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 چکيده

ه ساخته زبان نيز تبلور دارد و زنان ب-بر مبنای تئوری گروه خاموش، قدرت مسلط مردان در جامعه در ساختار مرد

شوند.  های خاموش تبدیل مي توانند با این زبان مرد ساخته به بيان خود بپردازند و از این جهت به گروه راحتي نمي

خاموش از کرامارا و نظریه رتوریک سلطه از استارهاک، آیا   هدف این مقاله آن است که دریابيم بر مبنای نظریه گروه

نوشته زویا « کنم ها را من خاموش مي چراغ»گيری و دستکاری در رمان  های سلطه یعني تسليم، تمرد، گوشه استراتژی

های قدرت دهنده که  شود. همچنين به مطالعه کنش هایي را شامل مي پيرزاد وجود دارد و اگر وجود دارد چه گروه

منظور،  شود. به این های تحت سلطه برای مقاومت در برابر سيستم سلطه جو استفاده شده پرداخته مي توسط گروه

اند. نتایج این مطالعه مطرح  هفت متن منتخب از این رمان با روش تحليل محتوای کمي و تحليل رتوریکي مطالعه شده

های به کار رفته در رابطه زنان و مردان درون داستان است. نگاه  گيری و دستکاری بيشترین استراتژی کند که گوشه مي

ها  گير این گروه تواند مبنای شکل ت است و طبقه، قوميت و مکان زندگي نيز ميپيرزاد به گروه در حاشيه فراتر از جنسي

 .های خاموش نيز توجه داشته است دهنده به گروه های قدرت باشد. پيرزاد در رمانش به کنش
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 بيان مسئله

های زنانه بستری مناسب برای مطالعة روابط سلطه میان گروه مسلط مردان و گروه در  نرما

واسطه  حاشیة زنان براساس نظرية گروه خاموش هستند، زيرا در اين نظريه اين نابرابری به

ها را من  چراغ»ساختارهای مردساختة زبان به وجود آمده است. در اين مقاله، رمان 

های زنانة پس از انقالب، از نظر  ترين رمان ان يكي از معروفعنو به« كنم خاموش مي

ها و وضعیت گروه خاموش در آن، مورد تحلیل  آمیز میان شخصیت چگونگي روابط سلطه

قرار گرفته است. بر اساس نظرية گروه خاموش، ساختار مردساختة زبان، زنان را به گروه 

با همة كساني كه به آن زبان  خاصي است كه فرهنگ زبان»خاموش تبديل كرده است. 

ای برابر در تنظیم  كند و همة سخنگويان به شیوه طور مساوی رفتار نمي گويند، به سخن مي

 (. 2182،461، 8)گريفین« آن سهیم نیستند

ای  شمسي در آبادان در خانواده 41در دهة « كنم ها را من خاموش مي چراغ»داستان 

دار با سه فرزند است كه داستان  داستان، زني خانهگذرد. كالريس، شخصیت اول  ارمني مي

داری  شود. كالريس تا آن زمان بیشتر به خانه صورت اول شخص از زبان وی روايت مي به

پردازد تا اينكه همساية جديدی به نام خانوم سیمونیان و پسرش  و مراقبت از كودكان مي

ند. حضور اين همسايه جديد و كن امیل و دختر كوچكشان امیلي به آن محل نقلِ مكان مي

جوی خانوم سیمونیان در كنار شخصیت هنردوست امیل و تعامالتي كه بین  شخصیت سلطه

اش تأمل  شود كه كالريس كمي در روند زندگي روزمره آيد باعث مي ها پیش مي خانواده

شود  او در رمان، مخاطب متوجه مي  وگوهای ذهني خصوص با مكتوب شدن گفت كند و به

توجهي  كند كه به او بي يابند. او احساس مي موضوعات جديدی برای او اهمیت مي كه

شود و در حاشیه است. در كنار اين ماجرای اصلي، تعامالت كالريس با مادر و  مي

                                                      
1.Griffin 
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خواهرش )آلیس(، گارنیک و نینا )همساية قديمي كالريس( و ... وجود دارد كه 

های جديد از محله و  ايت با رفتن همسايهكنندة مضمون اصلي داستان است. در نه تقويت

هايشان، رمان  البته رخ دادن تغییراتي در روابط كالريس و همسرش و نحوة ابراز خواسته

 رسد.  به پايان مي

برای تحلیل براساس نظرية گروه خاموش « كنم ها را من خاموش مي چراغ»انتخاب رمان 

محوری اين رمان، موفقیت  سي زنان، زننوي به چند دلیل بوده است: ماهیت مقاومتي رمان

 جز زنان در اين رمان.  های خاموش ديگری به رمان و استقبال از آن، توجه به گروه

نويسي در ايران، كه عمدتاً فعالیتي  ای زن در پیشینة رمان نوشتن رمان توسط نويسنده   

زنان برای تغییر تواند در قالب تالشي از سوی گروه خاموش  خود مي  مردانه بوده است،

در ايران، سیمین دانشور اولین زن ايراني است كه به نگارش سلطة مردانه ديده شود. 

( روی 31: 8311( و رمان )جوادی يگانه و ارحامي، 816: 8311داستان كوتاه )میرعابديني، 

پسند بعد از دانشور و در جريان فضای انقالب، جنگ و پس  آورد. نگارش رمان غیر عامه

توان به غزاله علیزاده، نسیم  یروزی انقالب نیز دنبال شد كه از جمله اين نويسندگان مياز پ

پور، شهرنوش  زاده ، منیرو رواني خاكسار، منیژه آرمین، پری منصوری، منصوره شريف

پور، زويا پیرزاد، گلي ترقي، سپیده شاملو، فريبا وفي، بلقیس سلیماني، مهسا  پارسي

 نوشتن آثار به نیز شماری بي زن نويسندگان اين، بر عالوه رد. اماعلي و... اشاره ك محب

  (.36-31اند )همان،  آورده روی پسند عامه

گیرد. اين  قرار مي« مؤنث»های  در دستة رمان« كنم ها را من خاموش مي چراغ»رمان 

را مطرح  آن 8از نويسندگي زنان اشاره دارد كه الین شوالتر مرحلهبندی در واقع به سه  دسته

                                                      
1.Elaine Showalter 
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خواهند با فرهنگ مردمدار  : در اين مرحله مي8. زنانه8»ند از: ا كند. اين سه دسته عبارت مي

)طرفداران تساوی حقوق زن و مرد(: در اين مرحله به موقعیت  2. فمنیست2رقابت كنند، 

« آفرينند محورانه مي : در اين مرحله نوعي داستان زن3. مونث3نابرابر زنان اعتراض دارند، 

بندیِ شوالتر از نويسندگان زن انگلیسي،  . در اين تقسیم(13:431)شوالتر به نقل از شمیسا، 

كند. در اين دوره،  اشاره مي 8121اصطالح مؤنث به نويسندگي زنان بعد از سال 

كنند و بر  های قبلي وجود داشت رد مي نويسندگان زن تقلید و اعتراض را كه در دوره

 : 8111الرسن، كنند ) ای برای يک تجربة خالقانة مستقل تكیه مي تجربة زن همچون پايه

توان  عیار نسبت داد، حداقل مي اين رمان را اگر نتوان كامالً به يک سنت مؤنث تمام»(. 216

ترين رمان به اين مرحله از سنت نوشتاری زنانه را بايد رمان  اظهار داشت كه نزديک

 (.11 :8313نهاد و جانفدا،  )پاک« دانستكنم  ها را من خاموش مي چراغ

بر زنان، به ارامنه، افرادی از طبقات اجتماعي پايین و ساكنان  همچنین در اين رمان عالوه

توان وضعیت در  رسد مي شهرهای ديگر غیر از پايتخت توجه شده است كه به نظر مي

 حاشیه بودن آنها را نیز با نظرية گروه خاموش توضیح داد. 

