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 مقدمه-1
دراهم یت توجه به کنش زبانی در تمامی جنبه هاي علمی و پراگماتیک  آن، همین بس که این 
نظریه بیشترین توجهات به مبحث کاربرد زبان را تحت الشعاع خود قرار داده است. مهم تر 

می  ٢رياجرا گدر مقدمه کتاب  ١اینکه توجه نظریه پردازان معاصر، چندانکه جیمز الکسلی
گوید معطوف به راههایی است که می تواند بواسطه زبانی که ما  به آن تکلم می کنیم به همان 
ترتیب اجرایی و کنشی باشد، و البته تفک ر اندیشمندان در این مقوله  تأثیر شگرفی بر طیف 
ه گسترده رشته هاي دانشگاهی گذاشته است. بنا به نظر روانشناسان، حتی اکتساب مفاهیمی ک

را در بر می گیرید از پیش شرط هاي اکتساب زبان به معناي اع م است. منتقدین نش زبانی ک 
ادبی هم به همین ترتیب و تناسب، از ترکیب کالمی در تبیین ظرافت هاي متنی و حتی درك 
ماهی ت ژانرهاي مختلف بهره می برند. انسان شناسی هم از این تأثیر و همچنین نقش کنش 

ردها و مراسم آیینی غافل و بی نصیب نبوده است.  . درباب فلسفه زبان والبته زبانی در و 
معتقد است  ٣اندیشه فلسفی و همچنین نگاه آن به اهمی ت کاربرد زبان، استیون سی ل وینسون

بیشترین مفاهیم مه م در بحث پراگماتیک برآیند مستقیم فلسفه زبان است.  او همچنین درکتاب 
می افزاید که اندیشه فلسفی و توجه به اهمیت کاربردي زبان در فهم  ٤اصول پراگماتیک

طبیعت آن از جمله توجه ات زبان شناسانی همچون ج ی ا ل آستین، پ ل گرایس، و جان س رل 
بوده است که در تقابل با آراي نوام چامسکی که زبان را به مثابه ابزاري انتزاعی می داند شکل 

). جان آستین ارتباط را ا عمال گفتاري یا کنش زبانی می 36-35، 1997گرفته است (لوینسون
داند که براي رسیدن به مقاصدي خاص  به نحوي نظام مند مورد استفاده قرار می گیرد و البته 

) در حالیکه سوسور میان زبان و گفتار 54، 1369ابزار برقراري آن تکل م می باشد، (ساغروانیان
ست آنرا پدیده اي عینی فرض کنیم که در آن صورت شخصی می تمایز قائل بود: یعنی می بای

نماید و بدین ترتیب از شخصی به شخص دیگر فرق خواهد کرد. تأکیدس رل بر خالف آنچه 
تکیه داشت، براعمال گفتاري غیر  ٥آستین س ل ف و استادش تحت عنوان ا عمال گفتاري مستقیم

کنش هاي زبانی بطور غیر مستقیم » اطیارزش ارتب«می باشد و معتقد است گاهی  ٦مستقیم
نامید » اعمال گفتاري غیر مستقیم«ارائه می شود که به زعم او این کنش هاي زبانی را می توان 
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با  ١پیگمالیون). ام ا آنچه در حقیقت م راد این مقاله است،  بررسی نمایشنامه 163(ساغروانیان 
به آراء آستین و خلف  بحق او س رل با  ارجاع به نمود هاي پراگماتیک  ک نش زبانی مستند

می باشد. باید یاد آور شد که ٢رویکردي فمینیستی به محنت جنسی ت از دیدگاه جودیت باتلر
طرح "باتلر نیز متأثر از آستین و سرل بوده است. باتلر با توجه به این عبارت میشل فوکو: 

ده معناي  سیاسی  هویت  جنسیتی مدعی شناسایی و اعا "مسئله اي تازه چندان هم آسان نیست،
در مقابل نابرابري هاي اجتماع  مردساالر است و چندین دهه سخت کوشیده تا از گرایش هاي 
مختلف جنسیتی حمایت کند. در یک کالم، توجه او به جنسی ت در همین ب عد  پرفرمانس یا 

است که در آغاز  اجراي عملی آن می باشد، همانطور که دید و نگاهش به فلسفه زبان چنان
کنش هاي اجراگرانه و ب نیه جنسی ت: گفتاري در باب پدیدار شناسی و نظریه «مقاله 
می گوید: فالسفه گفتمانی در خصوص ک نش ها دارند که به مدد اجرا و اجرا گري »فمینیسم

به و  *را حفظ می کند. بهره گیري باتلر ازکنش زبانی یا کارگفت زبان  ٣تعابیر همخوان معنایی
جنسی تی که -تبع آن اجراگري دربیان دردسرهاي جنسی تی وتردیدها و البته گرفتاري هاي هویت ی

طرح آن درپی رویدادهاي دهه شصت سده بیستم میالدي به اوج خود رسید، به او کمک کرد 
مطرح کرده، به آنچه که برخاسته از » محنت  جنسی ت«تا دو دهه بعد رسما  آنرا در قالب  تئوري 

ف خیابان بوده بصورت آکادمیک و درسطحی متفاوت اعتباربخشد. به زعم باتلر، واقعیت  ک
جنسی ت اجرایی است و به تعبیر ساده تر، تنها زمانی عینیت و واقعیت می یابد که به اجرا در 
می آید. البته او جنسی ت را مق دم بر اجرا هاي مختلف، حاالت و ژست هایی می داند که حاکی 

م و هوی ت آن است. در حقیقت، به نظر باتلر، جنسی ت همان تص ور همگانی بعنوان از تجس 
هسته اصلی درك آن بشکل وابسته هاي روانی ومعنوي  جنس مذ کر و مون ث به لحاظ طبیعی 
و بیولوژیک است. نا گفته نماند به لحاظ کالمی و گفتمانی که همانا روي  دیگر سکه هویت 

حسب برداشت ژولیا کریستوا از فلسفه زبان در اعاده هویت، می  بخشی به جنسیت است، بر
توان چنین به نتیجه رسید: او الگویی ارائه می کند که در آن فلسفه زبان می بایست وراي یک 
مسئول بایگانی و یا م رده پرست باشد. و همچنین است که طبق نظر معنا کاوانه کریستوا 

ت با شیوه هاي ضد انسانگرایانه معطوف گردد وگرنه توجهات می بایست بر روش هایی متفاو
با زبان همچون یک امر مصنوع و بی روح برخورد می شود و فراش د  "چنین نگرش هایی
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(آلگونه  "پویایی که انسان به واسطه آن معنا و تجربه را بر می سازد نادیده گرفته می شود.
 ). 277-278،  1397جونقانی،

