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مقدمه و بیان مسئله
ها،شعرها،داستانهاوافسانههاییرادردل

گردهمایی هایزنانهدرمراسمشادگاه،نمایش
خودداردکهمشخصاًموقعیتا جتماعیزنراازآنچههست،بهآنچهدلشمیخواهدباشد
یاآرزویشرادارد،تغییرمیدهدوبه اصطالحمفاهیمیراپنهانمیکندیاباتغییرقیافه
آنهارابازگومیکند.ازمنظررودنبولر« ۱نمایشهایآیینیمیتوانندبدایتهاونهایتهارا
نشاندهندوآنهارابهعنواناتفاق هاییمتفاوتدرجریانکنشاجتماعیمشخصکنند.
توانندراهوروشگونه ایازانجاماموریاشیوۀکنشاجتماعی،یکخصلتیا

همچنینمی
جنبه ای مربوط به سبک کنش اجتماعی باشند» (رودنبولر .)۳2 :۱۳8۹ ،قسمتی از

نمایشهایآیینیکهاجرامیشوند،نمایشهاییهستندکهفقطبهعهدۀیکجنسیتاند.
معموالًدراینگونهنمایش هایآیینی،حضورجنسمخالفبنابهدالیلینهیشدهوممنوع
است.تماموظایفومراحلاجرایایننمایش هابهعهدۀهمانیکجنساستکهبهمدد
اجرایآن،قسمتیازاندیشهاشرابهتصویرمیکشد.زناندرمحفلهایزنانهوباتوجهبه
گذارینوزاد،ختنهسوران،

مناسبتهاییمانند« عروسی،پاتختی،پاگشاکنان،شبششونام
عمرکشانو...فرصتیمی یافتندتادورازچشمشوهرانخودوفارغازهرکارواندیشهایبه
دستهایاز
نمایشوشادیبپردازند»(بلوکباشی.)۱۳4۳،ایننمایشهادرگذشته،ازسوی 
داوطلباناجرامی شدهاست.اگرچهباتوجهبهتحقیقاتاولیهمشخصشدهاستدردهههای
 ۱۳5۰و  ۱۳6۰قسمتی از این نمایشها قابلیت اجرا نداشته اند یا فقط در حافظۀ زنان
خاطراتیازآن هاباقیماندهاست،درحالحاضرهنوزردپاییازآنهادرمحافلزنانهیادر
شوخیهایآنانبهچشممیخورد .
هایشادزنانهمیتوانبهآثارسیدابوالقاسمانجویشیرازی،


دربینآثاریبامضموننمایش
فرهنگنمایشهایسنتیو

جشنهاوآدابومعتقداتوبازیهاینمایشی،امیرکبیر(،)۱۳8۹

،نمایشهایزنانۀایرانازفروغیزدانعاشوری

ازمریمنعمتطاووسی،دایرۀ۱۳۹۰

آیینیایران
نمایشهایزنان

وجوادانصافی(،)۱۳88نمایشدرایران ازبهرامبیضایی(،)۱۳7۹کاویان،
درباری نوشتۀ مونسالدوله ندیمۀ حرمسرای ناصرالدینشاه ،به کوشش سیروس سعدوندیان
()۱۳8۰اشارهکرد .
نامههاومقاالتینیزدرهمینبابوجوددارد،مانند«زناندرنمایشهای
همچنینپایان 

شادیآور»ازشهنازروستایی«،زنانوهنرهاینمایشیزنانه»ازجوادانصافیوفروغیزدان

عاشوری در کتاب زن ،هنر و سنت ،مقالۀ «جایگاه اجتماعی زنان در نمایشهای شادیآور
Rothenbuhler, Eric W.1

شهای 28۹...
شهایآیینیزنانه(مطالعهایدرنمای 
قدرتوعاملیتونمای 

نمایشهای شادیآور زنانه» اثر علی

زنانه» ،حسین فرخی ،مجلۀ صحنه و سینما و تئاتر« ،
نوشتۀآزادهفخریدرروزنامۀابتکاردیماه۱۳۹4کهپاسخ

بلوکباشی«،نمایشهایشادزنانه»
مناسبیبرایمسئلۀپژوهشپیشروندارند .
عملکردزناندرقالبآیینهایامناسکمذهبییاغیرمذهبی،یاایفاینمایشهایکمیک

خصوصی با تم قلب واقعیت در گردهماییهای پنهانی یا حتی بهصورت بیان شعرها،
هاوافسانه هاقصدداردامیالوآرزوهایآنانرابهمنصۀظهوربرساند؛


ها،داستان
ضرب 
المثل

زیراآرزویزنانه،تحتسلطۀشرایطسنتیاجتماعیو فرهنگی جامعهقابلیتوقوعنداردو
هابرگزارمیشوندتاتصویریموقتازآرزوهای

هاومناسکونمایشهایمرتبط  
باآن


آیین
آنانرابهنمایشدرآورند «.میلبهبازیدرزنانازسوییوسرکوبوفشارمردان،پدرانو
هاسوقدادوبدینسان


شوهرانو...برآنانازسویدیگر،زنانبازیگردانرابهپستویخانه
زنان ،نمایشی از رخدادهای واقعی زندگی را در قالبی طنازانه برای همجنسان خویش رقم
می زدند تا شاید در خلوتشان و در آینۀ نمایشی شادی ،خود را بیابند و نفسی تازه کنند»

بهصورت
(گشتاسب .)۹2 :۱۳۹8 ،به گفتۀ بلوکباشی ،زنان در اجرای نمایشهای زنانه « 
صحنه ای از زندگی چنان حال و احساس کسان داستان را نشان میدادند که فقط از

هنرپیشگان پرورده میتوان چشم داشت» (بلوکباشی .)26 :۱۳44 ،نمایشهایی که زنان در
ابتدابهصورت

جنسشاندرپستوهااجرامیکردند«،


محفلخصوصیودورازنگاهمسلطغیرهم
کمبااستفادهازداستانهای عامیانهوفولکلور،

هایکوتاهتکههاینمایشیبداههبودوکم


قصه
هایشادیآورزنانه


صورتنمایشیبرگرفتهازاندیشهوتفکرزنانهدرآمدکهباعنواننمایش

به
مطرحشد»(فرخی .)۱۳88،
زندرتولیدمثلومراقبتازنوزادش،ادامۀحیاتبشررادرسایۀمراقبتهای

نقش اصلی 
هایپدرانۀمردمیسرمیکند؛بنابرایناهمیتجایگاهزندرانتخابموضوع


مادرانۀاووحمایت
هایپیشیننشاندهندۀاهمیتاینمسئلهاست.فعالیتگستردۀ


نقشبسزاییدارد.پژوهش
هایمتفاوتباآنچهدرگذشتهداشتهاند،نیزضرورت


زناندراجتماعاتامروزهوپذیرفتننقش
ایتاریخیگوناگوننشانمیدهد .

بررسیوشناختکنشهاوتغییراتزنرادربستره

استکهعملکردزناندربهنمایشدرآوردن

مطرحمیشوداین

سؤالیکهدراینپژوهش
اندیشهشان ،چه رابطهای با آرزوها و امیالی که در سر میپروراندند و چه رابطهای با دنیای

واقعیوضوابطوقوانینحاکمبرآنداشتهاست.بهعبارتیآنچهمطرحاست،دراینقالب
افتادوآنچهرخمیداد،بازندگیواقعیوجاریزنان


گنجد:دراینمجالسچهاتفاقیمی

می
درجامعۀآنزمانچهارتباطیداشتهاست؟بنابراینازفهرستمفصلیکهدراسنادوکتب
هاباعنواننمایشهای«خالهرورو»«،عمهجونماوفینا»«،علیچینی


آمدهاست،برخیازآن
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عموسبزیفروش»«،دیشببهباغتوکیبود»و«چهارصندوق»که

بندزن»«،مورچهداره»«،
بندیوتحلیلراداشتهاند


هایمذکوروباتوجهبهشباهتمفهومیقابلیتطبقه

براساسنظریه
شدهاند .
هابودهاند،انتخابوبررسی 

شوندگانشناخته 
ترین


وهمچنینازطرفمصاحبه

پیشینۀ تحقیق
درمورد جایگاه زنان ،استقالل و اقتدارشان و نقشهایی که بهعهده داشتهاند ،حتی درمورد
هایآناندربسترهایتاریخیگوناگون،پژوهشهاییوجودداردکهبیانگرتغییرات


محدودیت
هایآناندرموقعیتهایگوناگوناست؛برایمثال،درشاخۀزرینچنینآمده


نقشوکنش
صورتمؤنـثیـاانتسابکشفکشاورزیبهیکالههبهخاطرنقش


تجـسمغـالتبه
استکه«
مهمی بـود کـه زنـان در کـشاورزی اولیه داشتهاند» (فریزر .)46۱ :۱۳87 ،کمپل در کتاب
جاییجایگاهالهههایمقدسازمؤنثبهمذکروازسرنگونی

