جامعه شناسي هنر و ادبيات ،سال دوم ،شماره دوم ،پایيز و زمستان 98

بدلپوشی :آشوبسازی در ایدئولوژی
جستاری در باب بدلپوشی با نگاهی به «افسانههای آذربایجان» بازنگاشت صمد بهرنگی
***

نغمه ثمینی*  ،سیاوش آقازاده مسرور**  ،احسان دیانی
چکیده
این مقاله سعی دارد نشان دهد بدلپوشی بهمثابه امری نمایشی ،چگونه قادر است نشانههاای
تثبیتشده بوسیلهی ایدئولوژی را به چالش بکشد و در جهت نیل به این مقصاود نموناههاای
بدلپوشی در افسانههای آذربایجان بررسی شدهاند .ابتدا برای تبیین روش و نظریههای بنیانی
مقاله ،ایدئولوژی و روند طبیعیسازی مورد مطالعه قرار گرفتهاند و آرای آلتوسر راهگشای این
مسیر بوده است .سپس ،نظر وی مبنی بر وقوع واکنشهاایی بار اد ایادئولوژی ،در ادبیاا
شفاهی پیگیری میشود و بدلپوشی در سه گونه مردپوشی ،کچلپوشی و درویشپوشی ،باه-
عنوان اشکالی از این واکنشهای د ایدئولوژیک ،در افسانههای آذربایجان مورد تحلیل قرار -
میگیرد .د ر هریک از این سه گونه این مساله مدنظر بوده است که بدلپوشی چگونه میتواند
بحران آسیبزای دستهبندی بیافریند و نشانههای طبیعیسازی شده و تثبیت شاده در ماورد
جاانس و جنساایت ،طبقااا اجتماااعی و روشهااای روایاای کهاان را بااه چااالش کشاایده و
پیشنهادهایی برای برقراری ساختارهای جدید ارائه کند .از رهگذر پژوهش حا ار ایان یافتاه
حاصاال گردیااد کااه باادلپوشاای تااوان بازشااناخت ساااختارهای ازلاای -اباادی طبیعاایشااده،
ساختارزدایی از آنها و پیشنهادهایی برای برقراری ساختارهای جدید را داراست.

واژگان اصلی :بدلپوشی ،ایدئولوژی و طبیعایساازی ،نشاانگی پوشاش ،ادبیاا شافاهی،
افسانههای آذربایجان ،بحران دستهبندی.
دریافت89/11/13 :

پذیرش91/2/31 :

* استادیار گروه ادبیا نمایشی ،دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهرانsamini_n@gmail.com .
**کارشناسی ارشد ادبیا نمایشی ،دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهرانs.aghazadeh.m@ut.ac.ir .
***کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش ،دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
ehsandayani1359@gmail.com
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"بیایید زنهایمان را از پوشیدن کاله مردانه ،کاری که گاهی اوقا انجاا مایدهناد ،بااز داریا  .بیاییاد اجاازه
ندهی مردان کفشهای زنانه  ...بپوشند .یک زن در کاله و شلوار مردانه ،شخصایتی ساخت ،تحکا آمیا ،،دوسات-
نداشتنی و داجتماع دارد .یک مرد با کفشهای نوکتی ،،جلف ،زنصفت ... ،یا حداقل یکی از آن افراد بایهاویتی
است که از هرچه میبیند بردهوار تقلید میکند".
رستیف دال برتون () 371 - 081

مقدمه
پوشش افراد حامل اطالعاتی فراتر از شکل ظاهری ،جنس ،رنگ و سای ،است و همین امر بارای
آن ارزش نشانهشناختی به بار میآورد :پوشش تبدیل به نشانهای میشود که رابطهای بین دال-
ها و مدلولها به وجود میآورد و حتی گاهی فراتر از این ،نظامی پوششی بهوجود میآید و افراد
یک جامعه با استناد به نظا پوششی موجود در جامعاهی خاود ،دسات باه تاویال نشاانههاای
پوششی میزنند.
اما مساله به همینجا خت نمیشود و گاهی این نظا پوششی -همچون دیگر نظا هاایی
که انسانها برای ارتباط با یکدیگر میسازند -تاا مارز تقادی پایش مایرود و سارپیچی از آن
عواقبی سنگین در پی خواهد داشت .در این رابطه نکته شایان ذکر آن است که تناوع و اشاکال
مختلف نظا های نشانهای در جوامع و سازمانهای متفااو  ،گاواه آن اسات کاه ایان نظاا هاا
منشایی غیر انسانی ،غری،ی و خارج از روند ذهنی ندارند و در نتیجه سوالی که پیش میآید این
است که این نظا های نشانهای -از جمله پوشش و لباای -چگوناه باهوجاود آمادهاناد ،چطاور
انسانها آنها را ازلی و طبیعی میپندارند و چه واکنشی ممکن است در برابر آنها نشاان دهناد
در ادامه رابطه میان این قبیل پرسشها با نحوه شکلگیاری ،تحکای و چاالشهاای پایشروی
ایدئولوژی با استفاده از آرای آلتوسر بررسی خواهد شد .حال شاید این پرسش پیش آید که چرا
آلتوسر علل برجستهای که در پاسخ میتوان بیان کرد شامل موارد زیر است :اول اینکه آلتوسر
در نظریه تبیین چندجانبه ،به طرح این ایده میپردازد کاه در شاکلگیاری ایادئولوژی ،هماان
1 - Restif de la Bretonne
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سوژههایی که بعداً زیر نفوذ و اعمال قدر از طریق آن قرار میگیرند نی ،نقاش دارناد .دوماین
عامل مه بررسی دستگاههای اِعمال ایدئولوژی است و دست آخار مقاوماتهاایی کاه آلتوسار
اعتقاد دارد دربرابر ایدئولوژی شکل خواهند گرفت .البته کلیه ایان ماوارد در اداماه باه تفصایل
مورد بحث قرار خواهندگرفت.
از مقاومتهایی که در برابر ایدئولوژی شکل خواهند گرفت سخن گفتی ؛ یکی از واکانش-
هایی که نسبت به نظا پوششی و دیگر نظا هاای نشاانهای موجاود در جواماع وجاود دارد ،در
داستانهای عامیانه (ادبیا شفاهی) اقوا و ملل قابل ردیابی است و ادبیا شافاهی آذربایجاان
نی ،در این زمینه نکا جالب توجهی دارد .ادبیا شفاهی با توجاه باه ذا اجرایای و نمایشای
خود توان بازی با نظا های نشانهشناختی را دارد و در میان روشهایی که ادبیا شفاهی بارای
بازی با آنها (واقعیت) بهکار میبندد ،بدلپوشی 1بهعنوان پدیدهای نمایشی ،مسیری جالب توجه
در پیش میگیرد .آنچه ادبیا شفاهی را در این میان بهعنوان یک گ،یناه برجساته مایساازد،
فاصله هرچه بیشترِ آن از نظا های خواهاان اعماال ایادئولوژی حااک و جریاان آن در ساطوح
عامیانهتر جامعه است .البته ذکر این نکته روری است که ادبیا شفاهی خود نی ،میتواناد در
سطوحی عامل انتقال ایدئولوژی باشد؛ چنانکه این امر در بررسای نحاوه طبیعایساازی ،کاه از
موارد مطالعاتی افسانههای آذربایجان انتخاب شدهاند ،نشان داده خواهدشد.
بطور خالصه میتوان گفت که در این مقاله سعی بر آن است که در ابتدا با تشریح عملکرد
ایدئولوژی و طبیعیسازی آن ،نحوه بهوجود آمدن نظا های نشانهای -گهگااه تقادی یافتاه -در
جوامع شرح داده شود و سپس از میان واکنشهایی که ممکن است در برابر ایان جریاان پدیاد
آید ،ادبیا شفاهی انتخاب شود و در این شکل از ادبیا نی ،تمرک،ی ویژه به بدلپوشی -و ناه
فقط دگرجنسپوشای -معطاو شاود .در افساانههاای آذربایجاان بادلپوشای باه ساه شاکل

