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  چكيده 
در برخي از متون ادبي استانداردهاي حاكم .  نيروهاي فرهنگي استكار ادبي محل مناسبي براي حضور

 the text’s)  ناخودآگاه متننظرية . شوند شوند و در برخي ديگر باز توليد مي به چالش كشيده مي

unconscious) از پير ماشري)Macherey Pierre ( گسستو نظرية (fault line) از آلن سين فيلد 
)Alen Sinfield (دهند كه چگونه كار ادبي، گفتمان  ينشان م(discourse)كشد  غالب را به چالش مي .

حضور . شوند به تصوير كشيده مي) William Shakespeare(هاي شكسپير  زنان مختلفي در نمايشنامه
كند كه   را آشكار مي(patriarchal ideology)گسست درون ايدئولوژي مردساالر / برخي از آنان تناقض

 گردش نيروهاي اجتماعياز طرف ديگر، نظرية . انجامد به بحران در گفتمان غالب مينهايت  در
(circulation of social energies)  از استفان گرين بالت)Stephen Greenblott ( بيانگر آن قسمت از

شرايط در اشعار جليل صفر بيگي، با آنكه . شود توليد مي كار ادبي است كه در آن گفتمان رايج مدام باز
دست  ها پيش به  اجتماعي جامعة ايالم به نفع زن تغيير كرده است، ايدئولوژي مردساالر كه قرن–سياسي

نوشتار حاضر، تحقيقي است پيرامون به چالش كشيده شدن و . شود توليد مي مردان ساخته شد، باز
  . در كارهاي ادبي) ايدئولوژي مردساالر( توليد نيروهاي فرهنگي  باز
  

 .  گسست، ناخودآگاه متن، گردش نيروهاي اجتماعي، جليل صفر بيگي، ويليام شكسپير:ن كليديواژگا
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  مقدمه . 1
واسطه ي خطوطي است كه تناقض و گسست را در خود به  زايش گفتمان انتقادي در كار ادبي به

بارت عنوان چيزي ناقص نيست؛ به ع هدف اين گفتمان، كامل كردن كار ادبي به. گذارندنمايش مي
به اعتقاد نگارندگان . شود ديگر، سكوت، تناقض يا گسست در كار ادبي نقطة ضعف محسوب نمي

. شود هدف گفتمان انتقادي، نمايش تناقض درون كار ادبي و سكوتي است كه بين خطوط ظاهر مي
  . پوشاني يكديگر دارند هم رسند، بلكه هر يك تالش در ها به سرانجام نمي  اين گسست

هاي پيرماشري، آلن سين فيلد و  كوشيم با استفاده از نظريه ار حاضر مي در نوشت
شاعر معاصر ( هاي پيرامون اشعار جليل صفر بيگي استفان گرين بالت به مسائل و پرسش

اواخر قرن (در جامعة مردساالر روزگارشكسپير . و ويليام شكسپير  پاسخ گوييم) ايالمي
شمار  عنوان جزئي از دارايي مرد به نان مانند اشياء و بهز) شانزده و اوايل قرن هفده ميالدي

هاي شكسپير برخي از آنان برخالف ايدئولوژي مسلط  ؛ حال، چگونه است كه در كمديآمدند مي
تر، به آنچه دارند  شوند و از همه مهم گشايند، مالك مي لب به سخن مي) ايدئولوژي مردساالر(
؟ چرا و چگونه ايدئولوژي مردساالر دورة اليزابت اين اجازه بخشند ، معنا مي)مثالً حلقة ازدواج(

  دهد؟  را به شكسپير مي
عنوان نيمة   اجتماعي جامعة ايالم مهيا است تا زن به–از طرف ديگر، شرايط سياسي 
صفربيگي بر آن است تا صداي زن ايالمي را به گوش . ديگر جامعة انساني شناخته شود

ساالر  ولي در اشعار وي گفتمان مرد. سوزي زن ايالمي بگويد همگان برساند و از زن و خود
حال، چرا و چگونه گفتمان مردساالر، خواسته يا . شود توليد مي باز) تخفيف بي(مدام 

شود؟ چگونه است كه گفتماني كه  ناخواسته، در اشعار وي در حركتي دوار باز توليد مي
د تا ضامن تثبيت حاكم بودن مرد بر زن دست مردان ساخته ش ها پيش در همة جوامع به قرن

  شود؟  شود و در ديگري به چالش كشيده مي باشد، در يكي باز توليد مي
رسد، ولي  بيگي صداهاي مختلفي به گوش مي نظر گرفتن تصوير زن در شعر صفر با در

. كننده است، صداي گفتمان مردساالر است گيرد و تعيينمي صداي غالبي كه همه را در بر
شود تصويري است مطابق با استانداردهاي  ويري كه از زن در شعر ايشان ارائه ميتص

طور ضمني از ضعف زن و موقعيت نابرابرش در جامعة ايالم  ساالر، يعني به گفتمان مرد
  .شود سخن گفته و بر آن صحه گذاشته مي
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ا مجبور از طرف ديگر، ايدئولوژي مردساالر جامعة انگليس در عصر اليزابت، شكسپير ر
كند در بيشتر كارهايش دربرگيري صداي زن را به نفع استانداردهاي جامعة مردساالر به  مي

شود و با وجود تحكم  ، صداي زن شنيده ميتاجر ونيزي ولي در نمايشنامة . تصوير بكشد
هاي زن را به نفع اين گفتمان  تواند همة شخصيت ايدئولوژي مردساالر، متن نمايشنامه نمي

زنند و كالم او را  در كارهاي شكسپير هستند زناني كه در برابر مرد حرف مي.  كندمصادره
  .كنند نقض مي

  
  )تاريخچة بحث نظري (بحث و بررسي. 2
  استفان گرين بالت و گردش نيروهاي اجتماعي . 1-2

ونه به گ دارد و اين برساختن معنايي واحد در متن، خواننده را از پرداختن به احتماالت ديگر باز مي
. اي مجرد و واحد دارد اي است ثابت و پايدار كه عصارهشود كه كار ادبي آميزه خواننده القا مي

