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چکيده
نقد جامعهشناختی ،یکی از روشهای نقد ادبی ،است که در تحلیل متون ادبی معاصر کاربرد دارد؛ بر این اساس ،رمان و داستتان،
حوزههای مناسبی برای انجام مطالعات جامعهشناختی به شمار میرود .در دوران معاصر ،نویسندگان بزرگی از بتانوان بته نگتارش
رمان و داستان اقدام نمودهاند و با پرداختن به موضوعات اجتماعی ،سعی داشتهاند مشکالت و مسائل زنان جامعت ختود را مطتر
کنند .بیشک یکی از مهمترین موتیفهای ادبیّات زنانِ نویسنده ،پرداختن بته مستةل هویتت زنتان و بیگتانگی دنتان در جامعته و
بهویژه جامع پدرساالری است .در این نوشتار ،سعی شده است موضوع ازخودبیگانگی زن در جامعت پدرستاالری بتا رویکتردی
جامعهشناختی و به روش توصیفی  -تحلیلی ،در چند داستان کوتاه از دو نویسندة معاصتر ایرانتی و ستوری ززویتا پیترزاد و هیفتا
بیطار) بررسی و تحلیل شود .نتایج حاصله از بررستی داستتانهتای ایتن دو نویستنده زدنهتا) ،حتاکی از دن استت کته در جامعت
پدرساالری ،عالوه بر عقاید غلط حاکم و نوع نگرش جامعه نسبت به زن ،شتیوههتای رتتتاری زنتان و عتدم دگتاهی از حقتو و
جایگاه انسانی خود در جامعه ،از دالیل اصلی سلط مترد بتر زنتدگی زن و از بتین بتردن حقتو متادّی و معنتوی وی و سترانجام
ازخودبیگانگی او محسوب میگردد .ازخودبیگانگی ،بر کیفیّت زندگی زن تأثیر میگذارد و باعث میشود کته زن ،معنتاداری و
احساس رضایتمندی و شادکامی را در زندگی کمتر تجربه کند .این دو نویسنده ،سعی داشتهاند شرایط زندگی زنان جامعت ختود
را نشان دهند و نوعی دگاهی و بیداری در زنان ایجاد نمایند.
واژگان کليدی :داستان کوتاه ،ازخودبیگانگی ،جامع پدرساالر ،هیفا بیطار ،زویا پیر.
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 .2رایانامهhaghashemi1394@gmail.com :
 .3رایانام نویسندة مسةولa.saedi@fgn.ui.ac.ir :
 .4رایانامهnargesganji@yahoo.com :
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 .6پيشگفتار
 .6-6تعریف موضوع

از دنجا که ادبیّات از تحوّالت ترهنگی ،سیاسی و تاریخی جامعهای که در دن به وجود دمده تأثیر متیپتذیرد
و بر تحوّالت دن تأثیر میگذارد ،با بررسی ادبیّات هر جامعه میتوانیم به شناخت برخی از جوانب دن دستت
یابیم .رمان و داستان به عنوان بخشی از ادبیّات ،در اندیشته و وجتدان انستانهتا تتأثیر متیگتذارد و در وجتود
ددمتتی رخنتته متتیکنتتد .ادبیّتتات ،از مستتائل اجتمتتاعی تتتأثیر متتیپتتذیرد و بتتر دن تتتأثیراتی متتیگتتذارد .هتتد
جامعهشناسی ادبیّات ،بررسی نقش ادبیّات در بازنمایی مسائل اجتماعی است .در حقیقت ،اثر ادبی ،یک ستند
اجتماعی است و با بررسی دن پیوندهای طبقات اجتماعی دن دوره شناخته میشود .زمتان و دوران و محیطتی
که نویسنده در دن زندگی میکند ،دگاهانه یا نادگاهانه بر محتوا و شکلِ اثر نویسنده تأثیر میگتذارد .در ایتن
پژوهش ،ازخودبیگانگی زن در جامع پدرساالری ،با رویکردی جامعهشناختی در چنتد داستتان کوتتاه از دو
نویسندة معاصر ایرانی «زویا پیرزاد» و سوری «هیفا بیطار» بررسی و تحلیل میشود.
پدیدة پدرساالری و سلب حقّ انتخاب و اختیار زن در دورههای مختلف تاریخی و تتروکاستتن موقعیّتت
اجتماعی زنان ،در بسیاری از دورانها مشتهود بتوده استت .حاکمیّتت مترد بتر زن ،بته صتورت تحقیتر زن در
خانواده و جامعه ،ضایع کردن حقو مادّی و معنتوی او ،تعتدّد زوجتات و عقبمانتدگی زن در عرصتههتای
ترهنگی  -علمی نمود مییابد .مسةل مهم این است که در جوامع به اصطال مدرن کنتونی ،هنتوز در بع تی
از جوامع با زن مانند یک کاال رتتار میشود ،بدین معنا که مرد با زن همانند بخشی از دارایتی ختود برختورد
میکند؛ در حالی که زن حقّ هیچ اعتراضی ندارد .این رتتارهای تحقیردمیز بتا جتنس زن ستبب متیشتود زن
پیوسته خود را موجودی در خدمت مرد بپندارد و سعادت و معنتاداری زنتدگیاش را نادیتده متیگیترد .ایتن
شیوه از زندگی ،منجر به ازخودبیگانگی زن میگردد و ازخودبیگانگی زن ،زندگی و شخصتیّت او را تحتت
تأثیر قرار میدهد.
برای بررسی این موضوع در دغتاز ،در متورد جامعت پدرستاالری و ویژگتیهتای دن ،توضتیحاتی دورده
میشود؛ چراکه با گفتن اصطال پدرساالری اینگونه بته اههتان متبتادر متیشتود کته در متورد یتک مستةل
قدیمی که امروزه در دنیای مدرن جایی ندارد ،صحبت میشود .پدرساالری و سلط پدر در خانواده و نتوع و
کیفیّت رتتار پدر نسبت به اتراد خانواده و اطاعتِ محض اع ای خانواده ،بهویژه زن در مقابل مرد در بع تی
از جوامع عرب و کشورهای توسعهنیاتته ،مشهود است .نکت قابل توجّه این است که در بع تی از ختانوادههتا
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و جوامع ،سلط پدر و نظام حاکم بر مردم و قوانین حاکم در دن کشتورها ،بته صتورت نهفتته و غیرملمتوس،
همچنان روش نظام پدرستاالری را دنبتال و اعمتال متیکننتد و سترپیچی از دیکتتاتوری پدرستاالری در ایتن
خانوادهها و یا جوامع امکانپذیر نیست و تنها روابط امر و نهی از باالدست به زیردست حاکم است زمیتتوان
گفت روابط عمودی برقرار است).
 .6-6ضرورت ،اه ّميّت و هدف

ادبیّات داستانی تارسی و عربی از اهمّیّت ویژهای برخوردار است و تا کنون نویستندگان بزرگتی از بتانوان در
عرص ادبیّات ظهور کردهاند .این پژوهش ،میتوانتد در جهتت دشتنایی بیشتتر دانشتجویان و پژوهشتگران بتا
ادبیّات داستانی و نگاه زنانه به مسائل اجتماعی مؤثّر باشد.
در این مقاله سعی بر دن است که با تکیه بر نقد جامعهشناختی به بررسی و تحلیل موضوع ازخودبیگتانگی
زن در جامع پدرساالر و نمودهای دن در تعدادی از داستانهای «هیفا بیطار» و «زویا پیترزاد» ،بپتردازیم .ایتن
پژوهش به شیوة توصیفی  -تحلیلی با رویکردی جامعهشناختی انجام میشود و محتدودة تحقیتق ،تعتدادی از

داستانهای دو کتاب ضجیج اجلسد و غروب وکتابة اثر «هیفا بیطار» و تعدادی از داستانهای مجموع سته کتتاب
اثر «زویا پیرزاد» است.
 .9-6پرسشهای پژوهش

در این پژوهش ،موضوع ازخودبیگانگی زن ،در داستانهای دو نویستندة زن ،از دو جامعت عترب زستوریه) و
ایرانی مورد تحلیل قرار میگیرد .دلیل انتخاب داستانهای این دو نویسنده این است که هر دو ،به بیتان مستائل
زنان جامع خود ،در جهت دتاع از زن در مقابل سلط مردان در خانواده و جامعه پرداختهاند .هتر دو نویستنده
در یک دورة زمانی زندگی میکنند و میتوان گفت این دو ،معاصر و تقریباً همسن هستند.
این دو نویسنده ،ازخودبیگانگی زن را چگونه و به چه شکلهایی در زندگی زنتان داستتانهتای ختود بته
تصویر کشیدهاند و ازخودبیگانگی زن چگونه در زندگی و شخصیّت زنان تأثیر میگذارد؟ زنان تتا چته حتد
نسبت به وضعیّت و شرایط زندگی خود دگاهی دارند؟ چه راهکارهایی توسّط این دو نویستنده بترای رهتایی
و برونرتت جامع زنان از چالشهای پدرساالری و ازخودبیگانگی ارائه شده است؟
 .3-6پيشينة پژوهش