 .1برای واژهی بدلپوشی در زبان انگلیسی در حالت کلی  Dragو در زمینهی تئاتری با توجه به مفهو مورد نظر  Cross-dressingو
 Dressing upمورد استفاده قرار میگیرد.
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«مردپوشی»« ،کچلپوشی» و «درویشپوشی» اتفاق میافتد که هر یک جداگاناه و در ساطحی
متفاو از یکدیگر نظا پوششی مورد نظر ایدئولوژی را به چالش میکشند :مردپوشی در ساطح
نظا پوششی جنسیتی؛ درویشپوشی در سطح نظا پوششی اجتماعی؛ و کچلپوشی در ساطح
نظا های پوششی روایی و خلق گونهای تیپ شخصیتی آشنا برای مخاطب؛ که در مورد هریاک
جداگانه ،به بحث و بررسی خواهی پرداخت .شایان ذکر است بحثهایی کاه در ایان رابطاه در
مورد ایدئولوژی یا بدلپوشی مطرح میشود منحصر به افسانههای آذربایجاان نیساتند و آنهاا را
در نمونههای دیگر نی ،میتوان پی گرفت .انتخاب این مجموعه بهدلیل نحوه جمعآوری افساانه-
های موجود در آن است که به روش میدانی انجا گرفته و نی ،بهجهت جلاوگیری از انحارا از
اصل مو وع مورد مطالعه و محدود کردن دایره بحث بوده است.
ایدئولوژی و طبیعیسازی
«وا ح ترین توصیف آلتوسر 2از ایدئولوژی ،راهی است که مرد برای درک جهانشان بر می-
گ،ینند .ایدئولوژی از دید آلتوسر ،مجموعهای از گفتمانها است که از طریق آنها تجربهمان را
درک میکنی » (فرتر .)111 :1381،راهی برای آن که مردان و زنان رابطه خود را با واقعیت
«زندگی کنند» .ایدئولوژی در حک بازنمایی «رابطه خیالی افراد با شرایط واقعی وجودشان
است» (فرتر.)1381،
ایدئولوژی در واقع گفتمانی است که به یک ملت یا جامعه معنی اعطا مایکناد .و از آنجاا
که بازتابی است از نحوه داللتمناد شادن یاک ملات ،همساویی تنگااتنگی باا اساطوره دارد ...
ایدئولوژی نظامی از ایدههاست که جامعه را تو یح میدهد و معنی یا توجیه میکند .باه بیاانی
دیگر« ...نظامی از بازنماییها است ،اما در اکثر موارد ایان بازنمااییهاا هایر ربطای باه آگااهی
1 . naturalization
2 . Louis Althusser
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ندارند :اینها اکثرا تصاویر هستند و گاه مفاهی  .اما در ورای اینها ،ساختارهایی وجود دارند کاه
بر اکثریت عظی انسانها اعمال میشوند ،اما ناه از طریاق «آگااهی» شاان .ایانهاا اباژههاای
فرهنگی پذیرفته شده -درک شدهاند و از طریق فرآیندهای دور از دساتری انساانهاا بار آناان
اعمال میشوند» (آلتوسر 233: 1919 ،به نقل از فرتر.)111 :1381،
این ساختارها را به نحوی سادهتر میتوان در نظا های نشانهشناختی چون زبان ،پوشاش
و  ...مشاهده کرد .من اینکه مراد از فرآیندهای دور از دستری انسان ،عاملیتی فراتر از قادر
سوژه نمیتواند باشد ،بلکه منظور فرآیندی چون اسطوره است که سوژه بهواسطه آن ،سااختگی
بودن این نظا ها را فراموش میکند .آنگونه که در نمودار شماره  1نیا ،مشااهده مایشاود ،در
سطحی یکسان با سوژه ،روابطی دوسویه نی ،بین ایدئولوژی ،اسطوره و نظا های نشاانهشاناختی
برقرار است که سوژه در میان آنها سرگردان باقی می ماند .در این میان طبیعیساازی ساوژه را
در شرایطی قرار میدهد که برای آنها جایگاهی استعالیی فرض کند.
به بیان آلتوسر ایدئولوژی افراد را به مثابه سوژهها احضار میکند" -یعنی ایدئولوژی ساوژه
را شکل میدهد« ،یعنی سوژه معلول ایدئولوژی است و نه طبیعی .از سوی دیگار در ایادئولوژی
سوژهها نی ،رابطه ی خود با شرایط زندگی را که به عنوان وحی من،ل برایشان ارائه شاده ،بارای
خود توجیه میکنند» (هیوارد.)13 :1381،
ایدئولوژی

اسطوره

سوژه

نظا نشانهشناختی

نمودار شماره  .سوژه محصور در نشانهها و درتالش برای تفسیر آنها
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با این حال ،به نظر آلتوسر ،عظی ترین و موذیانهترین قدر ایادئولوژی ظرفیات آن بارای
القای برداشتی تخیلی از سوبژکتیویته انسانها به آنها است (پاین )11 :1381،کاه ایان کاار از
طریق اسطوره پی گرفته میشود .بنابراین باید در نظر داشت که اسطوره میتواناد ایادئولوژی را
با یک واقعیت مجازی در سطح زباان -و یاا دیگار نظاا هاای نشاانهشاناختی چاون پوشاش -
مستحک سازد .این همان طبیعیسازی یاا « ...فرآینادی اسات کاه از طریاق آن سااختهاای
اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی به صورتی عر ه میشوند که گویی امور آشکارا طبیعای هساتند»
(هیوارد .)211 -5 :1381،ل،و اتخاذ چنین کارکردی از سوی ایدئولوژی آنگاه توجیهپذیر اسات
که آن را در رابطه با قدر بسنجی (نمودار شماره  .)2به بیانی دقیقتر ایدئولوژی در ارتباط باا
قدر و در مسیر کسب قدر بیشتر ،فرآیند طبیعیسازی را در ماورد اساطورههاا و در نتیجاه
نظا های نشانهشناختی مورد نظرش اعمال میکند و مسلماً طبقا حاک در جواماع از قادر
بیشتری برای طبیعیسازی ایدئولوژی خود برخوردارند.
بدین ترتیب طبیعیسازی دارای کارکردی ایادئولوژیک و موظاف باه تقویات ایادئولوژی
مسلط است .گفتمانهای طبیعیساز بهگونهای عمل میکنند که نابرابریهای طبقاتی ،ناژادی و
جنسیتی به صورتی عادی بازنمایی شوند (هیوارد.)211-5 :1381،
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حکومت

اسطوره

سوژه

ایدئولوژی

نمودار شماره  .2روشهای تبلیغ و تثبیت نظامهای نشانهای ازسوی قدرت برای مهار سوژه

ایدئولوژی طی فرآیند طبیعیسازی ،فقط ما را خطاب نمیکند تا به خاود در مقاا مرکا،
آزاد فکر و کنش بنگری  ،بلکه ما را به عنوان سوژه خطاب میکناد ،باه معناایی کاه آلتوسار از
سوژه در نظر دارد؛ به عنوان «وجودی مقید ،وجودی تسلی شاده باه قادرتی برتار ،و بناابراین،
محرو شده از هرنوع آزادی ،ج ،آزادی برای تائید انقیاد خود» (آلتوسر119: 1911 ،باه نقال از
فرتر)121 : 1381،
مناٌ باید در نظر داشت که تالش طبقا حااک بارای طبیعای جلاوه دادن معاانیشاان،
حاصل نیت آگاهانه اعضای منفرد آن طبقا نیست .به بیان دقیقتر باید این تالش را به عناوان
«کارکرد ایدئولوژیای نقششده در رفتار فرهنگی و اجتماعیِ هار طبقاه و بناابراین اعضاای آن
طبقه تلقی کرد .این ما را به فرض بنیادی دیگری رهنمون میسازد :فرهنگ واجد خصوصایاتی
ایدئولوژیک است» (فیسک .)118 :1381،این همان مفهمومی است کاه آلتوسار ساعی دارد باا
نظریهی تعین چندجانبه 1بیان کند .او با اذعان به اینکه ایادئولوژی در خادمت طبقاا حااک
است ،اعتقاد دارد که ایدئولوژی مجموعهای ایستا از عقاید اعمالشده بر طبقا فرودست توسط
طبقا حاک نیست ،بلکه روندی پویاست که پیدرپی در عمل بازتولید و بازسازی میشود« .در
عمل» یعنی آنگونه که مرد فکر میکنند ،رفتار میکنند و خود و روابطشان با جامعه را مای-

. Over- Determination

1
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فهمند .اسای این نظریه ،مفهو دستگاههای ایدئولوژیک دولت (داد) است که به اعتقاد آلتوسر
عبار اند از نهادهایی اجتماعی از قبیل خانواده ،نظا آموزشی ،زبان ،رسانههاای گروهای ،نظاا
سیاسی و غیره .این نهادها گرایش به رفتار و فکر کردن باه شایوههاای مقباول اجتمااعی را در
ی
مرد بهوجود میآورند .نکته مه در اینجاا آن اسات کاه ایان نهادهاا فقاط در ساطح رسام ِ
سیاست اعال شده خودمختار به نظر میآیند ،هرچند اعتقاد به این خودمختاری بارای کاارکرد
ایدئولوژیک آنها روری است .لیکن ،در سطح ایدئولوژی -که هرگ ،بیان نمایشاود -هار نهااد
توسط شبکه مکتو ِ پیوندهایِ درونیِ ایدئولوژیک ،به تما نهادهای دیگر مرتبط میشاود .بارای
مثال ،نظا آموزشی نمیتواند داستانی درباره سرشت فردی [یا نظا پوششی] بگوید متفااو باا
آنچه توسط نظا حقوقی ،نظا سیاسی ،خانواده و غیره گفته میشود .و البته هنجارهاا نیا ،طباق
منافع طبقا برخوردار از قدر اجتماعی بهوجود آمادهاناد و بارای حفاو موقعیاتهاای قادر
طبقا حاک  ،آنها را بهصور یگانه موقعیتهای اجتماعی که با عر عا مطابقت دارناد ،طبیعای
جلوه میدهند  .هنجارهای اجتماعی ،به لحاظ ایدئولوژیک ،متضامن مناافع طبقاهای خاا

