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  چكيده
نقش زنان در آثـار او  . نويس برندة جايزة نوبل، يكي از نويسندگان بنام معاصر جهان است نامه هارولد پينتر، نمايش

در مابقي آثاري كه پرسـوناژ  بسياري از آثار او پرسوناژ زن ندارند و . همواره در ميان منتقدان مورد بحث بوده است
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ويـژه   هـاي زن در آثـار او، و بـه    شـود بازنمـايي شخصـيت    در اين پژوهش، تـالش مـي  . گنجند ها مي اين شخصيت
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كند نشان بدهد چطور هر  اين پژوهش ابتدا با بررسي اين نظريات تالش مي. اند بسياري ديگر متني ضدزن خوانده
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 مقدمه
امـا  . اساساً مسئلة چگونگي بازنمايي زنان در ادبيات بارها و به اشكال مختلف بررسي شده اسـت 

شدن نقدهايي بعضاً متنـاقض در ايـن مـورد     هايش باعث نوشته نامه ينتر و جهان نمايشهارولد پ
در «: گويـد  مـي ) 1996( خاكسـتر بـه خاكسـتر   نامـة   اي در مورد نمـايش  او در مصاحبه. اند شده

و درواقـع  ] 80، ص16[» شـوند  هاي من، زنان به شكلي متفاوت از مردان ديـده مـي   نامه نمايش
هاي  نامه در بررسي نمايش]. همان[كند  نگاه مردانه در آثارش را تأييد مينوعي حضور  خودش به

، سـرايدار ، مسـتخدم ماشـيني  : بينيم كه برخي از ايـن آثـار هـيچ شخصـيت زنـي ندارنـد       او، مي
ــه ــا كوتول ــك، ه ــة، گــويي ت ــه منطق ــا ايســتگاه، ممنوع ــد جهــان نظــمو  ويكتوري ــا در . جدي ام
در . كند زياد پيدا مي ير دارند، نقش روابط جنسيتي اهميتهايي كه زنان در آن حضو نامه نمايش

ساخت پدرساالرانة شخصيت كالسيك «: نويسد طور كه مارك سيلوراستاين مي اين آثار، زنان آن
  ].19 ، ص18[كنند  را بازنمايي مي» زن

ه در منزلة وارد كردن نقد به آثار پينتر نيست، بلكه مسئله اين است ك البته بيان اين نكته به
]. 120 ، ص19[شـود   اغلب آثار پينتر اين نگاه مردانه است كه به نگاه غالب و سخنگو تبديل مي

اي رفتار  ها به شكلي كامالً كليشه آن. شوند عالوه بر آن، زنان نيز در اين جهان مردانه منزوي مي
هـا تجسـم    آن. هـا انتظـار دارد   كنند كـه جامعـة پدرسـاالر از آن    هايي را ايفا مي كنند و نقش مي

 ].1: رك[ گرند عشوه/ همسر و فاحشه/ مريم مقدس/ نوسان ميان تصوير مادر
امـا  . سـتيز تلقـي كننـد    همين وجه از آثار پينتر است كه باعث شده برخي منتقدان او را زن

اگـر بخــواهيم ايـدة آثــار او در مــورد زنـان را صــرفاً برمبنــاي كاراكترهـاي زن ارزيــابي كنــيم،     
  :نويسد كه درو ميلن مي چنان. استانگاري  ساده

هايي مردمحور است كه بـر كشـمكش ميـان     هاي پينتر در مورد ديدگاه نامه بسياري نمايش
هـاي او را   نامـه  شود نمايش اين مسئله اساساً باعث نمي. پيوند مردانه و حذف زنانه متمركز است

  ].240، ص13[ستيز بدانيم  زن
ويژه در  به(كند كه  برد، اما اضافه مي نام مي» ستيزي وم زنكردن مدا دراماتيزه«او از اصطالح 
  ].238، ص13[كردن را در نظر داشت  ، بايد هدف اين دراماتيزه)مورد برخي آثار

طـور   كنـد يـا آن   ييد آن استفاده ميأستيز براي ت مسئله اين است كه آيا پينتر از ساختار زن
بـه شـكلي قدرتمنـد هنجارهـاي     «خواهد  مي كند، كه الن استون نمايش فمنيستي را تعريف مي

سيلوراسـتاين   .]xv، ص4[؟ »ا نشان بدهده گر را در راستاي بهبود و تغيير آن جنسيتي سركوب
، 18[» شـوند  اي مـي  آثار پينتر با ابژة نقدشان وارد رابطة بغرنج عجيب و آزاردهنده«معتقد است 

  ].152ص 
معتقـد   Harold Pinter: The Theater of Powerرابرت گـوردون در كتـاب    ،از سوي ديگر

 ،اش پينتـر در طـي حرفـه   . دهنـد  است آثار پينتر چهار مفهوم اصلي و تكرارشونده را نشـان مـي  
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هاي مختلفي  كند يا موتيف نويس، بر برخي عناصر ساختاري اصلي تمركز مي نامه عنوان نمايش به
گوردون اين چهـار  . ماند ت باقي مياش ثاب هاي اصلي به هر صورت، دغدغه ،كشد، اما را پيش مي

  :كند بندي مي مورد را به اين ترتيب دسته
 ؛الزامات قلمرو .1
 ؛اعمال قدرت از طريق زبان اقتدار .2
 ؛جنسيت، امر جنسي و ساخت هويت .3
  .]3ـ2، ص8[مسئلة زمان و خاطره  .4
وهش ند، اين مسئلة سوم است كه در ايـن پـژ  ا تنيده كه اين چهار مفهوم كامالً درهم حالي در
  :دهد گوردون اين مفهوم را چنين گسترش مي. گيرد كيد قرار ميأمورد ت

اين مفهوم بر اين مسـئله متمركـز اسـت كـه چطـور اجـراي جنسـيت در سـاخت هويـت          
هاي جنسيتي نشـان   ثيرگذار است و چطور سكسواليته خود را از طريق، ميان و در بين هويتأت

گيـري از   آثـار پينتـر بـا بهـره    . گـذارد  به نمـايش مـي  دهد و توانش را از طريق زبان و رفتار  مي
مدرن فرضيات رئاليستي در مـورد   هاي زباني پيچيدة كمدي رفتار انگليسي در زمينة پست بازي

امـري كـه حقيقـتش     ؛دهنـد  مثابة اجرا نشـان مـي   كشند و شخصيت را به رفتار را به چالش مي
  ].همان[ وابسته به زمينه و شكل تحقق است

