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  كنم ها را من خاموش مي گريز زنانه در رمان چراغ صداي سياست
  ١بابا سعيد كريمي قره

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور
  )١/٣/١٣٩٨؛ تاريخ پذيرش: ٢٨/٣/١٣٩٧تاريخ دريافت: (

  چكيده
هـايي از   اسـت كـه عناصـر و نشـانه     پايه اين گمـان اوليـه شـكل گرفتـه     راين مقاله ب

اسـت.   بازتـاب يافتـه  » كـنم  هـا را مـن خـاموش مـي     چراغ«وگومندي در رمان  گفت

اسـت. ظـاهراً    نويسنده، رمان را در تقابلِ راويِ زنِ داستان با امر سياسي سـامان داده 

كالريـس مـادر خـانواده و    پنـدارد.   راوي داستان، سياست را با مردانگي يكـي مـي  

كنــد تــا محــيط معنــوي خــانواده را از امــواج  شخصــيت اصــلي داســتان ســعي مــي

كرده و اهـل مطالعـه    هاي شوهرش دور نگه دارد. او با آن كه تحصيل بازي سياست

پندارد كه سياست هيچ ربطي به زندگي آنان ندارد. وي سياسـت را   است، ولي مي

دانـد. راوي در   ننده آرامـش و آسـايش خانـه مـي    امري مردانه و از عوامل تهديدك

برَد؛ ليكن در پايان بـا   گرا به يك عشق ممنوعه پناه مي كشمكش با صداي سياست

سركوب و عبور از اين عشق كـه نـوعي طغيـان در برابـر صـداي مقتـدر و مردانـه        

گرايانـه از موقعيـت خـود دسـت      بـه شـناختي واقـع    شـود،   گرا محسوب مي سياست

آيـد امـا بـا تحـولي      محور شـوهرش كنـار مـي    ناچار با صداي سياست او بهيابد.  مي

افكند. براساس  روحي به هويت، فرديت و زندگي شخصي خود نگاهي دوباره مي

تحليلي، زنان نويسنده در ايـران اغلـب بـا داليـل و     ـ  هاي اين پژوهشِ توصيفي يافته

زدايـي   اند اما ايـن سياسـت   گرايي را به چالش كشيده هايي فمنيستي، سياست انگيزه

تـوان بـه    متني مـي  متني نيز دارد. از ميان عواملِ برون متني و برون داليل كالنِ درون

يافتگي تدريجي جامعه ايراني و رشد فرديت نويسندگان زن اشاره كرد و از  توسعه

ادبياتي دلزدگي و ماللت مخاطبـان از شـعار و كليشـه را     متني و تاريخ عوامل درون

  توان برشمرد.  مي

رمان، دوصدايي، سياسـت، پيـرزاد، زنـان، خـانواده، زنـدگي روزمـره.      هاي كليدي:  واژه
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Abstract 
This essay is based on the initial assumption that element and 
sign of dialogue are reflected in the novel "I turn off the lights". 
The author has organized the novel in opposition to the woman 
narrator of story with the political issue. It seems that narrator 
considers politics equal by masculinity. Claris the mother of the 
family and the main character of the story, tries to keep the 
family's spiritual environment away from the husband's politics. 
Although she is educated and avid reader he thinks politics has 
nothing to do with their life. She knows politics as a masculine 
issue and a threatening factor in the comfort and tranquility of 
home. The narrator in the struggle with a political voice retire a 
forbidden love; but in the end, she recognize her realistic 
position by suppressing and passing on the love that is a sort of 
rebellion against the powerful and masculine political voice. 
She inevitably copes with her husband's political voice, but with 
a spiritual change she revisits her identity, individuality and 
personal life. According to the results of this descriptive-
analytic research, women writers in Iran often challenged 
politicization for feminist reasons and motives. But this 
depoliticizing also has major textual and contextual reasons. 
From contextual factors can be mentioned gradual development 
of Iranian society and growth of the individuality of female 
writers and among the textual and literary history factors it can 
be counted boredom and exhaustion of readers with the slogan 
and stereotype. 
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  مقدمه  .١
در آبـادان متولـد    ١٣٣١تبار است كه بـه سـال    زويا پيرزاد از نويسندگان معاصر ارمني

اه منتشر كرد كـه مـدتي بعـد همگـي در     است. او در آغاز كار سه مجموعه داستان كوت شده

بود » كنم ها را من خاموش مي چراغ«گردآوري شد. نخستين رمان وي » سه كتاب«مجموعه 

زير چاپ رفت و به سرعت مورد استقبال خواننـدگان، منتقـدان و محافـل     ١٣٨٠كه در سال 

تـوان   جمله مي كه از آنشد هاي فراواني  جايزهادبي قرار گرفت. اين رمان موفق به دريافت 

لـوح   ،)١٣٨٠( بنيـاد هوشـنگ گلشـيري   سال ، بهترين رمان )١٣٨٠( بهترين رمان سال پكا به

اشـاره كـرد.    )١٣٨١( اسـالمي  وزارت ارشاد جمهوري كتاب سال و ،جايزه ادبي يلداتقدير 

رو  را انتشار داد كه با اقبال و توفيق چنداني روبه» كنيم عادت مي«رمان  ١٣٨٣پيرزاد در سال 

به چاپ پنجاه و سـوم رسـيده و    ١٣٩٣تا سال » كنم ها را من خاموش مي چراغ«نگشت. رمان 

اسـت. يكـي از منتقـدان ضـمن تمجيـد از       ه آثارش به زبان فرانسوي ترجمـه شـده  همانند بقي

ايجاز در نوشتار اين رمان، آن را اثري جذاب و بسيار موفق در به تصوير كشيدن هزار تـوي  

). محقّقي ديگـر آن  ١٧٤: ١٣٨٢است (اجاكيانس،  دنياي ذهني و دروني زنانه توصيف كرده

داند كه به هيچ وجه ادعاي فمنيستي ندارد و  نويسي مي ه و زنانهرا نمونه بارزي از ادبيات زنان

اي كه هـيچ تـوجهي بـه هويـت جنسـي آنـان        كند تا تصويري از زنان را در جامعه تالش مي

). پژوهشگر ديگـري نيـز معتقـد اسـت كـه      ٣٩٨: ١٣٩٣شود، ارائه دهد (نجار همايونفر،  نمي

» فرشته يا هيوال«در آثار كالسيك كه به صورت اي زنان را  پيرزاد در اين اثر، تصوير كليشه

اي از زنـان معمـولي و در عـين حـال،      گرايانـه  شكند و تصوير واقع شوند، درهم مي ظاهر مي

رفته  دهد. زناني كه از موضع انفعالي خود فاصله گرفته و رفته خواه جامعه به دست مي آرمان

پردازنـد   اسـبات عـاطفي و شخصـي نمـي    آيند و ديگر صرفاً بـه من  از حاشيه به متن جامعه مي

). بكتاش منتقد مجله بخارا نيز بـر ايـن بـاور اسـت كـه      ٧٢: ١٣٩٣(سليمي كوچي و شفيعي، 

نويسـي   اين رمان فاقد آن ادا و اطوارهاي تكنيكي و تعلقات ايـدئولوژيكي اسـت كـه رمـان    «

ك شـيئ لـوكس   نويسي در ايران اگر بخواهد از صورت ي كند...رمان فارسي را دارد تباه مي
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گرايـي   مقدس متعلق به يك اليت محدود خارج شود، بـدون ايـن كـه بـه ابتـذال و سـطحي      

  ).٣٣٠: ١٣٨١(بكتاش، » ها و نويسندگاني دارد بيفتد، نياز به چنين رمان

اي بـه نـام كالريـس اسـت كـه بـا        سـاله  ٣٨داستان زن ارمني ...» ها را من  چراغ«رمان 

هـاي سـازماني    خانواده ارمني ديگر در يكـي از شـهرك   شوهر و سه فرزندش به همراه چند

