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چكيده
اي بسيار مهم از تحوالت اجتماعي، فرهنگي و انساني بسيار عميق    ادبي، نشانههاي  نويسي زنان عالوه بر پيوند با عرصه داستان

تقري    است كه طي صدسال گذشته در ايران رخ داده است. از آنجا كه وجوه شخصيت در كنقار كقند داسقتاني ياقي از مهقم     
فردي و نقد طبققۀ اجتمقاعي   هاي  پردازي را بر اساس ويژگي پردازي است، مقالۀ حاضر سعي دارد شخصيت هاي داستان مؤلفه

پور و زويا پيقرزاد بررسقي كنقد و تق ثير اوضقاس سياسقي و        هاي شهرنوش پارسي در آثار دو نويسندۀ زن و معاصر ايراني به نام
اجتماعي را در طول زمان بر جامعۀ زنان ايران آشاار سازد؛ همچنقي  بقه ايق  پرسقد پاسق  دهقد كقه نوشقت  افشقاگرانه و          

ۀ زن معاصر در مورد مسائلي چون فقر، به ويقژه فققر زنقان و موتعيقت فروتقر آنقان در جامعقۀ مردسقاالر،         دادخواهانۀ نويسند
 دهد؟ هاي نوظهوري را نشان مي پناهي، چه شخصيت رهاماندگي و وانهادگي زنان پس از طالق و بي

بقا نگقاه زنانقه بقا صقراحت بيشقتري در        ها را هاي زندگي آن نويسي، واتعيت نتايج نشان داده است، ورود زنان به دنياي داستان
دار سقنتي درخصقو     هايي هستند كه باورهقاي ريشقه   هاي داستاني بازتاب داده است. زنان نويسنده دردآشناي واتعيت مايه ب 

عي دهد كه خود خالي از ت ثير بافت سياسي و اجتما ها ترار مي هاي دنياي معاصر آن دختران و زنان جامعه را در تقابل با چالد
 ها از سوي آنان نيست. حاكم در اي  آثار و چگونگي خل  شخصيت

 
 نويسي معاصر. پور، زويا پيرزاد، نقد زنان در داستان، جايگاه اجتماعي، داستان كليد واژه: شهرنوش پارسي


 مقدمه

ادبيياتۀنويسايرانيبهشييوهوسي ااميروزدر يحنحضورزناننويسندهوداستانۀبامروريبرتاريخچ
وآثيارهاسيتشمسييپدييدآميد۰۲۳۱نويسيازسالاينشيوهوس اداستانبايداظهارداشتكه،ايران

جنسيانخيود،نويسنده،نس تبيههي بود.بااينتفاوتكهزنان«ادبياتمردانه»هاينخستينآنهااسيركليشه
نويسييراهدفازداستان،.نخستيننويسندگانزنآورندزنگاخالقرابه دادرميترندودائماًخيلينگران

شيانهسيتآگياهسيازند.جنسانخودراازخطرهاييكهدرپيراموندانستندتاه تربيتوتهذيباخالقمي
اولقي  زن ايرانقي    ويكتابداستانشرامنتشيركيرد.۰۲۱۱اولينزنياستكهدرسال1ايراندختتيمورتاش

در  بختوجيوانبلهيو  دخترتيرهرمقان او   است.نوشت  رمان در تالب كتاب پرداخته است كه به طور جدي به 
نامد بقه خقوبي گويقاي محتقواي      واست  شده اي كه در همسايگي او اتفاق افتاده، نوشتهبر مبناي واتعه 1۰۳۱سال 
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و طرح روابط زنان و مردان بقه   استموضوس ممنوعي  «عش » ،اند ها نوشتهسال آنهايي كه زنان در در داستان .آنست
بنابراي ، نگقرش ايرانقدخت تيمورتقاش    . يردگمنظور هشدار دادن به دختران و كريه نشان دادن باط  مردان انجام مي

  هراس زنان از ورود هم مبيّ، هاي احساساتي غربي داردثير داستان هم نشان از ت كهاوست  ۀبرداشتي از واتعيت زمان
هقاي رايقج    از سقنت  اوجامعه و در آمقدن بقه فيقايي بقازتر امقا نقاام  اسقت. پيقروي          ۀشناختجذاب و نا ۀبه عرص
ثيرگقذاري بيشقتر    به حدي است كه او هم مانند بسياري از نويسندگان آن روزگار براي ت زمان خودنويسي در  داستان

آميق  ارزيقابي   اجتماعي را مخاطرههاي  خواند و البته ورود زنان به عرصه بر مخاطب، ميمون رمان خود را واتعي مي
   .كند كند. به هر روي اي  نويسنده بعد از اي  رمان اثر ديگري منتشر نمي مي
كنداماازاينتاريخبهبعدناگهيانتحيو تادامهپيداميخورشيديچهلۀتاده،بنابرشواهد،روندنوشتن

سالانتشياررميان–۰۲۳۱نگارانادبيدرايران،سالريخمنتقدانوتا.آيدوجودميهايدرادبياتزنانبتازه
ايق   دانند.اينزمينهميرامادرواولينقل بهدستِ«سيميندانشور»راآغازداستاننويسيزنانو–شونوسو

اولي  رمقاني اسقت كقه نويسقنده، راوي و      شونوسو. ب رگ ادبي و سياسي بود ۀداستان در زمان انتشارش يک حادث
 هر چند كه شخصيت مرك ي و محوري آن يک مرد است.   ،شخصيت اول آن زن است

پور، گلي ترتي، مهشقيد اميرشقاهي، مهقري    شهرنوش پارسي :نويس مانندپس از سيمي  دانشور، چند زن ديگر داستان
هاي تبقل از انققالب چنقد رمقان و     و چند ت  ديگر در سال يلفاني، شاوه ميرزادگي، پرتو نوري عالء و غ اله علي اده

 خورشقيدي چهل و پنجاه  ۀنويسي را از ده داستان كوتاه منتشر كردند. اينان آن دسته از نويسندگاني هستند كه داستان
 اند.آغاز كرده
پوردرايينپارسينويسيزنانبارشديانفجاريمواجهشد.شهرنوشهايبعدازانقالب،روندداستاندرسال
زنانرابهميدانحادثهپرتيابكيرده،انقالبوجنگوپيامدهاياقتصاديوروانيآنۀتجرب»گويد:رابطهمي

خيواه بيدان اموميينويس چيونانديشييدنراآغازييدهاستواينگويايافرمانتاريخياست.منمي
 «كيست .

