
 

 

 

 

 من وراء الحجاب داستان کوتاهدر  «داغ ننگ»شناختی تحلیل جامعه

 )رویکرد نمایشی اروینگ گافمن( قطةالسا  و
 

 *وندتورج زینی

 دانشگاه رازی دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب

 سمیه صولتی
 دانشگاه رازی ی زبان و ادبیات عربدانشجوی دکتر

 (143تا  127)از ص 
 25/11/1396تاريخ پذيرش: ، 02/06/1395تاريخ دريافت: 

 

 چکیده
شناسی نمايشی به بررسی در اين نوشتار بر پاية روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از نقد جامعه

)از نوگرايان ادبیات داستانی معاصر عراق(  ذنون ايوب نوشتة من وراءالحجابو  ةقطالساهای کوتاه داستان

شناسی و مطالعات جامعه ة( پژوهشگر کانادايی حوز1982-1922) گافمن گبر اساس نظريات اروين

 کنش در های داغ خوردهشخصیت اجتماعی شدن هويتدارلكه چگونگیپردازيم تا می شناسی(انسان

فاش دهد که های پژوهش نشان میيافتهو توانمندی اجرايی آنان را بررسی کنیم.  سالم افراد با متقابل

و افزايش شكاف بین ه حاشیه رفتن، عدم پذيرش، سبب ب طةقالسارده در داستان خوشدن نابهنجاری داغ

؛ اما شخص داغ خورده گیردقرار می یهای بحراندر پی آن شخص در موقعیتکه  شودمیوی و جامعه 

راز خود را از  ،اشتواند با کنترل حريم پشت صحنه و پايبندی به نقش اجتماعیمی من وراءالحجابدر 

های اين ديگر يافته اين، افزون بر شود.دار اش خدشهپنهان دارد، و اجازه ندهد، هويت اجتماعیديگران 

رابطه سهام با  ؛علت داغ در هر دو داستان، دلبستن به عشقی ممنوعه استجستار بیانگر اين است که 

ع زن روسپی با و نیز ارتباط نامشرومن وراء الحجاب  رعايت ضوابط عرفی و اجتماعی در  احسان بدون

های اصلی دو داستان، شیوة اجرای شخصیّت لذا برای تبیین اين دو رويكرد،، قطةالساآدمهای هرزه در 

ها و چگونگی داغ خوردن و میزان توانمندی داغ خورده در برخورد با افراد مقبول ها، هنجارشكنیکنش

من مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته گاف ةبراساس نظري و واکنش اطرافیان آنها در قبال ننگ، ،جامعه

 است.
 

و  من وراء الحجابداستان کوتاه  ، اروين گافمن،، داغ ننگشناسی نمايشیجامعه: های کلیدیواژه

 ذنون ايوب. ،قطةالسا

                                                           
                 c.irrazi.a@56t_zinivand                                                               نويسندة مسئول: رايانامة .  *
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 مقدمه .1

در زندگی روزمره، مهمترين موضوع مطرح شده در مكتب کنش متقابل « خود»بازنمود 

پردازان اين مكتب بر ترين نظريهعنوان يكی از سرشناسنمادين است؛ اروينگ گافمن به

کند، بهترين اين باور است که هر فرد در کنش متقابل با ديگر افراد جامعه تالش می

های جامعه باشد، اما تصوير را از خويش به نمايش بگذارد، تصويری که مطابق ارزش

دار و داغ شان خدشهاجتماعی ها هويتشكنی و گريز از اين ارزشبرخی از افراد با سنت

 .شودمیننگ بر پیشانی آنان زده 
ی است که در مطالعات پردازنظريه نخستین ((Erving Goffmanاروينگ گافمن

شناختی خويش از اصطالحات ادبیات نمايشی مانند صحنه، بازيگر، حضار، نقاب، جامعه

. گرفتاد در اجتماع بهره قابل بین افره و کنش متنقش و... برای توصیف زندگی روزمرّ

 کنندهسرگرم ةز افراد بیشتر جنبنظر بسیاری ا ازدر ابتدا  رويكرد نمايشی ویاگرچه 

عنوان به هاتوی تا مدّ  ،همین امر موجب شد اما ،پژوهش علمیيک حاصل نه  ؛شتدا

)ايمان و  شمار آيدشناسی بهچندان مطرح در جامعهای و نهت حاشیهيک شخصیّ

تصويری تاريک از  ،تو متهم شود به اينكه با نگاهی بدبینانه به بشريّ (59: 1390مرادی،

ی هاهای علمی در زمینهتدريج مبنای بسیاری از پژوهشاما به  ،ئه داده استاانسان ار

 هدر زندگی روزمرّها انسانما زيرا همگان پذيرفتند،  ؛مختلف زندگی اجتماعی قرار گرفت

عادت اما به آن  ،که هويت واقعی ما نیست گذاريمنمايش میبه رفتاری از خود  بارها

فهم بهتری  ،شودمی بموج بررسی علل و انگیزه اين رفتارها (158 :2005، )غدنز کرديم،

 افزايد.بر ارزش کار گافمن می در زندگی داشته باشیم و همین امر« خود»از نمود 

گافمن در اروينگ اهیم ابداعی مفترين کلیدیيكی از عنوان به (stigma) «ننگ داغ»

ايجاد شكافی  واسطة به» که پردازدمی هايیتهويّ بررسی به اینامهنمايش شناسیعهجام

شان هبالقوّت هويّ و کند(می بروز ديگر هایانسان با تعامل در که تی)هويّ بالفعل اجتماعی تهويّ بین

ه پیروی از هنجارهای متداول جامعه قادر بکنند( تی که افراد خود را با آن تعريف می)هويّ

 :1386گافمن، )« شوندنیستند و در نتیجه در نزد ساير افراد عادی مورد پذيرش واقع نمی

بر پیشانی آنها « داغ ننگ»تفاوتی که با افراد عادی دارند، انگ همین لذا به دلیل  ؛(16

 .شودمیزده 

ه اروينگ گافمن مورد توجّپیشنهادی و  روش ،نمايشیشناختی جامعهآنجا که  از

ها و روابط رسی کنشبرای بر و اين پژوهشاجتماعی است،  هتوصیف زندگی روزمرّ برای
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بررسی دو ضمن  برآنیم است، عربی ادبیات داستانی متكی بر مطالعات ،میان افراد

