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مسعود دلخواه، مطهريثمیمدیس

مقاومت، همواره از طرف پژوهشگران و نقادان این جریان یشینمااتیادبکه جایگاه زن در با آن:چکیده

مشخص يگذاراستیسدر رویکرد نویسندگان و یا کنون هیچ تغییري ؛ اما تاشدهواقع تئاتر در کشور، مورد نقد 
عوض گویی پژوهشگران و نویسندگان با وجود یافتن مشکل، در مرحله مقابله با آن و . صورت نگرفته است

ن علت اصلی، ناآگاهی از ماهیت جریان مردساالري است که قوانی.اندمواجه شدهشرایط با سردرگمی کردن
.کندمیکتهیدیشینمااتیادبنیافتنی بر ا به صورت الواح دسترغیر قابل تغییرنشده و بیان

با هدف تبیین دقیق موضوع براي هاآناین مقاله در پی کشف قوانین مردساالري حاکم بر جریان و اثبات 
سوي، آن)1384تشکري،(لیجبرئآواز پر يهانامخروج از حصار تنیده شده موجود با تمرکز بر هفت اثر به 

، تکرار)1367نژاد، اشرف(، زوخ)1379یثربی، (خوابسرزمین، میهمان)1384فر، آریان(منايیاهؤر
خروج از حالت نانوشتگی و بیان . است) 1384تشکري،(اقاقیا، اهل)1387پوررضائیان، (، آذر)1384خانیان،(

در در این مقاله که. دینمایمفایاو عبور از وضعیت قبلی، نقش اساسی راهاآنروشن قوانین مذکور، در نقض 
هاي ، از خالل بررسی تصویر زن در نمایشنامهطبیقیگیرد با روش تمیتحقیقات ساختارگرا قرارۀحیط

شده و موارد مشابه براي استدالل و اثبات به عنوان فاکت آثار استخراجزنضدمقاومت، قوانین مردساالر و 
يهاروشتدوین قوانین مردساالر حاکم بر جریان و همچنین ارائه . استدهیمرتب گرددر ذیل هر قانون 

تواند در بیان وضعیت کنونی زن این پژوهش می. اصلی و کاربردي براي نقض این قوانین، از نتایج مقاله است
. داشته باشدثري ؤگویی نقش مبه صورت روشن و به دور از هرگونه کلییشینمااتیادبدر 
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مقدمه
به چالش دفاع مقدسهاي اي است که در اکثر قریب به اتفاق نمایشنامهاندیشهبن» رابطه زن و مرد«

حاکی از نگاه شده ـ حتی در مورد آثار زنان ـ هاي منتشرلیکن تصویر زنان در نمایشنامه. شودمیکشیده
، انیحامد سقا(دباشها و جایگاه مطلوب زنان میبه حقوق، خواستهعدم توجهو هاآنسندگانینوۀمردساالران

بر طبق فرهنگ .)78: 1390، جایگاه زن در ادبیات نمایشی دفاع مقدس از دید نظریه فمینیستی،يمطهر
ز پیروزي انقالب ا) 34: 1390،ر دفاع مقدسفرهنگ جامع تئات،يسقایان، مطهر(س جامع تئاتر دفاع مقد

، اما توجه نشده استمقاومت یشینمااتیادبتدوین قوانین مردساالر در به مسئلهکنون در هیچ پژوهشی تا
زن و مرد در این زمینه ۀنامه به موضوع زن و تبیین رابطپایان5مقاله و 5، )1389تا 1359(ل سا30در این 
. اندپرداخته

کننده در دهمین جشنواره تئاتر هاي شرکتاز نمایشنامه،)24- 1386:16(بررسی آماري معزيبر اساس
اتر با محوریت موضوع مرد بودهمقاومت دوازده اجراي تئاتر با محوریت و موضوع زن و هفتاد و دو اجراي تئ

حضور زنان در جنگ ةدگیرد که، باید با توجه به فاکتورهاي گسترمینتیجه) 60-1384:63(مبین . است
تحمیلی و فاکتورهاي فنی حضور زنان در ادبیات دراماتیک، جایگاه حقیقی ایشان را تثبیت نموده و بستر رشد 

ةهنرمند امروزه اگر قصد داشته باشد دربار) 24-1386:25(از نظر حسینی . میکنایمهاین جنبه از تئاتر را 
اش وارد کند تا بدین وسیله که یک کاراکتر زن در قصههاي وقوع جنگ بنویسد بهتر خواهد بود سال

.    لحظات عاطفی نمایش را قوام بخشد
بدست اش هاي واقعین با ارزشأشبر این باور است که، زن نتوانسته نقشی هم) 1377:52(پیرحیاتی 

رحیاتی پرداخته یید و تکرار کامل نظر پیأهم به ت) 1383(سرلک . و حتی بعضاً حضوري تزیینی داردآورده
مقاومت وابسته به حضور و فعالیت زنان در این یشینمااتیادب، )1382(معزينامه بر اساس پایان. است

و جنسیت نمایشنامه -اگر خصوصی باشد –، مکان نمایش )1380(لیقواناز نظر حسینی. باشدعرصه می
تري از شخصیت زن در آثار گرایانهیر واقععوامل در ارائه تصونیمؤثرتر–اگر نویسنده زن باشد –نویس 

نویسد، شناخت در مورد زنان حاصل نخواهد شد مگر نامه خود میدر پایان) 1384(زاده حسن. نمایشی هستند
در جریان تئاتر مقاومت، به استناد آمار . در زندگی پس از جنگ بررسی کنیمها را همپاي مردان و که آناین

اما . آثار هنري و پژوهشی به توسط و در زمینه زنان و مردان جریان یافته استو مدارك موجود، تولید 
چرا که تصویري حقیقی زن در جامعه . از نظر انعکاس جایگاه زنان مورد شک استهاپژوهشکیفیت این 
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.)1387:98فروشان، چینی(آل اوبه جایگاه ایدهچه رسداندمنعکس نشدهمعاصر ایران هم، حتی در این آثار 
. بوده استبر تمام سطوح فرهنگی، سیاسی و اقتصادي ما حاکم هاسالنظام مردساالري و مردمحوري طی 

شود که، بر اساس پژوهشی موجود در این زمینه اشاره می-در تنها مقاله علمی) 23: 1387قادري، (
جایگاه واقعی زن و نقش ةدهنداباند بازت، این آثار نتوانستهیاسالمسمینیفمتا سمینیفمبرالیلرویکردهاي 

.)77: 1390،مطهري؛سقایان(د باشنغیرقابل انکار او در دوران جنگ و پس از آن، 
ها، تبیین دقیق موضوع با پرداختن به عباراتی مبهم و کلی به فراموشی سپرده شده این پژوهشاکثر در 

. اندنپرداختهقعیت آن در جریان مذکور و مومردساالري حاکم به طور دقیق و روشن به کدامچیهواست
اتیادبهاي گذشته چندین گام به جلو برداشت و افق تصویر زن در توان بدین وسیله از سطح پژوهشمی
.مقاومت را با ارائه راهکارها و پیشنهاداتی، روشن کردیشینما

مبانی نظري
فرد ذکور طایفه، سرپرستی ترینمسنیا پدراست که در آن دودمانیو نظام اجتماعیپدرساالري، نوعی 
به اشتباه مرسوم بعضاً» پدرساالري«ةجاي واژه ب» مردساالري«ةاستفاده از واژ. طایفه را بر عهده دارد

شود و به را شامل میمردانههاي نظام مردساالرانه و این اقتدار ت، زیرا پدرساالري تنها برخی از جنبهاس
؛ یعنی دیآیحساب ممردساالري به زیر مجموعهپدرساالري.کندگروه خاصی از مردان اشاره می

براي هر دوي پدرساالري و زبان انگلیسیدر . تر از پدرساالري استگستردهتر و مفهومیمردساالري کلی
مردساالري مفهومی است که در آن مردها قدرت و . شوداستفاده می» Patriarchy«مردساالري از واژه 

ده در مفهوم مردساالري استفاMencracyةدر انگلیسی از واژ. ها دارندحاکمیتی فراوان نسبت به زن
خود، اقتصاديو سیاسی، نهادهاي اجتماعیاین واژه نامی است براي نظام و ساختاري که از راه . شودیم

