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خانم ف  ويکتوريا توکاروا و نوشتهت چيز مهمي نيسبررسي تطبيقي دو داستان 
 زويا پيرزادنوشته  زن خوشبختي است

 
 مهناز نوروزي1

 

 norouzi.mahnaz@gmail.comهاي خارجي، دانشکده ادبيات فارسي و زبانانشگاه علامه طباطبائي، استاديار، د1

 

 چکيده
، نويسنده زن روس و (1391)متولد ويکتوريا توکاروا نوشته مهمي نيستچيز  گرايانهواقع دو داستانبه بررسي تطبيقي به روش تقابل کلي اين مقاله 

، است زنها آن ها که قهرمانداستانموضوع اصلي اين د. پردازمي( 1991)متولدزويا پيرزاد  نوشته مثل همه عصرهامجموعه  از خانم ف زن خوشبختي است

هدف  هاي زندگي دارد، بلکه يکي از مسائل مهم جامعه بشري در طول تاريخ حيات بشر بوده و خواهد بود.. موضوعي که نه تنها ريشه در واقعيتاستخوشبختي 

هاي آشکار در ها با توجه به وجود تفاوتهاي اين تحقيق، بيان نزديکي درونمايه اين داستاناين مقاله بررسي دو داستان از دو فرهنگ و دو مليت مختلف و يافته

صحه بر اين امر  هابررسي اين داستان در و مواردي از اين گونه است. اکت يا عمل داستانزمان و مکان، نوع و تعداد رويدادها، ، و فرعي هاي اصليشخصيت

داراي نظر  ،ها و عقايدهاي فرهنگي و در پي آن تفاوت انديشهرغم وجود تفاوتعلي جنسان خود،همکه زنان نويسنده با تسلط بر روحيات و درونيات گذاريم مي

 .خوشبختي هستند بارهمشترک در
 

 خوشبختي.مهمي نيست، ويکتوريا توکاروا، خانم ف زن خوشبختي است، زويا پيرزاد، چيز مطالعه تطبيقي،  ها:کليدواژه

 

 تحقيقپيشينه  -1

و فقط سه داستان از او ترجمه و منتشر شده  انجام نگرفته ويکتوريا توکاروادرباره آثار  مفصليپژوهش و مبسوط در ايران تاکنون تحقيق 

به همت پرويز دوائي از زبان انگليسي به فارسي برگردانده شده و مترجم انگليسي اثر ميشا  1911( در سال Sentrofka) مرکز ثقل است. داستان

 به همت زهرا محمدي از روسي به فارسي برگردانده شده است. 1931در سال  چيز نيست...يي که هيچجاو  پايان شادهاي گلني بوده است. داستان

ها و هاي برخي داستانشود. فقط ترجمههاي منتشره در روسيه ديده نمي، پژوهش و نقدي بر آثار زويا پيرزاد نيز در ميان مقالات و کتابآن سواز 

 ن ديد. تواهاي او را به زبان روسي ميرمان

به همت ويکتوريا آراکيلووا از فارسي به روسي برگردانده شد.  1111در سال  فرنگيقصه خرگوش و گوجهو  دارليوان دستههاي داستان

هاي پيرزاد به همت گيئورگ آساتريان به زبان ارمني ترجمه شده است و رمان 1112داستان از پيرزاد در سال  11شامل  مثل همه عصرهامجموعه 

 در گرجستان هم چند داستان پيرزاد به زبان گرجي برگردانده شده است. ه زبان ارمني و از همين مترجم زير چاپ است.ب

در اين دو نويسنده نيز براي اولين بار در بخشي از فصل پاياني رساله دکترا نگارنده اين تحقيق سيماي زنان در آثار پژوهش تطبيقي آثار 

در سايت رسمي  زندگي يعني عشق، زندگي يعني خوشبختيانجام گرفته است. همچنين، يادداشتي با عنوان  1931تا1911هاي فاصله سال

سيماي مادر در نام  نويسنده و نيز يادداشتي تطبيقي بهموسسه مطالعات ايران و اوراسيا درباره ويکتوريا توکاروا و آثارش به مناسبت زادروز اين 
از ويکتوريا توکاروا در سايت مذکور به قلم  من هستم. تو هستي. او هست.از زويا پيرزاد و  کنيمعادت ميبا مروري بر دو اثر  ادبيات روس و ايران

نثر او و  هاياند. يادداشت اول نگاهي کلي و گذرا بر زندگي توکاروا و ويژگيانتشار يافته 1931مهناز نوروزي )نگارنده پژوهش حاضر( در سال 

صورت هايش دارد. يادداشت دوم نيز سيماي مادر و ديدگاه دو نويسنده درباره مادر و جايگاه او در زندگي خانوادگي را بهقهرمانان و درونمايه داستان

 دهد.تطبيقي مورد مطالعه قرار مي

اکنون مطلبي درباره آن به انجام نرسيده است و به پردازد که تاين تحقيق بار ديگر به بررسي تطبيقي دو داستان از اين نويسندگان مي

 رود.شمار ميهمين روي، پژوهشي نو به
 

 هدف تحقيق -2
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دو داستان به بررسي تطبيقي ، طور کليخص و اشتراکات جنسيتي بهطور ااين تحقيق بر آن است تا با درنظرداشتن اشتراکات فرهنگي به 

ها را به بحث بگذارد و در نهايت به تعريف مشترکي از مفهوم و افتراق آناشتراک  ه و وجوهپرداخت خانم ف زن خوشبختي استو  چيز مهمي نيست

 خوشبختي نزد اين دو نويسنده زن برسد.
 

 تحقيق هايفرضيه -3

د از نويس در آثار خوخوشبختي و تلاش براي دستيابي به آن يکي از ضروريات هميشگي زندگي بشري بوده است و زنان داستان -3-1

، قهرمانان نوشته زويا پيرزاد خانم ف زن خوشبختي استنوشته ويکتوريا توکاروا و  چيز مهمي نيستدر دو داستان کنند. ديد زنانه آن را مطرح مي

 بنهند. کوشند حتي دمي از حس خوشبختي غافل نشده و آن را ارجمي کنند و براي رسيدن به خوشبختي تلاش مي ونه که در توان دارند،گآن زن

 دنبال خوشبختي هستند.زنان فقط به

ها و هاي فرهنگي و در پي آن تفاوت انديشهرغم وجود تفاوتجنسان خود، عليزنان نويسنده با تسلط بر روحيات و درونيات هم -3-2

ظ جغرافيايي و زندگي اجتماعي و ها به لحاها اگرچه فرسنگاين امر بدان سبب است که آن عقايد، داراي نظر مشترک درباره خوشبختي هستند.

