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ستي به تجلي زنان در نقش فمنيرويكردي پسا: الماس مؤنث
  سياه در دوران پس از انقالب اسالمي

  3خالقي بلبلوئي احد، 2باديآ شيرواني سعادت زهرا، 1بهروزمحمودي بختياري

  چكيده
 از بسياري در هنري فرهنگي عرصة اين در زنان حضور و كنشگري بازي، سياه ويژه به ،ايران سنتي نمايش تاريخ در

 اين در زيادي اسناد سنتي، نمايش وقايعِ ثبت عدم دليل به همچنين. است بوده محو كامالً گهگاه و رنگ كم وجوه
 سنتي، هاي نمايش زمينة اخير در هاي دهه در زنان كنشگري مهم هاي جنبه يكي از با وجود اين، .ندارد وجود رابطه

 شده منجر ايراني زنان بين مؤنث) سياه( الماس شخصيت خلق به ها فعاليت اين. است داده رخ بازي سياه در خصوص به
 الماس نقش در بازي و نمايشي گونة اين در زنان حضور به مقاله اين. است نداشته وجود اسالمي انقالب از پيش تا كه
 بر تأكيد با مدرن پست سمي فمنيآرا اساس بر نظري، حوزة در را رويداد اين از حاصل اجتماعي هاي جنبه و پردازد مي

. كند مي بررسي» پوشي مخالف« و »جنسيتي هويت« محوريت با باتلر جوديت نظريات اساس بر نيز و »ديگري« مفهوم
 چگونه خود حضور با و اند نداشته حضور ايراني سنتي هاي نمايش در اين از  شپي تا زنان چرا بدانيم است بر اين تالش
 متون از اي گزيده از مؤنث، الماس شخصيت گيري شكل جزئيات بررسي منظور به. اند داده شكل را زنانه گفتمان يك

 رويداد خلق و نيساختارشك باعث »بودن ديگري« كه دهد مي نشان مقاله. است شده استفاده هم اجراها و نمايشي
 حاصل كه اي تازه گفتمان: است زنانه گفتمان يك قالب در مؤنث الماس گيري شكل شروع همانا كه شود مي جديدي
  .است جنسيتي هاي عرف ريختن هم به و ديگري به تبديل رويكرد
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  مقدمه
هاي ايراني حضور زنان در سطوح مختلف اين رشته  هاي پر از ابهام در تاريخ نمايش از نقطه يكي
 ةهـاي منسـوخ تعزيـ    هاي فرعي اين هنرها همچون نمايش بيشترين حضور زنان در شاخه. است
يـا  ، شكل اجرايي آن دقيق به ثبت نرسيده اسـت  اجرا به شكل خصوصي ةكه به دليل نحو ،زنانه

هـايي ماننـد حضـرت     هـاي اصـلي نمـايش ايرانـي بـراي نقـش       عنوان يكي از جريان در تعزيه به
كردنـد و دليـل    شدند، اسـتفاده مـي   ناميده مي پوش اصطالح زن از مردان جوان كه به )س(زينب

شـد در   كـه باعـث مـي    ]369، ص13[ن بـود  اهاي شـديد و مخالفـت روحانيـ    اصلي آن ممانعت
  ].151، ص9[بازي كنند هاي زنان را هم مردان  ها نقش نمايش

ـ     ،در تاريخ نمايش ايران طـور چشـمگير    هتقريباً مطلبي قابل استناد مبني بـر حضـور زنـان ب
عقايـد و فرهنـگ    تئاتر با ةبه اين علت كه در جوامع سنتي حضور زنان بر صحن .توان يافت نمي

شـايع اسـت؛    سنتي امري بسيار كردن زنان در جوامع كه منع چنان. مردم سازگاري نداشته است
امپرياليسـم   ةوي سركوب زنان را نتيجـ «: گويد به نقل از علي شريعتي مي] 213، ص19[كدي 

هــا  هايشــان در جهــت اســتثمار آن هــاي جهــان ســوم از ارزش ســازي ملــت فرهنگــي و محــروم
يـا  » گـودي  پـري «گذاشت، زني به نـام  پا به عرصة تئاتر  اولين زني كه با ذكر نامش ».شمرد مي

اي ديگـر جـذب    و پس از وي بود كه عصمت صفوي، رقيه چهرآزاد و عده بود» بندكيپري گلو«
اين اگر زني هم در تئاتر ايران به ايفاي  از  لذا پيش .]369 ص ،13[فعاليت در زمينة تئاتر شدند 

از ذكـر  هـا   يا به دليل مصون ماندن از دسـت افراطـي   نقش پرداخته است، احتماالً يا ثبت نشده
  .ري شده استنامش خوددا

با همة اين اوصاف، پيشرفت زنان در نيم قرن اخير در زمينة فرهنگي و اجتماعي موجب شده 
تر شود و زنان  رنگ ستي بوده است، كمفمنيكه همواره مورد انتقاد جنبش  ،»پدرساالر«تا فرهنگ 

 يي كه پيشها يكي از ميدان ،در اين مسير. دست آوردن جايگاهشان دست به مبارزه زنند هبراي ب
البته ايـن مبحـث محصـولي اسـت     . رنگ بوده، هنر بوده است اين حضور زنان در آن بسيار كم از 

چـرا تـاكنون هـيچ    « :كنـد  سؤال مشهورش را مطرح مي ،، مورخ هنر1جهاني تا جايي كه ناكلين
 تالش براي برابري در امـور ]. 16، ص20به نقل از  31[» است؟  هنرمند زن بزرگي وجود نداشته

در . ده اسـت شبا رخدادهاي جهاني در ايران هم آغاز  زمان همهايي است كه تقريباً  تالش زنان از
هايي همچون حق رأي، تحصيالت، اشتغال و مواردي از اين قبيل باعث شد  برابري ،دوران پهلوي

 ،واردها پس از انقالب اسالمي نيز در برخي م نهاده شود و اين برابري تا سنگ بناي پيشرفت زنان
توجهي در  درخورشد اتفاق  ادامه پيدا كرد؛ كه موجب ،هاي هنري مانند كنشگري زنان در زمينه

 .كه خلق شخصيت الماس مؤنث است تئاتر سنتي ايران شكل بگيرد ةمقول

                                                        
1. Linda Nochlin 
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شـود،   بازي و مختصات مردانة اين نمايش ارائه مـي  اي از سياه ابتدا تاريخچه ،در اين پژوهش
و بـا تكيـه بـر مضـاميني      2آشفتگي جنسـيتي در كتاب  1جوديت باتلر ايه هاساس نظري سپس بر

به تشريح داليـل خلـق    5سم موج سومفمني و نظرياتي همچون 4»محروميت«، 3»ديگري«مانند 
  .پردازيم ميذكرشده شخصيت 

بـازي خـواهيم    سم و سـياه فمنيبراي نيل به اين هدف، ابتدا به بررسي آثار پيشين در زمينة 
به معرفي چارچوب نظـري پيرامـون نظريـات جوديـت بـاتلر در بـاب آشـفتگي         پرداخت، سپس

نيـز بهـره    7و لوسـي ايريگـاري   6از نظريـات الـن سيكسـو    زمينهپردازيم كه در اين  مي جنسيتي
بـازي بـا تأكيـد بـر معرفـي       اي از نمايش سياه ايم؛ همچنين در پايان اين بخش به تاريخچه برده

ها به تطبيـق ايـن نظريـات     كه در بخش تجزيه و تحليل داده سياه پرداخته شده است شخصيت
گيـري   همچنـين در راسـتاي بررسـي جزئيـات شـكل     . در دو وجه متن و اجرا خواهيم پرداخـت 

] 8[ جنگنامة غالمانهاي  نامه اي از متون نمايشي شامل نمايش شخصيت الماس مؤنث، از گزيده
) 1376( سـلطان مـار  همچون  اجراهاييو نيز  داثر حميد امج] 5[ پستوخانهاثر بهرام بيضايي و 

به كارگرداني افشين هاشـمي، فـيلم   ) 1396( باباسلطنه شيرهاي خانبه كارگرداني گالب آدينه، 
ود وبه كـارگرداني دا ) 1394( طال دندونبه كارگرداني فريدون جيراني و سريال ) 1381( صورتي

  .ايم ميرباقري استفاده كرده

 پيشينة تحقيق
بازي انجام شـده   تاكنون در زمينة سياه بازي با وجود مطالعات ارزشمندي كه مايش سياهن ةدربار

 از. بررسي حضور زنان در اين گونة نمايشي به نگارش درنيامده اسـت  بارةاست، هنوز مطلبي در
  :چنين نام برد توان برخي را اين بازي مي گرفته در زمينة سياه صورت  هاي مهم پژوهش

آور اختصـاص داده كـه در آن از    هـاي شـادي   كتـابش فصـلي را بـه نمـايش    در ] 9[بيضايي 
ها و تحوالت اين نمـايش در طـول زمـان پرداختـه؛ امـا       بازي نيز نام برده است و به ويژگي سياه

اي  عنوان تحول فرهنگي ياد كـرده، همچنـان مسـئله    باتغييرات اجتماعي و تاريخي را كه از آن 
پرداخت نشده است و تغييرات چند دهة اخيـر و حضـور زنـان در    است كه به ميزان الزم به آن 

ـ  بـه نمـايش بداهـه   ] 24[ از سوي ديگر بيمن. شود بازي را نيز شامل نمي سياه ايرانـي و   ةپردازان

                                                        
1. Judith Butler  
2. Gender Trouble 
3. woman as other 
4. deprived 
5. third-wave feminism 
6. Hélène Cixous 
7. Luce Irigaray 

