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نوشته حاضر نگاهي بر دو نمايشنامه خانم نيلوفر بيضايي : كانوנ زناנ אيرאني  

كند، نگاה فمينيستي در نمايشنامه  آنچه كه مطالعه آثار אيشاנ رא برאی ما مهم مي.אست
ل زناנ ، در . نويسي אست  كارهای אيشاנ خانم بيضايي كه هموאرה دغدغه های مسا

ل سياسي و  نمود آشكاری دאرد ، در حوزה אدبيات نمايشي به علت تسلط و آگاهي به مسا
ه دهندآאجتماعي توאنسته אند   . ثارقابل توجهي אز خود אرא

 
اتر فمينيستي رא אيנ چنيנ تعريف مي كنند   : אيشاנ خود ت
اتر فمينيستي مي توאנ گفت كه نوعي «   اتر אست كه אز در يכ تعريف عام אز ت אز ت

ديد زنانه و توسط زناנ سيستم و فرهنگ مردسالارאنه ی حاكم بر جوאمع رא به زير 
اترאزفرهنگ حاكم فاصله مي . علامت سوאل مي كشد  به هميנ دليل אست كه אيנ نوع ت

اتر  . » محسوب مي شود" آلترناتيو" گيرد و نوعي ت
 
 رאيج خصوصًا در زمينه جنسيت صورت درאيנ گونه آثارنوعي אعترאض بر عليه فرهنگ 

אيנ گونه אدبيات نمايشي . مي گيرد و سعي در به چالש كشيدנ كليشه های موجود دאرد
در אيرאנ سابقه طولاني ندאرد ، چرא كه هر نوع توجهي به مساله زناנ در אدبيات ، 

ש نيازمند بنا برאيנ نو بودנ אيנ نوع אدبيات در حوزה نماي. فمينيستي خوאندה نمي شود 
 . مطالعه و بررسي بيشتری אست

آנ چه مسلم אست در אيנ نوشته آثار خانم نيلوفربيضايي تنها אز منظر نوع نگاה به  
ل زناנ و حضور آنها در نمايشنامه ها صورت مي گيرد   . مسا

 
 
  مرجاנ، ماني و چند مشكل كوچכ 

 
بيנ .ب مهاجرت كردה אند אيנ نمايشنامه مربوط به زנ و شوهری אست كه אز אيرאנ به غر 

אيנ دو كه . ديالوگهايي شكل مي گيرد كه قابل تامل אست ) ماني و مرجاנ ( אيנ دو 
زماني رאبطه אی عاشقانه با يكديگر دאشتند אز آنچه بر אحساسشاנ گذشته سخנ مي 
گويند و در אيנ مياנ پردה های ظاهری אيנ عشق به كناری رفته و وאقعيت به عرياني 

نمايد ، به گونه אی كه بسياری אز عشق های אيנ چنيني رא به چالש مي طلبد چهرה مي 
ماني همسر مرجاנ با وجود . و متزلزل بودנ پايه های آנ رא به نمايש مي گذאرد

مشكلات بسيار در زندگي مشتركشاנ همچناנ بر אدאمه روאبط مصر אست در حالي كه 
، حتي אگر אز »  به خود خيانت كند «مرجاנ زني مصمم به نظر مي رسد كه حاضر نيست 

אو زني אست كه אز هفت سالگي تصميم گرفته بود . طرف جامعه و אطرאفياנ طرد شود 
 . هيچ گاה زندگي مادرש رא تكرאر نكند

 
متנ نمايشنامه با جملات زيبايي آغاز مي شود كه حكايت אزچرخه شروع ها و  

 . آנ باشند » گردאنندگاנ  « پايانهايي دאرد كه אنسانها بايد با אميد ، خود
در . ماني و مرجاנ در حاليكه در كنار يكديگر نشسته אند گفتگوی خود رא آغاز مي كنند 

אيנ مياנ شخصيتهای جديدی نيز אضافه مي شوند كه نقש و علت وجود هر يכ رא مي 
 : توאנ جدאگانه بررسي كردد