ست بدانيم، بلكـه در پـي   فمنيستيز يا  ژوهش اين نيست كه درنهايت پينتر را زنهدف اين پ
تــر  هــا بـا مفهــوم گســترده  اي اسـت كــه آن  هــاي زن و شــيوه تحليـل ديــدگاه او بــه شخصـيت  

در اين زمينة نظري، . كنند دراماتيك ارتباط برقرار مي ـ ةغلب مردانا ـ هاي زن در سنت شخصيت
گرچه الگـوي جامعـة   . شدبررسي خواهد  »بودن نشانة زن« بيان ديگريا به » زنانه«سنت مفهوم 

ها نياز به پـژوهش بيشـتر را    هايي دارد و بررسي اين تفاوت پدرساالر غربي با الگوي ايراني تفاوت
كند، اين پژوهش در پي آن است تا نشان دهد اين الگو در يـك مـتن نمايشـي چطـور      طلب مي

  .كشد ها را به چالش مي فرض ته و چطور پيشاليه قرار گرف مورد تحليل اليه
 المعـارف  دايـرة . نزد سيمون دوبووار خواهيم پرداخت» ديگري«ابتدا به مفهوم  زمينه،در اين 

درستي اشاره دارد به اينكه به رغم نظر شخصي دوبـووار در مـورد خـودش،     به 1فلسفة استنفورد
ژوليـا   ،مللي صدسـالگي تولـد دوبـووار كـه    ال كنفرانس بين. جايگاه او در فلسفه انكارنشدني است

ثير أتـ . ثير روزافزون و جايگاه خاص دوبووار استأهاي آشكار ت د، يكي از نشانهكركريستوا برگزار 
سـتي و اهميـت   فمنياو در سپهر اخالقيات، سياست، اگزيستانسياليسم، پديدارشناسي و نظريات 

آثـار الـن    زمينه،سپس در همين . شده است گرا، ديگر امري پذيرفته عمل يعنوان روشنفكر او به
طـور   همـان . كنيم پردازند، بررسي مي ها مي نامه كه مشخصاً به نمايش ،الن كيس راـ  استون و سو

انـد يكـي از اهـداف     نويسد، درك اينكه زنان در آثار نمايشي چطور بازنمايي شـده  كه استون مي
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سم، فمنيبيش از اشارة مستقيم به  ،ابراين، بن]5، ص5[ستي است فمنيمطالعات تئاتر با رويكرد 
با اسـتفاده از ايـن شـيوه بـه     . استفاده خواهد شد دهد هايي كه اين رويكرد پيشنهاد مي از شيوه

  .پردازيم مي بازگشت به خانهنامة  بررسي روت در نمايش

  »زنانگي«سنت توصيف 
تنها  اين است كه نه لهمسئ. يمبايد از كاركرد مايمتيك هنر فراتر برو» زنانه«براي بررسي مفهوم 
پـم  ]. 38، ص14[ثر اسـت  ؤگذارد، بلكه ادبيـات نيـز بـر واقعيـت مـ      ثير ميأواقعيت بر ادبيات ت

موريس معتقد است هرچند شايد به نظر بيايد كـه رسـانه يـا ادبيـات صـرفاً واقعيـت را بازتـاب        
يعنـي   ؛شـود  عيت درك مـي واق منزلة كنند كه بعدها به ها چيزي را خلق مي دهند، درواقع آن مي

طـور كـه مـا واقعيـت را دريافـت       ادبيات به واقعيت و آن]. همان[را » مردانه«و » زنانه«مفاهيم 
  .كند هاست و گفتمان فرهنگي را تعيين مي دهد، خالق ارزش كنيم شكل مي مي

سـت  فمنيهرچند توصيف زنان در ادبيات يكي از مسائل مطرح در موج اول و دوم منتقـدان  
 Feminismالن كـيس در كتـاب   ـ طور كه سو هاي زن، آن شود، تمركز بر شخصيت ب ميمحسو

and Theater سـتي در ادامـة   فمنينقد ]. 5، ص6[ستي نيست فمنينويسد، اولويت نقد ادبي  مي
نويسـد،   طور كـه مـوريس مـي    همان. داد مسير خود مفهوم تجربة خاص زنانه را مد نظر قرار مي

، 14[انه در ادبيات مردانـه ايـن جايگـاه را بـراي زنـان روشـن كـرد        هاي زن جوي كليشهو جست
ها را روشن كنـيم تـا    پيش از هرچيز الزم است زمينة نظري توصيف شخصيت ،بنابراين]. 37ص

  .است» ديگري«ويژه در تئاتر نشانة  در ادبيات و به» زن«نشان دهيم 

  بودن» ديگري«
ي در سدة بيستم است، در رابطه با روابط مـرد  هرچند مفهوم ديگري يكي از مفاهيم فلسفي اصل

. اثر سيمون دوبووار به آن پرداخته شـد ) 1949( جنس دومطور كامل در كتاب  بار به و زن اولين
ترين جوامع و اسـاطير   توان در بدوي ديگري را ميـ  نويسد، ثنويت خود طور كه دوبووار مي همان

: بنـدي بنيـاديني اسـت    بلكـه دسـته  . نيسـت يافت، اما اين ثنويـت صـرفاً بـه جنسـيت محـدود      
يكي كـه بالفاصـله ديگـري در برابـرش قـرار نگيـرد،        ةمثاب گونه اجتماعي هرگز خود را به هيچ«

مـرد  . ناميـد » خـود « از طريـق ايـن تفـاوت    فقطتوان خود را  مي]. 20 ، ص3[» كند تعريف نمي
شـود،   ابطه با مرد تعيين مـي در ر] زن[او : كه زن هرگز چنين نيست حالي غايي است، در» خود«
و البتـه  ] 22 همـان، ص [و زن ديگري  كه مرد چنين نيست؛ مرد سوژه است، يگانه است حالي در

  .اي فرهنگي است و نه بيولوژيك كند ثابت كند اين ديگري بودن مسئله دوبووار تالش مي
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  زن در ادبيات
طور كه كيت ميلت  اند، يا آن مردان خلق شده از سويهاي زن در آثار ادبي  طوركلي شخصيت به
مـوريس  ]. 33 ، ص12[» انـد  طراحـي شـده  ] مـردان [هـا   گويي به نياز آن براي پاسخ«: نويسد مي

هاي سنتي زنان  اند، ويژگي برخالف مردان كه همواره خالق و قدرتمند تصوير شده ،معتقد است
دهنـدة انتظـارات    اناين امر نش]. 127 ، ص14[چيني است  بودن و دسيسه شكنندگي، احساساتي

