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   مقدمه-1

ها بوده هاي مورد عالقة فمينيستهاي فمينيستي، ادبيات يكي از حوزه     در طول تاريخِ فعاليت
 هستند و برخي ديگر، همچون ها معتقدند بعضي از انواع ادبي، مانند حماسه، مردساالرآن.است

. رمان و داستان كوتاه، زمينة الزم براي مطرح شدن زنان و نظريات فمينيستي را فراهم مي آورند
  :ها در بررسي آثار ادبي و ارائة نقد فمينيستي، آثار ادبي را اينگونه تقسيم بندي كرده اندفمينيست

مام جوامع آثاري كه تحت تاثير فرهنگ مردساالر كه تقريبا بر ت .1
ها مرد يا زن، آگاهانه حاكم است، قرار گرفته اند و نويسندگان آن

هاي جنسي پاي ها، نابرابري ها و اختالفيا ناآگاهانه، بر تبعيض
البته پيداست كه بيشتر نويسندگان . ها را تبليغ نموده اندفشرده و آن

  .اين آثار، مردها هستند
ها را تنها مطرح ساخته اند؛ اما ها و نابرابري آثاري كه اين اختالف .2

 .ها هيچ موضعي اتخاذ ننموده اندنسبت به آن

 آثاري كه به قصد مبارزه، آگاهانه، اختالف و تبعيض و ستم بر  .3
. ها هستندزنان را مطرح كرده اند و در پي برانداختن و برچيدن آن

بديهي است كه نويسندگان اين دسته از آثار عمدتا زنان هستند 
 ). 19: 1381آبادي،حسن (

 

هاي پست مدرن از شيوة نگارشي زنانه سخن مي گويند كه امكان به عالوه، برخي از فمنيست
 .دگرگون ساختن معيارهاي اجتماعي و فرهنگي را دارد

  بيان مسأله -1-1 

در اين بررسي كه توجه عمدة آن بر عناصر داستان است، تالش مي شود تا چگونگي به كار       
عالوه بر اين، با مقايسة تطبيقي دو اثر مذكور و . اين عناصر در خدمت فمينيسم بررسي شودگيري 

هاي موجوددر شيوة به كار گيري عناصر توسط دو ها، تفاوتمقايسة نويسندگان و جنسيت آن
  . نويسنده مطالعه خواهد شد

   ضرورت و اهميت تحقيق -1-2
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گل هاي “اثر زويا پيرزاد و ”  را من خاموش مي كنمچراغ ها“      اين مقاله به بررسي رمان 
ها از منظر فمينيسم و دليل انتخاب اين دو اثر تشابه فراوان آن. اثر اشتاين بك مي پردازد” داوودي

  .ها در دستة دوم تقسيم بندي فوق استهمچنين، جاي گرفتن آن

   اهداف تحقيق-1-3
ا براي بررسي تأثير جنسيت در شيوة داستان نويسي      تفاوت جنسيتي نويسندگان دو اثر زمينه ر

تواند بستر مناسبي براي ايجاد ارتباط اين بررسي در بارة نويسندگان زن ايراني مي.فراهم مي كند
  .ها و مباحث جديد نقد فمنيستي باشدميان آثار آن

   پيشينة تحقيق -1-4

روند تكوين "توان به مقاله اي باعنوان ي    در زمينة بررسي آثار پيرزاد از منظر نقد فمينيستي م
 نوشتة نيكوبخت و ديگران، چاپ "سبك زنانه در آثار زويا پيرزاد بر پاية سبك شناسي فمينيستي

اين پژوهش به سير .  اشاره كرد1391 دانشگاه تربيت مدرس، تابستان "نقدادبي"شده در فصلنامة 
همچنين، در مقالة . ثار پيرزاد مي پردازدشود، در آتحول انديشه كه به تحول زبان منجر مي

كنم، با رويكرد فرانقش ميان فردي نظرية نقش ها را من خاموش ميبررسي سبكي رمان چراغ"
ها  چراغ"، رمان 1388 نوشتة محمد رضا پهلوان نژاد، در نشرية ادب پژوهي، بهار و تابستان "گرايي

از ) Interpersonal Metafunction(فردي   با توجه به فرانقش ميان"كنمرا من خاموش مي
 . گراي هليدي بررسي شده استنظرية نقش

  بحث-2

 زندگي و مشكالت "ها را من خاموش مي كنمچراغ"     زويا پيرزاد، به عنوان نويسندة زن، در 
كالريس . كالريس، شخصيت اصلي زن داستان را به تصوير مي كشد كه راوي داستان نيز هست

. ه فرزند، يك پسر به نام آرمن و دوقلوهاي دختري به نام هاي آرمينه و آرسينه استداراي س
شوهرش آرتوش مهندس شركت نفت آبادان است و در محلة كارمندان شركت نفت زندگي مي 

.  هاي آن ارمني هستنددهد و اكثر شخصيتحوادث داستان در دهة چهل  در آبادان رخ مي. كنند
در مزرعة آلن در مجاورت تپه هاي درة ساليناس در ايالت كاليفرنياي ” وديهاي داوگل“داستان 

 . آمريكا آغاز مي شود
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زويـا  ( يكـي زن  −گرچه نحوة نگرش و ارائة اين موضوع بـه دليـل جنـسيت متفـاوت نويـسندگان               
 متفاوت است، اما هر دو به يك موضوع، يعني جايگـاه            −)جان اشتاين بك  (و ديگري مرد    ) پيرزاد

در اجتماع و همچنين، مشكالت و محدوديت هـاي فرهنـگ مردسـاالر حـاكم بـر جامعـه مـي                     زن  
 .پردازند

    مقايسة تطبيقي دو اثر از منظر فمينيسم-2-1

مضمون مشترك مورد بحث در اين دو .     هر دوي اين آثار از ديدگاه فمينيستي قابل تحليل هستند
ن، مشكالت و محدوديت هايي است كـه اجتمـاع و        اثر، موقعيت و جايگاه زن در اجتماع و همچني        

شخصيت هاي اصلي دو اثـر زن و درآنِ واحـد بـا             . فرهنگ مردساالر حاكم بر آن فراهم مي آورد       
گرچه زاوية ديد و زبان و سبك به كار رفتـه در آثـار مـذكور    . خود و جامعة خود در جدال هستند  

 منظر فمينيسم قابـل تحليـل و توجيـه    زيسنده و امتفاوت است، ولي اين تفاوت با مرد يا زن بودن نو   
گـل  “نـسبت بـه   ” چراغ ها را من خاموش مي كنم      “عالوه بر اين، فمينيسم به كار رفته در         . مي باشد 

