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مقدمه
جامعه، کلیِت بررسی برای جامعهشناسی
خانواده-راانتخاب کوچکترینواحدونهاداجتماعیـ
میکند.زیراهمةنقشهایاجتماعییکجامعه،درون
همیننهادکوچکقابلتحققاند.زبانشناساننیزبرای
- زبانی واحِد کوچکترین ناچار زبان، کلیت بررسی
جملهرابرمیگزینند.ازهمینروستکهنمایشنامهاز
به را توجهاش و تمرکز تاکنون، خود پیدایش زمان
کوچکتریننهاداجتماعییعنیخانوادهمعطوفکرده
نهاد،گاه این است.گاهیدربارةچگونگیشكلگیری
دربارهفروپاشیآنوگاهدربارهبحرانهاوتهدیداتآن
چنانكه است. بوده نهاد این غیاب دربارة یا
سخن نهاد این غیاب دربارة آبزورد نمایشنامهنویسان
به نهاد، این درون در همیشه نمایشنامه میگفتند.
در که میپردازد اجتماعی کارآمد نیروهای واکاوی
مواجههبایكدیگرویادرستیزباهمهستند.ازسوی
دیگرنمایشنامهمحلمواجهةنیروهایاجتماعیبرای
برابر در »خود« از شكلی یافتن تعین و تصاحب
شكلی به را »خود« این اینجا در است. »دیگری«
استعاریدرقالبشخصیتاصلینمایشنامهو»دیگری«
براساس اوتجسدمییابدو بهمثابةشخصیتمقابل
ستیزشان،شكلیازرابطهاجتماعیراممكنمیکنند.
اینمواجهههربارودرهردورةتاریخی،ازشكلیخاص
وبرآینِدنوِعخاصیازرابطهمیانآنهابرخورداراست.
از یكی برگشته؛ فرنگ« از »جعفرخان نمایشنامه
نوگرایی طلوع در که است نمایشنامههایی مهمترین
نیروهای میان را اجتماعی رابطة از شكلی ایرانی،
اجتماعیودردروننهادخانوادةایرانینشانمیدهد.
ایننمایشنامهموقعیتیدرآغازپیدایینوگراییسوژة
ایرانیاست.زیراستیزمیانخودودیگریدرنمایشنامه،
بهنوعیبازنماییستیِزنیروهایموثِراجتماعیاستکه
درنمایشنامهبازتابیافتهاست.دراینمقالهسعیبر
آناستکهدرنمایشنامه،مفهومخودودیگریرابه
مثابةدونیرویمتقابلوبهعنواندونیرویاجتماعی،
در دهد. قرا بررسی مورد را آنها ستیِز و کشاکش
نمایشنامه،ایندونیرو،درقالبکاراکتِراصلینمایشنامه
وکاراکترهایمقابلاوفرضشدهاست.بنابرایندراین

مقاله،شكلمواجهةایندونیرووکاراکتررادرقالبدو
مفهومخودودیگریموردواکاویقرارمیدهد.

»خود« و »دیگری«
طول در که است مفهومی )self( »خود« مفهوم
تاریخاندیشه،همیشهموردپرسشوبازپرسیدنبوده
است.رنهدکارت2بنیانآموزةخودرابراینگزارهقرار
دادهبود:»منمیاندیشم،پسهستم«.ازایندورهبه
بعد،عصرتازهایبرایفهماز»خود«آغازشد.دراین
فهمنو،»خود«یا»خوِداندیشنده«،»خود«رابهمثابة
عاملشناسندهیاعاملفهم،دانش،مسئولیتاخالقیو
تغییرادراکمیکرد.درفلسفةغرباینگزارهتوسعه
یافتوبااینگزاره؛مفهومیاز»خود«شكلگرفتکه
ماقبل»خود«گسستی دنیای و دنیای»خود« میان
ایجادکرد.این»خود«اکنونفهمشرابرپایةتجربه

کنونیاززیستوجهانصورتبندیمینمود.
اینگزارهبعدهادراندیشهکانت3بهشكل»آگاهی
»روشنگری مقالة در که آنجا شد. بیان خود« به
چیست؟«میگوید:»روشننگری،خروجآدمیاستاز
نابالغیبهتقصیرخویشتِنخود.ونابالغی،ناتوانیآدمی
استدربهکارگرفتن»فهمخویشتن«،بدونهدایتگری.
ایننابالغیبهتقصیِرخویشتناست؛وقتیکهعلتآن
نهکمبودفهم،بلكهکمبودارادهودلیریدربهکارگرفتن
آنباشد؛بدونهدایِتدیگری«)کهون،76:1381(.آنا
ویرزبیكا4مفهوم»خود«را»آفریدةبسیارویژةفرهنگی«
به را »خود« الک5 جان  .)Goege.1998.78( میداند
موازات به ...که آگاه و اندیشهورز موجود »یک عنوان
بسطآگاهی،به»خود«شتوجهنشانمیدهد«تعریف
کرد)لیندولم،45:1394(.ازنظراواین»خود«دربرابر
و میآورد دوام دگرگونیهایجسمانی و مكان زمان؛
میتوانبهگونهایتجربیدربارهاشتحقیقکردوآنرا
و عامل عنوان به را »شخص« شافر6 روی شناخت.
»خود«رابهعنوانموجودیبازاندیشندهمیدانستکه
 .)Ainglaing, 2002: 23( تفكیکاند قابل یكدیگر از
در »خود« که باورند این بر نظریهپردازان از برخی
نخستینوجه،غریزیاستودردرجهدومنقابیاست
بهره آن از باجامعه برایسازگاری»خود« انسان که

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


51

���������������������������������������������������������������������������� نسبت »خود« و »دیگری« در عصر تجدد، در نمایشنامه »جعفرخان از فرنگ برگشته«1 نوشتة حسن مقدم

میبرد؛چیزیکهبعدهااروینگگافمن7ازآنبهعنوان
میکند یاد صحنه روی و صحنه پشت
کنتگرگن8 دیگر، سوی از .)Winnicott.1965.114(

مفهوم»خود«راامریفروپاشیدهشدهمیدانست.زیرا
بهنظراو»خود«امریتوهمیاستکهازراهزبانبهما
تحمیلمیشود)لیندولم،368:1394(.اولریشنایسر9
پنجنوعمتفاوتاز»خود«راصورتبندیکردهاست.
اینپنجنوع،چیزیاستکه»خود«یاهرکسیبایدآن
تجربه و خود جسمی، تجربه و )خود کند: تجربه را
ارتباطیبادیگری،خودومفهومیادوحافظه،خودو
فرهنگی الگوهای و خود درونی، آگاهی