پژوهشهایی در مورد پدرساالری و ظلم به زن در جامعته و همچنتین در متورد دثتار «زویتا پیترزاد» و «هیفتا
بیطار» انجام گرتته است؛ از جمله مقال «بازتاب رنجهای زن عرب در رمانهای هیفتا بیطتار» نوشتت نیتازی و
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همکاران که در این پژوهش ،رمانهای هیفا بیطار با موضوع زن عرب مورد بررسی قرار گرتته استت و ایتن
مقاله بیشتر بر موضوع طال و علل دن و مشکالتی که یک زن در جامعت عترب بترای گترتتن طتال بتا دن
مواجه است و مشکالت زن مطلّقه ،متمرکز است و مقال «مقایست مستائل زنتان در دثتار زویتا پیترزاد و منیترو
روانیپور» نوشت ساالری و نجفی که در دن ،موضتوعات مشتترد در دثتار ایتن دو نویستندة زن و همچنتین
چگونگی و نوع بیان دن دو مورد نقد و بررسی قرار گرتته است؛ پایاننامت کارشناسیارشتد «مقایست تحلیلتی
شخصیّت زن در دثار راضیه تجار و زویا پیرزاد» نوشت دانشفر که در دن نیز موضوعات مشترد و ستبک دو
نویسنده در بیان مشکالت و مسائل کلّی زنان در تمامی دثار دنان زرمان و داستان) مطر شده است .همچنتین
پژوهشهتایی در متورد ازخودبیگتانگی زن انجتام شتده استت؛ از جملته مقالت «بررستی عوامتل اجتمتاعی و
اقتصادی مؤثّر بر ازخودبیگانگی زن» نوشته خواجهنوری و ایمان و مقال «نگتاهی بته مفهتوم ازخودبیگتانگی»
نوشت ابراهیمی که به معرّتی مفهوم ازخودبیگانگی از دیدگاه مارکس 1و هگل 2و اریک تتروم 3و ...پرداختته
است و مقال «مطالع ارتباط شاخصهای جهانیشدن ترهنگی و ازخودبیگانگی زنتان» نوشتت خواجتهنوری و
همکاران ،در این پژوهش جامع دماری زنان چند شهر در چهتارچوب نظریّتات گیتدنز 4متورد بررستی قترار
گرتته است ،به پدیده نوگرایی در جهان مدرن و مسةل جهانیشدن و تأثیر دن در ازخودبیگانگی زنان و تأثیر
گسترش رسانههای نوین بر این موضوع و گرایش به مادّیگرایی و مصر گرایی و توجّه بته ظتواهر ،تأکیتد
شده است و عواملی از جمله ،احترام به حقو زن و قوانین ،از عوامل بازدارندة ازخودبیگتانگی زنتان معرّتتی
شده است .ولی در این نوشتار تالش بر این است تا داستانهتای کوتتاه «زویتا پیترزاد»ز )1و «هیفتا بیطتار»ز )2بتا
رویکرد جامعهشناختی و با تکیه بر مسةل ازخودبیگانگی زن در جامع پدرساالر مورد بررسی قرار گیرد.
 .5-6روش پژوهش و چارچوب نظری

پدرساالری اصطالحی عام است و بر انواع رابط سلطهگری و ظلم یتک تترد بتر تترد یتا اتتراد دیگتر اطتال
میشود ،پدرساالری به اشکال مختلف در جامعه یا خانواده نمود دارد؛ گاه سنّتها و اتکاری غلط بتر اههتان
متردم یتک جامعته ،ستلطه و پدرستاالری دارد« .ویژگتی اساستی روانتی  -اجتمتاعی جامعت پدرستاالر ،چته
محاتظهکار و چه مترقّی ،سلط پدر زپاتریارد یتا پدرستاالر) استت کته ختانوادة ملّتی و همینطتور ختانوادة
1. Karl Heinrich Marx
2. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
3. Erick From
4. Anthony Giddens
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طبیعی حول محور او سازمان یاتته است .بدین طریتق بتین حکمتران و تتودة متردم و بتین پتدر و ترزنتد ،تنهتا
روابط عمودی وجود دارد» زشترابی« .)31 :1331 ،مترد کته صتاحب زمتین و بردگتان استت ،مالتک زن هتم
میشود .این همان شکست تاریخی جنس زن است» زدوبووار ،1343 ،1ج  .)111 :1اصتطال پدرستاالری بته
قدرتنمایی پدر در شکل بیولوژیکی یا اجتماعی در ستط ختانواده یتا مترد در مقابتل زن یتا پتدر در شتکل
سیاسی اشاره دارد زر.د :شرابی.)11 :1332 ،
پدرساالری یک نظام خانوادگی ،اجتماعی ایدئولوژیک و سیاسی استت کته در دن متردان بتا استتفاده از
زور و تشار مستقیم یا بهکارگیری مراسم ،قانون دداب و سنن ،دداب معاشرت ،دموزش و تقستیم کتار تعیتین
میکنند که زنان چه نقشی را میتوانند یا نمیتوانند ایفا کنند و در این نظام ،زنان همهجا تحتت ستلط متردان
قرار میگیرند .این لزوماً به معنای دن نیست که هیچ زنی قدرت ندارد یتا اینکته همت زنتان در یتک ترهنت
خاص ،از اختیار و قدرت خاصّی برختوردار نیستتند زر.د :مشتیرزاده .)244 :1333 ،اقتتدار شتوهر بتر زن در
جوامع پدرساالر نیز اقتداری مطلق است .زن همواره باید احتترام شتوهرش را بتهویژه در انظتار دیگتران نگتاه
دارد .خواستهها و تقاضاهای مرد ،حالتی دمرانه به خود میگیرد زر.د :کریمی.)232 :1334 ،
در خانوادة عربی ،پدر رأس هرم است و نقش تولیدکننتده و مالتک را دارد .مترد پیوستته مرکتز ستلطه و
مسةولیت است .خانواده در حمایت پدر استوار است ،پس از دنهتا توقّتع دارد از دنچته او مناستب متیدانتد،
ترمانبرداری کنند و دستوراتش دیکته میشود و او از نصای خانوادهاش بینیاز است؛ بهویژه اگر به رتتتار او
وابستتته باشتتد .زن از شتتوهرش متتیترستتد و بایتتد از او اطاعتتت کنتتد زر.د :برکتتات .)143-144 :1333 ،در
بسیاری از جوامع ،هنوز نمودهای بسیاری از حاکمیّت نظام پدرساالری در خانوادهها و دداب و رسوم حتاکم
بر دن جوامع ،دیده میشود و همچنان تأثیر بدبینی پدرساالرانه بتر زنتدگی زنتان ایتن جوامتع ستایه اتکنتده و
زندگی دنان را دشوار کرده است و زن در سراسر زندگی محدود و تحت سلطه است.
ازخودبیگانگی چیست؟ و این احساس چه دثاری در زندگی شخص به همراه دارد؟
«اریک تروم میگوید :منظور از خودبیگانگی ،کیفیّتی از تجربه است که طتی دن شتخص ختود را ماننتد
یتتک بیگانتته تجربتته متتیکنتتد .متتیتتتوان گفتتت کتته او بتتا ختتودش غریبتته شتتده استتت» زتتتوئر،)4 :1344 ،2
«ازخودبیگانگی حالتی ههنی است که بر اثر عدم تعادل ساختاری به وجود متیدیتد و در نتیجت دن ،انستان از
1. Simone De Beauvoir
2. Foer
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خود و دیگران احساس جدایی میکند .یکی از عوامل مؤثّر در کاهش دمادگی ،بهخصوص دمتادگی ههنتی
زنان برای پذیرش مسةولیتهای مختلف اجتماعی و توانایی دنان برای کنتترل شترایط حتاکم بتر سرنوشتشتان
نقش مهمّی ایفا میکند ،بیگانگی است» زر.د :خواجهنوری و ایمتان« ،)43 :1334 ،ازخودبیگتانگی ،ترجمت
واژة " "Alienationمیباشد و معنی جامعهشناختی دن به معنی تنفّر یا بیزاری ،جتدایی و دور اتتتادن از ختود،
جامعتته و دیگتتران استتت» زاحمتتدی .)32-31 :1341 ،بنتتابر تعریتتف ترویتتد ،از خودبیگتتانگی حتتالتی انفعتتالی
احساسی و تجربهای ترسدور است که وحشت را برمیانگیزد زشاکر.)33 :2112 ،
بر این استاس ،در ادامته تتالش شتده استت تتا بتر استاس رویکترد ادبیتات تطبیقتی ،بنمایتههای اساستی
داستتتانهای دو نویستتنده از منظتتر نقتتد جامعهشتتناختی بتتا تکیتته بتتر مفتتاهیمی چتتون پدرستتاالری ،هویتتت و
ازخودبیگانگی مورد بررسی قرار گیرد.
 .6پردازش تحليلی موضوع
 .6-6پدرساالری و ازخودبيگانگی زن در داستانهای «زویا پيرزاد» و «هيفاء بيطار»

