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 هچکید
که اوضاع  های ادب فارسی است تبریزی از نخستین نمایشنامه میرزاآقانوشتۀ  «پنج نمایشنامه»

ها با  این نمایشنامه .دهد سامان و ناگوار دورۀ ناصری را با انشایی آمیخته به طنز نشان میناب

دلیل دربرداشتن برخی از حقایق تاریخی  مکان و موضوع به شتن وحدت زمان،وجود ندا

ر بسامد بها از عوامل تأثیرگذار  گو در نمایشنامهو عنصر گفت و اعتبار جایگاه .دنت داراهمیّ

های دستوری و  پسند، سازه متون ادبی مردمدر . ع ادبی استدر این نو تعابیر عامیانهحضور 

های خود،  قابلیّت با توجّه به شوند، دلیل برجستگی، کانونی می ه که بهواژگانی زبان عامّ

گاه با صراحت و زمانی با را که مورد انتقاد نویسنده است،  یهای اجتماع تتصاویری از واقعیّ

ها و  واژه، تحلیلی انجام شده است توصیفی در این پژوهش که به شیوۀ .کنند ترسیم میکنایه 

در انعکاس اوضاع اجتماعی برند و  ها را باال می ت نمایشی روایتفرهنگ عامه که ظرفیّ تعابیر

های میرزاآقا  در نمایشنامههای این پژوهش  یافته اساس بر. شود ، بررسی میکارایی دارند

خاستگاه که  یو برخی از افعال ، قیدهابخش، کنایات، صفات دستوری شدّت عناصرتبریزی، 
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 مهمقدّ .1

. پردازند میت دارند که به موضوعات اجتماعی، فرهنگی و تاریخی ها از آن روی اهمیّ نمایشنامه

نمایی  انواع دیگر ادبی حقیقت ، نسبت بهگذارند هایی که به نمایش می ه به صحنهتوجّ ثار بااین آ

 طرز بیان و شیوۀ امهدر نمایشن. بسیار است ها آنتأثیرگذاری  تقدر هنتیجرتری دارند و د بیش

ای باشد که  گونه د بهانتخاب بای. شود قیت اثر شمرده میاز عوامل مهم در موفّ ها کاربرد واژه

طبیعی . م کند و خود را در فضای روایت ببینددرستی مجسّ های توصیف شده را به مخاطب صحنه

 یظاتاد چنین تصاویر و لحو او را در ایج دیاری نویسنده بشتابنتوانند به  است که عناصر زبانی می

های  شناخت شخصیّت در وگو کارکردی اساسی دارد و ها عنصر گفت در نمایشنامه .یاری برسانند

شناخت  ها دارد، طبعاً وگو در نمایشنامه تی که عنصر گفته به اهمیّبا توجّ. مؤثّر استروایت بسیار 

در تبیین توانایی نویسندگان این گونه د، ده ن عنصر را تشکیل میای ی که شالودۀها و ترکیبات واژه

 .دشو ای شمرده می مالک و معیار سنجیده ،آثار

 فی اجمالی میرزاآقا و پنج نمایشنامۀ اومعرّ
های فرانسه و  میرزاآقاتبریزی از اهالی تبریز، منشی اوّل سفارت فرانسه مقیم تهران بود که با زبان

و  4و سه قطعه نشان درجۀ ا و  خانۀ پادشاهی خدمت او چندین سال در معلّم. روس آشنایی داشت

نویس فارسی  توان نخستین نمایشنامه تبریزی را می میرزاآقا. خانه را دریافت کرده بود معلّم 2

های او به شیوۀ مکالمه نوشته شده و اصول و قواعد فنّی تآتر غرب از قبیل  نمایشنامهدانست، امّا 

(. 291-227: 0274پور،  آرین: رک)است  ا رعایت نشدهه وحدت زمان، مکان و موضوع در آن

های نویسنده به خدمت گرفته شده و نویسنده  نکتۀ مهم این است که شکل تآتر با هدف بیان اندیشه

تالش داشته است با این شیوه، معایب اخالقی و اجتماعی را گوشزد کند و تصویری از جامعۀ رو به 

 .انحطاط را نشان دهد

 چهار تیاترباقرمؤمنی با عنوان حّمدبه همّت م 0222های میرزاآقا تبریزی در سال  نمایشنامه 

 .4. 0424خان، در سنۀ  سرگذشت اشرف .0: عبارتند از  های چهار نمایشنامه عنوان. است منتشر شده

خان در بروجرد در سنۀ  حکومت زمان ۀقیطر .2. 0422قلی میرزا در کرمانشاهان  سرگذشت شاه

چه در مقدّمه کتاب  بنابر آن. 0427هاشم خلخالی و سرگذشت آن ایّام قابازی آ قصّۀ عشق .4. 0429

مقدّمه، : 0222، تبریزی) است هجری قمری بوده 0422ها سال  آمده، تاریخ نگارش این نمایشنامه

 .(ص هفت
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کوشش حسین  به آقا تبریزیهای میرزا نمایشنامه عنوانبا  0222این اثر در سال  

چاپ و   پنج نمایشنامهبا عنوان همین مصحح از هایی  با افزوده 0229و در سال  صدیق محمّدزاده

است که  چاپ و نشر ویراست جدید آن، قا تبریزینمایشنامه از میرزاآ 2. است منتشر شده

خان، حاکم  اشرف. 0: عبارتند از پنج نمایشنامه. است انجام داده 0277سال در محمدزاده صدیق 

حاج مرشد  .2. هاشم خلخالیقاآ. 4 .میرزا قلی کربال رفتن شاه .2 .زمان خان بروجردی. 4 .عربستان

 .(41-7: 0277صدیق، : رک)کیمیاگر 

 2»، تصحیح محمّدباقر مؤمنی و «چهار تیاتر»های  های این پژوهش بر اساس کتاب نمونه

یادآوری . است آوری شده جمع کوشش حسین محمدزاده صدیق به« آقا تبریزییرزانمایشنامه از م

که بر اساس  این نکته ضروری است که در تصحیح مؤمنی، چهار نمایشنامه وجود دارد، حال آن

 بنابر گزارشی که در مقدّمۀ .است تصحیح محمّدزاده صدیق، پنج نمایشنامه به میرزاآقا منسوب 

را در فصل سیزدهم ( کیمیاگرحاج مرشد )پنجم  نمایشنامۀکتاب آمده است، مصحّح این اثر، 

: رک. )است دیده و اوّلین بار، آن را شناخته و معرّفی کردهاآقا زیررسالۀ اخالقیه از دیگر آثار م

از همین تصحیح « حاج مرشد کیمیاگر» های مربوط به نمایشنامۀ نمونه(. 07-02-: 0277تبریزی، 

 .انتخاب شده است

 بیان مسئله .1-1

زبانی عناصر ها از برخی  آن ییاجراقابلیّت دلیل  دیگر روایی به های برخالف گونهها  نمایشنامه در

لعکس بخشند و با نمایشی دارند یا به متن سرعت می تعناصری که قابلیّ ؛شود تری می استفاده بیش

هایی را  افعال و تکرارها چنین ظرفیّت ها،برخی از صفات، قید. کاهند در موقع لزوم از شتاب آن می

لحاظ نحوی از  ح دهیم که صفات و قیدها اگرچه بهضرورت دارد توضی. کنند در متن ایجاد می

ی ها نیز جمله نقص معنایی ندارد، در مواردی حتّ شوند و بدون آن اجزای اصلی جمله شمرده نمی

 .از اجزای اصلی نیز در انتقال معنا مؤثّرترند

ع های متنوّ صورت. متن پیوندی نزدیک دارندبر های حاکم  های زبانی آثار با اندیشه ویژگی 

ورد نظر گوینده به خدمت ت موضوع و معنای مه به اهمیّعناصر صرفی و نحوی با توجّ واژگان و

عناصر . ندآی ار میشمبه بخش از جملۀ این واحدهای زبانی  عناصر دستوری شدّت. وندش گرفته می

کنند و در  جمله یا اسم را مقیّد می ،از زبان هستند که در ساختار زبان یهای صورت ،نحوی تأکیدی

عناصر . های مورد احترام او داللت دارند کالم قاطع، اصرار گوینده، اعتقادات و ارزش معنا نیز به
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و با  رسانند یاری میها  وگوها و روند کلّی نمایشنامه گیری گفت شکل به ،بخش دستوری شدّت

 .بر متن پیوند نزدیکی دارندگفتمان حاکم 

حضور این عناصر . دواژگان عامیانه بسامد باالیی دارهای میرزاآقا تبریزی تعابیر و  در نمایشنامه 

ها عالوه بر ایجاد نوعی تشخّص سبکی به تقویت ارتباط گوینده و مخاطب نیز یاری  در نمایشنامه

هی ظرفیّت قابل توجّ ،ن واحدهای زبانیزیرا ای بخشد، رساند و به ارتباط دو سویه شتاب می می

ریا  ه زبانی بیعامّزبان یادآوری این نکته ضروری است که . برای بیان احساسات و عواطف دارند

تری حقایق اجتماعی و رفتارهای انسانی را بازگو  تواند با صراحت بیش دلیل می به همین و است

در برخی از موارد از این زبان پویا برای نشان دادن مفاسد اجتماعی و  ،تهمین قابلیّبا توجّه به . کند

، این زبان گستاخانۀ برخی از تعابیرتوان گفت که   میی حتّ .شود رفته میمعایب اخالقی بهره گ

به خدمت های انسانی  تشریح انحطاط اخالقی جامعه و بیان سقوط و افول ارزش گاهی با هدف

 .شود گرفته می

عامیانه چه نقشی در و تعابیر م که عناصر ها هستی دنبال پاسخ این پرسش پژوهش بهن در ای 

بازگویی معایب اخالقی و به ه و تا چه اندازه توانسته است های میرزاآقا تبریزی داشت ایشنامهنم

 .یاری رساند مفاسد اجتماعی

 پژوهش و ضرورت هدف. 2-1

عامیانه در بازگویی معایب و مفاسد اجتماعی با هدف اصلی پژوهش، نشان دادن قابلیّت عناصر  

در خصوص اهمیّت پژوهش نیز باید گفت که رابطۀ . های میرزاآقا تبریزی است توجّه به نمایشنامه

