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Abstract 
The present paper deals with the review of the novel Jaye Khaliye Soluch (2006) of Daultabadi 
(1940) within the framework of the Theory of Stigma of Erving Goffman propounded in the 
Reconstruction of the Lost Identity (1963). In the light of the theory of Goffman, one is tended to 
discuss the relations of men in their daily life. The novel Jaye Khaliye Soluch narrates the story of a 
rural woman named “Morgan” in a remote village called “Zeminj”. She tries to protect her family 
after the sudden disappearance of her husband “Soluch”. In the process, she and her children bear 
several types of oppressions- physical, sexual, psychological and emotional, and brunts of indignity, 
sedition and disloyalty. The present paper , on the basis of the analytical, psychological theory , 
responds to the fundamental question that which element of the Theory of Stigma of Goffman is 
more applicable to the novel Jaye Khaliye Soluch ? On the basis of the result of the research , the 
most prominent Stigma, in the novel Jaye Khaliye Soluch, appears in terms of non-identity , 
insecurity and hardship, stigma of non-credibility , feeling of adversity and ignominy and the 
impulse to avenge, harboring malice which torment Morgan more than anything else. Morgan is a 
woman oppressed and tormented who is under the tight grip of destiny. Daultabadi unfolds the story 
of Morgan which has found way in a blind alley and she is feeling the crisis of identity and 
tormention. She , with the passage of time and unable to realize the goal of life, yields to dejection , 
anxiety and depression in life and Daultabadi portrays more the blind alley of life into which Morgan 
has entered into his novel and he describes it at length. 
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 بررسی  رمان جاي خالی سلوچ 
 بر اساس نظریه داغ ننگ اروینگ گافمن

 )(مقالۀ پژوهشی
                                                           دکتر آسیه ذبیحنیا عمران*

 چکیده
غ ننگ دا یۀ) را در چارچوب نظر1319(ي) از دولت آباد1358سلوچ ( یخال يحاضر رمان جا یقتحق

ن ند. رماک یم یللروزانه را تح یافراد در زندگ یانگافمن، روابط م یۀکند. نظر یم یبررس) 1963گافمن(
است که  »زمینج« دور افتاده يدر روستا» مرگان«به نام  ییزن روستا یزندگ یتسلوچ، روا یخال یخال

ندانش فرز راستا خود و ینر اشوهرش، خانواده را حفظ کند، د یشدن ناگهان یدپس از ناپد کوشدیم
. ندشویم  وفایییو ب یانتخ یر،تحق ی،و عاطف یروح یسرخوردگ ی،جنس ی،متحمل انواع آزار جسم

ون و ام مضمکه  کد هدپاسخ د  یادینپرسش بن ینبه ا یلیتحل -یفیدارد تا با روش توص یمقاله سع
 یق،تحق یجتاندارد؟ براساس  یشتريسلوچ  نمود ب یخال يداغ ننگ گافمن در رمان جا یۀنظر یۀدرونما

 ست.  داغجار او انز یناامن هویتی،یسلوچ، ب یخال یدر رمان جال هایداغ ننگ و برچسب زن ترین¬مهم
و  يتوزنیحس ک انگیختگیتبع آن بر بهوعقده حقارت و  یسرنوشت، ناامن یاحساس شوم اعتباري،یب

 یشخاصااستان،  دزنان  یگر. مرگان و دگیردمیمرگان را در بر یگرد یزاز هر چ یشانتقام است که ب
ند. دولت امضطرب و افسرده  هستند که گرفتار چنبره سرنوشت ید،و سرگشته، ناام یشانرنجور، پر

 .کنندیم یو سرگشتگ هویتییاحساس ب هک پردازدیافراد م ینا یزندگ یتبه روا يبادآ
 طردشدگی، داغ ننگ،  هویت.خود، جاي خالی سلوچ،  ها:کلیدواژه
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1. لۀ پژوهشمه و بیان مسأمقد 

شود،  بر وجود عناصر اي خوانده مینام رمان محلی یا ناحیهبه که   1داستان اقلیمی
هاي محیط طبیعی مشترکی همچون فرهنگ و معتقدات مردمی، آداب و رسوم و ویژگی

ادبیات زاییدة شرایط اقلیمی و ) این نوع 147: 1360و بومی تأکید دارد. (میرصادقی، 
جغرافیایی است که در ایران داراي چند شاخه اساسی است. از جمله: ادبیات اقلیمی 

روستایی. غالبا   شمال ایران، ادبیات اقلیمی اصفهان، و ادبیات اقلیمی خراسان و ادبیات
مهمی از  بخش )38: 1376یابند. (انوشه،ها در حوزة ادبیات داستانی معنا میاین مکتب

اجتماعی دهه چهل  –ادبیات اقلیمی، ادبیات روستایی است. تحوالت فرهنگی
گرایی و لزوم بازگشت به زندگی ساده و سنتی (اصالحات ارضی، طرح مسئله  غرب

روستا) نویسندگان را واداشت تا با دیدي تازه به مسایل روستایی بنگرند و موجد 
) شروع 103:  1383شهرت یافت. (زکریا، اي شد که به ادبیات روستايگرایش تازه

جدي ادبیات روستایی در ایران غالمحسین ساعدي است. یکی دیگر از این نویسندگان 
محمود دولت آبادي است. هر چند توجه به مسائل روستا در آثار دیگر نویسندگان نیز 

ت طور مشخص در آثار محمود دولشود،  اما وجه گسترده و کانونی آن بهدیده می
 سندگانینو از یکی يآباددولت محمود )220: 1375است. (یاحقی، آبادي پژواك یافته

 آغاز 1340 سال از يجد صورتبه را یسینوداستان کار که است خراسان مکتب شرویپ
 در را 1350تا1320 يهاسال یمیاقل يفضا يآباددولت يهاداستان شتریب. کندیم

کار گرفته، همه مسائل و مضامینی که دولت آبادي در داستان هایش به د.ریگیبرم
هاي بارزي مربوط به روستا و روستانشینان است و از این نظر آثار او از ویژگی

هایش، روستانشینان محروم، زجر دیده، له شده هاي داستانبرخوردار است. شخصیت
در سال  دولت آبادي ).  محمود 66: 1360دهات و قصبات دور افتاده اند. (میرصادقی، 

سبزوار به دنیا آمد و دوران ابتدائی را در روستاي خود » دولت آباد«در روستاي  1319

                                                                                              
2. Regional Novel 
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آغاز آشنایی جدي  دولت آبادي). 180: 1368کوش بود. (چهلتن، به پایان برد. او سخت

)، شروع کرد. آشنایی و 1338-1337خود را با ادبیات معاصر با جنگ اصفهان (
در مقام تماشاگر با تئاتر عروسکی در تماشاخانه باغ کوه  دولت آباديتجربیات تئاتري 

-سنگی در روزهاي جمعه و بازي اصغر قفقازي در تئاتر گلشن مشهد آغاز شد و به

با کار در تئاتر  پاریس تهران ادامه یافت. (اسحاقیان،  1339اي جدي در سال گونه
 او ییگو. است زمانه مردم يصدا و یجمع یآگاه گرانیب يآباددولت آثار) 19: 1378

 ییتنهابه فرد کی يهنر نشیآفر در«: دیگویم که است گلدمن نیلوس سخن مصداق
 از شیب یشدت با هنرمند که است یجمع یآگاه ینوع انگریب اثر، بلکه ست؛ین نظر مورد
رمان  آباديدولت ). 64: 1377(گلدمن،  ».ورزدیم شرکت آن نیتدو در افراد اکثر

به تعدد و تنوع  دولت آبادينویسی با مضامین بدیع روستایی است. تشخص نثر 
را مانند نثر دیگران با یک تعبیر توان آننمیهاي آن است. از این روست که شاخصه

اي، توصیفی گرا، خراسانی، لهجهواحد تعریف کرد. تعبیراتی چون: نثر شاعرانه، کهن
دولت ) 130: 1382، (شیري تنها بخشی از امکانات این نثر است. و... هر کدام نمایانگر

ها اجتماعی و وضعیت اقتصادي به انعکاس باور داشتبا توجه به محیط اقلیمی، آبادي 
رمان جاي خالی سلوچ براساس  پژوهش، این درپردازد. در رمان جاي خالی سلوچ می

در این رمان،  شود.بررسی مینظریه داغ ننگ اروینگ گافمن  با روش تحلیل محتوا 
آیند و داغ هایی هستند که کمتر در اجتماع به چشم می ها)(داغ ننگ هابرخی از زخم

جز بیماري روانی چیز دیگري را دلیل این داغ  ،اگر هم به افراد جامعه معرفی شوند
-عمیقبلکه دالیل  ،ها در نتیجه  یک مشکل روانی نیستنداما همیشه این داغ، دانندنمی

ها در که هدف مقاله حاضر بررسی انواع این برچشب زنی اندتري را در خود جاي داده
 دهد:مقاله در بطن بحث  به سوال زیر پاسخ میهمچنین  رمان جاي خالی سلوچ است.