هاي فمینیستی هر یک از گرایش. مفهوم مهمی استفمینیسممردساالري در ةواژ. زنان را زیر سلطه دارد
: 1385، تپامال آبو(کنندهاي مردساالري اشاره میبراي توصیف زیر سلطه بودن زنان به یکی از ویژگی

جدید را براي ییهادگاهیدلت جنسیتی، زنان، پدرساالري و عداطرح مسئلهرویکردهاي فمینیستی با . )324
ییاندازهاچشمو ت شناختی و اجتماعی مردانه ایجادهاي معرفهاي جوامع بشري و هژمونیفهم پیچیدگی

.)116: 1388راد، قانعی(گوناگون علوم انسانی فراهم کردندهاي جدید را براي طرح مسائل تازه در شاخه
با این حال در تمام جوامع مردساالر، . متفاوت استدر جوامع مختلفزناننسبت به مردانمیزان قدرت 

تداوم قدرت نظام مردساالري . دارنداحترامو ثروت، قدرتمردان سهم بیشتري از مزایاي اجتماعی همچون 
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ارهاي قدرت در درون و بیرون از خانواده و همچنین واسطه ناشی از دسترسی بیشتر مردان به مزایاي ساخت
همین دیدگاه جنسیت بر اساس.)324: 1385، تپامال آبو(این مزایاي اجتماعی در جامعه استتقسیم کردن 

جنسیت به صفات . شودمناسب دانسته میهر جنسانتظارات اجتماعی در مورد رفتاري است که براي افراد 
يهایژگیوگردد، بلکه به مردان و زنان با یکدیگر تفاوت دارند، اطالق نمیهاآنبر حسبفیزیکی که 

تباري خانواده گسترده است - خانواده پدر.)787: 1383گیدنز، (د شواجتماعی رفتار مردانه و زنانه مربوط می
انواده پدرتباري نام در خ. دختران و فرزندان پسران مرکب استادر در آن اهمیت ندارد و از پدر، پسران،که م

گیرد و اگر در اگر خانواده در موطن مادر مستقر شود مادر بومی نام می). نامیپدر(آیدفرزندان از نام پدر برمی
بومی -تباري همیشه پدر-هاي پدرخانواده. رودبومی به شمار میاقامتگاه پدر سکونت گزیند خانواده پدر

جا جنسیت نه به عنوان ویژگی طبیعی بلکه مفهومی تاریخی تصور ندر ای. )405: 1354، پورآریان(دهستن
تاریخی و عقیدتی مشخص در محصول روابط فرهنگی،ۀجنسیت به منزل)31: 1385دریفوس، (د شومی

بیانگر تنوع نظام جنسیت در جوامع و بسترهاي فرهنگی مختلف ،)2004ووس، ؛2000پورسر، (خ طول تاری
اي مردانه و تابعیت گرایی معرفتی خود به تولید سوژهدانش پدرساالري با دوگانه.)11: 1390،نیکنامی(تاس

نیز به عنوان یک پادگفتمان، بدون برقراري رابطه گفتگویی با یسمتینیفمپردازد و دانش اي زنانه میابژه
.)1388:117راد، قانعی(سازدیبر مرا چون یک رده و مقوله طبیعی هاآنمردان، 
انحصار : کردانیبگونهنیاخالصه به طورتوانیمراین ضوابط و قوانین یک جامعه مردساالر را بناب

پیشرفت و جایگاه رفیع اجتماعی براي مردان و جلوگیري از شکوفایی استعدادهاي زنان و حضور ایشان در 
مقاومت ظهور یشینمااتیادبقوانین مذکور با چه نمودهاي مشترکی در سؤال کهپاسخ به این . جامعه

.رو استو ماهیت این نمودها و همچنین چگونگی اثبات قوانین از اهداف پژوهش پیشاستداکردهیپ

روش تحقیق
، به بررسی، ارزیابی، تبیین رابطه زن و مرد و مقایسه و تطبیق طبیقیدر این پژوهش با اتخاذ روش ت

اتیادبف قوانین مشترك در ساختار رابطه، در آثار با نگاهی به تحقیقات پیشین در راستاي ارائه و کشهاآن
؛ ردیگیقرار مساختارگرا يهالیتحلبنابراین تحقیق حاضر در بستر . شده استپرداختهمقاومت یشینما

شناسی و شناسی، روانهاي گوناگون اجتماعی، مردمتجزیه و تحلیل ساختاري را در حوزهةساختارگرایان شیو
ها، به الگوهاي مشترك در میان اجزاي مختلف و از این حوزهکیهر آنان در . رفتندعلوم ادبی به کار گ

ساختارگرایی، روش جستجوي واقعیت .)1383:143ایگلتون، (افتندیدست کشف روابط مختلف این الگوها 
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واحد نیترکوچککوشد تا پس از کشف و معرفی در این روش محقق می. در روابط اشیاي منفرد است
)56: خاتمی و جهانشاهی، (ببردیپهاآنتاري، به روابط متقابل میان این واحدها و چگونگی ترکیب ساخ

1383پارکر، (د کندهنده تفکیک میتحلیل ساختاري، موضوع یادشده را به مناسبات میان اجزاي تشکیل
ت قوانین ثابت و زن و مرد در تمام آثار نمایشی مقاومت، تحۀفرض مطالعه آنست که رابطپیش) 21:

توان با یافتن نمودهاي مشترك این قوانین، از پس تحلیل و توصیف نتایج به و میداردقراراي مردساالرانه
.کردن این رابطه و به عبارتی تدوین قوانین ثابت و حاکم بر آن دست یافتکیتئور

نگاه آوریم، آشمارل بهاگر ساختارگرایی را روش علمی بررسی مناسبات درونی عناصر سازنده یک شک
برهاي گوناگون علوم طبیعی و علوم انسانی را دراش گسترهیافت و پیشینهاین آیین عمري طوالنی خواهد

قرار ریتحت تأثهنري را نیز ةنبوده و محدودیصرفاً علماین جنبش ) 180: 1370احمدي، (ت گرفخواهد
تحقیقات ۀتواند مدعی مقامی ممتاز در حیطي است که میکند؛ رویکردکه پیاژه اظهار میطورهمانداده و 

زبان به ۀساختارگرایی با حرکت از مطالع. چرا که در پی استقرار یک نظام در خود ادبیات است. ادبی گردد
در هاآنثر بر آثار منفرد و همچنین روابط بین ؤميپردازساختارو تالش براي تعریف اصول ۀ ادبیاتمطالع

. لا(فراهم آوردتر براي مطالعات ادبی اي هرچه عملیکوشد تا زمینهادبیات، کوشیده است و میتمام مقوله 
).295: 1370، ورینگ

متن ادبی چیزي جز موضوعی )1:وي حکم دادي اصلی نقد ساختاري را ترسیم کرد،شمامیشل اریوه 
انش که در فاصله حرف بزرگ متن ادبی متنی است بسته و محدود به زمان و مک) 2؛زبانشناسیک نیست

) 3؛وجود دارد و هیچ ارتباطی به مواد خارج از خود ندارداشواژهو واپسین حرف آخرین اشواژهنخستین 
متن ادبی به ) 4؛کند و نه به چیز دیگرمتن ادبی تنها به دنیاي خود یعنی به دنیاي زبانی خویش داللت می

و از سوي دیگر به یاري آن دیجویسود ماز یک سو از زبان طبیعی ساختارهاي زبانی وابستگی دوسویه دارد، 
پیشروان نقد .نبه این اعتبار، ادبیات زبان اشارت است، اشارت به زبان و نه به جها.آفرینده میزبانی تاز

ار کو )181: 1370احمدي، (د پس از انتشار مقاله اریوه، از این احکام فراتر رفتنيهاسالساختارگرایی در 
ساختار نظامی از تغییر : گویدپیاژه می)1990:14سانترز، (ماندیباقشک همواره توصیفی و تحلیلی آنان بی

لا(ل تمامیت، دگرگونی و استقال: شده استساختهو تحوالت است و مفهوم ساختار خود از سه مفهوم اصلی 
توان در منفرد گرفته تا آرایشی کلی را میاي در چنین نظامی هر پدیده ادبی، از جمله). 293: 1370، ورینگ