 بودن درک مشترکي از حس خوشبختي دارند.واسطه زنعقايد و مذهب از هم فاصله دارند، اما به
 

 ضرورت و اهميت تحقيق -4

و ويژه در عصر حاضر بيش از پيش به بيان مسائل جامعه در خصوص زنان و نقش و جايگاه ايشان در زندگي شخصي نويسي زنان بهداستان

دليل وجود هاي ديني و فرهنگي، ليکن بهرغم وجود افتراق و تفاوتتر، ادبيات زنان در سراسر جهان، عليپردازد و در نگاهي عميقاجتماعي مي

ي ها است. بررسي تطبيقها و درونمايههاي زيادي هم در سبک و سياق نويسندگي و هم در پرداختن به موضوعداراي شباهت ،اشتراک حسي زنانه

ما را به درک روشني از تعالي و  ،نويس استهاي زنانهها و رمانهاي بشري که دستمايه بسياري از داستاننگاه زنان نويسنده به مسائل و موضوع

روسيه با  نويس ايران ودهد. در اين بين با بررسي ادبيات زنانههاي مختلف نگارش آثار آنان سوق مياخلاقي زنان در دورهرشد رشد فکري و نيز 

به بيان  منش رفتاري و اخلاقي زنان در دو جامعه معاصر با دو مذهب متفاوت و با درنظر داشتن آن پيوند فرهنگي در گذشته، آشنا خواهيم شد.

ويژه در زنان به هايترين دغدغهعنوان يکي از مهمبه انديشه و ديدگاه دو نويسنده زن روس و ايراني درباره خوشبختي به ،تر، در اين پژوهشجزئي

 عصر حاضر پي خواهيم برد.
 

 مقدمه -5
آوردن به روزنگارها و نگارش زنان با روي. استادبيات  ،نداهطور جدي بدان روي آوردبه هاي مهمي که زنان در قرون اخيرصهيکي از عر

شان در طول تاريخ گذشته را بيان دارند و به هاي فروخوردهتوانند افکار و عقايد و حرفها دريافتند که ميها و رمانها و ديرتر داستانخودزندگينامه

ماعي و فرهنگي و سياسي در هر کشوري و نزد هاي مختلف اجتحاضر، حضور زنان در عرصهدرحالبيرون بزنند. « اتاق خود»قول ويرجينيا وولف از 

خورد و عنوان يک عنصر کليدي و تأثيرگذار در خانواده رقم ميترين نقش زنان بههر ملتي امري کاملا بديهي است. ليکن به هر روي اولين و مهم

 نامند، دست يابند. توانند به آنچه آن را خوشبختي ميزنان بيش از همه در محيط خانواده مي

هاي اخير در هاي اجتماعي و حتي سياسي سدهادبيات زنان در دو کشور ايران و روسيه داراي قدمت زيادي نيست و با بسياري از جريان

اند و بررسي آنچه اصطلاح اشتراکات فرهنگ شرقي بودهارتباط بوده است. از سوي ديگر، روسيه و ايران در گذشته داراي اشتراکات فرهنگي و به

حاکم بر دهد تا درک و فهم درستي از فضاي فکري اند، اين امکان را به ما ميهاي خود به تصوير کشيدهر کسوت نويسنده و در داستانزنان د

ها و و تا حد امکان به شباهتکه عوامل مختلفي از جمله دين و فرهنگ تأثير عميقي بر ساختار آن دارد در اين دو کشور داشته باشيم جامعه 

 ها اشاره کنيم.ي ميان آنهاتفاوت

هايشان داراي قرابت زيادي ها و رمانويکتوريا توکاروا و زويا پيرزاد از نويسندگان زن معاصر در دو کشور روسيه و ايران هستند که داستان

ترين مسائل زندگي زنان را همم ،حالترين و درعيناست. اين دو نويسنده بديهيو لحن نگارش سبک  ع و درونمايه و چه به لحاظچه به لحاظ موضو

توکاروا و پيرزاد زناني از اقشار و اصناف مختلف دارند. بيان مي و گاه آميخته به طنز پيرايه و با زباني ساده و دلنشينهايي ساده و بيدر قالب داستان

هاي متأثر خود از جامعه و فضاي فکري ار و انديشهکشند و در اين بين افکجامعه را در مواجهه با مسائل روزمره در زندگي و جامعه به تصوير مي

از زويا پيرزاد به  خانم ف زن خوشبختي استاز ويکتوريا توکاروا و  چيز مهمي نيستهاي دهند. داستانروشني بازتاب مي کشور و ملت خود را به

هاي و انبوه ناکامي. زناني که در انبوه مشکلات زندگي پردازندزبان ساده و روشن به بيان ديدگاه نويسندگان درباره خوشبختي مطلوب يک زن مي

 جويند تا با اندک چيزي خوشبخت و مسرور گردند و در مسير زندگي، زندگي را از ياد نبرند.مجالي براي خويش ميفردي و اجتماعي، 
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 دو نويسنده، دو داستان -6

 آشنايي با نويسندگان -6-1
در لنينگراد  1391سال روسيه است که در  زن معاصر نويسنويس، سناريست و نمايشنامهداستانساموئيلوونا توکاروا، ويکتوريا 

را در سال  دروغروز بيش با نام ااولين داستان کوتاهپتربورگ کنوني( متولد شد و در دوران تحصيل در مدرسه موسيقي به ادبيات روي آورد. )سن

و  درختي بر بام، پرنده خوشبختي، لاوينا، دشمنان من، روز بلند، سگ پيرهاي هاي کوتاه و داستانرمانتوان از ديگر آثار او مي منتشر کرد. 1391

هاي کنون تئاترها و فيلمو غيره را نام برد. تا ميان زمين و آسمان، ها موفق باشيد!جتنلمن، هاي ادبياتدرس، ميمينوها و سناريوهاي نمايشنامه

 هاي توکاروا ساخته شده و به نمايش درآمده است.ستانزيادي براساس سناريوها و دا

کنند و ظنز ظريف او را درباره مسائل کاملا جدي و مهم نثر او را اغلب با نثر آنتون چخوف، پدرِ داستانِ کوتاه نويسي روسيه، مقايسه مي

فهم بوده و خواننده از ن نوشتار او عاري از کلمات ثقيل و سختگرايانه او بسيار ساده و روان است و زبادانند. نثر واقعشباهت به طنز چخوف نميبي

ها هوشمندانه است و ساختي محکم دارد و توالي کند. پيرنگ داستانهاي او رابطه برقرار مياي به راحتي با قهرمانان داستانهر قشر و طبقه

پردازد هاي توکاروا به شرح روايت ميدر داستانيا عقل کل داناي کل  ها متفکرانه است. اغلبرويدادها و ماجراها و توصيف زمان و مکان و شخصيت

رسد که پردازد، به نظرتان ميش مييبا لحني مادرانه به بازگويي حقايق زندگي طبق عقايد خو ، وقتيکنيدگاه که حضور نويسنده را حس ميآنو 

 گويد.اين صداي نويسنده نيست، بلکه صداي وجدان شماست که با شما سخن مي

هاي گوناگون. هاي توکاروا زنان هستند. زناني از طبقات مختلف اجتماعي با احساسات و تجربهبخش اعظمي از قهرمانان داستان

نظير، درست نمايند، تناقضي بيبراي خواننده بسيار آشنا هستند. رويدادها در عين ساده بودن بسيار پيچيده مي ،ها چه اصلي و چه فرعيشخصيت

حقيقي خويش را در ضمير خود « من»رو شوند و شان روبه«خود»هاي روح خويش با ترين لايهدارد تا در ژرفزندگي. توکاروا خواننده را وا مي مانند

دست آوردن و حفظ آن است. و حتي در رفتار با ديگران بيابند. زنان توکاروا يک نقطه اشتراک دارند و آن جستجوي خوشبختي و تلاش براي به

 –خواهند نگار، دانشجو و ....تنها يک چيز ميوغش او: مادر، همسر، خواهر، معشوقه، پرستار، معلم، مدير، کارمند، روزنامهغلنان ساده و بيز

 خوشبختي و عشق!