ي و هقم از  گيري پيدا كرد كه در خل  آثار، هم به لحقا  كمّق  رشد چشمدر جريان اي  تحوالت تعداد نويسندگان زن 
نيق  تق ثير بقه سق ايي      داسقتان بلاه بر رشد مخاطبقان   ،گوي سبقت را ربودند ،لحا  كيفي، نه تنها از نويسندگان مرد

و  فهيمقه رحيمقي   وفقي، فريبقا   لو،پور، تاي  حم هزويا پيرزاد، منيرو رواني، غ اله علي اده :داشتند. نويسندگاني مانند
 هاي مختلف خود را نشان دادند.  دهها نام ديگر كه در سبک
نويسقي   در مقايسه با داستانايران نويسي زنان  داستاندربارۀ  ،نشست عصر داستان هفت اتليم دكتر پروي  سالجقه در

هقاي جنسقيتي    فقار  از تفايقک  نويسقي بقيقه و    نويسي زنان ايران تابعي است از داستان داستان»گويد: مي زنان جهان
 ۀنويسي زنان ايران در محقور زبقان، سقاختار و شقگردهاي روايقت تقابعي اسقت از بقيق         معمول و م  معتقدم داستان

نويسان. او در تالش است كه بتواند براي خودش جايي باز كند و خودش را با اي  جريان هماهنگ كنقد. اگقر    داستان
نويسقي   مايه، داستانها بگذارد. اما از جهت درون كم جا پاي آنعمل كند دست جهاني هماهنگ ۀهم نشده كه با جامع

ها جاي پرسشقي نقدارد و    نويسي مردان. شايد به اي  دليل كه تاري  مذكر براي آن داستان زنان ايراني متفاوت است با
تييه جور ديگري اسقت   ،هاي روحي مشتركي داريم اما براي زنان ما در يک نگاه كلي آزردگي ۀدرست است كه هم

اش يک زخم است. زخمي كقه آزردگقي زن را از وضقعيتي كقه دارد      نويسي زنان به طور عمده محور اصلي و داستان
Traumaدهد و گاهي اي  زخم به نوعي به  نشان مي

ديقدگي يقا    شود. اي  آسقيب  ديدگي روحي تبديل مي و آسيب 1
كند با ورق زدن  پذير نيست. بنابراي  سعي مي رد به اي  زودي التيامكند كه اي  د پذير نيست و يا راوي فار مي جبران
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« ؟توانقققد تقققدمي بقققردارد يقققا نقققه تقققاري  وضقققعيت امقققروز خقققود را نمقققايد دهقققد و ببينقققد كقققه آيقققا مقققي
(nimeyesokhte.blogfa.com) 

انتقالروايتونگاهنويسندهازواقعيياتبيهۀبخشبزرگيازادبياتداستانيماچهزنانهوچهمردانهباانگيز
اينتاريخي،اينواقعيتفرهنگيوۀخواهدبگويدمناينواقعمخاطبآننوشتهشدهاست.يعنينويسندهمي

گونهويادر باليماجراهيايتخيليييياامواينديدگاهخودرا،ياگزارشگونهديدهمشكلاجتماعيرااين
زندگيزنانبيانگياهۀويژ،يارشتهواقعياتنويسي،ط يعتاًند.باورودزنانبهدنيايداستانكتاريخينقلمي
نويسيافزودهشدوازآنجاكهزناننويسندهه بيهطيورط يعييدردآشينايايينهايداستانزنانهبهبنمايه

ينوشيتندافشياگرانهودادخواهانيههيايدانستند،داسيتانهامتعهدميواقعياتبودندوه خودرانس تبهآن
ترزناندرجامعهنس تبهمردان،رهاماندگيوواگذاشتگيزنانپسازطالقوموقعيتپايينفقرزنان،ۀدربار
.داريكهدرخصوصدخترانوزناندرذهنجامعيهوجيودداردباورهايريشهۀدربارهمچنين؛پناهيآنانبي

هيايدرنوشيتهگيرد.مثالًافشايمظال قراردهي كهدنيايسنتيرانشانهميۀدرردتواني هارامياينموضوع
كيهازنيوعياستنويسندگانمطرحزنبعدازانقالبوياز.گرفتمايهراسراغتواناينبنزوياپيرزادمي

زويياپييرزادازۀهايپرخواننيدكند.دركتاباندوهپيرويمينويسيزنانهپاكيزهوراحتاماپرنكتهوك رمان
چنينخوديابيهستند.زنيانهاوه بيني كهدرگيرالتيامزخ كن زنانيراميهارامنخاموشميجملهچراغ
انداميانيازمنيدودرآرزويهايپرفاجعهقرارنگرفتههافقيرنيستند،موردتجاوزجنسييابدرفتارياينكتاب

 رشان،فرزندانشانوحتيمادرشانهستند.همدليوتفاه باهمس
ادب به طور كلي دارد از سوي ديگر نشقانه بسقيار مهمقي از تحقول      ۀنويسي زنان عالوه بر پيوندي كه با عرص داستان

زنقدگي زنقان در ايقران رخ داده     ۀاجتماعي، فرهنگي و انساني بسيار عميقي است كه در صد سقال گذشقته در عرصق   
كيهزنيانبيانداشتبنابراينبايد تالطماتي گاه خش ، گاه بالنده، گاه حقير و گاه گشاينده.است. تحولي همراه با 

