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 چکیده
 در زنانه آوریشاد هایشیسه گونه از نما شناختیجامعه لیمنظور تحل رو به شیپ یمقاله

 ،یو سنت یانتقاد هایشیمذکور شامل: نما هایگونه. شد انجام قاجار حکومت دوران

( یاقتصاد تی)نبودن امن یاجتماع هایشیو نما)مردان هوسران(  یاجتماع-یانتقاد های شینما

 یاز طرق واکاو یکیشدند.  یابیو ارز یهر گروه، معرف هایشیاز نما وردسه م ایبود. دو 

 بازنمایی منظوررو به نایبود، از شناسیجامعه میاز مفاه یرگیزنانه بهره آوریشاد هایشینما

 ویبورد ریپ یمردانه یاز مفهوم سلطه یرگیبهرهمردمحور با  ایزنان در جامعه یاجتماع گاهیجا

است و  یلیتحل-یفیحاضر از نوع مقاالت توص یمقالهحاضر پرداخته شد. ضوعمو لیبه تحل

شد. با استناد بر اطالعات  یگردآور ایکتابخانه یوهیبا استفاده از ش قیتحق یاطالعات ضرور

 لیجامعه بر آنان تحم یکه از سو ییارهابار فش ریاز ز ییمنظور رها آمده، زنان به دست به

 تیبا محور هاییشینما اجرای هاراه نیاز ا یکیمتوسل شدند؛  یگوناگون هایبه راه شد، یم

که در اثر  ایفروخورده هایعقده شیها بود؛ نما مسائل و معضالت آن ییزنان، به جهت بازنما

 هایشینما یاز آن بود که واکاو یحاک هجیمردساالر، به وجود آمده بودند. نت ایتعصبات جامعه

 مردان بر زنان است. یرگیچ راتیتأث یابیشهیمؤثر در ر هایاز راه یکیزنانه، 

 .قاجار  زنانه آوریشاد هایشینما ،یاشکال و معان ،کارکردها ،مردانه یسلطه: واژگان کلیدی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باشد. میی مسئول ی کارشناسی ارشد نویسندهنامهی حاضر بخشی از پایانمقاله -1

 نویسنده مسئول(دانشگاه سوره  ،یشینما اتیارشد ادب یکارشناس(.                                  asalasri@yahoo.com 

 استاد تمام تئاتر، دانشگاه تهران             .                                             mahmudazizi2010@yahoo.com 

 واحد تهران مرکز ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یشینما اتیارشد ادب یکارشناس.   kazemshahbazi.1959@gmail.com 



 

 

 

 

 
 

 

 8936 پاییز، 62، شماره 62سال  ،()علمي فصلنامه علوم اجتماعي 862
 

 مسألهطرح 

سنتی، در خواهیم یافت حضور زنان  هایی نمایشهای پژوهشی در حوزهی کتاب با مطالعه

های ها و مقالهرو بوده است. در اکثر کتاب های بسیاری روبهها، با محدودیتدر این نمایش

های زنانه و یا بیان نمودن موجود، با توضیحاتی اجمالی در رابطه با فنون اجرایی نمایش

ورشان برای حفظ ها و عدم حضها در نمایش خالف شرع و عرف جامعه بودن حضور آن

اند. ی معصومین)ع(، موضوع را فیصله دادهها و احترام به شأن واالی ائمهحرمت

های زنانه و ها نویسندگان دالیل اجرای نمایش شمارند آثاری که در آن انگشت

های سنتی ایرانی را تشریح کرده باشند؛ در این آثار نیز های آنان در نمایش محدودیت

ی ها پرداخته شده است. در جامعهی اجرای نمایشورشان و یا نحوهمعموالً به نوع حض

که مستلزم  مذهبی ایران در زمان قاجار، حضور زن در نمایش و ایفای نقش در آن

رو بههای بیشتری نسبت به قبل روبود، با محدودیتگیری از تمامی امکانات بدن و بیان  بهره

ی قاجار، وی که فردی ان و تأسیس سلسلهشد؛ زیرا با به قدرت رسیدن آغا محمد خ

قانونی وضع کرد که طبق آن حضور زن در مألعام ممنوع شد. این »مذهبی و متعصب بود 

 (Thalasso, 2012: 55«. )شدها هم میخوانقانون شامل نمایشگران حرکات موزون و آوازه

ن در جامعه، در عنوان دین رسمی ایران، حضور ز از سوی دیگر در دین مبین اسالم، به

شرایطی که اسباب تحریک و انحراف مردان را فراهم آورد، ممنوع بود؛ از طرفی چون احکام 

ها که دلخواه مردان  هایی از آنآمدند، بخشای مرد ساالر به اجرا درمیو قوانین در جامعه

اعتنایی بیگرفتند و غیرازآن، با نمودند، مورد تأیید قرار میبودند و منافعشان را حفظ می

عنوان مثال: ممانعت از تعدد زوجات برای مردان و دوری از تفریحات و  شدند؛ بهمواجه می

مگر از سوی علمای -گرفتند چنان مورد تأکید و توجه قرار نمی ها، آنقیدیبرخی از بی

ها ها در اندرونی گرفتند و آندر عوض، اغلب حقوق اجتماعی زنان را نادیده می -متدین

 وس شدند.محب
های ایرانی از نوع انسان مجزا شده و جزو بهایم و وحوش هستند؛ و افسوس که زن»

کنند و دچار یک فشارهای سخت و صبح تا شام، در یک محبس ناامیدانه زندگانی می

شنوند، ]و[ کنند و میگذرانند. در حالتی که از دور تماشا میهای ناگواری عمر میبدبختی

های حقوق طلب، در اروپا چه قسم از خود دفاع کرده و خوانند که: زنها میدر روزنامه

خواهند؛ حق رأی در مجلس طلبند. حق انتخاب میحقوق خود را با چه جدیتی می

 :Taaj al-Saltanah, 1982)« خواهندخواهند؛ دخالت در امور سیاسی و مملکتی می می

98). 
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کردند، عالوه بر ه و هنر نمایش دور میی تعصباتی که زنان را از حضور در جامعریشه

مانی،  ی ایرانیان، آیین زروان و کیش میترا، سپس آییندین اسالم، باید در ادیان اولیه

 جستجو کرد.

اند؛ و زن این دو کیش ]آیین زروان و کیش میترا[ هر دو مردمحور و مردساالر بوده»

ای حذف و به  گونه کدام، زن بهیک از این دو آیین، نقشی نداشته است. در هر  در هیچ

حاشیه رانده شده بود. ]...[ این نوع نگاه به زن در دو کیش زروان و میترا و متأسفانه بعد از 

ها استوار بر مبنای عمل نمایشی بود و در همین  ها در آیینمانی که بیشتر شعائر آن آن

« ند و کنار زده شدی درام ایرانی، زن از نمایش ایرانی مهجور ماشعائر مذهبی پایه

(Ashoorpoor, 2010: 182-183.) 

ی مردم حضور آزادانه و های مذهبی و حکومتی، در افکار تودهعالوه بر ممنوعیت

رفت. ایفای نقش پروای زنان در اجتماع برخالف اصول اخالقی و عرف جامعه به شمار می بی

حاکم بود، عرصه را برای حضور  دوراز قیدوبندهای ها که نیازمند حرکاتی رها و بهدر نمایش

های ناپذیر نمایشنمود. موسیقی، آواز و حرکات موزون که از عناصر جداییزنان تنگ می

 ها بیشتر صحه گذاشتند.ایرانی بودند، به این ممنوعیت

ویژه با روی کار آمدن آغا محمد خان قاجار ایجاد شد  هایی که برای زنان، بهمحدودیت

هایی برای ابراز وجود ها در جستجوی راه امه یافت، سبب شدند تا آنو پس از وی نیز اد

در محافل -هایی با محوریت زنان خویش باشند. برگزاری مراسم زنانه و اجرای نمایش

پروا نیازها، توانستند، بیی آن می واسطه ها به ، یکی از طرقی بود که آن-مخصوص زنان

آور های شادیضعیت موجود اعالم دارند. نمایشها و اعتراضات خویش را نسبت به وچالش

آمدند. این های انتقادی بودند که در محافل زنانه به اجرا درمیترین نمایشاز محبوب

شدند. ها گرمابخش محافل زنانه بودند و همواره با شور و هیجان خاصی برگزار مینمایش

اران بسیاری داشتند. در دوران ی قاجار طرفدویژه در دوره آور زنانه بههای شادینمایش

آمدند؛ اما با توجه به عواملی همچون: حکومت پهلوی نیز در محافل زنانه به اجرا درمی

های تندی که دریها و گاه پردهقیدوشرط زنان به هنگام اجرای این نمایش های بیآزادی

رونق روزافزون شد، ورود تئاتر غربی و حرمتی به بعضی از اصول اجتماعی میمنجر به بی

آن، تحوالتی که در وضعیت حقوقی و مناسبات اجتماعی زنان پس از انقالب مشروطه پدید 

ها های تئاتر گذاشته بودند، سبب شد تا این نمایشآمده بود، همچنین زنانی که پا به صحنه

ا با گذشت زمان رونق خود را از دست بدهند و دوران زوال خود را طی کنند. با این وجود ت

هایی گیری داستانها و شکلاواخر حکومت پهلوی، با ایجاد تغییراتی اندک در برخی موضوع
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ها و ورود برخی افراد تازه، به حیات ها، گاهی اسمجدید متناسب با مسائل روز، مدل لباس

 خویش ادامه دادند.

در  هایی را مالک حضور زنانی مردساالر دوران قاجار، هنجارها و ناهنجاریجامعه

ها هر آنچه مربوط به زنان بود مورد ارزیابی قرار  ی آن واسطه اجتماع قرار داد که به

ای شرایطی را فراهم آورد که زنان باالجبار، مطیع قوانین سویهگرفت. چنین نگرش یک می

تر دیدگاه مذکور با تمرکز بر روی مفهوم منظور درک دقیق بوده، بر طبق آن عمل نمایند. به

به بررسی چنین شرایطی خواهیم پرداخت.  2«پیر بوردیو»از منظر  1«مردانه یسلطه»

ی اجتماعی غالب است ی بوردیو، مفهومی برای شناخت و فهم شاکلهی مردانهمفهوم سلطه

که رویکردی مردمحور دارد. در این مفهوم زنان هدف اصلی برای اعمال و پذیرش قوانین 

شان و پذیرش این سلطه، معنا شده روند اجتماعی شدن مردانه هستند. زنانگی آنان در طی

شود گیری میاندازه "خود کوچک کردن"پنداری زن بودن، با هنر »یابد. و رسمیت می

مانند، میدان عمل برای حرکات ی بسته و نامرئی... محبوس می]...[، زنان در نوعی محوطه

(، به همین دلیل زنان هدف اصلی Bourdieu, 1999: 21« )شودشان محدود میجاییبهوجا

 این دید مردمحور هستند.

های ی میان چیرگی مردان با نمایشی پیش رو، تحلیل رابطههدف از نگارش مقاله

شود تا از سویی شناسانه به نمایش، سبب می ها است. نگاه جامعهزنانه در اندرونی

گیری این هنر ا در شکلههای جامعه و از سویی دیگر تأثیرات این زیرساختزیرساخت

دهنده به موضوعات و دالیل نمایان شود و ما را در جهت بهبود درک و شناخت عوامل شکل

آور زنانه در دوران قاجار های شادیبرگزاری، همچنین کارکردها، اشکال و معانی نمایش

 یاری دهد.

در  ی حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که تسلط مردان چه نقشیمقاله

 آور زنانه داشت؟های شادییافتن نمایشگیری موضوعات و رونقشکل

 ی پژوهشپیشینه

اند، امری ی حاضر در این زمینه به وجود آمدهتمرکز بر روی آثاری که پیش از مقاله

ضروری است. با پژوهشی که محققان در این زمینه انجام دادند، دریافتند که در مباحث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. La domination masculine 

2. Pierre Bourdieu 
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زمانی موردمطالعه،  چارچوبهای سنتی ایران در ی نمایشر عرصهمربوط به حضور زنان د

( ابوالقاسم انجوی 1974های نمایشی )هایی همچون: بازیآثار اندکی وجود دارد. در کتاب

های نمایشی در ایران ( محمود صابری و بازی1999شیرازی، نمایش کمدی در ایران )

ی اجرای ی نمایشی و نحوهبازمانده ( ناهید جهازی، نویسندگان به معرفی متون2013)

( از بهرام بیضایی، نویسنده به 2008اند؛ در کتاب نمایش در ایران )های زنانه پرداختهنمایش

-ها بسنده نموده است و کتاب نمایشبیان خالف شرع و عرف بودن حضور زنان در نمایش

یسندگان با تقسیم ( فروغ یزدان عاشوری و جواد انصافی نو2009ی ایران )های زنانه

به معرفی  -های زنانه ذکر خواهند شددر مبحث نمایش-بخش  14های زنانه در نمایش

 اند.ها پرداختهو چگونگی اجرای نمایش متون بازمانده

ها، اشاراتی گذرا و مختصر شده است؛ اما به ی اجرای این نمایشدر این آثار به نحوه

برده شده،   های نامها و منابع، در کتابصحت یافتهدلیل دقت نظری که از منظر پژوهش و 

اند که در ها را، در این مقاله، در اولویت قرار داده برداری از آنوجود دارد، محققان بهره

هایی از این منابع، ذکر خواهند شد. لذا نگارندگان برآنند تا با  قول های مختلف، نقلبخش

گرفتن و ل دالیل و عوامل مؤثر در رونقشناختی به بررسی و تحلیرویکردی جامعه

ها، در دوران گونه نمایشگیری موضوعات، همچنین کارکردها، اشکال و معانی این شکل

 حکومت قاجار بپردازند.

