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چكیده
نويسندگان زن در آثار خود اغل

به زندگی و مسائل زنان میپردازند و نگرش و ديدگاه خود نسبت به زن و جايگاه او

در جامعه را بیان میکنند .زويا پیرزاد و فريبا وفی نیز نويسندگانی رئالیستند که تمام تالش خود را صرف شرح جزئیات
زندگی زنان کردهاند .درپس آثار اين دو نويسنده انديشهها و تصورات مشترکی درخصوص شخصیت زن به چشم می-

خوردت هدف پژوهش حاضر بررسی مسائل مشترک شخصیت اصلی زن در داستانهای «چراغها را من خاموش میکنم
از» زويا پیرزاد و «پرندۀ من از» فريبا وفی استت هر دو نويسنده مسائل روانی ،اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی را در رأس
توجه خود قرار دادهاند و به اين ترتی

تصويری از زندگی و خصوصیات زنان را در پیش چشم خواننده مجسم نموده-

اندت اين پژوهش به روش توصیفی تحلیلی انجام و منجر به اين نتیجه شد که شخصیت زن اين داستانها در جريان
زندگی خانوادگی و حین انجام وظايف زنانه ،در پی کشف هويت فردی مستقل خود هستندت هر دو با وجود وابستگی
عاطفی شديدی که نسبت به همسران خود دارند ،دچار خأل عاطفی شده و در نتیجه احساس تنهايی وجودشان را تسخیر
کرده استت اين دو که زنانی خانهدارند و اغل

اوقاتشان را در خانه سپری میکنند ،دچار روزمرگی کسالتآوری می-

شوند ،اما با اين حال خود را به صورتی ويژه ،نسبت به انجام وظايف زنانه و حفظ کانون خانواده متعهد میدانندت
مشغولیت به انجام امور خانه و خانواده ،اين زنان را از فعالیت اقتصادی در بیرون از منزل محروم نموده و در نتیجه
موج

وابستگی اقتصادی به همسرانشان شده استت

كلیدواصهها :شخصیت زن ،زويا پیرزاد ،فريبا وفی ،رمانت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*کارشناس ارشد ،دانشگاه شهرکردت (نويسنده مسئول)

** استاديار دانشگاه شهرکردت
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مقدمه

نويسنده را به خود اختصاص داده استت او به

زويا پیرزاد نويسندۀ معاصر در سال  0220از

خوبی توانسته است در کوتاه کالم به بیان يک

پدری روس و مادری ارمنی در آبادان به دنیا آمد

زندگی يا انتقال يک احساس بپردازد»ت (نیکوبخت

و سالهای مدرسه را نیز در همانجا گذراندت

و ديگران)020 :0210 ،

بعدها به تهران رفت و در اين شهر ازدواج کردت

در دومین مجموعه داستان نويسنده يعنی

او کار نويسندگی را با خلق سه مجموعه داستان

طعم گس خرمالو ،همان نگاه تکراری و زندگی

آغاز کردت مجموعۀ نخست خود را با نام مثل همۀ

خانوادگی و روابط زن و شوهر مطرح شده استت

عصرها در سال  0290منتشر کردت دومین

«هرچند در اين مجموعه نیز نويسنده به مسائل

مجموعۀ داستانی پیرزاد طعم گس خرمالو نام

زندگی خانوادگی زنان پرداخته ،اما زنان از حالت

دارد که در سال  0292انتشار يافتت سومین و

بیروح و يکنواخت مجموعه داستان پیشین

آخرين مجموعۀ داستانی او ،يک روز مانده به

نويسنده خارج شدهاند و نظرگاهشان فقط پنجرۀ

عید پاک ( )0299نام داردت اين سه مجموعه

آشپزخانه نیستت ساختار روايی سومین مجموعه

داستان ،بعدها در کتابی به نام سه کتاب توسط

داستان کوتاه نويسنده يعنی ،يک روز مانده به عید

نشر مرکز منتشر شدت پیرزاد اولین رمان خود را

پاک از سه داستان به هم پیوسته تشکیل شده

به نام چراغها را من خاموش میکنم در سال

است»ت (همان) اين مجموعه متشکل از سه داستان

 0250به چاش رساند که برندۀ جايزۀ بهترين

کوتاه استت «هستههای آلبالو ،گوش ماهیها و

رمان فارسی مهرگان سال  0250شدت آخرين اثر

بنفشههای سفید ،سه داستان اين مجموعه ،هر سه

پیرزاد «عادت میکنیم» رمانی است که در سال

بخش با طرحی همسان و شخصیتها و مضمون-

 0252منتشر شده استت

های تکرار شونده ،بر محور عشقهايی نامتعارف،

مثل همۀ عصرها ،اولین مجموعه داستان اين

عشق زن و مردی از پیروان دو دين مختلف شکل

نويسنده ،شامل هجده داستان کوتاه استت «درون-

میگیرد و وحدتی ساختاری میيابد»ت (میرعابدينی،

مايۀ اصلی همۀ داستانهای اين مجموعه ،قصه زن

 )50 :0250عادت میکنیم دومین رمان پیرزاد،

بودن استت قهرمانهای اين مجموعه زنان بدون

داستان زندگی زنی مطلقه به نام آرزو است که با

آرزو ،بدون وسوسه يا شهوت و يا هرنوع

دخترش زندگی میکند و هرچند به تنهايی از

اعتراضی يا حتی غم يا شادی بزرگ هستند به

عهده ادارۀ زندگی خود برمیآيد؛ به دلیل تعارض

گونهای که در هیچ کدام تحرک و تغییری ديده

با دختر و مادرش و تنهايی و بیتکیهگاهی ،دچار

نمیشودت بسامد تکرار مسائل خانوادگی و کارهای

آشوبهای روحی میشود و پس از آشنايی با

روزمرۀ زندگی زنان در خانواده ،مانند آشپزی،

مردی به نام سهراب زرجو ،بهرغم مخالفتهای

گردگیری و خانهداری بیشترين توصیفها و توجه

اطرافیان با او ازدواج میکندت
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رمان چراغها را من خاموش میکنم نیز

بر افکار و احساسات اوستت در پايان رمان نیز

مربوط به دهۀ  00شمسی و قبل از وقوع انقالب

شیوا و جاويد نزديکی فکری و ذهنیشان را در

اسالمی استت نويسنده هنگام نگارش رمان01 ،

يک مهمانی به همه اعالم میکنندت رمان ترالن نیز،

سال دارد و چون زندگی در شرايط قبل از

داستان دختری تبريزی با گرايشات سیاسی است

انقالب را تجربه کرده است ،به انعکاس مسائل

که ناگزير به انتخاب شغل پاسبانی میشود و

سیاسی و اجتماعی جامعه در اين برهه تاريخی

برای طی دوره مربوط به آن ،به همراه دوستش

میپردازدت مباحو سیاسی رايج در میان

رعنا ،به تهران رفته و وارد آموزشگاه نظامی

شخصیتهای رمان و بیان گرايشها و فعالیت-

دختران میشودت

های آنان در اين زمینه و تالش برای اخذ حق

وفی هم اکنون با همسر و دختر و پسرش

رأی زنان ،از جمله اين مسائل استت پیرزاد

در تهران زندگی میکندت از او همچنین رمان

زندگی زنان را محور آثار خود قرار داده و هدف

رازی در کوچهها و ماه کامل میشود در

اصلی او پرداختن به مسائل زنان استت

سالهای  0252و  0251منتشر شده استت بعد از

فريبا وفی در بهمن سال  0200در تبريز به

پايان آخرين اثر اين نويسنده است که در سال

دنیا آمدت از نوجوانی عالقهمند به داستاننويسی

 0210به چاش رسیدت عالوه بر آن وی ديوان

بود و چند داستان کوتاهش درگاهنامههای ادبی

اشعار پروين اعتصامی را برای نوجوانان به نثر

آدينه ،دنیای سخن ،چیستا و مجلۀ زنان منتشر

بازنويسی کرده است.

شدت اولین داستان جدی خود را با نام «راحت

راوی داستان «رازی در کوچهها» ،دختر

شدی پدر» در سال  0229در مجلۀ آدينه چاش

کوچکی است که کمکم کشف میکند در کوچهها

کرد .نخستین مجموعه داستانهای کوتاه او به نام

و خانهها چه خبر است؛ اين داستان بیانگر ديدگاه

در عمق صحنه در سال  0295و دومین مجموعه،

زنانه از نگاه يک دختر کوچک است که بعضی

حتی وقتی میخنديم در سال  0295چاش شدت

چیزها را برای اولین بار متوجه میشودت دغدغه

دو مجموعه ديگر اين نويسنده بهنامهای در راه

اصلی نويسنده در «ماه کامل میشود» ،ديدگاه

در سالهای  0259و

انسانها نسبت به عشق و چرايی و چگونگی آن

 0251منتشر شدت نخستین رمان او پرندۀ من در

و رابطۀ محبتآمیز میان آنها استت اين مفهوم و

سال  0250انتشار يافتت رمان دومش ترالن در

مضمون اصلی ،از رفتارهای شخصیتهای اصلی

سال  0250و رمان سوم با عنوان رويای تبت در

اثر مشهود استت در «بعد از پايان» نیز موضوع

سال  0250به چاش رسیدت اين رمان ماجرای زن

مهاجرت را مطرح میکند و داستان با سفر به

و شوهری به نام جاويد و شیوا و رابطه دوستانه

تبريز شروع میشودت در واقع نويسنده با بردن

و صمیمی صادق (دوست جاويد) با شیوا و تأثیر

شخصیتهای رمانش به تبريز ،قصد دارد

ويال و همه افق به ترتی
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تصويری از اين شهر و مردمانش برای خواننده

هدف پژوهش حاضر بررسی مسائل

ترسیم کندت وفی در مجموعه داستان «در عمق

مشترک میان شخصیت اصلی زن در دو رمان

صحنه» که اولین اثر او و مشتمل بر چهارده داستان

چراغها را من خاموش میکنم و پرندۀ من با

کوتاه است ،از زندگی زنان بدبختی مینويسد که

روش توصیفی -تحلیلی استت نگارنده در اين

سکوت و توداری از ويژگیهای بارز آنان

مقاله میکوشد تا با بررسی اين مسائل ،وضعیت

محسوب میشود و در زندگی فردی و خانوادگی-

و نقش زنان را در آثار نويسندگان مورد بحو

شان به آخر خط رسیدهاندت مجموعه داستان «حتی

آشکار سازدت زويا پیرزاد در چراغها را من

وقتی میخنديم» نیز شامل  00داستان کوتاه استت

خاموش میکنم برشی از زندگی يک زن ايرانی را

محوريت تمام اين داستانها زنانندت زنانی که در

در دهۀ  00شمسی ،و فريبا وفی در پرندۀ من،

زندگی زناشويی با شکست مواجه شدهاند و

اين موضوع را در تاريخی نامشخص ،اما با توجه

همواره در سايه و متکی به مردان و منفعل بودهاندت

به شواهد متن در زمان قبل از وقوع انقالب

آنها هیچ تالشی برای بهبود وضع خود نمیکنند،

اسالمی روايت میکندت هر دو داستان به سبک

تنها سکوت میکنند و اگر خیلی قدرتمند باشند

زنانه و از زبان شخصیت اصلی بیان میشود و

تنها با گرفتن پول از شوهر ،خود را قدرتمند می-

وقايع بر محور زندگی او میچرخدت

دانند و اگر هم ضعیف باشند ،تنها اشک میريزند
و رازشان را در دل نگه میدارند و از پنهان نگاه

