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مباحثخودرابرمبنایمفهومجنسیتبهمثابۀساختاریاجتماعی،تاریخی
نظریۀ اصالح به فقط نه آغاز از آنان تالش کردند.2 پیریزی جغرافیایی و
فراگیر“نقشجنسیتی”)sex role theory(کمککردکهبنابهآننقشهای
)internalized( “درونیساخته” و ذاتی زنان و مردان با متناسب اجتماعی
هستند،3بلکههمچنینمنجربهرهاییازبنبستیشدکهدرآن،“مردانگی
نامرئی”باچشمپوشیازهویتبرساختۀتاریخیخودنابرابریهایجنسیتی
نهادینهدرسامانمردساالرانهراکتمانمیکرد.4مردان،بهتعبیرمایکلکیمل،
“جنسیتنامرئی”دارند،بدینمعناکهبهسبب“حضورمستمردرمسندهای
قدرت”بیاطالعاندکهشرایطنامحسوسسیاسیاجتماعیشانبهنابرابریهای

جنسیتیتداوممیبخشد.۵

نظریۀ تکوینی درسیر ریشه مردانگیپژوهی در بیشتر تحوالت نقطۀعطف
زنانگی نوعی وجود “تصور که است زمینه همین در و داشته فمینیستی
یگانه،”درمقامپدیدهایجهانشمول،محلتردیدقرارگرفتهاست.6مطالعات
زنانضمنفراتررفتنازگرایشهایاروپامحوروتمرکزانحصاریبر“زنانگی
سفیدپوستطبقۀمتوسطویکتوریایی،”بهخوانشیپسااستعماریازفمینیسم
و“بهبررسیمسیرهاییپرداختهاستکهدرآنان،نقشهایزنانازجهات

2برایاطالعاجمالیازتاریختحوالتمطالعاتمردانگی،کهالگوینوشتارحاضرهمهست،بنگریدبه
Michael S. Kimmel and Michael A. Messner, “Introduction,” in Men’s Lives, eds. Kimmel and 
Messner (Boston: Pearson Education, 2009), xi–xix.
،)men’s rights movement(”شایانذکراستکهجنبشمحافظهکارموسومبه“نهضتحقوقمردان
کهگاهدربرگیرندۀکارزارهایضدفمینیستیوهمجنسگراهراساست،نیزبخشیواپسگراازتاریخ
mythopoetic men’s move- )مطالعاتمردانراتشکیلمیدهد.“جنبشمردانشعرواسطورهگرا”
 Promise( پیمان” بر “ایستاده و )Christian’s men’s movement( مسیحی” مردان “نهضت ،)ment
روبهرو فمینیسم حامی فعاالن و نویسندگان انتقاد با همواره که تشکلهاییاند ازجمله )Keepers

شدهاند.برایمطالعۀمناظرهایپرحرارتدرخصوصنهضتهایحقوقمردان،بنگریدبه
Michael S. Kimmel (ed.), The Politics of Manhood: Profeminist Men Respond to the Mythopo-
etic Men’s Movement and the Mythopoetic Leaders Answer (Philadelphia: Temple University 
Press, 1995). 
3Tim Carrigan, Bob [Raewyn] Connell and John Lee, “Toward a New Sociology of Masculini-
ty,” Theory and Society 14:5 (2005), 578. 
4Michael S. Kimmel, The History of Men: Essays on the History of American and British Mas-
culinities (Albany: SUNY Press, 2005), 5. 
5Kimmel, The History of Men, 5–6. 
6Kimmel and Messner, “Introduction,” xvi. 
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متفاوتنژادی،طبقاتی،سنیوگرایشاتجنسی”متمایزمیشوند.7باچنین
تازهای واردمرحلۀ نیز نگرشی،پژوهشدرزمینۀمردانومفاهیممردانگی
میشودکهدرآن،“گوناگونیمیانمرداندرشناختزندگیشانحائزاهمیت
واحدو پدیدههایی نه زنانگی و ودیگران،مردانگی کاریگان نظر از است.”8
به فرایندهاییسیالاندکهحینتکاملساختارهایاجتماعیو منسجمکه
سبب“روابطقدرتجنسیتی”شکلمیگیرند.تاریخمعاصرهمجنسگرایی
اجتماعی “مبارزهای به مردانگی آن، در استکه تحول این از بارزی نمونۀ
است.” جاری عقیدتی و سیاسی پیچیدۀ عرصههای در که میشود اطالق
براینداینتقابلوکشمکشگاهخشونتآمیزمیانمردانقدرتمندوبهحاشیه
راندهشده“پیوستگیمداومروندهایبسیج،انزوا،منازعه،ایستادگیومرئوس
کردن”تعاریفمتفاوتازمردانگیدربرابردرکغالبازمردبودناست.”۹
ماحصلاینگونهتفاسیرظهورنظریۀ“مردانگیها”یاتکثرمردانگیاستکه
سرآغازبررسیتجربیاتمردانهبارویکردهاییمتنوعنظیرجامعهشناسیو

مطالعاتادبیودربافتارهایمتفاوتبودهاست.

برایبررسیمردانگیپژوهیدرحوزۀمطالعاتادبی،رمانکوتاه“جاییدیگر”
اثرگلیترقی،نویسندۀمقیمایرانوفرانسه،رابرگزیدهامکهاولباردر۱37۹
از ویژه تجربۀ یک بازنمایی بررسی و نقد من کوشش است. شده منتشر
مردانگیدرادبیاتداستانیفارسی،ومشخصاًایرانی،است.اینموضوعازحیث
جغرافیایسیاسینیزاهمیتدارد،زیراموردبحثنهصرفاًبازنماییداستانی
یکشخصیتمردکهنقدمعضلمردساالریدرآسیایغربیوباالخصدر
ایرانمعاصراست.دراینمقاله،باهدفگسترشمرزهایمردانگیپژوهیتا
حدبررسیعینیمردانگیهایمسلمانکهبیشکیکیازبرچسبخوردهترین
انواعمردانگیدرفرهنگمعاصرجهانیاند،مطالباتریوینکانلمبنیبراتحاد
نظریاتپسااستعماریومطالعاتتحولخواهوکثرتگرایمردانگیراپیگیری
خواهمکرد.۱0اشارهشدکهپیشرفتهاینظریدرفمینیسمهموارهالهامبخش

7Kimmel and Messner, “Introduction,” xvi. 
8Kimmel and Messner, “Introduction,” xvi. 
9Carrigan, Connell and Lee, “New Sociology of Masculinity,” 589. 
10Raewyn Connel, Jeff Hearn, and Michael Kimmel, “Introduction” in Handbook of Studies on 
Men and Masculinities, eds. Michael S.Kimmel, Jeff Hearn and Robert W. Conell (London: 
Sage Publications, 2004), 4. 
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تحوالتمردانگیپژوهیبودهاند.بنابراین،بهگمانمن،ثمرۀپیوندفمینیسم
بابینشپسااستعماریراهگشایبحثدرخصوصمردانگیهایایرانیخواهد
بود.۱۱“بازنگریجهانینظریاتغالبفمینیستی،”بهمعنیسازگارکردنآنها
بانیازهایجهانبدونمرزوبیثباتامروز،ونیزتجسممجددانتقاداتبه
سامانمردساالری،ورایاروپامحوریرایجدر“فمینیسممساواتطلبغربی،”
)postcolonial feminism(ازجملهنگرانیهایعمدۀفمینیسمپسااستعمار
قرن در ایران اجتماعی بافتار به اشاره با معلم مینو که چنان بودهاست.۱2
امید به بهشرقشناسیجنسیتی،” پرداختن “اهمیت میکند، اشاره بیستم
برچیدننگاهتقلیلگرایانۀاستعماریبهزنانمسلمان،“دیگرنهصرفاًکوششی

ازجانبمنتقدپسااستعمار،بلکهشرطالزممطالعاتجنسیتیاست.”۱3

طنینکالممعلم،همچنانکهخودبهاختصارتأکیدمیکند،نهفقطمرتبط
تاریخ از برههای در مردان به مربوط همچنین که زنان زندگی تجربیات با
زیردست” و مرئوس مردانگیهای و زنانگی مفاهیم متقابل “کنش که است
داشتهاند.۱4 شدن” جهانی جدید “صورتهای شکلگیری در بسزایی نقش
استکه نیاز دانش تولید از بهشیوهایجدید رو نوشتارپیش در بنابراین،
دردرجۀاولتوانمقابلهباکلیشههایجنسیتیغالبدرگفتمانرسانههای
اروپاییامریکاییدروصفمردانگیهایمسلمانراداراباشدودرعینحال،
بداند.۱۵ جوامع تمامی در مردساالری سیاست سازندۀ نقد به ملزم را خود

مصطفی به بنگرید ایرانی جنسیتی مناسبات مطالعۀ در مردانگیپژوهی روزافزون اهمیت ۱۱دربارۀ

ایراننامه،سال30، ایران،” الرجالوضرورتمردانگیپژوهیدرمطالعاتزنان عابدینیفرد،“معایب
شمارۀ3)پاییز۱3۹4(،230-282.