 نظری( چارچوبپیر بوردیو )« ی مردانهسلطه»مفهوم 

قد و بررسی یکی از مفاهیم بسیار مهم در آثار بوردیو که از سوی برخی از اندیشمندان موردن

قرارگرفته، مفهوم سلطه است. سلطه ازجمله مفاهیمی است که پیش از بوردیو نیز برخی از 

ی خویش آن را شناسان، بدان پرداخته بودند؛ اما بوردیو با تعریفی خاص شیوه جامعه

 بازتولید نمود.

ها را  ی سنتی الجزایر انجام داده، سپس آنبوردیو بیشترین مطالعات خود را در جامعه

ویژه  که اغلب مفاهیم وی، به ی مدرن فرانسه تطبیق داده است. هنگامیبا شرایط جامعه

مفهوم مدنظر در بحث حاضر را مورد ارزیابی قرار دهیم، درخواهیم یافت که چنین 

ای همچون فرانسه، بلکه در جوامع سنتی دیگری نیز ی پیشرفتهتنها در جامعه مفاهیمی نه

گیرند، زنان کنار مردان تصمیم می»ای تحت عنوان د. وی در مصاحبهقابل ارزیابی هستن

 ، اذعان دارد:«تله راما»ی با مجله« نشینند!می
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قبایلی الجزایر را برای نشان دادن  ی، جامعه«ی مردانهسلطه»چرا در کتاب جدید خود، »

قبایلی ما را نسبت به اید؟ آیا به نظر شما روستایی ی مردانه در جوامع ما انتخاب کردهسلطه

 کند؟خودمان آگاه می

توانیم آن را ی خصوصی دارد که نمیقدر جنبه ها برایمان آنی رابطه ما با جنسمسئله

سوی خودمان، تحلیل کنیم. یک زن یا یک مرد، مگر آنکه  بدون نوعی میانبر زدنی بازتابنده به

به آگاهی نسبت به زنانگی یا مردانگی خود تواند سختی می هایی استثنایی داشته باشد، بهقابلیت

ها هم جوهر  ها با وجود خود آندست یابد و دلیل این امر دقیقاً در آن است که این موقعیت

ی قبایلی که ظاهراً به نظرمان بسیار دوردست نبر از طریق جامعهاست. به نظرم رسید که این میا

ازاین به صورتی عمیق این  الزم است، من پیشآید ولی در واقعیت بسیار به ما نزدیک است، می

ای از بیرون بود. ی زیادی نسبت به آن دارم، البته آن بررسیجامعه را بررسی کرده بودم و عالقه

ای که ی اندیشهی اندیشیدن این جامعه را بازسازی کنم. شیوهدر این بررسی توانستم شیوه

 (.Bourdieu, 2014: 119-120« )هنوز در وجود ما حضور دارد

آید که با وجود پیشرفت فرهنگی جوامع و ارتباط روزافزون از مطلب فوق چنان برمی

های مختلف با یکدیگر، برخی از مسائل بنیادین همچنان بدون دگرگونی و یا با تمدن

ی ها متحول شده است. نحوه اند و تنها صورت آن مانده پذیرش تغییراتی بسیار اندک، باقی

گیرند. ی این مسائل قرار میر اجتماع و حقوق مادی و معنوی آنان در زمرهحضور زنان د

های فمینیستی و تعیین حقوق زمان پیش از نهضت-باوجودآنکه زنان نسبت به گذشته 

گیری در از آزادی عمل بیشتر، حق اظهار نظر، مشارکت و تصمیم -اجتماعی برای زنان

ی مشخص و تحت چارچوبها باز در  اما تمام این رویدادهای سیاسی و اجتماعی برخوردارند؛

-نظارت مستقیم مردان قرار دارند. در رأس امور مردان و زیردستانشان زنان هستند که می

بایستی تمامی اوامر را بدون کم و کاستی به اجرا درآورند. چنین است که تفاوت اساسی 

ندارد و تنها ظاهر استیالی میان وضعیت زنان در جوامع ابتدایی و جوامع پیشرفته وجود 

(؛ بنابراین Bourdieu, 1999: 6-50تر است )مردان است که کمی تغییر کرده و پنهان

یابی و بررسی این سلطه که به جوامع ابتدایی و جوامعی با فرهنگ سنتی، جهت ریشه

 ها قابل مشاهده است، مناسب هستند. تر در آنصورتی عیان

های مردمانی مسلمان است. میان کشورهایی که هنوز به سنت ای سنتی، باالجزایر، جامعه

توان یافت. نوع ویژه اگر دین مشترکی نیز داشته باشند، نقاط عطف متعددی می خود وفادارند، به

ی ذهن ی مردان بر زنان، تبدیل شدن این سلطه به ملکهروابط حاکم میان زنان و مردان، سلطه
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 :Taaj al-Saltanah, 1982ها به جایگاه اصلی زنان )اندرونیو خصلتی برای زنان، تعیین شدن 

 .هستند، از جمله وجوه مشابه میان دو فرهنگ ایران و الجزایر (7-8

ی سلطه برای هر شخصی ممکن است یادآور مفهومی کامالً آشنا در نگاه نخست، واژه

های آن با نام باشد که به اقتضای شرایطش آن را درک و بیان کند. اصطالح سلطه که از

(، استیال، غلبه، Amid, 2010: 658)« قدرت، توانایی، چیرگی، فرمانروایی»دیگری همچون: 

شود، خشونتی ذاتی را با خود به همراه دارد که حسی از تسلط و فائق آمدن، نیز یاد می

 آورد. خواه چیرگی یاد شده، به شخص اعمال شود وتملک و اجبار را در انسان به وجود می

یا خود آن را اعمال کند، در بطن خویش قدرتی یک سویه را دربردارد. در تعریفی کلی 

 توان چنین بیان نمود: می

ی فیزیکی بالفاصله قابل این اصطالح به مفهوم تسلط یک فرد بر دیگری است. سلطه»

یق صورت موجود پذیرفته شده است، از طر ای که آزادانه و بهدرک است اما در مقابل، سلطه

گردد. این سلطه، مفروض بر همدستی عینی افراد بازشناسی مشروعیت سلطه، اعمال می

ها درونی  تحت سلطه یعنی عامالنی است که پیشاپیش، اجتماعی شده و اصول سلطه در آن

 (.Champagne, 2012: 62« )شده است

ی خویش مفهوم سلطه را تر بیان شد بوردیو با تعریفی خاص شیوهچنانچه پیش

وی تحت تأثیر سنت مارکسیستی، از رهگذر مفهوم سلطه به جامعه »بازتولید نموده است. 

ی کلی اجتماع (. بوردیو نقش سلطه را در شاکلهBonnewitz, 2005: 12)« نگردمی

های مختلفی، از جمله: سلطه در ساختار بنیادی موردبررسی قرار داد و آن را در بخش

تربیت، روابط میان افراد، جایگاه اجتماعی اشخاص، منش و  جامعه، نظام آموزشی و تعلیم و

 گیری و کنش افراد و جنسیت تفکیک نمود.تصمیم

وی بر این باور است که سلطه ذاتاً مفهومی مردانه است. از منظر بوردیو مفهوم تسلط 

گیرد؛ بنابراین و چیرگی مردان، مفهومی گسترده است که تمامی ارکان جامعه را دربرمی

شده قرار  ی قوانینی از پیش تعییننظر از جنسیت افراد، تمامی نوع بشر تحت غلبه فصر

 شوند. درنتیجه:گذارانی از جنس مذکر تعیین میدارند. چنین اصولی همواره توسط قانون

اندیشیم، سخن از دید وی هر چیزی که متعلق به ما است، هر آنچه بدان می»

عنوان یک  این اصل دید مردمحور است که در ما به کنیم، محصولگوییم، احساس می می

خوبی درونمان گنجانیده شده که آن را طبیعی  ی اجتماعی ریشه دارد؛ و چنان بهبرنامه

 ,Djordejvic, Huwiler & Perrin) «پذیریمعنوان فرهنگ می کنیم و بهقلمداد می

2004.) 
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ی سلطه»عنوان  که به آنچه در این جا مدنظر قرار دارد، استیالی جنسیتی است

مطرح گردیده است. وی با نگارش کتابی با همین عنوان در تالش بود تا تأثیرات « مردانه

ی مردانه یکی از سلطه»اعمال قدرت مردانه را در وضعیت زنان شرح دهد. از دید وی 

 :Bourdieu, 1999« )آیدگیری شخصیت اجتماعی زن بشمار میمؤثرترین عوامل در شکل

گیری دو تضادهای جنسیتی، جسمانی و روانی، میان زنان و مردان، منجر به شکل(. 2

ی فرادست و فرودست شده است. نیروی باروری و تولید نسل، قدرت جسمانی و طبقه

دوراز احساسات، مردان را به لحاظ اجتماعی در سطحی  هایی اغلب عقالنی و بهگیریتصمیم

صورت اجبار یا  ی مذکور بهردیو اذعان دارد که پذیرش سلطهباالتر از زنان قرار داده است. بو

ای همچون: باال/ پایین، مردانه/ زنانه، سخت/  کننده ساز پدید آمدن اصول ارزیابی توافق سبب

نگی است، همراه زنان و آنچه زنا(. »Bourdieu, 1999: 10شود )نرم و بیرون/ اندرون می

که مردان با  در اندرون و داخل ماندن. درحالی شدگی، نرمی و است با پایین بودن، خم

 Sweeney« )قامتی، سخت بودن و به بیرون تعلق داشتن، پیوسته هستند بلندی، راست

Mir, 2009ی بندی بر اساس رابطهای مهم را نباید از قلم انداخت که این تقسیم(. ذکر نکته

ی ای عمیق میان دو طبقهصلهها، صورت پذیرفته و منجر به ایجاد فامتضادها و نه مکمل

طرف  ها را در نظر بگیریم، در این رابطه هر آنچه یکی مکملمذکور، شده است. اگر رابطه

فاقد آن است، طرف دیگر واجد آن هست، به همین جهت هر دو سوی رابطه در جهت رشد 

به بایستی میان هر دو طرف معادله، روند. بر این اساس میو تکامل یکدیگر پیش می

اقتضای شرایطشان، تعادل برقرار شود و هر دو در موارد مشترک حقوق مساوی داشته 

ی میان فرادستان )مردان( و فرودستان )زنان( گرانهی سلطهباشند. بدین منظور که رابطه

باید از بین برود، هر دو در یک درجه از اهمیت قرار بگیرند و با هم و در کنار هم پیش 

ریزی شده است، روابط ی متضادها پیی بنیادی جامعه بر اساس رابطهاکلهروند. مادامیکه ش

گیرند و حضور و فعالیت ی حاکم شکل میاجتماعی زنان کنترل شده و بنا بر منطق مردانه

ی مردساالر، حتی ها در جامعه همواره در چارچوب معینی قابل پذیرش هست. در جامعه آن

نیز اغلب اراده و خواست حائز اهمیت مردان است و زن  در زندگی مشترک و روابط زناشویی

 شود.ای برای ارضای غرایض مرد میتبدیل به وسیله

کرد، تکه زمینی برای اینکه روش کار مرد به زن به چشم یک تکه زمین نگاه می»

اش در کار بر کند، شخمش بزند و شکلش بدهد و تنها اوست که حق دارد، با کاربرد تجربه

ن، بکوشد بیشترین بهره را )در فرزند آوری و بر آوردن نیازهای سکسی( از او روی زمی

 . (Floor, 2010: 82)«ببرد

https://www.amazon.com/Willem-Floor/e/B00C9ZRN5Y/ref=dp_byline_cont_book_1
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کنند و میراحتی و بدون محدودیتی در جامعه حضور پیدا  ها اوالد ذکور بهدر خانواده

