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 مقدمه و بیان مسئله
نمایشگردهمایی داستانهایزنانهدرمراسمشادگاه، شعرها، افسانهها، و دردلها هاییرا

موقعیتا خواهدباشدجتماعیزنراازآنچههست،بهآنچهدلشمیخودداردکهمشخصاً

تغییرمی دارد، آرزویشرا پنهانمیدهدوبهیا تغییرقیافهاصطالحمفاهیمیرا با کندیا

هاراهاونهایتتوانندبدایتهایآیینیمینمایش»۱کند.ازمنظررودنبولرهارابازگومیآن

بهنشاندهندوآن را هاییمتفاوتدرجریانکنشاجتماعیمشخصکنند.واناتفاقعنها

ایازانجاماموریاشیوۀکنشاجتماعی،یکخصلتیاتوانندراهوروشگونههمچنینمی

باشندجنبه اجتماعی کنش سبک به مربوط ای » ۱۳8۹)رودنبولر، از۳2: قسمتی .)

مینمایش نمایشهایآیینیکهاجرا اند.کهفقطبهعهدۀیکجنسیتهاییهستندشوند،

دراین هایآیینی،حضورجنسمخالفبنابهدالیلینهیشدهوممنوعگونهنمایشمعموالً

هابهعهدۀهمانیکجنساستکهبهمدداست.تماموظایفومراحلاجرایایننمایش

انهوباتوجهبههایزنکشد.زناندرمحفلاشرابهتصویرمیاجرایآن،قسمتیازاندیشه

سوران،گذارینوزاد،ختنهعروسی،پاتختی،پاگشاکنان،شبششونام»هاییمانندمناسبت

ایبهیافتندتادورازچشمشوهرانخودوفارغازهرکارواندیشهعمرکشانو...فرصتیمی

ایازدستههادرگذشته،ازسوی(.ایننمایش۱۳4۳)بلوکباشی،«نمایشوشادیبپردازند

هایشدهاست.اگرچهباتوجهبهتحقیقاتاولیهمشخصشدهاستدردههداوطلباناجرامی

۱۳5۰ نمایش۱۳6۰و این از نداشتهقسمتی اجرا قابلیت زنانها حافظۀ در فقط یا اند

رهادرمحافلزنانهیادهاباقیماندهاست،درحالحاضرهنوزردپاییازآنخاطراتیازآن

خورد.هایآنانبهچشممیشوخی

توانبهآثارسیدابوالقاسمانجویشیرازی،هایشادزنانهمیدربینآثاریبامضموننمایش

هایسنتیوفرهنگنمایش(،۱۳8۹،امیرکبیر)هاینمایشیهاوآدابومعتقداتوبازیجشن
ازفروغیزدانعاشورینانۀایرانهایز،نمایش۱۳۹۰دایرۀطاووسی،ازمریمنعمتآیینیایران

انصافی) جواد ۱۳88و ایران(، ۱۳7۹ازبهرامبیضایی)نمایشدر کاویان، هایزناننمایش(،
مونس نوشتۀ حرمدرباری ندیمۀ ناصرالدینالدوله کوششسیروسسعدوندیانشاهسرای به ،

.(اشارهکرد۱۳8۰)

مانندهاومقاالتینیزدرهمیننامههمچنینپایان هایزناندرنمایش»بابوجوددارد،

«آورشادی فروغیزدان«زنانوهنرهاینمایشیزنانه»ازشهنازروستایی، جوادانصافیو از

 سنتعاشوری و هنر کتابزن، در مقالۀ نمایش»، در زنان اجتماعی آورهایشادیجایگاه

                                                           
1 .Rothenbuhler, Eric W  
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«زنانه تئاتر، و سینما و صحنه مجلۀ فرخی، حسین شادینمایش»، زنانههای آور علی« اثر

کهپاسخ۱۳۹4ماهنوشتۀآزادهفخریدرروزنامۀابتکاردی«هایشادزنانهنمایش»بلوکباشی،

روندارند.مناسبیبرایمسئلۀپژوهشپیش

هایکمیکهایامناسکمذهبییاغیرمذهبی،یاایفاینمایشعملکردزناندرقالبآیین

واقعی قلب تم با گردهماییخصوصی در بهت حتی یا پنهانی شعرها،های بیان صورت

هاقصدداردامیالوآرزوهایآنانرابهمنصۀظهوربرساند؛هاوافسانهها،داستانالمثلضرب

فرهنگیجامعهقابلیتوقوعنداردو تحتسلطۀشرایطسنتیاجتماعیو آرزویزنانه، زیرا

مناسکونمایشآیین و آنهایمرتبطها برگزارمیبا تصویریموقتازآرزوهایها شوندتا

بهنمایشدرآورند. میلبهبازیدرزنانازسوییوسرکوبوفشارمردان،پدرانو»آنانرا

بهپستویخانه زنانبازیگردانرا برآنانازسویدیگر، سانهاسوقدادوبدینشوهرانو...

زن واقعی رخدادهای از نمایشی همزنان، برای طنازانه قالبی در را خویشرقمدگی جنسان

کنندمی نفسیتازه و بیابند را خود نمایشیشادی، آینۀ در خلوتشانو در شاید تا «زدند

 ۱۳۹8)گشتاسب، نمایش۹2: اجرای در زنان بلوکباشی، گفتۀ به .) زنانه صورتبه»های

نصحنه را داستان کسان احساس و حال چنان زندگی از میای ازشان فقط که دادند

می پرورده داشتهنرپیشگان توانچشم » ۱۳44)بلوکباشی، نمایش26: زناندر(. هاییکه

صورتابتدابه»کردند،جنسشاندرپستوهااجرامیمحفلخصوصیودورازنگاهمسلطغیرهم

عامیانهوفولکلور،هایکمبااستفادهازداستانهاینمایشیبداههبودوکمهایکوتاهتکهقصه

آورزنانههایشادیصورتنمایشیبرگرفتهازاندیشهوتفکرزنانهدرآمدکهباعنواننمایشبه

.(۱۳88)فرخی،«مطرحشد

هایزندرتولیدمثلومراقبتازنوزادش،ادامۀحیاتبشررادرسایۀمراقبتاصلینقش

ند؛بنابرایناهمیتجایگاهزندرانتخابموضوعکهایپدرانۀمردمیسرمیمادرانۀاووحمایت

پژوهش فعالیتگستردۀهایپیشیننشاننقشبسزاییدارد. دهندۀاهمیتاینمسئلهاست.

اند،نیزضرورتهایمتفاوتباآنچهدرگذشتهداشتهزناندراجتماعاتامروزهوپذیرفتننقش

دهد.ایتاریخیگوناگوننشانمیهاوتغییراتزنرادربسترهبررسیوشناختکنش

درآوردننمایشاستکهعملکردزناندربهشوداینمطرحمیسؤالیکهدراینپژوهش

رابطهاندیشه چه میشان، سر در امیالیکه و آرزوها رابطهایبا چه و دنیایپروراندند ایبا

بهعبارتیآنچه مطرحاست،دراینقالبواقعیوضوابطوقوانینحاکمبرآنداشتهاست.

داد،بازندگیواقعیوجاریزنانافتادوآنچهرخمیگنجد:دراینمجالسچهاتفاقیمیمی

درجامعۀآنزمانچهارتباطیداشتهاست؟بنابراینازفهرستمفصلیکهدراسنادوکتب

علیچینی»،«وفیناعمهجونما»،«خالهرورو»هایهاباعنواننمایشآمدهاست،برخیازآن
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که«چهارصندوق»و«دیشببهباغتوکیبود»،«فروشعموسبزی»،«مورچهداره»،«بندزن

اندبندیوتحلیلراداشتههایمذکوروباتوجهبهشباهتمفهومیقابلیتطبقهبراساسنظریه

اند.شدهاند،انتخابوبررسیهابودهترینشوندگانشناختهوهمچنینازطرفمصاحبه

 پیشینۀ تحقیق 
نقش و اقتدارشان و استقالل زنان، جایگاه بهدرمورد که داشتههایی درموردعهده حتی اند،

هاییوجودداردکهبیانگرتغییراتهایآناندربسترهایتاریخیگوناگون،پژوهشمحدودیت

زرینچنینآمدههایگوناگوناست؛برایمثال،درشاخۀهایآناندرموقعیتنقشوکنش

خاطرنقشصورتمؤنـثیـاانتسابکشفکشاورزیبهیکالههبهتجـسمغـالتبه»استکه

داشته کـشاورزیاولیه زنـاندر کـه اندمهمیبـود » ۱۳87)فریزر، کتاب46۱: کمپلدر .)