و  راءالحجابمن وبا عنوان  ،نويسنده عراقی اهل موصل ،ذنون ايوباز داستان کوتاه 

ه، با که در زندگی روزمرّ بپردازيم هايیشخصیّتدو نمونه از  موقعیت به بررسی ةقطالسا

افراد جامعه، زمینة  های مطلوب از جانب بیشترها و يا ارزشزير پا گذاشتن برخی هنجار

 .انداعتباری خويش را فراهم آوردهاعتباری يا احتمال بیبی

ینه ادبیات داستانی عراق در فاصله با وجود اينكه ذنون ايوب يكی از نوگرايان در زم

نويس اين داستاندر زمینة  ایمقاله هیچ تاکنونرود، به شمار می 1977-1930هایسال

نامه که دربارة تاريخ يانمعاصر و آثار او نوشته نشده است و تنها در ضمن چند پا

 ةرسال هااز جملة اين پژوهش اند.نويسی عراق نگاشته شده به وی پرداختهداستان

 ثياحلد يدب العراقاأل يفالقصص  با عنوان (1955) کارشناسی ارشد عبدالقاهر حسن امین
 يفة يو الروا فن القصة عنوان با (2003) نوری محمد ظاهر علی الجمیلیدکترای  و رسالة

ة يعراق منذ احلرب العاملال يف يدب القصصاألو کتاب  1988 -1368ي  عامنياملوصل ماب
   است. (2001) ف عبداالله احمدتالی «ةيالثان

شناسی رفتار و روان شناسیدر حوزه جامعه که است ایگسترده مفهوم ،ننگ داغاما 

نقد و تحلیل  ةاما دربار است، گرفته انجام زمینه اين در زيادی تحقیقات اجتماعی

در  (1393) زادهقاسم ؛داستانی ايران، در ادبیات اين نظريهادبیات داستانی با استفاده از 

بر اساس نظريات روالن بارت، آدلر و نظريه داغ  کشیشناسی رفتار در رمان طنابجامعه

بر اساس  (1391) حسینی و ساالرکیا اند.پرداخته مذکورگافمن به تحلیل اين رمان 

اما در ادبیات داستانی  ،اندهمت گمارده تبت تحلیل رمانبه استعاره نمايشی گافمن 

ه به آنچه گفته با توجّ. رويكرد صورت نگرفته استاين بر اساس عرب، هیچ پژوهشی 

کنش متقابل بررسی  ةکه اين مقاله، اولین کوشش در زمینتوان ادعا کرد شد، می

 داغ ةنظري»از منظر عربی های کوتاه شناسی رفتار در قالب داستانجامعهنمادين و 

 ند از:اهای اساسی اين جستار عبارتپرسشاست.  «ننگ

های خوردن شخصیّت)داغ( ساختارشكنی و گريز از هنجار، چگونه زمینة برچسب  .1

  اصلی داستان را فراهم آورده است؟

خورده و سبک زندگی وی در جامعه وجود  ای میان هويّت شخصی فرد داغ. چه رابطه2

  ها يكسان است؟ه با پشت صحنه زندگی اين شخصیّتدارد، آيا اين رابطه در روی صحن
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خورده برای حفظ صحنه و موقعیت  های داغتوانمندی و مديريت اجرايی شخصیّت .3

خورده در کنش متقابل با ديگر افراد  آيا فرد داغ خويش در برابر حضار چگونه است؟

 گذارد يا هويّت اجتماعی؟می نمايش جامعه، نقشی متناسب با هويّت واقعی خويش را به
 

  دینکنش متقابل نما مکتب. 2

شناسی های نظری جامعهيكی از ديدگاه (Social interaction) کنش متقابل نمادين

: 2009 سكوت،) های فراوانی را برانگیخته استحثهای اخیر بمعاصر است که در سال

يا عوامل ( غريزه و انگیزه از قبیل) فرد، عوامل موجود در درون اين مكتباز ديدگاه  .(430

به شكل  او علت بروز رفتارتنهايی  بههای اجتماعی(، ها فرهنگی، ارزشنظیر هنجار) بیرونی

های درونی و بیرونی موجود اجباری نیستند. بلكه رفتار، ناشی از تفسیر اجتماعی محرک

اين تفسیر در صورت مثبت ارزيابی کردن رفتار، به تثبیت  .(162: 1382 ،صانعی)« است

 اجتماعی تشخصیّنابهنجار تلقی کردن رفتار،  و در صورت شودمیگر منجر ت کنشهويّ

 و دکنمی داروا خود، از دوباره تعريفی به ناخودآگاه، آگاهانه يا را و او شده تخريب فرد

 .(108-107: 1372)کوئن،  گیردشكل میای منفی در ذهن او خودانگارهبدين صورت 
  

 رویکرد نمایشی گافمن .3

بر اين پايه  ،ه در مكتب کنش متقابل نمادين دارد، که ريششناسی گافمنديدگاه جامعه

 ای پايدار، برای مخاطبانبه منظور حفظ خودپنداره افراد در جامعه استوار است که

آن  در که است تئاتر صحنه شبیه ،اجتماع صحنة ؛ بنابراينکنندنقش بازی میخويش 

)کابان و  پردازندمی نمايشی و تئاتری اجراهای به افراد در کنش متقابل با ديگر افراد

 در ؛است صمشخّ بسیار افراد تموقعیّ گافمن نمايشی تحلیل در .(120: 2010دورتیه، 

ا انتظار نهکنند که مخاطبان از آمی رعايت هايی راارزشافراد  صحنه جلوی موقعیت

های اکثريت اعتقادات است که خالف ارزش از دسته آن صحنه پشت تموقعیّو  دارند

در غیر  زيرا ؛(174-173: 2005 )غدنز، داشت نگه دور آن از را مخاطبان بايد و است جامعه

را که هويت آنان  شوندمیمواجه  های سنگینیصورت با تنگناها و محدوديتن اي

را  های ضايع شدهتهويّاين  مسئله «داغ ننگ»کند، گافمن تحت عنوان می دارخدشه

 .دکنمطرح می

 بارنخستین که ها گرفته استاز يونانی را «آستیگما»ا ي «ننگ داغ»گافمن اصطالح 

 اين دارای فرد دادمی نشان که شد کار برده به بدنی عالمتی به اشاره برای آنها توسط



131 / 7139 و تابستان بهار ،1 شمارة ،10 سال عربی، ادب   

 ،(28: 2008، يالرويل) است بوده... دارای انحراف اخالقی خیانتكار و و مجرم، برده عالمت،