سر ديگر اين طيف، وجهي از شخصيت زن است كه جامعة پدرساالر . فرهنگ غالب از زنان است
اين مسـئله كـامالً بـا دوگانـة دوبـووار      ]. 128 همان، ص[جنسيت زنانه : بايد از آن هراسان باشد

 .كنـد كـه كليسـاي مسـيحي سـاخته اسـت       او دو شخصيت اصلي را مطـرح مـي  : همخواني دارد
تناقضـي كـه در نـام او وجـود دارد، بـا      . اسـت ، شخصيت اول مريم باكره، مـادر عيسـي مسـيح   

خواهد بدانـد كـه از    خواهد مادرش پاك باشد و نمي پسر جوان مي. ايدئولوژي مردانه تطابق دارد
دو تصـوير آرمـاني پدرسـاالر را بـه هـم       تصوير آرماني مريم مقدس. بدن مادر بيرون آمده است

تصـوير دوم  . باكرة مقدس و مادر مهرباني كه هرگز كسي به او دست نزده اسـت : ندك مرتبط مي
طور كـه   همان ،درواقع]. 242، ص3[دهد  گناهكاري كه آدم را فريب مي ؛حواست در اين دوگانه

مرور دو جايگـاه همسـر و فاحشـه را بـه خـود اختصـاص        نويسد، اين دو زن به سيلوراستاين مي
  ].50، ص18[اند  داده
ليل اينكه فرهنگ پدرساالر به تمايزي مشخص ميان اين دو دسته نياز دارد اين است كه اگر د

عنوان محل توليد مثل هم بـراي   سوية همسرانه به سوية فاحشگي فروبغلتد، جايگاه خانواده به«
درواقع اگـر  ]. همان[» ايدئولوژي غالب و هم براي اقتصاد مسلط روابط قدرت مخرب خواهد بود

  ].همان[دسته با همديگر مخلوط شوند، نقش ايدئولوژيك خانواده زير سؤال خواهد رفت  اين دو

  نمايش زنان روي صحنه
براي شـكل  . يكي از داليلي كه بازنمايي زنان روي صحنه با ادبيات متفاوت است، بحث اجراست

اتر غربـي  هـاي مهـم تئـ    در برخي دوره: هاي تئاتري زنانه اجرا نقش كليدي دارد دادن به كليشه
پـوش   كردند و بـا مـردان زن   ، نقش زنان را بازيگران مرد ايفا مي)مثل درام كالسيك يا اليزابتن(

كـيس معتقـد اسـت    . پدرسـاالر بـود   يرو بوديم؛ بنابراين بازنمايي روي صحنه خـود سـاخت   هروب
بـه  شـد كـه    اي مي هاي زنانه احتماالً نفس كنش بازي مردان به جاي زنان باعث آفرينش نقش«

  ].11، ص6[» زد گويي دامن مي سازي و كلي كليشه
مطالعـات  «ها ناديده گرفته شده بود اين بـود كـه    نظر استون، يكي از مسائلي كه مدت بنابر
در تئاتر غرب و با گسترش ]. 4، ص5[» شده متمركز است هاي چاپ نامه شدت بر نمايش تئاتر به

چـارچوب مفهـومي و   «ست فمنيدريج پژوهشگران ت به. سريع مطالعات اجرا، اين روند تغيير كرد
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امـا هـدف از ايـن كـار     . »زنان در متون نمايشي ايجاد كردند ‘تصوير’اي براي نقد  شناختي روش
متن اجرا » خوانش«هايي براي  يا بازخواني متن نوشتاري نبود، بلكه نياز به يافتن راه» مقاومت«

از مطالعـات سـينما و رسـانه الهـام      سـتي نيفممطالعات تئـاتري   ،در اين زمينه. شد احساس مي
امـا مسـئله   ]. 5 همان، ص[شد  مثابة يك نشانه تمركز مي به» زن«ساخت   گرفت كه در آن بر مي

هاي مديدي كه بازيگران زن اجازة حضـور بـر روي صـحنه     نهايت و بعد از مدت اين است كه در
داستان جنسـيت  «: رسيد به نظر مي ناپذير نداشتند، آسيبي كه به مفهوم زنانگي وارد شد جبران

حاال حتي بـا وجـود حضـور زنـان بـه      ]. 27 ، ص6[» زنانه كامالً درون زنان واقعي حك شده بود
اين يكي . ندا هاي پدرساالر از خودشان ها همچنان گرفتار ساخت صورت فيزيكي روي صحنه، آن

شـده پيـروي    لگـوي سـاخته  هايي كه از يـك ا  فرم. سم نسبت به رئاليسم استفمنياز داليل نقد 
: محـور  سوژة روايت مرد اسـت و گفتمـان آن فـالوس   «: شوند كنند، به نتيجة قطعي منجر مي مي

رود  كيس حتي تا آنجا پيش مـي ]. 21 ، ص5[» گر تجربيات و احساسات مردانه است روايت بيان
گيري  موضعگراست و عليه زنان  جنس اي ايدئولوژي غيرهم شريك صحنه«نويسد رئاليسم  كه مي

  ].41 ، ص6[» كند بازي نمادها و امكان اغوا را خفه مي... كند مي

  زنان در آثار پينتر
توانيم نگاهي داشته باشـيم بـه چگـونگي بازنمـايي شخصـيت روت در       اكنون مي ،به اين ترتيب

انگيز به شخصيت زن اصلي است  علت انتخاب اين اثر نگرشي بحث. بازگشت به خانه نامة نمايش
  .ست رافمنيست را به خود جلب كرده و هم منتقدان ضدفمنيهم نظر منتقدان كه 

هـا بـيش از هـر چيـز در      در جهان آثار پينتر، زندگي كشمكشي است براي بقـا و شخصـيت  
افتد، تنظيم مجدد نيروهاست  جوي بقا هستند؛ بنابراين آنچه در انتهاي نمايش اتفاق ميو جست

بينيم زنان در آثار پينتـر از نقـش مـادون بـه نقـش       ست كه ميدر اينجا. براي تضمين امكان بقا
دهند كه در تصاوير مرسوم  اي از خود نشان مي رحمي غلب قاطعيت و بياها  رسند؛ آن مسلط مي

گانة مادر، همسر و فاحشه ايفـا   رسد اين زنان نقش خود را در سه به نظر مي. از زنان وجود ندارد
تـر شـدن    بـا پيچيـده  . انـد  يك شخصـيت پيچيـده ادغـام شـده    ها در  كنند و اغلب اين نقش مي

فقط براي بقا، بلكه براي تحقق خويشتن خويش است كه براي پينتر بـه   جو نهو شخصيت، جست
  .معناي تحقق خويشتن ليبيدويي است

