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چکیده
امروز اســت.ۀزنان و مسائل آنها از موضوعات مهم در جامع

هدف از نگارش این مقاله، بررســی نگــاه زنــانِ نویســنده بــه
ایرانی است. اهمیت و ضــرورت ایــن ۀموقعیت زن در جامع

ةتــوان بــه جایگــاه زنــان در دورپژوهش در این است که می
رد. ایــن تحقیــق و بررســی دربــمعاصر از نگاه خود زنان پی

هــا چراغ«هاي رمان.سه رمان مشهور فارسی انجام شده است
بــی بی«)، 1380اثــر زویــا پیــرزاد (»کنمرا مــن خــاموش مــی

ۀنوشــت» نگــران نبــاش«) و 1383از شیوا ارسطویی (»شهرزاد
ــب ــا مح ــل داده1387علی (مهس ــل ). روش تحلی ــا، تحلی ه

ا محتواي کیفی است. در میانِ این ســه بــانوي نویســنده، زویــ
شمسی به تصویر کشــیده و40ۀپیرزاد موقعیت زن را در ده

ت و نشان داده که این دهه آغازِ دستیابی زن ایرانــی بــه هویــ
هاي خــودبرد کــه بایــد بــه خواســتهزن پی می.فردیت است

ۀخــود در حیطــۀرفتتوجه نشان دهد و به حقــوق از دســت
خصوصی و عمومی توجه نشــان دهــد. شــیوا ارســطویی در 

اریخ معاصــر ، موضوع مردساالري را در تــبی شهرزادبیرمان 
نگــري گذشــتهةایران مورد توجه قرار داده و با استفاده از شیو

مربــوط ایرانــی ۀپردازي، این امر را به کل تاریخ جامعــو نماد
نگــران نبــاش،ن علی نیــز در رمــادانسته است. مهســا محــب

ــه زن در دور ــاعی را ک ــالت اجتم ــی از معض ــر ةبرخ معاص
به مــواد مسائلی همچون اعتیاد.دهدگرفتار آنها شده نشان می

گرایی. مخدر، اعتیاد به الکل، مُد و مصرف
یت زنانِ نویسنده، زنانِ داستان، موقع:هادواژهیکل
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The Women in Mirror Image of
Persian Novels

The Comparison of the Role of
Women in Three Persian Novels

(“I will Turn off the Lights, Don’t Worry and
Bibi Shahrzad)

Hosein khosravi1, mojgan keyvani2

Abstract
Women and their problems are important
topics in today’s society. The aim of this
study is considering women’s views towards
their position in Iran. The importance of the
study is recognizing the role of women in
contemporary era by reflecting their own
views. This research examines three famous
Persian Novels; “I will turn off the lights” by
Zoya Pirzad (2001), “Bibi Shahrzad” by Shiva
Arastouei (2004) and “Don’t worry” by
Mahsa Mohebali (2008). Data is analyzed
qualitatively. Among these three women
novelists, Zoya Pirzad depicted women’s role
in the 1960s and showed that in the decade
Persian women began to achieve their identity
and individualism; they figured out that they
should pay attention to their needs and wants.
They started to regain their abused rights in
private and public domain. Shiva Arastouei in
“Bibi Shahrzad” highlighted the patriarchal
role in Iranian contemporary history. She
generalized this fact to the whole history of
Iran through historical and symbolic methods.
Mahsa Mohebali in “Don’t worry” portrayed
some social disorders common in the present
century; issues such as addiction, alcoholism,
fashion and consumerism.

Keywords: Women Novelists, Female
Characters, Social role of Women, Patriarchy.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Associated professor at azad university,
sharekord, Iran
2. MA of Persian language and literature
at azad university , shahrekord, Iran



1396زمستان ، 21، پیاپی اول، شماره ششم، سال »هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«60

مقدمه
هاي نویسندگان زن کوشیدند تا مسائل و نگرانی

زنان را در هر دوره بررسی کنند و از طریق 
هاي خود نویسی آنها را در رمانشگردهاي داستان

زن در جهان ۀموضوعاتی مانند وظیف.بازتاب دهند
ردساالري، ـان، مـاعی زنـت اجتمـمدرن، موقعی

و هاي جنسیتیگرایی، مد و آرایش، کلیشهمصرف
ها در شناخت عمیق هاي فمینیستی. این رماننگرش

ةتحوالت به وجود آمده در زندگی زنان در دور
معاصر نقش مهمی دارند. 

ار ـاختـاگونی را در سـرات گونـه تغییـمدرنتی
سنتی ۀاجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي جامع

یکی از این تغییرات مهم در.ایران به وجود آورد
هایی حوزه مسائل زنان روي داد. ابتدا به موضوع

چون تعلیم و تربیت زنان، رها شدن از سنت و هم
هاي جنسیتی توجه شد و از زنان خواسته شد کلیشه

که مشارکت فعالی در مسائل سیاسی، اجتماعی و 
.)154: 1384اقتصادي داشته باشند (نیکخواه، 

گسترش آموزش زنان، در نهایت به امر ،همچنین
بهفزونی و نه لزومًا پیشرفت کیفی آثار ادبی مربوط
ةدزنان منجر شده است. انتخاب زنان به عنوان نماین

،هاي مطبوعاتیپارلمان و مشارکت آنان در فعالیت
ورزشی و اجرایی و به ویژه آغاز حضور آنان در 

را هاي قضایی و حقوقی، زمینهها و فعالیتسمت
ط ـوب ضوابـارچـان در چـاقت زنـبراي ابراز لی

(یاحقی، اسالمی، بیش از پیش فراهم کرده است
1380 :360(.

در پی ایجاد این تغییرات در اجتماع، زنان در 
نویسندگی ۀدوران معاصر حضور فعالی در عرص

هاي اصلی و داشتند. آنها هم به عنوان شخصیت
و هم خود به ها حضور دارندفرعی در داستان

ترین مسائل زنان و نویسندگی پرداختند و مهم
جایگاه آنها را در جامعه به تصویر کشیدند. بررسی 

ها، هاي داستان بر اساس جنسیت شخصیتشخصیت
غیبت زن و «اي برخوردار است؛ زیرا از اهمیت ویژه

داستان، کنایه از حذف ۀحذف ادبی او از عرص
(میرعابدینی، » تجامعه اسۀواقعی او در عرص

اي از بخش عمدهجنسیت«،همچنین). 100: 1387
با آن رو در روست، در بر نویسمطالبی را که رمان

هاي رمان را توان شخصیتنمی،بنابراین.گیردمی
جنسیت، تجزیه و تحلیل ۀلئبدون در نظر گرفتن مس

).115- 116: 1387(باقري، » کرد
زن در هدف از این پژوهش، بررسی موقعیت 

هاي زنان نویسنده در قبل و بعد از انقالب داستان
است تا جایگاه زن در جامعه با توجه به دیدگاه 

هاي آنان بهتر شناخته خود زنان بررسی و نگرانی
د.شو

پیشینۀ تحقیق
ربهیتکبا(معاصریداستاناتیادبدرزنيمایس.1

- یرواندانشور،،يریگلش،یافغانت،یهداآثاراهم
دانشگاه،رشداینامه کارشناسانیپا)، 1383()پور
استادي،قبادینعلیحس: راهنمااستاد،مدرستیترب

.نژادنیعابدبایفر: دانشجو،کوبختینناصر: مشاور
اتیادبدرزنيمایسیشناختجامعهلیتحل.2
)، 1385(تاکنون1300سالازرانیایداستان

مرکزنورامیپدانشگاه،ارشدینامه کارشناسانیپا
استاد، یانسانعلومواتیادبدانشکده،تهران
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: مشاوراستاد ،ياعزاززادهیزنجانهما: راهنما
یمحمدعل: دانشجوی، مازندرانيزاهدمحمدجواد

.برگجوان
زنانیداستاناتیادبدريریاساطنشیب.3
،النیگدانشگاهري، دکترساله )، 1392(رانیامعاصر

اسعب: راهنمااستاد، یانسانعلومواتیادبدانشکده
یمحمدعل،یمیتسلیعل: انمشاور،یفیخا

.مونسانفرزانه: دانشجودارلو،خزانه
یداستاناتیادبدریاجتماعطبقاتیبررس.4
، زدیدانشگاهري، دکترساله )، 1385(رانیامعاصر

دیمج: دانشجو،يپندریجاللداهللای: مشاورستادا
.انیپو

یداستاناتیادبدرزنیاجتماعگاهیجا.5
نامه انیپا)، 1387()هفتادتاچهلدهه(معاصر

،زیتبرمعلمتیتربدانشگاه،ارشدیکارشناس
مانرح: راهنمااستاد، یانسانعلومواتیادبدانشکده

: انشجود،ینصراللهداهللای: مشاوراستادمهر،مشتاق
.دانندهدهیفر

زنسندگانینوآثاردرزنتیشخصلیتحل.6
نامه انیپا، مردسندگانینوباآنسهیمقاومعاصر

دانشکدهمعلم،تربیتدانشگاه،ارشدیکارشناس
ی، فتوحمحمود: راهنمااستاد،یانسانعلومواتیادب

.ياوریيهاد، دانشجو: فالحیغالمعل: مشاوراستاد
، ایرانمعاصرداستانىادبیاتدرزنسیماى.7

، ادبیاتوسینمامجله، )1392(بهار مشیت عالیی
.36شمارهنهم،سال

،»خیتارحضوردر«ی، مقالۀ مانیسلسیبلق.8
،ییآقااحمدکوششبهنه،یآدرداردالنیبدرمندرج
.336- 339صص

احمدکوتاهيهاداستاندرزنانگاهیجا.9
مطالعاته ـ، مجلانیپودـیمج، )1389(ودـمحم
یپیاپ(3ارهـشم،انـزنیاختـشنروان- یاعـاجتم
25(.

عطردریرانیازنادنگاشتییساختارشکن.10
(پاییز و دومايریجزاروزهیفاثرکاجعطرسنبل

، سیدمحمد مرندي و سیروس امیري، )1393زمستان 
شماره،19دورهمجله پژوهش ادبیات معاصر جهان، 

.103- 122صص،1

روش پژوهش
هاي پژوهشی که براي توصیف عینی، از تکنیکیکی 

بتاً رود و برداشت نسها به کار میمنظم و تفسیر داده
ست اي از یک متن یا یک شخص به دبینانهواقع
توان  دهد، روش تحلیل محتواست. همچنین میمی

بر اساس این تکنیک، متون مختلف را در زمان 
- گذشته بررسی کرد، به خصوصیت اجتماعی

فرهنگی آن زمان پی برد و خصوصیات شخصیتی 
: 1384پور، آنها را به طور دقیق مطالعه کرد (رفیع

- تحلیلیروش پژوهش،در این جستار ). 143
توصیف ر اساس تحلیل محتوا بهبوتوصیفی است

ی بین سه متن داستانشرایط و روابط موجود و تفسیر
شناخت کلیه،هدف مطالعه. پردازدمییادشده 

.استاین سه رمانمتغیرهاي مربوط به 
هایی که این بررسی در آنها انجام شده، داستان

اند از: عبارت
از زویا » کنمها را من خاموش میچراغ«)الف

خورشیدي 1380این اثر نخستین بار در سال :پیرزاد
ةنشر مرکز منتشر شده و تا کنون چند جایزۀبه وسیل
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ادبی یلدا، بهترین رمان سال ةمعتبر ادبی مانند: جایز
کتاب سال را به خود ةبنیاد گلشیري و همچنین جایز

اختصاص داده است. پیرزاد از معدود نویسندگان 
به فرانسوي ترجمه شده ست که تمام آثارش اایرانی
است. 