.)Nneisser,1998:128(

در و »خود« انسانشناسی در نیز موس10 مارسل
دگرگونی شیوه »خود«، مفهوم دربارة معروفش مقاله
هستیشخصرادربازةزمانبررسیکردهاست.اونیز
ماننددورکیم11ولویبرول12اعتقادداشتکهدرزمان
اجراینقشهایمناسكی،فردبهگونهایاصیلبااجتماع
مقوالت آملیرورتی13 .)Mauss,1979: 67( میآمیزد
موسراگسترشداد.او»خود«راازفهرستقهرمانان
یونانباستانآغازمیکندکهازسویخدایان،سرنوشت
شكوهمندیبرایشانرقمخوردهاستوباکردارهایشان
باپهلوانانروبرو بازشناختهمیشوند.درتحولبعدی،
نبردآشكار رافقطدرصحنة هستیمکهکیستیشان
»خود« همان یا کاراکتر بعدی، گام در میکنند.
ترتیب،در این به بهظهورمیرسد. دموکراتیزهشده،
هر شمارند، انگشت پهلوانان و قهرمانان که حالی
کاراکتریبرای»خود«عادتوارههایی14داردکهازبدو
تولدتثبیتمیشود،خصلتیعمومیداردوازرشتهای
عناصردگرگونیناپذیرساختهمیشود.رورتینیزمانند
موس،خودوکاراکترراهمچونمفهومی»درونذهنی
شده«ترسیممیکندکهازدومنبعسرچشمهمیگیرد:
تئاتروقانون.درتئاتریونانباستان،بازیگریکهنقاببه
»خود« از که است شخصی وجودی میزند، چهره
صداییدارد.درقانون،شخصهمانکسیاستکهاز
جهتحقوقیمسئولبهشمارمیآید.درهردومورد،
برای و است ایستاده خود کنشهای پشت شخص
بنگرد »خود« درون به باید اخالقی تصمیمی گرفتن

سه به را انسان هریس15 گریس  .)Rorty,1976:83(

بخشتقسیممیکند.نخست»خود«کهکانوِنوجودِی
تجربهودربرگیرندةمنوخوِدبازاندیشندةمناست.
دوم»فرد«کهجنبههاینوعِیاختصاصیانسانازجمله
زبانرادربرمیگیرد.سومکاراکتریابازیگِراجتماعی
میکند بازی عمومی صحنة در را نقشهایی که است
)لیندولم،247:1394(.فهمروندتغییراتاینمفهوم،
نام به اکنون که کند آشنا سوژهای با را ما میتواند

»انسانامروزین«میشناسیم.
نكتةبنیادینبعدیازاینقراراستکه»خود«را
بدون»دیگری«نمیتوانبهفهمدرآوردیاشناسایی
کرد.زیرا»این«باحضور»آن«امكانومعنامییابد.
محسوب نیز دیگری غیاِب یكی، غیاِب که همچنان
میشود.تاریخفلسفهبهنوعیتاریِخدرکیاز»خود«،و
»خود« این نیچه16 قول به است. »دیگری« از درکی
مقوالتشو»دیگری«رادررابطهایدوسویه،براساس
خواستوقدرتشطبقهبندیمیکند.نیچهاینشكلاز
رابطهراخواستقدرتمینامدودلوز17آنراماشین
میلمینامد.»دیگری«سوژهای،بیروناز»خود«است
کهرابطةدوسویةآنهابراساسسوبژکتیویتة»خود«
همیشه »خود« هایدگر18 باور به میشود. دستهبندی
در »خود« زیرا است. چیزی با« »هستِن هستیاش،
میاندیگرانزندگیمیکند،هموارهباآنهاکارمیکند.
ازاینروستکه»خود«همیشهدرتعامالتروزمرهاش
با»دیگری«شكلمیگیرد.بهباورهایدگر،»خود«از
با»دیگران«زندگی بهدنیامیآید.ولی پدرومادری
میکند،دیگرانچیزهاییبهاویادمیدهند،کارورزیو
زندگی، هایدگر نظر از است. »دیگران« با زندگیاش
به باید »خود« است. تنهایی مرگ و است »دیگری«
زندگیآدمیاصالتبدهد.زیرانمیتواندبدون»دیگری«
بادیگران ارتباط زندگیکند،وهمیشهدرجامعهدر
که دارد اعتقاد لویناس19 .)71:1378 )احمدی، است
»دیگری«مرامیسازد.»خود«نمیتواند»خودش«را
و است »دیگران« با زیستن محصول »خود« بسازد.
شرط دیگری، »فهم بنابراین است. »دیگران« صدای
ضررویوهمبستةفهِمنفساست.تاریخ،عرصهظهور
اینفهموشناختمتقابلاست.فهمدیگری، ورشد
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اجزایجداییناپذیرهرگونه فهمگذشتهوفهمنفس،
تجربهوشعورتاریخیاند«)فرهادپور،248:1378(.

و آشكارشدن مستلزم ناگزیر »دیگری« با مواجهه
به که است مقولههایی پایه بر »خود« دادن نشان
»خود« زیرا میپردازد. آن طبقهبندی و سازماندهی
با ارتباط در که است انضمامی و مكانمند موجودی
»دیگری«مدامکنشهاورفتارهایشراتغییرمیدهدو
گفتگوی و رابطه میگذارد. تأثیر نیز »دیگری« بر
»خود«با»دیگری«شكلدهندةتاریِخسوژهاست.در
گفتگویاجتماعیمیان»خود«و»دیگری«هدفاین
به که است آن ـ اجتماعی نیروی دو مثابة به ـ دو
یكدیگرنظمببخشندیادیگرنیروهاراتفسیرکنند.این
نقش گفتمانی، مقولهبندِی آن در که است فرآیندی
اساسیراایفامیکند.هرفرهنگی،شكلییاصورتیاز
»خود«رابامحتواهاییمیسازدتابتواندکلیتیوحدت
یافتهبرای»خود«فراهمآورد.هرچندگاهیاینکلیت
ازسویچیزیتهدیدمیشودیاکلیتانسجامیافته،اما
تفكیکنشده،یكبارهتوسطچیزی،شكافی،گسستی،
شوکی،ازهمگسیختهمیشودو»شكلیافرِمنوینی
ظهورپیدامیکند.زوالوطلوعهرفرمی،زوالوظهور
محتواییتازهنیزهست.زیرا»خوِد«یكپارچه،ناگهانبه
را خود پیشین ارزشهای میشود، تقسیم پارههایی
میشود« بدل دیگری چیِز به و وامینهد
»خود«پیشین )زیمل،149:1392(.صعوبتاینتضادـ
واژگونگیفرمقبلیوتجلیفرمنوین و»خود«نوظهورـ
است.زیملاینرخدادراتراژدیفرهنگ20میخواند.