-ها را تهدید می دختران برای حفظ شأن خانواده و اجتناب از بروز خطرات احتمالی که آن

-Bourdieu, 1999: 7-12; Taaj alهای موجود را بپذیرند )کند، ناگزیرند محدودیت

Saltanah, 1982: 84شود. (. هر آنچه مطابق با قوانین مسلط باشد هنجار محسوب می

انجامد و فرد خاطی بیشترین ضرر را ر به برهم زدن نظم موجود میعدول از اصول مذکو

ها نیز گرها، بلکه توسط تحت سلطهتنها توسط سلطه شود، زیرا این قوانین نهمتحمل می

ی اجتماعی که پذیرفته شده و طبیعی هستند. افراد تحت تسلط در هر شرایط و هر طبقه

رسانند. ها به تداوم سلطه یاری می و پذیرش آن باشند، به دلیل پیروی از چنین معیارهایی

ها با ی نخست همکاری تحت سلطهمعتقد است که برای بوردیو، در درجه 1«مارتین واالس»

(. در چنین Wallace, 2003گرها در قربانی نمودن خویش، حائز اهمیت است )سلطه

بهره ن حقوق نیز بیآید که حتی از کمتریحساب می شرایطی گاه زن چنان حقیر و پست به

 بسیار کمتر گاهی اوقات او و است یک زن گاهی یک زنبه لحاظ اجتماعی »ماند. می

 (.Moi, 2009: 1035« )است

از منظر بوردیو جای تعجب است که در عصر حاضر با وجود اقداماتی که در راه 

ترده، نگارش های گسهای فمینیستی، تبلیغاتشان از قبیل: جنبشسازی زنان به حقوق آگاه

ها، شده است، چنین اصولی همچنان با کتب و مقاالتی متعدد، همچنین برگزاری کنفرانس

اند. وی معتقد است واره درآمدهشوند و به شکل عادتقدرت پابرجا هستند، پیروی می

 ی اعمال شده وجود دارد.تناقضی بین اقدامات صورت گرفته، با سلطه

ی بارز این انقیاد چگونگی تحمیل و تحملش، نمونهی اقتدار مردانه ودر زمینه»

ام که نتیجه چیزی است که من آن را خشونت سمبلیک، خشونت نرم، غیر متناقض را دیده

نامم. این خشونت از طریق ارتباطات و آشنایی یا محسوس، نامرئی برای قربانیانش می

صورت  شدن آن هم به گذاری و درنهایت مغلوب احساساتتر بگویم، ناآگاهی، حقروشن

العاده معمولی فرصت مناسبی است برای ی اجتماعی فوقگیرد. این رابطهسمبلیک انجام می

قبول نزد غالب و  فهم منطق اعمال اقتدار )سلطه( تحت عناوین: یک اصل سمبلیک قابل

« ی تفکر، گفتار یا عمل(ی زندگی )نحوهی تلفظ(، شیوهمغلوب، زبان )یا هم نحوه

(Bourdieu, 1999: 4.) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  Martin Wallace 
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ی حاکم متناسب با جنسیت افراد آن را مورد نکوهش قرار بوردیو با نشان دادن سلطه

دارد. قوانینی که عمیقاً دهد و حیرت خود را از اعمال و پذیرش چنین قوانینی ابراز میمی

دهند. نوع جنسیت ها شکل می اند و به آندر ذهنیت و ساختار زندگی افراد ریشه دوانده

ی گیری از امکانات موجود، نحوهها، میزان بهرهفرد معیاری است که مقام و منزلت، کنش

ای کنندهزند. زنان در این جامعه طبق اصول ارزیابیی وی را رقم میگیری و آیندهتصمیم

 پذیرند.تر ذکر شد معیارهای حاکم را میکه پیش

 روش تحقیق

تحلیلی به -های توصیفیو به روش پژوهش شناختیی حاضر با رویکردی جامعهمقاله

اند. این مقاله ای گردآوری شدهی کتابخانهنگارش درآمده است و اطالعات موردنیاز به شیوه

 های کیفی است.از نوع پژوهش

های نمایشی، هایی همچون بازیی پیش رو با مراجعه به کتابنگارندگان مقاله

ی ایران که پیشتر نامشان ذکر شد، بر آن زنانه هایهای نمایشی در ایران و نمایش بازی

های مذکور، چند نمایش پرطرفدار مربوط به های موجود در کتابشدند تا از میان نمایش

جلد « طهران قدیم»های صورت مشترک تکرار شده و نامشان در کتاب دوران قاجار را که به

ذکر شده بود، برای بررسی و  از صادق هدایت نیز« نیرنگستان»دوم به قلم جعفر شهری و 

تحلیل انتخاب نمایند. تحلیل متون نمایشی به روش تحلیل محتوا و با استناد بر مطالب 

بندی موضوعی مستخرج از منابع معتبر صورت پذیرفته است. از سویی دیگر تقسیم

اجتماعی  -های انتقادی های انتقادی و سنتی، نمایشی نمایشها به سه دسته نمایش

بندی های اجتماعی )نبودن امنیت اقتصادی( بر اساس تقسیمدان هوسران( و نمایش)مر

 است.ی ایران انجام شدههای زنانهصورت گرفته در کتاب نمایش

 های پژوهشیافته

 های زنانهنمایش

وخو  ای است تمام نما از خلقهای بومی و سنتی، آیینههای هر قومی خصوصاً نمایشنمایش

آن مردمان. هنر نمایش، هنری است مردمی که بخشی از فرهنگ هر جامعه  ورسوم و آداب

ها و آرزوها و  هایی از زندگی واقعی آنهای زنانه نمایانگر گوشهگیرد. نمایشرا دربرمی

 معضالتشان بود.
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شد تا تمامی آنچه عرف جامعه محسوب دید مردمحور حاکم بر جامعه سبب می

 یف شود.ی این اصل تعرشد، بر پایه می

ی مردانه استوار است، به هدف تأیید این سلطه مثل نظم اجتماعی که بر سلطه»

ها به کار بر اساس جنس، توزیع جدی فعالیت کند: تقسیمماشین سمبولیک عظیمی کار می

ها؛ با توجه به ساختار مکانی، با تضاد میان هر یک از دو جنس، مکان، زمان و ابزار فعالیت

بازار که مخصوص مردان و خانه که به زنان اختصاص داشته و در داخل محل اجتماع یا 

خانه تضاد بین قسمت مردانه با زنانه، با اصطبل، آب و گیاه؛ با توجه به ساختار زمانی، روز، 

های طوالنی سال ارضی، یا دوران زندگانی، با اوقات گسستگی که خاص مردان و دوران

 (.Bourdieu, 1999: 9« )بارداری که خاص زنان است

ی مردساالر قاجار نیز هر آنچه مطابق اصول و قوانین مردانه بود، هنجار و در در جامعه

ی زنان در آمد. یکی از این اصول منع حضور آزادانهحساب می غیر این صورت ناهنجاری به

ار به آوردند تا آنان را واداجتماع بود و برخی از مردان شرایطی را برای زنان به وجود می

 گوید:سکوت کنند. چنانچه بوردیو در این باره می
شود، ... خانه، طرز بیان، ابزار کار همه چون دنیای زنان به اقامتگاهشان منتهی می»

ای اند؛ زنان سرنوشتی جز آنچه عقل اسطوره محصور و یادآور یک نوع نظم حاکی از سکوت

بینند و تأیید ب به چشم خویش میتوانند داشته باشند، و بدین ترتیکند نمیحکم می

« اندومعوج، به حقارت و پوچی کنند که طبیعتاً ملزم به قبول موقعیت پست، به کج می

(Bourdieu, 1999: 22.) 

شده بود و مردان سهم عمده را در  ای که به دو بخش مردانه و زنانه تقسیمدر جامعه

امکانات موجود داشتند، زنان طبق گیری از ها و بهره گیری مناسبات اجتماعی و تصمیم

ی ها نیز منع شدند. نقش آنان نیز در هر چهار گونهصالحدید مردان از حضور در نمایش

جعفر »خوانی و تخت حوضی، توسط مردان اجرا شد. بازی، نقالی، شبیهشبنمایشی، خیمه

ان رقاصه و در رابطه با دلیل عدم حضور زن« طهران قدیم»در کتاب خود با عنوان « شهری

 نویسد:نمایشگر چنین می

تنها ظاهر شدن زن با روی و اندام آشکار در انظار از جرائم نابخشودنی  در آن زمان نه»

آمد که تا حد کشتن و از میان برداشتن و حتی سنگسار وی را محکوم حساب می به

ظاهر شدن نمود، بلکه باز بودن قسمتی از صورت زن نیز کمتر از این جرم نداشت که  می

نمود و بلند شدن آواز و صدای او پشت ناخنی از اندام زن به نامحرم در حکم زنا می
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لرزانید چه رسد به این که عورتی در محافل عام، عور و های قبرستان را در گورها می مرده

 .(Shahri, V2, 1997: 62)« آرایش کرده پایکوبی و دست افشانی بکند

ها و مراسم مردانه برای زنان ها و بعضی بزممیخانهحضور در برخی اماکن همچون 

ها و زنان عادی ممنوع و دور از ادب و عرف بود و در صورت امکان حضور، تنها رقاصه

های پیش ویژه در سال ها، بهشدن زنان به کنج اندرونیالحال حق ورود داشتند. راندهمعلوم

طور  هایی که بهگیریآنان در تصمیم از وقوع انقالب مشروطه، همچنین سهم بسیار ناچیز

داد، سبب شده بود تا زنان در جستجوی راهی شان را تحت تأثیر قرار میمستقیم زندگی

ها برگزاری مجالس زنانه و پناه برای ابراز وجود و بیان عقاید خویش باشند. یکی از این راه

ها را نداشتند. این  ر آنهای نمایشی بود که مردان حق حضور دها و بازیبردن به نمایش

آور و مجالس عزاداری تقسیم نمود. ی کلی مجالس شادیتوان به دو دستهمجالس را می

ی اندرونی پا را شد، راهی بود تا زنان از گوشهمراسم هرچه که بود و هر زمان که برگزار می

که در مجالس  های مخصوصیها و بازیفراتر گذاشته، به تعامل با یکدیگر بپردازند. نمایش

آوردند که طی ها امکانی را فراهم میکردند. نمایششد به بهبود فضا کمک میبرگزار می

های خود را نمایان کنند و جسارت ابراز پوشی عقدهها زنان با ایفای نقش خود و یا نقش آن

 ها را بیابند. به همین خاطر طرفداران بسیاری میان طبقات مختلف داشتند. برپایی آن

شان ی خاصی نبود. زنان به فراخور شأن و منزلت و وضعیت مالیمراسم مختص طبقه

های مذهبی و ایامی خاص که دادند. مراسم یا با فرارسیدن مناسبتمجالسی را ترتیب می

روا شدن اجرا  در مذهب شیعه به وفور وجود دارند و یا به دالیلی همچون ازدواج و حاجت

های نذری، لعن و تمسخر دشمنان ائمه هادتشان، انداختن سفرهشدند. میالد ائمه و شمی

سوران و مانند جشن عمرکشی، حنابندان، مراسم عروسی و پاتختی، زایمان و ختنه

هایی از دالیل برپایی مراسم زنانه بودند. این مجالس محدود به های زنانه، نمونه دوره

ویژه اگر هوو  چشمی با یکدیگر، به های فوق نبودند. گاهی زنان برای چشم و هممناسبت

 گرفتند.هایی میهمیکردند و دوربودند، مراسمی برپا می

هایی که وجود داشت زنان از پای ننشستند و پنج ها و سختگیریبا وجود ممنوعیت

ی خاص خویش ی نمایش مبدل گشت. هر یک با ذوق و سلیقهها به صحنهدری اندرونی

ای بازیگر، گروهی دیگر نوازنده و سایر زنان همراهان فعالی دهشدند. عدار امری میعهده

خوان رساندند. همچنین نقش زنان مولودیبودند که در صورت لزوم به نمایشگران یاری می

-و مؤمنی که آوایی خوش داشته و گرما بخش مجالس بودند را نباید از نظر دور داشت. می
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خواندند، از خاندان عصمت و طهارت می هایی که در وصفتوان گفت آنان با مولودی

 همراهان همیشگی مجالس زنانه بودند.

ی توصیف شرایط و روابط اجتماعی زنان را ها اجازههای حرمسراها و اندرونیآیین»

های ایرانی نیز نمایش زن و روابط آن با جامعه و سازد؛ بنابراین در نمایشغیر ممکن می

« روداین موضوع نقصانی برای نمایش ایرانی به شمار می خورد واش به چشم نمیخانواده

(Thalasso, 2012: 26.) 

