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 مقدمه
او در  . سـم اسـت   ینیمـوج دوم فم    ندگان برجستۀ یسندگان و نما  یز نو  ا یکیل  یل چرچ یارک
 یعنـ یرد،  کـ  یسینو شنامهی مارگارت تاچر شروع به نما     يریوز  و با شروع دوران نخست     80 دهۀ
 یعـ ی بطـور طب   گرفـت و   ی صـورت مـ    یستیالیانه و سوس  یسم فردگرا ینیان فم ی م یه تقابل ک یزمان
ل یـ ل چرچیارک آن، مانند یشناس بیسم و آسینی فم با دغدغۀیسانینو شنامهی، بر نما يریین تغ یچن
 . ر گذاشتیثأت

ـ       را به » سمیتاچر«تاچر، عنوان خاص    دوران مارگارت     یخود اختصاص داده اسـت؛ دوران
 پول، د عرضۀ ینترل شد کق  یزار آزاد از طر   جاد با یا، بر ا  یتانیار بر ک ر محافظه یوز ه در آن، نخست   ک

تـاچر  ). 64السـن  (ز داشت ک تمريارگرک يها  جنبش يت برا یجاد محدود ی و ا  يساز یخصوص
 یسکعنوان  رد و اغلب از او به       ک یچار دگرگون  را د  ی سنت يارک سم، محافظه یبرالیت از ل  یبا حما 

سم منجر بـه    یبرالین ل یار رواج داد، هر چند ا     ک سم را در حزب محافظه    یرالبیه ل کشود   ینام برده م  
م شـدن   کتبـع حـا   ن دوران، و بـه      یدر همـ  ). همـان ( شـد    یی و گاه اقتدارگرا   ي قو يجاد رهبر یا

ار کپروا، پرخاشگر و با پشت     ی ب یزنان:  از زنان جوان ارائه شد     یر خاص ی زن، تصو  يرینخست وز 
ه کـ  را در خود داشت یستینی و ضدفم  یستینی فم يها  از گفتمان  يا زهید، آم یر جد ین تصو یا. ادیز

 یسانینو شنامهینما. ردک یب م کیانه تر ی خودخواهانه و فردگرا   يباورپروا را با     ی از زن ب   يریتصو
اسـتون  (دانسـتند    یانه مـ  یگرا سم راست ینیم بودن فم  ک حا جۀیرد را نت  یکن رو یل، ا یچون چرچ  هم

 نبـود؛  یتیسـ ینی فميها شیل گرایدلران تنها به کسان و روشنفینو شنامهیاالبته انتقاد نم  ). 6،  2003
 يادی ز يریگ ومت وقت، سخت  کگرا بودن ح    و راست  يارک ل محافظه یدلن دوران، به    یه در ا  کبل

، نشان دادن ياری بس يها شنامهیجه نما یانه اعمال شد و در نت     یگرا  و چپ  یستینیتئاتر فم نسبت به   
 ).21، 2006نلـت  یر(ار خـود قـرار دادنـد    کـ  را در دسـتور   یسـت یالیسم سوس ینی فم يها استیس

  . داردي جاها شنامهین نمایان ایدر م ساالرزنان
دن تـاچر   یقـدرت رسـ   ه سه سال از بـه       ک اجرا شد    یر زمان ن با ـی اول يشنامه برا یاـن نم ـیا

ل یـ رچه چکـ  يا دهیـ ا. روز شـد یـ ز، او دوباره در انتخابـات پ ی سال بعد از آن نیکگذشت و    یم
ـ : انـه اسـت   یگرا  راست یستینیت فم ی موقع یکن در   یند، نشان دادن مارل   ک یمطرح م  ه بـه   کـ  یزن

استون (رده است کوب  ک خود را سر   یتیلحاظ جنس  در اوج قرار دارد، اما به        یو مال  یلحاظ شغل 
 برال چرا تـا   یسم ل ینیاما فم . شود یبرال نشان داده م   یست ل ینی فم یکن،  یدر واقع مارل  ). 21،  2003

د در   هشـتا  ه در دهـۀ   ک است   یشی، گرا برالیسم ل ینیزد؟ فم یانگ یل را بر م   یزان، انتقاد چرچ  ین م یا
ن دوران، به صورت گسترده در مطالعات زنان مورد         یسم ا ی آن و تاچر   جۀیم بود و نت   کا حا یتانیبر
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زن «ه زنـان نسـبت بـه    کـ  بوده است؛ چرا یرد نسبت به آن، اغلب منف  یکتوجه قرار گرفته و رو    
تقـاد داشـتند   رد، انکـ  ی از آن ميق به الگوبرداریآن معتقد بود و زنان را تشوه تاچر به   ک» یوفقم
خشن بودن، زشـت   را به ییایتانیه تاچر، زنان بر ک ندک ین موضوع اشاره م   یا والتر به ). 24همان  (

ز در  یـ نسم فردگرا   ینیه فم ک برال،یسم ل ینیفم). 174والتر  (رد  ک یق م یبودن و خودخواه بودن تشو    
تانگ ( است   یتیگر جنس وبک سر يها د نقش ی زنان از ق   ییدنبال رها رد، به   یگ ی آن قرار م   مجموعۀ

 زنـان   يق خانواده و شغل برا    یه تلف کداد   ین باور را رواج م    یار، ا ک يسم، در ابتدا  ینین فم یا). 54
ر ی آن، نظ  ادازان مطرح پر هی هشتاد، نظر   سال و در دهۀ    25اما پس از گذشت     . ارآمد، آسان است  ک
ه کردند  کق  ین زنان را تشو   یار دشوار است و بنابرا    یار بس کن  یه ا کدند  یجه رس ین نت یادان، به   یفر

امـل  کان تحقـق    کـ ر دهنـد تـا ام     ییشده را تغ   نهی نهاد ي ساختارها یوشند تمام کهمراه با مردان ب   
 را بـه  ه زنانکش رفت  ی تا آنجا پ   یدان حت یو فر ) 49-50همان  (ت خود را فراهم آورند      یشخص

 ). 51همان (رد کق ی مردان تشوي برایا حتیار با مردان ک
آن سون جگر بـه     یه آل ک است   يا تهکدانند، ن  یسم را فردگرا م   ینین نوع فم  یه ا کن  یل ا یاما دل 

شـدت  ه مطابق با آن، ذات انسـان، بـه          کت   وابسته اس  یمفهومبرال به   یسم ل ینیفم«: ندک یاشاره م 
شـود و    یبـرال محسـوب مـ     یسم ل ینی از منتقدان فم   یکیه  کجگر  ). 355جگر  (» انه است یفردگرا

سـم  ینیه چگونـه در فم    کـ  پـردازد  ین موضوع م  یا معتقد است، به     یستیالیسم سوس ینیمخود به ف  
ن امـر معتقـد     یـ در مقابل، او به ا    ). همان(شود   ی نگاه م  ي فرد يا دهیعنوان پد برال، به انسان به     یل

 یاتیـ ننـد و تجرب ک ی می روابط انساندةیچیۀ پکدن شب ین خود را وقف ت    یه زندگ ک،  ه زنان کاست  
تانـگ  (د است فرد به هر معنا مقدم بر جمـع بداننـد             یگذرانند، بع  ی را از سر م    ياز جمله باردار  

همـان،  ( اسـت    يارکـ  هم يجاگذارد، بحث رقابت به      یه او بر آن انگشت م     ک یو موضوع ) 66
آن اشـاره خواهـد     سازد و بـه      یل را م  یچرچ شنامۀیۀ نما یما ه درون ک ی همان موضوع  یعنی،  )67
 و  يه چطور نقش مـادر    کردند  کن موضوع توجه    یست، به ا  یالی سوس يها ستینیدر واقع فم  . شد
 ی عمـوم  گسـترة هـا از     عنوان مادر، و جدا افتـادن آن      ، به   ار، از نقش زنان   ک یتی جنس يبند میتقس
ه کـ ن باورنـد  یـ ست، و بـر ا ی نیعیچ وجه طبیه به يبند مین تقسیها معتقدند ا  آن. شود ی م یناش