دهـد و زن   كنند. ماجراهاي داستان در دهه چهل رخ مـي  شركت نفت در آبادان زندگي مي

كند كه در ميانه زندگي يكنواخت و روزانه، عالوه بر مديريت خانـه   راوي داستان تالش مي

اي بزنـد. او گرفتـار    رنگ تـازه  و مراقبت از دو دختر دوقلو و پسر نوجوانش به زندگي خود

تواند دنياي  كند كه اميل مي شود و فكر مي مرد جوان تازه وارد مي» اميل«بستگي آرام به  دل

نوي را براي وي به ارمغان بياورد. كالريس اما جسارت الزم را بـراي اظهـار عشـق بـه اميـل      

ا بـه زنـي ديگـر بـه نـام      ندارد و در پايان داستان اين همسايه مهربان و جـذاب عالقـه خـود ر   

دارد اما مادر اميل مخالف اين وصلت است و به اين ترتيـب ايـن خـانواده     ابراز مي» ويولت«

كنند. كالريس پـس از آن عشـق    سر و صدا آبادان را ترك مي همچناني كه آمده بودند، بي

سـبت  رسد و تمام احساسات پيشين خـود را ن  شود و به آرامش مي نافرجام تسليم واقعيت مي

ها نيز  كند. در فحواي داستان به اوضاع سياسي و تفكّرات اجتماعي آن سال به اميل انكار مي

  ارتباط با اين حوزه نيست.  شود كه موضوع تحقيق ما نيز بي گريزي زده مي

وگـوي آواهـاي مخـالف در مـتن، عنصـر غالـب در نظريـه         زيسـتي و گفـت   هـم  شيوه 

وگومنـدي ديـده    هـايي از گفـت   يـن رمـان نيـز نشـانه    چندآوايي ميخائيل بـاختين اسـت. در ا  

شود؛ هر چند طنين صداها يكسان و برابر نيست و حتي بر اساس آنچه گفته خواهـد شـد    مي

كنـد. در واقـع    رود و بر آن ديگـري غلبـه مـي    در نهايت يك صدا از صداي ديگر فراتر مي

نشـيني   اسـتان، بـا عقـب   كند؛ ليكن در اوج د رمان ياد شده تا مرزهاي چندآوايي حركت مي

شخصيت اصلي در ابراز عشق و بازگشت سريعش به جريان عادي زندگي بر حقانيت يـك  

كوشـيم تـا همـه صـداهاي      شود. ما در ايـن مقالـه مـي    صدا (مردساالري) مهر تأئيد نهاده مي

خـواهيم در   بندي كنيم. آنچـه بـه صـورت ويـژه مـي      متضاد رمان را در دو حيطه اصلي دسته

اسـت. از ايـن   » گريزي سياست«و » گرايي سياست«، تقابل دو صداي بلند  بدان بپردازيماينجا 
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هـاي درونـي داسـتان را در ذيـل ايـن دو صـداي        روي همه صداهاي متضاد و پنهان در اليـه 

هاي شاخص دو صداي متضـاد كـه در فضـاي رمـان بازتـاب و       ايم. از مثال مخالف گنجانده

مرد/ زن را مطرح كرد. راوي زن داسـتان در كليـت مـاجرا     توان دوگانه است مي منتشر شده

هـاي متفـاوتي    در چالش با گفتمان مردساالرانه قرار دارد. اين گفتمان مردساالرانه بـا جلـوه  

هاي سياسي  دهد كه يكي از آن تجليات، حضور سياست و مسائل و فعاليت خود را نشان مي

شـود و زنـان بـه ايـن حضـور       نواده مـي در عرصه زندگي است كه از رهگذر مردان وارد خا

هاي اخير  كنند. هر چه به سال دهند و در برابر آن مقاومت مي پررنگ روي خوش نشان نمي

زدگي در ادبيات معاصر در حال فروكش كـردن اسـت و    شويم، تب تند سياست نزديك مي

را ايفـاء   انديشي در ادبيات نقش مهمـي  گري و سياست ظاهراً زنان در به محاق بردن سياست

هـايي از ايـن قبيـل پاسـخ دهـد كـه چـه         كنند. اين جستار در پي آن است كه بـه پرسـش   مي

تـوان برشـمرد؟ آيـا     مـي » كـنم  ها را من خـاموش مـي   چراغ«مفاهيم متقابلِ مهمي را در رمان 

توان گفت كه اين مفاهيم متضـاد ظـاهراً پراكنـده بـه دو آواي غالـب در داسـتان تبـديل         مي

است كه استقالل آواهـا را حفـظ كنـد و در كشـمكش آواهـا و       ا مؤلف توانستهآي  شود؟ مي

مفاهيم متقابل مداخله ننمايد؟ به عبارت ديگر آيا مؤلـف در حفـظ همزيسـتي آواهـا موفـق      

عمل كرده است؟ با اين امكان كه عقيـده خـود راوي هـم صـدايي در كنـار صـداي ديگـر        

گريزانـه در ادبيـات معاصـر ايـران چـه       اسـت باشد؟ و نيز داليل عمده طرح رويكردهـاي سي 

  تواند باشد؟  مي

  . پيشينه تحقيق٢
مقاالت پژوهشي بسياري در مجالت » كنم ها را من خاموش مي چراغ«درباره رمان      

است كه نشان از اهميت آن در ادبيات داستاني معاصر دارد. اين رمـان   دانشگاهي انتشار يافته

اسـت.   شـناختي مـورد بحـث قرارگرفتـه     شناختي و روان ختي، جامعهشنا عمدتاً از ابعاد روايت

رو چند نمونه از آنهـا   اند. از اين اغلب اين تحقيقات با رويكردي فمنيستي به داستان نگريسته

  كنيم.   را در ذيل ذكر مي
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الگـوي سـفر قهرمـان بررسـي      زاده دستجردي ساختار اين رمان را بر اساس كهن حسن

، ماننـد قهرمانـان   (كالريـس)  شخصـيت اصـلي ايـن رمـان    «است  ه رسيدهكرده و به اين نتيج

گيـرد و در پايـان بـا اكسـير آگـاهي و       اساطيري سفري به دنياي درون و ذهـن در پـيش مـي   

ــازمي   ــان ب ــا اطرافي ــدگي زناشــويي و روابطــش ب ــه زن زاده  (حســن» گــردد شــناخت خــود، ب

زاده و همكـارانش   ين باره اكبـري ترين مقاله پژوهشي را در ا مرتبط ).٤٩: ١٣٩٤دستجردي، 

مورد نظر بـاختين، كاربسـت آن را از   » چند زباني«اند. آنان با دقت در مؤلفه  به چاپ رسانده

نويسـنده در  «انـد كـه    دريچه نقد فمنيستي مورد توجه قرار داده و بر ايـن نكتـه تأكيـد كـرده    

زبـان و گفتـار خـود    اسـت كـه خـود بـه      ها اين امكان را به زنـان داده  محور سخن شخصيت

هاي جنسـيتي باشـند؛ بـه طـوري      ها و كليشه بيني تابع و يا مقلد از سازه بازنمود بينش و جهان

). ٤٤: ١٣٩٤زاده و ديگـران،   (اكبـري » شـود  كه گفتار زنانه مستقيماً از زبان آنان روايـت مـي  

انـي  نويسندگان اين مقاله معتقدنـد كـه ايـن رمـان دوصـدايي اسـت و هـر شخصـيت بـه ميز         

هـاي شخصـيتي و    باشد و با توجـه بـه تفـاوت    متفاوت داراي استقالل ادبي و معناشناختي مي

گويـد. نگارنـده گرچـه اسـتقالل نسـبي ادبـي و فكـري و         نوع بينش و ايدئولوژي سخن مـي 

كنـيم، ولـي دوصـدايي بـودن آن را      همچنين تنوع صداها را در رمان مورد بحث انكار نمـي 