ادبیاتنمایشیبهویژه،یكیازانواعادبیاستکه
میتوان و است »دیگری« و »خود« رویارویِی عرصة
شكلهایاینرویاروییرابهمقوالتیدستهبندیکرد.
در »دیگری« و »خود« مواجهة چگونگِی نگارنده،
نمایشنامههایایرانیرابراساسمقوالتیمانندزمان،
مكان،حكومت،دولت،وطن،خانه،زنبودگی،مردبودگی،
زبانوپوششبررسیکردهاست.ولیدرایننوشتارو
فقط برگشته« فرنگ از »جعفرخان نمایشنامة در
مقولههایزبانوپوششراموردمطالعهقرارمیدهد.

خالصه داستان
سال نُه هشت، از پس ساله، 22 ابجد، جعفرخان
زندگیدرفرنگ،همراهبالباسهایتازهوفرنگیویک
سگبهنامکاروتوچمدانوچترویککارتویزیت
بهخانهبازمیگردد،درحالیکهزبانفارسیرادرست
کلمات مدام زدن حرف هنگام در او نمیزند. حرف
فارسیوفرانسویرابایكدیگرآمیختهمیکند.درراه
نیزباخانمیروسیهمسفربودهاستوبایكدیگرآشنا
شدهاند.مادرودخترداییوداییونوکرخانهکهدارای
به او بازگشت منتظر خانه در هستند، عامیانه سنتی
خانهبازمیگرددهستندودرهمانابتداباتعارضهای
زیادیدرآنجابااهلخانهوخانوادهروبرومیشود.این
تعارضهاباخانوادهومسألهازدواجوپیدانكردنکاردر
ناگزیر را او میآید، او بر که زیادی فشارهای و ایران

میکندخانهراترککندودوبارهبهفرنگبازگردد.
شخصیتها:جعفرخانابجد22ساله.داییجعفر.
مشدیاکبر)نوکرخانه(،زینت،دخترعمویجعفرخان؛

کاروت21تولهسگجعفرخان.
مكان:واقعهدرتهران؛منزلجعفرخان.

زمان:سنة1340ه.ق
زبان:

ورودجعفربهخانه،سرآغازیکبحرانزبانیاست.
بخشیازاینبحراندرقالبواژههایفرنگی)فرانسوی(
استکهاوبرزبانمیآورد.اودرهمانبرخورِداولیهبا
مشدیاکبر)نوکرخانه(بابهکاربردنواژههایفرنگی،
رابطهرادچارگسستودوپارگیمیکند.زیراکلمات
تازةاوبرایمشدیاکبرکهفارسیحرفمیزندغیرقابل
فهماست.جعفرکلماترابهگونهایبهکارمیبردکه
معانیوارجاعاتمعمولرامخدوشمیکند.ازاینرو
که میشوند روبرو نامانوسی واژههای با آنها/خانواده
تازهاش، زباِن با جعفر ندارد. برایشان مفهومی و معنا
چیزیمیگویدومشدیاکبر،کنشیدیگرازخودنشان
فاصلهای مدلول، و دال میان او، تازة زبان میدهد.
انداختهاست.کلمةوالُپن،اسِمبیناموبینشانیاستکه
که همچنان بیمعناست؛ و نامانوس مشدیاکبر برای
کنشمشدیاکبردربرابرزبانجعفر،برایجعفرمعنایی

ندارند.
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»جعفر:اونوالُپنمنبده.
مشهدیاکبر:بلهآقا؟

جعفر:اونوالیز...چیز...چمدون.
مشهدیاکبر:آهان!بلهآقا.

برابرخانواده زبانی،در پارادوکسی بهعنوان جعفر
ظاهرمیشود.زیرادراینموقعیتاوناچاراستهمزمان
دونقشرابازیکند.اوهمزمانهمکاربِرزبانوهم
مترجمزباناست.ازاینرو،جعفردراینمیانهدونقش
متناقضرابهعهدهداردواغلبناچاراستآنچهراکه
میگوید،نیزترجمهکند.بهاینترتیب،ترجمهتنهاراه
باقیماندةاوبرایفهمخانوادهاست.اوگوییبرایفهم
»خود«،باید»خود«رابرای»دیگران«ترجمهکند.این
است. افتاده آنگیر استکهجعفردرون پارادوکسی
اکنونجعفر،دراینتنگایزبانیاشفردیزبانپریش
محسوبمیشودکهدالهایزبانیاشبدونداللتدر
واقعیتازبینمیروند.زیرابهچیزیدرجهانمناسبات
خانه/خانوادهارجاعنمییابندوکلماتفارسی،انگلیسی
وفرانسوییکهجعفربهکارمیبرد،برایننقشمتناقض

شدتمیبخشد.
22 !Allons Carotte. Allons :جعفر

مشهدیاکبر:اینهمشدکار!)ص10(
جعفر،ازنظرخانه/خانواده،دارایزبانیفرنگیمآب
شدهاستکهغیرقابلفهموبسیارمسخرهآمیزاست.
را او زبان میکنند سعی او، درک جای به بنابراین
بپاالیند.دایِیجعفر،زباناورادستمیاندازدوزباِناو

را،زبانرقاصههامیداند.
خانوادهبهسرعت،باسخرهگرفتِنزباناو،تقسیماِت
انجام »دیگری« و »خود« مفهوم در را خود زبانی
میدهد.آنهازبان»خود«رابهعنوانزبانیپالودهو
زبان»دیگری/جعفر«رادرمقامزبانیآلودهمیدانند.به
زبانمبدا بارکهجعفرحرفمیزند، زعمخانوادههر
)زبانفارسی(راآغشتهبهچیزی»غیرخودی«میکند
را جعفر یازدهم درصحنه آنها پالود. را آن باید که
»دیونه«خطابمیکنند.زیراازنظرآنهاجعفر»بعضی
عادتهایبیمعنیباخودشآورده«)ص27(وخانواده،
تهدیدیدر مثابة به را »فرنگیمآبی«و»غربزدگی«
نظر از میکند. ادراک جعفر بیگانة زبان هیاتهجوم

آنها،وجودچنینزبانی،امكانکاربرِداجتماعیاشرااز
دستمیدهد.بهنظردایی،باچنینزبانوعاداتی،او

»زینت«رابدبختمیکند.
دایی:اینبایدآدمشکرد.منهرگزراضینمیشم

زینتسیاهبختبشه.)ص26(
زیرازباِنبیگانهیا»دیگری«باکلماتوآواهایش،
تنهامعانیبیگانهرااحضارنمیکندبلكهارواِحفرهنگ
»دیگر«رانیزحاضرمیکند.داییاینامررانوعیتقلید
ازفرنگمیداند.ومفهومفرنگرادربرابرمفهومایرانی

بودنومسلمانبودنقرارمیدهد.
ما نیست. فرنگ اینجا کن. گوش جون آقا دایی:
ایرونیهستیمومسلمون.نهپوشتالزمداریمنهتمدن
ونهباتولهسگبایدغذابخوریم.اگهمیخوایاینجا

