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Abstract  
A look at the culture of Iranian fiction illustrates a significant number of 

women writers who have used the storyline and novels to express their 

homosexual social, cultural, and family issues. Zoya Pirzad and Farkhondeh 

Aghaei are among the writers who, by knowing the status of women in their 

contemporary society, have been working on women-centered stories. The 

purpose of the present research is to study the main components drawn from 

the traditional and modern women's characters in the works of Zoya Pirzad 

and Farkhondeh Aghaei. These two writers depict the traditional women's 

character with features such as homelessness, gender roles, passivity to the 

patriarchal system, following dominant traditions, and on the other hand, 

modern women have been described with issues such as employment, 

women's identity, the struggle against patriarchy, and the customary traditions 

and customs. 
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 نانز شخصیت از دهش ترسیم مشترک اصلي هایمؤلفه بررسي
 آقایي فرخنده و پیرزاد زویا آثار در مدرن و سنتي

 یرانا بختياري، چهارمحال شهركرد، دانشگاه فارسی، ادبيات و زبان دكتري دانشجوي    عظیمي زهرا
  

 رانای بختياري، چهارمحال شهركرد، دانشگاه فارسی، ادبيات و زبان گروه استادیار،  صادقي اسماعیل
  

 کیدهچ
 و داستان  فظر از که دارد نشان  زني نویسندگان  توجه قابل تعداد از ایراني نویسان داستان  فرهنگ به نگاهي
سائل  بيان براي رمان سان هم خانوادگي و فرهنگي اجتماعي، م سته  بهره خود جن  رخندهف و پيرزاد زویا. اندج
 هایيداستان  نوشتن  به دارند خود عصر  جامعه زنان وضعيت  از که شناختي  با که هستند  نویسندگاني  از آقایي

 نانز شخصيت از شده ترسيم اصلي هايمؤلفه بررسي حاضر، پژوهش هدف. اندکرده اقدام زنان محوریت با
 با ار سللنتي  زنان شللخصلليت   نویسللنده،  دو این. اسللت  آقایي فرخنده و پيرزاد زویا آثار در مدرن و سللنتي 
 ننسللل از تابعيت   و مردسلللاالر نظام  برابر در انفعال  جنسللليتي، هاي قشن انجام  داري،خانه   چون هایي ویژگي
 و هزنان هویت اثبات اشللتغال، چون اموري با آثارشللان مدرن زنان چهرۀ مقابل در و کنندمي ترسلليم مرسللوم،
 . است شده توصيف مرسوم عرف و سنن نهادن پا زیر و مردساالري با مبارزه

 .رمان کوتاه، داستان آقایي، فرخنده پيرزاد، یازو مدرن، و سنتي زنان: هاکلیدواژه
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 مقدمه

يات            پس از انقالب، زنان نویسلللنده در طول چند دهه توانسلللتند موقعيت خود را در ادب
ي زنان را با هاي زندگنویسلي، واقعيت داسلتاني تثبيت کنند. آنان با ورود به دنياي داسلتان  

شرش داده و توصيف کرده   س »اند. نگاهي زنانه،  شکل نوشتن براي زنان  تان راحتدا  ترین 
کل      يان شللل تان در م هاي هنري کمترین ميزان تمرکز را  بوده و هنوز هم هسللللت. داسللل

یل سلللده نوزدهم رمان     مي بد...در اوا نان بيشلللتر خود زندگي    طل مه بود. یکي از    هاي ز نا
 (. 1382)وولف، « هاي زنان براي نوشتن، ميل به بيان آالم خویش و دادخواهي بودانگيزه

طعم  »، «مثل همه عصلرها »هاي کوتاه خود زویا پيرزاد، نویسلندۀ معاصلر، مجموعه داسلتان   
به چاپ   1377و  1376، 1370هاي را در سلللال« یک روز مانده به عيد پاک»و « گس خرمالو

و اثر دیگرش   1380در سال « کنمها را من خاموش ميچراغ»رساند. اولين رمان بلند وي به نام 
به چاپ رسللليد. پيرزاد زندگي زنان را محور آثار خود قرار   1383در سلللال « کنيمعادت مي»

 عمده توجه او معطوف بازنمایي جایگاه و وضعيت زنان در جامعه است.  دهد و مي
ستان  ستان فرخنده آقایي دا شکالت زنان     نویس ایراني در دا سائل و م شتر به م  هایش بي
شهري مي    سط  ستان کوتاه خود را با عنوان  پردازد. او اولين طبقة متو هاي  هتپ»مجموعه دا

سال  « سبز  ستان    1366در  شر کرد. مجموعه دا دومين اثر او است که در  « راز کوچک»منت
سيد   1372سال   شق »به چاپ ر سومين و  « هاي گچيگربه»و « یک زن، یک ع به ترتيب 

ستان  سال   چهارمين مجموعه دا ست که در  شدند.    من 1382و  1376هاي هاي آقایي ا شر  ت
هاي منتشلللر کرد. همچنين او رمان1394را نيز در سلللال « زني با زنبيل»مجموعه داسلللتان 

به چاپ   1386را در « از شيطان آموخت و سوزاند  »و  1379را در سال  « جنسيت گم شده  »
دارد که در سللال « با عزیز جان در عزیزیه»اي با عنوان رسللاند. آقایي یک رمان سللفرنامه 

ري، نگاکند و قصللد جزءآقایي اجزاء واقعيت را با دقت منتقل مي»سلليد؛ به چاپ ر 1395
 (.1381)کریمي، « مستند کردن، مشخص کردن و نهایتا  روایت را دارد

 . پیشینة پژوهش1
شناسي آثار زویا پيرزاد پرداخته   اي به بررسي سبک  ( در مقاله1391نيکوبخت و دیگران )
سيده  شخصيت   اندکه پيرزاو به این نتيجه ر صدد القاي زنانگي در  د با انتخاب  هاي زن، در

 متن بوده است. 
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جویي و هاي پيرزاد را از منظر سلطه ( در پژوهشي زنان داستان  1389حيدري و بهراميان )
کنند که زنان آثار او دو گروهند؛  تسللليم مورد بررسللي قرار داده و به این نتيجه اشللاره مي  

 ند.اخي با اقتدار در پي کسب حقوق زنانه خود برآمدهبرخي خصلت مطيع بودن دارند و بر
ستان        ( در مقاله1389گلي ) صلي دا شخصيت ا  «طعم گس خرمالو»اي به بررسي گذر 

سنت به مدرنيته مي  شان از  ست که مي پردازد. نتيجه پژوهش ن ست دهنده این ا ان را  توان دا
 رد. روایت تاریخي برخورد یک جامعه با پدیدۀ مدرنتيه قلمداد ک

هاي سنتي زنان پرداخته و  ( در پژوهشي به لزوم تغيير نقش 1391خواه و دیگران )نيک
باید دوشلللادوش مردان در عرصللله        به این نتيجه اشلللاره مي    هاي مختلف  کنند که زنان 

 اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي حضور داشته باشند. 
ز شللليطان آموخت و ا»اي به بررسلللي مسلللألة هویت در رمان جاور و عليزاده در مقاله

بر پایة - 1اند که براسللاس نظر یهنورمن فرکالفپرداخته و به این نتيجه رسلليده« سللوزاند
با هویت برسلللاخته            -تحليل گفتمان انتقادي    در این رمان هویت ميان رویکرد گفتماني 

 سرگردان است. 
 به این نژاد،از فاضلي و تقي « روایت زمان در رمان از شيطان آموخت و سوزاند  »مقالة 

سته    شده که برج صلي          نتيجه منجر  صيت ا شخ سخت  سازي زمان در باورپذیري زندگي 
 داستان در رهن مخاطب نقش مهمي دارد. 

