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جنسيت، قدرت و كاربرد زبان
*

  

  تاثر ديويد ممِ  گلنگري گلن راساريخگرايي نوين درت از ديدگاه
  

  دكتر فاضل اسدي امجد 

  استاديار زبان انگليسي دانشگاه تربيت معلم تهران 

  ياسر ذوالفقاري 

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات انگليسي

  چكيده

مريكا، نام ديويد    آ ويژه  بهنويسان و كارگردانان معاصر دنيا و        نامه نويسان، فيلم  نامه در بين نمايش  

ترديد در زمره   ممِت بي 
ء

اين مقاله به تحليل و بررسي      . گيرد  بهترين و مشهورترين آنان قرار مي      

. پـردازد   مـي  ر،ترين اثر ممِـت و برنـدة جـايزة پـوليتز            ، معروف گلنگري گلن راس  نامة    نمايش

 نظريـات  تمركز بـر     شده در اين مقاله، تاريخگرايي نوين و       كار گرفته  اسلوب و رويكرد ادبي به    

داري  پـاي نظـام سـرمايه     نامه، به بررسي رد     در تحليل مباحث دروني نمايش    . استميشل فوكو   

.  مختلـف جامعـه خـواهيم پرداخـت        قـشرهاي آمريكا و چگونگي اعمال قدرت اين نظام بـر          

 ،نقش قدرت و گفتمان غالبي كه در اختيار صاحبان قدرت در هـر نهـاد قـرار دارد     بر  همچنين  

يـابي مفهـوم آن و گفتمـان رايـج            ديگر، جايگاه جنـسيت و ريـشه       سوياز  .  خواهيم كرد  تأمل

ـ . دشو  ميتشريح  باره  مربوط به اعتقاد و گرايش ديويد ممِت در اين            بررسـي داليـل     ،عـالوه  هب

 مؤثر و پررنگ، تحليـل ارتبـاط مـستقيم          شخصيتيعنوان   نامه به   عدم حضور زن در اين نمايش     

هـاي   هـا و كـنش و واكـنش        نگي آشكار شدن اين ارتباط در درگيري      قدرت و جنسيت و چگو    

 كاربرد و نحوة استفادة ديويد ممِت از سرانجام،. است هدف ديگر اين مقاله     ،اجتماعي و شغلي  

 ابزاري جهت بسط و نمايش هنرمندانهدر مقامزبان 
ء

  .شود يادشده توضيح داده مي موارد 

درت، گفتمان غالب، گفتمان رايج، نهاد، جنـسيت،        تاريخگرايي نوين، ق  : هاي كليدي  واژه 

  .زبان

                                                 
 
 
*

  31/4/88: خ پذيرشتاري    20/12/87: تاريخ دريافت 
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  مقدمه

ديويد ممِت 
1

رو هارولد پينتر    بسياري او را دنباله   .  در شيكاگو متولد شد    م1947 در سال    

ن، آثار او را درخور مقايسه با آثـار بزرگـاني چـون             اشمارند و شمار زيادي از منتقد      مي

در سـال   او  . دانند نيل، بكت و تنسي ويليامز مي     هنريك ايبسن، هنري ميلر، آرتور ميلر، اُ      

انحرافات جنـسي در شـيكاگو     نامة    نمايشبا  م  1974
2

 بـا   م1975شـد و در سـال       مـشهور    

بوفالوي آمريكايي  نامة  نمايش
3

گلنگـري گلـن   اما با نوشتن نمايش . دشبيشتر شهرت او  

راس
4

ف و  معـرو جـايزة    ازجملـه    ، معتبـر  جـايزة  پـنج    كـم   شد دست  موفق   م1983 در   

 نگارش  همين نمايش را به   نامة    فيلم م1992او در سال    . را دريافت كند  ارزشمند پوليتزر   

بيشتر آثار ممِت يا توسط خود او و يا كارگردانان مشهور ديگر به فيلم تبـديل                . درآورد

 ةنويسي و كارگرداني، مجموع    نامه نويسي، فيلم  نامه  نمايشغير از    بهديويد ممت   . اند شده

او همچنـين   . چاپ رسانده اسـت    از مقاالت مختلف و همچنين چند رمان را به        فراواني  

اُلينا نامة    نمايش،  م1992در سال   
5

.  را نوشـت كـه يكـي ديگـر از آثـار مـشهور اوسـت                

نويـسي و در كـل سـينماي     نامه نويسي، فيلم نامه نمايشوزة حتوان گفت در   ت مي ئجر به

 كـه سـينماي هـاليوود و        ويـژه    بـه  ؛ه باشـد  ت كه با ديويد ممِت بيگان      كسي نيس  ،معاصر

بخـش  . كنـد   صنعت سينما نقش كليدي در هنر و ادبيـات امـروز بـازي مـي               مجموعدر

 پـردازش  نحـوة  سهل ممتنع بـودن و  دليل عظيمي از شهرت و محبوبيت ديويد ممِت به    

  . او در استفاده از زبان و كاركردهاي زباني استهنرمندانة

ي تأسف است كه اين نويسنده و كـارگردان مـشهور در            ، جا ها  با تمام اين توصيف   

ترجمه شده و تعداد بـسيار      تازگي    بهالبته تعداد كمي از آثار او       .  تقريباً گمنام است   ايران

 ديويد ممِت   ،با اين حال  .  دو اثر ممِت به چاپ رسيده است       بارة يكي محدودي مقاله در  

  اسـتادان  ت انگليسي و حتي بسياري از      و دانشجويان ادبيا   انادتن ادبي، اس  ادر بين منتقد  

ايـن در حـالي     . و دانشجويان سينما، كارگرداني و ادبيات نمايشي تقريباً ناشناخته است         

 كه راجـع بـه او       هايي  باها و كت   است كه نه تنها آثار ديويد ممِت، بلكه مقاالت، تحليل         

 ةجـوي سـاد   و  تتوانـد جـس     شاهد اين ادعا مي    ؛ بسيار فراوان است   ،در دنيا نوشته شده   

  .اينترنتي باشد
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 معرفـي بيـشتر جايگـاه ديويـد         با هدف آنچه گفته شد، نگارندگان اين مقاله       پاية  بر  

 فوكو  ميشل  تحليل از ديدگاه   ة ارائ نيزممِت و آثار او و      
6

 نوين تاريخگراييو   
7

كه تا به   ( 

ـ        بهيادشده  اي در تحليل اين اثر از ديدگاه         حال مقاله  شار صورت جـامع و تخصـصي انت

 گلنگـري گلـن راس   اثـر او يعنـي      تـرين   معـروف ، بـه كـاوش و بررسـي         )نيافته اسـت  

 نيز با بازي سـتارگاني چـون آل پـاچينو،           نامه  نمايشاز آنجايي كه فيلم اين      . پردازند مي

جك لِمِن، آلك بالدوين، اد هـريس، آالن آركـين، كـوين اسپِيـسي، جاناتـان پـرايس و        

ه رفته است، دور از ذهن نيست كه تحليل اين اثر از            كارگرداني جيمز فولي به روي پرد     

  .مندان به سينما نيز قرار بگيرد  عالقهتوجهها و رويكردهاي متفاوت مورد  جنبه

 نامه  نمايش روي متن اصلي و انگليسي       پژوهش از آنجايي كه     گفتني است در پايان،   

ي جمالت برگزيده   تماماست،  انجام شده و منابع مورد استفاده همگي به زبان انگليسي           

  .است نگارندگان ترجمةها  قول و نقل

  گذرد  ميگلنگري گلن راسآنچه در 

 شِـلي لِـوين  – داستان چهار كارمند بنگاه معامالت امالك  گلنگري گلن راس  
8

، ريچـارد  

روما
9

 ماس يودِ،  
10

و جورج آرونو   
11

همراه مباشر و نـاظر خـود،         در شيكاگوست كه به    -

جان ويليامسون 
12

م شـديد كـسي     دليل تور  بهتازگي    بهوش امالكي را دارند كه      ، قصد فر  

ميتچ.  نيست ها  آنمايل به خريد    
13

 و مورِي  
14

كنند كـه هـركس       اعالم مي  ، رؤساي بنگاه  ،

شـود و     يك دستگاه كاديالك مي    برندة   ،بهترين فروش را با باالترين قيمت داشته باشد       

رومـا در ابتـدا     . شـوند   اخراج مـي   ،دترين ميزان فروش را داشته باشن      دو نفري كه پايين   

