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 چکیده:
برانگیز و نوظهور در حوزة مباحث راوي و زاویۀ دید در نظریۀ شدگی دیدگاهی چالشکانونی  زمینه و هدف:

گران روایت میپردازد  وجوه ادراکی، بازتاب عاطفی و ایدئولوژکی کانونی  شناسی است که به بحث دربارة روایت
و در زیرمقولۀ چه کسی جهان داستان را میبیند، بررسی میشود. در این مقاله سعی شده است با دیدگاه  

شدگی و در وجوه روانشناسی، داستان چراغها را من خاموش میکنم خانم زویا پیرزاد بررسی شود. کانونی
انتخاب این رویکرد این است که نویسنده در این داستان بصورت آشکار و مشخص از مقولۀ «چه کسی    دلیل

شخص داستان، کالریس با قرار دادن کانون دید و شدگی بهره برده است. راوي اولمیبیند» در بستر کانونی
ر پایان داستان باعث تمرکز و ادراك خویش بر ذهنیات و درونیات هویتی خویش و اطرافیانش در نهایت د

تغییر و تحول جهانبینی خویش به اَبرروایتهاي هویت، جنسیت، عشق، مسئلۀ عاطفی و شناختی در حوزة 
 شناسی و چالشهاي اجتماعی ... میشود.روان

شدگی و از دیدگاه نظري هاي موردنظر از منظر کانونیاین مقاله با روش تحلیل محتوا داده  روش مطالعه:
تی و آنچه ریمون کینان مورد نظر قرار داده است از داستان چراغها را من خاموش میکنم را  مباحث پساژن

 ها را تحلیل میکند.دربر میگیرد و سپس محتواي این داده
هاي کانونی یک زن در ادبیات داستانی معاصر داستان چراغها را من خاموش میکنم بازتاب دیدگاه ها:یافته

 جستجوي   به   و   کرده  کانونی   را  حالش   و  گذشته   داستان،گر  کانونی  بعنوان  الریس دهۀ هشتاد شمسی است. ک
 را  او  زنانۀ  هویت  آنچه.  است  جمعی  ناخودآگاه  در  قومیش  میراث  آن  از  بخشی  میپردازد که  خویش  هویت
 و   دیگران  توجه   به  نیاز   کند،   همسو  آن   با   را  مخاطب   دارد  قصد   آن  کردن   کانونی  با  او  و   داده  قرار  تأثیر   تحت
 است.  انتقاد  از  گریز

گران  شدگی و مباحث نوظهور آن، مخاطب با دیدگاه و جهانبینی بازتابگران یا کانونیدر کانونی  گیري:نتیجه
این نتیجه   شدگیداستان به جهان درونی و بیرونیشان آشنا میشود و نادیدنیها را میبیند. با تحلیل کانونی

و  عاطفی  شناختی،  ابعاد  با  روانشناسی  وجوه  درونی،  افکار  کردن  کانونی  با  کالریس  که  میشود  حاصل 
ازدست هویت  میتواند  کانونی کردن ایدئولوژیکی،  با  و سپس  بازتاب دهد  را  فکریش  استقالل  و عدم  رفته 
یش دست پیدا کند و در این انعکاس اي از عملکرد زندگی خوگر، به آینهموضوع عشق از دیدگاه چند کانونی

به تغییر مواضع خویش نسبت به نقشهاي هویت زنانه، همسري، مادري، خانواده و یک فعال اجتماعی دست 
پیدا کند. همچنین افکار بدبینانۀ خویش را که حاصل میراث ناخودآگاه قومی است بازتاب دهد و بچالش 

 ماع، و خانواده تغییرات جدیدي را شکل دهد.به زندگی و اجت بکشد و با کانونی تازه نسبت

 1400خرداد  14 :دریافت تاریخ   
 1400نیر   16:   داوري تاریخ   
 1400تیر  27: اصالح تاریخ   
 1400شهریور    17: پذیرش تاریخ   

 
 :کلیدي  کلمات  

 شناسی،شدگی، روایتکانونی
 ریمون کنان، روانشناسی،

 چراغها را من خاموش میکنم.
 

 :مسئول نویسنده * 
    @gmail.com63j.taheri 
 35226080 )24 98(+   

 

mailto:j.taheri63@gmail.com


JSPPP, (١٥)٢١١-١٩٩ :٧٥, August ٢٠٢٢ 
Journal of the Stylistics of Persian Poem and Prose 

(Bahar-e- Adab) 
Home page: https://www.bahareadab.com 

 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
Analysis of the Focusing Component with Emphasis on Psychological Aspects in the Story 
of the Lights I Turn Off by Zoya Pirzad 
 
F. Sadri١, J. Taheri٢*, L. Namdar١ 
١- Department of Persian Language and Literature, Khodabandeh Branch, Islamic Azad University, Khodabandeh, 
Iran. 
٢- Department of Persian Language and Literature, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran. 

 
ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Centralization is a challenging and emerging perspective 
in the field of narrator discussions and perspective in narratological theory that discusses 
the perceptual aspects, emotional and ideological reflection of the narrators and focuses 
on who sees the world of fiction. In this article, an attempt has been made to examine the 
story of "I turn off the lights, Ms. Zoya Pirzad" from a focal point of view and in 
psychological terms. The reason for choosing this approach is that in this story, the author 
has explicitly and explicitly used the category of "who sees" in the context of centralization. 
The first person narrator of the story, Clarice, by focusing her attention and perception on 
the mindsets and inner selves of her identity and those around her, finally at the end of 
the story changes her worldview to the narratives of identity, gender, love, emotional and 
cognitive issues in the field. Psychology and social challenges. 
METHODOLOGY: This article analyzes the content of the data from the perspective of 
centralization and from the theoretical point of view of post-genetic issues and what 
Raymond Keenan has considered from the story of I turn off the lights and then analyzes 
the content of this data. 
FINDINGS: The story of the lights I turn off is a reflection of a woman's focal point of view 
in contemporary fiction of the eighties. As the focal point of the story, Clarice focuses on 
the past and the present and seeks her identity, part of which is her ethnic heritage in the 
collective subconscious. What affects her feminine identity, and by focusing on it, she 
intends to align the audience with it, is the need for the attention of others and the 
avoidance of criticism. 
CONCLUSION: In centralization and its emerging topics, the audience becomes acquainted 
with the perspective and worldview of the reflectors of the story to their inner and outer 
world and sees the invisible. By analyzing centralization, it is concluded that Clarice, by 
focusing on inner thoughts, psychological aspects with cognitive, emotional, and 
ideological dimensions, can reflect her lost identity and lack of intellectual independence. 
Achieve a mirror of her life performance and in this reflection achieve her change of 
attitudes towards the roles of female identity, wife, mother, family and a social activist. It 
also reflects and challenges its pessimistic thoughts, which are the result of ethnic 
subconscious heritage, and forms new changes with a new focus on life and community, 
and the family. 
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 مقدمه
 شدگی» است. راوي، روایتگريبرانگیزترین مباحث حوزة راوي و زوایۀ دید در داستان، موضوع «کانونییکی از چالش

