مریم، به عنوان ششصیت مشاالف ا 

دارد. مادر مریم، در جامعه ای مرد ساالر، حاکم بی چون و چرای خانه است و حتور پررنگش در زندگی و تصمیم 
کند. او زنی مقتدر، تصمیم گیرنده و فحّاش و بد دهن است کاه ساکّان    خانه، نقش پدر را کم رنگ  تر می  های  گیری

هاای  پاوزه »دست دارد  و از زندگی در ده،  به تنگ آمده است. با حیواناات مهرباان نیسات و     هدایت خانواده را در
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گیرد و می  پیچاند و با تیشه به جان شاخ پازن می  افتد و آخر سارهم خساته، موهاای     بزهای الغر مادربزرگ را می
به همین خاطر ج ل و پالسشان را جمع (. او دریا و امواج آن را دوست ندارد، 3: 2842)روانی پور، « کشد می خود را 

کند و آنها را به شهر می  آورد و در شهر نیز از همسایگی با یک زن روس ی به نام کنیزو برمی آشوبد  و ماریم را   می
  .از معاشرت با او بر حذر می  دارد

ن استدال ، با خطابه ها و پیش دارد که بدو می جامعه دربارۀ یک زن روس ی، مادر مریم را بر آن   می درواقع، افکارعمو
هایش، به فحّاشی نسبت به زن تن س رده  ای ب ردازد که خودش و جامعه اش او را از مسیر ارزش هاا خاارج     داوری

دهد و از سویی دیگر، او را از آغاوش گارم    یک سو او را در دامن ناپاک خود پرورش می  نموده است. این جامعه، از
اندیشد. مادر مریم، نماد چنین جامعه   می فظ آبرو و برقرار ماندن قراردادهای اجتماعی خویش راند؛ زیرا به ح می خود 

کند و  را برای کامجویی مردان شهوتران فراهم می« کنیزوها»است. جامعه ای که زمینن ظهور  می ای با چنین افکار عمو
  .جنباند می زند و قنبل  می و بشکن کند و بر جنازۀ ا در نهایت، مثل زباله او را در جوی لجن پرتاب می

زناد و گااهی    مای  بندد و پشات در، بلناد ک ال     می گذرد، درِحیاط را با سر و صدا  می که کنیزو از کوچه  می او هنگا   
هاایش    ( . و کنیازو در حاالی کاه دسات    21)هماان:  « نانجی ، باید از اینجا باری! »گوید:  می ایستد و  می جلوی کنیزو 

کناد و تاا    چکد و راه باز می این بار، با حرف  های نیشدار او، اشک ِهمیشگی ِ نچکیدۀ چشمانش، فرو می  لرزد و می 
)هماان:  « تو خرجی ِ منو بده تاا ناانجیبی نکانم!!   »گوید:  می خورد، فقط  می باریک و فشرده اش س ر   های  ی ل  گوشه
21.) 

صد تاا شاوهر داره، از صاد تاا هام بیشاتر، تماام        »گوید:  می و  خواند می « سلیطه»و « نانجی »، «خانم»مادر او را   
( . او 11)هماان : « چناین زناانی را بایاد ساوزاند    »( . او معتقاد اسات:   12)هماان :  « مردهای دنیا شوهرای او هستن!

خشمگین از این که چرا مریم از روی پشت بام، صحنن رقص و عشق بازی  های کنیزو را در محفل چهارنفرۀ مردان 
کند. مادر مریم، نمایندۀ افکار و قراردادهایی اجتماعی است که  ست و هرزه، تماشا کرده است، او را سشت تنبیه میم

وقتی این قراردادها را در معرض خطر می  بیند، غیرمتفکّراناه ساشن مای  گویاد و غیار متفکّراناه درصادد تربیات         
و قراردادهای اجتماعی رفتار نماید و در حالی که مریم از دخترش بر می  آید و از او نیز می  خواهد مطابق هنجارها 

او را سارزنش نمایاد:    مای   پشت بام در حا  تماشای خانن کنیزو است از او می  خواهد کاری نکند کاه افکاار عماو   
ماام  پاای ماریم و ت    هاای   کنی، ها !! دهان مادر کف کرده بود... پاشنن پایش را گذاشته بود رو انگشت می سینما سیل »

خوای بدبشتم کنی  عرق خوری و سلیطه بازی سیل کردن داره، بی  می سنگینی تنش را رو پاشنن پا میزان کرده بود... 
 (.22)همان: « پدر !

