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تاریخ دریافت 1400/04/22 :تاریخ پذیرش1400/07/23:

چکیده
یکــی از مهمتریــن دغدغههــای بشــر ،یافتــن پاســخی بــرای مفهــوم هویــت بــوده و هســت .امــا تــا امــروز،
تعریــف روشــنی در ایــن خصــوص ارائــه نشــده اســت .هویــت در معنــای عــام ،مجموع ـهای اســت از نگرشهــا،
ویژگیهــا و روحیــات فــرد و آنچــه وی را از دیگــران متمایــز میکنــد ،امــا جــدا از ایــن مفهــوم عــام ،بــا وجــود
پژوهشهــای بســیار ،آنچنــان کــه بایــد ،بــه هویــت زنانــه پرداختــه نشــده اســت .لــذا در ایــن خصــوص،
ظرفیتهــای مختلفــی بــرای بررســی الزم اســت .نمایــش رادیویــی یکــی از ایــن ظرفیتهاســت .در ایــن مقالــه،
ب��ه مطالع��ۀ ساــختار تکوین�یـ هوی��ت زنان��ه در تولی�دـات رس��انهای (نمای��ش رادیویـ�ی) پرداختــه شــد و در ایــن
امــر ،چنــد نمایشــنامۀ ایرانــی و خارجــی بــا تنظیــم ایرانــی ،بــه روش تحلیــل محتــوا و رویکــرد کریســتوایی مــورد
مطالعــه قــرار گرفــت .شــخصیتهای زن ایــن نمایشــنامهها براســاس شــاخصههای کریســتوا مــورد مطالعــه و
تحلیــل قــرار گرفتنــد و در نهایــت ،شــخصیتهای زن خلــق شــده توســط نویســندگان ایرانــی ،بــا شــخصیتهای
زن خلقشـ�ده توس��ط نویسـ�ندگان خارج�یـ موردمقایسـ�ه ق��رار گرفتن��د .نتایــج نشــان میدهــد پرداخــت شــخصیت
زنانــه در نمایشــنامههای ایــن دهــه ،نســبت بــه دهههــای پیــش از انقــاب اســامی ،از رشــد و اقبــال بیشــتری
برخــوردار بــوده اســت ،امــا بــا مقایســۀ دو بخــش نمایشــنامههای ایرانــی و خارجــی بــا تنظیــم ایرانــی ،کاســتیها
و نقــاط ضعــف پرداخــت شــخصیت زنــان درنمایشــنامههای ایرانــی -از لحــاظ شــکل و محتــوا -تبییــن میشــود.

واژههای کلیدی
هویت زنانه ،نظریه کریستوا ،تحلیل محتوا ،نمایش رادیویی.
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مقدمه
جایــگاه و موقعیــت زن در طــول تاریــخ بــه خاطــر نــگاه جنســیتی خاصــی کــه بــه
او شــده اســت ،همــواره در حــال تغییــر بــوده اســت .او در هــر راه تــازهای ،بــا فــراز و
نشــیبهای زیــادی دســت و پنجــه نــرم کــرده و مــدام در حــال اثبــات توانمنــدیاش
در احــراز نقشهایــی کــه قابلیــت و شایســتگی انجــام آنهــا را داشــته ،برآمــده اســت.
در کتــاب «جنــس دوم» ،ســیموون دوبــوآر بــا ایــن جملــه شــروع میکنــد کــه« :یــک
زن ،زن زاده نمیشــود ،بلکــه زن میشــود» ( .)13 :1385یعنــی زن شــدن ،یــک رونــد
اجتماعــی تربیتــی اســت کــه هویــت زنانــه در آن ســاخته میشــود .لغــت هویــت
( )Identityکــه ریشــه در زبــان التیــن دارد از  Identitasاز ریشــۀ Ideیعنــی یکســان و
مشــابه گرفتــه شــده اســت .هویــت در لفــظ بــه معنــای تشــابه مطلــق اســت و بــه معنــای
تمایــز و تضــاد هــم تعریــف میشــود .دو معنــای بــه ظاهــر متضــاد کلمــۀ هویــت ،تمایــز
و تشــابه دو روی یکســکه هســتند .درواقــع ،هویــت ،یــک مقولــۀ اجتماعیســت کــه
براســاس عوامــل اجتماعــی ،سیاســی -تاریخــی ،اقلیمــی ،اقتصــادی ،معیشــتی ،فرهنگــی و
تربیتــی شــکل میگیــرد (جنکینــز )1381،کــه در فرهنــگ ایرانــی بــا مقــوالت دیگــری چــون
حــوزۀ جهانبینــی ،فلســفه و اخــاق ،رســوم و آییــن ،هنــر ،زبــان و ادبیــات و ویژگیهــای
جمعیتشــناختی آمیختــه میشــود.
بــا ایــن حــال ،یــک زن ،هویــت خــود را در چیزهــای مختلفــی بازنمــود میکنــد؛ در مقوالتــی
ماننــد میــزان و نــوع ارتبــاط بــا جنــس مخالــف ،نقــش و جایگاهــش در اجتمــاع ،فرهنــگ
بومــی -منطقـهای ،پوشــش ،نــوع گویــش ،زبــان و نگاهــی کــه جامعــه بــه او بــه عنــوان یــک زن،
همســر و مــادر دارد .حضــور زنــان در عرصههــای هنــری خصوصــا نمایشهــای صحنـهای و بعدتــر
نمایشهــای رادیویــی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت .در ایــن میــان ،آنچــه مــورد واکاوی و
کنــکاش قــرار میگیــرد ،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 نمایشــنامههای رادیویــی بــا همــۀ تشــابهات و تضادهایــش در زن پــس
از انقــاب اســامی ،مخصوصـ ً
ـا 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 میکنــد .لــذا
ایــن مقالــه بــا واکاوی نمایشــنامههای رادیویــی ،بازنمــود هویــت زنانــه را براســاس شــاخصهای
هویــت ،براســاس آگاهــی تاریخــی ،فرهنگــی دهــۀ 70شمســی مــورد تحلیــل قــرار داده اســت.
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پیشینۀ تحقیق
درهــر تحقیــق درســت ،شــناخت تحقیقــات پیشــین ضــرورت دارد .بدیهــی اســت
کــه هیــچ تحقیقــی در خــأ شــکل نمیگیــرد ،لــذا هــر پژوهــش در ادامــۀ پژوهشهــای
پیشــین بــه ســرانجام میرســد .درمــورد ایــن مقالــه ،محقــق در مســیر مــرور تحقیقــات
پیشــین ،تحقیــق مســتقلی را کــه بهطــور مســتقیم بــا موضــوع ایــن پژوهــش در ارتبــاط
باشــد ،نیافــت .امــا پژوهشهایــی هســتند کــه بهطــور غیــر مســتقیم بــا موضــوع ایــن
مقالــه مرتبــط هســتند.
اعظــم راودارد ( )1382در پژوهشــی بــا عنــوان «مشــارکت زنــان در رادیــو وتلویزیــون»
بــا بررســی وتحلیــل چگونگــی مشــارکت زنــان در عرصــۀ رســانه ،درزمینــۀ کیفیــت ایــن
مشــارکت بحــث میکنــد و عوامــل تأثیرگــذار بــر کارایــی زنــان را بررســی میکنــد .طبــق
یافتههــای ایــن پژوهــش ،چگونگــی و میــزان مشــارکت زنــان در تولیــد برنامههــای
رادیویــی و تلویزیونــی ،نشــانگر توانمنــدی زنــان در انجــام مشــاغلی اســت کــه کمتــر زنانــه
تصــور میشــوند .ایــن مقالــه بــه دلیــل توجــه بــه ســابقۀ فعالیــت زنــان در رســانه و کارا
بــودن آنــان در ایــن حیطــه -مخصوصـ ً
ـا در رادیــو -بــه پیشــبرد ایــن پژوهــش یــاری رســانده

اســت .حجـتاهلل پورعلــی و فرهمنــد رووینتــن و نرگــس باقــری ( )1393در پژوهشــی بــا
عنــوان «خوانــش رمــان قاعــدة بــازي فيــروز زنــوزي جاللــي ،براســاس نظریــۀ آلودهانــگاری
ژولیــا کریســتوا» بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه دســتیابی بــه یــک خوانــش نويــن و
ً
گاهــا متفــاوت از خوانشهــاي گذشــته در يــك اثــر ادبــي امکانپذیــر اســت .یکــی از
مهمتريــن ويژگيهــاي ايــن نظريــه ،پــی بــردن بــه ایــن نکتــه اســت کــه ميتــوان از
دنيــاي نویســنده /راوی بــه درون انســان امــروز و دنيــاي اطرافــش رســید .عالمتهــاي
راوي قاعدهبــازي نشــانگر آن اســت كــه او در هــر مرحلــه از
آلودهانــگاري در شــخصيت
ِ
ـن هويــت ،نهفقــط بــرای جداســازي مرزهــاي خــود بــا مــادر ســعی ميكنــد؛ بلكــه بــا
تكويـ ِ

بيرونريختــن و كشــف پليديهــاي روح و طــرد کــردن عنصرهــای آلــودة بيرونــي و درونــي
خــود ،بــه شــكل روحــي و فيزيكــي بــراي رســيدن بــه خويشــتن واقعــي و پــاك خــود هــم
ميكوشــد .ایــن مقالــه بــه دلیــل تمرکــز بــر نظریــۀ کریســتوا و بررســی مقولــۀ آلودهانــگاری
کــه از مقــوالت کلیــدی ایــن پژوهــش اســت در قالــب نمایــش ،یــک مــورد کاربــردی اســت.
قدســیه رضوانیــان و هالــه کیانــی بارفروشــی ( )1394در پژوهشــی بــا عنــوان «بازنمایــی
هویــت زن در آثــار داستاننویســان زن دهــۀ هفتــاد شمســی» بــه مطالعــۀ هفــت رمــان
دوره 4
پیاپی 13
پاییز 1400

149

مطالعۀ ساختار تکوینی هویت زنانه ...

