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  :چكيده
هـا   تري را به نمايشـنامه هاي مختلف ادبي، گرايش بيش شناسي زبان، از ميان گونه حوزه سبك

سـازي الگوهـا و    هـاي پيـاده   ترين زمينـه  اي كه متون نمايشي، يكي از مهم دهد، به گونهنشان مي
زدايـي   شناسانه كه در پي ابهام هاي زبانليلدر اين حوزه از تح.شناسي گرديده است باحث سبكم

تر است؛ديدگاهي كه از  هاي ديگر تخصصييكرد كاربردشناسي زبان از ديدگاهاز اثر ادبي است، رو
شناسـي و   شود و به مرور، منتج به ايجاد گرايشي نوين در زبانمحسوب مي اي رشته هاي بين شاخه

گيري در گفتمان  شناسي، با طرح مسئله نوبت اين شاخه التقاطي از زبان. نقد دراماتيك شده است
ر گرفتن نويسـنده  روزمره و به طور مشخص در گفتمان نمايشي، ديدگاهي علمي را فارغ از در نظ

ان گيري در گفتم نوبت.دهداختيار منتقد و پژوهشگر قرار مي شناسانه در هاي سبكاثر، براي تحليل
پـردازد تـا از ايـن    ها مي فيت تسهيم نوبت ميان شخصيتها در كي نمايشي به بررسي برخي مؤلفه

هـدف  . طريق، ميزان قدرتمندي هر شخصيت در هر مقطع از نمايشنامه را مورد ارزيابي قرار دهد
تواند پژوهشگر را به درك  گيري تا چه ميزان مي از اين پژوهش پاسخ به اين پرسش است كه نوبت

بـر نمايشـنامه    به اين منظور اين نگرش نوين. نويسان ياري رساند سبك زبان نمايشي نمايشنامه
پياده شده است تا از اين رهگذر، كاربرد  )1314-1346(غالمحسين ساعدي ) 1349(واي بر مغلوب

 گيري از قواعد خواهيم ديد كه بهره. اين نظريه در تحليل متن ادبي به طور عملي نشان داده شود
گيري، بيانگر ميزان قدرت شخصيت در هر مقطع از نمايشنامه و در ارتباط با ديگر كاراكترها  نوبت
  .است
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  :مقدمه

ها يا به عبارت بهتر، از ديگر هنرها متمايز كرده و هـر لحظـه    آنچه درام را از ديگر رسانه
دارد، نحوه ارائه اطالعات و و جاري نگاه مي زماني، ساري را همچون جرياني همدر صحنه آن 

كاراكترهـا بـا يكـديگر      مي پيشبرد حوادث است كه در قالب قطعات ديالوگ و در ارتباط كال
شناسي تئاتر و  نشانه( 2طور كه االمهمان. 1اي است بر پايه كالم گيرد؛ پس درام رسانهشكل مي

كند، اشخاص بازي هر خصوصـياتي كـه در حكـم اشـخاص دنيـاي      مي اشاره) 170ص: درام
داستاني داشته باشند و براي تامين كاركردهاي ساختار درام، تابع هر قاعده شخصي، نقشي، 

است   شركت كنندگان در رويدادهاي كالمياجتماعي و غيره كه باشند، نخست در حكم 
گفتارهاي حاوي  مبادله پاره_درام است اين سطح گفتماني. شويمكه معموال با آنها مواجه مي

تعامـل  (بـرهمكنش اطالعات در جريان گفتگو، كه به خودي خود و در همان حال به نـوعي  
به اين ترتيـب در  . شودبه تماشاگر يا شنونده ارائه مي كه بالفاصله_دهدنيز شكل مي) متقابل

يـق  ، از نوعي منطق دقشناسانه درام، قواعد ساخت اثر، در عين رعايت معادالت خاص زيبايي
دهي به يك اثر باورپذير حتـي در   هاي خاصي را براي شكلرياضي پيروي ميكند و چهارچوب

بـه كـار   ) مانند آثار ساموئل بكت يا اوژن يونسـكو (فضايي متفاوت در سطوح سبكي متفاوت 
  .ميبندد
 ةپـس از طـرح مباحـث بسـيار مهمـي دربـار      ) A Stylistics of Drama: 28( 3تن

هاي خاصـي   كدام روي نمونه زبان در برابر خاصيت تعاملي آن و تطبيق هر 4اجرايي خاصيت
بسياري از تحليلهاي صـورت گرفتـه   «: ة گفتگوي نمايشي مينويسدهاي نمايشي، درباراز متن
اند كه گفتگـوي نمايشـي    با اين فرض كار كرده،  5شناسي هاي نمايشي از منظر كاربرداز متن

سـت آمـده از   بنـابراين نتـايج بـه د   . گوي زندگي واقعي نزديـك اسـت  كافي به گفت ةبه انداز
. »سازي اسـت  شود، قابل پيادهكلي، روي آنچه در درام نيز يافت ميطورهاي روزمره ب موقعيت

نظران حوزه مانند ديگر صاحب هم )80ص(  6Dramatic Discourseدر اين زمينه هرمان
                                                 

. گيرد، متن فرعي خوانده اسـت   قسمت اصلي متن نمايشي را متن اصلي و متني كه دستورهاي صحنه را دربرمي) 1973( اينگاردن 1 -
، هـدف اصـلي   )شـود   متني كه براي تئاتر نوشته مـي (هاي درام و در مواجه با متن نوشتاري يا دراماتيك از همين روست كه در تحليل