و یاا

گروهی از طبقا اند ،اما سایر طبقا آن هنجارها را طبیعی تلقی میکنند ،حتی وقتی منافع آناان
مستقیماً با ایدئولوژیِ بازتولیدشده به واسطه زندگی کردن طبق این هنجارها تضاد پیادا مایکناد
(فیسک( )119-21 :1381،تاکید از نگارنده).
اما شیوههای مقبول اجتماعی و یا عر عا را میتوان به ساادگی در نظاا هاای نشاانه-
شناختی هر جامعهای مورد شناسایی و ردیابی قرار داد .نظا پوششای نیا ،در جواماع مختلاف
خارج از این قاعده عمل نمیکند .افراد یک جامعه عمدتاً به نظا هایی پوششی پایبناد هساتند،
بیآنکه به راستی بدانند این نظا ها چگونه پدید آمدهاند و دقیقاً بههماین دلیال آن را طبیعای
میپندارند .البته ایدئولوژی نی ،در این مورد بیتفاو عمل نمیکند و از آنجایی که نظامی (باا

 .1این واژه برابر نهاد (  ) ISAsاست ،که خود تخفیف یافته ترکیب اسمی  Ideological State Apparatusesدر آرای لویی آلتوسر
می باشد .
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دقت و منطق خا

خود) از بازنماییها (تصاویر ،اساطیر ،ایدهها یا مفااهی در هرماورد خاا )

است که از وجودی تاریخی و نقشی خا

در یک جامعه معین برخاوردار اسات ،باا فراخوانادن

مفاهیمی که معموالً با احساسا میهنپرستانه ،ملیگرایانه و اعتقادی جامعه سر و کار دارند ،بر
طبیعی بودن این امور پافشاری دارد .باید توجه داشت که ایدئولوژی در مقا نظامی از بازنمایی-
ها ،از عل متمای ،است چرا که در ایدئولوژی کارکرد عملی -اجتماعی مه تار از کاارکرد نظاری
(کارکرد به من،له معرفت) است (آلتوسر ،÷1919:23 ،به نقل از فرتر.)115 :1381،
پس طبق نظریا آلتوسر میتوان نخست اینگوناه نتیجاه گرفات کاه ایادئولوژی بارای
هرکس که درون آن به سر میبرد بیانگر رابطهای خیالی با واقعیت است ،لاذا نمایتاوان آن را
گفتمانی اب،اری دانست که طبقهی حاک م،ورانه آن را میفروشد تاا طبقاا اساتثمار شاده را
فریب دهد؛ دو این که آلتوسر اشاره میکند ایدئولوژی یک جامعه در وهله نخست ،ایادئولوژی
طبقه حاک است ،با این حال طبقا تحت سلطه نی ،خود تولیدکننده ایدئولوژیاند .ایدئولوژی-
هایی که اعتراض آنها را به این سلطه بیان میکند (فرتر .)111 - 111 :1381،پس امکان وجود
جامعهای عاری از ایدئولوژی ،یعنی جامعهای که مرد از روابط اجتماعیشاان باهنحاوی واقعای
آگاه باشند ،از نظر تاریخی محل تردیاد اسات (فیساک .)118 -19 :1381،در نهایات باه ایان
نتیجه خواهی رسید ،که هرچند ایدئولوژی مسلط در خدمت طبقا حاک است ،اما نه ایستا و
نه تغییرناپذیر است و به دلیل اینکه از نهادها و رویههاای گونااگون تشاکیل شاده اسات ،باروز
تناقض در آن حتمی و (بهرغ «طبیعی بودن» اش) در عین حال تناقضآمی ،و در نتیجه تکاه-
تکه ،ناهمگون و نامنسج است .به عالوه ایدئولوژی مسلط از طریاق مقاوماتهاایی باه مباارزه
خوانده میشود [یا شاید بهتر باشد به گویی در برابر ایدئولوژی مسلط واکنشهاایی نشاان داده
میشود] و این مقاومتها از کسانی سر میزند که ایدئولوژی مسلط مدعی حکومت بار آنهاسات
(هیوارد( .)13 :1381،نمودار شماره )3
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ایدئولوژی

مقاومت

نظا نشانهشناختی
سوژه

نمودار شماره  .7ایدئولوژی طبقات تحت سلطه درجهت مقاومت

واکنشهایی که در برابر ایدئولوژی سر میزند نی ،در نوع خود شگفتانگی ،و قابل مطالعه-
اند .از میان این واکنشها دنیای جادویی قصهها (یا ادبیا شفاهی) مسیری ویژه در پیش مای-
گیرند .قصهها با «پیدایش» کاری ندارند؛ بلکه عمدتاً حول مسایل جامعه میچرخناد .آرزوهاای
آدمی را رق میزنند و گویای تخیل هنری مرد هستند .مردمی که همواره و در طاول ها،اران
سال تحت ست و استثمار بودهاند ،بدون آنکه بتوانند علل واقعی خفت خویش را بفهمناد .پاس
به پیش پا افتادهترین دالیل و نمودها ،چنگ میانداختند؛ به نمودهایی که چه بسا رواباط [باه-
زع ایدئولوژی] حقیقی را واژگونه نشان میدهند (درویشایان و خنادان .)11 :1318،از ساویی
توجه مطالعا انسانشناختی و جامعهشاناختیِ ادبیاا شافاهی «مشخصااً باه سانت شافاهی
معطو است [ .]...این مطالعا بدون آنکه به روابط احتمالیِ برخی از این فعالیتها با ادبیاا
در معنای رایج آن کاری داشته باشند ،اجرا و نمایش شفاهی را یک موقعیت ارتبااطی خاا

و

محملِ انتقالِ سنتِ جمعی جوامع میدانند [ ]...و به ایان اعتباار باه مطالعاه آن مایپردازناد»
(مکاریک .)21 :1383،ادبیا شفاهی و داستانهای عامیانه عمدتاً توسط راوی خود و در حاین
روایت ،اجرا نی ،میشوند و باید اذعان داشت که «توجه [بسیار ادبیا شفاهی] به گفتاار حااکی
از آن است که هویت آثار شفاهی اساساً وابسته باه اجارا و نماایش اسات» (مکاریاک. )1383 ،
 .1برای مطالهی بیشتر در این مورد مراجعه شود به :
Schechner, Richard. 2002. “Ritual” in Performance Studies an Introduction. New York: Routledge.
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من اینکه با اندکی تامل در باب هنر نمایش می تاوان ایان گفتاه را پایش روی داشات کاه :
«موقعیت نمایشی ارتباطی تنگاتنگ با واقعیت دارد و در واقع گونهای چیادمان عمادی عناصار
واقعی بهواسطه مولفی انسانی بهشمار میآید» (ثمینی .)13 :1383،باه بیاانی دیگار در ادبیاا
شفاهی به مثابه گونهای از هنر (عامه) نقش ایدئولوژی بار دیگر به واسطهی حضور سوژه پررنگ
میشود .اینبار این ایدئولوژی میتواند متعلق به سوژه معترض باشد ،نظا هاای نشاانهشاناختی
ایدئولوژی مسلط را به بازی گیرد ،بهعلت فرآیند طبیعیسازی در همان قاب محدود عمال کناد
و یا رویکردی دوگانه داشته باشد .به همین دلیل است که آلتوسر باور دارد هنر یک بیانگر ساده
ایدئولوژی نیست .به گمان او هنر در جایگاهی میان داناش و ایادئولوژی قارار دارد و از ایان رو
قادر به حفو این جایگاه شده است که از ایدئولوژی «عقبنشاینی» کناد ،و از آن فاصاله مای-
گیرد (احمدی .)118 :1381،او خاطر نشان میکند که هنر را نمیتوان تا حد ایدئولوژی تنا،ل
داد :هنر رابطهای نسبتا ویژه با ایدئولوژی دارد .ایدئولوژی ،انگارههایی وه آلود را ارائه مایدهاد
که انسانها براسای آن (و در آن) جهان واقعی را تجربه میکنند .هنر نی ،چنین تجربهای را باه
ما ارائه میکند ،با اینهمه ،هنر بیشتر نشان دهنده زندگی در یک شرایط خا

