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 چکیده
نماي هویت ایرانی  رود. زبان و ادبیات فارسی نیز آئینۀ تمام شمار می ساز آن ملّت به  از عوامل مهم هویتادبیات هر ملّتی 

است. احساسات ملّی و اسالمی ما ایرانیان در زبان و ادبیات غنی و پربارمان به نمایش گذاشته شده است، از این رو با 
توانیم به مطالعۀ هویت ملّی بپردازیم و شناخت کامل و جامعی از هویت  هاي هویت در ادبیات فارسی می شناخت مؤلّفه

فردي و اجتماعی خود به دست آوریم. بحث و بررسی دربارة هویت یکی از موضوعات مهم و مورد عالقۀ پژوهشگران 
طالعات است. این پژوهش نیز درصدد است تا با نگاهی به حوزة م) Cultural studies( عرصۀ مطالعات فرهنگی

کنم اثر زویاپیرزاد را بررسی کند. پیرزاد از نویسندگان  ها را من خاموش می هاي هویت در رمان چراغ فرهنگی مؤلّفه
کنم  ها را من خاموش می هایش به مسائل اجتماعی و خانوادگی توجه زیادي دارد. رمان چراغ معاصر است، که در داستان

، که خوانندگان فراوانی نیز یافته است. این پژوهش با واکاوي عناصري همچون ترین آثار این نویسنده است از موفّق
دهد پیرزاد به عنوان یک نویسندة زن ایرانی، تا چه اندازه به هویت  ها، خوراك، پوشاك و ظاهر در این رمان نشان می نام

 ازتاب یافته است. هاي داستانی او چگونه و تا چه میزان ب هاي هویت در شخصیت توجه دارد و جلوه
 کنم ها را من خاموش می چراغ، زویا پیرزاد، اجتماع، واژگان کلیدي: هویت

 
 . مقدمه1

 هنر، مانند هویت. است جنسیت و قومیت مذهب، اجتماعی، طبقۀ همچون هایی ویژگی شناخت و خود از آگاهی هویت
. است سیالن در دائماً آن تعریف و کند می تعریف اي گونه به را آن هرکس که است اصطالحاتی از فرهنگ و ادبیات

 اجتماعی روابط شبکۀ و خود ذهن معنایی شبکۀ میان انسان که نسبتی یعنی هویت که است معتقد ایزوتسو توشیهیکو
 واقعی تحوالت و هایش اندیشه و باورها میان باشد قادر که است کسی هویت داراي ِ انسان دلیل همین به. کند می برقرار

 Identity( هویت بحران دچار او صورت این غیر در دهد، پیوند امروز با را خود دیروز و کند ایجاد پیوند خود پیرامون
Crisis (ت شکست یاهوی )Shizoferney (خواهد شد )146-145: 1383 الدین، غیاث و قبادي.(  

 برخوردار مشترکی اجتماعی تعلّقات و هویت از باید افراد، پایدار تقریباً و موفّق اجتماعی ارتباط یک برقراري براي
 بررسی شود و می محسوب اجتماعی بایدهاي از انسانی ارتباطات برقراري در هویت هاي نشانه شناخت بنابراین باشند،
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 و یکدیگر به پیوستن نتیجه در و مشترك نقاط یافتن در راهنما یک عنوان به هویت هاي ازجمله نشانه اجتماعی هاي نشانه

 .است برخوردار بسزایی اهمیت از، انسانی اجتماع بقاي نیز و پایدار نسبتاً ارتباط یک برقراري
 اند؛ گفته سخن آن دربارة انسانی علوم هاي رشته اغلب و است اي رشته بین و جهانی اي مسئله امروزه هویت
 ادبی، منتقدان و سیاسی علوم دانشمندان فیلسوفان، مورخان، دانان، جغرافی روانشناسان، شناسان، مردم شناسان، جامعه

 پیچیدگیِ با همه از بیش فرهنگی مطالعات عرصۀ در کار« نیز کالر نظر به. اند پرداخته موضوع این به نوعی به هرکدام
 ). 64: 1382 کالر،( »است دمساز ها هویت انتقال و تجربه گیري، شکل متعدد هاي راه و هویت مسئلۀ

 کتاب چهارم بخش در بارکر کریس. اند زیادي نشان داده توجه هویت مسئلۀ به فرهنگی مطالعات عرصۀ نظران صاحب
 بحث به را هشتم و هفتم فصل -کند می مطرح را فرهنگی مطالعات هاي عرصه که- عملکرد و نظریه فرهنگی؛ مطالعات

 و فردي هویت بررسی به »هویت و بودگی سوژه مباحث« عنوان با کتاب این هفتم فصل. است داده اختصاص هویت از
 ملّت و نژاد قومیت، نیز هشتم فصل عنوان. پردازد می... و گرایانه قوم فمینیستی، هاي گیري جهت با آن ارتباط و اجتماعی

 رنسانس درام در تفاوت و هویت: تراژدي موضوع). 1387 بارکر،. ك. ر( است فرهنگی هویت از هایی صورت منزلۀ  به
). 214: 1384 برتنس،. ك. ر( است شده نوشته فرهنگی مطالعات حوزة در که است هایی کتاب از نیز بلزي کاترین نوشتۀ

 بازنمایی مختلف هاي حوزه دربارة »تفاوت و فرهنگ جامعه، هویت،« عنوان با اي مقاله مجموعه راترفورد جاناتان همچنین
 به بازنمایی کتاب در نیز هال استوارت). 437: 1383 لبیهان، و ر. ك. گرین( است کرده گردآوري ادبیات ازجمله فرهنگی
ر. ( است پرداخته مصرفی تبلیغات در مردانه هویت به دادن شکل و فرهنگی -ملّی هویت به دادن شکل قبیل از مسائلی

 هویت هاي مشکلۀ زیادي در این حوزه منتشر شده است ازجمله کتابدر ایران نیز آثار ). 81: 1385 براویت، و ك. میلنر
و  )1383 فرهنگی (ستّاري، هویت و ملّی )، هویت1383(علیخانی،  ایران در ، هویت)1385، امروز (رجایی ایرانیان

  .)1384 کچویان،( ایران هویتی هاي گفتمان تطورات
 رویکرد نوشتۀ زویا پیرزاد براساس کنم می خاموش من راها  چراغ رمان در هویت هاي نشانه بررسی هدف این پژوهش

