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 چکيده
بر این اساس، رمان و داستتان،  ؛های نقد ادبی، است که در تحلیل متون ادبی معاصر کاربرد داردز روششناختی، یکی انقد جامعه

رود. در دوران معاصر، نویسندگان بزرگی از بتانوان بته نگتارش می شناختی به شمارهای مناسبی برای انجام مطالعات جامعهحوزه
اند مشکالت و مسائل زنان جامعت  ختود را مطتر  سعی داشته ،وضوعات اجتماعیاند و با پرداختن به مرمان و داستان اقدام نموده

های ادبیّات زنانِ نویسنده، پرداختن بته مستةل  هویتت زنتان و بیگتانگی دنتان در جامعته و ترین موتیفشک یکی از مهمکنند. بی
زن در جامعت  پدرستاالری بتا رویکتردی  ویژه جامع  پدرساالری است. در این نوشتار، سعی شده است موضوع ازخودبیگانگیبه

زاد و هیفتا  ستوری ززویتا پیترتحلیلی، در چند داستان کوتاه از دو نویسندة معاصتر ایرانتی و  -شناختی و به روش توصیفی جامعه
عت  هتا(، حتاکی از دن استت کته در جامزدن هتای ایتن دو نویستندهبیطار( بررسی و تحلیل شود. نتایج حاصله از بررستی داستتان

هتای رتتتاری زنتان و عتدم دگتاهی از حقتو  و پدرساالری، عالوه بر عقاید غلط حاکم و نوع نگرش جامعه نسبت به زن، شتیوه
جایگاه انسانی خود در جامعه، از دالیل اصلی سلط  مترد بتر زنتدگی زن و از بتین بتردن حقتو  متادّی و معنتوی وی و سترانجام 

شود کته زن، معنتاداری و گذارد و باعث میمی یگانگی، بر کیفیّت زندگی زن تأثیرگردد. ازخودبازخودبیگانگی او محسوب می
اند شرایط زندگی زنان جامعت  ختود احساس رضایتمندی و شادکامی را در زندگی کمتر تجربه کند. این دو نویسنده، سعی داشته

 را نشان دهند و نوعی دگاهی و بیداری در زنان ایجاد نمایند.
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 . پيشگفتار6

 . تعریف موضوع6-6

پتذیرد ای که در دن به وجود دمده تأثیر متیاز دنجا که ادبیّات از تحواّلت ترهنگی، سیاسی و تاریخی جامعه

توانیم به شناخت برخی از جوانب دن دستت یگذارد، با بررسی ادبیّات هر جامعه مو بر تحواّلت دن تأثیر می

گتذارد و در وجتود هتا تتأثیر متیرمان و داستان به عنوان بخشی از ادبیّات، در اندیشته و وجتدان انستانیابیم. 

هتتد  گتتذارد. پتتذیرد و بتتر دن تتتأثیراتی متتیکنتتد. ادبیّتتات، از مستتائل اجتمتتاعی تتتأثیر متتیددمتتی رخنتته متتی

قش ادبیّات در بازنمایی مسائل اجتماعی است. در حقیقت، اثر ادبی، یک ستند شناسی ادبیّات، بررسی نجامعه

شود. زمتان و دوران و محیطتی اجتماعی است و با بررسی دن پیوندهای طبقات اجتماعی دن دوره شناخته می

در ایتن  د.گتذاردگاهانه بر محتوا و شکلِ اثر نویسنده تأثیر میکند، دگاهانه یا ناکه نویسنده در دن زندگی می

شناختی در چنتد داستتان کوتتاه از دو پژوهش، ازخودبیگانگی زن در جامع  پدرساالری، با رویکردی جامعه

 .شودبررسی و تحلیل می« هیفا  بیطار»سوری و « زادزویا پیر»نویسندة معاصر ایرانی 
کاستتن موقعیّتت تتروهای مختلف تاریخی و پدیدة پدرساالری و سلب حقّ انتخاب و اختیار زن در دوره 

بتوده استت. حاکمیّتت مترد بتر زن، بته صتورت تحقیتر زن در ها مشتهود اجتماعی زنان، در بسیاری از دوران

هتای مانتدگی زن در عرصتهخانواده و جامعه، ضایع کردن حقو  مادّی و معنتوی او، تعتدّد زوجتات و عقب

جوامع به اصطال  مدرن کنتونی، هنتوز در بع تی یابد. مسةل  مهم این است که در میعلمی نمود  -ترهنگی 

شود، بدین معنا که مرد با زن همانند بخشی از دارایتی ختود  برختورد میاز جوامع با زن مانند یک کاال رتتار 

شتود زن کند؛ در حالی که زن حقّ هیچ اعتراضی ندارد. این رتتارهای تحقیردمیز بتا جتنس زن ستبب متیمی

گیترد. ایتن اش را نادیتده متیر خدمت مرد بپندارد و سعادت و معنتاداری زنتدگیپیوسته خود را موجودی د

 گردد و ازخودبیگانگی زن، زندگی و شخصتیّت او را تحتتشیوه از زندگی، منجر به ازخودبیگانگی زن می

 دهد.می تأثیر قرار

یحاتی دورده هتای دن، توضتبرای بررسی این موضوع در دغتاز، در متورد جامعت  پدرستاالری و ویژگتی 

شتود کته در متورد یتک مستةل  گونه بته اههتان متبتادر متیشود؛ چراکه با گفتن اصطال  پدرساالری اینمی

شود. پدرساالری و سلط  پدر در خانواده و نتوع و قدیمی که امروزه در دنیای مدرن جایی ندارد، صحبت می

زن در مقابل مرد در بع تی  ویژهبهخانواده، کیفیّت رتتار پدر نسبت به اتراد خانواده و اطاعتِ محض اع ای 

هتا نیاتته، مشهود است. نکت  قابل توجّه این است که در بع تی از ختانوادهاز جوامع عرب و کشورهای توسعه
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و جوامع، سلط  پدر و نظام حاکم بر مردم و قوانین حاکم در دن کشتورها، بته صتورت نهفتته و غیرملمتوس، 

کننتد و سترپیچی از دیکتتاتوری پدرستاالری در ایتن را دنبتال و اعمتال متیهمچنان روش نظام پدرستاالری 

تتوان دست به زیردست حاکم است زمیپذیر نیست و تنها روابط امر و نهی از باالها و یا جوامع امکانخانواده

 (.است گفت روابط عمودی برقرار

 . ضرورت، اهّميّت و هدف6-6

ای برخوردار است و تا کنون نویستندگان بزرگتی از بتانوان در یّت ویژهادبیّات داستانی تارسی و عربی از اهمّ

توانتد در جهتت دشتنایی بیشتتر دانشتجویان و پژوهشتگران بتا اند. این پژوهش، میعرص  ادبیّات ظهور کرده

 ادبیّات داستانی و نگاه زنانه به مسائل اجتماعی مؤثّر باشد.
شناختی به بررسی و تحلیل موضوع ازخودبیگتانگی ر نقد جامعهدر این مقاله سعی بر دن است که با تکیه ب 

، بپتردازیم. ایتن «زادزویا پیتر»و « هیفا  بیطار»های ساالر و نمودهای دن در تعدادی از داستانزن در جامع  پدر

شود و محتدودة تحقیتق، تعتدادی از شناختی انجام میبا رویکردی جامعه تحلیلی -توصیفی پژوهش به شیوة 

 سته کتتابهای مجموع  و تعدادی از داستان« هیفا  بیطار»اثر  غروب وکتابة و ضجیج اجلسدهای دو کتاب تانداس

 است.« زویا پیرزاد»اثر 

 پژوهش یهاپرسش. 6-9

های دو نویستندة زن، از دو جامعت  عترب زستوریه( و در این پژوهش، موضوع ازخودبیگانگی زن، در داستان

های این دو نویسنده این است که هر دو، به بیتان مستائل گیرد. دلیل انتخاب داستانیایرانی مورد تحلیل قرار م

اند. هتر دو نویستنده زنان جامع  خود، در جهت دتاع از زن در مقابل سلط  مردان در خانواده و جامعه پرداخته

