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  مقاومت نمايشي  ياتدر ادب
  3حسينيان سعادت ينهسك، 2يانيحامد سقا يمهد، ١يمطهر سيدميثم

  چكيده
 هايشـان  هـا و سـخنراني   در مصـاحبه  )ره(ينيامام خم ياساس هاي از دغدغه ي،اسالم ةدر جامع ،زنان يگاهجا ياعتال
 يشـرفت زنـان در پ  ةنقـش سـازند   ينو همچنـ  يزنان در نهضت اسـالم  گذاريو تأثير يتبارها به اهم يشانا. است
مـوارد   يو در بعضـ  يمسـاو  يانقالب سهم يروزياز نظر امام، زنان در پ. نمايند يم مختلف كشور اذعان هاي عرصه

 يخيتـار  ةآن انعكاس واقع يةاعد ترين ياست كه اصل يانيدفاع مقدس جر يشينما ادبيات. اند از مردان داشته يشب
دفاع مقـدس بـا    يشينما ياتادب يداتتول يمناسبت و هماهنگ يزانسنجش م يها از راه يكي. است يليجنگ تحم

  .واقعه است ينعنوان قطب ا به )ره(ينيامام خم يشده با آرايدجنگ، تطابق آثار تول يخيتار ةواقع
از سـال   ،شده دفاع مقـدس  چاپ هاي يشنامهنما يةكلحاضر نيز پژوهش  يِآمار ةجامع. است يقيتطبيق تحق روش

 ،زن و مـرد  يسـندگان آثـار نو  شـامل  يشـنامه، نما 120 ياناز م يآمار هاي نمونه .گيرد را دربرمي ،1388تا  1359
گ جن ةواقع ي با، مالك هماهنگ)ره(ينيبا تفكر امام خم آثار در انحضور زن يسةپژوهش، مقا در اين. اند انتخاب شده

و ) يسندهعنوان نو به( يدتول ةمشاركت زنان نسبت به مردان در عرص يزانابتدا م ين،بنابرا. گرفته است قرار يليتحم
در  يانـات و سـپس آمـار حضـور زنـان در تطـابق بـا ب       شده دفاع مقدس محاسبه هاي يشنامهدر متن نما چنينهم

مـورد نظـر امـام در     يخيتـار  يگـاه نشان داد كه زنان از جا ها يافته. است  تهگرف قرار امام يفةصحجلد  22مجموعه 
  .اند مذكور برخوردار نبوده يهنر يانجر

  كليدواژگان
  .نقش زنان جنگ تحميلي،زن،  ير، تصو)ره(ينيامام خم ياناتب مقدس،  دفاع نمايشي يات ادب

  مقدمه
. اسـت  يرانا تحميلي جنگ ةدر واقع يپژوهش يحركتمقدس مستلزم آغاز   دفاع يات نمايشيادب توليد

                                                        
  )نويسندة مسئول(دانشجوي دكتري رشتة مطالعات تئاتر، دانشكدة هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران  .1
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  saghayan2002@yahoo.com  استاديار گروه كارگرداني، دانشگاه تربيت مدرس 2.
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 ياول خود را قائل بـه پژوهشـگر   ةدر درج يدبا شود،   يدتول ينهزم ينكه در ا يهر متن يگر،به عبارت د
عنـوان رهبـر و    ، بـه )ره(ينـي امـام خم  يرهنمودها ين،بنابرا. دفاع مقدس بداند يو مطالعه در منابع اصل

دفـاع   هـاي   يشـنامه نما يسـندگان كـار نو  ياصـل  ياز مبان بايد يلي،تحم عامل در جنگ گذارترينتأثير
و  هبـود  )ره(خمينـي   امـام  ياصـل  هاي او از دغدغه يرزن و انعكاس تصو يگاهجا .قرار گرفته باشد مقدس 
  .پردازند يم ينقش زن در جامعه اسالم يينخود به تب ي يفهصح جاي يدر جا يشانا

جامعـه از صـالح و    يـك صالح و فساد . برخوردار است يخاص هاي يژگينقش زنان در عالم از و
از دامـن خـود    توانـد  ياست كه م يموجوديكتازن . يردگ يفساد زنان در آن جامعه سرچشمه م

بـه اسـتقامت و    ،هـا  جامعـه، بلكـه جامعـه    يـك كـه از بركاتشـان    دهد  يلبه جامعه تحو يافراد
  .]192ص ،16ج ،33[ شوند يدهكش يانسان يواال هاي ارزش

اسارت  يداسالم زن را از ق. ها مثل حقوق مردهاست حقوق آن. آزادند ها در حكومت اسالمي زن
  ].70، ص5، ج33[است   داده مردها قرار رديف ها را هم آورده و آن يرونمرد ب
 نشـين،  يهحاشـ  يزنده و مهم در بطن انقالب و نه موجـود  يامام موجود يدزن از د بنابراين،

دفـاع مقـدس    يشينما ياتگونه كه در ادب او، آن يگاهزن و جا يراما تصو. است يفو ضع تأثير، كم
  .است  مورد نقد و چالش قرار گرفته وبيگاه، منعكس شده، گاه

  ينظر مباني
بـه  « ،موارد يدر برخ ي،و حت »يمساو«نسبت حضور زنان به مردان در جامعه را  )ره(ينيخم امام
 يـن است كـه بـه ا   يثر از ظلمأكه مت دانند يزنان م يبرا ينسبت را حق ينزنان دانسته و ا» نفع

  .شده است يقبل هاي گروه از جامعه در زمان حكومت
 يـات قدر جنا آن. پسر ينا خصوصاً ؛ن پدر و پسريلعبه درآوردند ا االسف، زن را به صورت يك مع

  ].339ص ،7ج ،33[ كه به زنان كردند به مردان نكردند
تـأثير زنـان در    يسـت كـه جلـو   ا از زن آن سـازي  روسكع هاي يستمهدف س يشاناز نظر ا

  .شود  جامعه گرفته
و  هـا  جوان بشود براي  حاصل يسرگرم ينكها يدهند از برا قرار يلهزن را وس خواستند يم ها اين

  ].191ص ،13، ج33[ نشوند وارد اصالً ياساس يدر كارها
خصـوص شـاهان    بـه  ،شـاهان  ياسـت تحت برنامه و س يماًو مستق مانده يشكل را باق ينامام ا

  .داند يم ي،پهلو
  ].217ص ،5ج ،33[ باشد يبابه قول شاه، زن خوب است فر

  ].472ص ،3ج ،33[ياورد بار ب خواهد ها را عروسك مي شاه است كه زن ينا
مشاركت زنـان در جامعـه تـأثير     يسطح كم بر يماًمستق يوضع ينچن يجواضح است كه نتا