نمودند، شان اجرا میهایی که در مجالسچنین شرایطی سبب شد تا زنان در نمایش

وفایی شوهر، هوو داشتن، فرزند ناخلف، به بازگویی مسائل مربوط به خویش بپردازند. بی

الشعاع قرار هر آنچه زندگی زنان و نوع روابط آنان را تحتخواستگاری، بارداری و زایمان، 

صورت غلو شده و با همراهی تمامی زنان حاضر در مجلس بیان  ها بهداد، در این نمایشمی

گفت و زنان دیگر به همان روال به این شکل که زنی اغلب به آواز چیزی را می شد.می

نان حاضر در جمع گفتگویی نیز شکل دادند. گاه میان بازیگران و زپاسخ وی را می

ترین شد. یکی از مهمگو و خوش مشرب انجام میگرفت. این کار اغلب توسط زنان بذله می

قید و شرط زنان در بیان مسائل بود. آنان که در اجتماع ها آزادی بیهای این نمایشویژگی

پروا با جمع رهاشده و بی فشار اخالقیات بودند، در این مجالس از زیر بار اصول اخالقی تحت

ها و اشعار ها متن مکتوبی نداشتند و رویدادها در بستر داستانشدند. نمایشهمراه می

ها، قوانین حاکم و ی انتقادی نمایشگرفتند. روحیهعامیانه و مسائل روز زنان شکل می

د. پرده دری و داهای آنان را هدف قرار میاقدامات مردان، شرایط نابسامان زنان و محرومیت

ریشخند نسبت به علل عقب ماندگی و سرکوب نمودن زنان در اجتماع، در اشعار و سخنان 

مختص زنانی است که نگاهی انتقادی »های مذکور گرفت. نمایشمحابا صورت میرک و بی

رو  (؛ ازاینFarrokhi, 2009: 63)« ی مردساالر دارندبه عدم حضور خود در جامعه

هایی شدت ی مختلف برای جلوگیری از اجرای چنین نمایشان به بهانههای مرد مخالفت

شدند. با بخش اجرا میغایت شاد و فرح  ها بهای نمایشبیشتری یافت. با وجود چنین روحیه

شدند. حرکات موزون، بخش اجرا می ها به غایت شاد و فرحای نمایشوجود چنین روحیه

ها بودند. موسیقی گاه با سازهایی همچون دایره و شموسیقی و آواز عناصر اصلی این نمای

شد. آواز و تنبک و گاه با ظروف و اشیاء موجود در منازل، تشت و سینی، نواخته می

کردند و به فراخور نوع نمایش و مهارت موسیقی در این مجالس از اصول دقیقی پیروی نمی

آمد تا با ندگان مرد دعوت به عمل میکنندگان متغیر بودند. در محافل زنانه گاه از نوازاجرا

بایستی، یا پشت درب صدای ساز خویش گرمابخش مجلس باشند. در این شرایط آنان می
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اتاق و یا سالنی که زنان حضور داشتند، بنوازند و یا در صورت حضور در آن مکان، موظف 

بند بسته ای میانشان حائل و چشمانشان با چشمکه پرده بودند پشت به زنان، درحالی

شد، بنشینند. تا زمانی که زنان اجازه نداده بودند و مجلس به پایان نرسیده بود، آنان  می

(. حضور مردان Farrokhi, 2009: 63حق اینکه به سمت جمع روی برگردانند، نداشتند )

های زنانه از عنوان نوازنده در محافل خصوصی زنانه، سبب شد تا برخی از نمایش به

های بیرون آمده، در میان مردان نیز اجرا شوند. لباس بازیگران اغلب همان لباس ها اندرونی

های غلو شده و گیری از آرایش کرد. بهرهرایج میان مردم بود که متناسب با نقش تغییر می

ها توسط ماسک و گریم در این بازی»شد. ها محسوب میهای نمایشغلیظ یکی از ویژگی

ی بازیگر را تا گردان این بود که قیافهشد. کار چهرهاجرا می بنداندازان سرشناس شهر

 (.Jahaazi, 2013: 15-16)« دار بسازدای خندهاندازه

ی طنز نمایش بیفزایند. زنان هم شدند که بر جنبهها و بزک طوری انتخاب میلباس

کاتی شدند. پوشیدن لباس مردانه، انجام حردر نقش خود و هم در نقش مردان ظاهر می

ها  زمخت، تغییر صدا، همراه با بزک مردانه، نکاتی بودند که مردپوشان را ملزم به رعایت آن

شدند، آکسسوار صحنه همان وسایل ها اجرا میها داخل اندورنینمودند. ازآنجاکه نمایشمی

 گرفتند.موجود در منازل بود که بسته به نوع نیاز مورداستفاده قرار می

های تندی که دریها و گاه پردهقید و شرط زنان در این مهمانیی بیهاآزادی از سویی

شد، از سویی دیگر ورود تئاتر غربی و حرمتی به بعضی از اصول اجتماعی میمنجر به بی

رونق روزافزون آن، تحوالتی که در وضعیت مناسبات اجتماعی زنان پس از انقالب مشروطه 

های تئاتر گذاشته بودند، سبب شدند تا این به صحنهپدید آمده بود، همچنین زنانی که پا 

 ها با گذشت زمان رونق خود را از دست بدهند و دوران زوال خود را طی کنند.نمایش

بخش مجزا مورد بررسی  14ها در این نمایش« ی ایرانهای زنانهنمایش»در کتاب 

 اند:قرار گرفته

های ( نمایش1سنتی های انتقادی و ( نمایش2های مذهبی ( نمایش1»

اجتماعی )زنان سر به هوا و -های انتقادی( نمایش1اجتماعی )مردان هوسران(  انتقادی

( 9های خصوصی زنانه )هوسانه( ( نمایش2های اجتماعی و عاشقانه ( نمایش5گر( عشوه

های اخالقی )زنان پرتوقع و ( نمایش8های اجتماعی )نبودن امنیت اقتصادی( نمایش

های اخالقی )اختالفات زنانه مانند فضولی، دو بهم زنی، شکاکی و ( نمایش7 پرافاده(

 Yazdaanaashoori)  «اجتماعی و اخالقی )پند و اندرز(-های انتقادی( نمایش14بدبینی( 

& Ensaafi, 2009: 5-8.) 
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گرفتند: بخش بندی فوق، در چهار بخش اصلی جای میها، بر طبق تقسیمنمایش

های های انتقادی، بخش سوم: نمایشی اجتماعی، بخش دوم: نمایشهانخست: نمایش

های اجتماعی و اخالقی. دو گروه نمایش-های انتقادیاخالقی و بخش چهارم: نمایش

های مستقلی بودند، در ارتباط با موضوعات حال که گونه مذهبی و خصوصی زنانه، درعین

 آمدند.فوق نیز به اجرا درمی

ها بودند که به بازنمایی مسائل درمجموع آن دسته از نمایش های اجتماعی:نمایش

های های اجتماعی و عاشقانه و نمایشها شامل: نمایشپرداختند. این نمایشاجتماعی می

 اجتماعی )نبودن امنیت اقتصادی( بودند.

هایی را به وجود های انتقادی: نقد معضالت اجتماعی به زبان روز مردم، نمایشنمایش

های رایج جامعه بودند. شان، نقدی بر سنتنظر از زمان، مکان و دلیل اجرای که صرفآورد 

دادند. در این الشعاع قرار میهایی که درست و یا نادرست حیات افراد جامعه را تحتسنت

اجتماعی -های انتقادی و سنتی، انتقادیهای نمایشی شامل: نمایشاز گونه حوزه، سه دسته

 گرفتند.گر(، جای میاجتماعی )زنان سر به هوا و عشوه-انتقادی )مردان هوسران(،

های اخالقی آید، موضوعاتی شامل آموزههای اخالقی: چنانچه از نامشان برمینمایش

آمدند. زنان پرتوقع و داشتند و در ضم اخالقیات ناپسند و مدح رفتارهای نیک به اجرا درمی

فضولی، دو بهم زنی، شکاکی و بدبینی، موضوعاتی  پرافاده، همچنین اختالفات زنانه مانند

 گرفتند.بودند که در این گروه جای می

ها ترکیبی از اجتماعی و اخالقی )پند و اندرز(: این نمایش-های انتقادینمایش

ها  گرفتند و هدف اصلی از اجرای آنهای فوق بودند که مسائل گوناگونی را دربرمی گونه

 ی مخاطبان بود.موعظه

ها، همچون اعیاد، جز مراسم سوگواری، در سایر محافل و مناسبت های مذکور بهمایشن

های مربوط به ازدواج، وضع حمل و حمام زایمان و ختنه سوران از سوی مخاطبان و مراسم

 شدند.اجراکنندگان مورد توجه بودند و اجرا می

 ار خواهند گرفت.های زنانه مورد تحلیل و بررسی قردر ادامه سه گروه از نمایش

 های انتقادی و سنتی. نمایش8

، در بخش «هاعروسی کاشی»و « چشم نظر»، «گشامشکل»، «بینفال»های نمایش

بین و چشم آمدند. در این بخش دو نمایش فالهای انتقادی و سنتی به اجرا درمی نمایش

 نظر بررسی خواهند شد.
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ی پیش از وقوع انقالب مشروطه، هابازار دعانویسان و رماالن، به خصوص در سال

شکنان بودند و هر یک به فراخور وسع مالی ترین هواخواهان طلسمبسیار گرم بود. زنان مهم

ای بود  گونه نمودند. مادامیکه شرایط بهبینی هزینه میخود مبالغی را برای دعانویسی و طالع

مافوق بشری و پناه شد، توسل به نیروهای که هرگونه حرکتی از سوی زنان سرکوب می

نمودند. فرار از منزل، تر میها را برای آنان آسانبردن به اوراد و اذکار تحمل دشواری

ای ( نیز در بسیاری از موارد گرهEttehaadiyeh, 1994: 41)اعتصاب غذا و حتی خودکشی 

رای گشودند. بازار داغ دعانویسان محل مناسبی بود تا زنان بپناه نمیاز کار زنان بی

جلوگیری از خیانت همسر و آمدن هوو، افزایش مهر و محبت، درمان نازایی، گشایش بخت 

های زنان، به خصوص اگر توزیها و کینه چشمی حلی بیابند. چشم و هم و شور چشمی راه

که برای جلب رضایت همسرشان و افزایش  ها عالوه بر این شد تا آنهوو بودند، سبب می

د، برای بستن بخت و قدرت باروری رقیب نیز در تکاپو باشند محبت او دعا بنویسن

Delrish, 1996: 30-31;444-445, 449-452 Mehraabaadi, 2000).) 

 فهمیدم کیه همین بین: چارش چیه فال2زن »

 & Soothsayer show, Yazdaanaashoori)« ای ببینراه چاره ای ببینراه چاره

Ensaafi, 2009: 44.) 

شان و کسب درآمد بیشتر با بوب زنان که بیش از هر چیز برای منافعسوداگران مح

کردند، با طلسم و اورادی خاص و طی مراسمی ویژه از شیر مرغ تا جان ها همدلی می آن

طلسم جامع از شیخ احمد ابن »ساختند. همچون الشعاع قدرت خود میآدمیزاد را تحت

 به شرح ذیل است:« سید محمد انصاری»ز که برخی از معجزات آن به نقل ا« البونیعلی

کند. کند و دیگر سحر بر شما اثر نمیاگر کسی سحری کرده باشد، سحر را باطل می»

اگر کسی این طلسم را مداوم همراه خود دارد و آداب آن را رعایت کند، رزق و روزی فراوان 

د. اگر مابین زن و شوهر نصیب او شود ]...[ در تمام امورات زندگی برایتان کارگشا خواهد بو

اختالف باشد این طلسم را در خانه بگذارد اختالف برطرف شود. اگر کسی دشمن و بدگو 

بسیار داشت این طلسم همراهش باشد از جمیع بالها و مکر حاسدان و زیان دشمنان و 

زبان بد در امان خواهد بود؛ و هزاران خواص دیگر که در اینجا گنجایش نیست. من اهلل 

-Ansaari, Comprehensive Spell from Sheykh Ahmad ebn Ali El« )فیقتو

Booni, 2012.) 

