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 مقدمه
بت    لذا زنان در آثار ادب  غالباً ،کند وجه  پییوا م  تصویی زنان در اکثی متون ادب  از تقاب  دو»

صورت اشخاص  منفع  و احساسات  و متمای  بت  تستلیم و مقلتد و بتزد  و نتادان و ستاکت و       
گتی   متدبی و کتنش  ک  میدان یاق  و مقاوم و شجاع و دانا و  حال  در ؛شوند  م  پذیی بازنمای  کنش
. هتا  بودن یعن  فقدان آن ها و زن بودن یعن  بیخوردارا از شایستگ  واقع مید در. شوند  م  تصویی

ستازا از   گذارند ولک  با دیگیا  م  های  صح  آثار ادب  را ک  بی چنی  تقاب  ستفمنیمنتقدان 
در طتو   . [18، ص9]« نتد نام  م محور  مذکی اًدهند اصطالح  م  ان  را رواجمیدساالرزنان نگیش 

بیشتیی  ستهم را در  اند  گیا را بیاا آثار خود در پیش گیفت  نویسندگان  ک  رویکید واقع ،تاریخ
با بیرست    جنس دومدر کتاب  دوبوار. اند ها داشت  اپیداز شخصیتخود و  ةجامع تیسیم حقیق ِ

 ةمثابت  شناس  و مارکسیست  نشان داد تا چ  حد تلق  از زن بت   شناس  و روان زیستهاا   نظیی 
زندگ  اجتمای  تسلط دارد و حت  بنا ب  استدال  او ختود  هاا   تفکیات و جنب  ةدیگیا بی هم

 .[39ص، 2] کنند  م  زنان هم آن را درون 
ا ازپتید  شخصتیت » ةتوان بت  مقالت    م  ،پیشی  در ای  زمین  ةشد انجامهاا   در میان تحقیق

. اشتاره کتید   ب  قلم دکتی فیینتدخت زاهتدا و تکتتم نوبختت    « رادا در آثار اکبی گیاا زن واقع
زن را جامع   و معتقدند پیداخت  دوبوار ةزن در موقعیت بنا ب  نظیی نویسندگان مقال  ب  بیرس 

 ب مهتتا  خانمچت  و  نامة نمایشموردا  ةبیاا بیرس  ای  موضوع ب  مطالع .کند  م تبدی   ب  زن
مثت   دوبتوار،  ستت   هاا فمنی  انگاره» ک اند  و ب  ای  نتیج  رسیدهاند  اکبی رادا پیداخت  ةنوشت

 نامتة  نمایشناش  از ناباورا و مادرا در چهار زن  ،زدگ  پیست  و واپس ذهنیت انفعال  و خیاف 
 .[2 ص، 8]« میبوط  مصداق دارد
اتوبوس  بت    نامة نمایشو س   دوبوارت از نظییا تی گستیده  شناخت تالش شده ،در ای  مقال 

رنگ  پی ک  ب  طوررا ست  نوین  فمنیو رویکید  حاص  شود اند ها زنده آنو  زدگان ج  ،نام هوس
  زنتدگ  ست  زن را در   نامت  ای  س  نمایش. پیش روا خواننده بگذارد شود  م  در ای  آثار دیده

ختانم   ،(اتوبوس  ب  نام هوس)بالنش . دکنن  م  متفاوت و در س  نقش متفاوت روایت ةس  جامع
 دوبتوار هتای  هستتند کت        مشمو  مشخصت  یهی( اند ها زنده آن) و میل ( زدگان ج ) آلوینگ
 ةزن شتوهیدار در جامعت   بتودن  مطیع، از قبی  نارسیسم ؛داند  م  شدگ  زنءآن را ش  أسیمنش

دام  خواهیم دید کت  الگوهتاا   در ا .دادن خود در مادرانگ  و یاشق   دست  سنت  و تمای  ب  از
ک   ،ویلیامز و فوگارد ،چون ایبس   نویسان مدرن نام  شتا چ  اندازه با آثار نمای دوبوارست  فمنی

زنتان   همتة . استت  پذیی تعمیماند،  ا خود در نظی گیفت پیداز شخصیتبازخوردا از جامع  را در 
بت  توتورا    مفصتالً  ،در قستمت دوم . نتد ا عال  ناش  از اطایت و تستلیم فبیده دچار وضعیت ان نام

 همچتون  ،مختلزهاا   در نقش ها  زناو از هاا   سم اگزیستانسیا  و تحلی فمنیو  دوبوارسیمون 
در آخی، س  شخصتیت زن در  . شده است  پیداخت، مادر، روسپ ، نارسیست و زن یاشق همسی،
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 کنیم و توصیز م  دوبوار مختلز در س  نقش متفاوت را از دیدگاه ة  از س  جامعنام نمایشس  
 ها فاکتورهاا خود را تحمیت   میدساالر از طییق همی  نقش ةدهیم ک  چگون  جامع  م  توضیح
 .[22 ص، 5] دندار   باق  نگ  م  «دیگیا»ند و زن را در مقام نک  م 

 دوبوارتحلیل شخصیت زن از نظر 
جتنس  ست ک  با نگتارش کتتاب   پیداز شهیی فیانسوا ا نویسنده، متفکی و نظیی   دوبوارسیمون 

قتین بیستتم در مکتت      مهتم  پتیدازان  نظییت   ینوان یکت  از  نام خود را ب  929 در سا    دوم
 ،5ش، ژان پ  سارتیا ثیی شیی  زندگ أت را تحت 2سم اگزیستانسیا فمنی ةو شاخ ثبت 9سمفمنی

ع  استت کت  بت     بسیار خالقان  و جام هاا  صاح  نظیی وا در ای  زمین  .[9ص ، ] ابداع کید
 دوبتوار  از ستوا شتده   داده توضتیح  ست ِفمنیبازتاب تصاویی . است فیاگیی فیدا ب  صورت منحصی

اتوبوست  بت  نتام    در  8النتش . یتت استت  ؤای  س  درام مدرن قابت  ر هاا   راحت  در شخصیت ب 
ر د گتیفت     بتا قتیار  یت هی   انتد    ها زنده آندر  2 و میل  9زدگان ج در  1خانم آلوینگ ،3هوس
یتا خصوصتیات ختاص روانت  ختود همچتون        بتودن  بودن و یاشتق  مث  مادر ،مختلزهاا   نقش

 جتنس دوم کتاب  .[22 ص، 5] باشند جنس دومکنند ک    م  زمین  را فیاهم، زنان    نارسیسم
، در ای  کتتاب . شود  م  ست  جهان معیف فمنی مهمهاا   یک  از مت ( 929 )از سا  نگارشش 