 يندیفرآ( اجتماعی داغ) استیگما .کندمی ارهاش ننگ و رسوايی به ،اصطالح اين امروز اما

 اجتماعی انزوای و طرد به و شودمی آغاز زدن برچسب از که است اجتماعی ـ روانی

 صفت که يکرا  ننگی قدرت گافمن گاروين .(401 :1388 )رضايی و ديگران، شودمی منتهی

دو  و بندیاجتماعی م روابط در بلكه ،صفت آن خود در نه آورد بار به تواندمی

بر دو  که شدگی آشكار موقعیت نظر ازنخست  :دهدمی ارائه ننگ داغ برای بندیتقسیم

در داغ . (33: 1386، )گافمن اعتباریبی احتمال داغ و اعتباریبی داغنوع است: 

برد. در اين نوع ت خود رنج میآلود در ظاهر يا شخصیّتی ننگفرد از هويّ ،اعتباریبی

کوشد که در آلود وی خبر دارند، وی میت ننگداند که مخاطبان از هويّداغ، کنشگر می

-اما داغ احتمال بی هايی جلوگیری کند؛ت کند و از تنشهايی اين مسئله را مديريکنش

آلود خبری ندارند و اين احتمال وجود ت ننگآبرويی، هنگامی است که ديگران از هويّ

های ان کند و کنشکوشد که آن را پنهکنشگر می دارد که به آن پی ببرند. در اين مورد

 .(67: 1390)ايمان و مرادی،ت کند که ننگ همچنان پنهان بماند ای مديريخود را به گونه

زيرا  ؛دغدغه دارد برد، بیشتر از افراد بدنام،نج میفردی که از داغ احتمال بی آبرويی ر

 کنند.همواره احتمال دارد با آشكار شدن حقايق از وی دوری 

داغ ننگ ناشی از  الف.: کندمی ذکر را ننگ داغ نوع سه گافمن ،به اين ترتیب

و کمبودهای مربوط به ص داغ ننگ مربوط به نواق ب. .ها و نواقص جسمیزشتی

احساسات غیر طبیعی، عقايد  پذيری،النفس بودن، سلطهشخصیت فرد از قبیل ضعیف

ه به نژاد، دين و ملیت داغ ننگ قومی ک ج.....  ر و غیرقابل اعتماد داشتن وناپذيانعطاف

 .(34-33: 1386)گافمن، گردد برمی
 

 قطةالساو  من وراء الحجاب کوتاه داستاندو خالصة ذنون ایوب و . 4

 چهارده عراق است که حدود از پرچمداران داستان کوتاه در (1988-1908)ذنون ايوب 

ذنون نیز  .(70-67: 1955، حسن امین) ته استجا گذاش ز خويش بهامجموعه داستان کوتاه 

با روحی سرکش و نگرشی نسل روشنفكر جامعه است که  ةنماينددر آثار خود، 

خواهد مردمان سرزمینش میگرايان فرانسوی و روسی است، ثّر از واقعگرايانه که متأواقع

ه اعتقاد او بسنتی بر او تحمیل کرده برهاند.  ز قید باورهای نادرستی که جامعةرا ا

 ،نويس بايد به آن پايبند باشدخصوص داستانه ب ،ای که هر اديبترين وظیفهبزرگ
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درستی است که در جامعه های سیاسی و اجتماعی ناتافشای حقیقت و انتقاد از واقعیّ 

 (.161: 2001احمد، ) دآنكه از عواقب آن بترسد يا امید پاداشی داشته باشبی؛ دبینمی

و به بیراهه  ، نابهنجاریشدندلبستهبودن، اين دو داستان برای زندر  ذنون ايوب

 دختر جواندو هر دو داستان عشق  که درطوریبه مرز باريكی قائل شده است؛ ،رفتن

سرانجام آنها را به  ند(هست ن و فرهنگ جديد غربثیر تمدّت تحت تأشدّکرده و بهکه هر دو تحصیل)

کند که فكر می شودمی شیفتة جوانی ،استان روسپیکشاند. دختر در دورطه فساد می

که  شدن از سوی اين جوانپس از طردو عقايدی مشابه او دارد؛ اما است ن فردی متمدّ

وجدان خويش حاضر  در دادگاه زند،به او انگ هرزگی میخواسته خويش  با رسیدن به

، سازدمی آشكارده خانوا برایو راز خويش را  شوداش نمیفريب شريک آينده زندگیبه 

اهل باره از چشم يک بهد و گیرمی و مورد سوءقصد قرارشود میطرد  آنهااز سوی  اما

و اينک برای  شودمی طعمة مردان محلّه ،پس از مرگ پدر و مادردختر  .افتدمی محل

رويی دو ،یشكنتخیال خويش با سنّتا بهکند گری را پیشه میروسپی انتقام از همگان

 سهام، عشق من وراء الحجابداستان کوتاه اما در  به چالش بكشد.اش را جامعهمردان 

به يک عادت  ،دورانديشی سهامگیرد، با به احسان که در آغاز با ترس و دلهره شكل می

زدن به شكنی در راستای ضربهگیرند با هنجاردو تصمیم مین آ وشود تبديل می

در اين دو . نويسنده آنان تحمیل کرده است برعمل کنند که قیدوبندهايی را  ایجامعه

مند بهره ر درستگويی از قدرت تفكّتی ساخته که از اين دختران جوان شخصیّداستان 

شوند، به گرفتار عشق می و آنگاه که دهندت نمینیست و جز عشق به چیزی اهمیّ

 .دنروبیراهه می
 

 گافمن ینگارو از منظرکوتاه داستان دو شناختی تحلیل جامعه. 5

که زنان از حقوق نابرابری نسبت به مردان برخوردارند، گفتمان تی عراق سنّ  در جامعة

 ،تحمیل کرده و در مقابل برای مردان انزن های بسیاری برمحدوديت)مردساالر( غالب 

 موجود شرايط به نسبت جوامع اين در زنان .است شده قائل مرزیحدوبی آزادی

اينان همان  پذيرند.برخی شرايط موجود را می گزينند ومیمختلفی بر هایگیریجهت

ند، برخی ديگر با جسارت امردساالرند، که از موضوع اين بحث خارج ةزنان دلخواه جامع

اعتباری را باخود حمل لذا از سوی جامعه طرد و داغ بی ؛ايستندها میتدر مقابل سنّ

مردساالر، به علت  ةهای جامعه کلیشهنداشتن بوجود ايمان کنند و گروهی ديگر، بامی

کنش متقابل با  ، دچار نوعی نفاق دراعتباریسلطه و ترس از احتمال بیگفتمان  ةغلب
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متفاوت از  ت بالقوه و واقعی اين افراد کامالا که هويّ طوری به ؛شوندمی ديگر افراد جامعه

