
اشاره
نگاهي به دور و برتان 

بياندازيد! مرد هم مردهاي 
قديم. مردهاي حاال بيشتر 

ليلي اند تا مجنون. زن ها 
اين روزها آمازون شده اند. 
آمازون ها قبيله اي از زنان 

بوده اند كه هيچ مردي 
را در اطراف خود زنده 

نمي گذاشتند و براي بقاي 
نسل هم به قبايل اطراف 
حمله مي كردند. ازدواجي 

صورت مي دادند و بعد هم 
مرد را مي كشتند. زن ها در 
ادبيات كهن يا ليلي بودند 

يا شيرين، اما در ادبيات 
معاصر، همين كه آمازون 

نشده اند جاي شكرش باقي 
است. اين مقاله نگاهي دارد 

به ليلي هاي ادبيات كهن و 
آمازون هاي معاصر.

جايگاه زنان در جريان هاي ادبي ايران

معصومه اسماعيلي

ليلي هاي قديم
آمازون هاي معاصر
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زن در ادبيات نمايشي
زن در ادبي��ات نمايش��ي، فق��ط آدم را 
ياد مجس��مة آزادي مي اندازد. س��ؤال از 
جايگاه زن در اين نوع ادبيات، سؤال از 
جريان بالقوه اي است كه هنوز به فعليت 
نرسيده است. زنان شايد در شعر و رمان 
از هويت نمادين و مادرگونه خود خارج 
ش��ده باشند، اما در ادبيات نمايشي هنوز 
جاي��گاه خود را پيدا نک��رده و در همان 
دهة 20 و نهايتًا 40 ق��دم مي زنند؛ مثال 
غار افالطون به راحتي هويت زنان را در 
نمايشنامه هاي رايج توصيف مي كند. زن 
در عالم مثال، تجس��م مادر و اسطوره اي 
تمام عي��ار از يک بانوي نمادين اس��ت 
و تمام زنان نمايش��نامه ها نيز سايه هايي 
ازآن »م��ادر مثالي« بوده و نمادي آرماني 
هس��تند، زني ك��ه نماد جنس��يت خود، 
زيباي��ي، ظرافت، حساس��يت و عش��ق 
است. هنوز اين اسطورة نمادين به طور 
واقعي به گوشت و پوستي كه در جامعه 
وجود دارد تبديل نشده و با تمام ضعف 
هاي نمايش��نامه نويسان غربي بر صحنه 
حاضر مي ش��ود. »شکس��پير« و »مولير« 
در نماي��ش نامه ه��اي خ��ود، زن را ب��ه 
طور واقع��ي مطرح نکرده و تنها در حد 
يک »تي��پ« از آن به��ره گرفتند. زن در 
»رومئو و ژولي��ت«، »آنتوني و كلئوپاترا« 
نمايش��نامه هاي  ديگ��ر  و  »همل��ت«  و 
معروف جه��ان، چون خس��يس مولير، 
نمايندة عش��ق و احساسات است و فعل 
و انفعالي جز آن، از او ديده نمي ش��ود. 
يک ن��وع »كهن الگو« و »صورت مثالي« 
كه مهرش را نصيب انس��ان كرده و رشد 
دهنده يا پرورش دهنده است. زناني كه 
برگرفته از رؤياه��ا و ناخودآگاه جمعي 
انس��ان ها بوده و جنبه هاي اسطوره اي و 
نمادين دارند. زن��ان در حال دوم مظهر 
جنسيت و هرزگي و دست آويزي براي 
مردان بوده و صحنه هايي سخيف و غير 

اخالقي را  خلق مي كنند.

