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مقدمه
اد یققا داسققرانی در نگققرش کارکردگرایانققه ققه ققازآفرینی حقققای جامعققه مققی
پققردازد و آنچققه در پیرامققو زنققدگی فققردی و جمعقی ان ققا وجققود دارد را ققه تصققویر
میکشد نوی قندگا در قالقب داسقرا مقیتواننقد یقنت خقود از جهقا پیرامقو و آ
چه را که در ههنشقا قهعنوا یق ایقد و مضقمو معقر ،اسق قه خواننقد منرقق،
کنند ا ررسی و تحای ،درو مایقه داسقرا هقا مقیتقوا قه ایقد و اندیشقه نوی قندگا
پی رد و د مش ولی و دغدغه آ ها را دریاف
«داسرا یلی از مهمتقری و مقؤثرتری انقوات اد قی قامقداد میشقود کقه تحقیق و
تفحقر در سقاخرار و محرققوای آ اهمیق فراوانقی دارد قا ررسقی و تحایق ،داسققرا
متاطب میتواند پیامهای درو مرنقی آ را دریافق کنقد و نگقرش خقود قه زنقدگی و
م ققائ ،مترا ق را ت ییققر دهققد » (اکرمقی و پاشققایی )1 :2831 ،از انققوات داسققرا مقیتققوا
رما یا داسرا اند را نام رد «رمقا هقا هرقری ظقر ،قازخوانی و قازنگری جریقا
های فلری حاکم ر جامعه ه شمار میآینقد کقه قه دلیق ،پیونقد ناگ قرنی قا جامعقه
و تققأثیر و تققأثر آشققلار خققویت همققوار رسققال انعلققاس اورهققا ،عقایققد ،آمققا و
دردهققا و رن ق هققای طبقققا مترا ق اجرمققات را ققر عهققد دارنققد » (قاسققمزاد و کریمققی
آنقا قیت
افشار )33 :2831 ،در جامعقه معاصقر ایقرا موضقوت زنقا و یقا مشقل
از سایر عرصهها ،در اد یقا  ،قهویژ در رمقا انعلقاس یافرقه اسق «نققد ز مدارانقه،
رخ  ،نقدهای دیگر کقه مقر گقرا یقا خواننقد مقدار ه قرند و در اکرقر آ هقا صقدای
مققرد طنقی انققداز اسق  ،مؤلق گراسق و در پققی ایق اسق کققه صققدای ز را در ققار
م ائ ،و مشل
زنا ه گوش دیگرا رسانند » (شمی ا)833 :2831 ،
ققدو ش ق از مهمتققری عرصققههققای تحققوا اد یققا معاصققر ایققرا  ،افققزایت
تعداد نوی ندگا ز اسق معالعقه مرقو نوی قندگا ز ایرانقی مقیتوانقد قه روشق
شققد زوایققای مرعققددی از زمینققه اجرمققاعی آ هققا ینعامققد همققه معالعققا تققاریتی،
جامعهشناسققی و روا شناسققی ثا قق کققرد اسقق کققه ز هققای نوی ققند یشققرر از
مردهای نوی ند  ،جها پیرامقو خقویت را در اثقر خقود دخالق میدهنقد «تعامق ،و
همزی ققری زنققا نوی ققند ققا اعضققا و اجققزای محیعققی کققه در آ زنققدگی میکننققد ققه
اثری که آ را خا میکنند ،انرقا مییا د » (زرللی)21:2834 ،
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«در طققو تققاری  ،ز ایرانققی ققه دلیقق ،موقعیقق خققانوادگی و اجرمققاعیاش
زنققدگی انققدو ققاری داشققره و حقققار هققای قیاری دیققد اسق نوی ققند ای کققه مقی
خواهد سرنوشق هقم دردا خقود را توصقی کنقد ،چگونقه مقیتوانقد ایق واقعیق را
نادیققد گیققرد و در آثققارش فضققایی روش ق و شققادی تت ارائققه کنققد » (عبققاسزاد و
طققاهرلو)84 ،2831،؛ نققا رای زنققا مرققأثّر از شققرایب محیعققی هنگامیکققه مینوی ققند در
فرآینققدی گققا ناخودآگققا و گققا حرقی کققام ً آگاهانققه ،ا عققاد متراق زنققدگی روزمققر
خققویت را در توص قی ها و روایققا داسققرانی مققنعل میکننققد یلققی از ویژگیهققای
گونه اد ی زنا هقمها پنقداری غریقزی نوی قند قا شتصقیّ یقا قهرمقانی اسق کقه
خا میکند نوی ند اد یّقا را آیینقهای میدانقد کقه میتوانقد خقود و زوایقای تاریق
و روش زندگی عاطفی و اجرماعی خود را در آ از بیند

مسئله و روش پژوهش
پققژوهت حاضققر از نققوت توصقیفی-تحایاققی اسق در تققت توصقیفی اط عققا
ا اسرفاد از منقا کرا تانقهای ،جمق آوری و م قائ ،عقاطفی و اجرمقاعی کقه زنقا را
درگیر خود میکنقد از ورای داسقرا ها اسقرتراج شقد و پق از دسقره نقدی هصقور
کیفی در ی نظم منعققی مقورد تحایق ،و ررسقی ققرار گرفق و سقپ قا اسقرفاد از
مرا های عینقی و گف وگوهقای هکاررفرقه در داسقرا ها قه تحایق ،و تف قیر م قائ ،و
مشققل عققاطفی و اجرمققاعی شتصققی های ز در آثققار داسققرانی راضققیه تعققار
اشار شد اس در ای تحقیق سقعی شقد اسق قه ایق سقؤاا پاسق مناسقب داد
شود:
زنا در آثار راضیه تعار دارای چه م ائ ،و مشل تی ه رندپیرامو خود چگونه اس
نحو رخورد زنا ا م ائ ،و مشل زنا در داسرا های راضیه تعار شتصی ای رایی دارند یا پویا-زنا در داسرا های تعار شتصی فعا دارند یا منفع،