در دهــۀ هفتــاد بــا ســه رویکــرد متفــاوت از نویســندگان زن ایرانــی بــه مقولــۀ هویــت
پرداختهانــد .ایــن تقســیمبندی ،رمانهــا را در بازنمایــی هویــت زنــان در ســه دســته
قــرار میدهــد :داســتانهایی کــه بهطــور مشــخص بــا موضــوع هویتیابــی زنــان نوشــته
شــدند ،داســتانهایی کــه بــه زنانــی میپــردازد کــه هویتشــان را بازیافتهانــد ،امــا
یافتــن هویــت ،موضــوع اصلــی ومحــوری آنهــا نیســت و داســتانهایی کــه موضــوع آن،
هویــت زنــان نیســت و در آنهــا زنــان بــه فردیــت دســت نیافتهانــد .در دوگــروه اول،
هویــت زنــان ،دغدغــۀ محــوری نویســنده اســت کــه در یکــی ،بــرای رســیدن بــه هویــت
تــاش میکنــد و در یکــی دیگــر ،هویــت ،امــری تثبیــت شــده اســت ،ولــی در رمانهــای
عامهپســند ،زنــان در داســتانها فردیــت و اســتقالل زیــادی ندارنــد .بــه دلیــل نزدیکــی
موضــوع پژوهــش ایــن مقالــه و بازنمایــی هویــت زنانــه در شــخصیتهای داســتانی
دهــۀ  70شمســی ،از آن در ایــن تحقیــق بهــره گرفتــه شــد .ابراهیــم فیــاض و فاطمــه
خضــری ( )1394در پژوهشــی بــا عنــوان «بررســی هویــت زن ایرانــی -مســلمان از خــال
مفاهیــم جنســیتی» ایــن نتیجــه را بیــان کردهانــد کــه مفاهیمــی کــه بــا جنســیت در
ارتبــاط هســتند ،بســیار اهمیــت دارنــد ،چــون هويــت زنــان ارتبــاط پیوســتهای بــا تجربــۀ
زيســتی آنهــا دارد .انســان از طریــق حــواس خــود بــا ديگــران و جهــان بیرونــي ارتبــاط برقــرار
میکنــد .زنــان بــا توجــه بــه تجربــۀ زيســتی خــود بخــش زیــادی از شناختشــان را از طریــق
حسهــای چشــايي ،بويايــي و المســه و همیــن طــور حــواس ديــداری و شــنیداری بــه
دســت میآورنــد .زنــان امــروزه بــر بــا فراينــد گســتردۀ شهرســازی ،وارد فضاهــای عمومــي
شــهرها شــدهاند و ايــن امــر باعــث خودآگاهــی آنهــا نســبت بــه هویــت زنانۀشــان شــده
وبــا بــروز تجربیاتشــان بــه تغییــر در هویــت رســیدهاند .در ايــن مقالــه ،مفاهیــم بنیانــی
ديــن اســام کــه هويــت زنــان مســلمان ايرانــي تحــت تأثیــر آنهــا قــرار دارد ،مــورد بررســي
قــرار ميگیرنــد ،ماننــد مفاهیــم اســامي کــه بــه زنــان ايــن بــاور را داده اســت از نظــر
وجــودی بــا مــردان برابــر هســتند .ايــن بــاور بــه تجربــۀ زيســتی زنــان رويکــردی انتقــادی
نــدارد .بــر ایــن اســاس ،زنــان ايرانــي -مســلمان ،هويتشــان را در برابــر مــردان تعريــف
نميکننــد و شــناخت نســبت بــه قــدرت در چهارچــوب ايــن بــاور اصــل مهمتــری در نظــر
گرفتــه میشــود .ایــن مقالــه بــه دلیــل تمرکــز بــر مقولــۀ هویــت ایرانــی ـ 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 کیفیتقســیم میشــود .از تعاریــف رایــج و اولیــۀ تحلیــل محتــوا تعریــف
برلســون 1اســت .او معتقــد اســت تحلیــل محتــوا روش تحقیقــی اســت کــه محتــوای
عینــی یــک پیــام (متــن ،مکالمــه و )...را بــه شــکل آشــکار (مســتقل از برداشــت شــخصی
پژوهشــگر) و نظاممنــد (طبــق قواعــد کمــی و معیــن براســاس شــاخصههای آمــاری)
توصیــف میکننــد (نوشــادی .)18،1390،مراحــل اصلــی در فراینــد انجــام تحلیــل محتــوا
اینگونــه طــی میشــود :آمــاده شــدن بــرای تحلیــل ،ســازماندهی و در انتهــا گــزارش
نتایــج بهدســتآمده (مومنــیراد و عملآبــادی .)199:1392 ،در شــرایطی کــه پژوهشــگر
ســعی در اســتنباط معنایــی خــاص از متــن ،از روش طبقهبنــدی کلمــات و پیبــردن بــه
تشــابهات ،تفاوتهــا و روابــط بیــن آنهــا دارد ،میتــوان از روش تحلیــل محتــوای کیفــی
بهــره بــرد (همــان .)196بهطــور کلــی ،میتــوان کاربردهــای تحلیــل محتــوای کیفــی را،
تحلیــل مفهومهــا و رابطههــای پیوســته در ارتباطــات انســانی بــه شــکلهای مختلــف
کــه بــه متــن تبدیــل شــدهاند ،دانســت (همــان .)199 ،در ایــن پژوهــش ،دادههــای مــورد
تحلیــل از متــن نمایشــنامهها اســتخراج شــده اســت .در ایــن پژوهــش نمونهگیــری بــه
روش غیرتصادفــی و هدفمنــد صــورت گرفتــه اســت .در نمونهگیــری هدفمنــد ،محقــق
واحدهــای نمونهگیــری را بــا هــدف قبلــی و بــه شــکل ذهنــی انتخــاب میکنــد کــه در
ایــن پژوهــش جامعــۀ آمــاری تحقیــق ،رادیــو ایــران اســت کــه در آن دهــه ،منبــع اصلــی
تولیــد نمایشهــای رادیویــی بــوده اســت .حجــم نمونــه تحقیــق از میــان بیســت و هشــت
نمایــش رادیویــی دهــۀ 70شمســی ،چهــار نمایــش رادیویــی کــه از رادیــو ایــران پخــش
شــد بــرای نمونــۀ بررســی انتخــاب شــد .از ایــن چهــار نمایــش ،دو نمایــش (عروســک و
بــار دیگــر زندگــی) از میــان نمایشــنامههای ایرانــی و دو نمایــش از میــان نمایشــنامههای
خارجی(آهنــگ رزم و همــۀ پســران مــن) بــا تنظیــم ایرانــی انتخــاب شــده اســت .منظــور از
تنظیــم ایرانــی نمایشــنامههای خارجــی ،بهرهگیــری از امکانــات اکوســتیکی و روانشناســی
صــدا بــرای ایجــاد قابليــت اجــرا در قالبــي شــنيداري و نزدیــک بــه ذائقــۀ ایرانــی اســت.
تــاش محقــق بــر ایــن بــوده نمایشهایــی بــرای بررســی انتخــاب شــوند کــه براســاس
موضوعــات اجتماعــی و بــا محوریــت زنانــه ،نشــانگر شــرایط جامعــه باشــد و بــر مبنــای
چهارچــوب نظــری قابلیــت تحلیــل را دارا باشــند .چهارچــوب نظــری مــورد اســتفاده در ایــن
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پژوهــش ،بــر مبنــای نظریــۀ پساســاختارگرایانهی کریســتوا در رابطــه بــا هویــت تنظیــم
شــده اســت .دلیــل انتخــاب ایــن نظریهپــرداز جــدا از عامــل همخوانــی جنســیت نــوع نــگاه
علمــی و دقیــق و فــارغ از جنســیت ایشــان بــه موضــوع زنــان و هویــت اســت .کریســتوا
بــه عنــوان یــک نظریهپــرداز بــا انتخــاب ســوژههای موردمطالع ـهاش نشــان میدهــد کــه
نظریهپــرداز متعادلــی در مســائل حیطــۀ زنــان بهخصــوص 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 خالقیــت زنانــه مینگــرد و در واقــع میخواهــد بازنمــود مادرانگــی
را بازســازی کنــد .نــگاه کریســتوا از جنــس طــرد جنــس دیگــری نیســت ،او بــه دنبــال ایجــاد
نگاهــی برابــر بــا در نظــر گرفتــن تفاوتهــای دو جنــس زن و مــرد اســت .اگرچــه کریســتوا
را بــه عنــوان یــک نظریهپــرداز فمینیســت مطــرح میکننــد ،امــا پرواضــح اســت کــه نســل
چهــارم زنــان فمینیســت و پیشــگامان نســل هــای قبــل از ایشــان هــم بــا نگرشــهای فکــری
کریســتوا بــه عنــوان یــک فمینیســت دچــار تردیــد هســتند .مــک آفــی هــم در مؤخــرۀ
کتابــش درمــورد کریســتوا بــر ایــن امــر صحــه میگــذارد و مینویســد ،ترجیــح میدهــد
کریســتوا را فیلســوفی بدانــد کــه بــه حوزههــای 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 نظریهپــرداز 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 دیدگاههــای ایــن نظریهپــرداز ،مقــوالت و زیرمقــوالت
انتخابــی در ذیــل ایــن چهارچــوب مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفتنــد کــه عبارتانــد از
پنــج مقولــه (ســوژۀ ســخنگو ،آلودهانــگاری ،مالیخولیــا ،دیگربودگــی ،زن سنتشــکن) و
ســیزده زیرمقولــه (آمیــزۀ تــن وفرهنــگ ،زبــان شــاعرانه ،حضــور در محکمــه ،مخلــوق در
فراینــد ،کــورا ،ســرکوب ،طــرد مــرگ ،ســوژۀ انتقامجــو ،ســوژۀ خودشــیفته ،ســوژۀ مهاجــر،
بیگانــه بــا خــود ،نفــی تمایــز جنــس و جنســیت ،ـ مــادر ایســتاده  /مــادر مقــدس) کــه
در مبانــی نظــری بــه تفصیــل شــرح داده شــده اســت .درراســتای تحلیــل متــن براســاس
مقــوالت و زیرمقــوالت مســتخرج ابتــدا نمایشهــا بازشــنوایی و فیشبــرداری شــدند.
براســاس شــباهتها و تفاوتهــای موجــود در متــون ،تحلیــل اولیــه صــورت گرفتــه و
کدگــذاری دیالوگهــا براســاس مقــوالت و زیرموقــوالت اســتحضاری انجــام شــد .برپایــهی
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تفســیر متــون براســاس کدگذاریهــای صــورت گرفتــه ،شــاخصههای مرتبــط بــا هویــت
زنانــه شناســایی شــد و موضوعــات محــوری و فرعــی مشــخص و بررســی شــدند .بــرای هــر
نمایــش بــه شــیوۀ مجــزا جداولــی تهیــه و کارکــرد مفاهیــم مــورد بررســی در شــکلدهی
و قالبریــزی ســاختار هویــت زنانــه در نمایشــنامهها در قالــب ســتونیهایی جداگانــه
تبییــن شــد .نتایــج در نهایــت بــا مقایســۀ میــان دادههــای جــداول بــه دســت آمــده از
نمایشــنامههای ایرانــی و خارجــی حاصــل شــد .در رابطــه بــا اعتبارســنجی در پژوهشهایــی
کــه بــه روشهــای کیفــی صــورت میگیــرد ،اعتبــار ایــن نــوع تحقیقــات بــه چنــد روش
حاصــل میشــود .لینکلــن و گوبــا چهــار معیــار را در ایــن زمینــه مطــرح کردنــد کــه شــامل:
اعتبارپذیــری ،انتقا لپذیــری ،قابلیــت اطمینــان و تأییدپذیــری میشــود (قابلیــت تأییــد)
( .)Guba& Lincoln,1994مقصــود از اعتبارپذیــری ارائــهی کــردن ســاختارهای مناســب
دنیــای اجتماعــی در دســت مطالعــه اســت کــه مجموعــهای از فعالیتهــا میتوانــد
درراســتای بهبــود بخشــیدن اعتبــار در نتایــج تحقیــق کمککننــده باشــد .ایــن فعالیتهــا
شــامل تمــاس طوالنــی بــا موضــوع مــورد مطالعــه ،مشــاهدهی پیوســته ،بررســی کــردن از
زاویــه هــای مختلــف ،تحلیــل موردهــای منفــی ،بررســی تفســیرها دربرابــر دادههــای خــام،
تبــادل نظــر بــا همتایــان و کنتــرل از جانــب اعضــا .منظــور از قابلیــت انتقــال ،انتقالپذیــری
و تعمیــم نتایــج حاصــل بــه بقیــۀ گروههــا و محیطهــای مشــابه اســت .اطمینانپذیــری
نیــز زمانــی بــه دســت مــی آیــد کــه پژوهشــگر ،دقــت علمــی یافتههــا را بــه اثبــات
رســانده باشــد ( .)Brayman,2001اطمینانپذیــری از نظــر مفهومــی ،بســیار شــبیه پایایــی
اســت .بــرای کســب بعضــی مقیاسهــای اطمینانپذیــری ،وجــود یــک ثبــات و رویــه در
جمــعآوری دادههــا ضــرورت دارد( )Stommel & Wills,2004در رابطــه بــا تأییدپذیــری
نیــز آنچــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد ،ایــن اســت کــه تأییدپذیــری یــک فراینــد
مــداوم و تدریجــی اســت و ثبــت هــر مرحلــه و توالــی زمانــی فراینــد جم ـعآوری دادههــا
در تأییدپذیــری اهمیــت زیــادی دارد ( .)Navarro,2007در ایــن پژوهــش ،ابتــدا تمــام
نمایشــنامهها توســط خــود محقــق نتبــرداری و در رابطــه بــا احضــار مقولههــای مفهومــی
و ارتبــاط آن بــا دیالوگهــای موجــود در نمایشــنامهها بــا صاحبنظــران و اندیشــمندان

