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Abstract 
Due to the socio-cultural events following the Constitutional Revolution in Iran, the 
forms of interpellation of human subjects and their identity construct have 
substantially changed, affecting the construct of subjects in fiction. Unique 
interpellation of female subjects in the early 20th-cenutry Persian fiction, 
especially in that of Hedayat, could be cited as a great example of this 
phenomenon. Employing a constructivist approach, the present paper seeks to 
interpret and classify the gender-based interpellation of subjects in Hedayat’s 
stories. In doing so, the discussion at the macro-level in this study draws on the 
ideas of Althusser, whereas for the analyses of textual signs on the micro-level, 
Goffman, Brown and Levinson’s theories have been used. The results show that 
the construction of location/situation of each fictional subject is, in fact, an 
outcome of the three layers of bodily, reaction-oriented and belonging-oriented 
interpellation. These have been expressed by narrators and fictional subjects and 
have, accordingly, created positive or negative faces for the subjects. Although 
bodies have been objectively described in bodily interpellation, the final 
assessment of the same bodies, as the main criterion of face-formation, is basically 
fulfilled through mental factors, on the basis of classical aesthetics. In contrast, due 
to the dominance of realism in the texts, in reaction-oriented and belongings-
oriented layers of interpellation, class relations, forms of consumption, and taste 
of subjects are among the main criteria for face-formation. Although the gender-
based construction of female subjects in Hedayat’s stories, in line with the 
attested individuality in the contemporary world, is mainly based on personal and 
historical relations of subjects, its face-forming criteria have been formulated on 
the basis of a variety of epistemic and aesthetic factors.   
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Due to the socio-cultural events following the Constitutional Revolution 
in Iran, the forms of interpellation of human subjects and their identity 
construct have substantially changed, affecting the construct of subjects 
in fiction. Identity is made up of both fixed and changing elements, 
which are addressed or interpellated when they are assigned to 
individuals; and thus subjects are constructed. Althusser believes that 
the subject constructs every ideology because the function of every 
ideology is to turn concrete individuals into a subject. Thus, the status of 
the subject is created through social actions, interpellations and 
functions of individuals in society. In early Persian fiction, especially in 
that of Sadegh Hedayat, a different form of interpellation of female 
subjects can be seen. In the present study, a constructionist approach is 
adopted to interpret the gender interpellation of subjects in stories by 
Hedayat. 
 
2. Theoretical Framework 
Interpellation is key term in Althusser’s theory. He believes that by 
interpellating the individual, ideology puts them in special situations and 
expects them to act in a specific way. Ideology, to him, is a set of 
discourses through which we can understand our experiences. The 
discussion at the macro-level in this study draws on the ideas of 
Althusser, while to analyze textual signification, the ideas of Goffman, 
Levinson and Brown about ‘face’ have been applied. Face is an image of 
the self that is connected with some accepted social behavior.  
 
3. Methodology 
Using a constructionist approach, the paper classifies gender 
interpellation of subjects in Hedayat’s stories. Moreover, the stories 
have been analyzed using the descriptive-analytical approach as well as 
by applying some sociological theories as well as theories of the 
sociology of language. 
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4. Findings  
The construct of the status of the intertextual female subjects in 
Hedayat’s stories is formed around their body, actions and belongings. 
In the interpellation of female bodies, although the bodies are described 
objectively, classic aesthetic criteria are used to judge their attraction 
and beauty. In the interpellation of female characters’ actions and 
belongings, their social status, taste and consumption habits are relied 
on. In action-related interpellation, which mostly revolves around their 
way of talking, women from lower classes are mostly quick-tempered 
and impolite, while women from upper classes are described as polite 
and taciturn. Also, women from lower classes mostly do menial work 
and have meager belongings, while the belongings of upper class 
women go beyond their needs. 
 
5. Conclusion 
Although the whole gender construct of female subjects in Hedayat’s 
stories, in line with the individualism of the contemporary world, is 
based on the individual and historical relations of the subjects, what 
forms their ‘face’ is based on different types of common contemporary 
epistemic-aesthetic criteria. On the one hand, classic aesthetic criteria 
serve as a basis for physical gender interpellation, and, on the other 
hand, the interpellation concerning their actions and belongings is based 
on new epistemic foundations of identity. 
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 چکیده
و وجاوه های انساانی های فراخوانی سوژهفرهنگی ایران پس از مشروطیت، شکل -به رخدادهای اجتماعی بنا

های داستانی اثر گذاشت. یکی از این ماوارد شاکل برساخت هویتی آنان تغییرکرده؛ این امر بر برساخت سوژه
های آغازین ادبیات معاصار فارسای باوی ه های زن است که در همان داستانمتمایز فراخوانی جنسیتی سوژه

گرایاناه، خاااو و فراخاوانی ی برسااختشود. در این نوشتار باا نگااههای صادق هدایت دیده میدر داستان
اسات. بارای تبیاین ساان کا ن بندی و تفسیر شادههای صادق هدایت طبقهها در داستانجنسیتی سوژه
اسات. به آرای گافمن، براون و لوینسون اساتناد شاده های متنیآلتوسر و برای تحلیل داللت هبحث، به نظری

هاای داساتانی صاصال ساه ساان  یا  از ساوژه ضاعیت هارو دهد که برساخت موقعیت/نتیجه نشان می
داساتانی جااری شاده و  هاایاست که بر زبان راویاان یاا ساوژه محورمحور و متعلقاتفراخوانی تنانه، کنش

اسات. البتاه در خاااو و فراخاوانی تناناه، اگر اه ها شدهمثبت یا منفی سوژه هها سبب وجههمین خااو
هاا، و قضاوت درباو هماان بادن است، به هنگام ارزیابیو و عینی صورت گرفتهها به شکل اب کتیتوصیف بدن
شاناختی ک سای  اسات. بارعکس ساان ذوقی و مبتنی بر معیارهاای زیباایی -بخشی، ذهنیمعیار وجهه

مناسابات طبقااتی و  ،محاورهای کانش و متعلقااتها، در فراخوانیمتن بر یستینگاه رئال هغلب بنا به مذکور،
بخشای اسات. بار هماین اساا  های موضوع فراخوانی، م ک انواع وجهاهای سلیقه و مصرف سوژههشکل

گرایای جهاان معاصار بار های هدایت همسو با فردیتهای زن داستاناگر ه کلیت برساخت جنسیتی سوژه
ن مااأبخشی در آن، به صاورت مارزی و توهای وجههها استوار است، م کمناسبات شخصی و تاریخی سوژه

 .استشناختی ک سی  و معاصر سامان یافتهزیبایی -های معرفتیبر مبنای انواعی از معیار
 

 .صادق هدایت، خااو و فراخوانی، سوژه و جنسیت، وجهه واژگان کلیدی:
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 قدمهم -1

شده نیست، بلکه هویت متشکل از عناصار از منظر هویتی مقام سوژگی، امری ثابت و از پیش تعیین

یاا  دهای مایقارار  آنها را مورد خااو ،دادن آن عناصر به موجوداتسیال و ثابت است که با نسبت

وضاعیت  دیگار موقعیات/ یابد. به عبارتها سامان میخوانی  و با این فراخوانی برساخت سوژهمیفرا

برناد کاه گرایان آن را برای اشاره به فرایندی به کاار میمفهومی است که برخی از برساخت سوژگی

هار  هساوژه، برساازند همقولا» آلتوسار یدر تلقاشود. های ما میگیری و تولید هویتمنجر به شکل

 آن ایادئولوژی هار کاارکرد کاه است یدئولوژیهر ا هبرسازند لیدل نیسوژه بد البته است یدئولوژیا

ساوژگی موقعیات یاا  هبا این وصف، مرتب. (77: 1931) «کند بدل سوژه به را انضمامی افراد  که است

هاا و کارکردهاای افاراد در هاا، فراخوانیهاای اجتمااعی، خااوکنش هوضعیتی است که به وسایل

 شود.اجتماع ساخته می

فرهنگای و وضاعیت طبقااتی از پایش  -ج اشرافیت اجتمااعیدر جهان ک سی  به دلیل روا

لب و تغییرناپاذیر و فراخاوانی ساوژههاا برآمده از آن، سبب شده بود تاا خااو هشدتثبیت ها صال

هاای موجاود در جهاان اشارافی ک سای ، هاا و فراخوانیدیگار، خااو فرض شود. باه عباارت

هاا کاه در هبار سالیقه و مصارف ساوژ هایی را خلق کرد که فردیت و تشخص مبتنیبندیطبقه

 د.ورمق نمایان شجهان واقعی مغفول مانده بود، در جهان داستان نیز  به همان شکل ک 

عنصار  همثاباهاا باهگرایی، سالیقه و مصارف ساوژهدر دنیای معاصر، با توجه به رواج فردیت