مهمترین مؤلّفههای اندیشه پدرساالری در ادبیتات داستتانی دو نویستنده را میتتوان در چنتدین محتور متورد
بحث قرار داد؛ که در این نوشتار با توجه به مفهوم از خودبیگانگی زن و محدودیت پرداختت دیگتر نشتانهها
تنها سه مؤلّف دن یعنی تداکاری اتراطی ،ترس و سازش زن و تالش در جهت جلتب رضتایت دیگتران را بته
عنوان سه عاملی که در پذیرش سلطه پدرساالری در وجتود زنتان جامعته داستتان نهادینته شتده استت متورد
بررسی قرار میدهیم.
 .6-6-6فداکاری افراطی زن

در جامع پدرساالر ،نگرش به زن و رتتار با او گونهای است که اگر زن زمانی را برای خودش صتر کنتد
یا در دن لحظات احساس خوشی کند ،از اینکه همسر و ترزنتدانش را در دن شتریک نکترده ،دچتار عتذاب
وجدان میشود ،گویی دن را حقّ خود نمیداند.
«به نظر مرد طبیعی به نظر میرسد که زن خانهداری کند و به تنهایی به بچّه رسیدگی کند و تربیتت دنهتا
را بر عهده بگیرد .خود زن نیز اعتقاد دارد که با شوهرکردن عهدهدار وظایفی شده که زندگی شخصتیاش او
را از دنها معا نمیکند» زر.د :دوبووار ،1343 ،ج .)133 :2
«زویا پیرزاد» در داستان «خانم

زن خوشبختی است» ،این واقعیّتت جامعت پتدرستاالر را مطتر نمتوده

است که زن بر اثر تلقینهای غلتط در طتول زمتانهتای طتوالنی ،ختود را در ختدمت دیگتران متیبینتد و بتا
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تداکاری اتراطی ،در پی شکوتایی استعدادها و پیشرتت شخصیّت خود نیست.
«خانم

» ظاهراً زن خوشبختی به نظر میرسد ،شوهرش ،هر ماه تمام حقو خود را بته او متیدهتد و او

طول ماه را با نگرانی و دغدغ برنامهریزی برای مخارج زندگی طی میکند و اگر مقدار کمی از ایتن حقتو
باقی بماند دن را در بانک به حساب دختر و پسرش واریز میکند تا برای دیندة دنها پسانداز نماید.
اگر مخارج خانه در ماه ،بیش از حقو شتوهرش باشتد ،بستیار ناراحتت متیشتود .ایتن زن بته اصتطال
عامیانه« ،مادرخرج» خانواده است و از این امر خوشحال است در صورتی که این امر ،در طول ماه چیزی جتز
درگیری ههنی برای او ندارد .این زن با تداکاری اتراطی خود ،گویی خوشی و رتتاه را حتقخ ختود نمتیدانتد.
وقتی «خانم

» چیز کوچکی را که پس از مدّتها برای خود خریده ،باز میکند بتاز استتفاده از دن بترایش

مشکل است و گاهی دن را به دخترش میدهد و زمانی که از دنچه برای خود خریده استفاده میکنتد ،دچتار
عتذاب وجتتدان متتیشتتود کته چتترا بقیّت اتتتراد ختتانواده را در خوشتحالی کتتوچکش شتتریک نکتترده استتت.
«جاروکردن را تمام میکند ،نان و گوشت میخرد و به خانه میرود  ...و بعد درام به کشو یتا گنجته نزدیتک
میشود .گوشش به صداهاست که مبادا کسی سر برستد .ایتن لحظتههتای نتادر ،تنهتا لحظتههتای خصوصتی
زندگیاش است .از خصوصیبودن این لحظهها و از اینکته هتیچکس ،نته شتوهر و نته متادر و نته ترزنتدانش
سهمی در دن ندارند و استفاده از دن نمیبرند احساس گناه میکند ...برای ستبککردن بتار عتذاب وجتدان،
تنها وقتهایی دل بته لحظتههای خصوصتیاش متیستپارد کته وظتایفش را تمتام و کمتال انجتام داده باشتد»
زپیرزاد.)44 :1331 ،
«از کشو یا گنجه ،روسری یا جتوراب را کته در کاغتذ کتادو پیچیتده شتده بیترون متیدورد .همیشته بته
تروشنده اصرار میکند چیزی را که خریده بستهبندی کادویی کند .میگوید «هدیه است» هر بتار از دروغتی
که میگوید سرخ میشود ...خیره به کاغذ کادوی رنگارن

تکر میکند چه زن خوشبختی استت .شتوهری

دارد که هرچند خودش ولخرج نیست از ولخرجی زنتش ایتراد نمتیگیترد  ...یتک زن مگتر از زنتدگی چته
میخواهد؟ «خانم » با خودش میگوید «خوشبختم» و «خانم » خوشبخت است» زهمان.)41 :1341 ،
این قسمت داستان به این نکته اشاره دارد که زن به دلیل عاطفی بودن ،به توجّه نیاز دارد ،گتاهی هدیتهای
دریاتت نماید .همین که زن احساس کند که دیگتران نیتز بته تکتر او و خوشتحال کتردنش هستتند ،شتادمان
میشود؛ ولی در جامعه به این موضوع کمتر توجّه میشود .زن به اع ای خانواده توجّه میکند در حالی کته
بقیّ اتراد ،به رضایتمندی و خوشحالی او در خانواده توجّهی ندارند.
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«زویا پیرزاد» با تأکید بر کلم  -خوشبختی  -در دخر داستان مخاطب را بته تکتر ترومیبترد کته دیتا ایتن
خوشبختی است؟ دیا زنی که سهمی از وقتت و زنتدگی بترای شخصتیّت ختود نتدارد ،ایتن نتوع زنتدگی را
خوشبختی میداند؟! به نظر میرسد ،نویسنده با تکرار کلم  -خوشبختی  -قصد دارد با کنایته بته درگیتری و
بدبختی این زن و دیگر زنان در جامعه اشاره نماید که با تداکاری بیش از اندازه در زندگی خود و دست و پا
زدن در روزمرّگی ،به نوعی ازخودبیگانگی دچارند به طوری که زن ،سعادت و خوشبختی اتراد ختانوادهاش
را مهم میداند و خود و خوشبختیاش را به دست تراموشی میسپارد.
ارتباطات بین اع ای خانواده ،باید بر اساس تعاون ،مودّت ،تداکاری ،عهد کامل و غیر محتدود در تمتام
زمینهها باشد .این تعهّد ،تداکاریهایی را متیطلبتد .متادر منبتع ستعادت ،ختانواده و ترزنتدانش استت و چیتز
عجیبی نیست که پس از ازدواج خودش را تراموش میکند زر.د :برکات.)144 :1333 ،
زنان در جامعه ،بیشترِ عمر خود را صر انجام کارهای خانه و رسیدگی به ترزندان و همسرشان میکننتد
و به قدری کارهای مختلف ،وقت او را میگیرد که مجبور به دستکشیدن از عالیق خود میشود و ترصتتی
برای پیشرتت و تعالی شخصیّت خود ندارد .زن با تداکاری اتراطی برای ختانواده و گذشتت زمتان ،احستاس
کسالت و اتسردگی و درجا زدن میکند و هر روز نسبت به شخصیّت خود ،دچار بیگانگی بیشتری میشتود؛
تسلیم توقّعات بتهجا و نابتهجای ختانواده و جامعته متیشتود و از شتدّت تکتراری بتودن زنتدگی و کارهتای
خانهداری ،به روزْمرگی میرسد و با غفلت از خود ،به خود ظلم میکند .مرد نیتز در ایتن ازخودبیگتانگی زن
سهم دارد ،چراکه با توقّع تراوان از زن و محدودکردن او در محیط خانه و گتاه بتا منتع از تحصتیل و تعّالیّتت
اجتماعی او ،قدرت را در دست گرتته و زن را در موضع ضعیف و پایینتر نگه میدارد.
زن بیش از دنکه به سرنوشت خود توجّه داشتته باشتد ،شتریک هتمّ و غتمهتای شتوهرش متیشتود و در
موتّقیّت او شرکت میجوید .زن که در عالمِ احساسِ احترام بته برتتری مردهتا تربیتشتده ،هنتوز هتم معتقتد
است که مقام اوّل را باید مرد به دست دورد؛ گاهی از این بیم دارد که اگر مقتام اوّل را ختودش مطالبته کنتد
باعث خرابی کانون خانوادگی شود زر.د :دوبووار ،1343 ،ج .)214 :2
در داستان «خانم

