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MEYKHANE. Voci e memorie persiane VII (2017)  

Laboratorio di scrittura e traduzione                                                        کارگاه نگارش ادبی و ترجمه    
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 ها و الک پشتمواضع فرهنگی مرغابی. 1

 

 .دبير گروه ادبى، یك داستان آموزنده براى چاپ در نشریه، بنویسد: يادداشت سردبير

 

فصل . كردنددو مرغابى و یك الك پشت با هم در آبگيرى زندگى مى (:برداشت اول)داستان دبير گروه ادبى 

 من را هم با خودتان. شوددلم براى تك تك شما تنگ مى: الك پشت گفت. ها خواستند بروندكوچ كه شد مرغابى

ها یك چوب آوردند، دو سر آن را به منقار گرفتند و الك پشت وسط آن را به دندان گرفت و مرغابى. ببرید

الك پشت را ببينيد كه : گفتنددادند و مىدر شهرى مردم آنها را به یكدیگر نشان مى. ها پرواز كردندمرغابى

 ...حرفى بزند بر زمين افتاد و الكش شكستالك پشت طاقت نياورد، دهان باز كرد كه . كنددارد پرواز مى

هاى موجود و ضرورت توجه به معيارها و هنجارها، مناسب است ضمن نظر به حساسيت :يادداشت سردبير

هاى مذكور دقيقاً مشخص شود تا از هر گونه رعایت موازین اخالقى، نوع روابط الك پشت نامبرده با مرغابى

 .آید سوءتفاهم احتمالى جلوگيرى به عمل

  

پشت و دو مرغابى كه زن و شوهر بودند و اصل و كپى قبالۀ یك الك :برداشت دوم از داستان دبير گروه ادبى

. كردندنامبردگان عندالمطالبه قابل ارائه است، در آبگيرى ضمن رعایت كليۀ اصول و موازین زندگى مى

پشت اهل اصول اخالقى هستم و در ك الكبنده ی: پشت گفتالك. ها خواستند بروندفصل كوچ كه شد مرغابى
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من را با خودتان، ضمن . همين چارچوب و براى جلوگيرى از انحراف خوانندگان هيچ نظر خاصى ندارم

پشت ها یك چوب آوردند، دو سرش را به منقار گرفتند و الكمرغابى. رعایت كليۀ اصول و موازین، ببرید

: گفتنددادند و مىها را به یكدیگر نشان مىبين راه مردم آن. وسط آن را به دندان گرفت و حركت كردند

پشت طاقت نياورد، دهان باز كرد كه حرفى بزند بر زمين افتاد و الك. كندپشت را ببينيد كه دارد پرواز مىالك

 ... الكش شكست

. ر آن گنجانده شودلطفاً این موارد د. داستان باید داراى راهبردهاى روشن و سازنده باشد :يادداشت سردبير

 . ضمناً انتهاى داستان در رابطه با رعایت موازین، اشكال دارد

 

یك الك پشت و دو مرغابى كه زن و شوهر بودند در آبگيرى ضمن  :برداشت سوم از داستان دبير گروه ادبى

شن داشتند آنها از هجوم فرهنگى دشمنان برداشتى دقيق و رو. رعایت كليۀ اصول و موازین زندگى مى كردند

.  كننددانستند كه چگونه آبگيرهاى دیگر از طریق توسعه انحطاط اخالقى، انحراف فكرى را صادر مىو مى

بنده یك الك پشت اهل اصول اخالقى هستم و : الك پشت گفت. ها خواستند بروندفصل كوچ كه شد مرغابى

رویم تا ما مى: ها گفتندمرغابى. ا بمانيدصالح نيست كه شما به آبگيرهاى فاسد و منحط بروید و باید همين ج

سطح تخصص خودمان را در امور پروازى باال برده، فرهنگ خودمان را نيز صادر كنيم و بعد برگردیم، 