است تا تحلیال

عقالنی آن شرایط؛ هنر با آنکه در چارچوب ایدئولوژی مایگنجاد ،کوشاش مایکناد کاه از آن
فاصله بگیرد و به نقطهای برسد که ما را به «احسای» و «ادراک» ایدئولوژی سازنده خاود قاادر
کند (ایگلتون .)11 :1358،در اینجا نکته بر سر مناسبا متقابل متن و ایدئولوژی است و نه بار
سر نظریه بازتاب ،که بنا به آن هنر بازتاب ایدئولوژیک است (احمدی .)119 :1381،پیر ماشاری
در کتاب در جست و جوی تئوری آفرینش ادبی )1911( 2بین قصه و آنچه خود آن را وه می-
میخواند (زیرا از نظر او ایدئولوژی رورتا چنین چی،ی است) تمای ،قایل میشاود .وها یعنای
 .1برای مطالهی بیشتر در این مورد مراجعه شود به :
L. Althusser, (1971). Lenin and Philosophy, Trans. B. Berwster.London, London: New Left Books pp
221-228.
 .2برای مطالهی بیشتر در این مورد مراجعه شود به P. Macherey, (1966).Pour une theorie de la production :
litterraire, Paris.
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تجربه ایدئولوژیک روزمره انسانها– ماده اولیهای است که نویسانده آن را ماورد اساتفاده قارار
میدهد ،اما با کار کردن بر روی آن به چی ،دیگری تبدیلاش کارده ،باه آن شاکل و سااختمان
میدهد .هنر با مشخص کردن ایدئولوژی ،با شکل دادن به آن و با گنجانیادن روح آن در کالباد
]مثالٌ[ یک داستان ،میتواند از ایدئولوژی فاصله بگیرد و در نتیجه مرزها و محدودیتهاای آن را
آشکار کند .به عقیده ماشری ،هنر با چنین کاری ماا را در رهاایی از چنگاال وها ایادئولوژیک
یاری میدهد (ایگلتون.)18 - 11 :1358،
این شکل از رهاییبخشی هنر را می توان در رخداد بدلپوشی در افساانههاای آذربایجاان
ردیابی نمود .آنجا که نظا پوششی مورد اعتماد جامعه را به چالش میکشاد و باه ایان طریاق
ساختارهایی جدیدی پیش روی افراد قرار میدهد و برداشت آنها را از طبیعی بودن ساختارهای
پیشین دچار وقفه سازد .به این ترتیب میتوان مفاهی نظا نشانهشناختی و مقاومت در نماودار
شماره  3را با پوشش و بدلپوشی جایگ،ین ساخت (نمودار شماره .)1

ایدئولوژی

بدل پوشی

پوشش
سوژه

نمودار شماره  .1نمونهای از یک نظام نشانهای و مقاومت برابر آن

در این مرحله میتوان از طریق برقراری ارتباط موجود میان نمودارهاای  1-1باه طرحای
کاملتر دست یافت (نمودار شماره  .)5در این نمودار مشخص است کاه چگوناه مفااهی ماورد
بحث در این مطلب در ارتباط با یکدیگر -البته خارج از هرگونه سلسله مراتب -قرار دارناد .آن-
گونه که از تصویر نی ،برمیآید بدلپوشی از دو طریق قادر به تاثیرگذاری بار ایادئولوژی مسالط
است؛ یکی از مسیر تاثیرگذاری بر نظا های نشانهشناختی موجاود و ماورد تاکیاد ایادئولوژی و
دیگری نی ،با تاثیر مستقی بر سوژهی در ارتباط با ایدئولوژی.
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قدر

ایدئولوژی

اسطوره

سوژه

مقاومت

پوشش

بدلپوشی

نمودار شماره .5شمای کلی مسیرهای تماس بدلپوشی و ایدئولوژی در ترکیب چهار نمودار پیشین

بدلپوشی
"بازی کردنِ عشق تقلید عشق است ،ولی ادای عشاق را درآوردن ،رم،گشاایی عشاق اسات ،ادای قادر را
آنتونن آرتو ()1891-1918
درآوردن رم،گشایی قدر است ،ادای آیین را درآوردن رم،گشایی آیین است".

در ابتدا ذکر این نکته روری است که بدلپوشی تنها منحصر به بدلپوشی جنسی نمی-
شود و آنگونه که در ادامه خواهی دید ،گوناههاای دیگاری از بادلپوشای نیا -،مخصوصااً در
افسانههای آذربایجان -قابل ردیابی است و البته در تما این گونهها مقاومتها و بازیگوشیهایی
در برابر احکا ازلی پنداشته شده ،به چش میخورد .در واقع بادلپوشای باا مساایلی بایش از
دغدغههایی درباره هویت شخصی جنسیتیافتاه درگیار اسات :منظرهاایی از الوهیات ،قادر ،
طبقه ،افسون و جادو ،ستاره شدن ،مفاهی زیبایی و تماشا و تقابل امر مریی و نامریی یا پنهان-
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شده (سنلیک .)2111:11 ،یوهان هویزینگا در تبیین بدلپوشی و کارکرد آن تعریفای تاازه را
پیش روی قرار میدهد« :بدلپوشی آشاکارترین شاکل پنهاانکااری بازیگوشاانه اسات کاه باا
وحشتهای دوران کودکی ،لذ ناب ،فانت،ی رازآلود و تری مقدی در ه آمیخته .بادلپوشای
امر رازآلود را رم،گشایی میکند» (هویزینگا .)1918:13 ،یا همانگونه که معاصران ماا ممکان
است بگویند ،واسازی این موجودیتها به منظور آشکار ساختن طبیعت مصنوعی آنها.
وسوسه انجا این کار [بدلپوشی] قابل درک اسات :توصایف یاک پدیاده ،در حالیکاه در
حالت بحران قرار دارد ،بسیار دراماتیک است (سنلیک ،)2111:11،ولی کارکردی از بادلپوشای
که بیشتر مدنظر این مطلب است ،در مطالعا ماارجوری گااربر 2باه چشا مایآیاد .گااربر باا
مطالعاتی که در تاریخ بدلپوشی انجا میدهد ،تئاتر یونان باستان را در کنار تئااتر شکساپیری
در دستهی «تئاتر دگرجنسپوشی» قرار میدهد .او معتقد اسات کاه بادل پوشای توجاه را باه
سمت رفتاری جلب میکند که هر فردی در قالب آن ،درون پارادای های فرهنگی سااختاربندی
میشود (گاربر )1991،و به این ترتیب« ،فضایی نااممکن» بارای سااختاربندی و آشافتهساازی
فرهنگ خلق میکند .این فضای سو  ،فضایی است محتمل و ساوال برانگیا ،کاه انعطاا الز
برای به پرسش کشیدن اعتبار ساختارهای دوگانه را دارد و خبار از «بحاران دساتهبنادیای»3
میدهد که پتانسیل ویرانسازی سلسله مراتب غالب را دارد (گاربر .)1991،بار دیگر مایتاوانی
به نمودار 5رجوع کرده و مسیری را که من آن بدلپوشی در برابر ایدئولوژی قارار مایگیارد،
ردیابی کنی  .در مسیر نخست بدلپوشی با بحرانی که در دستهبندی آن حوزه ایجااد مایکناد،
نظا نشانهشناختی مطلوب ایدئولوژی را به چالش میکشد و به این ترتیب ساختارهای جدیدی
ارائه میکند .همین امر فضای سلبیای را که ایدئولوژی تبلیغ میکند ،میلرزاند و از این راه باه
1

- Johan Huizinga
- Marjorie Garber
3
 : Category Crisis.موقعیتی است که در آن خطوط بین دو گروه ( از جنسیت ،طبقه ،نژاد ،سن و مذهب ) محو یا نفوذپذیر شدهاند  .در
زمان پوشیدن لبای های جنسیت دیگر ،فرد بدل وش استحکا و مصونیت کلیهی کد (رم )،های اجتماعی و امکان اعمال نیرو برآنها را ماورد
پرسش قرار می دهد .

