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Abstract 
The present study examines the effects of the woman portrayed in Sehreman which 

was got of the novel called, I will Turn Off the Lights by Zooya pirzad, He Learnt 

From Satan and Burnt by Farkhondeh Aghaei and My Bird by Fariba Vafimi. The 

impact of Sehreman on contemporary female literature was the cause is to choose it. 

All of these three novels represent the Iranian female gender identity. The reflection of 

female gender is a reflection of the spectrum of threats that the women tolerate as the 

second sex and the female literature ties to to show the female expectations of society. 

Important implications of this study are: linguistics, personality-based bias, gender 

representation, self-esteem, and gender representation from the authors' point of view. 

The results show that the reflection of female personality in selected works is a 

reflection of gender limitations in society. Sehreman shows the selected female cultural 

conflicts in society and it also proves that women writers are reluctant to express their 

sexual interests  in their novels. 

Keywords: Novel, Gender Representation, Zooya Pirzad, Farkhondeh Aghaei, Fariba 

Vafi. 
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 مقالة علمی

 ، دانشگاه رازیداستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 .8-18صص ، 8331 پاییز، 3دورة هشتم، شمارة 

 ایرانی زن نویسندگان از رمان سه در های زنانهبازنمایی جلوه

 8طرفیبنی نیلوفر

 ایران شوشتر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شوشتر،دانشکدة علوم انسانی،  فارسی، ادبیّاتزبان و  دانشجوی کارشناسی ارشد

 1*پورحاتم شبنم

 شوشتر، ایرانسالمی، دانشگاه آزاد ا واحد شوشتر،دانشکدة علوم انسانی،  فارسی، ادبیّاتاستادیار گروه زبان و 

 53/6/6531 پذیرش: 66/6/6531 دریافت:

 چکیده
 و آموخی   شییاان  از پییرزاد،  زوییا  اثیر  ،کین  میی  خاموش من را هاچراغ برگزیدة رمانِ سه ره دزنان هایجلوه بازنمایی بررسیِ به حاضر پژوهشِ
 ایین  سی   هیر  .هاسی  آن گیزینش  دلیی   معاصیر،  زنانی   ادبیّات بر رمان سه این تأثیر .پردازدمی وفی فریبا اثر ،من پرندة و آقایی فرخنده اثر ،سوزاند

 لقبیی  بیا  زنیان  کیه  هاسی  بحیران  از طیفیی  بازتیاب  مثابی   به زنانه جنسی  بازتاب .ندابوده مؤثّر ایرانی زن جنسیتی هویّ  بازنمایی زمین  در هارمان

 نشیان  جامعیه  از را زنیان  انتظارات تا اس  تالش در تنوّعم رویکردهای با و مختلف شمای  در زنانه ادبیّات و کشندمیبردوش دوّم جنس چون ه 

 و بازنمیایی  فضاسیازی  بیه وسییل    جنسییتی  بازنمیایی  زنیانگی،  بیر  تکییه  بیا  پیردازی شخصیی   زنانه، زبان :از ندعبارت پژوهش این مه  مفاهی  .دهد

 در جنسییتی  هیای محیدودی   از نمیودی  برگزییده،  هیای رمان در زن شخصی ِ بازتاب که دهدمی نشان نتایج .هنویسند اظهارنظرهای در جنسی 

 نویسینده  زنیان گیواه آن هسیتند کیه     چنیین هی   و دنی دهمی نشان جامعه در را مخالف جنس دو فرهنگی تعارضات برگزیده رمان سه اس . جامعه

 .ندارند خود هاینرما در جنسی مسائ  بیان بهتمایلی 

 .وفی فریبا آقایی، فرخنده پیرزاد، زویا جنسی ، بازنمایی رمان، :هاکلیدواژه

                                                                                                                                                          
 niloofarbanitorfi@yahoo.com              :. رایانامه6

 shahatampour@yahoo.com               ول:مسئ . رایانام  نویسندة6
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 درآمد .8

 حکاییات،  خیود  فرزنیدان  برای گوقصّه مادران ،تاریخ طول در .دارند گوییقصّه برای ذاتی استعدادهای زنان

 و طبیعیی  شیک   و اسی   مادرانیه  و زنانیه  یسینّت  ،گوییقصّه سنّ  پس اند؛ خوانده هاالالیی و هاافسانه ها،قصّه

 کیه  انید بیرده  ارث بیه  مادربزرگیانی  از را خود هنر که اس  زنانی و فرزندان و مادران بین ارتباط ایجاد معمول

 .اندشنیده مادران از خود نوب  به ه  آنان

 طییّ  در و گیررد میی  میردان  و زنان حقوق برابری اهمّی  دربارة یجدّ ماالعات آغاز از قرن یک از بیش 

 بهتیر  جایگیاهی  بیه  زن تیا  اسی   گرفتیه صیورت  میردان  و زنان سوی از عملی و نظری هایحرک  ،مدّت این

 .بیود  دو درجیه  شهروند یا «دوّم جنس» یک جایگاه ،6دوبوار سیمون گفت  به ابتدا در که جایگاهی ؛دیاب دس 

 ،دیگیر  بسییاری  و 6ویتگ مونیک ،5اسمی  شارون ،6سیکسو هلن چونه  منتقدانی هایکتاب و مقاالت البتّه

: 6536 جلیلیی، پیر ن.ک:دارد ) وجیود  زنیان  جایگیاه  ارتقای راه سر بر هنوز که کنندمی مشکالتی از حکای 

 کشیورهای  دیگیر  تیا  یافتیه توسعه بزرگ کشورهای در جهان سراسر در ک ک  فراجنسی هایجنبش این .(16

 زنیان  بیه  نسیب   تیر گیرانیه سیخ   ساختاری که رسید آسیایی کشورهای به حتّی و شد فراگیر توسعه، حال در

 زنیان  هیای خواسیته  گیاه هیچ اامّ ؛شد آغاز مشروطه دوران از زنان جایگاه ارتقای سیر هرچند ،ایران در .داشتند

 تکیوینی  هیای تفیاوت  بیه  اعتقیاد  ،ایران در چراکه ؛فراتر نرف  ...و طالق وحقّ یحقّ رأ تحصی ، حقّ قالب از

 نداشیته  را گرایانیه غیرب  نظرییات  تیاب  خیانواده،  در مادر جایگاه ارزش و اس  داشته وجود همیشه مرد و زن

   .گیرندقرار می روند همین ادام در نیز شوندمی بررسی مقاله این در که هاییکتاب .اس 

 پژوهش هایپرسش

 دارد؟ نمودی چه برگزیده هایرمان در جنسی  که اس  این پژوهش این اصلی پرسش

 :ازعبارتند  فرعی هایپرسش 

 دارد؟ یمؤثّر نقش جامعه جنسیتی مسائ  دادننشان در رسانه یک عنوان به کتاب آیا .6

 دهند؟مینشان را ایران معاصر جامع  جنسیتی هایمحدودی  ،برگزیده هایرمان در زنان آیا .6

   آن کردنپنهان به یا دهندمیاهمّی  جنسی مسائ  دادننشان به خود آثار در زن نویسندگان آیا .5

 پردازند؟می

                                                                                                                                                          
1. Simone de Beauvoir 

2. Hélène Cixous 

3. Sharon Smith 

4. Monique Wittig 
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 پژوهش پیشینة

 اند که عبارتند از:درزمین  موضوع این پژوهش، آثاری نگاشته شده

 هیای نظیام  ردییابی  طرییق  از ،«ایرانیی  زن نویسیان رمیان  آثیار  در جنسیی  » مقالی   در (6516) زادهولی وحید -

 اس .شده تصویرکشیده به فارسی هایرمان برخی در چگونه جنسی  که دهدمینشان ،جنسی  بازنمایی

 مین  را هیا چیراغ  رمیان  سیبکی  بررسیی » عنیوان  با ایمقاله در (6533) وزیرنژاد فائزه و نژادپهلوان رضامحمّد -
 .اندکردهبررسی را رمان این ،نقشگرایی نظری  برحسب فردی، میان فرانقش رویکردی با کن می خاموش

 سیبک  تکوین روند» عنوان با ایمقاله در (6536) زادهمنشی مجتبی و بیگدلی بزرگ سعید نیکوبخ ، ناصر -

 اند.پرداخته فمینیستی شناسیسبک پای  بر پیرزاد آثار تحلی  به ،«پیرزاد زویا آثار در زنانه

 بیه  ایرانیی  زن معاصیر  مشهور نویسندگان از برگزیده و موفّق آثار بر تکیه با یروپیشِ پژوهشِ نویسندگانِ 

 کیه جاآن از .شیود میپژوهشی نو محسوب نظر این از و اندپرداخته برگزیده اثر سه در جنسیتی دیدگاه بررسی

 هیا آن بررسیی  انید، شیده  چیا   تجدیید  بارهیا  که هستند پرفروش هایرمان از پژوهش اینة برگزید رمان سه

 .دهدنشان معاصر مخاطب برای حاضر عصر در را زنان مسائ  ی جرّاب ک دس ِ یا اهمّی  تواند می

 ایران درجایگاه اجتماعی زن  پیشینة

 حیقّ  دوره ایین  در زنیان  .شد آغاز قاجار عصر از جامعه به زنان ورود برای جدّی هایتالش نخستین ،ایران در

 .بیاموزنید  قیرآن  و شیوند  خانهمکتب راهی توانستندمی داشتند، مالی نتمکّ که دخترانی تنها و نداشتند تحصی 

 و دهید طیالق  را همسیرش  بخواهید  کیه  هرگیاه  توانسی  میی  شوهر .بود رایج امری کودکی سنین در ازدواج

را  سیاسیی  منصیب  هییچ  توانسیتند نمیی  و نداشیتند  رای حیق  زنیان  .اختیارکنید  همسیر  یک از بیش توانس  می

 .نددس  آور به

 کردنید میی  گمیان  و نداشیتند  خیود  مسیتق ّ  هیای خواسی   از مشیخّ   یرتصوّ هنوز زنان ،دوران آن در 

 خواهید  درپیی  را میرد  و زن از میردم  همی   حقیوق  احقیاق  و آزادی خیواه، مشیروطه  و یملّی  حکومتی استقرار

 محرومیی   و کودکیان  و دیوانگیان  ردییف  در زنیان  قیراردادن  و مشروطه اساسی قانون تصویب با امّا ؛داش 

 دسی  بیه  بیرای  را تالشیی  بودنید،  میردان  همیراه  حرکی   ایین  در کیه  خواهیمشروطه زنان رأی، حق از آنان

 بیا  کیه  جنبشیی  ؛دادنید  شیک   را اییران  زنیان  جنبش هاینافه نخستین و آغازکردند خود هایخواسته آوردن