رنگونیهایمقدسازمؤنثبهمذکروازسجاییجایگاهالههاساطیروجابه»،ازقدرتاسطوره

تاریخمتوپیدایشاسطورهالهۀمادرتیه نقطۀعطفیدر آنرا و هایمعطوفبهمذکریاد،

ازپژوهش258-۱۳۹7:257)کمپل،«کندمعرفیمی تنها»آیدکههایپیشینچنینبرمی(.

فرهنگیکهدرآنخدایخورشیدمذکراست،خدایآریاییوخدایخورشیدجوامعیاست

فره دارای هستندکه پدرساالری نگ » ۱۳۹6)الهیجی، ج ،2 :۱۳« را(. زن آریایی، تفکر

میمیراث عقاید شوم بهدار که نشدهداند حکمتدینیپیشازدرستیشناخته در استو

زرتشت،زنبدهموارهدرپیفریبمردانپرهیزگاروکارآمداستوزنانخوبآنانیهستند

نیکو گفتار نیکو اندیشۀ با فرمانکه و بزایند نیکفرزنداننر شویخویشکردار بردار

شماریزنداستانیدرازداردومنحصردرواقعزبونیوکوچک(.»۱۳84دوست،)میهن«باشند

بهمنطقهوفرهنگیخاصنیست.مردساالریهنوزدربخشاعظمجهانامروزحاکماستو

اجتنابنیستوبههمینکهازبختبدقابلدانندبسیارندجوامعپدرساالرکهزنراشریمی

ترکنندوکوشندتاحوزۀاختیارواقتداراوراهرچهتنگتوانازاوگذشت.مردانمیعلتنمی

ازاوتصویریمعکوستصویرخودبسازندتاآنجاکهمرد،آفریدۀخداوندوتجسمخیر،وزن

می شر مظهر و شیطان شودمخلوق » ۱۳7۳)ستاری، :2۳۳« امور(. در کنشزنان درمورد

آیدوبرنقوشیکهبرظروفسفالینوفلزیهایآیینی،چنانچهازشواهدتاریخیبرمینمایش

اندهاییداشتهگونه،فعالیتهاینمایشیرقصحکشدهاست،زناندراجرایمناسکوآیین

نبهسایرطبقاتازاشرافتاکهابتدامخصوصطبقۀپادشاهانودرباربودهاستودرگذرزما

مردمعامهنیزتسرییافتهاست.ایننوعفعالیتزنانه،بعدازوقوعاسالمدستخوشتغییراتی

تنهادرنوعاجرایشدستخوششودودردورۀصفویه،قاجار،پهلویودردورانمعاصر،نهمی

بلکهدرنوعموضوعنیزتغییتغییراتومحدودیت درپیداشتههاییشدهاست، راتیژرفرا



2۹۱...یاهشیامنردیاهعلاطم)هنانزینییآیاهشیامنوتیلماعوتردق

 

است » ۱۳۹8)گشتاسب، می۹۰-۹5: موضوع پیشینۀ دربارۀ تاریخی(. شواهد گفت توان

هایشاد،ازهایزنانۀتوأمبانمایشاستنادواستخراجبیانگرآناستکهمجالسوآیینقابل

شکلتدریجیواردآرامازدربارخارجوبهدیربازدردورۀپادشاهانایرانوجودداشتهوآرام

 است. نهاده مردم زندگیعامۀ به پا و کرده عبور آنجا از و از»زندگیطبقاتاشرافشده

کندهبرجستهنقش و فلزیمیکاریها اسالم،هایظروفسفالینو پیشاز تواندریافتکه

«انداندودرموسیقیورقصتبحرداشتههایرقاصیوجودداشتهاستکهاهلبزمبودهزن

روند.حتیتدریجازبینمیها،بعدازوقوعاسالمدرایرانبه(،اماهمۀاینفعالیت۹۳)همان:

های)عمومی(مطربزنانهوجودداشتندکهدرمجالسخصوصیزنانهدورانصفویه،گروه»در

رقص اجرایانواع خردهبه و اندپرداختههایموزیکالمینمایشها » ۱۳88)ناصربخت، :2۳.)

هایعمومیمطربزنانهرنگباختودردوراندراواخردورانصفویه،حضورزناندردسته»

نمایش اندرونیقاجار، در البته زنانه بههای یافت؛ گسترش نواختنگونهها برای اگر که ای

بستندتاهایشانرامیکردند،چشمهایروحوضیازمردانطلبیاریمیموسیقیبراینمایش

هایموزیکالتاپایانحکومتپهلوی،اغلبدرستوراتمذهبیوشرعیمتزلزلنشود.نمایشد

هاهایشادمانیدرجشنهایمتنوعدستهمجالسخصوصیزنانهوهمچنینگاهمیانبرنامه

مثابۀآییندرنظربگیریم،هایزنانهرابه(.چنانچهنمایش۱۳۹8:۹4)گشتاسب،«شداجرامی

فرحزادقابلبهگفتۀر بندیکاملومدونینداریمکهبههیچدسته»تأملاستکهحمانیو

آیینریشه فریزرهای زرین شاخۀ نظیر منابع برخی در فقط باشد. پرداخته به۱۳86)ها )

هایزنانهنیزدرموردنمایش«.شدهاستهایباستانیمشابهیاشارهایآیینهایاسطورهریشه

هاها،بیشترشاندرحدگردآوریوتوصیفبودهاست.بیشترپژوهشگزارشجزمعدودیازبه

هاهاینمادینآناندوکمتربهداللتهایزنانهارائهدادهروایتیتاریخیوکارکردیازنمایش

هایپنهانایننمادهایآیینیاستهاینمادینوالیهاند.اهمدراینپژوهش،داللتپرداخته

هایآیینیآنرایافت.ااتکابهنمایشتوانبکهمی

 رویکرد نظری

 های آیینی های نمایشی یا نمایش . آیین1

کهبهبرایدرکبهتروپرداختنبهموضوع،مجالسزنانهونمایش وسیلۀآنانهایشادیرا

می بهاجرا گرفتهشود آییندرنظر تعریفمثابۀ در که چرا عمومیآیین»)ایم؛ در ها( وترین

البداههاستکهانتقالیاززندگیروزمرهترینحالتشاملنمایشیطراحیشدهیافیاساسی

زمینه عملیمیبه را زمینهایدگرگونه شکلیافتهکند؛ تغییر آن در زندگیروزمره ایکه

هاومناسکشانهاواعمالیکهزناندرآیین(.همچنینازهمۀکنش۱۳۹4:۱۹۰)بوی،«است
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 میمیاجرا همانکنند، کرد؛ یاد نمایشی حرکات عنوان با ادبیاتتوان و متون در که طور

 موضوع زنانهنمایش»فارسی های آیین« موضوع قابلیتذیل و موجودند زنانه مناسک و ها

هایشادشدهدربابنمایشبررسیدارند.اینپژوهشبرایفهممسئلۀزناندرموضوعطرح

هایوارونگیشناسینمادینودرکمفاهیمیمانندآیینوآیینیکردانسانزنانهباتکیهبررو

می بهمدلیرا تا اینمنظور،یابد به بپردازد. موردنظر چگونگیخوانشموضوع آنبه وسیلۀ

برد.شایانذکراسترویکردنظریاینپژوهشتحلیلراباتشریحودرکمفاهیمزیرپیشمی

اشنایدرومریداگالسکهرویکردنظریانسان گالکمن، ترنر، شناساننمادینینظیرگیرتز،

مدنظربودهاست.

 شناسی نمادین/آیین/مناسک/نمایش . انسان2

آیین میاز ایراناجرا مناسکیکهدر و میها آیینتوانبهشوند، خاصبه مناسک،طور و ها

هاییکهاجراتگفتقسمتیازآیینهایمردانهوزنانهاشارهکردوباقاطعیشعائرونمایش

آیینمی شوند، هستند. جنسیت به وابسته این»های در آیینمعموالً جنسگونه حضور ها

مخالفبنابهدالیلینهیشدهوممنوعاستوتماموظایفومراحلاجرایآیینبهعهدۀیک

فرح«جنساست )رحمانیو ۱۳۹2زاد، :۱۳« می(. اجآییناجرا و چیزیاستبرایشود را

ایزیباشناسانهمشخصشدهوصورتیرفیعازارتباطاتاست.گونهکسی؛اجراامریاستکهبه

(.۱۳8۹:4۰)رودنبولر،«درطریقیویژه،مقیدوبرایمخاطبخودحالتینمایشییافتهاست

شرحمعنایآیین در که مناسکبایدخاطرنشانکرد یا یکچگونگییاآیین»ها کیفیتها

هستند.درواقعبایدگفتشکلآیین،بخشیازمعنایآنوبرایاثربخشیازآن،ضروریاست.