ساز است و به  ای نحوی نیست، بلکه مفهوم عناصر زبانی عامیانه با سایر اجزای جمله صرفاً رابطه

توان گفت که نویسنده به این  تر موارد می در بیش. بخشد کالم برای ارسال پیام و اندیشه جهت می

ای از  پرده های زبانی اشکال عریان و بی ای دارد، زیرا این صورت های زبانی توجّه ویژه صورت

راحتی با تودۀ مردم پیوند برقرار  اند که خاستگاه فرهنگی و اجتماعی دارند و به های زبانی ساخت

ها در تشریح موضوعات  با توجّه به قدرت القایی و قابلیّت آن-اصرپرداختن به این عن. کنند می

با توجّه به رویکردی که پژوهش حاضر دارد، دستاوردهای . یابد  اهمیّت می -اجتماعی و فرهنگی

 .کار گرفته شود شناسی به شناسی و مطالعات جامعه های دستوری، سبک تواند در حوزه آن می

 پژوهش ۀنیشیپ .3-1

ای انجام نشده و در همین اندک  های قابل مالحظه های میرزاآقا تبریزی پژوهش نمایشنامهدر مورد 

ها را میرزا  نخستین نقد بر این نمایشنامه. است های این اثر پرداخته شده مایه تر به درون موارد نیز بیش
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ق خاطر و ارادتی دلیل تعلّ تبریزی به. است نوشته میرزاآقازاده در پاسخ نامه خود به  فتحعلی آخوند

های خود جویا  را در مورد نمایشنامه ای نظر او است، با فرستادن نامه که به آخوندزاده داشته

« قلی میرزا سرگذشت شاه»های او،  زاده ضمن بر شمردن معایب و محاسن نمایشنامه آخوند. شود می

 صبا تا نیماکتاب از  در( 0277تبریزی، . )بسوزاندخواهد آن را  داند و از او می را بسیار بد می

سه نمایشنامه از این نویسنده معرّفی  ،ای مختصر گونه اشاراتی به زندگی میرزاآقا تبریزی شده و به

مکالمه نوشته شده و چنین  ۀ کتاب، هر سه نمایشنامه به طریقتوضیحات نویسند بر اساس. است شده

ها را برای سرگرمی و عبرت  شته یا آنهای اروپا آشنایی ندا شود که نویسنده با صحنه احساس می

نقد و »در کتاب (. 299-222، 0ج: 0274پور،  آرین: رک) است وطنان خود نوشته گرفتن هم

ها  تی در نقد و بررسی این نمایشنامهعه مقاالومجم ،«بررسی پنج نمایشنامه میرزاآقا تبریزی

اثر « نمایشنامه میرزاآقا تبریزیچند گفتار پیرامون پنج »کتاب  .(0222شکرخدایی، ) است آمده

 ،نتایج این پژوهش بر اساس. ها نوشته شده است در مورد این نمایشنامه دیگری است که

باید در  ،باشد ها و اگر قصد اجرای آن ندارندت اجرایی قابلیّ های تبریزی نامهنمایش

ی برخاسته و مترقّ های انسانی ها از اندیشه ولی موضوع آن ،دشوهای آن تجدید نظر  بندی مجلس

 ،«یزاآقا تبریزی و سیاست زیباشناختمیر» در مقالۀ. (0227سالک، ) ه با طنزی نیشدار استهمرا

نتیجه گرفته است که با تبریزی پرداخته و  میرزاآقاهای اجتماعی آثار نمایشی  به جنبهنویسنده 

 ،سپهران)است ناختی هنر در ایران زده شده شرژیم زیبا کلید ،های میرازا آقا تبریزی نمایشنامه

ای میرزاآقا تبریزی ه در نمایشنامه عامیانهیک از آثار یادشده به بررسی عناصر  در هیچ .(0222

 .شود و این پژوهش برای اوّلین بار انجام میاست  پرداخته نشده

 بحث و بررسی .2

 خالصه پنج نمایشنامه .1-2

 بستانخان، حاکم عر اشرف نمایشنامۀ
خت احضار به پایت 0424، حاکم عربستان در آخر سال خان گزارش نویسنده اشرف بر اساس

در . هایی اهدا کند و مالیات عربستان را به شاه برساند مور است که پیشکشجا مأ ناو در آ. شود می

. کنند میاز او درخواست انعام ... ان و اشو فرّ ها چی، میرغضب دار، قهوه ت اقامت خود، تحویلمدّ

همه تقاضا  از این .بدهد( رشوه=)انعام ها نفر  خان تا زمان تصفیه حساب مجبور است به ده اشرف

 .کند هر زحمتی که هست تهران را ترک میشود و به  خسته می
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 میرزا قلی اه رفتن شکربال نمایشنامۀ 

زیارت کربال از تهران  ایحاکم کرمانشاه است که بر زامیرمراد تر شاه گربرادر بز ،یرزام قلی شاه

ی از مالیات این بخشجا انتظار دارد که  نآدر . ماند کند و چند روزی در کرمانشاه می حرکت می

پسر حاکم از  ،ایرج میرزا .شود خاطر می شاه از این موضوع رنجیدهشهر سهم او شود و حاکم کرمان

مجلس عیشی برای عموی خود میرزا  ایرج. را حل کند خواهد که به او اجازه دهد مشکل پدر می

را  میرزا قلی که شاهزد انگی دار را برمی گروهی چماق شده، طرّاحی ازپیش ای کند و با نقشه ا میمهیّ

بیند با پوششی زنانه و با  که به ظاهر جان خود را در خطر میاو نیز . و او را تهدید کنند بترسانند

 .کند فتضاح بسیار از کرمانشاه فرار میا

 ان بروجردیخ زمان ایشنامۀنم 

این  امور پندار خود کند به شود و تالش می د میخان حاکم بروجر نام زمان فردی به 0429در سال 

دهد برای بهتر شدن  ندیم ویژه او به حاکم پیشنهاد میجهانگیر، میرزا. سر و سامان ببخشدرا شهر 

دکاره به زنی ب .لی بگیرندو از او مادام کشند  ، یکی از کسبه ثروتمند را بهشرایط و کسب درآمد

و  کند ر صاحب مکنت را به خانه دعوت میایکی از تجّگونه که  یندب .شود نام کوکب واسطه می

رسوا نشدن مجبور به  بخت برای تاجر نگون و رسد سر میحکومت  گذرانی گماشتۀ در حین خوش

 .شود ای کالن می پرداخت رشوه

 آقا هاشم خلخالی نمایشنامۀ 

ورزد و پدر خانواده  عشق میفرزندحاجی پیرقلی  ،«سارا»آقاهاشم خلخالی جوانی فقیر است که به 

با در با ی به نام حاجی خانردخترش به همسری فرزند تاج تمایل داردو  با این ازدواج مخالف است

هاشم  .دهاشم را به قتل برسانن گیرند که از ترس ننگ و رسوایی تصمیم میبراداران سارا . آید

شوند و او را نجات  ه میخانواده به موقع متوجّ. کند نیز خودکشی می ساراو شود  متواری می

برای ازدواج دخترش با هاشم راه یازد که  یای دست م مادر سارا به هر حیله ،نسا شرف. دهند می

وصیت  خان بابا طبق فرامرزبیک از ارکان والیت، حاجی در این میان با مرگ. حلّی بیابد

در حین رسیدگی به این امر به  و پذیرد را میموال او رسیدگی به امالک و ا یتمسئول ،فرامرزبیگ

گیرد با او ازدواج کند و دختر او را نیز به عقد  شود و تصمیم می مند می قهفرامرزبیگ عال ۀبیو

هاشم ازدواج با  ، سارادهد دخترش می نیز رضایت پیرقلیگونه حاجی  بدین. فرزند خود در آورد

 .کند
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 حاجی مرشد کیمیاگر نمایشنامۀ 

شود و  وارد بغداد می ان خودهمراه سه نفر از ندیم ،عای کیمیاگری داردحاجی احمد مرشد که ادّ 

پناه . دست آوریم ای خود مریدانی بیابیم و پولی بهبر باید در این شهر :گوید می« پناه»به نوکر خود 

را نزد حاجی مرشد  دهد و او را فریب می« حاجی قندهاری»نام  بهداران بغداد  یکی از سرمایه

ظرف کوچکی که از گل )بوته داخل در خدمت حاجی مرشد با نمایشی فریبنده از  .آورد می

سه  ،(اللغات غیاثذیل بوته به نقل از / 4: 0277، دهخدا :رک. سازند و در آن طال و نقره گدازند

رار طمع آموختن اس  بهخورد و  ری فریب میگونه حاجی قندها آورد و بدین مثقال طال بیرون می

جا نیز  در آنحاجی مرشد و نوکرش پناه  .پردازد می مرشد را رفتن حاجیکربال هزینهکیمیاگری، 

جا به هندوستان  آنبه بصره و از پس از آن و  دهند ین ترفند دو نفر دیگر را فریب میبا هم

 .گریزند می

 عامیانهعناصر و تعابیر . 2-2

به  واحدهای زبانیاین . شود بیش دیده می و عناصر و تعابیر عامیانه در بسیاری از آثار ادبی کم

ه قرار شوند و کانون توجّ امّا وقتی برجسته می ها ندارند، ثیرگذاری در روایتودی خود نقش تأخ

مهم . ت بستگی دارداعبارها در  و یا جایگاه آن این برجستگی به بسامد. یابند ت میگیرند، اهمیّ می

های میرزاآقا تبریزی  در نمایشنامه .منجر شود این است که برجستگی به دریافت درستی از متن

ها  کاربرد همین واژه. شود ها، تعابیر و اشکال مختلف زبان عامّه به فراوانی یافت می واژه

فولکلور نمایشی، موقعیّتی بین  ادبیات». کند های تبریزی را به ادبیات فولکلور نزدیک می نمایشنامه

چون در کنار مطالب مکتوبی که روی صحنه . دارد( فولکلور) یشفاهادبیات کالسیک و ادبیات 

گویی بازیگران  گیرد و درکنار آن بداهه کنندگان بهره میشود، از گفتارهای شفاهی اجرا اجرا می

 میرزاآقاهای  نمایشنامه از حدّ البتّه نزدیکی بیش(. 9: 0272 :کسیپ: کر) نمایش نیز مطرح است

این  و کارکرد در بخش زیر به چگونگی حضور. است ه به این قابلیّت افزودهزبان عامّ تبریزی به

