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چكیده
روابط نابرابر زن و مرد همواره قدرت را در خانواده و اجتماع در قبضة مردان نگه داشته و به رسمیت شناخته
استا زن عالوه بر اينکه خود آن را میپذيرد ،در نهادينه کردن و پذيرش آن توسط فرزندان نیز سعی میکندا يکی
از زمینههای تجلی روابط نابرابر بین زن و مرد ،خشونت کالمی است که در گفتار مردان و در راستای همسو کردن
همسر و فرزندان مورد استفاده قرار میگیردا پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل خشونت کالمی مردان در نمايشنامة
روزنة آبی اثر اکبر رادی می پردازد و از اين رهگذر سعی دارد به اين دو پرسش اساسی پاسخ دهد که 1ا زبان
چگونه به تداوم نظام مردساالر کمک میکند؟ و 3ا در اين راستا چه استراتژیهايی برای پنهان کردن خشونت
کالمی بهکار گرفته میشود؟ نتايج حاصل از اين پژوهش نشان میدهد که خشونت کالمی زبان مردان به ابقای
تفکر و نگرش مردساالرانه کمک میکند و همچنین برای پنهان داشتن خشونت کالمی مردان ،استراتژی طبیعی
جلوه دادن چنین رفتارهايی بیشتر مورد استفاده قرار میگیردا

کلیدواژهها :جلوة طبیعی خشونت ،خشونت زبانی ،نگرش مردساالری ،نمايشنامة روزنة آبیا
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مقدمه

حقـوق زنـان اسـت» مردسـاالری میگويـد و

خشونت در لات به معنای درشتی ،تندخويی،

آيـزنشتـاين )12 :1155( 0آن را «سیستم جنسیِ

تشدد و ستیزهجويی آمده است و به انواع مختلفی

قدرت» میداند که در آن مردان دارای قدرت و

از جمله خشونت فیزيکی ،روحی ،کالمی ،مالی،

مزايای اقتصادی بیشتر هستندا اين مزايا ،مرد را

اجتماعی ،قومی و ااا تقسیمبندی میشودا در اين

به نوعی در مسند فرادستی و قدرت و زن را به

میان ،خشونت کالمی بر خشونت در کالم و

دلیل برخورداری نبودن يا کمبرخورداری از آن

گفتار داللت میکندا گفتار و کالم خشونتآمیز

مزايا ،در مقام فرودست قرار میدهدا
0

مشتمل بر ناسزاگويی ،استفاده از لحن تند و

مککانل ـ گینت ( )02 :3511بر اين باور

تحقیرآمیز ،مسخره کردن ،توهین کردن و جز

است که «مزيت اجتماعی به نوعی مزيت زبانی

اينهاستا از نظر راس« 1واژگان میتوانند صدمه

میانجامد و باعث میشود که زبان ااا ديدگاه

بزنند و يکی از راههای صدمه زدن استفاده از

کسانی را منعکس کند که از اين مزيت

رفتارهای کالمی تحقیرآمیز و موهن است» (راس،

برخوردارند»ا پژوهشگران زيادی (جانسون،2
1

5

1111؛ جانسون3555 ،؛ آندرسون و کالینز ،

)110 :1151ا
گاتمن 3بر اين باور است که «خشونت

3550؛ باراک3551 ،1؛ موراسکین)3551 ،15

کالمی دربرگیرندة کلمات آزاردهنده ،ادا و اصول

جوامع را تحت تسلط مردان میدانند که در آن

صورت و حرکات است» (گاتمن)210 :1115 ،ا

کارِ زنان ناديده گرفته میشود و طوری با آنها

خشونتِ کالمیِ جنسیتی ،نوعی خشونت کالمی

برخورد میشود که انگار ناپیدا هستندا مردانِ

است که معموالً از سوی مردان در نقش پدر يا

خانواده به عنوان نانآور و رئیس و سرپرست

شوهر بر فرزندان و همسران روا داشته میشودا

خانواده ،دارای حقوقی به مراتب بیشتر از

اگرچه اين نوع از خشونت کالمی ريشه در

همسران و فرزندان خود هستند و بر اين اساس

فرهنگ سنتی و نظام مردساالر دارد و مبتنی بر

امر و نهی کردن ،پرخاشگری و رفتارهای خشن

رابطة قدرت نابرابر میان زن و مرد است ،امروزه

از سوی پدر يا شوهر ،با اين تصور که در راستای

بهصورت چشمگیری نه تنها در فیلمها و

همسو کردن زن و تربیت کردن فرزندان است،

نمايشنـامههـای مـدرن و پستمـدرن ،بلکـه در

قابـل توجیـه قلمداد میشودا «مرد از زبان به

زندگی طبیعی و روزمره نیز بسیار ديده میشودا

اتکای پايگاه برتر خانوادگی در جهت تحکیم

گولدريک ـ جونز )0 :3553( 2به «هرسیستمی که
به دنبال کنترل ،تحت سلطه قرار دادن و تضییع
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1. S. Ross
2. J. M. Gottman
3. A. Goldrick-Jones

