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چکیده 

ــروز،  ــا ام ــا ت ــت. ام ــوده و هس ــت ب ــوم هوی ــرای مفه ــخی ب ــن پاس ــر، یافت ــای بش ــن دغدغه ه ــی از مهم تری  یک

تعریــف روشــنی در ایــن خصــوص ارائــه نشــده  اســت. هویــت در معنــای عــام، مجموعــه ای اســت از نگرش هــا، 

ــا وجــود  ــن مفهــوم عــام، ب ــد، امــا جــدا از ای ــز می کن ــرد و آنچــه وی را از دیگــران متمای ــات ف ویژگی هــا و روحی

ــوص،  ــن خص ــذا در ای ــت. ل ــده  اس ــه نش ــه پرداخت ــت زنان ــه هوی ــد، ب ــه بای ــان ک ــیار، آن چن ــای بس پژوهش ه

ظرفیت هــای مختلفــی بــرای بررســی الزم اســت. نمایــش رادیویــی یکــی از ایــن ظرفیت هاســت. در ایــن مقالــه، 

بــه مطالعــۀ ســاختار تکوینــی هویــت زنانــه در تولیــدات رســانه ای )نمایــش رادیویــی( پرداختــه شــد و در ایــن 

امــر، چنــد نمایشــنامۀ ایرانــی و خارجــی بــا تنظیــم ایرانــی، بــه روش تحلیــل محتــوا و رویکــرد کریســتوایی مــورد 

ــه و  ــورد مطالع ــتوا م ــاخصه های کریس ــاس ش ــنامه ها براس ــن نمایش ــخصیت های زن ای ــت. ش ــرار گرف ــه ق مطالع

تحلیــل قــرار گرفتنــد و در نهایــت، شــخصیت های زن خلــق شــده توســط نویســندگان ایرانــی، بــا شــخصیت های 

زن خلق شــده توســط نویســندگان خارجــی موردمقایســه قــرار گرفتنــد. نتایــج نشــان می دهــد پرداخــت شــخصیت 

زنانــه در نمایشــنامه های ایــن دهــه، نســبت بــه دهه هــای پیــش از انقــاب اســامی، از رشــد و اقبــال بیشــتری 

برخــوردار بــوده اســت، امــا بــا مقایســۀ دو بخــش نمایشــنامه های ایرانــی و خارجــی بــا تنظیــم ایرانــی، کاســتی ها 

و نقــاط ضعــف پرداخــت شــخصیت زنــان درنمایشــنامه های ایرانــی- از لحــاظ شــکل و محتــوا- تبییــن می شــود. 
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مقدمه

ــه  ــه ب ــی ک ــیتی خاص ــگاه جنس ــر ن ــه خاط ــخ ب ــول تاری ــت زن در ط ــگاه و موقعی جای

ــراز و  ــا ف ــازه ای، ب ــر راه ت ــت. او در ه ــوده اس ــر ب ــال تغیی ــواره در ح ــت، هم ــده اس او ش

ــدی اش  ــات توانمن ــال اثب ــدام در ح ــرده و م ــرم ک ــه ن ــت و پنج ــادی دس ــیب های زی نش

ــت.  ــده  اس ــته، برآم ــا را داش ــام آنه ــتگی انج ــت و شایس ــه قابلی ــی ک ــراز نقش های در اح

ــک  ــه: »ی ــد ک ــروع می کن ــه ش ــن جمل ــا ای ــوآر ب ــیموون دوب ــس دوم«، س ــاب »جن در کت

زن، زن زاده نمی شــود، بلکــه زن می شــود« )1385: 13(. یعنــی زن شــدن، یــک رونــد 

اجتماعــی تربیتــی اســت کــه هویــت زنانــه در آن ســاخته می شــود. لغــت هویــت 

)Identity( کــه ریشــه در زبــان التیــن دارد از Identitas از ریشــۀ  Ideیعنــی یکســان و 

مشــابه گرفتــه شــده اســت. هویــت در لفــظ بــه معنــای تشــابه مطلــق اســت و بــه معنــای 

تمایــز و تضــاد هــم تعریــف می شــود. دو معنــای بــه ظاهــر متضــاد کلمــۀ هویــت، تمایــز 

ــه  ــت ک ــۀ اجتماعی س ــک مقول ــت، ی ــع، هوی ــتند. درواق ــکه  هس ــابه دو روی یک س و تش

براســاس عوامــل اجتماعــی، سیاســی- تاریخــی، اقلیمــی، اقتصــادی، معیشــتی، فرهنگــی و 

تربیتــی شــکل می گیــرد )جنکینــز،1381( کــه در فرهنــگ ایرانــی بــا مقــوالت دیگــری چــون 

ــان و ادبیــات و ویژگی هــای  ــر، زب حــوزۀ جهان بینــی، فلســفه و اخــاق، رســوم و آییــن، هن

می شــود. آمیختــه  جمعیت شــناختی 

 بــا ایــن حــال، یــک زن، هویــت خــود را در چیزهــای مختلفــی بازنمــود می کنــد؛ در مقوالتــی 
ــگ  ــاع، فرهن ــش در اجتم ــش و جایگاه ــف، نق ــس مخال ــا جن ــاط ب ــوع ارتب ــزان و ن ــد می مانن
بومــی- منطقــه ای، پوشــش، نــوع گویــش، زبــان و نگاهــی کــه جامعــه بــه او بــه عنــوان یــک زن، 
همســر و مــادر دارد. حضــور زنــان در عرصه هــای هنــری خصوصــا نمایش هــای صحنــه ای و بعدتــر 
نمایش هــای رادیویــی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. در ایــن میــان، آنچــه مــورد واکاوی و 
کنــکاش قــرار می گیــرد، هویــت زن و بررســی آن بــه لحــاظ فکــر و  قلــم نویســندگان )چــه زن، چــه 
مــرد( از گذشــته تــا امــروز و نتیجــۀ آن در نــگاه مــردم و بازخــورد جامعــه اســت وحتی فراتــر از آن، 
بازنمایــی هویــت زن در نمایشــنامه های رادیویــی بــا همــۀ تشــابهات و تضادهایــش در زن پــس 
از انقــاب اســامی، مخصوصــًا زن در دوران دفــاع مقــدس و تحــول او در دهــۀ هفتــاد شمســی 
اســت. بــه اقتضــای ضــرورت اجتماعــی، در ایــن دوره، هویــت جدیــدی از زن بــروز می کنــد. لــذا 
ایــن مقالــه بــا واکاوی نمایشــنامه های رادیویــی، بازنمــود هویــت زنانــه را براســاس شــاخص های 

هویــت، براســاس آگاهــی تاریخــی، فرهنگــی دهــۀ70 شمســی مــورد تحلیــل قــرار داده اســت.
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پیشینۀ تحقیق

ــت  ــی اس ــرورت دارد. بدیه ــین ض ــات پیش ــناخت تحقیق ــت، ش ــق درس ــر تحقی دره

ــۀ پژوهش هــای  ــذا هــر پژوهــش در ادام ــرد، ل ــچ تحقیقــی در خــأ شــکل نمی گی ــه هی ک

ــات  ــرور تحقیق ــق در مســیر م ــه، محق ــن مقال ــورد ای ــه ســرانجام می رســد. درم پیشــین ب

ــا موضــوع ایــن پژوهــش در ارتبــاط  پیشــین، تحقیــق مســتقلی را کــه به طــور مســتقیم ب

ــن  ــا موضــوع ای ــر مســتقیم ب ــا پژوهش هایــی هســتند کــه به طــور غی باشــد، نیافــت. ام

ــه مرتبــط هســتند.  مقال

اعظــم راودارد )1382( در پژوهشــی بــا عنــوان »مشــارکت زنــان در رادیــو وتلویزیــون« 

ــن  ــت ای ــۀ کیفی ــانه، درزمین ــۀ رس ــان در عرص ــارکت زن ــی مش ــل چگونگ ــی وتحلی ــا بررس ب

ــق  ــد. طب ــی می کن ــان را بررس ــی زن ــر کارای ــذار ب ــل تأثیرگ ــد و عوام ــث می کن ــارکت بح مش

یافته هــای ایــن پژوهــش، چگونگــی و میــزان مشــارکت زنــان در تولیــد برنامه هــای 

رادیویــی و تلویزیونــی، نشــانگر توانمنــدی زنــان در انجــام مشــاغلی اســت کــه کمتــر زنانــه 

تصــور می شــوند. ایــن مقالــه بــه دلیــل توجــه بــه ســابقۀ فعالیــت زنــان در رســانه و کارا 

بــودن آنــان در ایــن حیطــه- مخصوصــًا در رادیــو- بــه پیشــبرد ایــن پژوهــش یــاری رســانده 

اســت. حجــت اهلل پورعلــی و فرهمنــد رووین تــن و نرگــس باقــری )1393( در پژوهشــی بــا 

عنــوان »خوانــش رمــان قاعــدة بــازي فيــروز زنــوزي جالــي، براســاس نظریــۀ آلوده انــگاری 

ــن و  ــش نوي ــک خوان ــه ی ــتیابی ب ــه دس ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــتوا« ب ــا کریس ژولی

ــی از  ــت. یک ــر اس ــي امکان پذی ــر ادب ــك اث ــته در ي ــاي گذش ــاوت از خوانش ه ــًا متف گاه

ــوان از  ــه مي ت ــت ک ــه اس ــن نکت ــه ای ــردن ب ــی ب ــه، پ ــن نظري ــاي اي ــن ويژگي ه مهم تري

ــاي  ــید. عامت ه ــش رس ــاي اطراف ــروز و دني ــان ام ــه درون انس ــنده/ راوی ب ــاي نویس دني

آلوده انــگاري در شــخصيت راوِي قاعده بــازي نشــانگر آن اســت كــه او در هــر مرحلــه از 

تكويــِن هويــت، نه فقــط بــرای جداســازي مرزهــاي خــود بــا مــادر ســعی مي كنــد؛ بلكــه بــا 

ــودة بيرونــي و درونــي  بيرون ريختــن و كشــف پليدي هــاي روح و طــرد کــردن عنصرهــای آل

خــود، بــه شــكل روحــي و فيزيكــي بــراي رســيدن بــه خويشــتن واقعــي و پــاك خــود هــم 

مي كوشــد. ایــن مقالــه بــه دلیــل تمرکــز بــر نظریــۀ کریســتوا و بررســی مقولــۀ آلوده انــگاری 

کــه از مقــوالت کلیــدی ایــن پژوهــش اســت در قالــب نمایــش، یــک مــورد کاربــردی اســت. 