  . كند  ديگر را مضطرب ميفروشندةباالترين رتبه را دارد و سه 

كند ويليامسون را راضي      چيني لِوين سعي مي    ي در رستوران  ، اول ة اولِ پرد  ةصحن در

تـر   تـر و سـريع     كند كه اسناد بهترين امالك را براي فروش به او بدهد تا بتواند راحـت              

ـ  . بفروشد  لِـوين،    سـوي  ا التمـاس، چاپلوسـي، تهديـد و حتـي پيـشنهاد رشـوه از              اما ب

 ماس و آرونو از     ، دوم ةدر صحن . شود  از قوانين بنگاه نمي    سرپيچيويليامسون حاضر به    

زنند و ماس با اشاره به شخصي به نام گراف          ناعادالنه بودن قوانين بنگاه حرف مي     
15

 كه  

، او را كامالً بهتر از رؤساي اين     است براي خودش شركت زده و از اين گروه جدا شده         
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كند كه كسي بايد پيدا شود و اسناد امالك خوب اين            خواند و حتي پيشنهاد مي     بنگاه مي 

رساند كه آرونو را تهديد      ماس بحث را به جايي مي     . بنگاه را بدزدد و به گراف بفروشد      

رفـي خواهـد    كند كه اگر كمكش نكند و او دستگير شود، آرونو را شريك جـرم مع               مي

نفس خـود،     و ضعيف  دودل سوم روما كه قصد دارد زميني را به مشتري           صحنةدر  . كرد

جيمز لينگ
16

  . كند پراكني مي  از نبود اخالقيات و بدي زمانه سخن،، بفروشد

 دوم، صبح روز بعد در دفتر بنگاه بازرس پليـسي بـه نـام بِـيلِن                ةدر پرد 
17

 مـشغول   

.  ماس كسي اسـناد را دزديـده اسـت         ةنقش براساس   ؛ زيرا بازجويي از فروشندگان است   

 نگران است كه سند قـرارداد لينـگ هـم دزديـده             ،شود روما كه از خيابان وارد دفتر مي      

شود؛ اما ويليامسون بـه او خبـر         كاديالك نمي برندة  شده باشد، چون در اين صورت او        

ين كـه از بـستن      لِـو . و جاي نگراني نيست   است  دهد كه اين سند قبالً بايگاني شده         مي

 نـايبورگ  خانوادة پير به نام     يقراردادي با زوج  
18

 وارد دفتـر    ، شـاد و خوشـحال اسـت       

لِوين داسـتان موفقيـت     .  عصباني است  شدت  بهبازرس با او    دليل رفتار     ماس به . شود مي

شود رومـا    كند و اين باعث مي      اما ماس توجهي نمي    ؛كند خود را براي ماس تعريف مي     

رود و   ماس با عصبانيت از دفتـر بيـرون مـي         . مشاجره كند  با ماس    ،ندر حمايت از لِوي   

 وارد دفتـر    ،هـم بزنـد     با رومـا بـه      را  قرارداد استلينگ كه همسرش او را مجاب كرده        

شـود و قبـل از اينكـه لينـگ           در همين لحظه است كه روما متوجه مـاجرا مـي          . شود مي

كه سريع بايد به فرودگاه     كند    مي وانمود   زند و  ، لِوين را مشتري خود جا مي      بزندحرفي  

توانـد    كه از نظر قانوني لينـگ ديگـر نمـي          –گويد روز دوشنبه     روما به لينگ مي   . بروند

كـه   حـالي  در. ارداد هنوز بايگاني نشده اسـت      او را خواهد ديد و قر      -فسخ قرارداد كند    

نـد لينـگ    اشتباه نگـران اسـت نك       ترك دفترند، ويليامسون كه به     ةروما و لينگ در آستان    

. كنـد   مـي  آگـاه شدن قـرارداد     لينگ را از بايگاني    دزدي در دفتر مضطرب است،       سبب  به

پس از رفتن   (روما و   . گيرد از روما شكايت كند     كند و تصميم مي    لينگ دفتر را ترك مي    

لِـوين  . كننـد  شدت به ويليامسون ناسزاگويي و پرخاش مي        لِوين به  )او به اتاق بازجويي   

گويد و قـرارداد لينـگ بايگـاني         داند ويليامسون دروغ مي     مي  كه كند ميناخودآگاه ابراز   

 لِـوين   ،شود ويليامسون بفهمد كـسي كـه مـدارك را دزديـده            اين باعث مي  . نشده است 

ويليامـسون بـه اتـاق      . كند  ولي بعد شروع به التماس مي      ؛كند لِوين ابتدا انكار مي   . است
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دانـد مـاجرا از چـه قـرار          روما كه نمـي   . درود تا گزارش كار لِوين را بده       بازجويي مي 

 امـا لـوين را بـه اتـاق          ؛دهد آيد و به لِوين پيشنهاد همكاري در كار مي          بيرون مي  ،است

، در غيـاب     است روما كه از ماجرا باخبر شده     . خوانند تا او را دستگير كنند      بازجويي مي 

حق كميسيون او بايـد     گويد پس از اخراج لِوين، پنجاه درصد از          لِوين به ويليامسون مي   

فهميم دلـسوزي رومـا بـه لِـوين نيـز دروغ و بـراي                اينجاست كه مي   در. به روما برسد  

  .شيادي بوده است

  نوين تاريخگرايي ميشل فوكو و 

 اسـتِفِن گـرينبالت  .م سـر بـرآورد  1980 دهـة ابتـداي  در حدود    نوين   تاريخگرايي
19

 از 

كو و ريموند ويليامز   هاي ميشل فو   سردمداران اين رويكرد بود و نوشته     
20

 تأثير اصلي را    

و واژگان خاص ميشل فوكـو بيـشترين        ها     نظريههر حال،    اما به .  اين رويكرد گذاشت   بر

.  نـوين را شـكل داده اسـت        تـاريخگرايي ترين قواعـد و چـارچوب رويكـرد          و بنيادي 

 فوكو و سـپس بـه شـرح كوتـاه اسـلوب و              هاي  نظريهابتدا به بررسي مختصر     بنابراين،  

  . پردازيم  نوين ميتاريخگرايي صول ا

كمتر كسي است كـه امـروزه بـا         .  در فرانسه به دنيا آمد     م1912ميشل فوكو در سال     

هاي رويكرد فلـسفي      پسامدرن است كه پايه    فالسفةاو از   . و آثار او آشنا نباشد    ها    نظريه

 مـسئلة  دركـو    فو  ميشل ها و نظريات   تحليل.  نوين را بنا نهاد    تاريخگرايي  و ادبي به نام     

قدرت
21

فيليـپ رايـس   . دارد نـوين    تـاريخگرايي  ، نقش اساسي در      
22

 و پاتريـشيا وو    
23

 

هـاي عينـي      كـه چگونـه آنچـه گـزارش        اين است هاي او كامالً نشانگر      نوشته«معتقدند  

 و ايـن ميـل بـه        ،شود، هميشه محصول ميل بـه كـسب قـدرت اسـت            تاريخ ناميده مي  

نش توسط نهاد  گيري دا  اكتساب قدرت از طريق شكل    
24

 ».پذيرد خاصي صورت مي   هاي

)2001: 253-254(.    