هایمابرایتعریفآیین،بیشازآنکهمتوجهمعانی،اهدافیافرایندهایبههمیندلیلتالش

ینییهرآ»توانگفت(.می45-۱۳8۹:4۰)همان،«آنشود،بایدمعطوفبهشکلآیینگردد

بیانمی دربیشترجوامعآیین۱۳77:۱۱۹)کمپل،«کندیکواقعیتمعنویرا هاچندالیه(.

 پیامآن»هستند. بلکه هدفندارند، یا یکپیام تنها بسیاریازها در و هایمتعددیدارند

پیام برخیاز اهدافمیمواقع، و تجربهها این، وجود با باشند. یکدیگر با تضاد هایتواننددر

هایمتقابلرادنبالتنظیمیکمفهوموابستهبهطبیعتدرموردچیزهااستوارزشیینیبهآ

آیینبراینظم»توانگفت(.درنهایتمی2۹-۱۳۹2:28زاد،)رحمانیوفرح«کندتقویتمی

هاینماددینیبرایبارآوردنخوددرشکلاجتماعیوبرایهاراهاجتماعیضروریاست.آیین

(.۱۳8۹:2۳۳)رودنبولر،«رارادۀهماهنگبااجتماعبدونآیینهستنداستقرا

بینیوجهانیمتغیرشناسیدرتقابلبادورنماییازیکجهانازنظرکیلفوردگیرتز،انسان

نگاریتفسیریاستواودرروشبهمعناو(.روشگیرتزمردم۱۳۹۱:286مطرحشدند)مور،
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ومعناونمادبرایشبسیارمهمهستندوازخاللمعناهافرهنگراپردازدهامیمفهومتوصیف

(.ویکتورترنردرتحلیلنمادهاسهرویکردتفسیری،عملیاتیو۱۳۹۰کند)فکوهی،تعریفمی

بررسیمی نمادها از را کنشگر تفسیریدرکافراد رویکرد در دارد. مدنظر کندموقعیتیرا

هاداند.ازنظراوآیینهارامراحلمجزادرفرایندهایاجتماعیمی(.اواجرایآیین262)همان:

«هاباتغییراتدرونیومحیطبیرونیمنطبقشوندگروه»شوندهایآیینیسببمییانمایش

(.۱۳۹۱:27۹)مور،

اعضای آن در یکدستاستکه فرهنگی یکجهان خویشاوندی اشنایدر دیوید نظر از

خویشاوندیشکل جابهدهندۀ میآزادانه میجا بیان تلویحاً نظر این مفهومشوند. که کند

شناختینادرستاست.بهتعبیرایازروابطانسانیمبتنیبرزیستمثابۀانگارهخویشاوندیبه

ازنوبسازداوفرهنگمی تواندخویشاوندیرابدونهرگونهارجاعیبهپیوندهایخونیکامالً

ایکهازوضعیتعادیخارجشود،شروعبهظرمریداگالس،هرپدیده(.ازمن۱۳۹۹)گیرتز،

توانددارایخاصیتتابوییشود؛زیرااوراباموقعیتعادیرومیکند.ازاینشدنمیایحاشیه

اینهراستنشاشمیکندودرنتیجهمتوجهشکنندگیموقعیتعادیخودآشنامی زاشود.

رفتارهایبحرامی به آگاهیرسیدهتواند چنین به افرادیکه در )فکوهی،نی شود منجر اند

۱۳۹۰:26۳.)

یعنیپدیده هاییکهتنشومحورمطالعاتمیدانیماکسگالکمنمسائلاجتماعیبود،

ازنظراو درخودمتبلورکردهومشکالتعملیدرزندگیافرادایجادکردهاست. را تضادها

ازدو شود:تغییراجتماعیوتضادهایفردیوگروهیعاملناشیمیمسائلاجتماعیعمدتاً

(.گالکمندررویکردآیینوارونگیخود،تضادوتناقضیراکهبین268-۱۳۹۰:267)فکوهی،

آنبهنقش ساختار یکجامعهو در شرحمیوجودمیهایموجود ایننمایشآید، هایدهد.

می نقضشوآیینیاجازه قوانینجامعه وارونگیماکسدهد نظریۀ تدوینشود. مجدداً و ند

گالکمناصرارداردکهآییندرمتنمناسبتاریخیخوددرنظرگرفتهشود.درنظریۀوارونگی

یاآیینوارونگیماکسگالکمن،هموارهفضایسرکوبوجودداردویکنیرویاقوانینسفتو

یینیهستندسلطهدارند.هایآسختبرافرادیکهبرگزارکنندگاناصلینمایش

 . نمادهای آیینی3

هااست.یکیازمفاهیمیکهترنربهآناشارهنمادونشانهجزمفاهیماساسیدرموضوعآیین

ایرادرخودنهفتهدارند.اوکندنمادآیینیاست.اومعتقداستکهنمادهامعانیپیچیدهمی

پردازد.بنابرتعریفمی«چندصدایینمادها»بهتشریحمفهومجنگلنمادهادرکتابمعروفش

هاازروشیتواننددارایمعانیمتفاوتومتغیرباشند؛بنابراینبایددرتعبیرآننمادهامی»او
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قابل و کردپویا استفاده چندگانه انعطافو » ۱۳۹۰)فکوهی، در262: نمادها ترنر، نظر از .)

بدونمطالعۀنمادهایآیینیدریک»روبهاعتقاداونفرایندهایاجتماعیدخالتدارند.ازای

(.به۱۳۹۱:278)مور،«هاراتحلیلکردتوانآنتوالیزمانیدرارتباطبارویدادهایدیگرنمی

شودتعبیریدیگر،ازدیدگاهترنرمفهومنمادهایآیینیدرارتباطباکنشاجتماعیمعنیمی

 ۱۳۹۰)فکوهی، :262 او نظر از می»(. شروع فرایندهایی در آیینی آننمادهای به و شوند

:۱۳۹۱)مور،«دهندکهنیازمندتغییراتزمانیدرروابطاجتماعیهستندفرایندهاپایداریمی

می27۹ همچنین به(. معنایی نظر از و دارند مشترک خصوصیات نمادها گفت شدتتوان

«شوندهادریکساختارمتجلیمیوکنشبسیاریازاشیا»فشردگیدارند.بهاینمعنیکه

.(28۰-27۹)همان:

 های وارونگی . آیین4

هایموجوددریکجامعهوساختارهایوارونگی،تضادوتناقضیراکهبیننقشمفهومآیین

اینآیینآیدشرحمیوجودمیآنبه هامجوزنقضقوانینجامعهوتدوینمجددآنرادهد.

ظریۀوارونگیماکسگالکمناصرارداردکهآییندرمتنمناسبتاریخیخودکنند.نصادرمی

هایوارونگی،هموارهفضایسرکوبوسلطۀیکدرنظرگرفتهشود.درنظریۀوارونگییاآیین

با»هاهستند،قالباست.هایاصلیبرگزاریآییننیرویاقوانینسرسختانهبرافرادیکهبانی

هایوارونگییاشورشکسگالکمنآیین)هایزنانه(...نیزدردستۀآیینتوجهبهنظریاتما

آیندوهدفهاتضادهایاجتماعیبهشکلمشروعبهنمایشدرمیگیرد.دراینآیینقرارمی

است.آن تضادها این به آگاهی عین در جامعه در تثبیتقدرتحاکم و درنهایتتأیید ها

کندومعتقداستاینیزنانقومزولونظریاتخودرابیانمیگالکمنباتوجهبهآیینبهار

تنش تخلیۀ با سرکوبمراسم احساسات و روانی بههای تعادل جامعه در افراد، وجودشدۀ

خواهیممثابۀیکنظامنمادیناست،می(.ازآنجاکهآیینبه۱۳۹7:2۰2)رحمانی،«آوردمی

نظام آیین در را وارونگی نمنطق ازهای تعدادی در کنیم. درک آیینی( )نمادهای مادین

هااشارهشد،زنانطییکساختارشکنیمفهومیواقعیتآورزنانهکهبهآنهایشادینمایش

بهنمایشمیزندگیزنانه گذارند.نمایشاینواقعیتتوأمباوارونگیونداشتننظموشانرا

ایننمای در هایآیینیکهداراینظمینمادیناست،شترتیبهمیشگیزندگیزنانهاست.

