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نويسان زن ايرانی در زمان مشروطه  ، انگيزه ای شد برای کنکاشی درباره نمايشنامه"بيداری خانه نسوان"تئاتر  :مدرسه فمينيستی

فراموشی سپرده  در البالی اسناد تاريخی گم شده اند ،يا بهتر است بگوييم عامدانه به و پس از آن که متاسفانه مانند هميشه زنان

نامه نويس از يکی از معدود کتبی است که در زمينه زنان نمايش" کازری گل مهر"اثر " زنان نمايشنامه نويس ايران"کتاب . شده اند

،نام سه زن نمايشنامه نويس "1370آغاز تا  نمايش نامه نويسی در ايران،از" ونيز در کتاب.  منتشر شده است57انقالب  آغاز تا

متعلق به زنان بوده  نمايشنامه18 نمايشنامه پذيرفته شده، 80در بيست و دومين تئاتر فجر از  اين در حالی است که. ذکر شده است

 در تئاتر بيداری خانه نسوان دوران مشروطه مورد نظر. همچنان ادامه دارد بتوان گفت حذف عامدانه زنان از عرصه هنرشايد . است

، آن هم نه "صديقه دولت آبادی"به ميان نيامد، به جز  نويسنده نمايشنامه بود اما هيچ ذکری از زنان نمايش نامه نويس در اين زمان

کمبود موجب تهيه و گردآوری  مشاهده اين. ش، بلکه از او تنها به عنوان يک روزنامه نگار ياد شدنويس بودن از جنبه نمايش نامه

 .به معرفی زنان نمايشنامه نويس دوران مشروطه می پردازد اين مقاله شد که با استفاده از کتاب خانم کازری

افتتاح ]ش.ه1263[ق.ه1303شاخانه ايران در جمادی الثانیو نخستين تما ميالدی،بازمی گردد19آشنايی ايرانيان با هنر تئاتر به سده 

در صحنه تئاتر ظاهر شوند و مردان ايفاگر نقش  هنر تئاتر در ايران،هنری کامال مردانه بود،زيرا نه تنها زنان نمی توانستند شد،اما

دوره اول مجلس شورای ملی،تنی  ن حال،دربا اي.اجازه حضور در تماشاخانه و مشاهده تئاتر را نيز نداشتند های آنان بودند،بلکه حتی

" الدوله تاج ماه آفاق"مثال .تئاتر به عنوان يک عمل اجتماعی هدفمند آشکار کردند چند از زنان روشنفکر عالقمندی خود را به هنر

نامه "نوان م،با ع1907/ش.ه1285ترجمه کرد و در سال  را از ترکی به فارسی" نريمان نريمانف"نوشته "نادرشاه"،نمايشنامه 

 ..(1(رساند در تهران به چاپ"نادری

ناصرالدين شاه آغاز شد و ظاهرا اولين نمايشنامه ای که در تهران نمايش  نمايش و نمايشنامه نويسی جديد در ايران از اوايل عهد

 ديگر از نمايشنامه های کمی بعد از آن ،بعضی همزمان با آن و يا.بود"گزارش مردم گريز"شد،ترجمه منظومی ازمولير به نام  داده

آخوندزاده را از ترکی و  ميرزا فتحعلی"تمثيالت"ميرزا جعفر قراجه داغی نيز،.به فارسی ترجمه شد "طبيب اجباری"مولير از جمله 

 کیپس از استقرار مشروطيت،به تدريج گروه هايی نمايشی کوچ.ازآخوندزاده نوشت به مانند تمثيالت او،سه نمايشنامه کوتاه به نقليد

 .(2(در تبريز،رشت و تهران پديد آمد

در اين مجالس گذشته از سخنرانی .بود"گاردن پارتی"جشن و برگزاری مجالس" انجمن مخدرات وطن " يکی از فعاليت های 

 .(3(انجمن،نمايشنامه يا برنامه های تفريحی اجرا می شد اعضای

واهان به تاثير اجتماعی تئاتر پی بردند و از هنر تئاتر به عنوان خ در دوره انقالب مشروطه و به ويژه پس از فتح تهران، آزادی

از جمله مباحثی که مورد توجه گروه های .کردند وسيله تربيت توده و آشنا کردن آن ها به عيوب قديم و محاسن جديد استفاده بهترين

طريقهنر   تالش می کردند تا ازگروه های نمايشی.خانواده و منزلت اجتماعی او بود نمايشی قرار داشت،شرايط زن در