12Sarah Mills, “Post-Colonial Feminist Theory,” in Contemporary Feminist Theories, eds. Stevi 
Jackson and Jackie Jones (New York: New York University Press, 1998), 98; Minoo Moallem, 
Between Warrior Brother and Veiled Sister: Islamic Fundamentalism and the Politics of Patri-
archy in Iran (Berkeley: University of California Press, 2005), 159. 
13Moallem, Warrior Brother and Veiled Sister, 161. 
14Moallem, Warrior Brother and Veiled Sister, 175. 
۱۵براینگاهیجامعبهبازنماییجوامعمسلماندررسانههایایاالتمتحدامریکا،بازاویۀدیدمشخص

بهبحران444روزۀگروگانگیریدرسفارتایاالتمتحددرتهران)۱3۵8–۱3۵۹ش(،بنگریدبهبه
Edward W. Said, Covering Islam (New York: Random House, 1997);

براینگاهبهمسئلهجنسیتوتبلورآندربازنماییهایاروپاییامریکاییازجهاناسالمبنگریدبه
Zillah Eisenstein, Against Empire: Feminism, Racism, and the West (London: Zed Books, 2004)

وبراینقدیخالصهبراسالمهراسیازدریچۀبازنماییهایمردانمسلمان،بنگریدبه
Hamid Dabashi, Brown Skin White Masks (London: Pluto Press, 2011), 30–32.
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از ذاتگرایانه “درک از دوریجستن نمونه،خواستار برای وب، اِماسینکلر
مردانگی”در“خاورمیانۀامروزی”شدهاست،درحالیکهبهدرستیازاین
منطقهبهمنزلۀ“یکیازمسندهایمهممردساالری”درجهانیادمیکند.۱6
نیز،الهوسیناوزگانخاطرنشانمیکندکهمسئلۀمردانگیدرفرهنگهای
و درک از رفتن طفره “با صرفاً که است نوظهور و بکر” “مقولهای اسالمی
شناختمؤثرخویشتنقدرتخودراتثبیتمیکند.”۱7دراینزمینه،داستان
“جاییدیگر”حکایتغریبزندگییکیازپیچیدهترینشخصیتهایمرددر
ادبیاتگلیترقیاستکهپرداختنبدان،دردرجۀاولبهدیدهشدنمسئلۀ
مردانگیازمنظرزیباییشناختیکمکمیکندودردرجۀدوم،امکانمیدهد
کهمنتقدادبیتصورترقیازمردانگیهایطبقۀمتوسطومتمولشهرنشین

ایرانامروزرابهپرسشگیرد.

چارچوب نظری

مناسبات به که میپردازد کشمکشهایی به قدرت و جنسیت در کانل
تبعیضآمیزمیانمردانوزناندامنمیزنندوازاینرهگذر،نظریۀاساسی
“مردانگیهژمونیک”)hegemonic masculinity(رامطرحمیکند.۱8بهباور
کانل،“گونهایهژمونیک،یا]بهلحاظفرهنگی[استیالیافته،ازمردانگی”در
مرئوس مردانگیهای با ارتباط در “کههمواره است مردساالرجاری جوامع
زنان” با تقابل در همچنین و ]subordinated masculinties[ زیردست و
ازجنسیت گوناگون تعابیر میان متقابل” “کنش این اساساً مییابد.۱۹ نمود
استکه“کارکرداجتماعیسامانمردساالریرامحققمیسازد.”ازاینرو،
مردانگیهژمونیکدرمقایسهبامفهوممردساالریفرایندپیچیدهتریاست
کهسلطهیاسیطرۀفرهنگیواجتماعیاشنهفقطازطریقفشاروخشونت،
بلکههمچنینوبهویژهازطریقفناوریهایقدرتنظیر“تعالیممذهبی”و
“رسانههایجمعی”اعمالمیشود،روندهاییکهسرانجامبهسلطۀمردانبر

16Emma Sinclair-Webb, “Preface” in Imagined Masculinities: Male Identity and Culture in the 
Modern Middle East, eds. Mai Ghoussoub and Sinclair-Webb (London: Saqi Books, 2000), 8. 
17Laoucine Ouzgane, “Introduction” in Islamic Masculinities (London: Zed Books, 2006), 1. 
18Robert W. Connell, Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics (Oxford: John 
Wiley and Sons, 1991), 184. 
19Connell, Gender and Power, 183. 
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زنانوبعضیمردانبرمردانیدیگرجامۀعملمیپوشانند.20

چنانکهدربررسیقهرمانداستان“جاییدیگر”نیزخواهیمدید،عملکرد
)consent( تام” “رضایت به تاریخ طول در هژمونیک مردانگیهای موفق
اکثریتمردانوابستهبودهاست.بهعبارتدیگر،مردانگیهژمونیکبهنوعی
همراه و همدست با بتواند آن طریق از که است متکی عمومی” “وجهۀ از
و زمان بر “سامانۀسیاستجنسیتی”مسلط به باخود مردان عموم کردن
مکانخویشمشروعیتببخشد.2۱کانلدرواقعمدعیاستکهچنین“تبانی”
ضمنییابیپردۀمردانبهسببمنفعتیاستکهازقَِبِلانقیادزنانعایدشان
میشودوبنابراین،مردانمردانگیهژمونیکرابهمثابه“تجلیفرهنگیبرتری”
امیرعلی،شخصیت ادامهشرحخواهمدادکه خودغنیمتمیشمارند.22در
داستانیدر“جاییدیگر،”بهرغمنارضایتیفردیواجتماعیاش،درشرایطی
درجهان که میبَرد بهسر مردانگی از غالب مفهومی با تبانی در و بردبرد
واقعدرتاریخداستانازجایگاهیهژمونیکبرخورداراست.حکایتامیرعلی،
یک طغیان سرانجام و بیگانگی زندگانی، شرح تهران، اهل و متمول فردی
بامردانگیهژمونیکاستکهدرحفاریریشههایفمینیسم مردهمدست
گلیترقینقشمهمیایفامیکند،فمینیسمیکهبهعقیدۀمنصرفاًمحدود
بهمناسباتجنسیتیطبقۀمتوسطومتمولشهرنشینایرانامروزاست.23
تحلیلچندالیۀپیشرونیزباتمرکزبرشخصیتپردازیقهرمانداستاندر
قامتهویتیمردانه،بهتشریحسیاستجنسیتیادبیاتترقیوعواقبآندر

جامعۀمعاصرایرانیمیپردازد.

رمانکوتاه“جاییدیگر،”آخریناثردرمجموعهداستانیباهمیننام،برشی
با که است روزگار، از ناخشنود اماسخت موفق تاجری امیرعلی، زندگی از
همسرثروتمندوجسورش،ملکآذر،دربافتارتاریخیواجتماعیتهرانپساز

20Connell, Gender and Power, 183–184. 
21Connell, Gender and Power, 185. 
22Connell, Gender and Power, 185. 
23ناگفتهنماندکهگلیترقیتمایلچندانیبهاستفادهازلفظفمینیسمبهمنزلۀنیرویمحرکادبیات
داستانیخودندارد.بااحترامبهایننظر،وجوددیدگاهزنانهایکههویتترقیرادرقامتنویسندهتثبیت
میکندانکارناپذیراست،گرچهاوخودرافمینیست،بهمعنایعقیدتیکلمه،معرفینمیکند.بنگریدبه
Amy Motlagh, Burying the Beloved: Marriage, Realism, and Reform in Modern Iran (Palo 
Alto: Stanford University Press, 2011), 149. 
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انقالباسالمیزندگیمیکند.درآغازداستان،جاییکهخوانندهباپسنگاهی
بهاتاقخوابامیرعلیاورامغمومومضطربودرازکشیدهکنارملکآذرپیدا
میکند،راویدانایکلودوستقدیمیاینزوجاعالممیکندکهامیرعلی
اکنونتهرانرابهمقصد“جاییدیگر”ترککردهوتأکیدمیکندکهروایت
حاضرشرحوقایعیاستکهمنجربهفراروسفرقهرمانداستانشدهاست.
امیرعلیوضمن پراکندۀ وخاطرات یادداشتها باورقزدن راوی بنابراین،
علل فهم تکاپوی در امروز مصائب تا کودکی خاطرات از رویدادهایی مرور

نارضایتیدوستدورانکودکیاشداستانراروایتمیکند.

ازقرارمعلوم،امیرعلیپسربچهایرؤیاپردازبودکهبههنگامبلوغوورودبه
جمعمردانبزرگسالمجبوربهترکعالمخیالوتندادنبهجهانپررونق
در کماکان روایت—امیرعلی جاری میانسالی—زمان در شد. سرمایهداری
حسرترویاهایدورانکودکیسختمشتاقرهاییاززندگیماللتبارشهری
وفراربهجاییدیگراست.ذرهبینراویبرزندگیمردیتمرکزداردکهورای
است. درجریان تهران در یکنواخت و بیروح اجتماعیاش، منزلت و ثروت
امیرعلیدرمقاممعاونتشرکتوارداتنخوقرقره،سمتیکهآنرابهلطف
خویشاوندانسببیاشبهدستآورده،بهطرزغریبیخودرادرتعارضباعالم
مردانومردانگیمیبیند.براینمونه،باوجودرفاهمادیدرزندگیفردیاش
مستأصالنهمیخواهدازسایۀسنگینمردساالرانۀحاکمدرخانوادۀملکآذر
به قادر راحتی به اجتماعی، زندگی در مطیعش شخصیت بهرغم و بگریزد
ابرازتملقیابلندگذاشتنمحاسنپیشازدیداربایکمقامپرنفوذحکومتی
نیست.ازاینرو،امیرعلیتوأمانهمدستوناسازگاربامردانگیهژمونیکدر
ایراِنپسازانقالباسالمیاست.توضیحخواهمدادکهایناشتیاقامیرعلی

بهرهاییازمردانگیغالبسمتوسویروایتراتعیینمیکند.