؛ پتیدازد   مت   گیینتد   م  مختلف  را بییهدههاا   ها هنگام  ک  نقش تحلی  زنو ب  تجزی   دوبوار
در پایان ب  ای  . زن یاشق زن شوهیدار و زن روسپ  و مادر و زن یارف و زن نارسیست و» مث 

ستت کت  از   امواردا  ةبلک  نتیج ،یملکید خود زن نیست ةها نتیج نتیج  رسید ک  سیخوردگ 
: کنتد  دو اص  را بیرس  م  دوبوار .[922ص، 5]« شود زن تحمی  م میدساالر ب   ةطیف جامع

بودن و دوم ضیورت بازسازا دید فید از واقعیتت   شدن حس دیگیا او  توج  ب  مشک  درون »
کند خود را بت    شدن ب  ای  معناست ک  هی فید سع  م  درون  .ک  بیاا رک  آزادا مهم است

یعن  نگاه ب  ختود از چشتم    ؛مسلط ب  جامع  قبو  دارداا بشناسد و معیف  کند ک  گیوه  گون 
مستلط  ة شدگ  فید و سقوط او ب  موقعیت یعن  موجودا بیاا طبقءگیوه مسلط ک  بایث ش 
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نارسیستم  ». همان غیور زن استت  نارسیسیم زنان  ،از نظی او .[3 ص، 5]« شود  م  ن  بیاا خود
 مطلتق مطتیح شتده و نفتس در آن از ختود      هتدف  ة مثاب م  ب  .بیگانگ  است خود نوی  روند از

آورنتد و ختود را وقتز یشتق بت         م  ب  خود روا ها آن ،در ای  حالت .[525ص، 5]« گییزد  م 
شود ک  از دوران   م  نارسیسم زن از آنجا آغاز». شود  م  خودش قهیمان خود. کنند  م  خودشان

، کنتد   مت   نافع خود را ب  مت  محتدود  م ،در ای  حالت. شود  م  کودک  فعالیت میدان  بی او منع
میت  خود را در آینت   و  دهد  م  ب  خودش اهمیت زیادا، تواند موقعیت خود را تعیی  کند نم 
زنتان   .[592ص، 5]« مت  ختداا ختود هستتم    ، گوید م  خود را دوست دارم  م  کند و  م  نگاه

تشویق تماشاگیان قیار بگییند و سازند تا مورد   م  از زندگ  خود نمایش  .ندا طل  نارسیست جاه
لتذا  ، کشتیدن ایت  بیتتیا درونت  یاجزنتد      رخ از ب  ها  زناما خیل  از ، بیند  م  از ای  قضی  لذت
روحشان را اغوا کنتد و   و بی میدان مسلط شود دهمیش  تمای  دارک   کنند  م  میدا را انتخاب

امتا نتوانستتند اجیایشتان    ، بودندها  آنرا ب  کارهای  وادار کند ک  خودشان در صدد انجام ها  آن
تواننتد بت     زنان نارسیست نم . کنند  م  فشان از میدان استفادهاهدابیاا رسیدن ب  ها  آن. کنند

اگی یقی  حاصت  کنتد کت  متورد     . توج  نداشت  باشدها  آنخود بقبوالنند ک  میدا با هوس ب  
کنتد کت  حستودند و      مت   یگیان را متتهم د .نفیت دارند شود ک  از او  م  مطمو ، احتیام نیست

. دنت کن  مت   ظ  پیداءسو و ب  بقی  دیگیان است ةتوطو ةنتیج اش ناکام . نسبت ب  او کین  دارند
در  .دهتد   مت   ک  بی دنیاا واقع  دارد از دسترا م  خودش است تمام تسلط   ةزن  ک  طعم»

قتدر   نآایت  زن  . [589ص، 5]« دبند آن نیست ک  کمتیی  ارتباط واقع  با دیگیان بیقتیار کنت  
 پتس متورد تمستخی قتیار     ،ختود را نتدارد   بتارة مشغو  خودش است ک  دیگی مجا  قضاوت در

خواهد در   و م  مانند روسپیان وابست  است او .خواند  م  حیف است و نقشش را از بی یپُ، گیید  م 
ختودش مهتم    چون بت  نظتیش فقتط    ،صاح  ارزش و شهیت باشد ارزش اطیاف خود دنیاا ب 

کننتد و    مت   کنتد در اطتیافش افتیاد توطوت       م  تصور .نگیان و حساس و خشمگی  است. است
 .نیت دارندءسو

ول  یشتق   ،گذارد  م  جسم و جان خود را در اختیار معشوق، شود  م  هنگام  ک  زن یاشق
توانتد اروتیستم و     مت   فقتط در یشتق استت کت  زن    ». بیاا میدان چیزا جز سیگیم  نیستت 

جسمان  بد  کتیدن بتا پیستشت  کت  زن از      ءخود را ب  ش  .هم آشت  دهد ارسیسم خود را بان
، دارد  مت   دوستت  زمتان  کت  زن کست  را    .[535ص، 5]« آورد تبتای  دارد   مت   خود بت  یمت   

تواند قدرت  بیابی  او هیگز نم  ، زییاستازن محکوم ب  وابستگ   .بید  م  شخصیت خود را از یاد
. کنتد   مت   پیستتد و ختود را بتیاا او نتابود      مت   اش را لذا مید مورد یالق ، شت  باشدبا میدان دا

 آن متیدان  ، زیتیا شتوند   م  تی از خود تی یا ضعیز بسیارا از زنان نارسیست یاشق میدان کوچ 
سپارد تتا ختود را     م  یاشق خود را ب  دست یشق زنِ. خودپسندا زنان  را ارضا کنند توانند  م 

خواهتد    م  او، خواهد با معشوقش یک  شود  م  او .رسد نهایت ب  انکار خود م  اما در ،نجات دهد
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، چ  تقاضاهاا مید بیشتی باشد هی ،معشوق باشدهاا   خواهد پاسخگوا خواست   م ، خدمت کند
ش باید وقتز متید شتود تتا بت  دالیت        ا لحظات زندگ  همة .کند  م  زن بیشتی احساس رضایت

شتیوع بت    . رستد کت  متیدش از او چیتزا نخواهتد       م  زمان  میگ او. پ  ببید ماندن خود زنده
تمتام واقعیتت در   ، زیتیا  کنتد   مت   خود را بیاا معشتوقش نتابود  ، کند  م  جو در معشوق و جست
اگی متیدش از او راضت     .خونش را نثار میدش کند ةست تا آخیی  قطیازن حاضی . ستا دیگیا
تمام نارسیسم او ب  نفیت و خفت و خوارا و کین  بت   ، ا بیآورده کنداو رهاا   نتواند نیاز و نباشد