نويسيامروزجهانرابهخيوداختصياصنويسامروزايرانسه ارزشمندودرخورتوجهيازداستانداستان
 .ترجمه،نقدوتجزيهوتحليلاست،توجهۀاندوآثارشانازهرحيثشايستداده

 
پورشهرنوشپارسي

هاتحليلكليشخصيت
كقرده در ميقان آنهقا بسقيار      زنان در آثار اي  نويسنده، از جايگاه اجتمقاعي بقااليي برخقوردار نيسقتند. زنقاني تحصقيل      

گيقرد. عااسقي، نوازنقدگي،    پردازند كه در خانقه انجقام مقي    دارند و يا به مشاغلي ميشمارند. اغلب آنان خانه انگشت
-بافي، فاحشگي و رتّاصي از ديگر كارهاي زنان اي  داستان است. تنها شد ت  از زنان، تحصقيل ، تاليكلفتي، دالكي

 كرده و باسوادند.  
اش او را از ديگران جدا هاي غريب و بيمارگونهپور، دختري است كه حالتهاي پارسيشخصيت اصلي تمام داستان»

تي مشوش دارد و همواره در فار گري  از موتعيت زيستي خقويد بقه   پيوندد. او ذهني كند و به دنيايي ناشناخته ميمي
بينقد... در اتقاتي   يابد، در عش  ني  مفهقومي نمقي  طبيعت يا گورستان است، زيرا نه تنها زندگي روزمره را پر مالل مي

-راوي داسقتان هاي رؤيقايي.  آلود براي رسيدن به ديار آزاديرود؛ سفرهايي وهمدربسته به سفرهاي عرفاني ذهني مي

وهقم را در خقود بقه كمقال     ”كوشقد  هاي داستان مقدرن، مقي   پور، به عنوان يک نمونۀ نوعي از شخصيتهاي پارسي
، ج اول 1۰3۰)ميرعابديني، « هايي زننده و نامحتمل دارد؛ وحشتي كه اغلب علت“زده باشدبرساند، تا هميشه وحشت

 (91۱و دوم، 
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كنقد. مشقاالتي از تبيقل    ي ايقران تقديم را ترسقيم مقي    هاي متعدد زنان جامعقه پور به عنوان زن نويسنده، دردپارسي
توجهي همسقر بقه وجقود او در    دفاعي زن در برابر ظلم و ستم، عدم درک محبت از سوي همسر، بيمردساالري، بي

رسقم  شقود. زنقان، همچقون     خانه، به دوش كشيدن حقارت زن بودن و ج  اينها در اي  داستان به خوبي توصيف مي
 ي ايران، پردگياني مردانند:تاري  ديرينه

نشست، پسرها كقه  آمد و پشت پرده زنبوري ميهر هفته روزهاي پنجشنبه عصر حاجي محمود، برادرزادۀ پدرش مي»
پرسقيد و  ها ميدادند. حاجي از احوال خانمايستادند و شرح كارشان را ميرفتند با ادب مقابل او ميتازه به مدرسه مي

-سراند براي مخارج هفتگي و بدي  نحو امور خارج از خانه را سرپرسقتي مقي  پولي را از زير پرده به داخل مي كيسۀ

 كرد.
-كرد و وسقمه مقي  آمدند مادرش ب ک ميديد كه هرگاه خواستگار به همراه اتوام ديگر به خانه مي... دختر ]طوبا[ مي

هقايد را   كرد. گونقه پوشيد و چارتدش را عوض ميمهماني ميكشيد. هرگ  نشده بود مرد زن را ببيند، اما زن رخت 
نشست و مادر و بستگان زن در اتقاق ديگقر.   شد. خواستگار در اتاق پذيرايي كنار پرده ميماليد و زيبا ميسرخاب مي

-رفتقه داد كه هفتۀ پيد به مش  سواري گفت، ياور بود، گ ارش ميزد. از نظام ميخواستگار از پشت پرده حرف مي

دادنقد. در حقيققت   كرد، زنان با دهان باز به او گوش مياند، هفتۀ ديگر بايد به اردو برود، حوادث مهمي را بازگو مي
گرفقت،  نشسقت و بقاز رو مقي   كرد. زن كه پشت پرده مقي مرد مثل نسيم خنک در تابستان حال مادرش را عوض مي

شقد روي زمقي  تقا    شد، دوال مقي هايد شرمنده مي چهخنديد و جلوي زنان توم و خويد و بگاهي پشت دستد مي
 (۰1و  ۰۳)همان، « گرفت.اي ني  دستد را نميتاه آشغال مجهولي را از روي زمي  بردارد، اغلب ذره

خواهنقد زن را بقر طبق     طور كه هستند تبول دارند و برخقي ماننقد مقرد خواسقتگار، مقي     برخي مردان، زنان را همان
دهنقد و بقراي    برنقد، تغييقر موضقش آشقااري مقي     ند و وتتي در اي  مس له، راه به جايي نميمعيارهاي خود تربيت كن

، فريقدون يگانقه مقردي اسقت كقه بقا       هيايآزادتجربهزنند. در ها مي هاي خود، دست به تحقير آنكردن عقده خالي
 گويد:زند و ميدهد، به او تهمت ميرا مورد انتقاد ترار مي« زني آزاد»عصبانيت 

-كاره هستي. واتعاً خاک بر سر م  كه ميهاي همهام... تو مثل اي  زنتري  دختري هستي كه به عمرم ديدهتو كثيف»

العقل هسقتيد، مغ تقان معيقوب اسقت، خيقر و صقالح       خواستم ترا بگيرم و زندگيم را نجس كنم... همۀ شماها ناتص
پقور،  )پارسقي « دم اسب بسقت و تقوي بيابقان ول كقرد.     دهيد. به خدا موي شماها را بايد بهخودتان را تشخيص نمي