آهنگـر هـم در    شـود. دشـتي   ندزباني لزوماً به چندصـدايي منجرنمـي  دانيم. چ محل ترديد مي

مقاله مهم ديگري كه به بحث ما نيز مرتبط است، به همساني پيرنگ اين رمان با چنـد رمـان   

ديگرِ نوشته شده توسط زنان در دهه هفتـاد اشـاره كـرده و سـاختار آنهـا را بـه روش پـراپ        

. در اجـراي  ٢شود (تعهـد)   به چيزي متعهد مي. شخصيت اصلي ١«است:  چنين ارزيابي كرده

توانـد بـين شخصـيت و فـرديتش و تعهـدي كـه        فهمد نمي شود: مي تعهد با مشكل مواجه مي

كند يا خودش تغيير  آفريني مي است، سازگاري برقرار كند؛ زيرا يا كسي برايش مشكل داده

. ٤(يـاري خواسـتن)    بـرد.  . براي حل مشكل به چيزي يا كسـي پنـاه مـي   ٣كند (آزمون)   مي

آهنگـر،   (دشـتي » گردد (شكسـت)  ياري، مناسب و درخور نيست و زن به جاي اولش بازمي

كنـد و   ) در حقيقت اين مدل نيز با توضيحاتي كه خواهيم داد، نظر ما را تأييد مـي ٤٧: ١٣٩٠

وجوهـاي نگارنـده تـاكنون     نمايد. در حيطـه جسـت   چندصدايي بودن رمان حاضر را  رد مي
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هـا (بـه    گراي مردان در رمان قاله يا مطلبي كه منحصراً به ارتباط زنان و صداي سياستهيچ م

  است. ويژه در پيوند با رمان پيشِ روي) بپردازد، تأليف نشده

  . مباني نظري٣
) اصطالحي است كه براي اولين بار ميخائيـل ميخـائيلويچ   Poly phonieچندصدايي (

هـاي   ) آن را بـه عنـوان يـك ويژگـي بـراي رمـان      ١٩٧٥-١٨٩٥) (M.m. Bakhtinبـاختين ( 

مسـائل بوطيقـاي   «كتـاب   و در ١٩٢٩داستايوفسكي به كـار بـرد. او ايـن عبـارت را در سـال      

ستايد، به اين دليل كـه   باختين در اين كتاب داستايفسكي را مي«مطرح كرد. » داستايوفسكي

اي كـه   گـون كشـاند. مكالمـه    نويسي را دگرگون كرد و آن را به ساخت مكالمـه  سنّت رمان

 گيرد و باعث بـروز و ظهـور عقايـد    هاي داستان و نويسنده/ راوي صورت مي ميان شخصيت

شود؛ منطقي كـه بـا ايجـاد فضـايي بـراي شـنيده شـدنِ صـداهاي          گوناگون و گاه متضاد باهم مي

و تولـد فضـاي چندصـدايي در مـتن      - آوايـي  تـك - ديگر باعث از بين رفـتن تسـلط يـك صـدا     

). مطالعات باختين عمدتاً روي رمان متمركز بـود. او اعتقـاد داشـت    ٨٦: ١٣٩١(نوبخت، » شود مي

اظهـار   )١٩٢٤- ٢٥» (گفتمان رمـان «اي درباره  باختين در مقاله«دصدايي دارد. كه رمان ميل به چن

اسـت.   اي از صـداهاي متفـاوت و مغـاير اجتمـاع شـكل گرفتـه       كند كه رمان، از مجموعه مي

وشـنود بـا يكـديگر و بـا      صداهايي كه داللت كامل خود را فقـط در جريـان متـداوم گفـت    

  ).٨٢: ١٣٨٤(ايبرمز، » آورند صداي راوي به دست مي

به نظر باختين، رمان از بـاالترين سـطح گفتگومنـدي در ميـان انـواع نثرهـا برخـوردار        

هاي متفاوت سـامان دهـد، بـه طـوري      هاي مختلفش را به شيوه تواند گفتمان رمان مي«است. 

ها سلسله مراتب مشخصي دارند كـه يـك صـدا يـا راويِ      كه در يك متن رئاليستي، گفتمان

كه متن مدرنيستي فاقد ايـن صـداي مركزمـدار     آن كند، حال نها را كنترل ميبرتر و كانوني آ

است، ليكن آزادي عمل بيشتري را بـراي صـداهايي كـه هـيچ يـك مشخصـاً صـداي برتـر         

بـاختين رمـان را بـه خـاطر ظرفيـت يگانـه آن       ). «٧٠: ١٣٨٢(وبستر، » گيرد نيست، در نظر مي

دانـد. شـعر بـرعكس نسـبت بـه       رزش مـي هـاي رقيـب داراي ا   براي درونـي كـردن گفتمـان   
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). در آراء بـاختين  ٢٦١: ١٣٨٥(هارلنـد،  » هـاي بيرونـي نفوذپـذيري بسـيار انـدكي دارد      زبان

جايگاه پر اهميتي دارد. كارناوال مفهومي است كـه پديـده چندصـدايي در مـتن     » كارناوال«

ك ارجـاع غيـر   باختين در سومين مرحلـه كـار خـود يـ    «است.  اي يافته آن بروز و ظهور ويژه

هاي مياني (و به صورتي رو به  ادبي دارد و آن، پديده تاريخي كارناوال است. در دوره سده

از شـرّ  » رهـايي كوتـاه مـدت   «هاي بعد) رسم برپايي كارناوال فرصتي بـراي   كاهش در سده

آورد. كارنـاوال جشـني بـراي رهـايي كوتـاه مـدت از        قيدها و قواعد هنجار شده فراهم مـي 

اكم و نظم مسـلط و مسـتقر بـود. كارنـاوال بـا تعليـق رتبـه و مقـام سلسـله مراتبـي،           حقايق ح

شد. كارناوال، مقدس را با نامقـدس، بلنـد پايـه     ها مشخص مي امتيازها، هنجارها و منع و نهي

). در ٢٦٢(همان: » آميزد اهميت، خردمند را با كم خرد درهم مي را با دون پايه، مهم را با بي

انـد؛ چراكـه فقـط صـداي شـاعر يـا        صدايي هايي تك عر، درام و نمايش گونهنگره باختين ش

هـايي متكثـر را توليـد كننـد. در ايـن       توانند جهان دهند و نمي نويسنده را در متون بازتاب مي

شوند و اين تنها صداي خالقان اسـت   ها همه صداها به صورت برابر در متن توزيع نمي مقوله

در اين نظريـه بـاوري اسـت    ) Voiceشود. منظور از صدا ( مي ها جاري كه بر زبان شخصيت

در آثار ادبي پشت صداها صداي ديگـري اسـت، چنـان كـه     «دهد.  كه ديدگاهي را ارائه مي

 )Toneهـا كسـي ايسـتاده اسـت. برخـي از منتقـدان، صـدا را همـان لحـن (          پشت شخصـيت 

  ). ٤٣٨: ١٣٨٦(شميسا،  »اند دانسته

  . طرح بحث٤
شـمريم تـا مشـخص     هاي دوگانه مهم رمـان را برمـي   ساختارگرايان تقابل ابتدا به شيوه

اند بـه شـكل مسـاوي در     هايند و آيا اين صداها توانسته شود كه آواهاي متضاد در متن كدام

سطح داستان مجال رويارويي بيابند؟ به نحوي كه نويسنده هيچ صدايي را بـر صـداي ديگـر    

  برتري و رجحان ندهد؟

توان گفت تا حـدود زيـادي ايـن دو صـدا بـا       داستان، زن است و مي نويسنده و راويِ

شـود. ديـدگاه اول    پوشاني دارنـد. داسـتان از زاويـه ديـد اول شـخص بيـان مـي        يكديگر هم
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شخص يا سوم شخص به خودي خود در تعيـين چنـدآوايي بـودن اثـر نقـش چنـداني بـازي        

