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  روند تكوين سبك زنانه در آثار زويا پيرزاد

  شناسي فمنيستي تحليلي بر پاية سبك

 
ناصر نيكوبخت

*

  

  شگاه تربيت مدرسدانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، دان

   دسپيعلسيد

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس 

  سعيد بزرگ بيگدلي

   دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس

  زاده  مجتبي منشي

  شناسي، دانشگاه عالمه طباطبايي دانشيار گروه زبان

 
  چكيده

در پژوهش حاضر .  وجود دارديهاي گوناگون ي زنان ديدگاههاي زباني آثار ادبدربارة ويژگي

هاي  عنوان روشي برگزيده در تحليل ويژگي تحليل سبكي آثار داستاني زنان بهبر ضرورت 

آثار ترين وجوه سبكي   برجسته،در ادامه.  تأكيد شده استباني، ادبي و انديشگاني اين آثارز

هاي پژوهش يافته. ، بررسي و تحليل شده استشناسي فمنيستي با رهيافت سبكزويا پيرزاد،

عادت  تا رمان مثل همة عصرها داستان د از نخستين اثر نويسنده يعني مجموعهدهنشان مي

ديدگاه زنانه نمود يافته ) واژگان، جمالت و سطح گفتمان(در سطوح مختلف متن ، كنيم مي

در : گونه استار پيرزاد اينشود، در آثسير تحول انديشه كه به تحول زبان منجر مي. است

 زنان اسير يك روز مانده به عيد پاك  وطعم گس خرمالو، مثل همة عصرها هايداستان مجموعه

                                                 
 n_nikoubakht@modares.ac.ir :نويسندة مسئول* 

  15/4/1391: تاريخ پذيرش    23/11/90: تاريخ دريافت
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 جايگاه زن مورد كنمها را من خاموش ميچراغ رمان در اي ندارند؛اند و از خود ارادهروزمرگي

 عرصة كنشگري و فعاليت  با تحول نقش زن بهكنيمعادت ميگيرد و در رمان پرسش قرار مي

  .اجتماعي، توصيفي ديگرگون از هويت زنانه در نقش فاعلي ارائه شده است

  .شناسي فمنيستي، سبك زنانه، داستان ايراني، زويا پيرزادسبك: هاي كليدي واژه

  

  مقدمه. 1

ختيار نويسندگان زن پيچيدة دورة معاصر اين فرصت را در اگسترده و هاي  دگرگوني

هاي رمان براي بازتاب پسندها و ناپسندهاي زنان و حتي   تا از ظرفيتاستقرار داده 

رشد روزافزون زنان .  خود در عرصة اجتماع بهره گيرندهاي بازسازي جايگاه و تعريف

 كه در فاصلة ميان دهة   گواه اين رويكرد گسترده است؛ چنان اخيرهاي نويسنده در سال

ايم، رو بودهويسندة مرد با يك نويسندة زن روبهبرابر هر هجده ن  كه در1340 تا 1310

  وجود داشته است يك نويسندة زنبرابر هر سه نويسندة مرد در دهة هفتاد و هشتاد در

  ).1386؛ ميرعابديني، 192: 1387زاده،  وليك.ر(

 هاي ويژه فمنيست شناسي اجتماعي و همچنين منتقدان فمنيست، به پردازان زباننظريه

بيان هاي زباني آثار زنان و تفاوت آن با آثار مردان رياتي دربارة ويژگيمدرن نظ پست

شده دربارة آثار ادبي  هاي ارائه  ضمن بررسي و نقد ديدگاه،پژوهشاين در . اندكرده

عنوان روش تحليلي برگزيده شده  شناسي آثار داستاني زنان بهزنان، رويكرد سبك

كي آثار داستاني زويا پيرزاد شامل داستان هاي سبقلمرو تحقيق، تحليل ويژگي. است

نويسان دهة هفتاد است كه به دليل برخورداري از   از داستانپيرزاد. كوتاه و رمان است

، در بين نويسندگان زن از در آثارش سادگي، ايجاز، صراحت، روايت و فضاسازي زنانه

و مبتني بر  تحليلي -  با رويكرد توصيفياين مقاله. ص سبكي برخوردار استتشخّ

بررسي عناصر سبكي آثار آن، لة اصلي ئ مس نوشته شده وتيشناسي فمنيسنظرية سبك

شود به اين پرسش پاسخ داده شود كه در   كوشش مي، همچنين.داستاني پيرزاد است

  .آثار اين نويسنده چه تحولي در حوزة زبان و محتوا رخ داده است
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ويژه از نظرگاه رويكردهاي  هتاني زنان، بمايه و محتواي آثار داس اگرچه دربارة درون

 با رويكردي ساختاري و  اين پژوهشهايي انجام شده است، درفمنيستي، پژوهش

شود روشي تحليلي براي فهم بهتر  كوشش مي،نگاهي روايي به سبك آثار زويا پيرزاد

  پژوهشيننابرا؛ بدست داده شود اي آثار داستاني زنان نويسنده بهساختار و محتو

  .سابقه و كامالً نو است بيحاضر از اين نظر

  

  هاي ساختاري و زباني آثار زنانرويكردهاي متفاوت به ويژگي. 2

منتقدان فمنيسم مانند . وجود دارد يهاي گوناگونروايت هاي زناندربارة زبان نوشته

،لوس ايريگاري
1

 هلن سيكسو
2

و ژوليا كريستوا 
3

ر  معتقدند شرايط اجتماعي خالقان آثا

اند كه ادبيات هميشه آنان بر اين عقيده. در كيفيت و محتواي آثار پديدآمده مؤثر است

ادبيات .  دچار الزامات و ساختاري مردانه است،در اختيار مردان بوده و به همين سبب

تواند رعايت نكند، كند يا اينكه ميزنان از آنجا كه الزامات ادبيات مردانه را رعايت نمي

  . اين ادبيات، زنانه است،عبارتي دبيات مردان است و بهمتمايز از ا

هاي سياسي فمنيستي  از جنبشطور رسمي بهاين رويكرد به ادبيات و نوشتار زنان، 

مريكا و آ در ها كه در فرانسه پديد آمد و بعدگرفت سرچشمه م1960اواخر دهة 

 - مريكاييآتي د فمنيسدر رويكر«. هاي متفاوت گسترش يافتانگلستان به شيوه

هاي ويرجينيا وولفانگليسي كه متأثر از انديشه
4

 آن خوداتاقي از  در كتاب مشهورش

است، به پيروي از او، تفاوت ميان نوشتار و تجربيات زنانه را در برابر مردان ) 1929(

   ).253: 1388تسليمي، ( ».اندپيشنهاد كرده

 تنها در محتواي آن نانه را نه نگاه ديگري نيز وجود دارد كه ادبيات ز،در اين زمينه

 در اين گرايش نظري«. داند بلكه در زبان نيز متفاوت با ادبيات مردان مي،)نويسيزنانه(

 ».عقيده بر اين است كه زبان دو جنس با يكديگر متفاوت است) شناسي اجتماعي زبان(

اجتماعي شناسي  شناسي انتقادي و زبان هاي زبانگرايش ).36: 1385فياض و رهبري، (

در شيوة ... له كه تفاوت جنسي، نژادي، طبقاتي وئفرض گرفتن اين مساغلب با پيش

ها در متون و گفتار فاوتاستفاده از زبان گويندگان مؤثر است، به بررسي اين ت
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 باور بر اين است كه زبان تابع شرايط بيرون از خود است و ،در اين گرايش. اند پرداخته

در . شودكار گرفته مي هاي متفاوت به  مختلف اجتماعي به شيوههايزبان از سوي گروه

  نظر متفكران اين گرايش، زبان زنانه و مردانه از يكديگر قابل تمييز است

) Labov, 1966: 122- 43; Milroy, 1980(. ها با اين فرض كه زبان  در اين توصيف

ثر از موقعيت فروترشان در شدت متأ تر اجتماع است، زبان زنان را بهبازنماي قواعد عام

نحوي زبان زنان و مردان هاي واژگاني و دانند و اغلب بر تفاوتجامعة مردساالر مي

هاي نحوي ويژة خود استفاده رتها و صوكنند و معتقدند زنان از واژه تأكيد مي

شناسان براي گويش ويژة زنان و مردان، اصطالح زبان جنسيتي را  اين زبان. كنند مي

 و زباني تغييرات بر مؤثر هايويژگي و زبان كاربرد آنان به چگونگي .گيرند ر ميكا به

 مطالعة مختلف توجه دارند و بر اين باورند كه در جوامع در فرهنگي عناصر ويژه به

 متفاوتي هايبيني جهان مختلف، هايگروه شود كهمشاهده مي مختلف هاي فرهنگ

 از ،بسياري شناختي جامعه مطالعات مسير، اين از. شود مي منعكس زبانشان در كه دارند

  .است دست آن از جنسيت و زبان روابط كه گيردمي شكل شناسي زبان ديدگاه

طور كلي با بررسي  شناسي زبان اين است كه بهپردازان جامعه وجه مشترك نظريه

ن گويان آ  يعني بين سخن؛يابيم كه آن زبان يكدست و يكنواخت نيستهر زبان درمي

ها و بسامد آن و در مقياس محدودتر از نظر دستور زبان از نظر تلفظ، انتخاب واژه

ها فردي هستند؛ ولي برخي ديگر برخي از اين تفاوت. هايي وجود داردزبان، تفاوت

 از گويشوران يك شدن گروهي  به جداهاي جمعياين تفاوت. جنبة گروهي دارند

 به عوامل غيرزباني نظير منطقة جغرافيايي، سن، شود كه معموالً ميزبان از بقيه منجر

  بستگي دارد... يالت، طبقة اجتماعي، مذهب، شغل وجنسيت، ميزان تحص

  ).79-78: 1363باطني، ( 

ترادگيلمانند  يشناسانزبان
5

، ميلروي
6

، فيشمن
7

، هولمز
8

، ليكاف
9

هاي پژوهش...  و

توان به اين ترين نظريات آنان مي از مهم. اندلي در اين زمينه انجام دادهتجربي مفص

  : كردموارد اشاره 
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 در مقايسه هستند، ي اجتماعةچه طبقاز  و يچه سندر  نكهيزنان بدون توجه به ا - 

 ;Labov, 1966; Milroy, 1980(  دارنديشتري بشيمردان به تلفظ استاندارد گرابا 

Trudgill, 1972(.  