پیشینه تحقیق
قیار چشقمگیر شقد اسق و
در چند سقا اخیقر حضقور زنقا داسقرا نقوی
دنیققای رمققا و گ ققرردگی فضققای آ  ،ای ق فرص ق را ققه زنققا نوی ققند داد تققا ققه
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اجرمققات از دریچققه و نگققا زنانققه نگرنققد در مققورد آثققار زنققا
و معض ق
مشققل
ققهویژ راضققیه تعققار مقققاا و تحقیقققاتی نوشرهشققد اسق کققه تعقدادی از آ هققا ققه
شر ،زیر اس :
 عققرک یوسق آ ادی و کابعاقی ( )2831ققه ررسقی سققب زنانققه ققا مؤلفققههایمترافقی ازجماققه ز ققا زنانققه ،عواطق زنانققه و م ققائ ،فرهنگقی مر ققوب ققه زنققا در
رما "کوچه اقاقیا" نوشره راضیه تعقار پرداخرهانقد نرقای ایق تحقیق نشقا مقیدهقد
زنا از تلرار واژ هقا قرای انرققا و تأکیقد حق عقاطفی هقر مقی رنقد هطوریکقه
هکارگیری رنگها و جزئیا آ صقب های زنانقه قه ایق داسقرا داد اسق زنقا نقا
ه دایای همچو فقر عامقی و فرهنگقی اغاقب قه خرافقا عامیانقه روی مقیآورنقد و
حقو اجرماعی زنا آ دور ا مردا همسعح نی
جمققالی و سققعادی ( )2834ققا ررسققی جایگققا ز در آثققار سققه نوی ققند ز
ازجماه راضیه تعار ه ای نریعه رسید انقد کقه زنقا در آثقار ایق نوی قندگا جایگقا
سنری دارند؛ اغاب تح کنرقر و ت قاب جامعقه مقردا و فرهنقگ و رسقوم و سقن هقا
قرار دارند و کمرر از خود اخریار و اراد ای میتوانند داشره اشند
ول قیمققراد ( )2838ضققم پققرداخر ققه ویژگققیهققای داسققرا "کوچققه اقاقیققا" و
یققا قققدر نوی ققندگی تعققار در تصویرسققازی ققه ای ق نریعققه رس قید کققه تعققار در
"کوچه اقاقیا" فضایی را خاق کقرد اسق تقا خواننقد خقود گذشقره را بینقد ،خقو ی
هایت را پاس دارد دیهایت را ه آک دهد
حققری ( )2833ققه نقققد و تحایقق ،داسققرا هققای راضققیه تعققار پرداخرققه و ضققم
مشققتر کققرد نمادهققا در آثققار تعققار ازلحققاِ عناصققر داسققرانی نیققز آ هققا را
مورد ررسی ققرار داد اسق و قه ایق نریعقه رسقید اسق کقه راضقیه تعقار توان قره
چهر ز را ه ز انی شیوا ،نو ،داسرانی و منحصر هفرد ه تصویر لشد
 درویققتزاد ( )2831در پژوهشققی ققه نقققد و ررسققی کنیققزو اثققر منیققروروانیپققور پرداخرققه اس ق ررس قی ای ق معموعققه نشققا داد کققه منیققرو روانیپققور در
خا اثقر خقود قه م قائ ،اجرمقاعی روزمقر مقردم جامعقه تصقو زنقا پرداخرقه
اسق قهطوریکققه نوی ققند معرقققد اسق کققه زنققا در جایگققا خققو ی قققرار ندارنققد و
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نققهتنها از طققر ،مققردا کققه حرقی از طققر ،زنققا هققمنققوت و همتققراز خققود نیققز دچققار
ه رند
مشل
 محمققودی و حیققدری ( )2833در مقالققهای تح ق عنققوا "تحایقق ،جایگققا زدر رما های غزاله عایقزاد " قه نققد فمینی قری آثقار داسقرانی غزالقه عایقزاد پرداخرقه
و شتصی پردازی زنا را مورد ررسی قرار داد اس
ا توجه ه آنچه گفره شد ،مقیتقوا هدرسقری ادعقا نمقود کقه تقاکنو هیچیق از
محققا در را عه قا موضقوت ایق مقالقه پقژوهت م قرقیمی انعقام نقداد انقد ،لقذا ایق
مقاله میکوشد قا توجقه قه جایگقا ز در جامعقه قه م قائ ،عقاطفی و اجرمقاعی ز
معر،شقد زنقا را از دیقدگا ایق
در آثار راضیه تعقار پقردازد و م قائ ،و مشقل
نوی ند تشریح و تحای ،نماید

الف) آثار داستانی راضیه تجار
تحقیقق و پققژوهت در مققورد اد یققا زنققا و سققب شناسققی آثققار آنققا ققرای
و دردهایشققا از اهمی ق زیققادی
دسققریا ی ققه دنیققای درون قی زنققا و درک مشققل
رخوردار اسق ؛ زیقرا تقت اعظمقی از اد یقا زنقا قه لحقاِ ویژگقیهقای ز قانی،
سب یا و نگارش ،شیو هقای پیونقد میقا عناصقر ک مقی و چگقونگی هقر گیقری از
آرایههای اد ی؛ مرق ،اسقرعار  ،تشقبیه و صقور خیقا قا اد یقا مقردا مرفقاو اسق
(یوسقق آ ادی و کابعاققی« )11:2833 ،معالعققه مرققو نوی ققندگا ز ایرانققی مققیتوانققد ققه
روشق شققد زوایققای مرعققددی از زمینققه اجرمققاعی آ هققا ینعامققد » (جمققالی و سققعادی،
عققاطفی و اجرمققاعی زنققا را از
 )88 :2834ای ق مقالققه م قیکوشققد م ققائ ،و مشققل
دیدگا راضیه تعقار راسقاس آثقار داسقرانی او تشقریح و تحایق ،نمایقد راضقیه تعقار
یلققی از زنققا فعققا در عرصققه داسققرا نوی ققی اس ق او «در یشققرر مققوارد تققأثرا
ح ی و عاطفی را در یانی ت زلی و زنانه نوشره اس » (دسر یب)84 :2838 ،
یشرر شتصقی هقای داسقرا هقای تعقار را زنقا تشقلی ،مقیدهنقد زنقا آثقار
تعار محصور در خانقه ه قرند و اکرقر داسقرا هقا در فضقای درونقی و در منقز اتفقا
میافرد کار خانگی مشتصقه اصقای آ هقا اسق تنهقا در داسقرا هقای " ی ق وچهار
ساع " و "ریزش زردهقا-رویقت سقبزها" زنقا داسقرا در یقرو از خانقه کقار مقی
کنند امقا ماننقد قیقه داسقرا هقا م قئاه اصقای هقر دو داسقرا  ،تنهقایی و ناخوشقنودی
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اس آ ها رای فرار از اوضقات موجقود قه رؤیا قافی و خیقا پقردازی پنقا مقی رنقد
البره در عضقی از داسقرا هقای تعقار ازجماقه "تصقویرهای شل قره" ،ز هقیچ نقشقی
نققدارد یققا مرقق ،داسققرا "سققرار تققا سققرارگا " اصقق ً ز حضققوری نققدارد اکرققر
شتص قی های ز افققرادی ناراح ق  ،ناراض قی ،اف ققرد و مضققعرک ه ققرند ،موجققودا
ضعیفی که هقیچ تقوا و اراد ای قرای ت ییقر وضق موجقود ندارنقد چنانچقه ولقیمقراد
( )2838در خصققو داسققرا هققای تعققار م قیگویققد « :یشققرر شتص قی هققای اصققای
داسرا های او زنا انقد؛ و نشقا مقیدهنقد کقه نوی قند از دردهقای زنقا آگقا اسق ؛
خققانوادگی ،اجرمققاعی ،اقرصققادی ه ققرند؛ فشققارهایی کققه
زنققانی کققه گرفرققار مشققل
جامعه ر آ هقا تحمیق ،مقیکنقد زنقا داسقرا هقای او قرای یقرو آمقد از شقرایب
خود ت ش خاصی نمیکنند زنانی که نقه را یقرو آمقد را مقیداننقد و نقه تقوا ققدم
گذاشر ه ای را را دارند » (ولیمراد)13 :2838 ،