حال . او در در آبادان متولد شد 1991تبار و پدري روس در سال از مادري ارمنيمعاصر و برجسته ايران زن زويا پيرزاد از نويسندگان 

هاي اولين مجموعه داستان 1911کتاب جديدي از ايشان منتشر نشده است. در سال ز دهه هشتاد تاکنون کند و ازندگي ميکشور آلمان حاضر در 

انتشار  پاکيک روز مانده به عيد و  طعم گس خرمالوهاي نيز مجموعه 1911و  1919هاي به چاپ رسيد. در سال مثل همه عصرهاکوتاه او با نام 

آثار او به خاطر نثر متفاوت و روان و زبان تجديد چاپ شدند.  سه کتابدر مجموعه واحدي به نام  1911اين سه مجموعه داستاني در سال يافتند. 

 1911در سال  کنمها را من خاموش ميچراغساده و دلنشين خيلي زود مورد استقبال مردم و سپس منتقدان قرار گرفت. اولين رمان بلند او با نام 

هاي بانو به ز هاي ايشان بارها در ايران تجديد چاپ شدهها و رمانداستان به چاپ رسيدند. 1919در سال  کنيمعادت ميمين رمان با نام و دو

 اند.وايز ادبي متعددي را از آن خود کردهمختلف دنيا ترجمه شده و ج

کنند و ا و خرسند از زندگي هستند که تلاش چنداني براي مقابله با سرنوشت خويش نميقهرمانان زن زويا پيرزاد اغلب زناني ساده، ناپوي

هاي مجموعه مثل همه عصرها زنان يا مادراني ساده . زنان داستاناندبه هرآنچه دارند قانع يافتن آرزوهاي دور و دراز ندارند وتمايل چنداني به دست

اند، اما تلاشي براي خروج از اين وضعيت ها به ستوه آمدههرچند از زندگي يکنواخت و روزمرگيآلايش از طبقه متوسط جامعه هستند که و بي

نويسد که با اميد و هيجان چنداني در بار زنان تنهايي ميهاي کسالتنويسنده باز هم از روزمرگي طعم گس خرمالوکنند. در مجموعه داستاني نمي

هاي پيرزاد از آغاز نويسندگي او تا نگارش با مروري بر داستانبازد. تدريج رنگ ميهاي بعدي بهروند در داستاناما اين  رو نيستند.زندگي روبه

هاي آغازين او در آخرين رمان در نشين داستان«پنجره»وضوح ديد. زنان منفعل و توان سير صعودي تحول قهرمانان زن را بهاش ميآخرين رمان

  خواهد حق خود را از سرنوشت و زندگي بگيرد.کند و ميشوند که براي خوشبختي تلاش ميبه زني ميشخصيت آرزو صارمي تبديل 

دور از تکلف و پيچيدگي هاي ساده و بهکند، ترسيم احساسات زنان در قالب شخصيتپيش به هم نزديک ميازآنچه توکاروا و پيرزاد را بيش

ويژه در دل ديگران و دستيابي به يافتن به محلي امن براي خويش، بهگي و تلاش زنان براي دستبار و تکرارشونده زندهاي کسالتدر روزمرگي

سازد در کلامي از آنتون چخوف آنچه ما را درباره نويسندگي توکاروا و پيرزاد مجذوب ميآرامش و خوشبختي و حفظ آن تا حد امکان است. 

اي شدهتر از هر دنياي اختراعدهندهدنياي واقعي با حد صحيحي از حساسيت، خيلي تکان اندازچشم»روشني بيان شده است. او معتقد است به

هايش را باز کند توجهي براي نوشتن در اختيار نويسنده گذاشته است. نويسنده کافي است چشمهاي جالباست. زندگي معمولي و روزمره، موضوع

(. اين دقيقا همان چيزي است که اين دو نويسنده در 111، 1992)ميرصادقي، « ها گلچين کندها را ببيند و برطبق دلخواه خود از ميان آنتا آن

 اند.توجه را از زندگي معمولي به روي صفحه کاغذ آوردههاي جالباند و با چشم باز موضوعکار بستهآثار خود به
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 چيز مهمي نيستخلاصه داستان  -6-2

خوشبخت  ا و به عقيده و اذعان نويسنده انسانيشخصيت اصلي آن زني به نام مارگاريتا پالودنواست. شده نوشته  1311در سال داستان 

سالگي عاشق پسري عرب به هفدهسن در  سازيمان تحصيل در انستيتوي کشتيز و در سالگي يتيم شدهپيشه که از سيزدهزني ساده و عاشقاست. 

شود روسيه را ترک کرده و به عربستان برود. مارگاريتا که تا پيش از اين او را ريتا از دو ماه مجبور ميولي او بعد  ،شودنام بِدر اِلدين ماريا محمد مي

اي در ادارهمارگو  ود.شتر ميروز بزرگساشا روزبهاش به نام ساشا تنها مانده است. شود با کودکي در آغوشمارگو ناميده ميزدند، حالا ديگر صدا مي

گويد که همسر دارد و قصد شود و آن مرد از ابتدا به او ميمدتي بعد با مردي گرجي به نام گوچا آشنا مي .استتظار خوشبختي اندر د و نککار مي

برد، ولي باز هم طرفه است و مارگو با وجود اينکه از اين موضوع رنج ميبرقراري روابط عاشقانه و زناشويي با مارگو را ندارد. عشق ميان آنان يک

ميرند. مارگو به بيمارستان رفته و کند. مارگو و گوچا در سفري دچار سانحه شده و همه سرنشينان ماشين غير از مارگو ميخوشبختي مياحساس 

 ماند. در مدت بستري بودن در بيمارستان بهماندن او ندارد، اما مارگو زنده ميکس اميدي به زندهرود. هيچدليل شدت جراحات به اتاق عمل ميبه

 کند.شود و دوباره احساس خوشبختي مياش به نام ايوان پتروويچ علاقمند شده و بعد عاشق او ميپزشک جراح

و مارگو از او نااميد شده و از بيمارستان بدون بازد کم اين توجه رنگ مي، اما کمدهدنشان ميپزشک در ابتدا خيلي به مارگو توجه 

گويد که از همان نگاه اول رود و به او ميبه سراغ مارگو ميشدت اندوهگين شده و لاع از رفتن مارگو بهشود. جراح بعد از اطخداحافظي مرخص مي

پزشک  .گويد منتظر باشد تا بيايد و براي هميشه با او زندگي کندو به او مي اش پا پيش نگذاشته استولي به خاطر سن و سال ،عاشق او شده

