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 چكیده

شناخته روابط نابرابر زن و مرد همواره قدرت را در خانواده و اجتماع در قبضة مردان نگه داشته و به رسمیت 

کندا يکی میسعی فرزندان نیز توسط پذيرد، در نهادينه کردن و پذيرش آن استا زن عالوه بر اينکه خود آن را می

همسو کردن خشونت کالمی است که در گفتار مردان و در راستای  ،های تجلی روابط نابرابر بین زن و مرداز زمینه

 وهش حاضر به بررسی و تحلیل خشونت کالمی مردان در نمايشنامةا پژگیردمورد استفاده قرار می فرزندانهمسر و 

زبان ا 1پردازد و از اين رهگذر سعی دارد به اين دو پرسش اساسی پاسخ دهد که اثر اکبر رادی می روزنة آبی

هايی برای پنهان کردن خشونت چه استراتژیدر اين راستا  ا3کند؟ و ر کمک میچگونه به تداوم نظام مردساال

دهد که خشونت کالمی زبان مردان به ابقای شود؟ نتايج حاصل از اين پژوهش نشان میکار گرفته میالمی بهک

کند و همچنین برای پنهان داشتن خشونت کالمی مردان، استراتژی طبیعی تفکر و نگرش مردساالرانه کمک می

 گیردا دادن چنین رفتارهايی بیشتر مورد استفاده قرار می جلوه
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 مقدمه

خشونت در لات به معنای درشتی، تندخويی، 

جويی آمده است و به انواع مختلفی تشدد و ستیزه

از جمله خشونت فیزيکی، روحی، کالمی، مالی، 

شودا در اين بندی میاجتماعی، قومی و ااا تقسیم

میان، خشونت کالمی بر خشونت در کالم و 

آمیز کندا گفتار و کالم خشونتگفتار داللت می

 و لحن تنداستفاده از ، گويیناسزامشتمل بر 

جز  و ه کردن، توهین کردنمسخرآمیز، تحقیر

توانند صدمه واژگان می» 1از نظر راسا اينهاست

های صدمه زدن استفاده از بزنند و يکی از راه

)راس، « رفتارهای کالمی تحقیرآمیز و موهن است

 (ا 110: 1151

خشونت »اين باور است که  بر 3گاتمن

کالمی دربرگیرندة کلمات آزاردهنده، ادا و اصول 

(ا 210: 1115)گاتمن، « صورت و حرکات است

خشونتِ کالمیِ جنسیتی، نوعی خشونت کالمی 

است که معموالً از سوی مردان در نقش پدر يا 

شودا می شوهر بر فرزندان و همسران روا داشته

ه اين نوع از خشونت کالمی ريشه در اگرچ

و نظام مردساالر دارد و مبتنی بر  فرهنگ سنتی

امروزه   ،قدرت نابرابر میان زن و مرد است ةرابط

ها و صورت چشمگیری نه تنها در فیلمبه

ه در ـبلک ،درنـمدرن و پستـای مـهامهـنمايشن

شودا زندگی طبیعی و روزمره نیز بسیار ديده می

هرسیستمی که »به  (0: 3553) 2جونز گولدريک ـ

کنترل، تحت سلطه قرار دادن و تضییع  به دنبال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. S. Ross 

2. J. M. Gottman 

3. A. Goldrick-Jones 

د و ـگوياالری میـمردس« تـان اسـوق زنـحق

سیستم جنسیِ »آن را  (12: 1155) 0اينـزنشتـآي

داند که در آن مردان دارای قدرت و می« قدرت

مزايای اقتصادی بیشتر هستندا  اين مزايا، مرد را 

 در مسند فرادستی و قدرت و زن را بهبه نوعی 

برخورداری از آن يا کمنبودن دلیل برخورداری 

 دهدا مزايا، در مقام فرودست قرار می

( بر اين باور 02: 3511) 0کانل ـ گینتمک

مزيت اجتماعی به نوعی مزيت زبانی »است که 

شود که زبان ااا ديدگاه انجامد و باعث میمی

از اين مزيت  کسانی را منعکس کند که

، 2پژوهشگران زيادی )جانسون«ا برخوردارند

، 5و کالینز 1؛ آندرسون3555؛ جانسون، 1111

( 3551، 15؛ موراسکین3551، 1؛ باراک3550

دانند که در آن جوامع را تحت تسلط مردان می

شود و طوری با آنها کارِ زنان ناديده گرفته می

 انِمرد هستندا شود که انگار ناپیدابرخورد می

آور و رئیس و سرپرست  عنوان نان  خانواده به

دارای حقوقی به مراتب بیشتر از ، خانواده

بر اين اساس  و همسران و فرزندان خود هستند

پرخاشگری و رفتارهای خشن نهی کردن،  امر و

اين تصور که در راستای با  ،شوهراز سوی پدر يا 

است، فرزندان  کردنتربیت همسو کردن زن و 

مرد از زبان به »شودا ه قلمداد میـتوجیل ـقاب

اتکای پايگاه برتر خانوادگی در جهت تحکیم 

 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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د و مادر نیز به ـکناده میـام استفـپیوند و انسج

