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  دهيچك
ـ  از نما  يي و استعمارزدا  ي پسااستعمار يها هي بر نظر  ي مبتن ي خوانش ،پژوهش حاضر   اتيـ جزئشنامة  ي

. اسـت   قـرار گرفتـه    ي مورد بررس  يستيني فم ي همواره با خوانش   ،شنامهين نما يا. اثر سوزان گالسپل است   
ه نـه موضـوع   كـ ز و مورد مناقشه اسـت؛ چـرا   ي چالش برانگ،ن اثري در ا يار پسااستعم يها هياربرد نظر ك
. رونـد  ي به شـمار نمـ  يات استعماري از ادبيدام مصداق بارزك چيها ه تيان و نه شخص   ك نه م  ،شنامهينما
تـوان بـا    ي، مي با پسااستعماريستيني مطالعات فميها  رغم تفاوتيند، علكن مقاله، بر آن است اثبات    يا

 سـلب  ،ي، مانند جمع ناشناس آلبر ممياستعمار  پسايها هيها، از نظر ن آني ب كگرفتن نقاط مشتر  در نظر   
ـ  نظر، بابايگر هوم لهيت حك نزاسزر،د يويفرنان دامه ت  يانسان گـر   مـون داللـت  ية خـشونت فـانون و م  ي
ـ  نما ينستي فم يها ه نه تنها با خوانش    ك ي طور ،تـس بهـره برد  يگ  يه حتـ كـ ل در تعـارض نباشـد ب    ،شنامهي

 يخـ يوه  كـ يـة    نظـر  ازن پـژوهش    ي ا ،نيهمچن. ندكار  ك پنهان اثر را به خواننده به وضوح آش        يها جنبه
  .ندكاد شده اثبات يشنامه يات را در نمايت جزئي بهره برده است تا اهمينگويهم

ـ  نظر ،گـر  مون داللت يم ،گر لهيت ح ك نزا ،تي سلب انسان  ،جمع ناشناس  :يديلك يها واژه  ،يخـ يوه  كـ ة  ي
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  مقدمه
 اتيجزئشنامة  ينما در   ييزدا و استعمار  ي پسااستعمار يها هي نظر ي به بررس  ،پژوهش حاضر 

)Trifles(،   يستيـ نيهمواره بـا خـوانش فم  ر يدر قرن اخ   هكپردازد   يمگالسپل  نگ  يتكي سوزاناثر 
ـ يب ،31، دونـووان    1،  2001 نتريارپكـ ،  2،  2008نتر  يارپك،  41نور  يگ (مطرح بوده است   ، 25 يگزب

 بـا  ين خوانـش يه اگر چنـ كن جا مطرح است     ي در ا  ي پرسش ).22سر  كي 1351،لبرت و گوبار    يگ
 ةي با نظر  ي پسااستعمار ةي نظر كنقاط مشتر  ندارد،تعارض   ،شنامهين نما ي ا يستيني فم يها خوانش

ها بـه  ن مقاله از آنـيه در اكشود  ي اشاره مير به مواردي زدر پاسخ، يبراجاست؟  كدر   ينستيفم
روابـط  :  خواهـد آمـد   ية پـسااستعمار  ي از نظر  يا اجمال استفاده خواهد شد و بعد از آن، مقدمه        

مرد استعمارگر   (ي نوع رابطه دو عضو پسااستعمار     ،يگري مفهوم د  ،م تقابل دوگانه  يقدرت، مفاه 
 ي و برابـر يخـواه   عـدالت ،)ديد و زن سفيمرد سف (يستينيو فم) اهيد و مرد استعمارشدة س    يسف
 نگـرش  ،ير وارونة عضو فرعـ   ي از تصو  يي رها ي تالش برا  ،ضي و تبع   سلطه ي برانداز ،و عضو د

 ، بـا ظلـم ظـالم   ي و گروهـ  ي مقابلة فرد  ،)288 مون دوبووار يس(گر  يدد عضو   ي د ةياثر از زاو  به  
 عـضو پـست،     ي نـسب  يگاهآف و اثبات    ي عضو ضع  يگاهآ و نا  ي چون نادان  ييها شهيلك يبرانداز

رنگ و زبـان    يله و ن  ياربرد ح كو   ،شتري ب پاسخ به خشونت ظالم با خشونت      ،نسبت به عضو برتر   
  .في توسط عضو ضعيمورد دلخواه عضو قو

 در طـول ه  كـ  ديـ آ ي جهان به شمار م    ي مهم نقد ادب   يها هي از نظر  يكي يرة پسااستعما ينظر
 مقابلـه و مقاومـت    : ن عبارتنـد از   آ يموضـوعات اصـل   . است افتهي بسط   ،رياخست و پنج سال     يب

ر يرش تـصو ي مبـارزه بـا پـذ   ،يي اسـتعمارگر اروپـا   ياهپوست با سلطة فرهنگ   ياستعمارشدگان س 
ها از استثمار با اسـتفاده از         آن يي استقالل مجدد مردم مستعمره و رها      ،وارونه از استعمارشدگان  

 و برخـورد بـا مفهـوم        ،ت از دست رفته استعمارشدگان    ي هو يريگ  بازپس ي تالش برا  ،خشونت
  .» (the Other)گرييد« و يدوگانگ

در سـال  . ردكـ  اشـاره  يلبر ممـ آتوان به فرانتز فانون و   ي م ،هين نظر يشروان ا ين پ ياز نخست 
ن 1961 هـا   تنشه ك دركرا منتشر ) The Wretched of the Earth (شدگان زمين نفرينتاب ك فانُ

 خـوب در  ،اهيل سد در مقابيسف: ردكر را مطرح و برجسته   ي چون موارد ز   يا  دوگانه يها و تقابل 
ا و  ي انـسان در برابـر اشـ       ، اسـتعمارگر در برابـر استعمارشـده       ،ريـ  ثروتمند در مقابل فق    ،مقابل بد 

 زرنگ در برابـر تنبـل   ،ي متمدن در مقابل وحش، دانا در برابر نادان   ،فيثكز در مقابل    ي تم ،وانيح
ر يجه فانون بـه تـأث  توان به تو ي م،تابكن يگر موضوعات مهم اياز د. »يگريد«و خود در مقابل   

ـ    كـ نـد   ك ي ثابت مـ   ،فانون. ردك خشونت استعمار بر استعمارشده اشاره       يروان  يه خـشونت روان
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 را بــه يچ حقــيه هــكــ - اســتعمارگر يي و قــضاي نظــاميرويــس و نياسـتعمار بــا حــضور پلــ 
 خـوب و بـد و       ،»هـا  نآ«و  » مـا «ها را به دو دسـته         همراه است و انسان    -دهد   ياستعمارشده نم 

 ي بـه دو دسـتة افقـ   ،هـا  ه خشونت در استعمارشده   كاو معتقد است    . ندك يم م ياه تقس ي و س  ديسف
دپوسـت  ياهپوست به سف  ي س يو عمود ) دهيده به ستمد  ي ستمد يعني(اهپوست  ياهپوست به س  يس
  .شود يم ميتقس) ده به ستمگري ستمديعني(

اساس نهـاد؛    را   يستعمار پساا ةيها و نظر   ة نوشته يپا با انتشار آثارش   ،مانند فانون  يآلبر مم 
 The Colonizer (چهـره اسـتعمارزده   و چهره اسـتعمارگر  مثال در اثر مشهور خود به نام يبرا

and the Colonized ( ـ يبه تـأث  اسـتعمار، هـم بـر استعمارشـده و هـم براسـتعمارگر       يرات روان
ه كـ رد كـ ان يـ ار و بكشآ را يط استعماريق شراي حقا،ار ظالم و مظلوم  كح اف ياو با تشر  . پرداخت

ه از خودش متنفر    ك ي طور ،ندك يجاد م ي از استعمارشده در ذهن او ا      ير نادرست ي تصو ،استعمارگر
امـه  . رديپـذ  ي استعمارشـدگان را مـ     ي منفـ  يها يژگيند و و  ك يد م يشود و استعمارگر را تمج     يم

ـ  ياركـ اي، انحطـاط، و ر  اروپـا ي استعمار ي به نژادپرست  ،ي مانند مم  سزرد  يويفرنان د  هـا   ييااروپ
 (Discourse on Colonialism)  گفتمـان اسـتعمار   ن اثـر خـود بـه نـام    يرد و در مهمتركاشاره 

ئ يت استعمارشده توسط استعمارگر و تنـزل استعمارشـده تـا حـد شـ     يبه سلب انسان ،)1952(
  . ردكاشاره 

 ،ياسـتعمار پـرداز گفتمـان      هيـ ، نظر ديثـار ادوارد سـع    آدر   ياستعمارنقد پسا  ياصل جوهر
فرهنـگ و   و  ) 1978 ((Orientalism) يشناسـ  شـرق  ياهـ  تابك  در ژهيود به   يسع. ود است مشه
  فرهنـگ ، قـرن نـوزدهم  يه اروپاكنشان داد  )Culture and Imperialism ()1993( سمياليامپر
  .داد يش مينما» يگريد«صورت ه  غرب را همواره بة تحت سلطيها نيسرزم