دار شدن و سپس پرورش       نقش بچه  یعنی،  يدی بازتول يها  نقش ی تمام يفای ا يانتظار از زنان برا   
). 54 ينـد ک(نـد   ک ی دور م  ي اقتصاد گسترةان و انجام امور مربوط به خانه، زنان را از           کودکن  یا
ن حـال دور مانـدن از       یعـ  و در    ي اقتصـاد  گسـترة  بازگشـت زنـان بـه        يها برا  ه آن ک يشنهادیپ

 يارکـ  هم یعنـ ی(ان زنان اسـت     ی خواهرانه م  یدهند، همبستگ  یبرال ارائه م  یسم ل ینی فم ییفردگرا
 زن بـودن  ي گـروه از زنـان را، الگـو   یـک ات تنها ید تجرب ی، و معتقدند زنان نبا    )مورد نظر جگر  



 1390 پاییز، 63شمارة  ، ادبیات معاصر جهان پژوهش 106

 

 ).310تانگ (بدانند 
ـ «، مفهـوم  »ساالر زن« یکت یوفق و با نشان دادن م    ساالرزنانل با نوشتن    یچرچ بـه  » رزناب

ـ  کـ  است   ین موضوع یا. دهد یوجود آمده در دوران تاچر را مورد نقد قرار م          ن در  یـ ش از ا  یه پ
 قـرار گرفتـه اسـت؛ از    یطور خاص، مورد بررس، به   ساالرزنان، و در    یلکطور  ، به   لیآثار چرچ 

 Bad Girls’ and‘ الـۀ مق تـوان بـه   ی، مـ انـد  نه نوشته شدهین زمیه در اک یجمله مقاالت درخشان

‘Sick Boys’: New Women Playwrights and the Future of Feminismالـن اسـتون،    نوشتۀ 
The Female Voices in Caryl Churchill’s Top Girls  ایـ ل، و یـ انـا وز ی جرجنوشـتۀ Caryl 

Churchill’s Top Girls: Feminism vs. Cultureتۀ الـن  نوشـ . ردکسا وسترمن اشاره ی نوشتۀ آل
د یـ رد جدیکروپردازد و البته به  یسم میاز رئالشنامه ین نمایگسست ا ز به   یش از هر چ   یاستون، ب 

 يسـم و افشـا    ینی وارده بـر فم    يها بینشان دادن آس  : شنامه وجود دارد  ین نما یه در ا  ک یستینیفم
اره  اشـ  ی مختلفـ  یسـت ینی فم يردهـا یکروب، به   ین ترت یز به هم  یل ن ی اثر وز  .د ابرزن ی جد اسطورة

 يردهـا یکن رویـ  از اینـدگ ینماشـنامه وجـود دارد و زنـان مختلـف بـه          ین نما یه در ا  کند  ک یم
ل یـ دلداند و معتقد اسـت بـه         یل م ی را دخ  یاما وسترمن، عامل فرهنگ   . ندیگو یمختلف، سخن م  

ز کـ شتر تمریارد و بها وجود د ان آنین تنش در می گوناگون، ای فرهنگيها حضور زنان در بافت 
هـا و   نشکـ وا زنـان مختلـف، بـه      یل خاستگاه فرهنگـ   یگذارد تا با تحل    ی اول م  ر پـردة خود را ب  

 . آنان بپردازديها نشک
نـد و    برخوردار یی بـاال  ی مشابه، از ارزش پژوهش    يها  و نوشته  ها ن مقاله ی ا یهر چند تمام  

ننـد،  ک یا ساالرزنان اشاره م   یل و   ی در رابطه با چرچ    يات درخشان و ارزشمند   کنبه  ها    آن یتمام
شـنامه  ین نمایـ  ا، دریشـناخت  رد زبـان یک رو یعنیرده است،   کن مقاله انتخاب    یه ا ک يردیکاما رو 

 راهگشا باشد؛ چرا    یشیل آثار نما  یتواند در تحل   یرد م یکن رو یا. مورد استفاده قرار نگرفته است    
بـان  شـنامۀ بـه خصـوص، ز   ین نمایه، زبان است و در ا    شنامی نما ين ابزارها یتر ی از اصل  یکیه  ک

 قـدرت را    ان، و مسـئلۀ   یـ سم فردگرا را ع   ینی فم  و یستیالیسم سوس ینیان فم ی م ییارویه رو کاست  
ن دو  یـ ز ا ینگـرش بـه سـت     ند،  ک ی م رین مقاله را چشمگ   یرد ا یکچه رو  ن، آن یبنابرا. ندک یمطرح م 
  .هاست سم و بازتاب گفتمان مختلف آنینیگونه فم

س در نشـان دادن     ی گرا يارکاز اصول هم   یا تخط یت، نقض   ی رعا ین راستا به بررس   یدر ا 
ت و نقض آن    یو رعا س  یه چطور اصول گرا   کن  یها، اشاره خواهد شد و ا      تیان شخص یروابط م 

 مورد نظرش، چـه  يها شنامه و نشان دادن تقابلیق نمایعمت در   ،سینو شنامهینماتوانسته است به    
 . رساندياریسم، ینیان دو نوع فمیها و چه م تیان شخصیم
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و   گفـت  ي خود بـرا   يشنهادین مقاله از ترجمۀ پ    یسندگان در ا  یه نو ک است   يادآوری ستۀیبا
 .اند ردهکشنامه استفاده ی در نمايها تیشخص يهاگو

 یبحث و بررس
 گفتار

 نش متقابـل  کـ  گفتار بر : شود ین مشخص م  یادی بن ي ساختار ة قاعد یک با   ،الوگیدا  یگفتار  
 یان شـفاه یـ م، فقـط ب یسـت ی نفـر روبـرو ن     یـک ا با    تنه وگو گفته در   کن معنا   ی است؛ به ا   استوار

و ) 1هرمـان  (رد یـ گ یل مـ ک شـ يگـر یدر ارتباط با دگفتار ست؛ یت مطرح نی شخص یک» نقش«
 ). 164همان (ابد ی ی ميگری حضور د خود را به واسطۀيمعنا

 ی مهـم در بررسـ     ي از ابزارهـا   یکـی . شـنامه اسـت   ی نما ین زبـان  کن ر یتر يادیبنوگو   فتگ
وپر اشاره  ک). 54وپر  ک(ند  ک یها عمل م   لی تاو يه به عنوان مبنا   کاست  گفتار  ل  ی، تحل ها شنامهینما

 يعنـا ت و م  ی شخصـ   دربارة ییها لف تالش دارد برداشت   ال مخت که مخاطب به اش   کن  یدارد به ا  
و مباحث مربوط به آن،     گفتار  ل  ی تحل ياما برا ). 56همان  (دست آورد    شنامه به یشنامه، از نما  ینما
 .شود یه در ادامه بدان پرداخته مکرد ک زبان توجه یاربردشناسکز به یز هر چش اید پیبا

  زبان یاربردشناسک
در واقـع آن    ). 11ول  ی( است   ی معن  مطالعۀ یاربردشناسکسد،  ینو یول م یه جرج   کآن طور   

 و  ی زبـان  يها ان صورت یارتباط م رد، بحث مربوط به     یگ ی مورد نظر قرار م    یاربردشناسکچه در   
دهـد، در نظـر گـرفتن عنصـر          ی مورد توجه قـرار مـ       را یاربردشناسکآن چه   . هاست  آن اربرانک

 بـه مـا نشـان    ،یشناسـ  ن شاخه از زبانیا.  استوگو راه گفت  او از    يها  اهداف و خواسته   انسان،
هـا را    زبان توسط مردم، منظـور آن      يریارگک به   یتوان با توجه به چگونگ     یه چگونه م  کدهد   یم

