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 چکیده

و  شناسیامروزه فمینیسم و نگرش نسبت به زن از موضوعات مهمّ پژوهش در مطالعات جامعه

هات داستانی بهای مختلف فرهنگی است و این مسئله طیّ چند دهۀ اخیر در حوزۀ ادبیّحوزه

 قن موفّاسندگشود. زویا پیرزاد از جمله نویی میخصوص در آثار نویسندگانِ زن موضوع اصلی تلقّ

نه را با یای زناته دندر عرصۀ ادبیّات داستانی، زن را محور اصلی دو رمان خود قرار داده است و توانس

 یی کند. آورد و ابعاد مختلف هویّت زنانه را بازنماتفکّر، اندیشه و قلمی زنانه به نگارش در

 مانه در دو رتلف هویّت زنانهدف اصلی این پژوهش بررسی فلسفۀ وجودی زن و ابعاد مخ

ای و با وش کتابخانهرنگارنده به  پیرزاد است. «کنمها را من خاموش میچراغ»و  «کنیمعادت می»

لیل و ت زن را در دو رمان ذکر شده تحای، زن و هویّشناسی و بین رشتهمطالعه در علوم جامعه

صیّت وجودی زن را ر دو رمان خود شخدهد پیرزاد دها نشان میاست. نتیجۀ بررسی بررسی کرده

نان زهایی از مونهزنان این دو رمان ن ت زنانه به تصویر کشیده است.بر اساس ابعاد مختلفی از هویّ

و تالش  باشند که در پی شناخت هویّت خود و ابعاد مختلف هویّت زنانه هستنددر بستر جامعه می
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 مقدمه -1

در دورۀ معاصر  .اندگویان حیات بشری بوده، زنان همواره قصّهاز روزگاران پیشین

نویسی پدیدار شد که های ادبی، نوع دیگری از داستانبا ورود زنان به قلمرو خالقیّت

بنابراین فعّالیّت زنان کشورمان در حیطۀ ادبیّات ؛ خالق قهرمانان آن، زنان بودند

امّا با مطالعه در آثار این نویسندگان پیداست که  ،داستانی هنوز حرکتی نوپاست

توان گفت طور کلّی میپردازند. بهخود می های زندگیی به انتقال تجربهبه نوعهمه، 

نویسندگان زن در پی بازیابی و اثبات جایگاه فردی و اجتماعی زن در آثار خود 

پیش از این حرکت نوپا، زن همواره با دیدگاه و نگرشی مردانه به  .هستند

به عنوان  گر و گاهیفتنه عنوانتصویرکشیده شده است. زن در آثار مرد، گاهی به 

امّا با نگاه و دیدگاهی  ت،کرده اسمادری دلسوز و گاهی به عنوان معشوق جلوه 

و بالطّبع مرد هرگز نتوانسته احساسات زن را مانند زن  ترسیم شده است مردانه

داستانیِ مردان، زن جزء  درک کند و به تصویر بکشد. در بسیاری از آثار

وری بوده و نویسنده به تجزیه و تحلیل خصوصّیات و های اصلی و محشخصیّت

نویس های آنان پرداخته است. پرداختن به شخصیّت زن، از دیدگاه مردِ رمانویژگی

بیند و شناخت و تجربۀ او مشکالتی در پی دارد؛ چرا که او زن را از دید یک مرد می

مادر و... شکل ن ا عنوااز روحیّات زن به روابط اجتماعی او و زندگی در کنار زنانی ب

امّا نویسندگان زن با شناختی که از روحیه و احساسات زنانه دارند و با  ،گیردمی

توانند زن و دنیای زنانه و تالش او برای اثبات ای زنانه، بهتر میدیدگاه و اندیشه

هویّت فردی و وجودی خود را به نگارش درآورند. تصویر زنان نویسنده از زن، از 

توان متفاوت است. نویسندگان زن را می ،اندتصویری که مردان دربارۀ آن نوشته

دیگر و شناختی  درکیای از تحوّل اجتماعی به زبان حال زنانی دانست که در مرحله

 ند. اهشان در جامعه رسیدتازه از خود و موقعیّت

 بیان مسأله و سؤاالت تحقیق -1-1

زنانه به  با درک و احساس ات داستانی،زویا پیرزاد نویسندۀ معاصر در حوزۀ ادبیّ

. در این پژوهش به روش خوبی توانسته به زن و هویّت فردی و اجتماعی او بپردازد
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 تحلیلی به زن و فلسفۀ وجودی وی در آثار پیرزاد پرداخته شده است. -توصیفی

 های ذیل پاسخ دهد: این پژوهش بر آن است تا به پرسش

 خود پرداخته است؟ زویا پیرزاد به تصویر کدام بُعد از هویّت زن در آثار -

 یابی به هویّت خود است؟زن در آثار پیرزاد چگونه در پی دست -

 اند؟جامعه و مرد چه تأثیری بر هویّت زن گذاشته -

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

و معرفی ابعاد  ت زنانهاهمیّت و ضرورت این پژوهش در پرداختن به زن و هویّ

پیرزاد است. آنچه که شخصیّت انسان را مختلف هویّت زن بر اساس دو رمان زویا 

کند، ابعاد وجودی اوست. نگرش درست به هویّت زن و تالش برای ایجاد تعریف می

موجب رشد فرد، خانواده و اجتماع خواهد  ،تحوّل و رشد در ابعاد مختلف هویّت زن

 شد.

