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 کردیبا رو کنممي خاموش من را هاداستان چراغ شناسيسبک
 یانتقاد شناسيسبک

 ایاسترال د،یآدال ،یجنوب یایدانشگاه استرال ات،یرشته ادب یدکتر یدانشجو  یمائده تجل
  

 رانینور، سمنان، ا امیدانشگاه پ ،یفارس اتیزبان و ادب گروه، اریدانش دآباعباس یعال وسفی
  

 رانینور، سمنان، ا امیدانشگاه پ ،یفارس اتیزبان و ادب گروه، اریاستاد یمانیسل قهیصد

 

 چکیده
 شنود. پرسنش اصنلي   مني شناسني انتقنادي بررسني   کن  با رویکرد سبکها را من خاموش مياین مقاله، رمان چراغدر 

کننند. فنر    مني هناي سنبکي بنه کشنف آن کمنک     پژوهش این است که ایدئولوژي پنهان اثر چيست و کندام الینه  
تي زنان، نظام مردساالر مسلط بنر فضناي   نگارنده، بر این است که ایدئولوژي حاک  بر اثر به دنبال نشان دادن، نارضای

اي اثر، خشونت اجتماعي عليه زنان و نيز راهکارهایي جهت بهبود موقعيت ایشنان اسنت. اینن پنژوهش بنه روش الینه      
سازي، بسنامد و دینرش، گسنتره    ه، تداوم کانونشوندنکانوز و سانکانوهاي ها، خردالیهاست. در این الیهشده  انجام

دار هناي ادبني و واژگنان نشنان    ها و نمادها، آرایهقابل، قطبيت گزاره، وجهيت، رمزگان بدني، سمبلمکانى، ترتيب، ت
پردازد. بررسني  هاي روایي ميحضور دارند. نگارنده، ابتدا به بررسي بافت بيروني متن و سپس به تحليل در سطح الیه

شناسني  کارگيري سبکهدف از این پژوهش، بهشود. هاي موجود، منجر به کشف ایدئولوژي پنهان متن ميخرد الیه
هاي مختلنف  شناسي فارسي است و نشان از این دارد که با بررسي الیهاي نو در مطالعات سبکانتقادي به عنوان شيوه

توان به دره کاملي از روابط قدرت و ایدئولوژي حاک  بر اثر دست یافت. نتيجه حاصنل از بررسني منتن،    متني، مي
مبني بر وجود فضناي مردسناالر حناک  بنر اثنر و خشنونت علينه زننان در          -فر  نگارنده-شده مطرح براساس موارد

کنند و داشنتن شنغل و مشنارکت در     مني  دادن زن بنه سنوي انفعنال و سنکوت را تایيند      اشکال مختلف، اع  از سنوق 
 کند. مي هاي اجتماعي را اولين قدم براي مقابله با فضاي موجود، توصيففعاليت

 .یا تقاد شناسیسبک رزاد، پ کنم،می خاموش من را هاچراغ ژگان کلیدی:وا
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 مقدمه

شناسي یا تناریخ تطنور   شناسي سنتي، توسط محمدتقي بهار با کتاب سبکدر ایران، سبک
هاي پنس از وي از جملنه   گذاري شد. در شيوۀ وي و نيز اکثر شيوه( پایه1349نثر فارسي )

شناسي کنه شنامل بررسني اثنر در سنه سنطح       ليات سبکشيوۀ سيروس شميسا در کتاب ک
( است، مشکل عدم امکان برقراري ارتباط منطقي بنين  1373زباني، فکري و ادبي )شميسا، 

شناسي شده وجود داشت که مسبب ایجاد نوعي گسست در مطالعات سبک سطوح مطرح
-مني  اننشن  را شناختيروش و نظري هايکاستي شناسي،سبک هايپژوهش است. بررسي

 بنه  را حنوزه  اینن  تحقيقنات  و شنده  فارسني  شناسيسبک ایستایي و رکود موجب که دهد
انند )درپنر،   بهنره بي شناسيسبک دانش کارآمدي از که کرده تبدیل ستروني هايپژوهش
شناسي است که با تکينه بنر تحلينل    اي جدید از سبکشناسي انتقادي، شاخه(. سبک1393

کنارگيري  اسنت. هندف از اینن پنژوهش بنه     ا مرتفنع کنرده   گفتمان انتقادي، این مشکل ر
شناسني بنه زبنان فارسني     اي ننوین در مطالعنات سنبک   شناسي انتقادي به عنوان شيوهسبک

تنري از  تنوان بنه دره عمينق   هاي مختلف متني، ميکارگيري الیهاست. در این شيوه با به
نویسنده از مينان انبنوهي    یافت و دریافت که چگونه نظراتایدئولوژي حاک  بر اثر دست 

 نماید.هاي سبکي، رخ مياز گزینش

کنن ، اثنر زوینا پينرزاد بنا      ميها را من خاموشدر این پژوهش، به بررسي داستان چراغ
هناي اینن مقالنه بندین شنرح اسنت:       پنردازی . پرسنش  شناسني انتقنادي مني   رویکرد سبک

که به کشف ایدئولوژي پنهنان  هاي سبکي ایدئولوژي پنهان متن در این اثر چيست؟ و الیه
 کند، کدام است؟  ميمتن کمک

 

 . پیشینه پژوهش1
شناسني انتقنادي   گيرد. سنبک شناسي انتقادي انجام ميرو بر پایه اصول سبکپژوهش پيش

اي جدینند در علنن   دارد، شنناخهشناسنني انتقننادي تکيننه  کننه بننه تحليننل گفتمننان و زبننان  
بود کنه تحلينل گفتمنان انتقنادي و      ين کسينخست 1شود. جفریزشناسي محسوب ميسبک
( به ه  پيونند داد. در اینران،   2010شناسي انتقادي )شناسي انتقادي را با کتاب سبکسبک

صنورت گرفتنه اسنت؛ از جملنه:      ايدر زمينة تحليل گفتمنان انتقنادي، کارهناي پژوهشني    
                                                           

1- Jeffries, L. 
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هنا  روش و رویکردهنا  هنا، نظرینه  شناسي،فتوحي رودمعجني در کتاب خود با عنوان سبک
شناسي انتقادي به توضيحي کلني بسننده کنرده و تحنت عننوان      درخصوا سبک (1390)

 سنعي  اسنت و  زبناني/ متنني پرداختنه    هايالیه توضيحي بر و شرح اي بهشناسي الیهسبک
 (.1392دهد )درپر،  نشان شناسيسبک در را هاالیه این کارآیي کرده

شناسي انتقادي به پنژوهش گسنترده پرداخنت    بکاما نخستين کسي که در ایران در زمينه س
شناسني  کرد، مری  درپر بود که در رسناله دکتنري بنا عننوان سنبک     و ابزاري در این راستا ارائه 

 کرد.  ( این مسير را آغاز1390هاي غزالي با رویکرد تحليل گفتمان انتقادي )نامه
کوشند  پردازد و مني ي مياي به بررسي سبکدرپر متناسب با متن موردنظر به روش الیه

-ها بنه وتحليل سبک در هر الیه را در تقویت نتایج دیگر الیهدست آمده از تجزیهنتایج به

هنا، سنه    الینه هاي متني و کالن؛ از این رو، توانسته با برقراري ارتباط بين خردالیهبرد کار
. از اغنرا  مهن    کنند را در کشف ایدئولوژي متن و روابط پنهان قندرت آشنکار    هر الیه