تولد واسطۀ به را تهران از امیرعلی گریز جادویی، رئالیسم از متأثر ترقی،
روانشناختیخویشتندیگر)alter ego(اوبروزمیدهد؛شخصیتپنهانیاو
کهبیداریاشمسیروقایعداستانرابهسمتطغیانامیرعلیعلیهشیوهای
محدودکنندهاززندگیسوقمیدهدکهدرپیچوخمعاداتورسومطبقات
متوسطومتمولشهریتنظیموتثبیتشدهاند.بادگرگونیروحیاتامیرعلی
درمحیطخانهوآشوببهپاکردنشدرمحلکار،ازقلمروشخصیتاسپهر
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عمومی،شخصیتپنهانیامیرعلیاورابهگونهایمسخمیکندکهباتغییر
سرشتدرجستجویبدیلجدیدخوداست.امیرعلیپسازخشونتورزی
انزوادرمحلکارش و او از جدایی متعاقباً و بهملکآذر ناگهانیاشنسبت
پسازروزهاهنجارشکنی،تهرانراترکمیکند،بیهدفبهجادهمیزندو
سرانجامدرمسیرسنندجراهی“جاییدیگر”میشود.پردۀآخرداستاندر
محیطیییالقیدرغربایرانرخمیدهد،جاییکهامیرعلی،آراموآزاد،رها
ازقیدوبندهایشخصیوتعهداتاجتماعی،بهظاهرخودرابازیافتهاست.
درهمینحین،درتهرانودرغیابامیرعلی،ملکآذر،زنیمحکموجسور،
درگیرباعواقبتلخطغیانهمسرشودرحالنزاعبابرادرانتوطئهچین—و
البتهزنستیز—خوداستکهکمربهبیرونکشیدنسهامشرکتامیرعلیاز

دستملکآذربستهاند.

ازخالصۀداستانآشکاراستکهمسایلمرتبطباجنسیتوبهویژهمردانگی
ازجنبههایبرجستۀداستان“جاییدیگر”است.بدیهیاستکهابهامزدایی
یا دگرجنسگرایی مردانگی، چون تأثیرگذاری اما بینشان پدیدارهای از
است. ستودنی تالشی نقد و جستار دریچۀ از آنها بازنگری و سفیدپوستی
سو، یک از است. نامرئی مردانگیجنسیتی ذکرشد، نیز پیشتر که چنان
ارادۀگلیترقیمبنیبربازنماییوپردازششخصیتامیرعلیدرجهانیکه
مردانگیازدریچۀنگاهفمینیستینویسندهمتبلورمیشودبااینگفتۀفرزانه
میالنیمطابقتداردکه“نیروهایبومیزنانه”درتاریخادبیایرانپیوستهبا
بودهاند.24 برابرروایتهایغالبمردساالری بیانهنریدرحالمقاومتدر
علیه- پایانعصیانگر در با-و تبانی در امیرعلی،مردی از ترقی چهرهنگاری
مردانگیهژمونیک،جزوالینفکبینشیفمینیستیاستکهدرجهانروایت

بازگومیشود.

وآشکاراپدیدهای انحصاراً امامردانگیدر“جاییدیگر” درسطحیژرفتر،
شهریومتعلقبهطبقۀمتوسطومتمولاست.نکتۀقابلتأملاینجاستکه
اگرپیشرویخطیداستانمتضمنالیۀمعناییپنهانیاستکهمردانگیهای
همدستراقویاًبهچالشمیکشد،آنگاهزاویۀدیدترقینسبتبهمناسبات

24Farzaneh Milani, Veils and Words: The Emerging Voices of Iranian Women Writers (London: 
I.B. Tauris, 1992), 13. 
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جنسیتینهفراگیرکهحذفیونخبهگرا،وبهصورتبالقوهخوانشیاز“فمینیسم
مساواتطلبغربی”است.2۵درتالشبرایتوصیفمعضلطبقاتاجتماعیدر
ادبیاتترقی،اِیمیمطلق،باتصرفدرنقدپسااستعمارفمینیستیازبحثنیت
مؤلف)authorial intent(،اشارهمیکندکهدرگفتمانادبیترقیکهمبتنیبر
ساختارزنانگیمدرنشهریدربرابرسیلعظیمتحوالتاجتماعیپسانقالب
و “دونپایه” “قبیلهای،” “روستایی،” زنانگیهای سیمای است، ۱3۵7 سال
“پست”درنقش“دیگریهای”خیالی“نوعیزنانگیمرکزنشینایرانی”ظاهر
میشوند.26البتهضروریاستکهدراینجاجانباحتیاطدرخصوصاِعمال
هرنوعخوانشپسااستعماریرعایتشود،چراکهترقیمدعیخلقهیچگونه
تاجاییکه اما نیست. اروپامحور پایۀمعرفتشناسی بر حقیقتجهانشمول
به مطلق باشد، اجتماعی طبقات و جنسیت درهمتنیدۀ مسایل کالم مراد
درستیدرپیبرمالکردننمودهاینابرابریوتبعیضطبقاتیدرآثارترقی
است.دربازنماییترقیازمردانگی،تجسماوازمردانطبقاتفرودستغالباً
بهصورتپیکرههاییبیروح،شخصیتهاییکلیشهایومردانگیهایینامرئی
نظیر بهطبقۀمتوسطومتمولشهری برابرشخصیتهایمتعلق است؛در
امیرعلیکهوصفشانبهغایتانسانی،وبازنماییفردیتشانچندوجهیوقابل

تأملاست.

افزونبراین،بهنظرمیرسدکهراوِی“جاییدیگر”دروصفجایگاهوموقعیت
اجتماعیامیرعلیطبقۀدربرگیرندۀمحروماناقتصادیرانادیدهگرفتهاست.
ایندستازمردانگیها،بهعقیدۀفریباعادلخواه،دربرخیمواردبهاخالقیات
تودهگراوعمدتاًمردانۀ“جوانمردی”متمایلاند،27کهبههیچعنوانباروحیات
امیرعلیسازگارنیست.جوانمردنمونۀبارزیکنانآورخیرخواه،خستگیناپذیر
توصیف برای که است مردانگی از پویا الگویی بنابراین و مرد/انهگرا البته و
طیفوسیعیازایرانیانفعالدرعرصههایاجتماعیطیدهههایاخیربهکار

25Moallem, Warrior Brother and Veiled Sister, 159. 
26Motlagh, Burying the Beloved, 63–64. 
نمونههاییکهمطلقازادبیاتترقیذکرمیکندشاملداستان“خدمتکار”ازمجموعۀخاطراتپراکنده
و“سفربزرگامینه”ازمجموعۀجاییدیگرمیشوند؛آثاریکهباتمرکزبرخدمتکارانداخلیوخارجی
وباتأملپیرامونتأثیراتانقالببرطبقاتمرفه،شخصیتهایفرودستجامعهرابهصورتکلیشههای

تغییرناپذیریزیرسایۀراویانزنایرانیبازنماییمیکنند.
27Fariba Adelkhah, Being Modern in Iran, trans. Jonathan Derrick (London: C. Hurts & Com-
pany, 1999).
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رفتهاست.28امابهتعبیرعادلخواه،امروزهمردانکمبضاعتاندکهبامشارکت
در“حوزۀفعالیتجوانمرد]انه[”درتکاپویحفظزندگیخوددربحرانهای
داستان“داش نمونه، برای بازتعریفمیکنند.2۹ نیز را اقتصادیهویتخود
آکل”صادقهدایتشرحاحوالیکلوطییاجوانمردتمامعیاردرتاریخادبیات
استکهحکایتفتوت،رادمردیودستگیریاشازمستمندانباعثشهرت
بانیمنگاهیبهداستانهدایت، رابینهودگونۀاودرشیرازمعاصرمیشود.30
مسئلۀبغرنجدر“جاییدیگر”صرفاًایننیستکههمنواییترقیباامیرعلی
وواکنشادبیاشبهجامعۀایرانپسازانقالباسالمیحضورمردانگیهای
طبقاتفرودسترانادیدهمیگیرد.استداللمندرمقالۀحاضر،ضمنبررسی
دقیقو“قرائتتنگاتنگ”)close reading(متنداستانترقی،ایناستکه
نگاهانتقادیاینرمانبهمناسباتجنسیتیدرایراندردامدوگانهایگرفتار
آمدهاستکهجهانروایترادرکشمکشیمیانمردانگیهایهمدسِتمتعلق
حاکم هژمونیک مردانگی و سو یک از شهری متمول و متوسط طبقات به
همین سبب به میکند. محدود دیگر، سوی از اسالمی، جمهوری نظام بر
راه هرگونه به نسبت نهایت در دیگر” “جایی انتقادی جهانبینی دوگانگی،
حلسازندهبهمنظوررهاییامیرعلیازمخمصۀتبانیبامردانگیهژمونیک

بیاعتنامیماند.