فرودست، در حـال گـذار و    ـ دهد هاي پينتر سه نوع زن را نشان مي نامه مطالعة دقيق نمايش
نـد؛ فلـورا در   ا زنـان فرودسـت   جشن تولدو مگ در  اتاقنامة  رز در نمايش ،رتيببه اين ت. مسلط

بازگشت بـه  در مرحلة گذار قرار دارند؛ روت در  فاسقو سارا در  كلكسيون، استال در درد خفيف
  .در نقش مسلط قرار دارند خيانتو اما در  ايام قديم، آنا و كيت در خانه

اش، نياز به بقا به هر قيمت، در قلمرو آشـناي   ار اوليههاي پينتر در آث دغدغة اصلي شخصيت
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هاي  شخصيت. شود اي كه مدام توسط نيروهاي تاريك و بيگانه تهديد مي اتاق يا خانه ـ فرد است
خرش، در چنگـال اضـطرابي گرفتارنـد كـه نـاگزير      أهـا، مثـل آثـار متـ     نامه آثار او در اين نمايش

واقع هرچند تهديد هم بيروني و هم دروني است،  در. ندك واكنششان به جهان خارج را تعيين مي
در ايـن موقعيـت اسـت كـه     . رسـد  اين تهديد بيروني اسـت كـه مخـرب و مرمـوز بـه نظـر مـي       

هـاي زن جايگـاه فرودسـت را     گيرنـد و شخصـيت   هاي مرد در جايگاه سلطه قـرار مـي   شخصيت
ا با وجود اين مسـئله، نتيجـة نهـايي    ام. كنند تا بتوانند از اين بحران جان به در ببرند انتخاب مي

  .فقدان هويت فقدان امنيتي است كه در حسرت آن بودند و در عين آن
از جايگـاه   هاي زن در آثـار اوليـة پينتـر، زن در دسـتة در حـال گـذار       اما برخالف شخصيت

. سـتند زناني مثل فلورا، استال و سارا به اندازة مگ و رز منفعل و دربند ني. كند فرودست عبور مي
دانند براي بقا چطور خودشان را با شرايط تطبيق بدهند  ها به طبقة متوسط تعلق دارند و مي آن

ها در  آن. حتي اگر هميشه برندة بازي نباشند، بازنده هم نيستند. يا چطور اموراتشان را بگذرانند
و  تواننـد تهديـدهاي خـارجي    گيرنـد و مـي   جايي ميان نقش فرودست و نقش مسلط قـرار مـي  

هاي زنانه در آثار  پينتر در توصيف اين زنان از محدودة كوچك نقش. را دور كنند ،داخلي، هر دو
هـايي گذاشـته كـه در سـاخت      ويژگـي  هاي ايـن دسـته   اش فراتر رفته است و در شخصيت اوليه

 نـد و فـراي  ا شان آگاه زنان در اين آثار به نيازهاي احساسي و جنسي. اند مردساالر نامحتمل بوده
  .ندا رابطة زناشويي مردمحور و سنتي، به دنبال ارضاي نيازها و احساسات خودشان

ـ  ،بعد از آن و  ايـام قـديم   ،بازگشـت بـه خانـه   : رو هسـتيم  هبا دستة جديدي از آثار پينتر روب
كننـد كـه    نامه ثابت مي اين سه نمايش. گيرند ها زنان در جايگاه مسلط قرار مي كه در آن خيانت

بـه نظـر    ،واقـع  در. سـتيز نيسـت   شـد، زن  اش ديده مـي  هاي اوليه نامه كه در نمايش طور پينتر آن
  .مرور پينتر تصويري بالغ و مستقل از زنان را در اين آثار ايجاد كرده است رسد به مي

ايـن  . آن را نوشـت  1964نامـة بلنـد پينتـر اسـت كـه در       سومين نمـايش  بازگشت به خانه
پـردازي زنـان    دهندة عطفي در شخصيت نشان و اساسي روت نامه از طريق حضور حياتي نمايش

شود كه تدي، استاد فلسفه، به  زماني شروع مي بازگشت به خانهكنش اصلي . در آثار پينتر است
، سم، و برادرانش ،مكس، عمويش، را به پدرش ش،گردد تا روت، همسر انگلستان و به خانه برمي

نامـه انـدكي    نمـايش . انـد  ل است كه ازدواج كردهتدي و روت شش سا. معرفي كند ،سم و جوئي
بـه جـز سـم، روت را     ،همـه . شود تمام مي گردد بعد از آنكه تدي بدون همسرش به امريكا برمي

امـا  . عنوان يك فاحشه اموراتش را بگذراند كنند با اين خانواده در انگلستان بماند و به تشويق مي
  .مشخصي نداردنامه پاسخ  آيا روت فاحشه خواهد شد؟ نمايش

  بازگشت به خانهنامة  نمايش
اجراي اين اثـر  . نوشت 1964اي است كه هارولد پينتر در  اي دوپرده نامه نمايش بازگشت به خانه
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ايـن  . توني را براي پينتر به ارمغان آوردجشنوارة  ةنام جايزة بهترين نمايش 1967در برادوي در 
مكس، يك قصاب بازنشسـته؛ بـرادرش   : ردندم ها نامه شش شخصيت دارد كه پنج نفر آن نمايش

تدي كه استاد فلسفه در امريكاست، لنـي كـه بـه نظـر     : سم، كه راننده است؛ سه پسرش مكس
  .نامه، همسر تدي است روت، تنها زن اين نمايش. آيد پاانداز باشد و جوئي كه بوكسور است مي

بـه خانـه بازگشـته تـا بـا       ،روت ،ها زندگي در امريكا بـه همـراه همسـرش    تدي بعد از سال
روت اين خانـه و  . ندا خانوادة تدي از طبقة كارگر و در شمال لندن ساكن. اش ديدار كند خانواده

يابد تا زندگي مشتركش با تدي در فضاي دانشـگاهي   تر به خود مي اهالي آن را آشناتر و نزديك
دران، عمو و پدر تدي افـزايش  هاي جنسي و كالمي ميان روت با برا تنش، در اين ميان. امريكا را

روت  ،نهايـت  در. شـوند  يابد و اين مردان براي تملك او با يكديگر وارد رقابـت تنگـاتنگي مـي    مي
عنوان يكي از اعضاي خانواده در اين خانه باقي بماند و تدي بدون او نزد سـه   گيرد به تصميم مي

  .گردد مي امريكا باز بهپسرشان 

  ة مردانهروت و سلط: بازگشت به خانه
پينتر، حتي امروز هم متني پرچالش محسوب  ةشد يكي از آثار شناخته منزلة به بازگشت به خانه