زندگیکنی،بایداینچیزهاروبریزیدور.)ص25(
و »خود« میان فاصلة زبان نمایشنامه، روند در
زبانی از او زیرا برجستهترمیکند، را »دیگری/جعفر«
برایبیانخودبهرهمیبردکهناقصونارساستواورا
قطع این اوج است. کرده ارتباطی لكنت نوعی دچار
نامی به را جعفرخان خانواده، که آنجاست در ارتباط
نامیتمثیلی با را )ُفُكلی(میخواند.آنهاجعفر دیگر
»فرنگیمآب«،»دیوونه«و»ُفكلی«؛نامگذاریمیکنند.
است. جعفر کردن بینشاندار نوعی به نهادن، نام این
نیز نمایشنامه باجعفر،درآغاز اولیه داییدربرخورد
هنگامیکهجعفرمیخواهدباداییدستبدهد،دست
میکند. آبدار« چند»ماچ را او و میزند پس را او
کفشهایاوراازپایشبیرونمیآوردواورارویزمین
مینشاند.اینتمایزمیانجعفروخانوادهاش،کهبازبان
آغازمیشودپسازآنبهپوششوبعدتربهبخشهاِی

دیگرمناسباتآنهانیزگسترشمییابد.
»ُفكلی«نامیاستبرایقشریکهازجهانی»دیگر«
ودارایفرهنگی»دیگر«است.اینتقسیمبندی،ازنظر
آن، هنجارمند کارکردهای اساس بر نه اشمیت کارل
»بلكهبرحسبقدرتهایغیرعادیواستثناییحاکم
تعریفمیشود.«خانوادهمیتوانددرزماناضطرار،کل
قانونیابخشیازآنرابرایاعادهیاحفظپولیس/خانه
بهحالتتعلیقدربیاورد.آنها،بااستفادهازاینوضعیت
و دوست میان تمایزی میتوانند که است استثنایی
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دشمنرابرجستهواحیاکنند.بهقوللوتمان23تمایِز
دوست/ دیگر، شكلی در یا »دیگری« و »خود« میان
مرزبندی »بیرون« و »درون« میان میتواند، دشمن
ما میان که مییابد را امكان این خانواده کند. ایجاد
)خانواده/خانه/دورن(وآنها)جعفر/بیرون(فرقبگذارند.
قابلفهم بامنطقمكانیآنها اینوضعیتدرخانه،
زبانی با که میدانند بیگانهای را جعفر خانواده، است.
بهخانهوارد نامانوس اشیائی بیگانهو غریب،پوششی
اینمكان با را شدهاست.آنهاتالشمیکنندجعفر
سازگارکنند.آنهادرآغازلباساوراازتناشبیرون
را او سپس ـ لباس و کراوات یقه، میآورند-کفش،

ترغیبمیکنندتایکسرداریبپوشد.
دایی:الحمداهلل،حاالآقاشدندمسلمون.)ص28(

و »بیرون« مفهوم مكان، بر خانواده/خانه تأکید
»درون«رامیسازد.درمكان/خانه،خانوادههمیشهدر
باجعفر،اینخواستومیلدر باهرتضادی برخورد
آنهابرانگیختهمیشودتابتوانندجعفررا»بیرون«از
»خود«قراردهند.خانه/خانواده،ازراهتغییرپوششو
ایجاد نیز مرزبندی از نوعی جعفر، زبانی تصحیح
میکنند.اینرویكرد،شكلیازمرزبندیوقانونگذاری
درخانه/خانوادهاست.آنهاهرباردرمواجههباجعفرو
بابروزهرنوعتضادی،مدامجعفررا»درون«اینقانون
این قرارمیدهند.در قانونخانه از وگاهی»بیرون«
مواجهه،آنچیزیکهسببمیشودجعفرتوسطآنها
بیرونازقانونخانهقرارگیرد)زبانوپوشش(بااصرار
و میانجامد آن ترجمة یا تصحیح یا تغییر به آنها
پیامدشایناستکهجعفربهدرونقانونراهمییابد.
جهاِن بنیان کنش، طرِح از اینشكل اجرای با آنها
سیاسِی»خود«رابا»دیگری«روشنبهوجودمیآورند.
بنیاِنسیاسیازآنرویگفتهشد،کهامرسیاسیدر
روندشبامنطقخود،دوستان/دشمنانراصورتبندی
امكان اشمیت24 کارل قول به همزمان و میکند
و سوژههایخاص برای داوری« و فهم و »بازشناسی
جزئیرانیزایجادمیکند.زیراازاینراه،نیروهاینظم
تقسیم مثبت/منفی قطبهای به را اجتماعی یافتة
صورت به را )خانه/خانواده( درونی، »ما«ی و میکند
چیزیمتمایزاز»دیگر«ِیبیرونی،بازشناسیمیکند.

جعفربهعنوانیکشمایلآلودهـنهشریرـ»دیگری«
و دایی میشود. محسوب »بیگانه« یک گونهای به و
خانوادهبانامگذاریُفُكلیبرایجعفر،اینتقسیمبندی

راروشنترمیکنند.
مادر:بچهام،فرنگیمآبشده.)ص28(

برات ایرونی ُفُكل یه ُفُكلت، عوض هم من مادر:
درستکردهام.)ص28(

کلمات )خانواده( خانه در موجود شخصیتهای
تهمت، کنایه، از نوعی با )ُفكلی(25 را تحقیرآمیزشان
ُسخرهوهجوبهکارمیبرندوجعفررابهکاریكاتوری
یاری آنها که چیزی آن و میکاهند، فرو اجتماعی
میکندتابهاینهدفدستیابند،مسألهزبانیوشكل
بیانیجعفراست.ازنظرآنها)ُفكلیهاو...(زبانیرابه
از سرشار و »دیگر« زبانی به آغشته که میبرند کار

واژههایبیگانهونامانوساست.
موجوداتیهستندکهنه»اینجا«یی ُفكلیهاـ آنهاـ
ونه»آنجا«اییند.موجوداتیسرگردانمیاندودنیاو
چهرهایمتضادوژانوسگونه26دراسطورههاکهچشمی
این دارند. فرهنِگدیگر اینفرهنگوچشمیدر در
ثنویِت زبانی، درشمایلفكلیخودرانشانمیدهد.
البتهُفكلی،شمایلواژگونهشدةژانوساست،موجودی
معنایی، و شكل در که قشری کولیوش. و سرگردان
برایاستقراِر»خود«درجامعه/خانه جایوجایگاهی
»اینجا« به همزمان و دارد تعلق »اینجا« به او ندارد.
تعلقندارد.جعفر/ُفُكلی؛دربرزخوهاویهایرفتاریو
زبانیبهسرمیبردوهمینموقعیتمتناقضاستکه

