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چکیده
 در این پژوهش، براساس نظریات برخی از جامعه شناسان حوزۀ جنسيت به بررسی ویژگی های هژمونيک مردانه در برخی از 
شخصيت های مردمحوری نمایشنامه های ایبسن براساس سير تاریخی نگارش نمایشنامه ها می پردازیم. به همين منظور، پرسش های 
اصلی این پژوهش در راستای تعيين ميزان ویژگی های مردانگی هژمونيک، مربوط به شخصيت های مردمحوری، در گزیده ای از آثار 
ایبسن از نمایشنامۀ براند )1866( تا نمایشنامۀ وقتی ما مرده ها برخيزیم )1899( و شناسایی و بررسی هژمونيک ترین آنها، مطرح 
شده اند. برای رسيدن به پاسخ این پرسش ها، ابتدا با استفاده از تعریف چند تن از جامعه شناسان حوزۀ جنسيت از مردانگی هژمونيک 
و با توجه به الگوهای غالب مردانگی قرن نوزدهمـ  قرنی که ایبسن نمایشنامه هایش را نوشته استـ  ویژگی های مردانگی هژمونيک 
در این قرن مشخص شد. سپس با استفاده از روش تحليل محتوای مقوله ای، این ویژگی ها به عنوان متغير و شخصيت های مورد 
نظر به عنوان واحد تحليل در نظر گرفته شد. با شمارِش تکرار این متغيرها از طریق رفتار، گفتار و رخداد نمایشی، ميزان ویژگی های 
مردانگی هژمونيک برای هر کدام از شخصيت ها، تعيين و با مقایسۀ داده های به دست آمده، هژمونيک ترین آنها مشخص شدند. 
یکی از نتایج به دست آمده تفاوت چشمگير در مقدار ویژگی های مردانگی شخصيت های مورد بررسی و همچنين وجود دوگانگی در 

نگرش ایبسن، در راستای نکوهش و یا ستایش مردانگی هژمونيک بود. 
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مطالعات مردان یکی از گرایش های جامعه شناسی جنسيت است که 
نظر محققان علوم اجتماعی را در سال های اخير به خود معطوف کرده 
با  ارتباط  در  مردان   )16 ،1393( یعقوبی  گفتۀ  به  وجود  این  با  است. 
مردانگی، کم تر تن به سوژه شدن داده اند. در ادوار گذشته مردان و مردانگی 
موضوعی بدیهی و فارغ از بحث و مسأله پنداشته می شد و جامعه شناسان 
بيشتر در پی فهم ستم مردان بر زنان و نقش آنها در حفظ پدرساالری 
بوده اند. اما از اواخر دهۀ1980، توجه بيشتری به مطالعات انتقادی مردان 
و مردانگی شده است. تغييرات بنيادی اثرگذار بر نقش زنان و الگوهای 
خانواده در جوامع صنعتی پرسش هایی دربارۀ ماهيت مردانگی و نقش در 

حال تغيير آن، در جامعه پيش آورده است.
این در حالی است که در ایران بيشتر مطالعات انجام شدٔە جنسيتی 
دربارٔە زنان و زنانگی است. رشتۀ مطالعات زنان و مجالت زنان بيشتر به 
فهم تئوریک و تجربی ستم مردان بر زنان تأکيد داشته اند، که در نوع خود 
اقدامی مناسب و ضروری است، اما به رغم مطالعات نظری در حوزٔە مردان 
در جوامع صنعتی، این مطالعه در جامعۀ ما مغفول مانده است، به طوری 
که در حوزٔە تئاتر و نقد و بررسی آثار نمایشی نویسندگان بزرگی همچون 
هنریک ایبسن1 نيز، این امر مشهود است. در آثار ایبسن مسأله مردانگی 
و زنانگی و رابطۀ کارکترهای مرد و زن، جای بررسی دارد. قهرمان های 
مرد نمایشنامه های او می خواهند پيشرفت کنند و در این راه از تسلط بر 
دیگران، به ویژه زنان ابایی ندارند، همين امر بررسی عنصر مردانگی در آثار 

وی را مهم تر می کند.

برای بررسی نمایشنامه های ایبسن، ابتدا به تعریف مردانگی هژمونيک2 
در حوزۀ جامعه شناسی و سپس معرفی دیدگاه تنی چند از جامعه شناسان 
حوزۀ جنسيت، دربارۀ مسألۀ مردانگی می پردازیم. در ادامه الگوی هنجارین 
ایبسن در آن می زیست را  مرد بودن در قرن نوزدهم، همان قرنی که 
براساس نظریات جامعه شناسانی همچون مایکل کيمل3 به دست خواهيم 
آورد. سپس برای داشتن پژوهشی دقيق تر، براساس روش تحليل محتوای 
مقوله ای، این ویژگی ها را به عنوان متغير در نظر گرفته و واحد تحليل خود 
را شخصيت های مرد محوری نمایشنامه های ایبسن قرار خواهيم داد. به هر 
کدام از این متغيرها کدی تعلق خواهد گرفت و در طول نمایشنامه های 
مورد تحقيق، هر گونه گفتار، رفتار و رخداد نمایشی را که بيان کنندۀ یکی 
از این ویژگی ها، چه از طریق شخصيت مورد بررسی و چه از طریق سایر 
شخصيت های نمایشنامه که اشاره به آن ویژگی ها داشته باشند را شناسایی 
کرده و کد مربوطه را به آن رفتار، گفتار یا رخداد نمایشی اختصاص خواهيم 
داد. با شمارش ميزان تکرار این متغيرها در طول نمایشنامه ها، تفاوت در 
ميزان ویژگی های مردانگی هژمونيک شخصيت های مرد محوری را تعيين 
مشخص  را  ایبسن  نمایشنامه های  مردمحوری  هژمونيک ترین  و  کرده 
آیا ميزان هژمونيک بودن  خواهيم کرد. سپس بررسی خواهيم کرد که 
شخصيت های مورد بررسی، در سير تاریخی نگارش نمایشنامه ها دچار 
تغيير و تحول محسوس هستند یا خير، اگر تغييری وجود دارد، علت این 

تغيير چه می تواند باشد.

1- مالحظات نظری
1 – 1. مردانگی هژمونیک

براساس گفتۀ کانلConnell, 2008, 238( 4( برخی از مردانگی ها 
برتر از نوع دیگر آن هستند، به گونه ای که حتی ميان مردان نيز سلسله 
مراتب جنسيتی وجود دارد. به عبارتی دیگر، نه تنها در یک جامعه انواع 
مختلفی از مردانگی در هر دوره وجود دارد، بلکه ارزشگذاری فرهنگی آنها 
با یکدیگر نيز متفاوت است به طوری که بعضی از آنها مثبت یا حتی الگو 
معرفی می شوند. همچنين گيدنز5 )1386، 176( اشاره می کند که جلوه ها 
و نسخه های بسيار مختلفی از مردانگی و زنانگی وجود دارند. در سطح 
جامعه، این جلوه های متفاوت به صورت سلسله مراتبی منظم می شوند که 
به یک اصل تعریف کننده اشاره دارد. سلطۀ مردان بر زنان و در این راستا، از 
تيپ ایده آل های تصنعی مردانگی و زنانگی در سلسله مراتب خویش استفاده 
می کنند. در رأس این سلسله مراتب، مردانگی هژمونيک قرار دارد، که بر 
همۀ انواع دیگر مردانگی و زنانگی در جامعه سلطه دارد. از طرفی دیگر با 
توجه به تعریف کانل از مردانگی هژمونيک )Connell, 1987, 185( این 
نوع مردانگی را نباید مردانگی شایع یا حداکثری در نظر گرفت، در عوض 
باید آن را الگوی هنجارین مردبودن معرفی کرد، که تأیيدشده ترین الگوی 
فعلی مرد بودن در فرهنگ یک جامعه است؛ الگویی که همۀ مردان جامعه 
مجبورند مردانگی خود را در مقابل آنـ  به صورت درجات مختلفی از تأیيد 
یا تقابل با نمونه های الگویی آنـ  تعریف کنند. ازاین رو، حتی اگر مردانگی 

هيچ مردی در جامعه کاماًلً منطبق بر مردانگی هژمونيک نباشد و تجسم 
عينی این نوع مردانگی را تنها بتوان در قهرمانان کتاب ها، فيلم ها، سریال ها، 
مسابقات ورزشی، و غيره دید. اما باز هم مردان جامعه این نوع مردانگی را 
به عنوان راه کسب و حفظ قدرت و منافع حاصل از آن قبول کرده و آن را 

الگوی خود قرار می دهند. 