رمان جاي خالی ترین مفاهیم و مضامین بحران هویت براساس نظریه داغ ننگ در عمده
 سلوچ کدام است؟
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 یشینۀ پژوهشپ-1-1

ی، اجتماع وممنتشر شد، که اغلب آنها مضامین عل ننگداغ  زمینه تاکنون چند مقاله در
زمینه که  ینا در شده منتشر آثار از گیرد. برخیرا در برمی شناسیروان و شناسیجامعه

 :است زیر شرح به ارتباط بیتشري با موضوعات ادبی دارند، به ترتیب سال نشر

 است گافمن ینگارو  نوشته »شده ضایع هویت براي اندیشیچاره« یا » ننگ داغ«کتاب 
این  .کرد ترجمه فارسی به صفحه  192در   1386را در سال  آن کیانپور مسعود که

 مرکز منتشر شد. نشر کتاب توسط

 اندیشی ارهچ ننگ، کتابِ داغ نقد و معرفی«اي با عنوان ، مقاله1387عرفانی، در سال 
ن مقاله اجتماعی منتشر کرد. در ای علوم ماه کتاب شده را درمجله ضایع هویت براي

 آن وجود از هاهغریب که کرد پنهان طوري توانمی را هاننگ داغ از برخی آمده است که
 که هستند يبسیار افراد گذارند. امروزه  اثر صمیمی نزدیکان بر تنها و نگردند باخبر

 تغییر زا همه از بیشتر راه این در و کنند عوض را شخصیشان هویت خواهندمی
 جویند.می بهره شاناسم
 بر تبت ياؤیر رمان لیتحل«اي را با عنوان ، مقاله1391در سال   ا،یساالرکی و نیحس

براساس  ی چاپ کردند.ادب یپژوه متن مجله در » گافمن هینظر یشینما استعاره اساس
 ممنوع عشقی داغ کردن پنهان براي رمان این زن هايشخصیت پژوهش نتایج این

 .کنند عمل موفق صحنه، روي اجراي در توانندنمی اما کنند، می تالش
ان طناب کشی جامعه شناسی رفتار در رم«اي با عنوان ،  مقاله1393قاسم زاده، در سال 

 کشیب مان طنار نتایج ازرا در فصلنامه نقد ادبی منتشر کرد. »  بر مبناي نظریه داغ ننگ
 موالنا ويمثن و هاثورن ننگ داغ رمان کریم، قرآن متن پیش سه با رمان متن آیدبرمی
 . دارد پنهان بینامتنی پیوند
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لقاب تحلیل جامعه شناختی ا«اي با عنوان ، مقاله1393زرکوب و همکاران در سال 

 این. در مجله لسان مبین منتشرکردند» شاعران عربی براساس نظریه داغ ننگ گافمن
 و عربی شاعران القاب گیريشکل طُرق تا است صدد در نظریه این به استناد با پژوهش

 هايیافته رینتمهم. کند بررسی را شاعران اجتماعی رفتارهاي بر هاآن تاثیرگذاري میزان
 در بلق گیريشکل طُرق ترینمهم از یکی که است مطلب این کننده بیان پژوهش این
 به که است لقب عنوان به نژادي و جسمی صفات و معایب از استفاده عربی شاعران نزد

 شود. واقع تحلیل مورد ننگ داغ نظریه با تواندمی خوبی
نـی ،داغ و  زبرچسب  «اي با عنوان ، در مقاله1394در سال  بیرانوند و اکبري نیا، دریکوند

ر شـد  منتشـ   شیراز علوم انسانی و توسعه کنفرانس ملی آینده پژوهیکه در » ننگ گافمن
 به معرفی این نظریه پرداختند.

 - یناختش روان یبازخوان«، مقاله اي با عنوان  1395قاسم زاده و ساالرکیا در سال 
ر مجله را د» گافمن ننگ داغ  هینظر يمبنا بر شاهنامه یپهلوان بخش یشناخت جامعه

 است که ازکاوش نامه زبان و ادبیات فارسی چاپ کردند. در این مقاله آمده 
 هاياکنشو حماسه، خطاب مورد هايانسان در مذموم رفتاري -فکري هايویژگی
 که ستا »زنی داغ« صفت نتیجه در ،»حسادت« و »کهتري« هايعقده از ناشی روانی

. داندمی آن نیاهریم سیطرة در را هاانسان تعالی و رشد موانع از بسیاري ریشۀ فردوسی
 تالش گافمن گاروین »ننگ داغ« نظریۀ بر تکیه غیراخالقی و با رفتار این پیشینۀ به نظر

 دالیل و انواع شاهنامه، هايشخصیت در نامیمون صفت این انعکاس چگونگی به کرده
 بپردازد. تمرس مرگ تا ضحاك زمان از یعنی شاهنامه؛ اياسطوره-پهلوانی دورة در آن،

 زندگی  گفتمان تحلیل« ، مقاله اي با عنوان 1395الفقرایی و کیانپور در سال  خادم
را » مدرنیته و سنت تقابل از ناشی ننگ داغ بر تمرکز با بانو و محمودي آقاي مشترك
 از پژوهش مذکور حاکی  آمدهدستبه هنرمنتشر کردند. نتایج و فرهنگ در زن درمجله

 »سنت سوي از مدرن زن پذیرش عدم« ،»مدرن زن ساختارشکنی« مؤلفۀ سه که است آن
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 اثر این در مدرن زن به زنیننگ داغ مراحل »سنت سوي از مدرن زن بر زنیبرچسب« و

 در مدرن هايویژگی وجود که دهدمی نشان این اثر گفتمانی استراتژي بنابراین،. است
 .کندمی فراهم او خوردن ننگ داغ براي را شرایط زن، یک

ده،  به نگاشته ش 1850داغ ننگ  ناثانیل هاثورن که در سال  بلند و معروفداستان 
نواغ داغ به نشانه گناه گرفته  تا ا Aها  از حرف سرخ فام هاي قوي داغ ننگسمبل
اس داستان گناه، اس ). در این کتاب،12: 1369(هاثورن، »هاي گافمنی پرداخته استننگ

 ر اینآن است. عصارة تمام داستان کتاب د ها، زمینه اصلیو کشمکش روحی قهرمان
لم ین عااآورد، در شکافی را که گناه یک بار در روح آدمی پدید می«عبارات است که 

 ).14(همان:  »توان پر کرداي نمیفانی با هیچ وسیله

 ریثأت يواکاو«اي با عنوان ،  مقاله1396ي در سال کنار انیوسفو ی زاده نقاش  ،یسیرئ
منتشر  رتئات مجله. در  آ مده و آژاکس يهاتیشخص بر ننگ داغ یشناخت جامعه-روان

 سوفوکل اثر سآژاک تراژدي دو ننگ، داغ اولیه خاستگاه به توجه با مطالعه کردند. دراین
 این خوانش در غدا نقش ابتدا در تا شد، انتخاب باستان یونان از اوریپید  نوشتهآ  مده و

 روان یرتاث چه ننگ داغ که شود داده پاسخ پرسش این به همزمان و شود برجسته آثار
 .است آداشته مده و آژاکس هايشخصیت بر شناختی جامعه -شناختی

 در ننگ اغد شناختی جامعه تحلیل«اي با عنوان ، مقاله1397وند و صولتی در سال  زینی
 ادب مجله در »)گافمن اورینگ رویکرد(الساقطه  و الحجاب وراء من کوتاه داستان
 در داغ لتع که است این بیانگر جستار این هايکردند. یافته چاپ تهران دانشگاه عربی

 است. ممنوعه عشقی به دلبستن داستان، دو هر

ی هاي فوق مشهود است، تاکنون رمان جاي خالهمان گونه که از عناوین پژوهش
ا رتحقیق سلوچ  از دیدگاه نظریه داغ ننگ گافمن بررسی نشد و این امر ضرورت 

 کند.ایجاب می
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 روش تحقیق-1-2

ي رمان جا داغ ننگ را در  ،با استفاده از روش تحلیل محتواکوشد تا مقالۀ حاضر می
از  یی، یکیتحلیل محتوا. مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهدگافمن از دیدگاه خالی سلوچ 

 ین ادبمتو لیتحلرساند. میطُرق چند بعدي است که محقق را در شناخت محتوا مدد 
ا ب .کندیهموار ممتون فهم و درك  يراه را برا اتیادب نهیدر زم ن،یدر چارچوب مع

زش و ار توان نحوة تفکر و جهان بینی نویسنده را معلوم کردشگرد تحلیل محتوا می
 فکري آن را  تبیین ساخت.

