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ر ادبی خود را منتشر توانستند آثازنان تنها در شرایطی می
. کنند که جایگاه اجتماعی خاص خود را داشته باشند

ریزي شد که در براي دستیابی به این جایگاه، حرکتی پایه
از . نهایت به جنبشی تحت عنوان فمینیسم منجر شد

هاي ادبی زمانی که زنان پا به عرصه اجتماع و فعالیت
بنی بر هایی مگذاشتند، در بررسی آثار ادبی، پژوهش

در این پژوهش . هاي نوشتاري آنان شکل گرفتویژگی
- از فتانه حاجخماربامداد(دو رمان برجستۀ معاصر 

از زویا کنمها را من خاموش میچراغسیدجوادي و 
هاي نگارش ها و ویژگیبا توجه و تأکید بر مؤلفه) پیرزاد

با .توصیفی بررسی شده است–زنانه، به روش تحلیلی
ه بدانیم آیا این نویسندگان زن، در خلق اثر این هدف ک

اند یا خود، تحت تأثیر گرایشات فمینیستی قرار گرفته
خیر؟ در خالل بررسی آثار مورد مطالعه، این نتایج حاصل 

هایی را که براي فرم اغلب ویژگیبامداد خماررمان : شد
و نیز مضامینی که براي ) نویسیزنانه(داستانی زنانه 

. اند، در خود جاي داده استزنان برشمردههايداستان
کید دارد أاین اثر بر وجود نگرش مردساالرانه در جامعه ت

زنان را ناچار به تن دادن به آن به جهت داشتن و ضمناً
ها را چراغنویسندة رمان . داندآرامشی هرچند ظاهري، می

هاي نوشتار آگاهانه اغلب ویژگیکنممن خاموش می
همچنین اثر نشان . زیده و به کار گرفته استزنانه را برگ

دهـندة دیدگاه فمینیستی نویسنده به جامعه و زنان است و 
رغم آنکه نسبت به برخی مسائل اجتماعی و سیاسی به
دهد، معتقد به تغییر در زندگی زنان اعتنایی نشان میبی

دیدگاه سیاسی نویسنده نسبت به فعالیت زنان . است
.آشکار است
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The properties of feminine
writing two persian modern

novels(Bamdad-e- KHomar and
CHeraghhara man KHamush

Mikonam)
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Abstract
when women were opening their social
status,women,s work was published
and this move eventually led to the
feminist movement.in this study after
the introduction of feminist literary
criticism and its objectives the persian
modern novel from two authers
reviewed on the base of this method.in
this review these results were
obtained:both of the novel have a
feminist style ,BAMDAD-E-
KHOMAR while present the
patriarchal
attitude,confirms that attitude and
despite having a feminine style
feature,it can not be called a work of
feminsst.CHERAGHHA MAN
KHAMUSH MIKONAM , IN THIS
novel author with the full khnowledge
uses a feminine style features also this
work present feminine attitude,s author
towards society and women.and
despite the in different to political and
social issuse. it is belived that change
in women,s iives..and despite the in
different to political and social issuse.
it is belived that change in women,s
iives.and despite the in different to
political and social issuse. it is belived
that change in women,s iives.
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مقدمه
از زمانی که زنان به انتشار آثار خود پرداختند، 

اي بحث جنسیت نویسنده مطرح شد و عده
حضور آنان و آثارشان را در عرصۀ نویسندگی 

آغاز نویسندگی زنان . بررسی و موشکافی کردند
هاي اجتماعی با جنبشی همگام با دیگر فعالیت

برخی معتقدند . همراه بودفمینیسمتحت عنوان 
تعریف جامع و واحدي از این جریان وجود 

فمینیسم بنیانگذار شاخصی ندارد و از . ندارد
اي واحد نیز براي آن وجود سویی دیگر نظریه

فمینیسم نه مادران «مکاریکبه تعبیر. ندارد
شناسی شناسد و نه روشبنـیانگذار خود را می

توان از الت میدر بهترین ح. خاص خود را دارد
. »هاي گوناگون فمینیستی سخن گفتدیدگاه

اي فرانسوي فمینیسم واژه) 387: 1383مکاریک،(
. است» دید زنانه به جهان نگریستن«به معناي با 

:هاي اصلی فمینیسم به شرح زیر استسرشاخه

لیبرال فمینیسم
تفکرات آنها محدود به حقوق مدنی نابرابر و نبود 

براي زنان است و آن را سرچشمه فرصت آموزشی 
اما خواستار دگرگونی ،دانندو ریشه ظلم به زنان می

کامل چارچوب اجتماعی و سیاسی جامعه نیستند و 
فقط به دنبال ارتقاء حقوق و موقعیت زنان از طریق 

.هستنداصالحات در همان نظام

)هاي افراطیفمینسیت(رادیکال فمینیسم 
ساسات و روابط گرایش آنها بیشتر بر اح

هاي جنسی ها و تبعیضشخصی است و نابرابري
دانند و به را حاصل نظام خانوادة مردساالر می

هاي بزرگ و اساسی اجتماعی و دگرگونی
اندیشند و هدفشان جایگزینی جوامع سیاسی می

.محور استمردساالر با جوامع زن

مارکسیسم فمینیسم
ظریات این گرایش حاصل تالش براي گسترش ن

مارکسیستی است و همان مسائل مطرح در 
هاي مارکسیستی را از زاویۀ دید زنان و اندیشه

.کندبا محوریت زنان دنبال می

سوسیال فمینیسم
میالدي و در ادامۀ اصالح 70پس از دهۀ 

اشتباهات فمینیسم رادیکال پدید آمد که ریشۀ 
ستم بر زنان را در نظام اقتصادي سرمایه داري 

).63و62: 1378فوالدي، . (انددمی
هاي فمینیستی عالوه بر این موارد گرایش

اند که در اینجا مجالی دیگري نیز مطرح شده
. براي بیان آنها نیست

زنان فعالیت خود را در زمینه نویسندگی 
از آن پس بود که . با نوشتن رمان آغاز کردند

اي فرهنگی با نام ادبیات زنان در جهان عرصه
زنانی که به عنوان بنیانگذاران . شدمطرح

فمینیسم شناخته شدند، در تالش براي ساختن 
هویت زنانه، کوشیدند ادبیاتی خاص خود 

. اش جدا کنندمعرفی کنند و آن را از نوع مردانه
این شیوة ادبی در طی مسیر خود، مرحله به 
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نویسندة » الین شوالتر«. مرحله به پیش رفت
ت زنان را در سه مرحله آمریکایی تحول ادبیا

:کندبندي و تشریح میتقسیم
.) م1840تا. م1880(هايمرحله اول سال

که زنان نویسنده با تقلیـد از ،1به نام مرحله زنانه
هاي کردنـد موفقیتهاي مردانه سعی میسـنت

این دوره هـمان . مساوي با مردان کسب کنـند
دانه اي است که زنان از نـام مستعـار مردوره

.کردنداستـفاده می
.) م1880تا. م1920(هاي مرحله دوم سال

.2به نام مرحله اصالت زن
به نام ) به بعد. م1920(مرحله سوم از 

که در آن زنان سعی کردند به ،3مرحله مؤنث
بررسی تصویر زن در داستان مردان و کشف 

: 1388گورین و دیگران، (.ستیزي بپردازندزن
) 95: 1384؛ حسینی، 283

اما در ایران این حرکت کمی کندتر و 
دیرتر از سایر نقاط جهان به وقوع پیوست یعنی 

برابر با مرحله سوم ادبیات زنان در حدوداً
البته تا . جهان، این جنبش به ایران راه یافت

پیدایش آن در عرصه ادبیات راهی طوالنی را در 
نخستین،طهومشرازقبلندکیا«. پیش داشت

) ش1278(ان یرادرفمینیسممقلّدنجمنا
بهفمینیسموجمرتمطبوعاویددگرتأسیس

- غالمحسین(.ختند»داپرفمینیستیعقایدیجوتر

)200: 1391زاده، طاهري و حسینی، 

1. Feminine
2. Feminist
3. Female

سیر ادبیات زنان در ایران از «نگارندة مقالۀ 
شرح داده است »ابتداي مشروطه تا دهۀ هشتاد

- شتن در پایهکه چگونه یادگیري خواندن و نو

عرصۀدررماندگاحرکتیکوعشرايبرریزي 
گذار بوده است و بیان کرده که ن، تأثیرنازادبیات

نام هیچ زنی در 1310از ابتداي مشروطه تا سال 
) 202:همان. (نویسی نیامده استتاریخ داستان

اي که از این مقاله حاصل شده نشان نتیجه
ها در مدتدهد که جنبش زنان در ایران تامی

این جنبش به . زمینه ادبیات داستانی ظهور نکرد
دالیل مذهبی و سیاسی در ایران حرکتی کند 

پس . داشته و حتی مدتی رو به افول بوده است
از آن هم به دالیل سیاسی و حکومتی، دوباره 
جریان پیدا کرد، هنوز هم اثري از نویسندگان 

. زن نبود
،1349تا 1340يهالسافاصلۀتا اینکه در

ايبرکهدبوهسیدرايمرتبهبهننازنویسندگی
«جنسيهانجرومسائلسنعکابه اربااولین

وهگریکبادورهینادر. ختدامیپر»زن
بهرانویسینستاداکهمیشویمجهاموهنویسند

-نستادانیک جریاومیکنندلنبادپیگیررطو
ازريبسیاگرچه. ندآورمیپدیدنانهزنویسی
ننازتبیاادمنابهجریانیيگیرشکلان،منتقد

زاده، طاهري و غالمحسین. (پذیرندرا نمی
)204: 1391حسینی، 

دهۀ شود که در چهاردر این مقاله بیان می
نویسی زنان در بعدي روند رو به رشد داستان

به کندي و 50هرچند در دهۀ . ایران ادامه یافت
دهۀ اول . دندر کرتعداد کمی از نویسندگان ظهو

ساز حضور موفق پس از انقالب زمینه
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 نویسندگان در دهۀ بعدي بود که در آن، جایگاه
.اي بودنویسندگان زن، جایگاه شناخته شده