حــوزه ،مصاحبههــای کتبــی و شــفاهی صــورت گرفتــه اســت .مصاحبههــای شــفاهی تمامـ ً
ـا
توســط رکــورد ضبــط و بــه شــکل مکتــوب ثبــت شــدند .بــه منظــور تأییدپذیــری ،تمــام
یافتههــای تحقیــق و چگونگــی تفســیر و تحلیــل آنهــا توســط محقــق مســتند شــده و در
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هــر مرحلــه گــزارش شــده اســت .در رابطــه بــا مســئلۀ انتقا لپذیــری و تعمیــم بــه دلیــل
خصلــت تفســیری و تأویلــی پژوهشهــای کیفــی و مطالعــه بــر روی گروههــای کوچــک
امــکان تعمیــم در ایــن نــوع پژوهشهــا بــا مشــکل مواجــه اســت.
مبانی نظری
مــن کــه هســتم؟ یــا همــان هویــت فــردی بــدون در نظــر گرفتــن ارتباطــات اجتماعــی
معنایــی نــدارد و ایــن از نشــانههای مــدرن شــدن ذهــن بشــر اســت کــه شــخصیت فــردی
را جــدا از شــخصیت اجتماع ـیاش نمیپذیــرد .بــا اینکــه تاریــخ ســعی داشــته اســت تــا
همیشــه معنــای ثابتــی از 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
شــده اســت .جنــس ســؤال انســان مــدرن دربــارۀ هویــت ،از مــن بــودن فراتــر مــیرود
و بــه دنبــال «غیــر مــن» هــم میگــردد و ایــن یکــی از تفاوتهــای دیدگاهــی میــان
س��اختارگرایان و پساس��اختارگرایان در زمین��ۀ هوی��ت اس��ت (ســاروخانی،رفعت جــاه.)1391،
برخــاف عقیــدۀ ســاختارگرایان ،پساســاختارگرایان اعتقــاد دارنــد هویــت نــه فقــط امــری
ثابــت و طبیعــی نیســت ،بلکــه امــری تاریخــی و محتمــل اســت کــه ماننــد بســیاری از
پدیدههــای دیگــر محصــول زمــان و تصــادف اســت و بــه وســیلۀ منطــق وصلــی فراتاریخــی
مشــخص نمیشــود و همیــن تاریخــی بــودن بــه ایــن امــر داللــت میکنــد کــه هویــت و
معنــا تغییرپذیــر هســتند و ایجــاد کــردن مــرز و محــدوده بــرای دســتیابی بــه یــک هویــت،
موقتــی اســت (دورکیــم.)78،1368 ،
کریســتوا اصطــاح ســوبژه را بــه جــای «خــود» انتخــاب میکنــد و توجهــش را بــه
ضمیــر ناخــودآگاه و پــرورش نظریــهی ســوژۀ ســیال معطــوف میکند.کریســتوا اعتقــاد
دارد کــه هویــت فــردی از هویــت جمعــی مهمتــر اســت .هویــت یــک مفهــوم ثابــت و
ایســتا نیســت و بــه طــور دائمــی در حــال تغییــر میباشــد .هــر شــخص بــا «من»هــای

ً
گاهــا از آن تعبیــر بــه «دیگــری» میشــود .کریســتوادر
زیــادی از خــود روبهروســت کــه
ایــن امــر متأثــر از اســتادش لــکان 1عمــل میکنــد .بــه اعتقــاد کریســتوا تجربــۀ ســوژه
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 میگیــرد
1 . Jacques Lacan
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(مکآفــی .)14:1384،کریســتوا معتقــد اســت کــه «خــود» هرگــز بــا «دیگــری» تناقضــی
نــدارد و ایــن هســتیها در زبــان بــا دیگریهایشــان در درون بــه توافــق رســیدهاند .ایــن
خــود کــه کریســتوا از آن بــه عنــوان "ســوبژکتیویته" 1نــام میبــرد 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 ميگيــرد و هــم از طريــق زبــان بيــان ميشــود .بــه همیــن خاطــر کريســتوا از ســوژهاي
بينامتنــي میگویــد کــه آميختـهاي از زبــان ،فرهنــگ ،طبيعــت ،تاريــخ و جنســيت اســت و
بــراي تاکيــد کــردن بــر وجــه زبانـياش آن را «ســوژه ســخنگو »2مينامــد .عمدتـ ً
ـا کریســتوا