اثر شیوا :»شهرزادبیبی«رمان دوم )ب
ي میالد2003ارسطویی است. این رمان ابتدا در سال 

توسط نشر باران در سوئد انتشار یافت و یک سال 
هـ.ش.) در تهران منتشر1383بعد توسط نشر قطره (

شد. 
مهسا ۀنوشت:»نگران نباش«اثر سوم، )ج

ال این کتاب نخستین بار در سعلی است.محب
توسط نشر چشمه چاپ شد و جوایزي 1387

منتقدان و نویسندگان مطبوعاتچون جایزه هم
) و 1387، بهترین رمان بنیاد گلشیري ()1387(

) را از آن 1386نویس (نسل سوم داستانةبرگزید
خود کرده است. 

هاي یادشده این است که علت انتخاب رمان
اند اي بودههاي برگزیدهجزو داستانها این داستان

زنان از مسائل محوري آنهاست و ۀلئکه مس
ترین زنان نویسندههمچنین نویسندگان آنها از موفق

روند. در این پژوهش سعی بر آن بود تا به شمار می
ي هاهاي زنان در دههها و شباهتها، تفاوتدیدگاه

ر ه شود. دقبل و بعد از انقالب اسالمی با هم مقایس
. ترتیب طرح مباحث، زمان روایت مالك بوده است

ها را من خاموش چراغچهل خورشیدي (رمان ۀده
بی شهرزاد)بیشصت (زمان داستان: ۀده،)کنممی

).  نگران نباشهشتاد (ۀو ده
مطالب نیز بدین صورت است که ئۀاراةشیو

هر رمان آورده شده است، سپس ۀابتدا خالص
شود و به مرتبط با آن اثر مطرح میمباحث خاصِ 

همین دلیل برخی مباحث مربوط به هر رمان با دو 
اثر دیگر متفاوت است. 

بحث و بررسی
از » کنمها را من خاموش میچراغ«رمان )الف

زویاپیرزاد
داستانۀخالص.1

ایرانی ارمنیةاین رمان، داستان زندگی چند خانواد
چهل در آبادان زندگی ۀاست که در اوایل ده

کنند. کالریس شخصیت اصلی داستان، بر اساس می
کند. آرتوش با آرتوش ازدواج میاي عاشقانهرابطه

کارمند ارشد شرکت نفت است. آنها صاحب سه 
هاي آرمینه، آرسینه و آرمن. شوند به نامفرزند می

هاي درونی دار است که به خواستهکالریس زنی خانه
دهد و در پی برآورده کردن شان نمیخود توجه ن

هاي دیگران مانند همسر، فرزندان، همسایه و خواسته
مادر و خواهرش است. او پس از ازدواج بیشتر به 

ها، آشپزي زندگی مانند رسیدن به بچهةامور روزمر
امیل ةتا اینکه خانواد،پردازدو برگزاري مهمانی می

اثر این آشنایی و شوند. برآنها میۀسیمونیان، همسای
کند، شخصیت ي که به امیل پیدا میابه سبب عالقه
مند شود. او از سویی به امیل عالقهاو متحول می

تواند به شوهرش خیانت است و از طرف دیگر نمی
کند. این امر در او نوعی پریشان فکري و اضطراب 

خواهد که روز کند. وقتی امیل از او میایجاد می
ظهر در خلوت همدیگر را مالقات ازدوشنبه بعد

اما بعد از ،رسدکنند، کشمکش درونیش به نهایت می



63؟؟؟؟  /زن در آیینه رمان: مقایسۀ نقش زنان در سه رمان فارسی

عاطفی و ۀمدتی دوباره بین او و شوهرش رابط
شوهر به او ۀگیرد و با اظهار عالقشکل میعاشقانه

کند و نشان دادن لطف و محبت، امیل را فراموش می
و با شور و اشتیاقی دوباره به زندگی خود ادامه 

دهد.می

خصوصی)ۀموقعیت زن در خانواده (حیط. 2
نویسنده از ،»کنمها را من خاموش میچراغ«در رمان 

دید اول شخص استفاده کرده است که  این امر ۀزاوی
مستقیمی ۀبین نویسنده و راوي رابطسبب شده تا

). انتخاب زاویه دید 104: 1390بگیرد (فاولر، شکل 
اول شخص سبب شده است تا بینش و نگرش 
شخصیت اصلی داستان به بهترین نحو در موقعیت 
خانه انعکاس داده شود. در این داستان، نویسنده 

ۀموقعیت زن ایرانی را در آغاز دهتا کوشیده است 
خصوصی به تصویر بکشد؛ ۀخانه و حیطدر 40

باري زنانی که گرفتار زندگی یکنواخت و کسالت
اند و با هستند، زندگی خود را فداي دیگران کرده

سردي دارند. به طور ۀخود رابطةاعضاي خانواد
کلی، زنان این داستان در آغاز، زنان سنتی و وابسته 

گی به مردان هستند که هویت خود را در این وابست
باالتري از ۀزن درج«مردساالر ۀیابند. در جامعمی

- گرایی و اتکا به حمایتحساسیت، وابستگی، سنت

). 302: 1380(مایلز، » گیردمیهاي دیگران را در بر
در این داستان، زنان متفاوتی مانند کالریس، نینا، 
ویولت، آلیس و خانم سیمونیان حضور دارند که هر 

ها و ها، نگرانیویژگیکدام از آنان بخشی از
دهند. در هاي زن را در خانه نشان مینگرش

هاي متعارف زنان نمادي براي کلیشه«حقیقت، آنان 

). 140: 1391(نیکوبخت، » ندهستشرقیۀدر جامع
با این حال، نقش شخصیت اصلی داستان 

و اماند و (کالریس) تا پایان داستان ثابت و ایستا نمی
سرانجام به فردیت و نداي درون خود توجه نشان 

شود هم در محیط خانه دهد که این امر سبب میمی
کاِر خود را به درستی انجام دهد و هم به مسائل 

لت انفعالاجتماعی بیرون از خانه بپردازد و از حا
خارج شود.  

آور بودن  زندگی زنانمالل. 3
هاي زندگی براي زن در این رمان، یکی از مشخصه

هاي ایرانِی ارمنی روزمرگی و تکرار است که به گونه
مختلف نشان داده شده است. کالریس، شخصیت 

دار اصلی داستان، زنی سی و هشت ساله و خانه
طریق پرداختن به است که نویسنده توانسته است از 

کارهاي درون خانه، روزمرگی و مالل را در زندگی 
صداي «گونه است: او نشان دهد. شروع داستان این

ترمز اتوبوس مدرسه آمد. بعد قیِژ دِر فلزي حیاط و 
وسط چمن. الزم نبود به ۀصداي دویدن راه باریک

ساعت دیواري آشپزخانه نگاه کنم. چهار و ربع 
). کالریس، بدون 9: 1380یرزاد، (پ» بعدازظهر بود

ها از مدرسه نگاه کردن به ساعت، با آمدن بچه
داند ساعت چهار و ربع بعدازظهر است که این می

زِن داستان؛ یعنی پرداختن به امور ۀ صحنه، هم مشغل
دهد و هم تکراري بودن حوادث فرزندان را نشان می

ع زمان براي کالریس بر حسب وقای«را. در این رمان 
قدر آشنا و شود و این وقایع آنروزمره مشخص می

بسته دادنشان را حتی چشماند که او زمان رختکراري
،). همچنین196: 1392(پاینده، » داندهم می
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آهنِگ کنِد داستان در این قسمت از داستان، ضرب
بار، مالمت و یکنواخت زندگی کسالتةکنندمنعکس

ةالریس دربار). ک195این شخصیت است (همان: 
جیب ۀدانستم لبندیده می«گوید: لباس آرسینه می

). در این 10: 1380(پیرزاد، » آرسینه هم شکافته
قسمت نیز، این یکنواختی زندگی، دوباره به تصویر 

داند که چه مشکلی، کشیده شده است. ندیده او می
افتد که این امر به سبب چه زمانی، در خانه اتفاق می

امور یکنواخت است. دنیا و زندگی این تکرار زیاد 
زن، به طور کلی در رسیدگی به خانه، همسر، 
فرزندان و دیدارهاي همیشگی با مادر و خواهر 

). 144: 1391شود (نیکوبخت، سپري می
هاي یکنواختی و تکراري بودن زندگی به شیوه
در دیگري نیز در داستان انعکاس داده شده است:

توان به این یس) به امیلی نیز میآرمن (پسر کالرۀنام
مادرم فقط بلد «برد: بودن زندگی کالریس پیتکراري

» است ایراد بگیرد، غذا بپزد، گل بکارد و غر بزند
طور که در این نامه دیده ). همان190: 1380پیرزاد، (

و پز و کالریس در خانه، پختۀشود، برناممی
نه نیز یکی پرداختن به کارهاي خانه است. نظافت خا

در دیگر از کارهاي تکراري است که کالریس تقریباً 
دهد. در آغاز هاي داستان انجام میتمام صحنه

اي از خود ندارد داستان، گویی که وي هیچ خواسته
و تنها براي این شوهر کرده است که بچه بزاید و به 

اي که مادر از او نظافت خانه بپردازد. در صحنه
چرا. «دهد: جواب می» اي؟نکردهگردگیري«پرسد می

پریروز هشت بار، دیروز شانزده بار، امروز سی و 
کند، ). در این صحنه وي اغراق می29(همان: » دوبار

اینکه نظافت .اما در این اغراق حقیقتی نهفته است

دهد و به خانه کاري است که او هر روز انجام می
ذشته یک عادت روزانه براي وي تبدیل شده است. گ

ةها نیز کار هر روزاز نظافت خانه، شستن لباس
). دیگر کار او در خانه، ترتیب 34اوست (همان: 

ها غذا مهمانی دادن است. وي در طول این مهمانی
شوید و سپس به استراحت میپزد، ظرفمی
پردازد. به طور کلی کارهاي او در همین موارد می

آنها در داستان، ةشود که با تکرار هر روزخالصه می
نویسنده توانسته است یکنواخت بودن زندگی وي را 

به تصویر بکشد.
یکنواختی زندگی زن ۀلئقابل ذکر است که مس

بلکه متعلق ،داستان، مختص به یک شخصیت نیست
هاي زنان است. وي براي نشان دادن این به همه نسل

کند و بازگشت به گذشته استفاده میةموضوع از شیو
هاي ترین مشغلهپردازد. مهمبه مسائل حال میسپس

ت رسیدن به همان موضوعا- نسل گذشته- مادرش
شوهر، فرزندان، آشپزي و نظافت خانه بوده است. 
وي بعد از بازگشت به زمان حال، به زندگی خود 

دهد بیند همان کارهایی را انجام میپردازد و میمی
ز مونه یکی ابراي ن.که مادرش درگیر آنها بوده است

کارهاي مادرش این بوده که به دعواي فرزندان 
). خودش نیز یکی از 32خاتمه بدهد (همان: 

هاي بین فرزندان هایش پایان دادن به درگیريمشغله
است. از طریق این مقایسه، نویسنده یکسان بودن و

یکنواخت بودن زندگی نسل زنان را در جامعه به 
تصویر کشیده است.