شنوی از او تأيید ضرورت احترام پدر و حرف

 و اين در (152: 1255)محمدی اصل، « پردازدمی

متوجه  زنانبسیاری از اوقات حالی است که 

رودا خشونت کالمی ند که بر آنان میی نیستستم

سکوت،  ،است تحقیرآمیز و ضدکرامت انسانیکه 

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

ی ـه، طالق و حتـرار از خانـاری، فـازدواج اجب

 اس درـن اسـاي رـبی داردا ـپ ودکشی را درـخ

شود و خانواده قدرت مرد به رسمیت شناخته می

رد، در نهادينه ـپذيه آن را میـاينکر ـزن عالوه ب

ی ـسعز ـق در فرزندان خود نیـن حـردن ايـک

 ،دارندکندا خشونتی که مردان بر زنان روا میمی

ای خاصی ـهکـا و تاکتیـهژیـق استراتـاز طري

شمارد: میآنها را بر 13گیرد که رومیتوصورت می

، متهم 10در کردن ، از دايرة انسانی به12حسن تعبیر

، 12شناختی مردان، نسبت دادن به روان10کردن

 15ردنـور کـزا تصـو مج 11وه دادنـعی جلـطبی

 (ا02: 3555)رومیتو، 

پژوهش حاضر در نظر دارد تا نشان دهد  

زبان در بقای سیستم مردساالر و در نتیجه 

ی اساسی ـردان نقشـوی مـخشونت کالمی از س

 ،آبی روزنةکند و اين مهم را در نمايشنامة ايفا می
دهد و از اين رهگذر به اثر اکبر رادی نشان می

دهد که پاسخ میزير رح ـن شـه ايـی بـؤاالتـس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11. D. Cameron 

12. P. Romito 

13. euphemising 

14. dehumanising 

15. blaming 

16. psychologising 

17. naturalising 

18. separating 

زبان چگونه به تداوم نظام مردساالر کمک  ا1

هايی چه استراتژیدر اين راستا  ا3کند؟ و می

کار گرفته برای پنهان کردن خشونت کالمی به

تحلیلی  -توصیفیاين پژوهش با روش  شود؟می

پذيرد و صورت می شناسی زبانمبتنی بر جامعه

گوهايی ووق گفتـؤاالت فـه سـخ بـرای پاسـب

آن حداقل يکی از طرفین  شود که درانتخاب می

گو زن يا دختر )زن آيندة انوش( خانواده وگفت

گو مرد باشدا در اين وباشد و طرف ديگر گفت

نتايج گوها خشونت کالمی مردان به همراه وگفت

گیرد  و آنها در مورد زنان مورد بررسی قرار می

هايی که برای ها و تاکتیکدر عین حال استراتژی

 ،اندگرفته شده کارهها بپنهان کردن اين خشونت

شودا اين پژوهش از اين جهت نیز مشخص می

های دارای اهمیت است که به بررسی خشونت

ای نمونهکالمی در آثار ادبیات نمايشی، به عنوان 

 پردازدا در سط، کالن می ،خرد از جامعه

 

 پیشینه

های صورت گرفته در حجم زيادی از پژوهش

شناسی زبان به بررسی خشونت حوزه جامعه

در میان آثار  اپردازدکالمی در گفتار افراد می

توان به اين خشونت می مورد چا  شده در

( به انواع 1125) 11گارور موارد توجه کرد:

پردازد و خشونت زبانی را عرفی خشونت می

روانی دارد تا  ةنامد که صدماتش بیشتر جنبمی

( به بررسی کالم و 1153) 35فیزيکیا اونگ

نوشتار پرداخته است و معتقد است که کالم را 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19. N. Garver 