مدرن تر، پيچيده تر و كامل تر اسـت؛ گرچـه نبايـد فرامـوش كـرد كـه نـوع ادبـي                       ”  هاي داوودي 
ز اين رو، در آن به جزييـات كمتـر توجـه مـي           داستان كوتاه نسبت به رمان وسعت كمتري دارد و ا         

 . شود

به صورتي ساده ارائه مي گردد؛ ولي نويسنده در كمال ” گل هاي داوودي“طرح داستان      
اي مي سادگي وقايع و رخدادهاي داستان، از عامل زمينه براي پيشبرد داستان استفادة هنرمندانه

ت اصلي،اليزا، تمركز دارد و به عبارتي، مي توان طرح اين داستان بيشتر بر واكاوي شخصي. كند
زني كه در جامعة مرد ساالر هويت زنانه اش . داستان را داستان شخصيت دانست تا داستان حادثه

ناديده گرفته شده است و اتفاقاتي كه در داستان رخ مي دهد، فرصتي را براي او فراهم مي آورد تا 
حضور مرد دوره گرد در ميانة داستان باعث مي شود كه . زدبه بيان هويت سركوب شده اش بپردا

. هويت زنانة اليزا مورد توجه قرار گيرد و در نتيجه، نوعي اميد و شور زندگي در او شعله مي گيرد
اليزا در طي اين مالقات كوتاه، از حصار مردانه اي كه در آن محبوس است، خارج مي گردد و 

در همين حين، . ود كه مرد دوره گرد از آن سخن مي گويدتوجهش جلب دنياي آزادي مي ش
به طوري كه هنگامي كه به . جنبه هاي زنانة او در داستان بيش از پيش به تصوير كشيده مي شود

درون خانه اش بر مي گردد، بعد از دوش گرفتن، مدتي عريان جلوي آينه به خودش نگاه مي كند 
توسط مرد دوره گرد، در واقع، ” گل هاي داوودي“ر انداختن اما دو. و اندامش را ورانداز مي كند
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داستان پايان غم انگيزي دارد؛ چراكه تمام اميدها و . بازگشت به همان حصار ابتداي داستان است
  .شور و شوق اليزا به يأس و دلتنگي تبديل شده است

با اين تفاوت كه . شود، تقريبا همين طرح دنبال مي ”چراغ ها را من خاموش مي كنم“    در رمان 
نويسنده سعي دارد كه . كالريس، شخصيت اصلي داستان، تنها نيست؛ بلكه احساس تنهايي مي كند

تنهايي اليزا تلخ تر و . حصار تنهايي او را در قالب زندگي روزمرّة زني خانه دار به تصوير بكشد
. ه ندارد و حتي فرزندي هم نداردگزنده تر است؛ چراكه اليزا در اين مزرعة دورافتاده با كسي رابط

در اين دو اثر، . نكتة جالب توجه حضور كاتاليزوري مرد دوره گرد و اميل در دو داستان است
به او، . مردي ناگهان در زندگي شخصيت اصلي زن سرك مي كشد و با او همدردي مي كند

بدون دريافت كمترين تأثيري دانسته يا نادانسته، اميد مي بخشد و در نهايت، او را ترك مي كند، 
، مرد دوره گرد فقط به فكر سوء استفادة مالي است و در رمان  ”گل هاي داوودي“در  . از اين زنان

، اميل حتي نتوانسته برق آتشي را كه در درون كالريس بر پا ”چراغ ها را من خاموش مي كنم“
ش مي كند به كالريس اميد القا كند، هر چند، زويا پيرزاد در پايان تال. كرده، در چشمان او ببيند

اشتاين بك، به عنوان نويسندة . اميدي كه ريشة آن را به سختي مي توان در وقايع داستان پيدا كرد
مرد، از شكستن روابط هراسي ندارد و حقيقت تلخ زندگي زنان در جامعة مردساالر را جسورانه 

رو، پايان رمان  از اين. روابط و آبروداري استدر حالي كه زويا پيرزاد، در پي حفظ . بيان مي كند
  .علي رغم يأس و نااميدي كالريس، پايان خوشي است” چراغ ها را من خاموش مي كنم“

    يكي از عواملي كه بر اساس آن مي توان داستاني را در چارچوب نقد فمينيستي بررسي نمود، 
بررسي فمينيستي .  اصلي داستان استتوجه نويسنده به شخصيت هاي زن به عنوان شخصيت هاي

آنچه در اينجا مي توان بدان . شخصيت هاي اصلي در آثار مذكور به طور مفصل بحث خواهد شد
گل هاي “در . در انعكاس دنياي اين شخصيت ها است) (settingپرداخت، نقش عامل زمينه

ه نيز به همراه اين نگاه پيش مي راوي داستان نگاهي به درة ساليناس مي اندازد كه خوانند” داوودي
از آسمان و ساير نقاط دنيا "مه غليظي آسمان درة ساليناس را فراگرفته؛ به طوري كه آن را . رود

ها قرار گرفته است و از درة بزرگ مه از هر طرف همانند سرپوشي بر روي كوه. جدا ساخته است
"كوزة سربسته اي ساخته 

 همان ابتدا، مكاني كه داستان در آن رخ از). 282: 1938اشتاين بك، (1
سپس، راوي به دنياي درون دره وارد مي شود و به . مي دهد، نوعي محدوديت را القا مي كند
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. توصيف محلي كه مزرعة هنري آلن در آن قرار دارد، مي پردازد و بعد اليزا را به تصوير مي كشد
 دست دارد و كاله مردانه اي بر سر دارد و اليزا لباس باغباني پوشيده و دستكش هاي ضخيمي به

عالوه بر اين، دور تا دور باغچه اي كه . چهرة او در اين لباس، محصور و گرفته به نظر مي رسد
اليزا در آن كار مي كند، حصاركشي شده و هنري هنگامي كه با او صحبت مي كند، به حصار لم 

تنهايي اي را به تصوير مي كشد كه اليزا در نويسنده به نحوي استادانه محدوديت و . داده است
حال اگر با دقّت دنياي . درون آن قرار دارد و هنري از بيرون اين حصار با اليزا گفتگو مي كند

هايي برخورد مي كنيم كه به جامعة درون و برون حصار را بررسي كنيم،  به عاليم و نشانه
اليزا كه زني زيبا روي است، مهمترين اين نشانه . مردساالر و موقعيت زن در اين جامعه اشاره دارد

لباسي كه پوشيده، با جنس زنانة او سنخيتي . ها است كه در لباس زمخت باغباني محصور است
. صورتي باريك و جذّاب داشت و چشمانش مثل آب زالل بودند.او سي و پنج سال داشت". ندارد