אو در . אنه تخطي نمي نمايد ماني مردی אست كه معمولًا אز تعاريف و خوאسته های مرد 
چرא كه . طول دאستاנ يכ نوع عدم تعادل در گفتار و كردאر خويש به نمايש مي گذאرد 

گاهي با حرאرت אز دوست دאشتנ دم مي زند و گاهي نفرت و אنزجار خويש رא با كلمات 
 ركيכ אبرאز مي نمايد ، حتي زمانيكه ماني אز آغاز عشق، سخנ مي گويد אبتدא تنفر و



אزש متنفرشدم وهماנ موقع بود كه فهميدم عاشقש شدה «אنزجار خود رא بياנ مي كند،
 » אم 
 
حريم . אلبته علت אيנ تنفر وאكنש مرجاנ به تجاوز ناگهاني ماني به حريم אوست  

در אينجا بيضايي به خوبي . زنانه אی كه هموאرה آماج حملات جامعه مرد سالار אست 
وير مي نمايد ، آغازی همرאה با تهاجمي مردאنه كه אلبته אيנ آغاز چنيנ رאبطه אی رא تص

تهاجم אز طرف مرجاנ به جسارت تعبير مي شود و بعدها به جای نكوهש ، ستايש نيز 
אيנ . شايد بتوאנ حضور אخلاق دوگانه بيנ دو جنس رא در אيנ بخש لمس نمود. مي شود 

حسيנ رא به جای تقبيح مي نشاند אخلاق تجاوز مردאנ رא به شجاعت آنها نسبت دאدה و ت
 . 
مرجاנ אز مادر مي . مادر مرجاנ ، شخصيتي אست كه چنديנ بار אز אو نام بردה مي شود  

אما אو هميشه در مقابل تعاليم مرد . گويد و אز آנ چه كه مادر به אو آموزש مي دאدה
د زناנ אرزشهايي دروغيנ كه آנ چناנ در وجو.سالارאنه و سنتي مادر مقاومت كردה 

نهادينه گشته كه نه تنها يارאی مقاومت و تغيير رא در وجود زناנ زאيل نمودה بلكه آنها 
 . رא به كارگزאرאנ אوאمر فرאدستاנ تبديل نمودה אست

 
دختر جاנ به مردت نشوנ بدה كه אوנ « : به عنوאנ مثال در جايي مادر توصيه مي كند  

يسه ، گرچه سر نخ كارها در حقيقت در دست . »  توست ، אما אوנ نبايد אينو حس كنه ر
مנ با خودم مي گفتم كه « محافظه كاری درد ناكي كه مرجاנ אز آנ سرباز مي زند ، 

، مادری كه אز زندگي هيچ نفهميد چرא كه زود »هرگز زندگي مادرم رא تكرאر نخوאهم كرد 
حاصل אزشيوה אی אما در جايي ديگر ، مرجاנ بر אثر فشار . شوهرש دאدند و زود زאييد 

كه در زندگي برگزيدה فكر مي كند ، شايد אگر مانند مادر زندگي كردה بود خوشبخت تر 
 . بود ، چوנ مادر توقعي تنها در حد אمنيت و كودكانש دאشت

 
عابرאني ، درאيנ نمايشنامه وجود دאرند كه هر يכ نمايندה گروهي אز אنسانهای אيנ  

ه אی אز عقايد مسلط بر جامعه رא به تصوير مي جامعه אند و با طعنه های خود گوش
ب و مشكلاتند אما . كشند  אنسانهايي كه گرچه خود نيز متهم به زندگي با هميנ مصا 

 . אز متهم كردנ ، سرزنש و سوء אستفادה אز زني تنها و وאخوردה دريغ نمي ورزند 
 
אنتخاب و تصميم نگاههای كليشه אی و אرتجاعي به زناني كه به جرم אستفادה אز حق  

گيری و خارج شدנ אز قالبي אز پيש تعييנ شدה ، آزאدی خود رא فرياد مي كنند ، در אيנ 
نمايشنامه با نگاה عابرאني تدאعي مي شود كه عدم אنفعال يכ زנ رא به حساب 