از او تجسم و ترقی آثار به موجود رویکردهای معدود میان از حال، هر به
مفاهیممردانگی،هیچیکباببحثرابرایشرکتدادنمؤثرمرداندرتحلیل
مسایلجنسیتنمیگشاید،چراکهغالباینمطالعاتقربانینوعیجبرگرایی
کهنالگوییرایجدرچارچوبروانشناختییونگمیشوندکهدرنقدوبررسی
آثارترقیبهصورتیبسناشیانهمتداولاست.3۱درتضادبااینگونهتفاسیر،
خوانشپیشرواز“جاییدیگر”مردانگیرانهبهصورت“کهنالگوییجنسی،”
بلکهبهمثابهساختاریاجتماعیونوعی“هویتجنسی”بازمییابد.32سلوک

28Adelkhah, Being Modern in Iran, 4–6. 
29Adelkhah, Being Modern in Iran, 32. 
30Wiillem Floor, “LUTI,” in Encyclopaedia Iranica, at http://www.iranicaonline.org/articles/luti/.
3۱براینمونه،بنگریدبهشهالزرلکی،خلسۀخاطرات)تهران:نیلوفر،۱38۹(والهامحدادیوفرهاد
درودگریان،“تحلیلکهنالگوییداستان’جاییدیگر‘ازگلیترقی،”ادبیاتوزبانها،سال۵،شمارۀ

.۱70-۱47،)۱3۹0(۱6
32دربابتفاوتهویتجنسیوکهنالگویآنبنگریدبه

Robert W. Connell, Masculinities (Oxford: Polity Press, 2005), 5–12. 
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جلوه طبقاتیشده و جنسیتی شخصیتی قالب در را امیرعلی که مردانهای
میدهدنهدچارجبرزیستشناختیاستونهمانندنقشهایخشکجنسیتی
درونیشدهاند.مردانگیامیرعلی،پیرونظریاتجودیتباتلر،نهماحصل“تولید
پیشاگفتمانیجنسیت،”بلکهفرایندینمایشگونه)performative(است.از
اینرو،پردۀاولایننمایشنشاندهندۀتبانیامیرعلیوپردۀآخرآنشاهد
طغیانشعلیهمردانگیهژمونیکدرجهانتاریخواقِع“جاییدیگر”درتهران

پسازانقالباست.

عینیت امیرعلی کردار و پندار واسطۀ به که ترقی،چنان فمینیستی بینش
فرهنگی اداریشایعدر تنگناهای و اخالقی تردیدهای با تقابل مییابد،در
بیشمردانه)hypermasculine(تعریفمیشودکهقهرمانداستانبرایحفظ
نخست بخش در است. فرهنگ آن از تبعیت به مجبور مردانگیاش ثبات
گیرودارکشمکش در را آشفته، مرد این امیرعلی، دیگر،” “جایی از تحلیلم
باهویتجنسیاشمیبینیم،درشرایطیکههمدستبامردانگیهژمونیک
استوبهنحویتناقضآمیزدرحسرترهاییازآنمیسوزد.ادعایمندر
بخشدومایناستکهمیلامیرعلیبهگریزاززندگیروزمرهاشکوششی
استدرسرپیچیمدنیازمردانگیغالب.نمودادبیاینواکنش،بارجوعبه
)heterotopia33(”نظریاتمیشلفوکو،گرایشیاستبهسوییک“دگرجاآباد
وسرآغازسفریکهطیآن،امیرعلیباامیدبستنبهبازیابیآرامشقلبیودر
پیرهاییازقیدوبندهایاجتماعیحاکمبرزندگیمردانطبقۀمرفهشهری،
ازیکسوطغیانی امیرعلی نامعلومترکمیکند.سفر بهمقصدی را تهران
نمایشگونهاستدربرابرسیاستجنسیتیحاکمبرجامعهوازسویدیگر،
درتعارضباآرمانهایساختارشکنانهاشوباتوجهبهسرنوشتتلخهمسرش
ملکآذر،بهنظرمیرسدکهاینسفر)راهحلامیرعلیمبنیبرفرار(چیزی
پایانیمقالۀحاضر بازدارندهنیست.پیشنهادبخش و استعارهایمحدود جز
ایناستکهناکامیامیرعلیدرسرپیچیازمردانگیهژمونیکتاحدیمتأثر
طبقات مطیِع مردانگیهای که است دوگانهای در روایت جهان گرفتاری از
متوسطومتمولرادرمقابلهژمونیابزارحکومتیوآرمانمردانۀحاکمبر

آنقرارمیدهد.

33توصیفیازدرکفوکوازمفهوم“دگرجاآباد”وارتباطآنبااثرترقیرادربخشپایانیهمینمقاله
آوردهام.



مخمصۀتبانیبامردانگیهژمونیکدر“جاییدیگر”اثرگلیترقی 72

تبانی امیرعلی با مردانگی هژمونیک

صحنهپردازیترقیازاتاقخوابامیرعلیوملکآذردرآغاز“جاییدیگر”به
درکخوانندهازشرایطآشفتۀذهنیقهرمانکمکمیکندوپردهازمفهومی
ازجنسیتبرمیداردکهامیرعلی،بهتبعیتازمردانگیهژمونیک،مجبوربه
اِعمالآناست.دراینبخشازروایت،امیرعلیرادرحالخوابوبیداری
درکنارهمسرشمییابیم،زنیکهدودماناشرافیاشحافظمنافعوجایگاه
اجتماعیامیرعلینیزهست.نمودبارزاینمسئلهنحوۀمضحکچینشاتاق
اتاقخواب دیوار به ترسناکیکه “تابلوی بهتصمیمملکآذر است،چراکه
کوبیده)دیواِرروبهرو(تصویرجِدبزرگش]پدرساالریقجری[استکهدر
طولشب،بانگاهینافذوتهدیدکننده،بهاو]وامیرعلی[نگاهمیکند.”34البته
برهممیزند، را اینزوجمحترم اعلیحضرت،کهچنینخلوت حضورشامخ
شاهدیاستبرشریاناقتصادیامیرعلی،چراکهخوننمادیناینپدرساالر
در و امیرعلی معاونت تحت که است جاری خانوادگی تجارتی رگهای در
تسخیربرادرانملکآذر،متضمنرفاهخانوادهاست.امابرایامیرعلی،بهرغم
همۀامتیازات،بهنظرمیرسدکهتصویرجدبزرگخاندانچیزیجزالگویی
ناممکن—است. نه آنسخت—اگر از پیروی که نیست مردانگی از آمرانه
که است آن،مشتاق درون وشمایل تابلو باطن و ازظاهر آشفته امیرعلی،
بهماهو “پردههاراکناربکشد.تختخوابشرانزدیکپنجرهبگذاردوخیره
ستارههابخوابد.”3۵ازآغازداستان،امیرعلِیخیالپردازآرزومندسفریدرعالم

خیالوتعالیبه“جاییدیگر”است.

جداازطنزوشوخطبعیبهکارگرفتهشدهدربازنماییاوقاتتلخامیرعلی،
پردۀآغازینروایتحاکیازبافتارتاریخیمتندرایرانپسازانقالباسالمی
نیزهست.ایندورنماراهرابرایفهمساختارمردانگیهژمونیکدرروایت
هموارمیکند.درواقع،فقطپسازیکپاراگرافدر“جاییدیگر،”راویبر
طبلنارضایتیامیرعلیازشرایطاجتماعیزمانخوددقیقاًدرروز“جمعه،
نیمهشب” از بعد دقیقه یازده هفت، و هفتاد و وسیصد هزار مهرماه هفده
میکوبد.36اصرارمؤکدراویدربیانزماندقیقآغازرویدادهااولینپافشاری

34گلیترقی،“جاییدیگر،”درجاییدیگر)تهران:انتشاراتنیلوفر،۱3۹4(،۱78.

3۵ترقی،“جاییدیگر،”۱78.

36ترقی،“جاییدیگر،”۱7۱.
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اومبنیبرتاریخواقعبودنروایتاستتاخوانندهراواداربهتصدیقحالو
وقایع ادبی انعکاس به تمایل البته کند. خود روایت اجتماعیتاریخی هوای
تاریخیدرادبیاتترقیبیسابقهنیست.داستانکوتاه“بزرگبانویروحمن،”
بهتعبیرمایکلهیلمن،نشاندهندۀبرداشتراویازوقایعپسازانقالب۵7
ازمردادپرتالطمسال است.37درونمایۀداستانکوتاه“گلهایشیراز”هم
قالب رادر برآمدهاست،زمانیکهترقیآرمانهایشکنندۀملیاش ۱332
استعاریعشقیشکوفاومرگزودرسآنابرازمیکند.در“جاییدیگر”نیز
لحظۀوقوعداستاندرپاییزسال77،کهدرپاراگرافآغازینرمانآمدهاست،
برداشتاولیۀخوانندهراازمتنحولوحوشمخمصهایشکلمیدهدکه

امیرعلیدرآنگرفتاراست:

زندگیآراموبیدردسرامیرعلی)بگوییمامیرعلی“ایکس”(ازیکشب،حّتا
میتوانتاریخوساعتدقیقآنراتعیینکرد:جمعه،هفدهمهرماههزارو
سیصدوهفتادوهفت،یازدهدقیقهبعدازنیمهشب،بهدلیلیمجهول،شاید
بتوانگفتبهعلتنوعیبیماریمرموزجسمانی—خمیازهپشتخمیازهو
ازسالمتکامل امیرعلی بروزیکجورآشفتگیروانی)گرچه استفراغ—یا

عقلیبرخورداربود(ازاینروبهآنروشد.38

بنابراین،پیشنهادمنرجوعبهزمانبندیرویدادوقایعدردهۀ۱370شو
بازخوانینوعیمعضلتاریخواقِعمردانگیدر“جاییدیگر”است.خوانشراوی
ازدفترخاطراتامیرعلی،اگرکهخوانندهتصمیمبگیردآنرابهمنزلۀحقیقتی
قهرمان شخصیت پنهان نیمۀ به ورود راهگشای میتواند کند، باور ممکن
باشد.راویبانگاهیجستجوگر،“آدمیآرامومعقول”رابهیادمیآوردکه
چرخزندگیازامیرعلیازساختهبود:“مردیمتمدن،شوهریمطیع،معاون
شرکتیمعتبر،”و—نکتهاینجاست—“اهلسازشهایالزمودادوستدهای
در امیرعلی سازشپذیری به راجع راوی شیطنتآمیز مالحظات متداول.”3۹
عالمکاروبارحاکیازپیرویاوازرأسهرمقدرتوصاحبانسرمایهبهسبب
منافعوتجارتخانوادگیاشاست.چنانکهدرپرتونظریاتشهینگرامی

37Michael Hillman, “The Modernist Trend in Persian Literature and its Social Impact,” Iranian 
Studies, 15:1–4 (1982), 16. 