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4. Z. Eisenstein
5. S. McConnel-Ginet
6. A. Johnson
7. M. L. Anderson
8. P. H. Collins
9. G. Barak
10. R. Muraskin
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پیوند و انسجـام استفـاده میکنـد و مادر نیز به

1ا زبان چگونه به تداوم نظام مردساالر کمک

تأيید ضرورت احترام پدر و حرفشنوی از او

میکند؟ و 3ا در اين راستا چه استراتژیهايی

میپردازد» (محمدی اصل )152 :1255 ،و اين در

برای پنهان کردن خشونت کالمی بهکار گرفته

حالی است که بسیاری از اوقات زنان متوجه

میشود؟ اين پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی

ستمی نیستند که بر آنان میرودا خشونت کالمی

مبتنی بر جامعهشناسی زبان صورت میپذيرد و

که تحقیرآمیز و ضدکرامت انسانی است ،سکوت،

بـرای پاسـخ بـه سـؤاالت فـوق گفتوگوهايی

«عالمت ظلم و بیداد» (کامرون،)0 :1150 ،11

انتخاب میشود که در آن حداقل يکی از طرفین

ازدواج اجبـاری ،فـرار از خانـه ،طالق و حتـی

گفتوگو زن يا دختر (زن آيندة انوش) خانواده

خـودکشی را در پـی داردا بـر ايـن اسـاس در

باشد و طرف ديگر گفتوگو مرد باشدا در اين

خانواده قدرت مرد به رسمیت شناخته میشود و

گفتوگوها خشونت کالمی مردان به همراه نتايج

زن عالوه بـر اينکـه آن را میپذيـرد ،در نهادينه

آنها در مورد زنان مورد بررسی قرار میگیرد و

کـردن ايـن حـق در فرزندان خود نیـز سعـی

در عین حال استراتژیها و تاکتیکهايی که برای

میکندا خشونتی که مردان بر زنان روا میدارند،

پنهان کردن اين خشونتها بهکار گرفته شدهاند،

از طريـق استراتـژیهـا و تاکتیـکهـای خاصی

نیز مشخص میشودا اين پژوهش از اين جهت

صورت میگیرد که رومیتو 13آنها را برمیشمارد:

دارای اهمیت است که به بررسی خشونتهای

حسن تعبیر ،12از دايرة انسانی به در کردن ،10متهم

کالمی در آثار ادبیات نمايشی ،به عنوان نمونهای

کردن ،10نسبت دادن به روانشناختی مردان،12

خرد از جامعه ،در سط ،کالن میپردازدا

طبیـعی جلـوه دادن 11و مجـزا تصـور کـردن

15

(رومیتو)02 :3555 ،ا

پیشینه

پژوهش حاضر در نظر دارد تا نشان دهد

حجم زيادی از پژوهشهای صورت گرفته در

زبان در بقای سیستم مردساالر و در نتیجه

حوزه جامعهشناسی زبان به بررسی خشونت

خشونت کالمی از سـوی مـردان نقشـی اساسی

کالمی در گفتار افراد میپردازدا در میان آثار

ايفا میکند و اين مهم را در نمايشنامة روزنة آبی،

چا

شده در مورد خشونت میتوان به اين

اثر اکبر رادی نشان میدهد و از اين رهگذر به

موارد توجه کرد :گارور

سـؤاالتـی بـه ايـن شـرح زير پاسخ میدهد که

خشونت میپردازد و خشونت زبانی را عرفی
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مینامد که صدماتش بیشتر جنبة روانی دارد تا

11. D. Cameron
12. P. Romito
13. euphemising
14. dehumanising
15. blaming
16. psychologising
17. naturalising
18. separating

فیزيکیا اونگ
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( )1125به انواع

( )1153به بررسی کالم و

نوشتار پرداخته است و معتقد است که کالم را
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
19. N. Garver
20. W. Ong
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همگان میفهمند ،ولی نوشتار را افرادی میفهمند

میزان تحصیالت ،تـا حـدی از میـزان رفتـار

که سواد دارندا بنابراين ،نتیجه میگیرد که نوشتار

زبـانی آزاردهنده در محیط کار کاسته میشود.

