بررسی مبانی زیباشناسی در رمان
«چراغها را من خاموش میکنم»
دکتر شاهرخ

حکمت*

چكیده
مقاله حاضر نتیجه پژوهشی است که به روش کتابخانهای و با تکیه بر ادبیات زنانه به منظور دستیابی به مبانی زیباشناسی
در رمان چراغها را من خاموش میکنم اثر زویا پیرزاد انجام شددداس اسدددتی در این مقاله ویژگیهای زبانی در سددد وخ مخت
(واژگان ،جمالت ،گفتمان) و نیز ویژگیهای محتوایی که متناظر با مهمترین عنا صر دا ستانی ا ست ،مورد برر سی و تح یل قرار
گرفته اسددتی بهرسگیری از توصددیفات دقیو و ظری  ،دیاگاس زنانه ،انتخاش شددخ ددیتهای متعاد زن ،توجه به افکار زنانه و
نشددانههای متعاد فرا زبانی از ویژگیهای زبانی این اثر اسددتی همچنین در سدداخت محتوایی ،نویدددناس با به کارگیری عناصددر
داستانی ،ضمن برخورد با ک یشهها ،سعی در به چالشکشیان فرهنگ مردانه داردی
واژههای كلیدی
رمان ،ویژگیهای زبانی و محتوایی ،ادبیات زنانه ،زویا پیرزادی

* استادیار دانشگاس آزاد اسالمی ،واحا اراك ،گروس زبان و ادبیات فارسی ،اراك ،ایرانی
تاریخ دریافت13 94/6/25 :

تاریخ پذیرش1394/9/1 :

مقدمه
زیبایی و زیباشناسی از زمانهای قبل از سقراط به صورت موضوعی فرعی مورد توجه هنرمندان و هنرشناسان و فالسفه
بود تا این که در قرن هجدهم «باوم گارتن» آن را به عنوان شاخهای از علوم ثبت کرد .سپس «فشنر» زیباییشناسی را بر اساس
بررسی تجربی یا استقرایی آثار هنری پایهگذاری کرد و روشهایی وضع کرد که هنوز در سراسر جهان به کار میرود( .صهبا،
)90 :1384
ادبیات بیش از هر چیز هنر استتت و آثار هنری از دیرباز تاکنون از ویژگیهای مشتتترکی برخوردار استتت ولی به حضتتور
اصتتو زیباشتتناستتی در متون ادبیات داستتتا ی کمتر توجه شتتد استتت .ادبیات از را آمیختن تخیل و زبان و خلق ستتاختاری
هماهنگ توان ا تقا عاطفه را دارد .عالو بر این هر قدر تنا سبات درو ی یا به عبارتی پیو دهای درو ی عاطفه ،خیا  ،ا دی شه
و زبان بی شتر با شد ،متن زیباتر و شگفتا گیزتر خواهد بود .با توجه به محوریت زیبا شنا سی در همه هنرها جای بسی تعجب
است که منتقدان ادبی کمتر به زیباشناسی هنری متن ادبی توجه کرد ا د .بر اساس بررسیهای ا جام شد  ،در حدود ود درصد از
عناوین مقاالت و کتابهای فارسی حوزۀ قد ادبی که عنوان زیباشناسی دار د ،هیچ اشار ای به ماهیت زیبایی هنری متن کرد ا د
و صرفاً به بررسی شگردهای بالغی ،در اصطالح شایع ،زیباشناسی پرداختها د( .جبری.)31 :1391 ،
امروز ز ان به عنوان ویسند  ،در عرصه ادبیات داستا ی بسیار فعا هستند و گهگا از مردان پیشی گرفتها د .به همین دلیل
یکی از شاخههای مهم قد ادبی ،قد فمنیستی است.
جنبش فمنی سم در سا های آغازین قرن بی ستم ،بعد از آ که ویرجینیا وولف اثر خود را به ام اتاقی از آنِ خود ا ت شار داد؛
مطرح شتتد .این جنبش ،برای دفاع از جایگا ز ان و معرفی واقعی آ ان ،وشتتتن آثار ادبی را در ستترلوح بر ام مبارزاتی خود
قرار داد.
حاصل مطالعات شان میداد که مردان درکی کامل از ذهن ،شخصیت زن و د یای ز ا ه دار د و هموار به ارایه کلی شهای
از شخ صیت او اکتفا کرد ا د .به همین دلیل ،متنهایی که تو سط ز ان فمنی ست و شته شد ،به صورت آ شکارا در ت ضاد با
متنهای مردا ه قرار گرفت .از مهمترین درونمایههای وشتتته ز ان ،فی کلیشتتههای تصتتویری و مضتتمو ی در بار روابط دو
جنس و گرش ا تقادی به فرهنگ که به زعم آ ان در ف ضای مرد ساالری شکل گرفته ا ست بود .زیرا به دلیل سلطه فرهنگ
مرد ساالرا ه ت صویری که از ز ان در ادبیات تر سیم شد بود عموماً ت صویری کژ و کوژ غیر واقعی بود و به یك تعبیر زن در
اغلب آثار ادبی عبارت از «دیگری» بود.
در ادبیات مردمحور ،ز ان مورد توجه قرار میگیر د؛ بلکه آ چه تصتتویر میشتتود قشتتی از ز ان استتت که مردان در بار
ز ان فکر میکرد د که چگو ه باید باشند( .حسینی)26 :1384 ،
شتتووالتر در کتاب «ادبیاتی از آن خودشتتان» اصتتطالح قد ز ا ه یا زنمحور را برای مطالعه ،شتترح و توصتتیف بررستتی
وشتتتههای ز ان از دیدگا فمنیستتتی پیشتتنهاد کرد « .قد زنمحور همان قد فمنیستتتی استتت که دامنه کار آن تاریخ ،ستتبك،
درونمایه ،ا واع ادبی و ساختارهای وشتاری و سیر تحو و تکامل آن است( ».مقدادی)554 :1378 ،
در این وع قد با ز ان به عنوان ویسند مواجه هستیم که به عنوان تولیدکنندگان متون شناخته میشو د.
سارا میلز معتقد ا ست وی سندگان زن در ساختار و محتوای آثار شان گزینههای متفاوت زبا ی را در بارۀ ویژگیهای ز ا ه،
عواطف و احساسات و دیدگا های ز ان به کار میبر د که در تحلیل سبکی باید در سه سطح :تحلیل بر اساس واژ ها ،تحلیل
بر استتاس جملهها و تحلیل بر استتاس گفتمان ا جام گیرد .در ستتطح واژگان باید به کاربرد واژگان ،استتامی ،ضتتمایر ،جمالتِ