 پیشینۀ تحقیق -3-1

 ز:عبارتند اها در زمینۀ آثار زویا پیرزاد از جمله پژوهش

(، 1389) ،«آثار راضیه نجّار و زویا پیرزاد ت زن درمقایسۀ تحلیل شخصیّ» -

نامۀ کارشناسی ارشد، غالمحسین شریفی ولدانی و ساره دانشفر، دانشگاه پایان

 اصفهان، دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی.

مریم  ، نوشتۀ(1397، )«های زنانه در آثار زویا پیرزادفمینیسم و نقش»مقالۀ  -

 پژوهی ادبی.ی متنبای، ششمین همایش ملّ

 ،(1392) ،«مقایسۀ مسائل زنان در آثار زویا پیرزاد و منیرو روانی پور»مقالۀ  -

 . 7های زبان و ادبّیات فارسی، دورۀ قاسم ساالری و فروزان نجفی، همایش پژوهش

و عذرا  (، علی محمّدی1394) ،«شناختی آثار زویا پیرزادنقد جامعه»مقالۀ  -

 محمّدی، گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادبیّات فارسی ایران.
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 های تحقیقبحث و یافته -2

 زویا پیرزاد-1-2

ها چراغ» با رمان 1380که در سال  است زویا پیرزاد نویسندۀ ارمنی تبار ایرانی

 توانست جوایزی همچون بهترین رمان سال پکا، بهترین« کنمرا من خاموش می

ادبی  جایزۀرمان سال بنیاد هوشنگ گلشیری، کتاب سال وزارت ارشاد و لوح تقدیر 

« کنمها را من خاموش میچراغ» هاییلدا را به دست آورد. عموم مردم او را با رمان

« سه کتاب»البته یک مجموعه داستان با عنوان  ،شناسندمی« کنیمعادت می»و 

 نسوی ترجمه شده است.هم دارد و تمام آثار او به زبان فرا

ن ازندگی چند خانوادۀ ارمنی ساکن آباد دربارۀ« کنمها را من خاموش میچراغ»

دار ت اصلی داستان کالریس زنی خانهاست که کارمند شرکت نفت هستند و شخصیّ

 پردازد.های خود میها، مشکالت و گرفتاریاست که به بیان روزمرگی

به نام آرزو صارم است که مسئولیّت ادارۀ ه قداستان زنی مطلّ« کنیمعادت می»

ها خود را های آنزندگی دختر و مادرش را بر عهده دارد و در بین مسائل و خواسته

خواهد خودش را دوست داشته باشد و هر کاری کند و دلش میتنها احساس می

 باشد. ، مطابق میلشکندمی

 تعریف هوّیت  -2-2

ای است دهندۀ شخصیّت او، همانند شناسنامههویّت هر انسانی، به عنوان شکل

کند. بر اساس باورهایی که در عمق شخصیّت ما ریشه که او را به دیگران معرّفی می

دوانیده، هویّت خارج از کنترل ما بوده و ناشی از فرهنگ و محیط تعلیم و تربیت 

ود هویّت تواند با شناخت ابعاد وجودی خاّما هر انسانی می ،روزگار کودکی ماست

خود را شکل دهد و در جهت تحوّل و رشد هویّت خود قدم بردارد. در فرهنگ لغات 

 مختلف از این واژه تقریبًا تعریف یکسانی ارائه شده است:

در فرهنگ عمید هویّت یعنی حقیقت شیء یا شخص که مشتمل بر صفات 

ب به و وجود و منسو، هستی جوهری او باشد. در لغت به معنای شخصیّت، ذات

باشد و فرهنگ دهخدا معنای مشهور هویّت را در میان حکما و متکّلمان، می« هو»
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ص دانسته است. در فرهنگ معین هویّت یعنی آنچه که موجب شناسایی تَشخّ

 .شودباعث تمایز یک فرد از دیگری می یعنی آنچه؛ شخص باشد

 بازیابی هویّت -3-2

قبل گرایی بین زن و مرد، زن بیشتر از در تمدّن امروزی و با رواج تفّکر همسان

با مرد به فکر برابری حقوق و  در پی پرورش ابعاد وجودی خود و در مقایسه

کند در زمینۀ اقتصادی و های خود است. زن امروزی تالش میهمچنین توانایی

 ماعی، فرهنگی و سیاسی بدرخشدهای اجتمادّی تا حدودی خودکفا بوده و در زمینه

تمام آثاری که تحت عنوان  .است هایی دست یافتهگاهی در این امر به موفقیّتو 

شناسی زن در دوران اخیر مطرح شده است، نتیجۀ القای شناسی و روانجامعه

و دنیای زنانه است و  ها و درک و برداشت مرد نسبت به زن و احساساتخواسته

خواه ناخواه در وجود زن هم نهادینه شده است و زن این نوع از گاهی این تلقین، 

یید کرده و دچار نوعی احساس گرش مرد نسبت به خود را قبول و تأدیدگاه و ن

 حقارت در خود شده است. 