نکته بر وجوه مختلاف بخشی به آنان فرض شد. این ترین م ک وجههمحوری فراخوانی نیز اصلی

ثیر گذاشات و أهاای داساتانی تاادبی، از جمله فراخاوانی جنسایتی ساوژه -های هنریفراخوانی

هاا از کنشگران داستانی در برساخت واقعیت داستانی بوی ه تبیین وضاعیت ساوژه-راویان و راوی

د. از هماین منظر جنسیتی به تمایزهای فردی و شخصی برآمده از سلیقه و مصرف آنان پرداختنا

 های زنانه و مردانه مبدل شد. میدانی برای بازنمایی برساخت سوژه همثابها بهمجرا داستان

زاده شاروع شاد ولای شاکل در ادبیات داستانی معاصر فارسی، رویکرد مذکور اگر ه با جمال

سات. در نویسی فارسی را باید از آن افرادی مثل هدایت و  وب  داناول داستان هآن در دور هپخت

باه  تیصادق هادا هایاز داستان یزن در برخ هایسوژه یخااو و فراخوان هایهویشاین نوشتار 

. اساتشاده ریو تفس بندیطبقه ،یابیداللتگشایی از برساخت جنسیتی هویت سوژها، قصد ابهام

یاابی و بارای داللات -پارداز اجتمااعینظریاه- برای تبیین مفهوم فراخوانی به تلقی لویی آلتوسر

شناسای متخصصاان جامعه-نیز براون و لوینسون  -شنا جامعه- متنی به مفاهی  نظری گافمن
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-علویاه»هاای صاادق هادایت باا ناام آماری شامل شش داستان هاست. جامعاستناد شده  -زبان

 است.« آکلداش»و « تجلی»، «دون ژوان»، «خورهامرده»، «خان آبجی»، «خان 

 
 تحقیق  پیشینه و ضرورت -1-1

جنسایتی در آثاار هادایت باه  -ها  از منظر گفتمانیتبیین موقعیت سوژه ههایی که دربارپ وهش

اند به شار  بیش به موضوع مذکور پرداختهوکه ک را نگارش درآمده باشند،  ندان نیست. آثاری 

 توان برشمرد:زیر می

را بررسای  خان علویهو  نسه قاره خوکارشناسی ارشد خود، دو اثر  هدر رسال (1922) ظاهری

ها تنهاا در دهد بنا بر تأثیر جنسیت بر جمله، برخی جملهآمده نشان میدستاست. نتایج بهکرده

که یا  جانس، باا توجاه باه سان، جایگااه دیگر این هخاص کاربرد دارد و جنبگفتار ی  جنس 

 اند.هها بیشتر در سخنان خود استفاده کرداجتماعی و امثال آن، از بعضی جمله

هاای ایرانای های جنسیتی خااو در داستاننقش گرایش ای،هدر مقال (1922) صفری و دیگران

باا رویکاردی  اند. در این نگاه کهرا بررسی کرده قاره خون سهو  خان علویههای از جمله در داستان

 است.خااو از منظر محدود آن تبیین شده آماری صورت گرفته

ها و امکانات محیاای را در ایجااد ، ساختار شخصیتخود هدر مقال (1923) انامق علیزاده و نظری

د. بار اساا  ایان ناکنهای داستانی صاادق هادایت بررسای و تحلیال میگیری شخصیتو شکل

های هادایت، باه رکاود و ایساتایی فضاای های تیپی  در فضای داساتانپ وهش، صضور شخصیت

گارا، منازوی، های درونن این ساختار در قالب شخصیتداستان دامن زده و هدایت با به نقد کشید

 است.اش به مبارزه طلبیدهها را در برابر صوادث داستانیخورده و غیره عمل شخصیتشکست

انجاام  یآلتوسار یکاردیارشاد خاود را باا رو یکارشناسا هاز رسال یبخش( 1931) یکلندازبهزاد

مسال  دوراناش برخاورد  یهاایدئولوژیااجهه با ادر مو تیکه هدا دهدینشان م هاافتهیاست. داده

. ساازدیما انیصاک  را نما هاقشار جامعه تا طبق نیترنییتناقض پا ت،یهدا یهادارد. داستان یانتقاد

آن با مار  قهرماان داساتان  یو دستاوردها تهیتناقضات به وجود آمده در مواجهه با مدرن نیا ههم

 .شودیصل م

معناشناسای ادبیاات، باه گیری از رویکرد تحلیلای نشانه، با بهره(1931)ن اد شعیری و کریمی

 پردازد. گیری معنا میها در جریان شکلصضور کلنشگران و نوع بودش آن هحوبررسی ن
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ثیر جنسایت در أبه شکل مستقی  به بحث ت، (1922)از میان نوشتارهای فوق، تحقیق ظاهری 

 (1922) اسات. صافری و دیگارانز آثار هدایت برگزیدهها را اادبیات فارسی پرداخته برخی از مثال

اند کاه البتاه ظاهری را به شکلی منسج  تبیین کرده هنامدیگری موضوع بحث پایان هه  در مقال

 تحقیاق علیازاده و نظاری اناامق اسات.کاار رفتهه خااو در معنای محدود آن با شاندر نوشتار

 (1931)کنادازی اسات. بهازادت تکیاه نکاردهها بر بحث جنسیبا وجود توجه به شخصیت (1923)

پاردازد، نگااه او ها میای گفتمانی و با تکیه بر مفاهی  آلتوسر به تبیین جایگاه سوژهاگر ه با رویّه

ه  با اینکه با نگاهی کام ً گفتماانی  (1931)ن اد شعیری و کریمیبر بحث جنسیت متمرکز نیست. 

شناسای آناان ون بر اینکه محور بحث آنان جنسیت نیست، روشافز ،اندها پرداختهبه موقعیت سوژه

هاا در جهاان با این وصف با توجه به فراخوانی و جایگیری مجدد و متمایز ساوژه ه  متمایز است.

ها گشود، نیز بنا باه نقاش معاصر که راه را بر انواعی از فراخوانی از جمله فراخوانی جنسیتی سوژه

ها که ه  به لحاظ تقدم و ه  از منظر کیفیت کنش، پیشگام باود، صادق هدایت در این فراخوانی

تواناد بارای معرفای بخشای از ها در نوشاتارهای او مایتبیین خااو و فراخوانی جنسیتی سوژه

 ثر باشد.ؤسوژگی در ادبیات معاصر فارسی م موقعیت

 
 مبانی نظری تحقیق -1-2

لویی آلتوسر اسات. بار اساا  ایان  هی نظریاز اصا صات و مفاهی  کلید 1فراخوانی یا استیضا 

 هشادن باه ساوژاست تا نشان دهد که موجودات با خاااو و فراخوانادهاصا  ، وی سعی کرده

طبق خوانش آلتوسری، ایدئولوژی با فراخواندن فارد، او  (.72-77: 1931) شونداجتماعی تبدیل می

اعمال خاصی را از فرد انتظاار خواهاد  بنا به این موقعیت، دهد ومیهای خاص قرار را در موقعیت

مان را هاا تجرباهها است کاه از طریاق آناز گفتمان ایایدئولوژی از دید آلتوسر، مجموعه»داشت. 

آیاد و مل اجتماعی باه وجاود میبنابراین فرد با فرایندهای تعا (.117: 1927، )فرتر«. کنی درک می

های گفتماانی گونااگونی رویهه موجودی است که بلک جا او محصول نهایی نسبتاً ثابتی نیست؛این

تنهایی ماار  کیساتی فارد باه هلأساازند. یعنای مساد و او را مکارر برمینکنها شرکت میدر آن

سازد مار  است و بر خ ف تصور رایج مبنی بر اینکه فارد چه در تعام ت او را مینیست، بلکه آن

هاا را خواناد و آنها را فرامیکه ساوژه ماعی استسازد، این سازِکارهای اجتکه اجتماع را میاست 

 کند که خود را در اناباق به آن سازِکارها به پیش برند. وادار می
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شناسای جامعه هتوان به صاوزهای آلتوسری مییابی متنی مفهوم خااو و فراخوانیبرای داللت

گیاری از و براون با بهره زبان و مفاهی  نظری افرادی همچون لوینسون و براون رجوع کرد. لوینسون

زباانی هویات و اناواع آن باه تبیاین برسااخت1«وجهاه»برخی اصا صات اروینگ گافمن همچون 

شاده در رفتاهیپذ یاجتمااع یرفتارها یاز خود است که با برخ یریوجهه تصو»پردازند. ها میسوژه

 یرفتارهاا هبار ارائا یتنامب شاود،یبه فرد داده م گرانیاز خود که توس  د ریتصو نیارتباط است، ا

همچناین هویات اجتمااعی در جریاان  (.Goffman, 2001: 306) «درست از خود در جامعه است

مثبات و  هشاده، وجهاشود. هویت پذیرفتاهآید و پذیرفته یا رد میهای اجتماعی به وجود میکنش