خودآگاهی و فردیت یافتنۀمرحلزن در. 4
زنان این رمان، به خصوص کالریس، زندگی خود را 
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ۀکنند. کالریس که نمادي از همفداي دیگران می
زنان جامعه است، هرگز به فکر عملی کردن 

هاي خود نیست و همیشه در پی این است خواسته
ها و دوستان هاي شوهر، فرزندان، همسایهکه خواسته

کنم به کارهایی فکر کردم وقت می«را برآورده کند: 
که دوست دارم برسم. وِر ایرادگیِر ذهنم پرسید: چه 

). 19(همان: » کارهایی؟
حتی شخصیت ،شود که در آغازدیده می

هاي خود، آگاه نیست؛ چرا که داستان از خواسته
خوآگاهی و فردیت دست نیافته ۀهنوز به مرحل

هاي مهم له از نگرانیئاما در ادامه، این مس،است
فکري شود و وي را دچار پریشانفکري او می

هاي اش را فداي خواستهکند. او از اینکه زندگیمی
که هر کاري را بس«کرده، خسته شده است: دیگران 

). 202(همان: » به خاطر دیگران کردم خسته شدم
خواهد مهمانی ترتیب دهد تا وقتی نینا از او می

امیل و ویولت با هم آشنا شوند، از دست او 
گوید هیچ کس به او توجه شود و میعصبانی می

خواهی. پرسد که تو چه میندارد و کسی از او نمی
نا تنها در پی این است که از او کار بکشد. آلیس نی

مادر تنها به فکر آلیس .تنها به فکر خودش است
ها در بچه.است و هر دو در پی مسخره کردن وي

کنند فکر می«اند و دنیاي کودکی خود خوشحال
(همان). آرتوش هم فقط به » غرغرو و ایرادگیرم

ر فرو وي به فک،فکر بازي شطرنج است. بنابراین
چرا کسی به فکر من «پرسد رود و از خود میمی

پرسد تو چه نبود؟ چرا کسی از من نمی
ةوقت دربار). شوهر هیچ177(همان: » خواهی؟می

پرسد و وقتی وضعیت روحی، از او چیزي نمی
ناراحت است، علت ناراحتی را از او جویا 

اي از داستان که کالریس شود. در صحنهنمی
آورد ادي که آرتوش به خانه میفهمد افرمی

گشاید و از اینکه اند، لب به اعتراض میسیاسی
از صبح «کند: شوهر به او به توجه ندارد، شکوه می

ها که چی؟ که کنم براي تو و بچهتا شب جان می
). از نظر 258(همان: » تو هرکار دوست داري بکنی

کالریس نه تنها هیچ کس کاري براي او انجام 
د، حتی خودش هم، کاري را تنها براي دل دانمی

خودم در سی «خودش تاکنون انجام نداده است: 
» ام؟هشت سالگی چه کاري براي خودم کرده

ۀتوجهی به خود نیز در صحن). این بی179(همان: 
وقت میز «نمادین دیگر، خود را نشان داده است: 

رفت خودم را ها همیشه یادم میچیدن براي مهمان
نیاوردن براي ). این بشقاب209(همان: »بشمرم

ها را حساب کردن، داللت بر این خود و فقط مهمان
دارد که او به فکر خود نیست و تنها در پی این 
است که به کارهاي دیگران بپردازد. او پس از مدتی 

خواهد کند که تنها آنچه را خود میبه این فکر می
). 182انجام دهد (همان: 
پس از کشمکش درونی و بیرونی، سرانجام وي

گیري گزید و به سبب شکلراهی جدید را بر می
فردیت در درونش، خواستار مطالبات جدیدي است 

). وي پس از این تصمیم 73: 1389(پرستش، 
اش را ند و زندگیخود عمل کۀگیرد بنابر خواستمی

آنچه ،بنا به خواست دیگران فنا نسازد. در حقیقت
خواهد این است که چند ساعت این شخصیت می

تنها باشد و کسی را بیابد تا با وي سخن بگوید 
(همان)؛ چرا که نداشتن همدم باعث شده است او 

بس که با خودم حرف «فکري شود: دچار پریشان
). 202: 1380(پیرزاد، » زدم دیوانه شدم
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هاي زن، البته این توجه نکردن به خواسته
بیشتر زنان داستان، بلکه ،مختِص کالریس نیست

د اوکه نینا، ویولت را ماننچنان.شبیه به وي هستند
نند داند و مادر امیل نیز خود را در زندگی به او مامی
همه چیز را به ،گوید مانند کالریسکند. وي میمی

اول براي پدرم، «خاطر دیگران تحمل کرده است: 
وقت ام. هیچبعد براي شوهرم و حاال پسر و نوه

(همان: » نکردم،اري را که دوست داشتم بکنمک
ۀگوید از زمانی که به مرحل). او نیز می182

ه ـاو نـۀه خواستـدر بـت، پـخودآگاهی رسیده اس
گوي بین گارنیک و کالریس وت. در گفتـه اسـگفت

توجهی مرد به زن نیز به این جنبه همگانی بودن بی
ي اهبازياشاره شده است. کالریس از سیاست

که گارنیک کند آرتوش نزد گارنیک شکایت می
اما کالریس ،اعتقادي استۀلئگوید این یک مسمی

این خودخواهی است که سبب شده که معتقد است 
اعتقادي ۀلئمس«شان توجه نکنند: تا مردان به زنان

). در 262(همان: » خودخواهی استئلۀ مس،نیست
بودن جامعه گو نیز به موضوع مردساالر واین گفت
شود. زنان در خدمت مردان هستند و اشاره می

ا ام،آیدمردان بر میةساختن دنیایی بهتر فقط از عهد
زدن قوانین همخواهد، برچیزي که زن داستان می
خواهد در همین بلکه می،این دنیاي مردساالر نیست

،اناستدنیاي مردساالر به او نیز توجه شود. در پایان د
رسد. وجهی مرد به همسرش به پایان میتاین بی

آید و براي آرتوش زودتر از همیشه به خانه می
خرد که این موضوع سبب همسرش گلدان می

بعد رفتم جلو و بغلم «شود ابتدا زن تعجب کند و می
).270(همان:» کرد. زدم زیر گریه

رابطه بین زن و شوهر. 5
نویسنده ،»کنمها را من خاموش میچراغ«در رمان 

آن را تأثیرسرد بین زن و شوهر و ۀسعی کرده رابط
شان نشان دهد. کالریس و آرتوش بر بر زندگی

اما پس از ، کننداساس عشق با هم ازدواج می
بین این دو خالی از شور و نشاط ۀازدواج، رابط

دهند و با است. بسیار کم به یکدیگر توجه نشان می
ین روابط اندك و پردازند. همگو میوهم به گفت

ۀنمون.شودمیمنجر گوهاي بین آنها به جدال وگفت
امیل است که ۀآن، هنگام رفتن به مهمانی خان

آرتوش تمام «دهد: آرتوش چنین واکنش نشان می
غرولندهاي چند روزه را جلوي مادر و آلیس تکرار 

) و 40: 1380(پیرزاد » ستکرد. اولین و آخرین دفعه
گوي بین آنها وز حتی گفتدر برخی مواقع نی

ماند. براي نمونه هنگامی که تمام باقی مینیمه
گوید، به امیل سیمونیان سخن میةآرتوش دربار

دهد و واکنش کالریس به این سخن خود ادامه نمی
منتظر که حرفش را ادامه «موضوع چنین است: 

رفتم ،لنگه جوراب به دست،بدهد. خبري که نشد
(همان: » کنار پنجره نشستمتوي راحتی چرم سبز

آمیزي محبتۀگونه رابط). بین زن و شوهر هیچ23
شود و دیده نمی،زندگی مشترك استۀکه الزم

تواند با کسی وي نمی،گویدگونه که کالریس میآن
آنچه را در دل دارد بیان کند. هنگام دعواي بین آرمن 

به او گیرد و و آرسینه، آرتوش دست کالریس را می
ها نکند. دست کشیدن گوید دخالت در دعواي آنیم

گیري آرتوش به پشت دست کالریس، موجب شکل
چند وقت «شود که این سؤال در ذهن شخصیت می

). از طریق این 57(همان: » بود دستم را نگرفته بود؟
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شود که حتی شخصیت پرسشی نشان داده میۀجمل
زن فراموش کرده است که اصالً با شوهرش رابطه

آمیز داشته یا نه و حتی اگر داشته است به معاشقه
خاطر کم بودن و استمرار نداشتن، آن را به دست 

گویی، او در ذهن فراموشی سپرده است. در یک تک
اندیشد که شوهرش در هفده سال خود می

شان چند بار به خاطر او ناراحت شده است عروسی
(همان:» خیلی به ندرت«دهد: که خود جواب می

). با توجه به شغل شوهر که کارمند شرکت نفت 238
اي یک بار با هم نهار توانند حتی هفتهاست، آنها نمی

بخورند تا یک فضاي صمیمی بین اعضاي خانواده به 
خصوص زن و شوهر ایجاد شود. وقتی آرسینه 

دهد که نهار را در باشگاه بخورند، پیشنهاد می
اي یک بار چه خوب که هفته«گوید: کالریس می

). اگر در 59(همان: » همه سر ناهار دور هم باشیم
برخی مواقع آن هم به ندرت آرتوش به کالریس 

به سبب این است که موافقت او را ،کندمحبت می
خواهد براي انجام کاري جلب کند. آرتوش وقتی می

، شخصیت سیاسی داستان برود، »شاهنده«به دیدن 
کند تا خورد میابتدا با صمیمت با کالریس بر

کالریس با وي مخالفت نکند. کالریس از این محبت 
برد که شوهرش کند، سپس پی میشوهر تعجب می

خواهد موافقت او را با کار مورد نظر با باج دادن می
خود جلب کند. براي نشان دادن محبت، آرتوش با 
مقصر شمردن طرف مقابل به خصوص زنش این کار 

ها بود فهمیده بودم آرتوش با سال«دهد: را انجام می
افتد مقصر شمردن هر کسی که اتفاقی برایش می

) که این 107(همان: » دهدمحبتش را نشان می
دهد و روابط اعضاي عکس میۀموضوع نتیج

خانواده به خصوص زن و شوهر را بیش از پیش 
کند. سرد می

کالریس وقتی که از سوي شوهر محبتی 
شود به سوي فردي مانند امیل جذب می،بیندنمی

گذارد و کند، به او احترام میکه او را درك می
در کالریس این حس شکل ،بنابراین.کندمحبت می

گیرد که نیاز به محبت دارد و دوست دارد تا با می
آنچه در دل دارد، سخن بگوید. وقتی ةکسی دربار

بی کم حس خومبیند امیل به او توجه دارد، کمی
کند. وقتی در یک مهمانی امیل نسبت به وي پیدا می

این » کالریس! کمک بکنم؟«گوید: به کالریس می
کند: جمله احساس خوشایندي در او ایجاد می

پیشنهاد کمکش بیشتر به دلم نشسته بود یا اینکه به «
) یا در 93(همان: » اسم کوچک صدایم کرده بود؟

ارهاي او تعریف اي دیگر، وقتی که امیل از کصحنه
دوباره همین کند،خطاب می» تو«کند و او را می

دهد (همان: احساس، همراه با شرم به او دست می
ۀهمةگوید، دربار). وقتی با امیل سخن می103

جات، کنند: غذا و ادویهگو میومسائل با هم گفت
هاي مورد عالقه که این امر ها و نویسندهکتاب

س در درون کالریس به شود این احساسبب می
وجود آید که امیل متعلق به اوست و نباید شخص 

کند آلیس او دیگري به او فکر کند؛ چنان که دعا می
» ها پیدا نشودکاش آلیس این طرف«را نبیند: 

