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نقد جامعه شناختی آثار زویا پیرزاد
(سه کتاب ،چراغ ها را من خاموش می کنم ،عادت می کنیم)
دکتر علی محمدی
استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه پیام نور ،ایران
عذرا محمدی
كارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ،مدرس مدعو دانشگاه پیام نور زنجان
چکیده
نقد آثار ادبی برای بهبوود ادبیوات و جهوت دهوی بوه آن عامول موؤثری اسوت .ناقود ادبوی بوا توجوه بوه تخصوص خوود روش
های مختلفی برای نقد اثر برموی گزینود ،همچوون نقود اخالقوی ،نقود روان شوناختی ،نقود تطبیقوی و نقود جامعوه شوناختی كوه
جزو جدیدترین انواع نقد در ایران است .در ایون پوژوهش بوه نقود و بررسوی آثوار زویوا پیورزاد بور اسواس نقود جامعوه شوناختی
پرداختووه شووده اسووت .پیوورزاد در آثووار خووود بووه بررسووی نقووش زن در جامعووه و خووانواده پرداختووه اسووت .زنووی كووه در هزارتوووی
سنت درگیر بوده و برای قرنهوا ناشوناخته بواقی مانوده اسوت .در آثوار پیورزاد ،سوه كتواب ،چـراغ هـا را مـن خـاموش مـی
کنم ،عـادت مـی کنـیم ،زنوان كوم كوم بوه خودآگواهی دسوت یافتوه و در طوول داسوتان دچوار تحوولی شوگرف موی شووند.
شخصیت های پیورزاد در طوی داسوتان عوالوه بور حفوظ هویوت زنانوه ،بوه شخصویتی موؤثر در جامعوه تبودیل موی شووند .ایون
مسأله با توجه به واقعیت های جامعه موضووعی قابول تعموق اسوت .وی معتقود اسوت كوه زن ایرانوی نوه بوه دلیول موذهب بلکوه
به دلیل سنت هوای جهوان شومول اسوت كوه موورد ظلوم و سوتم جامعوه قورار گرفتوه اسوت .در نهایوت وی بوه دنبوال ارائوۀ را
حلی برای برطرف كردن سوء تفاهم ها است.
کلیدواژهها :زویا پیرزاد ،نقود جامعوه شوناختی ،جامعوه شناسوی ادبیوات ،چوراغ هوا را مون خواموش موی كونم ،عوادت موی
كنیم
بیان مسئله
انواع گوناگون نقد ادبوی كوه در ضومن بررسوی ادبیوات انتقوادی عصور موا از آن سوخن یوه میوان آموده ،فقوط نشوانۀ وجوود
ویژگووی هووای مشووترک در آرای گووروههووایی از ناقوودان نیسووت ،بلکووه بووه ویووژه« شوویوة برداشووت منتقوودان مختلووف را از مفهوووم
ادبیات و وظیفۀ آن را بیان می دارد .در ایون میوان بایود گفوت هویچ ناقودی نموی توانود اثور ادبوی را درسوت ارزیوابی كنود مگور
این كه آن را در چهارچوب جهان بینوی یوا بیونش فلسوفی خوود قورار دهود؛ ایون هموان نقطوۀ آغوازین انوواع گونواگون نقود در
حوزة نقد ادبی است»(زرین كوب.)661 :4964،
«جامعووه شناسووی ادبیووات -یکووی از شوواخه هووای جامعووه شناسووی هنوور -سوواخت و كوواركرد اجتموواعی ادبیووات و ارتبوواط میووان
جامعه و ادبیات و قوانین حواكم بور آن هوا را بررسوی موی كنود»(سوتوده .)36 :4913،از ایون نظور اثور ادبوی نموودی اجتمواعی
است وگرنه برای كسی كه گوشۀ انزوا گزیوده اسوت سواختن اثور ادبوی كوار بوس عبوث و بیهووده اسوت .ادبیوات و در اصول كول
آثار هنری تنها برای ارتباط با مردم است.
زویا پیرزاد به عنوان یک نویسوندة زن در آثوار خوود بوه نقوش زن بوه عنووان همسور و موادر پرداختوه اسوت ،و هموین طوور
به نقش های مختلفی كوه یوک زن موی توانود بور نهادهوای اجتمواعی مختلوف بگوذارد .پیورزاد بوه خووبی توانسوته اسوت جودال
میان سنت ها و امیال طبیعی زنان را در درون شخصیت های زن داستان های خود بگنجاند.
بروز مسألۀ فمینیسم و هموین طوور بوه وجوود آمودن دیرهنگوام رموان در ایوران باعوث شوده توا ایون دو موضووع دسوت بوه
دست هم داده و موضووعاتی بکور را بوه دسوت زنوان نویسوندة ایرانوی دهود .و آن شناسواندن زن گوم شوده در هزارتووی افسوانه
های كهن است و این مسوئله موجوب شوده توا زن ایرانوی حالوت رازآمیوز بوودن خوود را از دسوت بدهود؛ یوا الاقول توا حودودی
شناخته شود .زن ایرانی دیگر زن اثیری و ناشناخته نیست ،بلکه زنی با تمام زوایای واقعی خود است.
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نقد ادبی
تح قیق در ماهیوت ادبیوات از زوایوای گونواگون مهوم اسوت زیورا « ادبیوات پدیوده ای پیچیوده اسوت كوه بوه وجووه مختلوف
آن بووه اقتضووای اعصووار مختلووف مووورد مالحظووه و توجووه مخصوووص واقووع مووی شووود»(دیچووز.)23 :4933،ادبیووات بووه عنوووان
قسومتی از هنوور هوزاران سووالۀ بشور مطوورح اسوت؛ زیوورا ادبیووات بوه عنوووان اصولی تورین نمواد فرهنووگ هور جامعووه برآینوودی از
همان جامعه است ،به طووری كوه هور دورة خواص تواریخی ویژگوی هوایی دارد كوه آثوار هنوری آن دوره رنوگ و بووی آن را بوه
خوود مووی پووذیرد .بووه همووین دلیوول نیوواز بووه سوونگ محکوی بوورای سوونجش ارزش ادبووی آثووار همیشووه محسوووس بوووده و اسووت.