كـه در حـق    هـايي  ييكـه نـاروا   يروز از يـدواري ابـراز ام  ضـمن  )ره(ينيامام خم .گذارد يم يمنف
  :اند فرموده ،جبران شود زنان شده است گونه ينا
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. سـالم دور نمـوده اسـت    محـيط آنـان را از   و اجتماع سـابقْ  يطبد مح يطهستند كه شرا زناني
ـ   يطكه معلول آن محـ  هايي ييتمام ناروا يرانا ياجتماع يطمح ييركه با تغ يدوارمام  ينبـود از ب

  ].381ص ،6، ج33[ برود
كننـد و   يمـ  يـت فعال ياساسـ  يدر كارهـا  ،بـا مـردان   يمساو ان،زن ي،اما در حكومت اسالم

  .گيرند هاي زيادي بر دوش مي مسئوليت
و از حـد   يابـد خود را در جامعـه باز  يكه او بتواند مقام انسان دهد يارتقا م ياسالم زن را تا حد

  عهـده  بـر  هـايي  يتمسـئول  يدر ساختمان حكومـت اسـالم   يرشد ينو با چن يايدب يرونب يءش
  ].436ص ،4ج ،33[بگيرد 

 ،5ج ،33[ »آزاد يتشخصـ  يـك و  يحانسـان صـح   يـك  يـت موقع«كـه   يحال يندر ع ايشان
نسـبت   يككشور را با  يزنان متصورند، حضور زنان در كنار مردان در سازندگ يرا برا] 485ص
  .كنند يم يانب يك به يك

 يكه بـرا  اي خرابه ينا يدبا ،چه بانوان و چه مردان يران،ملت ا ةهم. مملكت را يدبساز يدشما با
 ،33[ خرابه را بسـازند  ينباهم ا يدمرد و زن با. شود با دست مرد تنها نمي. اند بسازند ما گذاشته

  .]301ص ،6ج
بـه نفـع زنـان     ،موارد اكثر مردان، در هاي يتفعال يگذشته از تساو ،حضور زن  يتنگاه امام به كم

  .دانند يم ينظام اجتماع يدنند يبرا اصل آس آن حققجامعه دانسته و ت يشگامزنان را پ يشانا. است
 يدااست كه در مردها پ ياز تحول يشتركه ب ينمب يم يبيجور تحول عج ها يك زن ةمن در جامع
از آن  يشـتر زمـان، ب  يـن محترم بـه اسـالم خـدمت كردنـد در ا     ةجامع ينكه ا يقدر شده، و آن

  ].509ص ،11ج ،33[ است كه مردها خدمت كردند يمقدار
 يـت تحـول در كم  ينهمـ  ي،و پهلـو  ينظام اسالم ينافتراق ب از وجوه مهم يكي ي،و نظر از

  .حضور زنان در جامعه است
 يـت فعال يـن اجتماعـات بـانوان بـود و نـه ا     ينسابق بود، نه ا يمچه؟ اگر در رژ تحول بهتر يناز ا
  ].197، ص14، ج33[ها  جانبة آن ههم

  .برند يارزش خدمات زنان را هم باالتر از مردان م امام
 ،33[ مردهـا بـود   يتاز فعال يشترباب ارزشش ب ها در اين زن يتبلكه فعال ،بودند قدم ها پيش زن
  ].184ص ،10ج
  .كند يدا ميپ يحضور به مردان هم تسر يباال يتكم ينتأثير ا زيرا

را در مردهـا مضـاعف    يـت فعال كنيـد،  مـي  بر آنكه خودتان فعاليـت   كه عالوه يدهستشما بانوان 
  ].183ص ،19ج ،33[يد كن يم

كـه در زمـان جنـگ هـم نسـبت بـه        ،تنها در زمان انقالب حضور زنان نه يتنگاه امام به كم
  .به نفع زنان است يو حت يمردان مساو
 اند  يستادهدر صف قتال ا ،بلكه جلو مردان ،همدوش مردان ،بانوان محترمات ،ها كه زن يديمما د

  ].300ص ،6ج ،33[
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  يقتحق پيشينة
 يـروزي از پ، ]75[ »بـه سـند   يتمقاالت تئاتر دفاع مقدس از نظر قائل يبررس«اساس پژوهش بر

 يـات امـام در ادب  هـاي  يـدگاه انعكـاس د  ةلئبه مس يپژوهش يچدر ه ،1388سال  يانانقالب تا پا
بـه   يگـر د يِنظـر ي مبـان  يد بركأگذشته با ت هاي پژوهش. است مقدس توجه نشده   دفاع يشينما

آثار  ينزن در ا اي يهو حاش يفضع يگاهجااز  ،استثناي، بدون كه همگ اند هموضوع پرداخت يبررس
زن و  ةرابطـ  يـين به موضـوع زن و تب  نامه يانپا 6مقاله و  2سال،  30 اما در اين. اند دهكردانتقاد 

 يهـا  پژوهش ،]77[ يبهناز معز يآمار يبراساس بررس يجهنت اين. اند پرداخته ينهزم نيمرد در ا
  .است أييد شدهت] 66[ين مب يهآس و ،]26[يني عاطفه حس

شـأن   هـم  ينتوانسته اسـت نقشـ   يشينما ياتادب ينزن در ا«باور است كه  ينبر ا پيرحياتي
] 39[ سـرلك . ]15[ »دارد ئينـي تز يبعضـاً حضـور   يداشته باشد و حتـ  اش يواقع هاي با ارزش
زاده  حسـن و  ،]76[ي معـز  ،]24[ليقـوان    حسـيني . اسـت   پرداختـه  يرحياتينظر پ أييدهم به ت

از  زاده و معـزي  نظـر حسـن  . انـد  را ارائه كـرده  يمشابه يجخود نتا هاي نامه يانك در پايهر] 23[
، امـام  آرايامـا اسـاس قـراردادن    . اسـت  برانگيزتـر از ديگـران    ملأو ت تر يشگامپژوهش پ ينا يدد
از چنـد و   بخشـي  يعالوه بر آگـاه  تواند يم ،پژوهش حاضر يبرا يقو يِاستدالل يةپا يك ةمثاب به

 يشـي نما يـات اصول مسلط بـر سـاختار حـاكم ادب    ينموجب تدو يتي،وضع ينچن ييچون و چرا
گـام بـه    ينگذشته چند هاي از سطح پژوهش توان يم يلهوس ينبد ين،همچن. دفاع مقدس گردد

ـ     يشـي نما يـات زن در ادب يرتصـو  يندةجلو برداشت و افق آ راهكارهـا و   ةدفـاع مقـدس را بـا ارائ
  .روشن كرد يشنهادهاييپ

  يقتحق روش
وجـوه   يـق، تطب يسـه، بـه مقا  :است كه بر طبق تعريف  شده  استفاده يقيروش تطب از ،پژوهش ينا در