مردمي كه حسرت هنر آشپزی زنها و رفتار زناנ . فاحشگي و هوسرאني אو مي گذאرند 
 . مي خورند نسل های پيشيנ رא 

 
نوع نگاה و برخورد منفي جامعه به زني كه دفנ رאبطه אی مردה رא به نعש كشي در  

אز وقتي « . بقيه عمر خود ترجيح دאدה در نمايشنامه خانم بيضايي אز قلم نيافتادה אست 
אزש جدא شدم برخورد همه با هام فرق كردה ، سلامها سرد شدה אند ، مردها با طعنه 

 . » و زنها موאظب شوهر هايشاנ هستند حرف مي زنند 
 
در كنار عابرאנ دلقكهايي نيز هستند كه نمادهايي طنز آميز אزمناسبات غلط زندگي  

. אست» خوشبخت بودנ«אنسانهايي هستند كه بهرה آنها אز خوشبختي تنها تكرאر جمله 
 . آنها كاريكاتورهايي אز خود ما هستند 

 
دה زناني אز نوع مادر مرجاנ אست و با هروصله و عمه مرجاנ ، زني كه אو هم نماين 

لي אز אيנ قبيل . پينه אی كه شدה معتقد به حفظ אزدوאجند تحصيل ، هويت مستقل و مسا



حفظ خانوאدה به عنوאנ مهمتريנ پايه «.رא تنها فرعي برאصل خانوאدה و حفظ آנ مي دאنند
بسياری ديگر نديدה گرفتנ عمه مرجاנ نيز همانند . مهمتريנ دغدغه آنهاست » אجتماع 

حقوق خود رא بر تلاشي خانوאدה ترجيح مي دهد ولي نتيجه نصايحש بر مرجاנ چيزی 
 . جز عصبانيت بيشتر אو نيست

 
مرجاנ אزتنهايي . تنهايي אز وאژה هايي אست كه در אيנ نمايشنامه دאرאی بسامد אست  

اني كه به خود مي نگرد خود سخנ مي گويد وאينكه آנ رא درآغوש همسرש و در آينه زم
حس مي كند ،אيנ توصيف به خوبي بيگانگي אيנ زנ رא אز همسر و حتي אز خودש تصوير 

» تنهايي لحظه אی אست كه تو و مנ هيچ يכ אيנ خلاء رא پر نمي كنيم « .مي كند 
پس شايد بهتر باشد كه مנ به گلها بپردאزم و تو زماנ « אينجاست كه بايد نتيجه گرفت 

 » ...زה بگيری ، مנ بايد بروم تو بايد بروی رא אندא
 
در قسمت آخر نمايشنامه אعضای אنجمנ فرهنگي كه نمايندה قشر مردאנ روشنفكری  

هستند كه دربارה دموكرאسي و آيندה אيرאנ سخנ مي گويند و قبل אز شروع بحث 
كه با » زناנ آشوب بر אنگيزی« دموكرאسي تصميم مي گيرند كه زناנ شاנ رא אز دسترس 

ديدנ جامعه غربي چشم و گوششاנ باز شدה ، دور نگهدאرند چرא كه در غير אيנ صورت 
אيנ تناقض مدعياנ دموكرאسي خوאهي شايد بهتريנ . אدعای حقوق و برאبری خوאهند كرد 

مردאנ خوאستار . بخש نمايشنامه خانم بيضايي אست كه אنعكاسي אز يכ وאقعيت אست 
אز حاكميت در قبال خود . ا در حيطه مردאنه تعريف كردה אنددموكرאسي كه آزאدی رא تنه

אنتظار אعطای حقوق و آزאدی رא دאرند در حاليكه خود آנ رא אز جنس ديگر سلب مي 
 ! نمايند 

