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چکیده
که درجامعه مردســاالر، مردها  گرایش های فمنیســتی به شــمار می آید. فمینیســت ها معتقدند  کلیدی  مردســاالری از مفاهیم 
کمیتی برتر نسبت به زن ها دارند. آن ها علت فرودستی زنان را در جامعه مردساالر، دسترسی بیشتر مردان به مزایای  قدرت و حا
ساختارهای قدرت، تقسیم نابرابر امتیازات اجتماعی و روابط نادرست مرد و زن می دانند. مسأله مردساالری در متون ادبی بازتاب 
چشــم گیری دارد. آثار زیادی به ویژه در حوزه نمایش نامه نویســی با این رویکرد خلق شــده اند. نخســتین اعتراض و نقدها به این 
کردند؛ اما همراه آن ها نویسندگان مردی هم به این جنبش پیوستند و از این نابرابری سخن  نابرابری را، زنان وارد حوزه ادبیات 
گفتند. در ایران و در حوزه ادبیات نمایشی، بهرام بیضایی از جمله این نویسندگان است و اغلب نمایش نامه های او با محوریت 
نقش زن نوشــته شــده اســت. هدف این مقاله، تبیین موقعیت زن در اندیشــه و بســتر مردســاالری، در دنیای نمایشــنامه های 
اوست. بدین منظور نمایش نامه های پرده  خانه، ندبه و مرگ یزدگرد بیضایی انتخاب و به شیوه توصیفی-تحلیلی بررسی شده 
گسترش آن را در آثار  که بیضایی، نشانه ها و مؤلفه های مردساالری و عوامل مؤثر بر پیدایی و  اســت. این بررســی نشــان می دهد 

کرده است.     یاد شده ترسیم می کند. مقاله حاضر عناصر این یافته ها را بازیابی و تحلیل 

کلیدی واژه های 
 مردساالری، فمنیسم، زن، بیضایی، نمایش نامه.

*  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.
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»مردســاالری«۱ از عناصــر مهــم فمنیســتی اســت. یعنی بر اســاس 
ایــن عناصــر، نظــام مردســاالری » منعکس کننــده تجربه هــا، ارزش ها 
گــروه و محافــظ، حق انحصــاری آنان  و عالیــق مــردان بــه عنــوان یک 
است« )مهدی  زاده، ۱۳۸۷، ۱۱۹(. مردساالری، تعبیر جدیدی از نظام 
که بیشــتر پایه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد  پدرســاالری اســت 
کانون  که در آن، پدر در  و ســبکی از روابط خانوادگی را نشــان می دهد 

کم و زن تابع است و اختیار تامی ندارد. سلطه قرار دارد، مرد حا
 پدرســاالری و حتــی زن  ســاالری در فرهنــگ جوامع دیرین، ســنت 
عــادی و پذیرفته شــده ای بــود اما در جامعه مدرن، مســأله حقوق زن، 
روابط زن و شــوهر، حق مالکیت زن، تحصیل و اشــتغال زنان، فعالیت 
سیاسی و اجتماعی زن بویژه در یک تفسیر فمنیستی، مسأله مردساالری 
کانون توجه قرار داده است و آن را تا حد یک گفتمان و کالن روایت  را در 
به یکی از مسائل و اشتغاالت فکری تبدیل کرده است. تقابل زن و مرد، 
فروپاشی خانواده، آسیب های اجتماعی، مشکالت فرهنگی و زیان های 
اقتصــادی، از جملــه پیامدهــای حساســیت بــه مردســاالری به شــمار 
می آید. فمنیست ها، مردساالری را نه تنها به عنوان یک پدیده جامعه 
مدرن، بلکه یک مسأله تاریخی قلمداد می کنند. »مردان در طول تمام 

تاریخ، بر زنان اعمال قدرت نموده اند« )سجادی، ۱۳۸۴، ۱۴(. 
مســأله مردســاالری در متون ادبی، بازتاب و حضور چشــم گیری 
دارد. آثــار زیــادی به ویــژه در حوزه نمایش نامه نویســی بــا این رویکرد 

کــه اولین معترضــان به این نابرابــری، زنان  خلــق شــدند. از آنجایی 
بودنــد، خودشــان نیــز دســت به قلم بــرده و ایــن اعتــراض و انتقاد را 
کردنــد )ســلدن، ۱۳۸۴، ۲۷۴(؛ اما همــراه آن ها،  وارد حــوزه ادبیــات 
نویســندگان مــردی هــم به این جنبــش پیوســتند و از ایــن نابرابری 
گفتنــد. در ایران و در حوزه ادبیات نمایشــی، بهــرام بیضایی  ســخن 
از جمله این نویســندگان است. اغلب نمایش نامه های او با محوریت 

نقش زن نوشته شده است. 
در مــورد موضــوع پژوهش حاضر، بــه جز مقاله »نقد فمینیســتی 
نمایش ــنامه های بهــرام بیضایــی« )صادقی  شــهپر و طالبــی، ۱۳۹۴(، 
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، ۱۳۹۴(، 
عوامل نشــان دهندۀ زیرســاخت مردســاالری را در شــاهنامه بررسی 
کرده اند و نگاه مردساالرانه در شاهنامه را به خاستگاه اسطوره ای آن 
و باورهای باســتانی نســبت داده اند. مقاله »نشــانه های فمینیستم 
در آثار ســیمین دانشور« )حسن لی و ساالری، ۱۳۸6( و پایان  نامه »در 
جســت وجوی هویت از دســت رفتــه: هویت و زنانگــی در آثار بلقیس 
ســلیمانی« )بزدوده، ۱۳۹۱(؛ از لحاظ بررســی فمنیســتی، با پژوهش 

حاضر مشابهت دارند. 

هدف، پرسش و روش تحقیق
گفتگوی غالبًا زنانه نمایش نامه ها و فیلم نامه های بیضایی،       در 
عناصر مردســاالری برجسته می شوند. فراوانی این پارادایم می تواند 
کنجکاوی هر پژوهنده ای را بر انگیــزد تا چگونگی این موضوع  حــس 
گام نخســتین ایــن پژوهــش، مؤلفه هــا و عوامــل  کنــد. در  را بررســی 
مردســاالری و مبــارزه زنــان بــا مردســاالری، مشــخص شــدند. اما در 
گام بعــدی، بــرای افزایــش دقــت و انســجام، ایــن مقالــه بــه بررســی 
مؤلفه های شاخص مردســاالری در سه نمایش نامه بیضایی محدود 
گردیــد. بــا ایــن وصــف، پرســش پژوهــش حاضر چنیــن خواهــد بود: 
نمودهــای مردســاالری در نمایش ــنامه های پرده خانــه، ندبه و مرگ 

کرده اند؟  ح  کدامند و چه مسائلی را مطر یزدگرد، 
    این پژوهش از نوع نظری و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-
گردآوری اطالعات با اســتفاده از اســناد و  تحلیلی شــمرده می شــود. 
کتاب ها و مقاله هــای مرتبط با  که بررســی  کتابخانه ای اســت  منابــع 
موضــوع، و متــن نمایش ــنامه های پرده خانــه، ندبه و مــرگ یزدگرد را 
دربــر می گیــرد. از روش تحلیل مضمون برای تجزیه و تحلیل یافته ها 
و شــواهد اســتفاده شده است. نتایج بررســی در ده عنواِن شاخص، 
که مؤلفه های مردساالری موجود در این سه  جمع  بندی شده است 

نمایش ــنامه را عرضه می کنند. مطالب ذیل عناوین و مؤلفه ها از نظر 
محتوایی، نوع برداشت و تفسیر نگارندگان، از همدیگر متمایزند.       

ایـــــــن تحقیـــــــق، در  عنـــــــواِن شـــــــاخص های مردســـــــاالری در 
جدول ۱ نمایش داده شـــــــده است. این شـــــــاخص ها، مؤلفه های 
که برای خوانندگان ایرانی آشناست.  شناخته شـــــــده ای هســـــــتند 
در بستر باورها و فرهنگ ســـــــنتی ایرانی، شاخص های مردساالرانه 
که در این مقاله وجود دارد. با این توصیف،  متنوع تر از آن اســـــــت 
مأخذ شـــــــاخص های مقاله، در اصل، روایت نمایش نامه های مورد 

که با مراجع جدول ۱ هم مستند شده اند.    بررسی است 

مردساالری در نمایش نامه های بیضایی
 1- نمودها و نشانه های شاخص نظام مردساالری    

ســلطه  جوی  نظــام  کــه  گرفتارنــد  جهانــی  در  بیضایــی  آثــار  زنــان 
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 
گفتــار، مفهــوم دورویــه پیــدا  می آورنــد. اصطــالح مردســاالری در ایــن 
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خوانشــی  بــا  زن ســتیزی  و  مردســاالری  بررســی  دیگــری:  آن  از  نمایشــی 

فمنیستی در سه نمایش نامه  بهرام بیضایی

کنندهمنبعشاخص/مؤلفه نویسندهمرجع تأیید 

پرده  خانه، ندبه، تعریف مؤنث از زنانگی
کتاب از نظریه تا جنبش اجتماعی، تاریخ دو قرن فیمینیسممرگ یزدگرد گاری در  حمیرا مشیرزادهایری 

حمیرا مشیرزادهاز نظریه تا جنبش اجتماعی، تاریخ دو قرن فیمینیسم“تحیر و انقیاد زنان

مگی هام- پامال فرهنگ نظریه های فیمینیستی - فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبی“خشونت بر زنان
کلر واالس آبوت و 

سیمون دوبوارجنس دوم“سرکوبی عزت نفس زنان

کلر فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبی“استفاده ابزاری از زنان پامال آبوت و 
واالس

بریتنی لوبیRe. naming and )De( colonizing the )I?( ndigenous people )s( of North America“تغییر نام و سلب هویت زن

سازمان بهداشت خشونت علیه زنان“ناایمنی زنان
جهانی )۱۳۸۰(

برساخته های فرهنگی و 
عباس یزدانی- پامال فیمینیسم و دانش های فیمینیستی- فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبی“ارزش گذاری جامعه

کلر واالس آبوت و 
گرایش ها“محدودیت نقش زن نرجس رودگرفیمینیسم، تاریخچه، نظریات، 

سیمون دوبووارجنس دوم“همکاری و پذیرش زنان

جدول 1- تعریف شاخص ها.