 
 (نگاه کاالیی به زن1-الف

 شاود.  کنیزو، زنی کم سن و سا  و بسیار زیباست که چشم هایش، مدام از نگاه مریم، راوی داستان، به آهو تشبیه می
او از طارف جامعان مارد سااالر و ماورد        های  ولی همین زیبایی کنیزو و سن کم او، باعث تشدید مشکالت و آسی 

وقتی به دلیال گمراهای، بای پنااهی، بیکااری و      » شود و نشان می دهد که  تجاوز قرار گرفتن و نگاه ابزاری به او می
یز دیگری قابلیت کاالیی شدن و عرضن خدمات در بازار ناتوانی در تأمین درآمد، فقر تحمیل می شود ؛ تن مثل هر چ

(. تنی زیبا که پناه هوس های تمام جواناان و ماردان شاهر اسات از     285:  2812)مدنی و همکاران، « را پیدا می کند 
ز نیاز بارای او ا  « کنیازو »شهر که گویا انتشاب اسام    های  پشت خرابه  های  رئیس شهربانی و شهرداری گرفته تا حمّا 

که گویای زندگی برده وار اوست؛ برده ای گوش باه   یک انتشاب آگاهانه و عمدی بوده است. اسمی   جان  نویسنده،
یاک جامعان مارد      یک شی پسات کارده و در    فرمان و در بند شهوت مردان که هم آغوشی متعدّد با آنها، او را تا حدّ

  .یک کاال و طعمه تبدیل نموده است ساالر او را به 
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یا، روانی پور با اطّالعاتی که از برخی از پژوهش  های صورت گرفته دربارۀ این پدیده داشته اسات، مباادرت باه    گو
هایی که صرفاً، معتقد بودناد:   که مصداق کامل و نماد یک زن استثمار شده است، نموده. پژوهش« کنیزو»انتشاب اسم

شاود. آنهاا    رانی هستند که با آنها مانند برده و کنیز رفتاار مای  از قشر خدمتکا« روس یان»و « خانم ها»بیشترین تعداد » 
معتقد بودند که تقریباً بیش از پنجاه درصد روس یان، قبالً خدمتکار بوده  اند، خدمتکارانی کاه از بردگای خاانگی باه     

 (.112: 2842)دوبووار، « بردگی جنسی در جامعه لغزیده اند
کنیزو، باال بلند با دو چشم میشی و پوست شکالتی »  کند:  ین گونه توصیف میمریم، راوی داستان، زیبایی کنیزو را ا

پیچید و مردهای شاهر کاه انگاار ردّش را گرفتاه باشاند از کوچاه رد        می گذشت. بوی خوشش همه جا  می از کوچه 
دو تا چشم معصوم  کنیزو با» ( . و در جایی دیگر دربارۀ معصومیت اومی نویسد:3-1:  2842)روانی پور، «  شدند می 

آمد، انگار آهوی مادربزرگ بود که غمگین و گله مند با قطرۀ اشکی کاه همیشاه تاوی چشامانش      و آشنا از دور  می
 (22)همان: « آمد که آنها را نگاه کند افتاد، می خورد و نمی می غلت 

 
 (اعتیاد7-الف

رود و ماورد بای    مای  لکلی، زیبابی  اش به تحلیل کنیزو، سرانجام بعد از آن که بر اثر مصرف بیش از حدّ مشروبات ا 
، خانه اش را محلّی برای زنان روس ی و مشتریان  قرار می دهد «پاانداز»و« قواد»مهری مردان قرار می گیرد، به عنوان 

یاک   شود. زیرا زنادگی و درآماد    و این گونه به پیشه اش ادامه می دهد و در نهایت، کارش به زباله گردی کشیده می
روس ی، سشت وابسته به سن، زیبایی و پیکر اوست. بنابراین، زمانی که این گنج ِآسی  پذیر، زوا  می  یابد، او بازار 

یکای    ای،خالی عرق، به خیاا  قطاره    های  ها، در جستجوی بطریدهد و البه الی آشغا  تقاضای خود را از دست می
کنناد،   شهر نیز به او اعتنایی نمی  های  پشت خرابه  های  حتّی حمّا  که احدی،  می کشد و حتّی هنگایکی آنها را سر می