وهجایگاتثبیتيهالسانگمابی،70هۀد
فرهنگینشأوجتماعیامنزلتتعالیبهنسیدر
ايبرنوحرکتیوخششدرایامم،نجااسرو
) 206:همان(.ن استنازوريبادخوویابییتوه

این جریان رو به رشد در «و در نهایت 
به شکل مستقلی از ادبیات داستانی 80دهۀ 

نوشتند فارسی تبدیل شد که با آنچه که مردان می
را 80باید دهۀ ،بنابراین. تفاوت آشکاري داشت

.»دانست] در ایران[نویسی جریان زنانهآغاز 
)   208:همان(

خصوص نوشتار زنان و پیش از این در
هایی انجام سبک نوشتن آنان در ایران پژوهش

روایت زنانه در داستان «مریم حسینی . شده است
اهللا طاهري و قدرتزنان را بررسی کرده است

زبان و نوشتار زنانه، «عنوان بااي در مقاله
به سبک یا نوشتار زنان »واقعیت یا توهم؟

پس از آنکه گفتمان نقد نوشتار .پرداخته است
زنان مورد توجه منتقدان قرار گرفت، فتوحی در 

خود فصلی را به سبک شناسیسبککتاب 
نوشتار زنان اختصاص داد تا نوعی ساماندهی در 

پژوهش سیدعلی دسپ . این زمینه به وجود آید
کارگیري زبان نوشته توسط ۀ بهدر زمین

بان در آثار تحلیل سیر تحول ز(نویسندگان زن
یکی دیگر از )داستانی زنان؛ رسالۀ دکتري

. هاي انجام شده در این خصوص استپژوهش
اي بین دو کند در مقایسهمقاله حاضر تالش می

هاي نوشتاري کارگیري ویژگیاثر برگزیده، به

ها در آثار را زنانه و چگونگی نمود این ویژگی
. نشان دهد

ا را من هچراغو بامداد خمار دو رمان 
به نوعی در سبک و سیاق کنم خاموش می

پسند هاي عامهنویسندگی در زمینۀ داستان
اند و در پانزده سال اخیر به تأثیرگذار بوده

عنوان آثاري پرخواننده و پرفروش شناخته 
در این پژوهش بر آن هستیم  که این . اندشده

محور بررسی دو اثر را با توجه به دیدگاه زن
طالعه منابع و اي این منظور از طریق مبر. کنیم

آوري مطالب پرداختیم و کتب مربوط، به جمع
هاي الزم را از هر دو کتاب به طور کلی به داده

توصیفی، - دست آوردیم و با روش تحلیلی
فرم، محتوا و مضامین رمان (هاي موجود ویژگی

با این هدف . در دو اثر را بررسی کردیم) زنان
ید و ییستی موجود در آثار را تأکه دیدگاه فمین

این راه از روش تحقیقی کیفی در. یا رد کنیم
. ها بهره بردیمهمراه با تحلیل استقرایی داده

همچنین مقالۀ حاضر سعی دارد تحلیلی جامع و 
هاي نوشتار منسجم درخصوص وجود ویژگی

.زنانه در آثار مذکور ارائه دهد

نقد ادبی فمینیستی. 1
هاي گذشـتۀ نقد ینیست تمام شـیوهمنتـقدان فم

اي دانند و خود شیوهادبی را مردساالرنه می
برنا . گزینندجدید براي بررسی آثار ادبی برمی

هايموران معتقد است جنبش فمینیستی سال
این . نقد فمینیستی شدشمنجر به پیدایم1960

نوع نقد با بیان این موضوع که تحقیر زن و 
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ري در ادبـیات نیز وجود لۀ نظام پدرساالئمس
کند و کم کم مسائل دارد، آغاز به فعالیت می

موران، (.دهددیگري را نیز مورد توجه قرار می
در همین راستا نقد فمینیستی از ) 519: 1389

هایی همراه بنديهمان ابتداي کار خود با تقسیم
از نقد فمینیستی چنین »شوالتر«بندي تقسیم. بود

:است
1.)Gynocriticism ( به معنی نقد و ارزیابی

هاي اساسی این شمیسا یکی از بحث. آثار زنان
) تفاوت میان نوشتار مردانه و زنانه(گونۀ نقد را 

.کندبیان می
2.)Feminist critique ( که ارزیابی و نقد

در این نوع نقد زنِ . ادبیات از دیدگاه زنان است
.خواننده و قرائت زنانه مطرح است

ین از گرایش دیگري در نقد شمیسا همچن
ها و تصاویر زنان برد و آن جلوهفمینیستی نام می

به این معنی که .)Images of woman(است
.زن در آثار ادبی چگونه نشان داده شده است

) 273: 1391شمیسا،(

نویسیزنانه. 2
را نه تنها دیدگاهی دیگر دربارة ادبیات زنانه، آن 

، بلکه در زبان نیز )نویسیزنانه(در محـتواي آن 
متفکران این . داندمتفاوت با ادبیات مردان می

گرایش معتقدند زبان زنان با تأثیر از موقعیت 
هاي فروترشان در جامعۀ مردساالر، تفاوت

واژگانی و نحوي با زبان مردان دارد و از 
براي این نظریه استفاده »زبان جنسیتی«اصطالح 

.کنندمی

هاي بررسی دیدگاهرخی محققان درب
فمینیستی در زمینۀ وجود زبان و نوشتار زنانه، به 

اند که این نظریه پشتوانۀ دست یافتهاین نتیجه
علمی ندارد و به جاي زبان و نوشتار زنانه، 

.کنندرا اثبات می»سبک نوشتاري زنانه«
) 101: 1388طاهري، (

نویسی تعریف محمود فتوحی از زنانه
نویسی یعنی نوشتن از مسائل، انهزن«: چنین است

مشکالت و حاالت و روحیات خاص زنان به 
هاي  جنس منظور شناساندن شعور و حساسیت

)402: 1390فتوحی،(.»زن
پردازي هاي داستانبررسی ویژگی» فتوحی«

یکی : کندزنان ایرانی را در دو بخـش دنبال می
.مسئله فرم و دیگري محتوا و درونمایه داستانی

-نویسی شیوهنبه هر حال زنان براي داستا

اي خاص خود دارند و آثار آنها چه به لحاظ 
شیوة به کارگیري زبان یا اصطالحات و چه از 
نظر محتواي داستانی با آثـار مردان متـفاوت 

توان به طور هر چند برخی معتـقدند نمی. است
ها را مختص زنان قطع و یقین این ویـژگی

که برخی نویسندگان مرد در طورهمان،دانست
.اندفرسایی کردهنویسی قلمزمینه زنانه

نگارنده در پژوهش اخیر موارد زیر را در . 3
:دو داستان برگزیده بررسی کرده است

شده در زمینۀ نقد فمینیستیهاي مطرحسؤال. 1
برخی از این » چارلز برسلر«و » لیس تایسن«که 

ی ئکلی و جزدهندة خطوطؤاالت را که نشانس
:اندمورد نظر منتقدان فمینیست هستند، بیان کرده
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نـویسنده مرد اسـت یا زن؟ راوي متن «
دار چه مرد است یا زن؟ زنان در متن عهـده

هاي زن در متن هایی هستند؟ آیا شخصیتنقش
اند یا فرعی و کم اهمیت؟ هاي اصلیشخصیت

نگرش نویسنده به زنان جامعه چگونه است؟ 
هاي مذکر به زنان چگونه شخصیتنگرش 

اي زنانه است؟ آیا تصـویرپردازي در متن صبغه
برسلر،(. »دارد؟ اهمیت آن تصاویر در چیست؟

آیا اثر به تقویت ایدئولوژي «)210: 1386
.»کند؟پردازد یا آن را تضعیف میمردساالري می

)183: 1387تایسن، (
که فتوحی : هاي فرم نوشتار زنانهویژگی. 2

هاي فرم داستانی زنان موارد زیر را از ویژگی
:داندایرانی می

گرایی، نگري، صورتنویسی، جزئیساده«
فتوحی، (.»فضاهاي محدود داستان، رؤیانگاري

1390 :420-413(
وي همچنین در :مضامین نوشتار زنان. 3

وشتار زنان عقایدي را که در زمینۀ محتواي ن
: کندبیان مینویسی فارسی رواج یافته رمان

بغض تاریخی از فراموش شدگی زن، مرد «
نویسی، ستیزي، خودجویی و خودیابی، از تن

)  همان(.»دغدغۀ زیست، غلبه عشق رمانسی
همچنین مریم حسینی به نکاتی دربارة 

کند و معتقد هاي زنان اشاره میمضامین داستان
است هدف آنان از نوشتن آشکار کردن چنین 

از دیگر . گی زنان جامعه استمضامینی در زند
هایی که در بررسی آثار داستانی زنان باید ویژگی

:توان به موارد زیر اشاره کردبه آنها توجه کرد می

مسئله حق طالق زنان، حق حضانت -
فرزندان، ازدواج مجدد آنان، کار بیرون از خانه، 
خیانت مردان به زنان، اهمیت شغلی آنان نسبت 

روابط یک زن با خانواده و به مردان، انواع
. اطرافیانش

هاي زنان هاي داستان رمانشخصیت-
. شونداغلب از میان خودشان انتخاب می

غم غربتو زنان نوستالژيهاي در رمان-
.از مضامین و موضوعات رایج است

توان با توجه به زندگی خاص زنان می-
.ویژگی در انتظار بودن را هم زنانه دانست

ن گفتن زنان با خود یا با دیگر زنان سخ-
.داستان
هاي ژانر رمان حضور عشق در از ویژگی-

آن است که یا ماجراي اصلی است و یا در پس 
گیرد و داستان مرهون زمینۀ داستان قرار می

)96-99: 1384حسینی، (.»اوست

اي از دو داستان خالصه. 4
سیدجوادي اثر فتانه حاجبامداد خمار

سرگذشـت دختـري از طبـقه مرفه را در عـهد 
کشد که روي کار آمدن رضا خان به تصویر می

خالف خواست خانواده با پسري از طبقه پایین بر
کند و پس از دیدن رنج و جامعه ازدواج می

