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 سازی در ایدئولوژیآشوب: پوشیبدل

  بازنگاشت صمد بهرنگی «های آذربایجانافسانه»پوشی با نگاهی به جستاری در باب بدل

 ***، احسان دیانی **مسرور، سیاوش آقازاده  *نغمه ثمینی

 

 چکیده

ی هاا نشانه قادر استچگونه  ،مثابه امری نمایشیپوشی بهاین مقاله سعی دارد نشان دهد بدل

هاای  مقصاود نموناه   و در جهت نیل به این ی ایدئولوژی را به چالش بکشدشده بوسیلهتثبیت

های بنیانی ابتدا برای تبیین روش و نظریه. اندهای آذربایجان بررسی شدهپوشی در افسانهبدل

ین اند و آرای آلتوسر راهگشای اسازی مورد مطالعه قرار گرفتهمقاله، ایدئولوژی و روند طبیعی

هاایی بار  اد ایادئولوژی، در ادبیاا       سپس، نظر وی مبنی بر وقوع واکنش. است مسیر بوده

-پوشی، باه پوشی و درویشمردپوشی، کچل پوشی در سه گونهشود و بدلی میشفاهی پیگیر

-های آذربایجان مورد تحلیل قرار های  د ایدئولوژیک، در افسانهاشکالی از این واکنش عنوان

تواند پوشی چگونه میر هریک از این سه گونه این مساله مدنظر بوده است که بدلد. گیردمی

سازی شده و تثبیت شاده در ماورد   های طبیعیبندی بیافریند و نشانهزای دستهبحران آسیب

هااای روایاای کهاان را بااه چااالش کشاایده و  جاانس و جنساایت، طبقااا  اجتماااعی و روش 

از رهگذر پژوهش حا ار ایان یافتاه    . جدید ارائه کندپیشنهادهایی برای برقراری ساختارهای 

شااده، اباادی طبیعاای -پوشاای تااوان بازشااناخت ساااختارهای ازلاایحاصاال گردیااد کااه باادل

    .داراست ساختارزدایی از آنها و پیشنهادهایی برای برقراری ساختارهای جدید را

 

 ،یاا  شافاهی  ادب  ،نشاانگی پوشاش   ،ساازی ایدئولوژی و طبیعای  ،پوشیبدل: واژگان اصلی

 .بندیبحران دسته ،های آذربایجانافسانه
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بیاییاد اجاازه   . بااز داریا    دهناد، هایمان را از پوشیدن کاله مردانه، کاری که گاهی اوقا  انجاا  مای  بیایید زن"

-آمیا،، دوسات  یک زن در کاله و شلوار مردانه، شخصایتی ساخت، تحکا    . بپوشند... های زنانه ندهی  مردان کفش

هاویتی  بای  یا حداقل یکی از آن افراد... صفت، تی،، جلف، زنهای نوکیک مرد با کفش. تنی و  داجتماع داردنداش

 ".دکنوار تقلید میبیند بردهاست که از هرچه می

 ( 371  - 081 )  رستیف دال برتون
 مقدمه

امر بارای  حامل اطالعاتی فراتر از شکل ظاهری، جنس، رنگ و سای، است و همین  پوشش افراد

-ای بین دالشود که رابطهای میپوشش تبدیل به نشانه: آوردبار می شناختی بهآن ارزش نشانه

آید و افراد وجود میو حتی گاهی فراتر از این، نظامی پوششی به آوردها به وجود میها و مدلول

هاای  شاانه ی خاود، دسات باه تاویال ن    یک جامعه با استناد به نظا  پوششی موجود در جامعاه 

 .زنندپوششی می

هاایی  همچون دیگر نظا  -شود و گاهی این نظا  پوششیجا خت  نمیبه همین اما مساله 

رود و سارپیچی از آن  تاا مارز تقادی پایش مای      -سازندها برای ارتباط با یکدیگر میکه انسان

ع و اشاکال  در این رابطه نکته شایان ذکر آن است که تناو  .عواقبی سنگین در پی خواهد داشت

هاا  های متفااو ، گاواه آن اسات کاه ایان نظاا       ای در جوامع و سازمانهای نشانهمختلف نظا 

آید این پیش می منشایی غیر انسانی، غری،ی و خارج از روند ذهنی ندارند و در نتیجه سوالی که

ر اناد، چطاو  وجاود آماده  چگوناه باه   -از جمله پوشش و لباای  -ایهای نشانهاست که این نظا 

آنها نشاان دهناد    پندارند و چه واکنشی ممکن است در برابر ها آنها را ازلی و طبیعی میانسان

روی هاای پایش  گیاری، تحکای  و چاالش   شکل ها با نحوهمیان این قبیل پرسش در ادامه رابطه

حال شاید این پرسش پیش آید که چرا . آرای آلتوسر بررسی خواهد شد با استفاده از ایدئولوژی

اول اینکه آلتوسر : شامل موارد زیر است بیان کردتوان ای که در پاسخ میآلتوسر  علل برجسته

هماان   گیاری ایادئولوژی،  پردازد کاه در شاکل  تبیین چندجانبه، به طرح این ایده می در نظریه

                                                 
1 - Restif de la Bretonne 
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 دوماین . گیرند نی، نقاش دارناد  هایی که بعداً زیر نفوذ و اعمال قدر  از طریق آن قرار میسوژه

هاایی کاه آلتوسار    های اِعمال ایدئولوژی است و دست آخار مقاومات  عامل مه  بررسی دستگاه

ایان ماوارد در اداماه باه تفصایل       البته کلیه. ژی شکل خواهند گرفتاعتقاد دارد دربرابر ایدئولو

 . مورد بحث قرار خواهندگرفت

-؛ یکی از واکانش هایی که در برابر ایدئولوژی شکل خواهند گرفت سخن گفتی از مقاومت

ای موجاود در جواماع وجاود دارد، در    هاای نشاانه  هایی که نسبت به نظا  پوششی و دیگر نظا 

اقوا  و ملل قابل ردیابی است و ادبیا  شافاهی آذربایجاان   ( ادبیا  شفاهی)های عامیانه داستان

و نمایشای   ادبیا  شفاهی با توجاه باه ذا  اجرایای   . نی، در این زمینه نکا  جالب توجهی دارد

هایی که ادبیا  شفاهی بارای  شناختی را دارد و در میان روشخود توان بازی با نظا  های نشانه

ای نمایشی، مسیری جالب توجه عنوان پدیدهبه 1پوشیبندد، بدلکار میبه( واقعیت)بازی با آنها 

 ساازد، رجساته مای  ب عنوان یک گ،یناه آنچه ادبیا  شفاهی را در این میان به. گیرددر پیش می

های خواهاان اعماال ایادئولوژی حااک  و جریاان آن در ساطوح       هرچه بیشترِ آن از نظا  فاصله

تواناد در  البته ذکر این نکته  روری است که ادبیا  شفاهی خود نی، می .تر جامعه استعامیانه

ی، کاه از  سااز طبیعای  هباشد؛ چنانکه این امر در بررسای نحاو   سطوحی عامل انتقال ایدئولوژی

 .اند، نشان داده خواهدشدهای آذربایجان انتخاب شدهموارد مطالعاتی افسانه

آن است که در ابتدا با تشریح عملکرد  توان گفت که در این مقاله سعی برمی بطور خالصه

در  -گااه تقادی یافتاه   گه -ایهای نشانهوجود آمدن نظا سازی آن، نحوه بهایدئولوژی و طبیعی

هایی که ممکن است در برابر ایان جریاان پدیاد    شود و سپس از میان واکنش داده جوامع شرح

ناه   و -پوشیبه بدل شود و در این شکل از ادبیا  نی، تمرک،ی ویژه آید، ادبیا  شفاهی انتخاب

پوشای باه ساه شاکل     هاای آذربایجاان بادل   در افساانه . معطاو  شاود   -پوشای فقط دگرجنس

                                                 
و  Cross-dressing  تری با توجه به مفهو  مورد نظری تئاو در زمینه Drag پوشی در زبان انگلیسی در حالت کلیی بدلبرای واژه.  1

Dressing up گیردمورد استفاده قرار می. 
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افتد که هر یک جداگاناه و در ساطحی   اتفاق می «پوشیویشدر»و  «پوشیکچل»، «مردپوشی»

مردپوشی در ساطح  : کشندمتفاو  از یکدیگر نظا  پوششی مورد نظر ایدئولوژی را به چالش می

پوشی در ساطح  پوشی در سطح نظا  پوششی اجتماعی؛ و کچلنظا  پوششی جنسیتی؛ درویش

نا برای مخاطب؛ که در مورد هریاک  ای تیپ شخصیتی آشهای پوششی روایی و خلق گونهنظا 

در  هایی کاه در ایان رابطاه   شایان ذکر است بحث. پرداخت جداگانه، به بحث و بررسی خواهی 

های آذربایجاان نیساتند و آنهاا را    شود منحصر به افسانهپوشی مطرح میمورد ایدئولوژی یا بدل