كاله سياه رنگي . نظر محبوس و گرفته مي آمدچهره اش در لباس باغباني اي كه بر تن داشت، به 
 1938اشتاين بك،  (1"را تا روي چشمانش پايين كشيده و كفش هاي بدقواره اي پوشيده بود

است و سپس، به خاك گل ها مي پردازد و ” گل هاي داوودي“اليزا مشغول هرس كردن ). 283:
گرچه باغباني براي زنان  ". شدها را صاف و هموار مي كند و علف هاي هرز را بيرون مي كآن

ممكن است فعاليتي مردانه به نظر آيد، اما مي بينيم كه اليزا تمام ظرافت و دّقت خود را صرف اين 
اليزا فرزند ندارد و مراقبت او از . زيبا است” گل هاي داوودي“كار مي كند كه نتيجة آن، پرورش 

 صاف و هموار كردن رختخواب بچه يادآور توجه خاص مادر به” گل هاي داوودي“خاك 
از سوي ديگر، اگر به دنياي برون حصار نگاه كنيم، نشانه هاي دنياي ). 75:1377اوليايي،  ("است

حتي اليزا نيز به اين دنيا خيره شده است و به تماشاي شوهرش و دو . مردان به چشم مي خورد
هنري كه كارش پرورش . امله هستندمردي مي پردازد كه كنار تراكتور ايستاده اند و مشغول  مع

  .ها را با قيمت خوبي فروخته استگاو نر است، در اين معامله تعدادي از آن
كه نگاهي از برون به درون دارد، ” گل هاي داوودي“    بر خالف راوي سوم شخص محدود در 

ول اين نوع روايت داستان ويژگي اي مردانه است و در جاي خود بحث خواهد شد؛ راوي ا
كه جالب آن. ، نگاهي از درون به برون دارد”چراغ ها را من خاموش مي كنم“شخص در 

چراغ ها را من خاموش “خواننده در . كالريس نيز از دنياي درون خانه اش بيشتر صحبت مي كند
به صورت تدريجي و با كنار هم گذاشتن تصاوير متعددي كه راوي مي دهد، به تصوير ” مي كنم

در اين رمان مكان غالب اتفاقات داستان منزل كالريس است و . ا و مكان دست مي يابدكلّي از فض
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كالريس دائما در حال گردگيري، طبخ غذا، شستن ظروف، رسيدگي به . اين فضا كامال زنانه است
اما آنچه فضاهاي اين دو داستان را به هم . بچه ها، تدارك ميهماني و مواردي از اين دست است

حس تنهايي و . ازد، احساسي است كه شخصيت هاي اصلي اين دو داستان از آن دارندشبيه مي س
ها سعي دارند كه حصار محدوديت ها را محدود بودن بر روح اليزا سنگيني مي كند و هر دوي آن

در عين حال، نكتة جالب توجه اين است كه هر دو نويسنده مكاني را براي داستان خود . بشكنند
درة ساليناس جايي است . ه اند كه در واقع، محل زندگي آنان در گذشته بوده استانتخاب كرد

آبادان . كه اشتاين بك در آن بزرگ شده و اين مكان را در بيشتر آثارش به تصوير كشيده است
  .نيز جايي است كه زويا پيرزاد در آنجا به دنيا آمد و مدتي از دوران كودكي اش را آنجا گذراند

و مكان در اين دو اثر آيينه اي است كه در آن عواطف زنانة سركوب شدة شخصيت هاي     فضا 
البته بايد توجه داشت كه اين عواطف و احساسات سركوب شده را . داستان را مي توان نشان داد

برسلر در معرّفي فمينيسم به شاخه هايي از فمينيسم اشاره مي كند كه يا به . مي توان از هم جدا كرد
برسلر، (سركوب زنان در جامعه   رسي عواطف سركوب شدة دروني مي پردازد و يا بهب

يعني هم احساسات . اليزا از هر دو نوع سركوب رنج مي برد” گل هاي داوودي“ در ). 178:2007
و عواطف زنانه اش سركوب شده و هم توسط جامعة مردساالر، كه هنري و مرد دوره گرد نمايندة 

، ”چراغ ها را من خاموش مي كنم“ولي در  . ور در جامعه منع شده استآن هستند، از حض
هر چند منبع اين سركوب عرف و . كالريس بيشتر از سركوب عواطف زنانه اش رنج مي برد

  .فرهنگ جامعة مردساالر است
    موضوع شخصيت هاي اثر ادبي و جنسيت آنان و همچنين، نوع شخصيت پردازي به كار رفته در 

ويرجينيا . اثر ادبي، در تمامي مراحل نقد فمينيستي همواره مد نظر بوده استيك 
چهره هاي شاخص ) Simone De Beauvoir (و سيمون دوبوار) Virginia Woolf(ولف

منتقدين فمينيستي در اين دوره بر تصوير ارائه شده از شخصيت هاي زن در . مرحلة نخست هستند
ردند و سعي داشته اند نشان دهند كه در اينگونه آثار، همواره آثار نويسندگان مرد تمركز مي ك

. تصاوير كليشه اي از زنان ارائه مي گردد، تصاويري كه مويد جايگاه برتر مردان در جامعه است
در اواخر اين دوران بود كه منتقدين فمينيستي به اين باور رسيدند كه بررسي شخصيت هاي زن از 

- محور حاكم در اثر ادبي صحه مي گذارد و نه تنها آن- نوعي بر نظام مردديدگاه فوق در واقع، به
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ها اين نظام قدرت طلب و نابرابر را به چالش نمي كشند؛ بلكه با اين نوع بررسي نقدي به تقويت 
آمريكايي و -در مرحلة دوم نقد ادبي فمينيستي، كه عمدتا منتقدين انگليسي. آن كمك مي كنند
شود، عالوه بر شخصيت هاي زن آثار به نويسندة زن، خوانندة زن و تجربة يفرانسوي را شامل م

آمريكايي نقد -البته شاخة انگليسي). 221:2007برسلر، (زنانه نيز توجه وافري نشان داده شد
فمينيستي به نقد عملي پرداخت و شاخة فرانسوي آن، كه بيشتر تحت تاثير روانكاوي فرويد و ژاك 

اما اين بدين . نبه هاي تئوري پرداخت و در اين زمينه پيشرفت قابل مالحظه اي كردالكان بود، به ج
ها و نظريه هاي نقدي يكديگر در بررسي معنا نيست كه اين دو شاخة مهم نقد فمينيستي از روش

چراغ “و ” گل هاي داوودي“در بررسي شخصيت هاي . شخصيت هاي آثار ادبي بهره اي نبرده اند
، مي توان از يافته هاي مرتبط هر دو شاخه استفاده كرد تا از اين طريق ”موش مي كنمها را من خا

