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شناخت زبان دراماتیک فارسی :رویکردی نظامبنیاد
راضیه قلیپور / محمّد

دبیرمقدّم

چکیده
نظریة زبانشناسی نقشگرای نظامبنیاد هلیدی ،از مهمتـری نظریـات روز در تحلیـ و وا ـاوی مـن و
شناخت زبان است .با آنکه تمام گونههای ادبی از زبان بهره میگیرنـد ،ـاربرد عنصـر زبـان در منـون
نمایشی /دراماتیک با سایر گونهها منفاوت است .از آنجایی ه درام و منون نمایشی ،بخـش مهمّـی از
ادبیات به شمار مـی آینـد ،بـا ملاة ـة زبـان دراماتیـک بـا تمر ـو بـر منـون دراماتیـک و در ـار وب
نقشگرایی نظامبنیاد میتوان به شناخنی دقیقتر از زبان دراماتیک دسـت یافـت و وهـه تمـایو آن را از
زبان غیردراماتیک با به ارگیری روش مّی هلیدی و بهطور ویژه ،فرانقش بینـافردی بـه دسـت آورد.
در پژوهش حاضر ،نگارندگان پنج نمایشنامه ملرح فارسی م اصر را از نظر نظام وهه و همچنی زمان،
در ای

ار وب مورد بررسی قـرار داده و درصـد و بسـامد وقـو انـوا وهـه و زمـانداری در منـون

دراماتیک را بهعنوان شاخصی برای شناخت زبان دراماتیک و مقایسة آن با زبان غیردراماتیک در نظـر
گرفنهاند .براساس ننـایج بـهدسـتآمـده ،ـاربرد وهـه پرسشـی در منـون دراماتیـک نسـتت بـه منـون
غیردراماتیک بیشنر است .زمان غاةب در منون دراماتیک« ،حـا » اسـت و بسـامد وقـو آن بـهمراتـب
بیشنر از منون روایی است.
کلیدواژه :دسنور نقشگرای نظامبنیاد ،وهه بنـد ،زمـانداری ،مـن دراماتیـک ،زبـان دراماتیـک،
منون دراماتیک فارسی.

 دانشجوی د نری زبانشناسی دانشگاه عالمه طتاطتایی ،تهران ،ایران
 اسناد زبانشناسی دانشگاه عالمه طتاطتایی ،تهران ،ایران (نویسندة مسئو )
تاریخ وصو  1399/10/17 :ـ پذیرش نهایی1399/12/18 :

mdabirmoghaddam@gmail.com
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 .1مقدّمه
زبـان ،حـاوی الیـههـا و ار ردهـای ندگانـهای اسـت ـه ایـ

نـدالیگی و

ندگونگی و ار رد آن در گونههای مخنلف زبان ،منفـاوت اسـت .بـدیهی اسـت
نقش زبان دراماتیک بهعنوانگونهای خاص و ویژه از زبان ادبی ،با نقش زبان در سایر
گونهها تفاوتهایی دارد ه آنها را باید در بافت خودشان ملاة ه رد.
محمد دبیرمقدم و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

زبان درام هم مانند سایر عناصر درام همچون شخصـیتهـا ،صـحنه و فضـای لّـی
من  ،از فیلنر نمایشی و دراماتیـک دنیـای تئـاتر عتـور مـی نـد .درواقـ ژانـر نمایشـی،
مرزبندی م یّنی – حنّی -با سایر گونـههـای ادبـی مثـ قصّـه ،رمـان ،داسـنان و ...دارد.
عواملی وهود دارند ه نو و گونگی اربری زبان را در نمایشنامه تحتاةش ا قرار
میدهند (پارسایی.)294 :1395 ،
در ای مقاةه در ار وب دسنور نقشگرای نظاممند1و با بـه ـارگیری روش مّـی
هلیدی2و شیوة توصیفی-تحلیلی برمتنای هداو و آمار بهدستآمده ،بـه بررسـی منـون
دراماتیک م اصر فارسی از منظر فرانقش بینافردی مـیپـردازیم و بـه ایـ سـاا پاسـخ
میدهیم ه ویژگیهای منمایو نندة زبان دراماتیک از زبان غیردراماتیـک ،بـا تمر ـو
بر تحلی های دسنور نقشگرای نظامبنیاد داماند؟ برای ای منظور ،پـنج اثـر ملـرح از
پنج نمایشنامهنویس پر ار و تأثیرگذار تاریخ نمایشنامهنویسی ایران را بـهعنـوان پیکـرة
دراماتیک پژوهش اننخاب ردهایم تا ضم بررسی ای آثـار و مقایسـة آنهـا بـا آثـار
غیردراماتیک ،به پرسش ملرح شده پاسخ دهیم .برای زبان غیردراماتیک نیو دو پیکره،
یکی از منون ادبی و دیگری از منون علمی اننخاب ردهایم .پیکرة غیردراماتیک ادبـی
ما بخشهایی از منون روایی است ،شام سه رمان ملـرح از سـه داسـناننـویس مهـم و
تأثیرگذار ایران .پیکرة غیردراماتیـک دیگـر را نیـو براسـاس یافنـههـای رسـاةة د نـری
اعالیی ( )1388در نظر گرفنهایم ه بررسیهای او بر گونة زبان علمی و در سه نـاب
1. Systemic Functional Grammar=SFG
2. Halliday
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در حوزة روانشناسی ،تربیت بدنی و مشاوره است .پیش از آغاز بررسی و تحلی  ،الزم
است اشارهای مخنصری به پیشینه ،متانی و ار وب نظری پژوهش داشنه باشیم.

.2پیشینه و ضرورت تحقیق
نظریة زبانشناسی نقـشگـرای نظـامبنیـاد ،از مهـمتـری نظریـات روز در تحلیـ و
وا اوی من است و با ویژگیهایی ه دارد ،مسیر شـفّا تـری را بـرای بررسـی منـون
ارائه میدهد؛ زیرا عالوه بر الیههای سـاخناری هملـه و مـن  ،بـه الیـة گفنمـان مـن و
م نــای بافــت مــوق ینی و غیرزبــانی مــن توهّــه خــاص دارد .هر نــد ایــ نظریــه در
م نیشناسی من و گفنمان بسیار مفید است ،در ملاة ات منـون ادبـی و بـهطـور خـاص
منون دراماتیک همچنان های ار و بررسیهای دقیقتری دارد .هـرم  )2005(1ضـم
اشاره به اینکه به تحلی منون دراماتیک نستت به سایر منون ادبی ،منـر پرداخنـه شـده
اســت و هــای خــاةی تحلیـ هــای زبــانشــناخنی در ایـ حــوزه احســاس مــیشــود ،بــه
ویژگیهـای منمایو ننـدة مـن دراماتیـک از غیردراماتیـک و بـهطـور ویـژه دیـاةو
پرداخنه و به برخی روشها و ار وبهـای نظـری تحلیـ گفنمـان و بـهطـور خـاص
تحلی منون دراماتیک اشاره رده است؛ امّا دربـارة ـار وب نقـشگرایـی نظـامبنیـاد
هلیدی صرفاً به اشارات وتاهی بسنده نموده است.
از مهمتری

ارهای انجامشده با رهیافت نقشگرایی در ملاة ات ادبی ،میتوان بـه

ملاة ة ستکشناخنی هلیدی ( )1971بر رمان وارثان ،اثر ویلیـام گلـدینگ2اشـاره ـرد
ه هر سـه سـلف فـرانقش هـای تجربـی ،بینـافردی و مننـی رمـان مـذ ور را بررسـی و
اربردهای مننوّ اةگوهای زبانی را در بخشهای سهگانة آن ،مقایسـه و تحلیـ

ـرده

اســت .ننیجــة پــژوهش او نشــان مــیدهــد ایـ اةگوهــای دســنوری زبــانی بــه اررفنــه،
ستکهای منفاوتی را در ای اثر ایجاد رده اسـت .اثـر دیگـر از حسـ  )1989(3اسـت
1. Herman
2. William Golding

