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 به نام خالق يكتا

 

  اثر جالل آل احمد "زن زيادی"شناسی اجتماعی  معنا-نشانه

 "خويش"ی زندگی معناساخت برای  "ديگری"حضور

 مرضيه اطهاري نيك عزم

 عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

 

 چكیده •

ه است. ما با استفاده از به معضالت اجتماعي جامعه ایران پرداخت "زن زیادي"هاي کوتاه  جالل آل احمد با داستان

شخصيتهاي داستان معنا مي دهد حضور دیگري  "من"معنا شناسي اجتماعي نشان خواهيم داد آنچه به -روش نشانه

به شيوه هاي مختلفي در داستانها ظاهر مي گردد: شبيه سازي، به صورت رابطه تخيلي، سياست و  "دیگري"است. 

، خانمي از طبقه اشرافي که سه "خانم نزهت الدوله"بيان شده مثل داستان  این دیگري یا به وضوحپذیرش و جدایي. و 

ضمير سوم شخص  "او"این دیگري  "زن زیادي"بار طالق گرفته و باز به دنبال شوهر ایده آل خود مي گردد، یا مانند 

در  "پاي دیگري رد"، یا "مسلول"در داستان  "نگاه دیگري"مفرد مي باشد که در واقع شوهر اوست. یا به صورت 

و غيره. نکته مهمي که باید به آن توجه داشت این است : یکي از مواردي که شخصيت داستان را دچار  "جا پا"داستان 

بي معنایي کرده است بحث عادت و تکرار است که در برخي داستانهاي این مجموعه به چشم مي خورد. براي یافتن 

في که این دور تکراري برنامه هاي روزانه را بشکند و شخصيت را از دور معنا، محرکي الزم است ، مثال یك حس عاط

به دنبال مستمسکي مي گردد که دسترسي به شخصيت داستان و تسلسل خارج کند یا به عبارتي روند عادتها را بگسلد. 

 معنا و ارزش را برایش هموار کند .

به ویژه وضعيت  ، وضعيت معلمان ویادي، جامعه ایرانهدف از ارائه این تحليل آن است که نشان دهيم مجموعه زن ز

جستجو، تعریف و معنا  "دیگري"و با  زنان ایران را توصيف مي کند که خود و زندگي خود را از دریچه نگاه دیگري 

 مي کنند. 

 .شناسي اجتماعي، تقابل معنایيمعنا -خود، دیگري، عادت، نشانه کلید واژه:
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 مقدمه •

")هاله معنایي( نظام معناهاي ثانویه"بر اساس را نشانه شناسي اجتماعي  0ماس، گر0691اواخر سال 
که در  مطرح کرد 2

یا موارد حرکت، لحن و ژست، ي یا غير کالمي نظير هر جامعه زباني متفاوت است. کاربردهاي زبان به صورت کالم

و در مشخص شده عي افراد مختلف دیگر صورتهاي مختلف گفته پردازي هستند که از طریق آنها موقعيتهاي اجتما

. در این افراد را مشخص مي کند ، سن، جنس، جایگاه اجتماعينقشهاي اجتماعي ونمایان است  آنهارفتار و گفتار 

شناسي اجتماعي مطرح است،  معنا-خصوص بسيار از زبانشناسي اجتماعي الهام مي گيرد. آنچه امروز تحت عنوان نشانه

بنابراین معنا نه تنها از طریق متن به وجود مي  .اجتماعي معنا سازي مي کنند هايها و رفتاربازتابچگونه این است که 

تعامل به عبارت دیگر کنشگران نيز معنا پدیدار مي شود. متن با جامعه آید )در ساختار دروني متن( بلکه از ارتباط بين 

شناسي اجتماعي نظریه توليد و دریافت  معنا-شانهدر واقع نو همچنين کنشگران و دنياي بيرون.  کنشگران با همميان 

ي دنيااذعان مي دارد که شناسي دنباله نشانه شناسي گرماس بوده و  معنا-معنا در کاربرد مي باشد. در واقع این نشانه

 ما حاضر است و معنا سازي مي کند.  بيرون در درون

بانشناسي و نشانه شناسي را تعریف کرد و زبان را ساختار یا ز3 که سوسور 21الزم به ذکر است از دیر باز، از ابتداي قرن 

نظام دانست مسئله رابطه متقابل مطرح شد و در این روابط بود که معنا شکل مي گرفت. روزو شب؛ حيات و ممات؛ 

و خود  شناخت این تفاوتها جهان را معنا دار ساخت. در مورد معناي انسان نيزفرهنگ و طبيعت؛ اینجا و آنجا و غيره. 

 03شناسي همين مسئله به کار مي رود. من و ما، من و دیگري. حتي در فرهنگ اسالمي ما نيز آمده :در قرآن آیه 

.  ما شما "یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثي و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا"سوره مبارکه حجرات آمده است. 

المومن مرآۀ "ریدیم تا یکدیگر را بشناسيد. و یا در حدیثي نقل شده است: را از نژادها، قومها و قبایل مختلف اف

براي شناخت خود  "من"فقط در تفاوتها مي تواند خود را بشناسد.  "من"، مومن آینه مومن است. بدین ترتيب "المومن

 نياز دارد.  "او"به 
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، اریك 4ماري فلوش-شانه شناساني همانند ژانمعنا شناسي اجتماعي که امروز در اروپا مطرح است و ن -در بحث نشانه 

نظریاتي را مطرح کردند، من )یا در ایتاليا  7و فرانچسکو مارچياني 9در فرانسه؛ در ایتاليا جيان فرانکو مارونه 5الندوسکي

هرا ظا "من"معنا پيدا مي کنند و از این طریق هویت خود را به دست مي آورد.  "دیگري"و یا  "او"ما( در رابطه با 

