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نمایشــی از آن دیگــری :بررســی مردســاالری و زنســتیزی بــا
خوانشی فمنیستی در سه نمایشنامه بهرام بیضایی*
رضیه شایان مهر ،1علی دهقان** ،2ناصر دشت پیما

3

 1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
 2دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
 3استادیار گروه ادبیات انگلیسی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،97/1/29 :تاریخ پذیرش نهایی)97/7/25 :

چکیده

مردســاالری از مفاهیم کلیدی گرایشهای فمنیســتی بهشــمار میآید .فمینیســتها معتقدند که درجامعه مردســاالر ،مردها
قدرت و حا کمیتی برتر نسبت به زنها دارند .آنها علت فرودستی زنان را در جامعه مردساالر ،دسترسی بیشتر مردان به مزایای
ساختارهای قدرت ،تقسیم نابرابر امتیازات اجتماعی و روابط نادرست مرد و زن میدانند .مسأله مردساالری در متون ادبی بازتاب
چشــمگیری دارد .آثار زیادی به ویژه در حوزه نمایشنامهنویســی با این رویکرد خلق شــدهاند .نخســتین اعتراض و نقدها به این
نابرابری را ،زنان وارد حوزه ادبیات کردند؛ اما همراه آنها نویسندگان مردی هم به این جنبش پیوستند و از این نابرابری سخن
گفتند .در ایران و در حوزه ادبیات نمایشی ،بهرام بیضایی از جمله این نویسندگان است و اغلب نمایشنامههای او با محوریت
نقش زن نوشــته شــده اســت .هدف این مقاله ،تبیین موقعیت زن در اندیشــه و بســتر مردســاالری ،در دنیای نمایشــنامههای
اوست .بدین منظور نمایشنامههای پردهخانه ،ندبه و مرگ یزدگرد بیضایی انتخاب و به شیوه توصیفی-تحلیلی بررسی شده
اســت .این بررســی نشــان میدهد که بیضایی ،نشانهها و مؤلفههای مردساالری و عوامل مؤثر بر پیدایی و گسترش آن را در آثار
یاد شده ترسیم میکند .مقاله حاضر عناصر این یافتهها را بازیابی و تحلیل کرده است.

واژههای کلیدی

مردساالری ،فمنیسم ،زن ،بیضایی ،نمایشنامه.

* ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتــری نگارنده اول با عنوان« :هویتی از آن خود :خوانش فمینیســتی در پنــج نمایش نامه از بهرام بیضایی» بــه راهنمایی نگارنده
دوم و مشاوره نگارنده سوم است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09141152652 :نمابر.E-mail: a_dehghan@iaut.ac.ir ،041-31966019 :
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«مردســاالری» 1از عناصــر مهــم فمنیســتی اســت .یعنی بر اســاس
ایــن عناصــر ،نظــام مردســاالری « منعکسکننــده تجربههــا ،ارزشها
و عالیــق مــردان بــه عنــوان یک گــروه و محافــظ ،حق انحصــاری آنان
است» (مهدیزاده .)119 ،1387 ،مردساالری ،تعبیر جدیدی از نظام
پدرســاالری اســت که بیشــتر پایه اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی دارد
و ســبکی از روابط خانوادگی را نشــان میدهد که در آن ،پدر در کانون
سلطه قرار دارد ،مرد حا کم و زن تابع است و اختیار تامی ندارد.
پدرســاالری و حتــی زنســاالری در فرهنــگ جوامع دیرین ،ســنت
عــادی و پذیرفته شــدهای بــود اما در جامعه مدرن ،مســأله حقوق زن،
روابط زن و شــوهر ،حق مالکیت زن ،تحصیل و اشــتغال زنان ،فعالیت
سیاسیواجتماعیزنبویژهدر یکتفسیرفمنیستی،مسألهمردساالری
را در کانون توجه قرار داده است و آن را تا حد یک گفتمان و کالن روایت
به یکی از مسائل و اشتغاالت فکری تبدیل کرده است .تقابل زن و مرد،
فروپاشی خانواده ،آسیبهای اجتماعی ،مشکالت فرهنگی و زیانهای
اقتصــادی ،از جملــه پیامدهــای حساســیت بــه مردســاالری به شــمار
میآید .فمنیستها ،مردساالری را نه تنها به عنوان یک پدیده جامعه
مدرن ،بلکه یک مسأله تاریخی قلمداد میکنند« .مردان در طول تمام
تاریخ ،بر زنان اعمال قدرت نمودهاند» (سجادی.)14 ،1384 ،
مســأله مردســاالری در متون ادبی ،بازتاب و حضور چش ـمگیری
دارد .آثــار زیــادی به ویــژه در حوزه نمایشنامهنویســی بــا این رویکرد

خلــق شــدند .از آنجایی کــه اولین معترضــان به این نابرابــری ،زنان
بودنــد ،خودشــان نیــز دســت به قلم بــرده و ایــن اعتــراض و انتقاد را
وارد حــوزه ادبیــات کردنــد (ســلدن)274 ،1384 ،؛ اما همــراه آنها،
نویســندگان مــردی هــم به این جنبــش پیوســتند و از ایــن نابرابری
ســخن گفتنــد .در ایران و در حوزه ادبیات نمایشــی ،بهــرام بیضایی
از جمله این نویســندگان است .اغلب نمایشنامههای او با محوریت
نقش زن نوشته شده است.
در مــورد موضــوع پژوهش حاضر ،بــه جز مقاله «نقد فمینیســتی
نمایشــنامههای بهــرام بیضایــی» (صادقیشــهپر و طالبــی،)1394 ،
پژوهــش دیگــری موجود نیســت و محــدوده تحقیق ،روش بررســی،
محتوا و مطالب و نتایج آن ،با پژوهش حاضر تفاوت دارد .در موضوع
مشــابه ،نویســندگان مقاله «تحلیل مردســاالری و برون همسری در
شــاهنامه بر اســاس اســطورۀ آفرینش» (ســتاری و حقیقــی،)1394 ،
عوامل نشــان دهندۀ زیرســاخت مردســاالری را در شــاهنامه بررسی
کردهاند و نگاه مردساالرانه در شاهنامه را به خاستگاه اسطورهای آن
و باورهای باســتانی نســبت دادهاند .مقاله «نشــانههای فمینیستم
در آثار ســیمین دانشور» (حسنلی و ساالری )1386 ،و پایاننامه «در
جس ـتوجوی هویت از دســت رفتــه :هویت و زنانگــی در آثار بلقیس
ســلیمانی» (بزدوده)1391 ،؛ از لحاظ بررســی فمنیســتی ،با پژوهش
حاضر مشابهت دارند.

هدف ،پرسش و روش تحقیق

ً
در گفتگوی غالبا زنانه نمایشنامهها و فیلمنامههای بیضایی،
عناصر مردســاالری برجسته میشوند .فراوانی این پارادایم میتواند
حــس کنجکاوی هر پژوهندهای را برانگیــزد تا چگونگی این موضوع
را بررســی کنــد .در گام نخســتین ایــن پژوهــش ،مؤلفههــا و عوامــل
مردســاالری و مبــارزه زنــان بــا مردســاالری ،مشــخص شــدند .اما در
گام بعــدی ،بــرای افزایــش دقــت و انســجام ،ایــن مقالــه بــه بررســی
مؤلفههای شاخص مردســاالری در سه نمایشنامه بیضایی محدود
گردیــد .بــا ایــن وصــف ،پرســش پژوهــش حاضر چنیــن خواهــد بود:
نمودهــای مردســاالری در نمایشــنامههای پردهخانــه ،ندبه و مرگ
یزدگرد ،کدامند و چه مسائلی را مطرح کردهاند؟
این پژوهش از نوع نظری و از لحاظ ماهیت و روش ،توصیفی-
تحلیلی شــمرده میشــود .گردآوری اطالعات با اســتفاده از اســناد و
منابــع کتابخانهای اســت که بررســی کتابها و مقالههــای مرتبط با
موضــوع ،و متــن نمایشــنامههای پردهخانــه ،ندبه و مــرگ یزدگرد را
دربــر میگیــرد .از روش تحلیل مضمون برای تجزیه و تحلیل یافتهها
عنوان شاخص،
و شــواهد اســتفاده شده است .نتایج بررســی در ده
ِ
جمعبندی شده است که مؤلفههای مردساالری موجود در این سه

نمایشــنامه را عرضه میکنند .مطالب ذیل عناوین و مؤلفهها از نظر
محتوایی ،نوع برداشت و تفسیر نگارندگان ،از همدیگر متمایزند.
ـوان شـــــــاخصهای مردســـــــاالری در ایـــــــن تحقیـــــــق ،در
عن ـ ـ ـ ِ
جدول  1نمایش داده شـــــــده است .این شـــــــاخصها ،مؤلفههای
شناختهشـ ـ ـــدهای هســـــــتند که برای خوانندگان ایرانی آشناست.
در بستر باورها و فرهنگ ســـــــنتی ایرانی ،شاخصهای مردساالرانه
متنو عتر از آن اســـــــت که در این مقاله وجود دارد .با این توصیف،
مأخذ ش ـ ـ ــاخصهای مقاله ،در اصل ،روایت نمایشنامههای مورد
بررسی است که با مراجع جدول  1هم مستند شدهاند.