روابطقدرتزنانهدرآیینیوارونهازیکنوعمنطقبرخورداراست.

 روش تحقیق
انسان رویکرد به توجه با وروشمورداستفاده تفسیر برایتحلیلو شد. شناسینمادیناتخاذ

درکیمردم به شرسیدن میدانیاستفاده روشاسنادیو دو از روشاسنادیازنگارانه در د.
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ها،مقاالتهایپیشیندرقالبکتابمطالعۀاسنادموجودمربوطبهموضوعواستفادهازپژوهش
هایمعتبرموجوددرتهرانمانندکتابخانۀمندشدیمکهازکتابخانههایمرتبطبهرهنامهوپایان

کتابخانهۀیردا تهران، ملی کتابخانۀ اسالمی، بزرگ سایتهاالمعارف و آنالین مانندی هایی
اند.درروشمیدانی،باهفتنفراززنانتهرانیشناسیوفرهنگو...اخذشدهشناسی،انسانانسان

باتوجهبهاینکهدرحالحاضرساکنتهرانهستند،مصاحبهصورت فارغازقومیتشانوصرفاً
یاناصلیدرقالبرقصندهیابازیگرعنوانمجرگرفت.ویژگیاینزناناینبودکهدرگذشتهبه

تعداداینزناناندکبودوبهکردهاصلینمایشایفاینقشمی شدبازیگراناینسختیمیاند.
هاراشناساییوباآنانمصاحبهکرد.همچنینبرایموضوعموردنظرالزمبودزناندرردۀنمایش
هاداشتههخاطراتمربوطبهایننمایشباشندوحافظۀخوبیبرایپرداختنب75تا65سنی

باشند؛بنابراینبهتعداداندکیازاینزناندسترسییافتیموباآنانمصاحبۀعمیقانجامدادیم.
بتوانفهمبهتریبهمصاحبه گرفتکه برایآنانجام روایتها اینآیینواسطۀ از هاهایزنده

درحالیبه اصلیتحلیلیدستآورد؛ بستر دادهکه همان بهاینمقاله، دلیلهایاسنادیاست.
آوریشدنشاندرمحافلزنانهسعیشدازطریقجمعرنگهایابسیارکماجرانشدنایننمایش

فرهنگیآنانودرراستای-اسنادموجوددرمنابعوازطریقمصاحبهبازنانمذکور،خاطرۀقومی
تحلیلشود.هایمدنظر،بازسازیوهاونمایشآنآیین

داده تحلیل و گردآوریروشتجزیه بایدهای تماتیکاست. منطقروشتحلیل بر شده
شناسانهایموردمطالعهازرویکردانسانچنینگفتکهدروهلۀاولبرایدرکآیینینمایش

نمادینینظیرویکتورترنرمددجستیمودروهلۀدومبرایتجزیهوتحلیلتضادوتناقضیکه
هایوارونگیشد،ازنظریۀآیینهایشادزنانمشاهدههایموجوددرساختارنمایشیننقشب

مهم اینتحلیل، در کردیم. انتخابتریننمونهگالکمناستفاده بهظنمحققانها شدندکه
اند.بیشترینمفاهیمرادردلخودداشته

 های اسنادی دههای میدانی و دا های تحقیق براساس مصاحبه الف( یافته
بهایننمایش» روایتها شهرری،جزتهران، همینمضامینازشهرهاییازجملهیزد، هاییبا

کرماننیزدارد اراکو بروجرد، الیگودرز، شهرکرد، زنجان، اصفهان، کازرون، زنجان، «شیراز،
۱۳۹۰)نعمتطاووسی، قزلایاغ،6۹: ۱۳7۹:۱5۱؛ ۱،ج۱۳65؛شهریاری، کت۱۰5: یرائی،؛

(.۱،ج۱۳52؛انجویشیرازی،۱۳8۰:48؛احمدی،۱۳78:۳84-۳85

 های اول ب( روایت

 های خاله رورو، عمه جونم اوفینا، علی چینی بندزن نمایش

شدهسوراناجرامیهایزنانه،عروسیوختنهنمایشخالهرورو:ایننمایشدرمجالسمهمانی

بارداریاستک جوان زن رورو خاله میاست. نه نهه استو باردار استکه ماه چند داند
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داندپدرفرزندشچهکسیاست.اینزندربعضیازاسناد،زنیمتأهلاستکهیکماهازمی

خبرازنزدشرفتهاست.نکتهاشگذشتهاستوهمسرشاورارهاکردهوبیازدواجعاشقانه

بارداری استکهاز قسمتیازشعرنمایشعبارتاشمیاینجاستکهعروسسهماه گذرد.

استاز:

خالهجونقربونتم،حیرونتم،صدقهبالگردونتم...ماشاهللبگوایشاهللبگو،بهکسینگویه»

«ماههعروس،سهماههدارم.

اشدوماهزودترشود،بارداریهایازدواجشافزودهمیدرروندنمایشهرچهبرتعدادماه

آیدوراززنیقبلازآنرخدادهاست.نهماهبارداریبهنمایشدرمیازموعدازدواجش،یعن

شود.نوزادیکهمعلومنیستپدرششود.مراحلسختزایماننمایشدادهمیبارداربرمالمی

علترساندنبهزنبارداربهمیلیمامابراییاریشودودرنمایش،بیچهکسیاستمتولدمی

ممنوعزنزائوبامردانیدرمحلهکامالًهویدااست.درقسمتیدیگرازارتباطخارجازعرفو

شود:نمایشاینجمالتگفتهمی

اینماهواونماهسراومد،باباخیاطشنیومد،باباعطارشنیومد،باباکفاششنیومد،بابا»

ایتوپچی قزاقشنیومد... بابا گوشتببقالشنیومد، ایقصابا توپدرکنین، آیها کنین، ار

خبرقزاق رو قابله بزنین، جار بدین، خبر همدیگه به بیارین، دوا ایعطارا صفبکشین، ها

«هادعاکنین،ثناکنین،دعاکنینپسرباشه،مثلباباشکچلباشه.کنین....همسایه

التیازآورد.درادامهجمآیدومامابچهرابهدنیامیمراحلدردزنبارداربهنمایشدرمی 

تک زبان از قبیل کفتکشرکتاین با رقصنده پاسخ در همسرایی شکل به زدنکنندگان

شود:ریتمپاسخدادهمیهم

مونه...دستشبهکیمونهشکلداییشمیمونهومیمونه؟میتونبهکیمیتخموترکه»

مثلباباشمیمی مثلخالهمونه؟ کیاشمیمونه... پاهاشبه مثلعمهمیمونه... اشمونه؟

«مونه.می

دهد:بغلادامهمیبهزنزائوبچه

تخمبچه» قصاباس، تخم قصاباسنزنیدش... تخم سربازاسنزنیدش... تخم نزنیدش... مو

۱۳۹۰)نعمتطاووسی،«خرازاس،تخمتاجراس،تخمبزازاس... قزلایاغ،6۹: ؛۱۳7۹:۱5۱؛

 ۱۳65شهریاری، ج ،۱ :۱۰5 کتیرائی، ۱۳78؛ :۳84-۳85 احمدی، ۱۳8۰؛ انجوی48: ؛

.(۱،ج۱۳52شیرازی،

عروسی در بازیشاد این اوفینا: جونم مینمایشعمه پاتختیاجرا و نمایشیها و شده

اشرانشستندرداستانیشبیهبهنمایشخالهرورودارد؛بااینتفاوتکهدخترعلتبارداری

هاعمومیبودوساعاتیازروحماموجودنداشت.ازاینداند.درگذشتهدرخانهحمامحماممی



2۹7...یاهشیامنردیاهعلاطم)هنانزینییآیاهشیامنوتیلماعوتردق

 

هاداشتوساعاتیدیگرمختصآقایانبود.دراینداستان،دختریروزاختصاصبهخانمشبانه

علتبارداریفریب استو شده باردار که دارد وجود وخورده آلوده حمام نشستندر اشرا

می عمهناپاکاظهار نزد اشمیکند. چربرود با شیرینو قربانزبانیو و رفتنزبانی صدقه

انداز:هاییازجمالتایننمایشعبارتاشرابطلبد.قسمتخواهدحمایتعمهمی

عمۀبیع» نظیرمهجونم،عمهعمهجون،عمهخوشگلم،عمهترگلم،عمهچونگلمن،

«من،عمۀعسلمن،عمۀیاورمن...