ترجمه نمايش نامه هاي غربي و اقتباس هاي 
كارگردانان ايراني از اين داستان ها، زن را 
مساوي با نگاه نويسندگان غربي معرفي 
كرده و به او وجودي آرماني مي بخشند. 
زنان در نمايش نامه هاي »بيضائي« از اين 
خصيص��ه و تعريف بهره مندند. اين گونه 
نمايش ه��ا جنب��ة  رمانتي��ک و »وارون��ه 
س��ازي« دارد؛ بدين معنا كه زن به جاي 
آن كه نشان دهنده واقعيت هاي اجتماعي 
باشد و س��طح نگاه و بينش مردم و يک 
مل��ت را ب��ه نمايش بگ��ذارد، نمادي از 
آرزوهاي كارگردان اس��ت. عدم كنشگر 
بودن ش��خصيت زن در نمايش ها، ناشي 
از بينش مردس��االرانه اي است كه گمان 
مي كند اگر تحولي در نمايش رخ دهد و 
ش��خصيت قهرمان و ضد قهرمان ساخته 
ش��ود، بايد توسط ش��خصيت مرد انجام 
شود و اگر كسي در طول نمايش به رشد 

و آگاهي مي رسد، مرد است.
در مقابل اين جريان، نگاهي واقع گرا نيز 
به تدريج ظهور يافته كه زن را از واقعيت 
اجتماع��ي اخ��ذ ك��رده و در مش��اغلي 
كه اجتماع به او س��پرده اس��ت، همپاي 
مردان روي صحنه مي آورد. غالمحسين 
ساعدي و اكبر رادي به دنبال ترويج اين 
نوع نگاه واقع گرايانه به زن هستند. در دو 
دهة گذشته نگاه بيضائي به زن به عنوان 
»موجودي اثيري« و نگاه امثال س��اعدي 
به عنوان موجودي واقعي و جستجوگر، 
تغيير خاصي يافت��ه و با حضور نمايش 
نامه نويس��ان زن وارد تح��ول و جرياني 
ادبي در بستر ادبيات نمايشي شده است. 
زن��ان در ادبيات نمايش��ي ديگ��ر كاماًل 
انفعالي يا عصيانگر و س��ركش نيستند و 
به واقعيت جامعه نزديک تر مي شوند. از 
سال 57 زنان چهره اي پرسشگر يافته اند 
كه به دنبال پي��دا كردن معناي زندگي و 
آرمان هاي خويش بودند؛ به دنبال قدرت 
يافتن و قهرمان شدن در نمايش هستند. 
اما اين تح��والت هنوز ب��ه يک جريان 

جدي��د تبديل نش��ده و زن را از حالت 
آرمان��ي و اثيري به دني��اي واقعي وارد 

نکرده است.

 زن در ادبيات كهن
ادبي��ات كهن در ايران برخوردي نمادين 
و اثي��ري ب��ا زن دارد كه اي��ن نوع نگاه، 
به خاطر ژرف انديش��ي نويس��ندگان و 
شاعران و وجهة فلس��في و عرفاني آثار 
آن ها قابل مقايس��ه با نگاه اثيري غربيان 
ب��ه مقولة زن و برخ��ورد نمادين ادبيات 
نمايش��ي با آن نيس��ت. نگاه جريان هاي 
كهن ادبي به مقوله زن زاويه اي عاشقانه 
و درونماي��ه اي عرفاني دارد. زن در اين 
آث��ار اگرچه نم��ادي از زيبايي، جمال و 
آراس��تگي اس��ت، اما اين تعاريف او را 
تبديل به اسطوره اي اثيري و انعطاف پذير، 

غير فع��ال و ضعيف نکرده و بر عکس، 
او را قهرمان افس��انه ها و اشعار مي كند. 
ن��گاه نمادين ب��ه زن در ادبي��ات كهن، 
چ��ه در اي��ران و چه در ادبي��ات غربي، 
او را ب��ا دنياي واقع��ي و درونمايه هاي 
اجتماع پيوند نمي زن��د، اما ادبيات كهن 
ايران اي��ن نقص را با وجهة فلس��في و 

نگاه نمادين به زن در ادبيات 
كهن، چه در ايران و چه در 

ادبيات غربي، او را با دنياي 
واقعي و درونمايه هاي اجتماع 

پيوند نمي زند، اما ادبيات كهن 
ايران اين نقص را با وجهة 
فلسفي و عرفاني به كمال 
تبديل كرده و در ادبيات 