 هاي جایزه کنون تا رمان این. رسید شهرت کنم به می خاموش من راها  چراغ رمان با است. پیرزاد اجتماعی شناسی نشانه
 بنیاد رمان بهترین جایزة، پکا 1380 سال رمان بهترین جایزة به توان می جمله آن از که است کرده را دریافت فراوانی

در زمینۀ بررسی هویت در این . کرد اشاره 1380 سال در یلدا ادبی جایزة تقدیر لوح و 1380 سال در گلشیري هوشنگ
هاي دیگري مورد توجه محقّقان قرار گرفته است. مقالۀ  رمان تا کنون پژوهشی منتشر نشده است، اما این رمان از جنبه

 نژاد و (پهلوان »نقشگرایی نظریۀ فردي میان فرانقش رویکرد با کنم می خاموش من را ها چراغ رمان سبکی بررسی«
) 1388نژاد،  (گودرزي »پیرزاد زویا اثر کنم می خاموش من را ها چراغ رمان در پردازي شخصیت«و مقالۀ  )1388 ،وزیرنژاد

 آثار در پردازي شخصیت و شخصیت« هاي نامه توان به پایان میهمچنین  اند. از نمونه مقاالتی است که به این رمان پرداخته
 زویا( زن نویسندة دو آثار تطبیقی نقد« نامۀ و پایان )1388( خاکسار فاطمه نوشتۀ »وفی فریبا و شاملو سپیده پیرزاد، زویا

 اشاره کرد.) 1386( عال شراره نوشتۀ)» بدس دسس آلبا و پیرزاد
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 کنم ها را من خاموش می چراغهاي هویت در رمان  نشانه. 2
 در دیگر عبارت به، است متغیر آن بر مختلف عوامل اثر اي مرحله یا  دوره هر در و است چندوجهی پدیدة یک هویت

 ).9: 1383، خانیکی( باشد غالب عامل تواند می سرزمینی وجه یا و زبانی وجـه دیگر اي نقطـه در، دینی وجه نقطه یک
 و پیرایش و آرایشها،  پوششها،  نام ساز برشمرد. هاي زیادي را به عنوان عوامل هویت توان شاخصه میدر این رمان نیز 

ها آشنا  را با هویت شخصیت خواننده تا شوند محسوب می معناداري يها سرنخ همگی داستانی هاي شخصیت خوراك نیز
 .کنند

 
  سازي با عنوان داستان  هویت .1. 2
در عنوان داستان » من«است؛ اما هویت  برگزیده این رمان براي نویسنده که عنوانی است »کنم می خاموش من راها  چراغ«

 باید مطلب این که است این رسد، می ذهن به این عنوان از که معنایی ینتر در نگاه اول بر مخاطب پوشیده است. نزدیک
 نهایت در که اوست بنابراین و رسد می پایان به همه از دیرتر کارهایش وها  مسئولیت که باشد شده بیان کسی زبان از

 این که کنیم توجه باید اما !رفت خواهد خواب به دیگر فردایی يها دغدغه از فارغ احتماالً و کند می خاموش راها  چراغ
رسیم.  می به آن سؤال چند به دادن پاسخ با که باشد نیز دیگري مفهوم دربردارندة عبارتی به یا و نشانه تواند می عنوان

 نه فقط در کالریس کند و این شخص کیست؟ خاموش خاصی شخص را بایدها  چراغ چرا اولین سؤال این است که
نسبت به خانواده و  توانند نمی مادران و شود می شناخته اطرافیانش به عنوان حامی  و مادر نقش در بلکه همسر، جایگاه

به همه جا  روند، خواب به آسایش و امنیت در خانواده اعضاي اینکه ست که براياعتنا باشند. این مادر ا فرزندانشان بی
نیز ها  مسئولیت تمام بود، دامنگیرش کمتري بایدهاي دیگران مثل کالریس اگر اما کند، زند و همه چیز را کنترل می سر می

 . شد نمی گذاشته او پاي به
 کند. می محول کالریس به را وظیفه این که است خانواده مرد آرتوش است؟ کرده تعیین را مسئولیت این کسی اما چه
 است آن ازتر  حوصله بی وتر  خسته بنابراین است، کالریس از بیشتر اش فکري يها دغدغه چون که کند می خیال او شاید

 از بیشتر پیرزاد نگاه آرتوش در مردانی مانند. کند خاموش دیگري از پس یکی راها  چراغ و کند سرکشیها  اتاق به که
به دنبال  یشها داستان در را پیرزاد اعتراض فریاد که است تصور همین و کنند می تصور مهم و محق را خود باید آنکه
 .دارد

 کسی همیشگی حتّی یا و روزمرّه وظیفۀ باید -باشد انگاشتن نادیده و سکوت از نمادي تواند می که-خاموشی  چرا اما
 يها موقعیت او در. یابد نمی را گفتنش فرصت هرگز که دارد زیادي ناگفتۀ يها حرف کالریس باشد؟همچون کالریس 

ها  چراغ کردن خاموش است و کرده عادت خاموشی به بنابراین کند، نمی اعتراضی و خورد فرومی را احساساتش مختلف
 .ندارد تابیدن اجازة و فرصت اما زند، می سوسو کالریس دل در که روشنی يها خاموش شدن شعله از باشد نمادي شاید

دهی این  عنوان این رمان درواقع روایت کوتاه و مختصري از متن داستان است؛ روایتی از هویت زنان در جامعه. شکل
شده  گویی، تدابیر استفاده که فرایند داستان–شود که به مثابه شکلی از فعالیت تأویلی  هویت در عملی روایی تثبیت می
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هاي مختصر  شود. تدابیر روایتگري از یادآوري تعریف می -گیرد و شرایط روایتگري را دربرمی  براي گفتن داستان

). در 222: 1391وآمد است (دسیو ریتیوا،  یافته از یک عمر تجربۀ واقعی در رفت پیشامدهاي خاص تا یک گزارش بسط
 دارد. و شخصیت او در زندگی برمی اصلی، پرده از نقش  هاي شخصیت این داستان نیز نقل قول