قدرتاسطوره،از«اساطیروجابه
متوپیدایشاسطورههایمعطوفبهمذکریاد،وآنرانقطۀعطفیدرتاریخ


الهۀمادرتیه
هایپیشینچنینبرمیآیدکه«تنها


).ازپژوهش
معرفیمیکند»(کمپل258-257:۱۳۹7،

فرهنگیکهدرآنخدایخورشیدمذکراست،خدایآریاییوخدایخورشیدجوامعیاست
که دارای فرهنگ پدرساالری هستند» (الهیجی ،۱۳۹6 ،ج « .)۱۳ :2تفکر آریایی ،زن را
میراثدار شوم عقاید میداند که بهدرستی شناخته نشده است و در حکمت دینی پیش از

زرتشت،زنبدهموارهدرپیفریبمردانپرهیزگاروکارآمداستوزنانخوبآنانیهستند
که با اندیشۀ نیک و گفتار نیک و کردار نیک فرزندان نر بزایند و فرمانبردار شوی خویش
درواقعزبونیوکوچکشماریزنداستانیدرازداردومنحصر

(میهندوست«.)۱۳84،

باشند»
بهمنطقهوفرهنگیخاصنیست.مردساالریهنوزدربخشاعظمجهانامروزحاکماستو
کهازبختبدقابلاجتنابنیستوبههمین

بسیارندجوامعپدرساالرکهزنراشریمیدانند

کوشندتاحوزۀاختیارواقتداراوراهرچهتنگترکنندو


توانازاوگذشت.مردانمی

علتنمی
ازاوتصویریمعکوستصویرخودبسازندتاآنجاکهمرد،آفریدۀخداوندوتجسمخیر،وزن
مخلوق شیطان و مظهر شر میشود» (ستاری« .)2۳۳ :۱۳7۳ ،درمورد کنش زنان در امور
هایآیینی،چنانچهازشواهدتاریخیبرمیآیدوبرنقوشیکهبرظروفسفالینوفلزی


نمایش
هاییداشتهاند


گونه،فعالیت
حکشدهاست،زناندراجرایمناسکوآیینهاینمایشیرقص

کهابتدامخصوصطبقۀپادشاهانودرباربودهاستودرگذرزمانبهسایرطبقاتازاشرافتا
مردمعامهنیزتسرییافتهاست.ایننوعفعالیتزنانه،بعدازوقوعاسالمدستخوشتغییراتی
شودودردورۀصفویه،قاجار،پهلویودردورانمعاصر،نهتنهادرنوعاجرایشدستخوش


می
تغییراتومحدودیتهاییشدهاست،بلکهدرنوعموضوعنیزتغییراتیژرفرادرپیداشته


شهای 2۹۱...
شهایآیینیزنانه(مطالعهایدرنمای 
قدرتوعاملیتونمای 

است» (گشتاسب .)۹5-۹۰ :۱۳۹8 ،دربارۀ پیشینۀ موضوع میتوان گفت شواهد تاریخی
هایزنانۀتوأمبانمایشهایشاد،از


استنادواستخراجبیانگرآناستکهمجالسوآیین

قابل
دیربازدردورۀپادشاهانایرانوجودداشتهوآرامآرامازدربارخارجوبه شکلتدریجیوارد

زندگی طبقات اشراف شده و از آنجا عبور کرده و پا به زندگی عامۀ مردم نهاده است« .از
کاریهای ظروف سفالین و فلزی میتوان دریافت که پیش از اسالم،
برجستهها و کنده 


نقش
اندودرموسیقیورقصتبحرداشتهاند»


هایرقاصیوجودداشتهاستکهاهلبزمبوده

زن
تدریجازبینمیروند.حتی


ها،بعدازوقوعاسالمدرایرانبه
(همان،)۹۳:اماهمۀاینفعالیت
دورانصفویه،گروههای(عمومی)مطربزنانهوجودداشتندکهدرمجالسخصوصیزنانه

در«
پرداختهاند» (ناصربخت.)2۳ :۱۳88 ،

نمایشهای موزیکال می

به اجرای انواع رقصها و خرده
دراواخردورانصفویه،حضورزناندردستههایعمومیمطربزنانهرنگباختودردوران

«
گونهای که اگر برای نواختن
قاجار ،نمایشهای زنانه البته در اندرونیها گسترش یافت؛ به 
هایشانرامیبستندتا


کردند،چشم

هایروحوضیازمردانطلبیاریمی

موسیقیبراینمایش
ستوراتمذهبیوشرعیمتزلزلنشود.نمایشهایموزیکالتاپایانحکومتپهلوی،اغلبدر

د
هایشادمانیدرجشنها


هایمتنوعدسته

مجالسخصوصیزنانهوهمچنینگاهمیانبرنامه
هایزنانهرابهمثابۀآییندرنظربگیریم،


).چنانچهنمایش
اجرامیشد»(گشتاسب۹4:۱۳۹8،

هیچدستهبندیکاملومدونینداریمکهبه

حمانیوفرحزادقابلتأملاستکه«

بهگفتۀر

ریشههای آیینها پرداخته باشد .فقط در برخی منابع نظیر شاخۀ زرین فریزر ( )۱۳86به

درموردنمایشهایزنانهنیز

هایباستانیمشابهیاشارهشدهاست».


ایآیین

هایاسطوره

ریشه
گزارشها،بیشترشاندرحدگردآوریوتوصیفبودهاست.بیشترپژوهشها

بهجزمعدودیاز

هاینمادینآنها


اندوکمتربهداللت

هایزنانهارائهداده

روایتیتاریخیوکارکردیازنمایش
هاینمادینوالیههایپنهانایننمادهایآیینیاست


اند.اهمدراینپژوهش،داللت

پرداخته
کهمیتوانبااتکابهنمایشهایآیینیآنرایافت .


رویکرد نظری
 .1آیینهای نمایشی یا نمایشهای آیینی
هایشادیراکهبهوسیلۀآنان

برایدرکبهتروپرداختنبهموضوع،مجالسزنانهونمایش
آیینها) در عمومیترین و
اجرا میشود بهمثابۀ آیین درنظر گرفتهایم؛ چرا که در تعریف «( 
ترینحالتشاملنمایشیطراحیشدهیافیالبداههاستکهانتقالیاززندگیروزمره


اساسی
به زمینهای دگرگونه را عملی میکند؛ زمینهای که زندگی روزمره در آن تغییر شکل یافته
هاواعمالیکهزناندرآیینهاومناسکشان

است»(بوی.)۱۹۰:۱۳۹4،همچنینازهمۀکنش
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میکنند ،میتوان با عنوان حرکات نمایشی یاد کرد؛ همانطور که در متون و ادبیات
اجرا  
نمایشهای زنانه» ذیل موضوع آیینها و مناسک زنانه موجودند و قابلیت

فارسی موضوع «
شدهدربابنمایشهایشاد


بررسیدارند.اینپژوهشبرایفهممسئلۀزناندرموضوعطرح
شناسینمادینودرکمفاهیمیمانندآیینوآیینهایوارونگی


یکردانسان
زنانهباتکیهبررو
مدلی را مییابد تا به وسیلۀ آن به چگونگی خوانش موضوع موردنظر بپردازد .به این منظور،
رویکردنظریاینپژوهشتحلیلراباتشریحودرکمفاهیمزیرپیشمیبرد.شایانذکراست
کهرویکردنظریانسان شناساننمادینینظیرگیرتز،ترنر،گالکمن،اشنایدرومریداگالس

مدنظربودهاست .
 .2انسانشناسی نمادین/آیین/مناسک/نمایش
از آیینها و مناسکی که در ایران اجرا میشوند ،میتوان بهطور خاص به آیینها و مناسک،
تگفتقسمتیازآیینهاییکهاجرا

شعائرونمایشهایمردانهوزنانهاشارهکردوباقاطعی

میشوند ،آیینهای وابسته به جنسیت هستند« .معموالً در اینگونه آیینها حضور جنس

مخالفبنابهدالیلینهیشدهوممنوعاستوتماموظایفومراحلاجرایآیینبهعهدۀیک
جنس است» (رحمانی و فرحزاد« .)۱۳ :۱۳۹2 ،آیین اجرا میشود و اجرا چیزی است برای
گونهایزیباشناسانهمشخصشدهوصورتیرفیعازارتباطاتاست.
کسی؛اجراامریاستکهبه 