ند. سه سال بعد او دوباره به زندگي عادي اکشساله دارد. فکر خيانت و اينکه به دخترش چه بگويد او را به سکته قلبي مي 19همسر و يک دختر 

 کند ديگر به مارگو فکر نکند.مي خود بازگشته و سعي

کشد و همچنان در انتظار مارگو همچنان انتظار ميگردد، اما ايوان پتروويچ، جراح پير، حالا ديگر رئيس بخش شده و هرگز بازنمي

کند و در بيند. مارگو احساس خوشبختي ميکند و کودکي و شادابي آن دوران خود را در او ميخوشبختي خودش است. او به پسرش نگاه مي

گويد اصلا رسد که به مارگو ميبه پايان ميدهد. داستان با ديدار يک دوست قديمي در مترو وقت اعتمادش به ديگران را از دست نميزندگي هيچ

 يابد.تغييري نکرده و فقط کمي پير شده است. داستان پايان باز دارد و در انتظار مارگو براي رسيدن شکل ديگري از خوشبختي خاتمه مي
 

 خانم ف زن خوشبختي استخلاصه داستان  -6-3
خانم ف، شخصيت اصلي داستان  ه است وانتشار يافت 1911در سال  عصرهامثل همه مجموعه  از خانم ف زن خوشبختي استداستان 

دارد. همسرش، آقاي ف، کارمند اداره آموزش و پرورش است و  –يک دختر به نام ياسمن و يک پسر به نام برديا  –دار که دو فرزند است. زني خانه

دهد و او هم هر بار با دقت کامل آقاي ف هر ماه حقوق خود را به خانم ف ميهم او روز خواستگاري از خانم ف خواسته است که ديگر سر کار نرود. 

آيد خانم گذارد. گاهي پيش ميانداز فرزندانش مينويسد و گاهي اگر پولي اضافه بماند، به بانک رفته و در حساب پسمخارج ماهانه را روي کاغذ مي

را کادوپيچ کند. خواهد آنخرد و از فروشنده مياي کوچک مانند روسري يا جوراب ميدارد و براي خودش هديهاش نگه ميف اندک پولي در کيف

برد، نام مي «اشتنها لحظات خصوصي زندگي»عنوان رغم عذاب وجدان و احساس گناه از اين کار، در لحظاتي که نويسنده از آن بهسپس علي

 داند.ا خوشبخت ميشود و خود راش را باز کرده و لبريز از شور و شعف ميهديه
 

 بررسي تطبيقي دو داستان -7

ي که در ميان انزنهايي رئال و برگرفته از حوادث و اشخاص شناخته شده و ملموس. داستانزمينه اصلي دو داستان تقريبا مشابه است. 

ها و گفتني است که بحراند. ند تا دمي احساس خوشبختي کننگردخود به دنبال راهي مي کاملا معمولي و روزمره وقايع متعدد زندگي

برد سر ميبارها و بارها در بحران و انتظار به چيز مهمي نيستهاي داستان نزد توکاروا بيشتر از پيرزاد است و بنابراين خواننده در داستان کشمکش

 افزايد.و اين امر بر جذابيت داستان مي

ها بيشتر از داستان پيرزاد است، اما در مجموع و از ميان ست و تعداد شخصيتتر ااگرچه داستان توکاروا نسبت به داستان پيرزاد طولاني

هاي هر دو داستان وجود تفاوت در زند.موج مي هادر سراسر اين داستانبردن از اين لحظه حظّبودن و اي خوشبختهمه رويدادها جستجوي لحظه

همچنين زمان و  -و پرتعداد در داستان توکاروا  تعداد در داستان پيرزادکم -هاي فرعي ظهور شخصيت هاي اصلي؛خصوصيات شخصيت بينآشکار 

 است. رويدادها کاملا مشهودو تعدد  پيرنگ ،و مکان

اش بتواند خواننده را جذب کند و از سويي ديگر، درونمايه اصلي داستان را بازتاب دهد. در اينجا هر دو داستاني موفق است که عنوان

يابد. او همه چيز را به جان هاي مختلف در رفتار و کردار مارگاريتا تجلي ميبه شکل چيز مهمي نيستها دارند. گيداستان عنواني با اين ويژ

شمارد. داستان پيرزاد پا را فراتر اي که در انتظارش است، هيچ چيز را مهم نمياي ناب از خوشبختييافتن به لحظهپذيرد و به اميد دستمي
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يرزاد داستان پ و «مارگاريتا پالودنوا انسان خوشبختي است: »شودآغاز مي داستان توکاروا با اين جملهگذاشته و جان کلام را در عنوان آورده است. 

ترين نقطه داستان در داستان پيرزاد اوج داستان خريد هديه توسط زن براي خودش است و عالي «.استخانم ف زن خوشبختي »با اين جمله: 

، داستان را ها است. اما در هر دو اثر، اوجشود و در داستان توکاروا اوج داستان اعتراف ايوان پيتروويچ به عشق مارگو و ديدار عاشقانه آنقلمداد مي

کند. اينکه کار مارگو و خانم ف در آينده هماني خواهد بود اي تکرار رويدادها را در ذهن تداعي ميگونهها باز است و بهپايان داستانکند. تمام نمي

اي از ميانه طورکلي، در نقطهبه ها،داستان داند.اند: يکي مستمر در انتظار خوشبختي است و ديگري خود را خوشبخت ميکه تا به امروز انجام داده

اش درگير رويدادهاي ها ذهنپذيرند. پس از پايان داستان خواننده تا مدتاي در ميانه زندگي پايان ميزندگي شخصيت اصلي آغاز شده و در نقطه

تغييري در جريان زندگي خويش خواهند داد؟ زندگي مارگو و خانم ف است. اينکه در ادامه آيا به همين رويه در زندگي خود ادامه خواهند داد؟ آيا 

 دست آوردن لحظات سرشار از خوشبختي خسته نخواهند شد؟آيا از اين تلاش تکراري براي به

در زندگي بسياري تکرارشونده رويدادي و در عين حال  از زندگي شخصيت اصلي داستان برشي کوتاه زن خوشبختي استخانم ف داستان 

ين وار خواننده را در جريان زندگي قهرمان اصلي، مارگاريتا، از دوران کودکي تا سناي رمانگونهل آنکه داستان توکاروا بهحا است.از زنان جامعه 

کند و هر بار از ميان افکار شخصيت اصلي داستان گريزي به گذشته او زده البته پيرنگ داستان از توالي زماني خاصي پيروي نمي گذارد.مي جواني

گردد و باز دمي سرمست اش بازميهاي فرعي اطرافشود. مارگاريتا بارها و بارها به کودکي و احوال آن دوران خود و حتي برخي از شخصيتمي

هاي بسيار دور گردد، اما نه گذشتهخانم ف هم گاهي در ميان همهمه ذهني خود به گذشته بازمي شود.اش مير ميان خاطراتحس خوشبختي د

 دنيا آمده بود و براي او سيسموني خريده بود.کرد يا زماني که فرزندش بهمانند دوران کودکي: به دوراني که قبل از ازدواج کار مي

جوان بزرگ شده و به دختري کوچکي  کشود که چطور دخترچيز مهمي در اين داستان نيست. گفته مي»شت که توان بيان داواقع ميدر 