3. Hassan
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ه با نگاهی نقشگرا به تحلی یک ش ر ،یک داسنان و نـد ترانـة ود انـه پرداخنـه
است .توالن )2013(1نیو از زبانشناسـی نقـشگـرای نظـامبنیـاد بـهعنـوان ابـواری بـرای
تحلی دقیق منون ادبی ،ازهمله داسنان وتاه و ش ر اسنفاده رده است.
وبسنر )2015(2نیو در ناب خود به تحلی اش ار ادوی تامتو3از منظـر نقـشگرایـی
نظامبنیاد پرداخنه ،نشان میدهد گونه ای نظریه با تأ ید بر الیههای م نـایی زبـان ،بـه
محمد دبیرمقدم و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

درک بهنر ش ر مک می ند و ویژگیهای زبانشناخنی اش ار را نمایان میسازد .ةیچ

و شرت )2007(4در ناب ستک در داسنان :مقدّمهای زبـانشـناخنی بـر منـون داسـنانی
انگلیسی نشان دادهاند ه با اسنفاده از تکنیکها و ابوارهای تحلی زبانشـناخنی و نقـد
ادبی میتوان به ار وب هام ی برای ستکشناسی داسـنان دسـت یافـت .ـار وب
نظری آنها نقشگرایی نظاممند است و تالش ردهاند اسنیها و ض فهـای نـاب
پیشی ةـیچ ( )1973را برطـر

ننـد؛ از ایـ رو ،رویکـردی نقشـی و گوینشـی اتّخـا

ردهانـد و در توصـیفات زبـانشـناخنی خـود از بسـیاری رویکردهـای هـمدوره ،نظیـر
دســنور گشــناری امســکی 5،دســنور نقــشگــرای نظــاممنــد هلیــدی ،اصــو مکاةمــة
گرایس 6،نظریة نشهای گفناری سلر7و ...بهره گرفنه و خود را بـه تحلیـ هـای سـنّنی
محدود نکردهاند.
نورگــارد )2003(8در نــاب خــود ،هــد

از تحلی ـ ادبــی برمتنــای زبــانشناســی

نقش گرا را ارائة نقدی ادبی در مسیر پژوهشی نظاممند مـیدانـد ـه طتـق آن ،م نـا در
ادبیات از زبان نشئت میگیرد و با بررسی زبان در آثار ادبی میتـوان الیـههـای م نـایی
اثر را بررسی و نقد رد .او در نابش به ظرفیت زبانشناسی نقـشگـرای نظـاممنـد در
1. Toolan
2. Webster
3. Edwin Thumboo
4. Leech & Short
5. Chomsky
6. Grice
7. Seler
8. Nørgaard
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تحلی های ادبی پرداخنه و م نقد است از ظرفیتهای ای نظریه برای تحلی منون ادبـی
منر اسنفاده شده است .او با تحلیـ داسـنانهـایی از هیمـو هـویس1بـه متـاحثی ماننـد
رئاةیسم ادبی و مدرنیسم ادبی در حوزة نقد وارد میشود.
ایدوئو هـان )2015(2بـه بررسـی مقابلـهای سـاخنار وهـه در دو نمایشـنامه بـه زبـان
انگلیسی از یک نمایشنامهنویس ایرةنـدی (زبـان انگلیسـی بـهعنـوان زبـان اوّ ) و یـک
نمایشنامهنویس نیجریـهای (زبـان انگلیسـی بـهعنـوان زبـان دوم) در ـار وب دسـنور
نقشگرای نظاممند پرداخنه است.
ییتــو )2011(3بــه بررســی ســاخنار وهــه در اشــ ار ــالرک 4،شــاعر و نویســندة
نیجریهای ،در ار وب دسنور نقشگرای نظام مند و بـا تمر ـو بـر فـرانقش بینـافردی
پرداخنه و گونگی برقراری ت ام و تتاد
اهنماعی تحلی

المی را در ای اشـ ار بـا توهّـه بـه بافـت

رده است.

صافی ( )1379بـه بررسـی تتـاد گفنـار روزانـه در زبـان فارسـی از منظـر فـرانقش
بینافردی پرداخنه و پیکرة پژوهش خود را از گفنـار مسـنقیم ت ـدادی فیلمنامـه و رمـان
اننخاب رده است تا میوان ارایی ـار وب نقـشگرایـی هلیـدی را بـرای توصـیف
ساخنار وههی زبان فارسی بسنجد و بـه اخنالفـات و اشـنرا ات سـاخناری آن بـا زبـان
انگلیسی اشاره ند؛
ازهمله اینکه هر دو زبان از میان هار نش المی عمده ،برای سه ـنش المـی
ختری ،امری و پرسشی ،ساخت دسنوری ویـژه دارنـد .در زبـان فارسـی بیشـنر آهنـگ
خیوان بندهای پرسشی است ه آنها را از بندهای ختری منمایو می نـد؛ امّـا در زبـان
انگلیسی ترتیب عنصر خودایسنا و فاع ای

ار را انجام میدهد.

پهلواننژاد و وزیرنـژاد ( )1388بـه بررسـی سـتکی رمـان ـرا هـا را مـ خـاموش
می نم ،اثر زویا پیرزاد ،با رویکرد فرانقش بینافردی پرداخنه و بـه برخـی ویژگـیهـای
1. James Joyce
2. Idowu John
3. Yeibo
4. John Pepper Clark
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ستکی نویسنده اشاره رده اند .ازهمله بیشنری

اربرد زمـان ،مربـوب بـه آینـده اسـت.

وهه غاةب ،وهه ختری است ه گویای ستک روایی رمان است ،در مرتتة ب ـد ،وهـه
پرسشی ه حا ی از ه نقّاد و پرسشگر راوی است.
اعالیی ( )1388در رساةهاش ه بخشهایی از پژوهش حاضر نیو بر اسـاس مقایسـه
با یافنههای اوست ،با بهره گرفن از آموزههـای نظـری نقـشگرایـی هلیـدی و بـهطـور
محمد دبیرمقدم و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

خاص دو فرانقش بینافردی و مننی ،بـه تحلیـ سـه نـاب از حـوزههـای روانشناسـی،
تربیت بدنی و علوم تربینی پرداخنه ه هر سه ناب ،تأةیفی و گونة زبـانی آنهـا علمـی
است .روش او توصیفی  -تحلیلی است و هدفش بررسی ت امـ نویسـنده بـا مخاطـب،
نقاب ض ف و قوّت ای

نابها و ارآمدیشـان در اننقـا مفـاهیم ،آن هـم براسـاس

دسنور نقشگرای نظامبنیاد است .طتق یافنههای او فرانقش مننی و بینافردی ،ابـواری بـه
دست میدهند ه با آن میتوان گونـههـای زبـانی و سـتکهـای نگـارش را بررسـی و
تفکیک رد؛ از ای رو ،به بررسی انوا آغـازگر و متحـن نشـانداری ،انـوا فاعـ و
گوینده و شنونده در من  ،قلتیت ،زمان و انوا وهه بند پرداخنـه اسـت .طتـق ننـایج او
آغازگر در زبان فارسی م نامند است و نحوة شرو همله در توهّه مخاطب و درک او
نقش مهمّی دارد .او همچنی ا عان رده است ژانر علمی زبان فارسی بـرخال

گونـة

گفناری ،ضمیرانداز نیست یا اینکه منأثّر از زبان انگلیسی و ترهمه است .وهه ،آنگونه
ه در دسنور نقش گرای هلیدی ملرح اسـت ،در زبـان فارسـی م نامنـد اسـت و ابـوار
مناستی برای تأةیف و ترهمه به دست مـی دهـد .سـاخت غاةـب منـون علمـی همـالت
ختری ،مثتت با فاع غایب و زمان حا است.
پژوهش حاضر با تمر و بر تحلی های نقشگرای نظامبنیاد و به ـارگیری فـرانقش
بینافردی ،بهعنـوان یکـی از سـازو ارهای ایـ دسـنور ،بـرای نخسـنی بـار بـه بررسـی
ویژگیهای منمایو نندة زبان دراماتیک از زبان غیردراماتیک پرداخنه است.