). وقتی مانیا از برگزارکنندگان مراسم 131(همان: 
او دچار این ،دهدآوریل به امیل دست می24

دست مانیا آیا زیاد در دست شود کهوسواس می
مورد من بود یا تصور بی«امیل مانده است یا نه؟ 

(همان: » هایشان زیادي توي دست هم ماند؟دست
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عاطفی برقرار کردن با امیل، این ۀرابطۀ). نتیج132
است که او از آن حالت یکنواختی و تکراري بودن 
. که در زندگی به آن دچار شده بود، بیرون  بیاید

آید و راي نمونه وقتی که امیل به خانه آرتوش میب
کند،  کالریس با او ها را عوض میخاك گلدان

شود و امیل به دقت به او گو میومشغول گفت
امیل تمام مدت فقط نگاهم کرده «دهد: گوش می

» راحتی و دست زیر چانهۀبود. آرنج روي دست
اي که کالریس متوجه آمدن)؛ به گونه152(همان: 

ها که کیف مدرسه بچه«شود: ها از مدرسه نمیبچه
به دست، تو درگاهی اتاق پیدایشان شد، فکر کردم 

(همان). » امچطور صداي اتوبوس مدرسه را نشنیده
ها از دانست کی بچهبسته میدر حالی که او چشم

گردند. این شخصیت آن اندازه از مدرسه باز می
ته نشده است سوي دیگران و به ویژه شوهر پذیرف

دهد، بر اینکه وقتی امیل به سخنان او گوش می
کند باور است که شاید امیل نیز او را مسخره می

). این پذیرفتن سبب تقابل و آشوبی در 156(همان: 
درون شخصیت شده است: تقابلِ تمایل به امیل و 

میلی به شوهر سبب میلی به شوهر. این بیبی
.عصبانی سخن بگویدشود تا با آرتوش با لحنمی

شام از او سؤال ةبراي نمونه وقتی آرتوش دربار
هیچی برو از «گوید: پرسد، با عصبانیت میمی

)، یا وقتی که به او 164(همان: » انکس غذا بگیر
روي پیشانی «گوید: گوید: عینکم را ندیدي میمی

» ي گمشدهاند: مأمور پیدا کردن اشیامن نوشته
ر پایان این شوهر به همسر اما د)،165(همان: 

کند و کالریس نیز به زندگی مشترك باز محبت می
گردد.می

ازدواج . 6
مهمِ زنان يهامشغولیها و دلازدواج، از نگرانی

مردساالر، زنان از ۀداستان است؛ چرا که در جامع
توانند به هویت دست طریق ازدواج است که می

مردساالر، دختران ۀاز آنجایی که در جامع«بیابند. 
یابند، این تنها از طریق ازدواج هویتی اجتماعی می

امر در زندگی آنها نقش و اهمیتی بسیار پیدا کرده 
ترین رویدادي سنتی، ازدواج مهمۀاست. در جامع

پیوندد و ختران به وقوع میاست که در زندگی د
: 1390(بشیري، » سرنوشت آنان استةکنندتعیین

تان برخالف کالریس که بر اساس ). زنان داس59
شان همواره مطابق میل ازدواجکند،عشق ازدواج می

مانند مادر امیل که .ها صورت نگرفته استآن
پدرم گفت اگر «کند: برخالف میل خود ازدواج می

). ویولت نیز با 184: 1380(پیرزاد، » زنش نشوم...
کند که شخصیتی وسواسی و بدبین ازدواج می

هایی که داده است به او اجازه لبرخالف قو
دهد از خانه بیرون بیاید و به سبب همین حس نمی

شود از وي طالق بگیرد و بدبینی، ویولت مجبور می
خواهد با امیل ازدواج کند که امیل او را رها بعد می

رود. این امر موجب نگرانی وي کند و میمی
ر شود که پس از رفتن به تهران و آشنایی با پسمی

،بنابراین.یابدنگرانی رهایی میهمسایه، از این دل
آرامش این زن در گرو داشتن کهشوددیده می

آلیس، ۀهمسر و بودن با یک مرد است. دغدغ
خواهر کالریس که لیسانس سرپرستاري اتاق عمل 
از انگلستان گرفته، این است که ازدواج کند. او هر 

است کاري بیند در این فکرمرد مجردي را که می
کند تا او را با ازدواج با خود ترغیب کند و هر 
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کند و در پی الغر کردن وقت که خود را آرایش می
فهمند که او مرد مجردي را خود است، خانواده می

اي از این مردان، نمونه.)70دیده است (همان: 
پزشک ارمنی به نام آرتامیان است که آلیس ابتدا 

» آیدن از من خوشش میآرتامیا«کند: فکر می
اما این پزشک سرانجام با یک پرستار )،32(همان: 

تر از این دختر خدا سوادتر و دهاتیتر، بیزشت«که 
. هنگامی که با )32(همان: کندازدواج می» نیافریده
شوند، از همان آغاز بر آن امیلی نیز آشنا میةخانواد

کند. است که امیل را براي ازدواج با خود انتخاب
کند، مادر امیل بدگویی میةهنگامی که مادر دربار

زن خوشنام نبود، به پسرش چه «گوید: آلیس می
باز «گذرد ) که از ذهن مادر می41(همان: » مربوط؟

(همان). او » مرد مجردي پیدا شدۀهم سر و کل
فهمد رود و وقتی میبدین سبب به آرایشگاه می

و او را خبردار امیل به خانه کالریس دعوت شده 
ةنحوةشود. در ادامه دربارنکرده است، نگران می

اما ،کندگو میوزندگی با امیل با کالریس گفت
همه ،به همین ترتیب«گوید: گونه که راوي میآن

(همان: » چیز را به قول مادر برید، دوخت و پوشید
)؛ در صورتی که امیل خواستار ازدواج با او 96

شود و م با یوپ آشنا مینیست. آلیس سرانجا
کند. ازدواج می

زنان و مسائل اجتماعی  . 7
ی از ـاعی، یکـل اجتمـان در مسائـت زنـشرک
ن ـت. از ایـان اسـن داستـی ایـاي فرعـهوعـموض

توان به سه دسته هاي داستان را مینظر شخصیت
تقسیم کرد: 

شخصیتی همچون کالریس که در آغاز به الف) 
توجه است، اما در پایان مسائل سیاسی و اجنماعی بی

شود. مند میعالقه
هایی همچون مادر کالریس و نینا شخصیتب) 

.اندعالقهکه تا پایان داستان به مسائل سیاسی بی
سوم، خانم نوراللهی قرار دارد کهۀدر دستج)

خانه، براي احقاق عالوه بر پرداختن به مسائل
حقوق زنان نیز فعاالنه مشارکت دارد.

دهد: توده مشارکت سیاسی در دو سطح رخ می
ها و مانند شرکت در انتخابات، احزاب، انجمن

همچون حضور در ،هاي اجتماعی و نخبگانتجربه
- مجریه و داشتن مناصب عالی (کاظمیةمجلس، قو

او در توان گفت مشارکت ) که می217: 1383پور، 
ها است. در آغاز سطح توده؛ یعنی شرکت در انجمن

خصوصی ۀداستان کالریس زنی محصور در عرص
ل سیاسی و ئعمومی؛ یعنی به مساۀاست و به حیط

ئل اجتماعی جامعه داستانی توجهی ندارد و این مسا
که کند؛ چنانباري توصیف میهاي کسالترا موضوع

شوهرش، چنین هاي هاي روزنامهبا خواندن عنوان
هاي درشت عنوان«دهد: واکنشی از خود نشان می

الوقوع روزنامه را خواندم: بازدید قریبخبرهاي
سفیر اتحاد جماهیر شوروي از آبادان. انتخابات 

هاي کارگري گانه. ساعت خانهمجلس و لوایح شش
گوش در پیروزآباد. افتتاح استخر جدید در محله سه

). 20: 1380(پیرزاد، »بریم. صفحه را تا کردم
هاي انجمن ایران و شوروي جلسهشوهرش او را به 

(همان). » ام سر رفته بودهر بار حوصله«اما ،بردمی
همواره که لی که در داستان سبب شده ئیکی از مسا

بین کالریس و آرتوش منازعه و جدال ایجاد شود، 
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هاي سیاسی است. شرکت کالریس در فعالیت
خواهد به دیدن شاهنده برود، ش میهنگامی که آرتو

مگر قول ندادي نروي سراغ «گوید: کالریس می
،شاهنده«گوید: و کالریس در جواب می» شاهنده

). در 60(همان: » بازیش کجا بودبنده خدا، سیاست
گو اهل سیاست بودن شاهنده، کتمان شده واین گفت

او که که در داستان نشان داده شده است؛ در حالی
یتی سیاسی است و تنها براي آرام کردن شخص

گوید او سیاسی همسرش است که آرتوش می
هاي سیاسی را اي از این شخصیتنیست. عده

آورد، ولی کالریس از آمدن میخودۀآرتوش به خان
آمدنشان به «کند:اش احساس خطر میها به خانهآن
گوید که آنها اما آرتوش می،»جا خطرناك نیست؟این

گو ودهند و فقط با هم گفتاصی انجام نمیکار خ
توان اما از انتقاد کالریس و ترس او می،کنندمی

با خودم غر «زنند. نمی» گپ«متوجه شد که آنها فقط 
). مادر کالریس 88(همان: » زنندزدم: فقط گپ نمی

تنها خود درگیر مسائل سیاسی و اجتماعی نیز نه
دامادش در بلکه مخالف شرکت شوهر و ،شودنمی
گوید به گونه مسائل است. او به کالریس میاین

صد بار «ام که به سراغ شاهنده نرود: آرتوش گفته
بریده (شاهنده گفتم نباید برود سراغ این گیس

لوازم .کرد)موهاي بلند و سفیدش را دم اسبی می
). همچنین از 69(همان: » شکار فروختن بهانه است
کند که مدتی با آرتوش یشوهر فقیدش نیز انتقاد م

کم از «کرده است: در چنین جلساتی شرکت می
هایش کشیدم، حاال بازيدسِت خدا بیامرز و سیاست

(همان). نینا، دوست کالریس نیز » هم دامادم!
اما برخالف کالریس که با ،اندیشدهمچون وي می

کند، شوهر خود بر سر این موضوع نزاع و جدال می
ند (همان: کشوهرش را تأیید میبرخالف میل خود،

گوي وپردازد و در گفت). او به انتقاد از مردان می22
کنند اگر از مردها فکر می«گوید: با کالریس می

(همان). » سیاست حرف نزنند، مرِد مرد نیستند
در این داستان تنها خانم نوراللهی است که به 

دهد. وي مسائل سیاسی و اجتماعی توجه نشان می
آن روز ایران، ۀبه موقعیت اجتماعی زن در جامع

اعتراض دارد و در پی این است تا با ارتباط با زنان 
مختلف آنها را براي گرفتن حقوق زن ایرانی 

گونه که کالریس او را با ترغیب و هماهنگ کند. آن
کند، او نیز شوهر و سه بچه دارد با خود مقایسه می

ارِ خانه، کاري این تفاوت که کالریس غیر از ک
اما نوراللهی فعالیت اجتماعی نیز ،دهدانجام نمی
دانستم شوهر دارد و سه بچه. می«دهد: انجام می

کرد و هم مثل خود من. با این حال هم کار می
فعالیت اجتماعی داشت. من غیر از کارِ خانه چه 

). وقتی که کالریس به در 79(همان: » کردم؟می
کند، متوجه عنوان ه نگاه میتاالر اجتماعات باشگا