ب) فمینیسم و آثار راضیه تجار
فمینی ققم ( ،)feminismدر اصقق ،واژ ای فران ققوی اسقق کققه از ریشققه اتققی
( )feminaه معنای ز ( )womanاخذشقد اسق انقدرو وین قن معرققد اسق چهقار
دیققدگا مهققم در ققاک خاسققرگا اندیشققه فمینی ققری وجققود دارد کققه از ققی آ هققا
دیققدگاهی کققه تققاری فمینی ققم را ققه اواخققر قققر پققانزدهم م قی دی ن ققب م قیدهققد،
احرمققااً جققزو صققحیحتققری نظرهققا اشققد (رضققوانی )1 :2834،ایق جنققبت در تاریتچققه
خود غالباَ جنبشی سیاسقی-اجرمقاعی قرای دفقات از حققو زنقا و را قری آ هقا قا
مردا در عرصههای خقانوادگی ،فرهنگقی و اجرمقاعی اسق و در اصق ،قه معنقای ز
اوری و ز محوری اسق ایق جریقا «چشقمانقدازی اسق کقه در پقی رفق کقرد
فرودسری ،سرم ،نا را ریهقا و یعقدالریهایی اسق کقه زنقا از آ هقا رنق مقی رنقد »
( ی قیای )11 :2831 ،فمینی ققم «جنبشقی اسق کققه از فرصق هققای را ققر ققرای مققردا و
زنا پشریبانی میکند » (هما  )11:و اصواً قرای ایق هقد ،شقل ،گرفق کقه قه زنقا
آگاهی بتشقد تقا رواننقد خقود را قهطور کامق ،شناسقند فمینی قم قاور داشقر قه
حقققو زنققا و را ققری سیاسققی ،اجرمققاعی و اقرصققادی ز و مققرد اسقق و در قققر
ی ریم یلی از پرشورتری تئقوریهقایی قود کقه همقوار عرصقه چقالتهقای قیاری
گردید اس «ای دور  ،دور ترقیخقوا نقام گرفرقه اسق طقی دور یقاد شقد  ،زنقا
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از حققق رأی رخقققوردار شقققدند و در م قققائ ،اجرمقققاعی روز ،ازجماقققه هداشققق ،
آمقوزش ،سیاسق و اد یقا آشقلارا قه فعالیق پرداخرنقد » ( رسقار )111 :2833 ،قیت
از صد و پنعا سا اس کقه جنقبتهقای فمینی قری جهقا و زنقا مرفلقر اندیشقمند،
رای تأییقد و تربیق معنقای ز قهعنوا موجقودی م قرق ،و آزاد و ک قب حققو ز
مبارز میکنند
در اد یققا نیققز توجققه ققه زنققا ققهعنوا موجققوداتی م ققرق ،و جققدا از مققردا و
توجه قه حققو پایمقا شقد آنقا سقبب شقل،گیقری اد یقاتی خقا زنقا شقد کقه
هموار در پی ت ش رای نمایاند حققو ازدسق رفره خقود ه قرند و سقعی مقیکننقد
عققاطفی ،روحققی و روانققی،
و دغدغققههققای زنققا اعققم از مشققل
ققه مشققل
اجرمققاعی و فرهنگقی پردازنققد؛ نققا رای آشققنایی ققا ایققد نوی ققندگا ز و پقی ققرد
ققه د مشق ولی اصققای زنققا نوی ققند مققا را هسققوی م ققائ ،مهققم زنققا رهنمققو مقی
سازد زنا آثار راضیه تعقار اسقیر فرهنقگ مردسقااری قود و فرودسق قود آنقا
از مهمتری مؤلفههای ز سقریزانه مح قوک مقیشقود ایق زنقا تح فشقار و تحلقم و
زورگویی مقردا ه قرند مقردا قرای آنقا تصقمیم مقیگیرنقد زنقا داسقرا هقای او
ارزش چنقدانی ققرای مقردا ندارنققد و مهقم تاققی نمقیشققوند ،قه کققار کقرد در خانققه
مش و ه رند و فعالی اجرماعی چندانی ندارند

پ) بازتاب مشکالت عاطفی در آثار راضیه تجار
ازجماققه موضققوعاتی کققه در آثققار نوی ققندگا ز مشققاهد میشققود ،م ققائ،
عققاطفی اس ق یشققرر شتص قی هققای داسققرا های ای ق نوی ققندگا را زنققا تشققلی،
میدهنققد و عواطق زنانققه و مادرانققه در داسققرا های ایق نوی ققندگا ققا ققامد قا قق،
تققوجّهی نمققود پیققدا کققرد اس ق «م ققائ ،روان قی و عققاطفی ،زنققدگی زنققا را ققهطور
گ ققررد تح ق تققأثیر قققرار میدهققد رخ قی از ای ق م ققائ ،چققو اح ققاس تنهققایی،
موجب ایعقاد اخر هقای روحقی از قبیق ،اف قردگی و آشقفرگیهای روانقی میشقود
اهمی م ائ ،روحقی و روانقی ،لقزوم رسقیدگی قه آ هقا را رج قرهتر میسقازد زیقرا
زنا زمانی میتوانند افقرادی سقالم پقرورش و قه جامعقه تحویق ،دهنقد کقه از سق م
روحقی و ج ققمی مناسققبی رخققوردار اشققند » (عظیمققی و مرتضققوی )211 :2834 ،ازجماققه
مشل
عاطفی که تعار در داسرا هقای خقود قه آ هقا اشقار کقرد اسق مقیتقوا
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ققهتنهایی و روزمرگققی ،سققلو و سققازگاری ،شل قق عشقققی ،درمانققدگی و قبققو
سرنوش  ،جنو و اف قردگی ،ح قاد و نقازایی و دخررزایقی اشقار کقرد کقه در زیقر
در مورد آ ها توضیح داد شد اس

پ )8.تنهایی و روزمرگی
در داسققرا های قیاری از نوی ققندگا ز  ،تنهققایی و پنققا ققرد ققه عققالم درو
و یا عنصقری از عقالم یقرو رج قره اسق و در یشقرر ایق داسقرا ها هم قرا ایق
زنققا  ،مردانقی یگانققه ققا عققالم زنققا ه ققرند و حرقی ت ش قی هققم در جهق شققناخ
ح اس قی ها ،ع ی ق و سققایقههای زنققا نمیکننققد ققه نظققر میرسققد کققه ای ق مققردا
افرادی یار پایبند ه سقن و ققدر ه قرند کقه قاور قابیشقا همقا ضقعیفه قود
و حرققی نققاقرالعقای آ هاسقق عوامقق ،مرعققددی ماننققد خققط عققاطفی ،اخققر ا
خانوادگی و طق در قه وجقود آمقد پدیقد تنهقایی در زنقا مقؤثر اسق «عوامق،
مرعددی پدیقد تنهقایی را در زنقا پدیقد مقیآورد کقه چنانچقه حمایق عقاطفی قرای
زنققا در ققر نداشققره اشققد ،یتردیققد موجققب اف ققردگی و انزواگرایققی خواهققد شققد
تنهققایی معاققو عوامقق ،مترافققی از قبیقق ،اجرمققاعی و عققاطفی اسقق » (محمدرضققایی و
دیگرا )38 :2831 ،