ان يـ بـا ب   ،تبـار  ييقـا يآفر يهـا  ييايكـ آمرات    يـ بادور  آنـو پرداز   هينظرتس،  يس گ ي لوئ يهنر
 يهـا  ييايكـ آمر يهـا  تيـ مـون در روا   يگرانـه م   لـه يه به گفتار دوگانـه و ح      كگر   اصطالح داللت 

االت يـ  در داخـل ا    يط پـسااستعمار  ي شرا ي برا يانكامه  كدهد   ي نشان م  اشاره دارد،  تبار ييقايآفر
  . وجود داردايكمرآمتحده 

 Memmi's (يممـ ناشناس جمع  مانند ياستعمار  پسايها هيردن نظراربك  مقاله با بهةنگارند

Anonymous Collectivity(سزرت ي، سلب انسان) Césaire'sThingification(،  گـر   لهيت حكنزا
و ) Fanon's Theory on Violence (فـانون ة خـشونت  يـ  نظر،)Bhabha's Sly Civility(بابـا  

ـ يعدسـ  ،)Gates' Signifying Monkey (تسي گگر مون داللتيم دگان خواننـدگان  يـ ش دي را پ
  .ندكار كشآصد سالة اثر گالسپل را به وضوح يك پنهان يها دهد تا جنبه يقرار م
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  يبحث و بررس
 دربـارة  يوتـاه ك، مقدمة يستيني اثر فميك در   ي پسااستعمار يها هياربرد نظر ك نحوة   يقبل از بررس  

  .شتر آشنا شوديشنامه بين نمايتا خواننده با موضوع اشود،  ينقل مات يجزئشنامة يسوزان گالسپل و نما

   اتي جزئمةشنايو نما سوزان گالسپل
 ،ارگردانكـ  ، شـاعر  ،شهيـ  هنرپ ،سينـو  شنامهيـ نما) 1876-1948(نگ گالسپل   يتكيوزان  ـس
 ةسـس ؤسـس م  ؤتزر و م  ي پـول  ةزي جـا  ةه برنـد  كـ  است   ييايكس آمر ينو نامه ي و زندگ  ،سينو رمان
 ةهـا در توسـع     سـسه ؤن م يتـر   از مهـم   يكـي  -نس تـاون    يسان پـراو  يـ نو شنامهيـ ران و نما  ـگيباز
ـ  .  اسـت  -ا  يكـ  مدرن آمر  يها شنامهينما  و چهـارده  ، نـه رمـان  ،وتـاه كش از پنجـاه داسـتان      ياو ب
  .اند  رئاليسمك سبي دارايه همگكشنامه نوشته ينما

  بنـا بـه   يست و چهار سـالگ    يه در سن ب   كن اثر او بود     ياول ،اتيجزئ يا  پرده يك ةشنامينما
ه كـ  يسانس هنگام ي ل كافت مدر يپس از در  .  نگاشته شد  ،كوكرام  ك جورج   ،شهمسرخواهش  

شاورز كـ  قتـل    ةمك گزارش محا  ،ا بود يك آمر يووايالت آ ي ا نزيدس مو  مةروزناگالسپل گزارشگر   
اد يـ  دو اثر مهم بـه      را به  1900الت در سال    ي واقع در همان ا    كنام جان هاسا    به يا شصت ساله 

 از يا منـصفه  تأيـ ه«وتاه كداستان و   )1916(ات  يجزئ يا  پرده يك ةشنامي نما يها نام به ،يماندن

ن يبهتـر   ةمجموعـ داستان او در . ردكل يتبد) A Jury of Hers Peers«() 1917« (»خود همساالن
  .ديچاپ رس گر بهيبار د1917 سال يها داستان

، كشد، خانم مارگارت هاس   افت ن ي دال بر سرقت     كيچ مدر يدر حادثة قتل گزارش شده، ه     
رده بود همسرش را در خـواب بـا ضـربات    ك يه سعك قتل شوهر خود شناخته شد     يمظنون اصل 

جه او بـه قتـل همـسر    يدر نت؛ ار او به شوهرش باخبر بودند   كهمه از نفرت آش   . تبر به قتل برساند   
دا شـد، امـا    يـ  پ ي انبـار  يك محل قتل در     ين در پانزده متر   يتبر خون .  شد ي زندان يوم و مدت  كمح

ده يوبك ي شب با صدا   يها مهيه در ن  كرد  كاد  يأت منصفه قسم    ي در برابر ه   كخانم مارگارت هاسا  
 ي شد و و   يكجا تار  ن اتفاق دوباره همه   يپس از ا  . ده بود ي را د  يده و نور  يشدن در، از خواب پر    

 او .د بـو دن جواب از او با جسم غرق در خون او مواجه شده  يردن شوهرش و نشن   كپس از صدا    
 حادثـه،   ي صبح فردا  10شوهر او تا ساعت     . ده بود ي ضربات تبر را نشن    يه صدا كرده بود   كاظهار  

  .ستيس مظنون نكچ يه به هك از چهار فرزندش گفت كي پيش از فوت به ييزنده ماند و حت
 كنشدن خانم هاسا   داري ب ةي رد شد و فرض    يزود  گزارش شده به   ة سرقت در حادث   ةيفرض

 يه آقـا  كـ  نيـ ا نظر بـه  . افتي يشتري قوت ب  ،جمجمه همسر در خواب    تبر به  ضربات   ياز صدا 
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 طبـق   – بـا هـم نداشـتند        ي روابط خوب  ، خانواده ي نداشت و اعضا   يچ دشمن خارج  ي ه كهاسا
 -هـم داشـتند       بـا  ي سـخت  يت پسر دوم خود دعـوا     ي ترب ةها زن و شوهر دربار     هيشهادت همسا 

ل نبـود شـواهد     يـ دل  بعد بـه   ي اما چند  ،ه شد قتل همسرش شناخت   وم به ك ابتدا مح  كخانم هاسا 
ت مجـدد او  يومك محي برايچ تالشي هيالتي تبرئه و دادگاه ا،قتلة زي و نامشخص بودن انگ يافك
ز خـود را بـه نـام     ين حاصـلخ  يتار زم كصد ه يه س ك بود   يشاورز ثروتمند ك ،ك هاسا يآقا. ردكن

 قتـل شـوهر داشـته    ي بـرا يل ما ةزيچ انگ يتوانست ه  يجه همسرش نم  ي در نت  ،رده بود كهمسرش  
 ي درسـت سـه هفتـه بعـد از اجـرا     1916 در اوت سـال  كباالخره خانم مارگارت هاسـا    . باشد
 از يا نون در هالـه ك قتل شوهرش تاياش درگذشت و معما ي در منزل شخص اتيجزئ ةشنامينما

  ).نزي دس موةروزنام ،گالسپل(است   ماندهيابهام باق
 يني داستان م  ،اتيجزئ ةشنامي، گالسپل در نما   كا هاس ة پروند يضمن حفظ چارچوب اصل   

 ، جـان ش،قتل همسر   متهم به  ،ينيه م ك نوشت   يا  به گونه  ،ير از حادثه اصل   يي تغ يمكت را با    يرا
در . گنـاه اسـت   يه بكرده كن حال وانمود ي در خواب خفه و در ع  يه شوهرش را با طناب    كباشد  

  . موضوع اختالف زن و شوهر استي ميني قنار، بچهيجا  ندارد و بهي فرزندينين اثر ميا
 ةزيـ شف انگك يه در جستجوك سه مرد و دو زن -ت را   ي اعمال پنج شخص   ،شنامهين نما يا

 -ش را   ي نمـا  ة خـارج از صـحن     يها طورعمده محل ه   ب ،مردان. شدك ير م يتصو  به –قتل هستند   
زه و يـ افتن انگيـ  ي برا-ه خارج از خانه است      ك) لهيطو(اهدان  كه محل وقوع قتل و      ك باال   ةطبق

ه كـ ننـد   ك يشف م ك را   ياتيمانند و جزئ   ي آشپزخانه م  ة زنان در صحن   ،نندك يمحل قتل جستجو م   
ند ك يدا م ي و خودشان ارتباط پ    يني م يه با زندگ  ك بل ،نديآ يحساب م   قتل به  ةزينه تنها شواهد انگ   

 قاتـل و  ،شين نمـا يـ ادر . دهـد  ير مـ يي تغ،مظنون و قتل ها را به دگاه آني د،املكطور   بهيو حت 
ا را يكـ ستم آمريـ  اول قـرن ب    ةمـ يبودن در ن    زن يها  مشقت ،شينما. وار دارند  هيمقتول حضور سا  

اسـت و    ا ناشـناخته بـوده    يكـ  شوهرش و هم جامعه آمر     ي هم برا  ينياحساسات م . دهد ينشان م 
 سـاختار . ننـد ك يردنـد تـا بـا او همـدرد        ك ن ي سـع  ،النتر و خانم هـال    كجز خانم     به ،سك چيه
 زنـان و    ي وجـود  يهـا   شـباهت  كت و در  يـ  را ينـ ي م يهـا  شنامه در جهت فاش شدن رنج     ينما

  .رود يش مي زنان با قاتل پيهمدرد
عنـوان   بـه « گالسـپل از آن  ةشناميـ د از نمايضمن تمج ، تئاتر ةمجلمنتقد   ،آرتور هورن بلو  

