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  تحليل مضمون ايثار در سه اثر نمايشي ناشناختة دفاع مقدس
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  چكيده
جايگاه فرهنگ ايثار است و در بررسي مضامين ايثار و فداكاري و  ادبيات نمايشي بستر مناسبي جهت تبيين

شهادت در ادبيات نمايشـي، آذربايجـان غربـي يكـي از الگوهـاي درخـور توجـه بـوده و سـهم بسـزايي در 
نويسـي دفـاع مقـدس، مفـاهيم ايثـار و هاي ايرانـي و اسـالمي دارد. در نمايشنامهفريني حوادث و ارزشبازآ

بيني نويسان بوده است و جهـانروند، همواره مورد توجه نمايشنامهفداكاري كه مفاهيمي خاص به شمار مي
وده و نقد و تحليل اين آثـار نويس هم از جنگ و دفاع، در بروز اين مفاهيم تأثيرگذار بو شناخت نمايشنامه

اي داشـته و دارد. در ايـن مكتـوب، نگارنـدگان تـالش ها نقش فزاينـدهدر شناخت نقاط ضعف و قوت آن
، نحـوة »خـاكي ميـان آسـمان«و » ميرنـدبرادرهـا مي«، »بدريـه، مـا اِدري«اند با معرفي سه اثـر نمايشـي كرده

گونه آثـار، بـه واكـاوي علـل و عوامـل مـؤثر در ويي از اينها را بررسي كرده و با الگنمودهاي ايثار در آن
صـورت پـژوهش مـوردي تجلي ايثار در اين متون نمايشي بپردازند. اين پژوهش از نوع مطالعات كيفي و به

است. توجه نويسنده بـه موضـوعات  روش تحليل مضمون استفاده شده ها ازوتحليل دادهبوده و براي تجزيه
نسبتِ تقريباً برابر قابل توجـه اسـت. و حضور زن و مرد به و عاشقانه نيز منعطف بوده ملي، خانوادگي، ديني

هاي پژوهش نشـان ست. يافته»هاتعيين جايگاه ايثار در آنو  هاتحليل نمايشنامه«هدف اصلي از مقالة حاضر 
اسـت. همچنـين توجـه هاي ايثـار توجـه شـده دهد، درمجموع نَود مرتبه در نمايشنامة مورد نظر به مؤلفهمي

نويسنده به موضوعات ملي، خانوادگي، ديني و عاشقانه نيز منعطف بوده اسـت. حضـور زن در ايـن عرصـه 
  هاي استان آذربايجان غربي محسوب شود.عنوان ويژگي اصلي نمايشنامهتواند بهمي

  
  ادبيات نمايشي، ايثار، دفاع مقدس، تحليل مضمون. :كلمات كليدي
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 مقدمه -1

اند و ايـن چنان كه بايد، واكاوي نشدهآنويژه در جامعة ادبي ما، به ،هاي داستاني جنگيت اين است كه مفاهيم و نظريهواقع
بخش مهم از ادبيات داستاني ايران جاي تحقيق بيشتري دارد. از همين روست كه هنوز تعريف جامع و مـانعي از بسـياري از 

نظران مختلف مورد بحث قرار نگرفتـه اسـت و هـر گـروه، بـه كم از سوي صاحبتادبي ارائه نشده يا دس ةمفاهيم اين گون
تنها شـامل آثـار ادبيات جنگ نه«د، تا جايي كه بعضي معتقدند: انهاي خويش تأويلي از اين مفاهيم ارائه دادهفراخور انديشه

هاي نبرد و پس از جنگ را از صحنههاي جنگ و زمان جنگ است، بلكه آثار توليدشده در خارج ادبي توليدشده در صحنه
  ).100: 1379(كوثري، » گيردنيز در بر مي

هاي اسالمي و ايراني داشته است و نويسندگان به فراخـور ادبيات نمايشي جنگ سهم بسزايي در بازآفريني حوادث و ارزش
خصـوص آثـاري كـه در تحليـل ايـن آثـار، به اند. لذا نقد وتوانايي و ميزان آشنايي با اين گونة ادبي، اقدام به خلق اثر كرده

ها و پيشينة فرهنگي، ادبي، قومي و مذهبي غني و متنـوع دارنـد و هـم مسـتقيماً بـا مايهمناطق مرزي به وجود آمده كه هم بن
ان عنواي دارد. تحليل نمايشـنامه، بـهها نقش فزايندهاند، در شناخت نقاط ضعف و قوت آنرخداد دفاع و جنگ مواجه بوده

هاي قابـل سـتايشِ ها و فضـليتها، بـه پاسداشـت همـة مجاهـدتوجدان ادبيات و واكاوي ردِپـاي ايثـار در بطـن نمايشـنامه
نمايد. بر همين اساس، نگارنـده بـر آن شـده اسـت تـا ايـن اثـر را برپايـة معيارهـا و ة ايثار، ضروري مينويسان حوزنمايشنامه
نويس در بـروز ايـن مفـاهيم تأثيرگـذار بيني نمايشنامهيابي قرار دهد. در واقع جهانهاي نقد علمي مورد بررسي و ارزمقياس

مـذهبي نويس نيازمند آن است كـه اعتقـادات ملياست. هرچند كه براي تصوير و بازآفريني واقعه يا وقايع جنگ، نمايشنامه
از زنـدگي، روزهـا و لحظـات آن را عنوان بـرش كـوچكي دوران جنگ را مورد بازشناسي و تفحص قرار دهد تا اثـرش بـه

ة خصوص آنكه اين مفاهيم، مفاهيمي نيستند كه خواننده يا منتقد بخواهـد، چـه در حـوزتر جلوه دهد؛ بهباورپذيرتر و واقعي
نگري از كنار آن عبور كنـد. در سادگي يا با سطحيهنري، بههاي ديگر فرهنگينويسي جنگ و چه در ساير حوزهنمايشنامه