 مطـرح  یم متنوع و مختلفـ   ین مفهوم، اصول و مفاه    ی ا گسترة گستردة در  ). 12-13همان  (د  یفهم
ه اصـول   کـ ن بـاور اسـت      یـ او بـر ا   . س اسـت  ی گـرا  يارکها، اصول هم    از آن  یکیه  کشوند   یم
 .ندا يجاد رابطه، ضروری اي، برایانجا و هر زمکاش، جهان شمول بوده و در هر  يشنهادیپ

 سی گرايارکاصول هم
 يذارـــ هـا را نامگ    انـت، آن  کو با الگو گـرفتن از       ا ،ردیگ ی در نظر م   س چهار اصل را   یگرا

 :ندک یم
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: تیفکی اصل   -2متر،  کشتر و نه    ی، نه ب  یافک ئۀ اطالعات به اندازة    ارا یعنی: تیمک اصل   -1
مربـوط  : صل رابط  ا -3 آن وجود ندارد،     ي برا یافک كا مدر یه غلط است و     ک يزیعدم گفتن چ  

ز از  یوضوح و نظم در گفتار، و پره      : وهی اصل ش  -4 و   گفتارش در    همجوار بودن جمله به جملۀ   
 ). 45-46س یگرا(ابهام 

ه در ادامـه بـدان      کـ (، و آن چه تضـمن       يارک اصول هم  س، مسئلۀ مهم دربارة   یگرا نظر به
المـه، در  کن می طـرف یلکطور ه به کن موضوع است یوابسته است، ا  به آن   ) پرداخته خواهد شد  

 هکـ  او معتقـد اسـت  ). 47-48همـان  (ننـد  ک ین اصول رفتار مـ یطابق اان خود، می مسخن گفتن 
ه کـ ن پنداشـت اسـت   یـ ند، اک ین مک آن را ممه ادامۀک يزیرانه، و چ  اک است هم  یالمه تالش کم

ه کـ دهـد   یاو نشـان مـ  ). 57وپر ک(اند  ردهکف یالمه تعرکن م ی ا ي را برا  ینده و شنونده هدف   یگو
 یینـد و نـوع معنـا   ک ید میها را تول ه نشانهک است یسک زةیر اراده، خواست و انگ  ی تحت تأث  معنا
 يریثأه تـ کـ  آن اسـت  يالمـه بـرا  کن میبنـابرا . ثر اسـت  ؤالمه م کن امر در خود دارد، در م      یه ا ک

هـا بـا    ه نشـانه کـ ص دهد  ید تشخ یز با ی شنونده ن  ،ند و عالوه بر آن    کجاد  یدلخواه را در شنونده ا    
 ).173هرمان (ند ک كرا درها  ه بناست او آنکاند  ان شدهی بیهدف

نند، ک يارکگر همیدیکد با ینندگان در آن با  ک تکه شر ک است   يه ارتباط امر  کبا وجود آن    
ننـدگان  ک تکس شـر  ینظر گرا به  . د وجود داشته باشد   یز با ی ن کی مشتر يها نهین راستا زم  یاما در ا  

 يارکن الزامات هم  ی با ا  ها دهند، اما اگر آن    یق م یتطب) يارکاصول هم  (ین الزامات یخود را با چن   
 ).175همان (ابد ید دریل را شنونده باین دلیه اک دارد یلیار دلکن ینند، اکن

ر پـا   یـ شـده، ز  ادیها اصول    ق آن یه از طر  کدهد   یشنهاد م ی را پ  ییها وهین ش یس هم چن  یگرا
نهـان   از شنونده پ   يا تواند منظور و هدف خود را به گونه       نده ب یله، گو ین وس یگذاشته شوند تا بد   

ر پا گذاشته شود، مفهوم تضمن مطرح       ی خاص ز  ی با هدف رساندن اطالعات    ی اصل یاما وقت . ندک
 یـک  باشد، باز هـم   يارکدور از اصول هم    به   ی به ظاهر پاسخ    اگر یه حت کن معنا   یابه  . شود یم

در ). 153نـدبلوم  یل(اشـد  ه همـان تضـمن ب   کـ رد  یگ یل م ک ش یا استدالل ی یشناخت  زبان يارکهم
 .شود یشتر پرداخته مین مفهوم بیاه ادامه ب

 تضمن
اول . ان در خـود دارد    یـ  ب يا المهک و م  ی بافت ارتباط   را دربارة  یدة اصل یس دو ا  یۀ گرا ینظر

ه کـ ن یـ شوند؛ و دوم ا یالمه انجام مک با قواعد و اصول خاص م   ي گفتار يها نشکه  کن است   یا
ن یـ  از ا  ي ظـاهر  یا تخط یت  یرعاه از   ک است   يزیشود، چ  یشود، اما گفته نم    یافت م یآن چه در  
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 to( بـا گفـتن   ییارویـ رورا در ) Implicature(او تضمن ). 86-7چاپمن (شود  ی میقواعد ناش

say ( هر چه منظور ... «ه کافتد  ی اتفاق م یدهد و معتقد است تضمن هنگام      یقرار مB ،ا او ی بود
» د متفـاوت باشـد  یـ گو ی او مـ هک يزیاز چ ... ند،  کآن داللت   ا به   یند  ک، به آن اشاره     خواست یم
 واژگـان جملـه   ي قـرارداد يمعنـا ه وابسته بـه  ک است   يزیچ» گفتن«از  منظور او   ). 43س  یگرا(

رفته ـده گـ  ـیـ  ناد یلـ کشود بـه     یان م یه جمله در آن ب    ک یطیان، شرا ین م یجه در ا  یباشد، و در نت   
از نظـر   ). 44مان  ه(گردد   یم و سرراست جمله معطوف م     ی مستق يمعناشود و توجه، تنها به       یم

در . نده اسـت  یمقصود گو  از   ی بخش ،شود یه بدان اشاره م   ک ز آنچه یشود و ن   یه گفته م  کاو آنچه   
 ن اشـاره شـد  یـ  به ا  در باال .  مربوط است  یاربردشناسک، به   شود یه بدان اشاره م   ک ان آنچه ین م یا
ل کن شـ یتـر  رفتـه یجـاد تضـمن شـود و پذ   یتواند منجر به ا   ی م يارکه چطور نقض اصول هم    ک

 ).365باوئر  یم( است يا المهکتضمن، تضمن م
نـد؟  ک ی ارتباط برقرار مـ   يارک و نقض اصول هم    يا المهکان تضمن م  یس چگونه م  یاما گرا 

ه او کـ ار دارد  کروـسـ ) discourse(الم  کـ  از   ی خاصـ  يها یژگی با و  يا المهکاز نظر او، تضمن م    
 از  ی تـوال  یـک ورت معمـول،    ـصـ  بـه     مـا  يگفتگو«از نظر او    . نامد ی م يارکها را اصول هم    آن

در واقـع بـه   ). 45س  یگرا(» اهد بود  نخو ین طور باشد منطق   یست، و اگر ا   یوسته ن ی ناپ يها اشاره
 يارکـ ه از اصـول هم    کـ ه اسـت    ی دوسـو  ییها  تالش يان دو نفر، بر مبنا    ی م ياعتقاد او گفتگوها  

وجـود آمـده   ارهـا بـه   ی معت سـادة یه با رعاک يا المهکضمن من ت یبنابرا). همان(نند  ک ی م يرویپ
ه در  کـ  خـاص،    یطی شرا امل اصول رخ داده است و در      کت  یعا ر یه در پ  ک است   یباشد، تضمن 

اگـر  . هـا وجـود نداشـته باشـد     ت آن یـ  بر عدم رعا   ی مبن -يا ظاهر ی ی واقع -يا چ اشاره یها ه  آن
رده کـ ت یـ عا قواعـد را ر یه او تمامکن فرض یما حرف او را با ا     » باران ببارد «د  ی بگو يا ندهیگو
نـده در آن    یه گو کـ ن معناست   ی اصول، به ا   یت تمام ی با فرض رعا   ،يا المهکتضمن م . میریپذ یم