زن خوشبختی است» میخوانیم «خانم

» اگر مقدار کمی از حقو شوهرش بتاقی

بماند دن را در بانک به حساب دختر و پسرش به طور مساوی واریز میکنتد تتا بترای دینتدة دنهتا پسانتداز
نماید« .به بانک که میرسد انگار به خان دوستی قدیمی رتته .رئیس بانتک ختانم تقتیزادگتان را خیلیوقتت
است که میشناسد .از همان بار که برای اوّلینبار به بانک رتت و برای بردیا حساب پسانداز باز کترد .ختانم
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تقیزادگان دنوقتها کارمند بود .دختری باریکانتدام و ختوشاخال  ...متدیرة بانتک ،ختانم

را چتون

دوستی صمیمی میپذیرد و از بچّهها میپرسد که چه میکنند و از بچّههای خودش میگوید و در ضمن ایتن
گفتگوهای مادرانه ،جواب تلفنها را میدهد و نامه ام ا میکند و به کارمندان بانک متیگویتد چته کننتد و
چه نکنند» زپیرزاد .)43 :1331 ،با توجّه به اینکه در طول تاریخ نظام پدرساالری ،زن ،جنس ضتعیف و جتنس
دوّم شمرده شده و با بیان مسائلی همچو اینکه تعّالیّت زن باید به داخل خانه محدود باشد و زنی کته بیترون از
منزل تعّالیّت میکند ،توانایی رسیدگی به همسر و ترزندان را ندارند ،در واقتع «زویتا پیترزاد» همچتون برختی
نویسندگان دیگر قصد دارد که این ههنیّتت غلتط را از خواننتدگان و در گتذر زمتان از نگترش جامعته محتو
نماید ،وی در چند داستان از جمله «داستتان ختانم

زن خوشتبختی استت» ،شخصتیّتهتای زنتانی متدیر و

کاردمد و توانمند در ادارة اموری که مردانه به نظر میرسد ،به تصتویر کشتیده استت و استتقالل شخصتیّتی و
مالی و توانمندی زنان و وتاداری دنان به خانواده را نشان میدهد.
داستان «دموع ال ّشییاا » ،در مورد زندگی کودکی به نام «ترید» است که با بیماری ریوی متولّد شتده بتود و
پس از مدّتی ،پزشکان از درمان بیماری او قطع امید کردنتد .متادر «تریتد» بته ختاطر بیمتاری ترزنتدش ،تمتام
زندگی و عالیقش را تراموش کرد و دیگر به خود توجّهی نداشت .متریم بته ختاطر بیمتاری ترزنتدش بستیار
بیتابی و گریه میکرد ،او که وجودش را در ترزندش «ترید» میدید ،وابستگی شدیدی به او پیداکترده بتود،
دیگر برای زندگی و شخصیّت خودش ارزشی قائل نبود و غم و اندوه ،رو او را اتسرده و خسته ساخته بود.
دیگر به لباسها و وضعیّت ظاهریاش اهمّیّت نمیداد و با دیگتران معاشترت نمتیکترد .متریم زنتدگیاش را
قربانی ترزند بیمارش میکرد.
ظلم دیگری که مادر «ترید» نسبت به خود داشت این بود که وقتی همسرش از بهبودی «تریتد» قطتع امیتد
کرد« ،مریم» را با ترزند بیمارش به حال خود ،رها کرد و ختودش را بتا کتار و ادامت تحصتیل سترگرم کترد،
«مریم» هیچ اعتراضی به کار شوهرش نکرد و با سازش در مقابتل رتتتار او ،تمتام بتار مستةولیت رستیدگی بته
ترزند بیمارش را بر عهده گرتت.
زن با شناخت صحی از هویّتت انستانی ختود متیتوانتد از حقتو اجتمتاعیاش دگتاه شتود و از حالتت
ظلمپذیری و تسلیم بیرون دید ،به دتاع از حقو خود بپردازد و با اتکار و ستنّتهتای غلتط حتاکم در جامعته
مقابله نماید .اتکار غلطی ماننتد اینکته زن پیوستته بایتد در ختدمت ختانواده باشتد و ختود را از قبتول اتراطتی
مسةولیتها رها کند و در ضمن رسیدگی به خانواده ،جهت پیشرتت و تعالی شخصیّتی خود نیز گام بردارد.
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«مریم» میتوانست در ضمن توجّه به سالمتی و وجود خود ،به «ترید» نیز رسیدگی نماید و به زنتدگیاش
اهمّیّت دهد؛ همچنین او میتوانست در رسیدگی به ترزندش از پرستار یا اتراد دیگر کمک بگیرد و کمتی از
بار مسةولیت خود بکاهد و زمانی را به درامش و تجدید قوای روحی ختود اختصتاص دهتد .شتوهر متریم بته
راحتی از زیر بار مسةولیت شانه خالی کرد و او را با ترزند بیمارش تنها رها کترد .زمتانی زنتدگی مشتترد بتا
پیوند ازدواج به وجود میدید ،باید زن و مرد در جهت پیشرتت و سعادت یکدیگر گام بردارند؛ در غیتر ایتن
صورت ،همواره در زندگی به دیگری ظلم میشود و حقو دیگری ضایع میگردد.
«ازدواج ،پیمان مقدّسی است ،در عین حال ،نوعی شراکت میان دو انسان استت و یتک سلستله تعهّتدات
برای طرتین به وجود میدورد ،تنها با انجام دن تعهّدات است که ستعادت طترتین تتأمین متیگتردد .بتهعالوه
سعادت اجتماع نیز بستگی به سعادت دنها و انجام یاتتن تعهّتدات دنهتا در برابتر یکتدیگر دارد ».زمطهتری،
.)334 :1313
داستان «عار احلب» در مورد زن خانهداری به نام «زینب» است که  14سال از ازدواج او متیگتذرد و چنتد
ترزند دارد .او به قدری از کارهای روزمرّة خانهداری و تربیت ترزند خسته شده که برای استتراحت و رهتایی
از روزمرّگی ناچار شد به شوهرش دروغی بگوید .او به دروغ گفت شوهر یکتی از دوستتان صتمیمی دوران
کودکیاش در روستایی نزدیک بیروت توت شده و باید چند روز برای دیدار دوستش به بیروت ستفر کنتد،
برای اینکه او نمیتوانست به ختانوادهاش بگویتد او از شتدّت خستتگی روحتی ختود را لتب پرتگتاه نتابودی
احساس میکند و از دنها چند روز مرخصی بگیترد .وقتتی کته بتا ماشتین از خانتهاش دور متیشتد از اینکته
دیگران را در خوشی کوتاه خود شریک نکرده ،دچار عذاب وجدان شده بود .او در طول زنتدگی مشتترد
با همسرش به سفر نرتته بود .زینب به یاد دورد که اگر دروغی نگفتته بتود نمتیتوانستت از ایتن زنتدان عشتق
رهایی یابد ،از زن خواسته میشود که ببخشد و حرام است که خسته شود .او از اینکه دزادی به دستت دورده
بود ،خوشحال بود.
در جامع پدرساالر ،این توقّع وجود دارد کته زن در تمتام عمتر ،بتیهیچ انتظتار و متزدی بایتد ببخشتد و
تداکاری کند درحالیکه از حقو انسانی مستقل برخوردار نیست ،این نگرش ،از نسلی به نستل دیگتر منتقتل
میشود .در چنین جامعهای ،مرد در امور تربیت ترزندان و کارهای خانه ،با همسر خود همکتاری نتدارد و زن
نیز تحت تأثیر تلقینات غلط از سوی مردان و جامعه ،همواره خود را در خدمت ترزندان و ختانواده متیدانتد،
او پس از ازدواج ،خود و درزوهایش را تراموش میکند .مادر به شکل اتراطتی احستاس مستةولیت متیکنتد.
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زن تمام هستی خود را برای تربیت ترزند و رسیدگی به شوهر و انجام امور خانته صتر متیکنتد .از زن ایتن
توقّع است که خسته یا بیمار نشود و یا اوقاتی از شبانهروز را به خود اختصاص ندهد.
«خالده سعید» معتقد است که زن عرب ،هستیاش ،وابسته به دیگری است؛ چتون هویّتت او بتا توجّته بته
اینکه همسر تالنی یا دختر تالنی یا مادر تالنی یا خواهر تالنی است ،مشخص میشود .او با نسبتی کته بتا مترد
دارد ،شناخته میشود ،چون وجود مستقلّی ندارد .سخت استت کته زن ،دزادی حقیقتی را بته دستت دورد و
انستتانیّتش بتته او بازگردانتتده شتتود و زن از دو نتتوع بیگتتانگی و ستترخوردگی ،ازخودبیگتتانگی طبقتتاتی و
ازخودبیگانگی در زیرساخت خانواده رنج میبرد زر.د :سعید.)34-31 :1341 ،
 .6-6-6تالش در جهت جلب رضایت دیگران