هاي اصلي گفتمان نمايشي  شناسان در رابطه با متن نمايشي، درك و شناخت ويژگي زبانبه عبارتي، هدف اصلي . بررسي ديالوگ است
  ).76ص:شناسي متن و اجراي تئاتري، آستن و ساوانا نشانه(است

2 - Keir Elam  
3 - Peter Tan  
4 - transactional  
5 - pragmatics  
6 - Vimala Herman 
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  ز ويژگـي ئيت زبان دراماتيك كه آن را حاترين خاص دارد كه مهمشناسي زبان اعالم مي سبك
هاي زيادي است كـه بـا زبـان    شناسي ميكند، شباهتهاي زبان قابل بررسي بودن توسط نظريه

  .معمولي و طبيعي دارد
  2در گفتمان نمايشي 1گيري نوبت

يت، يك شخصـ . شودنظام نوبتي بيان مي ترين شكل خود، همچون يكديالوگ در معمول
، بـه  دهـد   دهد و شخصيت مقابل كه گوش و سپس پاسخ مـي قرار ميديگري را مورد خطاب 

شنونده، كه كـنش متقابـل دارنـد،     -دوگانگي نقش گوينده. شودنوبه خود به گوينده بدل مي
نشانه شناسي مـتن و اجـراي تئـاتري، اسـتن و سـاوانا،      (منش اصلي ديالوگ نمايشي است 

داند كه در آن كـاالي  ن بازاري مي، گفتمان را همچو)95ص:كاربردشناسي زبان(يول).76:ص
توان آن را حق صحبت كـردن تعريـف   يشود كه ميعرضه م 3»عرصه مكالمه«كميابي به نام 

در هـر  . شـود يمناميـده   4»نوبـت «در اختيار داشتن اين كاالي كميـاب در هـر زمـان    . كرد
توانـد ايـن   قبل تعيين شـده باشـد، هـر كسـي مي     چه اختيار صحبت كردن ازچنان موقعيتي

) 160ص:بانز 5نگاهي به (يول.نامندمي» گيري نوبت«د كه اين امر را اختيار را در دست گير
داند كه در اكثر موارد، در آن دو يا چند نفر شركت ميكنند و فقط يك مكالمه را فعاليتي مي
شـود و اگـر   يصحبت ميكند و از سكوت بين نوبتهاي گفتـاري پرهيـز م   شخص در هر نوبت

يكي از آنها سـخن خـود را    خواهند در آن واحد صحبت كنند، معموالًبيشتر از يك شخص ب
گيـري در گفتگـوي    شناسي درام همواره بر اين نكته تاكيد دارد كه نوبت سبك .كندقطع مي

ايـن زوجهـا هميشـه از    . در نظـر گرفـت   6»هـاي مجـاورتي   جفت«نمايشي را بايد به صورت 
اداي . كنـد را يك گوينده توليـد مي  هر قسمت قسمت اول و قسمت دوم تشكيل ميشوند كه

. آورد  قسمت اول زوج همجوار، بالفاصله انتظار اداي قسمت دوم همـان جفـت را پـيش مـي    
شـود و بنـابراين   تلقـي مي   نوان پاسخ، خالء مهمـي  عدم توليد قسمت دوم زوج همجوار به ع

بعـد از  الزم به ذكر اسـت كـه قسـمت دوم زوج همجـوار هميشـه بالفاصـله       . دار است معني
دهـد، يعنـي گـاهي    تـاخير رخ مي » پاسـخ _سـوال «ر تواليگيرد، زيرا د  قسمت اول قرار نمي

يـك زوج همجـوار در داخـل زوج    .... گيـرد ديگري ميان آن دو قـرار مي » پاسخ_سوال«توالي

                                                 
1 - Turn- taking 

2 - 2Dramatic discourse  
3 - floor  
4 - turn  
5-  Yule  
6 - Adjacency pairs  
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؛ 101_103ص:كاربردشناســي زبــان، يــول(مينامنــد  1»تــوالي ادخــالي«همجــوار ديگــر را 

  ).22ص:The Language of Drama،Sangerهمچنين
دهـد، بـه نقـل از شـورت و     هـاي گفتگـويي پيشـنهاد مي    اي تحليلمدلي را كه هرمان بر

  : اينچنين است ) 2ص:Exploring the  Language of Drama( 2كالپپر
-A-B-A-B…  

 Aدهدكه وقتي ن دو نفر طراحي شده است، نشان ميبراي مكالمه في ما بي اين مدل كه

كنـد و تبـادل گفتگـو از    يكنـد و مكـث م  صحبت مي Bو سپسصحبت ميكند، مكث كرده  
اما در موقعيتي كه مكالمه سه نفره باشـد،  . گيرددوباره شكل مي Aو سپس  Bبه  Aطريق 

  : شود مدل به اين صورت مي
-A-C-A-B-A-B-A-B… 

آيد، بنابراين بر اساس نظام مديريت   گيري، كنشي اجتماعي به شمار مي از آنجا كه نوبت
شناخته شـده بـراي اعضـاي گـروه اجتمـاعي       صورت ميگيرد كه طبق عرف، نظاميمكالمه 

