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چکیده
بنا به رخدادهای اجتماعی -فرهنگی ایران پس از مشروطیت ،شکلهای فراخوانی سوژههای انساانی و وجاوه
برساخت هویتی آنان تغییرکرده؛ این امر بر برساخت سوژههای داستانی اثر گذاشت .یکی از این ماوارد شاکل
متمایز فراخوانی جنسیتی سوژههای زن است که در همان داستانهای آغازین ادبیات معاصار فارسای باوی ه
در داستانهای صادق هدایت دیده میشود .در این نوشتار باا نگااهی برسااختگرایاناه ،خاااو و فراخاوانی
جنسیتی سوژهها در داستانهای صادق هدایت طبقهبندی و تفسیر شادهاسات .بارای تبیاین ساان کا ن
بحث ،به نظریه آلتوسر و برای تحلیل داللتهای متنی به آرای گافمن ،براون و لوینسون اساتناد شادهاسات.
نتیجه نشان میدهد که برساخت موقعیت /وضاعیت هار یا از ساوژههاای داساتانی صاصال ساه ساان
فراخوانی تنانه ،کنشمحور و متعلقاتمحور است که بر زبان راویاان یاا ساوژههاای داساتانی جااری شاده و
همین خااوها سبب وجهه مثبت یا منفی سوژهها شدهاسات .البتاه در خاااو و فراخاوانی تناناه ،اگر اه
توصیف بدنها به شکل اب کتیو و عینی صورت گرفتهاست ،به هنگام ارزیابی و قضاوت درباو هماان بادنهاا،
معیار وجههبخشی ،ذهنی -ذوقی و مبتنی بر معیارهاای زیبااییشاناختی ک سای اسات .بارعکس ساان
مذکور ،بنا به غلبه نگاه رئالیستی بر متنها ،در فراخوانیهای کانش و متعلقااتمحاور ،مناسابات طبقااتی و
شکلهای سلیقه و مصرف سوژههای موضوع فراخوانی ،م ک انواع وجهاهبخشای اسات .بار هماین اساا
اگر ه کلیت برساخت جنسیتی سوژههای زن داستانهای هدایت همسو با فردیتگرایای جهاان معاصار بار
مناسبات شخصی و تاریخی سوژهها استوار است ،م کهای وجههبخشی در آن ،به صاورت مارزی و توأماان
بر مبنای انواعی از معیارهای معرفتی -زیباییشناختی ک سی و معاصر سامان یافتهاست.
واژگان کلیدی :خااو و فراخوانی ،سوژه و جنسیت ،وجهه ،صادق هدایت.
 .1استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
 .2دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
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 -1مقدمه

از منظر هویتی مقام سوژگی ،امری ثابت و از پیش تعیینشده نیست ،بلکه هویت متشکل از عناصار
سیال و ثابت است که با نسبتدادن آن عناصر به موجودات ،آنها را مورد خااو قارار مایدهای یاا
فرامیخوانی و با این فراخوانی برساخت سوژهها سامان مییابد .به عبارت دیگار موقعیات /وضاعیت
سوژگی مفهومی است که برخی از برساختگرایان آن را برای اشاره به فرایندی به کاار میبرناد کاه
منجر به شکلگیری و تولید هویتهای ما میشود .در تلقای آلتوسار «مقولاه ساوژه ،برساازنده هار
ایدئولوژی است البته سوژه بدین دلیل برسازنده هر ایدئولوژی است کاه کاارکرد هار ایادئولوژی آن
است که افراد انضمامی را به سوژه بدل کند» ( .)77 :1931با این وصف ،مرتبه ساوژگی موقعیات یاا
وضعیتی است که به وسایله کنشهاای اجتمااعی ،خااوهاا ،فراخوانیهاا و کارکردهاای افاراد در
اجتماع ساخته میشود.
در جهان ک سی به دلیل رواج اشرافیت اجتمااعی -فرهنگای و وضاعیت طبقااتی از پایش
صالب و تغییرناپاذیر
تثبیتشده برآمده از آن ،سبب شده بود تاا خااوهاا و فراخاوانی ساوژهها ل
فرض شود .باه عباارت دیگار ،خااوهاا و فراخوانیهاای موجاود در جهاان اشارافی ک سای ،
طبقهبندیهایی را خلق کرد که فردیت و تشخص مبتنی بار سالیقه و مصارف ساوژههاا کاه در
جهان واقعی مغفول مانده بود ،در جهان داستان نیز به همان شکل ک رمق نمایان شود.
در دنیای معاصر ،با توجه به رواج فردیتگرایی ،سالیقه و مصارف ساوژههاا باهمثاباه عنصار
محوری فراخوانی نیز اصلیترین م ک وجههبخشی به آنان فرض شد .این نکته بر وجوه مختلاف
فراخوانیهای هنری -ادبی ،از جمله فراخاوانی جنسایتی ساوژههاای داساتانی تاأثیر گذاشات و
راویان و راوی-کنشگران داستانی در برساخت واقعیت داستانی بوی ه تبیین وضاعیت ساوژههاا از
منظر جنسیتی به تمایزهای فردی و شخصی برآمده از سلیقه و مصرف آنان پرداختناد .از هماین
مجرا داستانها بهمثابه میدانی برای بازنمایی برساخت سوژههای زنانه و مردانه مبدل شد.
در ادبیات داستانی معاصر فارسی ،رویکرد مذکور اگر ه با جمالزاده شاروع شاد ولای شاکل
پخته آن در دوره اول داستاننویسی فارسی را باید از آن افرادی مثل هدایت و وب دانسات .در
این نوشتار شیوههای خااو و فراخوانی سوژههای زن در برخی از داستانهای صادق هادایت باه
قصد ابهامگشایی از برساخت جنسیتی هویت سوژها ،داللتیابی ،طبقهبندی و تفسیر شادهاسات.
برای تبیین مفهوم فراخوانی به تلقی لویی آلتوسر -نظریاهپارداز اجتمااعی -و بارای داللاتیاابی
متنی به مفاهی نظری گافمن -جامعهشنا  -نیز براون و لوینسون -متخصصاان جامعهشناسای
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زبان -استناد شدهاست .جامعه آماری شامل شش داستان صاادق هادایت باا ناامهاای «علویاه-
خان »« ،آبجیخان »« ،مردهخورها»« ،دون ژوان»« ،تجلی» و «داشآکل» است.
 -1-1پیشینه و ضرورت تحقیق