 .شود تبریزی پرداخته می میرزاآقاهای  عناصر در نمایشنامه

 های مجازی ساخت .1-2-2

ای نحوی و عناصر ه گیری از ساخت بهرههای مجازی در کاربردهای عامیانه،  منظور ما از ساخت

های معنایی  دهند و وارد حوزه از دست میلیه را معانی اوّ ،ان گفتاربز قابلیّتدلیل  زبانی است که به

ها  های معنایی آن داللت ،شناسی های زیبایی دلیل همجواری با عناصر و سازه یا به شوند جدید می
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ها را در متون  کاربرد آنهمین موضوع . کنند آفرینی ایجاد می نوعی شگفتی شود و تقویّت می

 :کنیم مشاهده می در عبارات زیر که چنان. کند نمایشی اثربخش می

 (.97: 0222ی، تبریز)« آن پدر سوخته چه قدر به تو چاپ زد؛ دروغ گفت»

معنای دروغ گفتن و ظاهرسازی کردن  اصطالحی است که در زبان عامّه به« چاپ زدن» 

این شیوه . در زبان معیار مرسوم است( طبع کردن و انتشاردادن)آن  قاموسیمعنی . شود استفاده می

کننده بیرون آورد  بار و خسته تواند متن را از شیوۀ کسالت بیان نوعی دگرگونی در متن است که می

پروایی نویسنده در کاربرد برخی  بی ،ن سطوربه پندار نویسندۀ ای. و سبب نوع تشّخص سبکی شود

در « چاپ زدن»استفاده از اصطالح )و همراهی زبان گفتار و نوشتار ( نظیر پدرسوخته)ها  از واژه

بخشی به  ش او را برای هویّتهای سبکی میرزاآقا تبریزی است که تال از ویژگی( کنار دروغ گفتن

ی خود تغییر ردّ پا»: های ادبی است نوآوری در آفرینشاین شیوه نوعی تغییر و . دهد نشان می نثرش

و غیر رسمی، های رسمی  هایی از سبک آمیزه -آیی عناصر متناقض یا ناهمخوان را به شکل باهم

های نحوی عمدتاً گفتاری و عمدتاً  ی و غیر فنّی، عالئم اقتدار و آگاهی، صورتواژگان فنّ

 .(019: 0277فرکالف، )« گذارد جا می در متون به -ها نوشتاری و مانند آن

است که داللت روشنی بر  دار نشانهای زبانی  در تداول عامه، از صورت« چاپ زدن» 

رسوخ  .کاربرد مستمر این واژه بیانگر نوعی فساد شایع در جامعه است. گویی و فریب دارد دروغ

و فسادهای اخالقی را  دار بودن انحرافات های فرودست جامعه، ریشه گونه اصطالحات در طبقه این

یل صفا و صمیمیت و دل که به را نیز این گروههای اخالقی،  گسترش کجرویزیرا ؛ دهد نشان می

 .ها آلوده است به این فسادشوند،  های اجتماعی می دار کمتر گرفتار مفسده اعتقادات ریشه

های  شبخشی از کن ی دارد،که در زبان گفتار بار معنایی خاصّ« دخورن می»فعل در عبارت زیر  

 :دهد را در سطح گفتار نشان می ها هواژ

! بردار و بدو! ببین آخر این چه والیت است؟ این چه در خانۀ آقا است شلوغ و بی حساب» 

 (.02: 0222، تبریزی)« خورند واهلل آدم را می

غارت »شود که مفهوم  ای جدید می زبان در چرخشی معنایی وارد حوزه این واحد متعارف 

که تصویری است  رفتارهای اجتماعی، برخاسته از معنایی این کنش. را با تأکید در بر دارد «کردن

های زبانی گاهی  ه این صورتالبتّ. کند ها و معایب اخالقی را ترسیم می عدالتی ها، بی از آشفتگی
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، ولی با ددهن از قدرت معنایی خود را از دست میهای ادب فارسی بخشی  نوشته در متن

 .کنند داللت معنایی جدید را حفظ می ،تارانگاری و تداعی کارکرد در گف پیش

 که مورد را هایی از شرایط اجتماعی بر نوعی طنز است، جنبه های توصیفی که مبتنی این سازه 

های  یادآوری این نکته ضروری است که طنز از ویژگی .کشد به تصویر می ،انتقاد نویسنده است

 .گردد ه برمیصراحت زبان عامّ ک بودن واین موضوع به رُه است و زبان عامّ

منصبی دون ) یباش از ده« کوکب»نام  یکی از زنان فاسد نمایشنامه به های زیر ترس عبارتدر  

ذیل : 0277دهخدا، : رک. در دورۀ قاجار منصب پستی در فراشخانه باالتر از فرّاش. منصب نائب

 :کشیده شده استگونه به تصویر  این (.واژۀ ده باشی

بزنم آدم بود خجالت خواستم حرف  می. دلم هوری ریخت. چشمم در کوچه به شما افتاد» 

 (.97: 0222ی، تبریز) «کشیدم

ذیل واژۀ هور، به نقل از / 02 ،0277دهخدا، : رک) به معنای شکسته و ویران شدن بنا« ورهُ» 

واقع مفهوم کلّی در .به شدّت ترسیدم، مجازاً یعنی «تدلم هوری ریخ» در گزارۀ(. االرب منتهی

ساخت معنایی ه این ان عامّیب در. که دلم چون بنایی فرو ریخت چنان ترسیدم: عبارت این است

 و نگرانی، قدرت القایی این عبارت در ایجاد حسّ ترسبدیهی است که . کاربردی گسترده دارد

 .است تر بسیار قوی «بیم»و « هراس»، «ترس» واژهایی نظیر نسبت به

 :های دیگر نمونه

 (.420: 0277تبریزی، )« چسبد به دل می. {است}اب حاجی اهل و آدم معقول جنپناه، »

 (.427: همان)« حاجی مرشد در کمال متانت در خانۀ حاجی قندهاری مشغول چریدن است»

 ساختارهای نمادی. 1-1-2-2
برخی از پژوهشگران حوزۀ شناسی آثار ادبی،  های خاص زیبایی حسّاسیت وتوجه به جنبه

در . شناسی ادبیات را برآن داشته است که به تحلیل در بارۀ رابطۀ صورت و محتوا بپردازند جامعه

مسئلۀ محوری رابطۀ میان . آفرینند عناصر محتوا، صورت را می»: معتقد است« کوهلر»این مورد 

ا مسئلۀ صورت است که واپسین همان. کننده دارد محتوا و صورت، برای ارزش ادبی اثر نقش تعیین

آدورنو، )« هاست سنگ محکّ هر گونه روشی است که هدف آن درک آثار ادبی در تمامیّت آن

0279 :417.) 
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که  عامیانهغیر ورد استفاده در ادبیاتنمادهای م -0: توان تقسیم کرد میو دسته نمادها را به د 

نمادهای معمول و متعارف  -4. دنتر کاربرد دار پسند کم در آثار مردم دلیل پیچیدگی و دیریابی، به

آثار  دلیل کاربرد بسیار و حضور مستمر در زندگی اجتماعی مردم به به هستند وعینی و حسّی که 

دلیل عینی بودن و  ها، به دریافت مفاهیم نمادین این واژه. اند ، خاصّه آثار روایی راه یافتهعامیانه ادبی

 :دشوار نیستها چندان  کاربرد مستمر آن

 (.44: 0222، تبریزی) «تنبان بدهند، بهتر از این استبه من یک بند . خواهم من این جبّه را نمی»

در ضمن تقابل . مصرف داللت دارد در زبان عامّه بر چیز کم بها، دورانداختنی و بی« بند تنبان» 

. دهد اعی زمان خود نشان مینیز نگرش انتقادی نویسنده را نسبت به وضعیّت اجنم« جبّه»آن با واژۀ 

کند، هم امتیازات ویژه طبقه حاکم را به  درواقع او با این تقابل هم به فاصله طبقاتی اشاره می

دادن فرهنگ و  ها برای نشان ویژه در نمایشنامه ها به گونه واژه از طرفی کاربرد این. کشد تصویر می

جامعۀ دوجنسیتی که از . اص اهمیّت داردهای تاریخی حاکم بر جامعه در موقعیّت زمانی خ سازه

خواهد گذشتۀ فرهنگی خود را  سویی گرفتار فرهنگ تحمیلی غرب است و از سوی دیگر می

است که مدارج ترقّی را نه بر حسب  نوکیسههایی  انسان ای سخن از در چنین جامعه. حفظ کند

و   تصویر چنین جامعه. اند های ذاتی، بلکه به واسطۀ انتساب به دربار به دست آورده شایستگی

 .های نویسنده قابل مشاهده است رفتارهای مضحک در نوع گزینش واژه

ها نقلی نیست که چهار تا اسب سواری و آبداری و قبل منقل و توشه و آذوقۀ  این. مرشد خیر»

 (.427: 0277تبریزی، )« .عَظمی ندارد که شما زحمت بکشید. راه است

ذیل واژۀ منقل، مجموعۀ / 04: 0277دهخدا، : رک .ه، افزار و آالتاثاث. لوازم «قبل منقل» 

: 0224زاده،  جمال) اند آویخته آالتی است که بر سر و گردن خر می ها و بندها و احیاناً زینت تسمه

 .آید شود یا در سفر به کار می نمادی از ابزار و لوازمی است که در منزل استفاده می (.417

ها پول نیست،  دویست تومان، یک صد تومان، پنجاه تومان، انگار این! خراب انصافِ خانه بی»

 (.41: 0222ی، تبریز) «.شمارد طور زود زود می گردوی مالیر است؛ این

حسّی و عینی بودن این نمادها . بها و فراوان است جا نماد چیزهای کم در این« گردوی مالیر» 

ذکر این مطلب الزم است که در . کند ایش کمک میهای نم به فضای نمایشی اثر و تجسّم صحنه

 .های میرزاآقا تبریزی اندک است مجموع، استفاده از عناصر نمادین در نمایشنامه
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خواهد معنای جدید و غریبی را به واژه تحمیل  های نمادین نیز نویسنده نمی در همین صورت 

های متعارف  گذرد، با کمک صورت یپیرامونش مدر  چه های حسّی و عینی را از آن او تجربه. کند