فوكو واژگان آشنايي را با مفاهيم جديـدي وارد فرهنـگ لغـات فلـسفه، ادبيـات و                  

انـضباط منـشأ   آيد كه     چنين برمي  اواز ديدگاه   . كردسياست  
25

هـاي ارتـش و      ، در روش  

و هـدايت آن در      و راهي براي كنترل حركات و اعمـال شـخص            استنيروهاي نظامي   

 معناي انضباط تغيير يافـت و بـه         ،او معتقد است در قرن هجدهم     . راهي مشخص است  
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گفتمان غالب . شدتبديل   جمعيت جامعه    همةتكنيكي گسترده براي كنترل     
26

 اصـطالح   

ديوانگي و تمدن  ديگري است كه اولين بار او در كتاب         
27

معرفي كرد و مفهوم اساسـي و     

 كلي از دانش اسـت      اي  هگفتمان غالب اساساً مجموع   .  دارد هاي فوكويي  مهمي در بحث  

در هـر گفتمـان     . اي غلط اسـت    اي درست و جمله    توان گفت جمله   كه بر اساس آن مي    

گفتمـان غالـب    . غالب خاص، صورت خاصي از جمالت پـسنديده و بااهميـت اسـت            

شود؛ از   رد و بدل مي    جمالت و عقايد بين افراد       ،زمينه و فضاي خاصي است كه در آن       

شدت به زمينه و فضايي وابسته است كه در آن ابـراز شـده               عقيده به هر   اهميت   رو،  اين

شود كه در يك مكالمـه        اين گفتمان به اين دليل گفتمان غالب ناميده مي         واقع،در. است

فوكـو معتقـد اسـت گفتمـان غالـب نظـامي اسـت كـه         . شود بر گفتمان ديگر غالب مي  

.  ما از حقيقت اسـت و نـه خـود حقيقـت            »درك«يف نوع   دهي و تعر   اش سازمان  وظيفه

مثال، به دليل وجود گفتمان غالب خاص در گذشته، چيزي در آن برهه حقيقت و               براي  

 ولي اكنون به دليل تغيير گفتمان، حقيقـت و درسـت در             ؛شده است  درست انگاشته مي  

م اشـخاص   چندان دور مرد   اي نه  طور كه در گذشته    همان. چشم مردم چيز ديگري است    

عكس و  رگويند و ب    ديوانه نمي  ها  آن همةكردند كه امروز به      خاصي را ديوانه خطاب مي    

 را غلط و خرافه ها  آناند كه امروزه بدون دليل علمي        يا در گذشته مردم باورهايي داشته     

اين تغييرات در درك مفاهيم خاص، به دليل تغييرات گفتمان غالـب اسـت و               . دانند مي

. شـود   تقويت جايگاه برخي افراد و تضعيف جايگـاه برخـي ديگـر مـي              اين، گاه باعث  

 جنسيتةتاريخچفوكو در جلد اول كتاب 
8

  دهد كه  تفصيل شرح مي ، به

گفتمان غالب قدرت   (تواند ابزار و هم اثر قدرت باشد         گفتمان غالب هم مي   ... 

 همچنـين    امـا  ؛كند ، قدرت را مستحكم و تقويت مي      ...)دهد سازد و انتقال مي    را مي 

تواند آن را تحليل ببرد و ضعيف كند و يـا آن را شـكننده كنـد و زمينـة خنثـي         مي

  .)101-100(شدن و نابودي آن را فراهم آورد 

صـورت    قدرت با نيروي تحميلـي و خـشونت متفـاوت اسـت و بـه               ،در نگاه فوكو  

ا دهـد كـه كـاري ر       قدرت، افرادِ زيردست را به سمتي سوق مي       . كند فيزيكي عمل نمي  

ة اختيـار افـراد را    يعني قدرت قـو   دادند؛  انجام نمي بكنند كه اگر به اختيار خودشان بود        

از ديدگاه فوكـو، قـدرت چيـزي را بـه كـسي تحميـل               . دهد كند و تغيير مي    محدود مي 
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اي از ارتباطات است كـه در ميـان جامعـه منتـشر و رايـج                 كند، بلكه بافت و شبكه     نمي

كننـده نيـست كـه       يلي شبيه قانون و يا نيروي سـركوب       تنها نيروي تحم   قدرت. شود  مي

. ستنيز هـ  د و سودآور    كننده است مولّ   قدر كه سركوب   كنترل و يا نهي كند، بلكه همان      

تواند از  همچنين قدرت تنها در دست مقامات و اولياي امور نيست، بلكه در يك آن مي           

 تغييرات  كنندة  دايتهاين قدرت است كه     . هاي مختلف و جاهاي متفاوت جلوه كند       راه

ها، دانـش و تمـام روابـط          ايجاد ادراك و شناخت ما از خود است و در گفتمان           نحوةو  

  .   دياب انساني نمود مي

مراتـب    سلسله مسئلةشد و    طرفه تعريف مي    ماركسيستي، مسير قدرت يك     نظرية در

 ظـالم و    عنـوان   معنا كـه قـدرت از دولـت و فرمـانروا بـه             ه اين آمد؛ ب  ميميان   قدرت به 

 يعنـي مظلومـان و      ،شـد و در آخـر بـه افـراد معمـول جامعـه              بندي مي  باالدست تقسيم 

 چيزي به نـام روابـط و يـا          ،در حقيقت فوكو معتقد است    ميشل  اما  . رسيد زيردستان مي 

پيوندهاي قدرت 
29

 قدرت در دستان نيروهاي متعـدد و متفـاوتي          ، كه در آن   وجود دارد  

 قـدرت در اختيـار نهادهـاي        گويد  ميكند و     را معرفي مي   »نهاد« ةاو در اينجا واژ   . است

توانند بيمارستان،   اين نهادها مي  . متفاوت است و نهادهاي اجتماعي منابع قدرت هستند       

براي اين نهادهـا    . كلينيك، دانشگاه، مدرسه، خانواده، دولت و يا هر نهاد ديگري باشند          

تنظـار «هادها مسئول  وجود دارد و اين ن»هاي انضباطي مشترك  نامه آيين«
30

هـستند و  » 

  .ديگر چيزي به نام تنبيه و مجازات وجود ندارد

ةگيري از واژگان و تعـاريفي كـه ميـشل فوكـو در عرصـ                نوين با بهره   تاريخگرايي  
 

، به تفسير و بررسـي تـاريخ از ديـدگاهي جديـد             كردفلسفه، ادبيات و سياست معرفي      

رسي استداللي و برهـاني حـوادث در تـاريخ           به بر  واقعنوين در تاريخگرايي  . پردازد مي

هايي كه تاريخ بـه خـود و          و دروغ  ها  نااي، تاريخي است براي داست     گونه پردازد و به   مي

جاي عيني بودن، كامالً ذهني و دروني اسـت          اين رويكرد به  . گويد ها گفته و مي    فرهنگ

نـوين، هـر    رايي  تـاريخگ نقد ادبـي در     حوزة  در  . و همواره به تفسير تاريخ معتقد است      

 تـاريخ نـه در حـال     ،همچنـين .  روايي است كه بايد تفسير شود      ي داستان ،اتفاق تاريخي 

ـ  سري روابـط علـت و معلـوليِ        ل از يك  پيشرفت و توسعه و نه متشكّ      در . ي اسـت   خطّ

 فرد يا گروه خاصي از افراد نبوده و همواره همراه با تبـادالت     ويژةتاريخ، قدرت هرگز    
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. است  آمده شده و به چرخش درمي     ها پراكنده مي    و عقايد در فرهنگ    الانساني، تبادل كا  

 خاصـي  ةگويي صحيح نيـست و يـك فـضا و روح واحـد در دور              در تاريخ هرگز كلي   

هـاي غالـب، فعـل و انفعـال صـورت             همواره در بين گفتمان    ؛ زيرا وجود نداشته است  

يـان نـوين   تاريخگرا.  داداي از تاريخ ارائـه   توان تصوير واحدي از گوشه     گيرد و نمي   مي

هـا تـأثير     معتقدند رويدادهاي تاريخي، متون، هنر و تمـام آثـار ادبـي هـم بـر فرهنـگ                 

  . پذيرند  تأثير ميها آنگذارند و هم از  مي

هويت شخصي 
31

 ديگري است كـه بـر اسـاس تعريـف فوكـو از هويـت و                 مسئلة،  

جنسيت
32

صـطالحات خـاص     ا  بنـابراين،  .شـود  ، در اين رويكرد به چالش كـشيده مـي         

ها مثل زن و مرد و يا عاقل و ديوانه، تنها به نوع تعريفـي وابـسته                  بندي فرهنگي و دسته  

 معنـا كـه هويـت       بـه ايـن   دهند؛   هاي غالب هر جامعه و دوره ارائه مي         كه گفتمان  است

 هـاي غالـب در فرهنـگ       ها با تغيير گفتمان    بندي هاي اين دسته   شخصي افراد و مشخصه   

  .كنند ميتغيير 

   نوينتاريخگراييبين   با ذرهگلنگري گلن راس مطالعة

 نـوين  تـاريخگرايي  طور كه در توصـيف رويكـرد    ، همانگلنگري گلن راس در بررسي   

ر و توضـيح و تحليـل        يافتن مقـص   منظور  بهذكر شد، به تحليل علت و معلولي حوادث         

را كـاوش و     هاي آنـان    مشكالت دروني و تفاوت    كنيم  ميپردازيم، بلكه سعي     عيني نمي 