پ وهشهایی که درباره تبیین موقعیت سوژهها از منظر گفتمانی -جنسایتی در آثاار هادایت باه
نگارش درآمده باشند ،ندان نیست .آثاری را که ک وبیش به موضوع مذکور پرداختهاند به شار
زیر میتوان برشمرد:
ظاهری ( )1922در رساله کارشناسی ارشد خود ،دو اثر سه قاره خون و علویهخان را بررسای
کردهاست .نتایج بهدستآمده نشان میدهد بنا بر تأثیر جنسیت بر جمله ،برخی جملهها تنهاا در
گفتار ی جنس خاص کاربرد دارد و جنبه دیگر اینکه یا جانس ،باا توجاه باه سان ،جایگااه
اجتماعی و امثال آن ،از بعضی جملهها بیشتر در سخنان خود استفاده کردهاند.
صفری و دیگران ( )1922در مقالهای ،نقش گرایشهای جنسیتی خااو در داستانهاای ایرانای
از جمله در داستانهای علویهخان و سه قاره خون را بررسی کردهاند .در این نگاه که باا رویکاردی
آماری صورت گرفته خااو از منظر محدود آن تبیین شدهاست.
علیزاده و نظری انامق ( )1923در مقاله خود ،ساختار شخصیتها و امکانات محیاای را در ایجااد
و شکلگیری شخصیتهای داستانی صاادق هادایت بررسای و تحلیال میکنناد .بار اساا ایان
پ وهش ،صضور شخصیتهای تیپی در فضای داساتانهای هادایت ،باه رکاود و ایساتایی فضاای
داستان دامن زده و هدایت با به نقد کشیدن این ساختار در قالب شخصیتهای درونگارا ،منازوی،
شکستخورده و غیره عمل شخصیتها را در برابر صوادث داستانیاش به مبارزه طلبیدهاست.
بهزادکلندازی ( )1931بخشی از رساله کارشناسای ارشاد خاود را باا رویکاردی آلتوساری انجاام
دادهاست .یافتهها نشان میدهد که هدایت در مواجهه با ایادئولوژیهاای مسال دوراناش برخاورد
انتقادی دارد .داستانهای هدایت ،تناقض پایینترین اقشار جامعه تا طبقه صاک را نمایان مایساازد.
همه این تناقضات به وجود آمده در مواجهه با مدرنیته و دستاوردهای آن با مار قهرماان داساتان
صل میشود.
شعیری و کریمین اد ( ،)1931با بهرهگیری از رویکرد تحلیلای نشانهمعناشناسای ادبیاات ،باه
بررسی نحوه صضور کلنشگران و نوع بودش آنها در جریان شکلگیری معنا میپردازد.
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از میان نوشتارهای فوق ،تحقیق ظاهری ( ،)1922به شکل مستقی به بحث تأثیر جنسایت در
ادبیات فارسی پرداخته برخی از مثالها را از آثار هدایت برگزیدهاسات .صافری و دیگاران ()1922
ه در مقاله دیگری موضوع بحث پایاننامه ظاهری را به شکلی منسج تبیین کردهاند کاه البتاه
در نوشتارشان خااو در معنای محدود آن باه کاار رفتهاسات .تحقیاق علیازاده و نظاری اناامق
( )1923با وجود توجه به شخصیتها بر بحث جنسیت تکیاه نکاردهاسات .بهازادکنادازی ()1931
اگر ه با رویّهای گفتمانی و با تکیه بر مفاهی آلتوسر به تبیین جایگاه سوژهها میپاردازد ،نگااه او
بر بحث جنسیت متمرکز نیست .شعیری و کریمین اد ( )1931ه با اینکه با نگاهی کام ً گفتماانی
به موقعیت سوژهها پرداختهاند ،افزون بر اینکه محور بحث آنان جنسیت نیست ،روششناسای آناان
ه متمایز است .با این وصف با توجه به فراخوانی و جایگیری مجدد و متمایز ساوژههاا در جهاان
معاصر که راه را بر انواعی از فراخوانی از جمله فراخوانی جنسیتی سوژهها گشود ،نیز بنا باه نقاش
صادق هدایت در این فراخوانیها که ه به لحاظ تقدم و ه از منظر کیفیت کنش ،پیشگام باود،
تبیین خااو و فراخوانی جنسیتی سوژهها در نوشاتارهای او مایتواناد بارای معرفای بخشای از
موقعیت سوژگی در ادبیات معاصر فارسی مؤثر باشد.
 -2-1مبانی نظری تحقیق

فراخوانی یا استیضا  1از اصا صات و مفاهی کلیدی نظریه لویی آلتوسر اسات .بار اساا ایان
اصا  ،وی سعی کردهاست تا نشان دهد که موجودات با خاااو و فراخوانادهشادن باه ساوژه
اجتماعی تبدیل میشوند ( .)72-77 :1931طبق خوانش آلتوسری ،ایدئولوژی با فراخواندن فارد ،او
را در موقعیتهای خاص قرار میدهد و بنا به این موقعیت ،اعمال خاصی را از فرد انتظاار خواهاد
داشت« .ایدئولوژی از دید آلتوسر ،مجموعهای از گفتمانها است کاه از طریاق آنهاا تجرباهمان را
درک میکنی »( .فرتر .)117 :1927 ،بنابراین فرد با فرایندهای تعامل اجتماعی باه وجاود میآیاد و
اینجا او محصول نهایی نسبتاً ثابتی نیست؛ بلکه موجودی است که رویههای گفتماانی گونااگونی
در آنها شرکت میکنند و او را مکارر برمیساازند .یعنای مساأله کیساتی فارد باهتنهایی ماار
نیست ،بلکه آنچه در تعام ت او را میسازد مار است و بر خ ف تصور رایج مبنی بر اینکه فارد
است که اجتماع را میسازد ،این سازِکارهای اجتماعی است که ساوژهها را فرامیخواناد و آنهاا را
وادار میکند که خود را در اناباق به آن سازِکارها به پیش برند.
1. Interpellation
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برای داللتیابی متنی مفهوم خااو و فراخوانیهای آلتوسری میتوان به صاوزه جامعهشناسای
زبان و مفاهی نظری افرادی همچون لوینسون و براون رجوع کرد .لوینسون و براون با بهرهگیاری از
برخی اصا صات اروینگ گافمن همچون «وجهاه»1و اناواع آن باه تبیاین برسااختزباانی هویات
سوژهها میپردازند« .وجهه تصویری از خود است که با برخی رفتارهای اجتمااعی پذیرفتاهشاده در
ارتباط است ،این تصویر از خود که توس دیگران به فرد داده میشاود ،مبتنای بار ارائاه رفتارهاای
درست از خود در جامعه است» ( .)Goffman, 2001: 306همچناین هویات اجتمااعی در جریاان
کنشهای اجتماعی به وجود میآید و پذیرفته یا رد میشود .هویت پذیرفتاهشاده ،وجهاه مثبات و
هویت ردشده در اجتماع ،وجهه منفی یا مارود سوژهها را خلق میکند.
براون و لوینسون به تبعیت از گافمن ،وجهه را «خودانگاره عماومی» ماینامناد کاه هار
عضو جامعه برای خود قائل است .در تلقی آناان بارای هار فارد مایتاوان دو ناوع وجهاه را
برشمرد :وجهه منفی و وجهه مثبت .مراد از وجهه منفی ،میل فرد به آزادی عمل در اجتماع
و بیزاری از تحمیل و مراد از وجهه مثبت ،میل فرد به تأییدشادن ،دوسات داشاته شادن و
پذیرفتهشدن به عنوان عضوی از گروه و جامعه است (.)Brown & Levinson, 1987: 61
یکی از شیوههای ارزشگذاری وجهه سوژهها ،خااو و فراخوانی آنها است .باا توجاه باه
نظریه بروان و لوینسون ،زبان یکی از مه ترین راههایی اسات کاه ساوژهها را مایخواناد و
هویت آنها را برمیسازد؛ این راباه در کنشهای فردی و اجتماعی رناگ جنسایتی نیاز باه
خود میگیرد .البته کلمات بهخودیخود بار جنسیتی ندارند بلکه این ه جواری و ه نشینی
آنهاست که به ی عبارت یا جمله ،بار جنسیتی میدهد .با توجه به هنجاریشادن مقاوالت
جنسیتی در جامعه و نیرویی که رفتارهاای جنسایتی در جامعاه دارناد ،آنهاا را باه ارزشای
تبدیل میکنند که صرکت در مسایر غیرجنسایتی را نااممکن میساازد .در ناین فضاایی
صرکت در بستری غیر از مسیر ارزشهاا و هنجارهاای برسااختهشاده جنسایتی ،منجار باه
شکستن تابو و در نهایت سبب ایجاد وجهه منفی میشود.
با توجه به نوع فراخوانی و وجوه داللتیابی آن ،موضوعهای خااو و فراخوانی ساوژهها،
عناصر هویتی ثابت و متغیر است .برخی عناصر هویتی موجود در سوژهها مانند رنگ پوست،
ن اد ،جنسیت و غیره عناصری هستند که تغییر آنها امکانپاذیر نیسات اماا برخای دیگار از
عناصر ،مانند پوشش ،کنش ،صحبتکردن و موارد مشابه عناصر سیال هویتی هستند .وجهه
1. Face
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مثبت یا منفی هویتها ،بستگی به گونگی بازنماایی عناصار ثابات و متغیار هویات دارد و
زنان و مردان در جامعه با توجه باه عوامال متفااوتی ،سااختار خااوهاای خاود را تعیاین
میکنند .ازایانرو باهکاارگیری اصال ادو ،ارتبااط مساتقی باا گاونگی خاااوکردن یاا
خااوشدن دارد« .سخنگویان ی زبان در تعام ت اجتماعی خاود ،بارای ایجااد یاا تاداوم
راباااهای مثباات و صفااا تعااادل ارتباااطی ،اسااترات یهایی را بااه کااار میگیرنااد کااه در
کاربردشناسی به «اصل ادو» ،1موسوم است» ( .)Leech, 1983: 104اگار باه نحاوه کااربرد
ضمایر و صورتهای خااو توجه کنای  ،انتخااو آن تاابک یا رشاته عوامال اجتمااعی و
غیرزبانی از قبیل سن ،جنسیت ،موقعیت اجتماعی ،شغلی ،تحصیلی و همچنین ناوع رابااه
بین افراد -دوستانه یا رسامی -اسات و توزیاک قادرت ،ثاروت ،فضاا ،فاصاله و سارمایههای
اجتماعی از مباصثی است که ارتباط مستقی با گونگی خااوکردن یا خااوشدن دارناد.
بنا به اظهار ترادگیل «ریشه تفاوت در رفتار زبانی ناشی از تفاوت اجتمااعی ،طارز تلقیهاای
اجتماعی و رفتارهای متفاوتی است که از زن و مارد انتظاار مایرود کاه در جامعاه رعایات
کنند» (.)117:1977
 -2وجوه خطاب و فراخوانی جنسیتی سوژههای داستانی هدایت