اسنت. جفرینز    یابي به ایدئولوژي پنهان منتن شناسي انتقادي، دستدر سبک درپر و جفریز
اميندوارم  »نویسند:  انتقنادي، مني   شناسني درخصوا هدف خود از نگارش کتناب سنبک  

دهن  کنه توسنط آن بنه ایندئولوژي )موجنود( در        هایي را نشانبتوان  به خواننده، مکانيزم
 (. Jeffries, 2010)« یابداستفاده ما دست خالل زبان مورد

بنندي اسنت: درپنر بنرخالف     تفاوت الگوي درپر با الگوي جفریز در سه امر قابل دسته
اندیشگاني را پایه مطالعات خویش قرار داده بنود، فنرانقش بيننافردي را    جفریز که فرانقش

شناسني  ان پاینة سنبک  داد. وي هملنين با بررسي مقولة قدرت به عنو اساس کار خود قرار
سياسي در متن پرداخنت و قندرت را    -انتقادي در الگوي خود به واکاوي روابط اجتماعي

کرد، اما جفریز کشف ایدئولوژي متن را مبنناي مطالعنه   در ارتباط با گفتمان غالب بررسي
قرار داد و مقولة قدرت به صورت عام و ضمني و از طریق کشف ایدئولوژي در کنار وي  

گاننه جفرینز   10شناسي، ابنزار  العه است. هملنين درخصوا کاربست ابزار سبکقابل مط
زدن ها، رخدادها، حاالت، ترادف و تقابل، مثنال  گذاري و توصيف، بازنمایي و کنش)نام
 سنازي، منفني  تر، معاني ضمني و حقایق مسنل ، فرضنيه  بردن، اطالعات و نظرات مه  و نام

گر مشارکان، بازنمنایي زمنان، مکنان و جامعنه( بنه غينر از       ها و اندیشه دیکردن، بيان گفته
پوشناني در کنار   دار که شنامل نحنوي از هن    مواردي از قبيل رمزگان بدني و واژگان نشان

قبنل از   ة ويرسنال این دو پژوهشگر است، شباهتي با یکدیگر ندارد. بننا بنر ادعناي درپنر،     
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در تحلينل سننبک بننه    را ر خننود  ابزارهناي موردنظنن   ،شناسي انتقادي جفرینز انتشار سبک
روش انتقنادي طنرح کنرده و بعند از انتنشار ایننن کتنناب نيننز تأثيرپنذیري از آن نداشنته      

 (.1391ت )درپر، اس
به زبان فارسي و نيز  شناسيبنابراین، نظر به اثربخشي شيوۀ درپر در مطالعات سبک

وي در زميننه سنبک   هاي زبان فارسي، پنژوهش هماهنگي شيوۀ کار وي با زیرساخت
گرفت. هملننين مقناالت الینه    شناسي انتقادي، مورد توجه نگارنده این پژوهش قرار

(، سنبک 1391شناسني انتقنادي داسنتان کوتناه و رمنان )     هاي مورد بررسي در سنبک 
شناسي انتقادي رویکردي ننوین در بررسني سنبک براسناس تحلينل گفتمنان انتقنادي        

احمند بنا   داسنتان جشنن فرخننده از جنالل آل     هناي سنبکي  ( و بررسي ویژگني 1392)
هاي عملني از روش وي  ( از درپر به عنوان نمونه1392شناسي انتقادي )رویکرد سبک

ها را من خناموش  بر نگاشته شدن این اثر پژوهشي، تاثير بسزایي گذاشتند. رمان چراغ
-قنرار  شناسي انتقنادي منورد بررسني   بار است که از منظر سبک کن  براي نخستينمي

هاي مطرح شده توسنط درپنر، دو   است و در بررسي این رمان، مضاف بر مولفهگرفته 
مولفه وجهيت و سمبل نيز که در دره روابط پنهان قدرت و ایدئولوژي پنهنان منتن،   

گيرنند. البتنه پنيش از اینن،     مني وتحلينل قنرار  هایي معنادار هستند، منورد تجزینه  مولفه
( و 1384کنن  )اجاکينانس،   مني  خاموش من را هااغهاي دیگري از جمله: چرپژوهش

)نجفنننني، جنسيت  و نباز منظر از کن منننني شخامو من را هااغچر نمار تحليل و نقد
 ( روي این رمان انجام شده است.1394

 

 . روش2
وتحلينل در  در این مقاله، ابتدا به بررسي بافت بيرونني و منوقعيتي منتن و سنپس بنه تجزینه      

ز و سانکانوهناي  هنا، خردالینه  پنردازی . در اینن الینه   و متنني مني   هناي روایني  سطح الینه 
سازي، بسامد و دیرش، گستره مکنانى، ترتينب، تقابنل، قطبينت     ه، تداوم کانونشوندنکانو

هنا و نمادهنا   ، رمزگنان بندني و سنمبل   دارهاي ادبي، واژگنان نشنان  گزاره، وجهيت، آرایه
 شود.ایدئولوژي پنهان متن ميها منجر به کشف حضور دارند که بررسي آن
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 ها. یافته3

 شناسي انتقادی. سبک3-1

 شنده  گوننه معرفني  اینن  انتقنادي  شناسني سبک شناسي،سبک در کليدي اصطالحات در کتاب
او  اسنت.  انتقنادي  شناسني سنبک  کننندگان مطنرح  ترینمه  و اولين از یکي 1فولر راجر»است: 
عنوان ارتبناط منتن    خواننده به نقش و بينيجهان معنا، (،1986شناسي )زبان نقد در باراولين براي

شناسني انتقنادي   شناسي تا حد زیادي به وسيلة زبنان کرد. این شاخة سبکو بافت متني را مطرح
درپنر،  )« شنود عملني مني   -که ارتبناط بسنيار نزدیکني بنا هن  دارنند      -و تحليل گفتمان انتقادي 

 انتقنادي  گفتمنان  تحلينل  بنا  مشنتره  ابزارهناي  و اهنداف  داراي انتقادي شناسي(. سبک1391
 بنه  توجنه  بنا  و اجتمناعي  بافنت  در را متون سبکي هايو ویژگي دارد تمرکز متن بر بيشتر است،
وتحلينل  (. هملننين ابزارهناي تجزینه   41همنان:  )کند ميبررسي و قدرت ایدئولوژي هايمقوله

 (.  1392شود )درپر، مي رحمط 2گراي هليديمند نقشمتن بيشتر برمبناي دستور نظام
 

 کنمميها را من خاموشهای سبکي داستان چراغوتحلیل ویژگيتجزیه. 3-2

 . بافت بیروني و موقعیتي متن3-2-1

 نامه زویا پیرزاد. زندگي3-2-1-1
در  1331د سنال   کنه تبنار اسنت   تبار و مادري ارمنيزویا پيرزاد حاصل پيوند پدري روسي

هنا را  چنراغ »(. اولين رمان بلند زویا پيرزاد با ننام  1388)اعتمادي،  است هآمد دنياآبادان به
چاپ رسيد. داستان این رمان بنا نثنري سناده و روان    به  1380در سال « کن ميمن خاموش

بنه  « کنن  مني ها را منن خناموش  چراغ»(. تاکنون 1385آنالین، است )همشهريشده  نوشته
اسنت  ني، فرانسنوي، چينني و ترکني ترجمنه و منتشنر شنده      یوناني، انگليسي، نروژي، آلما

  (.1393)خبرگزاري کتاب ایران، 

 کنمميها را من خاموش. خالصه داستان چراغ3-2-1-2
اسنت.   ارمنني  ايخنانواده  خورشيدي، حول محور زندگي 40داستان در شهر آبادان، دهه 

یس زندگي یکنواختي دارد دار است. کالرقهرمان و راوي داستان، کالریس، مادري خانه

                                                           

1- Fowler, R. 

