پردازيدرآثارشهرنوشپارسيپوروزوياپيرزاد


شخصيت


دانشآموختۀدكتريزبانوادبياتفارسي،دانشگاهآزاداسالميتهرانمركزي،
دكترثرياشفاعتي ،

S.shafaati21@gmail.com
دكترمحمدعليگذشتي،عضوهئيتعلميدانشگاهآزاداسالميتهرانمركزي،

magozashti@yahoo.com
چكيده 
داستان نويسي زنان عالوه بر پيوند با عرصههاي ادبي ،نشانهاي بسيار مهم از تحوالت اجتماعي ،فرهنگي و انساني بسيار عميق
است كه طي صدسال گذشته در ايران رخ داده است .از آنجا كه وجوه شخصيت در كنقار كقند داسقتاني ياقي از مهقمتقري
مؤلفههاي داستانپردازي است ،مقالۀ حاضر سعي دارد شخصيتپردازي را بر اساس ويژگيهاي فردي و نقد طبققۀ اجتمقاعي
در آثار دو نويسندۀ زن و معاصر ايراني به نامهاي شهرنوش پارسيپور و زويا پيقرزاد بررسقي كنقد و تق ثير اوضقاس سياسقي و
اجتماعي را در طول زمان بر جامعۀ زنان ايران آشاار سازد؛ همچنقي بقه ايق پرسقد پاسق دهقد كقه نوشقت افشقاگرانه و
دادخواهانۀ نويسند ۀ زن معاصر در مورد مسائلي چون فقر ،به ويقژه فققر زنقان و موتعيقت فروتقر آنقان در جامعقۀ مردسقاالر،
رهاماندگي و وانهادگي زنان پس از طالق و بيپناهي ،چه شخصيتهاي نوظهوري را نشان ميدهد؟
نتايج نشان داده است ،ورود زنان به دنياي داستاننويسي ،واتعيتهاي زندگي آنها را بقا نگقاه زنانقه بقا صقراحت بيشقتري در
ب مايههاي داستاني بازتاب داده است .زنان نويسنده دردآشناي واتعيتهايي هستند كه باورهقاي ريشقهدار سقنتي درخصقو
دختران و زنان جامعه را در تقابل با چالدهاي دنياي معاصر آنها ترار ميدهد كه خود خالي از ت ثير بافت سياسي و اجتماعي
حاكم در اي آثار و چگونگي خل شخصيتها از سوي آنان نيست.
كليد واژه :شهرنوش پارسيپور ،زويا پيرزاد ،نقد زنان در داستان ،جايگاه اجتماعي ،داستاننويسي معاصر.


مقدمه
بامروريبرتاريخچۀحضورزناننويسندهوداستاننويسايرانيبهشييوهوسي ااميروزدر يحنۀادبييات
ايران،بايداظهارداشتكهاينشيوهوس اداستاننويسيازسال۰۲۳۱شمسييپدييدآميدهاسيتوآثيار
نخستينآنهااسيركليشههاي«ادبياتمردانه»بود.بااينتفاوتكهزناننويسنده،نس تبيههي جنسيانخيود،
خيلينگرانترندودائماًزنگاخالقرابه دادرميآورند.نخستيننويسندگانزن،هدفازداستاننويسييرا
تربيتوتهذيباخالقميدانستندتاه جنسانخودراازخطرهاييكهدرپيرامونشيانهسيتآگياهسيازند.

ايراندختتيمورتاش1اولينزنياستكهدرسال۰۲۱۱كتابداستانشرامنتشيركيرد.وي اولقي زن ايرانقي
است كه به طور جدي به نوشت رمان در تالب كتاب پرداخته است .رمقان او دخترتيره بختوجيوانبلهيو  در
سال  1۰۳۱بر مبناي واتعهاي كه در همسايگي او اتفاق افتاده ،نوشته شده است و نامد بقه خقوبي گويقاي محتقواي
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آنست .در داستانهايي كه زنان در آن سالها نوشتهاند« ،عش » موضوس ممنوعي است و طرح روابط زنان و مردان بقه
منظور هشدار دادن به دختران و كريه نشان دادن باط مردان انجام ميگيرد .بنابراي  ،نگقرش ايرانقدخت تيمورتقاش
برداشتي از واتعيت زمانۀ اوست كه هم نشان از ت ثير داستانهاي احساساتي غربي دارد ،هم مبيّ هراس زنان از ورود
به عرصۀ جذاب و ناشناختۀ جامعه و در آمقدن بقه فيقايي بقازتر امقا نقاام اسقت .پيقروي او از سقنتهقاي رايقج
داستاننويسي در زمان خود به حدي است كه او هم مانند بسياري از نويسندگان آن روزگار براي ت ثيرگقذاري بيشقتر
بر مخاطب ،ميمون رمان خود را واتعي ميخواند و البته ورود زنان به عرصههاي اجتماعي را مخاطرهآميق ارزيقابي
ميكند .به هر روي اي نويسنده بعد از اي رمان اثر ديگري منتشر نميكند.
بنابرشواهد،روندنوشتن،تادهۀچهلخورشيديادامهپيداميكنداماازاينتاريخبهبعدناگهيانتحيو ت
تازهايدرادبياتزنانبهوجودميآيد.منتقدانوتاريخنگارانادبيدرايران،سال–۰۲۳۱سالانتشياررميان
سووشون–راآغازداستاننويسيزنانو«سيميندانشور»رامادرواولينقل بهدستِاينزمينهميدانند.ايق

داستان در زمان انتشارش يک حادثۀ ب رگ ادبي و سياسي بود .سووشون اولي رمقاني اسقت كقه نويسقنده ،راوي و
شخصيت اول آن زن است ،هر چند كه شخصيت مرك ي و محوري آن يک مرد است.