هایي انجام گرفته است، اما هيچ کدام دربارۀ آثار زویا پيرزاد و فرخنده آقایي پژوهش
سنده  این دو نویهاي ترسيم شده از شخصيت زنان سنتي و مدرن در آثار       به بررسي مؤلفه 

ست. نگارندگان در این مقاله مي  س    نپرداخته ا نتي  کوشند تا با نگرشي تطبيقي دربارۀ زنان 
اي ههاي اصلي این دو گروه از زنان را که در داستانو مدرن آثار پيرزاد و آقایي، ویژگي

 ها ارائه شده است به خواننده بنمایانند.آن

شده از شخص      . مؤلفه2 صلي ترسیم  سنتي در آثار زويا پیرزاد  های ا یت زنان 
 و فرخنده آقايي

شاخصه     سنتي آثار پيرزاد و آقایي با  داري، انقياد از نظام مردساالر و  هایي چون خانهزنان 
اند. این زنان تمام وقت خود را صللرف شللدهپایبندي به سللنن مرسللوم به تصللویر کشلليده  

                                                           
1- Fairclough, N. 
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سيدگي به زندگي خانوادگي مي  شان با     ر شت سرنو ده انجام کارهاي زنانه گره خورکنند و 
به جان         ها همه سلللختي   اسلللت. آن هاي زندگي را براي حفظ کانون زندگي خانوادگي 

ها شللده اسللت. اغلب زنان  آن اي که خانواده بخشللي از هویت وجوديخرند به گونهمي
سنده، زناني بي    ست خورده   سنتي آثار این دو نوی شک ش اند و مهمپناه، تنها و  صه ترین م  خ

 هاي این زنان عبارتند از:ترین ویژگيها انفعال و سازش در برابر مردان است. مهمنآ

 داری و تکرار نقش جنسیتي. خانه2-1
شتر زمان خود را صرف انجام      هب داريخانه ست و آنان بي سنتي از وظایف زنان بوده ا طور 

  اجتماعي اسلللت کار خانگي با وجود اینکه بخش مهمي از توليد » کنند. مي کارهاي خانه    
کاري بدون دسلللتمزد اسلللت. در جهان مادي ما که پول ارزش و بهاي همه چيز را تعيين     

عه            مي جام به آن تعلق نگيرد صلللرفنظر از اهميت آن براي  که دسلللتمزدي  کاري  کند، 
 (. 1381)منجم، « یابدشود و جایگاه خود را در جامعه نميارزش تلقي ميبي

هرچيز توجه خواننده را در آثار پيرزاد و آقایي بر     امري که در وهلة نخسلللت بيش از   
دار و شلرش وظایف هر روزه  انگيزد، اهميت دادن دو نویسلنده به شلخصليت زنان خانه   مي
ست. آن آن صيت   ها ا شخ سته     ها  شان را از طریق برج سنتي آثار صة      هاي زن  صي سازي خ
  ه نقشللي که به عنوانکشللند. در واقع، زن سللنتي با توجه ب ها به تصللویر ميداري آنخانه
شده، خود را ملزم به انجام وظایف    -همسر  سوي جامعه براي او تعریف  مادر از دیرباز از 

 داند. گيرد، ميداري قرار ميزنانگي که در رأس آن خانه
تان       یا پيرزاد، چهرۀ واقعي زن سلللنتي در داسللل ثار زو خاموش   چراغ»در آ ها را من 

ست. کال « کنممي ستان، زني خانه     نمودي ویژه یافته ا صلي دا شخصيت ا ست   دارریس  ا
داند. این داستان از همان آغاز با شرش که الزامات خانوادگي را برتر از امور شخصي مي

صداي ترمز کشدار اتوبوس از خيابان آمد.   »شود:  وظایف زنانگي از زبان زن شروع مي 
شيدم به پيش       ست ک صداي دویدن، د شنيدن  شد منتظر  به راهرو.  رفتم بندم. خبري که ن

(. تمام نيروي فکري و جسلللمي کالریس صلللرف   1391)پيرزاد، « در خانه را باز کردم   
شللود. او زنانگي را صللرفا  در  هاي نقش جنسلليتي ميرسلليدگي به امور خانه و کليشلله 

سائل مربوط به آن مي  با وجود اینکه خود بر این حقيقت واقف داند و کارهاي خانه و م
ست، هيچ مفري براي  شب جان مي   : »ندارد آنگریز از  ا صبح تا   کنم براي تو و بچهاز 
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ها جان به سرم بکنند و وقت نداشته باشم براي خودم وکسي یک بار     بچه.. ها که چي؟.
 (.همان) «هم نگوید خسته شدي
ستان   سنتي با ویژگي خانه « سه کتاب »در مجموعه دا نجام داري و ازویا پيرزاد نيز زن 

ش و قصله خرگو »تصلویر شلده اسلت. براي نمونه در داسلتان کوتاه      هاي جنسليتي کليشله 
 اش درهاي رهني داري اسلللت از طریق بازنمایي فعاليت     راوي که زن خانه   « فرنگيگوجه 

اري و دشود. او نيز زني سنتي است که خانه   رابطه با انجام امور خانه به خواننده معرفي مي
هاي شام را  ظرف»داند: ترین وظيفه خود ميفراهم کردن موجبات آرامش خانواده را مهم

سته    شپزخانه را تميز مي ش ست کردم، قبل از آمدن  ام. آ کنم ... فردا بعد از اینکه ناهار در
 (. 1381)پيرزاد، « ها از مدرسه و شوهرم از اداره، فرصت خواهم داشتبچه

ستان   سنتي است        « هاهمسایه »دا سرنوشت مشابه و مشترک زنان  ه همواره ک نيز بيانگر 
ستند. راوي که زن خانه در حال انجام نقش شرش      هاي زنانگي خود ه ضمن  ست،  داري ا

کشلللد. او نيز وظایف زنانه خود، زندگي زن همسلللایه را نيز از این منظر به تصلللویر مي        
همچون راوي داسللتان، تمام فکر و رهنش صللرف پختن غذا و رسلليدگي به نظافت منزل  

سایة روب »شود:  مي شپزخانه    رو را نميهمن زن هم سم، اما هر روز از پنجرۀ آ ام او را در شنا
شپزخانه و حياط خانه  صبح اش ميآ سته را به حياط مي   ها رختبينم.  ش  آورد و رويهاي 

ها کند. همان وقترود و ناهار درسللت مياندازد ... بعد به آشللپزخانه ميطناب درازي مي
 همان(. « ) کنمه ميام غذاي ظهر را آمادمن هم در آشپزخانه

شه     شت زن با انجام وظایف کلي سرنو سيتي گره در دیگر آثار پيرزاد نيز  خورده  اي جن
صلللورت عادتي روزانه و تدریج بهها بهها و عمل کردن طبق آناسلللت. پذیرش این نقش

ستان      اي جدایيوظيفه ست. چنانچه در دا سنتي درآمده ا نجام ا« لکه»ناپذیر از وجود زنان 
سکون در زندگي او        کارها صلي زن، موجب ایجاد رخوت و  شخصيت ا سوي  ي زنانه از 

ها را به منزله برهم خوردن نظم    شلللده اسلللت و هرگونه تغيير و یا عدول از این کليشللله     
اش مثل خطي صلللاف، مثل کامواي بافتني که االن دراز به زندگي»پندارد: اش ميزندگي

هایش شبيه هم بود، همه ماه و روزش بي  ه سال دراز روي قالي افتاده بود، سي سال بود ک  
 (. 1381)پيرزاد، « هيچ دگرگوني، بي هيچ اتفاق، از این بابت گله نداشت

نيز زن سللنتي داسللتان از انجام کارهاي هميشللگي مربوط به « لنگه به لنگه»در داسللتان 
جامعه است   ي اخانه، بيزار است و این مسأله به نوعي بيانگر به چالش کشيدن نگاه کليشه     
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اي هبه جاي چنگ زدن کهنه»داري همواره برعهده زنان است: مبني بر اینکه کارهاي خانه
هایم  توانسللتم وزن سللبک سلليگاري را به دسللت    ها، ميها و حولهها و پيراهنبچه، مالفه
 )همان(. « بسپارم