20. W. Ong 
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فهمند لی نوشتار را افرادی میو ،فهمندهمگان می

گیرد که نوشتار ینتیجه م ،بنابراين اکه سواد دارند

ای برای ای قرار دارد و وسیلهدر اختیار عده

به نوعی منبع قدرت  ، پسافتراق میان افراد است

و  31آيدا هوستنو کنترل ديگران به حساب می

( به بررسی سکوت و ساکت 1111) 33کرامارا

اند که اندا آنها به اين نتیجه رسیدهکردن پرداخته

تنها گذاردن زنان و مردان از مسکوت کردن برای 

افضلی و  ملکا کنندافراد فاقد قدرت استفاده می

 خشونت( بر اين باورند که 1253همکاران )

 کشورها همه در که است ایلهئمس شوهران

 مختلف ایـهنمود اـآنه اتـده اسـش زارشـگ

 و اقتصادی جنسی، روانی، کالمی ـ خشونت

 و دهندرا مورد بررسی قرار می شوهران فیزيکی

 فراوانی بیشترين به دست آمده نتايج براساس

کالمی ـ  خشونت به را مربوط هاخشونت انواع

 قاضی داـدانند( میـدرص 23 اـت 20) یـروان

به (، 1252) مرجايی و تبريزی محسنی  طباطبايی،

بررسی خشونت خانگی علیه زنان در شهرهای 

 مبحث (1250قائم ) منتظراندا ايران پرداخته ةعمد

کرده  بررسی را آن فیزيکی معنای به خشونت

 فلسفی مباحث ( به1250اردکانی ) استا داوری

 به بررسی( 1210اتراکی )پردازدا می خشونت

پردازدا از نظر وی ار میـط کـانی در محیـآزار زب

 بیشترين مردان و زبانیآزردگان بیشترين زنان

 شوندامی قلمداد کار محیط در زبانی آزاردهندگان

 آزار شالی و سن با میزان جايگاه رفتن باال

 باالرفتن با مستقیم دارد و ةرابط رفتار در زبانی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21. M. Houston  

22. C. Kramarae 

 ارـرفت زانـمی از دیـح اـت تحصیالت، میزان

 .شودمی کاسته کار محیط در آزاردهنده انیـزب

تحلیل گفتمان خشونت ( به 1210)مقدم  شرکت

 پرداخته استا 30ل زوالـامی رـاث ،32زمیندر رمان 

جويى که برخورد با ستیزه وی راهکارهايی برای

تواند به خشونت کالمى منجر شود،  در نهايت می

 هاى اجتماعىهمچنین ناهنجارى کند ومیارائه 

، (1211) کارداندا مؤثر میهاى ادبى سبکرا بر 

 و پوررضا  (،1255(، اعزازی )1255الهی )آيت

  ،(1252) رامپناهی  ،(1251شندی ) موسوی

 خشونت (1250موالوردی )( و 1250) سلیمانی

برخی اندا را مورد بررسی قرار داده علیه زنان

از  پیامدهای آن و ابعاد و خشونت ديگر به

 راهیمیـد: ابـانهـرداختـی پـماعـاجت هایديدگاه

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

 ( به بررسی1255اندا محمدی اصل )اين جمله

سازی زبان جنسیت در میان گی درونیچگون

ام وظايف ـور انجـه منظـواده بـای خانـاعض

انوادگی ـخ ةرـات روزمـه حیـش بـمراربخـاست

هايی که بر ادبیات و آن هم پردازدا اما پژوهشمی

بسیار کم است  ،ادبیات نمايشی تأکید کرده باشند

و همین جنبة پژوهش کنونی است که آن را از 

 سازداها متمايز میديگر پژوهش
 

  بحث و بررسی

که نامش بر  -را اکبر رادی روزنة آبینمايشنامة 

برای  -درخشدنويسی ايران میتارک نمايشنامه

نويس کرده پاک 1205آخرين بار در زمستان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23. La Terre 