مي  "من"تصویري که دیگري از "با  "من"نيازمند است که بتواند معنا را درك کند.  "آنها"یا  "او"قدرتي ندارد و به 

« دیگري را عيني مي سازد بودنمن ، دگر بودگي و غير»سازد تعریف مي شود. یعني بنا به گفته الندوسکي 

 ي کند که خود را از دیگري متفاوت سازد. معنایي براي خود تعریف م "من"( 09، ص 0667)الندوسکي، 

 آل احمدداستانهاي کوتاه جالل مي پردازیم.  "زن زیادي"با این رویکرد ما در این مقاله به تحليل مجموعه داستانهاي 

. سمنوپزان شرح معضل اجتماعي زن ایراني است که نمي تواند را مطرح کرده استامعه ایران جمعضالت اجتماعي 

 "خانم نزهت الدوله")هوو( را تحمل کند و دست به هر کاري مي زند تا او را از چشم شوهرش بيندازد.  وجود زن دوم

دفترچه "زندگي زني اشرافي را به تصویر مي کشد که پس از سه بار طالق باز به دنبال شوهر ایده آل خود مي گردد. 

ولت تسهيالتي براي آنها در نظر مي گيرد و در وضعيت طبقه متوسط و ضعيف جامعه را به تصویر مي کشد که د "بيمه

راضي نيستند چون از از این مسئله  که در ابتدا معلماناست یکي از تسهيالت دولت  این داستان، دفتر چه بيمه

، قانون لغو مي شود و دفترچه بالاستفاده و از آن استفاده کردند حقوقشان کسر مي شود، ولي پس از اینکه آن را گرفتند

از دیگران پنهان مي کنند. در این ظاهري خود را  داستان آدمهایي است که عيب "عکاس با معرفت"اند. مي م

داستان،مرد کچل بدون کاله عکس مي گيرد و وقتي مي بيند عکاس عکس او را روتوش کرده و عيبش آشکار نيست، 

آدمي را به  "خدادادخان"س مي آید. بسيار خوشحال مي شود و این بار با دوستش که همانند اوست براي گرفتن عک

دزد ". و دوست دارد از طریق سياست قدرت داشته باشد تصویر مي کشد که گرفتار بازي هاي پوچ سياسي شده است

نيز داستان معلم فقيري است که  "جاپا"داستان معلمي است که تالش مي کند دیگران او را به حساب بياورند.  "زده

که احساس کمبود محبت مي کند و  ي را به تصویر مي کشدمعلمهم  "مسلول"ثير بگذارد. دوست دارد بر دیگران تا

براي جلب توجه دیگران دوست دارد سل داشته باشد ولي بعد از اینکه متوجه مي شود سل ندارد و بيماري اش خيلي 

)نداشتن مو( از طرف  داستان زني است که بخاطر عيبي "زن زیادي"جدي نيست، دچار یاس مي گردد. و در پایان 
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خانواده شوهر طرد مي شود . مرد هر قدر هم که عيب و نقص داشته باشد مهم نيست و مردان هر طور که بخواهند با 

  و بدین ترتيب زن هم در خانه پدر و هم در خانه شوهر احساس مي کند که زیادي است. زنان رفتار مي کنند 

را از او مي  "من"در داستانهاي آل احمد هویت  "دیگري"این شود که  با خواندن این مجموعه داستان مالحظه مي

او را مجبور مي سازد به آن شيوه اي که دیگري مي خواهد زندگي کند. در این داستانها و با گفتمانهاي  و گيرد

ید و که در واقع مورد تهد "هویتي"، در جستجوي اجتماعي آل احمد، شخصيت ها در واقع در جستجوي خود هستند

فرهنگي متفاوت شده که برخي از آنها واقعا دردناك و -تهاجم قرار گرفته و منجر به رفتارها و یا گفتارهاي اجتماعي

در واقع  به چه شيوه هایي در داستان ظاهر مي گردد؟ "دیگري"اینجاست این اساسي دراماتيك هستند. سوال 

ند یا نه هویت نکآیا از هویت خود دفاع مي ر مي سازند؟ را حاض "دیگري"شخصيت ها با چه امکاناتي و چگونه این 

 د؟ندیگري از خود مي ساز

در داستانها  "دیگري"هاي گوناگوني که  قسمت تشکيل شده است. در قسمت نخست به بررسي شيوه دواین مقاله از 

ر مسائل روزمره، مطرح مي شود که در واقع به دليل تکرا "عادت"ظاهر مي شود مي پردازیم، در قسمت دوم بحث 

 .شخصيتها به دنبال معنا مي گردند

 

 "ديگری" حضور های شیوه •

 

است. شخصيت هاي داستان براي معنا  "دیگري"معنا مي دهد حضور  "من"که در مقدمه اشاره شد، آنچه به  همچنان

شود. دیگري  دادن به زندگي خودشان در جستجوي شخص دیگري هستند و معناي زندگي با حضور دیگري ساخته مي

هميشه حاضر است و از طریق این ارتباط است که معنا سازي مي شود ولي این ساخت معنا به یك صورت نيست و در 

گاهي دیگري »همانطور که ا. الندوسکي اظهار مي دارد : شخصيتهاي مختلف به صورتهاي متفاوت بروز مي کند. 

ت. این دیگري، به صورت خيالي یا واقعي، اهميت دارد کامل کننده است، حضورش ضروري است ولي در دسترس نيس

و تداعي و یادآوري او در ما این احساس را به وجود مي آورد که موجودي ناکامل هستيم و گاه  ما را به سوي ميلي مي 

، ص 0667« )کشاند. عدم حضور کنوني اش ما را معلق نگه مي دارد و نا تمام. ما در واقع در انتظار خودمان هستيم.