د انواع و کل ادبیات را بر پایه این طریقه ارتباطی بنا نها،و مطالعه آثارمشاهده کردرابطه با مفهوم آن 
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فعال نیست و در پیش متن، ) نویسنده(در پس متن، هیچ کسی کهانددهیعقبر این هاآن). 296: همان(
یعنی پدیداري ) 1382:36بارت، (رودیفراتر ممتن از نگرهاي دستور زبانی منفعل؛) خواننده(یکسچیه

از راه شناخت مناسباتی درك کرد راآنتوان میصرفاً، ن به میزانی کمتر نداردپیچیده که امکان تقلیل یافت
در این باب دتوانیماز سوي دیگر ساختارگرایی ) 1978:10اشتراوس، (د کنکه با پدیدارهاي دیگر برقرار می

تنها درون یک اثر بلکه در تمامی قلمرو ادبی هاي متواتر را نهتوان انگارهبه کند وکاو بپردازد که چگونه می
با پوشاندن این مفهوم پیچیده در لفافه یک . افتیدست به عملکرد ذهن بشر کارنیاو با مشخص کرد

).293: 1370، ورینگلا(ت ابط اسگفت که ساختارگرایی مطالعه روتوانعبارت منفرد، می

بحث و استدالل
شده و سپس استدالل هرکدام در ابتدا قانون مطرح. پردازیمو توضیح قوانین میدر این بخش به بیان

توان ترتیبی است؛ به حدي که نمیاین قوانین یدگیدرهم تننکته حائز اهمیت، . گرددیارائه مذیل عنوان آن 
قوانین ایدئولوژي مردانه حاکم بر ادبیات نمایشی نیترمهماین پژوهش . قائل شداهآنتأخردر تقدم و 

:نمایدمقاومت را کشف و بیان می

.استتراژیک و یک عشق زمینیزیبرانگترحمیک مومیایی تنهازن :قانون اول
آسیه . ددهیمشنهادیپاین اصرار در تحمیل جایگاه تراژیک به زنان را یک پژوهشگر همجنس زنان 

اگر در یک فضاي تراژیک دو فنجان قهوه میان دو مرد باشد که یکی حاوي سم : است کهباورنیبر امبین 
جاي بريتریسطحکوتاه مدت و ریتأثمسموم شود، آن دوبوده و پس از دقایقی تعلیق و دلهره یکی از 

اي فنجان قهوه، در پس روایت عاشقانه، زن بوده و با علم به وجود سم درآن دوکه یکی از گذارد تا اینمی
، باعث قدرتمندتر و دفاع مقدسپس توجه و پرداخت به جایگاه تراژیک زن در ادبیات دراماتیک . بنوشدراآن
مبین، (کردخواهددفاع مقدسشدن این مقوله نیز گشته و رشد شایان توجهی را عاید تئاتر رگذارتریتأث

هنرمند امروز اگر : قرار استنیاز اشت اشتباه در ذهنیت پژوهشگران زن، نمونه دیگر این بردا.)62: 1384
اشقصهجنگ بنویسد بهترین روش این خواهد بود که یک کاراکتر زن در يهاسالة باشد دربارداشتهقصد

ه همانا رفتن به جنگ، ک«نمایش را قوام ببخشد و به انتخاب شخصیت مرد »لحظات عاطفی«وارد کند که 
اتخاذ چنین رویکردي .)24: 1386حسینی، (دتر ببخشتر و غنیاست، معناي عمیق»ومت، ایثار و شهادتمقا

. او با جنگ بسته به حضور مرد استۀو رابطقرار نخواهد گرفتدر بستر جنگ مطلقاً زنبه این معناست که 
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يهاتیمحدودرواز و خروج از براي این زن امکان شادي، پ. او تا ابد طفیلی این انتخاب بزرگوارانه است
باشد؛ به تئاتر مقاومت جایگاهی که همواره مورد انتقادهاي پژوهشگران می. مشخص، غیرقابل تصور است

تهاي نمایش این گونۀ تئاتري که بسیار ضعیف و رنگ پریده اسو حضور زنان در صحنهمیرسیم
تبیین جایگاه حقیقی «ن که به ادعاي خود به جاست که چرا حتی پژوهشگران زاینسؤال. )1384:60مبین،(

ضعیف هستند و از پس مسئلهانیبهم در ،پردازندمی) 1386مبین، (»دفاع مقدسو شایسته زنان در تئاتر 
حیات در ۀارگانیسم انسانی به واسطيریپذعادتدر خصوصیت بایدرا سؤالپاسخ این . آیندموضوع برنمی

مقاومت، درام زنان هیچ تفاوت صوري و ماهوي با درام مردان یشینمااتیادبجوامع انسانی دانست؛ در 
.)23: 1387قادري، (داندرام، همان قراردادهاي عام فرهنگی را تقلید کردهگونهنیازنان در . ندارد

بعضاًزن افسرده، غمگین و ةثیر اتخاذ این رویکرد استفاده مدام از نسخه پیچیدأتنکته دوم تحت
- به عنوان اصلی» مونس«، 1)1384(يتشکردیسعاثر » لیآواز پر جبرئ«در نمایشنامه . ر در اثر استپرخاشگ

خواهدمونس دانشجوي سال آخر ادبیات است و می. دهدترین زن اثر، تن به قبول این جایگاه تراژیک می
ارائه یلیجنگ تحمو فضاي رسالۀ شیخ اشراق لیپر جبرئاش را بر اساس توضیحات تطبیقی از آواز نامهپایان
اما امین . و تجربیات او در جنگ است» امین«تحقیقش نیازمند کمک نامزدش تمام کردن؛ مونس براي دهد

خوام می: مونس- مونس باید به جستجوي شهودي بپردازد؛ کندیفکر مچرا کهزندیباز ماز کمک به او سر 
یه عملۀ گذارمینماه رو خودت باید بدوي، جستجو کن و من باقی ر: امین-رمیبگادیاز تو معنی شهود رو 

. همینواقعاً: امین- ؟!همین: مونس- !   فروشیش همینمفت بدست بیاري، مفت می. نقاشو تشریح کنی
تشکري، آواز پر جبرئیل، . (مرمی. نه) کشددادمی(:مونس-؟ مونیمی. ام با این دیوار حرف بزنمومیخ

. راژیک نمایشنامه نیستنرمک به زاویۀ تتار مونس بعد از این رویکرد امین، جز تبدیل نرمرف) 83: 1384
که کسی با تجربیات و تحصیالت او حالیدر. رودرود و سراغ هیچ رزمنده دیگري نمیمیخود فرومونس در

هم درباره س آنکسی از جستجوي شهودي مونکند چهالؤباید در برابر این خودخواهی امین بایستد و س
برد؟میموضوع جنگ نفع

شود که مردان میروشن2)1384(ر فاثر محمدرضا آریان» منیاهايؤسوي رآن«به نمایشنامه با نگاهی
جانبازي قطع نخاعی » داوود«دهند؛ نمینشانخوشيرواثر هرگز، در پذیرفتن این جایگاه در نمایشنامه 

ییبه تنهاهمین دلیل مریم شده و بهشهیدهاآنبرادر و مادر . کندمیگیزند» مریم«است که با خواهرش 
برانگیز و تراژیک شدن به مومیایی ترحمتبدیلۀآستانداوود، مرد اثر، خود را در . کنداز داوود مراقبت می
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از کردنیخالخاص زنان است، با شانهاما طبق قانون فوق چون این جایگاه مطلقاً. بیندنمایشنامه می
داوود خود را (. گرداندخواهد خود را از هرگونه نیاز به ترحم زنان مبرّاپذیرفتن آن و اجبار مریم به ازدواج، می

: داوود- .بزار کمکت کنم: مریم-.تونممی: داوود- ) شتابدمریم به کمکش می. کشدبه طرف رختخواب می
چراي دیدگاه مردساالري، وچونثیر اتخاذ بیأتاین، تحتبرالوهع) 13: 1384فر، آریان(...تونممی

نقش اي ، ساده و کلیشهیدم دستمفاهیمی پرداخت بهبندي، با متن بدون احتساب دستهيهاالوگید
کننده و بدیع را از نمایش سلب شکوه و خالقانه، ساخت نقوش خیرهاهاي بغفلت از گزینش استعاره. شوندیم