مردساالری در نمایشنامههای بیضایی
 -1نمودها و نشانههای شاخص نظام مردساالری
زنــان آثــار بیضایــی در جهانــی گرفتارنــد کــه نظــام ســلطهجوی
مردســاالرانه پدیــد آورده اســت .در چنیــن نظامــی ،زنــان از حــق برابر با
مــردان محرومنــد و بــرای رهایــی از ایــن وضــع ،به تدبیــر و تقابــل روی
میآورنــد .اصطــاح مردســاالری در ایــن گفتــار ،مفهــوم دورویــه پیــدا
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میکند .از یک ســو ســلطه مردان را بازمینماید و از دیگر سو ،از وا کنش
زنان سخن میراند که میکوشند زوال حقوق خود را اعالن کنند .بهرام
بیضایــی در نمایشنامههــای خویــش ،نمودهــای فرهنگ مردســاالر،
عوامل و روشهای مبارزه با آن را در جامعه ایرانی دوره خاص بازنموده
است که با دیدگاه نویسندگان و منتقدان فمنیستی همخوانی دارد.
 .۱-۱گسستن ارتباط زنان با «زنانگی» در اثر تعریف مؤنث از زنانگی
بــه زعــم ایــریگاری ،مفهــوم زنانگی را مــردان تعریــف کردهاند .با
این تعاریف ،پایگاه زنان در خیلی از مواقع نسبت به مردان در مرتبه
پایینتر قرار دارد .موقعیت زنان بر حسب رابطه مستقیم قدرت بین
زنــان و مردان ادرا ک میشــود .در این رابطه ،زنان تحت ســتم واقع
میشــوند« .به نظر نویسندگان فرانسوی و آمریکایی ،زنانگی بخشی
از یــک ایدئولــوژی اســت کــه زنــان را هــم چــون «دیگــری» در مقابل
«مردانگی» که از ســوی جامعه معیار رفتار انســانی تلقی شده است،
قــرار میدهــد» (هــام .)163 ،1382 ،ایــن تعریــف از «زنانگــی» اقتضا
میکنــد کــه زن در حملــه دشــمن ،حتــی حق دفــاع و نجــات از جان
خود را هم نداشته باشد.
پردهخانه :گلتن ... :فکرش همه این است که دشمن زنانش را
به بســتر نکشد .هه! ا گر دشــمن قویتر برسد؛ ما را آزاد نمیکند،
گریــز نمیدهد ،نمیبخشــد؛ اســبی نمیدهد تا خــود را برهانیم،
شمشــیری نمیدهد تا بجنگیم؛ جامهای نمیدهد تا روی نهان
کنیم .و فقط این خط؛ که زنگیان ما را پاره پاره کنند! (ص .)37
در جامعه مرد ســاالر ،پســر ،فرزند پدر اســت مادر سهمی از فرزند
پســر ندارد و باید فراری داده شــود و دختر ،فرزند مادر اســت و وارث
رنج مادر و جایش زیر خا ک:
گلتن ... :نامه این بود ،لغت به لغت[ -میانشان راه میافتد] -بر
غالمان است چنانچه از کید روزگار و کجروی فلک کجرفتار چشم
زخمــی بــر ســپاه همایون افتــاد به محــض رویت رایــات نامیمون
سپاه مشئوم ،خواتین پرده خانه را کال از تیغ بی دریغ بگذرانند و

البته که اجساد بی جان ایشان را به آتش سوزنده بسوزانند؛ ّ
فاما
اوالد ذکــور را بــا قراول ویســاول گریزانده از جنــس اناث همه را در
خا ک مستور گردانند .پس از آن خود مخیرند به فرار یا تسلیم ،و
برایشان َح َرجی نه! (ص .)54-53
ندبــه :در جامعــه مردســاالر ،پســر زاییــدن جــز افتخــارات زن
محسوب میشود اما همان پسران ،خود بانی ستم به زنانند و بی
درد از درد آنــان .از ایــن رو فتنــه بــر زنــان فریــاد میکشــد کــه بــر حال
خودتان اشــک بریزید « که مرد به دنیا میآورید! ...زورگویان را شما
زاییدید .شما بیدالن( »...ص .)6
مــرگ یزدگــرد :در جامعــه مردســاالر ،حتی مــادر ،فرزند پســرش را
بیشــتر از دختر دوست دارد .غریزه مادری زن آسیابان درنمایشنامه
مرگ یزدگرد در نوسان است و در مورد پسر از دسترفتهاش ّ
ضجه و
ناله میکند (ص .)10
زن آســیابان تکپســری داشــته و بــا رنــج فــراوان او را بــه عرصــه
آورده بــود .حــال با یــادآوری مرگش شــیون ســرمیدهد و نقش مادر
داغدیدهای را بازی میکند که خونجگر شده است:
زن« :مــن آن جوانــک را به خون جگر از خــردی به برنایی آوردم»
(همان).
امــا رابطــه مادر و دختر به وضوح معیوب اســت و مــادر از زادن او
پشیمان:
زن  ...تو بیش از این از زادنت پیشمانم نکن (ص .)52
گویــا تمامــی درد و رنج ایــن خانواده در جســم و روح دختر حلول
یافته است:
دختر :از ســوز ســینهام ،این آســیا را هیچ بهره در دنیا نیست .جز
زخمی که در جان من نهاده است (ص .)31
در واقع دختر ،نمادی اســت از روح خســته زن و مادرش نمادی
است از فریاد این روح .فریادی از سر خستگی ،بیزاری از تنهایی ،بی
کسی ،گرسنگی ،تجاوز ،بیرحمی ،درد و  ...و به دنبال راهی گشتن
برای رهایی از این مشکالت.

جدول  -1تعریف شاخصها.

شاخص/مؤلفه

منبع

مرجع تأیید کننده

نویسنده

تعریف مؤنث از زنانگی

پردهخانه ،ندبه،
مرگ یزدگرد

ایری گاری در کتاب از نظریه تا جنبش اجتماعی ،تاریخ دو قرن فیمینیسم

حمیرا مشیرزاده

تحیر و انقیاد زنان

“

از نظریه تا جنبش اجتماعی ،تاریخ دو قرن فیمینیسم

حمیرا مشیرزاده

خشونت بر زنان

“

فرهنگ نظریههای فیمینیستی  -فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبی

مگی هام -پامال
آبوت و کلر واالس

سرکوبی عزت نفس زنان

“

جنس دوم

استفاده ابزاری از زنان

“

فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبی

تغییر نام و سلب هویت زن

“

Re. naming and (De) colonizing the (I?) ndigenous people (s) of North America

ناایمنی زنان

“

خشونت علیه زنان

برساختههای فرهنگی و
ارزشگذاری جامعه
محدودیت نقش زن

“

فیمینیسم و دانشهای فیمینیستی -فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبی

“

فیمینیسم ،تاریخچه ،نظریات ،گرایشها

همکاری و پذیرش زنان

“

جنس دوم

سیمون دوبوار
پامال آبوت و کلر
واالس
بریتنی لوبی
سازمان بهداشت
جهانی ()1380
عباس یزدانی -پامال
آبوت و کلر واالس
نرجس رودگر
سیمون دوبووار
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 .۲-۱تحقیر و انقیاد زنان
از نظــر فمینیس ـتها ،مردســاالری بــه عنــوان نخســتین نظــام
سلطه در تاریخ ،به صورت فرا گیر و پایدار بازتولید شده و دوام یافته
اســت .در این نظام ،مردان و زنان از راه مشــاهده و تجربه ،در تداوم
مردســاالری نقش ایفا میکنند« .فمینیسم مارکسیستی ،سرچشمه
اصلــی انقیــاد و ســتمدیدگی زنان را در نظــام ســرمایهداری میداند.
از ایــن دیــدگاه ،ســلطه مــردان جزئــی از نظــام ســرمایهداری اســت»
(مشیرزاده.)108 ،1382 ،
پردهخانه؛ نمایشــنامه تصویری از زنان قشــر برتر جامعه است که
در ســراهای بــزرگ و مجلــل زندانیاند .ایــن زنان از حــق انتخاب راه
و مســیر زندگــی خــود محرومند و ا گر هــم انتخابی کرده باشــند ،تنها
راهی که پیش پایشان قرارداشته برگزیدهاند« :تترخانم...میخواهم
خیــال کنــم راهــم را خــودم برگزیــدهام» (ص  .)153در پردهخانــه،
سرنوشــت مــادر و زنــان و حــرم پادشــاه پیشــین ،زنجیــر و حبــس در
زیرزمین است (رک .ص .)118
در نمایشــنامه ندبه ،زن از اســتقالل هویتی و شــخصیت انســانی
محــروم اســت ،و همــواره تحقیر میشــود .در این کتــاب ،کلمه زن و
واژگان وابسته به آن ،برای تحقیر و ناسزا گویی به کار میرود:
«لچکزنانبهسرما گرسنگسارتان
«مردهایاز زن کمتر»(ص،)128
ِ
نکنــم» (ص « ،)85چــادر ســر کنیــد و خانــه بنشــینید» (ص .)44
در نمایشــنامه مرگ یزدگرد ،دختر مجســمهای از درد و رنج اســت
و تجســم همه ســتمها و تحقیرهایــی که در طول تاریــخ در مورد زنان
بــه کار رفتــه اســت .از او فقط به عنوان وســیلهای بــرای ارضای نفس
اســتفاده شــده اســت چنان که شــاه در مقابــل زن که در مورد عشــق
یزدگرد تردید کرده بود ،با تمسخر جواب میدهد که:
زن ... :دخترم را نیز در آغوش فشردی!
دختــر [از زبــان شــاه] :آن نه از مهر؛ یــک پاره بیزاری بــود ،تو خود
میدانی که آن دختر شایســته من نیســت .آن همه چیزی نبود،
جز گستاخی! (ص .)65
در جامعــه مردســاالر ،همــواره زن نیمــه پنهــان نااندیشــیدهای
اســت که با تحقیر از او یاد شــده اســت .در اینجا بیضایی با یک نگاه
مردانه به تلقی مردان از زنان پرداخته اســت« :دختر [از زبان شــاه]:
ایــن کنیــزک نــادان؟ او دخترکی بخرد نیســت .ا گر زنده بماند ســپاه
دشمن بر بدنش خواهد گذشت» (ص .)67
دختر « :اســتر میمیرد ،همسایه میرود ،سنگ آسیا میشکند و
یکی مرگش را اینجا میآورد» (ص.)40
 .۳-۱خشونت بر زنان
خشــونت زمانــی پدیــدار میشــود کــه یــک گــروه ،شــانسهای
زندگــی و محیطهــا ،کنشهــا و ادرا کهــای گــروه دیگــر را درجهــت
منافــع خــودش تحــت نظــارت درآورد .از آنجــا کــه مــردان میتوانند
بنیادیتریــن منبع قدرت ،یعنی زور فیزیکــی را برای برقراری نظارت
ً
بــه کارگیرنــد ،مردســاالری بــه عنــوان یــک شــکل اجتماعــی تقریبــا
نشــمول ،به حیات خود ادامه میدهد .همینکه مردســاالری
جها 
اســتقرار یافت ،منابع دیگر قدرت اقتصــادی ،ایدئولوژیکی ،قانونی و