اش بسیار و طالق، به میـان خانوادهسختی
- ري به سر میگردد و حاال که در سنین پیبازمی

برد، دختر برادرش تصمیمی مشابه تصمیم او 
براي ازدواج دارد و از آنجا که این سرنوشت 
ممکن است درس عبرتی براي دختر جوان شود، 
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اش او داستان زندگی خود را براي برادرزاده
.کندتعریف می

اثر زویا پیرزاد کنمها را من خاموش میچراغ
با حضور ناگهانی برشی از زندگی زنی است که

اش مردي در همسایگی خود، احساسات خفته
بیدار شده و پس از هفده سال زندگی مشترك و 
داشتن سه فرزند، به دلیل گرفتار شدن در 
روزمـرگی در زندگی خـانوادگی خود و به 

-تصور عشق ممنوعه، دچار بحرانی روحی می

شود و در ذهن خود با تقابل عشق و تعهد 
ود و با رفتن ناگهانی مرد به زندگی شرو میهروب

.گرددباز می
هاي خصوص مؤلفهدو داستان برگزیده در

مورد نظر، نگرشی گاه همسان و گاه متفاوت 
هاي در هر قسمت از بررسی. نسبت به هم دارند

هاي دو داستان ها و شباهتشده، تفـاوتانجام
ها نشان داده خصوص به کارگیري این ویژگیدر

.شده است

هاي فمینیستیبررسی دو اثر براساس مؤلفه. 5
هاشباهت. 1- 5

ها در بررسی آثار الی که فمینیستؤاولین س
کنند زن یا مرد بودن نویسنده داستان مطرح می

ما این پرسش را با انتخاب هر دو اثر از . است
. میان آثار نویسندگان زن پاسخ گفتیم

راوي داستان .1-1- 5
ها مرد یا زن رد توجه فمینیـستدومین نکته مو

راوي هر دو داستان. بودن راوي داستان است
بامداد خمار زن راوي داستان . زن است

در . کندآموز خود را روایت میسرگذشت عبرت
نیز راوي داستان کنمها را من خاموش میچراغ

زنی که همه چیز از . همان شخصیت اصلی است
.شودعرفی میدریچۀ نـگاه او به خواننده م

نقش و اهمیت شخصیت زنان در داستان.2- 5
در هر دو داستان زنان در کانون داستان قرار 

نقش شخصیت اصلی بامداد خماردر . اندگرفته
هاي مؤثر مرد قرار زن داستان در کنار شخصیت

در زندگی او سه مرد وجود دارد که هر . گیردمی
مهمی ایفا کدام از آنها در قسمتی از داستان نقش

هاي زن در داستان دیگر شخصیت. کنندمی
پدر راوي نقش . تري دارندايهاي حاشیهنقش

مادر زنی . تري نسبت به مادرش داردبرجسته
داري منفعل است که جز در امور پذیرایی و خانه

حتی زمان طالق . شوددر کارهاي دیگر وارد نمی
. شوددخترش هیچ تصویري از او دیده نمی

هاي فرعی و کمرنگی دارند هرها هم نقـشخوا
مادر رحیم . شودگاه به آنها اشاره میکه گه

هم در یک برش ) شخصیت اصلی مرد داستان(
گرچه نقش او از .شودزمانی وارد داستان می

در اتفاقات داستان ) راوي داستان(مادر محبوبه 
- بیشتر است، این نقش هم فرعی محسوب می

ر مرد در داستان، شخصیت فرعی دیگ. شود
همسر دوم محبوبه است که نقش او هم از زنان 

.تر استدر داستان پررنگ
ها را من خاموش چراغشخصیت اصلی در 

حضور زنان در داستان . نیز زن استکنم می
به طور کلی . تر استنسبت به مردان پررنگ

هاي شخصیت. محور داستان، زن راوي است
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هاي زن جزء نقشدیگر در داستان چه مرد و چه
.شوندفرعی تلقی می

نگرش نویسنده به زنان جامعه . 3- 5
در توصیف بامداد خمارنویسنده کتاب 

هاي زن به زیبایی ظاهري و توصیف شخصیت
همچنین هنر و . کندچهره و اندام بسنده می

داري را به عنوان سلیقه در چینش وسائل و خانه
کمتر اتفاق . ندکفضائل زن بیان و بر آن تأکید می

.افتد که این توصیفات به نوع تفکر برسدمی
دختر جوان با آن چشمان میشی و موهاي 

هاي خوش پرپشت مواج، بینی یونانی و لب
زیبایی او دل ....... ترکیب و پوست زیتونی 
افسوس که ...... آوردمادر را بیشتر به درد می

ا به سر جوان و خام ایـن دختر هاین حرف
حاج سیدجوادي،. (ترفرو نمیرو فزیبـا

1384 :3(
بدون شک مادرش نه تنها زیبا بود بلکه 

این زن ... ذوق و سلیقۀ سرشاري نیز داشت 
خوش سیماي شیک پوش و جذاب که این همه 

... براي شوهرش عزیز و لوس بود 
.موهاي زیتونی رنگش کوتاه و مرتب بود

)5:همان(
بود زنی مادرم نسبت به زمان خودش زیبا

چاق، سرخ و سفید با موهاي روشن نسبتاً
)15:همان(.چشمان درشت میشی و قد متوسط

:گویدو آنجا که از زنی ناپسند می
کند میرزا حسن خان هم نامردي نمی

خواهر زشت و بیوة خودش را که مثل چوب 

-کبریت الغر و زشت بوده براي پدرم صیغه می

)14:همان(.کند
ست که در توصیف مـردان این در حـالی ا

خواهد تصویري از مردي موجه و آنـجا که می
با فرهنگ را نشان دهد، به کتابخانه و سواد و 

هاي فکري او تحصیالت و ذوق هنري و ریشه
.کنداشاره می

ها یکی دو ساعت مطالعه پدر تو تا شب
حاج سیدجوادي،(.بردش نمیـنکند خواب

1384 :2(
زیاد . گفتعر میپدر اهل هنر بود و ش

)6: همان(.کردمطـالـعه می
مرد با سواد و . الملک بودلقب پدرم بصیر

یکی دو سالی در روسیه . اي بودکردهتحصیل
. روشنفکر بود. شاعر بود. درس خوانده بود

)12:همان(.عاشق اپرا بود
عاشق تـار . منصور عاشـق نقـاشی بود

ه تـوجه هایی ککتاب..... عاشق کتاب بود . بود
.کردهر شخص اهل خردي را به خود جلب می

)36:همان(
نویسنده سعی دارد خماربامداددر 

نگرش جامعه به زنان در دوران قاجار را نشان 
گونه که کماالت زنان را بیشتر در دهد بدین

همچنان که .کندوجو میظاهر آنها جست
آید، خواستگاري که براي شخصیت اصلی می

هایی که براي پسندیده بودن كیکی از مال
هاي سفید و یک دختر در نظر دارد، دندان

)25: همان. (دست اوست
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نویسنده کنم ها را من خاموش میچراغدر 
قصد دارد دیدگاه سنتی نسبت به زنان را نشان 

او این دیدگاه را با مواردي از این قبیل . دهد
مادر راوي زنی است که : دهدنشـان می

هاست مرده و او هنوز لباس سیاه همسرش سال
کند و این تفکر که زنان باید به امور به تن می

زنی مدام «خانه رسیدگی کنند و در صورتی که 
در حال پخت و پـز و گردگیري نباشـد، زنی 

بارها در داستان بیان » شودشلخته شناخته می
. شودمی

در این داستان هم زن راوي داستان هنگام 
- ه ظاهر و چهره آنان توجه میتوصیف زنان ب

حتی در زمان وقوع حادثه نیز فراموش . کند
کند که خواهرش چاق است و توجه او به نمی

شود که او با توجـه به این موضوع جلب می
زن همسایه . جثه بزرگش چه سرعت عملی دارد

را در اولین دیدار با قد بسیار کوتاهش توصیف 
به . گویدمی» موجود کوتاه قد«کند و به او می

شود طور کلی بیشترین توصیفی که از زنان می
اما در ادامه . مربوط به ظاهر و چهرة آنهاست

شود که عالوه بر توصیف زنی وارد داستان می
ظاهر و سر و لباسش نوع تفکر او نیز مطرح 

او عاملی براي تغییر زن راوي داستان . شودمی
متفاوت آید و با دیگر زنان داستانبه حساب می

. است

تصویرپردازي با رنگ زنانه . 4- 5
- با همان ریزهبامداد خمار ها در تصویرپـردازي

نویسنده . هاي زنانه انجـام شده استکاري
به وسائل منزل با . کشدجزئیات را به تصویر می

به توصیف جواهرات و . پردازدظرافت می
راوي جزئیات . پردازدها میها و مکانلباس

. کنددهد، بیان میی را که انجام میکارهای
ها در داستان به بیان حاالت، بیشترین توصیف

. روحیات، ظاهر و پوشش اشخاص مربوط است
مـامان بلـوز سفید آستیـن بلند و دامن 
سیاه پلیسـه به تن داشـت و ژاکـت سفیـد 

حاج . (کشـمیري بر دوش انـداخـته بود
)5: 1384سیدجوادي،

اي و و دامن پشمی قهوهعمه جان بلوز
یک روسري . جوراب کلفت پوشیده بود

زمان . اي و کرم بر سرکرده بودکوچک قهوه
. ؟چه شکلی بوده؟ زیبا؟ خوش برو روجوانیش

)6: همان(
مادر داماد چاق، مسن و متکبر، سراپا غرق 

با . بعد هم دایۀ سیاهپوست آمد. در جواهر بود
خوشگل و هايقد بلند و رشید، از آن سیاه

: همان(.خوش برو رو، متکبر تر از مادر داماد
24(

هاي پولک به پرده. به در اتاق نگاه کردم
دوزي شده که در آسـتانه در ورودي بـا دو بـند 

دار به دو طرف کشیده شده بود، به پهن ریشه
هایی که آنها را بري شده و ترمههاي گچطاقچه