آنکه شنونده در پیچ و خم مفاهیم انتزاعی  کند، بی ها منتقل می زبان، ولو از طریق معنای نمادین آن

. کند ها را برجسته می او فقط آن. مفاهیم این نمادها در فرهنگ ما کامالً آشنا هستند. گرفتار آید

آل برای بازنمایی گفتمان مورد نظر  های ایده ها، واژه توان تصوّر کرد که این واژه گونه می این

 .شوند نویسنده شمرده می

 تصویرسازی. 2-2-2

تواند، وضعیّت و  در این پژوهش منظور از تصویر، بازتابی از حالت، هیأت و تجسّمی است که می

تر بر  بیش تکیههای میرزاآقا  در نمایشنامه. اتّفاقی را پیش چشم آورد یا موقعیّتی را نشان دهد

هایی که نیازی  تصویری. شود ها حاصل می تصویرهای زبانی است که از طریق کاربرد حقیقی واژه

بعدی است که  تصویری ساده و تک( حقیقی) یزباندرواقع تصویر . به دخل و تصرّف ذهن ندارد

 با واقعیّت منطبق است و کار دارد،آسانی قابل درک است، زیرا مستقیماً با ادراک حسّی سر و  به

: رک)تواند اسم و صفت یا توصیف ساده باشد  تصویر زبانی می .محصول تجربۀ حسّی قبلی ماست

دهند و مستقیماً و  جاکه کیفیّات ملموسی را شرح می ها ازآن این تصویر(. 47-42: 0229فتوحی، 

ها کاربردی  و نمایشنامههای رئال  کنند، در داستان های خود اشاره می بدون واسطه به مدلول

 .گسترده دارند

ها یا مکان رخداد حوادث را نشان  تصویری از وضعیّت شخصیّت ها ساخت برخی از عبارت

 :دنبخش های فرهنگی به اجرای نمایشنامه هویّت می ها نیز عالوه بر بیان گرایش این ساخت. دهد می

« رجب برسان و جواب بگیر به حاجیسرا  زود این کاغذ را در کاروان. برو چادر چاقشور بکن»

 (.72 :0222تبریزی، )

داستان را که بازنمودی   های بازتابی از وضعیت فیزیکی یکی از شخصیّت« دمرو»در جملۀ زیر  

 :کند حالی است، توصیف می از ناراحتی و افسرده

ناخوشی و افتاده خود را به دمرو در یک گوشۀ اتاق، . رسد به خانه کنان می سارا خانم گریه»

 (.042 :همان)« زند حالی می بی
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های  در نمایشنامه. دهند ای تصویری از حاالت انسان را نشان می گونه برخی از اصوات به

تصویری از « هاُ»در نمونۀ زیر تکرار صوت . است تبریزی نیز از این کارکرد بهره برده شده میرزاآقا

 :دهد کردن را نشان می حالت سرفه

 (.014 :همان)« دان ما را بیاورند سرفهاز آبدارخانه بگو  .اُهاُه اُه اُه »

 :داللت مستقیمی بر خندۀ بلند دارد« ها»در نمونۀ زیر نیز تکرار 

 :همان)« م، اوضاع از برایش بچینیفهمیدم پیرمرد بیچاره را ببری میان مرد! ها ها ها ها ها»

017.) 

 :داردآواهای زیر بر حالت و صدای گریه داللت  نام

 (.71 :همان)« هون هون هون. دید مرد مثل امشب را نمی کاش کوکب می! هون هون هون»

است، واکنش نویسنده در برابر  ای از اصوات ورد مجموعهآ این تصویرسازی که حاصل پی 

های نمایش  او شخصیّت. است دهد و درواقع به قصد روشنگری انجام شده نشان می را فریبی عوام

های اجتماعی معموالً به  تبریزی برای تشریح ناهنجاری. کند با همین انگیزه انتخاب میخود را نیز 

وگوهایی که بین  گاهی غیرمستقیم از طریق گفت -4 پرده گاهی بی -0: کند دو شیوه اقدام می

باال آمده  های که در نمونه ا کمک تصویرسازی چنانشود یا ب های نمایشنامه رد و بدل می شخصیّت

 .است

 سازی برجسته .3-2-2

ها در نمایشنامه برای گزارش روایت و نمایش چگونگی رخداد یا مکان و زمان روایت  برخی واژه

مفاهیم انتزاعی را برداشت  ،های زبان در بسیاری از موارد ما از ساخت. شوند کار گرفته می به

هرچه عناصر عینی و در زبان . م نیستها برای ما قابل تجسّ های عینی آن کنیم که صورت می

ه مثالً منظور این است ک. د داشتتری خواه کار گرفته شوند، زبان بازخورد عینی تر به ملموس بیش

کار گرفته  د بهدر متون فلسفی و منطقی و آثار مذهبی عناصر زبانی در خدمت بیان مفاهیم مجرّ

ه باشد که بتواند د توجّباید مور از زبان در متون داستانی و نمایشی طبعاً عناصری .شوند می

، قیدهای یصفات کمّ. دهای نویسنده را به تصویر بکش هایی از گزارش د و صحنهفضاسازی کن

های گزارش و روایت  تم موقعیّبرای تجسّهایی از عناصر زبانی هستند که  نمونه... حالت، مکان و 

برخی از این عناصر که زاآقا تبریزی حضور رهای می در نمایشنامه. رسانند به مخاطب یاری می

 .کشد شرایط مختلف به تصویر می ها را در تهای شخصیّ کنش ه است،برگرفته از فرهنگ عامّ

 



 447جاللیان  / (شاهنامهبررسی سه واژه از )« پشیمان شدن»و « می»، «شاد»: پژوهشی-مقاله علمی

 

 لفظیسازی  برجسته .1-3-2-2

تواند  میکه  ت و فضایی خاص استدلیل ایجاد موقعیّ به زبانی و تعابیر عناصر گاهی کانونی شدن

 این کانونی شدنِ. عنوان نقطۀ تمرکز قرار گیرد بهنی خاص هدف باشد و برای مخاطب محل یا زما

ای ه سازه. شود ها منجر می هبه تصویر کشیدن صحن در آثار نمایشی به شناخت فضاها و واژه

را به میدانی برای بازتاب  زبان ،ها را دارند و همین عناصر توصیفی زبان قدرت آفرینش صحنه

هایی از رخدادها را به نمایش در  گاهی صحنه کنند و بعضاً امور ذهنی تبدیل میها و  پدیده

ای در  گونه روند، به ار میک دادن موقعیّتی به روایت برای نشان ها و قیدهایی که در واژه .آورند می

الفاظ که  ها و برخی از واژه. روایت نقش دارند های رویدادِ فضاسازی داستان و نشان دادن صحنه

های مردمی بار  و مفاسد اجتماعی دارند و در میان گروه های اخالقی داللت آشکاری بر کجروی

فتارهای ناسالم اجتماعی ها و ر وعی از کنشها، ن ای که با شنیدن آن اند، به گونه معنایی خاصّ یافته

 :گیرند مجموعۀ این عنوان قرار می شود، زیر تداعی می

 (.04: 0222ی، تبریز) «گردد رسانده، برمی را وجوهات و تعارفات ناظر ا صبح قربان بیگدفر»

 پیچانیده،بنده در خیرخواهی حساب را . اشرف خان موافق حساب دو هزار تومان فاضل دارد»

 (.21 :همان)« .به سرکار آقا خدمت نمایدها  تر از این که بیش ام هزار تومان باقی نوشتهدو سی و 

ارهایی که بر اساس رفت. است های باال الگوهای رفتاری دولتمردان نمایش داده شده در نمونه 

. کند گیرد و به مرور زمان به طبقات پایین جامعه نیز سرایت می طلبانه شکل می مناسبات منفعت

با  را ها کنشاین . تواند به فرهنگ تودۀ مردم تبدیل شود چون به هر روی هنجارهای طبقات باال می

ای  یا جامعه ههایی از دور بیانگر جنبه توان میو جامعه پیوندی نزدیک دارند، ادبیات که  این بهاستناد 

 .خاص دانست

کاری بکن که در کربال یکی . خوب حاجی قندهاری را که تمام و کمال به دام آوردیم»»

 (.491: 0277تبریزی، )« از این توی کار بکشیم تر چربدیگر 

قابلیّت معناسازی الفاظ ای از  نشانه« تر چرب»در نمونۀ باال ظرافت معنایی و قدرت القایی واژۀ  

های زبانی و عناصر  در این نمونه تناظر بین ویژگی. هاست در بافت کالم و برجسته شدن آن

 .شناسی است های مؤثّر در سبک بررسی این تناظرها از شیوه .محتوایی مشهود است

 ناسزاهاها و  نفرین. 2-1-3-2-2

که ناشی از خشم و ناخرسندی است، داللت هایی از زبان بر فعل و انفعاالت عاطفی انسان  صورت

این . کنند ایجاد می، نوعی برجستگی مفهومی برخورداری از بار معنایی منفیدلیل  دارند و به
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یابند و البتّه  تری برای بروز و ظهور می ویژه در شرایط نامناسب اجتماعی مجال بیش ها به ساخت

زبانی، مفاسد اجتماعی گیری این واحدها و تعابیر  ترین دالیل شکل توان گفت یکی از عمده می

اعتنایی قرار گرفتن، مورد انتقاد  از خیانت در امانت، مورد بی»چون خشم هیجانی است که . است

: 0271ریو، )« شود مالحظگی دیگران و رنجش انباشته شده، ناشی می ناموجّه قرار گرفتن، بی

220.) 