سنگ محک ادبیات نقد ادبی است.
نقد ادبوی اثور در ابتودا تنهوا شوامل بررسوی فصواحت و بالغوت اثور بوود ولوی بعودها بوا پیشورفت علووم و تفکیوک آن هوا از
یکدیگر نقد ادبی نیوز بوه تفکیوک شود و بوه صوورت نقود تواریخی ،نقود سیاسوی ،نقود اجتمواعی ،نقود سواختارگرایی و  ...موورد
بررسی قرار گرفت.
جامعه شناسی ادبیات
«بووه نظوور دوركوویم هنوور ماننوود علووم و ماننوود وظیفووه از جماعووت گوورد هووم آمووده متولوود مووی شووود»(باسووتید.)49 :4914،
ادبیووات قبوول از جامعووه شناسووی وجووود داشووته اسووت و آثووار جامعووه شناسووانه را بووه راحتووی مووی توووان از میووان متووون ادبووی
جستجو كرد .ادبیات و جامعه شناسی حتی قبل از تلفیق با هم ،نیز درهم تنیده بودند.
با تموام ایون اوصواف ارتبواط جامعوه شناسوی و ادبیوات بوه عنووان علموی جداگانوه از ابتکوارات موادام دواسوتال و هیپولیوت
تن موی باشود و بعود از جنوگ جهوانی دوم اتفواق افتواد و بوا عنووان جامعوه شناسوی ادبیوات رشود و توسوعه پیودا كورد .موادام
دواستال بورآن بوود توا روش اسوتادش منتسوکیو را كوه در تواریخ حقووق اجورا كورده بوود را در قلمورو ادبیوات گسوترش دهود.
جامعه شناسی ادبیات بعد ًا به زیور شواخه هوای متعوددی تقسویم شود كوه از جملوه موی تووان نقود اجتمواعی و نقود جنسویتی
را نام برد.
« امر هنری و امور اجتمواعی خصولتی مشوترک را بوه نموایش موی گذارنود .هوم ایون و هوم آن در نهایوت امووری صووری و
روش جامعه شناسی به معنوای دقیوق نووعی شوکل شناسوی 21اسوت ،یوا بهتور بگووییم ،تکنولووژی فرمهوای معوین چهوارچوب،
مناسووک ،نشووانه هووا و وضووع و حالتهووای آگوواهی اسووت .چووون در نظوور ح .فوسوویون علووم فرمهووا در حوود كمووال خووود زیبووایی
شناسوی اسووت و چوون جامعووه خوود متشووکل از فرمهوا اسووت ،توا جووایی پویش مووی رود كوه مووی گویود امووور اجتمواعی هنووری
است كه جمع آن را بازی می كند»(ستوده.)11 :4933،
گئورگ لوكواچ ،نظریوه پورداز بوزرگ ،بنیانگوذار اصولی ایون رشوته بوه حسواب موی آیود .گلودمن از هوواداران لوكواچ بوود و
بیشووتر بووه سوواختارگرایی تکوووینی اثوور توجووه داشووت «.سوواختارگرایی تکوووینی ،بووه طووور فشوورده ،بررسووی موونش توواریخی-
اجتموواعی داللووت هووای عینووی زنوودگی عوواطفی و عقالنووی فوورد آفریننووده اسووت»(گلوودمن .)44 :4963،در پژوهشووهای جامعووه
شناسی،در واقع دو نوع با جامعه شناسوی ادبوی برخوورد موی شوود ،عوده ای معتقدنود بایود محتووای اثور را موورد بررسوی قورار
داد ،و عده ای دیگر نیز معتقدند كوه اثور بایود از لحواظ سواختاری بررسوی نموود .تفواوت مهموی كوه جامعوه شناسوی محتواهوا،
را از جامعووه شناسووی سوواختارگرا جوودا مووی كنوود در ایوون اسووت« جامعووه شناسووی محتواهووا ،بازتوواب آگوواهی جمعووی را در اثوور
هنوری موی بینود ولوی جامعوه شناسووی سواختارگر ا ،اثور را یکوی از مهمتورین عناصور سووازندة آگواهی جمعوی موی دانود ،یعنووی
عنصوری كوه بوه اعضوای گوروه امکووان موی دهود توا بوه اندیشوه هووا و احسواس هوا و اعمالشوان آگواهی یابنود»(گلوودمن:4914،
.)922
بووه نظوور گلوودمن در واقووع دو نوووع جامعووه شناسووی آفوورینش ادبووی وجووود دارد«:یووک جامعووه شناسووی اسووتوار بوور مفوواهیم
آگوواهی جمعووی ،محتوووا ،كلیشووه هووای ذهنووی و بازتوواب  ...دوم جامعووه شناسووی اسووتوار بوور مفوواهیم آگوواهی جمعووی بووالقوه،
بیشینۀ آگاهی ممکن ،انسجام ،تركیب دیالکتیکی وحدت و غنا»(گلدمن.)3 :4931،
morphology
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جامعه شوناس كوه بیشوتر بوا مفواهیم زنودگی اجتمواعی نویسونده در ذهون داشوته اسوت ،سوروكار دارد و بوه هموین دلیول
موقعیت طبقواتی و آگواهی اجتمواعی نویسونده نیوز بورای او مهوم اسوت .مهمتور از هموۀ ایون مووارد درک نویسونده از تجواربی
است كه در طول زندگی خویش به طورمستقیم یا غیرمستقیم به دست آورده است.