 مفاهیم نظري تحقیق-2

اروینگ  (چاره اندیشی براي هویت ضایع شده) 2نظریۀ داغ ننگ-1-2
  3گافمن

 در 1922 ژوئن 11 که در شناسان قرن بیستم آمریکا استترین جامعهگافمن  از برجسته
 مقطـع  تـا  را خـود  به دنیـا آمـد.  وي تحصـیالت    کانادا آلبرتاي ایالت شهرهاي از یکی

 فـوق  کـرد. مـدارك   مهـاجرت  آمریکـا  بـه  سـپس  و گذراند تورنتو دانشگاه در لیسانس
 در شـیکاگو  دانشگاه از 1953 و 1949 هايسال در ترتیب به را خود دکتراي و لیسانس

 بـه  1958 سـال  از کـرد،  دریافـت  اجتمـاعی شناسـی انسـان  و شناسیجامعه رشته دو هر
 مـدت  بـه  و درآمـد  کالیفرنیـا  برکلـی  دانشگاه شناسیجامعه گروه علمی هیئت عضویت

 1982 نـوامبر  19 در گـافمن  اروینگ .شد نائل تمامی استاد درجۀ به سال چهار از کمتر
  مکتـب  بـه  منتقد وابسـته  را گافمن اروینگ مقدمه کتاب)  6: 1386درگذشت. (گافمن، 

 و نظـري  هـاي تـالش  از ايمجموعـه  4شـیکاگو  شناسـی جامعه مکتب دانند. می شیکاگو

                                                                                              

Stigma: notes on the management of Spoiled identity 

Erving Goffman  
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 جهانی جنگ دو بین فاصله در شیکاگو دانشگاه شناسانجامعه از گروهی شناختیجامعه
 . داد تشـکیل  را آمریکا شناسیجرم و شناسیجامعه هايشاخه ترینمهم از یکی که است
 نمـادین  تعامل آن اعضاي آمد، وجود به »دوم شیکاگو مکتب« دوم، جهانی جنگ از پس

 کردند ترکیب) است مشهور نگاريقوم عنوان به امروزه( میدانی پژوهش هايروش با را
 برجسـته  انمنتقداگافمن از) 80: 1995(فاین،   .کنند ایجاد را کار از جدیدي مجموعۀ تا

 داراي نتیجـه  در و مهاجرپـذیر  و شـلوغ  شـهري  شـیکاگو  بود. شهر شیکاگو دوم مکتب
 آن بـر  عـالوه  بـود،  شـده  جنایـت  و فسـاد  چـون  مسـائلی  دچـار  که بود فرهنگی تنوع

 و شـهر  وارد کـه  هنگـامی  مهـاجران  چگونه بدانند داشتند، عالقه شیکاگو شناسانجامعه
 ) 179: 1392(کوین،  .کنندمی پیدا را خود جایگاه شوند،می متفاوت فرهنگ با ايجامعه

 ).68: 1380(ریترز،  استگرفته بهره  زیمل جورج آلمانی هاي منتقد ایده از مکتب این
 معناي به ننگ ) داغ150: 1393دارد (قاسم زاده،  یونانی ریشه »ننگ داغ« اصطالح
-می گذاشته چیزي یا کسی روي بر که محکومیت و سرزنش نشانه ننگ، یا رسوایی

 یا ویژگی به اشاره جهت داغ ننگ، ) Rouse, 2002 : 3(. بدنامی ۀلک یک. شود
 که کرد توجه باید امااست؛  آور ننگ یا کننده بدنام شدیدا که شودمی برده کار به صفتی

» دارد. ریشه اجتماعی روابط در بلکه خودش، ذات در نه صفت یک زنیِ داغ قدرت«
 ذاتی بنیانی ،»داغ« عنوان تحت چیزي جهان در دیگر بیانی ) به32: 1386(گافمن، 

 متضمن ننگ، داغ« چنانچه. آفریندمی راآن که است اجتماعی روابط این بلکه ندارد،
 افراد.... کرد تقسیم قطب دو به را آنها بتوان که نیست افراد از مشخصی مجموعه وجود
 ) پس320(همان: » هستند. دید زاویۀ بیشتر بلکه شخص نه خورده، داغ و عادي

 شوند ومی بندي طبقه افراد که است جامعه در »دید زاویه« نوع یک حاکمیت براساس
 عنوان به فرد یک هايویژگی گردد،می سبب که است بندي طبقه نحوة همین

 نوع سه گافمن، با بنديطبقه براساس .شود شناسایی خوردگی داغ هايویژگی
 نواقص دوم،. هستند بدن به مربوط معایب و هازشتی  اول،: هستیم مواجه خوردگیداغ
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 و قومی ننگ داغ سوم، نوع شوند. می شامل را فرد شخصیت به مربوط کمبودهاي و

 است.  مذهب و ملیت، نژاد، به مربوط هايننگ داغ آن، از منظور که است ايقبیله
 ).33:  1386گافمن، (

 جاي خالی سلوچ -2-2

 1340زندگی یک خانواده  روستایی در شرق ایران در سال هاي جاي خالی سلوچ 
نام مرگان{به معناي شکارچی کند. شخصیت اصلی رمان  زنی روستایی بهگزارش می

است.  روزي مرگان  }: مدخل کلمه)1370(شالچی،   مهرگان=میتراگانا. مرگان=است. 
بیند. وي با نوعی حس پنهانی به هنگام برخاستن از خواب، شوهرش، سلوچ را نمی

ماند. ثمر میاست و جست و جویش بیفهمد که او را براي همیشه از دست دادهمی
 ناسازگاري  اجر.هاي: عباس، ابراو و دختري به نامِ هاکنون او می ماند و دو پسر به نام

 دو را خانواده مشکالت عباس، خالف کارهاي و قماربازي مخصوصاً هم با برادر دو
داري به نام  زن مرد به کودکی سن در را هاجر شودمی مجبور مرگان. کندمی چندان

 در نازاست، آنکه علت به هیرق .دهد شوهر ساخته، فلج را زنش، رقیه علی گناو که
 شکسته شیپا و دست کند؛یم یزندگ) گناو یعل( شوهر از يجدا خانه، از ياگوشه

 به گناو یعل با یباطن لیم رغمیعل هاجر . خوردیم کتک مرگ، مرز تا و شودیم
 می غریب هاهمسایه و آشنایان میان در  سلوچ رفتن با مرگان. دهدیدرم تن ازدواج

 زندگی هايدیگر گرفتاري ده از مردان از برخی حریصانه هايمزاحمت و ماند. نگاه
 چون یصیحر مردان چنگال در ،ییروستا ۀجامع در بان،یپشت داشتن بدون او اوست.

 و سخت کار با که کندمی تالش حد آخرین تا و  شودیم یقربان سردار، و ییکربال
 آخر بی فایده است و در او  سعی آورد، اما هم ايگونهبه را زندگی ته و سر توانفرسا

 ناکجاآباد دنبال به را روستا هاجر، دخترش و بزرگ پسر گذاشتن جا با شودمی مجبور
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(دولت  . بینند می را سلوچ راه در که شوندمی راهی ابروا دومش پسر با کند و ترك

 : تلخیص از متن کتاب).1386آبادي، 

 بحث و بررسی-3

 خوردگیداغ وجوديِ موقعیت-3-1

 رعایت به مجبور اجتماعی، هايدرموقعیت خود کردنِ پذیرجامعه براي خوردهداغ فرد
از . استکرده تحمیل وي به ساالر،عادي مسلط نگرش است که راهبردهایی تمامی

 که سازدمی خامی مواد همان از را 5خودش از خود ذهنی تصویر فرد«  دیدگافمن
 اند،کرده تکمیل را وي شخصی و اجتماعی هايهویت تعیین آنها وسیلۀ به ابتدا دیگران

 مهم اختیارات برخی از استفاده به قادر تصاویر این ساختن در او که تفاوت این با
. است 6»خود« فرایند بودن اجتماعی دارد، اهمیت ) آنچه186: 1386(گافمن، » است.