وقت یك چوب آوردند و دو سر آن را به آن. ها بدهيمخواهيم فرزندانى صالح تحویل جامعۀ مرغابىچون مى

ها را ضمن رعایت در شهرى مردم آن. را به دندان گرفت و حركت كردندپشت وسط آن منقار گرفتند و الك

دادند ولى براى جلوگيرى از سوءاستفادۀ احتمالى عناصر خودباخته در فكر كليۀ اصول و موازین نشان مى

 ...الك پشت دهن باز كرد كه حرفى بزند ولى برزمين افتاد. بودند كه با پليس تماس بگيرند

خوب است، فقط پيام اخالقى داستان، براى رشد فرهنگى متوازن همراه با تأمين امنيت  :يادداشت سردبير

 . هاى فرهنگى رعایت شودهاى رسانهترین شاخصهجانبه به عنوان مهمهمه

 

یك الك پشت داراى رشد فرهنگى متوازن همراه با دو مرغابى كه  :برداشت چهارم از داستان دبير گروه ادبى

هاى فرهنگى بودند، در هاى رسانهترین شاخصهيت همه جانبه به عنوان زن و شوهر و مهمداراى تأمين امن

آبگيرى ضمن رعایت كليۀ اصول و موازین و آشنایى با هجوم فرهنگى دشمن كه از طریق توسعۀ انحطاط 

 ...اخالقى، انحراف فكرى را صادر مى كنند

ه هایى از آن براى ارائه الگوى توسعه فرهنگى در بسيار خوب است همزمان با چاپ، نسخ :يادداشت سردبير

 ...ربط ارسال شودربط و بىداستان تا آسمان هفتم، براى كليۀ مراكز ذى
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 جستاری در مکانيزم کنش مند انگاره های حکايات. 2

 

فارش این مقاله برگرفته از آخرین تحقيقات نویسنده در ارتباط با مطالعات ميان رشته ای زنان است که به س 

 7انجام گرفته و تا به حال، در " های ستمگرانه منفعل زنانمند انگارههای کنشانستيتو مطالعات مکانيزم"

مصاحبه با جراید کثيرو قليل  6نشست بين المللی و  5سمينار ملی و  4نشریۀ عمومی و  8نشریۀ تخصصی و 

المللی اعم از جایزۀ نوبل و اسکار و ملی و بين جایزۀ 786االنتشار ارائه شده و نویسندۀ آن، کاندیدای دریافت 

 .پوليتزر در اقصی نقاط گيتی و کهکشان راه شيری شده است

 :خالصۀ مقاله

های سطر به تبيين موضوعات مختلف در رابطه با حقوق 5صفحه و  15کوشد در گسترۀ این مقاله می

 .های دیگر، از بيخ کنکاش نمایدگوناگون زنان بپردازد و کليۀ مسائل را در این رابطه و رابطه

 :کليد واژه ها

حقوق، زنان، ظلم، ستم، بدبختی، بيچارگی، تبعيض، نابرابری، همدان، خاله سوسکه، مردان زورگوی 

 .ستمگرغاصب غارتگر

 :اصل مقاله

در همين رابطه، در آسيب . اند خالف جهت جریان شنا کنندزنان، در تاریخ بشریت، همواره ناگزیر بوده

ناختی آثار ادبی در زمينه مطالعات ميان رشته ای زنان، حکایت خاله سوسکه و آقا موشه جزو آثاری است ش

 …که می تواند تفاسير گوناگونی را برتابد یا شاید هم برنتابد

 

 تاريخی خاله سوسکه -ایمالحظات زندگينامه

شک این اثر الهام بخش یب. شک نيست که خاله سوسکه، حکایت است؛ حکایتی از زندگی خاله سوسکه

. توان آن را سرمنزل ادبيات مدرن فمينيستی جهان دانستبسياری از نویسندگان پس از خود بوده و می