یلی از دغدغههای تعقار نشقا داد تنهقایی زنقا اسق کقه ایق تنهقایی معاقو
یتقوجهی و یمهقری هم رانشقا اسق هققر یق از ز هقای داسقرا های تعقار ققار
سقنگینی را ققر دوش میکشققند و یشققرر آ هققا خققود را فققدای خققانواد میکننققد ز در
داسقرا هقای تعقار چقه در مققام مقادر یققا هم قر ،ان قانی عاشق اسق کقه عشق او
رهنمو معنایی و رفرقاری اوسق قهعنوا مرا در "هفق نقد" دقیققاً قا زنقی عاشق
مواجه ه ریم که تمامی دلقیات قرای قود و زی قر هم قرش اسق تعقار قا یقا
تنهققایی ز سققعی در شناسققاند روحیققا زنققا دارد و دنیققای آنققا را آ گونققه کققه
ه ق ققه نمققایت میگققذارد تعققار روانشققناس قققا ای اسق او رو ،و روا شتصقی
ز را میکاود و نشا میدهقد چققدر یتقوجهی و ندیقد شقد قرای یق ز دشقوار
اسق او در داسققرا کوتققا "آرام شققب تیققر" اوج تنهققایی یق ز را نشققا میدهققد،
زنی که هم رش حرقی حر،هقای او را نمیشقنود ،ز دو قار میگویقد سقردم اسق و
مرد نمیشنود« :ز کقه یحوصقاه شقد قود انقد شقد قا خاتقا هقایت دور اتقا
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چرخید؛ ی ار ،دو ار ،چند قار و سقعی کقرد قه یقاد آورد پقیت از ای هقا وقرقی قا
خاتا هققایت گققرد رخرتققواک مققرد میچرخیققد ،چگونققه نگققاهت میکققرد از میققا
چشمهای نیمه از » (تعار2833 ،ال )33 :
در داسرا "پقاورچی تقا عشق " ماهق قه یقاد تنهقایی و غقم و غصقه مقادرش
میافرد که چعور همیشه گریقه میکقرد مقادری کقه خیانق شقوهر را میدیقد و روز قه
روز در تنهققایی و سققلو خققویت فرومیرف ق (تعققار2833 ،ک )118 :تعققار در داسققرا
"گاریققزا " از معموعققه "ز شیشققهای" ققه آام و دردهققای زنققا اشققار میکنققد در
ای داسرا شوهر عزیز خقانم مقرد و پ قرش معرقاد شقد اسق او قا مادرشقوهر پیقر
و دخرر جوانت زندگی میکنقد و از تنهقایی و درد قه معقب خانقه خقود پنقا می قرد و
در اک تنهایی خویت فرو مقیرود« :عزیقز خقانم قه هانقه پتق غقذا ،قه جقا پنقا
در اینعقا میشقد فلقر کقرد و غصقه خقورد و اشق ریتق »
خود آمد ود معقب
(تعار2838 ،ال )11 :

در داسققرا "آ سققوی دیققوار شققب" از کرققاک "سققفر ققه ریشققههققا" مققرد ه قیچ
توجهی ه ز ندارد و ز اح اس سقردی مقیکنقد و هرچقه تق ش مقیکنقد نمقیتوانقد
ا مرد ارتباب رقرار کند « :اگر هما طور کقه قه گق،هقای تقوی شققاک خیقر مانقد
یا ه خرد های نا  ،مرا هم نگا میکقرد ،دیگقر ایق طقور سقردم نمقیشقد ز رگشق
ه اتا  ،گوش هزنگ ود تقا کقه مقرد ک مقی گویقد؛ امقا دیقوار یتقی سقرافراز قود »
(تعار2838،ک)13 :

پ )2.سکوت و سازگاری
موجققود در زنققدگی
نوی ققندگا ز در داسرا هایشققا در کنققار شققر ،مشققل
زنا ه نوت نگرش و رخوردشقا قا ایق م قائ ،نیقز اشقار میکننقد در داسقرا های
تعار ،زنا قهجای ایق کقه در را قر ظاقم مقردا ای قرادگی کننقد فققب نالقه و نفقری
قا
میکنند و اش میریزند ایق زنقا ققدر ت ییقر ندارنقد و قهجای حق ،مشقل
درماندگی و ععقز نالقه مقیکننقد درواقق زنقا قا سقلو کقرد در مقا ق ،شقوهرا
خود عواطفشقا را سقرکوک مقیکننقد و رخقوردی کقام ً منفع نقه دارنقد در داسقرا
"پاورچی تا عشق " دخرقرک سقلو و اشق مقادر در را قر قیوفقایی پقدر را مقی
یند« :آ وق ها زیرزیرکی ه مقادر نگقا میکقرد کقه از پق مژ هقای انقدی کقه روی
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صقور مهرقا یاش سقایه انداخرققه قود اشق ها میآمدنققد گوشقههای لقبت میلرزیققد
ض میکقرد و میگفق  - :قرای ا قا گریقه میکنقی -الهقی خبقر مقرگت را یاورنقد
الهی قه روز سقیا نشقیند الهقی » (تعقار2833 ،ک )111 :ایق سقلو مقادر عقدها قه
فرزند نیز میرسقد « :عقدها کقه زرلتقر شقد او هقم مرق ،مقادر سقلو میکقرد چقرا
مادر در سیوپن سالگی پر کشید سقلره هانقه قود او از دسق پقدر د کقرد و مقرد »
(تعقار2833 ،ک )111 :در داسققرا "آ سقوی دیققوار شققب" ز مقیخواهققد ققه هم ققرش
گوید از زندگی خ ره شقد و ایقد خانقه را تقرک کنقد ولقی یقاد حقر،هقای مقادرش
میافرد که ز اید کوتا یایید و نیمم اشد« :ننقه سقازش داشقره قاش! نقیممق قاش
سنگ زیری آسیاک!» (تعار2838،ک)82 :

پ )3.شکست عشقی
عشقی یلی از م ائ ،مهقم عقاطفی اسق کقه زنقا را درگیقر خقود کقرد
شل
و دچققار اف ققردگی و یققأس م قیکنققد عش ق رای تققری موضققوت در داسققرا های زنانققه
اسق در تمقام ایق داسقرا ها عشق قه جقن متققال از نگقا ز داسققرا ایقد ققه
ازدواج منرهی شود؛ اما مردا همیشقه ای گونقه قه عشق نگقا نمیکننقد؛ و زنقا اکرقراً
در ای رخقورد دچقار سقرخوردگی و ناامیقدی و حقرا عقاطفی مقیشقوند "تیفقوس
عش " عنقوا داسقرانی اسق کقه تعقار در آ از دخرقری سقت میگویقد کقه عاشق
مقردی شققد و اکنققو عروسقی اوسق ولقی قا دخرققری دیگققر! عقدازای مققاجرا ههق
دخرققر جوانگققا تققداعی خاطر هاسق  ،خققاطر او ققا مققردی کققه ققرایت دو شققانه ققه
رنقگ آ قی خریقد اسق دخرقرک تحمق ،ایق درد را نققدارد و عقد از دیقد عروسقی
معشو ه آرایشقگا رفرقه و موهقایت را کوتقا ا کوتقا میکنقد چراکقه مقیخواهقد قا
ایق کققار خققاطرا خققود را فرامققوش کنققد« :میخققواهی کوتققاهت کنقی -سققر تلققا
میدهم –چققدر آک دهقانم را ققور مقیدهم -کوتقا ا کوتقا خیقر نگقاهم میکنقد و
عد ه آ ها دسقری میکشقد ملرقی میکنقد قیچقی را رمقیدارد دوتی قه آ را قه هقم
میزند موهایم آرام ر روی زمی میریزند » (تعار2833 ،ال )31 :
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پ )4.درماندگی و قبول سرنوشت
اکرر زنا داسقرا هقای تعقار در را قر سرنوشق عقاجز ه قرند و توانقایی ت ییقر
زندگی خود را ندارند مقر ً ز هقای داسقرا "گاریقزا " شتصقیری کقام ً ای قرا دارنقد
هر تصمیمی که مقردا رایشقا گیرنقد را قبقو میکننقد چقه قی قی در را قر فقروش
خانه ،چه عزیز خقانم در را قر ازدواج قا رادرشقوهرش ،چقه مرجقا در را قر ازدواج
قا اوس رجقب و چققه احرقرام در را ققر هقوو آورد شقوهرش! آنققا هقیچ اخریققاری از
خققود ندارنققد و هققر اتفققاقی کققه افرققاد را منفع نققه و ققهناچار قبققو میکننققد در ای ق
داسقرا اعرققرا فققب سققلو اسق و سقلو عققد از مققرل ی قی ،آ هققا خانققه را
تتایه میکننقد و جالقب اسق نوی قند عزیزخقانم و مرجقا را داخق ،ارهقا و پشق
کامیو قه تصقویر کشقید اسق و حرقی پ قر معرقاد عزیقز خقانم قا دیقد خقواهر و
مادرش پش کامیو و قی اثقا میگویقد :فروشقی اسق  ،فروشقی و ایق نشقا مقی
دهد کقه زنقا از حققو سقاد ان قانی خقود نیقز رخقوردار نی قرند و حرقی از طقر،
عزیزا خقود جقدی گرفرقه نمیشقوند« :مرجقا و عزیقز خقانم ،سقیا پوش و درمانقد ،
ای راد و ه ته کوچه نگا میکردند قر در چقو ی آ یرنقگ خانقه قفق ،قزرل رنعقی
قفقق ،مققرل زد ققود در پیققاد روی خیا ققا  ،مح ق  ،پوسققری ققه دوش ،ژولیققد و
غبقارآلود روی زمقی ولقو شقد قود و در کنقار قفق کبوترهقایت قه هنگقام عبققور
کامیو  ،یلدم سقر انقد کقرد و قا صقدای پقر از مضقحله و پقوچی داد زد :فروشقیاند،
فروشی» (تعار2838،ال )83 :