رفتارشان نسبت به زنان و دختران وادار کنند و به احقاق حقوق زنان  تئاتر،تماشاچيان را که همگی مرد بودند و به تامل و تفکر در

ی نوشته مولير يابد و در نمايشنامه ی طبيب اجبار تا آنجا که زن ايرانی برای نخستين بار توانست در صحنه تئاتر حضور.نمايند ياری

حقوق زنان می  اين نمايشنامه که به.نفر تماشاچی که همگی مرد بودند،بازی کند250برابر  به همراه بازيگران مرد در

 (4(اجرا شد پرداخت،توسط گروه نمايشی ارمنيان و در مدرسه ارمنيان تهران



 نمايشنامه هم روی صحنه آورد که همه آنان در های خود تعدادی اين کانون در فعاليت.تشکيل شد"کانون بانوان"1314در سال 

به همت خانم "نسوان مجمع فرهنگی و هنری پيک سعادت"خورشيدی 1302در نيمه دوم سال.مساله زنان بود جهت کشف حجاب و

ر در پنج پرده د"عروسی ی دختر فروشی"با نام1302اسفند 25در  ساری امانی در رشت تاسيس شد و اولين نمايشنامه ی خود را

شمال مورد انتقاد قرار داده  اين نمايش وضع نامطلوب زنان و دختران ايران را در خطه.به اجرا گذاشت"بيک اولوش"تماشاخانه

مانند اکثر  و.متن نمايشنامه دقيقا گزارشی از زندگی زنان ان دوران است.کرده بودند اکثر نقش های اين نمايشنامنه را زنان اجرا.بود

 .(5(شد،به محروميت و نقض حقوق زنان تاکيد زيادی شده بود توسط اين مجمع به مورد تماشا گذاشته مینمايشنامه هايی که 

-که توسط اين زنان و در جمعيت های زنان اجرا می شد،-های زنانه پرسشی که در اين ميان مطرح است،اين است که متن نمايشنامه

نمی توانستند دخالت آشکاری در اين  اعی و مذهبی آن دوران، مردانکسانی نوشته می شد؟مسلما به دليل شرايط اجتم توسط چه

زنان،خود نمايشنامه  به نظر می رسد که همين. زنان بودند که در اين راه،قدم برمی داشتند فعاليت ها داشته باشند و از اين رو خود

نام  اما متاسفانه.  را برای زنان و دختران اجرا کنندبپردازند و اين نمايش ها می نوشتند تا در اين نمايشنامه ها به طرح مسائل زنان

 (6.(انان در مقام نمايشنامه نويس يا کارگردان جايی نيامده است

در اين هنرستان،تئاتر و تابلوهايی همراه با .تاسيس کرد هنرستان موسيقی را" علينقی وزيری"هجری شمسی،1305در سال 

ساختن اپرا،تجربه هايی  انگيزه ای شد که با همکاری وزيری برای"عيل مهرتاشاسما"همين کار برای .داد موسيقی نمايش می

 و همين ها بودند که.داده بود،رفته رفته زن ها پايشان به انجا باز شد چون وزيری محل نمايش را در مدرسه موسيقی قرار.بکنند

 .(7(ها کردند را تشکيل دادند و در تاالر مدرسه زرتشتيان بازی"جمعيت بيداری نسوان"بعدها

حاضر،به ايران وارد شد و کم کم جای خود را در ميان نمايش های  يکی از گونه های نمايشی که از نخستين سال های دهه اول قرن

 (8(همراه بود روی آوردند بود و نويسندگان ايرانی به اينگونه نمايشی که با موسيقی"اپرا"يا"اپرت"کرد، ان دوران باز

پس از بازگشت،به فعاليت در اين زمينه روی .خارج از ايران پرداخته بود هنرمندانی بود که به تحصيل تئاتر دراز " پری آقا بايف"

بود که در اين باشگاه "پری آقا بايف"شد،تئاتر هجری شمسی تشکيل1288و يکی از گروه های تئاتری که پس از سالهای  اورد

همچنين خوانندگی در  اما پری آقا بايف پا را از صرف بازی در نمايش ها و.دهايی نمايش داده می ش تياتر،گاه و بی گاه واريته

هجری 1306به قلم او نوشته و در سال " الهه جشنگل ها"و اپرت جمعيت های ارامنه فراتر نهاد و به نگارش اپرت روی اورد