درطریقیویژه،مقیدوبرایمخاطبخودحالتینمایشییافتهاست»(رودنبولر.)4۰:۱۳8۹،
آیینها یک چگونگی یا کیفیت
در شرح معنای آیینها یا مناسک باید خاطرنشان کرد که « 
هستند.درواقعبایدگفتشکلآیین،بخشیازمعنایآنوبرایاثربخشیازآن،ضروریاست.
بههمیندلیلتالش هایمابرایتعریفآیین،بیشازآنکهمتوجهمعانی،اهدافیافرایندهای

).میتوانگفت«هرآیینی
آنشود،بایدمعطوفبهشکلآیینگردد»(همان 45-4۰:۱۳8۹،
).دربیشترجوامعآیینهاچندالیه

یکواقعیتمعنویرابیانمیکند»(کمپل۱۱۹:۱۳77،

آنها تنها یک پیام یا هدف ندارند ،بلکه پیامهای متعددی دارند و در بسیاری از
هستند « .
تواننددرتضادبایکدیگرباشند.باوجوداین،تجربههای

مواقع،برخیازپیامهاواهداف می

دنبالتنظیمیکمفهوموابستهبهطبیعتدرموردچیزهااستوارزشهایمتقابلرا

آیینیبه
).درنهایتمیتوانگفت«آیینبراینظم

(رحمانیوفرحزاد2۹-28:۱۳۹2،

تقویتمیکند»

اجتماعیضروریاست.آیینهاراههاینماددینیبرایبارآوردنخوددرشکلاجتماعیوبرای

استقرارارادۀهماهنگبااجتماعبدونآیینهستند»(رودنبولر .)2۳۳:۱۳8۹،
شناسیدرتقابلبادورنماییازیکجهانبینیوجهانیمتغیر


ازنظرکیلفوردگیرتز،انسان
).روشگیرتزمردمنگاریتفسیریاستواودرروشبهمعناو

مطرحشدند(مور286:۱۳۹۱،

شهای 2۹۳...
شهایآیینیزنانه(مطالعهایدرنمای 
قدرتوعاملیتونمای 

مفهومتوصیفهامیپردازد ومعناونمادبرایشبسیارمهمهستندوازخاللمعناهافرهنگرا

تعریفمیکند(فکوهی.)۱۳۹۰،ویکتورترنردرتحلیلنمادهاسهرویکردتفسیری،عملیاتیو

موقعیتی را مدنظر دارد .در رویکرد تفسیری درک افراد کنشگر را از نمادها بررسی میکند
داند.ازنظراوآیینها


هارامراحلمجزادرفرایندهایاجتماعیمی

).اواجرایآیین
(همان262:
هایآیینیسببمیشوند«گروههاباتغییراتدرونیومحیطبیرونیمنطبقشوند»

یانمایش
(مور .)27۹:۱۳۹۱،
از نظر دیوید اشنایدر خویشاوندی یک جهان فرهنگی یکدست است که در آن اعضای
شکلدهندۀ خویشاوندی آزادانه جابهجا میشوند .این نظر تلویحاً بیان میکند که مفهوم

ایازروابطانسانیمبتنیبرزیستشناختینادرستاست.بهتعبیر


مثابۀانگاره

خویشاوندیبه
اوفرهنگمی تواندخویشاوندیرابدونهرگونهارجاعیبهپیوندهایخونیکامالًازنوبسازد

ظرمریداگالس،هرپدیدهایکهازوضعیتعادیخارجشود،شروعبه

(گیرتز.)۱۳۹۹،ازمن
رومی توانددارایخاصیتتابوییشود؛زیرااوراباموقعیتعادی


کند.ازاین

شدنمی
حاشیه 
ای

شود.اینهراستنشزا


اشمی

کندودرنتیجهمتوجهشکنندگیموقعیتعادی
خودآشنامی
میتواند به رفتارهای بحرانی در افرادی که به چنین آگاهی رسیدهاند منجر شود (فکوهی،

 .)26۳:۱۳۹۰
محورمطالعاتمیدانیماکسگالکمنمسائلاجتماعیبود،یعنیپدیدههاییکهتنشو

تضادهارادرخودمتبلورکردهومشکالتعملیدرزندگیافرادایجادکردهاست.ازنظراو
عاملناشیمیشود:تغییراجتماعیوتضادهایفردیوگروهی

مسائلاجتماعیعمدتاًازدو
(فکوهی.)268-267:۱۳۹۰،گالکمندررویکردآیینوارونگیخود،تضادوتناقضیراکهبین
نقشهای موجود در یک جامعه و ساختار آن بهوجود میآید ،شرح میدهد .این نمایشهای

آیینی اجازه میدهد قوانین جامعه نقض شوند و مجدداً تدوین شود .نظریۀ وارونگی ماکس
گالکمناصرارداردکهآییندرمتنمناسبتاریخیخوددرنظرگرفتهشود.درنظریۀوارونگی
یاآیینوارونگیماکسگالکمن،هموارهفضایسرکوبوجودداردویکنیرویاقوانینسفتو
سختبرافرادیکهبرگزارکنندگاناصلینمایشهایآیینیهستندسلطهدارند .
 .3نمادهای آیینی
نمادونشانهجزمفاهیماساسیدرموضوعآیینهااست.یکیازمفاهیمیکهترنربهآناشاره

کندنمادآیینیاست.اومعتقداستکهنمادهامعانیپیچیده ایرادرخودنهفتهدارند.او


می
درکتابمعروفشجنگلنمادهابهتشریحمفهوم«چندصدایینمادها»میپردازد.بنابرتعریف
تواننددارایمعانیمتفاوتومتغیرباشند؛بنابراینبایددرتعبیرآنهاازروشی


نمادهامی
او«
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پویا و قابلانعطاف و چندگانه استفاده کرد» (فکوهی .)262 :۱۳۹۰ ،از نظر ترنر ،نمادها در
نروبهاعتقاداو«بدونمطالعۀنمادهایآیینیدریک
فرایندهایاجتماعیدخالتدارند.ازای 
توانآنهاراتحلیلکرد»(مور.)278:۱۳۹۱،به


توالیزمانیدرارتباطبارویدادهایدیگرنمی
تعبیریدیگر،ازدیدگاهترنرمفهومنمادهایآیینیدرارتباطباکنشاجتماعیمعنیمیشود

(فکوهی .)262 :۱۳۹۰ ،از نظر او «نمادهای آیینی در فرایندهایی شروع میشوند و به آن
فرایندهاپایداریمیدهندکهنیازمندتغییراتزمانیدرروابطاجتماعیهستند»(مور:۱۳۹۱،

 .)27۹همچنین می توان گفت نمادها خصوصیات مشترک دارند و از نظر معنایی بهشدت
هادریکساختارمتجلیمیشوند»

فشردگیدارند.بهاینمعنیکه«بسیاریازاشیاوکنش
(همان .)28۰-27۹:
 .4آیینهای وارونگی
مفهومآیینهایوارونگی،تضادوتناقضیراکهبیننقشهایموجوددریکجامعهوساختار

دهد.اینآیینهامجوزنقضقوانینجامعهوتدوینمجددآنرا

وجودمیآیدشرحمی


آنبه
صادرمیکنند.ن ظریۀوارونگیماکسگالکمناصرارداردکهآییندرمتنمناسبتاریخیخود
درنظرگرفتهشود.درنظریۀوارونگییاآیینهایوارونگی،هموارهفضایسرکوبوسلطۀیک

هایاصلیبرگزاریآیینهاهستند،قالباست«.با


نیرویاقوانینسرسختانهبرافرادیکهبانی
کسگالکمنآیین(هایزنانه)...نیزدردستۀآیینهایوارونگییاشورش

توجهبهنظریاتما
هاتضادهایاجتماعیبهشکلمشروعبهنمایشدرمیآیندوهدف


گیرد.دراینآیین

قرارمی
آن ها درنهایت تأیید و تثبیت قدرت حاکم در جامعه در عین آگاهی به این تضادها است.

یزنانقومزولونظریاتخودرابیانمیکندومعتقداستاین

گالکمنباتوجهبهآیینبهار
مراسم با تخلیۀ تنشهای روانی و احساسات سرکوبشدۀ افراد ،در جامعه تعادل بهوجود
مثابۀیکنظامنمادیناست،میخواهیم


).ازآنجاکهآیینبه
میآورد»(رحمانی2۰2:۱۳۹7،

منطق وارونگی را در آیین نظامهای نمادین (نمادهای آیینی) درک کنیم .در تعدادی از
آورزنانهکهبهآنهااشارهشد،زنانطییکساختارشکنیمفهومیواقعیت


هایشادی

نمایش
زندگیزنانهشانرابهنمایشمیگذارند.نمایشاینواقعیتتوأمباوارونگیونداشتننظمو

شهایآیینیکهداراینظمینمادیناست،
ترتیبهمیشگیزندگیزنانهاست.درایننمای 
روابطقدرتزنانهدرآیینیوارونهازیکنوعمنطقبرخورداراست .

