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 چکیده
عنوان موضوع رو است و بهت که جامعۀ امروز با آن روبهرابطۀ سنّت و مدرنیته از مسائل مهمی اس

یابد. زویا پیرزاد، یکی از نویسندگان زن ایرانی است که ویژه رمان بازتاب میاجتماعی در ادبیات، به

به این رابطه « کنیمعادت می»و « کنمها را من خاموش میچرا » هایویژه رمانبهخود،  در آثار

 است و سپس شدهارائههای سنّت و مدرنیسم پژوهش، ابتدا تعاریف و شاخصکند. در این توجه می

ارۀ ها و رویکرد زویا پیرزاد دربهای سنّت و مدرنیته، بازتاب شاخصشاخص تحلیلی،-به روش توصیفی

ه دهد، نویسنده با تکیآمده نشان میدست. نتایج بهاست شدهبررسیهای فوق، این دو پدیده در رمان

ای را نشان دهد که مدرنیته در آن کشد، تالش کرده است، جامعهانان زنی که به تصویر میبر قهرم

شود. حقوق اجتماعی و آزادی زنان، سبک زندگی مدرن، ازدواج، سبک زندگی، موجب زوال سنّت می

 هایهای سنّتی مردساالرانه، نمود عشقتنهایی انسان، عشق میان زن و مرد، به چالش کشیدن دیدگاه

 های سنّتی و مدرن ازجملهها و نسلشخصیت ممنوعه، برتری زنان نسبت به مردان و تقابل میان
های حال در برخی موارد، جلوههای پیرزاد است؛ درعینهای تقابل سنّت و مدرنیسم در رماننمونه

قاد به باد انت گرایی و غرق شدن در زندگی شهری و روزمره،تجمل گرایی،مدرنیسم مانند مصرف

 شده است.گرفته
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 . مقدمه0

تک عناصر آن را در ارتباط با چه بیشتر و بهتر آثار ادبی، تکامروزه برای شناخت هر

ت نسب -عنوان نوع ادبی نوظهور کنند. رمان بههای مرتبط بررسی میمجموعه پدیده

های وتحلیلتوان بازتاب عاطفی و تجزیهای است که در آن میآیینه -دیگربه انواع 

 طور ملوس و آشکار مشاهده کرد.ها را بهشناختی انساناجتماعی و روان

رو است و رابطۀ سنت و مدرنیته از مسائل مهمی است که جامعۀ امروز با آن روبه

ی یابد. زویا پیرزاد، یکبازتاب می ویژه رمانعنوان یک موضوع اجتماعی در ادبیات بهبه

کند. این پژوهش از نویسندگانی است که در آثار خود به این مسئله توجه می

نقد و بررسی کند. های پیرزاد بررسی میهای سنت و مدرنیته را در رمانشاخص

کند که های نویسندگان موفق امروز از زوایای گوناگون ازآنجا ضرورت پیدا میرمان

 جانبه، نیازمند نویسندگان وتی برای گام نهادن در مسیر تعالی و پیشرفت همههر ملّ

 کنند و گامشاعران توانمند و خالق است. چنین کسانی هنگامی در کشورها رشد می

های های نقد سربلند بیرون آیند و کاستینهند که از میدانبه عرصۀ موفقیت می

پژوهش های موفق برطرف کنند. تجربهخودی را با خالقیت و تالش و استفاده از 

-به روش توصیفی رزادیپ ایزو یهادر رمان سمیت و مدرنتقابل سنّحاضر به بررسی 

 پردازد.تحلیلی می

 بیان مسئله و سؤاالت تحقیق. 0ـ0

د؛ کشور وارد ش یاسیزمان با انقالب مشروطه به ساختار سهم تهیمفهوم مدرن رانیدر ا

و در دوران  آغازشده رزایم عباس ۀآن از دور یفرهنگو  یفکر یهانشانه هرچند

فنون دارال سیچاپ و رواج مطبوعات، تأس ۀبا بسط رابطه با اروپا، توسع شاهناصرالدین

 میاهها و مفسنت انیاز همان ابتدا م اما ؛بود یافتهگسترش شتریب یاندکنظایر آن  و

 ،روطهمش ۀروشنفکران دور از یاریسبب بود که بس نیبه هم شد. جادیا یتقابل دیجد

 .تالش کردند ینظام استبداد رییاصالحات و تغ جادیدر جهت ا ،استیس ۀطیدر ح
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همچنان  یرانیدر درون جامعه و فرهنگ ا تهیت و مدرنها، تقابل سنّتالش نیا رغمبه

 نیا .افتیبازتاب  یپس از مشروطه ادامه داشت و در هر دوره به شکل خیدر طول تار

آن جذب کامل فرهنگ غرب و  سوییک از افکار گوناگون بود که در  یفیط انیجر

 .داشت قراردفع و طرد کامل فرهنگ غرب  گر،ید یدر سو

قابل ت ۀدر بازتاب تجرب ـ است سمیکه خود محصول مدرنـ  رانیدر ا یداستان ادبیات

در  و تهافینمود  سندگانینو ۀتقابل، در تجرب نیا .است نقش داشته تهیت و مدرنسنّ

فوکو،  شلیم ریبه تعب گر شود.جلوه خوبیبه تواندیژانر رمان م ژهیوبه ادبیات، ۀنییآ

رس که از دستییورند، جاغوطه انوسیدر اعماق اق که مانندیم یبه نهنگان سندگانینو»

فواره  ایدر کیخود را از دل تار ۀگانیو گزارش  ندیآیبه دور است و سپس برم انیماه

 یپژوهش حاضر تالش دارد تا به بررس .(42: 0929 ،یو، به نقل از آزادارمک)فوک« کشندیم

عادت »و  «کنمیها را من خاموش مچرا » یهادر رمان تهیت و مدرنتقابل سنّ

 تهیمدرن ت وسنّ انیسؤال پاسخ دهد که تقابل م نیبپردازد و به ا رزادیپ ایزو از «میکنیم

 ست؟ا افتهیصورت نمود  چه به یو آثاردر 

 اهداف و ضرورت تحقیق. 4ـ0

 جادیضرورت دارد که با ا ثیح نیاز ا یدر آثار ادب تهیت و مدرنپرداختن به موضوع سنّ

 بیکه با ترک یبهتر یآرمان یایبه دن یاجتماع ۀدیدو پد نیا انیتعامل و سازش م

 ندتواینم تهیحضور مدرن ازآنجاکه .یافتدست توانیهر دو باشد، م دیمف یامدهایپ

قابل با ت تواندینم زیت نسنّ گر،ید یشود و از سو تنّو زوال کامل س یمنجر به نابود

 یستیلذا همز ؛باشد تهیمدرن عیو گسترش روزافزون و سر شرفتیخود مانع پ زیو ست

 گانسندیو نو کندیم ریناپذدر کنار هم اجتناب یاجتماع ۀدیدو پد نیا زیآممسالمت

با آثار خود  توانندیبر دوش دارند، م یریورد رسالت خطم نیشناسان که در او جامعه

ا این این پژوهش ب کنند. فایا یابعاد آن نقش اساس نییو تب ییفضا نیچن جادیدر ا

 نگرش به دنبال رسیدن به اهداف زیر است:
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 های پیرزاد. یافتن نمودهای سنّت و مدرنیسم در رمان0