اي از تابلوهاي از اثر، یک بلندگوي ایدئولوگ گذرا بسازد تا مجموعهزیهر چتواند بیش از این می.نمایدمی
مومیایی . دهدارائه اي به شکل یک مومیایی مغموم بندي شده کلیشههاي بستههنري مانا که زن را در قالب

شناختی از موجودات اطرافش ماند که دیگراش، کودکی ناخلف را میبا آن لبخند دردناك انتهایی» زن«
چگونه این زن در انعکاس آن سنتز : قرار استاندازد از این پرسشی که او در ذهن مخاطب می. ندارد

سر گذراندناز در حال؟ او شودظاهربا نعش برادران و پدران شهیدش موفق رو شدنروبهوحشتناك حاصل 
عصبی کهنه، یاراي و حالکه با آن وضع کردهنهانپاي تلخ، یک مومیایی مغموم را در درون خود تجربه

برداري از آن رازهاي مگوي جنگ این زن مغموم پس از پردهيهاقدمضیافتی که صداي . بازگفتنش نیست
است محورمردفضاي حاکم کردنکیشرآمیزد، هاي آهنی درمیپیوستۀ گلنگدن اسلحههاي بهمرا با ضربه

.در یک تعارض مسلّم

.همواره در گذشته خود باقی بمانندستیبایمزنان آثار :دومقانون
قوانین سیستم مذکور، ةبرقرارکنندبه عنوانامین ) 1384تشکري، (» لآواز پر جبرئی«در نمایشنامه 

زدن به درخواست کمک ردنماید؛ امین با دستمونس همسر خود را متقاعد به تبعیت از این قانون می
اي که در آن خبري از روابط دانشگاهی نبود و براي گذشته. را به گذشته خود برگرداندخواهد او میمونس

بایست مانند دوران مونس طبق قانون فوق می. وجود نداشتهرگونه مشکلی امکان مشاوره علمی با دیگران 
هاش، یک این شهر همه کوچه: امین. کردیحل مییبه تنهاقبل از دانشگاه باشد که مشکالتش را خودش و 

فقط . زننعالمه شاهد داره که خودشون نیستن؛ اما مادراشون، خواهراشون، باباهاشون، این شهود رو داد می
.)1384:83تشکري، آواز پر جبرئیل، (يشنوتو نمی

سارا همسر رزمنده جانبازي به نام ) 1379یثربی، (3»خوابسرزمینمیهمان«اي به نام در نمایشنامه
و با حضور او در جمع دست دادهیونس حافظه خود را از . به تبعیت از این قانون استحکومیونس نیز، م
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نقشی را که در اولین روز ؛ در این میان سارا. شودمیخانواده، مشکالت و مسائل عاطفی جدید نمایان
ت خود را به یاد بدین ترتیب یونس خاطرا. کندکرده، فضاسازي و بازآفرینی میمالقاتش با یونس بازي می

این بدان معنی است که تنها راه .)640: 1390فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس،مطهري،سقایان، (آوردمی
نجات یونس از بیماري و افسردگی روحیش، در بازگشت سارا به گذشته و تکرار خاطرات کهنه و فراموش 

برخوردار هاآناجتماعی که سارا از يهايادآزکه سخن از اکنون، تحوالت زمان و حالیدر. باشدمیشده
نگه جنگ را در قرنطینۀ این ایده يهاداستانشود آیا می. آزاردمییبه سختروح یونس را گشته است

حسینی در پژوهش خود. کشدمیبه چالشاساساًکه ماهیت اجراي آثار را استسؤال شدن این ؟ مطرحداشت
دفاع اگر گاهی حس ناباروري در مخاطب تئاتر : کندیماشارهمقاومت یشینمااتیادبت نویسندگان مرد به منی

که این هنر و این تئاتر را استياشهیاندآن نهفته در منشأدیشاشودیمتکرارگونۀ تئاتر نسبت به اینمقدس
شودیدفاع م، »انسان«و نه از » من«اي که در آن از غیرحقیقی و دروغین، اندیشهاياندیشه. سازدمی

. )1387:26حسینی، (
قبل از هر کس، همسران رزمندگانی چون یونس، یلیجنگ تحمکه در جامعه پس از استیحالاین در 

در مخصوصاًبه طور کلی خانواده در همه جا ،)19: 1381توکلی، (دانهمسر خود را درون خانواده نپذیرفته
پدر دیگر : گیردآید و مختصات زیرین را به خود مییافته درمیخانواده برابريبه صورترفته شهرها رفته

همه اعضاي . اختیار امور خانواده را در انحصار خود ندارد و مسئول اعمال خصوصی زن و فرزندان نیست
زن متکی به مرد نیست بلکه . شوند و از حقوق اجتماعی برخوردارندخانواده جزو جامعه بزرگ محسوب می

. کندنیتأممعاش خود را شخصاًتواند شویی و چه در جریان زناشویی و چه پس از طالق، میچه پیش از زنا
تسلط پدر بر اعضاي خانواده رو به کاهش و . پردازدماند، بلکه در خارج خانه به کاري میزن در خانه نمی

دورزانواده چیرگی میدر طبقات متوسط و پایین جامعه مادر بیش از پدر بر خ. تسلط مادر رو به افزایش است
.)413: 1354پور، آریان(

تا او کندیازدواج ممریم به اصرار داوود، ) 1384فر، آریان(» منياهایروسوي آن«نمایشنامه يدر انتها
جاي دیگه ... جا نیستات ایننه خونه. نه:داوود-. جاستام اینام؟ خونهخونه: مریم- . را تنها بگذارد

داوود .)30: همان(شرع خدا و سنت رسول اهللا: داوود-!نه... نه: مریم- . ابون اونورتریه خی... است
طبق قانون فوق، یاراي دیدن وو محافظ او باشد، ندارددارندهنگهکه در آن مریم را تحمل اوضاعی 

اومت ایران؛ به نمایندگان مردساالري در جریان ادبیات نمایشی مق. یک زن براي خود نیستيهايفداکار
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زن شهري جدید به : ردیگیقرار مهاآنگرایی هستند که زن شهري جدید در برابر عنوان مردان شهري سنت
خواهد در همه چیز با مرد برابري کند ولی مرد شهري جدید هنوز به الهام اتکاي حقوق و امتیازات خود می

در . داند و از این رو خواهان تحمیل اراده خود بر اوستتر میهاي کهنه، زن را از خود متفاوت و بلکه پستسنت
اندازدو استواري خانواده را به خطر میدیآیمشیپنتیجه در همه وجوه زندگی خانوادگی بین زن و مرد تضاد 

.)339: 1350کف، برن و نیماگ(

. زن باید در اثر نقش ابژکتیو را ایفا کند:قانون سوم
به مقاومت یشینمااتیادبنویسنده زن در جریان توسطاولین اثري است که 4)1367،نژاداشرف(زوخ
نقشه رفتنلوبه سربازان تا دادنشپناه، از »محمدکاك«داستان، به زندگی مبارزي به نام . رسدیچاپ م

محمدهاي اصلی نمایشنامه در خانه کاكتمام صحنه. پردازدمی» طاهري«اش توسط عوامل انفجار خانه
محمد یا همسران اما خبري از زن کاك). 3: همان(روندآیند و میگذرد و مردان زیادي به صحنه میمی

وجود همسر در هايهتنها نشان. انددر مبارزه شرکت نکردهاصالًهاآنانگار . مردان روي صحنه نیست
هاي آوردن نامشان، تبدیل به ایدهنویسنده طبق قانون ابژکتیو، زنان اثر را با. وجود داردمردان يهاالوگید

اثر خود یک زن ةاین سخن تنها از این جهت نیست که نویسندتیاهم. استکردهشدنی ذهنی فراموش
هاي مقاومت درصد نمایشنامه30که بدانیم؛ در چیزي حدود شودیروشن ماست، بلکه اهمیت سخن وقتی 

واقع هرچه زنان در اثري در. )91: 1389طهري، م(دشده پس از انقالب، شخصیت زن حضور ندارچاپ
زنان غایب در . بودخواهندسعادتمندتر -نشوندظاهرروي صحنه اصالًیبه عبارت- شوندظاهرتررنگکم