 بیا » .شید  حمایی   زنانیه  هیای انجمین  و دخترانیه  مدارس اندازیراه با و آغازشد خواهانهعدال  و یملّ اهدافی

 گونیاگون  هیای صیورت بیه  آنیان  ولیی  بیود،  شیمار ک  دطلبتجدّ زنان تعداد گرچه سازی، محروم این وجود

 طلبانیی مسییاوات و خواهانییهعییدال  تمییایالت و افکییار و سیاسییی آزادی از اسییتفاده بییا کردنییدمیییتییالش
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 زن اجتمیاعی  و فیردی  جایگیاه  دربارة آنان .کنندبیان را خود اجتماعی و سیاسی هایدیدگاه خواهان، مشروطه

 و خیانواده  در آن نقیش  و وظیایف  و «زن هویّی  » از متفیاوتی  تعرییف  و پرداختنید  بحی   بیه  جامعه در ایرانی

 حقیوق  بیه  دسیتیابی  جه  در جامعه در زنان حضور اجتماعی و فرهنگی موانع شناسایی با و دادند ارائه جامعه

 .(53 :6516 خسروپناه،) «برداشتند گام خود

 هنگیام ( .م6336)  ژانویی  بیسیت   در» .آورد پدیید  ایرانیی  زنیان  آموزش در بزرگ تحوّلی مشروطه انقالب 

 بیر  نخسی   بنید  .کردنید تصویب بند دو بر مشتم  ایقاعنامه زنان تهران، در بزرگ گردهمایی یک برگزاری

 چنیین  و بیود  دختیران  بیرای  سینگین  جهیزیی   حیر   خواسیتار  دوّم بنید  و داشی   تأکید زنانه مدارس تأسیس

 «شیود  هزینیه  دختیران  آمیوزش  راه در شیود، می جهیزه تدارک صر  که پولی اس  بهتر که شدمی استدالل

او  .کیرد  اشیاره  بادیاسیترآ  خیان   بیی بی به توانمی پیشگامان حقوق زنان نخستین از .(61 :6516 ساناساریان،)

 :نویسید میی  گمنیام  اینویسنده اثر سوانالنّ تأدیب مستااب کتاب به پاسخ در ،جالالرّ معایب نام با ایرساله در

 همیه  از رذیلیه  و حمیده صفات باشند،می دو هر بد، و خوب مرد، و زن عوام، و خواصّ از اقسام و انواع چون»

 ن،تمیدّ  قیوانین  تمیام  بیه  موقیو   هی   تربیی   .بشیوند  بایید  همه بشوند، تربی  باید اگر .شودمیمشاهده همه و

 .(16 :تا، بیاسترآبادی) «باشدمی لشکریه و کشوریه عرفیه، و شرعیه دولتیه، و تیهملّ ن،تدیّ

 درخیور  کیه  داد روی زنان دربارة اوّل پهلوی ةدور سیاس  در نو گفتمانی (.م 6351/.شه 6566) سال در 

 کیه  کیرد فیراه   فضیایی  زنیان  بیرای  مشیروطه  گفتمیان  اس ،دادهنشان پایدار پروین کهچنانآن .اس  بررسی

 بیانوان  از برخیی  رسیمی،  صیورت بیه  حجیاب  کشیف  از قبی   .شیود می تعبیر (6) «زنان بیداری» به آن از معموالً

 سیرباز  متعیار   لباس پوشیدن از( ه.ش 6531)سال در ایران به بازگش  در آبادیدول  صدیقه ازجمله ایرانی

 زنیان  حقیوق  احقیاق  در نییز  وطین  راتمخیدّ  انجمین  که بود حالی در این .(61 :6516 صادقی، ن.ک:) زدند.

 بییانو چییون ایرانییی زنییان دیگییر همییراه بییه انجمیین اییین سمؤسّیی اعضییای از آبییادیدولیی  و بییود فعّییال ایرانییی

 مشیارک   و سیوادآموزی  بیه  زنان دستیابی هایعرصه در ی فعّال ...و اسکندری محترم و سلاان ماه امیرصحی

 صیورت بیه  بیار  نخسیتین  بیرای  وییژه  به بودند،داده قرار خود کار دستور در را سیاسی و اجتماعی هایزمینه در

   .(663: 6561 کار، ن.ک:) .کردند مارح را زنان اشتغال ل أمس جدّی

 یعنیی  سیازی؛ فرهنیگ  اوّل سیا   و اجتمیاع  بیه  زنان ورود برای مناسبی بستر مشروطه، دورة دخواهیِتجدّ 

 پاییانی  سیال  دوازده-ده در نسوان عال  و زنان زبان شکوفه، دانش، چونه  نشریاتی .بود جمعی ارتباط وسای 

 ایرانیی  زنیانِ  ماالبیات  از بسیاری حاوی اًاتّفاق که منتشرشدند ایرانی بانوان مستقی  دخال  با شمسی سیزده قرن

 همیشیگی  مییان  ایین  در مردم مرهبی هایگروه و علما اعتراضات البتّه .(15: 6516 ساناساریان، ن.ک:) بودند.
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 مشیروطه  زمیان  از کیه  هیایی سیرخوردگی  میرهبیان،  و روحانییان  بیین  قیوی  انسیجام  و تشکیالت نبود امّا ؛بود

 آن میانع  جملگیی  دینی، علمای قدرت کردن محدود در رضاشاه چندسال  هایفعّالی  نیز و بود آمده وجود به

 .(636: 6513 ارشادی، ظهیرنژاد ن.ک:) خودبگیرد.به یجدّ شک  مردم اعتراضات تا شد

 بیشیتر  هرچیه  گسیی   و چهی   دهی   در سفید انقالب اصول اعالم ،دوّم پهلوی ةروددر  فرهنگیبا تغییرات  

 اوج حمایی  از حقیوق زنیان    هیاى اندیشیه  گیرى،تصمی  مجامع در آنان کارگیرى به و غرب به آموزاندانش

 کیه  کیرد تصیویب  را «خانواده از حمای » قانون زنان، سازمان پیشنهاد به مجلس( ه.ش6561 ) سال در .گرف 

 افیزایش  سال بیس  به هیجدهاز  پسران و هیجده به پانزدهاز دختران ازدواج سنّ شریع ، به توجّه بدون آن در

 شیدند. منیع  اوّل همسیر  اجیازة  بیدون  دوّم ازدواج از میردان  و یافتنددس  طالق درخواس  حقّ به زنان .یاف 

 .(533: 6516 آرکدی، ن.ک:)

 بررسی و . بحث1

 ایران زنان نویسیداستان آغاز

 ادبیّیات  ییک  بازپروری در متون نوشتن با اسالمی و مشروطه انقالب دو بین زمانی فاصل  در زن نویسانداستان

 از .بیرد پیی  فرهنیگ  و اقتصیاد  اجتماع، هایحوزه در ایشان ماالبات به توانمی آن خالل از که دندوشیک زنانه

 حقیوق  چیون هی   میواردی  به توانمی شد، مارح زنان سوی از زمانی بره  این در که ماالباتی ترین مه جمله

 مثابی  بیه  عشیق  طیرح  توانایی و زنانه هویّ  بازیابی اجتماعی، امور در مشارک  و اشتغال مردان، با برابر اساسی

 .کرداشاره مشترک زندگی ابزار

 میورد  زنیان  .دانسی   نیویس داسیتان  بانوی نخستین توانمی را شاه الدّینناصر دختر ،السّلانهتاج خان  زهرا 

 :6535 کوهسیتانی،  ن.ک:) .رانیی ا جامعی   زنیان  و شیاه  یحرمسیرا  ییا  درباری زنان :انددودسته السّلانهتاج نظر

 .اثیرش اسی    تیألیف  در او اهیدا   از یکیی  شیاه،  یحرمسیرا و دربیار  زنیانِ  از مشیروحی  گیزارش   ارائ (.13

 را گیزارش  ایین  احتمیال  بیه  کتیاب  ظیاهر  خال  بر و نیس  شاه الدّینناصر یحرمسرا شام  تنها او گزارش»

 ییک  ؛اسی  داده یتسیرّ  نییز  شیاه  الیدّین مظفر یعنیی  خیان ؛  شاهزاده برادر و او جانشین یحرمسرا به ک دس ِ

 عیدالتی بیی  و تبعیی   کیه  ییحرمسیرا  ؛سلان  امر در گرمداخله و طلبقدرت زنانی با رمز و راز پر اندرونی

 .(33 :6516 کازری،) «دادمی تشکی  را آن پود و تار

 قلی   عرصیه  ایین  در کمیی  نویسیندگان  و اسی   ایران نویسیداستان آغازین هایسال که (ه.ش 6563ل )سا تا

 نیویس داسیتان  زن دو ،(ه.ش 6563 تیا  6563) ازسال اس .نیامده نویسیداستان تاریخ در زنی هیچ نام زنند، می

 سیال  حیدود  بخی  تییره  دختیر  اجتمیاعی  داسیتان  کیه  «ایرانیدخ  » مستعار نام با بانویی نخس  ند:شومی دیده
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 رهبیر  ییا  ژالیه  و (ه.ش 6566) پروییز  و پیروین  هیای داستان که خانلری زهرا ی،دیگر و نوشته را (ه.ش 6563)
- سیاسیی  نظیر  از کیه (ه.ش 6563 تیا  6563) ازسیال  .اس درآورده تحریر رشت  به را (ه.ش6563) دوشیزگان

 تیا  6553) ازسیال  و خیوری  برمیی  (ه.ش 6533 تولّدم) دانشور سیمین نام به تنها اس ، کیپرتحرّ ده  اجتماعی

 :کرداشاره زیر هاینام به توانمی آنان میان از که خوری برمی نویسنده زن هش  به (ه.ش 6553

 نیام  بیه  و پرداختیه  رمان قالب در کتاب نوشتن به جدّی صورتبه که اس  زنی نخستین ،تیمورتاش ایراندخ 

 بیه  نیامش  کیه  شد منتشر( ه.ش 6533 ) سال در بلهوس جوان و بخ تیره دختر او رمان .اس منتشرکرده خود

 صیورت بیه  دانشیور  سییمین  بارنخستین امّا .(666 :6516 میرعابدینی،ن.ک: ) .اس  آن محتوای گویای خوبی

 ایتیازه  نمونی   سووشیون  چیا   با چه   ده هایسال اواسط در و شد فارسی نویسیداستان عرص  وارد یجدّ

 و یترقّی  گلیی  پیور، پارسیی  شیهرنوش  چیون هی   نویسندگانی ادامه در .گراش نمایشبه را زنانه نویسندگی از

 ،همکیاران نجی  عراقیی و    ن.ک:) .ابنید ی دسی   زنانیه  زبیانی  بیه  کردنید سعی نحوی به کدام هر علیزاده غزاله