  .بتوان تصوير روشن تري از دنياي درون شخصيت ها و ارتباط آنان با يكديگر ارائه داد
    شايد برجسته ترين وجه اشتراك اين دو اثر، شخصيت هاي اصلي آنان باشد و اين همان نكته    

هر دو نويسنده تالش مي كنند كه از .  به بحث فمينيسم در اين آثار قوت مي بخشداي است كه
اگر اين . طريق طرح داستان ها تصويري از شخصيت  زنان به كار رفته در آثارشان به دست دهند

داستان ها به گونه اي بررسي شوند كه ارتباط وقايع داستان با دنياي درون شخصيت هاي اصلي را 
آنچه در دنياي پيرامون . هد، در واقع، درك داستان در هاله اي از ابهام فرو خواهد رفتنشان ند

اليزا و كالريس رخ مي دهد، مهم و هيجان انگيز نيست؛ بلكه تمركز اين آثار بر چيزي است كه 
در درون شخصيت اصلي زن رخ مي دهد و اين همان چيزي است كه اين داستان ها را جذّاب و 

  .ي كندخواندني م
 در بررسي خود از تصاوير ارائه شده  از زنان در آثار (Gubar) و گوبار(Gilbert)    گيلبرت

و "فرشته اي در خانه": ادبي، معتقدند كه دو نوع تصوير كليشه اي از زنان در ادبيات وجود دارد
مي گردد، در زن هنگامي كه به عنوان فرشته در خانه ترسيم . "زني ديوانه در اتاق زير شيرواني"

هدف او در زندگي راضي . مي يابد كه رفاه فيزيكي و مادي او هديه اي از سوي همسرش است
كردن همسر، توجه به رفاه و آسايش او و اطاعت از اوست و زن با خدمت كردن به همسر و 

 زماني كه نويسنده و يا شخصيت هاي زن اثر او چنين. فرزندش به بيشترين رضايت دست مي يابد
 مي نامند، زن "هيوال"محور و فرهنگ حاكم بر آن چنين زني را -نقشي را رد مي كنند، جامعة مرد

ديوانه اي كه در اتاق زير شيرواني زنداني است و به لحاظ توان جنسي به طور چشمگيري تضعيف 
اده تصويري كه از اليزا و كالريس در ابتداي اين دو داستان د ). 584 :1979گيلبرت، (شده است 
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اليزا زني سي و پنج ساله، خانه دار و خوش اندام .  تطبيق دارد"فرشته اي در خانه"مي شود، با 
او زني . است كه با شوهرش هنري در مرتعي واقع در درة ساليناس ايالت كاليفرنيا زندگي مي كند

اي كه پرورش داده ” گل هاي داوودي“سختكوش است و خانه اش از تميزي برق مي زند و 
از طرفي، كالريس نيز زني تحصيل كرده، زيبا با همين سن و . است، شكوفه هاي بزرگي داده اند
بيشتر وقت او صرف رسيدگي به بچه ها و شوهر، تمييز كردن . سال است كه مادر سه فرزند است

اما همين كه در حاالت اين دو شخصيت اصلي . خانه، پختن غذا و كارهايي از اين قبيل مي شود
ها توانسته اند با اين با دّقت نگاه كنيم، متوجه مشكالتي در زندگي آنان مي شويم، ولي آنزن 

اشتاين بك از همان ابتداي داستان با استفاده از زمينة نمادين و . مشكالت خود را وفق بدهند
گي اي كه بر تن اليزا است، تالش مي كند محدوديتي را كه در زندهمچنين، توصيف لباس باغباني

زويا پيرزاد نيز كالريس را گرفتار در زندگي روزمرّه اش . اليزا وجود دارد، به طور ضمني بيان كند
 .به طوري كه دائما در حال سرويس دهي به اعضاي خانواده است. نشان مي دهد

مطلوب و دوست ) هنري و آرتوش(    تصويري كه از اين دو زن ارائه مي شود، از ديد شوهرانشان 
هنري همسرش اليزا را دوست دارد و به طرق مختلف سعي دارد كه او را خوشحال و .  استداشتني

اي كه اليزا پرورش داده، مي پردازد ” گل هاي داوودي“مثال به تمجيد و تحسين . راضي نگه دارد
 ويا هنگامي كه اليزا لباس بيرون پوشيده، به زيبايي او واكنش نشان مي دهد و يا اينكه براي تنوع

آرتوش نيز از كالريس و زندگي اش راضي است . پيشنهاد مي كند براي صرف شام به شهر بروند
  .و در واقع، ادارة امور خانه را به كالريس سپرده و خودش چندان نقش فعالي در اين زمينه ندارد

كالريس     تا به اين جاي كار مشكلي به نظر نمي آيد؛ اما همين كه فرد جديدي در زندگي اليزا و 
گل هاي “مرد دوره گرد توانسته با توجه نشان دادن به . پا مي گذارد، همه چيز به هم مي ريزد

. كاري كه هنري تا به حال در انجام آن ناكام مانده است. نظر اليزا را به خود جلب كند” داوودي
 يوس مي كند؛اظهار نظر مي كند، به نحوي اليزا را مأ” گل هاي داوودي“هنري وقتي كه دربارة 

زيرا هنري آرزو مي كند كه كاش اليزا به جاي پرورش گل به پرورش سيب در باغ مي پرداخت و 
اما مرد دوره گرد به زيبايي . مي توانست پرورش دهد” گل هاي داوودي“سيب هايي به بزرگي 

گل ها را توجه مي كند و نشان مي دهد كه مي تواند پيوند عاطفي بين اليزا و ” گل هاي داوودي“
چراكه . عواطف و احساسات و آرزوهاي اليزا در هويت جنسيتي او تعريف نشده اند. درك كند
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هويت جنسيتي زنان بر اساس طبيعت آنان شكل نگرفته است؛ بلكه زير بناي اين هويت فرهنگ و 
. محور است كه براي زنان ارزش ها، معيارها و نقش هاي خاصي تعريف كرده است-جامعة مرد

  :رزمري تانگ در تبيين عقيدة ايريگاري مي نويسد
هرگز قادر نبوده زن يا ...خود شيفته وار فلسفي»درآينه نگري«گفتمان مردانه به دليل   

در » زن زنانه«بنابراين، انديشيدن به. زنانه را به صورت چيزي غير از بازتاب مرد يا مردانه درك كند
مردان هنگامي كه به زنان نگاه مي كنند، زنان . مكن استساختارهاي انديشة مردساالري كاري نام

  ). 361:1387تانگ،(ها يا تصاوير مردان را مي بينندرا نمي بينند؛ بلكه بازتاب
آمدن . كالريس نيز همين اتفاق را تجربه مي كند” چراغ ها را من خاموش مي كنم“    در داستان  