احساســی نیــز میتوانند برای ابقای آن بــه کار بیفتند .در این روند،
خشــونت فیزیکــی همــواره به عنــوان مبنا باقــی میمانــد و در روابط
میــان فــردی و بینگروهی برای دفاع از مردســاالری در برابر مقاومت
فردی وجمعی زنان به کارگرفته میشود.
خشــونت نمیتواند همیشــه بهصــورت بدرفتاری فیزیکی آشــکار
اعمال شــود و ممکن اســت در زیر انواع اعمال پیچیدهتر اســتثمار و
نظارت پنهان شــود« .خشــونت مردانه در جهــت محصورکردن زنان
در نقشهــا و رفتارهایــی کــه برایشــان تعییــن شــده به کار مــیرود و
اســتدالل میکنند که خشــونت علیه زنان هم ابــزاری برای تبعیت و
وابســتگی زنان و هم بخشــی از ســلطه ایدئولوژیک و نهادی اســت»
(هام.)457 ،1382 ،
فمینیس ـتها علــت خشــونت مــردان نســبت بــه زنــان را اوضــاع
اقتصــادی نمیدانند ،بلکه معتقدند «مردان فار غ از هرگونه شــرایط
اقتصادی ،به دالیل روانی و چه بسا جسمی ،نیاز دارند که نسبت به
زنان خشــونت ورزند و بر آنان مسلط شوند» (آبوت و واالس،1393 ،
 .)34موقعیت زن در نمایشــنامه پردهخانه ،نمونه کامل خشونت و
بیمهری اســت .نمود روشــن این خشونت ،وجود سلطان است که
با بازشناســی شخصیت وی ،میتوان بیشتر مردان اجتماع یادشده
را ارزیابــی کــرد .در ایــن نمایشــنامه ،هــرگاه از ســلطان ســخن گفتــه
میشــود ،میتوان او را نماد جریان مردساالری دانست که بر دنیای
نمایشــنامه حا کمیــت دارد (رک .بیضایی1395 ،الف .)179 ،شــاه از
سر غرور شاهانه حتی صدگیس ،همسر خود را میکشد تا نشان دهد
سلطان هدیه خود را پس نمیگیرد:
پردهخانه« :سلطان :چه کسی گفته سلطان بخششی را که کرده
پس میگیرد؟ ّرد احسان اهانتی است به سلطان» (ص .)179
ســلطان تــاش میکنــد «غانمخــان» را کــه به چشــم نامحــرم به
صدگیس نگریسته از پا درآورد.
«سلطان ... :لشکر برود سر این گستاخ را بیاورد! البته سر بریده بهتر
عذر میخواهد! و چشم نامحرم او که خیره در شما نگریست ،در این
پوزش به زیر میافتد؛ جایی که تا ابد تاریکی است» (همان).
سلطه نظام مردساالر سبب میشود که سلطان وصیت کند پس
از مرگ او یا پیروزی دشــمن ،زنان و فرزندان دخترش کشــته شــود تا
به دست دشمن نیفتند.
«گلتن[ :به سویشان میچرخد] ا گر دشمن او را براندازد! وصیتی
که نوشته این است که :اهل حرم را پاره پاره کنند» (ص .)36
نظام مردســاالر در نمایشــنامه ندبه ،بیشــتر همان ویژگی را دارد
که در آغاز آن توصیف شده است:
ندبه« :ســپاه اشــرار! تشنه خون!» (ص  .)5در مقابل ،گروه زنان که
«خیلی ستم دیده ،زار و نگون» (ص  )5به تصویرکشید ه شدهاند .مردان
در هر قالبی که باشند «قدارهبند و باجگیر مفتخور ،شحنه و محتسب،
قشونی و عسگر ،مستبد و مشروطهچی» (ص  ،)6نماد شر هستند.
وجــود مردان بــرای زنان به معنای چپاول جســم و روح و دارایی
اســت .باجگیــری و ســتمگری مردان تا جایی اســت که حتــی از زنان
طربخانــه نیــز بــاج میگیرنــد .چــه «باجــان» قدارهبنــد طرفــدار
اســتبداد و چه مشــروطهخواهانی کــه به دنبال تأمیــن هزینه جنگ
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نمایشــی از آن دیگــری :بررســی مردســاالری و زنســتیزی بــا خوانشــی
فمنیستی در سه نمایشنامه بهرام بیضایی

و جدالهــای خود هســتند .در نمایشــنامه ندبه ،عبیــدا ...نماینده
کامل اینگونه نظام اجتماعی اســت که همه ویژگیهای ددمنشــانه
نظام مردســاالر در وجود او گردآمدهاســت .او در قالب یکقزاق و در
م نمیکند
اصــل یکچپاولگــر ،حتی به مردم روســتای خود هــم رح 
و از نامــوس دختــران والیت خود هم چشــم نمیپوشــد .او نامزدش
را فروختــه تــا از پــول او قــزاق شــود و بــا بهرهگیــری از قــدرت ســرنیزه
بتوانــد مــردم را هر چه بیشــتر چپاول کند ،ســر ببرد و به ناموسشــان
درازدستی کند.
مرگ یزدگرد« :زن در نقش آسیابان :تو ای دختر خوب رستهای،
زبان خوش دوستتر داری یا تازیانه مارپیکر» (ص .)42
 .۴-۱سرکوب شدن عزت نفس زنان
زنانــی کــه در جامعــه به صورت شــیء دیده میشــوند و بــه فکر و
ذهن آنها اهمیت داده نمیشــود و نقشــی در جامعــه خود ندارند،
خــود بــه خــود تحــت اختیــار مــردان قــرار میگیرند و بــا خــود بیگانه
میشــوند ،رأی و نظرشــان برای هیچ کس مهم نیســت و خود نیز به
خواستههایشان اهمیت نمیدهند.
پردهخانــه :در نمایشــنامه پردهخانــه ،شــماری از زنــان ،زیر فشــار
محرومیتهــا و بیعدالتیهایی که دیدهانــد ،دچار اختالالت رفتاری
و شــخصیتی میشــوند .آنــان بــا خــودآزاری و دیگرآزاری میکوشــند تا
زخمهای درون خویش را بهبود بخشــند .زنان به شــکلی بیمارگونه با
غالمان و خواجگان حرمسرا برای به دستآوردن اجازه قتلسهمرد-
پدر ،برادر و نامزد-چانه میزنند .صندل ،خواجه بزرگ حر مســرا ،این
کار زنان را گشودن عقدههای درون و بازتابی از تمایالت سرکوب شده
آنان میداند «شما خانمها ،میکشیدشان که میل خود را بکشید!...
میکشیدشان چون بهشان دست ندارید!» (ص .)18
در نظامی که زنان به اجبار ســلطان از همســر ،معشــوق ،فرزندان
و خانــدان خویــش دور افتادهانــد و در اندرونــی دربــار او ،روزگار را بــا
بیمهــری ،حســرت و دلتنگــی میگذراننــد ،از ســلطان جــز ســایهای
کمرنــگ که شــبها در حیاط غالمان قدم میزنــد ،چیزی نمیبینند
و گرمــی محبتــی احســاس نمیکننــد و بــا وجــود همــه دردهــا ،حتــی
حــق گریســتن بــر حــال و روز خــود را هــم ندارنــد ،نیروگرفتــن اینگونه
اندیش ـههای منفــی و ویرانگــر در ذهــن و روح زنــان ،طبیعــی بــه نظــر
میرسد.
تعصبات مردســاالرانه بر ساختههای فرهنگی جامعه مؤثر است.
طــوری کــه به خود زن تأثیر میگــذارد .خود را ضعیف حس میکند و
اعتماد به نفســش را از دســت میدهد و باور میکند که نمیتواند به
تنهایی بدون کمک مرد کاری انجام دهد.
زن در جامعــه مردســاالری اجــازه ســخن گفتن و ابــراز نظر خود را
ندارد و امیدی برای برآورده شدن خواستهاش نیست؛ بنابراین تنها
چاره را در دعا به درگاه الهی میداند.
شــنامه ندبه ،زنان به ســبب جنس دوم بودن و به
ندبه :در نمای 
دلیــل شــرایط و جبــری کــه جامعه مردســاالر بــر آنان تحمیــل کرده،
تنها به خشــنودکنندگان مردان و وســیله تفریح و کامبخشی به آنان
تبدیــل شــدهاند و در حد یک ابژه جنســی و ابزار خشنودســازی مرد