پ )5.جنون و افسردگی
یلی از م قائ ،و مصقائب عقاطفی کقه یشقرر زنقا نوی قند قه آ پرداخرقهانقد
اف ردگی و جنو زنقا اسق ؛ «ز نوی قند سقعی مقیکنقد کقه یمقاری ،روا پریشقی،
قیحوصققاگی ،انزواطابقی و نیققز رکققود روانقی خققود را در اثققرش ققه تصققویر درآورد »
(شوالرر )231 :2332،تعار نیقز در داسقرا هقایت دنیقای زنقانی را توصقی میکنقد کقه از
فرب رن و فشار ه جنقو و انفعقار رسقید انقد در رمقا "کوچقه اقاقیقا" ز میقرزا قه
جنو رسید و او را در اتاقی قه زنعیقر کشقید انقد« :حاققه زنعیقری کقه قر مقچ پقای
دلمه رهاش فرورفره ود تنها مقیتوان ق او را قه گقرد گردا قی کقه شقعاعی محقدود
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داش  ،چرخاند » (تعقار2833 ،ج )21 :رخقی از ایق داسقرا هقا تق گویی زنقانی اسق
کققه ههنشققا جوانگققا تققداعی خققاطر هققا و کققا وسهاسق ز هققای داسققرا هققای او
ایرار میکنند و خواسرههقای خقود را زیقر پقا مقینهنقد در داسقرا کوتقا "از آسقمانی
دیگقر" از معموعققه داسقرا "آرام شققب تیقر" راوی داسققرا زنقی اسق کقه ققه مققرز
جنو رسقید اسق « :در آخقری ای قرگا شقهرک خاک قرری ای قراد ،قارا سی،آسقا
ارید و ناچار شد م اف اقیماند را خمیقد قدود ،شقاید کقه کی قه شقلر ،از خقی
شد نعا پیدا کند فققب ی قار سقر انقد کقرد و در چشقما روشق پنعقر هقا کقه
چو چشم پانگ میدرخشیدند ،خیر شقد همقی نگقا کقافی قود تقا شقبح مردانقی را
که ا لباسهایی شبیه لباس آدم فضقایی ،شققاکهقای زرگقی قر شقانه حمق ،کقرد از
ای اوک قه آ یلقی پقرواز مقیکردنقد ،بینقد از دیدنشقا سقت قه خقود لرزیقد و
پا ها را ه هم زد از هم دچار وهم و خیا شد ود » (تعار2833 ،ال )13 :

پ )5.حسادت
ح ققاد مضققمونی اسق کققه در آثققار اکرققر نوی ققندگا ز ققه چشققم میخققورد
ازدواج معدد هم قر و حضقور زنقی دیگقر ،کقاهت محبو یق نقزد هم قر و م قائای
اسق کقه در اکرقر قصققههای زنقا عامق ،ح ققاد معرفیشقد اسق ققهعنوا مرا در
کراک "کوچه اقاقیا" مقا منظقر از دخرقر هقوویت د نقواز میپرسقد« :گفرقی مامانق از
م خوشگ،تر اسق » (تعقار2833 ،ج )221 :و یقا حرقی لباسهقای هقوویت را از کمقد
درآورد و ر ت میکند « :ه کمق دنقدا ها شقلافی در پقایی دامق ایعقاد کقرد  ،قه
ضققر های دو نقیمت کققرد ققود و ققاز تلققهای دیگققر و تلققهپار ها را پشق صققندو
رویه متم ،ریتره قود » (همقا  )11:و ایق ح قاد را حرقی در مقورد دخرقر هقوویت
کققه کققودکی هف سققاله اسق نیققز نشققا میدهققد و لبققاس سققفید دخرققرک را ققه تشق
لباسهای رنگی میانقدازد تقا رنقگ گیقرد« :آ را در تشق پقر از اجقورد انقداخ
هما رخ شقوی قا چشقمهای گقرد شقد مرععقب نگقاهت کقرد –ای وای خانمجقا ،
داری چلار میکنی رنگ مقیدود تقوی لبقاس و خقرا ت میکنقد  -مق هقم همقی
را میخواهم » (همقا  )214 :درجقای دیگقر از همقی رمقا زنقی قه نقام صقنم قانو کقه
دخررزا اس مروجه میشود کقه شقوهرش زنقی قه نقام نقیمتقاج را صقی ه کقرد اسق
نا رای ه طر ،خانه ز میرود و مقیگویقد« :پق نقیمتقاج مح تقی تقو ه قری !
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ز ی ار از اتا یقرو دویقد صقنم قانو سقر قه دنبقا او گذاشق -وای قا بیقنم
زنیله پدرسوخره نیمتقاج از را پاقههای گوشقه حیقاب خقود را قه قام رسقاند و از
روی ام پرید » (هما )121 :