  ). 95ص: كاربردشناسي زبان،يول(خاص است
كه پيشتر نيز به آن اشاره شد، در اكثر مواقع مكالمه شامل مشاركت دو نفر يا طور همان 

رسد كه مي به نظر. زمان، تنها يكي از آنها صحبت ميكندگيري در هر  بيشتر است كه با نوبت
ـ   از سـوي  . شـود ا ارزش تلقـي مي انتقال سهل و آسان نوبت از يك گوينده به گوينده ديگـر ب

يعني وقتي هر دو (ها يا همراه با همپوشي زيادل همراه با سكوت طوالني بين نوبتديگر، انتقا
وقتـي دو نفـر در   . شـود ، نامقبول پنداشته مي)صحبت كنندگوينده سعي دارند در يك زمان 

الزم وجـود  » روانـي «شوند كه در انتقال نوبت آنهـا  يبراي مكالمه با يكديگر، متوجه م تالش
ندارد يا چنين نوبتي موزون نيست، در آن صورت، ميزان پيام منتقل شده بيش از خود كالم 

ود آشـنايي  وجود چنين وضعيتي، احساس فاصله و نب).96ص: كاربردشناسي زبان، يول(است
ا در كه تعامل يك دانش آمـوز و پـدر دوسـتش ر   ) 1(مانند مثال . دكنيا راحتي را تداعي مي

  . دهدنخستين مالقاتشان نشان مي
  رشته اصلي تو چيه ديويد؟: آقاي استرايد  -1

  )سه ثانيه سكوت. (ام اما خوب واقعاً هنوز تصميم نگرفته – ؛زبان انگليسي: ديويد 
  خواهي معلم بشي ؟  مي –با اين حساب : آقاي استرايد 

  ) دو نيم ثانيه سكوت! ( شم  اگه بتونم معلم نمي –راستش را بخواهيد  –نه : ديويد 
  ادامه بده_خواهي كجا  مي// –چي : آقاي استرايد 

                                                 
1 - Insertion sequence  
2 - Culpeper  
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  –من //اوه ببخشيد –منظورم اينه كه : ديويد 
) كه با خط تيره مشخص شـده انـد   ( آمده، مكثهاي خيلي كوتاه ) 1(چنان كه در مثال 

موارد ) 1(ثال در م. دهند  تر سكوت را نشان مي ل هستند، اما مكثهاي طوالنيصرفاً مبين تعل
. اند يك از دو گوينده نيست، زيرا هر دو نوبت خود را به پايان رسانيدهسكوت مربوط به هيچ

ت مكالمه را به ديگري واگذار و ديگـري صـحبت نكنـد، آن وقـ     ةاي حقيقتاً عرص اگر گوينده
سـكوت  ايـن نـوع سـكوت،    . گـردد اده ميشود و معنيـدار مي سكوت به شخص دوم نسبت د

ــنادي ــه. اســت اس ــنن  نظري ــه ت ــردازان بســياري از جمل  Silence as conflict( 1پ

management in fiction and drama:2خيانـت هـاي   با اشاره به نمايشنامه) 260ص 
دنـد كـه   ها تاكيد كرده و معتقبر اهميت سكوت در ديالوگ 5متيسون 4شوخي بزرگو  3پينتر

ها صرفا عنصـري خنثـي و بـه معنـاي فقـدان گفتگـو       ر همه اين موارد سكوت بين ديالوگد
 . نيست؛ بلكه مفهومي فراتر دارد

دو خط مورب دهد كه طبق قرارداد با پاياني همپوشيي را نشان مي دو سطر) 1(در مثال 
دهـد  مي نخستين همپوشي معموالً زمـاني رخ . شوديدر آغاز قسمت همپوشي مشخص م(//) 

مكالمـه يكـي از   بر اسـاس نظـام مـديريت    . كه هر دو صحبت كننده شروع به صحبت كنند
همه، اگر  با اين. دست گيردمكالمه را ب ةكند تا به ديگري اجازه دهد عرصگويندگان توقف مي

       الگوي مشترك موزون مشكل داشته باشند، احتماالً ةگويندگان براي رسيدن به مكالم

صـرفاً بخشـي از   ) 1(همپوشي مثال . تكرار ميشود» توقف  –همپوشي  –روع ش –توقف «  
البته، انـواع  . دهد  آشنا انجام مي دشواري است كه فردي نخستين بار با يك شخص نا ةمكالم

  . پوشي نيز وجود دارد كه تغيير آنها با آنچه گفته شد، متناوب است ديگري از هم
بستگي و نزديكي آرا و مدهنده ه لمه همپوشي نشانگان، مكااز ديدگاه بسياري از گويند

پوشي هنگـام صـحبت ايـن احسـاس را بـه      تأثير هم) 2(در مثال . 6ارزشهاي دو طرف است
  . آورد كه گويا دو صداي مجزاي هماهنگ با يكديگر، صدايي واحد را پديد آورده اند  وجود مي

  او را در فيلم ويدئويي ديدي؟ :  مين  -3
  . اوني كه رو ساحل بود –آره :  وندي 

                                                 
1 - Tannen  
2 - Betrayal  
3 - Pinter  
4 - Great Wits  
5 - Mattison  
  ) 113ص: dramaric discourse ،herman(براي اطالعات بيشتر در اين زمينه، رك به  - 6
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  . خيلي محشر بود// اي خداي من :  مين 