هایی با مخدهدور تا دور اتاق را . دادزینت می
.دادهاي مروارید دوزي شده زینت میپشتی

)66: همان(
به عقیده برخی، یکی از نکات قابل توجه 

ها گرایش و عالقه شدید در این تصویرپردازي
اي است که به زندگی مرفه و خودبینی طبقه

. راوي از میان آنها برخاسته است
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کنم، ها را من خاموش میچراغتصاویر در 
ها راوي در تصویرپردازي. گ زنانه دارندنیز رن

به خوبی دریچه نگاه یک زن به اطرافش را نشان 
حتی . کندترین کارها را بیان میجـزئی. دهدمی

به همرنگ بودن کفش و جوراب همسرش و 
هاي به دقت به ظاهر و لباس. کنـدامیل توجه می

-کفش گلدار امیلی را می. کنددیگران نگـاه می

حالی که در حالت روحی بحرانی قرار بیند در 
حتی آن ،هاها وگلجواهرات، رنگ. گرفته است

هایی که هر کس نـامی براي آنها ها و درختگل
از . کندهایشان بازگو میشناسد، همه را با ناممی

این قبیل مسائل ریز و جزئی در داستان زیاد 
:شوددیده می

مس آدا. تر ایستاده بودآرمن چند قدم عقب
. کردجوید و به موهاي بلند دخترك نگاه میمی

پیراهن سفیدش از شلوار زده بود بیرون و سه 
)9: 1391پیرزاد،(.دگمه باال باز بود

لباس آستین پفی سفید . در را امیلی باز کرد
با کفش و جوراب سفید به دم . پوشیده بود

.موشی موها هم روبان پهن سفیدي بسته بود
) 44:همان(

ل سیمونیان سینی نقرة کوچکی در امی
توي سینی گلدوزي . دست، به اتاق برگشت

سفیدي بود، روي گلدوزي یک پارچ آب پرتقال 
) 48:همان(.و چهار لیوان

هاي کفش. امیل پا انداختـه بود روي پـا
.  هاي سیـاهورنی سـیاه پوشیده بود با جوراب
هایش کفش. آرتوش هم پا انداخته بود روي پا

. تقصیر خودم بود. ياها قهوهاه بود و جورابسی

. هایادم رفته بود جوراب سیاه بگذارم بغل کفش
) 55:همان(

شاید بتوان گفت تعهد به تمام اعضاي 
.کندها خودنمایی میخانواده در این تصویرپردازي

ها تفاوت. 2- 5
هاي مذکر به زنان نگرش شخصیت. 2-1- 5

ه قرار گیرد، دیدگاهی اي که باید مورد توجنکته
هاي مرد داستان نسبت به است که شخصیت

، حتی بامداد خمارشخصیت مرد در . زنان دارند
تر اگر از نظر اجتماعی از زن راوي داستان پایین

باشد، باز هم برتري مردانه در رفتار او و زن 
او خود را براي . شودراوي داستان مشاهده می

زن نیز . رد استداند، چون مهر کاري محق می
پذیرفته که زند، چون به رفتارهاي او دامن می

زن باید با وجود همۀ مشکالت با همسرش 
خواهر کوچکتر راوي . بسازد و سر به راه باشد

داستان نمونه تحول در نوع نگرش جامعه نسبت 
-رود و درس میاو به دانشگاه می. به زنان است

همه شود و برعکسخواند و مشغول به کار می
دختران زمان تا قبل از پانزده سالگی ازدواج 

گیرد دختر دیگرش را پدر تصمیم می. کنندنمی
.به نحو متفاوتی تربیت کند

یک جامعه کنمرا من خاموش میها چراغ
کند و کوچک و محدود ارمنی را توصیف می

. دهدفرهنگ زندگی آنها را در داستان نشان می
نها صحبت به مـیان مردانی که در داستان از آ

- تفکر مردساالرانه در حرفآید، معموالًمی

با زنان پرخاشگرانه رفتار . شودنمیهایشان دیده
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آنها به این امر معتقد نیستند که زنان . کنندنمی
ر غالب در باید در خانه محصور باشند اما تفک

دهندة این انتـظار از جامعۀ توصیف شده، نشان
است که براي زنان نیز داریک زن خوب و خانه

درونی شده است و به آن با نگرشی انقالبی 
از جمله زنانی که در داستان معرفی . نگرندنمی
عالوه بر . شوند، منـشی همسر راوي استمی

داري و داشتن سه فرزند، کار بیرون از منزل خانه
آرتوش اي کهجمله. و فعالیت سیاسی هم دارد

- ن کالریس حک میذهگوید و دردربارة او می

اي محو است از تصویري که مرد از شود، کنایه
:یک زن شایسته در ذهن دارد

زن الیقی است گیرم «. خندیدآرتوش می
ها زند و بعضی وقتیک کمی زیاد حرف می
: 1391پیرزاد،(.»شودبیخودي هیجان زده می

76(
دانـستم می.  خانم نوراللـهی زن الیقی بود

مثـل خـود من بـا این .  بچهشوهر دارد و سه 
کرد و هم فعالیت اجتماعی حال هم کـار می

. کردممن غیر از کارِ خانه چه می.  داشت
. »خانم نوراللهی زن الیقی است«فکر کردم 

)78: همان(

اهمیت تصاویر داستان . 2-2- 5
-تصاویري که نویسنده در داستان به آنها می

د تـوجه واقع تواند مورپردازد از این لحاظ می
توان به گرایشات فکري شود که از طریق آنها می

و فرهنگی راوي داستان که در واقع همان 
. نویسنده است پی برد

آفتاب عصر زمستان از پشت پرده تور بر 
...تابیدهاي رنگین اتاق میقالی

-تابلوهاي نقاشی که دیوارها را زینت می

: 1384حاج سیدجوادي،(.دادند همه اصل بودند
5(

اصل خماربامدادگویا در نظر نویسندة 
. تر از زیبایی طرح آنهاستبودن تابلوها مهم

نویسنده در قسمت ابتدایی داستان از منظر داناي 
کند از سیم میکل تصاویري را براي خواننده تر

دهندة زندگی تجمالتی قبیل هر آنچه نشان
این روند تا پایان ادامه. شخصیت داستان باشد

هاي خانه و یا بزرگی همچون تعداد اتاق. دارد
:حیاط

خانه و در طبقه همکف به جز سالن مهمان
ناهارخوري و اتاق نشیمن، فقط یک اتاق دیگر 

. ها در طبـقه بـاال بودبقیه اتـاق... وجود داشت 
ها هاي خواب، اتاق کار پدر، اتاقی که بچهاتاق

.ندکردخواندند یا بازي میدر آن درس می
)6: همان(

گیرد و نویسنده از این توصیفات نتیجه می
:که

خانه حکایت از ذوق و سلیم و روح 
)همان. (خانه داشتلطیف صاحب

درختان چنار همچون بارویی دور تا دور 
)5: همان. (حیاط ششصدمتري را پوشانده بودند

حیاط خانه پدریم، حیاط نگو باغ بهشت 
د و با این همه آب شاز خانه ما قنات رد می... 

سه .... پدرم .... انبار و پاشیر علیحده هم داشتیم 
)12: همان. (چهار پارچه ده و آبادي داشت
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ها را چراغاما نوع نگاه زن راوي داستان در 
بیشتر از آنکه به وسائل کنممن خاموش می

تزیینی و تجملی توجه کند، به نظم و ترتیب 
ر جاي خود اینکه همه چیز د. دهداهمیت می

قرار داشته باشد؛ همه افراد خانواده در ظاهر و 
لباس خوب و آراسته باشند؛ در خانه و زندگی و 

و رفتارش ایرادي وجود نداشته باشد و سلیقه
-نکه او حاضر نیست در زندگی ساعتدیگر ای

اي تأخیر و تغییر به وجود وارش دقیقه یا ثانیه
ندگیش آغاز از جایی بحران در زبیاید و دقیقاً

شود که روزي همه چیزش مثل روز قبل می
.  افتداتفاق نمی

ایدئولوژي مردساالرانه در اثر . 2-3- 5
ایدئولوژي مردساالر را نهادینه شده خماربامداد

دختري که در . دهددر ذهن اشخاص نشان می
کنـد، دچـار رنـج و مقابل آن سرکشی می

نست راه توامردسـاالري می. شـودسـختی می
او آنقدر سختی . هایش باشدنجات او از بدبختی

کتک او را به کشید اگر پسرعمویش به زورنمی
البته این را بعد از آنکه آورد،عقد خود درمی

اگـر قبل . گویدبینـد، میعمرش را تباه شده می
-زد نمیاز آن کسی چنین حرفی به او می

اگر کرداو این همه رنج را تحمل نمی. پذیرفت
داد و پدر به ازدواج او بـا رحیم رضایـت نمی
کردن اگر عمویش به جاي پادرمیانی براي راضی

پدر و مادرش، با آنها در مخالفت با او همراه 
اندیشد کاش پدر و عمو و با خود می. شدمی

پسرعمو جلوي او را در انجام این کار غلط با 

گرچه پیش از آن چنین. گرفتندزور و سلطه می
.تفکري نداشته است
هاي فرهنگی مهم در ساختار از جمله برساخته

رمان . جهانی پدرساالري است/ جامعۀ ایرانی
گیري از ساختار ویژة معناساز با بهرهبامداد خمار

ذهنیت ایرانی، بر آن است این برساختۀ مهم 
فرهنگی را در قالب ایدئولوژي، امري طبیعی و 

این راه با ارائۀ حتی فطري جلوه دهد تا از
، سازي شده از پدرساالرياي جدید و بازچهره

گونه است که این. به تجدید حیات آن کمک کند
توان این رمان را در واقع به از این منظر می

عنوان یک نهاد در خدمت ایدئولوژي غالب در 
)87: 1387صادقی،(.نظر گرفت

خواهد داستان، گویی در عمق خود می
طغیان در برابر جامعۀ مردساالر بگوید نتیجۀ

. چیزي جز شکست و سرخوردگی نخواهد بود
کاربرد برخی جمالت توسط راوي دانـاي کل 

رساند در ابتداي داستان فرعی این مفهوم را می
که حتی مرد روشنفکر داستان هم براي پیشبرد 