 
  ها  سازي با نام شخصیت هویت .2. 2

ها  گمان هدفمند عمل کرده است، چراکه با بررسی معنا و مفهوم نام هاي این رمان بی شخصیت  پیرزاد در انتخاب نام
نام و هویت خود را در رفتار  هاي داستان، آشکارا و یا در مقام کنایه تعبیري از یابیم که هریک از شخصیت وضوح درمی به

به معناي روشن، درخشان و نجیب مفاهیم زیادي را دربردارد. » کالریس«دهند، مثالً انتخاب نام  و خُلقیات خود بروز می
ها دوست دارد که تنها دغدغۀ همسرش باشد،  یابیم که او مثل اکثر زن اگر زندگی کالریس را در رمان مرور کنیم، درمی

خواهد و همسري که با او از  عالوه بر کالریس سیاست را هم دوست دارد. کالریس دلش گل و باغچه میاما آرتوش 
خواهد، اما  کند. کالریس همدلی می هاي شطرنج کفایت می ها مهره عشق سخن بگوید، اما براي آرتوش جاي همۀ این

هاي تلخ، زمانی که کالریس با امیل (مردي که به  کند، اما با وجود همۀ این حقیقت زبانی بسنده می آرتوش تنها به هم
شود، حیا، پاکی و روشنیِ ضمیرش او را از ابراز عالقه و یا ظهور و بروز آنچه در  دست رؤیاها سپرده شده) آشنا می

کند. کالریس شوق یافتن گمشدة رؤیاهایش را چنان  گذرد و با بایدهاي اخالقی او جور نیست، منع می دلش می
تر از  هاي یک زن متأهل و مهم ورد که انگار یک اقیانوس، ماهی کوچکی را بلعیده باشد. کالریس پایبند ممنوعهخ فرومی

آن پایبند مادرانه زیستن است. کالریس در تعامالت خانوادگی نیز تا سر حد امکان محجوب و مبادي آداب است و 
خواهد بر زبان آورند و گاه  دهند که هرچه دلشان می که خیلی راحت به خود اجازه می-هاي دور و برش  برخالف آدم

گوید و یا گاهی با مادرش چندان  ها خصوصاً زنان متأهل بد می آسانی پشت سر زن مباالت رفتار کنند، مثل آلیس که به بی
رگزیده شده معنادار ب» کالریس«ها یعنی اینکه نام  کند و همۀ این اغلب سنجیده برخورد می -کند محترمانه برخورد نمی

 است.
لقیات صاحبانشان روحیات و خُنیز با توجه به  و امیل المیرا، آلیس، آشخن، مانیا، گارنیک، آرشالوس هایی همچون نام

چند روز بعد از رود،  د مادرش از دنیا میکه در بدو تولّبراي شخصیتی انتخاب شده  »المیرا«نام  .برگزیده شده است
شود و  شود. همچنین عروسش دیوانه می کشته میو بعدها همسرش میرد  د و میشو مسموم میپدرش  اش  عروسی

کنند. پیرزاد نام المیرا به معناي فناناپذیر را  به این ترتیب اطرافیان به کنایه از او به المیرا سرخور یاد می میرد و خالصه می
و به انتخاب آگاهانه و نه صرفًا تصادفی نویسنده کنجکاو با پی بردن به معناي نام ا ةبراي این شخصیت برگزیده تا خوانند

 .صحه بگذارد
اي  به نوعی انتخاب وارونهدرواقع  ،ستا اي بین و افاده که خودبزرگبه معناي نجیب و اشرافی براي دختري » آلیس«نام 

ر ظهور و بروز بزرگی در او کمت ، نجابت وواقعیو در دنیاي  نمود دارد در نامشتنها نجابت که  اوست از شخصیت ا
 کند. و اینکه آلیس به اقتضاي نامش رفتار نمی یابد می
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کند، مثالً براي یک معلّم، نام  هاي متناسب انتخاب می هاي گوناگون نیز نام هاي مختلف با شغل نویسنده براي شخصیت
اش به  و عالقهعشق که  درنظرگرفته شده است. مانیا به معناي عشق و عالقۀ بسیار براي شخصیتی انتخاب شده» مانیا«

وقف یک زندگی پیش رفته است. ها هبچ در  فرصت زندگی کردن براي خود را از او گرفته و درواقع این عشق تا سرحد
به معناي کبودرنگ انتخاب شده؛ انتخابی که با شواهد ما از حرفۀ » آشخن«جایی دیگر از داستان براي یک خدمتکار نام 

 است، چراکه معموالً کسی توقّع ندارد که یک خدمتکار زیبایی چشمگیري داشته باشد.خدمتکاري تقریباً سازگار 
کنند که گویا پیرزاد  طرفانه خوانده شوند، باز این حس را به خواننده منتقل می هاي پیرزاد هرچقدر هم که بی داستان

هاي زنانه را به رخ بکشد و در  ها و ارزش اي از خوبی هاست و سعی او بر این است که همواره گوشه همیشه طرفدار زن
هاي  زنی باشد، از او نیز به نیکی یاد خواهد شد، مثالً یکی از شخصیت رسان و یا قدردان این میان چنانچه مردي یاري

پردازد و یا به او  است که اغلب در هر محفلی به تعریف و تمجید از همسرش (نینا) می» گارنیک«داستان مردي با نام 
تر  طبع و از همه مهم شوخکه مهربان و  شدهانتخاب  شخصیتیمهربان براي  ۀفرشتکند. گارنیک به معناي  ابراز عالقه می

 . کند رفتار می  لق و صمیمیخُ عاشق همسرش است و البته با دیگران نیز خوش
یادمان باشد مدار پیرزاد است.  ن نگاه زنانهمادر نیز مبییک به معناي طلوع خورشید براي  »آرشالوس«نام گزینش معنادار 

گذارد،  است و به تبع آن، هر جا که مادري پا به داستان میسخن از یک مادرانه » کنم ها را من خاموش می چراغ«که 
اش را وقف خوشبختی خانواده  ست براي ابراز تواضع و فروتنی در مقابل موجودي که عمر و زندگی فرصت مغتنمی ا

با دنیاي ی که خیلی هم انبراي مادرشمارد و حتّی  گمان پیرزاد فرصت انتخاب نام براي یک مادر را غنیمت می کند. بی می
 نام زمختی انتخاب کند. تواند  و نمید هواخ نمی ،ندیستنوس نأدخترانشان م