 آن دو ةليوسـ  ه بـه ك ندك ياد مي ،يي و استقراياسيل قي زنانه در تحليي از توانايا انهكري ز يبررس
 منتقـد   1980در سـال    ). 41نـور يگ (»شـوند  ي قتل رهنمون مـ    ةزيانگ  به ،يق امور جزئ  يزن از طر  

وتاه سـوزان گالسـپل پرداخـت و آن را تجـسم            كش از داستان    يستا  به يولودنكست آنت   ينيفم
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 يولـودن ك. دي نام -رشفاف است   ي مردان غ  يه برا ك -ن زنان   ي از داللت ب   ي نظام ، زن يشناس نشانه
لـه و   ي طو - و عمل زن و مرد       ييدادن قلمرو معنا   ت گالسپل ضمن در تقابل  قرار      يروا«  :نوشت

قـت همـان    يه در حق  كـ  بل ؛نـد ك ي دعوت مـ   يشناس ل نشانه ي تحل يك  نه تنها ما را به     -آشپزخانه  
  ضمن بحـث از داسـتان گالسـپل و اثـر     يولودنك). 1ر  يارپنتك (»دهد ي ما انجام م   يل را برا  يتحل

ن دو يـ  از ا  يـك  چيه ه كدهد   يح م يتوض) 1892(لمن  ينز گ كي شارلوت پر   زرد رنگ  يوارياغذ د ك
 قـت هـر دو بـه      يه در حق  كـ بل. ستيـ عنـوان خواننـده ن     نارگذاشتن مرد به  ك صدد اثر ضرورتا در  

ن حال هـر دو     ي با ا  -شوند ي معطوف م  ، شود يه خواننده بهتر  ك نيا م دادن مرد به   يتعل  به يقيطر
 و در امور    ، است ي متفاوت ةه خوانند كن مرد است    يا ير عمد يطور غ   هر چند به   ،هكاصراردارند  
  ).43همان( است ي نامناسبة مرد اغلب خوانند،زنان مربوط به

د يـ  جد يهـا  يريگ جهت: سوزان گالسپل تابش تحت عنوان    ك بر   يا نتر، در مقدمه  يارپك يمارتا س 
: سديـ نو ياو م. ندك ي اذعان ميستينيدر تئاتر فم ر شگرف گالسپل    ي، با صراحت به تأث    يدر جستار انتقاد  

ن ي گالسـپل را در مهمتـر  ي نقـش محـور  يسان فرهنگـ يـ نو نامـه  ي و مورخان و زنـدگ    يستينيتئاتر فم «
  ).2(» ردندكاء ي اح1922 تا 1915 يها نستون در ساليگران پراويا با بازيك تئاتر آمريلحظات نوآور

ت يبـر و عـدم حـساس      ك از ت  ي خوب ةمطالع«شنامه  ين نما ي ا ،يگزبي ب يو ا ي دابل يطبق نظر س  
لبـرت و   ياعتقـاد گ   بـه ). 25 بيگزبـي  (»قت استوار اسـت   يتمان حق كه بر   ك يشي نما ،مردان است 

ـ    يـ  و تعب  ك در ةديچيت در روند پ   ير جنس يثأت به«شنامه  ين نما ي ا ،گوبار  ي و اجتمـاع   ير متـون ادب
 زنان را   ي زندگ يها يــدگيچيپ«ش  ين نما يه ا كند  ك يف م ي توص ،سركيهلن  ). 1351 (»پردازد يم
شنامه ين نما يسر ا كي). 22 (»ندك ي زنان را وارونه م    ي اجتماع يها يم ناتوان يند و مفاه  ك يار م كآش
  بـه  يت فرهنگـ  ينـس ي فم يـك  گالسپل را    ،دونووان. آورد يحساب م   به يستينيش فم ي نما يكرا  

  بـر  ،شين نمـا  يـ زنـان در ا   دگاه مـردان و     يـ  د يها  توجه به شباهت   يجا ه به كآورد   يحساب م 

توانـد منبـع قـدرت و        ي مـ  ، زنـان  يها يژگيه و كرد  يپذ يت م يند و در نها   ك يد م كيأاختالفات ت «
  ).31 (. باشدي عمومي و عامل بازسازيغرور فرد

ز يـ  ن ي برخـ  ،داننـد  يه مـ  ي اول يها ستيني گالسپل را از فم    ، از منتقدان فوق   يارياگر چه بس  
سـوزان   خـود تحـت عنـوان        ةا نـو در رسـال     ي مارس ، مثال يبرا؛  دننك يست بودن او را رد م     ينيفم

ه گالسـپل   كن است   ين بحث ا  ين و مهمتر  يه اول كند  ك ي اشاره م  ن دل ي از سرزم  يي صدا ،گالسپل
 بـود جـز     يزيـ هـر چ  او  . ردك يم مرد زمان خود م    ي تسل امالًكشه خود را    ياو هم «: ست نبود ينيفم
استدالل ). 10(» شد ين ميشدت اندوهگ شه بهيود هم او بهتر از پدرم ب   ة و هرگاه نوشت   ستينيفم

  . استوار بود،كوكال ينام ن  گالسپل بهياتبات او با دختر ناتنك مةيا نو بر پايمارس
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 از  ،آن اشاره شد   ه در باال به   ك يتي جنس يش آگاه ي گالسپل عالوه بر افزا    ه،شنامين نما يدر ا 
 ارزش ي چگـونگ ك دريدر ادامـه بـرا  . نـد نكدا  يـ ت پ ي اهم ،يه امور جزئ  كرد  ك استفاده   يا وهيش

 ح داد تـا بـه     ي را توض  ينگوي هم يخيوه  ك ةيد نظر ي با يارزش و جزئ   يظاهر ب  لمات به ك دادن به 
  . بردين جزئيات اين نمايشنامه پيش بار نماديه در افزاين نظريت اياهم

  اتيجزئ و ينگويهم) Iceberg Theory( يخيوه ك ةينظر
 خـود تحـت عنـوان    ير داستانيتاب غكن ي در فصل آغازينگويارنست هم  ،1932در سال   

ور يـ نقـل از اول    بـه (رد  كـ سه  ي مقا يخيوه  ك نوشتن با    ة خود را دربار   ةينظرمرگ در بعد از ظهر      
 و ايـ مرد و درريپ و درخشد يچنان م د هميخورش يها ه را در رمان  ين نظر يبعدها ا ). 322 ،1999
محـل  «و » ل سپيد يهمچون ف  يها تپه«،  »قلب بزرگ  با دو    يا رودخانه« چون   يوتاهك يها داستان

  .ار بردك  به»ي و نورانكپا
شتر خواننـدگان چنـدان     يـ  ب يه بـرا  يـ ن نظر ي ا ،ينگوي هم يخيوه  ك ةيت نظر يرغم اهم  يعل

. شـود  ي مـ يد تـداع يـ گمونـد فرو ي ز يخـ يوه  كـ ل  يشتر با تمث  ي ب ،هين نظر يا. ستيشناخته شده ن  
ه قـسمت   كـ  يا گونه  به ،ه در آب شناور است    كدانست   يم يخيوه  كه    ي را شب  ي روان آدم  ،ديفرو
داسـت  ير آب و ناپ   يـ م آن ز  يو بخـش عظـ    ) شعور خودآگاه (رون  ي از آن از سطح آب ب      كيوچك
 يهـا  آرزوها و خاطره ،اليز و اميز غرا ك مر ،د شعور ناخودآگاه  ي فرو ةديعق به). شعور ناخودآگاه (

  ).453ارلسون ك(خش روان هر فرد است ن بي و مهمتريثر در رفتار آدمؤزده شده و م واپس
ده و در يـ وتـاه و گز كد تا   ي آفر يدي جد ك سب ،دي فرو يخيوه  كل  ي با الهام از تمث    ينگويهم

 از  ينگـو يهم. د بـود  يـ ر قابل تقل  ي غ باًي تقر ينگوي هم كسب. سدي بنو يق و پر معن   ي عم ،ن حال يع
ار و احـساسات    كـ اف ،لمـات كرد تـا    كـ  اسـتفاده    يسيـ نو  و خالصه  ييگرا تينيع ي نوشتار كسب

 از متن حـذف  -ابد يها دست    آن  به يراحت توانست به  يه خواننده م  ك - اثرش را    يها تيشخص
 ؛ آثـارخود پرداخـت    يرضـرور يود غ يها و ق   شتر صفت يحذف ب   نه تنها به   ،ن منظور ي ا يبرا. ندك
ار كـ  بـه ن  يه به صورت نماد   ك يراركلمات ت كرد و با استفاده از      كه از جمالت ساده استفاده      كبل
ه بخـش   كـ رد  كـ  تـالش    ينگوي هم ،ن حال يدر ع . ل داد ك را ش  يخيوه  كن  يري ز ي معان ،رفتند يم

ـ ،ه مـتن كبل. ابديخواننده انتقال ن لمات بهكق ي آثار از طر  ياعظم معنا   خواننـده فقـط   يش روي پ
 باشد و فهـم هفـت هـشتم    كت و دريؤاش قابل ر  هشتميكه تنها ك  باشد يخيوه  ك كمانند نو 