2

41

جامعه شناسي هنر و ادبيات ،سال دوم ،شماره دوم ،پایيز و زمستان 98

نشانگر بحران در دستهبندی تبدیل میشود ،بحرانی که مایتاوان آن را اینگوناه تعریاف کارد،
«ناتوانی در تشخیص قطعی خطی مرزی که نفوذپذیر میشود و اجازه گاذر از مارز یاک دساته
(آشکارا متفاو ) را به دسته دیگر مایدهاد» (گااربر )1991،و در مسایر دو بادلپوشای یاک
«بحران آسیبزای دستهبندی» خلق میکند که باعث لرزش پایه و اسای هویت فردیای مای-
شود که در یک سیست طبقهبندی بنا نهاده شده است و ایدئولوژی در سطوح مختلف سعی در
تثبیت و الیتغیر ساختن آن دارد .هر فردی باید به یاد داشته باشد که دساتهبنادیهاای ماورد
بحث ،طبیعی نیستند ،بلکه ساختارهایی مصنوعی و بیثبا از شرایط از پیش معیناناد .از ایان
منظر بدلپوشی دستهبندیها را رد نمیکند و یا از آنها طفره نمیرود ،بلکاه دساتهبنادیهاای
جدیدی خلق میکند .به عبار دیگر ساختارهای موردنظر ایدئولوژی را کتمان یا نفی نمیکناد ،بلکاه
سعی در گسترش آن دارد.

در افسانههای آذربایجان نی ،شاهد استفاده از بدلپوشی به سه گوناه مردپوشای ،کچال-
پوشی و درویشپوشی هستی که در ادامه آنها را مورد بررسی قرار خواهی داد.

مردپوشی
در افسانههای آذربایجان بدلپوشی جنسی تنها به صور مردپوشی اتفاق مایافتاد و ماا
شاهد هیرگونه زنپوشی نمیباشی  .تقریباً در تما این موارد زن یا دختر تحت شرایطی مجبور
به خارج شدن از محیط خانه و خانواده و انجا کاری -از لحاظ فرهناگ تثبیات شاده -مرداناه
میشود .او باید عالی و نشانههای دال بر زنانگی را از خود دور سازد تاا بتواناد وارد حاوزه ایان
اعمال مردانه گردد ...« .دختر رفت و رفت تا به شهری رسید .اسابش را فروخات و یاک دسات
لبای مردانه خرید و پوشید و رفت پیش آهنگری شاگرد شد» (بهرنگی و دهقاانی.)25 :1311،
بحث جنس و جنسیت با پیش کشیدن نخستین پرسش آغاز میگردد؛ یعنی چه مارزی وجاود
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دارد که مثالً یک زن با تعویض عالی دال بر جنس او و جنس خود ،میتواند وارد قلمرو اعماال
منسوب به جنس مخالف شود
به و وح مشخص است که ایدئولوژی مسلط حضور یک زن در اعمال مردانه را بار نمای-
تابد و البته شناسایی یک زن توسط عالی دال بر زنانگی او -چون پوشاش -صاور مایگیارد.
«تمای ،میان جنس و جنسیت به این استدالل یاری میرساند کاه جانس هار قادر ها کاه
خودسرانه و بیولوژیکی باشد ،جنسیت به طور فرهنگی ساخته میشود :از این رو جنسیت ناه
نتیجه علی جنس است و نه ظاهراً به مانند جنس امری ثابت .بنابراین یگانگی سوژه بالقوه از
پیش با تمای ،میان جنس و جنسیت به چالش کشیده شاده و جنسایت تفسایر متکثاری از
جنس قلمداد میشود» (باتلر .)51-2 :1999 ،یا به عبار دیگر «جنسیت محصول فناوریهای
اجتماعی ،گفتمانهای نهادینه شده و رفتار روزمره است [ ]...نظاا جانس -جنسایت [ ]...ها
یک ساختار فرهنگی -اجتماعی است و ه یک آپاراتوی نشانهشناختی ،یک نظا بازنمایی کاه
معنا را تعیین و به افراد درون جامعه منتقل میکند» (سنلیک .)2111:1 ،به بیان دیگر گونهای
دیگر از نظا ها که در روابط میان ایدئولوژی (فرهنگ) ،سوژه ،نظا نشانهای ،اساطوره ،قادر و
مقاومت قابل ردیابی است.
مارجوری گاربر به بررسی اهمیت جنسی و فرهنگی بدلپوشی مایپاردازد کاه مو اوعی
بسیار قابل طرح در نقدهای جدید جنسیت است و گذشته و حال را مورد توجه قارار مایدهاد.
در بدلپوشی ،جنسیت به ایفای نقش و کاربستهای مادی ویژهای چون لبای پوشیدن وابساته
است .اگر لبای هویت آدمی را معلو میسازد ،پس گاه میتواند مارد را باه زن و زن را نیا ،باه
مرد بدل کند.
البته در افسانههای آذربایجان میبینی که زنِ مردپوش در این راه جنس خود را از دست
نمینهد و در تما موارد در نهایت به قالب مورد نظر فرهنگی -اجتماعی ،یعنی نشانههاای -باه-
- Sex and Gender
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زع فرهنگ -دال بر جنسیت خود بازمیگردد :او مجدداً لبایهای دال بر جنسیت خاود را باه
تن میکند ،به درون خانه بازمیگردد ،ازدواج میکند و صاحب فرزند میشود .در نموناه جاالبی
در داستان «به دنبال فلک» (بهرنگی و دهقانی )115 -11 :1311،با مرد بدبختی مواجه هستی
که پادشاهی از او میخواهد از فلک بپرسد« :برای چه من در تما جنگها شکست میخور تا
حال یک دفعه ه دشمن را شکست ندادها » (بهرنگی و دهقانی .)1311،هنگامی که مارد باه
فلک رسید پرسید« :پادشاه فالن شهر چرا همیشه شکست میخورد و تا حال اصال دشامنش را
شکست نداده فلک جواب داد  :آن پادشاه زن است فقط خود را به شکل مردها در آورده .اگار
نمی خواهد شکست بخورد باید شوهر کند [ ]...مرد که پیش [پادشاه] رسید و قضایه را تعریاف
کرد ،به او گفت :حاال که تو راز مرا دانستی ،بیا و بدون اینکه کسی بفهمد مرا بگیر و بنشین باه
جای من پادشاهی کن» (همان .)111 -8 :آنچه در پایان این افسانه با آن مواجه هستی  ،ناشای
از فرآیند طبیعیسازی است که پیشتر بواسطهی ایدئولوژی غالاب (نظاا پدرسااالر) ،ذهنیات
آفرینندگان ادبیا عامه را تحت انقیاد خود قرار دادهاست.
این امر که حتی در جوامع قبیلهای تما نهادها در شکلدهی جنسیت نقش دارند و تضااد
بین در ه آمیختن جنسها و تمای ،جنسها در باور و اسطورهشناسی عامه تبدیل به یک تضاد
مه میشود ،شاهد این مدعاست .در اغلب موارد ،مشکل تقسی یک دوجنسی آغازین باه زن و
مرد نیست ،بلکه تمای ،مرد از زن ،که معموالً بهعنوان یک حالت ازلی مورد نظار اسات ،اهمیات
مییابد .آیینها و مراسمی که بدلپوشی جنسی را به عنوان یک عنصر ذاتی در طای مناسابا
مذهبی و نی ،درون الگوهای ب،رگتر از بیناکنش اجتماعی به کار میگیرند ،برای تاکیاد بار ایان
تفاو ها ایجاد شدهاند (سنلیک .)2111:3 ،در تمامی موارد مردپوشی در افسانههای آذربایجاان
از جمله داستانهای «پدر هفت دختر و پدر هفت پسر»« ،بهدنباال فلاک»« ،شااه،ادهی حلاوا
فروش» و «درویش و میومیو خان » و «دختر غازچران» ،در پایان زن بادلپاوش مجادداً قالاب
اجتماعی تثبیت شده خویش را بر میگ،یند.