در ». زن و آزادي«شود: سخنرانی خانم نوراللهی می
این سخنرانی، هدف خانم نورالهی به دست آوردن 

کنم که باز هم تکرار می«حق رأي براي زنان است: 
اولین خواست و هدف بانوان ایران داشتن حق رأي 

باز «او با واژگان ۀ). شروع جمل77(همان: » است
که تأکید او را بر موضوع » کنمکرار میهم ت

دهد، حکایت از سخنرانی، حق رأي زن، نشان می
این موضوع دارد که زنان ایرانی هنوز در جامعه، از 

یکی از که ند. قابل ذکر است هستحق رأي محروم
هاي زنان پس از انقالب مشروطه، حقِ خواسته
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انتخاب کردن و انتخاب شدن بود که مجلس با 
آنها موافقت نکرد و آنها را در کنار مجانین ۀتخواس

از حق رأي محروم ساخت که در واکنش به این 
تا روزي که زنان از حق رأي و «موضوع گفته شد: 

اند، ورود به مجلس، حتی براي تماشا کردن محروم
: 1365(هاشمی، » امید به ترقی در این کشور نیست

زن ایرانی از حق رأي1343). در سال 530
برخوردار شد و زنان توانستند که هم رأي بدهند و 
هم خود به عنوان نماینده به مجلس راه بیابند. خانم 

هی علت شکست زنان در رسیدن به حقوق لنورال
داند (پیرزاد، خود را نداشتن اتحاد و هماهنگی می

). وي در شعري که در پایان سخنرانی 77: 1380
ت به بیدار شدن خواند، زن ایرانی را دعوخود می

کند: تنها آرایش کردن و کند و به آنها گوشزد میمی
). بند دوم 78زیبایی شرط زن بودن نیست (همان: 

دهد که در دنیا زن به و سوم شعر نشان از این می
عمومی ۀمقام و جایگاه خود دست یافته و در حیط

آفرین است و بند آخر شعر حکایت از این نقش
هنوز به این مهم دست نیافته دارد که زن ایرانی

بیند، است و زن بودن را در آرایش و زیبایی می
مانند آلیس به آن ،چیزي که بسیاري از زنان داستان

ند. در ادامه، از زنان به ویژه از کالریس هستگرفتار
در جلسات انجمن شرکت کنند؛ زیرا که خواهد می

دانید کهانتخابات مجلس نزدیک است و حتما می«
هاي ایرانی حق رأي، امسال براي زنۀلئبه خاطر مس

دیگري ۀ ). در صحن110(همان: » سال مهمی است
» میلک بار«که کالریس با خانم نوراللهی در 

گوید، کند، وي از حقوق زنان سخن میمالقات می
حقوقی مانند حق رأي که زنان ایرانی هنوز از آن 

پردازد؛ رانی میاند. همچنین به انتقاد از زن ایمحروم
چرا که هنوز از حق خود، حتی آگاه نیست (همان: 

). نوراللهی زنی است که به دنبال دانستن 194
که از هاست؛ چنانوضعیت و موقعیت زنان اقلیت

قوانین ازدواج «پرسد: کالریس در این باره سؤال می
و طالق ارامنه، حق نگهداري فرزند بعد از طالق، 

سوادي رمنستان، درصد بیحقوق زن در تاریخ ا
کدام ). اما کالریس از هیچ197(همان: » میان زنان

داند و این ندانستن او این مسائل چیزي نمی
دار باشد. تنها چیزي که براي او مهم تواند معنیمی

،بنابراین.است رسیدن به کارهاي درون خانه است
تفاوتی و حتی ناآگاهی او را از ندانستن او، بی

کند که دهد و منعکس میسائلی نشان میچنین م
زنان هنوز از حقوق خود در جامعه آگاه نیستند. 

گذارد و میتأثیرارتباط کالریس با نوراللهی، در او 
شود تا او خود را از دنیاي محدود خانه سبب می

). سرانجام کالریس متحول 199خارج کند (همان: 
گیرد که در انجمن خانم شود و تصمیم میمی

نوراللهی شرکت کند. 
ها را من خاموش چراغ«زویا پیرزاد در رمان 

کوشیده است تا مشکالت و مسائل زنان در » کنممی
زندگی را به تصویر بکشد و آنها خصوصی ۀحیط

به مسائل مختص به - به جز خانم نوراللهی- را
اما در پایان داستاِن ،عمومی، بدبین نشان دهدۀحیط

کند نه تنها شود و سعی میاو، زِن داستان متحول می
بلکه ،مشکالت درون خانه و خانواده را حل کند

براي به دست آوردن حقوق اجتماعی خود نیز 
د. زنان در عصر جدید، به صورت فعال وارد بکوش
جوامع ۀسیاست شدند و نقش مهمی در توسعۀعرص
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ورود زنان به قلمرو سیاست «چون ،بر عهده گرفتند
بود؛ زیرا تمامی جوامع ضروري و اساسی امري 

توان براي آغاز کردن و مردساالرند و مسلمًا نمی
گرت، (» پیشبرد تغییراِت الزم به مردان اتکا کرد

1379 :168.(

ی شیوا ارسطویۀ نوشت» بی شهرزادبی«رمان )ب
داستان ۀخالص. 1

است؛ هر چند از طریق60ۀزمان داستان بعد از ده
شود، زمان هایی که در داستان انجام مینگريگذشته

شود. مکان داستان به دوران باستان نیز برده می
زنی ةداستان تهران و شیراز است و داستان دربار

هاي فمینیستی و روشنفکرانه است نقاش با اندیشه
علی نام دارد. او ابتدا با مردي به نام» شهرزاد«که 

ا ازدواج کرده تا زندگی آرامی داشته باشد و خود ر
از جنگیدن خالص کند، اما سرانجام از علی جدا 

کند. علی کردن گذران زندگی میشود و با نقاشیمی
ر گذشته با مریم رابطه که مردي عیاش است د

است. در نبودِ علی، مریم براي دریافت پولش داشته 
شود. مریم رو میآید و با شهرزاد روبهاو میۀبه خان

شود و شهرزاد از وي تابلوي با شهرزاد دوست می
خشایار است، ۀکشد. مریم که معشوقنقاشی می

قصد دارد به هر نحوي که شده با خشایار ازدواج 
شود و از خشایار صاحب فرزندي نامشروع میکند. 

میرد.  گلی، کوشد، اما سرانجام میبراي حفظ آن می
دختر علی که هنگام ازدواج شهرزاد با پدرش، با 

شهرزاد ۀوي آشنا شده بود، بعد از مدتی به خان
هایی به میان ها و فسادآید و سخن از زشتیمی
ست.اآورد که در دنیاي اطراف خود دیدهمی

مردساالري جامعه. 2
ل این داستان، به تصویر ئترین مسایکی از مهم

کشیدن دنیاي مردساالرانه است. شخصیت زن در 
به جز شهرزاد، زنی سنتی است که این داستان،
براي نمونه .مردساالر را پذیرفته استۀقواعد جامع

شود که نشان هایی به کار برده میمریم صفتةدربار
خوب، حرف شنو، «دهد وي شخصیتی است: می

) این صفات 7: 1384(ارسطویی، » ساده و زودباور
یادآور زن مطلوب در شعر سعدي است؛ یعنی 

زن «هفتم هجري: ةسنتی و مردساالِر سدۀجامع
او براي جلب نظر مرد ». بِر پارساخوِب فرمان
پزد و خانه را کند، غذا میایش میدلخواهش آر

). کارهایی که یک زن در 23کند (همان: مرتب می
مردساالر باید انجام دهد. نویسنده، این امر را ۀجامع

ایران در طول تاریخ ۀجامعۀداند که هماي میلهئمس
که به انتقاد از تاریخ به آن گرفتار بوده است؛ چنان

سرزمین را گوید تاریخ اینپردازد و میمی
تاریخ را فقط «خودنمایی مردان پر کرده است: 

هاشان دیدي که پز به کنیزكخودنمایی مردهایی می
). 6(همان: » کندآسمان به این نزدیکی را سوراخ می

راوي، شهرزاد، وقتی از رفتن خشایار و مریم به 
آنجا «کند: گوید، بیان میتخت جمشید سخن می

شناسی، ده بود. هیچ باستانها گم شزنۀهمۀشناسنام
اي زیر هیچ ستونی زنانهۀ هیچ خطی، از هیچ شناسنام
). 10(همان: » اي حک کندپیدا نکرده بود تا بر کتیبه

در این گفتار، منظور از آنجا، تخت جمشید است که 
ایران ۀتوان گفت تخت جمشید مظهر تمام گذشتمی

این ةددهناست و پیدا نشدن شناسنامه از زنان، نشان
است که در این گذشته، زنان از خودشان هویتی 
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توان در این اند و تنها نشانی از مردان را مینداشته
ي از داستان، خشایار به اگذشته یافت. در صحنه

). 15(همان: » خردبراش آپارتمان می«گوید: مریم می
این سخن خشایار (یعنی خرید آپارتمان) و 

اندازد ا به این فکر میجمشید او رهاي تختستون
ها محصور که زنان همواره در حصار دیوار خانه

هاشان هاي تاریخ چه طوري دور زنآدم«اند: بوده
). راوي از 15(همان: » ساختنددیوار و سقف می

آپارتمان و ستون، توانسته است ةطریق دو واژ
گذشته را به حال پیوند دهد و نشان دهد که 

ي از گذشته تا زمان حال در هاي مردساالراندیشه
اجراي آن ةایران تداوم یافته است، اما شیوۀجامع

متفاوت شده است. در طول تاریخ زن باید محصور 
خصوصی و چهار دیواري خانه باشد، چه ۀدر حیط

هاي باشکوه باستانی و چه در قصر با ستون
هاي شیک امروزي. مریم در داستان همواره آپارتمان

هاي خشایار را بر آورده ت که خواستهدر پی این اس
سازد؛ چنان که پیش از آمدن خشایار به خانه همواره 

رود تا بوي روغن ندهد؛ چرا که خشایار به حمام می
دوست دارد مریم همیشه تر و تازه و «همواره 

). خشایار موي بور 19(همان: » بو باشدخوش
قدر موهاش را رنگ زدهآن«دوست دارد و مریم نیز 

» حال شده بودبود که موها مثل جارو خشک و بی
خواهد نشان ). نویسنده از این طریق می21(همان: 

تاریخی نیز تنها در پی ۀزن در این برهکه دهد
هاي هاي شوهر است و به خواستهاجراي خواسته

در قسمتی دیگر از داستان توجه ندارد. اصالًخود 
شوهر داشتن، تنها راِه آرام زندگی «گوید: راوي می
دهد در جامعه مورد که این نشان می» کردن بود

تواند به آسایش وصف، زن فقط در کنار مرد می
دست بیابد؛ وگرنه بدون شوهر باید به تنهایی براي 

هاي مردساالري زندگی بجنگد. یکی دیگر از نشان
. علی با ارتباط یک مرد با چند زن است،این داستان

جنسی دارد و این رفتار او از ۀهاي مختلفی رابطزن
دهد شود که این نشان میسوي جامعه محکوم نمی

کارهاي خالف عرف از مردان به سبب مردساالر 
ست. خشایار، نیز همچون ابودن جامعه پذیرفتنی

علی با چند زن در ارتباط است. مریم براي یافتن 
شود و در خصیت میخود، عاشق این شۀهویت زنان

پی این است که او را براي ازدواج با خود ترغیب 
ۀ). اماکن، مریم را به خاطر رابط47کند. (همان: 