  آفريني دارند.نقشهاي بومي مايه، بنهاروايتونه گاين

آنكه همين داسـتان، نـوعي مـتن و شود؛ حالباشد كه در قالب و فرم داستان بيان ميروايت داستاني يكي از انواع روايت مي
غالباً از نوع روايـي هاي دفاع مقدس را كه توان نمايشنامههاي تحليل روايت داستان ميمدد شيوهزبان نمايشنامه است. پس به

رويكردى كه در اينجا مدنظر ، روايت وجود داردتحليـل گرچه نظريههاى گوناگونى دربارة هستند، تحليل و واكاوي نمود. 
كيفي ي هاد در دادهموجو ايلگوهاناخت ــشاي رــخوبي ببهان ميتون تحليل مضمواز است. «از نوع تحليـل مضـمون است 

(عابدي و ديگران، هم ميكند» افررا كيفي ي تحليلهاري از بسيااي برز نيارد ساسي موي ااهرتمهاروش ين د. اكرده ستفاا
1390 :151(.  

  تحليل مضمون -2
نه ) آن را 1998ليل بوياتزيس (دبه همين ؛ ستاكيفي ي تحليلهاك در مشترم و عاي هارتمهااز يكي ن تحليل مضمو

را مضامين اري ) نيز كدگذ2000رد (برنان و ياررفي ميكند. مختلف معي هااي روشمناسب براري بزابلكه ص، شي خارو
ــهشي منحصررويجِ كيفي معرفي ميكنند تا و راصلي ي اتحليلهازِ يند پيشنياافر رك كالاون و برة عقيدما بهص. اخافرد و ب
دي و ديگـران، (عابست ي اپذيرفنعطاي آن اياامزاز نظر گرفت كه يكي اي در هيژروش وبايد ن را تحليل مضمو)، 2006(

  .)152تا151: 1390
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  اي:ست براشي ن روتحليل مضمو، كليرطوبه

  ؛متنن يد. د1
  ؛نامرتبطاً ظاهرت طالعااز امناسب و درك شت دا. بر2
 ؛كيفيت طالعاا. تحليل 3

 ؛يا فرهنگن مازسا، موقعيتوه، گر، تعامل، مند شخصمنظاة . مشاهد4

  ).153(همان: كمي ي هادادهكيفي به ي هاداده. تبديل 5
           

كثر به تفسير احدات و هي مشاهددنمازساو قل به توصيف احدد و ها يافت ميشودر دادهست كه الگويي ن امضمو
ين وعناان، صاحبنظره يدگاع دتنون و تحليل مضمودر فته رربهكاي هاع روشبا توجه به تنودازد. ميپره پديداز جنبههايي 

 .)159 :(هماندارد د جوومضامين اي تي برومتفاي هايطبقهبندو 

 مـا ،بدريـه« ةروايت ايثار در سه نمايشـنام ةدهندهاي تشكيلابتدا با مطالعة دقيق متن به شناخت عوامل و سازه ،در اين جستار
رسـول بـانگين، و ة نوشـت» ميرندبرادرها مي« مةو نمايشنا ،پاشاقاسم لطفي خواجهة هر دو نوشت ،»خاكي ميان آسمان«و » ادري

هـا شناسـايي شـده تـا طـرح اوليـة مـتن ها پرداخته، تا حد امكان ارتباط پنهان نيـز در آنها در متن نمايشنامهن سازهارتباط اي
هاي ايثار است كه در طول تحليل كشف گردد. در اين مرحله، منشأ شناساييِ مضمون مبتني بر شاخص(نمايشنامه) استخراج 

هـاي موضـوعي، در شـش زن)، هر مضمون براسـاس ويژگي / ه بعد جنسي (مردبر توجه بگردد. در ادامه، عالوهو لحاظ مي
در هنرهاي نمايشي، گذشت و ايثارگري يـا فـداكاري فـرد در  شود.تفكيك ارائه ميدستة جداگانه تقسيم و طي جدولي، به

گ بوده اسـت و در ايـن زمينـه، نويسان بزراي جذاب و تأثيرگذار، از ديرباز مورد توجه دراممايهعنوان درونراه ديگران، به
هـاي تـوان براسـاس ويژگيها ميگونـه نمايشـنامهانـد. پـس از بررسـي اجمـالي اينبسياري از نويسندگان آثـار زيبـا آفريده

بندي كرد: ايثار عاشقانه؛ ايثار خانوادگي؛ ايثار سياسي؛ ايثار ملي؛ ايثار عرفاني؛ ايثـار ها را در شش بخش دستهموضوعي، آن
دادن الگوي علمي و نمونة اين آثـار، بـه سـه نمايشـنامة اسـتان و جايگـاه ايثـار اشـاره . براي نشان)26: 1389 ،(صادقي ديني
هـا بسـنده شـده ها و خالصـة آنعلت رعايت حجم، به تحليل برشي از متن و شيوة نگارش نمايشنامهشود. در اين مقاله بهمي

 است.

  . نمايشنامة بدريه، ما ادري1-2
پاشا؛ بازنويسي: محمدعلي عسكري؛ مجموعة پنج نمايشنامه، انتشارات: سـورة مهـر، چـاپ اول، نده: قاسم لطفي خواجهنويس

  صفحه. 23، 1389

  ها: بدريه، رسول، صالح.شخصيت

صورت نمايشنامه، با موضوع جنگ ايران و عراق به نگارش درآمده اسـت. در نمايشـنامه خالصة نمايشنامه: داستان حاضر به
كننـد. رسـول بـراي ادامـة هـاي خـانواده، بـاهم نـامزد ميرغم مخالفتمده است: بدريه و رسول اهل خرمشهر هستند كه بهآ

دسـت نيروهـاي بعثـي اشـغال رود و قرار است بعد از چهار سال برگردد. در ايـن فاصـله، خرمشـهر بهتحصيل به انگليس مي
يدي، فرمانـدة سوزانند. خود بدريه هم اسير ميجيعي كشته و ميها پدر و مادر بدريه را به وضع فشود و عراقيمي شـود و سـَ