01) 
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آرام بخش نيست بلکه آزار دهنده است. شخصيت داستان همواره احساس هميشه ایان ذکر است که حضور دیگري ش

 است، در حال تغيير 8در حال شدن "دیگري" بلکه با، واقعي خود را نشان دهد "بودن" نمي تواند خود باشدکه مي کند 

"خواستن بودن"، است خواستن است. این نوعي
رودر رو حاضر نباشد، در  "دیگري"این . اگر هم "با دیگريبودن " ،6

 01حاضر سازي"معنا شناسي اجتماعي آن را -، که در نشانهخود شخصيت حاضر مي شود، با او زندگي مي کند درون

به سمت نوعي شدن  و این حاضر سازي دیگري با حضور خود در هم آميخته، معنا سازي مي کند مي نامند. "دیگري

شيوه زندگي است که معنا به واسطه حضور دیگري بوجود مي آید و من در درون  ياین نوعدر واقع کند.  هدایت مي

. او ضمير سوم شخص مفرد یا جمع که محل قدرت مي شود «زندگي مي کنم "او"من دارم با »مي شود. تبدیل به ما 

دیگري است که معنا را به وجود مي آورد.  توليد حضور( »02، ص 0667 )و بر من نفوذ دارد. به گفته اریك الندوسکي

  «.معنایي که در رابطه بين االذهاني ميان شخصيت هاست

به یك شيوه ظاهر نمي گردد. بلکه به چهار شيوه است. همگون سازي  "دیگري"این در مورد داستانهاي مورد مطالعه، 

 ایي. )شبيه سازي(، به صورت رابطه تخيلي، در بازي هاي سياسي، پذیرش و جد

 

 )همگون سازی( سازی شبیه .1

 

خود به دو صورت در این مجموعه ظاهر مي گردد. یك صورت آن بسيار ساده و صورت  "دیگري"این شيوه حضور 

 این نوع شيوه به وضوح دیده مي شود.   "مسلول"و  "مرد عکاس"دیگر کمي پيچيده تر به نظر مي رسد. در دو داستان 

 ظاهريم شخصي که مو ندارد و کچل است مي خواهد عکسش را بگيرند ولي با کاله مي بين "مرد عکاس"در داستان 

مرد از این قضيه معذب و ناراحت است، زیرا قضاوت دیگران براي او اهميت زیادي دارد. . واقعي خود را پنهان مي کند

ولي هنگام عکس گرفتن به ، ي داستان آشکارا نيامده استاو از این موضوع کامال شرمسار است. این مطلب در ابتدا

 وضوح بيان شده است. 
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 عکس بگيرم؟با کاله  -» 
و این بار سرخي تنها روي صورت مرد ندویده بود. چشمهایش نيز سرخ شده بود و چيزي نمانده بود که از جا در 

ش سياه و پشت دوربين رفت و سرش را زیر روپو برود. و عکاس که زود فهميده بود، منتظر جواب سوال خود نشد
 (012)ص « دوربين مخفي کرد.

 
و پس از راهنمایي عکاس نمونه اي را  عکسي مي خواهد لچه مددر ابتدا که مرد وارد عکاسي مي شود، نمي داند 

 انتخاب مي کند:

آقا چه جور عکسي مي خواستند؟ و با دستش به روي ميز اشاره کرد که زیر یك تخته شيشه سنگ، پر بود از نمونه »
لف عکسهاي کوچك و بزرگ، پرسنلي، )...(عکس هایي که تقریبا همه موهاي براق روغن خورده داشتند و هاي مخت

همه به نگاه او چشم دوخته بودند. عکس هاي دست بزیر چانه زده، سيگار به لب؛ )...(و بعد، دست آخر که نگاهش به 
مي داد. مدتي هم به قيافه ها و ژست ها و جایي بند نشد، به روي ميز نگریست که هنوز مرد غکاس با دست نشانش 

اندازه هاي عکسها نگاه کرد و عاقبت دستش را روي یکي از آنها گذاشت که عکسي بود کارت پستالي و نيمرخ. عکس 
 ( 011ص آل احمد، « )جوانکي بود که موهاي فرفري داشت و حتي خط اتوي دستمال سفيد جيبش در عکس آمده بود.

 

 .  "عکس مردي با مو هاي فرفري"ویري را انتخاب مي کند که خود در دل آرزوي آن را دارد. عاقبت مرد کچل، تص

کسي که شبيه سازي مي کند، هيچ کس را رد نمي کند بلکه معنا شناسي اجتماعي، بنا به گفته ا. الندوسکي -ر نشانهد

و طوري عمل مي کند که نشان مي دهد پذیرا بيرون جهان بر عکس از جهان بيرون استقبال مي کند، خود را نسبت به 

ین ا( در 06-08، صص 0667) .خود را هماهنگ کند حتي اگر با جهان بيني خود او متفاوت باشد با جهان بيني دیگري

و یا  "تصویري"داستان، ساده ترین نوع اهميت دیگري بيان مي شود و آنهم در قالب ساده ترین نوع نشانه، یعني 

"ليشمای
 در این مجموعه داستان است.  "دیگري"با  "من"رابطه  02این داستان، پروتيپ مي توان گفت 00

 

این شبيه سازي به گونه دیگري اتفاق مي افتد. در ابتدا، شخصيت داستان احساس بيگانه ستيزي  "مسلول"در داستان

ع کنشگر شناخت خود را از معذب احساس مي کند و سعي دارد از آنها فرار کند. در واقدر مقابل دیگران دارد و خود را 

بيان مي کند. ولي این بار نگاه متفاوتي را ( بينایي ، حسحس)با مهمترین و قوي ترین دیگري  "نگاه"جامعه از طریق 