هاست، نام  آدم زندگی و ذهن در ماجراها آن بازتاب یا و ماجراها و ها واقعیت بر ها مبتنیهایی که روایت آندر داستان
توانند ترجمان یک  ها در داستان می اما نام). 114: 1387ها از یکدیگر است (شیري،ها فقط وسیلۀ تمایز آدم شخصیت

ها  کنیم. یکی از این نام نشینی می شویم و گاه با سپاه آرزوهایمان عقب اي که گاه در آن پیروز می مبارزه نیز باشند، مبارزه
ه اش تالش براي رسیدن به چیزهایی است ک است به معناي کوشا و ساعی. امیل مردي است که روایت زندگی» امیل«

هایش دلسرد  وپا گیر، او را از رسیدن به خواستنی رود. مردي که بایدها و نبایدهاي دست برایشان تا مرز خواستن پیش می
زند. امیل  داند و دلش را به دریاي نامالیمات می کند. مردي با کیمیاي عشق که زندگی را فرصت عاشقانه زیستن می نمی

هاي مادرش (خانم سیمونیان) موفّق بوده، اما بعد از فوت همسرش  خالفتاگرچه در رسیدن به عشق اولش با وجود م
کند و نه از  سروصدا و خاموش بساط دلش را جمع می بار بی بار دیگر عزم یک زندگی دوباره را دارد، این وقتی براي یک

 رود! دنیاي ویولت بلکه درواقع از دنیاي کالریس براي همیشه می
 
  ها  ششسازي با پو هویت .3. 2

؛ گزیند هایی معنادار برمی اش، پوشش هاي داستانی براي بیان هویت و موقعیت خانوادگی یا شغلی شخصیت پیرزاد
باشند. مفهوم و معنایی  دهندة نشانتوانند  هایی با مدل و رنگ خاص که هرکدام کارکرد خاص خود را دارند و می پوشش
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آراستگی و ... را در لباس  گري،شک و بدبینی، قدرت و اقتدار، عشوهپیرزاد آگاهانه نمادهایی همچون انزواطلبی، 

رسالت معنایی خود  ةامکان از عهد ها تا حدتوان گفت لباس طوري که می هب ،دگذار می به نمایشهاي داستان شخصیت
غلب اها  لباس -ستای که گرفتار زندان تنگ و تاریک بدبینی و تنهای-براي شخصیت المیرا سیمونیان  مثالً، اند برآمده

کند و بلند به  هاي تنهایی خانم سیمونیان را پر می ، سیاه به نشانۀ غم و اندوهی که لحظهسیاه و بلند انتخاب شده است
 :این معنا که این حس بد دامنگیر تمام زندگی او شده است

 ).38: 1391پیرزاد، ـ بلوز یقه بسته به تن داشت با دامن سیاه (
 ).44کشید (همان: سیاهی پوشیده بود که از بلندي به زمین میـ لباس حریر 

ص و خود بانویی متشخّ باورد و به رداپن که همواره خود را یک سر و گردن باالتر از دیگران می-نویسنده براي آلیس 
را فید رنگ س -استکه سرپرست اتاق عمل -اش  گزیند و البته متناسب با حرفه برمی  رسمی یهای لباس -الیق است
تواند بیانگر امید به  رنگی که عالوه بر نماد حرفۀ او می). 96(همان:  اي کت و دامن سفید با کفش سرمه: دکن انتخاب می

بندد که مردي سوار بر اسب بالدار او را براي  پوشد و دل به فرداهاي روشنی می فرداهاي روشن نیز باشد. او سفید می
 یک زندگی رؤیایی خواستگاري کند!

هایی انتخاب شده که بیانگر ظرافت و زیبایی زنانه باشد و به نوعی  گر ویولت نیز لباس شخصیت متظاهر و عشوه براي
) و یا دامن سیاه تنگ 119(همان:  هاي قرمز آستین سفید با خال بلند پشت باز، بلوز بی خودنمایی کند مثل کفش پاشنه

 ).124(همان: 
ا با این تفاوت که ام ،لباس استفاده کرده ۀها نیز از حرببودن شخصیت و یا پرمشغلهپیرزاد براي نمایش خستگی، وسواس 

 کند. پررنگ توصیف نمی» مانیا«و » آرشالوس« ،»کالریس«هایی همچون لباس را در مورد شخصیت
که تمام هم و باید به فکر همه باشد جز خودش، درواقع او مادري فداکار است ست که میا داري کالریس، زن خانه 

و فرصت چندانی براي پرداختن به خود ندارد. بنابراین ا .کندی دوستان میغمش را صرف امور خانه و خانواده و یا حتّ
نوع  ةکند که مادر و خواهر وي دربار گوید و تنها اشاره میچندان سخن نمی هارنگ آنو و ا يهاانواع لباس ةپیرزاد دربار

باید  ،هایی که شاید دوستشان داردی از پوشیدن برخی از لباساي که او حتّکنند، به گونهر میپوشش کالریس اعمال نظ
 کند:خودداري 

اش زیادي سر و سینه« :ـ لباس رکابی گلداري را درآوردم که چندبار بیشتر نپوشیده بودم چون مادر و آلیس گفته بودند
 ).281(همان: » باز است

مورد  قدر در او آن ؛پوشد نیست هایی که می چندان به فکر زیبایی پوشش و گزینش لباس نیز ،مادر کالریس ،آرشالوس
ت چندانی به آنچه و دقّ کند ش را صرف نظم و نظافت خانه میهتوجتمام گیر است که  داري وسواس و خرده امور خانه

 ندارد: ،باید بپوشد
از این طرف در توري به اندام نحیفش نگاه کردم که با » باز با کفش گلی زدید توي خانه؟« :صداي مادر از راهرو آمد -

 ).293زد (همان:  موي سفید و لباس سیاه راهرو را جارو می
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ها، چنین  هبراي بچ اوه دادن مخاطب به وقف شدن زندگی هاي کاري و توجبا بیان دغدغه ،م مدرسهمعلّ ،و براي مانیا
ا مسئولیتی ،مهم است اود که گویا تنها چیزي که براي شو ر میتصوهاي مدرسه در خود هست که در قبال مدرسه و بچ

 ب هم نیست:ی مرتّکند که حتّکند. نویسنده در مورد پوشش مانیا تنها به لباس سیاهی اکتفا می احساس می
بلوز سیاهش کج شده بود (همان:  ۀه بود و یقزد آمد طرفم. مثل همیشه هول و هیجان... مانیا را دیدم که داشت می -