امكاناستقرارشراازاومیگیرد.
چهرة جعفر/ُفُكلی، گفت، میتوان دیگر سوی از
نمایشهاِی در »سیاه« شخصیِت شدة واژگون
»سیاه« آنجا در است. تختحوضی و خیمهشببازی
کسیاستکهبههیچجاتعلقنداد؛اوهیچكساست؛
او فردیبینامکهفقطچهرهاشمعرِفجهاناوست.
پیشینهایندارد،آیندهایهمندارد،سیاهدرپایانوقتی
میان میگردند، باز خانههایشان به شخصیتها همه
صحنهتنهاباقیمیماند.فقطیکرنگمانندداغننگ،
معرفاوست.اوهیچکساست.سرنوشتیکههمانندی
زیادیبهروایتهایکهندارد؛حكایتهاییکهبااین
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گزارهپایانمییابند:»...قصةمابهسررسید،اماکالغه/
کالغ/سیاه/ُفُكلی؛ نرسید«. خونهاش به فكلی/جعفر
کس؛ هیچ سرگردان؛ کولیوش؛ موجودی همزمان،
جعفرخان است. بینام و بیجا؛ بیآینده، بیگذشته،

تالشمیکندخودشراباآنهاهماهنگکند.
جعفر:مدتیبهدلاینهارفتارکنم.

یا:
بدیم نشون نرمی کمی یک اول روز چند جعفر:

بهتره.)ص23(
اوبااینکارتالشمیکندتاکهمناسباتاجتماعی
آنهارابفهمد.تأکیددایِیجعفر،برایرانیبودن،شكلی

ازملیگرایی27رانیزاحضارمیکند.
دایی:حاالبهسالمتاومدیدمملكتخودتون،باید
بهرسومایرونیعادتکنید،بایدبادستغذابخورید،
بعدازمشروباتدهنتونبایدُکربدید.بایدرویزمین

بخوابید.)ص23(
ایننگرشبهمكانازشكلیازرویكردملیگرایانهبه
میگیرد. نشات مادری مكان/سرزمین/سرزمین مفهوم
آنهااینتقسیماتمكانیدرونخانهرابهتقسیمات
آنها میدهند. گسترش وطن و سرزمین در مكانی

توصیفهایشانراازفرنگاینگونهبیانمیکنند:
مادر:خوبخودتروبرایاوخوشگلکنی،ببینه
کهماهمدخترهامونکمترازدخترهایفرنگنیستند.

)ص24(
»هشتنهسالمیشه.انقدربودوقتیرفتفرنگ.
حاالبایدماشاآهللمردیشدهباشه.اماچهفایده.البد
دیگهنهدینیدارهنهمذهبی.)آهمیکشد(خدالعنت
با گرفت، ما دست از طفلک این کنه پدرش اون که

خودشبرداونجاتویاینفرنگیها.«)ص24(
زینت:خانباجیاینراستهکهمیگنداونجاگوشت

خرسومیمونواینچیزهامیخورند؟«
بلهکهراسته.اینصاحبمردهها،همهچی مادر:
میخورند.وعرقهایعجیبوغریبزهرمارمیکنند.
مناززنافتخاردفترکهشوهرشتازهازفرنگاومده،
»شنهروز« بهش هست عرقی یک اونجا که شنیدم
ازپوستکشیشهاشونمیگیرن.وقتی میگویندکه

کشیشهاشونمیمیرن.

از کونیاک نشه.منشنیدهامکه نصیب اِوا زینت:
کفشکهنهوازجورابچرکمیگیرن.مردهشورشون
مسلمون که اینها دیگه. بله »مادر:خوب ببره.« رو
نیستن.مثلآدمعرقازانگوریاازکشمشبگیرند.«.

)ص11(
مشدیاکبر:ازفرنگچیزهایخوبخوبمییاره.
مصنوعی چشم جفت یک با عینک یک منهم برای
ازشیطونهم اینها سوقاتیمیاره.پدرفرنگیبسوزه
باقیموندهکهآدممصنوعی اینشون ظالمترن.همین

هماختراعکنند.برپدرفرنگیلعنت.)ص11(
دایی:وقتیحرفمیزنیمنَعرفلیلیَمرفلیلی
آدم زبون با برایمنحرفمیزنی اگه نمیشه. سرم

حرفبزنتاحالیمبشه.«)ص11(

پوشش
پوشش،تعارضوتضادیاستکهتمایزشخصیت
در تعینمیبخشد. با»آنها« را ـ ـجعفرخان اصلی
دختر و مادر ـ خانه زنهای پوشِش صحنه توضیح

عمویجعفرـازاینقرارند:
لباسمادر:شلیطه،شلوار،پیراهنونیمتنةورافتاده؛
زینت: لباس بیكفش. پاِی چادرنماز؛ ُکُلفت؛ چهارقد
جوراِب جدید. ُمِد پیراهن و دامن گازقالی، چهارَقِد

ابریشمی،بیكفشوچادر.
لباسجعفرخان:نیمتنةوشلوارخاکستری،آخرین
ُمدپاریس،شلواراُتوکشیده،دارایخطکامل،یقةنرم،
بارانی پالتوی یک یكرنگ، وجوراب پوشت و کراوات
رویلباسها،دردستراستیکچمدانکوچک،در
دستچپ،بندتولهسگیوچمدانی،چتریوعصایی

نیزدارد.
غریبه خانواده، این »درون« پوشش، این با فردی
سیر در کمكم که متمایز غریبهای میشود. محسوب

نمایشنامه،به»بیگانه«ایتهدیدکنندهبدلمیشود.
بخت سیاه زینت نمیشم راضی هرگز من دایی:

بشه.)ص26(
اعضایخانوادهسعیمیکنندتاپوششاوراتغییر
دهند.ستیزاولیهوپنهانآنهامنجربهتغییرلباس28
میدهند، تغییر را »جعفر« پوشش آنها میشود. او
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پوششیکهالبتهبهقولجعفربه»تناوگشاداست«.
سپسفرآیندپذیرش/تشرفاین»بیگانه«آغازمیشود.
»آنها« و »ما« به را آدمها »پوشش«، اینجا، در اما
بهپدیدهایتبدیلشده بخشمیکند.گوییپوشش
استکههرکسیباتصاحبآنمیتوانددیگریرانیز
سر بر آغازین ستیزهاِی نمایشنامه، در کند. تصاحب