  . فقط خيلي يخ بود:  وندي 
  !خوردرفش ميبه ط//و اون همه موج كه :  مين 

  !آره واقعاً طبيعي بود:  وندي 
  . سازندرقابت و مبارزه را مي) 3(مفهوم نزديكي اما در مثال ) 2(همپوشي در مثال 

  صبر كن ميشه حرفم را تموم كنم؟ –گذشته –قدرت بودند// وقتي كه آنها سر : جو -3
  . مطلب من همينه كه گفتم:  جري 

، گوينده نخست با توجه دادن مخاطب به اين نكته كه انتظار وي آن اسـت  )3(در مثال 
ناگفتـه  » قواعد«اي از  كه به او اجازه داده شود كه صحبت خود را تمام كند، در واقع، به پاره

  . شود  ختار مكالمه متوسل ميدر مورد سا
هـا را در متـون   گيري كالم، به نظـر ميرسـد كـه آنچـه ايـن تحليل      قواعد نوبتبا بررسي 
دهد، كشف ميزان قدرت كاراكترها در هر شناسان قرار مي د توجه بيشتر سبكدراماتيك مور

  .قسمت از اثر است
ر مـتن نمايشـي   در متون نمايشي، چنانچه در پـي بررسـي ميـزان قـدرت كاراكترهـا د     

 Exploring the Language of Poems, Plays and(باشـيم،مدلي را كـه شـورت   

Prose :ك سري سؤاالت در رابطه با متن بويژه متن نمايشنامه پيشنهاد با طرح ي) 149ص
در اين بررسي، كنكاش پيرامون ايـن مسـائل   . يابيم كند، بسيار راهگشا و قابل سنجش ميمي

  : ضروري است كه
 دهد؟اي است و چه كسي پاسخ مي سي در ابتدا آغازگر تبادالت مكالمهچه ك_

 كند؟ميز همه صحبت چه كسي بيشتر ا_

 كند ؟چه كسي حرف چه كسي را قطع مي_

 ن و انتخاب شخص بعدي را براي صحبت كردن دارد ؟يچه كسي حق تعي_

 چه كسي موضوع صحبت را تحت اختيار خود دارد ؟_

شناسـان درام عمومـاً سـهم     درت در ديالوگ نمايشـي، سـبك  به اين ترتيب در تقسيم ق
اي را آغـاز كنـد، بيشـتر حـرف بزنـد،       هاي مكالمهئلند كه تبادلقدرت بيشتر را براي كسي قا

ديگران را براي حرف زدن انتخاب كند و موضوع را در ) و خود نشود(ديگران را متوقف كند 
  ).همان(دست داشته باشد 

زند در ساختار قدرت، موقعيت برتري نـدارد و بايـد بـه    ف ميهمواره كسي كه بيشتر حر
كاريـابي   ةمثالً در موقعيت يك مصاحب. كنندگان در گفتگو بيشتر دقت كرد موقعيت شركت

كننده حرف بزنـد، امـا ايـن اصـالً بـه       طبيعي است كه شخص جوياي كار بيشتر از مصاحبه
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كند يوقعيت شخصي كه تنها سئوال ماين ممعناي موقعيت برتر او در گفتگو نيست، بلكه در 
تجزيـه و تحليـل قواعـد و رعايـت     . به لحاظ الگوي قـدرت صـاحب قـدرت بيشـتري اسـت     

هـاي موجـود در ميـان    مفيـد بـراي توجـه و بررسـي بـه تفاوت     گيري كـالم يـك روش    نوبت
  ). همان(شخصيتهاست
 1نـدي شناسـانه در واكـاوي مـتن نمايشـي، ك     هاي سـبك ش اينگونه از تحليلدر مورد نق

)Dramatic Dialogue The Dialogue of Personal Encounter:عقيده ) 13ص
دهنـده تناسـب يـا عـدم تناسـب       توانـد نشـان  يكه تضاد بين ديالوگهـا م  افزون بر اين«: دارد

گيـري   حال، موجب شكل ها باشد اما درعينت بين آنزننده تناسب قدر كاراكترها بوده و برهم
بـرده و رنگـي از تنـوع را بـه اثـر      عمـل نمايشـي را بـه پـيش      ساكن شـده،  اثري پويا و غير

 .»بخشديم
 

 نمونه تحليل عملي

گيري  هايي كه شورت در طرح مبحث نوبت گيري از مولفه در اين قسمت از مقاله، با بهره
واي بـر  در مكالمه ذكر كرده است، به شـرح مختصـري از رابطـه كاراكترهـا در نمايشـنامه      

داخت تا از اين منظر، ميزان قدرت كاراكترها در اين اثر نمايشـي،  ساعدي خواهيم پر مغلوب
اما در ابتداي اين تحليل، الزم به ذكر است كـه اشـاره   . به طور علمي مورد تحليل قرار گيرد

سـاز بـه نظـر     هايي در اين بخش و در جهت تاييد مباحـث نظـري، انـدكي مشـكل     به نمونه
به . متن را به صورت كليتي جامع در نظر گرفت رسد؛ چراكه در اين مبحث الزم است تا مي

اين الگـو  عنوان مثال، انتخاب موضوع يا مخاطب بعدي كه دو مورد از موارد مورد بررسي در 
اي از  گيـري اسـت كـه طبعـا، زنجيـره     است، با تكيه بر ديالوگهاي قبل و بعد از آن، قابل ره

