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آن  یکه از جملهخشونت علیه زنان در تاریخ نمودهای فراوانی دارد 

میالدی   1801رد. در سال اشاره ک« کشیزن»ی هتوان به مسئلمی

به قلم  میالدی 19ز از لندن در آغاز سده نمایی طندر کتاب  کشیزن

: Corry، 2018بندی شد)جان کاری به عنوان یک دغدغه صورت

این ترم، توسط دیانا راسل در دادگاه  1976چنین در سال (. هم60

جرائم علیه زنان در بروکسل مطرح و باعث شد که این دست از 

ها و ابعاد ها به عنوان خشونت علیه زنان معرفی شده و ویژگیمرگ

لمللی مطرح  شود)نک، رد چیلنا، او گستردگی آن در مجامع بین

1400: 10  .) 

این موضوع مورد  کشی باعث شد که ابعاد مختلفی اززن یمسئله

های های ایدئولوژیکی و سنتاز جمله زمینه ؛مداقه قرار گیرد

کاوی و البته نوع بازنمایی این پدیده در طول تاریخ. از فرهنگی، روان

و اتلو و یا رخدادهایی  یآبهمین روی است که آثار ادبی چون ریش

کشی در اروپا مجددا مورد بازخوانی و تحلیل قرار چون ساحره
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کشی با توجه به زن ی(. در ایران نیز، مسئله1397گرفت)فدریچی، 

عمومی  هایی که حداقل در اخبار شاهد آن هستیم، در وجدانگزارش

که  مل این استأاما نکته قابل ت .جامعه بسیار پررنگ شده است

که تاریخی عمیق دارد است، بل ای جدیدکشی در ایران نه مسئلهزن

 که مسکوت مانده است. 

های برجای کشی در نگارهدر این نوشتار قرار است که بازنمایی زن

مانده از قرون ماضی ایران بررسی شود. در اینجا نشان داده خواهد 

کشی ونه زننواز، چگهای چشمهای زیبا و نگارهشد که در پس رنگ

کشی به عنوان امری های کالن، زنبازنمایی شده است و در دل روایت

ها، متونی که به جزیی شرح داده شده است. در کنار بررسی نگاره

ها ارتباط دارد نیز معرفی خواهد شد. اما پیش از ورود موضوع نگاره

ها از صورت خالصه به بررسی نقاشیهبه این موضوع بهتر است ب

 جنسیتی اشاره شود. منظر
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، 1970زمان با برخواستن امواج فمنیستی در اروپا و آمریکای اوایل هم

های جنسیتی نیز به روی آثار هنری گشوده شد) تحلیل یدریچه

Brown، 2000 :14های ( و پژوهشگران سعی کردند که نظرگاه

معطوف به جنسیت را در مطالعات تاریخ هنری وارد کنند. 

 یواسطهبهای داشته و آثار هنری را که گاه تیغ برندههایی نظرگاه

هنری در  بررسی آثارکشیدند. ی خود به نقد میمردانهگی نگاه چیره

شناسی فمنیسیتی، بررسی فضاهای جنسیتی قالب مباحثی چون زیبایی

بازنمایی زنان و... برای پژوهشگران این حوزه بسیار  یو شیوه

های مسکوتی قرار گر شد. به زعم آنان، در دل آثار هنری نشانهجلوه

هشگران واکاوی و های گوناگون توسط پژودارد که در دوره

های مدرن ندیبدر واقع این مفاهیم و صورت د.شورمزگشایی می

نظرگاهی نوین در آثار هنری  دارد تا بااست که پژوهشگر را وامی

 مداقه کند.
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های مسکوت و یا مطالعات جنسیتی در آثار هنری بر سئوال

ت تاریخ هنر تمرکز دارد. جنسیتی در رابطه با ملزوما یشدهسرکوب

ست. به عنوان شده اتحلیل می «نگاه خیره مردانه»هر اثری زیر  که آنجا

ی و چیرگی گفتمان پدرساالرانه «انفعال زنان» یمثال لیندا ناکلین ایده

 .دگذارمیالدی به بحث می 18قدرت بر زنان را در نقاشی های قرن 

آورند. او در باال نمی زنان حتی انگشتی برای دفاع از خویشتن

که به عنوان امری هایش گفتمان مردساالرانه در آثار هنری را نوشته

کند یزه میرادیکال اًدر نظر گرفته شده، شدید طبیعی و منطقی

(Nochlin ،1989 .) 