. William O. Beeman 
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هايي را به شكل ديـالوگ   بازي مثال هاي سياه وي از نمايش. پردازد بررسي تأثيرات كميك آن مي
. زن نشده اسـت  اي به سياه اما همچنان اشاره ،پردازد در اجرا ميها  و به بررسي آن ندك ميعرضه 

آور اختصـاص داده و از چنـدين    هـاي خنـده   در كتاب خود بخشي را بـه نمـايش  ] 17[عناصري 
زن هم نامي نبـرده   نپرداخته و از سياه بازي اما به طور مشخص به سياه ،دلقك و اجراگر نام برده

بازي پرداختـه   به معرفي سياه بنگاه تئاترال ةنام دمة نمايشدر مق] 23[نصيريان  همچنين. است
اي بـه حضـور زنـان     اما وي اشاره ،آيد بازي به حساب مي ها دربارة سياه كه يكي از معدود نگارش

بازي  در كتاب خود به طور كوتاه به سياه] 13[بيگي  اين در شرايطي است كه حسن. نكرده است
زنـان   از سـوي اما او نيز به ايفاي نقـش سـياه    ،ها پرداخته يشو مشكالت حضور زنان در اين نما

ها در نمايش سنتي ايران را مـدنظر قـرار    اي نكرده و صرفاً حضور كلي زنان در ايفاي نقش اشاره
بازي شـامل   سياه زمينة اجراي نامة خود اطالعات مفيدي را در در پايان] 10[پرويزي  .داده است

نامـه، كـارگرداني و    ، نور، لباس، گـريم، موسـيقي، رقـص، نمـايش    صحنه، اشيا  هاي طراحي حوزه
امـا   ،آرتـه پرداختـه اسـت    ايـن نمـايش بـا كمـديا دل     ةبازيگري گردآوري كرده و نيز به مقايسـ 
بـه  ] 16[عزيـزي  ، در ادامـه  .اي نداشته اسـت  بازي اشاره همچنان به ساختارشكني زنان در سياه

هاي اين نمايش و نيز منشأ شخصيت سـياه پرداختـه    يبازي و برخي ويژگ نمايش سياه ةتاريخچ
هاي اشكال نمايش سنتي ايـران در عصـر    كارگيري تكنيك است؛ اما اگرچه در پايان بر قابليت به

در مطالعـات اخيـر   . اي نكـرده اسـت   هاي اخير اشاره به حضور زنان در دهه ،كند حاضر اشاره مي
پـردازد كـه درواقـع     حليـل ايـن شخصـيت مـي    به بررسي شخصيت سياه و ت] 2[آقاعباسي  ،نيز

. حضور زنان و سياه زن ننوشـته اسـت   ةكنندة مباحث بيضايي است؛ اما او نيز مطلبي دربار كامل
هـا و   بـازي و نيـز شـيوه    در كتاب خود به تبارشناسي نمايش سـياه ] 15[گونه كه سراجي  همان

ـ     ،شگردهاي آن پرداخته است ان در ايـن گونـة نمايشـي    كماكان فقدان پرداخـت بـه حضـور زن
كلي به نمايش در  طور نيز در فصل نمايش در شرق، بخشي را به] 22[پور  ملك. شود احساس مي

  .هاي اجرايي نپرداخته است تك شيوه ولي مشخصاً به بررسي تك ،ايران اختصاص داده

 چارچوب نظري
سـم  فمنيجنبش، يعنـي  گيري اين  اي از مسير شكل ايم تا ابتدا خالصه در اين بخش تالش كرده

كـه   را و بنيان فكري اشخاصي همچون لوسي ايريگاري و الـن سيكسـو   نيمرا ذكر ك، 1پسامدرن
نظـري خـود را بـا     چـارچوب در ادامه، . ايم طرح كرده اند مبناسازِ اين جنبش ساختارشكنانه بوده

پوشـي  مخـالف  و هويـت جنسـيتي   استفاده از نظريات جوديت باتلر در زمينـة  ر كتـاب  كـه د ، 2

                                                        
1. Postmodern Feminism 

 gender identity 2.
 drag 
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3. 



  327    ...ستيفمنيرويكردي پسا: الماس مؤنث

ايـم تـا بـا تحليـل ايـن دو رويكـرد و تطبيـق آن بـا رونـد           آمده، سـامان داده  آشفتگي جنسيتي
همچنين در پايـان ايـن   . كنيمارزيابي  گيري شخصيت الماس سياه اين برابرخواهي زنانه را شكل

  .پردازيم بازي مي اي از نمايش سياه بخش به تاريخچه

  سم پسامدرنفمنيهاي  زمينه
سـيمون  ي از آرا» ديگـري «سـم پسـامدرن را ابتـدا بايـد در بحـث      فمني ةنظريـ  ةاساس و شاكل

سـت پسـامدرن جنبشـي    فمني«] 118، ص32[به باور تيلور و ديگـران  . جو كردو جست 1دوبووار
مطـرح   2جنس دومعنوان  باپس از جنگ فرانسه توسط سيمون دوبووار  1949است كه در سال 

 ةعنـوان يـك زن در همـ    دارد تـا موقعيـت خـود را بـه     مي وادر اين كتاب، دوبووار زنان را  .»شد
او در تفسـير جـنس دوم و   . اعم از ادبيات، مـذهب و سياسـت تجزيـه و تحليـل كننـد      ها زمينه

بـه دنبـال مـرد خـود      كسـي است كه در خالل وجودش ’ديگري‘«: گويد موقعيت زن و مرد مي
ــي ــردد م ــا  ]. 107، ص14[» گ ــان مبن ــت زن ــري و محرومي ــث ديگ ــبح ــامدرن و  ةي نظري پس

آنچـه تكـرار   « :آيد شدن زن به جنس دوم از دل اجتماع برمي درواقع تبديل. ساختارشكني است
شود و ضد آن است و بـدون آن مفهـوم هنـر     انگاشته مي’ ديگري‘شود مولد چيزي است كه  مي
ري اين ديگري بودن حاصل يك نظام مبتني بـر ديگـ  ]. 50، ص1[» تواند وجود داشته باشد نمي

گيـري المـاس    كنـد در شـكل   مي مطرح 4سوسور كه 3»تقابل دوگانه«اساس  است؛ اين مفهوم بر
  .رخ داده است) زن/ مرد(مؤنث نيز در قالب 

هـايي از ايـن    گرم و مثال/ ماده، سرد/ زن، نر/ مرد: شوند بندي مي ها اينگونه دسته اين تقابل 
بحـث جـنس دوم از نظـامي    . ري هسـتند قبيل كه معموالً براي درك بهتر نيازمند عنصـر ديگـ  

شـوند؛ طـرح ايـن     شناسي به عنصر ديگر نيازمنـد مـي   كند كه زنان با توجه به زيست پيروي مي
معتقـد اسـت كـه ايـن تقابـل از       5گيدنز. شوند محسوب مي» ديگري«سؤال كه چرا زنان جنس 

و  ’هـاي جنسـي   قشن‘ها پسرها و دخترها  از نظر آن« :گيرد طريق كارگزاران اجتماعي شكل مي
هـا در   آن... آموزنـد  ها همراه است مي را كه با اين نقش ـ مردانگي و زنانگي ـ هويت مذكر و مؤنث

و بخشـي از  ] 158ــ 157، ص21[» شـوند  هاي مثبت و منفي هـدايت مـي   يند با ضمانتااين فر
 خشـد؛ ب موضوع كه مورد نظر ماست، مربوط به هويت فرهنگي است كه جامعه به آن اعتبار مـي 

در نظـر بگيـريم،    داردگـذاري   محورهـاي ارزش  كه همواره ينهاد عنوان بنابراين اگر جامعه را به
واضح اسـت كـه   ]. 323، ص11[» ناميده است ’ديگري‘و زن را  ’خود‘مرد از ابتدا خويشتن را «
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هـا هسـتند كـه ايـن      اي وجود نـدارد و ايـن جامعـه و فرهنـگ     اصل برتري از پيش تعيين شده
نهايـت در ناخودآگـاه جمعـي ايـن نظــام      و در كننـد  هـا و اعتبـارات را تجـويز مـي     ذاريگـ  ارزش

  .پدرساالري نيز نفوذ كرده است
كـه در بسـياري از   » ديگـري « ةايم، اول مسئل دو اصل مهم را مدنظر قرار داده ،در اين مقاله

. شـده اسـت   كه توسط باتلر مطرح» آشفتگي جنسيتي«سم بوده و دوم مفهوم فمنيموارد زمينة 
گيري شخصـيت المـاس    تالش بر اين است تا با تحليل اين دو رويكرد و تطبيق آن با روند شكل

  .يمكنارزيابي  سياه، اين برابرخواهي زنانه را

  سم جوديت باتلرفمنيپسا
كـه   ،داري تأثير موج دوم و تحوالت نظام سرمايه سم را تحتفمنيسم موج سوم يا همان پسافمني

اسـتخراج   2و فوكو 1اين موج از دو انديشمند دريدا ةدانند؛ اساساً روي مي ،شود يشروع م 1980از 
هـا در مـوج سـوم از     تفـاوت  مـدرن بـا تأكيـد بـر     گرايـي پسـت   نسـبيت  ةشود و از دل انديش مي
آيـد،   مدرنيسم و ساختارشكني سخن بـه ميـان مـي    وقتي از پست. ها ظهور كرده است ستفمني

آن  ةگويند كه وظيفـ  از طرحي انتقادي سخن مي«در تفسير اين واژه پردازاني چون دريدا  نظريه
فكري عمـل   ةبراي يك دور عنوان اصول و قواعد است كه به ’جدا كردن‘استقرار مفاهيمي چون 

سـت، يكـي از   اخواهي آغشته  كه به عدالت ،كردن و ايجاد تفاوت جدا .]xxxii، ص28[» كنند مي
  .است مسم موج سوفمني ةمفاهيم اصلي نظري