24. Emile Zola 
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ای از منتقدان و به گفتة عده روزنة آبیاستا 

رادی استا « بهترين نمايشنامة»نظران صاحب

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

نمايشنامه به اين سبب دارای اهمیت است که 

سرآغازی بر ساير آثار نمايشی رادی است و 

های رادی نیز های آن در ساير نمايشنامهشخصیت

، روزنة آبینمايشنامة در کم و بیش حضور دارندا 

پیرمردی  ،تـرده اسـه پـای در سکه نمايشنامه

اش  بار کهنه خست و افکار شیطنت با فروشماهی

که در  را در تنگنای روحی قرار داده  اش خانواده

گريزد و میبه تهران ، احسان، پسرشنتیجة آن 

از بودن در هم ، افشان، و دخترش خانمی، زنش

دا يکی از ـکننی نمیـاس خوشبختـکنار وی احس

 اری افشانگخواستنام انوش به  همسايگان به

ار ـوشی از افکـه دل خـا کـآقلهـپید و ـآيمی

کجی به اين  برای دهن انوش ندارد،  ةروشنفکران

نبود در  ارودمسافرت می هاری بگعشق و خواست

که با هم گیرند  تصمیم می انوش و افشانآقا، پیله

فرار کنند و زندگی ديگری را آغاز کنندا انتخاب 

بحث و بررسی  به منظورهای نمايشنامه ديالوگ

ا وجود خشونت کالمی در گفتار 1ی بر مبتن

ا وجود مخاطب يا گوينده زن در 3ها و شخصیت

 اها بوده استگووگفت

ا ـو بـگوی در گفتـخانممثال اول:  .1

دربارة پیله آقا )شوهر خانمی و  ،دخترش افشان

، پردة روزنه آبیکنند )پدر افشان( صحبت می

 (31-35 :اول

رک زده! ـوری غمبـجـهن چـببی خانمی:

ناسالمتی امروز خواستگاری توئها پاشو، پاشو يه 

دست لباس بپوش، يه سر و وضعی عوض کنا 

 شها باالخره يه طوری می

 شه مامان؟چه جوری؟ چه جوری میافشان: 

 وقتی خدا بخواد اااخانمی: 

شود و غمگین طرف بله! )بلند می افشان:

دست رو دست بذاريم، به امید  ارود(پنجره می

 شه!خدا همه چیز درست می

های تو هیچ راستش من از حرفخانمی: 

 آرماسر درنمی

های تو اين خونه هیچکی از حرف افشان:

انو ـت احسـم شهامـاش منـآرها کن سر درنمیـم

 داشتم و ااا حداقل اختیارم دست خودم بودا

 ر( اون اصالً کار درستی)با تایّخانمی: 

 دونیا نکرد؛ خودتم اينو می

با اين همه دروغ و دورنگی ااا افشان: 

 تونست مامان؟چطور می

ته، هزاری هم اگه منظورت آقاجونخانمی: 

 بگی اون پدرشها

باالخره خودشو خالص کرد، افشان: ... 

 باالخره آزاد شدا ولی  من ااا

ها تـن صحبـا از ايـا اينجـااا مخانمی: 

رست موقعی که بايد با پدرت راه نداشتیم؛ اونم د

دست بیاری ـ ه شو ببیای، باش مهربان باشی، دل

 گی فالن از اين قرار؟می

شود که  آقا وقتی خبردار میدر اينجا، پیله

قرار است برای دخترش، افشان، خواستگار بیايد، 

زند و به اين شیوه مخالفت ـ يا می« غمبرک»

دهدا ن نشان میناراحتی ـ خود را با ازدواج افشا

دخترش  ةآقا با اين رفتار در تقابل با خواستپیله
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افشان که از  اگیردبرای ازدواج با انوش قرار می

اين وضعیت به تنگ آمده است، معتقد است که 

ن سر ـهای مرفـکی از حـه هیچـن خونـو ايـت»

ش ـاری از دستـالً کـون عمـو چ« آرهیـدرنم

کند که صرفاً به اين آرزو بسنده می ،آيدبرنمی

کاش منم شهامت احسانو داشتم و ااا حداقل »

آنچه از اين مطلب بر «ا اختیارم دست خودم بود

آيد اين است که دختر خانواده، برعکس پسر، می

کند که اختیارش دست خودش نیست و آرزو می

که داشتن داشتا از آنجايیشهامت برادرش را می

با  ،نیز برای افشان نادرست استچنین آرزويی 

اون اصالً کار »شود رو میهواکنش مادرش روب

 «ا دونیدرستی نکرد؛ خودتم اينو می

در اينجا بايستی توجه کرد که مادر بر واژة 

برد کار میبهتایّر کند و آن را با تأکید می« اصالً»