در داستان «دپارتمان»« ،سیمین» یکی از شخصیّتهای اصلی داستان ،زنی کامالً سنّتی است کته تنهتا بته امتور
خانهداری متیپتردازد« .مجیتد» متدّتی ختارج از کشتور زنتدگی متیکترد و پتس از بازگشتت از ترنت

 ،بتا

دخترخال خود« ،سیمین» ،ازدواج کرد« .سیمین» ،در طول روز برای انجام هرچه بهتر کار خانتهداری و جلتب
توجّه و رضایت شوهرش «مجید» ،مشغول است؛ امّتا شتوهرش بته او و کارهتایش در خانته و تالشتش بترای
جلب رضایت او ،توجّهی نمیکند« .مجید» ،بیشتر اوقاتی کته در خانته استت وقتت ختود را صتر روزنامته
خواندن میکند و با «ستیمین» همصتحبت نمتیشتود .او بته گونتهای بتا همسترش رتتتار متیکنتد کته گتویی
همصحبتی با او را در شأن خود نمیداند.
«سیمین» ،برای خودش به عنوان یتک شخصتیّت مستتقل ،ارزش قائتل نیستت و تمتام طتول روز را بترای
رسیدگی به همسرش و جلتب رضتایت او ،صتر کارهتای تکتراری متیکنتد .او ختود را در ختدمت متردِ
زندگیاش« ،مجید» میداند و هستی و موجودیّت خود را در جلب رضایت او دنبال متیکنتد .ایتن وابستتگی
شخصیّتی و در نظر نگرتتن ارزش انسانی برای خود ،ظلمی است کته «ستیمین» بته ختود متیکنتد کته در اثتر
ازخودبیگانگی او به وجود دمده است.
«صب ها که مجید میرتت سرِ کار ،ستیمین ظتر هتای صتبحانه را متیشستت و اتتا ختواب را مرتّتب
میکرد .بعد میرتت به حمام .حولهای را که مجید انداخته بود کف زمین برمتیداشتت ،در لولت خمیردنتدان
را میبست ،ترچه و وسایل ریشتراشی را که دور و بر شتیر ولتو بتود جمتع متیکترد ،حمتام و دستشتویی را
میشست و خشک میکرد و بعد تلفن میزد به مادرش »...زپیرزاد« ،)124 :1331 ،بترای ناهتار گتاهی غتذای
ترنگی درست میکرد ،گاهی غذای ایرانی ،بیشتر روزها هتر دو را بتا هتم .مجیتد بیشتتر وقتتهتا بتیحتر ،
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غذایش را میخورد و از سر میز بلند میشد .گاهی میگفتت «الزانیتات خوشتمزّه بتود ،دش انتار واسته چتی
درست کرده بودی؟» زهمان« ،)123 :سر میز شام و ناهار همیشه روزنامه میخواند و بته ستؤالهای ستیمین یتا
تعریف اتّفا های روزش با دره یا نه و تکان دادن سر جواب میداد» زهمان.)123 :
در داستان «دپارتمان»« ،مهناز» ،یکی دیگر از شخصیّتهای اصلی ،زنی تحصیلکردهای استت و در یتک
شرکت از همان ساختمانی که شرکت محلّ کار همسرش بود ،کار میکرد .ترامرز قبل از ازدواج میدانستت
که مهناز خارج از منزل کار میکند و با اینکه در انجتام کارهتای منتزل و دشتپزی و پتذیرایی از مهمتانهتای
همسرش نهایت تالش خود را میکرد پس از ازدواج ،مرد همواره با بهانهگیری از کارهتای مهنتاز و مستخره
کردن او و صحبتهایش ،زن را دزار میداد و او را پایینتر از سط مردان و مشتارکت در کارهتای شترکت
میدانست .زن در ابتدا هیچ اعتراضی نمیکرد ،ولی پس از گذشت چنتد ستال از بهانتهگیتریهتا و دزارهتای
همسرش به تن

دمد و تصمیم گرتت از او جدا شود« .ترامرز از روی صندلی بلنتد شتد ،رتتت ایستتاد کنتار

پنجره ،پشت به مهناز و دست توی جیب؛ گفتت« :بایتد بتا زنتی ازدواج متیکتردم کته عتود ادای زنهتای
ترنگی دردوردن و مدام تکر شرکت و پیشرتت در کار و اینجور مزخرتتات ،تکتر خونته زنتدگیش باشته»»
زهمان« ،)114 :هر طور میل توست .هرچند مطمةنم مثل باقی کارهات این بار هم داری اشتتباه متیکنتی .ولتی
راستش من هم از مدام یاد دادن به تو خسته شدم» زهمان.)111 :
در داستان «دپارتمان»« ،زویا پیرزاد» با بیتان داستتان زنتدگی مهنتاز و ستیمین ،نتوعی ت تادّ رتتتاری را در
عکسالعمل این دو زن در مقابل ظلم همسرانشان ارائه میدهد رتتار سازشی و تسلیم محتض بتودنِ ستیمین و
جتترأت و توانمنتتدیِ مهنتتاز در تصتتمیمگیری مستتتقل بتترای زنتتدگیاش کتته بیتتانگر قتتدرت اراده و استتتقالل
شخصیّتی و اقتصادی مهناز و انجام تعّالیّتت اجتمتاعی اوستت .مهنتاز بترای حفتی زنتدگی مشتترد و جلتب
رضایت همسرش تالش میکرد ،ولی وقتی رتتار دزاردهندة همسرش تغییر نکترد ،تستلیم دزارهتا و توقّعتات
نابهجای او نشد .شبیه این نمونه تالش در جهت رضایت اطراتیان در داستانهای «هیفا بیطار» مشاهده نشد.
 .9-6-6ترس و سازش زن