بر آن حاکم باشد، سالمت و امنیت  ...خواری و  رشوهعدالتی، ظلم،  فضایی اجتماعی که بی 

ها  بخشی از این هیجان. شود اندازد و موجب بروز رفتارهای هیجانی می روانی جامعه را به خطر می

جا که طبقۀ  در این میان از آن. یابد و اختالالت روحی به شکل عناصر و تعابیر گستاخانه ظهور می

ای از این تعابیر ناپسند، در ادبیات  شود، بخش عمده ل میترین خسارت را متحمّ فرودست بیش

 :گیرد ها شکل می آن

انصاف خانه  بی. پدرت آتش بگیرد! شاءاهلل هات توی تنور بیفتتد ان بچه. نگاه کن! نگاه کن»

« گردوی مالیر است. ها پول نیست دویست تومان؛ یک صد تومان؛ پنجاه تومان؛ انگار این! خراب

 (.41: 0222ی، تبریز)

 (.24 :همان)« ه پای من باقی نوشته بودعبث عبث سی و دو هزار تومان ب !مردکۀ خدانشناس»

شود و به  مالحظه استفاده می های تابو، حرام و رکیک بی های زبان عامّه از واژه در تمام گونه 

 (.271: 0272ذوالفقاری، : رک)دلیل زبانی شاد، شوخ و طنّاز است  همین

 (.42 :0222تبریزی، )« م بدهد به این پدرسوختهگویید ناظر دو تومان هها ب بچه»

ها را جمع  و پول چاپند کنند و مردم را می روند، حکومتشان را می می ها شده فالن فالن»

 (.02: همان)« کنند می

 تهدید و تحکّم. 2-2-3-2-2

حضور برخی تعابیر و اصطالحات گویای حاال نفسانی و هیجانات روحی هستند و  ،در نظام زبانی

البتّه بحث ما در . های روایت را آشکار کنند شناختی شخصیّت های روان توانند برخی از ویژگی می

خواهیم قدرت القایی  فقط می. مصالح زبانی نیست بر اساسشناختی افراد  این پژوهش تحلیل روان

از جملۀ این تعابیر و . های روایت نشان دهیم شناسایی حاالت روانی افراد در موقعیّت الفاظ را در

ای از  بسامد این عناصر نشانه. های زبانی هستند که بر تهدید و ارعاب داللت دارند عناصر، ساخت
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توان اختالف بین مردم و حکومت را مثال  مشکالت و مفاسد اجتماعی است و در بعد کلّی آن می

 :زد

 (.22: 0222ی، تبریز)« برخیز چادر کن حاکم تو را خواسته است! دِ یا اهلل»

: از جمله. بنابر بر موقعیّت خود در بافت جمله بر معانی متفاوتی داللت دارد« یااهلل»جملۀ  شبه 

نوعی تحکّم در معنای امر . هنگام ورود به خانه برای اعالم ورود و آمادگی داشتن صاحبخانه

در این عبارات معنای تحکّمی و امر آن مورد . و گاه در بیان اظهار شگفتی« بلند شو»، «!کناقدام »

ای از  ونهدر عبارات زیر نیز گ. شود کمیل میتقویّت و ت« زبرخی»ای با فعل امر  گونه نظر است که به

 :شود ساخت تهدید دیده می

اضر صبح زود کدخدا ممرضا را ح! بیگ شفیع. باید پدر این دو نفر را درآوردبلی وقت است؛ »

 (.049: همان)« کن

 .(049: همان)« بگو، من که نامحرم نیستم به تو! د

نوعی تهدید و تحکّم  به «باش زود» به مفهوم امر بدر تداول عامه عالوه بر معنای تعجّ« دِ»

 .داللت دارد

 اصطالحات ویژه. 3-2-3-2-2
دار انتخاب  ها نیز هدف اصطالحات وجود دارد که آنهای میرزاآقا تبریزی برخی  در نمایشنامه

های اجتماعی و معایب  ای از نابسامانی تواند گویای گوشه این اصطالحات عامیانه می. اند شده

کنند، تصویری را  اند که به انسان کمک می بسیاری از این تعابیر، مفاهیمی از واقعیّت. اخالقی باشد

که این تعابیر از زبان متداول  با توجّه به این. ، پیش چشم آورندکند چه نویسنده، ترسیم می از آن

 :گرفته شده و بازنمایی معمولی از زبان است، قدرت تأثیرگذاری زیادی دارند

 ...عرضگی، الت و لوت، بردار و بدو و  اصطالحاتی نظیر بی

 عرضگی بیبا آن  خوابیم و پدر تو چه فایده؟ ما که در نظم و نسق عدیل نداریم، در تهران می»

 (.004: 0222ی، تبریز)« .شود حکمران کرمانشاهان می

 :همان) «الت و لوت؟دهید به این پسره  دهید و می بابا نمی تان را به مثل پسر حاجی خان صبیه»

022.) 

، بردار و بدو حساب، چه در خانۀ آقا است شلوغ و بی نیا ببین آخر این چه والیت است؟»

 (.02 :همان)« .خورند واهلل آدم را می
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جایگاه خود را تثبیت  ،هایی خاص از زبان هستند که به صورت تعریف شده ها ساخت این 

کاربرد مستمرّ . شوند تلقّی می دار ر اهل زبان عناصری شناخته شده و شناسنامهت اند و برای بیش کرده

 .های اجتماعی است ها و آلودگی هایی از ناهنجاری ها نشانه آن

 های نحوی ساخت .4-2-3-2-2

در . های انسان دارند کنند که ریشه در باورها و خواسته ها فضاهای ذهنی ایجاد می ز عبارتبرخی ا

این . دهند ت اعمال ما را نشان میپردازانه باشند، ماهیّ که خیال بدون آن اهیممفاین عبارات 

های حسّی و عینی، در کنار  واژه. باشند زتابی از اوضاع و احوال جامعهباتوانند  میها  عبارت

ها  هرچه این عبارت. کشند ه تصویر میرا ب دت موجوهای انتزاعی خودآگاه یا ناخودآگاه واقعیّ واژه

بان جا نقش ز در این. تر خواهد بود ها نیز بیش تر باشد، صراحت و صداقت آن تر و شفّاف ساده

ور از جهان های عریان زبان که به د ساخت. شود شکار میها آ تویژه زبان عامّه در بازتاب واقعیّ به

سازی صالحیت زیادی برای  شکل گرفته است، در فرایند مفهوم های غریب آفرینی تخیّل و مضمون

این نکته نیز افزوده شود که . بازگویی مسائل فرهنگی، اخالقی و اجتماعی خواهند داشت

 :رساند های ما نیز یاری می برداشتها به  این عبارت معناییِ های تک داللت

 (.042: 0222ی، تبریز) «یالی نداردب و افساد و خیانت به دیوان، ختقلّ سوای»

م متمم و تقدّ« افساد»شود، در کنار واژۀ  ن معیار معموالً کمتر استفاده میکه در زبا» سوا»واژه 

 .به این عبارت تشخّص سبکی بخشیده است( خیال=)مفعول جمله بر 

 (.22 :همان)« .حیا بکن. پدر نامرد بس است»

( شرم کن)=« حیا بکن»، در کنار صورت زبانی «پدرنامرد»رفتن در این عبارات نیز منادا قرارگ

 .تر در حوزۀ زبان عامه کاربرد دارد که بیش ای بخشیده است به عبارت کارکرد نحوی ویژه

 (.20: همان)« .از اعتبار بیندازندشاهی خواهند به خاطر چهار  آدم به این خوبی را می»

 ،«به خاطر چهار شاهی»متمم قیدی  .وصف قرار گرفته است« به این خوبی»در عبارات باال  

از »و « به خاطر چهار شاهی»، «به این خوبی» :ها در کلّ جمله. کند مفهوم کلّی جمله را تقویت می

تضییع حقوق و از بین در  چینی را تأثیر دسیسه که اند زنجیرۀ کالمی را تشکیل داده« اعتبار انداختن

 .دنده نشان می انسانبردن جایگاه اجتماعی 

در زنجیرۀ کالمی هرچه . شود ه به عناصر آن تعیین و محدود میپایگاه مفهومی عبارات با توجّ 

. شود تر می تر با هم داشته باشند، سرعت انتقال و روشنگری معنایی بیش دقیق یها پیوند داده
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های آن به سبب کاربرد مستمر برای طبقۀ عامّه زودیاب است، مرجع و منبع  هایی که مصداق عبارت

توانند فضای حاکم بر جامعه را  شوند و می های اجتماعی و اخالقی شمرده می مشخّصی برای پیام

وز کش، تجا های امور اداری به قصد دریافت پیش پیچ و خم»های زیر  در عبارت. بهتر نشان دهند

گونه  زند، این که به امنیّت روانی جامعه لطمه می« به حقوق دیگران و رفتارهای ناسالم اجتماعی

 :مطرح شده است

و مرا این سر آن سر شما هم یک التفات بکنید در حقّ من . من که این سفر تمام شدم» 
جا به شما  کشما خود التفات بکنید، من ی ،پول فرمان و مرسومات هر چه الزم است .نیندازید

 (.27: 0222ی، تبریز)« نمایم بندگی می

ت را در فردا ما هم پدر رعیّ. دهند است؛ به ما می ها همه درس نیا خیر شوخی کدام است؟» 
 (.42 :همان)« ترسید چه؟ می. آوریم می

 سازی مفهومی برجسته .3-2-2-2
در جمله برای تأکید بر مفهومی خاص گاهی های نحوی  های زبانی، عناصر دستوری و گزاره واژه

رساند یا  ستوری وقتی به دریافت ما یاری میصر داو عن ها این پدیده. گیرند ه قرار میکانون توجّ

دهد و عناصر  دیگر کالم را تحت تأثیر قرار می های جنبه ،گیرد مفهومی جمله بر آن قرار میتکیه 

 ،ویژه در بازنمایی انتقادات اجتماعی و سیاسی کنایات به .دیاب گر کالمی در پیوند با آن معنا میدی

 ،توانند با بیانی پوشیده ضمن برجسته کردن معنای مورد نظر ها می آن. کارکردی مؤثّر دارند

، در معنای «دم کسی را دیدن»که در عبارات زیر  چنان. تصویری از وضعیّت موجود را نشان دهند

 :کشد ی عصر را به تصویر میبخشی از مفاسد اجتماع« رشوه دادن»

ی، تبریز)« .، سه هزار اشرفی را به قدر سه صاحبقران جلوه نخواهد دادهرگاه دم او دیده نشود»

0222 :02.) 