های شدند و اندوختهازپیش مجذوبشان می زنان نیز با دیدن چنین حاالتی بیش

ها گرفته بودند، صرف  زور از آن خویش را که پنهان از چشم همسرانشان جمع کرده و یا به
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ند. هر یک از طلسمات و دعاها مراسم و آداب خاصی را نمودهای آنان میدستورالعمل

آورد، در میدقت به اجرا در ها را به بایستی آنطلبید که کسی که خواستار آن بود، می می

داد. نوشتن دعا بر چرم آهو، شده و کارایی خود را از دست می غیر این صورت طلسم باطل

شده به پرندگان، غسل کردن با  ی دعا خواندههامروانه کردن دعا بر آب جاری، خوراندن گند

اند، ریختن ناخن جلوی درب منزل، پیچیدن دعا بر حریر آبی که اذکار بر آن دمیده شده

سبز و بستن آن به بازوی شخص مورد نظر، نوشیدن آبی که دعا و انگشتر بر آن انداخته 

پاشی سر در  خاص و آبشده بود، خوراندن سیبی که بر آن دعا خوانده شده بود به شخصی 

منزل، برخی از آداب مخصوص کسی بودند که طالب دعا و طلسم بود. همچنین خود 

دعانویس نیز ملزم به رعایت شرایطی از قبیل: استفاده از بخور عود و گیاهان خاص در 

هنگام نوشتن دعا، نگارش دعا و رسم طلسم با استفاده از گالب و زعفران و نبات، وضو و 

قبله، پوشیدن لباس پاک، قطع ارتباط با مسائل  ش از نگارش دعا، نشستن روبهتطهیر پی

گیری و دیدن طالع و جلوگیری از حوادث شوم آینده نیز های دنیوی بود. فالمادی و هوس

 .1آمدحساب می شمار رماالن بهیکی دیگر از کرامات بی

 گن چنینبین: ... بده تو دستتو تا ببینم من، خطوط دستتو، میفال»

 «زن: پس این طور شوهر من زن گرفته، دور از چشمان من اون زن گرفته

(Soothsayer show, Yazdaanaashoori & Ensaafi, 2009: 44.) 

شان تمام هم خود را برای گیران از روزگار گذشته و آیندهزنان تحت تأثیر اخبار فال

شان حاوی خبرهایی چون طالع آیندهبردند. چنانچه تغییر و یا تثبیت وضعیتشان به کار می

باردارشدن، افزایش محبت همسر، از میدان به در شدن رغیب، رسیدن به مال و ثروت بود، 

شدند که با شیرینی دادن و بذل و بخشش در حق دیگران، خواستار نگارش دعایی می

و بود بین: خانم تو داری طالع روشنی زیرا هووی تفال»چیز به نفعشان پیش رود.  همه

 «مردنی

(Soothsayer show, Yazdaanaashoori & Ensaafi, 2009: 44.) 

شد که اخبار حاصله از آینده برخالف موارد فوق بود. در آن وتار می روزگار زمانی تیره

ی اطهار، دخیل بستن به بارگاه امامزادگان، طرح زمان نیز با نذرونیاز به درگاه خداوند و ائمه

ندن رغیب که بعضاً پایان شومی داشتند، دست به دامان رماالن شدن و هایی برای رانقشه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترین مرکز علوم  بزرگ»توان به پایگاه اینترنتی ی بیشتر در این زمینه وجود دارد، از جمله میمنابع مختلفی برای مطالعه -1

 مراجعه نمود. http://doa5.blagfa.comبه آدرس « ی قرآنیغریبه و ادعیه
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کردند. در هر دو صورت رماالن و بستن بخت و زبان، تالش در تغییر دادن آینده می

 شدند.تر میتر و منزویتر و زنان بینوا خرافاتیدعانویسان غنی

بینم، ان کن، فالبین: طلسمو تو بگیر و امتحان کن، دعا به جون فیلسوف زمفال»

 کنمنویسم، مشکلو حل میبینم، طلسمطالع

 کنه...مشکلو حل می کنههمه: مشکلو حل می

بین: قدری آب چهل کلید، با پشم دیو سفید، بریز تو قدری اسید، بهش بده روز فال

 «عید

(Soothsayer show, Yazdaanaashoori & Ensaafi, 2009: 44.) 

بینی جلد اول، از طلسمات و ابزار طالع« ان قدیمتهر»در کتاب « جعفر شهری»

همچون: سوسن غساله، شمامه و دمامه، بشقاب دوازده برج و هفت کوکب، هاروت و ماروت، 

ها و خرافات رایج آن دوران  ی آنکند که مطالعهقفل بلقیس سلیمان و انگشتر قلنج یاد می

پرستی فقط مختص زنان  فه(. خراShahri, V1, 1992: 534-543)خالی از لطف نیست 

ای اعتقاد داشتند، اما در مورد زنان به نبوده است، بلکه مردان نیز به چنین افکار بیهوده

پذیری و نادیده گرفته شدن شخصیت و حقوقشان نسبت  دلیل زمان فراغت بیشتر، آسیب

بخت و رفع تنها برای از میان بردن رقیب و گشایش  تر بود. دعانویسی نهبه مردان نمایان

های مختلفی همچون: حنا بندان، حمام عروس و شد، بلکه در مراسمگرفتاری انجام می

حمام زایمان نیز برای نیک بختی و سعادت نوعروس و نوزاد دعاهای مخصوصی نگاشته 

 .1شدمی

داد و این افراد بینان مسیر زندگی بعضی از آنان را چنان تغییر میپیشگویی طالع

ترین گرفتند که اخذ تصمیم برای مهمهای رماالن قرار میقینات و توصیهتحت تأثیر تل

 شان ممکن نبود.شان جز با نظرسنجی از آنان و یاریوقایع زندگی

 ی آقا.خوام برم خونهآبجی نسا: می»

 آبجی خاتون: آقا کیه؟

 گیرهآبجی نسا: اون شیخ پیره که صبح تا شوم فال می

 که دعایی بگیرمخوام پیشش برم بلحاال می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابطه با علوم غریبه و اعتقادات و خرافات مربوط به آنها در زندگی روزمره  در کتاب طهران قدیم، جلد چهارم، توضیحاتی در 1-

 مردم آورده شده است.
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 ,Abji Nesaa show) 1«دختره پا به بخت شده قضیه خیلی سخت شده

Endjavishiraazi, 1974: 65.) 

شان و حتی به بینی و زودباوری برخی از زنان منجر به بر هم خوردن زندگیدهان

شد. با گذشت زمان و باال رفتن سطح سواد بازی گرفته شدن حیثیت خود و دیگران می

 بینی تا حدی محبوبیت خود را از دست داد.ال و طالععمومی ف

پرستی و باور به  های انتقادی بود که تحجر، خرافهنمایش فال بین از جمله نمایش

گیران، سعی در آگاه داد و با بازنمایی نتایج سخنان فالرماالن را مورد نکوهش قرار می

گویی رمال بر همگان، حاضرین در نمودن آنان داشت. در پایان نمایش با آشکار شدن دورغ

 کردند.جمع به قصد ضرب و شتم وی را دنبال می

: دست بردار از سر ما، بابا به موال با این چرندها، هیچ پولی در نمیاد، هیچ پولی 1زن »

 «در نمیاد

(Soothsayer show, Yazdaanaashoori & Ensaafi, 2009: 44.) 

های عی دوران قاجار، مخصوصاً در سالجای تأسف است که بگوییم وضعیت اجتما

مورد و تحجر افکار به ای بوده است که تعصبات بی گونه پیش از وقوع انقالب مشروطه، به

ازپیش ایرانیان با  و مراودات بیش 2خورد. با وجود ورود غربیان به ایرانشدت به چشم می

ی رواج سوادآموزی و هممالک اروپایی از طرفی، اقدامات افرادی چون امیرکبیر در زمین

کسب علوم از طرفی دیگر، همچنان دیدی خرافاتی به جهان در میان اکثر مردم وجود 

ها بود، بیش از مردان رایج شان اندرونیداشت. چنین نگرشی در میان زنان که جایگاه اصلی

 تر، ناآگاهی،بود. هر چه سواد زنان کمتر و ارتباط با دنیای بیرون برای آنان محدود

تر، تسلیم نفس، احساس فقدان کارآمدی و از همه مهم تجربگی، کمبود حس اعتمادبه بی

 ,Taaj al-Saltanahهیچ مقاومتی در برابر خواست مردان در آنان بیشتر بود )شدن بی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گیرد، اما به دلیل اشتراک موضوع در اینجا بخشی از آن های نبود امنیت اقتصادی جای میی نمایشاین نمایش در دسته -1

 آورده شده است.

برد که خرافات و افکاری موهوم و های نخست این حکومت، در شرایطی به سر میی قاجار، به ویژه در دههایران در دوره -2

ها به ایران خود سبب شد تا خرافاتی جدید در ایران راه پیدا اساس بسیار مورد توجه بودند. الزم به ذکر است که ورود غربیبی

ثیرات مثبت است ٴد غربیان به ایران و مراودات با آنها، تااند. مراد از وروهایی همچون: فال قهوه و فال ورق از این جملهکند. فال

هایی نوین به سوی ی کتب گوناگون، به ویژه متون علمی در ایران داشت و دریچهکه بر روی سیستم آموزشی و ترجمه

یطی بسته ی مردم سرزمینی افزایش یابد و از محپیشرفت علمی ایرانیان گشود. بدیهی است هر چه میزان آگاهی و مطالعه

 تر خواهد شد.تری با مردم سایر ممالک پیشرفته قرار بگیرند، خرافات نیز کمرنگخارج شوند و در ارتباط گسترده
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پرستی و توسل به نیروهای غریبه  (. مجموع این موارد زمینه را برای خرافه7-8 :1982

ه به آنان قدرت و فرصت الزم برای شناخت و درک صحیح مسائل نمود. مادامی کمساعد می

شدند بایستی تسلیم تصمیمات مردان میشد و همواره میو مبارزه با مشکالتشان داده نمی

(Jarallahi, 2000: 208-209 نیاز به نیروهایی که بتوانند آنان را از سرنوشتشان آگاه ،)

ی که بر علوم غریبه تسلط داشتند و رموز دنیای شد؛ بنابراین حضور افرادگردانند، حس می

 نمود.دانستند، ضروری میازمابهتران! را می

 بین بیاد توزن: دختر بدو بگو فال»

 بین بیا اینجابین و طالعدختر: فال

 بینمبینم، دعانویسم، فالتو خوب میبینم، طالعبین: سالم بر همه، فالفال

 ,Soothsayer show« )بینهوب میفالتو خ بینههمه: فالتو خوب می

Yazdaanaashoori & Ensaafi, 2009: 43.) 

ها و راهکارهای دعانویسان و رماالن خرافات دانستند که گفتهباوجوداینکه اکثراً می

 نمودند.است و به واقع کارایی ندارد، باز هم از مراجعه به آنان خودداری نمی

 بینره، این فالکاله بردا : ... گول اینو نخورین1زن »

 Soothsayer show, Yazdaanaashoori« )باید اونو بزنین گه همش ایندروغ می

& Ensaafi, 2009: 45.) 

رسید که ها و اختالفات ناشی از عواقب صالحدیدهای رماالن تا بدان جا میدرگیری

قیمت گرفتند و گاه حتی به برخی از زنان از سوی همسرانشان مورد ضرب و شتم قرار می

انجامید. گاهی نیز ممکن بود بر ها میجان انسانی و یا جدایی و از هم پاشیده شدن خانواده

نمودند و بدین گیرنده معرف میعنوان هووی شخص فال ای، زنی را بهتوزی عدهاثر کینه

 آمد.وسیله اسباب دشمنی آن دو زن فراهم می

 تاه، دندوناشم گندهبین: ... دشمنی داری، گنده و منده، قدش کوفال»

 قدش کوتاه، دندوناشم گنده همه: قدش کوتاه، دندوناشم گنده

 فهمیدم کیه همین بین: چارش چیه فال2زن 

 «ای ببینراه چاره ای ببینراه چاره

(Soothsayer show, Yazdaanaashoori & Ensaafi, 2009: 44.) 