1۰91 ،۰1) 
حق  مسقلم   « آزادي»كشند؛ چون باور دارند ها از تالش براي رسيدن به آزادي دست نمياما زنان با شنيدن اي  حرف

دم ، نمايندۀ زنان جسوري است كه براي پيدا كردن هويت گمشدۀ خود تق هايآزادتجربهست. دختري ها در زندگي آن
 جنگند. ء به نفس با شرايط پيدي رو ميگذارند و با اتااهاي ناشناخته ميبه سرزمي 

 
پردازيهايشخصيتويژگي

تقري  جايگقاه را دارنقد.    نيافته مهمستي ي، احساسات، افاار، تخيالت و آرزوهاي تجسمپور زنهاي پارسيدر داستان
دوسقت هسقتند. زنقان در    متعصب، جدي، خودكامه و به ندرت خانواده، افرادي مستبد، طوباومعنايشبمردان در 

اند. موجوداتي هستند كه از لحا  ش ن اجتمقاعي، رتبقه و مققام بقااليي ندارنقد. زنقاني بقا        ديدهاي  داستان، اغلب ستم
زدني ت مثالي اي  زنان است. او در نوجواني با جسارشمارند؛ طوبا از جملهجسارت و مستقل در ميان آنان، انگشت

محمود و سپري كردن چهار سال از عمقر خقود، بقه دليقل      كند. او پس از ورود به خانۀ حاجاز مردي خواستگاري مي
از همسقرش   -كه در ميان مردان تديم، مرسوم بوده اسقت –مورد حاج محمود هاي بيگيرياعتقادات خرافي و سخت

هقايي را كقه حقاج محمقود بقراي او بقاتي       تنهايي خانه و مغازهشود. طوبا شخصيتي مقاوم و مستقل دارد. به جدا مي
كند. او كه پيوسته در پي كشف خدا و حقاي  اوست، پقس از ورود بقه دربقار تاجقار نيق       گذاشته است، مديريت مي
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دارد. او پس از شاسقت مجقدد و جقدايي از همسقر دومقد، دوبقاره       دست از تالش براي رسيدن به حقيقت برنمي
 زند.  زندگي جديدي براي خود و فرزنداند رتم ميبرپاخاسته و 

 
 هايكنشي:جن ه

الف(گفتار
پقور  استوار است. پارسقي « روايت»، بسيار اندک است و جريان داستان بيشتر بر پايۀ طوباومعنايشبوگو در گفت

وگوهاي انقدكي  دهد. گفتوگو دارد، از آن گذشته و در نقد راوي شرح ماوتش ميدر مواتعي كه داستان نياز به گفت
رسند. اي  كوتاهي جمالت شايد به علقت كقم   شوند، اغلب با جمالت كوتاهي به پايان ميهم كه در داستان ديده مي

 پور باشند.هاي داستاني پارسيحرفي شخصيت
ي را منتققل  برد و از اي  طريق  اطالعقات زيقاد   گو بيشتري  بهره را مي، از عنصر گفتهايآزادتجربهپور در پارسي
« ب»شوند. خواننده در ابتداي داستان با آتقاي  اي بيان ميكند. گفتارها سليس و روانند و اغلب به صورت محاورهمي

كنقد. تقدوام نگقاه دختقرک، او را     شود. او نگاه دختري را به خود جلقب مقي  در حال رتصيدن، در زير باران آشنا مي
 كند.عصبي كرده و با تندي با دختر صحبت مي

مشقرب و مبقادي آداب اسقت. او در طقي دوسقتي بقا دختقرک،        خواستگاري راوي، مردي به ظاهر فرهيختقه و خقوش  
شود، چهرۀ واتعقي خقود   كه با جواب منفي راوي مواجه ميدهد. اما زمانيرفتارهاي سنجيده و متيني از خود بروز مي

گذارد. اما دختر تا آخري  لحظه  اش را به نمايد ميتعيرا نشان داده و با به كاربردن الفا  و جمالت ركيک، خودِ وا
 كند از حريم ادب خارج نشود و احترام مرد را نگه دارد.سعي مي

 
ب(رفتار
دهند. عقواملي از تبيقل بلقواي    پور، بنا بر مقتييات جامعه رفتارهاي گوناگوني از خود نشان مي هاي پارسيشخصيت
هقاي خيابقاني، اخقتالف شقاون اجتمقاعي مقردان و زنقان كقه نتيجقۀ آن بقه           طلبي، تغيير حاومت، درگيقري مشروطه

بيني و تفاخر درباريان به زيردستان و ظلقم و تعقدي بقه آنقان و ...، از جملقه      مردساالري منجر شده است، خودب رگ
تتقل،   تقوان بقه   شقود. از مجمقوس رفتارهقا مقي    عواملي است كه منجر به بروز رفتارهاي غيرمعمول در ميان مردم مقي 

 خودكشي، اعتقاد به خرافات، هنجارشاني و ان جار از زندگي اشاره كرد.
پردازيتحليلشخصيتوشخصيت
هقايي از نقوس    هقايي زنانقه دارد. دغدغقه   رسيم كه نويسنده دغدغقه پور به اي  ناته ميبا خواند و بررسي آثار پارسي

بودن در مقابل نظام مردساالري، كمبودهقاي عقاطفي،    دفاسپايمال شدن ح  آزادي و رفاه زن در جامعه، ضعيف و بي
نداشت  ح  انتخاب، اجحاف در حقوق انساني و ج  اينها؛ همۀ اي  موارد داليل تابل تبولي است بقر ايق  كقه زنقان     

 هاي اجتماس از سرها و تبعيضهاي جامعه تد علم كنند و با ناكاميداستاند را بر آن دارد تا در مقابل تمام محروميت
ستي  برآيند. به همي  جهت او اغلب با به تصوير كشيدن زنان آزاده و مسقتقل و توانمنقد در ارائقۀ راهاقار بقه زنقان       