 انجام  ،ان و زمان داستان   ك و م  ،هي درون ما  ،د مناسب ي د ةيح نمادها، زاو  ياربرد صح كق  يآن از طر  
او معتقـد   . ها رهنمون سـازد    تيان نشده شخص  يار ب ك احساسات و اف   كدر رد تا خواننده را به    يگ
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ه حـذف   كـ  ييها ند و بخش  ك خواننده فاش    ي نبايد همه چيز را برا     ، خوب ة نويسند كه ي كبود  
نمادهـا  ة  واسط ق اثر هم به   ين طر يا به. د از اثر حذف شوند    ي با ،زند ياثر لطمه نم   يمعنا ها به  آن
.  خواهـد بـود  ك بهتـر قابـل در   ،ه بر قدرت دانش نهان شـعور ناخودآگـاه خواننـده          كيز با ت  يو ن 
ان يـ ب ) نـدارد يت زمان مشخصيحيه در مسك يديع( ريد متغي ع تحت عنوانيتابك در   ينگويهم
 شتر از آن  يـ ت شود و مـردم ب     يداستان تقو «ند  كار برد تا تالش     ك ف را به   حذ ةيه او نظر  كند  ك يم

  ).75 ينگويهم( »نندك، احساس نندك ي مكه دركچه 
 و گالسـپل    ينگـو يهم. ردك  استفاده يخيوه  ك ةيز از نظر  يه گالسپل ن  ك بل ،ينگوينه تنها هم  

ردنـد تـا   كسـتفاده   گفـتن ا يجـا   بـه ،س بودند و هر دو از مهارت نشان دادن    ينو روزنامه هر دو 
ه كـ  بل،تنها در داستان گالسپل نه. ندكشف ك پنهان اثر را  ي و نمادها  ،ارك اف ، احساسات ،خواننده
  .شود يآن اشاره م ه در ادامه بهكرد كن مهارت استفاده يز از ايشنامه نيدر نما

ه در  كـ ت، اسـت    يـ  قتل شوهرش، جان را    يت مظنون اصل  ي را ينيمات،  يجزئشنامة  يدر نما 
اربرد كـ  خـود را در      يخـ يوه  كـ ة  يـ ن مقالـه، نظر   يبه نظر نگارندة ا   . ش حضور ندارد  ينماصحنة  
ت تغييـر داد و  يـ  را بـه را   ك هاسا يليگالسپل، به عمد نام فام    . دهد ين اسم مظنون نشان م    ينماد

 ي با همان تلفظ و با امالها      ،توان ي م يسيت را در انگل   ياسم را . بدين طريق آن را ارزشمند نمود     
ن نـوع جنـاس بـه حـساب     يه از بهتركتوانند جناس تام باشند     ي م يه همگ ك نـوشت   يمتفـاوتـ

ــ ــديآ يم ــام. ن ــام ف ــرا يلين ــدر انگل) Wright (تي ــنج واژه يسي ــا پ   right،)درســت (right ب
 يهـدف اصـل  . جنـاس تـام دارد  ) ن و سنتييآ ( rite و، )حق ( right،)نوشتن ( write،)راست(

، )Wright(ت يـ  بـه را  (Hossack) كشاورز از هاسـا   ك ي اصل تي شخص يلير فام ييگالسپل در تغ  
 هـدف از  يعنـ ي.  بـوده اسـت  يخـ يوه كة ي جناس تام و ربط دادن آن به نظري ساختن معان  يغن
 يراسـت ر  ي در مـس   ينـ يه نشان دهد خانم م    كن بوده است    ين خانم ا  ي ا ي برا ،تي را يلياربرد فام ك

 درسـت ار او   كـ  مسلم و    حقر زنان   ي و سا  تمان آن توسط خود او    كقدم برداشته و قتل همسر و       
ه حقـوق   كـ بـوده اسـت      ي سنت مردساالر   و نييآمقابله با   نوشتن و    ،هدف گالسپل . بوده است 

وه كـ  كن، نـو يزبي خوانندة تيپس برا. ده گرفته بوديا را ناديكر زنان آمري و ساتيرا ينيمسلم م 
 راسـت،   يعنـ ي يخـ يوه  كـ ن  يريـ  ز يها هيق جناس تام به ال    يه از طر  كت است   ي را يلي، فام يخي

ه ك يبه صورت ت  يرا ينيبه م ها   نييآن  يز به ا  يمآ نوشتة اعتراض  و،  ين مردساالر ييآدرست، حق،   
  . ندك يدا ميح داده شد، ارتباط پيتوض

د سـوم   يـ ه د يـ زاو.  ديـد مناسـب اسـت      ة انتخاب زاوي  ،يخيوه  ك ة نظري يها  از ديگر جنبه  
چـه مهـم    آن. ستيـ  ني مناسبةني گز،شنامهين نماي ايل محدود براك ي دانايا راويشخص مفرد  
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گذاشـتن   نار هـم كار كد و يجو ي مكمكالمه كه گالسپل از دو عنصر عمل و م  كن است   ياست ا 
 ،يخـ يوه كـ ن يري زةيصورت ال  به،ماند يننده پنهان م يه از ب  كها را    تيار شخص كاحساسات و اف  

د يـ  با ، و احـساسات پنهـان مظنـون زن        اركـ  قتـل و اف    ةزي انگ ك در يبرا. گذارد يم خواننده وا  به
  . بردين قتل پياسرار ا نار هم گذاشت تا بهك آشپزخانه را ةات صحنيجزئ

 يدار خانـه   بـه  يا  عالقه يه و ك از آن است     كي حا ،يني م ةف و آشفت  يثك آشپزخانه   ةمشاهد
 مورد  ،رم ج ة قتل را در صحن    ةزيروند تا انگ   ي باال م  ةاتاق خواب طبق   ه مردان به  ك يهنگام. ندارد
 را  ي قنـار  يكاش و بعد جسد      سته شده ك قفس پرنده با در ش     يك ابتدا   ، زنان ، قرار دهند  يبررس

 ،النترك خانم هال با خانم    ةالمكم. ابندي ي م يني م ياطيل خ ين شده در داخل وسا    يي تز ةدرون جعب 
سا بـود و    يـ لك خـوان  ن آواز يباتري ز ،يه او در جوان   كن  يها و ا    به پرنده  ينيد م ي شد ةعالق ما را به  

نـد و  ك ي رهنمون م، و بشاش بودي اجتماع ، سرزنده يلي و خ  ؛ديپوش ي م ييباي ز يها شه لباس يهم
 او ي برا،روح ي سرد و ب  ةك مترو ةاحساس در خان   ي ب ي با شوهر  ي زندگ ،علت نداشتن بچه   ز به ين
 نـصب  خاطر مخالفـت شـوهرش بـا       به ينيبرد و م   ي رنج م  ييز او از تنها   ي و ن  ؛ دشوار بود  يليخ

 ،يگردن قنار ند و در ضمن كرون قطع رابطه    ي ب ياي مجبور شده بود با تمام دن      ،اش تلفن در خانه  
 ي زده شده رو   يها ل گره كن ش يچن سته شده بود و هم    ك ش يا ختهيدار آو  مانند گردن شخص به   

ه كـ  يدار از همان نـوع  ل گره قالب طنابكش  بهي نامرتب بوده و برخ،دار  طرحةلحاف و پارچ 
شد تـا  كـ  يها را مـ  ع آن گرهي سر، وجود داشت در آمده بودند و خانم هال        ينيگردن شوهر م  در  

  .مرتب و باحوصله بدوزد طور ش از آمدن مردان بهيافته شده را پك قسمت شخود مجدداً
ـ      ينيت شوهر م  يتفاوت شخص   به ، گذشته يزنان با بازساز   . برنـد  ي مـ  ي در جامعه و خانه پ

 خـورد و بـه   يه مشروب نم  كآمد   يشمار م   به يآله ديدر جامعه مرد ا   ات  يهنگام ح   به ، جان يآقا
 موفـق   ،زنـان . ردكـ  يموقع پرداخت مـ    ش را به  يها رد و قرض  ك يدقت عمل م   قول و قرارش به   

ه كـ ت او   ي شخـص  يخيوه  ك يبخش پنهان   به ،ت مقتول ي شخص ي بحث رو  يمكشوند بعد از     يم
ـ    او بـه يهـا  عمق ستم نند و بهكدا ي پي دسترس، او بود  يخيوه  ك ك مقابل نو  ةنقط  يهمـسرش پ
ر قابـل   يـ شـان  غ     احـساس زنانـه    ياو را از رو     بـه  ينـ ي شوهر م  يها  ستم ، زنان ،تيدر نها . برند

در . نـد كه شـوهرش را مجـازات       ك حق دارد    ينيه م كنند  ك ينان حاصل م  يبخشش دانسته و اطم   
  مرده را فوراً   ي قنار ،با خانم هال   يالنتر با توافق پنهان   ك خانم   ، مردان ي پا يدن صدا يجه با شن  ينت

ال ـ خـانم هـ    ،رنـد يگ يند و سراغ پرنده را مـ      يآ يها م  ه مردان نزد آن   ك يهنگام. ندـك يـ م يـمخف
  .ه گربه آن را گرفته استكد يگو يدرنگ م يب

 گـر   مـون داللـت  يم بابـا و  يگر هوم لهيت حي فوق از مدن ةرسد گالسپل در حادث    ينظر م  به
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 زنان  يارك ه چگونه پنهان  كن است   يد ا يآ يش م يه پ ك يپرسش. رده است كه  تس استفاد يس گ يلوئ
مـون  يمگـر و     لـه يت ح ي چون مـدن   ي پسااستعمار يها هيتوان با نظر   يمردان را م   ها به  و دروغ آن  