بنا به ماهیت فردیتگرایانه بازنماییهای داستانی معاصر و توجه به سب زنادگی ساوژههاا،
وجوه خااو و فراخوانی در نوشتارهای معاصر فارسای از جملاه در آثاار هادایت را از منظار
موضوعِ فراخوانی میتوان به سه دسته تقسی کرد -1 :خااوهای تنانه که شاامل وضاعیت
ظاهری و فیزیکی است؛  -2خااوهای مبتنی بر کنشها و رفتارهای سوژهها اع از بادنی و
غیربدنی؛  -9خااوهای مبتنی بر داراییها و متعلقاات .کانشِ خاااو و فراخاوانی نیاز در
جهان داستانی معموالً بر عهده راوی یا راوی-کنشگر است بر همین اسا هریا از ماوارد
مذکور از نگاه راوی و راوی-کنشگر معرفی و تحلیل خواهد شد.
 -1-2فراخوانی بدنمحور :تنانگی و ظاهر

بدن یکی از مه ترین عرصههای بازنمایی هویتی فرد و به عقیده بوردیو «بدن قاعایتارین
]وجه[ تحقق مادی سلیقه طبقاتی است» ( )279 :1939که میتواند بر پیوند فردی با اجتمااع،
1. Politeness principle

خطاب و فراخوانی جنسیتی سوژهها در...

نقد و نظریه ادبی /سال پنجم ،دوره دوم ،پاییز و زمستان 9311

229

خوشبختی ،شادابی و سرزندگی ،زیبایی یا جاذبه جنسی داللت نماید؛ یا برعکس صامال دا
ننگ باشد .بر همین اسا ارزشهای زیباییشناختی تنانه میتواند دارای وجهاه مثبات یاا
منفی باشد.
 -1-1-2فراخوانی جنسیتیِ تنانه از زبان راوی

اولین شکل برساخت سوژگیِ زنان در داستانهاای هادایت بار تناانگی اساتوار اسات .راویاان
داستانهای هدایت در بازنماییهای خود ،با توصیف بدنِ سوژههاا ،آنهاا را ماورد خاااو قارار
داده؛ به صورت آشکارا یا ضمنی به آنها هویت میبخشند .در این آثاار ناوع خاااو و مواجهاه
راویان با برخی از اعضای بدن یا توصیف کلیت آن اعضاء سبب میشود تاا وجاوهی از تناساب
یا عدم تناسب بهمثابه زشتی یا زیبایی به سوژهها منتسب شود یا برای خواننده نین تصاوری
فراه آورد و به دنبال این صورتبندی راویان از بدن سوژهها ،فراخاوانی تناناه آنهاا باه صاورت
وجههای مثبت یا منفی نمود یابد .بر همین اسا برساخت خااو و فراخوانی برخی ساوژهها
مانند آبجیخان  ،منی ه ،نرگس و علویهخاان باه صاورت وجهاه منفای و برسااخت فراخاوانی
سوژههایی مانند ماهرخ ،مرجان و هاسمی و آرتیست در قالب وجهه مثبت به ش میآید.
در داستانهای هدایت خااو و فراخوانی تنانه سوژههای زن با وجهاه منفای دو شاکل دارد:
در دسته اول وجوهی از نشانههای فیزیکی افاراد کاه باه شاکل اب کتیاو و عینای از زباان راوی،
بازنمایی میشود و نان مینماید کاه راوی ساعی دارد آنهاا را نازیباا معرفای کناد درصاالیکاه
وی گیهای برشمردهشده ،زشت نیست یا برای همه سالیقههاا زشاتی و وجهاه منفای را تاداعی
نمیکند:
«آبجیخان خواهر بزر ماهرخ بود .ولی هرکس کاه ساابقه نداشات و آنهاا را میدیاد
ممکن نبود باور بکند که با ه خواهر هستند .آبجیخان بلندباال ،الغر ،گنادمگون ،لبهاای
کلفت ،موهای مشکی داشت و رویه رفته زشت بود» (هدایت1942 ،الف.)79 :
«[مادر آبجیخان ] روبهروی همسایهها برای او غصهخوری میکرد .دسات روی دساتش
میزد و میگفت :این بدبختی را اه بکان هاانخ دختار باه ایان زشاتی را کاه میگیاردخ
میترس آخرش بیخ گیس بماند! ی دختری که نه مال دارد ،نه جمال و ناه کماال .کادام
بیچاره است که او را بگیردخ» (هماان)74 :؛ یا «]آبجیخان [ پیدا بود که در ته دل کلبصسین
را دوست داشت و خیلی مایل بود که شوهر بکند .اما ون از پانجساالگی شانیده باود کاه
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زشت است و کسی او را نمیگیرد ،از آنجایی که از خوشیهای این دنیاا خاودش را بیبهاره
میدانست ،میخواست به زور نماز و طاعت اق ً مال دنیای دیگر را دریاباد ،از ایان رو بارای
خودش دلداری پیدا کرده بود» (همان.)74 :
تنها نکتهای که مایتواناد وی گایهاای ماذکور را در رده زشاتی قارار دهاد ،تفااوت در
معیارهای زیباییشناختی قدی و جدید است؛ گاویی داشاتن مشخصاات فاوق در آن بساتر
تاریخی بهمثابه زیبایی تلقی نمیگردید .بر همین اسا با وجود توصایف اب کتیاو و عینای،
ارزیابی سوب کتیو و ذهنی و مبتنی بر معیارهای ک سی است.
دسته دوم بازنمایی وجهه منفی دربردارنده خااوهایی است که در آنها راوی باا نگااهی
اب کتیو و از نمایی نزدی توصیفهایی از سوژههای زن ارائاه مایدهاد کاه بناا باه ماهیات
گروتسکی آنها واقعاً عدم تناسب یا زشتی را نشان میدهد و ارزیابی و قضااوت راوی نیاز باا
توصیف انجامشده ،همخوانی دارد:
« [علویه خاان ] زن ااقی کاه موهاای وزکارده ،پل هاای متاورم ،صاورت پار کا ما ،
پستانهای درشت آویزان داشت پولها را بهدقت جمک میکرد» (هدایت.)19 :1949 ،
«علویه با صال پریشان ادرش را پس زد ،با موهای وزکرده ،صورت برافروخته و ش های
رکزده ،جلو را شبیه مجسمهها و بتهای خونخوار و شهوتی سیاههای آفریقا شده بود ،کاه
در عین اینکه مظهر شهوت هستند جنبه الوهیات دارناد .پاهاایش را مثال متکاا دراز کارده و
مشغول آه و ناله شده بود» (همان.)91 :
«ننهصبیب که صورت درازی مثل صورت اسب داشات و خاال گوشاتی کاه رویاش ماو
درآورده بود روی شقیقهاش دیده میشاد ،همینطاور کاه انگشاتر عقیاق را دور انگشاتش
میگردانید گفت [( »]...همان.)17 :
«از ته گاری زنی که پستان سیاه بادکرده خود را توی صلق بچه زردنبویی پانیده بود و
بچه مثل زالو شیره تن او را از روی کیف بیرون میکشید» (همان.)22 :
«جیرانخان که تا صاال از دهنش مثل دهنه خی شیره دعا بیرون میآمد ،روی زباانش
را برای سفیدبختی خال آبی به شکل خرو کوبیده بود» (همان.)12 :
در مصداقهای خااو و فراخوانی مذکور آنچه بیشتر به ش میآید ،تأکید بر توصایف
هره است« :موهای مشکی ،لبهای کلفت ،صورت پر ک و ما  ،موهاای وزکارده ،پلا
متورم ،ال گونه ،هفت لنگه گیس ،سورمه مخلوط با اش  ،صاورت اسابی ،خاال گوشاتی،
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شمان رکزده و غیره » .این مسأله اگر اه مایتواناد بناا باه ایان ساخن کاه «در میاان
اندامهای انسانی ،هره ،بیشترین تراک از بااالترین ارزشهاا را در خاود گارد مایآورد .در
هره اصسا هویت تبلور مییابد ،بازشناسی دیگری انجام میگیارد ،قابلیتهاای جاذابیت
تثبیت میشود ،جنس خود را مینمایاند» (بروتون ،)119 :1932 ،توجه به هره برجسته شاود
ولی نین تأکیدی بر هره میتواند برآمده از بازنمایی رئالیساتی فضاایی باشاد کاه در آن
بخش بزرگی از بدن به هنگام بازنمایی هویت ،خاموش است.
عا وه باار بازنمااایی وجهاه منفاای سااوژهها ،برخاای از زنااان داسااتانهای هاادایت نیااز بااا
فراخوانیهای راوی ،دارای وجههای مثبت هستند .تعداد سوژههای زناان باا وجهاه مثبات باه
اندازه سوژههای زن با وجهه منفی نیست اما از منظر خااو و توصیف وی گیهای جذاو تناناه
آنان برشمرده شدهاست .نمونه این فراخوانی« ،مرجان ،هاسامی و خاان آرتیسات» هساتند.
نخستین توصیفی که راوی داستان از مرجاان میکناد او را دختاری باا « هاره برافروختاه و
ش های گیرنده سیاه» (هادایت )43 :1999 ،میناماد .هرجاا از مرجاان ناام بارده میشاود ،باا
توصیف زیبایی او مواجهه میشوی « :صورت مرجان ،گونههای سرخ ،شمان سایاه و م ههاای
بلند با تر زلف که روی پیشانی او ریخته بود محو و مرموز جلو ش داشآکل محو و مجس
شده بود» (هماان .)12 :خان آرتیست نیز شخصیتی است که در سراسر داساتان باا لفاا خاان
خااو میشود و صضور آغازینش در داستان اینگونه توصیف میشود:
«خان مثل نازنین صن توی کتاو بود :الغر ،کوتاه ،م ههای سیاهکرده ،لب و ناخنهای سارخ
داشت .لباسش از روی آخرین مد پاریس بود و ی انگشتر برلیان به دستش میدرخشاید .مثال
اینکه خودش را برای مهمانی شبنشینی آراسته بود» (هدایت1942 ،و.)27 :
بر خ ف بیشتر شخصیتهای داستانهای هدایت ،خان آرتیست نیز مانناد مرجاان داساتان
داشآکل ،شخصیتی زیبارو ،فرادست ،دارای منزلت و سارمایه اجتمااعی -تبیاینشاده در تلقای
بوردیو -است .در توصیف هاسمی ها توصایف اب کتیاو -رناگپریاده -در ارزیاابی باا نگااهی
سوب کتیو به زیبایی تعبیر شدهاست:
«هاسمی لبه ک ه را تا روی ابروهاایش پاایین کشایده ،یخاه پاالتو ماشای را باه خاودش
سبانیده بود و با قدمهای کوتاه ولی اب بهسوی منزل میرفت .اما بهقادری فکارش مشاغول
بود که متوجه اطراف خود نمیشد و صتی سوز سردی را کاه میوزیاد اصساا نمیکارد .جلاو
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را  ،ابروهای باری  ،ش های درشت و لبهای نازک او در میاان صاورت رنگپریادهاش یا
صالت دور و متفکر داشت» (همان.)111 :
وجه مشترک میان خااوهای تنانه با وجهه منفی و مثبت در این است که در هار دو دساته
آنها اگر ه در برخی موارد توصیف و ارزیابی اب کتیو و عینی اسات در ماواردی توصایف ،اب کتیاو
ولی ارزیابی سوب کتیو و ذهنی است( .برای نمونه به توصیف آبجیخان و هاسمی رجوع شاود).
افزون بر اینها در بازنمایی مصداقهای وجهه مثبت -مث ً خان آرتیست -داللتهاای فرهنگای و
دارایی نیز در خدمت تنانگی قرار گرفتهاست.
 -2-1-2فراخوانی جنسیتی تنانه از زبان سوژهها