باور ت و باورهای نادرست دربارۀ زن از ئایکی از دالیل اصلی و مهمّ این نوع القا

که زن از نظر است و این نشأت گرفته دضعف جسمانی زن نسبت به مرداشتن 

تواند مانند مرد از عهدۀ کارهای سنگین برآید. های زنانه نمیجسمانی و محدودیّت

 دلیل محدودیّتبه گروهی از زنان با قبول این باور مردانه شرایط جسمانی خود را 

اش ارادوکسیتواند از وضعیّت پمطمئناً فرد انسانی نمی» طورکلّید. بهنپذیرمی داشتن

ولی در وجودش کاه است، بگریزد. او یک جزء کوچک زندگی، یک لحظۀ گذرا، یک پرِ

گونه در وجود خویش کل کمال واقعیّت زنده، هستی، وجود، فعّالیّت و... را دارد و این

زندگی را فراهم آورده است؛ هر چند که یک جزء سادۀ زندگی باشد. در عین حال، او در 

یش کمال، آگاهی، اندیشه، عشق و دوستی را دارد. پس در وجودش کلّ وجود انسانی خو

انسان تنها . (89: 1384 )مورن، «انسانیّت باشد ؛ هر چند که یک جزء سادۀانسانیّت را دارد

ها، ست که دارای هویّت است و هویّت در اثر تعامل و ارتباط با دیگر انسانا موجودی

عنوان یک ارزش یا احساس و روحی که از ت بهاگر هویّ». کندارزش و معنا پیدا می

حیات و هستی  ،اعماق ذات سر برکشیده باشد و همچون یک حسّ جاودانه به وجود فرد
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 ،تنها موجب استقالل و عزّت وجود بلکه موجب آزادی نیز باشدانسانی بخشد و نه خاصّ

ها و نیز د و این غیر شامل حال سایر انساننیاز از غیر باشهر حال بایستی مستقل و بیبه

ای از شود. پس اگر قرار باشد که هویّت را مترادف مجموعههمۀ امکانات مادّی بیرون می

هر  ،ها و وراثت و اعتقاد و دانش و هنر بدانیمها و ناخواستهها و خواستهها و نداشتهداشته

هویّتی ظاهراً وجود باشد و بنابراین انسان بیای را دارا میسی برای خودش چنین مقولهک

 . (60: 1379)خانجانی،  «ندارد

نویسندگان زن ادبیّات داستانی معاصر را باید نمایندگان زنانی دانست که برای 

 ند و زن، احساسات زنانه و هویّت زن از مباحث محوریاشناخت هویّت زن در تالش

زویا پیرزاد از جمله نویسندگان معاصر و  شود.و اصلی آثارشان، محسوب می

ها و های مختلف و در نقشست که موضوع محوری آثارش زنانی از تیپا توانمندی

این است که  ،آیددست می. آنچه که از مطالعۀ آثار او بههای مختلف هستندهویّت

را بشناسد و به تبع آن ابعاد مختلفی  تواند هویّت فردی خودطورکّلی مییک زن به

از هوّیت را با محوریّت هویّت فردی درخود دریابد و آن را تقویت کند و به کمال 

و فردیّت است و احساس هویّت همان « من»تر هویّت همان به زبان واضح» برساند.

 د خود را احساس و درک کردنفرکردن و حیات و هستی منحصر به« من»احساس 

هویّت در ارتباط با دیگران و حول »و باید تأکید کرد که  (8: 1379)خانجانی،  «است

 (.11)همان:  «آیددست میمحور رابطه به

 هویّت مادرانه  -4-2

است. این هویّت، او را مانند « هویّت مادرانه»ترین هویّت زن ترین و اصلیذاتی

در  ت زن است کههویّ کند و آن جنبه ازم بشر بر روی زمین تداعی میخالق دوّ

آورد. زن دارد و برایش رضایت قلبی را از زن بودن پدید میریشه جان و روح او 

آن  تواند نسلی را تربیت کند. نخستین دامنی که انسان درمظهر زایش است و می

 کند. دامن مادر است و مادر عشق و عاطفۀ خود را نثار فرزند می ،گیردقرار می

ای کالریس مادر سه فرزند مدرسه« کنمها را من خاموش میچراغ»در رمان

شود. او است که تمام افکارش به فرزندان، همسر، مسائل خانه و خانواده معطوف می

کند به چیز رود که حتّی فرصت نمیگاهی چنان در این بُعد از شخصیّت فرو می
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او چنان  .ساسات مادرانه استدیگری فکر کند. کالریس تمام وجودش سرشار از اح

دربارۀ فرزندانش دقّت و وسواس دارد که گویی تمام حرکات و رفتار و 

شود. او حتّی به عکس روی دیوار اتاق هایش به فرزندانش منتهی میگیروزمره

بیند عکس آلن دلون بر روی دیوار وقتی می ؛پسرش هم احساسی مادرانه دارد

دست دراز کند و موهای »کند که ی ریخته فکر میپسرش، چگونه موهایش بر پیشان

گویی  (.18: 1381)پیرزاد،  «رفت توی چشمهایش پس بزندآلن دلون را که داشت می

 ،به فرزندانذهنی او  تمام روزهای زندگی کالریس عین هم است و تنها مشغلۀ

 شود. همسر و خانه محدود می

مسئولیّتی همسرش اطر بیخآرزو زنی است که به« کنیمعادت می»رمان در 

طالق گرفته و مسئولیّت دخترش آیه را برعهده دارد. هر چند آیه بزرگ شده، اّما 

و چون هویّت مادرانه او را به سمت آیه  ؛آرزو فرصتی برای پرداختن به خود ندارد

ای دخل و خرجش کند تا به گونهمی. او سعی دهدسوق می مسائل مربوط به او

های ، با هم جور در بیاید و بتواند از عهدۀ مخارج و خواسته(سختحتّی در شرایط )

یابد تا به سفری ها فرصتی میمنیر و دخترش آیه برآید. او بعد از مدّتمادرش ماه

گویی تنها برای نگرانی  ؛امّا با این وجود باز هم نگران مادرش و آیه است ،کوتاه برود

 خلق شده است. 