129-130.( 
  گویا برگزیدن نوع پوشش فرصت مغتنمی -ستازبانی  هم که پسرکی خسته از بی-پسر نوجوان کالریس  ،در مورد آرمن

 و:است براي ظهور و بروز حال و هواي نوجوانی و درواقع نمایش اقتدار و ابهت و درواقع روحیات پرشر و شور ا
آرمن با دست و روي شسته زودتر از دخترها به آشپزخانه برگشت... پیراهن سیاه محبوبش را پوشیده بود که روي ـ 

 ).11هاي خیلی بلند (همان: قوچی داشت با شاخ ۀسینه نقش کل
بار  اي که چندـ آرمن از یک ساعت پیش حاضر بود. پیراهن نقش کله قوچ را پوشیده بود با شلوار لی رنگ و رو رفته

 ).42(همان: » نه«خواسته بودم بیندازم دور و جیغ و داد کرده بود که 
براي دوقلوها با توجزرد و  ۀهاي چهارخان هایی با رنگ و طرح شاد انتخاب شده، مثل پیژامه گانه، لباس هه به روحیات بچ

 ).58همان: هاي سفید (ي و بلوزاسرمه -قرمز ۀهاي چهارخان) و یا سارافون18(همان:  قرمز
منضبط و سختگیر پرورش یافته و باید مبادي آداب و محترمانه رفتار  کامالً ةکه در یک خانواد-براي امیلی سیمونیان هم 

و رنگ سفید  ب باشدف است همیشه تمیز و مرتّچراکه او موظّ ؛رنگ سفیده انتخاب شده و البته ب  هاي رسمی لباس -کند
 :هد دادترین لکّه را هم نشان خوا کوچک

 ).44ـ در را امیلی باز کرد. لباس آستین پفی سفیدي پوشیده بود با کفش و جوراب سفید (همان: 
 ).172(همان:  ـ امیلی بلوز سفید و شلوار سیاه پوشیده بود

 ).229کوتاه سفید (همان:  هاي ساقهتور و جوراب ۀي و یقاشان ایستاده بود، با روپوش سرمهـ امیلی دم در خانه
خوبی آموخته که  نیز به رعایت بایدها عادت کرده است. وي به -استگیر  مادري خرده ةپرورد که دست-امیل سیمونیان 

ه به هاي او باید با توج توان از آن چشم پوشید، بنابراین لباس ست که هرگز نمیااي  مبادي آداب بودن وظیفه
هایی که او  ا گاهی رنگام ،و شیک باشد  ته باید رسمیگزینش شود و الب ،یابد هایی که در آن حضور می موقعیت

تواند مردي را ترسیم کند که علی  اي می هایی همچون سیاه و قهوه د نویسنده براي انتخاب رنگدرواقع تعم و گزیند برمی
 رغم ظاهرش چندان هم سرحال نیست.

 
 آرایش سازي با  . هویت4. 2

درواقع هاست.  آنحقیقت شخصیت و هویت زیادي بیانگر  هاي داستان تا حد هر کدام از شخصیت یشِو پیرا یشآرا
ها رقم زده، توانسته است که مخاطب را با افکار خود همراه و همدل کند، مثالً  براي شخصیتکه  با ظاهري نویسنده
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یند و با مقرّرات سختگیرانۀ خانم که هر دو محصور بایدها و نبایدها-هایی همچون امیل و امیلی  براي شخصیت

 کند: جز نظم و ترتیب و سادگی در نوع آرایش مفهوم دیگري خودنمایی نمی -اند سیمونیان پرورش یافته
ـ دستم را که بردم جلو دستش را آورد جلو. ولی به جاي دست دادن خم شد دستم را بوسید... دوقلوها زل زدند به 

 ).45وهاي پرپشتش مرتّب و صاف و براق روي سر خوابیده بود (همان: دست من و سر امیل سیمونیان که م
 ).44ـ در را امیلی باز کرد... به دم موشی موها هم روبان پهن سفید بسته بود (همان: 

 گزیند: خانم سیمونیان هم آرایشی کالسیک و ساده را برمی
 ).115ها (همان: ریخته بود تا شانهلوله  دار بزرگی به سر داشت و موها از دو طرف لولهـ روبان فکل

 ).230ـ موها پشت سر جمع بود (همان:
هایی با  آرایش -اندیش هستند که خودنما، ظاهربین و سطحی-هایی همچون آلیس و ویولت  در مقابل، شخصیت

هایی با  ین شخصیتهاي کامالً زنانه دارند تا شاید به مدد آن بتوانند توجه اطرافیان را به خود جلب کنند. چن جذّابیت
هاي دورنی و نقایص افکار خود دارند و گویا تنها با برق انداختن به آینۀ  زیور بستن به خود سعی در جبران کاستی

 مانند: صورتشان از صیقل درون خویش بازمی
ماتیکش پاك  رفتیم اولین کار آلیس پیدا کردن آینه بود و مطمئن شدن از اینکه موهایش به هم نریخته یاـ هر کجا می

 ).75نشده؟ (همان: 
کرد. تمام این مدت کجا راهرو مو مرتّب می داري الي دندان، جلوي آینۀسر نگین ـ چشمم افتاد به ویولت که سنجاق

 ).163بود؟ (همان: 
دهد  ن میگذارد: یک نگاه زنانی را نشا نویسنده آرایش را در مورد زنانی که مشغلۀ کاري دارند در دو نگاه به نمایش می

هاي  دارد مانند مانیا و دستۀ دوم زنانی مانند خانم نوراللهی که با همۀ دغدغه ها را از رسیدگی به خود باز می که کار، آن
 دهند: پوشی هستند و به ظاهر خود توجه دارند و به زیبایی خود اهمیت می کاري باز طرفدار زیبایی و شیک

 ).130کرده پس زد (همان:قـ  {مانیا} چتري مو را از پیشانی عر
 ).76ـ از شنیون بلند موها و پاپیون روي سر فوري شناختمش. خانم نوراللهی بود. (همان: 

شود. آرمن پسر  هایی همچون آرمن به تصویر کشیده می نوجوانی، بلوغ و دلدادگی نیز در آرایش و پیرایش شخصیت
 کند: امیلی، موهایش را آب و شانه می نوجوانی است که براي جلب توجه و به قصد دل بردن از