چه گوته بارها گفته بود که تحت تاثير حافظ بوده است و حتی بعيد نيست که به گفتۀ منابع موثق، چنان

. حکایت خاله سوسکه و آقا موشه الهام گرفته باشد را از" اتاقی برای خودشان"ویرجينيا وولف نيز کتاب 

چنانچه وولف در این اثر تاکيد می کند که زنان نویسنده احتياج به اتاقی برای خودشان دارند و این، در حالی 

می خوام برم به همدون، شو کنم مش :"است که خاله سوسکه در این حکایت بارها و بارها اذعان می دارد که 

که این عبارت استغنا آميز اخير، یعنی خشم مقدس کليۀ ." دیبا بپوشم، منت هيچ کس نکشم رمضون، پيرهن

اقتصادی جامعۀ  -های سلطه گر بخصوص در بافت نظام اجتماعیهای مؤنث تاریخ، برعليه نرینهسوسک

." آغاز می شود"و از همين جاست که روایت به قول ژوليا کریستوا ( هگمتانه)کوچکی مثل شهر همدان 

خواهد کند از نظر ميشل فوکو، این است که میملموس ترین دليلی که خاله سوسکه را مصمم به سفر می
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این است که با فرار جسورانه از خانه، در برابر جامعه و قانون و . کس نکشدپيرهن دیبا بپوشد و منت هيچ

های قصابی، بقالی، عطاری و ازهدر این سفر اودیسه وار، می رود و به مغ. افرازدآداب و رسوم قد برمی

هایی از نقش جنسيتی سرکوبگرانه رسد و با مغازه داران، در موقعيتی برابر، نظام مبتنی بر کليشهبزازی می

هایی از اقتدار کشد و در پروسۀ این گفتگوها، نمونهو رابطۀ نابرابر سلطه گر و زیر سلطه را به چالش می

 .نمایدمی گرا را افشامردساالرانه جنسيت

در مورد خانوادۀ خاله سوسکه اطالعی در دست نيست ولی روشن است که او، کفش و جوراب و چادر و 

 .رود دنبال شوهرکند و میپيراهن دارد که به تناوب تنش می

 2050تا  1940های های دهههای او با مردان، به فضای گفتماندر کنکاش زمينۀ تاریخی و فرهنگی دیالوگ

ها که ها و بزازها و بقالیعنی زمانۀ سلطۀ گفتمان اعمال محدودیت و ستم ظالمانی چون ميوه فروش. رسيممی

همين جاست که می بينيم سيمون دوبووار در کتاب جنس . زنان را با جارو و سنگ ترازو تنبيه می کردند

يگم بادغيسی سواد کوهی دارد که تحت انقياد شوهرش قرار دارد و ژاله بدوم، از سرگذشت زنی پرده برمی

که به چاپ پنجاه و چهارم رسيده " گرددامشب اشکی فرت فرت بر مژگانم سرازیر می"در کتاب آموزندۀ 

گيرد و زن گوید که عاشق مردی است ولی مرد سرطان پروستات میاست، سرگذشت دردناک زنی را باز می

ریزد و در قطرات اشکش غرق می ن هم اشک میرود و زرا تنها گذاشته ، جهت معالجه به جزایر قناری می

 ...شود و بعدها اعتراف می کند که جليقۀ نجات نداشته است

شناختی ازدواج آقا موشه و خاله های روانشناختی و واژهاینجاست که می بينيم زبان شناسی جنسيتی، از ریشه

خواهد به مش رود و میمی این که خاله سوسکه به قصد ازدواج، به همدون. داردسوسکه پرده برمی

در واقع، همدان اتوپيا و ناکجاآباد . ، بی دليل نيست(شو کنم مش رمضون)رمضون شوهر کند ( مشهدی)=

خاله سوسکه است که ميان راه قزوین و کرمانشاهان قرار دارد و هوای آن یيالقی است، ناکجاآبادی که خاله 