وجوه تشابه دو اثر

داشتنش لذت میبرندت مجموعه داستان «در راه

محور اصلی هر دو رمان بیان حقیقت انسانی زن و

ويال» متشکل از نُه داستان کوتاه است که همه آنها

پرداختن به دغدغهها و شماره کردن رنجهای او

حول محور زندگی زن ايرانی میچرخندت زنی که

استت هر دو داستان به سبک واقعگرايی اجتماعی

تنهاست و میخواهد زندگی بهتری داشته باشدت

نگاشته شدهاند و هر دو نويسنده از منظر زنان به

تمام آنچه در اين مجموعه داستان است ،وجه

زندگی نگريسته و کوشیدهاند تا تصويری روشن از

اشتراک زن بودن استت در مجموعۀ «همه افق» ،با

زندگی زنان جامعهشان را در آثار خود بنمايانندت هر

هشت داستان کوتاه نیز ،وفی روايتگر زنانی است

دو رمان از زاويۀ ديد اول شخص روايت میشود و

که در جامعه به نوعی فراموش شدهاندت زنانی که

موضوعاتی چون نگرشهای فمنیستی ،انتقال دقیق

همیشه درگیر مصیبتند و اينکه مردان آنها يا در

احساس زنانگی ،بیان مسائل و مشکالت زندگی

حال مأموريتند و آنها را تنها گذاشته و يا درک

زنان ،تمايالت ،افکار و خواستههای آنان با زبانی

درستی از زن ندارندت توجه به زنان به عنوان

ساده و نثری گويا در خالل آنها به چشم میخوردت

افرادی که نیمی از اعضای جامعه را تشکیل می-

شباهت ويژهای میان شخصیتهای اصلی زن دو

دهند ،امری گريزناپذير محسوب میشودت

داستان از نظر مسائل مربوط به زندگی خانوادگی،
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روحیات ،اخالق و عملکرد وجود دارد و همین

اما با وجود صبر و تالشها ،در پايان رمان

مسئله زمینهساز انتخاب و مقايسه دو داستان شده

سرنوشتش با فضای تیره و تار بیپناهی ،تنهايی و

استت

سرخوردگی گره میخوردت
قهرمانهای اين داستانها زنانی خانهدار

نويسنده محتوای اثر را به سبک رئالیسم

هستند که وجودشان با مضامینی چون احساس

اجتماعی بیان کرده است و استفاده از زاويه ديد

تنهايی ،روزمرگی و تکرار مسائل خانوادگی پیوند

اول شخص ،اين امکان را به او داده تا بتواند

خورده است و در طول داستان در نقش همسر-

دنیای ساده و جهان زنان داستان خود را به خوبی

مادر نمود میيابندت

به خواننده بنماياندت در واقع وفی با پنهان نگه

آنچه که بیش از هرچیز اين دو رمان را به

داشتن نام راوی و موضعگیریهای زنساالرانه در

يکديگر نزديک میکند ،تعهد شخصیت اصلی زن

برابر حقوق زنان ،گرايشهای فمنیستی خود را

در قبال انجام وظايف زنانگی و توجه به حفظ

آشکار کرده استت او پیامی انسانی را به دور از

انسجام کانون خانوادگی و مبارزه با مشکالت

وابستگیهای اقلیمی و فرهنگی به مخاطبانش

استت هر دو رمان آغازی مشابه دارندت شخصیت-

منتقل میکند و خواهان تغییر نگرش نسبت به

های اصلی زن هرچند در ابتدای اين رمانها

جايگاه زنان در جامعه و برابریهای اجتماعی و

دارای سکون و آرامش مشابهی هستند ،اما به

فرهنگی استت اين رمان از نظر پرداختن به

تدريج بر اثر بروز تغییراتی در زندگی ،دچار

دغدغههای انسانی در قال

شخصیتهای زنانه و

تعارضاتی میشوند که تا پیش از اين در پس پردۀ

بازنمايی چهرۀ واقعی زنان ،از اهمیت بسیاری

غفلت مانده بودت اگرچه شدت اين تعارضات در

برخوردار است و مورد استقبال منتقدان قرار

هر دو زن متفاوت است ،اما هريک از آنان را به

گرفته استت اين کتاب برندۀ جوايز بهترين رمان

نحوی به سوی بازيافتن فرديت و هويت مستقل

سال  ،0250سومین دورۀ جايزۀ هوشنگ گلشیری

میکشاند.

و دومین دورۀ جايزۀ ادبی يلدا شده است و از
سوی بنیاد جايزۀ ادبی مهرگان و جايزۀ ادبی

محتوا و جایگاه رماع پرندۀ من

اصفهان نیز مورد تقدير قرار گرفته استت

پرندۀ من برشی از زندگی يک زن ايرانی است که
آماده هرگونه ايثار و فداکاری برای حفظ کانون

محتوا و جایگاه رماع چراغها را من خامو

خانواده استت زندگی اين زن در هالهای از ترس،

ميك م

يأس ،حقارت و بیتوجهی خالصه میشودت او که

محتوای اصلی اين رمان نیز يکنواختی زندگی زنی

از زير آوار تحمیلها و تحملها سربرآورده است،

خانهدار به نام کالريس ،خستگی او از اين روند و

از ايستايی و سکوت به اعتراض و حرکت میرسد

دل بستن به مرد همسايهای که گمان میکند دنیای
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بهتری برايش به ارمغان خواهد آورد ،استت داستان

معنا در متن بوده استت فاطمه حیدری و سهیال

بر محور بیان تنهايی ،تکرار ،سکون و آشوبهای

بهرامیان در مقاله «زنان سلطه و تسلیم در آثار

روحی شخصیت اصلی میچرخد و درواقع روايتی

زويا پیرزاد» ،فصلنامۀ انديشههای ادبی ()0251

اجتماعی با گريز به موضوعات عاشقانه ،سیاسی و

سال دوم از دوره جديد ،شمارۀ ششم ،زنان

نوعی از فرهنگ و تفکر جامعۀ دهۀ  00شمسی در

داستانهای پیرزاد را از منظر سلطهجويی و تسلیم

محلهای از آبادان استت فضای توصیف شده در

مورد بررسی قرار داده و به اين نتیجه اشاره می-

ابتدای رمان ،نمايانگر نقشهای جنسیتی زنانی است

کنند که زنان آثار او دو گروهند ،برخی خصلت

که کالريس نمايندۀ آنان محسوب میشودت انتخاب

مطیع و سربهراه بودن دارند و برخی با اقتدار و

راوی اول شخص ،دست نويسنده را در بیان

آزادی درپی کس

حق و حقوق زنانه خود

احساسات و افکار شخصیت اصلی باز میگذاردت

برآمدهاندت احمد گلی ،فرهاد محمدی و سمیرا

پیرزاد نیز مانند وفی ،عمده توجه خود را معطوف

نظری در مقاله «روايت گذر از سنت به مدرنیته

بازنمايی موقعیت و جايگاه همجنسان خود در

در داستان طعم گس خرمالو زويا پیرزاد»،

جامعـه میکندت در واقع چراغها را من خاموش

بهارستان سخن (فصلنامه علمی– پژوهشی

میکنم از نظر داستاننويسی و سبک زنانه در

ادبیات فارسی )0251( ،سال  ،2شمارۀ  ،02به

بررسی امور مربوط به زنان و در عین حال بازنمايی

بررسی گذر شخصیت اصلی داستان «طعم گس

مسائل اجتماعی ،در ادبیات داستانی ايران از جايگاه

خرمالو» از سنت به مدرنیته میپردازندت نتیجه

ويژهای برخوردار استت اين رمان برنده جايزۀ

پژوهش نشاندهنده اين است که میتوان داستان

بهترين رمان فارسی مهرگان سال  0250شده استت

را روايت تاريخی برخورد يک جامعه با پديده
مدرنیته قلمداد کردت همچنین آسیه گودرزی نژاد

پیشی ه تحقیق

در مقاله «شخصیتپردازی در داستان چراغها را

ناصر نیکوبخت ،علی دسپ ،سعید بزرگ بیگدلی

من خاموش میکنم» ،فصلنامۀ ادبیات فارسی،

و مجتبی منشیزاده در مقاله «روند تکوين سبک

( ،)0255سال  ،5شمارۀ  ،00به شخصیتپردازی

زنانه در آثار زويا پیرزادت تحلیلی بر پايۀسبک

داستان «چراغها را من خاموش میکنم» پرداخته

شناسی» ،فصلنامۀ علمی -پژوهشی نقد ادبی

و به اين نتیجه رسید که شیوه شخصیتپردازی

( ،)0210سال  ،5ش  ،05به بررسی سبکشناسی

پیرزاد در اين رمان به صورت ارائه مستقیم

آثار زويا پیرزاد پرداخته و به اين نتیجه رسیدهاند

شخصیتها با کمک گرفتن از شرح مستقیم

که پیرزاد با انتخاب شخصیتهای زن از نشانه-

توسط اول شخص داستان استت مصطفی دشتی

های فرازبانی و سبک خاص زنان استفاده کرده

آهنگر در مقاله «تحلیل ساختارگرايانه پیرنگ

است و با اين روش درصدد القای زنانگی وتولید

رمانهايی از چهار نويسنده زن» ،ادبیات پارسی
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معاصر -پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

زناشويی و بچهداری استت راوی زنی  25ساله،

فرهنگی ( ،)0251سال اول ،شمارۀ اول به بررسی

دارای دو فرزند به نامهای شادی و شاهین است

ساختار رمانهايی از چهار نويسنده زن و ازجمله

و آنچه محور اصلی اين رمان را میسازد ،تالش

پیرزاد و وفی میپردازد و به اين نتیجه اشاره می-

او برای حفظ کانون خانواده استت راوی دوران

کند که هر چهار رمان از الگوی يکسانی در

کودکی سراسر رنجی داشته ،گوشههايی از ترس

پیرنگ برخوردارندت

اين دوره را به دوران بزرگسالیاش آورده و

پژوهش حاضر به اين سؤاالت پاسخ می-

همیشه نگران است که اين ترس به دخترش

دهد که نويسندگان اين دو رمان چگونه توانسته-

شادی نیز منتقل شودت امیر ،همسر جوان زن،

اند جايگاه و وضعیت زنان جامعه را در آثار خود

کارمند بانک استت او با پشت سر گزاردن دوران

منعکس سازند و در اين مسیر تا چه حد موفق

مستأجری ،خانهای کوچک در محلهای بسیار

بودهاند و با برجستهسازی کدام مسائل سعی در

پرجمعیت و شلوغ میخردت راوی خوشحال است

ارائۀ تصويری روشن از زندگی زنان داشتهاند؟

و میخواهد زندگی تازه و خوبی را با همسر و

موارد اشتراک و شباهت میان شخصیتهای

دو فرزندش در خانه جديد شروع کندت او از اين

اصلی دو داستان و مسائل مطرح شده دو اثر در

که خانواده پس از مدتها اجارهنشینی مالک

چه مواردی خالصه میشود؟

خانهای شده ،خوشحال است و به خود میبالد؛

فرضیههای اصلی اين پژوهش عبارتاند از:

اما اين خشنودی زير فشارهای گوناگون زندگی

0ت مسائل فرهنگی اجتماعی ،عاطفی و

نابود میشودت امیر به رضايت همسرش چندان

اقتصادی مربوط به شخصیت اصلی زن در اين دو

اهمیت نمیدهدت مدام از کار در اداره مینالد و

رمان به يکديگر شبیه استت

زندگی خود و اطرافیانش را مورد تمسخر قرار

0ت هر دو زن در برابر مسائل و بحرانهای

میدهدت او از زندگی در ايران به ستوه آمده و

زندگی واکنش تقريبا يکسانی از خود نشان میدهندت

چاره کار را در مهاجرت میبیندت اما زن که به

2ت شخصیت اصلی زن در دو رمان از نظر مسائل

شادیها و خوشیهای کوچک زندگی دل بسته،

عاطفی و روانی روند يکسانی را طی میکنندت
0ت هر دو زن ،نشانههای زنان سنتی را با خود
يدک میکشندت

با رفتن مخالف است و ماندن در وطن و ادارۀ
فرزندانش را بر مهاجرت ترجیح میدهدت او از
طريقی اطالع پیدا کرده است که شوهرش
پرندهای (رفیقهای) برای بیرون رفتن از مرز دارد

خالصه رماع پرندۀ من

که به او خواهد پیوست .شوهر به خاطر اين

پرندۀ من از زبان يک زن متأهل حکايت میشود

دلبستگیها زن را احمق و نادان میداند و قصد

که درگیر روزمرگی و سختیهای زندگی

دارد تصمیم خود را به او تحمیل کندت سرانجام
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هم قدرت و خودسری مرد بر خواست و عالقۀ

تقريبا  00ساله است که با دخترش امیلی و

زن غلبه میکندت امیر که برای مهاجرت به پول

مادرش المیرا سیمونیان زندگی میکندت

نیاز دارد ،سرانجام خانه را میفروشد و روانۀ

زمینۀ آشنايی دو خانواده ،با دوستی امیلی

خارج میشود و خانواده را در تنهايی و پريشانی

با دوقلوها فراهم میشودت هرچند آرتوش چندان

به امان خدا رها میکندت زن به تنهايی با مسئولیت

تمايلی به رفت و آمد با همسايهها ندارد ،اما

سرپرستی دو کودک ،در شرايطی نابسامان و

کالريس دعوت خانم سیمونیان را میپذيرد و در

يأسآلود به ادارۀ زندگی خود میپردازدت او

اين مهمانی ،با شخصیت امیل آشنا میشودت رفت

درمیيابد که مرد همیشه تنها به خوشی و کامرانی

و آمد بین دو خانواده بیشتر میشود و کالريس

خود فکر کرده ،هرگز سعادت و نیکبختی را در

به تدريج مجذوب رفتارهای مؤدبانه و محبتآمیز

زندگی خانوادگی نجسته استت امیر هرگز درک

امیل میشودت آرتوش همواره به شطرنجبازی و

نکرده که تمام تالش و تقالی زن برای حفظ

گفتوگو با دوستانش مشغول است و توجه

کانونی بوده است که هر چهار نفر از آن گرمی

چندانی به همسرش ندارد و به همین جهت

گرفتهاندت تنها زن است که به حفظ قوام و

کالريس خود را بسیار تنها میيابدت از اينرو ،در

همبستگی خانواده عالقهمند است و هنوز هم با

قل

خود کششی عمیق به امیل احساس میکندت

تمام نیرو به دنبال نجات آخرين تکههای آن

کالريس ،خواهری مجرد به نام آلیس دارد

استت راوی حراج سه چیز را در پايان داستان،

که پرستار است و در يکی از بیمارستانهای

شاهد است :خانه محل زندگی ،شوهرش و

شرکت نفت کار میکندت او که تمام هم و غمّش

عمری که در زندگی با وی صرف کرده استت

يافتن شوهر است ،وقتی از حضور امیل در

اين بربادرفتگی ،در بستر جامعهای است که از

همسايگی کالريس باخبر میشود به فکر آشنايی

نظر نويسنده ،خواسته و ناخواسته چنین

با او میافتد و از خواهرش درخواست میکند که
ترتی

سرنوشتی را برای آدمها رقم میزندت

اين آشنايی را بدهد ،اما کالريس تمايل

چندانی به اين کار نداردت نینا ،دوست قديمی و

خالصه رماع چراغها را من خامو

ميك م

صمیمی کالريس نیز ،مهمانیای ترتی

میدهد و

اين رمان ،داستان زندگی کالريس آيوازيان ،زنی

هدفش آشنا کردن ويولت ،دخترخالۀ مطلقۀ

 25ساله است که با همسرش آرتوش ،دو دختر

گارنیک و يوش هانسن همسايۀ هلندی خود،

دوقلويش آرمینه و آرسینه و پسرش آرمن در

استت اما برخالف انتظارش ،يوش هانسن از

آبادان زندگی میکندت زندگی آرام و يکنواخت

آلیس خوشش میآيد و آلیس نیز به او ابراز عالقه

اين زن با ورود خانوادۀ سیمونیان در همسايگی

میکندت نینا که در رسیدن به مقصودش ناکام

آنان ،دچار بحران میشودت امیل سیمونیان مردی

مانده ،اکنون به فکر آشنا کردن ويولت با امیل
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است و از کالريس میخواهد که مهمانیای
ترتی

دهد و کالريس نیز با بیمیلی پیشنهادش

 .2مسال رواني

را میپذيردت در اين مهمانی که به اجبار در خانۀ

مسائل مربوط به امور روانی و عاطفی ،طیف

کالريس برگزار شده ،امیل و ويولت با يکديگر

وسیعی از مفاهیم را دربرمیگیرد اما آنچه که در

قرار مالقاتی

اين پژوهش در حوزه دغدغههای روانی زنان قرار

با کالريس میگذاردت کالريس نیز خود را آراسته،

گرفته ،مسائلی از قبیل هويتيابی ،تنهايی و

و پذيرای او میشودت امیل در اين مالقات،

وابستگی عاطفی به مردان استت مسائل روانی و

برخالف انتظار کالريس ،از عالقهاش به ويولت

عاطفی ،زندگی زنان را به طور گسترده تحت تأثیر

سخن میگويدت در اين لحظه حمله ملخها اتفاق

قرار میدهدت برخی از اين امور چون احساس

میافتد و کالريس که دچار عذاب وجدان شده،

تنهايی ،موج

ايجاد اختاللهای روحی از قبیل

اين اتفاق را در حکم هشداری برای احساسات

افسردگی و آشفتگیهای روانی میشودت مسائل

نامشروعش میداندت

روانی زنان رمانهای مورد بحو عبارتاند از:

آشنا میشوند و امیل در همین ش

چند روز بعد ،خانم سیمونیان در ديداری
با کالريس ،از تصمیم ازدواج امیل با ويولت

 .2-2هویتیابي

صحبت میکند و به او میگويد که از اين ازدواج

مفهوم هويت يکی از مهمترين موضوعات علم

ناراضی ا ستت چندی بعد ،هنگام برگزاری مراسم

روانشناسی استت «مفهوم هويت "من" تقريبا 20

ازدواج آلیس و يوش ،نینا به کالريس خبر میدهد

سال پیش توسط اريکسون در روانشناسی مطرح

که خانواده سیمونیان چند روزی است که غیبشان

گرديد ،وی اين اصطالح را اولین بار برای

زده و ويولت ناراحت و نگران استت در نتیجه

توصیف اختالل اصلی در میان بعضی از سربازانی

ازدواج امیل و ويولت ناتمام میماندت در پايان

که از جنگ جهانی دوم برمیگشتند به کار

رمان ،کالريس پس از پشت سر گذاشتن يک

گرفتت اختالالتی که باعو شد اين افراد فاقد

بحران روحی ،پشیمان از احساسات گذشتهاش،

حس يکپارچگی و تداوم زندگی خود باشندت

به فکر همکاری با خانم نوراللهی ،از فعاالن

بعدها تجربۀ بالینی اريکسون او را به طرح

جنبش زنان میافتد و توجه خود را بیش از پیش

سؤالهايی درباره شکلگیری هويت در افراد غیر

معطوف همسر و فرزندانش میکندت

بیمار هدايت نمود و زمینۀ طرح نظريۀ روانی-

با توجه به اشتراک مسائل مربوط به شخصیت

اجتماعی تحول شخصیت گرديد و از آن به بعد

اصلی زن در دو داستان مذکور ،در اين پژوهش به

هويت وارد مقولۀ روانشناسی شده است»ت

بررسی اين مسائل در سه حوزۀ مسائل روانی،

(کامرانی فکور )09-05 :0250 ،هويت در سطوح

اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی پرداخته میشود:

و ابعاد مختلف واکاوی شده است :هويت

بررسي مسال مشترك زع دردو داستاع چراغها را من خامو
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اجتماعی ،هويت خانوادگی ،هويت ملی ،هويت