ــی  ــوان »بازنمای ــا عن ــی بارفروشــی )1394( در پژوهشــی ب ــه کیان ــان و هال قدســیه رضوانی

ــه مطالعــۀ هفــت رمــان  ــاد شمســی« ب ــار داستان نویســان زن دهــۀ هفت هویــت زن در آث
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ــت  ــۀ هوی ــه مقول ــی ب ــندگان زن ایران ــاوت از نویس ــرد متف ــه رویک ــا س ــاد ب ــۀ هفت در ده

پرداخته انــد. ایــن تقســیم بندی، رمان هــا را در بازنمایــی هویــت زنــان در ســه دســته 

قــرار می دهــد: داســتان هایی کــه به طــور مشــخص بــا موضــوع هویت یابــی زنــان نوشــته 

شــدند، داســتان هایی کــه بــه زنانــی می پــردازد کــه هویت شــان را بازیافته انــد، امــا 

ــی ومحــوری آنهــا نیســت و داســتان هایی کــه موضــوع آن،  یافتــن هویــت، موضــوع اصل

ــروه اول،  ــد. در دوگ ــت نیافته ان ــت دس ــه فردی ــان ب ــا زن ــت و در آنه ــان نیس ــت زن هوی

ــه هویــت  ــرای رســیدن ب ــان، دغدغــۀ محــوری نویســنده اســت کــه در یکــی، ب هویــت زن

ــی در رمان هــای  ــد و در یکــی دیگــر، هویــت، امــری تثبیــت شــده اســت، ول تــاش می کن

ــی  ــل نزدیک ــه دلی ــد. ب ــادی ندارن ــتقال زی ــت و اس ــتان ها فردی ــان در داس ــند، زن عامه پس

موضــوع پژوهــش ایــن مقالــه و بازنمایــی هویــت زنانــه در شــخصیت های داســتانی 

ــه  ــاض و فاطم ــم فی ــد. ابراهی ــه ش ــره گرفت ــق به ــن تحقی ــی، از آن در ای ــۀ 70 شمس ده

ــال  ــلمان از خ ــی- مس ــت زن ایران ــی هوی ــوان »بررس ــا عن ــی ب ــری )1394( در پژوهش خض

ــیت در  ــا جنس ــه ب ــی ک ــه مفاهیم ــد ک ــان کرده ان ــه را بی ــن نتیج ــیتی« ای ــم جنس مفاهی

ارتبــاط هســتند، بســیار اهمیــت دارنــد، چــون هويــت زنــان ارتبــاط پیوســته ای بــا تجربــۀ 

زيســتی آنهــا دارد. انســان از طریــق حــواس خــود بــا ديگــران و جهــان بیرونــي ارتبــاط برقــرار 

می کنــد. زنــان بــا توجــه بــه تجربــۀ زيســتی خــود بخــش زیــادی از شناخت شــان را از طریــق 

ــه  ــنیداری ب ــداری و ش ــواس دي ــور ح ــن ط ــه و همی ــي و المس ــايي، بوياي ــای چش حس ه

دســت می آورنــد. زنــان امــروزه بــر بــا فراينــد گســتردۀ شهرســازی، وارد فضاهــای عمومــي 

شــهرها شــده اند و ايــن امــر باعــث خودآگاهــی آنهــا نســبت بــه هویــت زنانۀ شــان شــده 

ــه، مفاهیــم بنیانــی  ــا بــروز تجربیاتشــان بــه تغییــر در هویــت رســیده اند. در ايــن مقال وب

ديــن اســام کــه هويــت زنــان مســلمان ايرانــي تحــت تأثیــر آنهــا قــرار دارد، مــورد بررســي 

ــر  ــت از نظ ــاور را داده اس ــن ب ــان اي ــه زن ــه ب ــامي ک ــم اس ــد مفاهی ــد، مانن ــرار مي گیرن ق

وجــودی بــا مــردان برابــر هســتند. ايــن بــاور بــه تجربــۀ زيســتی زنــان رويکــردی انتقــادی 

ــف  ــردان تعري ــر م ــان را در براب ــلمان، هويت ش ــي- مس ــان ايران ــاس، زن ــن اس ــر ای ــدارد. ب ن

ــاور اصــل مهم تــری در نظــر  ــه قــدرت در چهارچــوب ايــن ب ــد و شــناخت نســبت ب نمي کنن

گرفتــه می شــود. ایــن مقالــه بــه دلیــل تمرکــز بــر مقولــۀ هویــت ایرانــیـ  اســامی و نمــودی 

کــه از یــک زن مســلمان دارد، در پیشــبرد ایــن پژوهــش راهگشــا بــوده اســت.

روش تحقیق
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در قــرن بیســتم، تحلیــل محتــوا بــه عنــوان یــک روش علمــی، رایــج شــد کــه بــه تحلیل 

محتــوای کمــی و کیفی تقســیم می شــود. از تعاریــف رایــج و اولیــۀ تحلیــل محتــوا تعریــف 

ــوای  ــه محت ــت ک ــی اس ــوا روش تحقیق ــل محت ــت تحلی ــد اس ــت. او معتق ــون1 اس برلس

عینــی یــک پیــام )متــن، مکالمــه و...( را بــه شــکل آشــکار )مســتقل از برداشــت شــخصی 

پژوهشــگر( و نظام منــد )طبــق قواعــد کمــی و معیــن براســاس شــاخصه های آمــاری( 

ــوا  ــل محت ــد انجــام تحلی ــی در فراین ــد )نوشــادی،18،1390(. مراحــل اصل ــف می کنن توصی

ــزارش  ــا گ ــازماندهی و در انته ــل، س ــرای تحلی ــدن ب ــاده ش ــود: آم ــی می ش ــه ط این گون

ــگر  ــه پژوهش ــرایطی ک ــادی، 199:1392(. در ش ــی راد و عمل آب ــت آمده )مومن ــج به دس نتای

ــه  ــردن ب ــات و پی ب ــدی کلم ــن، از روش طبقه بن ــاص از مت ــی خ ــتنباط معنای ــعی در اس س

تشــابهات، تفاوت هــا و روابــط بیــن آنهــا دارد، می تــوان از روش تحلیــل محتــوای کیفــی 

ــی را،  ــوای کیف ــل محت ــای تحلی ــوان کاربرده ــی، می ت ــور کل ــان196(. به ط ــرد )هم ــره ب به

ــف  ــکل های مختل ــه ش ــانی ب ــات انس ــته در ارتباط ــای پیوس ــا و رابطه ه ــل مفهوم ه تحلی

کــه بــه متــن تبدیــل شــده اند، دانســت )همــان، 199(. در ایــن پژوهــش، داده هــای مــورد 

ــه  ــری ب تحلیــل از متــن نمایشــنامه ها اســتخراج شــده اســت. در ایــن پژوهــش نمونه گی

ــق  ــد، محق ــری هدفمن ــت. در نمونه گی ــه اس ــورت گرفت ــد ص ــی و هدفمن روش غیر تصادف

ــه در  ــد ک ــاب می کن ــی انتخ ــکل ذهن ــه ش ــی و ب ــدف قبل ــا ه ــری را ب ــای نمونه گی واحده

ایــن پژوهــش جامعــۀ آمــاری تحقیــق، رادیــو ایــران اســت کــه در آن دهــه، منبــع اصلــی 

تولیــد نمایش هــای رادیویــی بــوده اســت. حجــم نمونــه تحقیــق از میــان بیســت و هشــت 

نمایــش رادیویــی دهــۀ70 شمســی،  چهــار نمایــش رادیویــی کــه از رادیــو ایــران پخــش 

ــۀ بررســی انتخــاب شــد. از ایــن چهــار نمایــش، دو نمایــش )عروســک و  ــرای نمون شــد ب

بــار دیگــر زندگــی( از میــان نمایشــنامه های ایرانــی و دو نمایــش از میــان نمایشــنامه های 

خارجی)آهنــگ رزم و همــۀ پســران مــن( بــا تنظیــم ایرانــی انتخــاب شــده اســت. منظــور از 

ــات اکوســتیکی و روانشناســی  ــری از امکان ــی نمایشــنامه های خارجــی، بهره گی تنظیــم ایران

ــی اســت.  ــه ذائقــۀ ایران ــرای ایجــاد قابليــت اجــرا در قالبــي شــنيداري و نزدیــک ب صــدا ب

ــه براســاس  ــرای بررســی انتخــاب شــوند ک ــی ب ــوده نمایش های ــن ب ــر ای ــق ب ــاش محق ت

ــای  ــر مبن ــد و ب ــه باش ــرایط جامع ــانگر ش ــه، نش ــت زنان ــا محوری ــی و ب ــات اجتماع موضوع

چهارچــوب نظــری قابلیــت تحلیــل را دارا باشــند. چهارچــوب نظــری مــورد اســتفاده در ایــن 

1 . Berelson
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ــم  ــت تنظی ــا هوی ــه ب ــتوا در رابط ــاختارگرایانه ی کریس ــۀ پساس ــای نظری ــر مبن ــش، ب پژوه

شــده اســت. دلیــل انتخــاب ایــن نظریه پــرداز جــدا از عامــل همخوانــی جنســیت نــوع نــگاه 

علمــی و دقیــق و فــارغ از جنســیت ایشــان بــه موضــوع زنــان و هویــت اســت. کریســتوا 

ــا انتخــاب ســوژه های موردمطالعــه اش نشــان می دهــد کــه  ــوان یــک نظریه پــرداز ب ــه عن ب

نظریه پــرداز متعادلــی در مســائل حیطــۀ زنــان به خصــوص در بحــث هویــت اســت. دیــدگاه 

او از فرهنــگ زن شــرقی و زنــان ایرانــی دور نیســت. همــان طــور کــه در فرهنــگ مــا نقــش 

همســری و مادرانگــی نمــود ویــژه ای دارد، کریســتوا بــر مــادری و اهمیــت بــارداری و بچــه 

داشــتن بــا دیــد افزایــش خاقیــت زنانــه می نگــرد و در واقــع می خواهــد بازنمــود مادرانگــی 

را بازســازی کنــد.  نــگاه کریســتوا از جنــس طــرد جنــس دیگــری نیســت، او بــه دنبــال ایجــاد 

نگاهــی برابــر بــا در نظــر گرفتــن تفاوت هــای دو جنــس زن و مــرد اســت. اگرچــه کریســتوا 

را بــه عنــوان یــک نظریه پــرداز فمینیســت مطــرح می کننــد، امــا پرواضــح اســت کــه نســل 

چهــارم زنــان فمینیســت و پیشــگامان نســل هــای قبــل از ایشــان هــم بــا نگرشــهای فکــری 

ــرۀ  ــم در مؤخ ــی ه ــک آف ــتند. م ــد هس ــار تردی ــت دچ ــک فمینیس ــوان ی ــه عن ــتوا ب کریس

ــن امــر صحــه می گــذارد و می نویســد، ترجیــح می دهــد  ــر ای کتابــش درمــورد کریســتوا ب

کریســتوا را فیلســوفی بدانــد کــه بــه حوزه هــای ادبیــات و روانــکاوی وارد شــده، و تأثیــری 

اساســی بــر فلســفه قــاره اروپــا داشــته اســت. دلیــل دیگــر، همزمانــی دورۀ مــورد بررســی 

بــا معاصــر بــودن زمــان زیســت و پژوهــش ایــن نظریه پــرداز اســت کــه درک جامعتــری از 

شــرایط و فضــای فکــری آن دهــه را بــه همــراه دارد کــه در مبانــی نظــری مفصــل شــرح داده 

شــده اســت. لــذا براســاس مطالعــۀ دیدگاه  هــای ایــن نظریه پــرداز، مقــوالت و زیرمقــوالت 

انتخابــی در ذیــل ایــن چهارچــوب مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفتنــد کــه عبارت انــد از 

ــکن( و  ــی، زن سنت  ش ــا، دیگربودگ ــگاری، مالیخولی ــخنگو، آلوده ان ــوژۀ س ــه )س ــج مقول پن

ــوق در  ــه، مخل ــور در محکم ــاعرانه، حض ــان ش ــگ، زب ــن وفرهن ــزۀ ت ــه )آمی ــیزده زیرمقول س

فراینــد، کــورا، ســرکوب، طــرد مــرگ، ســوژۀ انتقام جــو، ســوژۀ خودشــیفته، ســوژۀ مهاجــر، 

ــه  ــادر مقــدس( ک ــادر ایســتاده / م ــز جنــس و جنســیت، ـ م ــا خــود، نفــی تمای ــه ب بیگان

در مبانــی نظــری بــه تفصیــل شــرح داده شــده اســت. درراســتای تحلیــل متــن براســاس 

ــدند.  ــرداری ش ــنوایی و فیش ب ــا بازش ــدا نمایش ه ــتخرج ابت ــوالت مس ــوالت و زیرمق مق

ــه و  ــورت گرفت ــه ص ــل اولی ــون، تحلی ــود در مت ــای موج ــباهت ها و تفاوت ه ــاس ش براس

کدگــذاری دیالوگ هــا براســاس مقــوالت و زیرموقــوالت اســتحضاری انجــام شــد. برپایــه  ی 
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ــت  ــا هوی ــط ب ــاخصه های مرتب ــه، ش ــورت گرفت ــای ص ــاس کدگذاری ه ــون براس ــیر مت تفس

زنانــه شناســایی شــد و موضوعــات محــوری و فرعــی مشــخص و بررســی شــدند. بــرای هــر 

ــی تهیــه و کارکــرد مفاهیــم مــورد بررســی در شــکل دهی  ــه شــیوۀ مجــزا جداول نمایــش ب

ــه  ــتونی هایی جداگان ــب س ــنامه ها در قال ــه در نمایش ــت زنان ــاختار هوی ــزی س و قالب ری

ــا مقایســۀ میــان داده هــای جــداول بــه دســت آمــده از  تبییــن شــد. نتایــج در نهایــت ب

نمایشــنامه های ایرانــی و خارجــی حاصــل شــد. در رابطــه بــا اعتبارســنجی در پژوهش هایــی 

ــد روش  ــه چن ــات ب ــوع تحقیق ــن ن ــار ای ــرد، اعتب ــه روش هــای کیفــی صــورت می گی ــه ب ک