بوا تموام ایون احووال جامعوه شناسووی بورای ارتبواط بوا ادبیوات بایود دلیوول قوانع كننوده ای را ارائوه دهود و در حوال حاضوور
بهتوورین توجیووه بوورای اخووتالط جامعووه شناسووی و ادبیووات مووی توانوود بررسووی مناسووبت واقعیووت هووای موجووود در مووتن و
مخاطبان باشد «.جامعه شناسوی ادبوی اموروزه بوا ایون مبوارزه طلبوی روبروسوت كوه منطوق هوای طبقوه بنودی عوامول سوازندة
این شوبکه را روشون كنود و نشوان دهود كوه جامعوه شناسوی موتن و تجربوۀ زیباشوناختی مربووط بوه آن ،چگونوه بایود جامعوه
شناسی نهاد ادبی ،طبقات اجتماعی و خوانندگان باشد»(گلدمن.)11 :4931،
البته بایود گفوت كوه برخوی از متفکوران ،جامعوه شناسوی ادبوی را محودود بوه مطالعوۀ چگوونگی ارتبواط موتن بوا مخاطوب
می دانند ولی برای این كه به نتیجوۀ درسوت و منطقوی در موورد موتن موورد نظور برسویم بایود بوه بررسوی هموه جانبوه ای در
مورد آن اقودام كورد ،و بایود دانسوت جامعوه شناسوی ادبوی و خصوصو ًا ج امعوه شناسوی رموان بایسوتی كوه تواریخی و تطبیقوی
باشد .چرا كه اثر ادبی برای به دنیا آمدن تحت تأثیر محیط و شرایط گوناگون است.
جامعه شناسی رمان
«رمان سرگذشوت جسوتجویی تبواه اسوت .جسوتجوی ارزشوهای راسوتین در جهوانی كوه آن نیوز در سوطحی گسوترده تور و
بوه گونووه ای متفوواوت تبواه اسووت»(گلوودمن .)21 :4914،رموان سرگذشووت انسووان تنهوایی اسووت كووه از تنهوایی خووود بووه سووتوه
آمووده اسووت .انسووانی كووه در پووی جوودا شوودن از اجتموواع ،سوورزندگی و شووادابی خووود را از دسووت داده اسووت .در زمووانی كووه از
جمع جدا می شد خواسوته یوا ناخواسوته از خودا نیوز جودا شوده اسوت «.رموان حماسوۀ دنیوای بوی خداسوت»(گلودمن:4931،
.)39
گلدمن هور اثور ادبوی و یوا فلسوفی را ،جزئوی مسوتقل از خوالق اثور موی دانود .نویسونده بوه هور حوال وابسوته بوه گوروه یوا
گروههایی اسوت كوه هور كودام از ایون گروههوا نیوز جزئوی از یوک سواختار اجتمواعی -سیاسوی -تواریخی -اقتصوادی اسوت .بوا
توجه به این مسئله ،باید گ فت آفریننودة اثور بوه نووعی گوروه اسوت ،و هور گوروه هوم جهوان بینوی خواص خوود را دارد .در ایون
میان نقش دین و موذهب را نیوز نبایود نادیوده گرفوت .موذهب نقوش اساسوی در ایجواد جهوان بینوی دارد .در واقوع ایون جهوان
بینووی فوورد آفرینشووگر اسووت كووه در شووکل گیووری اثوور مهووم و موووثر اسووت .جهووان بینووی كووه در اثوور تعاموول بووا گروههووایی كووه
نویسوونده عضوووی از آنهاسووت .رمووان نیووز همچووون دیگوور آثووار ادبووی و فلسووفی اسووت كووه در اثوور اوضوواع اجتموواعی و از هووم
گسیختگی افراد به وجود آمده است.
قهرمووان رمووان بوورای كمووک آمووده اسووت؛ بوورای نجووات انسووان ،امووا نووه نجووات همووۀ مووردم ،ماننوود هرآنچووه كووه در گذشووته
قهرمووان حماسووه بوورای نجووات ملووت خووود انجووام مووی داد ،بلکووه قهرمووان رمووان بوورای نجووات خووود(چوورا كووه در رمووان فردیووت
اهمیووت دارد و نووه جمووع)پووا بووه عرصووۀ هسووتی مووی گووذارد .قهرمووان رمووان« شخصوویتی پروبلماتیووک مسووئله دار ،دردمنوود و
مضووطرب) اسووت كووه در جهووان سووازگاری و همرنگووی بووا عوورف و سوونت ،بووه جسووتجوی تبوواه و در نتیجووه ناراسووتین ارزشهووای
راستین برمی آید ،و همین جسوتجو ،محتووای ایون نووع ادبوی جدیود را موی سوازد كوه نویسوندگان در جامعوۀ فردگورا آفریوده
اند و رمان نام گرفته است»(گلدمن.)24 :4914،
از نظوور متفکووران بووزرگ جامعووه شناسووی ادبیووات «،رمووان ارتبوواط مسووتقیمی بووا واقعیتهووای موجووود در اجتموواع دارد؛ چوورا
كووه جامعووه پوویش از آفوورینش اثوور و پووس از آن وجووود دارد و ایوون موجووب مقیوود شوودن نویسوونده در آفوورینش اثوور ادبووی مووی
شود ،هرچند كه در نقد نو كه فرمالیست هوا پیورو آن هسوتند ،تنهوا شوکل اثور موورد بررسوی قورار موی گیورد و تنهوا بوه خوود
اثر ارجاع و استناد داده می شود .فرمالیسوتها برآننود كوه اثور ادبوی ،چوه شوعر و چوه نثور را بایود بودون در نظور گورفتن زمینوۀ
توواریخی آنهووا و یووا زنوودگی نامووۀ سرایندگانشووان نقوود نمووود»(پاینووده.)431 :4932،ایوون در حووالی اسووت كووه در نقوود جامعووه
شناختی كه در ردیف نقد سنتی قرار می گیرد به ایون نظریوه موی رسویم كوه شوای د بورای فهوم خوود موتن ادبوی نیوازی بوه در
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نظر گرفتن زمینۀ تاریخی و اجتمواعی اثور نباشود ،ولوی بورای نقود اثور و درک دقیوق و درسوت اثور ادبوی بایود بودانیم كوه ایون
اثر در چه جامعه ای ،با چه مسائل اجتمواعی و در كودام برهوه از تواریخ ایون جامعوه بوه وجوود آموده اسوت .چورا كوه اثور ادبوی
همانن د سندی است كه برای ما این امکان را فوراهم موی كنود ،توا جامعوه ای را كوه بوه وجوود آورنودة اثور را وادار بوه خلوق اثور
كرده است ،بهتر بشناسیم.