ویکرد دنبال سه ر های جنسیتی برروی آثار نقاشی، عموماًبرای تحلیل

که مکان طوری ؛شدهکردن مکان مجسمشود: نخست جنسیتیمی

شده توسط هنرمند در منابع تصویری با نظرهای جنسیتی بازنمایی

هایی که در منابع نشانه پژوهشگر بررسی شود، دوم خوانش جنسیتیِ

است و در خودآگاه بازنمایی شده صورت خودآگاه و یا ناهب یتصویر



 

Problematicaa.com 
 

 

6 

: Rendell، 2003ایدئولوژیک تصاویر)ی نهایت پرداختن به زمینه

105) 

های برجای مانده از قرون ماضی در ایران های جنسیتی از نگارهتحلیل

ها، بسیاری از تحلیل گونه نیز از این قاعده جدا نیست. تا پیش از این

پرداختند ها میجهان تمثیلی نگارههای به ساحت پژوهشگران عموماً

یک فضای ملکوتی معرفی  یشده را به مثابهییو فضاهای بازنما

های دیگری را های جدید، سویهاما پژوهش ،(1382نصر، ) کردندمی

مد نظر  بعد نمادین فضا را ها آشکار کرد که صرفاً از مطالعات نگاره

ها مفاهیمی چون هتروتوپیا را در نگارهنگاه اند و حتی د قرار ندادهخو

 (. 1398پور، بررسی کردند)اسحاق

ها ها است که روی نگارهدیگری از بررسی یمطالعات جنسیتی سویه 

شش زنان، فضاهای جنسیتی گیرد که به مواردی چون پوصورت می

 زدایی در فیگورهای به تصویرجنسیتشده و حتی توجه به بازنمایی

های بسیار مهم که باید در تحلیل ی. نکتهپردازدمیها درآمده در نگاره
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ها ایدئولوژیکی است که بر آن یها درنظر گرفت، زمینهجنسیتی نگاره

ها از دل آن برخاسته، جایگاه زنان که نگاره ایحاکم است. ایدئولوژی

تمر در فضاهای خصوصی تعریف نشینی و حضور مسرا در خانه

( و پر واضح است که بازنمایی زنان در زیر 1392کند)احمد، می

جایگاهی است منفعالنه.  با نگاهی گذرا  این ایدئولوژی عموماً یسایه

تنها  «عموماً»ن برداشت اولیه را داشت که زنان توان ایها میبه نگاره

 یهایی در حاشیهز روزنهاند  که اشاهدان رخداد نقش شده یبه مثابه

تصویر، در حال تماشای واقعه هستند و یا تصویر آنان بیشتر در 

 (. 1398مسعودی، و  نژاد)کلبادی فضاهای اندرونی نقش شده است

. ها، حضوری است مردانهطور خالصه، حضور غالب در نگارههب 

 هرچند که این حضور در مواردی و بنا به موضوع داستان، پای زنان

آنچه که انکار ناپذیر است،  ، کندبندی اصلی اثر باز مییبرا نیز به ترک

 این انفعال و غیاب حضور .روایات و تصاویر استنقش مردانه در 
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 ،های مطالعات جنسیتیبا اتکا به رهیافت اما خورد،نان به چشم میز

 توان کتمان کرد. را نمی زنانحقیقت وجودی و کنشگری 

اند آورده شده را بازنمایی کرده «کشیزن»هایی که هدر ادامه، نگار 

تح بابی برای پرداختن فاً م به ذکر است که این جستار، صرفاست. الز

ها نه بر اساس ه این موضوع است، در این نوشته نگارهب

اند بندی شدهشان طبقههای تاریخی، که بر اساس موضوعگاهنگاری

 اند.  را در بسترهای روایی خود شرح داده شده «کشیزن»و 

 

 گرکشی؛ زنان غیر کنشزن 

های فراوان که های تاریخی سرشار است از شرح لشگرکشیروایت 

 یدر پی آن غارت و کشتار فراوانی توسط قوم مهاجم بر جامعه

توان به این بخش از تاریخ شود. به عنوان مثال میمغلوب تحمیل می

 وینی اشاره نمود:جهانگشای ج
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کشی را بازجست. البته در این توان مسئله زناز دل این روایت می

ت، که منظور و دارای عاملی گره، منظور از زنان، نه زنان کنشدست

زمانی که راویِ تاریخ بنا دارد  . آنان که عموماًگرغیر کنشزنانی است 

وش، عورت و پیکر، پریماه»چون هایی ها سخن بگوید، از واژهاز آن

 شان در متون نمود نیافته و عموماًکند. زنانی که فردیتاستفاده می «..