کنش  می کند. از یک ســو ســلطه مردان را بازمی نماید و از دیگر سو، از وا
زنان سخن می راند که می کوشند زوال حقوق خود را اعالن کنند. بهرام 
بیضایــی در نمایش نامه هــای خویــش، نمودهــای فرهنگ مردســاالر، 
عوامل و روش های مبارزه با آن را در جامعه ایرانی دوره خاص بازنموده 

است که با دیدگاه نویسندگان و منتقدان فمنیستی هم خوانی دارد.  

1-1. گسستن ارتباط زنان با »زنانگی« در اثر تعریف مؤنث از زنانگی   
کرده اند. با  بــه زعــم ایــری  گاری، مفهــوم زنانگی را مــردان تعریــف 
این تعاریف، پایگاه زنان در خیلی از مواقع نسبت به مردان در مرتبه 
پایین تر قرار دارد. موقعیت زنان بر حسب رابطه مستقیم قدرت بین 
ک می شــود. در این رابطه، زنان تحت ســتم واقع  زنــان و مردان ادرا
می شــوند. »به نظر نویسندگان فرانسوی و آمریکایی، زنانگی بخشی 
کــه زنــان را هــم چــون »دیگــری« در مقابل  از یــک ایدئولــوژی اســت 
که از ســوی جامعه معیار رفتار انســانی تلقی شده است،  »مردانگی« 
قــرار می دهــد« )هــام، ۱۳۸۲، ۱6۳(. ایــن تعریــف از »زنانگــی« اقتضا 
کــه زن در حملــه دشــمن، حتــی حق دفــاع و نجــات از جان  می کنــد 

خود را هم نداشته باشد.
که دشمن زنانش را  گلتن: ... فکرش همه این است  پرده  خانه:  
گر دشــمن قوی تر برسد؛ ما را آزاد نمی کند،  به بســتر نکشد. هه! ا
گریــز نمی دهد، نمی بخشــد؛ اســبی نمی دهد تا خــود را برهانیم، 
شمشــیری نمی دهد تا بجنگیم؛ جامه ای نمی دهد تا روی نهان 
کنند! )ص ۳۷(.   که زنگیان ما را پاره پاره  کنیم. و فقط این خط؛ 
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 

ک: رنج مادر و جایش زیر خا
گلتن: ... نامه این بود، لغت به لغت- ]میانشان راه می افتد[- بر 
کج  رفتار چشم  کجروی فلک  کید روزگار و  غالمان است چنانچه از 
زخمــی بــر ســپاه همایون افتــاد به محــض رویت رایــات نامیمون 
کال از تیغ بی دریغ بگذرانند و  سپاه مشئوم، خواتین پرده خانه را 

که اجساد بی جان ایشان را به آتش سوزنده بسوزانند؛ فاّما  البته 
گریزانده از جنــس اناث همه را در  اوالد ذکــور را بــا قراول ویســاول 
گردانند. پس از آن خود مخیرند به فرار یا تسلیم، و  ک مستور  خا

برایشان َحَرجی نه! )ص 5۴-5۳(.  
زن  افتخــارات  جــز  زاییــدن  پســر  مردســاالر،  جامعــه  در  ندبــه: 
محسوب می شود اما همان پسران، خود بانی ستم به زنانند و بی-
کــه بــر حال  درد از درد آنــان. از ایــن رو فتنــه بــر زنــان فریــاد می کشــد 
که مرد به دنیا می آورید!... زورگویان را شما  خودتان اشــک بریزید » 

زاییدید. شما بیدالن...« )ص 6(.  
مــرگ یزدگــرد: در جامعــه مردســاالر، حتی مــادر، فرزند پســرش را 
بیشــتر از دختر دوست دارد. غریزه مادری زن آسیابان درنمایش نامه 
مرگ یزدگرد در نوسان است و در مورد پسر از دست  رفته  اش ضّجه و 

ناله می کند )ص ۱۰(.  
زن آســیابان تک  پســری داشــته و بــا رنــج فــراوان او را بــه عرصــه 
آورده بــود. حــال با یــادآوری مرگش شــیون ســرمی دهد و نقش مادر 

که خون  جگر شده است:  داغ دیده ای را بازی می کند 
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 5۲(. 

گویــا تمامــی درد و رنج ایــن خانواده در جســم و روح دختر حلول 
یافته است:

دختر: از ســوز ســینه  ام، این آســیا را هیچ بهره در دنیا نیست. جز 
که در جان من نهاده است )ص ۳۱(. زخمی 

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-
گشتن  گرسنگی، تجاوز، بی  رحمی، درد و ... و به دنبال راهی  کسی، 

برای رهایی از این مشکالت.



5۰
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره۲۴ ، شماره ۳ ، پاییز ۱۳۹۸

1-2.  تحقیر و انقیاد زنان   
نظــام  عنــوان نخســتین  بــه  نظــر فمینیســت ها، مردســاالری  از 
گیر و پایدار بازتولید شده و دوام یافته  سلطه در تاریخ، به صورت فرا
اســت. در این نظام، مردان و زنان از راه مشــاهده و تجربه، در تداوم 
مردســاالری نقش ایفا می کنند. »فمینیسم مارکسیستی، سرچشمه 
اصلــی انقیــاد و ســتم  دیدگی زنان را در نظــام ســرمایه  داری می داند. 
از ایــن دیــدگاه، ســلطه مــردان جزئــی از نظــام ســرمایه  داری اســت« 

)مشیرزاده، ۱۳۸۲، ۱۰۸(. 
که  پرده  خانه؛ نمایش ــنامه تصویری از زنان قشــر برتر جامعه است 
در ســراهای بــزرگ و مجلــل زندانی اند. ایــن زنان از حــق انتخاب راه 
کرده باشــند، تنها  گر هــم انتخابی  و مســیر زندگــی خــود محرومند و ا
که پیش پایشان قرارداشته برگزیده اند: »تترخانم...می خواهم  راهی 
کنــم راهــم را خــودم برگزیــده  ام« )ص ۱5۳(. در پرده خانــه،  خیــال 
سرنوشــت مــادر و زنــان و حــرم پادشــاه پیشــین، زنجیــر و حبــس در 

زیرزمین است )رک. ص ۱۱۸(. 
در نمایش ــنامه ندبه، زن از اســتقالل هویتی و شــخصیت انســانی 
کلمه زن و  کتــاب،  محــروم اســت، و همــواره تحقیر می شــود. در این 

کار می رود:    گویی به  گان وابسته به آن، برای تحقیر و ناسزا واژ
گر سنگسارتان  »مردهای از زن کمتر« )ص ۱۲۸(، »لچِک زنان به سرم ا
بنشــینید« )ص ۴۴(. و خانــه  کنیــد  ســر  نکنــم« )ص ۸5(، »چــادر 
در نمایش ــنامه مرگ یزدگرد، دختر مجســمه ای از درد و رنج اســت 
که در طول تاریــخ در مورد زنان  و تجســم همه ســتم ها و تحقیرهایــی 
کار رفتــه اســت. از او فقط به عنوان وســیله ای بــرای ارضای نفس  بــه 
که در مورد عشــق  که شــاه در مقابــل زن  اســتفاده شــده اســت چنان 

که: کرده بود، با تمسخر جواب می دهد  یزدگرد تردید 
زن: ... دخترم را نیز در آغوش فشردی!

دختــر ]از زبــان شــاه[: آن نه از مهر؛ یــک پاره بیزاری بــود، تو خود 
که آن دختر شایســته من نیســت. آن همه چیزی نبود،  می دانی 

گستاخی! )ص  65(. جز 
   در جامعــه مردســاالر، همــواره زن نیمــه پنهــان نااندیشــیده ای 
که با تحقیر از او یاد شــده اســت. در اینجا بیضایی با یک نگاه  اســت 
مردانه به تلقی مردان از زنان پرداخته اســت: »دختر ]از زبان شــاه[: 
گر زنده بماند ســپاه  کنیــزک نــادان؟ او دخترکی بخرد نیســت. ا ایــن 

گذشت« )ص 6۷(. دشمن بر بدنش خواهد 
دختر: » اســتر می میرد، همسایه می رود، سنگ آسیا می شکند و 

یکی مرگش را اینجا می آورد« )ص۴۰(. 

1-3. خشونت بر زنان     
گــروه، شــانس های  یــک  کــه  خشــونت زمانــی پدیــدار می شــود 
گــروه دیگــر را درجهــت  ک هــای  کنش هــا و ادرا زندگــی و محیط هــا، 
کــه مــردان می توانند  منافــع خــودش تحــت نظــارت درآورد. از آن جــا 
بنیادی تریــن منبع قدرت، یعنی زور فیزیکــی را برای برقراری نظارت 
کارگیرنــد، مردســاالری بــه عنــوان یــک شــکل اجتماعــی تقریبــًا  بــه 
جهان شــمول، به حیات خود ادامه می دهد. همین که مردســاالری 
اســتقرار یافت، منابع دیگر قدرت اقتصــادی، ایدئولوژیکی، قانونی و 

کار بیفتند. در این روند،  احساســی نیــز می توانند برای ابقای آن بــه 
خشــونت فیزیکــی همــواره به عنــوان مبنا باقــی می مانــد و در روابط 
میــان فــردی و بین  گروهی برای دفاع از مردســاالری در برابر مقاومت 

کارگرفته می شود. فردی وجمعی زنان به 
خشــونت نمی تواند همیشــه به صــورت بدرفتاری فیزیکی آشــکار 
اعمال شــود و ممکن اســت در زیر انواع اعمال پیچیده تر اســتثمار و 
نظارت پنهان شــود. »خشــونت مردانه در جهــت محصورکردن زنان 
کار مــی رود و  کــه برای شــان تعییــن شــده به  در نقش هــا و رفتارهایــی 
که خشــونت علیه زنان هم ابــزاری برای تبعیت و  اســتدالل می کنند 
وابســتگی زنان و هم بخشــی از ســلطه ایدئولوژیک و نهادی اســت« 