بیانگر حاالت و عواطف ز ان و… توجه کرد( .میلز)126 :1392 ،
بحث و بررسی
در این پژوهش ،داستان بلند چراغها را من خاموش میکنم اثر زویا پیرزاد در سه سطح لغوی (کاربرد واژ ها) ،حوی (کاربرد
جمالت) و گفتمان (ویژگیهای برون متنی) در تناظر با مهمترین عنا صر دا ستا ی (زاویه دید ،شخ صیتپردازی ،درونمایه)… ،
بررسی و تحلیل میشود.
معرفی رمان
چراغها را من خاموش میکنم ،داستان خا واد ارمنی ت ایرا ی است .قهرمان زن رمان ،کالریس ،راوی داستا ی است که در
خا ههای شرکت فت آبادان میگذرد .ز دگی کالریس در کارهای خا ه ،مراقبت از دخترهای دوقلو ،پسر وجوان و همسرش
خالصتته میشتتود .ز دگی یکنواخت کالریس با ورود خا واد های جدید در همستتایگی آ ان دگرگون میشتتود .اعضتتای این
خا واد تت امیل سیمو یان ،مادرش خا م سیمو یان و دخترش امیلی تت از همان ابتدا عجیب و غیر عادی به ظر میرسند .خا م
سیمو یان موجود پیچید و رمزآلودی ا ست که با کالریس از روزهای با شکو گذ شتهاش و سفرهایش به اطراف د یا سخن
میگوید؛ اما پسرش مردی آرام و احساساتی است که کالریس را کم کم به خود عالقهمند میکند .امیلی هم فرز دان کالریس
را مجذوب خویش میکند و ا سی که از این میان به وجود میآید ،دو خا واد را به هم زدیك میکند .گذشت خا م سیمو یان
و عشتتتق مخفی گهداشتتتتهاش ،کالریس را به باز گری در ز دگی خویش برمیا گیزد .او که همیشتتته فکر میکرد ز دگی
خا وادگی و اشتغا گه گا به کار ،خواستههایش را برآورد میکند ،اکنون به آرزوهای دست یافتهای میا دی شد که با ازدواج
برای همی شه به فراموشی سپرد شد ا د .او بازتاب ز دگی خود را در گذشت خا م سیمو یان میبیند .در همان حا  ،توجهش
به د یای بیرون جلب می شود و درمییابد که ز دگی در خا ههای شرکت فت آبادان تا چه حد با ز دگی در سایر محلههای
شهر ،متفاوت است .در سفری به درون آبادان ،کالریس ظم ساختگی مجتمع مسکو ی شرکت فت را با آشوب و بی ظمی
محلههای دیگر مقایستته میکند .در همین ستتفر ،به دیدار منش تی همستترش میرود و از فعالیتهای او برای حقوق ز ان آگا
می شود .در این دیدار ا ست که کالریس از حباب ز دگی شخ صیاش بیرون ک شید می شود ،به آ شوبهای درو ی خود پی
میبرد و به امیا پنها ش اعتراف میکند .گری کالریس هم شان خشم و اچاری و هم مودار جست و جویی در یافتن راهی
برای ارضای روح بیقرار است .هر شب قبل از خواب ،همسر کالریس با لحنی توقعآمیز از او میپرسد چراغها را که خاموش
میکند من یا تو؟ و کالریس در جواب میگوید من خاموش میکنم و این چنین به او اطمی نان میدهد که مقام مادر و زن
خا هدار را در همه حا ایفا میکند ( .یکوبخت و دیگران)125 :1391 ،
سطح لغوی (كاربرد واژهها)
این ستتتطح از تحل یل ،بر چگو گی ا ت خاب واژ گان تأک ید دارد .به ع بارت دیگر ،در این بخش گزینش ا گیزشدار (
ا تخابگری) مطرح استتت و باید به این پرستتش پاستتخ داد که ویستتند از ر گذر روابط جا ش تینی به گزینش چه واژ هایی
پرداخته است و این واژگان در مایش منظوم فکری ویسند چه قشی دارد.
این واژ ها متعلق به حوزۀ ز ان ا ست .این ویژگی که امکان ارتباط ساد گویی ،ویژگی بارز دا ستانهای زویا پیرزاد ا ست،

بهتر و بی شتر ا سباب ارتباط وی سند را با مخاطب فراهم کرد ا ست .حا صل کار ،ساختارهای د ستوری ساد  ،تو صیفهای
راحت و یز اقالم واژگا ی عام و تکراری مناسب با فضا و ذهنیت ز ا ه است.
دایر واژ های به کاررفته در آثار زویا پیرزاد حو محور خا واد  ،مستتتایل ز ان و د مشتتتغولیهای ز ا ه ،و متناستتتب با
شخ صیتهای زن دا ستان ا ست .وی سند در بارۀ ف ضای ز دگی ز ان می وی سد ،واژگان متعلق به این حوز از ب سامد زیادی
برخوردار استتت .دایر واژ های به کار رفته در این زمینه عبارتند از :د مشتتغولی ز ان در بار پخت و پز و تکرار واژگان این
حوز ما ند شتتکالت ،شتتیرینی ،جاشتتکری ،مکدان ،گوجه فر گی ،یخچا و استتامی غذاهای مختلف؛ لباسهایی که ز ان
میپوشند ما ند دامن ،ما تو ،روسری ،گلدوزی و… از بسامد باالیی برخوردار است .بسامد واژ ها در آثار ویسند به گو های
است که در هر صفحه تعداد زیادی از این واژ ها تکرار شد است.
چند مو ه را ذکر

میکنیم:

«خا م دالتاریان (ظریف و ریز قش با کت و دامن پشمی و موهای مد خیاری) حق را داد به آرمن» (پیرزاد.)81 :
«یادت هست گفت گوجه فر گی پرت کنیم به آقای ژورا»
«آر  ،خوب شد گوش کردیم» (همان.)284 :
«از بیمار ستان که برگ شتم خا ه ،یکرا ست رفتم حیاط پ شتی ،بوتههای گوجه فر گی همه سیا شد بود د .ش ستم روی
زمین و زدم زیر گریه .مادر گفت «خجالت بکش .گریه برای چند تا گوجه فر گی کوفتی؟» (همان.)141 :
الف) زبان زنانه