  . كنندي استفاده مشتري رنگ بفيزنان از كلمات توص - 

  .برند كار مي  را كمتر بهكيكلمات رك  زنان- 

برند كه حاكي از شك و نسبيت است تا  زنان از قيدهاي تعديلي بيشتر بهره مي -

  .)Lakoff, 1975( ...دانم و جورايي، تا جايي كه من مي نوعي، يك بيش، به و قطعيت؛ مانند كم

مانند  ؛كنند ي استفاده مادي ز)هاي كوتاه پايان جمالت پرسش( ي دم سؤالاز - 

 استفاده از دم ند معتقدليكاف و فيشمن. ) همان( ... و»؟ستي نطور نيا« ،»دانيد كه؟ مي«

 ,Lakoff, 1975; Fishman( زنان استهاي  و وسوسه ناني عدم اطمة نشانيسؤال

 هولمز ازجمله؛كردند نقض اي عده ها بعد را ادعانيا. )1971
10

 و ويترال)1984( 
11

 

برخالف  ؛ گفتمان زنان استية و دوسوي مشاركتتي ماهدليل   بهنيمعتقدند ا) 2002(

  .، زنان مشاركت دوسويه دارندشوندمسلط  بر بحث خواهند مردان كه مي

هاي اجتماعي را موجب ليكاف با طرح نظرية سلطه، نابرابري در موقعيت و نقش

رو كه در  د است زنان ازآناو معتق. داندهاي زباني زنان و مردان ميتفاوت در گونه

شناسان كه  اين فرض زبان. گيرندكار مي تري بهاجتماع جايگاه فروتري دارند، زبان نازل

شان تأثير پذيرفته است، در رويكرد معتقد بودند زبان زنان از موقعيت فروتر اجتماعي

 به .ند، نقطة شروع استا هاي تندرو برآنكه اغلب فمنيست) رويكرد فمنيستي( دوم

كه مردساالر بلفقط مردانه،  اش نهپردازان، زبان در شكل كنوني اين دسته از نظريهباور

رو زنانگي   ازاين؛مند به سركوب زنانگي دست زده استطور منظم و قاعده است و به

  .شده است رانده و فراموش  به حاشيه،شده در زبان امري سركوب

دساالر به حاشيه رانده، به متن آورد و اين براي زنانه شدن زبان، بايد آنچه زبان مر

تواند  طبق اين نظريه، يك نوشته نمي بر. نيست) تن زن( چيزي جز روايت زنانگي

براي ) مذكر بودن زبان( زنانه باشد، مگر اينكه با به رسميت شناختن اين موضوع

  ).111: 1385بيسلي، (نفي آن آشكارا تالش كند 
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شمار  پردازان بهوليا كريستوا از اين دسته از نظريههلن سيكسو، لوس ايريگاري و ژ

شدت تحت تأثير مكتب تحليل رواني ژاك الكان اين نويسندگان كه به. آيند مي
12

 و نيز 

شكنيشالوده
13

 ژاك دريدا
14

زبان «، با درنظر گرفتن اند   و انديشمندان فرانسوي

 اوت زبان زنان و مردان رامراتب جنسيتي آن را واژگون كردند و تف  سلسله،»كاوي روان

هلن  .)Belsey & Moore, 1997: 10 ؛261-253: 1388تسليمي، ( دوباره ارزيابي كردند

) 1975 (هزن تازه تولديافت و )1976 (خندة مدوسا خود مانندهاي سيكسو در نوشته

و بر اين عقيده است كه زبان ا. توليد كند) زبان زنانه(دست  اي از اينكوشيد نوشته

تواند خلق شود كه در زبان مردانه نفي و انكار شده  هايي مي  ابراز تجربهفقط بانه زنا

 مردان. هاست  محمل همة طرد و نفي اين تجربة روايت تن زنانهنظر سيكسو،به . است

  .دهند جنسي از زبان ارائه مي انكار تن زن، روايتي تكباو زبان مردانه 

پردازان ديگر اين رويكرد، معتقدند زبان  لوس ايريگاري و ژوليا كريستوا، نظريه

نگرد يريگاري به شرايطي ميا. كند اي نظام يافته است كه وجود زنانه را نفي مي گونه به

 معتقد است مردان او.  آن وضع زن در قلمرو نمادين ممكن است ديگرگون شودكه در

 حاكم بر انديشة بندي دووجهي اين تعريف متأثر از تقسيم.اندزنانگي را تعريف كرده

گيرند  غربي و فرض دوگانگي متضادي است كه هميشه در مقابل همديگر قرار مي

اين دسته از نظريات زبان زنانه را جز در حالت انقالبي و ). 394-392: 1388مكاريك، (

دانند و چنين  اش مردانه مي زبان را در حالت كنونيشناسند؛ زيرانگرانه بازنميعصيا

اي خلق شود، اين زبان بايد از چارچوب و ه اگر قرار باشد زبان زنانهكنند كفرض مي

زبان مردانه به اين دليل كه به صورت منظم و . مردانه خارج شود) منطق( قواعد زبان

 بر. پيوسته به سركوب زنانگي دست زده، اصوالً امكاني براي بازنمايي زنانگي ندارد

ندارد كه از قواعد منطقي رايج پيروي كند؛ زيرا  اين نظريه، زبان زنان هيچ الزامي اساس

 زبان زنانه بايد از تن زن و روايت ؛اندجنسي و مردانه اين قواعد منطقي همه تك

  .وع كندبودن شر زن

  

  هاي موجود و تأكيد بر ضرورت تحليل سبكي آثار ادبي زناننقد ديدگاه. 3

زباني در جوامع مسلط مردساالر هاي   بسياري از نابرابريشناسي زبان بهمحققان جامعه

هاي زباني زنان و مردان، اغلب به كنند؛ ولي هنگام بحث دربارة ويژگياشاره مي



 125                                 ...روند تكوين سبك زنانه در                            18شمارة / 5 سال

به اين . كنندشده بين زنان و مردان استناد مي هاي ضبطهاي گفتاري و مكالمهتفاوت

ت زباني مانند حركاهاي فرادليل كه گويندة زن و مرد هنگام تكلم، بسياري از نشانه

 كه هستدهد، اين امكان را در اختيار شنونده قرار مي... دست و بدن، لحن صدا و

 ولي در نوشتار به دليل نبود چنين ؛تفاوت بين زبان زنان و مردان قابل درك باشد

كه در بررسي آثار داستاني  است نكتة ديگر اين. امكاني، اين موضوع كارآمد نيست

ها،  واژه هاي يادشده ازجمله بسامد كاربرد رنگز ويژگيي اا هزنان، در ساختار زبان، پار

مايه كافي   پرسشي وجود دارد؛ ولي براي تحليل محتوا و درونهاي ه جمل وقيدها

  .نيست

از نقدهايي كه بر . بر نظريات نويسندگان فمنيست نيز انتقادهايي وارد شده است

 قواعد اين نظريه اصول و روش منتقدان فمنيست وارد شده، اين است كه اصول و

 هاي منتقدانِ بيشتر ديدگاه. ريزي نشده استايههمراه با داليل و شواهد علمي متقن پ

پردازان  هنظري. هاي حاكم بر اين نظريه استفمنيست سياسي و تحت تأثير ايدئولوژي

از آنجا كه به نظر .  و فراتر از بحث جنسيتي است داردند كه زبان ماهيتي ذهنيا برآن

صد و نيت گيري زبان در فراسوي آگاهي فردي و بدون قسوسور، شكل ان دوفردين

هاي زباني و برساختن زباني ها مبني بر تغيير نشانه مشخص است، ادعاي فمنيست

هاي فراوان هنوز تالشبا وجود كه    چنان؛زنانه، ادعايي ناممكن و باطل است

رواج دهند ه را در زبان مرسوم اند تعداد معدودي واژة غيرجنسيتي يا زنان نتوانسته

-منتقدان و نظريه .)172 و 155، 65، 49، 18: 1387ك سوكال و بريكمون، .؛ ر91: 1388طاهري، (

  :پردازان نقد ادبي معتقدند

ني هاي زباتوان وجود زبان و نوشتار زنانه را در كنار ساير گونهحال كه نمي

سبك نوشتاري « اصطالح  ازجاي زبان زنانه  پذيرفت، آيا مقبول نيست كه به

سبكي كه محصول زاوية ديد و :  در نوشتارهاي ادبي استفاده كردهم فقط ، آن»زنانه

معنا منظر خاص زنانه است و دربردارندة تجربيات و شيوة بيان زنان در درك و 

 زيرا سبك در يك برداشت كلي، از نحوة اجراي زبان و دادن آنان به زندگي است؛

  .)102: 1388طاهري، ( آيدوجود مي سط نويسنده بهيشه توبيان اند
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  شناسيتحليل سبك: الگوي نظري. 4

هر تحولي در . دهندة واقعيات اجتماعي است ويژه رمان بازتاب هادبيات داستاني، ب

كه گونه همان. گذاردهاي فرهنگي و ادبي آن بيشتر اثر مي  بر بخشيكشورهر نهادهاي 

  :منتقدان ادبي معتقدند

گيرد و سنت زباني و ادبي چيز در سنت زباني و ادبي جاي مي ادبي پيش از هراثر

نيز به نوبة خود محاط در اقليم فرهنگ عمومي است و با اوضاع عيني اجتماعي، و 

هاي بشري تر است؛ البته تمام قلمرو فعاليت سياسي و اقتصادي، ارتباطش باواسطه

توان بين وجوه توليد و ادبيات نوعي يدر نهايت امر م. اند با يكديگر در ارتباط

  .)113: 1373ولك و وارن، ( رابطه برقرار كرد

كند و رت توجه به بافت متن و بافت موقعيت در رمان را نمايان ميو ضراين ديدگاه

  .افزايدجنبه در تحليل رمان مي بر توجه هرچه بيشتر به اين دو

 و واژگاني، عوامل گوناگون هاي صوري بر جنبه هاي ادبي افزوندر تحليل متن

زبان ابزاري مهم براي برقراري و حفظ . فرهنگي، اجتماعي و سياسي نقش دارند

توان يافت كه هيچ متني را نمي.  سياسي است-هاي اجتماعي روابط و ديدگاه

كه واقعيت اجتماعي ناب    همچنان؛باشد... هاي شخصي نويسنده و عاري از ديدگاه

ها يا  طرف نيز وجود ندارد؛ بلكه ما با گفتمان خنثي و بيوجود ندارد، گفتمان 

هاي وابسته به شخص خاص، جناح خاص، ايدئولوژي خاص و فرهنگ  متن

  .)50: 1379پور،  بهرام(مواجه هستيم ... خاص و

شناسي تحليل بيان زباني متمايز و  سبك«: به همين داليل، وردانك معتقد است بنا

  .)18: 1389 (». تأثير آن استكارگيري و توصيف هدف از به

حدي است كه بيش از هر  از سويي ديگر، ظرفيت ساختاري پيچيده در رمان به

هاي جامعه را  تواند محاكات كند و مسائل و واقعيت قالب و انواع ديگر ادبي، مي

 ها بايد  در پردازش ديالوگ آنكهباظرفيت ادبي در رمان، . بازآفريني و بازسازي كند

دليل اين التزام، حتي گاه   و بهكند  كامالً رعايت  راها  و اقتضاي شخصيتاصل تناسب

مجموع نثري فاخر، سبكي عالي و حماسي و   دراز زبان عوام و محاوره سخن بگويد؛

كاوي و با اين تمهيدات، ژرف. آيدشمار   بههايي از نثر معياريد نمونهمتعالي است و با
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كي از بهترين اسناد بررسي شناخت واقعي هويت ها ينگري و تحليل علمي رمانژرف

اين كليتي است كه بايد با توجه به متن و ؛ امار آن استجامعه و ماهيت تحول و تطو 

بايد سهم . شودموقعيتي كه متن در تعامل با آن شكل گرفته است، شناخته و تبيين 

هنري و هاي هاي اجتماعي در كنار انواع گرايشهريك از رويكردها و گفتمان

  . تبيين و تحليل شود، شناسايي،كاوي هاي ادبي در متن رمان، ژرف لطافت

  

گريانتخاب. 1-4
13

   در سبك

. منظوري خاص و براي ايجاد تأثيري ويژه است انتخاب شيوة متمايزي از زبان بهسبك، 

اي كه در نظر نويسنده است، حاصل كاركرد بافتي خاص است كه هدف و تأثير ويژه

بر  شناسي، عالوه  در تحليل سبك،به همين دليل. در آن نقشي برعهده داردنويسنده 

بافت متن
14

 صداها، واژگان، هاي موجود در يك متن مانند كه عبارت است از ويژگي-

 بايد به -دهند هاي صوري متن را تشكيل ميهاي زباني كه ويژگي جمالت و عبارت

بافت موقعيت
15

نيز توجه ) ار بر زبان و سبكي اثرگذمتن هاي برونويژگي(  غيرزباني

  .)22-20: 1389 وردانك، ؛101: 1390ك فاولر، .ر( كرد

  فرهنگي- اجتماعي بافت د،كن مي متأثر را زبان كه اي مؤلفه ترين مهم و نخستين

 گسترده قدري به شود، مي ياد غيرزباني بافت به آن از كه مؤلفه اين تأثير. است جامعه

 به همين .كند  مي متأثر را زبان هاي واژه و سبك معنايي نظام دي،كاربر گونة در كه است