تصويــر ايــن ســوژۀ انســاني را از ســنت هگلــي و نيچــهاي وام ميگيرد(.پیــن)124،1390
کریســتوا از جملــه فيلســوفاني اســت کــه ذيــل «فلســفه پويشــي» یــا همــان فراینــدی قــرار
ميگيــرد و بهجــاي پذیــرش ذاتهــاي ایســتا و ســاختارهاي صلــب و ثابــت يــا در مقابــل
ساختارشــکني دفعــي ســوژه ،تاریــخ و زبــان ،بــه پوياســازي مــداوم ســاختارها ميانديشــد.
ژولیــا کریســتوا فراینــدی را تشــریح میکنــد کــه طفــل از ایــن طریــق از وحــدت
یکپارچــهای کــه بــا مــادرش و اطرافــش دارد ،خــارج میشــود .طفــل ایــن عمــل را بــه
صورتــی فیزیکــی یــا ذهنــی ،بــا بیــرون رانــدن چیــزی کــه بــا خــود ســالم و دسـتنخوردهاش
ناآشناســت ،انجــام میدهــد .ان چیــزی کــه یــک کــودک ،آلــوده انگاشــته اســت یکبــار
و بــرای همیشــه از بیــن نمــیرود .امرآلــوده در اطــراف آگاهــی باقــی میمانــد تــا بــه
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 میشــوند.
کریســتوا ایــن پدیــده را «آلودهانــگاری مــادر» مینامــد (مــک آفــی .)83:1384،ایــن
حالــت همــراه مــداوم خودآگاهــی ،اشــتیاق بازگشــت بــه «کــورا»3ی مادرانــه و همیــن
طــور نگرانــی عمیقــی در مــورد امــکان ازدس ـتدادن ســوبژکتیویتهی خــود اســت .نگــرش
کریســتوا و اســتعمال مفاهیمــی چون»کــورای نشــانهای»به عنــوان مــکان یــا فضــای روانــی
اولیــه کــه در آن کــودک انبوهــی از رانههــا (احساســات ،غرایــز )...،را تجربــه میکنــد و
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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ً
مخصوصــا بــراي زنــان عنــوان کــرده اســت؛ کریســتوا برخــاف
سياســيترين امــکان را
منتقــدان کــه از قلمــرو انتظــارات مــا از «آن چــه بايــد باشــد» یــا ســوژه انســاني ســخن
ميگوينــد ،او از «آنچــه هســت» ميگويــد .ايــن تفــاوت بــه معنــي انکارکــردن «حقــوق»
برابــر بــراي زنــان نيســت.در واقــع رويکــرد فلســفي کريســتوا ایــن را نشــان ميدهــد کــه
مــردان و زنــان چــه هســتند و چــه توانمندیهايــي دارنــد .کریســتوا بــا تحلیــل معنایــی
بــر مادیــت زبــان (آواهــا ،وزن) کارکــرد آن را از قالــب ســنتی خــارج میکنــد و بــه آن
زبانــی شــاعرانه میبخشــد کــه تجســم مادیــت بــرای زبــان اســت و در زنــان کارویــژۀ
مهمــی دارد .عــاوه بــر آن ،نظریــهی کریســتوا در زمینــهی افســردگی نیــز در دو موضــع و
مفهــوم افســردگی ابــژهای کــه فــرد احســاس دشــمنی و تنفــر نســبت بــه ابــژه ازدســت
داده را دارد و همزمــان بــا احســاس عشــق هــم درگیــر اســت (کریســتوا )13:1388،و
افســردگی خودشــیفتهوار کــه کریســتوا آن را خورشــید ســیاه یــا مالیخولیــا مینامــد و
نشــانههایی ماننــد احســاس معیــوب بــودن ،لطمهخوردگــی و فقــدان و ناکامــل بــودن
در فــرد دیــده میشــود ،شــکل میگیــرد .مالیخولیــا از منظــر کریســتوا بــه اهمیــت
نقــش مــادر و قلمــروی خیالــی در فراگیــری زبــان بــه وســیله ی کــودک اشــاره میکنــد
(مکآفــی .)101:1384،از نگاهــی دیگــر کريســتوا کــه فيلســوفي جهــان وطنــي اســت ،بــرای
مفاهیــم بيگانگــي و ديگربودگــي دو الگــووارۀ هستيشــناختي کــه وجــود ناخــودآگاه یــا
همــان بيگانــهدرون را هــدف قــرار مــی دهــد و پارادايــم مليگرايانــه و جامعهشــناختي
کــه نگاهــش بــه بعــد بيرونــي بيگانگــي اســت را مطــرح میکنــد .بــا عــدم هويــت ملــي
مطلوبــي کــه از هويتهــاي متکثــر و بیگانــه شــکل گرفتــه باشــد و در عــدم ملتهايــي
بــدون مليگرايــي ،ظاهــرا انســانها چــارهاي جــز عقبنشــینی بــه منظــور ثابــت کــردن
تبــار و اصــل خــاص خــود ندارنــد .عقبکشــیدن بــه جــز بــر جنبـهی 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 میشــود .کریســتوا بــر ایــن بــاور اســت زنــان امــروز هنــوز
هــم بــه مــادر شــدن تمایــل دارنــد ،امــا نمیخواهنــد چــون خودآزارهــای ایثارگــری بــه
نظــر برســند کــه بایــد از امیــال و خواستههایشــان چشمپوشــی کننــد .کلــی الیــور ایــن
اخــاق را یــک «اخــاق قانونشــکن» مینامــد .کریســتوا برخــاف نظــر منتقــدان هیــچ گاه
بــه دنبــال «مادرانگــی اجبــاری» کــه بچـهداری را بــه عنــوان یکــی از اصلیتریــن وظایــف زن
تعریــف میکنــد ،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 نظریـهاش بــه جنبههــای چندگانــۀ ســوبژکتیویتۀ زن میپــردازد؛ پدیــدهای
کــه کریســتوا را بــه تأمــل وا مـیدارد بیمــاری روحــی و روانــی ســوژۀ مــدرن ،بحــران اخالقی،
ســکوت و رخــوت آن بــه شــکل عــام و ســرکوب امــر مادرانــه و همســان بــودن ســوژه
زنانــه بــا ســوژۀ مردانــه بــه صــورت خــاص اســت .او جامعــۀ مــدرن را ویرانگــر میدانــد،
جامع ـهای کــه تخیــل ،عاطفــه ،احســاس و شــعر را بــه هیــچ میانــگارد (.)Kristeva1991,
کریســتوا همچــونگــی دبــور- 1جامعهشــناس معتــرض فرانســوی -جامعــۀ نمایــش را کــه
مظهــر امــر نمادیــن و حــذف امــر نشــانهای اســت ،شــاخصۀ جهــان مــدرن میدانــد؛ ایــن
جامعــه واقعیــت را برعکــس جلــوه میدهــد و تصاویــر و نمادهــا را همچــون امــر واقعــی،
بــه تدریــج تجربــه میکنــد .ایــن فراینــد ،ســوژه را در ابتــدا بیمــار و در نهایــت نابــود
میکنــد (همــان .)8از دیــد کریســتوا جامعــۀ مــدرن بــه یــک جامعــۀ تکگویانــه مبــدل
شــده اســت کــه هــر نــوع تفاوتــی از جملــه تفــاوت زنانــه را ســرکوب میکنــد .او بــرای
حــل ایــن مشــکل درپــی پیونــد ســوژه بــا زبــان برمیآیــد .بــه اعتقــاد کریســتوا راه نجــات
زنــان بهرهمنــد شــدن از منطــق درونــی یــا نبــوغ و آگاهــی آنــان اســت کــه بــا شــناخت زن از
کــورای خــودش اتفــاق میافتــد و زنــان میتواننــد امــر نشــانهای 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 عرصههــای اجتماعی-سیاســی هیـچ
منافاتــی نــدارد .برایناســاس ،شــاخصهای اصلــی ایــن تحلیــل و زیرمقولههایشــان
شــامل مــوارد ذیــل اســت:
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شکل شماره  .1مقوالت نظری تحقیق بر مبنای نظریۀ کریستوا

تحلیل نظری بازنمایی
متداو لتریــن تعبیــری کــه از بازنمایــی انجــام شــده ،برگرفتــه از واژنامــۀ آکســفورد
اســت کــه ایــن مفهــوم را اینطــور تعریــف میکنــد« :عمــل نمایــش دادن کســی یــا چیــزی
بــه شــیوهای خــاص» .ولــی تعریفــی پیچیــده از ایــن مفهــوم بــه وســیلۀ کریــس بارکــر و
از دیــد مطالعــات فرهنگــی صــورت گرفتــه کــه بیــان میکنــد« :بازنمایــی مجموعــهای از
فرایندهاســت کــه از طریــق آن ،اعمــال معنــادار ،یــک شــئی یــا رفتــار در دنیــای واقعــی را
توصیــف یــا معنــا میکننــد .از ایــن رو ،بازنمایــی عمــل نمادپردازانــه اســت کــه دنیــای
موردنظــر مســتقلی را انعــکاس میدهــد» .از نگاهــی دیگــر« ،بازنمایــی» از جملــه مفاهيــم
زیربنایــی در مطالعــات رســانهاي اســت و یــک روش کــه رســانهها از طریــق آن ،حــوادث
و واقعيتهــا را نشــان ميدهنــد .در واقــع بازنمايــي بــه نوعــي تصويــر دســتكاري شــده
از واقعيــت بيرونــي اســت .متــون رســانهاي داراي ســاختار هســتند و هرگــز پنجــره شــفاف
و روشــن نيســتند (بارکــر .)177 :1388 ،مفهــوم بازنمایــی در رســانهها از منظــر ریچــارد
دایر1عبــارت اســت از :ســاختی کــه رســانههای جمعــی از بعدهــای مختلــف واقعیــت هایــی
چــون افــراد ،اشــیاء ،مکانهــا ،اشــخاص ،هویتهــای فرهنگــی و مفاهیــم مجــرد دیگــری
را بــه وجــود میآورنــد .تجلــی بازنماییهــا امــکان دارد بــه صــورت گفتــاری ،نوشــتاری
یــا تصاویــر متحــرک باشــد .هــر چنــد بازنمایــی از دیــد رئالیســتی از تصاویــر یــا صــدای
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حــوادث تشــکیل شــده اســت ،ولــی عمــل بازنمایــی ،بــه طــور کامــل و مطلــق ،جهــان را
نمایــش نمیدهــد .بازنمایــی از ســاختار لغــت و واژه پیشتــر مــیرود و ایــن ســؤال را
مطــرح میکنــد کــه چگونــه گروههــا و هــر چیــزی کــه در رســانه وجــود خارجــی پیــدا
میکنــد از طریــق محصــوالت رســانهای بازنمایــی شــده اســت؟ مســئلهای کــه بــه چگونگــی
رســانهها و ژانرهــای گوناگــون مربــوط اســت و همیچنیــن معانــی یــا تاثیــرات ضمنــی
سیاســی گســتردهای را بــا خــود بــه همــراه دارد .در واقــع بازنمایــی نوعــی عمــل داللتگــر
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
از بازنمایــی اســت .زبان ،ابــزاری بــرای بازنمایــی واقعیــت اســت و تجلیهــای زبانــی بــه
شــکل صــدا ،تصویــر و ...اســت کــه واقعیــت را انعــکاس مــی دهــد .در ایــن بیــن ،رســانهها
زبــان پرداخــت بازنمایــی از واقعیــت را دارد و از ویژگــی چنــد زبانــی بهرهمنــد اســت .بــه
طــور مثــال :رســانه ســینما ،شــامل تصویــر و صــدا اســت .دریــک نــگاه کالن ،بازنمایــی از
چهــار عنصــر تشــکیل شــده اســت:
برجستهســازی ،زاویــه خــاص دوربیــن  ،اســتفاده از واقعیــت ،بهرهگیــری از فرصتهــای
خــاص .یــادآوری ایــن نکتــه مهــم اســت کــه بازنمایــی بــه ســهولت بــه موفقیــت ختــم
نمیشــود و نیازمنــد فراینــدی پویــا و پیچیــده اســت (.)Branston and Stafford,2003
نمایشهــای رادیویــی در ایــران وکاربســت نظریــۀ کریســتوا در بازنمایــی هویــت زنانــه
در آنهــا:
بیشــک نمایــش رادیویــی قــدرت بینظیــری دارد .شــنیدن یــک اثــر جــذاب کــه
خــوب نوشــته شــده ،خــوب پرداخــت شــده و بــه خوبــی بــه مخاطــب منتقــل شــده،