می گردد، تا از دنيای رجاله ها فاصله بگيرد و در این ( نمش رمضو)دنبال مرد اثيری خود سوسکه در آن به

راه چه دردهایی را که تحمل نمی کند، همان دردهایی که به گفتۀ صادق هدایت، مثل خوره روح را آرام آرام 

گوید تا در که خاله سوسکه میغافل از آن...ها را به کسی گفتشود آنتراشد و نمیخورد و میو در انزوا می

 .خ ثبت شودتاری

این که خاله سوسکه چرا همدان را انتخاب کرده و مثال نرفته کرج، مسأله ای است که بعدها، محقققين دیگر 

 ...بدان خواهند پرداخت و بررسی آن به این پروژه قد نمی دهد

 

 شکل مداری در پروسۀ بررسی فمينيستی خاله سوسکه و آقا موشه

چهارچوب حکایت عبارت است از یک سفر، سفری برای یافتن شوهر و گذار از معصوميتی نسبی در 

دستيابی به دانش دهشتناک و درکی عميق از ستم تاریخی مردان بر زنان و تأکيد بر نوعی نظریۀ 

بقال و چه  در این حکایت، مردان، چه". مذکر"پساساختگرایی نوع الکانی و دریدائی در نفی اقتدار و حقيقت 
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حتی ابرمرد که موش باشد، توان چينش . اند و ایستاهایی قالبیفروش شخصيتبزاز و چه قصاب و حتی ميوه

اما این ایجاد تمایز در . و چيدمان مواد را در رابطه با درست کردن آش شوربا ندارد و زود سرما می خورد

صورت دایره حرکت می و آن، این که روایت بهکند شخصيت سازی، نکتۀ دیگری را نيز در شکل اثر القا می

رود تا منت هيچکس نکشد؛ ولی باز هم در نهایت، کند و میخاله سوسکه، شهر و دیارش را ترک می. کند

شود به عوض پيرهن دیبا پوشيدن، تحت سلطۀ گفتمان مجبور می: ای می شود که هستگرفتار همان چرخه

 .خت بشوید و بعدش آش بپزداقتدارآميز مردانه، برود لب جوی، ر

 

 بررسی روان شناختی حکايت از منظر فرآيندهای مختلف

. است( نماد مرد)خاله سوسکه، یک وجه مشترک با هاملت دارد و آن، درونمایۀ نگرش خصمانه نسبت به پدر

از . افتدمیشود و در خاله سوسکه، شوهر سرانجام در دیگ آش به یاد بياوریم که در هاملت، پدر کشته می

 :های فردی غيرعادالنه و غيرانسانی مردانه قيام می کندشناسی، خاله سوسکه عليه محدودیتمنظر روان

 منو با چی می زنی؟-

 .با این دم نرم و نازکم-

مادرانه و مؤثر در شکل گيری جنسی و اجتماعی و تاریخ و امال و  -ای که آکنده است از تصاویر زنانهقطعه

از نگاه فرآیندهای روانشناسی ناخودآگاه، تنش ميان زدن ودم نرم . ادی در رابطه با سرکوب زنانانشا و اقتص

چه خاله سوسکه چنان. و نازک را می توان شبيه به رابطه ميان خود و فراخود در نظریۀ فرویدی دانست

شوهر کند و این، یعنی  خواهدکند که میمدارانۀ زندگی سنتی، وانمود میبرای فرار از قيد و بندهای سلطه

وابستگی به جنس مرد و اذعان به تابع مذکر بودن در آدمی بدون هویت که در هر خم زندگی تقریباً دو باره 

خواهد از چنگ مردان دیو صفتی که از نه به این خاطر که دوست دارد زاده شود، بلکه چون مي: شودزاده می

ست که باید دوباره خود را خلق کند و نقش جدیدی بر عهده این ا. آورند بگریزدهر طرف براو هجوم می