-آوری افساانه جمع دلیل نحوههبانتخاب این مجموعه . توان پی گرفتهای دیگر نی، میدر نمونه

انحارا  از   جهت جلاوگیری از بهروش میدانی انجا  گرفته و نی،  های موجود در آن است که به

 .بوده است بحث دایره اصل مو وع مورد مطالعه و محدود کردن

 

  سازیایدئولوژی و طبیعی

-می درک جهانشان براز ایدئولوژی، راهی است که مرد  برای  2وا ح ترین توصیف آلتوسر»

مان را ها است که از طریق آنها تجربهای از گفتمانایدئولوژی از دید آلتوسر، مجموعه. گ،ینند

با واقعیت را خود  راهی برای آن که مردان و زنان رابطه .(111: 1381فرتر،) «کنی درک می

یط واقعی وجودشان خیالی افراد با شرا رابطه»دئولوژی در حک  بازنمایی ای. «زندگی کنند»

 .(1381فرتر،)« است

و از آنجاا  . کناد ایدئولوژی در واقع گفتمانی است که به یک ملت یا جامعه معنی اعطا مای 

... که بازتابی است از نحوه داللتمناد شادن یاک ملات، همساویی تنگااتنگی باا اساطوره دارد         

باه بیاانی   . کندا توجیه میدهد و معنی یهاست که جامعه را تو یح میایدئولوژی نظامی از ایده

هاا هایر ربطای باه آگااهی      ها است، اما در اکثر موارد ایان بازنماایی  نظامی از بازنمایی... »دیگر

                                                 
1 . naturalization 

2 . Louis Althusser 
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ها، ساختارهایی وجود دارند کاه  اما در ورای این. ها اکثرا تصاویر هستند و گاه مفاهی این: ندارند

هاای  هاا اباژه  ایان . شاان « آگااهی »یاق  شوند، اما ناه از طر ها اعمال میبر اکثریت عظی  انسان

هاا بار آناان    اند و از طریق فرآیندهای دور از دساتری انساان  درک شده -فرهنگی پذیرفته شده

 (.111: 1381به نقل از فرتر، 233: 1919آلتوسر، ) «شونداعمال می

شناختی چون زبان، پوشاش  های نشانهتوان در نظا تر میاین ساختارها را به نحوی ساده 

 من اینکه مراد از فرآیندهای دور از دستری انسان، عاملیتی فراتر از قادر   . مشاهده کرد... و 

آن، سااختگی   واسطهتواند باشد، بلکه منظور فرآیندی چون اسطوره است که سوژه بهسوژه نمی

ر شاود، د نیا، مشااهده مای    1گونه که در نمودار شماره آن. کندها را فراموش میبودن این نظا 

شاناختی  های نشاانه سطحی یکسان با سوژه، روابطی دوسویه نی، بین ایدئولوژی، اسطوره و نظا 

ساازی ساوژه را   در این میان طبیعی. برقرار است که سوژه در میان آنها سرگردان باقی می ماند

 .دهد که برای آنها جایگاهی استعالیی فرض کنددر شرایطی قرار می

یعنی ایدئولوژی ساوژه   -"کندها احضار میافراد را به مثابه سوژه به بیان آلتوسر ایدئولوژی

از سوی دیگار در ایادئولوژی   . یعنی سوژه معلول ایدئولوژی است و نه طبیعی»دهد، را شکل می

ی خود با شرایط زندگی را که به عنوان وحی من،ل برایشان ارائه شاده، بارای   ها نی، رابطهسوژه

 .(13: 1381رد،هیوا) «کنندخود توجیه می

 
 

 

 

 

 

 ها و درتالش برای تفسیر آنهاسوژه محصور در نشانه .  نمودار شماره

 

 ایدئولوژی 

 

شناختینشانه نظا   

 

 اسطوره
 سوژه
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ترین قدر  ایادئولوژی ظرفیات آن بارای    ترین و موذیانهبا این حال، به نظر آلتوسر، عظی 

کاه ایان کاار از    ( 11: 1381پاین، )ها به آنها است القای برداشتی تخیلی از سوبژکتیویته انسان

تواناد ایادئولوژی را   بنابراین باید در نظر داشت که اسطوره می. شوداسطوره پی گرفته می طریق

 -شاناختی چاون پوشاش    هاای نشاانه  و یاا دیگار نظاا     -با یک واقعیت مجازی در سطح زباان 

هاای  فرآینادی اسات کاه از طریاق آن سااخت     ... »یاا   سازیطبیعی این همان. مستحک  سازد

 «شوند که گویی امور آشکارا طبیعای هساتند  خی به صورتی عر ه میاجتماعی، فرهنگی و تاری

پذیر اسات  ل،و  اتخاذ چنین کارکردی از سوی ایدئولوژی آنگاه توجیه (.211 -5: 1381هیوارد،)

تر ایدئولوژی در ارتباط باا  به بیانی دقیق (.2نمودار شماره )که آن را در رابطه با قدر  بسنجی  

هاا و در نتیجاه   سازی را در ماورد اساطوره    بیشتر، فرآیند طبیعیقدر  و در مسیر کسب قدر

کند و مسلماً طبقا  حاک  در جواماع از قادر    شناختی مورد نظرش اعمال میهای نشانهنظا 

 .سازی ایدئولوژی خود برخوردارندبیشتری برای طبیعی

دئولوژی و موظاف باه تقویات ایا     سازی دارای کارکردی ایادئولوژیک بدین ترتیب طبیعی 

های طبقاتی، ناژادی و  کنند که نابرابریای عمل میگونهساز بههای طبیعیگفتمان. مسلط است

 (.211-5: 1381هیوارد،)جنسیتی به صورتی عادی بازنمایی شوند 
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 ای ازسوی قدرت برای مهار سوژههای نشانههای تبلیغ و تثبیت نظامروش .2نمودار شماره 

 

کند تا به خاود در مقاا  مرکا،    سازی، فقط ما را خطاب نمیآیند طبیعیایدئولوژی طی فر

کناد، باه معناایی کاه آلتوسار از      آزاد فکر و کنش بنگری ، بلکه ما را به عنوان سوژه خطاب می

وجودی مقید، وجودی تسلی  شاده باه قادرتی برتار، و بناابراین،      »به عنوان  ؛سوژه در نظر دارد

نقال از   باه 119: 1911آلتوسر، ) «ج، آزادی برای تائید انقیاد خودمحرو  شده از هرنوع آزادی، 

 (121:  1381فرتر،

شاان،   مناٌ باید در نظر داشت که تالش طبقا  حااک  بارای طبیعای جلاوه دادن معاانی     

عناوان   تر باید این تالش را بهبه بیان دقیق. اعضای منفرد آن طبقا  نیست حاصل نیت آگاهانه

شده در رفتار فرهنگی و اجتماعیِ هار طبقاه و بناابراین اعضاای آن     ای نقشکارکرد ایدئولوژی»

فرهنگ واجد خصوصایاتی  : سازدبه فرض بنیادی دیگری رهنمون می این ما را. طبقه تلقی کرد

این همان مفهمومی است کاه آلتوسار ساعی دارد باا     (. 118: 1381فیسک،) «ایدئولوژیک است

او با اذعان به اینکه ایادئولوژی در خادمت طبقاا  حااک      . بیان کند 1ی تعین چندجانبهنظریه

شده بر طبقا  فرودست توسط ای ایستا از عقاید اعمالاست، اعتقاد دارد که ایدئولوژی مجموعه

در ». شوددرپی در عمل بازتولید و بازسازی میطبقا  حاک  نیست، بلکه روندی پویاست که پی

-روابطشان با جامعه را مای کنند و خود و نند، رفتار میکگونه که مرد  فکر مییعنی آن« عمل

                                                 
1
 . Over- Determination 

 حکومت 

 اسطوره ایدئولوژی
هژسو  
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است که به اعتقاد آلتوسر   (داد)های ایدئولوژیک دولت اسای این نظریه، مفهو  دستگاه .فهمند

هاای گروهای، نظاا     اند از نهادهایی اجتماعی از قبیل خانواده، نظا  آموزشی، زبان، رسانهعبار 

هاای مقباول اجتمااعی را در    باه شایوه   به رفتار و فکر کردن این نهادها گرایش. سیاسی و غیره

آن اسات کاه ایان نهادهاا فقاط در ساطح رسامیِ         مه  در اینجاا  نکته. آورندوجود میهمرد  ب

آیند، هرچند اعتقاد به این خودمختاری بارای کاارکرد   نظر می سیاست اعال  شده خودمختار به

هار نهااد    -شاود یان نمای که هرگ، ب -ایدئولوژی لیکن، در سطح. ایدئولوژیک آنها  روری است

بارای  . شاود مکتو ِ پیوندهایِ درونیِ ایدئولوژیک، به تما  نهادهای دیگر مرتبط می توسط شبکه

بگوید متفااو  باا   [ یا نظا  پوششی]فردی سرشت  تواند داستانی دربارهموزشی نمیمثال، نظا  آ

و البته هنجارهاا نیا، طباق    . شودمیو غیره گفته  آنچه توسط نظا  حقوقی، نظا  سیاسی، خانواده