طرفـه    معلول علت خاصي است، اين رابطه يك       اتفاق در داستان  اگرچه هر   . تفسير كنيم 

يـابي    علت يا علل ثابتي اظهارنظر كرد و بايد به ريـشه           ةتوان قاطعانه دربار   نيست و نمي  

 بـه اينكـه تحليـل شخـصيت و          توجـه بـا   . آن در فرهنگ و گفتمان غالب آن پرداخـت        

شده   اشتهگذ  پا و حاشيه   ي، خرده هاي منزو  عملكرد شخصيت 
33

هـاي كليـدي      از مشخصه  

شـكافي    فضاي كامالً مناسبي را براي درون      گلنگري گلن راس   نوين است،    تاريخگرايي  

از . كنـد   نوين فـراهم مـي  تاريخگرايي  ديد ةها از زاوي آنها و اعمال    و تفسير شخصيت  

ـ  اين منظر، تحليل اتفاقات داستان از ديدگاهي كه مـي          راويِ مـاورا  «وان آن را    ت
34

 و يـا    »

 آنچه در پايان بر    نگاهي به  ؛ زيرا  شايسته نيست  ،همان ديدگاه ظالم در برابر مظلوم ناميد      

و اعمال خـود افـراد، همـان        ه  يابي اين حوادث در اشتبا     علتآيد و    ها مي  سر شخصيت 
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 ايـن اشـتباه را      Y و   Xسنتي است كه بگوييم چنين شد چـون شخـصيت           تاريخگرايي  

هـا و    شـده   شـته گذا سعي دارد حوادث را از دوربين حاشيه      حاضر   ة مقال بنابراين،. كردند

هاي غالبي چون گفتمـان مردسـاالري و         زمان به موشكافي گفتمان    همو  پاها ببيند،    خرده

  . زدپردابداري  نظام سرمايه

 ند ممِت اصوالً  معتقدگروهي  . دارد جنسيت در آثار ديويد ممِت نقش كليدي         مسئلة

گريز زن«
35

ن بـه  ااز ديدگاه تـاريخي سـنتي، ايـن منتقـد         .  است جنس مؤنث متنفر  از   و   »

هـاي زن در آثـار     نبود و يا كمبود شخصيت    : كنند شواهد و داليلي از اين قبيل اشاره مي       

ممِـت بـراي بـازي    نـدادن   هاو، در حاشيه بودن زن در صورت حـضور در آثـار، اجـاز        

هـاي    نقـش  دادنهاي تئـاتر آمريكـا و         مرد در سالن   هاي شخصيتجاي   بازيگران زن به  

آنـان معتقدنـد در آثـار       .  در نقـش روسـپيان و فريبكـاران        ويژه  پست و زننده به زنان به     

 سـروكار   ها  آنها با     و بيشتر ابزاري كه شخصيت     دهد  رخ مي  كه   هايي  بيشتر كنش ممِت،  

آوري چـاقو و تفنـگ،     ال جمـع   مث براياي مردانه و مردبرترپندارانه است؛       گونه دارند، به 

هـاي كـالن و      هاي خـاص، شـكار، قماربـازي       خشونت خياباني، مشروبات الكلي با نام     

تـوان گفتمـان    گريز بودن ديويد ممِت را مـي  ستيز و زن  زننظرية. راني مسابقات اتومبيل 

رايج
36

 خـود ممِـت در      ،هـر حـال    بـه . دانـست ن  ا در ديدگاه برخي منتقـد      تاريخ امروز  

 با جان كاچوييوگ گفت
37

بوستون گلوب ة در مجل
38

  :گويد  مي

چيزي كه اتفاق افتـاد،     .  بلكه ناجوانمردانه است   ،اين نه تنها نادرست و دروغ است      

در شـيكاگو   را   انحرافات جنـسي   نامة  نمايش من، چند سال پيش بود كه        ةبه عقيد 

 سـالم دو   خـوب و ةداد كه چگونه رابط گريزي بود و نشان مي    زن ةنوشتم كه دربار  

بعد از آن بـود كـه بـه         . گريز به نابودي كشيده شد     راه، با تعدي يك زن     جوان سربه 

تـر از   تواند حقيقـي  خوب، چيزي نمي . گريزم گويند من يك زن    گوشم رسيد كه مي   

ام، اگر به كسي مربـوط باشـد، و آنچـه در كـارم هـست،                 آنچه در زندگي شخصي   

خواهـد ايـن نظريـات كـامالً اشـتباه و           كنم اگر كـسي ب     فكر مي . وجود داشته باشد  

 تنهـا   هـا   آنناخوشايند را ابراز كند، بگذاريـد چنـين كنـد، و پاسـخ مـن در برابـر                   

  .)16 :1997كاچ، (توجهي كامل خواهد بود  بي
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دانو كارال مك 
39

 و قبل از او ديويد راداويچ      
40

هـاي   نامـه   نمـايش  بيـشتر  معتقدنـد در     

ممِت شاهد عدم ثبات رجوليت    
41

به خاطر  «ها    انساني هستيم و شخصيت    ة جامع  و نظم  

بـه دنبـال هـويتي جديـد        « و   »نـد ا  مانده و مأيوس   معناي سنتي، عقيم   هويت رجوليت به  

. )197-196 :1992دانـو،     مـك ( .»خورنـد  معمـوالً در ايـن راه شكـست مـي         « كه   »گردند مي

 قـدرت،   هاي زن اساسـاً مردانـي بـدون        شخصيت«كند در آثار ممِت      دانو اضافه مي   مك

  ).200 ،همان(» .هستندخورده  و مرداني شكست... مرداني عقيم 

 جنـسيت و حـضور و جايگـاه زن در           مـسئلة  نـوين بـه      تاريخگرايي  بين   اگر با ذره  

اي مردساالر را گفتمان رايـج آن         نگاه كنيم و برتري مردان در جامعه       گلنگري گلن راس  

 اصـلي و مـؤثر،       شخصيت عنوان ن به  از وجود ز   نامه  نمايشجامعه در نظر بگيريم، خأل      

گونـه    ؛ ايـن  اسـت نامه  نمايشهاي زيرين اين      زن در اليه   شخصيتاي بازي    گونه خود به 

 نقـش   نامـه   نمـايش زن در ايـن     . شود گر مي   جلوه  از زن   را كه عدم شناخت و درك مرد     

ه از  طور كـ   همان. شود قدرتي دارد كه از نبود او ايجاد مي       ؛  اي دارد  دهنده عجيب و تكان  

را كند و تـصويري    آيد، زن نقشي محوري در ذهنيت مرد بازي مي          برمي نامه  نمايشمتن  

 معنا كه تعريف مرد از هويت خـود         ؛ به اين  كند  ايجاد مي  ،كه مرد از خود در ذهن دارد      

   براي ارزيابي ميـزان قـدرت مـرد         يزن معيار و چارچوب    و   گيرد زن صورت مي  پاية  بر  

گيـرد، بـا     ، زن و زنانگي با ترس مردان از زنان قـدرت مـي            مهنا  نمايشدر اين   . شود مي

 وجـود  سبب شود و قدرت فوكويي را به     مردان تقويت مي   ياطمينان بياحساس ناامني و    

 يعني وابستگي شـديد مـرد بـه زن بـراي             كه قانوني نانوشته است    - اين گفتمان غالب  

  . آورد دست مي ه ب-اثبات هويت خود

هاي زن را     مستقيم شخصيت  طور   به ين پرسش كه چرا كمتر    ديويد ممِت در جواب ا    

من بيشتر  « :گويد چنين مي  نيويورك تايمز   با وگو  گفتكند، در    هاي خود مي   وارد داستان 

 او ).123 :1994راداويچ، ( ».ام تا زنان   صحبت مردها بوده   بيشتر هم . با مردها سر و كار دارم     

گويـد    مـي  شوخي  داند و همچنين به     نمي كند از زنان چيزي    در جاي ديگري اعتراف مي    

نـد و  ا زمان زيادي نيست كه به اين شناخت رسيده است كه زنـان نيـز جزئـي از مـردم          

 ايـن   كـشف سال اخير را صرف     25افزايد كه    طعنه مي  او به . احساسات و تفكراتي دارند   

   !كرده استاحساسات و تفكرات 
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 ة نوعي تعـرض جنـسي و حملـ   ، با كاربردهاي زباني به   گلنگري گلن راس  در  ممت  