تنــزل یافتهانــد« :قزاق :برو کنار لکاته .بزن جا ِقرتی! شــما چه داخل
آدم حرف پولتیک بزنید؟ شما که هستید -هاه؟» (ص .)110
در جامعــه مردســاالری زن بایــد در خانه باشــد ،چادر ســر کند
و به کار خانه مشــغول باشــد .مــردان در چنین جامعــهای معتقدند
کــه منــع کــردن زن از کار در بیرون و نــگاه داشــتن او در خانه ،تأمین
ســعادت اوست و وظیفهاش ،کارهای یکنواخت خانهداری ،مادری
اســت .زن وقتــی کــه از عرصــه فعالیتهــای اجتماعی کنار گذاشــته
شود ،عزت نفس او آسیب میبیند.
«مــرد خیمــهدار :ایــن جــا ســه صــورت اســت ،ببینیــد خانمها،
یک ســر اســتبداد اســت ،یک سر مشــروعه و یکی مشــروطه! این که
میبینید ،زمین خورده است ،ملت است.
زینب :زنها کجا هستند؟
مرد خیمهدار :زنها ،دارند تماشا میکنند» (ص .)53
ندبــه :تــرس از حکومــت و بیاعتمــادی خانــواده زینــب ،باعــث
میشــود کــه بــا رفتارشــان ،عزت نفــس او را ســرکوب کنند .ســخنان
گلباجی از زبان پدر زینب ،در حقیقت گزارشــی از وضع زنان ســرکوب
شــده اســت« .پدر :ما اهل والیت ِهر از ِبر نمیدانیم .هر روز یک فوج
میریزنــد والیــت و میچاپند ،و خجالت اســت ،هر دختــری که فوج
قبــل کارش را نســاخته بــود میبرنــد و هــزار بــا ســرش میآورنــد؛ ...
گفتیم خدمت شما محفوظتر است .بیاید کوچکی کند نان خودش
را دربیاورد ( »...ص « .)14آنها پولی را که دنبالش بودند گیر آوردند
و مــن بایــد آن را از تــو در بیــارم .تــو بدک نیســتی  ...شــغل تو همین
اســت .مثل همه دخترها! اینجا خرابات اســت؛ طربخانه! حالیات
شــد؟» در نتیجــه این ســخنان« ،زینب ضربه خــورده و مبهوت مثل
ُ
ارواح دور و گم میشود» (همان).
مــرگ یزدگــرد :در نمایشــنامه مــرگ یزدگــرد ،دختر آســیابان مورد
تعــدی پادشــاه قرارگرفته و از افســردگی و ناراحتی دچار روانپریشــی
شده .آرزوی پا کی میکند چرا که در دین اهورا مزدا ،زنا بسیار زشت
شــمرده شده اســت« .دختر[ :سرگشــته در پندارهای دور] ا گر کیسه
آرد مانده بود بر ســر خود میریختم تا ســراپا ســفید شوم شاید ناهید
هورپیکــر مــرا جای فرشــتهای میگرفــت؛ یا به جای دختــر خود؛ و در
چشــمهای شستشــو میداد» (ص  .)28حال که نه پدر و نه مادرش
بــه داد او نرســیدهاند و دیگــر چیــزی بــرای از دســت دادن نــدارد.
«دختر ... :دیگر چه دارم که از دست بدهم» (ص )16؛ ناامید دست
بــه دامــن ناهیــد مه پیکر پا ک و آزاده میشــود که او را در چشــمهای
شستشــو دهد و گناه و پلیدی و ناپا کی را از او دور ســازد .دختری که
در لحظههــای تعــدی یزدگرد چون بیــد لرزیده ،پدر بــه فریادهای او
پاســخی نــداده و گوشهــای خــود را گرفته تــا فریادهای او را نشــنود
«دختــر ... :نــه [میگریزد] مرا برهــان پدر ،مرا برهــان» (همان،)43 ،
انگار همه چیز دســت به دســت هم داده تا این دخترک رنجور بیش
از پیش رنج بکشد« .دختر :دنیا در کمین پا کی من است .همه چیز
دســت به هم دادهاند تا تیرهروزی من زبانزد گیهانیان شــود؛ اســتر
میمیــرد ،همســایه میرود ،ســنگ آســیا میشــکند و یکــی مرگش را
اینجا میآورد» (ص .)40
در نمایشنامه مرگ یزدگرد ،قدرت و اعتماد به نفس زن آسیابان
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در جای جای نمایشــنامه مشــهود است .خواب پادشــاه از زبان او و
به خواهش ســرکردهها گفته میشود و تنها کسی است که به عنوان
نماینــده طبقــه خود بــه زندگی اهمیــت میدهد .برای زنــده ماندن
تالش میکند .زنی آ گاه که حیات برای او از همه چیز ،مهمتر است.
او نمیتواند برای حفظ زندگی از پیکار دســت بردارد او باید به پیکار
ادامــه دهــد و بــرای زنده ماندن یا باید به ســردار اثبات کند که شــاه
خودکشی کرده است:
«زن آســیابان [از زبــان آســیابان] :ایــن ویرانــه را ا گر نه برای آســیا
برای چه کار میخواهی؟
آسیابان [از زبان شاه] :خودکشی!
زن آسیابان :همین را گفت (ص .)16
و یا آنها را قانع کند که این کشته آسیابان است نه یزدگرد:
زن :گفتنش ســخت اســت! ای موبد من باید ســوگندی بشکنم؛
آیا رواست؟
موبد :راه یکی؛ آن راه راستی ،و دیگر همه بیراهه.
زن :دختر راست میگفت؛ آسیابان اینجا خفته ...
موبــد :پــس این مرده آســیابان اســت [با لگــد میزنــد] و این مرد
کیست؟
زن[ :بر او لباس میپوشاند] پادشاه! (ص .)53-54
 .۵-۱استفاده ابزاری از زن
سوءاستفاده از زن میتواند به انواع و عناوین مختلف انجام شود.
قدرت ،شــهوت و منفعت از این گونهاند .کریستین دلفی از مهمترین
نظریهپردازان فمینیســت فرانســوی ،معتقد اســت که زنان یا دست
کــم زنان شــوهردار ،طبقهای را تشــکیل میدهند که شــوهران از آنان
بهرهکشــی میکننــد «کارگــر نیــرویکار خــود را میفروشــد ،در حالی که
زن متأهــل نیــروی کارش را بــه رایــگان وا گذار میکنــد؛ حق انحصاری
و نپرداختــن مــزد بــا هــم ارتبــاط نزدیــک دارنــد .عرضــه کار رایــگان در
چارچــوب رابطــهای شــخصی و عامــل (ازدواج) در اصــل نوعــی رابطــه
بردگی است» (ابوت و واالس .)35 ،1393 ،به نظر دلفی ،هر چند زنان
خانهدار ممکن اســت به علت اینکه شوهرانشــان به طبقات مختلف
اجتماعــی تعلق دارند ،از نظر ســطح زندگی متفاوت باشــند ،اما چون
تحت بهرهکشی شوهران قرار میگیرند ،جایگاه طبقاتی همه آنان یکی
است .یعنی کار خانگی آنان تصاحب میشود (رک همان).
طبق نظریه بهرهکشــی ،مدرنیزه شدن به پیدایی نوعی کار ارزان
زنانــه منجر میشــود که «زنان در بخش تولیــد صنعتی ،نقش مهم
تــری پیــدا میکننــد اما مورد بهرهکشــی قــرار میگیرند چــون به آنها
بهصــورت نیروی کار درجه دوم مینگرند» (همان .)71 ،زن در نظام
مردســاالر ،هویت واقعی انســان بودن را ندارد و چونان کاال و ابزاری
اســت برای بهــرهوری مــرد ،و همین موضــوع ،محور اصلــی مبارزات
گروههای فمینیســتی اســت .زنان در پردهخانــه چنیناند .زنانی که
حضورشــان در جامعه مردســاالری بهعنوان انســانی آزاد و مســتقل،
ارزش و اعتبــاری نــدارد و تنهــا وجودشــان اســت کــه میتوانــد بــرای
سلطان ،نشانی از شوکت و قدرت باشد:
پردهخانه :ســلطان[ :میغــرد] حالمان بههم میخــورد از این همه