 يكـديگر ثر مسـائل از  أو تـأثير و تـ   يهمپوشان يزانرابطه و م يينتب يبرا يانو اختالف دو جر ،اشتراك
 مقـدس،   دفـاع  هاي يشنامهنما مرد در زن و يسندگانآثار نو يةكل يقتحق ينا يآمار ةجامع .پردازد يم

 يسـندگان شـامل آثـار نو   يشـنامه، نما 120 ياناز م يآمار هاي نمونه. بوده است ،1388از ابتدا تا سال 
ـ  يهـا  بـر جنبـه   يـد كأو ت يآمـار  اتخـاذ رويكـرد  . اند انتخاب شده ،زن و مرد از  يكـي عنـوان   بـه  يكم

در جوامـع معاصـر، حـائز     هـا  گيـري  يمتصم يعنوان مبنا و پژوهش و به يقتحق يعلم ياصل يها روش
 گيـري  عنـوان چـارچوب نمونـه    به يقتحق يآمار ةجامع يفهرست كامل اعضا از آنجا كه. است يتاهم

. اسـتفاده شـده اسـت    »شماري تمام«عمده، از روش  يرگروهبه چند ز يتجمع يمموجود است، با تقس
 يشـي نما يـات ادب زن در يگـاه جا يـابي بـه ارز  ها، يبررس يجامام و نتا آرايبا تطابق  ي،هر بررس ياندر پا
  .شود يپرداخته م يسندگان،نو جنسيت مقدس، بر حسب  دفاع
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  يقتحق هاي يافته
  زن يسندگانآثار نو يبررس. 1

 ،33[ »بـزرگ زن اسـت   يثيـت كه ح هايي يثيتح ةدر حفظ هم يدكن كوشش«: فرمايند يم امام
 يرياول بر زنان است تا از اجحـاف در حـق خـود جلـوگ     ةدر درج يتمسئول ينا ].84ص ،19ج
هـار  انـد از چ  مقدس به چاپ رسانده  دفاع در 1387كه زنان از انقالب تا سال  يكل آثار. يندنما

  .است   هر اثر مشخص هاي يتنام آثار و تعداد شخص ،1ولدر جد. كند اثر تجاوز نمي
  

 ها در هر اثر هاي نويسندگان زن با پراكندگي جنسي شخصيت نمايشنامه. 1جدول

  تعداد مرد اثر  تعداد زن اثر نام اثر رديف
  4  0  4 زوخ 1
  25  1  1 تركش 2
  185  1  0، ص68 با بوي نرگس انتظار 3
  90  2  4 ميهمان سرزمين خواب 4

  9  4  4 جمع
  

برهـان،   محمـد، طـاهري،   كاك: ند ازا عبارت ]4[ زوخ يشنامةنما هاي يتشخص :يآمار نمونة
زن اثـر برابـر    هاي يتتعداد شخص ،پس. مرد هستند يشنامه،طبق داستان نما ها، ينا همة. شجاع

  .چهار است صفر و تعداد مردان
. اند اقدام نموده فرسايي و قلم يتمذكور به فعال يانزن در جر 4 ،مجموعدر  :1جدول  تحليل

در دو اثر . استاست پذيرفتني و حضور زنان  يتفعال ةدهند كه نشاناين به دليل فقطمطلب  اين
 ،)ره(ينـي از نظـر امـام خم   پذيرفتني هاي شاهد نسبت، ]68[ نرگس يانتظار با بوو ] 25[ تركش
 ينسرزم يهمانمو  زوخ ديگر، يعنيدر دو اثر  يم، اماهست ،از مردان يشب يا يمساو تنسب يعني
  .يستاز نظر امام برقرار ن پذيرفتنينسبت ، ]90[ خواب

 ،آنـان  هـاي  يبـه آزاد  ،اركـان حكومـت   ترين يبر مشاركت زنان در اساس يدكأعالوه بر ت امام
  .كنند ياشاره م ،همانند مردان

 يريجلـوگ  ينهـا بـه دانشـگاه و ادارات و مجلسـ     ز رفـتن آن آزادنـد و ا  ياسـالم  ةزنان در جامع
  .]183ص ،5ج ،33[شود  ينم
 يبـا آرا  يهماهنگ اند يدهندگان زن آفريسكه نو يدرصد آثار 50در  فقطقسمت،  يناما در ا

  .شود يم يدهحضور زنان د يتامام از جهت كم
است كه اكنـون   يحال در ينو ا يستن كردني يسهآثار مردان مقا بازن  يسندگانآثار نو تعداد
 يمحـور  يهـا  از زنان نقـش  ييباال يارند و آمار بسها بسيار و فعال در دانشگاه كرده يلزنان تحص
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 يدزن در تول يسندگانمشاركت نوكه براي  گرفت يجه نت ينچن توان يم. دارند را بر عهدهجامعه 
تئاتر دفـاع   ياستگذاريسمسئوالن توسط  يهدفمند ريزيِ برنامهو  مناسب يبسترساز ياثر هنر
و بودجـه    و برنامه ياستگذاريشده در فصل س آمار و اطالعات منعكس. نگرفته است انجاممقدس 

 مصوب هاي از برنامه يك يچكه در ه استله ئمس ينا ؤيدم نيز» فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس«
» زنان«به موضوع  ،1389سال  يانتا پا ي،اصل عنوان مجري مقدس، به  انجمن تئاتر انقالب و دفاع

  ].40[است  نشده   پرداخته

  مرد يسندگانآثار نو يبررس. 2
دفاع مقـدس منتشـر    ينةدر زم 1387سال  يانانقالب تا پا يكه مردان از ابتدا يكل آثار تعداد
 يبـرا  يسـت، جدول ممكن ن يكتعداد اثر در  ينا ياز آنجا كه بررس. اثر است 116اند برابر  كرده

 يمبه چنـد دسـته تقسـ   را ها  آن ،حضور زنان يتكم بارةدر ،امام يتطابق با آرا يابي وسهولت ارز
  .ايم كرده

تعـداد   ي اسـت و بـين  مسـاو  مردان ااثر ب ةكه نسبت حضور زنان در جامع يآثار .1.2دستة 
  .برقرار است يك به يك اي اثر رابطه زن و مرد هاي يتشخص

  .استاز مردان  يشب اثر درحضور زنان  كه نسبت يآثار .2.2دستة 
 يبخش مجزا بررسـ  سهدسته در  ينا. از زنان است يشتركه تعداد مردان ب يآثار .3.2دستة 

  .شود يم
ـ  يشافزا ينا امااز زنان است،  يشترها تعداد مردان ب كه در آن يآثار .1.3.2 برابـر   از دو يشب