 .3مبانی و چارچوب نظری پژوهش
 .1-3نقشگرایی نظامبنیاد
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زبان ،پدیدة بسیار پیچیدهای است ه ملاة ة آن را نمیتوان بـه یـک قلمـرو علمـی
خاص محدود ساخت و ت ریف مشخّصـی از آن بیـان ـرد؛ از ایـ رو ،زبـانشناسـان،
هام ه شناسان و دانشـمندانی ـه بـا زبـان سـرو ار دارنـد ،از منظـر خـود ت ریـفهـای
من دّدی ارائه ردهاند (باطنی .)4 :1391 ،نظریـة زبـانشناسـی نقـشگـرا ـه نظریـهای
پیکرهبنیاد و تجربهگرا است ،نگاهی تکاملی به زبان دارد؛ ی نی زبان را نظامی مـیدانـد
ه محصو تکام نظامهای ارتتاطی بدوی است و بافت را در شک گیری زبـان مـاثّر
میشناسد (هلیدی .)13:1393 ،در رویکرد نقشگرایی هلیدی هر عنصـری در زبـان بـا
ارها به نقش آن در نظام لّی زبان ت ریف و تتیی مـیشـود و بـر اسـاس ایـ دسـنور
همة واحدهای زبان (بندها ،عتارات ،واژگان و )...را عضـوی مـیدانـد ـه در قاةـب و
شک دهی نقـشهـا دخاةـت دارنـد و آنهـا را در ارتتـاب بـا یکـدیگر تفسـیر مـی نـد
(آقاگ زاده.)88:1390،
هلیدی زبان را رفناری هدفمند میداند و بنیادیتری

ار رد زبـان از نظـر او خلـق

م نا در بافتهای مخنلف است؛ امّا م نـا بـرای بازنمـایی در زبـان بـه الیـههـایی تقسـیم
میشود و روابلی میان ای الیهها برقرار مـیگـردد .بـدی ترتیـب ،سـازمانبنـدی م نـا
بهواسلة عم واژگان -دسنور صورت میگیرد .از نظر هلیدی ،زبان به گونهای توسـ ه
یافنه ه در هر نش ارتتاطی ،من هم از محنوا سخ میگوید و هم دالةنگر مناسـتات
اهنماعی است و هم گونگی عم زبان در بافت را نشان میدهد ه ای

اربردهـای

زبانی منناظر با سه فرانقش و سه اصـ م نـایی اندیشـگانی(1تجربـی) ،بینـافردی2و مننـی

3

در نظام واژگان -دسنور هسنند (زمانی و همکاران .)1396 ،درواق مـیشـود گفـت مـا
هرگاه زبان را به ار میبریم ،نه یک م نا بلکه بهطور همزمـان سـه م نـا را مـیسـازیم
(نورگارد و همکاران .)184 :2010 ،هر م نا یا برش از ههان خارج و بیان آن در زبـان،
مسنلوم گوینش خاصی از زبان است .در فرانقش اندیشگانی ساخنارهای گذرایی م نی
1. Ideational
2. Interpersonal
3. Textual
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بازنمودی را بیـان مـی ننـد و ت امـ انسـان بـا محـی از طریـق ایـ فـرانقش صـورت
میگیرد .ای سلف شـام عناصـر فراینـد 1،شـر ت ننـده2و حاشـیه3اسـت .در فـرانقش
بینافردی ،ساخنارهای وههی4م نـای ت ـاملی5را بیـان ـرده ،ت امـ و تتـاد

المـی6را

میان انسـانهـا (گوینـده و نویسـنده بـا مخاطـب) برقـرار مـی ننـد .در فـرانقش مننـی،
ساخنارهای متندایی7سازمان پیام را نشان میدهند .گونگی ارتتـاب هملـه بـه بنـدهای
محمد دبیرمقدم و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

قت و ب د از خود و گونگی بافت موق ینی آن ،از مواردی است ه از فـرانقش مننـی
مورد بررسی قرار میگیرد .ای سلف ،دو فرانقش تجربی و بینافردی را بـه هـم مربـوب
میسازد .ای سه نقش با یکدیگر شک ساخناری هملـه را ت یـی مـی ننـد (هلیـدی و
منیس .)361 :2014 8،
 .2-3فرانقش بینافردی
یک بند همسو با ساخنار پیامیاش ،ساخنار دیگری را بـا خـود حمـ مـی نـد ـه
شام رخدادی ت املی است .طتق هلیدی و منیس ( ،)2014فرانقش بینـافردی بـه نقـش
ت املی زبان میپردازد و دربارة ههان اهنماعی و رواب بی گوینده و شنونده صـحتت
می ند .در ای الیة م نایی ،بند بهمنوةة تتـاد 9بررسـی مـیگـردد؛ ی نـی بـر گـونگی
برقراری ،حفظ و تنظیم رابله میان افراد نظارت میشـود .ایـ فـرانقش ،ـنش منقابـ

10

شـر ت ننـدگان را در ارتتـاب زبـانی نشـان مـیدهـد .بـهبیـاندیگـر ،نسـتت اشــخاص
شر ت ننده در نش ارتتاطی ،نو و رابلة آنها بـا یکـدیگر ،نقـش آنهـا در ـنش
ارتتاطی و دیدگاهشان نستت به ای

نش ،در فرانقش بینـافردی زبـان تجلّـی مـییابـد؛
1. Proccess
2. Participant
3. Circumstance
4. Mood structure
5. Interactional meaning
6. Verbal exchange
7. Theme structure
8. Matthiessen
9. Clause as Exchange
10. Interaction
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بنابرای بخشی از هر من  ،بر نش منقابـ میـان افـراد درگیـر در ارتتـاب دالةـت دارد.
مشار ی

نش المی ،در ارتتـاطی ـه از طریـق زبـان ،میـان خـود ایجـاد ـردهانـد،

هریک ایفاگر نقشی میشوند :ختر یا فرمانی میدهند ،ساا می نند یا انجـام خـدماتی
را پیشنهاد میدهند .بدی ترتیب دو نقش گفناری1ژر سـاخنی داد 2و سـند 3بـه وهـود
می آید و آنچه تتاد میشود از هنس اطالعات4است یـا خـدمات و ـاال  5.نقـشهـای
گفناری در ای ت ام عتارتاند از :ختـر  6،پرسـش  7،فرمـان 8و پیشـنهاد (9همـان.)135 :
تتلور ای نقشهای گفناری در سلف واژگان – دسـنور 10از طریـق نظـام وهـه 11صـورت
میگیرد .در دسنور نقشگرای نظاممند ،نظام وهه به بنـد ت لّـق دارد نـه گـروه ف لـی و
ای  ،نقلة مقاب دسنورهای سنّنی است ه وهه را مقوةهای من لّق به گروه ف

به شمار

میآورند (همان .)143 :نظام وهه ،شتکهای است ه ساخنمان بند را به دو بخش عمده
تقسیم می ند :وهه 12و مانده 13.وهه هسنة اصلی گفـتوگـو اسـت و در سـاخنمان بنـد
نقشی اساسی دارد و ت یی

نندة نـو ت امـ اسـت .بخـش وهـه شـام فاعـ (14یـک

گروه اسمی) و زمانداری (15بخشی از یک گروه ف لی) اسـت .زمـانداری خـود شـام
قلتیت (16مثتت یا منفی بودن بنـد) و وهـه نمـایی (17قل یـت یـا عـدم قل یـت ،احنمـا ،

1. Speech role
2. Giving
3. Demanding
4. Information
5. Goods&services
6. statement
7. question
8. command
9. offer
10. lexico-grammar
11. Mood System
12. Mood
13. Residue
14. Subject
15. Finite
16. Polarity
17. Modality
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امکان) و زمان(1زمان اصلی بند) است .فاع در ای فرانقش ،فاع دسنوری اسـت ـه
ارزش و اعنتار2بند را ت یی می نـد و عنصـر مسـئو گـواره بـه شـمار مـیرود (همـان:
.)147-140
 .3-3وجه بند
گفنیم ه نقشهای گفناری در سلف واژگان -دسـنور در قاةـب بنـد و نظـام وهـه
محمد دبیرمقدم و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