شنو و مخاطب میپیچد اما مسئلۀ شنیدن تنها یکی از مباحث حوزة حواس و است که صدایش در گوش روایت
ادراکی انسان است. یکی دیگر از حواس مهم آدمی موضوع دیدن و ادراك بصري است. وقتی صداي راوي به گوش 

رده است، چگونه براي او روایت مخاطب میرسد، مخاطب درصدد آن است که آنچه راوي در داستان دیده و ادراك ک
شدگی که مقولۀ دیدن و آنچه را راوي در داستان میبیند، بررسی میکند. میشود و در این زمان است که کانونی

شناسی است. مقولۀ پس میزان تفاوت و تمایز کسی که میشنود و کسی که میبیند موضوع تحلیل مؤلفۀ روایت
قرار گرفته است که در مبانی نظري بصورت خالصه به شنشدگی موضوع موردبحث روایتکانونی اسان بسیاري 

 تاریخچۀ این موضوع و نظرگاهی که از حوزة استداللی، تحلیل این مقاله را شامل میشود، اشاره خواهد شد.
شدگی در داستان «چراغها را من خاموش میکنم» اثر زویا پیرزاد این جستار بر آن است به تحلیل مؤلفۀ کانونی 

شمسی توسط نویسنده روایت شده و موضوع   1380پردازد. داستان چراغها را من خاموش میکنم در اوایل دهۀ  ب
شناسی شدگی از منظر روایتتحلیلهاي گوناگون حوزة نقد ادبی تاکنون بوده است. اما دلیل انتخاب رویکرد کانونی

مشخص از مقولۀ «چه کسی میبیند» در بستر    در این مقاله این است که نویسنده در این داستان بصورت آشکار و
شخص داستان، کالریس، با قرار دادن کانون دید و تمرکز و ادراك خویش شدگی بهره برده است. راوي اول کانونی

به   تحول جهانبینی خویش  و  تغییر  باعث  داستان  پایان  اطرافیانش، در  و  درونیات هویتی خویش  و  بر ذهنیات 
شناسی و چالشهاي اجتماعی ... میشود. یت، عشق، مسئلۀ عاطفی و شناختی در حوزة رواناَبرروایتهاي هویت، جنس 

موضوع کانون دید حتی در نام داستان و تأکید بر ضمیر «من» نیز مشهود است که در ادامۀ مقاله تحلیل خواهد 
 شد.  

 
 ضرورت و سابقۀ پژوهش

شناسان شناسی بسیار مورد بازنگري روایتاست که از دیدگاه روایت   برانگیزي شدگی، مسئلۀ چالشمقولۀ کانونی
نظران تعاریفی به آن افزوده یا بعضی مقوالت در سالهاي اخیر قرار گرفته است و با توجه به اهمیت آن، صاحب

و تحلیلگران   اند. داستان چراغها را من خاموش میکنم نیز مورد توجه بسیاري از ناقدانتعاریف این حوزه را رد کرده
شدگی، که بسیار در این قرار گرفته است که زوایاي مختلف این داستان نشان داده شده است اما منظر کانونی

داستان کاربرد دارد و با تحلیل داستان از این منظر به اَبرروایتهاي فرهنگی و هویتی اشخاص داستان دست یافته 
شناسی در این  رچند مقاالتی که تا حدودي به موضوع روایتاي یافت نشد؛ همیشود، بصورت تخصصی در مقاله

 داستان ارتباط پیدا میکند در این بخش بیان میشود. 
شدگی  شناسی» فصلی را به کانونی) در جدیدترین کتاب خویش با عنوان «نقد ادبی با رویکرد روایت1400پاینده ( 

هایی از رات جدید در این حوزه و تحلیل نمونهشدگی، نظاختصاص داده است و بصورت مفصل به پیشینۀ کانونی
از آن منظر که پاینده به پرسشهایی که براي تحلیل  مولفۀ کانونی شدگی در داستان پرداخته است.  این فصل 

 شدگی را بررسی کرده براي منتقدان مفید است.شدگی در متن داستانی الزم است، اشاره و پیشینۀ کانونیکانونی
 نظریۀ   براساس  عبدالرحمن  عایشه  »کربالء  بطلۀ«رمان    در  روایت  اي «کانون) در مقاله1399( مختاري و غالمی  

سازي هاي مختلف کانونیاصول روایی و شیوه  تحلیل میکند وسازي ژنت  نظریۀ کانونی  ژنت» را با توجه به  ژرار
را نشان میدهد و نتیجه   ۀ عاشوراهاي نویسنده و ارائۀ فضایی واقعی و ملموس از واقعجهت انتقال افکار و اندیشه
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سازیها بشکل ترکیبی در ارائۀ روایتی زنده و پویا و  گیري از راوي داناي کل و دیگر کانونیهنویسنده با بهر  میگیرد
 .گرایانۀ آن موفق بوده استمتناسب با محتواي واقع

 روایت  به  شدگیکانونی  و  روایی  سطوح  مؤلفۀ   دو  در  شناختیروایت   اي با عنوان «رویکرد) در مقاله1389حدادي ( 
شدگی  وزیر» این موضوع را در داستان کالسیک بررسی کرده است و اهمیت رویکرد کانونی   حسنک  کردن  دار  بر  ذکر