داستان کوتاه  پژوهش، در اين کنند.آن نقشی است که در کنش با افراد جامعه بازی می

اساس داغ  را بر ةقطالسااعتباری و داستان بر اساس داغ احتمال بی من وراءالحجاب

 ،اينكه علت داغ در هر دو داستان از آگاهی. با ايمهه قرار داداعتباری مورد توجّبی

ها، ، کنشداستاندو های اصلی تشخصیّ اجرایشیوة  است، بستن به عشقی ممنوعهدل

خورده در برخورد با افراد خوردن و میزان توانمندی داغداغی ها و چگونگرشكنیهنجا

گافمن بررسی  ةبر اساس نظري ،آنها در قبال ننگ و واکنش اطرافیان مقبول جامعه

 شود.می
 

 من وراء الحجابخورده در داستان نمایش داغ ننگ. 6

ر از فرهنگ ثّاست که متأدختری به نام سهام  من وراء الحجابت اصلی داستان صیّخش

آن را ارزشی  ،اينكه خانواده و جامعه، حال اعتقادی ندارد به حجاب و پوشش .غرب است

محسوب و شاخصی برای حفظ امنیت زن  ف به رعايت آن هستندمكلّ اندانند که زنمی

ما ، ابالقوه(ت هويّ) ت خاصی داردهويّ ،یحجاببیسهام در اين داستان در رابطه با . شودمی

بین  ،ينابنابر ؛ت بالفعل(هويّ) باشد پوشیده و محجبه ،حضور در جامعهمجبور است برای 

تی ن هويّ. در اينجا آندبرهم منطبق نیست کهاست  ژرفشكافی  او بالفعل ت بالقوه وهويّ

با آن چیزی که سهام  ،در نظر گرفته شده است برای زنتی سنّ  ةکه از سوی جامع

 و شودمی تییجنس لذا دچار بحران نقش ؛کند، تناقض داردبا آن تعريف می خودش را

، اما همین اجرای داندکه آن را نقش اصلی خود نمی نقشی را بازی کند به اجبار بايد

کند و ری حفظ میتسختخوردن و داغ جامعه او را از انگ ةنقش دختر محجبه در صحن

 :تی عراق ممنوع استنّس ةداغ عشقی که در جامع ؛احسان است با سهام دوستیآن 

ن آثار العاطفة الطاغية ن هذا احلجاب يسرت وجهها ويسرت ما يبدو عليه مأاهنا تعلم جيدا »
 .(109 :1977)ايوب، «املستبدة

 هادختری پايبند به ارزش احسان از اجرای نقش همان نخستین ديدار باسهام در 

. ظاهر آراسته احسان از نیست که قادر به کنترل عواطف خويشطوری به ؛شودمیناتوان 

 ی سهام را شیفتة خودسو و برخورد به ظاهر متمدنانه او از سوی ديگر، به حدّيک

تنها دلخوشی او پوششی ، را ندارد و در اين میان شاسحسا کردنساخته که توان پنهان

 .سازدفاش نمیاو را  ةاست که مطمئن است احساس و عاطف
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جیبی موش است، اما پس از ديدار با احسان ترس عدختری زيرک و چ اگر چه سهام

داغ ننگی را با خود حمل داند از اين لحظه به بعد که میگیرد؛ چراوجود او را فرامی

ای او را رها لحظه شدن اين داغآشكار لذا دغدغة، ندکه ديگران از آن آگاه نیست کندمی

كانت خائفة مبهورة تتلفت   و» :شودمیداغ ننگی که گناهی نابخشودنی قلمداد  ؛کندنمی
وعادت اىل البيت  /...تعرف اهنا قد قامت بامر يعد جرمية ال تغتفرحواليها كالظيب النافر فقد 

 .(109 همان:) «قوى التقاليد وأعظمهاأمرتعشة مهتاجة مضطربة اذ قد حطمت 

 و الگويی برای دخترانخانواده افتخار و سربلندی  بايد ماية سهام به گفتة پدر،

اش را زير ت اجتماعیکه هويّ است اما اکنون درگیر احساساتی شده ،ش باشدسنهم

بت اهلدف، لتملق بعد ان صاغها يف ذهنه فاصارات الغزل و او رمى الشاب عبا» :بردال میؤس
تكلم معك ألين احرتمك أ أنستطع أوكانت رمية من غري رام حيث قال: لقد رأيتك مرارا و مل 

 .(110 :همان) «سرة راقيةأنك فتاة من أى ن مظهرك يدل علفإ

را  اين دوستی پذيرش ،و با سخنانی فريبنده احسان با اجرای نقش جوانی عاشق

با  .بیندديدار با جوان نمیمانعی برای سهام ديگر ی که حدّ به ؛کندبرای دختر آسان می

در  نیست. هبودن با مشكل چندانی مواجخاطر مرداحسان به داند کهاين حال خوب می

اما از  ،پوشی استقابل چشم ،گونه اشتباهی از سوی مرد اين یساالرمرد چنین جامعة

 :صی باشدکند ديدارشان تنها در زمان مشخّلذا از احسان درخواست می ؛سوی زن هرگز

مصاحبتك  من رى مانعا  أعي يف هذه النزهات الربيئة، فال مادام فيك هذه الرغبة يف االشرتاك م»
ال أن تعدين بشرفك أمعينة تنفق عليها، ولكن على شرط ام غري يأاعة من الزمن، يف مدة س

 .(110 همان:) « و االتصال يب يف غري هذا الوقتحتاول تعقيب و معرفة هوييت

تا  ؛است نگهداریراز ،اشنمايشی ةمسئل اعتباری است،بی احتمال داغ دچار که کسی

 داندمینیز سهام  .(298: 1386)ريتزر،  بماند باقی ناشناخته نهمچنا حضار برای داغش

داند خودش به دنبال دارد و از سوی ديگر می سرانجامیداغ ننگ بر پیشانی داشتن چه 

كه احتمال بدنام و اينشدن اين داغ داغ ننگ است و از پیامدهای آشكارنیز صاحب يک 

از تعقیب  ند احسان راکنیز آگاه است؛ لذا تالش می ،برايش وجود دارد آنشدن از بابت 

هل نسيت اين قد » :تا داغ ننگ او پنهان بماند ،رش باز داردو تالش برای شناخت بیشت
هل نسيت بأنك يف حميط يعد مثل هذا جرمية ال تغفر، وان  حتاول معرفة هوييت؟ اّل أاشرتط عليك 

 .(111 :1977 )ايوب، «هلي لو مسعوا بشيء من هذا القبيل لكان جزائي املوت الزؤام؟أ
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 نه گیرد که فرد راز خود رابه خود می ژرفکننده وقتی معنای داشتن يک راز بدنام

يعنی خانواده آشكار نكرده  ،اشافراد زندگیترين نزديک برایها که حتی برای غريبه

زند، بلكه روابط به موقعیت اجتماعی فعلی وی ضربه نمی شدن اين راز صرفاا آشكارباشد. 