 ند.سن هستتوان گفت این دو، معاصر و تقریباً همکنند و میدر یک دورة زمانی زندگی می

هتای ختود بته هایی در زندگی زنتان داستتاناین دو نویسنده، ازخودبیگانگی زن را چگونه و به چه شکل 

گذارد؟ زنان تتا چته حتد اند و ازخودبیگانگی زن چگونه در زندگی و شخصیّت زنان تأثیر میتصویر کشیده

ن دو نویستنده بترای رهتایی نسبت به وضعیّت و شرایط زندگی خود دگاهی دارند؟ چه راهکارهایی توسّط ای

 های پدرساالری و ازخودبیگانگی ارائه شده است؟رتت جامع  زنان از چالشو برون

 . پيشينة پژوهش6-3

هیفتا  »و « زویتا پیترزاد»هایی در مورد پدرساالری و ظلم به زن در جامعته و همچنتین در متورد دثتار پژوهش

نوشتت  نیتازی و « های هیفتا  بیطتارهای زن عرب در رمانرنج بازتاب»انجام گرتته است؛ از جمله مقال  « بیطار
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های هیفا  بیطار با موضوع زن عرب مورد بررسی قرار گرتته استت و ایتن همکاران که در این پژوهش، رمان

مقاله بیشتر بر موضوع طال  و علل دن و مشکالتی که یک زن در جامعت  عترب بترای گترتتن طتال  بتا دن 

مقایست  مستائل زنتان در دثتار زویتا پیترزاد و منیترو »زن مطلّقه، متمرکز است و مقال   مواجه است و مشکالت

نوشت  ساالری و نجفی که در دن، موضتوعات مشتترد در دثتار ایتن دو نویستندة زن و همچنتین « پورروانی

  تحلیلتی مقایست»ارشتد نامت  کارشناسیپایان چگونگی و نوع بیان دن دو مورد نقد و بررسی قرار گرتته است؛

که در دن نیز موضوعات مشترد و ستبک دو  نوشت  دانشفر« شخصیّت زن در دثار راضیه تجار و زویا پیرزاد

همچنتین شده است.  نویسنده در بیان مشکالت و مسائل کلّی زنان در تمامی دثار دنان زرمان و داستان( مطر 

بررستی عوامتل اجتمتاعی و »مقالت  ه هتایی در متورد ازخودبیگتانگی زن انجتام شتده استت؛ از جملتپژوهش

« نگتاهی بته مفهتوم ازخودبیگتانگی»نوری و ایمان و مقال  نوشته خواجه« بر ازخودبیگانگی زن اقتصادی مؤثّر

و... پرداختته  3و اریک تتروم 2و هگل 1که به معرّتی مفهوم ازخودبیگانگی از دیدگاه مارکس نوشت  ابراهیمی

نوری و خواجتهنوشتت  « شدن ترهنگی و ازخودبیگانگی زنتانهای جهانیمطالع  ارتباط شاخص»است و مقال  

متورد بررستی قترار  4گیتدنزجامع  دماری زنان چند شهر در چهتارچوب نظریّتات همکاران، در این پژوهش 

شدن و تأثیر دن در ازخودبیگانگی زنان و تأثیر است، به پدیده نوگرایی در جهان مدرن و مسةل  جهانیگرتته 

گرایی و توجّه بته ظتواهر، تأکیتد گرایی و مصر های نوین بر این موضوع و گرایش به مادّیرسانهگسترش 

شده است و عواملی از جمله، احترام به حقو  زن و قوانین، از عوامل بازدارندة ازخودبیگتانگی زنتان معرّتتی 

بتا  (2ز«هیفتا  بیطتار»و  (1ز«یترزادزویتا پ»هتای کوتتاه ولی در این نوشتار تالش بر این است تا داستانشده است. 

 شناختی و با تکیه بر مسةل  ازخودبیگانگی زن در جامع  پدرساالر مورد بررسی قرار گیرد.رویکرد جامعه

 روش پژوهش و چارچوب نظری .6-5

گری و ظلم یتک تترد بتر تترد یتا اتتراد دیگتر اطتال  پدرساالری اصطالحی عام است و بر انواع رابط  سلطه

ها و اتکاری غلط بتر اههتان پدرساالری به اشکال مختلف در جامعه یا خانواده نمود دارد؛ گاه سنّتشود، می

اجتمتاعی جامعت  پدرستاالر، چته  -ویژگتی اساستی روانتی » متردم یتک جامعته، ستلطه و پدرستاالری دارد.

طتور ختانوادة ینکار و چه مترقّی، سلط  پدر زپاتریارد یتا پدرستاالر( استت کته ختانوادة ملّتی و هممحاتظه

                                                             
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 

مترد کته صتاحب زمتین و بردگتان استت، مالتک زن هتم (. »31: 1331، زشترابی« روابط عمودی وجود دارد

پدرستاالری بته  اصتطال  (.111 :1، ج 1343، 1زدوبووار« شود. این همان شکست تاریخی جنس زن استمی

پدر در شکل بیولوژیکی یا اجتماعی در ستط  ختانواده یتا مترد در مقابتل زن یتا پتدر در شتکل  یینماقدرت

 (.11 :1332، شرابیر.د: دارد زسیاسی اشاره 

پدرساالری یک نظام خانوادگی، اجتماعی ایدئولوژیک و سیاسی استت کته در دن متردان بتا استتفاده از  

کارگیری مراسم، قانون دداب و سنن، دداب معاشرت، دموزش و تقستیم کتار تعیتین ر مستقیم یا بهزور و تشا

جا تحتت ستلط  متردان توانند ایفا کنند و در این نظام، زنان همهتوانند یا نمیکنند که زنان چه نقشی را میمی

ا اینکته همت  زنتان در یتک ترهنت  گیرند. این لزوماً به معنای دن نیست که هیچ زنی قدرت ندارد یتمیقرار 

(. اقتتدار شتوهر بتر زن در 244: 1333خاص، از اختیار و قدرت خاصّی برختوردار نیستتند زر.د: مشتیرزاده، 

ویژه در انظتار دیگتران نگتاه جوامع پدرساالر نیز اقتداری مطلق است. زن همواره باید احتترام شتوهرش را بته

 (.232: 1334گیرد زر.د: کریمی، دمرانه به خود می ها و تقاضاهای مرد، حالتیدارد. خواسته

در خانوادة عربی، پدر رأس هرم است و نقش تولیدکننتده و مالتک را دارد. مترد پیوستته مرکتز ستلطه و  

دانتد، هتا توقّتع دارد از دنچته او مناستب متیمسةولیت است. خانواده در حمایت پدر استوار است، پس از دن

اگر به رتتتار او  ویژهبهنیاز است؛ اش بیشود و او از نصای  خانوادهوراتش دیکته میبرداری کنند و دستترمان

(. در 143-144: 1333، ترستتد و بایتتد از او  اطاعتتت کنتتد زر.د: برکتتاتوابستتته باشتتد. زن از شتتوهرش متتی

رسوم حتاکم ها و دداب و بسیاری از جوامع، هنوز نمودهای بسیاری از حاکمیّت نظام پدرساالری در خانواده

شود و همچنان تأثیر بدبینی پدرساالرانه بتر زنتدگی زنتان ایتن جوامتع ستایه اتکنتده و بر دن جوامع، دیده می

 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؟

خودبیگانگی، کیفیّتی از تجربه است که طتی دن شتخص ختود را ماننتد  گوید: منظور ازمی ومتراریک » 

(، 4: 1344، 2زتتتوئر« استتت شتتده تتتوان گفتتت کتته او بتتا ختتودش غریبتتهکنتتد. متتیمتتی یتتک بیگانتته تجربتته

از دیتد و در نتیجت  دن، انستان ازخودبیگانگی حالتی ههنی است که بر اثر عدم تعادل ساختاری به وجود متی»

                                                             
1. Simone De Beauvoir 

2. Foer 
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خصوص دمتادگی ههنتی کند. یکی از عوامل مؤثّر در کاهش دمادگی، بهمی خود و دیگران احساس جدایی

های مختلف اجتماعی و توانایی دنان برای کنتترل شترایط حتاکم بتر سرنوشتشتان زنان برای پذیرش مسةولیت

ازخودبیگتانگی، ترجمت  »(، 43: 1334نوری و ایمتان، زر.د: خواجه« کند، بیگانگی استنقش مهمّی ایفا می