شود برای سیر کردن شکمش، تن فروشی را نیز از آن مردان گدایی کند و باا خاواهش و التمااس باه آنهاا       حاضر می
مطیاع و رام   یک بردۀ وفادار، بدون زنجیار،   (. او که مثل 12)همان : « جوون دو تومن، جوون فقط دو تومن»بگوید: 

کند بلکه به نوعی دیگر، فری  آن ماردان را مای    هایشان است، نه تنها خود را تسلیم آنها می  مردان حتّی از نوع حمّا 
را که مریم، راوی داستان، با شکستن قلّکاش باه     هایی  خورد. زیرا، همان مردان، بعد از ارضای نیازهایشان، خرده پو 

خیار از  »  :آورد مای  ز این فالکت برهاند، از او سرقت می کنند و کنیزو ناله و فغاان بار   کنیزو بششیده است تا او را ا
 (.13)همان: « جوونی نبینین... الهی به خاک سیاه بشینین... خنّاق بشه بیفته تو گلوتون... پوالمو بدین... 

 
  (انزوا، پوچ گرایی و خود ویرانگری8-الف

کناد  کنیازو را در انازوا نگاه      یک زن تن فاروش مناع مای     را از معاشرت با حصاری که مادر مریم و تمام زنان شهر
زناد و باه ایان     مای  کند و او را از جامعه پاس   دارد. انزوایی که کنیزو را با ارزش ها و هنجارهای جامعه بیگانه می می 

ن آن نداشته باشد و چون خرد و کال  های  شود او اعتقادی به هنجارهای جامعه، روابط حاکم و هدف می ترتی  باعث 
تواند روابط و اهداف جامعه را فعّاالنه  نفی و رد کند، با گوشه نشینی و انزوا در خرابه ها، خود را از جامعاه باه    نمی

، (nihilism)دهاد و باا پاور گرایای     کشاند. او این حالت انفعالی خود را به همن  زندگی خود تعمیم مای  می حاشیه 
سازد و بدون ذرّه ای تالش، به هر اتّفااقی کاه بارایش     می عی و حتّی خصوصی خویش رها خود را در زندگی اجتما

 .گوید و سرانجام چنین طرز تفکّری، به سرکوب و خودویرانگری او منجر می  شود می پیش بیاید خوشامد 
ی و زیبایی حقیقی پیرامون از طرفی دیگر، مریم با نگاه ساده و نافذش، امّا با صداقت کودکانه اش، بهتر از مادر، زشت 

جامعن مرد ساالر هنوز نتوانسته است بر اندیشه و   های  دهد زیرا قراردادهای اجتماعی، قوانین و سنّت خود را تمیز می
 .نگاه پاک او سایه بیفکند و برای او حصاری از بایدها و نبایدهای بی پایه و اساس بسازد
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د و پرورش می یابد در جای جای داستان، در کشمکش با مادر است. او مریم که در همسایگی و در ساین  کنیزو رش
بی پادر از سالیطه هاا    »شود که  گیرد و با تنبیه و سرزنش های مادر روبرو می برخالف میل مادر از کنیزو شکالت می

باره باا شاماتت   فرستد و دو می پیچد صلوات  می که بوی عطر کنیزو در کوچه  می (. و هنگا22)همان:« گیری ! می چیز 
استغفراهلل، مگه هر بوی خوشی صلوات داره ! بوی گل محمّدی که نیست، بوی »شود که  ها و تعجّ  مادر روبرو می

 (.21)همان: « یک سلیطه اس!
خندند و با بدترین لحن و زننده تارین   می تنها مریم است که بهتر از تمام زنان و مردانی که زیرپوزی به زندگی کنیزو 

گیرند، دلیل معصومیت چشمان کنیزو و غلت خاوردن همیشاگی یاک قطاره      می او را به باد تمسشر و انتقاد  کلمات،
را کاه تماام وجاود     خواند. او کودکی معصوم است امّا بیش از درایت کودکانه اش، زخمی  می اشک را در چشمان او 

خواهد دیگر این وضع اسفناک را اداماه   می کنیزو شکند و از  می کند، قُلّکش را  کنیزو را به لجن نشانده است درک می
دم.  مای  نکن... دیگه نکن... دیگه اون لباسو ن اوش... خاودم خرجیتاو    »ندهد، دیگر لباس بلند طالیی  اش را ن وشد: 