حاصــل می شــود. لینکلــن و گوبــا چهــار معیــار را در ایــن زمینــه مطــرح کردنــد کــه شــامل: 

ــری می شــود )قابلیــت تأییــد( ــان و تأییدپذی ــری، قابلیــت اطمین ــری، انتقال پذی اعتبارپذی

ــب  ــاختارهای مناس ــردن س ــه ی ک ــری ارائ ــود از اعتبارپذی )Guba& Lincoln,1994(. مقص
دنیــای اجتماعــی در دســت مطالعــه اســت کــه مجموعــه ای از فعالیت هــا می توانــد 

درراســتای بهبــود بخشــیدن اعتبــار در نتایــج تحقیــق کمک کننــده باشــد. ایــن فعالیت هــا 

شــامل تمــاس طوالنــی بــا موضــوع مــورد مطالعــه، مشــاهده ی پیوســته، بررســی کــردن از 

زاویــه هــای مختلــف، تحلیــل موردهــای منفــی، بررســی تفســیرها دربرابــر داده هــای خــام، 

تبــادل نظــر بــا همتایــان و کنتــرل از جانــب اعضــا. منظــور از قابلیــت انتقــال، انتقال پذیــری 

ــری  ــۀ گروه هــا و محیط هــای مشــابه اســت. اطمینان پذی ــه بقی ــج حاصــل ب ــم نتای و تعمی

ــات  ــه اثب ــا را ب ــی یافته ه ــت علم ــگر، دق ــه پژوهش ــد ک ــی آی ــت م ــه دس ــی ب ــز زمان نی

رســانده باشــد )Brayman,2001(. اطمینان پذیــری از نظــر مفهومــی، بســیار شــبیه پایایــی 

ــه در  ــات و روی ــک ثب ــری، وجــود ی ــرای کســب بعضــی مقیاس هــای اطمینان پذی اســت. ب

ــری  ــا تأییدپذی ــه ب ــرورت دارد)Stommel & Wills,2004( در رابط ــا ض ــع آوری داده ه جم

ــد  ــک فراین ــری ی ــه تأییدپذی ــت ک ــن اس ــرد، ای ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــد م ــه بای ــز آنچ نی

ــد جمــع آوری داده هــا  ــی فراین ــی زمان ــه و توال مــداوم و تدریجــی اســت و ثبــت هــر مرحل

ــام  ــدا تم ــش، ابت ــن پژوه ــادی دارد )Navarro,2007(. در ای ــت زی ــری اهمی در تأییدپذی

نمایشــنامه ها توســط خــود محقــق نت بــرداری و در رابطــه بــا احضــار مقوله هــای مفهومــی 

ــمندان  ــران و اندیش ــا صاحبنظ ــنامه ها ب ــود در نمایش ــای موج ــا دیالوگ ه ــاط آن ب و ارتب

حــوزه، مصاحبه هــای کتبــی و شــفاهی صــورت گرفتــه اســت. مصاحبه هــای شــفاهی تمامــًا 

ــری، تمــام  ــه منظــور تأییدپذی ــت شــدند. ب ــوب ثب ــه شــکل مکت ــط و ب ــورد ضب توســط رک

یافته هــای تحقیــق و چگونگــی تفســیر و تحلیــل آنهــا توســط محقــق مســتند شــده و در 
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ــا مســئلۀ انتقال پذیــری و تعمیــم بــه دلیــل  هــر مرحلــه گــزارش شــده اســت. در رابطــه ب

ــک  ــای کوچ ــر روی گروه ه ــه ب ــی و مطالع ــای کیف ــی پژوهش ه ــیری و تأویل ــت تفس خصل

ــا مشــکل مواجــه اســت. امــکان تعمیــم در ایــن نــوع پژوهش هــا ب

مبانی نظری

 مــن کــه هســتم؟ یــا همــان هویــت فــردی بــدون در نظــر گرفتــن ارتباطــات اجتماعــی 

معنایــی نــدارد و ایــن از نشــانه های مــدرن شــدن ذهــن بشــر اســت کــه شــخصیت فــردی 

ــا  ــا اینکــه تاریــخ ســعی داشــته اســت ت را جــدا از شــخصیت اجتماعــی اش نمی پذیــرد. ب

همیشــه معنــای ثابتــیاز هویــت را بــه فــرد تحمیــل کنــد امــا در گــذر زمــان آمیختگــی ایــن 

مفهــوم بــا سیاســت، اقتصــاد و فرهنــگ باعــث تغییــر مفهــوم هویــت در دوران مدرنیتــه 

ــی رود  ــر م ــودن فرات ــن ب ــت، از م ــارۀ هوی ــدرن درب ــان م ــؤال انس ــس س ــت. جن ــده اس ش

و بــه دنبــال »غیــر مــن« هــم می گــردد و ایــن یکــی از تفاوت هــای دیدگاهــی میــان 

ســاختارگرایان و پساســاختارگرایان در زمینــۀ هویــت اســت )ســاروخانی،رفعت جــاه،1391(. 

برخــاف عقیــدۀ ســاختارگرایان،  پساســاختارگرایان اعتقــاد دارنــد هویــت نــه فقــط امــری 

ــیاری از  ــد بس ــه مانن ــت ک ــل اس ــی و محتم ــری تاریخ ــه ام ــت، بلک ــی نیس ــت و طبیع ثاب

پدیده هــای دیگــر محصــول زمــان و تصــادف اســت و بــه وســیلۀ منطــق وصلــی فراتاریخــی 

مشــخص نمی شــود و همیــن تاریخــی بــودن بــه ایــن امــر داللــت می کنــد کــه هویــت و 

معنــا تغییرپذیــر هســتند و ایجــاد کــردن مــرز و محــدوده بــرای دســتیابی بــه یــک هویــت، 

موقتــی اســت )دورکیــم، 78،1368(.

ــه  ــش را ب ــد و توجه ــاب می کن ــود« انتخ ــای »خ ــه ج ــوبژه را ب ــاح س ــتوا اصط   کریس

ــاد  ــتوا اعتق ــوف می کند.کریس ــیال معط ــوژۀ س ــه ی س ــرورش نظری ــودآگاه و پ ــر ناخ ضمی

ــت و  ــوم ثاب ــک مفه ــت ی ــت. هوی ــر اس ــی مهمت ــت جمع ــردی از هوی ــت ف ــه هوی دارد ک

ــا »من« هــای  ــر می باشــد. هــر شــخص ب ــه طــور دائمــی در حــال تغیی ایســتا نیســت و ب

ــتوادر  ــود. کریس ــری« می ش ــه »دیگ ــر ب ــًا از آن تعبی ــه گاه ــت ک ــود روبه روس ــادی از خ زی

ــوژه  ــۀ س ــتوا تجرب ــاد کریس ــه اعتق ــد. ب ــل می کن ــکان1 عم ــتادش ل ــر از اس ــر متأث ــن ام ای

بــودن بــه معنــی آگاهــی پیــدا کــردن از خویــش بــه عنــوان »خــود« نیســت بلکــه تجربــۀ 

داشــتن هویتــی اســت کــه بــه روش هایــی کــه ســوژه از آن آگاهــی نــدارد، شــکل می گیــرد 

1 . Jacques Lacan
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ــا »دیگــری« تناقضــی  )مک آفــی،14:1384(. کریســتوا معتقــد اســت کــه »خــود« هرگــز  ب

ــه توافــق رســیده اند. ایــن  ــا دیگری هایشــان در درون ب ــان ب ــدارد و ایــن هســتی ها در زب ن

خــود کــه کریســتوا از آن بــه عنــوان "ســوبژکتیویته"1 نــام می بــرد همــواره پویــا و در حــال 

تغییــر اســت )کریســتوا،1389(. اســاس کار کریســتوا نشــان دادن تصويــري از ســوژه 

انســاني اســت کــه یــک نســبت دو ســويه بــا زبــان دارد؛ یعنــی کســي کــه هــم زبــان را بــه 

کار مي گيــرد و هــم از طريــق زبــان بيــان مي شــود. بــه همیــن خاطــر کريســتوا از ســوژه اي 

بينامتنــي می گویــد کــه آميختــه اي از زبــان، فرهنــگ، طبيعــت، تاريــخ و جنســيت اســت و 

بــراي تاکيــد کــردن بــر وجــه زبانــي اش آن را »ســوژه ســخن گو2« مي نامــد. عمدتــًا کریســتوا 

ــن124،1390( ــه اي وام مي گيرد.)پی ــي و نيچ ــنت هگل ــاني را از س ــوژۀ انس ــن س ــر اي تصوي

کریســتوا از جملــه فيلســوفاني اســت کــه ذيــل »فلســفه پويشــي« یــا همــان فراینــدی قــرار 

مي گيــرد و به جــاي پذیــرش ذات هــاي ایســتا و ســاختارهاي صلــب و ثابــت يــا در مقابــل 

ساختارشــکني دفعــي ســوژه، تاریــخ و زبــان، بــه پوياســازي مــداوم ســاختارها مي انديشــد.

 ژولیــا کریســتوا فراینــدی را تشــریح می کنــد کــه طفــل از ایــن طریــق از وحــدت 

ــه  ــل را ب ــن عم ــل ای ــود. طف ــارج می ش ــش دارد، خ ــادرش و اطراف ــا م ــه ب ــه ای ک یکپارچ

صورتــی فیزیکــی یــا ذهنــی، بــا بیــرون رانــدن چیــزی کــه بــا خــود ســالم و دســت نخورده اش 

ــار  ــوده انگاشــته اســت یک ب ــزی کــه یــک کــودک، آل ناآشناســت، انجــام می دهــد. ان چی

ــه  ــا ب ــد ت ــی می مان ــی باق ــراف آگاه ــوده در اط ــی رود. امر آل ــن نم ــه از بی ــرای همیش و ب

خودآگاهــی ســوژه صدمــه بزنــد. ســوژه، امــر آلــوده را ناخوشــایند و در عیــن حــال جــذاب 

مــی یابــد. پــس مرزهــای خــود او، بــه شــکل متناقضــی مــدام تهدیــد و تضمیــن می شــوند. 

ــن  ــی،83:1384(. ای ــک آف ــد )م ــادر« می نام ــگاری م ــده را »آلوده ان ــن پدی ــتوا ای کریس

ــن  ــه و همی ــورا3«ی مادران ــه »ک ــت ب ــتیاق بازگش ــی، اش ــداوم خودآگاه ــراه م ــت هم  حال

طــور نگرانــی عمیقــی در مــورد امــکان از دســت دادن ســوبژکتیویته ی خــود اســت. نگــرش 

کریســتوا و اســتعمال مفاهیمــی چون«کــورای نشــانه ای«به عنــوان مــکان یــا فضــای روانــی 

ــد و  ــه می کن ــز،...( را تجرب ــات، غرای ــا )احساس ــی از رانه ه ــودک انبوه ــه در آن ک ــه ک اولی

تفــاوت جنســی و تجربــۀ مادرانگــی بــا مطــرح کــردن مفهــوم »ســوژه در فرآينــد/ در محکمه« 

1 . Subjectivity

2 . Speaking subject

3 . la Chora
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ــاف  ــتوا برخ ــت؛ کریس ــرده اس ــوان ک ــان عن ــراي زن ــًا ب ــکان را مخصوص ــي ترين ام سياس

ــا ســوژه انســاني ســخن  منتقــدان کــه از قلمــرو انتظــارات مــا از »آن چــه بايــد باشــد« ی

ــي انکارکــردن »حقــوق«  ــه معن ــن تفــاوت ب ــد. اي ــد، او از »آنچــه هســت« مي  گوي مي  گوين

ــان نيســت.در واقــع رويکــرد فلســفي کريســتوا ایــن را نشــان مي  دهــد کــه  ــراي زن ــر ب براب

ــی  ــا تحلیــل معنای ــد. کریســتوا ب ــي دارن ــان چــه هســتند و چــه توانمندی  هاي مــردان و زن

بــر مادیــت زبــان )آواهــا، وزن( کارکــرد آن را از قالــب ســنتی خــارج می کنــد و بــه آن 

ــژۀ  ــان کاروی ــت و در زن ــان اس ــرای زب ــت ب ــم مادی ــه تجس ــد ک ــاعرانه می بخش ــی ش زبان