. اند، وضعیت بهتري نسبت به زنان حاضر روي صحنه پیدا کردهشودیمبردهها که نامشان نمایشنامه
امین به کردنامربا ) 1384،تشکري(»لآواز پر جبرئی«نمایشنامه دربژکتیو اسوق دادن زن به ورطۀ 

: مونس-. استافتهیعدم درخواست کمک از دیگران نمودبه کشف و شهود درونی وسپردنرسمونس در 
: همان(...اس یا نپختهتونم یه نخود تو آشی بریزم که آخرش یا سوختهمن نمی: امین- ؟ این حرف آخرته

نصیبش سکوت و ادبی، قدرت بیان و احقاق حقوق اولیه خود را ندارد پس معموالًزن در این جریان) 80
هم در درجه دوم پس از مردان ـ بر اساس آن–دنقش سوبژکتیو زن تنها در برخی موار. خاموشی است

- شاخه. سیستی استیید فمینیست مارکمورد تأ، هاي تولید و اشتغال اجتماعی و کارگريفعالیت زن در عرصه

نشینی زنان از حقوق انداختن قانون به شکل عقبپوست،باشدداري میاي که نتیجه مستقیم نظام سرمایه
مریم به اصرار داوود ) 1384فر، آریان(» نمیاهايؤسوي رآن«ه در نمایشنام. خود و تکرار این موقعیت است
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این در . ایستدها بر در خانه میخواستگاري دهد که مدتشود تن به ازدواج با ـ برادر جانبازش ـ راضی می
در این اثر هم داوود با مریم مانند . کندازدواج) فروغ(است که خود داوود، حاضر نیست با نامزد سابقش حالی

- میاز مریم دریغ،استکه براي خود متصوررا او حقی . کرده استیک ابژه، و نه یک سوژة انسانی برخورد
تاج گل را . شودداوود خم می. اندازدتاج گل را بر زمین می! (خوام برمنمی! ...م خوام برنمی: مریم-. دنمای

اش اش کن، برآوردهتو رو خدا برآورده. از تموم آرزوهام یکی مونده: داوود-) رودبرمی دارد و طرف مریم می
قانون سوبژکتیوترین نقش را در بق این ط) 30: همان(!داوود بی داوود: داوود- !داوود: مریم- ! کن

توانند در حقوق زنان بخش اثر هستند پس میآنان مانند خورشیدي، حیات. کنندنمایشنامه باید مردان ایفا
جایگاه و کمترین تأثیرگذاري ترینارزشدر این آثار بی. یابدچرا که این نقش نباید به زنان تعلق. کنندتصرف

- که در برابر مرد داعیه هیچ مبارزه و حقاو عالوه بر آن. صیت مقابل خود برخوردار استرا زن نسبت به شخ
.نفس زدنش هم فقط به دلیل وجود مردان استطلبی را ندارد، تنها کورسوي نفس

شود؟ زن از ابتداي حضورش بر صحنه جز با گروه اما چرا در این میان اشاره زیادي به زنان اثر نمی
روایت حرکات زن بر صحنه از ابتدا تقلید حرکات مردانه . زن جزیی از گروه مردان است. یابدیمردان معنا نم

برد و باز مست از شعف این بازي به به ناتوانی خود میکم پیابتدا در این تقلید سرگردان است، کم. است
ار اعاده حیثیت جدید از پس یابد که در گیروداین حرکات مهارت میکه آنقدر دررود تا آنمیهاآندنبال 

شود که مفهوم زنانگی به طفیلی نازلی از گروه اما این مانع از آن نمی. شودمیهاآنکسب لیاقت، عضو 
. مردساالر بدل نشود

.نظرات مرد باشدةگو و تکرارکنندسخنزن باید طوطی:قانون چهارم
او ـ یعنی مرد؛بیندتر نسبت به مرد میایینبار نویسنده به لحاظ باور و تفکر، زن را در رتبه پاین

زن به عنوان. استهمسرش ـ جنگیده و اکنون یا مجروح یا از اسارت برگشته و یا از قافله شهدا عقب مانده
هاي او گیرد؛ گویی درکی از باورهاي مرد، هدف او از جنگ و خواستهمیمقابل او قرارنقش مقابل حقیقتاً
دردهاي درون و آرزوي ناکام خود یعنی نرسیدن به ۀارد با یادآوري خاطرات، با واگویدندارد و مرد سعی

را آگاه سازد و در آخر زن متقاعددهد یا او اي غیرمستقیم مورد سرزنش قرارفیض شهادت، زن را به شیوه
کلی طوربه.)25: 1386حسینی، (دشوآوا میرسد و با مرد همتر میتر و معنويشود و به درکی عمیقمی

کنند که ایدئولوژي حاکم بر اندیشه مردساالر را به صوتی عمل میترین زنان در این جریان مانند ضبطپررنگ
فهمیم؛می) 1384تشکري، (»لآواز پر جبرئی«این قانون را از پایان نمایشنامه .نمایندنحو احسن بازگو می
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خواهد با کمک مادرش خاطرة پدر لیال می. شودلیال آشنا میمونس در گلستان شهدا با دختر نوجوانی به نام 
نامه خود را بر همین پیوندد و پایانمیهاآنمونس نیز به . شهید خود را در قالب یک دکلمه بازسازي کند

که پس از آن). 338: 1390فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس، سقایان، مطهري،(د دهمیاساس پایان
-که موضوع پایانتوجه به اینبا. کندتواند او را به طوطی خود بدلراند میا از خود میر» مونس«، »امین«

خوردن از طرف توان گفت پستحمیلی است، مینامه مونس بررسی تطبیقی بین رساله شیخ اشراق و جنگ
-تبار میاعرنگ و بیامین، در مونس کشش به سمت موضوع و تحقیق علمی را تا مرز فراموشی مطلق، کم

هم از این روست که ارتباط بین برنامه . استکردهشود که امین از او طلبآن چیزي مینماید و مطیع هر
یه : مونس-. خواي بگیچی می: امین-. نامه مونس، غیرقابل درك استاجرا شده با موضوع مصوب پایان

در.)82: 1384،آواز پر جبرئیلتشکري،(جنگاستدالل تطبیقی از فضاي ادبیات کالسیک تا معاصر امروز، 
.  واقع این خود اشارتی است به موفقیت امین در برگرداندن و تصاحب مونس براي همیشه

این اثر، قصۀ . است5)1384خانیان، (»رتکرا«بهترین نمونه نمایشنامه براي تبیین این قانون نمایشنامه 
دادن مداوم و یکنواخت خاطرات همرزم الد، که به گوشاست به نام خو جانباز اعصاب و روانیرزمنده 

اي که تمام بستهةدر دایر. دهدمیپردازد و دوباره و دوباره این کار را انجامشهیدش در یک نوار کاست می
اش را اعضاي مردانه فراگرفته، هاي قدیمی آهنیذرات آن، حتی دیوارهاي سرد سیمانی و چفت و بست

گونه متون با تمرکز بر متن سرانجامی را در اینمحمودي مشکل بی. یابدنمیخصت حضوراي رمولکول زنانه
جا این مشکل از آن. مشکل بزرگ داردمتن از آغاز تا سرانجام یک: کندمیگونه بیانخانیان اینجمشید

آیا این . کندو تبییناش تعریفداند باید چه سرانجامی را براي قهرمان قصهاست که نویسنده نمیشدهناشی
میان چهارکشد که درتصویراي را بهبار رزمندهروز از زندگی دردآور و کسالتقصه فقط قرار است یک

) 1381:92محمودي، (کند؟ دردش را تکرارآمده و مجبور است مدام خود و قصۀ پردیواري آسایشگاه گرفتار
خانیان، (د کنمیا تکراردهد و مجددمیتکانو تندتر از پیش سرخواند مردي که خاطرات خود را؛ تندتر می

با رزمنده ) 1384فر، آریان(»نمیاهايؤرسويآن«را در نمایشنامه » داوود«اگر وضعیت ).240: 1384
زنان اثر دو رویکرد ممکن و متضاد را با . شویمکنیم، متوجه تفاوت چندانی نمیخانیان مقایسه» تکرار«