منظوم و منثور خويش زن را 
به اوج رسانده است.
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عرفان��ي ب��ه كم��ال تبديل ك��رده و در 
ادبي��ات منظوم و منثور خويش زن را به 
اوج رسانده است؛ اين، نقطه مقابل نگاه 
ادبيات غرب به زن به عنوان اسطوره اي 
تهي از واقعيت اوس��ت. زن در اش��عار 
كهن ايران��ي مثال و نماد كمال و جمال 
الهي اس��ت كه انس��ان در پي وصول به 
آن اس��ت تا حقيقت وجودي خويش را 

معنا كند، اما در ادبيات كهن غرب، تنها 
نمادي از يک حقيقت و تحريکي براي 

لذت مردانه است.
»گنبد س��ياه« يکي از داستان هاي هفت 
پيکر نظامي اس��ت كه نگاه اشعار كهن 
را به مقولة زن در بعد عرفاني تش��ريح 
مي كند. اين داستان راجع به شاهي است 
كه به ش��هري مي رود كه همة اهالي آن 
سياه پوش��ند و در جستجوي علت اين 
امر وادار مي ش��ود مراحل مش��ابهي را 
ط��ي كند. او را به خارج ش��هر مي برند 
و در س��بد بزرگي مي گذارند. پرنده اي 
عظيم الجثه او را در آسمان باال مي برد و 
در مرغزاري بهشت مانند مي اندازد. آنجا 

با زني در نهاي��ت زيبايي و نديمه هايي 
زيبا چهره برخورد مي كند. زن هر شب 
او را ب��ه ضيافت دعوت كرده و با او به 
عيش و عش��رت مي پردازد، اما درست 
در لحظ��ه اي كه مرد آرزوي وصال با او 
را دارد، از او مي خواهد كه صبور باشد 
و او را ب��ه يک��ي از نديمه هاي زيبايش 
مي س��پارد. او زن را »خيال« مي داند كه 
ب��راي وصال او بايد خوددار باش��د، اما 
نمي تواند صبوري كند و در اين آزمون 
شکس��ت خورده به زمين رانده مي شود 
و مثل اهالي شهر س��ياه پوش مي گردد. 
اي��ن تعريف و نوع ن��گاه به زن، تنها به 
زيبايي او ختم نمي ش��ود، بلکه زن مثال 
و نمادي از كمال اس��ت كه مرد بايد با 
طي كردن پله هاي تدريجي تکامل به آن 
برسد. داستان هايي چون ويس و رامين، 
شيرين و فرهاد و ليلي و مجنون، همه از 
اين دس��ته اند كه معموالً وصال در آن ها 
انجام نگرفته اس��ت. وجهة  عرفاني اين 
ادبي��ات در ليلي و مجنون بروز مي يابد. 
چ��را كه اوالً ليلي مظهر زيبايي و جمال 
نيس��ت، بلک��ه خيالي از اين اس��ت كه 
مجنون با دست نيافتن به او سر به بيابان 
مي گذارد و عارف مي گردد. اين گذر از 
عشق زميني به عشق الهي و كمال گرايي 
انسان با ديدن تصويري متعالي در ادبيات 
منظوم غرب به ندرت ديده مي ش��ود كه 
مش��خصة جريان ادبي قديم و نوع نگاه 

خاص ايرانيان به زن است.
زن در ش��عر مولوي به عنوان ش��اعري 
ع��ارف، نم��اد مهربان��ي و مه��رورزي 
خداوند اس��ت. در بين��ش او، زن طفيل 
م��رد و وس��يله اي براي عي��ش و نوش 
او نيس��ت و از او گاه ب��ه عنوان تمثيلي 
براي آگاهي بخش��ي به انس��ان نس��بت 
ب��ه لذايذ و نگاه متعال��ي به زيبايي بهره 
مي گي��رد. بين��ش عرفاني موالن��ا زن را 
در س��ه بخش نماد آفرينش و هس��تي، 
نم��ادي از عظمت و جمال الهي و ابزار 
شيطان براي وسوس��ه هاي شوم معرفي 
ك��رده، هيچ گاه با زباني فريفته از زيبايي 
جس��مي او تنها از بعد جنس��يتي سخن 
نمي گويد. نوع نگاه س��مبليک به زن در 
ادبي��ات كهن ايران، مش��خصًا از وجهة 
عرفاني به��ره نگرفته و گاه به زن اثيري 