د. با توجه به زن بـودن راوي،  كند؛ به شرطي كه نويسنده به صداي خاصي قطعيت نبخش نمي

نخستين تقابل عام در داستان به واسطه رويايي صداي زنانه بـا گفتمـان مردسـاالرانه رسـوب     

اسـت. تجسـم ايـن تقابـل در برخـورد       كرده و حاكم بر تاريخ، فرهنگ و جامعه ايجاد شـده 

 نمايـد. كالريـس تقريبـاً مخـالف همسـرش اسـت،       كالريس با همسر، پدر و پسرش رخ مي

اش  رسد. او پسر نوجوانِ به بلوغ رسـيده  اگرچه كه در پايانِ رمان به نوعي با او به سازش مي

اش هـم چنـدان سـر سـازگاري      توانـد درك كنـد و بـا شخصـيت پـدرِ درگذشـته       را نيز نمي

گرم و روشنش پناه   هاي زندگي به خاطره است ولي به دليل فوت او اكنون در سختي نداشته

  آوريم: هاي مرتبط با موضوعِ تحقيقِ حاضر را در ادامه مي خي از اين تقابلبرد. شرح بر مي

  تقابل كالريس با شوهرش: .١-٤
عمده مشكالتي كه كالريس با همسرش آرتـوش دارد، بـه سياسـي بـودن يـا در كُـل       

گردد. اين نگاه، آرتوش را بـه تنهـايي در زنـدگي     نگاه سياسي وي به زندگي و جهان برمي

توانـد قابـل    امري كه براي غالب زنان و در اين داسـتان بـراي كالريـس نمـي     دهد؛ سوق مي

  تحمل باشد: 

آمـد كـه زيـاد عجيـب نبـود چـون آرتـوش         آرتوش از گارنيك زياد خوشش نمـي «ـ 

  ).٢١: ١٣٩٣(پيرزاد، » آمد تقريباً از هيچ كس خوشش نمي

اي ماننـد   معـه بـازي در جا  ورزي يا به گفتـه او همـان سياسـت    به نظر كالريس سياست

ايـران عواقــب ســنگيني دارد كـه ممكــن اســت زنــدگي خـانوادگي را بــه ســمت نــابودي و    

فروپاشي پيش ببرد. اين غايت خودخواهي است كه پدر خانواده با ورود به مسـائل سياسـي،   

زندگي را دستخوش خطرات بزرگي بسازد. در سياست اصل بر ايجاد سلطه، كسب قـدرت  

كـه چنـين اصـولي بـا مبـاني فكـري كالريـس كـه مادرانـه و           و حذف رقيب است؛ درحالي

  مهرورزانه سعي در حفظ شيرازه خانواده دارد، سازگار نيست:
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مويم را كه ريخته بود روي پيشاني پس زد. » مگر قول ندادي نروي سراغ شاهنده؟«  -

بـازيش   اي درست نيست. شاهنده بنـده خـدا سياسـت    هايي را كه شنيده صد بار گفتم حرف«

  ).٦٠(همان: » زنيم آيند مغازه و گپ مي كجا بود؟ حاال گيرم گاهي يكي دو نفر مي

خود ازدواج كردي.  زني بي زدي و مي تو كه اين قدر سنگ سياست به سينه مي«ـ 

شد؟ غير از خودت  ها چي مي ريختند اينجا تكليف من و بچه دار شدي. اگر مي خود بچه بي

  ).٢٥٨(همان: » به فكر هيچ كسي نيستي

ارتبـاط بـا    توانـد بـي   اما كالريس مشكل ديگري نيز با آرتوش دارد كه آن نيز نمي    

ورزي بـا كالريـس را فرامـوش كـرده و رابطـه       هاي وي باشـد. آرتـوش عشـق    بازي سياست

اسـت. محبـت    زناشويي آنها بعـد از گذشـت سـاليان و فرزنـدآوري در ورطـه تكـرار افتـاده       

اند. كالريـس   ود و هر دو در جريان زندگي روزمره گم شدهش عميقي بين آنها ردوبدل نمي

كند ولي كمتـر ايـن محبـت را     در گيرودار زندگي عادي نياز شديدي به محبت احساس مي

  نمايد: از جانب شوهرش دريافت مي

حركت ماندم. چند وقت  انگشت كشيد به پشت دستم كه هنوز توي دستش بود. بي«ـ 

  ).٥٧مان: (ه» بود دستم را نگرفته بود؟

هاي شـوهرش بـه زنـدگي خـانوادگي پنـاه       ها و بحث و جدل بازي او از دست سياست

اش را بـه فراموشـي    برد تا به نحوي در آنجا خود را سرگرم سـازد و كمبودهـاي روحـي    مي

  اي و تكراري است:  بسپارد اما زندگي روزمره نيز خشك و كليشه

هاي محـدود و كلنجـار    و معاشرت با آدمراه رفتم و فكر كردم مدام در خانه ماندن «ـ 

  ).١٩٩(همان: » ام كرده. بايد كاري بكنم براي دل خودم رفتن با مسائل تكراري كالفه

از جـا بلنـد شـدم. خـوراك     » ... ام هاي آرتـوش كالفـه   بازي از دست سياست«گفتم «ـ 

ح تـا شـب بايـد    ها از صـب  ست. ما زن مسأله اعتقاد نيست. مسأله خودخواهي«لوبيا را هم زدم. 

جان بكنيم كه همه چيز براي شما مردها آمـاده باشـد كـه بـه خيـال خودتـون دنيـاي بهتـري         

  ). ٢٦٢(همان: » ها بسازيد. نه به فكر ما هستيد، نه به فكر بچه

راوي زن داستان در گريز از ايـن ماللـت و رخوتنـاكي زنـدگي روزمـره بـه اميـل             
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اي بـه سياسـت نـدارد و ماننـد      يابـد. اميـل عالقـه    مـي  ريـا  رسد و او را مظهر يك عشق بي مي

گـذارد. آداب   خوان و هنردوسـت اسـت و بـه كالريـس احتـرام وافـري مـي        كالريس رمان

كند. اينها همه اميـل را   داري را با دقت درك مي اجتماعي را خوب بلد است و ظرائف خانه

نـت نـدارد امـا كشـش     است. كالريس البته قصد خيا به چهره محبوب كالريس تبديل كرده

كنـد. آرتـوش هـيچ كـدام از آن      اي را نيز به سوي اميل در خود احساس مـي  قلبي ناخواسته

  ها را ندارد. فقط يك شوهر و پدر معمولي است: جذابيت

بـه  «ها را پشت سر قالب كرد.  [آرتوش] دست» بحث سياسي به كجا كشيد؟«گفتم «ـ 

اي را از روي فـرش برداشـتم.    پوست پسته.» كند هيچ كجا؟ اميل توي عوالم خودش سير مي

دانـم. قصـه و شـعر و از     چه مي«ها را پايين آورد و كشيد به ريش بزي.  دست» چه عوالمي؟«

  ).٩٢(همان: » اين چيزها

اي اسـت. شـطرنج در ايـن رمـان      بـاز حرفـه   آرتوش به شـطرنج عالقـه دارد و شـطرنج   

هـاي    ها و مشغله نمودي است از روياروييتواند حامل معاني ضمني باشد. شطرنج نماد و  مي

بـازي   اسـت كـه شـطرنج    است. همـين نكتـه باعـث شـده     سياسي كه ذهن آرتوش را پر كرده

  آرتوش، مايه عصبانيت شديد كالريس شود:

كرد. چـرا كسـي بـه فكـر      عصباني بودم از دست آرتوش كه فقط به شطرنج فكر مي« 

  ).١٧٧(همان: » خواهي؟ مي پرسيد تو چي من نبود؟ چرا كسي از من نمي

 -هاي چپ و سوسياليستي دارد. داشتن نگرش انتقادي آرتوش از قرار معلوم انديشه    

هـا و عالقـه    خواهي، توجه به رفع محروميت از تـوده  اجتماعي، نگاه انترناسيوناليستي، عدالت

ت كـه  هاي ايـدئولوژي چـپ در ايـران اسـ     به ادبيات سوسياليستي شوروي از جمله مشخصه

  توان شنيد:    الي سخنان آرتوش مي هاي آن را در البه برخي از جلوه

» وقتش نشده فالنستان و بهمانستان را پاك كنيم و بنويسيم برابـري؟ «آرتوش گفت «ـ 

و همه روسي حـرف بـزنيم و ماكسـيم    «گارنيك دست دراز كرد طرف سبد سبزي خوردن. 

