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هاي مطرح عصر حاضر، تالش دارد مطالعات فمينيسم به عنوان يكي از نظريهينظريه:چكيده

مييدرباره«:جهان پيرامون خود را در معرض پرسشي اساسي قرار دهد از درون» دانيم؟زنان چه

مياين پرسش سوال و: شودهاي مهم ديگري مطرح زنان در اين موقعيت زنان چگونه است؟

تأهاموقعيت مي، چه و چه و بررسي ادبياتثيري دارند مقدس نمايشي دفاعكنند؟ در اين مقاله به نقد

ت ايران خواهيم شاخص از اين جريان هنري معاصريكيد بر جايگاه زن در شش نمايشنامهأبا

آن. پرداخت و مردان را درگير خود مقدس ملت ايران بدون هيچدفاعكه با گونه تمايز جنسيتي، زنان

تأمقدسهاي دفاعبود، اما جايگاه زنان در نمايشنامهساخته و ميزان ثيرگذاري آنان در زندگي؛ متزلزل

و اجتماعي در دنياي متن آثار نمايشي، كم تحليل كارنامه سي ساله. شده استاهميت تصوير فردي

و چه از نظر كيفي، بر اساس روينمايشي دفاعادبيات فمينيسم كردهاي ليبرالمقدس چه از نظر كمي

و نقش اند بازتابدهد اين آثار نتوانستهتا فمينيسم اسالمي، نشان مي دهنده جايگاه واقعي زن

و پس از آن، باشندغير .قابل انكار او در دوران جنگ

زنمقدس، ادبياتنظريه فمينيسم، تئاتر دفاع: كليدي هايهواژ .نمايشي، جايگاه

 مقدمه
و شكل از آغاز همجنگ تحميلي نمايشي شروع به مقدس، ادبياتزمان جريان تئاتر دفاعگيري

و انعكاس خا و در يك كالم جنبهها، تمايالت، ناگفتهطرات، دلهرهبازگونمودن وقايع هاي مختلف ها

ميدفاع هاي بسياري در اين نمايشنامه 1388تا ابتداي سال 1359كه از سال به طوري. نمايدمقدس

دررو نميبه هيچ. استزمينه به چاپ رسيده و تعييناز نقشهاسال اين توان زنانيكنندهمحوري
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سو. در بسترهاي مختلف اين جريان تئاتري چشم پوشيد و«از ديگر اي بن انديشه» مرد رابطه زن

مي مقدسهاي دفاعاست كه در اكثر قريب به اتفاق نمايشنامه ليكن تصوير زنان. شودبه چالش كشيده

ـ حاكي از نگاه مردساالرانه نويسندگانمنتشرهاي در نمايشنامه ـ حتي در مورد آثار زنان و شانشده

خوعدم ميهااستهتوجه به حقوق، .باشدو جايگاه مطلوب زنان

و3در اين پژوهش به بررسي ـ كه مالك انتخاب3اثر از نويسندگان مرد اثر از نويسندگان زن

آنآن ـها داشتن نقش محوري زنان در مي ها بوده است پردازيم تا با استفاده از از نظرگاه فمينيسم

و جايگاه قهرمانان زن در ادبيات نقنمايشي دفاعاين نظريه، موقعيت .شودد كشيدهمقدس به

 مباني نظري

بهبار از هر واژهاولينياستفاده » فمينيسم«يواژه. سزايي دارداي در درك خواننده از آن تأثير

و رمان، نمايشنامهالكساندر دوماي پسر توسط 1872نخستين بار به سال فرانسوي براي نويس نويس

بهنام كه.)11: 1387، نجفيبستان(رفت كارگذاري جنبش در حال پيدايش حقوق زنان تعريفي

كهه كرده است به نظر نزديكيسم ارايآكسفورد از فمينينامهلغت ترين تشابه را با مفهومي دارد

مي معموالً و هدفي دال بر اين«. آيداز آن در ذهن زنعقيده و موقعيتكه هاي ها بايد حقوق

و تالش براي رسيدن  ).2003: ديكشنري آكسفورد(»به اين هدفيكساني با مردان داشته باشند

و برداشت هاي مختلفي از آن شده است تا جايي كه درست از آغاز فعاليت جنبش فمينيسم، تعاريف

ميحتي طرفداران آن اكنون تعريف فمينيسم را همواره دستخوش  شايد با قطعيت بتوان: دانندتغيير

ايجا دركي است كه از واژهگفت كه مسئله در اين گر اكنون زمان مناسبي فمينيسم داريم؛ اما حتي

گيري نهايي در مورد مفهوم فمينيسم نباشد، شايد وقت توجه به اين واقعيت باشد كه براي تصميم

.)355: 1387تانگ،( مفاهيم فمينيسم همواره دستخوش تغييراند

40يعني حدود 1910اين جريان را از نظر بگذرانيم بايد به سالياكنون اگر بخواهيم تاريخچه

آنسال بعد از آن در، به سخنراني19در قرن. را بداع كرد، بازگرديمكه دوما و مناظراتي غرب كه ها

و آزادي«با موضوع  آنحقوق زنان شكل گرفت،» است ها سلب شدههايي كه براي صدها سال از

آنيدر آن دوران درباره.شدفمينيسم گفته مي و حقوق ميو رنجها رشد زنان  شدندهايي كه متحمل
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ميسخن آن.شدها گفته رأها به عبارت ديگر، ي، تحصيالت از جنبش زنان براي رسيدن به حق

و آزادي ميباالتر، رفاه، حقوق ).3: 1987كات،( گفتندهاي اجتماعي سخن

و فعاليت گيري پيش گرفتند، تا شكلهاي مبارزاتي بسياري كه در راه احقاق خود اتحاد زنان

ميينظريه زنانيفمينيستي بخشي از يك رشته پژوهش دربارهينظريه. يابدفمينيستي ادامه

و عامي را درباره هاي بنيادي ويژگيياست كه به طور ضمني، يا رسمي، نظام فكري گسترده

و تجربهزندگ مينساني از چشمايي اجتماعي از سه جهت متكي اين نظريه. كندانداز يك زن، ارايه

آن. به زنان است هميكه، موضوع عمدهنخست و نقطه شروع يا» موقعيت« هايش،بررسييهتحقيق

و تجربهموقعيت آن. هاي زنان در جامعه استها ي»هاموضوع« كه، اين نظريه زنان را به عنواندوم

درك درانوني ميفراگرد تحقيق درنظر ) هاييا ديدگاه( صدد آن است كه جهان را از ديدگاهگيرد؛ يعني

و فعاالنهيكه، نظريهسوم اين. كندمتمايز زنان در جهان اجتماعي نگاه اي فمينيستي ديدگاه انتقادي

و در پي آنآن به سود زنان دارد ـ كه به نظر ترتيب ها بديناست كه جهان بهتري براي زنان بسازد

).459: 1385ريتز،(شد جهان براي بشريت نيز بهتر خواهد

همهاي توضيح فرودستي زنان يا راهها در مورد شيوهفمينيست . نيستندعقيده هاي رهايي زنان،

و پيكار براي مالكردن شكلبر» ليبرال فمينيسم«هدف هاي آشكار تبعيض عليه زنان در بريتانيا

دليل» هاي ماركسيستفمينيست«. است» تبعيض«و امثال آن به منظور رفع اين اصالحات قانوني

مييستم بر زنان را جلوگيري از ورود ايشان به عرصهيعمده و مبارزهعمومي توليد زنانيدانند

داري به براي سرنگوني سرمايه) پرولتاريا(كارگريناپذير از پيكار طبقهبراي رهايي را جزيي جدايي

اصلييمسئله) مردساالري(كنترل مردان بر زنان»هاراديكال فمينيست«براي. آورندميسابح

و معتقدند كه زنان براي رهايي خود از قيد اين كنترل راهي جز پيكار ندارند و كلر( است پامال آبوت

بهيپنداشت عالقه. گرايي استبعد جنسي فرهنگ درگير اين نسبي).32: 1381واالس،  جنسي

هاي فمينيست«). 201: 1380بيلينگتون، روزاموند،( استجنس مخالف يك راه بيان آن 

ميستم بر زنان را عالوه بر سرمايه» سوسياليست اين. دهندداري، به مناسبات مردساالرانه نسبت

وگروه مدعي است كه پايان يافتن سرمايه زنان داري به خودي خود به رهايي زنان منجر نخواهدشد