آن زمان رفتارش ب  طور کام  مازوخیستم  . کند  م  شود و خود را متهم و مجازات  م  خود بد 
اول  مبتن  بی درد و شتهوت و دومت  قبتو      :س  نوع مازوخیسم داریم ،ب  نق  از فیوید». است

شود ک  فید انتختاب کنتد از نظتی      م  شکارآای  می  زمان   .توابستگ  و سوم  خودآزارا اس
ختود را در اختیتار متید     ،در ای  حالتت  .یهده بگیید بودن را بی ءش  ةباشد و وظیف ءدیگیا ش 

میت  بت  تحتت تستلط      ،زمان هم. شود  م  تی شود و هی روز از خود بیگان   م  تحقیی ،دهد  م  قیار
طتتیف بتتا از  امتتا از آن. [12 ص، 5]« شتتود  متت  شتتاهدهختتوب  م بتتودن نارسیستتم در زن بتت  

بنتدد و    مت   پتاا معشتوق را   و دست ،خواهد معشوقش را ب  زنجیی بکشد م  هایش خودگذشتگ 
دچار ای  توهم  .شود  م  زن دچار اختال  روان  اًقطع، با ای  توصیز. خواهد زندانبان او باشد م 
امتا متیدا    ،بت  دلیت  ضتعز اوستت     اً  زن قطعوابستگ. ک  معشوقش او را دوست دارد شود م 

زن ب  محض  کت  آن  . تواند د  در گیو زن بدهد  م  چگون  گی ک  یاشق قدرت خود است سلط 
هتا و   ستیزنش  و اش قدرشتناس باشتد   او توقع دارد ک  معشتوق   .شود  م  حسود، را احساس کند

 ختود را نتاقت تصتور    چتون . دهتد   مت   نشتان  آمیتز  در شک  دیواهاا حسادترا  هایش شکایت
او وجودش را ب  مید فیوخت  استت و  . داند  م  نگاه ب  هی زن دیگی را تهدیدا یلی  خود، کند  م 

. شتود   آغتاز مت   حسادت . ش را از دست بدهدا زندگ  ةممک  است با از دست دادن معشوق هم
د اول  ک  بتا آن متیدش   او دیگی آن مور .ناکام است اًاما قطع ،کند  م  تازههاا   شیوع ب  اغواگیا

رابطت  بتیاا زنت      اًقطع. رود  م  دنبا  زن دیگیا را جذب کیده نیست و واضح است ک  میدش
دهتد و بت      مت   چیتزش را از دستت   او همت   .کابوس  بتیش نیستت   چیزش را وقز کید ک  هم 
د و شتو   مت   او یاشق ختدا  .شاید بدتیی  نقش میبوط ب  زن یارف باشد .شود  م تبدی   خاکستی

جوید زن یاشتق    م  آنچ  زن یارف در یشق». گیید  م  در ای  حالت در موقعیت زن یاشق قیار
دقتت و یاشتقان  بت  او     ک  بت   ،نگاه مقتدر شیفتگ  خود ای  تجلی  خودیعن   ؛جوید  م  در مید

توانتد   تاب و ت  یارفان  مث  یشق و نارسیسم م  .اا از جان  خداوند است معجزه ،دوخت  شده
کند و در حالت دیگتی بتا یت  متید ارتبتاط        م  زن با خدا ارتباط بیقیار .جزئ  از حس زن باشد

زن . ازدواج استت  کند  م  سنت  ب  زن ییض  ةسینوشت  ک  جامع .[823ص، 5]« کند  م  بیقیار
؛ همچتون  کنتد   مت   وظایف  را ب  زن محو  جامع . کند  م  فقط در صورت ازدواج رسمیت پیدا

شتیی  کارهتاا   ، گیید  م  زن نام مید را ب  خود .میاقبت از خان و  کیدن نیازهاا میدان  بیآورده
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باید بیود ، جا شوهی بخواهد هی، شود  م  نیم  از وجود او، گیید  م  او تعلق ةب  خانواد، شود  م  او
 وهیختود را بت  شت   و  کنتد   مت   اش را فیاموش زن گذشت  .باید انجام دهد، و هی کارا او بخواهد

مید ب  لحتا    ،یوضش در. کند  م  ست ک  ب  میدایم  یاشقان  از جان  زن خدمت   .بخشد  م 
 .کنتد   م  ها نگهدارا شود و از بچ   م  دار کند و بچ   م  از خان  میاقبت زن .کند  م  جبیان مال 
وامع در چنی  ج .[922ص، 5] «زنان  است  ازدواج سنت  بهتیی  روش بیاا بیدارا اروتیسم»

متید مالت    . اا با میدان دیگی باشتد  ضیورت دارد ک  زن پاک و بدون هیچ گذشت ، میدساالرا
 متید ختوب   .گیتید   مت   در قبتالش پتاداش  و  سپارد  م  زن وجود خود را ب  مید .کام  زن است

 محتیط زنتدگ  را متعلتق بت  ختود      دارا زن از طییق خان . کند  م  رامش زن بناآاا بیاا  خان 
پوشتاندن و شستت  از وظتایز او     دهت  و لبتاس   ختوراک  .شتود   مت   کار ب  خودش دست .کند  م 

زمتان   تناقض ازدواج در آن است ک  بت  طتور هتم   ». دهد  م  را انجامها  آنو او  شود  م  محسوب
بودن در ستیمای  کت  متید     وجه  ای  دو. اجتمای  وجود دارد ةشهوان  و ی  وظیف ةی  وظیف

یعنت  حتام     ؛یهتده بگیتید   پدر را بتی  ةمید باید وظیف. پذیید  م  انعکاس گیید  م  بیاا زن خود
یابد و همسی   م  یم  جنس  تقدس ،در ای  شیایط .باید پدر خوب  باشد. گاه  هم یاشق است

 .[923ص، 5]« رسد  م  ینوان زن یاشق در آغوش شوهی ب  نجات قطع  ب 
زن را در جهتت   بتدنش موجتود استت   نظم  کت  در  . ستامادرا  یک  از امیا  طبیع  زنْ

کننتد کت  او     مت   از دوران کودک  بتیاا زن تتدریس  ، در جوامع امیوزا. بارورا قیار داده است
 یتوضتع ، دردها ةهم .دهند  م  بیاا تولید مث  خلق شده است و مادرا را بیایش مقدس جلوه