2- مرور آثار پیشین 
در زمينۀ بررسی مردانگی هژمونيک شخصيت های    مرد      نمایشنامه های 
ایبسن، تالش و کوششی پژوهشی صورت نگرفته است ولی دربارۀ بررسی 
آثار نمایشی هنریک ایبسن در زمينۀ جنسيت، تالش های ارزنده ای صورت 

گرفته است که به اختصار برخی از این پژوهش ها را شرح می دهيم.
زاهدی )1389(، در مقاله ای تحت عنوان »گونه شناسی نمایشنامه ی 
خانه ی عروسک اثر هنریک ایبسن از منظر فمنيستی« اشاره دارد که 
بسياری از منتقدین نمایشنامۀ خانۀ عروسک را در گونۀ تراژدی قرار دادند. 
هرچند بعدها کسانی دیگر، نظر دیگری دربارۀ گونۀ این اثر ارائه کردند و در 
تراژدی بودن آن تأکيد کرده اند. اما برای نخستين بار در این مقاله است که 
گونۀ این نمایشنامه کمدی ناميده می شود. این مقاله سعی نموده است تا 
با بهره بردن از همبسته ای از نظریۀ نقد فمينيستی و نظریۀ دریافت بر این 
ادعای خویش صحه بگذارد و نشان دهد چگونه کاربرد نظریۀ فمينيستی 
در خوانش یک متن نمایشی می تواند گونه شناسی رایج در نظریه و نقد 
ادبی را که ساختۀ نگاه مردانه است دگرگون و گونه شناسی جایگزینی، 
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ارائه کند.
»باورها و تضادهای نقش »مادر« براساس شخصيت نورا در نمایشنامۀ 
خانۀ عروسک اثر هنریک ایبسن؛ »سارا« در فيلم سارا ساختۀ داریوش 
مهرجویی و »مارلن« در نمایشنامۀ ساالر زنان اثر کاریل چرچيل« عنوان 
پژوهشی است که جباری آذربایجانی )1390(، شرایط زندگی این سه زن 
و شرایط مؤثر بر انتخاب آنها در مورد فرزندانشان از دیدگاه فمينيستی و 
بویژه فمينيسم مدرن و فمينيسم سوسياليستی بررسی می کند و همچنين 
نگاهی به فمينيسم اسالمی و عقاید آن در مورد زنان دارد. این تحقيق در 
اصل واکنشی است به این تصورات غالب در مورد زنان و نحوۀ مادر بودن 
آنها و سعی دارد با استفاده از دیدگاه پُست مدرنيسم، نشان دهد تعریف 
به خاطر  زنان  داوری در مورد  و  نيست  »مادر« ممکن  واژۀ  از  مستقل 
انتخاب های آنها در بزنگاه های زندگی بسيار دشوار است، زیرا این انتخاب ها 

تحت شرایط و عوامل مختلفی صورت گرفته است.
طپانچه ها:  با  »بازی  عنوان  تحت  مقاله ای  در   ،)2016( بيورکلند6 
مردانگی زنانه در هدا گابلر هنریک ایبسن« اشاره می کند که شخصيت 
هدا گابلر در پژوهش های صورت گرفته، مطابقتی با نقش »زن زمانه«7 
ندارد. او خود را محبوس در نقش جنسيتی، ازدواجش و بارداری فرضی 
خود می داند و ترجيح می دهد که با طپانچه ای که از پدرش به ارث برده 
بازی کند. همچنين بيورکلند عنوان می کند که پژوهشگران متعددی در 
تحقيقات خود به رفتارهای مردانۀ هدا گابلر اشاره کرده اند، با این وجود 
بيورکلند در این مقاله به صورت ویژه ای بر مردانگی هدا گابلر و چگونگی 
توسط  نشان داده شده  زنانگی های  و  مردانگی ها  با  مردانگی  این  ارتباط 

شخصيت های دیگر نمایشنامه، تمرکز کرده است.
در مقالۀ »ایبسن و پدربودن«، لورنتزن8 )2006(، عنوان می کند که 
»پدر        بودن«9 مبحثی است که جلوتر از نمایش، در پس  زمينه، زمينه ساز 
تعامل و صحنه های دراماتيک است. او در این مقاله، مبحث »پدر         بودن« 
را به عنوان یکی از محورهای نمایشنامه های هنریک ایبسن معرفی می کند 
و همچنين به این نکته اشاره می کند که دراماتيزه شدِن »پدر بودن« در 
آثار نمایشی ایبسن، بخشی از یک بحث اجتماعی معاصر است که در آن 
پدران و اقتدار پدری در معرض نقد گسترده قرار می گيرند. در این پژوهش 
سعی می شود که به پرسش هایی پاسخ داده شود، از جمله این که: چرا 
ایبسن به دراماتيک کردن رابطه بين پدر و فرزند می پردازد، بدون این که 
آن را به عنوان یک موضوع، به صورت کامل توسعه دهد، در چه بسترهایی، 
مبحث »پدر بودن«، بخشی از گفتمان واقع گرایانه در مورد حقيقت، آزادی 
و سایر موضوعات مورد بحث، محسوب می شود، ایبسن چگونه و تا چه 
حدی به »پدر بودن« اجازه می دهد که در آثار نمایشی وی، ایفای نقش 
کند و چگونه این نقش را تا انتها در رابطه با مادری، خانواده و مردانگی )چه 

در آثار ایبسن و چه در خارج از آن( ایفا می کند.
همان طور که از شرح تالش ها و کوشش های عنوان شده رفت، می توان 
دریافت که دو پژوهش نخست به بررسی شخصيت نورا در تقابل با الگوی 
مردساالری و هلمر به عنوان نماد این الگو در بستر فمينيسم می پردازد. 
مقالۀ سوم به بررسی رفتارهای مردانۀ هدا گابلر در مقابله با مردانگی ها و 
زنانگی های سایر شخصيت ها اشاره دارد، اما آخرین پژوهش عنوان شده، 
جهت گيری ملموس تری در راستای اهداف این پژوهش دارد ولی با تمرکز 

بر مبحث »پدر بودن«.

این در حالی است که هدف این پژوهش بررسی ميزان صفات هژمونيک 
شخصيت های مردمحوری ایبسن براساس سير تاریخی نگارش و خلق آنها 
است که برخی از این صفات، ریشه در الگوهای مردانگی حاکم در داستان 
و رخداد نمایشنامه ها، تقابل با مردانگی و زنانگی سایر شخصيت ها و مبحث 
»پدر بودن« دارد. سپس با مقایسۀ داده های به دست آمده از طریق تحليل 
محتوای مقوله ای، سعی در شناسایی سير تحول مفهوم مردانگی هژمونيک، 
در روند تاریخی خلق شخصيت ها توسط ایبسن، با نگاهی به سير تحول 
اندیشه و بينش نویسنده و تحوالت اجتماعی هم عصر با وی، در حوزۀ 
جنسيت را خواهيم داشت. بدیهی است برای حصول این امر، نمی توان 
تعداد کمی از شخصيت های مردمحوری را به عنوان نمونۀ موردی اتخاذ 

نمود.