)هام، ۱۳۸۲، ۴5۷(.  
فمینیســت ها علــت خشــونت مــردان نســبت بــه زنــان را اوضــاع 
غ از هرگونه شــرایط  اقتصــادی نمی دانند، بلکه معتقدند »مردان فار
که نسبت به  اقتصادی، به دالیل روانی و چه بسا جسمی، نیاز دارند 
زنان خشــونت ورزند و بر آنان مسلط شوند« )آبوت و واالس، ۱۳۹۳، 
کامل خشونت و  ۳۴(. موقعیت زن در نمایش ــنامه پرده  خانه، نمونه 
که  بی  مهری اســت. نمود روشــن این خشونت، وجود سلطان است 
با بازشناســی شخصیت وی، می توان بیشتر مردان اجتماع یاد شده 
گفتــه  کــرد. در ایــن نمایش ــنامه، هــرگاه از ســلطان ســخن  را ارزیابــی 
که بر دنیای  می شــود، می توان او را نماد جریان مردساالری دانست 
کمیــت دارد )رک. بیضایی، ۱۳۹5الف، ۱۷۹(. شــاه از  نمایش ــنامه حا
سر غرور شاهانه حتی صدگیس، همسر خود را می کشد تا نشان دهد 

سلطان هدیه خود را پس نمی گیرد: 
کرده  که  گفته سلطان بخششی را  کسی  پرده  خانه: »سلطان: چه 

پس می گیرد؟ رّد احسان اهانتی است به سلطان« )ص ۱۷۹(.
کــه به چشــم نامحــرم به  ســلطان تــالش می کنــد »غانم  خــان« را 

صدگیس نگریسته از پا درآورد. 
»سلطان: ... لشکر برود سر این گستاخ را بیاورد! البته سر بریده بهتر 
عذر می خواهد! و چشم نامحرم او که خیره در شما نگریست، در این 

پوزش به زیر می افتد؛ جایی که تا ابد تاریکی است« )همان(.
کند پس  که سلطان وصیت  سلطه نظام مردساالر سبب می شود 
کشــته شــود تا  از مرگ او یا پیروزی دشــمن، زنان و فرزندان دخترش 

به دست دشمن نیفتند. 
گر دشمن او را براندازد! وصیتی  »گلتن: ]به سویشان می چرخد[ ا

کنند« )ص ۳6(.  که: اهل حرم را پاره پاره  که نوشته این است 
گی را دارد  نظام مردســاالر در نمایش ــنامه ندبه، بیشــتر همان ویژ

که در آغاز آن توصیف شده است: 
که  گروه زنان  ندبه: »ســپاه اشــرار! تشنه خون!« )ص 5(. در مقابل، 
»خیلی ستم دیده، زار و نگون« )ص 5( به تصویرکشیده  شده اند. مردان 
در هر قالبی که باشند »قداره  بند و باج  گیر مفت  خور، شحنه و محتسب، 

قشونی و عسگر، مستبد و مشروطه  چی« )ص 6(، نماد شر هستند. 
وجــود مردان بــرای زنان به معنای چپاول جســم و روح و دارایی 
که حتــی از زنان  اســت. باج  گیــری و ســتمگری مردان تا جایی اســت 
طرفــدار  قداره  بنــد  »باجــالن«  چــه  می گیرنــد.  بــاج  نیــز  طرب  خانــه 
کــه به دنبال تأمیــن هزینه جنگ  اســتبداد و چه مشــروطه  خواهانی 
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و جدال هــای خود هســتند. در نمایش ــنامه ندبه، عبیــدا... نماینده 
گی های ددمنشــانه  که همه ویژ کامل این  گونه نظام اجتماعی اســت 
گردآمده  اســت. او در قالب یک  قزاق و در  نظام مردســاالر در وجود او 
اصــل یک  چپاول گــر، حتی به مردم روســتای خود هــم رحم  نمی کند 
و از نامــوس دختــران والیت خود هم چشــم نمی پوشــد. او نامزدش 
را فروختــه تــا از پــول او قــزاق شــود و بــا بهره  گیــری از قــدرت ســرنیزه 
کند، ســر ببرد و به ناموسشــان  بتوانــد مــردم را هر چه بیشــتر چپاول 

کند.  درازدستی 
مرگ یزدگرد: »زن در نقش آسیابان: تو ای دختر خوب رسته ای، 

زبان خوش دوست تر داری یا تازیانه مارپیکر« )ص ۴۲(.  

1-4. سرکوب شدن عزت نفس زنان
کــه در جامعــه به صورت شــیء دیده می شــوند و بــه فکر و  زنانــی 
ذهن آن ها اهمیت داده نمی شــود و نقشــی در جامعــه خود ندارند، 
خــود بــه خــود تحــت اختیــار مــردان قــرار می گیرند و بــا خــود بیگانه 
کس مهم نیســت و خود نیز به  می شــوند، رأی و نظرشــان برای هیچ 

خواسته هایشان اهمیت نمی دهند. 
پرده  خانــه: در نمایش ــنامه پرده  خانــه، شــماری از زنــان، زیر فشــار 
که دیده انــد، دچار اختالالت رفتاری  محرومیت هــا و بی  عدالتی هایی 
و شــخصیتی می شــوند. آنــان بــا خــودآزاری و دیگرآزاری می کوشــند تا 
زخم های درون خویش را بهبود بخشــند. زنان به شــکلی بیمارگونه با 
غالمان و خواجگان حرم  سرا برای به دست  آوردن اجازه قتل  سه  مرد- 
پدر، برادر و نامزد-چانه می زنند. صندل، خواجه بزرگ حرم  ســرا، این 
گشودن عقده های درون و بازتابی از تمایالت سرکوب شده  کار زنان را 
آنان می داند »شما خانم ها، می کشیدشان که میل خود را بکشید!... 

می کشیدشان چون بهشان دست ندارید!« )ص ۱۸(.
که زنان به اجبار ســلطان از همســر، معشــوق، فرزندان  در نظامی 
و خانــدان خویــش دور افتاده انــد و در اندرونــی دربــار او، روزگار را بــا 
بی مهــری، حســرت و دل تنگــی می گذراننــد، از ســلطان جــز ســایه ای 
که شــب ها در حیاط غالمان قدم می زنــد، چیزی نمی بینند  کم رنــگ 
گرمــی محبتــی احســاس نمی کننــد و بــا وجــود همــه دردهــا، حتــی  و 
گریســتن بــر حــال و روز خــود را هــم ندارنــد، نیروگرفتــن این  گونه  حــق 
اندیشــه های منفــی و ویران  گــر در ذهــن و روح زنــان، طبیعــی بــه نظــر 

می رسد.
تعصبات مردســاالرانه بر ساخته های فرهنگی جامعه مؤثر است. 
کــه به خود زن تأثیر می گــذارد. خود را ضعیف حس می کند و  طــوری 
که نمی تواند به  اعتماد به نفســش را از دســت می دهد و باور می کند 

کاری انجام دهد.  کمک مرد  تنهایی بدون 
گفتن و ابــراز نظر خود را  زن در جامعــه مردســاالری اجــازه ســخن 
ندارد و امیدی برای برآورده شدن خواسته  اش نیست؛ بنابراین تنها 

چاره را در دعا به درگاه الهی می داند. 
ندبه: در نمایش ــنامه ندبه، زنان به ســبب جنس دوم بودن و به 
کرده،  کــه جامعه مردســاالر بــر آنان تحمیــل  دلیــل شــرایط و جبــری 
کام  بخشی به آنان  تنها به خشــنودکنندگان مردان و وســیله تفریح و 
تبدیــل شــده اند و در حد یک ابژه جنســی و ابزار خشنودســازی مرد 

کنار لکاته. بزن جا ِقرتی! شــما چه داخل  تنــزل یافته انــد: »قزاق: برو 
که هستید- هاه؟« )ص ۱۱۰(.  آدم حرف پولتیک بزنید؟ شما 

کند       در جامعــه مردســاالری زن بایــد در خانه باشــد، چادر ســر 
کار خانه مشــغول باشــد. مــردان در چنین جامعــه ای معتقدند  و به 
کار در بیرون و نــگاه داشــتن او در خانه، تأمین  کــردن زن از  کــه منــع 
کارهای یکنواخت خانه داری، مادری  ســعادت اوست و وظیفه  اش، 
گذاشــته  کنار  کــه از عرصــه فعالیت هــای اجتماعی  اســت. زن وقتــی 

شود، عزت نفس او آسیب می بیند. 
   »مــرد خیمــه  دار: ایــن جــا ســه صــورت اســت، ببینیــد خانم ها، 
که  یک ســر اســتبداد اســت، یک سر مشــروعه و یکی مشــروطه!  این 

می بینید، زمین خورده است، ملت است. 
کجا هستند؟   زینب: زن ها 

مرد خیمه  دار: زن ها، دارند تماشا می کنند« )ص 5۳(.   
ندبــه: تــرس از حکومــت و بی  اعتمــادی خانــواده زینــب، باعــث 
کنند. ســخنان  کــه بــا رفتارشــان، عزت نفــس او را ســرکوب  می شــود 
گزارشــی از وضع زنان ســرکوب  گلباجی از زبان پدر زینب، در حقیقت 
شــده اســت. »پدر: ما اهل والیت ِهر از ِبر نمی دانیم. هر روز یک فوج 
که فوج  می ریزنــد والیــت و می چاپند، و خجالت اســت، هر دختــری 
کارش را نســاخته بــود می برنــد و هــزار بــال ســرش می آورنــد؛ ...  قبــل 
کند نان خودش  کوچکی  گفتیم خدمت شما محفوظ تر است. بیاید 
گیر آوردند  که دنبالش بودند  را دربیاورد ...« )ص ۱۴(. »آن ها پولی را 
و مــن بایــد آن را از تــو در بیــارم. تــو بدک نیســتی ... شــغل تو همین 
اســت. مثل همه دخترها! اینجا خرابات اســت؛ طربخانه! حالی  ات 
شــد؟« در نتیجــه این ســخنان، »زینب ضربه خــورده و مبهوت مثل 