ها را من  چراغ»انجام شده است،  8316توسط علي احمدی در سال در پژوهشي كه 

های جنگ تا  عنوان تأثیرگذارترين رمان بعد از سال از سوی نويسندگان به« كنم خاموش مي

رمان (. همچنین اين 36: 8311انتخاب شده است )جوادی يگانه و ارحامي،  8312سال 

های متعدد ترجمه شده و  ست كه به زبانهای اخیر در ايران ا های موفق دهه يكي از رمان

توانسته است جوايزی مانند مهرگان ادب، بنیاد هوشنگ گلشیری و جايزة ادبي يلدا را 

واسطة نوع روايتي كه دارد توانسته است  بر جلب نظر منتقدان، اين رمان به كسب كند. عالوه

                                                      
1.feminine 

2.feminist 

3.female 



 کند؟ يها را خاموش م چراغ يچه کس                                                                                     

 

03 

بگان و هم از اقبال عامه با مخاطب عام نیز ارتباط برقرار كند و در واقع هم از اقبال نخ

در يک -استقبال فراوان خوانندگان از اين رمان (. »816: 8311زاده،  برخوردار است )ولي

« اند گويای آن است كه بسیاری از افراد جامعه با شخصیت اين زن همدلي داشته -معنا

ترين توان اين احتمال را مطرح كرد كه بیش (. بر اين اساس، مي18 :8318)دشتي آهنگر، 

ها و  همدلي از ناحیة زنان صورت گرفته باشد، زيرا اين رمان راهي برای بیان تجربه

 احساسات نگفتة آنهاست. 

 پيشينة تحقيق

تاكنون تحقیقاتي انجام شده است كه پشتوانة تجربي برای نظرية گروه خاموش فراهم كرده 

مانند ادوين اردنر، شرلي كنندگان اين نظريه  نظر از تحقیقاتي كه از سوی مطرح است. صرف

های جديدتر چنین  توان به نمونه (، مي8314اردنر و كرامارا انجام شده است )لیتل جان، 

های مادران  روايت 2182در سال  8تحقیقاتي اشاره كرد. برای مثال الیزابت دی مک ناگتن

مضمون را كند. نتیجة اين مطالعه سه  هايشان مطالعه مي های وبالگ دار را در پست خانه

بر اساس نتايج اين . گناه احساس و خوداعتباری اجتماعي، ننگ برچسب: دهد نشان مي

اگرچه با احساس  در جامعه بدنام هستند. آنها كه كنند مي احساس دار خانه تحقیق، زنان

 كنند كه به اين تصمیم اعتبار بخشند. اند، اما تالش مي گناه برای ماندن در خانه مواجه

كي از بسترهای مطالعه و تحلیل گروه خاموش توسط محققان است. يكي از رمان نیز ي

نامة  شناسي الگوی مقالة حاضر بوده است، پايان های اين نوع تحلیل كه از نظر روش نمونه

 سبيتتئوری گروه خاموش در رمان گ»با عنوان  2182در سال  2ارشد سارا فاندربرک

وبي برای تحقیقات آتي دربارة نظرية ايجاد چارچ»است كه هدف فاندربرک « بزرگ

                                                      
1.Elisabeth Day McNaughtan 

2.Sarah Funderburke 
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است. او تحلیل خود را بر مبنای چهار « های خاموش در ادبیات و مباحث نوشتاری گروه

قرار داده است. فاندربرک به « گیری و دستكاری تسلیم، تمرد، گوشه»عنصر سلطه يعني 

پنج متن  اثر فیتزجرالد با استفاده از« گتسبي بزرگ»تحلیل رتوريک و كدگذاری رمان 

پردازد. نتايج اين  گوهای برجسته میان كاراكترهای مرد و زن اصلي ميو منتخب از گفت

 موقعیت دلیل جنسیت، به گتسبي بزرگ در ها گروه بعضي از كه كند بیان ميمطالعه 

تسلیم و  كه در اين رمان دهد مي نشان كدگذاری. بودند مذهبشان خاموش يا نژاد اجتماعي،

 بودند. خاموش های رين عناصر در گروهت دستكاری رايج

 نظریة گروه خاموش

نظرية گروه خاموش اشاره به روابط نابرابر میان گروه مسلط مردان و گروه در حاشیة زنان 

بندی مردساخته زبان دارد. البته اين رابطه تنها متمركز بر رابطة میان مردان و  دلیل صورت به

(. به اين 461: 2182)گريفین، « ای باشد روه در حاشیهتواند در مورد هر گ مي»زنان نیست و 

ها، نژادها و ... نیز با توجه به نسبتشان با  ها ازجمله طبقات، قومیت ترتیب ساير گروه

 توانند در زمرة گروه در حاشیه باشند.  بندی زباني گروه مسلط مي صورت

ين و شرلي اردنر شناسان اجتماعي ادو نظرية گروه خاموش اولین بار از سوی انسان

پرداز ارتباطات، كريس كارامارا، با افزودن نتايج تحقیق در مورد زنان و  مطرح شد و نظريه

 (. 8314ارتباطات به اين نظريه آن را گسترش داد )لیتل جان، 

براساس نظرية گروه خاموش، خاموش بودن گروه زنان در مقابل مردان ناشي از تقسیم 

های متفاوتي را برای زنان و مردان به همراه داشته است و  یتكاری است كه تجربه و فعال

اند و زباني با  واسطة نقش متفاوتشان در حوزة عمومي دارای قدرت شده مردان به

ها و قواعد زبان را گروه  بندی مردساخته شكل گرفته است؛ به اين معني كه واژه صورت
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عمومي ناگزير هستند كه زبانشان را  مسلط مردان ايجاد كردند. زنان هنگام تعامل با حوزة

كه اين زبان مردساخته برآمده از  تغییر دهند و به زبان مردساخته صحبت كنند، اما ازآنجايي

های زنان و  های دنیای مردانه است كلمات و عبارات كافي برای بیان تجربه نیازها و تجربه

گیرند. به  و خاموشي قرار ميدنیای آنها ندارد. بنابراين زنان ناگزير در موقعیت سكوت 

ها و  ممكن است حتي دربارة اعتبار تجربه»عقیدة كرامارا، بعد از مدتي، زنان خاموش 

(. گاهي نحوة صحبت 463: 2182)گريفین، « مشروعیت احساساتشان به بحث كشیده شوند

 كردن زنان با تمسخر و تحقیر مردان همراه است و به نوعي اين مسئله، مهر تأيیدی بر

شود. به همین دلیل زنان برای مشاركت  ناتواني زنان از فعالیت در حوزة عمومي تلقي مي

كه برای نظام  صورتي خواهند بگويند، به اجتماعي به تالشي مستمر نیاز دارند تا آنچه را مي

 زباني مردانه قابل درک باشد ترجمه كنند. 

كند:  های تحقیقات پیشنهاد مي فتهكرامارا چند نظريه در مورد ارتباطات زنان بر اساس يا

دوم، زنان در مقايسه با مردان، كنند.  تر از مردان افكار خود را بیان مي اول اينكه زنان، سخت

. سوم، زنان ابزار كنند تا اينكه مردان مفاهیم زنان را مفاهیم جنس مخالف را بهتر درک مي

ند. چهارم، زنان در قیاس با مردان ا بیاني خود را خارج از سلطة نظام مردان ايجاد كرده

شان را در مورد ارتباطات بیان كنند. پنجم، زنان اغلب تالش  بیشتر تمايل دارند كه نارضايتي

منظور دوری يا مقاومت در برابر قوانیني قراردادی  كنند قوانین حاكم بر ارتباطات را به مي

طور وسیع در  ه واژة جديدی كه بهطور سنتي كمتر احتمال دارد ك تغییر دهند. ششم، زنان به

كنند، و  جامعه استفاده شود ابداع كنند و از مشاركت در زبان احساس محرومیت مي

، 8314يابند )لیتل جان،  دار مي سرانجام، زنان بیشتر از مردان چیزهای مختلف را خنده

 (.143-148صص. 
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 1رتوریک سلطه

عنوان رويكرد  را به 3رتوريک كنت برک رويكرد 8112ای در سال  در مقاله 2فاس و گريفین

را قرار  4كنند و در مقابل آن، ديدگاه فمنیستي استارهاک غالب در رتوريک مطرح مي

انداز فمنیستي معتقدند كه بیشتر  محققان در حال كار بر چشم»نويسند:  دهند. آنها مي مي

كننده و ناكافي هستند،  ای كه دارند، گمراه های رتوريک به دلیل گرايش پدرساالرانه نظريه