پس از سيمي دانشور ،چند زن ديگر داستاننويس مانند :شهرنوش پارسيپور ،گلي ترتي ،مهشقيد اميرشقاهي ،مهقري
يلفاني ،شاوه ميرزادگي ،پرتو نوري عالء و غ اله علي اده و چند ت ديگر در سالهاي تبقل از انققالب چنقد رمقان و
داستان كوتاه منتشر كردند .اينان آن دسته از نويسندگاني هستند كه داستاننويسي را از دهۀ چهل و پنجاه خورشقيدي
آغاز كردهاند.
پارسيپوردرايين

درسالهايبعدازانقالب،روندداستاننويسيزنانبارشديانفجاريمواجهشد.شهرنوش
رابطهميگويد«:تجربۀانقالبوجنگوپيامدهاياقتصاديوروانيآن،زنانرابهميدانحادثهپرتيابكيرده
استواينگويايافرمانتاريخياست.منمينويس چيونانديشييدنراآغازييدهامومييخيواه بيدان 
كيست ».
در جريان اي تحوالت تعداد نويسندگان زن رشد چشمگيري پيدا كرد كه در خل آثار ،هم به لحقا كمّقي و هقم از
لحا كيفي ،نه تنها از نويسندگان مرد ،گوي سبقت را ربودند ،بلاه بر رشد مخاطبقان داسقتان نيق تق ثير بقه سق ايي
داشتند .نويسندگاني مانند :غ اله علي اده ،زويا پيرزاد ،منيرو روانيپور ،تاي حم هلو ،فريبقا وفقي ،فهيمقه رحيمقي و
دهها نام ديگر كه در سبکهاي مختلف خود را نشان دادند.
دكتر پروي سالجقه در نشست عصر داستان هفت اتليم ،دربارۀ داستاننويسي زنان ايران در مقايسه با داستاننويسقي
زنان جهان ميگويد« :داستان نويسي زنان ايران تابعي است از داستاننويسقي بقيقه و فقار از تفايقکهقاي جنسقيتي
معمول و م معتقدم داستان نويسي زنان ايران در محقور زبقان ،سقاختار و شقگردهاي روايقت تقابعي اسقت از بقيقۀ
داستان نويسان .او در تالش است كه بتواند براي خودش جايي باز كند و خودش را با اي جريان هماهنگ كنقد .اگقر
هم نشده كه با جامعۀ جهاني هماهنگ عمل كند دستكم جا پاي آنها بگذارد .اما از جهت درونمايه ،داستاننويسقي
زنان ايراني متفاوت است با داستان نويسي مردان .شايد به اي دليل كه تاري مذكر براي آنها جاي پرسشقي نقدارد و
درست است كه همۀ ما در يک نگاه كلي آزردگيهاي روحي مشتركي داريم اما براي زنان ،تييه جور ديگري اسقت
و داستاننويسي زنان به طور عمده محور اصلياش يک زخم است .زخمي كقه آزردگقي زن را از وضقعيتي كقه دارد
نشان ميدهد و گاهي اي زخم به نوعي به  Trauma1و آسيبديدگي روحي تبديل ميشود .اي آسقيبديقدگي يقا
جبرانپذير نيست و يا راوي فار ميكند كه اي درد به اي زودي التيامپذير نيست .بنابراي سعي ميكند با ورق زدن
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تقققاري وضقققعيت امقققروز خقققود را نمقققايد دهقققد و ببينقققد كقققه آيقققا مقققيتوانقققد تقققدمي بقققردارد يقققا نقققه؟»
()nimeyesokhte.blogfa.com
بخشبزرگيازادبياتداستانيماچهزنانهوچهمردانهباانگيزۀانتقالروايتونگاهنويسندهازواقعيياتبيه
مخاطبآننوشتهشدهاست.يعنينويسندهميخواهدبگويدمناينواقعۀتاريخي،اينواقعيتفرهنگيواين
مشكلاجتماعيرااينگونهديدهامواينديدگاهخودرا،ياگزارشگونهويادر باليماجراهيايتخيلييييا
تاريخينقلميكند.باورودزنانبهدنيايداستاننويسي،ط يعتاًيارشتهواقعيات،ويژۀزندگيزنانبيانگياه
زنانهبهبنمايههايداستاننويسيافزودهشدوازآنجاكهزناننويسندهه بيهطيورط يعييدردآشينايايين
واقعياتبودندوه خودرانس تبهآنهامتعهدميدانستند،داسيتانهيايينوشيتندافشياگرانهودادخواهانيه
دربارۀفقرزنان،موقعيتپايين ترزناندرجامعهنس تبهمردان،رهاماندگيوواگذاشتگيزنانپسازطالقو
باورهايريشهداريكهدرخصوصدخترانوزناندرذهنجامعيهوجيوددارد.

بيپناهيآنان؛همچنيندربارۀ
اينموضوعهاراميتواني درردۀافشايمظال قراردهي كهدنيايسنتيرانشانهميگيرد.مثالًدرنوشيتههياي
زوياپيرزادميتواناينبنمايهراسراغگرفت.ويازنويسندگانمطرحزنبعدازانقالباستكيهازنيوعي
رماننويسيزنانهپاكيزهوراحتاماپرنكتهوك اندوهپيرويميكند.دركتابهايپرخواننيدۀزويياپييرزاداز
جملهچراغهارامنخاموشميكن زنانيراميبيني كهدرگيرالتيامزخ هاوه چنينخوديابيهستند.زنيان
اينكتابهافقيرنيستند،موردتجاوزجنسييابدرفتاريهايپرفاجعهقرارنگرفتهانداميانيازمنيدودرآرزوي
همدليوتفاه باهمسرشان،فرزندانشانوحتيمادرشانهستند.