ــز در دو موضــع و  ــه ی افســردگی نی ــه ی کریســتوا در زمین ــر آن، نظری مهمــی دارد. عــاوه ب

ــژه ازدســت  ــه اب ــر نســبت ب ــرد احســاس دشــمنی و تنف ــه ف ــژه ای ک مفهــوم افســردگی اب

ــتوا،13:1388( و  ــت )کریس ــر اس ــم درگی ــق ه ــاس عش ــا احس ــان ب داده  را دارد و همزم

ــد و  ــا می نام ــا مالیخولی ــیاه ی ــید س ــتوا آن را خورش ــه کریس ــیفته وار ک ــردگی خودش افس

ــودن  ــل ب ــدان و ناکام ــی و فق ــودن، لطمه خوردگ ــوب ب ــاس معی ــد احس ــانه هایی مانن نش

در فــرد دیــده می شــود، شــکل می گیــرد. مالیخولیــا از منظــر کریســتوا بــه اهمیــت 

ــد  ــاره می کن ــودک اش ــیله ی ک ــه وس ــان ب ــری زب ــی در فراگی ــروی خیال ــادر و قلم ــش م نق

)مک آفــی،101:1384(. از نگاهــی دیگــر کريســتوا کــه فيلســوفي جهــان وطنــي اســت، بــرای 

ــا  ــودآگاه ی ــود ناخ ــه وج ــناختي ک ــووارۀ هستي ش ــي دو الگ ــي و ديگربودگ ــم بيگانگ مفاهی

ــناختي  ــه و جامعه  ش ــم ملي  گرايان ــد و پاراداي ــی ده ــرار م ــدف ق ــه درون را ه ــان بيگان هم

ــي  ــا عــدم هويــت مل ــد. ب ــي بيگانگــي اســت را مطــرح می کن ــه بعــد بيرون کــه نگاهــش ب

ــي  ــدم ملت  هاي ــد و  در ع ــه باش ــکل گرفت ــه ش ــر و بیگان ــاي متکث ــه از هويت  ه ــي ک مطلوب

ــردن  ــت ک ــور ثاب ــه منظ ــینی ب ــز عقب نش ــاره  اي ج ــان  ها چ ــرا انس ــي، ظاه ــدون ملي  گراي ب

تبــار و اصــل خــاص خــود ندارنــد. عقب کشــیدن بــه جــز بــر جنبــه ی هویــت ملــی و بیرونــی 

در بعــد درونــی بــا از خودگذشــتگی و حــذف کــردن زنــان بــه خاطــر امــر مادرانگــی از منظــر 

عاطفــی هــم بــر فــرد تحمیــل می شــود. کریســتوا بــر ایــن بــاور اســت زنــان امــروز هنــوز 

ــه  ــری ب ــای ایثارگ ــون خودآزاره ــد چ ــا نمی خواهن ــد، ام ــل دارن ــدن تمای ــادر ش ــه م ــم ب ه

ــن  ــور ای ــی الی ــد. کل ــال و خواسته هایشــان چشم پوشــی کنن ــد از امی ــه بای نظــر برســند ک

اخــاق را یــک »اخــاق قانون شــکن« می نامــد. کریســتوا برخــاف نظــر منتقــدان هیــچ گاه 

بــه دنبــال »مادرانگــی اجبــاری« کــه بچــه داری را بــه عنــوان یکــی از اصلی تریــن وظایــف زن 

تعریــف می کنــد، نبــوده بلکــه خواهــان نشــان دادن بازنمــود جدیــدی از مــادر ایســتاده یــا 
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مــادر امــروزی اســت کــه مریــم مقــدس نیســت )کریســتوا،137:1394(.

کریستوا و امر زنانه:

کریســتوا در نظریــه اش بــه جنبه هــای چندگانــۀ ســوبژکتیویتۀ زن می پــردازد؛ پدیــده ای 

کــه کریســتوا را بــه تأمــل وا مــی دارد بیمــاری روحــی و روانــی ســوژۀ مــدرن، بحــران اخاقی، 

ــوژه  ــودن س ــان ب ــه و همس ــر مادران ــرکوب ام ــام و س ــکل ع ــه ش ــوت آن ب ــکوت و رخ س

ــد،   ــه صــورت خــاص  اســت. او جامعــۀ مــدرن را ویرانگــر می دان ــه ب ــا ســوژۀ مردان ــه ب زنان

 .)Kristeva1991,( جامعــه ای کــه تخیــل، عاطفــه، احســاس و شــعر را بــه هیــچ می انــگارد

کریســتوا همچــون  گــی دبــور1 -جامعه شــناس معتــرض فرانســوی- جامعــۀ نمایــش را کــه 

مظهــر امــر نمادیــن و حــذف امــر نشــانه ای اســت، شــاخصۀ جهــان مــدرن می دانــد؛ ایــن 

جامعــه واقعیــت را برعکــس جلــوه می دهــد و تصاویــر و نمادهــا را همچــون امــر واقعــی، 

ــود  ــت ناب ــار و در نهای ــدا بیم ــوژه را در ابت ــد، س ــن فراین ــد. ای ــه می کن ــج تجرب ــه تدری ب

ــدل  ــه مب ــۀ تک گویان ــک جامع ــه ی ــۀ مــدرن ب ــد کریســتوا جامع ــد )همــان8(. از دی می کن

ــرای  ــد. او ب ــه را ســر کوب می کن ــاوت زنان ــه تف ــی از جمل ــوع تفاوت ــه هــر ن شــده اســت ک

حــل ایــن مشــکل درپــی پیونــد ســوژه بــا زبــان برمی آیــد. بــه اعتقــاد کریســتوا راه نجــات 

زنــان بهره منــد شــدن از منطــق درونــی یــا نبــوغ و آگاهــی آنــان اســت کــه بــا شــناخت زن از 

کــورای خــودش اتفــاق می افتــد و زنــان می تواننــد امــر نشــانه ای زنانــه را بــه عالــم نمادیــن 

مردانــه تزریــق کننــد و از ایــن روش ســوژۀ زنانــه- مردانــه را بــه تعــادل برســانند. بــا ایــن 

دیــدگاه، ایفــای نقــش همســری- مــادری بــا حضــور در عرصه هــای اجتماعی-سیاســی هیــچ  

منافاتــی نــدارد. بر این اســاس، شــاخص های اصلــی ایــن تحلیــل و زیرمقوله هایشــان 

شــامل مــوارد ذیــل اســت:

1 . Guy Debord 
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شکل شماره 1. مقوالت نظری تحقیق بر مبنای نظریۀ کریستوا

تحلیل نظری بازنمایی 

ــفورد  ــۀ آکس ــه از واژ نام ــده، برگرفت ــام ش ــی انج ــه از بازنمای ــری ک ــن تعبی متداول تری

اســت کــه ایــن مفهــوم را اینطــور تعریــف می کنــد: »عمــل نمایــش دادن کســی یــا چیــزی 

بــه شــیوه ای خــاص«. ولــی تعریفــی پیچیــده از ایــن مفهــوم بــه وســیلۀ کریــس بارکــر و 

ــه ای از  ــی مجموع ــد: »بازنمای ــان می کن ــه بی ــه ک ــورت گرفت ــی ص ــات فرهنگ ــد مطالع از دی

فرایندهاســت کــه از طریــق آن، اعمــال معنــادار، یــک شــئی یــا رفتــار در دنیــای واقعــی را 

ــای  ــه دنی ــت ک ــه اس ــل نمادپردازان ــی عم ــن رو، بازنمای ــد. از ای ــا می کنن ــا معن ــف ی توصی

موردنظــر مســتقلی را انعــکاس می دهــد«. از نگاهــی دیگــر، »بازنمایــی« از جملــه مفاهيــم 

ــق آن، حــوادث  ــه رســانه ها از طری ــک روش ک ــات رســانه اي اســت و ی ــی در مطالع زیربنای

ــر دســتكاري شــده  ــه نوعــي تصوي ــي ب ــع بازنماي ــد. در واق و واقعيت هــا را نشــان مي دهن

از واقعيــت بيرونــي اســت. متــون رســانه اي داراي ســاختار هســتند و هرگــز پنجــره شــفاف 

ــارد  ــر ریچ ــانه ها از منظ ــی در رس ــوم بازنمای ــر، 1388: 177(. مفه ــتند )بارک ــن نيس و روش

دایر1عبــارت اســت از: ســاختی کــه رســانه های جمعــی از بعدهــای مختلــف واقعیــت هایــی 

چــون افــراد، اشــیاء، مکان هــا، اشــخاص، هویت هــای فرهنگــی و مفاهیــم مجــرد دیگــری 

ــتاری  ــاری، نوش ــورت گفت ــه ص ــکان دارد ب ــا ام ــی بازنمایی ه ــد. تجل ــود می آورن ــه وج را ب

ــا صــدای  ــر ی ــد رئالیســتی از تصاوی ــی از دی ــد بازنمای ــر متحــرک باشــد. هــر چن ــا تصاوی ی

1 . Richard dayer
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ــق، جهــان را  ــه طــور کامــل و مطل ــی عمــل بازنمایــی، ب حــوادث تشــکیل شــده اســت، ول

ــؤال را  ــن س ــی رود و ای ــر م ــت و واژه پیش ت ــاختار لغ ــی از س ــد. بازنمای ــش نمی ده نمای

ــدا  ــی پی ــود خارج ــانه وج ــه در رس ــزی ک ــر چی ــا و ه ــه گروه ه ــه چگون ــد ک ــرح می کن مط

می کنــد از طریــق محصــوالت رســانه ای بازنمایــی شــده اســت؟ مســئله ای کــه بــه چگونگــی 

ــی  ــرات ضمن ــا تاثی ــی ی ــن معان ــت و همیچنی ــوط اس ــون مرب ــای گوناگ ــانه ها و ژانره رس

سیاســی گســترده ای را بــا خــود بــه همــراه دارد. در واقــع بازنمایــی نوعــی عمــل داللت گــر 

اســت کــه انعــکاس دهنــده ی واقعیــت بیرونــی اســت؛ همــه امــور جهــان، یــک کپــی از 

واقعیــت هســتند و در ایــن بیــن هنــر، کپــی از کپــی واقعیــت اســت؛ یعنــی هنــر، بازنمایــی 

ــه  ــی ب ــای زبان ــت و تجلی ه ــت اس ــی واقعی ــرای بازنمای ــزاری ب ــت. زبان، اب ــی اس از بازنمای

شــکل صــدا، تصویــر و... اســت کــه واقعیــت را انعــکاس مــی دهــد. در ایــن بیــن، رســانه ها 

ــه  ــد اســت. ب ــی بهره من ــد زبان ــی از واقعیــت را دارد و از ویژگــی چن ــان پرداخــت بازنمای زب

طــور مثــال: رســانه ســینما، شــامل تصویــر و صــدا اســت. دریــک نــگاه کان، بازنمایــی از 

چهــار عنصــر تشــکیل شــده اســت:

برجسته ســازی، زاویــه خــاص دوربیــن ، اســتفاده از واقعیــت، بهره گیــری از فرصت هــای 

ــم  ــه موفقیــت خت ــه ســهولت ب ــی ب ــه مهــم اســت کــه بازنمای ــادآوری ایــن نکت خــاص. ی

 .)Branston and Stafford,2003( نمی شــود و نیازمنــد فراینــدی پویــا و پیچیــده اســت

نمایش هــای رادیویــی در ایــران وکاربســت نظریــۀ کریســتوا در بازنمایــی هویــت زنانــه 

در آنهــا:

بی شــک نمایــش رادیویــی قــدرت بی نظیــری دارد. شــنیدن یــک اثــر جــذاب کــه 

ــده،  ــل ش ــب منتق ــه مخاط ــی ب ــه خوب ــده و ب ــت ش ــوب پرداخ ــده، خ ــته ش ــوب نوش خ

قطعــًا در روان شــنونده اثرگــذار خواهــد بــود. نمایــش رادیویــی، نمایشــی ارزان اســت بــا 

ــی  ــینما و حت ــر، س ــس تئات ــی برعک ــش رادیوی ــان نمای ــون مخاطب ــی آن؛چ ــک ارتباط مناس

ــاط  ــش ارتب ــا نمای ــه ب ــان ک ــد همزم ــا می توانن ــتند. آنه ــیر نیس ــان اس ــون مخاطب تلویزی