دیم، زنان نیز آرام آرام های انقالب مشروطه نزدیک شهرچه به جلو آمدیم و به سال

شان ارتقا یافت. نگارندگان بر این باورند که در آزادی عمل پیدا کردند، سطح سواد و آگاهی

چنین شرایطی از میزان اعتقادات پوچ و خرافه میان آنان تا حدی کاسته شد، چراکه با 
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رماالن و افزایش سطح سواد و آگاهی، کاهش اعتقاد به خرافات و نیروهای مافوق طبیعی 

نماید. پس از انقالب مشروطه، به خصوص در دوران حکومت پیشگویان امری طبیعی می

ها و های گوناگونی وارد اجتماع شدند. بدین جهت با وجود مشغلهپهلوی زنان در عرصه

پای  هایی که در ایران به وجود آمده بود، همچون گذشته مجالی برای نشستن بهدگرگونی

 ماند.ی نمیسخنان رماالن باق

اند. یکی دیگر از نیز به این موضوع پرداخته« چشم نظر»های دیگری از جمله نمایش

شد، دعا و طلسم رفع چشم زخم بود هایی که توسط دعانویسان نگاشته میدعاها و طلسم

که طرفداران بسیاری داشت. دوری از افراد به اصطالح شور چشم و خنثی نمودن نفوس بد 

زخم آنان، با توجه به باورهای آن  نمایش چشم نظر بود. اشخاصی که چشمها، موضوع  آن

دوران، به اثبات رسیده بود، بنا به صالحدید بزرگان تا حد امکان از حضورشان در مجالس، 

مالحظه است و باید  چشم بد و نظر تنگی بسیار قابل»شد. ها، ممانعت میبه خصوص جشن

(. حال از سوی شخص در نظر Mehraabaadi, 2000: 448)« به شدت از آن پرهیز کرد

کردند، هر گرفته شده، ضرری به کسی رسیده بود و یا صرفاً از سر عداوت، وی را نشان می

تنها از  نمود. این اشخاص نهبایستی تحقیر و توهین دیگران را تحمل میچه که بود، می

و یا به هنگام برداشت محصول ها شرکت در مراسم گوناگون، بلکه از حضور در مزارع و باغ

 برد.شدند، چرا که زخم چشمشان برکت را از بین مینیز، منع می

کنند. اگر این کار را نزدیک غروب زخم اسفند دود می برای رفع بیماری و چشم»

بکنند بهتر است. یک تکه پارچه یا نخ یا یک تار از بند تمبان و یا خاک ته کفش کسی که 

« گرداننداند گرفته با قدری اسفند دور سر بچه یا ناخوش می نسبت به او بدگمان

Hedaayat, 1977: 32).) 

هایی همچون: پس از انجام کارهای فوق، اشعاری مشابه اشعار این نمایش را در مراسم

های عروس و داماد، برای رقابت با یکدیگر، با شور حرارت بیشتری حنابندان، خانواده

 خواندند. می

 اسپند سی و سه دونه و اسپند دونه زن: اسپند»

 دونهاسپند خودش می اسپند صد و سی دونه

 از خویش و قوم و بیگونه بترکه چشم حسود و بیگونه

 چش نخوره دردونه تو این دوره و زمونه

 چش نخوره دردونه... همه: چش نخوره دردونه
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هر که زن: زیر زمین، روی زمین، سیاه چشم، ارزق چشم، زاغ چشم، میش چشم، 

های دست راست، پیش رو، پشت سر، های دست چپ، همسایهدیده، هر که ندیده، همسایه

 بترکه چشم حسود و حسد

 «بترکه چشم حسود و حسد همه: بترکه چشم حسود و حسد

(Evil eye show, Yazdaanaashoori & Ensaafi, 2009: 41-40.) 

رد، اعتقاد به نیروهای مافوق آوهای اجتماعی زنان و عواقبی که به بار میمحدودیت

ها  بشری )قدرت پیشگویی رماالن( و نیروهای مخرب )نفوس بد و شور چشمی( را در آن

-شان را به نظر تنگی شخصی نسبت مینمود. چنانچه وقوع اتفاقات ناگوار زندگیتقویت می

 گذاشتند.را دعانویسان پیش رویشان می ترین راه چارهدادند و مطمئن

 اجتماعی )مردان هوسران(-های انتقادی. نمایش6

وروز  های زنانه بودند، زیرا حالترین نمایشها، پر طرفدارترین و محبوباین دسته از نمایش

-کم و کاستی، با چاشنی طنز و زیبایی حرکات موزون و موسیقی، بازنمایی میآنان را بی

شروع آنان با زنان مختلف، به های متعدد مردان و روابط مشروع و نامنمودند. شیوع ازدواج

 خصوص در دوران قاجار، موضوع اصلی این گروه بود.

استطاعت مالی و پیروی از هوی و هوس مردان، کهولت سن، عدم باروری و از بین 

رفتن زیبایی ظاهری زنان، از جمله دالیلی بودند که مردان را به داشتن زنان متعدد ترغیب 

شدند: (. زنان به سه شیوه بر مردان حالل میMehraabaadi, 2000: 248-249)نمودند می

 ( کنیزی1( عقد 2ی موقت یا دائم ( صیغه1

کردند تا زمانی که تحت اختیار مردی بودند زنان به هر روش که با مردان ازدواج می

افتاد از لحاظ شرعی امکان برقراری رابطه با مرد دیگری را نداشتند. اگر چنین اتفاقی می

شد. لذا در مورد مردان شرایط چنین نبود. مردان بوده و حکم سنگسار وی صادر می زناکار

توانستند میان زنانشان به عدالت رفتار و شرایط زندگی را طبق احکام اسالم مادامیکه می

توانستند چهار زن عقدی و دائم ها می برای آنان مهیا کنند، حق اختیار زوجه را داشتند. آن

شدند و یا به اسارت درآمده ای و کنیزانی که خریداری میر مورد زنان صیغهداشته باشند. د

. داشتن فرزندان ذکور متعدد برای مردان 1گشتند، محدودیتی وجود نداشتو حالل مرد می

آوری، ها به پسران جهت نانجنسانشان افتخار بزرگی بود. نیاز خانوادهدر میان سایر هم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توان از مراجع تقلید درخواست نمود.در این زمینه اطالعات دقیق را می -1
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رانی مردان از سویی دیگر سبب از سویی، تنوع طلبی و هوسهمچنین ادامه دادن نسلشان 

 شدند تا مردان زنان متعددی اختیار کنند.می

عنوان جوهر مرد، مردانگی، موقعیت عالی...، اصل  مرد بودن در وجه اخالقیش، به»

صورت ضمنی آن، از مردانگی جسمی جدا ناپذیر است.  حضانت وافزایش افتخار، الاقل به

ی بکارت نامزد، فرزند فراوان و غیره که از مرد واقعاً مرد ی توانایی جنسی ازالهگواهینامه

 (.Bourdieu, 1999: 11« )رود دلیل چنین مدعایی استانتظار می

دار که بچه آنان ناگزیر بودند تا در کنار سایر زنان همسرشان زندگی کنند و درصورتی

سراسر بلوا و آشوب بزرگ کنند هایی شدند، کودکان بینوایشان را در محیطمی

(Ettehaadiyeh, 1994: 30-31 این در حالی بود که زنان عمالً از حق طالق محروم .)

که حکم  توانستند درخواست طالق نمایند. درصورتیبودند و تنها در شرایطی خاص می

جز تن  اینمودند؛ بنابراین چارهبارتر را تجربه میشد، چه بسا وضعیتی خفتطالق صادر می

 دادن به چنین وضعیتی نداشتند.

زنان حتی به لحاظ حقوقی و قانونی، وضعیت بدتری داشتند. ازدواج کودکان و »

توانست هر موقع بخواهد همسرش را طالق های اجباری بسیار رایج بود. شوهر میازدواج

از توانست بیش از یک همسر اختیار کند )قرآن داشتن چهار زن دائم را مجدهد و می

شد. ]...[ دانسته است(. مخالفت با هر کدام از این قوانین، الحاد و مخالفت با اسالم تلقی می

شرایطی چنین نابرابر، همراه با نوعی پذیرش درونی شده در زنان، هر چه بیشتر تقویت 

کرد. اکثر زنان، شد و آنان را به گردن نهادن و عدم اعتراض به وضعیت خود تشویق میمی

-دستی و جنس دوم بودن خود گردن نهاده بودند و باور داشتند که این سرنوشت آنبه فرو

هاست. البته اعتقاد به سرنوشت، در میان مردان و زنان خاورمیانه به شدت گسترده است؛ 

بدون احساس خفت و بیچارگی -اما در مورد زنان، این باور به صورت نوعی پذیرش و تسلیم 

 (.Sanasarian, 2005: 30-31)« مده بوددر آ -شاندر مقابل وضعیت

گونه اعتراض را بردند که حق هیچزنان به لحاظ حقوق اجتماعی در شرایطی به سر می

ها حتی اگر زنی دیگر به  پذیرفتند. بسیاری از آننداشتند و ناگزیر باید وضعیت موجود را می

ای حضور این شخص را ای دائمی برشد، واهمهشان نمیعنوان هوو وارد زندگی زناشویی

بندوباری مردان  . بی1شدندشان تهدید به این مسئله میداشتند، چرا که از سوی همسران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجتماعی و اخالقی -های انتقادینمایش یاشاره نمود که در دسته« گیرمرم زن میمی»توان به نمایش در این مورد می -1

 جای گرفته است.
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گرفت. ایجاد روابط نامشروع، حضور در اماکن عیش و طور که باید مورد نکوهش قرار نمی آن

 :Floor, 2010) نمودهای متعدد، از نظر اجتماع برای مردان امری طبیعی میطرب و ازدواج

95-96; Estaraabaadi, 1892: 95-96).  ای شرایط پذیرفته شده در افکار عموم به گونه

 دانستند و زنان را وادار به سکوتدست را حق مسلم مردان می بود که اعمالی ازاین

آمد و در صورت هرگونه آبرویی برای مرد به وجود نمینمودند، زیرا در هر شرایطی بی می

اش را فقط مرد مجاز است خواهش سکس» رفت، چرا کهها میفسادی، زن زیر بار تهمت

نشان بدهد، حتی به زنانی غیر از زن خودش. اگر چنین چیزی پیش بیاید گناهش گردن 

بایست کاری کند که مرد بتواند بهش ت، زیرا او نمیمرد نیست، بلکه به گردن زن اس

 .(Floor, 2010: 77-78) «نزدیک شود

-های مذکور در رابطه با تمامی مردان صدق نمیقیدیالبته الزم به ذکر است که بی

های رایج ی خویش بسیار پایبند بودند و از هرزگیدانی نیز به خانه و خانوادهکردند؛ مر

گرفته و توجهی از مردان را در برمی های فوق گروه قابلجستند، اما کامجوییدوری می

گونه محدودیتی برای آنان وجود نداشته است. مردان برخالف زنان مجاز بودند تا هیچ

-ه برطرف نمایند. زنان موظف بودند تا سکوت کرده و هیچنیازهای جنسی خویش را آزادان

ها از شوی خویش راضی بودند یا خیر، دور از شأن بود  گاه از راه راست منحرف نشوند. آن

که بخواهند لب برآورده، آبروی همسرشان را جایی ببرند. چنانچه شوهرانشان به دالیل 

شان سی و ناباروری، وظایف زناشوییی کاری، ناتوانی جنمختلفی چون: کهولت سن، مشغله

بایستی تحمل کرده و به زندگی مشترکشان ادامه آوردند، آنان میدرستی به جا نمی را به

درستی انجام دهد و  اش را بهتوانست وظایف زناشوییدادند؛ اما اگر زنی به هر دلیل نمیمی

توانست با راحتی می ر بود، بهیا مرد از باال رفتن سن همسر، چهره و یا اعمال او آزرده خاط

آورد. زنان دیگر ارتباط داشته باشد که این مسئله فشار روحی زیادی بر زنان وارد می

فاطمه »های های متنوعی در رابطه با این مسائل شکل گرفتند. موضوع نمایشنمایش

ز از این نی« خاله ستاره»و « قنبر سیما»، «هوو هوو دارم، هوو»، «یاسمن و نسترن»، «خانم

 دست بودند.

خانم: دلم غم داره و نم داره امشب... که آقا میل رفتن داره امشب، آقا قهر کرده و لج »

 کرده و نمیادو امشب...

 خانم: خوب آقا اومد خونه نگفت خانم چه عیبی داره؟

 ها را داری؛ گفت منو دوست داره.ی عیبکلفت: چرا، گفت همه

 نشون دادی؟خانم: مگه تو خودت رو به آقا 

https://www.amazon.com/Willem-Floor/e/B00C9ZRN5Y/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Willem-Floor/e/B00C9ZRN5Y/ref=dp_byline_cont_book_1
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 کلفت: ب...له! چون خیلی هم قشنگم، اون از من خوشش میاد...

گذارید؟ یه خانم: دست شکستن و پا شکستن و گر بودن و اینها عیبه که روی من می

 «عیبی بگین که عیب باشه

(Yaasaman & Nastaran show, Endjavishiraazi, 1974: 47-48.) 