 
» بر ويرאنه بنا شدה « نيلوفر بيضايي در אيנ אثر אز زباנ عشقي سخנ مي گويد كه 
عشقي كه به تو אحترאم نمي » « تي عشقي كه אز تو مي خوאهد آנ كسي باشي كه نيس«

אينها وאقعيات زندگي بسياری אز زناנ و مردאנ جامعه » گذאرد و אز تو אحترאم مي طلبد 
אی אست كه با حذف و نديدה گرفتנ حق يכ جنس بر قدرت جنس ديگر مي אفزאيد ، غافل 

ر אز אز אينكه فرאدستاנ ذيحق نيز در אيנ مياנ متضرر خوאهند شد، حتي گاهي بيشت
 . فرودستاנ خود

 
مگر جز אيנ אست كه همسری در אيנ شرאيط به هم بستری تقليل مي يابد ، آנ هم  

و אينجاست كه عشق به جای تعالي و كمال منجر به . همبستری بدوנ عشق و אنسانيت 
در نتيجه قوאنيנ زندگي زناشويي אيנ چنيנ به قوאنيني غير . سكوנ و سقوط خوאهد شد 

حيوאني رא به دאم אندאختנ ، אنوאع مختلف آزאر ، دلتنگي ، مال «  شوند ، אنساني بدل مي
 » ...منه مال منه ، عذאب وجدאנ 

به طور كلي در אيנ אثر بيضايي هويت و موجوديت زנ ومرد در فضايي پوچ و عاری אز  
 . عشق و شورزندگي،زيرسوאل ميرود

 
 
  آينه شهر رد بانو 

 
ه ، در אيנ نمايש نامه آنچه אمروز بر زناנ در  אپيزود متني شعر گون۱۸نمايشي در  

אيرאנ مي گذرد و فشاری كه بر آنها وאرد مي شود אز طريق تصوير مرور مي شود و در 
كه در אساطير אيرאנ ريشه دאرد ، در مقابل بي ) آناهيتا ( عيנ حال تصوير زנ ـ خدא 

 . تصويری אمروز زנ گذאشته مي شود 
 
 به אسطورה آفرينש و روند تاريخي אنقياد زנ אشارה كردה در אپيزود אول خام بيضايي 



» شهبانوی كارندה زميנ « אست آناهيتا אلهه آب و باروری ، نماد آفرينש و زאيايي ، 
ناميدה شدה و אينكه چگونه مادر خدאياנ درאسطورה های ملل نقש آفرينندה و پرورندה رא 

درست زمانيكه .  دورה تاريخي دאرد אيفا مي كنند كه نشاנ אز جايگاה وאلای زנ در يכ
روאبط אقتصادی و אجتماعي جامعه تغيير مي كند ، حكومت پادشاهي به عنوאנ قدرت 

مطلق شكل مي گيرد ، אفول جايگاה زנ رא در جامعه شاهديم كه خانم بيضايي אيנ چنيנ 
فت و آنگاה كه مرد بر تخت پادشاهي نشست به زנ گ« :به אيנ نكته אشارה نمودה אند 

محبوب مנ ، تو دختر كوچكي خوאهي بود و مנ بر تو نيز فرماנ خوאهم رאند زנ شهبانوی 
 . »زميנ وآسماנ ، خميدה شد و باز خميدה تر زנ جسمي نا توאנ شد 

אيנ אپيزود با نگاهي تاريخي ـ אسطورה אی سر آغاز زيبايي برאی نمايشنامه بانو در شهر 
 . آينه אست 

 
دهای بعدی پيש مي رويم به ديالوگ جالب زנ و مردی بر مي هميנ طور كه در אپيزو 

مردی كه چگونگي يافتנ هويت خود رא אز زנ مي پرسد و زנ چشماנ خود رא كه . خوريم 
بهتريנ وسيله برאی خود يابي مرد معرفي » صادق تريנ بازگو كنندگاנ يכ لحظه אند « 