که راوی قصد دراماتیزه کردن  شودها باز میشان در روایتزمانی پای

کشته شدن زنان و کودکان در جنگ حتی  خداد را دارد.یک ر

 

و از خلق مرد و زن هر کس که بود بصحرا راندند و بر لشکر بنسبت شمار بر عادت معهود »

کس ابقا نکردند و بوقت آنکه فارغ شدند قسمت کردند و تمامت را بکشتند و بر هیچ

عورتی را دیدند گفت بر من ابقا کنید تا مرواریدی بزرگ دارم بدهم. بعد از مطالبت مروارید 

«.و حبوب مروارید از آنجا برداشتندالتقام کرده ام. شکم او بشکافتند  گفت آن مروارید را  

، ذکر حرکت چنگیز بجانب نخشب و ترمد(236، 1389)جوینی،   
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های وفور در روایتبه ها از جمله مواردی است کهکردن آنقربانی

 تاریخی نمود یافته است.

التواریخ نیز روایتی که ذکر شد، در متون دیگر این دوره چون جامع

التواریخ مربوط به جامع یتکرار شده است. از این روایت، در نسخه

 ای نیز برجای مانده است. دروه تیموری، نگاره

دهد. چهار فرد میاین نگاره در کادری افقی، بیرون یک قلعه را نشان 

اند. دو نفر آنان در داخل قلعه، یکی بر سر در و مغول تصویر شده

دیگری در بیرون قلعه در حال کشتن یک زن. زن که دامنی سفید و 

پوشی قهوهای به تن دارد توسط سرباز مغول به زمین افتاده است. باال 

سرباز با یک دست گلوی او را گرفته و با دست دیگر خنجری را در 

شکم زن فرو برده تا مرواریدی را که زن وعده آن را داده بود بیرون 

 بکشد. 

 

 



 

Problematicaa.com 
 

 

11 

 

 

 

 مکر زنان یواسطههکشی بزن

تون قرون ماضی بسیار به مکر زنان، از جمله مواردی است که در م

توان خورد و آنقدر نمود داشته که در فرهنگ عامه نیز میمیچشم

 «سندباد نامه»هایی چون . داستانکاربردهای شفاهی آن را بازشناخت

هایی هستند که در فرهنگ عامه از جمله داستان «دلیله محتاله»و یا  

اساطیر ایرانی،  (. در1382بسیار پرکاربرد بوده است)نک مزداپور، 

زنان کنشمندی معرفی نمود ی را در زمره «سودابه»توان  شخصیت می

های اساطیری، سیاوش که نماد مکر زنان است؛ در شاهنامه و داستان

شود و سرانجام رستم برای دادخواهی و انتقام قربانی مکر سودابه می
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ه را گذارد و سوداباز خون به ناحق ریخته شده، پا به میدان می

 کشد.می

 

 تهمتن برفت از بر تخت اوی       سوی خان سوداوه بنهاد روی

ز پرده، به گیسویش بیرون کشید       ز تخت بزرگیش در خون 

 کشید

 شاهبه خنجر به دو نیم کردش به راه       نجنبید بر تخت کاوس

 

 (383، 1398دفتر دوم،   -) فردوسی
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ی بدست آمده است. اما بسیاراز شاهنامه فردوسی، نسخ مصور 

شدن سودابه توسط رستم را شاید بتوان تنها در شاهنامه کشته ینگاره

ای متعلق به قرن هشتم از سلسله اینجو که در اینجو بازیافت. شاهنامه

کردند. نگارگر در این زمان سلطه ایلخانان، در فارس حکومت می

در تصویر بازنمایی  تصویر، سعی کرده جزء به جزء  ابیات فردوسی را

کند. کاوس شاه، بر تخت سلطنت نشسته و مرکز تصویر را به خود 

اختصاص داده است، و مالزمان اون نیز در دو طرف تخت پادشاهی 

توان دید که موهای بلند اند. اما در پایین تصویر، تهمتن را میایستاده

خنجری  او را به زمین انداخته است تا با ،سودابه را به دست گرفته

 که دردستانش دارد انتقام خون سیاوش را از سودابه بگیرد. 
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های مربوط به مکر زنان، فقط در این زمینه خالصه اما روایت