 ی پیرزادها. بررسی رابطۀ سنّت و مدرنیسم در رمان4

 پیشینۀ تحقیق. 9ـ0

مقاالت و  ها،باکت ریدر چند سال اخ ویژهبه رانیت و تجدد در اسنّ ۀدربار

تاکنون پژوهشی در خصوص تقابل سنّت  اما است؛ نگاشته شدهی اریبس یهانامهانیپا

و مدرنیسم در رمان زویا پیرزاد انجام نگرفته و از این دیدگاه مقالۀ حاضر دارای نوآوری 

 :شودیحاضر اشاره م ژوهشهمسو با پ یهااز پژوهش یبه برخ زیردر  .ستا

در رمان اهل  تهیت و مدرنچالش سنّ»، در مقالۀ (0966)ی و فرض زادهقاسم -

 دگاهیانعکاس د ته،یت و مدرنروابط و عناصر سنّ نییبه تب «پوریروان رویمن»غرق 

ف نظر رمان برخال ۀسندینو اند کهو به این نتیجه رسیده و نقد آن پرداخته سندهینو

ت در آن موجب زوال سنّ تهیاست که مدرن دهیکش ریرا به تصو یاجامعه دنز،یگ

 .شودیم

در رمان  تهیت و مدرنتقابل سنّ لیتحل» مقالۀدر  ،(0964)یی رضا یعامل -

 هارمان این سمیت و مدرنسنّ میتقابل مفاه یبه بررس «یپس از انقالب اسالم یاجتماع

ه تقابل ب نیشصت ا ۀده یهادر رمان و به این نتیجه رسیده است که داخته استپر

و از دست  تهیمدرن یشدن، مظاهر ماد یدر اعتراض به صنعت ژهیوآشکار به یلشک

 است شده یتجربه درون نیهفتاد و هشتاد ا ۀدر ده اما ؛شودیم دهیها دترفتن سنّ

 است. افتهیبروز  یگرایسنتو گاه  یسرگردان د،یو به شکل ترد

 تهیت و مدرنسنّ یهاچالش»با عنوان  یدر پژوهش ،(0964)ی الدان ینثارجان -

تقابل  ه،تیت و مدرنسنّ ۀو رابط گاهیجا یبه بررس «یرانیدر چند داستان کوتاه معاصر ا

 نیا یبرا پرداخته است. یرانیداستان کوتاه ا ۀها در گونآن یختگیآمهمبه ایو تضاد 

ده کرانتخاب  کند،یم تیچون حکا یبشنو از و ۀوعش داستان کوتاه از مجممنظور ش
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ادر ق ،معاصر یرانیکوتاه ا یهااز داستان یاست که برخ قتیحق نیدرصدد اثبات ا و

 .ستندیکامل ن طوربهت گرفتن سنّ دهیصرف و ناد ۀتیمدرن اندنیبه نما

 های تحقیقبحث و یافته. 4

 سنّت. 0ـ4

. (416: 0927جهانبگلو، رک: ) انتقال دادن است( Tradition) سنت یاصل ۀشریمعنای 

است  گرید یبه نسل یت، انتقال آن از نسلسنّ یژگیوترین مهم فیتعر نیهم بر اساس

 تسنّ یبه اعتقاد و مفهوم است. نیهم افتیت، دراز سنّ زین ماکس وبر و مقصود

و  (96)همان: « نتقال استمجموعه باورهایی است که از نسلی به نسلی دیگر قابل ا»

. شامل آیین و رسوم و مراسمی 0نیز از منظر گیدنز، سنّت چهار ویژگی مهم دارد: 

. جمعی است یعنی این آیین و 4تکرار شود؛  ای معیّن تکرار و بازاست که در حوزه

. در درون خود نگهبانانی دارد که حافظ آن 9شود؛ رسوم به شکلی جمعی انجام می

هاست؛ ها( که کارشان تفسیر و توضیح و حفظ سنّتها یا کشیشکاهن هستند )مثل

کند و تسلط شود؛ زیرا احساسات و هیجانات را رهبری می. با هویت افراد درگیر می2

. به اعتقاد گیدنز از عناصر مهم سنّت که (79: 0927)رک. گیدنز، بر رفتار انسانی دارد 

ها و رفتارهای تشریفاتی هستند که ، آییندهد، مراسمهستۀ مرکزی آن را تشکیل می

شناسان بر شوند. او برخالف بسیاری از جامعهمعموالً با هیجان و احساسات همراه می

ترین شوند و حتی در مدرنها از جریان نوسازی دور نمیسنّت»این باور است که 

 «ر هستندزیستی درونی با مدرنیته درگییابند و در یک ارتباط همجوامع ادامه می

 .(79)همان: 

 مدرنیته. 4ـ4

و مشتق از ریشۀ  (modernus)، لغت التین مدرنوس مدرنیته مأخوذ از واژۀ مدرن»

ای نزدیک به معنای اواخر و گذشته ( است. در زبان التین واژۀ مودوmodo) مودو

ده ش. دربارۀ مدرنیته، تعاریف زیاد و متفاوتی ارائه(26: 0929)افشارکهن، « بوده است
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نو »فیلسوف فرانسوی، مدرنینه را  (Henri Lefebvre) است؛ ازجمله هانری لوفور

 .(61: 0920)هورشتیان، داند می« مندانه و هدفمندکردن قاعده

یکی از مسائل مدرنیته، تغییر است و اساس آن بر نقد »بر اساس نظریۀ گیندز 

خردباوری، فردمحوری، کند. تا آنجا که خود را نقد می گذشته و حال استوار است

اند و با خداباوری اندیشه سنّتی تقابل دارند. صنعتی گرایی از مبانی مدرنیتهانسان

های های ارتباط جمعی، شاخصشدن، افزایش نیروی نظامی، دموکراسی، رشد رسانه

های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دیگری هستند که موجب تغییر در زیرساخت

 .(69: 0927)گیدنز، « شوندمی

ای پیچیده و مجموعه»برخی دیگر از اندیشمندان امروز معتقد هستند مدرنیته 

آورد و راهگشای سلطنت عقل و برقراری فرهنگی است که امکان نفی را فراهم می

ای خاص است و نه آیین آزادی است و یک روند عقالنی است و مأمور تجدد، نه طبقه

عنوان مرجعی برای . مدرنیته به(01-6: 0972دی، )احم« ویژه، بلکه خرد و عقالنیت است

-شده است و شامل یک نگرش فلسفیهای نو در عصر روشنگری مطرحبازتاب اندیشه

واضعان مدرنیته، قطعیت وجوه سنّتی و »سیاسی و اجتماعی به انسان و محیط است.