در اختیار عدهای قرار دارد و وسیلهای برای

شرکت مقدم ( )1210به تحلیل گفتمان خشونت

افتراق میان افراد است ،پس به نوعی منبع قدرت

در رمان زمین ،32اثـر امیـل زوال 30پرداخته استا

و کنترل ديگران به حساب میآيدا هوستن 31و

وی راهکارهايی برای برخورد با ستیزهجويى که

( )1111به بررسی سکوت و ساکت

در نهايت میتواند به خشونت کالمى منجر شود،

کردن پرداختهاندا آنها به اين نتیجه رسیدهاند که

ارائه میکند و همچنین ناهنجارىهاى اجتماعى

مردان از مسکوت کردن برای تنها گذاردن زنان و

را بر سبکهاى ادبى مؤثر میداندا کار (،)1211

افراد فاقد قدرت استفاده میکنندا ملک افضلی و

آيتالهی ( ،)1255اعزازی ( ،)1255پوررضا و

همکاران ( )1253بر اين باورند که خشونت

موسوی شندی ( ،)1251رامپناهی (،)1252

شوهران مسئلهای است که در همه کشورها

سلیمانی ( )1250و موالوردی ( )1250خشونت

گـزارش شـده اسـتا آنهـا نمودهـای مختلف

علیه زنان را مورد بررسی قرار دادهاندا برخی

خشونت کالمی ـ روانی ،جنسی ،اقتصادی و

ديگر به خشونت و ابعاد و پیامدهای آن از

فیزيکی شوهران را مورد بررسی قرار میدهند و

ديدگاههای اجتـماعـی پـرداختـهانـد :ابـراهیمی

براساس نتايج به دست آمده بیشترين فراوانی

( ،)1251افتخاری ( )1211و زکريايی ( )1215از

انواع خشونتها را مربوط به خشونت کالمی ـ

اين جملهاندا محمدی اصل ( )1255به بررسی

روانـی ( 20تـا  23درصـد) میداننـدا قاضی

چگونگی درونیسازی زبان جنسیت در میان

طباطبايی ،محسنی تبريزی و مرجايی ( ،)1252به

اعضـای خانـواده بـه منظـور انجـام وظايف

بررسی خشونت خانگی علیه زنان در شهرهای

استـمراربخـش بـه حیـات روزمـرة خـانوادگی

عمدة ايران پرداختهاندا منتظر قائم ( )1250مبحث

میپردازدا اما پژوهشهايی که بر ادبیات و آن هم

خشونت به معنای فیزيکی آن را بررسی کرده

ادبیات نمايشی تأکید کرده باشند ،بسیار کم است

استا داوری اردکانی ( )1250به مباحث فلسفی

و همین جنبة پژوهش کنونی است که آن را از

خشونت میپردازدا اتراکی ( )1210به بررسی

ديگر پژوهشها متمايز میسازدا

کرامارا

33

آزار زبـانی در محیـط کـار میپردازدا از نظر وی
زنان بیشترين آزردگانزبانی و مردان بیشترين

بحث و بررسی

آزاردهندگان زبانی در محیط کار قلمداد میشوندا

نمايشنامة روزنة آبی را اکبر رادی -که نامش بر

باال رفتن جايگاه شالی و سن با میزان آزار

تارک نمايشنامهنويسی ايران میدرخشد -برای

زبانی در رفتار رابطة مستقیم دارد و با باالرفتن

آخرين بار در زمستان  1205پاکنويس کرده
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21. M. Houston
22. C. Kramarae

23. La Terre
24. Emile Zola
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استا روزنة آبی به گفتة عدهای از منتقدان و

دست لباس بپوش ،يه سر و وضعی عوض کنا

صاحبنظران «بهترين نمايشنامة» رادی استا

باالخره يه طوری میشها

(رادی 1213 ،به نقل از طالبی)310 :1253 ،ا اين

افشان :چه جوری؟ چه جوری میشه مامان؟

نمايشنامه به اين سبب دارای اهمیت است که

خانمی :وقتی خدا بخواد ااا

سرآغازی بر ساير آثار نمايشی رادی است و

افشان :بله! (بلند میشود و غمگین طرف

شخصیتهای آن در ساير نمايشنامههای رادی نیز

پنجره میرود)ا دست رو دست بذاريم ،به امید

کم و بیش حضور دارندا در نمايشنامة روزنة آبی،

خدا همه چیز درست میشه!