بتارورا  . کنند  م  توجی ها هم  و هم  را در تعییز فیزند زادن  زن در هنگام قایدگ  و بیمارا
وجتود او را فتیا    همتة زن مال  جنی  است و جنتی   . ست ک  مختت زنان استااا  تنها تجیب 

هم ب   ،بدن او هم متعلق ب  خودش است. شود  م تبدی   زن با حم  آن ب  دیگیا .است گیفت 
یتا و  ؤمادرا سازشت  غییت  استت بتی  نارسیستم و ر      معموالً». کودک و ای  امی مقدس است

، شوند  م  فیزندانشان ةبعض  از مادران بید. [915ص، 5]« خودگذشتگ  و گستاخ  صداقت و از
ایت  رفتتار    .کننتد   مت   پوش  از هیگون  لذت شخص  چشم و نیستندها  آنقادر ب  تحم  دورا 

شتدن فیزنتدان    ها مانع مستق  شود خود را قیبان  جلوه دهند و ب  استناد ای  فداکارا  م  بایث
خواهد او را متعلتق بت  ختود     م . خواهد فیزندش در کز دستان او باشد  م  مادر. شوند  م  خود

 .شود  م  مادر دچار سیخوردگ ، غیور او نباشد ةاگی فیزند مای .داشت  باشد
زنت  کت     ،گتذارد   م  زن  ک  از خود مای »: است از زن مستق  امیوزا چنی  دوبوارتعییز 

کوشتد    مت   بلک  همتواره  ،ر صدد نیست ک  مید را در زندان ب  بند بکشددو  پذیید  م  ولیتومس
اینجاستت   .ک  خود راه  بیاا رهای  بیابد و در ای  مسیی خودش در روشنای  تعال  سی بیآورد

گیتید و هتی آزادا بت  جتاا آنکت  دیگتیا را بت  رستمیت           م  تعال  رو در روا هم قیار ک  دو

                                                           
1. Erotism 
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 او .میدانت  را قبتو  دارد  هتاا    زن امتیوزا ارزش . لط پیدا کنتد خواهد بی دیگیا تس  م  بشناسد
 ،ب  جتاا آنکت  بخواهتد میدهتا را ببلعتد      و یم  کندها  آنمث   ،خواهد مث  میدها فکی کند  م 
 زن روستپ   ،از نظی ای  اندیشمند ،در مقاب  .[881ص، 5]« ها بیابی است کند ک  با آن  م  کیدأت

میدانگ  هاا   کند و آن را یک  از نشان   م  رت میدان  را تحسی ست ک  ب  لحا  روان  قدازن  
از هتیچ   .کننتد   مت   دریافتت  اًپولشان را نقتد  با چندی  مید سی و کار دارند وها  آن. کند  م  تلق 

 .یلت فاحشگ  مشتخت نیستت   .گییند  م  دار نیستند و اغل  مورد خشونت قیاررحمایت  بیخو
ایت  زنتان بت      معمتوالً  .ن ب  شهیهاا بزرگ از روستاها هستتند اجیاز مهاها  آندرصد زیادا از 

 ، زیتیا ای  زنان از طیف میدان مورد توج  زیادا هستتند . دهند یادگییا هیچ تخصص  ت  نم 
زنت  کت  از نتی    ». ستوارند هتا   آنگیینتد بتی     مت   اما چون مزد ،کنند خدمت م ها  آندر بستی ب  

فقط ب  دلیت  نفتع   ، گیید  م  آورد آرام  م    از خود ب  یم در پیستش  کو کند   م  بیدارا بهیه
 .[232ص، 5]« بلک  ب  دنبا  تجلی  نارسیسم خود است ،اقتصادا نیست

 
  دوبوار ةنظری آمده از دست اساس تحلیل به خاص برهای   زنان در موقعیتهای   مشخصه .1جدول 

 نارسیسم
 ةزن شوهردار در جامع

 سنتی
 مادر زن عاشق

 مطیع رمغیو
دادن  تمای  ب  از دست
 خود

 ایثار

 وابستگ  ب  مید وابست  طل  کما 
دادن  تمای  ب  از دست
 خود

 طل  قدرت پیستش معشوق ایثار خودخواه

 حسود ورز کین  دادن خود تمای  ب  از دست طل  جاه

  ایثار  ورز کین 

  حسود  حسود

  کیدن غیغی  اغواگی

  اغواگی  سوءظ داراا 

  مطیع  حیفپی 

توج   تمای  ب  میکز
 بودن

   

مث   وابست  ب  مید
 روسپیان
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 روش پژوهش
استاس   بتی  ،سپس .هی س  شخصیت نمایش استخیاج شده استهاا   ابتدا کنش، در ای  پژوهش

شتدگ  و   ءو میزان شت   ها در قال  صفات تحلی  کنشدوبوار،  ةآمده از نظیی دست ب هاا   تحلی 
وجهت  دارد کت     کنش ی  ساختار ست  ». ها مشخت شده است  نام هاا نمایش  انفعا  شخصیت

 .9 و کوشتش بتیاا تغییتی آن   .   ،موقعیتت موجتود   . : کننتد   م  آن ب  تیتی  یم هاا   لف ؤم
 .[2  ص، 1]« حیکت ب  سوا موقعیت جدید

 نارسیسم بالنش
نوشتت    923 در ستا    ،ی مییکتا ا ةنویسند ، را تنس  ویلیامز اتوبوس  ب  نام هوس نامة نمایش
. بتید   مت   تی خود در شهی دیگی پنتاه  کوچ  خواهیة بالنش زن  سیخورده از جامع  ب  خان. است
 ،9استنل  ،الکل  و قمارباز خود، بدده ، باز هوس، با شوهی لهستان  خش  ،خواهی بالنش ، استال

خود را آراستت  کتیده    متنوی هاا   بالنش با آنک  با لباس. کند  م  فقیینشی  زندگ  اا در محل 
در درون خود دچار وسواست  آزاردهنتده استت کت       و یادا ب  نظی بیسد غیی بیم آن دارد، است
هنگام  ک  زنان از نظی زیبای  خود را بتا  ». تواند اطمینان داشت  باشد زن  زیباست گاه نم  هیچ

یتدالت    شتود و ایت  بت      مت   دار خدشت  ها  آناستقال  وجود ، دهند  م  معیارهاا میدان  تطبیق
کننتد کت      م  را ایجاد دار ریش   مشکالت اغل  تجیبیات بد گذشت . [5 ص، 5] «فیهنگ  است

او هنگتام   . آورنتد   م  در او تضادهاا شدیدا را پدید، کند وقت  انسان در بیابی آن مقاومت م 
 زنتد و   مت   با او الس. اا دارد دهرفتار شهوان  پیچی، شود  م  رو ب  ک  بیاا اولی  بار با استنل  رو