 کند.ها را خلق میمنفی یا مارود سوژه هشده در اجتماع، وجههویت رد

نامناد کاه هار مای« عماومی هخودانگار»لوینسون به تبعیت از گافمن، وجهه را براون و 

تاوان دو ناوع وجهاه را عضو جامعه برای خود قائل است. در تلقی آناان بارای هار فارد مای

منفی، میل فرد به آزادی عمل در اجتماع  همثبت. مراد از وجه همنفی و وجه هبرشمرد: وجه

دوسات داشاته شادن و  شادن،مثبت، میل فرد به تأیید ههاز وج و بیزاری از تحمیل و مراد

 (. Brown & Levinson, 1987: 61)شدن به عنوان عضوی از گروه و جامعه است پذیرفته

ها است. باا توجاه باه اخوانی آنها، خااو و فرسوژه هگذاری وجههای ارزشیکی از شیوه

 خواناد ومایها را اسات کاه ساوژههایی ترین راهبروان و لوینسون، زبان یکی از مه   هنظری

رناگ جنسایتی نیاز باه  های فردی و اجتماعیسازد؛ این راباه در کنشهویت آنها را برمی

نشینی جواری و ه خود بار جنسیتی ندارند بلکه این ه خودیالبته کلمات به گیرد.خود می

شادن مقاوالت ریدهد. با توجه به هنجاآنهاست که به ی  عبارت یا جمله، بار جنسیتی می

هاا را باه ارزشای ارهاای جنسایتی در جامعاه دارناد، آنجنسیتی در جامعه و نیرویی که رفت

در  ناین فضاایی  ساازد.یر غیرجنسایتی را نااممکن میکنند که صرکت در مساتبدیل می

جنسایتی، منجار باه  هشادهاا و هنجارهاای برسااختهمسیر ارزش ر بستری غیر ازصرکت د

 شود. منفی می هیت سبب ایجاد وجهدر نها و وشکستن تاب

ها، های خااو و فراخوانی ساوژهیابی آن، موضوعبا توجه به نوع فراخوانی و وجوه داللت

ها مانند رنگ پوست، عناصر هویتی ثابت و متغیر است. برخی عناصر هویتی موجود در سوژه

ماا برخای دیگار از پاذیر نیسات اها امکانو غیره عناصری هستند که تغییر آنن اد، جنسیت 

 هکردن و موارد مشابه عناصر سیال هویتی هستند. وجهعناصر، مانند پوشش، کنش، صحبت

                                                           
1. Face 
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ها، بستگی به  گونگی بازنماایی عناصار ثابات و متغیار هویات دارد و  مثبت یا منفی هویت

هاای خاود را تعیاین اوزنان و مردان در جامعه با توجه باه عوامال متفااوتی، سااختار خا

کردن یاا ارتبااط مساتقی  باا  گاونگی خاااو ،کاارگیری اصال ادوهرو باایان. ازکنندمی

سخنگویان ی  زبان در تعام ت اجتماعی خاود، بارای ایجااد یاا تاداوم »شدن دارد. خااو

گیرنااد کااه در هایی را بااه کااار میای مثباات و صفااا تعااادل ارتباااطی، اسااترات یراباااه

کااربرد  هاگار باه نحاو(. ,Leech 1041983 :) «موسوم است، 1«اصل ادو»کاربردشناسی به 

های خااو توجه کنای ، انتخااو آن تاابک یا  رشاته عوامال اجتمااعی و ضمایر و صورت

غیرزبانی از قبیل سن، جنسیت، موقعیت اجتماعی، شغلی، تحصیلی و همچنین ناوع رابااه 

های ایهاسات و توزیاک قادرت، ثاروت، فضاا، فاصاله و سارم -وستانه یا رسامید- بین افراد

شدن دارناد. کردن یا خااواجتماعی از مباصثی است که ارتباط مستقی  با  گونگی خااو

هاای ریشه تفاوت در رفتار زبانی ناشی از تفاوت اجتمااعی، طارز تلقی»بنا به اظهار ترادگیل 

رود کاه در جامعاه رعایات اجتماعی و رفتارهای متفاوتی است که از زن و مارد انتظاار مای

 (. 117:1977) «کنند

 

  های داستانی هدایتجنسیتی سوژه وجوه خطاب و فراخوانی -2
هاا، های داستانی معاصر و توجه به سب  زنادگی ساوژهگرایانه بازنماییبنا به ماهیت فردیت

از منظار  را تیجملاه در آثاار هادااز  وجوه خااو و فراخوانی در نوشتارهای معاصر فارسای

وضاعیت تنانه که شاامل  یهاخااو -1سه دسته تقسی  کرد: توان به موضوعِ فراخوانی می

و  یها اع  از بادنسوژه یها و رفتارهاکنشهای مبتنی بر خااو -2ست؛ ا یکیزیف ی وظاهر

. کانشِ خاااو و فراخاوانی نیاز در و متعلقاات هاییداراهای مبتنی بر خااو -9ی؛ ربدنیغ

شگر است بر همین اسا  هریا  از ماوارد کن-راوی یا راوی همعموالً بر عهد جهان داستانی

 کنشگر معرفی و تحلیل خواهد شد.-مذکور از نگاه راوی و راوی

 

 محور: تنانگی و ظاهرفراخوانی بدن -2-1
 تارینبدن قاعای»بوردیو  ههای بازنمایی هویتی فرد و به عقیدترین عرصهبدن یکی از مه 

تواند بر پیوند فردی با اجتمااع، که می (279: 1939) «طبقاتی است هتحقق مادی سلیق] وجه[

                                                           
1. Politeness principle 
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یا برعکس صامال دا   ؛جنسی داللت نماید هخوشبختی، شادابی و سرزندگی، زیبایی یا جاذب

مثبات یاا  هتواند دارای وجهاشناختی تنانه میهای زیباییننگ باشد. بر همین اسا  ارزش

 منفی باشد.

 
 فراخوانی جنسیتیِ تنانه از زبان راوی -2-1-1

هاای هادایت بار تناانگی اساتوار اسات. راویاان ین شکل برساخت سوژگیِ زنان در داستاناول

هاا، آنهاا را ماورد خاااو قارار های خود، با توصیف بدنِ سوژههای هدایت در بازنماییداستان

 هبخشند. در این آثاار ناوع خاااو و مواجهاها هویت میه؛ به صورت آشکارا یا ضمنی به آنداد

شود تاا وجاوهی از تناساب از اعضای بدن یا توصیف کلیت آن اعضاء سبب میراویان با برخی 

ها منتسب شود یا برای خواننده  نین تصاوری زشتی یا زیبایی به سوژه همثابیا عدم تناسب به

آنهاا باه صاورت  هفراخاوانی تنانا ،هادنبال این صورتبندی راویان از بدن سوژهه فراه  آورد و ب

ها نمود یابد. بر همین اسا  برساخت خااو و فراخوانی برخی ساوژه ای مثبت یا منفیوجهه

منفای و برسااخت فراخاوانی  هصاورت وجهاه خاان  باخان ، منی ه، نرگس و علویهمانند آبجی

 .آیدمثبت به  ش  می ههایی مانند ماهرخ، مرجان و هاسمی  و آرتیست در قالب وجهسوژه

منفای دو شاکل دارد:  ههای زن با وجهاسوژه هنانهای هدایت خااو و فراخوانی تدر داستان

های فیزیکی افاراد کاه باه شاکل اب کتیاو و عینای از زباان راوی، اول وجوهی از نشانه هدر دست

کاه صاالیارد آنهاا را نازیباا معرفای کناد درنماید کاه راوی ساعی دشود و  نان میبازنمایی می

منفای را تاداعی  ههاا زشاتی و وجهایقهسال هشده، زشت نیست یا برای همهای برشمردهوی گی

 کند:  نمی

دیاد هاا را مید. ولی هرکس کاه ساابقه نداشات و آنخان  خواهر بزر  ماهرخ بوآبجی»

هاای خان  بلندباال، الغر، گنادمگون، لبممکن نبود باور بکند که با ه  خواهر هستند. آبجی

 (. 79: الف1942 )هدایت،« رفته زشت بوده کلفت، موهای مشکی داشت و روی

کرد. دسات روی دساتش خوری میها برای او غصهروی همسایهروبه [خان مادر آبجی]»

گیاردخ گفت: این بدبختی را  اه بکان  هاانخ دختار باه ایان زشاتی را کاه میزد و میمی

ترس  آخرش بیخ گیس  بماند! ی  دختری که نه مال دارد، نه جمال و ناه کماال. کادام می

صسین پیدا بود که در ته دل کلب ]خان آبجی[»یا ؛ (74)هماان: « او را بگیردخبیچاره است که 

ساالگی شانیده باود کاه را دوست داشت و خیلی مایل بود که شوهر بکند. اما  ون از پانج
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بهاره های این دنیاا خاودش را بیجایی که از خوشیگیرد، از آناست و کسی او را نمیزشت 

ماز و طاعت اق ً مال دنیای دیگر را دریاباد، از ایان رو بارای خواست به زور ندانست، میمی

 (.74 )همان: «خودش دلداری پیدا کرده بود

زشاتی قارار دهاد، تفااوت در  ههاای ماذکور را در ردتواناد وی گایای که مایتنها نکته

شناختی قدی  و جدید است؛ گاویی داشاتن مشخصاات فاوق در آن بساتر معیارهای زیبایی

گردید. بر همین اسا  با وجود توصایف اب کتیاو و عینای، زیبایی تلقی نمی هثابمتاریخی به

 ارزیابی سوب کتیو و ذهنی و مبتنی بر معیارهای ک سی  است.