گردد، می تولید اجتماعی هايموقعیت و جامعه در ساختش، نیاز مورد خام مواد زیرا
 و ذهنی امري که خویشتنی. است برخوردار هم »خویشتن« از اجتماعی انسانِ هر زیرا

 نسبت فرد ذهنی معناي از است عبارت خویشتن هویت«  گافمن گفته به. است تأملی
 مختلف اجتماعی تجارب نتیجۀ در که شخصیتی و خودش انسجام خودش، موقعیت به
 ايرابطه خورده،داغ فرد خصوص در ذهنی معناي ) این185(همان: » آورد.می دست به

 حد تا یافته تنزل موقعیتی: دارد ساالرعادي جامعۀ در او وجودي موقعیت با تنگاتنگ
 حیطۀ به کرد، دستکاري آنرا راحتی به و آزادانه توانمی که حیوان یک یا ؛ شیء یک

داشت. براي  نگاه بالتکلیف وضعیت در را او پذیرش ابد تا یا و شد وارد اشخصوصی
 مرگان، به سردار تجاوز زیانگرقت يماجرانمونه در رمان جاي خالی سلوچ، 

 شدن دارخدشه باعث حادثه، نیا. است »سلوچ یخال يجا« رمان ۀصحن نیتردردناك

                                                                                              
٥ Self demands 

٦ Self 
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 زیچهمه که ياگونه به شود؛یم او يانزوا و يریگگوشه تیدرنها و مرگان ۀزنان غرور

 و بود شده بسته. دیلرزیم مرگان. ختیریم قدح از آب« :ندیبیم رفتهازدست را
 و افتاد فرو شیهادست از قدح! ایخدا. برهاند چطور را خودش دانستینم. دیلرزیم

 به شترخان در از يشتر. دیدو. برکَند شترخان کف از يپا توانست دم کی در مرگان
 سردار بزرگ و زبر دست انیم شیپا ساق بجنبد خود به برود تا مرگان! شتر. آمد درون

!... نه نیا! نه! انیماک ،یکنیم رم کجا: دیکشیم شترخان ته به ،یکیتار به را او که بود
 هم در را گردنش و سر شتر، کپان. نشد داده مرگان ادیفر به یامان  !نه... گرید یکی نیا
. میتسل به تقال  !مانده ریبا خاك نیا است یروقتید : شد سرپناه شتر جهاز و چاندیپ

اي تجاوز جنسی نه جلوه«در رمان مذکور،   ).300: 1386 ،يآباددولت(» !خالص
بلکه یک عمل اجتماعی است که سلطۀ مردساالريِ متکی بر  مشخص از خشونت،
 ).83: 1388(واصفی و ذوالفقاري، » بخشدخشونت را تداوم می

 تفکر قالبی از شخصیت داغ خورده 7چشمداشت-3-2

 قـالبی  تفکـر  بـر  مبتنـی  چشمداشـت  یا توقع از عبارت خوردگی،داغ گافمن، نگرش در
 یخال يجا«داستان  در )31: 1386خورده است. (گافمن، داغ و عادي فرد از) ايکلیشه(

 یرگـ یچ از نشان گناویعل نام به يمرد با (فرزند مرگان) هاجر ۀناخواست ازدواج »سلوچ
ـ  ،شیخـو  اهـداف  بـه  دنیرسـ  يبرا که است يمرد ةارضانشد احساسات  و رحمانـه یب
 پـدر ( سـلوچ  سـن هـم  و کـرده  ازدواج بـار  کی که گناو یعل. کندیم تالش قدرتمندانه

 قـرار  فشـار  تحـت  را مرگـان  خـود،  یشـهوان  يهاخواسته به دنیرس يبرا است) هاجر
 رینـاگز  سـلوچ،  یخـال  يجـا  پرکـردن  و خانواده منافع از دفاع يبرا زین مرگان. دهدیم

 دوران هنـوز  کـه  هـاجر . دهـد یمـ  تیرضا دخترش ازدواج به و کندیم اریاخت سکوت
 مرد يهاخواسته به دیبا داند،ینم را کردنیعروس يمعنا و نگذاشته سر پشت را یکودک

                                                                                              
۷ demand  
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 و غیـ ج« :دهد پاسخ است، خود از تربزرگ سال یسستیب که گناو یعل نام به یصیحر
. نجیـ زم يهاکوچه در هاجر شانیپر يصدا. شب دل به ياشکسته يهازهین! غیج و غیج
 ياباشـه  دام از یچغـوک ! ننـه  بـرس  دادم به... يهووو جانننه... يوا جان،ننه... يوا! ننه

. بسـت یمـ  را تنبـانش  ییمو بندگره درحال، و دیدویم. بود او یپ در گناو یعل. زدیبگر
 آغوش در را باد مرگان، يپندار کهچنان. شد گم. شد پنهان مادرش يبازوها انیم هاجر
 در هـول  شـکن شـکن  و ختهیآم قیعم یمیب به شکسته ياهیگر. هیگر ه؛یگر. باشد گرفته
 پـا  و بسـت  زمختش و پهن دست کف با را دختر دهن گناو یعل... . دختر نازك يصدا

 را تیصـدا ! ؟یکن يزیآبرور يدار الیخ! حد چه تا يبازیکول گرید . گذاشت کوچه به
). نکتۀ  قابل تأمل و درخور توجهی که 284-283: 1386ي، آباددولت(! بزغاله گرید بِبر

 آگاهانه صورتبه را هاي دردناكي این صحنهآباددولتباید بدان پرداخت این است که 
  .است دهیکش ریتصو به مدارانهاخالق حالنیدرع و
 

 داغ حقارت در رمان جاي خالی سلوچ-3-3
 کـه  چـرا  انـدازم می زمین به را چشمانم شوم،می محله وارد من وقتی«گوید: گافمن می 

 طبقـۀ  شـهروند  یـک  بـا  را خـودم  نیسـتم  قـادر .... کنممی احساس حقیر کامالً را خودم
 نیسـتند،  صـمیمی  سابق مثل دیگر قدیم دوران دوستان و آشنایان.... کنم مقایسه متوسط

 بـا  رسـد مـی  نظـر  ..بـه .کنندمـی  علیـک  و سـالم  من با سرد خیلی رسیممی هم به وقتی
فراینـدهاي داغ ننـگ   ). «50: 1386(گافمن، » نداري... ارزششو تو: گویندمی چشمانشان

جلب حمایت جامعه براي آنهایی که توسـط جامعـه   -ظاهرا یک کارکرد اجتماعی دارند 
بـر تغییـر   وتا زمانی که به کارکرد خـود مـی پردازنـد ظـاهراً در برا     -حمایت نمی شوند

) در رمان جـاي خـالی سـلوچ داغ حقـارت بـه وضـوح       231(همان: » کنند.مقاومت می
 طنـین  در«هسـتند.   حقـارت  و سـرکوب  نابرابري گرفتار مشهود است و  زنان این رمان

 چیـز  آن. نشسـت مـی  کرسـی  بـه  پیشاپیش چیزي او، خود رغمبه دوشنبه کربالیی کالم
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 کربالیـی  هايوخویشقوم. بود او در قومی کبر جوریک. بود دوشنبه کربالیی باالنشینی

 بـود  گرفته آنان از هم را کشیدننفس ناي گرسنگی اگر. داشتند حالتی چنین هم دوشنبه
 بـر در را دیگـران  تحقیـر  -خـود خودبـه - کـه  صـدا  در را ايمنشـانه بزرگ طنین هم باز
 ایـن . بـود  هادوشنبه تبار خصلت و خوي این آشناي مرگان... بردندنمی یاد از گرفتمی
 کـه - را او کـالم  کنایه و زهر دوشنبه، کربالیی زبان تحسین داشت باور عین در که بود
 احـواالت  ایـن  مرگـان  بـراي . نبـود  باکش اما کردمی حس -تراویدمی زبانش از ارادهبی

 هـر  کـه  اسـت  کـرده  پیدا را خارپشتی خوي کردمی احساس مرگان. شدمی کهنه داشت
 خـار  یکپارچـه  و کشـد مـی  درون بـه  سـر  بیندمی خود سوي به را ايحمله نیش وقت

 خارپشت همان مرگان هم حاال. کند نفوذ او در تواندنمی جانوري هیچ چنانچه شود،می
 دوشـنبه  کربالیـی  تذکر ). مرگان بعد از سخنان و222-221: 1386دولت آبادي، ( »بود.
 از بلکـه  شـود نمی شادمان تنهانه کند شروع دوباره تواندمی که است ايبیوه زن فهمدمی