ب اين پژوهش مختصـر، اشـاره بـه    ها را در پي خواهد داشت و واضح است كه در قال ديالوگ
  .رسدمتن مورد تحليل، بعيد به نظر مي هاي وسيعي از نمونه

با ديـالوگي از جانـب   حال با ذكر اين مقدمه، صحنه اول نمايشنامه را در نظر بگيريد كه 
   :هاي تسهيم قدرت را همانگونه كه شاهديم در دست دارد و شاخصه شودخانم آغاز مي

حاال اگـه جرئـت دارن دوبـاره    !ها .تونم از پسشون بر بيام  كردن كه نمي  خيال مي: ... خانم
هـيچ معلـوم هسـت از    ) با فريـاد . (دونم چه باليي سرشون بيارم  پيداشون بشه، اون وقت مي

همه رو بي چشم و . هاست اش تقصير اين مدرسه همه) آرام و سريع!(خوان  جون من چي مي
يه دونه آجان هـم  . ه راه بيفتن و بيان پشت در خونه مابه همشون ياد دادن ك. رو بار آوردن

                                                 
1-  Kennedy  
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بـه  . (زير ماشين هم نميرن كه شر يكيشون كم بشـه . نيست كه با باتون لت و پارشون بكنه

  ).10-9ص:واي بر مغلوب،ساعدي(اش تقصير توست  همه) رود  طرف خديجه مي
ده آورده شـده اسـت،   اي از موقعيت برتر خانم در اين پـر  اين ديالوگ كه به عنوان نمونه

اول اينكـه، ايـن قسـمت نخسـت     . هاي تقسيم قدرت را داراسـت  چند شاخصه اصلي ساختار
نمايشنامه است و درنتيجه خانم، نخستين كسي است كه سخن را آغـاز نمـوده اسـت؛ دوم    

است كه مخاطب خـود   شود و سوم اينكه اين خانمنسبتا طوالني محسوب مياينكه ديالوگي 
دارا بودن چهـار  . ند و در نهايت، گزينش موضوع سخن را نيز او به عهده داردكرا انتخاب مي

جايگـاه   خصيصه از ميان پارامترهاي تسهيم نوبت در مكالمـه، خـانم را در ايـن قسـمت، در    
  . دهدكاراكتر مقتدري قرار مي

م كه خديجـه، خـود را ملـزم بـه پاسـخگويي      بيني  در ادامه و در پاسخ ديالوگ خانم، مي
خود را در مكالمه همچنان كلي، اين خانم است كه الگوي برتري در اين قسمت بطور. ندميدا

  : كندحفظ مي
  من چكار كردم خانوم؟: خديجه

چرا . كار كردم، چه كار كردم چه)آورد  رود و اداي او را در ميبه طرفش مي!(خفه شو: خانم
  )10ص:همان(نذاشتي كله اون بچه پررو روبشكنم؟

وت خـود را در پـرده دوم از دسـت    ذكر است كه اين، ساختاري است كه قالبته الزم به 
در اين صحنه، ابتدا ايـن خديجـه   . هاي آغازين پرده دوم استمثال اين مدعا ديالوگ. ميدهد

اب است كه سكينه را به ديالوگ دعوت كرده، موضـوع سـخن را انتخـاب ميكنـد و بـا انتخـ      
رو،  در هـاي دو شخصـيت رو  رچنـد كـه ديالوگ  مخاطب، كاراكتر قدرتمندتري بنظر ميرسد، ه

  : نسبتا از طولي مساوي برخوردار است
  گي چه كار كنيم؟دست از پا درازتر راهمونو بكشيم و بريم؟حاال مي: خديجه
  . من منتظر ميشم برگردن خونه تا تكليفم رو راست بشه. من كه نميرم: سكينه
  . ها، انگار نوه اترخان رشتين و ما نوكر مفتي باباشون بوديم جوون مرگ شده: خديجه
يـه عمـر اسـتخون خـورد كـرديم و      . خوب مزدمون رو كف دسـتمون گذاشـتن  : سكينه

دوتا بچـه فسـقلي اون روزي رو ديـدي چطـور قاتـل      . زحمتشون رو كشيديم و اينم آخرش
  )50-49ص: همان...(جونمون شدن؟
رسد كه اين ديالوگ آغازين در ابتداي پرده دوم كـه بـرخالف   يگر به نظر مياز منظري د
هش خـانم را از همـين   شود، قدرت رو به كابل با ديالوگ دو خدمتكار آغاز ميابتداي پرده ق
طور كه شاهديم، در ادامه با به هم خوردن ساختار قدرت در خانه و  همان. دهدآغاز نشان مي

خدمتكار اين اجازه را به خـود  انم عملي انجام دهد، همين دو نبود كسي كه به حمايت از خ
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در اين حالت بـه  . نباشند دهند كه نداي خانم را بي پاسخ گذاشته و اهميتي براي او قائلمي
بـراي  ) در پـرده قبـل  (رسد كه كاراكترها جايگاه و قدرت باالتري را نسبت به گذشتهنظر مي

يك از آنها حاضر به در اختيار ، هيچ»بستگي تعويضمكان «ارتي در به عب. اند خود قائل شده
اي مبني بـر جابجـايي موقعيـت كاراكترهـا در هـرم       گرفتن نوبت نيست و اين ميتواند نشانه