 انیدازة  بیه  نیه  و بییش  و کی   آثارشیان  در و ظهورکردند دوره این از پس که نویسندگانی جمله از .(35 :6513

 :کرداشاره نویسندگان این به توانمی کردند، مارح وضوح به را زنان مسائ  قب ، نس 

 منییرو  ،(6533) گلیی  پیوتین  رمیان  بیا  حسیینی  منصیوره  ،(6563) بسی  بن کوچ  مجموع  با امیرشاهی مهشید

 داسیتان  مجموعیه  و (6513) فیوالد  دل رمیان  ،(6511) غیرق  اهی   رمیان  ،(6516) کنیزو مجموع  با پورروانى

 بیا  ارتجّی  راضییه  :چیون هی   پدیدآمدنید؛  تیری جوان گروه نویسندگان، ایناز  پس .(6513) شیاان هاى سنگ

 و (6566) شیدم  زیبیا  دیدم که را او با  ارساویى شیوا ،(6513) اى شیشه زن ،(6511)اه نرگس داستان مجموعه

و  (6561) صینعتى  کشیتارگاه  داسیتان  مجموعیه  بیا  پیور  کیرم  فرزانه ،(6561) بخورم چاى دخترم با بودم آمده

 شیما  هیاى  چشی   از و (6565) اهی  چشی   سیرگردان  خالیه  داسیتان  با  زاده حاجى فرخنده ،(6561) شبانه ضیاف 

 انگیار رمیان   بیا  شیاملو  سیيیده  ،(6561)سیوخته  حنیاى  داسیتان مجموعیه  با  روح پروین شهال ،(6561) ترس  مى
 هیای داسیتان  مجموعه و (6515) شش  مولودداستان  مجموعه با  زادهشریف منصوره ،(6563) لیلى بودى گفته

 جیوانى  و بیانو  با  طباطبایى ناهید ،(6516)دالبتى چنار رمان ،(6513) نسکافه عار و (6566) میناکارى دان سرمه

 .(56-53 :6513 میرصادقی، ن.ک:) .(6563)سالگىچه و  (6563)خویش

 کنممی خاموش من را هاچراغ

 تمیام  سیال  همیان  در و رسیید  چیا   بیه  (ه.ش6513) سیال  در یادشیده  عنیوان  با پیرزاد زویا بلند رمان نخستین

 نوشیته  روان و سیاده  نثیری  بیا  کیه  رمیان  ایین  داسیتان  .داداختصیاص  خیود  بیه  را فارسیی  داسیتان  معتبیر  جوایز

 مهندسیان  و کارمنیدان  هیای خانواده از داستان هایشخصی  .گرردمی چه  ده و  آبادان شهر در اس ، شده
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 داسیتان  .کننید میی  زندگی آبادان بومیان از جدا نف ، شرک  کارمندان ویژة  محلّ در که هستند نف  شرک 

 در کیه  اسی   داسیتانی  راویِ کالرییس  شیود. میبیان زنانه سبک به داستان اصلی شخصی  کالریس، زبان از

 پسیر  دوقلیو،  دخترهیای  از مراقبی   خانیه،  کارهیای  در او زنیدگی  .گیررد میی  آبیادان  نفی   شرک  هایخانه

 تحیوّل م آنیان  همسیایگی  در جدیید  ایخیانواده  ورود بیا  روزمرّگیی  این .شودمی خالصه همسرش و نوجوان

 .آیید میی  وجیود  بیه  سیمونیان امی  به نسب  گنگی عالق  ،کالریس وجود در .سیمونیان امی  خانوادة :شود می

 از کالرییس  گویید، میی سیخن  زنیان  حقیوق  احقیاق  بیرای  خود هایی فعّال از که همسرش منشی با دیدار در

 امییال  بیه  و بیرد میی پیی  خیود  درونیی  هیای آشیوب  به و شودمیکشیده بیرون اششخصی زندگی بست  فضای

 خیاموش  را هیا چیراغ  کسی چه :پرسدمی او از همسرکالریس خواب، از قب  شب هر .کندمیاعترا  پنهانش

 کین ، میی  خیاموش  مین  را هیا چیراغ  عبیارتِ  گفیتن  بیا  کالریس زبان از آمیزطعنه لحنی با نویسنده و کند؟می

 خانیه،  چهیاردیواریِ  ابیدیِ  و ازلیی  مسؤولِ و دارخانه زن یک عنوانبه را زن این همیشگی ایستایی خواهد می

 امیور  تمیام  انجیام  معنیای  بیه  کتاب این در هاچراغ کردنخاموش .دهدنشان فرزندان آرامش و شوهر رضای 

 .اس  روزانه یمسئولیت بردن پایان به و خانه

 سوزاند و آموخت شیطان از

 اسی ، شیده  اییران  مابوعیاتی  نویسیندگان  و منتقیدان  جیایزة  هفیت   دور برندة که سوزاند و آموخ  شیاان از

 روزیشیبانه  کتابخانی   ماالعی   اتاق در وه.ش(  6566) مرداد 66 چهارشنبه در که اس  هایییادداش  مجموعه

 رمیان  باف  که جاآن از .شودمیروای  رمان اصلی شخصی  ولگا، دید زاوی  از و آغاز اندیشه سرایفرهنگ

 امیور  و وقیایع  اس ،شده مشخّ  تاریخ ذکر با روز هر و اس  نویسیروزانه یا روزانه هاییادداش  اساس بر

 نیی   و سیال  دو روزانیه،  هیای یادداشی   باین  در روایی ِ  ایین  .شیوند میی نقی   واقعیی  زمانِ توالی ترتیب به ه 

 شییرح بییه کتییاب راویِ هییا،یادداشیی  اییین تمییام در و روز وپیینجششصدوبیسیی  تقریبییاً .کشییدمییی طییول

 بیه  اسی ، داده انجیام  گرشیته  و آینیده  مییان  کیه  هاییبرگش  و رف  با نویسنده .پردازدمی هایش خانمانی بی

 مسیائ   و امیور  نوشیتن  قالیب  در کنید میی سیعی  کیه  دارداشیاره  نییز  راوی پریشیان  روان حالی   و آشفته دنیای

 از طردشیدن  و سیرانجام بیی  ازدواجی با که مواجهی  زنی با رمان دراین .بدهد خود ذهن به نظمی اش،هرروزه

 و انگییز شیگف   جهیات  بسیاری از زن این زندگی .شودمی فالک  و فقر دچار و پناهبی خانواده، دو هر سوی

 معنیای  بیه  و نیدارد  خوابیدن برای جایی امّا ؛اس  زبان چند به مسلّط و کردهتحصی  زنی او .اس  غیرمتعار 

 آبدارخانی   در کیار  چیون ه  مختلفی کارهای به دس  معاش امرار برای دلی  همین به .اس  خانمان بی واقعی

 .گررانید می روز و شب عمومی، هایکتابخانه در طوالنی هایمدّت .زندمی ...و خصوصی آموزش کتابخانه،
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 ایین  .شیود میی  تیر کردنیتحمّ  برایش زندگی و دهدمی را هایشقرض ؛شودمی بهتر اشمالی اوضاع ک ک 

 بیا  نویسینده  .کنید میی گیرارى شماره را هاآن و نویسدمى یادداشتش دفتر در را روزانه وقایع تمام سال،میان زن

 .اس کرده روای  را شخصی  این زندگى از سال دو به نزدیک ،جرّاب ولى قدیمى فنّ این

 من پرندة

 برنیدة  و رفی  گقرار منتقیدان  اسیتقبال  میورد  که شد منتشر (ه.ش 6516) سال در من پرنده وفی، رمان نخستین

 ادبیی  جایزة دورة یندوّم برندة و گلشیری هوشنگ جایزة دوره مینسوّ ،(ه.ش 6516) سال رمان بهترین جایزة

 زنیی  داسیتانِ  رمیان،  این .اس هشد تحسین اصفهان ادبی جایزة و مهرگان ادبی جایزة بنیاد سوی از و شده یلدا

 بیا  خیود  نسی  هی   زن هیزاران  مثی   کیه  طمتوسّی  طبق  از سالمیان زنی .کندمیروای  را معاصر دورة در نامبی

 بیشیتر  و دارد جیدّی  تصمی  کشورکانادا به رفتن برای امیر، شوهرش، .کندمینرموپنجهدس  ناگواری شرایط

 در وظیایفی  چیون  .ماندمی تنها زن و رودمی شوهرش سرانجام .اس  مشک  این با زن کشمکش ،رمان حج 

 دوآن بیه  نسیب   او تعهید  امّیا  نیسیتی ؛  فرزنیدانش  بیه  مادر ورزیعشق شیاهد جاییهیچ .دارد فرزندش دو قبال

 اییران  بیه  خیورده  شکسی   شیوهرش  ،نهایی   در .کند شانترک همسرش دهدمیاجازه که اس  قاعی چنان

 .گرددمیباز

 زنانه جنسیت بازنمایی نظر از هارمان بررسی

 خیاموش  مین  را هیا چیراغ  .اند شده نگاشته زنان اهدا  تحقّق راستای در زنانه جنسی  بازنمایی به هارمان این

 حیال  در خیود  مادرانی   هیای مسیئولی   بیار  زییر  که کندمیاشاره زنی زندگی به پیرزاد زویا از( 6513) کن می

 وفیی  فریبیا  از( 6516) مین  پرنیدة  ،دوّم رمیان . قیراردارد  زدگیواپس و افسردگی آستان  در و اس  شدنغرق

 میرد  قاطعانی   تصیمی   امّیا  ؛اسی  شیده  کیارآزموده  زنیدگی،  هایسختی تحمّ  با که اس  زنی دربارة و اس 

 شییاان  از رمیان  آخیرین . کنید میی دگرگیون  را اشزنیدگی  کانیادا،  بیه  مهاجرت و خانه فروش برای خانواده
 و جداشیده  مسیلمانش  شیوهر  از کیه  اسی   ارمنیی  زنیی  دربیارة  ،آقایی فرخنده از( 6511) سوزاند و آموخ 

 زنانیه  هیای پردازیخیال جنسیتی، آشفتگی از هاییجنبه ،رمان سه این در. کندتأمین را اشزندگی اس  مجبور

 .اس  مشهود خوبی به مردساالر جامع  در زنان اقتصادی مسائ  بازتاب و

 زنانه زبانِ با جنسیتی بازنمایی

 و شیود میی  ممکین  زبیان  بیا  ادبیّیات  .دارد دسی   در نویسنده که اس  ایوسیله ترین مه ،ادبی اثر هر در زبان

 جهیان  از میا  درک دهنیدة شیک   ،زبان» .داش  نخواهد وجود نیز ادبی اثر و ادبیّات تردیدبی عنصر، این بدون