المـات  ک در م  يا المـه کل از تضـمن م    کن شـ  یـ ا. بـارد  یه واقعاً باران م   کن باور است    یبافت بر ا  
ننـدگان در   ک تکن اسـت شـر    کـ گـر مم  ی د ياما از سـو   ). 88چاپمن  (اربرد دارد   کار  یروزمره بس 

 از اصـول را     یکینند، گاه   کگاه آنها را نقض     : نندک، اصول را اجرا ن    یال مختلف ک به اش  وگو گفت
 از اصـول را  یکیا یگر باشد و ی نقض اصل دي از اصول به معنایکیت یرند، گاه رعا  یده بگ یناد

 را  يارکـ نـده، اصـول هم    یه گو کـ دهـد    ی رخ م  ی هنگام يا المهکن تضمن م  یبنابرا. نندکمسخره  
 ). 49س یگرا(ند کت یرعا

 با  يا المهک، و تضمن م   يارک اصول هم  ردن سادة کت ن ی با رعا  يا المهک م ان تضمن یز م یتما
تضـمن  .  دارد ياریت بسـ  یـ اهمنامـد،    یمـ » یـک درامات«ردن  کـ ت ن یس آن را رعا   یه گرا ک يزیچ
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ه کـ  اسـت    يزیـ ن امر همان چ   یا). 89چاپمن   (یلک يا المهک خاص در برابر تضمن م     يا المهکم
ا نقـض   یس، و   ی گرا يارکاربرد اصول هم  که  کن  یتوجه به ا  : دهد یل م کی مقاله را تش   نیز ا کتمر
 .اند ثر واقع شدهؤشنامه می نماۀیما  دروني، چه اندازه در القادن به تضمنی رسيها در راستا آن

 ساالرزنان شنامۀینما
ل شـده  کیل نوشـته و از سـه پـرده تشـ        یل چرچ یارک، توسط   1982شنامه در سال    ین نما یا
 شـش   ی اول، مهمان  پردة. ل گرفته است  ک زن ش  يها تیشنامه فقط حول محور شخص    ینما. است

بـه دور هـم جمـع        بـاالتر    یمقـام دن او به    ین و رس  یع گرفتن مارل  یرف جشن ت  يه برا کزن است   
رات کـ  زنان مختلـف بـا تف      ییاروی و رو  يارکط  ین در مح  ی دوم شاهد حضور مارل    پردة. اند شده
 قبل اتفاق افتـاده اسـت،       ش از دو پردة   ی سال پ  یک یاظ زمان ه به لح  کم،   سو م؛ و در پردة   یمختلف
 دارنـد، بـا    یاسـ یس شـۀ یه ر کـ ه بر سر مسائل مختلف،      ک مینیب یس را م  ین و خواهرش جو   یمارل
 .ندریگر درگیدیک

  اولةپرد
 ساالرزنان شده، با پنج یابیارک بنگاهس یع گرفته و رئ  ی ترف یتازگه به   کن  ین پرده مارل  یدر ا 

ن زنـان   یـ ا. رندیگ یع را جشن م   ین ترف یاند و ا   ز نشسته ی م یک دور   ،يا  و افسانه  یت واقع یصشخ
ن پـرده آن چـه      یـ در ا . ند بردبار يزلدای، پاپ جوآن و گر    جو، دال گرت  یزابال برد، بانو ن   یشامل ا 

 يوگوهـا  گفتاند، وجود    ردهکز بدان اشاره    ی ن ياریخورد و منتقدان بس    یچشم م ش از همه به     یب
ـــودشان حـرف     خ يدام بـرا  کـ ها هر    تی شخص یهاست؛ وقت  تیوشان و طرز گفتار شخص    پ هم
ن پرده وجود ین مورد در ا  ی از ا  ياری بس يها نمونه. شود یدفعات نقض م  زنند، اصل رابط، به      یم

 : نمونهيبرا. دارد
 .انداخت یشه من را از پا میها، اندوه هم آن وقت زابالیا

 گرت؟. خوام یمپز  می نیکه استیه کمن  نیمارل
 1. انگلستان عضوميسایلک/ يالبته من هم تو زابالیا

 )5ل یچرچ( . ینیزم بیس گرت

                                                           
ان یـ هـا در م   از چهـره یکیا یند و ک ی را قطع ميگری حرف دیسکه کن مفهوم است  یشنامه به ا  یدر نما / نشانۀ   -1

 .ردیگ ی میرف خود را پ، حيگریحرف د
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ن یجز مارل ها به     آن یه همگ کن  یژه ا یوبه  . ارندیشنامه بس ین نما ی در ا  ینین چن ی ا يها نمونه
 ثـال از صـفحۀ   م يبـرا . ندیگو یهم سخن م  ه به   ی شب یو گرت، به طور همزمان راجع به خاطرات       

خن ـشان سـ  ـیـ  زندگ يهـا  قـ عشـ  ــزابال دربارة یجو، پاپ جوآن و ا    ینشنامه، بانو   ی نما 12ا   ت 10
 :زند ی خودش حرف ميس براکه هر کزنند، بل یدام با هم حرف نمکچ یند، و البته هیگو یم

س رفتـنم رو    کـ چ  یاده رفتم، هـ   ی پ يبا پا . گه مورد پسند نبودم، اما نمردم     ید جوین
 .ردمک یاده طی اون، ژاپن رو پست سال بعد ازیتا ب. دیند

 .راه رفتن خوبه گرت
خـدا رو   . شمـیـ پـاپ م  .  خـب  یلــیخ.  مـن انتخاب شــدم   پاپ لئو مرد و    جوآن

 .فهمم یز رو میهمه چ. شناسم یم
 . ه اندوهم رو پشت سر بذارم و رفتم تبتکمصمم بودم  زابالیا

 )12همان (
 يس بـرا  کـ ه بـاز هـم هـر        کپردازند   یم ي باردار ن پرده، به بحث دربارة    یگر در هم  یبار د 

 یعی طب ير راستا ل د ین ترفند چرچ  یه ا کاند   ردهک اشاره   ياریمنتقدان بس . ندک یخودش صحبت م  
ل از کن شـ یـ  ايز بـرا یـ  را نيگـر یرد دکارکتوان  ین زنان است؛ اما میان ای مالمۀکجلوه دادن م 

 . ود موجیستینیانتقاد از نوع گفتمان فم: ردک مطرح یسینو وگو گفت
 از  ياریاعتقـاد بسـ   ن اثـر بـه      یـ  ا یۀ اصـل  یـ درون ما ه در مقدمـه گفتـه شـد،         کهمان طور   

ند ک یل تالش میالبته چرچ .  مارگارت تاچر و دوران او استيها استیپژوهشگران، انتقاد از س
ت یاـسم حمـ  ـیـ نیارا از جنـبش فم    ک آشـ   گرچه ار برد و  ک  نظرش ابهام به    مورد يها دهی ا در ارائۀ 

م ی از آنهـا تسـل     ياریدانـد بسـ    یه مـ  کـ چرا  . ندک یز م ی نشان دادن زنان پره    یا از آرمان  ند، ام ک یم
 و  یخی او، زنـان تـار     شـنامۀ یدر پـردة اول نما    ). 162پترسـون   (انـد    نه شده  مردساالرا يها ارزش
دن ی زود با دیلیل بدهند، اما خواننده خ    کی باشگاه زنان موفق تش    یکخواهند   ی م یی گو ،یداستان

شـان، متوجـه     یت از بـدبخت   یاکگر و گله و شـ     یدیک حرف   یاپیردن پ کها، قطع    ننوع صحبت آ  
هـا دارد     در نشان دادن نقاط ضعف آن      ی نشان دادن زنان موفق، سع     يجال به   یه چرچ کشود   یم
مـادر، همسـر،    : انـد  ردهک زنانه فرار    يها  از نقش  یلک به ش  ین زنان همگ  یا). 30،  2009نلت  یر(