و كلرواالس،( بكشند مردان دستنبايد از مبارزه براي رهايي خود از كنترل  ).32: 1381پامالآبوت

مي» هاي پسامدرنفمينيست« و،كوشند نظم مسلطنيز به ويژه وجوه مردساالرانه آن را به نقد بكشند
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يا(زنانهيبه مقوله از ديدگاه» فمينيسم اسالمي«). 355: 1387، تانگ( ارزش ببخشند)»ديگري«زن

بهورهاي عربي به عنوان يكي از شاخهپژوهشگران مسائل زنان در كش رود شمار نميهاي اصلي فمينيسم

آنچهو چنان ميهاي مربوط به نظريات فمينيستي بنديرا در تقسيمبخواهيم تواند به عنوان جاي دهيم

زدايي از زنان، ستممفهوم فمينيسم در اين فرهنگ. مدرن به شمار روداز فمينيسم پستاي شاخه

مينظران خطري را پيشالبته اكنون صاحب).90: 1386خاني،( باشدمي كنند كه بر مبناي آن؛ بيني

و متفاوت است، در موضع كه همه، با پافشاري بر اينمدرنهاي پسافمينيست و چندگونه چيز متكثر

از. يرند يا مدعي وجود نوعي حقيقت معيار شوندتحكيم نوعي متافيزيك سنتي قرار بگ براي پرهيز

ازميختم» ايسم«هاي پسامدرن هرگونه برچسبي كه به همين خطر است كه برخي فمينيست شود

).355: 1387، تانگ( كنندجمله فمينيسم را رد مي

از اين طريق ميزانكه پردازدميقابل بررسييفمينيسم به طرح سواالتي از هر مقولهينظريه

و اثرگذاري زنان در آن ميرا بسنجد؛ نيروي محرك نظريهارزش، اظهارنظر عاصر، يك فمينيستي

مييدرباره«: پرسش به ظاهر ساده است ام به عبارت ديگر زنان در تحقيقات انج»دانيم؟زنان چه

آن گرفته كجا هستند؟ در صورت عدم عدحضور درمها در اين تحقيقات، دليل و حضورشان چيست؟

مي صورت حضور، دقيقاً ميد؟ موقعيتكننچه كار كنند؟ چه نقشي در آن شان را چگونه تجربه

ها براي فمينيستاز نظر ). 461: 1385ريتز،( موقعيت دارند؟ آن موقعيت برايشان چه معنايي دارد؟

و اظهارينيز بايد به اندازه» سوژه«موضوع مطالعه يا  و حق زن براي تفكر متعادل ارزش قائل شد

به. نظر نبايد ناديده انگاشته شود در گفتمان).96: 1386خاني،( تبديل كرد» ابژه« يعني زن را نبايد

و ساختار شده براي چيز يا شخص ديگر فمينيسم ليبرال، سوبژكتيويته نه به معناي چيزي شكل  گرفته

ـ مناسبات توليد براي  ـ است و پدرساالري يا مردساالري براي فمينيسم راديكال فمينيسم ماركسيستي

و خودراهبر استبلكه به معناي كنش و توانا بودن در كنش مستقل ).85: 1388فورتير،( گر بودن

 روش تحقيق
و سپس به نقد فمينيستي بر مبناييالت نظريهادر ابتداي تحليل، سو فمينيستي در مورد آثار مطرح

فمينيستي عبارتند نقديهاي عمدهگرايش. تا امروز پرداخته شده استدو گرايش عمده آن از آغاز هر

و بررسي نشانهنقد. الف: از و آثار نويسندگان زن بررسي.ب؛هاي آنانهاي مردانه در نوشتهثير ارزشتأها
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و تحليل پارادايم و نقشهاي سنتي در جايگاه زنان در آثار نويسندگان مرد هاي اجتماعي پذيريمورد زنان

مي در واقع معتقدان به نقد فمينيستي، ادبيات. آنان و بر اين باورند را تحت تسلط هنجارهاي مردانه دانند

بيكه تجربيات، خواست و و عواطف زنان در زير نقاب تفكر حاكم مردساالر، رنگ باخته اهميت ها، عاليق

آن. اندجلوه داده شده كاز تصجا تر از اين تصوير در آثار نويسندگان زن وير زن در آثار مردان بسيار ضعيفه

شده در آثار زنان، آثار زنان پس از آثار مردان ارايه شده است تا برتري تصوير منعكس بوده است، ارزيابي

.امكان بيشتري براي خودنمايي از پس مقايسه با آثار مردان بيابد

 مردندگان بررسي فمينيستي آثار نويس
 اثر جمشيد خانيان»اسماعيل اسماعيل«ينمايشنامه.1

ـ آمادگي:خالصه اثر ـ مرد جوان تشكيل زندگي عوارض جنگ موجب شده است كه اسماعيل

، آسيه كه در طول حضور اسماعيل در جبهه منتظر او بوده. اش را نداشته باشد كردهبا آسيه، نامزد عقد

از. خود كه ديگر چندان موافق ازدواج اين دو نيستند ايستاده استيدر مقابل خانواده از سوي ديگر

مي اين كه اسماعيل براي بازگشت به زندگي عادي تالش نمي آغاز. كندكند احساس سرخوردگي

ها اسماعيلِ سيب. آيدنمايشنامه از جايي است كه آسيه با پاكتي سيب به مالقات اسماعيل مي

َاخَوانشاعرمسلك را از  مي ثالث، به ورطه طريق شعري از و موقعيت منفعلي مرور خاطرات كشاند

و ناتواني او را در برقراري رابطه و باغ«ي شعر ترِ عاطفي با آسيه در آينهي نزديك اسماعيل » پيوندها

مي. تاباند بازمي و علت بيماري او آشكار همين مرور باعث  شود تصوير ذهني اسماعيل گشوده شود

و حجت دوست گردد؛ اسماعيل در حين عمليات از ترس كشته شدن، از فرمان مافوق سر باز زده

ميدوران كودكي، به جاي او فرمان را انجام مي و همين موجب شهادت حجت اسماعيل. شوددهد

از كه شاهد لحظه و پرهيز و اكنون اين بيماري ي مرگ حجت بوده است، نتوانسته به او كمك كند

. اج با آسيه، راهي است خوديافته براي مجازات خودازدو

 نمايشي دفاع هاي زن ادبياتنسبت به اغلب شخصيت آسيه ظاهراً:كرد فمينيستي به اثرروي

و كنشگري موقعيت بهتري داردمقدس از لحاظ قدرت اظهار آن. نظر بنابراين فاكتور سوبژكتيو را تا

و حتي باعث شود سكوت اسماعيل شكسته شودحد داراست كه در برابر خانواده خود  .بايستد
ب... من دست بردار نيستم اسماعيل: زن جوان ازهيعني چيزي رو ساده دست نياوردم كه حاال بخوام ساده

مي.نه. كه فك كني همش هم به خاطر توئهنه اين... دست بدم ).118: 1384، خانيان( كنمدارم از خودم دفاع
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و اسماعيل در ايندرست است كه مي اي كه در آن اثر را يك مبارزه دانست؛ مبارزه توان رابطه آسيه

ميآسيه بيشتر و تحرك را از خود نشان كدام از نقش سوبژكتيو آسيه مورد قبول هيچ. دهدين نقش

چهيزيرا اگر بخواهيم بگوييم در نهايت برنده. هاي فمينيستي نيستشاخه ها كسي است، نگاهبازي

مي همه بيماري روحي. وآمد آسيه، اوستچرخند، چرا كه علت اساسي اين رفتبه سمت اسماعيل

مياسماعيل عالوه بر آن و تواندكه هيچ ارتباطي با آسيه ندارد، در عين حال علتي بر محق بودن آسيه

سخ. قدرتمندتر ظاهر شدنش در اين صحنه باشد و لب از ن بيماري اسماعيل كه همانا سكوت كردن

و نتيجتاً شهادت هم رزمش بستن است، عبارت از عذاب وجدان ناشي از عدم اطاعت امر فرمانده

و راديكاليسم از آسيه انتظار. باشدحجت مي دارد تحقق اگر قرار بود قدرت سوبژكتيوي كه ليبراليسم

مييابد، مي و به استنطاق شديد اسماعيل، احقاقبايست او در صحنه ظاهر و طلب آن از حق خود شد

و تمام دغدغهيچنين در خدمت ايدهكه ايننه اين. پرداختاسماعيل مي اشمردساالرانه اثر درآمده