دهد آن معنايي را كه دوست دارد به متن بدهد و از آن لذت  اين نوع خوانش به خواننده اجازه مي
گرين ). Foucault, 1969: 1622-36( از تكثر معنا هراس دارد - از منظر فوكو–ببرد، زيرا خواننده 

 معتقد ،در آمريكا است) NewHistoricism(باوري گذاران مكتب نوتاريخي بالت كه يكي از پايه
ها  است كه فرآيند خوانش براي رسيدن به معنايي واحد، يعني همان چيزي كه منظور فرماليست

ماالت ديگر محكوم به شكست است؛ به بيان ديگر، هيچ راه فراري از احت ،)Formalism(است 
بخش  ها است، توهمي آرامش خواه كه كار فرماليست به اعتقاد وي خوانش تمامت. وجود ندارد

مدل جايگزين . رسد است؛ يعني خواننده با در آغوش گرفتن معنايي كه انتظار دارد به آرامش مي
گذارد؛ به  هاي فرهنگي كه كار ادبي پا به عرصة حيات مي كنش هم واسطة بر به: گونه است او اين

بيان ديگر، تكثر معنا در كار ادبي نتيجة منطقي حضور نيروهاي فرهنگي متنوع در جامعه است 
)Lodge, 2000: 494-511.(  

هاي  ظرفيت بارز نشانه «: نويسد ، مي»گردش نيروهاي اجتماعي«گرين بالت در مقالة 
فيزيكي / هاي ذهني كالمي، شنيداري و ديداري در توليد، سازماندهي و بازتوليد تجربه

با گذر اگرچه ممكن است بسياري از نيروهاي اجتماعي ). Ibid: 499(»نيروهاي اجتماعي است
زمان از بين بروند و مرده تلقي شوند، ولي به اعتقاد گرين بالت نيروهاي اجتماعي در كارهاي 

دهند و  مه ميها به زندگي خود ادا ها قرن شوند و در اين صورت است كه آن هنري رمزگذاري مي
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هاي گسترده يا  بستان هاي متني محصول بدهبه نظر وي نشانه). Ibid(گذارند  تأثير مي
ها و   ها، تجربه  هاي جمعي هستند؛ به عبارت ديگر، كار هنري در كنار ساير گفتمان كنش برهم

 ويژگي واسطة تواند به كار هنري مي. شود توليد مي هاي فرهنگي توليد، اصالح و باز ساخت بر
ها را پس از باز توليد به شكلي  سازي با خود نيروهاي اجتماعي را به صحنه بياورد و آن تصوير

  ).Ibid: 505(ديگر، ولي با همان عصاره، برسازد و به مخاطب عرضه دارد 
هاي شكسپير و تئاتر دورة اليزابت به اين  هايي از نمايشنامه گرين بالت با آوردن مثال

 تئاتر در اين دوره ساختار فرهنگي چيرة جامعة آن روزگار را تأييد و تكثير رسد كه نتيجه مي
. نهايت دروني كند توليد و در ها را در خود باز انگيخت تا همان نيرو كرد و مخاطب را بر مي مي

توانست بازتوليد شود، مگر آنكه توسط ايدئولوژي چيره عمداً از هر نيروي اجتماعي مي
 collective(آگاه جمعي  ناخود تواند نمودي از  ميادبيكار .  شوداشتهچرخة انتقال باز د

unconscious (  باشد كه الگوهاي اصلي)archetypes (اند شده ذخيرهآن  جامعه در) ،احمدي
توانند نمودي از الگوهاي اصلي جامعه باشند  نيروهاي اجتماعي كه مي ،)214-242: 1388

اين فرايند گردشي است  .ردندگ مي  بازه به جامعدرا دوباره توسط اف،شن خواةواسط به
  .توليد باز توليد و برگشت: تخفيف بي

دهد، به اين نتيجه   در خوانشي كه از كارهاي ادبي عصر اليزابت ارائه ميگرين بالت
 در كار ادبي جايي براي بيان نيروهاي اجتماعي مخالف وجود ندارد و اگر هم رسد كه مي

 با توجه به ديدگاه وي،.  استگرفتهط صورت ل ايدئولوژي مسةاجاز اوجود داشته باشد ب
 خواندن باافراد . ايالم است ةساالر جامع يت ايدئولوژي مردثب براي تاشعار صفربيگي محملي

 ، بحثةدر ادام. كنند ميدروني  و ساالر را در خود بازتوليد  ايدئولوژي مرداشعار وي
،  گرين بالت تفاوت ماهوي دارندةكه با نظريلد را پير ماشري و آلن سين فيهاي  نظريه

  .  بررسي خواهيم كرد
  

  آگاه متن  ناخود-رماشري پي .2-2
ها   تسلي  گرين بالت برفرمامانند ،»تئوري بر ساختن كار ادبي« ةل ير ماشري در ابتداي مقاپ

، هاي بيروني تساخ نياز از بر  ساختاري جامع و كامل نيست كه بي،به باور وي متن. تازد مي
عنوان محصولي   وي كار ادبي را به.باشد...  وتاريخ، نويسنده، خواننده، فرهنگاز قبيل 
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در اين ساختار  كار ادبي به عقيدة وي. اند كار رفته  نگرد كه در آن مواد متنوعي به مي
ود داشته اگر قرار است گفتمان انتقادي وج.  آگاه نيست،كند از آنچه دارد بيان مياي،  اليه چند

 نسبت به آنچه در آن ذخيره شده است ناقص بايدشده است   باشد، گفتاري كه در متن بيان
 ، آنچه نوشته شده است از هميشه احتمال گفتن چيزهايي غير،بودن متنن لام دليل كبه. باشد

 ،نتيجه گرفت كه در كار ادبي توان پس مي. Rivkin and Ryan, 2008: 703)( وجود دارد
 به عبارت ؛ از آنچه گفته نشدههستاي ادبي   در هر كلمه نشانه ووجود دارد) silence(سكوت 

  .بخشد  سكوت به كار ادبي زندگي ابدي مي،ديگر
 .سكوت را در نظر داشت/  عدم حضوربايد آگاهي از معرفتي كه در متن نهفته است براي