قطعـ ً
ـا در روان شــنونده اثرگــذار خواهــد بــود .نمایــش رادیویــی ،نمایشــی ارزان اســت بــا
مناســک ارتباطــی آن؛چــون مخاطبــان نمایــش رادیویــی برعکــس تئاتــر ،ســینما و حتــی
تلویزیــون مخاطبــان اســیر نیســتند .آنهــا میتواننــد همزمــان کــه بــا نمایــش ارتبــاط
برقــرار میکننــد ،بــه هــر کار دلخواهشــان بپردازنــد و در هــر موقعیتــی آن را بشــنوند .بــا
ایــن وجــود ،مســلما پرداختــن بــه درام رادیویــی و توفیــق در برقــراری ارتباطــی معقــول و
ســنجیده ،بمراتــب ســخت تــر از شــکلهای دیگــر دراماتیــک اســت .نمایــش رادیویــی،
ترکیــب دادههــای صوتــی بــر پایــه ی زیباییشناســی نمایشــی اســت .در جایگاهــی کــه
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لحــن ،مکــث ،ســکوت و هرچــه کــه شــاید در تصویــر خیلــی بــه نظــر مهــم نیایــد ،اهمیــت
دو چنــدان پیــدا میکنــد .در ایــران ،درامنویســی ســابقۀ دور ودرازی نــدارد و خیلــی از
نویســندگان نمایشهــای رادیویــی همــان کســانی هســتند کــه همزمــان بــرای تئاتــر
صحنــهای هــم مینویســند .اکثریــت درامنویســان رادیویــی در ایــران را مــردان تشــکیل
ً
غالبــا هــم بــا نگاهــی مردانــه بــه موضوعــات مینگرنــد و حتــی میتــوان
میدهنــد کــه
گفــت زنــان نویســنده رفتــه رفتــه ســعی میکننــد قلمشــان را بــه نــگاه مردانــه نزدیکتــر
کننــد و از ایــن رو تــا حــدی از ظرافــت نــگاه زنانــه دور شــدهاند.
یافتههای پژوهش
بازنمایــی هویــت زنانــه در فضــای اجتماعــی ـ فرهنگــی ایــران در دهــۀ 60و  70بــا
رویکــرد جامعهشناســانه ـ روانکاوانــه :میتــوان حضــور زنــان در عرصــۀ نمایــش در دوران
پــس از انقــاب را بــه ســه دورۀ بســیار انــدک ،کمرنــگ و مقتدرانــه تقســیم کــرد .در دوران
کوتاهــی کــه از همــان آغــاز انقــاب در ســال 57آغــاز شــد و تــا اوایــل دهــۀ  60ادامــه
داشــت .در دورۀ دوم کــه زنــان نقــش کمرنگــی در فعالیــت نمایشــی داشــتند از اواســط
دهــۀ 60تــا اواخــر ایــن دهــه را شــامل میشــود کــه ایــران درگیــر مســئلهی مهــم جنــگ
تحمیلــیبــود و محوریــت کارهــای تولیــدی بیشــتر بــر موضــوع جنــگ و مقاومــت اســت،
در ایــن شــرایط زن بایــد هویتــش را در دوران جنــگ بــه نــوع دیگــری شــکل دهــد .در
ایــن برهــه زن بیشــتر نقــش کســی کــه در پشــت جبهههــای جنــگ فعالیــت دارد  ،نقــش
ســنگربان را ایفــا میکنــد .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،
جن ـگزده و بیپنــاه و آواره دیــده میشــود .در ایــن دوران ،زن حضــوری "خموشــانه" دارد(
صــدر .)279:1381،بــا ایــن حــال زن دوران جنــگ بــا همــۀ مســئولیتهایی کــه دارد،
محــدود نمیشــود و چهــرهای از یــک زن تنهــا را در جامعــه نشــان نمیدهــد .او زنانگــی
و زیبایــی را در قالــب کاملتــری پیــدا میکنــد در بهــرهمنــدی از فرصتهــای فرهنگــی
واجتماعــی خــود را بــروز میدهــد .پدیــدۀ جنــگ بــرای زنــان ارزشهــای تــازهای را در ایــن
دهــه تعریــف میکنــد و آن تحکیــم بنیــان خانــواده وایســتادگی در مقابــل تحریمهــای
تحمیلیســت .از منظــر کریســتوا اگــر بــه زن ایــن دهــه نــگاه کنیــم بــا شــقۀ تاریخــی
و تغییــر حکومــت و همزمانــی آن بــا شــروع جنــگ در دهــۀ شــصت ،مســیر شــکلگیری
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هویــت زن دگرگــون میشــود .در ایــن دهــه بــه قســمی ،زن نمون ـهای از زن مالیخولیایــی
و ســوژۀ ســخنگوی خودشــیفته اســت کــه بهشــدت بــا وحــدت غمگینــیاش زندگــی
میکنــد و رانـهی مــرگ در او بــه قــوت دیــده میشــود .از نمــود بیرونــی ،زن دهــۀ شــصت
شمســی نمونــهای از یــک زن مهاجــر نیــز هســت ،بــه خاطــر مســئلۀ جنــگ تحمیلــی کــه
بســیاری را از خانــه وکاشــانۀ خــود دور میکنــد و ایــن اتفــاق منجــر بــه مهاجــرت داخلــی
کوتاهمــدت یــا مهاجــرت خارجــی بلندمــدت میشــود و هــم ســوژۀ بیگانــه بــا خــود کــه
از تأثیــرات تغییــر حکومــت و قوانیــن و فرامیــن و بــروز جنــگ و از دســت دادن عزیــزان
و دلبســتگیها و در نتیجــه گــم شــدن در خــود ناشــی میشــود .زن ایــن دوره در عیــن
حــال بــه نفــی تمایــز جنــس و جنســیت میپــردازد؛ زنــی کــه بایــد در دورانــی کــه مــرد در
خانــه حضــور نــدارد گلیــم خــود و فرزندانــش را از آب بیــرون بکشــد .امــا بعــد از جنــگ
بهتدریــج ،در اوایــل دهــۀ هفتــاد زن حضــور مســلط خــود را نشــان داد .تغییــر و تحــوالت
سیاســی ـ اجتماعــی زمینــه را بــرای حضــور زنــان در عرصــه فراهــم میکنــد .درنتیجــه
تقــای زنــان بــرای بــودن و مانــدن در دهــۀ شــصت ،در دهــۀ هفتــاد بــه ثمــر مینشــیند
(صــدر .)284:1381،پرداختــن بــه شــخصیت زن در دهــۀ هفتــاد بیشــتر امــری حســی و
تجربــی اســت .در ایــن دوره ســطح زبــان ارتقــا پیــدا کــرده و نمایشنامهنویســی بیشــتر بــه
منظورکشــف هویــت بومــی و راســتین فــرد اســت .در واقــع نویســنده درپــی کاوش بــرای
شــناخت خــود اســت و نگرشهــا بــه شــخصیتها حالتــی انتزاعــی -فلســفی دارد .در ایــن
زمــان ورود زنــان در عرصههــای عمومــی بســیار قابــل توجــه اســت چــون تــا پیشازایــن
آنهــا در معنــای عرفــی ـ فرهنگــی و شــاید ســنتی جــز حــوزهی خصوصــی دیگری(مــردان)
قلمــداد میشــدند .دهــۀ 70شمســی يكــي از دورههــاي پربــار ادبــي پــس از انقــاب اســت
كــه شــامل تنــوع در ســاختار ،انديشــه،ورود صداهــا ،موضــوع و طرحهــاي تــازه اســت.
شــخصیت مقتــدر وجســور زن در ایــن دهــه خــودش را نمایــان کــرد (صــدر .)1381،تحلیــل
هویــت زن بــا رویکــردی کریســتوایی ،زن دهــۀ هفتــاد را نمونـهی کاملــی از مــادر ایســتاده
نشــان میدهــد .زن امــروزی و فعــال بــا تمــام شــاخصههای یــک زن مقتــدر اجتماعــی کــه
در پــی ثبــت موقعیــت خــود در جامعــه اســت .زنــی کــه در کنــار نقــش همســری و مــادری
شــاغل بــودن را مدیریــت میکنــد .در واقــع بــه نظــر مىرســد بعــد از انقــاب اســامی،
هويــت اجتماعــى زنــان در عرصههــاى ديگــر در تحكيــم قــدرت ملــى و تاريخــى ،ادبــى،
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 .نمایشــنامههای «عروســک» و«بــار دیگــر زندگــی» و «همــۀ پســران
مــن» و «آهنــگ رزم» از بیــن  28اثــر نمایشــی رادیویــی دهــۀ 70شمســی کــه از رادیــو ایــران
پخــش شــده اســت ،بــا توجــه بــه نزدیکــی بیشــتر شــخصیتپردازیها بــه مقــوالت و زیــر
مقــوالت مــورد تحقیــق درخصــوص هویــت زنــان انتخــاب و مــورد تحلیــل قرارگرفتــه اســت
تحلیل حجم نمونۀ نمایشنامههای رادیویی ایرانی دهۀ  70شمسی:
سوژۀ سخنگو:
 .1آمیــزۀ تــن و فرهنــگ :ســوبژکتیویته یــا موجــود ســخنگو منظوم ـهی محــوری فهــم
ادبیــات گفتــاری ونوشــتاری ،جنســیت و میــل جنســی ،سیاســت و هویــت ملــی ،فرهنــگ
و طبیعــت اســت .کریســتوا ایــن جنبههــا را از هــم منفــک نمیدانــد و موجــود ســخنگو را
ملتقــای غریبــی از همــۀ اینهــا میدانــد .یــک مــکان کــه رانههــای درونــی در زبــان تخلیــه
میشــوند ،جایــی کــه میــل جنســی و اندیشــه بــا یکدیگــر تعامــل پیــدا میکننــد و تــن و
فرهنــگ بــه هــم میرســند .در نمایــش «عروســک» ،زن براســاس ســنت رایــج در جامعــه
ازدواج را یــک راه بــرای اجتماعــی شــدن میدانــد.
در نمایــش «بــار دیگــر زندگــی» نیــز بــر فرهنــگ جامعــه مبنــی بــر لــزوم زندگــی مشــترک
زن بــا مــرد و نیــاز زن بــه مــرد تأکیــد میشــود و ایمــان و بــاور زنــان بــه دینشــان از آنهــا
زنهــای صبورتــر و فداکارتــری را میســازد.
.2بــه کارگیــری زبــان شــاعرانه :از منظــر کریســتوا ،میتــوان از زبــان فراتــر از حالــت
معمــول آن بهرهمنــد شــد .اســتفاده از جمــات غیرمســقیم چــون ضربالمثلهــا  ،صــوت
و آوا ، ،اســتفاده از ریتــم و آهنگیــن کــردن کالم و در لفافــه ســخن گفتــن بــه زبــان ســطح
میدهــد و برقــراری ارتبــاط را بــا تأمــل و اندیشــگی همــراه میکنــد .اســتفاده از زبــان
شــاعرانه در نمایشهــای «عروســک» «بــار دیگــر زندگــی» در زنــان بیشــتر اتفــاق میافتــد.
 .3حضــور در محکمــه :ســوژه در طــول دوران زندگــی خــود از منظرهــای مختلــف،
همــواره در محکمــه ِ خــود و دیگــری قــرار دارد و مــورد ســنجش و قضــاوت قــرار میگیــرد و
بارهایــی براســاس اجتماعــی کــه در آن قــرار گرفتــه اســت بــر او محــول میگــردد .در «بــار
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دیگــر زندگــی» ،حضــور در محکمــه در قالــب امــر انتظــار در زنــان خــود را نشــان میدهــد .در
قالــب همســری کــه رهــا کــرده ،پــدری کــه نیســت ،صبــر بــرای مــورد بخشــش واقــع شــدن
و ایــن خواســتۀ جامعــه اززنــان آن اســت.
 .4مخلــوق فراینــد :از منظــر کریســتوا میــان ســوژۀ حاضــر در محکمــه و در فراینــد،
دیالکتیکــی وجــود دارد .ســوژهای کــه موقعیــت و جایــگاه ایســتایی نــدارد و در حــال تغییــر
و تکمیــل شــدن اســت .بارزتریــن نمونــه آن در نمایــش «عروســک» موقعیــت تاجمــاه
اســت کــه هنــوز بــه پایــان دوران کودک ـیاش نرســیده و بــا صالحدیــد خانــوادهاش بایــد
تــن بــه ازدواج زود هنــگام بدهــد ویکبــاره در موقعیــت عــروس و در نقــش همســری قــرار
میگیــرد .در هــر موقعیتــی زنــان بایــد در نقشــی کــه جامعــه بــرای زن تعریــف کــرده اســت
عمــل کننــد و وظیفــۀ مــادران ،آمــاده کــردن دختــران بــرای درونیکــردن ایــن نقشهاســت.
 .5کــورا :در تعریــف کریســتوا ،کــورا مکانــی امــن وخاطرهانگیــز اســت کــه ســوژه ســعی
میکنــد ایــن حریــم مطمئــن را حفــظ کنــد و وقتــی آن را از دســت میدهــد و یــا از او
گرفتــه میشــود بعدهــا بــا حســرت بــه آن فکــر میکنــد و میــل همیشــگی بازگشــت بــه آن
فضــای امــن بــا او مــی مانــد .تداعیگــر کــورا بــرای تــاج مــاه در نمایــش «عروســک» خــود
عروســک اســت .آنچــه کــه امنیــت مانــدن در دوران کودکــی را برایــش ضامــن میشــود
و بــرای داشــتن آن بــه خواســتهای کــه بــاب میلــش نیســت تــن میدهــد .از دســت
دادن عروســک یعنــی از بیــن رفتــن فضــای خصوصــی تــاج مــاه کــه او ایــن موقعیــت را بــا
گریســتن نشــان میدهــد .در نمایــش «بــار دیگــر زندگــی» کــورا بــرای لیــا میتوانــد ســنگ
قبــر فرزنــد شــهیدش باشــد کــه بــا آن درددل میکنــد 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
پســر دور افتــادهاش میکنــد و بــه آن پنــاه میبــرد.
آلودهانگاری:
 .1ســرکوب :ســرکوب از دیــدگاه کریســتوا بهمعنــای طــرد و واپــس زدگــی چیــزی اســت
ـن»
کــه بــرای خــود ،دیگــری قلمــداد میشــود و خــود بهوســیله مرزهایــی کــه بــرای یــک «مـ ِ
همــواره ناپایــدار ایجــاد میکنــد و ایــن امــر منجــر بــه آلودهانــگاری میشــود ،گســترش
مییابــد .امــر آلــوده چیــزی اســت کــه شــخص آن را پــس میزنــد و طــرد میکنــد و تقریبــا
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بــه شــدت از خــود بیــرون میرانــد .در «عروســک» ســرکوب بــه شــکل طردشــدگی نمــود
پیــدا میکنــد .رخســاره بــه خاطــر اختــاف پــدرش بــا ســارنگ موجودیتــش بــه عنــوان
عــروس رد میشــود و اینطــور مــورد تحقیــر قــرار میگیــرد .هویــت رخســاره کــه بــه
عنــوان دختــر قنبــر ســبزیفروش بــا پوشــیدن لبــاس عروســی بــه عــروس جنــاب ســارنگ
تغییــر کــرده بــا بهمخــوردن مراســم عقــد و درآوردن لبــاس عــروس ،شــخصیت رخســاره
هــم ســرکوب میشــود کــه او بــا در ســکوت اشــک ریختــن و تــندادن بــه شــرایط ایــن
موقعیــت را ابــراز میکنــد .در «بــار دیگــر زندگــی» طردشــدگی در رهــا شــدن مریــم بــه
عنــوان همســر و الهــه در نقــش دخترجهانگیــر اتفــاق میافتــد ،طــوری کــه ایــن احســاس را
در دختــر بــه وجــود مـیآورد کــه بــه قــدر کافــی خــوب و دوستداشــتنی نبــوده کــه پــدرش
در کنــار او بمانــد و مریــم کــه در طــی ایــن ســالها ایــن انتظــار را حــق خــود میدانســته بــه
امیــد برگشــت همســر صبــر میکنــد تــا مــرد بــه دنبــال رویاهایــش بــرود.
 .2طــرد مــرگ :کریســتوا معتقــد اســت بــا وجــود اینکــه ســوژه ،امرآلــوده را پــس
میزنــد و آن را طــرد میکنــد امــا ایــن اتفــاق هرگــز بــه طــور کلــی برطــرف نمیشــود و