 تشکیالت اجتماعی، مذهبی، اخالقی و همچنین شیوۀ سنّتی نگرش به نفس بشر را

اند، کسانی چون نیچه، مارکس، فروید و همچنین فریزر که در اثر زیر سؤال برده

بر انطباق میان اصول اصلی مسیحی و اصول  شاخۀ زرینجلدی خود به نام دوازده

 .(22: 0922 نیا،)اولیایی« ورزندهای بربر تأکید میمشرکانه و حتی اساطیر و آیین

 پیرزادهای سنّت در آثار زویا مؤلفه. 9ـ4

 نقش زن در خانواده. 0ـ9ـ4

زنان از گذشته تا امروز چه در جوامع غربی و چه در جوامع شرقی به علّت وجود 

اند. درواقع ها و عادات حاکم بر جوامعشان همیشه جنس دوم تلقی شدهبرخی سنّت

های دور، در جوامع گوناگون از حقوق فردی و اجتماعی شایستۀ خود زن از گذشته
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بوده و مورد ستم و حقارت قرارگرفته است. در جوامع سنّتی جای زنان در  بهرهبی

کردند، در مشاغلی فعال بودند خانه است و اگر در کارهای بیرون از خانه فعالیت می

ویژه در موضوع که خاص زنان بود؛ اما در دوران مدرن در نقش زنان در خانه به

ها را من خاموش چرا »از این منظر،  ای ایجادشده است.اشتغال، تغییرات گسترده

نشین و طنزی مالیم در انتقال پیام نویسنده و انتقاد به نقش با نثری دل« کنممی

سنّتی زن در خانواده بسیار موفق است. دور بودن از شگردهای متداول ادبی باعث 

اش شده است شرح زندگی روزمرۀ یک زن سنّتی )کالریس( با توجه به عقاید مذهبی

که اکثریت دینی در ایران آگاهی خاصی از آن ندارند، بسیار واقعی و ملموس جلوه 

 کند.

از دیدگاه جامعۀ سنتی، وظیفۀ یک زن در خانه تربیت فرزند و رسیدگی به امور 

ای مدرسه کالریس مادر سه فرزند کنمها را من خاموش میچرا »خانه است. در رمان 

« شودهمسر، مسائل خانه و خانواده معطوف می است که تمام افکارش به فرزندان،

 .(21: 0211میاندوآب، عقدایی، )پورتقی

توی راهرو مادر انگشت کشید روی میز کنم: ها را من خاموش میدر رمان چرا 

وز چرا. پریروز هشت بار، دیر»نگاهم به کیف سیاه گفتم « گردگیری نکردی؟»تلفن. 

اهم را باال بردم، زل زدم به صورتش و شکلک نگ«. ودو بارشانزده بار، امروز سی

 (.46: 0921)پیرزاد، « لوس نشو»درآوردم. گفت 

، دارای «کنمها را من خاموش میچرا » کالریس در نقش شخصیت اول رمان

شود؛ ابعادی چون روابط با والدین ابعاد چندگانه است که در زن بودن او خالصه می

ت عاشقانه و زناشویی، عواطف و وظایف مادرانه، و خواهرش در دوران کودکی، مناسبا

عالیق شخصی و نیازهای باطنی، اعتقادات مذهبی، روابط دوستانه و اجتماعی و 

سرانجام پیوندی که در جایگاه اقلیتی مذهبی با زادگاه خود و شرایط اجتماعی آن 

 زلکشد که البته تزلعیار را به نمایش میدارد. شخصیت او یک زن سنّتی تمام
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دهد، برآیند جملگی این روابط سنّتی اش و تحوّلی که سرانجام در او رخ میدرونی

یک این ابعاد، پیروزی نهایی را در پذیرش است. پیرزاد، ضمن تأکید بر اهمیت یک

قدم تا آخر رمان پی بهداند و این جنبه را ظریفانه و قدممسئولیت اجتماعی زن می

دار را از همان ند و منظم زندگی این زن سنتی خانهگیرد. او با مهارت آهنگ کمی

 کند:اولین جمله رمان بیان می

صدای ترمز اتوبوس مدرسه آمد. بعد قیژ در فلزی حیاط و صدای دویدن روی راه »

باریکه وسط چمن. الزم نبود به ساعت دیواری آشپزخانه نگاه کنم. چهار و ربع بعدازظهر 

 .(0)همان: «بود

شده و روابط اجتماعی تکراری بر روابط زناشویی به عادت مبدلسپس با تأکید 

 سازد:بارز می نواختی زندگی این زن سنتی راکالریس با مادر و خواهر و دوستانش یک

وزنامه شناسی؟ رپرده را کشیدم و دوباره رفتم کنار آرتوش نشستم. سیمونیان می»

تی، لنگه جوراب چرکی بیرون های راحگفت: امیل سیمونیان؟ از زیر یکی از تشکچه

دانم ... روزنامه ورق خور د ... به روزنامه کشیدم. مال آرمن بود. اسم کوچکش را نمی

 .(40)همان: «نگاه کردم. منتظر که حرفش را ادامه بدهد

ها را من خاموش چرا »نوعی ادامۀ توان آن را بهکه می« کنیمعادت می»در رمان 

های نیمه سنّتی هستند، هایی مدرن با دیدگاهرزو که زندانست، شیرین و آ« کنممی

 کنند:در دیالوگی که باهم دارند، به نقش سنّتی زن و مرد در خانه اشاره می

ها آخرین بار کی اینجا بودند. بهشان خوش خانهکنی صاحبشیرین گفت فکر می»

اند خریده ها هم حتماًگذشته؟ خوش نگذشته؟ به مردها که حتماً خوش گذشته. زن

 .(61: 0962)پیرزاد، «اند بهشان خوش گذشتهاند و فکر کردهاند و پختهو شسته

نّتی زادن و پرورش فرزند است. پیرزاد، این نقش یکی از وظایف زنان در جوامع س

وگوی آرزو با زنانی که در لحنی طنزآمیز در گفتبا « کنیمعادت می»زن را در رمان 

 گذارد:به نمایش میخوبی اتوبوس هستند، به
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که حرفی زده باشد، گفت: بچه اوّل؟ صورت جوان زن نگاه کرد و برای اینآرزو به»

که صدا را پایین بیاورد ادامه داد: هرچی به زن پوزخند زد: نه بابا چهارمی. بعد بی آن