  .برابر تعداد زنان است آثار كمتر از دو ينتعداد مردان در ا يگر،به عبارت د. يستتعداد زنان ن
  .استبرابر زنان  دو يقاًها تعداد مردان دق كه در آن يآثار. 2.3.2
  .از دو برابر تعداد زنان اثر است يشكه تعداد مردان حاضر در اثر ب يآثار .3.3.2
 هـاي  يتشخصـ  همـة  ؛ يعنـي زن ندارنـد  يتشخص خود اصالً يايكه در دن يآثار .4.2دستة 

  .مرد هستند يشنامه،نما ياز ابتدا تا انتها ،ان اثرداست
انـد كـه    دفاع مقدس مشـاركت داشـته   يشينما ياتادب يدمرد در تول يسندةنو 69 درمجموع،

 ها حق و بستر مناسب مشاركت يعاجحاف در توز. زن است يسندگانبرابر تعداد نو 15تعدادشان 
ـ   يدتول ةزن، در سران يسندگاناندك نو يتاز كم پوشي با چشم يزنان و مردان، حت ينب  يناثـر ب

 يمـورد بررسـ   يـان اثر در جر 2 يسنده،هر مرد نو يازا به يباًتقر. يداستمرد و زن هو يسندگاننو
  .استاثر  يكهر زن  ياثر برا يدتول ةاست كه سران يدر حال اين. است  شده يدتول

  ستا يكه نسبت زنان به مردان در اثر مساو يآثار يبررس .1.2
نـد؟ امـام   ا زنان نسبت به مـردان  يتفعال به نسبت مساوي  قائل حدي  مرد تا چه يسندگاننو آثار
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 .]428ص ،4ج ،33[ »را بكنـد، زن هـم بكنـد    ياساس يكارها ةطور كه مرد هم همان« :فرمودند
زنـان و   يـان م يـك  بـه  اند، نسبت يك به چاپ رسانده يسندهكه مردان نو ياثر 116اثر از  23در 

زن و  هـاي  يتآثار و تعداد شخصـ  ينا همةنام  ،2در جدول. گزارش شده است اثرمردان داستان 
  .آمده است يكمرد هر

  
  زنان و مردان در اثر يمرد با نسبت مساو يسندگاننو هاي يشنامهنما .2جدول

  تعداد مرد اثر  تعداد زن اثر نام اثر  رديف

  9  1  1، ص70 من ياهايؤسوي ر آن 1
  10  2  2، ص69 ريخته ماه لب 2
  5  2  2 فرخنده  3
  6  1  1 مسيحا 4
  11  2  2  ر شود بعد بروگي نمك عشق بخند 5
  14  1  1 آذر 6
  178  1  1، ص14 اهل اقاقيا 7
  18  1  1 هايش روزگار و نغمه 8
  21  2  2 بردند شيرين را ةداي 9
  20  2  2 عروس 10
  29  1  1 قطار جنوب 11
  103  1  1، ص14 اسماعيل اسماعيل  12
  34  2  2 ها رقص پروانه 13
  263  1  1، ص69 شكسته بخوان 14
  54  4  4 بهار 15
  56  4  4 گلي براي هيوا 16
  55  3  3 وقت پيچاپيچ 17
  147  1  1، ص14 با من مثل دريا 18
  60  2  2 در بيداري 19
  80  3  3 ديوار 20
  34  1  1، ص85 دقيقه 10فقط  21
  56  2  2، ص85 خط سرخ 22
  88  1  1 ما سه نفر بوديم 23
  41  41 23 جمع
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ـ  ينام :ند ازا عبارت ]180ص ،14[ يااهل اقاق يشنامةنما هاي يتشخص :يآمار نمونة . يسو ان
 يـل از قب ييپارامترهـا  ،آثـار  يـن در ا. مرد در اثر هسـتند  يكزن و  يك يشنامه،طبق داستان نما

در جامعـه توسـط زنـان تفـاوت      سـازي  يمدر رونـد تصـم   گـذاري و تأثير ،سطح سـواد، اشـتغال  
  .ردآثار دا يربا سا يريچشمگ

انـد   در آثار فوق خلق كـرده  يسندهكه مردان نو ياييتعداد كل مردان در دن :2جدول تحليل
 ،بـا مـردان   يبه تعداد مساو ،نفر زن 41 ين،بنابرا. است نفر شخصيت 41برابر با زنان و به مقدار 

درصـد از آثـار    20بـه   يـك زدن. انـد  شده يدهكش يراثر به تصو يايدرون دن يدشدهتول در اجتماعِ
اسـت   ينسبت قابل قبـول  اين. اند حضور زنان نسبت به مردان بوده يتكم يمردان قائل به تساو

نهضـت انقـالب و    زييـرو و نقش برابر زنـان و مـردان در پ   يمشاركت مساو يايگو تواند يكه م
 يگـاهي رابطـه و جا  ،آثار ينطبق آمار، در ا. باشد يرانا يليدر زمان جنگ تحم يرانملت ا ةمبارز
در آثار مذكور، زنان و مردان در كنار هم . سخن امام است ؤيدزنان اتخاذ شده كه م براي يانسان

نسـبت در   نينـد و همـ  ا اثـر مشـغول   ةبـه سـاختن و پـرداختن جامعـ     يـك  بـه  يـك  يو با نسبت
  .برقرار است پردازند، يجنگ مسلحانه هم م يتكه به موقع ييها داستان

ها در  طور كه آن جوان هستند كه همان يما جور سرتاسر كشور. اند شده يما حاال مكتب ياه زن
 ،33[كننـد   شان محكم است و دارند خدمت مي پشت جبهه ها ينا كنند، جبهه دارند خدمت مي

  .]352ص ،19ج
  .يمبا سخنان امام هست يشاهد هماهنگ ،آثار فوقدر 

  از مردان است يشب اه در آن كه نسبت حضور زنان يآثار يبررس. 2.2
 يافت؟توان  ياز آثار م يدر چه حجم ،بود )ره(ينيكه مطلوب امام خم را، زنان در متن يشترب حضور

. نفع زنان است  اثر نسبت حضور زنان به مردان به 6در  اند يدهمرد آفر يسندگانكه نو ياثر 116از 
  .است  آمده 3از آثار مذكور در جدول يكزن و مرد هر هاي نام آثار و تعداد شخصيت