گااونگی مواجه اه سااوژهها برمبنااای تلقاای لوینسااون و بااراون از مفهااوم ادو بااه وساایله
خااوهایی که به کار میبرند نمایان میشود .اصول رعایت ادو در خااوها را میتاوان در
استفاده از کلنش گفتاری مستقی  1یا کلنش گفتاری غیرمستقی  2بازشاناخت .در کنشهاای
گفتاری مستقی سوژههای داستانی هدایت همچون علویه ،آبجی ،نرگس و منی ه سوژههایی
هستند که بیشترین مواجهه با یکدیگر را دارناد .در ایان ناوع مواجهاه و خااوهاا ،عرصاه
بازنماییهای بدنی گسترده است و سوژهها در مواجهه با ه  ،یکدیگر را در بسیاری موارد باا
بدن و عناصر کالبدی فرامیخوانند« .این فراخوانی لزوماً مستقی نیست و در بسیاری ماوارد
در صین دیالکتی و گفتمانهای باین شخصایتها اسات کاه تناانگی ماورد خاااو قارار
میگیرد» (پترسن .)71 :1923 ،سوژههایی که بیشترین مواجهه را بایکدیگر دارند ،بیشتر وجهه
منفی برایشان نمایان میشود؛ زیرا داللتهایی که صاوی فراخوانی تنانه در مواجهه مساتقی
سوژههای داستانهای هدایت هستند ،غالباً صاوی فرودستانگاری است .آبجیخان و علویاه
خان افرادی هستند که در مواجهه با سایر شخصیتهای داستان ،بیش از هار یاز دیگاری
تنانگیشان در قالب وجهه منفی از زبان سوژههای دیگر بازنمایی شدهاست:
«علویه ش هایش گرد شده بود فریاد مایزد« :زنیکاه ا ولبااز آپااردی ،اه خبارهخ
کولی قرشمال بازی درآوردیخ اون گه به اون گاله ارزونی .این همون پیرزن سابیلداریه کاه
صضرت صاصبزمون رو میکشه» (هدایت.)41 :1949 ،
1. Direct speech acts
2. Indirect speech acts
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«زن سبیلداری که سی و پنج یا هل ساله بود مثل مادر وهب ،ادرنماز پشت گلی به
سرش و دستش را به کمرش زده با صورت خشمناک از اتاق مجاور درآمد فریااد میکشاید:
آهای علویه ،قباصت داره خجالت نمیکشی ،خجالتو خوردی آبرو رو قی کردیخ» (همانجا).
«علویه از شهادت پنجهباشی جانی گرفته شیرک شد و تو دل صاصبسلاان واسه رناگ
رفت :زنیکه پتیاره الهسای بی! باه مان بهتاون نااصق مایزنایخ گنااه زوار اماام رضاا رو
میشوریخ» (همان.)41 :
«]منی ه خااو به نرگس[ تو برو فکر خودت را بکن .تا مشدی سر و مر و گنده باود هار
وقت گ میشد در اتاق نرگسخان پیدایش میکردند .عصرها که از کاار برمیگشات غارق
بزک برای خودشیرینی میدوید جلو .در خانه را باه رویاش بااز میکارد .شاوهری کاه مان
موهای را در خانهاش سفید کردم ،ی پسر مثل دسته گل بارایش بازر کاردم تاو او را از
من دزدیدی .مهرگیا به خوردش دادی .من که پاول کاارنکرده نداشات کاه خارج سارخاو
سفیداو بکن » (هدایت1942 ،الف.)37 :
افزون بر فراخوانی تنانه رو در روی سوژهها شکلی دیگر در غیاو آنهاا اتفااق مایافتاد.
دراین نوع فراخوانی سوژهها راصتتر از ه سخن میگویند و بخش زیاادی از آشکارشادگی
هویت در این نوع فراخوانی نمود مییابد .هر ه در غیاو سوژهها بیان میشود ،دور از نظاام
تعااارف و وجه اه اجتماااعی اساات و از صااداقت بیشااتری برخااوردار اساات .صتاای در مااورد
شخصیتهای فرادست نیز اینگونه است .این شخصیتها هنگامی که در خااوهای رودررو
فراخوانده میشوند ،سراسر از منظر قباول و باالدساتی فراخواناده میشاوند و دارای وجهاه
مثبت میگردند؛ اما هنگامی که خااوها ،رودررو نیست ،شکل فراخوانی متفاوت اسات و باا
الفاظی که داللتهای معنایی متفاوتی دارند ،موضاوع خاااو قارار مایگیرناد .ماث ً خاان
آرتیست که در همهجای داستان از موضک فرادستی و با الفاظی محترمانه خااو شدهاسات،
در غیاو از او با نام «ضعیفه» یاد میشود:
«من میام .درست سر ساعت  3با ه میری  .پس من میرم باه ضاعیفه خبار بادم کاه
خودش رو آماده بکنه» (هدایت1942 ،و .)27 :یا «منی ه :کاشکی مرا ه بارده باود .ایان ها
زندگی شدخ فکرش را بکنید تا صاال  11تومان خرج کردهام ،همهاش را از جیب خاودم دادم.
از فردا من اور میتوان توی این خانه با نرگس به جوال برومخ نمیدانید ه آفتی اساتخ
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(نگاه میکند) واه ،پناه بر خدا! مویش را آتش زدند .ک بود جن و پری یکای ها از دریچاه
بپری! ننه تابوتش را ه با خودش آورده! (ناله میکند)» (هدایت1942 ،الف.)34 :
 -2-2فراخوانی جنسیتیِ کنشمحور :رفتارها و کُنشها