  : قدرت باشد
                           !                                                                                               آهاي خديجه: خانم

  )آيند  ها به خود مي پيرزن(
  . بسم اهللا: سكينه
  . شروع شد: خديجه

  آهاي سكينه، كدوم گوري رفتي؟: صداي خانم
  . كنهداره صدات مي: خديجه
حاال كه كار به اين جا رسـيده، بـذار اون   . كنهبه گور باباش خنديده كه صدام مي: سكينه

  ).53-52ص: همان(ر بره د... قدر صدام بكنه كه جونش از 
به دايره گفتگوهـا همچنـان    جوان اين ساختار در پرده دوم، ايستايي خود را تا ورود مرد

جاي اين پرده، قـدرت خـود را    كند، اما با ورود او، بازهم اين خانم است كه در جايحفظ مي
كتر مخالف با در پرده سوم كه چهار كارا. دهدگيري نشان مي هاي نوبت از مولفه گيري با بهره

جـوان بـا موضـعي     موضع خانم، يعني سوسن، سودابه، سكينه و خديجه حضور ندارند، مـرد 
رنگتر جلوه كنـد، بـه   در برابر خانم، موقعيتي را كه ميرفت تا در پرده دوم، كمكامال انفعالي 

  .گردانداو بازمي تمامي به
گيري،  در موارد نوبت. شويمبا منولوگ بلندي به زبان خانم روبرو ميدر ابتداي اين پرده، 

درباره قدرت كـاراكتر گوينـده داد و     به نظر نميرسد كه بتوان درباره اين گونه بيانات، حكمي
تر نيز بدان اشاره شد، در اين گونه مواقع، همانگونه كه پيش.جايگاهي براي آن در نظر گرفت

نيز تصـريح شـده    همان طور كه در توضيحات صحنه(كاراكتر ديگري بر صحنه حضور ندارد
بـه ايـن   . را سـنجيد تا در تقابل شكل گرفته بين آن دو بتوان قدرت طرفين مكالمـه  ) است

انهـاي  هـا و الم  تـوان بـر اسـاس مولفـه    ها، اساسـا نمي در مورد مونولوگ رسدترتيب به نظر مي
اي  كلمه 324گيري، درباره قدرت كاراكترها اظهار عقيده نمود؛چه اين مونولوگ عبارتي نوبت

  : و در آغاز يك پرده و از زبان كاراكتر قدرتمند نمايشنامه باشد
ت خانم تك و تنها، ژنـده و ژوليـده روي يـك صـندلي نشسـته، كلمـا      . خانه مرد جوان(

شود و با عجله روي يك صـندلي ديگـر   يك مرتبه بلند مي. كندرا زير لب زمزمه مي  نامفهومي
دوباره سـر جـاي   . كندرا با صداي مردانه ادا مي  مفهومينشيند و كلمات نا  كه مقابل اوست مي
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اي بين او و شخص ديگري در جريان  انگار مكالمه. دهدنشيند و به ور زدن ادامه مي  ميخود 

شود و بلند مي. يك مرتبه از حرف زدن باز ميماند. تهاست كه همه را به تنهايي به عهده گرف
  ) دهدرو به رو را نشان مي ود و صندليكه صندلي خالي خ با صداي بلند، درحالي

خاك بـر سـر   . و خودت، خودتي و خودم  خودتي و خودم، خودتي و خودم، خودمي: خانم
جـوون مـرگ شـده عجـب گرفتـارم      !مرتيكه الـدنگ دبنگـوز  !و خودت  خودمي. احمقت كنن

كـنم  ولي من هم مي) با خشم. (سوزوندني چه كارش كنم؟در مسجده، نه كندنيه، نه. ها كرده
  ).84-81ص: همان................. (سوزونم  و هم مي

برقـرار  گيـري   پس از اين مونولوگ بلند، با ورود مرد جوان، براي مدتي، تعادل در نوبـت 
رسد كه موضع منفعالنه مرد، در اين شرايط كـه كـاراكتر ديگـري    اين گونه به نظر مي. است

بـه عبـارتي، مـرد بـا     . شـود مي ارد، همچنان بدون تغيير، تكراربراي مراقبت از خانم وجود ند
كـه موقعيـت   (گيري، قدرت و برتري خاصي را در اين قسمت نيـز  هاي نوبت توجه به شاخصه

براي خود قائل نيست و البته خـانم نيـز چـون گذشـته، سـعي در نشـان دادن       ) فراهم است
  : هاي بيشتر نداردتري خود با در اختيار گرفتن نوبتبر

  كنم؟سرمو به كدوم ديوار بزنم؟آخه چه خاكي به سر : مرد جوان
  . اگه م خواستي بزني، بزن به زمين. به ديوار نزن، اصال به ديوار نزن: خانم

  . گم  گوش كن ببين چي مي: مرد جوان
  ).84ص:همان(توني منو خر كني   خواي بگو، اما نمي  هرچي مي: خانم

نم با انتخاب موضوع و خا. رسد كه با گذشت زمان، اين الگو در حال تغيير استبه نظر مي
مندتري نسبت به مرد گيري، كاراكتر قدرت هاي نوبت كارگيري عبارات بلند، بر اساس مولفه به