او را نزد ديگران خراب  کنونیتنها تصوير نهاين برد. ا هم از بین میشدة وی رتثبیت

)گافمن، سازد مخدوش می ،بلكه تصويری که در آينده نیز از او خواهند داشت کند،می

1386 :122). 

ای به عقايد خويش اشاره ترينکوچکحال تا به ،در اجرای روی صحنه کهسهام 

کشد نقاب از چهره برمی ،نمايش ن و در پشت صحنةنون در مقابل احسااست، اکنداشته 

برای اينكه فرد بتواند  ؛بیندها و باورهای جامعه میکلیشهه ب زدنضربهنفاق را تنها راه و 

بايد بداند که به چه کسی بايد اطالعات زيادی بدهد و ، ت شخصی خود را اداره کندهويّ

ىل هذا احلد وقد إ ما دام احمليط قاسيا  و »: (122: همان)به چه کسی اطالعات بسیار ناچیز 
 و لنعرف كيف نرد كيده اىل حنره،فرض علينا هذه الوحدة القاسية، فضرب علينا هذ احلجاب، و 

 .(111: 1977)ايوب، «حتطيم قيوده و هو البادي بالظلم نستخدم شدته و سخافته يف سبيل

گذارد که همرنگی یوضوح بر اين قضیه صحه م گفتن اين جمالت از زبان سهام به 

های جنسیتی زنانه، بلكه از روی ترس و از روی پايبندی به کلیشه نه ،هاتوی با سنّ

 نسبت به اجتماع و قوانینی که مجبور به همراه دارداو با خود خشمی پنهان  .اجبار است

 ،قرارهای پنهانی سهام با احسان .کندرا مراعات  هات خويش آنبرای حفظ موقعیّ است

)کار گروهی بازيگران که متشكل از يک  ةگروهبدين صورت و  شودمیم به عادت تبديل ککم

گیرد يابد و تصمیم بر اجرای نقشی میسهام و احسان تداوم می کنشگر و يک مخاطب است(

سهام در اين  و برخوردهای در رفتارگونه اين و ؛که خالف هنجارهای پذيرفته شده است

رفتارهای  ،و از سوی ديگر شودمیآزاد ديده  و مدرن رفتارهایسو از يک ،داستان

ان كانت سهام جالسة  حدث يوما   و» نزد پدر و مادر: کاریپنهانتالش برای ای و کلیشه
مع ابيها بعد العشاء تسامره و كان األب يطالع جريدة املساء و سقط نظره على مقالة ضافية 

ا املوضوع فرفع صوته وقرأ املقال بصوت جهوري ومل حول السفور وأحب ان يعرف ابنته يف هذ
روج على التقاليد و يكد ينتهي من ذلك حىت اندفعت سهام تلعن هذا الكاتب الذي حياول اخل

 .(112 همان:) «يبتدع البدع...

، اجرای کنددر زير يک سقف زندگی می ـپدر و مادر ـ سهام که با حضار خويش

اعتباری در مقابل گ بین نگرانی را برای پنهان کردن اناو بیشتري ی برعهده دارد؛دشوار
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، های حاکم بر جامعهيبندی به ارزشکند تا با تظاهر به پاتالش می لذا آنها دارد.

 .باشد گونه مورد تحسین پدرفظ کند و اينحجاب پیرامونش حاش را با دختران بیفاصله

 لعن با ،روی صحنهبر و  در ذهن پدر ی مثبتتصويرحفظ وی برای مديريت اجرايی 

، و دعای پدر در حق اندها را زير پا گذاشتهکه ارزش شودمیهمراه دخترانی  کردن

شعر األب باحرتام زائد لفتاته  و» بازنمود توانمندی سهام در ايفای نقش است: ،دختر
ال: قو ه فقبل رأس ابنت واندفع متحمسا   املهذب العاقلة اليت تعرف قدر التقاليد و حترتمها...

 .(113همان: ) «فليحفظك اهلل و يدميك ذخرا ألبيك

و  داغ خورده ،بهنجاریاطر اين ناحجابی که به خسهام نسبت به وضعیت دختران بی

لذا سادگی آنها را از اين بابت که  ؛اند، آشنايی الزم را کسب کرده استشدهنما انگشت

خود جامع عمل بپوشانند و هم خود را  اند با استفاده از حجاب هم به اعتقاداتنتوانسته

ها تمايل به آن دارند که گافمن، انسان ةبه گفت گیرد.از بدنامی دور بدارند، به تمسخر می

به نمايش بگذارند و به همین دلیل، هنگام اجرای نقش  ی آرمانی از خودتصوير

 ،يفای نقشسهام در اط کامل تسلّ  سازند.ی زيادی را از ديگران پنهان میهاواقعیت

  رهاند:اعتباری میاحتمال بی ةنشاند که او را از دغدغمی ویدر صورت  عجیبی شادی
ان تضحك عاليا مث تتناول برقعها و ترقص به  ومل تتمالك سهام عندما اختلت يف خمدعها»

طربا، مث وقعت وسط الغرفة وبدات تناجيه قائلة أيها الكفن األسود لقد عرفت كيف اسخر 
داك. حتأين إ هتم.أستخدمك ملا وضعت للحيلولة بيننا و بينه. اين ال أبايل بك و ال منك و ا

ليك لصون عذاري و حفظ الشرف و حتسني االخالق ، ولو إان هؤالء املساكني يلتجأون 
أرادوا االنصاف لقالوا اهنم حيبونك النك تسرت معائبهم و فضائحهم. اين أحبك ألنك 

 يرثإاين غف ايت بتلك الطريقة اليت ال يعرف قيمتها عري احملجبات،ستمتاع حبيتساعدين على اإل
 .(113: همان) «هلؤالء السافرات املسكينات واسخر منهن!