ً
دائمــا در مجادلــۀ مرزهــای سســت خــود او پرســه میزنــد و
در اطــراف وجــود شــخص،
خــودآگاه و ناخــودآگاه فــرد را تهدیــد میکنــد و هــر لحظــه امــکان برگشــت امرآلــوده در
فــرد وجــود دارد کــه در هنــگام مواجهــه بــا پدیــدۀ مــرگ ،خــود را بهتــر نشــان میدهــد.
ایــن طــرد مــرگ در نمایــش «عروســک» در غالــب ســلطون ،مــرده شــوری کــه مشــاطهگر
هــم هســت بــه خوبــی نشــان داده میشــود .تاجماهــی کــه بــه شــدت از ســلطون
میترســد و او را پــس میزنــد ،زیــرا او را بــه یــاد مــرگ و یــادآور خاطــرۀ شســتن جنــازۀ
مادربزرگــش میانــدازد .در نمایــش "باردیگــر زندگــی" ،طــرد مــرگ در هــر دو خانــواده کــه
بــه نوعــی مــرگ نزدیکانشــان را بوضــوح لمــس کردهانــد و اینــک بــا پــدر و همســری روبــرو
میشــوند کــه بســیار بــه مــرگ نزدیــک اســت بــه خوبــی خــود را در انتخــاب دیالوگهــا
نشــان میدهــد.
مالیخولیا:
ی اســت .فــرد
 .1ســوژۀ انتقامجــو :حالــت انتقامجــو از دیــد کریســتوا نوعــی از افســردگ 
در ایــن حالــت در دورهی فقــدان بــه ســر میبــرد و بــرای چیــز ازدســت رفتــه عــزادار اســت
ولــی مــدت ایــن ســوگواری مشــخص نیســت .ســوژه بــا حالتهــای ضــد و نقیضــی در
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ایــن حالــت روبروســت کــه ممکــن اســت همزمــان کــه بــه ابــژهی ازدســت رفتــه عالقهمنــد
اســت نســبت بــه آن متنفــر هــم باشــد و گاهــی بــرای از بیــن بــردن قســمت منفــور دســت
بــه از بیــن بــردن خــود بزنــد کــه احتمــال ترمیــم وجــود دارد اگــر از ایــن مرحلــه گــذر
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
انتقامجــو شــد .ســوژۀ انتقــام جــو در «باردیگــر زندگــی» پــدر /همســر اســت کــه ایــن
فقــدان منجــر بــه ابــراز دوگانــۀ خشــم/عالقه شــده اســت .مریــم /الهــه ســعی میکننــد بــا
فقدانهایــی کــه همســر /پــدر را مســئول آن میداننــد کنــار بیاینــد و هنــگام مواجهــه بــا
او برخوردهــای متناقضــی را از خــود نشــان میدهنــد.
 .2سوژۀخودشــیفته :نــوع دیگــری از افســردگی بــه عقیــدۀ کریســتوا نیــز وجــود
دارد کــه از آن تعبیــر بــه افســردگی مالیخولیــا یــا خودشــیفتهوار میشــود .در ایــن نــوع
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
اســت .ســوژه در ایــن حالــت ،غمگینــی زیــادی را تحمــل میکنــد کــه ناشــی از فقدانــی
عــذابآور و عمیــق اســت .درواقــع قبــل از آنکــه فــرد بتوانــد متوجــه پیونــد خــود بــا چیــز
مــورد عالق ـهاش شــود ایــن فقــدان از او گرفتــه میشــود و خــأ و حفــرهای همیشــگی در
او باقــی میگــذارد کــه میــل بــه مــرگ را همیشــه در او زنــده نگــه مـیدارد و ســوژه ســعی
در نابودســازی خــود دارد .در نمایش"عروسک"سرنوشــتی کــه بــرای تاجمــاه در کودکــی رقــم
میخــورد و او را بیآنکــه 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
آنکــه بتوانــد بــه خوبــی درک کنــد از دســت میدهــد و بــدل بــه میــل ازدسـترفتۀ خــود
میشــود ،ایــن رویکــرد میتوانــد بــه مالیخولیــا خودشــیفتهوار منجــر شــود .عروســک بــه
معنــای ابــژه از دســت رفتــه؛ تلفیقــی از افســردگی ابــژهای و خودشــیفته اســت.
دیگربودگی:
 .1ســوژۀ 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
فــرد را بــا یــک دنیــای تــازه مملــو از تفاوتهــا و تعارضهــا روبــرو میکنــد کــه بایــد
دوره 4
پیاپی 13
پاییز 1400