  رد؟ك هي توجگر  داللت

   گر  مون داللتيم  گر و لهيت حياربرد مدنك
 راهبرد توسط افراد اسـتعمار شـده        يذ نوع گر، اتخا  لهيت ح ي بابا از اصطالح مدن    يمنظور هوم 

 يردن تقاضـا  ك از برآورده    ،ار با استعمارگر ظالم   كند تا بدون مقابله آش    ك ي م كمكها   ه به آن  كاست  
ن متـون   يتـر  يديـ لك از   يكـي ه  كـ  ،گـاه فرهنـگ   يجا تـاب كدر  ). 99بابـا   (ننـد   كاستعمارگر امتنـاع    

 يهـا   بـه روش   يم هنـر  يرمـستق ي غ يهـا  وش بابا هنگام صحبت از ر     ،ديآ يبه شمار م   يپسااستعمار
 اشـاره   ،رفتن سـخنان اسـتعمارگر    ي زدن در نپـذ    كد، و ماس  يگر، تقل  لهيت ح ياستعمار شده مانند مدن   

 مقاومـت و مخالفـت پنهـان بـا          ي اسـتعمار شـده بـرا      يم عمـد  يگر بـه تـصم     لهيت ح يمدن. ندك يم
ه استعمارگر از وجـود     كرد  ي پذ  صورت يا د به گونه  ين مخالفت با  ياما ا . شود ياستعمارگر مربوط م  

 يه اسـتعمار شـده از لحـاظ رفتـار         كه استعمارگر انتظار دارد     كبابا معتقد است    . اطالع باشد  ي ب ،آن
  ).همان(رد ين خواستة استعمارگر تحقق پذيگذارد ا يگر نم لهيت حياما مدن. م محض او شوديتسل

ال ك از اشـ   ي خال يستينينامة فم شي نما يگر برا  لهيت ح ي مدن ياربرداصطالح استعمار كهر چند   
اربرد كـ توانـد    ي مردان بر زنان مـ     يشنامه و تصور برتر   ين نما ين زن و مرد در ا     ي اما روابط ب   ،ستين

 زنـان قـصد دارنـد       ،اتيجزئدر  . ندك هموار   ، گالسپل يستيني را به اثر فم    ياصطالحات پسااستعمار 
ـ ي برايم و پنهانيتقرمسيه عالوه بر مخالفت غكنند ك با نظر مردان مخالفت  يطور  يگنـاه  ي اثبات ب
ه آواز  كـ افتنـد   ي در ،زنان. نندك ي اساس يارك ،يزه قتل مستتر در جسد قنار     يتمان انگ كت و   ي را ينيم

ن ينـد و چنـ  كسه يـ  خود را با پرنـده مقا ي سبب شده بود تا مين، پرندهي و سرزندگيخوش و زيباي 
 همـسر   يو وقت . ر است ي در قفس اس   - شده بود  ين خانه زندان  يه در ا  ك - مانند او    يه قنار كپندارد  

 از ،رسـاند  ي تمام بـه قتـل مـ      يرحم يم فرزند او بود با ب     كش در ح  يه برا كبا را   ي پرندة ز  ،ستمگرش
ده امـا جامعـه     يه فرزنـدش را بـه قتـل رسـان         كـ شـود    ي مـ  يشتن ظـالم  ك مجبور به    يني م ،د زنان يد
امالً كـ شته شـدن پرنـده      كـ ه بـه    ك بل ،ردك يد نم ايرعمد  يل غ ـردساالرانه از آن نه تنها به عنوان قت       ـم
 بـه ظلـم شـوهر    ي به جهت احساسيا ن جامعهيچن ؛ردك يشتر توجه ميتفاوت بوده و به قتل او ب   يب

 ي جـسد قنـار    ،نكق مم يه به هر طر   كنند  ك ي زنان تالش م   ،نيبنابرا. تفاوت است  يامالً ب كبه همسر   
  .نندك خارج ، از صحنة جرميل پنهانكبود به ش خواسته ينيه مك ،يل عادي و همراه وسايرا مخف

ه زنـان   كـ خواهند مطمـئن شـوند       يند و م  يآ ين هنگام مردان به نزد زنان م      ياما درست در هم   
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 از  يالنتـر بـا پرسـش     ك ي آقـا  ،نيبنابرا. نندك يت خارج نم  ي را با خود از صحنه جنا      يز مهم يچ چ يه
 همسر خود و خـانم هـال بـه قـانون            يل بخش را از وفادار    كيال خود و و   يخواهد خ  يهمسرش م 

ل يه مـامور قـانون وسـا      كـ ست  يـ ن گونـه ن   يـ ه مگر ا  ك ني بر ا  يبه پرسش همسرش مبن   . ندكراحت  
ز ماننـد شـوهرش بـا    يالنتر نكند و خانم ك يت خارج نمياب جنا ك را با خود از صحنه ارت      كخطرنا

الم بـه   ك همسرش با    ،د به نظارت ندار   يازيو ن  شود يرده و مأمور قانون محسوب م     كقانون وصلت   
ه در  كـ ورزد   يار شوهر خـود مبـادرت مـ       كدهد و به ان    ي پاسخ م  1»لكن ش ينه به ا  . نه«م  يظاهر مال 

قـت  يش را بـه حق    ياش را با همسر و وفـادار       يم و پنهان  يرمستقيق او مخالفت غ   ين طر يقت به ا  يحق
 ،گـر  لـه يت حيمـدن   شـده در  م افراد استعمار    ير مستق ي با برخورد غ   ين برخورد پنهان  يا. ندك ياعالم م 

النتر قصد نداشته خواستة همـسر و       ك خانم   ،ن صحنه يرد در ا  كتوان تصور    ي م ، دارد ياديشباهت ز 
النتـر  ك خانم   ،ن عمل يق ا يند و از طر   كش به مأموران قانون برآورد      يل بخش را در وفادار    كي و يآقا

 يچي بمانـد و بـا سـرپ   ي مخفـ  از مـردان ينـ يزة قتـل م   ين انگ يند تا مهمتر  ك ي م كمك يبه طور پنهان  
  .ابدي زنان دست ي و برتريت باطنيل بخش و همسرش به رضاكيم از ويرمستقي و غيحيتلو

 .گر وجـود دارد  مون داللت ي از م  ييها گر نشانه  لهيت ح ياربرد مدن ك عالوه بر    ،در صحنة فوق  
ن اصطالح  ي ا ،گر  مون داللت يم اثر مشهورش     در ،ييايكپوست آمر  اهي منتقد س  ،تسيس گ ي لوئ يهنر

بـرد   يار مـ كـ به » اربابانشان«از زبان  تبار ييقايآفر يها ييايكاربرد آمرك از ي اشاره به نوع  يرا برا 
 حـضور  يي در جاهاگر  مون داللتيم. دهد ي خود را ميا صدا يها اجازة حفظ استقالل و       ه به آن  ك

ب افراد ظـالم در مـسند       يه فر ند و اقدام ب   يجو ي، استفاده م  يه افراد مظلوم از مخالفت پنهان     كدارد  
. فــهمند  يهـا را نمــ    مظلـوم بـا آن  ي بـاز ي واقعـ  يا معن يز هستند   ياطالع ن  يه ب كنند  ك يقدرت م 

پوسـت در مـسند    دياستعاره از افراد سف  (ر  يب خوردن ش  يقة فر يتابش طر كر از   يتس در مثال ز   يگـ
  :دهد يمن شرح يرا چن) فيپوست ضع اهياستعاره از افراد س(مون ياز م) قدرت

ظـاهر  ه  ه ب ك را   ييها نير توه يدوست خود، ش   گر همواره به   مون داللت ي، م ييدر اشعار روا  
طـور   مـون بـه  يامـا م . نـد ك ي نثـار او مـ  ،ر شده استيش ل نسبت بهيشان فكتوسط دوست مشتر 

ه از آن   كـ شود   يل م ي ف ي، خواستار عذرخواه  ين و عصبان  ير خشمگ يش. ندك ي صحبت م  يحيتلو
مـون  يالم مكه كر متوجه اشتباه خود شده يحاال ش. ندك يه مير را تنبي ش يسخت  و به  ندك يامتناع م 
  ).55تس يگ(ند كبه يمون را سخت تنيگردد تا م ين بر مي بنابرا،رده استكر ي  تعبياللفظ را تحت

                                                           
ـ  ا ة ترجمـ  ةجهـت مطالعـ   .  گرفتـه شـده اسـت      ياهللا دهقـان   ياز ترجمه ول   اتيجزئ ةشناميالمات نما كتمام م  -1 ن ي
-77 .تصشـ  شـماره    .نگ و هنـر   فره. ياهللا دهقان  يول. اتيجزئ). 1386( سوزان   ،شنامه رجوع شود به گالسپل    ينما
  http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/229975  :ر رجوع شوديت زي دانلود آن به سايبرا. 72
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. ردـار نبـ كـ   از آثار گالسـپل بـه   يك چي ه يگر را برا   مون داللت يرگز اصطالح م  ـتس ه ـيگ
 از خدعـه را در      يا گرانـه  لهيل ح ك ش ، خانم هال  ،شنامهيان نما يه در پا  كدس زد   ن ح يتوان چن  يم
گـر   ا داللتيگر  لهيمون حي او نقش م،ن مورد خاصيبرد و در ا يار مك ل بخش به كيالمش با و  ك