پ )3.نازایی و دخترزایی
از دیگر مشل تی کقه در آثقار راضقیه تعقار قه چشقم میخقورد نقازایی و حرقی
دخررزایی اسق نقازایی موضقوعی اسق کقه عضقی از شتصقی های ز داسقرا های
تعار درگیر آ ه رند جالبتوجقه اسق کقه زنقا خقود نیقز اعرققاد داشقرند کقه اگقر
چققهدار نشققوند ایققد خققود فلققری ققرای شوهرانشققا لننققد ققهعنوا مرا در رمققا
"کوچققه اقاقیققا" ز یققد کافقق خانققه میققرزا ،زنققی نققازا اسقق  ،ز یققد خققودش ققه
خواسقرگاری دخرقری چهقارد سققاله قرای شقوهر پنعققا سقالهاش مقیرود« :نمیدانققی
آمدم چقراغ تقرم ،القه خانقهام روشق شقود دسق نیقازم راکه اجاقم کور اس
رد نل » (تعار2833 ،ج)243 :
در داسرا " اغ امقا ویقرا " از معموعقه "پقاورچی تقا عشق " زنقی کقه قاردار
نمیشققود دچققار یققأس و اف ققردگی شققدید شققد و را عققهاش ققا هم ققر خققود هشققد
سققرد شققد و در تنهققایی خققویت خزیققد اس ق و ققا قر هققای اعصققاک در سققلو
خققویت زنققدگی میکنققد از سققفر و کرققاک و هققر چققه ققه آ د ققرگی دارد د ریققد
اس  « :رمیگردم ،می ینم کقه سقرد و پریقد رنگ ،قر قرر افرقاد ای قا دسق هایی
لققرزا انققد مققیکنم و ققهطر ،ماشققی مققیدوم در طققو را فلققر مققیکنم چنققد
قر
چند قر !» (تعار2833 ،ک)11 :
دخررزایی هم رای یق ز عیقب مح قوک مقیشقد و قه شقوهر حق مقیداد
که دو ار ازدواج کنقد در داسقرا "کوچقه اقاقیقا" عمقه قه احمقد عایخقا میگویقد:
«زن قی کققه عرضققه نداشققره اشققد مققردش را صققاحب اواد پ ققر کنققد ققرای ای جققرز
خوک اس هنقوز هقم دیقر نشقد ایق ز را صقی ه کق وال ق م » (تعقار ،ج :2833
 )232وقریکه ما منظر حاماه اس همه انرظار دارنقد کقه کقودک پ قر اشقد حرقی خقود
او« :دسققری ققر شققلمت کشققید پقق کققی ققه دنیققا میآیققی پ ققر میققرزا ا ققوتراک »
(هما )213:
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ت) بازتاب مشکالت اجتماعی در آثار راضیه تجار
اجرمقاعی زیقادی
عقاطفی کقه هکقر گردیقد مشقل
ع و ر م ائ ،و مشل
و
نیز ه در آثقار نوی قندگا ز مشقاهد میشقود «اکرقر جوامق کنقونی قا مشقل
مرعققدد اجرمققاعی دس ق هگریبا اند کققه حیققا جوام ق شققری را ققا تهدیققد
معض ق
اجرمقاعی را وضقعی هقای
مواجه مقیکنقد » (محبقی « )3 ،2831 ،قهطورمعمو مشقل
اجرماعی تعری میکننقد کقه قرای جامعقه آسقیب زننقد انقد در قار تعقاری و طبققه
اجرمقاعی در ایقرا نیقز ماننقد سقایر کشقورهای جهقا توافق وجقود
ندی مشقل
نققدارد صققر،نظققر از تفققاو دیققدگا هققا در تعققاری و نققامگققذاری م ققائ ،اجرمققاعی،
فص ،مشررک همه ای م قائ ،در آ اسق کقه همقه آ هقا پدیقد هقای نقامعاو ی قود
و افلار عمومی جامعقه و نتبگقا را قه خقود مشق و داشقره اسق » (عبقدالاهی:2838 ،
 )22در ای میا رخی از افراد و گقرو هقای اجرمقاعی قیت از سقایر گقرو هقا و افقراد
اجرمقاعی قود کقه زنقا ازجماقه ایق گقرو
در معر پیامدها و آثار سو مشقل
هققا مققی اشققند نوی ققندگا ازجماققه افققرادی ه ققرند کققه در قالققب داسققرا ققه ایقق
مشققل اشققار کرد اند ققهطققوریکققه در ایقق میققا زنققا نوی ققند ازجماققه تعققار
اجرماعی زنا را در داسرا های خود موردتوجه قرار داد اس
مشل
اجرمققاعیای کققه تعققار در داسققرا هققای خققود ققه آ هققا
ازجماققه مشققل
اشار کرد اسق مقیتقوا قه فققر و محرومیق  ،حقرا هویق و هویق طابقی زنانقه،
جهقق ،و خرافققهپرسققری ،مردسققااری ،خشققون عایققه زنققا  ،محققدودی هققای ازدواج و
ازدواج اجباری اشار کرد که در زیر در مورد آ ها توضیح داد شد اس

ت )8.فقر و محرومیّت
ازجماققه م ققائ ،اجرمققاعی کققه نوی ققندگا ز ازجماققه تعققار در داسرا هایشققا
ققه آ اشققار کرد اند و اغاققب از نگققا شتص قیّ های ز داسققرا ها ققه آ پرداخرققهانققد
موضوت فققر و محرومیّق اسق سقعی ایق نوی قندگا قر آ اسق تقا از زنقانی کقه
گرفرار فقر و پریشانی ه قرند ،سقت گوینقد و ایق اعرراضقی اشقد قر آنچقه قر سقر
آ ها میرود
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تعققار در داسققرا "خرگققوش کوچولققو" از معموعققه "پققاورچی تققا عشقق " از
زنی ست میگوید که ه خقاطر فققر و قد تری معبقور اسق در خانقههای مقردم کقار
کنققد شققوهر ز یلققار و معرققاد اسقق و همیشققه در خانققه میخوا ققد و تمققام فشققار
زنققدگی ققر عهققد ز اس ق درنهای ق ز طاق ق نم قیآورد و چققهاش را ققه صققاحب
یلی از هما خانقههایی کقه در آ کقار میکنقد میفروشقد« :خقانم گفق فلرهایق را
کققردی ز ققدو ملر قی گف ق اققه –پ ق آ نامققه را امضققا ک ق ز جاققو رف ق و
نامققهای را کققه روی پققاتتری ققود رداشقق خودنوی ققی ط یققی ققر پایققهای اققوری
میدرخشید؛ پایقهای کقه روی آ چلقی قود قا صقفرهای قیار » (تعقار2833 ،ک)33 :
در معموعه "ز شیشقهای" عزیزخقانم زنقی اسق کقه پ قرش معرقاد شقد و دائمقاً از
او پو میخواهد او کقه شقوهرش را ازدسق داد و منبق درآمقدی جقز اجقار اتاقق
خانهشا و کم های رادرشقوهرش نقدارد معبقور مقیشقود وسقای ،خانقه را فروشقد
و یا از ان پقو گیقرد و قه پ قرش دهقد« :عزیقز پقو مقیخقواهم از کقدام گقور
یاورم پ قر ! خیقا مقیکنقی سقر گقن نش قرم ! مح ق سقینی غقذا را رداشقره و از
پنعر پر کقرد قود تقو اغچقه –ایق حقر،هقا سقرم نمقیشقود پقو مقیخقواهم؛
پو » (تعار2838،ال )12 :