روش تحقیق
روش مورداستفاده با توجه به رویکرد انسانشناسی نمادین اتخاذ شد .برای تحلیل و تفسیر و
رسیدن به درکی مردمنگارانه از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شد .در روش اسنادی از

شهای 2۹5...
شهایآیینیزنانه(مطالعهایدرنمای 
قدرتوعاملیتونمای 

مطالعۀاسنادموجودمربوطبهموضوعواستفادهازپژوهشهایپیشیندرقالبکتابها،مقاالت
مندشدیمکهازکتابخانههایمعتبرموجوددرتهرانمانندکتابخانۀ

نامههایمرتبطبهره
وپایان 

دایرۀالمعارف بزرگ اسالمی ،کتابخانۀ ملی تهران ،کتابخانههای آنالین و سایتهایی مانند
شناسیوفرهنگو...اخذشدهاند.درروشمیدانی،باهفتنفراززنانتهرانی


شناسی،انسان

انسان
فارغازقومیتشانوصرفاًباتوجهبهاینکهدرحالحاضرساکنتهرانهستند،مصاحبهصورت
گرفت.ویژگیاینزناناینبودکهدرگذشتهبهعنوانمجریاناصلیدرقالبرقصندهیابازیگر

سختیمیشدبازیگراناین


اند.تعداداینزناناندکبودوبه
اصلینمایشایفاینقشمی 
کرده
نمایشهاراشناساییوباآنانمصاحبهکرد.همچنینبرایموضوعموردنظرالزمبودزناندرردۀ

سنی 65تا 75باشندوحافظۀخوبیبرایپرداختنبهخاطراتمربوطبهایننمایشهاداشته
باشند؛بنابراینبهتعداداندکیازاینزناندسترسییافتیموباآنانمصاحبۀعمیقانجامدادیم.
مصاحبهها برای آن انجام گرفت که بتوان فهم بهتری بهواسطۀ روایتهای زنده از این آیینها

بهدست آورد؛ درحالیکه بستر اصلی تحلیلی این مقاله ،همان دادههای اسنادی است .بهدلیل

شدنشاندرمحافلزنانهسعیشدازطریقجمعآوری

هایابسیارکم 
رنگ


اجرانشدنایننمایش
اسنادموجوددرمنابعوازطریقمصاحبهبازنانمذکور،خاطرۀقومی-فرهنگیآنانودرراستای
آنآیینهاونمایشهایمدنظر،بازسازیوتحلیلشود .

روش تجزیه و تحلیل دادههای گردآوریشده بر منطق روش تحلیل تماتیک است .باید
هایموردمطالعهازرویکردانسانشناسان

چنینگفتکهدروهلۀاولبرایدرکآیینینمایش
نمادینینظیرویکتورترنرمددجستیمودروهلۀدومبرایتجزیهوتحلیلتضادوتناقضیکه
شد،ازنظریۀآیینهایوارونگی


هایشادزنانمشاهده

هایموجوددرساختارنمایش

یننقش
ب
گالکمن استفاده کردیم .در این تحلیل ،مهمترین نمونهها انتخاب شدند که به ظن محققان
بیشترینمفاهیمرادردلخودداشتهاند .

الف) یافتههای تحقیق براساس مصاحبههای میدانی و دادههای اسنادی
جزتهران،روایتهاییباهمینمضامینازشهرهاییازجملهیزد،شهرری،

ایننمایش 
هابه

«
شیراز،زنجان،کازرون،اصفهان ،زنجان،شهرکرد،الیگودرز،بروجرد،اراکوکرماننیزدارد»
(نعمتطاووسی6۹:۱۳۹۰،؛قزلایاغ۱5۱:۱۳7۹،؛شهریاری،۱۳65،ج۱۰5:۱؛کتیرائی،
۳85-۳84:۱۳78؛احمدی48:۱۳8۰،؛انجویشیرازی،۱۳52،ج .)۱
ب) روایتهای اول
نمایشهای خاله رورو ،عمه جونم اوفینا ،علی چینی بندزن
سوراناجرامیشده


هایزنانه،عروسیوختنه

نمایشخالهرورو:ایننمایشدرمجالسمهمانی
است .خاله رورو زن جوان بارداری است که نه میداند چند ماه است که باردار است و نه
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می داندپدرفرزندشچهکسیاست.اینزندربعضیازاسناد،زنیمتأهلاستکهیکماهاز

اشگذشتهاستوهمسرشاورارهاکردهوبیخبرازنزدشرفتهاست.نکته


ازدواجعاشقانه
اشمیگذرد .قسمتیازشعرنمایشعبارت


اینجاستکهعروسسهماهاستکهازبارداری
استاز :
« خالهجونقربونتم،حیرونتم،صدقهبالگردونتم...ماشاهللبگوایشاهللبگو،بهکسینگویه
ماههعروس،سهماههدارم ».
شود،بارداریاشدوماهزودتر


هایازدواجشافزودهمی

درروندنمایشهرچهبرتعدادماه
یقبلازآنرخدادهاست.نهماهبارداریبهنمایشدرمیآیدوراززن

ازموعدازدواجش،یعن
شود.مراحلسختزایماننمایشدادهمیشود.نوزادیکهمعلومنیستپدرش


بارداربرمالمی
رساندنبهزنبارداربهعلت


میلیمامابراییاری
چهکسیاستمتولدمیشودودرنمایش،بی

ارتباطخارجازعرفو ممنوعزنزائوبامردانیدرمحلهکامالًهویدااست.درقسمتیدیگراز
نمایشاینجمالتگفتهمیشود :

« اینماهواونماهسراومد،باباخیاطشنیومد،باباعطارشنیومد،باباکفاششنیومد،بابا
بقالش نیومد ،بابا قزاقش نیومد ...ای توپچیها توپ درکنین ،ایقصابا گوشت بار کنین ،آی
قزاق ها صف بکشین ،ای عطارا دوا بیارین ،به همدیگه خبر بدین ،جار بزنین ،قابله رو خبر

کنین....همسایههادعاکنین،ثناکنین،دعاکنینپسرباشه،مثلباباشکچلباشه ».

آیدومامابچهرابهدنیامیآورد.درادامهجمالتیاز


مراحلدردزنبارداربهنمایشدرمی
این قبیل از زبان تکتک شرکتکنندگان به شکل همسرایی در پاسخ رقصنده با کفزدن
ریتمپاسخدادهمیشود :


هم
مونهشکلداییشمیمونه...دستشبهکی

مونه؟میمونهومی


تونبهکیمی

تخموترکه
«
میمونه؟ مثل باباش میمونه ...مثل خالهاش میمونه ...پاهاش به کی میمونه؟ مثل عمهاش

میمونه ».

بغلادامهمیدهد :

زنزائوبچه 
به

بچه مو نزنیدش ...تخم سربازاس نزنیدش ...تخم قصاباس نزنیدش ...تخم قصاباس ،تخم
« 
خرازاس،تخمتاجراس،تخمبزازاس(»...نعمتطاووسی6۹:۱۳۹۰،؛قزلایاغ۱5۱:۱۳7۹،؛
شهریاری ،۱۳65 ،ج ۱۰5 :۱؛ کتیرائی۳85-۳84 :۱۳78 ،؛ احمدی48 :۱۳8۰ ،؛ انجوی
شیرازی،۱۳52،ج .)۱
نمایش عمه جونم اوفینا :این بازی شاد در عروسیها و پاتختی اجرا میشده و نمایشی
داستانیشبیهبهنمایشخالهرورودارد؛بااینتفاوتکهدخترعلتبارداریاشرانشستندر

روحمامهاعمومیبودوساعاتیاز


وجودنداشت.ازاین
حماممیداند.درگذشتهدرخانهحمام


شهای 2۹7...
شهایآیینیزنانه(مطالعهایدرنمای 
قدرتوعاملیتونمای 

شبانهروزاختصاصبهخانم هاداشتوساعاتیدیگرمختصآقایانبود.دراینداستان،دختری

فریب خورده وجود دارد که باردار شده است و علت بارداریاش را نشستن در حمام آلوده و

ناپاک اظهار میکند .نزد عمهاش میرود و با چربزبانی و شیرینزبانی و قربانصدقه رفتن
هاییازجمالتایننمایشعبارتانداز :


اشرابطلبد.قسمت

خواهدحمایتعمه

می
مهجونم،عمهعمهجون،عمهخوشگلم،عمهترگلم،عمهچونگلمن،عمۀبینظیر

«ع
من،عمۀعسلمن،عمۀیاورمن »...
عمهجوابمیدهد«:خودتولوسنکندخترحاشیهنروبگو »...