ــا  ــی آن را بشــنوند. ب ــد و در هــر موقعیت ــه هــر کار دلخواه شــان بپردازن ــد، ب ــرار می کنن برق

ایــن وجــود، مســلما پرداختــن بــه درام رادیویــی و توفیــق در برقــراری ارتباطــی معقــول و 

ــی،  ــش رادیوی ــت. نمای ــک اس ــر دراماتی ــکل های دیگ ــر از ش ــخت ت ــب س ــنجیده، بمرات س

ــه  ــی ک ــت. در جایگاه ــی اس ــی نمایش ــه ی زیبایی شناس ــر پای ــی ب ــای صوت ــب داده ه ترکی
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لحــن، مکــث، ســکوت و هرچــه کــه شــاید در تصویــر خیلــی بــه نظــر مهــم نیایــد، اهمیــت 

ــی از  ــدارد و خیل ــابقۀ دور ودرازی ن ــی س ــران، درام نویس ــد. در ای ــدا می کن ــدان پی دو چن

نویســندگان نمایش هــای رادیویــی همــان کســانی هســتند کــه همزمــان بــرای تئاتــر 

ــکیل  ــردان تش ــران را م ــی در ای ــان رادیوی ــت درام نویس ــند. اکثری ــم می نویس ــه ای ه صحن

ــوان  ــی می ت ــد و حت ــات می نگرن ــه موضوع ــه ب ــی مردان ــا نگاه ــم ب ــًا ه ــه غالب ــد ک می دهن

ــه نزدیک تــر  ــگاه مردان ــه ن ــان نویســنده رفتــه رفتــه ســعی می کننــد قلم شــان را ب گفــت زن

ــده اند.  ــه دور ش ــگاه زنان ــت ن ــدی از ظراف ــا ح ــن رو ت ــد و از ای کنن

یافته های پژوهش

ــا  ــۀ60 و 70 ب ــران در ده ــی ای ــی ـ فرهنگ ــای اجتماع ــه در فض ــت زنان ــی هوی بازنمای

ــان در عرصــۀ نمایــش در دوران  ــوان حضــور زن ــه: می ت ــرد جامعه شناســانه ـ روانکاوان رویک

پــس از انقــاب را بــه ســه دورۀ بســیار انــدک، کم رنــگ و مقتدرانــه تقســیم کــرد. در دوران 

ــا اوایــل دهــۀ 60 ادامــه  کوتاهــی کــه از همــان آغــاز انقــاب در ســال 57آغــاز شــد و ت

ــت نمایشــی داشــتند از اواســط  ــان نقــش کم رنگــی در فعالی ــه زن داشــت .در دورۀ دوم ک

ــا اواخــر ایــن دهــه را شــامل می شــود کــه ایــران درگیــر مســئله ی مهــم جنــگ  دهــۀ60 ت

تحمیلــی  بــود و محوریــت کارهــای تولیــدی بیشــتر بــر موضــوع جنــگ و مقاومــت اســت، 

ــد. در  ــکل ده ــری ش ــوع دیگ ــه ن ــگ ب ــش را در دوران جن ــد هویت ــرایط زن بای ــن ش در ای

ایــن برهــه زن بیشــتر نقــش کســی کــه در پشــت جبهه هــای جنــگ فعالیــت دارد ، نقــش 

ســنگربان را ایفــا می کنــد. نقــش مادرانــه و پرســتاری کــه در عیــن حــال بایــد از قالــب زنانــۀ 

خــود خــارج شــود و نقــش مردانــه و پدرانــه را هــم بــرای فرزنــدان در خانــه ایفــا کنــد. در 

نتیجــه، تصویــر متــداول زن بــه واســطۀ پیونــد بــا موقعیــت مــردان در نقــش امدادگــر، 

ــاه و آواره دیــده می شــود. در ایــن دوران، زن حضــوری "خموشــانه" دارد)  جنــگ زده و بی پن

صــدر،279:1381(. بــا ایــن حــال زن دوران جنــگ بــا همــۀ مســئولیت هایی کــه دارد، 

ــی  ــد. او زنانگ ــان نمی ده ــه نش ــا را در جامع ــک زن تنه ــره ای از ی ــود و چه ــدود نمی ش مح

ــی  ــای فرهنگ ــدی از فرصت ه ــره   من ــد در به ــدا می کن ــری پی ــب کامل ت ــی را در قال و زیبای

واجتماعــی خــود را بــروز می دهــد. پدیــدۀ جنــگ بــرای زنــان ارزش هــای تــازه ای را در ایــن 

ــای  ــل تحریم ه ــتادگی در مقاب ــواده وایس ــان خان ــم بنی ــد و آن تحکی ــف می کن ــه تعری ده

ــی  ــقۀ تاریخ ــا ش ــم ب ــگاه کنی ــه ن ــن ده ــه زن ای ــر ب ــتوا اگ ــر کریس ــت. از منظ تحمیلی س

ــکل گیری  ــیر ش ــصت، مس ــۀ ش ــگ در ده ــروع جن ــا ش ــی آن ب ــت و همزمان ــر حکوم و تغیی
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هویــت زن دگرگــون می شــود. در ایــن دهــه بــه قســمی، زن نمونــه ای از زن مالیخولیایــی 

ــی  ــی اش زندگ ــدت غمگین ــا وح ــدت ب ــه به ش ــت ک ــیفته اس ــخنگوی خودش ــوژۀ س و س

می کنــد و رانــه ی مــرگ در او بــه قــوت دیــده می شــود. از نمــود بیرونــی، زن دهــۀ شــصت 

ــی کــه  ــه خاطــر مســئلۀ جنــگ تحمیل ــز هســت، ب ــه ای از یــک زن مهاجــر نی شمســی نمون

بســیاری را از خانــه وکاشــانۀ خــود دور می کنــد و ایــن اتفــاق منجــر بــه مهاجــرت داخلــی 

ــا خــود کــه  ــه ب ــا مهاجــرت خارجــی بلندمــدت می شــود و هــم ســوژۀ بیگان کوتاه مــدت ی

ــزان  ــگ و از دســت دادن عزی ــروز جن ــن و ب ــن و فرامی ــر حکومــت و قوانی ــرات تغیی از تأثی

ــن  ــن دوره در عی ــود. زن ای ــی می ش ــود ناش ــدن در خ ــم ش ــه گ ــتگی ها و در نتیج و دلبس

حــال بــه نفــی تمایــز جنــس و جنســیت می پــردازد؛ زنــی کــه بایــد در دورانــی کــه مــرد در 

ــدارد گلیــم خــود و فرزندانــش را از آب بیــرون بکشــد. امــا بعــد از جنــگ  ــه حضــور ن خان

به تدریــج، در اوایــل دهــۀ هفتــاد زن حضــور مســلط خــود را نشــان داد. تغییــر و تحــوالت 

ــه  ــد. درنتیج ــم می کن ــه فراه ــان در عرص ــور زن ــرای حض ــه را ب ــی زمین ــی ـ اجتماع سیاس

تقــای زنــان بــرای بــودن و مانــدن در دهــۀ شــصت، در دهــۀ هفتــاد بــه ثمــر می نشــیند 

ــی و  ــری حس ــتر ام ــاد بیش ــۀ هفت ــخصیت زن در ده ــه ش ــن ب ــدر،284:1381(. پرداخت )ص

تجربــی اســت. در ایــن دوره ســطح زبــان ارتقــا پیــدا کــرده و نمایشنامه نویســی بیشــتر بــه 

منظورکشــف هویــت بومــی و راســتین فــرد اســت. در واقــع نویســنده درپــی کاوش بــرای 

شــناخت خــود اســت و نگرش هــا بــه شــخصیت ها حالتــی انتزاعــی- فلســفی دارد. در ایــن 

ــا پیش از ایــن  ــل توجــه اســت چــون ت ــان در عرصه هــای عمومــی بســیار قاب زمــان ورود زن

ــردان(  ــی دیگری)م ــوزه ی خصوص ــز ح ــنتی ج ــاید س ــی و ش ــی ـ فرهنگ ــای عرف ــا در معن آنه

قلمــداد می شــدند. دهــۀ 70شمســی يكــي از دوره هــاي پربــار ادبــي پــس از انقــاب اســت 

ــازه اســت.  ــا، موضــوع و طرح هــاي ت ــوع در ســاختار، انديشــه ،ورود صداه ــه شــامل تن ك

شــخصیت مقتــدر وجســور زن در ایــن دهــه خــودش را نمایــان کــرد )صــدر،1381(. تحلیــل 

هویــت زن بــا رویکــردی کریســتوایی، زن دهــۀ هفتــاد را نمونــه ی کاملــی از مــادر ایســتاده 

نشــان می دهــد. زن امــروزی و فعــال بــا تمــام شــاخصه های یــک زن مقتــدر اجتماعــی کــه 

در پــی ثبــت موقعیــت خــود در جامعــه اســت. زنــی کــه در کنــار نقــش همســری و مــادری 

ــه نظــر مى رســد بعــد از انقــاب اســامی،  ــع ب ــد. در واق ــت می کن ــودن را مدیری شــاغل ب

ــى،  ــى، ادب ــى و تاريخ ــدرت مل ــم ق ــر در تحكي ــاى ديگ ــان در عرصه ه ــى زن ــت اجتماع هوي

هنــرى بيشــتر بــروز كــرد و از هــر لحــاظ فضــای بازتــری شــکل گرفــت. در ایــن مســیر جامعــه 
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نیــز ســاکن و راکــد ظاهــر نشــد و از خــود تحــرک نشــان داده اســت، ایــن حرکــت امــا در 

یــک مســیر و جهــت نبــوده و در بعضــی مــوارد ســردرگمی و بــه بیراهــه رفتــن را بــا خــود بــه 

همــراه داشــته اســت. نمایشــنامه های »عروســک« و»بــار دیگــر زندگــی« و »همــۀ پســران 

مــن« و »آهنــگ رزم« از بیــن 28 اثــر نمایشــی رادیویــی دهــۀ70 شمســی کــه از رادیــو ایــران 

پخــش شــده اســت، بــا توجــه بــه نزدیکــی بیشــتر شــخصیت پردازی ها بــه مقــوالت و زیــر 

مقــوالت مــورد تحقیــق درخصــوص هویــت زنــان انتخــاب و مــورد تحلیــل قرارگرفتــه اســت

تحلیلحجمنمونۀنمایشنامههایرادیوییایرانیدهۀ70شمسی:

سوژۀسخنگو:

1. آمیــزۀ تــن و فرهنــگ: ســوبژکتیویته یــا موجــود ســخنگو منظومــه ی محــوری فهــم 

ادبیــات گفتــاری ونوشــتاری، جنســیت و میــل جنســی، سیاســت و هویــت ملــی، فرهنــگ 

و طبیعــت اســت. کریســتوا ایــن جنبه هــا را از هــم منفــک نمی دانــد و موجــود ســخنگو را 

ملتقــای غریبــی از همــۀ اینهــا می دانــد. یــک مــکان کــه رانه هــای درونــی در زبــان تخلیــه 

می شــوند، جایــی کــه میــل جنســی و اندیشــه بــا یکدیگــر تعامــل پیــدا می کننــد و تــن و 

ــه هــم می رســند. در نمایــش »عروســک«، زن براســاس ســنت رایــج در جامعــه  فرهنــگ ب

ــد.  ــرای اجتماعــی شــدن می دان ازدواج را یــک راه ب

در نمایــش »بــار دیگــر زندگــی« نیــز بــر فرهنــگ جامعــه مبنــی بــر لــزوم زندگــی مشــترک 

زن بــا مــرد و نیــاز زن بــه مــرد تأکیــد می شــود و ایمــان و بــاور زنــان بــه دینشــان از آنهــا 

ــری را می ســازد. ــر و فداکارت زن هــای صبورت

ــت  ــر از حال ــان فرات ــوان از زب ــتوا، می ت ــر کریس ــاعرانه: از منظ ــان ش ــری زب ــه کارگی 2.ب

معمــول آن بهره منــد شــد. اســتفاده از جمــات غیرمســقیم چــون ضرب المثل هــا ، صــوت 

و آوا، ، اســتفاده از ریتــم و آهنگیــن کــردن کام و در لفافــه ســخن گفتــن بــه زبــان ســطح 

ــان  ــتفاده از زب ــد. اس ــراه می کن ــگی هم ــل و اندیش ــا تأم ــاط را ب ــراری ارتب ــد و برق می ده

شــاعرانه در نمایش هــای »عروســک« »بــار دیگــر زندگــی« در زنــان بیشــتر اتفــاق می افتــد. 