 تر وسيع بافت در« مدرنيسم هستند، جنسيت را تأثير پست كه تحت، هاي موج سوم ستفمني
از  ،سـم امريكـايي  فمنيفيلسـوف پسا  ،بـاتلر  .]148، ص32[» كننـد  تعريـف مـي   تفاوت و هويت

وي معتقـد   .كند باورانه به جنسيت را رد مي او نگاه ذات. آيد انديشمندان موج سوم به حساب مي
» يك كنش گفتماني مداوم براي مداخله و داللت مجدد گشوده اسـت  ةمثاب هومِ زن بهمف«است 

  .]90، ص6[
كنـد   طرح مي 3»زنانه /زن«اش را بر اساس مفهوم  بخشي از تئوري ايريگاريتأثير  باتلر تحت

اين اسـت كـه   ه دليل ب ،بدون شك. طور مداوم در خودش ديگري است زن به«و معتقد است كه 
 ؛بدون اينكه به بيـان وي اشـاره شـود   ... نامند يم باز هوسقابل درك، آشفته و  اسي، غيراو را وسو

بتواند هرگونه ارتبـاط و انسـجام    ’مرد‘پردازد؛ بدون آنكه  يمبه تمام وجوه  ’زن‘بياني كه در آن 
زنـان بايـد   « :دارد يمباتلر بر اين اساس چنين ابراز ]. 29ـ28، ص29[» معنايي را تشخيص دهد

شـان كـاركرد    تا در فقدان رفتـار مردانـه   ي باشند كه مردان نيستندطور آندقيقاً ) ر رفتارشاند(

                                                        
1. Jacques Derrida 
2. Michel Foucault 
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سـم پسـامدرن در   فمنيپـرداز   ايـن دو نظريـه  ]. 58، ص25[» رفتار ماهوي مردان را نشان دهند
بخشـي بـه زنـي كـه      اي خلق كنند؛ براي هويـت  اند تا با نظريات خود، هويت مستقل زنانه تالش

  .نشوند اكه زنان در تقابل با مردان تفسير و معن انصر ديگري نباشد به اين معننيازمند ع
سم وجود دارد و اساساً آغاز جنبش يعنـي انتقـاد عليـه    فمنيرويكرد انتقادي در ذات جنبش 

گرايـي و   هاي پسامدرن نيز نگران ايـن هسـتند كـه ايـن مطلـق      ستفمنيهاي زنان؛ اما  نابرابري
ها  لذا آن. زنان شود ةديدگي زنان موجب تجويز يك مسير براي آزادي هم توضيحي يگانه از ستم

گرايـي   گـرا دوري كننـد تـا سـبب يـك مطلـق       تبيـين  ةگيري يك نظري از شكل كنند تالش مي
فرانسوي الجزايري، سبكي زنانه  ةنويسند ،سيكسو. كه خود شكلي مردانه دارد، نشوند ،يافته انتظام

طور شنيده  يناصداي زن هميشه «دهد و معتقد است كه  يمپيشنهاد  1»نگارش زنانه«عنوان  بارا 
شـده و    تكـه  زبان گفتاري كه منفجر شـده، از رنـج و خشـم تكـه    . اندوه. فرياد يصدا: شده است

 ةطور شنيده شده است، از زمـاني كـه جامعـ    صداي زن هميشه اين. گفتمان را ويران كرده است
، به نقل 27[» آ و الكترا يعني از زمان مده؛ غارتش كرده است مردانه او را از صحنه بيرون كرده و

ناچـار پذيرفتـه    كه از يك نظم نمادين كه به ،زدن قوانين زبان ها به دنبال برهم آن]. 84، ص3از 
. زبان مردانه است ،دهد كه جوديت باتلر مورد نقد قرار مي ،هاي نمادين يكي از نظم. شده، هستند

هـاي   اني مردانه دستخوش فردسازي و دگرجنسي است كـه بـا ممنوعيـت   موقعيت زب«از نظر او 
زنـان  «: گويـد  مي 2ليكاف]. 82، ص6[» يابد بنيادين قانون نمادين، يعني قانون پدر، ضرورت مي

شود و در شيوة  ها آموزش داده مي در روشي كه به آن: كنند تبعيض زباني را به دو روش تجربه مي
كردن مانند يـك خـانم    اگر زني از صحبت... كنند ها برخورد مي با آناستفاده از زبان عمومي كه 

سـم  فمني بـا وجـودي كـه    ].48ــ 46، ص30[» گيـرد  امتناع كند، مورد تمسخر و انتقاد قرار مي
 ،خـورد  شود و تنوع نظريات در اين مكتب به چشم مي سم محسوب ميفمنيپسامدرن نسل سوم 

شدن به ديگري و  زنان با تبديل ات است تا ثابت كندساز همگي اين نظري زمينه» ديگري«مفهوم 
در  3ايلـين اَسـتن  . توانند ساختارشكني كنند و سبكي جديد بيافريننـد  رانده شدن به حاشيه مي

مگر آنكه او خود را در گفتمان  ،شود زن شنيده نمي«: گويد لوسي ايريگاري مي كتابش به نقل از
، »ديگـري «مبنـاي مفهـوم    ر داشتن حرف اَستن و بربا در نظ]. 107، ص4[» مردانه نمايش دهد
گري در قامت مردانة شخصيت سياه ساختارشكني انجام دادند؛ اين دقيقاً همان  زنان ابتدا با جلوه
 .روي آن اشتراك نظر دارند هاي پسامدرن از كريستوا تا باتلر و ايريگاري ستفمنيالگويي است كه 

بـار و حقيـر    وضـعيتي سـتم   ،كند و تحقيري كه تداعي مي ستم ةبا هم، ’بودن ديگري‘بنابراين «
پردگي، تكثر، تنوع و تفاوت  بلكه حالتي از هستي و انديشه و گفتار است كه راه را براي بي ،نيست
  .]349ـ348، ص11[ »كند باز مي
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و  1»بدن«اي برخوردار است، بحث  كه براي ما از اهميت ويژه ،اما وجه ديگر نظريات باتلر
يك  استاتيك شرايط يا ساده واقعيت«: در اعتقاد او. از ديدگاه وي است» نسيتيهويت ج«

 ايـن  و كند محقق مي را 2جنسيت تنظيمي هنجارهاي آن موجب به كه است ينديافر بدن،
ـ  هنجارها اجباري اين تكرار طريق از را تحقق  ةاو در ادامـ  .]2، ص26[» آورد مـي  دسـت  هب

 سـاختار  يـك  عنـوان  بـه  »جنسـيت « درك براي اهير دهد كه هيچ همين بحث توضيح مي
از زبان خودش  هويت و ساختارشكني ةباتلر دربار ةپيوند نظري ةندارد و نقط وجود فرهنگي

شكني سياست نيسـت؛ بلكـه بـه صـورت امـري       شكني هويت، شالوده شالوده«: چنين است
ايـن نـوع نقـد    . شود كند كه از طريق آن هويت بيان مي سياسي همان شرايطي را ايجاد مي

سياست  ةمثاب سم بهفمنيشود كه در آن  موجب به چالش كشاندن چارچوب بنيادگرايانه مي
 هيچ كه كرد ادعا بايد«: گويد او در جاي ديگري مي .]253، ص6[» ه استشدهويتي بيان 

» حال بيش از خود بدن مورد اهميـت باشـد   ندارد كه درعين وجود خالص جسم به ارجاعي
؛ كنـد  اي پيـدا مـي   بدن و هويت جنسيتي در تئاتر و اجرا نيـز اهميـت ويـژه   ]. 11، ص26[

 سـم فمنيتـرين كتـاب بـراي پيونـد      مهـم « :نويسد در كتاب خود مي 3كه فيشر ليشته چنان
است كه ايـدة اجرايـي   ] 25[ نوشتة باتلر جنسيت مشكلكتاب  يمطالعات جنسيتي و اجرا

كند كه جنسيت هويتي از پيش موجود  ميدهد و چنين استدالل  بودن جنسيت را نشان مي
در امتداد مبحث  .]24، ص18[» اي از اجراها مطرح شده است نبوده، بلكه در خالل مجموعه

آيـد كـه بـا توجـه بـه       به ميان مـي » پوشي مخالف«بدن و هويت جنسيتي در تئاتر موضوع 
. ز اهميت اسـت همراه بوده، براي ما حائ پوشي مخالفنخستين اجراهاي الماس مؤنث كه با 

اساس تمايز ميان آناتومي اجراكننده و  اجراي دراگ بر«: گويد مي پوشي مخالفباتلر در مورد 
واقع ما در مقابـل سـه بعـد محتمـل از جسـمانيت       اما به د؛شو جنسيت مورد اجرا انجام مي

]. 237، ص6[ »5، هويت جنسـيتي و اجـراي جنسـيتي   4جنس آناتوميكي: قرار داريم) بدن(
كننـده اسـت و بايـد ديـد كـه بـا تغييـر جنسـيت          بازي عنصري تعيين ر اجراي سياهبدن د

آيا همچنان خصوصيات بدني شخصيت حفظ شده اسـت يـا   ) سياه(شخصيت اصلي نمايش 
  .پردازيم ها به تحليل و بررسي آن مي خير؛ كه در بخش تحليل داده

ايـن شخصـيت نشـان      نـه ها و هويت جديد زنا تالش بر اين است كه تفاوت ،در اين پژوهش
 ةمانـد و سـاي   مـي  بـاقي  اصلي هاي نگراني ايريگاري يكي ازبنا به نظر  داده شود و در اين بررسي