ت )2.بحران هویت و هویت طلبی زنانه
شتصققی های ز داسققرا هققای تعققار هویقق مشققا هی دارنققد اکرققر قهرمانققا و
راویا داسرا ها ز ه رند و متاطقب از زاویقه دیقد یق ز قه مقاجرا نگقا میکنقد
و نوعی نگقا زنانقه قر داسقرا غالقب اسق در ایق داسقرا ها اکرقر زنقا رن کشقید
ه رند و همیشه نگا مردساارانه قر زندگیشقا حقاکم اسق اکرقر زنقا داسقرا های
تعققار خانققهداری را ققه نحققو اح ق انعققام میدهنققد تنهققا زن قی کققه در مقا قق ،ازدواج
اجباری و خواسق پقدر میای قرد ماهق در داسقرا "پقاورچی تقا عشق " اسق او
دیپام گرفره و ه خواسقره پقدر ادامقه تحصقی ،نقداد اسق  ،میخواهقد درس توانقد و
هم ققر آینققد اش را خققودش انرتققاک کنققد و ققه دایقق ،مققرل مققادر و اخقق پققدر
میاندیشد ،او ا ای که از دس پقدر چنقدی قار شق خورد اسق ولقی قاز تق قه
ازدواج ققا شتص قی کققه پققدرش در نظققر گرفرققه نمیدهققد« :نمیخققواهم ازدواج کققنم
لشققندم هققم ز فرمققا نمیشققوم » (تعققار2833 ،ک )213 :او ققه شققاگرد م ققاز پققدرش،
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یوس  ،عش میورزد ،تمام تق ش خقود را قرای رسقید قه یوسق قه کقار میگیقرد
و عایرغم کر ها و متالف هقای شقدید پقدر موفق میشقود کقه رضقای او را جاقب
کند و ای هوی طابی و آگاهی ا درد و رن همرا اس

ت )3.جهو و خرافهپرستی
یلی دیگقر از مضقامی مهقم معر،شقد در داسقرا های راضقیه تعقار و در پیونقد
ققا زنققا  ،جهقق ،و خرافهپرسققری اسق ایق زنققا نققا ققه دایاققی ماننققد فقققر عامقی و
فرهنگ قی و عموم قاً در چنققد دهققه قبقق ،از انق ق ک اس ق می ققه اعرقققادا خراف قی روی
آورد انققد شتصققی های ز ایقق داسققرا ها وقرققی در زنققدگی ققا مشققلای رخققورد
میکنند هجای پیقدا کقرد را حق ،قه خرافهپرسقری روی میآورنقد ازجماقه مصقادی
جهقق ،و خرافهپرسققری میتققوا ققه وجققود جقق و ازمققا هررا  ،چشققم زد  ،خورانققد
آکط و اشار کرد « :یاخریار قه پاهقای مقرد نگقا کقرد وقریکقه چقه قود ،دایقه
همیشه او را از موجوداتی میترسقاند کقه از جقن آتقت ودنقد و سقم داشقرند و قرای
دور کردنشا گفر " ماهلل" واجب ود » (تعار2833 ،ال )13 :
«اما ررکد چشم ح ود کقه کقارگر افرقاد سقر سقا نشقد  ،عدازآنلقه د نقواز قه
دنیققا آمققد ،عروسققت آ زد شققد هقیچ دوا و درمققانی افاقققه نلققرد و میققرزا ناچققار شققد
حیققاب کوچ ق را خققالی کنققد و او را در آنعققا ققه زنعیققر لشققد » (تعققار2833 ،ج)21 :
«هما رخ شقوی دویقد و کاسقه آ قی آورد و دو النگقوی ط یقی را کقه در مقچ دسق
داش ا تقق ی قیار درآورد و درو آ انقداخ – یقا قد تقور حرمقاً ترسقید »
(تعققار2833 ،ج )124 :اعرقققاد ققه محرققوم ققود سرنوش ق نیققز یلققی از ایقق اورهققای
اشربا اس در رما "کوچه اقاقیقا" صقنم قانو از تققدیر و سرنوشق دخرقر خقود نالقه
کرد و یماری روانی دخررش را "پیشانینوش " میداند (هما )48،

ت )4.مردساالری و تعامو زنان با جهان مردانه
یلققی از م ققائ ،مهم قی کققه گریبققا گیققر زنققا اس ق نظققام مردسققااری اسقق
فرودسری زنقا از مهقمتقری مؤلفقههقای فمینی قری در آثقار داسقرانی تعقار اسق در
نظام مردساار وجود ز در مرتبقهای قیار فروتقر از مقردا ققرار میگیقرد هگونقهای
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کققه یقق ان ققا درجققهدو و تققا حققدودی فاقققد ارزش مح ققوک میشققود در چنققی
نظققامی ز در را ققر مققرد تمققام قا ای هققا و ارزشهققای خققود را از دسقق میدهققد و
دچار درد و عقذاک مقیشقود « قهطورکای هویق ز یقا تقا هویق پقدر اسق و یقا
زیرمعموعققهای از هویقق هم ققر نققام خققانوادگی ز پقق از ازدواج ققه فراموشققی
سققپرد م قیشققود و او را ققا نققام خققانوادگی هم ققر و حر قی در مققواردی ققا نققام و نققام
منقازت مقرد،
خقانوادگی» هم قر صقدا میزننقد مق ا ز در را قر اقرقدار و حاکمیق
کمرنگ و محو و قیرو ،میشقود و تمقامی قا ایق هقا و ارزشهقای خقود را از دسق
میدهقد توگقویی قدو وجقود مقرد ،وجقود ز معنقایی نقدارد » (ح قی زاد )23 :2832،
قیاری از زنققا نوی ققند ازجماققه تعققار ققا انرتققاک شتص قی و قهرمققا ز ت ق ش
کرد اند ا اشقاراتی پنهقانی و ضقمنی ،نگقا منرقدانهشقا را مروجقه م قئاه مردسقااری
میکنند و نارضایری خودشقا را از جامعقه مردسقاار قا خاق شتصقی زنقانی کقه در
را ققر ایق نظققام واکققنت نشققا میدهنققد ،ققه تصققویر لشققند ققهعنوا مرا در داسققرا
"کوچه اقاقیا" زمانی که صقنم قانو مقی ینقد دخرقرش قه یمقاری روانقی دچقار شقد و
دامادش ا ی ز جوا ازدواج کرد قه یقاد سرنوشق خقود افرقاد و مقیگویقد« :کقو
آ گای که شقوهرم قه سقرم زد » (تعقار2833،ج )31:تعقار قا نگقاهی روا شناسقانه از
ماجرای صنم انو و دخرقرش سقت مقیگویقد و نگقا مردسقاارانه جامعقه را نققد مقی
کند

ت )5.خشونت علیه زنان
«خشون  ،رفراری عمقدی اسق کقه هقد ،آ صقدمه زد قه خقود یقا دیگقرا
اشققد گروه قی از صققاحبنظرا دلیقق ،ای ق رفرققار را هات قی و فعققری و گروه قی آ را
اکر ققا ی م قیداننققد خشققون عایققه زنققا در تمققامی کشققورهای جهققا وجققود دارد و
مرزهای فرهنقگ ،طبققه اجرمقاعی و اقرصقادی ،تحصقی  ،قومیق و سق را در خقود
دید اس گرچقه در قیاری از کشقورهای جهقا خشقون عایقه زنقا منق گردیقد
و افراد از ارتلاک ه آ من میشقوند ولقی واقعیق آ اسق کقه خشقون عایقه زنقا
در پ آداک فرهنگقی ،هنعارهقای اجرمقاعی و اعرققادا پنقا مقیگیقرد و پنهقا مقی
شود » (سقازما جهقانی هداشق  )2331 ،زنقا نوی قند در آثقار خقود ارهقا و ارهقا قه
نظام مردسااری و خشقون مقردا اعقم از کرق زد  ،تحقیقر کقرد و اشقار کقرد
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اند و از دید ی ز ه ایق م قئاه پرداخرقهانقد تعقار زنقانی را توصقی مقیکنقد کقه
زیققر فشققار و زورگققویی مققردا ه ققرند و از خققود قققدرتی ندارنققد« :مققرد عبققوس و
عصبی ود و داش آخری پق را قه تقه سقیگار مقیزد آخقری فریقادش را همقی
چند لحظه پیت زد ود -خ رهام کقردی خ قره دیگقر قه گاقویم رسقید  ،اینعقا! مقی
فهمی » (تعار2838،ک )21 :تعقار در داسقرا "کوچقه اقاقیقا" از زنقی سقت مقیگویقد
که قاردار نمقیشقود و شقوهرش او را هقصقد کشق مقیزنقد وی در ایق داسقرا قا
اشار ه اردار نشد ز و نگقا مردسقاارانه حقاکم قر جامعقه سقنری از خشقونری کقه
عایه زنا وجود دارد نقد میکند« :مقدتی قود کقه ز یقد ارو نقدی ،خقود را قره قود
و رفره ود ایق عقد از غقروک دلگیقری قود کقه مشقهدی اسقداهلل او را هقصقد کشق
کر زد ود » (تعار2833 ،ج)213 :