 ).٢١٣(همان: » ع نكنيدشرو«نينا و من باهم گفتيم » گوركي بخوانيم.

جـواب كـه نـدادم دسـت كـرد تـوي جيـب        » داني شطيط كجاست؟ مي«بعد گفت «ـ 
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دوبـاره بـه حيـاط نگـاه كـرد.      ». دور نيست. بغل گوشمان. چهار كيلومتري آبـادان «شلوار ... 

برگشـت  ». برمت ببيني. ماداتيان و زنش و نينـا و گارنيـك را هـم دعـوت كـن      خواستي مي«

و مرد و بچه و گـاوميش و بـز و گوسـفند همـه بـا هـم تـوي كَپـر زنـدگي           زن«نگاهم كرد. 

بايد روز برويم چون شطيط بـرق نـدارد. يـادت باشـد آب هـم بـرداريم چـون        » ... «كنند مي

بايد حواسمان باشـد بـا كسـي دسـت نـدهيم و      «ساعت را كوك كرد. ». كشي هم ندارد لوله

بـه خـانم   «راه افتاد طـرف در اتـاق.   ». ا تراخمگيريم ي ها را نوازش نكنيم چون يا سل مي بچه

هـاي شـطيط بـه     كنم بچـه  ها نياورد چون گمان نمي ماداتيان بگو شكالت انگليسي براي بچه

عمرشان شكالت ديده باشند. به گارنيك هم بگو كفش ايتاليايي نپوشد كـه گـل و پِهِـن تـا     

و از » هـا  فلـك همـه آدم  در ضمن حق با توست. طفلـك خـاتون. ط  »... «آيد قوزكش باال مي

  ).١٣٧(همان: » اتاق بيرون رفت

نگرش چپ مشكالت زيادي را با خود وارد فضاي سياسي و فرهنگي ايران كـرد.        

كـرد   برداري مـي  گفتمان ايران پيش از انقالب به ميزان زيادي از رآليسم سوسياليستي گرته«

سـاحتي اسـت و هـيچ نـوع      ك... ايراد اين نوع ادبيات آن اسـت كـه سـخت يكسـونگر و تـ     

). گفتمان چپ بيشتر به اصـالت جامعـه بـاور    ٢٥٩: ١٣٩٠(اميني، » كند انتقادي را تحمل نمي

پذيرد. در نتيجـه بـه    هاي اجتماعي نيز تأثير و غلبه و نفوذ محيط را بر فرد مي دارد و در زمينه

اسـت   همراه بوده گرايي و پرهيز از فردمحوري طور سنّتي، نگاه چپ با نوعي دعوت به جمع

هـاي آن بـه    اما در چند دهه اخير با شكوفايي و رونق فرديت در مدرنيته متأخر و ورود طليعه

اسـت. رمـان محصـول     سپهر سياسي و اجتماعي ايران، اين نوع نگاه به چـالش كشـيده شـده   

قرار  گرايانه چپ تفكّر مدرن و تولد انسان سوژه است و در نتيجه در تقابل با آن نگاه جامعه

گيرد. از سوي ديگر يكي از رويكردهاي گرايش چپ ماركسيستي، عمده و غيـر عمـده    مي

نمايـد، زنـدگي روزمـره و     كردن مسائل است. در اين بين آنچه در نگاه آنها غير عمـده مـي  

رود كـه آرتـوش    باشد. گمـان مـي   احساسات و عواطف انساني جاري در كانون خانواده مي

سـاحتي؛ و از ايـن روي اسـت كـه مـورد       نگـرد: خطـي و تـك    مـي نيز اين گونه بـه زنـدگي   

گيـرد. زنـان از آنجـايي كـه در زنـدگي خـود        اعتراض شديد همسرش كالريـس قـرار مـي   
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بيشترين تماس و ارتباط را با زندگي روزمره دارند به اين سبب، خـود را در مقابـل آن نگـاه    

فت كه راوي داسـتان چنـدان حقـي    توان گ يابند. با احتياط مي روانه مي انديشانه چپ سياست

انديشانه شوهرش قائل نيست و يـك جانبـه آن نـوع نگـاه را سـرزنش       براي آن نگاه سياست

كند. اين قضاوت يك جانبه خود از عواملي است كه رمـان را از تبـديل شـدن بـه اثـري       مي

 دارد اگرچه كه كالريـس در پايـان داسـتان بـا ناكـامي در عرصـه عشـقِ        چندصدايي باز مي

گيـرد شـكل    دهـد و يـا تصـميم مـي     ممنوعه ظـاهراً بـه همـان گفتمـان مردسـاالرانه تـن مـي       

اعتراضش را تعديل كند و به شيوه فرهنگي يعني روش خانم نوراللهي بـه مبـارزه بـا صـداي     

اقتدارآميز مردساالرانه بپردازد. هر چند ظاهراً خانم نوراللهي نيـز بـه نحـوي در حـوزه زبـان      

نويسـند:   كند. گروهي از منتقـدان در ايـن بـاره مـي     الرانه را بازتوليد ميهمان گفتمان مردسا

خانم نوراللهي براي مهم نشان دادن نوع بيـنش و تفكـر خـود مجبـور اسـت لحـن جـدي و        «

اصطالحات برساخته از نظام مردساالر را ويژگي گفتمان رسمي خود قرار دهد. اين كـار از  

زاده و  (اكبـري » و راحـت زنانـه حكايـت دارد    حاشيه بودن و ديگـري بـودن گفتمـان سـاده    

  شود:   ). برداشت اين دسته از منتقدان به اين قسمت از رمان معطوف مي٣٨: ١٣٩٤ديگران، 

هاي  ها براي گرفتن حق رأي، از كالس بعد از انجمن خودشان گفت. از سعي زن«

احت حرف سوادآموزي، از اين كه زن ايراني به حق و حقوقش آشنا نيست. حاال كه ر

نشست. گفتم چي  هايش به دل مي برد، حرف هاي قلمبه و سلمبه به كار نمي زد و كلمه مي

كنند يا بلد نيستم  كنم و خنديد. وقت سخنراني اگر ادبي حرف نزنم، مردم فكر مي فكر مي

  ).١٩٤: ١٣٩٣(پيرزاد، » زدم يا حرف مهمي نمي

  . تقابل كالريس با پدر:٢-٤
منـد   ز خاطراتي شبيه به آرتـوش دارد. پـدر بـه سياسـت عالقـه     كالريس از پدر خود ني

پـردازد. او نيـز تنهاسـت و در عـوالم شخصـي       هاي سياسـي مـي   است و با دوستانش به بحث

  كند. درست به همين داليل مادر كالريس نيز از او دل خوشي ندارد:  خودش سير مي

مادر از هيچ كدام از  آمد كه عجيب نبود چون مادر از اين دوست پدر خوشش نمي«ـ 

  ).٢٢(همان: » آمد دوستان پدر خوشش نمي
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از مـن گفـتن. كـم از دسـت خـدا بيـامرز و       «جـواب مـادر را كـه نـدادم ادامـه داد.      «ـ 