 برقـرار   ارتبـاط گر  یدیکـ توانند بـا     یپ جوآن از خود زن بودن، و نم        مانند پا  یا حت یمعشوقه و   
 م بـر دهـۀ  کبـرال حـا  یسم ل ینیه فم کست   ا ین موضوع ین گفته شد، ا   یش از ا  یچه پ  نند، و چنان  ک

 خـاص خـود، بـه       یسـ ینووگو گفتز با استفاده از فرم      یل ن یچرچ. ردک یت م یهشتاد، از آن حما   
تـوان   یمـ . شـد ک ی مردساالر را به رخ مـ      يا ر جامعه  مطرح شدن د   يها برا   آن ی خودخواه ینوع
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 آن یـه در طـ  کـ  اسـتوار اسـت      یوب جمعـ  ک سـر  ي الگـو  یـک ن پرده، بر    ی ا یلکگفت به طور    
. شـود  ین زنان ارائه مـ ی ای زندگیا واقعی یخی، تاری از سطوح مختلف داستان ي فرد يها تیروا
نگ ضد مـرد گـرت، بـه خشـم          ت ج یروا.  است  پرآشوب یانیپاز،  ین پرده ن  ی ا یانی پا يریگ وجا

ن حـال  یجـو در عـ  یزنـد، ن  ین حرف میزبان التپاپ جوآن به   . شود یان حاضر بدل م    زن یجمع
، یکـی زی، فیهـا، احساسـ   پاسـخ . نوشـد  یزابال را مـ یـ  اي برند،نیند و مارل  ک یه م یخندد و گر   یم

دهـد،   یمـه مـ  ش را ادا  »يگفتار«ت  یه روا ک است   ییایتوریک و يزابالیتنها ا . ندک و آشوبنا  یشفاه
 ).44-5، 1995استون (شود  یقطع مگر زنان، ی دی جسميها نشک با وات همین روایه البته اک

ن پـرده، پـاپ     یـ در ا . نـد ک یز جلب توجه م   یها ن  تی از شخص  یک هر   يوگوها گفتزان  یم
دام در جامعـه در  کـ ه هـر  کـ آنها . زنند یگران حرف میش از د یزابال برد ب  یجو، و ا  یجوآن، بانو ن  

ان دال  یـ ن م یـ در ا . نندک یان م یگران سخنان خود را ب    یدتوجه به    یاند، ب   قرار داشته  ییال با سطوح
سـت بـار،   ین بیاز ا. ابدی یست بار فرصت سخن گفتن م یتنها ب ) نیی و سطح پا   ی عام یزن(گرت  

ه ـسـخن گفـتن بـا او ادامـ          هم بـه   یسکه  کرود و جالب آن      ی نم لمه فراتر ک آن از دو     هشت بار 
 :دهد ینم

 د باشم؟یچرا با/ ستمی نینه عصبان جوین
 د؟یم نون بدکه یشه یم گرت
 .شمیه مک؟ من یشی نمیتو عصبان نیمارل
 ؟ یاما آخه در مورد چ جوین

 )5ل یچرچ(
ان یـ دهد و تنها در پا ی جواب م،ردیال قرار بگؤ مورد سیثر مواقع فقط وقتکدال گرت در ا 

او .  اسـت  یت مشـابه  یـ زلدا هم دچـار موقع    یگر. دابد تا حرف بزن   ی ی م ین پرده باالخره فرصت   یا
محـض  بـه  . اسـت  نگفته يزیسرش آورده، چ همسرش به ییه هر بال کبردار بوده    زن فرمان  یک

 او  يهـا  امـا حـرف   . ندکف  یش را تعر  یه داستان زندگ  کخواهند   یگران از او م   یزلدا، د یورود گر 
ن قرار یا مورد انتقاد مارلیشود و  یع ما پاپ جوآن قط   یجو  یزابال برد، بانو ن   ی ا يها فیمدام با تعر  

 .ردیگ یم
ون اشاره  الن است . شود یسم فردگرا مطرح م   ینیل از فم  ینجا انتقاد چرچ  یرسد در ا   ینظر م به  
  زنـان، بـه واسـطۀ      يشرفته بـرا  ی و پ  یکراتک دمو يا ندهی آ ه در دهۀ هشتاد، پنداشت    کن  یدارد به ا  

ن دهـه،  یـ در ا. ال رفـت ؤر سـ یـ انـه، ز یفردگرا بـورژوا و  کی با سب  یستینیان فم یغالب شدن جر  
ل ی هفتاد بود و دل سم دهۀ ینی فم یارانه و جمع  ک هم یژگیردن و ک نابود   سم فردگرا در آستانۀ   ینیفم
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ل تالش دارد تـا     یل چرچ یارک . از زنان ممتاز بود    یتی اقل یستیلایز، باور خودخواهانه و ماتر    یآن ن 
در ). 71،  2006استون  (را نشان دهد    » ی راست دست«سم  ینی فم کن سب یشنامه، خطر ا  ین نما یدر ا 

زابال بـرد   یـ ن و ا  یمانند مـارل   یتر، توسط زنان   نییه زنان طبقات پا   کدهد   ی م هشدارل  یواقع چرچ 
آن گـر بـه   یه بـار د کـ شـود   یرار مـ کـ شـنامه ت ینمان ین موضوع دوباره در ایا. ندشو یاستثمار م 

 .پرداخته خواهد شد

  دومةپرد
 :م شده استیحنه تقسن پرده خود به سه صیا

ـ . ن استینیار، جک ی متقاضیکن با ی مارلصحنۀ اول مصاحبۀ   ز در یـ ش از هـر چ یآن چه ب
 ن صـحنۀ  یـ در ا .  برتـر بـودن اسـت      يران ب ین و تالش مارل   ینین صحنه وجود دارد، ضعف ج     یا
نـد به  ک یه دارد، تالش م   ک ییها بودن و ضعف  » یمعمول«رغم   یه عل کم  ینیب ی را م  يوتاه، دختر ک
ن در یمـارل . انـد ینما ی مـ یافتنیـ ن، دست ن یه با برخورد مارل   ک يزیابد؛ چ ی باالتر دست    یگاهیجا

 :ردیگ یده مین را نادینی جیلکش بهبرخوردش با او، 
ـ   ی پست خال  يه سر ی. ننک یر م ک ف یغاتی تبل ياراک معموالً همه به   نیرلما  ی دارم، ول

 .رتر باشنیه آدم چشمگینم اونا دنبال کر کف
 من. گه لباس بپوشمیه جور دیتونم یم/ نظورتون لباسامه؟م نینیج

 .س منظورم سابقه نیمارل
 . دمی پوشین لباسی مثل اآلن هم چیتیه موقعی يبرا نینیج

 .ی بافتننندةکدیه تولی ي دارم برایابیارار تو بخش بازکه ینجا یا نیمارل
 )31ل یچرچ(

. شـود  ی نقض اصل رابط انجام م     سطۀگرفتن، به وا  ده  ین ناد یشود، ا  یده م یه د کهمان طور   
نـد نشـان    ک یت اصل رابط، تالش مـ     یت و عدم رعا   یمکت اصل   ین بلندپرواز هم با رعا    ینیاما ج 
 .م گرفته استکن او را دست یه مارلکدهد 

 ین صـحنه و در طـ      یـ در ا . مینـ یب یت را مـ   کی و   یس، انج یان جو ی م در صحنۀ دوم، رابطۀ   
ن موضـوع از  یـ ا. می را شاهد  ی انج ندةی ساله، در واقع آ    12ت  کیساله و    16 ی انج يها وگو گفت

 را در یندة انجـ یاو ابتدا آ . شود یم یاش در نظر گرفته ناش     شنامهی نما يل برا یه چرچ ک يساختار
ـ یک سوم، دهد و سپس در پردة ین صحنه و در پردة دوم نشان م     یا ن را نشـان  یـ ش از ای سال پ
 .  خواهد شد خود پرداختهيه به آن پرده در جاکدهد  یم
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 دارد مـدام بـا      ی سـع  ینـد، انجـ   نک یمـ  وگو گفتگر  یدیکت با   کی و   یه انج ک يا در صحنه 
ت و دروغ گفـتن،  کیـ  يهـا  حرفردن به کت، با توجه ن یفکیط و اصل    استفاده از نقض اصل راب    