ي اهسلليمين نمونه بارز زنان سللنتي اسللت که زنانگي را در مهارت« مگس»در داسللتان 
ي گيرد و به عنوان زنپزي و... را فرا ميهاي آشپزي، شيریني  بينند. او مهارتداري ميخانه

سنتي به ایفاي نقش زنانه مي  ستان نمود مي که طبق الگوهاي  سالي   »یابد: پردازد در دا پنج 
ایي  هرا که مجيد آمریکا بود، سللليمين به تهيه و تدارک جهيزیه گذراند و رفتن به کالس

لدوزي و پزي و گکردند. آشللپزي یاد گرفت و شلليریني  هاي زنانه تبليغ ميمجله که توي
 )همان(. « آرایيخياطي و سبزي

گاه نمونه زنان سنتي است که هيچ  « طعم گس خرمالو»شخصيت اصلي زن در داستان     
نه بيرون نمي   نه چون             از محيط خا با انجام کارهاي زنا نه تنها  رود و اوقات خود را در خا

نشللسللت و در انتظار بازگشللت شللازده خانم جلو بخاري مي»کند: زي و بافتني پر ميگلدو
هاي طوسي  هاي چهارگوش رنگي. شال گردن کرد روي دستمال هاي ظریف ميگلدوزي
 )همان(.« بافت براي شازدهاي مياي و سرمهو قهوه

ر حال انجام فرخنده آقایي نيز در آثار خود، زنان سللنتي را اغلب در محدودۀ خانه و د
ه هاي زنانداري به تصویر کشيده است. این زنان همواره در حال ایفاي نقش   کارهاي خانه

ستند و این نوعي طبيعي  سيتي به     خود ه سيم کار جن آورد. يوجود مشدگي را در مورد تق
به چشللم  زن و بهشللت )مجموعه داسللتان زني با زنبيل(   چنانچه این مضللمون در داسللتان 

اش را صللرف انجام داري اسللت که تمام زندگياصلللي، زن خانه شللخصلليت خورد. مي
ره هاي مبتني بر جنسللليت گکند و سلللرنوشلللتش با ایفاي نقشکارهاي مربوط به خانه مي

يدم. مي    »خورده اسللللت:  مت کشللل بان هيزم مي   من خيلي زح يا ندم  رفتم از ب آوردم. گ
دم. کر. نان درست مي کردمکردم. خمير ميبردم آسياب آرد مي شستم. مي  خریدم. ميمي

 (. 1394)آقایي، « کردم. هيچ کمکي نداشتمغذا درست مي
در نمونه زیر که از داسللتان خروس قندي از مجموعه داسللتاني زني با زنبيل انتخاب  

ود. ش شویم که شخصيتش در کارهاي زنانه خالصه مي    شده است با چهره زني آشنا مي   
نه یکي از        از نظر راوي در کنار دلسلللوز و فداکار بود     ن، مهارت در انجام کارهاي زنا

ام خيلي خوب بود. دلسللوز، فداکار، ننه»شللود: معيارهاي خوب بودن زن محسللوب مي
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باهنر، رشته درست کن، نان قندي درست کن، شير و ماست درست کن، خوش اخالق، 
 )همان(. « مطيع

شرش زندگي یکنوا      ستان زني با زنبيل(  ضا و قدر )مجموعه دا ستان ق ست  خت زني ادا
ندخو ازدواج مي           با مردي ت خانواده  بار  به اج یل ازدواج، مورد      که  مان اوا ند و از ه ک

شوهرش قرار مي بي ساس تنهایي، خود را با انجام  توجهي  گيرد. زن هم براي رهایي از اح
رفته این کارها بخشللي از شللخصلليت زن مي شللوند.  کند و رفتهکارهاي خانه سللرگرم مي

ست، بلکه زندگي کارهایي که به زع شده د   م او نه تنها فقط وظيفة او ر اش را هم خالصه 
 )همان(.« کردمپختم. رختخواب پهن ميمن بيچاره شام و ناهار مي»بيند: آن مي

 . پیوند خوردن هويت زن به مفهوم خانواده2-1-1
ت  ی دار بودن زنان سلللنتي آثار پيرزاد و آقایي، مسلللأله پيوند خوردن هو       با توجه به خانه      

صلي محسوب مي     سائل ا   هاي فرهنگي،شود. ارزش حقيقي این زنان با مفهوم خانواده از م
ي  شود که زنان سنت  اجتماعي حاکم بر جامعه و نوع نگرش زنان نسبت به خود، موجب مي 

سایة ازد  شخصيت فردي خود را در نظر نگيرند، بلکه شخصيت اجتماعي      واج شان که در 
در »شللود را یک هویت مطلوب براي خود بدانند. فراهم ميو تشللکيل خانواده براي آنان 

توان گفت زن متأهل خواه از چشلللم خود و خواه از چشلللم دیگران هویت       حقيقت مي 
هاي خود ها و هوساي ندارد. زنان متأهل عموما  نيازهاي خانواده را بر خواسلللتجداگانه
 (.1380، 1)آبوت «هستندکننده خانواده خود ند و در چشم دیگران تداعيرشماارجح مي

ند و بينمادر مي -زنان سلللنتي آثار پيرزاد نيز هویت خود را تنها در قالب نقش همسلللر
ها را من  چراغ»شلللناختي که از خود دارند نيز بر همين نقش مبتني اسلللت. کالریس در      

همواره در حال انجام وظایف سنتي خود در خانواده تصویر شده است.      « کنمخاموش مي
که   یابدشللود و درميحظه بيش از پيش به هویت و وضللعيت حقيقي خود آگاه مياو هر ل

ز  اي اهيچ هویت جداگانهشللخصلليت خود را به عنوان یک فرد مسللتقل فراموش کرده و  
خواهي؟ ور مهربان رهنم چه مي د تويپرس چرا کسي از من نمي : »خانواده براي خود ندارد

يد   چه مي  پرسللل باشلللم،       مي خواهي؟ جواب دادم:تو  ها  عت در روز تن خواهم چند سللللا
 . (1391)پيرزاد،  «خواهم با کسي از چيزهایي که دوست دارم حرف بزنممي

                                                           
1- Abbott, P.  
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ستان کوتاه    در نگاه زنان سنتي آثار پيرزاد، خانواده مهم  خانم »ترین مسأله است. در دا
ست    شبختي ا ست که کار معلمي را به   « ف زن خو سنتي ا اطر خخانم ف نمونه بارز زنان 

ي  روزي که آقاي ف به خواستگار»... سيدگي به زندگي خانوادگي کنار گذاشته است:   ر
با خودش            آمد و روي کار نکردنش تأکيد کرد، خانم ف از خدا خواسلللته قبول کرد... 