2- Michael Alexander Kirkwood Halliday 
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هنا و  کالرینس بنا ینافتن مشنابهت     کنند. مني جدید )اميل( تغيير پيدا  ايهمسایه آمدن که با
شنود. او کنه از زنندگي بنا همسنر،      مني منند  عالیق مشتره ميان خود و امينل بنه او عالقنه   

ه کالرینس بن   بنندد. در فرآینند اینن دلبسنتگي،    مني  وارد دل است بنه اینن تنازه   سرخورده 
گنردد. در داسنتان از   مني یابند و بنه زنندگي خنانوادگي بناز     ميشناختي تازه از خود دست 

روابط کالریس با خان  نوراللهي )زنني فعنال در عرصنة اجتمناع و طرفندار حقنوق زننان(        
-هاي اجتماعي مني آید. در پایان، کالریس نيز تصمي  به ورود در فعاليتميان ميسخن به

-ورت مستمر، به بيان کليشه زنندگي زننان و مشنکالت ایشنان مني     گيرد. این داستان به ص

 دهد.ميپردازد و راهکارهایي در این خصوا ارائه

 
 های سبکي. ویژگي3-3
 یيی رواسطح مؤلفههان در ستاسبکي داتحلیل و. تجزیه3-3-1

 هشوندنکانوز و سان. کانو3-3-1-1

کنرد. وي اینن   اسنتفاده سنازي  ، نخستين شخصى بود که از اصطالح کنانون 1ژرار ژنت
کار بنرد. اینن منظنر،    در روایت به« محدود»اصطالح را براي انتخاب ناگزیر و منظري 

صنریح و از طرینق آن دینده و احسناس،     زاویة دیدي است که چيزهنا بنه شنکلي غينر    
(. در اینن داسنتان، وقنایع و شخصنيت    1391چگيني، شوند )کردادراه و ارزیابي مي

شنود کنه   مني  شخص و از دیدگاه زن قهرمان داستان روایت هاي رمان به صورت اول
شونده نيز است، تصویري دقيق و ساز، خود، کانونساز اصلى است. چون کانونکانون

حنال، راوي  دهد. در عنين دست ميعيني از جزئيات افکار و احساسات دروني خود به
ي از بيرون اختيار ها، موضعساز به دليل محدودیت دانش در قبال سایر شخصيتکانون
هنا، موضنع ادراکني    کند. تنها راه مخاطب براي دستيابي به درونيات این شخصنيت مي

شنونده را براسناس شنواهد    محدود کالریس است که اعمال، گفتار و حرکات کنانون 
زنند )اسنتفاده منداوم وي از    مني  هنا حندس  قابل رؤیت، احساسات و افکار شخصنيت 

شنود نوشنته حنالتي    منى امنر اسنت(. اینن مؤلفنه سنبب     ساز مؤیند همنين   کلمات بيگانه
 کند. رفتارگرایانه پيدا

                                                           

1- Genet, G 
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 سازى درونى راوى با موضع بیرونىهایى از کانوننمونه -الف
 (. 1393گرفته )پيرزاد، ها انتقام ميهمه عمر از آدم انگار *

 بننود « نننه»اش حتمنناً کننه معننني «__ممم»کشننيد و گفننت: هننا را بسننت، خميننازه چشنن * 
 (.126همان: )

 سازیمیزان تداوم کانون -ب

دارنند کنه   شوندگان نيز حضور شونده یا کانونسازها، کانوندر هر داستان در مقابل کانون
 معينار  ، دو1کننان  گناه ریمنون  کنند. از نظنر  سنازي مني  ساز حول محنور آن، کنانون  کانون
 براسناس  کنه  د داردسنازي وجنو  کنانون  تداوم ميزان و داستان نسبت به سازکانون موقعيت
 و درون از شنندگيکننانون بروننني، سننازيکننانون دروننني، سننازيکننانون معيننار، اولننين
متغينر ینا    ثابنت،  توانند مني  سنازي نکنانو  معينار،  دومنين  و براسناس  برون از شدگيکانون

سنازي متعندد و چندگاننه    هنا، ننوع کنانون   (. در چنراغ 1384باشد )بياد و نعمتي،  چندگانه
مني  ها در گردش اسنت. همنين امنر باعنث    سازي بين راوي و شخصيتناست؛ یعني کانو

شنونده  باشند. کنانون  شود و داستان زوایناي مختلفني داشنته    تري ارائه شود روایت پيليده
شنود  سازي مياصلي و مه ، کالریس و احساسات او است که بيشتر توسط خود او کانون

راللهي، الميرا سيمونيان و... هسنتند. بنه   و در درجات بعدي، آرتوش، آليس، مادر، خان  نو
 چند نمونه توجه کنيد:

 شونده. کالریس در جایگاه کانون1-ب

 سازی کالریس دربارۀ خودش. کانون1-1-ب

-مني حنرف   دارین  دوسنت   کنه  چيزهایي از حاال تا کي از»پرسيد:  ذهن  گيرسخت * ور

 (1393)پيرزاد، « زني ؟

پرسنيد:   ذهنن   ایرادگينر  برسن . ورن  دوسنت دارم  که هایيکار به کن ميوقت  کردم* فکر
گرفنت   دلن   و «دانن  نمني »دادم:  جنواب  و کنردم  بناز  را نشنيمن  در اتناق « کارهایي؟ چه»

 (.19)همان: 
 

                                                           

1- Shlomith Rimmon-Kenan 
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 سازی مادر کالریس دربارۀ او. کانون2 -1-ب
پس چرا وقتهنایي کنه   »پوزخند زد. « که پس آدم هر کاري را باید براي خودش بکند؟* »
ور نيست لباس نو پوشيدي یا سلماني رفتي یا سر ميز گل گذاشنتي، لنب   توش حواسش آر
 (24)همان: « چيني؟مي

 سازی آرتوش دربارۀ کالریس. کانون3 -1-ب

کننند.  کننند، بناز دعنوا مني    مني کننند، آشنتي   اند. دعوا مني *  باز از کاه کوه ساختي؟ بله
 (147يزها دارد؟ )همان: کردن یا نکردن ما چه ربطي به این چ معاشرت

 سازی آرمن دربارۀ کالریس. کانون4-1-ب

 « بزننند... کننارد و غننرمننادرم کننه فقننط بلنند اسننت ایننراد بگيننرد و غننذا بپننزد و گننل بننه *  »
 (.190)همان: 

 سازی المیرا سیمونیان دربارۀ کالریس. کانون۵-1-ب
ني را انداختند گردن یا شاید ه  مهما»داند که قدرت نه گفتن ندارد: او را شخصي مي -

 (181)همان: « شما؟

 
 ساز. کالریس در جایگاه کانون2-ب
 سازی کالریس درباره آرتوش. کانون1-2-ب

زنند و سنر مسنائل خودمنان     ها حرف مي* سر چيزهایي که هيچ به ما مربوط نيست ساعت
 (.151رود...آرتوش خودخواه است. خيلي خودخواه )همان: کند ميول مي

گيرند. منثالً  سازي مثبت قرار نميریس، مورد کانونر از پدر( از دیدگاه کالمردان )غي
گيرد، اما در نهاینت کالرینس   ميسازي مثبت راوي قراراميل تا اواسط داستان مورد کانون

سنازي  دانند و اینن کنانون   ادامه ارتباط با ویولت را دليل اصنلي ارتبناط امينل بنا خنود مني      
 کند.تغييرمي
( و آلنيس )ر.ه،  84و  91ي کالریس دربارۀ خان  سنيمونيان )ر.ه، همنان:   ساز* کانون
 سازي منفي دربارۀ زنان است.  ( از نمونه کانون287همان: 
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 سازی کالریس دربارۀ نینا. کانون2-2-ب

-خودم را که مني »گفت: شد. مينميوقت دلگير هاي نينا این بود که هيچ* یکي از خوبي

( )نمنود تایيند کليشنه رفتنار سننتي زننان       82)همنان:  « دارد ن  حنق بيگذارم جاي فالني مي
 توسط جامعه(.