 ).11هاي جلو را ریخته بود روي پیشانی (همان: ـ آرمن... موها را خیس کرده بود و خوابانده بود روي سر. طرّه
هاي داستان، به رهایی او از قید و بندهاي معمول اشاره دارد. وي آدمی  ، یکی دیگر از شخصیت»یوپ«موهاي کوتاه 

 توان قضاوت درستی از شخصیت او داشت:ر نگاه اول نمیمرموز است که د
کردم میز شام بچیند که زنگ زدند. مرد هلندي بلندقد بود با موهاي صاف خیلی کوتاه رنگ کاه ـ داشتم به نینا کمک می

 ).124 :(همان
 ست: اها، نشانۀ رسم و رسومات محلّی و درواقع نمایانگر آن است که یوما زنی سنّتی حنا بستن دست
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مث تخمه، خانم مهندس، «خورند. دهند و میها را بو میها ملخها را بخرد، چون عربـ ... یوما توضیح داد که آمده ملخ
 ).242شست و سبابۀ حنابسته را گرفت جلو دهان و اداي تخمه شکستن درآورد (همان: » ها؟ مث تخمه. اي جوري.

ل خاصی از ریش براي او درنظر گرفته شده تا روشنفکري و هویت شک -شود که مرد سیاست معرّفی می-و آرتوش 
 تر به تصویر کشیده شود: متفکّر او ملموس

پشت بود و صاف. ریش بزي که به  ـ روزنامه افتاد زمین. نگاهش کردم... موهاي قبالً پرپشت و مجعدش حاال کم
 ).24ه نبود... (همان: ها سیامثل آن وقت "پرفسور"کرد خاطرش آلیس در غیاب صدایش می

ندرت تن به آرایش  ها به تر از همه بررسی آرایش در کالریس است؛ کالریس برخالف خیلی از زن و در این میان مهم
سابد و تمام  شوید و می کند که هر روز قدري کرم به دستانش بمالد. او دائماً می دهد، درواقع او حتّی وقت نمی می

واده است. کالریس دل و دماغ بلندکردن ناخن و الك زدن به آن و آرایش کردن در خانه را ها و خانه و خان فکرش بچه
شود. آرتوش هیچ وقت متوجه تغییر ظاهر کالریس  کند، اصالً دیده نمی ندارد، چراکه وقتی براي همسرش آرایش می

داده، در حالی که وقتی یک زن براي  العملی از خود نشان نشده و اگر هم شده، هرگز نه حرفی بر زبان آورده و نه عکس
خواهد از طرف او تحسین شود و یا الاقل براي چند لحظه چشم در چشم او با  کند، حتماً دلش می همسرش آرایش می

انگیزي است که باید از سر  لبخندي از سر رضایت به نوعی مورد توجه قرار گیرد. آرایش براي یک زن تفریح هیجان
کند و قدري به  طور نیست؛ کالریس وقتی موهایش را شانه می ل اتّفاق بیفتد، اما در مورد کالریس اینتفنّن و با فراغ با

رسد که واقعاً نگران است، نگران اینکه نکند در نگاه اطرافیان زنی شلخته و آشفته به نظر برسد.  سر و وضع خود می
، اما باز وقتی مجبور است براي حاضر شدن در یک برد گري به کار نمی اگرچه او آرایش را به قصد شیطنت و عشوه

تغییر شکل دهد، در اعماق وجودش معذّب است. آرایش کالریس در خانه با نوعی احساس سرخوردگی و  مالقات کمی 
آورد و در این میان جز رنجیدگی خاطر  در بیرون با حسی به نام عذاب وجدان، هر دو حس بدي براي او به ارمغان می

 ماند: براي کالریس باقی نمیچیزي 
هایی  پس چرا وقت«پوزخند زد: » طور؟ که پس آدم هر کاري را باید براي خودش بکند؟ که پس این«مادر ابرو باال داد:  -

 ).24(همان: » چینی؟... که آرتوش حواسش نیست لباس نو پوشیدي یا سلمانی رفتی یا سر میز گل گذاشتی لب ور می
 ).233(همان: » مالی؟هایت کرم میکنی؟ چرا با این همه وسواس به دستزنی؟ چرا مو شانه میک میـ ... چرا داري ماتی

 
 خوراكسازي با  . هویت5. 2

اگر در مورد کالریس به  کند، مثالً مینیز جلب هاي رمان  خوراك شخصیتخورد و  توجه مخاطب را به پیرزاد
اینکه او مثل همۀ  ؛حال توصیف و نمایش است کالریس در هویته نوعی درواقع ب ،شود هاي آشپزي او اشاره می قابلیت

درواقع  ،خوبی نباشد آشپز او اگر .مادري که زندگی با حضور او دلپذیر است ؛آشپز خوبی هم هست ،مادرهاي خوب
 ،هم مهم نباشدچندان مادر یک  هاي ارزشمند  ی اگر در مقایسه با دیگر قابلیتلنگد و این ویژگی حتّ یک جاي کارش می
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خواهد از هر انگشت کالریس هزار هنر ببارد، چرا که کالریس شخصیت  پیرزاد می .شک یک نقص خواهد بود ا بیام

 داشتنی و قلب تپندة داستان اوست: دوست
ـ غذاهایی را که براي شام پخته بودم گذاشتم روي اجاق گرم شوند. پلوخورش فسنجان، دلمۀ برگ مو و ایکرا، 

یی که خودم خیلی دوست داشتم و با این فکر که شاید خانم سیمونیان بیاید، بیشتر از همیشه تندش کرده بودم. غذا پیش
 ).208(همان: » زحمت افتادي به«آوردم که امیل گفت داشتم سبزي خوردن و ترشی از یخچال بیرون می

دارد، مثالً تمایل خانم سیمونیان  داستان برمیهاي  اي دیگر پرده از خصوصیات خُلقی شخصیت مقولۀ خوراك از دریچه
هاي  اي و تصادفی نبوده، بلکه در راستاي تأیید سایر جنبه گمان یک انتخاب سلیقه هاي تند و تلخ بی به خوردن خوراك