 تزلـزل  و تردید. لرزدمی بدنش چهارستون ریخته جانش در دوشنبه کربالیی که تناقضی
 ایـن  بـر  او امـا . دربیـاورد  پـاي  از را مرگان است قرار که است چیزهایی همان شک، و

 .گیردمی سر از را زندگی و آمده فائق هم هاتناقض
 رد اریکت در داالنی شود. زمانی که مرگانرویارویایی با سردار تحقیر میمرگان در 

. کند تعرض او به تا کندمی غافلگیر داالن این در را او »سردار«. است شتران طویله
 طویله وارد دم همان در شتري. است بسته طویله در اما گریزد،می دستش از مرگان

 مرگان. مالدمی خاك به را او و گیردمی را مرگان پاي سردار. بنددمی را راه و شودمی
. ظلم در ظلم. بیندنمی چیزي ظلم جز اما است، رفته عباس پسرش خواهیحق براي
 و غرور هم ساالر است، کرده گنگ و پیر سال صد را عباس ساالر، مست شتر اگر

کند.می لگدمال را مرگان حیثیت 

 تن دادن به وضعیت خوار داشت-3-4
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 امکانات دادگیِتقلیل و خصوصی حریم گرفتن نادیده پذیرش، عدم زدن،پس حذف،

 اینرو از. است خوردگانداغ با ساالرعادي ساختار رایج هايشیوه از ،...و وجودي
 ساخت جهت سازهویت منابع بحران با که است کسی خورده،داغ گفت توانمی

 در خود، کردن پذیرجامعه براي فردي چنین کهوجودي با و است شده مواجه خویشتن،
 لحاظ به توجه قابل نکته اما دهد،می خویشتن خوارداشت وضعیت به تن نهایت
. گیردمی را وي گریبان هم باز پذیري تطبیق این مصیبت که اینجاست شناختیوجود

 گفته به. است داده رضا خویش دهندگیِتقلیل هايموقعیت به  اکراه، رغمعلی که چرا
 یک حمل از ناشی درد و عدالتیبی آن اینکه یعنی مسیر این در پیشروي« : گافمن

 انتظار... خوردهداغ افراد از... شد نخواهد روشن عادي هايآدم براي هرگز ننگداغ
 عالی هايفرصت از همواره که باشند نداشته انتظار و کنند عمل آقامنشانه که رودمی

 دهد نشان نه که کند عمل طوري شودمی خواسته خوردهداغ فرد از... باشند برخوردار
 »است. شده ما از وي شدن متمایز به منجر آن حمل دهد نشان نه و است سنگین بارش

 داستان جالی خالی سلوچ در پربسامد يرهایتصو از یکی). 205-204: 1386گافمن، (
 از تیحکا کهي، تن دادن زنان داستان به وضعیت خوار داشت است آباددولت

 يهارنجش از ياریبس يآباددولت داستاناین  در. دارد زن یدگیدستم و یدرماندگ
 آنان و گرفته شکل مردان تجاوز از بعد که است یاالتیخ و افکار از یناش زنان، یروح

 يجا« در زنانه يانزوا بارز ۀنمون مرگان سرنوشت. است واداشته يریگگوشه به را
 میتسل نهیزم نیا در دشمنانش، برابر در یستادگیا رغمیعل که است »سلوچ یخال

 ؛یزن يهايها يصدا« :کندیم تجربه را مرگ و جنون مرز تا یسرخوردگ و شودیم
. شودیم منفجر يزیچ اشنهیس درون. سر بر هادست و در بر نشسته مرگان يصدا

 که ه،یگر نه گرید مرگان، يصدا. خوردیم را مرگان يهاهیگر کوچه، یخاموش
: 1386 ،يآباددولت( »مخدیم هاکوچه در صبح دمِدهیسپ تا ناخوشوار يازنجموره

 رنج سلوچ، جوان زن یروح رنج«» جاي خالی سلوچ«توان گفت در داستان می ).286
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 یهوس و يهو است؛ شده مردان هوس و يهو دستخوش که است یکسیب و تنها زن
 زین پاافتادهشیپ يکارها از زشیناچ درآمد به بلکه ،يو يآبرو و شرف به تنهانه که

 جز ياچاره که است ینیزمیب ةخانواد رنج شان،یتنگدست رنج و است دوخته چشم
 گاهیوبگاه يهاکمک زین و یفصل داریناپا و درآمدکم و پرزحمت يکارها به دبستنیام

 و خود از ییرها يبرا گاه زنان لیقب نیا). 231: 1369(نواب پور،  »ندارد روستا مردم
 سر در را مهاجرت و کوچ ۀشیاندمانند مرگان   ای: نندیگزیبرم راه دو افکارشان

 دهند.، یا مانند زن کربالیی دوشنبه، مرگ را بر زندگی ترجیح میپرورانندیم

 خورده غدا نظر یک از که فردي زیادي، موارد در که کرد تعجب نباید«از دید گافمن 
 نظر زا که افرادي برابر در که دهد نشان را معمولی تمایالت همان خوبی به است،

) 231: 1386شود. (گافمن، می داده نشان] عادي افراد سوي از[ اندخورده داغ دیگري
 »خوردنتکک«و  یبدن هیتنب  جاي خالی سلوچ داستان در آزارها نیا بارز ينمودهااز 

 آزار مورد و خورندیم کتک آنان از شوهرانشان با جدال و جنگ در زنان یگاه. است
 يبرخوردها رد اما هستند، جسور و شجاع اگرچه زنان نیا. رندیگیم قرار هاآن تیاذ و
 یالخ يجا«در داستان . شوندیم مردان مغلوب شانیجسمان ساختار سبب به یکیزیف

 طسق فرزندش تا شودیم موجب همسرش، سمت به نیپوت پرتاب با گناو یعل »سلوچ
 .شود نازا شهیهم يبرا همسرش و

نواقص و کمبود هاي مربوط بـه شخصـیت فـرد را    گانه گافمن، از داغ ننگ سه نوع دوم
عقایـد  ، مثل ضعیف النفس و سلطه پذیر بودن یا احساسات غیر طبیعـی ، شامل می شود

به کسـانی  این صفات با توجه به شواهد موجود . انعطاف پذیر و غیر قابل اعتماد داشتن
)  در 231: 1386(گافمن، . هستند مربوط می شوند که براي مثال دچار اختالالت روانی

اي آمده است که مرگان، هاجر را براي خرید عروسی رمان جاي خالی سلوچ، در صحنه
مثل پیراهنی چرك مرد، الي در ایستاده اسـت و بـا    به شهر می برد و رقیه زن علی گناو
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آن ها نگاه می کند، به قول میرعابدینی، تصویري است که آخـر   چشم هاي مرده اش به

ــذارد.   ــی گ ــایش م ــه نم ــاجر را ب ــت ه ــدینی» و عاقب ــد1377،(میرعاب  در) 867 /3: جل
ــا مــرتبط يهــاداســتان ــان یی، روســتا يفضــا ب ــا کوشــندیمــ زن ــرا را یتیمــوقع ت  يب

ـ با حـال نیابا. آورند فراهم خانواده ياعضا و همسر داشتننگهیراض  بـه  آنـان  گفـت  دی
ودر بیشتر مواقـع در برابـر قـدرت    . رسندینم کشند،یم و دارند را انتظارش که یپاسخ

هـاي  آورند و مجبـور بـه تسـلیم و تـن در دادن بـه خواسـته      جامعۀ مردساالر دوام نمی
 مـوارد،  از ياریبسـ  در جامعـه،  ةکـر یپ از یمـ ین عنـوان به زن شوند. اینکهقدرتمندان می

ـ تقلگیـرد،  می گرفته قرار مردان يبدرفتار و ییسودجو و يبازشهوت یقربان  منزلـت  لی
 یتیشخصـ  بـه  ،جامعـه  و خـانواده  در فعال و مؤثر یتیشخص از زن یاجتماع و يوجود
 توان به موارد زیر اشاره کرد:براي مثال دیگر می . است کاالصفت و منفعل

پسرکدخدا وپسر ساالر عبداهللا، که هر در جاي خالی سلوچ ماجراي قماربازي عباس با 
هاي پسر ساالر به وسیله  عباس در لحظه  دو از بزرگ زادگان روستایند، و بلعیدن پول

ها که عباس را ها، و رنج و عذاب دفع پولورود خشونت بار کدخدا و گریز همبازي
یوه  کند، در واقع نمایش کوچکی براي نشان دادن وضعیت طبقاتی و شنیمه جان می