نامه چه باشد، اما يكي از مفـاهيم كليـدي در    از نمايش» ويل درستأت«مهم نيست كه . شود مي
تثبيـت   خواهند قدرتشـان را بـر او   روت بايد با مرداني كه مي. اين اثر قدرت و تغييرات آن است

در تبـديل  «: نويسـد، روت  هينـي مـي  . طـور كـه ويليـام اس    همـان  ،درواقـع . كنند مقابلـه كنـد  
، 9[» كنـد  اش از فرم استثمار توسط مردان به ابزار قـدرت و سـلطه، موفـق عمـل مـي      فاحشگي

كند و مردان را به لحـاظ اقتصـادي بـه خـودش      او كسي است كه شرايط را ديكته مي]. 121 ص
عنوان يك فاحشه بـه يـك كـاال تبـديل      ابتدا او به. البته اين پيروزي مبهم است. كند وابسته مي

هـا را تقويـت    شود و سپس موفقيتش بيش از به چالش كشـيدن سـاختارهاي پدرسـاالر، آن    مي
گيرد از آن خودش نيسـت، بلكـه    قدرتي كه او به كار مي«: گويد طور كه هيني مي همان. كند مي

روت بـراي   ،واقـع  در]. 122 همـان، ص [» كند كه او از طريق آن كار مياز آن پدر نماديني است 
  .بايد جايگاه نمادين مردانه را اشغال كند سلطه داشتن

به صـورت سـنتي مجبورنـد از     زنان براي موفق بودن در جهاني كه تحت سلطة مردان است
شـود كـه    جـر مـي  پوشـي من  در مواردي، اين مسئله به بـدل . برخي رفتارهاي مردانه تقليد كنند

تنـاقض موجـود   ). مثل ويوال يا پرشا در آثار شكسـپير (هاي متعددي در سنت تئاتري دارد  نمونه
امـا   ،كند هنجارهاي فرهنگي را واژگونـه كنـد   در اين نوع نگاه در اين مسئله است كه تالش مي

دانـه را در  تر پدرساالر را حفظ كند تا بتوانـد همچنـان سـوژة مر    هاي نظم بزرگ حال فرم عين در
  ].76 ، ص18[هرچند اين سوژه يك زن باشد  ؛جايگاه برتر بنشاند

 بازگشـت بـه خانـه   اما در مقابل اين ديدگاه، منتقدي مثل مارتين اسلين معتقـد اسـت كـه    
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اين تدي نيست كه به خانه بازگشته، بلكـه مـادر بازگشـته    «: بازگشت مادرساالري به خانه است
، روت لنـي  ؛ مـثالً جوهي از روت با جسي، مادر پسرها، يكي استو ،واقع در]. 129 ، ص1[» است

 :كند خطاب مي» لئونارد«را 

  . و با اين اسم صدا نكن لطفاًر من: لني
  چرا؟: روت
  .]50 ، ص2[اين اسميه كه مادرم روم گذاشت : لني

 او هنگام صـحبت بـا پسـرها لحنـي مادرانـه يـا      . نامه مورد تأكيد است اين شباهت در كل نمايش
وقتـي تـدي و روت اولـين بـار     ]. 51 همان، ص[» بشين رو دامن من«: تمسخري از لحن مادرانه دارد

مانـد؛   گيرد بيرون برود و تدي با حالتي بچگانه در اتاق تاريك باقي مـي  آيند، او تصميم مي به خانه مي
]. 38 همـان، ص [» كنـد بـه جويـدن بنـد انگشـتانش      باره شـروع مـي   يك«بنا به توضيح صحنه تدي 

  :گيرد اش مورد تأكيد قرار مي اش با مادر واقعي عنوان يك كودك به واسطة رابطه موقعيت تدي به
تـو  ... تو هميشـه . طوره واقعاً همين. خودش بهم گفت. تو هميشه دردونة مادرت بودي: سم

  ].88همان، ص[هميشه تنها عشق اون بودي 
ي نمادين مورد خطاب قـرار  » فاحشه /همسر«مثل مادر واقعي، دقيقاً در چارچوب  ،روت هم

زني تـو خونـه   : مكس«: عنوان مادري قابل احترام چه به؛ شود گيرد يا در موردش صحبت مي مي
: مكـس «: و چه يـك فاحشـه   ]66 همان، ص[» و با فراست اي از آهن، قلبي از طال داشتم با اراده

خونـة مـن   ي سيفليسي تو خونة من بوده، تموم شب يه لكاتة يتموم شب يه فاحشة بوگندو تو
هـاي مادرانـة روت را وقتـي كـه لنـي را       مكس به شكلي متناقض ويژگي]. 60 همان، ص[» بوده
يـه زن  . ايـه  داشـتني  دختر دوست«: ستايد كشد، مي بوسد يا بعدتر با جوئي روي مبل دراز مي مي

ـ   كنـد كـه مـي    هيني حتي ادعا مـي ]. 83 همان، ص[» خوشگل و يه مادر عنـوان   هتـوان روت را ب
اما اين واقعيت كـه روت شـبيه جسـي    . در نظر گرفت] 119 ، ص9[» همزاد مادر، يعني جسي«

پنـداري روت و   همـذات . ي اسلين را ثابـت كنـد  »بازگشت مادرساالري به خانه«تواند  است، نمي
بايد ميان مادر واقعي و بيولوژيك،  حتماً. پنداري او با مادرساالري نيست جسي به معناي همذات

. ، يعني كاركرد ايدئولوژيكي كه او بايد در نظم پدرساالر ايفا كنـد، تمـايز قائـل شـويم    »مادر«و 
  .نيست» مادر«جسي هرچند مادر بيولوژيك است، 

نامـه رجـوع    براي آنكه نقش جسي را در خانواده درك كنيم، بايد به بازنمـايي او در نمـايش  
بـردار و كامـل    عنوان همسـري فرمـان   را به اش او اي كند در روايت كليشه مكس تالش مي. كنيم

  :وصف كند
چـه باليـي    ـ كوسن يو بذاره رور بعدش اومدم طبقة پايين و به جسي گفتم پاهاش: مكس

كوسـن و مـن    يو گذاشـت رو ر اون پاهـاش  ـ شه نديدمش سر اون كوسن اومده، چند سالي مي
خوام يه لباس  مي .رات بخرمايي بهخوام چيز مي .شيم بهش گفتم جسي گمونم داريم پولدار مي

شده و يه پانتالون تافته به رنـگ   دوزي مرواري .از جنس ابريشم آبي آسماني مخملي برات بگيرم
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آد كـه   يـادم مـي  . بعدش يه قلپ برندي گـيالس بهـش دادم  . خونه يگل ياس براي پوشيدن تو
اين  .گل انداخته بوداشون ه زد، صورت مي قا اومدن پايين، پيژاما تنشون بود، موهاشون برهپسر