شناختی دن به معنی تنفّر یا بیزاری، جتدایی و دور اتتتادن از ختود، باشد و معنی جامعهمی "Alienation"واژة 

بنتتابر تعریتتف ترویتتد، از خودبیگتتانگی حتتالتی انفعتتالی  (.32-31: 1341، زاحمتتدی« جامعتته و دیگتتران استتت

 (.33: 2112 شاکر،انگیزد زاست که وحشت را برمی دورترسای احساسی و تجربه

اساستی  هاییتهمابن ،در ادامته تتالش شتده استت تتا بتر استاس رویکترد ادبیتات تطبیقتی ،بر این استاس 

بتتا تکیتته بتتر مفتتاهیمی چتتون پدرستتاالری، هویتتت و  یشتتناختجامعهدو نویستتنده از منظتتر نقتتد  یهاداستتتان

 مورد بررسی قرار گیرد. یگانگیازخودب

 وع. پردازش تحليلی موض6

 «هيفاء بيطار»و « زویا پيرزاد»های ازخودبيگانگی زن در داستان . پدرساالری و6-6

در چنتدین محتور متورد  تتوانیمهای اندیشه پدرساالری در ادبیتات داستتانی دو نویستنده را مؤلّفه ینترمهم

 هانشتانهت دیگتر بحث قرار داد؛ که در این نوشتار با توجه به مفهوم از خودبیگانگی زن و محدودیت پرداخت

و سازش زن و تالش در جهت جلتب رضتایت دیگتران را بته  ترس دن یعنی تداکاری اتراطی،  فمؤلّتنها سه 

استت متورد  عنوان سه عاملی که در پذیرش سلطه پدرساالری در وجتود زنتان جامعته داستتان نهادینته شتده

 دهیم.می بررسی قرار

 . فداکاری افراطی زن6-6-6

ای است که اگر زن زمانی را برای خودش صتر  کنتد نگرش به زن و رتتار  با او گونه  ،ردر جامع  پدرساال

یا در دن لحظات احساس خوشی کند، از اینکه همسر و ترزنتدانش را در دن شتریک نکترده، دچتار عتذاب 

 داند.شود، گویی دن را حقّ خود نمیوجدان می

هتا ی کند و به تنهایی به بچّه رسیدگی کند و تربیتت دنداررسد که زن خانهبه نظر مرد طبیعی به نظر می» 

اش او دار وظایفی شده که زندگی شخصتیرا بر عهده بگیرد. خود زن نیز اعتقاد دارد که با شوهرکردن عهده

 (.133: 2، ج 1343زر.د: دوبووار، « کندها معا  نمیرا از دن

ستاالر را مطتر  نمتوده این واقعیّتت جامعت  پتدر، «خانم   زن خوشبختی است»در داستان « زادزویا پیر» 

بینتد و بتا هتای طتوالنی، ختود را در ختدمت دیگتران متیهای غلتط در طتول زمتاناست که زن بر اثر تلقین
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 تداکاری اتراطی، در پی شکوتایی استعدادها و پیشرتت شخصیّت خود نیست.

دهتد و او تمام حقو  خود را بته او متیرسد، شوهرش، هر ماه می ظاهراً زن خوشبختی به نظر« خانم  » 

کند و اگر مقدار کمی از ایتن حقتو  ریزی برای مخارج زندگی طی میطول ماه را با نگرانی و دغدغ  برنامه

 انداز نماید.ها پسکند تا برای دیندة دنباقی بماند دن را در بانک به حساب دختر و پسرش واریز می

شتود. ایتن زن بته اصتطال  حقو  شتوهرش باشتد، بستیار ناراحتت متیاگر مخارج خانه در ماه، بیش از  

خانواده است و از این امر خوشحال است در صورتی که این امر، در طول ماه چیزی جتز « مادرخرج»عامیانه، 

دانتد. درگیری ههنی برای او ندارد. این زن با تداکاری اتراطی خود، گویی خوشی و رتتاه را حتقخ ختود نمتی

کند بتاز استتفاده از دن بترایش می ها برای خود خریده، بازچیز کوچکی را که پس از مدّت«   خانم»وقتی 

کنتد، دچتار دهد و زمانی که از دنچه برای خود خریده استفاده میمشکل است و گاهی دن را به دخترش می

 استتت.را در خوشتحالی کتتوچکش شتتریک نکتترده  شتتود کته چتترا بقیّتت  اتتتراد ختتانوادهعتذاب وجتتدان متتی

رود ... و بعد درام به کشو یتا گنجته نزدیتک خرد و به خانه میکند، نان و گوشت میجاروکردن را تمام می»

هتای خصوصتی هتای نتادر، تنهتا لحظتهشود. گوشش به صداهاست که مبادا کسی سر برستد. ایتن لحظتهمی

نته متادر و نته ترزنتدانش کس، نته شتوهر و ها و از اینکته هتیچبودن این لحظهاش است. از خصوصیزندگی

کردن بتار عتذاب وجتدان، کند... برای ستبکبرند احساس گناه میسهمی در دن ندارند و استفاده از دن نمی

« ستپارد کته وظتایفش را تمتام و کمتال انجتام داده باشتداش متیهای خصوصتیهایی دل بته لحظتهتنها وقت

 (.44: 1331زپیرزاد، 

دورد. همیشته بته ب را کته در کاغتذ کتادو پیچیتده شتده بیترون متیاز کشو یا گنجه، روسری یا جتورا» 

هر بتار از دروغتی « هدیه است»گوید بندی کادویی کند. میکند چیزی را که خریده بستهتروشنده اصرار می

کند چه زن خوشبختی استت. شتوهری می شود... خیره به کاغذ کادوی رنگارن  تکرگوید سرخ میکه می

گیترد ... یتک زن مگتر از زنتدگی چته دش ولخرج نیست از ولخرجی زنتش ایتراد نمتیدارد که هرچند خو

 (.41: 1341، همان« زخوشبخت است« خانم  »و « خوشبختم»گوید با خودش می« خانم  »خواهد؟ می

ای ، به توجّه نیاز دارد، گتاهی هدیتهبودن یعاطفاین قسمت داستان به این نکته اشاره دارد که زن به دلیل  

هستتند، شتادمان  خوشتحال کتردنشیاتت نماید. همین که زن احساس کند که دیگتران نیتز بته تکتر او و در

کند در حالی کته زن به اع ای خانواده توجّه میشود. شود؛ ولی در جامعه به این موضوع کمتر توجّه میمی

 مندی و خوشحالی او در خانواده توجّهی ندارند.بقیّ  اتراد، به رضایت
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بترد کته دیتا ایتن در دخر داستان مخاطب را بته تکتر ترومی -خوشبختی  -با تأکید بر کلم  « زادپیرزویا » 

خوشبختی است؟ دیا زنی که سهمی از وقتت و زنتدگی بترای شخصتیّت ختود نتدارد، ایتن نتوع زنتدگی را 

ه بته درگیتری و قصد دارد با کنایت -خوشبختی  -رسد، نویسنده با تکرار کلم  داند؟! به نظر میخوشبختی می

بدبختی این زن و دیگر زنان در جامعه اشاره نماید که با تداکاری بیش از اندازه در زندگی خود و دست و پا 

اش زدن در روزمرّگی، به نوعی ازخودبیگانگی دچارند به طوری که زن، سعادت و خوشبختی اتراد ختانواده

 سپارد.ی میاش را به دست تراموشداند و خود و خوشبختیرا مهم می

ارتباطات بین اع ای خانواده، باید بر اساس تعاون، مودّت، تداکاری، عهد کامل و غیر محتدود در تمتام  

طلبتد. متادر منبتع ستعادت، ختانواده و ترزنتدانش استت و چیتز هایی را متیها باشد. این تعهّد، تداکاریزمینه

 (.144: 1333، : برکاتکند زر.دعجیبی نیست که پس از ازدواج خودش را تراموش می

کننتد زنان در جامعه، بیشترِ عمر خود را صر  انجام کارهای خانه و رسیدگی به ترزندان و همسرشان می 

شود و ترصتتی کشیدن از عالیق خود میگیرد که مجبور به دستو به قدری کارهای مختلف، وقت او را می