شقک از صقفات   سرزميند كوشيده است. زنان داستاني او اغلب، افرادي جسور و تاطش هستند؛ اي  خصوصيات بقي 
 كنند.  هاي آثارش نمود پيدا ميخود نويسنده است كه در شخصيت

خقوريم. او در  پور به مفهوم جديدي برمينويس مدرنيست، خصوصيتي ويژه دارد. با مطالعۀ آثار پارسيكار هر داستان
هايد را جقدا از هرگونقه تيقد و     پردازد. او شخصيتها مي، فار  از تراردادها و سنت«عش »اغلب آثارش به ستايد 

ي بحران روحقي  درباره»، هايآزادتجربهديک تجربه كند. داستان كند تا آزادي را از ن بندي در فياي داستان رها مي
خواهد تا سر حد تنهايي و پوچي آزاد باشد و آزادي را غري ي شقدن انسقان و پيونقد بقا مظقاهر      دختري است كه مي

اش نفسقه بقا طبيعقت بقدوي    ها طرد آزمون تمدن است تا انسان فقي همچون سوررئاليست–داند. هدف او طبيعت مي
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رو،  وتتقي ب را در حقال   ظهور كند و بتواند همۀ نيروهاي رواني خود را بقاز يابقد و بقه راسقتي آزاد شقود. از ايق       
هقا  ها تا صبح در خيابان، شب“هميشه زير باران حس غريبي دارد”شود. ب يابد، با او همراه ميرتصيدن زير باران مي

تنقد، اينقک تقا    رود و به دور خود تار مقي هاست در خود فرو مي. ب كه سال“ترسداز مردم مي”رود و روزها  راه مي
خواهد پروانه شود. رمان حول تياد كمر در پيله است. ب، بيگانه از اجتماس، هويت خود را از دست داده است و مي

شقود. راوي  هاي سقوداگري بقر آن چيقره اسقت، بنقا مقي      ذهنيت دختري خواستار عش  و لذت، با جهاني كه ارزش
شقود و  گرايي عاميانقه نفقرت دارد؛ عاشق  ب مقي    اي كارمندي است و از زندگي اداري و بهرهان، فرزند خانوادهداست

تر از آن است كقه بتوانقد عاشق  شقود، دختقر بقا       راند. اما ب فرسودهخواستگار خود، معاون اداره، را با خشونت مي
 شود. زخمي در روح از او جدا مي

 
زوياپيرزاد
هاشخصيتتحليلكلي

هاي اصلي و فرعي مهقم، زنقان هسقتند. از نظقر     هاي او شخصيتدنياي زويا پيرزاد، دنياي زنان است. در اكثر داستان
دار، كارمنقد اداره، پرسقتار، معلقم، خقدمتاار،     هايي مشغول به كارند. خانهاجتماعي، آنان ني  به مانند مردان در عرصه

-هاي پيقرزاد را تشقايل مقي   ملاي، گويندۀ تلوي يون، منشي و ... زنان داستان آرايشگر، خياط، كارمند بنگاه معامالت

ترنقد. در آثقار   هقا پقايي   دهند. هرچند تعداد زنان از مرداني تصه بيشتر است، اما از نظر اجتماعي و از نظر شغلي از آن
داري اهقلي كتقاب   راد، كمتقر زني خانقه  دهند. در ميان اي  افدار بيشتري  آمار را به خود اختصا  مينويسنده، زنان خانه

چشمي، فيس و افاده و اهل تفاخرند. اما اكثر آنان از نظر وفاواري و حسق  نيقت   شود. اكثراً اهل چشم و هميافت مي
 زدني هستند.  به خانواده و همسر، مثال

هقاي  نقه، وسقواس  چشقمي زنا زندگي امروزي، تانولوژي، افاار سياسي، زندگي شلو  و پر سر و صدا، چشم و هقم 
هقا در آثقارش بهقره جسقته اسقت.      فاري، دغدغۀ پول و ... از مواردي است كه پيرزاد از آنها براي پيشبرد شخصقيت 

غل و غشي هستند كه براي روزگذار زندگي، بقه  ها، افراد بيشود. تعدادي از آنهاي منفي در آثار او ديده نميتهرمان
راي تالش روزي اهل حقه و كلک هقم نيسقتند و تعقدادي ديگقر، افقرادي      كه بست كوشند و اي  در حاليشدت مي

 اند. االيام داراي اسم و رسمي براي خود بودههستند، از سطوحي متوسط به باالي جامعه كه از تديم
بار زنان است. زناني كقه كسقالت،   تصويرگر زندگي كسالت مثلهمۀعصرهازويا پيرزاد در نخستي  مجموعۀ خود، »

، چنقان عقادي و روزمقره    مثلهمۀعصرهاكنند. ماجراهاي مجموعه داستان و نگراني را نسل به نسل تارار مي اندوه
توان، در صورت ل وم، ماجرايشان را تعريف كرد. با اي  همه نويسنده، تجربۀ همي  وتقايش و  است كه به دشواري مي

شقود.  وتوس اتفاتي ب رگ و گري ناپذير احسقاس مقي   هاكند كه از وراي آناتفاتات كوچک روزمره را چنان منتقل مي
ناپذير زمقان  و ... ( گذر وتفه لكه، زمستان، دارليواندسته، درگاهيپنجره، هاهمسايهها )اي  اتفاق در اغلب داستان

 كه بتواننقد حتقي تغييقري در زنقدگي خقود بقه وجقود       آنشوند، بي كم پير ميهايي كه در سيطرۀ آن كماست بر انسان
شقود.  هقا ناشقي مقي   ها ني  از همي  سلوک و سير تاقراري زنقدگي  بياورند. اندوه جاري در ميان اي  دسته از داستان
اي اي كوچک يا ب رگ، ضربهكه واتعهگذرانند. مگر اي ها زندگي را ميدختران شبيه مادران و مادران شبيه مادرب رگ