 (21)همان:« رود می گیرم... و کنیزو با گریه  می هفته ای یک تومن بیشتر از بابام 
شود امّاا جامعاه  ای    یک مصلح اجتماعی و ناجی کوچک ظاهر می ابتدایی در نقشمریم، دختربچّن کالس چهارم   

خاود پارورش داده، او را باه ریشاشند       هاای   که کنیزو را در دامن ناپاک خود همچون برده  ای در خدمت کاامجویی 
کاه در آن برهاه از    زند و همن چهره  های بردگی را به او تحمیل می  کناد ؛ جامعاه  ای   می گیرد و به او پوزخند  می

زمان، بزرگ ترین هنر مردانش عرق خوری بود. مردانی که، هر روز غروب، در گوشاه و کناار عارق فروشای جماع      
پراندند و با پاکتی پسته خستگی روزانه را از تن به در می  کردند.  می شراب را با کف دست   های  شدند، سر بطری می 

زند. زیرا، همین جامعاه و ماردانش،    می دانگی این مردان)مردان جنوب( حرف روانی پور با طنزی گزنده و تل  از مر
یک زن ِ تنها و بیوه، خود در جایگاه  روزگاری با دلیری در برخورد با استعمارانگلیس زبانزد بودند ولی در برخورد با 

  !یک استعمارگر قرار گرفتند 
کوب خویش و با مصرف بیش از حدّ الکل، مارگ خاود   عاقبت، همن عوامل دست به دست هم می  دهند و او با سر

کنیزو مرده بود. مریم از مدرسه که به خیابان رسید، مردهای دم عارق فروشای تاوکّلی را دیاد کاه      »را رقم می  زند. 
رفتند. مردی باا صادای بلناد     می کشیدند و از خنده ریسه  می چادر زنی را که پایش از جوی کنار خیابان باال آمده بود 

  ماردی باا  ( .»2)همان: « زد می هایشان برق   ج نباند... نیش همه باز بود و چشم می زد. دیگری بشکن زنان، قنبل  می ل ک 
داد. مرد با کف دست، محکم باه تاه شیشاه     می یک بطری عرق، باالی سر کنیزو ایستاده بود... جمعیت به مرد، میدان 

خندید. مرد، شیشه عرقی را به جمعیت  می ورد پایین، جمعیت با لذّت زد، چوب پنبه روی پاهای کنیزو افتاد و س ر خ
  هاای   کرد: بفرمائین. عیش تا صبحه! و شیشه را گرفت و تو گلو خالی کرد... صدای شیشاکی و خنادۀ آدم   می تعارف 

رو سار کنیازو   هایش را بست و سرش را تکان داد. حاال شیشن نیماه خاالی را     زد... مرد چشم می میدان، گرما را پس 
خواسات   مای  دهم... شیشه را روی کنیزو خالی کرد... مرد رو سر کنیازو ایساتاده باود و     می گرفته بود... االن غسلش 

گفت: نکن باباا نکان. هماین مان و تاو باودیم کاه         می یکی دیگر   شیشن عرقی را تو دست بی جان کنیزو جا بدهد.
آمد کاه باادی    و صدای مرد مست می(. »26)همان: « که میّت است خرابش کردیم. اگر زنده اش آدم نبوده مرده اش 

 (21)همان: « جنباند می داد و با هر صدا، بشکن زنان، پایین تنه اش را چپ و راست  می از خودش در 
 

 ب( پایان غم انگیز
ا و حتّی صداها، بسیار یک نمایشنامه نویس، با بهره گیری از شیوۀ نمایشی، دیالوگ ه روانی پور در این داستان، مانند 

هنرمندانه، پایان غم انگیز زندگی این زن را به تصویر می  کشد. او، برای نمایش غم انگیز مرگ کنیزو، از صداها نیاز  
مسجد، صدای دریا و جیا  مرغاان دریاایی کاه در       های  به مشابن یک ششصیت بهره می  جوید؛ مثل، صدای گلدسته

 . کردند می یک مرگ تدریجی تن داده  بود، شیون   گی نکرده   بلکه برده   وار بهعزای زنی که در تمام عمرش، زند
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زند؛ تصویری از پایاان محتاوم یاک روسا ی در      می یک تصویر هنری زیبا دست  او این بار نیز، گویا آگاهانه به خلق 
گفت:  می که « توماس آکیناس سن»است از افرادی چون   هایی  ناخواسته، یادآور تشبیه   یک جوی کثیف لجن که خود 
:  2836)ساتوده،  « کشاد  مای  روس ی مانند لجن و فاضالب خانه است، اگر جلوی آن را نگیری خانه را به مانجالب  »