كند كـه بـا ها كه اهل بغداد است، بدريه را وادار ميعراقي، نيت شومي درمورد وي دارد. دكتر صالح، پزشك همراه عراقي
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گـردد كـه رسـول قبـل از رفتـنش بـه دنبال نـارنجكي مـيجا كنـار رود، بـهشود و همانكند؛ اما بدريه سوار لنج نمياو فرار 
شـدن گيرد كه منجر بـه كشتهكنند و انفجاري صورت ميانگليس، در آنجا پنهان كرده بود. نيروهاي بعثي او را محاصره مي

اي است شيميايي، كه پس از گذشت گر اين ماجرا بود، اينك آزادهشود. دكتر صالح كه نظارهها و شهادت بدريه ميعراقي
شـود. رسـول قصـة رو ميآن واقعه، در خرمشهر، با پزشك معالجش كه همان رسول (نامزد بدريه) اسـت، روبـه سي سال از

كرد بدريه به عهدش پايبند نبوده و او را تـرك كـرده، شنود. او كه قبل از اين گمان ميبدريه و عاقبتش را از زبان صالح مي
گيرد در مكان شهادت بدريه، بيمارستان پرورانده، تصميم ميمي ضمن سرزنش خود نسبت به افكاري كه عليه بدريه در سر

  اي با هزينة خودش بسازد.خيريه

پرداختـه خواهـد شـد. » بدريه، مـا ادري«، به تحليل و بررسي متن روايي نمايشنامة »هاي ايثارشاخص«در اين بخش براساس 
وظيفــه و مســئوليت و اميــد بــه زنــدگي، ازجملــة  دوســتي، انجــامخطرپــذيري، اعتمــاد بــه ديگــران، عــدم دنياپرســتي، وطن

شـود. بـراي نمونـه، خطرپـذيري و هاي آن در ذيل پرداختـه ميكاررفته در اين نمايشنامه است كه به مصداقهاي بهشاخص
  شود:اعتماد به ديگران تحليل مي

يه در ماندن در خرمشهر و دفـاع حال شجاعانة پدر بدريكي از رخدادهاي مهم در اين نمايشنامه، تصميم خطرناك و درعين
رغم اصـرار بدريـه، از اش بود. همين امر هم سبب شهادت پدر و مادر و درنهايت خود بدريه شـد. او علـياز شهر و زندگي

هـا خطرانداختن جان خود از آبروي خود دفـاع كـرده، بـا عراقيترك شهر و خانه سر باز زد. بدريه هم در چند مرحله، با به
دهد كه به او نزديك شوند. رسول قبل از رفتنش به انگليس، به بدريه قول داده بـود كـه ها اجازه نميود و به آنشدرگير مي

اي از اعتماد به رسـول سـر بـاز زنـد. او بـا كند. بدريه حتي در شرايط بحراني حاضر نبود لحظهگردد و با او ازدواج ميبرمي
 د، اما حاضر نشد با پزشك عراقي فرار كرده و جان خود را نجات دهد.برها به سر ميوجود اينكه در اسارت عراقي

 »ميرندبرادرها مي«. نمايشنامة 2-2

  صفحه. 10نشده، ، اثر چاپ1389نويسنده: رسول بانگين، اسفندماه 

  : مرد، زن، برادر، خواهر، پدر و مادر.اهشخصيت

جنگ و تبعات ناشي از آن به نگـارش درآمـده اسـت. مـاجرا از خالصة نمايشنامه: اين نمايشنامه با موضوع اسارت در زمان 
رزمـانش، اي از همامان دشمن، پـس از شـهادت عـده، در يك حملة ناگهاني و بي»مرد«اين قرار است كه شخصي با عنوان 

شـهادت او را بـه اطالع بودنـد، خبـر شود. ديگران كه از ايـن موضـوع بـياي جان سالم به در برده و اسير ميطرز ناباورانهبه
انديشد، اين اش (باران) مي، در اسارت، به خانواده و همسر و فرزند تازه متولدشده»مرد«رسانند. در حالي كه اش ميخانواده

» زنِ«بـا » مرد» «برادرِ«گيرد كه كند. خانواده تصميم ميرا از جريان خارج مي» مرد«خبرِ ناگهاني سير عادي زندگي خانوادة 
گـذرد كـه شود. چيزي نمي، عملي مي»زن«و » برادر«واج كند. تصميمي كه با نيت حفظ بقاي خانواده و فداكاري ازد» مرد«

شود. زندگي روال عـادي خـود تر ميروح اميد به زندگي به خانواده برگشته و با تولد فرزندي ديگر (باوان)، زندگي شيرين
به خانـه » مرد«كند. زده مي، همه را بهت»مرد«بودن دنبال آن زندهسرا و بهكند تا اينكه با اتمام جنگ، خبر آزادي ارا طي مي

را تصـاحب نمـوده اسـت، بـدون اطـالع خانـه را » مرد«با اين استدالل كه حق » برادر«شود. گردد و از جريان مطلع ميبازمي
يـز را خـراب كـرده، از آمـدنش بيند بـا بازگشـت خـود همـه چكه مي» مرد«كند و قصد بازگشت ندارد. از طرفي ترك مي
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زعمِ خـود بـا فـداكاري، موقعيـت اند و بـهها بيست سـال اسـت كـه برنگشـتهرود. آنپشيمان شده و براي هميشه از خانه مي
در ايـن ميـان تنهـا مانـده و بيشـترين صـدمه را ديـده اسـت. » زن«آنكـه اند؛ حالو فرزند را به ديگري سپرده» زن«زندگي با 
  گناهشان بپردازد.ها به نگهداري از فرزندان بيگيرد تا زمان بازگشت آنتصميم مي »زن«درنهايت، 