 هاي جنبه بر افزون بايد ادبي آثار زبانيِ هايجنبه درك  فركالف معتقد است براي،دليل

 از و كرد توجه سياسي و اجتماعي فرهنگي، گوناگون عوامل به واژگاني، و صوري

  .)Fairclough, 1995: 28( داشت تونم به كاركردي نگاهي و رفت فراتر زباني توصيف

 كه داستان اي  در تحليل سبكي، وقتي به بافت موقعيت اجتماعي، فرهنگي و سياسي

 جنسيت، طبقه، نژاد، مانند توجه شود، متغيرهايي  استدر تعامل با آن شكل گرفته

ازان آثار پردها، نظريه همين ديدگاه همسو با.گذارند بر آثار داستاني تأثير مي... مذهب و

عنوان سبكي  هاي سبكي اين آثار، به زنان معتقدند در تحليل آثار زنان بايد به ويژگي

  .خاص به شرح ذيل توجه شود
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  شناسي آثار داستاني زنانسبك. 2-4

» كنندةمصرف«سبك نگارش زنان در جنبش فمنيسم زماني مطرح شد كه زنان از 

ها در آثار خود به فمنيست. آن مبدل شدند» توليدكنندة«هاي ادبيات به يكي از گروه

. انددنبال اين بودند كه ببينند نويسندگان مرد در آثار خود چه تصويري از زن ارائه كرده

 ي كاملذهن، شخصيت زن و دنياي زنانه درك مردان از دهد  مي مطالعات نشانبرايند

هاي از رائة كليشهندارند و همواره به زنان در ارتباط با مردان توجه كرده و به ا

هايي كه نويسندگان زن  متن در.)103: 1388طاهري، (اند  كردهبسندهشخصيت زن 

اند و در آثارشان ضمن برخورد با اند، نگرش انتقادي به فرهنگ مردساالر داشته نوشته

ترين داليلي است   مهمشدهيادموارد . اند ها به بيان تجربيات صرفاً زنانه پرداختهكليشه

شناسي فمنيستيسبكارا ميلز در كتاب كه س
16

ها پرداخته و ضرورت تحليل   به آن

شناسان و محققان  ميلز با اشاره به آثار زبان .سبكي آثار داستاني زنان را ذكر كرده است

 و ضمن توجه - اند كه به تأثير جنسيت بر نوشتار تأكيد كرده- شناسي زبانحوزة جامعه

 عنوان سبكي متمايز تأكيد كرده است   سبكي آثار زنان بهها، بر تحليلبه آراي فمنيست

)Mills, 2005: 33-35.(  ميلز معتقد است نويسندگان زن در ساختار و محتواي آثارشان

هاي زنانه، عواطف و احساسات و  دربارة ويژگيرا هاي متفاوت زباني گزينه

تحليل بر اساس :  سطحبرند كه در تحليل سبكي بايد در سهكار مي هاي زنان به ديدگاه

در سطح  . و تحليل بر اساس گفتمان انجام گيردها هها، تحليل بر اساس جملواژه

واژگان بايد به كاربرد واژگان، اسامي، ضماير، جمالتِ بيانگر حاالت و عواطف زنان 

كار رفته  اي به كرد واژه در چه جملهدقتبايد نيز در سطح جمالت . توجه كرد... و

ميلز معتقد . كند نشيني با چه كلماتي همساني ايجاد مي  در سطح هم،بارتيع است و به

 مورد تأكيد قرار نگرفته؛ ولي اهميت دارد تااست تحليل در سطح گفتمان تا به حال 

  ).106-66همان، ( ارتباط كلمات با هم در سطوح باالتري بررسي شود

  :مطرح شود هاي زير ؤالميلز معتقد است در تحليل آثار زنان بايد س

از چه واژگاني استفاده شده است و اين واژگان چه مفهومي از هويت زنانه را . 1

  دهد؟بازتاب مي

  صداي زنانه در متن چگونه بازتاب داده شده است؟. 2
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  برخورد با مردان و زنان در متن چگونه است؟ . 3

  نده است؟كاررفته در متن متأثر از جنسيت نويس  بههاي هها و جملآيا عبارت. 4

  چه كساني در متن داراي كنش هستند؟ . 5

  آيا از زنان بيشتر استفاده شده است يا از مردان؟. 6

نظر برسد متن وابسته به جنسيت  بهتري در متن وجود دارد كه  آيا ساختارهاي بزرگ. 7

  است؟

  كند؟راوي چه كسي است؟ متن بر چه كسي تأكيد مي. 8

  زاوية ديد چگونه است؟. 9

  كند؟تن بر منافع چه كسي تأكيد ميم. 10

  ي با زنان ارتباط دارد؟ئچه افعال، عناصر يا اجزا. 11

مند  نظامي امكان روشها  اين سؤالباها، معتقد است ميلز با مطرح كردن اين پرسش

  . )161-158همان، ( براي تحليل سبكي آثار زنان وجود دارد

  

  هابحث و تحليل داده. 5

كاربرد ( ، نحوي)هاكاربرد واژه( ويا پيرزاد در سه سطح لغوي آثار ز،در اين بخش

روايت و ( در تناظر با عناصر داستاني) متني هاي برون ويژگي( و گفتمان) جمالت

) مايه  زاوية ديد و درونپردازي، لحن،هاي روايي، پيرنگ، توصيف، شخصيتجنبه

  .شود بررسي و تحليل مي

  

  شناسي ساختاري رزاد با تأكيد بر سبكاني زويا پيگسترة آثار داست. 1-5

 طعم گس خرمالو، )1370(مثل همة عصرها  :داستان كوتاه زويا پيرزاد سه مجموعه

 كنمها را من خاموش مي چراغ. دارد) 1377( مانده به عيد پاك يك روزو ) 1376(

در هريك از اين آثار، . نيز دو رمان نويسنده است) 1382 (كنيمعادت ميو ) 1380(

   حس زنانه و روايت زندگي زنان را بيان، گوياي ساده و نثريويسنده با زبانن

  .كرده است



  18 شمارة/ 5 سال                                                                                   130

از نظرگاه جنبة روايي و فضاي فكري و گفتمان غالب، نويسنده در همة آثار با 

 ،عصرها همة مثل. زباني ساده، روزمرگي و زندگي خانوادگي زنان را بيان كرده است

ماية اصلي  درون. است كوتاه داستان هجده شامل ه،نويسند اين داستان همجموع اولين

 زناني مجموعه اين هاي قهرمان. است بودن زن ةهاي اين مجموعه، قص همة داستان

 شادي بزرگ/ غم حتي يا اعتراضي شهوت و يا هر نوع بدون وسوسه يا آرزو، بدون

تكرار مسائل بسامد . شودكدام تحرك و تغييري ديده نمي اي كه در هيچگونه  به؛هستند

  و كارهاي روزمرة زندگي زنان در خانواده مانند آشپزي، گردگيري وخانوادگي

 او.  استوجه نويسنده را به خود اختصاص دادهها و ت بيشترين توصيفداري خانه

 احساس  يك انتقال يا زندگي يك بيان به كالم ترين كوتاه در  استتوانسته خوبي به

 طعم گس خرمالويعني داستان نويسنده  ر دومين مجموعه د.)ب1383پيرزاد، ( بپردازد

هرچند . همان نگاه تكراري و زندگي خانوادگي و روابط زن و شوهر مطرح شده است

در اين مجموعه نيز نويسنده به مسائل زندگي خانوادگي زنان پرداخته، زنان از حالت 

 فقط و نظرگاهشان اند  داستان پيشين نويسنده خارج شده روح و يكنواخت مجموعهبي

  .)جا همان( پنجرة آشپزخانه نيست

يك روز مانده به عيد  داستان كوتاه نويسنده يعني ساختار روايي سومين مجموعه

 با متفاوت فضايي هاداستان اين در. شده است تشكيل پيوسته هم به داستان سه  ازپاك

 راوي كه ييمرو روبه انيداست با آغاز در ،همجموعاين  در. شودقبل ديده مي هاي داستان

 يادآوري در و است حال زمان روايت، اصلي زمان يعني ؛گويد مي اش گذشته از آن

 هاينام به كوتاه داستان سه اي از همجموع ظاهر به  اگرچه.گذردمي راوي كودكي

 اين از هريك درواقع است،» سفيد هاي بنفشه«و  »ها ماهي گوش« ،»آلبالو هاي هسته«

 آغاز تا كودكي از را ادموند زندگي و ادموند است زندگي از اي دوره ربارةد هاداستان

رماني است با سه  ؛نيست كوتاه داستان سه ةمجموع كتاب ،درواقع. دهد مي نشان پيري

 نويسنده با افكار ،در اين مجموعه. است آن از فصلي هاداستان اين از اپيزود كه هريك

 هاي ساكن ايران پرداخته استوحيات و زندگي ارمنيدوستانه به بيان حاالت و ر انسان

  .)جا همان(
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 زن  قهرمان.است  ايراني- ارمني خانوادة ، داستانكنم مي خاموش من را ها چراغ

. گذردآبادان مي  نفت شركت هاي خانه در كه است داستاني راويِ كالريس، رمان،

 همسرش و نوجوان  پسردوقلو، دخترهاي از خانه، مراقبت كارهاي در كالريس زندگي

همسايگي  در جديد ايخانواده ورود با كالريس يكنواخت  زندگي.شود مي خالصه

 و سيمونيان خانم سيمونيان، مادرش  اميل- خانواده اين  اعضاي.شود مي  دگرگون آنان

  سيمونيان  خانم.رسند مي نظر به غيرعادي و عجيب ابتدا همان  از- اميلي  دخترش

 و شا گذشته باشكوه روزهاي از كالريس با كه است يرمزآلود و پيچيده موجود

 كه است احساساتي و آرام مردي پسرش گويد؛ اما مي سخن دنيا اطراف به سفرهايش

 مجذوب را كالريس دخترهاي  هم  اميلي.كند مي مند عالقه خود به كم كم را كالريس

 نزديك هم به را نوادهخا دو ،آيد مي وجود به ميان اين از كه انسي و دكن مي خويش

در  بازنگري به را اش، كالريسداشتهعشق مخفي نگه و سيمونيان خانم گذشتة. كند مي

 اشتغال و خانوادگي زندگي كرد مي فكر هميشه  كه  او.انگيزدبرمي خويش زندگي

 اي نيافته دست آرزوهاي به اكنون كند، مي برآورده را هايش خواسته كار به گاه گه

 خود زندگي بازتاب وا .اند شده سپرده فراموشي به هميشه براي  ازدواج با كه انديشد مي

 جلب بيرون دنياي به حال، توجهش همان  در.بيند مي سيمونيان خانم گذشتة در را

 در  زندگي با حد چه تا آبادان  نفت شركت هاي خانه در زندگي كه يابد درمي و شود مي

 ساختگي  نظم كالريس آبادن،  درون به سفري در .است متفاوت شهر هاي محله ساير

 .كند مي ديگر مقايسه هاي محله نظمي بي و آشوب با را نفت شركت مسكوني مجتمع

 زنان حقوق براي او هايفعاليت از و رود مي همسرش منشي ديدار سفر، به همين در

 بيرون اش شخصي زندگي حباب از كالريس كه است ديدار اين در .شود مي آگاه

 .كند مي اعتراف شپنهان اميال به و برد مي  پي خود دروني هايآشوب شود، به مي يدهكش

 راهي يافتن در جويي و جست نمودار هم و ناچاري و خشم نشان هم كالريس ةگري

 لحني كالريس با همسر ،خواب از قبل شب  هر.قرار است بي  روح ارضاي براي

 هربار هم كالريس  و»كند؟ مي خاموش كسي چه را ها چراغ« :پرسد مي او از آميز توقع
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 در كالريس زندگي  بازتاب.»كنم مي خاموش من را ها چراغ« كه دهد مي  اطمينان او به