 «رسلللدهایش خوب نمي وقت به شلللوهر و بچه    کند هيچ گوید: زني که کار بيرون مي   مي
 (. 1381)پيرزاد، 

زن داسلللتان تنها پس از ازدواج اسلللت که براي خود هویت « هلک»در داسلللتان کوتاه 
کند در زمان ازدواج متولد شود چنانکه احساس مي  مستقل و شخصيت اجتماعي قائل مي   

 چندان به یاد    -به دليل اهميتي که برایش قائل نيسلللت      -شلللده و دوران قبل از ازدواج را  
ر و محو و ناآشلللنا بود، دوران   قدر که زندگي قبل از ازدواج برایش دو    همان »آورد: نمي

 )همان(. « آوردبعد از آن را آسان و روشن به یاد مي
ستان   شق(  « تررزان ارزان»در دا صلي،      فرخنده آقایي نيز )یک زن، یک ع صيت ا شخ

زني مهربان و آرام اسلللت که هر چند وضلللع مالي مناسلللبي ندارند، خود با فروش اجناس 
ورد. با این حال او هویت یک زن را وابسلللته به آکوپني چرخ زندگي را به حرکت درمي

اش باالي سر ماست.   باز هم خدا عمرش بده سایه »داند: زندگي خانوادگي و همسرش مي 
 (.1376)آقایي، « خواهم نباشدشوهر ميزندگي بي

 . انقیاد از نظام مردساالر2-2
یف ته تعرصلللورت موجوداتي ضلللعيف و وابسلللزنان سلللنتي آثار پيرزاد و آقایي اغلب به

سته شده  ساس    اند. وظيفة این زنان تأمين خوا ست. بر این ا هاي مرد و در خدمت او بودن ا
ازش  نماید، انفعال و روحية س آنچه در رابطه با زنان سنتي آثار این دو نویسنده برجسته مي   

ست.  آن ست    » ها در برابر مردساالري ا سي ا ي از این یعن ؛مردساالري، مبتني بر تبعيض جن
اد به  کند. این اعتق  تري از مردان قرار دارند، حمایت مي   پایين  ةه که زنان راتا  در مرتب    عقيد 

ست » کهتري فطري زنان را سن )تا «نامندمي« شناختي ماهيت باوري زی در واقع  (.1387 ،1ی
با ترسيم زنان سنتي که درگير موانع و قراردادهاي نظام مردساالر هستند، نگاه  دو نویسنده 

                                                           
1- Tyson, L.  
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. انقياد زنان سلنتي از نظام مردسلاالري   دنکنميمردسلاالري   خود را متوجه مسلأله منتقدانة 
 گر است: نيز در عملکردهاي مختلف آنان جلوه

 تعهدی مردان و حفظ کانون خانواده. سکوت در برابر بي2-2-1
پذیري مردان در قبال خانواده و واگذاري وظایف خود به زنان، گواه وجود عدم مسئوليت

الري حاکم بر زندگي زنان سللنتي اسللت و آنچه در این ميان مهم اسللت، سللکوت مردسللا
ار خود، گرایي در آثدو نویسنده با واقع  زنان سنتي در برابر این مسأله و پذیرش آن است.   

صویر مي  سبت به      کنند که گرفتار محدودیتزناني را ت ستند، اما ن ساالر ه هاي جامعه مرد
هایي را که از سلللوي مردان   د و به همين جهت نابرابري   جایگاه واقعي خود آگاهي ندارن     

 پذیرند. شود، مينسبت به آنان اعمال مي
اي که از شخصيت زن در آثار پيرزاد تصویر شده، چهرۀ زن سنتي       ترین چهرهمتعارف
ترین دغدغه رهني این زنان است که در  به حفظ ثبات کانون خانواده، بزرگاست. توجه  

ر داستان د کنند.داشتي قرباني ميمسير دستيابي به آن، تمام وجود خود را بدون هيچ چشم
با آن   « کنيمعادت مي » ند که    اي از این زنان کند، نمونه  صلللحبت مي ها  زناني که آرزو  ا

شند وش ميوظایف مربوط به مردان را به د ساالر  ها در این خانواده. ارزش آنک هاي مرد
مان ز »... :کنندنادیده گرفته شلللده و گویي فقط براي کمک خرجي شلللوهر، زندگي مي

 پختي و رُفت وزایيدي و ميآورد و تو فقط ميکرد پول ميرفت کار ميشللما مردت مي 
زاد، )پير« جون بکني ب تا عصللر بيرون خونهکردي. مجبور نبودي مثل ماها صللُروب مي
در جاي دیگري از همين داستان، شاهد محول کردن وظيفة مردانه به زن از سوي     (.1391

شلللوهر هسلللتيم. زني که مجبور اسلللت در آرایشلللگاه کار کند تا بتواند به تأمين مخارج  
خانواده بپردازد از جمله زنان سللنتي اسللت که قدرت مقابله با نظام مردسللاالر را در وجود 

صللندوقدار ... دسللت گذاشللت روي شللکم و گفت: آي!  ... زن جوان حامله»ندارد: خود 
غرغروش را آورده انداخته سللر این  ةاالغ. باباي مریض و نن ةمرتيک :برگشللت پشللت ميز 

 .(1392پيرزاد، ) «بيچاره
ستان  ساس کرده در دا دليل اند بههاي فرخنده آقایي نيز با زناني مواجهيم که هرگاه اح

اند و دهکار ش کند، خود دست به همسرانشان خطري بنيان خانواده را تهدید مي  کفایتي بي
سته  سته    حفظ ثبات خانوادگي را برتر از خوا سئوليت هاي شخصي دان ذیري پاند. در واقع م
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آورد که گویي خود را   وجود ميها به  این زنان نسلللبت به خانواده، وضلللعيتي را براي آن     
 ي ایشان است. فداي دیگران کردن، الزمة وجود

  هاي)از مجموعه یک زن، یک عشق( شرش مشکالت و سختي« ترارزان ارزان»داستان 
سبت به زنان از       سایة ناآگاهي و پذیرش نگرش برتر بودن مردان ن ست که در  سنتي ا زنان 

ستان که براي ادارۀ زندگي    کمترین حقوق خود محروم مانده اند. دیدگاه شخصيت زن دا
زند در صللورتي که شللوهرش به دنبال خوشللگذراني  سللخت دسللت ميبه کارهاي بسلليار 

 هاي زود ازصلبح »اسلت، معلول حاکميت نظام مردسلاالري بر زندگي زنان سلنتي اسلت:     
صف خانه بيرون مي ستد و بعدازظهرها در کنار زن آمد تا در  سایه هاي طوالني بای  هاي هم

تم فروخهایم را ميکردم. لباسزد: ...آن روزها که بيکار بود برایش هرکاري ميحرف مي
 (. 1376)آقایي، « دادمپول توجيبي بهش مي

اي از زناني اسلللت که )مجموعه زني با زنبيل( نمونه« زني با شلللال حریر»زن داسلللتان 
هاي مربوط وجودش تنها عامل برپادارنده حيات خانواده اسللت. او هم از عهدۀ مسللئوليت

این همه سللال »دهد: یف مربوط به مرد را انجام ميآید و هم وظااش برميبه نقش زنانگي
من مردي باالي سللر خودم ندیدم...من هم زن خونه و هم مرد خونه بودم... من خودم مرد 

 (. 1394)آقایي، « بودم... با همه چيز ساختم. نشستم زندگي کردم
)مجموعه راز کوچک( چهرۀ زني را به    « چاي سلللرد آقاي امجد   »آقایي در داسلللتان   

از  اياي ندارد. محبوبه در این داسللتان نمونهکشللد که جز خانواده هيچ دغدغهیر ميتصللو
ست تا بتواند بنيان آن را حفظ کند.      ست که خودش را قرباني خانواده کرده ا سنتي ا زنان 

ست مي او با پولي که از اجاره آورد و چرخاند، اما دم برنميآورد، زندگي را ميخانه به د
ام را به اسللمش کنم. چقدر زیر پایم نشللسللت که خانه »سللازد: هرش ميتفاوتي شللوبا بي

دادم، ها را مي آوردم خرج خودم و بچه نکردم... اگر این کار شلللده بود، حاال از کجا مي   
 (. 1372)آقایي، « چرخانمدهم و هم خانه را مياال با کرایه خانه. هم قسط مي

 ازدواج اجباری. 2-2-2
هاي اجباري اد زنان سللنتي از نظام مردسللاالري، تن دادن به ازدواج هاي انقياز دیگر جلوه

اسللت. در نتيجه سلللطة مردان بر اعمال و رفتار و حتي عقاید زنان، قدرت تابعيت از نظر و 
شلللود و در نتيجه مظلوم و خاموش به ازدواج    عالئق شلللخصلللي خود از زنان سللللب مي    