.مقصود خود از قدرت خود استفاده خواهد کرد
با رفته تا مادر دانست که باسودابه خوب می

و دختر بدون حضور او  در صورتی که بر سر 
یکدیگر فریاد بکشند او مجبور به دخالت و 

)8: 1384حاج سیدجوادي، . (ت نشوداعمال قدر
هاي در داستان اصلی پدر از تمام راه

کند و در نهایت تصمیم اعمال قدرت استفاده می
گیرد بگذارد محبوبه خود به شکست اعتراف می
دربارة شیوة اعمال قدرت » صادقی«تحلیل . کند

: توسط مردان در داستان فرعی چنین است



83اشکبوسرقیه/حسین قربانپور،کنمها را من خاموش میچراغو بامداد خماردو رمانهاي نوشتار زنانه بررسی ویژگی

) دختر، مادر، عمه(در این بـخش سه زن«
. کننددربـارة موضوع ازدواج سـودابه بحث می

هـایند که گـویی که این زن. اما مرد غـایب است
خود به تنهایی و به دور از خشونت و قدرت 

اما در واقع مردان با کنار . اندیرندهگمردانه تصمیم
هاي ظـاهـري در پشـت کشـیدن از این جدال

نظام مردساالرنه پس از . گیرندپرده تصمیم می
هشتاد سال با زیرکی خود را کنار کشید و در 
نظامی سراسربین زن را تنها گذاشته تا آنچه را 
که خود پیش از این با توسل به خشونت و 

رسانده به دست خود زنان یقدرت به انجام م
این بار . سپرده تا در غیاب او به انجام رسانند

برخالف هشتاد سال پیش مردان بی آنکه از قوه
اند تا قهـریه بهره بگیرند، به زنان اختیار داده

ایدئولوژي خود به . خود یکدیگر را مهار کنند
کند و محافظ ساختار قدرت خود عمل می

رانه اما ظاهرا رها از تسلط موجود عمیقا پدرساال
)98-99: 1387صادقی، (.»قدرت است/ پدر

زندگی کنمها را من خاموش میچراغدر 
زنی ارمنی و با فرهنگ ارامنه را به تصویر کشیده 
است و ظاهراً نویسنده قصد دارد نشان دهد که 

-در میان آنها سخنی از مردساالري به میان نمی

و خانم نوراللهیهد ددر عین حال نشان می. آید
کند به دنبال رد انجمنی که در آن فعالیت می

شدن از سنت مردانه و دستیابی زنان به برخی 
: ها در ایران هستندآزادي

هاي ارمنی شما خانم: خانم نوراللهی گفت
ما تازه باید براي داشتن . خیلی از ما جلوترید

. هاست داریدچیزهایی بجنگیم که شما مدت
)193: 1391پیرزاد،(

-از سعی زن. بعد از انجمن خودشان گفت

هاي از کالس. ها براي گرفتن حق رأي
از اینکه زن ایرانی هنوز به حق و . آموزيسواد

)194:همان. (حقوق خودش آشنا نیست
تصاویر کمرنگ و محو مردان چندان 
بیانگر مردانی که تفکر مردساالرنه و تحقیرکننده 

.نیستنسبت به زن داشته باشد، 

هاي فرم داستانی زنان ویژگی. 6
از نظر فرم داستانی دو داستان شبیه به هم عمل 

. کنندمی

زاویه روایت . 1- 6
از منظر، روایت شیوة روایت داناي کل و اول 

دهندة نگرش و را نشان) قهرمان-راوي(شخص 
کند تا این کار کمک می. اندبینش زنانه دانسته

تري به ه صورت ملموسزن، ب/نگرش نویسنده
بیشـتر خواننده منتقل شود و خواننده که احتماالً

- ذاتاز میـان زنان است، با زنِ راوي داستان هم

شخصیت حقیقی نویسنده در زن . پنداري کند
. داستان تداعی شده است) قهرمان-راوي(

در صفحات آغازین بامداد خمارنویسندة 
کل نشان حضور خود را با شیوة روایت داناي 

رمان از دو داستان تو در تو تشکیل شده . دهدمی
نویسندة داناي کل داستان را با روایـت . است
کند و در وگوي مـادر و دختري آغاز میگفت

) داستان اصلی(انتها نیز پس از پایان داستان دوم 
به این ترتیب او به خواننده . نمایدباز رخ می

تان دوم دهد که بر رخدادهاي داسنشان می
داستان اصلی به شیـوة روایت اول . دارداحـاطه



1395تابستان ، 15پیاپی ،سوم، شماره چهارم، سال »هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«84

زن شخصیت اصلی داستان . شودشخص بیان می
.پردازدبه روایت زندگی خود می
ها را من خاموش چراغروایت در داستان 

راوي . نیز به شیوة اول شخص استکنممی
اش را به ظرافت و دقت جزئیات کارهاي روزمره

هایی که هر روز در صدا. کندتمام بیان می
شوند و جمالتی که هر ساعتی معین شنیده می

.شوندروز تکرار می

شخصیت . 2- 6
مربوط به زندگی دختري از خانواده خماربامداد

هایی آنها در خانه نوکرها و کلـفت. متمول است
هاي زیادي در داستان شخصیت،بنابراین.دارند

توصیف حضور دارند که راوي داستان آنها را 
.کندمی

دورة محبوبه دختري است که با دختران هم
آن (در آن روزگار دختران . خود متفاوت است

به تنهایی از خانه بیرون ) هم از طبقۀ اشراف
کردند اما او رفتند و با مردي صحبت نمینمی

او آنقدر جسور است . دهداین کارها را انجام می
اش را بندهاي تردید، روکه به راحتی و بدون ذره

آنقدر که وقتی مادرش . زندجلوي رحیم باال می
از شـدت عصبـانیت بعد از فهمـیدن موضوع 

: خواهد به او حمله کند به او بگویدعشق او، می
مگر همه باید . خوب گشنه است باشد-

کند دزدي کـه پولشان از پارو باال برود؟ کار می
م صاحب خواهد برود توي نظامی. .... کندنمی

شب کتـاب خود آقاجان هر. ... شودمنصب می

-خوانـد آن وقت شما میلیلی و مجنون  می

)96: 1384حاج سیدجوادي، . (گویید
منفی در ) اصلی(تنها شخصیت مرد

داستان، شاگرد نجاري است که راوي داستان به 
گاه مانند هیچاما رحیم ظاهراً. بندداو دل می

او حتی تصور . استمحبوبه عاشق او نشده
رفتار خشن . اي را نداردوصلت با چنین خانواده

اي است که نسبت رحیم با محبوبه ناشی از عقده
محبوبه عالوه بر شرایط مالی . به شرایط او دارد

اصالت . از نظر شخصیت بر او برتري دارد
خانوادگی، ظاهر زیبا و آراسـتۀ او حتـی در فقر، 

دیدن این . گیردر میهمه در برابـر رحـیم قرا
براي آن . ها از تحمل رحیم خارج استتفاوت

که بتواند این عقده را کنار بزند از تنها برتري 
.کندخود یعنی زور و قدرت استفاده می

توصیفات محبوبه از پدرش نشان از 
از حرفی که . شخصیتی اصیل و با فرهنگ دارد

به محبوبه زده و باعث شده او راهی براي 
اما . بردت به خانه نداشته باشد، رنج میبازگش

شکست . نباید بیشتر از این غرورش ترك بردارد
پدر محبوبه شکست خود اوست پس نباید 

.بشکند
منصور پسر عموي محبوبه و عاشق 

راند، وقتی محبوبه او را از خود می. اوست
سرخوردگی ناشی از احساس تحقیر شدن در 

تاري  انتقام مقابل شاگرد نجار، او را به رف
-دارد؛ وقتی با دختري ازدواج میجویانه وا می

خواهد کند که کمال دارد اما جمال نه، گویی می
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پاسخ تحقیري که از سوي محبوبه بر او تحمیل
طور که محبوبه کسی را که از همان. شده بدهد

کند او هم با کسی او پایین تر است انتخاب می
در مقابل محبوبه کند که از نظر ظاهر ازدواج می
.کمتر است

هاي زن نویسنده همچنین به شخصیت
زنان اشراف . پردازدبسیاري در داستان می

ین یهایشان هم با زنان طبقات پاشرارت و بدي
از میان آنان مادر رحیم . مقایسه کردنی نیست

مالحظه، بد دهن، با رفتاري زنی است بی
هایش باعث شدت گريناشایست که با موذي

از سویی . شودتالف بین محبوبه و رحیم میاخ
. دهداین رفتار حس حسادت او را نشان می

خواهد از محبوبه هایش میبراي تمام بدبخـتی
خانم متشخص و شیک «براي اینکه . انتقام بگیرد

نسبت به تربیت، .  نیست» پوش و تمیزي
شخصیت، خانواده و فرهنگ محبوبه و حتی 

ش به او احساس نگاه حاکی از احترام پسر
.حسادت دارد

او زنی . در مقابل او مادر راوي قرار دارد
هاي عصر خود مانند تمام زن. مقتدر و داناست

در مقابل همسر کرنش دارد و مورد احترام و 
محبت همسر است و امور خانه و همسرش را 

.کندمدیریت می
راوي، کنمها را من خاموش میچراغدر 
در توصیف اشخاص به سنجی است که زن نکته

قدر در در اصل آن. کندها توجه میریزترین نکته
جزئیات فرو رفته است که تصویر درستی از 

نسبت به برخی . کلیات واقعی در اطرافش ندارد
نکات رفتاري و اخالقی زنان با نوعی ایرادگیري 

البته . داندخود را زن متفاوتی می. کندنگاه می
و را هم مانند مادرش هاي زندگی، اگذشتن سال

و دیگر زنانی که به رفتارهاي آنان معترض بوده، 
:کرده است؛ در حالی که خود متوجه آن نیست