ــف،  ــای مختل ــود از منظره ــی خ ــول دوران زندگ ــوژه در ط ــه: س ــور در محکم 3. حض

همــواره در محکمــهِ  خــود و دیگــری قــرار دارد و مــورد ســنجش و قضــاوت قــرار می گیــرد و 

بارهایــی براســاس اجتماعــی کــه در آن قــرار گرفتــه اســت بــر او محــول می گــردد. در »بــار 
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دیگــر زندگــی«، حضــور در محکمــه در قالــب امــر انتظــار در زنــان خــود را نشــان می دهــد. در 

قالــب همســری کــه رهــا کــرده، پــدری کــه نیســت، صبــر بــرای مــورد بخشــش واقــع شــدن 

و ایــن خواســتۀ جامعــه اززنــان آن اســت.

ــد،  ــه و در فراین ــر در محکم ــوژۀ حاض ــان س ــتوا می ــر کریس ــد: از منظ ــوق فراین 4. مخل

دیالکتیکــی وجــود دارد. ســوژه ای کــه موقعیــت و جایــگاه ایســتایی نــدارد و در حــال تغییــر 

ــاه  ــت تاج م ــک« موقعی ــش »عروس ــه آن در نمای ــن نمون ــت. بارزتری ــدن اس ــل ش و تکمی

اســت کــه هنــوز بــه پایــان دوران کودکــی اش نرســیده و بــا صاح دیــد خانــواده اش بایــد 

تــن بــه ازدواج زود هنــگام بدهــد و  یکبــاره در موقعیــت عــروس و در نقــش همســری قــرار 

می گیــرد. در هــر موقعیتــی زنــان بایــد در نقشــی کــه جامعــه بــرای زن تعریــف کــرده اســت 

عمــل کننــد و وظیفــۀ مــادران، آمــاده کــردن دختــران بــرای درونی کــردن ایــن نقش هاســت. 

5. کــورا: در تعریــف کریســتوا، کــورا مکانــی امــن وخاطره انگیــز اســت کــه ســوژه ســعی 

ــا از او  ــد و ی ــت می ده ــی آن را از دس ــد و وقت ــظ کن ــن را حف ــم مطمئ ــن حری ــد ای می کن

گرفتــه می شــود بعدهــا بــا حســرت بــه آن فکــر می کنــد و میــل همیشــگی بازگشــت بــه آن 

فضــای امــن بــا او مــی مانــد. تداعی گــر کــورا بــرای تــاج مــاه در نمایــش »عروســک« خــود 

ــدن در دوران کودکــی را برایــش ضامــن می شــود  ــه امنیــت مان عروســک اســت. آنچــه ک

ــت  ــد. از دس ــن می ده ــت ت ــش نیس ــاب میل ــه ب ــته ای ک ــه خواس ــتن آن ب ــرای داش و ب

دادن عروســک یعنــی از بیــن رفتــن فضــای خصوصــی تــاج مــاه کــه او ایــن موقعیــت را بــا 

گریســتن نشــان می دهــد. در نمایــش »بــار دیگــر زندگــی« کــورا بــرای لیــا می توانــد ســنگ 

قبــر فرزنــد شــهیدش باشــد کــه بــا آن درددل می کنــد یــا دختــر کوچکش)مینــو( کــه بعــد 

از شــهادت پســرش )مهــدی( بــه دنیــا آمــده و بــه شــکلی جایگزیــن خاطــرۀ او شــده و بــرای 

مریــم خاطــرۀ پســری اســت، کــه در کودکــی از دســت رفتــه و پســر هوویــش را جایگزیــن 

ــرد.  ــاه می ب ــه آن پن ــد و ب ــاده اش می کن ــر دور افت پس

آلوده انگاری:  

1. ســرکوب: ســرکوب از دیــدگاه کریســتوا به معنــای طــرد و واپــس زدگــی چیــزی اســت 

کــه بــرای خــود، دیگــری قلمــداد می شــود و خــود به وســیله مرزهایــی کــه بــرای یــک »مــِن« 

ــگاری می شــود، گســترش  ــه آلوده ان ــر منجــر ب ــن ام ــد و ای ــدار ایجــاد می کن ــواره ناپای هم

می یابــد. امــر آلــوده چیــزی اســت کــه شــخص آن را پــس می زنــد و طــرد می کنــد و تقریبــا 
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بــه شــدت از خــود بیــرون می رانــد. در »عروســک« ســرکوب بــه شــکل طرد شــدگی نمــود 

ــوان  ــه عن ــش ب ــا ســارنگ موجودیت ــدرش ب ــاف پ ــر اخت ــه خاط ــد. رخســاره ب ــدا می کن پی

ــه  ــه ب ــاره ک ــت رخس ــرد. هوی ــرار می گی ــر ق ــورد تحقی ــور م ــود و این ط ــروس رد می ش ع

عنــوان دختــر قنبــر ســبزی فروش بــا پوشــیدن لبــاس عروســی بــه عــروس جنــاب ســارنگ 

ــاره  ــخصیت رخس ــروس، ش ــاس ع ــد و در آوردن لب ــم عق ــوردن مراس ــا بهم خ ــرده ب ــر ک تغیی

ــن  ــه شــرایط ای ــن دادن ب ــن و ت ــا در ســکوت اشــک ریخت ــه او ب هــم ســرکوب می شــود ک

ــه  ــم ب ــدن مری ــا ش ــدگی در ره ــی« طرد ش ــر زندگ ــار دیگ ــد. در »ب ــراز می کن ــت را اب موقعی

عنــوان همســر و الهــه در نقــش دخترجهانگیــر اتفــاق می افتــد، طــوری کــه ایــن احســاس را 

در دختــر بــه وجــود مــی آورد کــه بــه قــدر کافــی خــوب و دوست داشــتنی نبــوده کــه پــدرش 

در کنــار او بمانــد و مریــم کــه در طــی ایــن ســالها ایــن انتظــار را حــق خــود می دانســته بــه 

امیــد برگشــت همســر صبــر می کنــد تــا مــرد بــه دنبــال رویاهایــش بــرود. 

ــس  ــوده را پ ــوژه، امر آل ــه س ــود اینک ــا وج ــت ب ــد اس ــتوا معتق ــرگ: کریس ــرد م 2. ط

ــود و  ــرف نمی ش ــی برط ــور کل ــه ط ــز ب ــاق هرگ ــن اتف ــا ای ــد ام ــرد می کن ــد و آن را ط می زن

ــد و  ــه می زن ــود او پرس ــت خ ــای سس ــۀ مرزه ــًا در مجادل ــخص، دائم ــود ش ــراف وج در اط

ــوده در  ــد و هــر لحظــه امــکان برگشــت امرآل ــد می کن ــرد را تهدی خــودآگاه و ناخــودآگاه ف

ــا پدیــدۀ مــرگ، خــود را بهتــر نشــان می دهــد.  فــرد وجــود دارد کــه در هنــگام مواجهــه ب

ــب ســلطون، مــرده شــوری کــه مشــاطه گر  ایــن طــرد مــرگ در نمایــش »عروســک« در غال

هــم هســت بــه خوبــی نشــان داده می شــود. تاج ماهــی کــه بــه شــدت از ســلطون 

ــازۀ  ــادآور خاطــرۀ شســتن جن ــرگ و ی ــاد م ــه ی ــرا او را ب ــد، زی می ترســد و او را پــس می زن

مادربزرگــش می انــدازد. در نمایــش "باردیگــر زندگــی"، طــرد مــرگ در هــر دو خانــواده کــه 

بــه نوعــی مــرگ نزدیکانشــان را بوضــوح لمــس کرده انــد و اینــک بــا پــدر و همســری روبــرو 

ــی خــود را در انتخــاب دیالوگ هــا  ــه خوب ــه مــرگ نزدیــک اســت ب می شــوند کــه بســیار ب

ــد.  ــان می ده نش

مالیخولیا: 

1. ســوژۀ انتقام جــو: حالــت انتقام جــو از دیــد کریســتوا نوعــی از افســردگی  اســت. فــرد 

در ایــن حالــت در دوره ی فقــدان بــه ســر می بــرد و بــرای چیــز ازدســت رفتــه عــزادار اســت 

ــی در  ــد و نقیض ــای ض ــا حالت ه ــوژه ب ــت. س ــخص نیس ــوگواری مش ــن س ــدت ای ــی م ول
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ایــن حالــت روبروســت کــه ممکــن اســت همزمــان کــه بــه ابــژه ی ازدســت رفتــه عاقه منــد 

اســت نســبت بــه آن متنفــر هــم باشــد و گاهــی بــرای از بیــن بــردن قســمت منفــور دســت 

ــذر  ــه گ ــن مرحل ــر از ای ــود دارد اگ ــم وج ــال ترمی ــه احتم ــد ک ــود بزن ــردن خ ــن ب ــه از بی ب

کنــد. از دســت رفتگــی ابــژه در »عروســک« در شــخصیت ملــوک خالــۀ رخســاره کــه بانــی 

ایــن وصلــت بــوده و بــا بــه هــم خــوردن عقــد و از دســت رفتــن ابــژه تبدیــل بــه ســوژۀ 

ــن  ــه ای ــت ک ــر اس ــدر/ همس ــی« پ ــر زندگ ــو در »باردیگ ــام ج ــوژۀ انتق ــد. س ــو ش انتقام ج

فقــدان منجــر بــه ابــراز دوگانــۀ خشــم/عاقه شــده اســت. مریــم/ الهــه ســعی می کننــد بــا 

فقدان هایــی کــه همســر/ پــدر را مســئول آن می داننــد کنــار بیاینــد و هنــگام مواجهــه بــا 

ــد.  او برخوردهــای متناقضــی را از خــود نشــان می دهن

2. سوژۀ خودشــیفته: نــوع دیگــری از افســردگی بــه عقیــدۀ کریســتوا نیــز وجــود 

ــوع  ــن ن ــا خودشــیفته وار می شــود. در ای ــا ی ــه افســردگی مالیخولی ــر ب ــه از آن تعبی دارد ک

افســردگی بــه جــای احســاس خصومــت نســبت بــه دیگــری فــرد از خــود احســاس نارضایتی 

دارد. در ایــن موقعیــت ســوژه فــردی لطمــه دیــده اســت و او را از خــودش ناامیــد کــرده 

ــی  ــی از فقدان ــه ناش ــد ک ــل می کن ــادی را تحم ــی زی ــت، غمگین ــن حال ــوژه در ای ــت. س اس

عــذاب آور و عمیــق اســت. درواقــع قبــل از آنکــه فــرد بتوانــد متوجــه پیونــد خــود بــا چیــز 

مــورد عاقــه اش شــود ایــن فقــدان از او گرفتــه می شــود و خــأ و حفــره ای همیشــگی در 

او باقــی می گــذارد کــه میــل بــه مــرگ را همیشــه در او زنــده نگــه مــی دارد و ســوژه ســعی 

در نابودســازی خــود دارد. در نمایش"عروسک"سرنوشــتی کــه بــرای تاج مــاه در کودکــی رقــم 

می خــورد و او را بی آن کــه آگاهــی و آمادگــی ورود بــه دنیــای زنانــه و بــه دنبــال آن مادرانــه 

را داشــته باشــد ترســیمی از مالیخولیــای کریستواســت. تــاج مــاه خویشــتن خــود را قبــل از 

آن کــه بتوانــد بــه خوبــی درک کنــد از دســت می دهــد و بــدل بــه میــل ازدســت رفتۀ خــود 

می شــود، ایــن رویکــرد می توانــد بــه مالیخولیــا خودشــیفته وار منجــر شــود. عروســک بــه 

معنــای ابــژه از دســت رفتــه؛ تلفیقــی از افســردگی ابــژه ای و خودشــیفته اســت. 

دیگربودگی:

1. ســوژۀ مهاجــر: از دیــدگاه کریســتوا ســوژۀ مهاجــر وجــه بیرونــی و جســمانی فــرد در 

موقعیــت فرهنگــی و تاریخــی و اقلیمــی متفــاوت بــا مــکان زیســتی گذشــتۀ اوســت کــه 

ــد  ــه بای ــد ک ــرو می کن ــا روب ــا و تعارض ه ــو از تفاوت ه ــازه  ممل ــای ت ــک دنی ــا ی ــرد را ب ف



166

مطالعۀ ساختار تکوینی هویت زنانه ...