دهدوازدردتنشمیگوید :


دخترادامهمی
هام،عمهجونمزیردندههام...طرف


مهجونم،ایبازوانم،گوشتتنم،قوزکپام،شقیقه
«ع
راست،طرفچپ،زدبهوسط...یهچیزیمثلتولهتویشکمممیلوله،اگهکهازحمومهپس

کار من تمومه ...از حموم ن شُسته آب به جونم نِشسته ...نکنه که موش یا ماره؟ یا جن
شاخداره؟» 

عمهبادستکشیدنرویشکمدختربارداراورامعاینهمیکندوپاسخیمیدهدکهاز

سمت بقیۀ حضار یکصدا چندین بار تکرار میشود ،به صورت همسرایی و با ریتم مالیم
داره...کودککلهداره،بچۀاللهیاره،یابچۀ


جنشاخ
زدنآنها«:نهعمهجوننهمارهنه 


دست
کهالبتهبادستادایخزیدنماررادرمیآورندوبادوانگشت،حالتجنباندنگوش

مهیاره»...
موشوبادودسترویسرشاندوشاخرانشانمیدهند(کتیرایی۱۳78،؛احمدی:۱۳8۰،

48؛انجویشیرازی،۱۳52،ج۱؛عاشوریوانصافی .)۱2۰:۱۳88،
ایروایتگونهدارد.درمجالسومهمانیهای


نمایشعلیچینیبندزن:ایننمایششیوه
معمولیبرگزارمی شدهاستوطبقروایتراویداستان،پسریدختریرافریبمیدهدوبااو

شود.طیاینرابطهباکرگیدخترازبینمیرودواینموضوعشدیداًاورا


واردرابطۀجنسیمی
شود،بهاومیگوید :


لوحیاومی

کند.ازطرفیپسرچونمتوجهساده

پریشانمی
گراننباش،بروپیشچینیبندزنبدهبراتبندبزنه ».

«ن
در این داستان ،دختر به توصیۀ پسری که با او ارتباط داشته است ،در لحظهای که
خواستگاربرایشآمدهوقراراستازدواجکند،برایمداوانزدیکچینیبندزنبهنامعلی
وگویبیندختروعلیچینیبندزنازاینقراراست :


رود.قسمتیازگفت

چینیبندزنمی
درم،چادربهسرم،بر


دردتبهسرم،منخونجگرم،برزخمدلمتومرهمآور...مندربه
«
اشک چشمم تو دستمال آور ...داماد پشت دره ،داماد آماده است ،دردمو درمون میکنی؟...
زنی؟دوبندمحکممیزنی؟» 


خوبتوبندشمی
وعلیچینیبندزندرجوابدخترمیگوید :


هایانسانشناسیایران،دوره،۱۰شمارهپیاپی،2۰پاییزوزمستان۱۳۹۹


پژوهش
2۹8

« الزمبهسفارشنیست.کارمبسیارخوبوعالیاست،خواهیزدوبندمنبهتر،نخواهی
اینقسمتازسمتمهمانانچندینباربهصورتهمسراییوبا

برداروببربهپیشدیگر»...
ریتم مالیم دستزدن آنها تکرار میشود (روستایی42 :۱۳88 ،؛ عاشوری و انصافی:۱۳88 ،
۱۳۰؛انجویشیرازی،۱۳52،ج .)۱
پ) روایتهای دوم
نمایشهای مورچه داره ،دیشب به باغ تو کی بود ،چهار صندوق ،عمو سبزیفروش
مورچه داره :این نمایش یکی از خصوصیترین نمایشهای زنانه است که در پاتختیکنان،
جهازبران و سایر محافل خصوصی زنانه اجرا میشده است .این نمایش حتی در حضور
پسربچههایی که در بعضی از مهمانیها همراه مادرشان حضور داشتهاند قابلیت اجرا نداشته

بچهها بخصوص
است .اجرای آن یا چگونگی اجرا و عریان شدن در این نمایش ،در حضور  
پسربچه هاباتوجهبهنوعدرکوسلیقۀحضار(مهمانانومیزبان)درطیفیازبایدهاونبایدها

قرار داشته است .در این نمایش زنی طناز ،رقصنده و جسور در مجالسی مثل عروسی یا
مهمانیهای زنانه با آهنگ ضرب یکی از حضار بهنرمی شروع به رقصیدن میکرد و به بهانۀ

مورچه ایکهرویتنشدرحرکتاستودائماًدرحالگزیدناندامشاستناماعضایبدنش

را میبرد و آن را به حضار نشان میداد و همان ناحیه از بدن را عریان میکرد .در انتهای
شدوایندرحالیبودکهضرباهنگتنبکزنباالگرفته


نمایش،بدنعریانرقصندههویدامی
دورقصندهبدنشراباحرکاتیتندترمیرقصاند.قسمتیازنمایشعبارتاستاز :

بو
«مورچهداره...کجاتداره؟...اینجامواینجامواینجامداره»...و«مورچهگزیدم...کجاتو
گزید؟...سرموگزید،گردنموگزید...چهکارکنم؟...بکنوبریز ».
ایازلباسشرابیرونمیآورد


مهرکدامازاعضایبدنشتکه
وبازیگربانشاندادنوبردننا

وبهطرفیمی انداختتابهآخرنمایشبرسند.درایننمایشدرپاسخبهرقصنده،مهمانانبا

زدنمیخواندند«:بکَنوبریز»(انجویشیرازی،۱۳52،ج


همسراییتوأمباریتممالیمدست
54:۱؛نعمتطاووسی86:۱۳۹2،؛عاشوری،انصافی۹۹:۱۳88،؛بلوکباشی .)۱۳4۳،
گونهدارد.درپاتختی،ختنهسورانو


ایروایت

دیشببهباغتوکیبود:ایننمایششیوه
شدهاستوطبقروایت،زنیدرمنزلدخترشوسایلیجدیدمیبیند.مادر


پاگشاکناناجرامی
داندآنهاراازکجاآوردهاست :


نمی
«ننهننهجان،جانننه،دیشببهباغتوکیبود؟شمعوچراغتوکیبود؟» 
جانننه،مرگننه،هیچکسنبودبزازوبزاززادهبود،سهچارکتیرکآوردهبود،

دختر«:
بردارم؟برندارم؟» 

شهای 2۹۹...
شهایآیینیزنانه(مطالعهایدرنمای 
قدرتوعاملیتونمای 

بردارننه،بردارننه،فردامیرویبهخانه،حسرتبهدلتنماند ».

مادر«:
کسنبود،بقالوبقالزادهبود،صددرمآجیل


مرگننه،هیچ
ودرادامهداریم«:جانننه ،
آوردهبودبردارم؟برندارم؟قصابوقصاب زادهبود،گوشتآوردهبود...مسگرومسگرزادهبود،

چندتادیگمسیآوردهبود...عطاروعطارزادهبود،عطروگالبآوردهبود...نجارونجارزاده
بود ،گوشتکوب آورده بود ...بردارم؟ برندارم؟»  و مادر همان جمالت قبلی را با همسرایی
مهمانان حاضر در مجلس هماهنگ با ریتم مالیم دستزدن مهمانان بیان میکرد (کتیرایی،
۱۳78؛ احمدی4۹ :۱۳8۰ ،؛ انجوی شیرازی ،۱۳52 ،ج ۹4 :۱؛ عاشوری و انصافی:۱۳88 ،
۱۰2؛بروجنیوانصافی .)۱۳88،
هااجرامیشدهاست.زننمایشباچهارمردکهاز


ایننمایشدرعروسی
چهارصندوق:
خبرندهم زماندرارتباطنزدیکاست.مرداندرخانۀزنتصادفاًباهممواجه


وجودیکدیگربی
ایمییابد.بهاینصورتکهاو«چهارمردرادرچهارنقطۀ


شوند.زنازرویاجبارراهچاره

می
کند.درصندوقزردچوبه،زغالدان،کیسۀآردوصندوقحنا...اینمردان

خانهاشپنهان  
می

هایزرد،سیاه،سفیدوحناییدرمیآیند»...در


سبببودندرجوارمحتویاتصندوقبهرنگ

به
بابیرونآمدنهریکاز

ادامهزنبرایجلوگیریازفاجعه،کاررابهلودگیمیکشاندودرپایان،

زصندوق،موقعیتشوخیوخندهچنینموقعیتوخیمیرادرنمایشفیصلهمیدهند.

مردانا
درمرحلۀآخر،زناندیگر همراهزناصلی نمایششروعبهرقصمیکنند(بیضایی:۱۳7۹،
۱۹۹-۱6۰؛انصاری47-45:۱۳86،؛نوزاد .)2۳:۱۳68،
ختیو...اجرامیشدهاست.