 (.020: همان)« ؟قاووت دهنت گرفتیزنی؟  چرا حرف نمی! نسا خانم شرف»

دهانت به هم چسبیده است و قادر به سخن » به معنای« ووت دهانت گرفتی؟قا»جملۀ پرسشی  

 .گیرد تر در حوزه زبان عامّه قرار می ، بیش«.گفتن نیستی

باید آن وقت خدمت از بنده، خنده از . کند میل مینماید،  تر حریص می این فقره ایشان را بیش»

 (.017: همان)« سرکار
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رود که  کار می به« اشتیاق داشتنبرانگیختن و »تر در معنای  ، در تداول عامه بیش«میل کردن»

نامۀ دهخدا این ترکیب به معنای  در لغت. کند در این جمله معنای حریص کردن را کامل می

 در معنای انعطاف و تمایل آمده است لغت فرس اسدیو همچنین به نقل از   گراییدن ذکر شده

 (.، ذیل واژۀ میل04ج : 0277دهخدا، : رک)

های زبانی در فرایندهای کامالً پیچیده و ظریف ساخت  فهم عبارتما در هنگام تولید یا  

واژگان، الگوهای ترکیبی، توان تخیّل و : ابع ما عبارتد ازدر این فرایند من. شویم مفهومی درگیر می

منظور از دانش بافتی، اطّالع از جایگاه واژه در  .(77: 0277النگاکر، : رک. )بافتی در نهایت دانشِ

آورد که  وجود می عبارات فضای ذهنی را به. است لحاظ دستوری کلّی عبارات به جمله و ساخت

این موضوع به حوزۀ کاربردی زبان . هایی ویژه منجر شود تواند بسته به موقعیّت به برداشت می

ها در عبارات به ساختن  تأکید ما در این مبحث این است که نوع قرار گرفتن واژه. شود مربوط می

. شود سازی منجر می در چنین دیدگاهی کاربرد زبان در بافت به مفهوم. رساند میمعنی یاری 

 .کنند های متفاوتی ایجاد می تعابیر و برداشت ،دهند ها با تکیه بر فضاهای ذهنی که شکل می جمله

این  .آفرینند ای می واحدهای زبانی هستند که فضای ذهنی تازه« فضاسازها»در ساخت عبارات  

. شوند اطّالعات فرهنگی، کاربردی و زبانی ساخته می بر اساساند که  فضاها دارای اطّالعاتی ویژه

بر  .شوند از انواع فضاسازها شمرده می... های قیدی نظیر خوشبختانه، احتماالً و  گروه ،در بافت زبان

راسخ : کر)ل هستند گو به ساختن معنی مشغو و اساس این نظریه، سخنگویان در هر لحظه از گفت

 .(044-042: 0277مهند، 

پروا  خشن و بی. شرم و نترس بی»که در تداول عامه در معنی « پاچه ورمالیده»در عبارات زیر  

دلیل همجواری با واژۀ  به (.ذیل واژۀ پاچه/ 4: 0274دهخدا، : رک) رود، کار می به «.از نکوهش

 .دهد ای تصویری از این گروه را جلوه می گونه به با توصیف اسم خودتقویت شده و « الواط»

 .کند تر می نیز این تصویر را شفّاف: «چوب، چماق، تفنگ و قمه»های  واژههمراهی 

والیت، چوب و چماق و شمشیر و تفنگ و قمه برداشته، به  پاچه ورمالیدۀسیصد نفر ازالواط »

: 0222ی، تبریز)« .دایستن ای می گوشه ،خانه آیند دم در دیوان اشارۀ ایرج میرزا پیش از کالنتر می

020-024.) 
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. دهد های روایت خود را بازتاب می های شخصیّت نویسنده با همین توصیفات ساده، کنش 

تواند به نمایش شرایط اجتماعی و فرهنگی یاری رساند و  ریای کالم که می نوعی آرایش بی

 .کیفیّت رویدادهای نمایش را نیز نشان دهد

 سازی تیّفیک .1-2-3-2-2

های کیفی عناصر از برخی عناصر توصیفی  دادن ویژگی های معنایی زبان برای نشان در حوزه

این . شود در آثار روایی و آن هم از نوع نمایش اهمیّت این کارکرد دو چندان می. شود استفاده می

زبانی یرای ایجاد توانند به عناصر دیگر  ها و تمایزدهندگانی هستند که می کننده عناصر، توصیف

تأثیر . بخشد نمایی روایت را استمرار می های عینی کمک کنند و این عامل، قدرت حقیقت تجربه

 :کند ها کمک می های نمایش و مبانی فکری آن معنایی این عناصر به شناخت بهتر شخصیّت

زاییدن زن  قدر دلم را نسوزاند مگر مژدگانی کدام آن به مرگ تو این همه پولی که دادم هیچ» 

 (.47: 0222ی، تبریز)« خان کدخدا میرزا حسن «شلتاق»آقا و 

نزاع . منازعه با کسی در باب دالیل دروغ، تهمت است و در معنای واژۀ ترکیکه « شِلتاق» 

به  ،(االطباء ذیل شلتاق، به نقل از ناظم/ 7: 0277دهخدا، : رک) ستهمهمه و غوغا ،شرعی

از )خان  میرزا حسن. است سنده در نمایشنامه به آن پرداختهگزارشی ارجاع دارد که نوی

های  به درست یا نادرست از عیّاشی( خان، حاکم عربستان های نمایشنامۀ اشرف شخصیّت

رو  ای حفظ آب گونه کاری به گوید که با پنهان ، قهرمان اصلی نمایشنامه سخن می«خان اشرف»

خان از او  با یادآوری این موضوع نزد اشرف. است خان را نجات داده گونه اشرف کرده و بدین

خان با اشاره به این  در عبارات باال اشرف(. 47: 0222تبریزی، : کر)خواهد  السّکوت می حق

 .کند ماجرا، ناخشنودی خود را ابراز می

، شرّی شلتاقیطور نشده است  تا این. شود دهد حاکم می شود و پیشکش می فردا یکی پیدا می»

 (.90 :همان)« حالتی تا کی؟ تا چند؟ ای، مداخلی، آخر بی ری، نقی ببندی، رشوهتقی بگی

شوند که  ساز شمرده می سازی، عناصر وصفی و قیدی از عوامل برجسته در فرایند مفهوم 

تر باشند، در این فرایند، کیفیّت  هرچه این عناصر شفّاف. توانند کانون توجّه مخاطب قرار گیرند می

در برخی موارد نزدیکی عناصر وصفی به زبان . کنند مفهوم را به مخاطب منتقل می تری از مناسب

 :رساند ها یاری می عامّه به برجستگی کانونی آن
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فقیرها را نوازش نماید . آدمی هر وقت باید رضای خدا را مالحظه نماید و دل کسی را نشکند»

 (.047 :همان)« طورها و این

جمع بستن آن . قابل شمارش است که بر کیفیّتی مبهم داللت داردای غیر  واژه« طورها این» 

که در نمونۀ  چنان. شود ای انتزاعی یا عینیِ غیر کمّی انجام می طور معمول با قصد توصیف پدیده به

دادن اعمال و رفتاری شبیه  به انجام« طورها این»باال قبل از این واژه، سه گزاره آمده است و ذکرِ 

در هر روی، کاربرد (. کارهایی شبیه این. )= است، اشاره دارد های پیشین آمده هچه در گزار آن

تر به زبان گفتار منسوب  شود، بیش که جمع بسته می ویژه زمانی به« این»با وابسته پیشین « طور»واژۀ 

 .شود است و برای بیان کیفیّت و گاه توصیف رفتارهای اجتماعی و اخالقی استفاده می

 برداری گرته. 2-2-3-2-2

گیری او از زبان عامیانه  های بهره های میرزاآقا تبریزی از زبان ترکی، یکی از مصداق برداری گرته

دهد این  های درخور تأمّلی در پنج نمایشنامه وجود دارد که نشان می نمونه. شود شمرده می

در .  است برجستگی ایجاد کردهای  ها در شیوۀ بیان او تأثیر گذاشته و در نثر او گونه برداری گرته

 :شود بخش زیر به مواردی اشاره می

، بردار و بدو حساب، چه در خانۀ آقا است شلوغ و بی نیا ببین آخر این چه والیت است؟»

 (.02: 0222تبریزی، )« خورند واهلل آدم را می

. باشدترکی « گؤتو قاچ»برداری از اصطالح  گرتهتواند نوعی  می« بردار و بدو»اصطالح 

ترکی در معنای غارت و ( خوردن)همچنین با توجّه به رواج مصدر یِماخ . (بردار و فرار کن=)

خصوصاً رحم نکردن در آذربایجان کنونی، نوعی از تأثیر زبان ترکی در گفتار فارسی میرزاآقا و 

سی معمول این شیوه بیان در زبان فار .، مشهود است«خورند آدم را می»برداری وی در عبارت  گرته

در روابط  که های اخالقی و مفاسد اجتماعی است هایی از نابهنجاری ها نیز نشانه ساخت نیا .نیست

 .است مناسبات اجتماعی تأثیر منفی گذاشته انسانی و

خجالت  ،آدم بودخواستم حرف بزنم  می. دلم هوری ریخت. چشمم در کوچه به شما افتاد» 

 (.97: 0222تبریزی، ) «کشیدم

 .است« آدام واریدی»، معادل جمله ترکی «آدم بود»عبارات باال  در

 (.41: همان)« .پدرت آتش بگیرد! ان شاءاهلل !هات توی تنور بیفتتد بچه. نگاه کن! نگاه کن» 

 .باشد« سینندَدَن یا»برداری از عبارت ترکی  تواند نوعی گرته می ،«پدرت آتش بگیرد»
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 (.24: همان)« .هزار تومان به پای من باقی نوشته بودعبث عبث سی و دو ! مردکۀ خدانشناس»

 .شود استفاده می «خالی خالی یا عبث عبث»به معنای « بوش شوشونا»در زبان ترکی امروز 

 عناصر دستوری شدّت بخش .4-2-2

شوند که بر قطعیّت و تأکید امر،  هایی از زبان شمرده می بخش، ساخت شدّتعناصر دستوری 

معنای افعال امری و پرسشی که و انحصار، تأکید  قیدهای مانند؛ داللت دارند ادی خواسته و رخد

ها  ها در نمایشنامه دلیل ظرفیّت و قابلیّت تأثیرگذاری این عناصر، کارکرد آن به. رسانند الزام را می

 ها در و قابلیّت آنها با عواطف و احساسات آدمی  این واژه از سوی دیگر پیوند .پر رنگ است

گیری از این عناصر تأکیدی  اساساً بهره. هاست امل دیگری در بسامد باالی آنوع ،انتقال عواطف

این نکته نیز مهم است که از طریق  .کند کارکرد ارتباطی زبان نمایش و اجرا را دو چندان می

 های قاموسی واژه. های نظام مفهومی انسان پی برد ویژگی توان به های زبان می بررسی ویژگی