در نظریه اجتماعی معموالً کلنش را از رفتاار متماایز میکنناد .رفتاار ،صرکتای فیزیکای یاا
غریزی است که از عامل سر میزند ،صال آنکه کلنش اماری اسات کاه بار آن معناا و نیتای
مترتب است» (ادگار و سجوی  .)272 :1927 ،کلنش معنا نمیشود ،بلکه معنا میسازد (اصمادی،
 .)171 :1927انسان عمل داللت و تولید معنا را تنها از طریق زبان انجاام نمیدهاد؛ بلکاه در
آیینها ،رفتارها ،ژستها ،لبا ها و سایر اعمالش پیوسته در صال تولید متن و معنا است .از
آنجایی کاه در داساتانهای هادایت ،کلنشهاا معناساازی میکنناد ،ساوژهها را کلنشاگرانی
میدانی که با کلنش خود بر سوژگی خودشان تأثیر میگذارناد .ایان کلنشهاا باعاث ایجااد
وجهه -مثبت یا منفی -برای سوژههای داستان میشود.
 -1-2-2فراخوانی جنسیتی کُنشمحور از زبان راوی

دومین شکل از فراخوانی سوژههای داستانی بر اسا رفتار و کنشهای آنهاست .در داستانهاای
هدایت بیشترین شکل فراخوانیِ کنشمحور بر مبنای «شایوه ساخنگفاتن» ساوژهها و الفااظی
است که به کار میبرند و متضمن معانی زیادی از جملاه تمساخر ،تاوهین ،باددهنی ،خشاونت،
تر و غیره است .فراخوانی کنشمحور سوژهها از زبان راوی ه شامل توصیف مساتقی راوی از
سوژهها ه دربردارنده نمایش کنشهای آنان از زبان گفتار یا زبان بدن آنهاست .بناا باه ماهیات
رئالیستی داستانها فراخوانی جنسیتی سوژههای زن مبناای طبقااتی دارد .موقعیات و وضاعیت
زنان طبقات فرودست در قالب وجهه منفی بازنماایی مایشاود .بار هماین اساا آناان ،زناانی
خشمگین ،فریاد زن ،غرغرو ،نفرینورز ،بهتانگوی و در معنای عام بددهن هستند:
«[صاوسلاان] با صورت خشمناک از اتاق مجاور درآمد فریااد میکشاید :آهاای علویاه،
قباصت ] [...ببینین این زنیکه بی ش ورو ی به روز من آورده» (هدایت.)41 :1949 ،
«فضهباجی زیرلبی به قرقر افتاد :زنیکه صرف دهنشو نمیفهمه [...] .کودوم قرمساقه کاه
بغل تو میخوابهخ» (همان.)42-41 :
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می یدخ نمکا کاورت کناه! خوشا باشاه ،صااال
«]علویهخان [ ش هات آلبالوگی
امامزادهای که خودمون در کردی داره کمرمون میزنه» (همان.)42 :
«[علویهخان ] الهی این ذلیلمردهها به زمین گرم بخورن که جونمو به لب رساوندن .بباین او
بچه نصف توه .از اون یاد بگیر .الهی درد و ب ش بخوره تو کاسه سرت» (همان.)17-17 :
]علویهخان [ :اخ و تف غلیظی روی برفهاا اناداخت ،مثال اینکاه مایخواسات سرتاسار
زندگی خودش را توی این اخ و تف غرق بکند (همان.)43 :
«]آبجیخان [ صاال نگذار که بگوی که ماهرخ دوماهه آبستن است .من دیدم که شکمش
باال آمده اما به روی خودم نیاوردم .من او را خواهر خودم نمیدان » (هدایت1942 ،الف.)73 :
در تمام نمونههای مذکور افزون بر آنکه راوی یا راویاان باا توصایف مساتقی ساوژههاای زن
وجهه منفی آنها را نمایان میسازند ،بازنمایی غیرمستقی کنش سخنگفتن آنهاا ها خشاونت و
بینزاکتی آنها را برم میکند .از آنجا که «ادو با کاربرد زبان رسامی در ارتبااط اسات و گااهی
اوقات رسمیبودن از مشخصههای ادو تلقی میشود .گفته میشود به کار بردن الگوی دساتوری
و صحین مؤدبانهتر از صورتهای محاورهای کلماات اسات .افاراد باه جم تای کاه دارای سااختار
مناسب و کلمات درست باشند بهتر پاسخ میدهند ،بنابراین افرادی که میتوانند باهخاوبی صاحبت
کنند و از لحاظ اجتمااعی آگااه هساتند ،بیشاتر ماورد قباول جامعهاناد» (کاوت کی )112 :1937 ،در
مصداقهای اشارهشده زبان غیررسمی سوژهها و بهکارگیری واژگان تابو ،نفارین و بهتاان صاداع ی
خشونت زبانی است که وجهه منفی سوژههای سخنگو را آشکار میکند.
کنش دیگری که در برساخت وجهه منفی سوژههای زن در داساتانهاا ماؤثر اسات بااور باه
خرافه و انجام رفتارهای خرافی است« :جیرانخان که تا صاال از دهنش مثل دهناه خیا شایره
دعا بیرون میآمد ،روی زبانش را برای سفیدبختی خال آبی به شکل خرو کوبیده بود ،اساتغفار
میکرد و تسبین میانداخت خودش را داخل صحبت کرد» (هدایت.)12 :1949 ،
«جیرانخان همینطور که تسبین میانداخت گفت :خانوم این درسه ،دختر نبا خونه تنهاا
بمونه [ ]...دخترم ربابه همین که پاشو گذاش تو ده برای اینکه بختش واز بشه نذر و نیاازی نباود
که نکردم ،از زیر توپ مرواری ردش کردم ،بردمش صموم جوهودها ،ادرشو از تو روده گوسافند
رد کردم ،مییون دو نماز پیرهن مراد براش دوخت  ،آخرش [ ]...کردمش تاو صلاق پسار عماوش
اوستایوسف بنا» (همان.)22-21 :
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«یال و دم اسبها و جاهای ضروخورشان را صنا بسته بودند .نظرقربانی و کجی آبی باه
گردنشان آویزان کرده بودند ،برای اینکه از ش بد محفوظ باشند (همان.)29 :
«طلعت خوابیده بود .زینتسادات ارت مایزد و فاصاله باه فاصاله سارفه میکارد .باا
وجودی که دعای ضد سیاهسرفه که روی پوست کدو نوشته شده بود با ببین و بترک و نظار
قربانی جلو سینهاش آویزان بود» (همان.)22 :
[منی ه خااو به نرگس]« :رفتی در محله جهودهاا بارای جاادو جنبال کاردی ،مارا از شا
شوهرم انداختی .اگر اآلن توی پاشنه در اتاقت را بگردند پر از طلس و دعای سافیدبختی اسات .آن
وقت میخواستی وقتی مشدی ناخوش شد پیزیش را ه من جا بگذارمخ» (هدایت1942 ،الف.)37 :
در مقابل ،زناان طبقاه فرادسات همچاون هاسامی و زن آرتیسات وجهاه مثبات دارناد و
کلنشهای آنها از قبیل نوع سخنگفتن ،رفتارهای عادی مانند تشکرکردن و نرم سخنگفاتن نیاز
ع یق روزمره آنها را از زنان طبقه فرودست داستان متمایز میکند .تأکید هاسمی بار پایبنادی
به عهد و پیمان شاهد این ادعا است« :هاسمی ع وه بر این که خااطرخواه ساورن باود ،صاس
وظیفهشناسی و پایداری در قولی که داده بود بیشتر او را شکنجه میداد» (1942و.)111 :
«هاسمی بههای وجاه مایال نباود کاه ساورن را غاال بگاذارد ،ولای بادقولی را بادتر
می دانست .اتفاقی که هرگز قب ً برایش نیفتاده بود .ون پیش خود تصور میکرد هرگاه باه
وعدهگاه نرود و یا قب ً به سورن اط ع ندهد ،نه تنها خاایش پوزشناپذیر خواهد بود ،بلکاه
دشنام به شخصیت خودش میباشد» (همان.)112 :
 -2-2-2فراخوانی جنسیتی کُنشمحور از زبان سوژهها