با نگاهي كاماًل جنسيتي اطالق مي شود.1 
»بوف كور« نماد اين نوع نگاه جنسي به 
مقول��ة زن اس��ت. زن در اين رمان نماد 
وسوس��ه گري و سمبل جنسيت است و 
حتي آن دختر اثيري كه شخصيت رمان 
است، دس��ت نيافتني است كه وجودي 
اغواگر و تحريف آميز داش��ته و از هيچ 
وجه��ة اله��ي و متعالي يا اس��طوره اي 
برخوردار نمي باشد. اين نوع نگاه به زن 
تنها بيانگر سبعيت مرد بوده و ريشه در 
ناتواني مردان در برابر وسوسه هاي زنان 
دارد؛ به طور خالص��ه مي توان رويکرد 
جريان هاي ادبي به مقولة زنان را به چند 

بخش تقسيم كرد:

1. زنان عاشق، زنان معشوق
عش��ق هايي كه در ادبي��ات و با حضور 
زنان مطرح مي شوند، معموالً دو صورت 
دارند: 1. عشق هاي جسماني)اروتيک( 
كه زال و رودابه، ويس و رامين، بيژن و 
منيژه و سودابه و سياوش از اين قسم اند؛ 
هرچند نگاهي عرفاني و فلس��في را هم 
در عم��ق خويش مي پرورند 2. عش��ق 
روحاني: از اين دست عاشقان در ادبيات 
غنايي و عرفاني به وفور يافت مي شوند 
كه چش��م بر جنبة جس��ماني ندوخته و 
رنگ و بوي��ي عرفاني و روحاني دارند. 
چون ليل��ي و مجن��ون و زين العرب و 
بکتاش كه از داس��تان هاي جذاب الهي 
نامه مي باشد. عشق در اين اشعار، خالي 
از آلودگي هاي نفس��اني بوده و مثالي از 

عشق متعالي و آرماني است.

2. زن در مقام مادر و همسر
آث��ار حماس��ي معموالً زن��ان را در اين 
جاي��گاه ق��رار داده و آن��ان را پرورش 

نوع نگاه سمبليك به زن در 
ادبيات كهن ايران، مشخصًا 
از وجهة عرفاني بهره نگرفته 
و گاه به زن اثيري با نگاهي 

كاماًل جنسيتي اطالق مي شود. 
«بوف كور» نماد اين نوع نگاه 

جنسي به مقولة زن است.





عدم كنشگر بودن شخصيت 
زن در نمايش ها، ناشي از 

بينش مردساالرانه اي است 
كه گمان مي كند اگر تحولي در 

نمايش رخ دهد و شخصيت 
قهرمان و ضد قهرمان ساخته 

شود، بايد توسط شخصيت 
مرد انجام شود و اگر كسي در 
طول نمايش به رشد و آگاهي 

مي رسد، مرد است.
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دهن��دة س��قراط و افالطون و رس��تم و 
سهراب مي داند. فردوسي زن را اين گونه 
معنا مي كن��د؛ فرانک)م��ادر فريدون( و 
تهمينه نماد اين گونه زنان هس��تند؛ چرا 
ك��ه زن در فرهنگ ايراني كانون پرورش 

ارزش هاي واالي انساني است.

3. زنان خردمند و پارسا
در اش��عار كهن وقتي زنان با درخواست 
مردان براي كاميابي مواجه مي ش��وند با 
پختگ��ي و تدبير خ��ود را نجات داده و 
دام��ن خويش را از آلودگ��ي مي رهانند. 
گردآفريد، نماد زني ايراني اس��ت كه با 
خردمن��دي، تمام اس��يران ايراني را آزاد 
كرده و س��هراب را اليق عش��ق خويش 
نمي دان��د. در الهي نامه عط��ار نيز زبيده 
وقتي با درخواس��ت عش��ق مرد صوفي 

مواجه مي شود، ابتدا با كيسه اي زر سعي 
مي كن��د او را از س��ر برهان��د و پس از 
بازگشت مرد دس��تور مي دهد كه كيسه 
زر را از او گرفته و س��يلي هاي فراوان به 
او بزنند و از مرد صوفي مي پرسد: وقتي 
معن��اي عش��ق را نمي داند، چ��را ادعاي 
عاشقي مي كند. زبيده نماد زني خردمند 
است كه تفاوت عشق حقيقي و مجازي 

را به خوبي تشخيص مي دهد.