شـود، امـا ادعا مطـرح ميساده و بي ،امروزي )شهريخانوادگي(عنوان يك درام تلخ و يك تراژدي نمايشنامه اگرچه بهاين 
خانواده براساس حـس » پدر. «و احساس كردخوبي ديد توان مفاهيم ايثار و مقاومت را بهآن ميهاي در هريك از شخصيت

كند و از چنين پيشنهادي به فرزندش راضي است. پس از مواجهـه بـا تـراژدي بازگشـت مسئوليت، فرزند ديگرش را فدا مي
اشاره گيرد؛ اما ايثار برادر بيشتر از حد تصور است: او ابتدا به موانع دروني و بيروني نوعي گناه را به گردن خود مي، به»مرد«

  داند. اش، خود را مستحق تنبيه ميكند؛ سپس با ترك خانه و ايثار در حق خانوادهمي

ها و مـرگ برادرهاسـت. نويسـنده در پايـان داسـتان و در تـالش بـراي بحران در اين داسـتان دسـتاورد درگيـري شخصـيت
دهـد؛ سرنوشـتي كـه انگيز سـوق ميغم ها پرداخته و هركدام را به سرنوشتيگشايي، به فرجام درگيري ذهني شخصيتگره

  هرچند غمناك، اما سعي دارد با نوعي ايثار، پاياني آرماني را رقم بزند. 

  »خاكي ميان آسمان«. نمايشنامة 3-2
پاشا؛ بازنويسي: محمدعلي عسكري؛ مجموعة پنج نمايشنامه، انتشارات: سـورة مهـر، چـاپ اول، نويسنده: قاسم لطفي خواجه

  صفحه. 27، 1389

  ها: آيالر، اسدي، مصيب، آيدين، سروان قامتي، نعيم و سعيد.شخصيت

هاي دشمن قرار گرفته اسـت. چنـد خالصة نمايشنامه: بيمارستاني صحرايي در حاشية شهر خرمشهر، در احاطة آتش خمپاره
د. آيـالر (پزشـك ها گنجايش همـة نفـرات را ندارنـآمبوالنس جهت انتقال پرسنل و مجروحان اعزام شده است. آمبوالنس

گيرنـد تـا زمـان بازگشـت آمبـوالنس، در همراه خانم اسدي (پرستار) و يك مجروح ديگر (نعيم) تصميم ميبيمارستان)، به
هاست. آيـدين بيمارستان منتظر بمانند. آيدين كه براي بازگرداندن آيالر، خواهرش، به خانه، تا آنجا آمده بود نيز همراه آن

كند. در همين اثنا سـروان قـامتي، فرمانـده نيروهـاي جلـو، برگشتن به خانه دارد؛ اما آيالر قبول نمي اصرار به ترك منطقه و
شـوند. سـعيد كـه نـامزد آيـالر اسـت، همراه دو مجروح، يعني يك عراقي و ديگري بـرادرش سـعيد، وارد بيمارسـتان ميبه

هـا اطالعات به فرماندهي منتقل شود. سروان قامتي آناطالعات مهمي از مقر دشمن به دست آورده و بايد هرطور شده، اين 
كردن او كند. آيدين مخالف اسـت و قصـد برگردانـدن خـواهرش را دارد. همـه سـعي در قـانعرا مأمور مراقبت از سعيد مي

خواهـد تأثير قرار گرفته و مـيشود حقيقتي را بازگو كند كه همان فوت مادرشان است. آيالر تحتدارند. آيدين مجبور مي
سپاري مادرش شركت كند. سروان قامتي كه بايد هرچـه زودتـر بـه جلـو برگـردد، نگـران هرچه زودتر برگردد تا در خاك

شدن سرتاسر وجـودش را فراگرفتـه، در ها دارد. آيدين كه ترس از كشتهكردن آناطالعات سعيد است و سعي در منصرف
رسـاند. همـه شي به سروان قامتي اصابت كـرده و او را بـه شـهادت ميكردن با سروان قامتي است كه ناگهان تركحال بحث

شود، بلكه خودرويي پيدا كند. مرد عراقي از فرصت اسـتفاده كنند. آيدين بالفاصله از بيمارستان خارج ميزده نگاه ميبهت
. درگيـري منجـر بـه شـودبرد. نعـيم بـا وجـود جـراحتش بـا او درگيـر ميطرف سعيد كه بيهوش است، هجوم ميكرده و به

شـود. رو ميشود. سعيد كه تازه به هوش آمـده، بـا چنـد جسـد روبـهشدن مرد عراقي و شهادت نعيم و خانم اسدي ميكشته
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تر شـده و شـود. حلقـة محاصـرة دشـمن تنـگشود، دگرگون ميگردد و وقتي متوجه قضيه ميزده برميآيدين هم وحشت
توانـد سـوار آن شـود. سـعيد حـاوي ها يك موتور دارند كه فقط دو سرنشين ميآنبيمارستان هرچه زودتر بايد ترك شود. 

اطالعاتي است كه حتماً بايد به عقب انتقال دهد. در حالي كه آيدين و آيالر هريك به رفتن ديگري با سعيد اصـرار دارنـد، 
همراه آيـدين، اطالعـات را بـه ند كه بهكرغم مخالفت آيالر، او را وادار ميسعيد اطالعات را بر روي كاغذي نوشته و علي

انـداز بيسـيم عقب منتقل كنند. پس از رفتن آن دو، در حالي كه منطقه پر شده از نيروهـاي عراقـي، سـعيد بـه واحـد خمپاره
خواهد بيمارستان را كـه تخليـه شـده و در تصـرف دشـمن اسـت، هـدف قـرار دهنـد. دشـمن نزديـك ها ميزند و از آنمي