تصاحبهمین»پوشش«است.
آنكه برای ناچار دارد، »خود« از تصوری خانواده
»بیگانه«ایرابه»درون«راهدهد،تالشمیکندپوشش
اورادرستکندیاتغییردهندتاازاینراهآنهابتوانند
بردارند. میان از را »دیگری« و »خود« میان فاصله
همین جزء پالتو و چتر کاله، پوشت، مانند اشیائی
»پوشش«هستندکهازهمانآغازتفاوتسبِکفردی
رانمایانمیکنند.اینصورتبندی،شكلیازقطببندی
استکهشخصیتهادرآرایشاولیهخوددارند،انجام
از شكلی یكدیگر با مواجهة در آنها میدهند.
هر زیرا میکنند. نمایان را نیرو/قدرت تقسیمبندی
شخصیتبهمثابةیکنیرویاجتماعی،مفهوم»بیرون«
و»درون«و»ما«و»آنها«راپیریزیمیکند.ازاینرو
اشیاء و پوشش با گونه، آرایشسیاسی این در جعفر
بیگانه،دریکسواستوهمةاعضایخانوادهباپوششی
این تصاحب برای خانواده، دیگرند. سوی در دیگر
پوشش،ابتدابافروکاستن»دیگری«،تعریفیاز»خود«

ارایهدهد.
دایی:ماایرونیهاوجعفرخان.
جعفر:ماپاریسیها...)ص26(

یادراشارهبهپوششکالهکهجعفرآنرادرخانه
که وامیدارد را او تحكم با دایی و برمیدارد سر از

کالهشراهمیشهبرسرنگهدارد.
دایی:ماایرونیهابایدکالموندودستینگرداریم.
چونكهتنهاچیزیاستکهبرامونباقیمونده.اینکاله
تاریخه،کالهوطنه، ادبه،کاله باشه،کاله ما علم باید

کاله....)ص24(
البتهاینستیزدرقالبمفهوم»ایرانی«و»فرنگی«
الیهظاهرینمایشنامهاست.الیههایپنهاناینستیزو
جدالبهتقسیمنیرویموجوددرنمایشنامهوروشی
برمیگرددکههرنیروبرایتصاحببهآننیازدارد.این

نیروهاسعیمیکنندمكاِنموجودرابهشكلیازتقسیم
این با آنها »بیرون«. و »درون« بكاهند؛ فرو بندی
تقسیمات،دیگری/جعفررادر»بیرون«قرامیدهندواز
اینراهتمایزخودرابا»دیگری«آشكارمیکنند.این
سپس و لباس، تمسخر یعنی پوشش، در ابتدا تمایز
تغییرآنوسپسباتقسیممكانـبیرونودرونـبه
انجاممیرسانند.آرایشنیروهایموجوددرنمایشنامه

درمقیاسمكانی،بهقرارزیراست.
خانواده)درون(

پوششجعفرخان)بیرون(
تالش بُردار، سوی دو در نیروها این از یک هر
میکندتادالاصلیـپوششـرابهتصاحبخوددر
آورند.درنمایشنامه،تصاحبتنهریکتوسطدیگری،
هدفیاستکهازراهآنمیکوشندبهمثابةیکمدلول،
داِل»پوشش«رابهچیزیدیگریبدلکنند،یاآنرا
شبیه»خود«کنند.هریکازایندونیرو،اگربتواند،
»پوشش«راتسخیرکند،میتواندبهخودوضوح داِلّ
شود.ازهمینرو،ترفندهای خانهـ ببخشدوفاتحمكانـ
بعدیشخصیتهاتغییرمیکند.درمرحلةبعد،قطب
سعی اکبر( مشهدی دایی، زینت، )مادر، خانه/خانواده
میکنند»دیگری/جعفر«رابهُسخرهبگیرند؛نسبتبه
همانندی نوعی به ترغیب را او یا کنند بیاعتنایی او
نمایند.اینشكلازکنششكلیازفروکاستندیگری

است.
دایی:بروکالتروسرتبگذارمردکه.شماایرونی

هستید،نبایدازاینحرفهابزنید.
chauveجعفر:دکترگفتهاگهمتصلکالهببرمشوو

میشم.چیز...کچلمیشم.
دایی:دکترغلطکرده.)23(

»خود« الگوِی پایة بر »دیگری« شبیهسازی ایدة
یكیازکنشهایاصلیشخصیتهاست.بههمیندلیل
آنهاسعیمیکنند.ابتداآنهابااینلباسوزباِنغریب
صحنه تا اول )صحنه شوند روبرو بهتزده شكلی به
هشتم(سپسسعیمیکننداینلباس/زبانراتصحیح
کنند)صحنهدهم(،درصحنههایبعدیاینزبان/لباس
در و چهارده( تا یازده )صحنه میگیرند سخره به را
نهایتاینزبان/لباسراانكارمیکنند.)صحنهپانزدهتا
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تجربه اینکه»تو مبنای بر دایی، تعریفهای هفده(.
است. امر همین بر دال بودی...« فرنگ توی نداری؛
تالشداییبرایسازگارِیجعفر،ابتداباتهیهکردناو
از را آن پوششیکهجعفرخان است، قبلی پوشش از
میپوشد. و میکند پیدا انباری« ته و زمین »زیر
»دیگری/جعفر«توسط»خود«وازراهلباسشنشاندار
ننگ داغ را نمود نوعی این گافمن، اروینگ میشود.
مینامد.برچسبونشانیکهکسیبر»دیگری«میزند
این غیر در دهد، راه »خود« درون به را او بتواند تا

صورتاوداِغننگیاستکهبایدبیروناز»ما«بماند.
هرچندجعفرازنوعیپوششرهاشدهاست،امااو
اکنونبهلباسییایکیونیفورمتازهتنسپردهاست.
یونیفورمیکهاورااز»دیگری«بهسلک»خود«درآورده
است.جعفرتازمانیکهاینلباسرابرتندارد،میتواند
گفتگووارتباطهایبعدیاشراادامهدهد.داییجعفر،
گفتگوی ـ آشنا ایرانی/ ـ تازه لباس پوشیدن از بعد
واقعیاشرابااوآغازمیکند:»میخواهیچكارکنی؟«
گوییمراسمتشرفجعفرپایانیافتهواکنونبهدرون
راهیافتهومیتوانبااوگفتگوکرد.بعدازاودربارةکار،
پوشش، گویی میزند. حرف گذشته و آینده ازدواج؛
داده قرار زمان و تاریخ از تازه زمینهای در را جعفر
است.جعفرکهدرابتداِیصحنهچهارم،اولینرفتارش،
زمانِی زمینة در اکنون بود؛ ساعتش به شدن خیره
دیگرِیقرارگرفتهاست.اوبایدفهمشاززمانرابرپایة
اساس بر که ساعتی کند. تنظیم خانه/خانواده زماِن
»نحس« »سعد«، ساعت به خانواده، تقسیمبندی
بخشپذیراست.تصورجعفراززمان،تصورینوعینوع
خاصیازنظماستکهبانظمدرونیخانوادهدرتضاد
است.جعفربرایفهمزمانازماشینزمانـساعتـ
بهرهمیگیردوخانوادهبرمبنایفهمیاسطورهایزمان
رادرکمیکند.اینتضادبعدهابهاموردیگریبسط
به نظم این درون از که تضادهایی میشود. داده
وجودآمدهپدیدارمیشود.نظِمظاهریمیانجعفرخان
واهلخانه،حسیازبینظمینیزبرایجعفرخانایجاد
تن از با که میکنند تصور آنها/خانواده است. کرده
بیرونکردِنپوشِشجعفر،اورابهنظِمواقعِیاینمكان
تغییر با جعفر که است آن واقعیت اما بازگرداندهاند