.شدن اسماعيل، حتي به قيمت فداكردن زندگي خودش، باشد راحت
بنمي: ... زن جوان ميا خودت؟ داره يواشدونم سر لج افتادي با كي؟ با من؟ شه حرفايي كه يواش باورم

مي.منم آدمم آخه.. زننمي تونم تحمل كنم؟ چقد وايستم تو روشون بگم اسماعيل ايني نيست كه چقد
مي... ميگيد ).109: 1384، خانيان( كنيتو داري منو دق كش

ب است، به مالقات باري كه ساختهه خاطر زندگي نكبتحق طبيعي آسيه اين است كه اسماعيل

ا.و عذرخواهي آسيه برود همبرعكس هايي است كه بايد به ديگران در چنان نگران پاسخكنون آسيه

درست مانند خواهر فرضي. ندارد» اتاقي از آن خود«قبال رفتار نامعقول اسماعيل بدهد، چرا كه 

اما اسماعيل).71: 1382وولف،( شكسپير كه شرايط زندگي نامساعدش عرصه را بر او تنگ ميكند

و در آن حكم حتي در اين آسايشگاه هم آن مياتاق را براي خود مهيا كرده دليل اين مدعا. كندراني

كها آن تأ؛ ناراحتي او برطرف شدهست باو پزشك متخصص هم اين مسئله را  اين ييد كرده است،

و حال دروني خويش آگاهحال اسماعيل از آن است بر ماندن در آسايشگاه جا كه خود بهتر از وضعيت

در چنين وضعيتي برآيند اين فرموالسيون نامتعادل را از زبان).52: 1387فريدي،( فشاردمي پاي

ميآسيه مي و مغموم به طرف در اتاق اي به بعد براي لحظه. رودشنويم؛ زن جواني كه آويخته سر

مي. خامشي بهتر: چرخاندطرف مرد جوان سر مي ميورنه من بايد چه گفتم؟ گفتم به او، بايد چه

).122: 1384خانيان،( ...خاموشي سرآغاز فراموشي است، خامشي بهترگرچه 
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و قابلاين پايان تحسين بود كه آخرين عمل آسيه، بندي به شرطي از نظر فمينيسم پذيرفتني

و تركطور كه از محتواي اين ديالوگ برميهمين اآيد رفتن  سفانه توضيحاما متأ. سماعيل باشدكردن

زن جوان هنوز ايستاده است. نويس، او را به سختي پايبند اين زندگي مردانه كرده استنمايشنامهيصحنه

ميك ميلحظه. زند زير آوازه مرد خوديتواند ارادهدر يك كالم، آسيه نمي). 122: همان( رودهايي بعد نور

و آن خاموشي است : 1380ليقوان، حسيني( را بر اسماعيل تحميل كند بلكه ناگزير به يافتن مفري است

تأاين). 185 ميدارانه نويسنده، از مردان اثر نمايشيييدكننده نگاه جانبها همه .باشداش
 اثر سعيد تشكري»به خورشيد بگو«ينمايشنامه.2

بر يعقوب: خالصه اثر و مسئوليت نگهداري عروسش را و همسر خود را از دست داده كه پسر

يونس پسر يعقوب پس از اشغال. خواهد واقعيت از دست رفتن پسرش را بپذيرد عهده دارد، نمي

و از او خبري بازخرمشهر براي دفاع از روست كه. نيامده استاي فياضيه رفته يعقوب ناخداي قديم،

كَپر سوختهمي روز به ساحل كارون هر و در مي آيد باي خود بازگشت يونس را انتظار كشد؛ ناگهان

مي روح يا خاطره وي حليمه همسرش مواجه و زدن به دريا شود كه او را ترغيب به كندن از كپر

مي. كند دوباره ناخدا شدن مي و زماني را به يادپس از آن، او شروع به يادآوري خاطراتش  كند

ح مي و» يه جاي خوبي طلبيده شدي« بود كه به او گفته بود ليمه خواب يونس را ديدهآورد كه

كه گونه كه خود يونس نيز خواب ديدههمان. حليمه براي هميشه رفته بود به جاي خوبي«بود

بيو رفته» طلبيده شده است از. كه جز در روياها بازگرددآن بود كه خود اين صالي رفتن اين يعقوب

ن ميميرا و پدر عروسش است گاليه آن شنود نزد ايوب، كه دوست و او نيز يعقوب را به خاطر كند

هم كه براي فياضيه كاري نمي ـ كه ميكند ـ مالمت عاقبت پيرمرد نيز. كند چون خرمشهر نشود

دلمي فراخوانده و ميبه شود مي دريا و با ايوب مي زند يه جاي« دهد رود، زيرا ايوب به او وعده

مي خورشيد، عروس يعقوب با فرزند نوزاد يونس تنها بر كناره.»خوب طلبيده شدي وي شط ماند

. طلبد روح يونس را براي حفاظت از نوزادش عباس به ياري مي

بي خورشيد: كرد فمينيستي به اثرروي كمترين جايگاه ارزشدر اين اثر تأو ثيرگذاري را ترين

ـ برخوردار استنسبت به شخصيت مقابل  ـ يونس آن. خود باو عالوه بر رابر يونس داعيه هيچ كه در

و حق اگر از زبان. نفس زدنش هم فقط به دليل يونس استطلبي را ندارد، تنها كورسوي نفسمبارزه

شخصيت نمايش است بيان كنيم، بايد گفت خورشيد اصلي» سوبژكتيوترين«اثر، نقش يونس را كه 
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و، حياتاوست كه مانند خورشيد.ـ نه نامزدشـيونس است اثر؛ بخش تمام عوامل نمايش است

و از او گرما مي و به طرز حيرتتمام عوامل نمايش رو به سوي او دارند و گيرند انگيزي در پرتوگيري

. كنندكسب فيض از او رقابت نيز مي

).58: 1384تشكري،( درتما... گفتم مونم حليمه: از مونم حرفي زدي؟ حليمه: خورشيد

و مقاومت، زندگي همنامزد يونس، در نهايت صبوري و چنان پس از اش را وقف يونس نموده است

ميشهادت او، با خاطره حليمه مادر يونس، سهم بيشتري از اين دلبستگي را با خود. كنداش زندگي

هر حتي، مرد. استاو به هيچ وجه مرگ يونس را قبول نكرده. دارد نامه گاهي در نمايشاز ناشناس كه

نامه علت وجودي هر شخصيتي طبق استدالل نمايش. كند، نشاني از يونس با خود داردحضور پيدا مي

ـ به عنوان خورشيد حيات و جستجوي يونس و كه در نمايش گنجانده شده؛ نشانداري بخش اثرـ است

و بنابراين در نمايشچه كه در پرتو اين خورشيد درنيايد محكوم به هرآن .نامه جايي نداردمرگ است

و نامزدش تنها دوبار در كل اثر در تعيين مسئلهيالعادهاهميت فوق. گيردمي گفتگو بين يونس

و نامزدش، هر دو تالش خود. در هر دو قسمت هويداست» خورشيدبودگي« در گفتگوي اول يونس

: يونس.يدچه خوب گفتي خورش: خورشيد!خورشيد:نسيو.دهندرا براي كسب اين مسئله نشان مي

ميفردا خوب مي: خورشيد.شنويتر هم ن).61: 1384، تشكري( شنومحاالهم خوب قطه يونس روي

ميقوت خود يعني شهادت تأ ميكيد فهم. تواند خورشيد هميشه جاويد اثر باشدكند كه با آن

و موارد مشاب ـ مينامزدش از خورشيدگفتنِ يونس ـ نشان دهد كه مسئله زنان قهرمان شهيد،ه ديگر

و يا مادران شهيدپرور، در تابش شهادت  -هاي هميشه جاويد ادبيات»مرد- خورشيد«همسران شهدا

. استمقدس، چندان به چشم نيامدهنمايشي دفاع

ورزي بودن گفتگوي اول ممكن است به اشتباه برداشتي در ذهن مخاطب مبني بر محض عشق

آن يونس باو نامزدش شكل گيرد؛ اما گفتگوي دوم دو، به طور كلي صحت چنين برداشتي را

و مردانه نقض مي ئي كپر از تو خالي: خورشيد! خورشيد: يونس. كندجايگزين كردن استداللي خشك
و تفنگه ميگم: يونس! مونه يونسمي مي! بس كن خورشيد، حرف تير و نبات آهن مخ دست تركونه، نقل
خواهد ها نميگويي يونس با اين خورشيد گفتن).61: 1384تشكري،(!حاليت نيست؟... پرونه مي