زن! مثل تشــنهای رســیده به دریا یا چون گرســنهای که بســیارش
بخورانند.پشتناخنانگبینشیریناست؛ولیتغارتغار میکشدت!
چهکنیم که همه برای شکوه دستگاه سلطانی است .نه خیر ،قبول
نمیکنیم دربارهای دیگر بگویند ما از ایشان کمیم! (ص .)42
ً
در نظــام مردســاالر ،زنان آ گاه مــورد توجه قرارمیگیرنــد ،اما عمال
زنانی پســند خاطر میافتند که به الشــههایی بیجان و بیاندیشــه
ً
میماننــد؛ زنانــی کــه صرفــا در تــن خالصه میشــوند .آ گاهــی زن نیز
ماننــد هنــر او مــورد بهرهبــرداری ســودجویانه نظــام مردســاالر قــرار
میگیــرد .در پردهخانــه ،گلتــن کــه زنی باســواد و روشــن فکر اســت،
مسؤول پرورش دخترکانی است که باید به همسری سلطان درآیند.
او باید آنان را آداب بیاموزد و از ایشــان زنان دلخواه ســلطان بســازد.
گلتــن هــم آ گاه اســت و هــم آ گاهــی خویــش را ارج مینهــد .آنجــا که
نوســال ،درمانده از او میپرســد« :تو کی هســتی؟» بالحنی سرشار از
حسرت و رنج و خشم پاسخ میدهد« :معلمی که از شرف روزگار ،به
پااندازی سلطان مفتخرم!» (ص .)112
سوگیری سلطان در برابر هنر زن ،سودا گرانه و سودجویانه است.
به باور گلتن ،ســلطان هیچگاه او را به کســی نخواهد بخشــید .زیرا او
معلم زنان بازیخانه اســت و ســلطان برای تربیت او هزینهای گزاف
پرداخته است« .نه سلطان مرا ارزان نمیدهد ،رئیس معلم خانه!»
(ص  .)21در اینجا ،زن هنرمند ا گر حرمتی میبیند به خاطر بهرهای
است که به مرد میرساند.
ندبــه :در نمایشــنامه ندبــه زن مثــل کاالیــی فروختــه میشــود.
«گلباجی[خطــاب به زینب] ... :خودت را قایم میکنی .مشــتری
را رم میدهی .مشــتریها تو را نمیبیننــد .من هم ترا نمیبینم.
آفتابی نمیشوی .مدتی باید زیاد کار کنی .من پول زیادی برای
تــو دادهام .مریــض بــودی حکیــم الحکمــا را آوردم .پولــی که من
برای تو دادم باید سر به سر شود» (ص .)33
و نگاه اشیا گونه عبیدا ...به زن :عبیدا ...به روسپی خانه میآید
و سراغ زینب را از خود زینب میگیرد.
«عبیداهلل :چت شــده میلرزی؟ هیبت مردانه دیدهای نه؟ بهش
بگو عبیدا ...خوب قزاق شده .مرا ببیند ،چشمش خیره میشود.
زنهــا خیلــی خــوف دارنــد قــزاق ببیننــد؛ بعضــی هم جانشــان در
میرود برای قزاق! تو هم خوب جنسی هستی» (ص .)87
مــرگ یزدگــرد :در نمایشــنامه مــرگ یزدگــرد ،زن و دختر آســیابان
ن شــکل ممکن مــورد تجــاوز قــرار گرفتهاند و
از ســوی شــاه بــه بدتری 
سرکرده و موبد که هر دو اهرم قدرت شاه هستند ،با تهدید و ارعاب و
سنگدلی ،آنان را داوری و به اعدام و شکنجههای وحشیانه محکوم
کردهانــد« .شــاه :ای مرد ،همســر خود را بگوی که بــه رختخواب من
درآید .زود .زود» (ص .)43
دختر آســیابان ،مجســمهای اســت که از رنج و درد ســاخته شــده
اســت .او همه ســتمهای طول تاریخ را درحق زنان مجســم میکند.
از او فقــط بــه عنــوان وســیلهای بــرای ارضــای نفــس اســتفاده شــده
اســت« .در فضــا و محتــوای ادبیات قدیــم و تاریخ چند هزار ســال ه ما،
زن نیمهپنهان نااندیشــیدهای اســت که همواره به صورت شــیء از او
استفاده شده است» (کاویانی پور )407 ،1386 ،و ا گر عمدهترین نقش
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نظــام ســرمایهداری ،زمینههــای فرهنگــی در تولید کاالهــای مصرفی
باشــد ،بنابراین مصرفگرایی و تبلیــغ آن نیز به اصلیترین هدف نظام
ســرمایهداری تبدیل میشــود .نظام ســرمایهداری به خوبــی دریافته
اســت که برای ایــن دو منظور(مصرفگرایی و تبلیغ آن) ،زنان بهترین
وسیله و ابزار هستند (صادقی شهپر و طالبی.)135 ،1394 ،
 .۶-۱تغییر نام و سلب ّ
هویت زن
تغییردادن نام انسانها علیرغم میل باطنی و خواست قلبیشان،
نمودی از تالش برای تغییردادنهویت و شخصیتشان است ،چرا که
نام انسانها با شخصیت و هویتشان رابطهای عمیق و معنادار دارد.
بندیکتا ویندت -وال 2در مقاله هویت فردی و نام افراد در متون ادبی،
به نقل از میشلگریماد منتقد ادبی فرانسوی مینویسد که «روند نام
ً
گذاری و اســتفاده از نامها ،عملی شــدیدا اجتماعی ،روانشــناختی و
زبانشـ�ناختی اسـ�ت» ( .)Windt, 2012, 273ایــرد مالکییــن 3تغییــر
نــام افــراد از ســوی محافل قدرت را ،هدفمند دانســته و معتقد اســت
کــه «تغییــر نــام شــاید اقدامی برای ابــراز وجــود و عرض اندام سیاســی
جامعه و رهبرانش اس��ت» ( .)Malkin, 1987, 87میک والتزالویک 4بر
آن اســت کــه «نام انســانها را میتوان بر چســبهای معنایی در نظر
گرف��ت» ( .)Watzlawik, 2016,1بریتنــی لوبی 5و همکاران در مقالهای
اهمیت نامگذاری و تغییر نام در هویت فردی و مفهوم زندگی را بررسی
کردهاند .آنها معتقد هستند که «نامگذاری ،اقدامی سیاسی به شمار
میرود» (.)Luby, 2016, 7
پردهخانــه :نظــام مردســاالر در پردهخانــه نیــز ماننــد دیگــر آثــار
بیضایــی ،از جملــه ندبه و شــب هــزار و یکم میکوشــد تا بــا تغییر نام
زنــان ،آنــان را از هویت راستینشــان تهی کند و داغ و نشــان ســلیقه
و خواســت خــود را بــر کــردار و شــخصیت آنــان بنشــاند .ســلطان،
نامهــای خطرآفریــن و تهدیدکننده زنــان را به نامهایی بیدردســر و
یگــر ســکوت و افتادگی و رامش و  ...بدل میکند و بدینســان،
تداع 
چشمداش ـتهای خویــش را از نــوع و جنــس زن آشــکار میســازد.
بــرای نمونه« ،بیدخــت» را «گلتــن» (ص « ،)241خیربانو» را «عســل
خانم» (ص « ،)73طاووس» را «لولی» (همان)« ،تابان» را «ریحان»
(همان) و «خونبس خانم» را «ایلناز» (ص  )74مینامد.
«تندرخانــم بــوی شمشــیر و خــون و اســب و آتش میداد! شــدم
صنم بانو که بتی خاموش اســت» (ص  .)74هنگامی که میخواهد
یکــی از زنــان خود را به دشــمن وا گذار کند ،وی را به هویت پیشــین
خود بازمیگرداند و گویی با اینکار ،مهر مالکیتاش را از او بر میدارد.
«صندل :صدگیس به نام قبلی خود گیسوخانم بر میگردد .گویی نه
کــه چندی اینجا عمر گذاشــتی ،نه یک کلمــه میدانی ،نه یک کلمه
میگویــی!» (ص « ،)13این حرف یادتان باشــد ئوپ ویس تســووی؛
شما را صنم خواندهاند که خاموش چون بتان باشید» (ص .)29در
این اثر ،مهمترین شــکل تغییر نام در مورد گلتن اعمال شــده است.
گلتــن را که در اصل «بیدخت» (دختر خدا) نام داشــته اســت ،گلتن
نامیدهاند .دقت در تفاوت این دو نام نشان میدهد که تا چه میزان
میــان معانی آنها جدایی و تفاوت وجود دارد .نظام مردســاالر ،نام
فرا گیــر و مقــدس بیدخــت را کــه همــه صفات بلنــد خدا گونــه در آن