 را میا  اندیشی   حصیول،  قابی ِ  زبیانِ  که یصورتبه ؛اس  اجتماع زبان تأثیرتح  ما فکری هاینظام .اس  خارج
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 جهی   در تیالش  برای حامیان حقوق زنان میان از .(636 :6515 نرسیسیانس،) «دهدمی شک  واقعی  مورد در

 مردانیه  زنانیه  رمیان،  که بود معتقد و نداش  اعتقادی زنانه ادبیّات به وولف ویرجینیا مرد، و زن دادن نشان برابر

 بیرای » کنید: توجّیه  یکسیان  جینس  دو هر به باید بزرگ هنرمند و (65 :6516 مک کان  جین ، ن.ک:) ندارد

 و خیال   صیورت بیه  بیودن  مرد یا زن .اس  مخرّب خیود جینسی  ةدربار کردن فکر نویسد،می که کسیهر

 ذهین  در باید ثمربرسد، بیه خلّاقه عم  آنکه از پیش .بود زنانه -مردانه یا مردانه -زنانه باید .اس  مخرّب مالق

 .(661: 6516 وولف،) «بگیردصورت مرد و زن بین تعام  نوعی

 همی   محمی   زنانیه  لحینِ  روای  تجرب  سیکسو، نظر به اس . تند اندکی زنانه زبان دربارة سیکسو هلن نظر 

 لیوس  .دهنید میی  ارائیه  زبیان  از جنسیی تیک  روایتیی  زن، لحینِ  انکار با مردانه زبان و مردان .هاس نفی و طرد

 وجیود  که ندایافتهنظام ایگونه به زبان معتقدند رویکرد، این دیگر پردازاننظریه ،6کریستوا ژولیا و 6ایریگاری

 اسی   ممکین  نمیادین  قلمیرو  در زن وضیع  آن در کیه  نگیرد میی  شیرایای  بیه  ایریگیاری  .کنید مینفی را زنانه

 .انید کیرده  تعرییف  را زنیانگی  میردان،  اس  معتقد او .(63 :6516 سلدن و ویدوسون، ن.ک:) .شوددیگرگون

 همیشیه  که اس  متضادی دوگانگی فرض و غربی اندیش  بر حاک  وجهی دو بندیتقسی  از متأثّر تعریف این

   .گیرندقرارمی همدیگر مقاب  در

 در را زبیان  زییرا  شناسید؛ بیازنمی  عصییانگرانه  و انقالبیی  حالی   در جیز  را زنانه زبانِ نظریات، از دسته این 

 بایید  زبیان  این شود،خلق ایزنانه زبان باشد قرار اگر که کندمیفرض چنین و داندمی مردانه اشکنونی حال 

 بیه  پیوسیته  و مینظّ   صیورت بیه  کیه  دلیی   ایین  بیه  مردانیه  زبیان  .شیود  خارج مردانه زبان قواعد و چارچوب از

 الزامیی  هییچ  نظرییه،  ایین  اسیاس  بیر  .نیدارد  زنانگی بازنمایی برای امکانی اصوالً زده، دس  زنانگی سرکوب

 .انید مردانیه  و جنسیی تیک  همیه  مناقیی  قواعد این زیرا کند؛ پیروی رایج مناقی قواعد از زنان زبان که نیس 

 از رسی  د پییرزاد  .(536 :6516 مکارییک،  ن.ک:) .کنید  شروع بودن زن روای  و زن لحنِ از باید زنانه زبان

 خیواب،  اتیاق  بیه  رفیت  » :کنید میی  برمال را زن خصوصی هایهمشخّص زبان، کهجایی از .کندآغازمی جاهمین

 بیه  چیرا  بینیی؟ می را بقیه حماق  فقط چرا .زدم حر  خودم با سقف پنک  به خیره و کشیدم دراز تخ  روی

 پیا  .بیدتری  کیه  خیودت  گییری؟ ایرادمی آلیس به چرا کنی؟نمیگوش درس  زنندمی هاآدم که هاییحر 

 .کیردم میی  کیاری  باید .زدمی خاکستری به سدر لخ  هایشاخه رنگ و بود غروب .پنجره طر  رفت  شدم

 .بیودم کیرده  شیان مرتّب پییش  هفتی   کین ؟  مرتّیب  را کشیوها  .نکن  فکر که کردممی گرم چیزی به را سرم باید

 بهانیه  ایین  تیازه  .بشیوم  هیا مهمان و آرتوش مزاح  خواست نمی و بود نشیمن اتاق توی هاکتاب بخوان ؟ کتاب
                                                                                                                                                          
1. Luce Irigaray 
2. Jullia christeva 
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 بیه  چیزهیای  خواسیت  میی  بیود  هامدّت .گاراژ بروم .بود آماده که ه  شام .نداشت  خواندن کتاب حوصل  .بود

 کیه  اسی   مشیخّ   کیامالً  .(631 :6516 پییرزاد، ) «برییزم  دور گیاراژ  توی بودی  کرده تلنبار که را نخور درد

 صیورت  بیه  تیوان میی  پییرزاد  زنانی   زبیان  هیای همؤلّفی  مییان  از .آفریندمی خودشان خاصّ زبان با را زنان پیرزاد

 :کرداشاره موارد این به خالصه

 .(66 :6516 پیرزاد،) «نمکی با همه این با رفته کی به امبچّه .باالت و قد قربان» :زنانه خاصّ لحن -

 .(55 :همان) « ...قمعلّ اج  عین که اشآکله خواهر پس» :زنانه خاصّ هایدشنام و کالم تکیه -

 اشدربیاره  چییزی  حیاال  تا :گف  .نشستی  ه  روبروی صندلی دو روی» :زنانه خاصّ بینیتیز و نگرییجزئ -

 گیاهی  .بیود  صیورت   جلیو  درس  صورتش .کنندمیمهاجرت هاملخ :گف  ،دادم تکان که سر بودی؟ نشنیده

 الییه  ییک  ؛شیوند میی  دوالییه  شدند، که خسته .بود کوچکی بریدگی اشچانه روی .کنندپروازمی کیلومترها

 شیدّت  از هیا زییری  .بیود  محیو  برییدگی  جیای  .کنید درمیی  خسیتگی  و رو نشیندمی باالیی الی  و زیر رودمی

 معمیوالً  شیدن  الییه بیه الیه .بود تاریک هنوز که کردنگاه بیرون به پنجره از .پایین افتندمی و میرندمی خستگی

 صیدای  .گررنید میی  شیهرها  روی از کیه  وقتی ه  گاهی و افتدمیاتّفاق اقیانوس و دریا روی از گرشتن وق 

 شیاید  .بگررنید  سیرآدم  بیاالی  از درسی   که بود هواپیما چند و چندین صدای شبیه حاال .شدنمی تمام بیرون

 نگیاه  تارییک  پنجرة به مادرت؟ که آمد یادم یکهو .شودمی تمام ناآل ؛باش آرام گف : چون لرزیدممی هنوز

 .شیود میی  بید  خیلیی  حیالش  بیار یک وق  چند .نیس  خوش حالش .خوابیده .بودخورده خواب قرص .کرد

 انگیار  .شید میی  تیر روشین  و روشین  هیوا  .شد کمتر و ک  کاغر خشخش و هواپیما صدای تا نشستی  ساک 

 .(653 :همان) ...«دیدممی خواب داشت 

 زنیدگی  روایی   و زنانیه  حیسّ  گوییا،  نثری و ساده زبانی با کن می خاموش من را هاچراغ رمان در پیرزاد 

 سیاده،  زبیانی  بیا  اثر این در نویسنده غالب، گفتمان و فکری فضای و روایی جنب  نظر از .اس کردهبیان را زنان

 .اسی   بیودن  زن قصّی   داسیتان،  اصیلی  مایی  ندرو .اسی  کیرده بییان  را زنیان  خیانوادگی  زنیدگی  و روزمرّگی

 فیراه   مخاطیب  بیا  را نویسینده  بیشیتر  ارتبیاط  امکان که اس  پیرزاد زویا هایداستان بارز ویژگی ،گویی ساده

 از اسیتفاده  نییز  و راحی   هیای توصییف  سیاده،  دستوری ساختارهای کاربرد حاص  ویژگی، این و اس کرده

 حیول  ،داسیتان  ایین  در کاررفتیه هبی  هیای واژه دایرة .اس  زنانه ذهنی  و فضا با مناسب تکراری و عام واژگانی

 کیه جاآناز .اسی   داسیتان  زن هیای شخصیی   با متناسب و زنانه هایمشغولیدل و زنان مسائ  خانواده، محور

 بیاال  یبسیامد  از هیایش داسیتان  در حیوزه  این به تعلّقم هایهواژ نویسد،می زنان زندگی فضای دربارة نویسنده

 .اس  برخوردار
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 و وپیز پخی   دربیارة  زنیان  مشغولیدل» :از عبارتند پیرزاد کتاب در بسامد پر زبانی موضوعات ؛مجموع در 

 اسیامی  و یخچیال  فرنگیی، گوجیه  نمکیدان،  جاشیکری،  شییرینی،  شیکالت،  ماننید  ؛حیوزه  این واژگان تکرار

 بیافتنی،  روسیری،  میانتو،  دامین،  ماننید  پوشیند میی  زنیان  کیه  هاییلباس خوراکی، هایبرند و مختلف غراهای

 ایین  از زییادی  تعیداد  صیفحه  هیر  در کیه  اس  ایگونه به نویسنده آثار در هاواژه دایره این بسامد ...گلدوزی

 مییز  روی از را جاشیکری  بعید  .شینید  و شینید  و شنید آرتوش .گفت  و گفت  و گفت » :اس شده تکرار هاواژه

 «رفی  ورمیی  جاشیکری  در بیا  داشی   آرتیوش  .خودخیواهی  فکیری، بیی  :زدممی فریاد داشت  هنوز .برداش 

 از جنسییتی  بازنمیایی  بیرای  زبیان  ،سیوزاند  و آموخی   شییاان  از در امّا؛ (661 :6536 ،همکاران و نیکوبخ )

 دورة تقیویمی  نظیر  از رمیان  این که کنی  توجّه نکته این به باید ابتدا .کندمیاستفاده دیگری زنان  کارکردهای

 راوی روایی   ه.ش(. 6563) دی 66 دوشینبه  تیا  ه.ش( 6566) مرداد 66 چهارشنبه از :کندمیروای  را یخاصّ

 بیه  توجّیه  با .س کشیدهطول نی  و سال دو به نزدیک یعنی روز؛ وپنجششصدوبیس  خودش، نشیب و فراز از

 یاهمّیتی  چنیدان  او نظیر  از کیه  را وقیایعی  گیویی، گزییده  ییاری  بیه  اس  توانسته نویسنده راوی، روای  شک 

 و سیریع  بسییار  داسیتان  ایین  در آقیایی  زبیان  پیس  .کنید بییان  فشرده صورتبه را روایتش بقی  و حر  نداشته