ای کشی زنان نیز در خان چهارم شاهنامه وجهشود، بلکه ساحرهنمی

 «جادوزن»هد. الزم به ذکر است که ددیگر را از این موضوع نمایش می

طیری بسیار نمود های شری است که در ادبیات اساله نشانهاز جم

کند. در ادبیات بازنمایی می را ای دیگر از مکر زنانداشته است و سویه

پذیرد، مانند بیشتر جادوهای شَر در شاهنامه توسط زنان انجام می

جادو و یا خان چهارم رستم که بحث حاضر اسفندیار با زن یههمواج

 است:

 ی رستم و زنخ رودجادو آمد سرود    همان چامه به گوش زن

 باراست خود را بسان بهار    و گر چند زیبا نبودش نگار

 بر رستم آمد؛ پر از رنگ و بوی   بپرسید و بنشست در پیش اوی

..... 

 سیه گشت چون نام یزدان شنید   تهمتهن چون سبک در او بنگرید

 ناگه به بندبینداخت از باد خم کمند   سر جادو آورد 
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.... 

 یکی پنده پیری شد اندر کمند    پر از رنگ و نیرنگ و بند و گزند

 به خنجر میانش به دو نیم کرد      دل جاودان را پر از بیم کرد

 

 

 

نقش شده است، رستم  تصاویری که مربوط به خان چهارم عموماً

)زن جوان همان  پهلوان را در کنار زنی جوان به تصویر درآورده

شود(، اما در دو جادویی است که بعد چهره واقعی آن نمایان مینز

 یاینجو و دیگری شاهنامه ینسخه از شاهنامه، یکی شاهنامه

کشتن زن جادو به تصویر  یطهماسبی)مربوط به دوره صفوی( لحظه

اینجو نگارگر  یبرجای مانده از شاهنامه یدرآمده است. در نسخه

 .را در یک کادر تصویر کرده استنه صورت همزمان دو صحهب

نخست تصویر زن زیبا و دوم زمانی که رستم قصد کشتن جادوگر را 

 کند. می
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 زن ساحره نگارگر ،طهماسبشاه یموجود در شاهنامه  یاما در نگاره

های زنانگی را که نشانهطوری ؛را شبیه هیوالیی تصویر کرده است

به ن تصویر هم رستم طنابی توان در آن باز جست. در ایچندان نمی

 و با شمشیر به او حمله کرده است.  دور گردن زن ساحره انداخته
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 طغیان یواسطهبهکشی زن

شورش عیله شاه، طغیان علیه ظلم و استبداد از جمله مواردی است  

خورد ای بسیار زیاد به چشم میهای تاریخی و اسطورهکه در روایت

یید أگاه طغیان ت ؛نسبی است گونه از طغیان نیز با اینو نسبت راویان 

شود. اما شود و گاه شورش علیه پادشاه و جایگاه او نکوهیده میمی

هم  بار یک زن، آن روایت طغیان آزاده حدیث دیگری است. این

 ام آزاده بر علیه پادشاه دادخواهنواز به نکنیزی رومی تبار و چنگ

 کند. طغیان می «بهرام»

ر شاهنامه داستان از آن قرار است که آزاده همراه بهرام، سوار بر شتر د

درایت خود قصد شکار  دادننشاندر شکارگاه است و بهرام برای 

کند کار پادشاه را یک ننگ قلمداد می چند آهو را دارد. اما آزاده این

کند. پادشاه هم برای آنکه کشتن آهوان تحقیر می یواسطهبهو شاه را 
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درس عبرتی به کنیز بدهد او را از روی شتر پرت کرده و زیر پای 

 اندازد. حیوان می

 بدو گفت چونست ای ماه روی    روان کرد آزاده از دیده جوی

 ست   نه مردی ترا خوی دیوانگیستابا شاه گفت این نه مردانگی

... 

 او را ز زین      نگونسار برزد بروی زمینبزد دست بهران و 

 هیون از بر ماه چهره براند         بردو دست و چنگش بخون در نشاند

 چنین گفت کای بیخرد چنگزن          چه بایدست چندین بما برشکن

...  