بازنمایی می شوند .درواقـ وهـه ،آن قسـمت از سـاخنار بنـد اسـت ـه بـه ـنشهـا و
نقشهای گفناری عمده تحقّق می بخشـد .از نظـر م نـایی ،وهـه ـار ردی از زبـان را
دربر می گیرد ه نگرش گوینده یا نویسنده را به محنوای المش نشان میدهد .بهطور
م مو  ،نقش های گفناری ختر ،پرسش و فرمـان در قاةـب بنـدهای ختـری ،پرسشـی و
امری ظاهر می شوند و نقش گفناری ،پیشنهاد ساخنار خاصّـی نـدارد و از طریـق دیگـر
انوا بند بیان میشود؛ زیرا در تحقّـق نقـشهـای گفنـاری ختـر و پرسـش ،زبـان نقـش
اساسی دارد و برای تحقّق زبانی ای دو نقش ،ساخنارهای زبانی م یّنی با عنـوان دسـنور
ت ریف شده است؛ امّا دربـارة نقـشهـای گفنـاری پیشـنهاد و درخواسـت آنچـه تتـاد
میشود ،اال و خدمات است و تحقّق ای دو نقش بیشنر برعهدة نش غیرزبـانی قـرار
داشنه ،زبان در نار آن ،نقش ثانوی دارد .درننیجه زبانها بهطور عموم بـرای بازنمـایی
آنها ساخنار ویژهای طراحی نکردهاند .از مصـادیق درخواسـت ـاال و خـدمات ،تنهـا
نقش گفناری امر است ه بازنمایی دسنوری مخصوص خـود را دارد .بـر ایـ اسـاس،
زبان دارای سه وهه است :ختری 3،پرسشی4و امری(5همان.)138-134 :
 .1-3-3وجه خبری بند

ار رد وهه ختری در بندهای ختـری اسـت .بنـد ختـری ،بنـدی اسـت ـه نقـش
گفناری بی نشان آن ،اننقا ختر یا میوانی از اطالعات است به مخاطـب و بسـامد بـاالی
1. Tense
2. validity
3. Declarative
4. Introgarive
5. Imperative
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آن بیانگر ارتتاب نودیک گوینده با رخدادهاست .آهنگ بند و شیوة سازماندهی فاعـ
و زمانداری در بازنمایی و تمایو ای وهـه ،از وهـوه دیگـر دخیـ اسـت .آهنـگ بنـد
ختری افنان است (همان .)168-167 :گاهی بهتناسب شرای بافنی ،ای بندها میتواننـد
به نقشهای گفناری پیشنهاد و درخواست نیو دالةت نند.
در دسنور هلیدی برخال

منلق و بالغت سنّنی ،صدق و ـذب ،مـالک ت ریـف

ختر نیست .هلیدی مفهوم اعنتار را هایگوی صدق و ذب رده است (همان.)117 :
در بندهای ختری ،هریان ت ام یکسویه است؛ ی نی گوینـده اطالعـات و ختـر را
عرضه می ند و مخاطب صرفاً آن را دریافت مینماید؛ بدون آنکه بـا موضـو درگیـر
شود یا وا نشی صورت بگیرد .به همی دةی  ،هنتة پویایی بندهای ختری منر از سایر
بندهاست (اعالیی.)164 :1388 ،

مخاطب

خبر

گوینده/
نویسنده

ت ام در بندهای ختری
 .2-3-3وجه پرسشی بند

ار رد وهه پرسشی در بندهای پرسشی است .نقش گفناری بـینشـان در بنـدهای
پرسشی ،درخواست اطّالعات است و مخاطب را به ت ام مـی شـاند؛ بنـابرای هریـان
ت ام در ای بندها دوسویه ،ف ّا و پویاست .وهه ف

در ای بندها میتواند اختاری یا

اةنوامی باشد و دارای آهنگ خیوان است .بند پرسشی به دو زیرطتقه تقسیم میشود.1 :
بندهای پرسشی قلتی (بلی -خیر)؛  .2بندهای پرسشی محنوایی.
دسنة او  ،بندهایی هسنند ه حاةت نفی و اثتات بند را مورد ساا قرار میدهنـد و
پرسشگر اننظار پاسـخ مثتـت یـا منفـی از مخاطـب دارد .ایـ نـو بنـدهای پرسشـی بـا
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واژههایی نظیر آیا ،مگر ،هیچ یا بدون واژة پرسشی ساخنه میشـوند .ترتیـب عناصـر در
بندهای پرسشی قلتی و ختری میتواند یکی بوده ،تنها آهنگ خیوان بند پرسشی ،وهه
تمایو آنها باشد.
دسنة دوم ،بندهایی هسنند ه با واژههایی نظیـر جـا ،ـی ،ـدام ،نـد ،گونـه،
لور ،را و ...ساخنه میشوند .ای واژههای پرسشی یکی از عناصر بند را مورد ساا
محمد دبیرمقدم و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

قرار میدهند .بندهای پرسشی نیو مانند بندهای ختری میتوانند بسنه به شـرای بـافنی و
بهصورت نشاندار ،به نقشهای گفناری دیگری ازهمله پیشـنهاد و درخواسـت دالةـت
نند.
مخاطب

پرسش و پاسخ

گوینده/
نویسنده

ت ام در بندهای پرسشی
 .3-3-3وجه امری بند

ار رد وهه امری در بندهای امری است .ای بندها بر نقش گفناری صدور فرمان
دالةت می نند ه از فروعات نقش گفناری درخواست متادةة ـاال و خـدمات اسـت.
فاع آن ،دومشخّص مفرد یا هم است و گاهی او شخص هم

ه در ای صـورت،

بند پیشنهاد یا درخواسنی را دربر دارد (هلیدی و منیس  .)166-165 :2014 ،بـه نقـ از
شواگر 2005(1و  )2006ف های ای بندها بهصورت امر یا نهی هسـنند .بنـدهای امـری
حاوی یک عملگر وههی غیرآشکارند ه از نظر م نایی به ف
شتاهت دارد و درواق خوانش محدودتری از ف

وههی آشـکار «بایـد»

وههی «باید» اسـت و بـهطورم مـو

نوعی «اةوام» (و نه امکان) را در ارتتاب با آنچه ملرح شـده ،بیـان مـی نـد .در بنـدهای
امری ،موق یت و هایگاه گوینده نستت به مخاطتش به او ای امکان را مـیدهـد ـه بـا
1. Schwager
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بیان یک هملة امری ،رفنار یا نش مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد (مغـانی )1397 ،و
او را وارد هریان ت ام

ند .بنابرای در ای بنـدها نیـو ت ـاملی دوسـویه و پویـا هریـان

دارد.
ساخت امر در فارسی ،طیف گسنردهای از خوانشهای دیگر نظیـر غـدغ

ـردن،

درخواست ردن ،آرزو ردن ،توصیه ردن و ...را دربر میگیرند .طرز سـاخنه شـدن
ف

امر در بندهای امری زبان فارسی بدی صورت است:
بــ/بیــ/بـُ  +ب غیر گذشنه /Ø +ید (ی ) (صافی.)1379 ،
مخاطب

امر و نهی

گوینده/
نویسنده

ت ام در بندهای امری

اگینو ( ) 2014ا عـان دارد ـه هریـک از وهـوه بنـد ،بسـنه بـه مقنضـیات بـافنی و
گفنمانی ،مانند رعایت ادب و تأثیرگذاری میتوانند نقشهای گفناری دیگری را بههو
آنچه به آن اخنصاص یافنهاند ،بهطور غیرمسـنقیم بازنمـایی ننـد .از سـوی دیگـر ،هـر
نقش گفناری اصلی یا فرعی نیو میتواند از طریق ند وهه بیان شود؛ بنابرای بی ایـ
دو مقوةه ،تناظر ند به ند برقرار است (صدری.)77 :1394 ،
 .4-3زمانداری
عنصر زماندار ،بخشی از گروه ف لی است و نقش آن محدود و مشخّص ـردن
گواره میباشد .به عتارت دیگر ،عنصر زماندار ،م نی و مفهوم گوارههای بنـد را بـا
بافت واق ی و عینی آن مرتت میسازد و به نوعی شرای بررسی و بحن دربارة آنهـا
را فراهم می ند ه ای امر به دو شیوه صـورت مـیگیـرد :یکـی بـا ارهـا بـه زمـان
صحتت ه به آن زمان اوةیه 1یا اصـلی مـیگـوییم و دیگـر ،بـا ارهـا بـه قضـاوت
گوینده ه آن را وههیت مینامیم .منظور از زمان ،ةحظة رخـداد ف ـ  ،ی نـی یکـی از
1. Primary tense
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سه حاةت گذشنه ،حا و آینده است نستت به ةحظة سـخ

ـه م مـوالً زمـان حـا در

نظر گرفنه میشود .به ایـ زمـان در نقـشگرایـی هلیـدی ،زمـان اوةیـه گفنـه مـیشـود
(هلیدی و منیس .)144 :2014 ،
 .5-3متون دراماتیک /نمایشنامه
میخائی باخنی  1،مننقد و پژوهشگر و نظریه پرداز روس ،ادبیات و ازهملـه داسـنان
محمد دبیرمقدم و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