ب» سوبژكتيو«نامزدش را صدا بزند بلكه قصد دارد در ابتدا نقش  كردن نام اعالميوسيلههخود را

مي. اصلي خود، به گوش همگان برساند .خورشيد: آغازداو همه چيز را به نام خود
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درن ميراهامزد يونس فرزندي و يونس حال او را مي پرسد كه كي به دنيا سرانجام ... آيد دارد

و تولد فرزندش به پايان مي اكنون).30: 1386صديقي،( رسدداستان نمايشنامه با ديالوگ خورشيد

دربهتر مي مي. بگوييم مورد علت آمدن يونس به سمت نامزدش سخن توانيم تولد يك خواهد از او

نامه نبايد اين جايگاه نصيب چرا كه طبق استدالل نمايش. خورشيد ديگر پس از خود مطمئن شود

ـ به عنوان درست لحظه،گرفتن اثرنقطه پايان. زنان اثر شود ديگران خصوصاً اي است كه يونس

و حياتي نمايشعامل تعيين ـ از كننده مي» پسربودن«نامه مي شودفرزندش مطمئن و با پس رود

،توعباس ... خورشيدت اومده ... ات اومده يونس، بچه: خورشيد. كندمي نامه را تمامرفتن خود نمايش

مي] طفلبه[ عباس ما تشكري،( به يونس بگو به خورشيدت چي بگم؟...شيعباس، مادر، يه جاي خوبي طلبيده

آن).76: 1384 بايد عنوان. عنوان اثر به خورشيد بگو استچه بايد به نامزد يونس گفت چيست؟ براستي

او: كردنمايشنامه را اين گونه كامل ، خورشيد واقعي اثر يونس است نه . به خورشيد بگو
 اثر مسعود سميعي»طلعت«ينمايشنامه.3

شيميايي است كه پوست صورتش بر اثر بمباران شيميايي خبوك مجروح جنگيِ: خالصه اثر

و اكنون كه عوارض آن بعد از دوازده سال  دوباره نمايان شده با صورتي آسيب شديدي ديده

طلعت همسرش در بيمارستان با زني به نام گالله آشنا. ان بستري استتپيچي شده در بيمارسباند

گمهاست در جستشود كه سال مي و اكنون از خدمه شدهوجوي نامزد ي همان اش سرگردان است

مي. بيمارستان است و هر كدام رازهاي زندگي خود را تا حدودي با ديگري آن دو با هم درددل كنند

در از سوي ديگر اصغر، سرخدمه. گذارد در ميان مي ي بيمارستان خواستگار گالله است، زيرا زنش

و به پرس زن. تاري احتياج داردخانه بر اثر تومور ناتوان شده از اين رو قصد دارد با گالله به عنوان

مي. دوم ازدواج كند و طلعت  خوهد كه گالله را براي او خواستگاري كنند، هنگامي كه اصغر از خبوك

ميدرمي مي يابد كه خبوك گالله را و مخفي شود كه خبوك همان در پايان آشكارمي. كند شناسد

و از شكل نامزد گالله است كه وقتي است گرفتهافتادگي صورت خود آگاه شده تصميم از سوختگي

و او را گرفتار اين چهره كه. ريخته نكندي درهم نزد گالله برنگردد ، عموي افتدميآبدراما وقتي

و پس از مدتي زندگي نزد خانوادهآطلعت او را از آنب گرفته . پذيردمي چهرهها، طلعت او را با هميني

ميطلع و خبوك از بيمارستان و گالله پس از دوازدهت .ماند سال سرگرداني بازميروند
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زن: كرد فمينيستي به اثرروي ـ تحت با دو شخصيت كامالً زندگاني دو و گالله ـ طلعت متفاوت

و به همين دليل شناخت شخصيت او در بررسي سرنوشت تأ ثير مستقيم عملكرد خبوك قرار گرفته

و. اساسي دارد زنان اثر نقش گالله مورد ارزيابي شايد نتوان شخصيت حقيقي او را در رابطه ناتمام او

باه قرار داد چرا كه ادعاي او مبني بر گذشتن از گالله فقط به خاطر عشق به او، امكان به اشت

اش با طلعت به زناشويييليكن خود واقعي خبوك در رابطه. كندانداختن مخاطب را دوچندان مي

ترين حقوق زناشويي طلعت، جايي براي وي به طرزي باورنكردني در بديهي. وبي نمايان شده استخ

بر. است آگاهي او نگذاشته ـ او يا شان كدامداند علت بچه دارنشدنكه نميآن طلعت عالوه يك

ـ است؛ اصالً كدومتون؟ از طرف: گالله.شهمون نميهيچ بچه: لعتط. شناسداو را نمي خبوك
مي: طلعت خبوك: چرا؟ نخواستين؟ طلعت: گالله.نه: نرفتين؟ طلعت دكتر: گالله. دونهخدا
هرچي ميگه. زياد سربه سرش نميگذارم. دونم والالنمي: از بچه بدش مياد؟ طلعت: گالله. خوادنمي

و خويشتون: گالله.    ... منم ميگم خوبه كس را غريبه بود، وقتي اومد بندر هيچ.نه: بود؟ طلعت قوم
كه خيلي اما وقتي. يه دفه ازش پرسيدم رو خوش نشان نداد: اهل كجاست؟ طلعت: گالله. نداشت

).125: 1378سميعي،( چه فرقي ميكنه بچه كجا باشه؟... خونه، دلش تنگ ميشه آواز مي

ازوضع گالله بسيار اسفناك نمايشي بختي او در ميان تمام زنان ادبياتنگون. طلعت است تر

مي مقدس به حدي بارزدفاع كند همانا برگزيدن نامش در مقام است كه حداقل حقي كه عايد او

مي. عنوان نمايشنامه است مياما همان استداللي كه او را پس و به فراموشي سپارد، در انتهاي زند

نداستان اثر بي و ميبختگونسرانجام آن. كندتر از گذشته رهايش و شكسته شده كه گالله قدر پير

سربه سرم: طلعت. سال30:د سالته؟ گاللهچن: طلعت. حتي طلعت جنگديده را ياراي باور آن نيست
جنگزده: گالله جنگزده بودي؟: طلعت.تدري گذشده سالش به دربه! خودت ببين: گالله ميذاري؟ 
جن: طلعت ...كه نه دو).124: 1378سميعي،( اوم: گالله ها بودي؟ گزدهپي زندگي گالله مابين

مي. شدن است تعهد مردانه در حال تلفقطب بي و. رسدگذشته او به خبوك مردي كه به شعور

و به راحتي در ديار ديگرسرنوشت او وقعي نگذاشت، به فراموشي را. كرد زن اختيار اش سپرد آينده او

زباني خبوك را ندارد، مردي كه هرچند خوش. بزند خواهد رقممي) اصغر(بيمارستانيهم سرخدمه

حل. استگرفته ليكن در پايمال كردن حقوق زنان از خبوك هم، پيشي هيچ عقل سليمي براي

دي. كندمشكل مردي در وضعيت او، ازدواج را پيشنهاد نمي وار، نگاه استثمارطلبانه خود را به وانهاما او



87ي فمينيستي مقدس از ديد نظريهنمايشي دفاعبررسي جايگاه زن در ادبيات

و صورت افسارگسيخته ـ غالب و به طور همزمان ـ يكي پس از ديگري اي بر زندگي چندين زن

و از گالله به عنوان. كندمسلط مي مياين» سومي«او از دو زن اول خود : اصغرگويد؛ گونه سخن
و من اهل اطراف اردبيل، خيلي طول. اولي يك دهاتي بود تُرك بود كشيد تا زبان همديگر را بفهميم، اون

مياز اين فراري. دل بوددومي هم يك دهاتي ساده.كُرد و بچههاي عراقي كه هاش رو صدام گفت شوهر
سر! در كرده يا كشته، خالصه آخرش هم نفهميديمدربه ش تا آمد چهار تا كلمه فارسي يادبگيره يه غده توي

و رواني شد تأد. درآمد مردكتر ميگفت شد. ثير شيميائيه، اولي و. دومي ديوونه اين سومي البته اگه خدا بخواد
مي... هنوز هيچ نشده روانيه عروسي سربگيره، : خبوك... دونه، دكتر ميگفت ازدواج كنه خوب ميشه خدا