. کنند و نظام جمله را تعیین می های دستوری ساخت کنند و واژه ها را مشخّص می محتوای جمله

توان  این موضوع را می .(22: 0277راسخ مهند، : کر)دار هستند  درواقع عناصر دستوری، معنی

و رخدادهای زندگی را به تصویر ها  هایی از صحنه بخش ،گونه تعبیر کرد که عناصر دستوری این

 .دنکش یم

متن بر صراحت و شفّافیت داللت دارند و همین  تأکیدی در موارد عناصر از در بسیاری 

را تقویّت های او  اندیشهافزاید و باورپذیری  موضوع بر قدرت اثرگذاری نگرش گوینده می

 دستوری کارکرد عناصر ،ی انتقادی استمیرزاآقا تبریزی اثر «پنج نمایشنامۀ»جا که  ناز آ. کند می

با این توضیح کاربرد عناصر  .های نویسنده یاری رساند تواند به تببین اندیشه بخش می شدّت

گفتمان » .بینی گوینده ناظر است ن جهانیمحور به بازگویی و تبی بخش در آثار گفتمان شدّت

های رقیب از عناصر نحوی  ایدئولوژیک برای تأکید بر حقیقی بودن نگرگاه خودی و تحقیر ارزش

 (.227: 0270فتوحی، )« .برد بخش بسیار سود می شدّت

 افعال امری .1-4-2-2

توان گفت از میان  ای که می گونه به. امر بسامد بسیار باالیی دارددر این پنج نمایشنامه فعل 

های  نوع شخصیّت .گیرد ل قرار میاربرد در رتبه اوّکاین ساخت به لحاظ  ،های مختلف فعل گونه

ها از  تبسیاری از شخصیّ. شود های امری عامل اصلی شمرده می بسامد این ساختها در  نمایشنامه

 .بخشد میو آمرانه ها وجه تحکّمی  ند و این موضوع به گفتار آنا آنان مرا و شاهزادگان و بستگاناُ

گونه افعال تأثیرگذار  ها نیز در بسامد این وگو در نمایشنامه همچنین حضور پر رنگ عنصر گفت
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نباید این عناصر دستوری در بازتاب انتقادهای سیاسی و اجتماعی نویسنده نقش در ضمن  .است

ها و  های مختلف افعال امری در بازآفرینی شخصیّت با این توضیح، گونه. نادیده گرفته شود

 .د بودکننده خواه ها عاملی تعیین چگونگی گزینش لحن بازیگران در هنگام اجرای نمایشنامه

توان گفت جز مواردی  در پیوند با پژوهش حاضر می ،افعال امر کاربرد گستردۀبا وجود  

افعال  اشکال امریِ ند، بقیۀا تر در زبان گفتار رایج ها بیش که فارغ از جایگاه نحوی آناندک 

اعتبار و . گیرند زبان گفتار قرار می ۀها در حوز غیر مستقیم جمله دو کاربر ها دلیل نوع چینش واژه به

 :کننده دارند یینگو نقشی تع و ه در ایجاد عنصر گفتین جهت است کها از ا ت آناهمیّ

 (.07: 0222ی، تبریز) «.جا؛ کارت دارم فرداعصری هم بیا این! روی برو می! هان»

 :همان)« .معطّل مشو! التزام بنویس و مهر کن، بده برو. توان کرد سوای این نمی !وارطانوس»

22). 

فردی ارمنی و شراب « زمان خان بروجردی»فرعی نمایشنامۀ  های شخصیّتاز : وارطانوس 

 سپس وکنند  احضارش مینارضایتی مردم و مجتهدان  بهانۀ  اً بهکه دولتمردان ظاهر فروش است

پی امری در نمونۀ باال، در های پی جمله .کنند هایش از او اخاذی می برای سرپوش نهادن بر خالف

 .دهد پذیرش فرمان حکومتی نشان میالزام وارطانوس را در 

! تا پانزده روز باید برسانی. بیست روز زیاد است. د بدهسنبه اسم من  صد تومانشش  بردار»

 (.047 :همان) ن خالفدوالبته ب

ها  بر شدّت درخواست و آمرانه بودن آنپرده،  های بی ی مستقیم و درخواستها این بیان 

ه این البتّ. دهد مدلی روشن از جامعۀ ارباب رعیّتی را نشان می ،بسامد افعال آمرانه .داللت دارد

ولی باید ، عی دارندموضوع درست است که افعال امر در زبان به شکل متعارف کارکردهای متنوّ

های  تواند به داللت میهایی است که  لّفهتکرار آن از مؤها، لحن کالم و تبپذیریم نوع شخصیّ

های  مندی از قدرت، مقام، ثروت و یا ارتباط با حوزه بهره. معنایی این صورت فعلی جهت ببخشد

 .ر استثّافعال امری با بار معنایی خاص مؤ های مختلف در استفاده از گونهقدرت 

 استفهام .2-4-2-2

های  کنند، ولی ظرفیّت بارات دستوری در متن خنثی عمل میها و ع های معمول سازه صورت

نشینی کالم و  صر دستوری در محور همها، ارتباطشان با سایر عنا نخلّاقی دارند که نوع کاربرد آ

عبارات استفهامی . کند ال میت را فعّاین ظرفیّ ها ه به چینش واژهبا توجّ ها در عبارات موقعیّت آن
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کاربردی زبان مربوط شناسی  این موضوع به معنی. برند هایی بهره می در مواردی از چنین قابلیّت

شناسی زبان در کاربرد. شود معرّفی می« اربردشناسی زبانک»طور معمول با عنوان  که بهشود  می

درواقع به . گیرد بر عهده می  شود که هر صورت زبانی به هنگام ایجاد ارتباط نقشی ویژه معلوم می

 ها وابسته است در جملههای زبان به درک نقش آن  پردازد که درک ما از جمله این موضوع می

 .(474-474: 0270صفوی، : کر)

ۀ ی پرسشی را به حوزها برخی از جمله در کالم، هایی خاص از عناصر زبانی صورت حضور 

ه نیست، ولی زبان عامّ ویژۀ« آید؟ خدا را خوش می»ر جمله در جملۀ زی .کند زبان گفتار نزدیک می

گونه  یابد و بدین می بار عاطفی ایدئولوژیکقرار گرفتن در بافت کالم، دلیل  این عبارت پرسشی به

 :شود وارد میزبان طبقات فرودست  حوزۀبه 

 (.42-44: 0222ی، تبریز) «؟آید؟ کجا بروم؟ چه کنم خدا را خوش می»

 :است را به زبان گفتار نزدیک کرده ها جمله ،زیر نیز چینش واژگان های نمونهدر 

 .(94 :همان)« ها نشان دادید؟ به من کردید؟ و چه راه مداخلد هّشما چه تع»

« .شم کدام است؟ چیزی نداردآقا ها: گوید می. شود پدرش راضی نمی .من حرفی ندارم»

 (.047 :همان)

پایگاه اجتماعی »ه به روند کلّی روایت در معنای ، با توجّ«آقا هاشم کدام است؟»جملۀ پرسشی 

 .است ، به کار رفته«.و با اصل و نسبی نیستندارد؛ شخصیّت شناخته شده 

 (.42 :همان)« جا شهر است یا سر گردنه؟ دانم این چه توقع؟ چه تمنّا؟ من نمی»

کند که به صورت ضمنی دریابیم از  در چنین ساختارهایی بافت برای ما این زمینه را فراهم می 

کنند و اموال او  را تضییع می ؛ یعنی جایی که حقوق دیگرانتشهر سرگردنه اس ،دیدگاه پرسشگر

رت به پشتوانۀ قد ال حکومتیعمّ. در همین بافت این مفهوم هم نهفته است. برند را به غارت می

 ،های پرسشی سازی عبارت قدرت مفهومدر حقیقت، . یازند به چنین اقداماتی دست می خود

شود  جا ناشی می موضوع از آناین . کند های مختلف فراهم می های بسط معنایی را در حوزه زمینه

توانند مفاهیم  بر دارند و عبارات میبرخی مفاهیم، مفاهیم دیگر را در  که در حوزۀ زبان،

 .وجهی را فرا بخوانندچند

« .کت اهلل باالی نیم بسم. ای که دارید، من هستم کنی آقاجان؟ بنده چه فرمایش است می»

 .(424 :0277تبریزی، )
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شرایط نابسامان و استبداد از عناصر زبانی بهره گیرد که بتواند  ای گونه به نویسنده قصد دارد 

دهد و  ه در این میان جانب احتیاط را نیز از دست نمیالبتّ. به تصویر بکشد حکومت ناصری را دورۀ

 .کند انتقادهای تند خود را تعدیل می ،کمیک طنز و بیان وقایعدر بسیاری موارد با انشایی آمیخته با 

آورد و از  اشخاصی را به صحنه میاو . ای از تبلیغاتی بودن اثر باشد تواند نشانه ها می این پرسش

واقع نوعی در. دهد های فکری او را نشان می کند که دغدغه هایی را مطرح می ها پرسش زبان آن

وه از با این شی. گذارد های اجتماعی را به نمایش میدادهای نویسنده در برابر رخ گیری ضعمو

ت وضعیّ عات ارزشمندی را از روزگار خود،الرود و اطّ ها فراتر می های سطحی گزارش عینیّت

 .دهد شناسی را نشان می موضوع پیوند ادبیات و جامعهاین . کند ها منتقل می مردم و افکار آن

 های تأکیدقید .3-4-2-2

ر مخاطب و گذاری بمفاهیم، تأثیربخشی به  در تکمیل و جهتقیدها از عناصر دستوری هستند که 

روی در آثار ادبی  به همین. شوند ی دستوری شمرده میترین ابزارها بازگویی افکار از عمده

در  ،دلیل برخورداری از قدرت القائی به قیدهای تأکیدی از انواع قیدها. ری گسترده دارندحضو

تأکید و ایجاب، بیانگر ی قطعیّت و بسامد باالی قیدها». اند همحور بسیار مورد توجّ تمانمتون گف

 .(470 :0227فتوحی، )«.ف به موضوع استم مؤلّمسلّ باور قطعی و

این عنصر دستوری برای قدرت توصیفی ها از  ویژه نمایشنامه ایی بهآثار رودر  

آن برای طرح  القائی و اقناعی توان تبلیغی، های روایت و از پردازی و نحوۀ کنش شخصیّت