  ).1386پيرزاد، (ديد  توان مي جمله يك همين در را دار خانه زن و مادر مقام

ي است كه از شوهرش جدا شده است و  نيز داستان زندگي زنكنيمعادت ميرمان 

در اين رمان با سه نسل از زنان . كند از مرگ پدرش، بنگاه معامالتي او را اداره ميسپ

نويسنده در . مادربزرگ، مادر و نوه: اند شويم كه همه از يك خانوادهرو مي ه روبيايران

هاي مختلف   به همين دليل با نسل؛زندهاي مختلف حرف مي اين اثر از زبان شخصيت

هاي  با راهنمايي) آرزو( شخصيت اصلي ،در پايان داستان. ميروي هزن ايراني روب

ل را دارد، ئاهاي يك مرد ايدبا مردي كه از نظر آرزو همة ويژگي) شيرين( دوستش

  ).الف1383پيرزاد، ( كند ازدواج مي

  

  )هاكاربرد واژه( سطح لغوي. 2-5

گر، در اين به عبارت دي. اين سطح از تحليل بر چگونگي انتخاب واژگان تأكيد دارد

مطرح است و بايد به اين پرسش پاسخ داد كه ) گريانتخاب(دار  بخش گزينش انگيزش

هايي پرداخته است و اين نويسنده از رهگذر روابط جانشيني به گزينش چه واژه

  .واژگان در نمايش منظومة فكري نويسنده چه نقشي دارد

  

  هاي متعلق به حوزة زنانواژه. 1-2-5

اين ويژگي كه امكان ارتباط . است» گوييساده«هاي زويا پيرزاد تانويژگي بارز داس

ه، حاصل كاربرد ساختارهاي دستوري كردبهتر و بيشتر نويسنده را با مخاطب فراهم 

هاي راحت و نيز اقالم واژگاني عام و تكراري مناسب با فضا و ذهنيت ساده، توصيف

اد حول محور خانواده، مسائل  زويا پيرزرفته در آثاركار هاي بهدايرة واژه. زنانه است

از آنجا كه  .هاي زن داستان استهاي زنانه، و متناسب با شخصيتمشغولي  دلزنان و

نويسد، واژگان متعلق به اين حوزه در نويسنده دربارة فضاي زندگي زنان مي

زمينه رفته در اين كار هاي بهدايرة واژه . از بسامد زيادي برخوردار استهايش داستان

  مانند اين حوزهوپز و تكرار واژگان مشغولي زنان دربارة پخت دل: ند ازا عبارت
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 ؛ و اسامي غذاهاي مختلف يخچال،فرنگي ت، شيريني، جاشكري، نمكدان، گوجهشكال

از بسامد ...  وپوشند مانند دامن، مانتو، روسري، بافتني، گلدوزي هايي كه زنان ميلباس

اي است كه در هر صفحه گونه ها در آثار نويسنده بهامد واژهبس. بااليي برخوردار است

هاي مكرر در  خوانندگان را در زمينة واژه.ها تكرار شده است از اين واژهي زيادتعداد

 ة به مجموع- هاي سبكي آثار زنان استترين ويژگي  كه يكي از مهم- نويسندهاين آثار 

  : كنيم  ذكر مي راه چند نمون،ادامهدر . دهيم ارجاع مياوآثار 

روم جلو تلويزيون كنم و ميام، آشپزخانه را تميز ميهاي شام را شسته ظرف-

   .)3: ب1383پيرزاد،  (نشينممي

 دوتا كافي فرنگي دارم و فرنگي درست كنم، فقط دوتا گوجه وجهفردا بايد دمي گ -

 ).5همان،  (فرنگي بخرم فردا بايد گوجه. نيست

دستي، توي  يك فنجان خالي بود، كنارش يك پيشروي ميز آشپزخانه -

ها يك كارد و يك قاشق  دستي چند تكه دور نان لواش، كنار دور نان پيش

 ...). و107همان،  (...چايخوري

 گذاشتها را آنجا ميها و صابونآمد براي رختشويي، تشتخانم مي   عفت-

 ).225همان، (

. هاي مارتا بودگذرانيرين وقت رفتن به خانة مادربزرگ يكي از دلپذيرت-

  ).272همان،  (كردندنشستند و دربارة بافتني و آشپزي صحبت مي ها مي ساعت

  ). 49: 1386پيرزاد،  (پزها كته بود با مرغ آب شام بچه-

 پريروز. چرا... نكردي گردگيري. تلفن ميز روي كشيد انگشت مادر راهرو توي -

  . )29 همان، (بار دو و سي زامرو بار، شانزده ديروز بار، هشت

 تابه شكستم، آرمن غر زد نيمروي شل دوست نداردها را توي ماهي مرغ تخم -

  ).58همان، (

 زشت چشمش به آشپزخانه نكند باشد؟ كثيف جايي مبادا كرد؟ مي نگاه چي هب -

  .)10 همان، (آمده؟ عجيب يا

 را هاپرده كي بار خرينآ بيايد يادم كردم سعي و پنجره هايپرده به كشيدم  دست-

  .)20 همان، (امشسته

سر نصرت را از روي روسري سفيد ململ . پلو دوست داشتي ج بچه بودي هوي-

  ).242: الف1383يرزاد، پ (بوسيد
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  هاي عاطفيها و اقالم واژهصورت. 2-2-5

كند و براي نشيني خاص ايجاد مي كالم زنانه در كنار شخصيت زنان هم كاربرد تكيه

ختن به موضوعات و مسائل خاص زنان، انسجام در لفظ و محتواي آثار پيرزاد پردا

گفت ووي، كرد و مي پري گريه مي پاي خالهمهناز پابه« :براي نمونه. رعايت شده است

 گردنش را كج كرد و گفت« .)107: ب1383پيرزاد، ( ».اون روز نياد پري جون! بميرم الهي

 انگار كه ليوان زهر بهش تعارف كرده باشم، اخم كرد خواهرم« .)228همان، ( ».حيوونكي

  .)96: 1386، پيرزاد(» !وااابود كه 

 مثلها زناني  ها و ديالوگ پردازي، كنش  نيز محور شخصيتكنيمعادت ميدر رمان 

فعال و  ا وعواطفجاي رمان، جايدر . اند  محبوبه ومنير، آرزو، شيرين، آيه، تهمينهماه

شيرين زد به گونه و «:  مورد توجه نويسنده استها توصيفحركات خاص زنان در 

  .)188 و 64، 60، 53ك . و نيز ر12: الف1383پيرزاد، ( ».اوامصيبتيواش گفت 

  

3-2-5 .هاي زن د شخصيتتعد  

 قهرمان. بگذارد نمايش به ايراني زن از يجذاب تصوير آثارش دراست  كوشيده پيرزاد

 مسائل و ندا زنانه هويت شناخت و كشف نبالد كه هستند زناني اغلب هايشرمان

 همة در. است بوده نويسنده توجه مورد همواره آنان اهداف و هاآرمان زنان،

 و  تعددكه چنان است؛ زنانه ديد زاوية يا هستند ها زن قهرمان يا نويسنده هاي داستان

ه در آثار نويسنده است ك فرد منحصربه هاي ويژگي از زنانه هاي شخصيت عتنو

عادت  در رمان ،براي نمونه. دارند  برعهدههايي نقش و هستند مختلف هاي صحنه

منير، آرزو، شيرين،  ماهمثل زناني ،ها ها و ديالوگ پردازي، كنش  محور شخصيتكنيم مي

  .اند  محبوبهآيه، تهمينه و

  

  هاواژهبسامد زياد كاربرد رنگ. 4-2-5

. ي دارد گستره و تنوع زياد در آثار نويسندهوصيف رنگ و گلهاي تبسامد كاربرد واژه

. كند چيزي ابتدا رنگش را بيان مياي است كه در توصيف هر گونه اين ويژگي به

واژة   بيشتر شامل چند رنگ،برند كار مي هايي كه مردان بهشناسان معتقدند رنگ زبان
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كار  ي بههاي زيادخاص مانند سرخ، سفيد، سبز و آبي است؛ ولي در آثار زنان رنگ

  :)Lakoff, 1975(رود مي

  ).17: ب1383پيرزاد، ( ».ريزد  زن مياينقرههاي برف روي موهاي دانه«

  ).110 همان،( ».كرم پوشيده بود با كت سياهپيراهن يقه برگردان «

  ).307همان، (» . را بپوشآبنباتيگفت لباس آلنوش به مارتا مي«

  ).38: 1386پيرزاد،  (».سياه بسته به تن داشت با دامن  يقهسفيدبلوز «

 نيمكت قرمزي آسمان، خاكستريها و هاي لخت درختها و شاخه بتهايقهوهوسط «

پيرزاد، ( ». خيلي پررنگ بودزرشكيقو يا اردك وسط حوض . بيشتر تو چشم ميزد

  ).26: الف1383

  

  )ها كاربرد جمله(  بررسي سطح نحوي.3-5

 در هايي ويژگي در آثار پيرزاد. تأكيد است اه جمله الگوي انتخاب بر سطح، اين در

 و توصيف. است زنان نوشتار و گفتار مختص كهشود  ديده مي ها جمله ساختار

 رفته كار به يخاص دقت با آثار نويسنده در كه است زباني هايويژگي از نگري جزئي

  . است همراه ها گزاره در مشددها و قيدها از استفاده بسامد با اغلب كه

  

   توصيفيهاي جمله. 1-3-5

نگري در روايت  هاي مهم زباني در آثار زنان، توصيف و جزئييكي از ويژگي

 ها  او توصيفدر آثار. در آثار زويا پيرزاد اين ويژگي خيلي برجسته است. هاست داستان

 اغلب ها هجمل. درو كار مي  كوتاه و ساده بههاي هبه سبك رئاليستي و در قالب جمل

هاي پيرزاد  اين ويژگي وجه غالب سبك نگارش داستان؛اندكار رفته ه بهطبيعي و ساد

يكي موهاي . كننددر كوچة تنگ و دراز دو دختربچه بازي مي. باردبرف مي«: است

ها دختربچه. صاف و بلند دارد و روباني نارنجي بر نُك گيسِ بافتة دومي پروانه ساخته

  .)17: ب1383پيرزاد، ( ».كننددوند و به هم برف پرت ميخندند و ميمي

  

  



  18 شمارة/ 5 سال                                                                                   136

  هاي پرسشي به شكل حديث نفس جمله. 2-3-5

هاي پرسش در قالب حديث نفس  جمله كاربرد ،هاي سبكي آثار پيرزاديكي از ويژگي

رسد نظر مي به.  پيرو و وابسته استهاي د جمله كه اغلب با بسامد قيدها و تعداست

 مبادا كرد؟ مي نگاه چي به« :هاي زنانه استهها و وسوسمشغولي اين ويژگي ناشي از دل

: 1386پيرزاد، ( »آمده؟ عجيب يا زشت چشمش به آشپزخانه نكند باشد؟ كثيف جايي

با خودش گفت از قصد بلند كرده بود يا از تنبلي  ...آرزو چتر موها را پس زد« .)10

  .)17: ب1383پيرزاد، (» با خودش گفت اصالً به من چه؟... سلماني رفتن؟

شناسان معتقدند زنان به دليل  گونه كه در بخش پيش يادآوري شد، زبان همان

كنند تا نظر هايي مطرح مي در پايان جمالتشان پرسش،گريگفتمان ديالكتيك و مكالمه

 : به اين نمونه بنگريد.استطلبي زنان مخاطب را هم بفهمند و اين حاكي از جنبة تأييد

 »يه گفت حاال انگار زرجو خيلي هم عوضي نيست، ها؟به در آپارتمان كه رسيدند آ«

  .)71همان، (

  