  
  از مردان در اثر يشترمرد با تعداد زنان ب يسندگاننو هاي يشنامهنما. 3جدول

  تعداد مرد اثر  تعداد زن اثر نام اثر رديف
 71 3 2، ص69 روزگارترين  عاشق  1

 75 3 2،ص67 آواز پر جبرييل  2

  32 3 0 فصل صبوري 3
 121 9 8، ص67 جنگ ةخاطر چهار 4

 44 3 1 محرم زنده است 5

 86 5 4 ريزان برگ  6

 17 626 جمع

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


  151   مقاومت نمايشي  ياتدر ادب )ره(خميني  امام يدزن از د يگاهجا تطبيقي  يبررس
 

انـد،   در آثار فوق خلق كـرده  يسندهكه مردان نو ياييدر دن ،تعداد كل زنان :3جدول تحليل
آثـار   يـن زن در ا يتشخصـ  9تعداد  ين،بنابرا. است نفر شخصيت 17و تعداد كل مردان  نفر 26
ـ  يتـي درصـد از آثـار مـردان، كم    5 در تقريبـاً . انـد  شده يدهكش يراز مردان به تصو يشب از  يشب

ـ  يـن ا ،2با توجه به جدول. يمزنان شاهد هست يمرد را برا هاي يتشخص اسـت كـه    يمعنـ  دينب
درصـد از آثـار    75انـد و   حضور زنان بـوده  دربارةامام  آرايدرصد از آثار مردان قائل به  25فقط 
انـد؛   نداشته يتوجه يرانا ةحضور زنان در جامع هاي مرد، به نسبت يسندگانشده توسط نو نوشته
چهارم آثـار منتشرشـده    يكحضور زنان هماهنگ با  يتكم دربارةسخنان امام  موع،در مج يعني
زنـان   ةكه به قول امام در جامع يتحول ،آثار يندر ا. دفاع مقدس است يشينما ياتادب نةيدر زم

كـه   يتحـول  يـده؛ قشر از مردم رخ داده، منعكس گرد ينمشاركت ا يتيجمع يبا صعود پراكندگ
  :ندكن يامام بدان اشاره م

كه  گويد يكه م يدمبود كه من گوش كردم د اي مصاحبه يكامروز در  ها، همين خانم خصوصاً...
شده  يدااست پ يتحول يكاست كه  اي لهئمس يك ينا. سر كار تا غروب رويم يما از اول آفتاب م

 ،9ج ،33[ نـد ا مشـغول  يممردم كـار بكنـ   يبرا يدبا ينكهو احساس ا ياقهمه با اشت يعني ؛است
  .]550ص

شـود؟   يدالل مـ دفاع مقدس چگونه است يشينما ياتمورد نظر امام با ادب يگاهتطابق جا عدم
 يسـطح  همنـا ال بـه علـت   ؤسـ  يـن و از چه قرار است؟ پاسخ به ا يعدم تطابق در چه سطح ينا

در  ،درواقـع . از آثار اسـت  بندي يمتقس يكامام، مستلزم ارائه  يدئولوژيو ا يدگاهاختالف آثار با د
 يخيتـار  ةافتـراق آثـار بـا واقعـ     يزان، م4 ةتا دست 1.2.3 ةاز دست بندي، يمتقس ينا ازهر قسمت 

  .شود يم يشترب

  زنان است برابر ها تعداد مردان كمتر از دو كه در آن يآثاربررسي . 1.3.2
نـام  . شـود  ياثر تعداد مردان كمتر از دو برابر تعداد زنان اثر گزارش مـ  10اثر مذكور، در  116 از

  .آمده است 4زن و مرد هر اثر در جدول هاي يتو تعداد شخصآثار 
و  يـدهللا  :نـد از ا عبـارت  ]1، ص10[ انتظـار  ةحماسـ  يشـنامة نما هـاي  يتشخص :يآمار نمونة

سه زن و چهار مـرد   يشنامه،طبق داستان نما. محافظ ي، وعراق افسر يه،عاطفه، بهروز، بهناز، عط
  .است زن هاي يتبرابر تعداد شخص مردكمتر از دو هاي يتتعداد شخص ،پس. در اثر وجود دارند

از آثار درصد  5/8 حدود .از زنان است يشنفر ب 18آثار  ينتعداد مردان در ا :4جدول تحليل
اسـت   يبـدان معنـ   اين. اند زن پرداخته هاي يتشخص ةبه ارائ ،كمتر از دو برابر يمردان، با نسبت

بـه نفـع زنـان،     يامردان  يحضور مساو يعني ،نظر چهارم آثار مردان نسبت مورد يكدر  فقطكه 
  .بوده است قراربر
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  مرد با تعداد مردان كمتر از دو برابر تعداد زنان اثر يسندگاننو هاي يشنامهنما .4جدول
  تعداد مرد اثر  تعداد زن اثر نام اثر رديف

  3 3 5 يزرا1
  127 2 3، ص68 گل سرخ2
  10 3 4 انتظار ةحماس 3
  12 4 6 اشك و آتش4
  163 2 3، ص71 خرابهدر تنگناي 5
  11 2 3، ص72 آينه وقت آفتاب6
  19 2 3 پايدار هاي پوتين7
  53 12 19، ص68چهحلب در كودكان8
931/6/77 79 4 5 

  31 3 4، ص 69 هنگامه10
 55 1037 جمع

  برابر تعداد زنان اثر است كه تعداد مردان اثر دو يآثار يبررس. 2.3.2
امام واقع شده است؟ در  ياناتمذكور در تقابل با ب يشينما ياتاز ادب يزنان در چه قسمت جايگاه

اند، نسبت تعداد مردان بـه زنـان دو    دفاع مقدس نوشته ينةكه مردان در زم ياثر 116اثر از  17
  .است  آمده 5زن و مرد هر اثر در جدول هاي نام آثار و تعداد شخصيت. است برابر گزارش شده 

و  ،راسـخ  ي،مقام :ند ازا عبارت] 45[ نويسد يباد كه م نمايشنامة هاي يتشخص :يآمار نةنمو
دو  مـرد  هـاي  يتپـس تعـداد شخصـ   . زن و دو مرد در اثر وجود دارند يك ،يشنامهطبق نما. ياؤر

  .است زنان برابر تعداد
 ،انـد  در آثار فوق خلق كـرده  يسندهنو كه مردانِ ياييدر دن ،تعداد كل زنان :5جدول تحليل

اهـداف،   ،ياهـا ؤر ،درمجمـوع . اسـت ــ   شخصـيت  64ــ   نفر و درست نصف تعداد كل مـردان  32
ها بـه   با آن يكه به صورت مواز ير شدهآثار تصو ينمرد در ا 32 هاي يتو فعال ها، زندگي، دغدغه

 هاي يتد شخصمردان، تعدادرصد از آثار  5/14در . است  زنان اشاره نشده يتموجود و ها يتفعال
ـ    ياثر هنر يدتول يهداع توان يم ياآ. است انمرد دو برابر زن  يـن اجـازه ا  يدر جنـگ را داشـت ول