3 . تحلیل داده ها
روش های تحقيق متفاوتی برای رسيدن به پاسخ سؤاالت پژوهشی 
وجود دارد. یکی از این روش ها تحليل محتوا است که به مطالعۀ انواع پيام ها 
می پردازد. کریپندروف )2012( عنوان می کند که تحليل محتوا بررسی 
الگوها،  نظام مند، دقيق، مشروح، و تفسير ساختار مواد جهت شناخت 
گرایش ها، معانی و موضوعات است. همچنين آذر )1380، 5( اشاره دارد 
که تحليل محتوا روشی پژوهشی و شامل شيوه های تخصصی در پردازش 
داده های پژوهشی است. این روش در جستجوی دریافت جنبه های ادراکی 
و احساسی پيام ها و یا درک موارد پنهانی و قابل استخراج از محتواها 
دقيق تر  بررسی  برای  پژوهش  این  در  منظور  به همين  است.  بيانات  و 
ویژگی های هژمونيک برخی از شخصيت های مرد محوری نمایشنامه های 
ایبسن، از روش »تحليل محتوای مقوله ای«10 استفاده خواهد شد. هدف از 
اتخاذ این روش تحقيق، تبدیل پدیده های کيفی به کمی و شمارش بسامد 
با در نظرگرفتن  رخداد واژگان در راستای داشتن مقایسه ای صحيح تر 
جزئيات مورد بررسی در جهت رسيدن به نتایجی دقيق تر و شناخت هر 
چه بهتر نگرش و الگوی فکری هنریک ایبسن در مواجهه با مسألۀ مردانگی 
هژمونيک خواهد بود. برای حصول این امر، در ابتدا به تعریف و تعيين 

متغيرها، رده بندی و رمزگذاری، و تشریح انواع واحد تحليل، می پردازیم.

3 – 1. تعریف و تعیین متغیرها

ایبسن  نمایشنامه های  کاراکترهای  گوناگونی  و  تنوع  به  توجه  با 
تمام  بررسی  مردانگی،  مبحث  وسيع  ابعاد  و  مطالب  گستردگی  و 
شخصيت های نمایشنامه ها، از مجال این تحقيق خارج است. بنابراین برای 
داشتن پژوهشی دقيق تر و مفيدتر، شخصيت های مرد اصلی نمایشنامه ها 
را به عنوان متغيرهای پژوهشی در نظر می گيریم. سپس براساس الگوی 
به صورت  را  هر شخصيت  هژمونيک  ميزان صفات  هژمونيک،  مردانگی 
مستقيم )ویژگی های اخالقی، گفتاری، رفتاری و جسمی شخصيت مورد 
بررسی( و به صورت غيرمستقيم )توصيفات سایر شخصيت های نمایشنامه ها 
از مردان مورد بررسی و چگونگی تأثيرگذاری و تأثيرپذیری آنها در برخورد 

با شخصيت های مذکور( تعيين خواهيم کرد. 

3 – 2. رده بندی و رمزگذاری

براساس دیدگاه کانل همان طور که شرح آن رفت، مردانگی هژمونيک 
به معنای سلطۀ اجتماعی یک گروه معين است که از طریق فعل وانفعال 

هژمونی مردانه در گزیده ای از نمایشنامه های هنریک ایبسن با رویکرد 
تحليل محتوا



16
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره 26، شماره 1، بهار 1400

فرهنگی حاصل می شود که به زندگی خصوصی و حيطه های اجتماعی 
گسترش و تسریع می یابد، و تأیيد شده ترین الگوی فعلی مردبودن را در 
فرهنگ یک جامعه نشان می دهد. این در حالی است که شاید هيچ مردی 
در جامعه کاماًلً منطبق بر مردانگی هژمونيک نباشد، ولی باز هم مردان 
جامعه، این نوع مردانگی را به عنوان راه کسب و حفظ قدرت و منافع حاصل 

از آن قبول کرده و آن را الگوی خود قرار می دهند.
 با توجه به تعریف فوق و پيش از بررسی کاراکترهای مرد آثار ایبسن، 
ابتدا باید الگوی مردانگی حاکم بر قرن نوزدهم، یعنی قرنی که ایبسن در 

آن ميزیست را مورد بررسی قرار داد.
با توجه به توصيف محمدی اصل )1388، 250-251(، می توان نتيجه 
گرفت که در قرن نوزدهم مردان بر جهان عمومی و کار و سياست حاکم 
بودند، در حالی که نقش اصلی زنان خانه داری و مادری بود. مردان متفکر، 
عقالنی، ستيزه جو و هدفمند بودند، زنان عاطفی، تيماردار، همدل و در 
نقش مادری تعریف می شدند. مردان حامی خانواده و تأمين کنندۀ نيازهای 
آن بودند، زنان نيز فراهم کنندۀ محيط اخالقی و عاشقانه برای خانواده. 
هم زمان کار مردان به تدریج از کار در مزرعه و مشاغل یقه آبی به مشاغل 
یقه سفيد در یک شرکت یا دولت تغيير پيدا می کرد و این امر بدین معنا 
بود که در طول قرن نوزدهم به تدریج و با نزدیک شدن به انتهای قرن، 
مردان از دیدگاه الگوی مردانگی غالب، به مهارت های زنانه از قبيل تعاون، 
ارتباط، و ارائۀ تصویری مطبوع از خود، متکی بودند. بنابراین مردان، زنانه تر 
و زنان، مردانه تر می شدند و این نشان از فروپاشی اساس نظم اجتماعی 

پایدار در اواخر قرن نوزدهم بود.
 سيدمن )1386، 295(، اشاره می کند که در قرن نوزدهم، مردانگی 
کشاورزان که متکی بر خودساخته بودن بود و موفقيتش را از طریق کار 
سخت فيزیکی و قناعت کسب می کرد، به تدریج نزدیک الگوی مردانگی 
در زندگی صنعتی و شهری قرن بيستم می شد، مردی که به عنوان غول 
صنعتی نمونۀ اعالی مرد آرمانی بود؛ کسی که متکی به معامالت مالی بود 

و موفقيتش را با مصرف آشکار و چشمگير نشان می داد.
 از طرف دیگر با توجه به گفته های گيدنز )1382، 55(، در دوران 

گذار قرن نوزدهم، خانواده یک واحد اقتصادی بود و پيوندها در زندگی 
خانوادگی بيشتر از هر چيز به دالیل اقتصادی و گاهی دالیل استراتژیک 
سياسی شکل می گرفته است و این شرایط به تدریج به سمت خانواده ای 
با مجموعه ای از پيوندها براساس ارتباط عاطفی تغيير جهت می دهد. در 
قرن نوزدهم پيوند ميان مرد و زن براساس نقش های ثابت بود و این ثبات 
به تدریج به سمت تغيير، گرایش می یابد که در آثار ایبسن هم که بررسی 
از سدۀ  این تغيير را می توان مشاهده کرد. در دوران قبل  خواهد شد، 
بيستم، زن یکی از دارایی های شخصی مرد محسوب می شد و مردان توجه 
چندانی به آزادی زنان از منظر رفتاری، جنسی، روانی و عاطفی نداشتند. 
این در حالی است که این الگو، رفته رفته به رهایی زنان از تملک مردان از 
نظر جنسی، اقتصادی، فرهنگی و سياسی و برابری قدرت زنان و مردان در 

قرن بيستم منجر شد.
 مایکل کيمل )Kimmel, 2000, 31( نيز به دو دسته مرد در اوایل 
قرن نوزدهم اشاره می کند، مرد اشرافی که هویت خود را از مالکيت زمين 
می گرفت و مسئول زمين و سرپرست زمين و خانواده اش بود. پدری فداکار 
و باوفا که بيشتر اوقاتش را در سرپرستی زمين و خانواده اش سپری می کرد. 
گونۀ دیگر پدری افزارمند و مهربان بود که پسرش را به پيشۀ خود آموزش 
می داد. افزارمندان در مناطق شهری و حاکمان پدری اشراف در روستاها 
به موازات هم و به صورت مسالمت آميز زندگی می کردند تا این که در دهۀ 
1830 بينش دیگری با عنوان »مردانگی بازاری« نظم سابق را فروپاشيد، 
مرد بازاری هویتش را کاماًلً از موفقيتش در بازار سرمایه داری به دست 
تاجر،  کارفرما،  او  انباشت می کند.  را  منزلت  قدرت،  ثروت،  می آورد که 
ناآرام، نگران، و مضطرب و برای فرزندانش صاحبخانۀ مرد و پدر غایب در 
خانه بود که وفادار به کارش در یک محيط انسانی ـ اجتماعی است. حال 
با توجه به تعاریف و ویژگی های عنوان شده، می توان جدول )1( را برای 
توصيف ویژگی های مردانگی هژمونيک که می توان در طی روند داستان 
و رخدادهای نمایشنامه ها با محوریت توجه به شخصيت های مرد محوری 

استنباط کرد، در نظر گرفت: 

 

 عنوان متغیر شمارۀ متغیر عنوان متغیر شمارۀ متغیر
 ثروتمند و به دنبال ثروت اندوزی 9 حاکم بر سیاست و کار 1

دارای پرستیژ و جایگاه اجتماعی باال )نمود یافته در جلوه و سبک گفتار و  10 متفکر و اندیشمند 2
 پوششی با قیمت باال(

 قدرتمند، مقتدر و به دنبال قدرت و اقتدار 11 عقالنی و به دور از احساسات بودن 3
رهبری و مدیریتبه دنبال  12 ستیزه جو و اهل مشاجره و خشونت 4  
 حرفه گرا و متکی بر حرفه 13 هدفمند و به دنبال آرمان 5
 داشتن دانش و آگاهی 14 حامی خانواده و تأمین کنندۀ نیازهای آن 6
های خودخودساخته و متکی بر توانایی 7  داشتن تسلط اجتماعی و رفتاری بر زنان، سایر مردان و جامعه 15 
همسر یا معشوق دانستن و ندادن حق آزادی، و عدم توجه به  خود را مالک 8

 همسر یا معشوق
 قطع کالم زنان، و مردان ضعیفتر از خود 16

جدول 1- جدول متغیرهای ویژگی مردانگی هژمونیک.