هایی است که در آنها راوی باا نگااهی خااو همنفی دربردارند هدوم بازنمایی وجه هدست

دهاد کاه بناا باه ماهیات ارائاه مایهای زن هایی از سوژهاب کتیو و از نمایی نزدی  توصیف

دهد و ارزیابی و قضااوت راوی نیاز باا گروتسکی آنها واقعاً عدم تناسب یا زشتی را نشان می

 شده، همخوانی دارد:توصیف انجام

هاای متاورم، صاورت پار کا  ما ، کارده، پل  ااقی کاه موهاای وززن [ علویه خاان ] »

 (.  19: 1949 هدایت،)« کردجمک می دقتها را بههای درشت آویزان داشت پولپستان

های کرده، صورت برافروخته و  ش شان  ادرش را پس زد، با موهای وزعلویه با صال پری»

ی آفریقا شده بود، کاه هاهای خونخوار و شهوتی سیاهها و بتزده، جلو  را  شبیه مجسمهرک

ل متکاا دراز کارده و الوهیات دارناد. پاهاایش را مثا هکه مظهر شهوت هستند جنبدر عین این

 (.91 :)همان« مشغول آه و ناله شده بود

صبیب که صورت درازی مثل صورت اسب داشات و خاال گوشاتی کاه رویاش ماو ننه»

طاور کاه انگشاتر عقیاق را دور انگشاتش شاد، همیناش دیده میدرآورده بود روی شقیقه

 (.17: )همان« [...] گردانید گفتمی

زردنبویی  پانیده بود و  هخود را توی صلق بچ هیاه بادکرداز ته گاری زنی که پستان س»

 (. 22 :)همان« کشیدتن او را از روی کیف بیرون می هبچه مثل زالو شیر

آمد، روی زباانش دعا بیرون می هخی  شیر هخان  که تا صاال از دهنش مثل دهنجیران»

 .(12: )همان «را برای سفیدبختی خال آبی به شکل خرو  کوبیده بود

آید، تأکید بر توصایف و فراخوانی مذکور آنچه بیشتر به  ش  می های خااودر مصداق

کارده، پلا  وز یکلفت، صورت پر ک  و ما ، موهاا یهالب ،یمشک یموها» هره است: 

 ،یخاال گوشات ،یمخلوط با اش ، صاورت اساب هسورم س،یمتورم،  ال گونه، هفت لنگه گ
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در میاان »تواناد بناا باه ایان ساخن کاه اگر اه مایاین مسأله «.  غیرهزده و  شمان رک

آورد. در هاا را در خاود گارد مایهای انسانی،  هره، بیشترین تراک  از بااالترین ارزشاندام

هاای جاذابیت گیارد، قابلیتبازشناسی دیگری انجام می یابد، هره اصسا  هویت تبلور می

توجه به  هره برجسته شاود ، (119: 1932 )بروتون،« نمایاندشود، جنس خود را میتثبیت می

تواند برآمده از بازنمایی رئالیساتی فضاایی باشاد کاه در آن کیدی بر  هره میأولی  نین ت

 بخش بزرگی از بدن به هنگام بازنمایی هویت، خاموش است. 

های هاادایت نیااز بااا ها، برخاای از زنااان داسااتانمنفاای سااوژه هعاا وه باار بازنمااایی وجهاا

مثبات باه  ههای زناان باا وجهاای مثبت هستند. تعداد سوژهی، دارای وجهههای راوفراخوانی

 ههای جذاو تنانامنفی نیست اما از منظر خااو و توصیف وی گی ههای زن با وجهسوژه هانداز

هساتند. « مرجان، هاسامی  و خاان  آرتیسات»این فراخوانی،  هاست. نمونآنان برشمرده شده

برافروختاه و  ه هار»کناد او را دختاری باا از مرجاان مینخستین توصیفی که راوی داستان 

شاود، باا ناماد. هرجاا از مرجاان ناام بارده میمی( 43: 1999)هادایت،  «سیاه ههای گیرند ش 

هاای های سرخ،  شمان سایاه و م هصورت مرجان، گونه»شوی : توصیف زیبایی او مواجهه می

آکل محو و مجس  و و مرموز جلو  ش  داشخته بود محبلند با  تر زلف که روی پیشانی او ری

خان  آرتیست نیز شخصیتی است که در سراسر داساتان باا لفاا خاان   (.12 )هماان: «شده بود

 شود: گونه توصیف میدر داستان این آغازینش شود و صضورخااو می

ی سارخ هاکرده، لب و ناخنهای سیاهخان  مثل نازنین صن  توی کتاو بود: الغر، کوتاه، م ه»

درخشاید. مثال لیان به دستش میداشت. لباسش از روی آخرین مد پاریس بود و ی  انگشتر بر

 (.27و: 1942)هدایت،  «نشینی آراسته بودکه خودش را برای مهمانی شباین

های هدایت، خان  آرتیست نیز مانناد مرجاان داساتان های داستانبر خ ف بیشتر شخصیت

شاده در تلقای تبیاین- اجتمااعی هادست، دارای منزلت و سارمایآکل، شخصیتی زیبارو، فرداش

در ارزیاابی باا نگااهی  -پریادهرناگ- است. در توصیف هاسمی  ها  توصایف اب کتیاو -بوردیو

 است:سوب کتیو به زیبایی تعبیر شده

را باه خاودش  پاالتو ماشای هک ه را تا روی ابروهاایش پاایین کشایده، یخا ههاسمی  لب»

قادری فکارش مشاغول رفت. اما بهسوی منزل میهای کوتاه ولی  اب  بهبا قدم  سبانیده بود و

کارد. جلاو وزیاد اصساا  نمیشد و صتی سوز سردی را کاه میبود که متوجه اطراف خود نمی
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اش یا  پریادههای نازک او در میاان صاورت رنگهای درشت و لب را ، ابروهای باری ،  ش 

 (. 111 :)همان «صالت دور و متفکر داشت

 هاست که در هار دو دسات منفی و مثبت در این ههای تنانه با وجهوجه مشترک میان خااو

اب کتیاو  ،ها اگر ه در برخی موارد توصیف و ارزیابی اب کتیو و عینی اسات در ماواردی توصایفآن

 (.شاودخان  و هاسمی  رجوع برای نمونه به توصیف آبجی) .ولی ارزیابی سوب کتیو و ذهنی است

هاای فرهنگای و داللت -خان  آرتیست مث ً- مثبت ههای وجهمصداق افزون بر اینها در بازنمایی

 است.دارایی نیز در خدمت تنانگی قرار گرفته

 

 هافراخوانی جنسیتی تنانه از زبان سوژه -2-1-2

 هها برمبنااای تلقاای لوینسااون و بااراون از مفهااوم ادو بااه وساایلسااوژه ه گااونگی مواجهاا

تاوان در ها را میشود. اصول رعایت ادو در خااوبرند نمایان میکه به کار می هاییخااو

هاای در کنش .بازشاناخت 2یرمستقی یا کلنش گفتاری غ 1استفاده از کلنش گفتاری مستقی 

هایی های داستانی هدایت همچون علویه، آبجی، نرگس و منی ه سوژهگفتاری مستقی  سوژه

 ههاا، عرصاا یکدیگر را دارناد. در ایان ناوع مواجهاه و خااوهستند که بیشترین مواجهه ب

ها در مواجهه با ه ، یکدیگر را در بسیاری موارد باا های بدنی گسترده است و سوژهبازنمایی

این فراخوانی لزوماً مستقی  نیست و در بسیاری ماوارد »خوانند. بدن و عناصر کالبدی فرامی

ها اسات کاه تناانگی ماورد خاااو قارار خصایتهای باین شدر صین دیالکتی  و گفتمان

 ههایی که بیشترین مواجهه را بایکدیگر دارند، بیشتر وجهسوژه (.71: 1923)پترسن، « گیردمی

مساتقی   ههایی که صاوی فراخوانی تنانه در مواجهشود؛ زیرا داللتمنفی برایشان نمایان می