 احتمـال  كه شرايطي كردن كار براي« :گويد وي مي .اندازد خود را بر اين مسير ساختارشكنانه مي
 گفتـاري  قالـب  در خيتـاري  نظر از دارد، ريشه زنانه تفاوت در كه مؤنث خاص فرديت يك ظهور
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شايد بتوان متافيزيك  ،بين  اين در .]192، ص32[» است شده غيرممكن غرب متافيزيكي سنت
در شـرق را، آن هـم در   » فرديت خاص مؤنث«كنار زد و  كه ايريگاري از آن نااميد شده را غربي
  .پيدا كرد ،مدنظر ما و نظريات جوديت باتلر ةسوژ

  اهبازي و شخصيت سي سياه ةتاريخچ
هـاي مـذهبي    اند؛ يكي نمـايش  بندي شده طوركلي در دو دسته طبقه هاي سنتي ايراني به نمايش

آور  هـاي شـادي   اي هسـتند و دوم نمـايش   يا اسـطوره  ديني كه بيشتر در باب سوگواري اشخاص
بـه  . گيرنـد  تقليـد قـرار مـي    ةها، تخت حوضي و امثال آن كه عموماً زيرمجموعـ  همچون معركه

ـ   ةآور است كه پيشـين  بازي نمايشي كمدي و شادي سياه ،عبارتي نمايشـي بـه تقليـد     ةايـن گون
، 9[دانـد   آور غيرمـذهبي مـي   هاي خنـده  بيضايي تقليد را عنوان عمومي همة نمايش. گردد برمي
بـه انـواع نمـايش طنـز اختصـاص داده       معموالً است كه 1تقليد معادل كمدي ،درواقع]. 216ص

ايـن   ةحوضي اشاره كرد كه دربـار  تخت/ بازي توان به سياه قليد ميهاي ت شده است؛ لذا از شاخه
هـاي   تـرين تقليـدها و نمـايش    از مهم« :نمايش و شكل اجرايي آن آقاعباسي چنين نوشته است

به دليـل  . گفتند به اين نمايش مطربي هم مي. حوضي يا روحوضي است شاد ايراني نمايش تخت
هـاي ايرانـي    در خانـه . گويند بازي هم مي ها سياه به آن ها بودن نقش سياه در اين نمايش محوري

زدنـد و   هاي جشـن روي حـوض تخـت مـي     كه دورتادور اتاق و وسط حياط حوض داشتند، شب
هـا   پـردازي  كه شخصيت محوري اين بداهه ،سياه .]52، ص2[» كردند روي قالي نمايش اجرا مي

گـويي،   چـون صـراحت، راسـت    هـاي عمـومي   يعنـي ويژگـي   ؛هاي تيپ است داراي ويژگي ،است
او نـوكري اسـت بـا    . حاضرجوابي، هوشمندي و سركشي كه متـأثر از شـرايط اجتمـاعي اوسـت    

و صورت سياه كه با تسلطي هوشمندانه بر روابط اجتماعي در جايگاه ديگري از هر  پوشش قرمز
منـدان   بازانه در هجـو و تمسـخر اربـاب و ديگـر دولـت      فرصتي براي طنزپردازي با ترفند نيرنگ

اين ويژگي عموماً در طنزپردازي شخصيت كـاربرد دارد كـه   ]. 54 ص ،12. نك[كند  استفاده مي
  .در مسائل سياسي اجتماعي ريشه دارد

در اواخر قرن دهم «معتقد است كه ] 163، ص9[شخصيت سياه، بيضايي در  ةدر مورد ريش
ـ  پرتقالي هجري، هـاي حبشـه و    رده از كرانـه ها براي ساختن استحكاماتشان در جنوب، گروهي ب

ها  اي از آن برده هاي كنوني جنوب، ناچار بازمانده »زاري«فارس آوردند و  زنگبار به سواحل خليج
مبحثي كه . »اند فريقايي خود را هنوز حفظ كردها ةرگ و ريش» زارشان«در مراسم  زيرا، هستند

از . تاريخي ايـن اشـخاص اسـت    ةپيشين ةكند احتماالً معتبرترين تئوري دربار بيضايي مطرح مي
پوسـتي اسـت كـه     هـاي سـياه   سياه نيز به تعبير آقاعباسي ميراث برده ةطرفي نوع گويش و لهج

                                                        
1. comedy 
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 آمدنـد  فريقـا مـي  اپوستاني كه از شـمال   سياه« .هرگز نتوانستند به زبان فارسي تسلط پيدا كنند
زبان فارسي نبودند و  ها مسلط به دستور آن. كردند زبان فارسي را دست و پا شكسته صحبت مي

امـا ايـن    ؛]59، ص2[» گفتنـد  كردند كه به آن لهجة كاكايي مـي  كلمات را به لهجة خود ادا مي
هـاي نـوروزي    اي نيـز دارد كـه بـه تجديـد حيـات و آيـين       شخصيت قدمتي تاريخي و اسـطوره 

وز فيـر  داسـتان حـاجي  «: مهرداد بهار نيز در توضيح داستان سـياوش معتقـد اسـت   . گردد بازمي
كـه صـورت سـياهش     شونده و بازگردنـده اسـت   سنتيِ اين خداي شهيد ةنوروزي ما هم بازماند

]. 246، ص7[» بازگشت از جهان مردگان است و لباس قرمـزش خـون و زنـدگي مجـدد اسـت     
هـاي   بـا مراجعـه بـه داسـتان    « :گـذارد  سپس محمود عزيزي بر مرد بودن شخصـت تأكيـد مـي   

تاريخ، پيش از زمـاني كـه    از  مرد سياه را تا پيش ةتوان پيشين هاي مردمانه مي اساطيري و آيين
» از هندوستان به ايران آورده شدند، رديابي كرد) م 438ـ421(هزاران كولي در زمان بهرام گور 

بـازي عمومـاً    دلقك سـياه « :فريقا هم نام برده شده استاالبته در منابع ديگر از  .]195، ص16[
ايـن نيـز    از  چـون پـيش  ، اين كـامالً روشـن نيسـت   . ريقا آمده استفاهويت و شكل اجرايش از 

، 24[» ايران ديده شـده اسـت   ةاندود در كشورهاي همساي بازي و سنت بداهه با گريم سياه سياه
ها پيوند خورده است كه  فراتر از تاريخ و حتي با اسطوره بنابراين قدمت اين شخصيت .]511ص

  .طلبد بحثي جداگانه و مفصل مي
بايـد بـه ايـن     ،هـاي ايرانـي بپـردازيم    نمـايش  ةش از اينكه به جريان حضور زنان در عرصپي

هـايي   بـودنِ شخصـيت سـياه اسـت كـه بـا نـام        انگر مردانـه بيـ چه عواملي كه نكته پاسخ دهيم 
تـر   ه پـيش كـ  چنـان . شـود  افروز، مبارك، ياقوت و الماس شناخته مي فيروز، آتش همچون حاجي

جـواني كـه در   « :كردنـد  اجـرا مـي   راتي ايران مردان جوان نقش زنـان  اشاره شد، در نمايش سن
امـا مسـئلة    ؛]218، ص9[» شـد  كردن صدا به جاي زنان ظـاهر مـي   با لباس زنانه و عوض تقليد
تر به رسميت نشمردن زنان در نمايش سنتي ايراني است كـه بـه داليـل عرفـي و مـذهبي       مهم

] 151، ص9[چنانچـه بـه بـاور بيضـايي     . شـده بـود   تـه امري كامالً رايج و از طرف اجتماع پذيرف
ترتيـب    ايـن   شـان بـه   هرحال راهي به نمايش نداشتند، پس سـرانجام ذوق نمايشـگري   زنان به«

ــه  ــراي تعزي ــرد؛ اج ــروز ك ــند   ب ــه منحصــراً زن باش ــازيگران و تماشاگرانشــان هم ــه ب ــايي ك  ه
بـود كـه از ايشـان گرفتـه      دسـت آوردن عملـي حقـي   ه ب العملي بود در برابر عرف و مانع عكس

هـاي   يـا نمـايش   هـاي فرعـي همچـون تعزيـة زنانـه      اين مسير موجب شـد تـا گونـه    .»شده بود
كليـت   ةمهـم دربـار   ةامـا نكتـ   ايرانـي شـكل بگيـرد؛   هاي نمـايش   آور زنانه در انواع سبك شادي

هـايي   هـا نمـايش   هـا، تقليـدها و معركـه    نمايش سنتي ايران اين است كه اساسـاً بيشـتر تعزيـه   
اند و در مـواردي نيـز بـه صـورت      شده هاي عمومي به صورت مردانه اجرا مي اند كه در مكان بوده

  .اند ها اجرا شده هاي زنانه در خانه عنوان نمايش باخصوصي 
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 )1376(  گالب آدينه: كارگردان، سلطان مارنمايش  .1 تصوير*

  
بـودن   د و قرائنـي كـه بـه مـذكر    شواه همةبودن اين نقش و با توجه به  پس از تبيين مردانه

اي جديد است كه محصول دوران پس از  توان گفت كه اساساً الماسِ مؤنث پديده مي اشاره دارد،
حافل، زنان براي بازيابي جايگاه اجتماعي خود و دوراني كه در بسياري از م ؛انقالب اسالمي است

زمينـة   ها در آن. برند عرف بهره مي معموالً از راهكارهاي خالف دستيابي به حقوق برابر با مردان
. اند گوي سبقت را از مردان ربوده ها اند و در بسياري از حوزه هاي مهمي داشته تئاتر نيز پيشرفت

بـه   سلطان مـار در نمايش  1376اي است كه براي اولين بار در سال  الماس مؤنث شخصيت تازه
  .فتكارگرداني گالب آدينه و با بازي فقيهه سلطاني جان گر

  