اين ماشري . سؤال كنيمشود  ان ميطور ضمني بي  خواهد در توليد ادبي از آنچه بهمي ماشري از ما
 هر آنچه ، به بيان ديگر؛كند آگاه منتصب مي خود حضور كلمات مشخص در متن را به ضمير نا عدم

/ صورت سكوت كند و به  در ناخودآگاه متن رسوب مي،قابل بيان است از نظر گفتمان چيره غير
 براي ).Selden & Widdowson, 2003: 89-90 (ظهور خواهد كرد) contradiction(تناقض 

 فضاي بين خطوط پنهان كرده ،ها   سكوت در هر كالم را كه خود را در ناگفتهبايددستيابي به معنا 
تئوري بر ساختن متن « ةماشري در مقال). Rivkin and Ryan, 2008: 705(در نظر گرفت  ،است
 است و د كامل بودن مشهوها عدم كه در آندارد هايي  حوزهو ها   حاشيه،متن« :نويسد  مي»ادبي
 :Ibid(» شاهد باشيمرا  متن ادبي  و توليدتوانيم زايش ست كه مي ا حضور اين حوزه هاةواسط به

واسطة حضور قاطع   را كه بهآگاه متن، سعي دارد آنچه منتقد ادبي با در نظر گرفتن ناخود). 708
آلن سين . ي كندوكا  وا، كردهنشده و در ناخودآگاه متن رسوب گفته يا  سركوبايدئولوژي مسلط،

 .كند مي همين مطلب را در قالبي ديگر بيان دفيل

 
  ت س تئوري گس–د آلن سين فيل.3-2

 بحث را از تراژدي ،»سازي هاي موجه  اتللو و سياستهنگي،فر يماديگراي« ة در مقالدسين فيل
 آن ةي در جامعورزد، ول  عشق مي»مونا دسد«اتللو به . كند شكسپير آغاز مياثر » اتللو«

 و ديگران با تكيه بر  دياكو.نمايد  عشق يك سياهپوست به زني سفيد غريب ميونيز،روزگار 
ها مورد  روايت آن. سازند مي پوستان در برابر سياهان روايتي را بر ايدئولوژي مسط سفيد

تند، قابل اعتماد هس غير و نادان،  خارجياني وحشي،سياهپوستان: وفاق جميع مردم ونيز است
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 با تكيه ، روايت خود رااتللو همدر مقابل . پوست را ندارند بنابراين لياقت ازدواج با يك سفيد
 به مرداني ونيزگويد و اينكه   ميفتوحاتشها و   سازد، از جنگ مي  بر،بر قدرت فيزيكي خود

تناقضات  سعي دارد ة اتللو با استفاده از نمايشناملدسين في). Ibid: 744(چون او نياز دارد 
 ةايدئولوژي در هم «:نويسد  ميوي .ايدئولوژيك درون متن را در كانون توجه خود قرار دهد

ها از   اينكه برخي از نهاددليلشود، ولي به   در ساختار اجتماعي توليد ميجاها و در هر زمان
سختي  به ،سازند مي  را برنهادهاي قدرتمندهايي كه  ترند، به چالش كشيدن روايت بقيه قدرتمند

شدگان از  هاي شكسپير زنان، سياهان، رانده در نمايشنامه). Ibid: 746(» امكانپذير است
سازند و  روايت خود را برميكشند،   مي اليزابت را به چالش دورةگفتمان غالب ...اجتماع و
  . شودزاده   مسلط كه تضاد درون ايدئولوژيشوندباعث مي

فرودست هاي  گفتمانف قدرتشان هميشه از جانب خال  برايدئولوژيك مسلطساختارهاي 
دوباره حاكم هاي شكسپير استيالي قدرت   در پايان نمايشنامهسين فيلد، به باور .تحت فشارند

؛ به بيان گردد  ولي آن آرامش كه در گذشته حكمفرما بود به آساني باز نمي،شود مي توليد باز
 ولي وقتي ، ابتدا آن را بيان كندبايدركوب كند خواهد گفتمان مخالف را س  وقتي متني ميديگر،

اين اتفاق افتاد هيچ تضميني نيست كه گفتمان مخالف در همان جاي از پيش تعيين شده باقي 
وجود ) Faultline (، گسست در متنلدجه به آنچه گفته شد از منظر سين فيتو با .)Ibid(بماند 

، عاقبت اين تضادها .آيد وجود مي ي مختلف بهها تضاد و افتراق بين گفتمانة واسط دارد كه به
زعم وي آنچه   به؛شود مهم نيست مناقشات و اينكه كفه ترازو به كدام جهت مايل مي و ها بحران

 سين فيلد و ساير ماديگرايان فرهنگي .شود مي  است كه در متن آشكار گسست همين،مهم است
كنند،  روهاي فرهنگي در كارهاي ادبي تأكيد ميباوران كه بر نتيجة نزاع بين ني خالف نوتاريخي بر

  .شوند بر توليد گسست، تناقض و بحران درون گفتمان مسلط، متمركز مي
كانون توجه ماشري . كند از طرف ديگر ماشري همين منظور را در قالبي ديگر بيان مي

 ةواسط به هاي سركوب شده ها ناگفته  يعني جاهايي در متن كه در آن،آگاه متن است ناخود
اصطالحي ( گسست اياو از سكوت . شوند  ميظاهر ،اند ط رسوب كردهلگي ايدئولوژي مس چير

ي متن ما را وگويد و معتقد است كه واكا درون متن سخن مي)  استكار برده   بهدكه سين فيل
 ة، نظريناخودآگاه متن و گسست ة مقابل نظريةنقط. ودش هار نشده رهنمون ميظبه آنچه ا
اي با اجازة  ويژه از منظر گرين بالت، نيروهاي اجتماعي به.  استوهاي اجتماعيگردش نير
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شوند و بقا و ثبات ايدئولوژي مسلط در گرو همين  گفتمان مسلط در متن بازتوليد مي
او معتقد است در كشمكشي كه بين صداهاي مخالف و گفتمان برتر وجود . توليدها است باز