  : شودجوان محسوب مي
  خواي؟  آخه از جون من چي مي: مرد جوان

خوام؟يه عمر به پات نشستم، با خوب و بـدت    خوشم باشه، من از جون تو چي مي: خانم
حـاال  . هـاتو بـه عرصـه رسـوندم     بچـه . آبروتو حفظ كردم. تي دم نزدمساختم، داشتي و نداش

  ).86-85ص:همان(كار هم شدي؟ طلب
ا و مهمـل بافيهـاي خـانم، بـا     هـ گوئي ربـط  ساختار با وجـود تمـام بـي   و در ادامه نيز اين 

  : شودسكوتهاي مرد جوان، بازهم تكرار مي
  . تو زن پدر پسر عموي من هستي: مرد جوان

همـه  . نخير، بايد خرسه بياد و مشاعرتو روبه راه كنـه . ، حسابي خل شديبسم اهللا: خانم
يادت مياد اون روزا كه كشته مرده مـن بـودي،   . كني  چي يادت رفته، همه چي رو قاطي مي

ريختي و  من چقدر از ريخت نحـس تـو     كردي و اشك مي  افتادي و گريه زاري مي  به پام مي
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دي كه باباي گور به گور شدم راضـي شـد كـه دسـت منـو      ها جور كر چه كلك. اومد  بدم مي
بـي  !بـي نـاموس  !ها به روزگار من درآوردي، بي شرف چي. خدا ذليلت كنه. بذاره تو دست تو

  !همه چيز
  )گيردرد جوان سرش را بين دو دست ميم(

  . خدايا باز شروع شد: مرد جوان
سر پيـري  . ياالتي داريدونم چه خ  من مي. خودتو به موش مردگي نزن ذليل مرده: خانم

خـواي    همين امشب ميگم خشتك اون شلخته اي رو كه بعد از مـن مـي  . تازه زده به كله ت
خيال كردي با كي طرفـي زن جلـب؟ميري و ديروقـت،    . بياري تو اين خونه، جرو واجر كنن

و تـوني بـر    گردي خونه، تازه دوقورت و نيمت هم باقيه؟حاال تـا مـي    دست از پا دراز تر برمي
: همـان !(تـوني بكنـي    برو ببيـنم چـه غلطـي مـي    !برو ديگه!واسه من جادو جنبل درست كن

  ).87-86ص
هرچند كـه مـرد   . يابد  اين شكل از نشان دادن قدرت، تقريبا تا پايان نمايشنامه ادامه مي

رسد كه در به انتخاب موضوع و مخاطب دست ميزند، اما اينگونه به نظر ميجوان در لحظاتي 
راتي ت اين موقعيت برتر از خانم نيست و اين خود اوست كه به او اجازه بيـان عبـا  پي درياف

دهد تا بدين ترتيـب، او را در يـادآوري خـاطرات گذشـته يـاري      چنين بلند و نامربوط را مي
  : كندمچنان قدرت اول را از آن خود ميبه اين ترتيب خانم ه. رساند

  اسم دختراي تو چي بود؟: مرد جوان
تـوي  . اونا يه باغ گنده داشتن و يـه حـوض خونـه بـزرگ    . بتون و ملك خاتونگال: خانم

دده سياهه پير شده بود . كشيد  حوض خونشون هميشه يه دده سياه نشسته بود و قليان مي
رفت كنج خال كه سرشو بـذاره رو زانـوي گالبتـون و      مي!و ديگه دوست نداشت بره تو مطبخ

  ).89ص:همان(بميره 
هاي مرد جوان توسـط خـانم و بيـان عبـارتي بلنـد، الگـوي       با قطع صحبتو در ادامه نيز 

  : شودبيشتري يافته و دوباره تكرار مي هاي گذشته نشانه
  ... گوش كن زن عمو جان، فردا يه تك پا ميريم به اداره، تو اون جا بگو:........... مرد جوان

فـردا  . ميشينم كـنج خونـه   تو ميري دنبال كارت، من. فردا يه تك پا نميريم اداره: خانم
دوتا پيـرهن گـل دار   . ببافم   بايد بشينم و يه بلوز پشمي. خيلي گرفتارم. من خيلي كار دارم

بدوزم، خشتك شلوار تو رو درست كنم، آب حوضو بكشم، باغچـه رو زيـر و رو كـنم، خونـه     
ها رو  ، شيشهها رو بشورم، لحاف تشكو باد بدم تكاني بكنم، همه جا رو آب و جارو كنم، قالي

ها رو بسابم، آش بپزم، رب انار درست كنم، بادمجـان ترشـي بنـدازم،     گرد گيري كنم، ديگ
هـا رو وصـله كـنم،     كشك بسابم، كوفته قلقلي درست كنم، خورشت فسنجون بپزم، جـوراب 
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. هاي احمدو بچينم، سر ثريا رو حنا ببندم، كفترها رو دون بدم، تـوي چـاه گـل بكـارم     ناخن

فردا من ميخوام سري به قبرستون . فردا من خيلي كار دارم!خوام يه بچه بخورم  يفردا من م
بچرخم، . ها رو جابجا كنم مبل. سوار طياره بشم برم باال، بيام پايين، برم باال، بيام پايين. بزنم