اي از این زنان اسللت که به نو، نمونهراضلليه با« مگس»دهند. در داسللتان ناخواسللته تن مي
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شب عروسي کاسة    »دهد: گونه نشان مي ازدواجي اجباري تن داده و نارضایتي خود را این 
« کنه خواسته با بابام عروسي  گفتند نميگرداند روي لباسش... مي خورش فسنجان را برمي 

به چشلللم  « هااهيگوش م»اي دیگر از ازدواج اجباري در داسلللتان (. نمونه1381)پيرزاد، 
خورد. مادر ادموند به اجبار پدرش به ازدواج با شلللخصلللي که دوسلللتش ندارد، وادار مي
سختي را تحمل مي   مي ستم! پدرم  خواهم. از اولش هم نمينمي»کند: شود و زندگي  خوا

  )همان(.« وادارم کرد. اگر پاي بچه وسط نبود تا حاال رفته بودم

ستا   سنتي دا هاي آقایي نيز معلول قدرت و ارادۀ مطلق مردان در نازدواج اجباري زنان 
اي که حتي دختران توانایي ابراز عقيده یا انتخاب همسر را ندارند و  خانواده است به گونه 

سط پدر انتخاب مي  ضا و      باید با فردي که تو ستان ق شود، ازدواج کنند. براي نمونه در دا
گونه  ر پدرش با فردي ازدواج کرده که هيچقدر )زني با زنبيل( زن در سن نوجواني به اجبا

اي نسلللبت به او نداشلللته و مرد نيز فردي تندخو و بداخالق اسلللت و همة این موارد عالقه
از بخت بد خيلي »تر شلللود: دهند تا زندگي براي زن تلخ و تلخدسلللت به دسلللت هم مي 

سي دادن که آب تلخ           شوهر کردم. اول منو به ک سالگي  شتم. نه  ستگار دا ورد. خميخوا
 (.1394)آقایي، « بدبخت شدم

 . مظلومیت و بي پناهي2-2-3
هاي خود به شلللرش مشلللکالت زندگي زنان و نوع نگرش و       پيرزاد و آقایي در داسلللتان   

اند که براي رنج اغلب زنان باور کرده»کنند. برخوردشلللان با مسلللائل پيرامون اشلللاره مي 
شده    شيدن خلق  صة  کاري نمياند و در مقابلش هم هيچک توان کرد. البته زناني هم در عر

اند و براي آنچه خواهان آن هسللتند، تالش و مبارزه حيات بوده و هسللتند که زنان سلللطه 
موجودي  ها کنند. در عين حال موانع بسلللياري بر سلللر راه زنان وجود دارد که از آن       مي

  (.1389ن، )حيدري و بهراميا« دار و در خدمت خانواده بسازدراه، خانهمطيع، سر به
که اسلللير نظام مردسلللاالري هسلللتند، همگي زناني رنج  در آثار پيرزاد، زنان مظلومي 

ده بر هاي اعمال ش گونه اعتراضي نسبت به نابرابري  ها حق هيچاند. آندیده، بردبار و مطيع
 ها سکوت و سازش است.آن خود را ندارند و وظيفه

شنک در   سط روتختي گل»رو سته فرزند    از زنان مظلو« هاي و ست که چون نتوان مي ا
شوهرش به دنيا آورد در نظر دیگر زنان، زني ناالیق تلقي مي    سري براي  وميت شود. مظل پ

یابد دیگر هيچ جایگاهي نزد شوهرش ندارد به زن  او تا به حدي است که زماني که درمي 
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روزي که شللوهرش طالقش داد سلله   »شللود: دوم یا هوو گرفتن بر سللر خود راضللي مي 
سر مي   دخ سر پيري پ شنک نه فریاد کرد نه گریه کرد.  ترش جنجال کردند:  خواهد! ... رو

 (. 1381)پيرزاد،« ها پایين رفت و وارد زیرزمين شداز پله
ه به ک از دیگر زنان مظلوم آثار پيرزاد اسللت نيز نصللرت« کنيمعادت مي»در داسللتان 

مجبور به کار کردن در  ليلشلللوهرش او را طالق داده و به همين د ،دار نشلللدنعلت بچه
والیتي هم: منير گفت پدر به ماه   : »شلللود تا از این طریق سلللر پناهي بيابد     منير ميخانه ماه   

 قتش داده. فک و فاميلالاش نشللده، شللوهر طسللت. بچها صللاحب سللنگکي نزدیک بنگاه
 .(1391پيرزاد، ) «بریمهم ثواب مي ندارد. بماند توي خانه کار کند هم کمک شماست،

ستان  ستند. زناني که بي    زنان مظلوم دا صبر ه سازش و  اند گاهکيهتهاي آقایي نيز تبلور 
اي جز سکوت ندارند، هرچند تشکيل خانواده و شاهد خيانت شوهرانشان هستند، اما چاره 

شان هيچ حقي در           شوهران شند، اما  شته با ستقل و مردي براي حمایت دا داده تا زندگي م
 نگرند. ها ميارزش به آنل نيستند و به چشم یک انسان بيها قائزندگي براي آن
ستان   شده   »در دا سيت گم  سلطه   ، الله، نمونه«جن سنتي  ست اي از زنان   پذیر و مظلوم ا
با وجود بي   فا مي    که  ياد شلللوهرش هم نقش زن و هم نقش مرد را ای ، کند کفایتي و اعت

شوهرش را مي   بي سئوليتي  سکوت ميبيند، اما روي حرف او حرف نم  زند و با بردباري و 
ست:   شوهرم مثل یک بچه نگهداري      مي»... حامي او نيز ه ست من از  شاهد ا گفت: خدا 

شه مواظبش بودم. هم زنش بودم، هم     سرش نياید... من همي کردم. مواظبش بودم تا بالیي 
 (. 1379)آقایي، « مادرش هم منبع درآمدش
زن در »شللي دارند. در نمونه زیر از داسللتان هاي آقایي نيز چنين بيندیگر زنان داسللتان

سنت هاي زن با همسایه )مجموعه زني با زنبيل( صحبت « پارک ي اش، بيانگر نوع نگاه زنان 
، ها اسللت که همين امربيني آننسللبت به جایگاه فرودسللت خود در برابر مردان و خودکم

سلطة مردان بر آن  شوهر »شود:  ها را باعث ميپذیرش  ست؟ گف به یکي گفتم  ت ت کجا
طوري نگو. قدر شللوهرتو بدون. فداکار باش. وفادار باش. راسللت و  قبرسللتون. گفتم این

 )همان(. « درست
شند و حتي در برابر       صبور با سنتي باید فداکار و  ساالر، زنان  تحت حاکميت نظام مرد

ي زن )مجموعه« ترمينال»ازدواج مجدد و خيانت همسرانشان سکوت پيشه کنند. در داستان 
ست که زندگي       صلي، زن مظلومي ا شخصيت ا شقت گره خورده  با زنبيل(  اش با رنج و م
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کند. او زماني که از ازدواج تر ميهاي جامعة مردسللاالر آن را سللخت اسللت و ناهمواري
بعد از سلله ماه رفت »شللود، راهي جز تسللليم و سللکوت ندارد:  مجدد شللوهرش باخبر مي

ه گردم. گفتم چي؟ خاک تو سرم شد... شوهرم مياش کسمنان... وقتي اومد گفت: صيغه
 )همان(. « کشمنه تو رو طالق ميدم نه از اون دست مي

هایي پناهي، تن)از مجموعه یک زن، یک عشق( ولگا، تجسم بارز بي« ولگا»در داستان 
گاهي ندارند. او براي پيدا و مظلوميت زناني اسللت که پس از جدایي از همسللر، هيچ تکيه

نة همة دوسلللتان قدیمي               کردن سلللرپ به خا ند  ند شلللبي را در آن بگذرا  اشناهي که بتوا
شللود و ها ميکدام حاضللر به پناه دادن به او نيسللتند. او آوارۀ خيابان زند، اما هيچسللرمي
انگار یک گروهي دنبالم هستند که به دوستانم بگویند جایي »خوابد: ها در پارک ميشب