کند و او را مورد نامشروع با خشایار دستگیر می
دهد، اما کسی با خشایار کاري بازخواست قرار می

ۀ ندارد. این موضوع بیانگر آن است که در جامع
کوم به حفظ و اجراي قوانین است، محمردساالر، زن 

تواند انجام دهد خواهد میولی مرد هر کاري که می
مردساالر، ۀشود. زن در جامعو بازخواست هم نمی

هاي اگر به جنسیت خود اجازه بروز بدهد، اندیشه
اگه به «کند: جامعه آن را سرکوب میۀمردساالران

م رو از اام، کلهبروز بدم، جنس جامعهةجنسیتم اجاز
نویسنده ). در این داستان،55(همان: » اندازهکار می

بر آن است که نشان دهد نگاه جامعه و مردان به 
مظهر  - شهرزاد است که شاهۀزنان مانند قص

ُکشد و زن براي زنان را می- هاي مردساالرانهاندیشه
گوي دردهاي نجات خود همچون شهرزاد باید قصه

ان زنان، مردان را دوست خود باشد. در این داست
اما مردان مانند خشایارِ دوراِن باستان، ،دارند

البته منظور از کشتن زنان .خواهند زنان را بکشندمی
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آن است که جلوي حرف زدن آنها را بگیرند و آنها 
براي زنده که گو مجبورند همچون شهرزاد قصه

). البته آنها 119ماندن خود قصه بگویند (همان: 
ند با خود حرف بزنند و تنها فکر کنند که مجبور

ۀقالی ببافیم، روي هر پارچ«آن، این است که ۀنتیج
هاي طالیی آید گل بدوزیم، نخاضافی که گیرمان می

را از سوراخ ریز سوزن رد کنیم و هر شکلی را 
رسد، روي حریر دوست داریم و به فکرمان می

استان در (همان). با توجه به اینکه حوادث د» بدوزیم
افتد، در این دوره، و اوایل انقالب اتفاق می60ۀده

تواند به تنهایی جایی برود و هنوز به وي به زن نمی
شود که باید عنوان یک موجود ضعیف نگریسته می

با یک مرد همراه باشد. زمانی که مریم به شیراز 
اماکن از ةخواهد به هتل برود، در اداررود و میمی

کنند چرا تنها به سفر آمده است؟ که از ال میؤاو س
توان به نوع نگرش به زن ها میالؤطریق این نوع س

در این دوره پی برد:
ومدم تخت جمشید رو ببینم. ا- «
لبته شما جاي ا،حمل بر جسارت نباشه- 

). 10(همان: » ولی چرا تنها؟،خواهر ما هستین
عه، هاي مردساالر جامالبته در مقابل این اندیشه

از جمله: .هایی نیز شکل گرفته استواکنش
اجراي آن در ةهاي فمینیستی که شیواندیشه

کشورهاي شرقی، مورد انتقاد راوي است. راوي که 
زن که هاي فمنیستی دارد و معتقد است خود اندیشه

که معتقد است .مردان قرار گیردۀنباید به زیر سلط
بد بودن براي زنان  شرقی از فمینیسم چیزي جز زِن 

). البته راوي 54:اند (همانشوهر خود درك نکرده
هاي مردساالر این برداشت بد را در اندیشهۀریش

تلقی مرد جهان سومی از زنه که باعث این «بیند: می
همه تعارض در شخصیت زن شده. طبیعییه که زن 
مستقل این نوع جامعه، روشنفکر بودن رو به جنس 

مرد جهان سومی، ذهنیت شدن ترجیح بده. چون
، زن رو تفکیک کرده. ما همه داریم با جامعه
کنیم چون همیشه مجبور هامون زندگی میعقده
(همان). » م بین دو چیز یکی رو انتخاب کنیمـبودی
با ،رد قرار نگیردـار مـه در حصـراي اینکـاو ب

هاي داستان، یعنی علی و خشایار ازدواج شخصیت
هاي یق به مبارزه با اندیشهکند و بدین طرنمی

تو «گوید: او میةپردازد. خشایار دربارمردساالر می
ها دور آن دیوارهاي بلندي را که آن شاه

(همان: » کشیدند دوست نداريهاشان میکنیزك
هاي مردساالر جامعه ). این دیوار، همان اندیشه103

کند و است که زن را محصور در حصار خانه می
ایران از گذشته ۀتمام زنان جامعکنیزك، مظهر

اند و شاهان نیز تاکنون است که در این حصار زندانی
هاي مردساالر دارند و به مردانی هستند که اندیشه

دهند. عمومی را نمیۀورد به حیطةزنان اجاز
قفس را «خواهد شهرزاد، شخصیتی است که می

)؛ یعنی 104(همان: » تبدیل به یک دشت سبز کند
است تا این قفس مردساالري را بشکند و زن را برآن

اي کند که مانند دشت سبز دلنشین وارد دنیاي تازه
آید که است و این دشت سبز هنگامی به دست می

ۀزن نیز به هویت خود دست بیابد و از زیر سلط
هاي مردساالر رهایی بیابد. البته او نسبت به اندیشه

کند ز مردانی فرار میمردها نگاه منفی ندارد. او اۀهم
که مانند علی و خشایار به دنبال تن زن هستند و 

گوي با وخواهند او را حصاري کنند. او در گفتمی
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اند و گوید مردها با هم متفاوتگلی، دختر علی، می
باید به دنبال کسی بود که نگاه جنسی به زنان ندارند: 

اش خوبه. بگردي،مردهاي خوب زیادن [...] تحفه«
ت کمک اکنی. فقط باید از هوِش نرفتهپیدا می
).149(همان: » بگیري!

ازدواج . 3
هاي زن سنتی است؛ چرا ترین نگرانیازدواج از مهم

تواند به هویت که زن از طریق ازدواج است که می
نیز زنان شهر شهرزاد بیبیدست بیابد. در داستان 

ایران ي زنان توان گفت نماد همهکه می- شیراز 
در خیال و آرزوي دست یافتن به شوهري- هستند

ها ند که با آنها احوالی عاشقانه را در میان نارنجهست
و سروها بگذرانند. مریم از جمله زنانی است که با 

اي رابطه دارد تا مگر از میان آنان شوهر مردان هرزه
او ةو مرد خود را بیابد؛ چنان که راوي دربار

رده بود فقط براي مرِد هیز حرف عادت ک«گوید: می
مریم، نشان ة). این توصیف دربار42(همان: » بزند
او بیش از آنکه با زنان سخن بگوید که دهد می

همدم مردان است و مخاطب او نیز بیشتر مردان 
شهر هستند. تنها نگرانی این شخصیت آن ةهرز

فضیلت براي او «است که شوهري براي خود بیابد: 
» شت: تبدیل کردن خشایار به شوهریک معنی دا

گیري است که در جلوي ). افسانه زن فال51(همان: 
گیرد و راوي خانه دارد. وي براي زنان فال میۀخان

افسانه «گفت: شان سخن میبراي آنها از مرد آینده
هاي مردهاي آینده به گرفت تا نشانیفقط پول می

از آن ها خود، آینده را باید دست را بگوید. زن
اي که ). آینده48(همان: » رفتندها کش میمشت

در یک واژه خالصه ،کردها بیان میافسانه براي زن
). از این 49(همان: » مرد«یافت: شد و معنا میمی

کند که آینده زن در این است که طریق راوي بیان می
اي داشته مردي را بیابند و با او ازدواج کنند تا آینده

ترین شود که مهمز این طریق ترسیم میباشند و ا
زنان، یافتن این مرد و شریک است. شهرزاد، ۀخواست

راوي، بر آن است که زن نباید ازدواج کند؛ زیرا در 
شود و استقالل خود را از دست آن صورت اسیر می

اما مریم حاضر است که با معشوقش، ،دهدمی
خشایار «خشایار ازدواج کند و این حصار را بپذیرد: 

را دوست دارم که حاضرم تا آخر عمر تو قفس 
).87(همان: » طالیی او زندگی کنم

نامشروعۀرابط. 4
جنسی ۀهاي این داستان، ایجاد رابطیکی از موضوع

نامشروع بین زنان داستان با مردان است. به خصوص 
اند و اند، مدرکی گرفتهاي داشتهمردانی که قیافه

توانند با سخنان جذاب، زنان را مجذوب خود می
اي از این مردان است که اسم و کنند. خشایار نمونه

رسم او سبب شد، چندین زن با او رابطه داشته 
ها به اسم او جواب از زندانستم خیلی می«باشند: 

قواره و صورت رغم جسم بیبهمثبت داده بودند، 
زنانی است که از ۀ). مریم نمون54(همان: » پیرش

که افسانه در کند؛ چناناین طریق گذران زندگی می
او «کند: گو با شهرزاد به این موضوع اشاره میوگفت

یر اي به این بزرگی و افتاده، زتنهاعتقاد داشت نیم
هایی افتاده در سن کمري به این اندازه باریک و شانه

). 95(همان: » هاي فراوان اوستتجربهۀمریم نشان
گو با شهرزاد از روابط نامشروع با وگلی در گفت
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دارد که او با گوید و بیان میمردان هرزه سخن می
این ۀآورده است. نتیجفروشی پول به دست میتن

روابط نامشروع  فرزندي است که مجبور به سقط آن 
.دهدشود و در پایان جان خود را نیز از دست میمی

البته رواي، شهرزاد، معتقد است که زن بسیار مقدس 
باید که ،بنابراین.است و محل تولد و زایش است

براي تن و روح خود ارزش قائل شود و اجازه ندهد 
کند؛ چنان که به مریم که هر کسی به او تعرض 

فهمی؟ تنت تن تو مثل مسجده! چرا نمی«گوید: می
رو تبدیل به مستراح مسجد نکن! منظورم توي 

).88(همان: » نوعیه

موقعیت زن در خانه . 5
مریم ةهاي این داستان، خانواداز جمله خانواده

اي سنتی که پدر حاضر نیست است. خانواده
خواهد به فرنگ که میدخترش با فردي ازدواج کند 

تابد دخترش تا دیر هنگام برود و مادري که بر نمی
در بیرون از خانه بماند. مادر مریم از این موضوع 

میرد. کند و میشود که دق میآن اندازه غمگین می
گویی با شهرزاد در این وتراش در گفتمرد سنگ
هاش فهمیدم! هاي فامیلاز حرف«گوید: زمینه می

(همان: » مادرش از دست اون دق کردهگفتنمی
کند و ). خود مریم نیز ابتدا با علی ازدواج می141

گیرد. در این دوره او به در ادامه طالق می
دهد و همواره با علی بر سر خودفروشی تن در می

در ادامه .کندپول به دست آمده از این راه دعوا می
ق بر آن است که با خشایار ازدواج کند که موف

هاي شهرزاد نیز از دیگر خانوادهةشود. خانوادنمی
میرد و مادر شوهر این داستان است. پدر می

اما شهرزاد از ،کندهایش را بزرگ میکند و بچهنمی
گردد. آید و دیگر به خانه بر نمیخانه بیرون می

وي ۀکند و در خانشهرزاد با علی ازدواج می
اما پس از مدتی سازد، نمایشگاه نقاشی برپا می

گیرد. علی پیش از ازدواج با مریم و طالق می
شهرزاد، زنی داشت که او را طالق داد و حاصل 
این ازدواج دختري به نام گلی است که از کارهاي 

هاي داستان به خانواده،پدر متنفر است. به طور کلی
ها و رعایت هاي مردساالر حاکم بر آندیدگاهعلت