داستاننويسي زنان عالوه بر پيوندي كه با عرصۀ ادب به طور كلي دارد از سوي ديگر نشقانه بسقيار مهمقي از تحقول
اجتماعي ،فرهنگي و انساني بسيار عميقي است كه در صد سقال گذشقته در عرصقۀ زنقدگي زنقان در ايقران رخ داده
است .تحولي همراه با تالطماتي گاه خش  ،گاه بالنده ،گاه حقير و گاه گشاينده .بنابراينبايدبيانداشتكيهزنيان
داستاننويسامروزايرانسه ارزشمندودرخورتوجهيازداستاننويسيامروزجهانرابهخيوداختصياص
دادهاندوآثارشانازهرحيثشايستۀتوجه،ترجمه،نقدوتجزيهوتحليلاست.
شهرنوشپارسيپور 
تحليلكليشخصيتها 
زنان در آثار اي نويسنده ،از جايگاه اجتمقاعي بقااليي برخقوردار نيسقتند .زنقاني تحصقيلكقرده در ميقان آنهقا بسقيار
انگشتشمارند .اغلب آنان خانهدارند و يا به مشاغلي ميپردازند كه در خانقه انجقام مقيگيقرد .عااسقي ،نوازنقدگي،
كلفتي ،دالكي ،تالي بافي ،فاحشگي و رتّاصي از ديگر كارهاي زنان اي داستان است .تنها شد ت از زنان ،تحصقيل-
كرده و باسوادند.
«شخصيت اصلي تمام داستانهاي پارسيپور ،دختري است كه حالتهاي غريب و بيمارگونهاش او را از ديگران جدا
ميكند و به دنيايي ناشناخته ميپيوندد .او ذهنيتي مشوش دارد و همواره در فار گري از موتعيت زيستي خقويد بقه
طبيعت يا گورستان است ،زيرا نه تنها زندگي روزمره را پر مالل مييابد ،در عش ني مفهقومي نمقيبينقد ...در اتقاتي
دربسته به سفرهاي عرفاني ذهني ميرود؛ سفرهايي وهمآلود براي رسيدن به ديار آزاديهاي رؤيقايي .راوي داسقتان-
هاي پارسيپور ،به عنوان يک نمونۀ نوعي از شخصيتهاي داستان مقدرن ،مقيكوشقد ”وهقم را در خقود بقه كمقال
برساند ،تا هميشه وحشتزده باشد“؛ وحشتي كه اغلب علتهايي زننده و نامحتمل دارد» (ميرعابديني ،1۰3۰ ،ج اول
و دوم)91۱ ،
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پارسيپور به عنوان زن نويسنده ،دردهاي متعدد زنان جامعقهي ايقران تقديم را ترسقيم مقيكنقد .مشقاالتي از تبيقل
مردساالري ،بي دفاعي زن در برابر ظلم و ستم ،عدم درک محبت از سوي همسر ،بيتوجهي همسقر بقه وجقود او در
خانه ،به دوش كشيدن حقارت زن بودن و ج اينها در اي داستان به خوبي توصيف ميشقود .زنقان ،همچقون رسقم
تاري ديرينهي ايران ،پردگياني مردانند:
«هر هفته روزهاي پنجشنبه عصر حاجي محمود ،برادرزادۀ پدرش ميآمد و پشت پرده زنبوري مينشست ،پسرها كقه
تازه به مدرسه ميرفتند با ادب مقابل او ميايستادند و شرح كارشان را ميدادند .حاجي از احوال خانمها ميپرسقيد و
كيسۀ پولي را از زير پرده به داخل ميسراند براي مخارج هفتگي و بدي نحو امور خارج از خانه را سرپرسقتي مقي-
كرد.
 ...دختر [طوبا] ميديد كه هرگاه خواستگار به همراه اتوام ديگر به خانه ميآمدند مادرش ب ک ميكرد و وسقمه مقي-
كشيد .هرگ نشده بود مرد زن را ببيند ،اما زن رخت مهماني ميپوشيد و چارتدش را عوض ميكرد .گونقههقايد را
سرخاب ميماليد و زيبا ميشد .خواستگار در اتاق پذيرايي كنار پرده مينشست و مادر و بستگان زن در اتقاق ديگقر.
خواستگار از پشت پرده حرف ميزد .از نظام ميگفت ،ياور بود ،گ ارش ميداد كه هفتۀ پيد به مش سواري رفتقه-
اند ،هفتۀ ديگر بايد به اردو برود ،حوادث مهمي را بازگو ميكرد ،زنان با دهان باز به او گوش ميدادنقد .در حقيققت
مرد مثل نسيم خنک در تابستان حال مادرش را عوض ميكرد .زن كه پشت پرده مقينشسقت و بقاز رو مقيگرفقت،
گاهي پشت دستد ميخنديد و جلوي زنان توم و خويد و بچههايد شرمنده ميشد ،دوال مقيشقد روي زمقي تقا
تاه آشغال مجهولي را از روي زمي بردارد ،اغلب ذرهاي ني دستد را نميگرفت( ».همان ۰۳ ،و )۰1
برخي مردان ،زنان را همانطور كه هستند تبول دارند و برخقي ماننقد مقرد خواسقتگار ،مقيخواهنقد زن را بقر طبق
معيارهاي خود تربيت كنند و وتتي در اي مس له ،راه به جايي نميبرنقد ،تغييقر موضقش آشقااري مقيدهنقد و بقراي
خاليكردن عقدههاي خود ،دست به تحقير آنها ميزنند .در تجربههيايآزاد ،فريقدون يگانقه مقردي اسقت كقه بقا
عصبانيت «زني آزاد» را مورد انتقاد ترار ميدهد ،به او تهمت ميزند و ميگويد:
«تو كثيفتري دختري هستي كه به عمرم ديدهام ...تو مثل اي زنهاي همهكاره هستي .واتعاً خاک بر سر م كه مي-
خواستم ترا بگيرم و زندگيم را نجس كنم ...همۀ شماها ناتصالعقل هسقتيد ،مغ تقان معيقوب اسقت ،خيقر و صقالح
خودتان را تشخيص نميدهيد .به خدا موي شماها را بايد به دم اسب بسقت و تقوي بيابقان ول كقرد( ».پارسقيپقور،
)۰1 ،1۰91
اما زنان با شنيدن اي حرفها از تالش براي رسيدن به آزادي دست نميكشند؛ چون باور دارند «آزادي» حق مسقلم
آنها در زندگيست .دختري تجربههايآزاد ،نمايندۀ زنان جسوري است كه براي پيدا كردن هويت گمشدۀ خود تقدم
به سرزمي هاي ناشناخته ميگذارند و با اتااء به نفس با شرايط پيدي رو ميجنگند.