بلقیس سلیما ی در قد این رمان می ویسد [ :ویسند ] لحن و لهجههای ارمنیها را به خوبی می سازد ،امّا موفق به ساختن
لحن و لهجه محلیها میشود .چنان که او میتوا د لحن و لهجه مرتضی و عبدی را بسازد( .حقشناس)57 :1381 ،
البته این حرف از ارزش زبا ی خا م پیرزاد میکاهد .ا صتتافاً ،این اثر زبا ی درخور داستتتان دارد .صتتاحب ظری به استتم
«روبین لیکاف» میگوید :زبان ز ان عمالً پستتتتر از زبان مردان استتت .علتش هم این استتت که تجربههای ز ان ،پستتتتر از
تجربههای مردان است و گفتار مردان عمالً یرومندتر از گفتار ز ان است»( .همان)60 :
امّا لحن و زبان دو مقوله جدا از هم هستتتند پس باید در دو جایگا جداگا ه ،بررستتی شتتو د .از ظر پژوهند  ،زبان خا م
پیرزاد در این دا ستان زبا ی ب سیار سنجید و ادبی ا ست و از کارکرد خود خارج شد ا ست؛ ه به شعر پهلو میز د و ه به
مایش امه؛ حا آنکه ب سیار ت صویری و مای شی صحنهپردازی شد ا ست .زبان شخ صیتها متنا سب با طبقه اجتماعی و
سنشان خلق شد است و از این جهت جای تحسین دارد.
ب) تکیهکالمها و واژگان عاطفی

یکی از ظرافتهای کالمی که در اثر خا م پیرزاد دید می شود این ا ست که برای هر شخ صیت واژگان خا صی ا تخاب
کرد است که به محض آمدن آن واژگان تمام شخصیت مقابل ذهن خوا ند ز د و پویا میشود .یکی از آ ها ،تکیه کالم مادر
کالریس است که هر وقت با آلیس ،دخترش ،دعوا میکند دیگران و خودش را این گو ه خطاب

میکند:

«مادر جواب داد .خودش را رستتتا د کنار میز و بغل گوشتتتم گفت «حاال به هر جفتمون بگو خر .بیخودی گران شتتتد
بودیم .میدا ی چقدر از آلیس پذیرایی میکند .حتماً قسمت بود  .حاال ارمنی یست که یست( ».همان)209 :
«مادر» دست گذاشت روی دستگیر در «توی این شهر واما د روزی د بار هم گردگیری کنی بس یست ،میروم استور.
شکالت تاز آورد » ،حتماً تعجب را در گاهم دید چون زود گفت «میدا م به من بگو خر .ولی تتتتتت» (همان .)29 :یا اینکه

چطور قربان صدقه میرود و محبتهایش را ابراز میکند.
«آرزو داشتم آلیس توی کلیسای آبادان ازدواج کند .قربان صلیب محرابش .تا حاال هر چه ذر و یاز داشتم داد ( ».همان:
)206
یا خود راوی ،وقتی میخواهد دلسوزی کند از تکیهکالم «طفلك» استفاد میکند.
«دست کشیدم به سنگ کوچك ،فکر کردم طفلك ز ك» (همان.)221 :
«[آرمن] وقتی که به ستتتیندرال تعظیم کرد و با هم رقصتتتید د فکر کردم اینها را از کجا یاد گرفته؟ فکر کردم این همان
طفلك کوچولوست؟ فکر کردم این همه سا کی گذشت؟» (همان)279 :
«با دیدن لبخند امیلی فکر کردم طفل معصوم» (همان)90 :
ج) استفاده از نشانههای فرازبانی

در کتاب ،عالمت خط تیر پر ر گ به شتتا ه مکث گویند استتتفاد شتتد استتت که کارکردی تاز در ستتطح حوی رمان
است ( .یکوبخت)144 :1391 ،
«[معلم پیا و] مر تلفن ما شما به ها ومِ تت ها ومِ تت اسمش چی هست؟ همسایه شما» (همان)85 :
«دوتایی رو کرد د به سوفی ،آرمینه گفت «از د ست فار سی حرف زدن میس جودی تتتتتتتتت »،آر سینه جمله را تمام کرد
«میمیری از خند » (پیرزاد)85 :
«گفتم آدم بفرستند حیاط را تمیز کنند ،زد زیر خند که تا ظهر تمیز شد و گوشی را گذاشت .رسیدم شرکت میروم پیش
رییس خدمات ببینم تت  ،ز گ زد د ،صبح به این زودی کی بود؟» (همان)241 :
«مادر گفت «به کالریس میگفتم تت»» (همان.)159 :
حتی راوی برای بیان دیالوگ درو ی خودش هم زمان مکث کردن از خط تیر استفاد میکند.
«تا فکر کنم چه پروا قشنگی ،یکی دیگر دیدم و بعد یکی دیگر و تتتتتت ت هر هفت هشت تا رفتند شستند روی بوته گل
سرخ» (همان.)293 :
«چرا این چند روز همه فکر میکرد د شبیه کسی هستم؟ ینا میگفت شبیه ویولت و حاال تت » (همان.)181 :
«رو به روی پنجر اتاق شیمن ای ستادم چراغ شیمن جی  4رو شن بود فکر کردم چکار میکند؟ شاید با مادرش حرف
میز د یا کتاب میخوا د ،شاید هم تت» (همان.)201 :
بسامد كاربرد رنگ ـ واژهها
بسامد کاربرد واژ های توصیف ر گ و آثار ویسند گستر و تنوع زیادی دارد.
این ویژگی به گو های است که در توصیف هر چیزی ابتدا ر گش را بیان میکند.
زبانشناسان معتقد د ر گهایی که مردان به کار میبر د ،بیشتر شامل چند ر گواژ ا د .مثا :
«مادر دسته کیف سیاهش را ا داخت روی شا ه» (همان.)28 :
«توی راحتی سبز شستم( ».همان.)35 :
«پایین هر تخت یك جفت دمپایی بود .هر دو جفت قرمز با ز گولههای زرد» (همان.)37 :
« بلوز سفید یقه بسته به تن داشت با دامن سیا  .گر بند مروارید دیروزی را ا داخته بود روی بلوز ،جوراب ایلون پوشید

بود که از دید ش گرمم شد .کفشهای ور ی مشکی و پاشنه بلند را که دیدم فکر کردم شمار کفشش باید سی باشد» (همان:
.)38
«آرسینه گفت «کادیالک سبز که توی گاراژ بود»» (همان.)87 :
«قد متوسطی داشت ،ه الغر و ه چاق ،با موهای بور که تا شا ه میرسید و چشمهای عسلی .کفشهای پاشنه بلند پشت
باز پوشید بود و بلوز بیآستین سفیدش خا های قرمز داشت» (همان.)119 :
«روسریهای زرد و قرمز و سبز تنها ر گهایی بود که توی د میدیدم .بقیه هر چه بود ر گ خاک بود» (همان.)217 :
«پروا های از جلوی صورتم گذشت ،سفید بود با خا های قهوهای» (همان.)293 :
بررسی سطح نحوی جملهها
در این سطح ،بر ا تخاب الگوی جملهها تأکید است .در آثار پیرزاد ویژگیهایی در ساختار جملهها تأکید بیشتری می شود
که مختص گفتار و وشتار ز ان است .توصیف و جزیی گری از ویژگیهای زبا ی است که در آثار ویسند با دقت خاصی به
کار رفته که اغلب با بسامد استفاد از قیدها و مشددها در گزار ها ،همرا است.
الف) جملههای توصیفی