  گيرد.جا را فراميها همهو سعيد داخل آن، كه صداي سوت خمپاره بيمارستان است

هاي دفاع مقدس در زمان جنگ، شاهد فداكاري رزمندگان نسبت به يكـديگر هسـتيم: در اين نمايشنامه، مانند بيشتر داستان
  ها سرشار از حس ايثار و فداكاري هستند. مندگان و نيروهاي خودي در همة عرصهزر

انـد از: انجـام وظيفـه و مسـئوليت؛ هاي ايثـار در ايـن نمايشـنامه لحـاظ كـرد، عبارتعنوان شـاخصتـوان بـهمواردي كه مي
نفس باال. در ادامه به دوستي؛ اميد به زندگي؛ روحية ايمان و اعتمادبهديگرخواهي؛ خطرپذيري؛ احترام به نظر ديگران؛ وطن
  شود):مسئوليت تحليل مي هريك پرداخته خواهد شد (براي نمونه، انجام وظيفه و

نوعي در وجود همة رزمندگان تـا باشد، بههاي ايثار ميانجام وظيفه و مسئوليت: انجام وظيفه و مسئوليت كه يكي از شاخص
ها گويي دردي ندارند و تنها دردشان حضـور در جبهـه و دربرابـر دشـمن متجـاوز خورد. زخميسرحد شهادت به چشم مي

 است:

شناسم. دردمَرد تو كارش نيست. شيش بار بردنش عقب، فرداش قبـل آفتـاب اينو من مي مصيب: نه دخترم.
  ) [ايثار ملي ـ مرد]3تو سنگر بوده. خيلي بدقلقه... . (

ديروز يكي رو آورده بودن، بسكي خون ازش رفته بود رو پا بند نبود. ولـي بـاز حـرفش يكـي بـود، اونـم 
  ) [ايثار ملي ـ مرد]6موندن. (

گيره. گلولـه از الي زانـوت رد يكنوفناك... نه نداريم. دو تا بود تموم شد. راه نري كمتر درد مياسدي: د
) [ايثار ملـي ـ 21زدي، هركي بود زمين و آسمونو دوخته بود به هم. (جوري قدم ميشده. حاال تويي اين

  مرد]

هاي ايثارگر تا حدي پايبند انجام وظيفه و مسئوليت خود هستند كه خانواده و عزيزان خـود را فـداي آن شخصيتهمچنين، 
  كنند:مي

) [ايثار ملي 7جاست. (كنه. من پرستارم، هدفمم همينور به حال مامان كاري نميور اونآيالر: دو روز اين
 ـ زن] 

) 13شـون برادريشـونو فرامـوش كـردن. (كه واسه عقيده ها هستنسروان: مثل من و سعيد، اون جلو خيلي
  [ايثار ديني ـ مرد]

 هاي خود هستند:اي در حال مرگ هم به فكر وظايف و مسئوليتعده

كشد. همگي متعجـب او را افتد و بر روي زمين دراز ميآيدين: يا ابوالفضل! (سروان در آغوش آيدين مي
  كنند).نگاه مي

جـان بـر روي زمـين دراز عقب! همين! تو رو خدا بـرش گردونيـد (سـروان بي سروان: سعيدو برگردونيد
  رساند).لنگان خود را به باالي سر سروان قامتي ميكشد) (نعيم لنگانمي
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  گذارد).آيدين: اين زخمي شده (نعيم خم شده، دستش را زير گلوي سروان مي

  ) [ايثار ملي ـ مرد]18تا17(بندد) نعيم: (با بغض) خدا بيامرزدش (نعيم چشمان او را مي

  پردازند:و چنانچه كسي ترسي در دل داشته باشد، همه به نكوهش او مي
الحسـاب خيال نكن من كه اينجا نشستم، خيلي خوش به حالمه آقا. منم دانشجوام، مثـل سـركار. ولـي علي

 ـ مرد]) [ايثار ملي 19دانشگاه من اينجاست. شما ناراحتي واحدهاتو جاي ديگه پاس كن. (

خواد. من اينجام، تو هـم گردم. باالخره هرجايي كسي رو ميآيالر: باشه، برو خيالتم به من نباشه. منم برمي
  ) [ايثار ملي ـ زن]20برو خونه... (

  كنند:اي براي انجام وظيفه استفاده مياشخاص از هر وسيله
از تو كاناالي زيرزميني برن تو و از يه جـا  توننسعيد: بگير. اين جاهايي كه بايد بزنن، اينم جاهاييه كه مي

زنه، حتـي دربيان كه بعثيا رو دور بزنن. بگير و برسون قرارگاه. بگير آيالر. زن رو حرف شوهرش حرف نمي
 ) [ايثار ملي ـ مرد]26دوماد باشه. (اگه تازه

  ملي ـ مرد]) [ايثار 26سعيد: برو آيالر. نذار دير بشه. اون اطالعاتو برسون به قرارگاه. (

  هاي پژوهشو نتايج و يافتهتحليل مضمون  -3
پرداختـه خواهـد شـد. » بدريـه، مـا ادري«هاي ايثار به تحليل و بررسي متن روايـي نمايشـنامة در اين بخش، براساس شاخص

ة دوســتي، انجــام وظيفــه و مســئوليت و اميــد بــه زنــدگي، ازجملــخطرپــذيري، اعتمــاد بــه ديگــران، عــدم دنياپرســتي، وطن
شود كه نتايج اين تحقيق در جداول هاي آن در ذيل پرداخته ميكاررفته در اين نمايشنامه است كه به مصداقهاي بهشاخص

  و نمودارهاي ذيل معرفي شده است.