رات دیگري در مبحث جنسی تی شده است که می بایست در مقال تالش هاي باتلر سبب تأثی
دیگري و آن هم به تفصیل به آن پرداخت. بعبارتی حاصل کار او در شاخه مطالعات جنسی تی 
می گنجد تا اینکه صرفا  به مطالعات فمینیستی مربوط باشد با اینحال این دو حوزه نه اینکه از 

وشانی نیزمی کنند. در باب تفاوت اظهار و بیان با هم منفک باشند، بلکه یکدیگر را همپ
اجراگري که طبق نظر باتلر بدلیل خاصی ت اجراگرانه ي  کنش ها و صفات جنسیتی جد ي می 
نماید،  اجراهاي جنسی تی بی هیچ روي کذب یا حقیقی و سالم یا از شکل افتاده نخواهد بود و 

اي خیالی به نظر خواهد رسید.  به نظر او بدین ترتیب است که هوی ت اصلی جنسی ت به گونه 
بواسطه اجراگري هایی که حمایت اجتماعی را بدنبال دارد واقعی ت جنسی ت خلق می شود و 
تصو رات جنس بعنوان یک ضرورت مونث و مذکر ثابت و پایدار به شکل بخشی از م ن شی در 

یک و معنا شناختی باتلر به کنش می آید که جنبه اجراگرانه جنسی ت را می پوشاند. نگاه پراگمات
زبانی همواره دیدي آمیخته با اجراگري و پرف رمانس بوده است. در تعبیر زبان شناسی  قائل به 
کنش  کالمی، عبارتهاي کنشی توصیفی نیستند و بیان آنها به معناي انجام کار خاص ی است که 

). در اینجا، با توجه به 15، 1392به آنها اطالق می شود. (آقا گل زاده،» کارگفت«تحت عنوان 
تمام مواردي که پیش تر و موک دا  به آن اشاره رفت،  ابتدا می بایست به تبیین برخی تعاریف 

و تفاوت ها و شباهت هایش با » اجراگري«و جزئیات آن، » کنش زبانی«واصطالحاتی نظیر 
ی ت وهمچنین و نقش اجتماع و نگرش جامعه به جنس» محنت جنسی ت«اجراء و نمایش، 

تاریخچه مختصر  تالش هاي صورت گرفته در اهمی ت  اجراگري  جنسی تی پرداخت و سپس 
ضمن توجه به گرایش هاي برنارد شاو از منظر فمینیستی و کنش زبانی به مصادیق هریک 

 به آنها اشاره کرد.پیگمالیون جداگانه در نمایشنامه 
 باتلر: محنت جنسی ت - 2

اي فمینیسم فارغ از نوع رادیکال و یا لیبرال آن، گروه هاي دیگري از بدنبال دسته بندي ه
اواخر دهه شصت قرن بیستم با مطالبات دیگري  ظهور کردند که به نگاه جامعه به هوی ت 
مهجور  ایشان اعتراض داشتند. هویتی که از اراده ایشان خارج است و فرآیند و مکانیسم 

ست. فمینیسمی که به تناسبات جنسیتی و نه صرفا  طبیعت در این هویت  متفاوت دخیل ا
تمایالت جنسی و جنسیتی توجه داشت. در اینجاست که مبحث مطالعات جنسیتی رخ می 
نماید. ایشان می خواهند که نگاه اجتماع نگاهی جمعی به ایشان باشد و نه نگاهی منحصر و 

. سردمدار اینگونه مطالعات فردي به کسی که از دید جامعه مناسبات جنسیتی متفاوتی دارند
جنسیتی کسی نیست جز جودیت باتلر. در خصوص نظریات مربوط به محنت جنسیت و 
اجراگري درست است که نباید از هیچ استثنایی روي گرداند اما دیدگاه باتلر در این باب 
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شد. خاصه بعنوان بنیانگذار چنین رویکردي، قوت قلبی است که البته مرکز ثقل این بحث می با
از آنجاییکه موضوع اصلی این نوشته همان نظریه جنسیت و اجراگري از دید باتلر است، لذا 
بیشتر توجهات و ارجاعات معطوف به یافته هاي او می باشد. مهمترین اثر او که مانیفست 

) نام 1999و1990( محنت جنسیت: فمینیسم و وارونگی هوی تاصلی مطالعات جنسیتی است 
بدن هایی که اهمیت دارند: پیرامون محدودیت هاي آثار دیگر او می شود از دارد. از جمله 
کنش هاي ، )1997زندگی روانی تئوري هاي قدرت در انقیاد(، )1993» (جنس«بحث برانگیز 

)، گفتار مهی ج: فن 1998اجراگرانه و بنیه جنسیت: مقاله اي در نظریه فمینیسم و پدیدارشناسی(
یف مطالعات باتلر را که فیلسوف زبان شناس و استاد ادبیات تطبیقی نام برد. ط)1997اجراگري(

است نمی شود به چند رشته محدود دانست. او تحت تاثیر فالسفه زبان نظیر آستین و سرل و 
روانشناسانی مانند فروید، لکان و دیگر بزرگان  نقد همچون آلتوسر، فوکو، کریستوا، دوبوآر، و 

عین آن که توانسته بر افرادي مانند ایو کزافسکی س جویک هم مونیک ویتیگ بوده است، در 
تاثیر بگذارد، هم او که اگر نگوییم خود از موثرترین افراد در همین زمینه است در حقش کم 

 لطفی کرده ایم.
، که به محنت جنسیت: فمینیسم و وارونگی هویتباتلر در باب اول ین اثر جد ي خود یعنی      

است تلفیقی از جمیع روشنفکران فرانسوي نظیر استراوس، فوکو، لکان، اذعان او خوانشی 
ویتیگ، و کریستوا که به اعتقاد  باتلر حتی  سراغ آثار یکدیگر هم نمی رفته اند تاکید دارد که 

، 1999آمریکایی مطالعات جنسیتی بنا شده است (باتلر -این اثر بر سن ت انسان شناسانه آنگلو
اگر چه این کتاب فرانسه محور است، فاصله خاصی از تفکر فرانسوي  مقدمه). به گفته او 

ص رف دارد و همچنین زبان غالب متن کتاب او تفک ر فرانسوي نمی باشد. در نظر او محنت 
جنسیت از ابهام جنسیتی سرچشمه می گیرد که موجبات کنش جنسیتی را سبب می شود که 

ا پیش می کشد که آیا یک جنس که می گویند بعضا  نا بهنجار تلقی می گردد. این پرسش ر
یک فرد داراست صرفا  همان صفت و خصوصیت است که به او نسبت می دهند؟ یعنی تلویحا  

به گفته باتلر زمانی که نظریه پردازان جنسیتی مدعی  "جنس تو کدام است؟"از او می پرسند 
حیط فرهنگی است. هستند جنسیت یک تفسیر فرهنگی جنس یا جنسیتی است که ساخته م