 فحاشي فروشندگان بنگاه معـامالت      ).18( كند  اشاره مي مردان به مردان و بردگي مردان       

، مؤيـد   برنـد   كار مـي    به كه   زشتيامالك به يكديگر، به خودشان و روزگار و نوع الفاظ           

 بلكه با نگاهي نمادين ماس با اجبـار         ؛اين تجاوز تنها لفظي نيست    . همين واقعيت است  

كند كه اين راهي است بـراي حـذف           دزدي، به او تعرض مي     ةرونَو به شركت در نقش    آ

در جـايي   . شدن بر فرد ديگر     نتيجه، كسب قدرت و غالب     رجوليت در فرد مذكر و در     

هـا،   ، و لـوين بـا اشـاره بـا لفـظ بيـضه             »مبـازي  ما همه همجـنس   « كه   كند  ميروما اشاره   

اشـارات   ايـن    .)49 و   27 همـان، ( »ردانه نـدارد  ت م ئدل و جر  «كند   ويليامسون را متهم مي   

در ديـدگاه   زيـرا   هاسـت؛    گرايي و اختگي در ديدگاه شخـصيت       بيانگر تساوي همجنس  

 اول از نظر فيزيكي مورد نظر است و مرد كسي است كه آلت              ةسنتي، مرد بودن در وهل    

او كننده است و زن و زنانگي مغلوب و زيردسـت   و قدرت جنسي دارد، غالب و كنترل   

 هتـاكي و كـاربرد      با چه لفظي و     ، به مرد ديگر   يي مرد  در تعد  بنابراين. رود شمار مي  به

 هميـشه يـك طـرف       ،)گرايـان  همجنس( جنسي مردانه باشد و چه فيزيكي        زشتالفاظ  

لِـوِرِنز . غالب و باالدست و طرف ديگر مغلوب و زيردست است         
42

معتقـد اسـت يـك       

راهـي بـراي حـذف      : نها مختص مردان است   چيزي است كه ت   «چنين دوئلي بين مردان     

  ). 254 :1989( ».ستتوهين به او قدرت يك فرد توسط تحقير و

  آمريكايي و اكثر جوامع بشري     ةاگر برتري مردان و رجوليت را گفتمان غالب جامع        

تضعيف، حذف و يـا بازيـابي       براي   نامه  نمايشاي  ه   چالش بيشتر  كه    يم، شاهد آن  بدانيم

. پـذيرد   صورت مي- همان رجوليت و مردي استشده  يادن غالب كه در گفتما -قدرت

گويـد او پليـسي بـدون آلـت ذكـور اسـت              كند و مي   ماس به بازرس پليس فحاشي مي     

 زشـت و مربـوط بـه   كند و از الفـاظي   روما به ويليامسون فحاشي مي  ). 41 :1984ممـت،   (

ايي در گفتمان رايـج     گر  از آنجايي كه همجنس    ).65 همان،(كند   اعمال جنسي استفاده مي   

داننـد و بـه       مي ستپهمان اندازه    بودن را نيز به    ها زن   و نكوهيده است، شخصيت    زشت

 چنـين  . تا راهي براي اثبات مردي خويش و كسب قـدرت باشـد  دهند ميمردان نسبت  

 نامه  نمايشهاي مرد در      شخصيت همةهيچ ابهامي توسط     م و تحقير بي   زبانِ سلطه، تحكّ  

لِوين موفقيت خود را در فروش با اصطالحات جنسي بيـان           . شود يده مي استفاده و فهم  
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گويـا آلـت ذكـور،    . )70همان، (! هاي خود را بازپس گرفته است  بيضهگويد ميكند و    مي

آنچه فرويد فَلوس  
43

نـوعي جـايگزين      ناميد، نه تنها در تجارت بلكه در تمام جامعه بـه           

 برتريِ مـرد اسـت، از دسـت دادن      ن غالب  وقتي گفتما  ؛ زيرا ارز و پول رايج شده است     

گرا بودن و در نهايت از دسـت دادن قـدرت            رجوليت و آلت ذكور، زن بودن، همجنس      

 جنـسيت و هويـت      از فوكـو    بـه تعريـف   براي درك بهتر اين مسئله الزم اسـت         . است

هاي فيزيكيِ جنـسيت     از ديدگاه ميشل فوكو، هويت تنها از طريق نقش        . نگاهي بيفكنيم 

شود، بلكه بيشتر بر اساس اعمال و رفتار صـورت      بندي نمي  هاي فيزيكي دسته   وتو تفا 

ند كه هويت   ا  آيد، بلكه رفتار و اعمال     نميبر نوع جنسيت     از پسِ  بنابراين كردار . گيرد مي

توان گفت فالني مرد اسـت يـا         از ديدگاه فوكو، نمي   . كنند و جنسيت فرد را تعريف مي     

 كردار و رفتار اسـت      زيرا ؛صي را از او انتظار داشته باشيم      فالني زن، پس بايد كردار خا     

  .كند كه جنسيت و هويت آن فرد را مشخص مي

تـر    حـضور زن تنهـا در دو بخـش پررنـگ           گلنگري گلن راس  شايد بتوان گفت در     

كنـد تـا ويليامـسون را        اي به دخترش مـي     ابتدا در قسمتي كه شِلي لِوين اشاره      . دشو  مي

لِِوين در اين قسمت از لحـاظ كـاربرد         . دست يابد و به اسنادِ بهتر      هدتحت تأثير قرار د   

سـر و تـه و نـامربوط بـه      اي نسبتاً بـي   اشاره.شدت ناتوان است زبان در ايجاد ارتباط به   

: كنـد  اي نـاقص را ادا مـي       تحصيل دخترش دارد و تنهـا جملـه       ة  آرزوي خود براي ادام   

تـر اسـت جـايي اسـت كـه           ن قـوي   مثال دومي كه در آن كمي نقـش ز         ».دخترم! جان«

جيني
44

نظـر   كند تا از بستن قرارداد با روما صـرف         ، همسر جيمز لينگ، او را مجبور مي       

ها شاهد حضور شخصيت زن از نوع ديويد ممِت هستيم كه با وجـود               در اين مثال  . كند

، رنـگ  بودن از متن داستان، مردساالريِ مطلق داستان را كم         شدن و منزوي    شتهگذا حاشيه

تواند مردساالري را كامالً از بين ببرد، ممِت بـا           اگرچه اين نمي  . كند و خنثي مي  ضعيف  

 كـه   گونـه   آن. نـد ك   حاكم را مختل مي    ة او، نظم مردان   حذف حضور زن و دخالت جانبيِ     

دوروثي جِيكوبز 
45

 از ايريگَرِي  
46

هاي زن در آثار ممِت مثل جيني      كند، شخصيت   نقل مي  

ت و ابـراز قـدرتِ رأي و گفتـار زنـان، نظـام فَلوسـنتريك و                 شكـستن سـكو   «لينگ با   

  ).  115 :1996جيكوبز، ( ».دنكن مردساالري را متعادل و اصالح مي
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ماتيو رودان 
47

 چون  ؛اند زنان در حاشيه گذارده شده    « بر اين باور است در آثار ممِت         

ـ  اند و بر سر همه چيز مي ارزش شده در دنيايي كه معنويت و عواطف كم     وان چانـه زد  ت

در فـضايي كـه   . )5 :1992 (».و پول معيار همه چيز است، زنـان دالل و قماربـاز نيـستند      

 از مردبودن است، پول ميزاني اسـت بـراي قـدرت و حتـي از ديـدگاه                  برگرفتهقدرت  

پايـان   بـه همـان قـدرت فوكـويي          سرانجام قدرت جنسي كه     برايزاني است   ميممِتي،  

 برتـري دارد؛   عواطف و احساسات     ر معامالت تجاري ب   ايتدر نه در اين فضا،    . يابد  مي

  . ندا  خطرناك و تهديدآفرين،پس اگر زنان وارد بازي شوند

شكني   شالوده واقعيابد و در      نوين، قدرت مفهوم ديگري مي     تاريخگرايياز رويكرد   

 عظيمي اسـت    ةگذرد مجموع   مي گلنگري گلن راس  آنچه در   . دهد معنايي در آن رخ مي    

گفتمان « هستند و    »قدرت«اي صاحب    گونه ص، نهادها و مراكزي كه هر يك به       از اشخا 

بنگـاه معـامالت    :  خاص خـود در اختيـار دارنـد        »انضباطي« را بر اساس قوانين      »غالب

 و يا نخريدن دارد، همـسر       نامالك، مشتري خريد امالك كه قدرت و اراده براي خريد         

كنـد و نظـام قـدرت يـك نهـاد            ميدار  واخريدار كه شوهرش را به انصراف از قرارداد         

هـا و قراردادهـاي      ريزد، ويليامسون كه ابزار گفتمان غالـب او پرونـده          هم مي  ديگر را به  

خوب امالك است، روما كه ابزارش رياكـاري و دروغ و چاپلوسـي اسـت، خـانواده و                  

 در  ممكـن  تا به هر نحـو  است قدرتي اجباري بر لِويناين دختردختر لِوين كه حضور     

د، قدرت ماس با گفتمان غالـبِ تهديـد، بـازرس پلـيس كـه خـود                 شومعامالت موفق   

 نظـام كاپيتاليـستي     سـرانجام  قدرتي ديگر در جامعه اسـت، و         ةصاحب قدرت و نمايند   

ها  قدرتةحاكم بر تمام اين روابط و چرخ
48

.  