«نکندخترحاشیهنروبگو...خودتولوس»دهد:عمهجوابمی

گوید:دهدوازدردتنشمیدخترادامهمی

هام...طرفهام،عمهجونمزیردندهمهجونم،ایبازوانم،گوشتتنم،قوزکپام،شقیقهع»

لوله،اگهکهازحمومهپسراست،طرفچپ،زدبهوسط...یهچیزیمثلتولهتویشکمممی

ن حموم از تمومه... من جنکار یا ماره؟ یا موش که نکنه نِشسته... جونم به آب شُسته

«داره؟شاخ

معاینهمیعمهبادست اورا دهدکهازکندوپاسخیمیکشیدنرویشکمدخترباردار

می تکرار بار چندین یکصدا حضار بقیۀ مالیمسمت ریتم با و همسرایی صورت به شود،

داره،بچۀاللهیاره،یابچۀداره...کودککلهجنشاخنهعمهجوننهمارهنه»ها:زدنآندست

آورندوبادوانگشت،حالتجنباندنگوشکهالبتهبادستادایخزیدنماررادرمی«مهیاره...

:۱۳8۰؛احمدی،۱۳78دهند)کتیرایی،موشوبادودسترویسرشاندوشاخرانشانمی

.(۱۳88:۱2۰انصافی،؛عاشوریو۱،ج۱۳52؛انجویشیرازی،48

ایننمایششیوه هایگونهدارد.درمجالسومهمانیایروایتنمایشعلیچینیبندزن:

دهدوبااوشدهاستوطبقروایتراویداستان،پسریدختریرافریبمیمعمولیبرگزارمی

عشدیداًاورارودواینموضوشود.طیاینرابطهباکرگیدخترازبینمیواردرابطۀجنسیمی

گوید:شود،بهاومیلوحیاومیکند.ازطرفیپسرچونمتوجهسادهپریشانمی

«بندزنبدهبراتبندبزنه.گراننباش،بروپیشچینین»

لحظه در است، داشته ارتباط او با که پسری توصیۀ به دختر داستان، این کهدر ای

استازدواجکند قرار و برایشآمده نزدیکچینیبندزنبهنامعلیخواستگار برایمداوا ،

بندزنازاینقراراست:وگویبیندختروعلیچینیرود.قسمتیازگفتچینیبندزنمی

مندربه» برزخمدلمتومرهمآور... منخونجگرم، چادربهدردتبهسرم، بردرم، سرم،

ا آماده داماد پشتدره، داماد آور... دستمال تو درمونمیاشکچشمم دردمو کنی؟...ست،

«زنی؟زنی؟دوبندمحکممیخوبتوبندشمی

گوید:وعلیچینیبندزندرجوابدخترمی
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الزمبهسفارشنیست.کارمبسیارخوبوعالیاست،خواهیزدوبندمنبهتر،نخواهی»

همسراییوباصورتاینقسمتازسمتمهمانانچندینباربه«برداروببربهپیشدیگر...

میزدنآنریتممالیمدست تکرار ها )روستایی، ۱۳88شود :42 انصافی، عاشوریو :۱۳88؛

.(۱،ج۱۳52؛انجویشیرازی،۱۳۰

 های دوم پ( روایت

 فروش چهار صندوق، عمو سبزی  های مورچه داره، دیشب به باغ تو کی بود، نمایش

خصوصی از نمایشیکی این داره: نممورچه پاتختیایشترین در که است زنانه کنان،های

می اجرا زنانه خصوصی محافل سایر و حضورجهازبران در حتی نمایش این است. شده

مهمانیپسربچه بعضیاز در داشتههاییکه مادرشانحضور همراه نداشتهها قابلیتاجرا اند

حضور در نمایش، این در شدن عریان و اجرا چگونگی یا اجرایآن بخصوصبچهاست. ها

هاباتوجهبهنوعدرکوسلیقۀحضار)مهمانانومیزبان(درطیفیازبایدهاونبایدهاپسربچه

یا عروسی مثل مجالسی در جسور و رقصنده طناز، نمایشزنی این در است. داشته قرار

بهمهمانی حضار آهنگضربیکیاز با بنرمیشروعبهرقصیدنمیهایزنانه به و هانۀکرد

ایکهرویتنشدرحرکتاستودائماًدرحالگزیدناندامشاستناماعضایبدنشمورچه

می نشانمیرا بهحضار آنرا و عریانمیبرد بدنرا از همانناحیه و انتهایداد در کرد.

زنباالگرفتهشدوایندرحالیبودکهضرباهنگتنبکنمایش،بدنعریانرقصندههویدامی

رقصاند.قسمتیازنمایشعبارتاستاز:دورقصندهبدنشراباحرکاتیتندترمیبو

اینجامداره...» اینجامو اینجامو کجاتداره؟... کجاتو»و«مورچهداره... مورچهگزیدم...

«گزید؟...سرموگزید،گردنموگزید...چهکارکنم؟...بکنوبریز.

آوردایازلباسشرابیرونمیمهرکدامازاعضایبدنشتکهدادنوبردنناوبازیگربانشان

انداختتابهآخرنمایشبرسند.درایننمایشدرپاسخبهرقصنده،مهمانانباوبهطرفیمی

،ج۱۳52)انجویشیرازی،«بکَنوبریز»خواندند:زدنمیهمسراییتوأمباریتممالیمدست

.(۱۳4۳؛بلوکباشی،۱۳88:۹۹عاشوری،انصافی،؛۱۳۹2:86؛نعمتطاووسی،۱:54

ایننمایششیوه درپاتختی،ختنهایروایتدیشببهباغتوکیبود: سورانوگونهدارد.

بیند.مادرشدهاستوطبقروایت،زنیدرمنزلدخترشوسایلیجدیدمیپاگشاکناناجرامی

هاراازکجاآوردهاست:داندآننمی

«ن،جانننه،دیشببهباغتوکیبود؟شمعوچراغتوکیبود؟ننهننهجا»

کسنبودبزازوبزاززادهبود،سهچارکتیرکآوردهبود،جانننه،مرگننه،هیچ»دختر:

«بردارم؟برندارم؟
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«رویبهخانه،حسرتبهدلتنماند.بردارننه،بردارننه،فردامی»مادر:

زادهبود،صددرمآجیلکسنبود،بقالوبقالمرگننه،هیچجانننه،»ودرادامهداریم:

زادهبود،گوشتآوردهبود...مسگرومسگرزادهبود،آوردهبودبردارم؟برندارم؟قصابوقصاب

چندتادیگمسیآوردهبود...عطاروعطارزادهبود،عطروگالبآوردهبود...نجارونجارزاده

گوشت بوبود، آورده برندارم؟کوب بردارم؟ د... همسرایی« با را قبلی جمالت همان مادر و

ریتممالیمدست مجلسهماهنگبا در )کتیرایی،زدنمهمانانبیانمیمهمانانحاضر کرد

۱۳78 احمدی، ۱۳8۰؛ :4۹ انجویشیرازی، ج۱۳52؛ ،۱ :۹4 انصافی، عاشوریو :۱۳88؛

.(۱۳88؛بروجنیوانصافی،۱۰2

 میایننمایشدرعروسیچهارصندوق: اجرا زننمایشباچهارمردکهازها شدهاست.

زماندرارتباطنزدیکاست.مرداندرخانۀزنتصادفاًباهممواجهخبرندهموجودیکدیگربی

چهارمردرادرچهارنقطۀ»یابد.بهاینصورتکهاوایمیشوند.زنازرویاجبارراهچارهمی

زغالمیاشپنهانخانه درصندوقزردچوبه، اینمردانکند. کیسۀآردوصندوقحنا... دان،

در«آیند...هایزرد،سیاه،سفیدوحناییدرمیسبببودندرجوارمحتویاتصندوقبهرنگبه

آمدنهریکازبابیرونکشاندودرپایان،ادامهزنبرایجلوگیریازفاجعه،کاررابهلودگیمی

دهند.زصندوق،موقعیتشوخیوخندهچنینموقعیتوخیمیرادرنمایشفیصلهمیمردانا

زناصلینمایششروعبهرقصمی همراه زناندیگر درمرحلۀآخر، :۱۳7۹کنند)بیضایی،

(.۱۳68:2۳؛نوزاد،47-۱۳86:45؛انصاری،۱6۰-۱۹۹

شدهاست.ختیو...اجرامیفروش:ایننمایشدرمجالسزنانهمانندعروسی،پاتعموسبزی

ایمردانهکندوزنیدیگردرجامهدرایننمایش،زنیطنازورقصندهنقشخریداررابازیمی

نشیندزنفروشندهروییکصندلیمی»آورد.درایننمایشبازیدرمیقلدرمنشیوقلچماق

می ایفا را نقشمرد که زنخریدار او و ناز و غمزه رقصو با اوکند، از توجه عشقو دا،

سبزیمی اصطالحهمانعمو به یا فروشنده پیشمیفروشگاهیمیطلبد. و کشد،پسندد

رسد.قسمتیودرپایانکاربهقهروغضبزنخریدارمی«کند...زندودورمیگاهیپسمی

رود:ازنمایشبااینجمالتپیشمی

کم» سبزی بعله... فروش، بعلعموسبزی بعله...فروش، داره، درددل داره گِل سبزیت ه...