ر همسايگي خانة كالريس موجبات آشنايي كالريس اميل و خانواده اش به آبادان و اقامت آنان د
گره ) خصوصا عواطف كالريس(رابطة اميل و كالريس با عواطف آنان . و اميل را فراهم مي آورد

ها را بر خالف آرتوش، اميل به گل هاي نخودي توجه نشان مي دهد و خاك آن. خورده است
د، برايش جالب است و توانسته به عوض مي كند، كتاب هاي كالريس كه بيشتر رمانتيك هستن

نحوي عمل كند كه كالريس گمان كند از خلوت تنهايي او كه سرشار از احساسات و عواطفش 
  .است، مطلع است

ها دارند، شخصيت هاي اصلي و مرداني كه حضور موّقتي در زندگي آنبين     در اين مواجهه 
ها را به فكر بع انگيزه اي مي شود كه آنبحران عاطفي در اليزا و كالريس شعله مي گيرد و من

را ” گل هاي داوودي“اليزا با شور و هيجان فراوان . خودشان و نيازهاي خود به عنوان زن مي اندازد
ها را ارائه مي دهد به مرد دوره گرد مي دهد و با دّقت فراوان توصيه هاي الزم براي نگهداري آن

جودش را بيان مي كند كه در هويت جنسيتي او تعريف و از اين طريق، در واقع، آن جنبه از و
كالريس نيز به شكلي مشابه در شرف آن است كه از مرزهاي هويت جنسيتي خود . نشده است
حول كرده، زندگي يك نواخت و كسل حضور اميل و ارتباط با  او كالريس را مت. عبور كند

اما اشتاين بك نتوانسته در ابراز اين موضع . كننده اش شور و هيجان جديدي گرفته است
در واقع، در يك جامعة مرد ساالر، زنان تنها . فمينيستي، خود را از سيطرة نظام مردساالر رها سازد

 ممكن است از حدود و ثغوري كه جامعه و قربانيان آن نيستند؛ بلكه مردان، يا گروهي از آنان، نيز
تصويري كه اشتاين بك از اليزا ارائه مي دهد، به نظر قابل . فرهنگ تعيين مي كند، رنج ببرند

 هنگامي نوشت كه باورهاي 1938اگر توجه كنيم كه او اين داستان را در سال . مالحظه تر مي آيد
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بسياري از مردان بدون تأمل اين تفكر . يكا رايج بودها در آمرسّنتي راجع به زنان و توانايي هاي آن
سّنتي را پذيرفته بودند كه تنها چيزي كه زنان در زندگي نياز دارند، شوهراني توانا و مبلغ قابل 

اليزا . اگر از اين منظر بنگريم، همدردي اشتاين بك با زنان نگاهي مدرن است. توجهي پول است
او به طور آشكاري سكسي .  گرد ديگر مورد تأييد جامعة سّنتي نيستاز بعد از مالقات با مرد دوره

اشتاين بك و اليزا هر دو . جلوه مي كند، تحمل شوهرش را ندارد و از زندگي اش ناراضي است
در پايان داستان اشتاين بك،آگاهانه . محور را ندارند-اجازه و توان شكستن حصارهاي جامعة مرد

او اليزا را . ردي قصد دارد كه تراژدي زندگي اليزا را به تصوير بكشديا ناآگاهانه، از روي همد
هرگز محكوم نمي كند و در عوض، تباه شدن استعداد، انرژي و بلند پروازي اليزا را به گونه اي 

به جاي آنكه از ما بخواهد به تندي در مورد او قضاوت كنيم، از ما مي . تراژيك ارائه مي دهد
، ”گل هاي داوودي“اما در پايان . ا چنين رفتارهايي از خود نشان مي دهدخواهد كه بدانيم چر

زيرا اليزا در صحنة پاياني .  ندارد"فرشتة درون خانه"تصوير ارائه شده از اليزا ديگر شباهتي با 
 مثل يك -نبيند كه دارد آهسته اشك مي ريزد] هنري[يقة كتش را باال مي كشد تا او "داستان 

اشتاين بك در اين موضع فمينيستي نتوانسته خودش را از قيد ). 73 بك، اشتاين ("پيرزن
اليزا كه ديگر در . محدوديت ها و تعريف هاي مرد ساالرانة حاكم بر افراد جامعه رها سازد

 طرد مي "زني ديوانه در اتاق زير شيرواني"چارچوب جامعة مردساالر جايي ندارد، با بر چسب 
  .شود

، كالريس را به گونه اي ارائه مي دهد كه با تصوير ”اغ ها را من خاموش مي كنمچر“    پيرزاد در  
تقريبا مي توان گفت كه همة .  هماهنگي دارد"فرشته اي در خانه"مردساالرانة زن به عنوان 

شخصيت هاي اين داستان كالريس را تمجيد مي كنند؛ هم به لحاظ زيبايي و هم به لحاظ 
يت سوگلي نويسنده نيز هست و داستان هم بر زندگي، احساسات كالريس حتي شخص. شخصيت

اما كالريس پس از آشنايي با اميل و سوء برداشتي كه از اين آشنايي . و عواطف او تكيه دارد
دارد، همانند اليزا، دچار نوعي تشويش دروني مي شود، تحولي كه به او ميل به شكستن محدوديت 

يك زن بايد بتواند "معتقد است كه  (Betty Freidan)  يدن بتي فرا. هاي حاكم را مي دهد
اونبايد احساس . بگويد، و احساس گناه هم نكند، كه من كيستم واز زندگي چه چيزي مي خواهم
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كند كه خودخواه يا بيمار رواني است اگر اهداف خودش را دنبال كند، اهدافي سواي شوهر و 
  ).174: 2013فرايدن، ("فرزندان

  ان بندي داستان پاي-2-2

زني را  به تصوير مي كشد كه - پايان بندي داستان نشان مي دهد كه پيرزاد در اين رمان قهرمان
پيرزاد به گونه اي متفاوت از اشتاين بك عمل ). 60: 1381حق شناس، ("ادعاي فمينيستي ندارد"

خواننده گوشزد مي او كه پيامد اين سنّت شكني را در صحنة حملة ملخ ها به كالريس و . مي كند
او در فصل هاي پاياني داستان تالش . كند، پايان بندي داستان را به گونه اي ديگر طرح مي كند

مي كند كه نشان دهد با منطقي كه براساس آنچه قبال اتفاق افتاده، قابل توجيه نيست، شخصيت 
ر صحبتي از ديگ. اصلي از حماقتي كه كرده، درس گرفته و اكنون قدردان زندگي اش است