سهام بخش جلوی صحنة نمايش اوست و پشت صحنة آن،  ةزندگی روزمر

هايی که او همچون هر فردی دارد، تا در آن خستگی اجرای نقش را از تن به در حريم

ت هويّ .داردو در اين لحظات نقاب را از چهره برمیاست با احسان ی زمانی که يعن؛ کند

هايی و او در زير نقاب شودمیآشكار ن برای حضار گاههیچ ،فردی سهام در اين داستان

حجابی نوعی دهد. بیبه اجرايش ادامه می ،که به او تحمیل شده و به آن اعتقادی ندارد

ک آورد و اينک سهام با تمسّ آبرويی را به همراه میمال بیننگ است و برای بازيگر احت

تری محسوب نامشروع که ننگ سنگین ایبه چشم ابزاری برای رابطه ،جستن به حجاب

  آبرويی دور نگه دارد.ست که خود را از داغ احتمال بیا برآن ،شودمی
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 ةقطالسا خورده در داستاننمایش داغ ننگ. 7

با داغ ننگی  کهچرا ؛ای ندارد، زن روسپی، برعكس سهام دغدغهةطقالسادر داستان کوتاه 

 ،انحراف اولیه و عدم پذيرش از سوی اطرافیانافشای  و با شدهرو اعتباری روبهنوع بی از

اش تخريب ت اجتماعیهويّ، است انحراف ثانويه و کجروی شديدتر وی فراهم شده ةزمین

و ا. برابر يک دنیای ناپذيرنده قرار گرفته است که در گشتهتبديل اعتبار بی یبه انسانو 

صحنة نمايش با . اينک بايد نقشی را ايفا کند که جامعه از يک زن روسپی انتظار دارد

 ،راندر شرايطی که مردان هوس ؛شودمیحضور راوی و دوستانش در خانة روسپی آغاز 

به ايفای نقش وسپی زن ر ،اندبه نمايش گذاشتهدر پشت صحنه خويش را  ةت بالقوهويّ

در روی  ،رودانتظار میيک روسپی که از  را ت بالفعلیپردازد و هويّ گری میروسپی

 :شودمیه نقاب اين زن که متوجّ  تنها کسی است ،راوی و گذاردحنه به نمايش میص
وشعرت بأنين الوحيد الذي كان يشعر بالسأم من هذه املهزلة اليت يقوم بتمثيلها ثالثة شبان »

ئشني، فقد أفسدهم الفراغ و الشباب و اجلدة، وامرأة قد حكم عليها سوء طالعها بأن تقوم طا
ن فإكان فكري مشغوال طوال الوقت بأمر هذه السيدة   ...بدور املضيفة لقاء مبلغ معني من املال

كانت   يف سلوكها جذب انتباهي لدرجة عظيمة، فقد كان يبدو عليها شيء من الرزانة و شيئا  
 .(97 همان:) «ا حتوي أسرارا مربكةنظراهت

 هايی که او را آشفته کردهپرسشفرصتی برای رسیدن به جواب به  راوی سعی دارد،

 نمايش زندگی او راه يابد و راز اين ننگ ة، دست يابد تا شايد بتواند به پشت صحناست

در  شهرزاده کتابی با عنوان جّمتو هاها و کنجكاویدر میان اين سردرگمیکشف کند.  را

باور اينكه زنی روسپی، اهل کند. را به خود جلب میهش که توجّ شودمیاتاق اين زن 

آمیز از تناقضی که تمسخر یبا لحن ؛ لذاعلم و مطالعه باشد، برای راوی سخت است

  پرسد:می بیندمی
تها لقد ابتع -اذن خربيين بربك كيف وجدت هذه القطعة الفنية الراقية طريقها اىل هنا؟ »

ألقرأها. و قد اعجبتين فقرأهتا عدة مرات.. و تفتحت عيناي دهشة واعدت عبارهتا غري 
يظهر انك تستكثر على ذلك؟ –تقرأينها! . تقرأينها! ؟ فأجابتين بشيء من األمل "–مصدق. 

من ذوق ممتاز يف األدب... و أنت  انك تقرأين. و صاحبة-وأال تظنني ذلك من حقي؟-
ن هذا ألمر عجاب...و آملتها هلجيت الساخرة القاسية، فبدت يف عينيها ت... اابائعات اللذ

 .(98-97 همان:) «بالدموع... امارات الذلة، و تندت
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از جمالت  استفادهو  میزلحنی تمسخرآ اجرای موفقی دارد؛ ،راوی در مقابل روسپی

به  سپیرو يجاد ارتباط بیشتر و وادار ساختنای است برای اکیدی، خود شیوهأپرسشی ت

صفت زن را به بازگو کردن ماجرا ترغیب کند.  ،خواهدگونه میادامه گفتگو و راوی اين

 به معمولی یشخص از اين زناست باعث شده  آور است کهننگ یگری به حدّروسپی

 به را او اجتماعی هويت ،مشخصه اين .شود تبديل جامعه در دارننگ و تاهمیّبی فردی

جمله از ،وی مثبت هایويژگی کهجايی  تا است؛ پوشش داده وی کردنارزشبی صورت

 داشتن»که ؛ چراماندمی وی پنهان ويژگی منفی پردة در مطالعه و تمايل به کسب علم،

 که برخوردار است ایيافته تعمیم و نمادين چنان ارزش از انحرافی گاهی صفت يک

 ناخوشايند را صفات ساير وماالز ،صفت انحرافی آن کنند دارندةمی تصور خودخودبه افراد

میز راوی بر زن سخت آلحن تمسخر .(146: 1386 واينبرگ، و رابینگتون) «داراست نیز

 کندمی ، تالشبا اين حال .شودمیآيد و در اجرای نقش خويش با ضعف مواجه می

مديريت صحنه را دوباره در  نمايش بازجويد و ةش را برای ادامخوي ةرفتتوانمندی تحلیل

بقيت حتدق يف وجهي مدة غري وجيزة... و  و…»برد: لذا به سكوت پناه می ؛ست بگیردد
فلم أفز بشيء، اذ بقيت تفحصين بنظراهتا املتأملة، مث تنهدت وأدارت  ،بقيت انتظر منها جوابا  

 .(98: 1977)أيوب، «أمام لغز عميق و سر يثري االعصابرأسها.ودخل يف روعي بأين 

گیرد تا او را وادار کند از خود دفاع کند و تحقیر زن را پیش میراوی روند تمسخر و 

خاطبتها بلهجة لينة ممزوجة من السخرية و عدم  و» اين نقاب را از صورت خويش برگیرد:
اذن فأنت أدبية تقضني وقت فراغك القليل مبطالعة أحدث ما ينتجه األدباء؟ من  -التصديق: 

ن السماء لتلقي نشأت؟...خييل يل بأنك سقطت م ي مدرسة خترجت يا ترى و يف أي وسطأ
. ولكن ما يل وهلذه الظنون؟ و ملاذا ال أقول ان اخلمرة قد لعبت غريبا   رسا  دعلى أبناء األرض 