 خان  و علویاهانگاری است. آبجیستهای هدایت هستند، غالباً صاوی فرودهای داستانسوژه

های داستان، بیش از هار  یاز دیگاری خان  افرادی هستند که در مواجهه با سایر شخصیت

 است:های دیگر بازنمایی شدهمنفی از زبان سوژه هشان در قالب وجهتنانگی

 ا ولبااز آپااردی،  اه خبارهخ  هزنیکا»زد: هایش گرد شده بود فریاد مایعلویه  ش »

داریه کاه اون گاله ارزونی. این همون پیرزن سابیله ی قرشمال بازی درآوردیخ اون گه بکول

 (. 41: 1949)هدایت، « کشهزمون رو میصضرت صاصب

                                                           
1. Direct speech acts 
2. Indirect speech acts 
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نماز پشت گلی به  هل ساله بود مثل مادر وهب،  ادرداری که سی و پنج یا زن سبیل»

کشاید: درآمد فریااد میسرش و دستش را به کمرش زده با صورت خشمناک از اتاق مجاور 

 (. جا)همان« کشی، خجالتو خوردی آبرو رو قی کردیخآهای علویه، قباصت داره خجالت نمی

سلاان واسه رناگ باشی جانی گرفته شیرک شد و تو دل صاصبهادت پنجهشعلویه از »

زنایخ گنااه زوار اماام رضاا رو باه مان بهتاون نااصق مای سای بی! اله هپتیار هرفت: زنیک

 (. 41 :)همان «شوریخمی

گنده باود هار  و تو برو فکر خودت را بکن. تا مشدی سر و مر ]منی ه خااو به نرگس[»

گشات غارق کردند. عصرها که از کاار برمیخان  پیدایش میشد در اتاق نرگسوقت گ  می

کارد. شاوهری کاه مان دوید جلو. در خانه را باه رویاش بااز میبزک برای خودشیرینی می

گل بارایش بازر  کاردم تاو او را از  هاش سفید کردم، ی  پسر مثل دستا در خانهموهای  ر

من دزدیدی. مهرگیا به خوردش دادی. من که پاول کاارنکرده نداشات  کاه خارج سارخاو 

 (. 37 الف:1942)هدایت،  «سفیداو بکن 

تاد. افها  شکلی دیگر در غیاو آنهاا اتفااق مایرو در روی سوژه هافزون بر فراخوانی تنان

گویند و بخش زیاادی از آشکارشادگی تر از ه  سخن میها راصتدراین نوع فراخوانی سوژه

شود، دور از نظاام ها بیان مییابد. هر ه در غیاو سوژههویت در این نوع فراخوانی نمود می

اجتماااعی اساات و از صااداقت بیشااتری برخااوردار اساات. صتاای در مااورد  هتعااارف و وجهاا

های رودررو ها هنگامی که در خااوگونه است. این شخصیتز اینهای فرادست نیشخصیت

 هو دارای وجها شاوندشوند، سراسر از منظر قباول و باالدساتی فراخواناده میفراخوانده می

رو نیست، شکل فراخوانی متفاوت اسات و باا ها، رودرگردند؛ اما هنگامی که خااومثبت می

خاان   گیرناد. ماث ًند، موضاوع خاااو قارار مایهای معنایی متفاوتی دارالفاظی که داللت

اسات، جای داستان از موضک فرادستی و با الفاظی محترمانه خااو شدهآرتیست که در همه

 شود:یاد می« ضعیفه»در غیاو از او با نام 

با ه  میری . پس من  میرم باه ضاعیفه خبار بادم کاه  3من  میام. درست سر ساعت »

منی ه: کاشکی مرا ه  بارده باود. ایان ها  »یا  (.27 و:1942یت، )هدا« خودش رو آماده بکنه

اش را از جیب خاودم دادم. ام، همهتومان خرج کرده 11زندگی شدخ فکرش را بکنید تا صاال 

دانید  ه آفتی اساتخ توان  توی این خانه با نرگس به جوال برومخ نمیاز فردا من  اور می



 9311 پاییز و زمستان، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی پارسا یعقوبی و مرجان کامیاب    222

 

یش را آتش زدند. ک  بود جن و پری یکای ها  از دریچاه پناه بر خدا! مو ،کند( واه)نگاه می

 (. 34الف: 1942)هدایت،  «کند(بپری! ننه تابوتش را ه  با خودش آورده! )ناله می

 

 هامحور: رفتارها و کُنشکنش فراخوانی جنسیتیِ  -2-2

کنناد. رفتاار، صرکتای فیزیکای یاا اجتماعی معموالً کلنش را از رفتاار متماایز می هدر نظری

که کلنش اماری اسات کاه بار آن معناا و نیتای زند، صال آنست که از عامل سر میغریزی ا

)اصمادی، سازد شود، بلکه معنا می. کلنش معنا نمی(272: 1927)ادگار و سجوی ، « مترتب است

دهاد؛ بلکاه در اللت و تولید معنا را تنها از طریق زبان انجاام نمیانسان عمل د (.171: 1927

از  .پیوسته در صال تولید متن و معنا است سایر اعمالش ها وها، لبا ها، رفتارها، ژستآیین

ها را کلنشاگرانی کنناد، ساوژهمعناساازی می هااهای هادایت، کلنشجایی کاه در داساتانآن

هاا باعاث ایجااد گذارناد. ایان کلنشژگی خودشان تأثیر میدانی  که با کلنش خود بر سومی

 شود.های داستان میبرای سوژه -ثبت یا منفیم- وجهه 

 
 محور از زبان راویفراخوانی جنسیتی کُنش -2-2-1

هاای های آنهاست. در داستانهای داستانی بر اسا  رفتار و کنشدومین شکل از فراخوانی سوژه

ها و الفااظی ساوژه« گفاتنساخن هشایو»محور بر مبنای انیِ کنشهدایت بیشترین شکل فراخو

برند و متضمن معانی زیادی از جملاه تمساخر، تاوهین، باددهنی، خشاونت، است که به کار می

ها از زبان راوی ه  شامل توصیف مساتقی  راوی از محور سوژهاست. فراخوانی کنش غیره تر  و

نان از زبان گفتار یا زبان بدن آنهاست. بناا باه ماهیات های آنمایش کنش هها ه  دربردارندسوژه

های زن مبناای طبقااتی دارد. موقعیات و وضاعیت فراخوانی جنسیتی سوژه هارئالیستی داستان

شاود. بار هماین اساا  آناان، زناانی منفی بازنماایی مای هزنان طبقات فرودست در قالب وجه

 در معنای عام بددهن هستند:  و گویبهتان ،ورزخشمگین، فریاد زن، غرغرو، نفرین

کشاید: آهاای علویاه، با صورت خشمناک از اتاق مجاور درآمد فریااد می [سلاانصاو]»

 (. 41: 1949)هدایت،  «رو  ی به روز من آوردهو ش بی هببینین این زنیک ]...[قباصت 

رمساقه کاه کودوم ق ]...[فهمه. لبی به قرقر افتاد: زنیکه صرف دهنشو نمیباجی زیرفضه»

 (. 42-41 :)همان «خوابهخبغل تو می
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 یدخ نمکا  کاورت کناه! خوشا  باشاه، صااال گی   میهات آلبالو ش ]خان علویه[»

  (.42مان: )ه «ای که خودمون در  کردی  داره کمرمون میزنهامامزاده

. بباین او ها به زمین گرم بخورن که جونمو به لب  رساوندنمردهالهی این ذلیل [خان علویه]»

 (.17-17 :)همان «سرت هبچه نصف توه. از اون یاد بگیر. الهی درد و ب ش بخوره تو کاس

سار سرتا خواساتیکاه مانیهاا اناداخت، مثال ابرف یرو یظی: اخ و تف غل]خان یهعلو[

 .(43همان: )اخ و تف غرق بکند  نیا یخودش را تو یزندگ

که شکمش  دمیماهه آبستن است. من ددوکه ماهرخ   یصاال نگذار که بگو ]خان آبجی[»

 (.73 الف:1942 ت،یهدا) «دان ی. من او را خواهر خودم نماوردمیخودم ن یباال آمده اما به رو

هاای زن های مذکور افزون بر آنکه راوی یا راویاان باا توصایف مساتقی  ساوژهدر تمام نمونه

گفتن آنهاا ها  خشاونت و کنش سخنسازند، بازنمایی غیرمستقی  منفی آنها را نمایان می هوجه

 یدر ارتبااط اسات و گااه یادو با کاربرد زبان رسام»کند. از آنجا که م  مینزاکتی آنها را بربی

 یدساتور یبه کار بردن الگو شودی. گفته مشودیم یادو تلق یهابودن از مشخصهیاوقات رسم

سااختار  یکاه دارا ید باه جم تاافاراکلماات اسات.  یامحاوره یهاتر از صورتمؤدبانه نیو صح