میگنجــد ،بــه نامی محــدود و محصور در قید و بنــد تن و جنبههای
زنانه وجود تن تبدیل میکند و شخصیت وهویت زن را از آسمان به
زمین فرو میکشد و تنزل میدهد.
ّ
دقت در ساختار شخصیتی و هویت زن در این نمایشنامه نشان
میدهد ،زنان بازیخانه ،پارههایی از یک پیکر منسجم هستند که
به خواســت نظام مردســاالر از هم گســیخته و وحدت انــداموار خود
را از دســت دادهانــد .ایــن زنــان ،هر یک بر نــژاد ،عقیــده ،آیین و طرز
فکری ویژهاند و حتی طبقه اجتماعی یکســان ندارند؛ یکی وزیرزاده
است؛ دیگری خنیا گر یا کنیزکی به اسارت آمده.
ّ
ندبه :در نمایشــنامه ندبه با جلوههای گونا گونی از مســخ هویت
زن روب ـهرو هســتیم .زنــان پا کــی که با نامهــای مســتوره ،معصومه و
 ...پا به طربخانه گذاشــتهاند ،در همان برخورد نخســت تغییر نام
دادهاند .زینب نیز با نام تازه روبرو میشود:
گلباجی :اسمش غمزه است .کسی طالب نیست؟
زینب :من زینبم
گلباجی :با مشتری مهربان باش غمزه (ص .)24
مــرگ یزدگــرد :بــا این که زنان مرگ یزدگرد ،درد کشــیده هســتند
ولــی هرکدام بــرای هویتی که خود دارند مبــارزه میکند و میجنگند
(قوکاســیان .)45 ،1378 ،ایــن مبــارزه بــه صــورت نقضــی ،بــر تــاش
نظام مردساالری برای سلب هویت زن داللت دارد .یکی از بارزترین
ویژگیهای زن در مرگ یزدگرد ،نقش و مقامی است که به زن وا گذار
شــده اســت .زن هویت مســتقل دارد ،از تشــخص ویــژهای برخوردار
است و تابع و وسیله مرد نیست« .زن :آیا دشنام و ناسزا هم سرمایه
بــزرگان اســت که هرگاه کــه بخواهند خرج میکنند؟ نه این ســنگ و
کلوخی است بر زمین ریخته که من نیز میتوانم چندتایی از آن را به
سوی شما پرتاب کنم» (ص .)21
 .۷-۱ناایمنی زنان
امنیــت به عنوان یــک مؤلفه اجتماعی مهم ،پدیــدهای ادرا کی و
احساســی اســت یعنی این اطمینان از وجود آن ،باید در ذهن افراد
بــه وجود آید .اما جنســیت و خصوصیات بیولوژیکی معطوف به آن،
ً
معنا و احساس متفاوتی از امنیت ایجاد میکند و عموما زنان بیشتر
از مردهــا احســاس ناامنــی میکننــد .امنیــت در جامعــهای کــه نگاه
مردســاالری بــر آن حا کــم اســت ،در رابطه زن و مرد شــکل ویژهای را
بــه نمایــش میگذارد .در نمایشــنامههای بیضایی ،خانه و حرمســرا
همانند جامعه ،نتوانستهاند امنیت زن را تضمین کنند.
پردهخانه :صدگیس از زنان بازیخانه پردهخانه از طرف سلطان
به غانم خان ،دشمن دیروز و چا کر امروز سلطان ،پیشکش میشود
اما صدگیس نگران آیندهای اســت که باز میان دوســلطان دشــمنی
شود .در آن صورت نخستین قربانی اوست.
« صدگیس ... :آه کجا میروم؟ فردای تیره ایست؛ از چاله به چاه
ی روم .پیر اســت یا جوان ،زشــت یــا زیبا ،بدخلق یا خوشــخو؟
مـ 
زنــان دیگــرش بــا مــن چــون زن دشــمن مینگرنــد .مبــادا گویند
خبرچینــم؛ راز پــرواز میدهم .زیر نظــر دارم روزی که باز میان دو
ســلطان دشــمنی رود قربانی نخســت منــم» (ص  )20و زمانی که
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صدگیــس پــس فرســتاده میشــود از ســرغرور شــاهانه ،صدگیس
را میکشــد تــا نشــان دهد ســلطان هدیــه خود را پــس نمیگیرد و
تــاش میکنــد تا غانم خــان را که به چشــم نامحرم بــه صدگیس
نگریسته ،از پا در آورد.
در جامعه مردســاالر ،بی امنیتی تا حدی اســت که زن در جشــن
عروس ـیاش از همســرش جــدا میشــود و کشــان کشــان بــه خــان
پیشکش میشود.
نوســال[ :مات] نومــزادم ریکا پی من آمده بیــد .در جنگل بیدم.
ََ
من و ریکاجانم را عروسی بید .ا کره غانم خان بی هوا نازل از کجا
شدند؟ مرا در رخت عروسی کشان کشان بردند ( ...ص .)32
ندبه :در نمایشــنامه ندبه ،دنیایی که به خون و آشــوب کشــیده
شــده اســت برای مردان نیز سرشار از ناامنی اســت ،تا جایی که تنها
محل امن برای تشکیل انجمنهای سری ،طربخانه است .با این
حــال ،در همیــن طربخانــه هم ،ســایههای ناامنی دیده میشــود؛
مــردان از وجود جاسوســی در میان خود بیم زدهانــد .در دنیایی که
تنها خانه امن آن ،خانهای بدنام اســت ،تکلیف امنیت زنان روشــن
اســت .افــزون بر ناامنــی ،بیاعتمادی شــدید زنــان به مــردان نیز در
ایــن اثــر نمــودی ویــژه دارد .پدر زینب هنگام تســلیم او بــه گلباجی،
از ناامنــی جامعــه ســخن میگویــد و ایــن که در کشــا کش قــدرت و بر
اثــر ناامنیهــای موجــود ،نمیتوان زنــان را در امان نگه داشــت .زیرا
قشون دولتی یا چپاولگران دهات و شهرها را پیوسته تاراج میکنند،
زنان و دختران را میبرند یا دست ّ
تعدی به ایشان دراز میکنند؛ پس
بهترین مکان برای در امان نگه داشــتن زینب ،همین روســپیخانه
اســت« .پــدر :این دفعــه نه دفعه بعــد چپوچی حکومتــی میریزد .و
ما چه چاره داریم؟ گفتیم خدمت شما محفوظتر است» (ص .)13
مرگ یزدگرد :در نمایشنامه مرگ یزدگرد ،دختر آسیابان ،حتی در
منــزل خودش امنیت ندارد« .دختر :دنیا در کمین پا کی من اســت.
همــه چیز دســت بــه هم دادهاند تا تیــره روزی من زبــانزد گیهانیان
شــود؛ اســتر میمیرد ،همسایه میرود ،سنگ آســیا میشکند و یکی
مرگش را اینجا میآورد» (ص .)40

 -۲عوامل سلطه بر زنان در نظام مردساالری
 .۱-۲برساختههای فرهنگی و ارزشگذاری جامعه
بســیاری از محققان فمینیســت بر این باورند که مشــخصات تن
ً
و قابلیتهایــی کــه مذکــر و مؤنــث بــودن را شــکل میدهنــد ،عمدتا
برســاختههای فرهنگی هســتند که در نتیجه تعصبات مردســاالرانه
تمــدن مــا ایجــاد شــدهاند و «تمــدن در جایــگاه یــک ّ
کلیــت فرا گیــر،
ایــن موجود را کــه مؤنث نامیده میشــود ،خلق میکند .به واســطه
باورداشــت این جریان فرهنگی ،مذکر در فرهنگ ما با صفات فعال،
ّ
مســلط ،مخاطر هگــر عاقل و خالق شــناخته میشــود؛ و مؤنــث که با
ایــن قابلیتهــا تضــاد ســاختاری دارد ،بــه صفــات منفعــل ،مطیــع،
ترســو ،عاطفــی و پایبنــد به ســنت متصف میگــردد» (ایبرمــز و گالت
هرفــم .)142 ،1387 ،اقتــدار مــردان بــه علــت در اختیــار داشــتن
امکانات اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ،آزادی عمل زنان را محدود