زنان در زندگی به دنبال درامش هستند و اغلب از جنت

و درگیتری دوری متیکننتد و بستیاری از زنتان بته

خاطر ظلم همسر خود ،زندگی سختی دارند ولی مشکالت را تحمّل میکنند؛ چراکه بیشتر زنان نگرانند و بته
خاطر ترس از درگیتری و نتزاع ،تترجی متیدهنتد ظلتم را تحمّتل کننتد .دنتان بتا شترایط ستخت زنتدگی و
خشونتهای مرد میسازند که این سکوت و عدم اعتراد در مقابل ظلم و خشونتها ،از دست رتتن حقو
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انسانی دنان را در پی دارد.
«لیال» یکی از شخصیّتهای اصلی داستان «لکّهها» ،زن جوانی است که در زندگی با همسرش «علتی» ،بتا
مشکالت زیادی مواجته استت ،ولتی بتا خیانتتهتا و بیوتتایی و بیمستةولیتی همسترش ،کنتار میدیتد و از
درگیری و نزاع دوری میکند .شوهرش او را تحقیر و کارهتایش را مستخره متیکنتد .لتیال بتا محاتظتهکاری
اجازه نمیدهد مادرش از مشکالت او باخبر شود و از اینکه دیگران متوجّه مشتکالت او بتا شتوهرش شتوند،
میترسد و تقط با یکی از دوستانش به نام «رؤیا» درد دل میکند« .لیال از نو زد زیر گریه  ...لتیال وستط گریته
گفت :میگی چکار کنم؟» « ...قهر کن برو خون مامانت اینا» « ...مادرم بفهمه» میگه« :متن از اوّل میدونستتم» ...
«لیال اینکه نشد زندگی ،باید تکلیفتو روشن کنی» رؤیا سفارش کرده بود «داد بزن ولتی لتیال داد نتزد» زهمتان:
.)114-33
«زنها همیشه میکوشند حفی کنند ،سامان دهند نه دنکه خراب کنند و از سر بسازند ،زنها ،سازشهتا و
مصالحهها را بر انقالب ترجی میدهند» زدوبووار ،1343 ،ج .)411 :2
«لیال» شخصیّت اصلی داستان «لکّه» ،در ادام زندگی وقتی متوجّته متیشتود کته شتوهرش بته رتتارهتای
نامناسب و خیانتهایش ادامه میدهد و در زندگی زناشویی شکست خورده ،تصمیم گرتت بترای رهتایی از
این احساس شکست ،با مهارتی که در از بین بردن انواع لکّهها در طی چند سال مطالعه ،به دستت دورده بتود
برای خودش شغل و تعّالیّت اجتماعی ایجاد نماید و از نظر مالی مستقل شود.
«سیمین» ،در داستان «دپارتمان» نیتز شخصتیّتی محاتظتهکتار و ستازگار دارد کته بتا اینکته از کتمتتوجّهی
شوهرش ناراحت است ،اعتراد نمیکند و حتی زمانی که مجید میگویتد قصتد دارد او را طتال دهتد نیتز
اعتراضی نمیکند و تقط ناراحت است و گریه میکند .مجید بته او ستفارش متیکنتد کته در متورد جتدایی
دنها با خانوادهاش صحبت نکند سیمین باز هم سکوت میکند و با اینکه همسرش تصمیم گرتته او را طتال
دهد و خودش مقصّر نیست ،ناراحت است و تکر میکند که دبرویش میرود.
به نظر میرسد ،دلیل این سازگاریها و محاتظهکاری زنان ،این باشد که از روزگار قدیم تتا کنتون دائمتاً
به زنان تلقین شده است که زن باید مطیتع و تستلیم باشتد و اعتتراد نکنتد .همچنتین زن جترأت و جستارت
اعتراد را در خود نمیبیند؛ چراکه بسیاری از اخال و رتتارهای ناپسند در جامع پدرساالر برای مترد عیتب
شمرده نمیشود .گاهی در زندگی روزمرّة خود نیز شاهد هستیم که اگر یک زن از ظلتم و خیانتت شتوهرش
اعتراد کند ،در پاسخ با جمل «خوب مرد است دیگر!» روبهرو میشود .گویی با این جمله بته رتتتار ظالمانته
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و اشتباهات مرد ،مجوّز داده میشود و این زن است که باید سازگاری کند و دم برنیاورد.
«اوّلین گام برای جلوگیری از غلتیدن در ورط ازخودبیگانگی تردی و اجتماعی و همینطور برای نجتات
از دن ،خودشناسی و تنبّه است» زبشیری.)41 :1334 ،
«هیفا بیطار» معتقداستت« :متیتتوان گفتت زن دشتمن ختودش استت .زنتان ،مستةول قستمت زیتادی از
عقبماندگی خودشان هستند .من بسیاری از زنان را میشناسم که ترجی میدهند کنیز باشند و مترد بتر دنتان
سلطه داشته باشد تا اینکه دنها نقشی در جامعه داشته باشند .من ایمان دارم که خود زنان مسةول دزادی ختود
میباشند» زعالم نو  ،مصاحبه با هیفا بیطار.)2114/14/11 :
«زن میخواهد خوشپوش و ظریف باشد ،خانهدار خوبی باشد ،مادری تداکار باشد یعنی همان وضتعیّت
سنّتی همسرها را داشته باشد .این وظیفهای است که به دستانی از پتای دردورنتده متیشتود .زن ایتن وظیفته را
برای رعایت حال شریک زندگیاش و در عین حال از سر وتاداری به ختود بتر عهتده متیگیترد» زدوبتووار،
 ،1343ج .)133 :2
در داستان «عایر احلیب»« ،زینب» برای چند روز به سفر میرود تا کمی خودش را از خستگی روحی و کار
شبانهروزی که  14سال در خدمت ترزندان و شوهرش بوده ،رها کند و کمی روحش را تسکین دهتد .وقتتی
به شوهرش تکر میکرد هیچ اشتیاقی به او نداشتت دیگتر او را دوستت نمتیداشتت .او بته یتاد متیدورد کته
جسمش را مثل کاالیی که مخصوص او باشد ،در اختیار او قرار داده است .او مطمةن بود که همسترش بته او
خیانت میکرد و به طور تصادتی بسیاری از دروغهایش برای او دشکار شده بود .اگر ترزندانش نبودنتد او را
ترد میکرد .او حاضر بود هم سختیها را به خاطر ترزندانش تحمّل کند.
«زینب» نیز مانند بسیاری از زنان با رتتار نامناسب و خیانتهای همسرش سازش میکند و بته رتتارهتای او
هیچ اعتراضی نمیکند .واقعیّت تلخ زنتدگی بع تی از زنتان در جوامتع شترقی کته زن ،متوجّته خیانتتهتای
شوهرش میشود ،ولی تنها به خاطر ترس از پاشیده شدن خانواده و درامش و سعادت ترزنتدانش ،ستختیهتا
را تحمّل میکند و نهتنها شوهرش را ترد نمیکند؛ بلکه در مقابل ظلم او اعتراد هم نمیکند .زن در تمتام
مدّت با مرد زندگیاش همراهی میکند و با شرایط سخت و ظالمان زندگی که مرد برای او ایجتاد متیکنتد،
کنار میدید.
زنان به دلیل پیروی از سنّتهای غلط ،شرایط ظالمانه در خانواده و جامعه را میپذیرند؛ چراکه همواره بته
زنان تلقین شده که زن باید مطیتع باشتد و بع تی از زنتان نیتز بته دلیتل تترس ،در مقابتل ظلتم و ضتایع شتدن
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حقوقشان سکوت میکنند و این تسلیم به تداوم استقرار حاکمیّت پدرساالری منجر میشود .مهمتترین عامتل
ازخودبیگانگی زن ،عدم شناخت حقو انسانی و جایگاه اجتماعی خود است و اینکه زن ختود را موجتودی
مستقل نمیداند و همواره خود را در خدمت بقیّت اع تای ختانواده متیپنتدارد .او در جهتت تتأمین ستعادت
دیگران تالش میکند و تنها رضایت و سعادت دنان را مهم میپندارد که این ناشتی از عتدم اعتمتاد بته نفتس
زن و غفلت از تواناییها و استعدادهایش به عنوان انسانی مستقل است و سبب میشود که دائماً در پتی انجتام
کاری تقط برای سعادتمندی شوهر و ترزندان باشد؛ در نتیجه در زندگیاش ،احساس ارزشتمندی و رضتایت
و شادکامی را کمتر تجربه کند.
 .9نتيجه
«هیفا بیطار» و «زویا پیرزاد» در دثار خود ،زنان را در جهت یاتتن هویّتی انستانی ،هتد و معنتاداری زنتدگی ،دگتاه و
تشتویق متتینماینتد .ایتتن دو نویستنده ،در داستتتانهتای ختتود عتالوه بتتر مطتر نمتتودن ظلتم و پدرستتاالری متردان ،بتته
ازخودبیگانگی و پدرساالری و ظلمی که زنان نسبت به خود دارند ،نیز پرداختهاند تا زنتان را نستبت بته ستلط باورهتا و
رتتارهای غلطی در زندگیشان که اغلب از دن غاتلنتد ،دگتاه نماینتد .برختی از زنتان بته دلیتل تتداکاری اتراطتی بترای
خانواده و غفلت از خود و سکوت در مقابل ظلم مرد ،برای خود ارزش انستانی قائتل نمیشتوند زماننتد شخصتیّتهتای
داستانی سیمین در داستان «دپارتمان» و خانم

در داستان «خانم

زن خوشبختی است» و مریم در «دموع الشیاا »).

این دو نویسنده ،در چندین داستان دلیل ازخودبیگانگی زن را در نتادگتاهی و عتدم شتناخت زن از ختود و هویّتت
انسانیاش معرّتی نمودهاند و به قصد دگاه نمودن زنتان از وضتعیّت و شترایط نتامطلوب زنتدگی و ازخودبیگتانگی کته
اغلب دنان در زندگی به دن دچارند ،واقعیّت زندگی زنان جامعه را چنان دینهای بته مخاطتب متینمایاننتد .زدر داستتان
دموع ال ّشیاا  ،بیتوجّهی مریم به خود و دراستگی ظاهری و گریستن و اندوه بسیار برای بیماری ترزند بیمتارش نشتان از
خودبیگانگی او دارد که نسبت به کیفیّت و شیوة زندگی خود و نجتات از ایتن خودبیگتانگی هتیچ دگتاهی و تحرّکتی
ندارد .شخصیّت سیمین نیز در داستان «دپارتمان» چنین وضعیّتی دارد .گویی این زنتان ختود را تنهتا محکتوم بته تحمّتل
شرایط میدانند .این تصویر یک زن کامالً سنّتی است و زنان مشابه او در جامعه بسیارند).
چنانکه زنان از حالت تسلیمِ محتض در مقابتل خواستتههتا و توقّعتات جامعت پدرستاالر ختارج شتوند و در جهتت
سعادت و تعالی شخصیّت انسانی خود نیز گام بردارنتد ،همتانطور کته پیشترتت و ستعادت همستر و ترزنتدان را دنبتال
میکنند و در جامعه و خانواده در صدد احقا حقو انسانی ختود و انجتام تعّالیّتت اجتمتاعی باشتند ،متیتواننتد نتوعی
تنوّع در زندگی خود ایجاد نمایند و از دغدغههای تکراری منزل رهایی یابند.
در بیشتر داستانهای «زویا پیرزاد» ،زن همواره درگیر مشغلههای خانه و رسیدگی به ترزندان استت .بع تی از زنتان
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در جهت بهبود وضعیّت و کیفیّتبخشی به زندگی تالشی نمیکنند ،در حالتت غفلتت و بتیخبتری نستبت بته شترایط
خاص تی ندارنتتد و بتته ش تدّت دچتتار
ختتود در ایتتن درگیتتریهتتای روزم ترّه دستتت و پتتا متتیزننتتد و تعّالیّتتت اجتمتتاعی ّ
ازخودبیگانگی هستند .شتبیه ایتن زنتان در داستتانهتای «هیفتا بیطتار» نیتز مشتهود استت زمثتل متریم در داستتان «دمیوع