38ترقی،“جاییدیگر،”۱7۱.

3۹ترقی،“جاییدیگر،”۱7۱.
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خواهم بحث ۵7 سال انقالب از پس ایرانی مردانگیهای صفآرایی دربارۀ
صف در هژمونیک مردانگی با همدستیاش لطف به را خود امیرعلی کرد،
ذینفعانسامانجنسیتینوینیمییابدکهرأسمردانهاشآشکارا“مذهبی”

ومحافظهکار،“خشن”وبیپردهو“بیشمردانه”است.40

اجتماعی پیوند چهار مردانگی، اجتماعی ساماندهی از کانل تصور پیرو
این میشود. مردان جنسیتی هویت شکلگیری باعث مردانگیها میان
“سرسپردگی” ،)hegemony( “استیالیابی” روابط از عبارتاند پیوندها
4۱.)marginalization( “انزوا” و )complicity( “تبانی” ،)subordination(
کانلضمنتأکیدبراهمیتهمدستیبسیاریازمردانبامردانگیهژمونیک،
سهام “سود از بهرهگیری با مردان آن طی که میکند اشاره مبادلهای به
مردساالری”یاهمانپاداشیکهمردانبهسببجایگاهبرترشاندرسامان
تثبیت را خود اجتماعی موقعیت اینکه عین در میکنند، کسب جنسیتی
نادیده آشکارا یا مردساالری” مقدم “صفوف در ایستادن به ملزم میکنند،
مردانگیهای جستوجوی در نیستند.42 نیز جامعه در زنان حقوق گرفتن
از بهیکی باورود را بامردانگیهژمونیکدر“جاییدیگر،”بحث همدست
مهمانیهایخانوادگیامیرعلیوملکآذرآغازمیکنیمکهدرطولشب،با
بر برمناسباتجنسیتیحاکم بههجویهای تبدیلمیشود ترقی، قلمطناز

طبقۀمتوسطومتولشهری.

دراینضیافت،زنیجوانرویدادیرانقلمیکندکهدرآنهمسرشازاودر
مقابلپلیسامنیتاخالقیدفاعنمیکند.شرحاینواقعه،شاملرودرروییزن
باپلیسبهعلت“بدحجابی”وبیاعتناییمردبهسبب“بیعرضه”گیاش،43به
مشاجرهایمنجرمیشودکهطیآنتمامیزنانحاضردرمهمانیشوهرانشان

40Shahin Gerami, “Mullahs, Martyrs, and Men: Conceptualizing Masculinity in the Islamic Re-
public of Iran,” Men and Masculinities 5:3 (2003), 260–265. 
41Connell, Masculinities, 76. 
42Connell, Masculinities, 79. 

برایتوضیحمفهوم“سودسهاممردساالری”بنگریدبه
Robert W. Connell, “Gender Politics for Men,” in Feminism and Men: Reconstructing Gender 
Relations, eds. Steven P. Schacht and Doris W. Ewing (New York: New York University Press, 
1998), 226. 

43ترقی،“جاییدیگر،”۱8۱.
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رانکوهشمیکنند.زنانباشیواییتماماعالممیکنند:“اینماهستیمکه
کارمیکنیم،خانهرامیچرخانیمومسئولیتبچههارابهعهدهداریم.”44زنان
نهایتاًمردانحاضررابالفظ“آقایانترسویپفکی”بهبادتمسخرمیگیرند،
الگوهایحاکمبررفتارمردانهدرتعارضاند: با چراکهاینمردانبهوضوح
“خودتانراباختید.هزاردرِدروانیگرفتیدوپایمنقلولوشدید.”امادرعین
حال،نسبتبهساختارقدرتیکهبهچیرگیهمهجانبۀمردانبرزناناستمرار
میبخشدبیاعتنایندوبهواقعباآنتبانیکردهاند.درجوابیکهگویایاین
به “مردها، است، هژمونیک مردانگی با حاضر مردان میان همدستانۀ رابطۀ
جایدفاعازخود،لبخندزدندوسرهایشانرابهعالمتاتحادوهمدردیبا
یکدیگرتکاندادند؛”4۵ساکت،اماراضیازاینواقعیتکهبهرهبردنجمعیاز
قدرتمردساالریارزشاِعمالخشونتوزیرپاگذاشتنحقوقزنانرادارد.
باهمسرانشانطنزگونهگویای آقایان“پفکی” گرچهحکایتفرعیمشاجرۀ
مسئلۀهمدستیاست،موردتأملبرانگیزامیرعلیبهتریننمونهازمعضلوبه
واقعمخمصۀتبانیبامردانگیهژمونیکرابهدستمیدهد.امیرعلیدرخالل

یکیدیگرازبیقراریهایشبانهاش

تهدلشمیداندکهعلتبدحالیودلآشوبهاشنامهایاستکهآنروز
دستگاه در بانفوذ شخصی به باطنیاش، میل برخالف و زور به صبح،
رشوهای پیشنهاد با دروغ، نامهایچاپلوسانه،سراپا است. نوشته دولتی
پنهانیواظهاربندگی.وضعشرکتدرخشاننیستونوشتناینجور

نامههاضرورتدارد.46

در ریاکارانهاش حضور همچنین بپاشند، او زخم بر نمک گویی امیرعلی،
بود“پابهپایدیگران یادمیآوردکهطیآنمجبور به را نمازجمعۀتهران
برخی به که نمازگزاران، به نسبت نه را نیتش وحسن راستشود” و خم
با مهم درجلسهای برایشرکت بعد، روز چند دهد.47 نشان پرنفوذ مردان
و وکت “تهریشمیگذاشت باید امیرعلی عالیرتبۀشهرداری، کارمند یک
شلوارمندرسمیپوشید.چندجملۀمذهبیهمازبرکردهبودوچیزهاییبه

44ترقی،“جاییدیگر،”۱8۱.
4۵ترقی،“جاییدیگر،”۱82-۱8۱.
46ترقی،“جاییدیگر،”۱86-۱8۵.

47ترقی،“جاییدیگر،”۱86.
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عربی—درصورتلزوم—سِرهممیکرد.”48نکتهاینجاستکهامیرعلیتقواو
بیپیرایگیخودرابهرخحضاربکشدورفتارخودرامتناسببااصولاخالقی
بود. عمل مالک اسالمی انقالب اوایل در که کند هماهنگ سادهزیستیای
دردرجۀاول،بازنمودشخصیتامیرعلیدراینموارد،باتوجهبهرفتارهای
برای است روایی ترفندی بار، و کار درعرصۀ توفیق منظور به ریاکارانهاش
توصیفتقابلجایگاهقهرماندرقامتمردیفرهیختهازطبقۀمتوسطشهری
ازیکسووهژمونیایمردانهازسوییدیگرکهبهمثابهابزاریحکومتیاستقالل
فردیافرادراتهدیدمیکند.اینتقابلمخصوصاًدرطولنمازجمعهمشهود
است،جاییکهبرایامیرعلی-یابهتربگوییم،خویشتندیگرش-تقلیدازکردار
را ملکآذر برادرانسودجوی و ناممکنمینماید عماًل نمارگزاران ووجنات
آشفته راستمیشدند” و بهدست،خم تسبیح و بودند، پوشیده که“سیاه
میکند:“چهمرگتاست؟چراایستادهایوماتتبرده؟بهکینگاهمیکنی؟
حواستکجاست؟دوالشو.خمشو.دعابخوان.لبهایترابجنبان.”4۹احوال
امیرعلی،مطابقنقدپسااستعماریایمیمطلقازادبیاتداستانیایرانیپس
ازانقالبسال۵7،صورتبازنمودۀشخصیتمتمولیاستکهبهسببتعصب
طبقاتیاشبراینباوراستکهحوزههایدولتی“نظموخردبومی”اکنون
مقهور“نیروهایتاریخیپراکنده،بیگانهوعقبمانده”]ای[هستندکهدرپی
انقالبجایگزینساماناجتماعیواقتصادیسابقشدهاند.۵0بههمینصورت،
باتوجهبهقلمانتقادیترقینسبتبهشرایطسیاسیایرانمعاصر،امیرعلی
بهنمایندگیازمردانگیهایطبقۀمتوسطومتمولشهریدر“جاییدیگر”
درتقابلوتعارضبانوعیمردانگیاستکهدرجهانتاریخواقِعروایتجایگاه

هژمونیکراتصاحبکردهاست.