ها و  ها از طريق تحريف يا حذف تجربیات و ارتباطات زنان، بر تجربه در واقع، اين نظريه

 (.338: 8112)فاس و گريفین، « كنند ارتباطات مردان سفیدپوست تاكید مي

كند:  نظرية رتوريک استارهاک دو نوع رتوريک يا دو نوع نظام رتوريكي را توصیف مي

ش ذاتي و رتوريک سلطه. استارهاک برای هر دو نوع رتوريک، يک بافتار رتوريک ارز

(. اگرچه 333كند )همان:  های رتوريكي اولیه را مطرح مي و راهبرد 1رتوريكي، طبیعت رتور

ای به  بحث اين مقاله بیشتر مرتبط با رتوريک سلطة استارهاک است، اما اگر بخواهیم اشاره

توانیم بگويیم كه استارهاک در رتوريک  یز داشته باشیم ميرتوريک ارزش ذاتي استارهاک ن

ارزش ذاتي، انگارة الهه، يعني نیروی زندگي اصلي در همة موجودات را در مركز نظام قرار 

: 8112داند )فاس و گريفین،  دهد. او طبیعت و موجودات انساني را نمود اين ايده مي مي

گیرد، زيرا در  در تضاد قرار مي« ذاتيرتوريک ارزش »با « رتوريک سلطه»(. اما 333

ای غیرطبیعي است كه ارزش ذاتي  ، مرحله رتوريک سلطه، مرحلة پدرساالری رايج

كند. در پدرساالری، بافتار فعالیت  دهد و نابود مي موجودات را مورد تعدی قرار مي

ب و سلطه مرات های پدرساالری، سلسله مراتبي است. از نظر استارهاک واژه رتوريكي سلسله

                                                      
1.rhetoric of domination 

2.Foss & Griffin 
3.Kenneth Burke 
4.Starhawk 

5.rhetor 
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كنند )فاس و گريفین،  مترادف هستند، و همة آنها بافتار را برای رتوريک سلطه توصیف مي

8112 :331.) 

است. نگاه استارهاک به رتور در « 8تنفر از خود»طبیعت رتور در رتوريک سلطه، 

مراتبي بافتارش است. پدرساالری دائماً با پنهان  رتوريک سلطه، محدود به طبیعت سلسله

دن اين معرفت كه همة افراد دارای ارزش ذاتي هستند، زيرا آنها روحانیتي جسمیت كر

كند. در نظام پدرساالری، ارزش  اند، به حس اشخاص از ارزشمندی خودشان حمله مي يافته

 (. 336بايد به دست بیايد، بايد به آن نائل آمد يا اينكه اعطا شود )همان:

گیری و  شامل چهار فعالیت تسلیم، تمرد، گوشه های رتوريكي در رتوريک سلطه فعالیت

كنند،  دستكاری هستند. رتوريک سلطه با چهار راهبرد اولیه كه قدرت سیستم را تحكیم مي

تن دادن به الزامات نظام حتي تا سر حد مشاركت در تنبیه « تسلیم»مشخص شده است. 

سادگي تمرد را  ظام بهخودداری و چالش است، اما ن« تمرد»شود. مشخصة  خود را شامل مي

، «گیری گوشه»زند و نه به نظام. در  كند كه به متمرد آسیب مي تبديل به اعمالي مي

های اشخاص، ادراكات و انرژی آنها به نظام داده نشده است )همان(. در دستكاری،  مهارت

ظام اند، زيرا اشخاص باور دارند كه واقعاً تسلیم ن اشخاص را با احساس كنترل فريب داده

پذيرند، اگرچه احساس و ادراک  ها و قواعد ناگفته نظام را مي نیستند. آنها وضعیت، ارزش

 (.331كنند )همان:  شان را انكار يا پنهان مي حقیقي

گیری و  های تسلیم، تمرد، گوشه كند كه يک جايگزين برای فعالیت استارهاک مطرح مي

ن كردن رتوريک سلطه را دارد. است كه ظرفیت دگرگو« 2دهنده كنش قدرت»دستكاری، 

دهنده اعمال  پذيرد. كنش قدرت دهنده كنشي است كه وضعیت نظام را نمي كنش قدرت

                                                      
1.Self-hate 

2.Empowered action 
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كند و هم آنهايي كه  گیرد؛ يعني هم اعمالي كه تسلیم را رد مي مقاومت و خلق را در بر مي

رهیز را دهنده در شكل مقاومت، رفتار پ های قدرت كند. كنش جايگزيني برای آنها خلق مي

های ستم،  ها، شكستن سكوت، بیان داستان كند. صحبت كردن از ناگفته با تامین درگیر مي

ها، و اجازه دادن به اينكه رازها تبديل به  نشین بندی تجارب حاشیه بازخلق تاريخ، مفصل

دهنده ديدگاهي را  های قدرت بنابراين كنش دانش مشترک شوند، مواردی از مقاومت است.

رود )فاس و  عنوان ابزاری برای مقاومت كردن در برابر سلطه به كار مي ند كه بهآفرين مي

 (.331: 8112گريفین، 

سؤاالت اين مقاله برای تحلیل ترين  شده، مهم براساس مباحث نظری و مفهومي مطرح

 ند از: ا محتوای رمان عبارت

های  رابر خواستهكنم در ب ها را من خاموش مي ها يا افراد در رمان چراغ كدام گروه .8

 ديگران يا نظام مردساالر تسلیم هستند؟

های ديگران  كنم از خواسته ها را من خاموش مي ها يا افراد در رمان چراغ كدام گروه .2

 كنند؟ يا نظام مردساالر تمرد مي

كنم قادر به سهیم كردن  ها را من خاموش مي ها يا افراد در رمان چراغ كدام گروه .3

 گیرانه دارند؟ ستند و رفتار گوشهديگران در نظراتش نی

ها يا افراد رفتار دستكارانه  كنم در قبال كدام گروه ها را من خاموش مي در رمان چراغ .4

 اعمال شده است؟

مردساالر  نظامدهنده به گروه يا افراد خاموش در برابر  قدرت  هايي از كنش آيا نشانه .1

 شود؟  در اين رمان ديده مي
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 شناسي  روش

های گروه مسلط )يعني تسلیم،  برای پاسخ به اين سؤال كه تا چه حد راهبرد مقاله اين

گیری و دستكاری( برای تداوم وضعیت گروه يا افراد خاموش به كار رفته  تمرد، گوشه

است، از روش تحلیل محتوای كمي در متون منتخب استفاده كرده است. همچنین برای 

هايي، گروه خاموش هستند و چگونه  اد يا گروهپاسخ به اين سؤال كه در اين رمان چه افر

  كند. رتوريک استفاده مي ها درمورد آنها به كار رفته است، از تحلیل اين راهبرد

اين تحقیق شامل هفت بخش از مجموع پنجاه بخش اين رمان است. گیری  واحد نمونه

عنوان متون  تیب بهتر كه به 43و  41، 31، 31، 21، 23، 84ند از بخش ا ها عبارت اين بخش

يک تا هفت در اين مقاله معرفي شدند. انتخاب اين هفت متن بر مبنای مطالعة اولیه رمان و 

های مختلف برای  های مختلف و موقعیت مفهوم نظرية گروه خاموش، وجود شخصیت

هايي را  گیری اين تحقیق هدفمند است و بخش اند. در واقع نمونه مكالمات انتخاب شده

های  تواند محقق را به اهدافش كه بازشناسي گروه دهد كه بهتر مي یل قرار ميمورد تحل

 خاموش در اين رمان است، برساند. 

كه در كنار هم   واحد ثبت اين تحقیق عبارت است از يک جملة دارای معنا يا چند جمله

ه آفرينند. واحد تحلیل اين تحقیق عبارت است از واحدهای ثبتي ك معنای واحدی را مي

 دارای يكي از كدهای مربوط به سلطه باشند.

انجام شده الگو گرفته شده  گتسبي بزرگدر اين تحلیل از شیوة كدگذاری كه در رمان 

نامه با انتخاب پنج قطعه از كتاب و مشخص كردن جمالت و  است. فاندربرک در آن پايان

گیری و  تسلیم، گوشههای سلطه، وجود هريک از چهار عنصر تمرد،  كلمات مربوط با نشانه

صورت كمي مشخص كرده است و بعد به تحلیل هر  دستكاری در متون را در جدول به
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های سلطه را چه كسي و چگونه استفاده كرده  كند كه نشانه پردازد و مشخص مي قطعه مي

 است. 