  . يره تضمين شده استدارد، هميشه استيالي گفتمان چ
 با توجه به نظرية گرين صفربيگيدر ادامه، چگونگي بازتوليد نيروهاي اجتماعي در شعر 

شكسپير، با توجه به  ونيزي تاجرها در نمايشنامة  بالت و به چالش كشيده شدن آن
  .هاي ماشري و سين فيلد در مورد متون ادبي، نشان داده خواهد شد نظريه
  

  ساالر  گسست در ايدئولوژي مرد–ر ونيزي نمايشنامة تاج. 3
واسطة وظايفش در برابر   هيچ احقاق حقي تنها به ساالر دورة اليزابت بي زن در جامعة مرد
 پدر پورشا و بسانيو نماد استانداردهاي 1در نمايشنامة تاجر ونيزي . شد مرد شناخته مي

زند و  زني قدرتمند حرف آخر را ميدر اين نمايشنامه، . ساالر دوره اليزابت هستند جامعة مرد
كند تا صحنه را ترك  هاي نمايشنامه را دعوت مي حتي در پايان هموست كه همة شخصيت

هدف . آيد در اين نمايشنامة آرماني، موقعيت برابر زن و مرد به نمايش در مي. كنند
قدرتي بيشتر ايدئولوژي مردساالر اين است كه با نمايش شكست اين رابطة برابر، دوباره با 

بايد ابتدا . خواهد گفتمان مخالف را سركوب كند به اعتقاد سين فيلد وقتي متني  مي. احيا شود
صداي (آن را بيان كند، ولي وقتي اين اتفاق افتاد، هيچ تضميني نيست كه گفتمان مخالف 

  . در همان جاي از پيش تعيين شده باقي بماند و به سركوب تن در دهد) برابري زن و مرد
كند و ظاهراً  درست است كه در انتها، پورشا با ازدواج با بسانيو خود را تقديم او مي

شود، ولي از ديدگاه سين فيلد ما نبايد عاقبت كار زنان  درون ايدئولوژي مردساالر محو مي
هاي شكسپير را در پايان داستان بجوييم؛ عاقبتي كه در نهايت به هضم مستقل در كمدي

گسست در اين متون  به عقيدة وي بايد بر . شود  نابرابر زن و شوهر منجر ميشدن در رابطة
ساالر،  عنوان مثال صداي زن در برابر ايدئولوژي مرد دار به هاي ادامه نمايش نزاع. تكيه كرد

. تأثير قرار خواهد داد  يا خواننده را به گفتمان مردساالر تحت قطعاً نگاه تماشاچي
گويند كه دنياي آن روزگار انگليس چگونه بوده است، اين ما   به ما ميهاي شكسپير نمايشنامه

  .توانست باشد ها چگونه مي  گيريم آن روابط و كشمكش هستيم كه تصميم مي
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نماد ايدئولوژي (در آغاز نمايشنامه، پورشا در مورد حقش در انتخاب همسر، قدرت پدر 
توانم آن كسي را كه  من نه مي!  انتخابكلمة«: گويد او مي. كشد را به چالش مي) مردساالر

واسطه ارادة   ارادة يك دختر زنده به. دوست دارم انتخاب كنم، نه از آنچه متنفرم سرباز زنم
صدا نيست، زيرا  كس با او هم هيچ). Shakespeare, 1977: 197(» اش زنجير شده پدر مرده

تأييد تحكم پدر و درستي حتي پيشخدمتش، نريسا، در . خالف جهت ايدئولوژي حاكم است
تقوايتان كه مردي فرهيخته بود، موقع مرگش الهاماتي شايسته  پدر با«: گويد تصميمات وي مي

» ترتيب داد، قطعاً به انتخاب همسري شايسته منجر خواهد شد آزمايي كه او  داشت، بخت
)Ibid .(حقيقت  در. شود  ميطور تلويحي بيان آنچه متن اكراه دارد بازگو كند از زبان پورشا به

اين صدا در . گفتمان مردساالر سعي در محدود كردن هرچه بيشتر صداي زن دارد
طور ضمني توسط پورشا بيان  هايي كه به كند و به شكل گسست آگاه متن رسوب مي ناخود

شود، زبان تحكم و قدرت  زباني كه توسط پورشا استفاده مي. شود شود، در متن ظاهر مي مي
/ دهندة گسست گونه موارد نشان اين.  مواجهه با مرد اختيار و آزادي عمل دارداو در. است

نهايت به بحران در ايدئولوژي چيره منجر  تناقض درون ايدئولوژي مسلط هستند كه در
 : گويد پورشا مي. شوند مي

 مرا تواني تو نمي... گويد كه نبايد تو را از دست دهم  چه عشق نيست، به من مي چيزي هست، اگر
توانم به تو  من مي... درك كني، زيرا يك دوشيزه اگرچه قدرت تعقل دارد، ولي فاقد زبان است 

 ). Shakespeare, 1977: 207(ام  جواب درست معما را ياد دهم اگر چه قسمي دروغ خورده

كند كه زن فاقد زبان است، به عبارت ديگر فاقد گفتماني است كه  روشني بيان مي پورشا به
وي ايدئولوژي مردساالر را مورد خطاب قرار . سازد ند موقعيتي برابر را در مقابل مرد بربتوا
ساالر بخواهد خالفش را  گويد كه زن موجودي عقالني است، اگرچه گفتمان مرد دهد و مي مي

  .به افراد بقبوالند
ي از يك. هاي متعدد داشت بندي ساختار فرهنگي دورة اليزابت ساختاري همگن نبود؛ اليه

بر گرفته شود  ها صداي زن است كه اگر قرار است توسط گفتمان حاكم در  اين اليه
)contained(گيري برمنظور در از منظر سين فيلد ساختار اجتماعي چيره، به. ، بايد اظهار شود