را وادارد تا روال هميشگي را تطش كند؛ مثل برهم خوردن رابطقۀ   كننده بر ذه  شخصيت اصلي داستان ب ند و اوآگاه
، در زماني كه دختر بچه در تمسخر پيرزني با كساني ديگقر  مثلهمۀعصرهاشاد و صميمانۀ مادر و دختربچۀ داستان 

هقد تقا   دهمراه شده است و يا مادري كه برخالف رفتار مادرب رگ خويد، بافت  گل روتختي را به دختراند ياد نمي
 (9۱، 1۰9۱)حسيني، « پيمايدها سرنوشت او را پيدا نانند. اما سرنوشت ناگ ير مسير خود را ميشايد آن
اند. تعداد اشخا  ديناميک در ها ايستا، سطحي، تالبي و سادهها در آثار زويا پيرزاد، عمقي ندارند. بيشتر آنشخصيت
هاي اتفاتي و هاست. شخصيتهاي اصلي داستانتص به شخصيتهاي او زياد نيست. تحرک و پويايي تنها مخداستان
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شقود امقا وجقود آنهقا را     نامشان در داستان ذكر مي»هاي اتفاتي آنانند كه خورند. شخصيتگذارا به وفور به چشم مي
عميققي  شوند و در نتيجه ت ثير زند و فقط روايت ميكنيم، عمل داستاني خاصي از اي  افراد سر نميچندان حس نمي

 (  1۰۳، 1۰3۳)سالجقه، « گذارند.برجاي نمي
پردازيهايشخصيتويژگي

برد. توصيف خصوصيات فردي و رفتاري پيرزاد كار توصيف شخصيت و پرداخت آن را در آغاز داستان به پايان نمي
شقود. نويسقنده در   مقي ها ني  در طول داستان با پيشروي آن نشان داده ها تا پايان داستان ادامه دارد. عمل آنشخصيت

 كند.برد و تنها آنچه مربوط به داستان است نقل ميها تفصيل به كار نميمعرفي اوليه شخصيت
 

خصو ياتاخالقيورواني
هايد روال عادي و يانواختي دارد. با بررسي اي  افراد زويا پيرزاد، در توصيف حاالت رواني و اخالتي افراد داستان

يابيم. زنان در آثار او وسواس شديدي دارند. آنها نسبت بقه فرزنقدان،   تابل توجهي دست نمي به اوج و فرود اخالتي
اند. همقۀ امقور بقر خودشقان ارجحيقت       نظافت خانه، رفتار ديگران، طرز آداب و معاشرت اطرافيان به شدت حساس

بنقد بقه تق  داشقته     شب پقيد  ، از زني كه صبح تاكن هارامنخاموشميچراغدارند. به عنوان نمونه كالريس در 
لباس باشد، اما فقط دوسقت  باشد متنفر است و به ظاهر اعتقاد دارد آدم بايد اول از همه براي خودش مرتب و خوش

بند بسته با سر و وضعي معمولي مشغول كارهاي من ل است. زناني پيرزاد، تقادر  گونه باشد چون هميشه پيددارد اي 
شوند، اما توانايي گفتند را هم ندارند و از دانند كار اشتباهي مرتاب مي. هرچند خود مينيستند« نه»ي به گفت  واژه

 اي  مس له عصباني هستند.
 

 هايكنشي:جن ه

الف(گفتار
هقا، در  آفري ي داسقتان ها هستيم. نقدهاي دروني شخصيت اول داستانگوييهاي زويا پيرزاد بيشتر شاهد تکدر رمان

-كنند، از خود سؤال مقي  وگو با ديگران، دائم با خود صحبت ميشان يا حتي در حال گفتروزانه حي  انجام كارهاي

 دهند:  پرسند و خود پاس  مي
كرد. از ذهقنم گذشقت معشقوتۀ    را پاره مي 1نُواتلمي ساياتاميلي چسبيده بود به ديوار. فشار بدن ظريفد داشت سياه»

 (11كند، حتماً شبيه اميلي بوده. )صدايد مي “گُ ل”نوا كه در شعرها سايات
بقه گلقدان روي هقره     “حاال هي بپر وسط حرفم. نخير راننده داشقت. ”بُراق شد.  “كرد؟خودش رانندگي مي”پرسيدم 

ها صقورت خقانم سقيمونيان يقادم     نگاه كردم. كاش به آتا مرتيي گفته بودم خاک گلدان را عوض كند. نگاهم به گل
 (51، 1۰3۳)پيرزاد، « آمد.

كه در حال نشقان دادن  ني  وضش به همي  منوال است. شخصيت اصلي داستان، آرزو، هنگامي كني عادتميدر رمان 
وگوي ذهني راه مياندازد و بسياري از اطالعات داستان را در ايق  حقي  بقازگو    اي به مشتري است با خود گفتخانه
 كند:مي
ها نگاه كقرد كقه از بقاالي    بعد رفت طرف پنجره. ايستاد به نُک كوهاز پشت سر به مرد نگاه كرد و لب به هم فشرد. »

هاي ي  و به خرمالوها و به حوض. بعد انگار يادش افتاد كه خسته اسقت و دلخقور   ديوار حياط پنهان بودند و به گل
ي. بابقام گفقت   همۀ دوستام رفتند. فقط م  ماندم با اي  دانشقگاه لعنتق  ”حوصله. شب تبل باز آيه غر زده بود كه و بي

                                                           
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C
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-بچه”و مادرب رگ طرف نوه را گرفت.  “مادري، شما يک حرفي ب نيد”منير. رو كرد به ماه “فار خرج نباش، فقط بيا.