   .دهدمی موضع تغییر متفاوت سخنی یا ماجرا به کالمی یا ماجرایی از یعنی اس ؛ جهنده

 را کتیاب  راوی ذهین  منتقدان، گاه که رفته پیش جایی تا وسوزاند آموخ  شیاان از رمان در هاپرش این 

 جسیتجوى  در رواییى  مسییر  ییک  نتیج بى و مداوم تکرار و ىعادّ اغلب روزان  هاى یادداش  .دانندمی آشفته

 خیود،  گراییى  مکیان  ناخودآگیاه  از اسیتفاده  بیا  بنابراین ؛اس  خود وجود تثبی  براى ذهنى مکان یک ساختن

 شیک   را هیا یادداشی   ایین  هیاى پیاره پیاره  در زنیدگى  تیوان میى  هیا آن واسیا  به که کندمىروای  را لوازمى

 از گییرد، خیودمى بیه  اىهتکّی هتکّی  و پیاره پیاره  شیک   بیرونیى،  پوسیت   ایین  که زمانى .دانس  مکان از تراژیکى

 آن از و برگزییده  را نوشیتار  و میتن  دنییاى  در زنیدگى  راوی، پیس  .شیوی  میآگاه راوى ذهن عمیق آشفتگى

 ایین  دلیی   شیاید  .(66 :6513، مخرّ یزدانی ن.ک:) .کندمیاستفاده امنی  براى فرصتى و جایگاه سند، عنوان به

 نوشیتن  رمیان  بیرای  مساعدی شرایط نیز او چراکه باشد؛ داستان راوی تعادل عدم همان ،روای  در تعادل عدم

 بیا  اصیلی  شخصیی   روزِ هر رمان، این در .بنویسد سریع و سردستی هایییادداش  داردکه وق  فقط و ندارد

 در بلکیه  شیود؛  او روحیی  تحیوّل  بیه  منجیر  که دهدنمیرخ خاصّی اتّفاق و ندارد تفاوتی چندان دیگرش روز

 چهارشینبه » :هسیتی   سیرپناه  ییافتن  و مالی استقالل به یابیدس  برای او وقف بی تالش شاهد روزها، تکرار سیر

 چقیدر  میاه  شیانزده  .رفیت   بانیک  بیه  میاه  آبیان  یمقیرّر  دریاف  و بانکی دفترچ  تعوی  برای امروز :آبان 66

 .(633 :6511 آقایی،) «میز پش  چوبی صندلی روی خوابیدن شب هر ماه شانزده .گرش  سخ 
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 میرد  نویسیندگان  که زبانی تفاوت .دارد بسیار قراب  لیهان «خوردة توسری زن» مفهوم با آقایی داستانِ زنِ 

 ایین  تیوان نمیی  و اسی   پنهیان  آن پنداریذاته  در کندمیخلق زن نویسندة ییک کیه زبانی با کنند،میخلق

 و دارد وجیود  زنیان  بییین  کییه  اس  میشترکی احساسات و عواطف تمام وجودآورندة به که را مشترک ذات

 راوی و سیوزاند  آموخی   شییاان  از رمیان  راوی .گرفی   نادییده  هسیتند،  آن عمییق  درک بیه  قادر زنان فقط

 زن موقعیی   خیوبی  بیه  لیهیان  و گیرین  .اسی   خیور توسیری  واژگیان  از ترکیبیی  سیخنانش  کیه  اس  بدبختی

 ذهنیی ،  بیه  توجّه سیر از که اس  گفتمانینویسیزنانه» :کنندمیتوصیف را خوردهتوسری زبان و خورتوسری

 کیه  هرچیه  موجیود،  نمیادین  هیای نظام که اس  استوار عقیده این بر نویسیزنانه .شودمینوشته زبان و جنسی 

 هیای سیوژه  کیه  دهنید قرارمی ایمحدودکننده نظام درون را زنان سرسختانه آنان .نییستند بخشرضیای  باشند

 بلنید  فرییادی  ولگیا  زبیان  از آقیایی  .(566 :6515 لیهیان،  و گیرین ) «سیازد مییی  نیاممکن  یشیان برا را بودن فعّال

 دیشیب  از :آذر 66 چهارشینبه » :اسی   جویانیه مبارزه شکلی به خودسانسوری بدون و بلند ادیفر این و کشد می

 آشیفته  هیای خواب شب هر و شدهعوض غرای  و خواب برنام  رمضان ماه شروع با .اس شده بد حال  دوباره

 و کثییف  صیورت  بیا  ،نیسی   صیدایی  هییچ  و زنید پرنمیی پرنده که هاییکوچه در که بین می را پسرم .بین می

 نبیوده  اشسیالمتی  نگران قدر این هرگز .اس  درگوش  روز تمام صدایش .زندمی فریاد و ایستاده ژنده لباس

 .(611 :6511 آقایی،) «..مامان. مامان، .ام

 رفتیار  ماننید  زبیان،  با آنان برخورد و برندکارمیبه را زبان معتبر هایگونهبیشتر زنان ،گویندمی شناسانزبان

 طمسیلّ  عیادات  برابیر  در زییرا  پریرنید؛ میی  تیر سیریع  را هموجّ زبان ،زنان .اس  متفاوت مردان با آنان اجتماعی

 عیادات  شکسیتن  و هنجیارگریزی  بیا  آقیایی  داسیتان،  ایین  در امّیا  هستند؛ کردن اطاع  به مجبور نیز درجامعه

 از امیروز » :اسی  واردکرده ایران نویسیداستان در انقالب از بعد بار نخستین برای را واژگانی و فضاها مألو ،

 میرا  کیه  سالی ... ،6333سال  اس  شده نوشته بلوز روی .دادند ...و جوراب خمیردندان، و مسواک من به انبار

 وجیدان  بیه  تیف  .شیود  حملیه  مین  بیه  شیدند  باع  و ندادندراه هایشانخانه به و انداختند بیرون ماالعه اتاق از

   .(635 :همان) «نکردندکاری ولی شدند؛خبردار آمد من سر بر چهآن از که کلیسائیان هم  و رافیک کثیف

 پردازیشخصیت با جنسیتی بازنمایی

 بییان  کالرییس  یعنیی  رمیان،  زن اصیلی  شخصیی   زبیان  از داسیتان  کین  میی  خیاموش  من را هاچراغ رمان در

 اوّل شخصیی   .کنید میی تعرییف  مخاطیب  بیرای  پاییان  تیا  را آن و کنید آغیازمی  را داستان کالریس .شود می

 زنیان  هیای ویژگیی  تمیام  بیا  اسی   زنی او .اس  نویسنده افکار اصلی حام  و شخصی  ترینمحبوب داستان،

 تغیییری  و اسی   گونیه  ییک  بیه  داسیتان  طیول  تمام در .اس  ساده و ایستا :کندمیزندگی آن در که ایجامعه
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 افکیارش  بیا  همیشیه  کیه  نفی   شیرک   از انگلیسیی  زبیان  مدرک دارای دار،خانه تمیز، کدبانو، زنی .کندنمی

 از اییرادی  ییا  ندانید  کیدبانو  را او کسیی  که این از .دارد بدبین ور و بینخوش ور خودش قول به .اس  درگیر

 پییرزاد  هرچند .اس  کالریس شخصی  تمام این .دهدمیدلداری خودش به امّا ،شودمی دلگیر بگیرد کارش

 بیشیتر  ،هیایش رمیان  زن قهرمانیان  امّیا  ؛بگیرارد  نمایش به ایرانی زن از یجرّاب تصویر آثارش در اس کوشیده

 رمیان  در نیوراللّهی  خیان   شخصیی   .انید زنانیه  هویّی   شیناخ   و کشیف  دنبیال  که اندخورده شکس  زنانی

 در و کنید میی تیالش  جامعیه  در آنیان  کیردن  سهی  و زنان زندگی بهبود برای که اس  زنی او .اس  چشمگیر

 .کنید میی سیخنرانی  زنیان  بیرای  داشتیچش  هیچ بدون او .اس  فمینیس  مبارزی گف  توانمی نوعی به واقع

 جیا ایین  در .بگییرد فاصیله  اشروزمرّگیی  از تیا  کنید درک را هاآن کندمیسعی کالریس که دارد هاییانگیزه

 شیوهر  دانسیت  میی  ،بیود  الیقی زن نوراللّهی خان » :شودمی نزدیک مدرن پس  فمینیس  هایویژگی به پیرزاد

 خانیه  کیار  از غییر  مین  .داش  اجتماعی ی فعّال ه  و کردمیکار ه  حال این با .من خود مث  ؛بچّه سه و دارد

، پییرزاد ) « ...سی  ا الیقیی  زن نیوراللّهی  خیان   کیردم  فکر و دادم را سرپیشخدم  سالم جواب کردم؟می چه

6516: 61). 

 کیه  اسی  شیده  تبیدی   ابیزاری  یا شیء به فرزندانش و شوهر برای کندمیاحساس وجود تمام با کالریس 

 .اسی   ناراحی   شیوهرش  اعتنیایی بی از کالریس .گرارندب کنار یا کارگیرندبه خود زندگی دراو را  توانندمی

 او بیرای  .تابید برنمیی  را این کالریس امّا ،اس  آن از ناشی هیجانات و سیاسی مسائ  درگیر آرتوش شوهرش

 یجیدّ  را همسیرش  آرتیوش  اگیر  بگویید  خواهید میی  واقیع  در پیرزاد زویا .شودمی خت  اشآشيزخانه در دنیا

 گیرفتن هییچ بیه  امّیا  ؛کنید نیوایی هی   او بیا  توانید میی  نییز  کالرییس  بگرارد، میان در او با را خود افکار و بگیرد

 ،انگییزد برمیی  را کالرییس  خشی   ،اجتماعی و سیاسی مسائ  در آرتوش سویاز - بودنزن دلی به –کالریس

 هیایش، خواسیته  بیان و خانوادگی زندگی در کالریس دوگانگی بر تأکید با نویسنده جنبه، نخستین در بنابراین

 بیه  سییمونیان  خیانوادة  و امیی   ورود .کنید میی توصییف  زیبیایی  به مختلف هایموقعی  در را او ذهن استغراق

 .دهدمیسوق خودیابی و خودشناسی سم  به را او که اس  تلنگری کالریس زندگی

 کنید  وارد رمان زن شخصی  پیکر بر نیز تریبزرگ هایآسیب تواندمی مردانه، جامع  دربودن جنس مغلوب

 بعید  هیای رمان در زن شخصی  ترینبیچاره و ترینآواره .دوش بدتر ه  این از اس  ممکن رمان، زن شرایط و