  
 )1383(بنفشه توانايي : كارگردان ،سيزدهنمايش . 2تصوير
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، مينـووش  سـيزده بعد از فقيهه سلطاني، زنان ديگري همچـون سـهيال صـالحي در نمـايش     
و گالب آدينـه   نيرنگ اورنگ، نسيم تاجي در نمايش )2تصوير ( طبل بزرگرحيميان در نمايش 

اين ساختارشكني نيـز در  . عهده گرفتندره را ب، بازي نقش سياسلطنه بابا شيرهاي خاندر نمايش 
حميد امجـد اتفـاق افتـاده    ] 5[ ةپستوخانبهرام بيضايي و ] 8[ غالمان ةنام جنگمتوني همچون 

داراي المـاس سـياه بـا بـازي     ) 1381(فريدون جيرانـي   صورتياست و همچنين در سينما فيلم 
نيز شخصـيت سـياه زن بـا    ) 1394( داوود ميرباقري طال دندون فقيهه سلطاني است و در سريال
اش، در زمينـة فـرم    بازي در اين نقش عالوه بر ماهيت اجتمـاعي . بازي باران كوثري حضور دارد

هـا بـه ايـن تغييـرات      بازي تحوالتي را ايجاد كرده است كه در بخش تجزيه و تحليـل داده  سياه
  .اشاره خواهد شد

  ها تجزيه و تحليل داده
اي در  كه به بروز چنـين پديـده   پردازيم مي اي پيشرفت زنان در جامعهه به زمينه ،در اين بخش

نظري و همچنـين   چارچوببا استفاده از  كوشيم در ادامه مي. سطح متن و اجرا منجر شده است
گيـري يـك گفتمـان     اين شخصيت را تجزيه و تحليل كنيم و بـه تشـريح شـكل    ذكرشدهمتون 
 .ستي برسيمفمني ةشناسان زيبايي

 بازي كني در سياهساختارش
ايـن  . كنـد  تواند بر زنانگي خـود شـناخت پيـدا     مي زن در بطن اجتماعي كه خود عضو آن است
هـاي   در بـازي . اسـت ) همچـون خـانواده و جامعـه   (شناخت حاصل نگرش كارگزاران اجتمـاعي  

اي در  توانـد عنصـر سـازنده    ها مـي  كودكانه نيز امر تقليد وجود دارد؛ تقليد از رفتار مادر در بازي
دادن به اين تقليدهاي نمايشي در زندگي روزمره بـه   هويت. شدن جنسيتي كودك شود اجتماعي

اين تقليدها شـكل ديگـري بـه     ،اي از مواقع در پاره. شود منجر مي» ديگري«گيري مفهوم  شكل
جـنس  (» ديگـري «هاي كارگزاران اجتماعي در قامـت   رغم توصيه بهها  گيرد و دختربچه خود مي
شـكني رخ   ابتـدا شـالوده   ،با حضور زنان در قامت اين شخصيت نمايشي. شوند ظاهر مي) مخالف

. كم هدف و آرزوهاي شخصيت هم تغيير كرد؛ درواقع بايـد بگـوييم زنانـه شـده اسـت      داد و كم
هـاي   كردن نقش جنس مخالف راهي است براي زنان اجراگر تا به نقش بازي« :اَستن معتقد است

  ]. 144، ص4[» دمردانه دسترسي يابن
المـاس  . دشـو  آغاز مي پوشي مخالفشدن و  مسير خلق الماس مؤنث از ديگري، 1 بق شكلط

دادن خـود در گفتمـان    و نمـايش » شـدن  ديگري«بازي دقيقاً با استفاده از مفهوم  مؤنث در سياه
شـكني هويـت،    شـالوده «. شـود  شكني محسوب مي زند كه شالوده مردانه دست به خلق اثري مي

كند كه از  شكني سياست نيست؛ بلكه به صورت امري سياسي همان شرايطي را ايجاد مي ودهشال
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  ].253، ص6[» شود طريق آن هويت بيان مي
 پوشي مخالفبازي زنانه است كه با  اولين اجراي سياه سلطان ماردر ميان نمونه هاي موجود، 

ـ   صـورتي م اولـين مـتن نمايشـي و فـيل     نامـة غالمـان   جنگهمچنين . دهد رخ مي  ةاولـين نمون
واژگونيِ مضـاعف اسـت    دراگ« :داند باتلر اين را يك گريز هويتي مي. سينمايي اين پديده است

امـا درون ذاتـي    ،گويد ظاهر بيروني من زنانه اسـت  دراگ مي. نمود يك توهم است گويد كه مي
هر بيـرون مـن،   ظـا : كند يك واژگوني متقابل را نمادپردازي مي ،در همان حال .من مردانه است

اولـين رخـداد در   ]. 237، ص6[» اما جوهر من از درون زنانه است ،بدنم و جنسيتم مردانه است
. كند را تأييد مي» ديگري«دهد كه مفهوم  رخ مي پوشي مخالفگيري اين شخصيت با  روند شكل
پذيرد كه  بودن را مي دهد و ديگري ، زن خود را در گفتمان مردانه بروز ميسلطان ماردر نمايش 

از آن است كه ساخت فرم جديد   شود و پس هاي بعدي موجب ساختارشكني مي اين امر در اليه
در مـتن   ،بيضايي استكه به قلم بهرام  ،سلطان مارسياه نمايش . دهد يعني الماس مؤنث رخ مي

ا سـازي جنسـيتي ر   بوده كه بسـتر ايـن هويـت    ـ ارگردانك ـ اين بدعت گالب آدينه. زنانه نيست
  .كند گذاري و شروع مي پايه

  

 مدرن روند ساختارشكني در نظرية فمنيسم پست. 1 شكل

  الماس مؤنث در اجرا
عهده گرفتند؛ اين چيزي شبيه ردر ابتدا زنان نقش مردان سياه را ب، در اين سبك و سياق جديد

روي  در ايـن اسـت كـه زنـان دسـت      پوشـي  مخـالف اما اهميـت ايـن    ،زن پوشي در تعزيه است
نشـيند و   اش در برابر ظلم و ستم ساكت نمـي  اند كه به لحاظ ماهيت و هستي خصيتي گذاشتهش

هـاي   شده با نمونـه  در اين بخش به تطبيق نظريات مطرح. در ادامه هويتي زنانه به آن بخشيدند
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سـلطان  در ابتداي مسير، خانم فقيهه سلطاني در نمـايش  . خواهيم پرداخت ـها بدن ـ عيني اجرا
صرفاً زنـي نقـش مـردي را     ،در اين اثر. آغازگر بوده است) 1376(كارگرداني گالب آدينه به  مار

رفتـه زنـان توانسـتند     اما رفته ،اش پرداخته هاي مردانه بازي كرده است و حتي به تقليد از نمونه
  .هاي زنان را از زبان اين شخصيت بيان كنند اين شخصيت را خلق كنند و دغدغه ةشكل زنان

 )1397(گالب آدينه : ، سياهسلطنه بابا شيرهاي خاننمايش  .3تصوير 
 

مسئله بر سر اين است كـه بـا بـازي    . بحث ديگر در اين بخش حركات بدني شخصيت است
] 363، ص23[آيا بدن شخصيت دستخوش تغيير شده است؟ به باور نصيريان  زنان در اين نقش

، گرمــي دهــان، شــيريني صــورت، درآوردن، تخصــص در تقليــد نقشــي معــين تقليــد و بــازي«
سرايي، داشتن صداي خوب، آشنايي با موسيقي،  طبعي و خوشمزگي، سرعت انتقال و بداهه شوخ

از عوامل ضروري براي اجراي نقـش  » ها داشتن بدن آماده براي رقصيدن و مهارت در انواع رقص
 دادن ياه را بدون انجامتوان س ها همواره با اين شخصيت همراه بوده و نمي اين ويژگي. سياه است

هـا   حتي زماني كه شخصيت الماس مؤنث شكل گرفت، اين ويژگـي . اش تصور كرد حركات بدني
  .همچنان پابرجا ماند

. نـك (گالب آدينه نيز نقـش سـياه را ايفـا كـرده اسـت      ، سلطنه بابا شيرهاي خان در نمايش
تـرين   مهـم . سـت اها محرز  ست، استفاده اين بازيگر از رقص و حركات موزون در فرم د)3تصوير 
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اين شخصيت حفظ شـده؛ حتـي    ةزنان ةشمرد در نمون سياه برمي ةاركان بدني كه نصيريان دربار
نـزد فوكـو   «. يك فـرم و شـكل دارد   ،چه زن و چه مرد ،پوشش سياه در رابطه با ظاهر شخصيت

آن بـدن بـا    گفتماني كه از طريق. شود جنسي نمي بدن به هيچ روي پيش از تعيين در گفتمان
روابـط قـدرت بـه      زمينـة  بدن معنا را در گفتمان تنهـا در . شود جنس طبيعي و ماهوي مي ةايد

كـه   پوشي در ايران اين اسـت كـه زمـاني    مخالفة مهم دربار ةنكت]. 173، ص6[» آورد دست مي
هـاي   توانند لباس زنانه به تن كنند و زنان بنا بـه پوشـش   كنند، مي مردان نقش زنان را بازي مي

امـا در مـورد    .تئاتر به تـن كننـد   ةروي صحن هاي مردانه را حداقل لباس توانند رايج مردانه نمي
كنـد   امكاني كه لبـاس سـياه فـراهم مـي     زيرا، لباس مردانه به تن كنند سياه، زنان نيازي ندارند

اش  انـه قامت بلند پيراهنش باعث شده اين لباس در شكل مردانـه و زن  مانند كاله، لباس گشاد و
  .)5تا  1تصوير . نك( يكسان بماند