 : درك مي کند، نگاهي که مي خواهد از آن فرار کند

                                                           
11

 Icone  
12

Prototype  
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م پرهيزي و احتياطي نسبت من که در یك نظر به این زندگي چندش آور و موقتي بيماران آشنا شده بودم و در خود» 
به آنچه در آنجا دیده بودم حس مي کردم، اکنون فرصت داشتم که به دقت به این چشم هاي فرو نشسته و گود افتاده 

اما نگاهها ! راستي  (...)بنگرم که نگاههاي عجيبي داشتند و از همان برخورد اول مرا به خود جلب کرده بودند. 
خودم در ميان نگاههاي مردم کوچه و بازار و محافلي که بوده ام و دیده ام و حتي از  نگاههاي عجيبي بود. من براي

ميان نگاه چهار پایان خيلي چيز ها توانسته ام در یابم. نگاه درخشان یك قمار باز وقتي مي خواهد بحریفش توپ بزند، 
افه به مشتري تازه واردي مي افکند، نگاه پاسبانهاي راهنما به تاکسي هاي عجول و مزاحم، نگاهي که یك مستخدم ک

نگاه فقرا به مردمي که  (....))...( نگاه پيرمردها به جوانها، نگاه حریص سگ گرسنه اي که دم قصابي کشيك مي دهد 
شب عيد از در شيریني فروشي ها بيرون مي آیند؛ و خيلي نگاههاي دیگر را دیده ام و شناخته ام. اما این یکي نگاه 

نگاهي بود که شاید همه بيمارها، همه مسلولهاي آسایشگاه داشتند. نگاهي بود که تا کنون نشناخته بودم. دیگري بود. 
این نگاهها به قدري مرا ناراحت کرد که اول یکي دو بار سرم را برگرداندم و از نگاه ها فرار کردم. ولي سرم را به هر 

و همين وقت بود که در  نافذ را به روي من دوخته بود. )...(طرف که مي کردم دو چشم گود افتاده محزون، همين نگاه 
نه دوستان من! نه. من سالم نيستم. شاید منهم مثل شما مسلول باشم. وگرنه » دلم با خود، ولي خطاب به آنها ، گفتم. 

براي من اثري از چه آزاري داشتم که اینجا بيایم؟ چرا اینطور نگاه مي کنيد؟ چرا؟ ترحمي که از نگاه شما بر مي آید 
 (092-090)صص  ««کينه و نفرت را هم با خود به دارد. و من تاب این یکي را ندارم. چرا اینطور نگاهم مي کنيد؟

 

و از این موضوع احساس شعف و رضایت مي  ولي بعد کم کم احساس همدلي مي کند و دوست دارد شبيه آنان شود

 . در داستان مي خوانيم:کند

بود که نه تنها دیگر از این نگاهها وحشتي نداشتم حتي از آن وحشت پيشين نيز دیگر خبري و بعد عجيب این »
نبود.جاي آن وحشت را کم کم همدردي و محبتي داشت پر مي ساخت. و من با ولع و اشتياق راست در چشم آنها، همه 

ین پس بود که تارهایي از شادي و آنها، از زن و مرد، چشم مي دوختم و جز این بهيچ چيز دیگري نمي نگریستم. و از
 (092)ص  «سرور در دلم، در اندرون فکر و شعورم بلرزه در آمد.

 

 این تغيير احساس، از معذب بودن به سوي همدلي خود توليد کننده معناست.  

 

 ديگری به شكل رابطه تخیلی  .2

 

را نشان مي دهد.  "دیگري"ا(، اهميت اي )رد پ "نمایه"، کنشگر با یك نشانه، این بار به صورت "جاپا"در داستان 

این بار نيز از دیگري قدرت مي گيرد که هویت خود را بسازد و عجيب تر اینکه آرزو دارد با این قدرت بر او تاثير  "من"
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. در اینجا نيز "بزرگ و پهن"ا، نمایه است که نمادین مي شود، حتي اندازه آن هم اهميت پيدا مي کند، پبگذارد. جاي 

باشد، ولي نوع آن با مورد عيني باال متفاوت است. این جا دیگر خود  "دیگري"این مي گردد که شبيه به دنبال  کنشگر

فرد، حاضر نيست یا شمایلي از فرد. بلکه نشاني از آن روي زمين ثبت شده و او آرزوي این تاثير و نشان را دارد، مهم 

و اگر این مسئله نباشد،  دارد تاثير حضور او در این دنياست نيست فرد چه شکلي است؟ چه هویتي دارد؟ آنچه اهميت

  ، شخصيت احساس سرگرداني مي کند:"دیگري"و  "من"یعني رابطه 

 

نگاه چشمم روي برف تازه نشسته خيابان، بجاي پایي افتاد! جاي پایي بود بزرگ و پهن که تازه گذاشته شده بود و »
یعني ميشه؟ یعني ميشه این جاي پاي »ده بود. بي اختيار به فکر افتادم که: هنوز دانه هاي برف درست رویش را نپوشان

و یکمرتبه دیدم چقدر دلم مي خواهد جاي پاي من باشد. دیدم که چقدر آرزو ...« من باشه؟ ... کاش جاي پاي من بود! 
س دیگري هم بود که دارم جاپاي من روي زمين باقي مانده باشد. نزدیك بود حتم کنم که جاپاي من است. ولي ک

بانتظار اتوبوس قدم مي زد. نگاه چشمم از الي رشته هاي خيالي و سفيدي که دانه هاي برف از خود در فضا بجا مي 
یعني ميشه؟ ... یعني منم جا پام رو »بدنبال سرگرداني خود مي گشت و من به این فکر مي کردم که : گذاشتند دوباره 

 ، جاپا(050-051 ص)ص« پاي من بود!  زمين باقي مي مونه؟ ... کاش جا
 

و با این نگراني به اتمام ميرسد که باز هم تاثير ، داستان با این ترس از عدم "خود"پس از کشمکش هاي زیاد با 