 :نیس  معمولی زن یک او امّا ؛اس  سوزاند و آموخ  شیاان از ولگایِ انقالب از

 میدرک  .گیرفت   رسیید  و دادمتحویی   سیرا فرهنیگ  آمیوزش  دفتیر  بیه  را امتییحصیلی  مدارک از نسخه یک»

 نامیه سیياس  و دقیقیه  در لغی   هفتاد مهارت با تندنویسی مدرک ممتاز، رتب  با پیتمن المللیبین کالج منشیگری
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 .(16 :6511 ،ییآقا) ...«گریمنشی سال دو برای .اس.سی.ای سازیساع  کارخانه

 کیه  حیالی  در ؛پییداکنی   شناختی ،اس  کتاب مه  شخصی  تنها که کتاب این راویِ از توانی می چگونه 

 ایگرایانیه کمینیه  شک  به چنان و سروکارداری ؟ او هاییادداش  با فقط ما و ندارد وجود داستانی درحقیق 

 فیرودی  و اوج کیه  را یکنیواختش  و جانکیاه  زنیدگی  از ایبرهیه  زمیانی،  پرشی با راوی گاهی که شدهروای 

 در او .دهید میی کیاهش  خیط نی  به را خود روزان  یادداش  یحتّ که جایی تا ؛کندمی مرور سرع  به نداشته،

 :میرداد  66 چهارشینبه » .کنید گوشیزدمی  مخاطب به را اشزندگی آور مالل سکون و ایستایی اوج ساور، این

 .(661 :همان) «بروم دکتر نتوانست  و داشت  درد دل هفته دو

 یییا  سییکوت  و وقفیه  زنییانه،  نییوشتار  و زبیان در اس ؟ دردآور ایجازی دارای و بریده بریده او کالم چرا 

 را هایمیان بچّهپسر ما .دارد غالب فرهنگ در ریشه ویژگی این که» شودمیدیده فراوانی به نقاه سه از اسیتفاده

 دخترهیا  دربیارة  امّیا  ؛نظربدهنید  بلنید  صدای با و نباشند کمرو خواهی می آنان از و کنی میتشویق اظهارنظر به

 نشیان  گونیه ایین  را خیود  هی   داسیتان  نگیارش  شیوة در اجتماعی رفتارهای این .گونه نیس بسیاری اوقات این

 «مانید میی بیاقی  مکتیوم  شیان درونیی  احساسیات  و کننید میبیان را خودشان کمتر زن هایشخصی  دهدکهمی

 .(616: 6513 فوالدوند،)

 اینکیه  بیر  عیالوه  ،کتیاب  ایین  در مردان .اس کردهپردازش منفی بار با یکسره را مردان شخصی  نویسنده 

 مختلیف  هیایی صیورت  به جامعه و داستان بین .اندشدهتوصیف ه  اخالقبی و زورگو هستند، الابالی و وفابی

 مختلیف  هیای گفتمیان  و الگوهیا  و سیاختارها  در را یکیدیگر  دو ایین  .اس  برقرار راباه ،پیچیده ایگونه به و

 کنید میی تغیییر  نویسینده  بینش گاهی امّا ؛کیندمینعکس را خاص جنس از رفتاری باید داستان، .دهندمیبازتاب

 فمینیسیتی  عقایید  تیرین تندروانیه  از شیاید  موضوع این .پردازدمی مخالف جنس با ستیز بیه هایشداسیتان در و

 خانیه  روزدر تمیام » :اسی  گرفتیه درپییش  افیراط  راه و دورشیده  واقعی  از اندکی دلی  همین به و باشد کتاب

 ییاد  بیه  خوشیگله  شینیدن  بیا  بار هر .کندصدامی خوشگله مرا .رفتی  رستوران به عزیزی با شام برای شب .بودم

 از .بدهید  را خرجتیان  کسیی  کیه  نیسیتید  هی   خوشیگ   :گفی  میی  همیشیه  که افت می رازی کارکنان از یکی

 خوشیگله  میرا  و دهید میی  مرا خرج عزیزی حاال .بخوابید و بخورید بلدید فقط .کنیدنمی ه  کلفتی غیرتی بی

 پیول  حتّیی  ،آلبرت شرک  در .کندبیرون خانه از بقیه و حمیدی و آلبرت مث  مرا کی تا منتظرم .کندمی صدا

 ییک  مثی   میرا  و گرفی   آژانیس  آلبیرت  شیب  یک .کردندمی بیرون  ،کردمپیدامی کار هرجا .نداشت  حمّام

 مثی   هی   حمییدی  .نداشیت   کییف   در تومیان  بیسی   از بیشتر .فرستاد حمیدی آقای دوستش شرک  به زندانی

 خجالی   .بيوشی   داد را پییراهنش  .رفیت   حمّیام  بیه  .بیود  مهربان من با اوّل .کردمیزندگی شرکتش در آلبرت
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 ایین  در را زن ایین  خواسیت   تمام آقایی فرخنده .(631 :6511، آقایی) «...نداشت  دیگری لباس ولی ؛کشیدم می

 روی نجابی   بیا  خیواه  میی  من» :اس کرده خالصه ،رودمی شماربه سیمقدّ جمل  هافمینیس  برای که جمله

 .(33 :همان) «ندارم کاری ه  کسی به .بیاش  خودم پای

 روایی   ،اسی   زن ییک  کیه  رمیان  اصیلی  شخصیی   و شیخ  اوّل زبیان  از داستان نیز من پرندة رمان در 

 ایواسیاه  او .شینوی  میی  زن شخصی  زبان از را مشابه موارد و هاقضاوت ها،تفسیر رخدادها، تمام ما .دشو می

 ذکیر  داسیتان  در اصیلی  شخصیی   نیام  امّا ،ماندمی باقی ثاب  راوی رمان انتهای تا .اس  رمان جهان و ما میان

 انجیام  اشزنیدگی  حفی   بیرای  کیه  هیایی تالش تمام با او .اوس  یهویّتبی بر دلیلی او نامیبی این .اس نشده

 .رود میی  کانادا به خود آرزوهای دنبال به و کندمیترک را او همسرش .ندارد ارزشی همسرش برای ،دهدمی

 از را اسیم   جیان  آقیا » :اس رفته السؤزیر داستان اصلی شخصی  جنسی  ،تولّد بدو از که اس  درحالی این

 حسیین  ،داشی   دوسی   ه  باز ،نیست  حسین دید وقتی .حسین گراش  بودم مامان شک  توی که موقع همان

 «رفیت  میی  باال درودیوار از و بود کوتاه همیشه موهای  .ماندم آقا حسین سالگی هش  هف  تا .بزند صدای  آقا

 .(16 :6516 وفی،)

 فضاسازی با جنسیتی بازنمایی

 متناسیب  و اس  دگرگون ،اجتماعی هایی فعّال عرص  تا خانه از داستان هایشخصی  زندگی صحن  و فضا 

 هیای موقعیی   در کنشیگر  و فعّیال  عنصیر  بیه  و شیده  خیارج  فعّیال ان از نیز داستانی هایشخصی  ،تحوّل این با

 شخصییتی  بیه  تبیدی   هیی اللّنعمی   خیان   دییدن  بیا  کیه  اسی   کالریس آن بارز نمون  .اندشدهتبدی  اجتماعی

 راوی روایتگیری  بیا  داسیتان  .یابنددس  جایگاهی چنین به دارد انتظار زنان از و پسنددمی نویسنده که شود می

 هیا بچّیه  پررنگ حضور آغاز همان ازاین صحنه  .شودآغازمی هابچّه سروصدای پر ورود صحن  از شخ اوّل

 در کالرییس  خیانوادگی  زنیدگی  .دهید مینشان زندگی در را زن نشینیحاشیه یحتّ و دارخانه زن زندگی در

 و همسیر  و خانیه  بیه  رسییدگی  در زن ایین  دنییای  .اسی   یکنواخی   و آرام آبیادان،  در شیرکتی  خانوادة یک

 یکنواخی   و هروزمیرّ  دنییای  در زن ایین  .شیود می سيری خواهرش و مادر با همیشگی دیدارهای و فرزندانش
 بیه  اشسیاده  ظیاهر  بیه  هیای توصییف  در نویسینده  .اسی   درونیی  تضادهای و هاکشمکش درگیر اشزندگی

 سییمونیان  خیانوادة  ورود با .خانه فضای در بسته زنی نظری  .کندمیطرح را خود شخصی نظری  مداوم صورت

 او درگییری  و کالرییس  همسیر  آرتیوش،  گراییچپ .دهدمیرخ یتحوّل او زندگی در زن این همسایگی در

 مبیارزه  شیرایط  کیه  دهید مینشان خوبیبه پیرزاد .کندتوجّه همسرش به کمتر ،شودمی باع  سیاسی مسائ  در

 تکیراری  و یکنواخی   زنیدگی  از کالرییس  .نه زنان برای امّا ؛کننددفاع اعتقاداتشان از تا اس مهیّ مردان برای
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 نشیده  یتیوجّه  اشدرونیی  نیازهیای  و شخصیی  عالییق  بیه  گیاه هیچ که رسیده حقیق  این به و بیزارشده خود

 زنیی  کالرییس  نظیر  بیه  کیه  داسیتان  زن هیای شخصیی   از یکیی  نوراللّهی، خان  دعوت با خواهدمی او .اس 

 همسیرش  بیا  خیود  نارضیایتی  از پردهبی و دهد مثب  پاسخ زن آزادی و حقوق مدافع انجمن به ،اس  مالوب

 بیا  را جنبیه  ایین  و دانید می اجتماعی مسئولی  پریرش در را زن نهایی پیروزی ،اثر این در پیرزاد .بگوید سخن

 .گیردمی پی رمان آخر تا ظراف 

 تیرین سیاده  از» :اسی  اکردهمهیّی  گونیه ایین  را فضیا  سیوزاند  و آموخی   شییاان  از رمیان  در آقایی فرخنده 

 خیالل  از کیه  فضیایی  ،رمان این در .(3 :6511، آقایی) «دارم خواب جای فقط .ماندم محروم زندگی نیازهای

 تیا  گرفتیه  گراییی جینس ه  و تجاوز از ؛اس  پلشتی از پر و آلود وه  ناامن، فضایی ،دید توانمی هایادداش 

 مردهیا » جیا ایین  در .نیدارد  معنیایی  زناشیویی  پیونید  ،رمیان  در .رودمیی  راوی سیر  بیر  کیه  ایرائی و آزار انواع

 و غیرخیال   جنسیی،  جه  از و مردان تابع را خود اندآموخته زنان و بشناسند فعّال و قوی را خود اند آموخته

 امیید  از را او کیه  هیایی تیرس  و س ا ولگا تنهایی از مملو ،کتاب فضای .(31 :6516 جیمز،) «بدانند دوّم درجه

 خیود،  داسیتانی  شخصیی   تیرس  و تنهیایی  از تصویرهایی قراردادنکناره  با نویسنده .اس دورکرده آینده به