 )1398(محسن حسيني : به كارگرداني نامة غالمان جنگ شينما .4تصوير 
  

بـرد نيـز از پتانسـيل و     كه از سه سياه زن بهره مـي ) 4 تصوير( نامة غالمان جنگدر نمايش 
 ،اسـت  كـه مخـتص ايـن شخصـيت     ،هـا  ها و رقصيدن هاي بدني مانند باال و پايين پريدن مهارت

آنكه زنـان بـه اجـراي ايـن شخصـيت       از  اي دارد، پس اين نكته اهميت ويژه. استفاده شده است
هاي بدني و حركتي شخصيت را كنار نگذاشـتند؛ بلكـه بـه اجـراي      ها و مهارت ويژگي ،پرداختند

بـه عبـارت ديگـر، سـياه مؤنـث      . شناسي خاص خودشان پرداختنـد  هاي روان اين نقش با ويژگي
درواقـع، ايـن شخصـيت هويـت خـودش را      . انه دارد و بر مسائل زنانـه متمركـز اسـت   اهداف زن
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هـاي   هايش هويتي جديد با افكار و روايت ابزارهايش مانند رقص، آواز و شوخي همةسازد و با  مي
بايد مقدم بر بحث در بـاب   ’هويت‘اشتباه است كه گمان كنيم بحث از «. گيرد زنانه به خود مي

شـدن و بـا پيـروي از     به ايـن دليـل سـاده كـه افـراد فقـط بـا جنسـيتي         .دهويت جنسيتي باش
بـا توجـه بـه    ]. 66، ص6[» شـوند  پذير مي فهم پذيري جنسيت استانداردهاي قابل تشخيص فهم

. انـد  اند، قـدمي رو بـه جلـو برداشـته     نويسندگاني كه در خلق اين شخصيت قدم نهاده ،نظر باتلر
آنكـه ايـن شخصـيت را اسـير در      انـد، بـي   هـاي زنـان رفتـه    ها خيلي سريع به دنبـال دغدغـه   آن

 ةنامـ  راهكارهاي خودشان را ارائه دادند مانند نمونـة زيـر از نمـايش    ،پوشي كنند؛ بنابراين مخالف
  :پستوخانه

  !كافيه الماس  داداش بزرگه
  !گاه مونده چهارگاه و راست پنج ـ گاهه هنوز سه  آزاده خانم

  !لگد بكوبم به تنبكش شيطون ميگه! ساكت  داداش بزرگه
  !داره ارباب مي تر دنيا رو ور بكوبي كه صداش بيش  آزاده خانم

  !بگير از دستش اون تشت رسوايي رو  داداش بزرگه
اي،  كـاره  دونسـتم ايـن   اگـه مـي  ! بده مـن، كمتـر از مطـرب   ] به آزاده خانم[  داداش وسطي

گيـرد و   تنبك را مي! [بگيره ور فرستادمت مجلسِ اعيان، بلكه دو شاهي مداخل هم دستمون مي
  .]82، ص5] [ها دهد به مطرب مي

  

 )1397(گالب آدينه : ، سياهسلطنه بابا شيرهاي خاننمايش . 5تصوير 
  

هـا   گر اين است كه عقايد و تغيير رفتار سياه فقـط بـه ديـالوگ    اي كه ذكر شده نمايان نمونه
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بـا   ها و ارتباط بـا اشـخاص   در فرم دهد رفتاري كه سياه مؤنث از خود بروز مي. شود محدود نمي
زمينة ارتباط بدني بـا زنـان آزاد اسـت و حـس      سياه زن در. اش كمي متفاوت است نمونة مردانه

 ،ها همواره دامنگير تئاتر ايران بـوده  با اينكه انواع محدوديت. پنداري بيشتري با زنان دارد همذات
گرفتـه   هاي صـورت  بدعت. مايش نبوده استن ةاما مانعي براي پيشبرد برابرخواهي زنان در عرص

حوضـي   در اين مسير باعث شده است تا اين برابرخواهي به رويكردي جديـد بـه نمـايش تخـت    
تـرين شخصـيت ايـن     نمايش، آن هـم در قامـت مردانـه    ةصورت حضور بر صحنه د و بشومنجر 
د و شـ تر محدود نگيري اين شخصيت؛ الماس مؤنث فقط به تئا بعد از شكل. نمايان شود ،نمايش

 ةاين شخصيت در مواردي كه جلوي دوربين ديده شده نيـز از نسـخ  . به سينما هم راه پيدا كرد
بـه كـارگرداني فريـدون جيرانـي      صـورتي اش اقتباس كرده است كه اولين بـار در فـيلم    تئاتري

در . دظاهر شـ ) 1394(ود ميرباقري وبه كارگرداني دا طال دندون آن در سريال از  و پس) 1381(
  .بينيم سينمايي اين شخصيت را مي ةدو نمون 7و  6 تصاوير

  

  
 )1381(به كارگرداني فريدون جيراني  صورتيفيلم  .6 تصوير 

 )1394(به كارگرداني داوود ميرباقري  طال دندونسريال  .7 تصوير
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 شـدن شخصـيت از   مؤنـث  ةواسـط  زمينة اجرايي نيز چيزي را به بايد اضافه كرد در ،نهايت در
تر سياه با زنان نمايش هستيم كـه روابـط جديـدي را     ايم؛ بلكه شاهد رابطة صميمانه دست نداده

بنـدي كـرد كـه     طـور جمـع   و در بخـش اجـرا بايـد ايـن     زند ها رقم مي ميان او و ساير شخصيت
 ،كـرد  كـه جوديـت بـاتلر دنبـال مـي      ،عمـل دراگ . شود شدن سياه باعث ساختارشكني مي زنانه

  .شدن است ه ديگريمستلزم تبديل ب
رفته اين تبديل  اما رفته ،دهد كردن رخ مي يا دراگ پوشي مخالفالماس مؤنث با عمل  ةپديد

شدن از يك سيستم مرسوم  انجام داد؛ جدا 1شدن همانند كاري است كه تس پيس» ديگري«به 
يكـي   :چيـز اسـت   اي كه در وجود شخصيت ديگـر فـرو رفـتن مصـداق دو     مرسوم و خلق لحظه

تالش براي رسيدن به  مورد شخصيت مدنظر ما ني و دومي خلق گفتماني تازه كه درساختارشك
  .يك برابري جنسيتي است

 )گيري يك گفتمان جديد شكل(الماس مؤنث در متن 
گيري سياه زن باعث ايجاد گفتماني تازه شد كه حاصل رويكرد تبديل به ديگري و به هـم   شكل

گيـري المـاس    شكني سرآغاز شكل و ساخت پوشي مخالفهاي جنسيتي است؛ عمل  ريختن عرف
هاي آئيني سنتي ايـران تبـديل شـده     مؤنث است كه امروزه به شخصيتي جديد در ميان نمايش

بـراي  . نكتة مهم اينجاست كه اين شخصيت در دوران جمهوري اسالمي شكل گرفته است. است
؛ كردند اه درازي را بايد طي مير ،براي اين شخصيت برسند» گفتمان زنانه«اينكه زنان ايراني به 

افتاد كه بعد از نگـارش مـتن    ها بايد اتفاق مي زمينة محتوا در بطن داستان ه تغييراتي درك چنان
عمالً هم در زمينة اجرا و هم در زمينة متن نمايشي اين اتفـاق   1367در سال  نامة غالمان جنگ

 ،بازي عرصه باز شده بود و حاال ديگر سياه اكنون راه براي ورود زنان به اين. دادن بود در حال رخ
 .كه اتفاقاً سياه آن زن است داشتمتوني ، پردازانه بود كه نمايشي كامالً بداهه

نويسندگاني همچون بيضايي و امجد با استفاده از تكنيك بازي در بازي الماس مؤنث را وارد 
هـا و   هـا، ايـده   يت بتواننـد حـرف  ادبيات نمايشي و نمايش ايران كردند تا زنان از زبان اين شخص

اش  پـروا و آزاده  همـواره مـا ايـن شخصـيت را بـه بيـان بـي        ، زيـرا هايشان را بيان كننـد  اعتراض
كه صورت خود را سـياه  است روايتي بديع از دختر و پسر عاشقي  نامة غالمان جنگ .شناسيم مي

هـاي   اين متن بـه ايـده  . ناسدها را نش اند تا پس از تالش نافرجامشان براي ازدواج كسي آن كرده
هـا   كردن صـورت و جنسـيت   نامه با پنهان نمايش، زيرا نزديك است ،جوديت باتلر ،پرداز ما نظريه

ه كـ  چنـان . داند كه چه كسي پشت نقـاب سـياه پنهـان شـده اسـت      شود و كسي نمي شروع مي
ه بـه تغييـر   كردن چهره استفاده كرده است ك براي سياه» كردن صورت عوض«بيضايي از عبارت 
  .ها اشاره دارد هويت شخصيت

                                                        
1. Thespis 
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  .]شوند سه سياه با سه بقچه بر دوش نزديك مي. سه دلو در يك رديف روي صحنه[
  .و عوض كنهر بيچاره كسي كه براي فرار از كينه مجبور بشه صورتش    ياقوت
  .و عوض كنهر كردن عزيزي مجبور بشه صورتش بيچاره كسي كه براي پيدا  مبارك
  .]7، ص8[و عوض كنه ر جور نتونه صورتش كسي كه هيچ بيچاره  الماس

هويت سـياه فاقـد    نامة غالمان جنگانگيزي پس از زايش الماس مؤنث و متن  به طرز شگفت
بـدون اينكـه يكـديگر را     انـد  كه سه سـياه در كنـار هـم    ،بيضايي از اين ترفند .شود جنسيت مي