عموسبزیفروش:ایننمایشدرمجالسزنانهمانندعروسی،پات

کندوزنیدیگردرجامهایمردانه


درایننمایش،زنیطنازورقصندهنقشخریداررابازیمی
بازیدرمیآورد.درایننمایش«زنفروشندهروییکصندلیمینشیند


قلدرمنشیوقلچماق
و زن خریدار که نقش مرد را ایفا میکند ،با رقص و غمزه و ناز و ادا ،عشق و توجه از او
میطلبد .فروشنده یا به اصطالح همان عمو سبزیفروش گاهی میپسندد و پیش میکشد،

ودرپایانکاربهقهروغضبزنخریدارمیرسد.قسمتی

زندودورمیکند»...


گاهیپسمی
ازنمایشبااینجمالتپیشمیرود :
«عموسبزی فروش ،بعله ...سبزی کمفروش ،بعله ...سبزیت گِل داره درددل داره ،بعله...
سبزیآشداری؟غمزهالشداری؟بعله...شلغمپاشداری؟گشنیزمبذار،ریحونممیخوام،

هات؟لبخندلبات؟بعله،اسفناجداری؟سبزیتباریکه،کوچهتتاریکه،سبزیخوب


کوپیازچه
داری؟ قر ورمیداری؟ ...بعله ،عمو سبزیفروش ،گوشم رو دیدی؟ خوب پسندیدی؟ گوشوار
خریدی؟حاالوقتشه،ترمهرختشه...بعله،تربچههمداری؟پیازچههمداری؟...بعله،سرخاب
خوام،توروحیرونمیخوام،من

خریدی؟سبزیتتمیزه،چشماتچههیزه ،منریحونمی

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۰شمارهپیاپی،2۰پاییزوزمستان۱۳۹۹


پژوهش
۳۰۰

شوید میخوام ،تو رو سفید میخوام ،من شاهی میخوام ،تو رو یک ماهی میخوام ،عمو
سبزیفروش،اینبادمجونه؟...بعله،هویجاتشیرینه؟حاالکهاینجورهگوشتوبیارجلو...بعله،

خوام،نعناوپونه،کیمیآیخونه؟...بعله،


خوام،توروتنهامی

فروش،مننعنامی

عموسبزی
ورکوچه،مگهچشماتلوچه؟یاروتنمیشه؟...بعله» 


ورکوچه،بیااون

بیااین
درادامهخریداروفروشندههردوعصبانیوکالفهمیشوندوزنهمراهگروههمسرایانکه

هاادامهمیدهد :


زدنآن

همانمهمانانهستندوتوأمباریتمدست
دی؟...نهخیر،وایچهبد


فروش،مردنازفروش،قروادافروش،سبزیآشمی

عموسبزی
«
خوام؟منسبزیمیخوام»ودرجوابفروشندهنیزهمراه


منچیمی
ادا،اوهچهاطفارا،مگه
نهخیراینکه
گروههمسرایانکههمانمهمانانهستندوتوأمباریتمدستزدنپاسخمیدهد «:

تومی خوایمنندارم.صبرکنتابراتبکارم.کمبکنصداتوبده.حاالکمقربیا،بروعصری

اتمیکارم،سبزیونعنا»(انجویشیرازی،۱۳52،ج۱۱6:۱؛احمدی46:۱۳8۰،؛


بیا،واسه
روستایی۳7:۱۳88،؛عاشوریوانصافی۱2۳:۱۳88،؛نعمتطاووسی .)77:۱۳۹2،

تجزیه و تحلیل دادهها
 .1تم اصلی داستان روایتهای اول
تعلیق و نفی نظم موجود:نمایشوارونۀامرواقعیدراجتماعوتخریبنظمواقعیزندگیدر
سایۀطنزوکمدیوتمسخرموقعیتزنانیادخترانیکهدرواقعیترفتاریدارند،برعکس
هایمذکورچنینبرمیآیدکهکنشگرانقصد

آنچهدرنمایشبیانشدهاست.ازمفهومنمایش
دارندباایجادامرمطلوبوداشتنفضاییامنازسویهمجنسانخوددرکوحمایتشوندو

شکنیکهانجامدادهاندراهیبرای


گرفتنعمققانون

شمردنخطایشانونادیده

ضمنکوچک
وسیلۀهم جنسانخودبیابند.اینرخدادباتعلیقوتمسخرنظمموجوددرجامعه


جبرانآنبه
به نمایش درآورده میشود .در روایتهای مذکور ،زنانی دیده میشوند که در فضایی شاد و
خندهدار و در جلساتی کامالً خصوصی قوانین جامعه را به سخره میگیرند .در یک تعلیق

چندساعته دست به تخریب میزنند و نظم زندگی را به هم میریزند .این نظم زندگی را
تواندردوسطحمدنظرقرارداد:نظمتوصیفیاززندگیاجتماعیاستکهبهمعناینظام


می
نقشها و سلسلهمراتب بین زنان و مردان و گروههای اجتماعی است .همچنین نظم ایجابی

معناینظامهنجاریواخالقیاستکههمایجادکنندۀنظمتوصیفیاستوهمتوجیهکننده


به
وبازتولیدکنندۀآن.بههمیندلیلدرهردوسطح«است»هاو«باید»ها،بهنقدوگاهنفینظم
موجود میپردازد .زنان از این طریق ،نمایشی را تدارک میبینند که طی آن همجنسانشان
هاییراایفاکنندتابهمددنمایشآننقشها،قوانینونظمموجوددرداستانوارونه


نقش

شهای ۳۰۱...
شهایآیینیزنانه(مطالعهایدرنمای 
قدرتوعاملیتونمای 

جلوهدادهشود.آنگاهبهشرحتضادوتناقضموجودبیننقشهادرساختاریجدیدوساختگی

ااموریراکهازآنهابیزارندمدنظردارند.درسهروایت

نظرمیرسددراینراست


پردازند.به

می
ایمسئلۀبکارتمطرحاست؛مسئلهایکهدرجامعۀسنتیگذشتهوحتی

گروهاولبه 
گونه

امروزهازارکانمهمبرایازدواجموفقدخترمحجوبایرانیمحسوبمیشود.بکارتدخترانه

ممکناستدراثرغفلتیکهمتوجهخوداو نمیشودازبینبرودوهمینامریکهچهبسا
اششود.دراینروایتها،باکرگیوحفظ

هیچربطیبهاونداردممکناستموجبنگون 
بختی

آندرفضاییکمیکموردتمسخرقرارمیگیرد.اتفاقاتدریکوارونگیساختگیبهتعلیقو

نقض قوانین میشود و امر منزجرکننده در خالل داستان نهفقط روایت میشود ،بلکه برای
مشکالتمنتجازآندرقالبطنزوشوخیچارهجوییمیشود .

 .2تم اصلی داستان روایتهای دوم
جابهجایی نقشها در وارونگی کنشی زنان :نمایش وارونۀ واقعیت زندگی و تخریب نظم
موجود در اجتماع در سایۀ طنز رخ میدهد .زنی در مقابل زنان دیگر ادای برهنهشدن را
هایسنتیمیاندازدکهمردانبرهنه


آوردوذهنرابهیادفضایزورخانهیاسایرورزش

درمی
می شوندتاقدرتخودرابهنمایشبگذارند.حتیشایدقسمتیازانگیزۀکنشزنانآنروزگار

درایننمایشدررقابتبامردانآنروزگاراستکهدرمقایسهباهمسرانشانامردبرایشاندر
اولویت بوده است .به گفتۀ افسانه نجمآبادی «نگرانی زنان از اینکه همسرانشان امردان را به
آنها ترجیح میدادند ،بهویژه زمانی که از آمیزش با آنها دوری میجستند ،گویای

(نجمآبادی.)54:۱۳۹6،همچنیندر
متعارفبودناولویتامردانبرزنانبرایمردانبالغبود» 

گرهگشودنشلوار»
ادامهمیگوید«همسرانمردانامردخواهمناسکمختلفیمانندمناسک« 

بهجا میآوردند تا شوهرانشان را به رابطۀ جنسی ترغیب کنند» (همان) که همین موضوع

می تواندنمایشعبورزنانازانفعالبهفاعلیتوعاملیتباشد.زننمایشدوممادریاستکه

دخترش را بابت رابطۀ عاطفی قبل از ازدواج سرزنش نمیکند ،بلکه او را تشویق و حمایت
می کند.دراینجامادردرمقایسهباواقعیتاجتماعیکنشیوارونهدارد.همچنینباکنشیدور

فته
ازانفعالقسمتیازقوانینمذهبیراکهانگاردرعرفوسنتوفرهنگجامعهنادیدهگر 
تواندبااجازۀبزرگترخودقبلازازدواجبرایمدتی


شودکهدخترمی

شدهاست،یادآورمی
معلوموتحتضابطههایمذهبیبامردانیدرارتباطنزدیکباشدومطالباتیمادینیزازآنان