برخ ف خااوهای کنشمحور راویان که بیشتر بر شیوه ساخنگفاتن ساوژههاا اساتوار اسات،
فراخوانی کنشمحور سوژهها در باو همدیگر ،دربردارنده تنوعی از کنشهاست .در ایان شاکل از
فراخوانی ه بنا به غلبه تلقی رئالیستی و تمرکز داستان بر طبقه فرودسات ،فراخاوانیهاا بیشاتر
دربردارنده وجهه منفی سوژههاست که به صورت وجوهی از دا ننگ نمود مییابد:
علویه« :زنیکه پتیاره الهسای بی! باه مان بهتاون نااصق میزنایخ گنااه زوار اماام رضاا رو
میشوریخ جهوده هر ی تو توبره خودشه به خیالش تو توبره همه هس ،خودت دلات میشانگه
فاسق جفت و تاق میگیری ،هر قلتشنی رو رو خودت میکشی اون وقت میای آقا مو اول گاول
میزنیخ» (هدایت.)41 :1949 ،
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«[علویه به صاصبسلاان] آبکش به کفگیر میگه هفتاد تا سوالخ داری! زنیکه لوند پتیاره
پاردم سابیده! نذار دهن واز بشه ،همینجا هت و هوتکت رو جار مایدم .صااال واسایه مان
نجیب شده! غ غاه [ ]...پااره باود داد مایزد مان جاراص » (هماان .)43-42 :یاا در داساتان
مردهخورها گفتوگوی هووها با یکدیگر« :منی ه :من اور میتاوان باا ایان زنیکاه کاولی
قرشمال توی این خانه به سر ببرمخ» (هدایت1942 ،الف.)23 :
«منی ه :ه فضولیها! کسی با تو صارف نمایزد مثال نخاود هار آش خاودت را قااطی
میکنی ،میدانی یستخ آن ممه را لولو برد .من دیگر مجیزت را نمیگوی » (همان.)22 :
«[نرگس خااو باه منیا ه] :تاو از بیقاابلیتی خاودت باود .زنای ها کاه خاناهداری و
شوهرداری بلد نیست باید پیه هوو را به تنش بمالد» (همان.)32 :
«آبجی خان با این صسادتی که در دلش لبریز شده بود و خودش ،خودش را میخورد ،از
زیر لحاف جواو میداد« :خب! خب! سر عمر دا به دل یخ میگذارد! با آن دامادی که پیادا
کردی! وو به سر سگ بزنند لنگه عبا توی این شاهر ریختاه .اه سارکوفتی باه مان
هکاره است»»(همان.)73 :
میزند .خوو است همه میدانند عبا
«[منی ه خااو به نرگس] :تف ،تف ،شرم و صیا ه خوو یزی است .مشادی خاودش
به من وصیت کرد کلید را بردارم تا به دست هر شلختهای نیفتد» (همان.)31 :
 -3-2فراخوانی جنسیتی متعلقاتمحور :اشیاء و داراییها

سومین شکل خااو و فراخوانی جنسیتی سوژهها را میتوان بر مبنای میزان و ناوع دارایای
آنها تبیین کرد که همسو با نظریه بوردیو «به عنوان صاوزهای از کشامکشها ،ناوعی صاوزه
کنش به لحاظ اجتماعی برساخته شاده کاه در آن عاام ن برخاوردار از مناابک متفااوت باا
یکدیگر روبهرو میشوند تا رواب قدرت موجود را صفا یا دگرگون کنند» (بوردیو.)24 :1939 ،
بنابراین ،فضای اجتماعی بر مبنای سرمایه ساخته میشود .هر قدر سرمایااه فرد بیشتر باشد،
در فضای اجتماعی در موقعیت باالتری قرار میگیرد.
هدف از شیء و دارایی در نظام ارزشی فق لبا  ،اتومبیال ،خاوراک ،پوشااک یاا یزهاایی
نیست که ما مصرف میکنی  .آنچه در مصرف ما از شیء و دارایی مامن نظر است «مجموعاهای
تقریبی از کلیه اشیا و پیامهایی است که در قالاب گفتماانی کماابیش منساج ایجااد میشاود.
مصرف برای آنکه معنا پیدا کند ،همان دستکاری نظاممند نشانهها است» (بودریار.)214 :1939 ،
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 -1-3-2فراخوانی جنسیتی متعلقاتمحور از زبان راوی