 اگر کند بودی کشاد برم        ازین زخم ننگی شدی گوهرم

 بنخجیر از آنپس کنیزک نبردچو از زیر پای هیون در بمرد       

 

 

الزم به ذکر است که در روایات، سرنوشت کنیز متغیر است. در 

 ،سپارد، اما در روایت نظامیشاهنامه او در زیر پای شتر جان می
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شود. سرنوشت کنیز که نامش فتنه است، متفاوت است و او کشته نمی

ه در میان چرا ک کندکشی اجتناب مینه از زنادر واقع نظامی آگاه

نبردان کشی کار مردان نیست...که زن از جنس همزن»: گویدابیاتش می

 «. نیست

ها هم نمود دارد. در هر صورت یکی از مهمترین این تنوع در نگاره

را کرده کشتن/ تنبیه زنی که علیه پادشاه طغیان  نمودهای بصریِ

دادن جلوه نمود. آزاده که قصد ناتوان توان در این داستان مشاهدهمی

افتد. این رخداد، از جمله مواردی است بهرام را داشته، خود به زیر می

که نمودهای تصویری بسیاری از خود برجای گذاشته است. 

ها و کاشینمودهایی که عالوه بر نسخ خطی، روی ظروف سفالین 

هم قابل شناسایی است. اما نگارگران بنا به متغیر بودن سرنوشت 

صورت کلی ژست شتر هاند و بگوناگونی را کشیده هایزاده، نقشآ

ها سواری پادشاه و کنیز چنگ نواز در شکارگاه، غالب این بازنمایی

 شود. را شامل می
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بزرگ ی اینجو و شاهنامه یدر اینجا دو نسخه از شاهنامه

تر ایلخانی)شاهنامه دموت( آورده شده است که آزاده را در زیر پای ش

ی که از شاهنامه بزرگ است. در نسخهبه تصویر کشیده ا

قدرت و  ایلخانی)شاهنامه دموت( موجود است، بهرام با دو نشانگانِ

درایت، یعنی تاجی بر سر و کمانی بر دست سوار بر شتر تصویر شده 

محیط روی لباس بهرام، آهویی آرام نقش شده است و در  است. بر

ها اثابت کرده به آنپادشاه  اند که تیر، آهوانی تصویر شدهشکارگاه

و اما پیکر آزاده در زیر پای شتر و ساز چنگ او نیز در باالی  است،

 سرش تصویر شده است.  

دار موجود در شاهنامه اینجو نیز شبیه به همان است. بهرام تاج ینگاره

 .دادن استو کنیز در زیر پای شتر درحال جانو کمانی بر دست 
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 زنانخودکشی 

بار  توان در خودکشی بازجست. اینکشی را میدیگری از زن یسویه

محرکی هستند تنها زنان نه به دست عوامل بیرونی، که عوامل بیرونی 

داینا راسل، این سویه را  .بگیردبرای اینکه زن جان خودش را 

(.  16، 1400)رد چیلنا،  معرفی کرده است «کشانهخودکشی زن»

کشی است. خسرو نظامی نیز راوی این قسم از زن داستان مرگ شیرین

کوبان آراید و پایشود و شیرین در مراسم او، خود را میکشته می

شود، گویی که او را از مرگ خسرو هیچ غمی نیست و از حاضر می

که شیرین، در شود. اما زمانیاین بابت شیرویه، بسیار خوشحال می

همین  یواسطهبهکشد و می شود، خود راکنار جسد خسرو تنها می

 .  ب آن مکان را برای همیشه ببندنددهد که درامر، شیرویه دستور می
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 چو مهد شاه در گنبد نهادند            بزرگان روی در روی ایستادند

 میان دربست شیرین پیش موبد        به فراشی درون آمد به گنبد 

ملک شد دشنه در دست در گنبد به روی خلق در بست        سوی مهد 

 جگرگاه ملک را مهر برداشت         ببوسید آن دهن کاو بر جگر داشت

 ای زد بر تن خویشبدان آیین که دید آن زخم را ریش       همانجا دشنه

 به خون گرم شست آن خوابگه را          جراحت تازه کرد اندام شه را

 نهاد و دوش بر دوش پس آورد آنگهی شه را در آغوش        لبش بر لب

به نیروی بلند آواز برداشت            چنان کان قوم از آوازش خبر داشت که  

 تن از دوری و جان از داوری رست  ن با جان و تن و با تن به پیوست جا

         