44

بدلپوشي :آشوب سازی در ایدئولوژی

طبق الگوی باتلر ،اجرایی بودن (آنچه مرد انجاا مای دهناد) بارای حفاو چناین نظاا
جنسیتیای مه است .باتلر بدلپوشی را رویه اجرایی واسازانهای مینگرد که سوبژکتیویتههاای
بدیهی و جفتهای دوتایی جنسیتی را مسئلهدار میکند .او این رفتار را همچون فعاالیتی مای-
بیند که از طریق آن افراد میتوانند هویتها و فضاهای جنسیتی بادیل ایجااد کنناد (اسامیت،
 .)1981:381در این مورد باتلر به نقل از نیوتون (نیوتون )1912:113 ،مینویسد:
«در پیچیده ترین حالت بدلپوشی جنسی ،واژگونی مضاعف است که میگویاد« :نماود،
یک توه است» ،بدلپوشی جنسی می گوید« :ظاهر بیرونی من زنانه اسات اماا «درون» مان
ذاتی مردانه است» .در همان حال یک واژگونی متقابل را نمادپردازی میکند« :ظااهر بیارون
من( ،بدن  ،جنسیت ) مردانه است اما جوهر من (خود ) از درون زنانه است» (باتلر-1 :1999 ،
.)231
شاید این مطالب بیش از هر چی ،در داستان «پدر هفت دختر و پدر هفت پسر» (بهرنگای
و دهقانی  )21 -33 :1311نمود داشته باشد .دختر جهت انجا اعمال جانس مخاالف (شااگرد
آهنگر شدن) میبایست عالی دال بر زناانگی را از خاود دور ساازد ،اماا مااجرا از ایان قسامت
اهمیت مییابد که آهنگر در زن بودن او شک میکند .او علیرغ پوشش مرداناه دختار ،در زیار
این پوشش بدن یک زن را میجوید .باید توجه داشت از آنجایی که بدلپوشی شاهد بیواسطه-
ای بر چگونگی ساخته شدن جنسیت است ،گاربر ادعا میکند که این عمل «قدر خارقالعاده-
ای [ ]...برای مختل کردن ،عیان کردن ،به چالش کشیدن و زیر سوال بردن ایدهی هویت بکر و
ثابت دارد» (گاربر.)1991:11 ،
این لحظهای است که در آن ادراکا فرهنگی مرسو و ثابت فارد نااتوان مایماناد ،آن
هنگا که نمیتواند با اطمینان بدنی را که میبیند ،تعبیر نمایاد ،دقیقااً لحظاهای اسات کاه
شخص دیگر مطمئن نیست ،بدنی که با آن مواجه شده ازآن یک مرد است یا یاک زن (باایلر،
. Esther Newton
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 .)21 :1999آهنگر تصمی میگیرد به هر ترتیبی شده جنس شاگردش را کشاف کناد و از آن
سو ،دختر به یاری سگی هر بار از نیت آهنگر مطلع شده و با ارائه عالی دال بر مردانگی خود را
نجا میدهد :یک بار بر روی تشک آنقدر غلت میزند تا گلهاای سارز زیار تشاک کاامالً لاه
شوند ،بار دیگر کوه قلیر را به کوه منجوق ترجیح میدهد و دیگر بار از آبتنی جان در میبارد.
«[ ]...وقتی که اعمال ناشی از عاد به سطح خودآگاهی کشیده شده و عینیت مییابناد ،دچاار
تغییر حالت میشوند؛ کارها تبادیل باه بازنماایی مایشاوند و کانشهاای روزماره تبادیل باه
ترفندهایی میشوند که پندارهای بیزمان و کلیتیافته را ثابت فرض کاردهاناد [( »]...سانلیک،
 .)5 :2111میتوان اینگونه نی ،گفت که جنسیتها ارتباطی با یک زیر الیه (بنیان) بیولوژیاک
ندارند .مرزهای جنسیت قابل شکستناند و تغییرا سازماندهی شده اجتماعی و فردی از یاک
جنسیت به جنسیت دیگر ،توجه را به «ناهنجاریهای فرهنگی ،اجتماعی یا زیباشناسی» جلاب
میکنند (گاربر.)11 :1991 ،
در نهایت موعد یک سال به سر می رسد و دختر با گذاشتن یادداشتی که در آن آهنگار را
از جنس خود مطلع میکند ،محل را ترک میکند و به سمت خانه و خانواده بااز مایگاردد .در
این زمان دیگر وظیفه بدلپوشی پایان گرفتهاست .آهنگر بهدنبال او در شهرها راه مایافتاد .در
نهایت دختر را مییابد و با ه ازدواج میکنند (بهرنگی و دهقانی.)32 :1311،
در این داستان ،پافشاری آهنگر بر زن بودن دختر از زاویاهی دیگاری نیا ،قابال بررسای
است :مفهومی با عنوان «مردنما .»1چرا که آهنگر بایش از آنکاه بار زن باودن شااگردش مصار
باشد ،میتواند بر پذیرفتن نقش مرد از طر خودش در یک رابطه همجنس خاواه تاکیاد ورزد.
وقتی چنین دستهبندیهایی به چالش کشیده میشوند ،واقعیت جنسیت نی ،دچار بحران می-
گردد« :تمی ،واقعیت از ناواقعیت نامعلو میگردد و این فرصاتی اسات تاا ماا دریاابی آنچاه
1

 butch .این واژه را باتلر برای توصیف حالتی بکار بردهاست که در یک رابطهی همجنسخواهانه ،یکی از طرفین تمایل به پذیرفتن نقش مرد
را داشته باشد.
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«واقعی» تصور میکنی  ،آنچه شناخت طبیعایشاد جنسایت مایخاوانی  ،در واقاع باه آن
استواری و ثباتی نیست که معموال تصور میکنای » (بااتلر .)29 :2111 ،ماارجوری گااربر نیا،
دگرجنسپوشی [ ]...و بدلپوشی را به پدیده جنس سو مرتبط میداند .باه نظار مایرساد،این
اعمال ساختار اجتماعی جنسیت را عمال رد میکنند (بروکباور« .)8 :2118 ،این جنسیتهاای
عجیب یا منحر یا سو به ما نشان میدهند که ما در حالت عادی اطمینان داری – که مارد
باید یاد بگیرند که زن یا مرد باشند .مردانی که برای اجرا یا تفریح دگرجنس پوشای مایکنناد،
معموال از مجال زنان میآموزند که چگونه زنانگی را به طرز قانعکنندهای انجا دهند» (گااربر،
.)11-51 :1991
نمونهای دیگر از دگرجنسپوشی در افسانهی «شااه،اده حلاوافروش» دیاده مایشاود ،در
اینجا با مادری روبرو هستی که میخواهد جلوی روانه شدن پسرش باه مسایری را بگیارد« .از
این طر مادرش ه بلند شد و لبای مردانه پوشید ،سوار اسب شد و سر راه پسرش را گرفات.
وقتی که پسرش رسید به او گفت :اگر از جانت سیر نشدهای برگرد .این جاده ماال مان اسات»
(بهرنگی و دهقانی .)215 :1311،در واقع جنسیت ممکان اسات غیرذاتای و از آنجاایی کاه ماا
خلقش کرده ای مصنوعی باشد ،اما دارای کلیتی از آن خود اسات؛ ناه اینکاه آن را باه ساادگی
سطحی ظاهری و مصنوعی بدانی که بر واقعیت دیگری قارار گرفتاه و آن را پنهاان مایساازد.
جنسیت دیگر استتاری نیست که باید پاره و دور ریختاه شاود ،بلکاه مجموعاهای از کانشهاا،
بیانا و نمودهایی است که دائماً در تالط قرار دارناد .بادلپوشایِ جنسایتی ابا،اری اسات در
خدمت تقویت اجرایی بودن جنسیت (سنلیک .)5 :2111 ،همانگونه که عنوان شاد ،حتای در
دستهبندیهای کوچکتر اجتماعی همچون خانواده نی ،،جنس و قراردادهای متااثر از آن بادون
وا گیری از نظا نشانگی لبای ،دچار اختالل در نظاا داللاتگاری مایگردناد .ایان شاکل از

 .1جودیت باتلر برای تشریح اجرایی بودن جنسیت از واژهی  Performativityاستفاده کردهاست.
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اختالل موجب ایجاد سیالن در نظا های نشانهشناختیای است کاه ایادئولوژی بارای توجیاه و
اثبا خود ،به هر طریق در تالش برای ثابت نشان دادن آنهاست.