معرفی میکند و خويشاوندی هويت خانوادگی را

فرهنگی ،هويت فردی و مواردی از اين قبیلت

مسئلهای هويتی میداند که چند مفهوم روانی-

بحو از «هويت انسان» و معضلی به اين عنوان ،به

اجتماعی -جامعهای و جامعهشناختی را دربرمی-

دورۀ تازهای از تاريخ فراموشی هستی باز میگرددت

گیرد»ت (دوران )51 :0252 ،هويت ملی در اين میان،

در جوامع سنتی ،در زندگی پیشامدرن هويت

مجموعهای از گرايشها و نگرشهای مثبت نسبت

مسئلهای نبودت طبیعت آدمی به عنوان يک آفريدۀ

به عوامل عناصر و الگوهای هويتبخش و

خداوند ،امری ثابت ،از پیش روشن و استوار بودت

يکپارچهکننده در سطح يک کشور به عنوان يک

آدمی به گفتۀ مارتین هیدگر تصويری بود که از

واحد سیاسی استت براساس اين تعريف ،هويت

چشم خداوند يا خدايان ديده میشد و هويت او

ملی به عنوان مفهومی مرک

و چند رکنی در نظر

محصول کارکرد يک نظام مقتدر و از پیش تعیین-

گرفته شده است که در سطح ذهنیت و رفتار

شدۀ باورهای دينی و آيینی و اسطورهای بودت

يکايک شهروندان قابل بررسی و جستوجو استت

انسان در نظامی نمادين جای داشت که هم

(حاجیانی)019 :0250 ،

شناخته شده ،و هم روشنگر و گشايندۀ امکانات و
جهتگیریها بود»ت (احمدی)21 :0299 ،

تعريف هويت فرهنگی نیز عبارت است از
«هر گروه اجتماعی دارای تاريخ ،ضابطۀ

هويت اجتماعی به سادهترين بیان ،تعريفی

خويشاوندی ،شیوۀ اقتصادی ،مقررات و مناسک

است که فرد ،برمبنای عضويت در گروههای

اعتقادی ،زبان و هنر مختص به خودت اين

اجتماعی ،از خويشتن داردت هويت اجتماعی اساسا

خصوصیات که فرهنگ يک جامعه را از جوامع

از طريق مقايسۀ اجتماعی شکل میگیرد ،مقايسهای

ديگر متمايز میسازد معرف شناسنامه فرهنگی آن

که درون گروه و برون گروه را از هم متمايز میکندت

جامعه است»ت (نیازی )10 :0251 ،هويت فردی

بنابراين ،اگر برای فرد جايگاه و ويژگیهايی تعريف

هم به صورت رفتارهايی جلوهگر میشود که به

شود که تنها با ديگران و در ارتباط با ديگران معنا

طور بازتابی به وجود میآيندت اين تصوير بازتابی

يابد ،هويت اجتماعی او تعريف شده استت (اباذری

از خويشتن که بر روايتهای زندگینامهوار

و چاوشیان )0-5 :0250 ،اما هويت خانوادگی يک

منسجم و هموار قابل تجديدنظر استوار است ،در

فرد به خصوصیات ،مشخصات و به تفکراتی که

تار و پود انتخابهای متعدد او برآمده از نظام-

يک شخص در مورد خانوادۀ خود دارد اطالق می-

های مجدد جای میگیردت (گیدنز)05 :0295 ،

گرددت خانواده معموال برجستهترين دسته درون-

هويتيابی زنان در اين دو داستان در سه

گروه ،در زندگی افراد به شمار میآيد و شايد از

مرحله قابل بررسی است :نخست شناخت هويت

همینروست که عبدالهی با الهام از آگوست کنت،

در قال

نقش همسر و مادر ،دوم بحران هويت و

خانواده را اولین هسته هويت اجتماعی -انسانی

آخر ،تالش برای دستیابی به هويت فردی مستقلت
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 .2-2-2هویتیابي زع در پرندۀ من

استت اين زن ،هرچند در ابتدا هويت مستقلی برای

هويت زن در اين دو داستان تنها در نقش همسر

خود در نظر گرفته بود ،اما در طول داستان به

و مادر نمود میيابد ،گويی ماهیت فردی آنها با

تدريج دچار بحران در هويت میشودت او ابتدا

مفهوم خانواده گره خورده استت «در حقیقت می-

انتظار دارد که با ازدواج و تشکیل خانواده هويت

توان گفت زن متأهل خواه از چشم خود و خواه از

مستقلی بیابد ،اما به تدريج افکار و انديشههايی در

چشم ديگران هويت جداگانهای نداردت زنان متأهل

ذهنش غال

میشود که با هويت وجودی او در

عموما نیازهای خانواده را بر خواستها و امیال

تعارض استت او زمانی که به خاطرات کودکیاش

خود ارجح میشمارند و در چشم ديگران تداعی

باز میگردد ،درمیيابد که همیشه خواستههايش را

کننده خانواده خود هستندت (آبوت)000 :0250 ،

کتمان کرده و خود را آنچنان که بايد نشناخته

شخصیت اصلی زن پرندۀ من ،پیش از اينکه به

است ،از اينرو ،دچار دغدغههای هويتی بسیاری

وجود خود به عنوان فردی مستقل با عالئق و

میشود« :در نقش بچه هم هیچ بودمت حضورم

خواستههای شخصی بینديشد ،به خود به چشم

معنايی نداشتت مادر مرا به عشق پسر به دنیا آورده

يک همسر مینگرد و در ايفای اين نقش هیچ

بود و دختر از آب درآمده بودم»ت (همان )91 :پس

قصوری از او سر نمیزندت در نتیجه ،باور هويت

از ازدواج و در زندگی خانوادگیاش نیز ،زمانی که

نقش همسری است که با رفتن امیر

میفهمد هیچ جايگاهی برای شوهرش ندارد ،به

به باکو هیچ مخالفتی نمیکند و وظیفۀ حفظ کانون

لحاظ ذهنی با تعارضهايی مواجه میشود و اين

خانواده را به تنهايی برعهده میگیرد« :انگار تنها

نقش همسری

زنانه ،در قال

امش

مسئله هويت زنانهاش را در قال

قادر هستم مزخرفاتی مانند زندگی مشترک

دستخوش تحول قرار میدهدت او در میان هويتی

و کانون گرم خانواده و کوفت و زهرمار را دور

که به عنوان يک زن از او انتظار میرود و آنچه که

بريزم و تعريفهای خودم را ابداع کنمت اين

خود میخواهد باشد در نوسان است« :گناهانم

زندگی من است و اين دو بچه مال من هستند»ت

حاال ديگر يکی دوتا نیستتتت من نه مادرم ،نه زنم

(وفی )005 :0250 ،جلوۀ ديگر هويت اين زن در

و نه دخترمت هیچمت از عهده هیچ کدام از نقش-

نقش مادری نمود يافته استت مسئولیت

هايی که به من دادهاند ،برنمیآيم»ت (همان)91 :

مادری به صورت امری غیرقابل انکار ،به تدريج

گاهی بر طبق همان روند پیشین به ايفای نقش

بخشی از هويت اين زن متأهل گرديده است و او

زنانهاش میپردازد و گاهی پا را فراتر از اين

ماهیت حقیقی خود را پس از همسر بودن ،در مادر

محدوده میگذارد و تعهدات خود نسبت به اين

قال

بودن میداندت
آنچه که در ارتباط با هويتيابی زن داستان
پرندۀ من حائز اهمیت است ،مسئله بحران هويت

نقش را کنار میگذارد و از قال

همیشگیاش

بیرون میآيد و به همین دلیل است که در تعريف
هويت ثابتی از خود حیران میماندت

بررسي مسال مشترك زع دردو داستاع چراغها را من خامو

هريک از زنان داستانهای پیرزاد و وفی،
پس از پشت سر نهادن دورهای از بحران هويت،
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زمینه فقط منجر به ايجاد نیاز به کشف هويت
واقعی خود میشودت

در نتیجۀ عوامل گوناگون به سمت کشف و
شناخت هويت حقیقی و دستیابی به ماهیتی

 .1 -2 -2هویتیابي كالریس در چراغها را من
ميك م

مستقل میکوشندت در زندگی زنان اين داستانها

خامو

اتفاقهايی میافتد که در حکم تلنگری برای

کالريس نیز هويت حقیقی خود را در ايفای نقش

بیداری آنان استت قهرمان زن داستان پرندۀ من،

زنانگی در قال

همسر -مادر خالصه کرده استت

زمانی که با ناکارآمدی و بیمسئولیتی شوهرش

او با وجود اينکه درگیر مسائل خانوادگی و

نسبت به زن و فرزندان مواجه میشود ،دچار

رسیدگی به همسر و فرزندان است ،گاهی نیز به

تعارضهايی شده و همین تعارضها ،عاملی برای

دنبال کشف ماهیت و جايگاه خود در میان ديگران

آگاهی يافتن زن نسبت به ماهیت حقیقی خود

است« :چرا کسی به فکر من نبود؟ چرا کسی از

میشود و به تالشهای وی در جهت رسیدن به

من نمیپرسید تو چه میخواهی؟ میخواهم چند

فرديت جهت میدهدت او در پايان داستان نسبت

ساعت در روز تنها باشم ،میخواهم با کسی از

به توانمندیهای وجودی خود آگاهی میيابد و

چیزهايی که دوست دارم حرف بزنم»ت (پیرزاد،

مصمم و با اراده به فروش خانه و رفتن امیر به

 )099 :0210کالريس معنای واقعی زندگی را در

کانادا اعتراض میکند ،اما عمال در منصرف

ذهن خود جستوجو میکند و برای شناخت

ساختن امیر از مهاجرت و بازگرداندن او به کانون

چهرۀ واقعی خود میکوشدت اما در اين جستوجو

خانواده ناتوان است و همچنان هويت خود را در

به نتیجهای نمیرسد و همچنان سرگشته و حیران

نقش مادر خالصه میکند و وظیفۀ اصلیاش را

باقی میماندت او هنگامی که به موقعیت خود در

پاسداری از زندگی خانوادگی میداند« :بچهها

میان خانوادهاش پی میبرد ،درمیيابد که برای آنان

يک نگاه به او میکنند و يک نگاه به من که آماده

در حکم ابزاری بیش نیست و در نتیجه دچار

رفتن میشومت امیر جلو آشپزخانه ايستاده و شبیه

بحران هويت میشود« :اين هم جوابم ،بچهام فکر

جنگجويی شده است که باور نمیکند حريفش

میکند غرغرو و ايراد گیرمت شوهرم حاضر نیست

بیصدا راهش را بکشد و میدان را ترک کند»ت

يک کلمه با هم حرف بزنیمت مادر و خواهرم فقط

(همان )000 :در واقع او هر چند میکوشد تا

مسخرهام میکنند و نینا که مثال با هم دوستیم فقط

تسلیم و سکوت را کنار بگذارد و با قاطعیت و

بلدست کار بکشد»ت (همان )000 :او که شخصیتی

صالبت در برابر تصمیم همسرش مقاومت کند،

منفعل و تا حدودی بیاراده است ،اکنون میخواهد

اما در اين مسیر موفق نمیشود و در همان پوستۀ

مانند خانم نوراللهی هويتی تازه در اجتماع بیابد ،به

همیشگی خود میماندت در نتیجه تالش او در اين

ديدار او میرود و در اين مالقات است که از
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زندگی شخصیاش بیرون کشیده میشود و به