اند. هم زنِ متالشی شدهنکردن شئونات الزم،
کند و هم شوهر و فرزندان نیز خانواده خیانت می

گذارند. چندان به والدین خود احترام نمی

علیاثر مهسا محب» نگران نباش«رمان )ج
داستانۀخالص.1

هایی از زندگی علی، در این رمان گوشهمهسا محب
دهد که دچار اعتیاددختري به نام شادي را نشان می

دهد، هایی خفیف رخ میلرزهاست. در تهران زمین
آن هستند که شادي برة مردم از جمله خانوادۀهم

اما شادي ،شهر را ترك کنند و به جاهاي دیگر بروند
همراه برادرش، آرش و دیگر دوستانش حاضر به 

زند و نزد ترك شهر نیستند. او از خانه بیرون می
رود که هر کدام از آنها به نوعی به  مواد دوستانی می
ند. تنها نگرانی شادي در این میان هستمخدر معتاد

این است که مواد به دست آورد. بعد از اینکه همه
برند، او هاي امن پناه میان به مکانبراي نجات جانش

رود. در این رمان به کانال فاضالب کنار میدان می
دید اول نویسنده کوشیده است تا با استفاده از زاویه

شخص (اول شخص قهرمان)، دیدگاه و نگرش زنان 
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ل مختلف در جامعه و ـه مسائـت بـاد را نسبـمعت
،. همچنینبرخورد جامعه را با آنها به تصویر بکشد

روایِت ةنویسنده در نقل حوادث داستان از شیو
کند. مکاِن داستان، تهران است و خطی استفاده می

خورشیدي است. در این زمان خطر 80ۀ زمان، ده
شود. وقوع زلزله در تهران، بیش از پیش مطرح می

احتمال ةشناسان همگی دربارها و کارمردم، رسانه
مدهاي احتمالی آن او پیلرزه و ابعاد وقوع زمین

گویند و کًال این موضوع به بحثی داغ و سخن می
پرحاشیه تبدیل شده است.    

اعتیاد زنان. 2
اعتیاد به انواع گوناگون مواد مخدر، در اکثر جوامع 
از مسائل و معضالت مهم اجتماعی است. در این 
داستان نویسنده کوشیده است تا بدون اینکه به 

مخرب اعتیاد حرف بزند، تأثیرز صورت مستقیم ا
هاي هاي مختلف شخصیتتنها با بیان نگرش

شخصیت اصلی داستان، » شادي«داستان، از جمله 
مخرب اعتیاد را بر ذهن و فکر آدمی و به تأثیر

خصوص زنان نشان دهد. وي براي نشان دادن این 
هاي معتاد و غیرمعتاد برخورد شخصیتةاز نحوتأثیر

در شهر یعنی زلزلهطبیعی؛ۀداستان، با یک حادث
استفاده کرده است. این موضوع سبب شده تهران

هاي داستان در تقابل با هم قرار است تا شخصیت
اما ،بگیرند. افراد معتاد حاضر به ترك شهر نیستند

تاکنندافراد سالم براي حفظ جان خود تالش می
شهر را ترك کنند. این موضوع نشانگر این است که 
یک شخصیت معتاد براي زندن ماندن خود چندان 

هاي سالم، ولی براي شخصیت،ارزشی قائل نیست

ها اصل، حفظ زندگی است. زمانی که اولین زلزله
گونه به این آورد، شادي اینشهر را به لرزه درمی

ز جام ُجم من هم ا«دهد: له واکنش نشان میئمس
علی، (محب» نخوردم. یک جورهایی سر کیف بودم

ش رـنگةدـدهنانـش، نشـن واکنـ). ای7: 1390
که از جایش شخصیت، نسبت به زندگی است. این

خیالی اوست که خورد، نشان نترسی و بیتکان نمی
البته این نترسی او صفت مثبتی نیست؛ چرا که زلزله 

را خراب کند؛ در هر لحظه امکان دارد شهر و خانه
توان نتیجه می،خیال است. بنابراینحالی که او بی

گرفت که براي او زنده ماندن یا مردن چندان اهمیتی 
ندارد. او از لرزش زمین و تکان خوردن تختش حتی 

برد و شاد است. نویسنده براي برجسته لذت می
کردن این واکنش شخصیت و نشان دادن غیر طبیعی 

گوید: هاي مادرش نیز سخن میاکنشبودن آن، از و
ها، شروع شد، شب که لرزهاز همان نیمهحتماً «

بار در تسبیحش را زمین نگذاشته. هر نیم ساعت یک
(همان). در این صحنه » اتاق را باز کرد و جیغ کشید

که مادر، شخصیِت کانون زاویه دید است، هم 
که از اتاق بیرونترسد و هم غمگین است؛ چنانمی
کشد. بدین طریق نویسنده از طریق آید و جیغ میمی

مواد مخدر تأثیرایجاد این تقابل، غیرطبیعی بودن و 
را در نوع نگاه افراد و برداشت آنها را نسبت به 
زندگی به صورت غیرمستقیم بیان کرده است. در 

دیگر از داستان، مادر همراه بابک و تا حدي ۀصحن
حفظ جان خود شهر را هستند که برايپدر، بر آن

که مادر براي رفتن بسیار شتاب دارد ترك کنند؛ چنان
ریم مامان... االن االن می«گوید: و بابک به او می

خواهد بیرون اما شادي از آنها می،)9(همان: » ریممی
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بندم و زیر هایم را میچشم«بروند و در را ببندند: 
و ماندن در (همان). در بستن» لندم: درو ببندلب می

اتاق، نمادي از این است که او قصد رفتن با دیگران 
و ترك شهر را ندارد و بر آن است که در خانه بماند. 

.ها برودنخواهد با آاو در جواب بابک که از او می
ات را حاال بزن به چاك، دیگر حوصله«گوید: می

هاي ). تنها نگرانی او در این لحظه11(همان: » ندارم
آوردن ترس و اضطراب، نگرانی براي به دستپر از

) و آروزي او این است 9(همان: مواد مخدر است
کشم. من که درد نمی«که در اوج نشئگی جان دهد: 

(همان: » دهممطمئن باش در اوج نشئگی جان می
ییالقی کالردشت ۀاو به منطقة). سرانجام خانواد22

او براي که اما جایی،روند(در شمال ایران) می
سراشیبی کنار «کند: گذراندن شب انتخاب می

روم. بوي آشغال گندیده رودخانه را پایین می
ترین ریزد تو مخم. کانال فاضالب زیر میدان بهمی

) که در این صحنه این تقابل 146(همان: » جاست
رسد و مهم نبودن ها به اوج خود میبین شخصیت

اي به رجستهزندگی براي یک فرد معتاد به صورت ب
شود.تصویر کشیده می

همچنین نویسنده سعی کرده است تا نشان دهد 
ها خالی از انسانۀشود، رابطکه اعتیاد سبب می

آیا :گویدکه بابک به شادي میهنگامی.احساس شود
او نگران مادر نیست، شادي چنین واکنش نشان 

هایم بینی مامان چه قدر نگرانه؟ چشمنمی«دهد: می
). در مقابل 11(همان: » بندم. برات مهم نیست؟میرا 

مادر بر آن است که به هر نحوي شده، شادي را با 
برمشون. شده دست و پاشون رو ببندم می«خود ببرد: 

» روم. بلند شو بیاجا نمیهام هیچمن بدون بچه

). در این گفتار نیز مادر با احساسی 24(همان: 
با خود به بیرون شهر ادي رامادرانه بر آن است که ش

اما شادي هیچ احساسی نسبت به مادر ندارد و ببرد،
دهد. اگر شادي به نگرانی وي نمیاهمیتی به دل

دهد، زود صورت محدود به دیگران توجه نشان می
همسایه ۀبراي نمونه هنگامی که بچ.شودپشیمان می

سگ تشبیه ۀکند، او را به بچاشکان را بغل می
ۀخیسش را مثل تولۀه دارد لب و لوچبچ«کند: می

) که این تشبیه 50(همان: » مالدسگ به صورتم می
س بودن شادي را نشان احساهم تنفر و هم بی

چه اشکان را از خودکشی نجات دهد. اگرمی
کند و دهد، اما او را با حالتی وخیم رها میمی
کند که ممکن است رود. حتی به این فکر نمیمی

گو با وحالت بمیرد. شادي در گفتدوستش در آن
» هاآشغال«ةاش از واژخانوادهةکراسوس، دربار

حرمتی به آنهاست و هم کند که هم بیاستفاده می
دهد: اش نشان میتنفر این شخصیت را از خانواده

دمت گرم پسر، خیلی با حالی. بذار یه زنگ بزنم به «
» ا شاخو کشیدن یا نه؟هخونه ببینم این آشغال

گیرد به نحوي اما هنگامی که تماس می)،71(همان: 
کنند که او نیز از این اش با او برخورد میخانواده

برد.رفتار آنها لذت می
اي، از افراد آن، با توجه به در هر جامعه

رود که رفتار و گفتاري موضوع جنسیت، انتظار می
اما به سبب ،متناسب با شخصیت خود بروز دهند

له توجه ندارد و برخالف ئشادي به این مساعتیاد، 
تر از دبانهؤشود مانتظار جامعه که از زنان خواسته می

مردان سخن بگویند، از واژگان رکیک استفاده 
» گم شو«گوید: کند؛ چنان که به برادرش میمی
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ملوك، ة) یا هنگامی که گلین خانم، دربار12(همان: 
خانوم «گوید: پرسد، میال میؤمادربزرگش، از او س

پاسخ ة). این نحو17(همان: » رفته دنبال عشقش
شود؛ چرا که آن را دادن موجب تعجب گلین می

داند و انتظار چنین سخنانی توهینی به مادربزرگ می
را از شادي ندارد. همچنین با توجه به فضاي مذهبی 
جامعه، زنان باید نوع راه رفتن و نوع لباسشان به 

اما شادي در ، جلب توجه نکنداي باشد که گونه
گونه راه بدین،خیابان که پر از زن و مرد است

(همان: » خواهم تا سر پل را یورتمه بروممی«رود: می
47 .(

اديدیگر اعتیاد بر نگرش افراد معتاد که شتأثیر
ته نمادي از آنهاست، این است که جامعه را به دو دس

ها بت به آند: گروه معتاد که خود نسکننتقسیم می
ها را افرادمثبتی دارند و افراد سالم که آننگرش

نامند. آرش، برادر شادي که او نیز ترسو و عوضی می
تهرون داره بندري «گوید: معتاد است، به شادي می

زنه تا هر چی نامرد و آشغال و عوضیه از شهر می
- ). شادي نیز در پاسخ می23(همان: » بریزه بیرون

ها نمونن تو ها و عوضیمعلومه آشغالاز کجا «گوید: 
(همان).» شهر؟

هاي اجتماعیزنان و شرکت در فعالیت. 3
در این داستان نیز موضوع مشارکت زنان در 

هاي سیاسی و اجتماعی به صورت یک فعالیت
موضوع فرعی در داستان مطرح شده است. در 

شود به مادر شادي که پیش داستان اشاره کوتاهی می
هاي چریکی ، عضو گروه60ۀ ازدواج و در دهاز 

زده است: هاي گوناگون میبوده و دست به فعالیت

نامه یک وقتی به قول خودش چریک بوده و شب«
کرده، یا توي کوه و کمر اسلحه به دست پخش می

ها نیز ) و به سبب این فعالیت9(همان: » گرفتهمی
گوید: یباره مکه شادي در اینشود؛ چنانتعقیب می