 .(98 همان:) «ها ملا فيها من الغرابة؟تيساقتك اىل هذه الكذبة اليت استسغبلبك ف

 تصمیمروسپی  تا اينكهاست دلیل اجرا میان دو نفر  ،تنها تمسخر راوی ،در آغاز

خويش را در  ةگذارد و گذشتببه اجرا  ذهن خويش را برای راوی ةد پشت صحنگیرمی

 داغ از که کسی ؛خوردن را برايش فاش کندو چگونگی داغ راوی قرار دهد معرض ديد

 ةمسئل دارد، نقصی وجود اشچهره در که همانند کسی برد،می اعتبارشدگی رنجبی

دانند می را ديگران قضیه که است واقعیت اين از ناشی تخفیف اش،شینماي بنیادی
 :(298 :1386، رز)ريت
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كنت يف غرفيت الصغرية أشارك العامل مبشاعره، واتتبع أخطر تطوراته بنفس مسرورة، و روح »
ديثة بروح الثورة و التمرد. وأصبحت بعد ذلك فتاة أخرى متحمسة، حىت شبعتين الکتب احل

ألين أصبحت ال آلف ما فطروا عليه من الكذب و  كين أخذت أفقد صديقايت تدرجييا  ، ولمتاما  
: 100 )ايوب، «وحيدة ال رفيق يل و ال صديق خريا  النفاق و املداجاة، ووجدت نفسي أ

1977). 

يعنی تقالید جامعه  ،پیشین اعتقاداتآثار مدرنیته،  ةمطالعشديد دختر به  ةعالق

بسیاری از عناصر مطلوب از قلمرو  و کشدمی به چالشتی عراق را در ذهن او سنّ

 ةدهد که نتیجمی رخ  سريعبه قدری ل شوند. اين تحوّخارج میاو ی اجتماعی هاارزش

شدن، تنهايی و ضعف جسمی اوست که سبب ، طردهاارزشدر جايی هتضاد و جاب ينا

ساءت  أخريا   و» :کردن در مسیر جامعه سفارش کندپزشک معالج او را به حرکت شودمی
و  دقيقا   فحصين هذا الطبيب فحصا   نأصحيت مما دعا والدي اىل استشارة طبيب حاذق، وبعد 

و بعد أن شرحت له كل  عق حبيايت اخلاصةللكل هذا بدأ يسألين بعض أسئلة تت  جيد مربرا  مل
ة والدرس وبني ظرويف أخربين بأن سبب هذا الضجر هو التباين بني ما أتلقنه من اآلراء باملطالع

 «هذا احمليط اجلامد البليد، وأوصاين باالنغمار يف تيار احلياة االجتماعية و االنقطاع عن املطالعة
  .(101 همان:)

شدن از گروه زمان با سن بلوغ در او نمايان شده، راندهدوگانگی فرهنگی که هم

زندگی سبب  ةمرحلترين در حساس ،اده بودنددآزادی که پدر و مادر به او همساالن و 

جز  ون و فرهیخته است فردی متمدّ  کردمی رکه فك جوانی شود دلبستة شودمی

سذاجيت و فارتبطت به برابطة قوية من احلب اجلنوين وکانت »: انديشدانسانیت به چیزی نمی
 من اكرب العوامل اليت جعلتين استسلم له وأقع يف يل ابواي تدليال    و احلرية اليت وهبا  نيترعو 

ن تكون له عني آرائي و نفس أان ثقافيت كانت توحي ايل بأن كل شخص متعلم جيب  ...حبائله
خالقية، لذلك اعتقدت بأن هذا الشخص مثلي ال يلقي أمهية اىل غري الروابط مقاييسي األ

 .(101 :همان) «ه بعد أن حل تلك املنزلة من قليبالروحية احلقيقية فوثقت ب
ختر جوان د زند وبه او برچسب هرزگی میاش ه خواستهپس از رسیدن بمرد جوان 

در يا  :روی اوستاينک تنها دو راه پیش ؛استپدرون او بر که شودمی آشوبیدرگیر 

را پنهان  يشدر روی صحنه ظاهر شود و خود واقعی خوپاک و نجیب نقش دختری 

شتباه خود اعتراف انمايش بگذارد و به به اش را و پشت صحنه خود واقعیيا اينكه  کند،

ما أن أعتمد إن أسلك الطريقني فأي كان عل  و» توان آن را جبران کرد:اشتباهی که می ؛کند
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و أظهر مبظهر القديسة أمام الناس و اعتمد على لكذب و النفاق و أنكر ما حدث يل على ا
كون واحدة من االغراء و احليلة اليقاع شاب يف حبائلي اعتمد عليه كزوج يقيين عثرات الزمان، فأ

و تعلمته، فأصرح حبقيقيت اليت  أو أحافظ على صراحيت و أطبق ما تلقنته بنات جنسي الكثريات،
 .(101 همان:) «يها اال غلطة بسيطة ميكن تالفيهاال أرى ف

و خانواده را در جريان اتفاق ناخوشايندی که  پذيردنمی را ننگ داغ دختر نوجوان

 ؛است عادی انسانی هنوز هم يک کندمی احساس کهارچ دهد؛برايش رخ داده قرار می

کنیم يک فرد تصور می»سفانه به گفتة گافمن ما متأاما  ،جبران دارد فرصتانسانی که 

های مختلف را علیه انواع تبعیض ،خورده انسان کاملی نیست و بر اساس همین تصورداغ

ر د .دهیماش را کاهش میهای زيستیفكری، فرصتکنیم و اغلب از روی بیاو اعمال می

بودن وی را تبیین يک ايدئولوژی که پست ؛سازيممی داغ ننگ ةواقع به نوعی يک نظري

؛ (189: 1386)گافمن،  «کردنش در اختیار ما بگذاردکند و دلیلی برای خطرناک تلقی

 گناهی نابخشودنی او رااشتباه  ،دختر نوجواناين پدر و مادر  ،در اين داستان کهچنان

طالع أبوي على سري، فكان بؤسهما و حزهنما إـي األدبية اىل تدفعتين جرأ» کنند:قلمداد می
 .(102 :1977 )ايوب، «عزميا، واعترباين ساقطة عدمية الشرف...