و غیرقابل انعطاف  گیر، مبتال به سوء ظن، تقریباً گوشه ،محتاط، تنهااست؛ شخصیتی که  شده شخصیتی او در نظر گرفته
هایی که سردي و بلغم مزاجشان غلبه دارد، چنین شخصیتی دارند و به خوردن چنین  معموالً آدم است.افسردگی  مستعد

 دهند: غذاهایی تمایل نشان می
لطفاً دستور آشپزي به من نده. خورش «ـ ... دو قاشق چاتنی ریخت گوشۀ بشقاب و بی آنکه به پسرش نگاه کند، گفت: 

 ).50(همان:» شدبامیه باید تند با
پرتقال و چهار لیوان. آب پرتقال ولرم و تلخ را فرودادم  ـ توي سینی گلدوزي سفیدي بود، روي گلدوزي یک پارچ آب

 ).48هاي خانم سیمونیان گوش دادم... (همان: و به حرف
مایل بیشتري دارد تا به فود) ت کند که آرتوش به خوردن غذاهاي آماده (فست هایی از داستان اشاره می پیرزاد در قسمت

 خوردن غذاهاي خانگی:
اول تعجب کرد. بعد به نظرم آمد ». هیچی. برو از اَنکس غذا بگیر«ـ دستمال را پرت کردم توي ظرفشویی و گفتم: 

فیش اَند «بعد انگار یادش آمد خودش غذاي تند دوست ندارد: ». خورش کاري اَنکس بد نیست«خوشحال شد. گفت: 
 ).164(همان: » گیرم... چیپس هم می

پس که آقاي مهندس از خدا خواسته رفت دنبال غذاي بیرون، آره؟ البد رفته سراغ کباب «ـ ... مادر وارد آشپزخانه شد: 
 ).164(همان: » ترکی بازار، هوم! یا سمبوسه که هزار هزار مگس رویش رژه رفته، اَه!

توان از این حقیقت گذشت که  عم به ظاهر لذیذشان که بگذریم، نمیدارد، اما از ط هاي آماده طرفداران زیادي  خوراك
نوعی لذّت انتظار کشیدن براي با هم بودن، دور هم بودن خانوادگی و سر یک سفره  تواند به هاي آماده می خوراك
هاي شاد  تپیشۀ میانسالی است که فرص ها و با هم خوردن را قربانی لذّت زودگذر خود کند. آرتوش مرد سیاست نشستن

هاي با هم بودن، بلکه در تعقیب رؤیاهاي  اش را نه در گذر روزها و لحظه کند و لذّت زندگی بودن را از خود دریغ می
 کند. اش جستجو می جوانی (سیاست) و تنها در دنیاي مردانه

گرفتن از سوي دیگران از ابراز که براي جلب اعتماد و مهر تأیید -ها را  اي دیگر از آدم نویسنده با اشاره به خوراك، دسته
 هانسن، خواستگار آلیس: کند؛ افرادي مانند یوپ  در داستان معرّفی می -کنند خواست و عالئق خود صرف نظر می



 ۱٥۸۱/ کنم  می خاموش من را ها چراغ رمان در هویت واکاوي
 

هایی که من درست کرده بودم دست نزد هایی که آلیس خریده بود، برداشت و به شیرینیايخامهـ یوپ از نان
 ).264(همان:

کند،  ها دارد؛ او برخالف آنچه ادعا می دارد که آلیس سعی در پوشاندن آن س نیز پرده از حقایقی برمیخوراك در مورد آلی
این مشکل او اشتهاي عصبی و خوردن  خود را باور ندارد و درواقع به نوعی دچار عدم اعتماد به نفس مزمن است. نشانۀ

 زده است و یا از یافتن همسر ناامید شده است: یجانرویۀ تنقّالت در زمانی است که یا به شوق یافتن همسر ه بی
ها رفتن به قنادي نگرو و خریدن نان دانستم چیست. جمعهـ خواهرم جعبۀ مقوایی بزرگی در دست داشت. ندیده می

 ).67تر بود (همان: اي تازه براي آلیس از کلیسا رفتن روزهاي یکشنبه واجبخامه
توجه به مادر رو کرد به  اي دیگري برداشت و بیتوي فنجان قهوه و هم زد. نان خامهـ آلیس دو قاشق سرپر شکر ریخت 

 ).70- 69من (همان: 
 شوند تا تلخی افکار پریشان آلیس را از بین ببرند. می خورده دیگري از پس یکی هاگویا شیرینی

 
 گیري . نتیجه3

 انتخاب مثالً گذارد، از هویت اشخاص را به نمایش می هایی نشانه کنم می خاموش من را ها چراغ رمان زویا پیرزاد در
 نام مانند شود می تعبیر اشخاص هویت در واقع به یا و آلیس نام مانند است اشخاص حقیقت از وارونه تشبیهی یا ها نام

 افراد هویت و شخصیت با متناسب هایی نام کند، می دنبال که هدفی و فکري زمینۀ پیش به توجه با او. المیرا یا مانیا
؛ اند شده برگزیده معنادار نیز ها لباس. باشد تر آسان ها آن درك و تر ملموس مخاطب براي ها نقش پذیرش تا گزیند برمی
 و متظاهر که زنانی براي اغلب رنگارنگ هاي لباس و اند بدبین و تنها، غمگین که زنانی براي زمخت جنس و سیاه رنگ

 خود اندیشیدن به براي فرصتی کاري یا و داري خانه هاي مشغله که زنانی لباس توصیف در نویسنده سکوت و گرند عشوه
 وضع و سر به رسیدگی و آرایش. است آگاهانه انتخاب یک از گواهی خود  نوبۀ به کدام هر، است نگذاشته برایشان

 که کسانی. کند می معرّفی خواننده به را متفاوت هاي شخصیت خوبی به هویتی نشانۀ یک مقام در نیز ها شخصیت
 و همچون آلیس پیردخترها اکثراً مقابل، در و پردازند نمی جدي طور به خود زیبایی به هرگز، دارند مادرانه هاي دغدغه

 و آرایش با را خود شایستگی و لیاقت کوشند می -کنند می شکست و خُسران احساس گویا که- مانند ویولت مطلّقه زنان
 توان می کلّی نگاهی در. است اشخاص  موقعیت بیانگر خوبی به نیز رفتارها و اطوار. کنند اثبات دیگران به ظاهر زیبایی
 زنان مقابل، در و نیست هایشان فداکاري و ها تالش قدردان کسی زیرا دلخورند، و عصبانی اغلب دار خانه زنان گفت
 تبیین در درواقع و ذائقه و طبع معرّفی در نویسندههمچنین . برخوردارند بیشتري سرزندگی و نشاط از شاغل