 بیه  کتابخانیه  فضیای  احتماالً البتّه .اس  زنانه نگاه بارز وجوه از که زندمی هاانسان عمیق تنهایی و ترس به نقبی

 بیه  شیباهتی  یابید، می ،رودمی جاآن به ولگا هرگاه که سکونی و تمیزی زند،میموج آن در که آرامشی خاطر

 مقابی   در امّیا ؛ اسی  داشیته  را ایفضاسیازی  چنین انتقال قصد ،مکان این انتخاب با نویسنده و دارد خانه فضای

 شیهر  فضیای  .گیردفرامی ناامنی و تنهایی و ترس را او نهد،می بیرون به کتابخانه از قدم ولگا هرگاه که بینی می

 تجیاوز  و خیانی   دزدی، از عمییق  هراسیی  و ترس اعتمادی،بی اعتقادی،بی با آمیخته فضایی ،آقایی کتاب در

 جامعیه  بیه  را خیود  فمینیسیتی  عقایید  آن بیا  توانید میی  نویسینده  یک که اس  فضایی ترینتاریک این و اس 

 .دهد نشان

 گیرم  محفی   و عاشیقانه  روابیط  از اثری آن در و اس  روح بی و سرد فضایی من پرندة در جنسیتی فضای 

 کننید، میی  عشیق  ابیراز  هی   بیه  داسیتان  اصیلی  زوج کیه  هیایی صیحنه  معدود در .خوردنمیچش به خانوادگی

 امییر  بیه » :شنوی میی رمیان اصلی شخصی  زبان از رمان این در .اس کرده توصیف آورمالل را فضا نویسنده

 .آورممیی  تیر پایییین  کییمی  را سیرم  .اسیی   سف  زیادی ؛گرارممیی اشسیینه روی را وسرم شوممی نزدیک

 هی   خییالش  بیه  امییر  .انیدازم میی  اشیتباه  بیه  را هیا آدم همیشیه  میین  کین  فکرمی .کندمینوازش را موهای  امیر

 .(663 :همان) «باش سیرشده او از قدراین که رسد نمی

 نویسنده نظرهای اظهاردر جنسیتی بازنمایی

 فضیایی  هیر  از زن نویسیندگان  مختلیف،  هایزمان طول در آنان ترپایین موقعی ِ و زنان خاصّ شرایط دلی  به
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 زن نویسیندگان  .نیسی   مستثنی قاعده این از نیز داستان .اندکردهاستفاده خود حقوق احقاق جه  مبارزه برای

 مردسییاالر جامعیی  از نارضییایتی ابییراز محمیی  را خییود هییایداسییتان همییواره ،ایییران در چییه و غییرب در چییه

 کنید، میی بررسیی  گفتمیان  حکی   در را داسیتان  که تحلی  از سا  این در» :اس  معتقد6فالر راجر .اند قرارداده

 اییدئولوژیک  و منید نشک ی  زبیانی  صیورت بیه  را زبیان  بایید  و اس  مه  خیلی او نگرة تأثیر و نویسنده حضور

 ،همکیاران و  فیالر ) «پرداخی   داسیتان  عناصیر  تحلیی   بیا  داسیتان  اجتماعی ساختارهای بازتاب به و کردتحلی 

 واژگیان،  انتخاب روای ، ساختار در ایگسترده هاینشانه نیز کن می خاموش من را هاچراغ در .(636 :6513

 و انتخیاب  از را نویسینده  هیای انگییزه  کیه  شودمیمشاهده داستانی هایصحنه و هامکان و هاشخصی  انتخاب

 .کندمینمایان هایشداستان ساختار در روای  از شیوه این توصیف

 اجتمیاعی  مختلیف  طبقیات  از زنانی زندگی پیرامون هاییدغدغه کن می خاموش من را هاچراغ بارز وجه 

 در را نسی   سیه  دو گیاه .دادنشیان  را مشکالتشان و مسای  و کاوید را آنان درون باید که هاییشخصی  ؛اس 

 پنهیان  هیای نیمیه  بیه  پییرزاد  .دهید نشیان  آشیکارتر  را اجتمیاعی  و فکیری  تضیادهای  تیا  دهید قرارمیی  ه  کنار

 پیرنگیی  بیا  ؛اسی   اجتمیاعی  آشنای هایمضمون از دیگری رویکرد ه  یادشده رمان .دارد عالقه هاشخصی 

را  خواننیده  وشیود  میی روایی   ،شیخ  اوّل منظر از داستان .گیردمیشک  کالریس درون و احساسات از که

 میواردی  در کالرییس  شخصیی   .شیود آشینامی  هیا همسیایه  و دوسیتان  ،خیانواده  بیا  وکنید  میی همراه پایپابه

 آبیادان  در آمیده؛ دنیابیه  ارمنیی  ایخیانواده  در نویسینده  ماننید  هی   او .دارد نویسنده با انکارناپریر یهای شباه 

 ابتیدای  در پییرزاد  خان  گرچه .هس  نیز ترجمه مندعالقه وا .شناسدمی خوبی به را شهر آن و کندمی زندگی

 خواننیده  بیرای  را مقایسیه  حقّ برکالریس، او سنگین سای  امّا ؛کندمیاشاره هاشخصی  بودن خیالی به داستان

 .داردمینگاه محفوظ

 خیود  کیه  گویید میی سیخن  مصیائبی  از ولگا چهرة پش  نویسنده نیز سوزاند و آموخ  شیاان از رمان در 

 خیاطرات  اعظی ،  بیا  کیردن صیحب   از بعید » :اسی  کرده لمس جامعه در را هاآن از قسمتی ،زن یک عنوان به

 وگیاهی  زنیدان  کین  فکرمیی  گیاهی  .تیمارسیتان  ییا  اس  بهتر زندان دان نمی .گراردنمی راحت  رازی و شفق

 مین  ...زننید میی  تییر  بیا  را بیمیاران  همی   بتواننید  اگر ...نداشتند دوس  مرا پزشکانروان .تیمارستان کن میفکر

  .(66 :6511 ،آقایی) «...ماندم خودم ؛بودم خودم .نشدم هاآن بازی وارد هرگز

 نگیاه  بیا  زنیان  زنیدگی  دربارة هاواقعی  از رشته یک طبیعتاً بنویسد، را روایتی بخواهد زن یک کههنگامی 

 پیرامیون  موضیوعاتی  بیه  روزگارش زنان با همدردی برای و شودمیاضافه او نویسیداستان هایمایهبن به زنانه

                                                                                                                                                          
1. Roger Fowler 



 8331پاییز  ،3 شمارة هشتم،دورة  داستانی، ادبیّات پژوهشنامة فصلنامة 81
 

 تصیویر  زن .پیردازد میی  ،کردهنفیوذ  جامعیه  ذهین  در که زنان مورد در غلط باورهای و مردان با زنیان نابرابری

 جامعیه  در کیارمزدی  دادنانجیام  با که اس  یمستقلّ و کوشنده زن سوزاند و آموخ  شیاان از رمان در شده

 در تنهیا  زنیی  پنهیان  و آشیکار  مخیاطرات  بیه  سیيردن تین  اسییتقالل،  اییین  هزینی   و کنید میبنا را خود استقالل

 در را فرییادش  بلنیدترین  نویسینده  سیرانجام  ،رسید نظرمیی بیه  کیه  جایی در مثال عنوانبه .اس  یسنّت ای جامعه

 سینگین  هیای قضیاوت  بار زیر در دردمند زن یک از یکلّ تصویری ،اس کشیده جنیستش شدنپایمال سوگ

 دانی  نمیی  خودم که اس  تحقیری و ننگ ی،تعدّ .امشده خفیف دیگر بار یک» :گراردمینمایشبه را درونی

 خردسیال  کیودکی  کین  میی احسیاس  .سیاخ   کیودک  ییک  انسان یک از توانمی کار این با .کن  چه آن با

 میرا  فقیر  از ناشیی  سیکسِ  .اکباتیان  شیهرک  از میاکتی  مثی   انید؛ هکیرد  کوچیک  میرا  هایاندازه تمام .امشده

 کیه  روح فشیار  ایین  از ترسی  می .کن میتحمّ  ،آمدسرمبه که هاییفالک  هم  مث  را آن من .کندتحقیرمی

 .(631 :6511 آقایی،) ...«پریرم می را تحقیر این من ولی شود؛می خودکشی به منجر

 .اهیداکن   خیون  سیی سیی  چنید  داشیت  دوس  .بودندآمده سرافرهنگ به خون سازمان از مرداد 6 دوشنبه» 

 و خیوردم  گوشی   ک  خیلی که امسال خصوصهب ؛خوردنمی کسی درد به و ندارد آهن من خون کردم فکر

 .گرشی   گرسینگی  بیه  امسیال  بیشیتر  .نخیوردم  میرغ  بیشیتر  چنیدبار  و بخیورم  ماهی وعده یک حتّی نتوانست 

 مثی   میرا  .کردنید  ،خواستند هرچه و گفتند ،خواستند هرچه .کردصدامی گدا شاهزادة مرا نظری شاه مارکاریه

   (.666 :همان) «بردند مرا آبروی و چرخاندند شاندس  در موم هتکّ یک

 جیا  نیروم؟  کجیا  بروم؟ کجا .روممی کنار پنجره پش  از» :گویدمی من پرندة راوی وقتی دیگر، طر  از 

 حییاط  .آشیيزخانه  و هیال  داری؛ رفیتن  بیرای  جیا  دو فقیط  نباشی، پنجره پش  اگر .نیس  ه  سرگردانی برای

 امییر  .امدیرگفتیه  خیلیی  بفرمیا  حیاال  .شیدم  سییر  گیوی  میی  .دنیاس  آخر بلندش دیوار و اس  خانه ته خلوت

گرشیته،   جمیالت  که رسدنمی ما ذهن به آیا.(53 :6516 ،وفی) «زندگی این از .چیز همه از چی؟ از گوید می

 ؛شیخ  اوّل رواییی   شیوة از جااین در وفی اس . وفی فریبا خان  ،کتاب نویسندة سوی از جنسیتی ایدفاعیه

 بیه  کیه  بنویسید  رمیانی  اینویسینده  شیود میی  مگیر  .بزند را هایشحر  هم  بتواند تا کردهاستفاده راوی یعنی

 کییه اسیی  اوّل شخصیی   نظییرنقاییه و بیینش  اییین همیشییه ،شییوه  اییین در باشیید.نداشیته  اعتقییادی آن مضیمون 

 نییز  ماالیب  انسیجام  بییاع   ،شییوه  ایین  .اس  ترمؤثّر و ترصمیمانه داستان ،اوقات بیشتر رواین از ؛شود می بیان