میکند ،البته قدرت مردان فردی نیســت؛ «فرضیات جنسپرستانه
جامعه به سود همه مردان است .ایدئولوژیهای مردساالر از اقتدار
مردان بر زنان حمایت میکنند و آن را مقدس جلوه میدهد» (آبوت
و واالس.)31 ،1393 ،
پردهخانــه :در نمایشــنامه پردهخانــه ،زن و گریــه ،پیونــدی
پیچدرپیــچ دارنــد .در صحنه آغازین نمایشــنامه ،وقتی به صدگیس
خبر میدهند که به عنوان پیشــکش سلطان به غانمخان بخشیده
شــده است ،او سرخورده و درمانده از راه گوش میگرید! مبادا گریه،
ســرباززدن از فرمان و سرکشی در نظام مردســاالر تعبیر شود« .ایلناز:
نگاه کنید؛ او با گوشهایش گریه میکند» (ص .)12
ندبه :شــکل دیگر تحقیر ناشــی از فرهنگی برســاخته ،در نمایش
نامه ندبه ،ضعیفشمردن زنان از نظر کمی درک و فهم آنان از اوضاع
جامعــه اســت .این تصــور و نگرش مردمحور باعث شــده اســت ،زنان
در دنیــای مردانــه« ،جنس دوم» به شــمار آیند و مــردان اجازه هر نوع
جســارت ،تحقیــر و توهین به زنــان را ،به خود بدهنــد ،چنانکه بعد از
به توپ بســتن مجلس ،قزاقها قدرت پیدا میکنند و شــروع به غارت
مــال و نامــوس مــردم میکنند و در این میان زنــان طربخانه ،طعمه
مناســبی برای غارت ،توهین و تحقیر به حساب میآیند« .رییس :برو
ُ ُ
کنار سلیطه! راه بده فکلی! شما که هستید .هاه؟( »...ص .)110
مرگ یزدگرد :در نمایشــنامه مرگ یزدگرد ،دختر فالگوش ایســتاده
و به راز و نیازهای مادرش و پادشــاه گوش فرا داده و اظهار میکند که
مقــدار زیادی از این ســخنان ممنوعــهای که پیش پادشــاه و مادرش
رد و بدل شــده را شــنیده اســت و آنگاه در نقش مادرش فرو میرود و
میگوید که مادرش در این نجواها به پادشــاه گفته اســت « :من از آب
و خا کم و تو از آتش و باد ،مرا از تو چاره نیست! مرا از تو چاره نیست!»
(ص  .)66چه او از جنس آب و خا ک است یعنی همان عناصر مادینه
و پادشاه از عناصر باد و آتش است یعنی همان عناصر نرینه .آتش و باد
با قدرت مهیب و غالب و سوزان خود عناصری بسیار متحرک میباشد
و خــا ک بــا آن بیتحرکــی و آب بــا حرکــت مالیم و نفوذ ســا کت خود در
خــا ک بســیار آرام جلــوه میکنــد .پــس شــاه در اینجــا عنصــری غالب؛
محرک و سوزان و زن عنصری مغلوب بیحرکت و تسلیم شده است.
در جوامــع مردســاالری ،بعضــی از ارزشهــای اخالقــی را جامعــه به
مردان نســبت میدهد؛ «اســتقالل ،عدم وابســتگی ،تعقل و … صفاتی
مردانهانــد» (یزدانی )175 ،1388 ،و وابســتگی ،عاطفه ،بدن ،اعتماد و
… صفاتــی زنانهانــد» (همان .)75 ،این ارزشگذاری در حدی اســت که
ّ
موجــب شــده خــدا را مذکر بدانند تا مقــام و مرتبه مرد را باالتــر از آنچه
هســت نشــان دهنــد .مریدیلی معتقــد اســت زن که به دلیــل نیروی
بــاروری خویــش تداعیگــر طبیعــت اســت در برابــر مــن (فاعــل و خــود)
و همچنیــن در برابــر مرد که تجســم و تصویر این خدا به شــمار میآید،
نقــش مفعــول را بــازی میکنــد» (کرامتــی .)240 ،1390 ،زن در آ گاهــی
جمعــی مردان ،جنسدوم اســت «هر مردی "من یا خــود" و هر زنی "آن
یــا دیگر" میشــود» (همان« .)240 ،بنابراین مــردان با تقدیس و ارزش
گذاری صفات مذکور ،این نقشها و مسؤولیتها را به زنان تحمیل کرده
و ســعی میکننــد با ترویج نظریههایی در این مــورد ،این صفات را برای
زنان طبیعی و ارزشمند جلوه دهند» (رودگر )124 ،1388 ،و این در حالی
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اســت که زنها هرگــز ارزشهای زنانــه را در برابر ارزشهــای مردانه علم
نکردهاند ،بلکه مردها هستند که با تمایل به حفظ امتیازهای مردانه به
ابداع این تقسیم پرداختهاند» (دوبووار ،1382 ،ج.)116 ،1
 .2-2محدود بودن نقش زن
یکی از وظایفی که طبق تقدسســازی ،در اخالق ســنتی ،مردان در
نظام مردساالر برای اعمال سلطه و انقیاد هر چه بیشتر و آسانتر بر زنان،
بــرای آنــان مســؤولیتهایی را بر میشــمرند؛ بــرای مثال برای بــارداری
و مــادری کــه اموری مقدس برای زنان تعریف میشــود ،نوعی لجاجت
و دیگــرآزاری مردانــه وجــود دارد .آنهــا بــا هر گونــه اقدامی که زنــان را از
وظایف مادری و خانهداری رها نکند ،به شدت مقابله میکنند (رودگر،
)170 ،1388؛ زیرا معتقدند فعالیتهای مردانه بر نیروهای مبهم زندگی
غلبه کرده و طبیعت و زن را به خدمت خود درآورده است.
پردهخانه :در پردهخانه ،مادر و زنان پادشــاه پیشین ،بلکه همه
زنــان حرم ســلطان قبلی بــه زنجیر و زندگی محکومنــد .به گلگرفتن
دریچههــای شــطرنجی ،حبــس آنهــا در زیرزمیــن ،محدودیــت
روزافزون و به حسابنیامدن ،سرنوشت آنان است.
« ...آنــان زنــان ســلطان پیشــیناند .بــه حکــم غیــرت شــاهی
خا کسترنشیناند» (ص .)118
ندبه :زینب عاشق بچه است «زینب :من یک بچه میخواستم»
(ص  .)125اما در آن روسپیخانه بچه مانع کسب است و بایستی از
بیــن برود« :گلباجی ... :مواظب باش غمزه! تا به حال نگذاشــتهایم
گریه بچه در این خانه بلند شــود؛ بچه مانع کســب است! شنیدی؟
ما بچه را تنور میاندازیم یا میگذاریم سر راه!
جمیل :در خورا کت چیز میریزند؛ آنقدر تا بارت را سقط کنی!»
(ص )94
یکــی از نقشهایــی کــه در جامعه مردســاالر به زن وا گذار شــده و
خود زنان هم پذیرفتهاند ،انجام کارهای خانهداری است:
گلباجی :چادرت را بردار .چه کارها بلدی ؟
زینب :ظرف شستن.
گلباجی :سینی را بگردان.
زینــب[ :میگردانــد] لباس شســتن ...غذا پختــن  ...وصله کردن
 ...جارو کردن ( ...ص .)9
مــرگ یزدگــرد :هــر چنــد ظلمســتیزی و قــدرت زن در جــای جــای
نمایشنامه مرگ یزدگرد مشهود است ،اما زن آسیابان از یادآوری مرگ
پســر جوانش ضجه ســر میدهد «زن[ :ضجه میزند] پســرک نارسیده
من» (ص  .)26زن بال کش همیشــگی در آثار بیضایی همچنان نگران
سرنوشتی است که میرود تا به صورتی دیگر تکرار شود.
صرفــه جویــی امــور در منزل همیشــه جز وظایف زن بوده اســت.
«زن آســیابان :ریســمان در انبار اســت .خانــه خرابم کردیــد؛ زیاده از
اندازه مبر .چوب از کجا بریدی؟ زیادیش را بگذار» (ص .)40
 .۳-۲همکاری و پذیرش زنان
نــه تنهــا مــردان و فرهنــگ جامعــه در پذیــرش تحقیــر زنــان
مؤثرنــد ،بلکــه خــود زنــان نیز بــه آن تن میدهنــد و با جــان و دل آن

را میپذیرنــد (دوبــووار ،1382 ،ج .)116 ،1لرنــر اســتدالل میکنــد که
مردســاالری بــدون مشــارکت و همکاری زنان نمیتوانســت اســتمرار
پیدا کند .به گفته او «این همکاری به چند شــیوه ممکن میشــود:
تلقین مفاهیم جنســیتی ،محرومیت از آمــوزش ،محروم کردن زنان
از دانســتن تاریخشــان ،از هم جدا ســاختن زنان با تعریف مفاهیمی
ماننــد آبرومندی و کجرفتاری براســاس فعالیتهای جنســی زنان با
محدودســازی و اجبــار مســتقیم ،بــا تبعیض در دسترســی بــه منابع
اقتصــادی و قــدرت سیاســی ،و بــا اعطــای مزایــای طبقاتــی بــه زنان
مطیــع» (میرحســینی .)6 ،1392 ،در تمــدن و جامعــه مردســاالر ،به
علــت وابســتگی زنان در تمامــی جنبههای فرهنگی و بهواســطه دارا
بــودن توانمندیها و قابلیتها و اســتعدادهای شــخصیتی مردانه،
زن نوعی غیرمرد شــناخته میشــود« .خــود زنان فــرا میگیرند که در
جریــان اجتماعــی شدنشــان ،ایدئولــوژی مردســاالرانه (فرضیاتی که
آ گاهانــه یــا ناآ گاهانــه ،قایل به برتری مرد هســتند) را درونی ســازند؛
بنابرایــن بهگونــهای تربیــت میشــوند که جنــس خودشــان را تحقیر
ً
کنند و از این طریق شخصا در وابسته کردن خویش همکاری کنند»
(ایبرمز و گالت هرفم.)142 ،1387 ،
پردهخانــه :در نمایشــنامه پردهخانــه ،زنــان پیوســته یکدیگــر
را بــه عنــوان هــوو میآزارنــد ،طلســم میبندنــد و دوا بــه خــورد هــم
میدهنــد .حــال آن که خــوب میدانند هیــچ یک از آنان سرنوشــت
خویــش را خــود رقــم نــزده اســت و همگــی از بــد حادثــه در اندرونــی
سلطان گرفتار آمدهاند:
گلتن ... :چه میدانی رقیبانت چه دارو در خواب میکنند.
زنان دیگر :چه زهری در نفست در خواب میکنند(...ص .)62
ایــن گونــه رفتارهــا در میان زنان عقدی شــاه و در رفتار آنــان با دیگر
زنان ،نمودی بیشتر دارد تا در میان زنان پرکار و باسواد بازیخانه ،وقتی
ســوگل ،معشــوق دوران گذشــتهاش را در جامــه دایــه خود بــه اندرونی
میبرد ،زنان سلطانی وحشیانه او را کتک میزنند .این زنان بیش از آن
که به ناشایستگی رفتار او توجه کنند و او را به این دلیل تنبیه کنند ،با
لحنی که بازتابدهنده عقدههای درونی آنان است ،شکوه سرمیدهند
که چرا او توانسته معشوقش را به اندرونی ببرد (ص .)80
د که به عنوان
در نمایشنامه پردهخانه ،وقتی صدگیس خبر مییاب 
پیشــکش ســلطان بــه غانمخان بخشــیده شــده اســت ،ســرخورده و
درمانــده از راه گــوش میگریــد! زیــرا زن محکوم اســت به نشــان دادن
چهرهای خرسند در برابر ستمهایی که بر او میرود (ص .)12
ندبــه :در ندبــه ،گوهــر شــیوه زیســت خــود را مردهریــگ مــادرش
میدانــد« :تــا بود مادرم بود و حاال منم .مــن همین جا به دنیا آمدم.
خدا بیامرز مرتب مرا ترساند که از در بیرون بروم .همه چیز را از پنجره
میبینم یا از بام» (ص  .)64گوهر زیر تأثیر تربیت مادر ،هنوز نمیتواند
دنیای بیرون را از نزدیک لمس کند .او خود را در حیطه تلقینات مادر
محصور کرده است و دنیا را از زاویه دید او میبیند .زینب ضمن گفت
وگو با شــا گرد دارالفنون میگوید« :اســم مادرم حوا بود و او به ارث جز
رنج و غم برای من نگذاشت» (ص  .)91به راستی سرنوشت خود زینب
نیز مانند مادر ،جز درد و رنج و اندوه چیزی نیست.
مــرگ یزدگــرد :مــادر در جامعــه مردســاالر از دختــر زاییــدن خــود
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پشــیمان اســت« .زن آســیابان ... :تو بیش از این از زادنت پشیمانم
نکــن .مــن کــه ترا بــه دنیــا آوردم ،هرگز چشــم بــه راه سپاســگزاری تو
نیستم» (ص .)52

شرح جدول " تحلیل دادهها "