 سازی کالریس دربارۀ خانم نوراللهي. کانون3-2-ب

دانست  شوهر دارد و سه بله. مثل آرتوش حق داشت. خان  نوراللهي زن الیقي بود. مي* »
 (.78)همان: « کرد و ه  فعاليت اجتماعي داشتمي خود من. با این حال، ه  کار

 
 بسامد و دیرش .3-3-1-2

شنود وقنایع عمنالً بنه خنود      اي است بين مقندار زمناني کنه فنر  مني     دیرش، بيشتر رابطه
شنود )رضنویان،   مني اند و مقدار متني که بنراي ارائنه همنان وقنایع صنرف      اختصاا داده

اند )همنان:  دمي« دفعات روایت یک واقعه داستاني واحد در متن»بسامد را  1(. توالن1390
یافته رمان، مربوط به کشمکش دروني راوي است کنه در  (. بيشترین بخش اختصاا 105
هناي  اي، دوري از محنيط خنورد. راوي بنه دلينل زنندگي کليشنه     مي چش  ها بهگویيتک

-و در تمنام بخنش   توجهي جامعه و همسر، شخصيتي نامطمئن پيدا کردهاجتماعي و نيز بي

-ک کشمکش دروني است که درنهایت بنه خودشناسني منجنر مني    هاي داستان، درگير ی

شود. انتخاب آزادي، نوعي گرینز  ميشود. سپس بحث انتخاب ميان تعهد و آزادي مطرح 
معني تحمل زندگي فعلي است. از این رو، این امنر  ها و برعکس، انتخاب تعهد بهاز کليشه

کنند،  او را به خنود مشنغول مني    که به عنوان دغدغة مداوم راوي، پس از ورود اميل، ذهن
 بسامد باالیي در داستان دارد. 

(، 1393هاي بسامد انتخناب مينان تعهند و آزادي در رویناي کالرینس )پينرزاد،       نمونه
-مني  مشهود است که در نهایت، کالریس، کليسا و کشيش؛ یعني تعهد را انتخناب و دعنا  

 کند از کشمکش دروني و آزمون انتخاب رها شود.

 (151و  236هایي از کشمکش دروني کالریس )ر.ه، همان: * نمونه
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 گسترۀ مکانى .3-3-1-3
اي، نمودهاي دستوري قابنل  هاي مکاني و اشارهاست که در بيانزاویة دید مکاني، ابزاري 

-مني لمسي دارد. نشانگرهاي زباني به خوبي در ایجاد زاویه دید مکاني در یک متن، عمل 

هناي دیندگاه فيزیکني، تعندادي نشنانگرهاي سنبکي دیگنر        صکنند. عالوه بنر آن، شناخ  
هملون اشاره به حواس، افکار و احساسات بازتناب گویننده ممکنن اسنت، وجنود داشنته       

چگينني،  شنناختي چيسنت )کنرد   شنده روان اننداز درونني  دهد یک چش ميباشد که نشان 
ي جزیيات ریزي به مرور خاطرات و بررس -قهرمان داستان-(. در این روایت، راوي 1391

پنردازد و بنه اینن ترتينب دیندي      خصوا هاهر اطرافيان مني ها و بهاز گذشته، رفتار، گفته
ها نينز بنه صنورت جزئني بنه      کرده و در زمينة توصيف مکاننما اختيارنگر و درشتجزئي

اسنت. توصنيفات مکناني بنه صنورت مسنتقي  بنا        هنا پرداختنه   ها و موقعينت پردازش مکان
در ارتباط است. در جاهایي که راوي قهرمان ناراحنت اسنت، فضنا نينز در     احواالت راوي 

 توصيفات او دلگير است و برعکس.  
اش متناسنب اسنت،   توصيفات خانة سيمونيان با حال و هواي الميرا سيمونيان و خانواده

(. هملنين این امر کنه مننزل خنانواده سنيمونيان مکناني      1393اي متناقض )پيرزاد، خانواده
 (.53شود با حال و هواي کالریس مرتبط است )ر،ه؛ همان: ایند توصيف ميناخوش
عار که در معني شخصي است کنه از  بردن درختان بيعار و نزدیکي این کلمه با بيکار * به

تواند متناسب با حال کالریس باشد کنه در پني   انجام کار ناشایست ننگي نداشته باشد، مي
هناي  کار بردن نور ک ، باد گنرم و گنل  امعلوم است. بهتحول و دودلي در پذیرش عشقي ن

توانند نمنود حنال نناخوش کالرینس و      خرزهره که در نام خنود زهنر پنهنان دارد نينز مني     
 (.181سردرگمي او باشد )ر.ه؛ همان: 

 
 ترتیب .3-3-1-4

به روابط بين توالي مفرو  وقایع در داسنتان و ترتينب واقعني بنه      ،به عقيده توالن، ترتيب
دارد. ژنت، هرگونه انحراف در ترتيب وقایع در متن را نسبت  ها در متن اشارهنمایي آنباز

(. در رمنان  1390نامند )رضنویان،   به ترتينب آشنکار وقوعشنان در داسنتان نابهنگنامي مني      
حاضر، با توجه به اینکه راوي، اول شخص اسنت در طنول رواینت داسنتاني بيشنتر، داراي      

تان، خط سير زماني منسنج  نندارد. قهرمنان داسنتان، گناه بنه       زماني است. این داسدید ه 



 65 |تجلی و همکاران 

نگنرد. بننابراین،   اي از گذشنته بنه حنال، مني    زميننه پردازد و با پنس مرور خاطرات خود مي
  است.کرده  نگرانه و مرورگر نيز پيداگاهي واپسداستان، دید

پندر،  دهدکنه در اشناره بنه کنودکي و خناطرات      مني  تحليل دید مرورگر راوي نشنان 
(، امنا در منرور خناطرات از    1393دارد )پينرزاد،   همواره، حنس و حنال خوشنایند جرینان    

شنود کنه خنود نمایننده نارضنایتي وي از      زندگي با همسرش، خاطره زیبنایي بنازگو نمني   
 (.151زندگي فعلي است )ر.ه؛ همان: 

 
 گاني و واژبالغي ی الیههادسي خرر. بر3-3-2

 . تقابل3-3-2-1
هناي  پنهان متن، بررسي موضوع تقابل، بسنيار ضنروري اسنت. تقابنل     درکشف ایدئولوژي

هناي نهفتنه   اندیشد و نيز ارزشکند که نویسنده، چگونه ميميموجود در داستان، مشخص
هنایي از تقابنل   کند. در ادامه نمونهمي در متن را از لحاظ برجستگي براي مخاطب، آشکار

 در متن، ارائه شده است.