  هاي فرازبانياستفاده از نشانه. 3-3-5

) - ( در آثار پيرزاد، استفاده از نشانة خط فاصله ها ههاي ساختاري جمليكي از ويژگي

و كند جمالت را ناتمام رها ميبا كاربرد اين نشانه،  اين نويسنده .ستها هدر پايان جمل

  :كند سكوت ميها در پايان آن

كني گم تو كه همش از مامانت تعريف ميخونم به خودم مينوشتة باال را كه مي

خوام آزاد باشم و يكي مدام مواظبم پس چه مرگته؟ گمونم اين مرگمه كه مي

خوام به مي! اون كار رو نكن! نباشه كه خوردي؟ رفتي؟ آمدي؟ اين كار رو بكن

كه دردم بياد يا دردم . رم بخوره به سنگ كه بشكنه يا نشكنهقول فروغ خودم س

  .)187همان، ( -دادندقدر گير نمي خالصه كه اگر مادرها اين. نياد

شود كه در پايان اين جمله نويسنده سكوت كرده و به جاي جواب جملة مشاهده مي

 درخور شانهاين ن از كاربرد يموارد ديگر. استفاده كرده است) - (شرطي از خط فاصله 

 :خورد چشم مي در ساير آثار نويسنده نيز اين كاربرد به. )144ك همان، .ر( توجه است

خواهد با من ر ثروتم ميطگفت به خا. خوردپدرم گفت شاعر به درد زندگي نمي«
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ولي شوهرم و پدرم عاشق . شودگفت كسي عاشق دختر كوتوله نمي. ازدواج كند

  .)184-183: 1386پيرزاد، (» -  گفت اگر زنش نشومپدرم. عاشق ثروت همديگر. شدند

گيرد كه زنان را  اين ويژگي از فرهنگ و اجتماع سرچشمه مي،شناسياز نظر نشانه

در  - اي فرازباني است كه نشانه-كاربرد اين نشانه. كردند از اول از حرف زدن منع مي

 در آثار اين .)29: 1383شناس و ديگران، ك حق.ر( اين رمان شايد در نقد اين تفكر باشد

 به منع كردن دختران از حرف زدن اشاره  آشكاراشود كهنويسنده جمالتي مشاهده مي

  :دارد

بندند و مادرش تشر زد دختر جواني كه البد دختر زن بود، پرسيد چه چيزي را مي

ن چشم و چرا نيامده خانم؟ بايد از اآل: فتآرزو گ. ها با تو نيامدهكه اين حرف

واال تا چشم به هم بزنه مثل منِ بدبخت . بعله كه بايد بدونه... را باز كنيگوشش 

  .)156: 1383پيرزاد، ( زنندچهارتا ريز و درشت دور دامنش ونگ مي

  

  )هامتني و ديدگاه هاي برونويژگي( بررسي سطح گفتماني. 4-5

ب دنياي  اين بخش بازتا،همچنين. اين سطح بيانگر تجربة متكلم از جهان خارج است

شود در اين بخش به نويسنده امكان داده مي. هاي شخصي استدروني و انديشه

در .  فردي و اجتماعي خود را رمزگذاري كندهاي ربهعنوان عنصري از فرهنگ، تج به

 ها،كنش موجودات، اشياء، رويدادها، محيطي نظير هايپديده بيانگر اين بخش، زبان

   .)Halliday, 1978: 112(ت هاسرابطه  وهاحالت ها،كيفيت

 گفتمان  از تحليل كه داستان را در حكمراجر فاولر معتقد است در اين سطح

، حضور نويسنده و تأثير نگرة او خيلي مهم است و بايد زبان را به دكن بررسي مي

صورت زباني كنشمند و ايدئولوژيك تحليل كرد و به بازتاب ساختارهاي اجتماعي در 

در اين سطح از تحليل . )102: 1390فاولر،  (ل عناصر داستان پرداختداستان با تحلي

  .شود يهاي نويسنده، همخوان با عناصر داستان بررسي و تحليل مديدگاه

  

  )ديدگاه(انداز و زاوية ديد چشم. 1-4-5

 زاوية .الف: ديدگاه در اين بخش دو معنا دارد.  دارد با ديدگاه نزديكي تنگاتنگيگفتمان

 ديدگاه نگرش  معناي دومِ. ب؛شود اي كه ابژة بازنموده از آن ديده ميي زاويهديد، يعن
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هاي خود پردازيهاي روايي با عبارت متن. موجود نويسنده به موضوع بازنمود است

اي پنهان  اين صداي روايتگر لحن گوينده.كند ناچار صداي روايتگر را نمايان مي به

 وايتگر و در اين بخش صداي ر.)106همان، (  داردي خاصاست كه به موضوع نگاه

شخص باشد و  د است اگر زاوية ديد به صورت اولفاولر معتق. نويسنده، يكي است

انداز دروني باشد، بين نويسنده و راوي رابطة مستقيم  زاوية ديد از چشم،عبارتي به

يگران شخص باشد، تجربة د انداز بيروني و سومكه اگر روايت از چشم  ست؛ درحاليه

ديد در داستانِ زنان و تناسب   انتخاب زاوية« .)129 و 124، 104همان، ( كندرا تصديق مي

اي است كه بينش و نگرش زنان را نمايش گونه آن با كيفيت راوي و روايتگري به

  .)96: 1384حسيني، (» .دهد مي

 خاموش ها را من چراغ و رمان يك روز مانده به عيد پاكداستان كوتاه  در مجموعه

طعم گس  و مثل همة عصرهاداستان  در مجموعه. شخص است ، زاوية ديد اولكنممي

 زندگي تكراري و يكنواخت زنان است، نويسنده با ، چون داستان روايتگرِخرمالو

؛ به كند ميهاي زندگي زنان را روايت  همة جنبهنگاهي بيروني و به شيوة داناي كل

ها و حاالت آنان را هاي شخصيت همة ويژگيعبارت ديگر فكري برتر، از خارج 

شخص بيانگر اين است كه  ، زاوية ديد اولكنيمعادت ميدر رمان  .كندتوصيف مي

تواند در داستان حضور داشته باشد و ذهنيات و درونيات خود را از نويسنده بيشتر مي

زن به ذات و شخص در آثار زنان بدان معناست كه  كاربرد ضمير اول« . بيان كندراهاين 

شخص مفرد،  گويندة مستقلي تبديل شده است و نيز دقيقاً بدان معناست كه ضمير اول

 زماني ديدها   اهميت گزينش اين زاوية).48: 1387غذامي، (» .مؤنث و زنانه شده است

 يعني نسبت موقعيت راوي به داستان از ،شود كه به تناسب نظرگاه روايي آشكارتر مي

راويان . در داستان با نويسنده، راوي و زاوية ديد توجه داشته باشيمنظر مكان و زمان 

 به -  كه در سراسر روايت ظهور دارد- زن از دل حوادث و زمان و مكانِ خاص زنانه

 بازنمايي نويسندة حقيقي داستان ،اصلويي عواطف و افكار خويش و دربازگ

  .پردازند مي

آرزو، آن، ، راوي ي كل روايت شدهانداز دانا اگرچه از چشمكنيمعادت ميرمان 

با توجه به تحول معنايي و ديدگاه در . شخصيت اصلي داستان است كه يك زن است
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 در اين رمان بين صداي - شود  كه در بخش بعد بررسي و تحليل مي- ادزآثار پير

ها را من خاموش رمان چراغدر . همساني نزديكي هست) آرزو(اي راوي نويسنده و صد

 نويسنده توانسته افكار و راهشخص است و از اين   اول)كالريس( راوي  نيزكنم مي

  .تر بيان كنداحساسات خود را راحت

  

  پردازيشخصيت. 2-4-5

هاي ترين عوامل داستاني و وسيلة القاي معاني و انديشه هاي داستاني از مهمشخصيت

  : ن كرده استگونه بيا راجر فاولر رابطة نويسنده و شخصيت را اين. نويسنده است

نويس است كه  رمان. ، خويشتن فرعي نويسنده استهاي داستانيشخصيت

ها را تعيين هاي ديگر شخصيت ظاهر و همة ويژگيها، گفتارها، انديشه كنش

ها هايي در گزينش واژه دقت واكاوي كنيم، سرنخ كند، اگر گفتمان روايت را به مي

 نوع رابطة آفرينندة داستان و  كه حاكي ازهاي نحوي خواهيم يافتو ساخت

  ).124: 1390فاولر، ( هاي داستانش است شخصيت

ها و حوادث داستان، اولين نكته دربارة آثار پيرزاد اين است كه محور همة كنش

 هاي زن در آثار پيرزاد از نخستين اثر شخصيت از نظر گفتماني، . زنان هستند

در افعال، ) كنيم عادت ميرمان (رش تا آخرين اث) مثل همة عصرهاداستان  مجموعه(

هاي كوتاه  داستان در مجموعه .اند هاي زنانه متحول شدهها و ويژگيها، ديالوگكنش

زويا پيرزاد، شخصيت زنان اغلب در فضاي زندگي خانوادگي و درگير با مسائل 

 داستان  عنوان نخستين مجموعه،از نظر نمادپردازي.  است روزمرة زندگي توصيف شده

داستان  راري بودن زندگي زنان اين مجموعه نمادي از تكمثل همة عصرها :ويسندهن

كه شامل  - هاي داستان، در اين مجموعه هاي شخصيت ها و انديشه از نظر كنش. است

 همه اسير روزمرگي هستند و به اين وضع -هفده روايت دربارة زندگي زنان است

 توجه به همسر و فرزند و ، خانوادگيهاي زندگي مشغولي وسواس، دل. اند عادت كرده

. داستان است ها و انديشة زنان اين مجموعه ترين فعاليت  مهم خانه وپز و نظافت پخت

، اگرچه آن مالل و تكرار روزمرگي از زندگي طعم گس خرمالوداستان  در مجموعه

ديده ها در روابط زنان و مردان هاي داستان رخت بربسته، دنيايي از نارضايتي شخصيت
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برندة روايت هاي اصلي و پيش دار نقش  زنان عهده،در اين مجموعه هم. شود مي