گيرد كه به واسطة حضور گسست او نتيجه مي. صداي مخالف، ناگزير از توليد گسست است
دچار آشفتگي و بحران ) ساالر مرد(معيار معقول بودن ايدئولوژي برتر در متون ادبي 
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پورشا ضمن تأييد ايدئولوژي مردساالر جامعة انگليس در عصر اليزابت، تأكيد . شود مي
كند كه اگر ازدواجش با بسانيو، خالف سرنوشت باشد، اين سرنوشت است كه بايد به  مي

خواهد با مردي كه دوست دارد ازدواج كند و هيچ  يبه بيان ديگر او م. جهنم برود نه پورشا
  ). Shakespeare, 1977: 207(تواند بايستد  اي حتي سرنوشت هم در مقابل او نمي اراده

هاي مخالف و مسلط به نمايش  هايي را بين ايدئولوژي طور متناوب كشمكش متن به
آگاه متن، رسوب  ناخودگذارد؛ به عبارت ديگر، هر از چندگاهي آنچه سركوب شده و در  مي

ها است  خط سير طبيعي روايت تأييد سروري مرد بر زن در همة عرصه. شود كرده ظاهر مي
  :گويد پورشا مي. و اين بايد توسط زن ظاهر شود

  ]پورشا[تر از هرچه هست، اين است كه او  بخش مسرت
  سپارد تا توسط  مي] بسانيو[روح آرامش را به تو 

  .هدايت شود.. .سرورش، حاكمش، شاهش 
  اين خانه،... خودم و هر آنچه دارم تقديم تو باد 

  .)Shakespeare, 1977: 207 (خدمتكاران، و خودم تقديم به سرورم
كند دقيقاً همان است كه گفتمان مردساالر از زن  آنچه پورشا در مقابل بسانيو بيان مي

 هدايت شود، زيرا خود عنوان بخشي از دارايي مرد بايد توسط وي انتظار دارد؛ زن به
طور متناوب  ولي بحران در ايدئولوژي مردساالر به. تواند طريق درست را تشخيص دهد نمي

  .شود اند آشكار مي رسوب كردههايي كه در ناخودآگاه متن  توسط گسست
با توجه به نظرية ناخودآگاه متن از ماشري و تئوري گسست از سين فيلد، روايتي كه 

آورد  وجود مي تواند همة صداهايي را كه به سازد، نمي مي زن و مرد برشكسپير از روابط 
هيچ قيد و شرطي  دهد و پورشا بايد بي بسانيو با كمك پورشا معما را جواب مي. دربرگيرد

: گويد كند و مي پورشا اين امر را تأييد مي. اش را در اختيار او قرار دهد خود و دارايي
شود، گم كردن يا دور انداختن آن  ن اين حلقه مال تو ميدست كرد  هرآنچه دارم با به«

معنايي كه پورشا به حلقة ). Shakespeare, 1977: 207(» دهندة پايان عشق توست نشان
بخشد، ناخودآگاه متن است كه به شكل گسست در گفتمان مردساالر ظاهر  ازدواج مي

دهد و آن را نمادي  لقه معنا ميشود، به ح واسطة حضور مرد معنا مي  زن كه خود به. شود مي
نتيجة اين عمل بر ساختن موقعيتي . آورد شمار مي از كليت وجود خود و هرآنچه دارد، به
  . متزلزل براي ايدئولوژي مردساالر است
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آورند كه شيالك  كند؛ وقتي خبر مي پورشا بعد از ازدواج هم تحكم خود را حفظ مي
ت نشده مقداري از گوشت بدن آنتونيو را بِبرد، خواهد به جاي قرضش كه پرداخ يهودي مي

 : برد همگي امري هستند كار مي  هايي كه وي به جمله

ابتدا با من به كليسا بيا و مرا به همسري خود درآور، بعد از آن به سمت ونيز برو و با 
مقدار  قبول نكرد سه برابر ]شيالك[اگر ... دهم دوستت را نجات بده هايي كه من به تو مي پول

 ). Shakespeare, 1977:209(شده را به او پرداخت كن  قرض

كند، استداللي، معقول  روايت بيان مي) polyphonic(آوايي  جمالتي كه وي در فضاي چند
شود؛ در  چي با بديلي غريب براي گفتمان غالب مواجه مي خواننده يا تماشا. و امري هستند

  . شود ني شده است به چالش كشيده ميدرون ايشان ايدئولوژي مردساالر كه درو
كند، در قبال  شود و مسئله را حل مي وقتي پورشا در هيئت يك وكيل در دادگاه حاضر مي

در پايان روايت وقتي همه در قصر پورشا گرد . كند دستمزد حلقة ازدواج بسانيو را طلب مي
گويد كه  حلقه، پورشا ميبيند و در مقابل سؤال او در مورد  آيند بسانيو حلقه را مي هم مي

هم اندازه و هم )  كه در هيئت يك وكيل در دادگاه حاضر شده بودخود پورشا(وكيل بالتازار 
پورشا در راستاي فهمي . مرتبة تو بود، حداقل به اين دليل كه تو و آنتونيو را نجات داد

ابري حقوق زن و اصل رضايتمندي و بر. دارد مي دگرانديشانه از ايدئولوژي مردساالر گام بر
اين اصل كه با ايدئولوژي مردساالر و تجربة . شود طور تلويحي بيان مي مرد توسط وي به

. شود نهايت بحران درون گفتمان چيره، مي خود او در تناقض است، سبب شروع گسست و در
ست؛ جايي كه زن و  اكند آرماني جهاني كه شكسپير در اين نمايشنامه براي زن خلق مي

 . كنند رابري را تجربه ميشوهر ب

  
  احياي گفتمان مردساالر. 4

او قصد دارد در . جليل صفربيگي بر آن است تا صداي زن ايالمي را به گوش جامعه برساند
چه  اگر. برابر جامعة مردساالر ايالم، تصويري در خور زن ايالمي در ذهن خواننده بسازد

عنوان نيمة ديگر جامعه شناخته   زن به سياسي جامعة ايالم مهيا است تا–شرايط اجتماعي
توليد گفتمان مردساالر در جهت تثبيت هرچه بيشتر اين  شود، ولي شعر صفربيگي با باز