 (. 1376)آقایي، « شودهي از گرسنگي حواسم پرت ميجایي و گابه من ندهند... از بي
وفایي شللوهر )از مجموعه یک زن، یک عشللق( خيانت و بي« ترارزان ارزان»داسللتان 

کند. او زماني که از    پناهي زن داسلللتان را دوچندان مي    دردي اسلللت که مظلوميت و بي   
نه تنها مخالفتي  پذیرد وشللود با حالت یأس و اندوه آن را مي ازدواج شللوهرش باخبر مي 

نه             نمي تأمين هزی هاي طالیش را براي  باني، النگو مال مهر با ک که  ند، بل  هاي ازدواج ک
هایش افتاد و ها و حماليها و بارکشلليبه یاد در صللف ایسللتادن »دهد: شللوهرش به او مي
یکي درآورد... همه را گذاشلللت توي     درد و پادردش... النگوها را یکي  کمردرد و گردن

 همان(. « )طاقچه

 ها و عرف مرسوم. پايبندی به سنت2-3
مل ها و عرف مرسللوم و عویژگي بارز زنان سللنتي آثار پيرزاد و آقایي، پایبندي به سللنت 

گاه قدمي از محدودۀ قوانين فکري و سنتي حاکم بر  ها است. این زنان هيچ کردن طبق آن
ها را ندارند. التزام به ننهند و قدرت برهم زدن و یا گسللسللتن از آ زندگي خود فراتر نمي

ورد: خرعایت سنن مقبول از سوي زنان سنتي آثار پيرزاد وآقایي در دو حوزه به چشم مي    
 پایبندي به رسوم ازدواج.  -2پایبندي به سنن و رسوم مذهبي و  -1

 . پايبندی به سنن و آداب ديني2-3-1
جاد ارتباط با خالق شلللود. ایگرایش به مذهب، عامل اصللللي ترویج فضلللایل در افراد مي

ستي، موجب مي  شایند راحت   ه ستخوش   شود که با حوادث ناخو تر کنار بيایند و کمتر د
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به اینکه خدا را قادر،            »ترس و تردید شلللوند.     به قدرت الهي و اعتقاد  با اتکاء  فرد مومن 
شگي نياز خود مي      سخگوي همي ضر و پا شایند   حا داند، احتمال وقوع حوادث مثبت و خو

ود بيشللتر دانسللته، حوادث منفي را با توکل به نيروي ایمان دیني خود به راحتي  را براي خ
 (. 1389)عسگري و دیگران، « گذاردپشت سر مي

زنان سلللنتي آثار پيرزاد اغلب داراي گرایش مذهبي هسلللتند و براي رهایي از آالم         
سل مي       سک دیني متو شان به منا شکالت وش  ها را من خامچراغ»شوند. در  روحي و حل م

سنتي را تداعي مي  « کنممي شناي زنان  شکالت و  کالریس که چهرۀ آ کند، هنگام بروز م
شنا هاي بغرنج زندگي خود به عقاید دیني پناه ميفرار از موقعيت یي  برد. او زماني که از آ

وجوي  شود و در جستهاي روحي شدیدي ميشود، دچار آشوباميل و ویولت آگاه مي
ها را بستم و  صليب کشيدم، چشم   »پردازد: سا رفته و به عبادت مي آرامش قبلي خود به کلي

پدر   ندم: اي  مام کردم.            خوا باد... دعا را ت نام تو مقدس  ماني،  که در آسللل يب    ..ما  صلللل
  (.1391پيرزاد، ) ...«کشيدم
سال       «طعم گس خرمالو»در  شوهرش  ست، پس از مرگ  سنتي ا ها در ، خانم که زني 

ور آکند و در آخر داسللتان، خسللته از تنهایي مالل ندگي ميخانة بزرگ خود به تنهایي ز
خانم هم زانو زد و »رود: هاي روحي به زیارت امام رضلللا )ع( ميبراي رهایي از آشلللوب

ها در گوشش پيچيد و فشار جمعيت دستش را به ضریح رساند. دستش را جلو برد. استغاثه
 (. 1381پيرزاد، « )پابوست از خودش پرسيد: براي چي آمدم؟... زیر لب گفت: آمدم
اي در رشللد و تکامل زندگي تمسللک به مذهب و مناسللک دیني پيامدهاي گسللترده  

سان  ستان   فردي و اجتماعي ان سنتي دا سلي ها دارد. دین براي زنان  بخش هاي آقایي یک ت
شرایط بحراني زندگي، روحيه آن    ست که در  ها براي رهایي از سازد. آن ها را مقاوم ميا

آورند. و تسلللکين آالم روحي خود به مذهب و مناسلللک دیني روي مي ي زندگيهارنج
ستان   صاحبخانه براي بازیافتن    « ترارزان ارزان»براي نمونه در دا شق( زن  )یک زن، یک ع

ش آ»خواني برپا کرده اسللت: سللالمتي پسللرش آش نذري پنج تن پخته و مراسللم روضلله 
ص پختند...زنها ميشنبه تن را پنجپنج شروع کرد به خواندن روضة     ها  لوات فرستادند. آقا 

(. در این مجلس که فرصتي  1376)آقایي، « کردند...ها گریه ميموسي بن جعفر )ع(...زن 
براي گرد آمدن و مالقات زنان با یکدیگر نيز اسللت به درخواسللت سللایر زنان حاضللر در 

جات خود از خداوند پردازد و زنان به درخواست حا خواني نيز ميمجلس، مداش به روضه 
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ها هرکدام روضة ابوالفضل، امام حسن، حضرت رقيه، امام حسين و      مهمان»... پردازند: مي
)همان(. در این داستان، نویسنده از حسن « حضرت فاطمه را خواستند. آقا همه را خواند... 

 نيت و اعتقاد پاکي که زنان سنتي جامعه به آداب دیني دارند، پرده برداشته است.

 . پابندی به سنن مربوط به ازدواج2-3-2
هاي خانوادگي و اجتماعي هستند و عدول از   در آثار پيرزاد زنان سنتي به ناچار تابع سنت  

اي از این سنن که زنان خود را   دانند. نمونهها را نوعي هنجارشکني مي این اصول و ارزش 
به رعایت آن مي      به ازدواج اسلللت. از     مقيد  ند، سلللنن مربوط  آنجا که بيشلللتر وقایع     دان

هاي پيرزاد در رابطه با ارامنة ساکن در ایران است، نویسنده به شرش رسوم زندگي      داستان 
ها، ازدواج یک ارمني با فردي از ها نيز توجه کرده اسللت. نزد زنان سللنتي این داسللتانآن

سنت  ستان      پيروان دین دیگر به منزلة  ست. در دا از  مارتا تعرض« هاگوش ماهي»شکني ا
خواهد با تابد. آلنوش ميهنجارهاي مربوط به ازدواج را از سلللوي دخترش آلنوش برنمي   

د: ورزپسللري مسلللمان به نام بهزاد ازدواج کند، اما مادرش مارتا با این مسللأله مخالفت مي
کنم ادموند! یک کاري بکن! ... از دم در دسللتش را گذاشللت روي بازویم: خواهش مي »

(. مادربزرگ و 1381)پيرزاد، « م کرد و گفت: طاقتش را ندارمآشللپزخانه برگشللت نگاه 
هاي زنان سلللنتي هسلللتند که با دختراني که          عمه آلنوش در این داسلللتان از دیگر نمونه    

 اند، قطعبرخالف عرف مرسللوم فرهنگي خود با فردي از یک مذهب دیگر ازدواج کرده
طه مي  ند:  راب ی      سللللال»کن با  که دختر یکي از اقوام  ک انگليسلللي ازدواج کرد، ها پيش 