مقولههای مردســاالری بر اســاس دادههای مقالــه و پس از حذف
مــوارد مکــرر و ادغــام موارد مشــابه ،در جــدول  2جمعبندی شــد و در
ستونهای دوگانه با تفکیک نقش زن و مرد ،تنظیم گردید .در ترتیب
مؤلفههــا ،مــوارد متقابل راجع به نقش زن و مــرد ،در یک ردیف و برابر
هــم قرار داده شــدند .از این رو خانههــای  4و  5و  13تا  ،18مؤلفه برابر
ندارنــد .حــروف «پ»« ،ن» و «م» ،نشــانههای اختصــاری نمایــش
نامههای پردهخانه ،ندبه و مرگ یزدگرد هســتند که با شــماره صفحه
همراهاند .از دادههای جدول ،نکات زیر را میتوان دریافت:
ّ
بیشــترین مؤلفههــای دال بــر مردســاالری در نمایشــنامههای
پردهخانــه ،ندبه و مرگ یزدگرد ،از کنش مرد ناشــی میشــود .نقش
زنان در ترویج مردســاالری ،از لحاظ شــمار مؤلفهها اندک است ،اما

پذیرش آنان ،گســترش مردســاالری را تشــدید میکند .زیرا استقبال
آنــان ،هــم زمینــه مردســاالری را ژرفــا میبخشــد و هــم آن را بــه زنان
نسلهای آینده انتقال میدهد.
ســوء اســتفاده از جنســیت و نقش جنســی زنان ،در رتبه نخست
مؤلفههای مردســاالری قرار دارد .زیرا شــش مورد (شــماره  6و  14تا
 )18از ستون راجع به نقش مردان ،به این امر تعلق دارد.
نرمتریــن حالــت رفتار مردســاالرانه مــردان ،به بهرهکشــی از ســواد و
مهارت زنان و سختترین آنها در کشتن و سوزاندن زنان تبلور مییابد.
در میــان مؤلفههــای نقــش زنــان ،بیشــترین مؤلفههــا ،ضعــف
اعتمــاد بــه نفس را نشــان میدهد .شــمارههای  10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،3و
 ،12با هفت مؤلفه ،در این زمینه بســیار بارز اســت .چنانکه در مقاله
بیان شــد ،ســلب اعتماد به نفس زن ،با این سطح از همکاری آنان،
بازتولید میشود.
در ایــن نمایشــنامهها ،دربــاره جایــگاه اجتماعــی زنــان در آینــه
مردساالری ،کمترین نشانه دیده میشود و آن هم به اشارات ردیف
سوم جدول خالصه میشود.

جدول  -2تحلیل دادههای مقاله بر اساس نقش زن و مرد در نظام مردساالری.

نقش زن

نقش مرد

1

زیستن به روش مردهریگ مادر(ن)91 ،64

استفاده از آ گاهی و سواد زن (پ )112

2

عالقه به پسر (م )10

دستور شاه به کشتن و سوزاندن زنان (پ)36

3

تماشا گر استبداد ،مشروعه و مشروطه (ن )53

طرد از اجتماع :خانه بنشینید ،خیابان را برای مردان رها کنید(ن)44

4

خانهداری ،لباس شستن ،.غذا پختن ،وصله کردن ،جارو کردن (ن ،)9
بچهداری (ن )125

5

صرفهجویی در امور منزل (م )40

6

خودداریصدگیساز گریههنگامپیشکششدن،بهخاطراعتراضتلقیشدن(پ )12اهدای صدگیس(پ )21و نوسال(پ)32

7
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نمایشــی از آن دیگــری :بررســی مردســاالری و زنســتیزی بــا خوانشــی
فمنیستی در سه نمایشنامه بهرام بیضایی

نمایشــنامههای بیضایــی ،ضمــن این که از زیرســاختی اجتماعی
برخوردار هستند ،از درگیریهای اجتماعی و سیاسی دوران مشروطه
و پهلوی و تأثیر آن بر همه اقشار جامعه سخن میگویند و به طور ویژه
«زن» را در کانون توجه قرار میدهند .زنان نمایشنامههای او ،قهرمان
اصلــی و در عیــن حــال قربانیــان حقیقــی نظام مردســاالری هســتند.
وا کاوی پنهان نشــانهها و عوامل پیدایی و گســترش مردســاالری ،به
نمایشنامههای او رنگ فمنیستی داده است.
در ایــن نمایشــنامههای بیضایــی ،زنــان در ســیطره نظــام
مردســاالری خشن و ســتمگر اســیرند و به آنان همچون یکی از لوازم
سرگرمی مردان نگریسته میشود .آنها پیوسته در معرض تهدیدند
و بــه هیــچ تکیهگاهی اعتمــاد ندارند .ســلطان ،پهلوان ،شــوهر ،پدر
و بــرادر ،بــه عنــوان نمــاد و نماینــدگان مردســاالری ،افزون بــر برتری
ّ
فیزیکــی ،از امتیاز مذکر بودن بهره میبرند .در حالی که ارزشگذاری
جامعه و گفتمان تاریخی مردانه ،فرودســتی زن را تقویت و بازافزایی
میکنــد؛ زنــان نیــز بــا پذیرش خــود ،بــه تــداوم آن یاری میرســانند.
در عیــن حــال ،پدیــده مردســاالری در نمایشــنامههای بیضایی ،به
چالش کشیده میشود.
بررسی عناصر مردســاالری در محدوده سه نمایشنامه پردهخانه،
عنــوان شــاخص(نمودها) را فراهــم آورد کــه
ندبــه و مــرگ یزدگــرد ،ده
ِ

مسائل مهم آن ،شیء شدگی زنان ،بردگی جنسی دختران ،همافزایی
نیروی جنسمرد و زن برای تحقیر زنان ،تنگی فضا برای حضور فعال
زن ،سرکوب شدن تمایالت و اعتماد به نفس ،چالش امنیتی ،چالش
هویتی و درجه دوم جنســیتی زنان اســت که برساختههای فرهنگی،
ارزشگذاری جامعه و همکاری زنان ،آنها را بازتولید میکند.
مسائل موجود در نمایشنامههای بیضایی ،نمودار واقعیتهای
جامعه بزرگ در مقیاس کوچکتر است .این واقعیتها به دوره تاریخی
خــاص اختصــاص نــدارد و روایتی از یــک گفتمان فرمانــروای دیرینه و
دیرپاست .زیرا فرودستی زنان ،بر استثمار اقتصادی و تصاحب رایگان
نیــروی کار ،بــه حاشــیه راندن از حضور و فعالیــت اجتماعی و تقدیس
سکوت و تسلیم او اتکا دارد و این امر در ایدئولوژیای نهفته است که
در آن باور به مقام «زن» همچون «دیگری» در مقابل «مردانگی» ،یک
ّ
معیار مسلم در روابط انسانی تلقی میشود.
بــا ایــن همــه ،واقعیتهایــی در جامعه امــروزی وجــود دارد که
نشــان میدهد مردســاالری تا حد زیادی در محدوده اندیشــه باقی
مانــده اســت و نمیتوانــد زنــان را از فعالیــت اجتماعــی بــاز دارد .امــا
موانــع موجــود بــرای اثرگــذاری زنــان در جامعــه ،بــه نظر میرســد به
تعاریف و تفاســیر حقوقی مربوط باشــد که عالوه بر محدودیت زنان،
ّ
تضرر مردان را نیز در پی دارد.
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P

atriarchy, in its diverse practices, such as
public or private practices, is a key concept in
feminism. Feminists believe that in a male-dominated society, men are in authority over women and
women are subordinated. They believe that the
masculine oriented tendencies in a male-dominated society are repeatedly reproduced. According
to feminists, the causes of women’s subversion in
the patriarchal society are men’s greater access to
power structures, the unequal distribution of social
privileges and inappropriate relations between men
and women. The male-controlled society constructs
women’s subjugation, and makes it possible for
men to turn to mischievousness in different practices. Patriarchy is an important issue in literary
texts and many literary works, especially drama,
have been written to depict this. In the beginning,
women wrote about patriarchy, however, later,
some male writers joined the movement and wrote
about it. Bahram Beyzaie is one such author in our
country. He is a highly praised Iranian dramatist,
and theatre director, whose plays display women’s
subordinated position and the discriminating stance
of male-dominated society against women. Bahram
Beyzai is a playwright who is preoccupied with the
condition of women in a patriarchal society. Protagonists of his plays are female characters. They
rebel against the established norms of patriarchal
society. They fight in their own ways to gain their
own proper dignity. Two main issues of his plays
are gender inequality and differences in women and
men’s social roles. Beyzai is a skilled playwright
who has been cherished for his style of untainted
Persian writing and for picking out Persian sagas
and legendary figures. The purpose of this paper

was to explore the position of female characters
in Bahram Beyzai’s selected plays. The selected
plays of the paper - Parde-Khane, Pahlavan Akbar
Dies, Death of Yazdgerd and Wail (Nodbeh) have
been explored through a descriptive-analytical approach. The patriarchal system in Parde-Khane,
makes women renounce their true identity by giving new names for them. In Pahlavan Akbar Dies,
the life of Pahlavan Heidar’s mother is the genuine saga of mothers in our society. Her life portrays
the doom and spitting image of all mothers of the
community. She lives only for her son. The story
of Death of Yazdgerd is based on the slaying of
Yazdgerd the Third, the last king of Sassanid Empire. Yazdgerd the Third who is severely pressured
by the Arabs on the western border of Iran, escapes
to Marv, shelving in disguise in a mill and eventually
is slain by the miller. The story is expressed in the
words of the miller, his wife and his daughter; all
stories are different. In Wail (Nodbeh), Obidollah, a
male character, is representative of a social system
in which all ruthless features of the patriarchal system are gathered in his presence. The exploration
of the selected plays reveals that Bahram Beyzai
has depicted the components of patriarchy, its influencing factors, the expansion of patriarchy, and
different means of women’s struggle to emancipate
them from the domination of patriarchal system.
Keywords
Feminism, Patriarchy, Woman, Beyzai, Drama.
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