نشان داده و این بررسی   تاریخ بیهقیو تمایز آن با صداي رواي و شعاع اطالعات راوي را در داستان حسنک وزیر در  
  و صداي نقالی راویان متفاوت جهت به دار آویختن حسنک وزیر   چندصدایی بودن روایتبه این نتیجه رسیده که  
 .در داستان شنیده میشود

سازي در روایت» به توضیح کانون روایت و تمایز آن با صداي  اي با عنوان «کانون) در مقاله1384بیاد و نعمتی ( 
پرداخ قرار دادههاي مختلف کانونیاند و دیدگاهتهراوي  بررسی  و  نقد  را مورد  این جهت که شدگی  از  اند. مقاله 

رده درجهت  مبسوطی  کانونیتوضیحات  انواع  در  بندي  کرده،  مطرح  پساژنتی  رویکردهاي  و  ژنت  نقد  و  سازي 
 شدگی مورد استناد است. تحقیقات حوزه کانونی

 
 بحث و بررسی
 گیشدپیشینۀ کانونی

شدگی در داستان، باید این موضوع را در ابتداي قرن بیستم در آثار نویسندگانی هاي کانونیجهت دستیابی به ریشه
، جیمز جویس، فرانتس کافکا و بسیاري دیگر از نویسندگان دنبال کرد. کسانی چون هنري جیمز، ویرجینیا ولف

که به این نتیجه دست یافتند که داستان نباید فقط بازتاب رخدادهاي بیرونی و خارج از نیات درونی نویسنده باشد 
ایده به نام «رئالیسم  بلکه شخصیتهاي داستان باید بازتابگر احساسات، ادراکات و ذهنیات درون خویش باشند. این  

شناسی،  روایت   رویکرد  با  ادبی  شکل گرفت (نقد  1880تا    1870روانپژوهانه» یا «امپرسیونیسم ادبی» در سالهاي  
). مشخصۀ اصلی این نویسندگان مدرن در روایت، آفرینش شخصیتهاي بازتابگري بود که نقشی  28پاینده: ص  

یافتند بهترین روش بازنمایی مستقیم ذهن انسان آن است که نقش رازگشایانه در داستان ایفا میکردند. آنها در
پردازان به سنتی راوي حذف شود و حضور او تا حد ممکن همراه با سکوت و ناآشکار باشد. بعد از این نظر، نظریه

تابگر خودش  این موضوع پرداختند که یا راوي مرده و بازتابگر کارکردهاي او را انجام دهد (نظرپرسی البوك) و یا باز 
 شناسان کانون روایت را دیدگاه (روایت ). همچنین روایت132و130راوي شود (نظر وین سی. بوت) (همان: صص

) منظر (دستور زبان داستان، اخوت: 51و بوطیقاي ساختارگرا، تودوروف: ص  81عامیانه، آسابرگر: ص    فرهنگ  در
)،  120ادبی، کالر: ص ) و نقطۀ کانونی (نظریۀ28ز: صادبیات، اسکول در ساختارگرایی بر )، نظرگاه (درآمدي 95ص

اند. در هر صورت کانون روایت ابتدا توسط کلینت بروکس و رابرت پن وارن در سال انداز (ژنت) تعریف کردهو چشم
رامبرگ: ص1943 روایت،  (مطالعۀ  در سال  11م. مطرح شد  و سپس  معناي 1972)  به  کانون  اصطالح  ژنت  م. 

). ژنت در این باره اعتقاد داشت فردي که در داستان 109روایت، مارتین: ص  هاي رش داد (نظریهگر را گست مشاهده
را میبیند (بوطیقاي معاصر، ریمون کنان: ص با 72سخن میگوید حتماً همان فردي نیست که رویدادها  ). ژنت 

داي روایت» را از «وجه تعارض مستقیم به این دو پرسش، پاسخ پرسی البوك و بوت را چنین میدهد که باید «ص
سازي فقط این نیست که «چه کسی میبیند؟»، بلکه این است روایت» جدا کرد و فرض میکند مالك کلی کانونی

 ). 133شناسی، پاینده: صروایت رویکرد با ادبی که «اطالعات در روایت چگونه محدود شده است؟» (نقد
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سازي ثابت، متغیر و چندگانه و بسیاري از ؛ مانند کانونی سازي درونی را از هم متمایز کردژنت سه شکل کانونی
شناسان نظرات او را پذیرفتند و یا تکمیل و اصالح کردند. از نظر آبوت کانونمندسازي «به لنزي اشاره دارد روایت

ناظر افکار  و  عواطف  و  از شعور  ردپایی  معموالً  و  میبینیم  را  روایت  رخدادهاي  و  آن شخصیتها  پشت  از  ما    که 
 ).141.222شده را در خود دارد» (سواد روایت، آبوت: صانتخاب

سازي در داستان بررسی میشود، موضوع شعور و عواطف شناسان به کانونیهاي مختلف روایتهمانطورکه دیدگاه 
 سازي اهمیت مورد توجه بسیار است و ازاینرو ریمون کنان با توجه به نظر آسپنسکی، به مباحث روانشناسی کانونی

بستان با متن بازتابگرانه و اند که «بدهبیشتري داد؛ همچنین بورتولسی و دیکسون نیز بر این موضوع تأکید کرده
هویتی با آن آگاه شدن از سازوکارهاي ذهن شخصیت بازتابگر، خوانندگان را بطور طبیعی به همدلی عاطفی و هم

 ).145پاینده: ص شناسی،روایت  رویکرد با ادبی شخصیت متمایل میکند» (نقد
 شدگی و وجوه آن از دیدگاه روانشناسی پرداخته میشود. در ادامه به انواع کانونی

 
 شدگیانواع کانونی

 .شدگی ) میزان تداوم کانونی؛ ب شدگیالف) موقعیت متناسب با داستان در کانونیشدگی دو نوع است: کانونی
کانونی در  داستان  با  متناسب  موقعیت  ـ  داستاننسبت  میتواند  شدگیکانونی:  شدگیالف  یا  کانون    ،به  و  بیرونی 