تروضعیت جوامع پیرامونی، که با معیشتی در روستا فراهم شده است؛ و در مدلی بزرگ
واسطه کردن جان مایه هاي وجودي، خود را سرپا نگه می دارند؛ در حالی که آن چه از 

شود چیز قابل ذکري نیست. عباس هنگام شترچرانی، ودر دست طبقه مقابل خارج می
کند و از هول مار درون چاه، یک شبه چاهی سقوط می گریز از یک شتر مست به درون

به پیرمردي سپیدموي، چروکیده، زبان در کام کشیده و در یک کالم به یک مسلول 
شود، سیطره عوامل غالب طبیعی بر حوزه  جسمی و حتی روحی تمام عیار بدل می

یر و تکامل ها در کوتاه آمدن و تن ندادن به قانون تغیسنت و پیرسالی زودرس انسان
است. به تأویلی دیگر، شتر مست دال از مظاهر پرشور شیوه  معیشت به تصویر درآمده

و حرارت صنعت و تکنیک جدید است و خرده مالکانی که در تصرف، ثبت و ضبط 
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هاي دیم زار روستا، شتابان در حال پیش روي هستند و آن شتر ماده پیر و مطیع زمین

هایش بیابان را پر کرده، سمبلی خرخره اش فرورفته  و نعرههاي شتر جوان بر که دندان
اي مادي و معنوي روستا است. الیۀ دوم که دولت آبادي از مال و ملک و همه  دارایی 

بیشتر قصد تجسم و تأکید بر آن را دارد، جنبه  اجتماعی است. موقعیت عباس در چاه 
ه. میان شب و چاه، شتري شود: روي سر، شب بیداد، زیر شب، چاچنین توصیف می

 ).261: 1386مست و خونی. (دولت آبادي، 

   8طرد شدگی  -3-5

 طردشدگیموقعیت انزجار و خشم به مربوط گافمن، جذاب بسیار هايتبیین از یکی
 از درجاتی دنبال به«  طردشدگی حس دچار خوردةداغ فرد اگر گویدمی او. است

 به لزوماً اشجویانهستیزه تالش هاي که دریابد است ممکن باشد، همانندي نه تفکیک،
 مطرح او که هاییدرخواست فراتر، هم این از. شوندمی اجرا دشمنانش سبک و زبان
 همگی دهد،می قرار حمایت مورد که راهبردهایی کند،می بازگو که معضالتی کند،می

گافمن، ( » دارد. تعلق اکثریت جامعه به که هستند احساسی و بیان لحن یک از بخشی
براي نمونه در رمان جاي خالی سلوچ می توان به موارد زیر اشاره  )195-196: 1386
 خاطر به و کندمی زندگی مادرش و زنش رقیه با گناوعلی روستا، حمامی کرد:

 همین که کندمی خرابه یک ساکن و کرده بیرون خانه از را مادرش زنش، هايحرف
 هوو سرش گناو، علیاو يشو که یزن هیرق .شودمی زمستان در مادرش مرگ باعث کار

کتک زدن و علیل کردن زن به وسیله علی گناو رها کردن او در خانه و عقد  .آوردیم
ازدواج نامناسب بستن با نوجوان ناراضی  ونارس چون هاجر که همزمان با ورود 

که به دلیل عدم استفاده شود، نمودي است از وضعیت روستا تراکتور به روستا انجام می
است. جهالتی که از امکانات کاري موجود، آدم هایش را به بیکارگی و آوارگی کشانده

                                                                                              
۸ Rejection  
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و بار دوم علیل  کنددهد و بار اول او را نازا میگناو در کتک زدن به زنش خرج میعلی

و  ها و مکینه زدنو درمانده، شبیه کاري است که خرده مالک ها باتغییر کاربري زمین
دهند که نهایت کار عبارت است از کم آب ماندن چاه خشکاندن قنات ها انجام می

زنان داستان عمیق، بیکاري، خرابی تراکتور، فرار متولیان اصلی طرح و سرگردانی مردم. 
و » هاضعف«جاي خالی سلوچ دولت آبادي، خودآگاه یا ناخودآگاه، از راه نمایشِ 

یابند. تأکید دولت آبادي، بر بر قدرت مردان چیرگیخواهند هاي خویش، می»نٌقصان«
زن، به جاي نشان دادنِ قدرت،  کرد که گونه توجیهتوان ایناین زنان را می ضعفنقاط

-زیبایی، فرهیختگی و ...، نقاطی از وجوه نفسانی، جسمانی و روانی خویش را می

 که شوندیم ستهینگر یداتموجو چشم بهبیشتر  زناندر جاي خالی سلوچ، به  نمایاند.
طرد و  همسر طرف از هم و) برادر و خواهر و مادر و پدر( خود ةخانواد طرف از هم

 در ازدواج از شیپلشان استقال و ندارند شناسنامه و تیهو ،واقعبه آنان. شوندیم رانده
 . است خانواده مرد گرو در ازدواج از پس و خانواده ياعضا دست

 شخصی به دیگران نتقال منفعتا-3-6

وقتی کسی در مقابل دیگران حاضر «، 9از دیدگافمن در کتاب خود در زندگی روزمره
شود، معموالً دالیل کافی وجود دارد که کنشش را طوري طراحی کند که برداشتی می

) 14: 1391(گافمن، » مطابق با منفعت شخصی خویش از خودش به دیگران منتقل کند.
کند که داستان جاي خالی سلوچ،  منفعت مرگان چنین  اقتضا میدر قسمت انتهایی 

 مرگان زمین دانگ یک درپایان داستان،هایش دور باشد. هجرت کند و از روستا و بچه
 پسته نهال خدازمین در و آیددرمی روستا بزرگان تصاحب به پسرش توسط و زور به

 بواسطه که وامی با میرزاحسن، منا به روستا بزرگان از یکی مدتی از پس. شودمی کاشته
 هم ابراو و گریزدمی و گذاشته کاله را شرکاء بقیه سر است، گرفته دولت از خدازمین

                                                                                              
۹ The presentation of self in everyday life  
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 قنات آب شدنکم خاطر به نیز روستا اهالی. شودمی بیکار کردمی کار تراکتور روي که

 و کرده شکایت اند؛گذاشته کار آبیاري براي روستا بزرگان که) پمپی( ايمکینه دراثر
 گیرندمی تصمیم هم ابراو پسرش و مرگان درنهایت. شوندمی مکینه شدن پلمپ باعث
 در بقالی یک اندختنراه فکر به ندارد، کار توان دیگر که عباس کنند؛ مهاجرت کار براي

 به که بیندمی را مردي مهاجرت، براي روستا از خروج هنگام مرگان. شودمی روستا
 ابتداي در که است) خانواده پدر( سلوچ همان مرد این آید؛می آشنا بسیار نظرش
  .کندمی ترك را خانواده داستان

 یت ضایع شدهداغ ننگ و هو-3-7

 براي وي تالش در توانمی را گافمن کار آمیزموفقیت هاينمونه تریندرخشان از یکی
 هویت از شخصی هویت تفکیک طریق از چندگانه خودهاي به بخشیدن وضوح

یعنی هرآنچه  11گافمن به دو هویت اعتقاد دارد: هویت اجتماعی بالقوه .دید 10اجتماعی
تواند باشد و هویت اجتماعی بالفعل یعنی آنچه یک نفر واقعاً است. که یک فرد می

 یک تواندمی تنها فرد یک کنیممی تصور اغلب«  :گویدمی او ) 31: 1386(گافمن، 
 قوانین تا است فیزیک قوانین تأئید مورد بیشتر دیدگاه این باشد، داشته حال شرح

 در اصلیِ منبع چیز، هر از قبل جامعه گفت توان) می119(همان: » جامعه. به مربوط
 تقسیم با که انسانی همان یعنی مدرن، انسان و. است اجتماعی انسان بودگی موقعیت
 زنیِ چانه وضعیت در ناگزیر به دارانه،سرمایه بوروکراتیک ساختار در کار اجتماعی
در همواره است، گرفته قرار اشفرهنگی و سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فردي، موقعیت 
 بسر اش»شخصی خویشتن« و »اجتماعی خود« از جدیدي ساحت تجربۀ معرض

 لحاظ به. است زنچانه و چندپاره موجودي اساساً او گفت توانمی بنابراین. بردمی
 متفاوت هايبودگی »موقعیت درـ« از برآمده او چندپارگیِ که آنجا از شناسیجامعه

                                                                                              
۱۰ ocial IdentityS  

۱۱ virtual social identity  
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 بابت از نگرانی امر، همین و دارد انضمامی کامالً خصلتی پیشاپیش بنابراین اوست،