. ديـ نما ي صـحبت مـ    ،يحيطور تلـو   ه و به  يناكه در گفتارش با مردان با       ك يند طور ك ي م يرا باز 
 يدوز يـي  ال ةقـ ي چـون طر   يامور جزئ  ه به كر زنان   يشخند و با قصد تحق    يل بخش با ن   كي و يوقت
ت قـصد  يـ ه خـانم را كـ م يديـ م ما فهمك دست ،يخب هنر(( :ديگو ي ميهنر اند به  پرداخته ينيم
 يـش را چـ   ـهـا؟ شـما اسمـ       بود خانم  ياسمش چ ... د داشته   ـاو قص . دـنك يدوز ييداشته ال ـن
 ،يدوز قالب « :ديگو يبش گرفته است م   يستش را مقابل ج   ه د ك ي خانم هال در حال    ،»د؟يگذار يم
ابنـد و   ي يالم خـانم هـال را درمـ       كـ  ي فقط مفهوم ظاهر   ، مردان ه،ن جمل ي در ا  .» هندرسون يآقا

ل طناب دار در لحـاف اسـت        ك ش ةدهند  نشان ينيگونه م  ه نوع دوخت قالب   كشوند   يمتوجه نم 
ها بـا طنـاب دور       اد آن يا و شباهت ز   ه ل آن كار شدن ش  كدر صورت آش  . شود ين بار م  يه چند ك

نـار جـسد    ك در   يگري مهم د  ك مدر ، قتل ة صحن يتوانست در بررس   يها م     اين گره  ،گردن مقتول 
 لحاف  يدار را رو   ل قالب طناب  كها ش   مدت ،ينيم.  محسوب شود  يني اثبات جرم م   ي برا يقنار
امـا در   . فـشرد  يش م الش آن را دور گردن همسر     يه در خ  ك يي گو ،ندك ي سفت م  يطور نامرتب  به

ه چـرا   كـ يافـت     تـوان در   ي م يراحت ها به  آن  و توجه خاص به    يدوز  نوع قالب  ةصورت مشاهد 
 يزنان حت . برد يار م ك  عدالت به  ي اجرا ي طناب دار را برا    ، موجود در خانه   ة اسلح يجا  به ينيم

 نيـ  ا ،ه مردان كنان دارند   ينند و اطم  ك ي اشاره م  يدوز قالب ش از آمدن مردان به    ي پ ،در آشپزخانه 
امـور    از توجـه زنـان بـه   يگريسخره خواهند گرفت و آن را مورد د  را به  يني م يدوز بار قالب 
توان  يگر آشنا است م    مون داللت يم    ه با اصطالح  ك يا د خواننده ياز د . ردك خواهند   ي تلق ،يجزئ
  .دهند ي از دست ميدوز گرفتن قالب سخره  را با بهي مهمكه مردان مدركافت يدر

ه كـ دانـد    ي مـ  يا گرانـه  لـه يگـر ح    از عمل داللت   يلكابـرامز دروغ گفتـن را ش    . يراجـر د 
 نـه   ياربردكه از لحاظ    كرسد   يگر به نظر م    داللت «:بردند يار م كبه   تبار ييقايآفر يها ييايكآمر

ار كـ ن معنـا بـه      يتوان در چند   ين اصطالح را م   يا.  باشد يپوست اهي اصطالح س  يكاز لحاظ منشأ    
 ييبجـو ي ع ،ه بـزرگ  يـ ناكبه صحبت با    ) مونيم(اد  ي ش يين اصطالح به طور قطع به توانا      يا.. .برد
ات اشـاره   كامل از اصطالحات و حر    ك مجموعة   يكو  ...  دروغ گفتن  ،زدن شي ن ،زدن  گول ،ردنك
  .)52-51ابرامز ( »ندك يم

مـون  يم نقـش    يفـا ي ا ييها توانا  ه آن كدهد   ي نشان م  ،ترزين عمل خانم هال و خانم پ      يآخر
ترنـد و    سـنج  تـه ك ن يركشنامه از نظر ف   ين نما يسه با مردان در ا    يرا دارند و زنان در مقا      گر داللت
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ق امور ي قتل از طر  ةزي درست انگ  ك و در  ييده را چون شناسا   يچي پ يها  برنامه ير رو ي تدب ييتوانا
 ه فقـط بـه  كـ  ننـد ك ي وانمود م  ،مردان ها و دروغ گفتن به     تمان آن ك با   ي ول ، دارند ياهر جزئ  ظ به

هـا   اگر بعد.  سرگرم هستند، قتل ةزي انگ ك در يجا  به يدوز يي و ال  ي چون قالب دوز   يامور جزئ 
 كريمون ز يه از م  ك يريها مانند ش   العمل آن  سك ع  احتماالً ،شدند  يمردان از اين موضوع باخبر م     

 يـك  يرا ب يدام حت ك چي هال ه  يترز و آقا  ي پ يدر واقع آقا  . داشت ي شباهت م  ،ب خورده بود  يفر
 ،ليـ تس بـا زدن ف    يـ س گ ير در داستان لـوئ    يداشتند و مانند ش    ي را نم  يستكن ش يلحظه تحمل چن  

  .دادند يت خود را نشان ميعصبان

  شنامهيت با نمايسلب انسان  ارتباط
 يكـي  ،يـك ني اهل مارت زبانيس فرانسوينو پوست و درام اهي شاعر س  ،سزرد  يويفرنان د امه  

 ةگـستر فرانـسه در     ياسـتعمار  ضد تةران برجـس  كسه و از روشـنف    ات فران ي مهم ادب  يها چهرهاز  
گفتمـان اسـتعمار     خود تحت عنـوان      يتاب ضداستعمار كدر  . ديآ يشمار م  به قايب و آفر  يارائك
لمـه  ك يـك   را بـه   ي سـزر برخـورد اسـتعمار      ،ديـ آ يحساب م   جهان سوم به   ةيانيه ب ك ،)1952(

thingification رات يثأه از تـ   كـ او معتقـد بـود      ). 42سـزر   (  معادل دانست  ،تي سلب انسان  يعني
 استعمارگر  ،ه در اثر آن   كرد  كت اشاره   يسلب انسان   موسوم به  يروند توان به  يمخرب استعمار م  

 ت نـسبت بـه  يگونه مـسئول   هر يطورعمله   در تالش است ب    يئيش شده به  با تنزل دادن استعمار   
  .ئ خالص شوديشر آن ش بتواند از يراحت  به،ازيند و در صورت عدم نك يآنان را نف

ز يـ  ن ،گالسـپل ات  يـ جزئ ةشناميـ نما توان بـه   يت سزر را م   ي سلب انسان  ياصطالح استعمار 
شد و بعـد   يار برده مك ر زنان بهي تمسخر و تحقياصطالح ابتدا توسط مردان برا    ني ا .م داد يتعم
 سـط زنـان بـه     ب مـردان تو   ي با استفاده از فر    يني قتل م  ةزيردن انگ ك ي مخف ي برا يعنوان ابزار  به

  .شود ي ارجاع داده م،خودشان
ار كـ   بـه  يبار هنگـام  يك را تنها    ي جزئ يزهايا چ ي) Trifles (ة واژ ،شنامهي در نما  ، هال يآقا

ـ     بـه   قتل صرفاً  ةدن دربار يشي اند يجا ان به ـه زن ـكرد  ـب يـم سته شـدن   كـ  چـون ش   ي امـور جزئ
 :ديـ گو يتعجـب مـ   او با . دننك ي زمستان توجه م   ي از شدت سرما   ينيالس م ي گ ي مربا هاي شيشه

ات يـ  جزئ ي زنـان مـساو    ،المكـ  يك در   يعني. »اند ي جزئ يزهاي دلواپس چ  ها عادتاً   خانم ،خوب«
 ،ن قـسمت يـ جز ا  ن واژه به  يا. شوند ي دور هم جمع م    يمكدن آن شرمنده و     يشن زنان با . هستند

ه كـ رسد   يجه م ين نت يا شنامه به يان نما يخواننده در پا  . است ار رفته ك شنامه به يفقط در عنوان نما   
ـ -اء يها تا حد اش  زنيعنياند  ل شدهيات تبديجزئ ها به  زن ن يـ ا. انـد  افتـه يل يـ  تقل- ي امور جزئ
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 ة از نحـو   يه مـردان بـا ناآگـاه      كشود   يات سبب م  يلك ات و مردان به   يجزئ ها به  ل شدن زن  يتبد
 از  يند بخـش اعظمـ    يآ يحساب م  ات به ي صرفاً جزئ  ،د مردان يه از د  كلمات نمادين   كاستفاده از   