کنند و سفر، به بينيم مردان به آسانی، ضعف و خواری را در زنان فرافکنی میجاست که میدر همين. گيرد

 .شودهای داستان تبدیل میاندیشۀ پيش برندۀ کليۀ کنش

 

 الگوهاای و کهننقد اثر از نظر اسطوره

سوسکه اسير در زندان ایدئولوژی زن بودن، آواره ای است که درون حقيقت ارتجاعی خاله : جستجو -الف

 (.شوهر)چه در اطراف اوست تر از آنخواهانه، در جستجوی واقعيتی است، واقعیاسير است و آرمان

و و در رابطه با جار)بقال و قصاب و بزاز با آن الگوهای رفتاری ظالمانه و پليدشان : کهن الگوی سایه -ب

ها، ارتقای آگاهی سياسی زنان را نسبت به هستند که شناخت آن( مردانه)الگوی پليد نمونۀ کهن( سنگ ترازو

 .کنددارند طلب میها روا میستمی که مردان بر آن

گذراند و از جهل و معصوميت به بلوغ خاله سوسکه در سفر، تجارب دردناکی را از سر می: پاگشایی –ج 
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کند خودش را تعریف وقتی سعی می. حساب می شود" دیگری"او به گفتۀ سيمون دوبووار، . رسدمعنوی می

 :کندآید که کيت ميلت هم به آن اشاره میای گرفتار میهای جنسی سرکوبگرانهکند، در دام سياست شناسی

 ری؟خاله سوسکه کجا می-

 ...اوا خاله سوسکه و درد پدرم،من که از گل بهترم-

خاله سوسکه است که سرنوشت او را رقم می زند، می توان به پيروی از هواداران رادیکال اگر این جسم 

عمه "به یاد بياوریم که بزاز و بقال و قصاب،او را .اصالت زن و ژوليا کریستوا، او را از گل بهتر دانست

سببی و نسبی از قبيل  لقب نداده اند، و در این ميان، بر بازنمایی ادبی تفاوتهای جنسی ميان بستگان" سوسکه

 . خاله و دخترخاله و عمه و نبيره عمه و غيره پای فشرده اند تا گفتمان سلطه نرینه را تعميق بخشند

همچنين سياهپوش شدن سوسک پس از افتادن همسر در دیگ آش تا آخر عمر، تاکيدی نمادین بر اقليت بودن 

 .اجتماعی را تشکيل می دهندزنان،همپای سياهپوستان است که ستمدیده ترین گروههای 

همچنين تقسيم جنسيتی کار ميان سوسکها و موشها، تاکيدی بر اعمال آگاهانه ستم از طریق سازماندهی اقتصاد 

خانوار و تقسيم کار در نظام اقتصادی جامعه بر اساس نابرابری در اقتصاد خانه و جامعه است که به تداوم 

 .نگاه جنسيتی می انجامد

کک به تنور و مورچه : "می برم و در همين جا وعده می دهم که با بررسی تحليلی آثاری مثل سخن را پایان

ها و مورچه ها و گنجشکها و دیگر موجودات ، بتوانم به تبيين نابرابری جنسيتی در دنيای کک"خاک به سر

 .عالم بپردازم
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 . طبيعت بی جان3

 

بلکه  می بردزورش را به کار  یکه نویسنده نشسته و دارد منتها -است یطوالن یمدت زمان -وقت است  یخيل

 .جا بدهد A4بتواند یک زن و یک مرد را داخل یک صفحۀ 

. تا پنجشنبه کار دارد یهمين طور...یکشنبه کار دارد. شنبه کار دارد. هميشۀ خدا کار دارد. مرد کار دارد

 یزن با دلخور. زند بيرون یو از کادر م« .من کار دارم»: گوید یم بی حوصلهاو . جمعه هم کار دارد یحت