سه پايـه بشـم و بـرم    . همه چيزو قاطي بكنم. همه چي رو بريزم به هم. داريه بزنم و برقصم
شروع ... (م صلي علي، بخندم، برقصم، يه ذره هم حرف بزنم، راه برم، راه برم، راه برمهوا، اله

رسـم،    تا نروم نمـي )رود  كند و رفته رفته، تندتر و سريع تر راه مي  به راه رفتن دور صحنه مي
... بدوم، بدوم، بـدوم، بـدوم  ) مرد جوان متحير وسط صحنه ايستاده است... (روم  تا برسم نمي

آي !آي هــــوار!داد بــــزنم، آي داد) كنــــد  ع بــــه دويــــدن دور صــــحنه مــــيشــــرو(
  ).91-90ص:همان!(هاي هاي!داد

  
  : نتيجه

ها دريافتيم كه ميزان  گيري و بررسي ارتباط آن با قدرت شخصيت با سنجش قواعد نوبت
با قدرت او ارتباط مستقيمي دارد و هر اندازه كه نوبـت شخصـيت    گيري هر شخصيت،  نوبت

توان چنين استنباط كرد كه ميزان قـدرت او نيـز   طع از نمايشنامه افزايش يابد، ميدر هر مق
هاي فـوق ايـن مطلـب را بپـذيريم كـه      به اين ترتيب اگـر طبـق بررسـي   . است رو به افزايش

هـاي آورده شـده در بخـش     گيري با قدرت شخصيت ارتباط دوسويه دارد،بنـابر نمونـه   نوبت
انه زير قابل مشاهده است كه ميزان قدرت كاراكترهـا  گ ي شش1تحليل موردي، در نمودارها

در هر پرده از نمايشنامه و در قياس با ديگر كاراكترهاي درگير در امر ارتبـاط گفتگـويي در   
  .، به روشني قابل سنجش و ارزيابي استواي بر مغلوبنمايشنامه  

ت در اين دهد، بررسي هر شش مولفه مورد نظر شور گونه كه جدول زير نشان مي همان
نامه، حاكي از آن است كه در كليت اثر، شخصيت خانم به اين سبب كه در تمامي  نمايش
هاي مورد نظر در اين مبحث، درصد باالتري را در قياس با ديگر كاراكترها نشان  مولفه
  .دهد دهد،بنابراين در هرم قدرت، جايگاه باالتري را به خود اختصاص مي مي
  
  

                                                 
بـه دسـت آمـده     واي بر مغلـوب گانه در اين بخش كه از بررسي آراي شورت در نمايشنامه  رائه نمودارهاي ششالزم به ذكر است، ا -1

گيري ازحجم بـاالي توضـيحات پيرامـون     تواند منجر به بهره است، به گرفتن نتيجه بهتر خواهد انجاميد و حذف هريك از نمودارها مي
  .خواهد بود ساز  نتايج شود كه در فرصت كوتاه اين بخش، مشكل
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  سودابه
  

 

  سوسن
 

  خديجه
  
  
 

قدرت به تفكيك   خانم مرد سكينه
در    شخصيت

 نمايشنامه

انتخاب مخاطب  26% 8% 15% 19% 14% 18%
 بعد

10% 10% 5% 11% 18%   قطع  46%
  هانوبت 

  هاطول نوبت  28% 4% 20% 24% 4%  20%
11%  7% 12% 12% 30%   تعداد نوبتها  28%
  آغازگري گفتگوها  28% 4% 20% 24% 4%  20%
11%  7% 8% 11% 28%   تعيين موضوع  42%

  )1(جدول شماره 
شناسانه و از منظري ديگر، ميزان قدرت شخصيت در هر پـرده   بر مبناي اين تحليل زبان

دهـد،  نشان مي) 7(طور كه نمودار شماره همان. از نمايشنامه نيز قابل سنجش و ارزيابي است
ايـن بـدان   . دهدمي ساختاري سينوسي را نشانبه عنوان مثال شخصيت خانم در كليت اثر، 

معناست كه كاراكترهاي ديگري چون خديجه و سكينه كه در پرده اول، موجب قدرت برتـر  
نهند و به اين ترتيب خـانم در   هاي او را وقعي نمي خانم بودند، در پرده دوم ديگر درخواست

البتـه ايـن   . دهـد  تري را در ساختار قـدرت بـه خـود اختصـاص مـي      اين پرده، جايگاه پايين
ه از كه بـه طـور خودآگـاه يـا ناخودآگـا      -حاليست كه حذف اين دو كاراكتر در پرده سومدر

و همچنين با وجود مردجوان كه اصوال در تمـامي اثـر،    -شودطرف نويسنده به اثر اعمال مي
شود، قدرت از دست رفته پـرده  ظاهر مي) مخصوصا در برابر خانم(علدر نقش كاراكتري منف

گرداند تا در نهايت او بازهم خانم قدرت اول در اين اثر به خانم بازمي را در اين پرده آخردوم 
 .باشد
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 )1(نمودار شماره

  
به اين ترتيب بر اساس تحليل صورت گرفته شاهديم كه شـاخه كاربردشناسـي زبـان بـا     

رابطـه بـين   گيري در گفتمـان نمايشـي، قابليـت بسـياري بـراي تحليـل        طرح مسئله نوبت
  .دهد كاراكترها و ميزان قدرت آنها در اختيار منتقدين عرصه ادبيات نمايشي قرار مي

  
  : منابعفهرست 
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