نویسوونده در واقووع در اثوور خووود جامعووه را توصوویف مووی كنوود و در پووی دگرگووون سوواختن آن اسووت .نویسوونده و كووالً
هنرمند ،با آفورینش اثور هنوری د ر پوی تخریوب جهوان پیراموون خوود و آفریودن جهوانی نوو و ایوده آل اسوت .نویسونده در اثور
خود خواسته یا ناخواسته راه حول ارائوه موی كنود .راهوی بورای آفورینش جهوانی نوو و بهتور بورای زنودگی ایوده آل و یوا مدینوۀ
فاضله .زمانی كه آفرینشوگر از جامعوۀ پیراموون خوود ناراضوی اسوت ،در آثوار خوود جامعوه ای را وصوف موی كنود كوه در آرزوی
پروردن آن است ،و این هموان مدینوۀ فاضوله اسوت .بوا ایون وصوف« در جامعوه شناسوی ادبوی ،تحووالت اجتمواعی و سیاسوی از
اهمیت واالیی برخوردار است»(تندرو صالح.)413 :4939،
« رمان هنر تبدیل درک نویسونده بوه درک هنوری اسوت ،و ایون زموانی صودق موی كنود كوه آنچوه او از جامعوه درک موی
كند از نظر هر فرد حساس و هوشمند ،واقعاً ارزش توجه نداشته باشد»(زرافا.)244 :4936،
گلدمن و برخوی دیگور از متفکورین جامعوه شناسوی ادبوی معتقدنود كوه بورای بررسوی اثور ابتودا بایود معنوای اصولی اثور را
دریافت نمود .اثر ادبوی در بسویاری از اوقوات الیوه الیوه اسوت .ایون بوه دلیول معوانی بوی شوماری اسوت كوه گواهی كلموات در
بطن خود دارند .عالوه بر ایون نویسوندگان از ایهوام ،كنایوه و دیگور صونایع ادبوی بهوره گرفتوه و بور الیوههوای درونوی اثور خوود
مووی افزاینوود .هماننوود رمووان بوووف كووور كووه الیووه هووای گونوواگون دارد و بووا هوور بووار مطالعووه و بسوته بووه میووزان علووم و توانووایی
خواننده الیه های بیشتری كشوف موی شووند .گواهی نویسونده اولوین خواننودة اثور خوویش اسوت و بویش از دیگوران اثور خوود
را درک نمی كند .از جملۀ كسوانی كوه بور ایون نکتوه اصورار ورزیوده انود ،روالن بوارت اسوت .وی مسوئلۀ مورگ مؤلوف را بورای
اولین بار مطورح كورد و در ایون زمینوه موی نویسود «:دیگور نوه شواعر و نوه رموان نوویس ،هویچ یوک وجوود نودارد .هویچ چیوز
دیگری در میان نیست جز یک نوشتار»(بارت.)36 :4911،
گلدمن با نظر بارت كامالً مخوالف اسوت و موینویسود «:نمویتووان در موتن مانود و اثور نویسوندهای را توضویح داد .چورا كوه
جهان بینی ،به عنوا ن یک واقعیوت زیسوته از یوک سوو ،و از سووی دیگور دنیوایی كوه نویسونده بوه یواری وسوایل ادبوی آفریوده
است ،پیوندی راستین و گریزناپذیر دارد»(گلدمن.)49 :4963،
نویسونده در بسوویاری از اوقووات بووه بووازآفرینی واقعیووت در اثوور خووود موویپووردازد .مهووم نیسووت كووه ایوون واقعیووت چووه باشوود،
واقعیتوی تواریخی -اجتموواعی باشوود یووا خیوور ،واقعیتوی كووه اتفوواق افتوواده ،یووا ممکوون اسوت اتفوواق بیافتوود ،مهووم ایوون اسووت كووه
نویسنده از چه تکنیوک هوا و فنوون هنوری بورای آفورینش اثور خوود اسوتفاده كورده اسوت .آیوا در بوه كوار بوردن تکنیوکهوای
مورد نظر موفق بوده است و یا خیر.
بووا تمووام ایوون احوووال بایوود اذعووان كوورد مسووائل اجتموواعی ،اقتصووادی ... ،پیرامووون نویسوونده خووواه نوواخواه در اثوور وی بووه
روشنی هویدا می شود ،هرچند كه نویسنده بخواهود ایون گونوه مووارد را در اثور خوود پنهوان كنود .زیورا نویسونده بوه هور حوال
با توجه به دانسته ها و تجارب خود است كوه موی نویسود ،حوال چوه ایون تجوارب بوه روشونی در اثور وی دیوده شوود و چوه در
لفافی از كلمات پیچیده شوند.
در هوور حووال نوشووته ترجمووان احوووال درونووی نویسوونده اسووت و زمووانی ایوون اثوور ،اثووری پوور طرفوودار و مانوودگار مووی شووود كووه
ترجمان احوال درونی مخاطب اثر نیز باشد و او را وادار به همراهی به ماجرای داستان كند.
بررسی و نقد آثار زویا پیرزاد
با توجه به اینکه هموۀ انسوان هوا وابسوته بوه محویط اجتمواعی خوود هسوتند ،در نتیجوه تحوت تواثیر اجتمواعی كوه در آن
زندگی می كنند بووده و در عوین حوال آثواری از خوود در آن برجوای موی گذارنود .شواعر و نویسونده بوه عنووان یوک هنرمنود،
گاهی تأثیر بسزایی در محیط پیرامون خود می گذارد ،به طوری كه این تأثیر گاهی در حد یک انقالب است.