در اين پژوهش نیز متون منتخب از نظر وجود عبارات مربوط به سلطه در آنها مطالعه 

ها با استفاده از تحلیل رتوريک در  شد و بعد از آن نحوة استفاده از اين راهبرد خواهند

سلطه چگونه خود را در اين  شود مشخص توضیحات مربوط به هر متن ذكر شده است تا

چهار راهبرد سلطه كه در بخش نظری از منظر استارهاک توضیح  گذارد. متون به نمايش مي

 اند:  ان عملیاتي شدهداد شد به اين صورت در متن رم

كند، تسلیم  های ديگران يا نظام را تأيید مي تسلیم: مواردی كه در آنها يک فرد خواسته

 دهد. رغم میلش به آنها تن مي شود و علي آنها مي

تمرد: مواردی كه شامل خودداری، مقاومت و چالش در برابر خواستة ديگران يا نظام 

 زند.  فرد آسیب مياست كه اين رفتار در نهايت به خود 

كند و نظر يا  نشیني مي شود و عقب گیری: مواردی كه فرد از ديگران دور مي گوشه

كند راهي برای فهماندن نظرات و  شود يا احساس مي تفكراتش را با آنها سهیم نمي

 احساساتش به ديگران ندارد.

شرايطي قرار  شود يا فرد در دستكاری: مواردی كه در آنها به فرد اين گونه القا مي

نوعي تأثیرگذار است و كنترل دارد، درحالي كه واقعاً چنین  كند به گیرد كه تصور مي مي

تری بیابد: استفاده از عبارات يا رفتارهايي كه  تواند در دو وجه نمود عیني نیست. اين كد مي

با قصد هدايت كردن و نشان دادن راه درست يا تصحیح رفتار ديگری با نیتي ظاهراً 

شود يا مواردی كه در آنها دلسوزی و رويكرد مراقبتي به شخصي ديگر  دلسوزانه ارائه مي

 وجود دارد. 
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 ها تحليل داده

 142شده  بعد از كدگذاری متون منتخب رمان، تعداد واحدهای ثبت هفت متن بررسي

 درصد دارای كدهای مربوط به81واحد ثبت يعني حدود  811واحد بودند كه از اين تعداد 

های منتخب، بیشترين راهبرد سلطه در متن سوم يعني  راهبرد سلطه بودند. از میان متن

 كتاب وجود داشته است.  21بخش 

 

 «كنم ها را من خاموش مي چراغ»های سلطه در متون منتخب در رمان  توزيع فراواني راهبرد -8جدول 

 سلطه راهبردهای

 فراوانی عباراتی که بيانگر سلطه هستند

متن 

 يک

متن 

 دو

متن 

 سه

متن 

 چهار

متن 

 پنج

متن 

 شش

متن 

 هفت

فراوانی 

 کل

درصد 

 فراوانی کل

های  مجموع راهبرد

 سلطه
1 1 11 41 84 81 1 811 8181 

تعداد واحدهای ثبت در 

 متون منتخب
43 46 211 861 831 818 62 142 811 

 

ط به كد درصد مربو 36واحد ثبتي كه دربردارندة راهبرد سلطه هستند،  811از 

درصد تمرد هستند. به اين ترتیب  81درصد تسلیم و  24درصد دستكاری،  31گیری،  گوشه

گیری و دستكاری هستند.  غالباً گوشه ،«كنم مي خاموش من را ها چراغ»راهبردهای سلطه در 

كارگیری  پردازيم و نحوة به با توجه به اين موضوع در ادامه به تحلیل هفت متن منتخب مي

 های خاموش را تحلیل خواهیم كرد. ا و نوع گروهراهبرده

 

 

 



 0931بهار و تابستان  ،اول شماره ،01 دوره ادبيات، و هنر شناسيجامعه

 

30 

 های سلطه در متون منتخب در رمان توزيع فراواني و درصد استراتژی -2جدول 

 «كنم ها را من خاموش مي چراغ» 

 سلطه های راهبرد

 فراوانی عباراتی که بيانگر سلطه هستند

متن 

 يک

متن 

 دو

متن 

 سه

متن 

 چهار

متن 

 پنج

متن 

 شش

متن 

 هفت

اوانی فر

 کل

درصد 

 فراوانی کل

 2381 31 8 4 4 88 81 8 1 تسليم

 8181 81 2 2 8 1 2 8 4 تمرد

 3681 11 6 4 1 1 21 3 3 گيری گوشه

 31 46 1 1 4 24 1 3 8 دستکاری

مجموع 

 های سلطهراهبرد
1 1 11 41 84 81 1 811 811 

 

 (57-51کتاب: صفحات  11متن اول )بخش 

گويي میان آرتوش و و های ابتدايي رمان است كه در آن گفت يكي از بخش 84بخش 

گیرد. اين  كالريس دربارة همسايگان جديدشان يعني خانوم سیمونیان و پسرش امیل درمي

فردی  اط بینبخش تصويری از رابطه اين دو شخصیت اصلي، نوع نگاهشان به مسائل و ارتب

 43كند. كل واحدهای ثبت اين بخش  حال رابطة آنها با همسايگانشان را ارائه مي و درعین

 گیری بود. تمرد و گوشههای مربوط به مورد بود و بیشترين مقوله

توان كالريس و امیل دانست كه هر دو از نظامي  افراد تحت سلطه را در اين بخش مي

ها را مردانه و برخي را  دانگي دارد و برخي ويژگيكه تعريفي محدود و مشخص از مر

صورت  كنند. اين تمرد در مورد كالريس به كند، تمرد مي خارج از اين محدوده تفسیر مي

های آرتوش دربارة رفتارها و  شود و در مورد امیل، بر اساس صحبت غیرمستقیم مطرح مي

اغباني است، مورد اشاره قرار اش به  شعر، ادبیات و ب های او كه نشاندهنده عالقه حرف

 گیرد. مي
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كند. اين تمرد از  تمرد كالريس از آرتوش هنگامي است كه او راجع به امیل صحبت مي

راحتي حرف  خواهد به شود. او نمي گويد فهمیده مي هايي كه كالريس مي مجموع جمله

. مثالً درمقابل خواهد مستقیماً مخالفت خود را ابراز كند حال نمي آرتوش را بپذيرد درعین

كند كالريس  آرتوش كه معتقد است امیل در عوالم خودش يعني شعر و قصه سیر مي

خب، كتاب خواندن چه اشكالي »گويد:  كند؛ برای مثال مي نحوی غیرمستقیم مقاومت مي به

اين « هر كس كتاب خواند و شعر دوست داشت يعني توی اين دنیا نیست؟»يا « دارد؟

ن مخالفت او با نظر آرتوش است. كالريس يک رفتار غیركالمي يعني سؤاالت كالريس بیا

كند  هم دارد كه در برخي مواقع كه موضوعي ذهنش را درگیر مي« پیچیدن مو دور انگشت»

گیری يا بیان نكردن مستقیم حرفش  نوعي مصداق گوشه تواند به كند كه مي از آن استفاده مي

گیری است، زيرا او هم از  دهای تمرد و گوشهباشد. اين جمالت كالريس بیانگر راهبر

كند و هم نظر روشن خود را كه مخالفت با نظر آرتوش است  پذيرش نظر آرتوش امتناع مي

 كند. بیان نمي

در اين بخش نوع نگاه آرتوش به امیل كه برخالف آرتوش اهل سیاست نیست و به 

گر و تحت  نفر حالت سلطهشود، اگرچه رابطة اين دو  شعر و قصه عالقه دارد روشن مي

توان آن را به اين شكل تعبیر كرد كه امیل از برآوردن انتظارات نظام  سلطه را ندارد، اما مي

ناتوان است و در  -كه آرتوش بیانگر و برآورنده انتظارات اين نظام است-مسلط مردساالر 

و « ين دنیا نیستانگار امیل در ا»گیرد. آرتوش معتقد است  حاشیة دنیای مردانه قرار مي

كند كه امیل از عاليق متعارف و  نوعي او به اين انتقاد مي به« شعر و قصه نشد نان و آب.»