. لنگه جوراب توي دستم مزاحم بود
یاد روزي افتادم .... گذاشتم توي جیب پیشبندم 

هایی که متنفرم از زن«که به مادر و آلیس گفتم 
بندند یعنی کنند صبح تا شب پیشبند بخیال می

آدم باید اول از همـه براي . دارندخیلی خانه
به خیال » خودش مرتب و خوش لباس باشد

پیرزاد،. (زدمدو کنایه میخودم داشتم به هر
1391 :24(

همسر زن به طور نامحسوسی نسبت به 
توجهی او به مسائل و مشکالت اجتماعی بی

ولی این ناراحتی را ابـراز . مردم ناراحت است
به خاطر اینکه قائـل به آزادي احتماالً.کنـدنمی

حرف و کم. تـفکر و عقیدة همسرش است
- زن از رنجی که همسرش از بی. خونسرد است

.اطالع استکشد بیهاي جامعه میعدالتی
دوسـتان و اطرافیان راوي هم از ارامنه 
هسـتند و فرهنگ خاص خود را دارنـد و به 

دنیـاي زن . ـد هستندرعایت اصول ارامنه پایبن
دنیاي . شـودراوي در همین زندگی خالصه می

شناسد و گاه و خارج از خودشان را چندان نمی
اي به دهد که چندان عالقهگاه نشان میبی

-در اصل در ذهن زن، خانواده. شناختن آن ندارد

اش محور و مرکز دنیاي او هستند و او اگر هم 
- متأثر مییابد ودر مراسمی جمعی حضور می

شود، چندان ارادي و به اختیار و به خاطر تفکر 
.خود نیست
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شخصیت مهم دیگري که در داستان 
رسد حضور دارد و برعکس آنکه به نظر می

بلکه ،اي و فرعی داستان نیستنقش حاشیه
تأثیرگذارترین چهرة داستان است که نویسنده او 
را در سایه نگه داشته؛ حضور نامحسوسی دارد 

خانم . ترین شخصیت داستان استتفاوتو م
او زنی ایرانی است که معتقد است ،نوراللهی

اند و زنان ایرانی باید آنها زنان ارمنی با فرهنگ
.را الگوي خویش قرار دهند

مدام دربارة . ادر راوي زنی ایرادگیر استم
خواهرش در مقابل این . دهدهمه چیز تذکر می

کالریس صبورانه ایستد اماتذکرها به تندي می
به خاطر احترامی که براي مادرش قائل است 

. خردآنها را به جان می
حضور کمرنگ پدر در داستان با بیان 

. شودهایی از سوي کالریس دیده میخـاطره
مرد ساکت و کم حرفی . ها پیش مرده استسال

قسمتی از شخصیت کالریس تحت تأثیر بوده که 
ملۀ پدرش را او این ج. هاي اوستآموخته

:همیشه به خاطر دارد
. نه با کسی بحث کن نه از کسی انتقاد کن

هر کی هرچی گفت بگو حق با شماست و 
-ات را که میها عقیدهخودت را خالص کن آدم

خواهند با عقیدة می. خواهندپرسند نظرت را نمی
)35: 1391پیرزاد،. (خودشان موافقت کنی

خواهرش آن روي سکه کالریس است
همیشه مورد حمایت پدر و مادر بوده، پرستار 

. رفتار تندي دارد. است

رویی که عامل به ههمسایۀ جدید روبـ
داستان . هاي داستان هستـندوجود آمدن چالش

آیند ناگهان می. شودبا آمدن آنها شروع می
روند و اندازند و ناگهان میطوفانی به راه می

زن تا آخر . یردپذداستان با رفتن آنها پایان می
. شودداستان قادر به شناخت حقیقی آنها نمی

امیل مردي است با ظاهري جذاب و شخصیتی 
همان کسی که کالریس به خاطر .متزلزل

احساس عالقه از سوي او نسبت به خود، دچار 
. شودپریشانی می

رسد که نویسنده با گونه به ذهن میاین
با و نه(هاي زن پررنگ جلوه دادن شخصیت

اصرار بر بهتر ) کمرنگ نشان دادن حضور مردان
. دیده شدن آنها دارد

نگريجزئی. 3- 6
حاج سیدجوادي گاه براي نشان دادن رنج و 
سختی راوي و احساسـاتش و همـچنین در 

نگري مخصوص زنانه خود توصـیفات از جزئی
. بهره برده است

اشکریزان دست و روي . بغضم ترکید«
خواست لباسی را که دلم می. ام را شستمبچه

ام را دربچه. اتاق را تمیز کردم. تنش کردم
بعد از ظهر . ها را شستمظرف. آغوش گرفتم

تمرین حرف . با او بازي کردم. ام بیدار شدبچه
بغلش کردم بردم کمی در کوچه . زدن کردم

حاج (» . ...باز به خانه برگشتم. گرداندم
)240:1384سیدجوادي، 
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ترین امور یسعی دارد با بیان جزئ»پیرزاد«
داري، زندگی تکراري و گاه مربوط به خانه

. دار را نشـان دهدخانـهخسته کنندة یک زن
برد، همه این جزئیـاتی که در داستان به کار می

داري که غرق زن خانه. کنندهدف را دنبال می
بدون آنکه از . انجام کارهاي روزمره خانه است

شود و یا بدون شنیدن حتی طرف کسی دیده 
تشکر؛ این کارها همه از وظایف او به حساب 

مگر نه اینکه او یک زن است پس چرا . آیندمی
چرا باید به . باید از انجام این امور خسته شود

.استراحت نیاز داشته باشد
فکر کردم تا حاال چند بار عصرانه درست 

د،پیرزا(؟چند بار شامام؟ چند بار ناهار؟کرده
1391 :171(

این موضوع است که براي نشان دادن 
-ل جزئی و گاه به ظاهر بیپیرزاد همه مسائ

اینـکه ذهن . آورداهمیت را به روي کاغذ می
- یک زن در یک زمـان چه نکاتی را به یاد می

آورد و یا باید چه مسـائلی را به خاطر داشته 
باشد و در عین حال به کارهاي دیگر خود هم 

. برسد

سخن گفتن زنان با خود . 4- 6
هاي نیـز مانند دیگر داستـانبامداد خماردر 

گفتن شخصیت زن داستان با خود زنـان، سخن
از ابتداي داستان زن با خود حرف . شوددیده می

خود را به خاطر احساس مبهمش . زنـدمی
گیرد و نسبت به شـاگرد نجار به بـاد انتقـاد می

ود را به خاطر سرنوشتی بعد از آن هم مدام خ
.کندکه براي خود رقم زده است، سرزنش می

ها را من چراغزن راوي داستان در 
مدام در ذهن با خود درگیر کنمخاموش می

این تصورات گاه منفی است که زن از آن . است
ورِ برد و گاه مثبت و نام میورِ بدبینبه عنوان 

او همیشه اصرار دارد که شخصیت. بینخوش
خود را مورد انتقاد قرار بدهد و این کار را براي 

عیب دیده شدن خوب بودن و در نظر دیگران بی
خواهد زنی متعادل و منطقی و منظم می. کندمی

. به نظر برسد
بیرون که رفتند ور بدبین ذهنم مثل «

دخترك با آن دقت به چی نگاه . همیشه پیله کرد
ور خوش ... کرد؟ مبادا جایی کثیف باشد؟می

ات شاید زیادي آشپزخانه. بین به دادم رسید
.»کثیف نیستشلوغ باشد اما هیچ وقت

)10: 1391پیرزاد،(

مضامین و محتواي نوشتار زنانه. 7
کارگیري مضامین و دو داستان از لحاظ به

محتواي نوشتار زنانه بیشتر با هم تفاوت دارند و 
ی در اینجاست که آشکارا توجه به تفکر فمینیست

نماید و تـفاوت ویـژگی داستان پیرزاد رخ می
.کندسیدجوادي بروز مینوشتاري او با حاج 

انتظار.1- 7
مضمونی است که » پیرزاد«انتظار در داستان 

اي داشته است و سعی نویسنده به آن توجه ویژه
زن در زندگی . کند آن را به وضوح نشان دهدمی

مز ماشین یکنواختش هر روز منتظر صداي تر
همیشه منتظر . است تا فرزندانش به خانه بیایند

در . است.... همسر، مادر، خواهر و دوست و
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رویی و صحبت با هزمانی که وجود همسایه روب
کند، منتظر دیدن او ذهنش را درگیر خود می

منتظر ابراز احساسات از سوي همسرش . اوست
منتظر این است که از سوي اطرافیانش . است
کند که حتی از سوي شود و گاه فکر میدیده 

اندیشد شود و با خود میفرزندانش هم دیده نمی
که همه از او انتظار دارند که همیشه همه چیز را 

کند زیر فشار احساس می. آرام و منظم نگاه دارد
هایی که از سوي دیگران به او تحمیل مسئولیت

ها را شده قرار گرفته است و خود این مسئولیت
.ه اختیار و اراده خود انتخاب نکرده استب

رنگ بامداد خماراما مضمون انتظار در 
ابتداي داستان محبوبه منتظر . دیگري دارد

رسیدن به معشوق خود است و حتی در این 
بعد از ازدواج در انتظار . شودانتظار مریض می

بخشش پدر و دیدار خانواده، پس از طالق در 
ناباروري و داشتن انتظار راهی براي درمان

فرزند و در پایان داستان در سنی حدود هشتاد 
هایی که در زندگی سالگی و به دلیل سختی
! تحمل کرده در انتظار مرگ

عشق.2- 7
عشق مضمونی است که از آن به عنوان ماجراي 

در دو داستان پیش . برنداصلی رمان زنان نام می
غاز ترین دلیل آروي ما نیز این مضمون اصلی

داستان شیدایی دختري بامداد خمار. هاستداستان
کشد که با گام برداشتن در راه آن، را به تصویر می