و رمان را نوعی تخیّ مکاةمهای میداند ه اساساً با اسنفاده از لمات شک میگیـرد؛
در حاةی ه منون دراماتیک /نمایشی در قیاس با ایـ ت ریـف نـوعی تخیـ منـاظرهای
هسنند؛ ی نی گر ه از لمـه اسـنفاده مـی ننـد ،تأ یـدش در اصـ بـر «نظـر» بـهم نـی
به ـارگیری تصـویر اسـت و بـر منظرگرایـی هـ یـا همـان هـ تصـویری ،عینـی و
صحنهای (پارسایی.)298 :1395 ،
درام ،نشی تقلیـدی اسـت ـه در زمـان حـا عرضـه مـیشـود و در برابـر شـم
تماشاگر ،رویدادهای واق ی یا تخیّلی گذشنه را بازسازی می ند .هم بُ د زمـان دارد و
هم بُ د مکان .درام رواینی است ه بهصورت دیداری درآمـده و تصـویری اسـت ـه
توان حر ت در زمان را به دست آورده است (اسلی .)19 :1382 2،
 .6-3زبان دراماتیک /نمایشنامه
المــی ــه در نمایشــنامه وهــود دارد ،از دیربــاز موردتوهّــه نمایشــنامهنویســان و
نمایشنامهشناسان قرار گرفنه است .یکی از ار ان مهمّ نمایشنامه ،زبان آن است .ارسـلو
در بوطیقای خود بخشی را به بحن در ای بـاره اخنصـاص داده اسـت .از نظـر او زبـان
نمایش ،واژگان نمـایش و گفـتوگـوی نمایشـی یـا همـان دیـاةو

اسـت (نـاظرزاده

رمانی.)198 :1392 ،
ارسلو دیاةو

یا همان گفتوشـنود نمایشـنامه را «ةکسـیس» خوانـده اسـت و آن

واژگانی است ه شخصیتهای نمایشنامه برای ارتتـاب و اننقـا افکـار و احساساتشـان
1. Mikhail Bakhtin
2. Esslin
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دارای

بیان می نند و بـازیگران نمـایش آن سـخ هـا را بـه زبـان مـیآورنـد .دیـاةو

ارزشهای ارتتاطی و آگاهیرسانی اسـت و بـا دریافـت و درک انسـان سـرو ار دارد.
گفتوگوی نمایشی ،ارتتاب شخصیتها را با هم بیان می ند ،پیشرفت روند داسـنان را
من کس می ند ،از نیّات و خواسنهها و انگیوههای شخصـیتهـا و از مشـقّت ،صـ ود و
از زیرگونههای «زبـان» اسـت؛ از ایـ رو در دانـش

سقوب آنها ختر میدهد .دیاةو

زبانشناسی بررسی و پژوهش شده است (همان.)233-232 :1397 ،
دراماتیوه ردن بهم نی بـه نمـایش درآوردن در صـحنه اسـت .دیـاةو

درامـاتیوه

منجر به ردّوبد شدن هملهها میان شخصیتهایی میشود ه در شمکش هسنند .هـر
همله ای نشی با قصد و هد

م یّ است ـه در ادامـه ،منجـر بـه وا نشـی در همـان

صحنه میشود .باید گفت ای شام صحنههای تکشخصـینی نیـو هسـت ـه درواقـ
گفتوگوی درونی شخصیت با خویشن خویش است؛ بنابرای در ت ریف دقیـق ،همـة
تکگوییها (مونوةو ها) دیاةو

هسنند (مک ی.)23 :1397 ،

زبان در نمایش ،مهمتری عامـ در ایجـاد ارتتـاب بـی تماشـاگر و شخصـیتهـای
نمایش هر آنچه روی صحنه رخ میدهد ،به شمار میرود .زبان در نمایشـنامه بـرخال
سایر گونههای ادبی (و حنّـی غیرادبـی) ،یـکسـویه و یکنواخـت و صـرفاً برآینـدی از
اقنضائات مضمون و محنوای اثـر نیسـت؛ بلکـه تـاب خصوصـیات مخـنصّ دنیـای درام
است؛ ی نی حنّی اگر تأ ید نویسنده بر زمینههای رئاةیسـنی و درننیجـه اةگـوی او زبـان
روزمرّه و محاوره باشد ،باز هم باید ویژگیهـای مربـوب بـه دیـاةو

و مونوةـو

در

تئاتر را بـه آن اةگـو اضـافه نـد؛ ی نـی زبـان اثـر او ضـم حفـظ مضـمون و محنـوا و
هنجارهای واق ی ،از ةحاظ فرم و ساخنار بهگونـهای باشـد ـه بـرای بیـان روی صـحنة
نمایش ،دارای رینم مناسب و از ةحاظ وتاهی و بلندی هملهها قاب بیان باشـد ،میـوان
دالةنگری و م نارسانی شان بـاال باشـد ،بـه زیتـایی آن توهّـه شـود و از صـناعات ادبـی
همچون تلویف ،نایه ،اسن اره ،تمثی  ،پارادو س و ...بهاندازه و بهها اسنفاده گردد .بـه
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ویژگیهای فوق باید «تصویری و نمایشی شدن» زبـان را هـم افـوود (پارسـایی:1395 ،
.)130-129
ار نمایشنامهنویس ،تنظیم و هماهنگ ردن صـداها و زبـان در مـن و وارد شـدن
در نوعی دیاةو

با شخصیتها اسـت ( اسـنانیو .)16 :1387 ،هر ـه تسـلّ و دانـایی

نویسنده در رابله با زبان و زبانشناسی و شناخت قابلیتها و هلوههای ـاربردی زبـان
محمد دبیرمقدم و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

در منون داسنانی و نمایشی بیشنر باشد ،توانمندی او در بـه ـارگیری آن در مـن بیشـنر
خواهد بود و هرگو زبان و گویش نامناستی را بـر روح و روان شخصـیتهـای نمـایش
تحمی نخواهد رد (همان.)282 :
زبان دراماتیک دارای ند ویژگی است ه آن را از دیگر گونههـای زبـان منمـایو
سـاخنه اســت .بــه گفنـة هـوبرم 1و همکــاران ( ،)1993دیـاةو

دراماتیــک ،مجموعــه

واژگانی است دارای اةگو ه براساس شخصیتهای نمایش نوشنه شـده اسـت .از ایـ
رو زبان نمایشنامه حنّی با زبانی ه در سایر هنرهای سخنورانه به ـار مـیرود ،تفـاوت
دارد؛ زیرا زبان در آن هنرها برای خواندن در سکوت است.
اوّةی ویژگی زبان دراماتیک ،پویایی آن است .دومی ویژگـی ،زمـان حـا بـودن
ف

آن و سومی ویژگی ،آسانی و زیتایی بیـان آن توسـ بـازیگران اسـت .هـارمی

ویژگی ،سازگاری و تناسب آن با خصوصیات شخصینی است ه آن را بیان مـی نـد.
پنجمی ویژگی ،آفرینشگرانه و تخیّلی بودن آن است (ناظرزاده رمـانی-237 :1397 ،
.)238
داشــن غنــای تخیّــ  ،تتحّــر در تصویرســازی ،آگــاهی از وزن و بافــت واژههــا و
زبردسنی در یدن و آرایش آنها از فنون نمایشنامهنویسی است.
زبان در نمایشنامه ،دست م هـار نقـش و ـار رد اساسـی دارد .1 :سـاختمایـة
شنیداری اثر و دارای ارزش زیتاییشناسی؛  .2ابوار افشای شخصیت و شناساندن آن بـه