 که شودمی پیدا »انسجامیبی« مقولۀ زمانی اما. سازدمی منتفی را خودها انسجامیِبی
 انکار و حذف به گیردکه قرار ساختاري تملک در ها»موقعیت« مولد مقام در جامعه

 ساختار با بیانی به. هستند مدرن پدیدة زادة که زند دست هایی»خود« از بسیاري
 و »اجتماعی خود« از نوع یک الگوسازي و تثبیت با که شویم مواجه خواهیتمامیت

 لحاظ به که گردد ايپارگیچند و زنیچانه موقعیت تحقق مانع »فردي خویشتن«
 )71همان: ( .شوندمی محسوب او وجودي ماهیت از بخشی مدرن، انسان شناسیِهستی

 چرا. کندمی خود واقعی هویت کردن مخفی به وادار را جوامع بیوه در زن برفرض یا
مرگان  12شخصیت .نیست قائل او بودگی متفاوت و زنیچانه براي مشروعیتی که

) يآباددولت( سندهینو ذهن سال یس که است یتیشخص او شخصیتی ساختگی نیست، 
گوید: می  يآباددولت. است درآمده فعل به قوه از سرانجام و داشته مشغول خود به را
 و پدریب که یفرزندان و هاوهیب نبودند کم) سبزوار آباددولت( ما یزندگ اطراف در«
 و جور با صدالبته و مادر تیریمد با خانمان و دندیگذرانیم روزگار سرپرستیب

 يروروبه که بود ياپدرشدهیب خانوادة هم یکی شان،یا ۀجمل از. شدیم اداره ر،یتحق
 مادر و میداشت یدوست خانواده آن فرزندان با میبرادرها و من و کردیم یزندگ ما ۀخان

 ما ۀخان به نان پختن در مادرم به کمک يبرا که چابک و چغر و تسمه بود یزن خانواده
. برجسته ییهارگ و دهیکش یانگشتان و قوارهخوش و بایز ییهادست با آمد؛یم

 مواد از گرید ياپاره داشتم، روحم در مرگان از که يانطفه از نظرصرف من بیترتنیابه
 گریکدی با هاسال که دارم ياخانواده از را موالامان و هاجر ابراو، عباس، ازجمله کارم
 و طیمح از زین را دوشنبه ییکربال و سالم مسلم، گناو، یعل و میبود کرده یزندگ

 پدرم از گاهگه و مادرم از ،یبچگ دوران از من که است نیا قتیحق. امگرفته مشاهداتم
 خصوصبه. مرگان نام به است بوده یزن که دمیشنیم گرانید از کمتر، یلیخ جا،بهجا و

                                                                                              
۱۲ haracterC 
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 زن، ییتوانا و امکانات مورد در آمد،یم شیپ گوهاوگفت در یمناسبت وقت هر که

بحران هویت،  ).143-142: 1373(چهلتن و فریدون،  ».بود مثال نیترجامع مرگان
خود هرکسی داراي «مرگان را به استیصال و درمانگی سوق می دهد به قول گافمن 

: 1385(توسلی، » اي از خودهاي متغیراستخویشتنی حقیقی نیست، بلکه مجموعه
جاي خالی سلوچ در سه زن داستان مشاهده  رمان در زن ان هویتتوان بحرمی). 326

. شودیم تمام داستان او با و شروع او با »سلوچ یخال يجا« که است یزن ،مرگانکرد: 
 رود ویم و گذاردیوام خود حال به شیهارنج و دردها با را او) سلوچ( شیشو کهوي 
 هاجر با او سر گناو یعل که زنی ،هیرق .کندیم رها تنها مشکالت، یتمام با را زن

 به اشیکودک در که یزنهاجر،  .آوردیم هوو سرش او يشو که یکند؛ زنیم ازدواج
با کمی 133: 1373. (قربانی، هاجر مثل برود؛ شوهر ۀخان به ، اندکرده وادارش اجبار

زندگی باید گفت خودت را بشناس تا از پوچی رها شوي، خود را بشناس تا «تغییر).  
بار، خودت را بشناس تا آگاه و آزاد باشی، نو ببینی نه چنین کهنه و مالمترا نوبه

 )188: 1385(مصفا، ». خودت را بشناس تا از هزار رنج و مسئلۀ دیگر رهایی یابی
مرگان آغاز رمان با مرگان پایان رمان متفاوت است. در پایان رمان وي به خودشناسی و 

 کردن؛یزندگ يبرا اوست سماجت مرگان جالب تیصخصومعرفت رسیده است. 
 در یرانیا زن هر يبرا ییروستا ۀجامع در که يشوهر شوهرش؛ ابیغ در خصوصبه
 برابر در او که است يحد به سماجت نیا. است یگاههیتک مشکالت، با ییارویرو

 شتریب. کندیم مقاومت خود، نیزمتکه از تیحما يبرا) ابراو و عباس( پسرانش
 یکی( ساالرعبداهللا برابر در دفاع هاکنش نیا از یکی. است مردساالر مرگان، يهاکنش

 سلوچ به که یگندم يازا در خواهدیم مرگان از ساالر. است) نجیزم يروستا یاهال از
 ییجا تا کند؛یم دفاع خود حق از دندان و چنگ با مرگان. بردارد را او آالتمس داده،

 سرانجام. کشدیم را شیهاضهیب و داردیبرم زیخ او يسوبه شود؛یم ریدرگ ساالر با که
 دهیدو شیپا و دست به خون که مرگان« :گذردیم خود حق از و دیآیم کوتاه ساالر
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 از را اتقواره و قد! طمعخام مردکۀ رونیب برو زیورخ. کرد يهرّا و برخاست جا از بود،
 و گید با ساالر! کفتار انداخته؛ راه من يبرا یبلدرماولدرم چه نیبب! رونیب ببر من خانۀ
 ساالر به سر پشت از مرگان. برد هجوم در يسوبه داشت دست به که يامشربه و تاس

 را او يقبا بال مرگان. برگشت ساالر. پراند اتاق ته به و دیکش سر از را او لیمند د؛یپر
 مرگان با و ندازدیب ییسوبه را مشربه و تاس و گید که شد نیا از ناچار ساالر. گرفت
 انیم مرگان. بکند دیبا چه دانستینم ساالر. شد زیگالو ساالر با مرگان. شود زیگالو
 تا کردیم تقال گلو، در ادیفر ساالر،. بود برده مرد قاچ به دست نشسته؛ ساالر يپاها
 ».دیکشیم و چاندیپیم د؛یکشیم کرد؛ینم رها را او مرگان اما برهاند؛ را خود

 ).31: 1386ي، آباددولت(

 نتیجه گیري-4
بر اساس مباحث مطرح شده در مقاله، از تمامی داغ ننگ زنی در رمان جاي خالی 

-زنیسلوچ، داغ ننگ اجتماعی، فرهنگی و روانی  نمود بیشتري دارد که چنین برچسب

حاکم بر فضاي داستان  ها، نشانه سیطره قدرت ابرمردان ِمرد ساالر در جامعه روستایی
 هايعقدهافتد. است. منشاء تمامی داغ ننگ مرگان بعد از رفتن سلوچ اتفاق می

در  را زنیداغ شگردهاي جوالن و حضور زمینۀ فرافکنانه، تمایالت و رنجوري؛روان
 این داستان بیشتر با نوع دوم  در سبب همین دهد، بهمی رمان جاي خالی سلوچ افزایش

  .هستیم مواجه شخصیت و کمبودهاي مربوط به شخصیت فرد داغ ننگ ننگ یعنی داغ
عالوه بر موارد مذکور، همسویی داغ ننگ اجتماعی و فرهنگی با داغ ننگ قومی و 
اقلیمی در رمان جاي خالی سلوچ، دال بر بیماري فکري و فرهنگی جامعۀ مرد ساالر در 

ت و چنین داغ ننگی براي مرگان، ناامیدي،  فضاي عصرحاکم در روستا است؛  از تبعا
احساس شومی سرنوشت و ناامنی  است که در مرگان ایجاد شده  و او را به واکنش 
ندافعی و قهري و در نتیجه هجرت در بخش پایانی داستان جاي خالی سلوچ کشانده 

هاي داغ ننگ گافمن است. مرگان و طرد شدگی، خشونت و نفرت  از مؤلفه است. 
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 هم که شوندیم ستهینگر یموجودات چشم بهبیشتر  گر زنان رمان جاي خالی سلوچ، دی
 و تیهو واقعبه آنان. شوندیمطرد   همسر طرف از هم و خود ةخانواد طرف از