ن صحنه، اصل رابـط بـه       ی اول ا  يوگو گفتدر چند   . ردی دونفره را در دست بگ     ن رابطۀ ینترل ا ک
 :شود یت نمی رعاچ عنوانیه

 م؟ینی رو ببرانگریوم ی بريخوایم تکی
 . رو پامینشست یانج
 ها؟. می بخوریه بستنیم یتونیم.  ندارهیچ چیون هیزیتلو تکی
  بهت بگم؟يزیه چی يخوایم یانج

 )33همان (
گر یدیکـ  بـا    يچ رو یهـ  ن دو نفر بـه    یشود، ا  یده م ید وگو گفتن چند   یه در ا  کهمان طور   

 يه بـرا  کـ  ییزهـا یند با گفتن چ   ک ی تالش م  یاما بعد از چند لحظه، انج     . نندک یمارتباط برقرار ن  
. شود یز موفق م  یت ن یرد؛ و در نها   یالمه را بر عهده بگ    کن م ینترل ا ک است   ك ترسنا کوچکت  کی

، و  » رو پـام   ینشسـت «: ردهکان  یت در باال ب   کیه  ک است   يا  جمله ندةیر گو ییت تغ ی موفق نیشاهد ا 
دا یـ پ)  اسـت از قـدرت  يا ه نشانهک (ی جسميت برترکیه بر ک است یانجن یچند صفحه بعد ا   

 :ندک یم
 .یزنین و خفه شو، آخه حالم رو بهم مکب یه لطفیحاال  یانج
 .  رو بازومینشست تکی

 )41همان (
شـنامه شـاهد    ی نما يداـــ در ابت .  اسـت  االرزنانـــ س یابیـ ارک صحنۀ سوم دوباره در بنگاه    

ار را کـ ن ی خود را نشان دهد و اين تالش دارد برتریم؛ در ابتدا وین و نل  ین و ی ب ییوگوها گفت
 :دهد یق نقض اصل رابط انجام میاز طر
 ؟يدیه باغ رز واقعاً خوشگل دیتا حاال  نیو
 .استخر دوست دارم./ من گل دوست ندارم نل
 .ها رو دارن شون اسم پرندههم. بچۀ استر. نیلیمر نیو
 .گرفتهیو داشته جشن مندم تمام آخر هفته رب یشرط م. ردهکر یدوستمون د نل
 . ونتهکا جان ی. سیگم الویه رز میمن به  نیو

 )45-6همان (
 خودش  يها د، حرف یگو یه نل م  ک يزیچن بدون توجه به     یشود و  یده م یه د کهمان طور   
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 .دهد ی ادامه مين نوع برخورد با نل تا حدیاز به ین در ادامه نیو. دهد یامه مرا اد
 اسـت   ي دختر یانج. دیآ ین م یدفتر مارل  به طور سرزده به      یه انج کصحنه است   ن  یدر هم 

 يهـا  وگـو  گفت. ن مشخص است  ی او با مارل   يها وگو گفتات از   ین خصوص ی و ا  یار خجالت یبس
ن مـدت،   یانجامد و تمام ا    ی به طول م   56 ان صفحۀ ی آغاز و تا پا    53انۀ صفحۀ   ین دو از م   یان ا یم

 :ماند ی میل باقکن شیباً به ایتقر
 ، پرتقال؟يچا نیمارل
 .نه ممنون یانج
 حالت خوبه؟ نیمارل
 .بله ممنون یانج
 ؟يا از سفر خسته نیمارل
 . ام بله از سفر خسته یانج

 )54همان (
ازه ـــ نـد و اج   ک یت مـ  یـ امل اصـول را رعا    ک به طور    یه مشخص است انج   کان طور   ـهم

ن یـ شـود، ا   ین مـ  یار مـارل  کصحبت از   ه  ک یاما وقت . ردیل بگ کانشان ش ی م ی خاص گفتاردهد   ینم
ه کـ ن آژانس یر سابق اید، همسر مدکی، خانم یوتاهکالبته بعد از مدت  . شوند ی برقرار م  گفتارها

ده یـ او هم ابتدا دستپاچه اسـت و جمـالت بر         . شود ین م یهوارد نام دارد، ناگهان وارد دفتر مارل      
ت خـود را نشـان   ی تالش دارد عصـبان ت اصل رابطی با عدم رعایاما بعد از مدت. دیگو یده م یبر

شـود، و البتـه      ید مـ  کین و خانم    یان مارل ی م ی لفظ يالمه منجر به دعوا   کن م یان، ا یاما در پا  . دهد
 :شود ین آغاز مین دعوا با نقض اصل رابط از جانب مارلیا

 ده؟یه تهدین یا دکیخانم 
 .ار دارمک من یسفم ولأمت نیمارل

. نیدیـ  نم یتـ یشما اهم . ستی هوارد آسون ن   ل به سن و سا    ي مرد يبرا دکیخانم 
 یکیتو  . ه حق با اون بوده    کنم  یب ینه، اما م  یک م يرو ادهیردم ز ک یر م کف

 آخر عاقبتت هم. ینیآره هم/ ییها ارهیاز اون پت
 .ار دارمک من یسفم ولأمت نیمارل

 .یستی نیعیتو طب. یه تنها و بدبخت باشکنه یا دکیخانم 
 ؟ینکرو گم شه لطفاً گورت یم نیمارل

 )59همان . (ردمک يارکه ینمت حداقل یردم اگه ببک یر مکف دکیخانم 
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 ید زن کی متفاوتند؛ خانم    اریبسدگاه  یانگر دو د  ین دو زن، نما   یشود ا  یده م یه د کهمان طور   
ـ یداند؛ و مارل ی میس زن را منطقی رئیکه مقاومت شوهرش در برابر  کاست   ه کـ  اسـت  ین، زن

 ین از جانـب انجـ  ین رفتـار مـارل  یـ البته ا. ر پا بگذاردی را زيزین هر چ موفق شديتواند برا  یم
 تحـت   یبه راسـت  رسد و او     یبه نظر م  » العاده فوق«ار  یهاست بس  وگو گفتن  یه شاهد ا  کنوجوان  

 .ر قرار گرفته استیثأت
 ییوفاک در دوران شـ    یت زندگ یسم و واقع  ینی مختلف فم  يها لکان ش ین پرده تنش م   یدر ا 

 از  یکیه  کرده است   کل اشاره   یخود چرچ . شود ی درخشان نشان داده م    یلکشه  ومت تاچر ب  کح
ران یعنـوان مـد    به   ییها تیه خواستار موقع  ک بود   یزناننش به   ک، وا ساالرزنان نوشتن   يها زهیانگ

ه ک یبود، زن » ساالرزنان«ن  ی از ا  یکیاز نظر او، مارگارت تاچر      .  بودند يا رده باال در امور حرفه    
لـت  نیر( داشـت    ياری بسـ  گر زنـان، فاصـلۀ    یگرِ د یاریو  » خواهر«بودن، با مفهوم    ق  ن موف یدر ع 

ند تا نشان دهد چطور ک یاتفاقات فرهنگ معاصر خود، تالش م  ل با اشاره به     یچرچ). 30،  2009
ت یـ ثرک اير بـرا ییـ ود و باعـث تغ ـشـ  یث وحدت نمـ از زنان، باع  یـک اند ي برا يادـت م یموفق
در . د بپردازنـد  یـ ن، با ی بلندپرواز، مانند مـارل    یه زنان کپردازد   ی م ییابهن به   یاو هم چن  . شود ینم