ل ي وسـا  يه تمام كابند  ي يج در م  يتدر  مثال زنان به   يبرا. مفاهيم مرتبط با قتل را از دست بدهند       
 يـك  ،كوچـ ك ي روسـر يـك  ،فـش ك جفـت  يك ،ها  لباس، دامن زنانه  يك – يني م يواستـدرخ
  بـه ،دني پوشـ ي برايخيوه ك پنهان ي با استفاده از معان- شده   يدوز  لحاف قالب  يكبند و    شيپ
تمـان  ك يعنـ ي( از بـدن     ي پوشاندن قسمت  ي برا يا لهين وس ي از لحاظ نماد   يه همگ كروند   يار م ك
ن از زنـان    يل نماد يقت با درخواست وسا   ي در حق  ،ينيم. نديآ يحساب م  به) ها ن آن يريقت ز يحق
ن  زناة مانند همينيه مك ييجا از آن.  دهندياريقت از مردان يه او را در پوشاندن حق     كخواهد   يم
امـور   توجه خود به   رند و به  يگ ي مدام خرده م   ،يامور جزئ  ه مردان از توجه زنان به     كدانست   يم
  زنـان و مـردان بـه       ةردن حـواس همـ    كـ نند با منحرف    ك ي همواره افتخار م   يم و جد  ـ مه يـلك

 از پرونـده    ي نگران يجا  به يل شخص يالس و درخواست وسا   ي گ يسته شده مربا  ك ش هاي شيشه
ه هرگـز طـرح و   كـ ند كب دهد و وانمود يالنتر را فر كل بخش و    كيند تا و  ك ي تالش م  ،مهم قتل 

  .رديل بگكتوانسته ش ي نميي روستاةن زن ساديده قتل شوهر در ذهن ايچير پكف

  اصطالح جمع ناشناس 
ار ك داخل قفس را شي گربه، قنار يكه  كد  يگو يل بخش م  كي و يآقا دروغ به  خانم هال به  

نـد  ك ي و وانمـود مـ  يل بخش مخفكي را از شوهرش و و    يجسد قنار  ،النتركاست و خانم     ردهك
  .ندك ي را با خود از صحنه جرم خارج نمكيز خطرنايچ چيه هك

 توان با ارجاع به اصطالح     يگر، م  مون داللت ين دو زن را عالوه بر م      ي و دروغ ا   ياركپنهان  

جمـع ناشـناس     مقالهةارندنگ  ابتدا،ن موضوعيي تبيبرا. ردكه يبهتر توج، ي ناشناس آلبر مم  جمع
وضوح  ه بهكند ك ي ميبررسشب يكو  هزارتاب  ك از آن را در      ي بارز ةدهد و نمون   يح م يرا توض 

ار كچنـدان آشـ   م و نـه يرمستقياربرد غك شان به يسپس ا .  دارند يمين اصطالح، ارتباط مستق   يبا ا 
 يصـطالح اسـتعمار   زان ا يـ پردازد تا نشان دهد تا چه م       ي م اتيجزئ ةشنامي در نما  ياصطالح مم 

 يهـا بـرا    شده از آن در برخورد مردان با زنان و دروغ آن           ت منتج يجمع ناشناس و زوال شخص    
  .ندك يفا مي اي نقش اساس، قتلةزيتمان انگك

 اسـتعمارزده  ة استعمارگر و چهرةچهردر  ،يالديستم ميقرن ب س  ينو سنده و مقاله  ي نو ،يمم
 بعـد  يسـاز  برجـسته  بـه ،  اسـت 1950 ةقـا در دهـ  ير در شمال آف يي از استعمارزدا  يا ه مطالعه ك

 اسـتعمارگر ابتـدا بـا    ،ي وةديعق به. پردازد يشده م ن استعمارگر و استعمار   ي روابط ب  يروانشناس
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ـ ييند و آن را تا جاك يها شروع م   ي نف ي سر يكاده از   ـاستف  ي تمـام يه بـا نفـ  كـ بـرد   يش مـ ي پ
جمـع   ن منظـور از   ي ا ياستعمارگر برا . دز سلب شو  يت او ن  يشده، انسان   مثبت استعمار  يها صفت

 يمم(» ها مثل هم هستند     آن ة هم . هستند يطور نيها ا  آنة  هم« :ديند تا بگو  ك يناشناس استفاده م  
  فـرد اسـتعمار  يكد يه بگوك ني ايا جن اصطالح، استعمارگر به   يقت با استفاده از ا    يدر حق ). 85

ت شـخص   يـ ن اصطالح، نه تنهـا فرد     يا. دها تنبل هستن    آن ةد هم يتواند بگو  ي م ،شده تنبل است  
  فـرد اسـتعمار    يك جرم   يه در موارد اعمال خشونت برا     كند بل ك يشده را از او سلب م      استعمار

ه خـشونت  يـ  توجي را بـرا ي خـوب ةنـ يشـود و زم  ي ميرم تلقـها، مج  شده مارـتع اس امـده تم ـش
  . ندك يها  فراهم م ه آني عليجمع دسته

اما نگارنده آن را در روابط زن و مـرد در           . ار نبرد ك  به يرمانچ  ي جمع ناشناس را در ه     يمم
ار نقـش   يزه توسـط شـهر    ياعدام صدها دختر دوش    ن اصطالح در  يا. برد يار م ك بهشب  يكو   هزار
انت ي و خ  ييوفا ين مورد ب  يار و برادرش، شاه زمان، چند     يه شهر ك ييجا از آن . ندك يفا م ي ا ياساس

 از زنـان    ي پادشاه تـصور نادرسـت     ،اند ردهكگر، مشاهده   ي زن د  مرد را در زنان خود و چند       زن به 
 ي بـرا  يل زنان در مدت سه سال متوال      ك انت زن به  يدادن چند مورد خ    ميرده و در اثر تعم    كدا  يپ

 آن شـب او را      ي ازدواج و فـردا    يژه دختران معصوم، هر شب با دختر      يو انتقام از تمام زنان به    
 شـب بـا گفـتن       يـك ر، به مدت هـزار و       يد، دختر باهوش وز   ان، شهرزا ين م يدر ا . ندك ياعدام م 
  و اربرد نادرست جمع ناشـناس بـردارد      كند تا دست از     ك يپادشاه، او را معالجه م      به ييها داستان

 تـصور غلـط   ي و دختران معـصوم را قربـان       ،م ندهد يل گروه زنان تعم   ك جرم چند شخص را به    
  .ندك زنان نة همييوفا ي بر بيخود مبن

 حرمـت و اعـدام دختـران       كه خشونت هتـ   ي، جمع ناشناس، نقش توج    شبيكو  هزار  در  
هم مردان و هم زنـان از آن        ،اتي جزئ مةشناي در نما  ،ندك يفا م يمعصوم توسط پادشاه ستمگر را ا     

 قتل پنهان بمانـد  ةزيه انگ كبرند   يار م ك  به يا گونه ه زنان آن را به    كن تفاوت   ي با ا  د،ننك ياستفاده م 
ـ   هـا بـه   ر زنان و توجـه آن  يحق ت يو مردان برا   ن يـ  در ايعنـ ي. نـد يجو يارزش بهـره مـ   يامـور ب

  . نديجو يا ناآگاهانه بهره ميطورآگاهانه   به ر از جمع ناشناسيشنامه، هر دو طرف درگينما
النتـر  ك النتر به كه خانم   كند  ك يدا م ي پ ي معن يجمع ناشناس هنگاه   ،اتي جزئ مةشنايدر نما 

 ي مربـا  هاي شيشهسته شدن   ك و ش  ي نگران خاموش شدن بخار    ينيه م كد  يگو يل بخش م  كيو و 
ها بر    از پس زن   ،ها خوبه، شما زن  «: ديگو يشوهرش با تمسخر م   .  زمستان بود  يالس از سرما  يگ
 خطـاب   ،ن قـسمت  يـ در ا . »مي خانم باشـ   ير مرباها كف م و به  ينكد قتل را فراموش     ييايب! دييآ يم
ر و يـ ل زنـان، تحق كـ ه كـ  بلينـ ين گفته، نه تنها مي و با ال زنان استك ه بهك بلينيم النتر نه به  ك
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ت يـ تـر خـانم را   يل جديمسا ر خود را به كل بخش، دوست دارد ف    كي و يآقا. شوند يشرمسار م 
ـ يزهـا يه دلـواپس چ كـ ها عادت دارنـد   ه زنكد يگو ي هال ميند و آقا كمشغول   .  باشـند ي جزئ

ف يـ  تلط يل بخـش بـرا    كيـ  و ي آقـا  .تر شـوند  يكهم نزد  شود زنان به   ي هال باعث م   يحرف آقا 
ا بـدون  يآ ،ها  خانميها ي دلواپسة با وجود هم ،ن حال يو در ع  « :ديگو ي م ياستمدارياوضاع، با س  

خواهـد   ي مـ  يد و وقتـ   يشو يش را با آب سطل م     يها او دست . » از ما ساخته است؟    يارـكها   آن
 يهـا  ظـرف  د زدن بـه زنـد و بـا لگـ    ي آن زل ميفيثك ند بهك ك خشيداركها را با حوله غلت    آن
 ، هـم نبـوده  يدار ن زن خانه ي همچ ،فيثك يها حوله« :ديگو يت م ي با عصبان  يير ظرفشو يف ز يثك

ند و بعد در دفـاع  ك يت م ياك مزرعه ش  يارهاك ياديابتدا خانم هال از ز    » ها؟ ه خانم ينظر شما چ  
دسـتان   آن را بـه ه كـ  بل،رديگ يل بخش خرده مكيف بودن دستان ويثك و زنان، نه تنها از ينياز م 
شوند چون دستان مردان     يف م يثكها در خانه زود      ه حوله كد  يگو يدهد و م   يم م يل مردان تعم  ك
شخند زنـان همـراه     يـ شخند مردان با ر   يظه ر ـن لح ـيدر ا . ستنديز ن يد تم يه با كطور   وقت آن  چيه
  .مانند يجنس خود وفادار م هم شود چون زنان به يم