که نمايشنامهای در سـه پـرده اسـت ،پیرمردی
ماهیفروش با خست و افکار شیطنتبار کهنهاش
خانوادهاش را در تنگنای روحی قرار داده که در
نتیجة آن پسرش ،احسان ،به تهران میگريزد و
زنش ،خانمی و دخترش ،افشان ،هم از بودن در
کنار وی احسـاس خوشبختـی نمیکننـدا يکی از
همسايگان به نام انوش به خواستگاری افشان
میآيـد و پیـلهآقـا کـه دل خـوشی از افکـار
روشنفکرانة انوش ندارد ،برای دهنکجی به اين
عشق و خواستگاری به مسافرت میرودا در نبود
پیلهآقا ،انوش و افشان تصمیم میگیرند که با هم
فرار کنند و زندگی ديگری را آغاز کنندا انتخاب
ديالوگهای نمايشنامه به منظور بحث و بررسی
مبتنی بر 1ا وجود خشونت کالمی در گفتار
شخصیتها و 3ا وجود مخاطب يا گوينده زن در
گفتوگوها بوده استا
 .1مثال اول :خانمـی در گفتوگـو بـا
دخترش افشان ،دربارة پیله آقا (شوهر خانمی و
پدر افشان) صحبت میکنند (روزنه آبی ،پردة
اول)31-35 :

خانمی :راستش من از حرفهای تو هیچ
سر درنمیآرما
افشان :تو اين خونه هیچکی از حرفهای
مـن سر درنمیآرها کـاش منـم شهامـت احسـانو
داشتم و ااا حداقل اختیارم دست خودم بودا
خانمی( :با تایّر) اون اصالً کار درستی
نکرد؛ خودتم اينو میدونیا
افشان :با اين همه دروغ و دورنگی ااا
چطور میتونست مامان؟
خانمی :اگه منظورت آقاجونته ،هزاری هم
بگی اون پدرشها
افشان ... :باالخره خودشو خالص کرد،
باالخره آزاد شدا ولی من ااا
خانمی :ااا مـا اينجـا از ايـن صحبـتها
نداشتیم؛ اونم درست موقعی که بايد با پدرت راه
بیای ،باش مهربان باشی ،دلشو به دست بیاری ـ
میگی فالن از اين قرار؟
در اينجا ،پیلهآقا وقتی خبردار میشود که
قرار است برای دخترش ،افشان ،خواستگار بیايد،
«غمبرک» میزند و به اين شیوه مخالفت ـ يا

خانمی :ببیـن چـهجـوری غمبـرک زده!

ناراحتی ـ خود را با ازدواج افشان نشان میدهدا

ناسالمتی امروز خواستگاری توئها پاشو ،پاشو يه

پیلهآقا با اين رفتار در تقابل با خواستة دخترش
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برای ازدواج با انوش قرار میگیردا افشان که از