 .(9(آمد شمسی به اجرا در

به  (و اجازه ان را به مادام نوارت واگذار کرده بوده است(است را نيز مادام پری نوشته)1311"(مال نصرالدين" نمايشنامه

ناميده است،وی را می توان سمبلی از هنرمندان تئاتر  ايران" رجال نمايشی" ،که مادام پری را يکی از"مسعود کوهستانی"نوشته

يکی از مهم ترين  ی،او را بهفعاليت گسترده و.خصوص نمادی از نهضت هنری زنان در ان دوره دانست ايران در آن دوران و به

جامعه هنری تهران ياد کرده "مردمک چشم"از او به عنوان" نفيسی سعيد"چهره های هنری ايران تبديل کرد به گونه ای که 

 .(10(است

اميره "به عنوان نويسنده نمايش نامه" کروبيان مرسده"در ميان اسناد نمايش در ايران،سندهايی است که از 

توسط "منيژه بيژن و"همچنين نمايشنامه.نام برده شده است)1319"(زن الل"نويسنده نمايشنامه ت صفویوعصم)1311"(سلمی

 .(11(تنظيم و چاپ شده است1317در سال"فرحدانی"خانم

تحصيالت "،"پيرمرد بلهوس"با نمايشنامه های"صديقه دولت آبادی" ،از درام نويسان معتبر اين دوره از"ابوالقاسم جنتی عطايی"

ياد "فضولی موقوف"و" خانم حيات"با نمايشنامه" بانو ماه طلعت پسيان"و" قسم بيجا"،"دزد بی شرف"،"مادری حس"،"میالزا

 (12(می کند

 با"مورين امير" ايران پيدا شد و يکی از نويسندگان دوره اخير بانو   در1320جنتی معتقد است که در حقيقت تئاتر مدرن از سال 

 .(13(است"سرسره" و"عذر بدتر از گناه"،"شنل قرمز"،"شنايی شمعبوسه در رو"نمايشنامه های

 چرا زن نمی"نشان می دهد که صديقه دولت آبادی نمايشنامه های عالوه بر اين ها چند سند در ميان اسناد نمايش در ايران

ه در کانون بانوان همچنين به دو نمايش ک . را نيزنوشته است) 1318"(1318دی17"،)1318"(موسی و شبان"،)1315"(گيری؟



مايش نامه عبارتند  اين دو.احتمال قريب به يقين نويسنده آنها نيز صديقه دولت آبادی بوده است اجرا شده اند،اشاره شده است که به

 .(14)(1314(فردوسی و نمايشی راجع به)1316"(پروانه و خسرو"از

اجرا "برای تنوير افکار عمومی"اشته است که نمايش هايیپيشگی دهنر نفر هنرجوی کالس17 ،1321-1320کانون بانوان در سال 

نظر می رسد که صديقه دولت آبادی،خود آنها  را چه کسی می نوشته است،اطالعی نداريم اما به"پيس ها"در باره اينکه.اند  می کرده

بسيار بهره برده  نامه نويسیمقاله های نشريه زبان زنان از ديالوگ نويسی و ابزار نمايش  نثر دولت آبادی در.می نوشته است

کرده و هم از طريقجذابيت اين شيوه،به آموزش می پرداخته  است،وی بدين ترتيب هم تنوعی در بين مطالب نشريه ايجاد می

مصاحبه با مدير "اين ميان می نوشته و از"يادداشت های مسافرت اروپا"يکی از مطلب هايی است که با عنوان بهترين نمونه.است

توان آن را يک نمايش نامه کوتاه تک پرده ای به شمار  ،تماما ديالوگ و شرح صحنه است و می"سیگمرگ مار

است،بيشتر به نمايشنامه شبيه است  که در دوره اول زبان زنان ،به شکل پاورقی به چاپ رسيده"رقت انگيز داستان"همچنين.آورد

 .(15(امه استها،يادآور نمايشن تا داستان و شيوه نگارش آن در بيشتر بخش

يکی از رشته هايی که در اين .تاسيس شد" مهدی فروغ" شمسی، دانشکده هنرهای دراماتيک به رياست دکتر1343در سال 

نمايش نامه نويس ايرانی فزونی  از اين پس تا کنون تعداد زنان. بود"نمايشنامه نويسی و ادبيات دراماتيک"شد، دانشکده تدريس می

 .نمايش های نوشته شده توسط زنان منتشر شده است تاب هايی شامل مجموعهيافته است و هم اکنون ک
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