الزم به ذکر است که شاخصه ای مذکور در جدول، براساس منابع عنوان شده، استخراج شده اند.

3-3. انواع واحد تحلیل

در کتب تأليفی، پژوهشگران، نگارِش نمایشنامه های ایبسن را از لحاظ 

تاریخی، اجتماعی و سياسی به دوره های متفاوتی تقسيم می کنند. کوشان 
)1385، 102- 105( در کتاب خود، به تقسيم بندی دقيق تری، براساس 
جزئيات اتفاقات زندگی ایبسن، و در قالب پنج دورۀ نوشتاری اشاره می کند. 
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دورۀ نخست، زمانی است که ایبسن در سال های 1849 تا 1864 در 
شهرهای بَرگن و اُسلو نروژ زندگی می کند. آثار این دوره بيش از آن که 
نمایشنامه هایی واقع گرا باشند و در راستای خواسته ای زمانه نوشته شده 
باشند، در زیر الیه ای از اشرافيت پنهان شده اند. در واقع محتوا و صورت 
نمایشنامه ای این دوره، از آن جاکه هيچ کدام درونی نویسنده نمی شوند، با 
خواننده/تماشاگر هم ارتباط الزم را برقرار نمی کنند. در تمام مدت مطالعه 
یا تماشا، بيرون از کنش ها و واکنش های مخاطب می ماند. نمایشنامه های 
بانو   ،)1853( جان  سن  )1849(، شب  کاتيلينه  از:  عبارتند  دوره،  این 
اینگر اوستراتی )1855(، مهمانی در سولهاگ )1856(، اوالف ليليکرانس 
)1857(، وایکينگها در هلگالند )1858(، کمدی عشق )1862(، مدعيان 

.)1863(
دورۀ دوم، زمانی است که ایبسن از نروژ مهاجرت کرده و در ایتاليا و 
آلمان زندگی می کند. به عبارتی سال های 1865 تا 1868. نمایشنامه های 

این دوره شامل براند )1866( و پِرُگنت )1867( می شود.
دورۀ سوم، زمانی را در بر می گيرد که از یک سو نگاه کالسيک و سنتی 
به مسائل اجتماعی و عناصر نمایش و از سوی دیگر دریافت های جدید از 
جامعۀ صنعتی و نياز به ساختار نمایش همسنگ با آن، ذهن ایبسن را 
به خود مشغول داشته است. سال های 1869 تا 1878. نمایشنامه های 
این دوره عبارتند از: انجمن جوانان )1869(، امپراتور و جليلی )1873(، 

حاميان جامعه )1877(.
دورۀ چهارم، مربوط به سال های1879 تا 1892 می شود. به عبارتی 
دورانی که ایبسن، دیگر مشغلۀ ذهنی چگونه بيان کردن آرمان هایش یا به 
چه شيوه نوشتن را ندارد. در واقع استقبال از آثارش، اعتماد به نفس او را 
بيش از پيش می کند و بيش از آن که احساس یک نویسندۀ موفق را داشته 
باشد، داعيۀ اصالح جهان نمایش و جهان زندگی را در ذهن می پروراند. 
اشباح   ،)1879( عروسک  خانۀ  از:  عبارتند  دوره  این  نمایشنامه های 
)1881(، دشمن مردم )1882(، مرغابی وحشی )1884(، روسمرسهولم 
)1886(، بانویی از دریا )1888(، هدا گابلر )1890(، استاد معمار )1892(.

دورۀ پنجم، روزگار زندگی در وطن و بودن در اوج شهرت را در بر 
می گيرد. با نوشتن سه نمایشنامه می کوشد جنبه های نادیده گرفته شدۀ 
آثار گذشته را با مالیمت بيشتر طرح کند و شيوۀ بيان خواست هایش را 
به اوج قدرت هنری برساند. نمایشنامه های این دوره عبارتند از: ایولف 
کوچک )1894(، جان گابریل بورکمان )1896(، وقتی ما مرده ها برخيزیم 

.)1899(
با توجه به ویژگی های نوشتاری ایبسن در دوره های عنوان شده، واحد 
تحليل این تحقيق، شخصيت های مردمحوری نمایشنامه های دوره های 

دوم، سوم، چهارم و پنجم ایبسن خواهند بود.

3- 4.   تعیین    و    شمارش   ویژگی های    مردانگی   هژمونیک شخصیت های 
مردمحوری نمایشنامه ها

با استفاده از روش تحليل محتوای مقوله ای در ابتدا هر متغيری را به 
پندار، گفتار و کرداری از شخصيت های مورد بررسی در جریان داستان و 
رخداد نمایشنامه ها اختصاص می دهيم که به وضوح بيشتری از طریق 
شخصيت های مورد بررسی، بازنمود می شود. در ادامه به شمارش تکرار 
متغيرهای مشخص شده می پردازیم. سپس مجموع ميزان تکرارها در مورد 

هر شخصيت را مشخص می کنيم. 
الزم به ذکر است که از طرفی، در برخی موارد با توجه به ماهيت تحليل 
محتوا و تأثيرگذاری اهداف و بينش محقق در آن، عدم اعتبار کافی در نتایج 
به دست آمده قابل انکار نخواهد بود، اما با وجود این امر، امروزه این روش 
تحقيق، به عنوان یک تکنيک ویژه از اهميت زیادی برخوردار است )نظری، 
1388، 92(، اما از طرفی دیگر با توجه به هدف این پژوهش که رسيدن به 
دورنمای کلی از اختالف ميزان صفات مردانگی هژمونيک در شخصيت های 
مردمحوری ایبسن بر اساس سير تاریخی نگارش نمایشنامه ها، و بررسی 
روند این تغييرات است، خطاهای جزئی در حصول کاماًلً دقيق ميزان 
قابل  اما  اجتناب ناپذیر  بررسی،  مورد  شخصيت های  هژمونيک  صفات 

اغماض خواهند بود.
در ادامه برای نشان دادن نحوۀ انجام روش تحقيق، از هر دورۀ نوشتاری 
ایبسن، یک نمایشنامه انتخاب شده و بخشی از آن، به عنوان نمونه ای از 

چگونگی کدگذاری، ارائه می شود.
الزم به ذکر است: 

پرگنت )1867(
»ترامپترزترال: برادر گنت، شما ميزبانی تون خيلی محشره!

پِر: این افتخار رو مدیون جيب پرپولم، آشپزم و ميهماندارم هستم 
که...« )ایبسن، 1392، 173(.