«راوي   میتوان  او رانامیده میشود و  کارگزار روایتگر    که  » کسی استشدگی بیرونیکانونی«  حال   .باشد  داشته  درونی
به    مربوط  بعضی اوقاتو    شده در متن استرویدادهاي روایت  درون  در  »شدگی درونیکانونی«  نامید اماگر»  کانونی

-مورد نظر از متن بصورت اول   ۀ«تکباید  شدگی بیرونی و درونی  میان کانونی  جهت تفاوت قائل شدنمتن است.  
موردنظر بصورت درونی و اگر ممکن نباشد بصورت بیرونی   متن». اگر این کار عملی باشد،  شودخص بازنویسی  ش

 ).103: صریمون کنانروایت داستانی، بوطیقاي معاصر، کانونی شده است ( 
گر بین روایت ثابت باشد و یا در بین دو یا چندین کانونی  شدگی ممکن است  کانونی:  شدگیبـ  میزان تداوم کانونی
تمایز   باشد.  نوسان  دربارکانونی   بیندر  و چندگانه همانقدر که  متغیر  ثابت،  اعمال میشود،  کانونی  ةشدگی  شده 

 ). 106همان: ص گر نیز بکار میرود ( درخصوص کانونی
 

 شدگی وجوه کانونی
نظرانه است؛  شدگی فقط از میان حواس ظاهري فقط به حس بصري توجه کند بسیار تنگاین موضوع که کانونی

سازي مطرح  و آنها را براساس مجراهاي حسی  ازاینرو ویلیام نلیس اصطالحات مفیدي براي نشان دادن انواع کانونی
دیدهتقسیم مانند  است؛  کرده  ( بندي  شنیدهکانونیشدگی  بینایی)،  حس  برحسب  (برحسب حس سازي  شدگی 

 ). 137شناسی، پاینده: صروایت  رویکرد با ادبی شنوایی) و... (نقد
و   شدگی را از وجوه زیر بررسی کند) درصدد برآمد کانونی1973تحت تأثیر آسپنسکی (  نیز) 1985(  ریمون کنان

 :بویژه به مسائل روانشناسی بازتابگر بپردازد و این وجوه را مطرح میکند
 ) مکان. ، بلف) زمانا وجه ادراکی:
 .وجه ایدئولوژیکی ج) ، عاطفی ۀب) مؤلف، شناختی ۀی: الف) مؤلفسوجه روانشنا
 : زمان و مکان.اصلی تعیین میشود ۀادراك (بینایی، شنیداري، بویایی و غیره) ازطریق دو مختص: وجه ادراکی

 ۀ گذشت  داستان  و اگر شخصیت  استشدگی بیرونی، سراسر زمان  گر غیرجاندار باشد، کانونیکانونیزمانی که  زمان:  
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درواقع  نگر است.  هشدگی بیرونی گذشت، کانونیدر حالت کانونی براي به مخاطب بنمایش بگذاردخود را  زندگی  
 تنها بهگر درونی  کانونی  اماوه زمان (گذشته، حال و آینده) دارد،  به تمام وجتوانایی دسترسی  گر بیرونی  کانونی

 ). 108: صریمون کنانروایت داستانی، بوطیقاي معاصر، حضور اشخاص محدود است ( 
هاي مکانمند خود را بصورت چشم پرنده یا گر بررسی شود، واژهمکان: زمانی که موقعیت بیرونی/ درونی کانونی

شخص نشان میدهد. این همان موقعیت کالسیک راوي در هوایی یا همان دیدگاه سنتی زاویۀ دید سوم اندازچشم
 ). 107داستانها است (همان: ص

 ی سوجه روانشنا 
با واژه  :مؤلفه شناختی برمیگردد که  از محیط اطرف خود  انسان  به حوزة شناختی  هایی چون دانش، این مؤلفه 

گر بیرونی دانش نامحدود در این زمینه دارد پندار، عقیده و... مشخص میشوند. این موضوع آشکار است که کانونی
 ). 109گر درونی دانش محدود (همان: صو کانونی

عینی    شدگیگر بیرونی و درونی شکل عاطفی خود را تغییر میدهد و بصورت کانونی: تمایز بین کانونیعاطفی  ۀمؤلف
کانونی و  غیردرگیر)  و  (همان: (خنثی  میگذارد  بنمایش  داستان  در  را  خود  درگیر)  و  (جانبدارانه  ذهنی  شدگی 

 ). 110ص
این وجه به حوزة هنجارهاي متن برمیگردد و نظام همگانی نگرش اعتقادي به جهان را در جهان :  وجه ایدئولوژیکی

هنجارهاي داستان را براي مخاطب بیان میکند (همان: ص  کانونی گر -داستان نشان میدهد. بصورت معمول راوي 
111.( 

 
 شدگی شاخصهاي کالمی کانونی

النفسه غیرکالمی است. درواقع متن داستان شدگی مانند سایر اجزاي متن داستان در زبان رخ میدهد و فیکانونی
ولوژي راوي و اشخاص داستان است، شدگی آنچه را از احساس و پندار و ایدئرا از زبان راوي میشنویم اما کانونی

هاي غیرمستقیم  آنکه اشارة مستقیمی به آن شود، براي مخاطب بیان میکند و نامگذاري یکی از اینگونه نشانهبی
 ). 114شدگی است (همان: ص کانونی

 
 شدگی در داستان چراغها را من خاموش میکنمهاي کانونیتحلیل داده

  معلولی   و   علت  و  روایی  زنجیرة  که  است  گرفته   شکل  بخش  یا   فصل  50  از  میکنم  خاموش  من  را  چراغها  داستان
 و  هااندیشه  از  اي مجموعه  با  بازتابگران،  یا  گرانکانونی  و  راوي   یاري   با  زنحیره  این  و  است  شده  رعایت  فصلها  بین

 اندریافتها   این  سپس  و  شود  مواجه  متفاوت  اندریافتهاي   با  مخاطب  میشود  باعث  که   میخورد  پیوند  احساسات  و  افکار
 .برسند گرانکانونی دید از یگانه پیوندي  به چندگانه گرانکانونی  دید از یکدیگر با مقایسه با

  میکنم،   خاموش   من  را  چراغها  به جهان داستان  با ورود  مخاطب:  شدگیموقعیت متناسب با داستان در کانونی
 اوست   صداي   و  است  شخص  اول   راوي   خود  که  شخصیتی  میشود.  روبرو  کالریس  یعنی  داستان  اصلی  شخصیت  با