مييب... اس خونه: حاال زن دومت كجاست؟ اصغر و جورش كنه خواد آزاره بدبخت، فقط يكي ... جمع
).132: 1378سميعي،(!ساكت ساكت شده، نه فارسي حرف مي زنه نه عربي

و طلعت است» اصرار بر كسب آگاهي« گالله جواني خود را به خاطر. نقطه اصلي تفاوت گالله

. طلعت به عكس او، اصراري بر شناخت خبوك ندارد. استكسب آگاهي از وضعيت خبوك گذاشته

و رشادت: است اين ال اساسيؤس ـ كه همانا حق دالوري جستجو هاي خبوك به عنوان يك رزمنده

ـ را كدامهادر راه شناخت آن بركرده يك از اين دو ادااست  آمده است؟ اگر گالله از پس اين اداي دين

ـياست، پس چرا رزمنده ـ خبوك دين خود به گالله نمي مورد بررسي برآيد؟ خواهد از پس اداي

س  مقدسنمايشي دفاعاالت از نظر نويسندگان مرد جريان ادبياتؤاهميت اندكي كه پاسخ اين دست

كه.دانددارد، طلعت را با برگزيدن نامش براي عنوان اثر، سعادتمند مي ؛ فضاي اغلب آثار جنگي، چرا

و در آن و فضايي مردساالرانه است زنان اگر ها اين شخصيت مرد است كه محور اصلي است

و سايه حضوري در اين آثار داشته آن وار ترسيمباشند، حضورشان در حاشيه و بنابراين ها در شود

).47: 1377پيرحياتي،( پيشبرد روند ماجراها حضوري منفعالنه دارند

 بندي حضور زن در آثار نويسندگان مردجمع

و تفكر، زن را در رتبه ميتر پايينينويسنده به لحاظ باور از. بيندنسبت به مرد زن گويي دركي

و خواسته و مرد سعي دارد با يادآوري خاطرات، با واگويه باورهاي مرد، هدف او از جنگ هاي او ندارد

و آرزوي ناكام او يعني نرسيدن به فيض شهادت، زن را به شيوه اي غيرمستقيم مورد دردهاي درون

در سرزنش قرار و ميدهد يا او را آگاه سازد و به دركي عميقآخر زن متقاعد و معنويشود ميتر رسد تر

ميو با مرد هم هاي مرد رزمنده قرار در مقابل اين نگاه، وضعيت شخصيت).25: 1386حسيني،(شود آوا
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مينويسنده دفاع. دارد بييدهد مرد رزمندهمقدس نشان گناه است كه هربار كه به آسمان نمايش؛ چنان

ميكند نگاه مي ميو خدا را صدا و فرشتهكند، خدا به او پاسخ ميدهد شفيعي،( فرستداي را براي نجات او

آن).58: 1385 در» تبعيض«اين تفاوت ديد كه بهترين نام است علت اصلي عدم واقعيت جايگاه زن

نقصان، بدانديشي شايد تنها امتياز اين نويسندگان به شاعران كهني كه؛ مطلقاً. مقدس استادبيات دفاع

و سعيدي( دادندو بدخويي را به زنان نسبت مي يك)43: 1389، علوي سط، رجحان حي از برداشت

كدام از آثار مردان، دار است كه در هيچشونده بين دو جنس به حدي ريشهنگاه تمايز قائل. زنان است

ـ آورده نشده است ـ خنثي مييمهنانمونه آن نمايش. شخصيت فارغ از جنسيت باشد دهاني پر از كالغ

و دومي هستند فا).98: 1384خانيان،( كه دو شخصيت آن؛ اولي صله اندكي از آغاز داستان، پي اما به

هرمي صورت اتفاقي بعد از تر از مرد دوم است كه به اند؛ مرد اول بزرگدو شخصيت مرد بوده بريم

در).32: 1382، معزي( يافته استها برادر دوم را در يكي از شهرهاي ايران سال بنابراين جايگاه زن

و در تسلط مردان است، متزلزل، غيرقابلمقدسهاي نويسندگان مرد دفاعنامهنمايش .قبول

 بررسي فمينيستي آثار نويسندگان زن
 اثر چيستا يثربي»ميهمان سرزمين خواب«ينامهنمايش.1

و بر اثر انفجاري تمام حافظه خود را ها پيش براي عكاسي يونس سال:خالصه اثر به جبهه رفته

اند كه او اسير شده، اما پس از جستجوهاي فراوان او را در خانواده او گمان داشته. از دست داده است

ميآن. اندبيمارستاني يافته و آورند تا شايد حافظهها امروز او را از بيمارستان به خانه هاآناش بازگردد

و مسائل عاطفي را به عنوان اعضاي خانواده خود بپذيرد؛ اما با حضور او در جمع خانواده، مشكالت

و جدلاعضاي اين خانواده نمايان مي و پس از بحث و كنارهشود  گيريهاي فراوان هر يك دليل فرار

و عروس خانواده–در اين ميان سارا. كندخود از جمع خانواده را بيان مي كه بازيگر–همسر يونس

مي خواهد او را ببيند؛تئاتر است، مي كرده، نقشي را كه در اولين روز مالقاتش با يونس بازي

و بازآفريني مي هايي را كه بدين ترتيب يونس خاطرات مربوط به بعضي از عكس. كندفضاسازي

و سارا نشانش مي ميزماني گرفته بوده .آورددهد را به ياد

بهروي و فشار خانوادهيسارا به واسطه: اثر كرد فمينيستي آخر نمايشييونس، تا پردهياصرار

بيآن ميقدر و پنهان ميحركت شود؛ ماند كه مخاطب در تشخيص آيتم سوبژكتيو در او دچار ترديد

ميخانواده ابتدا نگران از وخامت حال يونس اين اجازه را نمي  كننددهند، سرانجام با اين ديدار موافقت
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ـ كدام از شاخههيچ.)12: 1381، هسته پژوهش نمايش( ـ مگر فمينيسم ماركسيستي هاي فمينيسم

تواند حداقل اهميت خود را در پيشبرد داستان داند، چرا كه نميسارا را، شخصيت سوبژكتيو اثر نمي

قاد آفريني او بيش از همه مورد انتحتي در همان حضور اندك هم، نقش. اثر به نمايش بگذارد

و ليبرال است و ضعيفي استييادآوري خاطرات گذشته، جرقهيايده. فمينيسم راديكال كم ارزش

ـ مي ـ كه تحصيالت سارا را هم ندارد سارا با زنان ديگر تفاوتي ندارد بلكه. رسدكه به فكر هر زني

آنجايگاهي پست زنكند حتي مانند ضعيفها را داراست، او سعي نميتر از ان اين جريان جايگاه ترين

و يا اعتراضي بكند و مرد مقابلش را به چالش بكشد برداري حكم او بدتر از ديگران فرمان. خود

و بي و خانوادهمحض براستي اگر اين يادآوري، موفقيتي نبود. اش استسخني مطلق در برابر يونس

سر معلوم براي برقرارشدن دوباره ارتباط با يونس؛ اصالً اين زن كه تعلق زيادي به خانواده نبود به

آنيونس دارد، چه مي و محبت ميان هم در وضعيتي كه؛ عمدهآمد ترين مسئله خانواده فقدان مهر

شدن بيماري سرنوشت هولناك اين زن با بغرنج).12: 1381، هسته پژوهش نمايش( اعضاست

در. استتر از سرنوشت اين مرد فراموشكار كنندهشدنش از جمع خانواده، بسيار نگران يونس يا طرد

مي واقع هم چه كسي به جز : يونس.خواب اين مردان فراموشكار گردد سرزمين تواند ميهمانسارا
مي: دونين؟ ساراشما از مرگ چي مي من:بله شما؟ يونس: من؟ سارا: دونين؟ يونسشما چي

مي! شما اين كارو كردين: سارا چرا بايد نظرمو به شما بگم؟ كنين آدم تو عكستون نظر دادين، شما فكر
يا. ولي من بهتون ميگم كه هيچي با مرگ مساوي نيست... خيلي راحت ميميره آدم ممكنه خسته، عصبي

و حسابي به اين آسونيا تسليم نميشه، مرگ آسون نيست : يونس. نااميد بشه ولي آدم، يعني آدم درست
هر نوعي كه ميخواد ...همرگ، مرگ: سارا. بستگي به نوع مرگش داره. رگ هميشه تسليم شدن نيستم