تنهايي، زندگي كسل كنندة  روزمرّه و نا اميدي شخصيت نيست؛ بلكه نوعي اميد و سرزندگي در 
پايان داستان كالريس را نشان مي دهد كه روي تاب حياط خانه اش . كالريس ديده مي شود

ها هم پروانه «  گفته بود ". نشسته و چند پروانة قشنگ را مي بيند كه روي بوتة گل نشسته اند
بر ). 293: 1380پيرزاد، ("بي حتي يك لكه ابر. آبي بود. به آسمان نگاه كردم .»مهاجرت مي كنند

فرشته اي در "خالف اليزا، كالريس خوشبخت و خرسند از زندگي نشان داده مي شود؛ همانند 
ش اگر اشتاين بك اليزا را وامي دارد تا با مرد دوره گرد از آرزوهاي سركوب شده ا. "خانه

گل هاي “محور، با دور انداختن -صحبت كند و مرد دوره گرد، به عنوان نمايندة جامعة مرد
او را تنبيه مي كند، پيرزاد با ارائة صحنة حملة ملخ ها و اشتباهي كه دربارة اميل مرتكب ” داوودي

ت هاي حاكم و مردانه عقوبشده، به كالريس يادآوري مي كند كه در صورت ناديده گرفتن سّنت
چرا پيرزاد، بر خالف اشتاين بك، با جمع بندي سراسيمه و تا حدي غير منطقي پايان . خواهد شد

  زن داستانش را همان فرشتة ابتداي داستان نشان دهد؟ -داستان تالش مي كند قهرمان
 الين  (Gyno criticism)     يكي از روش هاي پاسخ به سوال فوق استفاده از نظرية نقد زنانة

وي با مطرح ساختن موضوع نويسندة زن، شخصيت . است)   (Elaine Showalterترشوال
او تالش كرد كه . اصلي زن و تجربة زنانه در آثار ادبي، به نقد فمينيستي تنوع و وسعت بخشيد

نشان دهد نوشتار زنان براساس طبيعت و تجربة زنانه شان متفاوت است و از اين رو، حوزة جديدي 
  .ستي گشوده شد كه به نقد و بررسي آثار زنان از نقطه نظر زن بودن آنان مي پرداختدر نقد فميني

در حالي كه . مردان رقابت آميز برخورد نموده، متمايل و مستعد تعارض اند"    در روابط كالمي 
اگر ). 201:1376دبوراتانن  ("زنان وابسته به تشريك مساعي، متمايل به پيوستگي و سازگاري اند
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اد در پايان بندي داستان، كالريس را به عاقبت اليزا دچار نمي كند، مي توان دليل آن را در پيرز
برخالف اشتاين بك، به عنوان نويسندة مرد، كه اليزا را به سوي . ماهيت زنانة او جستجو كرد

واكنش و طغيان عليه جامعة مردساالر سوق مي دهد و در نهايت، او را شكست خورده جلوه مي 
. د، پيرزاد،به عنوان نويسندة زن، به دنبال آن است كه به حفظ روابط و پيوندهاي موجود بپردازدده

- اين بدان معني نيست كه زنان در برابر ستمي كه بر آنان در جامعه روا داشته مي شود، اهل هيچ

شان گونه مقاومت و اعتراض نيستند؛ بلكه زنان اعتراض خود را به قيمت شكستن پل هاي پشت سر
  .انجام نمي دهند

   مضمون دو اثر-2-3

گل هاي “در  .     مضمون در اين دو اثر با شخصيت هاي اصلي زن ارتباط تنگاتنگي دارد
، همانطور كه عامل زمينه به درك شخصيت كمك مي كند، درك شخصيت نيز به فهم ”داوودي

و عامل زمينة ” گل هاي داوودي“اشتاين بك با استفاده از نماد گوياي . مضمون داستان مي انجامد
نمادين سعي در بيان وضعيت نااميد كنندة زنان در جامعة مردساالر دارد، جامعه اي كه دنياي زنان 

گل هاي “خصلت هاي زنانة زنان كه در نماد . را، همانند باغچة اليزا، محدود و محصور كرده است
تنهايي و سرخوردگي زنان در .  مي شوندخالصه شده اند، ناديده گرفته مي شوند و طرد” داوودي

پيرزاد در اين . نيز هست” چراغ ها را من خاموش مي كنم“چنين جامعه اي مضمون اصلي داستان 
زني كه تنها نيست؛ ولي احساس تنهايي مي : داستان تصوير ديگري از اين مضمون را نشان مي دهد

تنهايي او زمينه ساز چالش اصلي كالريس در زندان روزمرّگي گرفتار آمده و احساس . كند
نكتة قابل تأمل آن است كه پيرزاد نيز براي بيان اين مضمون از گل به عنوان نماد . داستان مي شود

در اين داستان از بيش از دوازده گل نام برده  شده و گلدان . هايش استفاده مي كندزن و خصلت
. روابط بين كالريس و اميل بازي مي كندگل نخودي روي هرّة پنجرة آشپزخانه نقشي كليدي در 

هنري و . زنددر هر دوي اين داستان ها، گل رابطة بين شخصيت اصلي و مرد غريبه را پيوند مي
هنري . و گل هاي نخودي واكنش متفاوتي نشان مي دهند” گل هاي داوودي“آرتوش نيز نسبت به 

. يبايي و احساس نهفته در گل ها نيستفقط بزرگي و اندازة گل ها را مي بيند و قادر به درك ز
آرتوش كه تا نزديكي پايان داستان توجه خاصي به گل هاي نخودي نشان نمي دهد، بعد از 
شكسته شدن گلدان گل نخودي، برخالف انتظار، با گلدان گل نخودي جديدي وارد منزل مي 
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الف اليزا، كالريس در برخ. از اينجاست كه پيرزاد راهش را از اشتاين بك جدا مي كند. شود
البته اين . پايان داستان سرخوردگي و تنهايي خود را فراموش كرده و احساس خوشبختي مي كند

  .همان جايي است كه منطق داستان دچار سستي مي شود
    اشتاين بك و پيرزاد موضع يكساني نسبت به مضمون فمينيستي به كار رفته در آثارشان اتخاذ مي 

اشتاين بك نشان .  دو سعي مي كنند جايگاه زن در جامعة مردساالر را ترسيم كننديعني، هر. كنند
فمينيست دورة جنيني و نمايندة آرمان فمينيستي برابري و شكست اجتناب ناپذير "مي دهد كه اليزا 

پيرزاد نيز همين مضمون را دنبال مي كند، با اين تفاوت كه يأس و ) 213: 1974سويت، ("آن است
هيچ يك از اين . ي ناشي از اين نابرابري را تا حد زيادي كمرنگ جلوه مي دهدسرخوردگ