 نیز   میبیند  را  آنچه  رواییش  صداي   با  کالریس  اما.  میرسد  مخاطب  سپس  و  شنوروایت  اول   گوش  به  داستان  در  که
در این داستان گر  . کانونیمیشود  داستان  اول   گرکانونی  شدگی،کانونی  دیدگاه  از  و   میدهد  قرار  مخاطب  دید   در

 نگري زندگی خویش را کانونی میکند. نگر است و کالریس با گذشتهگذشته
  معرض   در  را   خودش  ذهنیت  و  درونیات  داستان،   گرکانونی  اولین  بعنوان  کالریس  :شدگیمیزان تداوم کانونی
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سپس دیدگاه  .  میشود  ذهنش   بدبین  و  خوشبین  ور  دو  یعنی  درونش  او  دید  کانون  ابتدا   و  میدهد  قرار  مخاطب  دید
آرمن، پسرش، دیدگاه امیل سیمونیان، دیدگاه خانم نورالهی موضوعات را کانونی میکند. براي نمونه موضوع عشق 

گران در نوسان باشد و نتایج گران دیگر تداوم میبخشد تا از همه جهات این موضوع بین کانونی را از دیدگاه کانونی
شدگی مورد ارزیابی و بررسی ستان چراغها را من خاموش میکنم از بستر تداوم کانونیتازه ایجاد شود. بنابراین دا

 است.
 

 شدگی وجوه کانونی
گر درونی است در داستان چراغها را من خاموش میکنم از نوع کانونی  شدگیزمان و مکان: کانونی  :ه ادراکیووج

استان از نوع مدرنیسم و نزدیک به امپرسیونیسم  که اطالعاتش محدود به درونیات خویش است و به این دلیل که د
ادبی است که از نوع کالسیک راوي فاصله گرفته و بازتابگر درونیات اشخاص داستانی است، داراي چشم پرنده 

شنو به وجوه زمان گذشته و حال و آینده جهان داستان نیست و تنها میتواند گذشته و حال خود را براي روایتنسبت
ونی کند. ازاینرو در حوزة وجه ادارکی زمان و مکان اطالعاتش محدود به خویش است و اطالعات و مخاطب کان

هایشان مانند نامۀ پسرش هایشان نشان میدهد یا ازطریق نوشتهگر داستان را یا ازطریق گفتهدیگر اشخاص کانونی
 آرمن به امیلی دختر همسایه. 

 
 ی سوجه روانشنا

با کانونی کردن درون خویش و نامگذاري دو ورِ خوشبین و بدبین سعی میکند دانش و    کالریس  : شناختی  ۀمؤلف
اندیشه  گر کانونی  کالریس  هاي غالب در جامعه نشان دهد؛ درواقعپندار و احساسات خویش را درمورد وقایع و 

زن   شخصیت  ساساتاح  و  اندیشه  و  ذهن  بازتاب  است،  دیدن  شانوظیفه  که  درونیش  گرکانونی  دو  یاري   با  بیرونی
 .میکند نمایان را داستانی یک اجتماع

میدهد: «بیرون که   نشان  مختلف  موضوعات  دربارة  را   کالریس  بدبینانۀ  افکار  بازتاب  بدبین    ور  درونی  گرکانونی
بدبین ذهنم مثل همیشه پیله کرد. دخترك با آن دقت به چی نگاه میکرد؟ مبادا جایی کثیف باشد؟ نکند   رفتند ورِ

 ).10آشپزخانه به چشمش زشت و عجیب آمده؟ (چراغها را من خاموش میکنم، پیرزاد: ص
 مسائل   به  ریسکال  خوشبینانه  افکار  دهندةاست، بازتاب   آشکار  نامش  از  همانطورکه  خوشبین  ورِ  درونی  گرکانونی

ات شاید زیادي شلوغ باشد اما هیچوقت کثیف نیست، مانند: «ورِ خوشبین به دادم رسید. آشپزخانه  است  پیرامونش
در ضمن نظر یک دختربچه نباید براي آدم مهم باشد... ورِ خوشبین دلداري میداد. همۀ اینها و کلی چیزهاي دیگر 

ي تو هست، براي خودت زیباست و حتی اگر مادر و خواهر  پزخانههاي دیگران نیست و توي آشکه توي آشپزخانه 
و دوست و آشنا بخندند و بگویند آشپزخانۀ کالریس عین کلبۀ جادوگر قصۀ هنزل و گرتل شده، نباید بخاطر حرف 

 ).11و10ات را عوض کنی و نباید از حرف مردم دلگیر شوي و نباید... (همان: صدیگران سلیقه
 نگاه   از   اما  میشنود  را  راوي  صداي   میشود،  آشنا  درونی  و  بیرونی  نوع   ازگر  کانونی   سه   با  مخاطب  اینجا  تا  پس

 میبیند. را شدهدادهبازتاب کنشهاي  و مباحث گرانکانونی
 عاطفی ۀمؤلف

 شهر  این  کالریس  یعنی  اول گر  کانونی  دیدگاه  از  و  است  آبادان  میکنم، شهر  خاموش   من  را  چراغها  داستان  مکان
 شان قیافه  به  نه  آبادان  در   زندگی  سال   همه  این  از   بعد  که  لعنتی  هاي قورباغه  صداي   هم  میشود: «شاید  کانونی  چنین
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 ). 14صدایشان» (همان: ص  به نه و بودم کرده عادت
  با   که   است  زندگی  مکان  به  دلسردي   و  انزجار   احساس  میشود،  داده  نشان  شهر  این   بهگر  کانونی  احساسات  از  آنچه

 به گر  کانونی  دیدگاه  از   مخاطب.  میشود  دیده  «نه»  تکرار  و  «لعنتی»   صفت  بکارگیري   و  هاقورباغه  کردن  کانونی
 .گرکانونی خود یا و کند اشاره بخواهد احساس این به راوي  مستقیم بصورت آنکهبی میشود؛ آگاه زندگیش مکان
 مکان   این  در  زندگی  از گر  کانونی  وقتی  است؛   آن  شخصیتهاي   و  داستان  اصلی  هاي شاخصه  از  یکی  داستان  مکان