 طـرح  ينـ يه خـانم م  كـ خواستند بداننـد     يه م كشخند مردان را    يشنامه، زنان ر  يان نما يدر پا 
 يـــ ننـدگان پ ي بةه همـ كـ دهند   ي پاسخ م  يا گونه  به ،ردهك يا قالب دوز  ي يدوز يياف را ال  ـلح
ه كـ ن تفـاوت    يـ آورند با ا   يات رو م  يجزئ شنامه هم مردان و هم زنان، به      ين نما يه در ا  كبرند   يم

ننـدگان بـا    يدگاه ب يـ دهند تا از د    ي را م  ياب قالب دوز  ر مردان، جو  كردن ف ك منحرف   يزنان برا 
ـ  كز  يآو  حلق يمعن شنامه در يـ ن نمايـ  در ايت اصـطالح ممـ  يـ اهم. ارتبـاط نباشـد   يردن شوهر ب

ونـد  ي پ يشنامه، بـا اصـطالح ممـ      ين نما ي ا يم ابتدا و انتها   يه بدان كدهد   ي خود را نشان م    يصورت
ن يـ  ا ةه خالصه شد  ك ناشناس، مرتبط است     ن جهت با جمع   يشنامه از ا  يعنوان نما . خورده است 
 يو انتهـا . شوند يات مي جزئي زنان مساو  يعني. »نندك ي توجه م  يزنان به امور جزئ   « :جمله است 

ننـدگان در  يه بكـ ه اسـت چـرا   يـ نندگان قابل توجي گوناگون ب يها يريگ جهيسبب نت  شنامه به ينما
 ةزيـ  انگيله جـد أنند و از مسك ي مات توجهيجزئ ه مردان ضمن تمسخر زنان، خود به    كابند  ي يم

  .مانند يست باز ميارتباط ن ي بيدوز قالب ه بهكقتل 

  شنامهيبخش خشونت در نما يي رهاةياربرد نظرك
ـ   ك روانپزشـ  ،سينـو    مقاله ،يكني زبان اهل مارت   يفرانسو ةسندينو ،فرانتس فانون   ي و انقالب

 ينـش كنقش خشونت وا   ضوعات به  از مو  ياريان بس ي از م  شدگان زمين  نفرينتاب  ك در   ي و .بود
هــا در   خــشونتي تمـام أاعتقـاد او اســتعمارگران، منــش  بــه. نــدك ي اشــاره مـ ييدر اسـتعمارزدا 
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شـده   ان اسـتعمار يـ دپوست خشونت را وارد خانه و ذهن بومينان سفكه ساكاند چرا    مستعمرات
 اسـتعمار  مارگر بـه  ه استعمار با خشونت و حمله استع      ك ييجا ند از آن  ك يفانون، اشاره م  . نندك يم

. رسـد  يان ميپا م استعمار با همان سالح خشونت، بهييه بگو ك است   يرد، منطق يگ يل م كشده ش 
دپوست بـا هـم در مـستعمرات جـز از راه            ينان سف كان و سا  يه ارتباط بوم  كن باور است    ياو بر ا  

 ه چـون كـ نـد  ك ياو ادعـا مـ  . ستيـ سر ن يـ زه، م ي تـوپ و سـرن     يها  گلوله يريارگك خشونت و به  
ه از  ك مصمم است    ي فرد بوم  ،ش محروم ساخته است   ياهايؤ را از تحقق ر    ياستعمارگر، فرد بوم  

 تصور تمام طـرق  يار فرد بومك« :ندكدپوست استفاده ينان سفك سا ي نابود ين برا ك مم ةليهر وس 
ه كـ ن امـر آن اسـت       يـ علت ا ). 93فانون   (»دپوست است ينان سف كامل سا ك ي نابود ين برا كمم

 يكدر  ). 85همان  (. »هاست  آن يات تهاجم ي آغاز عمل  ةدهند ن خشونت نشان  ي ا ي فرد بوم  يبرا((
  .دپوست استي ظالم سفي، در گرو نابودي فرد بوميالم آزادك

 را ييد اروپـا يـ ، بايين انقـالب اسـتعمارزدا  يام آغـاز يدر ا« :سارتر مانند فانون معتقد است    
 يشتن همزمـان ظـالم و مـرد   ك يعني ،است ري ت يكم زدن دو نشان با      كشتن در ح  كن  يا. شتك
 ي سارتر بـرا   ةمقدم (»ماند ي م ي مرد آزاد باق   يكشته و   ك يكجه  يدر نت . رده است كاو ظلم    ه به ك

نـد و خـشونت     ك ي مثبـت و نـه مخـرب خـشونت، اشـاره مـ             ير انـسان  يثأتـ  فـانون بـه   ). فانون
د يـ  مردان جد  يقعخلق وا   به يياستعمارزدا« :سدينو ياو م . نامد يبخش م  يي را رها  يياستعمارزدا

ء را  يه باهمان روند، آن ش    كشود   يل م يه استعمار شده بود به انسان تبد      ك يا ئيآن ش . انجامد يم
  ).37-36فانون (» ندك ياز خود دور و آزاد م

ه رابطـة  كم است ي، قابل تعماتيجزئشنامة ي به نماي در صورتيية خشونت استعمارزدا  ينظر
 ، مـرد يعنـ ي.  مطـرح شـود   يستيـ ني فم ي پـسااستعمار  يها هيمرد ظالم با همسر خود در قالب نظر       

ـ در نما.  استعمارشده فـرض شـود    يم بوم ك در ح  ،مظلوم استعمارگر ظالم و زن     ،اتيـ جزئشنامة ي
ه آرامش همـسرش را سـلب و او را بـا خـشونت تمـام در                كست سال است    يت مدت ب  يجان را 
ج پرده از ظلم و ستم      يترز، به تدر  يخانم هال و خانم پ    . رده است كر  ي و اس  ي زندان ك مترو يا خانه
ـ يه فرد مقتول چندكنند ك يشف مكدارند و  يت به همسرش بر م    ي جان را  يآقا ش از قتـل بـا   ي پ

 زنده نگاهداشتن خـاطرة گذشـتة   يد او براي، تنها امينيبا و آواز خوان مي زيردن قنار كز  يآو حلق
 يشـود و بـه جـا    يو گرفتـه مـ   از ا-رد كـ  ي مـ ي فرحبخش پرنده آن را تداعيه صداك -شاد او   
 به جـز  ي راهي ميني برا ،در نتيجه .  آورده بود  يزيآم  خشونت يش زندگ ي برا يي شاد زناشو  يزندگ
ت به همـسرش،  ي رايشمار آقا ي بيها ان ستميزنان با ب.  نمانده بود  يها باق  ان دادن به خشونت   يپا
ـ ه در اكتوان گفت  ية فانون، م  يبا توجه به نظر   . ابندي يه م ي را قابل توج   ين قتل يچن ـ ن نماي شنامه، ي
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  .پردازد ي قدرت مييبرد و به جابجا ير سؤال ميه قدرت مردانه را زك است ي شورشيك ينيم

  جهينت
 اشـاره   يستيني فم يها هيت نظر ياهم به ،اتيجزئ ةشنامي از نما  ي قبل يها گرچه تمام خوانش  

 يه خوانش پـسااستعمار   كند  يچ ينار هم م  ك ي از اثر را طور    ييها  پژوهش حاضر قطعه   ،اند ردهك
  بـه  يواهانه و اعتراضـ   ـخـ  ات عدالت ي ادب ةرـن اثر را در زم    يازد و ا  ـن س ك از آن را مم    يديدـج
 يست سـال متـوال    يـ ، ب ييايكـ شنامه، مقتـول آمر   يـ در نما .  قـرار دهـد    ي مردساالر يها يعدالت يب

 نگذاشـته   ياض باق  اعتر ي برا يگرير از خشونت، راه د    يغ همسرش را مورد ستم قرار داده و به       
ز يـ ستن گـردن و حلـق آو      كـ ، بـا ش   يردن قنار ك تك همان روش سا   كمك ت به ي را ينيم. است

 از دسـت رفتـه را       يوبنده داده اسـت تـا عـدالت اجتمـاع         ك يخشونت ظالم پاسخ   ردن آن، به  ك
 خـود را در   يركـ  ف يارآگاهـان، برتـر   كه  ك يي جنا يها  از داستان  ياريبرخالف بس . برقرار سازد 

وه كـ ن يريـ  زيهـا  هيـ ال  به ييا خودنما يچ غرور   ي بدون ه  يينند، دو زن روستا   ك يارائه م آخر اثر   
 از  يشتن ظالم و آزاد   كت با   ي را يني م يي زن و شوهر و روش استعمارزدا      ي روابط استعمار  يخي
 -يدوز  قـالب –ن گـره  يزدن آخـر  ن قتل را باي ايها نند و گرهك يدا مي پيد و بند او، دسترس   يق
رده و اثـر را     كـ ز  يـ آو  همسرش را حلق   ينيه م ك ني بر ا  يبرد مبن  يار م ك  به يحيره تلو عنوان اشا  به

  .دهند يخاتمه م
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