حال زنی است که پس از چند سال زندگی نیز شرح « هوو هوو دارم، هوو»نمایش 

اش را از کف داده، شوهرش هویی بر سرش آورده مشترک، حال که رنگ و رخسار جوانی

کند و تمام اش را یادآوری میاست. زن برای کم کردن از بار غم خویش، روزگار جوانی

نمایش  ناندازد. ایاش مینقایصش را به گردن هوو و نحوست قدم گذاشتن وی در زندگی

 آمد.حال بعضی از زنان بود با شور و هیجان خاصی به اجرا درمی که شرح

 بازیگر و جمعیت: هوو هوو دارم هوو دل بی قرارم هوو»

 بازیگر: روزی که هوو نداشتم چه روزگاری داشتم

 یه چش داشتم یه همچین حاال هوو کرده همچی

 قرارم هووبازیگر و جمعیت: هوو هوو دارم هوو دل بی

 بازیگر: روزی که هوو نداشتم چه روزگاری داشتم

 «یه دهن داشتم یه همچی حاال هوو کرده همچی

(Yaasaman & Nastaran show, Endjavishiraazi, 1974: 50.) 

شان را نداشتند. اگر مردی زنان حق ایجاد ارتباط با مردی دیگر و رفع نیازهای طبیعی

آورد تا شاید ان دیگری را به راحتی به بسترش میشد، زندار نمیبه دلیل عقیم بودن بچه

قنبر »های ی اقبال وی بدرخشد و زنی از او طفلی را بار بگیرد. موضوع نمایشروزی ستاره

 نیز از این دست هستند.« خاله ستاره»و « سیما

 های اجتماعی )نبودن امنیت اقتصادی(. نمایش9

مردان باشند، امکان استقالل آنان به لحاظ مالی برای آنکه زنان همواره نیازمند و وابسته به 

ندرت زنانی واجد شرایطی بودند که از نظر اقتصادی نیازمند مردان نبودند،  وجود نداشت. به

ی مرد و یا مردانی امین و اما در این وضعیت نیز سرکشی و مراقبت از اموال زن برعهده

ی زنان، یکی از قتصادی برای آیندهی تأمین معاش و نبودن تضمینی اکاردان بود. مسئله

ترین معضالتی بود که آنان را به پذیرفتن شروطی گاه ناعادالنه از سوی مردان، وادار مهم

شدند، گاه (. زنان بسیاری پس از آنکه مطلقه و یا بیوه می(Jarallahi, 2000: 208کرد می

(. Delrish, 1996: 23)ند گرفتبه خواست خود و گاهی به اجبار تصمیم به ازدواج مجدد می
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شأن را برای روی پای خود ایستادن و  الزم به ذکر است که زنانی نیز بودند که تمام هم

ای گرفتند. جدای از اینکه عدهدوری از ازدواج مجدد و بزرگ نمودن فرزندانشان به کار می

ای از ، پارهدادنداز زنان پس از طالق و یا مرگ همسرشان خود به ازدواج عالقه نشان می

داشتند، به میهای اجباری وادالیلی که زنان را به ازدواج مجدد و یا دختران را به ازدواج

 شرح ذیل هستند.

هایی بودند که از پیوند دخترانشان سودی ها: خانوادهحمایت برخی از خانواده الف( عدم

تا از این ، (Floor, 2010:76) نمودندریزی میشد و برای ازدواج آنان برنامهعایدشان می

ها صرف نموده بودند، جایگزین  طریق بتوانند بخشی از مخارجی را که تا به آن روز برای آن

پوشی از معایب خواستگار ثروتمند به همین دلیل بعضاً با چشم، (Floor, 2010:51)نمایند

ی بخت ی خانهآوردند و روانهو نادیده گرفتن خواست دختر، وی را به زنی آن مرد درمی

 (.Mehraabaadi, 2000: 364-365); Delrish, 1996: 25کردند می

 خواممن پیر و پاتال نمی خوامگه مال نمینسا: همش میآبجی »

 خوامحاجی ریشدار نمی خوامحاجی اعیان نمی

 یه سر مو جون نداره حاجی که دندون نداره

 آخ چقدر مامانیه نامزد من فالنیه

 قرارشم عاشق بی شب تا سحر خمارشم

 «خوامخوشگل و مهربون می خواممن شوهر جوون می

( .Abji Nesaa show, Endjavishiraazi, 1974: 66) 

گونه بود که برای خالص شدن از دست دخترانشان ها وضع ایندر برخی از خانواده

ها بر دوش  فرستادند تا مخارج آنی بخت میها را حتی به زور هم که شده، به خانه آن

ای (. چنانچه در نمایش آبجی نسا، وی برDelrish, 1996: 25-26)شخص دیگری بیفتد 

ی حاجی جواد متمول و بازاری، دست به دامان دعانویسی روانه کردن دخترش به خانه

 شود.مشهور می

 ی آقا.خوام برم خونهآبجی نسا: می»

 آبجی خاتون: آقا کیه؟

 گیرهکه صبح تا شوم فال می آبجی نسا: اون شیخ پیره

 بلکه دعایی بگیرم خوام پیشش برمحاال می

 قضیه خیلی سخت شده دختره پا به بخت شده

 فرستاده یه خواستگار حاجی جواد حجره دار

https://www.amazon.com/Willem-Floor/e/B00C9ZRN5Y/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Willem-Floor/e/B00C9ZRN5Y/ref=dp_byline_cont_book_1
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 عیال حاجی نمی شه شهسکینه راضی نمی

 هیکلی مثل جن داره میگه که خیلی سن داره

 آتشپاره، خیر ندیده سه روزه این ورپریده

 کنههی بیقراری می کنهگریه و زاری می

 «ذارهلجبازی باالش می ذارهمته به خشخاش می

( .Abji Nesaa show, Endjavishiraazi, 1974: 65-66) 

های پیاپی در دوران قاجار، از عواملی بودند که تحوالت سیاسی و وقوع جنگ

هایی که در طی دوران نمودند؛ چرا که با وقوع جنگها را به لحاظ مالی نیازمند می خانواده

آمد، وضعیت اقتصادی های اقتصادی استوار و کارحکومت قاجار رخ دادند و نبود سیاست

ی گرفت. در این میان بیشترین آسیب متوجهها نیز مستقیماً تحت تأثیر قرار خانواده

ای از کارگران، خرده کاسبان و سایر قشرهای متوسط رو به پایین بود؛ بنابراین عده

ی بخت و تکیه به دامادی ثروتمند ی مشکالتشان را رفتن دختر به خانهها چاره خانواده

 :Mehraabaadi, 2000:; Floor, 2010 251, 197؛Delrish, 1996: 25-27) دانستند یم

 هایشان بود.ی خودشان، دختر و نوهی آیندهکنندهداماد غنی، تضمین( .76

 از مال و مکنتش بگو ثروتش بگوآبجی خاتون: از پول و »

 ی شش دانگی دارهخونه آب داره زمین داره

 بهشت و ناز و نعمته... ی او قیامتهخونه

 مونس و یاورش بشی اگر تو همسرش بشی

 «شیخانم خانما می شیها میخدا دونه چه

( .Abji Nesaa show, Endjavishiraazi, 1974: 66-67) 

بافی مشغول بودند و منبع کارهایی همچون قالی در مناطقی که دختران خود به

کار شدند، وضعیتشان در حد بسیار ناچیزی با دختران بیدرآمدی برای خانواده محسوب می

ی پدری گرفت به اجبار باید به خانهکننده متفاوت بود. اگر زنی طالق میو مصرف

این صورت شرایط بدتری را گشت. دخترانی که با زور ازدواج کرده بودند مسلماً در  بازمی

های دوباره. با این نمودند؛ بنابراین مراجعت دختران برابر بود با ایجاد هزینهتجربه می

ی پدری مخالفت ها با بازگشت مجدد دخترانشان به خانهوضعیت برخی از خانواده

ه آنان ی کار در بیرون از منزل را بها اجازهنمودند. از آنجایی که بعضی از خانواده می

شد که بر خالف پسر از آوردن خرجی به خانه دادند، دختر به اصطالح سرباری می نمی

 نمود.ساقط بود و فقط برای خانواده مخارجی را ایجاد می

https://www.amazon.com/Willem-Floor/e/B00C9ZRN5Y/ref=dp_byline_cont_book_1
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دست: اکثر مردم زن بیوه و یا مطلقه را بدقدم  ب( تغییر نگاه مردم به زنانی ازاین

آورد. به همین جهت گونی به همراه میها با خود بدشدانستند که با ورودش به جمع می

ی عقد، خودداری ویژه بر سر سفره اغلب از حضور آنان در مراسم عقد و عروسی، به

نمودند. آنان حتی حق ورود به اتاق عروس و آماده کردن حجله را نداشتند، چرا که  می

عمالً منزوی معتقد بودند نوعروس نیز سرنوشتی مشابه پیدا خواهد کرد؛ بنابراین زن دول 

های نذری و امثال آن حق شرکت در شد و جز در مراسم عزاداری و برخی از سفرهمی

، به قلم صادق هدایت که «نیرنگستان»های دیگری را نداشت. چنانچه در کتاب مراسم

 اند، آورده شده است:ی تحریر درآمدهورسوم متداول به رشته آداب

هایی که موقع آورند باید زیرش پر باشد. زنمیجا  اتاقی که در آن آداب عقد را به»

( Hedaayat, 1977: 22)« عقد در آن اتاق هستند همه باید یک بخته و سفید بخت باشند

« رختخواب عروس و داماد را باید زن یک بخته بیندازد که هوو نداشته باشد»و یا 

(Hedaayat, 1977: 24.) 

ورزیدند، زیرا حضور این گونه مخالفت میاز سویی دیگر زنان بسیاری با حضور آنان 

 دانستند.ها میزنان را موجب هوایی شدن شوهرانشان و از هم پاشیده شدن خانواده
ج( ایجاد مزاحمت از سوی بعضی از مردان: زن اگر جوان و زیبا بود و یا ثروتی داشت، 

ج برای به دست نمودند و به اصطالحی رایمردانی نیز بودند که آرامش را از وی سلب می

کردند. همین امر خود یکی از دالیل خیانت و جدایی از همسر اول آوردن آنان دندان تیز می

 شد.می

دهند ولی زنان را اغلب به علت مریض بودن یا نابینا شدن و نیاوردن اوالد طالق می»

ر با گاهی هم مردان سودپرست برای اینکه زنی ثروتمند و زیباتری به خانه بیاورند همس

 (.Hejaazi, 2013: 200)« دهندوفای اولی خود را طالق می

اینکه زن ثروتمند در چه سن و سالی بود فرقی نداشت و چون زنی دول به حساب 

آمد، هر مردی با هر سن سالی که داشت، حتی اگر به جای پدر وی بود، به راحتی به می

مجدد به جهت رهایی از گرفتار آمدن  داد. ازدواجی خواستگاری کردن از او را میخود اجازه

ها، آن را به دختران خود توصیه در دام مردانی بدکار راه حلی بود که اغلب خانواده

مورد زنان بیوه، بلکه در مورد  . سن و سال مردان نه تنها در.(Floor, 2010:77)کردند  می

توانستند دختران جوان هم مطرح نبود و آنان بدون در نظر گرفتن سن دختر، به راحتی می

 از وی خواستگاری کنند.

 خواممن پیر و پاتال نمی خوامگه مال نمیآبجی نسا: همش می»

https://www.amazon.com/Willem-Floor/e/B00C9ZRN5Y/ref=dp_byline_cont_book_1
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 خوامحاجی ریشدار نمی خوامحاجی اعیان نمی

 «مو جون نداره یه سر حاجی که دندون نداره

(Abji Nesaa show, Endjavishiraazi, 1974: 66). 

ها افتادن و بدگویی مردم پشت زنان د( در خطر افتادن شأن خانوادگی: بر سر زبان

نقص و  ای بیها و مخدوش شدن تصویر خانواده بیوه یا مطلقه، چشم ناپاک داشتن به آن

شدند تا زنان ازدواج مجدد را زادگان، سبب میویژه در میان قشر اعیان و اشراف آل بهایده

نویسد: طالق امری بسیار عادی است و ویشارد می»برای خویش در اولویت قرار دهند. 