 .1-2ت هایي

آشوبهای درونیاش پی میبرد« :راه رفتم و

يکی از مسائل روحی مشترک زنان هر دو رمان،

فکرکردم مدام در خانه ماندن و معاشرت با آدم-

احساس تنهايی استت جان کاچیپو ،استاد

های محدود و کلنجار رفتن با مسائل تکراری

دانشکده روانشناسی دانشگاه شیکاگو ،تنهايی را

کالفهام کردهت بايد کاری بکنم برای دل خودم مثل

اين طور تعريف میکند« :نشانه آزار دهندهای که

خانم نوراللهی»ت (همان )015 :از سوی ديگر

هدف آن ترغی

ما به برقراری ارتباط است»ت

آشنايی با امیل و خانوادهاش ،زندگی يکنواخت

زنان متأهلی که احساس تنهايی میکنند بايد به

ايجاد تحول

اين نشانه توجه نمايند و برای برطرف کردن اين

در شخصیت او میشودت او که پیش از اين در

وضعیت اقدام کنندت تنهايی اگر کنترل نشود،

حباب زندگی شخصی خود مانده بود ،اکنون از

قدرت اين را دارد که ازدواج را بر هم بزند و می

اين حصار خارج شده و به خودشناسی میپردازدت

تواند بر سالمت جسمی هم تأثیر منفی بگذارد»ت

نويسنده با خلق شخصیت کالريس و پرداختن به

(شکربیگی)50 :0210 ،

کالريس را دگرگون کرده و موج

مسائل او ،هويتيابی و کشف معنای زندگی را در
رأس توجه خود قرار داده استت

عوامل عاطفی و خانوادگی در به وجود
آمدن تنهايی شخصیت اصلی زن در دو رمان مؤثر

کالريس هرچند برای شناخت هويت

است و از اينرو ،مسئله تنهايی آنها ،در دو بعد

واقعی خود میکوشد ،اما در اين زمینه موفق

عاطفی و خانوادگی بررسی میشودت در بعد

نمیشود و نمیتواند تحول و تغییر خاصی در

عاطفی ،تنهايی ،عامل احساسات نقش مؤثری

خود به وجود آوردت بنابراين ،همان روال عادی

دارد که احساس تنهايی مربوط به آن بیشتر به

زندگیاش را در پیش میگیرد و تا پايان رمان در

عدم وجود رابطۀ عاشقانه و ارضاکنندۀ نیازهای

همان نقش اولیۀ خود باقی میماندت هر ش

حمايتی و عاطفی و نداشتن يک همراه (همسر)

همسر کالريس قبل از خواب ،از او میپرسد:

دوستداشتنی و شريک غم و شادی ،تعريف و

«چراغها را تو خاموش میکنی يا من؟» و

گاهی اوقات نیز در روابط جنسی منعکس می-

کالريس هم هر بار به او میگويد که چراغها را

شود»ت (رحیمزاده و ديگران )020 :0210 ،تنهايی

من خاموش میکنمت «بازتاب زندگی کالريس در

زنان دو رمان ارتباط عمیقی با کمبودهای عاطفی

مقام مادر و زن خانهدار را در همین يک جمله

داردت زمانی که اين زنان پاسخ مناسبی به نیازهای

میتوان ديد»ت (نیکوبخت و ديگران)020 :0210 ،

عاطفی و احساسات خود نیابند ،دچار احساس

بنابراين ،تالش کالريس برای کشف هويت زنانه

تنهايی میشوند و اين مسئله زمینۀ افسردگی را

و شخصی خود به نتیجه مشخصی نمیرسدت

در آنها به وجود میآوردت
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کالريس در چراغها را من خاموش میکنم

اقتصاد ،تحوالتی نیز در ارزشها ،افکار و انديشه-

از بیاعتنايی آرتوش (همسرش) ناراحت استت

ها ،اخالق و روحیات افراد پديدار شدت در نتیجه

آرتوش همیشه درگیر مسائل سیاسی است ،اما

تحوالت فکری و فرهنگی حاصل از پديدۀ

کالريس اين را برنمیتابدت آرتوش خواستههای

مدرنیته ،اعمال ،رفتار و افکار انسانها را

عاطفی او را ناديده گرفته و چندان تمايلی به ابراز

دستخوش تغییر کرده استت انسان معاصر،

محبت و دلجويی از او نداردت بنابراين ،کالريس

معنويات و مسائل روحی خود را تحت سلطۀ

زمانی که نیازهای عاطفی درونیاش را بیپاسخ

مدرنیسم میبیندت يکی از پیامدهای منفی و

میبیند ،احساس تنهايی وجودش را فرا میگیرد

مخرب اين پديده که در اين دو اثر به آن اشاره

و اين تنهايی مدام تکرار میشودت قهرمان زن رمان

شده ،فردگرايی زنان و رواج طالق عاطفی در

پرندۀ من نیز از اين نظر حالتی شبیه به کالريس

میان زوجین استت اين فرآيند بهطور گسترده

داردت عدم وجود روابط عاشقانه میان او و امیر و

نگرش و برخورد زنان و ذهنیت و رفتارشان

حتی وجود کمترين دلبستگی و عالقهمندی از

نسبت به مسائل را متحول نموده استت «تنهايی

سوی همسر ،او را با تنهايی مواجه میسازدت وی

زنان در خانواده و جامعه شهری ،از پیامدهای

نیز از کم توجهی و روابط سرد امیر رنج میبرد و

مدرنیته استت زنانی که در خانواده حضور دارند

با وجود وابستگی عاطفیای که به امیر دارد ،به

اما دچار طالق عاطفی شدهاند و تداوم

تدريج دچار احساس تنهايی میشود« :میدانستم

حضورشان در خانواده ،به دلیل داشتن فرزندانی

که او با من هیچجا نمیآيدت جا خوردم و

است که حضور والدين را به دنبال دارد و يا

احساس تنهايی و سرخوردگی مثل هوويی فاصلۀ

نداشتن منبع درآمدی که بتواند تأمین کننده

بین من و امیر را اشغال کرد»ت (وفی)02 :0250 ،

مايحتاج او باشد و يا داليل ديگر»ت (شکربیگی،

در واقع میتوان گفت که محور اصلی پرندۀ من

)00 :0210

بر تنهايی زن استوار استت زنی که به دلیل بی-

شیوع

احساسات

ناخوشايند

تنهايی،

توجهی و القیدی همسرش نسبت به خانواده،

افسردگی ،پوچی و بیارزشی ،کمبودهای عاطفی و

ناچار است يکه و تنها در برابر حوادث و

مواردی از اين قبیل ،که گاهی موج

از هم

مشکالت زندگی بايستد و مقاومت و شکیبايی را

گسیختگی روابط میان زن و شوهر و سرد شدن

لحظهای از خود دور نسازدت

کانون خانواده میشود ،از نشانههای واکنش زنان

تنهايی و فردگرايی زنان را نیز میتوان از

رمان نسبت به پديدۀ مدرنیته استت

نتايج مدرنیسم و زندگی مدرن در جوامع شهری

کالريس که همواره درگیر رسیدگی به امور

دانستت در پی تحوالت به وجود آمده در سطح

مربوط به خانه است ،پس از مدتی درمیيابد که

تکنولوژیهای صنعتی و رشد سرمايهداری و

کسی به خواستهها و نیازهای درونیاش توجهی
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نداردت از سوی مادر ،خواهر و همسرش نیز مورد

وضعیت روحی و روانی برای هر فرد امری

بیاعتنايی قرار میگیرد و اين مسئله او را دچار

ضروری تلقی میشود« :هر فردی میداند که دارای

احساس تنهايی میکند« :مادر برای اينکه با آلیس

عواطفی است و زندگی بدون عواطف ،زندگی

باشد آمد آبادان برای اين که نزديک من باشد؟

تیره ،مکانیکی و بیرنگ خواهد بودت از طرف

تا حاال چه کسی کاری را فقط برای من کرده؟»ت

ديگر ،سالمت روانی و عقلی شخص به سالمت

(پیرزاد )095 :0210 ،بنابراين ،کالريس نمونۀ

عاطفی او بستگی دارد ،زيرا نظر شخص نسبت به

بارز ترس و تنهايی و حسرت است و در اوج

خودش ،ديگران ،اوضاع اجتماعی و زندگی به

اين تنهايی ،ناخودآگاه درگیر اوهام و خیاالت

طورکلی از چگونگی رشد و تکامل عواطف وی

میشودت

متأثر میشود»ت (شعارینژاد)009 :0220 ،

مهمترين رويدادی که بر تنهايی زن رمان

از نظر روانشناسان ،مفهوم وابستگی

پرندۀ من دامن میزند ،رفتن امیر و تنها گذاشتن

«عبارت از رابطۀ عاطفی پايدار است که شخصی

همسر خود با دو فرزند استت مسئولیت بزرگ

با شخص ديگری برقرار میکند»ت (وندرزندن،

کردن فرزندان و مديريت خانواده از يک سو ،و

)020 :0292

نبود همسر از سوی ديگر ،زن داستان را بیش از

نويسندگان آثار داستانی مورد بحو ،با

پیش با واقعیت ناگوار تنهايی مواجه میسازد:

برجسته ساختن موضوع وابستگی عاطفی زن به

«لرزههای زندگی را احساس میکنمت بوی جدايی

همسر ،در واقع در پی آن هستند تا به جايگاه زن

را میشنومت زندگی عوض خواهد شدت ممکن

در برابر مسائل و مشکالت عاطفی که آنها را گاه

است هر کاری بکنیم و نتوانیم همگی دور هم

تا مرز افسردگی میکشاند ،اشاره کنندت وابستگی

جمع بشويم همانطور که حاال شدهايم»ت (وفی،

عاطفی سب

میشود که زن تمام ارزش ،هويت

 )000 :0250در اين هنگام است که او میفهمد

فردی و هستی خود را در وجود همسر خالصه

شوهرش تکیهگاه و پناهی برای اتکا نیست و در

کند و اين مسئله بر شکلگیری هويت وابسته و

نتیجه خود را با وجود داشتن همسر و فرزندان

غیرمستقل در او مؤثر استت کالريس و زن رمان

تنها میيابدت

پرندۀ من ،آنچنان نسبت به همسران خود احساس
عالقه میکنند که گويی وجود خود را ناديده

 .9-2وابستگي عاطفي به همسر

يکی از شاخصههای شخصیت اصلی زن در هر دو

انگاشته و فقط به وجود همسر توجه دارندت
همچنین اين احساس وابستگی ،موج

میشود

داستان ،وابستگی به همسر از لحاظ عاطفی استت

که زنان از جان

سالمت عاطفی عامل سالمت روانی افراد

عشق داشته باشند ،و زمانی که با بیاعتنايی و

محسوب میشود و به همین دلیل توجه به

کمتوجهی از سوی آنها مواجه میشوند ،دچار

همسرانشان انتظار محبت و
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اختالالت روحی و افسردگی شديدی شوندت