نويسندگان مواضع فمينيستي دوآتشه در برابر جامعه و فرهنگ مردساالر اتخاذ نمي كنند و تنها به 
   .ارائة تصويري از اين جامعة نا برابر اكتفا مي كنند

   زاوية ديد-2-4

از زاوية ديد سوم شخص محدود براي روايت داستان ” يگل هاي داوود“  اشتاين بك در   
اوي سوم شخص داناي كل ربه جز توصيف صحنه هاي آغازين داستان كه . استفاده مي كند

است، راوي داستان از اليزا فاصله نمي گيرد و تالش مي كند كه دنياي پيرامون اليزا را از ديد او به 
است كه در پايان داستان اين امكان را مي يابد تا با تحليل در اين حين، تنها خواننده . ما نشان دهد

اشتاين بك خواننده را تا مرز تنهايي . گفتار و رفتار اليزا از دنياي درون او دركي به دست آورد
گونه اطالعاتي از دنياي درون او مستقيما ارائه اليزا راهنمايي مي كند؛ ولي در طول داستان هيچ

در اين داستان در واقع، زن . كه به اليزا وجود دارد، از برون به درون استجهت نگاهي .  نمي دهد
همانطور كه زن در جامعة مرد ساالر با نگاهي مردانه ديده مي شود و . مضمون نگاه راوي است

برايش امكان فرار از چنين نگاهي وجود ندارد، زاوية ديد سوم شخص نيز در اين داستان كوتاه بر 
اين زن است كه به خود نگاه مي ” چراغ ها را من خاموش مي كنم“ولي در  . رداليزا تمركز دا

راوي داستان، . اين رمان با استفاده از زاوية ديد اول شخص، اقدام به روايت داستان مي كند. كند
كالريس، كه اتفاقا شخصيت اصلي آن نيز مي باشد، با استفاده از اين زاوية ديد اين فرصت را مي 

انتخاب اين . ه تجربيات، عواطف و احساسات خود را بي واسطه براي خواننده بيان كنديابد ك
زاوية ديد از سوي پيرزاد بستري فمينيستي را فراهم مي آورد؛ چراكه نويسندة زن داستان با انتخاب 
قهرمان اصلي زن و به كارگيري زاوية ديد اول شخص، بستري زنانه را در رمان فراهم مي سازد تا 
هم دنياي درون زنان به تصوير كشيده شود و هم خواننده به اين فضاي زنانه مستقيما دسترسي 
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زاوية ديد در اين دو داستان به بيان تنهايي . جهت نگاه راوي از درون به برون است. داشته باشد
 تنهايي اليزا به تعبير شخصيت رازآلود” گل هاي داوودي“در  . شخصيت اصلي زن كمك مي كند

چراكه شخصيت هاي مرد اين داستان فرصت آشنايي دقيق با دنياي درون اليزا را . او مي انجامد
تنها خوانندگان داستان با در نظر گرفتن گفتار و رفتار اليزا به طور غير مستقيم مي توانند . نمي يابند

نها مي گذارد تا او را درك راوي داستان در واقع، خواننده را با اليزا ت. دورنماي اين تنهايي را ببينند
چراغ ها را من “در . كند و همين، باعث پيدايش تحليل هاي متنوع از اليزا و داستان شده است

زاوية ديد خود دليل تنهايي اليزا است، چراكه راوي كه خود قهرمان اول رمان ” خاموش مي كنم
هيچ كس در داستان روبرو قرار است، درگير هيچ صحنة گفتگوي دو نفره اي نمي شود، به ويژه با 

تنهايي اين زن در اين كتاب، به صورت بسيار هنرمندانه و . در نتيجه، به غايت تنهاست. نمي گيرد
اين رمان در قالب يك تك گويي بيان مي گردد و .  در عين حال، نهان روشانه ترسيم شده است

زاوية ديد اول .  واقع مي گردد او"دو ور ذهن"ديالوگ اصلي داستان در درون ذهن كالريس بين 
شخص در اين رمان به نوعي خصوصي جلوه مي كند؛ چراكه هيچ يك از شخصيت هاي داستان 

زويا پيرزاد، به عنوان نويسندة زن، با انتخاب . از جدال درون ذهن  كالريس مطلع نمي شوند
ني يك زن، داستان شخصيت اصلي زن با استفاده از زاوية ديد اول شخص و ترسيم دنياي درو

  .را  در چارچوب ادبيات زنانه قرار مي دهد” چراغ ها را من خاموش مي كنم“

  سبك بيان-2-5

سير .     پيرزاد و اشتاين بك با استفاده از سبكي رئاليستي داستان هاي خود را بيان مي كنند
صويري واقعي رخدادهاي داستان ها به صورت خطي پيش مي رود و هر دو نويسنده سعي دارند ت

اشتاين بك بيشتر به جايگاه اليزا در اجتماع توجه . ها نشان دهنداز شخصيت ها و دنياي پيرامون آن
دارد و به جز صحنه اي كه اليزا براي دوش گرفتن به درون خانه اش مي رود، ساير رخدادهاي 

د از طبيعت استفادة هاي خواشتاين بك در تصوير پردازي. داستان خارج از خانة او رخ مي دهند
كه نماد زنانگي اليزا هستند، به نوعي ” گل هاي داوودي“فراواني مي كند؛ اما اين طبيعت، به جز 

درة ساليناس و مرتعي كه اليزا در آن زندگي مي كند، مضامين . مردانه و خصمانه جلوه مي كند
ه در مرتع انجام مي شود، با كار و فعاليتي ك. محدود بودن و حبس بودن اليزا را بازگو مي كنند

طبيعت اليزا سازگار نيست و حتي آدم هاي اين جامعه، مرد دوره گرد، نيز اليزا را در نهايت مأيوس 
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هر چند كه نوع ادبي داستان كوتاه در مقايسه با رمان تفاوت ها و محدوديت . و سرخورده مي كنند
 به تصوير مي كشد، اشاره اي به ساير هاي خاص خود را دارد، ولي اشتاين بك در جامعه اي كه

زبان به كار رفته در داستان ساده و توصيفي است، به جز صحنة . ها نداردزنان و روابط بين آن
ديالوگ بين اليزا و مرد دوره گرد كه اليزا از همدردي مرد دوره گرد به وجد آمده و از نوع 

 نتيجه، زبان او به نوعي احساسي و زندگي آزاد و ماجراجويانة او شگفت زده شده است و در
اين صحنه نشان مي دهد كه اشتاين بك از تفاوت بين نحوة گفتار زنان و مردان . شاعرانه مي شود