او را  هر بار دست آورد و خوشبختيهکند تا خوشبختي را بو چند بار سعي ميشود تبديل ميو سپس زني جوان در يک دنياي کاملا معمولي 

کند. اينکه چطور زنند، در اعماق وجودش و در دل احساس خوشبختي ميمارگاريتا که او را مارگو صدا مي ،هارغم همه اين ناکاميفريبد. اما عليمي

 .(11، 1و1، ش1339)ويلي،  استاش معصوميت کودکانه خويش را حفظ کرده طول دوران زندگيدر اين موجود خوشبخت 

صدا آرزوي وضع بهتري را دارند، اما در نهايت ه در درون خود بيشود کاند، هرچند گاهي حس ميهر دو قهرمان زن از زندگي خود راضي

و خانم ف خوشبخت است و مادر « خوشبختم.»گويد خواهد؟ خانم ف با خودش مييک زن مگر از زندگي چه مي»برند. از زندگي خود لذت مي

شود هنگامه خواندن داستان اين حس در ما متبادر ميگاهي در  (.19، 1911)پيرزاد، « کندخانم ف هر صبح شنبه براي دخترش اسفند دود مي

لغزد. شهلا زرلکي داستان هاي کوچک در زندگي قانع هستند و اندوهي ملايم در ذهن و جان ما ميکه اين زنان تا چه حد به داشتن اين خوشبختي

اش يادآور هاي حقيرانهزن اين داستان با تأکيد اندوهناک بر خوشبختي»گويد: داند و ميمي مثل همه عصرهاترين داستان مجموعه پيرزاد را تلخ

 شعر فروغ فرخزاد است:

 توان با هر فشار هرزه دستيمي

 سبب فرياد کرد و گفتبي

 آه من بسيار خوشبختم

گويد آن را کادوپيچ خرد. به فروشنده ميميکردن خود معتاد است. او براي خودش يک جوراب نايلون دادن و دلخوشخانم ف به فريب

ترين داستان مجموعه مبدل ترين و بدبختدر اين داستان، اين داستان را به تلخ« خوشبخت»کند تا احساس خوشبختي کند. تکرار طنزگونه کلمه 

قول آمده است، قهرمان زن به هم که در اين نقل(. اما به عقيده نگارنده اين ديدگاه کمي بدبينانه است و آنقدرها 91، 1939)زرلکي، « کرده است

جويد و از آن کام کند و او با تمام وجود خوشبختي را ميروي درباره قهرمان زن داستان توکاروا صدق نميهيچپردازد. اين ديدگاه بهفريب خود نمي

 گيرد.مي

دنبال ابراز نظريات آيد اين است که اين نويسندگان هرگز بهطورکلي، آثار توکاروا و پيرزاد برميها و بهآنچه از خوانش اين داستان

ها تصوير کشيدن وقايعي کاملا عادي و طبيعي از زندگي زنان با آنمدارانه نبوده و اصولا زناني فمينيست نيستند. بلکه در قالب بهفمينيستي و زن

 هاي خود دارند.خود در داستان طورکلي، اين دو نويسنده نگرشي مثبت نسبت به جنسبه کنند.همدردي مي
 

 هاي اصليشخصيت -7-1

تصويري عيني از برداشت »که در حقيقت هاي نويسنده هستند ها در داستان، چه اصلي و چه فرعي، وسيله القاي معاني و انديشهشخصيت

کشند. ين بخش عظيمي از رسالت او را بر دوش ميو بنابرا( 19، 1992)ميرصادقي، « دهنددست مينويسنده از زندگي و اعتقادات و باورهاي او به

اساسا انسان در هنگام بحث »تر بتواند به انديشه نهفته در دل داستان پي ببرد. آيند تا خواننده هرچه بهتر و عميقها به ياري نويسنده ميشخصيت
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تري از کلّ اثر کند تا به دريافت غنياز وي استفاده مي بلکه فقطعنوان يک فرد، علاقمند نيست؛ پيرامون شخصيت هر داستاني، به آن شخصيت به

 (.111، 1999)جان پک، « نائل آيد

زنند و بعد از اينکه بِدر اِلدين، پسر عرب، او را مارگاريتا پالودنوا نام دارد که او را ريتا صدا مي ،چيز مهمي نيستتان شخصيت اصلي داس

م ف زن خانشخصيت اصلي داستان شود. اما طور کلي در داستان به اين نام خوانده مينهد، از آن پس در ميان دوستان و بهمارگو نام مي
شود. شايد به زعم نويسنده خانم ف زني مانند هزاران زن ديگري است با همين ترکيب خانم ف ياد مي نام مشخصي ندارد و از او خوشبختي است

شيوه توصيف يا توضيح مستقيم از زبان ها بهخصوصيات اين شخصيت که با اين احساسات درآميخته و دانستن نام کامل او چندان اهميتي ندارد.

 شود.ها ايجاد نميهايي ايستا هستند که از آغاز تا پايان داستان تغييري در آنف، شخصيت مارگو و خانم شوند.خود نويسنده بيان مي

عبارتي مانند آنتون چخوف، از اين وضع ظاهري در جهت دهد و بهاعم از اصلي و فرعي اهميت مي ،هاي خودشخصيت توکاروا به ظاهرِ

توان به تطبيق خصوصيات خورد. بنابراين نميشم نمياين ويژگي در داستان پيرزاد به چ برد.ها بهره مياحساسات دروني و رفتار شخصيتنماياندن 

تر، به آينده بيان دقيقظاهري زنان اين دو داستان پرداخت. اما بررسي خلقيات و افکار آنان گوياي اين مطلب است که خانم ف به آينده و به

بيند، مارگو هم به زعم نويسنده هربار که ساشا را مي بانکي او براي پسر و دخترش است. اندازهايفرزندانش، چشم دوخته و مؤيد اين مطلب پس

ها به کوشد تا از انبوه ناکاميخاطر او هم که شده ميگيرد و با خوشحالي شاهد رشد و بالندگي اوست و بهحس خوشبختي وجودش را فرا مي

 دارد.سلامت درگذرد و خوشبختي را به خود و فرزندش ارزاني 

ايم و برخي از ايشان حتي در همسايگي ما ها را در زندگي خود ديدهتکِ آنشدت آشنا هستند و گويي تکهاي توکاروا و پيرزاد بهشخصيت

رفتارها  شويم که اينها ناگهان متوجه ميکنند که با خواندن داستان آنگرايان همواره کاري ميبهترين واقع»هستند. رابرت اسکولز معتقد است که 

 (.13، 1939)اسکولز، « شوند تا ما هم در نحوه ادراک آنان از رفتار انساني سهيم شويمايم و به اين ترتيب، سبب ميتر هم ديدهرا پيش

 توان دريافتشود، اما از بافت اثر و وقايع ضمني ميدر هر دو داستان اشاره مستقيمي به طبقه اجتماعي و سطح رفاهي قهرمانان زن نمي

شود و در هيج جاي داستان اي به وضع مالي و درآمد مارگو نميها به طبقه متوسط و تحصيلکرده تعلق دارند. در داستان توکاروا اشارهکه آن

سيار يابد که خانواده خانم و آقاي ف بايد در دخل و خرج خود بصحبتي از فقر و نداري نيست. اما در داستان پيرزاد از همان آغاز خواننده درمي

 دقيق عمل کنند تا دچار مشکل مالي نشوند.