كند و چون اينگونه نیست انگار در اين عالم نیست.  شیوة زندگي دنیای مردانه پیروی نمي

 به تعبیری ديگر شايد بشود گفت امیل از اين منظر در گروه خاموش قرار دارد، زيرا
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گونه ای بیان كند كه از طرف نظام مسلط  تواند احساسات، نیازها و عاليق خودش را به نمي

 فهمیده شود.

آورد كه در مهماني  دهد كه كالريس به ياد مي دستكاری در اين بخش هنگامي رخ مي

قبلي امیل، يعني مرد همسايه، او را با نام كوچک صدا زده و پیشنهاد داده است كه در جمع 

توان  میز كمكش كند كه اين پیشنهاد به دل كالريس نشسته بود. اين رفتار را مي كردن

مصداقي از دستكاری دانست. به اين معني كه حس مؤثر بودن و مورد توجه بودن برای 

 شود. كالريس از سوی مرد همسايه ايجاد مي

 (113و  113: صفحات 27متن دوم )بخش  

گری میان كالريس و آرتوش است كه در آن گوی ديو رمان، مربوط به گفت 23بخش 

ها )همساية جديد( را نگه دارند و آرتوش  گويد كه حد معاشرت با سیمونیان كالريس مي

توجهي آرتوش به  گو میان آرتوش و كالريس، بيو بیند. در گفت دلیلي برای اين كار نمي

یان هم اشاره گو به امیل سیمونو شود. در بخشي از گفت خانه و كالريس استنباط مي

گیری  مورد بود كه بیشترين كدها مربوط به گوشه 46شود. كل واحدهای ثبت اين بخش  مي

 و دستكاری بود. 

گیر در اين بخش، كالريس و امیل هستند؛ كالريس با بیان نكردن كامل  اشخاص گوشه

وان از ت گیری كالريس را مي نظر خود و امیل با دنبال نكردن عاليق نظام مردساالر. گوشه

آورد يا عدم تمايل به معاشرت با  جمالتي كه در ذهنش در مورد ماجرا دارد اما به زبان نمي

 ها دريافت. سیمونیان

شود. در اين متن دو بار  مقولة دستكاری نیز در رابطة آرتوش و كالريس ديده مي

 گويد و احساس توانايي برای نظر دادن، همفكری با همسرش و كالريس نكاتي را مي
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باز از »يا « جدی نگیر»مشاركت در تصمیم گیری را دارد، اما آرتوش با بیان جمالتي مثل 

داند كه متناسب با ابعاد و  نوعي تصمیمات و نظر كالريس را نظری مي به« كاه، كوه ساختي

كند كه احساس يا برداشت او از  نوعي اين طور به كالريس القا مي شرايط موضوع نیست. به

برد تا با القا  یست. اين كار تقريباً همان ترفندی است كه نظام مردانه به كار ميموضوع بجا ن

خواهند بگويند به تداوم خاموشي گروه خاموش  ناتواني يا نامناسب بودن آنچه زنان مي

 كند.  مي« تمرد»زنان كمک كند. اگرچه در اين رمان كالريس در مقابل 

ل نیز هستیم. امیل با ابراز توجه به كالريس همچنین شاهد راهبرد دستكاری از سوی امی

نوعي حس مورد  و موضوعات مورد عالقه مشتركشان )تعويض گلدان گل نخودی( به

كند؛ اين درحالي است كه آرتوش، همسر  توجه بودن و مهم بودن را در او ايجاد مي

توان  ب ميكالريس، حتي به ياد ندارد كه گل نخودی در آشپزخانه وجود دارد. به اين ترتی

حسي را كه در كالريس ايجاد شده است، نوعي حس مورد توجه قرار گرفتن و مهم بودن 

 در رابطه با مرد همسايه تلقي كرد و آن را مصداقي از دستكاری دانست.

گیری امیل از نظام مردساالر است. نگرش اين نظام مردساالر در  نكتة ديگر گوشه

ها را  گیرد تا خاک گلدان از محل كارش مرخصي مي اظهارات آرتوش وجود دارد، اما امیل

 دهد.  گیری امیل را از نظام مسلط مردانه نشان مي نوعي گوشه عوض كند كه اين رفتار به

 ( 183تا  139: صفحات 28متن سوم )بخش 

قصد دارد در خانة   مربوط به موقعیتي است كه نینا )همساية قديمي كالريس( 21بخش 

د و خانوادة سیمونیان را هم دعوت كند تا امیل و ويولت )از اقوام كالريس مهماني بده

دهد. وقتي  مند كند. كالريس راضي نیست، ولي به اين موضوع تن مي نینا( را به هم عالقه

دهد و  های گذشته را به او نشان مي رود، او عكس برای دعوت از خانم سیمونیان نزد او مي
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مورد  211كند. تعداد واحدهای ثبت اين متن  بازگو ميماجرايي از عشق خودش را برای او 

گیری بیشترين كدها را به خودشان اختصاص دادند. از  بود. در اين بخش تسلیم و گوشه

نظر راهبردهای رتوريكي نیز در اين بخش وضعیت دو زن يعني كالريس و خانم سیمونیان 

حوی تسلیم خواستة اطرافیان و ن گیری دارند و به شود كه هر دو تمايل به گوشه روايت مي

 نظام غالب هستند.

ش ا گیری و تسلیم در رابطه با مردان زندگي در مورد خانم سیمونیان بیشتر اين گوشه

رسد مصداق كامل زني از گروه خاموش است، اما با  خصوص پدرش است و به نظر مي به

زني است كه در قبال  حال شويم كه سیمونیان درعین توجه به كل روايت داستاني متوجه مي

دارد. در واقع او  شود و او را از ازدواج با ويولت باز مي جو ظاهر مي پسرش در نقش سلطه

 ها سلطه پذير است.  جو و در برخي موقعیت ها سلطه زمان در برخي موقعیت هم

سیمونیان در بیان خاطراتش در مواجهه با پدر، همسر و فرزندش به مواردی از تسلیم 

از وقتي خودم را شناختم فقط تحمل كردم. اول پدرم، بعد »گويد  كند. او مي ياشاره م

نكتة جالب اين است «. كنم خاطر امیل و امیلي تحمل مي به»يا « ام. شوهرم حاال پسر و نوه

شاعر به درد زندگي »گويد  كه پدرخانم سیمونیان هم دربارة خواستگار شاعر او مي

أكیدی بر انتظارات و تعريف نظام مردانه از مردان واقعي در اين جمله مجدداً ت«. خورد نمي

 آن دوره بوده است. 

وقت  هیچ»توان در عباراتي مانند  گیری در بیان خانوم سیمونیان را مي هايي از گوشه نمونه

كسي عاشق دختر »گويد  يا وقتي از زبان پدرش مي« كاری را كه دوست داشتم بكنم نكردم

های مختلفي از اين فصل  حظه كرد. همچنین سیمونیان در بخشمال« شود كوتوله نمي

گیری تلقي  هايي از گوشه تواند نشانه گويد كه مي كند يا چیزی را زير لب مي سكوت مي

 شود. 
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تنها دربرابر آرتوش، بلكه در برابر ساير اعضای خانواده و دوستانش نیز  اما كالريس نه

شويم كه سكوت و انفعال كالريس فقط در  مي همین وضعیت را دارد. در اين بخش متوجه

رابطه با همسرش كه يک مرد است، نیست. او در رابطه با زنان نیز همین گونه است. برای 

دهد. به همین دلیل، اين نكته نیز مطرح  رغم میلش به برگزاری مهماني تن مي مثل او علي

بیان خود در ساختار مردساخته دلیل ناتواني از  گیری او به شود كه شايد تسلیم و گوشه مي

عنوان بخشي از  تواند به زبان و در گروه خاموش قرار داشتن نباشد؛ بلكه اين امر مي

شخصیت كالريس ديده شود يا مربوط به تعارفات و آداب و رسوم فرهنگي باشد. 