یکی از ویژگیهای مهم زبا ی در آثار ز ان ،توصت تیف و جزیی گری در روایت داستتتتانهاستتتت .در آثار زویا پیرزاد این
ویژگی خیلی برجسته است .در آثار او توصیفها به سبك رئالیستی و در قالب جملههای کوتا و ساد به کار میرود .جملهها
اغلب طبیعی و ساد به کار رفتها د؛ این ویژگی وجه غالب سبك گارش داستانهای پیرزاد است.
جزیی گری دقیق ویسند در سطر سطر اثر آشکار است .فقط کافی است کتاب را از هر جا که خواستید باز کنید.
«به فنجان خودم گا کردم ،توی د ستهای ا ستخوا ی مادر .فنجان سفید بود با گلهای ریز صورتی .پو ست د ستهای
مادر چروکید بود با رگهای برجسته کبود .پرسیدم «خب بعد چی شد؟» ،سر بلند کرد «شنیدم عروسش چند سا بعد دیوا ه
شد و سر از ماگرد درآورد .همان جا مرد .گا کن توی فنجا ت سرو افتاد »،
یاد ماگرد افتادم و دلم گرفت .مادر فنجان را گذاشت روی میز و ایستاد» (پیرزاد.)28 :
دقت در ا تخاب تقابل ر گهای سفید و صورتی و رگهای برجسته و دستهای پیر ،جزء تصاویر عینی است که ویسند
خلق کرد است.
«توی آشتتپزخا ه ینا پرستتید «تنهایی؟» به در گا کرد و از بودن مادر و آلیس که مطمئن شتتد پقی زد زیر خند و یواش
گفت «راستش ،ویولت را با خودم آوردم آبادان چون که تت» ،باز به در گا کرد و یواش گفت «گلوی تیگران پیش ویولت گیر
کرد بود» ،با دهان باز و چشمهای گشاد به ینا گا کردم و گفتم «چی؟»» (همان.)122 :
«بشتتقاب را گرفتم زیر شتتیر آب و روی ظرف استتتوا های خوا دم :پودر ظرفشتتویی ورمن ،مناستتب برای شتتستتتن ظرف،
موزاییك ،دستشویی و حمام .زیر وشته عکس خندا ی بود از ورمن ویزدم با کال کپی» (همان.)186 :
«چند لحظه همه بیحرکت و ساکت به یوپ خیر شدیم تا آلیس شروع کرد به د ست زدن و گفت «براوو! چه اطالعات
کاملی»
یوپ سرخ شد «به تاریخ و جغرافی بسیار عالقهمند هستم»
گار یك چرخید طرف من و ینا و یواش گفت «غلط کنم باید جاسوسی چیزی باشد»

و پقی خندید .ینا تشر زد «باز شوخیِ لوس کردی؟»» (همان.)212 :
«صدای مادر از راهرو آمد «باز با کفش گلی زدید توی خا ه؟»
از این طرف در توری به ا دام حیفش گا کردم که با موی سفید و لباس سیا راهرو را جارو میزد» (همان.)293 :
ب) جملههای پرسشی

زبان شناسان معتقد د ز ان به دلیل گفتمان دیالکتیك و مکالمهگری ،در پایان جمالتشان پرسشهایی مطرح میکنند تا ظر
مخاطب را هم بفهمند و این حاکی از جنب تأییدطلبی در ز ان است .به این مو ه

بنگرید:

« کند جایی کثیف باشد؟ کند آشپزخا ه به چشمش زشت یا عجیب آمد ؟» (پیرزاد)10 :
«چرا خودم هم مثل این موجود کوتا حرف میزدم؟» (همان.)14 :
«پر شهای را که دا شت میرفت توی دماغم تا را دم .ا صالً چرا آمدم؟ چرا تهران ما دم؟ چون آرتوش ا ستخدام شرکت
فت شد ،چون آلیس در بیمارستان شرکت فت کار گرفت و چون مادر هم با آلیس آمد آبادان .مادر برای اینکه با آلیس باشد
آمد آبادان یا برای اینکه زدیك من با شد؟ تا حاال چه ک سی کاری را فقط برای من کرد ؟ خودم در سی و ه شت سالگی چه
کاری را فقط برای خودم کرد ام؟» (همان.)179 :
«حالم خوب بود و خوابم میآمد .چرا؟ چون که هم ظرفها را شتتستتته بودم و اتاق شتتیمن را گردگیری کرد بودم و
خا ه به قو مادر عین د سته گل بود؟ یا چون آلیس باالخر دا شت ازدواج میکرد و یوپ برخالف ت صور اولی من و مادر ،به
ظر مرد خوب و مهربا ی میآمد؟» (همان.)270 :
بررسی سطح گفتمانی
این ستتطح بیانگر تجرب متکلم از جهان خارج استتت .همچنین ،این بخش بازتاب د یای درو ی و ا دیشتتههای شتتخصتی
استتتت .در این بخش به ویستتتند امکان داد میشتتتود به عنوان عنصتتتری از فرهنگ ،تجربههای فردی و اجتماعی خود را
رمزگذاری کند .در این بخش ،زبان بیانگر پدید های محیطی ظیر رویدادها ،اشتتیاء ،موجودات ،کنشها ،کیفیتها ،حالتها و
رابطههاست.
راجر فاولر معتقد است در این سطح از تحلیل که داستان را در حکم گفتمان بررسی میکند ،حضور ویسند و تأثیر گرۀ
او خیلی مهم استتت و باید زبان را به صتتورت زبا ی کشتتمند و ایدئولوژیك تحلیل کرد و به بازتاب ستتاختارهای اجتماعی در
عناصر داستان پرداخت دیدگا های ویسند  ،همخوان با عناصر داستان بررسی و تحلیل میشود.
تحلیل محتوایی
ویسند زنمحور کوشش میکند به حوی متفاوت از مردان بنویسد ،اما این گفته به این معنا یست که ز ان اصوالً مردان
را از د یا و ا دیشتته و ا دیشتتههای خود میرا ند .ز ان در مورد همه پدید ها از جمله مردان می ویستتند؛ اما با دید ز ا ه .ز ان
وی سند میخواهند ذهنیتهای خود را آ شکار کرد و تمایالت ،ع شق ،خوا ستهها و تفکرات خود را آزادا ه بیان کنند .جوهر
پدید های ادبی بازتاب واقعیتهای اجتماعی ،کنشها و پرداختههای ذهنی ا سانها ست که با هنر و خالقیت وی سندگان گر
میخورد .در ادامه ،پار ای از گزار های موجود در داستان تحلیل محتوایی میگردد.