زنی خودساخته « کنیمعادت می» ی فرعی رمانهاخانم سرمدی از شخصیّت

داری زندگی تقریباً مرّفهی برای فرزندانش فراهم کند. است که توانسته با رستوران

خانم سیمونیان به خاطر پسرش و کار او « کنمها را من خاموش میچراغ»در رمان 

هم کند. خانم سیمونیان طور امیلی از شهری به شهر دیگر مهاجرت میو همین

از وقتی خودم را » است. خاطر فرزند تحمّل کردهها را بهمانند کالریس تمام سختی

هیچ کاری  ،امفقط تحمّل کردم. اوّل برای پدر، بعد شوهر و حاال پسر و نوه ،شناختم

بنابراین هویّت مادرانۀ  ؛(182-181: 1381پیرزاد،) «را که دوست داشتم بکنم، نکردم

اه است. زن وقتی بر اساس غریزۀ مادری فرزند را اصل و زن با از خودگذشتگی همر

از پرداختن به خود و تالش برای اثبات هویّت فردی و  ،داندو مقّدم بر خود می مهم

های سنّتی و ماند. زنان آثار زویا پیرزاد زنانی هستند که نقشاجتماعی باز می

زنان هویّت خود را بر اساس  اند. در هویّت مادرانه،پذیرفته شدۀ زن را بر عهده گرفته
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تصویر پذیرفته شدۀ خود در جامعۀ سنّتی و وظایفی که آداب و رسوم جامعه بر 

کنند و منزلت خود را متناسب با منزلت تعریف می ،گذاشته است هاآن عهدۀ

 سنجند. خانواده می

 هویّت همسرانه -5-2

و قبل از پیمان  گیردصورت میازدواج دختران از روی اجبار  درجوامع سنّتی

پسر را ببیند و اجازۀ دختر از طرف پدر، برادر، پدر  دختر اجازه نداردزناشویی، 

. در جوامع کنونی شود و دختر حق اظهار نظر نداردگری صادر میبزرگ، عمو و دی

شود. بر اساس آثار پیرزاد نیز سایۀ این سنّت دیرینه گاهی احساس می

 اند. هایی مانند خانم سیمونیان و آرزو قربانیان این سنّت و اجبار بودهشخصیّت

خصوص زنان آثار پیرزاد به .و اصلی زن هویّت همسرانۀ اوست یکی از وجوه مهم

اند. کالریس هویّت فردی را تجربه و درک کرده این بخش از ،های محوریشخصیّت

کارآمد و مدبّر است. او با رضایت  یدر نقش همسر به بهترین وجه ممکن همسر

و در امور کّلی زندگی مانند شهر محّل عهده گرفته خاطر امور داخلی خانه را بر 

مسر او هر کند. هزندگی و همچنین نوع اتومبیل با عقاید همسرش همراهی می

امّا درعمل مردی سرد و کم حرف است  ،د و زورگو نیستند به ظاهر مردی مستبچ

کالریس  ،اگر چه در ابتدای داستان کند؛که همۀ امور خانه را به همسرش واگذار می

تدریج و با مواجهه شدن با ا بهامّ ،این روند را کاماًل طبیعی یافته و اعتراضی ندارد

که تاکنون پنهان مانده -در روابطش با آرتوش امیل مرد همسایه، متوجّه کاستی 

 .شودمی -است

کند او تنها کسی است که کالریس در ابتدای برخورد با امیل احساس می

کند و خیالش را به هر جایی فراتر از امور روزمرۀ زندگی به پرواز درکش می

ر اشتباه امّا پس از مدّتی متوجّه اشتباهش دربارۀ امیل شده و از تصوّ ،آورددرمی

ای بود که بتواند به ابعاد وجودی یابد امیل تنها بهانهشود. او درمیخود آشفته می

پی ببرد. دراین مدّت همسرش متوجّه خستگی و  ود،اطالع بخود که قبالً از آن بی

اّما در  او نشان دهد،شود و دقّت و توجّه بیشتری نسبت به سردرگمی کالریس می
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 .مسألۀ هویّت همسرانه کاماًل متفاوت است« کنیمعادت می»ن رابطه با آرزو در رما

امیدوار است تا بتواند  کند،ازدواج می اش،پسرخاله آرزو که به اجباِر مادر با حمید،

امّا بعد از مدّتی توان زندگی با حمید را ندارد.  ،ی داشته باشددر اروپا زندگی مستقلّ 