ت )5.مشکالت و محدودیتهای ازدواج
یلققی از ارزشهققای اجرمققاعی مهققم جامعققه ،ازدواج اسقق راسققاس مققاد
شانزدهم اع میه جهانی حقو شقر «هقر ز و مقرد قال ی حق دارد ،قدو هیچگونقه
محدودی ازنظر نژاد ،مای  ،تا عیق یقا مقذهب قا همقدیگر زناشقویی کننقد و تشقلی،
خانواد دهند » (قائممققامی )213 :2811،اوجود تمقامی ایق ققوانی  ،قاز هقم دخرقرا قه
دلیقق ،س قیعر سققن های غاققب ،ققه ازدواجهققای ناخواسققره ت ق میدهنققد ای ق م ققئاه
میتواند معاقو پدرسقااری موجقود در خقانواد و نقوت نگقرش جامعقه ن قب قه ز
اشد (عظیمی و مرتضوی)218 :2834 ،
اکرر زنا داسقرا های تعقار را زنقا م رأصق ،و منفعق ،تشقلی ،مقیدهنقد ایق
زنققا ققه خواس ق پققدر و خققانواد ت ق ققه ازدواج میدهنققد و پققدرا قه خققود ح ق
میدهنققد کققه ققرای فرزندشققا هققر تصققمیمی گیرنققد ققهعنوا مرا وقرقی صققبا ،پققدر
ماه میخواهد از او جواک اه گیرد و ماهق متالفق میکنقد قا کمر نقد قه جقا
دخررک میافرقد« :صقبا ،کمر نقد را کشقید و قر پشق او فقرود آورد ضقر ه دوم را
فرود آورد و سقوم را دخرقر مرق ،مقاهی پیچوتقاک خقورد » (تعقار2833 ،ک )211 :زنقا
ای داسرا ها هم هجای متالفق کقرد قا ایق م قئاه کنقار میآینقد و سقعی میکننقد
دخررا جوا را ققان کننقد و هقر کقاری کقه پقیت آمقد را قه ق قم حوالقه میکننقد
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«دخرر تق و اقبقا از مقادر قه ار می قرد اگقر ق قمر ایق اشقد کقه ز فرمقا
شوی زمی رود آسما و آسما زمی همی میشود » (هما )111:
تعار در معموعقه "ز شیشقهای" و داسقرا "گاریقزا " از دخرقر جقوانی قه نقام
مرجا مینوی د که پدرش فقو کقرد و قرادرش معرقاد شقد اسق اوس رجقب کقه
مردی میا سا و پولدار اس میخواهقد قا او ازدواج کنقد و امقا او قه پ قری قه نقام
یحیی که در خانه آ هقا اتقاقلی اجقار کقرد ع ققه دارد« :هیچوقق فلقر نلقرد قود
اگر ای خانه فقروش رود ،اگقر اغچقه و حقو و دیوارهقایت رویهقم کو یقد شقود،
دیگققر گ،هققای کوچقق و مععققر ی ق را نتواهققد دیققد و یحیققی را هققم کققه گاریققزا
آغازشد ود » (تعار 2838،ال )13:

نتیجهگیری
نوی ققندگا ز از طریق نوشققر  ،دردهققای خققاموش خققود و هققمنوعققا خققود را
یقا مقیکننقد راضقیه تعققار نیقز نوی قند ای اسق کققه قا هقر منقدی از دانققت روا
شناسی توان ره اس چهقر دیگقری از زنقا قه نمقایت گقذارد وی در داسقرا هقای
عققاطفی و اجرمققاعی زنققا پرداخرققه اس ق ررس قی داسققرا هققای
خققود ققه مشققل
راضیه تعار نشا مقیدهقد کقه یشقرر شتصقی هقای اصقای داسقرا هقای تعقار زنقا
و
ه رند هطوریکه وی در آثار داسرانی خود قا یقا تعر قههقای زنانقه قه مشقل
دغدغههایی که زنا را درگیقر خقود کقرد پرداخرقه اسق تصقویر زنقانی کقه نوی قند
در داسققرا هققایت ترس قیم کققرد زنققانی اس ق منفعقق ،کققه در کنتهققای داسققرا نقققت
فعالی ندارنقد و ت قایم خواسق و تصقمیما مقردا و جامعقه مردسقاار ه قرند ایق
زنققا ققه شققل ،انفعققالی در گ ققرر داسققرا هققای تعققار سققلو مقیکننققد و شتصقی
ای رایی دارند و از ا ردا تقا پایقا داسقرا ت ییقری نمیکننقد ایق ن ق ،از زنقا نماینقد
ن ققای ه ققرند کققه خققود را فرامققوش کققرد انققد و ققرای خققود شتصقی م ققرقای قائقق،
نی رند و در را قر مقردا پیرامقو خقود سقازش مقیکننقد موضقوت اکرقر داسقرا های
تعار تأثیر کمرنگ زنا قر سرنوشق خقویت را نشقا میدهقد زنقا داسقرا هقای او
رای یرو آمد از شرایب خقود ت شقی نمقیکننقد زنقانی کقه نقه را یقرو آمقد از
دشققواریها را مققیداننققد و نققه تققوا قققدم گذاشققر در را جدیققد را دارنققد آنققا
گرفرققارانی ه ققرند پیچیققد در شققرایب و آنچققه تقققدیر و زمانققه و دیگققرا رایشققا
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رقمزد اند قبو دارنقد ایق نوی قند  ،زنقدگی قه رنقگ خاک قرری و پقر از مشقل ،را
که می ینقد ،همقا را قه تصقویر مقیکشقد و داسقرا را در همقا فضقا تمقام مقیکنقد؛
و م قائ ،عققاطفی و
نقا رای ایق زنقا تحق سقیعر جامعقه مردسقاار ققا مشقل
اجرمققاعی و فرهنگ قی قیاری ماننققد تنهققایی ،سققلو و سققازگاری ،شل ق عشقققی،
درمانققدگی و قبققو سرنوشقق  ،ح ققاد  ،نققازایی و دخررزایققی ،فقققر و محرومیقق ،
مردسققااری ،تعامقق ،یتازانققداز زنققا ققا دنیققای مققردا  ،م ققائ ،مر ققوب ققه ازدواج
زنققا  ،خشققون عایققه زنققا  ،جهقق ،و خرافهپرسققری و حققرا هویقق دسقق هگریبا
ه رند
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