ويژگيهايشخصيتپردازي 
در داستانهاي پارسيپور زنستي ي ،احساسات ،افاار ،تخيالت و آرزوهاي تجسمنيافته مهمتقري جايگقاه را دارنقد.
مردان در طوباومعنايشب ،افرادي مستبد ،متعصب ،جدي ،خودكامه و به ندرت خانوادهدوسقت هسقتند .زنقان در
اي داستان ،اغلب ستمديده اند .موجوداتي هستند كه از لحا ش ن اجتمقاعي ،رتبقه و مققام بقااليي ندارنقد .زنقا ين بقا
جسارت و مستقل در ميان آنان ،انگشتشمارند؛ طوبا از جملهي اي زنان است .او در نوجواني با جسارت مثالزدني
از مردي خواستگاري ميكند .او پس از ورود به خانۀ حاجمحمود و سپري كردن چهار سال از عمقر خقود ،بقه دليقل
اعتقادات خرافي و سختگيريهاي بيمورد حاج محمود –كه در ميان مردان تديم ،مرسوم بوده اسقت -از همسقرش
جدا ميشود .طوبا شخصيتي مقاوم و مستقل دارد .به تنهايي خانه و مغازههقايي را كقه حقاج محمقود بقراي او بقاتي
گذاشته است ،مديريت مي كند .او كه پيوسته در پي كشف خدا و حقاي اوست ،پقس از ورود بقه دربقار تاجقار نيق
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دست از تالش براي رسيدن به حقيقت برنميدارد .او پس از شاسقت مجقدد و جقدايي از همسقر دومقد ،دوبقاره
برپاخاسته و زندگي جديدي براي خود و فرزنداند رتم ميزند.
جن ههايكنشي:
الف)گفتار 
گفتوگو در طوباومعنايشب ،بسيار اندک است و جريان داستان بيشتر بر پايۀ «روايت» استوار است .پارسقيپقور
در مواتعي كه داستان نياز به گفتوگو دارد ،از آن گذشته و در نقد راوي شرح ماوتش ميدهد .گفتوگوهاي انقدكي
هم كه در داستان ديده ميشوند ،اغلب با جمالت كوتاهي به پايان ميرسند .اي كوتاهي جمالت شايد به علقت كقم
حرفي شخصيتهاي داستاني پارسيپور باشند.
پارسيپور در تجربههايآزاد ،از عنصر گفتگو بيشتري بهره را ميبرد و از اي طريق اطالعقات زيقادي را منتققل
ميكند .گفتارها سليس و روانند و اغلب به صورت محاورهاي بيان ميشوند .خواننده در ابتداي داستان با آتقاي «ب»
در حال رتصيدن ،در زير باران آشنا ميشود .او نگاه دختري را به خود جلقب مقيكنقد .تقدوام نگقاه دختقرک ،او را
عصبي كرده و با تندي با دختر صحبت ميكند.
خواستگاري راوي ،مردي به ظاهر فرهيختقه و خقوش مشقرب و مبقادي آداب اسقت .او در طقي دوسقتي بقا دختقرک،
رفتارهاي سنجيده و متيني از خود بروز ميدهد .اما زمانيكه با جواب منفي راوي مواجه ميشود ،چهرۀ واتعقي خقود
را نشان داده و با به كاربردن الفا و جمالت ركيک ،خودِ واتعياش را به نمايد مي گذارد .اما دختر تا آخري لحظه
سعي ميكند از حريم ادب خارج نشود و احترام مرد را نگه دارد.
ب)رفتار 
شخصيتهاي پارسي پور ،بنا بر مقتييات جامعه رفتارهاي گوناگوني از خود نشان ميدهند .عقواملي از تبيقل بلقواي
مشروطهطلبي ،تغيير حاومت ،درگيقري هقاي خيابقاني ،اخقتالف شقاون اجتمقاعي مقردان و زنقان كقه نتيجقۀ آن بقه
مردساالري منجر شده است ،خودب رگ بيني و تفاخر درباريان به زيردستان و ظلقم و تعقدي بقه آنقان و  ،...از جملقه
عواملي است كه منجر به بروز رفتارهاي غيرمعمول در ميان مردم مقيشقود .از مجمقوس رفتارهقا مقيتقوان بقه تتقل،
خودكشي ،اعتقاد به خرافات ،هنجارشاني و ان جار از زندگي اشاره كرد.
تحليلشخصيتوشخصيتپردازي 
با خواند و بررسي آثار پارسيپور به اي ناته ميرسيم كه نويسنده دغدغقههقايي زنانقه دارد .دغدغقههقايي از نقوس
پايمال شدن ح آزادي و رفاه زن در جامعه ،ضعيف و بيدفاس بودن در مقابل نظام مردساالري ،كمبودهقاي عقاطفي،
نداشت ح انتخاب ،اجحاف در حقوق انساني و ج اينها؛ همۀ اي موارد داليل تابل تبولي است بقر ايق كقه زنقان
داستاند را بر آن دارد تا در مقابل تمام محروميتهاي جامعه تد علم كنند و با ناكاميها و تبعيضهاي اجتماس از سر
ستي برآيند .به همي جهت او اغلب با به تصوير كشيدن زنان آزاده و مسقتقل و توانمنقد در ارائقۀ راهاقار بقه زنقان
سرزميند كوشيده است .زنان داستاني او اغلب ،افرادي جسور و تاطش هستند؛ اي خصوصيات بقيشقک از صقفات
خود نويسنده است كه در شخصيتهاي آثارش نمود پيدا ميكنند.