 انضباط خاصِ هر گفتمـان غالـب هـدف قـدرت     ة در ساي،بر اساس آنچه گفته شد    

 از طرف    نه مستقيم   كه  ايجاد انضباط دروني اجزاي نهاد است      ، نيروي غالب  باالدست و 

از . شـود    برقـرار مـي    آن قدرت بلكه از طريق قدرت هر فرد نهاد بر روي افـراد ديگـر              

 –هر نـوع آزادي    -هايي براي آزادي افراد      آنجايي كه اين هدف باعث ايجاد محدوديت      

هـا   ست كه شخـصيت    ا شود اين  يده مي دروشني    به گلنگري گلن راس  شود، آنچه در     مي

هاي شخصي و درنتيجه هويت شخصي خود را فداي خدمت به نظـام پرقـدرت                آزادي

جِرِمي بِنتام . كنند داري مي  سرمايه
49

پانوپتيكـان « ةژوابراي اولين بـار     ) قرن هجده ( 
50

 را  »
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ينكه متوجـه   در زندان بدون ا   زندانيان را   شود مثالً    معرفي كرد كه بر اساس اين ابزار مي       

فوكـو  . كنـد   مثل دوربين مداربسته عمل مـي      واقعاين ابزار در    . شوند تحت نظر گرفت   

گيـرد؛    نوعي عمليات انضباطي دروني در يـك نهـاد صـورت مـي             ،معتقد است امروزه  

هـا   كنند كه گويا همواره تحت نظر باالدست        عمل مي  چنانكه اعضاي هر نهاد     گونه    اين

 ،بنـابراين .  را كنترل نكنـد    ها  آناز مواقع در حقيقت كسي      هستند، حتي اگر در بسياري      

هـاي   آورد و محـدوديت    وجـود مـي    اين نوع اِعمال انضباط روابط قدرت خاصي را بـه         

 تـاريخگرايي گونـه كـه از اصـول رويكـرد           همان. كند اخالقي مخصوصي را تحميل مي    

 و مظلـوم يـا      طرفه نيست  آيد، فشار قدرت هميشه يك     ميشل فوكو برمي  ديدگاه  نوين و   

تـوان   دهـد و نمـي     زيردست هميشه در مقابل اين قدرت از خـود مقاومـت نـشان مـي              

گلنگـري  هـاي    شخـصيت  همين دليل  به. پنداشت استبدادي يكسرههاي قدرت را     رابطه

در برابـر   ديگـر    سـوي  باالدسـتان و از       و  همكـاران  در برابـر  تنها همـواره      نه گلن راس 

بـا بـدگويي از نظـام سياسـي و           (دهنـد   نـشان مـي    واكنشكنند و    ها مقاومت مي   قدرت

جيمـز اسـكات   . ، بلكه خود آنان نيز در شرايطي صاحب قدرت هستند         )اجتماعي
51

 در  

 بـا   معلمـي كـه   كنند و     خود بدگويي مي   مستبدزدن شاگرداني كه از معلم        جايي با مثال  

ل تأكيـد   زند، بر همين اص     حرف مي  ها  همكارانش راجع به شاگردان و سختي كار با آن        

طرفـه    قدرت يك  نيزگيرد و    هاي مختلف همواره صورت مي     دارد كه مقاومت در شكل    

طوركه معلم    و در چرخش است؛ همان     شود  مربوط نمي  خاص   ي به فرد  نيست،و واحد   

 مـاس،  سـوي  دزدي از ةطراحـي نقـش  . كنـد  هم از شاگردان در نبود آنان بـدگويي مـي    

تـوان نـوعي از ايـن        را مـي  ... اي رومـا و     هـ  دزديده شدن اسناد توسط لِوين و شـيادي       

سياست كاپيتاليسم گرسـنگي دادن و      «فوكو بر اين باور است كه       . شمار آورد  مقاومت به 

تواند بدون محـروم كـردن ايـن     محروميت براي قشر كارگر نيست، ولي كاپيتاليسم نمي      

مـاركس  طـور كـه كـارل        همـان بنابراين  . )113: 1988( ».قشر ايجاد شود و پيشرفت كند     

ناپذير كاپيتاليسم است، فوكو تأكيد دارد اين هـدف و مقـصود             گريزمعتقد بود فقر تأثير     

  .كاپيتاليسم نيست

گلنگري گلـن   داري در    در نتيجه، اگرچه تباهي و فساد ايجادشده بر اثر نظام سرمايه          

. بلعـد   را در خـود مـي      هـا   شخـصيت شده نيست، اين تبـاهي        از پيش تعيين   ي هدف راس
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داري   خود را تحت نظارت پانوپتيكـانِ نظـام سـرمايه          گلنگري گلن راس  اي  ه شخصيت

 بـدون اينكـه     هـا   آن. شـوند  هاي قـدرت مـي      از آن قرباني رابطه    آگاهييابند و بدون     مي

تر رؤساي بنگاه معـامالت       و در ابعادي كوچك    – تحت لواي قدرتِ كاپيتاليسم      مستقيم

را ) زيردسـت (و هم مظلـوم     ) باالدست(  قرار بگيرند، خودشان هم نقش ظالم         -امالك

فروشند كه اكثر مـشتريان بـه خريـد آن           اگرچه فروشندگان چيزي را مي    . كنند بازي مي 

توان بـا پـول خريـد؛     را مي كند خوشبختي    راضي نيستند، ايدئولوژي كاپيتاليسم ادعا مي     

.  بخـرد و بـه خوشـبختي برسـد         نظـام توانـد در ايـن       پس مشتري هر چه نياز دارد مـي       

. برطـرف كننـد  كنند تا نيازهاي شديد خود را  روشندگان از اين اعتقاد سوء استفاده مي  ف

شوند و تنها ابزارشان زبان است تا بهتر حرف بزنند و             درگير رقابتي نابودكننده مي    ها  آن

طور كه آنه دين    همان. بهتر بفروشند 
52

خاصـي كـه فروشـندگان در       تنگنـاي   گويـد     مـي  

  ).192 :1992( است » كامل كاپيتاليسمةمونن«اند  ر افتاده در آن گيگلنگري گلن راس

 مـسئلة  ،گلنگـري گلـن راس    نـوين در    تاريخگرايي  ديگر از ديدگاه     قابل تأمل  ةنكت

  بـاره بـسيار كوتـاه     در اين . سنتي است تاريخگرايي  هاي رايج    شكست برخي از گفتمان   

رؤيـاي آمريكـايي   «توان به دو گفتمان رايج مربوط به         مي
53

انـسان خودسـاخته   «و  »  
54

« 

از آنجا كه . نماي شكست رؤياي آمريكايي است  تمامة آينگلنگري گلن راس . كرداشاره  

اي از شهروندان آمريكايي و در بطـن         عنوان نمونه   به نامه  نمايش هاي    شخصيتوضعيت  

تفصيل توضيح داده شد،     اي رقابتي، كاپيتاليستي، كامالً تجاري و دور از اخالق به          جامعه

اصـوالً بيـشتر آثـار ممِـت مثـل          . گر جايي براي ورود رؤياي آمريكايي وجود نـدارد        دي

از ديدگاه ممِت، شما در جهـاني زنـدگي         . استمؤيد همين واقعيت     بوفالوي آمريكايي 