عشقی . شودهاي زیادي میمجبور به تحمل سختی
.کنندکه خانواده او را از آن منع می

این کنمها را من خاموش میچراغاما در 
یدة ذهن یعشق رنگ و بویی دیگر دارد و فقط زا

ها گرفتار شده نی است که در بند روزمرگیز
حتی شاید برخی از منتقدان نام این . است

/این عشق. احساس مبهم را عشق نگذارند
تواند روحی تازه در جان او بدمد اما احساس می

زنی که . توان برطرف کردرا نمیموانع آن
زندگی به ظاهر آرامی در کنار همسر و سه 

اینکه باید . شده استفرزندش دارد، گرفتار آن
به خاطر تعهدش به زندگی آن را رد کند، او را 
غمگین و پریشان کرده است و منجر به احساس 
گناه در او شده است که نویسنده آن را با پناه 

.دهدبردن زن به کلیسا نشان می

شدگی زنفراموش. 3- 7
ترین از مضامینی که شاید بتوان آن را از مهم

دانست و در اثـر حاج » پیرزاد«اهداف مورد نظر
بغض «شود، مضمون جوادي دیده نمیسید

ظاهراً. است» تاریخی از فراموش شدگی زن
نویسنده قصد دارد نشان دهد که راوي زن 
داستان نه تنها از سوي تمامی اطرافیانش، حتی 
زنان، فراموش شده است، بلکه خود نیز خود را 

ش در گویی خودفراموش کرده است و اصالً
تر اینکه خودش از همه مهم. زندگی وجود ندارد

شدگی را و فقط این فراموشداند هم این را نمی
بیند و پس از آگاهی از این از سوي دیگران می

برد که او را شرایط، از  موقعیت خود رنج می
عصبانی، ناراحت و دچار سرخوردگی و انزجار 

.کنداز زندگی یکنواخت و روزمره خود می
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خودجویی و خودیابی. 4- 7
گونه که از آنبامداد خمار این موضوع در 

- رود، به چشم نمیهاي زنان انتظار میداستان

شخصیت اصلی داستان زنی است که از . خورد
به دنبال ،بنابراین.اصل خویش دور افتاده است
راوي زن داستان . روزگار وصل خویش است
بدان معنا البته این . هویت خود را گم کرده است

. نیست که او به خودجویی زنانه دست زده است
او از طبقۀ اجتماعی خود دور شده و خواهان 

وجوي هویت بازگشت به آن است و در جست
.زنانه خود نیست

ترین اهداف نیز از اصلیاما این ویژگی
. استکنمها را من خاموش میچراغنویسنده در 

ها و تهراوي وجود خود و عالیقش را در گذش
کند به یاد جوید و سعی میهایش میخاطره

بیاورد، پیش از آن که خود را وقف دیگران کند، 
در این مدت .چه عقاید و افکاري داشته است

شخصیتش دچار چه دگرگونی شده است و در 
شود که راهنماي رو میههمین زمان با زنی روبـ

. شوداو در گام برداشتن در این مسیر می
وجوي درون خود به تمام جستاو در 
همه را . نگرداش به دیدة تردید میدوران زندگی
برد؛ پدر، مادر، خواهر و همسرش و زیر سؤال می

شاید در پس همۀ این تردیدها در اصل خود را 
.کند که این گونه زندگی کرده استنکوهش می

نوستالژي و رؤیانگاري . 5- 7
وادي با آن سیدجاز مضـامینـی که در اثر حاج

شویم، نوستالژي و غم غربت است رو میهروب
راوي حسرت . که در سراسر داستان جاري است

خورد؛ حسرت خوب خود را میگذشته
توانست داشته باشد اما به خاطر اي که میزندگی

. شوداشتباه خود تا آخر عمر از آن محروم می
پیش از طالق گرفتن از همسر اول حسرت 

واده، حسرت حضور در عروسی دیدار با خان
خواهرش و دیدن فرزندان خواهرانش و بزرگ 
شدن برادرش، از دست دادن فرزندش؛ پس از 
طالق حسرت داشتن فرزند، حسرت زندگی با 

..همسر دومش به عنوان تنها زن زندگی او و
از به کار بردن این مضمون » پیرزاد«اما 

شاید با دیدي .کندهدف دیگري را دنبال می
انتقادي، به خاطر اینکه نوع تربیت او در گذشته 

گیري شخصیت منفعل فعلی او تأثیر در شکل
- گاه به گذشته و به پدر و خانهگه.داشته است

اندیشد و از آنکه تهران و خانهشان در تهران می
پدریش را رها کرده و به خاطر شغل همسرش 

گاه به خاطراتگاه. به آبادان آمده، ناراحت است
.کندکودکیش فکر می

زمانی که راوي خـاطرات دوران کودکیش را 
خواهد در آن به دنبال روزهاي آورد، میبه یاد می

- خوب گذشته بگردد؛ اما همواره به این نتیجه می

رسد که در آن دوران هم به سکوت فراخوانده 
اي که از پدرش در ذهن دارد، جمله. شده است

پدرش به او . ود استبیانگر نوعی نادیده گرفتن خ
هیچ وقت ابراز عقیده نکند چون «گوید که می

.»کسی واقعا مشتاق شنیدن نظرات او نیست

طالق و ازدواج. 7-6
، مسئله بامداد خماراز جمله مضامین اصلی در 

در (محبوبه . طالق و ازدواج مجدد زن است
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پس از طالق گرفتن از رحیم و ) بامداد خمار
با ) پسرعمویش(ومِ منصور پس از فوت همسرِد

براي زنی در اندیشدکند و میاو ازدواج می
ترین انتخاب  شرایط او چنین ازدواجی مناسب

. است
این کنمها را من خاموش میچراغاما در 

شود و یکی از اي متفاوت دیده میمسئله به گونه
طور در همان. اي در داستان استمسائل حاشیه

ان در جامعه ازدواج و وگوهاي میان زنگفت
هاي رایج است، در داستان هم طالق از بحث

در . پردازدنویسنده به همان شکل به آن می
داستان زنی است که ازدواج اولش ناموفق بوده 
است، اما واقعیت در این زمینه چندان روشن 

شخصیت اصلی ِمرد داستان هم ازدواج . نیست
- القا میگونه هر چند این. ناموفقی داشته است

شود همسر او مرده است اما ابهام در مورد او نیز 
ازدواج خواهر راوي هم مسئلۀ. وجود دارد

کند و موضوعی است که ذهن او را درگیر می
. این موضوع براي او اهمیت خاصی دارد

خیانت مرد. 7- 7
به آن بامداد خمارنکتۀ دیگري که داستان 

. اش استیپرداخته، خیانت مرد به همسـر قانون
که با دختري از اشراف ازدواج رحیم در حالی 

کند، با زنان بدکاره ارتباط دارد و البته این می
ماند و تنها زمانی مسئله از چشم محبوبه دور می

- فهمد که پدرش در حضور او به رحیم میمی

گوید کسی را براي جاسوسی او گماشته بوده 
حبوبه م. است و از همۀ کارهاي او باخبر است

شاهد رابطۀ همسرش با زنی است که پیشتر  
نامزدش بوده، آن هم در خانۀ خودش و در اتاق 

. آیدولی کاري از دستش برنمی،دیگر خانه
واکنش وقیحانۀ رحیم و مادرش که آن را امري 

پندارند، براي محبوبه معمولی و عادي می
خیانت دیگر رحیم که محبوبه . آورتر استعذاب

شود، ارتباط او با دختر دیگري بر میاز آن با خ
است که از ترس برادرانش به او قول ازدواج 

. داده است
موضوع دیگر که در داستان به آن توجه 
شده، داشتن دو زن توسط مردي است که به 

البته . قول خودشان ادعاي روشنفکري دارند
خودشـان هم از این موضـوع نـاراضی هستند و 

این امر . شونداین کار میبه نوعی مجبـور به 
. حتی از سوي خود آنها نیز ناخوشایند است

اج محبوبه با رحیم با منصور که پس از ازدو
رو ازدواج کرده به اصرار او همسر دختري آبله

کند و پس از مرگ او و طالق دومی اختیار می
محبوبه باز به اصرار همسر اولش با محبوبه 

.ناراضی استکند اما از این امرازدواج می
او در مستی و . پدر محبوبه هم دو زن دارد

-خورد و زنی بیوه را با حیلهخودي فریب میبی

با وجود آنکه در . آورندگري به عقد او در می
آن زمان داشتن چند زن براي مردان چندان 

شد اما این دو ناپسند نبود و امري عادي تلقی می
نه که مرد داستان به خاطر دیدگاه روشنفکرا

نسبت به دیگر مردان زمان خود دارند، از این 
خود را به خاطر آن . کار خود ناراحت هستند

کنند و آن را براي خود لکه ننگ سرزنش می
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نویسنده که سعی در توجیه این . دانندمی
دهد که آنها در گونه نشان میموضوع دارد این

یکی در مستی و . اندحالت ثبات عقلی نبوده
خاطر سرخوردگی از کنار گذاشته دیگري به

.شدن
کنمها را من خاموش میچراغاما در 

. حرفی از خیانت مرد نیست

کار بیرون از خانه و اهمیت شغلی زنان . 8- 7
هاي مربوط به سالبامداد خماراز آنجا که 

حکومت رضاخان است این ویژگی در اثر 
اي جایگاهی ندارد فقط در اواخر داستان اشاره

کرده که تحصیل(تاه به خواهر کوچک راوي کو
. شده است) مشغول به کار استو ظاهراً

با کنمها را من خاموش میاما رمان چراغ
هاي دهۀ چهل شمسی را نشان اینکه فضاي سال

دهد و در چنین فضایی وجود زنان شاغل به می
خودي خود تأمل برانگیز است، اما مشاغلی که 

پرستاري (به کار هستند زنان در آنها مشغول 
ها از نیز از نظر فمینیست،. ..)منشی، معلم و

سوي جامعه مردساالر براي زنان در نظر گرفته 
با این حال تعدادي از زنان داستان . شده است

هاي برخی از آنها نقش. شغل بیرون از منزل دارند
بعضی ایرانی نیستند و برخی از . تري دارندفرعی
تري دارند که سطح زندگی پاییناي هستندارامنه

و تنها یک زن ایرانی و غیر ارمنی در داستان نشان 
.کندشود که بیرون از منزل کار میداده می