كنند تا كالريس را  حال اين انفعال و سكوت همراه با دستكاری است. آنها سعي مي درعین

داند واقعاً اين طور نیست.  كه مي ر موقعیتي قرار دهند كه احساس كند كنترل دارد، درحاليد

 «. وسفید بزني كنم. تو الزم نیست دست به سیاه خودم كمكت مي»گويد  مثالً نینا مي

گیری كالريس در اين رمان نشانگر تمايل به دور شدن از  اما در حالت ديگر حس گوشه

گويد  ندان همسر، اقوام و آشنايان است. برای مثال او در جايي مياش يعني فرز خانواده

تا حاال چه كسي كاری را فقط برای من »يا « خواهم چند ساعت در روز تنها باشم مي»

نه به شام »يا « ام؟ سالگي چه كاری را فقط برای خودم كرده وهشت كرده؟ خودم در سي

يا در انتهای «. كس را نداشتم آلیس. حوصلة هیچها فكر كردم نه به نینا و نه به مادر و  بچه

تواند  نحوی از كالريس دلجويي كند، اما نمي اين بخش، زماني كه آرتوش سعي دارد به

كند كه در  كند، كالريس هم احساس مي حرفش را بزند و مدام با چیزی روی میز بازی مي

قسمت برجسته  در اين« گیری گوشه»نحوی  حال فاصله گرفتن از آرتوش است و به

« پرسید چرا ناراحتي هیچ وقت نمي»گويد  شود. برای مثال، كالريس درمورد آرتوش مي مي

 «. من حالم خوب نیست، ولي ربطي به تو ندارد»گويد  يا در جای ديگری مي
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تواند به اين نكته كه  كنند، مي سختي با يكديگر صحبت مي اينكه كالريس و آرتوش به

مردان درمقايسه »گويد  كند نیز برگردد. او مي ه خاموش به آن اشاره ميكرامارا در نظرية گرو

با زنان دشواری بیشتری در فهم منظور اعضای جنس مخالف دارند... در واقع مردان 

كنند، ندارند؛  كنند يا احساس مي خواهند، دربارة آن فكر مي سرنخي دربارة آنچه زنان مي

 (. 466: 2182)گريفین، « كنند نمي زيرا آنها تالشي برای پي بردن به آن

شكل علني  رغم ناراضي بودن از اوضاع، ناگزير و بدون بیان اعتراضش به كالريس علي

حوصله و غرزنان رفتم تا رسیدم به  عصباني، بي»گويد  دهد. او در جايي مي به آن تن مي

نفت شد،  اصالً چرا آمدم؟ چرا تهران نماندم؟ چون آرتوش استخدام شركت»يا « میدان

در «. چون آلیس در بیمارستان شركت نفت كار گرفت و چون مادر هم با آلیس آمد آبادان

خاطر  ش را انتخاب نكرده و بها كند كه خودش مسیر زندگي اينجا كالريس احساس مي

 ش را تغییر داده است. ا ديگران مسیر زندگي

آبادان است. شايد  موضوع ديگری كه در اين بخش مطرح شده است، مقايسة تهران و

بتوان مفهوم گروه خاموش را برای آبادان و ساكنان آن نیز به كار برد. در اين بخش از 

كنندة شهر صحبت  های ناراحت داستان، كالريس در حالي كه عصباني است دربارة جنبه

كند. البته در  كند و در مقابل حال خوبي را كه در تهران داشته است توصیف مي مي

ديگر اين رمان چنین نگاهي وجود ندارد و اين بخش برآمده از حس آن لحظة های  بخش

هرحال مطرح شدن يک شهرستان در مقابل تهران در داستان خود  كالريس است، اما به

ای از كشور باشد كه خود و ساكنانش در حاشیه قرار دارند و در  تواند مصداقي از نقطه مي

 يابند.  اين رمان فرصت بروز مي
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 (278تا  277: صفحات 78تن چهارم )بخش م

پردازد كه در آن كالريس منتظر آمدن امیل است. مادر امیل  رمان به موقعیتي مي 31بخش 

صبح به منزل كالريس آمده و به او گفته كه با ازدواج امیل با ويولت مخالف است و امیل 

دهد كه امیل  مي آيد. كالريس احتمال به او گفته است كه بعد از ظهر به ديدنش مي

خواهد كه مادرش را  خواهد موضوع ازدواج با ويولت را مطرح كند و البد از او مي مي

داند كه او چه خواهد  حال كالريس مطمئن نیست و نمي برای اين ازدواج راضي كند. بااين

ها به شهر، كه حال كالريس  شود با هجوم ناگهاني ملخ زمان مي گفت. آمدن امیل به خانه هم

كند. مجموع  اش پیدا نمي شود و امیل فرصتي برای بیان خواسته از اين موضوع دگرگون مي

 ها دستكاری و تسلیم هستند. واحد است كه بیشترين مقوله 861واحدهای ثبت اين بخش 

در اين بخش از كتاب خاموش بودن كالريس با ناتواني او در بیان آنچه قصد دارد 

كند در وضعیت تقابل مادر و پسر قرار گرفته  احساس مي شود. كالريس بگويد نمايان مي

تواند احساسش را در چنین وضعیتي با  كدام را ناراحت كند و نمي خواهد هیچ است و نمي

ها تنها نبوده و امیل پیش او بوده و اين  كند. از طرفي او در زمان حملة ملخ كلمات بیان 

پرسد  ان نیست و هر وقت كسي از او ميچیزی است كه كالريس مايل به گفتن آن به ديگر

كند. در واقع اگرچه او كاری  كه آيا در زمان اين اتفاق تنها بوده است بحث را عوض مي

غیراخالقي انجام نداده است، ولي مايل به بیان واقعیت نیست. شايد مهرباني امیل با او 

داند آن را  نمي حس متفاوتي را برايش ايجاد كرده است. اين احساسي است كه كالريس

رسد  دهد كه از زير بار پاسخگويي بگريزد. اينجا به نظر مي چگونه بیان كند و ترجیح مي

كند و اين حس بدی را برای او ايجاد  كالريس نوعي تمرد در رفتار خودش احساس مي

 كند. مي
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بیشترين كد موجود در اين بخش دستكاری است كه در رابطة كالريس و امیل ديده 

ای است كه زن مدام فكر  گونه . رابطة كالريس و امیل در اين بخش داستان، بهشود مي

ازحد با حالت مراقبتي و  پريده، لرزيده و منگ بوده است كه امیل بیش كند كه البد رنگ مي

های  كند. كالريس مدام نگران اين است كه از چارچوب مسئوالنه با او برخورد مي

در واقع او كامالً فردی تسلیم بوده است و مايل به تمرد  اش پا را فراتر نگذارد. همیشگي

نیست. از طرفي امیل حتي قبل از اينكه كالريس چیزی بگويد بر مبنای ظاهرش سعي 

ها بیان  كند كه زن قادر نیست حسش را با واژه كند او را آرام كند. انگار او تصور مي مي

د آن است كه كالريس را قانع كند كه ای است كه گويي درصد گونه كند. رفتارهای امیل به

اش را با كالريس  نیاز به مراقبت او دارد. از طرفي امیل درصدد فرصتي است كه خواسته

تواند در جهت جلب رضايت و نظر  نوعي تمامي رفتارهای مراقبتي مي مطرح كند و به

ويولت( اش )صحبت كردن با مادرش دربارة ازدواج با  كالريس برای موافقت با خواسته

 تفسیر شود. 

گوی كالريس با مادرش و نینا وجود دارد. و در گفت« تسلیم»در اين بخش، راهبرد 

ها  همچنین كالريس پیشنهاد امیل برای رفتن به آشپزخانة تاريک را در زمان حملة ملخ

 پذيرد. مي

هايي را برای بیان مسائلي كه كالريس با آن  زويا پیرزاد در جايگاه نويسنده راه

كند؛ برای مثال، كالريس  گذرد پیدا مي روست از طريق بیان آنچه در ذهنش مي به ور

دهد تا مطمئن شود خواب نیست، يا ترديد در گفتن يا نگفتن چیزی  اش را فشار مي گونه

در ذهنش، يا توجه به جزئیات كه مثالً حتي در بدترين وضعیت خراش روی چانة امیل را 

 بیند.  هم مي
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 (211تا  275: صفحات 75خش متن پنجم )ب

ها پر كرده است كه ناگهان  هاست. زماني كه حیاط را الشة ملخ پس از هجوم ملخ 31بخش 

خورند و آنها قصد  ها را مي ها ملخ گويند كه عرب شوند و مي يوما و چهار پسربچه وارد مي

ببرند. اين های حیاط خانة كالريس را جمع كنند و  دارند تا با پرداخت مبلغي الشة ملخ

گیری، دستكاری و تسلیم تقريباً به يک  واحد ثبت داشت. در اين بخش گوشه 831بخش 

 اندازه وجود داشته است.