میگی فالن از اين قرار؟»ا در اينجا خانمی به

اين وضعیت به تنگ آمده است ،معتقد است که

دخترش متذکر میشود که اين رفتارها قبالً در

«تـو ايـن خونـه هیچـکی از حـرفهای مـن سر

خانة آنها وجـود نداشتـه است و وی نبايد اين

درنمـیآره» و چـون عمـالً کـاری از دستـش

بدعت را به آنجا بیاوردا آنچه جالب توجه است

برنمیآيد ،صرفاً به اين آرزو بسنده میکند که

اين است که در موقع خواستگاری دختر بايستی

«کاش منم شهامت احسانو داشتم و ااا حداقل

با پدرش راه بیايد ،مهربان باشد و دلش را به

اختیارم دست خودم بود»ا آنچه از اين مطلب بر

دست بیاورد؛ خانمی ناخودآگاه رفتار غمبرکزدة

می آيد اين است که دختر خانواده ،برعکس پسر،

همسرش را برای دخترش توجیه میکندا يعنی

اختیارش دست خودش نیست و آرزو میکند که

خانمی ناخودآگاه رفتار شوهرش را طبیعی جلوه

شهامت برادرش را میداشتا از آنجايیکه داشتن

میدهد و اين دخترش است که بايد خودش را

چنین آرزويی نیز برای افشان نادرست است ،با

تاییر دهد و با پدرش راه بیايد و مهربان باشد

واکنش مادرش روبهرو میشود «اون اصالً کار

بـهرغم اينکه در آن خانه «هیچکسی از حرفهای

درستی نکرد؛ خودتم اينو میدونی»ا

من سر درنمیآره»ا

در اينجا بايستی توجه کرد که مادر بر واژة

 .1مثال دوم :وقتی افشان در حضور پدر و

«اصالً» تأکید میکند و آن را با تایّر بهکار میبرد

مادر به سوی پنجره میرود با واکنش پیلهآقا

و خاطرنشان میکند که برادرش کار غلطی کرده

مواجه میشود (روزنه آبی ،پردة اول)20-22 :ا

است و حتی آگاهی افشان از اين کار غلط را بـه

پیلهآقا :کجا میری طرف پنجره؟

وی يادآور میشودا مادر از اين نیز فراتر میرود

خانمی :يعنـی آدم تـو اين خونه اختیار پای

و فشارهايی که از جـانب پـدر بـر احسان وارد
شده و وی را مجبور به ترک خانه و کاشانه کرده
است ،با توجه به اينکـه از جانـب پدر بـوده
اسـت ،توجـیهپذيـر میدانـد« :اگـه منظـورت
آقاجونته ،هزاری هم بگی اون پدرشه»ا
در اينجا خشونت پدر طبیعی نشان داده
میشود و بر حقانیت رفتار و برخورد پدر با پسر
تأکید میشودا وقتیکه هنوز افشان بر مواضع
خود پافشاری میکند ،مادرش به وی متذکر می-
شـود کـه «مـا اينجـا از ايـن صحبتها نداشتیم؛

خودشم نداره؟
پیلهآقا :همین فردا حلبیساز میآرم اِشراف
تاالرو بگیرها
خانمی :سه ساله که همچه خیالی داریا
پیلهآقا :اما حاال خیلی چیزا دستگیرم شدها
خانمی :مثالً؟
افشان :بگیـن! مالحظـة چـیرو میکنیـن؟
بگین که پشت اين خونه يه جانوری پیدا شده که
مدتیه خواب راحت و آسايش زندگی رو از شما

اونم درست موقعی که بايد با پدرت راه بیای،

سلب کردها بگین! شما که همه چیزو رو دايره

بـاش مهربـان بـاشی ،دلشو به دست بیاری ـ

ريختینااا

نقش زبان در بازتاب نگرش مردساالرانه (بررسی موردی :نمایشنامه روزنه آبی اثر اکبر رادی)
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خانمی :افشان! تو ديگه همش نزن!

نیز فراتر میرودا وی زن را مانند شیء میداند که

افشان :باالی سیاهی رنگی که نیس مامانا

در يـک معامـله «ازدواج» مالکیـت آن عـوض

پیلهآقا :دختـرة نامربوط! دماغ بزکوهی هم

میشودا زن در خانة پدر به عنوان «بهِ کرک» هیچ

داره نمیشـه گفـت بـاالی چشمت ابروا (رو به

سرگـرمی نبـايد داشتـه باشد تـا پدر در جريان

افشـان بـراق میشـود) آره کـه میگـم! بلنـد هم

ازدواج آن را سالـم بـه صاحب بعديش تحويل

میگم که همهتون بشنوين :تا زمانی که دختر زير

دهدا در آنجا نیز «افسارش دست يکی ديگهس»ا

سايـة پـدر زنـدگی میکنـه ،عیـن بـهِ کُرکها نه

«خاصه خان» رفتن ،فر شیش ماهه زدن ،ناخُن

کتـاب ،نـه غِـر و فِـر ،نـه گارمونِ مردکه ،هیچی!

گذاشتن و ااا همگی فعلهايی است با بار معنايی

وقتـی هـم رفـت خونة صاحبش ،افسارش دست

منفـی کـه پـدر خانواده با قدرت در برابرشان

يکی ديگهسا میخواد «خاصه خان» بره ،فر شیش

میايستـد و آنهـا را شايستـه رقاصـهها میدانـدا

ماهه بزنه ،ناخُن بزاره قَدّ بیل ،هر غلطی میخواد

افشان نیز اين را با تمام وجود درک کرده است و

بکنـه ،خـودش میدونـه و صـاحبـشا مـا اينجـا

بـه همـان سیـاهی رسیده است که بااليش رنگی

رقاصی نداريما

نیستا

در اين ديالوگ ،خشونت کالمی در گفتار

 .3مثال سوم :افشان در حال خواندن کتابی

مرد خانواده هم در نقش پدر و هم در نقش

است که انوش به وی داده است و پیلهآقا وقتی

شوهر نمود پیدا میکندا پیلهآقا حتی خوش ندارد

میفهمد که کتاب را انوش به افشان داده است از

اجازه دهد که دخترش لب پنجره برودا او سه

کوره درمیرود و به گلدانه دستور میدهد که انبر

سال است (از زمانی که افشان بزرگ شده است)

بیاورد تا کتاب را پاره کند و بعد از آن شروع به

که قصد داشته است اشراف پنجره را بگیرد و

حدسهايی میکند که خوشايند نیست (همان:

وقتی کـه بـا اعتـراض افشان مواجه میشود ،اين

)21-05ا

مادر خانواده است که به طرفداری از همسرش

پیلهآقا( :با لحن مسخره اما عصبی) البد با

افشـان را مـورد عتاب قرار میدهد« :افشان! تو

همديگه کافـه «نـوشین» هم نشستهين و قهوه و

ديگه همش نزن!» و به اين طريق دخترش را از

غُرابیه هم خوردهين!