ا پيش پاي ما زانـو زدن، پـيش پـاي مـن و     ه قبل از اون بود كه شروع كنن به ريش زدن و اون
  ].67همان، ص[جسي 

. كنـد  فانتزي مكس است كه در آن جسي انتظارات ايدئولوژيك را برطـرف مـي   اما اين صرفاً
ت ايـدئولوژيك جايگـاه   ثبـا «: ، يـك مفهـوم اسـت   »مادر«نقشي كه به او داده شده، يعني نقش 

]. 84 ، ص18[» دهنـد  هاي ساختار پدرساالر را نشـان مـي   ، عباراتي كه رمزگان ارزش[...]سوژه، 
» زاده، يه زن شلخته يه خونوادة لنگ، سه پسر حروم«: گويد چند لحظه بعد خود مكس مي فقط

. كنـد  شـاره مـي  گرگور ا كرده و به رابطة او با مك سم معتقد است جسي خيانت مي]. 68 ، ص2[
  :كند كه سيلوراستاين اشاره مي چنان ؛برد ال ميؤاين مسئله كل ساختار خانواده را زير س

پدرساالري براي بازتوليدش به تناسب ميان همسـر واقعـي و كـاركرد ايـدئولوژيك همسـر      
  ].82 ، ص18[ نيازمند است

اشد، جايگاه مكـس  را برهم زده ب» فاحشه«و » همسر«بندي  اگر جسي تمايز ميان دو دسته
سـم بـه ايـن موضـوع     . حتي ممكن است او پدر بيولوژيك نباشد ـ شود عنوان پدر مخدوش مي به

نظـرت دربـارة اون   «: پرسـد  كه فرزند محبوب جسـي بـوده، مـي    ،اشارة گذرا دارد وقتي از تدي
  ]87 ، ص2[» اومد؟ چي بود؟ ازش خوشت مي] گرگور مك[

پينتـر در  . نامه اسـت  از همان ابتدا بخشي از اين نمايش هاي سنتي در خانواده ابهام در نقش
دهـد   او توضـيح مـي  . كند اشاره مي بازگشت به خانهسخنراني دريافت جايزة نوبل، به روند خلق 

  :گيرد را در نظر مي Bو  Aكه اول دو شخصيت 
اسـت و   آشـپز  Aمشخص بود كـه  . ها پدر و پسرند آمد كه فكر كنم آن به نظرم منطقي مي

  ].21[آيا معنايش اين است كه مادري وجود ندارد؟ . اش تعريفي ندارد زيآشپ
ايـن  . وجـود دارد » مـادر «عنوان مادر بيولوژيك در اين خـانواده مفقـود اسـت، امـا      جسي به

عهده گرفتـه  رمكس نقش سنتي را كه به مادر محول شده ب. شده پدري زن ؛مكس است» مادر«
  :داند خودش را با مادر فيزيكي يكي مياو حتي . اش آشپزي است است و نمونه

، 2[كشـه   و مـن كشـيدم، هنـوزم جـاش تيـر مـي      ر درد ـ با من از درد زايمان صحبت نكن
  .]69ـ68ص

گيرد، روت از جايگاه كـدام سـوژه دسـت بـه كـنش       عهده مي را بر» مادر«وقتي مكس نقش 
پـدر  . كنـد  مـي سـتفاده  لكـان ا » پدر نمـادين «از  ستاين براي توضيح اين مسئلهازند؟ سيلور مي

كه از طريـق   ‘هويتي’بازنمايي ايدئولوژيك است، «نمادين ارتباطي با پدر واقعي ندارد، بلكه يك 
از نظـر  (» پدر نمادين«هاي  او معتقد است ويژگي]. 77 ، ص18[» شود رمزگان فرهنگي بيان مي

). همـان (است » كردنو قدرت اخته  شده، ترس قدرت، فريبندگي، اقتدار نهادينه«، )روالن بارت
فقـدان   دليـل به «محور، اين زن است كه  كاوي فالوس جالب آنكه طبق نظر لورا مالوي در روان(
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قـدرت روت بـراي   ]. 83 ، ص15[» كنـد  آلت مردانه، در درجة اول تهديد اختگي را نمـادين مـي  
  :شود ديده مي ،ترين برادر، يعني جوئي اش با كوچك اخته كردن آشكارا در مواجهه

  .تا آخرش نرفتم: جوئي
  .تا آخرش نرفتي؟ اما تو دو ساعت با اون بودي) كيدأبا ت(تا آخرش نرفتي؟ : لني

 [...]  
  ]92 ، ص2[كارت گذاشت؟  گي كه اون دختره سر داري مي: لني

روت با دريغ كردن ميلش اول از جوئي و سپس از مكـس، توزيـع دوبـارة    «بنا به نظر هيني، 
سـواي ديگــر  ]. 71 ، ص9[» دهـد  ثير قـرار مـي  أتـ  تحـت  انون پـدر قـدرت را از طريـق غصـب قـ    

هـايش بـا لنـي بسـيار      دهـد، ديـالوگ   قرار مـي » پدر نمادين«هايي كه روت را در جايگاه  ويژگي
به اين دليل كه اين لني است، و نه مكس، كه شخصيت مردانـة غـايي در ايـن خـانواده     . ندا مهم

 :ا كند، بايد قدرتش را بر او تثبيت كندشود و روت اگر بخواهد سلطه پيد محسوب مي

  .رو از دست ليوانت خالص كنم و حاال چطوره تو: لني
  .م من تمومش نكرده: روت

  .اي لني به عقيدة من به اندازة كافي خورده
  .به عقيدة من نه، لئونارد: روت
[...]  
  .و بده به منر اون ليوان: لني
  .نه: روت
  .گيرمش پس خودم مي: لني
  .گيرم رو مي من هم تو... بگيري رو تو ليواناگه : روت
  و بگيري؟ر و بگيرم بدون اينكه تو منر چطوره من ليوان: لني
  اما چرا من تو رو نگيرم؟: روت
  ].50ـ49 ، ص2[و دست انداختي ر من: لني

خواهد  تدي مي. رسد، اعمال شده است اقتدار روت پيش از اين و زماني كه با تدي از راه مي
كليد را با خـود   ـ به شكلي نمادين ـ كند و همخوابگي وادار كند، اما روت خانه را ترك مياو را به 

نامه بـه   وقتي در پايان نمايش ـ دهد كلي از دست مي اش را به نامه سلطه تدي طي نمايش. برد مي
  :دار است كند، خنده نهي مي و روت امر