خواهد تا مخارج زندگي را تخمين بزند. دهد و از او ميرابطه خانم و آقاي ف خوب است و آقاي ف حقوق ماهيانه خود را به همسرش مي

(. مارگو هم با همه از 11، 1911)پيرزاد، « گيردهاي زنش ايراد نميشوهري دارد که هرچند خودش مثل مردهاي ديگر ولخرج نيست، از ولخرجي»

 هاست، رابطه خوبي دارددوستان و همکاران گرفته تا فرزند و کساني که عاشق آن
 

 عيهاي فرشخصيت -7-2

اي به لحاظ تعدد تفاوت عمدهکنند. آفريني ميهاي فرعي، حول محور شخصيت اصلي داستان، نقشدر هر دو داستان، شخصيت

 در دو داستان وجود دارد.اي فرعي هشخصيت

اند از: آقاي ف، همسر خانم ف؛ ياسمن، دخترش و برديا، پسرش؛ مادر خانم ف؛ خانم هاي فرعي در داستان پيرزاد عبارتشخصيت

کند. ميها صرف نها در داستان نقش چندان پررنگي ندارند و نويسنده راوي انرژي زيادي براي توصيف آنزادگان، رئيس بانک. اين شخصيتتقي

هاي فرعي داستان غير از خانم و در ميان اندک شخصيت اند.هاي ذهني و توصيف اعمال شخصيت اصلي مطرح شدهها بيشتر براي بيان دغدغهآن

 آقاي ف و مادر خانم ف بقيه داراي اسم هستند.

ها پرداخته است. وان به توصيف خصوصيات آنهاي فرعي در داستان توکاروا پرتعداد بوده و راوي داناي کل با حوصله و دقت فراشخصيت

هاي فرعي داستان رود. شخصيتاش ميحتي در بخشي از داستان مارگو را رها کرده و به سراغ توصيف ايوان پتروويچ، پزشک جراح، و زندگي

 :ها در بازتاب خصوصيات شخصيت اصلي به پنج دسته تقسيم کردتوکاروا را به تناسب اهميت حضور و نقش آن

از  گوچاپسرش؛ ، ساشااش؛ پسر عرب و مرد اول زندگي، بِدر اِلدين ماريا محمدها که رابطه نزديکي با مارگو دارند مانند آن :دسته اول

 اش و جراح معالج مارگو.مرد سوم زندگي، ايوان پتروويچ کارالکوفاش؛ مرد دوم زندگيگرجستان، 

کار هاي اخلاقي و رفتاري مارگو بهشدن ويژگيشدت براي پررنگها که به لحاظ نزديکي در درجه دوم اهميت قرار دارند و به: آندسته دوم

که هم در آغاز و هم در پايان داستان حضور دارد؛ دوستاني که در داستان  - ووفکا کارساکوف -اش در دوران مدرسه اند مانند همکلاسيگرفته شده

مادر زينا ، ناتاليا ترافيمووناشوند؛ ها به مسافرت رفته و دچار سانحه ميکه به اتفاق آن خانم و آقاي استاراستينداراي نام هستند مانند هر يک 

 .اشدوست ،نينا باچارووااش در بيمارستان؛ اتاقيهم، آلِوتينااستاراستينا؛ 
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، آناستاسييفشناسد و در داستان داراي نام هستند مانند ان ندارد و فقط ميها که مارگو رابطه دوستانه و نزديک با ايش: آندسته سوم

 ، جراح سوم بخش در بيمارستان.رائيسا فئودوروونا پراتسنکوجراح دوم بخش در بيمارستان؛ 

اش در محل کار و همکارانشناسد ولي نامي در داستان ندارند مانند دوستان و ها يا رابطه دارد يا مي: کساني که مارگو با آندسته چهارم

 پرستاران بيمارستان.

، آکسانا، همسر ايوان پتروويچ؛ نادژداشود مانند رو نميها روبهوقت در داستان با آنشناسد و هيچها که مارگو اصلا نمي: آندسته پنجم

بدون نامي که ايوان پتروويچ را  پليسوده است؛ ، دختر پيشخدمت رستوران که ايوان پتروويچ در جواني عاشق او بمارينادختر ايوان پتروويچ؛ 

تواند دليل ها براي حفظ نظم پيرنگ داستان ضروري است. خواننده تا با اين دسته آشنا نشود، نميوجود اين دسته از شخصيت کند.دستگير مي

 امر فضاسازي داستان نمود دارند.عبارت ديگر اين دسته بيشتر در به برنگشتن ايوان پتروويچ را نزد مارگو دريابد و درک کند.

در داستان توکاروا هيچ صحبتي از خانواده مارگو  ،داستان پيرزاد برعکسِ و  ها وجود نداردشخصيت مخالف يا ضدقهرمان در اين داستان

 آيد.ميان نميهيچ سخني به بارهدنيا آمده، پدر و مادر يا خواهر و برادري دارد يا خير. درايناي بهاينکه کجا و در چه خانواده شود.نمي
 

 زمان و مکان -7-3

گاهي اوقات لازم است و بايد که داستان، فواصل زماني کوتاه يا بلندي را »دارد که بيان مي نويسيهنر داستانابراهيم يونسي در کتاب 

اي پيش رود... پشت سر نهد، اما قطع و فصل مشخصي نبايد به چشم بخورد و چنانکه گفتيم جريان داستان بايد مداوم باشد و روي خط ناگسسته

جهت تغيير دهد و اشخاص داستان را از اين ها را بياما با اين حال مجاز هم نيست که صحنه نويس مقيد به يک صحنه تنگ و محدود نيست؛کوتاه

بينيم. مارگو از مدرسه به خانه، از خانه وضوح در داستان توکاروا مياين همان چيزي است که ما به(. 21و93، 1991)يونسي، « سو به آن سو ببرد

شود و در به جاده و مسافرت، از جاده به بيمارستان، از بيمارستان به خانه و از خانه به محل کار برده مي به محل کار، از محل کار به خانه، از خانه

گيرد. حتي آنجايي که شرح زندگي و روابط خانوادگي ايوان پتروويچ را اي از عمل داستان فاصله نميوآمدها خواننده ذرهطي همه اين رفت

 شود؟ الان در چه حالي است؟انديشيم که پس او چه ميگو ميخوانيم باز در ذهن خود به مارمي

نداريم و از توصيف راوي ذکر نام جغرافيايي در داستان پيرزاد از زمان و مکان خاصي سخن به ميان نيامده است.  داستانهر دو در توالي 

ذرد. در مقابل در داستان توکاروا جاي جاي داستان به نام گکند و وقايع در خانه و خيابان و بانک ميبريم که خانم ف در شهر زندگي ميپي مي

کند آمده است، اما در کل خوريم. حتي در جايي از داستان نام خياباني که مارگو در آن زندگي ميبرميمانند لنينگراد، شهرها و حتي کشورها 