و گذشتت زمتان، احستاس  ری اتراطی برای ختانوادهبرای پیشرتت و تعالی شخصیّت خود ندارد. زن با تداکا

شتود؛ کند و هر روز نسبت به شخصیّت خود، دچار بیگانگی بیشتری میکسالت و اتسردگی و درجا زدن می

زنتدگی و کارهتای  بتودن یتکترارشتود و از شتدّت جای ختانواده و جامعته متیجا و نابتهتسلیم توقّعات بته

کند. مرد نیتز در ایتن ازخودبیگتانگی زن با غفلت از خود، به خود ظلم می رسد ومرگی میداری، به روزْخانه

سهم دارد، چراکه با توقّع تراوان از زن و محدودکردن او در محیط خانه و گتاه بتا منتع از تحصتیل و تعّالیّتت 

 دارد.تر نگه میدست گرتته و زن را در موضع ضعیف و پاییناجتماعی او، قدرت را در 

شتود و در هتای شتوهرش متیدنکه به سرنوشت خود توجّه داشتته باشتد، شتریک هتمّ و غتمزن بیش از  

 شتده، هنتوز هتم معتقتدجوید. زن که در عالمِ احساسِ احترام بته برتتری مردهتا تربیتموتّقیّت او شرکت می

کنتد مطالبته که اگر مقتام اوّل را ختودش است که مقام اوّل را باید مرد به دست دورد؛ گاهی از این بیم دارد 

 (.214: 2، ج 1343باعث خرابی کانون خانوادگی شود زر.د: دوبووار، 

اگر مقدار کمی از حقو  شوهرش بتاقی « خانم  »خوانیم می« خانم   زن خوشبختی است»در داستان  

انتداز هتا پسکنتد تتا بترای دینتدة دنمیبماند دن را در بانک به حساب دختر و پسرش به طور مساوی واریز 

وقتت زادگتان را خیلیرسد انگار به خان  دوستی قدیمی رتته. رئیس بانتک ختانم تقتیبه بانک که می»نماید. 

انداز باز کترد. ختانم بار به بانک رتت و برای بردیا حساب پسشناسد. از همان بار که برای اوّلیناست که می
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ال  ... متدیرة بانتک، ختانم   را چتون اخانتدام و ختوشها کارمند بود. دختری باریکوقتزادگان دنتقی

گوید و در ضمن ایتن های خودش میکنند و از بچّهپرسد که چه میها میپذیرد و از بچّهدوستی صمیمی می

گویتد چته کننتد و کند و به کارمندان بانک متیدهد و نامه ام ا میها را میگفتگوهای مادرانه، جواب تلفن

با توجّه به اینکه در طول تاریخ نظام پدرساالری، زن، جنس ضتعیف و جتنس  (.43: 1331زپیرزاد، « چه نکنند

دوّم شمرده شده و با بیان مسائلی همچو اینکه تعّالیّت زن باید به داخل خانه محدود باشد و زنی کته بیترون از 

همچتون برختی  «زویتا پیترزاد»کند، توانایی رسیدگی به همسر و ترزندان را ندارند، در واقتع منزل تعّالیّت می

دارد که این ههنیّتت غلتط را از خواننتدگان و در گتذر زمتان از نگترش جامعته محتو  نویسندگان دیگر قصد

هتای زنتانی متدیر و ، شخصتیّت«داستتان ختانم   زن خوشتبختی استت»نماید، وی در چند داستان از جمله 

کشتیده استت و استتقالل شخصتیّتی و  رسد، به تصتویرکاردمد و توانمند در ادارة اموری که مردانه به نظر می

 .دهدمالی و توانمندی زنان و وتاداری دنان به خانواده را نشان می

است که با بیماری ریوی متولّد شتده بتود و « ترید»، در مورد زندگی کودکی به نام «دموع الّشییاا » داستان 

بته ختاطر بیمتاری ترزنتدش، تمتام « دتریت»پس از مدّتی، پزشکان از درمان بیماری او قطع امید کردنتد. متادر 

زندگی و عالیقش را تراموش کرد و دیگر به خود توجّهی نداشت. متریم بته ختاطر بیمتاری ترزنتدش بستیار 

کترده بتود، دید، وابستگی شدیدی به او پیدامی« ترید»کرد، او که وجودش را در ترزندش تابی و گریه میبی

 ائل نبود و غم و اندوه، رو  او را اتسرده و خسته ساخته بود.دیگر برای زندگی و شخصیّت خودش ارزشی ق

اش را کترد. متریم زنتدگیداد و با دیگتران معاشترت نمتیاش اهمّیّت نمیو وضعیّت ظاهری هالباسدیگر به 

 کرد.قربانی ترزند بیمارش می

قطتع امیتد « تریتد»نسبت به خود داشت این بود که وقتی همسرش از بهبودی « ترید»ظلم دیگری که مادر  

را با ترزند بیمارش به حال خود، رها کرد و ختودش را بتا کتار و ادامت  تحصتیل سترگرم کترد، « مریم»کرد، 

هیچ اعتراضی به کار شوهرش نکرد و با سازش در مقابتل رتتتار او، تمتام بتار مستةولیت رستیدگی بته « مریم»

 ترزند بیمارش را بر عهده گرتت.

اش دگتاه شتود و از حالتت توانتد از حقتو  اجتمتاعیت انستانی ختود متیزن با شناخت صحی  از هویّت 

هتای غلتط حتاکم در جامعته پذیری و تسلیم بیرون دید، به دتاع از حقو  خود بپردازد و با اتکار و ستنّتظلم

مقابله نماید. اتکار غلطی ماننتد اینکته زن پیوستته بایتد در ختدمت ختانواده باشتد و ختود را از قبتول اتراطتی 

 دارد.ها رها کند و در ضمن رسیدگی به خانواده، جهت پیشرتت و تعالی شخصیّتی خود نیز گام برسةولیتم
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اش نیز رسیدگی نماید و به زنتدگی« ترید»توانست در ضمن توجّه به سالمتی و وجود خود، به می« مریم» 

راد دیگر کمک بگیرد و کمتی از توانست در رسیدگی به ترزندش از پرستار یا اتاهمّیّت دهد؛ همچنین او می

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 

رد در جهت پیشرتت و سعادت یکدیگر گام بردارند؛ در غیتر ایتن دید، باید زن و ممیپیوند ازدواج به وجود 

 گردد.شود و حقو  دیگری ضایع میصورت، همواره در زندگی به دیگری ظلم می

ازدواج، پیمان مقدّسی است، در عین حال، نوعی شراکت میان دو انسان استت و یتک سلستله تعهّتدات » 

عالوه گتردد. بتهن تعهّدات است که ستعادت طترتین تتأمین متیدورد، تنها با انجام دبرای طرتین به وجود می

زمطهتری، « هتا در برابتر یکتدیگر دارد.تعهّتدات دن یاتتنانجام ها و سعادت اجتماع نیز بستگی به سعادت دن

1313 :334.) 

 گتذرد و چنتدسال از ازدواج او متی 14است که « زینب»داری به نام در مورد زن خانه« عار احلب»داستان  

داری و تربیت ترزند خسته شده که برای استتراحت و رهتایی ترزند دارد. او به قدری از کارهای روزمرّة خانه

از روزمرّگی ناچار شد به شوهرش دروغی بگوید. او به دروغ گفت شوهر یکتی از دوستتان صتمیمی دوران 

کنتد،  ستش به بیروت ستفراش در روستایی نزدیک بیروت توت شده و باید چند روز برای دیدار دوکودکی

اش بگویتد او از شتدّت خستتگی روحتی ختود را لتب پرتگتاه نتابودی توانست به ختانوادهبرای اینکه او نمی

شتد از اینکته اش دور متیها چند روز مرخصی بگیترد. وقتتی کته بتا ماشتین از خانتهکند و از دناحساس می

وجدان شده بود. او در طول زنتدگی مشتترد دیگران را در خوشی کوتاه خود شریک نکرده، دچار عذاب 

توانستت از ایتن زنتدان عشتق با همسرش به سفر نرتته بود. زینب به یاد دورد که اگر دروغی نگفتته بتود نمتی

شود که ببخشد و حرام است که خسته شود. او از اینکه دزادی به دستت دورده می رهایی یابد، از زن خواسته

 بود، خوشحال بود.