کتیدن   زنتدگ  ، اا ک  در شخصیت بالنش واضح استت  اما نکت ، خواهد ب  سیگار او پک  بزند  م 
طل  است ک  از زنتدگ  ختود بتا انتواع بتدلیجات و کتاله و        او زن  جاه. ستایای  ؤدر دنیای  ر

 .ان بت  تشتویق او بپیدازنتد   کند تا دیگتی   م  قیمت نمایش  را درست گیانهاا   دستکش و لباس
 او با ای  نوع آرایش ظاهیا غیق تماشاا ختودش . کند  م  خواهیش را تحقییهاا   رفتار و لباس

، گیتید   م  سادگ  مورد تمسخی استنل  قیار ب  .خود قضاوت کندبارة تواند در نم  اصالً و شود  م 
یتای   ؤدر ایت  دنیتاا ر   اظهار یشق زدن و الس. خواند  م  زند و نقشش را از بی  م  تند حیف تند

او . کنتد   مت  ایجاد  در او تنش و تیس شود  م  رو ب  واقع  و دستان واقع  روهاا   زمان  ک  با نگاه
کند ک  شاید استنل  از او خوشش   م  اظهار نگیان  ،گو با استالو هنگام گفت، در ابتداا ورودش

را خود و استال را فیوختت  و پتولش را از دستت    پد ةاو مزری. نیاید و فقط مورد احتیام او باشد
چندی  بتار بتازجوی     کند و او را با خشونت تمام هاا او ایتماد نم  استنل  ب  حیف. است داده

                                                           
1. Tennesi Wiliams 
2. Stella 
3. Stanley  



 553   ...پردازی زن در سه درام مدرن تحلیل شخصیت

 حتدس . تواند قبو  کند ک  دیگیا با شور و هوس ب  او توج  نداشت  باشتد  بالنش نم . ندک م 
بیند ک  ناشت  از حستادت و کینت       م  های  س ای  رفتارها را دسی ةهم. زند مورد تنفی است  م 
او . دهتد   م  شود و تسلطش را بی دنیاا واقع  از دست  م  دچار جنون شا ناکام  دلی ب   .است

را ب  ختاطی رفتتار    ،استال ،او میت  خواهیش. دارد سوءنیت و نگیان و حساس و خشمگی  است
شتیوع بت    ، ستت ااستنل  نیز ک  آگاه . مستق  باشد کند  م  کند و تشویق  م  سیزنش شوهیش

از متید   ،رود  مت   یا فتیو ؤاش در ر تنهای هاا   بالنش زمان. کند  م  بالنش ةواکاوا زندگ  گذشت
میت  بت  استتال   . کند  م  سیگذشت خود را دستکارا و کند  م  خاص  را تصورة همیاهش چهی

بالنش سیشتار از احستاس   . وستدهد ک  منتظی ا  م  بانفوذ را پوش و نوید میدا محتیم و شی 
دارد فهمیتد و    م  توان از تحقییهای  ک  ب  استال و شوهیش روا م وضوح  ب ای  را  .ستابیتیا 

ینفوذ و کند از میدان پُ  م  سع ، چون خود قدرت آن را ندارد ک  ای  بیتیا را ب  رخ بقی  بکشد
مانند روسپیان محتتیم   نگیان است واو حساس و . ندا همگ  خیال  اًپیقدرت حیف بزند ک  اتفاق

داده اخیاج  اا ک  در آن درس م  از مدرس و  خود رانده شدهة او از جامع. ب  میدان وابست  است
کنتد و   و آن پسی شایی ناگهان خودکش  م بود تی از خود شده  جوان اپسی ةدلبست. است شده

 .دانند  م  را مقصی میدم او
 ستت ااستنل  از آن دست  میدان  . داند  م  ود را فیمانیواا آنجاخ، تنها مید خان  ،اما استنل 

 خورد و فحاش   م  الک ، زند  م  او زنش را کت . بیند  م  اش اش را در قدرت جنس  پییوزاک  
هتاا    یکت  از راه »: تتی گفتتیم   پتیش . شتود   م  فیدا مهیبان، فقط زمان نیاز ب  آمیزش. کند  م 

بالنتش  . [2  ص،  ] «ستارا نگا هیزهزدن و  همی  کت ،   زنمیدان بیاا کنتی  می  جنس
بالنتش را نتزد متیچ و    ، او بتا تحقیقتات ستاختگ  ختود     .شتود   م  هت  حیمت استنل  از سوا

استنل  بتا  . کند  م  دید ناخوشایندا ب  او پیدا و کند  م  میچ او را رها .کند  م  آبیو خواهیش ب 
استتال  هاا   او ک  از تحیی .   دیگیان را یلی  او بیانگیزدذه کیدن زندگ  بالنش قصد دارد فاش

ء زنتان را همچتون شت    ». دانتد   مت   وجود او را در قلمیوش آزاردهنده، ستاتوسط بالنش آگاه 
زند ک  در روابط جنس  بی  زن و متید بتی زن     م  اا حیف از اقتدار میدان  رانگا هیزه. نگید  م 

 تجتاوز هویتت زن را نتابود   ». کنتد   مت   ل  ب  بالنش تجتاوز استن. [9  ص،  ]« شود  م  تحمی 
شخصیت . [2  ص،  ] «بید  م  فیدیت او را از بی  ،ساخت  او از اختیار بدن و با محیوم کند  م 

امتا ایت  متید     ،اش نتاتوان استت   در حفظ خود و خواستت   او .انگیز است بی بالنش منفع  و تیحم
 بلکت  او را بیمتارا روانت  توصتیز    ، کنتد  آن اکتفا نم  دادن قدرت خود ب  لهستان  بیاا نشان

 کیتد أ  تنامت  نمتایش آنچت  در  . ستپید   مت   کند و ب  دست پیستارهاا مخصتوص تیمارستتان    م 
 .است میدساالر ةجامع جو و تحقییآمیز جنس  و ابزاراِ شود نگاه سلط   م 
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 وبوارد ةآمده از نظری دست بالنش براساس تحلیل بههای   کنش. 5جدول 
 نارسیسم کنش شخصیت