 .شودمی

 گیرینتیجه .3

 بهیره  جامعیه  در جنسیی  هویّی   بازنمیایی  بیرای  ایرسیانه  عنیوان به کتاب از نویسندگان ،برگزیده رمان سه در
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 تجدیید  بیه  بیار  پینج  مین  پرنیدة  ؛اس شده چا  تجدید بار هفتادوپنج کن خاموش می من را هاچراغ .اندبرده

 ترجمیه  نیز انگلیسی زبان به تعدّدم هایچا  تجدید بر الوهع سوزاند و آموخ  شیاان از و اس رسیده چا 

 و رمیان  چیون  ادبی هایقالب با هاییکتاب که دنکنمیثاب  ها،چا  تجدید با رمان سه این درواقع .اس شده

   .دنباش جامعه در مؤثّر ایرسانه دنتوانمی ،جنسی  مسأل  مانند موضوعاتی

 شیده انجیام  بررسیی  طبیق  و بود برگزیده زن نویسندگان آثار در جنسیتی مسائ  بازنمود دربارة دوّم فرضی  

 .دهنید میی بازتیاب  را جامعیه  در زنیان  جنسییتی  مسیائ   یکسیره  ،مقالیه  این بح  مورد هایکتاب ؛شدمشخّ 

 سیوی  از زنیان  طیرد  و تنهایی مادری، وظایف به پرداختن دلی به اجتماع از دوری ،روزمرّگی ؛قبی  از مسائلی

 لگییاو ،تأهّیی م زن شخصییی  هییایمحییدودی  کالریییس .آن از ناشییی مسییائ  و فقییر خییانواده، و همسییر

 ییا  وابسیتگی  دوراهییِ  سیر  بیر  مانده زنی هایمحدودی  ،من پرندة راوی و تنها زن شخصی  های محدودی 

 در و وجیودی  جایگیاه  به توجّه نکته، ترینمه  شاید هارمان این در .دهندمینشان را روحی و جسمی استقالل

 .اس  زنان هویّ  ،کالم یک

 ایین  در انزنی  .اس  جنسیتی تمایزهای از ایمجموعه انگیزن که انددادهنشان ما بح  مورد نویسرمان سه 

 ؛هسیتند  نوسیان  در هیا خواسیته  و هیا بایسیته  از تعیدادی  مییان  در همیواره  و دارنید  یمشخّصی نا هویّی   هاکتاب

 عشیق  و تردیید  اسیتقالل،  جامعیه،  چیون  هیایی خواسیته  و ازدواج و تسیلی   وابسیتگی،  خانیه،  ماننید  هایی بایسته

 .آرمانی

 ایعالقیه  و دهنید نمینشان رمان در را جنسی مسائ  ،نویسندگان که پرداختی پاسخ  این به مسوّ پرسشدر 

 جامعی   در .دارد میا  جامعی   پیریرش  و رتفکّی  سیبک  در ریشیه  فرضییه  ایین  .ندارنید  جنسیی  مسیائ   بازنمایی به

 مشیخّ   بررسیی  در اسی .  پشیمانی و تنهایی ،ترس زنان، برای عاشقانه رابا  ثمرة تنها شده،بررسی های رمان

 کالرییس  .نیدارد  ای عالقیه  جنسیی  مسائ  بازنمود به نویسنده کن می خاموش من را هاچراغ رمان در که شد

 آلیود گنیاه  عشیق  مقابی   در خدا واکنش را آن و شودمیمواجه هاملخ حمل  الهی عراب با عشق ابراز لحظ  در

 صیورتی  بیه  او بیه  همسیرش  توجّیه  .اسی   عشیق  از خیالی  امّیا  ؛زیباسی   هرچنید  کالریس خان  .داندمی خود

 الغیری  بیه  اشیاره  و او لبیاس  دربارة شوخی یا دس  پوس  خشکی از صحب  و زن دس  گرفتن با محتاطانه

 از رمیان  در جنسیی  خشون   تجرب .اس  تراندوهناک اوضاع دیگر داستان دو در .شودمیدادهنشان شحدّبی

 تبیاهی  را عشق ثمرة ،رمان این در ولگا .دهدمینشان زن گرانشکنجه را مردان هم  سوزاند و آموخ  شیاان

 مختلیف  ابعیاد  .یابد نمی اینتیجه تنهاماندن و شدنترک جز همسر به عشق از من پرندة داستان راوی و داندمی

 را هیا شخصیی   ایین  کیه  شیود ابرازمی نویسندگانی دس  به گیرد،میشک  هاداستان این عرص  در که هویّ 
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 دلیی   رینتی مهی   و هستند ایرانی زنان از قاب  توجّهی طیف نمایندة آنان .اندکردهدرک و دیده خود جامع  در

 ایین  در توجّیه  مرکز ساز،هویّ  عاملی عنوانبه جنسی  البتّه ؛اس  موضوع همین هارمان این شدنواقع مقبول

 .اس  پرمخاطب هایداستان

 هانوشتپی
 آمیوزش ) اکیابر  هیای کیالس  برگیزاری  بیه  کیه  بیود  اییران  در کمونیس  زنان از انجمنی ،(6361-6365) زنان بیداری سازمان (6)

 در زنیان  بییداری  سیازمان  (36 :6513 ،ناهید) .پرداخ می (مارس هش ) زن جهانی روز مراس  برپایی و تئاتر اجرای ،(بزرگساالن

 .شد بسته رضاشاه دس  به کشور احزاب و نشریات سرکوب دورة

 کتابنامه
 اسالمی. فرهنگ نشر تهران: گواهی، حی عبدالرّ ترجم  ایران، انقالب هایریشه ،(6516) یکین آرکدی،

 .رسانه جهان رسانىاطالع و الکترونیکى نشر :تهران ،پورآریان پیشرو فرهنگ ،(6566) منوچهر کاشانى، پورآریان

 ققنوس. تهران: ،سوزاند و آموخ  شیاان از ،(6511) فرخنده آقایی،

 .اسالمی شورای مجلس کتابخان  سای  در موجود یخاّ نسخ  روی ، ازجالالرّ معایب ،(تابی) خان  بیبی ،استرآبادی

 شناسان.تهران: جامعه ،رسانه و زن(، 6536) زهرا پیرجلیلی،

 تهران: مرکز. ،کن می خاموش ها را منچراغ ،(6516)زویا  پیرزاد،

 .36-66، ص 61 شمارة ،زنان  مجلّ، امیرى .س ترجم  ،«فیمینیس  از ىتیلقّ چهار»، (6516) آلسیون جگر،

 هیای پیژوهش  و ماالعیات  مرکیز  :یییزدانی، قی    اس، ترجم  عبّی فیمینیستی هایدانش و فمینیس ، (6516) سوزان جیمز،

 .زنان

 .امروز ، تهران: پیامپهلوی سلان  تا مشروطه انقالب از ایرانی زن ةمبارز و هاهد ، (6516) حسینمحمّدخسروپناه، 

 تهران: فرانکلین. ،ایران در زنان حقوق جنبش ،(6516) ساناساریان، الیز

 .نو تهران: طرح مخبر، اسعبّ ترجم  ،معاصر ادبی نظری  راهنمای ،(6516) ویدوسون تریپ و رامان سلدن،

صی    ،631 ةشمار چهارده ، سال ،زن پیام ماهنام  ،«اسالمی انقالب از پس نویسداستان زنان»، (6516) میترا صادقی،

66-63. 

 .633-616 ص  ،6ة ، شمارخارجی سیاس   مجلّ ،«حجاب کشف ماجرای» ،(6513) ارشادی، مینا ظهیرنژاد

 حسیین و  خیوزان  میری   ترجمی   ،ادبیی  نقد و شناسیزبان ،(6513) ؛ رومن یاکوبسن؛ دیدوید الج و پیتر بریراجر فالر،

 نی. پاینده، تهران: نشر

 .665-611، ص  31 ، شمارةهمشهری خردنام ، «ایران معاصر ادبیّات در زنان داستان» ،(6513) مرجان فوالدوند،

 پیژوهش ) زن در توسعه و سیاسی    مجلّ ،«ایران معاصر ادبیّات در زنانه صدای»، (6513) رهبری زهره و اض، ابراهی فیّ
 .33-65ص ، 61ة شمار، 6دورة  ،(زنان
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 .666-665، ص  33شمارة  ،نامهایران  مجلّ ،«ایران در زنیان قیضایى امنی »، (6561) مهرانگیز کار،

 زنان. و ماالعات ، تهران: روشنگرانایران نویسنمایش زنان ،(6516) مهر گ  کازری،

 اقتصاد. تهران: دنیای ،ایرانی خان شاهزاده سرگرش ، (6535) مسعود نژاد،کوهستانی

 تهران: روزگار. پاینده، حسین ویرایش ،ادبی نقد و نظریه درسنام ، (6515)لیهان  جی  و کی  گرین،

 امام. آموزشی پژوهشی س ن: مؤسّاتهر ،نگاه یک در فمینیس ، (6516) مسعود معصومی،

 و ماالعیات  دفتیر  :قی   یزدانیی،  اسعبّی  ترجمی   ،فمینیسیمی  هیای دانیش  و فمینیسی   ،(6516) سیالی  جینی ،  کانی   مک

 .زنان های پژوهش

 .نشر آگه :تهران نبوی، محمّدمهاجر و  مهران های ادبی،نظریه (، دانشنام 6516ریما ) رنایا مکاریک،

 تهران: دیبا. ،معاصرفارسی هایرمان، (6513) میمن  میرصادقی،

 فارسی. ادب تهران: فرهنگستان ،6533 تا آغاز از نمایشی و داستانی ادبیّات تحوّل سیر ،(6516) حسن میرعابدینی،

 تبریز: احیا. ،مشروطه جنبش در ایران زنان، (6513) عبدالحسین ناهید،

 .چشمه تهران: نشر ،ادبیّات و زن، (6513) موسوی نسترن پور وصال  مرسده منیژه؛ عراقی، نج 

 افکار. تهران: نشر ،جنسی  شناسیمردم ،(6515) امیلیا نرسیسیانس،

 در زنانیه  سیبک  تکیوین  رونید » ،(6536) زادهناصر؛ سید علی دسپ؛ سعید بزرگ بیگدلی و مجتبیی منشیی  ، نیکوبخ 

-663، صی   61 سیال پینج ، شیمارة    ،ادبیی  نقد مجل  ،«شناسی فمنیستیپیرزاد تحلیلی بر پای  سبک زویا آثار

636. 

 .مرکز نشر: تهران ،من پرندة ،(6516) فریبا وفی،

 نوربخش، تهران: نیلوفر. صفورا ، ترجم خود آن از اتاقی، (6516) ویرجینیا وولف،

 www.farkhondehaghaei.com. ،سوزاند و آموخ  شیاان از رمان بر یادداشتی ،(6513) مهدی م،خرّ یزدانی
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