 د با زن و تقابل جامعه و زن. تقابل مر1-الف

زنند. مثالً نينا شود که زنان به تبعيض جنسيتي دامن ميمي هایي از داستان مشاهدهدر بخش
(. 170و127اسنت )ر.ه؛ همنان:   کنرده  اي براي تمسنخر تبندیل  ازدواج آليس را به سوژه

دهد؛ به نحنوي  مي هملنين این موضوع، مقبوليت زنان در جامعه به واسطه ازدواج را نشان
شنود. در جناي دیگنر نينز منادر      که کليشة دختنر ترشنيده، موجنب تمسنخر اطرافينان مني      

 ( کنه 214کنند )ر.ه؛ همنان:   ميکند، طرد مي کالریس، اميل را که در کار منزل کمک
منحصنر   )و حتي زننان(  سنتي و مردساالرة جامع از دیدکار خانه ید این مفهوم است که ؤم

 به زنان است.

( و تمسنخر زننان توسنط    51هایي از تقابل آرتوش با مادر کالریس )ر.ه؛ همان: مونه* ن
 توان در رمان دید. ( را مي67آرمن )ر.ه؛ همان: 

شکري را روي ميز آشنپزخانه دمنر   کند و آرتوش جا* وقتي کالریس با آرتوش بحث مي
رمن وینزدم  برگشنت  طنرف هرفشنویي. ننو    »گویند:  رود، کالریس ميکند و بيرون ميمي
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تواند نمود پيروزي جنس منرد بنر زن باشند    (. این نمونه، مي187)همان: « خندیدهنوز، مي
 است.داده که بغض کالریس را در برابر خنده ویزدم قرار

هاي بارز تقابل جامعنه بنا زننان در رمنان     * توصيف نماگرد به عنوان ماکت جامعه از نمونه
 (.217است )ر.ه؛ همان: 

ریس با خودش: کالریس در تمامي طول داستان کشنمکش درونني دارد کنه    * تقابل کال
هنا قابنل توجنه    اي که در یکني از اینن تقابنل   ور ذهنش، نمود این امر است. نکتهتضاد دو 

اسنت، او   هن  زده است، این است که با وجود اینکه حضور امينل زنندگي کالرینس را بنه    
توانند نمنود   ( که این امر نينز مني  192؛ همان: داند )ر.همي اش را مقصرمادربزرگ و نوه

 نوعي از تقابل جامعه با زن باشد.

 . تقابل سنت و مدرنیته2-ب

* اشاره به تابو بودن طنالق از سنوي منادر کالرینس در برابنر پنذیرش آن از سنوي نسنل         
هاي ننوراللهي در انجمنن حقنوق زننان )ر.ه؛ همنان:      ( و تالش122جدید )ر.ه؛ همان: 

 هاي بارزي از تقابل سنت و مدرنيته است.( نمونه194

نماینده نسنل   عنوانالمثل مرد است و قولش از طرف سوفي به* در جایي از داستان ضرب
( کنه نمنود در هن  شکسنته شندن      293کنند )همنان:   تغيير مني « ست و قولشزن»جدید به 

 باورهاي جنسيتي توسط نسل جدید است.

 . قطبیت گزاره 3-3-2-2
-در کالم راوي، نمود حس نارضایتي وي از شرایط موجود اسنت. در بخنش  قطبيت منفي 

-( گنزاره 178و177دارد )ر.ه؛ همنان:  هایي از رمان که کالریس در بحران روحي قنرار  

شندن  اند. این قطبينت منفني پنس از سنپري     هایي با اعتبار منفي در کالم او نمود بارز یافته
یابند.  یس بنه تندریج در کنالم او کناهش مني     شدن حال روحي کالر اوج بحران و متعادل

موضوع قابل توجه، وجود قطبيت منفي در کنالم منادر کالرینس بنه عننوان زنني سننتي و        
هاي اجتماعي است که نشان سرخوردگي و اعتمناد بنه نفنس پنایين اینن      درگير چارچوب

 صنف او است.  اي از زنان ه شخصيت به عنوان نماینده
 



 67 |تجلی و همکاران 

 . وجهیت3-3-2-3

دهند. نظنام   مني شده را نشان  هاي بيانبندي راوي به واقعيت گزارهزان پايوجهيت مي
دهد تا عقيده، نگرش، مي دستوري وجهيت، بخشي از زبان است که به کاربران اجازه

(. سيمپسنون  1390کننند )رضنویان،   اطمينان و اجبار را به گفته یا نوشنته خنود، اضنافه   
چگينني،  هيت مثبنت و وجهينت منفني )کنرد    کند: وجوجهيت را به دوگروه تقسي  مي

حندس،   کارگيري بسامد باالي نظام وجهي شناختي مبتننى بنر  (. در این رمان، به1391
بيانگر عدم شناخت کامل است. قيدهاي شنک و تردیند در جمنالت راوي بنا بسنامد      

دهندۀ قطعيت پایين راوي و برخورد او از دیدگاه فرودسنت اسنت. عندم    باالو... نشان
 تر شنده و هنر  پررن  -در ادامه-دارد نان به خویشتن که از ابتداي داستان وجود اطمي

گيرد. اینن نظنام وجهني تنا پاینان      مي شوی ، فزونيميچه به نقطة اوج بحران نزدیک 
دارد. کالریس در اکثریت قریب بنه اتفناق جمنالت، عندم اعتمناد و      داستان نيز ادامه 

 .دهند مني کنارگيري اینن ننوع وجهينت، نشنان     هوجود شک و دودلي به خویش را با ب
هملنين اقتدار در کالم آرتوش به عنوان شخصيت اصلي منرد داسنتان در بسنياري از    

خورد )افعال امر، نهى، شناختى مبتننى بنر اطميننان و...( نشنان از     ميچش  مکالمات به
 (. 1393موضع فرادست وي دارد )ر.ه؛ پيرزاد، 

 ت پایین در کالم کالریسهایي از وجهی: نمونه1-الف
اش زیادي باز نيست؟ دامنن لباسن  زینادي تنن  نيسنت؟      آستين  یقه* دو دل که لباس بي

 (43)همان: 

* اصالً چرا دعوت را قبول کرده بودم؟ شاید به خاطر دوقلوها که از چند روز پيش یکبند 
 (.49بودند و اینکه باالخره همسایه بودی  )همان: زده از اميلى حرف 

نکته قابل توجه اینجاست که وقتي کالریس با فرزندانش باید از جمنالت امنري بنراي    
بنرد و از  نمني کنار  کند نيز این وجه فعنل را بنه   داشتن ایشان به انجام کار درست استفادهوا

 (.13و  9کند )ر.ه؛ همان: ميساخت مصدري استفاده
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 های ادبي . آرایه3-3-3
 . تشبیه3-3-3-1

دهند و  کنند. دکتنر دسنتور مني    خود را به پرستار و آرتوش را به دکتر تشبيه مني کالریس 
(. در اینن تشنبيه، مشنخص اسنت کنه کالرینس،       167کند )ر.ه؛ همنان:  پرستار، اجرا مي

 داند.گيرنده ميهمسرش را نفر اول و تصمي 

 المثل. ضرب3-3-3-2
رود و گناهي، مينزان نفنوذ    مني  کنار زدن بنه این آرایه در منتن، بيشنتر بنراي طعننه و کناینه     

المثل هنا نينز کنه    دهد که حتي در ضربميهاي زیرین جامعه را نشان مردساالري در الیه
 ریشه در گذشته دارند، نفوذ کرده است.