ریحونممی شلغمپاشداری؟گشنیزمبذار، خوام،سبزیآشداری؟غمزهالشداری؟بعله...

تتاریکه،سبزیخوبهات؟لبخندلبات؟بعله،اسفناجداری؟سبزیتباریکه،کوچهکوپیازچه

ورمی قر سبزیداری؟ عمو بعله، روداری؟... گوشم گوشوارفروش، خوبپسندیدی؟ دیدی؟

خریدی؟حاالوقتشه،ترمهرختشه...بعله،تربچههمداری؟پیازچههمداری؟...بعله،سرخاب

منریحونمی چشماتچههیزه، توروحیرونمیخریدی؟سبزیتتمیزه، منخوام، خوام،
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می میشوید سفید رو تو میخوام، شاهی من میخوام، یکماهی رو تو عموخوام، خوام،

جورهگوشتوبیارجلو...بعله،فروش،اینبادمجونه؟...بعله،هویجاتشیرینه؟حاالکهاینسبزی

آیخونه؟...بعله،خوام،نعناوپونه،کیمیخوام،توروتنهامیفروش،مننعنامیعموسبزی

«.بعلهشه؟..ورکوچه،مگهچشماتلوچه؟یاروتنمیورکوچه،بیااونبیااین

شوندوزنهمراهگروههمسرایانکهدرادامهخریداروفروشندههردوعصبانیوکالفهمی

دهد:هاادامهمیزدنآنهمانمهمانانهستندوتوأمباریتمدست

خیر،وایچهبددی؟...نهفروش،مردنازفروش،قروادافروش،سبزیآشمیعموسبزی»

ودرجوابفروشندهنیزهمراه«خوامخوام؟منسبزیمیمنچیمیادا،اوهچهاطفارا،مگه

خیراینکهنه»دهد:زدنپاسخمیگروههمسرایانکههمانمهمانانهستندوتوأمباریتمدست

خوایمنندارم.صبرکنتابراتبکارم.کمبکنصداتوبده.حاالکمقربیا،بروعصریتومی

؛۱۳8۰:46؛احمدی،۱:۱۱6،ج۱۳52)انجویشیرازی،«زیونعناکارم،سباتمیبیا،واسه

(.۱۳۹2:77؛نعمتطاووسی،۱۳88:۱2۳؛عاشوریوانصافی،۱۳88:۳7روستایی،

 ها تجزیه و تحلیل داده

 های اول . تم اصلی داستان روایت1

عیزندگیدرنمایشوارونۀامرواقعیدراجتماعوتخریبنظمواقتعلیق و نفی نظم موجود:

برعکس سایۀطنزوکمدیوتمسخرموقعیتزنانیادخترانیکهدرواقعیترفتاریدارند،

آیدکهکنشگرانقصدهایمذکورچنینبرمیآنچهدرنمایشبیانشدهاست.ازمفهومنمایش

جنسانخوددرکوحمایتشوندودارندباایجادامرمطلوبوداشتنفضاییامنازسویهم

اندراهیبرایشکنیکهانجامدادهگرفتنعمققانونشمردنخطایشانونادیدهضمنکوچک

جنسانخودبیابند.اینرخدادباتعلیقوتمسخرنظمموجوددرجامعهوسیلۀهمجبرانآنبه

می نمایشدرآورده روایتبه در میشود. زنانیدیده وهایمذکور، فضاییشاد در شوندکه

میدارخنده سخره به را جامعه قوانین خصوصی کامالً جلساتی در یکتعلیقو در گیرند.

می تخریب به دست میچندساعته هم به را زندگی نظم و رازنند زندگی نظم این ریزند.

معناینظامتواندردوسطحمدنظرقرارداد:نظمتوصیفیاززندگیاجتماعیاستکهبهمی

سلسلهنقش و گروهمراتببیها مردانو ایجابینزنانو همچنیننظم هایاجتماعیاست.

کنندهمعناینظامهنجاریواخالقیاستکههمایجادکنندۀنظمتوصیفیاستوهمتوجیهبه

ها،بهنقدوگاهنفینظم«باید»هاو«است»وبازتولیدکنندۀآن.بههمیندلیلدرهردوسطح

می اینطموجود از زنان تدارکمیپردازد. نمایشیرا طیآنهمریق، که جنسانشانبینند

بهمددنمایشآننقشنقش کنندتا ایفا داستانوارونههاییرا نظمموجوددر قوانینو ها،
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هادرساختاریجدیدوساختگیجلوهدادهشود.آنگاهبهشرحتضادوتناقضموجودبیننقش

هابیزارندمدنظردارند.درسهروایتااموریراکهازآنرسددراینراستنظرمیپردازند.بهمی

اولبه مسئلهگونهگروه ایکهدرجامعۀسنتیگذشتهوحتیایمسئلۀبکارتمطرحاست؛

شود.بکارتدخترانهامروزهازارکانمهمبرایازدواجموفقدخترمحجوبایرانیمحسوبمی

شودازبینبرودوهمینامریکهچهبسانمیممکناستدراثرغفلتیکهمتوجهخوداو

ها،باکرگیوحفظاششود.دراینروایتبختیهیچربطیبهاونداردممکناستموجبنگون

گیرد.اتفاقاتدریکوارونگیساختگیبهتعلیقوآندرفضاییکمیکموردتمسخرقرارمی

داستانقضقوانینمی خالل در منزجرکننده امر و نهشود برایفقطروایتمین بلکه شود،

شود.جوییمیمشکالتمنتجازآندرقالبطنزوشوخیچاره

 های دوم . تم اصلی داستان روایت2

تخریبنظم ها در وارونگی کنشی زنان: جایی نقش جابه واقعیتزندگیو نمایشوارونۀ

می رخ طنز سایۀ در اجتماع در دیموجود زنان مقابل در زنی برهنهدهد. ادای راگر شدن

اندازدکهمردانبرهنههایسنتیمیآوردوذهنرابهیادفضایزورخانهیاسایرورزشدرمی

شوندتاقدرتخودرابهنمایشبگذارند.حتیشایدقسمتیازانگیزۀکنشزنانآنروزگارمی

رانشانامردبرایشاندردرایننمایشدررقابتبامردانآنروزگاراستکهدرمقایسهباهمس

افسانهنجم بهگفتۀ است. به»آبادیاولویتبوده اینکههمسرانشانامردانرا نگرانیزناناز

میآن ترجیح بهها آندادند، با آمیزش از که زمانی میویژه دوری گویایها جستند،

(.همچنیندر۱۳۹6:54آبادی،)نجم«بودناولویتامردانبرزنانبرایمردانبالغبودمتعارف

«گشودنشلوارگره»همسرانمردانامردخواهمناسکمختلفیمانندمناسک»گویدادامهمی

میبه ترغیبکنندجا جنسی رابطۀ به را شوهرانشان تا آوردند موضوع« همین که )همان(

یاستکهتواندنمایشعبورزنانازانفعالبهفاعلیتوعاملیتباشد.زننمایشدوممادرمی

ازدواجسرزنشنمی از عاطفیقبل بابترابطۀ حمایتدخترشرا تشویقو را او بلکه کند،

کند.دراینجامادردرمقایسهباواقعیتاجتماعیکنشیوارونهدارد.همچنینباکنشیدورمی

فتهازانفعالقسمتیازقوانینمذهبیراکهانگاردرعرفوسنتوفرهنگجامعهنادیدهگر

یادآورمی اجازۀبزرگشودکهدخترمیشدهاست، ازدواجبرایمدتیتواندبا ترخودقبلاز

هایمذهبیبامردانیدرارتباطنزدیکباشدومطالباتیمادینیزازآنانمعلوموتحتضابطه

توانایی از او جنبهداشتهباشد. بههایشدر واندتسانیکمردمیهایمختلفیاریجستهو

اشوبدونانجامعملیقبیحباطرحیهایزنانۀخودومهربانیذاتیپادشاهیکند؛ازظرافت

اینجابه ایکهمذهببهاودادهوایبامعرفیاجازهگونهدوستانهازکسبۀمحلهیاریجوید.
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بههیچ استنمایشمیگاه نشده رسمیتشناخته به قدرتبرایزنان عامل کهعنوان دهد