صاحبت  یخاوبباه توانندیکه م یافراد نیبنابرا دهند،یمناسب و کلمات درست باشند بهتر پاسخ م

در  (112: 1937 ،ی)کاوت ک «انادماورد قباول جامعه شاتریآگااه هساتند، ب یکنند و از لحاظ اجتمااع

و بهتاان صاداع ی  ژگان تابو، نفارینکارگیری واهها و برسمی سوژهشده زبان غیرهای اشارهمصداق

     کند.های سخنگو را آشکار میمنفی سوژه هخشونت زبانی است که وجه

هاا ماؤثر اسات بااور باه های زن در داساتانمنفی سوژه هکنش دیگری که در برساخت وجه

 هخیا  شایر هخان  که تا صاال از دهنش مثل دهناجیران»خرافه و انجام رفتارهای خرافی است: 

آمد، روی زبانش را برای سفیدبختی خال آبی به شکل خرو  کوبیده بود، اساتغفار عا بیرون مید

 (. 12: 1949)هدایت، « انداخت خودش را داخل صحبت کردکرد و تسبین میمی

انداخت گفت: خانوم این درسه، دختر نبا  خونه تنهاا طور که تسبین میخان  همینجیران»

که بختش واز بشه نذر و نیاازی نباود مین که پاشو گذاش تو ده برای اینه دخترم ربابه [...] بمونه

که نکردم، از زیر توپ مرواری ردش کردم، بردمش صموم جوهودها،  ادرشو از تو روده گوسافند 

سار عماوش پکردمش تاو صلاق  [...] رد کردم، مییون دو نماز پیرهن مراد براش دوخت ، آخرش

 .(22-21 :)همان« یوسف بنااوستا
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خورشان را صنا بسته بودند. نظرقربانی و کجی آبی باه ها و جاهای ضرویال و دم اسب»

 (.29: )همان که از  ش  بد محفوظ باشندشان آویزان کرده بودند، برای اینگردن

کارد. باا زد و فاصاله باه فاصاله سارفه میسادات  ارت مایطلعت خوابیده بود. زینت»

وی پوست کدو نوشته شده بود با ببین و بترک و نظار سرفه که روجودی که دعای ضد سیاه

 (.22 :)همان «اش آویزان بودقربانی جلو سینه

جهودهاا بارای  جاادو جنبال کاردی، مارا از  شا   هرفتی در محل: »[منی ه خااو به نرگس]

در اتاقت را بگردند پر از طلس  و دعای سافیدبختی اسات. آن  هشوهرم انداختی. اگر اآلن توی پاشن

 (.37الف: 1942دایت، )ه« خواستی وقتی مشدی ناخوش شد پیزیش را ه  من جا بگذارمخت میوق

مثبات دارناد و  هت وجهافرادسات همچاون هاسامی  و زن آرتیسا هدر مقابل، زناان طبقا

گفاتن نیاز کردن و نرم سخنفتن، رفتارهای عادی مانند تشکرگها از قبیل نوع سخنهای آنکلنش

کند. تأکید هاسمی  بار پایبنادی فرودست داستان متمایز می هز زنان طبقآنها را ا هع یق روزمر

هاسمی  ع وه بر این که خااطرخواه ساورن باود، صاس » به عهد و پیمان شاهد این ادعا است:

 (.111و: 1942)« دادشناسی و پایداری در قولی که داده بود بیشتر او را شکنجه میوظیفه

کاه ساورن را غاال بگاذارد، ولای بادقولی را بادتر وجاه مایال نباود های هاسمی  به»

کرد هرگاه باه دانست. اتفاقی که هرگز قب ً برایش نیفتاده بود.  ون پیش خود تصور میمی

ناپذیر خواهد بود، بلکاه گاه نرود و یا قب ً به سورن اط ع ندهد، نه تنها خاایش پوزشوعده

 (.112 :)همان« باشددشنام به شخصیت خودش می

 

 ها محور از زبان سوژهفراخوانی جنسیتی کُنش -2-2-2

هاا اساتوار اسات، گفاتن ساوژهساخن همحور راویان که بیشتر بر شیوهای کنشبرخ ف خااو

هاست. در ایان شاکل از تنوعی از کنش هها در باو همدیگر، دربردارندمحور سوژهفراخوانی کنش

هاا بیشاتر فرودسات، فراخاوانی هز داستان بر طبقتلقی رئالیستی و تمرک هفراخوانی ه  بنا به غلب

 یابد:هاست که به صورت وجوهی از دا  ننگ نمود میمنفی سوژه هوجه هدربردارند
گنااه زوار اماام رضاا رو  زنایخسای بی! باه مان بهتاون نااصق می اله هپتیار هزنیک»علویه: 

شانگه ، خودت دلات میهمه هس هخودشه به خیالش تو توبر هشوریخ جهوده هر ی تو توبرمی

کشی اون وقت میای آقا مو اول  گاول گیری، هر قلتشنی رو رو خودت میفاسق جفت و تاق می

 (. 41: 1949)هدایت،  «زنیخمی
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 هلوند پتیار هآبکش به کفگیر میگه هفتاد تا سوالخ داری! زنیک [سلاانعلویه به صاصب]»

دم. صااال واسایه مان وتکت رو جار مایپاردم سابیده! نذار دهن  واز بشه، همینجا هت  و ه

یاا در داساتان  (.43-42 :)هماان «زد مان جاراص پااره باود داد مای [...]نجیب شده! غ غاه 

کاولی  هتاوان  باا ایان زنیکامنی ه: من  اور می»وگوی هووها با یکدیگر: خورها گفتمرده

 (. 23الف: 1942، دایت)ه« قرشمال توی این خانه به سر ببرمخ

زد مثال نخاود هار آش خاودت را قااطی ها! کسی با تو صارف نمایه فضولیمنی ه:  »

 (.22: )همان« گوی دانی  یستخ آن ممه را لولو برد. من دیگر مجیزت را نمیکنی، میمی

داری و قاابلیتی خاودت باود. زنای ها  کاه خاناه: تاو از بی[نرگس خااو باه منیا ه]»

 (.32 :)همان« مالدشوهرداری بلد نیست باید پیه هوو را به تنش ب

خورد، از خان  با این صسادتی که در دلش لبریز شده بود و خودش، خودش را میآبجی»

گذارد! با آن دامادی که پیادا خب! خب! سر عمر دا  به دل یخ می»داد: زیر لحاف جواو می

عبا  توی این شاهر ریختاه.  اه سارکوفتی باه مان  هکردی!  وو به سر سگ بزنند لنگ

 (.73 :)همان««کاره استدانند عبا   هخوو است همه میزند. می

: تف، تف، شرم و صیا ه  خوو  یزی است. مشادی خاودش [منی ه خااو به نرگس]»

 (.31 :)همان «ای نیفتدبه من وصیت کرد کلید را بردارم تا به دست هر شلخته

 

 هامحور:  اشیاء و داراییفراخوانی جنسیتی متعلقات -2-3

توان بر مبنای میزان و ناوع دارایای ها را میااو و فراخوانی جنسیتی سوژهسومین شکل خ

 هها، ناوعی صاوزای از کشامکشعنوان صاوزهبه »بوردیو  هآنها تبیین کرد که همسو با نظری

کنش به لحاظ اجتماعی برساخته شاده کاه در آن عاام ن برخاوردار از مناابک متفااوت باا 

(. 24: 1939 بوردیو،) «  قدرت موجود را صفا یا دگرگون کنندشوند تا روابرو میبهیکدیگر رو

، فرد بیشتر باشد یااهفضای اجتماعی بر مبنای سرمایه ساخته میشود. هر قدر سرما، بنابراین

  در فضای اجتماعی در موقعیت باالتری قرار میگیرد.  