تـا  ». هاش كشيدم، حاال هم دامادم. از آب خالص شديم دچـار سـيالب شـديم    بازي سياست

به انجمن ايـران و شـوروي، آن هـم    پدرم از چند بار رفتن » بازي سياست«جايي كه يادم بود 

  ).٦٩(همان: » هاي راديو ارمنستان تجاوز نكرده بود به اصرار آرتوش و شنيدن برنامه

افتـد.   ها به ياد او مـي  شود و در سختي كالريس اما حاال با خاطرات پدرش آرام مي    

دشـوار زنـدگي   هاي  ظاهراً كالريس هنوز به يك حامي و مظهر اقتدار نياز دارد كه در برهه

گاهي را فراهم سازد. كالريس هم عشق و هـم   تواند چنين تكيه به او تكيه كند. آرتوش نمي

گردد كه تلفيق اين دو را در وجود او محقق  خواهد. دنبال شخصيتي مي جا مي اقتدار را يك

  : داند گيرد و اقتدار را در ياد و خاطره پدر متبلور مي ببيند. در اميل عشق را سراغ مي

شروع كردم به ريز ريز كردن كلينيكس و فكـر كـردم چـرا هميشـه در بـدحالي يـا       «ـ 

  ).١٦٨(همان: » افتم؟ خوشحالي ياد پدرم مي

انـداختم گـردن پـدرم و دل سـير      خواست هنوز بچه بودم و دست مي چقدر دلم مي«ـ 

  ).١٩٠(همان: » كردم گريه مي

  اش): و همسايه. تقابل كالريس با زنان ديگر (مادر، خواهر ٣-٤
در نظر كالريس، زنان اطـرافش بجـز خـانم نـوراللهي كـه فعـال حقـوق زنـان اسـت،          

حوصله، شلخته  زير كه گاه حتي بي اند. زناني معمولي و سربه همگي مشغول زندگي روزمره

  و الكي خوشند:  

كننـد صـبح تـا شـب پيشـبند ببندنـد يعنـي خيلـي          هـايي كـه خيـال مـي     متنفرم از زن«ـ 

  ).٢٤(همان: » ند. آدم بايد اول از همه براي خودش مرتب و خوش لباس باشددار خانه

  ).٢٤(همان: » و پاش لنگه نداشت خواهرم در شلختگي و ريخت«  ـ 

  ).٢٢(همان: » شود اش شتر با بارش گم مي نينا شلخته است و به قول مادر توي خانه«ـ 

  ).٢٩١همان: » (ها و غرغرهاي مادر، خدا به دادت برسد با وسواس«ـ 

هاي شوهرانشان نيـز برايشـان اهميتـي نـدارد.      بازي آنان چنان خنثايند كه حتي سياست

  هاي سياسي در گوش آنها مزخرفاتي بيش نيست:   بحث
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گويند. ولي من هميشه به گارنيك  شنوي جفتشان مزخرف مي از من مي«نينا گفت: « ـ 

» گويي عزيزم البته كه حـق بـا توسـت   گويم عزيزم حق با توست. تو هم بايد به آرتوش ب مي

  ).٢٢(همان: 

رسد كالريس آخر سر دوست دارد كه راه خانم نوراللهي را انتخاب كنـد.   به نظر مي 

گـذارد   عيار در برابر همسر (جايگزيني يك عشق ديگر)  را كنـارمي  وي ناگزير، طغيانِ تمام

رانه كـه عمـدتاً زنـان را بـه قلمـرو      اجتماعي با اقتدار مردسـاال  -اي نرم و فرهنگي و به مبارزه

هــاي فمنــين (مطيــع  قهرمانــان داســتان«آورد.  رانــد، روي مــي خانــه و زنــدگي روزمــره مــي

رسـند كـه خـود را كشـف      اي مـي  استانداردهاي گفتمان مسلط مردانه) بارها و بارها به نقطه

  ).٢٩٨: ١٣٩٧(شهبازي، فاضلي و حسيني، » گردند كنند اما باز به عقب برمي

هـاي آشـكار و پنهـان در     آيد كه اغلب تقابـل  ز تأمل در مطالب ذكر شده چنين برميا

شود كه عبارت است از مواجهه گفتمان  اين رمان، خود به تباين اساسي ديگري معطوف مي

ساالرانه با گفتمان مردستيزانه. گمان نگارنده آن است كه ريشه اين مواجهه را نيـز بايـد    مرد

نست كه نويسنده آن را در تقابلِ راويِ زنِ داستان با امر سياسـي سـامان   تر دا در تقابلي ژرف

  پندارد:  است. ظاهراً راوي داستان، سياست را با مردانگي يكي مي داده

  ).٢٢: ١٣٩٣(پيرزاد، » كنند اگر از سياست حرف نزنند مرد مرد نيستند مردها فكر مي«ـ 

دسـت بـه انتخـاب مهمـي بزننـد و       در ذهن كالريس مردان بايد يك بار براي هميشـه 

انـد و اهـل    ميان عشق و سياست يكي را انتخاب كنند. مردان متأهلي كه زندگي تشكيل داده

مداري كـه حتـي    پيشگي و سياست و عيالي دارند، نبايد دور سياست بچرخند. نه تنها سياست

د مخلّ آرامـش  توان هاي سياسيِ درونِ محافلِ خانوادگي نيز از نگاه كالريس مي جر و بحث

  و آسايش خانه و زندگي تلقي شود:

اي بود از موضوع داستان. مردي  كتاب را برگرداندم و پشت جلد را خواندم. خالصه«

از جواني، عاشق دختري است و تنها آرزويش رسيدن به دختر. حاال درگير مسـائل سياسـي   

نده. آمدم به صـفحه  شده و در انتخاب بين عشق و به قول خودش تعهدات اجتماعي مردد ما

  ).١٦٩(همان: » اول و يك بار ديگر جمله اميل را خواندم
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شد، همه مشكالت كالريس بـا همسـرش آرتـوش نيـز بـه       چنان كه پيشتر توضيح داده

شـود. آرتـوش بـا دوسـتان خـود جلسـات جمعـي         هاي سياسي وي مربـوط مـي   همين مشغله

شـود.   از طريق ايـن جمـع پخـش مـي    هاي سياسي  كند و حتي گاه اعالميه سياسي برگزار مي

بازي نيسـت و اعتقـاد و    كالريس، اميل را نيز دقيقاً از آن رو دوست دارد كه او اهل سياست

  هاي سياسي ندارد: باوري هم به مشاجره

» در عـوض متنفـرم از سياسـت. ولـي انگـار آرتـوش ـــــ        «صدايش را پايين آورد. «ـ 

يعني در حد اين كه خبرها را بخواند و خـب بعضـي   نه. يعني آره. «منتظر نگاهم كرد. گفتم 

چرخيـدم از قفسـه پشـت سـرم حلـب روغـن را برداشـتم. حلـب را از دسـتم          ». ها ـــــ  وقت

هـا و   هـا و مـرام   گرفت. هـيچ وقـت از سياسـت خوشـم نيامـده. از هـيچ كـدام از ايـن ايسـم         

دنيـا اگـر قـرار    ها دوست دارم كتـاب بخـوانم.    آورم. عوض اين حرف ها سر در نمي مسلك

كني؟ بـه   بازي نيست، ها؟ تو چي فكر مي است بهتر شود، كه من يكي شك دارم، با سياست

  ).١١١(همان: » اي زدم جاي جواب لبخند احمقانه

انـد.   سـخن  انديشد. زنان ديگر داسـتان نيـز بـا او هـم     فقط كالريس نيست كه چنين مي

هـاي خـانوادگي    ياسي همسران در مهمـاني براي مثال نينا همسايه سابقشان نيز از مجادالت س

  آيد:  خوشش نمي

آرتوش گفت: وقتش نشده فالنستان و بهمانستان را پاك كنيم و بنويسـيم برابـري؟   «ـ 

و همه روسي حـرف بـزنيم و ماكسـيم    «گارنيك دست دراز كرد طرف سبد سبزي خوردن. 