لباسدچارنوعیبینظمیمازادشدهاست.
جعفرازایناینجابهبعد،درآشوبیذهنی،گفتگوها
ورابطههایشرابهپیشمیبرد.اینآشوب،بعدهاهنگام
میشود. آشكار مختلف موضوعاِت دربارة او گفتگوی
هنگامیکهدایینسبتبهمقوالتیمانندازدواج،کار،
دولت،مردموغیرهسخنمیگوید،جعفرحیرتزده،
درهممیریزد.همیناینآشوب،سببمیشودکهاودر
کندِن بیرون با ابتدا که عصیانی کند. عصیان نهایت
پوششناخواستهازتنوسپسباپوشیدنلباسپیشین
وبازگشتبهزباننخستیندراوبهاوجمیرسدودر
پایانجعفرباهمانپوششقبلیخودوزبانآموختهاش،

آنجاراترککند.

نتیجه گیری
تقابل»خود«و»دیگری«متضمنشكلیازرابطه
میان نمایشنامه در رابطه شكلهای این هست. نیز
شخصیتهاینمایشنامهومواجهةآنهاآشكارمیشود.
اینرابطهـخودودیگریـدرمقوالتیمانندزبانو
مقوله، دو این زیرا است. فهم و بررسی قابل لباس
میتواند آنها اساس بر »خود« که هستند مفاهیمی
دهد،همزمانهمین بهدست برایخویشتن تعریفی
مفاهیمومقوالتاندکهمیتواندشكلیازرمزیاحدودی

برای»دیگری«نیزبسازد.
برگشته، فرنگ از جعفرخان نمایشنامه در
جعفر/ برابر در خانواده/خود، در موجود شخصیتهای
دیگریباتمهیداتی،اوراکهپیشازاینبهاینخانه/
»دیگری« و بیگانه یک به است داشته تعلق خانواده
با تبدیلمیکنند.نوعمواجههوبرخوردخانواده/خانه
از نوعی که است اجتماعی تعامل از شكلی جعفر،
تجربة و خاص دیِد زاویه زیرا سازد. می را گفتمان
و است دوشده این تمایز از»دیگری«سبب »خود«
یكدیگر برای مرزبندیهای تمایز این اساس بر اینها
تمایز نوعی به مرزبندی و گفتمان این میسازند.
»دیگری« سوبژکتیویتة برابر در »خود«، سوبژکتیویة

است.
نوشته برگشته فرنگ از جعفرخان نمایشنامه در
با خانه/خانواده در موجود مقدم،شخصیتهای حسن
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تقسیمبندیوآرایشنیرووکنشهای»خود« در برابر
یكدیگر،کسیراپیشازاینبهاینجاتعلقداشتهبه
»دیگری«بدلمیکنند.آنهاابتداتالشمیکنندازراه
ازسازگاری نوعی با»خود« شباهتسازی»دیگری«
ایجادکنند.امابابروزهرنوعتعارضتالشمیکنندتا
جعفرراابتداباشگفتزدگیسپسبیاعتنایی،اصالح،
تغییر،بهچیزیبدلکنندکهپیشازاینبودهاست.

پی نوشت
1.تمامیمثالهابراساسنسخهچاپیایننمایشنامه،چاپ

دوم،سال1357انتشاراتجاراست.
2. René Descartes
3. Immanual Kant
4. Anna wierzbica
5. John Locke
6. Roy shafer
7. Erving Goffman
8. Kenneth gergen
9. Ulrich neisser
10. Marcel Mauss
11. Émile Durkheim
12. Lucien Lévy-Bruhl
13. Amelie rorty
14. Habitus
15. Grace Harris
16. Friedrich Nietzsche
17. Gilles Deleuze
18. Martin Heidegger
19. Emmanuel Levinas
20.ازنظرزیمل،»فرمها،اصولترکیبکنندهایهستندکه
عناصریازموادخاموتجربهرابرمیگزینندوآنهارابه
صورتواحدهایمعینوقطعیدرزندگیشكلمیدهند.«
»زیمل،1392:37«زیراهمةآنهاتمامابعادتجربةانسانی
آشكارمیشوند؛ زیستـ راشكلمیدهندودرطولزمانـ
ناپیدا گاهی و مییابند؛ تحول و تغییر میکنند؛ رشد
میشوند.بااینشكلازنگرشمیتوانگفت،هرفرهنگی،
تا میسازد، محتواهایی با را »خود« از صورتی یا شكلی
بتواندکلیتیوحدتیافتهودرونیرابرای»خود«بسازد.
اینکلیت،درونجامعهزیستمیکندوتحولمییابد.اما

ازهمفرمیپاشاند.وفرم شكافیتروماتیکاینکلیترا
جدیدمتجلیمیشود.ازنظرزیمل،»فرمهاییکهدراین
مرحلهبهظهورمیرسند،خصلتیناقصوابتداییدارند.
چیزیکهواینگارتنرآنرا»فرهنگنخستین«مینامد.«
عقیده به نخستین« »فرهنگ این »فریزبی؛1386؛144«
زیمل،انبانیازابژههاِیفرمگرفته،درستبههماناندازه
بزرگودرستبههماناندازهکوچکاستکه»شخص
دارد.« نیاز آن به فعالیتهایعملیاش دادن انجام برای
به نخستین« »فرهنگ عناصِر این )38:1392 )زیمل،
که آنهایی فریزبی، قول به و میشوند خلق دالیلی
موفقیتآمیزبودهاندگردهممیآیندویکسنترافرم
تراژدی را قبل با گسست و شكاف این زیمل میدهند.

فرهنگمینامد.
21.بهمعنایهویجاست.دراینجااسمسگجعفرخاناست.