كار هر داستاننويس مدرنيست ،خصوصيتي ويژه دارد .با مطالعۀ آثار پارسيپور به مفهوم جديدي برميخقوريم .او در
اغلب آثارش به ستايد «عش » ،فار از تراردادها و سنتها ميپردازد .او شخصيتهايد را جقدا از هرگونقه تيقد و
بندي در فياي داستان رها ميكند تا آزادي را از ن ديک تجربه كند .داستان تجربههايآزاد« ،دربارهي بحران روحقي
دختري است كه ميخواهد تا سر حد تنهايي و پوچي آزاد باشد و آزادي را غري ي شقدن انسقان و پيونقد بقا مظقاهر
طبيعت ميداند .هدف او –همچون سوررئاليستها طرد آزمون تمدن است تا انسان فقينفسقه بقا طبيعقت بقدوياش
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ظهور كند و بتواند همۀ نيروهاي رواني خود را بقاز يابقد و بقه راسقتي آزاد شقود .از ايق رو ،وتتقي ب را در حقال
رتصيدن زير باران مييابد ،با او همراه ميشود .ب ”هميشه زير باران حس غريبي دارد“ ،شبها تا صبح در خيابانهقا
راه ميرود و روزها ”از مردم ميترسد“ .ب كه سالهاست در خود فرو ميرود و به دور خود تار مقيتنقد ،اينقک تقا
كمر در پيله است .ب ،بيگانه از اجتماس ،هويت خود را از دست داده است و ميخواهد پروانه شود .رمان حول تياد
ذهنيت دختري خواستار عش و لذت ،با جهاني كه ارزشهاي سقوداگري بقر آن چيقره اسقت ،بنقا مقيشقود .راوي
داستان ،فرزند خانوادهاي كارمندي است و از زندگي اداري و بهرهگرايي عاميانقه نفقرت دارد؛ عاشق ب مقيشقود و
خواستگار خود ،معاون اداره ،را با خشونت ميراند .اما ب فرسودهتر از آن است كقه بتوانقد عاشق شقود ،دختقر بقا
زخمي در روح از او جدا ميشود.
زوياپيرزاد 
تحليلكليشخصيتها 
دنياي زويا پيرزاد ،دنياي زنان است .در اكثر داستانهاي او شخصيتهاي اصلي و فرعي مهقم ،زنقان هسقتند .از نظقر
اجتماعي ،آنان ني به مانند مردان در عرصههايي مشغول به كارند .خانهدار ،كارمنقد اداره ،پرسقتار ،معلقم ،خقدمتاار،
آرايشگر ،خياط ،كارمند بنگاه معامالت ملاي ،گويندۀ تلوي يون ،منشي و  ...زنان داستانهاي پيقرزاد را تشقايل مقي-
دهند .هرچند تعداد زنان از مرداني تصه بيشتر است ،اما از نظر اجتماعي و از نظر شغلي از آنهقا پقايي ترنقد .در آثقار
نويسنده ،زنان خانهدار بيشتري آمار را به خود اختصا ميدهند .در ميان اي افراد ،كمتقر زني خانقهداري اهقلي كتقاب
يافت ميشود .اكثراً اهل چشم و همچشمي ،فيس و افاده و اهل تفاخرند .اما اكثر آنان از نظر وفاواري و حسق نيقت
به خانواده و همسر ،مثالزدني هستند.
زندگي امروزي ،تانولوژي ،افاار سياسي ،زندگي شلو و پر سر و صدا ،چشم و هقمچشقمي زنانقه ،وسقواسهقاي
فاري ،دغدغۀ پول و  ...از مواردي است كه پيرزاد از آنها براي پيشبرد شخصقيتهقا در آثقارش بهقره جسقته اسقت.
تهرمانهاي منفي در آثار او ديده نميشود .تعدادي از آنها ،افراد بيغل و غشي هستند كه براي روزگذار زندگي ،بقه
شدت ميكوشند و اي در حاليست كه براي تالش روزي اهل حقه و كلک هقم نيسقتند و تعقدادي ديگقر ،افقرادي
هستند ،از سطوحي متوسط به باالي جامعه كه از تديمااليام داراي اسم و رسمي براي خود بودهاند.
«زويا پيرزاد در نخستي مجموعۀ خود ،مثلهمۀعصرها تصويرگر زندگي كسالتبار زنان است .زناني كقه كسقالت،
اندوه و نگراني را نسل به نسل تارار ميكنند .ماجراهاي مجموعه داستان مثلهمۀعصرها ،چنقان عقادي و روزمقره
است كه به دشواري مي توان ،در صورت ل وم ،ماجرايشان را تعريف كرد .با اي همه نويسنده ،تجربۀ همي وتقايش و
اتفاتات كوچک روزمره را چنان منتقل ميكند كه از وراي آنها وتوس اتفاتي ب رگ و گري ناپذير احسقاس مقيشقود.
اي اتفاق در اغلب داستانها (همسايهها ،درگاهيپنجره ،ليواندستهدار ،زمستان ،لكه و  ) ...گذر وتفهناپذير زمقان
است بر انسانهايي كه در سيطرۀ آن كمكم پير ميشوند ،بيآن كه بتواننقد حتقي تغييقري در زنقدگي خقود بقه وجقود
بياورند .اندوه جاري در ميان اي دسته از داستانها ني از همي سلوک و سير تاقراري زنقدگيهقا ناشقي مقيشقود.