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زویا پیرزاد بوه عنووان نویسونده ای مطورح در جامعوۀ معاصور اسوت كوه در آثوار خوود بوه مشوکالت زنوان جامعوۀ پبراموون
خود پرداخته است .مشکالتی كه در جوامع مردساالری همچون جامعۀ ما بی شمارند.
در طی دهوه هوای اخیور پیودایش رموان و موورد قبوول عوام قورار گورفتن آن وسویله ای بوود كوه زنوان توانسوتند بوا بهوره
گیری از آن جنبه هایی از زندگی زنانوه را بوه نموایش بگذارنود .پیورزاد نیوز از جملوۀ ایون نویسوندگان اسوت كوه موی خواهود از
طریق نوشتن بوا جامعوه در ارتبواط بووده و درد زن در جام عوه را از طریوق بوازآفرینی زنوی كوه سواختۀ اجتمواع و پوروردة ذهون
نویسنده اسوت ،بوه نموایش گوذارد .وی توا كنوون سوه اثور بوه چواپ رسوانده اسوت«.سوه كتواب»( )4934كوه شوامل مجموعوۀ
داستان های كوتاه وی است« ،چوراغ هوا را مون خواموش موی كونم» ( )4934كوه اولوین رموان وی اسوت و بوه عنووان بهتورین
رمان سال شناخته شد و «عادت می كنیم»( )4932كه دومین رمان وی است.
او در آثووار خووویش بووه مشووکالت زنووان پرداختووه اسووت ،زنووانی از هوور قشوور و طبقووه .زنووانی كووه هوور اتفوواقی در زنوودگی را بووا
صبوری تحمل می كنند و یا زنانی كه به مبارزه برخاسته و سعی در شکستن سنت ها دارند.
سه کتاب
روشوونک در داسووتان «گلهووای وسووط آن روتختووی» از جملووه زنووانی اسووت كووه هوور چووه زنوودگی بوورایش رقووم بزنوود را بوودون
چون و چرا قبول می كند .او تسلیم محض محویط زنودگی زمانوۀ خوود اسوت؛ انگوار فکور موی كنود كوه بورای رنوج كشویدن بوه
دنیا آمده است .او سالهاسوت كوه بوا همسورش زنودگی موی كنود ،ولوی همسورش پوس از سوال هوا زنودگی و بوا وجوود داشوتن
سووه دختوور ،بووه بهانووۀ پسووردار نشوودن طالقووش مووی دهوود «.روزی كووه شوووهرش طالقووش داد سووه دختوورش جنجووال
كردنوود»(پیوورزاد .)41 :4934،ولووی او بوودون هوویچ گونووه تالشووی تنهووا تقوودیرش را قبووول مووی كنوود «.روشوونک نووه فریوواد زد نووه
گریه كورد .از پلوه هوا پوایین رفوت و وارد زیور زموین شود .یکوی از گلهوای روتختوی ناتموام مانوده بوود .قوالب را برداشوت .بعود
رهایش كرد .قالب چند بار روی زمین این طرف و آن طرف پرید تا بی حركت ماند»(پیرزاد.)41 :4934،
ولی روشنک هیچ گاه بوه دخترهوایش بوافتن نیاموخوت .انگوار بوافتن رشوته ای اسوت كوه ممکون اسوت زنودگی دخترهوا را
به سنت ها پیوند بزند .سونت هوایی كوه زن را محکووم بوه سوکوت و تحمول موی كننود .سونت هوایی كوه زن را مطیوع و سوربه
زیر می خواهد .روشنک با وجود تفاوت نسول همچوون موادر بوزرگش عمول كورده اسوت .یعنوی هموان گونوه كوه بوه او آموختوه
اند .او باور دارد كه بورای رنوج كشویدن آفریوده شوده اسوت .نداشوتن فرزنود پسور موجوب سرشکسوتگی زن شوده اسوت .بوافتن
روتختی با مشاركت مادر بزرگ ،آن هم روتختی كوه هویچ گواه تموام نموی شوود ،نموادی اسوت از سونت هوایی كوه شواید هویچ
گاه تغییر نکنند «.روشنک به هویچ یوک از سوه دختورش هویچ وقوت بوافتن نیاموخوت و حتوی سوال هوا پوس از مورگش كسوی
ندانسووت و نپرسووید گوول هووای وسووط آن روتختووی را چووه كسووی بافتووه بووود -روشوونک یووا مووادر بووزرگ؟»(پیوورزاد.)43 :4934،
روشنک تحت تأثیر مستقیم مادربزرگ بوده و همیشه سنتها را پاس داشته است.
در داستان سوه قسومتی «یوک روز مانوده بوه عیود پواک» بوا ادمونود آشونا موی شوویم .او پسور بچوۀ دوازده سواله ای اسوت
كه در طول داستان رشود موی كنود .موادر ادمونود زن نواندیشوی اسوت كوه بوا موردی كهنوه پرسوت ،پودر ادمونود ،زنودگی موی
كند .پدر ادموند به همراه مادر خود كوه نگهبوان سونت هوا و اعتقوادات كهون اسوت ،بوا اعتراضوات همسورش مبوارزه موی كنود.
مادربزرگ با این كه خود نیوز قربوانی هموین سونت هوا بووده اسوت ولوی ماننود یوک زنودانی كوه عاشوق زنودان و زنودان بوانش
باشود ،از سوونت هووای دسووت و پوواگیر مراقبووت مووی كنوود« .مووادربزرگ خیلووی مقیوود اسووت بووه پوواكیزگی و خانووه داری و رسووم و
رسوم»(همان.)212 ،
مووادر ادمونوود امووا از جوونس دیگووری اسووت و طووور دیگوور مووی اندیشوود .او زنوودگی زناشووویی خووود را فوودای عقایوود خووود مووی
كند «.مادر بزرگ گفت :نجابوت یعنوی ایون كوه زن توا قبول از ازدواج مطیوع خواسوته هوای پودر باشود و بعود از پیونود مقودس
زناشویی از شوهر تمکین كند .این آداب و رسوم هزاران سالۀ ماست.