هاای قادر    اناد و بارای حفاو موقعیات    وجود آماده همنافع طبقا  برخوردار از قدر  اجتماعی ب

های اجتماعی که با عر  عا  مطابقت دارناد، طبیعای   صور  یگانه موقعیتطبقا  حاک ، آنها را به

ی خاا  و یاا   اایدئولوژیک، متضامن مناافع طبقاه   لحاظ  ، بههنجارهای اجتماعی. دهند جلوه می

کنند، حتی وقتی منافع آناان  اند، اما سایر طبقا  آن هنجارها را طبیعی تلقی میگروهی از طبقا 

کناد  زندگی کردن طبق این هنجارها تضاد پیادا مای   یدئولوژیِ بازتولیدشده به واسطهمستقیماً با ا

  (.هتاکید از نگارند( )119-21: 1381فیسک،)

-هاای نشاانه  توان به ساادگی در نظاا   های مقبول اجتماعی و یا عر  عا  را میاما شیوه 

نظا  پوششای نیا، در جواماع مختلاف     . ای مورد شناسایی و ردیابی قرار دادشناختی هر جامعه

ند، هسات  هایی پوششی پایبناد افراد یک جامعه عمدتاً به نظا . کندخارج از این قاعده عمل نمی

هماین دلیال آن را طبیعای    اند و دقیقاً بهها چگونه پدید آمدهراستی بدانند این نظا  که بهآنبی

باا  )جایی که نظامی کند و از آنتفاو  عمل نمیالبته ایدئولوژی نی، در این مورد بی. پندارندمی

                                                 
 آلتوسر لویی یآرا در Ideological State Apparatuses  اسمی ترکیب یافته تخفیف خود که است،(   ISAs) نهاد برابر واژه این  .1 

 . باشد می
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( خاا   ها یا مفااهی  در هرماورد  تصاویر، اساطیر، ایده)ها از بازنمایی( دقت و منطق خا  خود

که از وجودی تاریخی و نقشی خا  در یک جامعه معین برخاوردار اسات، باا فراخوانادن     است 

و اعتقادی جامعه سر و کار دارند، بر  گرایانهپرستانه، ملیمفاهیمی که معموالً با احساسا  میهن

-ازنماییباید توجه داشت که ایدئولوژی در مقا  نظامی از ب. طبیعی بودن این امور پافشاری دارد

تار از کاارکرد نظاری    اجتماعی مه  -ها، از عل  متمای، است چرا که در ایدئولوژی کارکرد عملی

 (.115: 1381، به نقل از فرتر،÷1919:23آلتوسر، ) است( کارکرد به من،له معرفت)

گوناه نتیجاه گرفات کاه ایادئولوژی بارای       توان نخست اینپس طبق نظریا  آلتوسر می 

آن را  تاوان ای خیالی با واقعیت است، لاذا نمای  گر رابطهبرد بیانبه سر میهرکس که درون آن 

فروشد تاا طبقاا  اساتثمار شاده را     ی حاک  م،ورانه آن را میگفتمانی اب،اری دانست که طبقه

ایادئولوژی   ،کند ایدئولوژی یک جامعه در وهله نخستدو  این که آلتوسر اشاره می ؛فریب دهد

-ایدئولوژی. اندایدئولوژی کنندهین حال طبقا  تحت سلطه نی، خود تولیداست، با ا طبقه حاک 

پس امکان وجود (. 111 - 111: 1381فرتر،)کند هایی که اعتراض آنها را به این سلطه بیان می

نحاوی واقعای   شاان باه  ای که مرد  از روابط اجتماعیعاری از ایدئولوژی، یعنی جامعه ایجامعه

در نهایات باه ایان    (. 118 -19: 1381فیساک، )تاریخی محل تردیاد اسات    آگاه باشند، از نظر

و  ت طبقا  حاک  است، اما نه ایستانتیجه خواهی  رسید، که هرچند ایدئولوژی مسلط در خدم

اسات، باروز    هاای گونااگون تشاکیل شاده    دلیل اینکه از نهادها و رویه و بهاست نه تغییرناپذیر 

-آمی، و در نتیجه تکاه در عین حال تناقض( اش «طبیعی بودن»رغ  به)تناقض در آن حتمی و 

هاایی باه مباارزه    عالوه ایدئولوژی مسلط از طریاق مقاومات   هب. تکه، ناهمگون و نامنسج  است

هاایی نشاان داده   گویی  در برابر ایدئولوژی مسلط واکنشه یا شاید بهتر باشد ب]شود خوانده می

زند که ایدئولوژی مسلط مدعی حکومت بار آنهاسات   سر میها از کسانی و این مقاومت[ شودمی

 (3نمودار شماره (. )13: 1381هیوارد،)
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 ایدئولوژی طبقات تحت سلطه درجهت مقاومت  .7نمودار شماره 

 

-انگی، و قابل مطالعهزند نی، در نوع خود شگفتبرابر ایدئولوژی سر می هایی که درواکنش

-مسیری ویژه در پیش مای ( یا ادبیا  شفاهی)ها ا دنیای جادویی قصههاز میان این واکنش. اند

آرزوهاای  . چرخناد کاری ندارند؛ بلکه عمدتاً حول مسایل جامعه می« پیدایش»ها با قصه. گیرند

مردمی که همواره و در طاول ها،اران   . زنند و گویای تخیل هنری مرد  هستندآدمی را رق  می

پاس  . ند، بدون آنکه بتوانند علل واقعی خفت خویش را بفهمناد اسال تحت ست  و استثمار بوده

-باه ]انداختند؛ به نمودهایی که چه بسا رواباط  ترین دالیل و نمودها، چنگ میبه پیش پا افتاده

از ساویی  (. 11: 1318درویشایان و خنادان،  )دهند حقیقی را واژگونه نشان می[ زع  ایدئولوژی

مشخصااً باه سانت شافاهی     »شاناختیِ ادبیاا  شافاهی    هشناختی و جامعتوجه مطالعا  انسان

ها با ادبیاا   که به روابط احتمالیِ برخی از این فعالیتاین مطالعا  بدون آن .[...] معطو  است

باشند، اجرا و نمایش شفاهی را یک موقعیت ارتبااطی خاا  و    در معنای رایج آن کاری داشته

 «پردازناد آن مای  به ایان اعتباار باه مطالعاه    و  [...]دانند محملِ انتقالِ سنتِ جمعی جوامع می

های عامیانه عمدتاً توسط راوی خود و در حاین  ادبیا  شفاهی و داستان(. 21: 1383مکاریک،)

به گفتاار حااکی   [ بسیار ادبیا  شفاهی]توجه »شوند و باید اذعان داشت که روایت، اجرا نی، می

.  (1383 مکاریاک، ) «ته باه اجارا و نماایش اسات    از آن است که هویت آثار شفاهی اساساً وابس

                                                 
 :ی بیشتر در این مورد مراجعه شود به برای مطاله .1

Schechner, Richard. 2002. “Ritual” in Performance Studies an Introduction. New York: Routledge. 
 

 ایدئولوژی 

 

شناختینظا  نشانه  مقاومت 
 سوژه
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:  من اینکه با اندکی تامل در باب هنر نمایش می تاوان ایان گفتاه را پایش روی داشات کاه       

دمان عمادی عناصار   ای چیا و در واقع گونه ارتباطی تنگاتنگ با واقعیت دارد موقعیت نمایشی»

باه بیاانی دیگار در ادبیاا      (. 13: 1383ثمینی،) «دآیشمار میمولفی انسانی به واسطهواقعی به

ی حضور سوژه پررنگ واسطه نقش ایدئولوژی بار دیگر به( عامه)ای از هنر شفاهی به مثابه گونه

شاناختی  هاای نشاانه  معترض باشد، نظا  تواند متعلق به سوژهدئولوژی میبار این ایاین. شودمی

سازی در همان قاب محدود عمال کناد   بیعیعلت فرآیند طهایدئولوژی مسلط را به بازی گیرد، ب

 باور دارد هنر یک بیانگر ساده به همین دلیل است که آلتوسر. باشدو یا رویکردی دوگانه داشته 

و از ایان رو   میان داناش و ایادئولوژی قارار دارد   به گمان او هنر در جایگاهی . ایدئولوژی نیست

-کناد، و از آن فاصاله مای   « نشاینی عقب»وژی است که از ایدئول قادر به حفو این جایگاه شده

توان تا حد ایدئولوژی تنا،ل  کند که هنر را نمینشان می او خاطر(. 118: 1381احمدی،)  گیرد

دهاد  آلود را ارائه مای هایی وه ایدئولوژی، انگاره. ی نسبتا ویژه با ایدئولوژی دارداهنر رابطه: داد

ی را باه  اهنر نی، چنین تجربه. کنندواقعی را تجربه می جهان( و در آن)ها براسای آن که انسان

دهنده زندگی در یک شرایط خا  است تا تحلیال   همه، هنر بیشتر نشانکند، با اینما ارائه می