 هـايي كـه در بيشـتر مواقـع،هاي كيفي محسوب كرد؛ دادهو مفهوم ايثار را جزئي از داده توان مقولهدر تحليل نمايشنامه، مي
هاي كمي غيرممكن است. بررسـي و تحقيـق پيرامـون دوران دفـاع مقـدس و عرصـة ايثـار، مسـتلزم امكان تبديل آن به داده

نامـه در ابتـدا دسـت هاي آن است. در اين راستا، نگارندة اين پايانهاي كمي و كيفي و مهارتتجهيز توأمان محقق به روش
كارگيري فنون تحقيق، موضوعات يادشده را برمبناي تحليل مضمون مـورد به سازي پيرامون مقولة ايثار زده، ضمنبه مفهوم

هاي تدقيق و توجه قرار داده، سپس به تحليل ساختار نمايشنامه پرداخته است. اصول اساسي اين تحليـل مبتنـي بـر نمايشـنامه
  نشدة دفاع مقدس آذربايجان غربي است.شده و چاپچاپ

اند، شامل خطرپـذيري، اعتمـاد بـه هاي مورد نظر به كار رفتهنگ ايثار كه در تحليل نمايشنامههاي مبيّن فرهترين مؤلفهعمده
دوستي، اميد به زندگي، ديگرخـواهي، خيرخـواهي، احتـرام بـه نظـر ديگـران، انتقادپـذيري، ديگران، عدم دنيادوستي، وطن

  باشد.س باال و انجام وظيفه و مسئوليت مينفبودن، روحية ايمان، كنترل خشم، اعتمادبهپرهيز از خودمحوري، قانع

هاي ايثار توجه شده اسـت. بيشـترين هاي مورد نظر به مؤلفهمرتبه در نمايشنامه 90دهد درمجموع هاي پژوهش نشان مييافته
تـرين مرتبـه) بـوده و كم 10مرتبه) و خطرپـذيري ( 13مرتبه)، انجام وظيفه و مسئوليت ( 14هاي ديگرخواهي (توجه به مؤلفه

بار) بـوده اسـت. جزئيـات بيشـتري در  2بودن (بار) و قانع 1بار)، كنترل خشم ( 1هاي اعتماد به ديگران (ميزان توجه به مؤلفه
  ارائه گرديده است. 5و  4جدول شمارة 
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 خطرپذيري ١
10 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 مرد
 6 1 10 2 0 0020000زن

 اعتماد به ديگران ٢
 1 0 00 0 0 0100000زن 1 0 0 00 0 0 0000000مرد

 عدم دنيادوستي ٣
 5 0 00 0 0 1040000زن 7 2 0 00 0 0 1100000مرد

 دوستيوطن ٤
 4 0 00 2 0 2000000زن 8 4 0 00 1 0 3000000مرد

 اميد به زندگي ٥
 6 0 20 0 2 0110000زن 8 2 0 00 0 1 0100000مرد

 ديگرخواهي ٦
14 5 0 00 0 5 0000000مرد  9 3 2 2 2 0000000زن

 خيرخواهي 7
 2 0 00 0 2 0000000زن 5 3 0 00 0 3 0000000مرد

8 
احترام به نظر 

 ديگران

 0 0 00 0 0 0000000مرد
 5 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 زن 5

 انتقادپذيري 9
 0 0 00 0 0 0000000زن 6 6 0 00 0 6 0000000مرد

پرهيز از 10
 خودمحوري

 3 0 00 0 3 0000000مرد
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 زن 3

 بودنقانع11
 2 0 00 0 0 0000020زن 2 0 0 00 0 0 0000000مرد

 روحية ايمان12
 2 0 01 0 0 0000001زن 3 1 0 01 0 0 0000000مرد

 كنترل خشم13
 0 0 00 0 0 0000000زن 1 1 0 00 0 1 0000000مرد

 نفس باالاعتمادبه14
 1 0 00 1 0 0000000زن 4 3 0 00 2 1 0000000مرد

انجام وظيفه و 15
 مسئوليت

10 0 01 7 2 0000000مرد
13  0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 زن

 193635 جمع كل 90 5 332253 8470021 جمع
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 هاي ايثار در مجموع سه نمايشنامه.. نمودار فراواني شاخص2جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي ايثار در موضـوعات ت ملي، خانوادگي، ديني، عاشقانه، سياسي و عرفاني، بيشترين نمود مؤلفههمچنين از ميان موضوعا
بـار)، بـوده و بـه  11بار) و درنهايت موضوعات ديني و عاشـقانه، هركـدام ( 30بار)، سپس موضوعات ملي ( 38خانوادگي (

  موضوعات سياسي و عرفاني اصالً پرداخته نشده است.
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نويسـان بار) است كه خـود بيـانگر توجـه نمايشنامه 44بار و كمي باالتر از جنس مرد ( 46بسامد نمود ايثار هم در جنس زن 
  دفاع مقدس استان آذربايجان غربي به زن و اهميت حضور زن در عرصة دفاع مقدس است.

هاي قولي در درون جبهـهشي در دل حادثة جنـگ و بـهشويم برخي وقايع نمايهاي مورد نظر، متوجه ميبا خوانش نمايشنامه

. نمودار فراواني موضوع ايثار در مجموع سه3جدول 
     نمايشنامه.

. نمودار فراواني نسبت جنسيت به ايثار در 4جدول 
 مجموع سه نمايشنامه.



  
  )2(پياپي  1397/بهار و تابستان 1/شماره 2دوفصلنامه ادبيات دفاع مقدس/دانشگاه شاهد/دوره

 

 34

با وقايع درون جنگ شروع شده و با » بدريه، ما ادري«گذرند و برخي مربوط به وقايع پس از جنگ است. نمايشنامة نبرد مي
مـتن آن  اي از جنگ ايران و عراق اسـت وگونهروايت كابوس» بدريه، ما ادري«رسد؛ ليكن وقايع پس از جنگ به پايان مي

خـورد. هم ميكند. در لحظات دهشتناك، مرز بين واقعيت و غيرواقعيت بـهازلحاظ زمان و مكان، از هيچ منطقي پيروي نمي
دهد كه برداشـتي ديگرگـون از دور است، نشان ميهايي كه از واقعيت و زيست عادي ما بهآشفتگي روايت داستان و صحنه