در فراخوانی متعلقاتمحور بر خ ف سایر فراخوانیهای داستانهاای هادایت ،آنچاه نمایاان
میشود بیشتر از زبان راوی است نه سوژهها .راوی برای فراخوانی متعلقاتمحور سوژههاا باه
نگاهی طبقاتی تکیه میکند .از این منظر در این داستانها دو طبقاه اجتمااعی ،باا فاصاله
زیاد از ه دیده میشود :طبقه مرفه با وجهه مثبت و طبقه فرودست با وجهاه منفای .راوی
برای معرفی آنان ،داراییهای «عیینتیافته» و «نهادینهشده»( )1آنها را بازنمایی میکناد .در
داستانهای هدایت متعلقات عیینتیافته سوژههای زنِ طبقه فرودست با وجهه منفی شاامل
پوشاک ،خانه ،لوازم خانه و خوراک است:
«[علویه] ادر سیاه شرندهای مثل پرده زنبور عسلی به سرش بند بود ،ارخلق سنبوسه کهناه
گل کاسنی به تنش ،ارقد آغبانو به سرش و شلوار دبیت صاج علیاکباری باه پاایش باود .یا
شلیته دندان موشی ه روی آن موج میزد و م پاهای کلفتش از توی ارسی جیر پیدا بود .ولای
ادرش از عقب غرقاو گل شده و تا مغز سرش گل شت زده بود» (هدایت.)19 :1949 ،
«[فضهباجی] ارقد سمنقر پارهای به سرش بسته بود .آروارههای جلو آمده داشات و دا
مهر نماز به پیشانیش دیده میشد» (همان.)21 :
«آبجیخان کارهایش را کرده و نکرده گذاشت ،با مادرش ساماور صلبای ،دیازی ،بادیاه
مسی ،ترشی و پیاز را برداشتند و روی گلی دور ه نشستند» (هدایت1942 ،الف.)77 :
«خواهرش ننهصبیب گفت« :خواهر صاال عیبی نداره .من دو ساه تاا گال شاامی کبااو
خریدم .با ه قااتق نونماون مایکنای  .خادا را خاوش نمیااد ایان بچاه سایدا رو اینااور
می زونی» (هدایت.)17 :1949 ،
بخشی دیگر از برساخت فراخوانی جنسیتی متعلقاتمحور که در خدمت نماایش وجهاه
منفی سوژههای داستانی هدایت ،بر سرمایههای فرهنگای نهادیناهشاده آنهاا اساتوار اسات.
نگاهی به مهارتها و شغل این زنان به مثابه سرمایه نهادینهشده آنها در قالاب پاردهخاوانی
توام با گدایی و خدمتکاری ،فرودستی و وجهه منفی آنها را نشان میدهد.
« علویه رویش را به صاصب پرده کرد و گفت :امروز یزی دشات نکاردی  .انگاار خیار و
برکت از همه ی رفته .دوریه آخر زمونه .اعتقاد مردم سسات شاده .هماش ساهزار و هفات
شاهی! با هار سر نونخور ه خاکی به سرم بکن خ» (همان.)14 :
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«همه اسرار این خانواده روی پردهای که نماایش میدادناد نقاش شاده باود و باه نظار
میآمد که این پرده مربوط به زندگی آنها و باعث اهمیت و اعتبارشان شاده باود .زیارا اگار
پرده را از آنها میگرفتند ،همه آنها موجودات معمولی ،مزخارف ،گردیاده و در تاوده بازر
زوار صل و هض میشدند» (همان.)97 :
«در مدت ی سال و نی که ماهرخ رفته بود به خدمتکاری ،ی بار نشد که آبجیخاان
به سرا او برود یا اصوالش را بپرسد ،پاانزده روز یا مرتباه ها کاه مااهرخ بارای دیادن
خویشانش به خانه میآمد ،آبجیخان یا با ی نفر دعوایش میشد یا میرفات سار نمااز دو
سه ساعت طول میداد .بعد ه که دور ه مینشستند به خواهرش گوشه و کنایه مایزد و
شروع میکرد به موعظه در باو نماز ،روزه ،طهارت و شکیات» (هدایت1942 ،الف.)77 :
در مقابل طبقه فرودست و وجهه منفی آنان ،سوژههای زنانه دیگری وجود دارند کاه بناا
به برخورداری از انواع سرمایه با وجهه مثبت بازنمایی شدهاند .سرمایههای عینیتیافته اینان
شامل انواع پوشاک ،جواهرات ،منزل مجلل ،عار و ادکلن ،خوردنیها و اتومبیل است:
«[خان آرتیست] خان مثل نازنین صن توی کتاو بود :الغر ،کوتاه ،م ههای سیاهکرده ،لاب و
ناخنهای سرخ داشت .لباسش از روی آخرین مد پاریس بود و یا انگشاتر برلیاان باه دساتش
میدرخشید .مثل اینکه خودش را برای مهمانی شبنشینی آراسته بود» (هدایت1942 ،و.)27 :
«هاسمی بهتعجیل به طرف خانه رفت ،یکسر وارد اتاق خواو شد .را هاا را روشان کارد.
جوراو ابریشمی پشت گلی پوشید ،ناخنهای دستش را جا داد ،عاار باه سار و ساینهاش زد،
پودر به سر و صورتش مالید و لب خود را سرخ کرد .در آینه که نگاه کارد در اثار اساتعمال عاار
هلیوتروپ ی نوع سرگیجه گوارا به او دست داد ،یخه پالتو را از روی کتف به خاودش پیچیاد و
ک ه را به دقت سرش گذاشت .ند دقیقه از روبهرو و نیمرخ خودش را در آینه براناداز کارد و باا
لبخند راضی و خرسند از در بیرون رفت» (همان.)117 :
عار هلیاوتروپ ،ناخنهاای جا داده ،جوراوهاای ابریشامی و کا ه و پاالتو مادرن باا
شخصیتهای دیگر داستانهای هدایت از نظر نظام نشانهها و گفتمان نظاممناد نشاانهها در
تضاد است .البته در میزان برخورداری زنان از سرمایهها این نکته نیز قابالتوجاه اسات کاه
انتظارات اجتماعی از دختران برای پیگیری جذابیت فیزیکی ،آنان را به سوی جلوهگریهاای
جسمانی میکشاند .آنها باهتادریج خیاره و خماار نگریساتن را درونای میساازند و ساپس
رفتارهای خودنمایانه و خوداص صیشان بر صساب معیارهاای زیباایی فرهنگای برانگیختاه
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میشود .بنابراین ،اینکه هاسمی و آرتیست زنانی مغاایر باا ساایر ساوژهها در داساتانهای
هدایت هستند و نوع بازنمایی و مواجهه با آنها متفااوت اسات ،دلیال بار رفتااری نابهنجاار
نیست ،بلکه طبیعت و ذات زنانگی و جنسیت آنها است که ایانگوناه میطلباد .زن در ایان
نگاه بهمثابه نوعی کاال است .کاالیی که وارد داستان شدهاسات تاا از داراییهاای زناناه او در
جهت پیشبرد اهداف داستان بهره برده شود.
این مواجهه در سوژههای برخوردار از دارایی شاکل دیگاری مییاباد .ساوژههای برخاوردار
مانند هاسمی و خان آرتیست ،هنگامی بهخوبی بازنمایی میشوند که در تقابال ایان مواجهاه
قرار میگیرند .مواجهه سوژههایی که از این داراییها برخوردار نیستند سوژهها را بهتر بازنمایی
میکند .در داستان دنژوان و در مواجهه با خان آرتیست ،اشیا جایگزین رواب انساانی شادهاسات.
صسن در مواجهه با وی بیش از هر یز فرنگیمأو بودن و ثروتمندی او را وصف میکند:
«اگر صاضر بشه با من زندگی کنه میگیرمش .یزی که هس مخارجش زیاده .هار شاب
که با ه به کافه میری ده پونزده تومن رو دس میذاره .اما من از زیر سانگ ها کاه شاده
پیدا میکن  .اگه شده هفت در رو بیه دی محتاج بکن مخارجش رو در میارم» (همان.)27 :
«صسن به من ملحق شد و بر خ ف آنچه در کافه بهمن اظهار کرده بود گفت :این برای
من زن نمیشه .باید ولش بکن  .من نمیتون تنگهاش رو خرد بکن  .خونهمون که بند نمیشاه
هی  ،میخواد آزادم باشه .خیلی آزاد» (همان.)92 :
این تقابل در شیوه مواجهه خان آرتیست با صسن نیز مشهود است:
«همینکه خان اتومبیل فرد کهنه رو دید وصشات کارد و گفات :مان بخیاال اتومبیال
شخصیس .من تا صاال با اتومبیل کرایه سفر نکرده بودم» (همان.)27 :
از دیگر نمودهای مصرف و داشتن دارایی ،خریدکردن است« .به نظر برخای محققاان ،خریاد
مانند اغلب پدیدههای مدرن ،امری مبه و دوپهلو است :ه کار اسات و ها فراغات و تفارین و
اساساً تجربهای خصوصی است که در زمینهای عمومی رخ میدهد .خرید ،فعالیتی است کاه باین
زندگی خصوصی و خلوت فرد با جنبههای اجتماعی و همچنین در تنش بین عق نیت و هاو و
بین «شکل اجتماعی لذتبخش» با «فعالیت ضروری» در نوسان است .در خرید ه لاذت و ها
اضاراو نهفته است (شرفالدین« :)12 :1934 ،خان آمد برقصد پاشنه کفشش ور آمد .خاان تکارار
میکرد« :این کفشو دو هفته پیش از باتا خریده بودم» (هدایت1942 ،و.)92 :
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افزون بر سرمایههای عینیتیافته ،مواردی نادر ه مبتنی سارمایه نهادیناهشاده وجاود
دارد که در خدمت فراخوانی وجهه مثبت سوژههاست .موقعیت آرتیستی خان آرتیست که او
را فرنگیمآو مینمایاند ،پشتوانه همین سرمایه عیینیتیافته وی است« :بدون مقدمه به من
گفت که مدتی است عاشاق زنای شادهاسات ،یعنای یا نفار آرتیسات شاهیر کاه خیلای
فرنگیمآو و دولتمند است» (همان.)27 :
 -2-3-2فراخوانی جنسیتی متعلقات محور از زبان سوژهها