شهینگرامیدرمقالۀ“روحانیون،شهداومردان”ادعامیکندکهدرایرانپس
ازانقالباسالمی،“نوعیساماناجتماعیبیشمردانه”زمامابزارحکومتیرا
دردستگرفتهوبرایایجاد“گونهایتازهازمردسنتی”تالشمیکند.۵۱این
با“فرایندهایی مردانگیهژمونیکموقعیتخودرادرستیزمعرفتشناختی

48ترقی،“جاییدیگر،”224.

4۹ترقی،“جاییدیگر،”۱86.
50Motlagh, Burying the Beloved, 75. 
51Gerami, “Mullahs, Martyrs, and Men,” 260. 
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ساختاریوفرهنگیتعریفمیکندکهتصوررایجازنقشهایجنسیتیدر
عهد در تحوالت از دورانی منظور رقممیزد.” را تا۱3۵0 دهههای۱330
پهلویوبهخصوصپسازکودتای28مرداد۱332استکهنظامحاکمدر
پیزیباسازیواصالحاتباالبهپاییندستبهتحوالتگستردۀاقتصادیو
انقالبدرقالب از بنابراین،چیرگیعقیدتیمردسنتیپس اجتماعیزد.۵2
نوعی“مردانگیمستبد،غیرقابلانعطافوخشکوبیروح”نمودیافتهکه
“بیپردهونافرهیخته”است؛درستدرمقابلدرکواپسگرایانۀانقالبیوناز
نظامپهلویکهبهظنآنانسامانیزنانهبود:“غره،تجمالتیواغواگر،”بهمثابه

“زنیپرتبوتابوافسونگرونشانۀفرهنگیمصرفگراوغربزده.”۵3

الهامبخشنگرشمنبهقهرمان“جاییدیگر”تمرکزنظریاتگرامیبرانواع
سهگانهایاز“الگوهایمردانه”درایرانمعاصراستکهیادآورانگاشتکانل
ازپیوندهایهژمونیکوهمدستمردانگینیزهست.گرامیمعتقداستکه
تازهتأسیساسالمیسهنوعمردانگی انقالبیوپیشگامانجمهوری “مکاتب
انقالب غیرمادی” و مؤمن “رأس نخبگانمذهبیکه راستایشمیکردند:”
عراق و ایران هشتسالۀ جنگ معصوم و دلیر شهدای میدادند، تشکیل را
زیرسایۀ که عادی مردان و بودند انقالب “روح” نشانۀ که )۱3۵۹–۱367(
سنگیندوآرمانانقالبیازمردانگیدرمقامذینفعانابزارنوپایحکومتی
ایفاینقشمیکردند.۵4اگرفرضرابراعطایجایگاههژمونیکبهدوگونۀاول
مردانگی،یعنیمؤمنینوشهدا،بگیریم،آنگاهمردانعادیدرجایگاهتبانیو
بهدرجاتمختلفدربهرهبرداریاز“سودسهاممردساالری”شریکاند.آنگونه
کهگرامیبیانمیکندودربازنماییترقیازشخصیتامیرعلیمشهوداست،
بهرهایکهازاین“دادوستد”عایدمردانشدهاست)یعنیعاملیتجنسیتی
درمطالعۀگرامیومطالبۀقدرتدرسطحیوسیعتردربحثحاضر(بهقیمت
گزافبیشمردانگینمیارزد.۵۵هرچهباشد،حقوقمردانطیاینموزانۀقدرت
بهقیمتنفوذحکومتدرعرصههایمختلفزندگیتمامشدکهازآنجمله
استوارسیسراسربین)panoptical(پوشش)کتوشلوارمندرسامیرعلی(،

52Gerami, “Mullahs, Martyrs, and Men,” 261. 
53Gerami, “Mullahs, Martyrs, and Men,” 265. 
54Gerami, “Mullahs, Martyrs, and Men,” 264
55Gerami, “Mullahs, Martyrs, and Men,” 270.
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کنترلکردارفردیوجمعی)تهریشاوقبلازیکمالقاتاداری(وبرگزاری
اجباریفرایضدینی)شرکتشدرنمازجمعهبرایتظاهربهتقوا(.۵6

اگرچهامیرعلیمفتخربهمعاونتدریکشرکتمعتبربازرگانیاست،سمتی
کهآنرامدیونبرادرانملکآذرودرکلسامانمردساالریاست،برایاو
کماکاناظهارتملقبهیکمقامدولتی،تظاهربهدینداریوتقلیدازموازین
مالی منافع حفظ منظور به مذهبی مراسم در شرکت یا اسالمی جمهوری
تحملناپذیراست.ازهمینرو،امیرعلیدچاربیگانگیمیشود،آرمانهایش
رالگدکوبشدهمییابدوخواستههایسرکوبشدهاشآمادۀطغیانمیشوند.
که است مشهود شبی در روایت میانۀ در بیگانگی شگرف احساس چنین
امیرعلیدرخیابانهایتهرانقدممیزند،درحالیکهخاطرمغشوششاز
تناقضاتیحکایتداردکهدرزندگیروزمرۀمرداننهادینهشدهاند.درنوسان
میانمعضلمردانگیومخمصهایهستیگرایانهازوحشتونگرانی،امیرعلی
به تهرانی تاجرموفق قامتیک رادرزندگیاشدر بارتحملناپذیرهستی
دوشمیکشدودرخیابانهایشهرپرسهمیزند.دراینصحنهازداستان،
ذهنامیرعلیآشفتهترازآناستکهبهکلیشههایینظیرپاسداراندرحال
گشتواعمالامنیتاخالقیوهژمونیمردانهشانتوجهینشاندهد.بااین
در و پرهیاهو پرحرِف اینشهر “در کههیچوقت است واقف امیرعلی حال،
میاناینبرجهایآجری،درایندنیایسالموصلواتوتناقضوستیزنیز
است احوالروحی این در ودرحاشیۀحادثههامیپلکید.”۵7 نداشت جایی
کهسرانجاماو،غمگینازروزگارپرتناقضخودودرجستجویراهحلی،عزم
بهبازگشتبهگذشتهایدوروسفربهجاییدورترمیکند.دربخشپایانی
اینمقالهنتیجهخواهمگرفتکهکوششامیرعلیبرایسرپیچیازمردانگی
هژمونیک،کهدرقالبسفریرهاییبخشبهیک“دگرجاآباد”وخالفجهِت
بادبازگومیشود،کارگرنمیافتدوصرفاًمعضلتبانیبامردانگیهژمونیکرا

وخیمترمیکند.

رهایی: پیام ضمنی فمینیستی در “جایی دیگر”

باتمرکز اینبودهاستکهدغدغۀفمینیستیگلیترقی، تاکنون بحثمن
56Gerami, “Mullahs, Martyrs, and Men,” 270.

۵7ترقی،“جاییدیگر،”206.
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قهرمان شخصیت در شهری، متمول و متوسط طبقۀ مردانگیهای بر ویژه
رمانکوتاه“جاییدیگر”متبلورشدهاستونوعیمخمصۀتبانیبامردانگی
هژمونیکرابرمالمیکند.مفهوممردانگیهژمونیک،بهمثابهگونهایسامانۀ
اجتماعیبیشمردانهدرایرانپسازانقالب۵7کهجایگاهاجتماعیتمامی
مردانرادردرجاتمختلفتثبیتمیکند،درداستانتأثیرویژهایبرحاالت
روحیامیرعلیدارد،چراکهاوازابتدادرصددرهاییازاینتلقیغالباز
مردانگیاست.سؤالباقیماندهایناستکهباپیشرویروایتبهسویتولد
از برایسرپیچی قهرمان آیاکوشش امیرعلی، دیگر روانشناختیخویشتن
تغییریسازندهدرسیاستجنسیتیجاریدر به مردانگیهژمونیکمنجر
جهانروایتمیشود؟چنانکهخواهیمدید،جواببهاینسوالنشانخواهد
است تالشی هژمونیک مردانگی با امیرعلی تبانی از ترقی توصیف که داد
هرچندقابلاحترام،امادربنِددوگانهایتقلیلدهندهمیاندونوعمردانگی
متخاصم:یکیمردانگیهمدستبامردساالریطبقۀمتوسطشهریودیگری،

مردانگیدررأسسامانجنسیتیحاکمدرایرانپسازاتقالباسالمی.

ازآغازروایت،اشتیاقامیرعلیبهسفردرتالششبهمنظوردوریازتمایالت
همدستانهاینظیر“سازشهایالزمودادوستدهای”۵8متداولیآشکاراست
امیرعلی،“محبوسدر انتظارمیرود. نمایشجنسیتشان برای ازمردان که
ژرفایخاموشدرون،”درپیگریزبهجاییدیگردر“آنسردنیا،قطبشمال،
رویاقیانوسیمتالطم،تویجنگلهایبینامونشانیادردهکدهایکوچک
همیندوروبرخودمان”امیدواربهتعالیبهمکانوشرایطیبهتراست.۵۹از
منظرنظریاتمیشلفوکو،“جاییدیگر”درذهنامیرعلیحکمدگرجاآبادی
رادارددرعالمخیال،که“همانقدرکامل،بینقص،دقیقومنظماستکه
جهانمادیماآشفته،نابسامانوپریشان.”60دگرجاآباددرجایگاه“ضدمکان”
تداعیکنندۀنوعی“آرمانشهر”استکهدرآن،“هرنوعمکانقابلیافتدر
فرهنگهمزمانبازنماییمیشود،بهچالشکشیدهشدهوسرانجامواژگون
میشود.”6۱اگربیتابیامیرعلیبرایفرارراکوششیبهمنظورواژگونسازی

۵8ترقی،“جاییدیگر،”۱7۱.