پس مکانیزم و شیوهء این ساختار چیست؟ اگر فرض بر این باشد که جنسیت را می شود 
ساخت، می توان آن را به شیوه متفاوتی ساخت یا همین ساخت پذیري آن حاکی از نوعی جبر 

بیانگر قوانین » ساخت«اجتماعی است که امکان جانشینی و دگرگونی را سلب می کند؛ آیا 
ست که تفاوت هاي جنسیتی را بر محور اختالفات جنسی در سطح جهان سبب می شخصی ا

سازي اتفاق می افتد؟ » جنسی ت«شود؟ باتلر همچنین می پرسد که کجا و چگونه است که 
، 1999درك  ما از چنین ساختی که بشر را نمی تواند مقدم بر آن بشمارد چه خواهد بود؟ (باتلر

ث هاي فمینیستی معاصر بر سر معانی جنسیت می پردازد که به ). در ادامه، باتلر به بح11
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دفعات مترادف است با محنت و دردسر، یعنی نوعی بالتکلیفی جنسیت که سرانجام منجر به 
نارسایی و یا شکست در فمینیسم می شود. شاید دردسر ضرورتا  دربرگیرنده خشونت منفی 

است و وظیفهء از پس  آن برآمدن همانا  نباشد.از نظر او محنت و دردسر ناگریز و ناگزیر
محنت جنسیت:  بهترین وجه  با آن سر کردن و با آن بسر بردن است.  عمده تاکید باتلر در

چندانکه از عنوان آن بر می آید مجادله بر سر هوی ت است. اگر  فمینیسم و وارونگی هویت
اتلر مشخص باشد وخود هویت که در کسب فرآیند داللت معنایی بیان می شود، طبق راي ب

نشانه آن چیزي باشد که در مباحث درهم تنیده گوناگون جریان دارد، آنگاه می توان مسئله 
که پیش از داللت وجود داشته پاسخ گفت. »  من«عاملی ت را فقط با توس ل به یک ضمیر 

حاکم که  تنها بوسیله ساختار داللت، قوانین» من«بعبارت دیگر، ایجاد شرایط برابر درابراز 
حکم بر مشروعیت یا عدم مشروعیت آن می دهد که چرخه هوشمند آن (ضمیر) را می سر می 

). در مورد بکار گیري واژه زن، باتلر سرسختانه مخالفت کرده 143-144، 1999سازد. (باتلر
زیرا آن را هم توهین آمیز می داند و هم به اعتقاد او تفاوت هاي زمانی و مکانی را نادیده 

ته شده است. او با تاکید بر ابراز هویت طبق اصطالحات رایج فرهنگی که تعریفی بدست گرف
می دهد که پیشاپیش بروز مفاهیم جدید هویتی را در کنش هایی که در شمول سیاست قرار 

(جنسیتی) » یکپارچگی«آیا در فعالیت هاي سیاسی اثر گذار  "دارد رد می کند، می پرسد:
، همیشه مشخص است ١) در نظر او، هویت در فرآیند داللت مندي15(باتلر " ضرورت دارد؟

و در تداوم این چرخه درون گفتمان هاي در هم تنیده و مغلق به داللت مندي ادامه می دهد. 
). نگرانی باتلر هم از اینرو است که جنسی ت را در اشکالی که بصورت غیر 142-143(باتلر 

بدل شده تعریف و محدود می کنند بگونه اي که ظاهر ماده درونی و نا خواسته و ناتمام به م د 
دقیقا  چیزي است که یک هویت ساخته شده(ساختگی)، موفقیت اجراگرانه که تماشاچی یا 
مخاطب اجتماعی سطحی نگر، که البته خود بازیگران را هم شامل می شود باور خواهند کرد 

س و نظریه باتلر، هویت جنسیتی، در یک به شکلی باورمند به اجرا گري مشغولند. در قاموکه 
کالم، یکسان، ثابت و بدون تغییر تعریف نمی شود. این که جنسیت تعریفی اجرایی و 

 "زمانی واقعی می نماید که به اجرا در می آید"اجراگرانه دارد بدین معنی است که جنسیت 
» ما«یا » من«ضمایري نظیر هرگاه جنسیت را می سازند، ضرورتا  با  ). از منظر باتلر1990(باتلر

دیگر به لحاظ زمانی و مکانی است بنا نمی نهند. در واقع این مبهم است  که مقدم بر هر ساخته
زمانی که جنسیت سازي، در کنار سایر موضوعات و دغدغه ها، روابط اختالف » ما«یا » من«که 

در حقیقت » من«باشد:  برانگیز که پاي فاعل را به میان می آورد، جنسیتی و تسلیم فرض شده
جایی قبل یا بعد از فرآیند جنسیت پرورش می یابد. ام ا هر چه که باشد تنها درون شبکه روابط 

 )7،1993تن هایی که اهمیت دارد جنسیتی بروز می کند.(
 __________________________________________________________________________  

Signification 1. 



 259 هاي ایرانی و خارجی هاي شخصیت پیکارسک در داستان  ویژگی

 شاو: فمینیست یا ضد فمینیست-3
برنارد شاو از ممکن است نظرها و نظریه هاي متفاوتی درباره فمینسیت یا ضد فمینیست بودن 

گوشه و کنار به گوش برسد درست همانگونه که سخن از زن ستیز بودن شعراي پارسی گوي 
هم مرسوم بوده،  همچنان ن قل محافل و انجمن هاي ادبی است. برخی منتقدین او را به 
ضدفمینیسم متهم می کنند در حالیکه مراجع دیگري هم بر ضمن ارائه شواهد از نمایشنامه 

 او صح ه می گذارند. در کنار پیچیدگی و معماي شخصیت "حامی حقوق زنان بودن"رهایش، ب
چه درون -شاو مردي بود که ارتباطش با جنس مونث، شاو وراي تصویري که از او ساخته اند

بسیار واالتر از زندگی درونی اش بود. قهرمانانه درمخالفت با ابهامات  -خود چه با دیگران
 خاسته بود و حاصل این مبارزه هنرمندي ظفرمند از آب در آمد درونی خود به ستیز بر

) زمانی که به توجه شاو به فمینیسم بصورت رادیکال توأمان با 2000(١دیوید م یسی      
فمینیسم سوسیالیست اشاره می کند، در ذکر  تفاوت  فمینیسم سوسیالیست با فمینیسم رادیکال 

وع سوسیالیست به توصیف نابرابري هاي دو جنس از می نویسد که از نظر او فمینیسم از ن
منظر روابط اجتماعی و بنیان اقتصادي سرمایه داري می پردازد در حالیکه فمینیست رادیکال 
خانواده هسته اي و پدر ساالر و عموما  مردها را در این نابرابري مقص ر می داند. شاو با استناد 