 ،کندمقایسه می -پذیر بودردی مسئولیّتکه م-آرزو وقتی حمید را با پدرش، صارم 

کرد و در قبال . پدر مدام کار میبردت پی میاین دو شخصیّ های بارزبه تفاوت

ولی حمید حاضر نبود حّتی » ،کردمسئولیّت زندگی و زن و فرزند احساس تعهد می

یدۀ ترین مسئولّیتی از کارِ خانه، همسر و فرزند را برعهده بگیرد و زن به عقکوچک

تی تصمیم آرزو برای پدر وق .«او موجودی بود تنها برای شستن و پختن و سابیدن

 تصمیم دخترش را تأیید کرد.  طالق را شنید،

مردی که فقط فکر »: دانست و عقیده داشتخور میپدر حمید را مردی مفت

 .(221: 1383، )پیرزاد «باید زد توی پوزش... ،اش نرسدخودش باشد و به زن و بچّه

ها جدایی از همسرش حمید وقتی در برابر مسئولیّت و بار زندگی آرزو بعد از سال

کند نیاز دارد تا به مردی تکیه کند. او احساس می ،بیندکس میخود را تنها و بی

 بیند و تصوّرردی متفاوت با حمید میکه مدّتی با سهراب زرجو آشنا شده او را م

تواند به عنوان همسر، پشتیبان خوبی برایش باشد. به نظر آرزو، او می ،کندمی

 ندیده بود.  آل بود که جز پدرش مانند او را تا آن زمانسهراب مردی ایده

صحبتی کند هماحساس می ؛کندآرزو از مسئولیّت زندگی احساس خستگی می

آمد؟ از دستش بر می امّا سهراب چه کاری» ،تواند از اندوه او بکاهدبا سهراب می

: همان) «هایش گوش بدهد...که تنها به حرفکردند؟...جز اینحتّی اگر ازدواج می

بینیم که به اجبار زندگی مشترک را تحمّل در این رمان زنان متأهلی را می(. 262

مانند زنی که در  ،دانندچون به شدّت خود را وابسته و محتاج مرد می ؛کنندمی

بیند. شیرین دوست آرزو به کرد و یا زنانی که آرزو در اتوبوس مییسلمانی کار م

او از گذشتۀ خود و  خاطر تجربۀشدّت مخالف ازدواج دوبارۀ آرزوست و این به

کنی راضی و پیدا می یکی را های شوهردار دور و برت نگاه کن،به زن»آرزوست. 

ندگی کردن و جواب فک و خوشحال؟ یا پول ندارند یا جربزۀ طالق گرفتن و تنها ز

به (. 237)همان:  «کردندفامیل و دوست و آشنا را دادن. واال یک ثانیه هم معطّل نمی

خواهند و هیچ پخت و پز می ب وعقیدۀ او همۀ مردها زن را برای رٌفت و رو
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 شان نیست.استثنایی در بین

ریس زنی است توان به این نکته دست یافت که کالبا مطالعۀ دو رماِن پیرزاد می

که جایگاه خود را به عنوان همسر و در هویّت همسرانه به خوبی دریافته و آن را 

در شناخت، بازیابی « کنیمعادت می»تثبیت کرده است، ولی آرزو و شیرین در رمان 

اند و این تزلزل ناشی از و تثبیت این بُعد از هویّت خود دچار تزلزل و تردید شده

ست. آرزو در برخورد با مردی صد در صد متفاوت با شخصیّت روابط زن با همسرش ا

کند با احتیاط بیشتری شود و سعی میهمسر سابقش دوباره دچار ترس و تردید می

ارتباط با انسان دیگر  هویّت هر انسانی در»پا به عرصۀ زندگی مشترک بگذارد؛ چون 

حبّ و دوست داشتن و عشق ای که از خصوص در رابطۀ زناشویی و رابطهگیرد؛ بهشکل می

یابی کند، امکان هویّتکه زن بر اساس نیازهایش با مرد زندگی میشود تا زمانیبرخوردار می

که مرد را او بسیار مشکل است. این نیاز چه عاطفی، چه اقتصادی و یا جنسی باشد تا زمانی

گیرد و سختی شکل می داند نه خدا را، در این رابطه هویّت او بهرزّاق خود و فرزندانش می

چنین ارتباطی سراسر اسارت است. در برخی مواقع زن وقتی سختی و دشواری زندگی با 

یابی به هویّت خود کند، درصدد دستمردی که او را به نوعی به اسارت گرفته است، درک می

جامعۀ  آید. باید این نکته را در نظر گرفت که زن حتّی در جوامع کهن و سنّتی و نیز دربرمی

ترین شکل آن به نوعی انتخاب را در دست مدرن و امروزی در امر ازدواج حتّی در جبری

گرفته است. اگر زنی به هر دلیلی چه در ارتباط با همسر خود و چه در زندگی زناشویی 

تواند با هر ترفندی مرد را نخواهد زندگی را ادامه دهد، حّتی در برابر قوانین مردساالرانه می

ر به طالق نماید و اگر در زندگی زناشویی بخواهد با همسر خود زندگی کند، در وادا

تواند در برابر سختی برد و میترین شرایط حتّی با ده هَوو هم زندگی را به سر میسخت

 (.18: 1379)خانجانی، « پذیر باشدزندگی انعطاف

 هویّت عاشقانه -6-2

تجربۀ عشق زنانه در کلّ  .اشدسپارد که عاشق آن مرد بزن به مردی دل می

جوامع سنّتی و جوامع امروزی بیانگر این حقیقت است که قرار گرفتن در جایگاه 

ناپذیر قرار طور ذاتی در ورای علم و ارادۀ زن، برای وی رسالتی اجتنابمعشوق به

زن  ،دهد که مرد را بیازماید و پاالیش کند. در متون ادبی کالسیک و معاصرمی
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هویّت زنانه برخوردار بوده است. منزلت اصلی زن در هویّت  این بُعدِ همیشه از