کچلپوشی
نمونهی دیگری از انواع بدلپوشی در افسانههای آذربایجان ،حالتی است کاه آن را کچال-
پوشی مینامی  .این گونه از بدلپوشی با تمهیداتی آشکار در قصهها تکرار میشود؛ اینطور کاه
با کشیدن پوست روده و شک ب ،یاا گوسافند بار سار ،بادلپوشای رز داده و فارد تبادیل باه
شخصیت تکراری کچل میشود .عبار تبدیل شدن به شخصایت تکاراری کچال ،دقیاقتارین
عبار بهنظر میآید ،از آن رو که فرد بدلپوش عاالوه بار اساتتار ،خصوصایاتی از تیاپ کچال
داستانهای ایرانی را نی ،به دست میآورد .بنابراین ناگ،یری در ابتادا کمای شخصایت کچال را
شرح دهی .
«این شخصیت در قصههای اقوا مختلف ایرانی وجود دارد که در تماا آنهاا ویژگایهاا و
خصلتهای مشترکی را به او نسبت دادهاند .کچل در آغاز ،موجودی اسات مطارود کاه تنبال و
ترسو و اغلب فقیر و تهیدست است .از او هیرگونه انتظاری برای کارهای خارقالعااده و پهلاوانی
نمیرود ،اما چون از او انجا کاری خواسته شود ،با باه کاار باردن حیلاه و زیرکای ،بایبااکی و
جسار  ،خود را از دیگران متمای ،میکند» (درویشایان و خنادان .)29-31 :1318،و باه قاول
خود صمد بهرنگی «کچل گاهی کمکی تنبل و تنپرور است .اما وقتی مجباور باه کاار کاردن و
سیر کردن شک خود میشود ،چنان کارهایی میکند و هوش و فراستی از خود نشان مایدهاد
که پادشاهان و وزیران و دیوهای پارزور از دساتش عاج،ناد» (بهرنگای و دهقاانی.)12 :1311،
خیلی خالصه میتوان گفت دو روی یک سکه؛ و جالبتر اینکه فرد کچلپاوش ،بعاد از کچال-
پوشی ،شخصیتش کمی عوض شده و تنها خصوصیا مثبت کچل را کسب میکند .این قضایه
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هنگامی اهمیت مضاعف پیدا میکند که بدانی «قصههای عامیانهی ایرانی نی ،مانند سایر قصاه-
ها دارای تعدادی ثابت از اشخاصند که با نقشهای نوعی (تیپیک) خود ،از اسباب و لاواز ثابات
و بدون تغییر قصهها بهشمار میروند» (درویشیان و خندان .)29 :1318،ایان امار نیا ،باه ایان
دلیل است که «اسای جهانبینی قصهها اغلب بر مطلاقگرایای اساتوار اسات .یعنای ایان کاه
قهرمانهای قصه یا خوباند یا بد .قهرمانهای نه خوب و نه بد یعنی اینکه متوسط و بینابین در
قصهها پیدا نمیشود» (درویشیان و خندان .)1318،این دوقطبی خاوب و باد را مایتاوانی باه
انبوهی از دوقطبیهای دیگر مثل زیرک و احمق ،تنبل و زرنگ و  ...بسط دهی .
با توجه به آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که کچلپوشی عالوه بار کاارکرد مخفای-
سازی و پنهان کردن فرد بدلپوش ،نوعی کارایی روایی نی ،دارد و راوی میتواند باا ایان ترفناد
جنبههای جدیدی به شخصیت مورد نظرش ا افه کند :جنبههای جدیدی کاه هماواره یااری-
رسان فرد بادلپاوش مایباشاند و موفقیات و ساربلندی او را باه هماراه دارد و از ایان طریاق
ساختارهای جدیدی در روایت بهوجود بیاورد .در واقع کچلپوشی ترفندی است تا تیپ از قالاب
تکراری خویش خارج شود .به این ترتیب شخصایت داساتان دیگار مجباور نیسات بار اساای
کلیشههای تکراری و تثبیتشده عمل کند و این آزادی را به دست میآورد که به اقتضای زمان
و مکان تصمی گیری کند .بنابراین اینبار میتوان پیشنهاد پیگیری بحران دستهبندی در قالاب
زیباییشناسی را مطرح کرد.
نی ،باید به این نکته اشاره کرد که به ج ،یک مورد (شاه،اده حلاوافروش) ،در بقیاه ماوارد
کچلپوشی در افسانههای آذربایجان ،این دختران هستند که به این گونه بدلپوشی دست مای-
زنند .در افسانهی «دختر حاجی صیاد» میخوانی ]« :پری[ از طالهای سر و گردنش باه چوپاان
داد و گفت که یکی از گوسفندها را برایش سر ببرد .همه چی ،گوسفند را باه چوپاان داد .فقاط
شکمبه اش را برداشت و کشید روی سرش و شد یک کچلاک درسات و حساابی .لباای کهناه
مردانه از چوپان گرفت و پوشید و راه افتاد» (بهرنگای و دهقاانی .)21 :1311،در ایان داساتان،
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دختر با ترفند کچلپوشی میتواند به عنوان کارگر ،دوباره به خانه پدریاش بازگردد و پادشاهی
را که به وسیله درویشپوشی به دنبال اوسات ،از اشاتباهش آگااه کناد و مجادد ًا باه قصار شااه
برگردد .یا در افسانه درویش و میومیو خان و دخترغازچران نیا ،باه هماین ترتیاب]« :دختار[
گوسفندی ه از بازار خرید و پوستش را کند و شکمش را به سرش کشید .آن وقت زر و جواهر
را به خودش بند کرد ،لبایها را پوشید و پوست گوسفند را ه پوشید و سوار درشگه شد و باه
راه افتاد» (بهرنگی و دهقانی.)1311،
به این ترتیب مشاهده میشود که این گونه از بدلپوشی در کنار کارکرد روایی ،کارکردی
جنسیتی نی ،دارد که در قالب روایت داستان رز میدهد .شخصیتی که بنا بر اقتضاای داساتان
الز است خصوصیا جدیدی کسب کند ،با استفاده از کچلپوشی تیپ آشنای مخاطبان را به-
دست میآورد .حاال و کنشهایی را که اکتساب آنها مستل ،طراحای روشهاای تثبیاتشاده
داستانگویی است ،به واسطهی گونهای از بدلپوشی به شخصیت داستان منتقل میشاود؛گونه-
ای توافقشده بین راوی و مخاطب.

درویشپوشی
اتفاقی که در این گونه از بدلپوشی روی میدهد اندکی با بدلپوشای جنسای متفااو اسات و
بیش از آنکه با تجربه و هویت فردی شخص درگیر شود ،هویت اجتماعی او را باه چاالش مای-
کشد .درویشپوشی را از دو جهت میتوان واکنشی نسبت به روناد طبیعایساازی دانسات :اول
اینکه آرزوی وارد شدن شاه به جایگاه اجتماعی سازندگان ادبیا شفاهی را متبلور مایساازد و
دو این رویا که شاهی از طبقه اجتماعی آنها برخی،د و این تمای،ا به نحاوی برچیاده شاوند؛
چرا که «افسانهها ،چی،ی فراتر از خیالبافی یا پژواک سنتهای گذشته است .بیش از هار چیا،
این افسانهها بازتاب رویای کسانی است که آن را پرداختهاند ،گفتهاند و شنیدهاناد .رویاهاایی از
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داشتن عدالت اجتماعی ،زندگی سرشار از کار لذ بخش ،زیبایی و صلح و آراماش و در نهایات،
آرزوی آزادی و رهایی» (درویشیان و خندان )29 :1318،و یا به قولی دیگر «نمودگار خواستها
و آرزوهای پنهان مولفینی ناشنای ،از طبقاتی فراموش شده که هرگ ،راهای باه تااریخ رسامی
نگشودهاند و همواره در حاشیههای مهمتر از متن بااقی مانادهاناد» (ثمینای .)31-1 :1383،در
افسانههای آذربایجان درویشپوشی مختص شاهان است .شاهی کاه بناابر شارایطی مجباور باه
ترک قصر خود و گا نهادن در جامعه میشود ،به هرحال باید پوششی غیار از پوشاش شااهانه
برگ،یند و افسانهسرایان و قصهگویان پوشش درویش را برای او انتخاب کردهاند .چرا که درویش
مهمان خداسات ناه مهماان خلاق خادا؛ پاس در هار خاناهای راه دارد .در افساانهی شااه،اده
حلوافروش میخوانی « :پادشاه گفت :بایاد بارو و باا چشا خاود ببیان  .بلناد شاد و لباای
درویشها را پوشید و آمد به دکان حلوا فاروش .گفات :مهماان خادای  .بگاذار امشاب ایانجاا
بخواب » (بهرنگی و دهقانی  .)211-218 :1311 ،اینگونه درویشپوشی از شاه ،شخصیتی مای-
سازد غیر از آنچه تیپ درویش در افسانهها دانسته میشاود و «نموناه اروپاایی آن را مایتاوان
راهب متکدی دانست» (درویشیان و خندان.)31 :1318،
افسانههای آذربایجان معموالً شاه را به بهانه یافتن چیا،ی گا شاده و یاا سار درآوردن از
ماجرایی که به آن شک دارد ،از قصر خارج میکنند و شاه نی ،در این راه برای شاناخته نشادن
درویشپوش میشود .در افسانهی دختر حاجی صیاد میخوانی « :روزی پادشاه و وزیار نشساته
بودند ،صحبت میکردند که پادشاه گفت :وزیر ،پری دیار کارد .ازش خباری نشاد .پاشاو باار و
بندیل ببندی  ،لبای درویشی بپوشی  ،بروی ببینی دختر چه کار میکند «پاشدند لبای درویشی
پوشیدند و آمدند به شهر پری» (بهرنگی و دهقانی )21 :1311،و یا در افساانهی «اذانگاو»]...[" :
پادشاه انگشت به دندان گرفت و گفت  :باورکردنی نیست .باید خود بارو و تاه و تاوی قضایه را
دربیاور  .بابا درویش ،تو پاشو لباسهایت را بکن ،لبایهای من را بپوش و تا برگشتن من بنشین