توانند به هر شهر و محله و کشوري هم خانم ف و هم مارگو مي توان بيان داشت کهترتيب، ميشود. بدينمحل زندگي مارگو نميشهر اي به اشاره

 گذرانند.اي از دنياي پهناور روزگار ميتعلق داشته باشند. اين زنان در گوشه

منظر يا بيش از حد تنگ هاي فراخخبري از صحنهکنند. ها کاملا شناخته شده هستند و خواننده را از پذيرش وقايع دور نميمحيط داستان

 هاي داستان کاملا منطبق با وقايع و رويدادهاي داستان و زندگي واقعي هستند.صحنه محدود نيست.و 

تواند رخ توانسته و مي. بنابراين اين داستان در هر زماني مياز افرادي که بيانگر دوره زماني خاص باشند سخني نيستدر هر دو داستان 

ها را خواننده خود بايد حدس بزند. اشاره مستقيمي وجود ندارد. وسال آنزماني خاص نيستند. سندهد. مارگو و خانم ف متعلق به جايي خاص و 

ه مادرش خانم ف دو فرزند دارد و مدتي قبل کارمند بوده است، بنابراين دوران تحصيل را پشت سر گذاشته و در اواسط جواني قرار دارد و از آنجا ک

 نسالي گذر کرده باشد.هنوز زنده است، پس خيلي نبايد از ميا

گويد و در جايي وسال مارگو نميشود. بعد از آن راوي ديگر از سنسالگي با بِدر اِلدين آشنا شده و از او صاحب پسري ميمارگو در هفده

شود که سه سال از ره ميرود. مسلم است که هفت سال گذشته است يا در جايي بعد از ديدار با ايوان پتروويچ اشاکند ساشا به مدرسه مياشاره مي

توان گفت که در سن نوجواني قرار طور حدودي ميرود و بهروزي ميگذرد. در انتهاي داستان ساشا به مدرسه شبانهسکته او و ديدارش با مارگو مي

 شود.سالگي نزديک ميعبارتي مارگو دارد به سيدارد و به

که مارگو در روز نداريم. فقط و فقط يک بار در داستان چيز مهمي نيست هنگاميها اشاره به فصل و ماه و در هيچ کدام از داستان

راه افتاده و وشل در خيابان بهگويد که ماه نوامبر است و گلکند و راوي ميخواهد مرخص شود، از پنجره بيرون را تماشا ميبيمارستان است و مي

 اي نمادين دانست.گونهزمستاني بياورد. البته اين اشاره به زمستان را شايد بتوان بهخواهد تا براي او لباس اش ميمارگو هم از مادر دوست

اند و ايوان در کند که او و همسرش در بهار با هم آشنا شدهرود، نويسنده اشاره ميدر قسمتي از داستان که شرح زندگي ايوان پتروويچ مي

ترتيب فرارسيدن زمستان در زندگي و روابط ايوان پتروويچ را بيان کند. خواهد بديننويسنده ميشود. شايد اش ميزمستان مارگو را ديده و عاشق

فرسا است. ايوان پتروويچ رابطه سردي با ها گذشته و خزان را هم پشت سر گذاشته و اکنون روابط بسيار سرد و طاقتها مدتاينکه بهار زندگي آن
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سال دارد از اين  19خاطر دخترش، آکسانا که گيرد او را ترک کند، فقط بهست و زماني که تصميم ميهمسرش دارد که ده سالي از او بزرگتر ا

 شود.تصميم منصرف مي

کند. اين زمان که، پيرزاد از زمان حال استفاده ميتوجه ديگر استفاده از افعال زمان گذشته در داستان توکاروا است، درحالينکته جالب

الواقع ي است! استمرار و تکرار رفتارها و اعمال و حرکات شخصيت در آن نهفته است، و اما زمان گذشته در داستان ديگر فيحال در واقع استمرار

نويسنده با کاربرد پيوسته زمان »طور که شخصيت اصلي خود هميشه در انتظار رسيدن خوشبختي چشم به آينده دارد. کند، همانبه آينده نظر مي

امروز همان چيزي را »تر رخ داده است )مثلا هاي مستقيم و ماضي بعيد براي هر رويدادي که پيشذشته استمراري همراه با نشانهگذشته ساده، يا گ

کند و ماضي بعيد همان کارکرد را دارد که تواند اين احساس را بيافريند که گذشته بر حال دلالت ميمي«( کرد که ديروز کرده بوداحساس مي

 (.111، 1919)مارتين، « گيردترتيب، همه دستگاه زمان رو به آينده قرار مياينده گذشته ساده است. بهمعمولا بر عه
 

 رويدادها -7-4

در شود. قهرمانان نشان داده مي هايها و واکنشکنشواسطه حوادث و رويدادهاي داستان و ها اغلب بهخصوصيات و صفات شخصيت

تصويرکشيدن يک يا دو روز از زندگي خانم ف گويي کل زندگي او و افکارش را به نويسنده با به پيچيده نيست و داستان پيرزاد خبري از رويدادهاي

 خواننده نمايانده است. 

 -يا همان مارگو مارگاريتا  -ترند و اغلب حوادث پيرامون شخصيت اصلي داستان مراتب بيشتر و پيچيدهدر داستان توکاروا رويدادها به

پيرزاد  گيرد.دربرمينسبت به زندگي خانم ف در داستان پيرزاد اي از زندگي مارگو را گستردگي رويدادها بازه زماني طولانيپيوندند. يوقوع مبه

 کند.شوند را روايت مياي از رويدادهايي را که معمولا در روز آخر هر ماه در زندگي خانم ف تکرار ميمجموعه

افتادن اتوي سنگين آهني از طبقه ششم  -شود ا يادآوري يک اتفاق در دوران نوجواني مارگو آغاز ميداستان ب چيز مهمي نيستاما در 

ها از آن ماجرا، پايان و در انتها با ديدار اتفاقي همين همکلاسي در ايستگاه مترو، بعد از گذشت سال –توسط ووفکا کارساکوف همکلاسي مارگو 

ساشا، آشنايي مارگو با گوچا، مرد گرجي، سانحه تصادف و  -ت پسر عرب به کشور خودش، تولد پسر مارگو پذيرد. آشنايي با پسر عرب، بازگشمي

اش، ديدار غيرمنتظره مارگو و ايوان پتروويچ، رفتن جراح و در ميان همه اين رويدادها ماندن مارگو، آشنايي او با ايوان پتروويچ، جراح معالجزنده

اش هم انتظار خوشبختي و هربار که اندک حسي از خوشبختي به سراغکشد، آنمطلب اشاره دارد که مارگو انتظار ميراوي بارها و بارها به اين 

بيني اي که هنوز نيامده باشيم و انسان خوشدارد که نبايد به فکر آيندهبرد و حتي بيان ميآيد، آن را با تمام وجود پذيرفته و از آن دم لذت ميمي

 است.