کد انتخاب شده: 9       و 11. مجموع تکثر ویژگی های مردانگی  هژمونيک 
شخصيت پرگنت: 193

امپراتور و جلیلی )1873(
»گرگوریوس: دسِت امپراتور تا آن سِر عالم می رسد؛ کسی تردیدی در 

این ندارد. تِن من هم مثل بقيه زیِر این دسِت قدرتمند می لرزد!
یوليانوس: پس با عمالَت نشان بده! شما جليلی ها بيش از اندازه روی 
تسامح و تساهِل من حساب باز کردهاید! زیاد هم نباید مطمئن باشيد؛ 

چون من... .« )ایبسن، 1396، 294- 295(.
کد انتخاب شده: 1، 4، 11 و 15. مجموع تکثر ویژگی های مردانگی 

هژمونيک شخصيت یوليانوس: 976.
دشمن مردم )1882(

»دکتر استوکمان: اما چاقوشون برای من نميُبره. این رو بهشون نشون 
ميدم. حاال هر روز خدا تو »پيک مردم« لنگر ميندازم و می بندمشون به 

نوشته های آتشبار پی درپی.« )ایبسن،   1392، 87(.
کد انتخاب شده: 4، 11، 13  و    14. مجموع تکثر ویژگی های مردانگی 

هژمونيک شخصيت توماس استوکمان: 441

ایولف کوچک )1894(
»آلمرز: چنين زندگی برای من مقدور نخواهد بود... خير... این نوع 
زندگی از تحمل درد ایولف هم سخت تر است سعی خواهم کرد دوباره خود 

را با کار سرگرم سازم.
ریتا )با حالتی تهاجمی(: کارتان! کاری که هميشه مانند دیواری بين 

ما قرار داشت.
آلمرز )با آرامی به ریتا خيره می شود(: از این پس برای   هميشه دیواری 
بين من و شما قرار خواهد داشت حتی نزدیک تر«   )ایبسن،1392، 228(.

کد انتخاب شده:  4، 8      و   13. مجموع تکثر  ویژگی های مردانگی هژمونيک 

هژمونی مردانه در گزیده ای از نمایشنامه های هنریک ایبسن با رویکرد 
تحليل محتوا
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شخصيت آلفرد آلمرز: 200.
با در نظرگرفتن بررسی های انجام شده و شناسایی  تکثر   ویژگی های 
مردانگی هژمونيک، مجموع ویژگی های مردانگی هژمونيک  شخصيت های 

مردمحوری نمایشنامه های ایبسن براساس تاریخ   نگارش آثار، به شکل 
نمودار زیر خواهد بود:
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 مجموع ویژگیهای مردانگی هژمونیک شخصیت های مرد محوری نمایشنامه های ایبسن

نمودار 1- ویژگی های مردانگی هژمونیک شخصیت های محوری مرد ایبسن بر اساس سیر تاریخی.

3– 5. بررسی  نمودار  ویژگی های مردانگی هژمونیک    شخصیت های 
مرد محوری ایبسن براساس سیر تاریخی

شخصيت های  که  دریافت  می توان  حاصل شده،  نمودار  در  دقت  با 
نمایشنامه های ایبسن در یک دوره تاریخی، از 1873 تا 1882 به غير 
از شخصيت اوزوالد آلوینگ، دارای بيشترین ویژگی مردانگی هژمونيک 
هستند و یوليانوس، هژمونيک ترین شخصيت نمایشنامه های ایبسن است؛ 
بعد از وی به ترتيب توماس استوکمان، توروالد هلمر و سپس کارستن 
مورد  شخصيت های  بقيۀ  به  نسبت  مشخصی،  قابل  اختالف  با  برنيک 
محسوب  ایبسن  نمایشنامه های  شخصيت های  هژمونيک ترین  بررسی، 

می شوند. حال به بررسی نمایشنامه های این دوره می پردازیم.
رویدادهای امپراتور و جليلی دورۀ دوازده ساله ای از 351 تا 363 ميالدی 
فرمانروایی  روم  بر  مسيحی  کنستانتينوس  امپراتور  که  دربرمی گيرد  را 
می کند. کنستانتينوس، پدر و مادر و نُه تن از اعضای خانوادۀ عموزادۀ خود، 
یوليانوس را به قتل رسانده است. یوليانوس هم مثل کنستانتينوس مسيحی 
است، اما تحت تأثير فيلسوفی به نام ليبانيوس، شيفته چندگانه پرستی 
یونان با اسطوره ها و افسانه ها، جشن ها و باکوسواره های آن می شود و پس 
از مرگ کنستانتينوس، بر تخت امپراتوری روم می نشيند. گرچه یوليانوس 
خود به چندگانه پرستی روی آورده است ولی مسيحيان را در کيش خود 
آزاد می گذارد. مسيحيان بازگشت به چندگانه پرستی را به هواداران خود روا 
نمی دارند و معابد خدایان را ویران می کنند. یوليانوس مجبور می شود عليه 
آنها دست به اقدامات سرکوبگرانه بزند و در این راه چنان پيش می رود که 
به خودکامه ای ستمگرتر از کنستانتينوس تبدیل می شود. سرانجام جنگ 
و کشمکش ادیان منجر به کشته شدن یوليانوس توسط سربازی مسيحی 

از لشکریان خود، می شود.

 با توجه به هدف پژوهش، به چند دليل نمی توان شخصيت یوليانوس 
را به عنوان نمونۀ مطالعاتِی مشابه با نمونه های دیگر، مورد استناد قرار داد. 
اول این که داستان نمایشنامه در قرن چهارم ميالدی و به دور از عصری 
که ایبسن در آن می زیسته اتفاق می افتد. دوم این که خود ایبسن )1396، 
8( در نامه ای به ناشر خود، فردریک هگل اشاره می کند که »این اثر هم 
به آسمان می پردازد و هم به زمين«. واقعيت این است که شخصيت های 
ایبسن در این اثر، بيشتر ریشه در تفکرات فلسفی و آرمانگرایی ایبسن دارند 
تا در مناسبات اجتماعی و الگوهای رفتاری حاکم بر قرن نوزدهم اروپا و در 
بستری واقع گرایانه. به عبارتی شخصيت های این اثر از نوع شخصيت های 
روسمرسهولم یا هدا گابلر نيستند و به تشریح طبيعت آدمی به عنوان 

ابژه ای فلسفی می پردازند تا اجتماعی. 
ایبسن بعد از نوشتن نمایشنامه های براند، پرگنت و انجمن جوانان 
اجتماعی  و  سياسی  فضای  و  فرهنگ  به  مربوط  مسائل  به  بيشتر  که 
خاص نروژ می پردازند، در سال 1875 به اروپای مرکزی می رود. او در 
از سياست  ليبراليسم حاکم، در پی   رهایی  از  با ناخشنودی  این دوران 
دروغ پردازی  جامعه  حاميان  در  که  حالی  در  است،  سياست پيشگی  و 
جنایتکارانه و سياست بازانه ای را افشا می کند که در پس ظاهر احترام انگيز 
از  اثر  نخستين  که  نمایشنامه ای  است.  پنهان  جامعه،  شخصيت های 
مجموعه نمایشنامه های واقع گرایانۀ او دربارۀ جامعۀ معاصر است که از وی، 

نمایشنامه نویسی جهانی می سازد. 
ایبسن در  1884 از طرحی در    پارلمان نروژ حمایت می کند که به زنان 
شوهردار، حق نظارت بر  دارایی هایشان را می داد. این حمایت برخاسته از 
احساسات فمينيستی نبود و فقط جنبۀ انسانی و عدالتخواهانه داشت، زیرا 
او نه طرفدار زنان بود نه طرفدار مردان. »من نه یک فمينيست، که یک 
انسان هستم. زنان نيمی از جمعيت انسانی هستند. آنچه من در پياش 
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هستم نه فمينيسم، که آزادی انسان و کرامت انسانی است« )اسالميه، 
1389، 115(. مصداق بارز چنين نگرشی را می توان در نمایشنامۀ خانۀ 
عروسک جست که در آن، توروالد هلمر در برابر این آزادی و کرامت انسانی 
ایستاده است. او به هيچ وجه به همسر خود توجهی نداشته، و هيچ گونه 
حق آزادی به همسر خود نمی دهد، او همسرش نورا را همچون عروسکی 
می بيند که مالکيتش را دارد. او مردی است حاکم بر کار ریاست بانک، 
شغلی که برای او قدرت، اقتدار و تسلط بر سایر مردان و زنان را که از 
لحاظ موقعيت اجتماعی، سياسی و اقتصادی ضعيف تر از او هستند، به 
ارمغان می آورد. در این پيکار، توروالد هلمر با وجود تالشش برای حفظ 
داشته هایش و با بهره گيری از ویژگی های مردانگی هژمونيک، به خصوص 
ویژگی شمارۀ10، در نهایت شکست می خورد. نورا در ازای از دست دادن 
فرزندان و شوهر و رفاه، آزادی و شناخت عميق خود را به دست می آورد 
و با دست کشيدن از خيالبافی و اميدهای واهی، بيشتر به جهان عينی 