165

مطالعۀ ساختار تکوینی هویت زنانه ...

خــودش را بــا آنهــا وفــق دهــد .فــرد مهاجــر ،بیگانــهای اســت کــه بایــد خــودش را بــه
نوعــی در جهــان تــازهاش 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
منجــر بــه ایجــاد فشــار روانــی در فــرد هجــرت گزیــده میشــود .اگــر ایــن مهاجــرت بــا
تصمیــم قبلــی وآگاهــی از موقعیــت تــازه باشــد میــزان ایــن فشــار کمتــر خواهــد بــود و فرد
ســریعتر میتوانــد بــا شــرایط جدیــد هماهنــگ شــود .در نمایــش "عروســک" و "باردیگــر
زندگــی" ایــن زیرمقولــه دیــده نمیشــود.
 .2بیگانــهباخــود :نوعــی از بیگانگــی ازدیــدگاه کریســتوا وجــود دارد کــه در درون
ســوژه اتفــاق میافتــد .فــرد در اینحالــت بــا خــود دچــار تعــارض میشــود و خــودش
را گــم میکنــد کــه ممکــن اســت بــا تقلیــد از درآمــدن بــه قالــب دیگــری اتفــاق بیفتــد و
یــا تحمیــل هویتــی ناخواســته کــه بــا شــخصیت درونــی فــرد مطابــق نیســت و بــه خاطــر
مصلحــت یــا فشــارهای اجتماعــی بــه آن تــن میدهــد ولــی هرگــز آن را درونــی نمیکنــد
امــا بــه مــرور هویــت خــود را از دســت میدهــد .تاجمــاه در"عروســک" بــا پوشــیدن
لباسعــروس از کودکیــش بیگانــه میشــود و هویتــش را گــم میکنــد.
زن سنتشکن:
 .1نفــی تمایــز جنــس وجنســیت :زنانگــی زنــان را کریســتوا بــه عنــوان یــک واقعیــت
زیستشــناختی نشــان میدهــد نــه ماننــد یــک ســاحت فرهنگــی و قضــاوت زنــان
براســاس جنسیتشــان را رد میکنــد .او مخالــف نــگاه بــه زن بــا ابزارهــای جسمانیســت
و زنــان را بــا زبــان و اندیشهشــان میســنجد .تــا حــدودی ایــن نــگاه در ایــن دو نمایــش
وجــود دارد.
 -2مــادر ایســتاده /مــادر مقــدس :اصطــاح مــادر ایســتاده یــا امــروزی را کریســتوا
در برابــر دیــدگاه مــادر اجبــاری و مقــدس قــرار میدهــد .زن از نظــر او در عیــن همســر
و مــادر بــودن میتوانــد در اجتمــاع حضــور فعــال داشــته باشــد و بــه خــود و امیــال و
خواســتههایش اهمیــت بدهــد .در ایــن دو نمایــش ایــن وجــه هــم کمتــر خــود را نشــان
میدهــد.
تحلیــل نمایشــنامههای رادیویــی خارجــی بــا تنظیــم ایرانــی دهــۀ  70شمســی براســاس
مقولــه هــا وزیرمقولــه هــا بــا رویکــرد کریســتوایی:
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«همــۀ پســران مــن» داســتان خانــوادۀ مرفــه کارخانـهداری اســت کــه بــا وقــوع جنــگ
جهانــی ،بــه دلیــل ســاخت قطعــات بــرای بخــش نظامــی ثــروت هنگفتــی بــه دســت
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 روب ـهرو میشــود
و پایانــی تلــخ را رقــم مــی زنــد .نمایــش «آهنــگ رزم»بــه دوران بعــد از جنــگ و رکــود
اقتصــادی و فقــر و بدبختــی و آســیبهای روانــی و جســمانی مــردم و مواجهــه بــا مــرگ
میپــردازد ،لــذا بحرانهــا بیشــتر از نظــر عاطفــی بــه هــم نزدیــک مــی شــوند و دســت
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  .1نحوۀ بازنمایی هویت زنانه در نمایشنامههای رادیویی خارجی با تنظیم ایرانی در دهۀ  70شمسی
نمایشنامههای
مقوالت

خارجی با تنظیم
ایرانی دهۀ70

کارکرد

شمسی
آمیزۀ تن وفرهنگ :تقدیرگرایی ـ رعایت سنتها
زبان شاعرانه :بهکارگیری زبان وصفی ورمز وکنایه و ضرب المثلها
سوژۀ
سخنگو

همۀ پسران من

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

آهنگ رزم

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

همۀ پسران من
آلوده انگاری

آهنگ رزم
همۀ پسران من

مالیخولیا

آهنگ رزم
همۀ پسران من

دیگربودگی
آهنگ رزم
زن
سنتشکن

همۀ پسران من

سرکوب :سرزنش خود ـ سرزنش هم جنس
طرد مرگ :انتخاب زندگی با ازدواج مجدد  -انتخاب زندگی در شرایط دشوار
سوژه انتقامجو :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 نمایشها در وحدت غمگینی به سر میبرند
سوژۀ مهاجر :زن در "همۀ پسران من" به خاطر تغییر شرایط و فراموش
کردن گذشته اش از دیارش هجرت میکند
بیگانه با خود :انتظار باعث واز خود بیگانگی و سرگشتگی شده ـ دور شدن
از رویاها و خواستهها و وقرار دادن خود در موقعیتی سخت وطاقتفرسا
نفی تمایز جنس و جنسیت :تنها و مشخصا در نحوۀ زندگی و آزادی عمل
زنان نمایش"آهنگ رزم" دیده میشود.

آهنگ رزم

مادر مقدس /مادر ایستاده :در نمایشها بیشتر زنایستاده دیده میشود
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همــان گونــه کــه در جــدول  3مشــاهده میشــود و البتــه از اصــل نمایشــنامۀ خارجــی
نیــز چنیــن اتتظــار میرفــت ،بیشــتر مقولههــای موجــود در نظریــۀ کریســتوا در ایــن
نمایشــنامهها مشــهود اســت .از هــر طیــف شــخصیتهای زن در نمایشهــا در
شــاخصههای ذکرشــده تلفیقــی از ایثــار و از خودگذشــتگی ،اســتقامت و پایــداری ،صداقــت
و پاکدســتی ،ترحــم و مهربانــی را نشــان داده اســت و همــۀ سعیشــان در جهــت رشــد و
ارتقــای کیفــی ســطح زندگــی اســت .در ایــن نمایشــنامهها موقعیــت زنــان گرایــش آنهــا را
بــه ســمت زن متجــدد و امــروزی بیشــتر نشــان میدهــد.
بــه منظــور بازنمایــی هویــت زنانــه در نمایشــنامههای رادیویــی در دهــۀ  70شمســی،
الزم بــه مقایســۀ کارکــردی نمایشــنامههای ایرانــی و نمایشــنامههای خارجــی بــا تنظیــم
ایرانــی طبــق شــاخصههای مربوطــه اســت کــه آن را بــه صــورت جــدول شــمارۀ  4مشــخص
کردهایــم:
جدول شمارۀ .2نمود هویت زنانه در نمایشنامههای رادیویی در دهۀ  70شمسی
نمود کارکردی در ترسیم هویت
مقوالت

نمود کارکردی ترسیم هویت

نمود کارکردی ترسیم هویت

زنانه در فضای سیاسی ـ

زنانه در نمایشنامههای رادیویی

زنانه در نمایشنامههای

اجتماعی ایران در دهه 70

ایرانی دردهه 70

رادیوی خارجی با تنظیم ایرانی

در دهۀ هفتاد مانند دورههای

قدرت مذهب در این دوره در

حفظ رسوم با نشانههایی

گذشته هویت زنانه در بستر

زنان نمایشنامه به وضوح دیده

از ریشههای مذهبی در

سیاسی ـ اجتماعی آمیختگی

دردهه70

سوژه سخنگو
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میشود .زنان سوژگیشان را

شخصیتهای زن نمایشنامه

تن و فرهنگ را با خود دارد.