از مـردان در   يجانبـدار  يبـه معنـ   توانـد  يم ينبه زنان سپرد؟ ا ياندك يارمبارزه را به مقدار بس
  .داند يمردان جامعه مامام زنان را سردمدار . قدرت و اجحاف در حق زنان اثر باشد يعتوز

ـ كه برادرها هم جر يدشد ينشما باعث ا. يددار يينهضت سهم بسزا ينشما بانوان در ا  يـدا ت پئ
  .]117ص ،8ج ،33[ كنند

  .است يافته سواد و اشتغال زنان به نصف تقليل  سطح ،آثار يندر ا
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  مرد با تعداد مردان دو برابر تعداد زنان اثر يسندگاننو هاي يشنامهنما. 5جدول
  تعداد مرد اثر  تعداد زن اثر نام اثر  رديف

  8 1 2 زرورا 1

 53 2 4، ص71 به خورشيد بگو 2

  109 1 2، ص69 پيراهن هزاريوسف 3

 9 3 6، ص71 اي با بال شكسته فرشته 4

 9 1 2 گاليه 5

 185 2 4، ص71 نامه چهارمين  6

 38 2 4 يازدهمة جشنوار براي نمايشي 7

 209 2 4، ص68 طلعت 8

 45 1 2 نويسد باد كه مي 9

 48 1 2 خاك آلوده 10

 52 1 2 مفقوده ةحلق 11

 49 2 4 زنگ خاطرات نرگس  12

 61 5 10 اتوبان سكوت 13

 62 2 4 هاي تلخ بلوط 14

 205 2 4، ص71 سه باور 15

 74 2 4 جادوييعصاي  16

 82 2 4 طيبه حيات از سه پاس 17

 64 1732 جمع

  برابر تعداد زنان است از دو يشها ب كه تعداد مردان در آن يآثاربررسي . 3.3.2
و آثـار  نـام  . از دو برابر تعداد زنـان اسـت   يشاثر مذكور، ب 116اثر از  24مردان حاضر در  تعداد

  .آمده است 6زن و مرد هر اثر در جدول هاي يتتعداد شخص
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  از دو برابر تعداد زنان اثر يشمرد با تعداد مردان ب يسندگاننو هاي يشنامهنما .6جدول
  تعداد مرد اثر  تعداد زن اثر نام اثر  رديف

  1 2 5 موازي خطوط روي خيال 1
 165 2 9، ص68 هاي عشق نامي از بي 2

 2 2 6 موعود 3

 77 3 10، ص71 خداي عشق 4

 7 1 3 يك روز رنگي 5

  9 2 5 سرب ةحرير بر زمين 6
 61 1 5، ص72 صبح صادق 7

 120 2 8، ص45 بوي خوش جنگ 8

 78 1 7، ص45 فصل سبز ديدار 9

 9 1 3، ص68 مهتابي 10

 131 2 5، ص67 فرودگاه 11

 35 2 10 شكست يك و خاطره شش 12

 12 1 3، ص36 پرچين هاي دغدغه 13

 37 1 13 شلمچه در خون 14

 123 1 3، ص70 مسافر 15

 123 1 3، ص71 ها سقوط سايه 16

 50 1 3 زير خاكي 17

 58 1 10 تمنا 18

 123 1 3، ص70 نخل و كوسه 19

  37 1 6، ص67 دو حكايت از 20
 78 1 6 از حكايت چهار 21

 83 1 5 60 از سال ماه مهر 22

 87 2 5 پيكر 23

 65 1 3تنگنا  24

 139 2434 جمع
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نفـر   139انـد   در آثار فوق خلـق كـرده   يسندهكه مردان نو ياييدر دن ،درمجموع :6جدول تحليل
شـده   يتداستان توسط مردان روا 105 يعني. اند شده يدهكش يرزن به تصو شخصيت 34مرد در برابر 

  .توسط زنان صورت نگرفته است يتيروا يچكه در برابر آن ه
ـ    يناز آثار مردان، نسبت بدرصد  5/20 در بـدين  ، برابـر اسـت   از دو يشمردان و زنـان اثـر ب

حضـور و مشـاركت    يبـرا  ينسـب  يآزاد شدن كمتـرين  از قائل ير خود حتاثآها در  آنمعني كه 
بـردن از   زنان در جامعه با نـام  يتفعال يعوس ةامام به گستر كه، يدرحال .اند در اثر غافل شدهزنان 
  :كنند يم هاشار ياجتماع يواقع يآزاد يمعنا

 يچهـ . جامعـه مسـلوب بـود    يبرا يدمف يواقع يبودم، آزاد يهسال كه من شاهد قض 50 يندر ا
بكننـد، حـرف بزننـد راجـع بـه       يتجع به مسائل جامعه فعالها آزاد نبودند را زن يعني. يمنداشت
  .]185ص ،10ج ،33[ ملت هاي يگرفتار

 هـاي  يـان پا يشـان ها چه بسا داسـتان  كردند، يموارد توجه م ينآثار فوق به ا يسندگاناگر نو
از جنـگ   يگـري د يـاي و زوا گرديـد  يخلـق مـ   گوني و گونه يدآثار جد يحت يا يافت يم يمتفاوت
  .شود ينبرد نم هاي يدانو سنگر و م يزمحدود به خاكر كه حتماً ياييزوا شد؛ مي  روشن

و در راه خـدا و   آورنـد  يرا مـ  ،تكه طال يك ،كه ماحصل عمرشان يمهست يهر روز شاهد زنانما 
  .]260ص ،16ج ،33[كنند  يجنگ انفاق م

 كنـدن از طالهـا و   هـا را بـه دل   آن يهنمـ  يآزاد ةكه دغدغ ياندك است سرگذشت زنان ياآ
مشـاركت زنـان در آثـار     كشاند؟ پس چـرا ميـزان   شانمرحوم و پدر مادر هاي ارزشمند يادگاري

  حد نازل است؟ ينتئاتر دفاع مقدس تا ا يهنر
كردند  يثارا. مال هم يثاربودند؛ در نهضت و در ا يشقدماز جنگ پ يو مال يماد  يتحما زنان در

 ،33[ي كردند و هـم مجاهـدات مـال    يمعظ يهم مجاهدات انسان. كه دارند ييجواهرات و طالها
  .]341ص ،7ج

  زن حضور ندارد يتشخص ها اصالً كه در آن يآثار يبررس. 4.2
 ةدر جامعـ  زنـان «: ينـد فرما يامـام مـ   از آثار وجـود دارد؟  يموضع به زن در چه حجم دورترين

در . ]183ص ،5ج ،33[ »شـود  ينم يريجلوگ ينها به ادارات و مجلس آزادند، از رفتن آن ياسالم
ـ  يتشخصـ  اصـالً  ،مقدس دفاع ينةدر زم ،مرد يسندگاناثر نو 116از  يشنامهنما 36 حضـور   يزن