ها  آن. كنند هايشان خدمت مي شان به اربابهاي جديد ها با صورت آن. كند بشناسند، استفاده مي
او بـا ايـن   . كـردن  گذاشتن و اعتراض سه سياه هستند نه سه زن، نه سه مرد؛ اتفاقي مانند ماسك

جالـب  . زدگي پرهيز كـرده اسـت   هويتي كرده و از جنسيت ها را تك شخصيت ةتكنيك عمالً هم
قصـه، خـود را بـه     دختـر  ،»ترگـل «ي توجه است كه به طرز آگاهانه يا ناخودآگاه در متن بيضاي

 تبديل كرده است تا عالوه بر كسـب امنيـت در ايـن لبـاس و بـا ايـن ظـاهر، در       ) سياه(ديگري 
او غافـل از اينكـه   . دهد تا به وصال يار برسد اين مردانه بوده، خود را نشان  از  گفتماني كه پيش

بـدونِ آگـاهي از حضـور او در     اش مانند خودش صورتش را سياه كرده، در قالبي جديد، معشوقه
. دهـد  اي است كه ديگر سياه هويت جنسيتي خود را از دست مي اين نقطه. گيرد كنارش قرار مي

  :نامه چنين آمده است در نمايش
  .شه ها پاك مي آد رنگ مي هامون در چون وقتي اشك  مبارك
  ]برد دست مي[ئه، صورتم؟ ] آيد به خود مي[    ياقوت
  !ري معلومهبدجو] گريان[  مبارك
  تو؟ ـ ئه ـ ]با زبانِ بند آمده[ ـ تو هم كه] حيران[    ياقوت
اگر تو ثابـت كنـي مـردي،    ] شود دارد؛ موهايش افشان مي كالهش را برمي[  مبارك

  ].84ـ83، ص8[بايد ثابت كنم زنم  من هم
سـياه شخصـيتي    ،اين از  پيش .اين اولين حضور سياه مؤنث در يك متن نمايش ايراني است

. بودنش معروف بود و حاال هم داراي متن است و هم شـكل زنانـه   گويي و مردانه د كه به بداههبو
گيري گفتماني جديد بـود كـه    تر از همه اينكه شروعي براي رؤياپردازي بيشتر زنان و شكل مهم

  .ها و محتوا انجاميد به تغييراتي در خط داستان، ديالوگ
. دهـد  نث هويت خود را به شـكل ديگـري بـروز مـي    الماس مؤ] 5[پستوخانه  ةنام در نمايش

هـا مـدام خـود را     تنظيم شده و شخصـيت  1»نمايش در نمايش«اساس  نامه بر پيرنگ اين نمايش
، شخصيت آزاده خانم خود ذيلدر نمونة . كنند تا به مقصود خود برسند جاي ديگري معرفي مي

  :زند جاي الماس جا ميه را ب
  اور كنين خود الماسم؟كار كنم كه ب چي  آزاده خانم

                                                        
1. metadrama 
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ــي  وسطي  داداش ــي   م ــوي؟ م ــرات اخ ــين حض ــه  بين ــت كن ــواد ثاب ــول! خ ــدتا از ! قب چن
  !الماسو رو كن ببينم ايه كاري شيرين

  !هاي الماس پشتك ةره واس من دلم ضعف مي  كوچيكه داداش
 ناغافل سر رسـيدم ، منم يه بار كه الماس ميونِ نوكرا معركه گرفته بود ـ بله  داداش بزرگه

  !الواقع الساعه هوسِ تماشا كرديم في! هايي چه پشتك ـ و ديدمر هاش و پشتك
م ناغافل  دفعه ندارم، اونو تر ر جسارت پشتك زدن در حضور بزرگ سرم بره،  آزاده خانم

  !كه ديدين بوده
نـوكر نبايـد   ! رو كـن ! آرايـي  مسخرگي و مجلس! پس بشكن و آواز و لودگي  داداش وسطي

  هنري داشته باشه؟
  ] 81ـ80، ص5! [م باشه، كه از هر هنري سرهه شناس نوكر بايد وقت  آزاده خانم

هـاي اجرايـي سـياه را بـه صـورت       نويسنده تالش كرده است تا خصـلت  ،نامه در اين نمايش
 ،بـه عبـارتي  . كـرد  كـه ايريگـاري دنبـال مـي    » زن زنانـه «تر نشان دهد؛ موضوعي همچون  زنانه

بـار در قالـب شخصـيت المـاس از      سنتي دارد اين ةكه به جامع نقدهايي را نويسنده تالش كرده
 راكنـد كـه ايـن نقـش      او شخصيت زن قصه را به يك سياه بـدل مـي  . زبان خود زنان بيان كند

  .كنند ميشهره سلطاني ايفا  فقيهه سلطاني و در اجراي دوم
بـد پشـت   طرف؟ جـداً؟ ال  اين] دهد راه افتاده به سويي كه الماس نشان مي[  داداش وسطي

  .اين پرده است
جـا   ـ المـاس  ةكه درواقع آزاده خانم اسـت در چهـر   ـ زند؛ و از ديدن الماس پرده را كنار مي[

  ].75ـ74، ص5] [خورد مي
دادن يك موقعيت دراماتيك، زني را در جايگاه شخصيت سـياه قـرار    هر دو نويسنده با شكل

دقيقاً زماني كـه زنـان در قامـت المـاس     . ندا ها به امنيت بياني شخصيت سياه آگاه دهند؛ آن مي
ها همچنـين   آن. زنند سنتي مردانه مي ةدست به نقدهاي تندي عليه جامع ،ندشو مؤنث ظاهر مي

صدا متكي است، جنس  در زباني كه به داللت تك« .ندا خويش آگاه ةصدايي زبان در جامع به تك
 ’يكـي ‘زنان جنسي هسـتند كـه    ،تدر اين حال. مؤنث غيرقابل تحميل و غيرقابل برگزيدن است

صـدايي جامعـه موجـب     آگاهي نويسندگان از شرايط تك .]56، ص6[» نيست، بلكه متكثر است
تا نقد شرايط را از زبان خود زنان با هـويتي جديـد اعمـال     ؛شود تا مسير ديگري را برگزينند مي

  :نامه توجه فرماييد از همين نمايش ذيلبه نمونة . كنند
  ست دوخته به قامت ما مردان رشيد طايفه؟ا  اي م وقتي غيرت جامهه ونا  داداش وسطي

آد، غيـرت   جور كه يـادم مـي   اون! و پشت و رو پوشيدين آقايانر شما غيرَت  آزاده خانم
  .اي بود چيز ديگه

  !زبانش به كامش زيادي كرده  داداش وسطي
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. و دارنر هـا هـوات   شب خيليبدو كه ام! ياال سياه! ... تر و سر به تنش زيادي  داداش كوچيكه
  .]83، ص5! [برو و يادت باشه كه فردايي هم هست

كـه در   چنـان ندارنـد؛  چنـين مصـونيت بيـاني     ايـران  ةاين در حالي است كه زنان در جامعـ 
 ايـن  ةپنهـان شـده دربـار   ) سـياه ( ، شخصيت ترگل كه در پشت نقاب مبـارك نامة غالمان جنگ

  :گويند سخن مي نداشتن مصونيت
  !آرنش اينجا؛ اونم توي جوال و پيدا كنن زوركش مير شنيدم دخترك    ياقوت

  !و ببندن دم قاطرر گيسش. شرط )ترگل(مبارك 
 دختر بايد وقار داشته باشه، بايد خودداري سرش بشه، بايد خـودش ! حقشه  الماس

، 8! [زير باشه؛ بشينه تـا يكـي اليقـش پيـدا بشـه      دختر بايد سربه. و بگيرهر
  .]37ص

خواهـد بـه زبـان     دلش مـي  چه ؛ او آزاد است تا تقريباً هرداردمصونيت بياني  اهشخصيت سي
هاسـت   در اين درگيري«] 360، ص23[به گفتة نصيريان در . افتد بياورد و امنيتش به خطر نمي

د و ظلم و جور اربـاب  كن كند و بسياري از دردهاي خود را مطرح مي گشايي مي عقده] سياه[كه 
هـاي   كردن ارباب مثل نفهميدن حـرف  البته به شيوة فكاهي و به صورت هجو. كند را محكوم مي

انـداختن افـراد    كـاربرده يـا دسـت    هايش يا بازي با كلماتي كـه او بـه   او يا عوضي فهميدن حرف
شوند از اين ترفند جهت  آثاري كه امروزه با شخصيت الماس مؤنث اجرا مي» .اش و غيره خانواده

تر  ها و هدف خود را آزادانه ها با اجراي اين شخصيت حرف آن .برند مينقد شرايط اجتماعي سود 
باور نويسندگان مقالـة حاضـر ايـن اسـت كـه گفتمـاني زنانـه و شـكلي نـوين از          . كنند بيان مي
 .دادن است در حال رخ ،نمايش سنتي ايراني ةروي صحن هاي بيان در ميان زنان، آن هم آزادي
اي در محتـوا و   ات كمـي در شـكل اجرايـي تغييـرات عمـده     رغم تغييـر  بهالماس مؤنث  ةايد

كند تا گفتماني با قواعـد زنانـه    طور كه ايريگاري تالش مي همان. گفتمان زنانه ايجاد كرده است
دقيقاً همان چيـزي كـه بـاتلر از او    . كند شكل بگيرد، زني زنانه كه هويتش را ديگري تعيين نمي

زنان اگر نه يك تناقض، يك « زمينه،نامد؛ در همين  ت ميوي مردان را معادل هوي. گيرد وام مي
درون يـك زبـان   . نيسـتند  ’شـخص ‘زنان جنس هستند و . اند پارادوكس در خود گفتمان هويت