ُگم می شود« )همان(. ارواح دور و 
مــرگ یزدگــرد: در نمایش ــنامه مــرگ یزدگــرد، دختر آســیابان مورد 
تعــدی پادشــاه قرارگرفته و از افســردگی و ناراحتی دچار روان  پریشــی 
که در دین اهورا مزدا، زنا بسیار زشت  کی می کند چرا  شده. آرزوی پا
کیسه  گر  شــمرده شده اســت. »دختر: ]سرگشــته در پندارهای دور[ ا
آرد مانده بود بر ســر خود می ریختم تا ســراپا ســفید شوم شاید ناهید 
هورپیکــر مــرا جای فرشــته ای می گرفــت؛ یا به جای دختــر خود؛ و در 
که نه پدر و نه مادرش  چشــمه ای شستشــو می داد« )ص ۲۸(. حال 
بــه داد او نرســیده اند و دیگــر چیــزی بــرای از دســت دادن نــدارد. 
که از دست بدهم« )ص ۱6(؛ ناامید دست  »دختر: ... دیگر چه دارم 
که او را در چشــمه ای  ک و آزاده می شــود  بــه دامــن ناهیــد مه پیکر پا
که  کی را از او دور ســازد. دختری  گناه و پلیدی و ناپا شستشــو دهد و 
در لحظه هــای تعــدی یزدگرد چون بیــد لرزیده، پدر بــه فریادهای او 
گرفته تــا فریادهای او را نشــنود  گوش هــای خــود را  پاســخی نــداده و 
»دختــر: ... نــه ]می  گریزد[ مرا برهــان پدر، مرا برهــان« )همان، ۴۳(، 
انگار همه چیز دســت به دســت هم داده تا این دخترک رنجور بیش 
کی من است. همه چیز  کمین پا از پیش رنج بکشد. »دختر: دنیا در 
گیهانیان شــود؛ اســتر  دســت به هم داده اند تا تیره  روزی من زبان زد 
می میــرد، همســایه می رود، ســنگ آســیا می شــکند و یکــی مرگش را 

اینجا می آورد« )ص ۴۰(.
در نمایش نامه مرگ یزدگرد، قدرت و اعتماد به نفس زن آسیابان 

خوانشــی  بــا  زن ســتیزی  و  مردســاالری  بررســی  دیگــری:  آن  از  نمایشــی 
فمنیستی در سه نمایش نامه  بهرام بیضایی
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در جای جای نمایش ــنامه مشــهود است. خواب پادشــاه از زبان او و 
که به عنوان  کسی است  گفته می شود و تنها  به خواهش ســرکرده ها 
نماینــده طبقــه خود بــه زندگی اهمیــت می دهد. برای زنــده ماندن 
که حیات برای او از همه چیز، مهم تر است.  گاه  تالش می کند. زنی آ
او نمی تواند برای حفظ زندگی از پیکار دســت بردارد او باید به پیکار 
که شــاه  کند  ادامــه دهــد و بــرای زنده ماندن یا باید به ســردار اثبات 

کرده است:  خودکشی 
گر نه برای آســیا  »زن آســیابان ]از زبــان آســیابان[: ایــن ویرانــه را ا

کار می خواهی؟ برای چه 
آسیابان ]از زبان شاه[: خودکشی!

گفت )ص ۱6(.   زن آسیابان: همین را 
کشته آسیابان است نه یزدگرد: که این  کند  و یا آنها را قانع 

گفتنش ســخت اســت! ای موبد من باید ســوگندی بشکنم؛  زن: 
آیا رواست؟

موبد: راه یکی؛ آن راه راستی، و دیگر همه بیراهه.
زن: دختر راست می گفت؛ آسیابان اینجا خفته ...

موبــد: پــس این مرده آســیابان اســت ]با لگــد می زنــد[ و این مرد 
کیست؟

زن: ]بر او لباس می پوشاند[ پادشاه! )ص 5۳-5۴(.
 

1-5. استفاده ابزاری از زن        
سوءاستفاده از زن می تواند به انواع و عناوین مختلف انجام شود. 
کریستین دلفی از مهم ترین  گونه اند.  قدرت، شــهوت و منفعت از این 
که زنان یا دست- نظریه پردازان فمینیســت فرانســوی، معتقد اســت 
که شــوهران از آنان  کــم زنان شــوهردار، طبقه ای را تشــکیل می دهند 
که  بهره کشــی می کننــد »کارگــر نیــروی  کار خــود را می فروشــد، در حالی 
گذار می کنــد؛ حق انحصاری  کارش را بــه رایــگان وا زن متأهــل نیــروی 
کار رایــگان در  و نپرداختــن مــزد بــا هــم ارتبــاط نزدیــک دارنــد. عرضــه 
چارچــوب رابطــه ای شــخصی و عامــل )ازدواج( در اصــل نوعــی رابطــه 
بردگی است« )ابوت و واالس، ۱۳۹۳، ۳5(. به نظر دلفی، هر چند زنان 
خانه  دار ممکن اســت به علت این که شوهرانشــان به طبقات مختلف 
اجتماعــی تعلق دارند، از نظر ســطح زندگی متفاوت باشــند، اما چون 
تحت بهره  کشی شوهران قرار می گیرند، جایگاه طبقاتی همه آنان یکی 

کار خانگی آنان تصاحب می شود )رک همان(. است. یعنی 
کار ارزان  طبق نظریه بهره  کشــی، مدرنیزه شدن به پیدایی نوعی 
که »زنان در بخش تولیــد صنعتی، نقش مهم- زنانــه منجر می شــود 
تــری پیــدا می کننــد اما مورد بهره  کشــی قــرار می گیرند چــون به آن ها 
کار درجه دوم می نگرند« )همان، ۷۱(. زن در نظام  به صــورت نیروی 
کاال و ابزاری  مردســاالر، هویت واقعی انســان بودن را ندارد و چونان 
اســت برای بهــره  وری مــرد، و همین موضــوع، محور اصلــی مبارزات 
که  گروه های فمینیســتی اســت. زنان در پرده  خانــه چنین اند. زنانی 
حضورشــان در جامعه مردســاالری به عنوان انســانی آزاد و مســتقل، 
کــه می توانــد بــرای  ارزش و اعتبــاری نــدارد و تنهــا وجودشــان اســت 

سلطان، نشانی از شوکت و قدرت باشد:
پرده  خانه: ســلطان: ]می  غــرد[ حالمان به هم می خــورد از این همه 

که بســیارش  گرســنه ای  زن! مثل تشــنه ای رســیده به دریا یا چون 
بخورانند. پشت ناخن انگبین شیرین است؛ ولی تغارتغار می کشدت! 
چه  کنیم که همه برای شکوه دستگاه سلطانی است. نه خیر، قبول 

نمی کنیم دربارهای دیگر بگویند ما از ایشان کمیم! )ص ۴۲(.  
گاه مــورد توجه قرارمی گیرنــد، اما عماًل  در نظــام مردســاالر، زنان آ
که به الشــه هایی بی  جان و بی اندیشــه  زنانی پســند خاطر می افتند 
گاهــی زن نیز  کــه صرفــًا در تــن خالصه می شــوند. آ می ماننــد؛ زنانــی 
ماننــد هنــر او مــورد بهره  بــرداری ســودجویانه نظــام مردســاالر قــرار 
کــه زنی باســواد و روشــن فکر اســت،  گلتــن  می گیــرد. در پرده  خانــه، 
که باید به همسری سلطان درآیند.  مسؤول پرورش دخترکانی است 
او باید آنان را آداب بیاموزد و از ایشــان زنان دلخواه ســلطان بســازد. 
که  ج می نهــد. آن جــا  گاهــی خویــش را ار گاه اســت و هــم آ گلتــن هــم آ
کی هســتی؟« بالحنی سرشار از  نوســال، درمانده از او می پرســد: »تو 
که از شرف روزگار، به  حسرت و رنج و خشم پاسخ می دهد: »معلمی 

پااندازی سلطان مفتخرم!« )ص ۱۱۲(.
گرانه و سودجویانه است.  سوگیری سلطان در برابر هنر زن، سودا
کســی نخواهد بخشــید. زیرا او  گلتن، ســلطان هیچ گاه او را به  به باور 
گزاف  معلم زنان بازی  خانه اســت و ســلطان برای تربیت او هزینه ای 
پرداخته است. »نه سلطان مرا ارزان نمی دهد، رئیس معلم خانه!« 
گر حرمتی می بیند به خاطر بهره ای  )ص ۲۱(. در این جا، زن هنرمند ا

که به مرد می رساند. است 
کاالیــی فروختــه می شــود.  ندبــه: در نمایش ــنامه ندبــه زن مثــل 
»گلباجی]خطــاب به زینب[: ... خودت را قایم می کنی. مشــتری 
را رم می دهی. مشــتری ها تو را نمی بیننــد. من هم ترا نمی بینم. 
کنی. من پول زیادی برای  کار  آفتابی نمی شوی. مدتی باید زیاد 
که من  تــو داده  ام. مریــض بــودی حکیــم الحکمــا را آوردم. پولــی 

برای تو دادم باید سر به سر شود« )ص ۳۳(.  
گونه عبیدا... به زن: عبیدا... به روسپی خانه می آید  و نگاه اشیا 

و سراغ زینب را از خود زینب می گیرد.
»عبیداهلل: چت شــده می لرزی؟ هیبت مردانه دیده ای نه؟ بهش 
بگو عبیدا... خوب قزاق شده. مرا ببیند، چشمش خیره می شود. 
زن هــا خیلــی خــوف دارنــد قــزاق ببیننــد؛ بعضــی هم جانشــان در 

می رود برای قزاق ! تو هم خوب جنسی هستی« )ص ۸۷(.
مــرگ یزدگــرد: در نمایش ــنامه مــرگ یزدگــرد، زن و دختر آســیابان 
گرفته اند و  از ســوی شــاه بــه بدترین  شــکل ممکن مــورد تجــاوز قــرار 
که هر دو اهرم قدرت شاه هستند، با تهدید و ارعاب و  سرکرده و موبد 
سنگدلی، آنان را داوری و به اعدام و شکنجه های وحشیانه محکوم 
که بــه رختخواب من  کرده انــد. »شــاه: ای مرد، همســر خود را بگوی 

درآید. زود. زود« )ص ۴۳(.
که از رنج و درد ســاخته شــده   دختر آســیابان، مجســمه ای اســت 
اســت. او همه ســتم های طول تاریخ  را درحق زنان مجســم می کند. 
از او فقــط بــه عنــوان وســیله ای بــرای ارضــای نفــس اســتفاده شــده 
اســت. »در فضــا و محتــوای ادبیات قدیــم و تاریخ چند هزار ســاله  ما، 
که همواره به صورت شــیء از او  زن نیمه پنهان نااندیشــیده ای اســت 
گر عمده  ترین نقش  استفاده شده است« )کاویانی پور، ۱۳۸6، ۴۰۷( و ا
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کاالهــای مصرفی  نظــام ســرمایه  داری، زمینه هــای فرهنگــی در تولید 
باشــد، بنابراین مصرف گرایی و تبلیــغ آن نیز به اصلی   ترین هدف نظام 
ســرمایه  داری تبدیل می شــود. نظام ســرمایه  داری به خوبــی دریافته 
که برای ایــن دو منظور)مصرف  گرایی و تبلیغ آن(، زنان بهترین  اســت 

وسیله و ابزار هستند )صادقی شهپر و طالبی، ۱۳۹۴، ۱۳5(.  
 