ایی یزهاهدف از شیء و دارایی در نظام ارزشی فق  لبا ، اتومبیال، خاوراک، پوشااک یاا  

ای مجموعاه»چه در مصرف ما از شیء و دارایی مامن نظر است کنی . آننیست که ما مصرف می

شاود. هایی است که در قالاب گفتماانی کماابیش منساج  ایجااد میاشیا و پیام هتقریبی از کلی

 (.  214: 1939)بودریار، « ها استمند نشانهکاری نظامکه معنا پیدا کند، همان دسترف برای آنمص
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 محور از زبان راویفراخوانی جنسیتی متعلقات -2-3-1

هاای هادایت، آنچاه نمایاان های داستانمحور بر خ ف سایر فراخوانیدر فراخوانی متعلقات

هاا باه محور سوژهها. راوی برای فراخوانی متعلقاتشود بیشتر از زبان راوی است نه سوژهمی

 هاجتمااعی، باا فاصال هها دو طبقار در این داستانکند. از این منظنگاهی طبقاتی  تکیه می

راوی  منفای. هفرودست با وجها همثبت و طبق همرفه با وجه هشود: طبقزیاد از ه  دیده می

در  .کنادیم ییبازنما آنها را (1)«هشدنهینهاد»و  «یافتهنتییع»های دارایی برای معرفی آنان،

منفی شاامل  ههای زنِ طبقه فرودست با وجهسوژه هیافتهای هدایت متعلقات عیینتداستان

 پوشاک، خانه، لوازم خانه و خوراک است:

کهناه  هزنبور عسلی به سرش بند بود، ارخلق سنبوس های مثل پرد ادر سیاه شرنده [علویه]»

اکباری باه پاایش باود. یا  گل کاسنی به تنش،  ارقد آغبانو به سرش و شلوار دبیت صاج علی

زد و م  پاهای کلفتش از توی ارسی جیر پیدا بود. ولای روی آن موج می دندان موشی ه  هشلیت

 (.19: 1949)هدایت،  « ادرش از عقب غرقاو گل شده و تا مغز سرش گل شت  زده بود

های جلو آمده داشات و دا  ای به سرش بسته بود. آرواره ارقد سمنقر پاره[ باجیفضه]»

 (.21 :)همان« شدمهر نماز به پیشانیش دیده می

 هیاباد ،یزیاد ،یرا کرده و نکرده گذاشت، با مادرش ساماور صلبا شیخان  کارهایآبج»

 (.77الف: 1942دایت، )ه «دور ه  نشستند  یگل یرا برداشتند و رو ازیو پ یترش ،یمس

کبااو  ینداره. من دو ساه تاا گال شاام یبیخواهر صاال ع»گفت:  بیصبننه خواهرش»

 نااوریرو ا دایبچاه سا نیاا ادیا. خادا را خاوش نم یکنای. با ه  قااتق نونماون مادمیخر

 .(17: 1949 ،هدایت) «ی زونیم

 همحور که در خدمت نماایش وجهابخشی دیگر از برساخت فراخوانی جنسیتی متعلقات

شاده آنهاا اساتوار اسات. های فرهنگای نهادیناههای داستانی هدایت، بر سرمایههمنفی سوژ

 خاوانیپارده آنها در قالاب هشدنهادینه هسرمای هزنان به مثابها و شغل این نگاهی به مهارت

 دهد.یی و خدمتکاری، فرودستی و وجهه منفی آنها را نشان میتوام با گدا
علویه رویش را به صاصب پرده کرد و گفت: امروز  یزی دشات نکاردی . انگاار خیار و »

زار و هفات هماش ساه  ی رفته. دوریه آخر زمونه. اعتقاد مردم سسات شاده.برکت از همه

 (.14 :)همان «شاهی! با  هار سر نونخور  ه خاکی به سرم بکن خ
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دادناد نقاش شاده باود و باه نظار ای که نماایش میاسرار این خانواده روی پرده ههم»

شاده باود. زیارا اگار آمد که این پرده مربوط به زندگی آنها و باعث اهمیت و اعتبارشان می

بازر   هها موجودات معمولی، مزخارف، گردیاده و در تاودآن هد، همگرفتنپرده را از آنها می

 (.97 :)همان «شدندزوار صل و هض  می

خاان  در مدت ی  سال و نی  که ماهرخ رفته بود به خدمتکاری، ی  بار نشد که آبجی»

به سرا  او برود یا اصوالش را بپرسد، پاانزده روز یا  مرتباه ها  کاه مااهرخ بارای دیادن 

رفات سار نمااز دو شد یا میخان  یا با ی  نفر دعوایش میآمد، آبجیخانه می خویشانش به

زد و نشستند به خواهرش گوشه و کنایه مایداد. بعد ه  که دور ه  میسه ساعت طول می

 (.77الف: 1942 )هدایت،« کرد به موعظه در باو نماز، روزه، طهارت و شکیاتشروع می

دیگری وجود دارند کاه بناا  ههای زنانفی آنان، سوژهمن هفرودست و وجه هدر مقابل طبق

اینان  هیافتهای عینیتاند. سرمایهمثبت بازنمایی شده هبه برخورداری از انواع سرمایه با وجه

 ها و اتومبیل است:شامل انواع پوشاک، جواهرات، منزل مجلل، عار و ادکلن، خوردنی

کرده، لاب و های سیاهبود: الغر، کوتاه، م ه خان  مثل نازنین صن  توی کتاو [آرتیستخان ]»

لیاان باه دساتش های سرخ داشت. لباسش از روی آخرین مد پاریس بود و یا  انگشاتر برناخن

 (.27و: 1942 ،دایت)ه« نشینی آراسته بودکه خودش را برای مهمانی شبدرخشید. مثل اینمی

هاا را روشان کارد. شد.  را  تعجیل به طرف خانه رفت، یکسر وارد اتاق خواوهاسمی  به»

اش زد، های دستش را جا  داد، عاار باه سار و ساینهجوراو ابریشمی پشت گلی پوشید، ناخن

پودر به سر و صورتش مالید و لب خود را سرخ کرد. در آینه که نگاه کارد در اثار اساتعمال عاار 

ف به خاودش پیچیاد و پالتو را از روی کت هگوارا به او دست داد، یخ ههلیوتروپ ی  نوع سرگیج

رو و نیمرخ خودش را در آینه براناداز کارد و باا ک ه را به دقت سرش گذاشت.  ند دقیقه از روبه

 (.  117 :)همان« لبخند راضی و خرسند از در بیرون رفت

هاای ابریشامی و کا ه و پاالتو مادرن باا هاای جا داده، جوراوعار هلیاوتروپ، ناخن

ها در مناد نشاانهها و گفتمان نظامدایت از نظر نظام نشانههای ههای دیگر داستانشخصیت

توجاه اسات کاه ها این نکته نیز قابالتضاد است. البته در میزان برخورداری زنان از سرمایه

هاای گریلوهانتظارات اجتماعی از دختران برای پیگیری جذابیت فیزیکی، آنان را به سوی ج

ساازند و ساپس و خماار نگریساتن را درونای می تادریج خیارهها باهکشاند. آنجسمانی می

برانگیختاه شان بر صساب معیارهاای زیباایی فرهنگای رفتارهای خودنمایانه و خوداص صی
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های ها در داساتانکه هاسمی  و آرتیست زنانی مغاایر باا ساایر ساوژهشود. بنابراین، اینمی

هنجاار یال بار رفتااری نابمتفااوت اسات، دلها د و نوع بازنمایی و مواجهه با آنهدایت هستن

طلباد. زن در ایان گوناه میها است که ایانه طبیعت و ذات زنانگی و جنسیت آننیست، بلک

او در  ههاای زنانااسات تاا از دارایینوعی کاال است. کاالیی که وارد داستان شده همثابنگاه به

 جهت پیشبرد اهداف داستان بهره برده شود.

های برخاوردار یاباد. ساوژهار از دارایی شاکل دیگاری میهای برخورداین مواجهه در سوژه

شوند که در تقابال ایان مواجهاه خوبی بازنمایی میآرتیست، هنگامی بهمانند هاسمی  و خان 

ها را بهتر بازنمایی ها برخوردار نیستند سوژههایی که از این داراییسوژه هگیرند. مواجهقرار می

. اساتآرتیست، اشیا جایگزین رواب  انساانی شاده مواجهه با خان  ژوان و دردر داستان دنکند. می

 کند:مأو بودن و ثروتمندی او را وصف می یز فرنگیصسن در مواجهه با وی بیش از هر

اگر صاضر بشه با من زندگی کنه میگیرمش.  یزی که هس مخارجش زیاده. هار شاب »

ره. اما من از زیر سانگ ها  کاه شاده که با ه  به کافه میری  ده پونزده تومن رو دس  میذا

 (. 27 :)همان «کن . اگه شده هفت در رو بیه دی  محتاج بکن  مخارجش رو در میارمپیدا می

در کافه بهمن اظهار کرده بود گفت: این  برای  صسن به من ملحق شد و بر خ ف آنچه»

مون که بند نمیشاه اش رو خرد بکن . خونهمن زن نمیشه. باید ولش بکن . من نمیتون  تنگه

 (. 92 :)همان« زادم باشه. خیلی آزادآخواد هی ، می

 آرتیست با صسن نیز مشهود است:خان  همواجه هاین تقابل در شیو

که خان  اتومبیل فرد کهنه رو دید وصشات کارد و گفات: مان بخیاال  اتومبیال همین»

 (.27: )همان« شخصیس. من تا صاال با اتومبیل کرایه سفر نکرده بودم

به نظر برخای محققاان، خریاد »کردن است. ودهای مصرف و داشتن دارایی، خریداز دیگر نم

های مدرن، امری مبه  و دوپهلو است: ه  کار اسات و ها  فراغات و تفارین و مانند اغلب پدیده

دهد. خرید، فعالیتی است کاه باین ای عمومی رخ میای خصوصی است که در زمینهاساساً تجربه