» فروغ«. شدن از طرف داوودطرد: استگیرند؛ اما جواب هر دو یکیمیپیش» مرد«داوود به عنوان یک 
» مریم«. زندمیبازبه عنوان طرف مقابل در زندگی زناشویی سر» داوود جانباز«نامزد داوود، از پذیرفتن 

رود بینیم داوود نه به سراغ فروغ میه میکچنان. خواهر داوود، تصمیم دارد از برادر جانباز خود پرستاري نماید
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بخش خاطرات عاشقانه طرفه را با او بگشاید و الاقل خاطره دلنشینی را پایانشاید بتواند راه گفتگویی دوا ت
کرده به تیمار برادر گیرد تا خواهر دلخوشمیآمیز با مریم را پیششان نماید و نه رویکردي مسالمتگذشته

او را مانند رزمنده تکرار خانیان، یاراي شنیدن صدایی جز صداي . اش نکندصمیم ایثارگرانهرا ناامید از ت
خواي؟ چرا نمیذاري راحت باشم؟ با دنیام چی از جون من می:)مرو به مری(د داوو-. تکراري خود نیست

)بلند(از دستش بدم این دنیا رو به بهایی ارزون به دست نیاوردم که راحت). ناالن(م انس بگیر. اُخت بشم
آیا انسان را در موقعیت جنگ فارغ : رو از این قرارندهاي پیشدر چنین وضعیتی پرسش) 31: 1384فر، آریان(

ثیر آفرینی او در جنگ تأتوان ارزیابی کرد؟ ارتباطات و جایگاه هر فرد چگونه در نقشاز بحث جنسیت می
اساس این بر؟ تجربیات انسانی در جنگ با این روش یافتتوان راهی براي ثبت تمام گذارد؟ آیا میمی

. هاستآوازخوانی مردها و میدان سکوت زنۀقانون جهان عرص
کندمیمحدود)ایمایی(یها را به استفاده و گزینش یک زبان اللمانگونه رفتار، ارتباط با زنگزینش این

هاي شوهرش که شاهد التیام زخمکند و از ایننی میزبان نقش آفریبیانسانی و زن در این ارتباط به عنوان 
هاست و این نتیجه تسلیم کامل زنان خنده مردان به معناي بازیافتن سالمتی و درمان آن. استباشد، راضی

کند، بزند و حالش را خوبسارا آمده که با یونس حرف) 1379یثربی، (»بخواسرزمینمیهمان«در: است
از دیدن لبخند چرا که؛ شود، میکردن به عکس، به بهبود یونس تعبیرنتهاي اثر هنگام نگاهخنده یونس در ا

در ) 1380لیقوان، حسینی(ش نمونه این خنده را پیمان در ترک) 30،همان(دشونیونس همه خانواده شاد می
).55: همان(ددهصحنه انتهایی اثر پس از اعالم رضایت نازي، تحویل مخاطب می

خلسه فروخود دربهکرده که مدام خودهایی بدلها را به انسانین رویکردي در طراحی، شخصیتچن
شوند و از این حالت که به انعکاس صداي خودشان گویند، سپس متوجه خودشان میهایی میهذیانرفته،
بهاي درونویر، رابطهها و طراحی نسنجیدة تصاعدم تعبیر و تفسیر دیالوگ. گردندمیاند مشعوفدادهگوش

ثیر روحیه مردساالر در نمایشنامه است؛ درام دفاع مقدس تأگذارد که تحتدرون در صحنه را به نمایش می
ها دیالوگ. فاقد زبان زنانه است، به همین جهت فاقد تفکر زنانه است: با نویسنده زن دو نقص و کاستی دارد

.)23: 1387قادري، (تردان و زنان نیسند و تفاوتی بین کالم مافاقد مهر جنسیت

.هاي جنگی مردان را به خود انتقال دهندزنان باید زخم:قانون پنجم
از ،استاش از جنگ شدهمیراث درد جانبازي مرد زندگیراآنچهبایست هرطبق این قانون زن می

این . گیرد و نه زنمیه مرد آرامنشود نهاي او بردارد و بر دوش خود بگذارد و تا این میراث منتقلشانه
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اما هرگز . داند و از زنان انتظار پذیرفتن و انتقال آن را داردقانون، تمام دردهاي جنگ را در تملک مردان می
. داندصاحب درد جنگ نمیرا اصالًهاآنبرد؛ چرا که قانون فوق، جنگ نمیدردمردي از زنی میراث

شاید در . ید این قانون استؤگردیده، مارائه6)1387رضائیان، پور(» رآذ«تصویري که در نمایشنامه 
شمار دیگر، به موضوع زنان جانباز پرداخته، پیشرو جلوهجا که این نمایشنامه برخالف آثار بینگاه اول از آن

قلم خود دور مردساالري مذکور، این اثر را نیز ازۀشویم سلطمیکند اما با مطالعه چند صفحه اول آن متوجه
پیوستن این رویا، وجود دارد لیکن عدم باورپذیري زن حقیقتهرچند تمایلی در اثر مبنی بر به. استنکرده
در این اثر . کندمیپردازي ناقص او در نمایشنامه، تمایل مذکور را با شکست مواجهثیر شخصیتتأتحت

، به معناي »فرهاد«رفتار . شودرو میهرش روبهاش، با سردي شوبه واسطۀ صورت سوخته شیمیایی» آذر«
دادن دستشود و همزمان تجربه سخت ازمیریختن ساختار زندگی خانوادگی آذر تلقیعدم پذیرش و فرو

اما در انتهاي نمایشنامه فرهاد به راحتی به آذر می. هستیمروحی را در آذر شاهدنفس و شکستبهاعتماد
.)14همان، (تتفاهمی بیش نبوده اسءآمده سومشکل بوجود : گوید

هاي کنونی و بایست زخمآن تا جانی در بدن زن مانده، میاساسید قانون باالست که برؤدیالوگ مرد م
هاي زن شدن یا نشدن تکلیف زخمدر این میان روشن. کنداحتمالی آینده همسرش را به خود منتقل

زدن به آذر را اگر فرهاد بیش از این قصد زخم. شودکه باید برآوردهمهم خواست مرد است. اهمیتی ندارد
نداشت باید حداقل براي عذرخواهی با هدیه کوچکی ـ از یک حلقه تا یک شاخه گل ناقابل ـ در صحنه 

کنیم، را یک بزرگراه تصوردفاع مقدساگر مسیر حرکت . که آذر به دیدار او برودشد نه اینمیحاضر
گیرد که انتظار پایانِ کار را میپوشی از رابطه منطقی زنان و مردان، در اثر دری بینامتنی نیز با چشمگفتگوی

آخر شاهد خط حرکت مرد به هیات شبگردي تنها در سینه سر. استبا پایان کار بزرگراه، همزمان کرده
اش به آئینی از جنس دیگر، نقضطینامه حرکت وسائط نقلیه را با تمایل افرابزرگراه هستیم که قانون آئین

آینده نزدیک بگذارد، در که کوچکترین وقعی به نگرانی بابت خطر احتمالی تصادف درکند و بدون آنمی
روي این مرد ایدئولوگ غریب بدل حال تحمیل تغییر کارکردي است که مبنی بر آن بزرگراه عظیم، به پیاده

.ها و دردهاي او از این مقال خواهد بودو زن تنها میراث بر زخمهاي جنگ است مرد مالک ارزش. شدخواهد
در این اثر امین جوان . یابیممی7)1384،تشکري(ا اقاقیمتناظر و عکس این دو شخصیت را در اثر اهل

در مقابل، نامزدش انیس که در . استبار مالی به جنگ رفته و قطع نخاع شدهشاعر مسلک با وضع اسف
دهد و سرآخر هم امین را التحصیلی از رشته پزشکی است، اصرار دارد زندگیش را با او ادامهآستانۀ فارغ
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شکنم، نیاز من و ناز تو نشینی، من میروي آینه با آن ویلچرت میامین، تو وقتی روبه: انیس- . کندمیراضی
حال اگر ). 195: مانه(م اخواندهاز زبان تو آموختم، در مدرسۀ تو درس. امنگو شاعر شده. با هم برابر است