 به بزم خسرو آن شمع جهانتاب       مبارک باد شیرین را شکر خواب

 که چون اینجا رسد گوید دعائی   به آمرزش رساد آن آشنائی       

 کالهی تازه دار این خاکدان را      بیامرز این دو یار مهربان را

 زهی شیرین و شیرین مردن او      زهی جان دادن و جان بردن او
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 چنین واجب کند در عشق مردن    به جانان جان چنین باید سپردن
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های متعددی تصویر نسخهات در کرداستان خسرو و شیرین به

توان به دو نگاره اشاره نمود، که نگارگر، نه اند. از این بین میشده

خودکشی، که بعد از واقعه را تصویر کرده است. در تصویر  یصحنه

در مرکز تصویر قرار هجری، تابوت خسرو  9ربوط به قرن نخست م

رخ هصورت سهدارد و جسد شیرین روی آن نقش شده است. بدن او ب

مانندی قرار است. تابوت در یک فضای صحن روی تابوت قرار گرفته

دارد و تنها عنصر حائز اهمیت آن، همین تابوت است. نوع 

س شیرین، چشم مخاطب را کار رفته بر لبابندی اثر و رنگ بهترکیب

کند. تنهایی شیرین بر تمامی این نگاره جان زن هدایت میبه بدن بی

 . سایه انداخته است

دوم که مربوط به مکتب ترکمانان است و این رخداد را  ینگاره اما

بار جسد  پیشین است. اینی برعکس با نگاره بازنمایی کرده، کامالً

شیرین روی بدن بیجان خسرو، در کنار انبوهی از سوگواران نمایش 

ها و انبوهی از زنان و مردان( در روزنه) داده شده است. سوگواران
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معمول سوگواری،  ین و حتی بیرون از بارگاه و به شیوهاطراف صح

اند. شان تصویر شدهای خود و کشیدن مویهردن جامهکدر حال پاره

 طالیی جدول تصویر نقش شده است.  یجسد شیرین نیز در نقطه

سوگواری بر پیکر یک زن، آنهم زنی که خودکشی کرده یکی از 

شدن پای کشتهبار، هم این اتفاقات نادری است که تصویر شده است.

 مراسم سوگواری نیز تصویر شده است.  -به دست خودش -یک زن
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 کشی در هزار و یک شبزن

ای است که قرار است شدههزار و یک شب، جهان روایی افسون 

کشی پادشاه پایان زن یهای شهرزاد، زنجیرهحکایت یواسطهبه

 پذیرد. 

کابین کن. یا من نیز کشته شوم و یا زنده مانم و بال از مرا بر ملک 

 دختران مردم برگردانم.

 (8، 1390) تسوجی،  

 

 

 

 

های موجود در هزار و یک شب سه عنصر محوری گرد در حکایت

 اند که شامل میل جنسی زن، گفتار زن و مکر زن استهم آمده

(Clinton ،1985 زنانی که شهرزاد شرح آنان را .)دهد عموماً می 
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. دنشومیتاله و البته گاهی زنان پارسا شامل افرادی مکار، جادوگر، مح

هایی رزاد و داستانمل این است که میان شخصیت شهأقابل ت ینکته

های شهرزاد تناقضی وجود دارد؛ قصه ند در ظاهرککه روایت می

راوی برخی از  ،خود ،رزاداغلب محتوایی ضد زن دارند و شه

است در حالی شود اینین داستان ها درباره مکر زنان میترآمیزخدعه

(، 1399آبادی، )نک نجم زنان است یدهندهکه شهرزاد خود نجات

 اصلی مبارزه قرار داده است.  یکسی که خود را در عرصه

هزار و یک شب مربوط  یشدهی از مشهورترین  نسخ تصویرسازییک

اکنون در کتابخانه کاخ که هم الملک در دوره قاجار استبه صنیع

توان به دو تصویر اشاره کرد شود. در این جا میگلستان نگهداری می

 کشی است. که بازنمایی صریح زن

نخستین بازنمایی حکایت اصلی هزار و یک شب است که در آن 

گردد: حکایت خیانت خواننده آشکار می کشی پادشاه برزن زمینهپیش

پسر دختر »  زمان.  در این تصویر که عنواناهو شخاتونان به شهرباز 
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را دارد، همان داستان شهرباز روایت شده است،  «کشدرا بر بالین می

کشد. گیرد و بامداد او را در بستر میای را به زنی میکه هر شب باکره

لوی زن ست که با یک دست گایدر این تصویر، ژست پسر به گونه

پسر  یست قصد جان او را دارد. چهرهدرا گرفته و با خنجری در 

باال آمدن دست مشخص نیست، اما زن خوابیده بر بالین  یواسطهبه

در حال احتضار است و در کنار تصویر نیز، زنی نمایش داده شده که 

آید جز شاهد این رخداد است و انگاری کاری از دستش بر نمی

 التماس کردن.  