رسه تره که. البد میگم برو این المصب را ببند توی گوشش نمیمرده میاین ذلیل

 .(019)همان: « رش از مردی بیفتهخیر س

 ازدواج زنان. 4ـ9ـ4

های اجتماعی مهم جامعۀ رمان، ازدواج است. باوجود تمامی این قوانینی یکی از ارزش

 هایهای غلط به ازدواجکه دربارۀ زنان وجود دارد، بازهم دختران به دلیل سیطرۀ سنّت

پدرساالری موجود در خانواده  تواند معلولدهند. این مسئله خود میناخواسته تن می

تر ای پایینو نوع نگرش جامعه نسبت به زن باشد که او را موجودی ضعیف و در درجه

آورند. درواقع دختر از خود اختیاری ندارد که بخواهد همسر میحساب از فرزند پسر به

 بانتخاب کند و در بسیاری مواقع بدون اطالع و خواست دختر، والدین همسری انتخا

گونه ازدواج تن کنند و دختر هم حق اعتراض ندارد و از روی ترس و اجبار به اینمی

 دهد.درمی

ازدواج نخست آرزو، قهرمان داستان بر پایۀ یک ازدواج « کنیمعادت می»در رمان 

مانی کند. زسنّتی است که مادر او نقش بسیار مهمی در همسرگزینی فرزندش ایفا می

ل شنیدن پاسخ آرزو مبنی بر قبول یا عدم قبول پیشنهاد ازدواج منیر به دنباکه ماه

نگری در امر است، توجیه آرزو برای ازدواج با حمید نشانگر این ناآگاهی و سطحی

ازدواج است. درواقع او به علّت اشتیاق به مهاجرت و اطاعت از مادرش به این ازدواج 

 دهد:تن می

و حسام درسشان را تمام کردند و از فرانسه آرزو تازه دیپلم گرفته بود که حمید »

منیر به آرزو گفت: حسام و حمید خیال دارند زن بگیرند. برگشتند و چند روز بعد ماه

؟ یکیات فکر کردیم ... و نیم ساعتی حرف زد و سر آخر پرسید: حاال کداممن و خاله
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ایران و حمید  ماندهای قالی فکر کرد حسام میحمید یا حسام؟ و آرزو خیره به گل

 .(94: 0962)پیرزاد، «گردد فرانسه. گفت: حمیدبرمی

های نیز ازدواج خانم سیمونیان یکی از نمونه« کنمها را من خاموش میچرا »در 

ای نسبت به او اجبار پدرش با شخصی که هیچ عالقهازدواج اجباری است. او بنا به

ها رسد؛ زیرا بر اساس انگیزهبه ثمر نمی کند و درنهایت نیز این ازدواجندارد، ازدواج می

های نادرست )دستیابی به ثروت( صورت گرفته است و نه بر پایۀ عشق و و مالک

 عالقه.

نکتۀ مهم دیگر در خصوص ازدواج سنّتی، بحث ازدواج مجدد برای زنان مطلقه یا 

فرهنگی  شرایطتواند توأم باشد یا بنا بر بیوه در ایران است که با مشکالت فراوانی می

کند ـ ناچار به ها و محظورات فراوانی میها را دچار محدودیتجامعۀ سنّتی ـ که آن

ها دارد، گونه زنان به دلیل انتظارهایی که جامعه از آنشوند. اینازدواج مجدد می

همچنین نوع نگاه دیگران اغلب از حق خود در داشتن همسر برای زندگی محروم 

پناهی موجب نادرست مردم و همچنین بحران تنهایی و بی شوند. برخوردهایمی

نیز « کنیمعادت می»زدگی به ازدواج مجدد تن دهند. در شود که گاه با شتابمی

آلی به نام زرجو و آشنایی با وی درگیر سالگی با پیدا شدن مرد ایدهآرزو که در چهل

لفت اطرافیان مواجه یک رابطۀ عاطفی شده است و قصد ازدواج مجدد دارد، با مخا

عنوان مادر و زنی مطلقه است و از های مخصوص خود بهشود. او دچار گرفتاریمی

حال از توجه به احساسات واقعی خود تعهدات اخالقی و خانوادگی آزاد است؛ اما بااین

هراس دارد. درواقع نگرش منفی دیگران )مادر، دختر و دوستان( به این مسئله است 

 ها درکند. باوجود تمام این مخالفتبه ابراز مخالفت با این ازدواج وادار میها را که آن

 کند.پایان داستان، آرزو ازدواج می
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 مردساالری. 9ـ9ـ4

یکی از مسائل مهم اجتماعی که موجب فرودستی و خوارمایگی زنان شده است، مسئلۀ 

اش اطاعت و ظیفهمردساالری است. در نظام مردساالر، زن تحت سیطرۀ مرد و تنها و

سکوت است. مرد در حکم فرمانروایی است که اجازه دارد زن را به انقیاد وادار کند. 

گذارد. عدالتی و ستم در حق زنان باز میقراردادهای این نظام دست مردان را در بی

 گیرند. در کانونبینند و یاد میچارچوب نظام مردساالر، مردان و زنان انقیاد را می در»

تحلیل، تصویری از مردساالری جای دارد که با اعمال خشونت مردان و  این

شود. این خشونت ممکن است های تحت تسلّط مردان علیه زنان مشخص میسازمان

و  ترهای پنهانرحمی جسمانی آشکار، تجلّی نیابد و به صورتصورت بیهمیشه به

. پیرزاد با (226: 0921)ریترز،  «تر استثمار و اعمال نظارت بر زنان پدیدار شودپیچیده

ها و مشکالت زندگی زنان انتخاب شخصیت و قهرمان زن تالش کرده است، دغدغه

سنّتی را با وفاداری به واقعیت موردنظر خود بیان کند. او با ترسیم زنانی که درگیر 

موانع و قراردادهای نظام مردساالر هستند، با اشاراتی پنهانی و ضمنی نگاه 

کند و نارضایتی خود از جامعۀ مردمحور اش را متوجه مسئلۀ مردساالری میهمنتقدان

دهند، به تصویر را با خلق شخصیت زنانی که در برابر این نظام واکنش نشان می

ها را من خاموش چرا »کشد. او این مسئله را از زبان شخصیت اصلی داستان می

 کند:وضوح بیان میبه« کنممی

ها از صبح تا شب باید جان یست؛ مسئلۀ خودخواهی است. ما زنمسئلۀ اعتقاد ن»

چیز شما مردها آماده باشد که به خیال خودتان دنیای بهتری بسازید. بکنیم که همه

 .(464: 0921)پیرزاد، « هانه به فکر ما هستید، نه به فکر بچه

ز ا خورد. یکیستیز با ساختارهای مسلط به چشم می« کنیمعادت می»در رمان 

طور خاص، به« کنیمعادت می»طورکلی و در رمان نکات مورد توجه در آثار پیرزاد به

های روزمرۀ زنان است؛ مواردی که در فرهنگ مردانه و مسلّط توجه به زندگی و تجربه
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د ها برخورممکن است کمتر مورد توجه قرار گیرد. در این رمان با بسیاری از کلیشه