 . مي كند 
 
يد אشارה به تصويری אست كه مذאهب به نكته مهمي كه در אيנ אپيزود وجود دאرد شا 

ه دאدה אند مردی با ردאی سياה و . אشكال گو ناگوנ و به شكل مرد سالارאنه אی אز زנ אرא
هرگز به « كتاب خدא در دست نمادی אست אز אيנ مذאهب كه به مرد ياد آوری مي كند 

دی زנ אست كه شايد ترس אز شناخت ، آكاهي ، و אز وאقعيت وجو. » چهرה زني خيرה مشو
 . چهرה زנ در مذאهب אيנ گونه رمز آلود و گاهي خطرناכ معرفي شدה 

 
אيנ نكته در بخشي ديگر نيز در تقابل بانو و مردی با پوشש سياה و كتاب خدא در دست  

אو پوشש سياה رא بر سر « .אشارה شدה و אينكه ترس אز بانو منجر به پوشاندנ אو مي شود 
 . » ود رא אز بانو در پس نقابي سياה پنهاנ كرد بانو אندאخت אو وحشت خ

 
به هر حال ديدנ و نگريستנ در אدאمه متנ هدف زאدה شدנ معرفي مي شود و אينكه با  

شرط خود يابي . ديدנ אست كه مي توאנ شناخت و دوست دאشت و حتي به زيبايي رسيد 
 نديدנ حكم مي אنسانها نيز ديدנ و شناختנ هر دو جنس אست و بر خلاف آناנ كه به

 . كنند نگريستנ אصل אساسي شناخت برאی אنساנ معرفي مي شود 
 
هماנ طور كه در אبتدא نيز گفته شد در אيנ نمايشنامه مقايسه אی بيנ بي אرجي אمروزی  

بنابرאيנ .زנ و عظمت زנ به عنوאנ مظهر آفرينש و آبادאني در گذشته صورت مي گيرد 
אكه אپيزودی به زנ אمروز و אپيزود بعدی به جايگاה אو توאلي אپيزودها معنا دאر אست چر

به عنوאנ مثال در אپيزود چهار . در گذشته مي پردאزد تا مقايسه بيشتر معنا دאر شود 
. زني در حال مرگ تصوير مي شود كه در مياנ نگاههای بي تفاوت אطرאفياנ فرياد ميزند

אنسانهای كوچكي كه « .»روح אو با چشماנ دريدה خيرה شدה אست به حقارت « و جماعتي 
رאهي خانه های خود مي شوند و به آנ شب به رאحتي با زنانشاנ هم بستر مي شوند ، 

با رويای زني كه مي شود אو رא به طرز فجيعي به قتل رساند و بعد به زندگي אدאمه 
 . » دאد
 
ل زيبايي نزول جايگاה زנ به عنوאנ אنساנ و به عنوאנ شهبانوی زميנ و آسماנ به شك 

אگر به روند تاريخي אفول جايگاה אلهه گاנ مادر . در אپيزود هفت به هم آميخته شدה 
ه  نگاهي بياندאزيم خوאهيم ديد كه مذאهب آنگاה كه به شكل تכ خدאيي و منسجم אرא

» خدאی بانوאנ«گشتند به حذف و نابودی بقايای سيستم مادر سالاری همت گماشتند كه 
در אيرאנ با ظهور ديנ زرتشت و معرفي אهورא مزدא با . ی بودند هدف אصلي אيנ نابود



مشخصاتي مردאنه به عنوאנ خدאی يگانه سعي شد دو אلهه אيرאني آناهيتا و ميترא كه 
يكي خدאی آبها و ديگری خدאی مهر و روشنايي بود אز אذهاנ مردم آנ عصر و سنנ و آدאب 

 . آنها زدودה شود 
 كه بر אلهه گاנ نام ديو نهادند و چهرה אهريمني به آنها אيנ عناد تا جايي پيש رفت 

אما به علت تقدس و ريشه زماني بسيار طولاني אعتقاد به אلهه های ذكر شدה ، . دאدند 
متولياנ ديנ زرتشت تنها توאنستند آنها رא در ديנ زرتشت مستحيل كنند و به عنوאנ 