الف) چشمانداز و زاویه دید

گفتمان با دیدگا  ،زدیکی تنگاتنگی دارد .دیدگا در این بخش دو معنا دارد:
الف) زاویه دید ،یعنی زاویهای که ابژۀ باز مود از آن دید میشود؛
ب) معنای دومِ دیدگا گرش موجود ویسند به موضوع باز مود است.
متنهای روایی با عبارتپردازیهای خود به اچار صدای روایتگر را مایان میکند .این صدای روایتگر لحن گویندهای
پنهان ا ست که به مو ضوع گا خا صی دارد .در این بخش صدای روایتگر و وی سند  ،یکی ا ست .فاولر معتقد ا ست اگر
زاوی دید به صورت او شخص باشد و به عبارتی ،زاوی دید از چشما داز درو ی باشد ،بین ویسند و راوی رابط مستقیم
هست؛ در حالی که اگر روایت از چشما داز بیرو ی و سوم شخص باشد ،تجرب دیگران ا تخاب زاوی دید در داستانِ ز ان و
تناسب را تصدیق میکند( .فاولر)106 :1390 ،
در داستتتان «چراغها را من خاموش میکنم» بر خالف ظر تمامی منتقدین ،ویستتند از بهترین شتتیو برای بیان ز دگی
کستتالتبار شتتخص راوی استتتفاد کرد استتت« .پیرزاد ،از همان ابتدا ،ما را به ظار جدا درو ی کالریس میکشتتا د .ورها»
جوا ب و جنبههای کالریس و جدا دایمی آ ها دا بر بیگا گی او از خویشتتتن و تستتهیلشتتدن او در روزمرگیها و یازهای
دیگران است»( .اجاکیا س)165 :1386 ،
ب) شخصیتپردازی

شخ صیتهای دا ستا ی از مهمترین عوامل دا ستا ی و و سیله القای معا ی و ا دی شههای وی سند ا ست .راجر فاولر رابط
ویسند و شخصیت را این گو ه بیان کرد است :شخصیتهای داستا ی ،خویشتن فرعی ویسند است .رمان ویس است که
کنشها ،ا دیشتتهها ،گفتار ظاهر و هم ویژگیهای دیگر شتتخصتتیتها را تعیین میکند ،اگر گفتمان روایت را به دقت واکاوی
کنیم ،سر خهایی در گزینش واژ ها و ساختهای حوی خواهیم یافت که حاکی از وع رابط آفرینندۀ داستان و شخصیتهای
داستا ش است( .فاولر)106 :1390 ،
اولین کته دربارۀ اثر پیرزاد این ا ست که محور هم کنشها و حوادث دا ستان ،ز ان ه ستند .از ظر گفتما ی ،شخ صیتها
با تعدد شخ صیتهای زن رو به رو هستیم .در اکثر آثار فمنیستی به قشر خاصی از ز ان توجه بیشتری می شود ،آن هم ز ا ی
که در حسرت یك خا واد  ،یك همسر به سر میبر د .در این رمان یز دو دختر داریم ،ویولت و آلیس ،هر به دو د با شوهر
ه ستند و ز ان بیو هم زیاد ه ستند ،مادر کالریس ،خا م سیمو یان ،که دیگر آرد خود را بیختند و الك خود را آویختند و در
فکر ازدواج مجدد یستند .بیشتر با خاطرات خود ز دگی میکنند و ز ا ی که تکفل فرز دا شان را بر عهد دار د ،چون یوما و
آشخن ،هر دو برای کسب روزی تالش میکنند.
جایی از زن حاجی ا ی میگوید که زن ،در فراق پستتترش آ قدر گریه میکند تا دق میکند و میمیرد و به ز ان عربی
اشار دارد که سا ها پا از محله خود بیرون گذاشتند و میگذار د( .پیرزاد)222 :
میتوان امیلی را یز دخترکی زجر کشتتید به شتتمار آورد که رفتارهایش همه از ستتر لجاجت و ا تقام استتت .او یز در
بزرگسالی شخصیتی چون مادربزرگش پیدا میکند.
ب ـ  )1وجود روالی خاص در رفتار و روش شخصیت زن

زنها ،در اینگو ه آثار از موجودی منزوی و درونگرا به موجودی اجتماعی تبدیل میشتتو د .در این داستتتان یز کالریس
تنها سرگرمیاش ر سیدگی به خا ه ،ز دگی ،هم سر و فرز دا ش ا ست و به گفته خودش از خودگذ شتگی میکند و هیچ به

وقایع بیرون از خا ه توجه میکند و خودش را فرز د این آب و خاک میدا د و در قشه که گا میکند ،دریاچههای وطنش
را می شناسد ،با تلنگر خا م وراللهی ،تمایل به اجتماع پیدا میکند و تغییر هدف میدهد و جدا از قش مادر بودن در اجتماع
یز ایفای قش میکند.
بـ  )2پنهان کردن عواطف و گرایشهای زنانه

آ چه در این اثر م شاهد می شود؛ پنهان کردن عواطف و گرایشهای شخ صیتهای دا ستان ا ست .مادر کالریس با آنکه
مادر سختگیری ا ست و پ شت سر آلیس از او بدگویی میکند ،امّا جرأت و ج سارت دارد تا رو در روی آلیس از عواطف
مادرا ه خود بگوید؛ حتی در ا تخاب همستتتر میتوا د گله از فراق فرز د کند زیرا آلیس برخوردش تند استتتت و وقتی تند
میشود مادر برای جلب رضایت دخترش شکالت کَدبِری میخرد.
خا م سیمو یان با اینکه سالیان دراز همرا مع شوقش در سفر و ح ضر بود ا ست و منتظر مرگ هم سرش ا ست تا با
محبوبش ازدواج کند اما مرگ اگها ی معشتتوقش همه امیدها و آرزوهایش را به گور میبرد .از ابتدا ،او عواطفش را از پدر و
بعد از همسرش پنهان میکند تا عاقبتی این چنینی پیدا میکند.
« ینا» یز زیر ما سك لبخند ،خودش را پنهان میکند و هیچگا از خوا ستههایش حرفی به میان میآورد .دوقلوها ،آرمینه و
آر سینه ،یز جرأت ابراز عواطف خود را به مادر دار د .آ ها با هم درد و د میکنند .رابطه بین مادر و دختر در این رمان زیاد
دید میشتتود .حتی رابطه دو خواهر با هم رابطه کالریس و آلیس همچون دو رقیب استتت .رقابتی که با پیروزی آلیس همرا
بود است و آلیس با زبان تند و یشدارش در مقابل همه کس میایستد و طرف مقابل را مجبور به سکوت میکند .تنها کسی
که رفتار محافظهکارا ه دارد همین شخصیت است و راز پنها ش هم سریع توسط راوی کشف میشود که همه بدخلقیهایش
به دلیل مجرد بود ش استتت .شتتاید اگر ویستتند از زاویه بیرو ی روایت میکرد ،شتتخصتتیت آلیس با این تیت رفتاری که
مدگراستتتت و ستتتریع با دیدن مرد مجردی مد مو عو