اشوجهقانونیدهدوبرایخودضمنسرگرمیدرآمدینیزشودبهطرحدوستیچگونهمی

هاکندوبرایانتخابآنهایمتعددورنگانگیاختیارمیکسبکند.زندرروایتسومزوج

کدامازشود.اوباچهارمردرنگارنگارتباطدارد،طوریکههیچگیریمیخودشواردتصمیم

نشیندکهبهجایمردیمیخبرندارند.اینزنبرایلحظاتیدریکوارونگیبهوجوددیگری

اصطالحتحتحمایتقوانینعرفیومذهبیجامعۀمردساالرحقداشتنچهارزنعقدیو

بی عنوانبانوانرنگارنگیادشماریزنصیغهتعداد آنزنانبا بهاصطالحاز که دارد ایرا

کندکههایزبانیبرایمردیتولیدمیدرکوچهوخیابانمزاحمتشود.زننمایشچهارممی

اشراجلبکردهاستودرضمنازاوبهشکلینمادینبرایمدتیمعلومتوجهومیلزنانه

کند.اینکنشیککنشمردانهدرواقعیتاجتماعیایمعلوممیطلبازدواجموقتبامهریه

چهوخیابانوخواستگاریازمرد(.آرزویداشتننقشپراندندرکوشود)متلکمحسوبمی

آرزویزنانخالقنمایش فضاییخیالی، درهمۀنمایشمسلطحتیدر است. هاهایمذکور

زنمی گرفتهمینجابتیکهاز شودوکنشزنتحتیکوارونگیعکسشناسیمبهسخره

می نمایشواقعیترخ این در عملدهد. مردان مانند زنان میمیها و مردانهکنند خواهند

باشند.تصویریازآرزویشان،قدرتوظرفیتپنهانیبدنشانرادریکفضایکامالًخصوصیو

سنتیحاکمبرامننمایشمی قوانینعرفیو و مادرانه و سنتیبهنجابتزنانه نگاه دهند.

کنندبهعاملیتیمردانهکنندوبابازبینیقوانینمذهبیسعیمیجامعۀمردساالررانقضمی

جابه دستجایینقشدستیابند. وارونگیکنشیزنانهتوأمبا در یافتنبهعاملیتزنانهوها

 خورد.کسباستقاللوقدرتنیزدراینمضامینبهچشممی

 های کنشگران های آیینی، برساخت نمادین دغدغه نمایش
معنااستوباتوجهبهرویکردعنوانکنشیاجتماعیهایآیینیزنانهبهنمایش درارتباطبا

شود،دستایکهازخاللآنتولیدمیتوانبهمعنایفرهنگیگیرتزباتفسیروتحلیلآنمی

بادهندوشعرهاوحرکاتموزونآنیافت.رفتاریکهزناندراندرونیخودنشانمی هاکامالً

می انجام خاص مفهومی و درمعنا کامالً و نظریهشود انسانچارچوب نمادینهای شناسی

کنشزنانبهقابل عنوانعضویکنشگرازجامعهوعناصریازساختاراجتماعیتفسیراست.

ایازمعانیرادربردارد.باتوجهشودکهمجموعهمثابۀیکواقعیتفرهنگیدیدهمیجامعهبه

هایبهوحرکاتمحدودبهاندرونیهایزنانهتوانگفتنمایشبهرویکردگیرتزهمچنینمی

هایخوانندوتمامیکنشهامیدورازچشممردانومضمونشعرهاییکهدراجراینمایش

هاینمادینتواندرصورتهارامیشودکهمعنیآنمثابۀواقعیتیفرهنگیمحسوبمیآنانبه
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هایخوانندومثلنقشمیهاخاصیکهدرقالبمصنوعاتزبانیمانندشعرهاییکهدرنمایش

می زنان به که داستانجادویی در که تابوهایی همچنین و عمودهند و رورو خاله های

درمیسبزی نمایش به و... اینفروش از کرد. تحلیل و تفسیر میآورند، بهرو وسیلۀتوان

انهراازنظرهایزنشدهدرنمایشهایمطرحشناسینمادینوتفسیریموضوعهایانساننظریه

هایزدنایکهباریتممالیمدستهایزنانههمسراییگونهتفسیرکرد.معناییونمادینبدین

شود،دالبردرکمتقابلوتبیینغموغصهوتسکینقلبیزنانهاستکهبهمهمانانانجاممی

هامانندنمایشدهد.مفاهیمموجوددرشودواینفرهنگراگسترشمیهمدلیزنانهمنجرمی

گرفتنازمردغریبهبانامچینیبندزن،رفتنزنبهکویوبرزن،خواستگاریوتقاضایکمک

کنش موقت، نمایشازدواج در مادرانه نقش داره، مورچه نمادین نمادهای همگی و... ها

است.درهم تسکینقلبیزنانه و غصه و تبیینغم درکمتقابلو بر دال و شکستنتابوها

مجالسنمایش گسترشفرهنگمستقلزناندر نماد مردان بدونوجود هایاندرونیزنانه

شاناستکهدرتضادبافرهنگیحاکمبرواقعیتاجتماعیوساختارمردساالرجامعهخصوصی

هایزنانهونمادهاومعانیموجوددرتحلیلساختاریترنرنیزبرایدرکنمایشوجوددارد.

 پایۀ بر نمایشآن نمادهای از گروهی یا نماد میان ساختاریروابط کل یک آیینی، های

دهد.تفسیرراتشکیلمیقابل

نمایش ترنر، منظر کامالًاز زیرا دارد؛ اجتماعی فرایندهای در مجزا مراحلی زنانه های

تخریب و وارونه میمتفاوتو رخ جامعه در که رخدادهایی با میگرایانه بیان دهد درشود.

نمایش عموسبزیهایهریکاز مورچهداره، و... خالهرورو چهارصندوق، هایروایتفروش،

وحتینسبتبهواقعیتاجتماعیموجودوارونهرخمی همینداستانیمتفاوتومجزا دهد.

جامعه ترنرفشار منظر اندرونیخصوصیتاز برایزناندر را قوانینمردساالر تعدیلایبا ها

شود.هامیرساندوموجبتسکینوشادیآنهارابهانطباقبامحیطبیرونیمید،آنکنمی

هاییکهباتوجهبهرویکرداشنایدر،فرهنگتولیدشدهدرمجالسخصوصیزنانهونمایش

انجاممیدرمحفل مراسمشاد در تواندرابطۀخویشاوندیبینشودمیهایخصوصیآنانو

اج در که را نمایشزنانی نمایشرای ممنوعۀ موضوعات درمورد سکوت و چونانها ها

حمایتمی را بسازدخویشاوندییکدیگر کامالً نو اینمجالسزناندرموردکننداز در زیرا ؛

نمایشتابوشکنی در بههاییکه دارند حمایتها را اینرازداریهمدیگر در و شدترازدارند

دهندۀعمو،عمهوخالهبدونهیچرابطۀخویشاوندینشانکنند.همچنیناستفادهازلفظمی

گونهارجاعیبهپیوندهایخونیبینشانداشتهبدوناینکهاینهیچاینواقعیتاستکهآنان

،درحالازنوساختنرابطۀخویشاوندیخودهستند.باشند
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نمایش پدیدۀ مریداگالس، منظر اندرونیاز در زنانه اگهایشاد نمایشهایزنانه به ر

عمومیبرسد،خودمانندتابوییدرمحیطبیرونیودرمقابلجنسمخالفخواهدبود.زناندر

حاشیه بهجایگاهی موقعیتای شکنندگی متوجه مردساالر جامعۀ در دوم جنس عنوان

انجامد.زایآنانبهرفتارهایبحرانیوتابوسازمیشودوهراستنششانمیعادی

مثابۀیکآور،ازآنجاکهآیینبههایآیینیزناندرمراسمشادیراینمایشهمچنیندراج

می است، نمادین نظامنظام آیین در را وارونگی منطق کنیم.توانیم درک نمادین های

تواندبهقولگالکمنبرایتخلیۀروانیزنانوبهقولترنرنمادهایآنهایآیینیمینمایش»

روباازاین«بخشیازنمادهابازتولیدقدرتمرداندرساختارزنانباشد.چندصداییباشدونیز

هایآیینیتواناضافهکردکهزناندرنمایشمددجستنازنظریۀوارونگیماکسگالکمنمی

گذارند.آناندرزنانه،طییکساختارشکنیمفهومیواقعیتزندگیزنانۀخودرابهنمایشمی

بیننقشایباساختارجامعه تضادوتناقضیرا هایمرداندرکهایخودونقشمردساالر،

بنابرایننمایشمی تدارکمیکنند؛ انگارهاییرا آننقضشودو بینندکهقوانینجامعهدر

می صادر تدوینو را قوانینیدیگر بهمجدداً جامعه ساختار اشعلتقوانینسرسختانهکنند.