گـويي در جمـالت،      ناپيوسـتگي و هـذيان    . فروشيد برابر هـستيد    كنيد كه با آنچه مي     مي

 اوجـي   ةنقطـ هاي او     در بيشتر داستان  . هاست شخصيت حاالت ذهني و روحي      بازتابندة

 زنـدگي مثـل     ؛ زيـرا  ها اصوالً شرح واقعيت زنـدگي هـستند        وجود ندارد و اين داستان    

به دسـت   رود و پيشرفتي      ولي جايي نمي   ،چرخد  در گل مانده فقط چرخش مي      اتومبيلِ

ايـن   وگوهـاي   گفـت  بيـشتر طور كه     همان ؛شود هنگ تند و كند مي    اتنها ضرب . آورد  نمي

. دارنـد همـسان   ها خيلي متفاوت نيستند و سرنوشتي        آدم. رسد  به جايي نمي   نامه  نمايش

پس آمريكا جايي براي بهبود نـدارد و همـه سـهم            . هاست اين نمايشي از ناتواني انسان    
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شود تصوري از رؤياي آمريكايي به ذهن        در چنين اوضاعي چگونه مي    . دزدند هم را مي  

اين است كه چيزي به نام رؤياي آمريكايي وجود داشته باشد،           آورد؟ ممِت اساساً منكر     

رسـد   نظر مي  به! خورده است يا نه    چه برسد به اينكه ما به دنبال اين بگرديم كه شكست          

  !از ديدگاه او اصوالً تمدني وجود ندارد و ما همه غارنشينان جديديم

ـ      ويژه    ن و روشنفكران به   ا، مفسر انها منتقد  سال ن بـاور بودنـد كـه       در آمريكـا بـر اي

 مـديون شـوند،    ظاهر خوشبخت مي   بهآورند و    دست مي  هكساني كه در جامعه موفقيت ب     

 ضـعيف بـه     طبقـة هاي محـروم و       از خانواده  غلباند و ا    خود در گذشته   ةشائب تالش بي 

 انسان خودساخته داشته و دارند      ة نظري هاعتقاد شديدي ب   اين روشنفكران . رسند آنجا مي 

اما با برداشـتي عميـق      . اند پنداشته ادت و موفقيت آن را بسيار مؤثر مي       هاي سع  و فرمول 

ترديـد وارد كـرد و آن را        اين عقيده   بر  توان    مي بسياري به داليل    ،گلنگري گلن راس  از  

 نـوين   تـاريخگرايي  بر اساس مفاهيم افالطوني، بر اساس رويكـرد          :مورد انتقاد قرار داد   

هـا و تـاريخِ      هاي متفاوت بر فرهنگ     عوامل و قدرت   مبني بر امكان تكرار تاريخ و تأثير      

شدن بـسياري از     ، ناديده گرفته  )طور كه در ابتداي مقاله شرح داده شد        همان(شده   نوشته

، )پوسـتان  مثـل زنـان و رنگـين      (گـذارده ناميـديم       را حاشـيه   ها  آناعضاي جامعه كه ما     

اند  شده اخته تصور مي  شكست اخالقي و انساني بسياري از ميليونرهاي زمانه كه خودس         

، خـواص و    سـرانجام انـد، و     اخالقي رقباي تجاري خود را كنار زده       رحمي و بي   و با بي  

، مـرز  و   حـد  توان رقابت ناجوانمردانـه و بـي       اصول ذاتي كاپيتاليسم كه از آن جمله مي       

ديـده  روشـني      بـه  نامـه   نمـايش عاطفگي را نام برد كه در ايـن          رحمي و بي   خشونت، بي 

توان يافت كـه او را موفـق    ها نمي  كسي را در بين شخصيت  نامه  اين نمايش در  . شود مي

كـه   توان او را خودساخته پنداشت، درحالي       نمي ،و خوشبخت ناميد و اگر هم پيدا شود       

  .شوند  قدرت خُرد ميةهاي چرخ ها زير دنده ديگر شخصيت

ـ  بخـش نهـايي مقا     نامـه   نمايش زبان و كاربردهاي زباني در اين        مسئلة  را تـشكيل    هل

در آثار او گاه افراد با      . ممِت استاد آفرينش روابط پرتنش در ظاهري آرام است        . دهد مي

انـد؛   بريـده   تكراري و بريدهاغلبجمالت او  . آورند يك جمله يكديگر را از پاي در مي       

زبان او در   . هاي زيرين گفتار بكشاند    گويد تا چالش را به اليه      فشرده و كوتاه سخن مي    

 حرف دل ديگـران را      اينكهگرايانه نيست، شاعرانه و عاميانه است؛ با         اينكه طبيعت عين  
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 .شبهه شاگردي از مكتب چخـوف اسـت        او بي . زند، زبانش كيفيت موسيقيايي دارد     نمي

دهـد و تـالش بـراي        چخوف كه در ابتـدا تغييـري روي نمـي          آثار   حال آنكه برخالف  

ممِت داستان در سطح ظاهر جمالت نيز    آثار  ر  استفاده از زبان براي ايجاد تغيير است، د       

برخالف چخوف، در آثـار او  . هدد گيرد و تغيير در سطح ظاهر هم روي مي        صورت مي 

 -بر اساس نظريـات بـاختين       . شود دار و با مفهومِ عميق كمتر يافت مي        جمالت زيرمتن 

ممِـت    آثـار   بـاروري ژانرهـاي گفتـاري در       - ژانرهاي گفتاري را مطرح كـرد      مسئلةكه  

داند كه چگونه و چقدر بايـد حـرف           فروشنده يا مربي ورزشي مي     براي مثال آشكارند؛  

تـوان   كشد و نمي   چالش مي  هاي فكري رايج را به     ها و مكتب   با زبان تمام گرايش   .  بزند

 بـا كـاربرد     گلنگري گلن راس  ممِت در   . وابسته دانست  گروهي خاص    را به راحتي او    به

 ،هاي اجتمـاعي اسـت    شخصيتي را كه بخشي از ابعاد درگيري       هاي درون  ، درگيري زبان

گاه سخت است باور كنيم كه دو نفـر بـازيگر           دليل   به همين    ؛كشاند  ظهور مي  ةبه عرص 

گـوي افـراد در     و  تا جايي كـه او را مـتهم كردنـد كـه گفـت             . گو هستند و  در حال گفت  

  .نوشته است ميكرده و سپس  هاي اجتماعي واقعي را بر روي نوار ضبط مي درگيري

 طـرح    نوشـتن  تـر از    عالي نوشتن بسيار آسان    وگوهاي  گفتممِت خود معتقد است     

 در آثـار او شـايد ايـن    وگـو  گفت شدن بريده جالبي از ةنمون.  استخوب براي داستان 

  : استگلنگري گلن راسبخش از 

  ...گير كرديم توي: آرونو

  ...گير كرديم تو كثافت و لعنتِ اين: ماس

  ...اين كثافت.: ..آرونو

  ...االن ديگه خيلي: ماس

  .دقيقاً: آرونو

  ها؟: ماس

  ...االن ديگه خيلي: آرونو

  ...اين ماه بد آوردي، يه دف: ماس

  ...اسمت ميره روي اين: آرونو

  ...»هتخت«اسم همه، اسمتو نوشتن روي اين : ماس

  ...من...من، من: آرونو
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  ...يه تختة مسابقه: ماس

  ...من: آرونو

  .)27( ن حقمون نيستاي: ماس

هـاي خـود را شـاعرانه، موسـيقيايي و كـامالً             طور كه گفته شد، ممِت ديالوگ      همان

بريده حـرف    تكرار كالم و بريده   . )141-136 :2000وبر،  (نويسد    نمايش مي  صحنةمناسب  

 شخصيت و تفكر، فرار     يثبات بيها با سبكي پسامدرنيستي، خردشدگي و        زدن شخصيت 

 قـدرتِ   ةرابطـه و درك متقابـل تحـت چرخـ         نبود  عنايي و همچنين    از ايجاد وحدت م   

در اين نمايش، اگر فروشنده خـوب حـرف         . دهد مبتني بر سرمايه و اقتصاد را نشان مي       

 بنـابراين . فروشد، و نفروختن برابر است بـا از دسـت دادن هويـت و مـردي                نزند، نمي 