و تعـداد   آثـار  نـام . مـرد هسـتند   ها و مقامـات حكـومتي   اداره همةفعاالن در  ر،آثا يندر ا. ندارد
  .است  آمده 7در جدول ها آنك از يهر هاي يتشخص

مرد، ثاقب، فاضل، عدنان،  :ند ازا عبارت] 16[ اعتراض يشنامةنما هاي يتشخص :يآمار نمونة
، 2، نگهبـان 1، همسـنگر، فرمانـده، نگهبـان   4، حامـل 3، حامـل 2، حامل1حاملفرحان، رمضان، 

موجـود اثـر    يتشخصـ  17 يشـنامه، طبـق داسـتان نما  . ناصر فروقو فائق مرجان،  الصباح، يشوق
  .مرد هستند يهمگ
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  زن يتشخص بدون حضورمرد  يسندگاننو هاي يشنامهنما .7جدول
  تعداد مرد اثر  تعداد زن اثر نام اثر  رديف

 105 0 2، ص67 هستم طاها عذره زراره نم 1

 13 0 21 صداي دريا ةچك 2

 16 0 15 اعتراض  3

 17 0 12 وقت وصال 4

 22 0 3 آرسنال 5

 171 0 4، ص72 چرخ هشتم 6

 27 0 2 ابوغريب تا غربت 7

 28 0 2 هاي باراني شب 8

 163 0 2، ص30 داغ دل جبهه 9

 12 0 7ص، 30 ها قاصدك 10

 97 0 2، ص72 دهاني پر از كالغ 11

 37 0 2، ص68 درون پيراهن يحيي  12

 241 0 1، ص69 بندي روي ني 13

 221 0 1، ص67 تكرار 14

 43 0 2، ص36 عزيز مايي 15

 41 0 9 قديم ةطالي 16

 42 0 10 گل مجلس 17

 137 0 8، ص69 مرواريد 18

 43 0 8 گرفتگي ماه 19

 46 0 6 به دنبال بابا 20

 187 0 6، ص69 كانال كميل 21

 9 0 3، ص67 شبيه پدر 22

 63 0 5، ص70 افالك ةتپ 23

 195 0 3، ص72 خاك سبز 24

 51 0 7 شام غريب 25

 53 0 3 صفر نام به معلمي 26

 47 0 3 خاك بكر 27
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 57 0 3 كرامت 28

 59 0 8 بايگاني 29

 63 0 11 نبود كس هيچ خدا از غير 30

 64 0 7 سالم بر حسين 31

 73 0 7 گرداب 32

 187 0 5، ص68 قصد ةغزلواژ 33

 81 0 8 نبرد خط پشت هاي پچه پچ 34

 84 0 11 آمد دژخيم كه شب آن 35

 89 0 2 دليل ماريا 36

 212 360 جمع
  

انـد   كـرده   در آثار فوق خلق يسندهكه مردان نو ياييتعداد كل مردان در دن :7جدول تحليل
ـ  گرفته كه هـيچ   مردانه در آثار صورت يتروا 212تعداد  بنابراين،. نفر است 212 را مجـال   يزن

بـدون   ياثر مـورد بررسـ   120اثر از كل  2 فقطكه  است ي حال در ينا. يستها ن در آن ياثرگذار
در . مردان حاضرند ،استثنا بدون يگر،د يشنامةنما 118در  يعني. است شده   ن مرد چاپيركردتصو
در دو . زنان حضور دارندفقط ) 1جدول( نرگسي بو با انتظار و) 3جدول( صبوري  فصل يشنامةنما

 رقمـي ) 7جـدول (مـرد   212اند كـه در برابـر    شده يرزن تصو يتشخص 4 ،مجموع، دراثر مذكور
 اين. اند هرچند محدود از زنان نپرداخته يريتصو ةآثار مردان به ارائ زادرصد  30از  يشب .يستن

ها، و  به حضور موثر زنان، غم بايد ،پس از انقالب باشند يخخاطرات و تار يةاست واگو كه قرار ،آثار
دفاع  يعموم يتدارد و آن خاص اصل مهم وجود در اين زمينه، يك. بپردازندنيز ها  آن هاي شادي

  :نمايند ياشاره مگونه  اينآن  ئياتبه جز امام اي كه لهئمس. در زمان ضرورت است
 يـت ترب ينكـه ا يهاز آن جمله قض. شود  يعمل شد، مقدمات دفاع هم بايد  همه واجب اگر دفاع بر

كـه   يطـي در آن مح... كه ممكن اسـت  هايي آن يبودن را برا يانواع نظام يادگرفتنبودن،  ينظام
جهـات   ةباشـد، همـ   ياسـالم  يطباشد، مح يحصح يطمح يدبا بينيد يم نظامي يم شما زنان تعل

  .]7ص ،20ج ،33[ عفاف محفوظ باشد

  گيري نتيجه
 گرفته و اثبات مورد مطالعه قرار يقياز روش تطب )ره(ينيامام خم يدگاهبر د يهحاضر با تك تحقيق

 در بازتاب يجد يكردرو ،انقالب و دفاع مقدس يشبردكه با وجود ارزش و اعتبار زنان در پ گرديد 
  يـزان م تبيـين «يعني ،پژوهش اصلي  هدف يينتب اكنون براي. است  صورت نگرفته يشانا يگاهجا

 )ره(خمينـي   امـام  يمقـدس بـا آرا   دفـاع  نمايشـي  يات ادب يسندگاننو يوجوه افتراق آرا و تطابق
  :گردد مي  ارائه يرز يببه ترت ها يافته يجنتا ،»يسندگاننو يتلة زنان برحسب جنسئدرخصوص مس
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 در يـن ا). 1جدول( است يدهمذكور به چاپ رس ادبي يان اثر در جر يك ،هر نفر زن ازاي به .1
اما . شده است يدتول يمورد بررس ياناثر در جر 2 يسنده،هر مرد نو يازا به يباًكه تقر است ي حال

 يـت از جهت كم ،امام يبا آرا يهماهنگ اند يدهزن آفر يسندگانكه نو يآثاردرصد  50در  حداقل
  .شود يم يدهد ،نانز

نسـبت  «كـه قائـل بـه     ،مـرد  يسـندگان آثار نودرصد از  20امام را در  يدئولوژيانعكاس ا .2
 ينسـبت مشـاركت مسـاو    ينا ).2جدول(يافت  توان  اند، مي بوده» زنان به مردان يتفعال يمساو

آثار خود از اسـناد   يدمردان در تول از يش كه زنان ب شود مي  ثابت .است يروزيزنان و مردان در پ
  .اند نموده  مقدس استفاده  دفاع يخيتار