 را اثبات مي نماید: "دیگري"اهميت 

 ( ، جاپا059)ص « «مبادا جاپام باقي نمونه... رو زمين باقي نمونه....»از این مي ترسيدم که »

 

 درسیاست و بازی های سیاسی "ديگری" .3

 

به شکل بازي هاي سياسي و حضور در صحنه سياست وجود دارد که در داستان  "دیگري"نوع دیگري از ارتباط با 

 "دیگري"شيوه دیگري از حضور » اریك الندوسکي در این زمينه اظهار مي دارد:  به چشم مي خورد. "خداداد خوان"

، این بار یك اجتماع است که در "ما"استوار است. فاعل مرجع بازي هاي سياسي نمایش ر در ما وجود دارد که ب

ظاهر مي گردد که معموال به صورت جمع است و در گفتمانهاي روزمره  "او"مقابلش دیگري به صورت ضمير خنثاي 

نظر مي آنها تصميم گرفتند که...، آنها دوباره شروع کردند به ...، آنها ما را به عنوان ... در »محلي از قدرت است. 

 (00، ص 0667«« )گيرند
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این دیگري که قدرتمند تر از بقيه موارد است خود مي خواهد بر دیگران نفوذ کند و قدرت در داستان مورد تحليل، 

 حضور سياسي است. از طریق نظام معنایي در این جا  و نمایش حضور، در واقع داشته باشد. نوعي حضور مطرح مي شود

آهاي »از انتخاب شدن او مي گذرد چند بار از دهان دوست نماینده شده اش شنيده است که در این یك هفته اي که »
. و هر بار که دوستش اینرا گفته به پشت او زده و هر دو از ته دل خندیده اند. و «یارو حاال دیگه پشتت به کوه قافه ها!

ت و پي برده است که حاال دیگر راستي پشتش بعد که خدادادخان تنها مانده، در معناي حقيقي این جمله دقت کرده اس
به کوه قاف است. حاال دیگر زندگيش معنایي بخود گرفته و حاال دیگر آب هرزي نيست که به مردابي فرو برود و یا در 

کننده مطبوعات حزب، عضو اغلب  كگندابي بماند و متعفن بشود. حاال دیگر یك عضو فعال کميته مرکزي، تدار
-016صص « ) و چرا خودمان را معطل کنيم حاال دیگر کسي است که پشت به کوه قاف داده است.  کميسيون ها ...

 (، خداداد خان001
 

 

 پذيرش ديگری و جدايی .4

 

دیده مي شود که در آن  "دزد زده"این مورد نيز در بعضي داستانها به چشم مي خورد. مورد بسيار ساده آن در داستان 

یده شدن اموالش مورد توجه بقيه قرار گيرد. او به طرز عجيبي حضور دیگران را در معلمي قصد دارد با بيان دزد

 داستان مي خوانيم: این زندگيش ضروري مي داند. در 

 

هوا هنوز تاریك بود و جلوي روي من یك نفر دیگر بود که به رستم آباد مي رفت و من یکباره حس کردم که دلم »
مثل اینکه احتياج داشتم خودم را در یك هياهوي انساني ( »039)ص « ده بود.  مي خواهد با او حرف بزنم. گچ فروش

داستان را با کمال معصوميت براي همه  -و یادم است حتي سر کالسمم  -توي کافه که بودم ( »037)ص « گم کنم.
بعد از شرح و  -گردهایمدوستانم و شا -نقل مي کردم. و در عين حال خودم را بي عالقه نشان مي دادم. )...( و دیگران 

بسطي که من مي دادم دلسوزي مي کردند و همدردي نشان مي دادند. و من دلم خنك مي شد. پيش مادرم که بودم و 
م خيلي تکيه دنيز هر جاي دیگر که مي رفتم عين این بازي را در مي آوردم و بخصوص روي بيعالقه نشان دادن خو

 (044)ص « مي کردم.
 

در درون نيست  "دیگري"ستان به طور علني و آشکار خود را رو در روي دیگري قرار مي دهد، این بار شخصيت دا

و خویش را به صورت متفاوتي  خود را پنهان مي کنداصلي  "بودن"یعني خود واقعي کنشگر ولي . است بلکه عيني شده

پنهان و نياز به واقعي  "خود"ان نشان مي دهد. با دیگري به صورتيست غير از آنچه با خود مي باشد. در این داست
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مي کند و کنشگر را به وجد و شادي مي آورد. او از این  "دلسوزي"و  "همدردي"، این دیگري آشکار است "دیگري"

آگاه است و از آن خوشحال مي شود. اینهم نوعي معنا دادن به زندگيست: توجه دیگران را جلب کردن.  "بودن"بازي 

ولي در عين حال با آن متفاوت است زیرا در داستان  مي شود "مسلول"یگران شبيه داستان در مورد جلب کردن توجه د

 ، کنشگر مي خواهد شبيه دیگران باشد.     "مسلول"

، این بار به صورت ازدواج به طور ساده اتفاق مي افتد. شخصيت داستان "دیگري"پذیرش هم  "زن زیادي"داستان در 

طر نقص الي به خرا مي پذیرد. و "دیگري"است، به همين دليل به آساني  "خود"گي در واقع دنبال معنا براي زند

در حضور دیگري را به  "بودن"از  متفاوتيمي شود و نوع دچار وحشت و اضطراب  "نداشتن مو"ظاهري که دارد، 

به آن تمایلي کنشگر  "خود"مي دهد، زیرا  "دیگري"تن به این  "دیگري"عجيب تر آنکه به خاطر تصویر مي کشد. 