  ).٢١٣(همان: » شروع نكنيد«نينا و من باهم گفتيم ». گوركي بخوانيم

و به همين دليل راضي نيست كه پسرش در خوابگـاه دانشـجويان زنـدگي كنـد؛ زيـرا      

  هاي سياسي بكشند: ممكن است پاي او را نيز به بازي

راستش نخواستم خيلي با دانشجوها دمخور باشد. اين روزها همه دانشجوها سرشـان  «ـ 

خودمـان را نگـه داريـم    دهد. ما را چه به سياست؟ خيلي هنر كنيم كاله  بوي قرمه سبزي مي

  ).١٢٠(همان:» باد نبرد
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خواهد فضاي خـانواده را از سياسـت دور نگـه دارد     نويسنده در اين رمان  نه تنها مي  

بلكه بر آن است تا گفتمان سياسي سايه انداخته بر سر فكر و فرهنگ و ادبيات معاصر را نيز 

در » چـراغ «وان آن توجـه كنـيم.   به چالش بكشد. براي اثبات اين ادعا كافي است كه بـه عنـ  

اين بند از شـعر    ادبيات و به ويژه شعر معاصر داراي بارهاي معنايي نمادين است. براي نمونه

  شاملو را بخوانيد:

 ).٣٨٨: ١٣٨٠(شـاملو،  » روم مـن بـه جنـگ سـياهي مـي     :/ چراغي به دستم، چراغي در برابرم«

). از ايـن دسـت شـواهد    ٨٨: ١٣٨٨باسي، چراغ در اين بند نماد نور و روشني و اميد است (ع

نويسنده توان سراغ گرفت.  بسيار است و در مجموعه اشعار ديگران نيز نظير اين موارد را مي

وقتي از ميان انبوه جمالت، اين عبارت را برجسته كـرده و در پيشـاني رمـان گنجانـده اسـت كـه       

نـه و اعتـراض خـود را بـه آن نـوع      خواهد نوعي طع ، احتماالً مي»كنم ها را من خاموش مي چراغ«

كاربرد كلمات و به آن معاني ضمني نشـان دهـد. يكـي از محققـان نظـري بـرخالف ايـن دارد و        

چـراغ در ايـن   «كنـد.   داري زنان تصـور مـي   را در ارتباط با مسئوليت خانه» خاموش كردن چراغ«

ان، بيــان مســائل، مايــه رمــ مــتن، معنــايي كــامالً عــادي و مســتعمل دارد. حكايــت اصــلي و درون

اي از »اسـتعاره «ها و نيازهاي عاطفي زن است. عنوان داسـتان نيـز در راسـتاي ايـن هـدف،       دغدغه

       ).٩٨: ١٣٩٠(فتوحي، » پذيري او در خانواده است نقش اجتماعي زن و مسئوليت

  گريز با سنّت ادبي زنانه . ربط و نسبت گفتمان سياست٥
هاي  ايراني با نويسندگان زن و به ويژه با شخصيت اين نوع نگرش در عرصه رمان      

هايشان نضج گرفت. نخستين رمان از اين دست را سيمين دانشـور پديـد آورد. او    زن داستان

كند. زري قهرمان حقيقي رمـان   سرنوشت زني به نام زري را روايت مي» سووشون«در رمان 

هـاي   زري متفاوت با زنـان داسـتان  شود. شخصيت  است و داستان نيز از نظرگاه همو نقل مي

اسـت. او در آغـاز    وار پرداختـه نشـده   پيش از خود است و به صورت مقوايي و ايستا و تيـپ 

جـو و اهـل خانـه و خـانواده اسـت امـا بـه تـدريج حصـار خانـه و            داستان زني آرام و صـلح 

ش بـه  گيرد و در فرجام كار بـا شـهادت شـوهر    اش در معرض ستيز و مبارزه قرار مي زندگي
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زري در آغـاز رمـان، زنـي اسـت سـخت سـنّتي و گرفتـار همـه         «شـود.   مصلحي تبـديل مـي  

هـاي اول   گير زن در جامعه ايراني اسـت. در بيشـتر بخـش    هايي كه گريبان ها و انفعال ناتواني

كند كه چـرا ايـن    داستان، زري چنين شخصيتي است تا جايي كه شوهرش او را سرزنش مي

رد. نويسـنده از ايـن مرحلـه بـه بعـد، ايـن تـرس و انفعـال را در         قدر ترسوست و جرئت نـدا 

داند و معتقد است زن براي حفظ آرامـش اسـت كـه     شخصيت زن ناشي از وضع موجود مي

  ).١٧٦: ١٣٨٨زاده و دسپ،  كند (قبادي، آقاگل اين گونه عمل مي

ورنـد.  خواهند بكنند اما جنگ را بـه النـه مـن نيا    هر كاري مي«كنان گفت:  زري گريه

به من چه مربوط كه شهر شده عين محله مردسـتان ... شـهر مـن، مملكـت مـن همـين خانـه        

  ).١٨: ١٣٤٩(دانشور، » كشانند است، اما آنها جنگ را به خانه من هم مي

عرضـه   بله عزيزم، به عقيده تو و پدرت و استادت، من ترسـو هسـتم، بـي   «زري گفت: 

ي سر يكي از شماها بيايد. طـاقتش را نـدارم. امـا    ترسم بالي اش مي هستم، نرم هستم، من همه

  ).١٢٩(همان: » من هم ... دختر كه بودم، من هم براي خودم شجاعت داشتم

يابـد و بـه تـدريج     هـاي او ادامـه مـي    اين نگرش نويسنده درباره زري از خالل صحبت

انـد بـه    يـده دانـد و معتقـد اسـت چـون مردهـا نيافر      ها را خالق مي شود تا اين كه زن بيشتر مي

  ).١٧٦: ١٣٨٨زاده و دسپ،  پردازند (قبادي، آقاگل جنگ و شورش مي

دانند. قدر تحمل  اند و قدر مخلوق خودشان را مي اند يعني خلق كرده ها كه زائيده زن«

نواختي و براي خود هيچ كاري نتوانستن را. شايد مردهـا چـون هـيچ وقـت      و حوصله و يك

زنند تـا چيـزي را بيافريننـد. اگـر دنيـا       ود را به آب و آتش مياند، آنقدر خ عمالً خالق نبوده

). برخي از عبارات اين بنـد كـه بـه    ١٩٣: ١٣٤٩(دانشور، » ها بود، جنگ كجا بود؟ دست زن

نواختي زندگي از ديدگاه زنان اشاره دارد، با الفاظي ديگر در رمان پيـرزاد نيـز    تكرار و يك

شـوند، از   ه شخصيت اصـلي داسـتان نيـز قلمـداد مـي     شود. در هر دو رمان، زنان ك تكرار مي

انفعال خارج شده و به سوي ايفاي نقش كنشگري در عرصه سياسي و اجتمـاعي سـوق داده   

انـد كـه در طـول رمـان بـه       دار و منفعلـي  شوند. زري و كالريس دو نمونـه از زنـان خانـه    مي

بـه زنـدگي دگرگـون     زداينـد و ديدشـان   يابند و ترديـد را از ذهنشـان مـي    آگاهي دست مي
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زنند؛ با اين تفاوت كه زري قصـد دارد   شود و در نهايت دست به كنشگري اجتماعي مي مي

به سان همسرش يوسف وارد فعاليت سياسـي شـود ولـي كالريـس كارهـاي فرهنگـي را در       

   كند. حوزه زنان انتخاب مي

نگـري در   مردانـه  هايي فمنيسـتي و در راسـتاي مبـارزه بـا     زنان نويسنده ايراني با انگيزه

اند اما نكته شايان توجـه آن   زدايي از صحنه ادبيات اهتمام ورزيده تاريخ و اجتماع به سياست

متنـي و تـاريخ ادبيـاتي     گريزي پيش از رمانِ زنان و بـا داليلـي درون   است كه پروژه سياست

  مطرح شده است.