22.بیابریمکاروت،بریم.
23. Yuri Lotman
24. Carl Schmitt
25.ُفُكلی:)faux col(اینکلمه،درلغتبهمعنییقةکاذب
به تحقیر»دیگری« از برایشكلی واژه این بعدها است.
کاربردهمیشد.اینواژهبعدهاباواژهقرتیقرابتنزدیكی
پیداکرد.واژهقرتیدرعینمعناداری،بسیاربیمعناست.
و خود در زبانی نقیصة یک مثابة به ُفُكلی/قرتی شمایل
میشود./پانویس/ پدیدار زبانی تهدید از شكلی سپس
تهدیدیکهدردورهایکهگفتمانیتسلطداردکهبهپالوده
کردِنزبانایرانیـکسرویزبانپاکـیاتأکیدبرایرانی
بودنبهتاسیازشكلیازملیگرایی،دربرابرفرنگیبودن
زبانی، تقابلهای این دارد. تأکید فارسی زبان عربیِت یا
بعدهاخودرادربطنشمایلُفُكلی،بهمثابهخاستگاِهزبانی
اعوجاجیافتهوبیریشهظهورپیدامیکند:زبانیبیریشهو
شمایلیکولیوشوبیجا.گویی)ُفُكلی/سیاه/قرتی/جعفر(یا
هیچكس،فاقدزباناست.اینبیزبانیواعوجاِجزبانی،در
آثارسنتگرایانیمانندجاللآالحمد،واژهایتازهمییابد:
نا شكلی به اینجا در غرب و غربزده چه اگر غربزده.
روشنوگنگدرزبانعامیانه،بهمفهومیبیمارگونهویک
مرضبدلمیشود،امابعدهااینکلمهدرگفتارهایآل
احمدشكلشبهنظریبهخودمیگیرد.شكلیکهگفتار
نظریدورههایقبلوبعدازخودشراصورتبندیتازهای
میکند.گوییگفتارموردنظردردورهایکهحسنمقدم
مینویسدبعدهااززبانآلاحمدبهگفتماننظریواضحتر
مبدلمیگردد.همانندیایندوامرعجیبینیست.گویی

باتوضیحاین،میتوانآنرانیزفهمکرد.
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26.ژانوس:دهخدامیگویدژانوسبرطبقاساطیرکهن،اولین
مقابل تیبر رود برساحل واقع کولوس ژانی پادشاهشهر
پرستش خدائی چون را او رومیان است. بوده رم شهر
میکردندوگمانداشتندکهمراسمدینیرااوبنیاننهاده
است.»دراساطیررومی،ژانوسیایانوس،خدایدروازهها
ودرهاوگذرگاههاومسیرهایورودیوخدایآغازهاو
پایانهابود.درفرهنگمدرنمهمترینمیراثباقیماندهاز
ماهنخستسالاست. ژانویهکه ماه یعنی او نام ژانوس،
کشیده تصویر به سر دو یا و چهره دو با اغلب ژانوس
میشودکهازایندوسر،یكیبهروبروودیگریدرجهت
مخالفآن،یعنیبهپشتسرنگاهمیکند.اعتقادبراین
استکهایندوسربهآیندهوگذشتهمینگرند.ژانوسایزد
آغازهایاشروعبهکارهابود.اوبراولینساعتروز،اولین
روزماهواولینماهسال)ژانویه(نظارتداشت.نمادهایاو
دربانی« چوبدستی یک و کلیدها دسته زیرند: قرار به
)پرون،79:1389(.موریسدوورژهفرانسوی،برایتوضیح
ماهیتوسرشتسیاستازنمادژانوساستفادهمیکند.از
نظراوسیاستهمیشهودرهمهجاپدیدهایدووجهی
است:تضادوهمگونی)دوورژه،79:1389(.»روایتهای
باخاستگاهشهر، و بودند رومی همه اینخدا به مربوط
وگفته بود رم ژانوسساکن افسانهها، در داشتند. پیوند
میشدکهویدیرگاهیباکامس،شهریارافسانهایکهازاو
تنهانامیدردستاست،بررمفرمانمیراندند)گریمال،
درگاه از راندهشده بانویی دیگر، روایت به .)110:1391
خدایخدایان،ژولیدهوپریشاندرکنارشاهپیریبهنام
»ژانوس«نمایانمیشودوشاهپیرپسازخوشآمدگویی،
بهکفزدنی،ویرابهدستماهرویانقصرمیسپارد.آنان
او پیكر بر را زیباترینجامهها و بهحماممیبرند را وی
میپوشانند؛اوعطرآگینساختهوبرسفرةشاهیمینشانند
وـبعدازمدتیفرشتهایازآسمانفرودمیآیدوبهآن
بانویراندهشدهاعالممیکندکهاوموردعفوقرارگرفته
جای از بانو این بازگردد. آسمانها به میتواند و است
لبهای با شاهپیر، مهماننوازی حرمت به و برمیخیزد

یاقوتفامخود،سروچشمشاهپیررامیبوسدوبهسوی
آسمانبازمیگردد.زمانیبعدشاهدرمییابدکهبراثربوسة
آنالهه،صاحبنیرویبیناییشگفتآوریشدهاستکهبه

یاریآنمیتواند»گذشتهوآینده«راببیند.
مرکز در را مردانه پیوندهای نگرش این زیرا ملیگرایی: .27
تولیداحساساتملیگراییقرارمیدهدوزبانرادرمرکز
زبان، مفهوم رو، این از میکند. برجستهتر توجه»خود«
برای که میشود محسوب مردانه همبستگِی از شكلی
محافظت»ماموطن؛تِنزنانهوزباِنسرزمینمادری«باید
انسجامشراحفظکرد.هرچنداینشكلازملیگراییکه
پیوندهایشرابراساستفكرمردانهقرارمیدهد،زنانرابه
حاشیهمیراندوآنانرابهجهاننمادین؛استعاریودر
خدمتجهانمردانهقرارمیدهدکهبایدازآنمحافظت
کرد.همچنانکهخانهوپوششوزبانرانیزبهدروناین
معناهامیراندومیفهمد.دراینجاغربیافرنگبهمعنای
چیزی»بیرونی«و»دیگری«استکهبایداوراازجهان
»درون«؛»خانه«؛»زبان«؛»بدن«و»زن«دورنگهداشت
تابتواناز»خانه«،»زبان«،»خانه«و»خانواده«پاسداری
معنایی در یا ُفُكلی این برای آالحمد جالل بعدها کرد.
نظر در را اوصافی قرتی، یا )غربزده( اینشمایل دیگر،
است. زنصفت است. قرتی غربزده، »آدم میگیرد.
بهسروپزشخیلیورمیرود. بهخودشخیلیمیرسد،
حتیگاهیزیرابروبرمیدارد،بهکفشولباسوخانهاش

خیلیاهمیتمیدهد.«
»پوشیده معنای به عربی زبان در »لباس« واژة لباس:  .28
شدن«؛»مخفیشدن«و»بهاشتباهافكندن«است.گویی
پوشش،میتواندهمبدنیراازتهدیداتمحافظتکند،هم
میتواندآنراازچیزیمخفینگاهدارد.خانوادهجعفر،با
تهی بوده، این از پیش آنچه از را جعفر او، لباِس تغییر
میکنند،گوییاوراازهرچیزیکهاونشاندارمیکند،یا
داللتیبرتشخصیاتمایزاومیبود،خالیمیکنند.جعفِر
اکنوننامناپذیراست.مردیبالباسی»اینجایی«واحواالت

ومنشوافكاری»آنجایی«.
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