ل یـ  را در اثـر چرچ     یسـت یالیبرال و سوس  یسم ل ینیان فم ی م ییارویروه  کرد است   یکن رو یواقع هم 
انگر یـ اتواننـد نم   ی رفت و آمد دارند، م     بنگاهن  یه در ا  ک یتیدر واقع هفت شخص   . ندک یان م ینما
گر قصد ازدواج نـدارد،  ین طالق گرفته و د  یو: برال باشند یسم ل ینیفمبه  شنامه نسبت   یدگاه نما ید

ند کر کار فکنند؛ نل قصد دارد تنها به ک یبت مگر رقایدیکشدت با  ، اما به    او با نل دوست است    
 او بـه  گـر ی د يرد، از سو  یگ یت را م  ین موفق ی ا يتا بتواند موفق شود و معتقد است ازدواج جلو        

شتر، از آنجا  ی ب ی بهتر با پول   يارکردن  کدا  ی پ يه برا کر است   کن ف یاو به   ند  ک ین حسادت م  یمارل
د قصد ازدواج دارد؛ یها بگو د در مصاحبه  ی نبا ، داشته باشد  یه بتواند شغل  ک آن   ين برا ینیبرود؛ ج 

 او را بشـنود؛ شـونا       يهـا  وفتکد سـر  یـ رده و حـاال با    کاش را وقف شوهرش      ید زندگ کیخانم  
چ یساله است و ه   ز چهل و شش     یید؛ لو یگو یردن مدام دروغ م   کدا  یپار  ک يه برا ک است   يدختر
ه مـردان  کـ ند  یب ین وجود م  یار شاهد آن است ندارد، و با ا       ک جز آن چه سر    به   ی اجتماع یزندگ

 را  اش ه قصـد دارد خالـه     ک نوجوان،   یت انج ینند؛ و در نها   ک ی م یتر از او ترق    عی سر یلیجوان خ 
ن و یوتاه تقابل مارلک  واقع صحنۀ در.  با مادرش دارد   يار بد ی بس سرمشق خود قرار دهد و رابطۀ     

ن بـه   یدن مـارل  ینـۀ رسـ   یدهنـد، زم   ی م ي رو یابیارکبنگاه  ه در   ک یوتاهک يها د و صحنه  کیخانم  
 يه در اقتصاد  ک است   ی زنان يها یسختة  ن نشان دهند  یهم چن . نندک ی را روشن م   یتین موقع یچن

 يجاد مانع برا  ی ا ي نفر به معنا   یکشرفت  یه پ ک ير اقتصاد د«شوند،   یر م یگر درگ یدیک، با   یرقابت
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ان زنـان اخـتالف بـه وجـود         ی، م یافک كه سوءظن و عدم در    ک یی است، و جا   يگریشرفت د یپ
) 31همـان   (» .اند ردهک ی متفاوت يها رده، انتخاب کر  یی تغ سخته  ک یطیه در مح  ک یآورد؛ زنان  یم
 یآن انتقـاد دارنـد و آن را مـانع     نسبت به    یستیالی سوس يها ستینیه فم ک است   يزین همان چ  یا

ان داده ـــ  نشيا  زنانـه يارکـ ط ین پرده محـ یدر واقع در ا. دانند ی میقیسم حقینی تحقق فم  يبرا
س کـ  آن، هـر  يجـا ند و بـه  ک کمک يگریه به دک ندارد  از زنان بنایکچ  یه در آن ه   کشود   یم

م بـر دوران  کرد حـا یکـ ن رویـ ا. دهـد  یت مـ ی خود اهمیشرفت شخصیت خود و پیتنها به فرد  
، سـاالرزنان د، دوران نوشته شـدن    یگو یه استون م  ک چنان. دهد یشنامه را نشان م   ین نما یمعاصر ا 

دش بـر  کیـ أافتـد و ت    ی هفتـاد اتفـاق مـ      ه در دهۀ  ک است   یزشیاد، بعد از خ    هشت ل دهۀ ی اوا یعنی
ز کـ  نـود، تمر هۀل دیبعدها و در اوا. زنان است یط شغلیحضور زنان در مشاغل مختلف و شرا      

ل یه چطور چرچکشود   یده م ین د یو بنابرا ) 25،  2003استون  (رد  یگ ی مادر شاغل قرار م    بر پندار 
ن نگـرش  یـ ه اکـ نـد  ک ی مـ ینـ یب شیپردازد و در واقع پ ی مپندارن یهمط دهۀ هشتاد، به یدر شرا 

 .ست استکوم به شکان زنان، محی در میستینیفم

  سومپردة
ن یـ  ا ی سـال قبـل از تمـام       یـک گر مقدم است و     ی د بر دو پردة   ،یلحاظ زمان پردة سوم به    

 و بـدون اطـالع      ین به دعوت انجـ    یه مارل کم  ینیب ین پرده م  ی ا يدر ابتدا . اتفاقات رخ داده است   
) تیمکت اصل   یعدم رعا  (ی مدام با پرحرف   یان انج ین م یدر ا . ها آمده است    آن س، به خانۀ  یجو
ن نشـان   یارا بـه مـارل    کس آشـ  یاما جو . ندکف  یا تلط ردار  ین د یند ا ی ناخوشا يند فضا ک ی م یسع
ت یـ ق عـدم رعا یـ ار را از طرکن یاو ا. ستیننده نک چ عنوان خوشحال  یهه حضورش به    کهد   یم

 از  یکـی دهـد؛    یشوند، انجام م   یه م یناکجاد  یاه منجر به    کت  یفکیاصل رابط و اصل     وه،  یاصل ش 
 :ندری زيوگوها گفت آن يها نمونه

 چند سالشه؟و یاآلن مت نیمارل
 .ه موتور هم دارهی. یکست و یب سیجو
 .ردم حدود شش سالش باشهک یر مکف نیمارل
اگه شش سـالش باشـه      ./ ترهنه؟ اون شش سال از من بزرگ      کور مم آخه چط  یانج

 .ا اومدمی تازه به دنیعنیستم، ی نیچ چی من هیعنی
ن قـدر  یـ ه اکـ نـه  یمنظورش ا. رهای در ميباز دونه، فقط داره لوس  یمت   خاله سیجو

 )73-4همان . (ادش رفتهیو رو یه متکنجا یومده این
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ن بر سر رفـتن  یه بعد از بگومگو با مارلکن یس ادامه دارد، تا ای حرف زدن جو   ییناکروند  
 هـم   ین آشـت  یـ امـا ا  . ننـد ک ینند آشت ک ی م یها سع  ن، آن یس با دختر مارل   یاو و تنها گذاشتن جو    

 : استجاد ارتباطیها در ا ست آنکهمراه با ش
 .نهیک هم توجه نمکیشیه. ننیکه مین خونه گریشه تو ایهمه هم سیجو
 .يردک مراقبت یه از انجک ي خوب بودیلیخ نیمارل
 .نکاد ذوق نیز سیجو
 .ادتونمی به یسم، ولیتونم نامه بنوینم نیرلما
 .نمک درست ییرم چایم. یشی مست ميدار سیجو
 .دوستت دارم نیمارل
 .هیدوننجا آشغالیا. ینجا رفتی چرا از افهمم یم سیجو
 ه؟ ی چک تو و فرانيخب ماجرا نیمارل

 )82همان (
ننـد و   ک برقـرار    یارتباطگر  یدیکتوانند با    ین دو خواهر، نم   ی ا ،شود یده م یه د کهمان طور   

بخـش  . شـود  ین م ک نامم یلکان آن دو به     ی م ی، آشت یاسیمسائل س ز با بحث بر سر      یت ن یدر نها 
ن را  یه دختـر مـارل    کـ  يارگر و مادر مجرد   ک  از طبقۀ  یس، زن یان جو ی م شنامه، مشاجرة یآخر نما 
سـم  ینی فم ییارویـ شـنامه را بـه رو     یطلـب طبقـۀ متوسـط، نما       ن، زن جـاه   یرده، و مـارل   کـ بزرگ  
ذاب ـــ رجینظـر تلـخ و غ     س بـه    یه جو ک یدر حال . ندک ی بدل م  سم فردگرا ینی و فم  یستیالیسوس