خورد، نقش ناآشناي زن است. ايـن نمايشـنامه در اين ميان بيشتر از همه به چشم ميواقعيت در متن جاري است. تفاوتي كه 
كـرداري مردانـه و ا بـ» بدريـه، مـا ادري«هاي ديگر زنان در جنگ تأكيـد كنـد. قصد دارد تا برخالف تصور سنتي، بر نقش

كند و نقـش ي دربارة جنگ انتقاد ميگفتاري زنانه، به خلق متني نو دست زده است و از معدود متوني است كه از تفكر سنت
شـود، نقـش ايثارگرانـه و طرز محسوسي اسـتنباط مـيكشد. آنچه در مواجهه با اين نمايشنامه بهاي زن را به چالش ميكليشه

مضمون ايثار كه در اين نمايشـنامه  19شويم كه از ميان متوجه مي 1حضور زن در عين مظلوميتش است. با نگاهي به جدول 
مـورد آن مربـوط بـه زن بـوده اسـت. از طرفـي، زن در ايـن نمايشـنامه بـا خطرپـذيري، عـدم دنيادوسـتي،  12ر رفتـه، به كـا
نشيند. ايـن نمايشـنامه روايـت حـس اسـت و نـه دوستي، اميد به زندگي و اعتماد، حتي در لحظات بحراني به انتظار ميوطن

جة ايستادگي خـانوادة بدريـه در مقابـل تجـاوز دشـمن اسـت، هاي دردناك كه نتيروايت رخدادها و اتفاقات جنگ. صحنه
بـر نمـايش ايثـار و پايـداري و خطرپـذيري تـا سـرحد گويـد، عالوههـا بـازميهمراه با احساساتي كه بدريه هنگام ديدنِ آن
  كند.شهادت، تأثير آن را بر خواننده دوچندان مي

ت، در بدريـه بـيش از هـر چيـز بـه عشـق بـه مـيهن تبـديل عشق كه يكي از عناصر اصلي مضامين رايج عصر حاضر شده اس
هاي بنيادين ايثار است، محور اصلي وقـايع نمايشـنامه را بـه خـود اختصـاص داده دوستي كه يكي از شاخصشود و وطنمي

  است.

نيوش يكي ا روايتخواهد كه بكند و از خواننده ميانگيز داستان را با پاياني آرماني كه در نظر دارد يكي ميراوي پايان غم
  .پاياني را كه با شهادت و اعتالي شخصيت اصلي مصادف است و خوانندة تاريخي شاهد آن نبوده است، منطبق گرداندشود و 

شــود: جبهــه، اردوگــاه اســرا و شــهر (خانــه). در ايــن نمايشــنامه، ، در ســه صــحنه روايــت مي»ميرنــدبرادرهــا مي«نمايشــنامة 
گانـه فضـاي داسـتان را شود. استفاده از تمـام حـواس پنجاست و تمام حس به مخاطب منتقل مي ها بسيار دقيقپردازيلحظه

  عاطفي شخصيت، نثر روايت را بسيار روان و تأثيرگذار ساخته است.هاي درونيسينمايي كرده و حس

ها را در ابـط انسـانبا تشريح يك موقعيت خاص از زندگي يك اسير جنگ تحميلي، پـس از جنـگ، رو» ميرندبرادرها مي«
ها حضـور فعـال و پويـا كشد. در اين اثر، همـة شخصـيتترين اجتماع، يعني خانواده، به چالش ميترين و صميمانهكوچك

ريـزي اي كه براي مرد رخ داده، يعني همـان اسـارت، طرحها براساس حادثهدارند و شخصيت پرتنش هم زن است؛ اما گره
عنوان موانـع عنوان مـانع بيرونـي) و حـس ايثـار و ديگرخـواهي و خيرخـواهي (بـهخانواده (بـهشده است. در اين نمايشنامه، 

ها اش را رقم بزند. بحران در اين داستان دستاورد درگيري شخصيتدروني)، سبب شد تا برادر زمينة نابودي خود و خانواده
ها پرداختـه و ي، به فرجام درگيري ذهني شخصيتگشايو مرگ برادرهاست. نويسنده در پايان داستان و در تالش براي گره

دهد؛ سرنوشتي كه هرچند غمناك، اما سعي دارد با نوعي ايثار، پايـاني آرمـاني را انگيز سوق ميهركدام را به سرنوشتي غم
  رقم بزند.

شـود، امـا مطـرح ميادعا شهري) امروزي، ساده و بيعنوان يك درام تلخ و يك تراژدي (خانوادگياين نمايشنامه اگرچه به
خوبي ديـد و احسـاس كـرد. از سـويي، نويسـنده ايـن توان مفاهيم ايثـار و مقاومـت را بـههاي آن ميدر هريك از شخصيت
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سازد و از سوي ديگر، همـين مفـاهيم را در رويـارويي مـرد و زن، در كنـار مفاهيم را در قالب يك درام عاشقانه تصوير مي
دهنـد، بـه طبقـة هاي اصـلي داسـتان را تشـكيل مي، مادر، خواهر، برادر و زن كـه شخصـيتمرد، پدر .دهديكديگر قرار مي

كننـد و حتـي ها ايثـار ميها با اعتقادات، اهداف و فرهنگ خاص خود، نسبت به رفـع دغدغـهمتوسط جامعه تعلق دارند. آن
  گذرند.يكنند و گاه در رويارويي با يكديگر از حق خود نيز ممطالبات خود را بيان نمي

، ذات روابط انساني دچار بحران و پريشاني است. تو گويي صدمات جنـگ پـس از پايـان آن بيشـتر و »ميرندبرادرها مي«در 
، تحمـل »ميرنـدبرادرهـا مي«كشـند. در تر است و در واقع، بازماندگان بيشتر از اشخاص درگير در جنـگ سـختي ميكشنده