اطرافش توجه می کند. 
خانۀ  که  است  آلوینگ(  )خانم  زنی  داستان  اشباح  نمایشنامۀ  اما   
به  و  می کند  ترک  وی  آزاردهندۀ  عياشی های  خاطر  به  را  شوهرش 
کشيشی )که قباًل عاشقش بوده( پناه می برد و کشيش او را به خانه اش باز 
می گرداند، به جایی که آن زن پس از چندی، پسری به دنيا می آورد که از 
پدرش بيماری سيفليس )نوعی بيماری مقاربتی( را به ارث می برد. در واقع 
می توان نمایشنامۀ    اشباح را دنبالۀ منطقی نمایشنامۀ خانۀ عروسک و خانم 
آلوینگ را نورایی دانست که در خانه باقی مانده است. در این نمایشنامه، 
ایبسن اندیشۀ در تسخيِر گذشته بودن افراد، و افتادن تاوان گناهان پدران 
بر دوش فرزندان، را مطرح می کند و در نتيجه ما با مردی غير هژمونيک 
سر و کار داریم که قربانی عياشی ها و رفتارهای غيراخالقی پدرش است. در 
واقع او قربانی الگوی مردانگی در گذشته است که پدرش سروان آلوینگ، 
این  برابر  بتواند در  ندارد که  اقتداری  اوزوالد  به آن دامن می زده است. 
الگو ایستادگی کند، تنها ابزار او، اعتراض به بی عدالتی است که ناخواسته 
دچار آن شده است و در این راستا اعتراض خود را از طریق پرخاشگری 

و ستيزه جویی در مواجهه با اطرافيانش از جمله مادرش، نشان می دهد.
مردانگی  صفات  دربارۀ  ایبسن  دیدگاه  مردم  دشمن  نمایشنامۀ  در 
هژمونيک متفاوت است. تجربه و دانش به استوکمان می آموزد که نباید از 
خواسته اش، از آنچه یقين دارد درست است، عقب نشينی کند. چون هم 
هدفش و هم خوشبختی خانواده اش را از دست می دهد چرا که می داند 

تاوان  اشتباهشان،  دليل  به  زود  یا  دیر  شهر،  مردم  همانند  خانواده اش 
سنگينی را باید بدهند و هم این که تسليم شدن در برابر ناعدالتی، در 
برابر سياست های مزورانه و بالهت های اجتماعِی اکثریت، تأثير ناخوشایند 
و سوئی در خانواده اش می گذارد. این در حالی است که ميتوان شخصيت 
ایبسن را بسيار نزدیک به شخصيت توماس استوکمان در نظر گرفت چرا 
که ایبسن از بهار1880 پس از هياهویی که در پی انتشار خانۀ عروسک 
برپا شد، به فکر نوشتن نمایشنامه ای پيرامون مضمون »دشمن مردم« 
افتاد. گسترش حمالت به خانۀ عروسک و آشوب و بلوایی که پس از انتشار 
اشباح درگرفت، او را چنان دلزده و خشمگين کرد که در16 مارس1882 
به ناشرش فردریک هگل نوشت: »همۀ این آدم های فرسوده و پالسيده ای 
آینده،  ادبی  تاریخ  در  روزی  ریخته اند،  نمایشنامه ام  سر  بر  این طور  که 
محکوميت کوبنده شان را خواهند دید« )همان، 147(. در ادامه ایبسن 
از بالهت جامعۀ می انمایه و سنت گرای معاصر خود چنان خشمگين بود 
که نمی تواند منتظر داوری مورخان ادبی آینده بماند. در ژانویۀ 1882 به 
دوستش گئورگ براندس نوشت: »من در هيچ شرایطی نمی توانم به حزبی 
تعلق داشته باشم که حامی اکثریت باشد... هميشه حق با اقليت است، 
اقليتی که خود را در مسيری پيش برده که اکثریت هنوز پا به آن نگذاشته 
است« )همان(. از طرفی دیگر ما در انتهای نمایشنامۀ دشمن مردم، از زبان 
استوکمان، شعار ایبسن را می شنویم: »قوی ترین انسان، تنهاترین انسان 

است« )نک ایبسن، 1392، 168-167(.
یکی از نکات مهم در نمودار به دست آمده، کاهش قابل توجه ميزان 
صفات مردانگی هژمونيک در شخصيت های بعد از توماس استوکمان است. 
که این کاهش بدون ارتباط با تغيير خط مشی تفکر ایبسن در نگارش 
آثار بعدی او نيست. اسالميه )1389، 171( اشاره دارد که ایبسن، هنگام 
اعالم می کند که »حقيقت چيز واالیی  ناگهان  نگارش مرغابی وحشی 
است، اما نه هميشه. خوشبختی آدم ها بيش از هر چيز بر خيال پروری های 
خوش تکيه دارد، بر دروغی به عمر زندگی«. همچنين این تغيير نگرش 
را در مواجهه با جامعۀ مخاطبان آثارش نيز، شاهدیم؛ ایبسن در 1883 
به براندس نوشت: »به نظر من یک روشنفکر مبارز در پایگاهی که هست 
هرگز نمی تواند اکثریتی را به خود جذب کند، اکنون اکثریتی در همان 
پایگاهی هستند که من زمانی نمایشنامه هایم را در آن نوشتم، اما خود من 
دیگر در آن جا نيستم، در جایی دیگرم که اميدوارم، جلوتر باشد« )همان، 

.)172-171

دوران نگارش نمایشنامه های ایبسن هم زمان می شود با قرن نوزدهم، 
دورانی که در آن، هنر و فلسفه، با ظهور اندیشمندان، متفکران و فيلسوفانی 
به دیدگاه های نوینی دست می یابند و متعاقباً مسائل اجتماعی و فرهنگی، 
پاسخ های نوینی را مطالبه می کنند. اشخاصی همچون چارلز داروین11 
با  برنارد13  کلود  سال 1859،  در  انواع12  منشأ  کتاب  در  خود  نظریۀ  با 
نوشتن مقدمه بر طب تجربی14 در سال 1865، ایپولت تن15 که هنر و 
ادبيات را با علم در می آميزد،16 تئاتر را با دیدگاه جدیدی روبه رو می کند، 
هگل17 با بحث جدید زیبایی شناسی و دیالکتيک خود و سرانجام نيچه18 
با نوشتن زایش تراژدی19، قسمت هایی از فلسفۀ در عصر تراژدی یونان20 
و چنين گفت زرتشت21، خوی اعتراض به شرایط حاکم در قرن نوزدهم 

را در نویسندگانی همچون ایبسن، برمی انگيزانند تا آنان استوارتر در مسير 
اعتراضی خود قدم بردارند.

از همين رو ایبسن، تحت تأثير اتفاقات مذکور، حاميان جامعه را بر ضد 
سياست زمانۀ خود و بر عليه پنهان کاری برخی از صاحب منصبان زمانه اش 
می نویسد و در این راه، با هژمونيک کردن کارستن برنيک، اشخاص مورد 
حملۀ خود را، افراد رده باالتر در عرصۀ سياست و قدرت اجتماعی قرار 
می دهد، تا از این طریق بتواند اعتراض خود را علنی تر و رساتر عنوان کند. 
چرا که می پندارد اگر قدرتمندترین افراد در عرصۀ سياست و اجتماع را 
مورد هدف قرار دهد، احتمال اِعمال اصالحات بيشتری در جامعه ممکن 
خواهد بود. ولی ایبسن این مردانگی هژمونيک را تأیيد نمی کند چرا که 
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به سایر شخصيت ها می شود. گویی ایبسن در دوران نگارش دشمن مردم، 
برای رساندن فریاد اعتراضش به گوش مخاطبان خود، سودای نشستن بر 