۵۹ترقی،“جاییدیگر،”۱7۱.
60Michel Foucault, “Of Other Spaces,” in The Visual Culture Reader, ed. Nicholas Mirzoeff 
(London: Routledge, 2002), 243. 
61Foucault, “Of Other Spaces,” 239. 
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شیوهایمحدودکنندهاززندگیدرجایگاهمردیبرخوردارازمزایایمردساالری
وهمدستبامردانگیهژمونیکبدانیم،آنگاهظهورشخصیتپنهانیاینمرد
وآغازسفرشبهدگرجاآباددرپیاینتولددوبارهرامیتواننوعیسرپیچی

فردیواجتماعیازسامانجنسیتیمردساالرتلقیکرد.

ترقیدرگفتوگوییبانشریۀبخارا،ضمناشارهبه“بدنامیرعلی”ازآنبه
عنوان“منجی”روحقهرمانیادمیکندکهدرمقابل“دروغیاجتماعی”در
ازمخمصۀ تفسیرمن با ترقی،همسو مردانطغیانمیکند.62 زندگی بطن
خویشتن تولد از پیش که میکند خاطرنشان هژمونیک، مردانگی با تبانی
دیگرامیرعلی،رویکرداو“سکوتدرمقابلزشتیها...برایحفظآبرو”و
درکلفریبخودبرایتظاهربهرضایتوکامیابیاقتصادیاست.63متعاقباً،
دیدگاهی از میتوان را پنهانیاش شخصیت و امیرعلی هنجارشکنیهای
multiple( چندشخصیتی اختالل از حاد موردی صورت به آسیبشناسانه
personality disorder(بررسیکردیادرسطحینمادین،شاهدیبردوگانگی
طبیعتانساندانست.درهرحال،خویشتندیگرامیرعلیباظهورخودودر
دستگرفتننوکپیکانروایت،شخصیتمطیعقهرمانراازدرونتخریب
میکند:ابتداازطریقرنجاندنودوریازملکآذردرپیاعمالخشونتعلیه
زنکهدرزیربهآنخواهمپرداختوسپس،باترکزندگیاجتماعیبعداز

روزهاهنجارشکنیدرمحیطکار.

کوچامیرعلیبهغربایرانازنقاطعطفتحولشخصیتشدرروایتاست.
اینسفرجادهاینشاندهندۀتالشاوستتاالگوهایهمدستانهوهژمونیک
آرامشدرونیترککند. به بهقصددستیابی تهرانو از رادور ازمردانگی
ترقینیزدرگفتوگوبابخارانظریمشابهرابیانمیکندوازآنمهمتربه
خوانندهاخطارمیدهدکهدرتفسیرگریزامیرعلیازتهرانگرفتاردوگانههای
ماللآورینظیرتقابلتجددشهریوبدویتروستایینشوند،چراکههردو
شّقاینتقابلبهیکاندازهذاتگراودرنتیجهگمراهکنندهاند.کوچامیرعلی
نهبرایگرامیداشتطبیعتبهمثابهبدیلیبرایحقیقتجاری،کهبهامید
کشفقلمروهایتازهدر“جاییدیگر”ودستیابیبهفرصتهایجدیدصورت

62کامرانفانیوعلیدهباشی،“گفتگوباگلیترقی،”بخارا،شمارۀ۱۹)مرداد۱380(،4۵.

63فانیودهباشی،“گفتگوباگلیترقی،”4۵.
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است ایستاده آن سر بر امیرعلی که دوراهی آن دیگر، عبارت به میگیرد.
بزنگاهیبینشهروروستادرچارچوبسنتادبیاقلیمینیست،بلکهانتخابی
استمیانتندادنبهساختاریاجتماعیوبحرانزاازمردانگیازیکسوو
ماجراجوییدرپیدگرجاآبادیفراسویشرایطموجودازسویدیگروبهتعبیر

ترقی،“منپوشالی”رودرروی“منحقیقی.”64

پایان امیرعلی جادهای سفر آغاز خودمحور، و فردی سطح در دستکم
تاکنون اما طغیانگر خویشتن و پوشالی( )من مطیع خوِد بین کشمکش
و جمعی سطح در همه، این با است. داستان قهرمان حقیقی( )من پنهان
دگردوستانهترمشکلاستبتوانسفرامیرعلیراراهحلیسازندهبرایرفع
معضلمردانگیاشدانست.درچارچوبیتطبیقی،سفرامیرعلیرامیتوانبه
موازاتافسانههایمرزیامریکایی)American frontier fictions(بازخوانی
کردکهدرآنهامردیسرگردانوخیالپرداززندگیمدرنوبهگمانشزنانهشدۀ
شهریراترکمیگویدوبرایاحیایمردانگیاشبهغربوحشیامریکایا
نمودهایفرهنگیآنپناهمیبرد.البتهسفرروبهغربامیرعلیدرجستجوی
مردانگی،بهسمتسنندجوورایآن،گریزاززنانگیطبقالگویامریکایی
نیست،بلکهفراریاستازیکساماناجتماعیسختبیشمردانهکهتبعیت
ازآنبرایکامیابیوحفاظتازمفهوممردانگیواجباست.امابهرغمتفاوت
موجودبینامیرعلیایرانیومثاًلهاکلبریفینامریکاییکهخودراباسفردر
امتدادرودخانۀمیسیسیپیبازمییابد،اندیشۀسفرچوناستعارهایازکشف
خویشتنمسئلهایبغرنجرابیجوابرهامیکند،مخصوصاًاگرمرادازکشف
خویشتنبازتعریفوتنظیممجددهویتجنسیتیامیرعلیباشد.کشمکشو
تقابلامیرعلیبامردانگیهژمونیکبدونشکبجاومناسباست،اماسبک
وسیاقابرازمخالفتاوتالشیاحساسیاستوثمربخشنیست.هرچنددر
نوظهور آرامشدرونیدستمییابد،عاملیت نوعی به امیرعلی روایت پایان
اجتماعی و فردی تعهد استکههرگونه انزواطلب بدیلی مردانگیاشصرفاً
راطردمیکندوطغیانشبههیچوجهبهسیاستیترقیخواهانهدرخصوص
اخالقی قضاوت و زندگینامهوار تفسیر من هدف نمیشود. منجر مردانگی
امیرعلی راهکار بررسی نکتهاستکه این بلکهذکر نیست، ادبی شخصیتی
برایبرونرفتازبحرانمردانگی،کهمبتنیبرتولدخویشتنعصیانگراوست،

64فانیودهباشی،“گفتگوباگلیترقی،”۵۱.
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نوعیپیامضمنیفمینیستیرادرحاشیۀمتنروایتبرمالمیکند.

از بارزی نمونۀ تحوالتشخصیتیهمسرش تکوینی سیر در ملکآذر نقش
اینمدعااست.ملکآذر،بهرغمدرگیریاشدرفضایمشوشبیگانگیحاکم
برروایت،شخصیتیجسوراست.درستاستکهاو،نهچندانبیشباهتبه
امیرعلی،“دوستداردخودشرابیارایدوصورتواقعیاشراپنهانکند”یا
پیوستهمحتاجبه“قرصهایآرامبخش”کنارتختشاست“تاتالطمقلبش”را
ساکتکند،6۵بااینحالیگانهبازنماییپختهازیکزنانگیمستقلدر“جایی
دیگر”همهست.براینمونه،راویادعامیکندکه“ملکآذرتسلیمشکست
او وانگهی، میرفت.”66 آخرش تا بود کرده انتخاب که را “راهی و نمیشد”
یکتنهبقایتجارتخانوادگیرادربحبوحۀانقالبتضمینکردهبود:“ازاین
کمیتهبهآنکمیته،ازایندادستانیبهآندادستانیرفتهبودتاتوانستهبود
خانهاشراپسبگیرد،شرکتنیمهورشکستراازنواحیاکندوامیرعلیرا
دوبارهپشتمیزمعاونتبنشاند.”67مهمترازآن،تجسمتجددگرایانهاززنانگی
در شد، بررسی و نقد پیشتر که ایران، در متمولشهری و متوسط طبقۀ
انحصاریکه نتیجۀآن،فمینیسم تبلورمییابدودر نیز شخصیتملکآذر
تاکنونتبانیامیرعلیبامردانگیهژمونیکراهدفقراردادهبودنمودیتازه
در را وخودمختارخود زنانگیمستقل مورد،ملکآذر این در پیدامیکند.

تقابلیمؤثردربرابربنیانمردساالریتثبیتمیکند.

ازقضایروزگار،ملکآذربهاولینقربانیخشونتعلیهزنانبهدستخویشتن
دیگرامیرعلیودرپیمسخاوتبدیلمیشود.ماجراازاینقراراستکهدر
شبتولدشخصیتپنهانقهرمان،دراتاقخوابیکهتحلیلحاضرنیزباآن
شروعشد،“دستراست”امیرعلی،خارجازاختیاروفرماناو،“آرامآرامبلند
بالحن توأم باالیسرشمعلقمیماند.”68 ومثلشاخهایخشک، میشود
مضطربوبریدهبریدۀراوی،مشتامیرعلینیز“گرهشدهورگیبرجستهکنار
مچشخودنماییمیکند”واینجاستکهدستمرد“باالتررفت.خودشرا
عقبکشید.مکثکرد.چرخیدوخارجازخواستوارادۀاومثلآوارتویسر

6۵ترقی،“جاییدیگر،”۱88.