هماناور که ذکر شد بیشتر فراخوانی جنسیتی متعلقاتمحور در داستانهاای موضاوع بحاث بار
عهده راوی است در ماواردی ها ساوژههای داساتانی خاود متعلقاات دارایایهاای خاود را در
گفتوگوها بیان میکنند و به فراخوانی خود برمبنای متعلقات میپردازند .نموناه برجساته آن در
داستان مردهخورها از زبان منی ه شنیده میشود که البتاه بناا باه وضاعیت طبقاه فرودسات باه
صورت وجهه منفی بازنمایی شدهاست:
«منی ه دوباره شروع میکند به زنجموره :شوهر بیچارهام مرا بیکس و بانی گذاشت! اه
خاکی به سرم بریزمخ سر سیاه زمستان ی مشت بچه به سرم ریخته ،نه بار ،ناه بنشان ،ناه
زغال ،نه زندگی» (هدایت1942 ،الف.)31 :
«منی ه باز شروع میکند به زنجموره :من بیوهزن با خون جگر صد دینار اندوختاه باودم،
این ه مال زیارت بود .کی دیگر به من پس میدهدخ خت را کی ورگاذار میکنادخ مخاارج
شب هفت را کی میدهدخ» (همان.)39 :
«منی ه :من بیچاره از کجا پول آوردهامخ اگر سرا کردهاید که مشدی صد دینار پول داشته
درو است .این جلی که زیر پای افتاده مال توله تفلیسیهای نرگس است» (همان.)32 :
 -3نتیجهگیری

برساخت خااو و فراخوانی جنسیتی سوژهها و جایگیری آنان در داستانهای هدایت را بناا
به سب زنادگی ساوژههاای موضاوع فراخاوانی مایتاوان در ساه دساته فراخاوانیِ تناناه،
کنشمحور و متعلقاتمحور به شر زیر صورتبندی و تفسیر کارد .در فراخاوانی جنسایتی
تنانه راوی از برخی از سوژهها ،با اینکه توصیف بدنها به شکل جزیاینگار و عینای صاورت
گرفته است مبنای وجههبخشی به دارندگان آن بدنها به شکل سوب کتیو یا ذهنی -ذوقای و
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همسو با معیارهای زیباییشناختی ک سای اتفااق افتاادهاسات باهطاوری کاه ترکیبای از
وی گیهایی همچون بلندی ،الغری ،گندمگونی به همراه لبان گوشاتآلاود باهمثاباه زشاتی
فرض شده ،به وجهه منفی انجامیادهاسات و وجاوهی از صافاتی مانناد سافیدی ،فربهای و
کوتاهی در کنار ه  ،ونان زیبایی تلقی گردیده ،منجر به وجهه مثبت شدهاسات .البتاه در
مواردی ه میان توصیف و وجههبخشی ،بوی ه در برساخت وجهاه منفای ،همساویی وجاود
دارد و این زمانی است که توصیفها به شکل گروتسکی بازنمایی شدهاست .افزون بر ایان ،از
میان اعضای بدن ،موضوع محوری خااوهای تنانه ،هره زنان است که شرای اجتمااعی و
فرهنگی سبب برجستگی آن و خاموشی بقیه بدن شدهاست.
فراخوانی جنسیتیِ کنشمحور بنا به نگاه رئالیستی ماتن ،کاام ً بار مناسابات طبقااتی
سوژهها استوار است .راوی در فراخوانی طبقه فرودست عمدتاً بار کانش ساخنگفاتن زناان
تکیه میکند و آنان را بهمثابه زنانی خشمگین ،غرولندکن ،نفرینورز ،بهتانگوی و در معنای
عام بددهن معرفی میکند .افزون بر این ،بنا به باورهای خرافای در کاار جاادو و جنبالاناد.
فراخوانی کنشمحور سوژهها از همدیگر نیز فراتر از شیوه سخنگفتن سایر رفتارهای زنان را
که عمدتاً تابویی و بهمثابه دا ننگ مفروض است ،موضوع خااو قرار میدهد.
فراخوانی جنسیتیِ متعلقاتمحور ه تحت تاأثیر نگااه رئالیساتی نویسانده ،باا نگااهی
طبقاتی و مبتنی بر دو قاب فرودست و فرادست سامان یافتهاست .داراییهای عییناتیافتاه
موضوع فراخوانی برای زنان طبقه فرودست با وجهه منفی شاامل پوشااک کا ارزش ،لاوازم
محقر خانه و غذاهای پرصج است و سرمایه نهادینهشده آنان نیز ،برآمده از کارهای یادی و
طاقتفرسا ،شامل کلفتی و پردهخوانیِ گدامآبانه اسات .مصاداق دساته اخیار آبجایخاان و
علویهخان است .در مقابل داراییهای موضوع فراخوانی زنان طبقه فرادست در قالب مصارف
و فراغت نمایشی در خدمت بازنمایی وجهه مثبت آنان است .سرمایههای عینیتیافته ایناان
شامل انواع پوشاک ،جواهرات ،منزل مجلل ،عار و ادکلن ،خوردنیها و اتومبیلهای لاوکس؛
و سرمایه نهادینهشده آنان که موضوع خااو راوی یا سایر سوژههاای داساتانی شادهاسات،
همان نزاکت و آداودانی است که آنان را مترقی یا فرنگیماآو نمایانادهاسات .هاسامی و
خان آرتیست از این زمرهاند.
با این وصف ،اگر ه کلیت برساخت جنسیتی ساوژههاای زن داساتانهاای هادایت همساو باا
فردیتگرایی جهان معاصر بر مناسبات شخصی و تاریخی سوژهها استوار است ،ما کهاای وجهاه-
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بخشی به آنها ،به صورت مرزی و توامان بر مبنای انواعی از معیاارهاای معرفتای -زیبااییشاناختی
ک سی و معاصر سامان یافتهاست .بدین صورت که از ی سو مبنای بخشی از وجهاهبخشای
فراخوانی جنسیتی تنانه -همان معیارهای زیباییشناسی ک سای اسات .از ساوی دیگار،بخشی دیگر از وجههبخشی -فراخوانیهای جنسیتیِ کنش و متعلقاتمحور -بر پایاه مباانی
معرفتی جدیدِ تبیینِ هویت یعنی توجه به سلیقه و مصرف و نظام ارزشگذاری صاک بر آنها،
شکل گرفتهاست.
پینوشت
 -1بوردیو با خوانشی جدید از مفهاوم سارمایه ماارکس ،آن را باه هاار دساته اقتصاادی ،نماادین،
اجتماعی و فرهنگی تقسی میکند .سه دساته اول باهترتیاب شاامل مناابک ماالی ،شاهرت و روابا
اجتماعی اع از خویشاوندی و غیرخویشااوندی اسات و سارمایه فرهنگای شاامل اشاکالی از داناش،
مهارت ،تعلی و تربیت و سایر فضایل و آداو است .این شکل از سرمایه گاهی باه صاورت «عینیات-
یافته» در قالب انواع اشیای فرهنگی مثل تابلوهای نقاشی ،کتابخانه شخصی ،ادوات موسایقی و غیاره
وجود دارد .گاهی ه به شکلی «نهادینهشده» به صورت انواع مدرک تحصیلی ،گواهینامه مهارتهاا و
مشاغل و مواردی مشابه نمود مییابد (ن  .مؤیدصکمت.)91-27 :1931 ،
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