همچنین در این   .مییابد  ارتباط  زندگیش  امور  تمام  به  نارضایتی  کانونی  دیدگاه  این  دارد،  شدید  نارضایتی  احساس
گر، کالریس؛ همزمان با دیدن پیرزن شدگی است؛ یعنی کانونیشدگی و دیدهشدگی از نوع شنیدهبخش کانونی

ها را میشنود و این احساس انزجار در دو کانون دیدن و شنیده در داستان بازتاب مییابد: ه، صداي قورباغههمسای
. قدش کوتاه ا دیدمش. سرم را خیلی پایین بردم تندیدمهیچ کس را    ببینم«در ارتفاعی که منتظر بودم کسی را  

پوشیده بود و شال بافتنی سیاهی بسته بود دور کمر. مانند گلداري  بود. خیلی کوتاه. تقریباً تا آرنجم. لباس روپوش
اي توي چمن صدا کرد و زن قدکوتاه تقریباً فریاد زد: «امیلی  قورباغهرجی به گردن داشت.  گردنبند مروارید سه

 ). 13(همان: ص کجاست؟»
گر یاري میکند. همانطورکه مشاهده میشود ترکیب کانون دیدن و شنیدن مخاطب را در شناخت عاطفی کانونی

گر را به مکان زندگیش برجسته  شباهت پیرزن و قورباغه هم در شکل و ظاهر و هم در صدا، انزجار عاطفی کانونی
 با   عمیقی  و  دقیق  ارتباط  و  میدهد  رخ  داستان  ادامۀ  در  که  حوادثی  میکند و بازتاب عاطفی او را نشان میدهد. اما

 گر کانونی   دلسردي   و  انزجار  احساس  میشود  باعث  میشود،  اشاره  آن  به  تحلیل  ادامۀ   در  که  میکند  پیداشدگی  کانونی
 شهر  داستان،  جمالت  آخرین  در   50  فصل  در   کالریس  و  کند  تغییر  کامالً  داستان  پایان   در  زندگیش  محل  شهر  به

 ها پروانه   متوجه  دیدش  کانون  ها،قورباغه  جاي   به   اینبار  و  ببیند   امیدوارکننده  انگیزشی  کانون  با  را   زندگیش  محل
شدگی در انتهاي داستان شود و آسمانی بدون ابر و تیرگی که بازتابگر تسلی اندریافتهاي او در وجه عاطفی کانونی

 در  سال   وقت  این  براي   که  آمد  مالیمی  برساند: «باد  یانپا  شدگی به دیده  شدگیکانونی  با  را  داستان  چنین  و  است
داشتم فکر میکردم براي سفر به تهران چه لباسهایی بردارم و سوغاتی   .پا زدم و تاب تکان خورد  .بود  عجیب  آبادان

اي. تا فکر کنم «چه پروانۀ قشنگی» یکی از جلو صورتم گذشت. سفید بود با خالهاي قهوه  اي چی بخرم که پروانه
ها مهاجرت گفته بود «پروانه  .دیگر دیدم و یکی دیگر و... هر هفت هشت تا رفتند نشستند روي بوتۀ گل سرخ

 ).293 میکنند» به آسمان نگاه کردم. آبی بود بی حتی یک لکۀ ابر (همان: ص
کانون    در،  موضوع  یک  به نسبت  چندگانه  کانونهاي   ایجاد  باعث  که  داستان  برانگیزچالش  و  مهم  برروایتهايا  از  یکی

شناسی  (روایت  نمونۀ عشق بعنوان نمونه اعالي برجستۀ یک مقولهپیش داستان چراغها را من خاموش میکنم شد،
 کامالً   کانونهاي   از  داستان  گرانکانونی  توسط  که  ) است92و نقد روایت، به نقل از هرمن، حدادي و درودگریان: ص

 است: شده کانونی گرانکانونی این دیدگاه از عشق .میشود  تفسیر هم متضاد
 سیمونیان امیل به کالریس عشق: اول گر کانونی
منتظر   گر اول، کالریس، به امیل سیمونیان (مرد همسایه) در آخرین مالقاتشان که کالریسنمونۀ عشق کانونیپیش

تغییر دیدگاه کانونی باعث  اوست،  ایجاد ابراز عشق  امور متعادل داستان  روند  اختاللی آشکار در  و  گران میشود 
نمونۀ عشق گسست میکند و احتماالت کالریس را به عشق امیل سیمونیان میشکند و در زنجیرة متعارف پیش

می ابوجود  کالریس  با  نهایی  دیدار  در  امیل  جملۀ  این  کانونیآورد.  دیدگاه  پیشز  به  خویش  عشق،  گر  نمونۀ 
 دهندة کانون متفاوت او به جریان ارتباطش با کالریس است:نشان
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 » --اش را نداشتی، ولی[امیل] نگاهم کرد. «ببین کالریس، میدانم تجربه
 [کالریس] توي دلم گفتم «زودتر بگو.» توي دلم گفتم «زودتر نگو.»

ن نگاه کرد، بعد به من. «میخواستم حرف بزنم. نشد» سر زیر انداخت. «بعداً شاید»... ... امیل به در بستۀ اتاق آرم
بعد دستش را از روي دستگیره برداشت و برگشت. «ولی باید بگویم تو تنها دوست منی. تو حتماً میفهمی. تصمیم 

 ). 238و237ام با ویولت ازدواج کنم.» (چراغها را من خاموش میکنم، پیرزاد: صگرفته
نمونۀ عشقی که کالریس در جهان درونش ساخته بود، فرومیریزد و تجربۀ عشق با جملۀ آخر امیل سیمونیان، پیش

طرفه که وجوه عاطفی و روانی کالریس را تغییر داده و ناجی او از  او به توهمی از عشق تبدیل میگردد. عشقی یک
در اوج این تعجیب به وضعیت متعادل اما متفاوت   هویتی و فراموشی خویش شده بود و داستانسقوط در پرتگاه بی