الزم اسات،که زناان روسا ی در      هاایی   برای حفظ سالمت قصرها، فاضالب»گفتند:  می یا پدران کلیسایی که  ( . و222
 (.132: 2842دوبودار، « )حکم این فاضالب ها هستند 

کشد و این گونه پارادوکسی زیباا خلاق    می یک جوی لجن به تصویر  نویسنده، پیکر ضعیف و الغر این زن زیبا را در
کاه سا ور محلّاه،     می کند. لجن که خود نماد کثیف ترین چیزهاست پیکری زیبا را در کام خود فرو می  برد. هنگا می

ی تحقیرآمیز زنان و مردان و همچنین حرکت و رفتارهای زنندۀ خریداران مسات او  نعش کنیزو را در برابر پوزخندها
مسجد به گاوش مای      های  کند، تنها مشایعت کنندۀ جنازۀ او صدای اذانی است که از گلدسته بر روی گاری حمل می

صاد دارد باا چناین    رسد و بانگ الاله اآل اهلل سر می  دهد. نمایش چنین تصویری، گویاای آن اسات کاه نویسانده، ق    
هایی، تن و جسم زن داستان را در نهایت هرزگی و لکّااتگی باه تصاویر بکشاد امّاا روح او را باه تعاالی          پارادوکس

برساند، روحی که برخالف تن ناپاکش، مستهجن و ناپاک نیست بلکه به طور فطاری پااک اسات. او ساعی دارد باه      
  .کند، خواهان انسانیت خویش است ر پیکر خود را عرضه میخواننده القا کند که حتّی یک روس ی که برده وا

نویسنده در پایان داستان، برای تکمیل رسالت هنری خویش، زبان به هشدار می  گشاید. او با تجسّم صدای تاق تاق   
پاشنه بلند کنیزو که هنگام حمل جنازه اش به دیوارۀ گاری برخورد مای  کناد، زناگ خطار بزرگای را در        های  کفش
ش و ذهن جامعه به صدا در می  آورد که : هوشیار باشید کنیزو هنوز زنده است و هنوز صدای کفاش  هاایش از   گو

 :گوید می آید و  می انتهای خیابان 
 (13:  2842)روانی پور، « جوون دو تومن، فقط دوتو من!» 

با این صدا و زنگ خطر به پایان می  در حقیقت، می  توان گفت : روانی پور، به عنوان حسن ختام، آگاهانه داستان را 
رساند و جامعه را در برابر این پدیدۀ شوم اجتماعی به هوشیاری دعوت می  کند؛ پدیده ای که با مرگ کنیازو پایاان   

یک ماهی طالیای   یک کنیزوی دیگر است، تولّد   نیافته بلکه هنوز ادامه دارد و شنیدن صدای کفش های او، نماد تولّد
 ...هایی که دهانشان همیشه خونی است  در دام بمبک  ها و کوسه  ها گرفتار می  شود، بمبک کوچک دیگر که

 
 نتیجه گیری

هاای تراییاک انساانی در ایان کشاورها      نویسنده در داستان بررسی شده با نمایاندن رنج زنان، به رو کردن واقعیات  
شنود، چارا کاه صادای چیارۀ ایان داساتان       می صدای ویژۀ مرد را از زبان خویشدست زده است. خواننده بسیار کم

ی زنان این داستان در اندوه زنانه .پردازدهای زندگی زنان نمیصدای زن است. نویسنده در این داستان به همن گوشه
اند و هیچ اندوهی را برابر با شوربشتی در زندگی و ارتباط ناابرابر باا   ی مردساالر فرو رفتههای جامعهبرآمده از سنت

های ایان داساتان را گرفتاار    ترین حسی است که همن زنبینند. احساس تنهایی، آزاردهندهردان جامعن مردساالر نمیم
کرده است. این تنهایی از جنس آن تنهایی متعالی نیست. این تنهایی نه خود خواسته است و ناه راهای باه فراساوی     

کناد.  ای است که اجتماع مردساالر بار آنهاا تحمیال مای    شدهبرد. تنهایی این زنان، تنهایی تحمیل نیازهای روزمره می
ترین آنها میل به گمان شناخته شدههای بسیاری دارد که بیگرایش عام زنان نویسنده به بیان زندگی عاطفی زن، ریشه