 .آگاه است

. نمونة بارزي از ادبيات زنانه و زنانه نويسي است” چراغ ها را من خاموش مي كنم“    داستان 
هايش بر جريان ار ساده و سر راست مي نويسد و داستانبسي. نويسنده اي رئاليست است"پيرزاد نيز 

تصويرپردازي به كار رفته در اين داستان از ). 57: 1381حق شناس، ("خط مستقيم پيش مي رود
دنياي درون خانه و اجتماع خارج آن بهره مي برد و شخصيت اصلي زن داستان در دنيايي وسيع تر 

كه فقط بر روابط ” گل هاي داوودي“برخالف .  مي شودو با روابطي پيچيده تر به تصوير كشيده
مادر : زن و شوهر و زن و مرد تمركز مي كند، در اين رمان انواع روابط مورد توجه قرار گرفته اند

و از ( تعداد شخصيت هاي زن ... . و دختر، خواهر و خواهر، زن و شوهر، زن و فرزند، زن و مرد و 
به مراتب بيشتر از شخصيت هاي مرد است و ) قه، ترشيده و دم بخت متأهل، بيوه، مطّل: همه طيف

زنان با . نحوة گفتار زنان كامال از مردان متفاوت است. چندين خانواده در اين رمان حضور دارند
 "بچه ام به كي رفته با اين همه با نمكي. قربان قد و باالت": ادا و اطوار خاص خود حرف مي زنند

 پس خواهر آكله اش كه عين ": ؛ تكيه كالم و دشنام هاي خاص خود را دارند)42: 1380پيرزاد،( 
آدم هاي حساس انگشت هاي ": ؛ نسبت به مردان خرافاتي تر هستند)33: همان ( ". . . اجل معّلق 

زنان در هر دو اثر در . و همانند نويسندة رمان، جزيي نگرند) 50: همان ( "بلند و باريك دارند
در حالي كه مردان فقط به . ي خود به هر دو جنبة پيام و فرا پيام توجه نشان مي دهندروابط كالم

زنان عالوه بر اين، به مضامين جانبي و ناگفته هاي روابط . جنبة پيام و معناي آن توجه مي كنند
 در گفتگوي بين اليزا و مرد دوره گرد و همچنين، كالريس و اميل اين جنبة. كالمي توجه دارند

تمجيد و . اي است كه اليزا و كالريس را دستخوش بحران مي كندپيام و فرا پيام رابطة كالمي
تحسين مرد دوره گرد براي اليزا فرا پيام همدردي و تفاهم را دارد كه در پايان به يأس و نااميدي او 

در كالريس  محور مي انجامد و همدردي اميل با كالريس توهم ارتباطي عاطفي را –از جامعة مرد
 ": پديد مي آورد كه در نهايت، در قالب يك آيروني نمايشي، بي پايه بودن آن آشكار مي گردد
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انگار آدم « . نگاهم كرد. »حرف زدن با تو راحت است. همه دلشان مي خواهد با تو حرف بزنند«
  ).103: همان ( "».سال هاست مي شناسدت

ويرپردازي به كار رفته در اين رمان، كه پيرزاد در زبان و تصن    نكتة آخر آ

به . ، شاعرانه و احساسي نمي نويسد”گل هاي داوودي“همانند اشتاين بك در 

 آثار پيرزاد فارغ بودن زبان آن از رنگ ها و آرايه ها و "عبارت ديگر، ويژگي

هيچ وقت درگير آرايه ها و ويژگي هاي شعري نمي . ويژگي هاي زبان شعر است

از ابزار شعري اعم از ابزار آوايي، واژگاني نحوي يا صرفي بهره هيچ وقت . شود

). 57: 1381حق شناس، ( "از هيچ جاي كتاب او بوي شعر نمي آيد. نمي جويد

  معتقد است نويسندة زن از طريق سبك و زبان اين در حالي است كه سيكسو

 نظام زبان مرد ، بايد به دنبال برهم زدن (L’ecriture feminie) خود، نوشتار زنانه

 باشد و هويت جديدي براي خود بسازد، هويتي كه بر (phallocentric) محور

 سيكسو،( 2اساس طبيعت زنانة اوست و در برابر گفتمان مرد ساالر قد علم مي كند

اما همانطور كه قبال اشاره شد، پيرزاد در پي اتخاذ موضعي فمينيستي، حتي . 25)

به ارائة تصويري واقع گرايانه از زن در جامعه و در سطح زبان، نيست و تنها 

  . خانواده بسنده مي كند

   نتيجه گيري-3

    زويا پيرزاد و اشتاين بك با انتخاب قهرمان اصلي زن در آثار خود طرح تقريبا مشابهي را ارائه 
هر دو در ابتداي . ساالر مي انجامد-مي دهند كه درنهايت، به بررسي جايگاه زنان در جامعة مرد

اثر، نويسندگان تصويري كه از شخصيت اصلي زن خود ارائه مي دهند، سازگار با جامعة مرد 
شخصيت اصلي زن به دليل ناديده گرفتن ” گل هاي داوودي“ساالر است؛ در حالي كه در پايان  

خود اين در حالي است كه پيرزاد با تكيه بر هويت زنانة . معيار هاي اين جامعه مجازات مي شود
هر دو نويسنده سعي دارند . شخصيت اصلي زن خود را از چنين فرجامي دور نگه مي دارد

مشكالت و محدوديت هاي زنان را در مواجهه بين شخصيت اصلي زن داستان و مردي غريبه كه 
مضمون هر دو اثر شبيه . حضوري كوتاه، ولي  تاثير گذار در زندگي آنان دارد، نشان دهند

ها امكان نگريستن به زندگي اين زنان را از منظر هاي  ولي زاوية ديد متفاوت آنيكديگر است؛
سبك به كار رفته در هر دو  اثر رئاليستي است و نويسندگان با زباني ساده . متفاوتي فراهم مي سازد
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تالش هر دو نويسنده در جهت ارائة تصويري از زنان در جامعه اي . داستان را روايت مي  كنند
با اين حال، هيچ يك از اين نويسندگان در پي . كه به هويت جنسيتي آنان بي توجه استاست 

آنچه به ذهن مي رسد، اين است كه جنسيت نويسنده . اتخاذ موضعي فمينستي نمي باشد
درچگونگي شكل دادن و چيدمان عناصر داستان در جهت برداشت فمينيستي خواننده تاثيرگذار 

 داستانش را از سرنوشتي غم انگيز مي رهاند تا شايد بدينوسيله قدرت زنانة پيرزاد شخصيت. است
  .  او را در مواجهه با جامعة مردساالر به رخ بكشاند

  يادداشت ها
 .        ترجمه از نويسنده مقاله است. 1

  . ترجمه از نويسنده مقاله است. 2
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