4. زنان در ادبيات معاصر
زن��ان در جريان ه��اي معاص��ر ادبي از 
تصويره��اي س��مبليک و نمادين خارج 
ش��ده و به دنياي واقعي شبيه مي شوند. 
زن ها ضعف و حساسيت خويش را رفته 
رفته از دس��ت داده و با شخصيتي صبور 
و خ��وب در رمان ها حاضر مي ش��وند. 
تناقض هاي آن ها عمدتًا بيروني و بازتاب 
مبارزه طبقاتي در جامعه و جنگ با سنت 
ها و جامعة مردساالر اس��ت؛ براي مثال 
»جاي خالي سلوچ« محمود دولت آبادي 
با قهرمان زن آغاز مي ش��ود كه يک روز 
صب��ح بع��د از بي��دار ش��دن مي بيند كه 
ش��وهرش او را با سه فرزندشان گذاشته 
و رفته اس��ت. زن در اين داستان قرباني 
بي عدالتي اجتماعي است. اين درونمايه 
در »ته��ران مخوف« مش��فق كاظمي نيز 
وج��ود دارد. زن��ان در رمان هاي معاصر 
از واقعيت ه��اي اجتم��اع برخاس��ته، اما 
اجتماعي كه به واسطة نويسندگان متأثر 
از غرب تعريف مي شود. »كليدر« دولت 

آبادي داس��تان روس��تائياني است كه از 
زنان و مرداني بي غيرت نسبت به ناموس 
تشکيل شده اند. اين روستا با ابعاد تعريف 
ش��ده دولت آبادي در جامعة ايراني نمود 
ندارد. نويس��ندگان ايراني در رمان هاي 
خ��ود دو تصوير افراطي و مس��تعمل از 
زنان را تولي��د مي كنند: تصوير قرباني و 
فاحشه بوف كور، اوج اين نگاه به زن به 
عنوان يک فاحشه است؛ حتي زن اثيري 
او ني��ز دامان پاك و معنايي عميق ندارد. 
زنان در رمان هاي قبل از انقالب، بيش��تر 
يک »تيپ« بوده و نقش عمده اي ندارند 
و در رمان ه��اي معاص��ر نيز با كند وكاو 
گفت وگوها و استخراج درونماية آن ها، 
مساوي با نگاه فيلم فارسي به مقولة زن 

است.
در اكث��ر رمان هايي كه پ��س از انقالب 
اسالمي نوش��ته شده، تصاوير زنان ادامة 
تصاوير ادبيات قبل از انقالب اس��ت و 
اين جريان حتي در سينما نيز به موج دوم 
پديدة فيلم فارس��ي تبديل شده و انگار 
ن��گاه كارگردانان و نويس��ندگان را تنها 
به جنبة جنس��يتي زن مي كشاند. ادبيات 
معاصر ايران اگر با همين روال قدم پيش 
گذارد، بازاري براي خودفروشي دختران 

و شخصيت سوزي زنان خواهد بود.

پي نوشت:
1. اي��ن را مقايس��ه كني��د با نگاه جنس��ي گرايي 

ادبيات امروز به زن.

نگاه جريان هاي كهن ادبي به 
مقوله زن زاويه اي عاشقانه و 
درونمايه اي عرفاني دارد. زن 
در اين آثار اگرچه نمادي از 
زيبايي، جمال و آراستگي 
است، اما اين تعاريف او را 
تبديل به اسطوره اي اثيري 
و انعطاف پذير، غير فعال و 

ضعيف نكرده و بر عكس، او 
را قهرمان افسانه ها و اشعار 

مي كند.
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