  است كه در شخصيت زن بيشترين نمود را دارد.چنين شرايط بحراني همان ايثار واقعي 

شكل ناخواسـته، در دو نـوع ايثـار واجـب و ايثـار يابيم كه نويسنده مفهوم ايثار و فداكاري را بهبا مطالعة اين نمايشنامه درمي
تـأثيرات رو هسـتند شكل مستقيم و غيرمسـتقيم بـا آن روبـههايي كه بهكند. درهرحال، جنگ بر زندگي آدمحرام مطرح مي

نويس، براثـر همـين رودررويـي، حتـي زمـاني كـه بـه روايـت ايثـار صـرف گذارد و به همين دليل هم نمايشـنامهبسياري مي
كنـد؛ روايتـي كـه گـاه چنـان بـا تخـيالت او پردازد، بخشي از اين تأثيرات را با ذهن و زبان و اعتقادات خود روايـت ميمي

دار اصـلي ميـان ايثـار و غيرايثـار را از يكـديگر جـدا كنـد. ايـن نمايشـنامه پـرچم تواند مرزشود كه مخاطب نميآميخته مي
هايي كه ساية آن بر روابط انسـاني و تعـامالت بشـري هاي بازماندگان و خانوادة اسراي جنگ تحميلي است؛ دغدغهدغدغه

از اعماق اين روابط؛ روايتي آشـنا  شهري است و برآمدهكند. خصوصاً اينكه نمايشنامه يك پديدة خانوادگينيز سنگيني مي
  كند.، حال و آيندة ما سير ميكه واقعيتي ملموس دارد؛ واقعيتي كه در پيرامون ما در تاريخ و گذشته

كند. نمايشنامه روايت ايثارگري كساني است كه از خط زماني مستقيم و مشخصي پيروي مي» خاكي ميان آسمان«نمايشنامة 
برنـد. نويسـنده كوشـيده اسـت از طريـق زبـان و ان صـحرايي، در محاصـرة دشـمن بـه سـر ميچند سـاعتي در يـك بيماسـت

هــا را بــه ارتبــاط بــا يكــديگر برســاند و هــم هايش را آشــكار ســازد و هــم آنوگوهــا، هــم وجــوه مختلــف شخصــيتگفت
ست يا نسبت بـه وضـعيت ناپايـدار هاها يا نسبت به آدمهايشان را نسبت به مسائل پيراموني بيان كند. البته اين واكنشواكنش

  اي را ايفا كند.كنندهها نقش تعيينتواند در زندگي آناست يا نسبت به دستيابي به آنچه كه مي

ها تك شخصـيتهايي كه تكها، از آغاز نمايشنامه تا پايان آن، از وراي ديالوگنويسنده با قراردادن آيدين در اكثر صحنه
گراي داستان سعيد است. او كه كند. تنها شخصيت درونها را براي خواننده آشكار ميشخصيت با او دارند، درواقع، نگرش

گشايي) برعهده دارد، ازروي آگاهي به استقبال شـهادت رفتـه و بـه نقش اصلي و آرماني نمايشنامه را در مرحلة پاياني (گره
  شود.باالترين درجه از ايثار (شهادت) نائل مي

خورد، حضور زن و مرد در طول نمايشنامه است كه در كنار يكـديگر كه در اين نمايشنامه به چشم مي هايييكي از ويژگي
اي مـوارد بتـوان شـود، بلكـه شـايد در پـارهداري جنسـيت زنـان ديـده نمياي از طرفتنها نشانهدر اين اثر، نه. اندقرار گرفته

 داري از جنسـيت مـرد را بيشـتر حـس كـرد.د، سنگيني كفة طـرفشوسبب ايثار بيشتري كه از سوي مرد (سعيد) ديده ميبه
ــدون طــرفنويس در اصــل كوشــيده آدمنمايشــنامه ــا دوري داري از جنســيتي واقعــي، تصــوير كنــد.هــا را ب جســتن از او ب

ي از اعنوان مخاطـب، تنهـا شـاهد نمونـهكند كه اكنـون مـا بـهخواهي، زن و مردي باورپذير از دوران جنگ خلق ميآرمان
  شويم.ايثارگري آنان مي

نويسـي جنـگ و ايثـار زنانـه اشـاره كـرديم. بـا درخصـوص نمايشنامه» بدريـه، مـا ادري«تر به نمايشنامة از اين نويسنده پيش
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شويم كه نويسنده ضمن توجه به شهادت آگاهانه در هر دو اثـر خـود، تسـاوي جنسـيتي را نيـز در مالحظة اين اثر متوجه مي
، اوج ايثـار از جانـب زن صـورت گرفتـه و در »)بدريه ما ادري(«اي كه در يكي گونهش حفظ نموده است؛ بهمجموع دو اثر

  رساند.اش را با آن به پايان مي، نهايت ايثار توسط مرد بوده است و حتي نمايشنامه»)خاكي ميان آسمان(«ديگري 

هـا بـه مـا منتقـل شـده اسـت و از يق آثـار خالقـة ادبـي آنها غالباً از طرماهيت معنوي و فرهنگي ملتاين حقيقتي است كه 
هـا هاي قـومي و ملـي كشـورها و ملتها و سـاير مقولـهها، فرهنگها، ارزشوني است كه ما از سنتمترهگذر چنين آثار و 

هـا و شويم. ادبيات نمايشي يا تئاتر يكي از همين فنون ادبـي اسـت كـه ازنظـر موضـوعي، گسـترة وسـيعي از سـوژهآگاه مي
تواند يكـي اينكه مي بربها، عالوهعنوان سندي گران، بهپس از انقالبادبيات نمايشي . شودهاي داستاني را شامل ميموضوع

فضاي واقعي مورد استفاده قرار گرفته و  هجنگ ب ةنمودن قصتواند براي نزديكترين وجوه ثبت تاريخ باشد، مياز مشخص
 نتقال و روايت فرهنگ ملي، ازجمله فرهنگ ايثار باشد.اي حفظ، اهيكي از بهترين روش

  منابعفهرست 
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