هایمختلفیاریجستهوبهسانیکمردمیتواند


هایشدرجنبه

داشتهباشد.اوازتوانایی
هایزنانۀخودومهربانیذاتیاشوبدونانجامعملیقبیحباطرحی


پادشاهیکند؛ازظرافت
ایبامعرفیاجازهایکهمذهببهاودادهو

دوستانهازکسبۀمحلهیاریجوید.اینجابه 
گونه


هایانسانشناسیایران،دوره،۱۰شمارهپیاپی،2۰پاییزوزمستان۱۳۹۹


پژوهش
۳۰2

هیچگاه به عنوان عامل قدرت برای زنان به رسمیت شناخته نشده است نمایش میدهد که

شودبهطرحدوستیاشوجهقانونیدهدوبرایخودضمنسرگرمیدرآمدینیز


چگونهمی
کندوبرایانتخابآنها


هایمتعددورنگانگیاختیارمی

کسبکند.زندرروایتسومزوج
شود.اوباچهارمردرنگارنگارتباطدارد،طوریکههیچکداماز


گیریمی

خودشواردتصمیم
جایمردیمینشیندکهبه

وجوددیگریخبرندارند.اینزنبرایلحظاتیدریکوارونگیبه
اصطالحتحتحمایتقوانینعرفیومذهبیجامعۀمردساالرحقداشتنچهارزنعقدیو
تعداد بیشماری زن صیغه ای رادارد که به اصطالح ازآن زنان با عنوان بانوان رنگارنگ یاد
هایزبانیبرایمردیتولیدمیکندکه


درکوچهوخیابانمزاحمت
میشود.زننمایشچهارم

توجهومیلزنانه اشراجلبکردهاستودرضمنازاوبهشکلینمادینبرایمدتیمعلوم

ایمعلوممیکند.اینکنشیککنشمردانهدرواقعیتاجتماعی


طلبازدواجموقتبامهریه
شود(متلکپراندندرکو چهوخیابانوخواستگاریازمرد).آرزویداشتننقش


محسوبمی
هایمذکوراست.درهمۀنمایشها

مسلطحتیدرفضاییخیالی،آرزویزنانخالق نمایش
نجابتیکهاززن میشناسیمبه سخرهگرفتهمیشودوکنشزنتحتیکوارونگی عکس
میکنند و میخواهند مردانه
واقعیت رخ میدهد .در این نمایشها زنان مانند مردان عمل  
باشند.تصویریازآرزویشان،قدرتوظرفیتپنهانیبدنشانرادریکفضایکامالًخصوصیو
امن نمایش می دهند .نگاه سنتی به نجابت زنانه و مادرانه و قوانین عرفی و سنتی حاکم بر
کنندوبابازبینیقوانینمذهبیسعیمیکنندبهعاملیتیمردانه

جامعۀمردساالررانقضمی
دستیابند.جابهجایینقشها دروارونگیکنشیزنانهتوأمبادستیافتنبهعاملیتزنانهو

کسباستقاللوقدرتنیزدراینمضامینبهچشممیخورد.


نمایشهای آیینی ،برساخت نمادین دغدغههای کنشگران
هایآیینیزنانهبهعنوانکنشیاجتماعیدرارتباطبامعنااستوباتوجهبهرویکرد


نمایش
ایکهازخاللآنتولیدمیشود،دست


توانبهمعنایفرهنگی

گیرتزباتفسیروتحلیلآنمی
دهندوشعرهاوحرکاتموزونآنهاکامالًبا


یافت.رفتاریکهزناندراندرونیخودنشانمی
معنا و مفهومی خاص انجام میشود و کامالً در چارچوب نظریههای انسانشناسی نمادین
تفسیراست.کنشزنانبه عنوانعضویکنشگرازجامعهوعناصریازساختاراجتماعی


قابل
شودکهمجموعهایازمعانیرادربردارد.باتوجه


مثابۀیکواقعیتفرهنگیدیدهمی

جامعهبه
توانگفتنمایشهایزنانهوحرکاتمحدودبهاندرونیهایبه


بهرویکردگیرتزهمچنینمی
خوانندوتمامیکنشهای


هامی

دورازچشممردانومضمونشعرهاییکهدراجراینمایش
تواندرصورتهاینمادین


هارامی

شودکهمعنیآن

مثابۀواقعیتیفرهنگیمحسوبمی

آنانبه

شهای ۳۰۳...
شهایآیینیزنانه(مطالعهایدرنمای 
قدرتوعاملیتونمای 

خوانندومثلنقشهای

خاصیکهدرقالبمصنوعاتزبانیمانندشعرهاییکهدرنمایشها 
می
جادویی که به زنان میدهند و همچنین تابوهایی که در داستانهای خاله رورو و عمو
سبزیفروش و ...به نمایش درمیآورند ،تفسیر و تحلیل کرد .از اینرو میتوان بهوسیلۀ

شدهدرنمایشهایزنانهراازنظر


هایمطرح

شناسینمادینوتفسیریموضوع

هایانسان

نظریه
زدنهای
ایکهباریتممالیمدست 


هایزنانه

همسرایی
معناییونمادینبدینگونهتفسیرکرد.

مهمانانانجاممی شود،دالبردرکمتقابلوتبیینغموغصهوتسکینقلبیزنانهاستکهبه

نمایشهامانند

شودواینفرهنگراگسترشمیدهد.مفاهیمموجوددر


همدلیزنانهمنجرمی
کمک گرفتنازمردغریبهبانامچینیبندزن،رفتنزنبهکویوبرزن،خواستگاریوتقاضای

ازدواج موقت ،کنشهای نمادین مورچه داره ،نقش مادرانه در نمایشها و ...همگی نماد
درهم شکستن تابوها و دال بر درک متقابل و تبیین غم و غصه و تسکین قلبی زنانه است.

نمایش های اندرونی زنانه بدون وجود مردان نماد گسترش فرهنگ مستقل زنان در مجالس

خصوصی شاناستکهدرتضادبافرهنگیحاکمبرواقعیتاجتماعیوساختارمردساالرجامعه

تحلیلساختاریترنرنیزبرایدرکنمایشهایزنانهونمادهاومعانیموجوددر

وجوددارد .
آن بر پایۀ روابط میان نماد یا گروهی از نمادهای نمایشهای آیینی ،یک کل ساختاری
تفسیرراتشکیلمیدهد .


قابل
از منظر ترنر ،نمایشهای زنانه مراحلی مجزا در فرایندهای اجتماعی دارد؛ زیرا کامالً
متفاوت و وارونه و تخریبگرایانه با رخدادهایی که در جامعه رخ میدهد بیان میشود .در
روایتهای

مورچهداره،عموسبزیفروش،چهارصندوق،خالهروروو...

هریکازنمایشهای 
داستانیمتفاوتومجزاوحتینسبتبهواقعیتاجتماعیموجودوارونهرخمیدهد.همین

خصوصیتازمنظرترنرفشارجامعهایباقوانینمردساالررابرایزناندراندرونیهاتعدیل

هامیشود .


رساندوموجبتسکینوشادیآن

هارابهانطباقبامحیطبیرونیمی
میکن 
د،آن

باتوجهبهرویکرداشنایدر،فرهنگتولیدشدهدرمجالسخصوصیزنانهونمایشهاییکه

شودمیتواندرابطۀخویشاوندی بین

درمحفلهایخصوصیآنان و درمراسمشادانجاممی

زنانی را که در اجرای نمایشها و سکوت درمورد موضوعات ممنوعۀ نمایشها چونان
خویشاوندی یکدیگر را حمایت میکنند از نو کامالً بسازد؛ زیرا در این مجالس زنان درمورد
تابوشکنیهایی که در نمایشها دارند بهشدت رازدارند و در این رازداری همدیگر را حمایت

عمو،عمهوخالهبدونهیچرابطۀخویشاوندینشاندهندۀ

میکنند.همچنیناستفادهازلفظ

بدوناینکهاینهیچگونهارجاعیبهپیوندهایخونیبینشانداشته

اینواقعیتاستکهآنان 
باشند،درحالازنوساختنرابطۀخویشاوندیخودهستند .

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۰شمارهپیاپی،2۰پاییزوزمستان۱۳۹۹


پژوهش
۳۰4

از منظر مری داگالس ،پدیدۀ نمایشهای شاد زنانه در اندرونیهای زنانه اگر به نمایش
عمومیبرسد،خودمانندتابوییدرمحیطبیرونیودرمقابلجنسمخالفخواهدبود.زناندر
جایگاهی حاشیهای بهعنوان جنس دوم در جامعۀ مردساالر متوجه شکنندگی موقعیت
زایآنانبهرفتارهایبحرانیوتابوسازمیانجامد .