را ناديده میگیرد و بنابراين ،کالريس دچار خأل

قهرمان زن داستان پرندۀ من ،با وجود احساس

عاطفی میشود« :هیچ وقت نمیپرسید چرا

عالقهمندی و وابستگی عاطفی نسبت به شوهرش،

ناراحتی؟ شايد دلگیریام اصال ربطی به خودش

همواره از روابط سرد و بیاعتنايی امیر رنج میبرد

نداشت ،مثل همین امش  ،ولی هیچ وقت نمی-

ايجاد خأل عاطفی در وجود

پرسید»ت (پیرزاد )052 :0210 ،در واقع هر دو زن

او میشودت او میداند که برای امیر هیچ جايگاهی

مورد بحو در زندگی مشترک خانوادگی خود هر

نداردت تمام فکر و ذهن امیر درگیر مسائل کاری و

چه بیشتر به ابراز عالقه و احساسات قلبی خود

به ويژه مهاجرت به کاناداست ،اما زن داستان که

نسبت به همسر میپردازند ،بیشتر با سرکوب

تنها در آرزوی داشتن يک زندگی معمولی همراه با

عواطف خود از سوی آنها مواجه میشوند و اين

صمیمیت و محبت در کنار همسر و فرزندان

مسئله به تدريج آنها را به سوی کمبودهای عاطفی

است ،از اين موضوع ناراحت و نگران استت او

میکشاندت بیاعتنايی نسبت به احساسات و

بدون وجود امیر ،ادامۀ زندگی را سخت میداند

وابستگی عاطفی زنان داستان ،موج

تغییر نگرش

زيرا توانمندیها و ماهیت مستقل فردی خود را

آنها نسبت به شوهر و بیزاری از او ،سرد شدن

باور نداردت در مقابل ،امیر نه تنها به فکر خواستهها

روابط و حتی خیانت و بیوفايی در حق همسر

و نیازهای عاطفی همسرش نیست ،بلکه در عین

میشودت قهرمان زن رمان پرندۀ من ،در برابر بی-

بیتوجهی او را با دو فرزند کوچک تنها میگذارد

پاسخ ماندن نیازهای عاطفیاش از سوی همسر،

و به دنبال آرزوهای خود میرودت بنابراين،

به تدريج به سمت بیتفاوتی و حتی بیزاری از او

سرخوردگیهای عاطفی چنان وجود اين زن را

کشیده میشودت او ديگر از امیر بیزار است اما اين

تحت تأثیر قرار میدهد که او را دچار اختالالت

نفرت را بروز نمیدهد« :من بايد مفلوکتر از همه

روحی و ترس و ترديد میکندت افکار پريشان ذهن

باشم که وقتی سیرم ،سرم را روی شکم کسی که

او بیانگر وابستگی عاطفی شديد به همسر و نیاز به

بیش از همه ازش سیرم ،بگذارم و به آبکشی

محبت اوست« :ناامیدانه به خودم میگويم

توی رودههايش گوش کنم و تازه شرمنده آن همه

اگر او در آن خیابان نزديک مترو با زنی لحظۀ

سیری باشم»ت (وفی )20 :0250 ،همچنین در نتیجۀ

به چیزی

قطع وابستگی عاطفی ،کمکم به خوداتکايی و

فکر کنمتتت در نهايت يک خیال سمجتر از بقیه

استقالل و ثبات شخصیت میرسد تا جايی که به

است؛ خیال زن و مرد عاشق»ت (وفی)005 :0250 ،

تنهايی مسئولیت ادارۀ زندگی و سرپرستی

و اين مسئله موج

جل

شادی داشته باشد تتت نمیتوانم به ترتی

کالريس اما با وجود عالقهمندی و وابستگی

فرزندانش را برعهده میگیردت

عاطفی نسبت به آرتوش ،با بیاعتنايی از سوی او

کالريس اما راهی ديگر در پیش میگیردت او

مواجه میشودت آرتوش نیازهای عاطفی همسرش

با همسايگی امیل (مردی  00ساله) در نزديکی
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خانهشان و آشنايی با او ،بیش از پیش به فکر بی-

کمتری برخوردار شوند و در نتیجه روحیۀ سازش

اعتنايی آرتوش میافتد و احساس شیفتگی نسبت

و سکوت در آنها به وجود آيدت در واقع زنان

به امیل وجودش را فرا میگیرد و به دنبال اين

سرمايۀ اجتماعی جوامع به شمار میآيند و اين

است که کمبودهای عاطفی خود را با ايجاد

مسائل میتواند آسی های جبرانناپذيری برای

ارتباط با امیل جبران کند و به همین دلیل نیز در

آنها به دنبال داشته باشدت لذا شناخت اين مسائل

وجود خود نسبت به امیل تمايالت عاطفی

از پیششرطهای اساسی در حل و فصل

شديدی احساس میکند« :به گل نخودیها نگاه

مشکالت و دغدغههای زنان استت از جمله

کردت میفهمم چرا همه دلشان میخواهد با تو

مسائل اجتماعی -فرهنگی زنان دو رمان میتوان

حرف بزنندت حرف زدن با تو راحت استت نگاهم

به موارد زير اشاره کرد:

کرد :انگار آدم سالهاست میشناسدت»ت (پیرزاد،
 )002 :0210در واقع او دچار توهم و سوءتفاهم

 .2-1محصور ماندع در خانه

شده و محبتها و احترامهای امیل را دلیل بر

امری که در وهلۀ نخست بیش از هر چیز توجه

عشق او میداندت او نیز پس از پشت سر نهادن

خواننده را برمیانگیزد ،اهمیت دادن نويسندگان

يک دوره بحران روحی ،سرانجام به کانون

مورد بحو به شخصیت زنان خانهدار استت چراکه

خانواده باز میگرددت

تصوير زن در تفکر مردساالرانه سنتی تا آن حد به
مفهوم خانه گره خورده است که در جامعۀ سنتی

 .1مسال اجتماعي

ايران و در مقیاسی وسیع برای نامیدن زن از واژه

زندگی فردی و اجتماعی زنان در بستر جامعه و

«منزل» استفاده میشده استت (ولیزاده:0259 ،

ارزشهای فرهنگی -اجتماعی حاکم بر آن قرار

 )012طرز تلقی زنان از خود به عنوان همسر و

داردت زنان به دلیل موقعیت فرودستشان نسبت به

مادری نمونه ،همچنین تأکید بر فعالیتهای خانه-

مردان و تصوری که از ضعف آنها در مقابل

داری و انزوای اجتماعی زنان از عوامل اصلی

مردان وجود دارد ،کمتر توانستهاند به جايگاه

محصور ماندن آنان در چارچوب خانه محسوب

حقیقی خود دست يابندت در جوامع سنتی ،زنان

میشودت وجود فرهنگ مردساالرانه نیز که به زنان

بیشتر از مردان تحت تأثیر مسائل فرهنگی-

اجازۀ حضور گسترده در عرصههای اجتماعی را

اجتماعی حاکم بر جامعه قرار میگیرندت اين

نمیدهد و او را محدود به محیط خانه میکند ،از

محدود شدن حضور

ديگر عوامل اين مسئله محسوب میشودت جامعه

زنان در اجتماع ،و ناممکن بودن اظهار توانمندی-

نیز همواره به زن در جايگاه فردی که مسئولیت

های ذاتی و اثبات هويت واقعی خود میشود ،و

ادارۀ امور خانواده را برعهده دارد مینگردت اين

میشود که از آزادی عمل

عامل سهمی بهسزا در محصور ماندن زن در

عوامل از سويی موج

از سوی ديگر سب
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محدودۀ خانه دارد .از ديدگاه جامعه سنتی ايران،

در محدودۀ خانه و در حال انجام وظايف

شخصیت زن با خانه و امور مربوط به آن گره

تکراری خانهداری به تصوير کشیده است و از

خورده است و خود زنان نیز اين موضوع را بدون

اين طريق نگاه منتقدانهاش را به مسئله روزمرگی

هیچ ترديد و اعتراضی پذيرفتهاندت شخصیت اصلی

و تکرار و تداوم کسالتآور وظايف زنانه

زن رمانهای مورد بحو ،هر دو زنان خانهداری

معطوف کرده استت تمام زندگی کالريس در

هستند که اکثر اوقات خود را در خانه سپری می-

رسیدگی به همسر و فرزندان و مسائل خانوادگی

کنند و به بیان رويدادهای زندگی خود که در اين

خالصه میشودت تنها اتفاق روزانهای که روند

فضا تجربه کردهاند ،میپردازندت محصور ماندن در

زندگیاش را از حالت سستی و رکود خارج می-

ايجاد

سازد ،ديدار با مادر و خواهرش استت او که تنها

روزمرگی و احساس يکنواختی در زندگی زنان

خواستهاش يافتن فرصتی برای فکر کردن به خود

خانهدار میشودت

است ،از اين روزمرگی دنیای خانگی خسته و

چارچوب خانه به خودی خود موج

اوقات در محدوده خانه

بیزار و به دنبال راهی برای رهايی از اين وضعیت

سپری کردن اغل

و خستگی از انجام وظايف تکراری همیشگی،

است« :از تصور کارهايی که بايد میکردم دلم

يکی از نمودهای برجسته رمانهای نويسندگان

گرفتت درست کردن شام ،برنامهريزی برای

مورد بحو استت در پرندۀ من شخصیت زن از

مهمانی پنجشنبه ،بحو با آرمن تتت کاش میشد

داشتن يک خانه کوچک احساس خوشحالی می-

به جای همه اين کارها که دوست نداشتم بکنم و

کند ،با اين وجود ،سپری شدن اکثر اوقات وی در

بايد میکردم ،لم میدادم توی راحتی سبز و می-

اين خانه ،به احساس روزمرگی و يکنواختی در

فهمیدم مرد قصۀ ساردو باألخره بین عشق و تعهد

او میانجامدت به طورکلی ،اين زن خانهدار با اينکه

کدام را انتخاب میکند»ت (پیرزاد)091 :0210 ،

از شرايط و وضعیت خود ناراضی است ،برای

بنابراين ،کالريس هرچند نسبت به اين روزمرگی

تغییر آن هیچ تالشی نمیکند و خود را به دست

و يکنواختی زندگی خود آگاه است اما از يافتن

رويدادهای تکراری زندگیاش میسپاردت زندگی

چارهای برای حل اين مشکل عاجز میماندت

او در خانه فاقد تحرک و جنبش است و همین
مسئله موج

شده که به سکون و آرامش و

 .1-1تیهد به حفظ انسجام كانوع خانواده

يکنواختی خو کند« :امیر میگويد :همین

خانواده در نگاه مادرانه ،مهمترين محور انديشه-

رفتارهايت باعو میشود به تو بگويم خرس

های زن را تشکیل میدهدت «شوهر و فرزندان

قطبیت تو از تغییر میترسیت از تحرک میترسیت

جايی برای بقیۀ دلمشغولیهای او باقی نمی-

ماندن را دوست داری»ت (وفی )29 :0250 ،پیرزاد

گذارند و زن از اين ديدگاه همۀ رويدادهای

در ابتدای چراغها را من خاموش میکنم ،زن را

پیرامونش را تفسیر میکندت زن -مادر با درون-
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گرايی و دورانديشی در حالی که ظاهرا به اندازۀ