هیچ انتظتار و متزدی بایتد ببخشتد و درساالر، این توقّع وجود دارد کته زن در تمتام عمتر، بتیدر جامع  پ 

که از حقو  انسانی مستقل برخوردار نیست، این نگرش، از نسلی به نستل دیگتر منتقتل تداکاری کند درحالی

مکتاری نتدارد و زن ای، مرد در امور تربیت ترزندان و کارهای خانه، با همسر خود هشود. در چنین جامعهمی

دانتد، نیز تحت تأثیر تلقینات غلط از سوی مردان و جامعه، همواره خود را در خدمت ترزندان و ختانواده متی

کنتد. کند. مادر به شکل اتراطتی احستاس مستةولیت متیاو پس از ازدواج، خود و درزوهایش را تراموش می
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کنتد. از زن ایتن هر و انجام امور خانته صتر  متیزن تمام هستی خود را برای تربیت ترزند و رسیدگی به شو

 روز را به خود اختصاص ندهد.توقّع است که خسته یا بیمار نشود و یا اوقاتی از شبانه

چتون هویّتت او بتا توجّته بته  ؛اش، وابسته به دیگری استهستی ،معتقد است که زن عرب« خالده سعید» 

شود. او با نسبتی کته بتا مترد ی یا خواهر تالنی است، مشخص میاینکه همسر تالنی یا دختر تالنی یا مادر تالن

دزادی حقیقتی را بته دستت دورد و  ،چون وجود مستقلّی ندارد. سخت استت کته زن ،شوددارد، شناخته می

انستتانیّتش بتته او بازگردانتتده شتتود و زن از دو نتتوع بیگتتانگی و ستترخوردگی، ازخودبیگتتانگی طبقتتاتی و 

 (.34-31: 1341سعید، ر.د: برد زازخودبیگانگی در زیرساخت خانواده رنج می

 . تالش در جهت جلب رضایت دیگران6-6-6

های اصلی داستان، زنی کامالً سنّتی است کته تنهتا بته امتور از شخصیّت یکی« سیمین» ،«دپارتمان»در داستان 

کترد و پتس از بازگشتت از ترنت ، بتا متدّتی ختارج از کشتور زنتدگی متی« مجیتد»پتردازد. داری متیخانه

داری و جلتب ، در طول روز برای انجام هرچه بهتر کار خانته«سیمین»، ازدواج کرد. «سیمین»دخترخال  خود، 

، مشغول است؛ امّتا شتوهرش بته او و کارهتایش در خانته و تالشتش بترای «مجید»رضایت شوهرش توجّه و 

، بیشتر اوقاتی کته در خانته استت وقتت ختود را صتر  روزنامته «مجید»کند. جلب رضایت او، توجّهی نمی

ی کنتد کته گتویای بتا همسترش رتتتار متیشتود. او بته گونتهصتحبت نمتیهم« ستیمین»کند و با خواندن می

 داند.صحبتی با او را در شأن خود نمیهم
، برای خودش به عنوان یتک شخصتیّت مستتقل، ارزش قائتل نیستت و تمتام طتول روز را بترای «سیمین» 

کنتد. او ختود را در ختدمت متردِ رسیدگی به همسرش و جلتب رضتایت او، صتر  کارهتای تکتراری متی

کنتد. ایتن وابستتگی در جلب رضایت او دنبال متیداند و هستی و موجودیّت خود را می« مجید»اش، زندگی

کنتد کته در اثتر بته ختود متی« ستیمین»شخصیّتی و در نظر نگرتتن ارزش انسانی برای خود، ظلمی است کته 

 ازخودبیگانگی او به وجود دمده است.

شستت و اتتا  ختواب را مرتّتب هتای صتبحانه را متیرتت سرِ کار، ستیمین ظتر ها که مجید میصب » 

داشتت، در لولت  خمیردنتدان متیای را که مجید انداخته بود کف زمین بررتت به حمام. حولهد. بعد میکرمی

کترد، حمتام و دستشتویی را تراشی را که دور و بر شتیر ولتو بتود جمتع متیبست، ترچه و وسایل ریشرا می

رای ناهتار گتاهی غتذای بت»(، 124: 1331زپیرزاد، « زد به مادرش...کرد و بعد تلفن میشست و خشک میمی

حتر ، هتا بتیکرد، گاهی غذای ایرانی، بیشتر روزها هتر دو را بتا هتم. مجیتد بیشتتر وقتتترنگی درست می
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الزانیتات خوشتمزّه بتود، دش انتار واسته چتی »گفتت شد. گاهی میخورد و از سر میز بلند میغذایش را می

های ستیمین یتا خواند و بته ستؤالشه روزنامه میسر میز شام و ناهار همی»(، 123زهمان: « درست کرده بودی؟

 (.123زهمان: « دادهای روزش با دره یا نه و تکان دادن سر جواب میتعریف اتّفا 

ای استت و در یتک کردههای اصلی، زنی تحصیل، یکی دیگر از شخصیّت«مهناز»، «دپارتمان»در داستان  

دانستت کرد. ترامرز قبل از ازدواج میود، کار میشرکت از همان ساختمانی که شرکت محلّ کار همسرش ب

هتای کند و با اینکه در انجتام کارهتای منتزل و دشتپزی و پتذیرایی از مهمتانکه مهناز خارج از منزل کار می

مستخره از کارهتای مهنتاز و  گیریکرد پس از ازدواج، مرد همواره با بهانههمسرش نهایت تالش خود را می

تر از سط  مردان و مشتارکت در کارهتای شترکت داد و او را پایین، زن را دزار میهایشاو و صحبت کردن

هتا و دزارهتای گیتریکرد، ولی پس از گذشت چنتد ستال از بهانتهدانست. زن در ابتدا هیچ اعتراضی نمیمی

ر ترامرز از روی صندلی بلنتد شتد، رتتت ایستتاد کنتا»همسرش به تن  دمد و تصمیم گرتت از او جدا شود. 

هتای کتردم کته عتود ادای زنبایتد بتا زنتی ازدواج متی» :پنجره، پشت به مهناز و دست توی جیب؛ گفتت

 ««جور مزخرتتات، تکتر خونته زنتدگیش باشتهترنگی دردوردن و مدام تکر شرکت و پیشرتت در کار و این

کنتی. ولتی باه متیهر طور میل توست. هرچند مطمةنم مثل باقی کارهات این بار هم داری اشتت»(، 114زهمان: 

 (.111زهمان: « راستش من هم از مدام یاد دادن به تو خسته شدم

با بیتان داستتان زنتدگی مهنتاز و ستیمین، نتوعی ت تادّ رتتتاری را در « زویا پیرزاد» ،«دپارتمان»در داستان  

ستیمین و  دهد رتتار سازشی و تسلیم محتض بتودنِالعمل این دو زن در مقابل ظلم همسرانشان ارائه میعکس

اش کتته بیتتانگر قتتدرت اراده و استتتقالل گیری مستتتقل بتترای زنتتدگیجتترأت و توانمنتتدیِ مهنتتاز در تصتتمیم

شخصیّتی و اقتصادی مهناز و انجام تعّالیّتت اجتمتاعی اوستت. مهنتاز بترای حفتی زنتدگی مشتترد و جلتب 

یم دزارهتا و توقّعتات کرد، ولی وقتی رتتار دزاردهندة همسرش تغییر نکترد، تستلرضایت همسرش تالش می

 مشاهده نشد.« هیفا  بیطار»های جای او نشد. شبیه این نمونه تالش در جهت رضایت اطراتیان در داستاننابه

 . ترس و سازش زن6-6-9

کننتد و بستیاری از زنتان بته زنان در زندگی به دنبال درامش هستند و اغلب از جنت  و درگیتری دوری متی

کنند؛ چراکه بیشتر زنان نگرانند و بته سختی دارند ولی مشکالت را تحمّل میخاطر ظلم همسر خود، زندگی 

بتا شترایط ستخت زنتدگی و  ل کننتد. دنتاندهنتد ظلتم را تحمّتخاطر ترس از درگیتری و نتزاع، تترجی  متی