 بالنش

متنوع هاا   بیاا پوشیدن لباس
 .دچار وسواس است

 مغیور، طل  کما 

زدن ب   زدن با استنل  و پ  الس
 سیگار

 تسلیم،  اغواگیا

کیدن خود با انواع بدلیجات  آراست 
 قیمت گیانهاا   و کاله و لباس

تمای  ب  میکز  ،، مغیورطل  جاه
 توج  بودن

خود را مدام ب  خاطی اوضاع  خواهی
 کند  م  ش تحقییا زندگ 

 مغیور ،خودخواه

 یحیفپُ زند  م  تند حیف تند
 طل  کما  پیدازا خیا 

استنل  ب    توجه ب نگیان  از 
خودش از روا هوس و فقط مورد 

 احتیام بودن

 وابستگ  ب  مید
 سوءظ  ،مث  روسپیان

خواهد یلی    م  خواهیش را
از استنل  . وراندشوهیش بش
کند و او را ب    م  بدگوی 
 .کند  م تحیی   شدن مستق 

 ورز کین  ،حسود

 شوهرداری و مادرانگی خانم آلوینگ
بت  زبتان     11 در ستا   را ( بهتزاد قتادرا   ةبت  تیجمت  ) زدگان ج  نامة نمایش  هنیی  ایبس 

پدر ختانواده   .افتد  م  اتفاق  آلوینگ ةداستان در خان. سالگ  در ایتالیا نوشت 59در و  دانمارک 
مانتدن نتام    بتیاا جاودانت    ،ختانم آلوینت   ، کتارش  فوت کیده و همسی محافظ  ستاچند سال  
  چنتدی   نامت  نمتایش . سیس کیده و قتیار استت روز بعتد افتتتاح شتود     أپیورشگاه  ت همسیش

، 9 و رگینت  ،ستنت  آن زمتان استت    ةجامعت ة ک  نمایند ،خانم آلوینگ و کشیش: شخصیت دارد
و دو  2دسؤالو ا ،شود  م تشویق  گیا ب  روسپ  بازش دختی خدمتکار خان  ک  از طیف پدر هوس

بت    5درازا انگستتیان    بتا دستت  نامت  نمتایش . همسی خانم آلوینگ و مادر رگین  ةشخصیت مید
 رگینت  را تیغیت  کنتد    کنتد   م  سیس و سع أرا در شهی ت اا او کاباره .شود  م  دختیش شیوع

 ةرگینت  دلبستت   ،از طیفت  . گتیا کنتد   ن رقاص  در آن مشغو  کار شود و بیاا او روسپ ینوا ب 
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 561   ...پردازی زن در سه درام مدرن تحلیل شخصیت

چندی  او . قو  رفت  ب  پاریس را از او گیفت  است زییا، است ،پسی خانم و آقاا آلوینگ، دسؤالا
. استت با ی  متید مجتید    شماندن خطی تنها، پدرنشدن با  همیاه یلتگوید ک   م بار ب  کشیش 

کنتی  میت  جنست  زنتان    هاا   در جوامع میدساالر یک  از راه ،اشاره کیدم ک  قبالًطور  همان»
مشتهود    نامت  نمایشروشن  ای  نگاه در ای   ک  ب  ستاگیا  را و روسپ نگا هیزهتوسط میدان 

،  ] «و زنان تسلیم و منفعت  اند  شان مهاجم نگارا میدان با قدرت طبیع  جنس  در هیزه. است
 تاوان گناهتان پتدرش را پتس    اًبیمارا نایالج  دارد ک  ظاهی، رگین  ةمعشوق ،دسؤالا. [9  ص
نیتز رحتم   ، مادر رگینت  ، باز و ییاش ک  حت  ب  کلفت خان  هوس ،الکل  ،پدرا مستبد؛ دهد  م 

در . کند  م  د با آگاه  از خصوصیات شوهی با او ازدواجسؤالمادر ا. کند  م  نم  کند و او را باردار
، زیتیا  شود  م  اما بنا ب  اجبار جامع  وارد زندگ  ،سع  در آزادسازا خود دارد ،ندگ سا  او  ز

در . کیدن آرامش و همیاهت  اوستت   فیاهمو کیدن او ن قضاوت، خوب شوهیدارزن از وظایز یک  
وا  .نشتیند   مت   مدام در حا  تیک خود و پذییش خودا دیگتی استت کت  درون او   » ای  حالت

دادن اختیار و انتخاب بیاا ختود بتودن     دست  تسلیم ب  می  میدان  و از. شود  م  دچار خسارت
 و شود  م  دار بچ  ب  امید بهبود شوهی خانم آلوینگ .[8 ص، 5]« بیگانگ  است خود  ک  همان با

شتود    م  پیال  با شوهی هم .انجام دهد ک  جامع  ب  او محو  کیده خوبرا کند وظایف    م  سع 
بعتد از   .خوب  انجتام دهتد   تواند وظایز زناشوی  خود را ب   م  کند تا آنجا ک   م   سع و احتماالً
ب  پسیش راجتع   .واقع  شوهی دارد شخصیتکیدن  با ساخت  پیورشگاه سع  در پنهان، میگ او

تا شتبی  پتدر    فیستد م د او را ب  پاریس سؤالدر بچگ  بیاا محافظت از ا. گوید م ب  پدر دروغ 
چیا مادر رگین  و ختانم آلوینتگ در ایت     ای  است ک   شود   ک  اینجا مطیح م ؤالساما ، نشود
 ؟بتاز را ستقط نکیدنتد    حاص  از رابط  با ای  میدهاا هوسهاا   چیا بچ  ؟اند نحس مانده زندگ ِ

سازا دارد تا تصتویی ختوب  از    ظاهی و خانم آلوینگ همواره سع  دراند  چیا تا ای  حد جلو رفت 
وضتعیت   ایبس  سع  کیده است با خلق شخصیت خانم آلوینتگ  ؟  نمایش بگذاردشوهیش را ب

اجتماع ب  ای  زن . سنت  ازدواج کیده است ةزن  را توصیز کند ک  با میدا هیزه در ی  جامع
زن نام  ،در ای  شیایط. همسی باشد ةدار تحمی  کیده است ک  باید تا آخی یمی میاق  خان شوهی

هتی   .شتود   مت   جزئ  از محتیط او و  شود  م  هاا زندگ  او شیی  روش ،یدگی  م  مید را ب  خود
یم  جنست  در ایت  نتوع    . رود  م  و هی جای  شوهیش بخواهدکند  م کارا شوهیش بخواهد 

جنتایت    در چنی  جوامع  سقط جنی  ،یالوه بی آن. کند  م  جوامع خدمت  است ک  او ب  مید
درهاا رحمت ب   ،اگی از بی  بیود .داردجنی  روح  ،مذهب ب  لحا  اخالق  و  .انگیز است نفیت

اجبارا ممک   شدنِ چنی  مادر اما ای ، شود  م  امیا بد محسوب ،رو ای  از .شود  م  روا او بست 
د در نظی گیفت  است تالش سؤالایبس  با شیایط  ک  بیاا ا اًقطع. است یواق  بدا داشت  باشد