کناد کاه از آن   کوشاش مای   ،گنجاد هنر با آنکه در چارچوب ایدئولوژی مای  ؛عقالنی آن شرایط

ایدئولوژی سازنده خاود قاادر   « ادراک»و « احسای»به  ی برسد که ما راافاصله بگیرد و به نقطه

در اینجا نکته بر سر مناسبا  متقابل متن و ایدئولوژی است و نه بار  (. 11: 1358ایگلتون،)کند 

پیر ماشاری  (. 119: 1381احمدی،)بازتاب، که بنا به آن هنر بازتاب ایدئولوژیک است  نظریه سر

-بین قصه و آنچه خود آن را وه  می( 1911) 2دبیدر کتاب در جست و جوی تئوری آفرینش ا

یعنای   وها  . شاود تمای، قایل می( زیرا از نظر او ایدئولوژی  رورتا چنین چی،ی است)خواند می

                                                 
 :ی بیشتر در این مورد مراجعه شود به برای مطاله .1

L. Althusser, (1971). Lenin and Philosophy, Trans.  B. Berwster.London, London: New Left Books pp 

221-228. 
 P. Macherey, (1966).Pour une theorie de la production  :ی بیشتر در این مورد مراجعه شود به برای مطاله .2

litterraire, Paris. 
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ای است که نویسانده آن را ماورد اساتفاده قارار     ماده اولیه –هاتجربه ایدئولوژیک روزمره انسان

ش کارده، باه آن شاکل و سااختمان     اگری تبدیلدهد، اما با کار کردن بر روی آن به چی، دیمی

و با گنجانیادن روح آن در کالباد    دن ایدئولوژی، با شکل دادن به آنهنر با مشخص کر. دهدمی

هاای آن را  تواند از ایدئولوژی فاصله بگیرد و در نتیجه مرزها و محدودیتیک داستان، می ]مثالٌ[

ماا را در رهاایی از چنگاال وها  ایادئولوژیک       به عقیده ماشری، هنر با چنین کاری. آشکار کند

 (.18 - 11: 1358ایگلتون،)دهد یاری می

هاای آذربایجاان   پوشی در افساانه بخشی هنر را می توان در رخداد بدلاین شکل از رهایی

کشاد و باه ایان طریاق     می آنجا که نظا  پوششی مورد اعتماد جامعه را به چالش. ردیابی نمود

برداشت آنها را از طبیعی بودن ساختارهای  دهد ومی روی افراد قرار یشپ یساختارهایی جدید

شناختی و مقاومت در نماودار  توان مفاهی  نظا  نشانهبه این ترتیب می. پیشین دچار وقفه سازد

 (.1نمودار شماره )پوشی جایگ،ین ساخت را با پوشش و بدل 3شماره 

  

 

 

 

 

 

 
 ای و مقاومت برابر آنظام نشانهای از یک ننمونه .1نمودار شماره 

باه طرحای    1-1هاای  توان از طریق برقراری ارتباط موجود میان نموداردر این مرحله می

در این نمودار مشخص است کاه چگوناه مفااهی  ماورد     (. 5نمودار شماره )تر دست یافت کامل

-آن. قرار دارناد  -تبالبته خارج از هرگونه سلسله مرا  -این مطلب در ارتباط با یکدیگر بحث در

بار ایادئولوژی مسالط     پوشی از دو طریق قادر به تاثیرگذاریآید بدلگونه که از تصویر نی، برمی

شناختی موجاود و ماورد تاکیاد ایادئولوژی و     های نشانهیکی از مسیر تاثیرگذاری بر نظا  است؛

 .ی در ارتباط با ایدئولوژیدیگری نی، با تاثیر مستقی  بر سوژه

 ایدئولوژی 

 

 بدل پوشی پوشش
 سوژه
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 پوشی و ایدئولوژی در ترکیب چهار نمودار پیشینشمای کلی مسیرهای تماس بدل .5نمودار شماره

 پوشیبدل

بازی کردنِ عشق تقلید عشق است، ولی ادای عشاق را درآوردن، رم،گشاایی عشاق اسات، ادای قادر  را      "

 (1891-1918)آنتونن آرتو          ".است درآوردن رم،گشایی قدر  است، ادای آیین را درآوردن رم،گشایی آیین

 

-پوشی جنسی نمیپوشی تنها منحصر به بدلدر ابتدا ذکر این نکته  روری است که بدل

مخصوصااً در   -پوشای نیا،  هاای دیگاری از بادل   دید، گوناه  گونه که در ادامه خواهی شود و آن

هایی ها و بازیگوشیها مقاومتگونهقابل ردیابی است و البته در تما  این  -های آذربایجانافسانه

پوشای باا مساایلی بایش از     در واقع بادل . خوردبه چش  می ،شده در برابر احکا  ازلی پنداشته

منظرهاایی از الوهیات، قادر ،    : یافتاه درگیار اسات   هایی درباره هویت شخصی جنسیتدغدغه

-امر مریی و نامریی یا پنهان طبقه، افسون و جادو، ستاره شدن، مفاهی  زیبایی و تماشا و تقابل

 

 

 

 
 سوژه

دئولوژییا  اسطوره 

 مقاومت

 

پوشیبدل  

 پوشش

 قدر 
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پوشی و کارکرد آن تعریفای تاازه را   در تبیین بدل  زینگایوهان هوی(. 2111:11سنلیک، ) شده

کااری بازیگوشاانه اسات کاه باا      پوشی آشاکارترین شاکل پنهاان   بدل»: دهدپیش روی قرار می

پوشای  بادل . تههای دوران کودکی، لذ  ناب، فانت،ی رازآلود و تری مقدی در ه  آمیخوحشت

گونه که معاصران ماا ممکان   یا همان .(1918:13زینگا، هوی) «کندامر رازآلود را رم،گشایی می

 . منظور آشکار ساختن طبیعت مصنوعی آنهاها به واسازی این موجودیت است بگویند،

توصایف یاک پدیاده، در حالیکاه در     : قابل درک اسات [ پوشیبدل]وسوسه انجا  این کار 

پوشای  ، ولی کارکردی از بادل (2111:11سنلیک،) ران قرار دارد، بسیار دراماتیک استحالت بح

گااربر باا   . آیاد چشا  مای  باه   2که بیشتر مدنظر این مطلب است، در مطالعا  ماارجوری گااربر  

دهد، تئاتر یونان باستان را در کنار تئااتر شکساپیری   پوشی انجا  میمطالعاتی که در تاریخ بدل

او معتقد اسات کاه بادل پوشای توجاه را باه        .دهدقرار می «پوشیاتر دگرجنستئ»ی در دسته

های فرهنگی سااختاربندی  کند که هر فردی در قالب آن، درون پارادای سمت رفتاری جلب می

ساازی  بارای سااختاربندی و آشافته    «فضایی نااممکن »و به این ترتیب، ( 1991گاربر،)شود می

وال برانگیا، کاه انعطاا  الز      ، فضایی است محتمل و سا سواین فضای . کندفرهنگ خلق می

 «3ایبنادی بحاران دساته  »برای به پرسش کشیدن اعتبار ساختارهای دوگانه را دارد و خبار از  

تاوانی   بار دیگر مای (. 1991گاربر،)سازی سلسله مراتب غالب را دارد دهد که پتانسیل ویرانمی

گیارد،  پوشی در برابر ایدئولوژی قارار مای  آن بدل و مسیری را که  من کردهرجوع  5نموداربه 

کناد،  بندی آن حوزه ایجااد مای  پوشی با بحرانی که در دستهدر مسیر نخست بدل. ردیابی کنی 

کشد و به این ترتیب ساختارهای جدیدی مطلوب ایدئولوژی را به چالش می شناختینظا  نشانه

لرزاند و از این راه باه  کند، میدئولوژی تبلیغ میای را که ایهمین امر فضای سلبی. کندارائه می

                                                 
1 - Johan Huizinga 
2- Marjorie Garber  

3
. Category Crisis   :در . اند محو یا نفوذپذیر شده( و مذهب  سن نژاد، طبقه، جنسیت، از)  گروه دو بین خطوط آن در که است موقعیتی

های اجتماعی و امکان اعمال نیرو برآنها را ماورد  ( رم،)ی کد وش استحکا  و مصونیت کلیهزمان پوشیدن لبای های جنسیت دیگر، فرد بدل 

 .پرسش قرار  می دهد 
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تاوان آن را اینگوناه تعریاف کارد،     شود، بحرانی که مای بندی تبدیل مینشانگر بحران در دسته

شود و اجازه گاذر از مارز یاک دساته     ناتوانی در تشخیص قطعی خطی مرزی که نفوذپذیر می»

پوشای یاک   و در مسایر دو  بادل  ( 1991،گااربر ) «دهاد دیگر مای  را به دسته( آشکارا متفاو )

-ای مای کند که باعث لرزش پایه و اسای هویت فردیخلق می« بندیزای دستهبحران آسیب»

است و ایدئولوژی در سطوح مختلف سعی در  بندی بنا نهاده شدهشود که در یک سیست  طبقه

هاای ماورد   بنادی که دساته باشد  هر فردی باید به یاد داشته. تثبیت و الیتغیر ساختن آن دارد