در اين بخش، دستكاری بیشتر در رابطة آرتوش و يوما با كالريس مطرح است. آرتوش 

س ح« سعي كن استراحت كني»يا « حتماً ماجرای ديروز ناراحتت كرده»با گفتن اينكه 

داند كه حال كالريس  كند؛ گويي او بهتر مي مراقبت و حمايتش از كالريس را بیان مي

چطور است و چه راهكاری برای بهبود حالش وجود دارد. اين درحالي است كه او از اصل 

اش با امیل  ماجرا بي اطالع است، زيرا ذهن كالريس بیشتر درگیر مالقات روز گذشته

 است. 

اش با  گويي است كه بین كالريس و خانوادهو از اين متن، گفت توجهي اما بخش قابل

كند و او را خانم مهندس  شود. يوما از كالريس تعريف مي يوما و پنج پسربچه انجام مي

بندی شود؛ از اين  دسته« دستكاری»تواند در راستای  زند كه اين نوع صحبت مي صدا مي

اش  مثبت كالريس را در مورد خواسته كند با اين طرز بیان نظر جهت كه يوما سعي مي

اش در جايگاهي قرار دارد كه  جلب كند. اما خود يوما در قیاس با كالريس و خانواده

ها و  نحوی گروه خاموش محسوب شود. نمود اين موضوع در تأيید خواسته تواند به مي

اگرچه  خندند. ها هم مي خندد يوما و بچه احساسات آنهاست. برای مثال، چون آرمن مي

توان يوما و  توضیحات بیشتری دربارة يوما و پنج پسر در داستان وجود ندارد، اما مي

ای بدون تحصیالت باال،  اش را از نظر طبقة اجتماعي احتماالً مربوط به خانواده خانواده



 0931بهار و تابستان  ،اول شماره ،01 دوره ادبيات، و هنر شناسيجامعه

 

00 

شغل عالي يا منبع درآمدی خاصي دانست. در واقع آنها از اقشار پايین جامعه هستند كه 

خواهند و  كنند. آنچه آنها مي هايي از طبقات اجتماعي باالتر كارهای خدماتي مي برای گروه

كند بايد برای ديگران توضیح داده شود؛  كنند و يا آنچه آنها را خوشحال مي آن را بیان مي

كند درخواستش را  شود و سعي مي چنانكه يوما در همان ابتدای مالقات متوجه اين نكته مي

يس با استفاده از عبارات و حركات بدن توضیح دهد، گويي آنها نیز برای خانوادة كالر

 راحتي كلمات مناسبي برای بیان خود بیابند.  توانند به نمي

 ( 215تا  219: صفحات 14متن ششم )بخش 

گیرد كه مادر و آلیس، گارنیک و نینا )همساية قديمي  كتاب موقعیتي را دربرمي 41بخش 

يان نینا كه قصد ازدواج با امیل را دارد( در خانة كالريس كالريس( و ويولت )از آشنا

رسانند. در  مهمان هستند و آلیس و ويولت قصدشان برای ازدواج را به اطالع سايرين مي

خصوص دستكاری در  های سلطه به واحد ثبت وجود دارد و راهبرد 818اين بخش، 

 شود.  ارتباطات مختلف افراد، ردوبدل مي

كند. حتي روی  رنیک يک رابطة متفاوت است. نینا با گارنیک شوخي ميرابطة نینا و گا

كند و  ای تمسخرآمیز روايت مي گونه ها به زند يا رفتار او را هنگام هجوم ملخ دست او مي

مثابه  توان به رسد رابطة اين دو را نمي حال به نظر مي اين داند. با تلويحاً آن را نامناسب مي

كننده نیستند. او احساس  چون اين رفتارها از نظر گارنیک ناراحت رابطة سلطه تفسیر كرد،

كند كه اين شیوة بیان همسرش مثالً تمسخرآمیز يا تحقیرآمیز است. البته تفسیر ديگر  نمي

خواهد نینا احساس كند مقتدر و  تواند اين باشد كه اين دستكاری گارنیک است كه مي مي

 دهد.  جازه چنین رفتارهايي را ميتوانا است و در واقع گارنیک به او ا
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پذيرد، اما رابطة آلیس با  های او را مي است و خواسته« تسلیم»آلیس در برابر يوپ 

هرچه به يوپ گفتم »گويد  قابل فهم است. وقتي كه آلیس مي« گیری گوشه»گارنیک با كد 

و گارنیک در « رسانم بیمارستان ترسم گفت اال و لال همین االن خودم را مي باور كن نمي

اين « ببخش، آلیس جانم. لطفاً بگو اال و لال را به انگلیسي چي گفت؟»گويد  جواب او مي

خواهد  مورد يكي از مواردی است كه كامالً با نظرية گروه خاموش مطابقت دارد. آلیس مي

كند و  های خودش استفاده مي حال، از واژه عالقة يوپ به خودش را بیان كند. درعین

ای برای بیان احساسش بیابد و همین شیوة بیان هم توسط گارنیک  ند دقیقاً واژهتوا نمي

 شود. مسخره مي

گیری  ها تقريباً گوشه در اين بخش داستان رفتارهای ويولت در قبال تمام شخصیت

كند و به افراد ديگر كاری ندارد. در اين فصل، كالريس  است. او در دنیای خود زندگي مي

توانند ارتباط كالمي خوبي داشته  كنند و باز نمي مهماني با هم صحبت مي و آرتوش، بعد از

جا شدن شكرريز روی میز توسط آرتوش صبرش به سر  باشند. در نهايت آلیس كه از جابه

توان نوعي تمرد از صبری كه در اين  اين رفتار كالريس را مي«. بس كن»زند  آيد داد مي مي

 رد. ها داشته است كدگذاری ك موقعیت

 (237تا  234: صفحات 17متن هفتم )بخش 

شود. گارنیک به خانة آنها  كتاب مربوط به بعد از مشاجرة كالريس و آرتوش مي 43بخش 

شود كه با آرتوش مشاجره كرده است. باالخره  يد و از رفتارهای كالريس متوجه مي آ مي

گارنیک با بیان يک جمله  كند و نهايتاً اش را در قالب چند جمله بیان مي كالريس ناراحتي

 62تواند جوابي بدهد. اين فصل شامل  كند و كالريس نمي سادگي گفتگو را تمام مي به

 گیری است. واحد ثبت بود و بیشترين كد مربوط به گوشه
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گوی كالريس و گارنیک ديده و گیری و تمرد در گفت در اين فصل كدهای گوشه

را بگويد و مدام در ذهنش با خودش كلنجار خواهد ماجرا  شود. كالريس ابتدا نمي مي

مندی آرتوش  گويد اول بحث عالقه رود كه بگويد يا خیر. در نهايت نیز كه ماجرا را مي مي

كشد كه در واقع موضوع اصلي نیست. بر اساس نظرية گروه  به سیاست را به میان مي

توجه است با  تواند اين احساس را كه همسرش به او بي خاموش در واقع كالريس نمي

به مردان و  تر راجع كند مستقیم ای مناسب بیان كند. حتي زماني كه كالريس شروع مي واژه

زنان صحبت كند از آنچه گفته راضي نیست و گويي هنوز نتوانسته است كه عبارات 

مطمئن بودم يک جايي حق با من »گويد  برای مثال مي .مناسب برای بیان مقصودش بیابد

ونالة زني غرغروست كه با  دانستم چطوری بگويم كه به نظر نیايد نک حال نمي است و بااين

تواند راهي مناسب برای بیان احساسش در قالب زباني  كالريس نمي«. شوهرش دعوا كرده

تواند جوابي بدهد و خودش  بیابد. به همین دلیل كالريس دوباره بعد از جواب گارنیک نمي