که زن در ولی زمانی ند،کمعشوق جلوه می ،عاشقانۀ او، بیشتر از آنکه عاشق باشد

همواره سیمایی مرموز و خاموش دارد و از ابراز آن  ،شودمقام عاشق ظاهر می

  دار است.کند و بیشتر خویشتناحساس شرم و حیا می

کالریس با کمبود عاطفی از جانب « کنمها را من خاموش میچراغ»در رمان 

 ،کندبرخورد می که با امیلامّا زمانی ،شودهمسرش دچار نوعی سرخوردگی می

امیل در نخستین برخورد رسمی خود در حضور همۀ اعضای دو خانواده، آنچه را »

ازهای عاطفی، همدلی و الزمۀ اظهار وجود، خودستایی از یک طرف و ارضای نی

دارد. نتیجۀ طبیعی این شناختی کالریس از سوی دیگر است، ابراز میزیبایی

تواند به امیل به برخوردها، پدیدار شدن این احساس در کالریس است که گویا می

در پی  (.268: 1394)اسحاقیان،  «ه، اعتماد کندتعنوان یک همدم و مصاحب شایس

د کالریس او با مقایسۀ آرتوش و امیل متوجّه تفاوت تمام ایجاد چنین حسّی در وجو

 شود. ها میها و احساسات آنویژگی

نشینی امیل با آرتوش هم نوعی حسادت در خود احساس کالریس در هم

یاد شب پیش افتادم امیل گفت »او از حضور امیل کنار خود خشنود است.  .کندمی

 (.149: 1381 )پیرزاد، «خاک گلدان را عوض کند. یک آن، خوشحال شدم ،آیدمی

ها را خودم پایین پرده»، دهدامیل مردی است که به کالریس و هنرش بها می

کس، هیچ وقت امّا غیر از مادر... هیچ شان داشتم،گلدوزی کرده بودم و خیلی دوست

عالیق مشترک کالریس را همیشه  گونهاین (.89: )همان «ها تعریف نکرده بوداز پرده

سازد. خانم سیمونیان مادر امیل زنی دنیا دیده و منطقی منتظر دیدن امیل می

شود از عشق خود مجبور میانی به خاطر سماجت و اصرار پدرش او در جو .است

ها زندگی با نظر کند و تن به ازدواجی ناخواسته دهد. او حّتی پس از سالصرف

در وجودش  ،مردی که عاشقش بود وت شوهر و تا آخر عمرِشوهرش و بعد از ف

  (.184-183 )همان:ورزید نسبت به آن مرد عشق می
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 هویّت اجتماعی -7-2

منشی و طبقۀ اجتماعی با همۀ اثرهای احتمالی آن بر آموزش، آسودگی، بزرگ»

داشت و سالیان عمر افراد، عاملی برخوردار از اهمیّت ویژه است که باید به آن توجّه 

تر از اثر زن تواند اثری به مراتب ژرفاش میهتر از موی بالقوّهای باریکبا همۀ نکته

: 1380، )روزالیند« های آفرینش رمان بگذاردیا مرد بودن نویسنده بر بسیاری از جنبه

ای در نگارش و خلق آثارش به جایگاه و شأن اجتماعی نیز هر نویسندهین بنابرا ؛(49

و در اکثر موارد تأثیرگذار است، اّما در رابطه با حضور اجتماعی زن در  توجّه دارد

اند و آثار داستانی باید گفت در طول تاریخ زنان همواره در جامعه حضور داشته

زنانی که وجودشان در »اند. ای را بر عهده داشتهگاهی مسئولیّت و حاکمیّت جامعه

طوری به ؛رودی با جامعه فراتر میهای عادهای اجتماعی از چارچوب تماسصحنه

، )دلریش «شونددار امور مهّمی در معیشت خانواده و جامعه میکه یک تنه عهده

1374 :82)  
دهندۀ شخصیّت فرد محسوب هویّت اجتماعی یکی از اصول تشکیل»مسلمًا 

های چیستی و کیستی او به لحاظ اجتماعی است. شود و در واقع پاسخ به سؤالمی

ها و اصول را در نظر ای از ویژگیبرای یافتن پاسخ این سؤاالت مجموعهشخص 

. در برخی (138: 1387 ابراهیمی، ؛هنوییب) «داندگیرد که خود را جزیی از آن میمی

و زن بر اساس قوانین  نظام مردساالری این فرصت را از زن گرفته ،جوامع

بلکه از  ،اجتماعی خود غافل است تنها از جایگاهردساالری و آداب جوامع سنّتی نهم

 شناخت هویّت فردی خود ناتوان است. 