انگر بيـ زنـان   ،به عبارت ديگـر  اند؛ كامالً مردساالر، زبان فالوگوسنتريك، زنان امر غير قابل عرضه
بازي به ايـن مسـير تـن     براي اينكه سياه]. 56، ص6[» تواند انديشه شود جنسي هستند كه نمي

از اين در زمينة  كه پيش  ،نامة غالمان جنگمحور شدنش به متن  ندهد، در روند تغييراتش و زن
طـرح كـرديم،    ،كردن صورت قابـل تشـخيص نيسـت    هايي كه با سياه شكست جنسيت و هويت

اش مانـده   صيت هماننـد گونـة مردانـه   اما رفتارهاي ديگر مانند بدن و لحن شخ كنيم؛ استناد مي
 ،بـه عبـارتي  . كنـد  ليكاف مستثنا مي 1»تبعيض زباني« ةالماس مؤنث حتي خود را از قاعد. است

                                                        
1. language discrimination 
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اش مشهور به اسـتفاده از سـخنان آزادانـه و اغلـب      دو صورت زنانه و مردانه اين شخصيت به هر
تربيـت،   دار، گـاه بـي   شبازي در اين تيپ فضول، افشاگر، پرحـرف بـا سـخنان نـي    « .ركيك است

» و نغزپرداز مستلزم توانايي خـاص اسـت   دان سنج، نكته ستيز، زيرك، باهوش، نكته معترض، ظلم
البته گفتني است بسياري از اين الفاظ به صورت بداهه و با توجـه بـه موقعيـت    ]. 132، ص15[

ويسـندگان  طبع بودن شخصيت را همچنان ن ادبي و شوخ بحث بي. گرفته است نمايش صورت مي
اند؛ بنابراين  سابقش ايجاد نكرده ةاند و بنا به تغيير جنسيت شخصيت تغييري در روي حفظ كرده

  .كنيم ها نيز مشاهده مي نامه هاي سياه را در نمايش شوخي
  اين خنجر  الماس
  !حاال شدي پهلوون حسابي    ياقوت
  ].13، ص8! [حاال شدي لولوي سر خرمن  مبارك

  و يا
 درود بر پهلوان ـ  !رسد امير صد فوج، موج شهرتش تا اوج مي] كند اعالم مي[  الماس

غـول   ةكشـند  پهلـوان ديوبنـد،  . پهلوانان، پهلوان ببرازخـانِ صـاحب اورنـگ   
  آور، پهلوان ببرازِ يوزپيكر شكنِ خوف پهلوان دشمن، بياباني

  .آن اينجا همه پهلوون مي اين] لرزان[  مبارك
  !اينا همه يه نفرن    ياقوت
  ].14، ص8[اين اسمه يا قطارِ شتر؟   مبارك

؛ مانند مترسك سر مزرعـه يـا انسـان    داردتفسيرهاي گوناگون  »لولوي سر خرمن«اصطالح 
ادبـي محسـوب    تفسيرهاي آن براي انسان درواقـع حمـل بـر بـي     ةنما ولي توخالي، اما هم بزرگ
تـوهين  « .گيرد مياساس يك قياس نامناسب با حيوانات شكل  يا در مورد دوم طنزي بر. شود مي

او به شكل اشتباهات، تلفـظ نادرسـت، اشـتباه شـنيدن و عـدم درك كامـل از وضـعيت شـكل         
ويژگـي   ،بايد گفت با اينكه جنسيت شخصيت تغييـر كـرده   ،درنهايت ].523، ص24[» گيرد مي

كنـد   اش را حفظ كرده و تبعيض زباني كه ليكاف در مورد زنان مطرح مي طبعي گستاخي و شوخ
كند تن  ها صادر مي دهد و زنان به فاكتورهايي كه جامعه براي آن ة الماس مؤنث رخ نميدر زمين

دهند، نه در راستاي عـرف   اجراي شخصيت شكل مي چارچوبدهند و مسير خودشان را در  نمي
 ايـن  بـه  .كنند صحبت كوچك زنان مانند كه شود مي داده آموزش ها خانم به درواقع« اجتماعي

، 30[ »اسـت  مردان و پسران از بيشتر نزاكت و ادب با جهات از بسياري در ها آن گفتار كه دليل
سـاختار نامتقـارن زبـان،    « :پـردازد  اي است كه باتلر به آن مي اين همان مسئله ،درواقع]. 57ص

گويـد و سـخنگوي    شمول و مذكر سخن مـي  كند كه همچون امر جهان سوژه را كسي تعيين مي
بنـا بـه    ،نامـه  زمينة مـتن و نمـايش   در .]207، ص6[ »داند ود ميآل مؤنث را امري خاص و غرض

دادند كه از الفاظ ركيك  ها براي دريافت مجوز، نويسندگان ترجيح مي از جمله بازخواني ،داليلي
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در مـتن مكتـوب كمتـر اســتفاده كننـد و در زمـان اجـرا، بــازيگرِ شخصـيت سـياه بـه صــورت          
 نامـة غالمـان   جنـگ  ةنامـ  امـا در نمـايش   كـرد؛  استفاده ميهاي ركيك  پردازانه، گاه از واژه بداهه

هـاي   شوخي، شود ظاهر مي» مبارك«اش به سياه با نام  پوشي مخالفكه در  ،دختري با نام ترگل
برخـي رفتارهـا همچـون     كند؛ ولي چيزي كه در اين مـتن وجـود نـدارد    مي اش را حفظ كالمي

مكتـوب   ـ در ايـران  ـ هـاي متنـي   به محدوديت و آواز خواندن است كه تغيير كرده و بنا  رقصيدن
  .نشده است

اي را درزمينـة   شـدن زنـان بـه آن، تغييـرات عمـده      گفتمان حال حاضر اين نمايش با اضافه
به شكلي كه تمركز داستان و شخصيت محوري ؛ ها داشته است پيرنگ داستان و هدف شخصيت

پـرداختن  ) تخت حوضـي (ين نوع نمايش توجه به فرم ابايد گفت با . در زنان متمركز شده است
شخصـيت   نامة غالمـان  جنگ ةنام در نمايش؛ مثالً شود اي جديد محسوب مي به امور زنانه پديده

بـازي   هـاي سـياه   كه عموماً پيرنـگ داسـتان  ، ينا از  اين امر تا پيش .ستامبارك  /محوري ترگل
اجراي زنان در نقش الماس مؤنث، بنابراين شايد با  مختص ازدواج مردان بوده، محقق نشده بود؛

اما درزمينة پيرنـگ داسـتان شـاهد     ،از طرف سياه نباشيم) مذكر(كردن ارباب  ديگر شاهد لمس
بحـث  . مردساالر هستيم ةهاي مختلف همچون نقد جامع هاي زنانه در زمينه رويكردها و گفتمان

  . سامان داد 1توان در جدول  مي را ذكرشده
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 گيري نتيجه
هاي شخصـيت   شده به تطبيق اين نظريات با ويژگي با استفاده از مضامين مطرح ،هشدر اين پژو

گيري يك گفتمان زنانـه در نمـايش    الماس مؤنث پرداختيم و از خالل اين تطبيق به روند شكل
سنتي ايران رسيديم؛ تا نشان دهيم كه زناني كه بنا به داليل مختلفي همچون مذهب و تفكرات 

يا به حاشيه  هاي سنتي ايراني حضور نداشتند نمايش ةاز اين در حوز  پيش سنتي ةمرسوم جامع
. انـد  رانده شده بودند، حاال حضور مستمر خود را هم در زمينة متن و هم اجرا بـه ثبـت رسـانده   

دهـد كـه چگونـه بـا      بلكه نشان مي، اي ملي دارد تنها جنبه الماس مؤنث نه/ خلق شخصيت سياه
شناسـي   گيـري يـك گفتمـان زيبـايي     توان بـه شـكل   نمايشي ميتغيير جنسيتي يك شخصيت 

تـر آنكـه در اجـراي چنـين      مهـم . ستي و نيز تغيير و بازتوليد واقعيت اجتمـاعي آن رسـيد  فمني
كه گفتـه   چنان. دهند شخصيتي، زنان نفس اعتراضشان را به نظام اجتماعي و مردساالر نشان مي

ها و هم در رفتار شخصيت شده اسـت كـه    يالوگشد اين تغيير گفتمان باعث تغييراتي هم در د
  .ستي هستيمفمني شكنانه و پسا شاهد رويكردي ساختار

پوشي نبوغ و خالقيت خـود را   زنان با تبديل به ديگري و مبدل ،شده براساس نظريات مطرح
كه امروزه حضور زنان در سطوح مختلف تئاتر ايران به طـرز چشـمگيري    نحوي به ؛دهند مي بروز
 ، زيـرا جـو كننـد  و بازي نيازي ندارند خودشان را در ديگـري جسـت   ش يافته و زنان در سياهافزاي

حوضـي در دوران   نهايي و مهـم ديگـر اينكـه نمـايش تخـت      ةنكت. اند كردهنث را خلق ؤالماس م
بازي زنانه فرمي اسـت كـه در دوران پـس از     احياي خود شاهد تحوالتي جديد بوده است و سياه

هاي زنـاني اسـت كـه در بسـترِ پنهـانِ جامعـه و در        كل گرفته و حاصل تالشانقالب اسالمي ش
 برابرخـواهي محسـوب   ةيـك مبـارز   ،بـه عبـارتي   ،اند؛ پـس  سياهي مسير خودشان را شكل داده

مـردان نيـز   ، زيـرا  زنانـه نيسـت   ةبايد توجه داشت كه اين اتفاق از نوع تعزيـ  ،همچنين. شود مي
  .تئاتر ايران بنشينند ةس مؤنث بر صحنتوانند به تماشاي اجراي الما مي
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