ها، از دست رتتن حقو  سازند که این سکوت و عدم اعتراد در مقابل ظلم و خشونتهای مرد میخشونت
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 ن را در پی دارد. انسانی دنا

، بتا «علتی»، زن جوانی است که در زندگی با همسرش «هالکّه»های اصلی داستان یکی از شخصیّت« لیال» 

و از  دیتدکنتار میمستةولیتی همسترش، وتتایی و بیهتا و بیمشکالت زیادی مواجته استت، ولتی بتا خیانتت

کاری کنتد. لتیال بتا محاتظتهرا مستخره متیکند. شوهرش او را تحقیر و کارهتایش گیری و نزاع دوری میدر

دهد مادرش از مشکالت او باخبر شود و از اینکه دیگران متوجّه مشتکالت او بتا شتوهرش شتوند، اجازه نمی

لیال از نو زد زیر گریه ... لتیال وستط گریته »کند. درد دل می« رؤیا»و تقط با یکی از دوستانش به نام  ترسدمی

« ... متن از اوّل میدونستتم»میگه: « مادرم بفهمه« ... »قهر کن برو خون  مامانت اینا. »« ..گفت: میگی چکار کنم؟

زهمتان: « داد بزن ولتی لتیال داد نتزد»رؤیا سفارش کرده بود « لیال اینکه نشد زندگی، باید تکلیفتو روشن کنی»

33-114.) 

هتا و ها، سازشز سر بسازند، زنکوشند حفی کنند، سامان دهند نه دنکه خراب کنند و اها همیشه میزن» 

 (.411: 2ج ، 1343زدوبووار، « دهندها را بر انقالب ترجی  میمصالحه

شتود کته شتوهرش بته رتتارهتای ، در ادام  زندگی وقتی متوجّته متی«لکّه»شخصیّت اصلی داستان « لیال» 

گرتت بترای رهتایی از دهد و در زندگی زناشویی شکست خورده، تصمیم هایش ادامه مینامناسب و خیانت

ها در طی چند سال مطالعه، به دستت دورده بتود این احساس شکست، با مهارتی که در از بین بردن انواع لکّه

 برای خودش شغل و تعّالیّت اجتماعی ایجاد نماید و از نظر مالی مستقل شود.

تتوجّهی بتا اینکته از کتم کتار و ستازگار دارد کتهنیتز شخصتیّتی محاتظته« دپارتمان»، در داستان «سیمین» 

گویتد قصتد دارد او را طتال  دهتد نیتز کند و حتی زمانی که مجید میشوهرش ناراحت است، اعتراد نمی

کنتد کته در متورد جتدایی کند. مجید بته او ستفارش متیکند و تقط ناراحت است و گریه میاعتراضی نمی

د و با اینکه همسرش تصمیم گرتته او را طتال  کناش صحبت نکند سیمین باز هم سکوت میادهها با خانودن

 رود.کند که دبرویش میدهد و خودش مقصّر نیست، ناراحت است و تکر می

کاری زنان، این باشد که از روزگار قدیم تتا کنتون دائمتاً ها و محاتظهدلیل این سازگاری ،رسدبه نظر می 

و اعتتراد نکنتد. همچنتین زن جترأت و جستارت به زنان تلقین شده است که زن باید مطیتع و تستلیم باشتد 

ساالر برای مترد عیتب بیند؛ چراکه بسیاری از اخال  و رتتارهای ناپسند در جامع  پدراعتراد را در خود نمی

گاهی در زندگی روزمرّة خود نیز شاهد هستیم که اگر یک زن از ظلتم و خیانتت شتوهرش  شود.شمرده نمی

شود. گویی با این جمله بته رتتتار ظالمانته رو میروبه« خوب مرد است دیگر!»اعتراد کند، در پاسخ با جمل  
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 شود و این زن است که باید سازگاری کند و دم برنیاورد.میو اشتباهات مرد، مجوّز داده 

طور برای نجتات و اجتماعی و همین تردی غلتیدن در ورط  ازخودبیگانگی از جلوگیری اوّلین گام برای» 

 (.41: 1334زبشیری،  «خودشناسی و تنبّه است از دن،

تتوان گفتت زن دشتمن ختودش استت. زنتان، مستةول قستمت زیتادی از متی»استت: معتقد« هیفا  بیطار» 

دهند کنیز باشند و مترد بتر دنتان شناسم که ترجی  میماندگی خودشان هستند. من بسیاری از زنان را میعقب

ی در جامعه داشته باشند. من ایمان دارم که خود زنان مسةول دزادی ختود ها نقشسلطه داشته باشد تا اینکه دن

 (.11/14/2114زعالم نو ، مصاحبه با هیفا  بیطار:  «باشندمی

دار خوبی باشد، مادری تداکار باشد یعنی همان وضتعیّت پوش و ظریف باشد، خانهخواهد خوشزن می» 

شتود. زن ایتن وظیفته را دورنتده متیست که به دستانی از پتای درای اسنّتی همسرها را داشته باشد. این وظیفه

زدوبتووار، « گیترداش و در عین حال از سر وتاداری به ختود بتر عهتده متیبرای رعایت حال شریک زندگی

 (.133: 2 ج ،1343

رود تا کمی خودش را از خستگی روحی و کار برای چند روز به سفر می« زینب»، «عایر احلیب»در داستان  

سال در خدمت ترزندان و شوهرش بوده، رها کند و کمی روحش را تسکین دهتد. وقتتی  14روزی که بانهش

دورد کته متی داشتت. او بته یتادکرد هیچ اشتیاقی به او نداشتت دیگتر او را دوستت نمتیبه شوهرش تکر می

د که همسترش بته او جسمش را مثل کاالیی که مخصوص او باشد، در اختیار او قرار داده است. او مطمةن بو

هایش برای او دشکار شده بود. اگر ترزندانش نبودنتد او را کرد و به طور تصادتی بسیاری از دروغخیانت می

   ها را به خاطر ترزندانش تحمّل کند.کرد. او حاضر بود هم  سختیترد می

کند و بته رتتارهتای او میهای همسرش سازش نیز مانند بسیاری از زنان با رتتار نامناسب و خیانت« زینب» 

هتای واقعیّت تلخ زنتدگی بع تی از زنتان در جوامتع شترقی کته زن، متوجّته خیانتت کند.هیچ اعتراضی نمی

هتا خانواده و درامش و سعادت ترزنتدانش، ستختی شدن پاشیدهشود، ولی تنها به خاطر ترس از شوهرش می

کند. زن در تمتام ه در مقابل ظلم او اعتراد هم نمیکند؛ بلکتنها شوهرش را ترد نمیکند و نهرا تحمّل می

کنتد، کند و با شرایط سخت و ظالمان  زندگی که مرد برای او ایجتاد متیاش همراهی میمدّت با مرد زندگی

 .دیدکنار می

پذیرند؛ چراکه همواره بته های غلط، شرایط ظالمانه در خانواده و جامعه را میزنان به دلیل پیروی از سنّت 

 ضتایع شتدنزنان تلقین شده که زن باید مطیتع باشتد و بع تی از زنتان نیتز بته دلیتل تترس، در مقابتل ظلتم و 
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تترین عامتل شود. مهممیکنند و این تسلیم به تداوم استقرار حاکمیّت پدرساالری منجر حقوقشان سکوت می

نکه زن ختود را موجتودی ازخودبیگانگی زن، عدم شناخت حقو  انسانی و جایگاه اجتماعی خود است و ای

پنتدارد. او در جهتت تتأمین ستعادت داند و همواره خود را در خدمت بقیّت  اع تای ختانواده متیمستقل نمی

این ناشتی از عتدم اعتمتاد بته نفتس  پندارد کهکند و تنها رضایت و سعادت دنان را مهم میدیگران تالش می

شود که دائماً در پتی انجتام نسانی مستقل است و سبب میها و استعدادهایش به عنوان ازن و غفلت از توانایی

اش، احساس ارزشتمندی و رضتایت کاری تقط برای سعادتمندی شوهر و ترزندان باشد؛ در نتیجه در زندگی

 و شادکامی را کمتر تجربه کند.