 . گیرد می بهره خوبی به خوراك نشانۀ از رمان هاي شخصیت
قابل توجه است. او  شناسی هویت دریچۀ از که دارد بسیاري يها کنم حرف می خاموش من راها  در رمان چراغ پیرزاد

 از جدا دنیایی در درواقع شود، می آن دار عهده وقتی زن یک که است خطیري مسئولیت بودن خواهد بگوید که مادر می
 از پس شود. خواننده می زندگی بقاي مایۀ ازخودگذشتگی و فداکاري آن در که دنیایی زیست؛ خواهد مردان تصور
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 مادرانه( را کتابش هویت درواقع مناسب نام انتخاب با نویسنده که یابد درمی گردد، برمی رمان نام به وقتی کتاب خواندن
 پیش باید ازخودگذشتن مرز تا که دارد به دنبال وظایفی زیستن مادرانه است معتقد پیرزاد. است زده رقم آغاز از) زیستن
 تواند می زن. هم باشند خوبی مادر ببرند، یاد از را خود انسانی حقوق آنکه بی توانند میها  کالریس و کالریس اما رفت،

. بگذارد زمین بر را یشها داشتنی دوست نباید اما بگیرد، دوش بر را اطرافیان حتّی و خانواده و خانه يها مسئولیت بار
 که است مادري کالریس چراکه نیست، شدن قربانی معناي به زیستن مادرانه که یابد درمی رمان خواندن از پس خواننده

 که دهد جا دلش نیز در را ییها زیبایی -است خانواده کانون حفظ که- اش مشغولی دل ترین بزرگ کنار در تواند می
 .زندگی باشد خم و پیچ پر مسیر در یاریگر او

 
 منابع 

 پژوهشکدة تهران:، حمیدي نفیسه و فرجی مهدي ترجمۀ .عملکرد و نظریه، فرهنگی مطالعات .)1387(کریس. ، بارکر -
 .فناوري و تحقیقات، علوم وزارت اجتماعی و فرهنگی مطالعات

 .ماهی نشر تهران:، ابوالقاسمی محمدرضا ترجمۀ .ادبی نظریۀ مبانی .)1384(ویلم.  یوهانس، برتنس -
 فرانقش رویکرد با کنم می خاموش من را ها چراغ رمان سبکی بررسی« .)1388( فائزه.، وزیرنژاد؛ محمدرضا، نژاد پهلوان -

 .77ـ51 صص، تابستان و بهار، 8 و 7شمارة  .پژوهی ادب، »نقشگرایی نظریۀ فردي میان

 .سعدي: ودوم، تهران چهل چاپ، کنم می خاموش من را ها چراغ .)1391( زویا.، پیرزاد -

 نامۀ پایان ،وفی فریبا و شاملو سپیده پیرزاد؛ زویا آثار در پردازي شخصیت و شخصیت .)1388( فاطمه. خاکسار، -
 .نور پیام دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان ارشد کارشناسی

 تهران:، علیخانی اکبر علی اهتمام به .ایران در هویت، »ایران در هویتی هاي گفتمان و هویت« .)1383(هادي. ، خانیکی -
 .21-3 ص، دانشگاهی جهاد اجتماعی و انسانی  علوم پژوهشکدة

محمد راغب، تهران:  . گردآورنده و ویراستار:شناسی دانشنامۀ روایت، »هویت و روایت). «1391ریتیوا، آندرا. ( دسیو -
 نشر علم.

 نشر تهران: .فرهنگ چند و تمدن یک عصر در نقش ایفاي؛ امروز ایرانیان هویت مشکلۀ .)1385(فرهنگ. ، رجایی -
 .نی
 .مرکز نشر تهران: .فرهنگ و تاریخ قلمرو در مقاله بیست؛ فرهنگی هویت و ملّی هویت .)1383( جالل.، ستّاري -

پژوهشی علوم انسانی دانشگاه  -مجلۀ علمی، »آبادي شدة دولت گزینی در روزگار سپري نام). «1387شیري، قهرمان. ( -
 .143-113، زمستان، صص 74. سال هجدهم، شمارة الزهرا

 ارشد کارشناسی نامۀ پایان .)بدس دسس آلبا و پیرزاد زویا( زن نویسندة دو آثار تطبیقی نقد .)1386( شراره. عال، -
 .مرکزي تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان



 ۱٥۸۳/ کنم  می خاموش من را ها چراغ رمان در هویت واکاوي
 

 .دانشگاهی جهاد اجتماعی و انسانی  علوم پژوهشکدة تهران: .ایران در هویت .)1383( اکبر. علی، علیخانی -

 .ایران در هویت، »ایرانی هویت بازیابی در فارسی ادبیات هاي ظرفیت« .)1383(الدین.  ث غیا منیژه و حسینعلی، قبادي -
 .163-143ص، دانشگاهی جهاد اجتماعی و انسانی علوم پژوهشکدة تهران:، علیخانی اکبر علی اهتمام به
 .مرکز نشر تهران:، طاهري فرزانه ترجمۀ .ادبی نظریۀ .)1382(جاناتان. ، کالر -

 نشر تهران: .تجدد مابعد و تجدد با کشاکش در ایرانی؛ ایران هویتی هاي گفتمان تطورات .)1384(حسین. ، کچویان -
 .نی
 تهران:، پاینده حسین ویراستار، مترجمان گروه ترجمۀ .ادبی نقد و نظریه درسنامۀ .)1383(لبیهان.  جیل و کیت، گرین -

 .روزنگار
 فصلنامۀ، »پیرزاد زویا اثر کنم می خاموش من را ها چراغ رمان در پردازي شخصیت« .)1388( آسیه.، نژاد گودرزي -

 .172-155 صص، زمستان و پاییز، 14 شمارة، پنجم سال، خوي آزاد دانشگاه

 .ققنوس تهران:، محمدي جمال ترجمۀ .معاصر فرهنگی نظریۀ بر درآمدي .)1385(براویت.  جف و آندرو، میلنر -
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