مقایسه)1384تشکري،(» ااقاقیاهل«در » انیس«را با رفتار ) 1387پوررضائیان، (» آذر«در » فرهاد«رفتار 
، با دفاع مقدسهاي کارکرد اصلی زن در نمایشنامه. یابدمیروشنی قانون پنجم هم قابلیت تبیینکنیم؛ به

حاال سهم ؛هاي هرچه بیشتر سمی تن شوهرش، با شیره جان خود استزخمهر قابلیت اجتماعی، برچیدن
چی اذهان زخمی و زنان در این دنیا تنها نظافت. منّت نیستمرد در این معامله، جز طنازي و گذاشتن

- روح و درون زن خواهدبار در جسم،هاي گذشته اینیافتن تمام تنشاین به معناي ادامه. پریشان مردانند

اما هرگز مردي از زنی . کردخواهدو به دست خود او در تنش جا خوشها حاال واقعاًگویی این زخم. بود
تاریخی داند؛ از جنبه ها را اصالً صاحب درد جنگ نمیبرد؛ چرا که قانون فوق، آندرد جنگ نمیمیراث

. اندحکومت پدر به خلق آثار خود پرداختهدیگر عبارتبسیاري از زنان در محدوده قیود نظام پدرساالري یا به
.)23: 1387قادري، (دانکردهگرفته و تقلیدمردانه را پیزنان متدها و قراردادهاي عام فرهنگی لزوماً

.زن هرگز نباید به دنبال آگاهی برود. قانون ششم
و عدم ئل متافیزیکط و درگیري زن با مساامکان هرگونه ارتباشکل پیشرفته این قانون به صورت عدم

طبق این . افزار، ایثار، شهادت و مسائلی از این دست براي زنان استمطلق درك مسائلی چون جنگ، جنگ
شان حتی هویت هی از دنیاي پیرامونکسب آگارسند که اصراري برقانون، زنانی به سعادت و خوشبختی می

کنند،شناخت و حتی نجات مرد زندگی خود میبرعکس زنانی که تالش بسیاري را صرف. شان ندارندشوهران
اي متفاوت از زنان با بختی مضاعف است؛ همانطور که نزد فروید مردان رابطهشان تنهایی و نگوننصیب

جا نیز به خاطر تشابه استعاري میان آلت مردانگی و نماد مردانگی، مردان در سوبژکتیویته دارند، در این
شوند که خود را به عنوان چیزي همتراز با نماد مردانگی در جایگاه هم میتفاءشناخت خود دچار این سو

.)94: 1388فورتیر، (درا نزد خود دارن» قانون پدر«هاآنکنند که مردان احساس می. قدرت و اقتدار بدانند
دور وضعیت کند، در آینده نه چندان که امتیازي را عاید زن نمیاین کشف در مورد وضع مردان، عالوه بر آن

تواند مرد زخمی اثر را به نقطه آغاز اي را دارد که حداکثر مییادآوري زن حکم دایره. کردتر خواهداو را وخیم
نیست با وقوع رویدادي مشابه، موقعیت متزلزلی را براي زن اي که هیچ بعیدنقطه. شان برگرداندتناقض

. نمایدایجاد
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نام ـ آثار، چندان اطالع و ادعایی نسبت به نگاه مردساالر؛ جویايکرده ـ و به زعمحتی زنان تحصیل
را توانایی درك و بیان حقوق خود نیست، چرا باید هاآنجاست که اگر ال اینؤحال س. حقوق خود ندارند

کرد؟ پس تماشاگر باید شاهد تحمل بازي در پیشگاه مردان اثر ظاهرشبهاي خیمهرا چون عروسکهاآن
هاي ترقی، طبیعی پیشرفت در قلهبیهوده در زنانی باشد که نتیجه فراگیري علم و دانش به عکس قاعدهرنج

. اندها به نقد کشیده شدههاي زنهاي مختلف نمونهپژوهشدر . استبختی نبودهبراي ایشان جز نگون
دهندة ایدة بازتاب» نسمو«نسبت به » امین«رویکرد) 1384تشکري،(» لجبرئیپرآواز«ه در نمایشنام

جهت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر، مشاوره با اساتید فن و کمک او به جاي تشویق مونس در. فوق است
گذارد که مبنی بر آن زن نباید دراش، سنگ بناي قانونی را مینامه تحصیلیبه او در ارائه هرچه بهتر پایان

-. کنندهو به صورت یک کشف و شهود مبهم دیوانهپی تحصیل و کسب آگاهی برود مگر در درون خود
! تونمنمی: امین-!کنم امینخواهش می. یه کم هم براي من مایه بزار. ام کمکم کنیوخمن می: مونس

ام حاصل درس خوندنت، یه گشت وخکه نمیبراي این: امین-!تونی؟ حرف دلتو بزنچرا نمیواقعاً: مونس-
ام براي حضورت معنا و مفهوم شفافتري پیدا کنی، دنیات عاریه وخمی. بسته باشهتوریستی تو یه فضاي

)79: همان(!همین. است
رو هستیم، تنها چیزي که در مرد کرده روبهکه با یک زن تحصیلنیز) 1384تشکري،(» ااقاقیاهل«در 

امین، . این زن موفق استو حضور اجتماعی سیاسی پررنگشود، دغدغه ادامه تحصیلنمیزندگی او یافت
خسته شدم از این زندگی، از این زندگی قره قوروتی، : امین- . هاي خود است و بسمشغولیتنها گرفتار دل

لواشکی، تزئینی، آباژوري، رستورانی، زندگی بختکی، زندگی لرزون، لرزون به یک حرف، که یکی درِ این 
تونی این آوار باالي سر منو درك کنی، قصۀ نمیتو اصالً. خونه رو به تحقیر نزنه، خسته شدم، کوچیک شدم

داوود ) 1384فر، آریان(» نمیاهايؤرسويآن«همچنین در اثر ) 188: همان! (پوسیدگی آدمه تو سال قحط
ه او فقط متعلق به ـ که به عقیدرااي دست یابد که در آن خاطرات جنگ خواهد با تزویج مریم به تنهاییمی

ام تنها ومیخ: داوود-. رور کند و مریم را حقی نسبت به درك و آگاهی از این خاطرات نیستمخود اوست ـ 
). 30، همان(؟!وکیل و وصی منی؟!مگه قیم منی؟!تو: داوود-! زارمنمی: مریم-) بلند و با تحکّم(م باش

قانون به پاي زنان نوشته ها هم با توسل به همینهاي مردان در این نمایشنامهحتی رفتارهاي غلط و اشتباه
سرانجام این فرهاد است که با ژستی طلبکارانه در برابر آذر ـ که تا ) 1387پوررضائیان، (» رآذ«در . شودمی
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میان گذاشته ـ پرده با او درهاي خود را بیدلپنداشت و به همین علت تمام درداین لحظه او را پزشک می
.زندگناهی خود میخورده، دم از بیفریبگیرد و در ناباوري این زن میقرار

تواند اند که میناطقه مرد اثر خود به یادگار گذاشتهةنویسندگان این آثار طبق قانون فوق، استداللی را در قو
از این رهگذر مرد اثر را به و را از حق دانستن، شناخت، ارتباط و آشنایی با هرچیز غریبی برحذر داردزنان
شاید بتوان با . باشدکه زن جایی جز گوشه دنج خانه نداشتهدهد؛ در حالیاخته زندگی سوقهاي ناشنافق

شده با جا که ماهیت تصاویر ارائهاي بر آالم زنان کشید، اما از آنترقی توسط مردان، پردههايقلهتسخیر 
.شودمیروبه، با تردید مخاطب روگیرد، وانمود مذکور مبتنی بر کشف وجود زنایدئولوژي متن در تقابل قرار می

آهنی مردساالر، ما را به سزارینی نافرجام توجه به زنان به یک کالهادبی با تزریق سرنگحمل اثروضع
نفسه چندان قابلشاید تصویري چنین، فی. یافتتواناي از زنانگی نمیشود که در آن نشانهمیرهنمون

نور روي زنان در چند نیت نویسنده از انداختنهر. شودمعنا میبا زبانی مردپسند بیاعتنا نباشد لیکن ارائه آن
هاي او به عنوان کردن واکنشدادن نشانۀ اصلی روي مخاطب و لحاظمطلق آغاز جریان، قرارتاریکی