 (.261)همان: « مرد است و قولش* »

 . کنایه3-3-3-3

که معمنوالً  بردن حج  باالي جمالت استهزایي که از خصوصيات گفتار زنان است کار به
توجنه  گویند در این اثر، قابنل  کنند و کنایي سخن مياز بيان مستقي  نظرات خودداري مي

 (.165است )ر.ه؛ همان: 
 (. 69براي شاهنده )ر.ه؛ همان: « بریده گيس»* استفاده از کنایات جنسي چون 

 

 . استعاره3-3-3-4

( در واقع نظرش راجنع  197مان: * استفاده از استعاره لباس توسط خان  نوراللهي )ر.ه؛ ه
 شود.  بار ميبه ازدواج  است که روزمره و کسالت

 
 . الیه واژگاني3-3-4

 رمزگان بدني .3-3-4-1
انند؛ از جملنه   کنرده  هناي اجتمناعي ارائنه   هاي متفاوتي از رمزگنان بنديشناسان، طبقهنشانه

فرآینندي  رمزگان کالمي، رمزگان بدني، رمزگان کاالیي، رمزگان سناختاري و رمزگنان   
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(. با توجه به تعدد رمزگان بدني در رمان، این رمزگنان بررسني   1390)فتوحي رودمعجني، 
توان موضع برتنر منرد را در   شده درخصوا رمزگان بدني مي هاي ارائهشود. در نمونهمي

تنوان رمزگنان بندني بنا مفهنوم اضنطرار، ضنعف،        این رمان دید. در رفتار کالریس نيز مي
کرد. بررسي رمزگان بدني به کشف ایندئولوژي  کالفگي را مشاهده ترس، سرخوردگي و

 کند.مي پنهان متن کمک

 . رمزگان بدني کالریس1-الف
 . رمزگان اضطراب در کالریس1-1-الف

 (. 1393* مو دور انگشت پيليدم و بازکردم، پيليدم و بازکردم )پيرزاد، 

 . رمزگان عصبي بودن در کالریس2-1-الف
کنند،  مني  کنند، خنودداري  مني ز اههارنظر نسبت به چيزي کنه نناراحتش   وقتي کالریس ا

 کند.ميدستش را به نشان عصبي بودن، مشت 

 (.36بود )همان: * گل سرخابي توي دست  ملاله شده 

 (.83* نفس بلندي کشيدم، سي  تلفن را محک  دور دست پيلاندم... )همان: 

 قراری در کالریس. رمزگان کالفکي و بي2-ب

اي دارد، کنه اینن   اي داری ، که این خانه آشپزخانهما خانه»* نفس بلندي کشيدم... گفت : 
این  و منن   ي این پنجره سالهاست گلنداني گذاشنته  اي دارد، که روي هرهآشپزخانه پنجره

کنارم و سنالي دوبنار خناه اینن گلندان       بار توي این گلدان، گل نخنودي مني  سالي یک
 (.147)همان: « __را

 رمزگان بدني آرتوش. 2-ب

 . رمزگان بي توجهي آرتوش به کالریس1-2-ب
-روزنامنه، خنش  «. هاي جدید آمدنند جاي نينا و گارنيک، همسایه»* رو به پنجره، گفت : 

کار بردن پاسخ بنا آوا و نينز آمندن صنداي روزنامنه کنه       (. به23)همان: « مم »خش کرد. 
 توجهي وي به کالریس دارد.از بينشان از ادامه مطالعة روزنامه آرتوش است، نشان 
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شود که اتفاقاً با کالریس نيز مشتره اسنت، دوبناره   مندي اميل مي* وقتي حرف از عالقه
 کشنيد خمينازه شنود؛  مني توجهي از سوي آرتوش نماینان  حوصلگي و بيرمزگان بدني بي

 (.92)همان: 

اش و هاي سياسيالعمل آرتوش در برابرکالریس وقتي نظرش را دربارۀ  فعاليتعکس
حنرف، انگنار باغلنه آب    در جاشکري را باز کنرد و بني  »گوید؛ توجهي به خودش ميبي

(. این حرکنت  259)همان: « ها و کف آشپزخانهبدهد، شکرها را پاشيد روي ميز و صندلي
داري و نبایند درمنورد   به این معني است که تو یک زن خاننه  -به صورت ضمني-آرتوش 

 ه، اههارنظر کني.مسائل خارج از خان

 
 ها و نمادها. سمبل3-3-۵

گننویي اسننت )فتننوحي  گننرا و متمایننل بننه پوشننيده ذهنيننت نمننادگرا، ذاتنناً خننالق، درون 
کنار بنرده شنده در منتن بنا توجنه بنه جنسنيت         (. شمار باالي نمادهاي به1390رودمعجني، 

الر اسنت کنه   دهنده وجود جامعنه مردسنا  هاي متني این کتاب، نشاننویسنده و سایر مولفه
 دارد.ميگویي وازنان را به پوشيده

 . قورباغه3-3-۵-1
افتد، قورباغنه  دارد یا اتفاقي ناخوشایند مي هرجاي متن که حس و حال بدي در آن جریان

 دارد.قورش، حضوربه عنوان نماد خبررساني یک واقعه تلخ با مرثيه قور
نظنر  دارد. بنه  رباغنه، حضنور  گينرد، قو اي درمني وقتي بين آليس و کالرینس مشناجره  

، حضور قورباغه که نماد احساسات و افکار بد و ناخوشایند است، مویند اینن امنر    رسدمي
است که افکار کالریس در این زمان درسنت نيسنت و بایند تغيينري در آن بدهند )ر.ه؛      

 (. 1393پيرزاد، 
اي دوقلوهنایش  * در داستاني که کالریس بعد از سرخوردگي و نااميدي از عشق اميل بنر 

صنورت  بنه -( که در آن دختري کنه کنار بندي کنرده     269کند )ر.ه؛ همان: تعریف مي
دارد که در ذهن داشته و حال از کابوس گنناه   به خود کالریس و گناهي اشاره -سمبليک

 است. خود، در صفحات بعندي بنه وضنوح، اشناره     برخواسته و به زندگي عادي، بازگشته 
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با خودم گفت  شاید ه  چون امروز صبح بيندار شندم و دیندم    ... »کند: حال  خوب بودمي
 (.270)همان: « قورباغه نيست 

 . سیب3-3-۵-2
هاي مذاهب، سيب، سمبل گناه است. گناهي کنه حنوا آغنازگر آن بنود. پاینان      در داستان

توانند  کنند، مني  مني گویي براي فرزندانش تکرار هميشگي که کالریس، آن را در داستان
 دارد.باشد که به زن گناهکار اشاره الگوي سيب و حوا داشته به کهناشاره 

آرسنينه بنا   « یکني بنراي گویننده   »آلود گفت:آرمينه خواب«-از آسمان سه تا سيب افتاد* »
تایي بنا هن    سه« _یکي ه  براي»بوسيدمشان و گفت  « یکي براي شنونده»خميازه ادامه داد:

 (.19مان: )ه« هاي خوب دنياهمه بله»گفتي : 

با توجه به اینکه گوینده )کالریس( و شنونده )آرمينه و آرسينه( همگني زن هسنتند،   
بنه عننوان   -گرفنت. بنودن نمناد سنيب      نظرهاي خوب دنيا را ه  زن درتوان این بلهمي
رسد، پيرزاد در این بخش داستان، زنان را مينظرگذارد. بهمي نيز به این امر صحه -گناه

آلود که باعنث طنرد آدم   کند. چون این سيب گناهمي يان و شورش دعوتبه نوعي عص
هاي خوب دنينا نينز   بردن واژۀ خوب در بله کاراز بهشت شد، نتيجه وسوسه حوا بود. به

هاي معمول زن خوب از دیندگاه  نشان از دعوت این زنان خوب به اندکي خروج از نرم
 اجتماعي دارد.