دختران شبيه مادران و مادران شبيه مادرب رگها زندگي را ميگذرانند .مگر اي كه واتعهاي كوچک يا ب رگ ،ضربهاي
آگاهكننده بر ذه شخصيت اصلي داستان ب ند و او را وادارد تا روال هميشگي را تطش كند؛ مثل برهم خوردن رابطقۀ
شاد و صميمانۀ مادر و دختربچۀ داستان مثلهمۀعصرها ،در زماني كه دختر بچه در تمسخر پيرزني با كساني ديگقر
همراه شده است و يا مادري كه برخالف رفتار مادرب رگ خويد ،بافت گل روتختي را به دختراند ياد نميدهقد تقا
شايد آنها سرنوشت او را پيدا نانند .اما سرنوشت ناگ ير مسير خود را ميپيمايد» (حسيني)9۱ ،1۰9۱ ،
شخصيتها در آثار زويا پيرزاد ،عمقي ندارند .بيشتر آنها ايستا ،سطحي ،تالبي و سادهاند .تعداد اشخا ديناميک در
داستانهاي او زياد نيست .تحرک و پويايي تنها مختص به شخصيتهاي اصلي داستانهاست .شخصيتهاي اتفاتي و
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گذارا به وفور به چشم ميخورند .شخصيتهاي اتفاتي آنانند كه «نامشان در داستان ذكر ميشقود امقا وجقود آنهقا را
چندان حس نميكنيم ،عمل داستاني خاصي از اي افراد سر نميزند و فقط روايت ميشوند و در نتيجه ت ثير عميققي
برجاي نميگذارند( ».سالجقه)1۰۳ ،1۰3۳ ،
ويژگيهايشخصيتپردازي 
پيرزاد كار توصيف شخصيت و پرداخت آن را در آغاز داستان به پايان نميبرد .توصيف خصوصيات فردي و رفتاري
شخصيتها تا پايان داستان ادامه دارد .عمل آنها ني در طول داستان با پيشروي آن نشان داده مقيشقود .نويسقنده در
معرفي اوليه شخصيتها تفصيل به كار نميبرد و تنها آنچه مربوط به داستان است نقل ميكند.
خصو ياتاخالقيورواني 
زويا پيرزاد ،در توصيف حاالت رواني و اخالتي افراد داستانهايد روال عادي و يانواختي دارد .با بررسي اي افراد
به اوج و فرود اخالتي تابل توجهي دست نمييابيم .زنان در آثار او وسواس شديدي دارند .آنها نسبت بقه فرزنقدان،
نظافت خانه ،رفتار ديگران ،طرز آداب و معاشرت اطرافيان به شدت حساساند .همقۀ امقور بقر خودشقان ارجحيقت
دارند .به عنوان نمونه كالريس در چراغهارامنخاموشميكن  ،از زني كه صبح تا شب پقيدبنقد بقه تق داشقته
باشد متنفر است و به ظاهر اعتقاد دارد آدم بايد اول از همه براي خودش مرتب و خوشلباس باشد ،اما فقط دوسقت
دارد اي گونه باشد چون هميشه پيد بند بسته با سر و وضعي معمولي مشغول كارهاي من ل است .زناني پيرزاد ،تقادر
به گفت واژهي «نه» نيستند .هرچند خود ميدانند كار اشتباهي مرتاب ميشوند ،اما توانايي گفتند را هم ندارند و از
اي مس له عصباني هستند.
جن ههايكنشي:
الف)گفتار 
در رمانهاي زويا پيرزاد بيشتر شاهد تکگوييهاي دروني شخصيت اول داستانها هستيم .نقدآفري ي داسقتانهقا ،در
حي انجام كارهاي روزانهشان يا حتي در حال گفتوگو با ديگران ،دائم با خود صحبت ميكنند ،از خود سؤال مقي-
پرسند و خود پاس ميدهند:
1
«اميلي چسبيده بود به ديوار .فشار بدن ظريفد داشت سياهتلمي ساياتنُوا را پاره ميكرد .از ذهقنم گذشقت معشقوتۀ
ساياتنوا كه در شعرها ”گُ ل“ صدايد ميكند ،حتماً شبيه اميلي بوده)11( .
پرسيدم ”خودش رانندگي ميكرد؟“ بُراق شد” .حاال هي بپر وسط حرفم .نخير راننده داشقت “.بقه گلقدان روي هقره
نگاه كردم .كاش به آتا مرتيي گفته بودم خاک گلدان را عوض كند .نگاهم به گلها صقورت خقانم سقيمونيان يقادم
آمد( ».پيرزاد)51 ،1۰3۳ ،
در رمان عادتميكني ني وضش به همي منوال است .شخصيت اصلي داستان ،آرزو ،هنگاميكه در حال نشقان دادن
خانهاي به مشتري است با خود گفت وگوي ذهني راه مياندازد و بسياري از اطالعات داستان را در ايق حقي بقازگو
ميكند:
«از پشت سر به مرد نگاه كرد و لب به هم فشرد .بعد رفت طرف پنجره .ايستاد به نُک كوهها نگاه كقرد كقه از بقاالي
ديوار حياط پنهان بودند و به گلهاي ي و به خرمالوها و به حوض .بعد انگار يادش افتاد كه خسته اسقت و دلخقور
و بيحوصله .شب تبل باز آيه غر زده بود كه ”همۀ دوستام رفتند .فقط م ماندم با اي دانشقگاه لعنتقي .بابقام گفقت
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فار خرج نباش ،فقط بيا “.رو كرد به ماهمنير” .مادري ،شما يک حرفي ب نيد“ و مادرب رگ طرف نوه را گرفت” .بچه-
ام حرف حساب ميزند .طفلي حميد به م هم گفت خاله فار مخارج نباشقيد “.بُقراق شقد بقه آرزو” .چقرا از خقر
شيطان پايي نميآي؟“ و تا آرزو گفت ”هروتت ح ميقد پقذيرش گرفقت و بلقيط فرسقتاد و سقند محيقري داد كقه
خرجد را ميدهد ققققق“ ،ماهمنير پريد وسط حرف و ادا درآورد كه ”سند محيري ،سقند محيقري .خقوب شقد از
كار كردن توي اي آژانس كوفتي يک چي ي ياد گرفتي “.و آيه باز غر زد و سرگذاشت روي شانهي ماهمنيقر و گريقه
كرد( ».پيرزاد 1۱ ،1۰3۰ ،و )5۳
در داستانهاي زويا پيرزاد ،گفتگوها ،نشاندهندۀ پايگاه اجتماعي اشخا است .اكثر شخصيتها ،گفتاري معمقولي و
عاميانه دارند .برخي از شخصيتها ني با به كاربردن الفا اشتباه در ميانۀ صحبت كردنشان ،نمونهي افراد بقيسقواد و
عامي داستانهاي پيرزادند .از ديگر ظرافتهاي گفتاري در آثار پيرزاد ،بيان لح بسيار رسقمي و كليشقهاي برخقي از
شخصيتهاي داستانهاي اوست.