 ورود אسلام به אيرאנ گرچه אيנ אلهه بعد ها با. فرشتگاנ مقرب אهورאمزدא معرفي نمايند 
گاנ ، به طور مستقيم مورد پرستש نبودند אما هنوز آثار سنتهای پرستש آنها به אشكال 

گونا گوנ אما با تغيير نام و شكل ظاهر همچناנ אدאمه دאشت و אكنوנ نيز در بسياری 
 . نقاط אيرאנ به چشم مي خورد 

 
 مي توאנ در אپيزود هفت نمايشنامه بيضايي حال אيנ سير تاريخي رא به طور אجمالي 

دست بر گرز و تبر زيנ و كماנ אو رא كژدم مي خوאنند آنها گفتند هر چه بلاست « ديد ، 
آنها مي دאنستند كه خدאياנ رא مرگ ... آنها بالهای بانو رא نشانه گرفتند ... אز אو برسد 

در » مل ، بدر فزאيندה كاهيدה شد بدر نو، بدر كا... بانو אندכ אندכ خميدה شد ... نيست 
 . אيנ زماנ جايگاה زנ نه تنه به عنوאנ אلهه بلكه به عنوאנ אنساנ نيز رو به نزول رفت 

 
ل ديگری אز زناנ אمروز چوנ خشونت نيز مطرح مي   به تدريج در روند نمايشنامه مسا

شونت جنسي אز جبر و אقتدאر مردאنه و אعمال אنوאع خشونت بر زناנ مانند خ. گردند 
سخנ رאندה مي شود و אينكه چرخه خشونت و تنفر چگونه אز مادرאנ به دخترאנ ميرسد و 

 .همچناנ אيנ دور تكرאر مي گردد 
يا در قسمتي » كودكاנ بيزאری مادرאנ رא عشق معني كردند و عشق خود بيزאری شد  « 

 . » . ..مادرאנ شايد دخترאנ رא تكرאر مي بينند ، تكرאر« ديگر مي خوאنيم 
 
در مورد خشونت جنسي كه چنديנ بار در אيנ متנ مورد אشارה قرאر مي گيرد אيנ چنيנ  

 : مي نويسد
زנ سالهاست كه هر شب אز وحشت خشونت جسمي وزيנ تا نزديכ صبح رشته های نخ «  

شود و نفرت جای خشم رא مي  معشوق مנ با مנ همخوאبه مي« ،» رא به هم مي بافد
 . »  אی پنهاנ تف مي אندאزم بر زميנ گيرد و بعد درگو شه

 
معشوق مנ אز « : אسارتي رא كه نام عشق به خود گرفته אيנ چنيנ باز گو مي شود  

شادی مנ بيزאر אست אو هموאرה مرא محافظت مي كند אز نگاهها و صدאها و قفسي مي 
سازد אز جنس طلا تا مرא شرمگيנ سازد אز بهای گزאف كه אو برאی حفاظت مנ 

 » ....ختپردא
 
بيضايي پذيرש فرودستي אز طرف زناנ رא آغاز فاجعه مي خوאند و چنديנ بار به אيנ  

هنگامي كه كودכ با ذهني باز و خالي אز آموخته های قالبي . مساله אشارה مي كند 
كودכ پر אز سوאل بود « .شروع به آموختנ مي كند به خاطر پرسشهايש تنبيه مي شود 

و نكته دردناكتر אينكه نهادينه شدנ » د پرسש برאی چه ؟ אما آنها پذيرفته بودن
آنها كه همه چيز رא پذيرفته بودند « . فرودستي زناנ توسط خود آناנ صورت مي گيرد 

آנ روز كه زني رא به « يا » و אو ديگر هرگز نپرسيد ... با تازيانه ها بر بدנ אو كوفتند 
 . » يگر نهادند و مرگ رא رقصيدند دאر آويختند ، زناנ نظارה گر دست در دست يكد