شودوهراستنش

شانمی

عادی
آور،ازآنجاکهآیینبهمثابۀیک


هایآیینیزناندرمراسمشادی

راینمایش
همچنیندراج
نظام نمادین است ،میتوانیم منطق وارونگی را در آیین نظامهای نمادین درک کنیم.
هایآیینیمی تواندبهقولگالکمنبرایتخلیۀروانیزنانوبهقولترنرنمادهایآن


نمایش
«
ازاینروبا
چندصداییباشدونیزبخشیازنمادهابازتولیدقدرتمرداندرساختارزنانباشد ».
تواناضافهکردکهزناندرنمایشهایآیینی


مددجستنازنظریۀوارونگیماکسگالکمنمی
زنانه،طییکساختارشکنیمفهومیواقعیتزندگیزنانۀخودرابهنمایشمیگذارند.آناندر

هایخودونقشهایمرداندرک


مردساالر،تضادوتناقضیرابیننقش
جامعهایباساختار

میکنند؛بنابرایننمایشهاییرا تدارکمیبینند کهقوانینجامعهدرآننقضشودوانگار

مجدداً قوانینی دیگر را تدوین و صادر میکنند .ساختار جامعه بهعلت قوانین سرسختانهاش
هایآیینیکهزنانبرگزارمیکنند،تضادهای


کند.درنمایش
چنینکنشیرادرزنانتولیدمی
آیندوهدفآنهادرنهایت

اجتماعیبهشکلمشروعی(درمهمانیهایزنانه)بهنمایشدرمی

تأییدوتثبیتقدرتجامعهدرعینآگاهیبهاینتضادهااست.دراینمدل،کنشزنانبا
شدهشان در جامعه تعادل بهوجود میآورد و
سرکوب 

تخلیۀ تنشهای روانی و احساسات 
کندوآنهارابهانطباقبا


هاتعدیلمی
همچنینفشارجامعۀبیرونیرابرایزناندراندرونی
شانمیرساند .


محیطبیرونی

نتیجهگیری
دراینمقاله،بااینفرضکهزنان،آرزوهایخودرابااجراینمایشهاییدرمجالسزنانهبیان

کنند،بررسیکردیمکهایننمایش هاچهنسبتیباآرزوهایشانوچهنسبتیباموقعیتشان


می
شدۀمصاحبهشوندگانونمایشهایموجود


منزلۀجنسدومدرجامعهدارد.خاطرۀبازسازی

به
در اسناد نشان میدهد که نمایشهای خصوصی زنان در فضای مردساالرانه که با قوانین
،عرفیوسنتیحمایتمیشود،اینآرزوهارادربردارد.۱:داشتنفضاییامنکهاگر

مذهبی
کهفضایحاکممیطلبد،کاربهجاهای


پذیرباشدوچنان

خطاییبهاشتباهازاوسرزدجبران
باریکیمثلسنگساریابی آبرویینکشد؛زیرااگرهرکدامازاینحوادثبرایمردانبهشکلی

ربسترجامعهرخدهد،ماللینیستوسزایاشتباهاینچنینییکمردچیزینیست

واقعید
کهجانومالوآبرویاوراتهدیدکند؛. 2آرزویداشتنقدرتمردانهبرایآزادیوامنیت

شهای ۳۰5...
شهایآیینیزنانه(مطالعهایدرنمای 
قدرتوعاملیتونمای 

بیشتردرفضاییکهروزگارشانرامیگذراندند.اگرآزادیوامنیتزنانهوجودداشت،لزومیبه
هاییخندهدار

پنهانکارینبودوزنانالزمنمیدانستندکهآرزوهایخودرادرقالبنمایش

توانگفتکهاینآیینهاینمایشیباحالتیوارونهوبامضموننقض


بیانکنند.همچنینمی
آوراجرامیشود،بهشیوۀنمایشی


گرجامعهکهدربستریکمیکوخنده

قوانینسختوسلطه
حظاتیکوتاهبهآرزوهایزنانجامۀعملمیپوشاند؛آرزوهاییکهبیشازهمه

دررؤیابرایل
شودومیتواند


هایخالف،نسبتبهنظماخالقیجامعهسببشادیوتفریحمی
درقالبکنش
آرامشینسبیتولیدکند،امااینکهچراایننمایشهادر فضایی طنزآلودبیانمیشدهاست

خوددلیلیاستبرایناامنیبرایزناندرجامعه؛زیرازمانیکهحسامنیتنباشد،تقاضاها
شودیادرفضاییخصوصیبیانمیشودواگر

یافتنبهنداشتههایااصالًبیاننمی


برایدست
ترس از بیان تقاضاها در راستای دستیازیدن به آرزوها عمیقتر و جدیتر باشد ،متقاضیان
سعی خواهند داشت خواستههای خود را با لودگی به نمایش بگذارند تا مبادا بهدلیل حس
شانسرزنشومجازاتشوند.دربررسیایننمایشهادرمواردیزنانیادخترانبرای


واقعی
حل مشکلشان نیازمند یاری خاله و عمه هستند و در نمایشی دیگر جسارت زن به جایی
خواهدودرلحظاتیزنرامیبینیم


کمکمی
می رسدکهازمردیغریبهکهچینیبندزناست

که دیگر بدون کمک خواستن از هیچ غریبه یا آشنایی خود مستقالً دست به عملی مردانه
زندوبهکویوبرزنمی رودوازمرددلخواهشخواستگاریوطلبازدواجموقتمیکند.


می
بعدازآنجسارتزنرادریکفضایواقعیوملموسرؤیتمیکنیم.اودراجتماعیزنانهبا

شودومانندمردانزورخانهایتواناییوقدرتتسخیرکنندۀاندامشرا


جسارتیتمامعیانمی
به نمایش میگذارد .بهنظر می رسد استقالل و جسارتزناز نمایشی به نمایشی دیگر رشد
مییابد .گویی میتوان نظم روبهتکاملی را در این روایتها مشاهده کرد و میتوان گفت

هاوتیپهایشخصیتیمختلفیاززنانبیانشده


هادرنهایتبرایگروه

هایاینروایت

داستان
است.بهعبارتی،محتوایاینداستانهایکطیفرفتاریواخالقیاستکههرزنبرحسب

ایازآنخودشرابازیابیکندوبهطورضمنیبهزنانیادداده


توانددرنقطه

شرایطخودشمی
ترینآن،بایدبهزنانقابلاعتمادرجوعکنند،


شودکهدرمشکالتخودشان،حتیدرجدی

می
ایکهمیتوانموقتاًازاوکمک


توانندبهغریبهنیزاعتمادکنند،غریبه

ودربدترینحالتمی
طلبیدوبعدازاورهاشدکهامکانسوءاستفادهنباشد.همچنینفرهنگخواستگاریزنازمرد
در لفافه به نسل بعدی آموزشداده میشود .زنان در این نمایشها و دورهمیها با همدلی،
مثابۀیکفرهنگتولیدمیکنندو


نوعانشانبه

قدرت،استقاللوامنیترابرایخودودیگرهم
توانگفتکهداستانهاو نمایشهایزنانه،هرچنددرسطح


دهند.درنهایتمی

گسترشمی
اولبیانگریکنمایشکمیکسادههستند،درونخودشاننگرشعمیقیازموقعیتانسانی
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۳۰6

گذارند.البتهنمیتوانگفتکه

ایکهدرآنزندگیمیکنندبهنمایشمی


زنانهرادرجامعه
کانیسمهایی

هاونگرشآناناست،بلکهدرکنارایننمایشها،م

صرفاًنمایشینمادینازدغدغه
کنند.اینداستانهابیانگرآنهستندکهزنان


وفصلورفعمشکالتنیزفراهممی

برایحل
بایدازانفعالخارجشوندوبهعاملیتیبرگرفتهازنگرشخوددستیابندوذیلایدۀزنانگیدر
جست وجویاقتداریبرایخویشتنباشندکهبرگرفتهازعاملیت،قدرتواستقاللآناناستو

درعین حال با آگاهی از تضادها و بررسی جایگاه خود موجب تأیید و تثبیت قدرت حاکم بر

جامعهشوندونظمرابرحولمحوریتقوانینحاکمبرجامعهتثبیتکنند.شایدبتواناین
داستانرادرروایتوخوانشیسطحیغیراخالقیتلقیکرد،امامسئلۀاصلیپیامضمنیآنها

ترینحالتبیانمیکند،اقتدارزنانه

دریکداستانحادیاداستانیکهموضوعرادرقابل 
توجه

و عدم فراموشی خویشتن زنانه در سایه عاملیت او است که میخواهد ضمن مطرحکردن
موقعیتخود،قوانینحاکمبرجامعهرانیزرعایتکند.اینموضوعقابلیتدنبالکردندرسایر

آیینهاوپژوهشهایمشابهآنرادارد .
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