1. Huberman
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مخاطب؛  .3پیشبرندة طرح داسنانی نمایش از آغـاز تـا پایـان؛  .4بازگو ننـدة زمـان و
مکان و حاةت و فضای نمایشنامه (همان.)199-198 :1392 ،
گفنیم ه تفاوت بی زبان دراماتیک و گونههای دیگر ،از هایی آغاز میگردد ه
آن گونهها برای خواندن نوشـنه مـیشـوند و نمایشـنامه بـرای اهـرا و پدیـد آوردن1بـر
صحنه .ای وهه تمایوی است ه ارسلو به آن اشاره رده و سر شمة منمـایو سـاخن
گونة نمایشی از دیگرگونههای زبانی است.
با تکیه بر همی وهه تمایو ،ی نی اهرایی بودن نمایشنامه در مقابـ سـایر گونـههـا،
شاهد بیان2منفاوت نیو هسنیم .هر هنری بیان خاصّ خود را دارد .بیان در اصلالح نقـد،
به مجموعه مواد ،مصاةف و وسای و تمهیداتی گفنه مـیشـود ـه هنرمنـد در آفـرینش
هنری خود ،ه در صورت3و ه در محنوا4به ار میبرد و بیـانهـای منفـاوتی ازهملـه
بیان تئاتری یا نمایشی ،بیان داسنانی ،بیـان سـینمایی ،بیـان موسـیقیایی ،بیـان نقاشـی و...
خلق می ند .بیان نمایشنامه به اصلالح بـوةن  5سـهبُ ـدی اسـت؛ گونـهای ادبـی ـه در
برابر شمان ما راه میرود و سخ میگوید (همان.)230-226 :
از آنجا ه گونة ادبی نمایشنامه برای اهرا نوشنه میشود ،نستت به گونههای زبـانی
ه بیشنر توصیفی و رواییاند ،ظرفیـت و امکانـات منفـاوتی در میـوان گفـتوگوهـا و
به ارگیری عناصـر مکـانی و زمـانی دارد .میـوان گفـتوگـوی میـان شخصـیتهـا در
نمایشنامه بیشنر است و بخش عمدهای از من نمایشی را دربـر مـیگیـرد .اگـر مخنصـر
راهنماییها و توصیفهای صـحنه و شخصـیتهـا را نـار بگـذاریم ،بقیـة مـن ادبـی-
نمایشی (نمایشنامه) بـه گفـت وگـوی نمایشـی و گونـههـای آن اخنصـاص دارد .حنّـی
گفت وگوی نمایشی در داسنان ،در مقایسه با نمایشنامه ،ـموبـیش از اهمیـت منـری
برخوردار است و مقدار و میوان آن نیو م موالً منر است .از طرفی میـوان توصـیفات،
1. Production
2. Expression
3. Form
4. Content
5. M.Boultion
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ارائة هوئیات و همچنـی ان لـا پـذیری زمـان و مکـان در نمایشـنامه نسـتت بـه سـایر
گونه های ادبی ،نظیر داسنان و رمان ،منر و محدودتر است و اغلب نمایشـنامهنویسـان
بهستب اقنضای شیوة المی هنر خود و ضرورت نمایشنامه ،از شمار مکـان و نیـو تنـوّ
زمان در نمایشنامههای خود می اهند و از آزادی منری برخوردارنـد (همـان 241 :و
 )244ه ای خود ارتتاب تنگاتنگی با میوان وقت و حوصـلة تماشـاگران بـرای نشسـن
محمد دبیرمقدم و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

در ساة تئاتر دارد .حنّی در نمایشنامههای رئاةیسـنی هـم ـاربری ـامالً همسـان زبـان
دراماتیک با زبان واق ی و روزمرّه وهود ندارد (پارسایی .)294 :1395 ،از آنجـایی ـه
نمایشنامه بر صحنه پدید میآید و گونة ادبی نظیر داسـنان و رمـان ،توصـیف و روایـت
میشوند ،ای گونهها ظرفیت منفـاوتی در بهـرهگیـری و ـاربرد عنصـر زمـان و مکـان
دارند .گونة نمایشی از عینیت بیشنری برخـوردار اسـت ،بیرونـیتـر اسـت و عناصـر آن
آشکارشدهتر و برونیافنهترند ه ای بهدةی هنس نوشـناری گونـة نمایشـی اسـت ـه
برای اهرا روی صحنه  -به مک سایر عناصر نمـایش -آمـاده شـده اسـت (نـاظرزاده
رمانی.)249 :1392 ،
 .7-3متون دراماتیک فارسی معاصر
آشنایی ایرانیان با تئاتر فرنگی (غربی) از حدود سا  1202ش آغـاز شـد و پـس از
آن ،میرزا فنح لی آخوندزاده به تقلید از اسـلوب هدیـد و بـه زبـان تر ـی ،بـه نوشـن
نمایشنامه پرداخت؛ امّا نخسنی نمایشنامهنویس فارسیزبان ،شخصـی بـه نـام میـرزا آقـا
تتریوی بود .پس از شهریور  1320نمایشنامهنویسـی ایـران وارد دوران تـازهای شـد ـه
مهمتری ویژگی آن ،رشد واق گرایـی و آزادیخـواهی بـود؛ آن هـم بـه سـتب رونـق
گرفن ترهمه در ایران (موحّدیان.)35 :1394 ،
دهة ه را میتوان نقلة علف نمایشـنامهنویسـی ایـران دانسـت .دگرگـونیهـای
عمیق سیاسی ،اهنماعی و فرهنگی ایران در دهة ه بر ادبیات و نمایشنامهنویسـی نیـو
تأثیر گذاشت و تحوّ

شمگیری را ستب شد .میتوان گفت شمار نمایشـنامهنویسـانی

ه در ای دهه دست به قلم شدند و ار نمایشنامهنویسی را آغاز ردند ،نستت به همـة
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دهههای دوران نمایشنامهنویسی در ایران بـینظیـر اسـت .بهـرام بیضـایی ،ا تـر رادی و
غالمحسی ساعدی ،پر ارتری و در عی حا  ،ملرحتری نمایشنامهنویسان دهة هـ
هسنند ه در سا های ب د نیو همچنان تأثیرگذار و ملرح میمانند .میتـوان ادّعـا ـرد
نمایشنامهنویسی بهصورت هدّی از ای دهه آغـاز گردیـد و در سـا هـای ب ـد تـا دهـة
پنجــاه و شصــت بــهمــرور پررنــگتــر شــد .ب ــد از پیــروزی انقــالب اســالمی تــا نون
نمایشنامهنویسان هدیدی پا به عرصة ادبیات نمایشی گذاشنهانـد ـه از نظـر ت ـداد ،بـه
فوونی شمگیری رسیدهاند (فرّخی.)1376 ،

 .4بحث و بررسی
همان طور ه گفنـه شـد ،صـورت و ـاربرد زبـان در نمـایش ،تفـاوت اساسـی بـا
صورت و اربرد زبان در دیگر گونهها و ژانرهای ادبی و غیرادبـی دارد و عنصـر زبـان
در نمایش به خودی خود دارای ستک و سیاق م یّنی است و در صـورتی ـه نویسـنده
نیو اةگوهای زبانی م یّنـی عرضـه نـد ،سـتک و شـیوة او منمـایوتر و منحصـربهفردتـر
میشود.
با توهّه به آنچه دربارة ویژگیهای زبـان دراماتیـک (نمایشـی) و منـون دراماتیـک
گفنه شد و از آنجایی ه از ویژگیهـای بـارز و مسـننر وهـه پرسشـی در زبـان ،ایجـاد
فضای پرسش و پاسخ و درننیجه بافت گفـتوگـویی (دیـاةو ) بـی اشـخاص اسـت،
فرضیة ای پژوهش ای است ه اربرد وهـه پرسشـی در منـون دراماتیـک نسـتت بـه
منون غیردراماتیک بیشنر است و درننیجه ای باید از ویژگیهای زبان دراماتیک باشد.
نان ه در مقدّمه اشاره شد ،برای پاسخ به پرسش ای پژوهش ،پـنج اثـر ملـرح از
پــنج نمایشــنامهنــویس پر ــار و تأثیرگــذار تــاریخ نمایشــنامهنویســی ایــران را اننخــاب

ردهایم :مر

یودگرد اثر بهرام بیضایی ،وب به دستهای ورزیـ اثـر غالمحسـی

ساعدی ،ارثیة ایرانی اثر ا تر رادی ،آنجا ه مـاهیهـا سـنگ مـیشـوند نوشـنة خسـرو
حکیم راب و شب بیستویکم از محمود اسنادمحمّد .از آنجایی ه حجم منـون مـورد
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بررسی زیاد بود و بررسی ام من ها زمانبر و دشوار ،تصـمیم بـر آن شـد ـه از هـر
نمایشنامه  300بند ( 300ف ) ،آن هم براساس اةگویی یکسـان اننخـاب شـوند و مـورد
بررسی قرار گیرند .براساس قادری ( )1380و با توهّه به ت ریف ساخنار درام ارسلویی
ه هر نمایشنامه از سه بخش آغاز ،میانه و پایان تشکی شده اسـت 100 ،بنـد از بخـش
آغازی  100 ،بند از بخش میانی و  100بند از بخش پایانی و در مجمو  300بند از هـر
محمد دبیرمقدم و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