تخطی از حريمش باز میدارد و در اينجاست که

افشان :ااا

پدر وی را با خشونت هرچه تمامتر مورد حمله

پیلهآقا :البد توی باغ «محتشم» شانه به شانه

قـرار میدهد؛ طـوری کـه کـار به ريشخند ظاهر

گردش هم کردهين!

دخترش میرسد که خود وی در آن هیچ نقشی

افشان :ااا

ندارد و در ايـنجـاست کـه خشونـت اين گفتار

پیلهآقا :يک قبايی برای جفت شما بدوزم!

روح هـر شنـوندهای را مـیخـراشـد «دخترة

افشان :اين ديگه بسته به لطف شماس! ولی بد

نامربوط! دماغ بزکوهی هم داره»ا پیلهآقا از اين

نیس که من ديگه احتیاجی به قیّم و صاحب و
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اين چیزا ندارم و اگه الزم باشه ،حتی میتونم يه

و افشان در اينباره با هم گفتوگو میکنند

چمدون بردارم و از اين خونه برما

(همان)51-15 :ا

پیلهآقا :تو برای خودت میکنی! نخیر ،برو
«خـاصهخان» موهاتو آالگارسون کن و دانس هم
بده!
در اين ديالوگ پیلهآقا اتهاماتی به دخترش
وارد میکند که وی را مسکوت میکند و وقتی با
سکوت وی مواجـه میشـود ،اتهـامات خود را
واقعی پنداشته و تهديد میکند که «قبايی» برای
آنهـا بـدوزدا اين سخنان پدر افشان را بـرآشفته
میکنـد و بلـوغ فکـری خـود را بـه پـدرش
خاطرنشان میسازد و عنوان میکند که «اگه الزم
باشه ،حتی میتونم يه چمدون بردارم و از اين
خونه برم»ا اما پدرش اين را حمل بر بیادبی و
گستاخی دخترش میکند و بالفاصله با تندی
بیشتری جواب وی را میدهد که بیشتر شبیه به

انوش :ااا کجا رفته؟ تو واقعاً میدونی؟
افشان :ممکنه رفتنش کمی غیرعادی بوده
باشه؛ ولی مطمئنم که نقشه نبودها
انوش :من مطمئنم که نقشه بودها
افشان :اوه ،انوش ،خواهش میکنما
انوش :اون جا خالی کرده که مثالً رشتههای
مارو پنبه کنها
افشان :اينم از روح سادهش بودها
انوش :چه روح سادهای!
افشان :آدم گاهی از روی ترس يا احساس
تنهايی رفتاری میکنه که اصالً شايسته نیس؛ ولی ااا
انیوش :اينـا روانشنـاسـی پیـردختـرهـای
قديمیه؛ حرف تازه بزن!