در متن، تصاوير و نمادهاي بسياري هستند كه به گردش نيروهاي . دارد مي گفتمان گام بر
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  .كنند اجتماعي گفتمان مردساالر كمك مي
سوزي زنان ايالمي معطوف   به سمت پديدة اجتماعي خودها  متن درصدد است تا نگاه

شوند و تصويري انساني از زن ايالمي به نمايش گذاشته شود؛ به عبارت ديگر، هدف اين 
ساخته شود و همچنين از قدرت  است كه در برابر گفتمان مردساالر، گفتماني مخالف بر

. افتد  ولي در عمل اين اتفاق نمينيروي اجتماعي گفتمان مردساالر جامعة ايالم كاسته شود،
... ها و ها، آرايه شده، شخصيت هاي بيان هاي كالمي، ساختار جمالت، تصويرها، تجربه بازي

  .اند كار رفته  تقريباً همگي در جهت تثبيت هرچه بيشتر گفتمان غالب در شعر او به
گيرد  اني قرار مي شخص متكلم بردة زبان است و از لحظة تولد درون گفتم2به اعتقاد لكان

تواند خود را از چنبرة  شاعر نمي). Lodge, 2000: 64(شود  هاي زباني ساخته مي كه با بازي
هاي آلزباني كه با ايدئولوژي مردساالر آغشته است برهاند، الجرم شعر وي تصاوير و ايده

ي اجتماعي در كار زعم گرين بالت نيروها به. كندگفتمان  مردساالر جامعة ايالم را بازتوليد مي
 به بيان .)Rivkin and Ryan, 2008: 499(گردند  شوند و به جامعه بازمي ادبي باز توليد مي

تخفيف گفتمان مردساالر در جامعة ايالم نتيجة بازتوليد مدام  توان گفت كه حضور بيديگر، مي
  : نيمخوا  ، ميشوم كم كلمه مي كمدر مجموعة  . همان گفتمان در كارهاي ادبي است

  اولـش ترسـيدم   ... شيطان و گناه و     
 

  تــــا بــــاالخره تــــو را دزديــــدم
 

ــش    ــه دور آت ــدا ب ــن و خ ــاه م   آنگ
 

  پوستي رقـصيديم  با عشق تو سرخ 
 

  )17: 1388صفربيگي، (
ها مجهولند، يعني فاعل كسي است   ها حضور دارد جمله در اغلب اشعاري كه زن در آن

در تصويري كه از روزگاران . ها مفعول است  نقش دستوري زن در اغلب جمله. غير از زن
ساخته شده، مرد را فعال و قدرتمند و زن را منفعل و ضعيف  كهن از روابط زن و مرد بر

كند، زن همچنان خاموش  صداي مردانة درون شعر قدرتمند است و امر مي. اند توصيف كرده
زن در .  خود را نداردورزي، اظهار عشق و بيان حاالت دروني است و توان تعقل، استدالل

وسيلة  شعر وي تصويري زيبا است كه شايستگي دوست داشته شدن و ارزشمند بودن را به
  .دست آورده است  زيبايي ظاهري به

  هايـت را   روز لـب   عمري است شبانه  
 

  هايــت را لــب بــاز نكــن هنــوز لــب 
 

 
2 2Jacques Lacan)( 
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  شوم به چندين بوسـه      سير نمي ! نه  
 

ــب  ــدوز ل ــبم ب ــر روي ل ــت را ب   هاي
 

  ) 47: نهما ( 
 زن همچنان 72 صفحة 31 و 7 صفحة 28، 54 صفحة 32، 51 صفحة 26هاي  در قطعه

 شاعر سعي 62 و 58، 57هاي   قطعه35 و 33در صفحات . تصويري خاموش و منفعل است
خواه گفتمان مردساالر فاصله بگيرد، ولي آزاد شدن از دست  كرده است از صداي تمامت

  .اند، كاري دشوار است ساخته شده  مردم ايالم بر3ها در روح جمعي تصاويري كه قرن
  جوشـد   كند انگار سرش مـي      حس مي 

 

  جوشــد بــر گــاز تمــام بــاورش مــي
 

  از چشمه چشمهاي او جوشيده اسـت    
 

  جوشـد  اين آب كه در سماورش مـي      
 

  )33 :همان( 
همراهي . زن ساكت و خاموش است و تنها حق او اين است كه بر سرنوشت خود بگريد

آگاه صورت  طور ناخود به) محيط آشپزخانه( با چراغ گاز، سماور و آب جوش تصوير زن
ها در جوامع بر   كه طي قرن4الگوهاي اصلي) Carl Jung(از منظر كارل يونگ . گرفته است
-Guerin, L. 1995:157 & 161(ي قاطع دارند  اند، در روح جمعي افراد حضور ساخته شده

شوند بازتاب روابط نابرابر زن و مرد  ي بازتوليد ميتصاويري كه در شعر صفربيگ). 163
  : ايالمي هستند كه در روح جمعي مردم ايالم حضور دارند

  تـان هيـاهو بكـشم      تاكي سر كوچـه   
 

  از چهار طرف محلـه را بـو بكـشم         
 

  سارا تو رو هر كه دوست داري نگـذار        
 

  مجبور شوم دوباره چـاقو بكـشم      
 

  ) 60: 1388صفربيگي،  (
ورزد و گفتماني را  شود، استدالل مي عر كه مذكر و فاعل است عاشق ميصداي درون ش

اي است؛ زن اگر زيبا باشد  سازد كه به واسطة آن، زن تكرار همان تصاوير كليشه مي بر
شايستگي معشوقه بودن را دارد و در غير اين صورت با تصاويري از آشپزخانه يك 

  .دهد هارموني را تشكيل مي
  پر از تعليـق اسـت     اي    گيسوي تو قصه  

 

  جمعي است كه حاصلش فقط تفريق است      
 

  موهــات چليپــايي و ابــرو كــوفي   
 

  خط لب تـو چقـدر نـستعليق اسـت        
 

  )55: همان(
 

3 )3 Collective unconscious ( 
4 )4 (archetypes 
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. تواند به خودش معنا دهد اي است كه بايد خوانده و معنا شود؛ زيرا خود نمي زن قصه
، اين خواننده است كه  از خود هيچ اختياري ندارد)زن(متن . شود وي با حضور مرد معنا مي