د که برادرش کار غلطی کرده کنو خاطرنشان می

 هـافشان از اين کار غلط را ب است و حتی آگاهی

رود شودا مادر از اين نیز فراتر میوی يادآور می

ر احسان وارد ـدر بـانب پـو فشارهايی که از ج

شده و وی را مجبور به ترک خانه و کاشانه کرده 

وده ـب پدرب ـه از جانـاست، با توجه به اينک

ورت ـه منظـاگ»د: ـدانر میـپذيیهـت، توجـاس

 «ا ته، هزاری هم بگی اون پدرشهآقاجون

در اينجا خشونت پدر طبیعی نشان داده 

شود و بر حقانیت رفتار و برخورد پدر با پسر می

که هنوز افشان بر مواضع شودا وقتیتأکید می

-کند، مادرش به وی متذکر میخود پافشاری می

ها نداشتیم؛ ن صحبتـا از ايـا اينجـم»ه ـود کـش

ه بايد با پدرت راه بیای، اونم درست موقعی ک

دست بیاری ـ ه شو باشی، دلـان بـاش مهربـب

در اينجا خانمی به «ا گی فالن از اين قرار؟می

شود که اين رفتارها قبالً در دخترش متذکر می

ه است و وی نبايد اين ـود نداشتـخانة آنها وج

بدعت را به آنجا بیاوردا آنچه جالب توجه است 

ع خواستگاری دختر بايستی اين است که در موق

ه با پدرش راه بیايد، مهربان باشد و دلش را ب

زدة دست بیاورد؛ خانمی ناخودآگاه رفتار غمبرک

کندا يعنی همسرش را برای دخترش توجیه می

خانمی ناخودآگاه رفتار شوهرش را طبیعی جلوه 

دهد و اين دخترش است که بايد خودش را می

یايد و مهربان باشد تاییر دهد و با پدرش راه ب

های کسی از حرفهیچ»رغم اينکه در آن خانه بـه

 «ا  آرهمن سر درنمی

وقتی افشان در حضور پدر و مثال دوم:  .1

آقا رود با واکنش پیلهمادر به سوی پنجره می

 (ا20-22: ، پردة اولروزنه آبیشود )مواجه می

 ری طرف پنجره؟کجا می آقا:پیله

و اين خونه اختیار پای ـتی آدم ـ: يعنخانمی

 خودشم نداره؟

آرم اِشراف ساز میهمین فردا حلبی آقا:پیله

  تاالرو بگیرها

 : سه ساله که همچه خیالی داریاخانمی

 گیرم شدهااما حاال خیلی چیزا دست آقا:پیله

 : مثالً؟خانمی

ن؟ ـکنیرو مییـة چـن! مالحظـبگی افشان:

بگین که پشت اين خونه يه جانوری پیدا شده که 

و آسايش زندگی رو از شما مدتیه خواب راحت 

سلب کردها بگین! شما که همه چیزو رو دايره 

 ريختینااا
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 افشان! تو ديگه همش نزن! خانمی:

 باالی سیاهی رنگی که نیس مامانا  افشان:

رة نامربوط! دماغ بزکوهی هم ـدخت آقا:پیله

االی چشمت ابروا )رو به ـت بـه گفـشنمیداره 

د هم ـم! بلنـگه میـود( آره کـشراق میـان بـافش

تون بشنوين: تا زمانی که دختر زير گم که همهمی

هِ کُرکها نه ـن بـه، عیـکندگی میـدر زنـة پـساي

ه گارمونِ مردکه، هیچی! ـر، نـر و فِـه غِـاب، نـکت

افسارش دست ت خونة صاحبش، ـم رفـی هـوقت

بره، فر شیش « خاصه خان»سا میخواد يکی ديگه

خواد ماهه بزنه، ناخُن بزاره قَدّ بیل، هر غلطی می

ا ـا اينجـشا مـاحبـه و صـدونودش میـه، خـبکن

 رقاصی نداريما 

در اين ديالوگ، خشونت کالمی در گفتار 

مرد خانواده هم در نقش پدر و هم در نقش 

آقا حتی خوش ندارد ا پیلهکندشوهر نمود پیدا می

اجازه دهد که دخترش لب پنجره برودا او سه 

سال است )از زمانی که افشان بزرگ شده است( 

که قصد داشته است اشراف پنجره را بگیرد و 

اين  ،شودراض افشان مواجه میـا اعتـه بـک وقتی

مادر خانواده است که به طرفداری از همسرش 

افشان! تو » :دهدمی ورد عتاب قرارـان را مـافش

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

دارد و در اينجاست که تخطی از حريمش باز می

تر مورد حمله پدر وی را با خشونت هرچه تمام

ار به ريشخند ظاهر ـه کـوری کـط ؛دهدرار میـق

رسد که خود وی در آن هیچ نقشی دخترش می

ت اين گفتار ـه خشونـاست کـنجـندارد و در اي

دخترة »د ـراشـخیـای را موندهـر شنـروح ه

آقا از اين پیله«ا نامربوط! دماغ بزکوهی هم داره

داند که می ءرودا وی زن را مانند شینیز فراتر می

وض ـت آن عـمالکی« ازدواج»له ـک معامـدر ي

هیچ « بهِ کرک»شودا زن در خانة پدر به عنوان می

ا پدر در جريان ـباشد ت هـايد داشتـرمی نبـسرگ

ه صاحب بعديش تحويل ـم بـازدواج آن را سال

«ا سافسارش دست يکی ديگه»دهدا در آنجا نیز 

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

هايی است با بار معنايی گذاشتن و ااا همگی فعل

خانواده با قدرت در برابرشان  درـه پـی کـمنف

دا ـدانها میهـه رقاصـيستا را شاـد و آنهـايستمی

افشان نیز اين را با تمام وجود درک کرده است و 

اهی رسیده است که بااليش رنگی ـان سیـه همـب

 نیستا 

ال خواندن کتابی افشان در ح :مثال سوم .3

آقا وقتی است که انوش به وی داده است و پیله

فهمد که کتاب را انوش به افشان داده است از می

دهد که انبر رود و به گلدانه دستور میکوره درمی

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

 :همانکند که خوشايند نیست )هايی میحدس

 ا(05-21

)با لحن مسخره اما عصبی( البد با  آقا:پیله

ين و قهوه و هم نشسته« وشینـن»ه ـهمديگه کاف

 ين!غُرابیه هم خورده

 ااا افشان:

شانه به شانه « محتشم»البد توی باغ  ا:آقپیله

 ين!گردش هم کرده

 ااا افشان:

يک قبايی برای جفت شما بدوزم!  آقا:پیله

اين ديگه بسته به لطف شماس! ولی بد  افشان:
یس که من ديگه احتیاجی به قیّم و صاحب و ن
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تونم يه اين چیزا ندارم و اگه الزم باشه، حتی می
 چمدون بردارم و از اين خونه برما 

کنی! نخیر، برو تو برای خودت می آقا:پیله

موهاتو آالگارسون کن و دانس هم « خاناصهـخ»

 بده!

آقا اتهاماتی به دخترش در اين ديالوگ پیله

کند و وقتی با کند که وی را مسکوت میوارد می

امات خود را ـود، اتهـشه میـسکوت وی مواج

برای « قبايی»کند که قعی پنداشته و تهديد میوا

رآشفته ـدوزدا اين سخنان پدر افشان را بـا بـآنه

درش ـه پـود را بـری خـوغ فکـد و بلـکنمی

اگه الزم »کند که سازد و عنوان میخاطرنشان می

تونم يه چمدون بردارم و از اين باشه، حتی می

بی و اداما پدرش اين را حمل بر بی«ا خونه برم

کند و بالفاصله با تندی گستاخی دخترش می

دهد که بیشتر شبیه به بیشتری جواب وی را می

تو برای »ردن است: ـن کـفحش دادن و توهی

موهاتو « خانخاصه»کنی! نخیر، برو خودت می

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

که هم « کنیتو برای خودت می»کند که اعالم می

سخنان پدر وقتی «ا کنیغلط می»عنی است با م

ايه ـا کنـان بـه افشـه بـشود کتر از قبل میگزنده

بلکه برو  ،گويد که ترک خانه چیزی نیستمی

آرايشگاه و موهاتو آرايش کن و برقصا اين 

ن ـه رفتـآقا به مراتب بدتر از خاناعمال را پیله

اين اعمال منافی عفت  ديگر، عبارت به اداندمی

آن دوره بوده و پدر با اين گفتار بر آزار روحی 

 افزايدا  دخترش می

آقا( خود را پدر افشان )پیلهمثال چهارم:  .4

رودا انوش کند و به پیربازار میاز انظار پنهان می

کنند گو میوهم گفت باره باو افشان در اين

 ا(51-15 :همان)

 دونی؟واقعاً می رفته؟ تو ااا کجا انوش:

ممکنه رفتنش کمی غیرعادی بوده  افشان:

 باشه؛ ولی مطمئنم که نقشه نبودها

 من مطمئنم که نقشه بودها انوش:

 کنمااوه، انوش، خواهش می افشان:

های اون جا خالی کرده که مثالً رشته انوش:

 مارو پنبه کنها  

 ش بودهااينم از روح ساده افشان:

 ای!چه روح ساده انوش:

آدم گاهی از روی ترس يا احساس  افشان:

 کنه که اصالً شايسته نیس؛ ولی اااتنهايی رفتاری می

ای ـرهـردختـی پیـاسـشنا روانـاين وش:یان

 قديمیه؛ حرف تازه بزن!