رستد بتا رگینت  در      م  خانم آلوینگ ب  نظی ،در اینجا. بکند اهکیده مخاط  را متوج  ای  خطی
مادرا فتداکار استت کت     ، زییا د را ب  سمت خود جل  کندسؤالخواهد توج  ا  م  رقابت است و
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 او .پوش  کیده است از هیگون  زندگ  شخص  چشم و نیست فیزند خوداز قادر ب  تحم  دورا 
روابتط زناشتوی  و   . دانتد  م بگیید و او را متعلق ب  خود در اختیار  را خواهد زندگ  فیزندش  م 

اما از ، ستاثیی دیگیا أت لحظاتش تحت همةک   دهد  م  اا را تشکی  خانواده و مادرا مجموی 
ش توستط ختانم اربتاب فیوختت      ا طیف مادر رگین  از ارباب خود باردار شده و ب  شوهی فعل  آن

متیدان  ». ب  هیزگ  وادار کنتد  خواهد دختیش را  م  و خواند  م  را هیزه شوهیش او .شده است
او نیز بت  ستب  احتیامت  کت  متیدان       .مورد توج  هستند ب  زن روسپ  احتیاج دارند و معموالً

 .[52 ص، 5] «بید  م  کند و لذت  م  احساس رضایتد گذار  ها م  آنبودن  بیاا دیگیا
 

 دوبوار ةآمده از نظری دست اساس تحلیل به خانم آلوینگ برهای   کنش. 9 جدول
 مادر سنتی ةزن شوهردار در جامع کنش شخصیت

 خانم آلوینگ

ازدواج با مید الکل  و 
 باز هوس

 -- مطیع

بیگشت  ب  خان  بعد از 
بنا ب  اصیار  تیک شوهی

 کشیش

 ،دست دادن خود تمای  ب  از
 مطیع

-- 

دادن وظایز  انجام
 همسیدارا

 شدن با او پیال  هم.  
 شدن دار  بچ.  
کیدن  پنهان. 9
 هاا شوهی اخالق  ب 
سیس پیورشگاه ب  أت. 2

اسم شوهی بیاا نیک  یاد 
 شوهی

 -- مطیع

بچ  با وجود  نکیدن سقط
 اخالق  شوهی ب 

 ایثار ت مادرانگ  مطیع

رقابت با رگین  بی سی 
 دسؤالا

 حسادت --

 وقز زندگ  بیاا فیزند
، تمای  ب  از دست دادن خود

 ایثار
مای  ب  از دست ت

 ایثار، دادن خود
د بیاا سؤالندادن ب  ا اجازه

کیدن در  رفت  و ازدواج
 پاریس

 طلب  قدرت --
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 میلی عاشق
 داستتان میلت    ، آثتو  فوگتارد   ،فییقاا جنتوب  ااه   ةب  قلم نویسند، اند ها زنده آن نامة نمایش
کت  آلمتان  و   ها شتده   آنز یک  ا ةمیل  دلباخت. جی استأی  ساختمان با س  مست ةخان صاح 
ش را بتا او گذرانتتده و در ایت  متدت آهلتتیز از    ا و ده ستتا  از زنتدگ   گتید استت   دوره ةفیوشتند 
میل  ده سا  یاشق بتوده  . االن صاح  ثیوت و شغ  است مند شده و دریغ او بهیه هاا ب  کم 
، اردد  مت   زن وقتت  دوستت  ». ستت و بتیاا متید ستیگیم     ا یشق  ک  بیاا زن زنتدگ  ؛ است

کامت    ةبلکت  هدیت   ،گذشتگ  نیستت  خود یشق بیاا زن فقط از. بید  م  شخصیت خود را از یاد
جتان   جستم و ، کنتد   مت   زن خود را وقز مید ،در ای  رابط . جسم و جان ب  قید و شیط است

متید   .آورد  مت   حداکثی تجلی  را ب  یم  اش کند و از مید مورد یالق   م  خود را در معشوق گم
خواهد بتا ختداا     م  .زن وجود خود را انکار کند شود  م  نهایت بایث شود ک  در  م  ت او بُبیاا 

مید ضتیورت ختود را   هاا   گوی  ب  خواست  او با پاسخ .خود یک  شود و در خدمت معشوق باشد
تمتام  . شتود   مت   او بیشتتی ارضتا   ،تقاضاهاا متید بیشتتی باشتد     کند و هیچ  م  بیشتی احساس
امتا میلت  اکنتون    ، [922ص، 5] «کنتد   مت   خود را فداا دیگتیا و  شود  م  مید وجودش وقز

او از ختود گذشتت  و بتا تتیک آهلتیز      . دیگی پیی شده و یائس  .سال  است و تنها شده است پنجاه
چتیا در   ؟چیا آهلیز او را رها کتیده  :شود  م  مطیح سؤا دو . است فیی  خورده کند  م  احساس

یمتی   ةدار شتود و بقیت   تواند بچ  اکنون ب  دلی  یائسگ  دیگی نم  ؟ر نشدهدا ای  مدت میل  بچ 
مید نیتز   او توقع دارد .خواهد معشوق را ب  زنجیی بکشد  م  کیدن خود زن با تسلیم. ماند  م  تنها
وقتت  زنت  ده ستا     . مید در ای  حالت زندان  اوستت  .زن یاشق مستبد است .شناس باشد حق

، اگتی جتوان باشتد    .تیک او بیاا زن فاجع  است، دهد ا اختصاص م جسم و روحش را ب  مید
 .کند اما بیاا میل  ای  قضی  فیق م ، تواند شانس خود را با یشق جدید دوباره امتحان کند م 

میلت  بتا از    .پتوش شتده   شی  و آهلیز ب  دنبا  کس  دیگی رفت  کند  م  او بعد از جدای  تصور
خواهد جش    م  حسادتش دلی ب   ا از دست داده و اکنونچیزش ر دست دادن یشق خود هم 

زن بت  محضت  کت  متورد     . سابقش ثابت کند ةتولدا بیاا خود بیگزار کند تا خود را ب  محبوب
آمیز  همگ  با دیواهاا سیزنش هایش ها و شکایت سیزنش .شود  م  حسود ،توجه  قیار بگیید ب 
، بینتد   م  ش را در معیض خطیا زندگ ، ش ب  زن  دیگیا معشوق هاا   تصور نگاهبا . شود  م  بیان
خواهتد    مت   .کند تا آهلیز ببینتد   م  او جش  تولد بیگزار. خودش را در مید ح  کیده است زییا