« آید اما در مورد زنان چنین نیستوجه برای مردان کسر شأنی به حساب نمی هیچ به

(Hejaazi, 2013: 200ازاین .) ر، زنان در ابتدا تا جایی رو الزم بود تا در مورد طالق از همس

ها را تحمل کرده و سخنی از آن بر زبان نیاورند. پس از متارکه نیز که ممکن بود سختی

 شدند برای حفظ شأن خانوادگی خود مجدداً ازدواج نمایند.مجبور می

سوادی: واقف نبودن زنان به حقوق خود به دلیل نداشتن سواد و  سوادی و کمو( بی

نمود، زیرا هر چه سطح ی مردان رفتن آنان هموار میراه را برای زیر سلطهدوری از جامعه، 

تر بودند و ها باالتر بود و با جامعه ارتباط بیشتری داشتند، از حقوق خویش نیز آگاه سواد آن

سوادی آنان سبب  سوادی و یا کمامکان دفاع از خود و احقاق حقوقشان بیشتر بود، اما بی

خواستند گردن ناچیز و بدون مطالعه و آگاهی به هر آنچه مردان می شد تا با شناختیمی

 (.Taaj al-Saltanah, 1982: 7-8راحتی تسلیم شوند ) نهند و به

های زندگی خود دچار تنزل موقعیت و وادار به زنان ایران تقریباً در تمامی عرصه»

شدت  ای زنان بههای تحصیلی براند. فرصتپذیرش وضعیت فرودست خود در جامعه بوده

محدود بوده است. ]...[ در آن زمان در باور عمومی سوادآموزی زنان مخالف نص صریح 

شد که این باور از سوی برخی از روحانیون نیز اسالم و خطری برای جامعه قلمداد می

توانند آموزش گرفت. برخی نیز بر این باور بودند که زنان نمیهمواره مورد تأکید قرار می

ند و یا باسواد شوند، چراکه مغزشان ظرفیت و استعداد جذب دانش را ندارد. باسواد ببین

شد که بسیاری از زنان، باسوادی خود را پنهان بودن زنان چنان ننگی محسوب می

 (.(Sanasarian, 2005: 29« کردند می

ول دهد، زن امثال در نمایش عذرا خانم طی گفتگویی که میان دو زن روی می عنوان به

سوادی عذرا خانم حال به بی پرسد و درعیناز تحصیالت همسر جدید عذرا خانم سؤال می

 کند.نیز اشاره می

 ره اداره؟ره یا که میحجره می سواده؟اولی: سواد مواد داره یا بی»
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 از عم جزء هیچی نمونده یادش دومی: برف اومده نم کشیده سوادش

 «خودتم سواد مواد نداری آخه اولی: عیب نداره نم کشیده سوادش

(187-188:2009 Yazdaanaashoori & Ensaafi, Ms. Ozraa show,.) 

ها که پیش از این ذکر شد، ی مالی: فقر و طمع برخی از خانواده( نداشتن پشتوانهـه

کاری و چینی و برداشت محصول و بیی مشاغل فصلی همچون خوشهفعالیت در حوزه

اندازی مناسب، زنان را به لحاظ مالی ول، همچنین نداشتن پسنداشتن در آمد در سایر فص

ساز به وجود آمدن  پولی خود سببنمود. از آنجایی که فقر و بیمحتاج و نیازمند مردان می

شد، به همین گری، فحشا و تجاوز به اموال دیگران میمعضالت بزرگتری همچون: تکدی

 ,Mehraabaadi)دادند فتن را ترجیح میجهت ازدواج مجدد و تحت حمایت مردی قرار گر

2000: 364-365.) 

 اولی: عذرا خانم عذرا خانم سالم علیک یا اهلل»

 ی مش ماشاالالهدومی: علیک سالم والده

 شوهر امسال شما چطوره اولی: عذرا خانم حال شما چطوره

 ره اداره؟ره یا که میحجره می آرهکارش چیه از کجا نون می

گاهی تو سبزه میدون گاهی تو  و هیچ کاره محلدومی: همه کار 

 پامناره

 یک مرد با وقاره یا توی ناصریه یا توی الله زاره

 «برادرش نجار هفت چناره یک باغ داره که محصولش اناره

(187:2009 Yazdaanaashoori & Ensaafi, Ms. Ozraa show,.) 

ترین مشکالت  ی از بزرگازدواج مجدد مشکالتی نیز به همراه داشت. داشتن فرزند یک

زنان مطلقه حقی نسبت به فرزندان خود اعم از ذکور و اناث »در تحقق این امر بود. اغلب 

حدوحصر  رسند و پدران سلطه و اختیارات بیندارند. در مشرق زمین فرزندان به پدران می

از همسر (. برای آن دسته از زنانی که فرزندی (Hejaazi, 2013: 199« نسبت بدانان دارند

پذیرفتند؛ تر میآمد و مردان آنان را راحتقبلی خویش نداشتند، خواستگاران بیشتری می

ندرت  به-گرفته بودند  ی دیگر که فرزند داشتند و خود کفالت فرزندانشان را برعهدهاما دسته

توانست حق حضانت فرزندان را کسب افتاد که مادری تحت شرایطی خاص، میاتفاق می

های فرزند و بایستی هزینهرایط دشوارتر بود؛ زیرا مرد عالوه بر مخارج همسرش میش -کند

شد و این مسئولیتی بود که هر مردی تن به پذیرش آن دار مییا فرزندان وی را نیز عهده

های مرد و خو داد، به خصوص اگر خود نیز فرزندانی داشت. از سویی دیگر تربیت بچهنمی
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های مرد، های خودش و بچهجاد فضایی دوستانه و آرام میان بچهها و ای گرفتن با آن

قبوالندن شرایط به وجود آمده به اوالدان هر دو طرف و پذیرش این مسئله از سوی آنان، 

 بخشی بزرگ از مشکالت بعد از ازدواج زنان بود.

ی از ی زناننمایش عذرا خانم به بازنمایی معضالت ازدواج مجدد عذرا خانم که نماینده

پرداخت. داستان عذرا خانم سه وجه از معظالت زنان، مشکالت مالی زن و این قبیل بود، می

آورد. عذرا خانم پس از سوادی را به نمایش درمینیازش به حمایت مرد، فرزندان مرد و بی

رو است. چنانچه در رابطه با فرزندان بهازدواج با مردی حال با فرزندان وی و مشکالتشان رو

 گوید:مسرش میه

 اولی: عذرا خانم، عذرا خانم، شوهرت بچه داره؟»

شون ماشاالال دومی: وای، وای، شش تا پسر داره هفت هشت تا دختر یکی از یکی

 ترقشنگ

 کتشو داده و کیسه توتون گرفته پسر بزرگش که جنون گرفته

 رفته یک زن قابله گرفته دومین پس که آبله گرفته

 پرست به دنبال باللهشکم کر و اللهسومیش هم که اصالً 

 «خاک به سرش! یه جانماز نداره دختر بزرگش که جهاز نداره

(187:2009 Yazdaanaashoori & Ensaafi, Ms. Ozraa show,.) 

آور زنانه بودند که در دوران قاجار های شادیهایی از نمایشهای فوق نمونهنمایش

ها به کلی از بین ی قاجار، برخی از این نمایشز دورهگرفتند. پس ابسیار مورد توجه قرار می

رفته و بعضی دیگر به همان شکل یا با پذیرش تغییراتی به حیات خویش ادامه دادند. در 

شان، آنچه اهمیت داشت بیان آمال و آالم ها صرف نظر از گونه و سبک اجراییاین نمایش

ترهای زنی بود که از بطن جامعه و معضالت زنان، با بازنمایی وقایع زندگی قهرمانان و کاراک

 آن برخاسته بودند.

 گیریبحث و نتیجه

و ملت خویش را بازنمایی  ای است که جامعهاگر بپذیریم که هنر نمایش، همچون آیینه

نماید. ها و مناسبات اجتماعی نیز از طریق آن امری طبیعی میکند، بررسی زیرساختمی

ی ایران، ی ساختار و ساختمان جامعهدهندهلی مرکزی و شکلعنوان اص ی مردانه بهسلطه

دهندگان تسلط مردانه، برای عنوان بازتاب در تمامی امور قابل مشاهده بود. قوانین جامعه به

ها هنر نمودند که یکی از این عرصهمشی تعیین می های گوناگون خطحضور زنان در عرصه
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های نمایشی و ور قوانینی برای موضوع، مکان، تیپی این اصل مردمحبود. بر پایه نمایش

حتی اجراکنندگان )اعم از مرد و زن(، وضع شد. چنانچه پیشتر ذکر شد، با روی کار آمدن 

آغا محمد خان، ممنوعیت حضور زنان در اجتماع به هر نحو، بیش از گذشته شد. این 

نان را در چارچوب بایدها و شدند. قدرت مطلق مردان، زها نیز میها شامل نمایشمحدودیت

نشینی و در تنگنا قرار گرفتن زنان داد که حاصل آن چیزی جز گوشهنبایدهایی قرار می

های جسمانی و روانی های زنانه، بیانگر آمال و آرزوهای سرکوب شده و آسیبنبود. نمایش

چیرگی مردان  های مؤثر در فهم تأثیراتهای زنانه، یکی از راهآنان بود. کنکاش در نمایش

ها به دو دلیل حائز اهمیت هستند: نخست آنکه زنان نیز بر زنان است. این نمایش

ها داشته باشند. از آنجا که خواستند همچون مردان برای خود جایگاهی در نمایش می

هایی را در محافل زنانه ی مردساالر بود، بنابراین نمایشها برخالف قوانین جامعه حضور آن

شده و  ها همگی بیانگر نیازها و آرزوهای سرکوبدادند. دوم آنکه این نمایشترتیب می

کردند. های گوناگون بروز میهای جسمانی و روانی آنان بودند که در قالب شخصیتآسیب

ای مردساالر، به وجود آمده بودند. میل ای که در اثر تعصبات جامعههای فروخوردهعقده

های زنان ال سلطه نسبت به زنان، به تشدید شدن محدودیتنمایی و اعممردان به قدرت

شد تا زنان در اجتماع بتوانند معضالت و مصائب زد. چیرگی مردان مانع از آن میدامن می

 خود را آزادانه بیان کنند.

ترین دالیل محبوبیت و در پاسخ به پرسش مطرح شده در مقاله، باید گفت از مهم

نه، چیرگی و استیالی مطلق مردان بر زنان بود که آنان را از های زنارونق یافتن نمایش

نمودند که ها، نقش گریزگاهی را ایفا مینمود. نمایشدستیابی به حقوق خویش منع می

ها زنان اعتراض خویش را نسبت به تحکم و نفوذ مردان اعالم دارند. هر آنچه  ی آن واسطه به

آمد. دوراز دید مردان به اجرا درمی در خفا و به شد وگذشت، موضوع نمایشی میبر آنان می

شد و قدرت رویارویی با مصائب را های آنان نهاده میاز این طریق مرهمی بر زخم

ی زندگی و سرنوشت زنان همچون: ای مردساالر بر نحوهیافتند. بازنمایی تبعات جامعه بازمی

انت مردان به همسرانشان، های اجباری، طالق، بیوه شدن و ازدواج مجدد، خیازدواج

های متعدد مردان و آمدن هوو، فقر و وابستگی مالی، محرومیت از حضور فعال در  ازدواج

ی افراد  پرستی و سوءاستفادهترین عواقب آن خرافهسوادی )که یکی از مهماجتماع و بی

های ترین اهداف اجرای نمایشطلب همچون رماالن از زنان ناآگاه بود(، از مهمفرصت

ها به دلیل عدم داد. در این نمایشها را شکل میآور زنانه بود و موضوعات این نمایششادی

ای ی جامعههایشان را که زاییدهها و گرفتاریتوانستند آزادانه دغدغهحضور مردان، آنان می
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ی صریح پرده، عریان و آمیخته با هجو و طنز، بیان کنند. انتقادهایمردمحور بود، به زبانی بی

های رایج، راهی برای تسکین پروا و ریشخند وضعیت اجتماعی موجود و برخی سنتو بی

ها همچون سنگری برای مبارزه آمد؛ بنابراین برگزاری این نمایشحساب می دردهای آنان به

ای تحت آمد که زنان را در هر زمینهحساب می وچرای مردان به چون بر علیه استیالی بی

 آوردند.میتسلط خود در

بوردیو، مفهومی جامع و مهم در علوم اجتماعی است و در  یی مردانهی سلطهنظریه

توان سایر های گوناگونی، از جمله هنر نمایش کاربرد دارد. با استفاده از این مفهوم میحوزه

سی ها تحلیل شد را مورد برر های زنانه را که در اینجا، تنها سه نوع از آنهای نمایشگونه

 قرار داد.

 تقدیر و تشکر

از اساتید بزرگوار، آقایان دکتر محمود عزیزی )استاد راهنمای بخش نظری( و کاظم 

ی مقطع نامهی مسئول( در انجام پایانشهبازی )ناظر( که راهنمای اینجانب )نویسنده

های اییها و راهنمکارشناسی ارشد بودند، کمال تشکر و قدردانی را دارم؛ چرا که بدون یاری

داشتشان، انجام پژوهش حاضر میسر نبود. همچنین از آقایان دکتر محمدحسین چشمبی

هایی راهنمایم بودند و با ذکر نکاتی ارزشمند در ناصربخت و دکتر ناصر فکوهی که در بخش

 کنم.پرورش هرچه بیشتر پژوهش حاضر مرا یاری نمودند، تشکر می
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