کنم که همان دختر شهرستانی هستی که باور می«
هاي شصت به خانه توي بگیر و ببندهاي سال

) که این اشاره 26(همان: » استادت پناهنده شدي
این است ةدهندکوتاه و گذرا به این موضوع، نشان

له در داستان اهمیت چندانی ندارد. ئکه این مس
هاي سیاسی فعالیتپروین، مادر الهام و اشکان نیز در 

مشارکت داشته و عضو حزب توده بوده و به زعم 
خودش براي رساندن کارگران به حقوق 

). اما به 55کرده است (همان: شان تالش میاجتماعی
اکنون از کند،دالیلی که نویسنده اشاره نمیدلیلی یا 

کند و در فعالیت سیاسی سرخورده شده و مست می
رهاي گذشته خود اشاره حالت مستی است که به کا

اش اجرا کند یا اینکه آنها را در حیاط خانهمی
از داستان، شادي به عنوان يدیگرۀند. در صحنکمی

کند که این دو شخصیت، راوي داستان بیان می
اند دادهفعالیت سیاسی و اجتماعی مشترك انجام می

).64(همان: 

مصرف و مدگرایی زنان. 4
بت و منفی گوناگونی در ات مثتأثیرمدرنیته، 

ات منفی تأثیرکشورهاي مختلف داشت که یکی از 
گرایی آن در کشورهاي جهان سوم، رواج مصرف

نیز مهسا به این » نگران نباش«بود. در داستان 
موضوع توجه داشته و به عنوان یک موضوع فرعی 
آن را طرح کرده است. مادر شادي، در این داستان، 
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اي به مد و که توجه ویژهنمادي از زنانی است 
اي که کار هر هاي تازه دارد؛ به گونهاستفاده از لباس

ها باشد یا در او این است که در آرایشگاهةروز
خیابان به دنبال پیدا کردن چیزهاي جدید و مد روز. 

مامان یا «گوید: او میةشادي در این خصوص دربار
هايتوي آرایشگاه بود یا توي یکی از مهمانی

). 30(همان: » هاي جردن و...اش، یا توي بوتیکدوره
خواهد همراه او به هنگامی که مامان از شادي می

من در اوج «گوید: کالردشت برود، شادي به او می
دهم. همان جا یک ختم شیک بگیر. نشئگی جان می

آن رو سري گیپور مشکی را ببند از روي موهاي 
ۀگوشات و با دستمال کاغذي اشک شرابی
) که از این 22(همان: » هایت را پاك کنچشم

، روسري »شیک«یعنی تکیه روي صفِت توصیفات؛
توان فهمید که این گیپور و موهاي شرابی، می

توجه دارد و » مِد روز بودن«شخصیت بیشتر به 
ةکنندتر یک مصرفتبدیل به شخصیتی شده که بیش

مدگراست تا اینکه بخواهد مانند گذشته به فعالیت 
سیاسی بپردازد.

هاي جنسی براي زنان مزاحمت. 5
یکی دیگر از مشکالت زنان که در این داستان به آن 

هاي جنسی براي توجه شده است، ایجاد مزاحمت
زنان در سطح شهر است. زمانی که شادي در 

از شهر گردد، در چند نقطههاي تهران میخیابان
چند مرد براي دختران ایجاد مزاحمت که بیند می
که در یک صحنه، چند پسر، دور یک کنند؛ چنانمی

گیرند که با فحش دادن دختر و پرتاب دختر را می
شوند از او فاصله بگیرند لنگه کفش مجبور می

الهام باز ۀ). هنگامی که شادي از خان42(همان: 
تا «کنند: احمت ایجاد میگردد، دو پسر براي او مزمی
پیچم توي خیابان اصلی دوتا پسر مونگرویی که می

زنند و توي م تنه میهاسکیت پایشان است به
). نویسنده سعی 73(همان: » شوندشلوغی گم می

ها، ناامن بودن شهر را کرده است از طریق این صحنه
حداقل براي دختران معتاد نشان دهد که هر کس به 

روابط جنسی به آنها نزدیک خصوص به نیت
شود.می

ازدواج. 6
که به ازدواج » نگران نباش«تنها شخصیت داستاِن 

است. او نیز مانند دیگر » الهام«کند، فکر می
ها به مواد سکرآور و مخدر اعتیاد دارد، اما شخصیت

مورد نظرش از ةهمواره در انتظار است که شاهزاد
). البته او  65راه برسد و با او ازدواج کند (همان: 

بلکه از انواع ،تنها منتظر آمدِن فرد دلخواه ننشسته
مواد آرایشی براي جذاب کردن خودش استفاده 

که کند تا بتواند مرد دلخواه خود را بیابد؛ چنانمی
کننده و لوسیون و بوي نرم«گوید: او میةشادي دربار

» پیچدمپو و هزار کوفِت دیگر (او) تو مخم میشا
رود و آنها میۀکه مهسا به خان). هنگامی64(همان: 

کند: بیند از وي خبري نیست، با خود فکر میمی
پیدایش کرده باشد، با آن جدیت و بعید نیست اصالً «

). از 65(همان: » گشتپیگیري که الهام دنبالش می
توان فهمید که لهام، میاةاین سخناِن شادي دربار

هاي غیر الهام براي یافتِن فرد مورد نظر خود از شیوه
کند که مرسوم مانند: داشتِن دوست پسر استفاده می

،با معیارهاي جامعه چندان همخوانی ندارد. همچنین
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این شخصیت به آرایش خود بسیار توجه دارد و 
مادرش، بعد از مرگ نیز باید او را باۀبنابر گفت

له نشان ئ) که این مس67موچین دفن کرد (همان: 
این شخص چقدر به لوازم آرایش و که دهد می

دهد تا شاید بتواند از این طریق خودآرایی اهمیت می
شود که الهام ازدواج کند. در ادامه، شادي متوجه می

گو با کراسوس، ونرفته است؛ چنان که در گفت
ها، پالتوها شلوارجینها، تمام تاپ«گوید: سگش، می
هاي دکولته، تمیز و مرتب از دیوار و پیراهن

).66(همان: » اند. این یعنی نرفتهآویزان

روابط زن و شوهر . 7
بین همسر و ۀانواده و رابطعلی به موضوع خمحب

هایی که شوهر نیز توجه نشان داده است. در خانواده
ۀکند، بین زن و شوهرها، رابطاو توصیف می

صمیمی و حاکی از مهر و محبت وجود ندارد؛ 
که پدر شادي بیشتر بیرون از خانه است و با چنان

اشد وقتی بابا توي دفترش نب«زنان دیگر رابطه دارد: 
خانم وفایی یا خانم ملکوتی یا ۀکجاست؟ یا خان

گونه که شادي بیان ). آن17(همان: » خانم هرندي...
ته شقی وجود داشعۀابتدا بین آنها رابط،کندمی

ن کوتاه، از این احساس بیةاما پس از یک دور،است
ۀزن و شوهر کاسته شده است. خانواده دیگر، همسای

اند، که بر اثر مسائل مختلفی اشکان، دوست شادي
که همچون پول، همواره با هم کشمکش دارند؛ چنان

وج آنها را نگه داشته بود و آن دو زۀوقتی شادي بچ
کردند، شادي به طعنه به بچه گفت: ازمیبا هم دعوا

آید. دیدي جاساِز دوم صداي داد و هوار میۀطبق
: (همان» مامانت لو رفت عزیزم! حاال چه کار کنیم؟

51.(

گیرينتیجهبحث و 
نوع نگاه زنان تا در این پژوهش کوشیده شده است 

به بعد بررسی40ۀنویسنده به موقعیت زنان از ده
ۀعرزاد در رمانش به موقعیت زن در جامشود. زویا پی

پرداخته است. از مسائل و مشکالت 40ۀ ایرانی ده
گوید و سپس به مسائل زنان در درون خانه سخن می

آور بودن پردازد. ماللعمومی و اجتماع میۀحیط
توجهی شوهر به زن در خانه، زندگی زنان، بی

مند ازدواج کردن و دست یافتن به هویت تازه، عالقه
شدن زنان به مشارکت در مسائل سیاسی و اجتماعی، 

هاي مطرح شده در داستان زویا ترین موضوعمهم
ایی هستند هپیرزاد هستند. زنانِ داستان او، شخصیت

اند و به که هنوز به آگاهی و فردیت دست نیافته
دهند، اما در ادامه هاي خود توجه نشان نمیخواسته

به ،رسدشخصیت اصلی داستان به این مرحله می
دهد و در پی هاي خود توجه نشان مینگرانی

هاي خود است. پس از این برآورده کردن خواسته
مسائل اجتماعِی خودآگاهی است که براي شرکت در

شود.خانواده تشویق و ترغیب میۀبیرون از حیط
ه ب، بیشتر شهرزادبیبیشیوا ارسطویی در رمان 
ان ۀ ایران از دوران باستموضوع مردساالر بودن جامع

بهکنون پرداخته و از طریق نمادها، این موضوع راتا
تصویر کشیده است. از طریق راوي اول شخص، 

شود که زن در طول تاریخ از ه میشهرزاد، نشان داد
اي براي او هویت خالی بوده است و شناسنامه

اند که غرور آنها توان پیدا کرد و تنها مرداننمی
بهالبته او نگاهی منفی نسبت.تاریخ را پرکرده است

جنس مردان ندارد و معتقد است برخی از مردان 
را دانند و فقط باید آنها هستند که ارزش زن را می

پیدا کرد.
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علی موقعیت زن را در زمان آمدن مهسا محب
نزدیک، بررسی ةزلزله در تهران، زمانی در آیند

کند. وي بر عکس زویا پیرزاد، از مسائل اجتماعی می
کند و در جریان داستان، برخی از مسائل شروع می

کشد. اعتیاد، خصوصی را نیز به تصویر میۀحیط
سی نامشروع و مصرف و مدگرایی، روابط جن

سرخوردگی از مسائل سیاسی و اجتماعی، از جمله 
علی ترین مسائل مطرح در داستان مهسا محبمهم

ۀیطهستند. زن در داستان زویا پیرزاد، تازه متوجه ح
خود در این زمینه ۀخصوصی  و حقوق از دست رفت

شده و در تالش است که به این حقوق خود دست 
هایی علی، شخصیتحبا در داستان مـام،دـبیاب

مانند مادِر شادي و پروین، این مرحله را پشت سر
هاي سیاسی و اند و پس از انجام دادن فعالیتگذاشته

ها، عضو احزاب شدن، سرخورده از این گونه فعالیت
اند. زنان این خود روي آوردهةبه زندگی روزمر

داستان هر کدام به نوعی به معضالت اجتماعی 
بدون شعار تا نویسنده کوشیده است گرفتارند و 

دادن و از طریق شگردهاي داستانی تأثیر معضالت 
مانند اعتیاد به مواد مخدر، الکل و اجتماعی
ر بکشد. گرایی را به تصویمصرف

ازدواج یکی از موضوعات مشترك در هر سه 
هاي شخصیت زن این رمان است و یکی از نگرانی

دارد که جامعه هنوز ز آنهاست و این نشان اداستان
مردساالر است و زنان براي رسیدن به هویت ۀجامع

خود ناچارند ازدواج کنند. روابط بین زن و شوهر 
در .هاي مشترك سه رمان استنیز از دیگر موضوع

صمیمی بین زنان و ۀاین سه داستان عمومًا رابط
شوند شوهران وجود ندارد. زنان یا نادیده گرفته می

شود.محبتی نمییا به آنها
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