1-6. تغییر نام و سلب هوّیت زن    
تغییردادن نام انسان ها علی  رغم میل باطنی و خواست قلبی شان، 
نمودی از تالش برای تغییردادن  هویت و شخصیت  شان است، چرا که 
نام انسان ها با شخصیت و هویت  شان رابطه ای عمیق و معنادار دارد. 
بندیکتا ویندت- وال۲ در مقاله هویت فردی و نام افراد در متون ادبی، 
به نقل از میشل  گریماد منتقد ادبی فرانسوی می نویسد که »روند نام-
 گذاری و اســتفاده از نام ها، عملی شــدیدًا اجتماعی، روان شــناختی و 
تغییــر  مالکییــن۳  ایــرد   .)Windt, 2012, 273( »اســت زبان  شــناختی 
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 اســت« )Malkin, 1987, 87(. میک والتزالویک۴ بر 
کــه »نام انســان ها را می توان بر چســب های معنایی در نظر  آن اســت 
گرفــت« )Watzlawik, 2016,1(. بریتنــی لوبی5 و همکاران در مقاله ای 
اهمیت نام  گذاری و تغییر نام در هویت فردی و مفهوم زندگی را بررسی 
کرده اند. آن ها معتقد هستند که »نام  گذاری، اقدامی سیاسی به شمار 

 .)Luby, 2016, 7( »می رود
پرده خانــه: نظــام مردســاالر در پرده خانــه نیــز ماننــد دیگــر آثــار 
بیضایــی، از جملــه ندبه و شــب هــزار و یکم می کوشــد تا بــا تغییر نام 
کند و داغ و نشــان ســلیقه  زنــان، آنــان را از هویت راستین  شــان تهی 
آنــان بنشــاند. ســلطان،  کــردار و شــخصیت  بــر  و خواســت خــود را 
نام هــای خطرآفریــن و تهدید کننده زنــان را به نام هایی بی  دردســر و 
تداعی  گــر ســکوت و افتادگی و رامش و ... بدل می کند و بدین  ســان، 
چشم  داشــت های خویــش را از نــوع و جنــس زن آشــکار می ســازد. 
بــرای نمونه، »بیدخــت« را »گلتــن« )ص ۲۴۱(، »خیربانو« را »عســل 
خانم« )ص ۷۳(، »طاووس« را »لولی« )همان(، »تابان« را »ریحان« 

)همان( و »خون  بس خانم« را »ایل ناز« )ص ۷۴( می نامد. 
»تندرخانــم بــوی شمشــیر و خــون و اســب و آتش می داد! شــدم 
که می خواهد  که بتی خاموش اســت« )ص ۷۴(.  هنگامی  صنم بانو 
کند، وی را به هویت پیشــین  گذار  یکــی از زنــان خود را به دشــمن وا
گویی با این کار، مهر مالکیت  اش را از او بر می دارد.  خود بازمی  گرداند و 
گویی نه  گیسو خانم بر می گردد.  »صندل: صدگیس به نام قبلی خود 
کلمه  کلمــه می دانی، نه یک  گذاشــتی، نه یک  کــه چندی اینجا عمر 
می گویــی!« )ص ۱۳(، »این حرف یادتان باشــد ئوپ ویس تســووی؛ 
که خاموش چون بتان باشید« )ص  ۲۹(. در  شما را صنم خوانده اند 
گلتن اعمال شــده است.  این اثر، مهم ترین شــکل تغییر نام در مورد 
گلتن  که در اصل »بیدخت« )دختر خدا( نام داشــته اســت،  گلتــن را 
که تا چه میزان  نامیده اند. دقت در تفاوت این دو نام نشان می دهد 
میــان معانی آن ها جدایی و تفاوت وجود دارد. نظام مردســاالر، نام 
گونــه در آن  کــه همــه صفات بلنــد خدا گیــر و مقــدس بیدخــت را  فرا

می گنجــد، بــه نامی محــدود و محصور در قید و بنــد تن و جنبه های 
زنانه وجود تن تبدیل می کند و شخصیت وهویت زن را از آسمان به 

زمین فرو می کشد و تنزل می دهد.
دقت در ساختار شخصیتی و هوّیت زن در این نمایش نامه نشان 
که  می دهد، زنان بازی  خانه، پاره هایی از یک پیکر منسجم هستند 
گســیخته و وحدت انــدام  وار خود  به خواســت نظام مردســاالر از هم 
را از دســت داده انــد. ایــن زنــان، هر یک بر نــژاد، عقیــده، آیین و طرز 
فکری ویژه اند و حتی طبقه اجتماعی یکســان ندارند؛ یکی وزیرزاده 

کنیزکی به اسارت آمده. گر یا  است؛ دیگری خنیا
گونی از مســخ هوّیت  گونا ندبه: در نمایش ــنامه ندبه با جلوه های 
که با نام هــای مســتوره، معصومه و  کــی  زن روبــه  رو هســتیم. زنــان پا
گذاشــته اند، در همان برخورد نخســت تغییر نام  ... پا به طرب  خانه 

داده اند. زینب نیز با نام تازه روبرو می شود: 
کسی طالب نیست؟ گلباجی: اسمش غمزه است. 

زینب: من زینبم 
گلباجی: با مشتری مهربان باش غمزه )ص ۲۴(.  

کشــیده هســتند  که زنان مرگ یزدگرد، درد  مــرگ یزدگــرد: بــا این 
که خود دارند مبــارزه می کند و می جنگند  ولــی هرکدام بــرای هویتی 
)قوکاســیان، ۱۳۷۸، ۴5(. ایــن مبــارزه بــه صــورت نقضــی، بــر تــالش 
لت دارد. یکی از بارزترین  نظام مردساالری برای سلب هویت زن دال
گذار  که به زن وا گی های زن در مرگ یزدگرد، نقش و مقامی است  ویژ
شــده اســت. زن هویت مســتقل دارد، از تشــخص ویــژه ای برخوردار 
است و تابع و وسیله مرد نیست. »زن: آیا دشنام و ناسزا هم سرمایه 
ج می کنند؟ نه این ســنگ و  کــه بخواهند خر که هرگاه  بــزرگان اســت 
که من نیز می توانم چندتایی از آن را به  کلوخی است بر زمین ریخته 

کنم« )ص ۲۱(.   سوی شما پرتاب 

1-7. ناایمنی زنان     
کی و  امنیــت به عنوان یــک مؤلفه اجتماعی مهم، پدیــده ای ادرا
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 می کند و عمومًا زنان بیشتر 
کــه نگاه  از مردهــا احســاس ناامنــی می کننــد. امنیــت در جامعــه ای 
کــم اســت، در رابطه زن و مرد شــکل ویژه ای را  مردســاالری بــر آن حا
بــه نمایــش می گذارد. در نمایش ــنامه های بیضایی، خانه و حرم ســرا 

کنند. همانند جامعه، نتوانسته اند امنیت زن را تضمین 
پرده خانه: صدگیس از زنان بازی  خانه پرده خانه از طرف سلطان 
کر امروز سلطان، پیشکش می شود  به غانم خان، دشمن دیروز و چا
که باز میان دوســلطان دشــمنی  اما صدگیس نگران آینده ای اســت 

شود. در آن صورت نخستین قربانی اوست.
کجا می روم؟ فردای تیره ایست؛ از چاله به چاه  » صدگیس: ... آه 
مــی  روم. پیر اســت یا جوان، زشــت یــا زیبا، بدخلق یا خوشــخو؟ 
گویند  زنــان دیگــرش بــا مــن چــون زن دشــمن می نگرنــد. مبــادا 
که باز میان دو  خبرچینــم؛ راز پــرواز می دهم. زیر نظــر دارم روزی 
که  ســلطان دشــمنی رود قربانی نخســت منــم« )ص ۲۰( و زمانی 

خوانشــی  بــا  زن ســتیزی  و  مردســاالری  بررســی  دیگــری:  آن  از  نمایشــی 
فمنیستی در سه نمایش نامه  بهرام بیضایی
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صدگیــس پــس فرســتاده می شــود از ســرغرور شــاهانه، صدگیس 
را می کشــد تــا نشــان دهد ســلطان هدیــه خود را پــس نمی گیرد و 
که به چشــم نامحرم بــه صدگیس  تــالش می کنــد تا غانم خــان را 

نگریسته، از پا در آورد.
که زن در جشــن  در جامعه مردســاالر، بی امنیتی تا حدی اســت 
بــه خــان  کشــان  کشــان  عروســی  اش از همســرش جــدا می شــود و 

پیشکش می شود.
نوســال: ]مات[ نومــزادم ریکا پی من آمده بیــد. در جنگل بیدم. 
کجا  َکره غانم خان بی هوا نازل از  من و ریکاجانم را عروسی بید. َا

کشان بردند ... )ص ۳۲(. کشان  شدند؟ مرا در رخت عروسی 
کشــیده  که به خون و آشــوب  ندبه: در نمایش ــنامه ندبه، دنیایی 
که تنها  شــده اســت برای مردان نیز سرشار از ناامنی اســت، تا جایی 
محل امن برای تشکیل انجمن های سری، طرب  خانه است. با این 
حــال، در همیــن طرب  خانــه هم، ســایه های ناامنی دیده می شــود؛ 
که  مــردان از وجود جاسوســی در میان خود بیم زده انــد. در دنیایی 
تنها خانه امن آن، خانه ای بدنام اســت، تکلیف امنیت زنان روشــن 
اســت. افــزون بر ناامنــی، بی  اعتمادی شــدید زنــان به مــردان نیز در 
گلباجی،  ایــن اثــر نمــودی ویــژه دارد. پدر زینب هنگام تســلیم او بــه 
کش قــدرت و بر  کشــا که در  از ناامنــی جامعــه ســخن می گویــد و ایــن 
اثــر ناامنی هــای موجــود، نمی توان زنــان را در امان نگه داشــت. زیرا 
قشون دولتی یا چپاول گران دهات و شهرها را پیوسته تاراج می کنند، 
زنان و دختران را می برند یا دست تعّدی به ایشان دراز می کنند؛ پس 
بهترین مکان برای در امان نگه داشــتن زینب، همین روســپی  خانه 
اســت. »پــدر: این دفعــه نه دفعه بعــد چپوچی حکومتــی می ریزد. و 
گفتیم خدمت شما محفوظ تر است« )ص ۱۳(.  ما چه چاره داریم؟ 

مرگ یزدگرد: در نمایش نامه مرگ یزدگرد، دختر آسیابان، حتی در 
کی من اســت.  کمین پا منــزل خودش امنیت ندارد. »دختر: دنیا در 
گیهانیان  همــه چیز دســت بــه هم داده اند تا تیــره روزی من زبــان زد 
شــود؛ اســتر می میرد، همسایه می رود، سنگ آســیا می شکند و یکی 

مرگش را اینجا می آورد« )ص ۴۰(.  