ب)رفتار 
رفتارهايي كه از شخصيتهاي داستان سرميزند ،هرچند در مواتعي غير تابل پيدبيني است ،اما هيجقاني هقم بقراي
خواننده در برندارد .رفتارها ،از نوس رفتارهاي روزمرۀ آدمهاست ،با تمام چشم و همچشميها ،حسادتها ،مهربقاني-
ها ،كينهها ،تهر و آشتيها و  ...مجموعهاي از يک شهر با تمام افرادش را به تصوير كشيدهاست .هرچند او با ظرافقت
زنانهاي حاالت روحي آنها را ميشاافد و در طول داستان بيان ميكند ،در عي حال ني تدرت پقردازش پيقرزاد ،در
توصيف حاالت روحي و رواني شخصيت زنان داستانها به مراتب تويتر از مردان است.
تحليلشخصيتوشخصيتپردازي 
با خواندن و بررسي آثار زويا پيرزاد ،به يک ويژگي كلي در تمام داستانهقا پقي مقيبقريم :آثقار ايق داسقتاننقويسي
اجتماعي ،معموالً در يک خط ممتد نوشته شدهاست .عنصر جدال در داستانها كم است و اوج و فرود زيادي در آن-
ها به چشم نميخورد .در تسمتهايي از رمانهاي او ،مت  ،به شدت يانواخت و كسلكننده است .توصيفات گقاهي
بيد از حد ل وم و زايد ميشوند .غالب شخصيتها ،چند اليه نيستند و به سادگي ميتوان دربقارهي آنهقا نظقر داد.
براي نمونه ،آرزو صارم در عادتميكني  ،شخصيت اصلي و مسطح داستان است كه چي ي براي كشف در مورد او
وجود ندارد و هيچ گره و پيچيدگي در كاراكتر او نمييابيم و سرتاسر داستان با سطحي بودني شخصقيت اصقلي طقي
ميشود.
اتفاتات در داستانهاي پيرزاد در چهارديواري خانهها رخ ميدهد و كمتر زني پاياش را از خانقه بيقرون مقيگقذارد.
مثالً در داستان ياجفتجوراب از مجموعۀ مثلهمۀعصرها كه با نماد مارر «پنجره» آغاز ميشقود ،زن تصقميم
ميگيرد از خانه بيرون برود اما حادثهاي منجر به پناه دادن يک فراري به زير زمي خانهاش ميشود .پناهنقدگي ،فققط
براي ياي دو دتيقه ،و همي باعث ميشود زن از خير بيرون رفت بگقذرد و بقاز بقرود بنشقيند روي صقندلي مقابقل
پنجره .در اي داستان با اي كه يک عامل حادثهساز وارد داستان شده و لحظات اضطراب هقم خيلقي خقوب از كقار
درآمده ،اما خيلي ناگهاني انگار خود نويسنده طاتت اي همه هيجان را نداشته باشد ،زن باز به همان جاي هميشگي-
هارامنخاموشميكن ني ميبينقيم .در پايقان ايق


چراغ
اش باز ميگردد .اي حالت محتاطانه را ما حتي در رمان
رمان كالريس ،شخصيت اصلي و مهم داستان ،سوخت و ساخت را به نابود كردن و دوباره ساخت ترجيح مقيدهقد؛
احتياطي كه خواننده را خسته و دل ده ميكند.
داستانهاي كوتاه پيرزاد معموالً بيزمان و ماانند .نويسنده چندان درگير گذشتۀ آدمهايد نيست .گقاهي هقم كقه بقه
گذشته پرداخته در حد توصقيف مختصقري از ماقانهقاي تقديمي بقاتيمانقده اسقت .همقي موضقوس باعقث شقده
شخصيتهاي داستانهاي پيرزاد به خصو در مجموعه داستانهاي كوتاهد آدمهايي سقطحي ،بقدون شناسقنامه و
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شخصيت

بيشخصيت ،در حد تيپ بمانند .شايد بشود گفت مهمتري كليد موفقيت پيرزاد طرح داستانهايد در فيا و زمقاني
است كه اكثر خوانندگان از آن دور بودهاند .زمان داستانها معموالً مربوط به گذشته است ،پيد از انقالب و ماانهقا
خانههاي اعياني (عادتميكني ) يا اماكني مربوط به تشري خا (چراغهارامنخاموشميكين ) كقه در واتقش
اكثريت مردم نگاهي كنجااو به آنها دارند .اي به خودي خود براي يک نويسنده امتيازي محسوب ميشود؛ اي كقه
بتواند فياهايي جديد و ناشناخته در ذه خواننده ترسيم كند .اما ايراد كار از آن جا شروس ميشود كه پيقرزاد بقراي
نشان دادن زمان و ماان از نشانههايي دم دستي استفاده ميكند .انگار نگران است حوصلۀ خواننده ،وتت خواندن سر
برود .در مورد شخصيتپردازي هم ،نويسنده همي رفتار را دارد .يعني به جاي اي كه شخصقيت را بقراي خواننقده
تعريف كند ،به آدمهاي داستانهايد مارک ميزند و خيال خودش و خواننده را راحت ميكند.