اد منشانه و لیبرال، و به بیان ساده تر به شیوه هاي یعنی آز "فابین"بر بکار گیري شیوه هاي 
منحصر به فرد خودش، می شود گفت که او از حرکت هاي اولیه فمینیستی که تا اواسط قرن 

است که  ژانداركبیستم (اواخر عمر او) ادامه یافت حمایت کرده است. نمونه ساده آن نمایش 
مهجور تعص ب، سبب ابطال حکمی گردید که  با احیاي آن دختر نوجوان اهل اورلئان از اعماق

زمانی بر تکفیر و خروج او از دین به سبب شنیدن نداهایی داللت داشت و او را به هیمه هاي 
آتش سپرده بودند. اویی که شمایل شکن بود به شمایلی بدل شد: چه در عالم خیال و نمایش 

قع جامعه مدرن زن ستیز را به و چه در جهان اجراگري و واقعیت. شاو با این نمایش در وا
است که در  پیگمالیون س خره گرفت. نمونه دیگر حمایت شاو از حرکت هاي فمینیستی نمایش

یک دختر ساده یعنی به همان سادگی دوشیزه اورلئان، ژاندارك، به مخاطبان معرفی ٢آن نیز الیزا 
ر گرفتن و استفاده از حقوق زنانه نیز به اقتدار زنانه در به اختیاسرگرد باربارا  می کند. شاو در

خود تلنگر می زند. البته نقطه کانونی تمام این هنر نمایی هاي شاو در استفاده او از  فن اجراي 
و هنر نمایش با چاشنی کنش هاي کالمی است که در حوزه طنز در ی د  قدرت خودش می 

ان بطور یکسان در انتخابات بوده نمونه دیگر فمینیسم در شاو حمایت او از حضور زن        باشد. 
بگذارید این مانع بردگی سیاسی بانوان را  "است که در جلسه اي طی ایراد سخنرانی می گوید

 __________________________________________________________________________  
١. David Macey 

 Liza Dolittle  یا Eliza .1   
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براي همیشه از میان برداریم تا در کنار و کمک هر دو جنس و با یک اراده واحد مشکالت را 
در حقیقت زن همان مرد "وید:از او جمله دیگري بر سر زبانها است که می گ "از میان برداریم.

مرد "و نیز در ادامه گفتار نغز او این بخش غالبا  از قلم می افتد که  "است با لباس زیر زنانه!
بنا به اعتقاد او جامعه مرد مآب زمان او بر تحمیل جنسیت  "هم همان زن  بدون  لباس  زیر  زنانه!

و تالش فمینیستی شاو نیز باید گفت ) در مورد ژاندارك 19و20تصمیم می گرفته است. (پیترز
که او پوسته سخت یک افسانه را شکافت تا از آن که هم تکریم شد و هم تحقیر یک قهرمان 

 بود. (همان)» زنی سواي  یک زن«بیافریند که به تعبیر خود شاو 
ن ، شاو در توصیف لیزا صریح است، لیزائی که فقیر، زنی کثیف، در عیپیگمالیونو اما در      

حال که با همان سادگی و بی آالیشی یک کودك که از دنیاي خارج بی خبر است. در توصیف 
استفاده می کند که نشانه کم مایگی وضع اوست.  "سخت طبیعی"کثیفی ظاهرش از عبارت 

ظاهر لیزا درست مثل و به اندازه همان جامه اي است که به محض بدر کردنش هیچ ارتباطی با 
نهان است ندارد. موفقی ت شاو در بدو نمایش به گونه اي است که رفتار  زنی که در زیر آن

هاي کالمی لیزا با جامه او یکی است: ظاهرش برازنده رفتارش است و یا کمی خودمانی تر: 
رنگ بین و حال پرس. لهجه کوچه و بازاري او به همان وضوح موها، دندان ها و چهره چرك 

بان به محض ورود به طبقه جدید که قرار است در آن نقشی و سیاه اواست. لیزاي کوچه وخیا
جدید ایفا کند و از زمختی ظاهر، رفتار و گفتارش بریده شود نامش به الیزا تغییر می یابد، 
توسط استاد آواشناسی به نقش یک دوشس در آید. منتقدین شاو این سوال را طرح می کنند 

 و را زنی مطیع و م نقاد می گرداند؟که آیا هیگینز لیزا را رها می سازد و یا ا
تصویري که شاو از هیگینز بدست می دهد به نظر بیشتر می خواهد خواننده و تماشاچی 
نمایش متوج ه ظلم ونابرابري نسبت به زن گردد. دیالوگ و کردار هیگینز چه پیش از حضور 

اي آغازین نمایش به لیزا در سراي او و چه در اولی ن برخورد در آن شب کذایی بارانی در نم
 اندازه ظاهر دخترك گل فروش زمخت و نخراشیده است:

 
 {پرده اول}                                       
 کاتب(همان هیگینز): خفه خون. مگه من شبیه پلیس ها هستم؟                                        

دختر گل فروش(لیزا) پس چرا حرف هاي منو می نویسی؟ از کجا معلوم                                                 
 درست نوشته باشی؟ 

تو فقط نشون دادي که از من چی نوشتی! آهان...اون چیه؟ این که خوب                                                 
 ننوشته؟اصن نمتونم 

 بخونمش که!                                                
 هیگینز: من که می تونم!                                                
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{پرده چهارم، بعد از ضیافت سفیر که با موفقیت پروفسور هیگینز در انجام                                        
 تعهدش در تعلیم 

 لیزا در آداب اجتماعی در حد دوشس به خوبی برگزار شد }                                                
 لیزا: صداي دعات را شنیدم. خدارا شکر که باالخره تموم شد!                                                
گه آزاد هستی هیگینز: خب. تو خدارا شکر نمی کنی که تموم شد؟ حاال دی                                               

 که هر کاري
 خواستی بکنی.                                                
لیزا: براي چه کاري مناسبم؟ منو واسه چه کاري ساختی؟حاال کجا را دارم                                        

 برم؟
  اد؟چه بکنم؟ چی به سرم می                                       

 
لیزا که بواسطه همین تعالیم هیگینز توانسته در میان مردمان طبقه متوسط جایی براي خود 
بدست آورد اینک دیگر مانند کاالیی در میان مردهاي پولدار است. در مورد حق انتخاب 
یک زن هم در حین مشاجره هیگینز و لیزا شاهد اعتراض لیزا هستیم که بر سر حق 

هد خودش همسرش را انتخاب کند و نه اینکه هیگینز بر او دیکته انتخاب همسر می خوا
 کند:

                            
لیزا: واه! کاش می تونستم برم سراغ سبد گلهام. مستقل از تو و پدرم و بقیه                                      

 دنیا! چرا استقاللم
ا ازم گرفتی؟اصن چرا من حاضر شدم؟ االن دیگه شدم یه برده، فقط واسه ر                                     

 خاطر لباسهاي قشنگ.
هیگینز: اینطور هم نیست. فقط سرپرستی ات را بعنوان دخترم  قبول می کنم.                                      

 و به تو پول خواهم 
 نکه بخواهی با پیکرینگ ازدواج کنی. داد. مگر ای                                    
لیزا: اگرم ازم میخواستی  باهات عروسی کنم این کارو نمی کردم. (هر چند)                                     

 سن  تو به من 
 نزدیکتره تا سن  اون!                                    
 و...                                    