است و آن کشی های زنرین حالتتاما تصویر دوم، یکی از سبعانه

کردن زنی پارسا است. این بار زن پارسا مربوط به داستان سنگسار

شود، هرچند که زن از سنگسار جان قربانی مکر و هوس مردانه می

الملک از این داستان نقش برد، اما تصویری که صنیعسالم بدر می

صویر قرار سار است. زن پارسا نشسته در مرکز تسنگ یکرده، لحظه

عجز باز کرده و در اطراف او، مردان  یدارد و دستان خود را به نشانه
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سنگ به دست در حال پرتاب کردن سنگ به سمت او هستند. 

های اجتماعی مختلفی هایی که بر سر مردان است گویای موقعیتکاله

 زن در این تصویر دارند.است که مردان سنگ
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رهای مختلفی به ها در بستکشی در نگارهزن چنانچه مشاهده شد،

نگ و های جدر میدان گرقتل عام زنان غیر کنش از د؛انتصویر درآمده

مکر زنان،  یواسطهبهکشی زن تا به عنوان قربانیان یک رخداد

جبری که بر  واسطهبه انزنگری زنان و در نهایت خودکشی طغیان

هوس زنانه و نیرنگ  یواسطهبه کشیزنرفته و البته می یشانزندگی ا

 مردانه. 

ون و چه در تصویر،  کشی چه در متهای زنبدون شک، روایت

کشی است های مربوط به مردکشی و پسرتر از روایتیهبسیار کم حاش

کشی در این گذرد؛ زنای جزیی از این رخداد میو راوی تنها با اشاره

مهم که تنها بخشی از روایت کالن است که  یروایات نه یک دغدغه

ها؛ بر عکس دیگر داستان شود. دقیقاًداستان حساب می یبرندهپیش

آید و یا شورش پدر/پسر بر آنجا که پای نبردهای پهلوانی به میان می

علیه یکدیگر برای تصاحب قدرت. دلیل آن نیز پر واضح است؛ 

ی است مذکر و صدای گوییم تاریختاریخی که ما از آن سخن می



 

Problematicaa.com 
 

 

33 

غالب در آن صدای مردان است. قلمروی تاریخ، متعلق به مردان است 

ها دست از روایتو بازیابی نقش و صدای زنان در خالل این

است دشوار. انگاری که این سویه از تاریخ، نشانگان تاریخ کاری

 یواسطهبه مسکوتی است که باید مورد واکاوی قرار گیرد. زنان عموماً

شوند و همین موضوع این اجازه را به راوی مکر خود قربانی می

 دهد که راحت از این رخداد بگذرد. می

, Cixousحائز اهمیت خود، لبخند مدوسا)  یهلن سیکسو در نوشته

( نوشتار زنانه و صدای آنان را راهی برای شکستن روایت 1976

ی ی که پایان زنجیرهکند. با اتکا به آن نوشته،  انگارمردانه قلمداد می

ای نیست جز نقش آفرینی خود زنان. آنجا کشی را چارهپایان زنبی

 ها برخیزد و نقش تحمیلی قربانی را پسکه شهرزادی از دل استعاره

کشی را با گسست مواجه زنی های خود زنجیرهبزند و با حکایت

که  ستا ایهای به غایت مردانهکند. هرچند که شهرزاد، راوی قصه

شوند،  ها زنانگی سالخی میسینه منتقل شده است که در آنبهسینه
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های او توانست تا در هزار و یکمین شب، اما با این وجود، روایت

 منحوس را پاره کند. یاین زنجیره

 

 

دانم از زهرا نعیمی و لیال پاپلی یزدی بر خود الزم میبعدالتحریر: 

 .برای بازخوانی متن تشکر کنم
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