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مووادرم پوزخنوود زد :آداب و رسوووم هووزاران سووالۀ مووا دربووارة نجابووت مردهووا جووه نظووری دارد»(همووان.)913،در داسووتان «گوووش
ماهی ها» دختر ادموند ،آلنووش ،تصومیم بوه ازدواج بوا پسور مسولمانی بوه نوام بهوزاد موی گیورد .او مخالفوت هوا را نادیوده موی
گیرد و تصمیمش را عملی می كند.
چراغ ها را من خاموش می کنم
زنان آثار پیورزاد در زنودگی درجوا نموی زننود .آنهوا زنوانی هسوتند كوه در طوول داسوتان رشود موی كننود و زنودگی را بوه
مسیر دلخواه خود هدایت می كنند .آنهوا بوا ایون كوه بوه مبوارزة منفوی بوا موردان داسوتان نموی پردازنود ،ولوی موردان را تحوت
تأثیر خود قرار موی دهنود .در داسوتان « چراغهوا را مون خواموش موی كونم» ،پیورزاد خوانواده ای ارمنوی را بوه تصوویر كشویده
اسووت .خووانواده ای بووا عقایوود و رسووومی متفوواوت از آنچووه مسوولمانان ایرانووی بووا آن هووا درگیرنوود .خووانواده ای بووا آزادی هووای
نسبی .ولی با تمام تفواوت هوایی كوه كالریوس قهرموان زن داسوتان بوا زنوان اطوراف خوود دارد ،هنووز ماننود اسویری در دسوت
سنت ها گرفتار است .او در رویا سیر موی كنود ،و آداب دانوی امیول ،همسوایۀ جدیود را حمول بور عشوق موی كنود .او كوه سوال
هاست با بی توجهی هوای آرتووش ،همسورش كنوار آموده اسوت ،انگوار توازه متوجوه خوالء موجوود در روحوش موی شوود .او در
نوسان بین تعهد خوانوادگی و امیوال درونوی ،در نهایوت خوانواده را انتخواب موی كنود ،هور چنود كوه در نهایوت متوجوه اشوتباه
خود در مورد امیل می شود.
او در نهایت از زنی كه تسلیم محوض خواسوته هوای موادر ،همسور و فرزنودانش اسوت ،تبودیل بوه زنوی موی شوود كوه موی
تواند بر اطرافیان تأثیر گوذار باشود .او در ارتبواط بوا خوانم نوور اللهوی ،منشوی آرتووش و المیورا سویمونیان ،موادر امیول ،متوجوه
می شود كه می تواند بر محیط پیرامون و اطرافیانش تأثیرگذار باشد.
خووانم نوووراللهی در زمینووۀ آزادی زنووان فعالیووت مووی كنوود .او از زنووانی اسووت كووه هوویچ گوواه تسوولیم بزرگترهووا و در اصوول
سنت ها نشده اسوت .وی در گذشوته از طورف خوانواده در موورد ازدواج ،تحوت فشوار قورار موی گیورد «.پودر و موادر خوود مون
كووه تووازه متجوودد هووم بودنوود و تحصوویل كوورده ،پووا توووی یووک كفووش كوورده بودنوود كووه بایوود بووا پسوور عمووویم ازدواج
كوونم»(پیوورزاد .)433 :4931،او توون بووه ازدواج نمووی دهوود و دسووت بووه یووک سوونت شووکنی بووزرگ مووی زنوود .خووانم نوووراللهی در
كارهای اجتماعی نیز زنی پیشورو اسوت .او بوا وجوود داشوتن سوه فرزنود و كوار در بیورون از خانوه بورای بوه دسوت آوردن حوق
رأی برای زنان فعالیت می كند .او معتقد است «مشکالت زن ها به همۀ زن ها مربوط می شود»(پیرزاد.)433 :4931،
المیرا كه زن كوتواه قودی اسوت ،تموام عمور بوا دیگوران جنگیوده اسوت توا بتوانود خوودش را بوه دیگوران ثابوت كنود .پودر
«فکر می كرد چوون قودم كوتواه اسوت زود موی میورم»(هموان « ،)443،بوه پودرم ثابوت كوردم خیوال نودارم زودتور از خوودش
بمیرم .به پزشک ها هم كه موی گفتنود اگور بچوه دار شووم موی میورم هموین طوور»(هموان.)443،كالریوس بوا دیودن نشسوتن
المیوورا روی نیمکووت بووا خووودش مووی اندیشوود« یووک عموور تموورین كوورده .فقووط بوورای نشسووتن یووک عموور تموورین
كرده»(همان .)431،كالریس المیرا را زن مبارزی می بیند ،هرچند او فقط برای داشتن حق حیات مبارزه كرده است.
كالریس بین خودش و المیورا شوباهت هوایی موی بینود .شوباهت هوایی كوه شواید بوین هموۀ زنهوا باشود« .از وقتوی خوودم
را شووناختم فقووط تحموول كووردم .اول بوورای پوودرم ،بعوود شوووهرم ،حوواال پسوور و نوووه ام .هوویچ وقووت كوواری را كووه دوسووت داشووتم
بکنم نکوردم»(هموان.)432-434،ایون وجوه اشوتراک تموام زنوان اسوت .كالریوس نیوز در ایون دور باطول گرفتوار اسوت .او نیوز
نمی تواند كاری را فقط برای خودش انجوام دهود .او نیوز از قربانیوا ن اجتمواع اسوت كوه آفریوده شوده بورای كموک بوه دیگوران
و اینکه مظلوم واقع شود«.چرا كسی به فکر من نبود؟ چرا كسی از من نمی پرسید تو چی می خواهی؟»(همان.)411،
كالریوس سووردرگم و آشووفته اسووت و پووی بوورده اسووت كووه مودام در حووال كوواركردن اسووت ،بوودون توقووع و بوودون تعطیلووی«.