با بازگويي  طعم گس خرمالوداستان قبلي، زنان در  برخالف مجموعه. داستاني هستند

دهند و دست مي  بهيتصوير دقيق خاطرات زندگي خويش، از حوادث زندگي خود

ندارند، از آنان جدا درك درستي دان موجود زندگي با مر بينند از وضعوقتي مي

 زناني كه .شودها پررنگ مينقش شخصيتداستان كوتاه،  در سومين مجموعه. شوند مي

 در مجموعة ،دچار روزمرگي و مالل شده بودند مثل همة عصرهاداستان  در مجموعه

ه يك روز ماندداستان   در مجموعه ودهند  به اين مالل واكنش نشان ميطعم گس خرمالو

 مجموعه روايت در اين. گيرنددربارة سرنوشت خود تصميم مي با قاطعيت به عيد پاك

از زبان شخصيت مرد است كه در سه دورة خردسالي، جواني و پيري، با مرور 

موضوع و محور . شود  در يك روز مانده به عيد پاك روايت مياش هخاطرات گذشت

  .ن و ارمني اختصاص دارد روابط عاشقانة زن و مرد مسلماهاين مجموعه ب

 برعهده را ها روايت پيشبرد نقش كه ها  آدم،كنمها را من خاموش ميچراغدر رمان 

 قرار ها آن در كه هايي موقعيت و شوند مي روايت) كالريس (راوي ذهن طريق از دارند،

 شخصيت .شود درك مي كالريس ذهني بازگويي در آنان، هايواكنش و گيرند مي

 اين در و كند مي جوو جست خود ذهن ةآين در را زندگي) يسكالر (محوري

 و روزمره هايكنش. است خود چهرة بر دقيقي نگرش نيازمند سخت جوو جست

 رمان اين در .كندمي روشن خوانندگان براي را او واقعي چهرة اش ذهني هايگويي تك

 هم با مگونناه طرزي به كه متفاوت هاييشخصيت با همگي ؛دارند حضور زن چندين

 .اندشرقي جامعة در زنان متعارف هايكليشه براي نمادي آنان از هركدام و انديشند مي

مسائل به و  شود مي آغاز آشپزخانه از زندگي رمان، اين اول شخصيت ،كالريس براي

 چيزي كند مي حس كالريس روزمرگي و تسلسل اين در. شودمي ختم روزمرة خانواده

 به وقتي او. كوشدخود مي شخصيت گمشدة حلقة همان تشناخ درپي و دارد كم

 و يابد مي زده دل را خود اش،ظاهري خوشبختي وجود با كند،مي مراجعه شذهن

 شوهرش و فرزندان بين در را خود موقعيت خواهدمي حيران و سرگشته كه هنگامي

 شده يلتبد ابزاري يا ءشي به فرزندانش و شوهر براي كه يابد درمي كند، جوو جست

- بي از كالريس .گذارند كنار يا گيرند كار به را او خود زندگي در توانندمي كه است
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.  دوانده استريشه او روان در ناراحتي اين. است ناراحت )شوهرش( آرتوش اعتنايي

 اما است؛ زمينه اين در صحبت و بحث حداقل يا و سياسي لئمسا درگير آرتوش

 پيرزاد زويا. شودمي اش ختم آشپزخانه در دنيا او يبرا. تابدبرنمي را اين كالريس

 در او با را خود افكار و بگيرد جدي را همسرش آرتوش اگر بگويد خواهدمي درواقع

 – كالريس گرفتن هيچ به اما كند؛ نوايي هم او با تواندمي نيز كالريس بگذارد، ميان

 خشم كه است وشآرت جانب از اجتماعي و سياسي لئمسا در -بودن زن دليل به

  .انگيزدبرمي را كالريس

 خانمي او. افكندمي سايه رمان بر نوراللهي خانم شخصيت كالريس، از پس

 تالش روز هايجريان در آنانكردن  سهيم و زنان زندگي بهبود براي كه است استثنايي

 كه زناني براي و كندمي سخنراني زنان براي ،خواستي و طمع هيچ بدون او. كند مي

 كالريس كه هاييانگيزه ؛گويدمي سخن ديگر چيزهايي از هستند، روزمرگي رگيرد

  .بگيرد فاصله اش روزمرگي از تا كند كآن را در دارد سعي

 با. من خود مثل. بچه سه و دارد شوهر دانستم مي. بود اليقي زن نوراللهي خانم

 چه خانه ارك از غير من. داشت اجتماعي فعاليت هم و كرد مي كار هم حال اين

 زن نوراللهي خانم كردم فكر و دادم را سرپيشخدمت سالم جواب كردم؟ مي

  ).78: 1386پيرزاد، ( ست اليقي

 شايد كه ميروي هروب دنيايي با ما كه است اين شاخص  نكتة،كنيمعادت ميدر رمان 

 از مردان اين، از پيش تا كه جهاني. است  شده پرداخته آن به ندرتبه اين از قبل تا

 زندگي وجوه بيشتر در مردان بازهم و برخوردار بودند ها  روايت و ها  داستان محوريت

 وظايف و نقش ايفاي به متن اين حاشية در زنان و بودند اصلي كنندة  تعيين اجتماعي

 جهاني كرد؛ اما مي تلطيف را هاداستان فضاي حضورشان گاهگه و پرداختند  مي اي  كليشه

 قالب در زنان ،ديگر. است متفاوت ،كندمي معرفي داستان اين در پيرزاد زويا كه

  بيشتريا و كنند  مي خانواده اعضاي وقف را وجودشان تمام كه فداكار مادراني

. شوند  نمي تصوير ند،نك  مي سپري آشپزخانه و خانه چهارديواري در را هايشان ساعت

 و يا آيند مي بيرون جنسيتي اي كليشه و سنتي هاي نقش پوستة از داستان اين مادران

 آن در ها شخصيت كه فضايي بيشتر حتي. هستند  آناز شدن خارج تالش در كم دست
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 و كاري فضاي در بيشتر و داستان است »خانه»  محدودة از خارج ،دارند حضور

 زنان فاعل و اغلب، كنيمعادت مي در رمان .گيرد  مي شكل شهر هاي رستوران

هاي  با نقش وكردههاي اين رمان همه زناني تحصيل شخصيت. ندا گيرنده تصميم

  . ندا مختلف اجتماعي

  

  مايه هاي معنايي صحنه و درونويژگي. 3-4-5

هاي نويسنده مثابة گفتمان، بايد به انگيزه در سطح تحليل متن به«: سارا ميلز معتقد است

بر منافع چه كسي تأكيد  متن ها پاسخ داده شود كهدر متن توجه شود و به اين پرسش

ليل زمينة تح. )161 :2005( »ي با زنان ارتباط دارد؟ئكند؟ و چه افعال، عناصر يا اجزامي

 ميلز در بحث تحليل سبكي آثار هاي  و پاسخ به سؤالآثار زويا پيرزاد در اين بخش

پذير است كه بايد زنان در سطح گفتمان، بر مبناي اين سخن راجر فاولر امكان

مايه تحليل كرد تا از اين  هاي صحنه و درونمبناي ويژگي هاي داستاني را بر شخصيت

 ).61-60: 1390فاولر، (شود هاي ايدئولوژيك نويسنده شرح و تفسير ترين ديدگاه  مهمراه

اند كه با معناي معناهايي ساخته شدهطور خاص از بن ها بهفاولر معتقد است مكان

اين پيوند ممكن است رابطة تضاد يا . دنا پيوند دارههاي ساكن در آن مكانشخصيت

ها ها و اعمال شخصيتها، كنشهاي فيزيكي، فعاليتبايد ديد جنبه. ترادف داشته باشد

هايي ترسيم شده است و بررسي شود كه نويسنده با چه هدف و در چه فضاها و صحنه

 خاص و اعمال  بين فالن مكان خاص و شخصيتدست زده و اين انتخاب  بهمنظوري

  .چه پيوندي هست

هاي گسترده و محدودي در ساختار ها و رمزگاندر آثار داستاني زويا پيرزاد نشانه

هاي داستاني مشاهده ها و صحنهها و مكانروايت، انتخاب واژگان، انتخاب شخصيت

هاي نويسنده را از انتخاب و توصيف اين شيوه از روايت در ساختار شود كه انگيزهمي

اي داستاني زويا پيرزاد در هفضا و صحنة زندگي شخصيت .كند نمايان ميهايشداستان

 شده است و دگرگونهاي اجتماعي اش از خانه تا عرصة فعاليتآثار داستاني مجموعه

 عنصر فعال به و هاي داستاني نيز از انفعال خارج شدهمتناسب با اين تحول، شخصيت

 در اين تحول بين ،از نظر سبكي. اندي تبديل شدههاي اجتماعو كنشگر در موقعيت
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خوبي نمايان  عناصر داستاني و زبان همساني و انسجام در ساختار روايي داستان به

يك  و طعم گس خرمالو، مثل همة عصرها( هاي كوتاه نويسندهداستان در مجموعه. است

ارديواري ه چزنان در فضاي محدود زندگي خانوادگي و در) روز مانده به عيد پاك

ترين  مهم. برندسر مي  يأس و كسالت بهاند و در روزمرگي،خانه به تصوير كشيده شده

ها، ها، دلواپسي نگرانيشود، ديده مي ضاميني كه در زندگي اين زنان و مها موضوع

در زندگي زنان اين  .هاي زندگي زناشويي و رنج كار خانه و اداره استسرخوردگي

ترسند؛ براي قدر به عادت تبديل شده كه از تغيير مي  آنتكراريها، زندگي داستان

  :شود اين نكته مشاهده ميمثل همة عصرهااز مجموعة » لكه«نمونه در اين بند از قصة 

ن دراز به دراز روي قالي زندگيش مثل خطي صاف، مثل كامواي بافتني كه اآل

هايش  سال كه همة سال سي. افتاده بود، سي سال بود به همين صورت ادامه داشت

هيچ  هيچ دگرگوني، بيهايش و همة روزهايش، بي شبيه به هم بود و همة ماه

با هر سرماخوردگي . از اتفاق واهمه داشت. زن از اين بابت گله نداشت. اتفاق

نه از ترس بيماري، كه از تغييري كه در . شدسادة خودش يا شوهرش پريشان مي

دوست داشت دقيقاً بداند هر روز و هر ساعت چه . شد ايجاد ميشبرنامة زندگي

  ).20: ب1383پيرزاد، (كشيد تا با هر تغيير خو بگيرد ها طول مي مدت. در پيش دارد

ها، تنها درگاه در زندگي زنان اين داستان» پنجره« بسامد مكرر واژة ،از نظر نمادين

در  .نگرندو زاوية ديدي است كه اين زنان از طريق آن به دنياي بيرون مي

آرزوهاي بربادرفتة » فرنگيگوجه خرگوش و«، قصة مثل همة عصرهاداستان  مجموعه

خواهد بنويسد  او مي).5-3 :ب1383 پيرزاد،(رساند زن در زير بار زندگي معمولي را مي

 او مثل قهرمان داستانش، خرگوشي .تواند  از جهان برسد؛ اما نمياي  تا به درك تازه

تواند از سوراخ گود  مينگونه كه خرگوش  همان. افتد شكارچي مياست كه در سوراخ

-1126: 1386ميرعابديني، ( تواند از سوراخ روزمرگي بيرون بيايدبيرون بيايد، او هم نمي

هاي زندگي زنان اشاره  مشغولي  دلها وانتخاب اين فضاي بسته به محروميت .)1127

 در سكوت است كه وزوز مگس يا چكة قدر روح اين زنان آن فضاي بسته و بي. دارد

  ).44 و 35: ب1383پيرزاد، ( ريزد هم ميشير آب اين سكوت را به
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 از شخص اول راوي روايتگري داستان با ،كنمها را من خاموش مي چراغدر رمان 