حدادي   شدگی...،کانونی  و   روایی  سطوح  مؤلفۀ  دو  در  شناختیروایت   با وضعیت متعادل آغاز داستان میرسد (رویکرد
 ).94و درودگریان: ص 

 امیلی   آرمن به دوم: عشقگر کانونی
عشق با کانونی تازه در داستان بازتاب داده میشود که این کانون    نمونۀپیش  (پسر کالریس) از دیدگاه کانونی آرمن  

شان و موضوع عشق تغییري اساسی پیدا  تازه باعث میشود کانون نگاه کالریس به نقش مادریش و کانون خانواده
 کند. این دیدگاه کانونی جدید را کالریس از نامۀ آرمن به امیلی {دختر امیل سیمونیان} متوجه میشود: 

تا آخرین روز زندگی فراموشت نخواهم کرد. با دستور تو حاضرم تا آن سر دنیا  -میلی عزیزم که از همه زیباتري «ا
با تو بیایم و از دست مادربزرگ بااستبداد و پدر بدون رحم نجاتت بدهم. من هم از دست خواهرهاي احمق و مادرم 

ر بزند و پدرم که فقت دوست دارد شترنج بازي کند و که فقت بلد است ایراد بگیرد و غذا بپزد و گل بکارد و غو
 مرگ بر همۀ پدرها و مادرها و مادربزرگها.روزنامه بخواند نجات یابم. 

نگاه کردم. حس کردم در جایی که هیچ    نامه به دست نشستم روي تخت و از پنجره به درخت کُنار (کالریس) 
خودِ توي آینه هیچ  اند و من توي این آینه دارم به خودم نگاه میکنم و  اي جلویم گذاشتهانتظار نداشتم ناگهان آینه

  ).190(چراغها را من خاموش میکنم، پیرزاد: ص ...»شبیه خودي که فکر میکردم نیست
گران هاي چندگانۀ کانونی شدگی در این بخش داستان است. یعنی دیدگاهنیبیان آینه خود نشانۀ آشکار بازتاب کانو

گران را نشان داد و باعث ایجاد تغییر اي افکار و وجوه عاطفی و نیات درونی کانونیبه موضوع عشق همچون آینه
 بینی آنان شد. اساسی در اشخاص داستان و جهان

نمونۀ زن است. چراغها را من خاموش میکنم قرار میگیرد، پیشنمونۀ دیگر که موضوع کانون روایت داستان  پیش
گر به بازتاب حضور زن در نقشها و وظایف مختلف او در خانواده و جامعه میپردازد در واقع کالریس بعنوان کانونی

به  و با برجسته کردن این کانون از دیدگاه زن سنتی و مدرن این موضوع را برجسته میکند. کانون یک زن سنتی  
دار از دیدگاه مادر و خواهر کالریس چنین است: «توي راهرو مادر انگشت  نقش و هویتش بعنوان یک زن موفق خانه

کشید روي میز تلفن. «گردگیري نکردي؟» چرا پریروز هشت بار، دیروز شانزده بار، امروز سی و دو بار» (همان: 
 ). 29ص 

گرفته از جامعۀ سنتی و تفکرات بروزنشده است، دیدگاهش را به  کالریس در تقابل با این کانون دید به زن، که بر
خیلی   یعنی  ببندند  پیشبند  شب  تا  صبح  میکنند  خیال  که  زنهایی  از  «متنفرم  میدهد:  بازتاب  داستان  در  زن 

 ). 24لباس باشد» (همان: صدارند. آدم باید اول از همه براي خودش مرتب و خوشخانه
نمونۀ زن مدرن از دیدگاه کالریس، خانم نوراللهی اب احساسات و افکار او بعنوان پیشاما کانون دید زن مدرن و بازت
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بر نقش همسري و مادري، نقش اجتماعی خویش را در جامعه بدرستی ایفا میکند: «آرتوش حق است که عالوه
هم کار میکرد و هم داشت. خانم نوراللهی زن الیقی بود. میدانستم شوهر دارد و سه بچه. مثل خود من. بااینحال  

فعالیت اجتماعی داشت. من غیر از کار خانه چه میکردم؟.... و فکر کردم «خانم نوراللهی زن الیقی است» (همان: 
 ). 79ص 

 
 وجه ایدئولوژیکی

  کالریس .  است  داستانی  اجتماع   در  خویش  هویت   به   زن  یک  کانون  بازتاب   میکنم  خاموش  را   چراغها  من  داستان
 آن   از  بخشی  که  خویش،  هویت  جستجوي   به   و  است  کرده  کانونی   را  حالش  و  گذشته  داستانگر  کانونی  بعنوان
 کردن  کانونی   با  او  و  داده  قرار   تأثیر  تحت  را  او   زنانۀ   هویت  آنچه.  است، میپردازد  جمعی  ناخودآگاه  در  قومیش  میراث

  آنکه  بر   عالوه  توجه  به  نیاز.  است  انتقاد  از  گریز  و  دیگران  توجه  به  نیاز  کند،  همسو  آن  با  را  مخاطب  دارد  قصد  آن
 به نقب است، زن نیز داستان نویسندة آنکه به توجه با داستان در آن کردن کانونی است، زنان روانی و غریزي  نیاز
  هاياندیشه میان در گمشده هویتی. است  زنانگیش  هویت از  خویش  شناخت عدم وگر کانونی فردي  استقالل  عدم

 کانونی  و  عشق  نمونۀپیش  کشیدن  پیش  سپس  و  داستان  در   آن  شدن  کانونی  با   که  نمانخ  رسوم  و  آداب  و  کهنه
میشود. کالریس تا قبل از کانونی کردن   کالریس  یعنی  اول گر  کانونی  در  اساسی  درونی  تحول   ایجاد  باعث  آن  کردن
هویت زنانه و نقشهاي مختلف آن در قالب همسر، مادر و زن در اجتماع با این جملۀ پدرش، که میراث   مسئلۀ

قومی ناخودآگاه یک اجتماع است، سعی میکرد با سیاست سکوت از خودش و دیگران فاصله بگیرد و این جمله 
حث کن، نه از کسی انتقاد «نه با کسی ببرایش هنجار ایدئولوژیکی محسوب میشد که حاضر به شکستنش نبود:  