 )همان(.« مادربزرگ و عمه تا به دنيا آمدن اولين دخترشان به دیدنشان نرفتند

 . زنان مدرن در آثار پیرزاد وآقايي3
صه    شاخ ست. این    گرایش به مدرنيته یکي از  صلي زنان مدرن آثار پيرزاد و آقایي ا هاي ا

و  گرایيطلبي، پيشلللرفت هایي چون تسلللاوي  زنان برخالف زنان سلللنتي، داراي ویژگي   
فا خوبي ایمادر را به -ها هرچند وظایف مربوط به نقش همسللرطلبي هسللتند. آناسللتقالل

صرف امور زندگي خانوادگي نمي   مي سنتي تمام وجود خود را  نند ککنند، اما مانند زنان 
ئل        قا خانواده براي خود  قل از  نه،         و هویتي مسلللت ها گا نان در پرتو نگرش آ ند. این ز ا

تابند و براي این منظور با احراز مشللاغل هاي حاصللل از نظام مردسللاالر را برنمي برابرينا
 یابند.مختلف به استقالل اقتصادي و شخصيتي دست مي
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  . اشتغال و کسب استقالل اقتصادی3-1
قسيم کار در ميان زن و مرد از همان ابتداي تاریخ از زماني که زنان در غارها به تربيت و ت

رفتند، صللورت پرداختند و مردان براي شللکار به خارج از غارها ميفرزندان مينگهداري 
تقسيم کار زماني پدید آمد که تخصص مطرش شد، اما مبناي رابطة ميان    »گرفته است.  مي

ها موضوعي بسيار فراتر از بحث تخصص بوده است. با     زنان و مردان و تقسيم وظایف آن 
ساالري بودن جامعه، ت  ستي انجام نمي     توجه به مرد صورت در سيم کار به  سيار  شود یا ب ق

ناچيز است این در حالي است که این امر در بيشتر جوامع شرقي و جهان سوم امري عادي 
 (.1387)خانيا، « شودتلقي مي

هاي زنان مدرن آثار پيرزاد، ورود به عرصة فعاليت اقتصادي و تالش    یکي از مشخصه  
سه     ست. در مقای صرف    براي کسب درآمد ا سنتي که اکثر اوقات خود را در خانه  با زنان 

نه   انجام فعاليت    نه و          داري ميهاي خا ياي بيرون از خا با حضلللور در دن کنند، زنان مدرن 
کنند و به اشللتغال در مشللاغل مختلف، بخشللي از توان خود را مصللروف درآمدزایي مي   

از زندگي  هایيخاب برشدر واقع نویسنده با انتیابند. استقالل مادي و شخصيتي دست مي
دار ها را نسللبت به وضللعيت زنان خانههاي آنزنان شللاغل، نحوه گذران زندگي و دغدغه

 مقایسه کرده است. 
کار و فعاليت، هر یک در حد توانایي        ة، زنان با ورود به عرصللل    «کنيمعادت مي »در 

صادي خانواده کمک مي    ضعيت اقت ستان، زنان، نق کنند. خود به و ر ش مرد را ددر این دا
اده را خانو ۀبسلللته به شلللرایط و موقعيتي که دارند، مسلللؤليت ادار کنند و خانواده ایفا مي

 .گيرندمي برعهده
نمونة بارز زنان مدرن اسللت که پس از جدایي از همسللر و  « کنيمعادت مي»آرزو در 

به فوت پدر، ادارۀ بنگاه معامالت ملکي پدرش را برعهده مي       أمين ت  گيرد و از این طریق 
مادرش مي    مانم از شلللرکتي که توش کار مي      ...» پردازد:مخارج زندگي خود و  کرد ما

اسلللتعفا داد و تصلللميم گرفت بنگاه بابابزرگم رو اداره کنه. با طلبکارها هم حرف زد که  
  .(1392پيرزاد، )...« هاشون رو قسطي بگيرندطلب

ستان   صلي، زن پرستاري ا     « مثل همة عصرها »در دا ست که بدون کمک و  شخصيت ا
ندگي      یت اقتصللللادي مردي در ز ما خارج خود و دخترش مي    ح تأمين م به  پردازد: اش 
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  گردد تا وقت بيمارسللتانهایي که زن کشلليک دارد عصللر که دختر از مدرسلله برميهفته»
 (. 1381پيرزاد،« )رفتن یکي دو ساعت فرصت هست که با هم باشند و حرف بزنند

ستان   سر، داراي        « آپارتمان»مهناز در دا ستگي از هم سب درآمد و قطع واب سطة ک به وا
ست و پس از طالق به دنبال اجارۀ آپارتماني مي رود تا        شده ا شتري  ستقالل فکر و عمل بي ا

ي  فنجان چاي را بلند کرد و گفت: به سالمت»زندگي مستقل از پدر و مادر را در پيش بگيرد: 
صبح طرف  خودم و آپارتمان خوشگلم! ... آپارتمان کوچکي  هاي ميدان ونک که آن روز 

  (.1381)پيرزاد، « دیده بود، بهتریني بود که توي این دو هفته گشتن پيدا کرده بود
ستان   ست  »در دا زادگان مدیریت بانک را برعهده خانم تقي« خانم ف زن خوشبختي ا

به زندگي خانوادگي       با این حال هم  به  اش رسللليدگي مي دارد و  ز  ا کار بيرون کند و هم 
در راه بازگشلللت به »پردازد. از این منظر، او نمونة زنان مدرن آثار پيرزاد اسلللت: خانه مي

  هایشزادگان چطور هم به خانه و شلللوهر و بچهکند که خانم تقيخانه، خانم ف فکر مي
 )همان(.« رسد و هم به کاري چنين پر مسئوليتمي

 ه . مبارزه با نظام مردساالری و اثبات هويت زنان3-2
زنان نوگراي آثار پيرزاد و آقایي معتقدند که زن و مرد باید داراي حقوق برابر باشلللند.             

نان در حوزه            آن ندۀ ز که محدودکن ظام مردسلللاالري را  تابعيت از ن خانوادگي،   ها  هاي 
پذیرند و در حد قابل توجهي گرایش به احراز هویت  شود، نميفرهنگي، اجتماعي و... مي
ستقل و ارزش وجودي  ستان  مدرن زنانبرابر با مردان دارند.  م  اغلب در پي، هاي پيرزاددا

زنان این اقع در و هستند.  هویتي مستقل دستيابي به   براي هاي زنانه و تالششناخت توانایي 
 . وشندکمي هاي نادرست فرهنگي در اثبات هویت خودبا مقابله با نظام مردساالر و سنت

خانم نوراللهي، یکي از پيشللگامان نهضللت زنان،  « کنمها را من خاموش ميچراغ»در 
ب    اي از زنان مقتدر اسلللت   نمونه  عنوان یک زن شلللناخته و     ه که هویت وجودي خود را 

هاي اجتماعي و   او انفعال و انزواي زن از صلللحنه   .اسلللتدرصلللدد دفاع از حقوق زنان    
ي صللدا» د:کوشللاش در جامعه ميپذیرد و براي شللناسللاندن جایگاه واقعيفرهنگي را نمي

خيلي فریادها از حلقوم زن ایراني   ...کشللليد:  ها را مي خانم نوراللهي نازک بود و ته جمله    
برخاسلللته. چيزي که هسلللت این فریادها با هم نبوده و در یک جهت نبوده و هماهنگي            

  (.1391پيرزاد، ) «نداشته
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 ر ایننيز زنان به دنبال شلللناخت هویت خود هسلللتند و گروهي د «کنيمميعادت »در 
 از هاي گوناگوناجتماع و اشللتغال به شللغل ةمسللير موفق بوده و از طریق فعاليت درعرصلل

هش اند و بدین طریق با کا   اعتبار اجتماعي باالتري نسلللبت به زنان دیگر برخوردار شلللده       
وابسللتگي به مردان به دنبال احراز هویت خود و شللناخت و معرفي آن به دیگران هسللتند. 