 ها بچه پررنگ حضور آغاز همان از كه شود مي آغاز ها بچه سروصداي پر ورود ةصحن

 تصوير خويش زندگي در  را زنخود نشيني حاشيه  حتيو دار خانه زن زندگي در

زندگي خانوادگي كالريس در يك خانوادة شركتي در آبادان، آرام و يكنواخت . كند مي

ديدارهاي هميشگي با  دنياي اين زن در رسيدگي به خانه و همسر و فرزندانش و. است

 اش اخت زندگياين زن در دنياي روزمره و يكنو. شود مادر و خواهرش سپري مي

با ورود خانوادة سيمونيان در همسايگي . ها و تضادهاي دروني استدرگير كشمكش

 و ،گرايي آرتوش، همسر كالريسچپ. دهداين زن، در زندگي او تحولي رخ مي

بحران از .  كمتر به همسرش توجه كندشوددرگيري او در مسائل سياسي باعث مي

 و به اين  يكنواخت و تكراري خود بيزار شدهدگيشود كه كالريس از زن اينجا آغاز مي

 توجهي نداشته و اش اي درونيگاه به عاليق شخصي و نيازه حقيقت رسيده كه هيچ

كاري را به خاطر ديگران كردم، خسته  بس كه هر«.  در خدمت ديگران بوده استفقط

فكر نكرده و  از اينكه تا حاال به خودش  هم در جايي ديگر.)202: 1386پيرزاد،  (».شدم

خودم در سي و هشت سالگي چه كاري « :به فكر فرديت خودش نبوده، ناراحت است

  .)179همان، (» .امرا فقط براي خودم كرده

هاي زن داستان كه به نظر  يكي از شخصيت-خواهد با دعوت خانم نوراللهياو مي

ت دهد و  به انجمن مدافع حقوق و آزادي زن پاسخ مثب- ل استئاكالريس، زني ايد

پيرزاد در اين اثر، پيروزي نهايي زن . پرده از نارضايتي خود با همسرش سخن بگويدبي

داند و اين جنبه را با ظرافت تا آخر رمان پي را در پذيرش مسئوليت اجتماعي زن مي

 نويسنده با مهارت آهنگ كند و منظم زندگي كالريسِ .)166: 1382اجاكيانس، ( گيرد مي

. صداي ترمز اتوبوس مدرسه آمد «:كند همان اولين جملة رمان بيان ميازدار را خانه

الزم نبود به . باريكة وسط چمن بعد قيژِ درِ فلزي حياط و صداي دويدن روي راه

سپس با . )9همان، ( ».چهار و ربع بعدازظهر بود. ساعت ديواري آشپزخانه نگاه كنم

و روابط اجتماعي تكراريِ كالريس با تأكيد بر روابط زناشويي كه به عادت تبديل شده 

  .دكن  آشكار ميمادر و خواهر و دوستانش، يكنواختي زندگي او را
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ي ورها. كشاندنويسنده از همان ابتدا، ما را به نظارة جدال دروني كالريس مي

ها بر بيگانگي او از خويشتن و  كالريس و جدال دائمي آن) هايجوانب و جنبه(

اشتغال ذهني او و تضادهاي . ها و نياز ديگران استزمرگيمستحيل شدن او در رو

اند،  اش در كشاكش دائمي دو شخصيت او كه با اسامي گوناگون توصيف شدهدروني

  ورِگير و فضول و از سوي ديگرحوصله، بهانه ورِ ايرادگير، بيسو از يك. يابد ميتجلي

: 1382اجاكيانس، ( آورنددرميرو ذهن او را به تالطم  بين، مهربان، منطقي و كمخوش

169.(  

دخترك با آن دقت به چي . بيرون كه رفتند ورِ بدبينِ ذهنم مثل هميشه پيله كرد

كرد؟ مبادا جايي كثيف باشد؟ نكند آشپزخانه به چشمش زشت يا عجيب  نگاه مي

باشد؛ اما هيچ ات شايد زيادي شلوغ آشپزخانه. بين به دادم رسيدآمده؟ ورِ خوش

 پيرزاد، (ضمن نظر يك دختربچه نبايد براي آدم مهم باشددر. كثيف نيستوقت 

1386: 156(.   

قدر زياد   آنشهايمشغولي درگيري و استغراق كالريس در زندگي خانوادگي و دل

  :است كه دوست دارد تنها باشد

فقط گاهي كه خانه خلوت بود، دوست داشتم بنشينم تو راحتي چرم سبز، سر را 

هاي نادر تنهايي، سعي در اين لحظه. به پشتي، سيگار بكشم و فكر كنمتكيه بدهم 

نخواندن آرمن و خونسردي و كردم به مسائل روزمره مثل شام شب و درسمي

  .)64همان، ( كاري آرتوش فكر نكنمفراموش

دوگانگي كالريس در زندگي خانوادگي بر  در نخستين جنبه، نويسنده با تأكيد ،بنابراين

زيبايي توصيف  هاي مختلف بههايش، استغراق ذهن او را در موقعيتواستهو بيان خ

 تلنگري است كه او را به انوادة سيمونيان به زندگي كالريس ورود اميل و خ.كند مي

 دارحضور اميل در زندگي اين زن خانه. دهد ميسمت خودشناسي و خوديابي سوق 

پرتو  در زندگي و ذهنش ،انواده در جايگاه خوكند لة امكان عشق را مطرح ميئمس

  فعاليت اجتماعيانداز وزن و معنايي ديگر به چشم، و در عين حالافكند جديدي مي

 معناي زندگي و هويت، دغدغه و طور كلي، مسئلة به. بخشد مي) كار با خانم نوراللهي(

س هاي مختلف زندگي كالريماية اصلي اين رمان است كه نويسنده آن را در جنبه درون

هاي راه رفتم و فكر كردم مدام در خانه ماندن و معاشرت با آدم« :نشان داده است
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بايد كاري بكنم براي دل خودم . ام كردهمحدود و كلنجار رفتن با مسائل تكراري كالفه

. اين كتاب يك قوس يا دايره از زندگي زنان است .)199همان،  (».مثل خانم نوراللهي

خواهد مانند خانم نوراللهي زندگي خويش است و ميگرچه كالريس درپي تحول ا

 و دوباره به همان هويتي تازه در اجتماع بيابد، در پايان اثر هنوز به اين تحول نرسيده

  . دهدش ادامه ميا زندگي عادي

مايه نسبت به آثار قبلي زويا پيرزاد عوض شده  ، فضا و درونكنيمعادت ميدر رمان 

داستان  مجموعه( در بستر گفتمان، از نخستين اثر نويسندهاز نظر تحليل سبكي . است

، سير تحول نگرش نويسنده دربارة زنان درخور كنيمعادت ميتا رمان ) مثل همة عصرها

بينانه و  واقع، خشمگينانه و منفعل تا نظرگاه نقادانه،العمليديدگاه عكس . استتأمل

  .ليل شده است بررسي و تحزيرسازنده و احياگر نقش زن در شواهد 

، از همان ابتداي داستان برتري آرزو به رانندة جواني كه كنيمعادت ميدر رمان 

 عبارتي در همين  به؛انگيزدتواند ماشين خود را پارك كند، تعجب همگان را برمي نمي

 پديدار ذهنش در »زن« از توانا اي  چهره كه خواننده شودمي ساخته فضايي داستان آغاز

  : شود مي

زير . فروشي پارك كند خواست جلو لبنياتزو به زانتياي سفيد نگاه كرد كه ميآر

و آرنج روي لبة پنجره و دست روي . جان بندم گند بزني، پسرشرط مي: لب گفت

بزي رفت جلو، آمد عقب، رفت جلو، آمد عقب و رانندة ريش. ، منتظر ماندفرمان

اشت روي پشتيِ صندلي عقب، دست گذ آرزو زد دنده. ز خير جاپارك گذشتا

مردي دم در . كردبزي داشت نگاه مي جوان ريش. بغل و به پشت سر نگاه كرد

ها درآمد و رنو جيغ الستيك. كردخورد و نگاه ميلبنياتي كيك و شيركاكائو مي

ياد بگير جوجه : رو به رانندة زانتيا داد زد... مرد كيك و شير به دست. پارك شد

  .)7: الف1383پيرزاد، (

ستيزي قصد دارد با نگرش سنتيِ فرهنگ مردساالر  نويسنده در اين رمان با عادت

كه در   همچنان (شود داري و پرورش فرزند محدود ميزن فقط به خانهكه نگاهش به 

 نمونة اين . مبارزه كند)ه استاند، آمدديگر آثار پيرزاد كه قبل از اين رمان نوشته شده

ل دربارة اينكه آرزو قصد دارد بنگاه معامالتي پدرش را هاي محمورد، در تفكر كاسب
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هاي محل از اينكه آرزو تصميم گرفته بود كار كاسب«: اداره كند، درخور توجه است

بعد پوزخند زده بودند كه زن و بنگاه معامالتي . پدر را دنبال كند، تعجب كرده بودند

 ده عنوان اين اثر را به اين دليلگويا نويسن .)110همان، ( ».چرخاندن؟ سر دو ماه بريده

  و به جامعة مردساالر بگويد كه بهيابي كرده باشد انتخاب كرده تا هويتكنيم عادت مي

. كنيمهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عادت مي عرصهدرورود زنان 

ك .ر( نويسنده در اين اثر سعي در آشنا كردن مردان با دنياي زنان دارد ،عبارتي به

  كه- تهمينه و شيرين تا ،داستان اول شخصيت ،آرزو از ).29: 1383شناس و ديگران،  حق

 در آرزو كه زني حتي يا - دهد مي را اش  خانواده خرج تنه يك كه است يجوان دختر

 زناني يا و كند مي خدمت عروسي مراسم در كه دختري يا شود  مي آشنا او با اتوبوس

 نيازهاي كه هستند شاغل زناني همگي شوند،مي فتوصي آرايشگاه فضاي در كه

و  القيد بسيار يا داستان مردان آن است كه جالب. كنند مي فراهم را خانواده اقتصادي

 و كنند مي لطيف و نرم را فضا حضورشان با گاه اينكه يا و شوندمي وصف مسئوليت بي

چالش كشيدن فرهنگ  به گويا زنان با.بخشند مي آرامش را زنان اين پرهياهوي دنياي

كنند و در پويايي مسلط و اقتدارگرايي كه آنان را به حاشيه رانده بود، مبارزه مي

  .رسندفرهنگي به هويت مي

يكي از نكات . خوردچشم مي  ستيز با ساختارهاي مسلط بهكنيمعادت ميدر رمان 

 ،طور خاص به مكنيمي عادت و در رمان طور كلي بهمورد توجه در آثار زويا پيرزاد 

فرهنگ مردانه و مسلط  مواردي كه در ؛ روزمرة زنان استهاي  زندگي و تجربهتوجه به

ها برخورد  در اين رمان با بسياري از كليشه. ممكن است كمتر مورد توجه قرار گيرد

 در عرصة اقتصادي -  شخصيت اصلي اين رمان-اولين نكته اين است كه آرزو. شود مي

ها كه  نظر همسايهريت بنگاه معامالتي را برعهده دارد و برخالف است، مديي فعالزن

زني شجاع او . ، موفق است)110: الف1383پيرزاد، ( »بردسر دو ماه نشده مي« كنند فكر مي

  :  آرزو با بنّاي خانه درخور توجه استرفتار اين موضوع در .و نترس است

ما هر ] گفت[مرد . ز اينجا بچيناين ديوار را خراب كن، ا... ببين اوستا: آرزو گفت

گفتم . ببين عمو] گفت[آرزو يك قدم رفت جلو . كنيم چي مهندس دستور داده مي

ن چيني يا هم اآلز جايي كه گفتم مييا ا... فهميدي؟. از اينجا بچين بگو چشم
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  رستم؟شيرفهم شد آقا. زني به چاكني ميكپالست را جمع مي و جل