ال ّشیاا »).
تعدادی از زنان در داستانهای دو نویسنده ،زماننتد لتیال در داستتان «لکّته» و مهنتاز در «دپارتمتان» و زینتب در «عایر

احلیب») ،به خوددگاهی نسبت به شرایط و تنگناهای زندگی رسیدهاند و در پی غلبه بر دن بردمدند؛ متثالً لتیال در داستتان
«لکّه» سرانجام برای غلبه بر احساس شکست در زندگی زناشویی و خیانتها و عدم مسةولیتپذیری همسرش ،مشتغول
کار و تعّالیّتی در خارج از منزل شد.
تعداد اندکی از زنان در داستتانهتای دو نویستنده ،جتز زنتان موتّتق هستتند کته بته نظتر متیرستد داشتتن شتغل و
تحصتیالت و قتدرت برنامتهریتزی و احستتاس ارزشتمندی از انجتام تعّالیّتت اجتمتتاعی کته دارنتد دنهتا را در زنتتدگی
خانوادگی و اجتماعی موتّق ساخته است.
«زویا پیرزاد» ،در چند داستان ،شخصیّتهای زنانی مدیر و کاردمتد و توانمنتد در ادارة امتوری کته مردانته بته نظتر
میرسد ،به تصویر کشیده و استقالل شخصیّتی و مالی و توانمندی زنان و وتاداری دنان به ختانواده را نشتان داده استت.
انجام تعّالیّتهای اجتماعی نوعی احساس ارزشمندی و رضایت و احساس درامش روانی در وجود زنان ایجاد میکنتد
و تأثیر مثبتتی بتر کیفیّتت زنتدگی دنتان متیگتذارد زاز جملته شخصتیّت ختانم تقتیزادگتان در داستتان «ختانم

زن

خوشبختی است» ،دن زن ،رئیس بانک بود و در کار و زندگی خانوادگیاش موتّق و توانمند بود).
در داستانهای «هیفا بیطار» نیز درگیریها و دغدغههای زنان نسبت بته ترزنتدان و همستر و کارهتای خانته وجتود
دارد؛ امّا محیط خانه و دیالوگهایی که زنان با خود حدیث نفس دارند در داستانهای او کمتر به چشم میختورد .هتر
دو نویسنده شیوهای تقریباً مشابه در ارائ داستانهای واقعگرا و حقیقتهتای زنتدگی زنتان جامعت ختود دارنتد؛ بتا ایتن
تفاوت که در داستان زندگی زنان هیفا بیطار ،خشونت و اجبار زنان در پذیرتتن امور ناخوشتایند در زنتدگی بهوضتو
مشهود است .به نظر میرسد هیفا بیطار به منظور نمایاندن واقعیّت و جوّ حاکم بر کشتورهای عربتی کته پدرستاالری و
خشونت نسبت به زن همچنان با شدّت حاکم است ،اجبار و محکوم بودن زنان در داستانها را به تصتویر کشتیده استت
و نوع بیان نویسنده ،متأثّر از محیط و شرایط اجتماعی است که وی شاهد دن است.
این دو نویسنده به زنان جامع خود زدر داستان) نشان میدهند زنان باید بتا دگتاهی از وضتعیّت ختود در ختانواده و
جامعه ،یعنی در خدمت دیگران بودن ،طالب رهایی و دزادی از قید و بندهای سنّتهای غلط حتاکم در جامعته باشتند.
هر دو نویسنده دگاهی و خواست و ارادة زنان را گامهای نخست برای رهایی از این ازخودبیگانگی و احستاس پتوچی
معرّتی نمودهاند .این خود زنان هستند که باید دست از ظلم نسبت به خود بردارند؛ مهم خواستت دنتان استت کته بترای
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خود و حقو انسانی و اجتماعی خود ارزش قائل باشند و در جهت دستیابی به دن تالش نمایند.
ادبیّات داستانی میتواند در تغییر نگرش جامعه نسبت به زن با تصویری متفاوت ،تأثیرگذار باشتد و بته تتدریج ایتن
نگاه که به زن به عنوان جنسی پایین و در خدمت بقیّ اع ای خانواده متینگرنتد ،از اههتان و اتکتار متردم محتو شتود.
دنگاه زن با انتخاب خود ،جرأت و جسارت بیشتر برای ح ور مفید در جامعته را کستب نمایتد؛ چراکته امتوری ماننتد
نگرش غلط مرد نسبت به زن و حاکمیّت سنّتهای غلط در جامعه ،نوع تعامل و رتتار مرد و جامعه با زن و اموری مثتل
تحقیر کردن و قابل ندانستن زن ،باعث دزارهای روحی وی و عقبماندگی و بیگانه شدن او با شخصتیّت انستانی ختود
میشود .در نتیجه ،او همواره خود را وابسته و در خدمت دیگران میبیند که این همان ازخودبیگانگی است.

 .3پینوشتها
ز« )1زویا پیرزاد» «بانوی مترجم و داستانپرداز معاصر است که در سال  1331ش در دبادان بته دنیتا دمتد» زترختزاد،)431 :1343 ،
«اطّالعات شناسنامهای زویا پیرزاد میگوید مادرش ارمنی و پدرش مستلمان استت» ززرکلتی .)32 :1333 ،او در دثتارش ،ستبکی
ساده ،صری و رئال دارد و با شناختی که از وضعیّت زنان جامع عصر خود دارد ،به نوشتن داستانهایی با محوریّت زنان پرداختته
است .وی با استفاده از داستان و رمان ،مسائل اجتماعی و مشکالت جنس زن را بیان مینماید و با توصیفاتی دقیق و با قلمی توانا با
زبردستی از میان طر زیبای داستانهای خود ،به طوری دقیق ،مسائل و مشکالت زنان را در اجتماع به تصویر کشیده است.
«زویا پیرزاد» در دثار خود ،موضوعاتی از قبیل ظلم به زنان ،ازدواج اجباری دنان ،بیمسةولیتی مرد ،طال زن به دلیل دختترزا
بودن ،اعتراد به سلط ترهن

پدرساالری ،اعتراد به سنّتهای حاکم و تعصّبات عقیتدتی ،بیتان توانمنتدی زنتان در کارهتای

مدیریتی ،استقالل شخصیّتی و مالی زنان و وتاداری دنان به خانواده را مطر نموده است .شخصیّتهتای داستتانی «زویتا پیترزاد»،
زنان عادّی جامعه از طبق متوسّط هستند .اکثر دنان به طور دشکار و با جسارت در پی گرتتن حقو ختود نیستتند ،دنتان زنتدگی
نسبتاً درامی دارند و با انجام کارهای روزمرّه و تکراری و مشغلههای تراوان ،از دستیابی به درزوها و شکوتایی استتعدادهای ختود،
دور ماندهاند« .زویا پیرزاد» از میان نقل و بیان جزئی کارهای زنان به درامی و با انتقادی بسیار مالیتم ،مشتکالت زنتان در جامعته را
بیان مینماید و اغلب انتقاد او به خود زنان و عدم دگاهی دنان نسبت به وضعیّت و حقو انسانیشان استت زر.د :دانشتفر:1333 ،
.)41-32
ز« )2هیفا بیطار» ،نویسندة سوری در سال  1311در الهقیه به دنیا دمد .این نویسندة معاصر ،زن تحصیلکردهای استت و بته عنتوان
جرّا و چشمپزشک مشغول کار است .وی در رمانها و داستانهای کوتاه ختود ،وضتعیّت زنتان در جامعت عربتی را بته تصتویر
میکشد .با ارائ شخصیّتهای گوناگون زنان در قشرهای مختلف ،محرومیّت زن و ظلمی را که به خاطر حاکمیّتت و ستلط مترد
بر زن ،در زندگی او رخ میدهد ،به مخاطب نشان میدهد.
«هیفا بیطار» ،موضوع حاکمیّت مرد و پدرساالری و ظلمی را که به زنان تحت سلط این نظام میشود ،در تمتامی رمتانهتا و