از ایان  . اناد ثبا  از شرایط از پیش معینطبیعی نیستند، بلکه ساختارهایی مصنوعی و بی ،بحث

هاای  بنادی رود، بلکاه دساته  کند و یا از آنها طفره نمیها را رد نمیبندیپوشی دستهمنظر بدل

کناد، بلکاه   کتمان یا نفی نمی عبار  دیگر ساختارهای موردنظر ایدئولوژی رابه. کندجدیدی خلق می

 .آن دارد سعی در گسترش

-مردپوشای، کچال   پوشی به سه گوناه های آذربایجان نی، شاهد استفاده از بدلدر افسانه 

 .داد هستی  که در ادامه آنها را مورد بررسی قرار خواهی  پوشیپوشی و درویش

 

 مردپوشی

افتاد و ماا   ه صور  مردپوشی اتفاق مای پوشی جنسی تنها بهای آذربایجان بدلدر افسانه 

تقریباً در تما  این موارد زن یا دختر تحت شرایطی مجبور . باشی پوشی نمیگونه زنشاهد هیر

مرداناه   -از لحاظ فرهناگ تثبیات شاده    -به خارج شدن از محیط خانه و خانواده و انجا  کاری

ایان   د دور سازد تاا بتواناد وارد حاوزه   خوهای دال بر زنانگی را از او باید عالی  و نشانه. شودمی

اسابش را فروخات و یاک دسات     . دختر رفت و رفت تا به شهری رسید... ». اعمال مردانه گردد

(. 25: 1311بهرنگی و دهقاانی، ) «لبای مردانه خرید و پوشید و رفت پیش آهنگری شاگرد شد

چه مارزی وجاود    گردد؛ یعنیبحث جنس و جنسیت با پیش کشیدن نخستین پرسش آغاز می
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 تواند وارد قلمرو اعماال دارد که مثالً یک زن با تعویض عالی  دال بر جنس او و جنس خود، می

 منسوب به جنس مخالف شود 

-به و وح مشخص است که ایدئولوژی مسلط حضور یک زن در اعمال مردانه را بار نمای   

. گیارد صاور  مای   -پوشاش  چون -ی اوتابد و البته شناسایی یک زن توسط عالی  دال بر زنانگ

و جنسیت جنس میان تمای،»
 

کاه   ها   قادر  رساند کاه جانس هار   یاری می استدالل این به 

 جنسیت ناه  رو این از :شودمی ساخته طور فرهنگیباشد، جنسیت به  بیولوژیکی و خودسرانه

 از وهبالق سوژه یگانگی بنابراین .ثابت جنس امری مانند به ظاهراً نه و جنس است علی نتیجه

 از متکثاری  تفسایر  جنسایت  و شاده  کشیده به چالش جنسیت و جنس میان تمای، با پیش

های جنسیت محصول فناوری»یا به عبار  دیگر (. 51-2: 1999باتلر، ) «شودمی قلمداد جنس

ها    [...]جنسایت   -نظاا  جانس   [...]های نهادینه شده و رفتار روزمره است اجتماعی، گفتمان

شناختی، یک نظا  بازنمایی کاه  اجتماعی است و ه  یک آپاراتوی نشانه -ییک ساختار فرهنگ

ای به بیان دیگر گونه .(2111:1سنلیک، ) «کندمعنا را تعیین و به افراد درون جامعه منتقل می

ای، اساطوره، قادر  و   ، سوژه، نظا  نشانه(فرهنگ)ها که در روابط میان ایدئولوژی دیگر از نظا 

 . دیابی استمقاومت قابل ر

پاردازد کاه مو اوعی    پوشی مای به بررسی اهمیت جنسی و فرهنگی بدل بررمارجوری گا

. دهاد بسیار قابل طرح در نقدهای جدید جنسیت است و گذشته و حال را مورد توجه قارار مای  

ای چون لبای پوشیدن وابساته  های مادی ویژهجنسیت به ایفای نقش و کاربست ،پوشیبدل در

تواند مارد را باه زن و زن را نیا، باه     سازد، پس گاه میمی ای هویت آدمی را معلو اگر لب. است

 .مرد بدل کند

بینی  که زنِ مردپوش در این راه جنس خود را از دست های آذربایجان میالبته در افسانه

-باه  -هاای اجتماعی، یعنی نشانه -نهد و در تما  موارد در نهایت به قالب مورد نظر فرهنگینمی

                                                 
1 - Sex and Gender 
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های دال بر جنسیت خاود را باه   او مجدداً لبای: گردددال بر جنسیت خود بازمی -زع  فرهنگ

جاالبی   در نموناه . شودکند و صاحب فرزند میگردد، ازدواج میکند، به درون خانه بازمیتن می

با مرد بدبختی مواجه هستی  ( 115 -11: 1311بهرنگی و دهقانی،) «به دنبال فلک»در داستان 

خور   تا ها شکست میبرای چه من در تما  جنگ»: خواهد از فلک بپرسدکه پادشاهی از او می

هنگامی که مارد باه   (. 1311بهرنگی و دهقانی،)« ا  حال یک دفعه ه  دشمن  را شکست نداده

و تا حال اصال دشامنش را  خورد پادشاه فالن شهر چرا همیشه شکست می»: فلک رسید پرسید

اگار  . آن پادشاه زن است فقط خود را به شکل مردها در آورده: شکست نداده   فلک جواب داد 

رسید و قضایه را تعریاف   [ پادشاه]مرد که پیش  [...] نمی خواهد شکست بخورد باید شوهر کند

د مرا بگیر و بنشین باه  حاال که تو راز مرا دانستی، بیا و بدون اینکه کسی بفهم: کرد، به او گفت

آنچه در پایان این افسانه با آن مواجه هستی ، ناشای  (. 111 -8: همان) «جای من پادشاهی کن

، ذهنیات  (نظاا  پدرسااالر  )ژی غالاب   ی ایدئولوتر بواسطهسازی است که پیشاز فرآیند طبیعی

 .استآفرینندگان ادبیا  عامه را تحت انقیاد خود قرار داده

دهی جنسیت نقش دارند و تضااد  ای تما  نهادها در شکلحتی در جوامع قبیله کهاین امر 

شناسی عامه تبدیل به یک تضاد ها در باور و اسطورهها و تمای، جنسبین در ه  آمیختن جنس

در اغلب موارد، مشکل تقسی  یک دوجنسی آغازین باه زن و  . شود، شاهد این مدعاستمه  می

عنوان یک حالت ازلی مورد نظار اسات، اهمیات    د از زن، که معموالً بهمرد نیست، بلکه تمای، مر

عنوان یک عنصر ذاتی در طای مناسابا     پوشی جنسی را بهکه بدل ها و مراسمیآیین. یابدمی

گیرند، برای تاکیاد بار ایان    مذهبی و نی، درون الگوهای ب،رگتر از بیناکنش اجتماعی به کار می

های آذربایجاان  در تمامی موارد مردپوشی در افسانه(. 2111:3نلیک، س)اند ها ایجاد شدهتفاو 

ی حلاوا  شااه،اده »، «دنباال فلاک  به»، «پدر هفت دختر و پدر هفت پسر»های از جمله داستان

پاوش مجادداً قالاب    بادل  ، در پایان زن«دختر غازچران»و  «درویش و میومیو خان »و  «فروش

 .گ،یندبر می خویش را اجتماعی تثبیت شده
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بارای حفاو چناین نظاا      ( آنچه مرد  انجاا  مای دهناد   )طبق الگوی باتلر، اجرایی بودن 

هاای  نگرد که سوبژکتیویتهای میپوشی را رویه اجرایی واسازانهباتلر بدل. ای مه  استجنسیتی

-او این رفتار را همچون فعاالیتی مای  . کنددار میهای دوتایی جنسیتی را مسئلهبدیهی و جفت

اسامیت،  ) ها و فضاهای جنسیتی بادیل ایجااد کنناد   توانند هویتند که از طریق آن افراد میبی

مورد باتلر به نقل از نیوتون در این(. 1981:381
 
 :نویسدمی( 1912:113نیوتون، ) 

 نماود، » :گویاد می که است مضاعف پوشی جنسی، واژگونیحالت بدل ترین پیچیده در»

مان  « درون» اماا  اسات  زنانه من بیرونی ظاهر»: گوید سی میپوشی جنبدل ،«است توه  یک

 بیارون  ظااهر » :کندمی نمادپردازی را واژگونی متقابل یک حال همان در .«است مردانه ذاتی

-1: 1999باتلر، ) «است زنانه درون از (خود ) من جوهر است اما مردانه (جنسیت  بدن ،) من،

231). 