2- عوامل سلطه بر زنان در نظام مردساالری  
2-1.  برساخته های فرهنگی و ارزش  گذاری جامعه

که مشــخصات تن  بســیاری از محققان فمینیســت بر این باورند 
کــه مذکــر و مؤنــث بــودن را شــکل می دهنــد، عمدتًا  و قابلیت هایــی 
که در نتیجه تعصبات مردســاالرانه  برســاخته های فرهنگی هســتند 
گیــر،  کلّیــت فرا تمــدن مــا ایجــاد شــده اند و »تمــدن در جایــگاه یــک 
کــه مؤنث نامیده می شــود، خلق می کند. به واســطه  ایــن موجود را 
باورداشــت این جریان فرهنگی، مذکر در فرهنگ ما با صفات فعال، 
که با  مســلط، مخاطره  گــر عاقل و خاّلق شــناخته می شــود؛ و مؤنــث 
ایــن قابلیت هــا تضــاد ســاختاری دارد، بــه صفــات منفعــل، مطیــع، 
گالت  ترســو، عاطفــی و پای بنــد به ســنت متصف می گــردد« )ایبرمــز و 
داشــتن  اختیــار  در  علــت  بــه  مــردان  اقتــدار   .)۱۴۲  ،۱۳۸۷ هرفــم، 
امکانات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، آزادی عمل زنان را محدود 

می کند، البته قدرت مردان فردی نیســت؛ »فرضیات جنس  پرستانه 
جامعه به سود همه مردان است. ایدئولوژی های مردساالر از اقتدار 
مردان بر زنان حمایت می کنند و آن را مقدس جلوه می دهد« )آبوت 

و واالس، ۱۳۹۳، ۳۱(. 
پیونــدی  گریــه،  و  زن  پرده خانــه،  نمایش ــنامه  در  پرده خانــه: 
پیچ درپیــچ دارنــد. در صحنه آغازین نمایش ــنامه، وقتی به صدگیس 
که به عنوان پیشــکش سلطان به غانم  خان بخشیده  خبر می دهند 
گریه،  گوش می گرید! مبادا  شــده است، او سرخورده و درمانده از راه 
ســرباززدن از فرمان و سرکشی در نظام مردســاالر تعبیر شود. »ایلناز: 

گریه می کند« )ص ۱۲(.  گوش هایش  کنید؛ او با  نگاه 
ندبه: شــکل دیگر تحقیر ناشــی از فرهنگی برســاخته، در نمایش-
کمی درک و فهم آنان از اوضاع  نامه ندبه، ضعیف  شمردن زنان از نظر 
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، چنان که بعد از 
به توپ بســتن مجلس، قزاق ها قدرت پیدا می کنند و شــروع به غارت 
مــال و نامــوس مــردم می کنند و در این میان زنــان طرب  خانه، طعمه 
مناســبی برای غارت، توهین و تحقیر به حساب می آیند. »رییس: برو 

که هستید. هاه؟...« )ص ۱۱۰(.     کنار سلیطه! راه بده ُفُکلی! شما 
مرگ یزدگرد: در نمایش ــنامه مرگ یزدگرد، دختر فالگوش ایســتاده 
که  گوش فرا داده و اظهار می کند  و به راز و نیازهای مادرش و پادشــاه 
که پیش پادشــاه و مادرش  مقــدار زیادی از این ســخنان ممنوعــه ای 
رد و بدل شــده را شــنیده اســت و آنگاه در نقش مادرش فرو می رود و 
گفته اســت: » من از آب  که مادرش در این نجواها به پادشــاه  می گوید 
کم و تو از آتش و باد، مرا از تو چاره نیست! مرا از تو چاره نیست!«  و خا
ک است یعنی همان عناصر مادینه  )ص 66(. چه او از جنس آب و خا
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 می باشد 
کت خود در  ک بــا آن بی  تحرکــی و آب بــا حرکــت مالیم و نفوذ ســا و خــا
ک بســیار آرام جلــوه می کنــد. پــس شــاه در اینجــا عنصــری غالب؛  خــا

محرک و سوزان و زن عنصری مغلوب بی حرکت و تسلیم شده است.
در جوامــع مردســاالری، بعضــی از ارزش هــای اخالقــی را جامعــه به 
مردان نســبت می دهد؛ »اســتقالل، عدم وابســتگی، تعقل و … صفاتی 
مردانه انــد« )یزدانی، ۱۳۸۸، ۱۷5( و وابســتگی، عاطفه، بدن، اعتماد و 
… صفاتــی زنانه انــد« )همان، ۷5(. این ارزش گذاری در حدی اســت که 
موجــب شــده خــدا را مذّکر بدانند تا مقــام و مرتبه مرد را باالتــر از آن چه 
که به دلیــل نیروی  هســت نشــان دهنــد. مری  دیلی معتقــد اســت زن 
بــاروری خویــش تداعی  گــر طبیعــت اســت در برابــر مــن )فاعــل و خــود( 
که تجســم و تصویر این خدا به شــمار می آید،  و هم چنیــن در برابــر مرد 
گاهــی  نقــش مفعــول را بــازی می کنــد« )کرامتــی، ۱۳۹۰، ۲۴۰(. زن در آ
جمعــی مردان، جنس  دوم اســت »هر مردی "من یا خــود" و هر زنی "آن 
یــا دیگر" می شــود« )همان، ۲۴۰(. »بنابراین مــردان با تقدیس و ارزش -
گذاری صفات مذکور، این نقش ها و مسؤولیت ها را به زنان تحمیل کرده 
و ســعی می کننــد با ترویج نظریه هایی در این مــورد، این صفات را برای 
زنان طبیعی و ارزشمند جلوه دهند« )رودگر، ۱۳۸۸، ۱۲۴( و این در حالی 
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که زن ها هرگــز  ارزش های زنانــه را در برابر ارزش هــای مردانه علم  اســت 
نکرده اند، بلکه مردها هستند که با تمایل به حفظ امتیازهای مردانه به 

ابداع این تقسیم پرداخته اند« )دوبووار، ۱۳۸۲، ج۱، ۱۱6(.

2-2. محدود بودن نقش زن
یکی از وظایفی که طبق تقدس  ســازی، در اخالق ســنتی، مردان در 
نظام مردساالر برای اعمال سلطه و انقیاد هر چه بیشتر و آسان تر بر زنان، 
بــرای آنــان مســؤولیت هایی را بر می شــمرند؛ بــرای مثال برای بــارداری 
کــه اموری مقدس برای زنان تعریف می شــود، نوعی لجاجت  و مــادری 
که زنــان را از  گونــه اقدامی  و دیگــرآزاری مردانــه وجــود دارد. آن هــا بــا هر 
وظایف مادری و خانه  داری رها نکند، به شدت مقابله می کنند )رودگر، 
۱۳۸۸، ۱۷۰(؛ زیرا معتقدند فعالیت های مردانه بر نیروهای مبهم زندگی 

کرده و طبیعت و زن را به خدمت خود درآورده است.  غلبه 
پرده  خانه: در پرده  خانه، مادر و زنان پادشــاه پیشین، بلکه همه 
گل گرفتن  زنــان حرم ســلطان قبلی بــه زنجیر و زندگی محکومنــد. به 
محدودیــت  زیرزمیــن،  در  آن هــا  حبــس  شــطرنجی،  دریچه هــای 

روزافزون و به حساب  نیامدن، سرنوشت آنان است. 
شــاهی  غیــرت  حکــم  بــه  پیشــین اند.  ســلطان  زنــان  آنــان   ...«

کسترنشین اند« )ص ۱۱۸(.    خا
ندبه: زینب عاشق بچه است »زینب: من یک بچه می خواستم« 
کسب است و بایستی از  )ص ۱۲5(. اما در آن روسپی  خانه بچه مانع 
بیــن برود: »گلباجی: ... مواظب باش غمزه! تا به حال نگذاشــته  ایم 
کســب است! شنیدی؟  گریه بچه در این خانه بلند شــود؛ بچه مانع 

ما بچه را تنور می اندازیم یا می گذاریم سر راه!
کنی!«  کت چیز می ریزند؛ آن قدر تا بارت را سقط  جمیل: در خورا

)ص ۹۴(
گذار شــده و  کــه در جامعه مردســاالر به زن وا یکــی از نقش هایــی 

کارهای خانه  داری است: خود زنان هم پذیرفته اند، انجام 
کارها بلدی ؟ گلباجی: چادرت را بردار. چه 

زینب: ظرف شستن.
گلباجی: سینی را بگردان.