مي: سارا.دونينهنوز چيزي نمي. دونين خانومشما از مرگ چيزي نمي: يونس.باشه تا. دونمچرا شايد
مي. دونستمچند روز پيش نمي كردممي بچه كه بودم فكر... موشيدونم مرگ يعني فراولي از چند روز پيش

. مرگ مثل خوابه، ولي حاال ميدونم مثل خوابم نيست، آدم تو خواب، عزيزاشو ميبينه، ولي مرگ هيچي نيست
و خاموشي... فراموشيه مردين؟ سارا: يونس. فراموشي مرده بودم، اونوقت: شما مگه چند بار كاش

» يونس« الزم است.)48: 1379يثربي،( خواب مياد چه احساسي داره دونستم مسافري كه از سرزمينمي

. دهيم شخصيت مقابل سارا، را براي قضاوت در مورد عنصر سوبژكتيو نمايش مورد ارزيابي قرار

: دهدگونه نشاننامه اينالعمل عكاسي را به اقرار نمايششود يونس عكسيادآوري سارا موجب مي

و حامد در آستانه درب ... دارددوربين را از زمين برمي... افتد يونس به گريه مي پدر، مادر، سهراب
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و اشكي در چشم. اندايستاده . اندگويا كه همگي به يك عكس ابدي بدل شده. با لبخندي بر لب

مي عكسي كه يونس انداخته و اينك با لبخند به آن نگاه لبخند رضايت يونس.)52: همان( كنداست

ن توجه به اين نكته اهميت دارد كه او اين. است كردن به عكسي است كه انداختهگاه به خاطر

و اين خواسته حركت ايستادهعكس را نينداخته، بلكه ديگران مانند يك عكس در برابر او بي اند

مي. اصلي يونس است و خاطرهخواهد همه مانند يك عكس، فرمانمردي كه دلش . انگيز باشندبردار

مردساالري در يونس،ياست، اما گويا عقده از ابتداي داستان هم چيزي غير از اين نبوده چند هر

از يي پنهاني درآمدهبه صورت خودرأر اين جريان، در او حادتر از مردان ديگ است كه هيچ حركتي را

و از يونس است سارا به درستي به اين نكته پي برده. داندنامه قابل تحمل نمييك از عناصر نمايشهيچ

آن. تبعيت از آنان استاين مردان حاصل مستقيم عدمبيماري: كندتبعيت مي كه اما اين كشف، عالوه بر

يادآوري سارا حكم. كرد تر خواهدكند، در آينده نه چندان دور وضعيت او را وخيمامتيازي را عايد سارا نمي

ميدايره ناي را دارد كه حداكثر اي كه هيچ قطهن. شان برگرداندقطه آغاز ماجراي آشناييتواند يونس را به

.بعيد نيست با وقوع رويدادي مشابه، موقعيت متزلزلي را براي سارا ايجاد نمايد
 اثر عاطفه حسيني»تركش«ينامهنمايش.2

مي: خالصه اثر و اكنون بر ويلچر نشسته وارد .شودپيمان، بسيجي دوران جنگ، از دو پا جانباز است

بپيمان اين شيوه زندگي را مي  از طرفي. خصوص دوستان جانبازش كندهپسندد كه خود را وقف ديگران

و فاميل او بي ميبه نازي، خانواده و فاميل را مزاحم ميتوجهي نموده، آشنايان و ترجيح آنداند هادهد با

مي.. قطع رابطه كند رود كه موجب جانبازي اين موضوع نازي را ناراحت كرده؛ پس به سراغ تركشي

آنپيمان شده و مياست از. اندازدرا در سطل آشغال نظر نازي پيمان آن تركش را به خانواده چرا كه

از. دهدمي خود ترجيح مي. شودمي گرفتهسر مشاجره يمان را براي هميشهپ كندتا جايي كه نازي قصد

مي. ترك كند و نازي گاه دوري نازي را نميكند كه هيچدر اين لحظه پيمان اعتراف تواند تحمل كند

مي. براي او ارزش خاصي دارد .ماندپس نازي پشيمان شده،

سريع: گونه استجسماني نازي به اقرار نويسنده اثر اين- خصوصيات رواني: كرد فمينيستي به اثرروي

ميگريه و پريشاني دارديچهره. گيرداش مي. گرفته تعادل روحي خود را از دست داده. كندقرص مصرف

و دارو آرزويش بچه به تركش حس حسادت دارد. استو نسبت به شرايط محيط حساس شده شدن
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بي او اكنون به دليل ادامه).55: 1380ليقوان، حسيني( سالمت پيمان است و هايتوجهييافتن پيمان

ميهم ميچنين آزارهايي كه از طرف او .كندبيند احساس ناراحتي

و بحث نميپس اين مدت كه باهام حرف نمي!همين: نازي- كردي واسه اين بود كه تو واسه زدي
و احمقم، راست ميگي كه خياالتي و من واسه خودم؟ من چقدر بيچاره واسه همين تلفن هم !...امخودت باشي

كس وكاري كه تو باهاشون حرف بزني زلزله: پيمان- بزنم؟ كاري كردي كه من نتونم با كسي حرفدست
ميمي روي است كه نازي را به هيچ روشن.)11: 1383حسيني،( كننندازن تو اين خونه، اعصابتو خراب

و كسب جايگاه سوبژكتيو در آن نيست و حتي ادعايي مبني بر راهبري اثر م تالش نازي تما. تالش

و پيشبرندهاست كه پيمان به عنوان شخصيت تعيينمعطوف به آن اثر، نازي را بيشتر از قبليكننده

و به او هم توجهدر پرو ـ يعني توجه. كند بال خود گرفته بديهي است كه قبول كردن اين مطلب

ـ تناقضي با شخصيت سوبژكتيو پيمان در اثر نخواهد آن. داشت كردن به نازي كه پيمان عالوه بر

خواهد است حتي خودش هم در خانه نمي نازي را از ارتباط با افراد خارج از خانه محروم كرده

همميكه با هم بحث نداشتيم تو واسه خودت ببين از وقتي: پيمان-. نمايد ارتباطي با او برقرار خوابيدي، من
مي. تو درد خودم بودم و به حرفتكشولي االن چي؟ كار به جايي و سرم رو بزارم رو بالش ه كه من داغ كنم

و نداشتن با نازي تفاوتي نداردبراي پيمان بحث).11: همان( اهميت ندم مي. داشتن بنابراين. كشداو درد

و صحبت اش براي در مبارزهاوج حركت نازي،. ندارد كردن با نازي ارتباطي وجودبين دردكشيدن پيمان

و ارتباط با او، انداختن تركش پيمان در سطل آشغال است  منم رواني: ...پيمان-. جلب توجه پيمان

).3:16همان( اونو هم انداختمش تو سطل آشغال پيش داروهام: نازي- اين تركش من كجاست؟ ... كردي

و نازي؛ سخت ا ترين انتخابيدر اين شرايط انتخاب بين تركش نامه با آن ين نمايشاست كه مرد

آن! رو استروبه گيري رفتار ناشيانه نازي، بدل به يك بهانهيهم در فاصله اندكي به واسطهكه

مي[شود؛ كودكانه مي ] آوردنازي تركش را از سطل آشغال بيرون

چيكارش خوايمي]: با لبخند[ پيمان- ميدي؟قول. بده كه بذاري پيش خودم باشهولي قول: نازي-

ميدر حالي).24:همان( خوام تو از يادم نري پيمانمي: نازي- كني؟ اي توانست با طنازي زنانهكه

و ارزش خود را سنگينياندكي وزنه و زخماهميت و روان زنان در جنگ را مطرح تر كند هاي روح

و بگويد و تاريخ دفاعمي: نمايد و خاطرات ـ كه سمبل جنگ ـ منو فراموش خوام اين تركش مقدس است

حاال او بايد. ها، خريداري در سيستم استداللي مردساالر حاكم ندارداست كه اين طنازي روشن.نكنه
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جا مطرح است؛ آيا نازي به هدف خود رسيده الي اينؤس. به تركش توجه كند تا پيمان را از ياد نبرد

و هم به. تي با او بودصحباست؟ هدف او جلب توجه پيمان از تركش به خود اما اكنون خودش بايد

هم!ندكتركش پيمان توجه و به طور» درد جانبازي«چنين حامل توجه به اين نكته كه تركش پيمان