فکر كوردم توا حواال چنود بوار عصورانه درسوت كورده ام؟ چنود بوار ناهوار؟ چنود بوار شوام؟»(هموان .)414،اشوتباه كالریوس در
مورد امیل موجوب تغییور در روحیوات وی موی شوود .او در نهایوت متوجوه موی شوود كوه بایود تغییوری در خوود و زنودگی اش
بدهد.
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كالریس در میان نیازهوای زنانوه اش ،تعهودات خوانوادگی و سونت هوای حواكم بور جامعوه در نوسوان اسوت .از سوویی نیواز
بووه توجووه و از سووویی مشووکالت خووانواده ،وی را سووردرگم كوورده اسووت .در نهایووت او بووا موفقیووت مشووکالت را پشووت سوور مووی
گووذارد و تصوومیم مووی گیوورد بووا خووانم نوووراللهی در فعالیووت هووای اجتموواعی شووركت كنوود و از او مووی پرسوود «بوورای انجمنشووان
چه كاری از دستم برمی آید»(همان.)231،
مووادر كالریووس نگهبووان سوونت هووا اسووت .او سووالها پووس از موورگ همسوورش ،هنوووز سوویاه پوووش اسووت .از نظوور او زن خوووب
یعنووی زنووی كووه خانووه اش بوورای قضوواوت كووردن در مووورد او سووند مهمووی اسووت .در مووورد مانیووا موودیر مدرسووۀ دوقلوهووا مووی
گوید«:با ایون هموه گرفتواری بایود خانوه اش را ببینوی .همیشوه جموع و جوور و مرتوب .عوین دسوتۀ گول .بوه ایون موی گوینود
زن»(همان .)34،او انگار موی ترسود قاعوده هوا را رهوا كنود .او و بسویاری از زنوان ایوران و در سوطحی وسویعتر جهوان ،آمووزش
دیده اند در خدمت دیگران باشند .روسوو موی گویود «:كول آمووزش بورای زنوان بایود توجوه بوه موردان باشود .آنوان بایود موردان
را راضی كنند ،برای آنها مفید باشند ،كاری كنند كه مردان دوستشان داشته باشند»(مشیرزاده.)44 :4932،

عادت می کنیم
در رمووان« عووادت مووی كنوویم» ،آرزو زنووی متفوواوت از آنچووه از زنووان مووی شناسوویم اسووت .او زنووی سوونت شووکن اسووت .از
همسرش حمید جدا شده و با دختورش آیوه زنودگی موی كنود .شوغل غیور متعوارفی كوه آرزو بورای خوود انتخواب كورده اسوت،
نشوانگر شخصویت متفوواوت وی اسوت .ادارة بنگوواه معوامالت ملکووی ،شواید بوه مخیلووۀ هویچ زنووی راه نیابود؛ ولووی آرزو بوا قوودرت
تمام به این كوار موی پوردازد .كاسوب هوای محول وقتوی موی بیننود آرزو موی خواهود كوار پودرش را دنبوال كنود «اول تعجوب
كوورده بودنوود ،بعوود پوزخنوود زده بودنوود كووه زن و بنگوواه معووامالت ملکووی چرخانوودن؟ سوور دو موواه بریووده»(پیوورزاد.)441 :4939،
ولی وی نه تنهوا سور دو مواه خسوته نموی شوود بلکوه ،زنودگی خوود و دختور و موادرش را اداره موی كنود و حتوی بودهی هوای
پدر را نیز موی پوردازد .آیوه در وبوالگ خوود نوشوته اسوت «:ماموانم از شوركتی كوه توویش كوار موی كورد اسوتعفا داد و تصومیم
گرفت بنگاه بابوابزرگم رو اداره كنوه .بوا طلبکارهوا هوم حورف زد كوه طلوب هاشوون رو قسوطی بگیرنود .گموونم هنووز هوم داره
طلب ها رو می ده»(همان.)431،
آرزو زن قدرتمندی است ،كوه سوعی در از بوی ن بوردن عوادت هوای جامعوه دارد ،و در برخوورد بوا بنّوایی كوه بورای سواختن
گلخانه آمده است ایون موضووع را ثابوت موی كنود«.آرزو یوک قودم رفوت جلوو .ببوین عموو .گفوتم از اینجوا بچوین ،بگوو چشوم.