میکند ،باعث میشتتتد خوا ند با او همدردی کند و با ازدواج او

احساس رضایت بکند.
ب ـ  )3توجه به جایگاه زن

بی شك یکی از خطوط فکری که ویسند قصد بیان آن را داشته است ،توجه به جایگا زن در فرهنگ جنوب بود است.
به همین دلیل تاریخچه منطقه بوارد را توضیح میدهد در اصل زمینهای «بوورد » بود است و زمینها به ام دختر مالك ورد
ت گل سرخ ت بود است .راوی مستقیم به آن اشار

دارد:

«فکر کردم اگر قصه یوپ واقعیت داشته باشد ،پدر ورد جزء معدود مردهای عرب است که به جای پسر به اسم دخترش
معروف شد » (پیرزاد.)214 :
حتی زما ی که خا م ستتیمو یان از آشتتخن که شتتغلش خدمتکاری استتت بد میگوید کالریس در مقابل او میایستتتد و از
جایگا او دفاع میکند.
«با صدایی بلندتر از صدای معمولیام گفتم که آ شخن «زن که» ی ست و زن محترمی ا ست که برای گذرا دن ز دگی کار
میکند» (همان.)86 :
و از خا م وراللهی میگوید ز ی همچون پروا ه ،شینیون موهایش و لباسهایش ر گار گ است و سرعت عمل و رفتارش
باال ست .ز ی در پی گرفتن حق رأی برای ز ان ا ست .ز ی که به بلوغ فکری و اجتماعی ر سید ا ست .این مو ضوع درونمایه
پنهان اثر است که ویسند ا دک ا دک آشکارش کرد است .در بازخوا یهای مکرر ،متوجه جایگا و قش زن در جامعه دهه

چهل میشتتتویم .کالریس یز به بلوغ فکری میرستتتد و برای پر کردن تنهاییاش جدا از لذت کتاب خوا دن ،به اجتماع یز
میرود.
ب ـ  )4متعالی دیدن عشق

از دیدگا روانشناختی ،ویسند ضمن تاکید بر وجود خا واد و استحکام آن ،و با وجود دو شخصیت ویولت و آلیس که
هر دو در پی تشکیل خا واد هستند ،عشق را مدّ ظر داشته است .عشق تنها عاملی است که آلیس در یوپ ها سن میبیند و
باعث می شود تا د ست از عیبجویی بردارد و او را به هم سر برمیگزیند .ویولت یز در ازدواج اولش ع شقی دارد و در پی
ع شق به امیل د میبندد .امیل به کالریس میگوید که هیچی در ز دگی به ا داز ع شق مهم ی ست «ولی ز دگی یعنی ع شق،
ه؟ تو حتماً با من موافقی ،ه؟» (پیرزاد .)254 :او ستتیاستتت را دوستتت دارد .گار یك ظر دارد که ز ش ون و پنیر را هم با
روی خوش و یك یت پاک به خوردشتتتان میدهد« .زن من ان و پنیر را طوری به خوردمان میدهد که خیا میکنیم چلو
کباب می خوریم ،یت که پاک بود و لب خندان ،ویتامین به بدن میرستتتد»( .همان )22 :خا م المیرا ستتتیمو یان یز تمام
ز دگیاش را فدای عشق کرد است( .همان)184 :
حتی برای بیان این معنی به تشبیهات ادبی روی میآورد .آتش عشق حقیقی که شا زاد خا م قصه توما یان از خواستگاران
خود میطلبد و در غم فقدان آن به درخت بید بد می شود یا زما ی که سیا قلم سایات وا ،شاعر عا شق پی شه ،در د ستان
کالریس مچاله می شود و به طرف سطل زباله پرتاب میکند یعنی کالریس در ع شق امیل شک ست خورد ا ست یا زما ی که
قهرمان قصه داستان ساردو در ا تخاب میان عشق و تعهد در وسان است ،کالریس کتاب را میبندد و از مرد و زن قصه که ور
ایرادگیریاش آ ها را احمق میدا د ،اظهار تنفر میکند و بعد به ضمیر خودآگا تشر میز د« .خودت احمقی».
همه اینها ،شان از توجه ویسند به این مقوله است که عشق پرفراز و شیب است هم فراق دارد و هم وصا  .چنانکه
بعد از رفتن امیلی ،آرمن سریع دلباخته دختر دیگری ،ژاسمن میشود ،همچنان سلسله عشق پا برجاست.
بـ  )5توجه به باورهای زنان

توجه به باورهای ز ان همچون :فا قهو  ،جادو ،مسخ و… در این کتاب دید می شود .چنانکه « سیمین دوبوار» در کتاب
جنس دوم می ویسد :زن به تلهپاتی ،ستار شناسی ،دریافت امواج ساطع از پیکرهای گو اگون ،به رهبا یت ،به میزهای گرد د ،
به پی شگوها ،به درمانکنند ها اعتقاد دارد .خرافههای ابتدایی را ما ند شمعها ،ذرها ،به ارواح کهنِ طبیعت تج سم میبخ شد
وارد مذهب میکند .رفتار او ،همان طلسمشکنی و دعاست( .دوبووار)147 :1385 ،
در بررسی رمان «چراغها را من خاموش میکنم» یز در چند جای رمان اشار مستقیم شد

است:

فا بینی ،مخ صوصاً فا قهو که توسط مادر کالریس گرفته می شود و ز دگی المیرا سیمو یان را میگوید و بعد هم شان
سرو در فنجان دخترش کالریس( .پیرزاد)36 :
در صفحه  115کتاب آمد است پدر المیرا سیمو یان یز دستخوش خرافات بود است که دخترش چون قد کوتا است
زود میمیرد و پدر از ترس از دست دادن و دیدن دختر هر سا او را عکاسی میبرد و از او عکس یادگاری میگرفته است.
خا م سیمو یان چون مادرش سر زا رفته بود و پر ستار ا گلی سیاش خودک شی کرد  ،به المیرا سرخور معروف بود ا ست.
(همان )26 :این ق سم سبتها ،شان میدهد که در زمانهای قدیم حتی بین ارامنه جلفای ا صفهان یز خرافات رواج دا شته
ا ست .اگر ذر و شمع رو شن کردن را یز به گفته «دوبوار» خرافات به شمار آوریم ،پس کالریس یز خرافاتی ا ست .چون او
یز برای رهایی از چنگ کشمکش درو ی به کلیسا و ذر و شمع پنا میبرد( .همان)221 :

امّا مستتخ را در قالب داستتتان کودکا ه به خوابی اشتتار میکند که دختری دید و تبدیل به قورباغه شتتد استتت و راوی
احساس شادی میکند و دالیلی برای آن میآورد و در آخر اشار میکند ،شاید به این دلیل که صبح بیدار شد و دید قورباغه
یست.
«حالم خوب بود و خوابم میآمد .چرا؟ چون که همه ظرفها را شتتستتته بودم و اتاق شتتیمن را گردگیری کرد بودم و
خا ه به قو مادر عین د سته گل بود؟ یا چون آلیس باالخر دا شت ازدواج میکرد و یوپ برخالف ت صور اولیه من و مادر ،به
ظر مرد خوب و مهربا ی می آید؟ شتتتاید هم به خاطر دیروز که آرتوش زودتر از معمو آمد خا ه ،با دو گلدان گل خودی
صورتی و سفید چند لحظه هاج و واج به گلدانها گا کردم ،بعد رفتم جلو و بغلم که کرد زدم زیر گریه .چراغ اتاق شیمن
را خاموش کردم و با خودم گفتم شاید هم چون امروز صبح بیدار شدم و دیدم قورباغه یستم»( .همان)270 :
بـ )6ارتباط تنگاتنگ با طبیعت (طبیعتگرایی)

در برر سیهای فمنی ستی به چنین تیجهای ر سید ا د که «ز ان ارتباط تنگتری با طبیعت دار د» (باقری .)187 :1387 ،این
طبیعتگرایی جزیی از روحیه ز ان و ا عکاسدهند شخصیت آ ان است.
در رمان «چراغها را من خاموش میکنم» کالریس ،شخ صیت او دا ستان ،ارتباط زیادی با دو باغچه مقابل خا ه و حیاط
پ شتیاش دارد .در حیاط پ شتی بوته گوجهفر گی میکارد و سبزی خوردن پرورش میدهد .ارتباط او آ قدر زیاد ا ست که در
زمان زایمان بیشتر از آ که گران وزادش باشد ،برای بوتههای ورس گوجهاش دلواپس است و میگرید.
«از بیمارستان که برگشتم خا ه یکراست رفتم حیاط پشتی ،بوتههای گوجه فر گی همه سیا شد بود د .شستم روی زمین
و زدم زیر گریه .مادر گفت «خجالت بکش .گریه برای چند تا گوجه فر گی کوفتی؟»» (پیرزاد.)141 :
اولین گلدان گل خودی را آقا مرت ضی ،چ شمرو شنی پ سرش آرمن میآورد .کالریس هم برای گلدانها هر می سازد .در
گلدانها هر سا یك مرتبه تخم گل میکارد و حیاط خا هاش را با درختهایی که حتی اسمشان را میدا د ،میآراید .باغچ
مقابل خا هاش سبزتر از باغچههای دیگر ا ست تا وقتی که ملخها حمله میکنند و شادابی و سبزی را ابود میکنند .کالریس
حتی بر سر قبر پدرش هر سا گلدان گل سرخ میگذارد و به خادم قبرستان سفارش گل را میکند امّا چندان فاید ای دارد و
هر سا میبیند که گلدان خ شك شد ا ست .او آرزو میکند که درخت کناری برای پدرش ببرد تهران؛ حتی وجود حیوا ات
کوچکی چون قورباغه و مارمولك و پ شهها ،شبپر ها ،پروا هها یز جزیی از طبیعت ه ستند که در کنار گل و گیا  ،وی سند از
وجودشان بهر برد است.
ج) درونمایه
در ستتطح تحلیل متن به مثاب گفتمان ،ستتارا میلز معتقد استتت باید به ا گیز های ویستتند « :در متن توجه شتتود و به این
پرسشها پاسخ داد شود که متن بر منافع چه کسی تأکید میکند؟ و چه افعا  ،عناصر یا اجزایی با ز ان ارتباط دارد؟ آثار زویا
پیرزاد در این بخش و پا سخ به سؤا های میلز در بحث تحلیل سبکی آثار ز ان در سطح گفتمان ،بر مبنای این سخن راجر
فاولر امکانپذیر استتت که باید شتتخصتتیتهای داستتتا ی را بر مبنای ویژگیهای صتتحنه و درونمایه تحلیل کرد تا از این را
مهمترین دیدگا های ایدئولوژیك ویسند شرح و تفسیر شود.
فاولر معتقد ا ست مکانها به طور خاص از بن معناهایی ساخته شد ا د که با معنای شخ صیتهای ساکن در آن مکانها
پیو د دار د .این پیو د ممکن ا ست رابط ت ضاد یا ترادف دا شته با شد .باید دید جنبههای فیزیکی ،فعالیتها ،کنشها و اعما