است که آرزو، شخصیت اصلی این رمان، در عرصۀ اقتصادی  شود. اولین نکته اینمی

ه ها کزن فعالی است، مدیریت بنگاه معامالتی را بر عهده دارد و برخالف نظر همسایه

موفق است. او زنی شجاع و نترس است. این « بردسر دو ماه نشده می»کنند فکر می

 موضوع در رفتار آرزو با بنّای خانه درخور توجه است:

پرید و هر بار جای دم میبها برگشت براق شد به آرزو. طرف چپ صورت دمبنّ»

شد. کر نیستم شنفتم چی گفتی تو شنیدی من چی چند دندان افتاده معلوم می

کنیم. آرزو یک قدم رفت جلو ببین عمو گفتم؟ گفتم ما هر چی مهندس گفت می

 م خودتی مهندس گفتهگفتم ازاینجا بچین بگو چشم فهمیدی؟ مرد چشم دراند. نفه

 عجبای؟ رو به وردست غر زد: چینم. اصالً تو چه کارهجا میازاینجا بچین. از همین

ها آخر عمری باید از دو تا ضعیفه فرمون ببریم ... )آرزو( گره روسری گیری افتادیم 

ینی چرا محکم کرد انگشت اشاره را گرفت طرف بنا و گفت: یا از جایی که گفتم می

رزاد، )پی«شد آقا رستم؟زنی به چاک. شیرفهم کنی میوپالست را جمع مین جلیا همی

0962 :22). 

که زنی است که به شدت با ، آرزو با آن«کنیمعادت می»در بخشی دیگر از رمان 

کند؛ اما در برخی از جاها دیدگاه سنّتی خود را نشان های جامعه مقابله میسنّت

 دهد:می

ا! های تو بیام برده نمایشکنی. شدهای میبود جلو: داری خفه آیه باالتنه را داده»

ام! برو ببین دخترهای مردم کنی هنوز دوسالهبرو! بکن! نکن! نپوش! نخر! فکر می

کنند. آرزو دست زیر چانه به آیه نگاه کرد: روسریت را درست کن. دخترهای کار میچه

 .(66)همان: «ریکلفت باالسرشان دارند تو ندامردم بابای گردن
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 اعتقادات مذهبی. 2ـ9ـ9

های مذهبی ورسوم و اندیشهها، رنگ باختن آدابازجمله تأثیرات مدرنیته بر خانواده

ساز اعضای خانواده و در کل جامعه، های سنّتی، یکی از مسائل هویتاست. در خانواده

زش و جنبۀ های جدید و متأثر از مدرنیته، دین آن اردین است؛ اما در خانواده

های مهمی که مدرنیسم از دیگر عرصه»داده است. بخشی قدیم خود را ازدستهویت

ای بود، حوزۀ دین و علم کالم یا به عبارت های تازهگیریدر آن منشأ تحوالت و جهت

صورت نهضتی برای ایجاد تغییر و بهتر عرصۀ الهیات است. در این رابطه مدرنیسم به

دن آراء و عقاید کالمی، دینی و کنار گذاشتن یا الاقل تحوالت یا مدرنیزه کر

 «ای از اعتقادات در حوزۀ کلیسا و در بین روحانیون تبدیل شدوتعدیل در پارهجرح

 .(69: 0976)هاسپرس و اسکراتن، 

رفتار دینی کالریس در ادای نذر و « کنمها را من خاموش میچرا »در رمان 

 شده است:اش نشان دادهن خواستهکمک به فقرا در صورت برآورده شد

نذر کردم اگر خواهرم از خر شیطان پیاده شد خرج یک روز ناهار و شام خانه »

 (.67: 0921)پیرزاد، « سالمندان را بدهم

م( و السالنیز اعتقاد به نذری دادن به نیّت معصومین )علیهم« کنیمعادت می»در 

 شود:گونه بیان میقداست رنگ سبز این

چیز نیر گفت: فردا منزل ملک خانم دعوتم. سفرۀ امام حسن انداخته. همهمماه»

کو سبزی و کوپلوست و قورمهسبز. از سفره و ظرف و ظروف گرفته تا غذاها که سبزی

 .(27: 0962)پیرزاد،  «سبزی و ژله سبز

 های مدرنیسم در آثار زویا پیرزادمؤلفه. 0ـ2

 حقوق اجتماعی زنان. 0ـ0ـ2

تبع آن تبیین حقوق اجتماعی زنان آید، بهبرابری زن و مرد پیش می وقتی سخن از

کند. در جامعۀ مدرن، برخی از این حقوق از طرف قانون به زنان داده معنا پیدا می
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ا هچرا »قوق باید جنگید و مبارزه کرد. در رمان شود؛ اما برای گرفتن برخی از حمی

 خوانیم:می« کنمرا من خاموش می

کنم که اولین خواست و هدف گفت، بازهم تکرار میراللهی داشت میخانم نو»

 .(77: 0921)پیرزاد، « بانوان ایران داشتن حق رأی است

های کالریس به نکتۀ مهم و آرمانی ارامنه در همین رمان، پیرزاد در سایۀ قابلیت

دت عاضکند. نمایش بارز و پُررنگ این ماست، اشاره می« آمیززیستی مسالمتمه»که 

زیستی را در تصمیم نهایی کالریس و وقوف کامل او به جایگاه اجتماعی خود و هم

توان سرا  گرفت. عنوان زن در پیوستن او به انجمنی باهدف احقاق حقوق زن میبه

بین شخصیت خانم نوراللهی هم در رمان از چندین جهت حائز اهمیت است. در این 

فراتر رفته است و تنها روابط ارگانیک با اجتماع  مایگی کمیاو زنی است که از میان

کند ندارد؛ بلکه دارای روابط فرهنگی است و قصد دارد در آن نیز اثر بگذارد. او کار می

های اجتماعی نیز مسائل مربوط به و منشی آرتوش شوهر کالریس است، در فعالیت

 حقوق زنان نیز شرکت دارد.

دانستم شوهر دارد و سه بچه. مثل خود من. خانم نوراللهی زن الیقی بود. می»

کرد و هم فعالیت اجتماعی داشت. من غیر از کارهای خانه چه حال هم کار میبااین

 .(76)همان:  «کردم؟می

 اعتقاد به برتری زنان. 4ـ0ـ2

 فردی  یتبه دنبال بازیابی شناخت هو ازپیشیشدر جوامع مدرن امروزی، زن ب»

  یات. در حوزۀ ادبکندیجامعه را ملزم به شناخت و تأیید مو اجتماعی خود بوده و 

 زنانه تالش و تکاپوی زن در این مورد بیشتر و  یاتخصوص ادبداستانی معاصر به

 است که به زنان نویسندگانیپیرزاد ازجمله  خورد.چشم میبه  ترواضح

  یتودهد تا خود را در جامعه مطرح کرده و ههایش این فرصت را میداستان

 و اجتماعی خود در جهت استقالل و  اجتماعی خود را تثبیت کنند و از حقوق فردی
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، از همان «کنیمعادت می»رمان . (21: 0211میاندوآب، عقدایی، پورتقی) «تعالی بهره گیرند

تواند ماشین خود را پارک کند، ابتدای داستان برتری آرزو به رانندۀ جوانی که نمی

انگیزد. به عبارتی دیگر، در همین آغاز داستان فضایی ساخته یتعجب همگان را برم

 .شودای توانا از زن در ذهنش پدیدار میشود که خواننده چهرهمی

ستیزی قصد دارد با نگرش سنّتی فرهنگ مردساالر نویسنده در این رمان با عادت

ن که در شود )همچناداری و پرورش فرزند محدود میکه نگاهش به زن فقط به خانه

اند، آمده است( مبارزه کند. نمونۀ این شدهدیگر آثار پیرزاد که قبل از این رمان نوشته

که آرزو قصد دارد بنگاه معامالتی پدرش را های محل دربارۀ اینمورد، در تفکّر کاسب

 اداره کند، درخور توجه است.