 .صفحه یرو می ایستدو  می کندو تنها و بالتکليف بغ « .است یهميشه همين جور»: گوید یم

بالتکليف و دلخور با آن قيافۀ بغ کرده آن هم درست وسط یک  یکه حضور یک زن تنها می کندنویسنده حس 

. می آورندامروز درست نيست و برایش حرف در  یفاقد امنيت اجتماعپسامدرن  یدر جامعۀ سنت A4صفحۀ  

اما بشنوید از مرد که فارغ البال خارج از ... بلکه بتواند مرد را از خر شيطان پياده کند می روداین است که 

.( ؟ به خواننده و نویسنده مطلقاً مربوط نيستییچه کارها)کند  یم ییخودش یک کارها یکادر دارد برا

می از شما  می خوانندکه داستانم را  یمن به نام تمام کسان»: گویدکند و به او ميیسنده غافلگيرش مينو

که هميشۀ خدا کار دارد و  یاز مرد! ؟یکند که از مرد بخواهد چ یو فکر م« ...می خواهماز شما ... خواهم

گوش بدهد؟ این است که حرفش را و آن  سر و ته این یب یهاها و درددلوقت بيکار نيست که به حرفهيچ

 ...سر داستانش و سراغ زن که تنهاست می رودو  برمی گرددو  می خورد

 یاز ذهن نویسنده م یآميزاقوام مایا و اینکا، فکر شيطنت یمادر شوهرها یااسطوره یهاتحت تأثير داستان

را در کادر کنار  یبچۀ کوچکو با سالم و صلوات « طور است سرش را با یک بچه گرم کنم؟چه»: گذرد که

و به کليۀ  می افتدبعد راه . می کنداز صفحه را خيس  یو محدودۀ نسبتاً وسيع می زندبچه جيغ . می نشاندزن 

کوتاه و  یهاو آه می کنددنبالش  یبالتکليف، دلخور و عصب یزن تنها. کند یصفحه تجاوز م یهاحریم

بيرون کادر کنار مرد که  می گذارددارد  یبچه را برم. ردمی گينویسنده سرسام . می کشدبلند  یهاجيغ

می . سرش بکند یتو یگردد تا ببيند چه خاک یوقت  دوان دوان برمآن. خودش است یهمچنان به فکر کارها

با خودش . کاغذ یمثل این که آب شده رفته تو. زن داستانش نيست. سفيد سفيد. صفحه سفيد است می بيندو  آید

البد خسته شده و گذاشته رفته . که من برایش ساخته بودم یمزخرف یبا این زندگ. داشت بيچاره حق»: می گوید

 -مهرش حالل! اصالً به من چه. یآب شده یا کوچيک شده اندازۀ یک نقطه و یا هر چ ییا از خجالت زندگ

 می کنندیا خيال که  می سازم ییهاکه چرا من هميشه شخصيت می کندو بعد با خودش فکر « .سرگذشتش آزاد

 یقدر کوچکند که بدون کسآن می کنند، یا خيال نمی شودکادر جایشان  یدیگر تو یقدر بزرگند که با کسآن

می داستان فرار  یهم راجع به ابعاد خودشان فکر نکنند اصالً از تو یشوند، یا هيچ یکادر گم م یدیگر تو

 ؟نمی کنندو پشت سرشان را هم نگاه  کنند

نگویند کار دارند و  ییک صفحه جا بشوند و ه یشان توپيدا کند که همه ییهابلکه شخصيت گرددمی آن وقت 
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 یساده و معمول یهاآدم. بزرگند و صفحه برایشان کوچک است یا برعکس یخيال نکنند خودشان خيل یه

 ...ی ساده و معمول یدر یک فضا -ی با روابط ساده و معمول. اندازۀ هم

زورش را به کار  یکه نویسنده نشسته پای ورق و دارد منتها -است یطوالن یمدت زمان -وقت است  یخيل

 ...بلکه بتواند... بلکه بتواند... بلکه بتواند. برد یم

 

 

 

 

 

 

 