کنند، بناز شناهزاده    مني  راي سنوفي و دختنرانش تعرینف   * در قصة دیگري که کالریس ب
(. اینن  204کنند )همنان:   گزیند، سيب پرتابخان  باید براي هر مردي که به شوهري برمي

خواهند،  کنند.گویا جامعنه مني   تواند نماد زن گناهکار را به ذهنن متبنادر   سيب، دوباره مي
 دد.ببن کليشه گناهکار بودن زن از کودکي در ذهن کوده، نقش

 کني یا منها را تو خاموش مي. چراغ3-3-۵-3
شنود، سنمبل اختصاصني رمنان حاضنر      این سوال که بارها در متن داسنتان تکنرار مني   

شود که کسالت، تکرار و روزمرگي زندگي کالریس را در ذهن تنداعي  مي محسوب
شنود؛ هميشنه ینک    مني کند. این سوال که به صورت منداوم در زنندگي او تکنرار   مي
 «.من»اب دارد: جو
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 . لباس سفید3-3-۵-4
رود و بنا کفنن   نماد زن خوب، پاه و فرشته صفت که با لباس سفيد بنه خاننه همسنر مني    

هاي اطرافيان، اع  از زن و مرد، موید درسنتي  شود. در ادامه حرفسفيد از آنجا خارج مي
 (.44این فرضيه است )ر.ه؛ همان: 

 . ملخ3-3-۵-۵
انواده سيمونيان باشند که دائ  در حنال مهاجرتنند و بنا حضورشنان     توانند نماد خها ميملخ

ها بنه عننوان نمناد عقوبنت گنناه      شوند. در جاي دیگر، ملخدر یک مکان باعث ویراني مي
 (.252و 237اند )ر.ه؛ همان: ذکر شده

 . آسمان3-3-۵-6
نقطنه  آسمان، نماد حال روحي کالریس است. وقتي طوفاني و سرخ است، کالریس نينز در  
 اوج بحران است و در پایان داستان که کالریس آرام و راضي است ، صاف وآبي است.

شنود  مني ها و نمادهاي شخصي و فرهنگي که از داستان اسنتخراج  در کل، تمام سمبل
با حال و هواي قهرمان داستان، متناسب است و با افکار و احساسنات او تناسنب و پيونندي    

 کامل دارد.

 . خواب3-3-۵-7

نوعي سمبل و برخواسته از ناخودآگاه افراد بشري است. کالریس در طول مندت  ، خواب
ها، معما، همان انتخناب بنين تعهند و    بيند. در این خوابهایي ميکشمکش روحي، خواب

دارد. کشيش، سنمبل تعهند و دوقلوهنا،     آزادي است که در زندگي عيني کالریس وجود
شوند ستند که زنان عادي با پذیرش آن به ه  شبيه ميهاي اجتماعي هسمبل الگو و کليشه

تواننند نماینندۀ خنانواده و فرزنندان     )دقيقاً مثل شباهت دوقلوها به ه (. عالوه بنر اینن، مني   
گویند  کالریس باشند. اینکه کشيش ضمن اقدام به بردن دوقلوها به کالریس معمنایي مني  

ده اینن اسنت کنه اگنر کالرینس      دهنن که تا پيدا کردن جواب آن حق خروج ندارد، نشنان 
که سمبل آن زن دامن قرمز خنواب اوسنت، زنني کنه متفناوت از      -آزادي را انتخاب کند 

ها مستلزم دهد، چون داشتن بلهميدست  اش را ازخانواده -جامعه بود و دهان بند نداشت
بنه   رود که با توجنه قبول تعهد است. کالریس پس از برخواستن از خواب نيز به کليسا مي
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و منا را در آزمنایش ميناور بلکنه از     »کند: خواب، نمود انتخاب تعهد است و اینکه دعا مي
 ( موید این انتخاب نهایي است.221)همان: « شریر ما را رهایي ده

یادم آمد که از پارچه لبناس خنان  ننوراللهي منن هن  بلنوز       »گوید: جایي کالریس مي
مسناني مينان پارچنه لبناس کالرینس و خنان        (که اشاره بنه اینن ه  280)همان: « دامن دارم

تواند سمبلي از رد کليشه ازدواج به عنوان هدف و مسير غنایي زننان   نوراللهي است که مي
اي از تماینل کالرینس در ورود بنه دنيناي احقناق حقنوق زن و       در جامعه سنتي و نيز نشانه

 هاي اجتماعي باشد.فعاليت

 
 هاوسط شخصیتدار تکار بردن واژگان نشان. به3-3-6

هاي ایندئولوژیک هسنتند و   گذار و تلقيدار، حامل دیدگاه و نگرش ارزشهاي نشانواژه
 (. 1390به این جهت، شامل شاخص اجتماعي هستند )فتوحي رودمعجني، 

رود از جاننب زننان و بنراي    کار مني دار که در قالب توهين و تحقير به* اکثر واژگان نشان
آمينز  توسنط المينرا    کار بردن واژگان رکيک و تحقينر ز جمله: بهتحقير دیگر زنان است؛ ا

 (. 1393سيمونيان درباره اميلي )پيرزاد، 
کنند  آمينز توسنط آلنيس، وقتني زنني بنه او فخرفروشني مني        کار بردن واژگان توهين* به

هاي انگليسي در ميان کلمات فارسني، نشنان   کار بردن واژه(؛ از جمله: به76)ر.ه؛ همان: 
ها از جمله زبان منردم تناثير   رود فرهن  غربي در فرهن  ایراني دارد که بر همة جنبهاز و

 شود.تدریج، باعث تقابل سنت و مدرنيته مياست و شاید همين امر است که بهگذاشته 
هاي مردم عامه، نشان از نفوذ عميق اینن فرهنن    * ورود واژگان غربي در کالم و جوه

-مين خصوا که موجب خنده تمامي اعضاي خنانواده مني  دارد؛ مثل جوه آليس در ه

( ینا منادر کالرینس کنه زنني متعصنب و از قشنر سننتي اسنت در          72شود )ر.ه؛ همنان:  
 (.76کند )ر.ه؛ همان: مي کالمش از این واژگان استفاده

 

 . ایدئولوژی پنهان متن3-4

اد بنه نفنس   توجنه بنه عالینق خنود، فاقند اعتمن      شونده، زنني بني  کالریس در موضع کانون
بينني، ایرادگينري و   شنده کنه از سنوي منردان بنه فقندان واقنع       اههارنظر و سننتي توصنيف  

سننازي وي از شننود. نارضننایتي کالریننس از زننندگي درکننانونمننينگننري، مننته  سننطحي
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سازي کالریس از مردان اطرافش )آرتوش و امينل(، وجنود   است. کانونآرتوش، مشهود 
هناي منفني کالرینس در    سازيدهد. کانونمي زن را نشان مردساالري و استفاده ابزاري از

سنازي از  دهند. کنانون  مورد زنان داستان از فشار اجتماعي وارد بر زنان در جامعه خبر مني 
کنند.  هناي اجتمناعي عمنل   شود که زن در قالب کليشنه ميزنان در اکثر موارد وقتي مثبت 

اي کنه  سازيسوق دهد. تنها کانونهاي سنتي، را به سمت کليشه کوشد زنپس جامعه مي
گنجند در منورد خنان  ننوراللهي     هاي زن داستان در این قالنب نمني  درخصوا شخصيت

است و موید این امر اسنت کنه نویسننده، ننوراللهي را کنه زنني شناغل و فعنال در عرصنه          
 داند. بنابراین، در معرفي این دیدگاه به عننوان مسنير  اجتماعي است، زني موفق و مثبت مي

 کند.ميموفقيت زنان تالش

 

 بندی . جمع4
اطميننان قهرمنان   بررسي بسامد و دیرش و دو عنصر وجهيت و رمزگان بدني، نشان از عدم

شود. در واقع، شرایط زن گشایي نيز در وجود او مرتفع نميبه خویش دارد که پس از گره
اجتماع که در بررسني  در اجتماع، خشونت و فشار و به حاشيه راندن وي توسط خانواده و 

زنند. انتخناب مينان تعهند و     مينفس دامناست به این فقدان اعتمادبه رمزگان بدني مشهود
آزادي از دیگر نمودهاي بارز داستان در زمينه بسامد و دینرش اسنت کنه ناشني از تنالش      

 جامعه در اجبار زنان به سکوت و انفعال است.