  .)58-57 همان،(

يكي از كارگران بنگاه كه دزدي (  آرزو با محسنرفتارها، در  با كليشهقابلهنوع ديگر م

  :شود ديده مي) خواهد اخراجش كندكرده و آرزو مي

قول . كنمخانم صارم دستتان را ماچ مي] گفت [محسن يك قدم گذاشت جلو

من ] گفت... [آرزو.  آخرم بود، متشكرم، ممنونم، دفعة اول وقول مردانهشرف، 

. ..محسن.  بدهخيلي مردي قول زنانه. امنديدهتا حاال از قول مردانه خيري يكي 

  ).163همان، ( متشكر ممنون. چشم قول زنانه] گفت[

.  تأمل استخوردرگونه كاربردها در رمان وجود دارد كه  از ايني متعددشواهد

چه بزرگ مردها تنبون خودشون را بلد نيستند باال بكشند چه برسد به ب«: براي نمونه

هاي اند، گيرم با پاالنشان االغحق با شيرين است، مردها همه «.)171همان، ( ».كردن

گوي و  با نگرش غالب دربارة زنان، در اين بخش از گفت مقابله.)41همان، (» .مختلف

فكر : شيرين گفت«: بينند، جالب استدر راه مياي كه آرزو و شيرين دربارة خانه

ا آخرين بار كي اينجا بودند؟ بهشان خوش گذشته؟ خوش هخانهكني صاحب مي

اند و اند و شستهماً خريدهها هم حتزن .نگذشته؟ به مردها كه حتماً خوش گذشته

در اين عبارت، كاربرد چند فعل پشت » .اند بهشان خوش گذشته اند و فكر كرده پخته

ن كارهاي سخت را سرهم براي تأكيد بر فعاليت سخت زنان در خانه است و اينكه اي

 درحالي كه زنان فكر كردند بهشان خوش ؛اند دهاند و مردها خوش گذران انجام داده

  .)157 و 144، 110 ك همان،.همچنين ر( گذشته

هاي زنانِ دهة هفتاد و هشتاد ترين ويژگي هنجارگريز در نوشته مهمتابوشكني

 كه پيش از آن در ادبيات ها از تابوشكنيموارد بسياريكنيم عادت ميدر رمان . است

ازجملة اين موارد، عشق ممنوعه و آزاد، انتخاب آزادانة . كار رفته است سابقه نداشته، به

) 182 و 173، 172ك همان، .ر(دوست مرد، عدم قطعيت، معناگريزي و مركززدايي است 

بومي و رفتارهاي اجتماعي حاكم بر هاي غيركه بيشتر متأثر از حضور عناصر فرهنگ

گرايانه از فرهنگ بومي در رعايت في تقليل غربي و در عين حال دريافت و معروامعج

 باعث نوعي دگرگوني و بازانديشي در روابط ، درنتيجهكهحقوق زن و مرد است 
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 توجه در  درخورنكتة . ايران شده است ماننداجتماعي زن و مرد در جوامع سنتي

اش زو از شوهر اولش كه پسرخاله از اين جهت كه آر؛ازدواج آرزو و سهراب است

 و زن فروشندة قفل و دستگيره گيرد ميكند، طالق ست و در فرانسه زندگي ميا

اين ازدواج به اين سبب اهميت دارد كه ازدواج آرزو با سهراب به دليل نوع . شود مي

بيند؛ يعني آرزو نه  نگرشي كه مرد را مطلوب خود مي. نگرش ديگرگونه به مرد است

و نه به مالحظات ثروتمند شدن و نه ) برخالف ازدواج اولش( حظات خانوادگيبه مال

 ازدواج اول اوست، با ئا بلكه فقط به اين دليل كه سهراب مرد ايد،به هيچ مالحظة ديگر

  .)27: 1383شناس و ديگران، ك حق.ر( كندمي

 ،قبلهاي  دورهدر مقايسه با ، نويسنده در شخصيت زنانكنيمعادت ميدر رمان 

زدايي  ستيزي و آشنايي  تغييري داده و با وارد كردن زن به چرخة توليد و اقتصاد، عادت

 نويسنده زن را از ابژه بودن و انفعال خارج كرده و به شكل ، با اين ويژگي.كرده است

اند و اگر گاهي مردي در داستان پيدا مردان در اين رمان در حاشيه. فاعل درآورده است

دهد توجه به جنسيت در اين موضوع نشان مي. اي استي برآوردن خواستهشود، برا مي

ازجمله ( هاي رمانهاي قبل تغيير كرده و در همة بخش آثار پيرزاد نسبت به دوره

 چشمگير اين تغيير) مايه، شخصيت، زاوية ديد، انتخاب واژگان، لحن و فضا درون

  .است

  

  گيرينتيجه. 6

ثار پيرزاد كه در توليد معنا و القاي زنانگي در متن نقش هاي زباني آترين ويژگي مهم

نگري، ديدگاه زنانه، انتخاب  توصيف، جزئيمانندكاربرد مواردي : ند ازا دارند، عبارت

 خط فاصله، مانندهاي فرازباني كه خاص زنان است  نشانه وهاي متعدد زنشخصيت

در سطح انديشگاني و . انيدها و هنجارگريزي در برهم زدن ساختار زبها، مشدقيد

چالش كشاندن فرهنگ مردانه  ها، سعي در بهن برخورد با كليشهمحتوايي، نويسنده ضم

 ندارد ظاهر چندان اهميتي هاي روزمره و مكرر زندگي زنان كه درجنبه تأكيد بر. دارد

اي براي آشتي دادن مردان با زندگي زنان  خاص زنانه، زمينههاي و بازنمودن تجربه

 به همين دليل انديشة جديد ؛يابد نشود، زبان تغييري نميدگرگونتا انديشه . ستا



  18 شمارة/ 5 سال                                                                                   150

در آثار پيرزاد سير تحول انديشه و بازتاب آن در . طلبد  و ساختاري نو ميواژگان

  .شودساختار زبان مشاهده مي

 و با وارد كردن - هاي قبل دوره نسبت به- در شخصيت زنانتغييرايجاد پيرزاد با 

 در او. زدايي كرده است ستيزي و آشنايي چرخة توليد و اقتصاد، عادتزن به 

 در .آور زنان اشاره كرده است زندگي روزمره و كسالتههاي كوتاهش ب داستان مجموعه

هاي دگرگونه انديشيدن دربارة ، نخستين جرقهكنمها را من خاموش مي چراغرمان 

 ولي اين موضوع در ؛شوداهده مي مش، كالريس،هويت زنانه در شخصيت راوي داستان

پذيري زن، زنان  با تحول در نقشكنيم عادت ميماند تا اينكه در رمان همن حد باقي مي

. دهد ميهاي اجتماعي سوق  و به عرصة فعاليتكند ميرا از انفعال خارج 

اند و اگر گاهي مردي در  در حاشيهمردان. ، زنان هستندهاي اصلي اين رمان شخصيت

در همة آثار نويسنده، فضا كامالً . اي استشود، براي برآوردن خواستهن پيدا ميداستا

 ديدگاه زنانه و تأكيد بر هاي زن، لحن زنانه، اين فضا در كنار شخصيت.زنانه است

ها فضايي زنانه آزادي زن، در متن انسجام ايجاد كرده و در كليت گفتمان بر اين رمان

از ديدگاه بافت . تر است برجستهكنيمعادت مير رمان اين ويژگي د. حاكم كرده است

توان گفت اگرچه در نخستين آثار نويسنده بيشتر بر روزمرگي و تكراري غيرزباني، مي

 تأكيد بر محروميت ،انگيزي زندگي زنان تأكيد شده است و محور اصليبودن و مالل

فعاليت اجتماعي و  محوريت اصلي زندگي زنان، كنيمعادت مي، در رمان  استزنان

  . اقتصادي و فاعليت و آزادي آنان است

  

  ها نوشت پي

1. Luce Irigaray 
2. Helen Cixous 
3. Julia Kristeva 
4. Virginia Woolf 
5. Trudgill 
6. Milroy 
7. Fishman 
8. Holmes 
9. Lakoff 



 151                                 ...روند تكوين سبك زنانه در                            18شمارة / 5 سال

10. Jacques Lacan 
11. deconstruction 
12. Jacques Derrida 
13. selectivity 
14. context 
15. context of situation 
16. feminist stylistics 

  

  منابع

. 21ش. نامة فرهنگستان. »كنمها را من خاموش ميرمان چراغ«). 1382(اجاكيانس، آناهيد  -

  .174 -166صص

 .آگاه :تهران .زبان دربارة گفتار چهار .)1363( باطني، محمدرضا -

مقاالت گفتمان و تحليل  مجموعه در» درآمدي بر تحليل گفتمان«). 1379(پور، شعبانعلي  بهرام -

  .58 -33 صص.فرهنگ گفتمان: تهران. به اهتمام محمدرضا تاجيك. گفتماني

 . روشنگران زنان:تهران. محمدرضا زمرديترجمة . چيستي فمنيسم). 1385( كريس بيسلي، -

 .نشر مركز:  تهران.كنيمعادت مي). 1383(پيرزاد، زويا  -

 .نشر مركز:  تهران.26چ. كنمها را من خاموش مي چراغ). 1386(ـــــــــــ  -

مثل همة عصرها، طعم گس خرمالو، يك روز مانده به عيد ( سه كتاب .)1383(ــــــــــ  -

 .نشر مركز:  تهران.8چ. )پاك

كتاب : هرانت. )هاي ادبي و كاربرد آن در ادب فارسينظريه( نقد ادبي). 1388( تسليمي، علي -

 .آمه

. كتاب ماه ادبيات و فلسفه. »نويسي زنانهروايت زنانه در داستان«). 1384( حسيني، مريم -

 .101 -94 صص.93ش

 87ش. كتاب ماه ادبيات و فلسفه. »توانندزنان مي«). 1383(محمد و ديگران شناس، عليحق -

  .37 -24صص. 88و 

: تهران. ترجمة عرفان ثابتي. مدرن ات پستچرندي ).1387( سوكال، الن و ژان بريكمون -

  .ققنوس

فصلنامة زبان و ادب . »زبان و نوشتار زنانه، واقعيت يا توهم«). 1388( الهطاهري، قدرت -

  .107 -87صص. 42ش. پارسي

 .گام نو: تهران. تبار ترجمة هدي عوده. زن و زبان). 1387(غذامي، عبداهللا  -



  18 شمارة/ 5 سال                                                                                   152

  . نينشر: تهران.  ترجمة محمد غفاري.ي و رمانشناس زبان). 1390(فاولر، راجر  -

. پژوهش زنان. »صداي زنانه در ادبيات معاصر ايران«). 1385( فياض، ابراهيم و زهره رهبري -

 .4 ش.4د

  .آگه: تهران. هاي ادبي معاصردانش نامة نظريه). 1388( مكاريك، ايرنا ريما -

 .نشر ني: تهران. حمد غفاريترجمة م. شناسيمباني سبك). 1389( وردانك، پيتر -

: تهران.  ضيا موحد و پرويز مهاجرةترجم.  ادبياتةنظري). 1373( ولك، رنه و آوستين وارن -

  . فرهنگي وعلمي

. 1س. فصلنامة نقد ادبي. »نويسان زن ايرانيجنسيت در آثار رمان«). 1387(زاده، وحيد ولي -

  .224-191 صص.1ش

- Belsey & Moore (1997). The feminism Reader. London: Mcmillan. 
- Fairclough, Norman (1995). Critical discourse Analysis. Singapore.  
- Fishman, J. A. (1971). Sociolinguistic: A Brief Introduction. Newbury 

House. 
- Halliday, Michael (1978). Language as Social Semiotics. London: Edward 

Arnold. 
- Holmes, J. (1984). Hedging your bets and sitting on the fence: some 

evidence for hedges as support structures. Te Reo, Vol. 27 (1984), Pp. 
47-62. 

- Labov, W. (1966). "Hypercorrection by the Lower Middle Class as a 
Factor in Linguistic Change" in Sociolinguistics: Proceedings of the 
UCLA Sociolinguistics Conference, (1964). William Bright (Ed.) The 
Hague: Mouton. Pp. 84-113. 

- Lakoff, R. T. (1975). Language and Women’s Place. New York: Harper 
Colophon Books. 

- Milroy, L. (1980). Language and social networks. Oxford: Blackwell. 
- Mills, Sara (2005). Feminist Stylistics. second edition. published in the 

Taylor & Francis e-Library 
- Trudgill, P. (1972). "Sex, covert prestige and linguistic change in the urban 

British English of Norwich". Language in Society. 1. Pp.179-195. 

 
 