بهرنگای  ) «پدر هفت دختر و پدر هفت پسر»داستان شاید این مطالب بیش از هر چی، در 

شااگرد  )دختر جهت انجا  اعمال جانس مخاالف   . باشد نمود داشته( 21 -33: 1311و دهقانی 

اماا مااجرا از ایان قسامت      ،بایست عالی  دال بر زناانگی را از خاود دور ساازد   می( آهنگر شدن

دختار، در زیار    هعلیرغ  پوشش مردانا او . کندیابد که آهنگر در زن بودن او شک میاهمیت می

-واسطهپوشی شاهد بیباید توجه داشت از آنجایی که بدل. جویداین پوشش بدن یک زن را می

-العادهقدر  خارق»کند که این عمل ای بر چگونگی ساخته شدن جنسیت است، گاربر ادعا می

ی هویت بکر و بردن ایده والیان کردن، به چالش کشیدن و زیر سبرای مختل کردن، ع [...] ای

 (.1991:11گاربر، ) «ثابت دارد

 آن ماناد، نااتوان مای   فارد  ثابت و مرسو  فرهنگی ادراکا  آن در که است ایلحظه این

 کاه  اسات  ایلحظاه  دقیقااً  نمایاد،  تعبیر ،بیندمی که را بدنی اطمینان با تواندنمی که هنگا 

باایلر،  )زن  یاک  یا است مرد یک ازآن دهش مواجه آن با که بدنی، مطمئن نیست شخص دیگر

                                                 
1 . Esther Newton 
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گیرد به هر ترتیبی شده جنس شاگردش را کشاف کناد و از آن   آهنگر تصمی  می(. 21 :1999

عالی  دال بر مردانگی خود را  نیت آهنگر مطلع شده و با ارائه دختر به یاری سگی هر بار از ،سو

هاای سارز زیار تشاک کاامالً لاه       لزند تا گیک بار بر روی تشک آنقدر غلت می: دهدنجا  می

. بارد تنی جان در میدهد و دیگر بار از آبشوند، بار دیگر کوه قلیر را به کوه منجوق ترجیح می

یابناد، دچاار   وقتی که اعمال ناشی از عاد  به سطح خودآگاهی کشیده شده و عینیت می [...]»

هاای روزماره تبادیل باه     ششاوند و کان  شوند؛ کارها تبادیل باه بازنماایی مای    تغییر حالت می

سانلیک،  ) «[...] اناد یافته را ثابت فرض کارده زمان و کلیتای بیشوند که پندارهترفندهایی می

بیولوژیاک  ( بنیان)ها ارتباطی با یک زیر الیه گونه نی، گفت که جنسیتتوان اینمی(. 5 :2111

اجتماعی و فردی از یاک   هدهی شداند و تغییرا  سازمانمرزهای جنسیت قابل شکستن. ندارند

جلاب  « های فرهنگی، اجتماعی یا زیباشناسیناهنجاری»جنسیت به جنسیت دیگر، توجه را به 

 (.11 :1991گاربر، ) کنندمی

رسد و دختر با گذاشتن یادداشتی که در آن آهنگار را  سر می در نهایت موعد یک سال به

در  .گاردد سمت خانه و خانواده بااز مای   کند و بهکند، محل را ترک میاز جنس خود مطلع می

در . افتاد دنبال او در شهرها راه مای آهنگر به. استپوشی پایان گرفتهبدل این زمان دیگر وظیفه

 (. 32: 1311بهرنگی و دهقانی،)کنند یابد و با ه  ازدواج مینهایت دختر را می

دیگاری نیا، قابال بررسای      یدر این داستان، پافشاری آهنگر بر زن بودن دختر از زاویاه  

چرا که آهنگر بایش از آنکاه بار زن باودن شااگردش مصار        .«1مردنما» مفهومی با عنوان: است

. همجنس خاواه تاکیاد ورزد   تواند بر پذیرفتن نقش مرد از طر  خودش در یک رابطهباشد، می

-می انبحر دچار نی، جنسیت واقعیت شوند،می کشیده چالش به هاییبندیدسته چنین وقتی

 آنچاه  دریاابی   ماا  تاا  اسات  فرصاتی  این گردد ومی نامعلو  ناواقعیت از واقعیت تمی،» :گردد

                                                 
1

. butch  خواهانه، یکی از طرفین تمایل به پذیرفتن نقش مرد ی همجنساست که در یک رابطهواژه را باتلر برای توصیف حالتی بکار بردهاین

          .باشدرا داشته 
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 آن باه  واقاع  خاوانی ، در مای  جنسایت  شاد  طبیعای  شناخت آنچه کنی ،می تصور  «واقعی»

ماارجوری گااربر نیا،    (. 29 :2111بااتلر،  ) «کنای  تصور می معموال که نیست ثباتی و استواری

این رساد، باه نظار مای   . داندپوشی را به پدیده جنس سو  مرتبط میو بدل [...] پوشیدگرجنس

هاای  این جنسیت»(. 8 :2118باور، بروک) کننداعمال ساختار اجتماعی جنسیت را عمال رد می

که مارد    –دهند که ما در حالت عادی اطمینان داری  عجیب یا منحر  یا سو  به ما نشان می

کنناد،  مردانی که برای اجرا یا تفریح دگرجنس پوشای مای  . زن یا مرد باشندباید یاد بگیرند که 

گااربر،  ) «ای انجا  دهندکنندهآموزند که چگونه زنانگی را به طرز قانعمعموال از مجال  زنان می

1991 :51-11.) 

شاود، در  دیاده مای   «حلاوافروش  شااه،اده »ی پوشی در افسانهای دیگر از دگرجنسنمونه

از ». خواهد جلوی روانه شدن پسرش باه مسایری را بگیارد   روبرو هستی  که می ا مادریاینجا ب

. این طر  مادرش ه  بلند شد و لبای مردانه پوشید، سوار اسب شد و سر راه پسرش را گرفات 

 «این جاده ماال مان اسات   . ای برگرداگر از جانت سیر نشده: وقتی که پسرش رسید به او گفت

در واقع جنسیت ممکان اسات غیرذاتای و از آنجاایی کاه ماا       (. 215: 1311بهرنگی و دهقانی،)

ساادگی  ای  مصنوعی باشد، اما دارای کلیتی از آن خود اسات؛ ناه اینکاه آن را باه     خلقش کرده

. ساازد سطحی ظاهری و مصنوعی بدانی  که بر واقعیت دیگری قارار گرفتاه و آن را پنهاان مای    

هاا،  ای از کانش ره و دور ریختاه شاود، بلکاه مجموعاه    جنسیت دیگر استتاری نیست که باید پا

پوشایِ جنسایتی ابا،اری اسات در     بادل . بیانا  و نمودهایی است که دائماً در تالط  قرار دارناد 

همانگونه که عنوان شاد، حتای در   (. 5 :2111سنلیک، )  خدمت تقویت اجرایی بودن جنسیت

جنس و قراردادهای متااثر از آن بادون   تر اجتماعی همچون خانواده نی،، های کوچکبندیدسته

ایان شاکل از   . گردناد گاری مای  گیری از نظا  نشانگی لبای، دچار اختالل در نظاا  داللات  وا 

                                                 
 .استاده کردهاستف Performativityی جودیت باتلر برای تشریح اجرایی بودن جنسیت از واژه .1
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ای است کاه ایادئولوژی بارای توجیاه و     شناختیهای نشانهاختالل موجب ایجاد سیالن در نظا 

 .دادن آنهاست اثبا  خود، به هر طریق در تالش برای ثابت نشان

 

 پوشیکچل

-های آذربایجان، حالتی است کاه آن را کچال  پوشی در افسانهی دیگری از انواع بدلنمونه

طور کاه  شود؛ اینها تکرار میپوشی با تمهیداتی آشکار در قصهاین گونه از بدل. نامی پوشی می

پوشای رز داده و فارد تبادیل باه     با کشیدن پوست روده و شک  ب، یاا گوسافند بار سار، بادل     

تارین  عبار  تبدیل شدن به شخصایت تکاراری کچال، دقیاق    . شودشخصیت تکراری کچل می

تار، خصوصایاتی از تیاپ کچال    تپوش عاالوه بار اسا   آید، از آن رو که فرد بدلنظر میعبار  به

بنابراین ناگ،یری  در ابتادا کمای شخصایت کچال را     . آورددست میه های ایرانی را نی، بداستان

 .شرح دهی 

هاا و  های اقوا  مختلف ایرانی وجود دارد که در تماا  آنهاا ویژگای   صیت در قصهاین شخ»

کچل در آغاز، موجودی اسات مطارود کاه تنبال و     . اندهای مشترکی را به او نسبت دادهخصلت

العااده و پهلاوانی   گونه انتظاری برای کارهای خارقاز او هیر. ترسو و اغلب فقیر و تهیدست است

بااکی و  کاار باردن حیلاه و زیرکای، بای     ه شود، با با  از او انجا  کاری خواستهرود، اما چون نمی

قاول  و باه  (. 29-31: 1318درویشایان و خنادان،  ) «کندجسار ، خود را از دیگران متمای، می

اما وقتی مجباور باه کاار کاردن و     . پرور استکچل گاهی کمکی تنبل و تن»خود صمد بهرنگی 

دهاد  کند و هوش و فراستی از خود نشان مای ان کارهایی میشود، چنسیر کردن شک  خود می

(. 12: 1311بهرنگای و دهقاانی،  ) «که پادشاهان و وزیران و دیوهای پارزور از دساتش عاج،ناد   