 است:  "سازش"و در واقع این پذیرش به نوعي  ندارد

 

خدا لعنت کند باعث و باني را. خود لعنتي اش باعث و باني بود. توي اداره وصف مرا از برادرم شنيده بود. دیگر همه »
معه دیگر بياید و مرا کارها را خودش کرد. روزهاي جمعه پيش پدرم مي آمد و بله بریهاشان را مي کردند. تا قرار شد ج

یك نظر ببيند. خدایا خودت شاهدي! هنوز هم که به یاد آن دقيقه و ساعت مي افتم تنم مي لرزد. یادم است از پله ها 
مي خورد انگار قلب من که باال مي آمد و صداي پاهایش که مي لنگيد و صداي عصایش که ترق توروق روي آجرها 

سر عصایش را روي قلب من مي گذاشت. واي نمي دانيد چه حالي داشتم! )...(مادرم  مي خواست از جا کنده بشود. انگار
ولي مگر پاي من جلو مي رفت؟ پشت « برو ننه جان. برو به اميد خدا.»دم در اطاق ایستاده بود و هي آهسته مي گفت 

سرم بردارد؟ ولي نه. دیگر اینقدر  در که رسيدم دیگر طاقتم تمام شده بود. )...( من فکر مي کردم مبادا چادرم را هم از
  (086-088)صص « بي حيا نبود. خدا ازش نگذرد. 

 
 آمده است : "او"به صورت ضمير سوم شخص مفرد  "دیگري"، در این داستانالزم به ذکر است که 

 

اش دلم مي این اولين مرتبه بود که او را دیدم و او مرا دید. خدا خودش شاهد است که وقتي توي اطاق بودم همه »
آخر زن او مي شدم و او چطور ممکن (....» 061)ص«. خواست جوري بشود و او بفهمد که سرم کاله گيس مي گذارم

 ( 060-061صص « )بود نفهمد که کاله گيس دارم. او که دست آخر مي فهمد چرا از اول حالي اش نکنم
 

 ظاهر مي گردد: در گفتمان به صورتهاي گوناگوني همواره  "او"قدرت دارد و این قدرت و نفوذ  "او"ضمير سوم شخص 

خودش قدغن کرده بود که پا به خانه خودمان هم نگذارم. )...( صبحها خودش هر چه الزم بود مي خرید و مي داد و »
 (066)ص « این فاطمه خانمتون. دستتون سپرده. دیگه نگذارین برگرده.» (. 065)ص  «مي رفت.
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 بدل مي شود: "آنها"به  "او"ت و نفوذ گاهي به صورت جمعي ظاهر مي گردد، و ضمير این قدرشایان ذکر است که 

 

هفته دوم بود که مرا مجبور کردند ظرفهاي آنها را هم بشویم من باین هم رضایت دادم و اگر صدا از دیوار بلند شد از »
ایراد مي گرفتند، هزار کوفت و  من هم بلند شد. ولي مگر جلوي زبانشان را مي شد گرفت؟ وقتي شوهرم نبود هزار

کاله گيس دارم و صورتم آبله دارد و چهل روفت مي کردند. مي آمدند از در اطاقم مي گذشتند و نيش مي زدند که من 
 (069-065ص )ص«. سالم است. ولي مگر پسرشان چه دسته گلي بود؟ و همين قضيه کاله گيس کار را خراب کرد.

 

نسبت به این امر آگاه است که خودش، خود رفها، قضاوتها و اوامر دیگران مي دهد، نيز جالب آنکه کنشگر که تن به ح

 :مي کندو معنا جستجو  "دیگري"را از زاویه نگاه 

  

سي و چهار سال گوشه خانه پدرم نشستم و عزاي کاله گيسم را گرفتم. عزاي بد ترکيبي ام را گرفتم. عزاي شوهر »
پنجه آفتابند؟ مگر اینهمه مردم که کاله گيس مي گذارند چه عيبي دارند؟ مگر تنها من  نکردن را گرفتم. مگر همه زنها

ود رآبله رو بودم؟ همه اش تقصير خودم بود. هي نشستم و هي کوفت و روفت مادر و خواهرش را شنيدم. هي گذاشتم ب
 (068)ص « از نظرش افتادم که افتادم.ور دلشان بنشيند و از زبانشان بد وبيراه مرا بشنود. تا از نظرش افتادم. دیگر 

 ( 210)ص « هي دست روي دست گذاشتم و نشستم تا این یك کف دست زندگيم را روي سرم خراب کردند؟»
 

پيوند داده بود،  "دیگري"را به  "زن"ولي در آخر این سازش و پذیرش به جدایي منجر مي شود. زیرا همان قدرتي که 

دایي است ولي خود از دیگران تاثير گرفته است. یعني حضور دیگري سلسله وار است: همان نيز تصميم گيرنده براي ج

 "دیگري"ما در اینجا با یك نظام اجتماعي سر و کار داریم که . وحرفهاشان مردم → زن← مرد ←خانواده شوهر 

 خود را پنهان نماید.  "بودن"واقعي و  "خود"باعث مي شود، من 

هم اتفاق مي افتد. با این تفاوت که در  "خانم نزهت الدوله"رت ازدواج در داستان به صو "دیگري"مسئله پذیرش 

از طبقه اشرافي است و بدون احساس ناراحتي سه بار طالق گرفته است و دليل این طالق را عيب ظاهري  "زن"اینجا 

اضر است برایش دست به هر که حاهميت دارد آنقدر )شوهر( در زندگي او  "دیگري" نای نيز در اینجاخود مي داند. 