تخت امپراتوری اندیشۀ بشر را در سر داشته است. 
در آخر با دقت در تجزیه وتحليل داده ها و نمودار ترسيم شده درمی یابيم 
که شخصيت های مرد نمایشنامه های ایبسن بعد از توماس استوکمان تقریباً 
برابر با یکدیگر و به اندازۀ قابل توجهی کم تر از چهار شخصيت یوليانوس، 
کارستن برنيک، توروالد هلمر و توماس استوکمان، دارای صفات مردانگی 
هژمونيک هستند. این کاهش در ميزان ویژگی های مردانگی هژمونيک را 

می توان در دو علت جستجو کرد: 
1- تغيير در الگوی مردانگی غالب در قرن نوزدهم: با نزدیک ترشدن به 
قرن بيستم، الگوی مردانگی غالب در قرن نوزدهم دچار تغييرات بسياری 
شد. تغييراتی که منجر به برابری قدرت ميان مردان و زنان، پررنگ شدن 
حضور زنان در زمينه های اجتماعی، سياسی و اقتصادی جوامع و تغيير در 
الگوهای مردانگی و زنانگی غالب شد که با نزدیک شدن به قرن بيستم، این 
الگوهای غالب از این ثبات فاصلۀ چشم گيری گرفته و دچار تغيير شدند. در 
نتيجه آثار ایبسن را ميتوان بازتاب این تغييرات چشمگير در زمينۀ تغيير 

الگوی مردانگی غالب یا همان مردانگی هژمونيک دانست.
2- تغيير خط مشی، تفکر و نگرش ایبسن در رسالتش در مواجهه 
آنارشيستی،  ایبسن در خانۀ عروسک و اشباح همچون  با جامعۀ خود: 
حقایق کوبنده را فریاد می کند، در دشمن مردم با خشم تمام به منتقدانی 
حمله می کند که او را در پی افشاگری های واقع گرایانه و بازگویی بی پروای 
به  از دشمن مردم  بعد  اما  بودند.  قرار داده  حقایق زندگی، مورد هدف 
یکباره از نزاع با تفکرات حاکم اکثریت، خسته شده و سعی می کند که 
با ميانه روی بيشتر، مضمون بنيادی خود را چنين بازگو کند که ارزش ها 
بسته به آدم ها و شرایط، همه نسبی است. حتی حقيقت گویی هم هميشه 
خوب و زیبا نيست. این عقب نشينی توسط ایبسن و گرایش به اعتدال در 
نبرد با الگوهای فکری زمانۀ نویسنده، موازی است با کم ترشدن خصوصيات 
هژمونيک مردان آثارش. بنابراین می توان نتيجه گرفت که از نگاه ایبسن، 
برای مبارزه با قدرت برتر باید قوی تر و هژمونيک تر بود. به عبارتی دیگر 
می توان افزود که ایبسن مردانگی هژمونيک را به عنوان شمشيری بُرنده 
برای اِعمال قدرت، و سایر مردان و زنان که دستانشان خالی از این سالح 
است را به عنوان قربانيان این شمشير در نظر می گيرد. در نمایشنامه هایش، 
خود را گاهی به عنوان معترض در جایگاه قربانی قرار می دهد و مردانگی 
هژمونيک را محکوم به شکست و به خصوص زنان قربانی را محکوم به 
پيروزی می پندارد و در آثاری همچون دشمن مردم، خود آن شمشير را 

برای هرس و اصالح جامعه به دست می گيرد.
در انتها باید اشاره کرد هدف از انجام این پژوهش، زدن پل ارتباطی 
جامعه شناسی،  جمله  از  انسانی  علوم  مختلف  شاخه های  ميان  است 
روانشناسی و ادبيات نمایشی و برداشتن قدمی هر چند کوچک در راستای 
شناخت هر چه بيشتر و بهتر تفکر و نگرش اندیشمندانی همچون هنریک 

ایبسن که همواره جلوتر از جامعۀ خود می اندیشيده اند.   

در طول داستان نمایشنامه، کارستن برنيک زمانی به تعالی می رسد که از 
ویژگی های هژمونيک خود فاصله می گيرد.

در نمایشنامۀ خانۀ عروسک، ایبسن با فمينيست ندانستن خود )نک4-
5( این بار اندیشۀ معترض خود را به گونه ای دیگر مطرح می کند. با هر چه 
بيشتر هژمونيک کردن توروالد هلمر، قصد بر پررنگ ترکردن سياهی اسارت 
انسان، برای دیدگان مخاطب  انسان را دارد تا سپيدی رهایی و آزادی 
ایبسن مردانگی هژمونيک  این نمایشنامه  شفاف تر و آشکارتر شود. در 
را به عنوان اهرم فشار بر انسانی همچون نورا به دور از دیدگاه جنسيت 
می پندارد، که سرانجام این امر را به سمت پيروزی اراده و ميل به آزادی 
انسان در برابر اسارت سوق می دهد. بنابراین در این نمایشنامه نيز همچون 

نمایشنامۀ حاميان جامعه، مردانگی هژمونيک محکوم به شکست است. 
نکوهش مردانگی هژمونيک در نمایشنامۀ اشباح نيز مشهود است، 
چرا که ما در این نمایشنامه با خانوادهای مواجه می شویم که در شرایط 
ناخوشایندی به دام افتاده اند. شرایطی که مسبب آن، مردی غایب )پدر 
خانواده( با ویژگی های هژمونيک، بخصوص ویژگی شمارۀ 8 )نک 4 -2( در 
گذشتۀ خانواده است و در نهایت منجر به مرگ اوزوالد آلوینگ، پسر خانواده 
آلوینگ  ترسيم شده در بخش 3–4  اوزوالد  نمودار  به  توجه  با  می شود. 
کم ترین ميزان مردانگی هژمونيک را در مقایسه با سایر شخصيت های مورد 
بررسی دارد، چرا که در این نمایشنامه، قربانی الگوی مردانگی هژمونيک 

پدرش می شود.
نمایشنامۀ  در  ایبسن  توسط  هژمونيک  مردانگی  نکوهش  روند  اما 
دشمن مردم، همان طور که در   3-5 اشاره شد، دچار تغيير می شود. در 
واقع افزایش ویژگی های هژمونيک در شخصيت دکتر استوکمان به خود 
شخصيت ایبسن برمی گردد، یعنی باالبودن ميزان تکثر ویژگی های یاد 
شده، به خاطر خشونت و عصيان ایبسن از جامعۀ خود، و در آخر نياز 
به اقتدار و قدرت اجتماعی، برای مقابلۀ با حجم گستردۀ انتقاداتی که به 
نمایشنامه هایش وارد شده بود، صورت گرفته است. در حقيقت در این 
اثر، ایبسن با هژمونيک تر کردن استوکمان سعی در هر چه منزوی تر و 
مجزاتر کردن این شخصيت و در نهایت خودش، از جامعه ای که در آن 
می زیسته، داشته است. می توان این گونه برداشت کرد که او از این امر برای 
رساتر و آشکارترکردن اعتراضش به جامعۀ خود و مقتدرترکردن جایگاهش 
در بستر اجتماعی، به عنوان یک اصالح گر در لباس یک نمایشنامه نویس 
بوده است. پس در نتيجه، خود ایبسن نيز هنگام نگارش دشمن مردم 
متمایل به داشتن برخی از ویژگی های مردانگی هژمونيک بوده است تا از 
این طریق بتواند اندیشه و سخنش را تأثيرگذارتر بر کرسی بنشاند. رابطۀ 
مستقيم حاکميت و قدرت سياسی با مردانگی هژمونيک، را در نمایشنامۀ 
امپراتور و جليلی نيز می توان یافت. بدون در نظرگرفتن این امر که اتفاقات 
نمایشنامه مربوط به قرن چهارم ميالدی است، یوليانوس تنها شخصيت 
ایبسن است که به عنوان امپراتور بر مسند قدرت می نشيند و حاکم مطلق 
بر مناسبات اعتقادی، اجتمای و سياسی جامعۀ خود می شود و به موازات 
آن، هژمونيک ترین شخصيت نمایشی ایبسن با اختالف بسيار زیاد نسبت 

پی نوشت ها

.Henrik Johan Ibsen .12. Hegemonic شاعر و نمایشنامه نویس نروژی  )1828- 1906(.



21

Michael Scott Kimmel .3 جامعه شناس آمریکایی )1951 -...(.
Robert William Connell .4 جامعه شناس استراليایی )1944 -...(.