 دارد و جالـب اسـت كـه         نامه  نمايشحرف زدن و استفاده از زبان جايگاهي كليدي در          

زنـم، صـحبت     خوام بگم، حرفم اينه كه، حرف مي       گم، مي  الفاظ و عباراتي مثل دارم مي     

ايـن در   . كـار رفتـه اسـت       به نامه  نمايشكنم و از اين دست، بيش از دويست بار در            مي

اي  ها را حذف كرد و به معناي جمالت لطمـه          توان بيشتر اين قسمت    حالي است كه مي   

 هدف جذب شنونده، نوعي ابـزار بـراي         ا كاربرد اين اصطالحات ب    ،بنابراين. خورد نمي

شنونده و يا بهتر بگـوييم كـسي        . غالب كردن گفتمان است تا بتوان صاحب قدرت شد        

شود و باالدست با ابزار زباني، به قدرت زباني و بيـاني             زند، زيردست مي   كه حرف نمي  

ـ  ز طرفـي ميـل شـديد و شـهوت         ا.  بـشود  ،خواهـد  رسد تا در نهايت آنچه مـي       مي  ةگون

ديگـر،  سـوي   ها به حـرف زدن و غالـب شـدن بـر ديگـري توسـط آن و از                     شخصيت

اي  گونـه   و كاربرد فراوان كلمات ركيك و مربوط به اعمال جنسي، به           يشابددهاني، فح 

 انـد   ه دهد كه انسانيت را از دست داد       هايي را نشان مي    نمادين رفع نياز جنسي شخصيت    

 هستند و اين رفع نياز از طريق گفتار، جزئي از زنـدگي طبيعـي               »فروشنده« و حاال تنها  

 ة مثـل ايجـاد رابطـ      ؛ نوعي نيـاز اساسـي اسـت       ،ها به حرف زدن    پس نياز آن  . هاست آن

طـور كـه لِـوين        البته اين حرف زدن بايد نوع خاصي از حرف زدن باشد؛ همان            .جنسي

اين جـور بايـد حـرف زد،        (...) ؟  كني با اين حرف زدنت     داري چه غلطي مي   « گويد مي

  . )19 :1984ممت، ( ».كار ما فروختنه. رفيق، اين حرف زدنه
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روند،  كار مي ه بار ب 45 به اينكه لغاتي چون فروختن و بستن قرارداد بيش از            توجهبا  

 شـعاري   »هميشه در حـال فـروش بـاش       «از آنجا كه فروشنده كارش فروختن است و         

 پس تنها نوع خاصي از حـرف زدن و          ؛داردحضور   نامه  نمايشطاليي است كه در تمام      

هـا   ميزان موفقيت و يا چگونگي شكست شخـصيت       . گفتمان، گفتمان غالب خواهد بود    

 كامالً واقعي، قدرت    اي  گونه  زبان به از   استفاده   نحوةاين نوع گفتمان و     به  دهي   در شكل 

  .دهد خوبي نشان مي  بهگلنگري گلن راسدر كاربرد زبان در را و هنر ديويد ممِت 

  گيري نتيجه

 نويسي و واقعـي     نوع كاربرد زبان و هنر او در ديالوگ        دليل  شهرت ديويد ممِت بيشتر به    

 و حذف وحـدت معنـايي در        وگوها  گفتبريده كردن    او با بريده  . دادن گفتار است   جلوه 

 ايـن . نـد ك  ها را در ذهن خواننـده كالبدشـكافي مـي          هاي زيرين شخصيت   جمالت، اليه 

هاسـت و    شخـصيت نـي و روانـي در        ذه يثبـات  بـي  نـشان از     وگوهـا   گفت خاص   شيوة

 گلنگـري گلـن راس  . نماياند ميهاي اجتماعي را در جمالت كوتاهي  ترين چالش  گبزر

 پوليتزر را براي ممِت به ارمغـان  جايزة نظيري از اين هنر است و    و كم  آشكار ةكه نمون 

پايـة  اي كاپيتاليستي و نظامي بر       ت كه در جامعه   استاجراني  آورد، داستان فروشندگان و     

 نـوين و    تـاريخگرايي از منظـر    . فروشند برابر اسـت    داري، ارزششان با آنچه مي     سرمايه

 مردسـاالر   يدهد و در نظـام     ها هويت مي   ي ميشل فوكو، آنچه به اين شخصيت      ها   نظريه

كنـد، ميـزان     متمـايز مـي   پـذير    شده و سلطه   گذارده عنوان گروه حاشيه   ها را از زنان به     آن

 ديگر، از ديدگاه فوكـو، قـدرت        سوياز  . نه چيز ديگر  فروش و كيفيت فروش است و       

تواند باشد و همواره در گردش است، و همچنـين           در دست گروه و يا فرد خاصي نمي       

 برقـراري نـوعي انـضباط درونـي در          ةوسـيل  ابزار اين قدرت گفتمان غالبي است كه به       

 در  گلنگـري گلـن راس    هـاي     پس هر يك از شخصيت     ؛گيرد ل مي ها شك  نهادها و گروه  

نـد و در جـاي ديگـر خـود قربـاني بـازي و چـرخش قـدرت                   ا  جايي صاحبان قـدرت   

كـه  -ها بر برخـي ديگـر       در اين مقاله نشان داده شد كه چگونه برخي گفتمان         . شوند مي

دهـايي چـون    كنند و قدرت در دست افراد و نها         غلبه مي  -شوند گفتمان رايج ناميده مي   

نظام كاپيتاليستي آمريكايي، بنگاه معامالت امالك، رؤسـاي بنگـاه، بـازرس پلـيس، زن               
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ابـزار  . آيـد  يكي از خريداران، خانواده و در نهايت خود فروشندگان بـه گـردش درمـي              

ـ          نحـوة اصلي ايجاد گفتمان غالب براي فروشندگان، زبان و          ا  گفتـار اسـت كـه ممِـت ب

هاي خاص و ركيـك جنـسي،    دهد و با كاربرد واژه   مايش مي  و هنرمندي آن را ن     يزيرك

دهـد،   رفته نـشان مـي     گيري قدرت و هويت ازدست     زمان كه سعي آنان را در بازپس       هم

شـان كـه همـان        در زنـدگي واقعـي     هـا را    شخصيت نيازهاي جنسي    رفعطور نمادين    به

رؤيـاي   خوبي است از شكـست       ة نمون گلنگري گلن راس  . نماياند  ميفروشندگي است   

 تنها زن نيـست كـه منـزوي شـده     در اين اثر . لط انسانِ خودساخته   غ ةآمريكايي و نظري  

ها چه زن و چه مـرد بـه حاشـيه          تمام انسان شود، بلكه    و در حاشيه نگه داشته مي     است  

. كننـد  قربـاني مـي   هـم   شوند و    قرباني مي هم  اي   گونه  به ها    شخصيت همة. اند  رانده شده 

 تـصويري   گلنگـري گلـن راس    توان با چخوف مقايسه كـرد،         مي طور كه ممِت را    همان

  . اثر آرتور ميلِرمرگ دستفروششده از  كوچكاست 

  ها نوشت پي

1. David Mamet 
2. Sexual Perversity in Chicago 
3. American Buffalo 
4. Glengarry Glen Ross 
5. Oleanna 
6. Michel Foucault 
7. New Historicism 
8. Shelly Levene 

9. Richard Roma 
10. Dave Moss 

11. George Aaronow 

12. John Williamson 
13. Mitch 

14. Murray 

15. Graff 
16. James Lingk 
17. Baylen 
18. The Nyborgs 
19. Stephen Greenblatt 
20. Raymond Williams 

21. Power 
22. Philip Rice 

23. Patricia Waugh 
24. Institution 

25. Discipline 
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26. Discourse 

27. Madness and Civilization 
28. History of Sexuality 

29. Power Relations 

30. Surveillance 

31. Identity 
32. Gender 
33. The Marginalized 

34. Meta-narrative 

35. Misogynist 
36. Circulating Discourse 

37. John Koch 
38. Boston Globe 

39. Carla McDonough 

40. David Radavich 

41. Masculinity 

42. Leverenz 

43. Phallus 
44. Jinny 

45. Dorothy Jacobs 

46. Irigaray 

47. Matthew Roudane 
48. Power Circulation 
49. Jeremy Bentham 

50. Panopticon 
51. James Scott 
52. Anne Dean 
53. American Dream 

54. Self-made Man 
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