 لیزا: اون بیچاره که حق داره...خب عاشقمه                                    
هیگینز: تو حق نداري. او(آقاي پیکرینگ که مس ن و مج رد است) را تشویق                                    

 کنی.



 1399 ، بهار و تابستان1 هشمار، 25، دوره ر جهانپژوهش ادبیات معاص 262

 لیزا: هردختري حق دارد کسی عاشقش بشود.                                    
                              

 محنت جنسی ت و اجرا گري  -4
به تعبیر سیرنا ا ن پاندروم، اینکه جنسیت محصول اجتماعی می باشد یکی از تأثیرگذارترین 

توضیح بیشتر باتلر در این  ١نظریات رشد یافته در فمینیست آمریکائی و مطالعات زنان است.
سیمون دو  جنس دومونه گونی هاي جنسیتی: گ«باب را می توان به این اثر او یعنی 

) ارجاع داد. تذکر این نکته ضروري می نماید که بیشتر تأثیرات باتلر در مبحث 1986»(بوار
تبعیض هاي جنسیتی نیز حاصل تأثیر سیمون دو بوار بر او است. در اثبات این مدعا کافی 

مقاله اي در باب پدیدار  جراگري و اصول جنسیت:ا"است به نوشته اولیه باتلر تحت نام 
)، توجه کرد که حین توضیح مباحثی که شالوده نظریه 1988( "شناسی و نظریه فمینیسم

جنسیت او را پی ریزي می کند، در بند بند  مقاله ضمن اشارات پدیدار شناختی جنسیتی در 
وار تأسی می آثار و افکار مارلو پونتی، کریستوا، و استراوس و دیگر فالسفه با تأکید بر دو ب

 جوید.
بیان می اندیشه هاي فمینیسم: مقدمه اي جامع بر فمینیسم معاصر چندانکه ر زماري تانگ در     

تصور عمومی را که در آن جنس، جنسیت و جنسی نگري شبکه  محنت جنسیتکند، باتلر در 
اي نامرئی را شکل می دهد که در آن اگر کسی به لحاظ کروموزمی مونث است خصایص و 
تمایالت زنانه دارد و شریک جنسی او مرد است بر نمی تابد و در مقابل، ادعاي آن را دارد که 
ضرورتا  میان جنس فرد با جنسیت او ارتباطی وجود ندارد. باتلر، به نظر تانگ پا را از این هم 

روایت  "جنس، آنچه در تعریف می گنجد سراسر جنسیت است"فراتر گذاشته می گوید:
‘ زن’یک فرد "اللت بر همین مطلب دارد همان جمله معروف دوبوار است که دیگري که د

)  در 519و1988می باشد. همان جمله اي که باتلر ( "تبدیل می شود‘ زن’بدنیا نمی آید، به 
پرورش تئوري جنسیت و محنت جنسیت به آن استناد می کند. او بر این باور است که اشاره و 

ن کنش هاي بنیادین است که اصول پدیدارشناسی می باشد. به  تعبیر دوبوار بازخوانی هما
بدل شدن یعنی چه؟ او اعالم می کند ‘ زن’همین سبب ضمن تأکید، می پرسد چرا؟ و به 

از پیش تر وجود ندارد تا جنسیت خود را انتخاب کند. به باور باتلر جنسیت جزء ‘ من’ضمیر 
ن ساخته تعامالت اجتماعی است. مجموعه جدایی ناپذیر فرد از مناسبات اجتماعی است چو

کنش هاي تکراري در چارچوب اجبار و بسیار هدفمند که هیچ جسم طبیعی فارغ از زمینه 
فرهنگ وجود نداشته و ندارد. عاملیت در نظر باتلر مفهومی مهم است زیرا بر فرصت هاي 

باب جنسیت در دگرگون سازي اهداف سیاسی و همچنین قوانین علیه خود را دارد. او در 
تئوري فمینیسم چنین بیان می کند که هیچ نظر جامع و مانعی درباره موجودیت جنسیت در 

 __________________________________________________________________________  
١. Pondrom, Cyrena N. 
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وضعیت ساختاري آن نه وجود دارد و نه قادر به تبیین برنامه آشکار سیاسی براي فمینیسم می 
 می دارد که دوستان و همکارانش به او خرده می گیرند و می گویند که باشد. باتلر اذعان

جداسازي تئوري جنسیت از فلسفه سیاسی فمینیست ممکن نیست در حالی که او ضمن 
پذیرش آن بر این باور اصرار دارد که در پشت هر پدیده اجتماعی جنسیت منفعتی سیاسی قرار 
دارد و بدون نقد بنیادي اساس جنسیت، نظریه فمینیست قادر به از میان برداشتن موانع از سر 

آن ظلم دسته بندي هستی شناختی را پایه گذاري می کند که جنسیت راهی نیست که در 
).  بدین ترتیب مسئله دیگري که بخش و جنبه دیگر 529، 1988محصول آن است. (باتلر

رویکرد فمینینستی است بیشتر نمود می کند. یعنی همانطور که من  سفید پوست در برابر من  
به من  زن هم سرایت خواهد کرد. این مبحث البته  سیاهپوست قرار گرفت، دامنه آن از من  مرد

آنگونه که در بازتاب نظرات لیوتار مطرح می گردد قابل تامل است. بر این مبنا اشاره به 
چندگونگی فرهنگی غرب می رود که می تواند با حضور قاطع خود بازي هاي  زبانی  گوناگون 

ی روایت هاي فردي در پروژه و فضاي چند آوایی را بستر سازي کند: نوعی هضم شدگ
 )257، 1398معنابخشی  کالمی. (بیاد،

هم از این قاعده مستثنی نیست، چه آنجا که هیگینز بر سر تعلیم لیزا شرط می بندد  پیگمالیون 
تو گویی کاالیی است و چه آنجا که دیگر تعالیم دختر براي ایفاي نقش دوشس و نه دوشس 

ارتی هیگینز تعهدش را انجام داده است و حاال دیگر لیزا را واقعی شدن به اتمام رسیده و بعب
 به خود وا می گذارد که برود.