خاب کرده تا کنیم، انتگویا نویسنده عنوان این اثر را به این دلیل عادت می

های یابی کرده باشد و به جامعۀ مردساالر بگوید که به ورود زنان به عرصههویت

کنیم. به عبارتی دیگر، نویسنده در سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عادت می

: 0929شناس و دیگران، )رک: حقاین اثر سعی در آشنا کردن مردان با دنیای زنان دارد 

46). 

تا شیرین و تهمینه، دختر جوانی  «کنیمعادت می»یت اول رمان از آرزو، شخص

دهد یا حتی زنی که آرزو در اتوبوس با او آشنا اش را میخرج خانوادهتنه که یک

کند یا زنانی که در فضای آرایشگاه شود یا دختری که در مراسم عروسی خدمت میمی

قتصادی خانواده را فراهم شوند، همگی زنانی شاغل هستند که نیازهای اتوصیف می

مسئولیت وصف کنند. جالب آن است که مردان داستان یا بسیار القید و بیمی

کنند و دنیای پرهیاهوی که گاه با حضورشان فضا را نرم و لطیف میشوند یا اینمی

بخشند. گویا زنان با به چالش کشیدن فرهنگ مسلّط و این زنان را آرامش می

کنند و در پویایی فرهنگی نان را به حاشیه رانده بود ـ مبارزه میاقتدارگرایی ـ که آ
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رسند. پیرزاد برای نشان دادن برتری زنان نسبت به مردان در برخی از به هویت می

 کارگیری الفاظ رکیک نسبت به مردان ابایی ندارد:های رمان از بهصحنه

ست، مردها ریناسفندیار اال  همچین جواهری را ول کرده رفته. حق با شی»

 .(94: 0962)پیرزاد،  «های مختلفاند. گیرم با پاالنشان اال همه

 «مردها تنبون خودشون رو بلد نیستن باال بکشند چه برسه به بچه بزرگ کردن»

 .(009)همان: 

های سنّتی و نشان دادن برتری زنان نسبت به مردان در نوع دیگر مقابله با کلیشه

خواهد اخراجش کی از کارگران بنگاه که دزدی کرده و آرزو میرفتار آرزو با محسن )ی

 شود:کند( دیده می

کنم قول شرف قول محسن یک قدم جلو گذاشت: خانم صارم دستتان را ماچ می»

مردانه دفعۀ اول و آخرم بود. متشکرم. ممنونم. آرزو کشو را بست: خیلی خب برو من 

یلی مردی قول زنانه بده. محسن وسط یکی تا حاال از قول مردانه خیری ندیدم. خ

 .(001)همان: « خنده و گریه گفت: چشم قول زنانه متشکر. ممنون

 های سنتی و مدرنتقابل بین شخصیت. 9ـ0ـ2

ترین آن در حال مهمهای شناخت دقیق و فهم درست یک رمان و درعینیکی از راه

ر روان و زبان های رمان و گفتمان حاکم بر آن بمواردی خاص، تحلیل شخصیت

های پیرزاد نشان ها و نوع پردازش رمانهای داستان است. بررسی شخصیتشخصیت

بندی طبقهو مدرن قابل ترین اشخاص رمان در دو طیف سنّتیدهد که عمدهمی

 «کنیمعادت می» شود. در رمانها اشاره میهستند که در ادامه به برخی از این تقابل

 خوانیم:می

دومندش زمان  ید وسط حرفی: اولندش بیچاره سرشون را بخوره.مادر بچه پر»

پختی و زاییدی و میآورد و تو فقط میکرد پول میرفت کار میشما مردت می

کردی. مجبور نبودی مثل ماها تا عصر بیرون خونه جون بکنی و خونه وروب میرفت
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ور از جون مرگ خوای کپه دهم که آمدی بساب و بمال و شب هم که له و لورده می

 .(016)همان: « بذاری

های داستانی خود از منابع بسیاری مثل اجتماع، نویسنده در خلق شخصیت

کند، خاطراتی که پشت سر گذاشته است و مخصوصاً ها زندگی میهایی که با آنانسان

گیرد. سامرست موام در از خصوصیّات خلقی، عواطف، روحیات و عقاید خود کمک می

خواهد شخصیت خود را در مطالب کوشش فلوبر که می»گوید: بواری می نقد مادام

که کوشش هر شود. چنانرو میوجه دخالت ندهد، با شکست روبههیچداستان به

ت ای بتواند شخصیرسد، زیرا محال است نویسندهجایی نمینویسی در این راه بهرمان

 .(069: 0962)موام، « خود را در مطالب رمان اصالً دخالت ندهد

 سبک زندگی. 2ـ 0ـ2

های سنّتی و های مدرنیته در زندگی مدرن، خراب کردن ساختمانیکی از جلوه

عادت »که پیرزاد در رمان جای آن است؛ چنانهای مدرن بهقدیمی و ساختن خانه

 نویسد:می« کنیممی

« برده سر یک هفته خانه نازنین را کوبیده و شش ماه نشده برج ستون یونانی باال»

 .(9: 0962)پیرزاد، 

که هویت اجتماعی به کند که زنان برای آناشاره می« کنیمعادت می»پیرزاد در 

خود ببخشند و از مدرنیسم عقب نمانند، از مظاهر زندگی مدرن در ظاهر خود استفاده 

 کنند:می

های کلفت از فروشنده پرسید: مایو دارید؟ روی دماغش چند زن جوانی با لب»

رزو های آمنیر با آرنج به آرزو با نگاه به لببندی بعد از عمل بود. ماهیف چسب زخمرد

 .(62)همان:  «اشاره کرد و یواش گفت: کالژن

داشتن زندگی مرفّه و لوکس نیز از دیگر مظاهر زندگی مدرن است که برخالف 

 زیستی زندگی سنّتی است:ساده
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ست خانم؟ من که کارم ق کار چه صیغهساختند پدر گفت: اتاکه خانه را میوقتی»