41

جامعه شناسي هنر و ادبيات ،سال دوم ،شماره دوم ،پایيز و زمستان 98

سرجای من .من ها لباایهاای تاو را مایپوشا و مایرو پاری و جاویی بکان » (بهرنگای و
دهقانی.)1311،
او از قضا در خانهای میزند که مقصاودش در آن اسات و یاا مقصاودش از روی نشاانهای
دیگر چون چهره یا صدا او را میشناسد و بدون اینکه شاه بداند او را به خانه راهنمایی میکناد.
اتفاقاً با استقبال گرمی از سوی صاحبان خانه مواجه میشود و صاحبان خانه به خیاال درویاش
بودنش از او پذیرایی میکنند .این درست لحظهای است که سافر از یاک پایگااه اجتمااعی باه
پایگاه اجتماعی دیگر ،از یک طبقه اجتماعی به طبقهای دیگر به انجاا مایرساد .نکتاه جالاب
توجه این است که در داستانهای شاه،اده حلوافروش و دختر حاجی صیاد شاهد تقابل دو گونه
بدلپوشی میباشی  .در هر دوی این داستانها پادشاهِ درویشپوش در برابر فرد کچلپوش قارار
میگیرد و اتفاقاً در هر دو مورد کچلِ مصنوعی اشتباه پادشاه را بر او آشکار میسازد.
در ادامهی ماجرا آنگاه که از بابا درویش میخواهند حکایتی بگوید و از چشامه داناشاش
به دیگران نی ،سهمی رساند ،شاه از این عمل ناتوان است .در این لحظه فردی که شاه را باهجاا
آورده ،اجازه آشکار شدن چهرهی شاه را نمیدهد و با گفتن حکایتِ خود ،ه شاه را از گمراهی
خارج میکند و ه او را مجبور میکند که نقاب از چهره برگیرد .در پایان نی ،معموالً یا وصالتی
اتفاق میافتد و یا وصلت گذشته از سر گرفته میشود؛ اتفاقی که چنادان در ادبیاا شافاهی و
داستانهای عامیانه غریب نیست .اینجا دیگر وظیفه بدلپوشی به پایان رسیده و افراد بدلپاوش
باید مجدداً به جایگاه سابق اجتماعی خود بازگردند.

نتیجهگیری
بدلپوشی به عنوان عملی نمایشی ،عملی که بیشک نیازمند مخاطب است تا معنا پیادا کناد و
کارکردش را به انجا رساند ،دریچهی جدیدی از امکانا برقراری سااختارهای ناو باه روی ماا
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میگشاید .بدلپوشی یکی از اعمالی است که میتواند ما را در شناخت واقعیتهاا و نشاانههاای
ثبا یافتهای که انسانها ناخودآگاه پذیرفته و مسایل ازلی -ابدی میپندارند ،یاری رساند .پایاه
و اسای این احکا و دستورا را یک اعتقاد کهن شکل میدهد که بنا بر آن عالی و نشانههای
جنسیتی جادوییاند و سوءاستفاده از آنها ه فرد سوءاستفادهگار و ها طبیعات و مااهیتش را
تغییر میدهد .با این اعتقاد که پوششهایی که بر جنسیت داللت دارند آن را تشکیل نیا ،مای-
دهند ،این عمل باعث ساردرگمی دال و مادلول اسات (سانلیک .)1-2 :2111 ،هماین امکاان
انسان را با دنیای پیش رویش وارد چالش تازهای میکند و عطش جدیدی در شاناخت پدیاده-
های پیرامونش در او پدید میآورد.
در این میان باید به این نکته توجه داشت که بدلپوشی در پی ویران ساختن سااختارهای
تثبیت شده نیست ،بلکه سعی دارد ساختارهای جدیدی را به منصه ظهور برسااند تاا سایالن و
بی ثباتی ساختارهای پیشین را آشکار سازد و انسان را از قید قیودی که خود نمیداند چگونه به
آنها پایبند شدهاست ،رها کند .منظور از ایان رهاایی ،وارد شادن باه ساردرگمی باینشاانگی و
گیجی ناشی از نات وانی در برقراری ارتباط با محیط اطرا نیست ،و همین که انسان متوجه شود
این نشانهها و عالی چی،ی ج ،برساختهی ذهن خودش نیستند ،گامی به پیش است.
اکنون پرسشی که برجای میماند آن است که با توجه به اینکه «بادلپوشاان تماایلی باه
تغییر در بدنشان ندارند» (گاربر )1991:129 ،و نی ،اینکاه «جنسایت در [بادلپوشای] در امار
خیالی و امر نمادین بهسر می برد» (گاربر ،)131-135 :1991 ،در فرآیند بدلپوشی ،آیاا بادل-
پوش تبدیل به دالی جدید می گردد آیا او با حفاو هماان موقعیات دالای ساابق داللات و در
نتیجه مدلولی جدید را پدید میآورد ناگفته پیداست که پاسخ به چناین پرساشهاایی کااری
چندان آسان نیست؛ با این حال پاسخ هرچه باشد ،خود مهر تاییدی است بر این امر کاه رابطاه
دال و مدلولیِ پیشین دیگر برقرار نیست .آیا نظا کنونی داللت را می توان بر اسای دانستههای
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پیشین مورد تحلیل قرار داد آیا با توجه به آنچه گفته شد ،تحلیل نظا پسین ،دانشی ناوین را
طلب خواهد نمود
پس به این ترتیب نظارهگر پیش کشیده شدن پرسشها و روابط بیپایاانی خاواهی باود،
که هیر یک بر دیگری تقد و رجحان ندارد و با دنیایی بیپایان از امکانا روبارو خاواهی باود
که تمای ،میان واقعیت و ناواقعیت را دشوار و چه بسا مرزهای این گونه تمای،گذاریها را محاو و
ناپیدا میسازد.
نکته جالب توجه دیگر این است که هیر موردی از زنپوشی در افسانههای آذربایجان رز نمیدهد
و بهطور کلی در داستانهای رسمی و غیررسمی ایران ،این شکل بدلپوشی جنسی بهندر یافات مای-
شود .مسالهای که خود نیازمند تحقیق و پژوهشی جداگانه است و بحثهای پیچیده و مفصلی پیراماون
خود دارد که از حوصله این مطلب خارج است.
جدول شماره  .1خالصه کارکرد گونههای بدل پوشی در افسانههای آذربایجان
گونه بدل پوشی

حوزه چالش

پیامد چالش

مرد پوشی

نظا جنسیت

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

*

نظا جنسیت

ارائه روشی منحصربهفرد در شخصیتپردازی افراد داستان و آفرینش میان طبقه ی جنسیتی

درویش پوشی

نظا طبقاتی

مقاومت در برابر سلسله مراتب اجتماعی تحمیل شده

کچل پوشی

*در مورد شخصیت داستانی کچل باید اذعان داشت که باور عام بر نقصان تمایالت جنسی در موورد وی ،میوان طبقوهای
ناآشکار در نظام جنسیتی دو تایی فرادست آورده است

جدول شماره  . 2بررسی گونه های بدل پوشی در «افسانه های آذربایجان» بازنگاشت صمد بهرنگی
بدل پوشی ) (Dressing – Up
ردیف

نام افسانه

مردپوشی

درویش پوشی

کچل پوشی

1

دختر حاجی صیاد

+

+

2

پدر هفت دختر و پدر هفت پسر

3

آدی و بودی

+
-

+
-

-

1

قصه آه

-

-

-

+
-
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5

دختر درزی و شاه،اده

-

1

شتر و روباه

-

+
-

-

1

آلتین توپ

-

-

-

8

اذان گو

-

9

گل خندان

-

+
-

-

11

ای وای های

-

11

نخودی

-

+
-

-

12

پیرزن و سه دخترش

-

-

-

13

ملک محمد

-

-

-

11

بی،وو

-

-

-

15

گرگ و گوسفند

-

-

-

11

عروسک و سنگ صبور

-

-

-

11

بی بی لی جان

-

-

-

18

موش گرسنه

-

-

-

19

دیو پخمه

-

-

-

21

شیر و روباه

-

-

-

21

-

هفت جفت کفش آهنی  ،هفت
جفت عصای آهنی

-

-

-

22

رفیق خوب  ،رفیق بد

-

-

-

23

بدنبال فلک

21

فاطمه خان

+
-

-

-

-

-

25

پیراهن عروسی از سنگ آسیا

-

-

-

21

پسر زرنگ و دختر تنبل پادشاه

-

-

-

21

ب ،ریش سفید

-

-

-

28

انار خاتون

-

-

-

29

محمد گل بادا

-

-

-

31

گرگ و روباه

-

-

-

31

پرنده آبی

-

-

-

+
-

-

+
-

-

-

32

49

-

درویش و میو میو خان و غازچران

33

گل و سیناور

31

دختران انار

-

35

شاه،اده حلوافروش

31

تی،تن

+
-

+
-

+
-

31

روباه و پیرزن خمره سوار

-

-

-

38

گنج

-

-

-

39

کچل م سیاه

-

-

-
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