 
هیگینز: البته! فردا می توانی بروي اگر فکر می کنی هر کاري که تو                                 

 میخواهی برایت انجام
 نمی دهم.                                      

 لیزا: و با نا مادریم زندگی کنم؟                                      
 هیگینز: بله. یا گل بفروشی.                                     

لیزا: واه! کاش می تونستم برم سراغ سبد گلهام. مستقل از تو و پدرم و بقیه                                       
 دنیا! چرا استقاللم

را ازم گرفتی؟اصن چرا من حاضر شدم؟ االن دیگه شدم یه برده، فقط واسه                                       
 خاطر لباسهاي قشنگ.

 
این رویارویی لیزا توان بالقوه زنان براي احقاق حق خود و یا دستکم اعالم اعتراضی آن را از 

(که حاکی از بی خبري از هویت  یک سو و بالتکلیفی ایشان در صورت رها بودن از قیود
 به اجرا می گذارد. پیگمالیوناصلی شان است) از سوي دیگر در 
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 پیگمالیونکنش زبانی و اجراگري در  -الف-4
، اجراگري تعریف چندان ساده محنت جنسی تبنا به اقرار باتلر در مقدمه ویرایش دوم کتاب  

در توضیح معناي اجراگري را صرفا  در  اي ندارد، که البته دلیل این درك  خود از دشواري
وسواس خاطر نمی بیند. او اجراگري را محصول دو چیز می داند: اول آنچه اجراگري جنسیتی 

می گردد یعنی روشی که انتظار جوهر و وجود جنسیتی چیزي  ١در آن گ رد گفتمان ارجاعی
کنشی یگانه نیست بلکه  تولید می کند که خودش خارج از آن قرار می گیرد، ثانیا ، اجراگري

بعکس، کنشی مکرر و آیینی است که تاثیرش را بواسطه نرمال سازي درون یک بدن کسب می 
کند و در تداوم زمانی در کنف  حمایت  فرهنگ قرار می گیرد. در این مقاله باختصار به نمونه 

بعنوان کنش  کنش هایی اشاره می شود که اجراگرانه باشند و مثال هایی از آنچه که پیش تر
 هاي گفتاري چه مستقیم و چه غیر مستقیم طرح گردید باشد.

از نی ت باتلردرخصوص احیاي بخشی از اهمیت و نفوذ » اجراي ناشاد«در ٢تیموتی گولد     
و تالش هاي او در متوجه ساختن  ٣تالش هاي آستین در تمایز میان گفتار کنشی و غیر کنشی

 ) 19ر بیان کلمات مان سخن می گوید.(پارکر و س جویک ما به توان هاي غیر بیانی ما د
و لیزا را که نمونه تردستی برنارد شاو در ارائه فن وفنون اجراگري و م شی  فابین او پیگمالیون 

یعنی نوعی مسامحه در برخورد نرم و لیبرال با قضایاست، در بیان وشیوه هاي طرح داستان می 
پس از جنبه اجراگري بررسی کرد. نمایش بر اساس قول و توان ابتدا از ب عد کنش زبانی و س

اصوال  شرط پروفسور هیگینز استاد آوا شناسی برسر  آموزش و تعلیم آداب اجتماعی نظیر آداب 
صحبت کردن به الیزا همچون یک دوشس طبقات رده باالي اجتماع آن هم ظرف سه ماه پایه 

 ریزي شده است:
هیگینز: بسیار خوب آقا. این دختر را سه ماهه جاي یک دوشس به گاردن پارتی                                   

 جناب سفیر خواهم
 فرستاد.                                    
پیکرینگ ( ضمن پذیرش قول): اما قضیه گاردن پارتی جناب سفیر؟ باید بگویم شما                                   

              بزرگترین استاد

 __________________________________________________________________________  
١  .Metalepsis)( تعقید معنوي. در علوم معانی و بیان از تعقید که بر دو قسم تعقید لفظی و  گفتمان ارجاعی یا

تعقید معنوي است به معناي سر راست نبودن و پیچیدگی معنی به سبب پس و پیش افتادن الفاظ از جاي خود در 
 ات دور از ذهن آوردن (تعقید معنوي). یا کنایات و اشار جمله (تعقید لفظی)،

1. Timothy Gould 
2. Constative Speech  
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زنده خواهید بود اگر این کار بخوبی پیش برود! حتم داریم هرچقدر در توان دارید                                   
 خرج کنید موفق 

 نخواهید شد. در غیر این صورت تمام هزینه کالس ها را پرداخت خواهم کرد.                                   
لحاظ جنبه کنش زبانی و دسته بندي هاي پیش تر یاد شده، سیزده مرتبه کلمه و اما به       

که داللت بر آن  ١)91قول یا شرط در تأکید کالم اجراگرانه به کار برده شده است(چیتانو، 
کنش در میان کنش هاي گفتار پنجگانه س رل دارد که نوع کنش تعه دي خوانده می شود. در 

تعهد به انجام کاري و یا حتی عدم انجام کاري می کند. در کل  این این کنش، گوینده خود را م
اثرو در جایی که بیشتر از حوصله یک مقاله باشد می شود به کلمات و عبارات دیگري 

 پرداخت که تلویحا  به این نوع کنش تعهدي اشاره دارد. 
رد کنش بیانی یا معنا نوع دیگر کنش زبانی که می شود با مراجعه به نمایش به آن اشاره ک     

شناختی در مقابل کنش غیر بیانی یا کاربرد شناختی است. در این کنش که توضیح آن پیش تر 
هم آمد این نوع بیان باید داراي معنا باشد در غیر این صورت آنچه گوینده می گوید خارج از 

 فهم شنونده خواهد بود و بعبارت ساده تر بر مدارمتن یا محور زبان است. 
 از این دست کنش بیانی است:      

پس از آنکه لیزا دیگر همه تعالیم را —(در جایی پس از ضیافت سفیر مشاجره اي میان هیگینز
 با لیزا سر می گیرد)—فراگرفته و ناخرسند از وضعیت جدیدش است

 
ده، حاال آزادي به دنبال هر هیگیز: مگر خدا را شکر نمی کنی همه چیز به پایان رسی                                

 کار مایل باشی
 بروي...                                  
(باز هم )هیگینز: شاید مادرم بتواند کسانی را پیدا کند که بتوانند ترتیب ازدواجتو را                                  

 بدهند!
فروشی که در کنار خیابان تاتنهام داشتم به اینگونه کارها شرافت لیزا: همان شغل گل                                  

 دارد.
 هیگینز: منظورت چیست؟                                

ساخته اي  ‘زنی’لیزا: من گل فروشی کرده ام، ولی خود فروشی نکردم. حاال تو از من                                  
 که 

 چاره اي جز تن فروشی ندارم.                                  