آدم را خالص کن.  و خودت  با شماست  بگو حق  عقیدهکن. هر کی هر چی گفت  را  ها  نظرت  میپرسند،  را  ات 
 ).35ست» (همان: ص نمیخواهند. میخواهند با عقیدة خودشان موافقت کنی. بحث کردن با آدمها بیفایده

گران و نقش زن در خانواده و اجتماع، تحول اساسی در کانونی  اما با ایجاد دیدگاه کانونهاي چندگانه به موضوع عشق
اي در جهان داستان نشان داده میشود. هنجارهایی ایجاد میشود که هنجارهاي ایدئولوژیکی داستان با بازتاب تازه

که با  اي نمونۀ زن در خانواده و اجتماع میشود و مسائل روانشناسی زن در هویت چندگانهکه باعث بازتعریف پیش
شرایط زندگی روز و تربیت نسل معاصر همخوانی ندارد، مطرح میشود و طرح این مسئله و بازتاب چنین کانونی 

بعنوان کانونی او در جامعه منجر میشود. تحول شناختی و عاطفی کالریس  بازتعریف نقش زن و هویت  گر،  به 
مدرن تغییر داده و درنهایت باعث میشود داستان هنجارهاي ایدئولوژیکی را درمورد تعاریف زن از دیدگاه سنتی و 

چراغها را من خاموش میکنم تحولی اساسی در بازتعریف هویتی زن در جامعۀ معاصر از دیدگاه کانون ایدئولوژیکی  
 ایجاد کند.

 
 شاخصهاي کالمی کانونی شدگی 

میشود.   شروع  داستان  عنوان  از  میکنم  خاموش  من  را  چراغها  داستان  شدگی درشاخصهاي کالمی کانونی  موضوع
 چراغها   که  کسی   باشد)  من (   درون  بازتابگر  است  قرار  میدهد  نشان  مخاطب  و  شنوروایت  به  من  ضمیر  آوردن  با  راوي 

  باورهاي  و  حسرتها  آرزوها،  ذهنیات،  روایی  بازتابگر  کانونی  و  است  من  روایت،  کانون  پس.  میکند  خاموش  را
کانونی   شدهکانونی  شخصیت دیدگاه  تغییر  از  قبل  مراتب  به  داستان  در  این جمله  بازتاب  و  تکرار  بسامد  است. 

). 19گر اول بارها تکرا میشود: «چراغ را خاموش کردم و از اتاق بیرون آمدم» (همان: ص  کالریس بعنوان کانونی
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 ).24«چراغها را تو خاموش میکنی یا من؟» (همان: ص 
 

 گیري نتیجه
برانگیزي در تحلیل داستان میشود که مخاطب اینبار مباحث نوظهور آن راهگشاي مباحث چالش  شدگی وکانونی

بدون آنکه تنها صداي راوي و افکار و نیات او را درمورد اشخاص داستان بشنود، با دیدگاه و جهانبینی بازتابگران 
ها را میبیند. داستان چراغها را من خاموش گران داستان به جهان درونی و بیرونیشان آشنا میشود و نادیدنییا کانونی

هاي کانونی یک زن در ادبیات داستانی معاصر در اوایل دهۀ هشتاد شمسی  میکنم اثر زویا پیرزاد، بازتاب دیدگاه
کانونی تحلیل  با  که  یافتهاست  این  داستان،  در  چندگانه  کانونهاي  و  بررسی شدگی  با  که  میشود  حاصل  ها 

وجوه  کانونی در  کانونیشدگی  ایدئولوژیکی،  و  عاطفی  شناختی،  ابعاد  با  زن روانشناسی  بعنوان  کالریس  اول  گر 
رفته و عدم استقالل فکریش را بازتاب دهد و سپس با کانونی کردن موضوع عشق از  داستان میتواند هویت ازدست

کاس به تغییر مواضع خویش  اي از عملکرد زندگی خویش دست پیدا کند و در این انعگر، به آینهدیدگاه چندکانونی
افکار  نسبت همچنین  کند.  پیدا  دست  اجتماعی  فعال  یک  و  خانواده  مادري،  همسري،  زنانه،  هویت  نقشهاي  به 

بدبینانۀ خویش را که حاصل میراث ناخودآگاه قومی است بازتاب دهد و بچالش بکشد و با کانونی تازه به زندگی و 
ش را  جدیدي  تغییرات  خانواده  و  کانونی اجتماع،  درواقع  دهد.  وجوه کل  تجلیات  و  بازتاب  براي  فرصتی  شدگی 

هاي سنتی و بدبینانه به روانشناسی زنان در عرصۀ اجتماعی و زندگی روزمره میشود تا با چالش کشیدن دیدگاه
تازه این عرصه مسائل خانوادگی و اجتماعی معاصر، کانونهاي  به زن، هویت  اي در  نگاه سنتی  و  ها بوجود آید و 

 گران این داستان رخ داد.استقالل فکري و فرهنگی تحولی شگرفتر بیابد؛ آنچه براي کانونی
 

 مشارکت نویسندگان 
آزاد    این مقاله از پایان نامه دوره دکتراي زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 

واحد خدابنده، استخراج شده است. جناب آقاي دکتر جواد طاهري راهنمایی این پایان نامه را بر عهده   اسالمی
داشته و سرکار خانم لیدا نامدار به عنوان استاد مشاور تجزیه و تحلیل داده ها و راهنمایی هاي تخصصی در زمینه 

ها و تنظیم متن  رساله در گردآوري و تنظم داده  مقاله داشته اند. سرکار خانم فاطمه صدري به عنوان پژوهشگر این
 اند. در نهایت تحلیل محتواي مقاله حاصل تالش و مشارکت هر سه پژوهشگر بوده است. نهایی نقش داشته

 
 تشکر و قدردانی 

 شناسی از سرکار خانم دکتر الهام حدادي.با تقدیر و سپاس از راهنماییهاي تخصصی در حوزة روایت
 

 تعارض منافع 
ویسندگان این مقاله گواهی مینمایند که این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل فعالیت ن

پژوهشی تمامی نویسندگان است و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق کلیه قوانین 
است. مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و  و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته 

 حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است و ایشان کلیه موارد ذکر شده را برعهده میگیرند.
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