تهرمانهاي پيرزاد ،معموالً زناني بيآرزو ،بدون وسوسه و شهوتاند .اغلب آنها به وضعيت موجقود خقود معتقرض
نيستند و حتي غمي ب رگ و يا شادي عظيمي هم ندارند .زناني متوسط و رام با چهقرههقايي ماننقد ماسقک صقاف و
بدون خطي اضافه .زناني كه نه تهقهه ميزنند و نه جست و خي ميكنند .حتي دختر بچهها هم با موهاي بافته شده و
روبانهاي رنگي فقط گوشهاي ميايستند و اشک ميري ند.
با تمام اي اوصاف نميشود پيشرفت زويا پيرزاد را در داستاننويسي ناديده گرفت .صعودي كامالً مشهود كه هر چقه
در داستانهاي كوتاه مجموعۀ اول ،مثلهمۀعصرها ،پيد ميرويم محسوستر ميشود.
«دنياي داستان پيرزاد ،دنياي آدمهاي ساده و بيتالف است ،آدمهايي كه در چنبرۀ يانواخت زندگي گرفتار آمدهاند و
براي رهايي از آن كمتر تالشي از خود نشان ميدهند .پيرزاد در روند طبيعي داستانهايد تا به حال لحظه بقه لحظقه
به دنياي آدمهايد ن ديکتر شده است و با هر داستان دنيايي مارر را از منظقري ديگقر بقه تصقوير كشقيده اسقت».
(حسيني)1۱ ،1۰9۱ ،
نتيجهگيري 

تحليلجايگاهاجتماعيشخصيتها 
داستان ايراني ،با تمام اوج و فرودهايد ،پس از سپري كردن دورهاي گذار در بهم ماه  ،1۰19وارد عرصقۀ جديقدي
شد .از يکسو ،فروپاشي نظام پهلوي و از ديگرسو ،آغاز شالگيري جمهوري اسالمي ،ت ثير بسياري بر جهقتگيقري
ذهني نويسندگان گذارد .سالهاي آغازي اي دوره ،با حوادث مهم و جريانسازي روبهرو بوده است .مس لۀ انقالب،
جنگ و بسياري رويدادهاي خُرد و كالن داخلي و خارجي ،كه هر يک به نوبۀ خود مقيتواننقد خاسقتگاه و موضقوس
آفريندهاي هنري براي نويسندگان خلّاق باشند ،در اي دوره رخ نمودند.
تمامي اي تغييرات و اتفاتات در فياي ايران ،منجر به تغيير مسير مشهودي در ميان نويسندگان شد .آنها كه تقا تبقل
از اي شخصيتها را در فيايي آزادانه و بدون هيچ تيد و بندي ميپروراندند و پردازش ميكردند ،اينک بايد آنهقا را
مهار كرده و در چارچوبي كه شرس و عرف جامعه آن را تعيي ميكند به نمايد بگذارند .در نتيجه ناچار به سانسقور
برخي مطالب شدند .در اي شرايط ،روابط ميان شخصيت زنان و مردان در داستانها كمرنگ شده و طب مقرراتي بقا
ياديگر روبرو ميشوند.
زنان در اي دوره همرديف و همپاي مردان نيستند و دخالتي در امور مملات ندارند .از نظر جايگاه اجتماعي نسقبت
به دورۀ تبل ،تغيير چنداني ناردهاند .همچنان موجوداتي ضعيف ،سر به زير ،رنقجكشقيده ،مطيقش ،غمگقي  ،خمقوده،
خسته ،درمانده و كالفهاند؛ برخي اهل فخرفروشي و چشم و همچشمي و از جامعۀ مرفه اجتماس و برخقي زحمقت-
كد و مظلوم با زندگي كسالتبار و خستهكننده و از تشر ضعيف و كم درآمد جامعهاند .اما بقا ايق اوصقاف زنقاني
دلسوز ،مهربان و وفادار به همسرانشان هستند؛ به اي ترتيب تعداد روسپيان اندک است و آنها كه هستند از غقم نقان
ت به اي كار ميد هند .در ميان آثار بررسي شده ،تنها عدۀ اندكي در جايگاه متفاوتي ترار دارند .آنها زنقاني سقركد،
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توي ،مستقل ،پيشگام در عش  ،اهل مطالعه و روشنفاراني هستند كه براي تنهايي و استقالل خود حرمت تائقلانقد و
در برابر تعدي ديگران ،از حريم خود حراست ميكنند.
از آن زمان كه تب داستاننويسي در ميان زنان باال ميگيرد تالش براي كشف فرديت و هويت خويد به عنوان يقک
زن ،جاي چشمگيري در ادبيات زنان مييابد؛ ادبياتي كه از ذهنيت زنانقه بقه جهقان مقينگقرد و بقا ت كيقد بقر نققد
اجتماعي و درونيات زنان ،تصويري متفاوت از تصوير زن در آثار نويسندگان مرد ،ترسيم ميكند .طبيعتقاً نويسقندگان
زن ،از روحيات و ري هكاريهاي رفتاري خود بيشتر از مردان مطلشاند؛ به اي دليل مقيتواننقد در مقايسقه بقا مقرداني
داستاننويس ،شخصيتهاي محامتري از زن خل كنند .اي دسته از نويسندگان ،شخصيت «زن» را به عنوان كاراكتر
اصلي داستان ،در آثار خود وارد كردهاند.
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