مطمئن بودم حرف گارنیک بايد جوابي »گويد  ذهنش ميو احساسش را بیان كند. او در 

 «.رسید داشته باشد. مطمئن بودم و چیزی به فكرم نمي

 دهنده کنش قدرت 

دهنده،  دهنده هستیم. كنش قدرت ها شاهد كنش قدرت در اين رمان، در بعضي موقعیت

طرق  پذيرد و به كنشي است كه در آن فرد عضو گروه خاموش وضعیت نظام غالب را نمي

 دهد. مختلف مقاومت خود را نشان مي

افتد. كالريس بعد از  داستان اتفاق مي 42دهنده، در فصل  يكي از موارد كنش قدرت

ها را در گاراژ خانة آنها از كاديالک بیرون  فهمد دوستان سیاسي آرتوش اعالمیه اينكه مي

شود برای  ای مي بهانه كند و در واقع اين شود و با آرتوش دعوا مي آورند، عصباني مي مي
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ها كه  كنم برای تو و بچه از صبح تا شب جان مي»زند  هايش. كالريس فرياد مي بیان ناگفته

بازی كني. به خیال خودت كارهای مهم  چي؟ كه تو هر كار دوست داری بكني. شطرنج

دم و سرم بكنند و وقت نداشته باشم برای خو به ها جان بازی دربیاوری و بچه بكني. قهرمان

كند.  و جمالت مشابه اين را بازگو مي...« و  "خسته شدی."كسي يک بار هم نگويد 

پاشد  های آشپزخانه مي دهد در انتها شكرها را روی میز و صندلي آرتوش كه فقط گوش مي

رود. در واقع در اين بخش از رمان ما شاهديم كه كالريس برخالف همیشه كه  و بیرون مي

كند. بعد از اين دعوا تا انتهای رمان  كند اين بار اعتراض مي گیری مي سكوت و گوشه

آيد. برای  های كالريس به وجود مي تغییرات در رفتار آرتوش از نظر توجه كردن به خواسته

خرد و او را  های پاياني او دو گلدان گل نخودی برای كالريس مي مثال در يكي از فصل

 كند.  بغل مي

اتفاق  31هاست در فصل  نوعي بیان ناگفته دهنده كه به درتنمونة ديگری از اين كنش ق

ای قرار  افتد. كالريس و خانم نوراللهي )كه در زمینة حقوق زنان فعال است( در كافه مي

پرسد،  دارند. كالريس حالش خوب نیست و وقتي خانم نوراللهي از او حالش را مي

پردازد. اين كار برای  در آن بود ميبه وضعیتي كه  كالريس ناخودآگاه به بیان نكاتي راجع

خواستم بروم زير میز. چرا در جايي غريبه گريه  از خجالت مي»كالريس دشوار است. 

كردم؟ چرا برای زني كه فقط چند بار ديده بودم و هیچ صمیمیتي با هم نداشتم  مي

 «.چیزهايي را گفتم كه به هیچ كس نگفته بودم؟

مند بود تجارب زنان ارمني را در زمینة حقوق  مدام عالقه خانم نوراللهي از ابتدای داستان

توان در  دهندة ديگر را مي زنان بداند و از آنها كمک بگیرد. در همین زمینه، كنش قدرت

دانست؛ زماني كه كالريس دعوت خانم نوراللهي را برای همكاری با انجمن  46فصل 
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گیری خارج  مشاركت، از گوشهپذيرد و با پذيرش اين  مي زنمدافع حقوق و آزادی 

 شود. مي

 گيری نتيجه

مورد « كنم ها را من خاموش مي چراغ»در اين مقاله، براساس نظرية گروه خاموش، رمان 

گیری در  مطالعه قرار گرفت تا راهبردهای سلطه يعني تسلیم، تمرد، دستكاری و گوشه

 رار گیرد. های مختلف مورد ارزيابي ق محتوای رمان و دررابطه میان شخصیت

گیری و بعد از آن  شده گوشه های رتوريكي استفاده در اين رمان بیشترين راهبرد

برد. اين  گیری راهبردی است كه عمدتاً كالريس آن را به كار مي فريبكاری هستند. گوشه

يابد: بیان نكردن حرف و احساس خود و دور شدن از افراد  راهبرد در دو وجه نمود مي

ي از جمع. فريبكاری، راهبرد ديگری است كه در رابطه با كالريس به كار نشین ديگر و عقب

ترين دلیل وجود عنصر فريبكاری اين است كه كالريس مورد توجه دو  رود. شايد مهم مي

كنند تا از كالريس مراقبت يا  نحوی تالش مي مرد اصلي رمان است كه هركدام به

ها بارزترين وجه  دآوری كنند. اين كشمكشهای زباني دنیای مردانه را به او يا چارچوب

 عنصر فريبكاری در اين رمان است. 

گیری كالريس  اند. تسلیم در ادامة گوشه تسلیم و تمرّد هم به دفعات كمتری استفاده شده

و پذيرش نظرات ديگران اعم از همسر و خانواده و دوستانش وجود دارد. تمرد نیز گاهي 

واسطة دسترسي  شود كه معموالً اين احساس تمرد به يده ميدر ارتباط كالريس با آرتوش د

 شود.  های ذهني كالريس در رمان فهمیده مي مخاطب به برداشت

پذيرد و  هايي كه وضعیت نظام مسلط را نمي دهنده يعني كنش های كنش قدرت از نمونه

الريس گوی كو توان به مشاجرة كالريس و آرتوش يا گفت شود مي ها مي جايگزين راهبرد
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پردازد اشاره كرد. همچنین  هايش مي و خانم نوراللهي كه در آن كالريس به بیان ناگفته

نوعي تالش كالريس برای  پذيرش دعوت همكاری در انجمن مدافع حقوق و آزادی زن به

 قدرت بخشیدن به تجارب زنانة خودش است. 

ند خانم سیمونیان شوند مان ای خارج مي های زن رمان گاهي از موقعیت حاشیه شخصیت

در رابطه با امیل. خانم سیمونیان از طرفي تحت سلطة پدرش بوده است و از طرفي نگاهي 

هايي از داستان  اش دارد. به اين ترتیب شايد بتوان گفت در بخش جويانه به پسر و نوه سلطه

 شاهد انعطاف و سیالیت در روابط سلطه هستیم. 

خورد، محدود نبودن  های رمان به چشم مي نكتة ديگری كه در روابط میان شخصیت

ای غیر از پايتخت و ارامنه  گروه خاموش به جنسیت است. طبقات اجتماعي پايین، منطقه

هايي از طبقات، مناطق و اقوام درحاشیه ديگر  توانند مثال عنوان يک گروه اقلیت مي به

اژگان مناسب برای بیان ها در رمان، نداشتن و باشند. بیشترين جلوة خاموش بودن اين گروه

اش در متن  و خانواده« يوما»شود.  گیری افراد منجر مي هايشان است كه به گوشه خواسته

هايشان برای ديگران توضیح  ای از طبقة پايین هستند كه بايد خواسته پنجم، نمونة خانواده

دهد. آبادان  نميداده شود و در واقع ساختار زباني مسلط امكان كافي برای ابراز خود به آنها 

شود كه اين  عنوان شهری دور از پايتخت در بخشي از رمان با تهران مقايسه مي نیز به

مقايسه در راستای بیان ابعادی است كه آبادان فاقد آنهاست. همچنین خود كالريس و 

اش متعلق به يک اقلیت هستند و از اين نظر رمان بیان و صدای اين گروه در  خانواده

كند. به اين ترتیب  كه كمتر در گفتمان مسلط صدايي برای بیان خود پیدا مي حاشیه است

ها و طبقات ديگر در اين  توان شاهد گسترش مصاديق گروه خاموش از زنان به گروه مي

 رمان بود.
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های خاموش مختلف به  روايتي از گروه« كنم ها را من خاموش مي چراغ»در رمان 

دهنده برای مقاومت در  طوركه استارهاک از كنش قدرت ناما هماخصوص زنان را شاهديم 

هايي مانند شكست سكوت،  نیز در اين رمان راه« پیرزاد»كند،  برابر نظام غالب صحبت مي

عنوان  بخشي به زنان به سخن گفتن از ناگفته، مشاركت اجتماعي و ... را برای قدرت

 ترين گروه خاموش رمان در نظر گرفته است. مهم
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