هاي مختلف زننان  ها و نسلضایتي گروهتحليل مولفه ترتيب و قطبيت، نشان از نار
اع  ازکالریس و مادرش به عنوان نماینده دو نسل از زننان جامعنه از شنرایط فعلني و     

توجنه اسنت، وجنود     توجهي جامعه به این جنس دارد. آنله در این دوگنروه قابنل  بي
هاي اجتماعي است که رابطه معنناداري  ها در فعاليتشخصيت منفعل و عدم ورود آن

 ا این نارضایتي دارد.ب

دليل هماهنگي حال کالرینس بنا توصنيفات مکناني، مني     درخصوا گستره مکاني به
توان ناراحتي و نارضایتي وي را در توصيفات مکاني تيره در داستان مشاهده کرد، اما پس 

 رود.تر شدن ميبه روشنگشایي داستان، این توصيفات رواز گره

ر زن، خود را در قالب خودسانسوري، سنکوت، انفعنال   در بررسي تقابل، فشار جامعه ب
هاي جامعه مردساالر از قبيل زن مقبول، زن متاهل و دختر ترشنيده  و اجبار به پذیرش سنت
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کند. تقابل مرد و جامعه با زن نيز نمود جامعنه مردسناالري اسنت    ميمورد تمسخر،آشکار 
تقابنل سننت و مدرنيتنه نينز مشنهود      که مردان را مبرا و زنان را مقصر مي داند. در بررسني  

باختن است و تنالش خنود زننان )از    هاي سنتي درحال رن  است که با گذر زمان، ارزش
گشنا باشند. در اینن بخنش نينز بنه       تواند در اینن خصنوا راه  جمله خان  نوراللهي( نيز مي

گناه  دیدگاه جامعه درخصوا زن شاغل و این امر که از دید مردان نيز زني که شغل و پای
 شود.مياجتماعي دارد، الیق تحسين است، اشاره 

هاي ادبي ، فرودستي زنان در آرایة تشنبيه، نفنوذ مردسناالري در جامعنه     در بررسي آرایه
هناي  شده توسط شخصنيت المثل، حج  باالي کنایات و نيز کنایات جنسي استفاده در ضرب

ن، مردسناالري جامعنه و فشنار بنر زن،     ها در بيان مسنتقي  نظراتشنا  دليل عدم توانایي آنزن به
 شود.ميهاي سنتي جامعه در مورد زنان، رد است. در بررسي استعاره نيز کليشهمشهود 

در نمادهاي اختصاصي داستان )قورباغه، ملخ و...( کنه بنا حنال روحني کالرینس      
-شهارتباط مستقي  دارند، نارضایتي قهرمان داستان به خوبي قابل مشاهده است؛ به کلي

مي شود و با عنوان کردن سمبلي مانند لباس  بودن زندگي زنان اشارهاي و یکنواخت 
-ميتاکيد  ها و ورود زن به اجتماعها و زدودن کليشهنوراللهي به لزوم دوري از سنت

شود. نمادهاي عام )خواب و سيب( نيز وجود جامعنه مردسناالر و فشنار اجتمناعي بنر      
 کند.مي زنان را تایيد

 دار، ورود گسترده زبان غربي در فرهنن  و زبنان ایرانني را نشنان     حليل واژگان نشانت
دهد که مضاف بر تقابل سنت و مدرنيته، نشان از تغيير در باورهاي سنتي دارد که نسنل  مي

توانند در این امر موثر باشند. در این مولفه توجه به شمار بناالي واژگنان تنوهين   جدید  مي
-شده بر ایدئولوژي جامعه مردسناالر صنحه   جنس استفادهان در قبال ه آميز که توسط زن

 جنسان خود، نيست.اي که در آن، زن نيز پشتيبان ه گذارد؛ جامعهمي
بافت بيروني و موقعيتي متن موید آشنایي پينرزاد بنا آداب و سننن زنندگي در آبنادان،      

ر رمان وي اسنت. بننابراین بنا    مشاهده شرایط خاا زنان در آن زمان و تاثير مستقي  آن  ب
بررسي عناصر باال، ایدئولوژي حاک  بر اثر که نارضایتي زننان، نظنام مردسناالر مسنلط بنر      
فضاي اثر، خشونت اجتماعي عليه زننان و نينز راهکارهنایي جهنت بهبنود موقعينت ایشنان        

 ، تایيد شد.است )داشتن کار و فعاليت اجتماعي(
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 گیرینتیجهبحث و 
اي کنه پينرزاد در اینن رمنان بنه      تنوان گفنت در جامعنه   دئولوژي پنهان متن ميبا بررسي ای

هاي کودکان گرفته تنا رفتنار   ها از داستانتصویر کشيده، خشونت عليه زنان در تمامي الیه
زن، تنهنا وقتني در    مرد با زن و حتي زنان با یکدیگر به خوبي مشهود است. در این جامعه،

معه مردساالر بگنجد، مقبول است. ازدواج به عنوان مفري هاي تحميلي جاقالب چارچوب
هاي خنان  ننوراللهي، المينرا    شود که البته در صحبتاز سوي جامعه سنتي به زن معرفي مي

شود. پنس از دیندگاه پينرزاد،    ميسيمونيان و خود کالریس این مفر رهایي، سراب دانسته 
زن نيسنت. او کنه خنود در اینن جامعنه      اي سنتي، راه نجات هاي کليشهقرارگيري در قالب

چش  به جهان گشوده و با قواعد آن کامالً آشنا است به بيان مسائل و معضنالت زننان مني   
پردازد و سردرگمي، استيصال و عدم اعتماد به نفس زن سرخورده از جامعنه را )کنه قطعناً    

-سنتان، روزننه  کشد. وي در خنالل دا انفعال زن نيز یکي از مسببين آن است( به تصویر مي

هاي اميد، مبني بر وجنود تغيينرات در اجتمناع و بهبنود آن را بنا اشناره بنه تقابنل سننت و          
دهد، اما گام نخست و رهایي بخش براي زن را داشتن شنغل و مشنارکت   مدرنيته نوید مي

 داند.هاي اجتماعي ميدر فعاليت

ط وي، اثر پينرزاد  با توجه به پایان خوش رمان، رضایت قهرمان و پذیرش شرایط، توس

گيرد. وي شرایط کار ایراني در شمار آثار فمينيستي قرار نميبه عنوان نویسنده زن محافظه

دادن سنيماي منفني از کلينت شنرایط نندارد. پنس       پذیرد و سعي در نشان زن ایراني را مي

ازنده در اي فمينيستي، بلکه تالشي براي برانگيختن زننان بنه تغيينر سن    ها نه بيانيهرمان چراغ

 .راستاي ایجاد فعاليت و حرکت در مسير خروج از انفعال است

 تعارض منافع

 تعار  منافع ندارم.
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