دوره 4
 پیاپی 13
پاییز 1400

ــه  ــودش را ب ــد خ ــه بای ــت ک ــه ای اس ــر، بیگان ــرد مهاج ــد. ف ــق ده ــا وف ــا آنه ــودش را ب خ

نوعــی در جهــان تــازه اش کــه بــا نگــرش مــردم آن جهــان نزدیــک اســت ثابــت کنــد تــا مــورد 

پذیــرش قــرار گیــرد. هویــت یــک ســوژۀ مهاجــر همــواره متزلــزل اســت و ایــن موقعیــت 

ــا  ــرت ب ــن مهاج ــر ای ــود. اگ ــده می ش ــرت گزی ــرد هج ــی در ف ــار روان ــاد فش ــه ایج ــر ب منج

تصمیــم قبلــی وآگاهــی از موقعیــت تــازه باشــد میــزان ایــن فشــار کمتــر خواهــد بــود و فرد 

ــر  ــگ شــود. در نمایــش "عروســک" و "باردیگ ــد هماهن ــا شــرایط جدی ــد ب ســریع تر می توان

ــود. ــده نمی ش ــه دی ــن زیر مقول ــی" ای زندگ

ــه در درون  ــود دارد ک ــتوا وج ــدگاه کریس ــی از  دی ــی از بیگانگ ــود: نوع ــه  با خ 2. بیگان

ــودش  ــود و خ ــارض می ش ــار تع ــود دچ ــا خ ــت ب ــرد در این حال ــد. ف ــاق می افت ــوژه اتف س

را گــم می کنــد کــه ممکــن اســت بــا تقلیــد از در آمــدن بــه قالــب دیگــری اتفــاق بیفتــد و 

یــا تحمیــل هویتــی ناخواســته کــه بــا شــخصیت درونــی فــرد مطابــق نیســت و بــه خاطــر 

ــد  ــی نمی کن ــز آن را درون ــی هرگ ــه آن تــن می دهــد ول ــا فشــارهای اجتماعــی ب مصلحــت ی

ــیدن  ــا پوش ــک" ب ــاه در"عروس ــد. تاج م ــت می ده ــود را از دس ــت خ ــرور هوی ــه م ــا ب ام

ــد.  ــم می کن ــش را گ ــود و هویت ــه می ش ــش بیگان ــروس از کودکی لباس ع

زن سنت شکن:

ــوان یــک واقعیــت  ــه عن ــان را کریســتوا ب ــز جنــس وجنســیت: زنانگــی زن 1. نفــی تمای

زیست شــناختی نشــان می دهــد نــه ماننــد یــک ســاحت فرهنگــی و قضــاوت زنــان 

ــا ابزارهــای جسمانی ســت  ــه زن ب ــگاه ب ــف ن ــد. او مخال براســاس جنسیت شــان را رد می کن

ــان و اندیشه شــان می ســنجد. تــا حــدودی ایــن نــگاه در ایــن دو نمایــش  ــا زب ــان را ب و زن

ــود دارد. وج

ــتوا  ــروزی را کریس ــا ام ــتاده ی ــادر ایس ــاح م ــدس: اصط ــادر مق ــتاده/ م ــادر ایس 2- م

ــر  ــن همس ــر او در عی ــد. زن از نظ ــرار می ده ــدس ق ــاری و مق ــادر اجب ــدگاه م ــر دی در براب

ــال و  ــه خــود و امی ــال داشــته باشــد و ب ــاع حضــور فع ــد در اجتم ــودن می توان ــادر ب و م

خواســته هایش اهمیــت بدهــد. در ایــن دو نمایــش ایــن وجــه هــم کمتــر خــود را نشــان 

می دهــد.

تحلیــل نمایشــنامه های رادیویــی خارجــی بــا تنظیــم ایرانــی دهــۀ 70 شمســی براســاس 

مقولــه هــا وزیرمقولــه هــا بــا رویکــرد کریســتوایی:
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»همــۀ پســران مــن« داســتان خانــوادۀ مرفــه کارخانــه داری اســت کــه بــا وقــوع جنــگ 

ــت  ــه دس ــی ب ــروت هنگفت ــی ث ــش نظام ــرای بخ ــات ب ــاخت قطع ــل س ــه دلی ــی، ب جهان

آوردنــد، امــا ایــن خانــواده بعــد از جنــگ بــا روشــن شــدن حقایقــی پنهــان بــا بحــران جــدی 

و مســائلی مهــم درخصــوص انتخــاب منافــع فــردی بــه مصالــح جمعــی روبــه رو می شــود 

ــود  ــگ و رک ــد از جن ــه دوران بع ــگ رزم«  ب ــش »آهن ــد. نمای ــی زن ــم م ــخ را رق ــی تل و پایان

ــا مــرگ  ــی و جســمانی مــردم و مواجهــه ب اقتصــادی و فقــر و بدبختــی و آســیب های روان

ــت  ــوند و دس ــی ش ــک م ــم نزدی ــه ه ــی ب ــر عاطف ــتر از نظ ــا بیش ــذا بحران ه ــردازد، ل می پ

یــاری بــه ســمت دیگــران دراز مــی کننــد تــا خــود را از کابــوس درد وتنهایــی نجــات دهنــد 

و از ایــن طریــق ســعی در ترمیــم یکدیگــر دارنــد.

جدول شمارۀ 1. نحوۀ بازنمایی هویت زنانه در نمایشنامه های رادیویی خارجی با تنظیم ایرانی در دهۀ 70 شمسی

مقوالت

نمایشنامه های 
خارجی با تنظیم 
ایرانی دهۀ70 

شمسی

کارکرد

سوژۀ 
سخن گو

همۀ پسران من

آهنگ رزم

آمیزۀ تن وفرهنگ: تقدیرگرایی ـ رعایت سنت ها 
زبان شاعرانه: به کارگیری زبان وصفی ورمز وکنایه و ضرب المثل ها 

حضور در محکمه: تحمل فشارها برای پذیرش وتأیید در اجتماع ـ قرار 
گرفتن در محکمه قانون گذار اجتماعی

مخلوق درفرایند: پذیرش نقش مادری ـ سرخوردگی تحمل مشکالت 
کورا: فرزند ،همسری، مادراز دست رفته ـ جوانی ومعصومیت از دست رفته

آلوده انگاری

همۀ پسران من

آهنگ رزم

سرکوب: سرزنش خود ـ سرزنش هم جنس
طرد مرگ: انتخاب زندگی با ازدواج مجدد - انتخاب زندگی در شرایط دشوار

مالیخولیا

همۀ پسران من

آهنگ رزم

سوژه انتقام جو: خشم نسبت به پدر مقصر از دست رفتن ابژه ـ سرخوردگی 
ازشرایط وفقدان رویاها وجوانی از دست رفته ـ درگیری با حالت متناقض 

خشم و عالقه
سوژۀ خودشیفته: زنان نمایش ها در وحدت غمگینی به سر می برند

دیگربودگی
همۀ پسران من

آهنگ رزم

سوژۀ مهاجر: زن در "همۀ پسران من" به خاطر تغییر شرایط و فراموش 
کردن گذشته اش از دیارش هجرت می کند

بیگانه با خود: انتظار باعث واز خود بیگانگی و سرگشتگی شده ـ دور شدن 
از رویاها و خواسته ها و وقرار دادن خود در موقعیتی سخت وطاقت فرسا

زن 
سنت  شکن

همۀ پسران من

آهنگ رزم

 نفی تمایز جنس و جنسیت: تنها و مشخصا در نحوۀ زندگی و آزادی عمل 
زنان نمایش"آهنگ رزم" دیده می شود.

مادر مقدس/ مادر ایستاده: در نمایش ها  بیشتر زن ایستاده دیده می شود
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ــی  ــنامۀ خارج ــل نمایش ــه از اص ــود و البت ــاهده می ش ــدول 3 مش ــه در ج ــه ک ــان گون هم

ــن  ــتوا در ای ــۀ کریس ــود در نظری ــای موج ــتر مقوله ه ــت، بیش ــار می رف ــن اتتظ ــز چنی نی

در  نمایش هــا  در  زن  شــخصیت های  طیــف  هــر  از  اســت.  مشــهود  نمایشــنامه  ها 

شــاخصه های ذکرشــده تلفیقــی از ایثــار و از خودگذشــتگی، اســتقامت و پایــداری، صداقــت 

و پاک دســتی، ترحــم و مهربانــی را نشــان داده اســت و همــۀ سعی شــان در جهــت رشــد و 

ارتقــای کیفــی ســطح زندگــی اســت. در ایــن نمایشــنامه ها موقعیــت زنــان گرایــش آنهــا را 

ــد. ــان می ده ــتر نش ــروزی بیش ــدد و ام ــمت زن متج ــه س ب

بــه منظــور بازنمایــی هویــت زنانــه در نمایشــنامه های رادیویــی در دهــۀ 70 شمســی، 

ــم  ــا تنظی ــی ب ــنامه های خارج ــی و نمایش ــنامه های ایران ــردی نمایش ــۀ کارک ــه مقایس الزم ب

ایرانــی طبــق شــاخصه های مربوطــه اســت کــه آن را بــه صــورت جــدول شــمارۀ 4 مشــخص 

کرده ایــم:

جدول شمارۀ2. نمود هویت زنانه در نمایشنامه های رادیویی در دهۀ 70 شمسی

نمود کارکردی ترسیم هویت 
زنانه در نمایشنامه های 

رادیوی خارجی با تنظیم ایرانی 
دردهه70

نمود کارکردی ترسیم هویت 
زنانه در نمایشنامه های رادیویی 

ایرانی دردهه 70

نمود کارکردی در ترسیم هویت 
زنانه در فضای سیاسی ـ 
اجتماعی ایران در دهه 70

    
مقوالت

حفظ رسوم با نشانه هایی 
از ریشه های مذهبی در 

شخصیت های زن نمایشنامه 
پیداست. در این دوره زنان از 
زبان کنایی استفاده می کنند، 

اما در انتخاب کلمات  بی پرواتر 
عمل می کنند و بیشتر در پی 
تجربۀ مسیرهای تازه هستند. 
زنان فضای امن شان را بیشتر 
در خود و گذشتۀ شان پیدا 

می کنند. 

قدرت مذهب در این دوره در 
زنان نمایشنامه به وضوح دیده 

می شود. زنان سوژگی شان را 
با استفاده از زبان ایهام و رمز 
نشان می دهند و از پیچیدگی 
کالم بهره می گیرند. همین طور 
در این دهه، فضای امن زنان را 
باید در خانواده جست وجو کرد.

در دهۀ هفتاد مانند دوره های 
گذشته هویت زنانه در بستر 
سیاسی ـ اجتماعی آمیختگی 
تن و فرهنگ را با خود دارد. 

زنان کمتر در محکمۀ قانونگذار 
حضوردارند.آنها در این دهه  
فضای امن سیاسی و ثبات 
اقتصادی شان را در اجتماع 

بازمی یابند و با مشارکت در این 
فضا اطمینان خاطرشان را نشان 

می دهند.

گو 
خن

س
ژه 

سو
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ادامه جدول شمارۀ2. نمود هویت زنانه در نمایشنامه های رادیویی در دهۀ 70 شمسی

نمود کارکردی ترسیم هویت زنانه 
در نمایشنامه های رادیوی خارجی با 

تنظیم ایرانی دردهه70

نمود کارکردی ترسیم هویت زنانه 
در نمایشنامه های رادیویی ایرانی 

دردهه 70

نمود کارکردی در ترسیم هویت زنانه 
در فضای سیاسی ـ اجتماعی ایران 

در دهه 70

    
مقوالت

زنان با وجود مصایب و 
سختی ها برای ادامۀ زندگی 

مصرانه و سرسختانه رو به جلو 
حرکت می کنند.

در زنان طرد مرگ به نسبت  
چاره جویی برای مشکالت و 

انتخاب زندگی قابل لمس است. 

حرکت رو به جلو و روحیه ی 
ساختن آینده ای روشن و امید 

به زندگی بعد از پشت سر 
گذاشتن جنگ تحمیلی در زنان 

مشخص است. ری
گا

 ان
ده

آلو

در این نمایش ها شخصیت 
زنان با نبود رضایت مندی از 

عملکرد خود در یک دایره ای از 
وحدت غمگینی به سر می برند 

که به تدریج سرریز کرده و 
خود را در قالب افسردگی 

نشان می دهد.