از آثـار   درصـد  5 يبـاً در تقر ،بود )ره(ينيكه مطلوب امام خم را، زنان در متن يشترحضور ب .3
از آثار مردان بـا  درصد  25حدود  .يمزنان شاهد يمرد برا هاي يتاز شخص يشب يتيمردان با كم

  ).3جدول(اند  نظر امام هماهنگ بوده
 5/8حـدود   :شـود  يامام در سـطوح مختلـف اسـتدالل مـ     يدزنان از د تطابق جايگاه  عدم .4

ـ  ،برابر مردان كمتر از دو ياز آثار مردان، با نسبتدرصد   انـد  زن پرداختـه  هـاي  يتشخصـ  ةبه ارائ
مـرد اثـر،    هـاي  يتمذكور تعداد شخص نمايشي يات از ادب درصد 5/14 زنان در يگاهجا). 4جدول(

از آثـار  درصـد   20در ). 5جدول( امام است ياناتدر تقابل با ب زن و هاي خصيتدو برابر تعداد ش
 ياساسـ  هـاي  يـت غفلـت از فعال  .)6جدول( برابر تعداد زنان است دو از يش ب مردان، تعداد مردان

از آثـار مـردان    درصـد  سـي . دهـد  يحادتر از آثار زنان خود را نشان م يارزنان در آثار مردان بس
آثـار بـدون   درصـد   2كمتـر از   فقـط كه  ي استحال در ينا. داردامام  ياز آرارا موضع  يندورتر
  .است  مرد چاپ شده يتشخص يرتصو

مقدس كشور با   انقالب و دفاع يختار ةبوحححضور زن در ب ياجتماع يطگرفتن از شرا فاصله
  .استو لزوم حضور زنان  ياتاز مقتض يناكافه و درك ئلاز جوانب مس ناآگاهي ينآثار، مب دنياي

و  داده  كه فرزندان خود را از دست زنند ياد ميفر گونه ينبز يبزرگوار كه زنانِ يديمو ما مكرر د
ـ   داننـد  يو مـ  امـر  ين ا خود گذشته، مفتخرند به چيز از همه تعالي ي در راه خدا  دسـت ه آنچـه ب

  .]389ص ،21ج ،33[ است نعيم اند باالتر از جنات  آورده 
مشـاركت زنـان در بسـتر     يـزان كـه م  كند مي  ثابت ،)ره(امام هاي بر گفته يهبا تك ،مطالعه ينا
هم  يراما در موارد ز. يستن يفهصح هماهنگ با كامالً در آثار، شده يدهو اجتماع آفر يهنر يداتتول
 يوابستگ آثاردرصد  70به  يكنزد: با نظر امام را مشاهده كرد ينسب يتطابق و هماهنگ توان يم

كـه زنـان در جامعـة     دهـد  مي  نشان ينا. خود دارند يشينما يايزن را در دن يتبه حضور شخص
ها انسجام الزم  زن، داستان هاي يتوجود شخص و بدون  داشته گذاريمقاومت امكان تأثير يشيِنما

حضـور   يكدر حد  يست،ن يپررنگ و اساس يدكه با حضور چندان يناز آنجا كه ا اما. اند  را نداشته
  .ماند مي ي باق رمق يو ب اي يهحاش يزيكيف
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 يآن است كـه اتفـاق اصـل    ياصل يهتوج. ير كنيمرا تفس يتيموقع ينچن توانيم يچگونه م اما
 امـام  را سـخنان  يـل دل يـن امـا ا . اسـت نبرد  هاي نظر در بطن سنگرها و جبهه مورد هاي داستان

  .كند يم اعتبار ها بي در جبهه و پشت جبههدربارة حضور پررنگ زنان  )ره(خميني 
شـود   ينمـ  گـوييم  يما مـ  يم،به جبهه برو خواهيم يما م گويند يم ها آن. فالن دختر يافالن زن 

  ].13، ص16ج ،33[ دارند بروند جبهه يتجد يكنل يد،شماها جبهه برو
را هم امام به  كه ضرورت آن شود، نمي  پرستانه خالصه اصرار وطن تنها به يك نه يتواقع ينا
  .كند يم ملت گوشزد ةهم

كه بر مردها در جبهه الزم اسـت كـه    يطور كه همان باشيد  معنا توجه داشته ها به اين شما زن
مـا   ةهمـ  شد بر همه؛ يعني  واجب عمومي  وقت دفاعيك چنانچه ... باشند قدم يشبروند و پ جلو

  .]9، ص20، ج33[ دفاع ياز برا يدباش يامه... استثنا يب
آثـار، عـالوه بـر آنكـه نشـانه       يايدن ينو همچن يدنازل حضور و مشاركت زنان در تول سطح

موضـوع اسـت كـه     يـن است، نشانگر ا يهنر يانجر ينا ياستگذارانو س يانو ضعف بان بنيگي يب
ــ در برابـر    زن يسندگاندر آثار نو يـ حت يانجر ينا يسندگانمردانه حاكم بر تفكر نو يدئولوژيا

 يـدگاه گذشـته هرگـز از د   هاي هرچند پژوهش. است  زده يامام به زن، سد محكم گاهن و يشهاند
. كنـد  هـا را تأييـد مـي    آن يجنتـا  يپژوهش حاضر تا حداند،  فوق نپرداخته يانجر يابيامام به ارز

چـون   يـز، آنـان ن  يداست؛ شـا  محدود يارزن به موضوع جنگ بس يسندگاننو يشسفانه گراأمت«
  ].25ص ،25[» يابند يمردانه م صرفاً يخود، جنگ را موضوع يرهمجنسانغ

 ي،و خصوصـ  يدرون يزن در فضا يرتصو« ينكهابارة در] 24[ليقوان  يني حس گيري يجهاما نت
  امـام  يانـات بـا ب  ي، تطـابق »خـارج اسـت   ياو در فضـاها  تـر از تصـوير   مانند درون خانه، مقبـول 

او از خانـه   يوقتـ  يـا شـود  مه اندتو يجامعه چگونه مزن در  گذاريتأثير يطشرا. ندارد )ره(خميني
  .كنند يم را رد يبرداشت ينچن يروشن خارج نشود؟ امام به

 و پـاي   دهنـد و بـا دسـت    ها سرود شهادت سرمي بمباران يركه در ز اي نمونه زنان و مردان و كودكانِ
و فالسـفه و   كنـيم  تصور مـي آنچه ما   فوق كنند، ساز را آرزو مي انسان هاي شده بازگشت به جبهه قطع

  ].74ص ،18ج ،33[باشند  يم كنند، يم و هنرمندان و نقاشان عرضه آورند يدرم رشتة تحرير  عرفا به
 يجـد  هـاي  را بـا چـالش   دفـاع مقـدس، آن   يشينما ياتادب ياندر جر يتيوضع ينچن ةادام
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