کردن  زینــب: ]می  گردانــد[ لباس شســتن... غذا پختــن ... وصله 
کردن ... )ص ۹(.    ... جارو 

مــرگ یزدگــرد: هــر چنــد ظلم ســتیزی و قــدرت زن در جــای جــای 
نمایش نامه مرگ یزدگرد مشهود است، اما زن آسیابان از یادآوری مرگ 
پســر جوانش ضجه ســر می دهد »زن: ]ضجه می زند[ پســرک نارسیده 
کش همیشــگی در آثار بیضایی همچنان نگران  من« )ص ۲6(. زن بال

که می رود تا به صورتی دیگر تکرار شود.  سرنوشتی است 
صرفــه جویــی امــور در منزل همیشــه جز وظایف زن بوده اســت. 
کردیــد؛ زیاده از  »زن آســیابان: ریســمان در انبار اســت. خانــه خرابم 

کجا بریدی؟ زیادیش را بگذار« )ص ۴۰(. اندازه مبر. چوب از 

2-3.  همکاری و پذیرش زنان
زنــان  پذیــرش تحقیــر  فرهنــگ جامعــه در  و  مــردان  تنهــا  نــه     
مؤثرنــد، بلکــه خــود زنــان نیز بــه آن تن می دهنــد و با جــان و دل آن 

که  را می پذیرنــد )دوبــووار، ۱۳۸۲، ج۱، ۱۱6(. لرنــر اســتدالل می کنــد 
مردســاالری بــدون مشــارکت و همکاری زنان نمی توانســت اســتمرار 
گفته او »این همکاری به چند شــیوه ممکن می شــود:  کند. به  پیدا 
کردن زنان  تلقین مفاهیم جنســیتی، محرومیت از آمــوزش، محروم 
از دانســتن تاریخ شــان، از هم جدا ســاختن زنان با تعریف مفاهیمی 
کج  رفتاری براســاس فعالیت های جنســی زنان با  ماننــد آبرومندی و 
محدودســازی و اجبــار مســتقیم، بــا تبعیض در دسترســی بــه منابع 
اقتصــادی و قــدرت سیاســی، و بــا اعطــای مزایــای طبقاتــی بــه زنان 
مطیــع« )میرحســینی، ۱۳۹۲، 6(. در تمــدن و جامعــه مردســاالر، به 
علــت وابســتگی زنان در تمامــی جنبه های فرهنگی و به واســطه دارا 
بــودن توانمندی ها و قابلیت ها و اســتعدادهای شــخصیتی مردانه، 
که در  زن نوعی غیرمرد شــناخته می شــود. »خــود زنان فــرا می گیرند 
که  جریــان اجتماعــی شدنشــان، ایدئولــوژی مردســاالرانه )فرضیاتی 
گاهانــه، قایل به برتری مرد هســتند( را درونی ســازند؛  گاهانــه یــا ناآ آ
که جنــس خودشــان را تحقیر  بنابرایــن به گونــه ای تربیــت می شــوند 
کنند«  کردن خویش همکاری  کنند و از این طریق شخصًا در وابسته 

گالت هرفم، ۱۳۸۷، ۱۴۲(. )ایبرمز و 
یک دیگــر  پیوســته  زنــان  پرده خانــه،  نمایش ــنامه  در  پرده خانــه: 
 را بــه عنــوان هــوو می آزارنــد، طلســم می بندنــد و دوا بــه خــورد هــم 
که خــوب می دانند هیــچ یک از آنان سرنوشــت  می دهنــد. حــال آن 
خویــش را خــود رقــم نــزده اســت و همگــی از بــد حادثــه در اندرونــی 

گرفتار آمده اند: سلطان 
گلتن: ... چه می دانی رقیبانت چه دارو در خواب می کنند.

زنان دیگر: چه زهری در نفست در خواب می کنند...)ص 6۲(. 
گونــه رفتارهــا در میان زنان عقدی شــاه و در رفتار آنــان با دیگر  ایــن 
زنان، نمودی بیشتر دارد تا در میان زنان پرکار و باسواد بازی  خانه، وقتی 
ســوگل، معشــوق دوران گذشــته  اش را در جامــه دایــه خود بــه اندرونی 
می برد، زنان سلطانی وحشیانه او را کتک می زنند. این زنان بیش از آن 
کنند، با  کنند و او را به این دلیل تنبیه  که به ناشایستگی رفتار او توجه 
لحنی که بازتاب  دهنده عقده های درونی آنان است، شکوه سرمی دهند 

که چرا او توانسته معشوقش را به اندرونی ببرد )ص ۸۰(.
که به عنوان  در نمایش نامه پرده خانه، وقتی صدگیس خبر می یابد  
پیشــکش ســلطان بــه غانم  خان بخشــیده شــده اســت، ســرخورده و 
گــوش می گریــد! زیــرا زن محکوم اســت به نشــان دادن  درمانــده از راه 

که بر او می رود )ص ۱۲(. چهره ای خرسند در برابر ستم هایی 
گوهــر شــیوه زیســت خــود را مرده  ریــگ مــادرش  ندبــه: در ندبــه، 
می دانــد: »تــا بود مادرم بود و حاال منم. مــن همین جا به دنیا آمدم. 
که از در بیرون بروم. همه چیز را از پنجره  خدا بیامرز مرتب مرا ترساند 
گوهر زیر تأثیر تربیت مادر، هنوز نمی تواند  می بینم یا از بام« )ص 6۴(. 
کند. او خود را در حیطه تلقینات مادر  دنیای بیرون را از نزدیک لمس 
محصور کرده است و دنیا را از زاویه دید او می بیند. زینب ضمن گفت -
گرد دارالفنون می گوید: »اســم مادرم حوا بود و او به ارث جز  وگو با شــا
رنج و غم برای من نگذاشت« )ص ۹۱(. به 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 

خوانشــی  بــا  زن ســتیزی  و  مردســاالری  بررســی  دیگــری:  آن  از  نمایشــی 
فمنیستی در سه نمایش نامه  بهرام بیضایی
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پشــیمان اســت. »زن آســیابان: ... تو بیش از این از زادنت پشیمانم 
کــه ترا بــه دنیــا آوردم، هرگز چشــم بــه راه سپاســگزاری تو  نکــن. مــن 

نیستم« )ص ۵۲(.

ح جدول " تحلیل داده ها " شر
مقوله های مردســاالری بر اســاس داده های مقالــه و پس از حذف 
مــوارد مکــرر و ادغــام موارد مشــابه، در جــدول ۲ جمع  بندی شــد و در 
گردید. در ترتیب  ستون های دوگانه با تفکیک نقش زن و مرد، تنظیم 
مؤلفه هــا، مــوارد متقابل راجع به نقش زن و مــرد، در یک ردیف و برابر 
هــم قرار داده شــدند. از این رو خانه هــای ۴ و ۵ و ۱۳ تا ۱۸، مؤلفه برابر 
ندارنــد. حــروف »پ«، »ن« و »م«، نشــانه های اختصــاری نمایــش-
که با شــماره صفحه  نامه های پرده خانه، ندبه و مرگ یزدگرد هســتند 

همراه اند. از داده های جدول، نکات زیر را می توان دریافت:  
نمایش ــنامه های  در  مردســاالری  بــر  داّل  مؤلفه هــای  بیشــترین 
کنش مرد ناشــی می شــود. نقش  پرده خانــه، ندبه و مرگ یزدگرد، از 
زنان در ترویج مردســاالری، از لحاظ شــمار مؤلفه ها اندک است، اما 

گســترش مردســاالری را تشــدید می کند. زیرا استقبال  پذیرش آنان، 
آنــان، هــم زمینــه مردســاالری را ژرفــا می بخشــد و هــم آن را بــه زنان 

نسل های آینده انتقال می دهد.  
ســوء اســتفاده از جنســیت و نقش جنســی زنان، در رتبه نخست 
مؤلفه های مردســاالری قرار دارد. زیرا شــش مورد )شــماره 6  و ۱۴ تا 

۱۸( از ستون راجع به نقش مردان، به این امر تعلق دارد.
نرم  تریــن حالــت رفتار مردســاالرانه مــردان، به بهره  کشــی از ســواد و 
مهارت زنان و سخت  ترین آنها در کشتن و سوزاندن زنان تبلور می یابد.

زنــان، بیشــترین مؤلفه هــا، ضعــف  در میــان مؤلفه هــای نقــش 
اعتمــاد بــه نفس را نشــان می دهد. شــماره های ۳، 6، ۷، ۸، ۹، ۱0 و 
۱۲، با 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 می شود.
در ایــن نمایش ــنامه ها، دربــاره جایــگاه اجتماعــی زنــان در آینــه 
کمترین نشانه دیده می شود و آن هم به اشارات ردیف  مردساالری، 

سوم جدول خالصه می شود. 

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

نقش مردنقش زن

گاهی و سواد زن )پ ۱۱۲(زیستن به روش مرده ریگ مادر)ن6۴، ۹۱(  ۱ استفاده از آ

کشتن و سوزاندن زنان )پ۳6(عالقه به پسر )م ۱0(۲ دستور شاه به 

گر استبداد، مشروعه و مشروطه )ن ۵۳(۳ کنید)ن۴۴( تماشا طرد از اجتماع: خانه بنشینید، خیابان را برای مردان رها 

۴ ،)۹ )ن  کردن  جارو  کردن،   وصله  پختن،  غذا  شستن.،  لباس  خانه داری، 
بچه داری )ن ۱۲۵(

صرفه جویی در امور منزل )م ۴0(۵

اهدای صدگیس)پ۲۱( و نوسال)پ۳۲(خودداری صدگیس از گریه هنگام پیشکش شدن، به خاطر اعتراض تلقی شدن )پ ۱۲(   6

کم و تو از آتش و باد، ... « )م 66(۷ ضعیف شمردن درک و فهم زنان »رییس: برو کنار ... شما که هستید. هاه؟...« )ن ۱۱0(  از جنس برتر دانستن مرد: » من از آب و خا

حبس مادر و زنان و حرم پادشاه پیشین )پ۱۱۸(.وابستگی به مرد؛ صدگیس: زن تابوت مرد پیشین است )پ۲۱(۸

کردن)ن ۸۵(پشیمانی زن از زادن دختر )م ۵۲(.۹ کمتر )ن: ۱۲۸( و  لچک زنان به سر  کردن زن: مردهای از زن  محور ناسزا

تغییر نام زنان)پ۷۳، ۷۴،۲۴۱( و )ن۲۴(زشت دانستن خود)م ۲۸(۱0

خصومت سلطان برای نگاه غانم خان به صدگیس)پ ۱( هووآزاری )پ۸۲( ۱۱

ترس شاه از زنده ماندن دختر پس از شکست )م 6۷( ناامیدی دختر )م ۱6(۱۲

راندن صدگیس)هدیه شاه به غانم خان( پس از عودت )پ۱۷۹(   ۱۳

ی 
نس

 ج
فة

مؤل
  ۱۸

 تا 
۱۴

وسیله ارضای نفس قرار دادن زن)م 6۵ و ۱۱0(

فروختن نامزد برای قزاق شدن)ن۱۳(

تحویل دختر)زینب( به روسپی خانه )ن ۱۳(

بی توجهی آسیابان به امنیت دخترش )م ۴0(

خواسته شاه برای هم خوابگی با زن آسیابان)۴۲( 

۱۲۱6تعداد
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که از زیرســاختی اجتماعی  نمایش ــنامه های بیضایــی، ضمــن این 
برخوردار هستند، از درگیری های اجتماعی و سیاسی دوران مشروطه 
و پهلوی و تأثیر آن بر همه اقشار جامعه سخن می گویند و به طور ویژه 
»زن« را در کانون توجه قرار می دهند. زنان نمایش نامه های او، قهرمان 
اصلــی و در عیــن حــال قربانیــان حقیقــی نظام مردســاالری هســتند. 
گســترش مردســاالری، به  کاوی پنهان نشــانه ها و عوامل پیدایی و  وا