-پاوش، بعاد از کچال   تر اینکه فرد کچلتوان گفت دو روی یک سکه؛ و جالبخیلی خالصه می

این قضایه  . کندچل را کسب میپوشی، شخصیتش کمی عوض شده و تنها خصوصیا  مثبت ک
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-ی ایرانی نی، مانند سایر قصاه های عامیانهقصه»کند که بدانی  هنگامی اهمیت مضاعف پیدا می

خود، از اسباب و لاواز  ثابات   ( تیپیک)های نوعی ها دارای تعدادی ثابت از اشخاصند که با نقش

ایان امار نیا، باه ایان      (. 29: 1318درویشیان و خندان،) «روندشمار میهها بو بدون تغییر قصه

یعنای ایان کاه    . گرایای اساتوار اسات   ها اغلب بر مطلاق بینی قصهاسای جهان»دلیل است که 

های نه خوب و نه بد یعنی اینکه متوسط و بینابین در قهرمان. اند یا بدیا خوب های قصهقهرمان

تاوانی  باه   و باد را مای   این دوقطبی خاوب (. 1318درویشیان و خندان،) «شودها پیدا نمیقصه

 . بسط دهی ... های دیگر مثل زیرک و احمق، تنبل و زرنگ و انبوهی از دوقطبی

-پوشی عالوه بار کاارکرد مخفای   توان نتیجه گرفت که کچلشد می با توجه به آنچه گفته

 دترفنا تواند باا ایان   پوش، نوعی کارایی روایی نی، دارد و راوی میسازی و پنهان کردن فرد بدل

-های جدیدی کاه هماواره یااری   جنبه: های جدیدی به شخصیت مورد نظرش ا افه کندجنبه

و از ایان طریاق    ت و ساربلندی او را باه هماراه دارد   باشاند و موفقیا  پاوش مای  رسان فرد بادل 

پوشی ترفندی است تا تیپ از قالاب  در واقع کچل. وجود بیاوردهساختارهای جدیدی در روایت ب

به این ترتیب شخصایت داساتان دیگار مجباور نیسات بار اساای        . شود تکراری خویش خارج

آورد که به اقتضای زمان شده عمل کند و این آزادی را به دست میهای تکراری و تثبیتکلیشه

بندی در قالاب  توان پیشنهاد پیگیری بحران دستهبار میبنابراین این. گیری کندو مکان تصمی 

 .شناسی را مطرح کردزیبایی

ماوارد   ، در بقیاه (شاه،اده حلاوافروش )ج، یک مورد ه ، باید به این نکته اشاره کرد که بنی

-پوشی دست مای های آذربایجان، این دختران هستند که به این گونه بدلپوشی در افسانهکچل

از طالهای سر و گردنش باه چوپاان    ]پری[»: خوانی می «دختر حاجی صیاد»ی در افسانه. زنند

فقاط  . همه چی، گوسفند را باه چوپاان داد  . که یکی از گوسفندها را برایش سر ببردداد و گفت 

لباای کهناه   . اش را برداشت و کشید روی سرش و شد یک کچلاک درسات و حساابی   شکمبه

در ایان داساتان،   (. 21: 1311بهرنگای و دهقاانی،  ) «مردانه از چوپان گرفت و پوشید و راه افتاد
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بازگردد و پادشاهی اش پدری به عنوان کارگر، دوباره به خانهواند تپوشی میدختر با ترفند کچل

دنبال اوسات، از اشاتباهش آگااه کناد و مجادداً باه قصار شااه         پوشی بهدرویش را که به وسیله

 ]دختار [»: یا در افسانه درویش و میومیو خان  و دخترغازچران نیا، باه هماین ترتیاب    . برگردد

آن وقت زر و جواهر . ستش را کند و شکمش را به سرش کشیدگوسفندی ه  از بازار خرید و پو

ها را پوشید و پوست گوسفند را ه  پوشید و سوار درشگه شد و باه  لبای ،را به خودش بند کرد

 (.1311بهرنگی و دهقانی،) «راه افتاد

پوشی در کنار کارکرد روایی، کارکردی شود که این گونه از بدلبه این ترتیب مشاهده می 

شخصیتی که بنا بر اقتضاای داساتان   . دهدقالب روایت داستان رز می یتی نی، دارد که درجنس

-هپوشی تیپ آشنای مخاطبان را بالز  است خصوصیا  جدیدی کسب کند، با استفاده از کچل

 شاده هاای تثبیات  مستل،  طراحای روش اکتساب آنها  هایی را کهحاال  و کنش. آورددست می

-شاود؛گونه می پوشی به شخصیت داستان منتقلای از بدلی گونهه واسطهگویی است، بداستان

 .شده بین راوی و مخاطبای توافق

 

 پوشیدرویش

پوشای جنسای متفااو  اسات و     دهد اندکی با بدلپوشی روی میاتفاقی که در این گونه از بدل

-ه چاالش مای  بیش از آنکه با تجربه و هویت فردی شخص درگیر شود، هویت اجتماعی او را با 

اول : ساازی دانسات  توان واکنشی نسبت به روناد طبیعای  پوشی را از دو جهت میدرویش. کشد

و  ساازد ادبیا  شفاهی را متبلور مای  اینکه آرزوی وارد شدن شاه به جایگاه اجتماعی سازندگان

؛ دو  این رویا که شاهی از طبقه اجتماعی آنها برخی،د و این تمای،ا  به نحاوی برچیاده شاوند   

بیش از هار چیا،   . های گذشته استبافی یا پژواک سنتها، چی،ی فراتر از خیالافسانه»چرا که 

 رویاهاایی از . اناد اند و شنیدهاند، گفتهها بازتاب رویای کسانی است که آن را پرداختهاین افسانه
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هایات،  بخش، زیبایی و صلح و آراماش و در ن داشتن عدالت اجتماعی، زندگی سرشار از کار لذ 

 هاخواست نمودگار»و یا به قولی دیگر ( 29: 1318درویشیان و خندان،) «آرزوی آزادی و رهایی

 یرسام  خیتاار  باه  یراها  هرگ، که شده فراموش یطبقات از ناشنای، ینیمولف پنهان یآرزوها و

در  .(31-1: 1383ی،نا یثم) «اناد ماناده  یبااق  متن از مهمتر یهاهیحاش در همواره و اندنگشوده

شاهی کاه بناابر شارایطی مجباور باه      . پوشی مختص شاهان استهای آذربایجان درویشافسانه

هرحال باید پوششی غیار از پوشاش شااهانه    ه شود، بترک قصر خود و گا  نهادن در جامعه می

چرا که درویش . اندگویان پوشش درویش را برای او انتخاب کردهسرایان و قصهبرگ،یند و افسانه

 ی شااه،اده در افساانه . ای راه داردس در هار خاناه  پا ت ناه مهماان خلاق خادا؛     مهمان خداسا 

بلناد شاد و لباای    . بایاد بارو  و باا چشا  خاود  ببیان       : پادشاه گفت»: خوانی حلوافروش می

جاا  بگاذار امشاب ایان   . مهماان خادای   : گفات . ها را پوشید و آمد به دکان حلوا فاروش درویش

-شخصیتی مای  ،پوشی از شاهگونه درویشاین(. 211-218: 1311بهرنگی و دهقانی ، ) «بخواب 

تاوان  اروپاایی آن را مای   نموناه »شاود و  ها دانسته میسانهسازد غیر از آنچه تیپ درویش در اف

  .(31: 1318درویشیان و خندان،) «راهب متکدی دانست

درآوردن از شاده و یاا سار    های آذربایجان معموالً شاه را به بهانه یافتن چیا،ی گا   افسانه

نشادن   کنند و شاه نی، در این راه برای شاناخته ماجرایی که به آن شک دارد، از قصر خارج می

روزی پادشاه و وزیار نشساته   »: خوانی ی دختر حاجی صیاد میدر افسانه. شودپوش میدرویش

و پاشاو باار   . ازش خباری نشاد  . وزیر، پری دیار کارد  : کردند که پادشاه گفتصحبت می ،بودند

پاشدند لبای درویشی »کند بندیل ببندی ، لبای درویشی بپوشی ، بروی  ببینی  دختر چه کار می

 [...]": «گاو اذان»ی و یا در افساانه ( 21: 1311بهرنگی و دهقانی،) «پوشیدند و آمدند به شهر پری

ضایه را  ق باید خود  بارو  و تاه و تاوی   . باورکردنی نیست: پادشاه انگشت به دندان گرفت و گفت 

من بنشین های من را بپوش و تا برگشتن بابا درویش، تو پاشو لباسهایت را بکن، لبای. دربیاور 
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بهرنگای و  ) «رو  پاری و جاویی بکان    پوشا  و مای  هاای تاو را مای   من ها  لباای  . سرجای من

 (.1311دهقانی،

ای هزند که مقصاودش در آن اسات و یاا مقصاودش از روی نشاان     ای میاو از قضا در خانه 