 . نتيجه9
ی، هتد  و معنتاداری زنتدگی، دگتاه و در دثار خود، زنان را در جهت یاتتن هویّتی انستان« زادزویا پیر»و « هیفا  بیطار»

هتای ختتود عتالوه بتتر مطتر  نمتتودن ظلتم و پدرستتاالری متردان، بتته نماینتد. ایتتن دو نویستنده، در داستتتانتشتویق متتی

اند تا زنتان را نستبت بته ستلط  باورهتا و خودبیگانگی و پدرساالری و ظلمی که زنان نسبت به خود دارند، نیز پرداختهاز

زندگیشان که اغلب از دن غاتلنتد، دگتاه نماینتد. برختی از زنتان بته دلیتل تتداکاری اتراطتی بترای رتتارهای غلطی در 

هتای شتوند زماننتد شخصتیّتخانواده و غفلت از خود و سکوت در مقابل ظلم مرد، برای خود ارزش انستانی قائتل نمی

 «(.دموع الشیاا »و مریم در « ی استخانم   زن خوشبخت»و خانم   در داستان « دپارتمان»داستانی سیمین در داستان 

دگتاهی و عتدم شتناخت زن از ختود و هویّتت این دو نویسنده، در چندین داستان دلیل ازخودبیگانگی زن را در نتا 

زنتان از وضتعیّت و شترایط نتامطلوب زنتدگی و ازخودبیگتانگی کته  دگاه نمودناند و به قصد اش معرّتی نمودهانسانی

نمایاننتد. زدر داستتان ای بته مخاطتب متیدن دچارند، واقعیّت زندگی زنان جامعه را چنان دینه اغلب دنان در زندگی به

توجّهی مریم به خود و دراستگی ظاهری و گریستن و اندوه بسیار برای بیماری ترزند بیمتارش نشتان از ، بیدموع الّشیاا 

از ایتن خودبیگتانگی هتیچ دگتاهی و تحرّکتی خودبیگانگی او دارد که نسبت به کیفیّت و شیوة زندگی خود و نجتات 

چنین وضعیّتی دارد. گویی این زنتان ختود را تنهتا محکتوم بته تحمّتل « دپارتمان»ندارد. شخصیّت سیمین نیز در داستان 

 دانند. این تصویر یک زن کامالً سنّتی است و زنان مشابه او در جامعه بسیارند(.شرایط می

هتا و توقّعتات جامعت  پدرستاالر ختارج شتوند و در جهتت ض در مقابتل خواستتهچنانکه زنان از حالت تسلیمِ محت 

طور کته پیشترتت و ستعادت همستر و ترزنتدان را دنبتال سعادت و تعالی شخصیّت انسانی خود نیز گام بردارنتد، همتان

تواننتد نتوعی یکنند و در جامعه و خانواده در صدد احقا  حقو  انسانی ختود و انجتام تعّالیّتت اجتمتاعی باشتند، متمی

 یابند. های تکراری منزل رهایی تنوّع در زندگی خود ایجاد نمایند و از دغدغه

های خانه و رسیدگی به ترزندان استت. بع تی از زنتان ، زن همواره درگیر مشغله«زویا پیرزاد»های ندر بیشتر داستا 
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خبتری نستبت بته شترایط حالتت غفلتت و بتیکنند، در بخشی به زندگی تالشی نمیدر جهت بهبود وضعیّت و کیفیّت

ی ندارنتتد و بتته شتتدّت دچتتار هتتای روزمتترّه دستتت و پتتا متتیختتود در ایتتن درگیتتری زننتتد و تعّالیّتتت اجتمتتاعی خاصتتّ

دمیوع »نیتز مشتهود استت زمثتل متریم در داستتان « هیفتا  بیطتار»هتای ازخودبیگانگی هستند. شتبیه ایتن زنتان در داستتان
 «(.الّشیاا 

عایر »و زینتب در « دپارتمتان»و مهنتاز در « لکّته»های دو نویسنده، زماننتد لتیال در داستتان ن در داستانتعدادی از زنا 
اند و در پی غلبه بر دن بردمدند؛ متثالً لتیال در داستتان ، به خوددگاهی نسبت به شرایط و تنگناهای زندگی رسیده«(احلیب

پذیری همسرش، مشتغول ها و عدم مسةولیتویی و خیانتسرانجام برای غلبه بر احساس شکست در زندگی زناش« لکّه»

 کار و تعّالیّتی در خارج از منزل شد.

رستد داشتتن شتغل و متیهتای دو نویستنده، جتز  زنتان موتّتق هستتند کته بته نظتر تعداد اندکی از زنان در داستتان 

هتا را در زنتتدگی ارنتد دنریتزی و احستتاس ارزشتمندی از انجتام تعّالیّتت اجتمتتاعی کته دتحصتیالت و قتدرت برنامته

 خانوادگی و اجتماعی موتّق ساخته است.

های زنانی مدیر و کاردمتد و توانمنتد در ادارة امتوری کته مردانته بته نظتر ، در چند داستان، شخصیّت«زویا پیرزاد» 

. نشتان داده استترسد، به تصویر کشیده و استقالل شخصیّتی و مالی و توانمندی زنان و وتاداری دنان به ختانواده را می

کنتد می های اجتماعی نوعی احساس ارزشمندی و رضایت و احساس درامش روانی در وجود زنان ایجادانجام تعّالیّت

ختانم   زن »زادگتان در داستتان گتذارد زاز جملته شخصتیّت ختانم تقتیو تأثیر مثبتتی بتر کیفیّتت زنتدگی دنتان متی

 اش موتّق و توانمند بود(.ر و زندگی خانوادگی، دن زن، رئیس بانک بود و در کا«خوشبختی است

های زنان نسبت بته ترزنتدان و همستر و کارهتای خانته وجتود ها و دغدغهنیز درگیری« هیفا  بیطار»های در داستان 

ختورد. هتر های او کمتر به چشم میهایی که زنان با خود حدیث نفس دارند در داستاندارد؛ امّا محیط خانه و دیالوگ

هتای زنتدگی زنتان جامعت  ختود دارنتد؛ بتا ایتن و حقیقت گراواقعهای ای تقریباً مشابه در ارائ  داستانویسنده شیوهدو ن

وضتو  تفاوت که در داستان زندگی زنان هیفا  بیطار، خشونت و اجبار زنان در پذیرتتن امور ناخوشتایند در زنتدگی به

نمایاندن واقعیّت و جوّ حاکم بر کشتورهای عربتی کته پدرستاالری و رسد هیفا  بیطار به منظور مشهود است. به نظر می

ها را به تصتویر کشتیده استت زنان در داستان محکوم بودنخشونت نسبت به زن همچنان با شدّت حاکم است، اجبار و 

 و نوع بیان نویسنده، متأثّر از محیط و شرایط اجتماعی است که وی شاهد دن است.

دهند زنان باید بتا دگتاهی از وضتعیّت ختود در ختانواده و ( نشان مین جامع  خود زدر داستاناین دو نویسنده به زنا 

های غلط حتاکم در جامعته باشتند. جامعه، یعنی در خدمت دیگران بودن، طالب رهایی و دزادی از قید و بندهای سنّت

این ازخودبیگانگی و احستاس پتوچی  های نخست برای رهایی ازهر دو نویسنده دگاهی و خواست و ارادة زنان را گام

اند. این خود زنان هستند که باید دست از ظلم نسبت به خود بردارند؛ مهم خواستت دنتان استت کته بترای معرّتی نموده
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 خود و حقو  انسانی و اجتماعی خود ارزش قائل باشند و در جهت دستیابی به دن تالش نمایند.