چقرا از خقر   ”بُقراق شقد بقه آرزو.     “زند. طفلي حميد به م  هم گفت خاله فار مخارج نباشقيد. ام حرف حساب مي
ميقد پقذيرش گرفقت و بلقيط فرسقتاد و سقند محيقري داد كقه         هروتت ح”و تا آرزو گفت  “آي؟شيطان پايي  نمي
سند محيري، سقند محيقري. خقوب شقد از     ”منير پريد وسط حرف و ادا درآورد كه ، ماه“دهد قققققخرجد را مي

منيقر و گريقه   ي ماهو آيه باز غر زد و سرگذاشت روي شانه “كار كردن توي اي  آژانس كوفتي يک چي ي ياد گرفتي.
 (5۳و  1۱، 1۰3۰د، )پيرزا« كرد.

ها، گفتاري معمقولي و  دهندۀ پايگاه اجتماعي اشخا  است. اكثر شخصيتهاي زويا پيرزاد، گفتگوها، نشاندر داستان
سقواد و  ي افراد بقي ها ني  با به كاربردن الفا  اشتباه در ميانۀ صحبت كردنشان، نمونهعاميانه دارند. برخي از شخصيت

اي برخقي از  هاي گفتاري در آثار پيرزاد، بيان لح  بسيار رسقمي و كليشقه  پيرزادند. از ديگر ظرافتهاي عامي داستان
 هاي اوست. هاي داستانشخصيت

 
ب(رفتار

بيني است، اما هيجقاني هقم بقراي    زند، هرچند در مواتعي غير تابل پيدهاي داستان سرميرفتارهايي كه از شخصيت
-ها، مهربقاني ها، حسادتچشمي هاست، با تمام چشم و هم، از نوس رفتارهاي روزمرۀ آدمخواننده در برندارد. رفتارها

است. هرچند او با ظرافقت  اي از يک شهر با تمام افرادش را به تصوير كشيدهها و ... مجموعهها، تهر و آشتيها، كينه
ر عي  حال ني  تدرت پقردازش پيقرزاد، در   كند، دشاافد و در طول داستان بيان ميها را مياي حاالت روحي آنزنانه

 تر از مردان است.  ها به مراتب توي توصيف حاالت روحي و رواني شخصيت زنان داستان
پردازيتحليلشخصيتوشخصيت

نقويسي   بقريم: آثقار ايق  داسقتان    هقا پقي مقي   با خواندن و بررسي آثار زويا پيرزاد، به يک ويژگي كلي در تمام داستان
-ها كم است و اوج و فرود زيادي در آناست. عنصر جدال در داستانمعموالً در يک خط ممتد نوشته شدهاجتماعي، 

كننده است. توصيفات گقاهي  هاي او، مت ، به شدت يانواخت و كسلهايي از رمانخورد. در تسمتها به چشم نمي
هقا نظقر داد.   ي آنتوان دربقاره ه سادگي ميها، چند اليه نيستند و بشوند. غالب شخصيتبيد از حد ل وم و زايد مي
، شخصيت اصلي و مسطح داستان است كه چي ي براي كشف در مورد او كني عادتميبراي نمونه، آرزو صارم در 

يابيم و سرتاسر داستان با سطحي بودني شخصقيت اصقلي طقي    وجود ندارد و هيچ گره و پيچيدگي در كاراكتر او نمي
 شود.   مي

گقذارد.   ش را از خانقه بيقرون مقي   او كمتر زني پاي دهدرخ ميها  هاي پيرزاد در چهارديواري خانه اتفاتات در داستان
شقود، زن تصقميم    آغاز مي «پنجره»كه با نماد مارر  مثلهمۀعصرهااز مجموعۀ  ياجفتجورابدر داستان  مثالً
فققط   ،شود. پناهنقدگي  مي اش ه دادن يک فراري به زير زمي  خانهاي منجر به پنا گيرد از خانه بيرون برود اما حادثه مي

شود زن از خير بيرون رفت  بگقذرد و بقاز بقرود بنشقيند روي صقندلي مقابقل        براي ياي دو دتيقه، و همي  باعث مي
ساز وارد داستان شده و لحظات اضطراب هقم خيلقي خقوب از كقار     پنجره. در اي  داستان با اي  كه يک عامل حادثه

-باز به همان جاي هميشگيدرآمده، اما خيلي ناگهاني انگار خود نويسنده طاتت اي  همه هيجان را نداشته باشد، زن 

پايقان ايق     دربينقيم.   ميني   كن هارامنخاموشميچراغرمان در  ياي  حالت محتاطانه را ما حت .گردداش باز مي
 ؛دهقد  سوخت  و ساخت  را به نابود كردن و دوباره ساخت  ترجيح مقي  ، شخصيت اصلي و مهم داستان،رمان كالريس

 كند. احتياطي كه خواننده را خسته و دل ده مي

هايد نيست. گقاهي هقم كقه بقه      آدم ۀزمان و ماانند. نويسنده چندان درگير گذشتبي پيرزاد معموالً كوتاه هايداستان
باعقث شقده    موضقوس  همقي   .اسقت  مانقده يمي بقاتي هقاي تقد  مختصقري از ماقان  گذشته پرداخته در حد توصقيف  

، بقدون شناسقنامه و   سقطحي هايي  آدم كوتاهدي  هاداستان هاي پيرزاد به خصو  در مجموعه هاي داستان شخصيت
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هايد در فيا و زمقاني   تري  كليد موفقيت پيرزاد طرح داستان در حد تيپ بمانند. شايد بشود گفت مهم ،شخصيت بي
هقا   مربوط به گذشته است، پيد از انقالب و ماان ها معموالً اند. زمان داستان ان از آن دور بودهاست كه اكثر خوانندگ

( كقه در واتقش   كين هارامنخاموشميچراغ( يا اماكني مربوط به تشري خا  )كني عادتميهاي اعياني ) خانه
اي  كقه   ؛شود يسنده امتيازي محسوب ميبراي يک نو ها دارند. اي  به خودي خود اكثريت مردم نگاهي كنجااو به آن

شود كه پيقرزاد بقراي    بتواند فياهايي جديد و ناشناخته در ذه  خواننده ترسيم كند. اما ايراد كار از آن جا شروس مي
وتت خواندن سر  ،خواننده ۀكند. انگار نگران است حوصل هايي دم دستي استفاده مي نشان دادن زمان و ماان از نشانه