زد سر بلند کرد زل زد به منیر که داشت مجله ورق میکنم و ماهرا توی بنگاه می

 .(29)همان: « های اعیانی اتاق کار دارند ما هم باید داشته باشیمشوهر: همۀ خانه

سیگار کشیدن زنان « کنیمعادت می»های بارز مدرنیسم در رمان یکی از جلوه

های کرات صحنهبهزنان و مردان  یهابردن تفاوت نیو از ب یهنجارشکن یبراست که ا

 شود:سیگار کشیدن آرزو و شیرین به تصویر کشیده می

خواهد و فکر نکند در سوییس زندگی سیگار آتش زد. برای کسی که بداند چه می»

 .(01)همان: « رقصمکنیم، با ساز که هیچ با رادیو هم میمی

ها، ر مظاهر زندگی مدرن، نوعی همبستگی تردیدناپذیر میان انساناز دیگ

های فرهنگی است. بارزترین جلوۀ این نظرگاه را نظر از قومیت، مذهب و ویژگیصرف

« کنمها را من خاموش میچرا »در شخصیت آرتوش و خانم نوراللهی در رمان 

ایی چون قومیت و های سیاسی آرتوش و عدم تعلّقش به حصارهیابیم. گرایشمی

قدر در دهد، همانها و مصایبی که در اطرافش رخ میتعمیم نگاه دردمندش به انسان

خدمت دیدگاه مدرن نویسنده است که عالقه و تالش خانم نوراللهی در شناخت 

آوریل که این دو  42عام ساختار زندگی اجتماعی ارامنه و همدردی او با فاجعۀ قتل

 سازد:که میشخصیت را دو روی یک س

آرتوش از پشت روزنامه گفت: چی؟ گفتم: طفلک خاتون، مادرش، پدرش، همۀ »

کردم. این همه آذین نگاه میآمدی. روزنامه ورق خورد. به اجمیها. باید میآن آدم

کردند. از دست ما که جز احترامی سال خوش و خرم باهم زندگی میآدم، این همه

: 0921)پیرزاد،« آمدیآید. باید مییادبود کاری نمیوخالی و برپا کردن مراسم خشک

27). 
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 وسایل ارتباطی. 9ـ0ـ2

های ها در دگرگونی ارزشهای ارتباطی مدرن و نقش آنکارگیری رسانهدرزمینۀ به

های مسلّط در حوزۀ توان به یکی از پاردایمفردی و اجتماعی جوامع سنّتی، می

عنوان ها بهمیالدی اشاره کرد که به رسانه 71تا  61های ارتباطات و توسعه در دهه

ود. شهای جوامع سنّتی و ورود به جامعۀ مدرن تأکید میموتور دگرگونی و تغییر ارزش

ا هشناس آمریکایی و از پیروان این رویکرد به نقش رسانهجامعه Lernerدانیل لرنر 

کرده درن اشاره های مهای سنّتی در جوامع و جایگزین شدن ارزشدر تغییر ارزش

گذر از جامعۀ سنتی، نوسازی خاورمیانه، معتقد است که رسانه »است. وی در کتاب 

مک شود، کگرایی، که معضلی برای نوسازی محسوب میتواند به فروپاشی سنتمی

یل ها، توانا شدن مردم به تخکند. این کار با باال رفتن انتظارات و توقعات، باز شدن افق

 «شودان جایگزینی شرایط زندگی بهتر برای خود و خانواده عملی میورزیدن و خواه

تر با توجّه به زمان روایت که نزدیک« کنیمعادت می»در رمان .(022: 0924کوئیل، )مک

به زمان حاضر است، بیشتر به استفاده از وسایل ارتباطی مدرن مانند اینترنت، موبایل، 

 ده است:شاشارهوبالگ، اینترنت و نظایر آن 

آورد. چشمک زد و انگشت گذاشت روی به آرزو نگاه کرد که داشت پالتو درمی»

لب و توی گوشی گفت: موبایل که برای تلفن کردن نیست منیر جان. محض شیکی 

 .(2: 0962)پیرزاد، « گیریمدست می

گ چه کنم زندگی بی کامپیوتر و بی اینترنت و بی وبالها فکر میگاهی وقت»

 .(007)همان:  «هاباالیی ؟ مثل زندگی مامانم و خاله شیرین و بقیه نسلجوری بوده

 

 ها در جامعه مدرنتنهایی انسان. 6ـ0ـ2

اند های مدرن انسان منزوی و تنها است. در این آثار، افراد غالباً سرگشتهدر اغلب رمان

هن هان ذصورت عینی فعالیت اجتماعی داشته باشند، در جکه بهو تنها و بیش از آن
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های پیرزاد در زیر آمده های مدرن رمانهایی از تنهایی انسانبرند. نمونهبه سر می

 خوانیم:می« کنیمعادت می» ؛ در رماناست

نصرت سر تکان داد: شاید این روزها آدمیزاد هم از فهمیدن زبان آدمیزاد عاجز »

 .(001)همان:  «شده

م این اسم راست راستکی من نیست االن بگسالم اسم من یلداست ولی از همین»

ترسم بفهمه گیره میچرا؟ چون این مامان من به همه کار من کار داره. مدام آمار می

خوام اینجا از چیزهایی این وبالگ منه و سر بزنه بخونه و گیر سه پیچ بده. من می

که شه و وقتی هم گم دعوامون میاش را به مامانم میحرف بزنم که هر وقت یک ذره

که من  زنم! مثل طالق مامان و بابام و اینشه تو دلم و قاط میگم تلنبار مینمی

خوام با شماها درددل ذاره و خالصه میخوام برم پاریس پیش بابام و مامانم نمیمی

 اند، با این بچۀکنم. پس لطفاً همه دختر پسرهایی که مامان باباشون طالق گرفته

ون حرف بزنند شما را به خدا دریافتم کنید واال سر هاشطالق حیوونی از تجربه

 .(002)همان: « کوبم به دیفال!می

 روابط اجتماعی. 7ـ0ـ2

وابط شوند، بر مبنای رهای پیرزاد به تصویر کشیده میبسیاری ارتباطاتی که در رمان

را  یعیوس فیطدوستی صمیمانه میان دو جنس مذکر و مؤنث است. این روابط، 

تا  ،یدو همکالس ایدو همکار  انیم یساده و محاورات عاد ۀاز رابط .دشویشامل م

ز ا گرید میمفاه یاریمدرن مانند بس یایروابط دختر و پسر در دن. مراودات عاشقانه

 شدن، یصنعت ،ینیگسترش شهرنش است. تهیمختص مدرن یهادهیو پد میمفاه

در گسترش این نوع  گریدمدرن  یهادهیاز پد یاریها و بسشدن خانواده یاهسته

به فضای دنیای مدرن « کنیمعادت می» اند. از این لحاظ، رمانارتباط تأثیرگذار بوده

 تر است:نزدیک
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که دل به دلت داد و گره وپیش کرد: تا وقتیها را پسشیرین با نک چکمه برف»

: )همان«از کارت باز کرد. وقتی هم نکرد نشد خداحافظ شما. نگفتم باهاش ازدواج کن

26). 