نمایش نامه های او رنگ فمنیستی داده است. 
نظــام  ســیطره  در  زنــان  بیضایــی،  نمایش ــنامه های  ایــن  در 
مردســاالری خشن و ســتمگر اســیرند و به آنان هم چون یکی از لوازم 
سرگرمی مردان نگریسته می شود. آن ها پیوسته در معرض تهدیدند 
و بــه هیــچ تکیه  گاهی اعتمــاد ندارند. ســلطان، پهلوان، شــوهر، پدر 
و بــرادر، بــه عنــوان نمــاد و نماینــدگان مردســاالری، افزون بــر برتری 
که ارزش  گذاری  فیزیکــی، از امتیاز مذّکر بودن بهره می برند. در حالی 
گفتمان تاریخی مردانه، فرودســتی زن را تقویت و بازافزایی  جامعه و 
می کنــد؛ زنــان نیــز بــا پذیرش خــود، بــه تــداوم آن یاری می رســانند. 
در عیــن حــال، پدیــده مردســاالری در نمایش ــنامه های بیضایی، به 

کشیده می شود. چالش 
بررسی عناصر مردســاالری در محدوده سه نمایش نامه پرده  خانه، 
کــه  ندبــه و مــرگ یزدگــرد، ده عنــواِن شــاخص)نمودها( را فراهــم آورد 

مسائل مهم آن، شیء شدگی زنان، بردگی جنسی دختران، هم  افزایی 
نیروی جنس  مرد و زن برای تحقیر زنان، تنگی فضا برای حضور فعال 
زن، سرکوب شدن تمایالت و اعتماد به نفس، چالش امنیتی، چالش 
که برساخته های فرهنگی،  هویتی و درجه دوم جنســیتی زنان اســت 

ارزش گذاری جامعه و همکاری زنان، آن ها را بازتولید می کند.
   مسائل موجود در نمایش نامه های بیضایی، نمودار واقعیت های 
جامعه بزرگ در مقیاس کوچک تر است. این واقعیت ها به دوره تاریخی 
گفتمان فرمان ــروای دیرینه و  خــاص اختصــاص نــدارد و روایتی از یــک 
دیرپاست. زیرا فرودستی زنان، بر استثمار اقتصادی و تصاحب رایگان 
کار، بــه حاشــیه راندن از حضور و فعالیــت اجتماعی و تقدیس  نیــروی 
که  سکوت و تسلیم او اتکا دارد و این امر در ایدئولوژی ای نهفته است 
در آن باور به مقام »زن« هم چون »دیگری« در مقابل »مردانگی«، یک 

معیار مسّلم در روابط انسانی تلقی می شود. 
که     بــا ایــن همــه، واقعیت هایــی در جامعه امــروزی وجــود دارد 
نشــان می دهد مردســاالری تا حد زیادی در محدوده اندیشــه باقی 
مانــده اســت و نمی توانــد زنــان را از فعالیــت اجتماعــی بــاز دارد. امــا 
موانــع موجــود بــرای اثرگــذاری زنــان در جامعــه، بــه نظر می رســد به 
که عالوه بر محدودیت زنان،  تعاریف و تفاســیر حقوقی مربوط باشــد 

تضّرر مردان را نیز در پی دارد.  

پی نوشت  ها

1  Masculism.
2  Benedicta Windt- Val.
3  Irad Malkin.
4  Meike Watzlawik.
5  Brittany Luby.

فهرست منابع

کلــر )۱۳۹۳(، فرهنــگ توصیفــی اصطالحــات ادبــی،  آبــوت، پامــال و واالس، 
ترجمه منیژه نجم عراقی، چاپ یازدهم، نشر نی، تهران. 

گالــت هرفم، جفــری )۱۳۸۷(، فرهنگ توصیفی اصطالحات  ایبرمــز، ام اچ و 
ادبی، ترجمه سعید سبزیان مراد آبادی، چاپ اول، رهنما، تهران.

بــزدوده، یحیــی )۱۳۹۱(، در جســت وجــوی هویــت از دســت رفتــه: هویت و 
زنانگی در آثار بلقیس سلیمانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ارومیه.

 بیضایی، بهرام )۱۳۹۳(، مرگ یزدگرد، چاپ یازدهم، انتشــارات روشــنگران 
و مطالعات زنان، تهران.

 بیضایی، بهرام  )۱۳۹5 الف(، پرده خانه، چاپ ششم، انتشارات روشنگران 
و مطالعات زنان، تهران.

 بیضایــی، بهــرام )۱۳۹5ب(، ندبــه، چــاپ پنجــم، انتشــارات روشــنگران و 
مطالعات زنان، تهران.

کاوس و ســاالری قاســم )۱۳۸6(، نشــانه های فمینیســتم در آثــار  حســن لی، 
ســیمین دانشــور، مطالعات اجتماعی و روان شــناختی زنان، دوره 5، شــماره ۱، 

صص5-۲5.   
دوبووار، سیمون )۱۳۸۲(، جنس دوم، ترجمه قاسم صنعوی. جلد ۱، چاپ 

پنجم، توس، تهران.
گرایش ها، دفتر  رودگــر، نرجــس )۱۳۸۸(، فیمینیســم، تاریخچــه، نظریــات، 

مطالعات و تحقیقات زنان، تهران.
بــرون    ســتاری، رضــا و حقیقــی، مرضیــه )۱۳۹۴(، تحلیــل مردســاالری و 
همسری در شاهنامه بر اساس اسطورۀ آفرینش، جستارهای نوین ادبی، سال 

۴۸، شماره ۱۸۸، صص ۸۷-۱۰۸.   
ســجادی، ســید مهدی )۱۳۸۴(، فیمینیســم در اندیشــه پســت مدرنیسم، 

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ۸ )۲۹(، صص ۷-۳۸.
ســلدن، رامــان و یدوســون، پیتــر )۱۳۸۴(، راهنمــای نظریــه ادبــی معاصــر، 

ح نو، تهران. ترجمه عباس مخبر، انتشارات طر
صادقــــــی شــــــهپر، رضــــــا و طالبــــــی، فاطمــــــه )۱۳۹۴(، نقد فمینیســــــتی 
نمایش نامه های بهرام بیضایی، پژوهش های نقد ادبی و ســــــبک شناســــــی، 

شماره ۳، )پی در پی ۱۹(، صص ۱۲۳-۱۴۸.
قوکاســیان، زاون )۱۳۷۸(، مجموعــه مقــاالت در نقــد و معرفــی آثــار بهــرام 

گاه، تهران. بیضایی، آ
در  جنســیتی  و  جنســی  مالحظــات  تبییــن   ،)۱۳۹۰( معصومــه  کرامتــی، 

خوانشــی  بــا  زن ســتیزی  و  مردســاالری  بررســی  دیگــری:  آن  از  نمایشــی 
فمنیستی در سه نمایش نامه  بهرام بیضایی



5۸
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره۲۴ ، شماره ۳ ، پاییز ۱۳۹۸

گزیستانسیالیســم و اســالم )مبانی- اصول و روش(،   ارزش  شناســی فمینیســم ا
ارائــه راهبردهــا، فصل نامه شــورای فرهنگی زنان، ســال ســیزدهم، شــماره 5۲، 

صص ۲۲5-۲۸۷.
کاویانی پور، طلعت )۱۳۸6(، ادبیات زن محورانه در ادب فارســی، چیســتا، 

شماره ۲۳۷ و ۲۳6، اسفند، صص ۴۷۰-۴۸6.
مشــیرزاده، حمیــرا )۱۳۸۲(، از نظریــه تــا جنبــش اجتماعــی، تاریــخ دو قرن 

فیمینیسم، نشر شیرازه، تهران.
مهدی زاده، ســید محمــد )۱۳۸۷(، رســانه ها و بازنمایی، انتشــارات وزارت 

ارشاد اسالمی، تهران.
کیســت؟، زن  میرحســینی، زیبــا )۱۳۹۲(، باالخــره ایــن دانــش و تاریخ از آن 
گران مطالعات زنان، شماره ۱۴، صص 5-۹.    کنش  گران و  نگار، نشریه پژوهش 
هام، مگی )۱۳۸۲(، فرهنگ نظریه های فیمینیستی، ترجمه فیروزه مهاجر، 

توسعه، تهران.

مرکــز  فیمینیســتی،  دانش هــای  و  فیمینیســم   ،)۱۳۸۸( عبــاس  یزدانــی،   
مدیریت حوزه های علمیه خواهران، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، تهران.

Windt- Val, Benedicta )2012(, personal Names and Identity in liter-
ary contexs, Olso studies in language, 4 )2(, pp. 273-284.

Malkin, Irad )1987(, Religion and Colonization in Ancient Greece, 
New York. E.J. Brill.

Watzlawik, Meik, et al. )2016(, First Names As sings of personal 
Idetity: An Intercultural comparison, Psychology & Society, Vol. 8 )1(, 
pp.1-21.

Luby, Brittany; K. Labelle & A. Norman )2016(, )Re(naming and 
)De(colonizing the  )I?(ndigenous People)s( of North America – Part 
I, Retrieved from http://activehistory.ca/2016/11/renaming-and-
decolonizing-the-indigenous-peoples-of- north-america-part-ii/  



Exploration of Patriarchy through a Feminist Reading in Selected 
Plays by Bahram Beyzai*

Raziyeh Shayanmehr1, Ali Dehghan**2, Nasser Dasht Peyma3

1Ph.D. Student of Persian Language and Literature, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of English, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
(Received 18 Apr 2018, Accepted 17 Oct 2018)

atriarchy, in its diverse practices, such as 
public or private practices, is a key concept in 

feminism. Feminists believe that in a male-dominat-
ed society, men are in authority over women and 
women are subordinated. They believe that the 
masculine oriented tendencies in a male-dominat-
ed 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 prac-
tices.  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. Pro-
tagonists 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 ap-
proach. The patriarchal system in Parde-Khane, 
makes women renounce their true identity by giv-
ing new names for them. In Pahlavan Akbar Dies, 
the life of Pahlavan Heidar’s mother is the genu-
ine 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 Em-
pire. 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 sys-
tem are gathered in his presence.  The exploration 
of the selected plays reveals that Bahram Beyzai 
has depicted the components of patriarchy, its in-
fluencing factors, the expansion of patriarchy, and 
different means of women’s struggle to emancipate 
them from the domination of patriarchal system.
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