 از پس و خانواده ياعضا دست در ازدواج از شیپلشان استقال و ندارند شناسنامه
 رمان جاي خالی سلوچ  زنان (مانند رقیه و هاجر) .است خانواده مرد گرو در ازدواج

 به وابسته و مردان وجود معلول شرفتشانیپ و ابندییم استقالل مردها یۀسا در تنها
 اجتماع یقربان و یباختگتیهو دستخوش هاآن اما در واقع هاست؛آن احساسات

 .اندگشته اطرافشان یخراف

سیر هویت هستند. همگی اشخاص رمان، امرگان، رقیه، اجر و عباس گرفتار بحران 
مرگان، بیش از دیگر  ،سرنوشت محتوم خویش هستند. براساس دستاور تحقیق

 درتق با داغ و بردمی رنج هویت  کننده اعتبار بی ننگ هاي رمان از داغشخصیت
 هم از همچنین. است شده رمان چیره  طول در او  روابط و هاکنش بر بسیاري

-می زتالش براي ایذاء  اذیت هاجر و رقیه نی همچون هاییکنش و روانی گسیختگی

 عهجام و هویت او در آمده وجود به نقش  فاصله و ننگ داغ الشعاع تحت تواند،
  .دانست

 پذیرجامعه هاي اصلی (مرگان، هاجر و رقیه) رمان جاي خالی سلوچ، برايشخصیت
 اند  کهدهش راهبردهایی مامیت رعایت به مجبور اجتماعی، هايدرموقعیت خود کردنِ

 است.کرده آنان تحمیل جامعه به مسلط نگرش

 البیق تفکر بر مبتنی چشمداشت یا مان توقعه خوردگی زنان در رمان دولت آبادي،داغ
 خورده است.داغ و عادي فرد از) ايکلیشه(

کند تواند منافع شخصی خود را به دیگرن واگذار از دیدگافمن شخص داغ خورده می
افتد،  منفعت تصمیم که این مقوله در بخش پایانی رمان جاي خالی سلوچ اتفاق می

 هایش دور باشد.گیرد، مهاجرت کند و از روستا و بچهمی
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 نامهکتاب

 ا.ایپ: رانهت. دریلک در قشع و یاسمح ارترف) 1378اسحاقیان، جواد (

 تشارات.، تهران: سازمان چاپ و انادب فارسی  فرهنگ نامه)  1376انوشه، حسن (       

 هاي جامعه شناسی. تهران: سمت. ) نظریه1385توسلی، غالم عباس (
 استعاره اساس بر »تبت يایرو« رمان لیتحل) «1391. (مژده ا،یساالرک م؛یمر ،ینیحس 

 .108 -81، پاییز، صص 53. شماره یادب یپژوه متن مجله. »گافمن هینظر یشینما
 مشترك یزندگ لمیف گفتمان لیتحل) «1395. (مسعود انپور،یک مهوش؛ ،ییالفقرا خادم

 در زن مجله ».تهیمدرن و سنت تقابل از یناش ننگ داغ بر تمرکز با بانو و يمحمود يآقا
 .452 -443، صص 4، شماره 8، دوره هنر و فرهنگ

 و هچشـم : تهـران  م،یهسـت  یمردمـ  زین ما ) 1373( ادیفر ،دونیفر و رحسنیام چهلتن،   
 .معاصر فرهنگ

، اديما نیز مردمی هستیم، گفتگو با محمود دولت آب)  1368چهلتن، امیر حسین (
 تهران: نشر پارسی.

غ و ننگ برچسب زنی ،دا« )1394(  مهین؛ حسین بیرانوند و اسماعیل اکبري نیا ،دریکوند
-موزشآمرکز توسعه  :علوم انسانی و توسعه، شیراز کنفرانس ملی آینده پژوهی،.»گافمن

 .هاي نوین ایران
 .، تهران: چشمه و فرهنگ معاصرجاي خالی سلوچ) 1386دولت آبادي، محمود (

 ریتاث يواکاو«)  1396( محمدجعفر ،يکنار انیوسفی مسعود؛ زاده، نقاش ا؛یپو ،یسیرئ
 ،68ماره ، شتئاتر مجله. آ مده و آژاکس يها تیشخص بر »ننگ داغ« یشناخت جامعه-روان

 .166 -147بهار، صص 
 ثالثی، حسنم ترجمه .معاصر دوران در شناسیجامعه هاينظریه) 1380ریتزر، جرج( 

 علمی. انتشارات: تهران
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اس تحلیل جامعه شناختی القاب شاعران عربی براسـ ) «1393زرکوب، منصوره و همکاران (

 .  38 -21، تابستان. صص 16، شماره 5.، دوره مجله لسان مبین». نظریه داغ ننگ گافمن
 تهران: تیرگان. بررسی داستان امروز،) 1383زکریا، مهروه (

کوتـاه   تحلیل جامعه شناختی داغ ننگ در داستان)  «1397زینی وند، تورج، صولتی، سمیه (
شـگاه  مجله ادب عربـی دان  .(رویکرد نمایشی اورینگ گافمن)» من وراء الحجاب و الساقطه

 .  143 -127، بهار و تابستان، صص 10، دوره هرانت
 .مرکز: تهران ،بزرگ خراسان یشیگو فرهنگ  )1370( ریام ،یشالچ

 ، تهران: پایا.هاداستان نویسی شیوه و شاخصه) 1382شیري، قهرمان( 
 عیضـا  تیـ هو يبـرا  یشـ یاند چاره ننگ، داغ: کتاب نقد و یعرفم)  «1387عرفانی، سامال (

 .61-58. صص مرداد د،یجد دوره، 5شماره ی. اجتماع علوم ماه کتاب مجله. »شده
 از پس آمریکایی شناسیجامعه توسعه شیکاگو؟ مکتب دومین) 1995آلن ( گري فاین،

 .شیکاگو دانشگاه انتشارات: جنگ. شیکاگو

ریـه داغ  جامعه شناسی رفتار در رمان طناب کشی بر مبناي نظ) «1393قاسم زاده، سید علی (
 .  169 -147. تابستان. صص 26، ش 7. س فصلنامه نقد ادبی». ننگ

 یشـناخت  امعـه ج - یشـناخت  روان یبازخوان)  «1395قاسم زاده، سید علی، ساالرکیا، مژده (
ادبیـات   مجله کاوش نامـه زبـان و  ». گافمن ننگ داغ  هینظر يمبنا بر شاهنامه یپهلوان بخش

 .  102 -77. بهار و تابستان. صص 32. شماره فارسی
 .نیآرو: تهران ،يآباددولت محمود آثار ریتفس و نقد) 1373( محمدرضا ،یقربان

 رانی،می گودرز و قاسمیشاه ترجمه احسان .هارسانه نظریه فهم)  1392ویلیامز ( کوین، 
 شناسانجامعه انتشارت: تهران

، ترجمـه مسـعود   داغ ننگ، چاره اندیشی براي هویت ضـایع شـده  ) 1386گافمن، اروینگ (
 کیانپور، تهران: نشر مرکز.
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ن: نشـر  . ترجمه مسعود کیانپور. تهرانمود خود در زندگی روزمره) 1391گافمن، اروینگ  (

 مرکز.

 نقـش : تهـران  نـده، یپو محمـدجعفر  ۀترجم ،اتیادب یشناسجامعه )  1377( نیلوس گلدمن،
 .جهان

 تهران: نشر پریشانآگاهی، )، 1385مصفا، محمدجعفر(
 ، تهران: انتشارات ماهور.ادبیات داستانی) 1360( میرصادقی، جمال 

 شمه.جلدسوم، تهران: نشر چ صد سال داستان نویسی ایران،) 1377میر عابدینی،حسن (
خشونت علیه زنان در آثار محمود )  «1388واصفی، صبا و حسن ذوالفقاري (

 .86 -67. بهار. صص 24،  ش نشریۀ زن در توسعه و سیاست». آباديدولت
 یۀنشر ،يرافتخا محمد ۀترجم ،»گمشده تیهو يوجوجست در« )1369( رضا پور،نواب
 . 235 -230. بهمن و اسفند. صص 12و 11 ش ،کلک

 وارزمی.خترجمه سیمین دانشور، چ چهارم، تهران:  .داغ ننگ) 1369هاثورن، ناثانیل (

 ن: جامعه.(تاریخ ادبیات معاصر ایران) تهرا چون سبوي تشنه.) 1375یاحقی، محمدجعفر (
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