 __________________________________________________________________________  
        .. اجراگري در ادبیات  ١
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چندانکه از این دست کنش بیانی بر می آید سوء تفاهم ها در دنیاي تعامالت اجتماعی ناشی از 
عدم درك و فهم آنچه منظور گوینده است می باشد. در نتیجه بر مبناي تئوري کنش زبانی و 

گفتمانی را تشکیل می دهد، در  بر قواعد اجتماعی و فرهنگی که مضمون هر ١تأکید سوسور
نظر آستین نیز اجراگري زبان بر بیان معنایی، کاربرد شناختی بیان و تأثیر بیانی استوار است. 
بعبارتی ازمیان بیان کنش معنایی و تأثیر آن از جمله متقاعد کردن، ترساندن و نظایرآن و بیان 

) آنگونه که 74بیانی می جوید. (چیتانو کاربردي، آستین نتیجه موثر را در اجراگري یعنی کاربرد
آستین می گوید از گفتار کنشی دو حالت حاصل می شود: آنها نه امري را گزارش می کنند و 

توصیف و یا حتی از کنش باز نمی دارند، نه صحت دارند و نه کذب هستند.در حالت دوم نه 
این معناست که البته بصورت  اما ابراز جمله به معناي انجام دادن عمل است و یا تا بخشی به

ابراز جمله اي کنشی که انجام کاري را که می «و » صرفا  بیان چیزي« معمول آنرا به شکل 
بایست گفته شود که با ابراز یا بیان آن به معنی انجام آن است، توصیف نمی کنند. تعبیر کنشی 

همراه است و حاکی از بیان  »عمل«می آید که به لحاظ آوایی با اسم » اجرا کردن«فعل واژه از 
 )5-6، 1962کالمی است که عمل بدنبال دارد. (آستین

نمونه کنش هاي بیانی یا گزاره اي را که بر متن و زبان متمرکز است و در آن  وجود نوعی 
 مفاهمه الزم است می توان در عبارات زیر مشهود است:

                             
 هیگینز: {خطاب به پدر لیزا} چه می خواهی دولیتل؟                         

 دولیتل: ما دخترمونو میخواییم. ما اونو می خواییم. شیر فهم؟                         
 هیگینز: البته. تو پدرش هستی، اینطور نیست؟ مطمئنا  انتظار نداري شخص دیگري هم                         

 دنبال او بیاید؟ درست می گویم؟ خوشحالم که هنوز ذره اي از مهر پدري در تو باقی                          
 مانده. او در طبقه باالست. همین حاال او را با خود ببر.                         
 دولیتل: چی؟                         
 خترت را برایت نگهداري کنم؟هیگینز: او را ببر. چه فکر کردي؟ من د                         

 
در ابتدا تصور می کنیم دولیتل مفهوم حرف هیگینز را متوجه نمی شود ولی در اصل وقتی 

البته. تو پدرش "، می گوید:"ما دخترمونو میخواییم... "هیگینز در جواب دولیتل که می گوید: 
 ارد. به خود می آید چون در حقیقت حرفی در رد آن ند "هستی. اینطور نیست؟

 __________________________________________________________________________  
١. Ferdinand de Saussure  



 267 هاي ایرانی و خارجی هاي شخصیت پیکارسک در داستان  ویژگی

کنش تعهدي که پیش تر نمونه آن آمد و همچنین کنش فرا بیانی هردو گوینده محور هستند و 
می توان براي مثال کنش فرابیانی به برش زیر استناد کرد که در این نوع بیان جمله اظهار شده 

 شکل و فرم اجرایی یا کنشی دارد:
                                  

 ."همین حاال او را با خودت ببر"هیگینز: {خطاب به دولیتل}                                           
 
در اینجا شنونده، یعنی آقاي دولیتل پدر لیزا می داند منظور از هیگینز همان لیزا است و باید او  

رات را با خود ببرد. الزم به ذکر است که در تقسیم بندي جمالت در این نوع کنش فرابیانی عبا
 نصیحت آمیز و توصیه هم می گنجد. 

 
 خانم پیرس(پیشخدمت هیگینز): ولی چه بر سر او خواهد آمد؟ آیا باید به او پول                                
 بدهیم؟ منطقی باشید آقا!                                 
 د به او بدهید. مخارج را در دفتر هزینه ها یادداشت کنید. هیگینز: هر چه که الزم دار                                
 "پناه بر خدا! پول به چه کارش می آید...                                

 
مخارج را در دفتر  ”و  "هر چه که الزم دارد به او بدهید"،  "منطقی باشید آقا!"در عبارات 

 با هم توأمان هستند.هم توصیه و هم نصیحت  "هزینه ها یادداشت کنید
کنش پس بیانی یا تأثیري که نقطه مقابل کنش فرا بیانی است شنونده محور است و درك 
منظور و مفهوم را بر عهده شنونده واگذار می کند.  خانم پیرس در پاسخ به لیزا که هیگینز با 

اخی حاال می بینی نتیجه گست"عبارات اهانت آمیز جمالتی بر زبان میآورد می گوید: 
قطعا  لیزا از عواقب آن مطلع است و یا می تواند حدس بزند چون کمی بعد می  "چیست...

 گوید که ناچار به شغل گل فروشی خواهد پرداخت.
 
 و اجراگري جنسیت  پیگمالیون -ب-4

سیاست، اجرا و فرهنگ عامه: تأتر بر اساس نوشته پی یاندل و ک ی نیویی در مقدمه کتاب      
در رشته ها و گرایش هاي » اجراگري): «17-18، 2016( ریتانیاي قرن نوزدهمو جامعه درب

مختلف در حیطه تئوري اجتماعی و مطالعات فرهنگی کاربرد داشته است. هرچند به گفته 
نویسندگان این کتاب، در مباحث اخیر دیگر در باب نمایش بعنوان  پدیده  فرهنگی و 

اد ایشان یکی از قالب بندي ها مربوط به ساخت و اجتماعی چندان بکار نمی رود. به اعتق
هاي اجتماعی بکار می رود و در تئوریزه کردن » سناریو«اجراي موضوعات انسانی که در 

روابط فرد با قدرت نیز موثر است بحث و جدل پیرامون بر سر هوی ت ایجاد شده با استفاده از 



 1399 ، بهار و تابستان1 هشمار، 25، دوره ر جهانپژوهش ادبیات معاص 268

دل، روابط قدرت و ساختار هاي هژمونی ابزار پراکنده است. ایشان تأکید دارند که در این م
را تولید کرده، به تبع  آن، رفتار (در قالب سناریو) » وضعیت موضوع«و یا » خود«هستند که 

دیکته و (الزم) اجرا می شود. بعنوان موثرترین نمونه این مدل، آنها از جودیت باتلر یاد می 
جرا گري جنسیتی بهره جسته، در جدل کنند. او از مفهوم کالم کنشی بعنوان پایه تحلیل هاي ا