اش  معشوق  ةخواهد خود را ب  زن مورد یالق  م  اا ابداع کند و تازههاا   بیاا معشوقش اغواگیا
سال  است و دیگی آن طیاوت قب  را نتدارد و   میل  اکنون پنجاه، زییا اما ناکام است، تبدی  بکند

تواند همان  باشد ک  ده سا  پیش او را ب  خود جذب کیده استت و در ایت  زمتان ممکت       نم 

                                                           
1. Athol Fogard 
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 ، زیتیا شتده باشتد   ستوءنیت میل  دچتار   ممک  است. است مید ب  سمت زن  دیگی کشیده شود
بتیاا   تیسد  م  دار شده و میل  جییح . رسد  م  جیش معمای  و متناقض ب  نظیأرفتارهاا مست

. کنتد   م  پس مزاحمت ایجاد، بیند چون وجود خود را ضیورا نم . آهلیز ب  خاطیه تبدی  شود
اگتی دلیت  تتیک    . جتواب استت   همچنان ب  میمطیح کید   ک  قبالًسؤالدو ،  نام نمایشدر ای  
در صورت خواست معشتوق   چیا، ستال  نشدن می دار سالگ  و بچ  پنجاه ةنتیج یائسگ  در آهلیز

دهتد و    م  طبیع  بدنش پاسخ ةبارورا ک  هم ب  خواست ؟میل  یاشق ت  ب  بارورا نداده است
میدان قتدرت بتارورا زنانت  را     ،میگفت طور ک  قبالً همان. کند  م  هم معشوق را راض  و پایبند

 ع  در کنتتی  میت  بتارورا زن   ست  هتا  بتا انتواع روش  هتا   آن. کنند  م  تهدیدا یلی  خود تلق 
میلت    .دار نشتود  تی از میل  است از او خواست  بچت   آهلیز ک  جوان .پاسخ روش  است. کنند  م 

گتید   او ت  داده است و تا آنجا ک  توانست  در موفقیتت کتارا آهلتیز دوره    ةیاشق نیز ب  خواست
قیار گیفتت  و دیگتی    مناس   اکنون ای  مید آلمان  ب  لحا  مال  در جایگاه .است کم  کیده

تتا   کنتد  مت  او را تتیک   .پایبندا هم ندارد ،یالوه بی آن. پولدار خود ندارد ةخان نیازا ب  صاح 
آنچت  بتیاا میلت  مانتده ده ستا       . اا را تشکی  دهتد  محبوب دلخواهش را پیدا کند و خانواده

دار گذشت  است  ییاثکیدن بدن خود از حق خود در داشت  فیزند و م او با سیکوب. پوچ  است
متال    گییا نطف  در بدنش خشکیده و چیتزا کت  در پتیش رو دارد    شک  ةو اکنون دیگی ریش
 .ستازندگ  و تنهای  

 

 دوبوار ةآمده از نظری دست اساس تحلیل به میلی برهای   کنش. 4جدول 
 زن عاشق کنش شخصیت

 میل 

 معشوق هاا   پاسخ ب  درخواست
 نشدن دار بچ  . 
   مال  معشوق میأت . 

 ،تمای  ب  از دست دادن خود ،ایثار
 مطیع ،پیستش معشوق 

آمدهاا آهلیز و  و واکنش ب  رفت
 تیک خودش

 وابستگ  ب  مید ،کیدن غیغی

ب  آهلیز در ارتباط او با زن  سوءظ 
 دیگی

 ادتحس ،ورزا کین 

 اغواگیا ،حسادت گیفت  جش  تولد

 گیری نتیجه
ایبست  و   ت هتی ست  نویستنده   . شتود   مت   ینوان جنس دوم معیف  ب یشتی زن بدوبوار،  ةدر نظیی

و  میدستاالر  ةشخصتیت زن در جامعت  اند  سع  کیده نویس  نام نمایشینوان  ب  تفوگارد و ویلیامز
کتاوا   هی س  با روان ،یالوه بی آن. رود  م  تیسیم کنند ک  هویت ی  زن را نشان را های   آسی 

 ،طتور کت  دیتدیم    همتان . کننتد   مت   تقادا خود ب  ای  مقول  را بیاننگاه ان، دقیق شخصیت زن
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سادگ  مطتابق   ب  جنس دوممتفاوت در کتاب هاا   زن در نقش ةدربار دوبوارست  فمنیالگوهاا 
هتا   آنو  زدگتان  ج و  اتوبوس  ب  نام هوسواقعیت موجود در جوامع میدساالر متون نمایش  ا ب

هتاا    کننتد کت  استیی کلیشت       مت   ی س  زن در جوامع  زندگ ه .در دوران مدرن است اند زنده
زنتان در ایت  جوامتع    . دهنتد   م  ت  در شدن و تسلیم کیدننهایت ب  مدارا جنسیت  هستند و در
آمیز  روح  بیشتیا هستند و ضیبات ناش  از ای  رفتارهاا تبعیضهاا   اسیی تضادها و درگییا

خانم آلوینگ از ابتدا تا انتها در محیط  اسیی ، زدگان ج در . اثی خود را ب  جاا خواهد گذاشت
ویلیتامز در  . هاستت  هتا و کلیشت    یید ستنت أیناصی دیگی در جهت ت ةآورد و هم  م  ها دوام سنت

از را کنتد و تصتویی زن     مت   را تقویتت ، گتیا  مث  سلط  ،میدان هاا   روش اتوبوس  ب  نام هوس
نویسنده ب  جایگتاه زنتان در اجتمتاع    ، اند ها زنده آن در. دهد م  تغییی شدگ  گیا ب  رام یصیان
جی خود شده است و ب  أخان  و ثیوتمند است ک  یاشق مست میل  ی  زن صاح  .کند  م  اشاره
زن  ؛ پیدازد ک  اسیی مشک  میدساالرا است  م  سال  خاص روح  ی  زن در میانهاا   ویژگ 

کتیدن و میدستاالرا را    حتق ستتم   ی س  نویسندهه. تواند بدون مید زندگ  کند نیازمند ک  نم 
دهنتد    م  آورند و نشان زن را با مید یکسان ب  حساب نم ، شناسند بیاا میدان ب  رسمیت نم 

بودن و زندگ  زناشوی  مطلوب داشت  و زنانت    آرزوا مادر .نیازهاا خاص خود را دارد بودن زن
ب  استارت   کنند و  م  خود را حفظ ةت زنانهی س  هوی .وجود داردها  آن ةزندگ  کیدن بیاا هم

 .شوند  م تبدی   و یامدان  ب  دیگیا آیند  م  میدان در
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