بابـت ايـن   . و خيلي دوست دارمر اين كار. تدريس كمكم كني يتوني تو وقتي برگشتيم مي
  ].78همان، ص[شم  كار خيلي ممنون مي

هرچنـد در  ـ كندـ  هاي ديگري هم ايفـا مـي   ، روت نقش»پدر نمادين«اما سواي ايفاي نقش 
او از  ــ  جايگاه مردانة قدرت قرار گرفته است، يك زن است و فقـط مجـاز بـه اشـغال دو جايگـاه     
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كـه در   ،سـتاين، جايگـاه روت  ااما بنا به نظر سيلور. رود مي» فاحشه«به جايگاه » همسر«جايگاه 
به معناي واقعي كلمه تقابل ميان همسر و فاحشه را «آن واحد هم سوژه و هم ابژة مبادله است، 

بنـدي تهديـدي بـراي پدرسـاالري      اخـتالل در ايـن دو دسـته   ]. 79 ، ص18[» كنـد  واسازي مي
مـن حـداقل سـه اتـاق و يـه حمـام       «: هسـتند ها  قواعد مبادله براي روت اين. شود محسوب مي

اش بـه   ، و اين ممكن است شبيه چيزي باشد كه در ازدواج با تدي وعـده ]105 ، ص2[» خوام مي
ايي كـه احتيـاج   هخوام ليستي بدم از همة اون چيز من البته مي«: گويد او مي. او داده شده است

، كه باز هـم  ]107 همان، ص[» ديو امضا كنر خواهم داشت و الزمه كه شما در حضور شاهد اون
معنـاي  «ايـن بـار او بـا تعيـين قـوانين،      . كند هاي ازدواج را يادآوري مي به خواننده امضاي برگه

  ].79 ، ص18[» كنند كند كه انقياد زن را توليد مي شكار ميآايدئولوژيك و اعمال اجتماعي را 
بازگشـت  خـانواده در  «: ده استدر سطح خانوا پدرساالري نامه بر بحراني درون تمركز نمايش

هـاي جنسـيتي درخـوري اسـت كـه       جايگاه توليد ايدئولوژيك و محلي براي توليد سوژه به خانه
نظـامي كـه از بقـاي پدرسـاالري      ؛ندا آمادة به دست آوردن جايگاهشان در نظام روابط اجتماعي

 ،سياسـت جنسـي  ، ستيفمني  مهم اين موضوع در يكي از آثار]. 81 همان، ص[» كنند حمايت مي
نهـاد اصـلي پدرسـاالري    «ميلت معتقد اسـت كـه    ،در اين كتاب. كيت ميلت بررسي شده است

تر است و هم راه ارتباط با آن؛ يك واحـد   اي در برابر جامعة بزرگ خانواده هم آينه. خانواده است
ايـن   .سـت خانوادة سنتي يك كـارگزار ا ، از نظر او]. 31 ، ص12[» پدرساالر در يك كل پدرساالر

يك واحـد در   منزلة كند، بلكه به تنها اعضاي خودش را به تطبيق و سازگاري تشويق مي نه«نهاد 
گويـد   نامه به روت مـي  مكس در نمايش]. 33 همان، ص[» كند حكومت دولت پدرساالر عمل مي

ذرة اصـول   ذره. گـم  دارم بهـت مـي  . يادشـون داده ] جسي[اون ، دونن ا ميههرچي اين پسر«كه 
نامه، اين  در زمينة نمايش]. 66 ، ص2[» مادرشون يادشون داده، ا بهش پايبندنه قي كه ايناخال
ستاين هم معتقد است فروپاشـي اقتـدار مكـس تقصـير     اسيلور. شود اي كنايي محسوب مي گزاره

، 18[را تقويـت كنـد   » عنـوان قـانون   جهان پـدر بـه  «همسرش است كه نتوانست اين ساختار و 
شـود و ايـن از    خانواده ديـده مـي   /عنوان رئيس خانه قد است مرد همچنان بهميلت معت ].86 ص

  :ييد استأگيرد و همچنان مورد ت مي ريشهمسيحي ـ  يك زمينة يهودي
د؛ اين پديده ويژگي فقـر يـا بـدبختي    نشو ند، نامطلوب تلقي ميا زناني كه در خانواده رئيس

  ].33، ص12[است 
شـود   اي كه توسط يك پدر زنانـه اداره مـي   خانه: افتد مي نامه هم همين اتفاق در اين نمايش

ايـن   ــ  ها اقتدار و سـلطه پيـدا كنـد    نيازمند كسي است كه جايگاه مردانه را مجسم كند و بر آن
فروپاشـي و واژگونـة هنجارهـاي    «سـتاين  اواقعيت كه اين فرد يك زن است، بنا بـه نظـر سيلور  

  ].77 ، ص18[» پدرساالر است
طور كـه اليزابـت    پذيرد؟ همان آورد؟ چرا اين نقش را مي رتش چه به دست مياما روت از قد

  :نويسد ساكالريدو مي
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زنـد و   كـه همچنـان چانـه مـي     حـالي  در(مين نيازهـاي خـانواده   أروت از طريق موافقت با ت
زيرا با فاحشه شدن توانسته خود را ، آورد ، استقاللي متناقض به دست مي)»اندازد دستشان مي«

  .]244 ، ص13[ ج و جنون زندگي حقيرانة همسر يك فيلسوف نجات بدهداز رن
اي  نسـخه  نامحتمـل اسـت كـه آزادي يـك فاحشـه     «كنـد،   طور كه ميلنه اشاره مي اما همان

» كنـد  رابطة كـااليي باشـد كـه فاحشـگي را قـانوني مـي       منزلة ستي از نقد ازدواج بورژوا بهفمني
كند كـه احتمـاالً روت    كيد ميأاو ت. ي رئاليستي استمارتين اسلين هم خواهان توضيح]. همان[

در ايـن  ]. 126 ، ص1[بـوده اسـت   » مـدل عكاسـي  «پيش از ازدواج با تدي فاحشه بوده، وقتـي  
كـه چطـور روت وادار   «دهـد   فاحشه باشد و اين تفسير توضيح مي خواهد ميتفسير، روت واقعاً 

از : كنـد  كيد ميأاو بر انفعال روت ت. ]127 همان، ص[» شد زندگي يك فاحشه را در پيش بگيرد
در برابـر   ،يا، بدون هيچ مقاومتيؤنظر او روت ابژة ميل مردانه است و همچون تصويري در يك ر