امـا  . رده اسـت کـ ن مراقبت یر خودش و مارلیمادر پ  و از    یه از انج  ک است   یسکرسد، اما او     یم
جـان  ی، جـذاب و ه    یده گرفته، هم چنـان در نگـاه انجـ         یت را ناد  یه هر دو مسئول   کن  یخاله مارل 

 .ز استیانگ
ز مطـرح   یـ شـان ن   یاسینند، نظرات س  ک یشان مشاجره م  ی زندگ ن دو دربارة  یه ا کهمان طور   

شـرفت  ی باعـث پ   ،ر زن ین نخست وز  یان اول عنوه حضور تاچر به     کن معتقد است    یارلم. شود یم
 ان دو یـ ل م یـ در واقـع، چرچ   . نـد ک ین نظر، مخالفت م   یشدت با ا  س به   ی جو شور شده است و   ک

 ه نقطـۀ  کـ  اسـت    یندة انج ین آ یدهد، اما ا   ی م ي اعتبار دامکهر  ند و به    ک یخواهر تعادل برقرار م   
هـا،   ستینیفم به   يگر هشدار ست م ی ن يزیا چ کن نقطۀ ات  یدهد؛ و ا   یل م کشنامه را ش  ی نما ياکات

در واقع  ). 31،  2009نلت  یر( ندانند   یی رها ی واقع انه را به عنوان روند    یگرا فرد يشرفت ماد یتا پ 
ن یـ ده است، ایابوس دکه کد یگو ید و میآ ین مییها پا  از پلهیشنامه، انجین نمایان ا ی در پا  یوقت
آن نگـران   ل نسـبت بـه      یـ ت و چرچ   در انتظار اوسـ    هک يا ندهی مگر آ  ،تواند باشد  یابوس چه م  ک
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 است؟
همـان طـور    . ژه نقش زنان در جامعه    یو است و به     یل مسائل اجتماع  یدغۀ چرچ اصوالً دغ 

 زنـان از هـوش و       نـد، اسـتفادة   ک یل آن را رد مـ     یـ ه چرچ ک ییها وهی از ش  یکیشود،   یده م یه د ک
 يهـا  سـت ینیفم«ه یدر واقع او عل. هاست  آنيارک يها نهی رقابت با مردان در زم  يالت برا یتحص
ل در آن یـ ه چرچکـ  يا شـنامه یدهـد؛ نما  یم، هشدار مینیب ی م ساالرزنان، مانند آن چه در      »بورژوا

ه اگـر  کـ ن حال نشـان دهـد   یند، و در عکن ی زنان را تحس   ةالعاد  خارق يوردهاخواست دستا  یم
). 159پترسون  (اند دهیفا یها وجود نداشته باشد، تمام آنها، ب   ن جنبش ی در ا  یدگاه اجتماع ی د یک

گـر   وبکسـم عامـل سـر   ینی مارگارت تاچر، فميدهد، در دوران زمامدار یه او نشان م   کآن طور   
رزن «ر  ـسـت مگـ   ی ن يزیـ ن عامـل چ   یـ ا: ردکـ  ید با آن مبارزه مـ     یه با کد  ید یرا م » يدیجد« اّبـ« .
 يتوانسـت از مرزهـا   یه مـ کرد ک یج می را ترو یر زن بلندپرواز موفق   ی، تصو ي تاچر يها استیس

. ت متفـاوت بـود    یـ اما واقع . ابدی دست   تیموفق بهار  کل  رده و در خانه و در مح      ک عبور   یطبقات
ار و کـ هـا را قـادر بسـازد تـا      ه آنکـ  را داشتند ییها تیموقعافتن به ی دست   یی توانا کیزنان اند 
ز با نشـان دادن     یل ن یو در واقع چرچ   ) 72،  2006استون  (نند  کق  ی را با هم تلف    ی خانوادگ یزندگ

ن ی رفع چنـ  يه زنان برا  کدهد   ی زنان، هشدار م   ندةی نسل آ  ين جنبش برا  ی ا يامدهایخطرات و پ  
 .نار هم قرار دهندکسم را در یالیسم و سوسینید فمی بایالتکمش

 جهینت
ر شـده   کـ ن موضـوع ذ   یـ  ا ي برا يادیل ز یه دال کرود   ی برجسته به شمار م    ي، اثر ساالرزنان

سـم فردگـرا   ینی خطـرات فم نۀیشنامه در زمیث معاصر نماه مباحل آن، توجه بی از دال یکی. است
ل از چـه    یـ ه چرچ کـ ن موضـوع اسـت      یـ  توجه بـه ا    ،ت دارد یان اهم ین م یاما آن چه در ا    . است

 ينگر یشد و چگونه از خطرات سطحکر یتصوه را به یما ن درونیند تا ا  ک ی استفاده م  ییترفندها
همـان  . شنامه استین نمای در ایسینو الوگی دیچگونگن ترفندها، توجه به ی از ا یکی. زدیگر یم

 غالـب  يرویـ  نشان داد، هـر چنـد ن  ساالرزنان در وگو گفتت و   یت، شخص یل روا یه تحل کطور  
سم است، امـا آن چـه       ینیل در مورد فم   یج در زمان چرچ   یدگاه را یدن د یشکشنامه، به چالش    ینما
وگو، به   گفتل، با استفاده از     یچه چر کن امر است    یند ا ک یز م ی و متما  یکشنامه را درامات  ین نما یا

 .دهد ی میسانیکهر دو طرف قدرت 
رده کـ ام خـود اسـتفاده      ی پ ي القا ي برا يانات تئاتر ک ام ی، از تمام  ياو آگاهانه و با هوشمند    

هـا و    یمکان زنان، و نشان دادن      یه روابط م  ک است   ییها وگو گفتانات،  کن ام ی از ا  یکیاست و   
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م بر  کدر واقع او با استفاده از قواعد حا       . دهند یل ارائه م  کن ش یرن روابط را به بهت    ی ا يها یاستک
 اول ه در پـردة   کـ ل داده اسـت؛ چنـان       ک ش ها را  تیان شخص ین قواعد، روابط م   یزبان، و نقض ا   

سـتند؛ در  یگر ن یدیکـ تبـاط بـا      ار يبرقرارچ عنوان قادر به     یه به ه  کدهد   ی را نشان م   یزنان موفق 
چ یگر از هـ یدیکـ  بـر  ي برتـر يه براکند ک ی عرضه ميارکط یح را در مي دوم زنان معاصر   پردة
د کیـ أسم را مـورد ت    ینیل فم ک دو ش  یی نها ییارویرو سوم   نند؛ و باالخره در پردة    ک یغ نم یز در یچ

ه نشان داده شـد،    ک؛ و البته همان طور      یستیالیسم سوس ینیانه و فم  یسم فردگرا ینیدهد، فم  یقرار م 
او با اسـتفاده    . دهد ی نشان م  وگوها گفتارا با استفاده از     کرا آش  و روابط    ها ییارویرون  ین ا یاو ا 

ت را نشـان دهـد؛      یطلب در هر موقع    ي برتر يها تی، توانسته است شخص   یشناخت از قواعد زبان  
 يگریروز شدن بر دیدام توان پکچ یرسند و ه  یتعادل م شنامه به   یان نما یه در پا  ک ییها تیشخص

 خـود عمـق ببخشـد و    نامۀشـ ینماتواند به  یه مکن قواعد است ی همالبته با استفاده از   . را ندارند 
 متـون   ۀنـ ی در زم  ینـ ین چن یـ  ا يهـا  یتوان با بررسـ    یه م کت دارد   ین موضوع از آن جهت اهم     یا

 يو چه بسا در خلـق اثـر        را مورد توجه قرار داد       وگوها گفت  شدة دهیمتر د کانات  ک، ام یشینما
 .ردک استفاده یانات زبانکل از امکن شیبهتر، به یشینما
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