مقدس نمايشي دفاع اي در ادبياتناگفته» بريقانون ميراث«مقدس است؛ پرده از كلي جريان دفاع

مي. داردبرمي هرطبق اين قانون زن  اش از جنگ شدهچه ميراث درد جانبازي مرد زندگيآن بايست

و تا اين است را از شانه و بر دوش خود بگذارد ميهاي او بردارد گيرد ميراث منتقل نشود نه مرد آرام

مي.و نه زن و انتقال اين قانون، تمام دردهاي جنگ را در تملك مردان و از زنان انتظار پذيرفتن داند

آنجنگ نمي دردز مردي از زني ميراثاما هرگ. آن را دارد  ها را اصالًبرد؛ چرا كه قانون فوق،

ـ در اين. داندصاحب درد جنگ نمي جا اين قانون در داستان، بدون هيچ زحمتي براي نماينده مردان

ـ و انتقال آن به نسل پيمان و نازي به خواهش خودش مسئوليت نگهداري ـ، برآورده شده هاي بعد

ميبه  ـ را به عهده . گيردعنوان مادر آينده
 پوراثر زينت صالح» انتظار با بوي نرگس«ينامهنمايش.3

و تنها. اندكي پس از بمباران حلبچه است نامهآغاز نمايش: خالصه اثر ـ تازه عروس پرستار

ـ سالمت عقل خود را از دست داده به حالت مخروبهو بيمارستان محل كار او كامالً شخصيت اثر

پر ستان آوردهدر همين حين در ميان اجسادي كه به بيمار. درآمده است تاول اند او ناگهان جسد

و تداعي شوهر خود را تشخيص مي دهد كه دستش نيز از بدن جدا شده است، بنابراين به يادآوري

و تمام ناله و مصيبتلحظه بمباران پرداخته باها ميهايي را كه تجربه كرده جا كه روزآناز. نمايدزگو

بمباران او در محل كار خود منتظر بوده كه شوهرش براي گردش با موتور به دنبال او بيايد تا با هم 

مي چنان منتظر بازگشت شوهر خود، مدام در اطرافش آدمشهر حلبچه را بگردند، هم كه هايي را بيند

مي او را مورد سوال قرار مي و از او اما او در عين آگاهي از مرگ. ند بيهوده منتظر نماندخواه دهند

هم شوهرش نمي و ميخواهد اين واقعيت را بپذيرد .گيرد چنان بيشتر از دنياي واقعيت فاصله

او نماينده اين جريان مردساالر است كه به بهترين نحو از آن جريان: كرد فمينيستي به اثرروي

آن. نمايدحمايت مي تكود كه از معداو با ميزناني است كه در اين جريان به درگويي  پردازند، ولي همواره

تكدر. دارد خدمت آن نگاه باالدستي مردانه قرار  گويي كه سيستم مردساالر به او دادهواقع اين فرصت

آن خدمتي باشد، دليليكه پاسخ اين خوشاست، بيش از آن بياست بر بيكه او اي سابقهادعايي را به طور
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كه تنها او عالوه بر تمام چيزهايي كه زنان ديگر چرا. است رسانده در تاريخ اين جريان، به كمال

و نمي و هرآنداند گاليهزيرا نمي! خواهدندارند، حتي نام هم ندارد چه باعث اش، اعتراضش، هراسش

ميآزارش در اين وضعيت مي من. نخيرآقا:زن-. شودشود، همه از طرف مردان اطرافش بر او تحميل
ميهمين. خورماز جام تكون نمي قدر اصال، چرا اين... شما بهتره برين سراغ يه آدم بيكار. مونمجا منتظرش

آقا سيد، آقا سيد اينا رو ... شين؟ ها؟ خرده حسابي با من دارين؟ كي شما رو راه داده تو بخش؟ پاپيچ من مي
ممكنه شوهرم. بي خودي سر صحبت رو باز نكنيد. نه نه من با شما اصال حرفي ندارم... از بخش بيرون كن

مياي قايم شده داره منو نگاشايدم يه گوشه. خوشش نياد من با غريبه ها حرف بزنم و مواظب رفتارمهه . كنه
كه در اين اثر؛ عليرغم اين). 191: 1375پور،لحصا(!خواد راجع به من فكر بدي بكنههيچ دلم نمي

را نويسنده تالش كرده ... آورد، زن ترسيم شدهدر به نمايش است بخشي از مصايب زنان جنگديده

و نقش فعالي داشتهكه خود در ايجاد يا تغيير شرايط موجود بيش از آن ثر از باشد، متأ عملكرد

مي).51: 1377پيرحياتي،( شودمي بر او وارد است كه اجباراًشرايطي آيد آثار زنان نويسنده به نظر

و پخش اصول ايدئولوژي مردساالريچون ضبط صوتهم .اندنموده هايي با كيفيت باال اقدام به ثبت

زنبندي حضور زن در آثار جمع  نويسندگان

زنان آثار نويسندگان زن را هيچ امتيازي نسبت به زنان آثار مردان نيست؛ موقعيت زن در آثار

اين).51: 1377پيرحياتي،(ن آثار جنگي است نويسندگان زن داراي خصوصيات مشتركي با ديگر زنا

جذابيت جريان اند تا فقط باعثمقدس حاضر شده نمايشي دفاع زنان تنها در ويترين ادبيات

آنبه بردن نام زناني كه صرفاً. مردساالر آن شوند به. اي اكتفا شده استهم از دهان مردانهشان پس

زن«كه نويس در صورتينامهتوان اين سخن را كه؛ جنسيت نمايشروي نميهيچ و» نويسنده باشد

ـ در صورتي و حريم خصوصي«كه مكان نمايش ـباشد نه محي» مكان دروني ط خارج از خانه

ميجايگاه مطلوبي از زن در آثار نمايشي دفاعيهعوامل اراي : 1380ليقوان، حسيني( باشندمقدس

آنچرا كه اوالً مباني استداللي اين نتيجه.، پذيرفت)166 جا كه پژوهشگر تنها با بررسي اثر گيري از

ـ نمايش ـ نامه سفر آب كه بعدها با نام تركش منتشرخود و را اتخاذ كردهآن شد  است، مورد شك

مينمايش8وي در رساله خود به بررسي. استترديد ـ ـ از جمله اثر خود پردازد كه از آن ميان نامه

طور كه در اين پژوهش بررسي شد زنان دوماً همان. اثر ديگر متعلق به نويسندگان مرد است7

مينويسنده، هم و چنان از واقعيت فاصله سرگيرند زنند تا شايدمي به عوالمي غير از دنياي واقعي
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اما مردان آثارشان، نه در عالم خواب، يا حتي عوالم. بتوانند با مردان در اثر خود به تعامل بپردازند

آننگيديوا آنها قائل نمي، اهميتي براي و ميدان اثرگذاري ها را محدود به تمايالت مردانه شوند

شديدر بازه. كنندخود مي ـ سال زماني بررسي عنوان 123ـ از ميان 1388تا ابتداي سال 1359ه

با4اثر چاپ شده تنها  و تنها زن. اثر حضور دارند4نويسنده زن توجه به اين نكته كه چهارمين

آ شود كه اصالًمي نويسنده با اثري ظاهر تأشخصيت زن در ـ ـ نمايشنامه زوخ ملن حضور ندارد

و نگه).10: 1367، نژاداشرف( برانگيز است داشتن زن در آن مورد قبول هم چنين فضاي دروني

ميهاي فمينيسم حتي فميكدام از شاخههيچ بنابراين جاي ... ماند نيسم اسالمي نيست؛ زن در خانه

او. زن در خانه است كس«شد، البته از نظر اجتماعي» موجود خانگي«وقتي » جنس دوم«يا» هيچ

م و روشنفكريكه مرداني كه پيشاپيش آيد، در حالييبه حساب اند، جنس زندگي اقتصادي، سياسي

و مرد در تبليغات پدرساالرانه. روندبرتر به شمار مي ، از وظيفه مادري زنان براي توجيه نابرابري زن

و جايگا ميتري كه زنان اشغال كردهه پايينجامعه ما ).35: 1380ريد،( گيرداند بهره

 گيرينتيجه
ايرانيمشروطهيشده از زن ادبيات فوق يا در سطح شعارهاي دورهسفانه جايگاه منعكسمتأ

و يا حتي گاهي از آن هم نزول كرده و تالشبا شكل. است مانده هاي ايرانيان گيري انقالب مشروطه