گذار باشتد و بته تتدریج ایتن رش جامعه نسبت به زن با تصویری متفاوت، تأثیرتواند در تغییر نگادبیّات داستانی می 

نگرنتد، از اههتان و اتکتار متردم محتو شتود. و در خدمت بقیّ  اع ای خانواده متی نگاه که به زن به عنوان جنسی پایین

چراکته امتوری ماننتد دنگاه زن با انتخاب خود، جرأت و جسارت بیشتر برای ح ور مفید در جامعته را کستب نمایتد؛ 

های غلط در جامعه، نوع تعامل و رتتار مرد و جامعه با زن و اموری مثتل نگرش غلط مرد نسبت به زن و حاکمیّت سنّت

او با شخصتیّت انستانی ختود  شدن یگانهبماندگی و و قابل ندانستن زن، باعث دزارهای روحی وی و عقب کردن یرتحق

 بیند که این همان ازخودبیگانگی است.را وابسته و در خدمت دیگران میشود. در نتیجه، او همواره خود می

 هانوشت. پی3
(، 431: 1343زترختزاد، « ش در دبادان بته دنیتا دمتد 1331پرداز معاصر است که در سال بانوی مترجم و داستان» «زویا پیرزاد»( 1ز

(. او در دثتارش، ستبکی 32: 1333ززرکلتی، « ش مستلمان استتگوید مادرش ارمنی و پدرزاد میای زویا پیراطاّلعات شناسنامه»

هایی با محوریّت زنان پرداختته با شناختی که از وضعیّت زنان جامع  عصر خود دارد، به نوشتن داستان ساده، صری  و رئال دارد و

با توصیفاتی دقیق و با قلمی توانا با نماید و می است. وی با استفاده از داستان و رمان، مسائل اجتماعی و مشکالت جنس زن را بیان

 های خود، به طوری دقیق، مسائل و مشکالت زنان را در اجتماع به تصویر کشیده است.دستی از میان طر  زیبای داستانزبر

دختترزا  مسةولیتی مرد، طال  زن به دلیلدر دثار خود، موضوعاتی از قبیل ظلم به زنان، ازدواج اجباری دنان، بی« زویا پیرزاد» 

های حاکم و تعصّبات عقیتدتی، بیتان توانمنتدی زنتان در کارهتای ساالری، اعتراد به سنّتبودن، اعتراد به سلط  ترهن  پدر

، «زادزویتا پیتر»هتای داستتانی مدیریتی، استقالل شخصیّتی و مالی زنان و وتاداری دنان به خانواده را مطر  نموده است. شخصیّت

بق  متوسّط هستند. اکثر دنان به طور دشکار و با جسارت در پی گرتتن حقو  ختود نیستتند، دنتان زنتدگی زنان عادّی جامعه از ط

های تراوان، از دستیابی به درزوها و شکوتایی استتعدادهای ختود، نسبتاً درامی دارند و با انجام کارهای روزمرّه و تکراری و مشغله

بیان جزئی کارهای زنان به درامی و با انتقادی بسیار مالیتم، مشتکالت زنتان در جامعته را  از میان نقل و« زادزویا پیر»اند. دور مانده

: 1333دانشتفر، ر.د: نماید و اغلب انتقاد او به خود زنان و عدم دگاهی دنان نسبت به وضعیّت و حقو  انسانیشان استت زبیان می

32-41.) 

ای استت و بته عنتوان کردهقیه به دنیا دمد. این نویسندة معاصر، زن تحصیلدر اله 1311، نویسندة سوری در سال «هیفا  بیطار»( 2ز

های کوتاه ختود، وضتعیّت زنتان در جامعت  عربتی را بته تصتویر ها و داستانپزشک مشغول کار است. وی در رمانجرّا  و چشم

که به خاطر حاکمیّتت و ستلط  مترد گوناگون زنان در قشرهای مختلف، محرومیّت زن و ظلمی را  هایشخصیّتکشد. با ارائ  می

 دهد.دهد، به مخاطب نشان میبر زن، در زندگی او رخ می

هتا و شود، در تمتامی رمتانسلط  این نظام می ، موضوع حاکمیّت مرد و پدرساالری و ظلمی را که به زنان تحت«هیفا  بیطار» 

خورده از هتای زنتانی شکستتاست. وی در دثارش، رنتج مطر  نموده غروب وکتابةو  ضجیج اجلسدهای کوتاهش دو کتاب داستان

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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حتاکم در جامعت   هتای غلتطدهتد کته بتا ستنّتهای خود، زندگی زنانی را به مخاطب نشان متیکشد. او در داستانبه تصویر می

ها و تشتارهای های کوتاه و رمان، سعی داشته است رنجسال نویسندگی، با نگارش داستان 21جنگند. وی طی پدرساالر عرب می

ای کته مترد کوشد در جامعههای جامع  عرب نسبت به زن را بیان نماید و میعدالتیشده بر زن در اثر بیروانی و اجتماعی تحمیل

، قلمی تند، همراه با صراحت دارد و مشکالت زنان را به صتورت «هیفا  بیطار» پندارد، نارضایتی زن را نشان دهد.می را برتر از زن

زر.د:  کندنماید و با تندی به نگرش حاکم بر جامعه نسبت به زن، انتقاد میاش بیان میهای داستانیپررن  در زندگی شخصیّت

 (.113-31: 1331،نیازی و همکاران
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 املّلخص
مةن  ناالّتحلیلیّةة الّةمت ّ  اسةتمدام  يف دراسةة الّناةوب األدبیّةة املعاصةرة، فةان الّروایةة والقّاةة  وعةب یلاساألمن أسلوب إنَّ النقد االجتماعي 
ني مناسةةةبني جمةةةال نعةةةّدایّّنمةةةا إتمةةة  مةةةن الّتقالیةةةد العاّمةةةة، حیةةة  عکس فیهةةةا األحةةةدام االجتماعیّةةةة ومةةةا یوجةةةد يف اجنالفنةةةون األدبیّةةةة الّةةةمت تةةة

ااةةیّات  علةی الّنقةد االجتمةاعي. بنةاء علةةی هةبا، قةد بةادرت الّروائیّةات والق اعتمةادا  لّلدراسةات االجتماعیّةة، نکننةا أن  قةوم بدراسةتها فیهمةةا 
ی  املعاصةةةرات إلةةةی الکتابةةةة حةةةوج املواّةةةی  االجتماعیّةةةة ّّةةةا بةةةرلن املشةةةاکم الّةةةمت یواجههةةةا النّةةةا  يف اجتمةةة . وال شةةةّ  أ ّةةة  مةةةن أهةةةّم املواّةةة

. فلةةةبل  االجتماعیّةةةة الّةةةمت أرتکةةةز علیةةة  األدب الّنسةةةوة هةةةو هویّةةةة املةةةرأة و اجملتاهبةةةا يف اجتمةةة  العةةةام ويف اجتمةةة  األبةةةوّة علةةةی وجةةة  ا ةةةاب
الّتحلیلةةّي والوجهةةة االجتماعیّةةة يف بعةة   -یهةةدف هةةبا املقةةاج دراسةةة قاةةّیة اجملةةتاب املةةرأة يف اجتمةة  البطرکةةّي معتمةةدا  علةةی املةةنه  الوصةةفّي 

یّةة توّصةلنا إلةةی أنَّ يف هةب  الّدراسةةة الّتحلیل«. هیفةةاء بیطةار»وکاتبةة سةوریّة « لویةةا زةریلاد»القاة  القاةریة للکةاتبتنيمل املعاصةةرتنيمل؛ کاتبةة ایرا یةة 
سةةةلومل املةةةرأة واجملتاهبةةةا وعةةةدم معرفةةةة حقوقهةةةا اا سةةةا ّیة ومکا تهةةةا االجتماعیّةةةة عةةةالوة علةةةی حکةةةم الّتقالیةةةد املمط ةةةة )ح ةةةم مةةةن املعتقةةةدات 

ةن  الطّریة  لسةلطة الّرجةم علةی سةباب الرّئیسةّیة الّةمت  ّهةد األا اط ة( علةی اجتمة  وموقةف اجتمة  اةا  املةرأة ) تةرة اجتمة  حةوج املةرأة( تعةّد ممل
ةا  اّّنةإحبیة  سةلبا  حیاة املرأة والقهر علیها وتایی  حقوقهةا يف الّنتةام األبةوة البطرکةيمل. یةهذّر هةبا االجملةتاب علةی حیةاة املةرأة  تشةعر بعةدم الرّّ

بعثةا الةةوعي روفهةةا يف جمتمهمةا وأن تاملةرأة و . حاولةةت کةّم مةن الةّروائیّتني أن تعکسةةا حیةاة حةني ال تشةعر حبیةةاة ذات مغةز  تةاموالّسةعادة، يف 
 يف الّنساء بالّنسبة إلی واقعّیة حیاهتن ومشاکلهّن يف اجتم .
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