-راوي داستان با وجود اینکه زنی تحصیل

دهد و کرده است کار بیرون از منزل انجام نمی
پردازد و گـاه به ترجمه کتاب میفقط گاه و بی

دهد و ی با این قضیه نشان نمیهمسرش مخالفت
پرسد چرا فعالیتی غیر از کارهاي حتی از او می

.دهدکند و به او پیشنهاد هم میخانه نمی

گیرينتیجهبحث و 
هایی با محـوریت زنان هستـند این دو اثر رمـان

هاي فرم داستانی زنانه در هر دو اثر ویژگیو 
آنها را در اما از این لحاظ که بتوان .مشهود است

.زمرة آثار فمینیستی دانست با هم متفاوتند
هاي فرم و ویژگیبامـداد خماررمـان 

محتواي آثار زنانه را در خود جاي داده است؛ 
البته این موضوع به این معنی نیست که نویسنده 

ها را در داستان خود به کار گرفته آگاهانه ویژگی
الري را اثر در پایان به نوعی وجود مردسا. است

کند که سرکشی در برابر آن محکوم توجیه می
.به شکست است

ها را من چراغاما نگرش موجود در 
، نگرشی فمینیستی لیبرالی است کنمخاموش می

و نویسنده که خود همانند شخصـیت داستان 
دار و ارمنی است قصد دارد با زنی خانـه

-نمایانـدن چهره زن ایرانی، او را در معرض بی

هی و فراموش شدگی که روحشان را در توج
.دهد، نشان دهدپریشانی قرار می

هاي رمان زنان را ین اثر در مجموع ویژگیا
نویسنده به خوبی . در خود جاي داده است

ها را به نمایش بگذارد توانسته است این ویژگی
اما اثر به صورت انقالبی و مردستیزانه به جامعه 

ر و تحوالت و زیر و قصد تغییظاهراً. نگردنمی
فقط قصد دارد با اثر . رو کردن جامعه را ندارد

هاي زنانه بپردازد و خود به نشان دادن دغدغه
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سعی دارد بگوید که زنان خواهان دیده شدن 
اهمیت بودن، هستند و از ماندن در حاشیه و بی

برند اما در این مسیر باید اول از خود رنج می
ن مانند یکی از اشیاي زن راوي داستا. شروع کنند

.خانه درتاریکی، پنهان و فراموش شده است
همچنین این دو رمـان به برخی مسائل 

پذیري مربـوط به زنان و به ویژه موضوع آسیب
.پردازندزنان در جامعه می

پذیري را هم از این آسیببامداد خمار
لحاظ روحی و هم از لحاظ جسمی مورد توجه 

ا نیازمند حمایت و دهد و زنان رقرار می
.داندپشتیبانی می

این کنم من خاموش میها راچراغدر
پذیري با روان و سالمت روح زن مرتبط آسیب

است و نویسنده معتقد است زنان نیازمند توجه
.ندهست

هاي نوشتار زنانهبررسی آثار براساس ویژگی. 1جدول
کنمخاموش میها را منچراغبامداد خمارهاي نوشتار زنانهویژگی

هاي مؤلفه
فمینیستی

هاشباهت

نویسنده و راوي 
داستان 

نویسنده و راوي داستان 
زن است 

این داستان را هم زنی روایت 
.کندمی

نقش و اهمیت 
شخصیت زنان 

شخصیت زن در کانون 
داستان قرار دارد 

زن راوي داستان محور داستان 
.است

نگرش نویسنده به 
زنان جامعه

نویسنده کماالت زنان را 
-بیشتر در ظاهر آنها می
-جوید و توجهی به ریشه

.هاي فکري آنان ندارد

راوي به توصیف ظاهر زنان 
پردازد تا اینکه در انتها به می

.کندسوي تغییر سوق پیدا می

پردازي با تصویر
رنگ زنانه 

ها در بیشترین توصیف
داستان به بیان حاالت، 

پوشش روحیات، ظاهر و
.اشخاص مربوط است

نویسنده جزئی ترین مسائل را 
.اندازداز قلم نمی

هاتفاوت

-نگرش شخصیت
هاي مذکر به زنان

دیدگاه مبتنی بر برتري مرد 
.در داستان مشهود است

نگاهی نابرابر میان جنس مذکر 
.و مؤنث وجود ندارد

اهمیت تصاویر  در 
داستان 

تصاویر نشان دهنده توجه
به زندگی تجمالتی 

.شخصیت داستان است 

نظم و ترتیب و آراستگی مورد 
ننظر شخصیت اصلی داستا

.است
ایدئو لوژي 

مردساالرانه در اثر 
در ذهن اشخاص نهادینه 

شده 
سخنی از آن به میان نمی آید

هاي  ویژگی
فرم داستانی 

دو اثر در 
این موارد

با هم

راوي داستان فرعی داناي ایتزاویه رو
کل و داستان اصلی اول 

.شخص است

راوي اول شخص داستان را 
.کندروایت می



93اشکبوسرقیه/حسین قربانپور،کنمها را من خاموش میچراغو بامداد خماردو رمانهاي نوشتار زنانه بررسی ویژگی

شباهت زنان 
دارند

زنان با چهره منفی بیشتر از شخصیت
هاي منفی مرد در چهره

.شوندداستان دیده می

هاي زن در حضور شخصیت
.داستان پررنگ است

نویسنده توصیفات را با جزئی نگري
ري خاص زنان نگجزئی

.دهدانجم می

نویسنده از بیان جزئیات هدف 
.کندخاصی را دنبال می

سخن گفتن زنان با 
خود

همانند دیگر آثار زنان در 
.اثر وجود دارد

راوي مدام در ذهن با خود 
.درگیر است

مضامین و 
محتواي 

نوشتار زنانه

دو اثر در
این موارد
با هم 
تفاوت
دارند

نویسنده انتظار زن را در طول .شوددیده میدر اثر انتظار
هاي مختلف زندگی به شکل

.دهدنشان می
اثر بر پایه آن شکل گرفته عشق

.است
.رنگی متفاوت دارد

هدف نویسنده نمایاندن آن در .شوددر اثر دیده نمیفراموش شدگی زن
.اثر است

خودجویی و 
یابیخود

اي آنگونه که از داستان ه
رود به چشم زنان انتظار می

.خوردنمی

ترین اهداف نویسنده از اصلی
.است

نوستالژي و رؤیا 
نگاري

-در تمام داستان دیده می
.شود

نویسنده با هدف خاصی گذشته 
.دهدراوي را نمایش می

یکی از رخدادهاي مهم در طالق و ازدواج
.اثر است

.از مضامین مطرح در اثر است

در داستان با این مضمون .از نکات شایع در اثر استخیانت مرد
.مواجه نبودیم

با توجه به زمان وقوع کار بیرون از خانه و   
داستان این موضوع در 

.داستان جایگاهی ندارد

با توجه به زمان وقوع داستان 
در دهۀ چهل تأمل برانگییز 

موجود در اثر است مشاغل
، معلمی یچون پرستاري، منش

ها از از نظر فمینیست..... و 
سوي مردان براي زنان انتخاب 

.شده است

منابع
نقد اجتماعی ). 1392(اشکبوس ویشکائی، رقیه

زنان ةرمان معاصر با تأکید بر آثار برگزید

ها را من خاموش چراغ، بامداد خمار(نویسنده
-پایان. )کولی کنار آتش، داالن بهشت، کنممی

.دانشگاه کاشان.کارشناسی ارشدنامه 
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- ها و روشدرآمدي بر نظریه. )1386(برسلر، چارلز
.مترجم مصطفی عابدینی فرد.هاي نقد ادبی

.نیلوفر:تهران
.کنمها را من خاموش میچراغ.)1391(پیرزاد، زویا

. نشر مرکز: تهران. چاپ چهل و چهارم
.صرهاي نقد ادبی معانظریه).1387(تایسن، لیس

:تهران.زاده و فاطمه حسینیترجمه مازیار حسین
.حکایت قلم نوین.نگاه امروز

بامداد ).1384(فتانه،)پروین(حاج سیدجوادي
.البرزنشر:تهران.وهشتمچاپ سی.خمار

- روایت زنانه در داستان«). 1384(حسینی، مریم

شماره.کتاب ماه ادبیات و فلسفه.»نویسی زنان
. 94-101صص.93

چاپ . هاي ادبیمکتب).1391(شمیسا، سیروس
.نشر قطره:تهران.دوم

پدرساالري در بامداد «).1378(صادقی، امیرحسین
پژوهش .»)با تکیه بر نظریات آلتوسر(خمار 

.85-100صص.46شماره.هاي خارجیزبان
: نوشتار زنانهزبان و«).1388(اهللاطاهري، قدرت

لنامۀ زبان و ادبیات فص.»واقعیت یا توهم؟
.88-107صص.43شماره . پارسی

سارا ؛ حسینی، اهللاطاهري، قدرتزاده، غالمحسین
تداي ادبیات زنان در ایران از ابسیر«).1391(

.تاریخ ادبیات.»مشروطه تا پایان دهۀ هشتاد
.   199-212صص .71شماره 

شناسیسبک).1390(فتوحی رودمعجنی، محمود
.سخن:تهران).هاویکردها و روشها، رنظریه(

.مجلۀ معرفت.»فمینیسم«). 1378(فوالدي، محمد
.58-65صص.32شماره

درآمدي بر .)1388] (و دیگران[گورین، ویلفرد
بخش و زینب علیرضا فرح. هاي نقد ادبیشیوه

.رهنما:تهران.حیدري مقدم
هاي دانشنامۀ نظریه. )1383(مکاریک، ایرنا ریما

:تهران.مهران مهاجر و محمد نبوي. معاصرادبی
.آگه

.»هاي ادبی و نقدنظریه«).1385- 6(موران، برنا
ص ص.237و236شماره .چیستا.ناصر داوران

530-519.
روند «. )1391(علی سید،دسپیکوبخت، ناصر و ن

تحلیلی بر(تکوین سبک زنانه در آثار زویا پیرزاد
.فصلنامه نقد ادبی.»)شناسی فمینیستیپایه سبک

.119- 18.152شماره .5سال 