ميي زنان نيز در براي تضعيف ساختارهاي اقتدارگرا، به طور گسترده مسأله ينا. شودادبيات مطرح

مي» آزادي به معناي دموكراسي غربي«اولين بار است كه كدكني، شفيعي( شوددر ايران مطرح

معاصر ايراني، درك علت اينيمايه مربوط به زنان اثر با جامعهعدم تطابق درون).35: 1380

مقدس مردمĤبانه آثار نمايش دفاعچرا كه اگر خود را از تناسبات. كندناهمگوني را برايمان مشكل مي

ـ رها و نگاهي به جامعه پس از جنگ در ايران بياندازيم در بسياري موارد اين زنان بودند كه كنيم

تأ گذشته از بيموارد ـ حتي زندگي مردان را با چالشثيرگذاري مثبت ميهاي عميق روبهشمار كردند؛ رو

تحميلي قبل از هركس، همسران رزمندگاني چون يونس است كه در جامعه پس از جنگ حالي اين در

ـ همسر خود را در درون خانواده نپذيرفته و ديگران ).21: 1381توكلي،(اندـ اسماعيل، پيمان

سؤيجانبازهمسر ايد كه شما با آن احساس آيا تاكنون عكس، فيلم يا تئاتري ديده«ال كه در پاسخ اين

آن: دهدميپاسخ» پنداري كنيد؟ذاتهم و زنهرگز زندگي پس از جنگ ها گذشت، چه در اين مدت بر
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مي... نشان داده نشده است تواند با من كنم كسي نميمي احساس. رسدگاهي اوقات طاقتم به پايان

اين پژوهش برخي از قوانين حاكم بر ايدئولوژي مردانه).68-58: 1384ده،زاحسن( حرف بزند

ميايشي دفاادبيات نم و بيان و پنهان سيستم مردساالر. نمايدع مقدس را كشف تسلط قوانين ناگفته

ميآثار ادبياتيگوشهاي كه در گوشهناشناخته ها را نمايد، صداي راه رفتن زن در داستاننمايشي رخ

-ـ قهرمان نمايش» نورا«كند كه گويي صدها سال نوري با الفبايي كه به حدي غيرقابل شنيدن مي

ـ از2نمايشي رئاليسمو منادي جريان فمينيسم در ادبيات1خانه عروسك اثر هنريك ايبسنينامه

آنآن سر برمي .باشد» اتاقي از آن خود«كه خواهان آورد بيگانه است، چه رسد به

شود، بلكه نويسندگان ادبي زن در ادبيات به مثابه يك صحنه طبيعت يا تابلوي نقاشي ظاهر نمي

مي همواره و يا در تقابل يا تقارن با ساير عناصر اجتماعي به تصوير  كشنداو را در شرايط، حوادث

و سعيدي،( ، مقدس دفاعنمايشي ادبياتاما در اكثر قريب به اتفاق موارد جريان).39: 1389 علوي

و يا كمتر از آن نسبت به ساير عناصر اجتماعي قراردارند . زنان در حاشيه

 منابع
و واالس، ني: عراقي، تهراني منيژه نجمشناسي زنان، ترجمهجامعه) 1381( كلرآبوت، پامال .نشر

جزوخ؛ مجموعه نمايش)1367( الساداتنژاد، اشرفشرفا .حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي:، تهران10نامه سوره

و نيماگ اشناسي، ترجمهزمينه جامعه) 1350(كفبرن .دهخدا: پور، تهرانح آريان.ي

و جامعه، ترجمه) 1380( بيلينگتون، روزاموند . قطره:ي فريبا عزبدفتري، تهرانفرهنگ

قم)1387( نجفي، حسينبستان و فمينيسم، و: نابرابري جنسي از ديدگاه اسالم . دانشگاه پژوهشگاه حوزه

تأنامهنگرشي بر بازتاب جنگ در آثار نمايش) 1377( پيرحياتي، نوشين اه نمايشي زن در كيد بر جايگنويسان ايران با

و معمارياين آثار، پايان .نامه كارشناسي ادبيات نمايشي، دانشگاه آزاد اسالمي تهران، واحد هنر

ني: عراقي، تهراني منيژه نجمهاي فمينيستي، ترجمهدرآمدي جامع بر نظريه) 1387( تانگ، رزمري .نشر

و صرير:، تهران5شيد بگو؛ مجموعه ادبيات نمايشيبه خور) 1384( تشكري، سعيد .پاليزان

و) 1381( توكلي، مسعود انجمن تئاتر:تهران هسته پژوهش نمايش، يك چشم ديگر، هاي روزگار ما؛لرز آدم ترس

و دفاع .مقدسانقالب

1.Henrik Ibsen 
2. 

Realism 
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و تئاتر دفاع«) 1384( زاده، ريحانهحسن كارشناسي ادبيات نمايشي، نامه، پايان»مقدستقابل حضور زن در جنگ

.دانشگاه آزاد اسالمي اراك

و انعكاس آن در نمايش«) 1380( ليقوان، عاطفهحسيني نامه، پايان»مقدسهاي دفاعنامهبررسي شخصيت زن

.ارشد رشته كارگرداني، دانشگاه تربيت مدرسكارشناسي

.عابد:تركش، تهران) 1383( حسيني، عاطفه

.25-24صص،18، مجله نقش صحنه، شماره»درام زاده عشق است«) 1386( ----------

. سمت:درآمدي بر پارادايم جغرافياي جنسيت، تهران) 1386( خاني، فضيله

و صرير:، تهران4اسماعيل اسماعيل؛مجموعه ادبيات نمايشي) 1384( خانيان، جمشيد .پاليزان

و صرير:، تهران5شيمجموعه ادبيات نماي دهاني پر از كالغ؛) 1384( --------- .پاليزان

.انتشارات علمي:، تهراني محسن ثالثيشناسي در دوران معاصر، ترجمهنظريه جامعه) 1385( ريتز، جورج

. نشرگل آذين:ي افشنگ مقصودي، تهرانآزادي زنان، ترجمه) 1380( ريد، ايولين

و نشر ارزش:، تهران5ج، مقاومت نامه تئاترطلعت؛ مجموعه نمايش) 1387( سميعي، مسعود .مقدسهاي دفاعبنياد حفظ آثار

و انت«)1385( شفيعي، اسماعيل و زندگيانسان .58-56صص،92-91-90شماره،، مجله نمايش»خاب بين مرگ

.سخن: ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط سلطنت، تهران) 1380( كدكني، رضاشفيعي

با) 1375( زينت پور،صالح و نشر ارزش: تهران،2ج،نامه مقاومتمجموعه نمايش بوي نرگس؛انتظار .مقدسهاي دفاعبنيادحفظ آثار

و يعقوب در شكلي متعارف«)1386( بهزاد صديقي، و شط به؛ نگاهي به نمايششب ، مجله نقش»بگو خورشيد نامه

.31-29صص،14، شمارهصحنه

و بالزاكگرايانه جمالجايگاه زن در آثار واقعبررسي«) 1389(سهيال،سعيدي؛فريده،علوي در»زاده ، مجله زن

و هنر؛ پژوهش زنان، .58-39صص،3،شماره1دوره فرهنگ

و نريمان افشاري، تهراننظريه در تئاتر، ترجمه) 1388( فورتير، مارك و هنر اسالمي:ي فرزان سجودي .نشر فرهنگ

بيقصه آدم«) 1387( منيژه فريدي، انگاهي به نمايش فردا؛هاي ،21، مجله نقش صحنه، شماره»سماعيلنامه اسماعيل

.55-52صص

و عراق با نگاه به دهمين جشنواره تئاتر دفاعنامهشخصيت مرد در نمايش«) 1382(معزي، بهناز  هاي جنگ ايران

.، تهراندانشگاه سوره نامه كارشناسي ادبيات نمايشي،، پايان»1382مقدس سال

.نيلوفر نشر: اتاقي از آن خود، تهران) 1382( ويرجينيا وولف،

و دفاع:تهران يك چشم ديگر،) 1381( هسته پژوهش نمايش .مقدسانجمن تئاتر انقالب

دبيرخانه دائمي جشنواره سراسري تئاتر دانشجويان كشور:، تهران»ميهمان سرزمين خواب«) 1379( يثربي، چيستا

.دانشگاهي وابسته به معاونت فرهنگي جهاد
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