حس تعليق همان آرزوي خواننده است براي . بايد آن را طبق استانداردهاي خود تأويل كند
  .رو دارد؛ متن يا زن فهم و درك آنچه پيش

گو و ، پدر بزرگ در مواجهه با مرگ ابتدا گفتهاي يك زنبور كارگر عاشقانهدر مجموعة 
به عبارت ديگر، هم قدرت فيزيكي و هم . شود كند و سپس با آن گالويز مي و استدالل مي

  : خوانيم مي» پدربزرگ و مرگ« شوند؛ در قطعة  خالقيت ذهني به مرد نسبت داده مي
مرگ با پدربزرگ / [...] / لهجه داشت/ زد  با پدربزرگ گپ مي/ ديشب مرگ را ديدم «

  ). 18 - 17 :همان(» گالويز شده بود
اي كه ساختار دستوري آن معلوم است، سرشار از  بزرگ در جمله در شعر باال، پدر

ورزي است، ولي وقتي نوبت به قطعة مادربزرگ و مرگ  تحرك و پويايي، مشغول استدالل
اي كه  جمله. هيچ بحث و جدل و استداللي در كار نيست. زند رسد، وي با مرگ حرف نميمي

مادربزرگ را به «: عولكار رفته است، مجهول است و مادر بزرگ مف  مادربزرگ در آن به
اي  پيچيده در ملحفه/ مادر بزرگ را / اند زير بغلش را گرفته/ دو فرشته/ برند بيمارستان مي

  ). 24-23: همان(» بر گردنش آويزان است/ اش هنوز كليد صندوقچه/ آورند سفيد مي
كه مرد هايي  هاي مربوط به زن،  مجهول و ايستا هستند، ولي در اغلب جمله افعال در جمله

شوند، اگر  صفاتي كه در اشعار استفاده مي. ها وجود دارد تحرك و پويايي وجود دارد در آن
دهند و صفات مربوط به مرد،  مربوط به زن باشند، بيشتر زيبايي ظاهري را هدف قرار مي

  .كنند  را به ذهن متبادر ميورزي بيشتر قدرت فيزيكي و قابليت استدالل
خواه  گ كه نمايندة نسل قديم است و معشوقة زيباي صداي تمامتبزر هيچ فرقي بين مادر

بزرگ صندوقچة دل را قفل كرده، رازهاي ناگفته را با خود  مادر. درون شعر وجود ندارد
او كس را نيافته تا از آنچه در صندوقچه است با  زيرا هيچبرده و قفل آن را بر گردن انداخته، 

اند، با  سعي كردهاند  تر بوده ي قويكيزيوامع از لحاظ ف جة مردان در هماز آنجا كه .ديبگو
 نيتكرار ا .سازند  را بريي گفتمانها،در مورد روابط زن ومردها   ير و سمبلتصاو، ها دهي اتوليد

ها در ناخودآگاه   آندي منجر به بازتول،ست اها  از آنيكي اتي مختلف كه ادبقها به طر گفتمان
؛ سازد مي  روابط قدرت را بر،شدن گفتمان مردساالر در افراد يدرون . شده استاد افريجمع
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  .ديآ  تحت تحكم مرد دربايد  دليل همة نواقصي كه دارد  بهزن
 زن ، آموزهنيطبق ا.  گفتمان مردساالر؛ستي اكي يگي و صفرب شكسپيرمشترك شخوربآ

 .كند  ميداي را پتي هداقي حضور مرد طرباكه  است  ناقصياظ عقلح و از لفيضعي موجود
 دهيبه چالش كش ونيزيتاجر ة شناميدر نما  ودي بازتوليگيفربص گفتمان در شعر نيا

 و خاكستر ندينش  به خاك مي،درآوي دوام نميگي شعر صفربنهايت، زن در  در.شود مي
 ياي جغرافگري دةميعنوان ن  شدن بههديد و دهي شني باشد براي راهيسوز  خوددي شا.شود مي
  : ميانخو   ميبلوط اطسون ر در دفت.يننساا

   كـرد  اندوزي خاك نشست و غربت      بر
 

   كـرد گلـدوزي  ، زخـم  شي دامن خو  بر
 

ــا ــوط ,الميــ ــصيزن بلــ ــاة قــ    مــ
 

   كـرد ي خودسوز يك روز به تنگ آمد و     
 

 )  42 :1389صفربيگي، (

  

  گيري   نتيجه. 5
كند  ، بيان مي»گردش نيروهاي اجتماعي«طور كه قبالً اشاره كرديم، گرين بالت در مقالة  همان

تواند  كنند؛ به بيان ديگر ادبيات مي كه نيروهاي فرهنگي مسلط، در نوشتار ادبي نمود پيدا مي
توان نتيجه  با درنظر گرفتن اشعار صفربيگي، مي. محلي باشد براي گردش نيروهاي اجتماعي

 آن گفتمان توليد سو و باز گرفت كه تأثير گفتمان مردساالر جامعة ايالم بر شعر وي از يك 
تخفيف گفتمان مردساالر در  در اشعار اين شاعر از سوي ديگر، سبب ماندگاري و حضور بي

شود، تنها يك صدا  در گفتماني كه در شعر صفر بيگي باز توليد مي. شود جامعة ايالم مي
خواه و مردانه كه در مقابل  كنندة همه چيز است؛ صدايي است تمامت وجود دارد كه تعيين

به عبارت ديگر، . گيرد هاي زباني را به خدمت مي بازي منفعل و خاموش زن، تصوير 
ها، عقايد، كلمات، جمالت و تصاوير در مورد روابط زن  گونه كه قبالً اشاره كرديم، ايده همان

ممكن است در شعر وي . شوند و مرد در جهت تثبيت ايدئولوژي مردساالر بازتوليد مي
اين را اثبات كنند، صداهايي كه گفتمان غالب را به چالش خطوطي وجود داشته كه خالف 