ی دارد تا ـه سعـرک خانـا تـا بـآقهـپیل

 وش شودا باـا انـرش بـمانع ازدواج دخت

شماتت گفتاری که افشان از تندی و  وجودی

د ـکنی میـا سعـام ،است پدرش به ستوه آمده

ة عدم رضايتش برای ـدرش )به نشانـن پـرفت

ی و روح ـه حساب سادگـازدواج وی( را ب

آدم »کند که ذارد و استدالل میـاش بگادهـس

گاهی از روی ترس يا احساس تنهايی رفتاری 

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

شويم که حتی انوش هم سعی در توجیه یم

نماياندا اما کند و آن را طبیعی میرفتار پدر می

شود که اين های وی میانوش مانع ادامه صحبت

خود نوعی خشونت کالمی است و بدتر اينکه او 

شناسی پیردخترهای روان»ها را اين صحبت
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اينجا انوش به افشان توهین  در اداندمی« قديمی

ولو غیرمستقیما انوش طوری وانمود ، کندمی

-اريخـهای افشان قديمی و تکند که حرفمی

گويد ه وی میـل بـگذشته است و به همین دلی

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

وی که از رفتارهای  ارانده و از انوش مانده

درش خیری نديده ـد پـیز و تنـآمتـشمات

 ،رسدـبه آرامش بسعی دارد در پناه انوش  ،است

های انوش نیز تفاوت چندانی با ا صحبتـام

انگیزاند و اين پدرش ندارد و در او شوقی برنمی

در واقع ادامة همان سیستم و نظام مردساالر 

ت که در آن خشونت مردان طبیعی جلوه ـاس

نمايد و زن را جز سکوت و تبعیت چاره می

 نیستا   

در انتخاب انوش، افشان را ال پنجم: یمث .5

: ردة سومـ، پیـه آبـروزند )ـدهرار میـی قـسخت

 (ا155-151

تا را انتخاب  تو بايد يکی از ما دو انوش:

 کنیا

آخه چرا بايد انتخاب کنم؟ اين چه  افشان:

 ايه که برای من گذاشتی؟شرط ظالمانه

برای اينکه بین من و پدرت يه  انوش:

و  ر از مار و موشه چالة پـت، يـودال هسـگ

و اگه تو بخوای بین ما قرار  های تاريکخمره

 کنیا بگیری، توی اين چاله سقوط می

خدايا،  اگرداند()با استیصال رو می افشان:

کنم، قانعش چه عذابی! اااا با مامانم صحبت می

ذارم، به خاطر تو کنما نه، براش يادداشت میمی

 ريماااا و از رشت می

دهد که ار میانوش افشان را در شرايطی قر

مجبور است بین او و پدرش يکی را انتخاب 

استا « ایشرط ظالمانه»کند و اين در واقع 

جالب است به تصويری که انوش برای افشان 

بین من و پدرت يه » اتوجه کنیم ،کندترسیم می

گودال هست، يه چالة پر از مار و موش و 

های تاريک و اگه تو بخوای بین ما قرار خمره

انوش «ا کنی، توی اين چاله سقوط میبگیری

سعی دارد به افشان بفهماند که هیچ راهی جز 

خاطر پیوستن به وی نداردا او که از پدرش به

کند راهی بیابد سعی می ،است معشوقش رنجیده

تا به وی بپیوندد ولی راهی نیستا انوش پیشتر 

ا وی فرار ـود بـدر نمايشنامه از افشان خواسته ب

در اينجا افشان حتی از طرح اين مسئله با  اکند

کند که کند و چنان میمادرش نیز پرهیز می

خواهد و حتی در تکاپوست تا با وی انوش می

« صاحب»عنوان از رشت نیز برودا انوش به

پای  وی را پیش جديد افشان راهی جز فرار با

 گذاردا وی نمی

 

 گیرینتیجهبحث و 

خانواده قدرت در  که درن امر ـروی از ايـه پیـب

به  روزنة آبیزنان نمايشنامة  ،دست مرد است

ت و دم ـا تبعیـدهند و بمین درـون تـن قانـاي

ال آن از زن ـدرساالری و انتقـنزدن به بقای پ

آقا( ر پیلهـوان همسـه عنـمی بـواده )خانـخان

آقا و وان دختر پیلهـه عنـان بـه فرزندان )افشـب

 دا افشان از رفتارـکننکمک میوش( ـر انـهمس

درش و طبیعی ـدة پـبار و گزنتـکالمی شمات
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دادن اين رفتار از سوی مادرش خسته شده جلوه