های اجتماعی و همچنین در تنش بین عق نیت و هاو  و وصی و خلوت فرد با جنبهزندگی خص

در نوسان است. در خرید ه  لاذت و ها  « فعالیت ضروری»با « بخششکل اجتماعی لذت»بین 

کفشش ور آمد. خاان  تکارار  هخان  آمد برقصد پاشن» (:12: 1934الدین، )شرفاضاراو نهفته است 

 (.  92و: 1942 )هدایت،« پیش از باتا خریده بودم ههفتاین کفشو دو »کرد: می
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شاده وجاود نهادیناه هیافته، مواردی نادر ه  مبتنی سارمایهای عینیتافزون بر سرمایه

آرتیست که او هاست. موقعیت آرتیستی خان مثبت سوژه هدارد که در خدمت فراخوانی وجه

بدون مقدمه به من »وی است:  هیافتیتعیین ههمین سرمای هنمایاند، پشتوانمآو میرا فرنگی

 یلایکاه خ ریشاه ساتینفار آرت  یا یعنایاسات، شاده یاست عاشاق زنا یگفت که مدت

 (.27 :مان)ه «دولتمند استو  ومآیفرنگ

 

 هامحور از زبان سوژه فراخوانی جنسیتی متعلقات -2-3-2

ای موضاوع بحاث بار هامحور در داستانهماناور که ذکر شد بیشتر فراخوانی جنسیتی متعلقات

هاای خاود را در های داساتانی خاود متعلقاات دارایایساوژه راوی است در ماواردی ها  هعهد

آن در  هبرجسات هپردازند. نمونابه فراخوانی خود برمبنای متعلقات می کنند ومیوگوها بیان گفت

دسات باه فرو هشود که البتاه بناا باه وضاعیت طبقاخورها از زبان منی ه شنیده میداستان مرده

 است:منفی بازنمایی شده هصورت وجه

کس و بانی گذاشت!  اه ام مرا بیکند به زنجموره: شوهر بیچارهمنی ه دوباره شروع می»

خاکی به سرم بریزمخ سر سیاه زمستان ی  مشت بچه به سرم ریخته، نه بار، ناه بنشان، ناه 

 (.31الف: 1942، دایت)ه «نه زندگی ،زغال

زن با خون جگر صد دینار اندوختاه باودم، کند به زنجموره: من بیوهمنی ه باز شروع می»

کنادخ مخاارج دهدخ خت  را کی ورگاذار میاین ه  مال زیارت بود. کی دیگر به من پس می

 (.39 :)همان« دهدخشب هفت را کی می

 اید که مشدی صد دینار پول داشتهامخ اگر سرا  کردهمنی ه: من بیچاره از کجا پول آورده»

 (.  32 :)همان «های نرگس استدرو  است. این جلی که زیر پای  افتاده مال توله تفلیسی

 

 گیرینتیجه -3

های هدایت را بناا ها و جایگیری آنان در داستانبرساخت خااو و فراخوانی جنسیتی سوژه

تاوان در ساه دساته فراخاوانیِ تناناه، هاای موضاوع فراخاوانی مایبه سب  زنادگی ساوژه

بندی و تفسیر کارد. در فراخاوانی جنسایتی محور به شر  زیر صورتور و متعلقاتمحکنش

نگار و عینای صاورت ها به شکل جزیایها، با اینکه توصیف بدنراوی از برخی از سوژه هتنان

ذوقای و  -ها به شکل سوب کتیو یا ذهنیبخشی به دارندگان آن بدنگرفته است مبنای وجهه
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طاوری کاه ترکیبای از اسات باهشناختی ک سای  اتفااق افتاادههمسو با معیارهای زیبایی

زشاتی  همثاباآلاود باههایی همچون بلندی، الغری، گندمگونی به همراه لبان گوشاتوی گی

صافاتی مانناد سافیدی، فربهای و  وجاوهی از اسات ومنفی انجامیاده هفرض شده، به وجه

اسات. البتاه در مثبت شده هوجهکوتاهی در کنار ه ،  ونان زیبایی تلقی گردیده، منجر به 

منفای، همساویی وجاود  هبخشی، بوی ه در برساخت وجهامواردی ه  میان توصیف و وجهه

است. افزون بر ایان، از ها به شکل گروتسکی بازنمایی شدهدارد و این زمانی است که توصیف

اعی و زنان است که شرای  اجتما ههای تنانه،  هرمیان اعضای بدن، موضوع محوری خااو

 است.  بدن شده هفرهنگی سبب برجستگی آن و خاموشی بقی

محور بنا به نگاه رئالیستی ماتن، کاام ً بار مناسابات طبقااتی کنشفراخوانی جنسیتیِ 

گفاتن زناان ساخن فرودست عمدتاً بار کانش هها استوار است. راوی در فراخوانی طبقسوژه

 یدر معنا گوی وبهتان ورز،نی، نفرکنغرولند ،نیخشمگ یزنان مثابهکند و آنان را بهتکیه می

اناد. کند. افزون بر این، بنا به باورهای خرافای در کاار جاادو و جنبالمعرفی می دهنعام بد

گفتن سایر رفتارهای زنان را سخن هها از همدیگر نیز فراتر از شیومحور سوژهفراخوانی کنش

 دهد. است، موضوع خااو قرار میدا  ننگ مفروض  همثابکه عمدتاً تابویی و به

ثیر نگااه رئالیساتی نویسانده، باا نگااهی أمحور ه  تحت تامتعلقات فراخوانی جنسیتیِ

 هیافتاهای عییناتاست. داراییطبقاتی و مبتنی بر دو قاب فرودست و فرادست سامان یافته

لاوازم  ارزش،منفی شاامل پوشااک کا  هفرودست با وجه هموضوع فراخوانی برای زنان طبق

برآمده از کارهای یادی و  ،آنان نیز هشدنهادینه همحقر خانه و غذاهای پرصج  است و سرمای

خاان  و اخیار آبجای هخوانیِ گدامآبانه اسات. مصاداق دساتشامل کلفتی و پرده ا،فرسطاقت

های موضوع فراخوانی زنان طبقه فرادست در قالب مصارف خان  است. در مقابل داراییعلویه

 ناانیا هافتیتینیع هایهیسرما مثبت آنان است. هت نمایشی در خدمت بازنمایی وجهو فراغ

 ؛های لاوکسلیها و اتومبیادکلن، خوردن و شامل انواع پوشاک، جواهرات، منزل مجلل، عار

اسات، شاده هاای داساتانیشده آنان که موضوع خااو راوی یا سایر سوژهنهادینه هو سرمای

اسات. هاسامی  و ماآو نمایانادهی است که آنان را مترقی یا فرنگیدانهمان نزاکت و آداو

 اند.آرتیست از این زمرهخان 

همساو باا  تیهادا هاایزن داساتان هاایساوژه یتیبرساخت جنس تیاگر ه کل ،با این وصف

-وجهاه هاایما ک است، استوار هاسوژه یخیو تار یجهان معاصر بر مناسبات شخص گراییتیفرد
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 شاناختیییباایز -یمعرفتا هاایاریااز مع یانواع یو توامان بر مبنا ی، به صورت مرزهاآنبه  یبخش

 بخشایبدین صورت که از ی  سو مبنای بخشی از وجهاه است.افتهی سامانو معاصر   یک س

شناسی ک سای  اسات. از ساوی دیگار، همان معیارهای زیبایی -فراخوانی جنسیتی تنانه-

مباانی  هبر پایا -محورهای جنسیتیِ کنش و متعلقاتخوانیفرا- بخشیبخشی دیگر از وجهه

معرفتی جدیدِ تبیینِ هویت یعنی توجه به سلیقه و مصرف و نظام ارزشگذاری صاک  بر آنها، 

 است. شکل گرفته

 

 نوشتپی

 ن،ینمااد ،یاقتصااد هماارکس، آن را باه  هاار دسات هیاز مفهاوم سارما دیجد یبا خوانش بوردیو -1

شاهرت و روابا   ،یشاامل مناابک ماال بترتیااول باه ه. سه دساتکندیم  یتقس یهنگو فر یاجتماع

از داناش،  یشاامل اشاکال یفرهنگا هیاسات و سارما یشااوندیرخویو غ یشاوندیاع  از خو یاجتماع

-تیانعی» صاورت باه یگاه هاین شکل از سرمای .و آداو است لیفضا ریو سا تیو ترب  یمهارت، تعل

 رهیاو غ یقیادوات موسا ،یشخص هکتابخان ،ینقاش یمثل تابلوها یفرهنگ یایاش در قالب انواع «افتهی

و  هاارتمها هنامیگواه ،یلیصورت انواع مدرک تحص به «شدهنهینهاد» یه  به شکل یگاه وجود دارد.

 .  (91-27 :1931 دصکمت،یمؤن . ) ابدییمشابه نمود م یمشاغل و موارد
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