ننگ هستند که اطالعات  داغ نمادهای« الشرف ةیمعد»و « ةقطسا»های عبارت

 توجه جلب در ويژه طور هب که هايینشانه ؛دهنداجتماعی را در اختیار مخاطب قرار می

اينكه نويسنده و به  نكتة ديگر .هستند رثّمؤ کرده، تخريب دختر را که هويت تفاوتی به

ای به نام اين زن داغ های داستان، هرگز اشارهتراوی و حتی ديگر شخصیّ ،عبارتی بهتر

 ،(114: 1386گافمن، ) «ت استبسیار معمول برای اثبات هويّ ایاسم شیوه» .خورده ندارند

، ةنت من بائعات اللذأ» عباراتی با مفهومِ و «روسپی»از آغاز تا پايان داستان با نام  زن اما
ت اعتباری روسپی در جامعه و انكار هويّ بی که بر شودمیخطاب « ة الشرف، الساقطميعد

 .کندفردی و اجتماعی او داللت می

آيند له برمیصورت مسئکردن پاک پی له درجای حل مسئ دختر نوجوان به ةخانواد

اما  ،گیرند تا لكة ننگ را از زندگی خويش پاک کنندمیتصمیم به قتل دخترشان  و

از و سرانجام  افزايدمی ، بر افسردگی و غم و احساس حقارت آنهاکردنشكست در عملی

خوردن تعادل روحی و احساس برهمد و بدين گونه میرنآبرويی دختر میغم بی

به  و در نهايت افتداز چشم همه می دارد ومیبررازش  پرده از ،نزد همگان تیهويّبی

ن فشال من أ حدث أن قضى والدي حزنا بعد» دهد:تن می ران محلهمردان هوس خواستة
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ال معني يل و ال ناصر، ومل ينفعين ثقافيت و ال  حماولة قتلي بالسم، و عندما وجدت نفسي وحيدة
ىل نشر إثقال ذرة، بل بالعكس زادت يف الطني بلة اذ دفعتين صراحيت توسعي يف األدب م

 .(102: 1977)ايوب، «فسقطت مرة واحدة من أعني اجلميع أسراري

در  )پدر و مادر( اشهای زندگیدختر نوجوان به خاطر عدم پذيرش از سوی خودی

از يک سو  رد؛ ناپذيری را در پی داگیرد که تبعات جبرانامن قرار میمعرض وضعیتی نا

 و او که تنها مانده شودمیمحل طعمه  ،گیرد و از سوی ديگرمورد لعن همه قرار می

مسیر  ،است که از او دريغ شدهتی برای گذران زندگی و جبران محبّ است، به ناچار

آگاه شدن از » ؛گزيندانتقام برمیگزيند و انحراف جنسی را روشی برای میبراشتباه را 

 تواند در مقابلدهد که او ديگر نمیفرد را در حالتی قرار می ،رتموقعیت پست

احساسات آزاردهنده مقاومت کند. اين احساسات ناشی از بدترين نوع  گیریشكل

: 1386)گافمن، «بیندمیتر آسیب او از چیزی مهلکاحساس ناامنی است و اين يعنی که 

45). 
به چالش هن مردان هست را که در ذ ایتناقض و کلیشه ،آناز پس روسپی 

و  داننداما آن را برای زن زشت می ،خواهندکه آنان آزادی را برای خود میچرا ؛کشدمی

های جنسیتی پیر بورديو است که در انتقاد به تبعیض و نابرابری اين باور مصداق سخن

گری برای مرد عیب نیست ق الابالیهرگز چیزی حتی حای در فرهنگ کلیشه :گويدمی
 (.100: 2009ورديو، )ب

هي حياهتم املنزلية، وأخرى مليئة  حدامها جدية مملة جافة، وإ ،نياتيح تقريبا   لکل رجل  »
بالبهجة و السرور فيها كل السعادة، و تكون يف منازلنا هذه، و سيبقون يف هذا الوضع ماداموا 

 .(102: 1977ايوب، ) «يستنكرون على زوجاهتم احلرية اليت جيدوهنا عندنا

کند که رابطة عشق او به فحشا گونه سرگذشت تلخ زنی را بازگو میذنون اين

اش، بدکاره دورويی مردان جامعهاثبات و  رگرفتن مكرّانجامد و اکنون برای انتقاممی

 شودمیهمنشین بهترين مردان ، خويش ةبه گفتخواهد از همه انتقام بگیرد و میشده و 

ترين برای آنها کوچک واقع در آنكهبی ؛گیردآنها بهره میو از زيباترين و ثروتمندترين 

، استمد القدرة من ذوي النفوذ ها أنذا كما تراين يف وضعييت اجلديدة و» قائل باشد: یارزش
. ويل فيكم، والثروة من أغناكم، واللذة من أمجل شبابكم، على الرغم كوين حمتقرة منكم مجيعا  

 صدفة، حيث أقضى بعض الوقت يف عمل الأرى فيه عارا   حياة خاصة، هي اليت اطلعت عليها
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 نتیجه. 8

تحت  کرده است کهروايت دو دختر تحصیل ةقطالساو  من وراءالحجابداستان کوتاه 

و دلبستگی  تی عراقسنّ جامعةی و نبايدها هابايداز آنان ی تخطّ و  اندثیر آرای مدرنیتهتأ

 دارشدنلكه موجب ،همین امرو  شودمیساير افراد همراه با واکنش ، به عشقی ممنوعه

. کندمیخلق  آنانمنفی در ذهن ای خودانگاره  و شودمیت اجتماعیشان هويّ خوردن()داغ

رد قبول حضار نیست و طبیعتاا آنها بايد کنند، موها تجربه میعشقی که اين شخصیت

 توانمندی و مديريتدر برابر حضار تالش کنند. برای حفظ صحنه و موقعیت خويش 

من در سهام است؛ متفاوت  کامالاهای مذکور در داستان خوردههای داغشخصیت اجرايی
با ند کاو تالش می ؛ستگی خويش در مقابل حضار نیستبقادر به بیان دل وراء الحجاب

در دو  موفقی عملكرد ،داغ ننگ خويش را پنهان نگه دارد و در اين مسیر، زيرکی

شدن نابهنجاری با فاش اما در داستان روسپی، .داردروی صحنه و پشت صحنه  موقعیت

شدن از سوی و با طرد شودمیدختر جوان، از سوی حضار با برچسب هرزگی همراه 

 ،اعتباریبی با اين دخترد. گیرمی شكلدر ذهن او ن بودروسپیی منف خودانگارة خانواده،

پردازد و در روی صحنه به اجرای نقشی می بیندمین شداغ کردنديگر لزومی به پنهان

، درکآن حفاظت می آنچه وی در پشت صحنه از جامعه از فرد روسپی انتظار دارد. که

مطالعه و فتگی به شیوی توسط خانواده و  و عدم حمايت و اقدام به قتل طردشدگی

 .دهددی حفظ آن را از دست مینتوانم ،با تمسخر راوی که استکسب علم 
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