اثر را اسنخراج و انـوا وهـه بنـد را براسـاس تقسـیمبنـدی هلیـدی در آنهـا مشـخّص
ردیم .ون هد  ،بررسی زبان دراماتیـک ،ی نـی دیـاةو هـای آثـار بـود ،توضـیف
صحنهها را نار گذاشنیم .ننیجة ایـ بررسـیهـا در هـداو  1-4تـا  5-4آمـده اسـت.
سپس میانگی بسامد وقو انوا وهه بند را در مجمو ای پنج نمایشـنامه ( 1500بنـد)
به دست آوردیم ه در هدو  6-4ارائه شده است.
جدول  :1-4بسامد وقوع انواع وجه بند در نمایشنامة چوب به دستهای
ورزیل برحسب درصد ( 300بند)
بخش آغازی
وهــــــــه  55درصد

بخش میانی
وهه ختری  51درصد

ختری

بخش پایانی
وهـــــــــه  51درصد
ختری

وهــــــــه  33درصد

وهـــــــــه  17درصد

وهـــــــــه  29درصد

پرسشی

پرسشی

پرسشی

وهه امری  12درصد

وهه امری

 32درصد

وهه امری

 20درصد

میانگی بسامد منغیّرهای وهه بند درمجمو سه بخش برحسب درصد

وب به دسـتهـای
ورزی

وهه ختری

وهه پرسشی

وهه امری

 52/33درصد

 26/33درصد

 21/33درصد
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جدول  :2-4بسامد وقوع انواع وجه بند در نمایشنامة مرگ یزدگرد برحسب
درصد ( 300بند)
بخش آغازی
وهــــــــه  80درصد

بخش پایانی

بخش میانی
وهه ختری  64درصد

ختری

وهـــــــــه  67درصد
ختری

وهــــــــه  14درصد

وهـــــــــه  18درصد

وهــــــــه  12درصد

پرسشی

پرسشی

پرسشی

وهه امری  6درصد

وهه امری

 18درصد

وهه امری

 21درصد

میانگی بسامد منغیّرهای وهه بند درمجمو سه بخش برحسب درصد

یودگرد

مر

وهه ختری

وهه پرسشی

وهه امری

 70/33درصد

 14/66درصد

 15درصد

جدول  :3-4بسامد وقوع انواع وجه بند در نمایشنامة شب بیستویکم برحسب
درصد ( 300بند)
بخش آغازی
وهه

 56درصد

بخش میانی
وهه ختری

بخش پایانی
وهه

 68درصد

ختری
وهه

ختری
 22درصد

پرسشی
وهه امری

 49درصد

وهه

 27درصد

وهه

پرسشی
 22درصد

وهه امری

 8درصد

پرسشی
 5درصد

وهه امری

 43درصد

میانگی بسامد منغیّرهای وهه بند درمجمو سه بخش برحسب درصد

شب بیستویکم

وهه ختری

وهه پرسشی

وهه امری

 57/6درصد

 19درصد

 23/33درصد
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جدول  :4-4بسامد وقوع انواع وجه بند در نمایشنامه ارثیة ایرانی برحسب
درصد ( 300بند)
بخش آغازی
 63درصد

وهه

بخش میانی
وهه ختری

بخش پایانی

 75درصد

وهه

ختری
محمد دبیرمقدم و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

وهه

ختری
 27درصد

پرسشی
وهه امری

 71درصد

 20درصد

وهه

وهه

پرسشی
 10درصد

وهه امری

 25درصد

پرسشی
 5درصد

 4درصد

وهه امری

میانگی بسامد منغیّرهای وهه بند درمجمو سه بخش برحسب درصد

ارثیة ایرانی

وهه ختری

وهه پرسشی

وهه امری

 69/66درصد

 24درصد

 6/33درصد

جدول  :5-4بسامد وقوع انواع وجه بند در نمایشنامة آنجا که ماهیها سنگ
میشوند برحسب درصد ( 300بند)
بخش آغازی
وهه

 66درصد

بخش میانی
وهه ختری

بخش پایانی
وهه

 65درصد

ختری
وهه

ختری
 20درصد

پرسشی
وهه امری

 57درصد

وهه

وهه

 19درصد

پرسشی
 14درصد

وهه امری

 28درصد

پرسشی
 16درصد

وهه امری

 15درصد

میانگی بسامد منغیّرهای وهه بند درمجمو سه بخش برحسب درصد

آنجا ه ماهیها

وهه ختری

وهه پرسشی

وهه امری

سنگ میشوند

 62/66درصد

 22/33درصد

 15درصد
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جدول  :6-4میانگین بسامد وقوع انواع وجه بند در مجموع متون دراماتیک
برحسب درصد ( 1500بند)
میانگی بسامد منغیّرهای وهه بند درمجمو پنج نمایشنامه برحسب درصد
مجمو پنج نمایشنامه

وهه ختری

وهه پرسشی

وهه امری

(منون دراماتیک)

 61/51درصد

 21/26درصد

 16/19درصد

براساس هدو شمارة  6-4مشاهده میشود وهه غاةب بند در منون نمایشی ،ختری
است ه  61/51درصد از بندها را شـام مـیشـود و بقیـة بنـدها ،ی نـی  38/49درصـد
آنها پرسشی و امری هسنند .طتق ت ریفی ه دربارة وهـه ختـری ارائـه شـد ،ـار رد
وهه ختری در بندهای ختری است ه در ای بندها نقش گفناری بینشان ،اننقـا ختـر
یا میوانی از اطّالعات به مخاطب است و بسامد باالی آن ،بیانگر ارتتاب نودیک گوینده
با رخدادهاست .آهنگ بند ختری ،افنان است ،وهه ف

آن م مـوالً اختـاری و گـاهی

نیو اةنوامی است .همچنی با توهّه به ساخنار نمایشنامه ،ـاربرد غاةـب وهـه ختـری در
نمایشنامهها برای پیشترد خ و مسیر داسنان از ابندا تا پایان ،همچنی شرح و توصیفات
شخصیتها ،زمان ،مکان و فضای لّی نمایش است؛ از ای رو غاةـب بـودن ایـ وهـه
در منون دراماتیک قاب تتیی است .از طرفی ،براساس ت اریفی ه در بخشهای پـیش
ارائه دادیم ،زبان دراماتیک ،زبانی است پویا و نشی و اربرد وهه پرسشی و امری به
هنتة دراماتیک زبان مک می ند؛ زیرا برپایة ت اریف ارائـهشـده ،ت امـ در بنـدهای
پرسشی و امری ،دوسـویه ،ف ّـا و پویاسـت .دةیـ آن نیـو ایـ اسـت ـه در بنـدهای
پرسشی ،ه از نو بندهای پرسشی قلتی (بلی -خیر) و ه بندهای پرسشـی محنـوایی،
پرسشگر اننظار پاسخ از مخاطب دارد و ای ی نی هریان ،دوسویه و پویاسـت .از سـوی
دیگر ،در بندهای امری نیو موق یت و هایگـاه گوینـده نسـتت بـه مخـاطتش بـه او ایـ
امکان را میدهد ه با بیان یک هملة امری ،رفنار یا نش مخاطب را تحت تأثیر قـرار
دهد و او را وارد هریان ت ام

ند .بنابرای در ایـ بنـدها نیـو ت ـاملی دوسـویه و پویـا

هریان دارد ه ای با ویژگی پویایی زبان دراماتیک سازگار است.
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در مرحلة ب د ،به پیکرة دیگری بهعنوان پیکرة غیردراماتیک امّا ادبـی نیـاز داشـنیم؛
از ای رو گونة زبان روایی را در پیکرهای از منـون روایـی بررسـی ـردیم .بـرای ایـ
ار ،سه رمان ملرح و مهمّ تاریخ داسناننویسـی ایـران را برگویـدیم و از آنجـایی ـه
بررسی منون بهصورت ام امکانپذیر نتود ،از هر اثر  500بند را از ابندا مورد بررسی
قرار دادیم :رمان لیدر نوشنة محمود دوةتآبادی ،سووشون نوشـنة سـیمی دانشـور و
محمد دبیرمقدم و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