کانون خانوادگی و ايفای نقش زنانه به صورت

پدر فعال به نظر نمیرسد ،نقش مهمی در حفظ

تمام و کمال استت اين زنان هرگاه که احساس

کانون خانواده و ايجاد ثبات و آرامش آن برعهده

کنند خطر يا آسیبی ،استحکام بنیان خانواده را

دارد»ت (احمدی )01 :0250 ،نقش همسر -مادر در

تهديد میکند ،با تمام توان و تالش خود به

آثار پیرزاد و وفی ،شناختهشدهترين نقشی است که

حراست از خانواده میپردازند و در اين مسیر از

میتوان برای زن متصور شدت کالريس و شخصیت

هیچ کوششی فروگذار نمیکنندت

اصلی زن پرندۀ من ،با وجود اينکه اغل

اوقاتشان

قهرمان زن پرندۀ من ،نمونۀ بارز اغل

زنان

مصروف فعالیتهای درون خانه و رسیدگی به

ايرانی با تمام مشکالت و خصوصیات خاص خود

همسر و فرزندان میشود و از اينرو ،هويت

محسوب میشودت برجستهترين ويژگی اين زن،

مستقلی جدای از خانواده برای خود قائل نیستند،

متعهد بودن در قبال زندگی خانوادگی است که به

اما در عین حال به عنوان فردی متعهد در قبال

صورت يک وظیفه گره خورده با شخصیت زنانه-

زندگی خانوادگی از هیچ تالشی برای حفظ و

اش درآمده استت اين زن در برابر سختیهای

استحکام بنیان خانواده دريغ نمیکنند و هرچند بر

زندگی ،هیچگاه احساس ضعف و سستی به خود

محدوديتهای ناشی از انحصار در چارچوب

راه نداده و پابرجا و استوار به ايفای نقش زنانه

خانه و استمرار بر انجام وظايف همیشگی و

خود میپردازد و هر جا که الزم باشد مسئولیت-

يکنواختی حاصل از آن واقفند ،اما خواستهها و

های مربوط به شوهرش را نیز به دوش میکشدت

نیازهای خانواده را بر امیال و امور شخصی خود

امیر که حسرت زندگی در خارج از کشور را می-

ترجیح میدهندت از اين منظر شخصیت اين دو زن

خورد ،مهاجرت را تنها راه حل مشکالتش میداند

يادآور زنان سنتی و ازخودگذشتگی و صبر

و سرانجام نیز رؤيای خود را محقق میسازد ،اما

وصفناپذير آنان در قبال زندگی خانوادگی استت

قهرمان زن داستان با بینش و تعهدی عمیق ،خود

بر طبق نگرشهای جامعه نسبت به وظايف

را موظف به نگهداری از فرزندان میداند« :در

و مسئولیتهای زنان مبنی بر حفظ کانون خانواده،

خیال امیر را از خانه دور میکنمت او بايد برود؛ به

زنان تعهد ويژه-

خاطر آيندهت خودم را در مرکز خانه قرار میدهمت

ای نسبت به ايفای اين نقشها در خود احساس

اما من بايد بمانمت نمیشود با دو بچه کوچک به

میکنند ،بهگونهای که وجود خود را تنها در

جای غريبه رفت و آواره شدت پس بايد ماند»ت

خدمت خانواده میدانند و ممکن است اهمیت

(وفی )12 :0250 ،همچنین او زمانی که از تصمیم

چندانی به خواستههای شخصی خود ندهندت

قطعی شوهرش مبنی بر رفتن به کانادا آگاه می-

شخصیت اصلی زن رمانهای پیرزاد و وفی ،زنان

شود ،تا لحظات آخر به دنبال حفظ آرامش و

خانهداری هستند که تمام هم و غمشان ،حفظ

سکون و صمیمیت در خانواده است« :در خانهمان

فرزندپروری و همسرداری ،اغل

بررسي مسال مشترك زع دردو داستاع چراغها را من خامو

ميك م اززویا پیرزاد و پرنده من از فریبا وفي

229

قصور وی در انجام وظايف

جشنی است که فقط من از آن خبر دارمت جشن

و اين مسئله موج

برای حفظ اين لحظهت لحظهای که احتماال فردا

خود در محدودۀ خانه نمیشود و در نهايت نیز در

نخواهد بود»ت (همان)000 :

برابر احساسات نامشروع خود -که در اثر سوء

شخصیت کالريس نیز به صورت زن و مادر

تفاهم بهوجود آمده بود -ايستادگی میکند و تنها

نمود يافته استت او تمام زندگیاش را در امور

به خاطر خانواده از خواستههای شخصی خود

مربوط به فرزندان و همسرش خالصه میکند و

دست میکشدت اين موارد بیانگر ارزشمندی کانون

چنان خود را وقف انجام اين وظايف کرده است

زندگی خانوادگی در نظر کالريس استت

که فرصت چندانی برای پرداختن به امور شخصی
خود ندارد ،او با مسئولیتپذيری به خوبی از عهدۀ

 .9-1انجام وظایف كلیشهاي ج سیتي

ايفای نقش زنانهاش برمیآيدت در واقع توجه به

انجام وظايف و نقشهای کلیشهای جنسیتی که از

حفظ ثبات خانواده بزرگترين دغدغۀ ذهنی

پیامدهای تقسیم کار مبتنی بر جنسیت است ،اغل
ايجاد احساس خستگی در زنان میشودت

اوست که در راه دستیابی به اين هدف تمام وجود

موج

خود را بدون هیچ چشمداشتی قربانی میکند« :از

«فمنیستها اغل

اين نکته را خاطرنشان میکنند

جان میکنم برای تو و بچهها که

که بهطورکلی مسئولیت کارهای ضروری تکراری

چی؟ که تو هر کار دوست داری بکنیت شطرنج

که بايد بهطور منظم انجام شود با زنان است ،در

بازی کنیت به خیال خودت کارهای مهم بکنیت

حالی که مردان کارهايی را انجام میدهند که به

قهرمان بازی در بیاوری و بچهها جان به سرم

خالقیت نیاز دارد و میتوان سرفرصت به آنها

بکنند و وقت نداشته باشم برای خودم و کسی يک

پرداختت اين تقسیم کار اغل

وابسته به آن است

بار هم نگويد خسته شدی و» -ت (پیرزاد:0210 ،

که قابلیت طبیعی زن و مرد را چه بدانند»ت (آبوت

 )055اما نکتۀ قابل تأمل در رابطه با کالريس به

و واالس )005 :0250 ،در پرندۀ من تمام نیروی

عنوان زنی متعهد در برابر وظايف زنانه خود،

فکری و جسمی زن ،صرف رسیدگی به امور خانه

ارجح شمردن پايداری زندگی خانوادگی بر

و کلیشههای نقش جنسیتی میشودت برجستهترين

احساسات و تمايالت شخصی است و اين بیانگر

نمودی که از اين شخصیت در نظر خواننده مجسم

احساس مسئولیت او در قبال خانواده استت

میشود ،نقش همسر -مادر است که شامل وظايف

کالريس با ورود عشق جديد (امیل) به زندگیاش،

مختلف خانهداری ،همسرداری و فرزندپروری

برای مدت کوتاهی دچار احساسات و تعارضات

میشودت زن رمان پیوسته در حال ايفای اين نقش

درونی میشودت او که در عین حال از احساس

به تصوير کشیده شده ،گويی وجود او با اين

تنهايی رنج میبرد ،به برقراری ارتباط با امیل می-

وظايف گره خورده استت در واقع سرنوشت

پردازد اما همچنان به زندگی خانوادگی پايبند است

زنانهاش بر او مسلط شده است و خود بر اين

صبح تا ش
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حقیقت واقف است ،اما چارهای برای گريز از آن

سرخوردگی در آنها میشودت شخصیت اصلی زن

ندارد ،به خصوص که شوهرش در برابر خانواده

در دو داستان مورد بحو نیز به دلیل نوع نگاه

مردی بیمسئولیت استت او تنها در قید امور خانه

سنتی به زن و وظايف او ،خود را غرق در انجام

و مشغلههای آن است و چندان وارد فضای بیرون

کلیشههای نقش جنسیتی کردهاندت

از خانه نمیشودت
رمان چراغها را من خاموش میکنم نیز از

 .9مسال اقتصادي

همان آغاز از زبان شخصیت زن و با شرح

اقتصاد اغل

وظايف زنانگیاش آغاز میشودت پیرزاد در ابتدای

به مردان استت جهتگیریهای جنسیتی که برخی

داستان ،با تصوير کردن زن در محیط آشپزخانه،

محدوديتهای اشتغال را برای زنان ايجاد می-

کوشیده است شخصیت کالريس را گره خورده

نمايد ،محدوديت فرصتهای شغلی برای آنها،

با وظايف زنانهاش تصوير کند و تیپ شخصیتی

عدم دسترسی زنان به مهارتهای حرفهای نسبت

زن  -مادر را که سالهاست برای تمام زنان

به مردان و اعتقاد به ناتوانی آنها در احراز برخی

ايرانی تعريف شده است ،در چشم خواننده

مشاغل ،از عوامل اين وابستگی محسوب میشودت

بنماياند« :در خانه که باز شد دست کشیدم به

در جامعه ايران زن يک نیروی کار درجه دو و مرد

پیشبندم و داد زدم :روپوش درآوردن ،دست و رو

نانآور و تأمین کنندۀ اصلی محسوب میشودت زيرا

شستنت کیف پرت نمیکنیم وسط راهروت جعبه

نقش اصلی که جامعه برای زنان قائل است،

دستمالکاغذی را سراندم وسط میز و چرخیدم

فرزندپروری ،خانهداری و همسرداری استت در

طرف پخچال شیر در بیاروم که ديدم چهار نفر

واقع وابستگی اقتصادی زنان خانهدار به مردان ،که

دم در آشپزخانه ايستادهاند»ت (پیرزاد )1 :0210 ،در

نتیجه تقسیم کار مبتنی بر جنسیت است ،يکی از

واقع طرز نگرش زنان نسبت به خود ،که موج

عوامل فرودستی آنها محسوب میشودت براساس

ناديده گرفته شدن حقوق آنها و سکوت در برابر

تقسیم کار جنسیتی ،زنان پس از قبول نقش

زنان (به ويژه زنان خانهدار) وابسته

آن میشود ،وضعیتی را برای آنها به وجود می-

همسر -مادر به دلیل تعهدی که نسبت به انجام

آورد که گويی خود را فدای خانواده کردن تنها

وظايف زنانگی خود دارند و همچنین تالش برای

الزمۀ وجودی زنان استت به همین دلیل زنانی که

جل

رضايت همسر ،به انجام کار خانگی و بدون

به زعم خودشان وظايف و مسئولیتهای خود در

مزد میپردازند و بیشتر وقت خود را صرف

مادر و همسر را ناديده بگیرند ،به نوعی

رسیدگی به اين کارها میکنند و اين مسئله از

احساس پوچی میکنند و گمان میکنند که نقش

سويی منجر به کم اهمیت دانستن کارهای خانگی

خود را به عنون زن و مادری نمونه به خوبی ايفا

و از سوی ديگر وابستگی مالی زنان به مردان می-

ايجاد احساس

شودت مشغولیت زنان هر دو رمان به انجام کارهای

قال

نکردهاند و اين امر موج
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خانگی و محصور ماندن در خانه نیز ،مانعی بر سر

بحث و نتیجهفیري

راه اشتغال و عامل اصلی عدم استقالل مالی آنها و

زويا پیرزاد و فريبا وفی ،به عنوان نويسندگانی

وابستگی به مردان در امور اقتصادی میشود.