66ترقی،“جاییدیگر،”222.

67ترقی،“جاییدیگر،”222.

68ترقی،“جاییدیگر،”۱8۹.
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عزیزوشکنندۀزنشفرودآمد.”6۹اینآغازینومهمترینتریننعرۀخالصی
امیرعلیدر“جاییدیگر”استکهاثریپابرجادرخوانشجنسیتیازمتن
باقیمیگذارد.موردمشابهدیگریکهسایۀسنگینخشونتعلیهزنانرااز
روایت پایان فراترمیبرد،جلسهایاستکهدر امیرعلیوهمسرش ازدواج
میانملکآذروبرادرهایشبرگزارمیشودتادربارۀآیندۀشرکتومعاونت
فمینیستیترین آگاهانه که مالقاتی در شود. تصمیمگیری آن در امیرعلی
بخشروایتراشکلمیدهد،ملکآذرخواستارتصاحبکرسیمعاونتشرکت
بامقاومتبرادرانحقبهجانبخودروبهرو درغیابهمسرششدهوفوراً
میشود.“بازبانبیزبانیبهملکآذرفهماندندکهزنعقلشکماست”وبرای
دورنگاهداشتناوازسمتمعاونت“متوسلبهگفتههایبزرگانقومواهل
ایمانشدند.”70درچارچوبنمایشیروایت،خشونتساختاریایکهدراین
پردهازداستانبهملکآذرتحمیلشدهاستدستدردستخشونتجسمانی
اعمال زن به امیرعلی دیگر هنگامظهورخویشتن که دارد زنستیزانهای و
ناآرامملکآذرنیز،کهمتأثرازچنینفضایمردساالرانهایتا میشود.روان
پایانداستانسرگرداناست،مسخخشونتبارامیرعلیراباصحنهایازیک
فیلمسینماییمقایسهمیکندکهدرآن“هنرپیشۀمرد)کهازقضابیشباهت
بهامیرعلینبود(زنشرادرخوابخفهمیکند.”7۱درواقع،راویباکنایهای
گزنده،تولدروانشناختیشخصیتپنهانامیرعلیرابهجلسهایوصلمیکند
کهدرغیاباوعلیههمسرشتشکیلمیشود،چراکهازابتداقراربودمسخ
امیرعلیوفراراوازجامعهبطالنیباشدبرهمانسامانهژمونیکیکهکوشش
ملکآذربرایتعیینحقسرنوشتخودرامختلکردهاست.متأسفانهتأثیر
نهاییفرارامیرعلیبهدگرجاآباد،کهازآغازباهدفدراندازیمجددمفهوم
مردانگیصورتگرفتهبود،تلخترینمیراثمردانگیهژمونیک،یعنیچیرگی
همهجانبۀمردانبرزنان،راتداوممیبخشد.بهبیاندیگر،امیرعلیبهرهایی
از کارآمدتر و نخورده دست را حاکم جنسیتی سیاست اما مییابد، دست

همیشهپشتسررهامیکند.

“سرپیچی”امیرعلیازمردانگیهژمونیک،عبارتیکهآنراآزادانهدروصف

6۹ترقی،“جاییدیگر،”۱8۹.

70ترقی،“جاییدیگر،”243.

7۱ترقی،“جاییدیگر،”۱۹3.
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مردانگی با تبانی مخمصۀ به واکنش در امیرعلی پنهان خویشتن طغیان
است.ممکناست بیثمر و ناقص راهحلی بردهام،72صرفاً کار به هژمونیک
امیرعلیدرفراینددگردیسیاش،درحالرانندگیباخودرویپرزرقوبرقش
بهسویمرزهایغربیایران،بهنوعیفریبندهازآرامشدرونیدستیافته
باشد،امابرآمداینطغیانرانمیتوانحملبرایجادنوعیسیاستترقیخواه
مردانگیدانستکهبهظنکانل،فقطازطریقاصالح“پیوندهایشخصیو
تعهداتاجتماعی”میسراست.73درپایانروایت،امیرعلیازجایگاهریاکارانۀ
خوددرسامانمردساالریآگاهمیشود،اماکماکانبهسببامتیازبرخورداری
همسرش تضعیفشدۀ موقعیت درک از )male privilege( بودنش مذکر از
ملکآذرغافلمیماند.کافیاستبهبرخوردتهاجمیوزنستیزانۀامیرعلیو
همچنینعقبنشینیخودخواهانهاشازاجتماعنگاهکنیمتابیاثربودنچنین
سرپیچیازمردانگیاثباتشود.دلیلدیگریکهبهاعتقادمنبنبستطغیان
امیرعلیراتشدیدمیکندپافشاریراوی،وحتیگلیترقی،استبرتقابل
یکمردانگیبهاصطالحمتجددومتعلقبهطبقۀمتوسطومتمولشهریبا
نوعیمتضادازمردانگیسنتیوهژمونیکشدهدرایرانمعاصرپسازانقالب.
بنابراین،گرفتاریروایت“جاییدیگر”دردوگانگیبیندونوعمردانگیپرمدعا
ورقیبراهامیرعلیرابرایرسیدنبهمناسباتخالقانۀجنسیتیسدمیکند.

برداشتمندرپایانایناستکهتعهداجتماعینویسندهدرنمایشدادن
کشمکشمیانقهرمانداستانومفهومغالبازمردانگیدرچارچوبتاریخواقِع
روایتسایرمفاهیمممکنوموجودازمردانگیدرجامعهراالپوشانیکرده
است.بنابراین،جهان“جاییدیگر،”کهمنزلگاهفمینیسمانحصاریوحذفی
ترقیاست،بهبخشکثیریازمردانایرانیبیتوجهاستکهمردانگیشان
طبقالگوهایمتفاوتقومی،مذهبیوجنسیاعمالمیشود.بارجوعمجدد
بهپژوهشفریباعادلخواهدرمییابیمکه“جوانمرد”هویتاقتصادیاجتماعیو
البتهجنسیتیمردان“بزرگواروصادقی”استکههموارهمردساالرومحافظه
سیر در اجتماعی و سیاسی دگراندیشی بذر دیگر، سوی از بودهاند.74 کار
تحوالتایننوعمردانگیپاشیدهشدهاست،بهاینمعنیکهمفهومجوانمردی

72Connell, “Gender Politics for Men,” 226. 
73Connell, “Gender Politics for Men,” 226. 
74Adelkhah, Being Modern in Iran, 47–50. 
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درایرانمعاصربهطرزفزایندهایباتحوالتاجتماعیعجینبودهاستواز
دیدعادلخواه،هموارهبهافرادمجال“بازنگریدرمسایلفردیواجتماعیخود
رادادهاست.”7۵باتصوربدیلیمتضاد،شایداگرامیرعلینیزفراررابرقرار
ترجیحنمیدادوازفرطدلخوشیجامعۀخودراترکنمیکرد،میتوانست
برایحکایتخود پایانیمتفاوت ازخصلتهایجوانمردی برگرفتنیکی با
ورای من که است بلندنظرانه”ای و “فتوت]گرا[ منش آن منظور بزند. رقم
دریافت فمینیسم از برداشتیدرحمایت آن از عادلخواه نگاهمردمشناختی
میکنم.76جوانمردانایرانمعاصربادربرکردنجامۀشهروندیطیدورانی
از“رشدشهرنشینی”و“تحوالتسیاسی،”داراوندارهاییراشاملمیشوند
کهبا“فعالیتمستقیماجتماعی”مصممبهبازنگریحوزههایفردیوجمعی

وهمچنیندگرگونی“جامعۀمدنی”بودهاند.77

یافته بهنوعیوحدتوجوددست پایان امیرعلیوهویتپنهانشدر شاید
باشند.اماامیرعلی،فارغازاینکهچهکاریبرایمقابلهبانابرابریهایجنسیتی
ازدستشساختهاست،بهطرزبغرنجیخودراازحوزههایشخصیوعمومی
جامعهمنفککردهاست.اوبارسیدنبهدگرجاییجادویی،یابهتعبیرفوکو
کند، “انتخاب است مختار رمان پایانی بند در 78،)counter-site( ضدمکان
امر او به هم کسی نکند،” کار هیچ میتواند بگیرد. تصمیم کند، اعتراض
نکرده“بایدموافقیامخالفیامجاهدیامبارزباشد،”7۹بامردانگیهژمونیک
همدستباشدیاعاملیشودبرایایجادتغییر.راویبابیانچنینگزارههایی
اماحقیتتلخدر امیرعلیراتصویرمیکند. نامحدوِدپیشروی گزینههای
بیرون حکایتی از پا انفعال به تصمیم با امیرعلی که است این رمان پایان
از ادامه بود،در بامردانگیهژمونیک تبانی میگذاردکهویدرآغازشدر
آنگریختودرخاتمهمرعوبساختارسیاسیواجتماعیپرتناقضآنشد.

75Adelkhah, Being Modern in Iran, 175. 
76Adelkhah, Being Modern in Iran, 53. 
77Adelkhah, Being Modern in Iran, 70, 175. 
78Foucault, “Of Other Spaces,” 239. 

7۹ترقی،“جاییدیگر،”263.