شوند و در  خواه درون شعر دربرگرفته مي بكشند، ولي همه توسط صداي مردانة تمامت
  .شوند نهايت به نفع گفتمان مردساالر مصادره مي

كم  كم( بيگي خط سيري را در نظر بگيريم در كارهاي ابتدايي ايشان  اگر در كارهاي صفر
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زن، منفعل وخاموش است، در ) 1388، هاي يك زنبور كارگر عاشقانه و 1386 شوم، ه ميكلم
. كند هاي مجهول نقش مفعول را بازي مي كاري دخالت ندارد و در اغلب موارد در جمله هيچ 

گيرد و  ناگاه اين آتشفشان خاموش از فوران درد آتش مي) 1389 (سوناط  بلوطولي در 
  : ها معلومند و زن فاعل است   اكنون، ديگر، جمله.راهي جز انتحار ندارد

  كبريت كشيد، دل پر از جز و مـد اسـت          
 

ــت    ــد اس ــبس اب ــداني ح ــه زن ــار ك   انگ
 

  زن؟ اي آتــش اســت يــا آتــش زن شــلعه
 

  آتش چه قشنگ رقص كُردي بلد اسـت       
 

  )44: 1389صفربيگي، (
ر در جامعه تخفيف گفتمان مردساال سوزي شايد حاصل به تنگ آمدن از حضور بي خود

در مقابل براي زن بد . زن خوب از منظر اين گفتمان، زني است مطيع، زيبا و خاموش. باشد
  . سوزي ماند؛ خود يك راه بيشتر نمي) زني كه اين صفات را ندارد (

ــش  ــام آتــ ــي آب و تمــ ــه كمــ   مهريــ
 

  افتـــاد عـــروس مـــا بـــه كـــام آتـــش
 

ــار  ــدهانگــــ ــد  بريــــ   از روز ازلانــــ
 

ــاف  ــردنـ ــام  زن كُـ ــه نـ ــش را بـ   آتـ
 

   )53: همان( 
 حضور ةواسط  را به)بيوه زن، زن، دختر( اليزابت دورةئولوژي مردساالر  از طرف ديگر ايد

، تحصيل، حق مالك بودنآمد و  ميشمار   مرد بهبخشي از داراييچون زن ، كرد  ميمرد تعريف
رفتن ايدئولوژي ناگزير از پذي  بود وخويش ةشكسپير فرزند زمان .انديشيدن و كار كردن را نداشت

 در .حاكمفرهنگي  -ي سياسساختار باشد براي ي بلندگوي،به هر حال بايد كار او، مردساالر
مود نكارهاي شكسپير بايد   مطيع مرد نشان داده شوند وبايدهاي زن   شخصيتاو،هاي  نمايشنامه

 سركوب شود و ، هرآنچهكرديمطور كه قبالً اشاره   ولي همان،استانداردهاي گفتمان غالب باشند
 بيشترگونه است كه صداي زن در  اين.  خواهد شدظاهركند، ناگريز  آگاه رسوب در ناخود
شود و در برخي موارد   گاه اين صدا توسط مرد خفه مي.شود  شنيده ميشكسپيرهاي  نمايشنامه

... . زنند و  شوند، درمقابل گفتمان چيره حرف مي  مالك ميكنند،  ميزن انتخابهاي  نيز شخصيت
 رد،ك را ملزم به رعايت استانداردهاي مردساالر مي  مردساالر اوةبا اينكه جامعشكسپير 
 اين ةنهايت هم درست است كه در. كشند  به چالش مياآفريند كه اين گفتمان ر هايي مي شخصيت
 او با يروندگان بعد از ديدن كارها شوند، ولي تئاتر محو مي   مردريزمايها در كا  شخصيت

ثير گسست در كار ادبي أترين ت شوند و اين بزرگ تئاتر خارج ميسالن االت زيادي در ذهن از سؤ
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توان نتيجه گرفت  هاي ماشري و سين فيلد مي نظر داشتن نظريه با در. تماشاچي استيا بر خواننده 
هاي شكسپير آرامش و بازگشت به همان  چه ايدئولوژي مردساالر در پايان نمايشنامه كه اگر

كند، ولي نتيجة منطقي سكوت يا گسست در متن، ايجاد بحران در عقايد  وقعيت قبلي را تجربه ميم
�! ��� H	 ���M	��   ��� B�� �	�� X .!�� )� �(�A� 3�G	 �A�!   . شدة خواننده يا تماشاچي است دروني	�" )/�  	 .T�U��	 	� ��� 3	�U6� �.�� VW 	 2!�� )� �#$% QA:�  ��. �� �����!.� )� F�N� 	� �7����; ��<   ��� )� �O�P 3�G�	� �� Q��  @( FR�. �� 
��S/. 2!�� )� .  

  
  ها نوشت پي. 6
بانو پورشا كه قهرمان داستان است بايد بر دو مانع غلبه كند تـا              : اي از داستان چنين است       خالصه .1

پدر پورشا معمايي   . نع است ارادة پدر اولين ما   . ازدواج كند ) بسانيو(بتواند با مردي كه دوست دارد       
دومين مانع، مـشكلي اسـت   . كس به اين معما پاسخ دهد همسر پورشا خواهد شد كند كه هر    طرح مي 

) شـيالك ( سكة طال از يـك يهـودي   3000او مقدار. آيد وجود مي  به) آنتونيو(كه براي دوست بسانيو     
شود در  او متعهد مي. اهم آوردگيرد تا بسانيو بتواند مقدمات خواستگاري از پورشا را فر         قرض مي 

توانـد قـرض      او نمي . قبال عدم پرداخت پول، شيالك يهودي بتواند مقداري از گوشت بدنش را بكند            
كنـد، شـوهر دلخـواه     پورشا بر هردو مشكل غلبه مي   . كند  را بپردازد و شيالك به دادگاه شكايت مي       

شـود و جـان آنتونيـو را نجـات         مـي كند و در هيئت يك وكيل در دادگاه حاضـر             خود را انتخاب مي   
 .دهد مي

2. Jacques Lacan 
3. collective unconscious 
4. archetypes 
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