کنند،تضادهایهایآیینیکهزنانبرگزارمیکند.درنمایشیدمیچنینکنشیرادرزنانتول

هادرنهایتآیندوهدفآنهایزنانه(بهنمایشدرمیاجتماعیبهشکلمشروعی)درمهمانی

کنشزنانبا اینمدل، در است. تأییدوتثبیتقدرتجامعهدرعینآگاهیبهاینتضادها

تنش تخلیۀ احساسات و روانی بهشدهسرکوبهای تعادل جامعه در میشان ووجود آورد

هارابهانطباقباکندوآنهاتعدیلمیهمچنینفشارجامعۀبیرونیرابرایزناندراندرونی

رساند.شانمیمحیطبیرونی

 گیری نتیجه

بیانهاییدرمجالسزنانهدراینمقاله،بااینفرضکهزنان،آرزوهایخودرابااجراینمایش

هاچهنسبتیباآرزوهایشانوچهنسبتیباموقعیتشانکنند،بررسیکردیمکهایننمایشمی

هایموجودشوندگانونمایششدۀمصاحبهمنزلۀجنسدومدرجامعهدارد.خاطرۀبازسازیبه

می نشان اسناد نمایشدر که قوانیندهد با که مردساالرانه فضای در زنان خصوصی های

.داشتنفضاییامنکهاگر۱شود،اینآرزوهارادربردارد:،عرفیوسنتیحمایتمیمذهبی

طلبد،کاربهجاهایکهفضایحاکممیپذیرباشدوچنانخطاییبهاشتباهازاوسرزدجبران

آبرویینکشد؛زیرااگرهرکدامازاینحوادثبرایمردانبهشکلیباریکیمثلسنگساریابی

چنینییکمردچیزینیستربسترجامعهرخدهد،ماللینیستوسزایاشتباهاینواقعید

.آرزویداشتنقدرتمردانهبرایآزادیوامنیت2کهجانومالوآبرویاوراتهدیدکند؛
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گذراندند.اگرآزادیوامنیتزنانهوجودداشت،لزومیبهبیشتردرفضاییکهروزگارشانرامی

زنانالزمنمیکاریپنهان قالبنمایشنبودو در دارهاییخندهدانستندکهآرزوهایخودرا

هاینمایشیباحالتیوارونهوبامضموننقضتوانگفتکهاینآیینبیانکنند.همچنینمی

شود،بهشیوۀنمایشیآوراجرامیگرجامعهکهدربستریکمیکوخندهقوانینسختوسلطه

پوشاند؛آرزوهاییکهبیشازهمهحظاتیکوتاهبهآرزوهایزنانجامۀعملمیدررؤیابرایل

تواندشودومیهایخالف،نسبتبهنظماخالقیجامعهسببشادیوتفریحمیدرقالبکنش

ایننمایش اینکهچرا اما بیانمیآرامشینسبیتولیدکند، فضاییطنزآلود در استها شده

زمانیکهحسامنیتنباشد،تقاضاهاخوددلیلیاستبراین اامنیبرایزناندرجامعه؛زیرا

بیاننمییافتنبهنداشتهبرایدست شودواگرشودیادرفضاییخصوصیبیانمیهایااصالً

راستایدست در تقاضاها بیان عمیقترساز آرزوها به جدییازیدن و متقاضیانتر باشد، تر

داشتخواسته بهسعیخواهند مبادا تا نمایشبگذارند به لودگی با را دلیلحسهایخود

هادرمواردیزنانیادخترانبرایشانسرزنشومجازاتشوند.دربررسیایننمایشواقعی

جایی به جسارتزن دیگر نمایشی در و هستند عمه و خاله یاری نیازمند مشکلشان حل

بینیمخواهدودرلحظاتیزنرامیکمکمیرسدکهازمردیغریبهکهچینیبندزناستمی

کمک بدون دیگر مردانهکه عملی دستبه مستقالً خود آشنایی یا غریبه هیچ از خواستن

کند.رودوازمرددلخواهشخواستگاریوطلبازدواجموقتمیزندوبهکویوبرزنمیمی

کنیم.اودراجتماعیزنانهبابعدازآنجسارتزنرادریکفضایواقعیوملموسرؤیتمی

ایتواناییوقدرتتسخیرکنندۀاندامشراشودومانندمردانزورخانهجسارتیتمامعیانمی

نمایشمی بهبه رشدنظرمیگذارد. نمایشیدیگر نمایشیبه جسارتزناز رسداستقاللو

میمی گویی روبهیابد. نظم روایتتوان این در را مشاتکاملی میها و کرد گفتهده توان

هایشخصیتیمختلفیاززنانبیانشدههاوتیپهادرنهایتبرایگروههایاینروایتداستان

هایکطیفرفتاریواخالقیاستکههرزنبرحسباست.بهعبارتی،محتوایاینداستان

یبهزنانیاددادهطورضمنایازآنخودشرابازیابیکندوبهتوانددرنقطهشرایطخودشمی

اعتمادرجوعکنند،ترینآن،بایدبهزنانقابلشودکهدرمشکالتخودشان،حتیدرجدیمی

ازاوکمکایکهمیتوانندبهغریبهنیزاعتمادکنند،غریبهودربدترینحالتمی توانموقتاً

گخواستگاریزنازمردطلبیدوبعدازاورهاشدکهامکانسوءاستفادهنباشد.همچنینفرهن

می بهنسلبعدیآموزشداده لفافه ایننمایشدر زناندر دورهمیشود. و همدلی،ها با ها

کنندومثابۀیکفرهنگتولیدمینوعانشانبهقدرت،استقاللوامنیترابرایخودودیگرهم

درنهایتمیگسترشمی نمایشتوانگفتکهداستاندهند. و هرچنددرسطحهایزنانها ه،

اولبیانگریکنمایشکمیکسادههستند،درونخودشاننگرشعمیقیازموقعیتانسانی
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درجامعه البتهنمیکنندبهنمایشمیایکهدرآنزندگیمیزنانهرا توانگفتکهگذارند.

هاییکانیسمها،مهاونگرشآناناست،بلکهدرکنارایننمایشصرفاًنمایشینمادینازدغدغه

رفعمشکالتنیزفراهممیبرایحل اینداستانوفصلو بیانگرآنهستندکهزنانکنند. ها

بایدازانفعالخارجشوندوبهعاملیتیبرگرفتهازنگرشخوددستیابندوذیلایدۀزنانگیدر

آناناستووجویاقتداریبرایخویشتنباشندکهبرگرفتهازعاملیت،قدرتواستقاللجست

تثبیتقدرتحاکمبردرعین موجبتأییدو خود بررسیجایگاه و تضادها آگاهیاز حالبا

شایدبتواناین برحولمحوریتقوانینحاکمبرجامعهتثبیتکنند. جامعهشوندونظمرا

هاداستانرادرروایتوخوانشیسطحیغیراخالقیتلقیکرد،امامسئلۀاصلیپیامضمنیآن

کند،اقتدارزنانهترینحالتبیانمیتوجهدریکداستانحادیاداستانیکهموضوعرادرقابل

می که است او عاملیت سایه در زنانه خویشتن فراموشی عدم مطرحو ضمن کردنخواهد

کردندرسایرموقعیتخود،قوانینحاکمبرجامعهرانیزرعایتکند.اینموضوعقابلیتدنبال

هایمشابهآنرادارد.هاوپژوهشآیین
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