واقعبین در آثار خود به شرح مسائل زندگی زنان

کالريس در رمان چراغها را من خاموش

پرداختهاند و با برجستهسازی مسائل فرهنگی-

میکنم زنی سنتی استت او نمونۀ بارز زن و به

اجتماعی ،عاطفی و اقتصادی مرتبط با آنان ،تصوير

تبع آن مادر است که تنها وظیفهاش خانهداری و

دقیقی از وضعیت و جايگاه زنان در جامعه ارائه

فرزندپروری میباشدت اين کار خانگی موج

کرده و به خوبی از عهدۀ اين امر برآمدهاندت محور

وابستگی مالی او به شوهر و ايجاد احساس

اصلی چراغها را من خاموش میکنم و پرندۀ من،

خستگی ،کسالت و نوعی دلزدگی از زندگی

بر زندگی زنان متأهلی استوار است که روايتگر

میشودت

رنجهای خود هستندت اين دو زن در بسیاری زمینه-

راوی پرندۀ من نیز از آنجا که تمام وقت

ها از جمله مسائل روانی ،فرهنگی -اجتماعی و

خود را صرف رسیدگی به امور مربوط به خانه

اقتصادی با يکديگر شباهت دارندت در حوزۀ مسائل

میکند ،ديگر فرصتی برای کار کردن در محیط

عاطفی و روانی ،هر دو زن روند يکسانی را طی

درآمد و استقالل

میکنند و پس از پشت سر گذاردن يک دوره

مالی نداردت اين زنان به دلیل عدم اشتغال و

آشوب و بحران روحی ،به دنبال آرامش روانی و

درآمدزايی ،از نظر اقتصادی وابسته به شوهران

کس

هويت مستقل هستند و هر دو در اثر بی-

خود هستند زيرا منبع درآمدی ندارند و اين

اعتنايی همسران خود با چالشهايی چون احساس

محرومیت آنها از آزادی عمل و

تنهايی و سرخوردگی زناشويی مواجه میشوندت

محدود شدن به محیط خانه و انجام وظايف

احساس بیزاری و حتی خیانت به همسر ،واکنش

زنانگی در اين محیط میشودت به طور کلی هر دو

اين زنان نسبت به بیتوجهی عاطفی همسران

شخصیت ،نمونۀ بارز زنان سنتی هستند که بر

استت کالريس و شخصیت اصلی پرندۀ من  ،تمام

طبق تقسیمکا ر مبتنی بر جنسیت ،به انجام وظايف

توان جسمی و روحی خود را صرف انجام

زنانه مشغول گشتهاند و از اينرو ،اکثر اوقات

وظايف زنانه خود میکنند و هرچند تکرار

خود را در محدودۀ خانه سپری میکنند و چندان

کسالتآور کارهای روزانه به روزمرگی و

حضوری در عرصۀ اجتماع و به ويژه حوزۀ

يکنواختی زندگی هر دو زن میانجامد ،اما آنها به

فعالیت اقتصادی ندارندت آنها بیشتر به صورت

خوبی از عهدۀ انجام وظايف خود برمیآيند ،زيرا

مصرفکننده نمود میيابند و اين مسئله ،وابستگی

خانواده مهمترين محور انديشههايشان را تشکیل

زن به مرد را دوچندان میسازدت

میدهدت از اين نظر میتوان گفت که شخصیت

بیرون از خانه به منظور کس

مسئله موج
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اصلی زن در دو رمان مذکور ،نمونۀ بارز زنان

عاطفی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی مواجه

سنتی با تمام خصوصیات ويژه خود محسوب می-

میشوندت نگرش جامعه نسبت به زنان در جايگاه

اوقاتشان در چارچوب خانه و

افرادی که وجوشان در خانهداری و امور مربوط

شوند که اغل

مصروف انجام امور مربوط به آن میشود و به

به همسر و فرزندان خالصه میشود ،موج

همین دلیل کمتر فرصت اشتغال در بیرون از منزل

ايجاد احساس فرودستی ،روحیۀ تسلیم ،انفعال و

وابستگی اقتصادی آنان

سکوت در آنها میشود و به همین دلیل است که

به مردان میشودت هويت اين زنان وابسته به مفهوم

خود را بیش از مردان در قبال زندگی خانوادگی

فرزندپروری،

متعهد میدانندت در نتیجۀ چنین ديدگاهی ،زنان

را دارند و اين امر موج
خانواده

و

وظیفۀ

اصلیشان

همسرداری و خانهداری استت
به طورکلی میتوان گفت که زنان در

میپندارند که برای ادامه و قوام زندگی خود نیاز
به وجود مردان دارند و در سايۀ تشکیل خانواده

زندگی فردی و خانوادگی خود ،با امور مختلف

است که به هويت اصلی خود دست میيابندت

م ابع

حاجیانی ،ابراهیم ()0250ت «تحلیل جامعهشناختی

آبوت ،پامالت واالس ،کلر ()0250ت جامعهشناسی زنانت
ترجمۀ منیژه نجم عراقیت چاش چهارمت تهران:
نشر نیت

هويت ملی در ايران و طرح چند فرضیه»ت فصلنامۀ
مطالعات ملیت شمارۀ 5ت صص 012-005ت
حیدری ،فاطمه؛ بهرامیان ،سهیال ()0251ت «زنان سلطه

اباذری ،يوسفت چاوشیان ،حسن ()0250ت «از طبقۀ

و تسلیم در آثار زويا پیرزاد»ت فصلنامۀ انديشههای

اجتماعی تا سبک زندگی (رويکردهای نوين در

ادبی .سال دوم از دوره جديدت شمارۀ ششمت

تحلیل جامعهشناختی هويت اجتماعی)»ت نامۀ

صص 002-005ت

علوم اجتماعیت شماره 00ت پايیز و زمستانت صص
5 -09ت
احمدی ،بابک ()0299ت معمای مدرنیتهت تهران :نشر
مرکزت
احمدی ،فرشته ()0250ت «زنان به زعم زنان
هزارچهره ،هزار نقش :دربارۀ زنان در داستان
ايرانی»ت روزنامۀ شرقت  02شهريورت ص 01ت
براهنی ،رضا ()0290ت گزارشی به نسل بیسن فردات
تهران :نشر مرکزت
پیرزاد ،زويا ()0210ت چراغها را من خاموش میکنمت
چاش 09ت تهران :نشر مرکزت

دشتی

آهنگر،

مصطفی

()0251ت

«تحلیل

ساختارگرايانه پیرنگ رمانهايی از چهار نويسنده

زن»ت ادبیات پارسی معاصر -پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی .سال اولت شمارۀ
اولت بهار و تابستانت صص21-20ت

دوران ،بهزاد ()0252ت هويت اجتماعی و فضای
سايبرنتیکت چاش 5ت تهران :وزارت ارشادت
رحیمزاده ،سوسن؛ پوراعتماد ،حمیدرضا؛ عسگری،
علی؛ حجت ،محمدرضا ()0210ت «مبانی مفهومی
احساس تنهايی»ت روانشناسی تحولی .شمارۀ 20ت
زمستانت صص 002-000ت

بررسي مسال مشترك زع دردو داستاع چراغها را من خامو

شعارینژاد ،علیاکبر ()0220ت روانشناسی رشدت
چاش پنجمت تهران :انتشارات اطالعاتت
شکربیگی ،عالیه ()0210ت «بررسی پديدۀ تنهايی از دو
بعد عینی و ذهنی در خانوادههای شهری و

ميك م اززویا پیرزاد و پرنده من از فریبا وفي
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زمستانت صص 055-090ت

گیدنز ،آنتونی ()0295ت تجدد و تشخص ،جامعه و
هويت شخصی در عصر جديدت ترجمۀ ناصر
موفقیانت چاش 9ت تهران :نشر نیت

پیامدهای آن بر زندگی خانوادگی و اجتماعی

میرعابدينی ،حسن ()0252ت «راههای رفته و

آنان»ت مقالههای اولین همايش علمی و پژوهشی

دستاوردها "داستان نويسی زنانه"»ت نشريۀ زنانت

زنان و زندگی شهری .مکان همايش :دانشکده

سال 02ت شمارۀ 005ت صص20-22ت

مديريت دانشگاه تهرانت  20آبان و  0آذرت صص
00-92ت

نیازی ،محسن ()0251ت جامعهشناسیت تهران:
انتشارات سخنوارانت

کامرانیفکور ،شهربانو ()0250ت بررسی مقايسهای

نیکوبخت ،ناصر؛ دسپ ،علی؛ بزگ بیگدلی ،سعید؛

خصوصیات روانشناختی زنان به ويژه زنان

منشیزادهت مجتبی ()0210ت «روند تکوين سبک

عادیت پاياننامۀ کارشناسی ارشدت دانشگاه تربیت

زنانه در آثار زويا پیرزادت تحلیلی بر پايۀسبک

مدرست

شناسی»ت فصلنامۀ علمی -پژوهشی نقد ادبیت سال

گلی ،احمد؛ محمدی ،فرهاد؛ نظری ،سمیرا ()0251ت

5ت ش 05ت تابستانت صص 001-050ت

«روايت گذر از سنت به مدرنیته در داستان "طعم

وفی ،فريبا ()0250ت پرندۀ منت تهران :نشر مرکزت

گس خرمالو" زويا پیرزاد»ت بهارستان سخن

ولیزاده ،وحید ()0259ت «جنسیت در آثار

(فصلنامه علمی– پژوهشی ادبیات فارسی)ت سال

رماننويسان زن ايرانی»ت فصلنامه نقد ادبیت سال

2ت شمارۀ 02ت صص 50-15ت

اولت شمارۀ اولت بهارت صص 010-000ت

گودرزینژاد ،آسیه ()0255ت «شخصیتپردازی در

وندرزندن ،جیمز دبلیو ()0292ت روانشناسی رشدت

داستان چراغها را من خاموش میکنم»ت فصلنامۀ

ترجمۀ حمزه گنجیت چاش 0ت تهران :انتشارات

ادبیات فارسیت سال 5ت شمارۀ 00ت پايیز و

بعثتت