 :شود انتقادات اجتماعی و بازگویی معایب اخالقی استفاده می

نعام بگیرند نه برای اند ا ها آمده این .ها واهمه کرده است بابا یقین این بیچاره از میرغضب! په»

 (.49: 0222ی، تبریز) «.چیز دیگر

در معنای خوشا، « په»شود و واژۀ  خان، حاکم عربستان سخن گفته می در این عبارات ازاشرف 

 .ترس او تأکید داردعلّت بر « یقین»واژۀ  طنز به همراه بار معناییعجب و تحسین با 

طور  و به شود ای است که در پنج نمایشنامه در نقش قید تصدیق و تأکید دیده می شبه جمله: دِ

 .آید ها می معمول در ابتدای جمله

 (.97: 0222ی، تبریز)« .حاال بیا تالفی بکن. گویم من هم همین را می !دِ»
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و معنایی ت دستوری اند با تغییر ماهیّ بان عربی که وارد زبان فارسی شدههای ز برخی از واژه 

ت صفتی ماهیّبعضاً راه یافته و  مردمها در زبان  هایی از این واژه صورت. اند به حیات خود ادامه داده

 :دداللت دار وم تأکید و تصدیقهفکه بر م در عبارات زیر «حکماً»مانند   اند، گرفتهیا قیدی 

« .جا بیرون بروی از اینحکماً شاه فرموده است پس فردا . خان این فرمان و این خلعت اشرف»

 (.44 :همان)

گیری چنین  ها به شکل ها با همراهی شمول معنایی برخی از واژه روابط مفهومی در سطح جمله 

 ها بدون قرارگرفتن در زنجیرۀ که هر کدام از این واژهبا این توضیح . شود می هایی منجر برداشت

د، ولی وقتی شو تداعی می اوّلیه ها این معانی بالفاصله با شنیدن آن ومعانی متعارفی دارند  ،کالمی

 داللتهای دستوری خود به معنی جدیدی  ه به موقعیّتدر زنجیرۀ گفتار قرار گرفتند با توجّ

 .کنند می

 تکرار .4-4-2-2

گونه که  امّا همان. دگنجن ه نمیدر متون ادبی به خودی خود در حوزۀ زبان عامّنیز های تکرار  گونه

ها و  ت کالمی، چیدمان واژهدلیل موقعیّ از این پژوهش به آن اشاره شد، بههایی دیگر  در بخش

نوعی  ،مقطعی تجدید حیاتِ و اینیابند  وگوها هویّتی غیر رسمی می ها در گفت حضور آن

، با «!چه والیتی، چه والیتی»، «اهلل اهلل»که در عبارات زیر  چنان. کند مشخّصه سبکی ایجاد می

 :هجایی مناسب زبان گفتار است های خاصّ تکیه

 (.47: 0222ی، تبریز)« !چه والیتی چه والیتی! اهلل! اهلل. روم جا می دارم از این سرم را برمی»

در . کند رسانی را تسهیل می رساند و پیام یاری می های نمایش صحنهها در زبان به  همین تکیه

 :شود های زیر نیز این کارکردها دیده می نمونه

 .(012 :همان)« .، تنها تنهاهای کرمانشاه را بخورید بخورید، مداخل»

 .(042 :همان)« ؟میرم میرم؟ چرا نمی چرا نمی! دانم آه چه می»

نقطۀ ارجاع و کانون معنا در جمله از این نظر اهمیّت دارد که تکرار در پیوند با پژوهش حاضر  

تواند مورد توجّه واقع  برای اجرای نمایشنامه میو این موضوع در بازسازی فضای نمایشی  است

اجرا م را در هنگام این شگرد ادبی موسیقی کال .0: در این مورد دو نکتۀ درخور اهمیّت است .شود

د بر برای بیان عواطف و احساسات یا تأکی .4 و در جلب نظر مخاطب مؤثّر است؛ کند تقویت می
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کارکردی  نمایشنامه،های  شخصیّت وضعیّتو حتّی به تصویر کشیدن  روحی و جسمیشرایط 

 (های مورد اشاره شاهد سوم در نمونه) .نظیر دارد کم

 سوگند. 5-4-2-2

تر  شوند، به زبان عامّه بیش کار گرفته می برای القای سوگند بهبرخی از واحدهای زبانی که 

های  نوعی احساس نیاز، اصرار بر پذیرش اعتقاد و الزام مخاطب، به گسترش این ساخت. ندا متمایل

این عناصر زبانی بر . است ویژه طبقۀ فرودست منجر شده زبانی در طبقات مختلف اجتماعی به

نکتۀ درخور توجّه در خصوص سوگند، بسامد آن . ای تأکید دارند عاطفهدادن یا بیان احساس و  رخ

های  ویژه در گروه های دستوری به با توجّه به نقش اقناعی که این ساخت. در ادبیات عامیانه است

در متون . شوند وگوهای معمول از ابزارهای استداللی شمرده می ایدئولوژیک دارند، در گفت

رسد در پنج نمایشنامه میرزاآقا تبریزی،  به نظر می. محسوس دارد نمایشی نیز سوگند حضوری

اعتمادی بین طبقات مختلف اجتماع  گیری از اشکال مختلف سوگند، با هدف بیان نوعی بی بهره

 :شود انجام می

دیگر . خواهم من دیگر حگومت نمی! به پیرم. آقا حاال دیگر جای حوصله نیست کریم»

 (.47: 0222تبریزی، )« .ستحکومت به این قسم حرام ا

، با این (ذیل واژۀ پیر/ 4: 0277دهخدا، : رک. )پیغمبر= پیر در تداول یهودیان ایران: به پیرم 

سوگند : به پیر: آمده است« پیر»نیز ذیل واژۀ  فرهنگ معیندر . نوعی سوگند است« به پیر»توضیح 

 (.0ج :0270معین، . )از اصطالحات صوفیه که وارد کالم عامه شده است. به مرشد

 (.27 :همان)« .دانم جدایی و فرق نمیبه ارواح پدرم . از خود شما هستم»

 (.40 :انهم)« .ه تو رساندم که حد نداردتو دوستانه در این سفر آن قدر اخالص ب به مرگ»

« .های من پیش مردم گرو است دانند جمیع لباس جات می سرکار خان همۀ عمله به سر مبارک»

 (.91 :همان)

های اصیل، تالش در جهت سازندگی  در این سوگندهای سطحی سخن از مبارزه برای آرمان 

در برابر ای که  جامعه. شود و آفرینش، اتّکا به توان روحی و اصالح روابط اجتماعی دیده نمی

ماند و این  های فرودست ناتوان می از احقاق حقوق تودههای ایدئولوژی سنّتی تسلیم است،  فرمان

 .شوند کش قربانی منافع فرادستان می های زحمت گروه
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 گیری نتیجه. 3
اجتماعی  تصویری ازبرد و  پسند بهره می های میرزاآقا تبریزی با زبانی ساده از سبکی مردم نمایشنامه

 .آن ریشه دوانده است گوشۀ در گوشه کشد که مفاسد اجتماعی و معایب اخالقی را به رخ می

مردم نشان  نزدیک خود را باه ارتباط تالش دارد با تکیه بر عناصر فرهنگ عامّدر این اثر نویسنده 

های اجتماعی مردم  ه، شیوۀ زندگی طبقات فرودست، فاصلۀ طبقاتی و گرفتاریعقاید عامّ دهد و

که بر توصیف،  هحضور عناصری از زبان عامّ. روزگار خود را با بیانی طنزگونه بیان کند

ه فرهنگ عامّ دار نشانهای  آرایی داللت دارند و از صورت سازی و صحنه تصویرآفرینی، برجسته

اند ابزاری  نستهاین عناصر گاهی توا. مایۀ نویسنده برای روایتگری بوده است شوند، دست شمرده می

های آنان را  های روایت باشند و در مواردی آرمان مناسب برای بیان عواطف و احساسات شخصیّت

 .اند ظرفیّت نمایشی این اثر را باال ببرند ها همچنین توانسته آن. نشان دهند

اعتراض ای از  بیان گونه. بسامد باالی عناصر تأکیدی به نوع گفتمان حاکم بر متن ارتباط دارد 

گیری  شود، در بهره های میرزاآقا تبریزی دیده می نسبت به شرایط حاکم بر جامعه که در نمایشنامه

دو  این عناصر دستوریتوان گفت که  گونه می بدین .بخش تأثیر داشته است از این عناصر شدّت

های او را  ظرفیّت نمایشی روایت .0: دهند میهای تبریزی نشان  کارکرد عمده را در نمایشنامه

 .انتقال نگرش نویسنده مؤثّرند ها و در بازگویی اندیشه .4 ،کنند تقویت می

های مجازی و  صورت هدد ر این پژوهش بررسی شد که نشان میه دهایی از زبان عامّ ساخت 

رزاآقا می در پنج نمایشنامۀ ها تو حال شخصیّ القای حسّ ت اجرایی و قدرتدلیل قابلیّ کنایی به

 رو هستیم که ای روبه عامیانهتعابیر در این اثر گاهی هم با . اند به خدمت گرفته شدهتبریزی 

پروایی نویسنده در بیان این تعابیر با هدف  گویی و بی رک .نماید میگستاخانه و دور از ادب 

برخی از و  است های نمایشنامه انجام شده های اخالقی و رفتاری شخصیّت توصیف ویژگی

توان در هنگام  ها می گویی از این عریان .دهد را بازتاب میها و معایب اخالقی جامعه  ناهنجاری

های اخالقی در  روی نویسنده با بیان کج. پردازی بازیگران صحنه بهره برد تبرای شخصیّاجرا 

خیزد که داعیۀ  این شیوه بیان از مکتبی هنری برمی. اندیشۀ نوسازی فکری و اخالقی است

های نویسنده،  در کل گزینش .دهد ای را ارائه می بنابر این دستاوردهای تازه. ردروشنفکری دا

برای تحلیل جامعۀ خود و نشان دادن عناصر فرهنگ عامه از  کامالً هدفدار بوده و توانسته است
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تا حدودی مشخّص  حاضر پژوهش با این توضیح. خوبی بهره گیرد های آن به ها و ضعف کاستی

 .تواند تصویری از اجتماع را به مخاطبان نشان دهد که ادبیات می کند می
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