نويسد، هم روايت اسلين و هم روايـت   طور كه ميلنه مي همان). همان(شود  اين اميال تسليم مي
ير اين تصوير بـه شـكلي مثبـت بـدون     امكان تفس نامه فرم نمايش«دهد كه  ساكالريدو نشان مي

 ].244 ، ص13[» برد ال ميؤستيزانة هويت را زير س ايجاد امتيازي ويژه به ساختارهاي زن
. فاحشه را ايفـا كنـد   /جسي /خواهند روت نقش مادر به جز تد، مي ،عضاي خانوادهاك از يهر

زنـي اسـت كـه     كنـد روت  حتي مكس پير فكـر مـي  . هاست اين نمايش در مورد ارضاي خواسته
از زمـان مـرگ    اسـت كـه   گويد كه او اولين زني او به روت مي. تواند جاي همسرش را بگيرد مي

مكـس تـا   . دار كند هر زن ديگري ممكن بود تصوير مادر را خدشه. جسي به اين خانه آمده است
هـاي   روت هـم خواسـته  . لحظة آخر نگران آن است كه مبـادا سـهمش را از روت نداشـته باشـد    

نبايـد  . كنـد  جـو مـي  و اش را جست او در بازگشتش امكان ارضاي نيازهاي غريزي. ش را داردخود
حاصـل   در محيط بـي   نيازي نيست. هايش باشد كردن سخنراني نگران كمك به تدي براي آماده

هرچند عنـوان  . هاي امريكا قدم بزند و نقش همسر نجيب يك استاد دانشگاه را ايفا كند دانشگاه
رسد بازگشت تدي به خانه را نشان بدهد، درواقع اين بازگشـت روت   ابتدا به نظر مينامه  نمايش

تدي در جهان اين خانواده بيگانه است و بايـد بـه امريكـا بـازگردد، امـا روت كـه       . به خانه است
ولعش به زندگي، امور جنسي و خشونت تحريك شده است، بايـد ارضـاي ايـن احساسـات را در     

  .جو كندو اده جستجهان پرشور اين خانو
فاحشـه اسـت،   / همسـر / گانـة مـادر   توان گفت كه اگر الگوي غالب زنـانگي سـه   نهايت مي در
اي كـامالً پدرسـاالر اسـت كـه      گانـه چطـور برسـاخته    دهد اين سه نامه به نوعي نشان مي نمايش

لغزنـد و   گانه مدام در هم مـي  هاي سه در شخصيت روت اين نقش ،واقع در. ازاي بيروني ندارد مابه
ايـن سـيال بـودن بـيش از همـه در نقـش       . هاسـت  قدرت روت ناشي از همين سيال بودن نقش

  :گانة زنانگي را چنين نشان داد توان روابط سه نتيجه مي در. شود فاحشه متبلور مي
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  نقش مسلط                                                        فاحشه      

   
 

  نقش در حال گذار         نقش فرودست              همسر          در  ما           
  

كيد كرد تفاوتي كه ميان ايـن سـه نقـش در نظـر گرفتـه شـده صـرفاً        أالبته همچنان بايد ت
 ،كنـد  كيـد مـي  أكه اخالقيات مسيحي بر سه مـريم متفـاوت ت   چنان ؛اي اجتماعي است برساخته

سي كه همواره در كنار عيسي بوده، هر سه نقش را به صورت عنوان ك به ،نهايت مريم مجدليه در
قدرت مـادر غايـب    ،به همين ترتيب. خاص دارد يمان ايفا كرده و در عرفان مسيحي جايگاهأتو
شـود كـه الگـوي پدرسـاالر      بودن ناشي مـي  از همين سيال نامه و روت در اكنون نمايش) جسي(

  .ه نقش قابل كنترل تقليلش بدهدمدام در تالش است آن را از بين ببرد و به س

  گيري نتيجه
نويسد، تمايز قائل شـدن ميـان    ستاين مياطور كه سيلور همان ،گيري بايد بگوييم عنوان نتيجه به
اهميـت  » خواهند مجسمشان كننـد  اين ساختارها مي هاي قدرتي كه قدرت و فرمساختارهاي «

واحد اصلي پدرسـاالري   منزلة اده بهكند خانو هرچند روت تالش مي]. 105 ، ص18[زيادي دارد 
يعنـي   ؛مقـدور اسـت  » قـدرت فاليـك  «نهايت فقط اين كار از طريـق اعمـال    را واسازي كند، در

در صـحنة آخــر، روت را در مركـز خــانواده   ]. همــان[» كـردن و قــدرت فـريفتن   قـدرت اختــه «
بازگشـت بـه خانـة    «بازگشت به خانه بيشتر بازگشت او به خانه بوده تا همسرش، او  ــ بينيم مي

روت در يـك مبـل راحتـي    ]. 99 همـان، ص [كنـد   تبـديل مـي  » تبعيد ابـدي «را به يك » تدي
  .اند نشيند و ديگران دورش را گرفته مي

و  پايان اين توهم است كه ميان پدر نمادين و پدر واقعي وحـدتي وجـود دارد   موقعيت روت
قانون با پـدر نمـادين چيـزي بـيش از      كند كه تداعي قدرت و همين امر اين واقعيت را افشا مي

اي درون نظـام   و قدرت نمـادين در دسـترس هـر سـوژه     يك ساخت اجتماعي دلبخواهي نيست
فـرض خـانواده اصـالح     پيش. شود البته هيچ تغييري در نظم پدرساالر ايجاد نمي. اجتماعي است

ختار پدرسـاالر  در آن وجـود دارنـد و بنـابراين سـا    » مـادر «و هـم  » پـدر «شده است و حاال هم 
  .ماند نامتزلزل باقي مي
خانواده . نامه در مورد بحراني درون ساخت پدرساالري در سطح خانواده است درواقع نمايش

هاي متناسب با جامعه باشد كـه بتواننـد جايگـاه خـود را      به جاي آنكه كانوني براي تربيت سوژه
پاشـي نقـش پـدر را بـه نمـايش      درون نظام روابط اجتماعي حامي پدرسـاالري پيـدا كننـد، فرو   
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اين همان . شود زنان اداره شود، نامطلوب تلقي مي از سوياي كه  در اين ساخت، خانه. گذارد مي
شود، به كسـي نيـاز    يك پدر زنانه اداره مي از سوياي كه  خانه: افتد اتفاقي است كه در متن مي

ـ   اينكـه يـك زن ايـن جايگـاه را     . ددارد كه جايگاه مردانه را پر كند و بر همه سلطه و غلبـه بياب
  .كشد كند، هم آيرونيك است و هم واژگوني هنجارهاي پدرساالر را به رخ مي اشغال مي
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