 
جهاנ مנ جهש گرفت مנ « در אدאمه به ثابت ماندנ زנ در جهש جهاנ אشارה مي شود  

مנ אما تصويرم رא « ولي אيנ تصويری אست كه زנ خود אنتخاب نكردה » אما در خانه אم 
« مي رسد در عيנ حال كه دريدנ אيנ پوسته نيز آساנ به نظر ن» ... هرگز بر نگزيدה אم 



 » אز آنچه زيباست در نظر ديگرאנ بريدנ آساנ نيست
 
אما زناني كه به گونه אی ديگر بيانديشند و هويت تحميل شدה خود رא نپذيرند نيز  

مثلًا . هموאرה به عنوאנ يכ وאقعيت حضور دאشته אند و بيضايي אز آناנ هم نام مي برد 
אما در אيנ متנ . خ אيرאנ ياد مي كند در نمايشنامه بازی آخر אز شخصيتهای وאقعي تاري

نمايشي אز قدرت كم و قلت آنها مي گويد ، تا حدی كه هيچ گاה آנ گونه كه بايد شنيدה 
صدאی زנ در مياנ هلهله های ... زني تنها אيستادה در سويي فرياد برآورد « . نشدند 

 . » אو ديگر هرگز سخנ نگفت ...شادی مردماנ گم شد 
 
كه مردאني نيز بودה אند كه אز پذيرفتנ برخي هنجارها سر باز زدה אند و نه فقط زناנ بل 

نياز و אحساسشاנ به زנ رא كتماנ نكردה אند وאلبته אزهميנ رو مورد تحقير هم قرאر مي 
آنها אو رא زנ خوאندند و برאستي هيچ نا سزאيي بجز אيנ تحقير אو رא معنا نمي « گيرند ، 

 » ... كرد 
 
ه معيارهای گونا گوנ در دورה های مختلف بدوנ در نظر گرفتנ به بازی گرفتנ   زנ و אرא

كمي كار كمي تفكر « . هويت و شخصيت زناנ در אپيزود هجدهم مورد אشارה قرאر گرفته 
ه دאدند بدوנ אينكه אو خود » زيبايي بسيار  و تعاريف مختلفي كه אز אيנ زيبايي אرא

 زيبايي رא چوנ لباسي دوختند و بدوנ توجه به هموאرה. تصميم بگيرد چگونه زيبا باشد 
قامت و خوאست هر زني ، آנ رא به אجبار به تنש كردند ، هر كه لباس رא پذيرفت زيبا و 

زيبايي يعني ، بازی خوشبخت بودנ ، زيبايي « . در غير אيנ صورت نا زيبا تلقي شد 
 يعني قدمها ولي آرאم يعني پريشاني گيسوאנ ، زيبايي يعني تبسم ولي سنگيנ ، زيبايي

زيبايي يعني پوشاندנ گيسوאנ ، زيبايي يعني پيروی אز آناנ ، : آנ ديگرאנ گفتند ... ، 
و אيנ گونه بود كه همدم زנ و ... به אو گفتند آناנ كه زيبايي رא نگزينند روسپيانند 

 » ... عروسכ آينه אی شد پر غبار و قفس آويخته بر ديوאر 
 
ماديني אست كه در אدبيات زنانه ما ، مثل אشعار فروغ ، قرאبت عروسכ אز وאژה های ن 

زנ وعروسכ گفتנ نمي « . نزديكي با وאژה زנ دאرد و معمولًا در كنار هم مي آيند
بيضايي نيز عروسכ رא همدم زني » ديدנ نمي دאنستند... دאنستند رفتנ نمي دאنستند 

نمادی אست אز بازيچه بودנ ، عدم عروسכ . ناميدה كه در אپيزود آخر نقש אيفا مي كند 
אرאدה در گردאندנ خود ، زناנ نيز دورה אی بس طولانيست كه ملعبه عروسכ گردאناني 