 کاري بزند. در انتهاي داستان مي خوانيم:
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و حاال خانم نزهت الدوله که از این تجربه هم آزموده تر بيرون آمده عقيده دارد که پيري و جواني دست خود آدم است »
گرانترین مبل ها و  و هنوز در جستجوي شوهر ایده آل خود این در و آن در مي زند. باز خانه شهري اش را خریده و

ژ سينه و صورت خود مي کند. رنگ موهایش را هفته  فرشها را توي اطاقش جمع کرده. ماهي پانصد تومان خرج ماسا
اي یك بار عوض مي کند. پيراهن هاي اورگاندي با سينه باز مي پوشد. وقتي حرف مي زند هرگز اخم نمي کند و وقتي 

تکان نمي خورد و مهمتر از همه اینکه پس از عمري زندگي و سه بار شوهر  مي خندد ابروهایش و کنار دهانش اصال
کردن به این نتيجه رسيده است که شوهر ایده آل او ازین نوکيسه ها و تازه به دوران رسيده ها هم نباید باشد. و دیگر 

کوچکي است که در دماغ او اینکه کم کم دارد باورش مي شود که تنها مانع بزرگ در راه وصول به شوهر ایده آل عيب 
 ( 99)ص « دماغش را درست کند. "پالستيك"است و این روزها در این فکر است که برود و با یك جراحي 

 
است. تصميمي که دولت گرفته براي  "دفترچه بيمه"در آن اتفاق مي افتد،  "دیگري"که پذیرش  چهارميداستان 

این تصميم را مي پذیرد. زیرا براي شناختن خود به  "معلم نقاشي"يان مان تسهيالتي داشته باشند. در این ملاینکه مع

 )اطبا( نياز دارد.   "دیگران"

)دفترچه بيمه( با سجل، با دیپلم و با هر نشانه یا انگ و یا خر مهره دیگر فرق اصولي دیگري نداشت. فقط این فرق را 
همين بود که معلم ل و تبار صاحبش نشانه اي نداشت. داشت که مثل سجل هزار سوال و جواب در آن نشده بود و از ای

نقاشي را به دفترچه عالقمند مي ساخت. یعني عالقمند که نمي ساخت، فقط به نظرش بد نيامد. شاید چون از عکس 
جواني اش که روي آن خورده بود خوشش آمده بود ... اما نه، روي سجلش هم یکي از همين عکسها بود... شاید هم .... 

صفحه خالي مخصوص به تصدیق اطباء را آورد و  افتادا راه مي ده... همانطور که اتوبوس از یك ایستگاه با سر و صآها
به ستون امراض خيره شد و اندیشيد اگر این ستون پر بشود و طبيب هاي متخصص در امراض گوناگون نظر خودشان 

او خودش را که خواهد شناخت!)...( از این پس خواهد  درا درباره او، درباره مغز و اعصاب و کبد و معده اش بنویسن
 (76-78فهميد که در حفره هاي درون تنش چه ها مي گذرد؟! )صص 

 

ابزاري مي  "دفترچه بيمه"صحبت کند و در این مورد  "دیگري"نياز دارد با  "دزد زده"این معلم هم، همانند داستان 

 ابزاري مي شود براي جستجوي دیگري.  "ماجراي دزدي"قبلي، شود براي رسيدن به هدف همانطور که در داستان 

 

فکر نمي کنيد به همين اندازه کافي باشد؟ خيلي دلم مي خواست حرف بزنم. اما چه فایده اطاق انتظار شما هم پر » 
ه کرد. و به این طریق یکسال گذشت. یکسالي که در آن معلم نقاشي ما هشت بار به دکتر مراجع( » 82)ص .....«  است

اول با عالقه و ولع و کم کم از سر بي ميلي و فقط براي اینکه شاید به اینوسيله بتواند آدمهاي تازه اي را بشناسد. درین 
 (85)ص « مدت دکترهاي مختلف نظر خود را درباره او روي ستون امراض دفترچه بيمه اش نوشتند. 
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)در اینجا پزشکان( به واسطه قدرت  "دیگران"جدایي از  و در نهایت بيمه قطع مي شود و این تصميم دولت است و

 اتفاق مي افتد.  "دیگري"

. مي دانيد چرا؟ خبر دارم که کار خوب آقایان درباره قطع شدن بيمه چه نظري دارید؟ من خيال دارم اعالم جرم بکنم»
 ( 65)ص « از کجا خراب شده. شنيده ام. پول هنگفتي به جيب زده اند.

 

ست که چرا شخصيت ها در پي معنا هستند و به اآن ضروري به نظر مي رسد این ه دیگري که پاسخ بل اؤ اما سو

 را جستجو مي کنند؟ مسئله اصلي عادت و تکرار است.  "دیگري"همين علت 

 

 عادت•

 

 مرتب انجام مي دهد، مثال کسي که مرتب به کافه اي مي رود، ميکنشگر فعاليتي است که  "جنبه تکراري"عادت 

یا برعکس تکرار چيزي و یا مسئله اي باعث شد که کنشگر بدان . آنجاست اتقشپگویيم بدانجا عادت کرده یا اینکه 

عادت کند و در نهایت او را مجبور و وادار کرده است که آن کار را انجام دهد و بدان تن دهد. در مورد اول اختيار در آن 

  (052ص  ،2114به صورت اجبار پذیرفته است. )ا. الندوسکي، دخيل است ولي در مورد دوم اختياري ندارد و 

بلکه دیگر شناختي نسبت به آن مسئله یا مورد اراده خود را از دست دهد و اعل استقالل نه تنها فعادت باعث مي شود 

ر مزه هر قدر کسي سيگار بکشد کمت»نخواهد داشت. مثالي که براي نمونه اریك الندوسکي ذکر مي کند این است که 

 (052، ص 2114« )تنباکو را احساس مي کند

در واقع را دچار بي معنایي کرده است بحث عادت است. ها یکي از مواردي که شخصيت در این مجموعه داستان، 