Anthony Giddens .5 جامعه شناس انگليسی )1938 - ...(.
6. Jenny Björklund.
7. Woman’s Role of Time.
8. Jorgen Lorentzen.
9. Fatherhood.
10. Categorical Content Analysis.

نظریۀ    واضع  و  بریتانيایی  زیست شناس   Charles Robert Darwin  .11
فرگشت )1809ـ1882(.

12. On origin of species.
Claude Bernard .13 پدر پزشکی تجربی، اهل فرانسه )1813ـ 1878(.
14. An Introduction to the Study of Experimental Medicine.

Hippolyte Tain .15 منتقد، فيلسوف و تاریخ نگاری اهل فرانسه که تأثيراتی 
بر طبيعت گرایی فرانسه داشت )1828ـ1893(.

ایده آليست   فيلسوف   Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling .16
آلمانی و عضو آکادمی علوم مونيخ )1854-1775(.

آلمانی که ملزومات  فيلسوف   George Wilhelm Friedrich Hegel .17
ایده آليسم مطلق را ایجاد کرد )1831-1770(.

Friedrich    Wilhelm    Nietzsche .18   فيلسوف،   شاعر،   جامعه شناس،  
آهنگساز و فيلولوژیست کالسيک آلمانی )1900-1844(.

19. The Birth of Tragedy.
20. Philosophy in the Tragic Age of the Greeks.
21. Zarathustra’s Roundelay.

فهرست منابع

آذر، عادل )1380(، بسط و توسعۀ روش شانون برای پردازش داده ها   در تحليل 
محتوا،   فصلنامه علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا )س(، صص 37 -38.

اسالميه، مصطفی )1389(، ایبسن و استریندبرگ. تهران: کتابسرای نيک.
تهران:  رستگار.  اصغر  ترجمۀ  جليلی،  و  امپراتور   ،)1396( هنریک  ایبسن، 

انتشارات نگاه.
ایبسن، هنریک )1392(، پرگنت )چاپ چهارم(، ترجمۀ بهزاد قادری،   تهران: 

نشر قطره.
ایبسن، هنریک )1392(، دشمن مردم )چاپ سوم(، ترجمۀ ميرمجيد عمرانی، 

تهران: نشر دنيای نو.
ایبسن، هنریک )1392(، شاهکارهای هنریک ایبسن، ترجمۀ کتایون  ناصح، 

تهران: کتاب کوله پشتی.

جباری آذربایجانی، فرنوش )1390(، باورها و تضادهای نقش مادر بر اساس 
شخصيت نورا در نمایشنامه خانه عروسک اثر هنریک ایبسن؛ سارا در فيلم سار 
ساختۀ داریوش مهرجویی و مادلن در نمایشنامۀ ساالر زنان اثر کاریل چرچيل، 

پایان نامۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبيات انگليسی، دانشگاه تهران.
اثر  عروسک  خانه  نمایشنامه ی  گونه شناسی   ،)1389( فریندخت  زاهدی، 

هنریک ایبسن از منظر فمنيستی، پژوهش زنان، 4، صص 39ـ54.
سيدمن، استيون )1386(، کشاکش آرا در جامعه شناسی، ترجمۀ هادی جليلی،  

تهران: نشر نی.
گيدنز، آنتونی )1386(، جامعه شناسی، ترجمۀ حسن چاوشيان، تهران:   نشر نی.

جالیی پور،  محمدرضا  ترجمۀ  خانواده،  چشم انداز   ،)1382( آنتونی  گيدنز، 
ماهنامۀ آفتاب، سال سوم 29.

کوشان، منصور )1385(، فراسوی متن، فراسوی شگرد: بررسی زندگی و آثار 
هنری ایبسن، تهران: نوروز هنر.

انتشارات  تهران:  نظریه های جامعه شناسی،  اصل، عباس )1388(،  محمدی 
جامعه شناسان.

نظری، جواد و مرضيه مختاری )1388(، نقش مقوله ها و واحدها در تحليل 
محتوا،  کتاب ماه علوم اجتماعی، 14، صص 96-92.

رویکردهای  بر   تأکيد   با     یعقوبی،      علی     )1393(،     نظریه های     مردانگی   
جامعه شناختی، تهران: نشر پژواک.

Björklund, Jenny. (2016). “Female Masculinity in Henrik Ib-
sen’s Hedda Gabler”. University of Illinois Press on behalf of the 
Society for the Advancement of Scandinavian Study, vol.88, No.1, 
pp. 1-16.

Connell, R. W. (2008). “A thousand miles from kind: Men, 
Masculinities and Modern Institutions”. The Journal of mens stud-
ies, vol.16, No. 3.

Connell,R.W. (1987). Gender and Power: Society, The person 
and sexual politics. Cambridge polite: Cambridge University 
Press.

Kimmel, Michael. (2000). The Gendered society. New York: 
Oxford University Press. 

Krippendorff, K. (2012). Content analysis: An introduction to 
its methodology. SAGE Publications, Incorporated.

Lorentzen, Jørgen. (2006). “Ibsen and Fatherhood”. The Johns 
Hopkins University Press: New Literary History, vol. 37, No. 4, 
pp. 817-836.

هژمونی مردانه در گزیده ای از نمایشنامه های هنریک ایبسن با رویکرد 
تحليل محتوا



Honar-Ha-Ye-Ziba:Honar-Ha-Ye-Namayeshi Va Moosighi
 Scientific Research                                                          5

In the past, men and masculinity were considered as a 
matter of course and incontrovertible issue. But since the 
late 1980s, more attention has been paid to critical stud-
ies of men and masculinity. Changes in women roles and 
family paterns due to fundamental and effective changes 
in industrial societies, have raised questions about the 
nature of masculinity and its changing role in society. 
This has been discussed in other fields of humanities, in-
cluding dramatic literature, especially, about the plays of 
some important playwrights, such as Henrik Ibsen. The 
content of masculinity and femininity and relationship 
between male and female characters in his plays need 
to be studied. The male heroes created by him, want 
to achieve their goals and in this process, they do not 
hesitate to dominate others, especially women and most 
of them, do this hegemonically. This makes it more im-
portant to study and analyze the element of masculinity 
in his plays. Some of the sociologists, such as Robert 
William Connell, have proposed a comprehensive theory 
of gender and masculinity. Connell regarded gender and 
masculinity as constructed concepts. The values, social 
expectations and stereotypes of gender roles determine 
the “masculinity” and “femininity”, rather than bio-
logical sex. In his definition of hegemonic masculinity, 
Connell points out that this type of masculinity is the 
normative pattern of masculinity, which shows the most 
confirmed current pattern of being a man by the culture 
of a society. Accordingly, this review aims to analyze a 
number of Ibsen’s plays based on sociological definition 
of masculinity. One of the main questions of this research 
is to identify the amount of hegemonic masculinity char-
acteristics, related to pivotal male characters in selection 
of Ibsen’s plays, from Brand (1866) to When We Dead 
Awaken (1899). We also explore and analyze the recog-
nition of the hegemonic male characters of Ibsen’s plays 
and. In this paper, firstly, the traits of hegemonic mas-

culinity in nineteenth century – the age that Ibsen has 
written his plays - were identified based on sociologists’ 
definition such as Connell and the dominant patterns of 
manhood in this century which presented by some soci-
ologists such as Kimmel and Giddens in their research. 
These traits have been categorized in twenty nine divid-
ed features. Then, by using categorical content analysis 
method, these traits were counted as variable and men-
tioned characters were counted as analysis units. The rate 
of hegemonic masculinity characteristics was identified 
for each examined character by counting the repetition of 
these variables for each due to his behavior, speech and 
dramatic events which had been demonstrated either by 
examined characters and other characters’ descriptions 
and reflections. Then, the pivotal male characters with 
high rate hegemonic masculinity characteristics and the 
most hegemonic of them were recognized by comparing 
and contrasting them together. Findings demonstrated 
noticeable differences between different characters and 
indicated that Ibsen has created the most hegemonic 
male characters of his plays in a certain period of his life. 
Finally, it was included that this trend attributed to varia-
tions in Ibsen’s attitudes and social changes.

Keywords
Ibsen, Masculinity and Femininity, Hegemonic Mascu-
linity, Gender.
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