. کناد شناسد و بدون اینکه شاه بداند او را به خانه راهنمایی میدیگر چون چهره یا صدا او را می

شود و صاحبان خانه به خیاال درویاش   اتفاقاً با استقبال گرمی از سوی صاحبان خانه مواجه می

باه   ای است که سافر از یاک پایگااه اجتمااعی    این درست لحظه. کنندبودنش از او پذیرایی می

نکتاه جالاب   . رساد ای دیگر به انجاا  مای  پایگاه اجتماعی دیگر، از یک طبقه اجتماعی به طبقه

حلوافروش و دختر حاجی صیاد شاهد تقابل دو گونه  های شاه،ادهتوجه این است که در داستان

ر پوش قارا پوش در برابر فرد کچلها پادشاهِ درویشدر هر دوی این داستان. باشی پوشی میبدل

 .سازدگیرد و اتفاقاً در هر دو مورد کچلِ مصنوعی اشتباه پادشاه را بر او آشکار میمی

ش اداناش  خواهند حکایتی بگوید و از چشامه ی ماجرا آنگاه که از بابا درویش میدر ادامه 

جاا  هدر این لحظه فردی که شاه را با . شاه از این عمل ناتوان است به دیگران نی، سهمی رساند،

دهد و با گفتن حکایتِ خود، ه  شاه را از گمراهی ی شاه را نمیآشکار شدن چهره ده، اجازهآور

در پایان نی، معموالً یا وصالتی  . کند که نقاب از چهره برگیردکند و ه  او را مجبور میخارج می

و  شود؛ اتفاقی که چنادان در ادبیاا  شافاهی   افتد و یا وصلت گذشته از سر گرفته میاتفاق می

پاوش  پوشی به پایان رسیده و افراد بدلبدل اینجا دیگر وظیفه. نه غریب نیستهای عامیاداستان

 .باید مجدداً به جایگاه سابق اجتماعی خود بازگردند

 

 گیرینتیجه

شک نیازمند مخاطب است تا معنا پیادا کناد و   پوشی به عنوان عملی نمایشی، عملی که بیبدل

ی جدیدی از امکانا  برقراری سااختارهای ناو باه روی ماا     اند، دریچهکارکردش را به انجا  رس
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هاای  هاا و نشاانه  تواند ما را در شناخت واقعیتپوشی یکی از اعمالی است که میبدل. گشایدمی

پایاه  . پندارند، یاری رساندابدی می -ها ناخودآگاه پذیرفته و مسایل ازلیای که انسانثبا  یافته

های دهد که بنا بر آن عالی  و نشانهو دستورا  را یک اعتقاد کهن شکل میو اسای این احکا  

گار و ها  طبیعات و مااهیتش را     اند و سوءاستفاده از آنها ه  فرد سوءاستفادهجنسیتی جادویی

-هایی که بر جنسیت داللت دارند آن را تشکیل نیا، مای  با این اعتقاد که پوشش. دهدتغییر می

هماین امکاان   (. 1-2: 2111سانلیک،  ) ردرگمی دال و مادلول اسات  دهند، این عمل باعث سا 

-کند و عطش جدیدی در شاناخت پدیاده  می ایتازهانسان را با دنیای پیش رویش وارد چالش 

 . آوردهای پیرامونش در او پدید می

پوشی در پی ویران ساختن سااختارهای  در این میان باید به این نکته توجه داشت که بدل

نیست، بلکه سعی دارد ساختارهای جدیدی را به منصه ظهور برسااند تاا سایالن و    تثبیت شده 

داند چگونه به ثباتی ساختارهای پیشین را آشکار سازد و انسان را از قید قیودی که خود نمیبی

نشاانگی و  منظور از ایان رهاایی، وارد شادن باه ساردرگمی بای      . است، رها کندآنها پایبند شده

وانی در برقراری ارتباط با محیط اطرا  نیست، و همین که انسان متوجه شود گیجی ناشی از نات

 . ی ذهن خودش نیستند، گامی به پیش استها و عالی  چی،ی ج، برساختهاین نشانه

پوشاان تماایلی باه    بادل »ماند آن است که با توجه به اینکه اکنون پرسشی که برجای می

در امار  [ پوشای بادل ]جنسایت در  »و نی، اینکاه  ( 1991:129گاربر، ) «تغییر در بدنشان ندارند

-پوشی، آیاا بادل  ، در فرآیند بدل(131-135: 1991گاربر، ) «سر می بردهخیالی و امر نمادین ب

آیا او با حفاو هماان موقعیات دالای ساابق داللات و در        پوش تبدیل به دالی جدید می گردد 

هاایی کااری   ست که پاسخ به چناین پرساش  آورد  ناگفته پیدانتیجه مدلولی جدید را پدید می

 بر این امر کاه رابطاه   چندان آسان نیست؛ با این حال پاسخ هرچه باشد، خود مهر تاییدی است

های آیا نظا  کنونی داللت را می توان بر اسای دانسته. دال و مدلولیِ پیشین دیگر برقرار نیست



 98ستان پایيز و زم، دومجامعه شناسي هنر و ادبيات، سال دوم، شماره        

 

 44 

، دانشی ناوین را  ته شد، تحلیل نظا  پسینه آنچه گفپیشین مورد تحلیل قرار داد  آیا با توجه ب

 طلب خواهد نمود 

پایاانی خاواهی  باود،    ها و روابط بیگر پیش کشیده شدن پرسشپس به این ترتیب نظاره 

پایان از امکانا  روبارو خاواهی  باود    که هیر یک بر دیگری تقد  و رجحان ندارد و با دنیایی بی

ها را محاو و  و چه بسا مرزهای این گونه تمای،گذاری وارمیان واقعیت و ناواقعیت را دشکه تمای، 

 .سازدناپیدا می

دهد های آذربایجان رز نمیپوشی در افسانهجالب توجه دیگر این است که هیر موردی از زن نکته

-ندر  یافات مای  هپوشی جنسی بهای رسمی و غیررسمی ایران، این شکل بدلطور کلی در داستانهو ب

های پیچیده و مفصلی پیراماون  که خود نیازمند تحقیق و پژوهشی جداگانه است و بحث ایمساله. شود

 .خود دارد که از حوصله این مطلب خارج است

 

 های آذربایجانهای بدل پوشی در افسانهخالصه کارکرد گونه .1جدول شماره 

 پیامد چالش حوزه چالش گونه بدل پوشی

نظا  جنس و جنسیت، ارائه پیشنهاد برای ساختارهای جدید و اخذ امتیاز از  ساختارزدایی از نظا  جنسیت مرد پوشی

 نظا  پدرساالرانه

 پردازی افراد داستان و آفرینش میان طبقه ی جنسیتیفرد در شخصیتهارائه روشی منحصرب نظا  جنسیت *کچل پوشی

 ه مقاومت در برابر سلسله مراتب اجتماعی تحمیل شد نظا  طبقاتی درویش پوشی

ی ا، میوان طبقوه  در موورد وی  نقصان تمایالت جنسی ردر مورد شخصیت داستانی کچل باید اذعان داشت که باور عام ب*

 استفرادست آورده آشکار در نظام جنسیتی دو تایی نا
 

 بازنگاشت صمد بهرنگی «افسانه های آذربایجان»بررسی گونه های بدل پوشی در  . 2جدول شماره 

 

 ردیف

 

 هنام افسان

 ( Dressing – Up) بدل پوشی

 کچل پوشی درویش پوشی مردپوشی

 + + + دختر حاجی صیاد 1
 - + + پدر هفت دختر و پدر هفت پسر 2

 - - - آدی و بودی 3

 - - - قصه آه 1
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 - + - دختر درزی و شاه،اده 5

 - - - شتر و روباه 1

 - - - آلتین توپ 1

 - + - اذان گو 8

 - - - گل خندان 9

 - + - ای وای های 11

 - - - نخودی 11

 - - - پیرزن و سه دخترش 12

 - - - ملک محمد 13

 - - - بی،وو  11

 - - - گرگ و گوسفند 15

 - - - عروسک و سنگ صبور 11

 - - - بی بی لی جان 11

 - - - موش گرسنه 18

 - - - دیو پخمه 19

 - - - شیر و روباه 21

21 
ی ، هفت هفت جفت کفش آهن

 جفت عصای آهنی
- - - 

 - - - رفیق خوب ، رفیق بد 22

 - - + بدنبال فلک 23

 - - - فاطمه خان  21

 - - - پیراهن عروسی از سنگ آسیا 25

 - - - پسر زرنگ و دختر تنبل پادشاه 21

 - - - ب، ریش سفید 21

 - - - انار خاتون 28

 - - - محمد گل بادا  29

 - - - گرگ و روباه 31

 - - - پرنده آبی 31

 + - + درویش و میو میو خان  و غازچران 32
 - - - گل و سیناور 33

 - - - دختران انار 31

 + + + شاه،اده حلوافروش 35

 - - - تی،تن 31

 - - - روباه و پیرزن خمره سوار 31

 - - - گنج 38

 - - - کچل م  سیاه 39
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