ست. زنان ین ااي از نمونهآرزو  سر،   او ا همچون یک مرد براي حفظ بعد از جدایي از هم
کوشد و مدیریت بنگاه معامالت ملکي پدرش را که کاري صرفا  مردانه است    خانواده مي
هاي محل از اینکه آرزو تصلللميم گرفته بود کار پدر را دنبال        سلللبکا »گيرد: برعهده مي 

ند  ند زده ب       ،ک عد پوزخ ند. ب که    اول تعجب کرده بود ند  عامالت ملکي    »ود گاه م زن و بن
 .(1392)پيرزاد،  ««چرخاندن؟ سر دو ماه بریده

ستان   ست و با     « آپارتمان»مهناز در دا ستقل ا ست که داراي هویت م نيزاز جمله زناني ا
صللورت مسللتقل خرد و بهاراده و اقتدار، پس از جدایي از فرامرز براي خود آپارتماني مي

 (. 1381ند )ر.ک؛ پيرزاد، کزندگي خود را اداره مي
ها به طور کلي، زنان مدرن آثار پيزاد حضللوري گسللترده در پهنة اجتماع دارند. آن 

آميز که زنان را افرادي ضلللعيف و فاقد اعتماد به       هاي منفي و تعصلللب برخالف نگرش
هاي اجتماعي و اقتصلللادي شلللرکت و حتي گاهي بهتر از       پندارند در فعاليت    نفس مي

 کنند.مردان عمل مي

 ها. گسستن از سنت3-3
زنان مدرن آثار پيرزاد و آقایي نسللبت به اعتقادات و سللنن رایج در ميان خانواده و محيط 

ستند. آن  سنت   زندگي خود چندان پایبند ني شي که دارند  سوم را   هاي مها با آگاهي و بين ر
ه خانواده ند کتابند و برخالف زنان سللنتي که معتقدند زن باید همان راهي را برگزیبرنمي

کنند، قدرت خطرپذیري دارند و از این رو، براي نيل به       و شلللوهرش براي او انتخاب مي 
به ندرت در اینجا و آنجا » .جنگندهاي سلللنتي مياهداف خود با اغلب اعتقادات و ارزش

ایي که  هشود، زناني که سخت در تالشند خود را از دام پایبندي   زناني روشنفکر یافت مي 
سوم بر آن آداب و  سان خوي و      ر ست که ان ست، برهانند. در این زمان ا ها تحميل کرده ا
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به  اسلللت و بخش اعظم آن در زنان هم  ا خصللللت و قدرتي را که این جنس دار     ميهنش 
  (.1366، 1رایس )کوليور« دهدمي ست، تشخيصاخواب رفته 

ساخته      شه خود  شي را پي ستة دیگ در کنار زناني که در زندگي خامو نان ري از زاند، د
زنان مدرن آثار پيرزاد  کوشلللند.هسلللتند که با آگاهي براي به دسلللت آوردن آزادي مي 

يت از این سلللنن، محدود نمي             راه تابع با  يت را  به موفق يدن  قدرت   هاي رسللل ند و از  کن
گيري و اسللتقالل برخوردارند. یکي از نمودهاي این مسللأله، زیر پا نهادن سللنن   تصللميم

 مربوط به ازدواج است. 
اي از این زنان اسلللت که برخالف عرف    نمونه « ها گوش ماهي »آلنوش در داسلللتان  

با           وطنانش، مي معمول هم نام بهزاد ازدواج کند و هرچند  به  با مردي ایراني  تا  کوشلللد 
شاوندانش مواجه مي   شدید مادر و خوی صميم خود را عملي   مخالفت  شود، اما در نهایت ت

سعي کردم عکس من و بهزاد تصميم گرفتي »سازد:  مي دس ها را حالعملم ازدواج کنيم... 
 (.1381)پيرزاد، « بزنم. اول ناباوري، بعد تعجب، بعد سکوت، بعد... 

با اصلللرار پدر و مادرش       « کنمها را من خاموش مي  چراغ»در  خانم نوراللهي هرچند 
جه مي    با پسلللرعمویش موا مانع این ازد     مبني بر ازدواج  با اراده وآزادي  ما  واج شلللود، ا

پدر و مادر خود من که تازه مثال       :زدخانم نور اللهي کافه گالسللله را هم مي    »شلللود: مي
با پسلللرعمویم           ،کردهمتجدد بودند و تحصللليل     باید  پا توي یک کفش کرده بودند که 

  (.1391پيرزاد، )« ازدواج کنم
ها را به ضلللدیت با سلللنن و افکار مرسلللوم        در آثار آقایي نيزآگاهي زنان مدرن، آن     

اند پایبندي به این سلللنن، موجب محدود        دارد. این زنان هرگاه که احسلللاس کرده    وامي
صت  شان مي   کردن فر شرفت ساس عقيده و    هاي پي شود، بدون توجه به مخالفت خانواده برا

کنند. براي نمونه در داستان ولگا، مادر ولگا زني مسيحي است     نظر شخصي خود عمل مي  
دواج کند و این از نظر خانواده و سللایر خویشللاوندانش خواهد با مردي مسلللمان ازکه مي

در مادام یک بار گفته بود که ما»امري غيرممکن است، اما مادر ولگا بينشي متفاوت دارد: 
ها   ولگا با یک مسللللمان ازدواج کرده و براي هميشللله از آنجا رفته اسلللت، اما همسلللایه          

 (. 1376)آقایي، » زدندهاي خودشان را ميحرف

                                                           
1- Rice, K. 
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مند اسللت، ازدواج ، عاطفه با کسللي که به او عالقه«یک زن، یک عشللق»ان در داسللت
ش  ادهد و براي رسيدن به خواسته  اش اهميتي نميهاي پدر و خانوادهکند و به مخالفتمي

ند. ایواشللکي رفته با یک پسللري عروسللي کرده. حاال پسللره را گرفته   »کند: مقاومت مي
 ان(.)هم« اکبرآقا هم حاضر نيست رضایت بدهد

 گیریبحث و نتیجه

ست در آثار         سبکي رئالي ستند که با  سندگان موفقي ه زویا پيزاد و فرخنده آقایي از نوی
سيم  هایي که در تراند. در این پژوهش مؤلفهخود به بررسي مسائل زندگي زنان پرداخته  

سنده به    سنتي و مدرن آثار این دو نوی سي و به این نتيجه م چهرۀ زنان  جر نکار رفته، برر
اري دشد که زنان سنتي آثار پيزاد وآقایي اغلب در محدوده خانه به کارهایي چون خانه

ن شود. همچني پردازند و تمام اوقاتشان صرف این امور مي  هاي جنسيتي مي و انجام نقش
سبت به حفظ ثبات خانوادگي تعهد ویژه  ساس مي این زنان ن فعال کنند. اناي در خود اح

ر اي که حتي دهاي زنان سللنتي اسللت به گونه االر از دیگر ویژگيدر برابر نظام مردسلل
 کنند. نمودهاي سلللکوت در برابرگونه نارضلللایتي ابراز نميتعهدي مردان، هيچبرابر بي

به ازدواج   ظامي، تن دادن  نان اسلللت. در    هاي اجباري و مظلوميت و بي   چنين ن ناهي ز پ
شتر وق  صرف فعاليت مقابل، زنان مدرن آثار پيرزاد و آقایي بي صادي  هاي اقتت خود را 

کنند و به همين دليل از اسلللتقالل مادي و وجهة اجتماعي باالتري         در بيرون از خانه مي  
سيده       ستند و به چنان فردیتي ر سنتي برخوردار ه سبت به زنان  هاي نبهاند که در تمام جن

شده از   تحميلگيرند و خود را ملزم به رعایت سنن و شرایط   زندگي مستقال  تصميم مي  
 دانند.سوي دیگران نمي
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