فحش دادن و توهیـن کـردن است« :تو برای

پیلـهآقـا بـا تـرک خانـه سعـی دارد تا

خودت میکنی! نخیر ،برو «خاصهخان» موهاتو

مانع ازدواج دختـرش بـا انـوش شودا با

آالگارسون کن و دانس هم بده!»ا ابتدا پدر به وی

وجودی که افشان از تندی و شماتت گفتاری

اعالم میکند که «تو برای خودت میکنی» که هم

پدرش به ستوه آمده است ،امـا سعـی میکنـد

معنی است با «غلط میکنی»ا سخنان پدر وقتی

رفتـن پـدرش (به نشانـة عدم رضايتش برای

گزندهتر از قبل میشود کـه بـه افشـان بـا کنـايه

ازدواج وی) را بـه حساب سادگـی و روح

میگويد که ترک خانه چیزی نیست ،بلکه برو

سـادهاش بگـذارد و استدالل میکند که «آدم

آرايشگاه و موهاتو آرايش کن و برقصا اين

گاهی از روی ترس يا احساس تنهايی رفتاری

اعمال را پیلهآقا به مراتب بدتر از خانـه رفتـن

می کنه که اصالً شايسته نیس؛ ولی ااا»ا متوجه

میداندا به عبارت ديگر ،اين اعمال منافی عفت

می شويم که حتی انوش هم سعی در توجیه

آن دوره بوده و پدر با اين گفتار بر آزار روحی

رفتار پدر میکند و آن را طبیعی مینماياندا اما

دخترش میافزايدا

انوش مانع ادامه صحبتهای وی میشود که اين

 .4مثال چهارم :پدر افشان (پیلهآقا) خود را

خود نوعی خشونت کالمی است و بدتر اينکه او

از انظار پنهان میکند و به پیربازار میرودا انوش

اين صحبتها را «روانشناسی پیردخترهای
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قديمی» میداندا در اينجا انوش به افشان توهین

انوش افشان را در شرايطی قرار میدهد که

میکند ،ولو غیرمستقیما انوش طوری وانمود

مجبور است بین او و پدرش يکی را انتخاب

میکند که حرفهای افشان قديمی و تـاريخ-

کند و اين در واقع «شرط ظالمانهای» استا

گذشته است و به همین دلیـل بـه وی میگويد

جالب است به تصويری که انوش برای افشان

«حرف تازه بزن!»ا افشان فردی است از پدر

ترسیم میکند ،توجه کنیما «بین من و پدرت يه

رانده و از انوش ماندها وی که از رفتارهای

گودال هست ،يه چالة پر از مار و موش و

شماتـتآمـیز و تنـد پـدرش خیری نديده

خمره های تاريک و اگه تو بخوای بین ما قرار

است ،سعی دارد در پناه انوش به آرامش بـرسد،

بگیری  ،توی اين چاله سقوط میکنی»ا انوش

امـا صحبت های انوش نیز تفاوت چندانی با

سعی دارد به افشان بفهماند که هیچ راهی جز

پدرش ندارد و در او شوقی برنمیانگیزاند و اين

پیوستن به وی نداردا او که از پدرش بهخاطر

در واقع ادامة همان سیستم و نظام مردساالر

معشوقش رنجیده است ،سعی میکند راهی بیابد

اسـ ت که در آن خشونت مردان طبیعی جلوه

تا به وی بپیوندد ولی راهی نیستا انوش پیشتر

می نمايد و زن را جز سکوت و تبعیت چاره

در نمايشنامه از افشان خواسته بـود بـا وی فرار

نیستا

کندا در اينجا افشان حتی از طرح اين مسئله با

 .5مثیال پنجم :انوش ،افشان را در انتخاب

مادرش نیز پرهیز میکند و چنان میکند که

سختـی قـرار میدهـد (روزنـه آبـی ،پـردة سوم:

انوش می خواهد و حتی در تکاپوست تا با وی

)151-155ا

از رشت نیز برودا انوش بهعنوان «صاحب»

انوش :تو بايد يکی از ما دو تا را انتخاب

جديد افشان راهی جز فرار با وی را پیش پای
وی نمیگذاردا

کنیا
افشان :آخه چرا بايد انتخاب کنم؟ اين چه
شرط ظالمانهايه که برای من گذاشتی؟

بحث و نتیجهگیری

انوش :برای اينکه بین من و پدرت يه

بـه پیـروی از ايـن امر که در خانواده قدرت در

گـودال هسـت ،يـه چالة پر از مار و موش و

دست مرد است ،زنان نمايشنامة روزنة آبی به

خمرههای تاريک و اگه تو بخوای بین ما قرار

ايـن قانـون تـن درمیدهند و بـا تبعیـت و دم

بگیری ،توی اين چاله سقوط میکنیا

نزدن به بقای پـدرساالری و انتقـال آن از زن

افشان( :با استیصال رو میگرداند)ا خدايا،

خانـواده (خانـمی بـه عنـوان همسـر پیلهآقا)

چه عذابی! اااا با مامانم صحبت میکنم ،قانعش

بـه فرزندان (افشـان بـه عنـوان دختر پیلهآقا و

میکنما نه ،براش يادداشت میذارم ،به خاطر تو

همسـر انـوش) کمک میکننـدا افشان از رفتار

ااا و از رشت میريما

کالمی شماتـتبار و گزنـدة پـدرش و طبیعی
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جلوه دادن اين رفتار از سوی مادرش خسته شده
است و سعی دارد بنیان زندگی نـويی را بگذارد؛

افتخاری ،اصار ()1211ا خشونت و جامعها
تهران :نشر سفیرا

امـا از همـان اوان راه «صاحب» بعديش ،ولو

پـوررضا ،ابوالقاسم و موسوی شندی ،پدرام

اينکه روشنفکر می نمايد ،وی را مجبور به فرار

()1251ا خشونت علیه زنانا تهران :نشر

میکنـد و صحبـتهـای وی را «روانشنـاسی

انديشمند.