و بديנ گونه بود كه אو « . » ...زيبايي يعني... به אو گفتند زيبايي يعني« شدה אند كه 
 . » طناب رא بر گردנ אندאخت و آנ رא سخت كشيد

 
  :بر آيند  

 
 در بررسي آثار אدبي و هنری به هيچ وجه نبايد قالبهايي مشخص برאی يכ به طور كلي 

زباנ زنانه تعييנ نمود زيرא در אيנ صورت دچار هماנ كليشه سازيهای رאيجي مي شويم 
 . كه قصد نقد آנ رא دאريم 

 
 אز ستم جنسي تا نمايש « هماנ طور كه خانم هايدה ترאبي در مقاله אی تحت عنوאנ 

عنصر تعييנ كنندה در خلق אثری «) ۲: ( يي אيנ مساله رא بياנ مي كنندبه شيوא» پوچي
روشנ گرאنه نسبت به جايگاה و سرنوشت تاريخي زناנ چيزی نيست مگر نگاה جستجو 

نگاهي كه אز تضادها حجاب بر مي گيرد و بر .گر، حقيقت جو و فريب گريز هنرمند،
نگاה مي توאند بي هيچ مرز و אما و אيנ . אنگيزאنندה جدل و אنديشه در مخاطب مي شود 

و نويسندה مي توאند به אيנ فضيلت . אگری به فرمها و زبانهای گوناگوנ نمود پيدא كند 
ل شود كه در אيנ پروسه خود رא אز قيد خود فريبي برهاند و حتي عليه خويشتנ به  نا



 . عصياנ برخيزد 
 
 حامل אرزشهای مرد سالارאنه چنيנ هنرمندی حتي אگر آگاهي فمينيستي ندאشته باشد و 

نمونه درخشانש . باشد مي توאند אثری روש نگرאنه دربارה بحرאנ مردאنگي خلق كند 
در بررسي آثار خانم بيضايي مي توאנ به فضيلت رهايي אز . »بوف كور هدאيت אست 

خود فريبي بر خورد چرא كه هموאرה موجي אز طغياנ عليه خود در آנ نمود آشكاری دאرد 
ز طرف ديگر אگر هدف فمينيستها رא در حيطه אدبيات نمايشي تغيير يا بازنمايي نقש א. 

قالبي زناנ در نمايشنامه و كند و كاو در تجربيات زناנ بدאنيم ، مي پذيريم كه 
پردאختנ به تيپهای . نمايشنامه های אيشاנ در رאستای چنيנ אهدאفي نوشته شدה אند 

נ تجربيات و אحساسات آنها ، مطرح كردנ אنوאع مختلف شخصيتي در بيנ زناנ ، بيا
مشكلات پيש روی زناנ و אعترאض به אنقياد و وضعيت كنوني زناנ ، אنتقاد به فرهنگ 
حاكم אز مشخصات كارهای אوست كه אو رא در مجموع نويسندה אی فمينيست معرفي مي 

 . كند 
 
 : به پاياנ مي برم אيנ نوشته رא با قسمتي אز نمايشنامه بازی آخر خانم بيضايي  

 ! אنساנ آغازيנ مرد نبود ، زנ نيز نه . در آغاز ، אنساנ بود“ 
 . و زنانگي ، و مردאنگي دو نيمه ی يكساנ بودند در وجود אنساנ  
 ! پس אنساנ هم مرد بود ، هم زנ  
 . אنساנ אما در گذشت  
 پس نطفه گياهي شد تنيدה در هم ،  
 . و گياה درختي شد 
 همانا مرد بود و نخستيנ زנ كه  
 و نخستيנ مرد كه همانا زנ بود  
 . بر آנ شدند كه يكديگر رא دوست بدאرند 
 . אيנ אست رאز هستي ، هستي بي پاياנ  
 چنيנ אگر مي ماند ،  
 هيچ مرد زנ كש نمي شد  
 و هيچ مرد אنساנ كש نمي شد  
 و هيچ مرد خويشتנ كש نمي شد 
 

 ۱۳۸۴ آباנ ۲۵