فهمیدی؟ مرد چشم دراند :نفهم خوودتی .مهنودس گفتوه از اینجوا بچوین ،از هموین جوا موی چیونم .اصوالً توو چوه كواره ای؟ و
رو به وردست غر زد :عجوب گیوری افتوادیم هوا .آخور عموری بایود از دو توا ضوعیفه فرموون ببوریم ]...[.بنّوا و وردسوت بوا دهوان
باز زل زدند به آرزو كوه كلنوگ زد و نفوس نفوس زد و خویس عورق شود و نصوف دیووار نصوفه كوه خوراب شود كلنوگ را پورت
كرد كنار شیر آب ،گرة روسری را محکوم كورد ،انگشوت اشواره را گرفوت طورف بنّوا و گفوت :یوا از جوایی كوه گفوتم موی چینوی
یا هم االن جل و پالست رو جمع می كنی می زنی به چاک»(همان.)33-31،
آرزو بوورای نشووان دادن قوودرت هووای مسوواوی بووا مردانووی كووه او را قبووول ندارنوود ،ناچووار از بووه كووار بووردن قوودرت بوودنی مووی
شووود ،در حووالی كووه در طوو ول قوورون متمووادی زن فقووط در محوویط خووانواده محصووور بوووده و فقووط از دیگووران پرسووتاری و
نگهووداری مووی كوورده اسووت ،زیوورا «زنووان موجوووداتی عوواطفی هسووتند»(مشوویرزاده .)421 :4932،احساسووی و عوواطفی بووودن زن،
مانند حربوه ای علیوه خوودش اسوتفاده موی شوود .ویول دورانوت در كتواب« لوذات فلسوفه» نوشوته اسوت «:مورد نواقص شودن
كاری نیست بلکه مهم زن كامل بودن است»(دورانت.)441 :4914،
مووردم و خصوصواً مووردان عووادت كوورده انوود كووه زن را فقووط در نقووش سوونتی خووود ،یعنووی فرمووانبری مطلووق ببیننوود .حتووی
همسوور سووابق آرزو ،حمیوود كووه موورد تحصوویل كوورده ای اسووت و دكتوورای فلسووفه دارد ،و همیشووه « راجووع بووه حقوووق زن و
احتوورام بووه زن و از ایوون جووور چیزهووا بوواال منبوور مووی رفتووه»(پیوورزاد ،)413 :4939،رفتوواری بهتوور از آنچووه دیگوور مووردان بووا
همسرانشان موی كننود نداشوته اسوت و موجوب شوده توا آرزو طالقوش را بهتورین كوار بدانود« .روی تکوه ای كاغوذ نوشوت :موا
رفتوویم .حلقووۀ ازدواج را از انگشووت درآورد گذاشووت روی كاغووذ و یووک دسووتش دسووت آیووه و یووک دسووتش چموودان از خانووه
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بیرون رفت .تمام مدت پرواز بوه ایوران ،تووی هواپیموا بوه سوبد رخوت چورک فکور كورد بوا جووراب هوای صود در صود كتوان و
لب به هم فشرد .به انگشت بی حلقه اش نگاه كرد و فکر كرد :عجب خری بودم»(همان.)224،
آرزو با تمام قودرت ی كوه در برابور دیگوران از خوود نشوان موی دهود ،ولوی در برابور موادرش ،مواه منیور ،دچوار ضوعف اسوت.
ماه منیر فشار زیادی به آرزو وارد موی كنود .مودام خورج تراشوی موی كنود« .مواه منیور گورمکن را پورت كورد روی پیشوخوان و
بلند گفت :تو باألخره با این خسیس بازی هات ایون بچوه رو دق مورگ موی كنوی .نوه مون خسیسوم نوه بابوات بوود .توو بوه كوی
رفتووی ،اهلل اعلووم»(همووان .)449،وی از مووادرش مووی ترسوود و همیشووه نگووران قضوواوت هووای او اسووت .دوسووت صوومیمی اش
شیرین بوه او موی گویود «:صوبح توا شوب از پوس عوالم و آدم برموی آیوی و نوبوت موادرت كوه شود (»...هموان .)423،مواه منیور
نماینوودة زنووان سووطحی نگووری اسووت كووه زنوودگی را در چیزهووای سوواده ای چووون خریوود و مهمووانی مووی بینوود .او آرزو را بووه
عنوان نان آور خانه موی بینود و بوه هموین دلیول بوا ازدواج او بوا سوهراب مخوالف اسوت .البتوه مواه منیور بوا اینکوه زنوی پیور و
مسن است ولوی خیلوی خووب خوود را بوا شورایط و محویط جدیود وفوق داده اسوت .او دلوش موی خواهود آرزو مطوابق مود روز
عمل كرده و به جای ازدواج با سهراب ،فقط با او دوسوت باشود .مواه منیور نیوز بوه نووعی زنوی سونت شوکن اسوت ،چورا كوه بور
خالف جهت آب رودخانه شنا می كند.
نتیجهگیری
پیوورزاد بووا نگوواه متفوواوت و از دریچووه ای متفوواوت ،بووه زنوودگی نگریسووته و در نتیجووه اثووری متفوواوت آفریووده اسووت .وی ،بووا
توجه به آثارش معتقد به اصوالح و تغییور در وضوعیت زنوان اسوت ،هموان طوور كوه در داسوتان«عوادت موی كنویم» دیوده موی
شود.او زن ایرانی را موجودی توانمند محسوب كورده و فکور موی كنود او موی توانود بوه پوای موردان و یوا شواید فراتور از موردان
برسود .او در آثوار خوود اعوالم كورده اسووت كوه زنوان ایرانوی زنوانی نیازمنود نیسووتند ،چورا كوه در بسویاری از اوقوات ،عوالوه بوور
زندگی خود زنودگی دیگوران را نیوز اداره موی كننود .در برخوی از داسوتان هوا پیورزاد زنودگی زنوانی از خوانواده هوای ارمنوی را
به تصویر كشیده است و سعی در ابوراز ایون نکتوه دارد كوه ،زن ایرانوی نوه بوه دلیول موذهب ،كوه بوه دلیول سونت هوای جهوان
شمول است كه تحت سیطرة ظلم و سوتم جامعوه قورار دارنود .زنوان آفریودة ذهون پیورزاد ،در هموه حوال بوه فکور پویش رفوتن
با جامعه بوده و برای رسیدن به ایون هودف نواگزیر از مبوارزه بوا قووانین و سونت هوا موی باشوند.البتوه وی تموام مشوکالت را از
منظر دید زنان مورد بررسی قرار می دهود و ایون نووعی نگورش توک بعودی بوه مسوأله اسوت.در نهایوت پیورزاد موی خواهود راه
حلی ارائه دهد برای برطرف كردن مشکالت زندگی و سوء تفاهم ها و جریان روابط بسامان در خانه و خانواده.
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-44گلدمن،لوسین( ،)4963نقد تکوینی ،مترجم:محمد تقی غیاثی ،چاپ اول ،تهران:انتشارات بزرگمهر.
-43گلدمن،لوسووین(،)4914جامعووه شناسووی ادبیووات(دفوواع از جامعووه شناسووی رمووان) ،متوورجم:محموود جعفوور پوینووده ،چوواپ
اول ،تهران:هوش و ابتکار.
-46مشیرزاده،حمیرا( ،)4932از جنبش تا نظریۀ اجتماعی ،چاپ اول ،تهران:نشر و پژوهش شیرازه.
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