ده بصري و شود، استفاتوانست به یک جریان معنادار بدلنشده اثر خود، میبینیبخشی از تصاویر پیش
است به دمرود و تا انتها محدودگذاري روي زن، فراتر از لحظات اندك ابتداي آثار نمایشی نمیارزش
.ترین تمهیدات در خدمت ایدئولوژي مردانهدستی

نتیجه
زن باید یک مومیایی : از این قرارنددفاع مقدسیشینمااتیادبقوانین ایدئولوژي مردساالر حاکم بر جریان 

بمانند، زن باید بایست همواره در گذشته خود باقیحم برانگیز تراژیک و یک عشق زمینی باشد، زنان آثار میتر
هايگو و تکرارکننده نظرات مرد باشد، زنان باید زخمسخنکند، زن باید طوطیدر اثر نقش ابژکتیو را ایفا

صورت ثابت این قوانین به. بال آگاهی بروددهند و زن هرگز نباید به دنجنگی مردان را به خود انتقال
ریزي و سیاستگذاري در سطح کالن، همچنین برگزاري ، نیازمند برنامههاآنگذاشتن پااند و زیردرآمده

را داشته که قلم استراتژي قوي که گویی قدرت آن. باشدآموزشی صرف جایگاه زن در جامعه میهايدوره
هرچند برخی داعیه شکستن قوانین مردساالري و . دهدچارچوب اصول خود تغییرربردارد و تمام این آثار را د

دهد که در سیطره مردساالر جریان، میاند، لیکن بررسی آثار ایشان هم نشانرا داشتهعبور از مرزهاي آن
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اند و کردهحملگوید که همزمان با شهادت خود وضعاست که نویسنده حداقل از زنانی نمیچگونه. گرفتارند
کند؟ سیر تحول شخصیت میحال ادعاي جدیدش مبنی بر ارزشمندي سهم زنان در مبارزه را مطرحعیندر

اش مبنی بر نگاه فمینیستی را مانند قدري تند است که هم باور قبلی به زن و هم ادعاي تازهزنان در آثار به
. باشدشدة مقابلمالحظه در برابر تزهاي ارائهتزي قابلیکه بخواهد آنتنماید، تا آناعتبار میشعاردادنی بی

است چرا که زن در جریان خرج ندادهمل کافی را بهسد نویسنده در پرداخت شخصیت زن تأرمینظربه
شود و این نکته با توجه به کلی گرامی داشته نشده و بیمار و ضعیف تصویر میطورمذکور بهیشینمااتیادب

.نمایدریخی جریان، بغرنج میفضاي تا

پیشنهادها
توانداشت، مینشده و پنهان وجودصورت بیانبا شناخت و تبیین روشن قوانین مردساالري که تاکنون به

ارائه تصویر زنده، . کردها پیشنهادراهکارهاي کاربردي را براي خروج از وضعیت نابسامان زن در نمایشنامه
به روز، دادن نقش سوبژکتیو آثار به زنان، کردن زن با سالیق و عقاید کامالًیرشاد و عقلگرا از زن، تصو

و همچنین ارائۀ نمود و حضور زنان تحصیلکرده در جامعه از و پرستاري مردان از زنان در آثارتبعیت، عیادت 
ضوعی در نوشتن توان به عنوان موکدام از موارد را میباشد که هرجمله راهبردهاي عملی پیشنهاد شده می

.کردها و سمینارهاي مختلف آموزشی و پژوهشی استفادهنمایشنامه و یا برگزاري کارگاه

پی نوشت
.آمده است338در جلد نخست فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس صفحه این اثرشناسنامه .1
.استجلد نخست فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس اشاره شده330در صفحه اثربه شناسنامه کامل.2
.استشدهذکرمقدسدفاعجامع تئاتر جلد نخست فرهنگ640در صفحه کامل اثر مشخصات.3
.آمده استاثر، شناسنامه 500در جلد نخست فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس صفحه .4
.موجود است416در جلد نخست فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس صفحه اثرشناسنامه .5
.آمده است325ت فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس صفحه در جلد نخساثرشناسنامه کامل.6
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زن در ،ید نظریه فمینیستیجایگاه زن در ادبیات نمایشی دفاع مقدس از د) 1390(مطهري، سیدمیثم؛حامدسقایان، مهدي

.17- 5: 1390، بهار 3، شماره 2، دوره )پژوهش زنان(فرهنگ و هنر 
بنیاد حفظ : دفتر نخست، تهران،فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس) 1390(مطهري، سیدمیثم و دیگران؛حامدسقایان، مهدي

.هاي دفاع مقدسآثار و نشر ارزش
.، آزاد اسالمی اراكنامه کارشناسی، پایاندفاع مقدسزن در جنگ و تئاتر تقابل حضور) 1384(زاده، ریحانه حسن

ارشد رشته نامه کارشناسی، پایاندفاع مقدسهاي نامهبررسی شخصیت زن و انعکاس آن در نمایش) 1380(حسینی، عاطفه
.کارگردانی، دانشگاه تربیت مدرس

.25-24صص ، 18شماره ، درام زاده عشق است، مجله نقش صحنه) 1386(---------- 

.28-26صص ، 87بهمن و اسفند ، 24مجله نقش صحنه، شماره ،درام جنگ؛ ضرورت تغییر) 1387(---------- 

.82- 55صص، 15، ش 15شناختی، س ادبیات عرفانی و اسطورهاند؟مطرح نشدههاچرا پهلوان نامه) 1388(خاتمی، احمد 
.پالیزان و صریر: ، تهران1یشینماادبیات تکرار؛ مجموعه ) 1384(د خانیان، جمشی

.نشرنی: فراسوي ساختارگرایی و هرمنوتیک، حسین بشیریه، تهران) 1385(دیگرانو، ژدریفوس
.دانشگاه سوره، تهران،نامه کارشناسیهاي جنگی، پایاننمایشنامهشخصیت زن درتئاترجنگ و) 1383(سرلک، فاطمه
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.نشر فرهنگ و هنر اسالمی: فرزان سجودي و نریمان افشاري، تهرانۀر تئاتر، ترجمنظریه د) 1388(فورتیر، مارك 
.27-18، صص 87نی، فرورد53و 52نمایشنامه دفاع مقدس از منظر نقد فمینیستی، صحنه، ش ) 1387(هللاقادري، نصر

.138-115: 1388، 4ش ،7وره دپژوهش زنان،کلیت انسانی،هاي پسافمینیستی واندیشه)1388(راد، محمد امینقانعی
.نی: شناسی، منوچهر صبوري، تهرانامعهدرآمدي بر ج) 1383(گیدنز، آنتونی 

.63–60صص ، 5- 7قش صحنه، ش ن، دفاع مقدستئاترو شایسته زنان درتبیین جایگاه حقیقی) 1384(سیه، آمبین
.انجمن تئاتر انقالب: ، تهرانک چشم دیگرکند، یهایی که متن ایجاد میمحدودیت) 1381(محمودي، مصطفی 

ارشد نامه کارشناسیثیرگذاري آن برجریان تئاتر دفاع مقدس، پایانجایگاه پژوهش و میزان تأ) 1389(میثم مطهري، سید
.کارگردانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

سال دفاع مقدسبه دهمین جشنواره تئاتر هاي جنگ ایران و عراق با نگاه نامهشخصیت مرد در نمایش) 1382(معزي، بهناز
.نامه کارشناسی ادبیات نمایشی، دانشگاه سوره، تهران، پایان1382
.24- 16ص ، ص13، شصحنهقش، ننمایشنامهمفاهیم مرد دربررسی آمار) 1386(هناز، بمعزي

پژوهش (شناسی، زن در فرهنگ و هنر درآمدي بر تاریخچه مطالعات زنان در باستان) 1390(دیگرانالدین و نیکنامی، کمال
.17-5: 1390، بهار 3، شماره 2، دوره )زنان

.لوفرینشر ن: اتاقی از آن خود، تهران) 1382(ویرجینیا، وولف
.جهاد دانشگاهیتئاتر دانشجویان،دبیرخانه جشنواره : میهمان سرزمین خواب، تهران) 1379(یثربی، چیستا 
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