پردازي هم، نويسنده همي  رفتار را دارد. يعني به جاي اي  كه شخصقيت را بقراي خواننقده     برود. در مورد شخصيت
 كند. زند و خيال خودش و خواننده را راحت مي مارک مي هايد هاي داستان تعريف كند، به آدم

ها به وضعيت موجقود خقود معتقرض     اند. اغلب آنوتشه و وسوسهبدون آرزو،  زناني بي معموالً ،هاي پيرزاد تهرمان
ي ماننقد ماسقک صقاف و    يهقا  . زناني متوسط و رام با چهقره ي هم ندارنديا شادي عظيمو غمي ب رگ ي حت نيستند و

ها هم با موهاي بافته شده و  دختر بچه يكنند. حت زنند و نه جست و خي  مي بدون خطي اضافه. زناني كه نه تهقهه مي
 ري ند. ايستند و اشک مي اي مي رنگي فقط گوشه هاي روبان

مشهود كه هر چقه   ديده گرفت. صعودي كامالًانويسي ندر داستان شود پيشرفت زويا پيرزاد را با تمام اي  اوصاف نمي
 شود.  تر مي رويم محسوس پيد مي ،مثلهمۀعصرها، اول ۀمجموع كوتاه هاي در داستان

اند و هايي كه در چنبرۀ يانواخت زندگي گرفتار آمدهتالف است، آدمهاي ساده و بيمدنياي داستان پيرزاد، دنياي آد»
هايد تا به حال لحظه بقه لحظقه   دهند. پيرزاد در روند طبيعي داستانتر تالشي از خود نشان ميبراي رهايي از آن كم

« ري ديگقر بقه تصقوير كشقيده اسقت.     تر شده است و با هر داستان دنيايي مارر را از منظق هايد ن ديکبه دنياي آدم
 (1۱، 1۰9۱)حسيني، 

 
گيرينتيجه

هاتحليلجايگاهاجتماعيشخصيت
، وارد عرصقۀ جديقدي   1۰19ماه اي گذار در بهم ايراني، با تمام اوج و فرودهايد، پس از سپري كردن دوره داستان

گيقري  جمهوري اسالمي، ت ثير بسياري بر جهقت گيري سو، فروپاشي نظام پهلوي و از ديگرسو، آغاز شالشد. از يک
رو بوده است. مس لۀ انقالب، سازي روبه هاي آغازي  اي  دوره، با حوادث مهم و جريانذهني نويسندگان گذارد. سال

تواننقد خاسقتگاه و موضقوس    جنگ و بسياري رويدادهاي خُرد و كالن داخلي و خارجي، كه هر يک به نوبۀ خود مقي 
 ي براي نويسندگان خلّاق باشند، در اي  دوره رخ نمودند. هاي هنرآفريند

تمامي اي  تغييرات و اتفاتات در فياي ايران، منجر به تغيير مسير مشهودي در ميان نويسندگان شد. آنها كه تقا تبقل   
ايد آنهقا را  كردند، اينک بپروراندند و پردازش ميها را در فيايي آزادانه و بدون هيچ تيد و بندي مياز اي  شخصيت

كند به نمايد بگذارند. در نتيجه ناچار به سانسقور  مهار كرده و در چارچوبي كه شرس و عرف جامعه آن را تعيي  مي
رنگ شده و طب  مقرراتي بقا  ها كمبرخي مطالب شدند. در اي  شرايط، روابط ميان شخصيت زنان و مردان در داستان

 شوند.  ياديگر روبرو مي
پاي مردان نيستند و دخالتي در امور مملات ندارند. از نظر جايگاه اجتماعي نسقبت  رديف و همه همزنان در اي  دور

كشقيده، مطيقش، غمگقي ، خمقوده،     اند. همچنان موجوداتي ضعيف، سر به زير، رنقج به دورۀ تبل، تغيير چنداني نارده
-جامعۀ مرفه اجتماس و برخقي زحمقت   چشمي و ازاند؛ برخي اهل فخرفروشي و چشم و همخسته، درمانده و كالفه

اند. اما بقا ايق  اوصقاف زنقاني     كننده و از تشر ضعيف و كم درآمد جامعهبار و خستهكد و مظلوم با زندگي كسالت
دلسوز، مهربان و وفادار به همسرانشان هستند؛ به اي  ترتيب تعداد روسپيان اندک است و آنها كه هستند از غقم نقان   

هند. در ميان آثار بررسي شده، تنها عدۀ اندكي در جايگاه متفاوتي ترار دارند. آنها زنقاني سقركد،   دت  به اي  كار مي
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انقد و  توي، مستقل، پيشگام در عش ، اهل مطالعه و روشنفاراني هستند كه براي تنهايي و استقالل خود حرمت تائقل 
 كنند.در برابر تعدي ديگران، از حريم خود حراست مي

گيرد تالش براي كشف فرديت و هويت خويد به عنوان يقک  نويسي در ميان زنان باال ميتب داستاناز آن زمان كه 
نگقرد و بقا ت كيقد بقر نققد      يابد؛ ادبياتي كه از ذهنيت زنانقه بقه جهقان مقي    زن، جاي چشمگيري در ادبيات زنان مي

كند. طبيعتقاً نويسقندگان   د، ترسيم مياجتماعي و درونيات زنان، تصويري متفاوت از تصوير زن در آثار نويسندگان مر
تواننقد در مقايسقه بقا مقرداني     اند؛ به اي  دليل مقي هاي رفتاري خود بيشتر از مردان مطلشكاريزن، از روحيات و ري ه

را به عنوان كاراكتر « زن»هاي محامتري از زن خل  كنند. اي  دسته از نويسندگان، شخصيت نويس، شخصيتداستان
 اند.  در آثار خود وارد كرده اصلي داستان،
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