در جوامع مدرن امروزی، زن بیش از پیش به دنبال بازیابی شناخت هویّت فردی 

کند. در حوزۀ ادبیّات و اجتماعی خود بوده و جامعه را ملزم به شناخت و تأیید می

اپوی زن در این مورد بیشتر و خصوص ادبیّات زنانه تالش و تکداستانی معاصر به

خورد. پیرزاد از جمله نویسندگانی است که به زنان تر به چشم میواضح

دهد تا خود را در جامعه مطرح کرده و هویّت هایش این فرصت را میداستان

د و از حقوق فردی و اجتماعی خود در جهت استقالل و ناجتماعی خود را تثبیت کن

الریس، با تمرکز تمام ک« کنمها را من خاموش میچراغ»اند. در رمنتعالی بهره گیر



 47  /   دو رمان زویا پیرزاد نگاهی به فلسفۀ وجودی زن در

بر روی همسر و فرزندان و پرداختن به بُعد مادرانه و همسرانه فرصت چندانی برای 

اندیشیدن به ماهیّت و هویّت اجتماعی خود ندارد. این امر برای مدّتی موجب 

کسی از من چرا کسی به فکر من نبود؟ چرا »شود. سردرگمی و افسردگی او می

خواهی؟ جواب بخش مهربان ذهنم پرسید: تو چه می ؟خواهیپرسید تو چه مینمی

خواهم با کسی از چیزهایی که خواهم چند ساعت در روز تنها باشم. میدادم می

  .(177: 1381 )پیرزاد، «دوست دارم حرف بزنم

کند عالوه بر او را تشویق می ،بیندوقتی همسرش رخوت و سردرگمی او را می

او پس از  (.81: )همان اش یعنی ترجمه بپردازدکارهای خانه به کار مورد عالقه

گیرد از آشنایی با خانمی به نام نوراللهی )از پیشگامان جنبش زنان( تصمیم می

آور خود بیرون آید و هویّت فردی و اجتماعی خود را پوستۀ زندگی تکراری و کسالت

های محدود و راه رفتم و فکر کردم مدام در خانه ماندن و معاشرت با آدم»د. بازیاب

ام کرده. باید کاری بکنم برای دل خودم. مثل کلنجار رفتن با مسائل تکراری کالفه

خانم « کنمها را من خاموش میچراغ»در طّی رمان  .(198همان: ) «خانم نوراللهی...

ای از کند زنان را با هویّت فردی و اجتماعی خود به عنوان پیکرهنوراللهی تالش می

باز » .داندو هدف بانوان می هترین خواستجامعه بیشتر آشنا کند. او حق رأی را مهم

: )همان «ن حق رأی استکنم که اّولین خواست و هدف بانوان ایرانی داشتتکرار می

بر کالریس بسیار بیداری زنان  سخنرانی و شعرخوانی خانم نوراللهی دربارۀ .(77

 تأثیرگذار بود:

 بیدارشو خواهر...»

 ها با خون خوددر دنیایی که جمیله

 نگارند فرمان آزادی مّلتی را بر صحنۀ تاریخ می

 (.78)همان:  «.تنها لب گلگون و چشم مخمور داشتن شرط زن بودن نیست..

جامعه در تالش  آرزو زنی است که با تالش در عرصۀ« کنیمعادت می»در رمان

او برای گذراندن امور زندگی مجبور  .اثبات هویّت فردی و اجتماعی خود استبرای 

منیر با تفکّرات و اّما مادرش ماه بیرون از خانه است، به حضور در جامعه و اشتغال در

الف فعالیّت آرزو در بیرون از خانه است و عقیده دارد زن به باورهای عامیانه مخ



 7شماره  /4دورۀ  /1400 تابستانو  بهار /فارسی اتادبیّ و زبان تخصصی -علمی دوفصلنامۀ/   / 48

های اجتماعی و جای حضور در جامعه باید به شوهر و فرزند و خانه بپردازد. فعالیّت

که زنی تا او عالوه بر این شوده آرزو در جامعه به دست آورده، موجب میجایگاهی ک

شناخته  ی با شخصیّت مردانه، به عنوان زندارای هویّت و جایگاه اجتماعی است

های مردانه را بر عهده بگیرد. او هر گویی او به دنیا آمده تا مسئولیّت؛ شود

رساند. اشتغال و کسب و کار آرزو مسئولیّتی را با قدرت و توانایی مردانه به انجام می

دیگران شده  ایاش و اثبات آن بریابی او به هویّت فردی و اجتماعیموجب دست

مانند کسبۀ محل  ،هر چند در ابتدای امرکسی امیدی به موفقیّت او نداشتاست. 