تکرار مسائل روزمره، قدرت استفاده از معنا را از انسان مي گيرد و همه چيز ارزشش را از دست مي دهد و اینجاست که 

با عادت به طور زیرا . عادت موجب مي شود که دنيا معناي خود را از دست دهد، "مي شودز همه چيز خسته ا"کنشگر 

بيان کنيم، عادت موجب مي گردد ما  "خواستني"اتوماتيك ما دیگر نفوذي روي جهان اطراف خود نداریم و نمي توانيم 

، خواستن و اراده و تکرار ن، و دانستن وجود ندارد، عادترا از دست بدهيم. اگر خواستن نباشد، بایستن، توانست تاثيرمان

رزو کردن را از ما مي گيرد و تا آمي کند. حتي ميل به  تاپير و نفوذيما را مورد هدف قرار مي دهد و ما را فارغ از هر 
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 2114الندوسکي، )رك. ا. بي کيفيت مي کند. نيز فاعل را بدانجا پيش مي رود که تمام لذتهاي ما را بي معني مي کند. 

 مي خوانيم:  "زن زیادي"(. براي نمونه، در داستان 050-051صص ،

 

رختخواب همان رختخوابي بود که سالها تویش خوابيده بودم. خانه هم همان خانه بود که هر روز توي مطبخش »
بودم؛ مي دانستم آشپزي کرده بودم؛ هر بهار توي باغچه اش الله عباسي کاشته بودم؛ سر حوضش آنقدر ظرف شسته 

پنجره راه آبش کي مي گيرد و شير انبارش را اگر بپيچاني آب هرز مي رود. هيچ چيز فرق نکرده بود . اما من داشتم 
 (087)ص  «کرده بود.خفه مي شدم. مثل اینکه براي من همه چيز فرق 

سته شده بودم دیگر. مي خواستم نمي خواهم بگویم خانه پدرم بد بود، ها. نه، بيچاره پدرم. چه مي شودکرد؟ من خ"
 (063-062)صص  «مثال خانم خانه خودم باشم. خانم خانه! اما مادر و خواهر او خانم خانه بودند.

 
 

را  کنشگردر اینجا عواملي الزم است که مثال عوامل عاطفي که این دور تکراري برنامه هاي روزانه ما را بشکند، و 

را از این بي او را بگسلد، و او ، به طور خالصه روند عادتهاي دخارج شو و زوایداطناب و حشو مجبور کند که از این 

در مسائل کليشه اي و یکنواخت منجمد نشود و  شنباشند، و افکارایستا  شمعنایي رها بخشد، به طوریکه رفتارهای

عنا و ارزش را براي ما که دسترسي براي م دنبال مستمسکي مي گردبه د اوروال بي تفاوتي را طي نکند.  شاحساسات

 هموار کند . 

دزد "خود دفترچه،  "دفترچه بيمه"در داستان این عامل ازدواج است.  "خانم نزهت الدوله"و  "زن زیادي"در داستان 

 زده، نقل روایت دزدي براي دیگران. در این داستان مي خوانيم: 

 

و یکي  خواب مي پریده ام، کم کم عادت کرده امبه صداي زنگ دوچرخه شير فروش محل و یا به هر صداي دیگر از »
« عادي شده بوده استدو هفته که از اقامتم در آن محل گذشته است همه آن صداها، حتي زننده ترینشان نيز، برایم 

 (034)ص 
 

از یك طرف عادت که جز نظام بي معنایي و بي ارزشي است از طرف دیگر در نهایت با دو مسئله روبرو مي شویم. 

در مقابل دو تجربه کنشگر  بودن. "دیگري"به دنبال و بين این دو ظاهرا هيچ راهي وجود ندارد جز  تجوي معناجس

و از یکي به  ، که یکي از آنها بي معناست و دیگري معنا دارمي گيردمتفاوت که کامال در تضاد با یکدیگر هستند قرار 

و هر دو را با تجربه )بي معنایي و معنا دار کردن( تي دادن این دو ما براي آشبنا به گفته نشانه شناسان . ددیگري مي رو
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گذاشته  "اميد". نام دیگري که گرماس براي "انتظار آنچه انتظارش را نداریم"هم زندگي کردن، راه دیگري نداریم جز 

  آن بودیم.  و در این داستانها ما شاهد به خود بگيردشکل دیگري اینجاست که عادت باید ( 73، ص 0687)است. 

 

 

 نتیجه:  •

ا شخصيت ها رتوجه  "دیگري"نهاي جالل آل احمد به این نکته رسيدیم که اگر اداستمعنا شناسي -با تحليل نشانه

است،  ارزش یك عملاي براي برقراري ارتباط اجتماعي نيست بلکه داراي ارزش مي گردد.  فقط نشانهجلب مي کند، 

شخصيت ها (. 5، ص 2118)فونتني،  و شناخت ارزشها اطالق مي شوده شناسي به علم و امروزه از نشان عمل توليد معنا

مسئله حضور دیگري است که اهميت دارد و این . به دنبال دیگري هستند "خود"و ارزشهاي  "خود"براي یافتن 

تعریف و معنا  را از نگاه دیگري کشف، "خود"آل احمد کامال مشهود است. کنشگران گفتمان همانطور که دیدیم در 

در تقابل قرار مي گيرد و این تقابل منجر به شبيه سازي، سازش و یا  "دیگري"دنياي "با  "من"مي کنند. زیرا دنياي 

بروز و درك معنا و همچنين ارتباط بين دو حوزه منطق و احساس از طریق تجربه  ،ظهورانطباق مي گردد. در واقع 

به  "دیگري"با واسطه  "من"مي توان این پرسش را مطرح کرد چگونه در پایان است.  "دیگري"ولي با شناخت 

 شناختي از خود و دنيا دست مي یابد؟ 
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