 ؛ی را بگذارديوـاست و سعی دارد بنیان زندگی ن

بعديش، ولو « صاحب»ان اوان راه ـا از همـام

نمايد، وی را مجبور به فرار اينکه روشنفکر می

اسی ـشنروان»ای وی را ـهتـد و صحبـکنمی

نامدا اين بدين معنی می« های قديمیپیردختر

است که با رفتن افشان به خانة شوهر چیزی 

شودا تنها چیزی که تاییر يافته، کسی عوض نمی

هايش کنار بیايدا نهی ر وـا امـب دباياست که او 

نظام مردساالر سعی در بازتولید  ،ديگر عبارت به

طريق طبیعی  اين مهم را ازکند و خويش می

ز مردان چه در ـآمیجلوه دادن رفتارهای خشونت

 کندا   رفتار و چه در کالم می

 

 منابع

ا زنان با رفتاریخوش(ا 1251) زهرا الهی،آيت

 ا زنان اجتماعی ـ فرهنگی شورای نشر :تهران

ا هرگز خشونت با(ا 1255) اهللبین ابراهیمی،

 .فروزا عالمر نش: کاشمر

آزار زبانی در محیط (ا »1210اتراکی، فاطمه )

مجموعه مقاالت نخستین همايش در  ا«کار
تهران: نشر نويسه  ملی خشونت کالمیا

 ا 12-21پارسیا صص 

 زنان: خانوادگی خشونت(ا 1255) هالش اعزازی،

 .سالی: تهرانا خورده کتک

 علیه خشونت(ا 1252) ناهید رامپناهی، اعظم

 ا تهران: نشرمطبوعات در آن بازتاب و زنان

 .زنان اجتماعی فرهنگی ـ  شورای

ا جامعه و خشونت (ا1211)صار ا افتخاری،

 اسفیرر نش: تهران

 درامشندی، پ موسویو بوالقاسم ا وررضا،ـپ

نشر  :تهرانا زنان علیه خشونت (ا1251)

 .انديشمند

ا خشونت فلسفه(ا 1250) رضا اردکانی، داوری

 تهران: هرمسا 

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

 تئوريزه گفتمان(ا 1251) یـدعلـحمم ی،ياـزکري

 هـجامع رـنشان: رـا تهتـونـخش ردنـک

 .ايرانیان

سیر تاريخی خشونت (ا 1250) حمدم سلیمانی،
 ا سمنان: آبرخاعلیه زنان

 معصومـه، مدیحا ه وـدم، صديقـمقتـشرک

 تا جامعه متن از خشونت مطالعه»(ا 1210)

 رمان در خشونت گفتمان نوشتار: تحلیل متن

مجموعه مقاالت نخستین  «ازوال امیل زمین

تهران: نشر  همايش ملی خشونت کالمیا

 ا301-315نويسه پارسیا صص 

ا نامة اکبر رادیشناخت(ا 1253طالبی، فرامرز )

 تهران: نشر قطرها

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

 مطالعات زنانا 

-جنسیت و زبان(ا 1255محمدی اصل، عباس )

 ا تهران: گل آذيناشناسی اجتماعی

زمانی،  مرتضی؛ ،زادهمهدی حسین؛  افضلی،ملک



 17          اثر اکبر رادی( روزنه آبینقش زبان در بازتاب نگرش مردساالرانه )بررسی موردی: نمایشنامه 
 

(ا 1252) ، زيبازادگانو فرج زمانی احمدرضا

 در زنان نزد خانوادگی خشونت انواع بررسی»

 علوم مجلهدر  ا«1253اصفهان در سال  شهر

، شماره 10سال اسالمیا  آزاد دانشگاه پزشکی

 ا 22-21 ، صص3

 ضرب(ا 1250) هدی؛ کريمی، جلیلم منتظرقائم،

 ا آينده طرح: تهرانا ايران در جرح و

 کالبدشکافی(ا 1250) هیندختش موالوردی،

 و حقوقدانا تهران: انزن هـعلی تـخشون
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The Role of Language in the Reflection of Patriarchal Attitude  

(Case Study: Blue-Orifice Play by Akbar Radi) 
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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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