، )پیرزاد «زن و بنگاه معامالتی ملکی چرخاندن؟! سر دو ماه بریده» :گفتندکه می

1383 :110).  
دوست صمیمی و مشاور آرزو « کنیمعادت می»شیرین شخصیّت دیگری از رمان

او در پی سرخوردگی  .کندعه فعالیّت میپای آرزو در عرصۀ جاماست. او نیز پابه

مردان و نظام مردساالرانه مانع استقالل  ،عاطفی و در ارتباط با نامزدش عقیده دارد

هویّت اجتماعی زن شده است و نسبت به مرد و جامعۀ مردساالر و قوانین و 

 زمینۀنظام مردساالرانه دیدگاهی منفی دارد. او استقالل زن را پیش کنندۀمحدود

 داند. اصلی رشد و تعالی زن در عرصۀ جامعه می

زویا پیرزاد با خلق شخصیّت آرزو نقش اساسی زن در « کنیمعادت می»در رمان 

خواهد که برای خود، به عنوان رکن اساسی سازد و از زنان میزندگی را برجسته می

ر زن را از خانواده ارزش قائل باشند و هویّت حقیقی خود را دریابند. او در این اث

قلمروی محدود خانه بیرون آورده و با تأکید بر روابط خانوادگی و احساسات و 

ها و عواطف زنانه، به خلق شخصّیت جدیدی از زن ایرانی با تکیه بر توانایی

یازد. در این میان، زنانی هم هستند که هنوز به هویّت هایش دست میشایستگی

ها اند؛ در واقع آننبودهو کشف آن  ی شناختاند و در پاجتماعی خود دست نیافته

به نوعی تسلیم فرهنگ مردساالر جامعه هستند و این عاملی برای نادیده گرفتن و 

 شود. پنهان ماندن هویّت زنانه می

بیند که با زنان تسلیم قوانین و سلطۀ مرد را در اتوبوس می ای ازهآرزو، نمون

د. گیرخانوادۀ خود را برعهده می وجود داشتن همسر، وظایف مربوط به تأمین مالی

ای و همیشگی رها سازد و زنی را که زن را از قالب کلیشه ،کندزویا پیرزاد سعی می
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گیرد. او در به باد انتقاد می ،دکنتمام توان خود را صرف امور روزمره و خانواده می

زن را دوری او از جامعه و مسائل اجتماعی و عدم  بودن حقیقت علّت اصلی ضعیف

، شدن تالش زن برای شناخت و تثبیت هویّت اجتماعی خود، گرفتار روزمرگی

پرداختن افراطی به خانواده، پذیرفتن قوانین نظام مردساالری و انزوای از جامعه و 

 داند.ای اجتماعی میهفعالیّت

 گیرینتیجه -3

موضوع اصلی در حوزۀ ادبّیات داستانِی زنانه مسلماً زن و مسائل مربوط به زن 

دو توجّهش در  توانمند در این حوزه عمدۀاست. زویا پیرزاد یکی از نویسندگان 

به زن و هویّت زنانه « کنمها را من خاموش میچراغ»و  «کنیمعادت می»رمان 

ن بُعد از تریتوان به این نتیجه رسید که اصلیمطالعۀ دو رمانِ پیرزاد می است. با

یشه دارد است. این جنبه از وجودِ زن در جان و روح او ر« هویّت مادرانه»هویّت زن 

م ای که خود را خالق دوّبه گونه ؛آوردپدید می را از زن بودن و برای او رضایت قلبی

ت زن در دو پذیرای این مسئولیّت است. بُعد دیگر هویّ داند و با تمام وجودفرزند می

های پیرزاد زن بر اساس آداب و در رمان .است« ت همسرانههویّ»رمان زویا پیرزاد 

زندگی با  اگر در پذیرد. در چنین شرایطیافکار جامعۀ سنّتی این بُعد از هویّت را می

ها و آداب جامعۀ اساس سنّت و مورد تأیید خانواده بوده و بر کرده مردی که انتخاب

یا باید تا آخر عمر خود را با چنین  است مردساالر تن به ازدواج با چنین مردی داده

نگرش  ،دهد یا اگر بخواهد با طالق شرایط را برای خود تغییر دهدزندگی وفق 

ی خانواده نسبت به او نگرش درستی نخواهد بود و مدام مورد شماتت و جامعه و حتّ

هویّت »قرار خواهد گرفت. بُعد دیگر از هویّت زن در دو رمان پیرزاد سرزنش 

ورزی شود و مورد عشق، تأیید زن به طور ذاتی دوست دارد .است« عاشقانه

امّا  ی علم و اراده است،برای او امری فطری و ورا ؛ گویی مقام معشوق بودنقرارگیرد

او را درک کند و موجب رشد  گیرد کهزن در برابر مردی این رسالت را بر عهده می

 شود. جودی او و اعتالی شخصیّت و

آن بُعد از هویّت فرد است که مسئولیّت اجتماعی را برای او « هویّت اجتماعی»
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کند. زنان گاهی از سر ناچاری و گاهی با اشتیاق و میل باطنی مسئولیّت تعریف می

جامعه از زن سلب  پذیرند. در جوامع مردساالر فرصت حضور دراجتماعی را می

تواند از عهدۀ مسئولیّت اجتماعی مرد می جوامع مدرن زن به اندازۀاّما در  ،شودمی

شود. زنان آثار پیرزاد در ت فردی و اجتماعی خود برآید و موجب رشد و اعتالی هویّ

تکاپوی شناخت و اثبات هویّت زنانۀ خود هستند. او در آثار خود تفکّرات و رسوم 

 ؛ تفکّراتیدهدبه شدّت مورد نقد قرار می را که حاصل نظام مردساالری است، سنّتی

و به زن فرصت  خدمت خانواده و دیگری انگاشتهکه زن را در چارچوب خانه و در 

 دهد. مینشناخت هویّت فردی و اجتماعی خود را 

مسیر درست شناخت پیرزاد معتقد است زن با شناخت ابعاد وجودی خود به 

یابد. زویا پیرزاد به میتعالی و تکامل خود، خانواده و در نهایت جامعه دست رشد و 

بلکه آن مسئولیّت را  ،ق گریز زن از مسئولیّت خانه و خانواده نیستهیچ عنوان مشوّ

ت شخصیّت و تواند با مدیریّداند و معتقد است زن میپایه و اساس هویّت زن می

یابد. این مسأله عالوه بر زویا پیرزاد ه دستاه متعالی در جامعبه جایگ خود هویّت

دغدغه و مشغولیّت ذهنی بسیاری از زنان نویسندۀ معاصر در حوزۀ ادبیّات داستانی 

 ایران است.
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