گريز در ادبيات  متني طرح رويكردهاي سياست . داليل درون٦

    معاصر
هـاي جنـبش مشـروطه و انـدكي پـيش از آن بـا امـر         ادبيات نوين ايران از همـان سـال  

هـاي سياسـي    سياسي گره خورده بود و به شـكلي گـاه صـريح و پـر رنـگ افكـار و انديشـه       

هـاي   داد. هنرمنـدان غالبـاً بـه احـزاب سياسـي و نحلـه       شاعران و نويسـندگان را بازتـاب مـي   

ثيرپذيري از سياست بعضـاً چنـان علنـي بـود كـه اسـتقالل       روشنفكري وابسته بودند و اين تأ

توانـد همـه وجـوه و     داد. درسـت اسـت كـه سياسـت مـي      الشعاع قـرار مـي   هنري اثر را تحت

هـا را ذيـل    شئونات زندگي فردي و اجتماعي حتي تا دكوراسـيون منـزل و نوشـيدني انسـان    

نبايد چنان با صـراحت تـوأم   سيطره خود بگيرد اما اين پديدارشدگي در حوزه هنر و ادبيات 

هـاي عميـق    شود كه به شعارهاي سياسي احزاب نزديك گردد. بلكه بايد با ظرافـت در اليـه  

اي مستتر و با زباني ويژه و رمزي انجـام گيـرد. ادبيـات متعهـد و      اثر گنجانده شده و به گونه

را از رواج  هـاي ادبـي   گرا در دهه چهل رونـق بسـياري گرفـت و تقريبـاً بقيـه جريـان       جامعه

انداخت اما مشكلش اين بود كه به آرامي گرفتار شعارزدگي و تكـرار شـد؛ بـه نحـوي كـه      

هنـر بـراي   «زدگي در دل و جان برخي مخاطبان به وجود آورد. بـه زودي تئـوري    نوعي دل

منـدان زيـادي پيـدا     داشـت، عالقـه   كه ادبيات را از هر گونه استفاده ابزاري بركنـار مـي  » هنر

بـه افـول گرائيـد لـيكن از اوايـل دهـه       » انقالب اسالمي«و » سياهكل«اقبال با واقعه  كرد. اين
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زدگي در هنر بـه دغدغـه كثيـري از     هفتاد شمسي دوباره گريزاني از التزام و تعهد و سياست

آيد، زنـان در ايـن    اني دو دهه اخير برمينويسندگان بدل شد. چنان كه از رصد ادبيات داست

انـد.   شناسانه بـه زنـدگيِ روزمـره نقـش چشـمگيري داشـته       گريزي و رويكرد زيبايي سياست

اند و بـه همـين دليـل     هاي ديگر ادبي برتر شمرده نويسندگان زن گونه ادبي رمان را از گونه«

هـاي گذشـته    در سـال اي برگزيده درآمـده اسـت كـه زنـان      فرم ادبي رمان به صورت وسيله

هـايي كـه    انـد؛ جنبـه   و منتشر كرده  شان را با آن كاويده هايي از زندگي جنسي نزديك، جنبه

  ).٢١: ١٣٨٠(مايلز، » شد پيش از اين در پهنه هنر و يا در جامعه به آن توجهي نمي
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  گيري نتيجه
ايي اي اسـت كـه ويژگـي چندصـد     ميخائيل باختين معتقد بود كه رمان يگانه فرآورده

ايـن   پردازنـد.  وگو مي دارد. به اين معنا كه چندين صدا در متن آن حاضرند و با هم به گفت

صداها ممكن است مخالف با يكديگر باشند و حتي به نفـي صـداي نويسـنده نيـز برخيزنـد.      

رمان متعلق به جهان مدرن و دموكراتيك است و دقيقاً همين خصلت، امكـان حضـور چنـد    

هـاي فارسـي نيـز     آورد. از بطـن و مـتن رمـان    يگر براي رمان فراهم مـي صدا را در كنار يكد

شود. با آن كه ادبيات معاصر ايران داراي ماهيتي سياسي اسـت،    صداهاي متفاوتي شنيده مي

رسـد كـه خواهـان     هاي فارسـي بـه گـوش مـي     گريزي نيز گاه در رمان ليكن صداي سياست

صـدا بـراي زنـدگي روزمـره اهميـت       زدايش سياست از سطح زندگي اسـت. صـاحبان ايـن   

بسياري قائلند و هياهوي سياست را از آن رو كـه همـواره اضـطراب و تـنش را وارد فضـاي      

هاي تـاريخ معاصـر    ترين سال دارند. اين صدا حتي در پر التهاب كند، خوش نمي زندگي مي

تمــاالً نيــز قطــع نشــده و بــا نگــاهي دقيــق در عــالم هنــر و ادبيــات قابــل تشــخيص اســت. اح 

رسـد   باشد. به نظر مـي  زدگي در جامعه ايراني مي گريزي واكنشي تند به تب سياست سياست

اين صدا در ادبيات فارسي به تدريج و بـا اهتمـام زنـان در حـال تعـالي و كسـب اسـتقالل و        

گريـز را   رو انعكاس اين صداي سياسـت  اعتماد به نفسي بيش از پيش است. ما در مقاله پيش

ايم. نويسنده اين رمان يـك زن اسـت و    نشان داده» كنم ها را من خاموش مي اغچر«در رمان 

شود. كالريـس مـادر    با توجه به سبك روايت آن، رماني نزديك به دوصدايي محسوب مي

كند تا محيط معنوي خانواده را از امواج سياسـت   خانواده و شخصيت اصلي داستان سعي مي

پندارد كه سياست هـيچ   كرده و اهل مطالعه است ولي مي دور نگه دارد. او با آن كه تحصيل

ربطي به زندگي آنان ندارد. وي سياست را امري مردانه و از عوامل تهديد كننده آرامـش و  

هاي سياسـي پـدر و    ها و بحث التفاتي و اعتراض به دغدغه داند. شايد راز بي آسايش خانه مي

انديشيِ مردان به زندگي روزمـره   بل با سياسيشوهرش نيز همين باشد. راويِ زنِ رمان در تقا

برد و براي گريز از ماللت زندگي روزمره نيز به عشقي خيالي و خودكاوانـه متوسـل    پناه مي



 ١٣٩٨، بهار و تابستان ١٥ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٨٨

 

هاي دوگانـه نهفتـه در    گونه كالريس تقابل شود. نويسنده خواسته است كه با عشق طغيان مي

ز قصـد بازگشـت بـه حالـت     رمان را شدت بخشد ليكن با شكست اين عشق ظاهراً همـه چيـ  

گرايـي   هايي اغلب فمنيستي، سياست نويسي با انگيزه تعادل اوليه را دارد. زنان در حوزه رمان

اند. آنها اعتقاد دارند كه چون مردان همانند زنـان آفريننـده و    را در ادبيات به چالش كشيده

كننـد و بـه    مـي خالق نيستند، در نتيجه در مقابـل دسـتاوردهاي موجـود احسـاس مسـئوليت ن     

كنند؛ ليكن زنـان بـه دنبـال آرامـش در      راحتي جامعه را دستخوش تنش، بحران و جنگ مي

زدايـي امـا    اند تا از اين طريق خانواده را به رشـد و پيشـرفت برسـانند. سياسـت     خانه و جامعه

است. دلزدگي و ماللت از شـعار و كليشـه يكـي     متني و تاريخ ادبياتي نيز داشته داليلي درون

از آن عوامل است. مدرن شدن و توسعه جامعه ايراني و به تبع آن فردگرايي نيز در اين ميان 

 شود.   دليل مهمي محسوب مي
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