شخصیتها در چه فضاها و صحنه هایی ترسیم شد است و بررسی شود که ویسند با چه هدف و منظوری به این ا تخاب
د ست زد و بین فالن مکان خاص و شخ صیت خاص و اعما چه پیو دی ه ست .در رمان چراغها را من خاموش میکنم،
داستان با روایتگری راوی او شخص از صحن ورود پر سر و صدای بچهها آغاز می شود که از همان آغاز حضور پر ر گ
بچهها در ز دگی زن خا هدار و حتی حاشیه شینی خود زن را در ز دگی خویش تصویر میکند .ز دگی خا وادگی کالریس در
یك خا وادۀ شرکتی در آبادان ،آرام و یکنواخت ا ست .د یای این زن در ر سیدگی به خا ه و هم سر و فرز دا ش و دیدارهای
همیشگی با مادر و خواهرش سپری میشود .این زن در د یای روزمر و یك واخت ز دگیاش درگیر کشمکشها و تضادهای
درو ی ا ست .با ورود خا وادۀ سیمو یان در هم سایگی این زن ،در ز دگی او تحولی رخ میدهد .چتگرایی آرتوش ،هم سر
کالریس ،و درگیری او در مسایل سیاسی باعث می شود کمتر به همسرش توجه کند .بحران از اینجا آغاز می شود که کالریس
از ز دگی یکنواخت و تکراری خود بیزار شد و به این حقیقت ر سید که هیچ گا به عالیق شخ صی و یازهای درو یاش
توجهی داشته و فقط در خدمت دیگران بود است.
«بس که هر کاری را به خاطر دیگران کردم ،خسته شدم»( .پیرزاد)202 :
خودم در سی و هشت سالگی چه کاری« :به فکر فردیت خودش بود  ،اراحت است.
را فقط برای خودم کرد ام»( .همان)179 :
او میخواهد با دعوت خا م وراللهی ت یکی از شخصیتهای زن داستان که به ظر کالریس ،ز ی اید آ است ت به ا جمن
مدافع حقوق و آزادی زن پا سخ مثبت دهد و بیپرد از ار ضایتی خود با هم سرش سخن بگوید .پیرزاد در این اثر ،پیروزی
هایی زن را در پذیرش مست تؤولیت اجتماعی زن میدا د و این جنبه را با ظرافت تا آخر رمان پی میگیرد( .اجاکیا س:1382 ،
)169
از همان اولین جمل رمان ا دیشه یك زن خا هدار را بیان میکند «صدای ترمز اتوبوس مدرسه آمد .بعد قیژِ درِ فلزی حیاط
و صتتدای دویدن روی را باریک وستتط چمن .الزم بود به ستتاعت دیواری آشتتپزخا ه گا کنم .چهار و ربع بعدازظهر بود».
(پیرزاد)9 :
ویستتند از همان ابتدا ،ما را به ظارۀ جدا درو ی کالریس میکشتتا د .ورها جوا ب و جنبههای کالریس و جدا دایمی
آنها بر بیگا گی او از خویشتن و مستحیل شدن او در روزمرگیها و یاز دیگران است .اشتغا ذهنی او و تضادهای درو یاش
در کشاکش دایمی دو شخصیت او که با اسامی گو اگون توصیف شد ا د ،تجلی مییابد .از یك سو ورِ ایرادگیر ،بیحوصله،
بها هگیر و فضو و از سوی دیگر ورِ خوشبین ،مهربان ،منطقی و کم رو ذهن او را به تالطم در میآور د( .اجاکیا س)169 ،
«بیرون که رفتند ورِ بدبینِ ذهنم مثل همیشتتته پیله کرد .دخترک با آن دقت به چی گا میکرد؟ مبادا جایی کثیف باشتتتد؟
کند آشپزخا ه به چشمش زشت یا عجیب آمد ؟ ورِ خوشبین به دادم رسید .آشپزخا هات شاید زیادی شلوغ باشد؛ اما هیچ
وقت کثیف یست .در ضمن ظر یك دختر بچه باید برای آدم مهم باشد»( .پیرزاد)156 :
درگیری و استغراق کالریس در ز دگی خا وادگی و د مشغولیهایش آن قدر زیاد است که دوست دارد تنها

باشد:

«فقط گاهی که خا ه خلوت بود ،دو ست دا شتم بن شینم تو راحتی چرم سبز ،سر را تکیه بدهم به پ شتی ،سیگار بک شم و
فکر کنم .در این لحظههای ادر تنهایی ،سعی میکردم به م سایل روزمر مثل شام شب و درس خوا دن آرمن و خو سردی
فراموشکاری آرتوش فکر کنم» (همان)64 :
بنابراین ،در خستتتین جنبه ،ویستتند با تأکید بر دوگا گی کالریس در ز دگی خا وادگی و بیان خواستتتههایش ،استتتغراق
ذهن او را در موقعیتهای مختلف به زیبایی توصیف میکند .ورود امیل و خا وادۀ سیمو یان به ز دگی کالریس تلنگری است

که او را به سمت خود شنا سی و خودیابی سوق میدهد .ح ضور امیل در ز دگی این زن خا هدار م سأل امکان ع شق را مطرح
می کند و در جایگا خا واد  ،در ز دگی و ذهنش پرتو جدیدی میافکند و در عین حا  ،وزن و معنایی دیگر به چشتتتما داز
فعالیت اجتماعی کار با خا م وراللهی میبخشتتد .به طور کلی ،مس تأل معنای ز دگی و هویت ،دغدغه و درونمای اصتتلی این
رمان استتت که ویستتند آن را در جنبههای مختلف ز دگی کالریس را رفتم و فکر کردم مدام در خا ه ما دن و معاشتترت با
آدمهای شان داد است.
«کلنجار رفتن با مسایل تکراری کالفهام کرد  .باید کاری بکنم برای د خودم»( .همان)199 :
این کتاب یك قوس یا دایر از ز دگی ز ان استتتت .اگر چه کالریس در پی تحو ز دگی خویش استتتت میخواهد ما ند
خا م وراللهی هویتی تاز در اجتماع بیابد ،در پایان اثر هنوز به این تحو رستتتید و دوبار به همان ز دگی عادیاش ادامه
میدهد .اما این بار با رویکردی دگرگون به ز دگی و با اهداف م شخص ،کالریس را از ابژ بودن و ا فعا به فعا بودن سوق
میدهد.

نتیجه
مهمترین ویژگی های زبا ی زویا پیرزاد که به تولید معنا و الگوی ز ا گی در متن رمان قش دارد عبارتند از :بهر گیری از
مواردی چون توصیفات دقیق و ظریف ،دیدگا ز ا ه ،ا تخاب شخصیتهای متعدد زن ،توجه به افکار ز ان و شا ههای متعدد
فرازبا ی که خاص ادبیات ز ا ه ا ست چون خط فا صله ،هنجارگریزی در حو جمالت ،ا ستفاد زیاد از جمالت پر س شی .در
ساخت محتوایی با به کارگیری عنا صر دا ستا ی ظیر زاویه دید ،درونمایه ،شخ صیتپردازی … ،ضمن برخورد با کلی شهها،
سعی در به چالش کشیدن فرهنگ مردا ه دارد .پیرزاد با بیان روزمرگیهای کسالتآور ز ا ه و پیش کشیدن پرسش هویت ز ا ه
و جایگا او در خا ه و جامعه میکوشتتتد تا زن را در تعاملی که برای مرد قابل پذیرش باشتتتد وارد اجتماع کند و برای او هم
قشآفرینی کند.
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