دراین نمایش ها غالبا با زنانی 
درون گرا، صبور، از خودگذشته و 
تا حدی خاموش مواجه هستیم 

که با حسرت ها و داغ ها و 
خاطره هایشان مانوس اند. 

بروز حوادث تلخ تاریخی مثل 
جنگ و مهاجرت و از دست 
رفتن  خانه و کار و نزدیکان ، 

شخصیت زنانه را منزوی و درون 
ریز کرده است و عواقب ناشی 

از آن خود را بیشتر در دهۀ 
هفتاد در عملکرد و رفتار زنان 

نشان داده است

لیا
خو

الی
م

بیشتر به سوژۀ مهاجرت زنان 
پرداخت شده و  طبیعتا دالیل 

آن تغییر یا فرار از گذشته 
بوده است. غالبًا زنان بیگانگی 
با خود را تجربه می کنند. آنها 
خواسته ها و رؤیاهایشان را 
از دست داده اند و با نوعی 
سرگردانی و پریشانی زندگی 

می کنند.

در این نمایش ها مهاجرت 
به عنوان سوژه ای برای زنان 

قرار نگرفته است ولی از خود 
بیگانگی دغدغه ای جدی ست 
که ماحصل انتظارهای طوالنی، 
تحقیر و سرزنش، طردشدگی و 
نادیده انگاری و... است که در 
نمایش ها تداعی شده است

پدیده ی مهاجرت از مقتضیات 
تغییر حکومت وجنگ در 

هر جامعه ای است و به جز 
مشکالت و فشارهای مهاجرت 
داخلی یا خارجی و انطباق فرد 
با محیط تازه مشکل اساسی تر 
بوجود آمدن نوعی بیگانگی 
و تضاد  با خود است که 

توجه نکردن به آن آسیب های 
اجتماعی را به دنبال دارد 

گر
دی

گی
ود

ب
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ادامه جدول شمارۀ2. نمود هویت زنانه در نمایشنامه های رادیویی در دهۀ 70 شمسی

نمود کارکردی ترسیم هویت زنانه 
در نمایشنامه های رادیوی خارجی با 

تنظیم ایرانی دردهه70

نمود کارکردی ترسیم هویت زنانه 
در نمایشنامه های رادیویی ایرانی 

دردهه 70

نمود کارکردی در ترسیم هویت زنانه 
در فضای سیاسی ـ اجتماعی ایران 

در دهه 70

    
مقوالت

در نمایش های خارجی نفی 
تمایز جنسیت برجسته تر 

است. زنان مشاغل مستقل و 
در آمد مجزا دارند و موقعیت 
و جایگاه زندگی شان مشخص 
است. آنها همزمان با پرورش 

فرزندان و توجه به همسر 
وظایف اجتماعی خود را دنبال 
می کنند و جاه طلبی های خود را 

برای پیشرفت عیان می کنند.

نفی تمایز جنس و جنسیت 
در این نمایش ها کمتر دیده 
می شود. زنان در سایه مردان 

تعریف و در قالب مادر مقدس 
ظاهر می شوند که رسیدگی به 
فرزند و همسر و نگرانی جزء 
دغدغه های روزمرۀ شان است 
البته زن ایستاده نیز از نیمۀ 
دوم دهۀ هفتاد به مادرانگی 

اجباری اضافه می شود.

برای زنان، نفی تمایز جنس 
وجنسیت از دستاوردهای دهۀ 
هفتاد است. زنان در این دهه 
جدی تر و فعال تر در عرصه های 
مختلف ظاهر می شوند و خط 
قرمزهای بسیاری از دهه های 
پیش را پاک می کنند. زنان 

خانه نشین در این دهه به زنانی 
صاحب عقیده و مستقل تبدیل 

می شوند.

ن 
شک

ت 
سن

ن 
ز

تیجه گیری

ــنامه های  ــت زن در نمایش ــه واکاوی هوی ــانه، ب ــری جامعه شناس ــق از منظ ــن تحقی  ای

ــی،  ــاظ سیاس ــردم را از لح ــگاه م ــه و ن ــت جامع ــرات باف ــذا تأثی ــت، ل ــه اس ــی پرداخت ایران

ــر شــانه های  ــع، ب ــه همــراه دارد و در واق ــا خــود ب ــری، اجتماعــی ب ــی، فرهنگــی، هن مذهب

ــم  ــی و تنظی ــش ایران ــه دو بخ ــنامه ها ب ــک نمایش ــد. تفکی ــل می کن ــی را حم ــود تاریخ خ

ــت.  ــان اس ــۀ زب ــه مقول ــتر ب ــه بیش ــر و توج ــی دقیق ت ــل و بررس ــور تحلی ــه منظ ــی ب ایران

ــه  ــن ریش ــت و ای ــه  اس ــت جامع ــگ و باف ــر از فرهن ــه متأث ــن ده ــندگان در ای ــم نویس قل

هــا را در خــود حفــظ کــرده اســت. البتــه نقــش مــادری و نیــز صبــر و فــداکاری زن ایرانــی 

ــواردی  ــه م ــی از جمل ــار زندگ ــاندن ب ــد رس ــه مقص ــرای ب ــاش ب ــی و ت ــاکش زندگ در کش

ــت از  ــی حکای ــه نوع ــه ب ــگ دارد ک ــر رن ــوری پ ــی حض ــنامه های ایران ــه در نمایش ــت ک اس

ــادر  ــن حــال م ــادر مقــدس و در عی ــه نقــش زن در جامعــه و ایفــای نقــش م ــن ب پرداخت

ــی هــم  ــم ایران ــا تنظی ــان در نمایشــنامه های خارجــی ب ایســتاده اســت. شــخصیت های زن

ــرار  ــت ق ــد وگذش ــاداری، تردی ــگ، وف ــرس، جن ــی ، ت ــابهی از تنهای ــای مش در موقعیت ه

گرفتــه اســت کــه تاحــدودی تداعی کننــدۀ هویــت زنانــۀ ایرانــی در ســال های قبــل و دهــۀ 

موردنظــر اســت. در ایــن نمایشــنامه ها قــدرت محتــوا، شــخصیت زنانــه را بــه زن مســتقل 

و مقتــدر دهــۀ هفتــاد نزدیک تــر نشــان می دهــد. در ایــن نمایشــنامه ها لحــن زنانــه 

ــار  ــن آث ــر نشــان می دهــد تبحــر نویســندگان ای ــن ام ــد. ای ــوه می کن ــر جل ــوی و باورپذی ق
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در فــرم و محتــوا در اثربخشــی نمایش هــا و ارتبــاط بــا شــخصیت ها بی تأثیــر نبــوده 

اســت. در ایــن نمایشــنامه ها زنــان بــا اینکــه در موقعیت هــای مشــابه ای مثــل جنگ زدگــی 

ــت  ــه موقعی ــبت ب ــان نس ــا و عملکردش ــا واکنش ه ــد ام ــرار می گیرن ــگاری ق ــا نادیده ان ی

یکســان، کامــاً مشــابه نیســت. بــا ایــن تفاســیر، ایــن امــر را هــم بایــد از قلــم منســجم تر 

ــت.  ــراغ گرف ــندگان س ــن نویس ــر ای ــردازی بهت و موقعیت پ



172

مطالعۀ ساختار تکوینی هویت زنانه ...

دوره 4
 پیاپی 13
پاییز 1400

منابع و ماخذ

ابراهیــم، فیــاض؛ و خضــری، فاطمــه )1394(. »بررســی هویــت زن ایرانــی ـ مســلمان از خــال مفاهیــم جنســیتی«، 
نشــریۀ پژوهش هــای انسان شناســی ایــران، ســال پنجــم، شــمارۀ 1، بهــار و تابســتان، 106-93.

ایمــان، محمدتقــی؛ و نوشــادی، محمودرضــا )1390(. »تحلیــل محتــوای کیفــی«، دو فصلنامــة علمــی تخصصــی 
پژوهــش، ســال ســوم، شــمارۀ 2، پاییــز و زمســتان، 15ـ 44.

بارکر،کریــس )1388(. مطالعــات فرهنگــی؛ نظریــه و عملکــرد، )مترجــم: مهــدی فرجــی و نفیســه حمیــدی(. تهــران: 
پژوهشــکدۀ مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی.

پارســا، مهــرداد و پنج تنــی، منیــره )1394(. »ژولیــا کریســتوا«، نشــریۀ اطاعــات حکمــت و معرفــت، ســال دهــم، 
شــمارۀ 12، اســفند.

پین، مایکل)1390(. لکان، دریدا، کریستوا. )مترجم: پیام یزدانجو(، تهران: نشر مرکز.

جنكينز، ريچارد )1381(. هويت اجتماعي، )مترجم: تورج ياراحمدي(، چاپ اول، تهران:  نشر شيرازه.

دوبوآر، سیموون )1385(. جنس دوم، )مترجم: قاسم صنعوی(، جلد2، چاپ هفتم، تهران: نشر توس.

دورکیــم، امیــل )1368(. قواعــد روش جامعه شناســی، )مترجــم: علیمحمــد کاردان(. تهــران. انتشــارات دانشــگاه 
تهــران.

رضوانیــان، قدســیه؛ و کیانــی بارفروشــی، هالــه )1394(. »بازنمایــی هویــت زن در آثــار داستان نویســان زن دهــۀ 
هفتــاد شمســی«، ادب پژوهــی، شــمارۀ 31، بهــار، 39-64.

ســاروخانی، باقــر؛ و رفعت جــاه، مریــم )1383(. زنــان و بازتعریــف هویــت اجتماعــی، مجلــۀ انجمــن جامعه شناســی 
ایــران، دورۀ پنجم، شــمارۀ 2، 160ـ133.

صدر، حمیدرضا )1381(. تاریخ سیاسی سینمای ایران، تهران: نشر نی.

ــرداد پارســا(. چــاپ ســوم،  ــی: او گفــت، ســرپیچی، )مترجــم: مه ــه افســردگی مل ــا )1397(. علی کریســتوا، ژولی
ــَوند. تهــران: نشــر َش

ــر  ــران: نش ــاپ اول، ته ــا(، چ ــرداد پارس ــم: مه ــی، )مترج ــدون ملی گرای ــی ب ــا )1394(. ملت های ــتوا، ژولی کریس
شــوند.

کریســتوا، ژولیــا )1388(. خورشــید ســیاه مالیخولیــا، )مترجــم: مهــرداد پارســا(، چــاپ اول، تهــران:  نشــر رخــداد 
نــو.

مک آفی، نوئل )1384(. ژولیا کریستوا، )مترجم: مهرداد پارسا(، چاپ اول، تهران: نشر مرکز.

 مومنــی راد، اکبــر؛ و عمل آبــادی، خدیجــه )1392(. تحلیــل محتــوای کیفــی در آییــن پژوهــش: ماهیــت، مراحــل و 
اعتبــار نتایــج، فصلنامــۀ علمــی پژوهشــی اندازه گیــری تربیتــی، ســال چهــارم، شــمارۀ 14، 222ـ187.

Branston, Gill, Stafford, Roy)2003(. The Media Student’s Book , Edited by illustrated, reprin, Press: Psychol-



173

دوره 4
 پیاپی 13
 پاییز 1400

مطالعۀ ساختار تکوینی هویت زنانه  ...

ogy

Bryman, Alan )2001), Social Research Method ,Oxford University Press.

Guba, E. G., Lincoln, Y. S)1994(, Competing paradigms in qualitative research, Handbook of qualitative research, 
London CA: Sage.

Guberman, Ross )ed.( )1996( Julia Kristeva Interviews , New York: Columbia University Press. P.128

Kristeva, Julia (1991). Strrangers to Ourselves, trans. Leon S. Roudiez, New YorkCulumbia University 

Press

Kristeva, Julia (1988) The sense and Non-sense of Revolt: The Powers and Limits of Psychoanalysis, Vol. 

1, trans. Jeanine Herman. New York: Columbia University Press. P. 7

Navarro  ،Laura2007) ) ). Islamophobia and Sexism: Why English women convert to Islam? Media Uni-

versity Paris 8, France.

Stommel M, Wills CE2004) ), clinical research:concepts and principles for advanced. 