داستانهای کوتاهش دو کتاب ضجیج اجلسد و غروب وکتابة مطر نموده است .وی در دثارش ،رنتجهتای زنتانی شکستتخورده از
ارتباط با مردان در زندگی زناشویی و خانوادگی و رنج و تنهایی زن از اینکه جامعه ارزشی برای شخصیّت انسانی او قائتل نیستت،
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به تصویر میکشد .او در داستانهای خود ،زندگی زنانی را به مخاطب نشان متیدهتد کته بتا ستنّتهتای غلتط حتاکم در جامعت
پدرساالر عرب میجنگند .وی طی  21سال نویسندگی ،با نگارش داستانهای کوتاه و رمان ،سعی داشته است رنجها و تشتارهای
روانی و اجتماعی تحمیلشده بر زن در اثر بیعدالتیهای جامع عرب نسبت به زن را بیان نماید و میکوشد در جامعهای کته مترد
را برتر از زن میپندارد ،نارضایتی زن را نشان دهد« .هیفا بیطار» ،قلمی تند ،همراه با صراحت دارد و مشکالت زنان را به صتورت
پررن

در زندگی شخصیّتهای داستانیاش بیان مینماید و با تندی به نگرش حاکم بر جامعه نسبت به زن ،انتقاد میکند زر.د:

نیازی و همکاران.)113-31 :1331،
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تهران :زریاب.
 .12کریمی ،ترشته ز)1334؛ زن در طول تاری  ،چاپ اوّل ،شیراز :نوید.
 .13مشیرزاده ،حمیرا ز)1333؛ از جنبش تا نظریّة اجتماعی :تاری دو قرن فمينيسم ،چاپ دوّم ،تهتران :نشتر و پتژوهش
شیرازه.
 .14مطهری ،مرت ی ز)1313؛ حقوق زن در اسالم ،چاپ سیزدهم ،تهران :صدرا.

ب :مجالّت
 .14احمدی ،سیروس ز)1341؛ «ازخودبیگانگی ،نظرگاه استالم و متفکتران مستلمان» ،مجلّـة علـوم سياسـی ،مطالعـات

بررسی «ازخودبیگانگی زن» در جامع پدرساالر داستانهای کوتاه «زویا پیرزاد» و «هیفا بیطار» 11/

راهبردی بسيج ،شمارة  13و  ،14صص .41-31
 .11بشیری ،ابوالقاسم ز)1334؛ «ازخودبیگانگی» ،مجلّة معرفت ،شمارة  ،31ص .41
 .14خواجهنوری ،بیژن و محمّد تقی ایمان ز)1334؛ «بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثّر بتر بیگتانگی زنتان زمطالعت
موردی زنان شهر شیراز)» ،جغرافيا و برنامهریزی ،شمارة  ،13صص .113-43
 .13توئر ،لوئیز ز)1344؛ «سابق مفهوم ازخودبیگانگی» ،ترجم محمّد رضا پیروزکتام ،نامـة علـوم اجتمـاعی ،دورة ،1
شمارة  ،2صص .24-4
 .13نیازی ،شهریار؛ سمیه دقاجانی یزددبادی و یداله مالیری ز)1331؛ «بازتاب رنجهای زن عترب در رمتانهتای هیفتا
بیطار» ،مجلّة زن در فرهنگ و هنر ،دورة سوّم ،شمارة  ،2صص .131-113

ج :پایاننامه
 .21دانشفر ،ساره ز)1333؛ مقایسة تحليلی شخصيّت زن در آثار راضيه تجار و زویـا پيـرزاد ،استتاد راهنمتا :غالمحستین
شریفی ولدانی ،اصفهان :دانشگاه اصفهان.

د :منابع مجازی
 .21عامل نوح ،لقاء مع هیفاء بیاارhttps://fa.wikipedia.org 2114/14/11 :

حبوث يف األدب املقار (فصلیّة علمیّة  -حمكّمة)

کلّیّة اآلداب والعلوم اإلنسانیّة ،جامعة رازي ،کرمانشاه

السابعة ،العدد  ،62صیف  6932هی .ش 6391 /هی .ق 6162 /م ،صص 26-39
السنة ّ
ّ

کی يف القصص القصریة لِی «زویا پریزاد» و «هیفاء بیاار»
«اغرتاب املرأة» يف اجملتمع البار ّ

6

زهرا حاج هامشي
ماجستری يف فرع اللّغة العربیّة وآداهبا ،جامعة أصفهان ،إیران
9
امحد رضا صاعدي
أستاذ مساعد يف قسم اللّغة العربیّة وآداهبا ،جامعة أصفهان ،إیران
3
نرگس گنجي
أستاذة مشارکة يف قسم اللّغة العربیّة وآداهبا ،جامعة أصفهان ،إیران
6

امللّخص
َّ
القاةة وعةان مةن
إن النقد االجتماعي أسلوب من األسالیب التّحلیلیّةة الّةمت ّ اسةتمدام يف دراسةة النّاةوب األدبیّةة املعاصةرة ،فةان ّالروایةة و ّ
العام ةةة ،حی ة إ ّّنم ةةا یع ة ّدان جم ةةالني مناس ةةبني
الفنةةون األدبیّةةة الّةةمت ت ةنعکس فیهةةا األح ةةدام االجتماعیّةةة وم ةةا یوج ةةد يف اجتم ة م ةةن التّقالیةةد ّ
للّدراسةات االجتماعیّةة ،نکننةا أن قةوم بدراسةتها فیهمةةا اعتمةادا علةی النّقةد االجتمةاعي .بنةاء علةةی هةبا ،قةد بةادرت ّالروائیّةات والقااةةیّات
املعاص ةرات إلةةی الکتاب ةةة حةةوج املواّ ةةی االجتماعیّةةة ّّةةا بةةرلن املش ةةاکم الّةةمت یواجههةةا النّةةا يف اجتم ة  .وال شة ة ّ أّة م ةةن أهة ّةم املواّ ةی
ةوة علةةی وج ة ا ةةاب .فل ةةبل
االجتماعیّةةة الّةةمت أرتکةةز علی ة األدب النّسةةوة هةةو هویّةةة امل ةرأة و اجملتاهبةةا يف اجتم ة العةةام ويف اجتم ة األبة ّ
ةفي  -التّحلیلة ّةي والوجهةةة االجتماعیّةةة يف بع ة
یهةةدف هةةبا املقةةاج دراسةةة قاةةیّة اجملةتاب املةرأة يف اجتمة البطرکة ّةي معتمةةدا علةةی املةةنه الوصة ّ
ةاتبتني املعاصةر مل
القاة القاةریة للک مل
توصةلنا إلةةی َّ
أن
تني؛ کاتبةة ایرا یةة «لویةةا زةریلاد» وکاتبةة سةوریّة «هیفةةاء بیطةار» .يف هةب ال ّدراسةةة التّحلیلیّةة ّ
سةةلومل امل ةرأة واجملتاهبةةا وعةةدم معرفةةة حقوقهةةا اا سةةا یّة ومکا تهةةا االجتماعیّةةة عةةالوة علةةی حکةةم التّقالیةةد املمط ةةة (ح ةةم مةةن املعتق ةةدات
ا اط ة) علةی اجتمة وموقةف اجتمة اةا املةرأة ( تةرة اجتمة حةوج املةرأة) تع ّةد ملمةن األسةباب ّالرئیسةیّة الّةمت ّهةد الطّریة لسةلطة ّالرجةم علةی
حیاة املرأة والقهر علیها وتایی حقوقهةا يف النّتةام األبةوة البطرک ملةي .یةهذّر هةبا االجملةتاب علةی حیةاة املةرأة سةلبا حبیة إ ّّنةا تشةعر بعةدم ّالرّةا
السةعادة ،يف حةني ال تشةعر حبیةةاة ذات مغةز تةام .حاولةةت ک ّةم مةن ال ّةروائیّتني أن تعکسةةا حیةاة املةرأة و روفهةةا يف جمتمهمةا وأن تبعثةا الةةوعي
وّ
ومشاکلهن يف اجتم .
يف النّساء بالنّسبة إلی واقعیّة حیاهتن
ّ
کي ،هیفاء بیطار ،لویا زریلاد.
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