ی طبیعای فرصات چنادان    -ها بنا بر مقتتایات تااریشی  است. زن« گفته شدن»و به عبارت دیگر، نیاز به « دیده شدن»
هاای  اند، تا این که آناان باه ضارورت شناسااندن گوشاه     برای معرفی وجوه پنهان ششصیت و ذهنیت خویش نداشته

اند. پی بردن به چنین ضرورتی، اشاتیاق زن را بارای بیاان احساساات انساانی      ناشناخته روح و ذهن خویش پی برده
کنیزو، فقط سرگرم کردن خواننده نیسات بلکاه    خویش دو چندان کرده است. بنابراین هدف روانی پور نیز از داستان

وی آگاهانه طبق رسالت هنری و ادبی خود، به این موضوع پرداخته است. به اعتقااد او آسای   هاای اجتمااعی، باه      



 3/       رنج های زنان در داستان کنیزو منیرو روانی پور 

خصوص فقر، نقش تعیین کننده و حائز اهمّیّتی در پیدایش و پرورش روس یگری دارد، زیرا فقر اغل  چه باه عناوان   
، با عوامل دیگر مرتبط است. از این رو،  یک روس ی مانند یک گدا یا یک بیمار نیااز باه کماک و    علّت و چه معلو 

 درمان دارد.
وی با ترسیم سیمای غیراخالقی کنیزو در میان انبوهی از انواع نیازها، نشان می دهد : خأل هاای اقتصاادی، عااطفی،    

ن قدر قوی هستند که بتوانند بستری را فراهم کنند کاه  فرهنگی، تربیتی و...آن زمان که دست به دست هم می دهند آ
را، در رقم خاوردن  « جامعه»روح و جسم یک زن را به عنوان یک انسان، به زانو در آورند. به همین دلیل، وی نقش 

سرنوشت یک زن، بسیار تعیین کننده می داند و از آن جایی که خود، تحت تاأثیر جامعان مارد سااالر قارار دارد، در      
 .یک منتقد سرسشت اجتماعی و یک روانشناس ظاهرمی گردد نه فقط یک داستان نویس زن سطحی نگر نقش

کنیزو برای بهبود زندگی اش صرفه نظر مای کناد   « خود»امّا از طرف دیگر، آگاهانه و عامدانه، از توصیف تالش های 
وار به تصاویر مای کشاد و باالعکس، در      کنیزو را بی رنگ ، منفعل، رها شده و در اوج نیازمندی حتّی برده« من »و 

نقطن مقابل ششصیت مظلوم و مغلوب کنیزو، نقش جامعه و در ضامن آن، فقار را در پیادایی یاک روسا ی، غالا ،       
 .مردانه  و ظالمانه ترسیم می کند

 در حقیقت وی با ارئن دو قتاوت متفاوت و ترسیم یک پارادوکس پنهان در عمق داساتانش؛ یعنای، جامعان ظاالم و    
کنیزوی مظلوم، ایده ای تازه را، به عنوان قتاوت سوم مطرح می نمایاد. وی، اگار چاه جامعاه و ویژگای هاایش را       
محکوم می کند امّا با به کار بردن یک ایهام تتاد دربارۀ یک زن جوان، زیبا، تنها، بیکار، معصوم، مظلاوم، فقیار و در   

ی داند و انتظار دارد هر زنی، به عنوان یاک انساان، خاودش    عین حا  کنیز، او را در تعیین سرنوشت خویش موثّر م
کنیازو را باه بیاداری و حفاظ عصامت خاویش       « من خفتن»قهرمان زندگی اش باشد. از این رو، پشت لفّافن نمادها، 

کنیزو را مثال    های  دعوت می کند و برای بهتر شدن زندگی زنان و دختران، خود آنها را به یاری می طلبد. وی دست
های دیگار آن  -ایی در تمنّای معصومیتی از دست رفته  به سوی مریم کاسه می کند و انتظاردارد مریم و همن مریمگد

را از دست ندهند و معتقد است: اگر هر کدام از افراد جامعاه، دسات کام باه انادازۀ یاک کاودک)مریم(، احسااس         
 .ربانیان داشته باشندمسئولیت داشته باشند، می  توانند سهم مهمّی در کاهش آمار این ق
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