های زنان دهه هفتاد و هشتاد ترین ویژگی هنجارگریز در نوشتهتابوشکنی مهم

ها که پیش از آن در ادبیات موارد بسیاری از تابوشکنی« کنیمعادت می»است. در 

کاررفته است. ازجملۀ این موارد، عشق ممنوعه و آزاد، انتخاب آزادانه سابقه نداشته، به

که  (024و  079، 074)همان: ت، معناگریزی و مرکززدایی است دوست مرد، عدم قطعی

های غیربومی و رفتارهای اجتماعی حاکم بر بیشتر متأثر از حضور عناصر فرهنگ

گرایانه از فرهنگ بومی در رعایت حال دریافت و معرفی تقلیلجوامع غربی و درعین

یشی در روابط حقوق زن و مرد است که درنتیجه باعث نوعی دگرگونی و بازاند

اجتماعی زن و مرد در جوامع سنّتی مانند ایران شده است. البته این مورد در رمان 

های دهه پنجاه است، کمتر دیده که مربوط به سال« کنمها را من خاموش میچرا »

« نیمکعادت می» بینیم که چنین روابطی دارند؛ اما در رمانندرت زنانی میشود. بهمی

توانند روایت نوعی این دو رمان میان این چرخش فرهنگی را دید، بهتووضوح میبه

 «کنیمعادت می»حرکت فرهنگ ایرانی از سنّت به سمت مدرنیسم باشند. در رمان 

جهت که آرزو از شوهر اولش نکتۀ درخور توجه در ازدواج آرزو و سهراب است. ازاین

گیرد و زن فروشنده قفل ق میکند، طالاش است و در فرانسه زندگی میکه پسرخاله

شود. این ازدواج به این سبب اهمیت دارد که ازدواج آرزو با سهراب به و دستگیره می

؛ یعنی بینددلیل نوع نگرش دیگرگونه به مرد است. نگرشی که مرد را مطلوب خود می

آرزو نه به مالحظات خانوادگی )برخالف ازدواج اولش( و نه به خاطر ثروتمند شدن و 

و آل اوست، با انه به هیچ مالحظه دیگر، بلکه فقط به این دلیل که سهراب مرد ایده

 .(47: 0929شناس و دیگران، )رک: حقکند ازدواج می
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دار خودش را برداشت: ما که دیدیم و شوهر آرزو نشست توی راحتی و لیوان دسته»

 .(69: 0962)پیرزاد، «کردیم چه تاجی به سر زدیم که حاال با آشنا شدن پای کامپیوتر

 گیرینتیجه. 9

های اجتماعی پس از انقالب به اشکال گوناگون تقابل میان سنّت و مدرنیته در رمان

بازتابیده است. زویا پیرزاد ازجمله نویسندگانی است که در دهۀ هفتاد این تقابل را با 

وی در  های سنّتی آنان نشان داده است.بازنمایی برتری زنان در تقابل با نقش

مظاهر مادی مدرنتیه « کنمها را من خاموش میچرا »و « کنیمعادت می»های رمان

را در تقابل با نظام سنّتی قرار داده است. حقوق اجتماعی زنان، اعتقاد به برتری یا 

های الاقل برابری حقوق زنان با مردان، بازیابی هویت اجتماعی زنان، نمود عشق

مرد، سبک ازدواج، سبک زندگی، استفاده از وسایل  ممنوعه میان دو جنس زن و

ارتباطی مدرن، بازنمایی تنهایی انسان در جامعۀ مدرن و تغییر ارتباطات میان دخترها 

های وی است. مهاجرت و مسائل فرهنگی ها در رمانو پسرها از مظاهر تغییر سنّت

ان در این تقابل در های مهاجریابد و تجربههای وی بازتاب میناشی از آن در رمان

 هایها، فروپاشی خانواده، تناقضها، گسست میان نسلقالب پناه جستن در سنت

ها و های وی، بیشتر چالشیابد. در رمانها انعکاس میدرونی، تقابل فرهنگ

های فرهنگی های شخصی و تقابلهای قهرمانان رمان، مسائل فردی، انتخابدغدغه

 در سنّت دارد و از سویی رو به مدرنیته.است. قهرمان از یک سو پا 

ها و حوادث نکتۀ بارز و شاخص دربارۀ آثار پیرزاد این است که محور همۀ کنش

داستان، زنان هستند. پیرزاد کوشیده است در آثارش تصویر جذابی از زن ایرانی به 

هایش اغلب زنانی هستند که به دنبال کشف و شناخت نمایش بگذارد. قهرمان رمان

ها و اهداف آنان همواره مورد توجّه نویسنده بوده اند و مسائل زنان، آرمانهویت زنانه

 است.
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ها را من خاموش چرا »ادامۀ رمان « کنیمعادت می»شاید بتوان گفت، رمان 

 ایگونهاست یا الاقل در همان جهت و با همان زمینه نگاشته شده است؛ به« کنممی

های ها را به صورتکند و مرتب آنوص را برجسته میخصکه پیرزاد دو مضمونِ به

کند و آن دو، یکی مضمون زن در جامعۀ ایران است و دیگری، مختلف تکرار می

ای جز نمایش مضمون عشق و ازدواج همان جامعه. پیرزاد در این رمان گویا دغدغه

دارد. در رمان های مغفول ماندۀ آنان نتوانایی زنان در تمام امور و نشان دادن فضیلت

ا رو هستیم که شاید ت، نکتۀ شاخص این است که ما با دنیایی روبه«کنیمعادت می»

 ازاین، مردان محوریتشده است. جهانی که تا پیشندرت به آن پرداختهقبل از این، به

ها را داشتند و بازهم مردان در بیشتر وجوه زندگی اجتماعی ها و روایتداستان

ای ی بودند و زنان در حاشیۀ این متن به ایفای نقش و وظایف کلیشهکنندۀ اصلتعیین

 کرد.ها را تلطیف میپرداختند و گهگاه حضورشان فضای داستانمی

کند، متفاوت است. دیگر، زنان در اما جهانی که پیرزاد در این داستان معرفی می

کنند یا بیشتر قالب مادرانی فداکار که تمام وجودشان را وقف اعضای خانواده می

شوند. کنند، تصور نمیهایشان را در چهاردیواری خانه و آشپزخانه سپری میساعت

آیند و ای جنسیتی بیرون میهای سنتی و کلیشهمادران این داستان از پوستۀ نقش

کنیم، اغلب زنان کم در تالش خارج شدن از آن هستند. در رمان عادت مییا دست

کرده و با های این رمان همه زنانی تحصیلد. شخصیتانگیرندهفاعل و تصمیم

 اند.های گوناگون اجتماعینقش
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