پیردخترهای قديمی» مینامدا اين بدين معنی
است که با رفتن افشان به خانة شوهر چیزی
عوض نمی شودا تنها چیزی که تاییر يافته ،کسی
است که او بايد بـا امـر و نهیهايش کنار بیايدا

داوری اردکانی ،رضا ()1250ا فلسفه خشونتا
تهران :هرمسا

رادی ،اکبر ()1253ا روزنة آبی در روی صحنه
آبی :دورة آثارا تهران :نشر قطرها

به عبارت ديگر ،نظام مردساالر سعی در بازتولید

زکريـايی ،محمـدعلـی ()1251ا گفتمان تئوريزه

خويش میکند و اين مهم را از طريق طبیعی

کـردن خشـونـتا تهـران :نشـر جامعـه

جلوه دادن رفتارهای خشونتآمیـز مردان چه در

ايرانیان.

رفتار و چه در کالم میکندا

سلیمانی ،محمد ()1250ا سیر تاريخی خشونت
علیه زنانا سمنان :آبرخا

منابع

شرکـتمقـدم ،صديقـه و احمدی ،معصومـه

آيتالهی ،زهرا ()1251ا خوشرفتاری با زنانا

()1210ا «مطالعه خشونت از متن جامعه تا

تهران :نشر شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنانا

متن نوشتار :تحلیل گفتمان خشونت در رمان

ابراهیمی ،نبیاهلل ()1255ا با خشونت هرگزا

زمین امیل زوال»ا مجموعه مقاالت نخستین

کاشمر :نشر عالم افروز.
اتراکی ،فاطمه ()1210ا «آزار زبانی در محیط

کار»ا در مجموعه مقاالت نخستین همايش
ملی خشونت کالمیا تهران :نشر نويسه
پارسیا صص 12-21ا

اعزازی ،شهال ()1255ا خشونت خانوادگی :زنان
کتک خوردها تهران :سالی.

اعظم رامپناهی ،ناهید ()1252ا خشونت علیه
زنان و بازتاب آن در مطبوعاتا تهران :نشر
شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان.

همايش ملی خشونت کالمیا تهران :نشر
نويسه پارسیا صص 301-315ا
طالبی ،فرامرز ()1253ا شناختنامة اکبر رادیا
تهران :نشر قطرها

کار ،مهرانگیز ()1211ا پژوهشی دربارة خشونت
علیه زنان در ايرانا تهران :نشر روشنگران و
مطالعات زنانا

محمدی اصل ،عباس ()1255ا جنسیت و زبان-
شناسی اجتماعیا تهران :گل آذينا
ملکافضلی ،حسین؛ مهدیزاده ،مرتضی؛ زمانی،
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) نمایشنامه روزنه آبی اثر اکبر رادی:نقش زبان در بازتاب نگرش مردساالرانه (بررسی موردی

)ا ضرب1250(  جلیل، مهدی؛ کريمی،منتظرقائم
 طرح آيندها:و جرح در ايرانا تهران

)ا1252(  زيبا،احمدرضا زمانی و فرجزادگان
«بررسی انواع خشونت خانوادگی نزد زنان در

)ا کالبدشکافی1250(  شهیندخت،موالوردی

»ا در مجله علوم1253 شهر اصفهان در سال

 حقوقدان و:خشونـت علیـه زنانا تهران

 شماره،10 پزشکی دانشگاه آزاد اسالمیا سال

دانشنگارا

ا22-21  صص،3
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Abstract
The unequal relations between men and women have always held power in the family
and community in the hands of men. The women who accept it themselves, they
convince hard their children to institutionalize and accept it. One of the manifestation
areas of unequal relations between men and women is verbal violence that is being
used in men's speeches in order to reconcile spouses and children. The present
research seeks to investigate and analyze the verbal violence of men in Akbar Radi's
Blue Orifice play, and thus tries to answer these two basic questions through this
way:
1. How does the language help the continuance of patriarchal system?
2. What strategies are used to hide verbal violence in this regard?
The results of this research show that verbal violence in men's language helps to
preserve patriarchal thinking and patriotism, and in order to hide men's verbal
violence, the natural strategy of manifesting such behaviors more widely is used.
Keywords: Natural Aspects of Violence, Linguistic Violence, Patriarchal Attitude,
Blue Storm View.
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