با استفاده از زبان ایهام و رمز

پیداست .در این دوره زنان از

زنان کمتر در محکمۀ قانونگذار

نشان میدهند و از پیچیدگی

زبان کنایی استفاده میکنند،

حضوردارند.آنها در این دهه

کالم بهره میگیرند .همین طور

اما در انتخاب کلمات بیپرواتر

فضای امن سیاسی و ثبات

در این دهه ،فضای امن زنان را

عمل میکنند و بیشتر در پی

اقتصادی شان را در اجتماع

باید در خانواده جستوجو کرد.

تجربۀ مسیرهای تازه هستند.

بازمییابند و با مشارکت در این

زنان فضای امنشان را بیشتر

فضا اطمینانخاطرشان را نشان

در خود و گذشتۀشان پیدا

میدهند.

میکنند.
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ادامه جدول شمارۀ .2نمود هویت زنانه در نمایشنامههای رادیویی در دهۀ  70شمسی
مقوالت

نمود کارکردی در ترسیم هویت زنانه

نمود کارکردی ترسیم هویت زنانه

نمود کارکردی ترسیم هویت زنانه

در فضای سیاسی ـ اجتماعی ایران

در نمایشنامههای رادیویی ایرانی

در نمایشنامههای رادیوی خارجی با

در دهه 70

دردهه 70

تنظیم ایرانی دردهه70

حرکت رو به جلو و روحیهی

در زنان طرد مرگ به نسبت

زنان با وجود مصایب و

ساختن آیندهای روشن و امید

چارهجویی برای مشکالت و

سختیها برای ادامۀ زندگی

انتخاب زندگی قابللمس است.

مصرانه و سرسختانه رو به جلو

آلوده انگاری

به زندگی بعد از پشت سر

حرکت میکنند.

گذاشتن جنگ تحمیلی در زنان
مشخص است.

بروز حوادث تلخ تاریخی مثل

مالیخولیا

دراین نمایشها غالبا با زنانی

در این نمایشها شخصیت

جنگ و مهاجرت و از دست

درونگرا ،صبور ،از خودگذشته و

زنان با نبود رضایتمندی از

رفتن خانه و کار و نزدیکان ،

تا حدی خاموش مواجه هستیم

عملکرد خود در یک دایرهای از

شخصیت زنانه را منزوی و درون

که با حسرتها و داغها و

وحدت غمگینی به سر میبرند

ریز کرده است و عواقب ناشی

خاطرههایشان مانوس اند.

که به تدریج سرریز کرده و

از آن خود را بیشتر در دهۀ

خود را در قالب افسردگی

هفتاد در عملکرد و رفتار زنان

نشان میدهد.

نشان داده است

پدیدهی مهاجرت از مقتضیات

دیگر

بودگی

در این نمایشها مهاجرت

بیشتر به سوژۀ مهاجرت زنان

تغییر حکومت وجنگ در

به عنوان سوژهای برای زنان

پرداخت شده و طبیعتا دالیل

هر جامعهای است و به جز

قرار نگرفته است ولی از خود

مشکالت و فشارهای مهاجرت

بیگانگی دغدغهای جدی ست

آن تغییر یا فرار از گذشته
ً
غالبا زنان بیگانگی
بوده است.

داخلی یا خارجی و انطباق فرد

که ماحصل انتظارهای طوالنی،

با خود را تجربه میکنند .آنها

با محیط تازه مشکل اساسیتر

تحقیر و سرزنش ،طردشدگی و

خواستهها و رؤیاهایشان را

بوجود آمدن نوعی بیگانگی

نادیدهانگاری و ...است که در

از دست دادهاند و با نوعی

نمایشها تداعی شده است

سرگردانی و پریشانی زندگی

و تضاد با خود است که
توجه نکردن به آن آسیبهای

میکنند.

اجتماعی را به دنبال دارد

دوره 4
پیاپی 13
پاییز 1400

169

مطالعۀ ساختار تکوینی هویت زنانه ...
ادامه جدول شمارۀ .2نمود هویت زنانه در نمایشنامههای رادیویی در دهۀ  70شمسی
نمود کارکردی در ترسیم هویت زنانه

نمود کارکردی ترسیم هویت زنانه

نمود کارکردی ترسیم هویت زنانه

در فضای سیاسی ـ اجتماعی ایران

در نمایشنامههای رادیویی ایرانی

در نمایشنامههای رادیوی خارجی با

در دهه 70

دردهه 70

تنظیم ایرانی دردهه70

مقوالت

برای زنان ،نفی تمایز جنس

نفی تمایز جنس و جنسیت

در نمایشهای خارجی نفی

وجنسیت از دستاوردهای دهۀ

در این نمایشها کمتر دیده

تمایز جنسیت برجستهتر

زن سنتشکن

هفتاد است .زنان در این دهه

میشود .زنان در سایه مردان

است .زنان مشاغل مستقل و

جدیتر و فعا لتر در عرصههای

تعریف و در قالب مادر مقدس

در آمد مجزا دارند و موقعیت

مختلف ظاهر میشوند و خط

ظاهر میشوند که رسیدگی به

و جایگاه زندگیشان مشخص

قرمزهای بسیاری از دهههای

فرزند و همسر و نگرانی جزء

است .آنها همزمان با پرورش

پیش را پاک میکنند .زنان

دغدغههای روزمرۀشان است

فرزندان و توجه به همسر

خانهنشین در این دهه به زنانی

البته زن ایستاده نیز از نیمۀ

وظایف اجتماعی خود را دنبال

صاحب عقیده و مستقل تبدیل

دوم دهۀ هفتاد به مادرانگی

میکنند و جاهطلبیهای خود را

میشوند.

اجباری اضافه میشود.

برای پیشرفت عیان میکنند.

تیجهگیری
ایــن تحقیــق از منظــری جامعهشناســانه ،بــه واکاوی هویــت زن در نمایشــنامههای
ایرانــی پرداختــه اســت ،لــذا تأثیــرات بافــت جامعــه و نــگاه مــردم را از لحــاظ سیاســی،
مذهبــی ،فرهنگــی ،هنــری ،اجتماعــی بــا خــود بــه همــراه دارد و در واقــع ،بــر شــانههای
خــود تاریخــی را حمــل میکنــد .تفکیــک نمایشــنامهها بــه دو بخــش ایرانــی و تنظیــم
ایرانــی بــه منظــور تحلیــل و بررســی دقیقتــر و توجــه بیشــتر بــه مقولــۀ زبــان اســت.
ه اســت و ایــن ریشــه
قلــم نویســندگان در ایــن دهــه متأثــر از فرهنــگ و بافــت جامعــ 
هــا را در خــود حفــظ کــرده اســت .البتــه نقــش مــادری و نیــز صبــر و فــداکاری زن ایرانــی
در کشــاکش زندگــی و تــاش بــرای بــه مقصــد رســاندن بــار زندگــی از جملــه مــواردی
اســت کــه در نمایشــنامههای ایرانــی حضــوری پــر رنــگ دارد کــه بــه نوعــی حکایــت از
پرداختــن بــه نقــش زن در جامعــه و ایفــای نقــش مــادر مقــدس و در عیــن حــال مــادر
ایســتاده اســت .شــخصیتهای زنــان در نمایشــنامههای خارجــی بــا تنظیــم ایرانــی هــم
در موقعیتهــای مشــابهی از تنهایــی ،تــرس ،جنــگ ،وفــاداری ،تردیــد وگذشــت قــرار
گرفتــه اســت کــه تاحــدودی تداعیکننــدۀ هویــت زنانــۀ ایرانــی در ســا لهای قبــل و دهــۀ
موردنظــر اســت .در ایــن نمایشــنامهها قــدرت محتــوا ،شــخصیت زنانــه را بــه زن مســتقل
و مقتــدر دهــۀ هفتــاد نزدیکتــر نشــان میدهــد .در ایــن نمایشــنامهها لحــن زنانــه
قــوی و باورپذیــر جلــوه میکنــد .ایــن امــر نشــان میدهــد تبحــر نویســندگان ایــن آثــار
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در فــرم و محتــوا در اثربخشــی نمایشهــا و ارتبــاط بــا شــخصیتها بیتأثیــر نبــوده
اســت .در ایــن نمایشــنامهها زنــان بــا اینکــه در موقعیتهــای مشــابهای مثــل جنگزدگــی
یــا نادیدهانــگاری قــرار میگیرنــد امــا واکنشهــا و عملکردشــان نســبت بــه موقعیــت

یکســان ،کامــاً مشــابه نیســت .بــا ایــن تفاســیر ،ایــن امــر را هــم بایــد از قلــم منســجمتر
و موقعیتپــردازی بهتــر ایــن نویســندگان ســراغ گرفــت.
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