هوی ت را با اصرار و به تکرار طی فرآیندهاي پیچیده ح کمی بنیان می "هایش اعالم می کند که 
). باتلر اندیشه جنسیت را در ارتباط تنگاتنگ با اجراگري بسط می دهد، همان 2نهند. (همان،

یا همان گفتار کنشی در کتاب  بحث اجراگري را که آستین طی نظریه کنش هاي زبانی اجرایی
) پیش کشید و بعدا  ژاك دریدا روي آن کار کرد. همین تأثیر 1962(نحوه انجام کارها با کلمات

دریدا و انتقادات وارده بر کار آستین و البته س رل که بعدا  مورد تجدید نظر  قرار داد به باتلر در 
کمک کرد. باتلر با استناد به کلمه  هماهنگ سازي اجراگري با فرمول بندي هاي کنش زبانی

اجراگري که از واژه اجرا مشتق است توانست تئوري خود را پیش ببرد و سبب یک گام به 
جلو در حرکت فمینیسمی بشود که شاو نیز پیش گویی اگر نگوییم، پیش بینی کرده است. 

یم گیري می توان در اعمال قدرت و تصمپیگمالیون نمونه اجراگري و محنت جنسیت در 
هایی جست که توسط یک یا دو شخصیت یعنی هیگینز و پیکرینگ صورت می پذیرد و بر 
دیگر  شخصیت ها عجالتا  لیزا اثر می گذارد مشاهده کرد. ناگفته نماند که برخورد واکنشی در 
برابر این هژمونی اقتدار را می توان از سوي لیزا که دیگر رشد یافته و به قدري بلوغ رسیده و 

ا قدري آداب بیان آشنا شده دید. نکته درخورد توجه این که شخصیت و ذهنیت لیزا ب
دستخوش تحول ولو اندك شد در حالیکه در مورد هیگینز در همچنان بر همان پاشنه 
بورژوازي و منش دیکتاتوري می گردد. در ابتداي نمایش پیش از آنکه این دو شخصیت 

صحنه اول در آن شب بارانی که هیگینز هنوز بعنوان مرد  مستقیما  به هم معرفی شوند، یعنی در
یادداشت بردار در خیابان و لیزا همان دختر گل فروش به مخاطب معرفی شده اند، هیگینز در 

جواب می  "حق دارم هر جا که می خوام گل بفروشم"جواب دختر گل فروش که می گوید:
د حق ندارد هیچ جایی باشد...حق زیستن زنی که کالم و عباراتی چنین شنیع بکار می بر"دهد:

در صحنه هاي پایانی هم می بینیم که هیگینز هنوز همان نگرش باالدست به فرودست  "ندارد...
را حفظ کرده است و در جواب به برخورد قاطع لیزا که دیگر حاضر نیست پیش او بماند و 

ینگ می شود،  همان لیزایی حتی حاضر به ازدواج با فردي حتی مسن تر از هیگینز یعنی پیکر
من قدري محبت می خوام. می "که نرم تر شده و زبانی عاطفی تر و مالیم تر به کار می برد :

دونم یه دختر بی خبر و معمولی ام و تو مردي کتاب خونده هسسی. اما چرك و کثافت زیر 
که منشأ آن در حالی از روي خشم  "می خوام با ف ر دي ازدواج کنم"و یا  "پاي تو نیسسم

فردي!؟ همان پسر پ ست؟ اي زن: "معلوم نیست پاسخی مشابه با همان عبارات قبلی می دهد:
و یا اینکه تصمیمات دیگر لیزا را به  "نمی فهمی که تو را در ح د  مالزم  پادشاه تربیت کردم؟
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.خودم میخام ف ر دي عاشق منه. همین برام کافیه. نمی خوام اون کار کنه.."س خره می گیرد: لیزا:
همون چیزي که "و لیزا:  "پناه بر خدا چه درسی می دهی؟"و هیگینز می گوید: "درس بدم.

نکته دیگر در همین جمله آخر لیزا نشان می دهد  "خودت یادم دادي...آواشناسی...درس میدم.
که یک زن بر خالف تمام مصائب وارده می تواند همچنان موجودي قدردان باشد، قوي باشد، 

یت در پستو فراموشی رها شده خود را باز یابد، تغییر در شرایط را به سرعت تجربه کند، هو
 واستعداد وقابلیت هاي خود را بنمایاند.

 

 نتیجه-5
مجموع منابع اولیه بویژه آنهایی که از نوشته ها و کالم مستقیم جودیت باتلر حاصل می شود و 

نابع ثانویه و ترجمه ها در تدوین ونگارش همچنین بررسی هاي انجام شده بر روي آنها و م
یک اثر مانند مقاله حاضر، بر اثرگذاري آن می افزاید. این منابع و نقد  آثار و آراء به گسترش 
تالش ها و نظریات باتلر والبته ارائه روشی مناسب در استفاده عملی از نظریه او و پیاده سازي 

انی کرده است.. تعامالت کالمی و درك متقابل کمک شایپیگمالیون  همه اینها در نمایشنامه
نتیجه مستقیم تئوري ها در حوزه هاي عملی علوم است که مجموعه دانش ها را به هم پیوند 
می زند و البته در این میان زبان و زبان شناسی استثناء نیستند چرا که در بررسی انجام شده بر 

محصول کلمات) که گاهی ابزار تلقی شده و  معلوم شد که گفتار و کالم (یعنی پیگمالیونروي 
گاه هدف، می تواند بواسطه زایشی بودن زبان خود بخود قوانین را زیر و رو کند و در عین 
حال قانون خود را نیز داشته باشد: آنگونه که لیزا شخصیت نمایش تغییر را پذیرفت و در عین 

د و  به محض آنکه راه خود را حال نشان داد که تسلیم بی چون و چراي قدرت نخواهد بو
 بیابد از وابستگی ها می رهد. 

تنوع موجود درحوزه هاي وابسته به یکدیگر نتیجه گیري منطقی در حل یک مسأله را      
می سر می سازد. نمونه این همبستگی بینا رشته اي در مقاله حاضر نیز بکار گرفته شد: زبان 

یشی، هنر، فلسفه زبان، تاریخ، روانشناسی، مطالعات شناسی، انسان شناسی، ادبیات، علوم نما
فرهنگی، علوم اجتماعی، مطالعات زنان، ادبیات تطبیقی و دیگر زمینه هاي دانش. آنچه از کنش 

جنسی تی -هاي زبانی، مفاهیم اجراگرانه، توجه به هویت فردي و جنسیت، دغدغه دردسر  هویتی
لسفی و روانی است که فرد بدون یاري ف-داشتن شمول مجموعه رویکردهاي زبانشناختی

 گرفتن از آنها به درستی نمی تواند به هیچ یک دست یابد. 
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