خورد اي رقم ميرويداد که نقش محوري در هر دو داستان دارد، تلاش براي خوشبخت بودن است. اين تلاش در اتفاقات سادهترين مهم

هاي مختلف و ايمان کامل در داستان پيرزاد يا انتظار کشيدن در لحظهمانند خريد هديه از باقيمانده خرجي خانه آن هم پنهان از چشم بقيه 

 رسد در داستان توکاروا.ز راه ميختي اداشتن به اين که خوشب

گشايي خاصي در پيرنگ در هر دو داستان از نوع پيرنگ باز است که نظم طبيعي حوادث بر نظم ساختگي و قراردادي آن غلبه دارد و گره

کند و در نتيجه طرفانه جلوه ميخورد. نويسنده آنچنان در بطن داستان پنهان است که داستان، چون زندگي، عيني و بيبافت داستان به چشم نمي

 شده در داستان بگردد.حلي براي پرسش مطرحدنبال راهخواننده خود بايد به
 

 زبان و زاويه ديد -7-5

هاي داستان، شغل و حرفه، تربيت اجتماعي و حتي محيط زندگي و فرهنگ او هماهنگي داشته باشد. زبان و زبان داستان بايد با شخصيت

هاي اصلي داستان هماهنگي دارند. زباني ساده و روان و بدون تکلف و درازگويي که هر دو داستان مورد بررسي کاملا با شخصيتلحن نگارش در 

، هاداستان .اندکه فقط در انتظار خوشبختي زناني کاملا معمولي در يک دنياي معمولي هاست.کننده خصوصيات خلقي و دروني زنان داستانتداعي

هايي را نشان انسان»توکاروا بين زبان مقدمه و متن روايت و گفتگوها فرقي وجود ندارد.  .شوندبا مقدمه شروع مي هاي ديگرز داستانچون بسياري ا

هايي که مجبورند از چيزي بگذرند. کنند، انسانکنند و تغيير ميهايي که اشتباه ميبعدي نيست، انسانها هميشه هم تکدهد که احساسات آنمي

 (.919، 1111)نيکلايف، « هم استزبان توکاروا براي همه قابل –دهد، مسکو، باکو يا وارکوتا ابراين، خيلي مهم نيست که داستان در کجا روي ميبن

 پردازي، توصيف، ذکر جزئيات و بيانبا آگاهي کامل به صحنه در هر دو داستان زاويه ديد بيروني يا داناي کل نامحدود است که زاويه ديد

و احساس نزديکي به وقايع و  صميميت داستاناند، اما کل بهره برده جالب آن است که گرچه هر دو نويسنده از زاويه ديد عقل پردازد.حوادث مي

 .روداز بين نمي هاي آنشخصيت
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درون شخصيت رفته و خصوصيات روحي و خلقي آن را براي خواننده  بيشتر، نويسنده بهتوکاروا در هر دو داستان، و البته در داستان 

شته و حال و آينده او و از نزديک شاهد اعمال و افکار اوست، از گذ کندشخصيت را هدايت مي برتر از خارج عبارت ديگر، فکرکند، بهتشريح مي

 باخبر است.

هاي اصلي در آينده بيانديشد و درستي يا تا خواننده خود به زندگي شخصيتاند هر دو نويسنده با قراردادن پايان باز در داستان کوشيده

شود. راوي ها نمياي به ايمان و مذهب شخصيتها اشارهکدام از داستاننادرستي رفتار آنان را براي دستيابي به خوشبختي تحليل نمايد. در هيچ

 ان از زندگي اصرار دارد.کند و بر خواسته ايشبيشتر اخلاق و رفتار زنان را توصيف مي
 

 تحقيقنتيجه  -8

برخي موارد مانند در  وع اصلي مشابهي دارند زمينه و موضو خانم ف زن خوشبختي استو  چيز مهمي نيستکوتاه دو داستان 

داستان مطابقت دارند. زباني زبان و زاويه ديد در هر دو وجود دارد. هاي داستان و تعدد رويدادها و درنتيجه پيرنگ تفاوت و صحنهپردازي شخصيت

هاي ها و صحنهساده و روان و لحني گيرا و جذاب. راوي داناي کل با دقت و حوصله و با درنظرداشتن درونمايه اصلي داستان به توصيف شخصيت

اران زن ديگر در اين کره خاکي در ها، زناني کاملا معمولي و عادي هستند که مانند هززنان اين داستان پردازد.ها ميداستان و فضاي حاکم بر آن

ها به زعم خود و درواقع نويسنده راوي خوشبخت هستند. اين گردند، چرا که آنبودن ميدنبال راهي براي خوشبختها بهانبوه مشکلات و ناکامي

تي در بدترين شرايط، بين مرگ و زندگي، شود. مارگو حمفهوم بارها از زبان راوي داستان پيرزاد يا از زبان مارگو در داستان توکاروا بيان مي

مارگو به گوچا نگاه کرد. دست سرد او را روي صندلي پيدا »هنگامي که در خون غلتيده و شاهد مرگ گوچا در سانحه تصادف است براين باور است: 

خوشبختي و بعد از  –مارگو حس کرد من خوشبختم. اين آخرين چيزي بود که  -اش را فشرد و با چشماني مملو از اشک گفت: کرد، انگشتانش

 (.99، 1112)تحول، « شانس بوده!گفت: آدم خوشبختيه. خيلي خوشهوش آمد که ميهوش رفت. سپس با صداي پزشک جراح به

ان عميق و اساسي با روحيات زنطور بهتوان در اين دانست که هر دو نويسنده از تبار زنان هستند و علت شباهت اين دو داستان را مي

و خواننده حين خوانش اثر چندان درگير تمايز ديني  در اينجا تفاوت فرهنگي و تفاوت ديني چندان تأثيري بر روند موضوعي داستان ندارد. آشنايند

 تر، احساس بشري است.شود، چرا که محور داستان احساسات زنانه و در نگاه کليو فرهنگي بين اين دو داستان نمي

خواهند بگويند که بايد در برابر ناملايمات زندگي ايستاد و گويي اين زنان مي ترين رويداد خود زندگي است.ممهدر هر دو داستان 

گويي فريادي نهفته است: مگر اين  هادستش آورد و تا حد امکان آن را حفظ کرد. و سخن آخر اينکه در دل اين داستانخوشبختي را خود ديد و به

 ند؟ جز لختي خوشبختي!خواهزنان از زندگي چه مي
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Abstract  
This paper, by the overall contrast method caries out the comparative study of two realistic stories; “It is not an 

important thing” written by Victoria Tokareva (born in 1937), the Russian author and “Miss F is a happy woman” from 

the category of “Like all the evenings” written by Zoya Pirzad (born in 1952). The main theme of these stories, whose 

heroes are women, is Happiness. The theme not only is rooted in the facts of life, but alsoit was and it will be one of the 

most important issues of human society throughout the history of human life. The purpose of this paper is to investigate 

two stories from two different cultures and nationalities and the findings of this research expresses the proximity of the 

nature of these stories, regarding to existing the obvious differences in main and minor characters, type and number of 

the events, time and place, the action of the story and the cases of this kind. In studying of these stories, we confirm that 

the women authors with mastering the spirituality and inner of their homogeneities, in spite of  existing cultural 

differences and in the following of  it; differences in thoughts and ideas, they have the joint opinion about Happiness. 
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