درخت انجیر م ابد نوشنة احمد محمود .ننیجة ایـ بررسـیهـا در هـداو  7-4تـا 9-4
آمده است .سپس میانگی بسامد وقو انوا وهه بند را درمجمو ای سه رمان (1500
بند) به دست آوردیم ه در هدو  10-4ارائه شده است.
جدول  :7-4بسامد وقوع انواع وجه بند در رمان سووشون برحسب درصد
( 500بند)
بسامد منغیّرهای وهه بند در زبان روایی برحسب درصد

رمان سووشون

وهه ختری

وهه پرسشی

وهه امری

 93 /2درصد

 4/2درصد

 2/6درصد

جدول  :8-4بسامد وقوع انواع وجه بند در رمان درخت انجیر معابد برحسب
درصد ( 500بند)
بسامد منغیّرهای وهه بند برحسب درصد
رمان

وهه ختری

وهه پرسشی

وهه امری

درخت انجیر م ابد

 95درصد

 2/8درصد

 2/2درصد

جدول  :9-4بسامد وقوع انواع وجه بند در رمان کلیدر برحسب درصد (500
بند)
بسامد منغیّرهای وهه بند برحسب درصد

رمان لیدر

وهه ختری

وهه پرسشی

وهه امری

 92 /2درصد

 4/2درصد

 3/6درصد
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جدول  :10-4میانگین بسامد وقوع انواع وجه بند در مجموع متون روایی
برحسب درصد ( 1500بند)
میانگی بسامد منغیّرهای وهه بند درمجمو سه رمان برحسب درصد
مجمو سه
رمان

وهه ختری

وهه پرسشی

وهه امری

 93 /46درصد

 3/73درصد

 2/8درصد

(منون روایی)

همان طور ه مشاهده میشود و براساس هدو  ،10-4وهه غاةـب در زبـان منـون
روایی نیو ختری اسـت و بسـامد وقـو آن بـهطـور میـانگی  93/46درصـد .تنهـا 6/53
درصد به سـایر وهـه هـا (پرسشـی ،امـری) اخنصـاص دارد؛ امّـا تفـاوت از اینجـا آغـاز
میشود .با مقایسة هدو های  6-4و  10-4مشاهده میگردد ه بسـامد وقـو بنـدهای
دارای وهه ختری ه بنابر ت اریف بیانشده ،ت املی یکسویه و حداق میـوان پویـایی
دارد ،در منون دراماتیـک  61/51درصـد و در منـون روایـی  93/46درصـد اسـت ـه
میوان رخداد آن در منون دراماتیک بهمراتب منر از منون روایی است.
همچنی بسامد وقو بندهای دارای وهـه پرسشـی و امـری ـه بنـدهایی هسـنند بـا
ت ام دوسویه و پویا ،در منون دراماتیک  38/49و در منون روایی  6/53درصد اسـت؛
ی نی بسامد وقو وهه پرسشی و امـری در منـون دراماتیـک بـهمراتـب بیشـنر از منـون
روایی است .بنابرای

منر بودن بنـدهای ختـری بـا حـداق میـوان پویـایی و ـنش در

منون دراماتیک نسـتت بـه منـون روایـی و در ادامـه ،بیشـنر بـودن بنـدهای دارای وهـه
پرسشی و امری به عنوان بندهایی پویـا و بـا ات نشـی در ایـ منـون نسـتت بـه منـون
غیردراماتیک ،گواهی است بر تمایو گونة زبـان دراماتیـک از غیردراماتیـک .از سـوی
دیگر ،گفنیم ه دیاةو

بهمثابة ت ام اسـت .براسـاس نقـشگرایـی هلیـدی آنچـه در

ت امالت بند پرسشی متادةه میشود ،اطّالعات اسـت ـه از هـنس زبـان مـیباشـد؛ امّـا
آنچه در ت امالت بند امری متادةه میشود ،اال و خدمات است ـه غیر المـی اسـت.
همچنی ت ام صورت گرفنه در بنـد پرسشـی ،نـوعی دیـاةو

اسـت؛ گوینـده سـااةی

میپرسد و مخاطتش پاسخی میدهد .بنابرای منلقی بـه نظـر مـیرسـد ـه در بررسـی
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زبان شناخنی زبان دراماتیک ه ما صرفاً با دادههای زبانی سرو ار داریم ،نه حر ات و
اشارات ،نور ،موسـیقی و دیگـر عناصـر دخیـ در درام ،بنـد پرسشـی هایگـاه ویـژهای
داشنه ،حائو اهمیت باشد .از ای رو با مقایسة هدو های  6-4و  10-4مشاهده میشـود
میانگی بسامد وقو بندهای دارای وهه پرسشی بهعنـوان بنـدهایی بـا ت امـ دوسـویه،
پویا و ف ّا  ،در مجمو منون دراماتیک  21/26درصد و در مجمو منون روایـی 3/73
محمد دبیرمقدم و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

درصد است؛ ی نی بسامد وقو وهه پرسشی در منون دراماتیک بهمراتب بیشنر از منون
روایی است و ای فرضیة پژوهش ما را تأیید می ند و درننیجه باید از ویژگیهای زبان
دراماتیک باشد.
در ادامة همی متحن ،ای بار یافنههای پژوهش اعالیی ( )1388در رساةة د نـری-
اش با عنوان «بررسی نابهـای علـوم انسـانی (سـازمان سـمت) در ـار وب دسـنور
نقشگرای هلیدی از منظر فرانقش مننی و بینـافردی» را بـهعنـوان گونـة زبـان علمـی و
نمونه ای از زبان غیردراماتیک و غیرادبی ،با یافنههای پژوهش حاضر مقایسه مـی نـیم.
اعالیی در پژوهش خود ،انوا وهه ختری ،پرسشی ،امری و همچنـی وهـه پیشـنهادی
را در سه ناب علمی در حـوزة روانشناسـی ،1تربیـتبـدنی2و علـوم تربینـی 3،در هـ
صفحة ابندایی از هر ناب ،بررسی رده اسـت .او زبـان علمـی را مـورد بررسـی قـرار
داده ه زبانی غیردراماتیک است .ننایج بهدستآمدة پژوهش او در هداو زیر آورده
شده است.

 .1روانشناسی تفاوت های فردی ()1386
 .2لّیات تربیت بدنی درمدارس ()1381
 .3متانی و اصو راهنمایی و مشاوره ()1386
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جدول  :11-4بسامد وقوع انواع وجه بند در کتاب روانشناسی تفاوتهای
فردی برحسب درصد (اعالیی)1388 ،
بسامد منغیّرهای وهه بند در زبان علمی برحسب درصد (اعالیی)1388 ،
ناب

روانشناسی
تفاوتهای

وهه ختری

وهه پرسشی

وهه امری

وهه پیشنهادی

 98/5درصد

 0/3درصد

 0/9درصد

 0/3درصد

فردی
جدول  :12-4بسامد وقوع انواع وجه بند در کتاب کلّیات تربیتبدنی در
مدارس برحسب درصد (اعالیی)1388 ،
بسامد منغیّرهای وهه بند در زبان علمی برحسب درصد (اعالیی)1388 ،

ناب لّیات
تربیتبدنی در
مدارس

وهه ختری

وهه پرسشی

وهه امری

وهه پیشنهادی

 86درصد

 1/5درصد

 12/5درصد

 0درصد

جدول  :13-4بسامد وقوع انواع وجه بند در کتاب مبانی و اصول راهنمایی و
مشاوره برحسب درصد (اعالیی)1388 ،
بسامد منغیّرهای وهه بند در زبان علمی برحسب درصد (اعالیی)1388 ،

ناب متانی و
اصو راهنمایی
و مشاوره

وهه ختری

وهه پرسشی

وهه امری

وهه پیشنهادی

 95/5درصد

 0/75درصد

 3/5درصد

 0/25درصد

طتق ننایج بهدستآمده توسّ اعالیی ( ،)1388میانگی بسامد وقـو انـوا وهـه را
در منون علمی (مجمو سه ناب) بهعنوان نمونـهای از زبـان غیردراماتیـک بـه دسـت
آوردهایم ه در هدو  14-4نشان داده شده است.
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جدول  :14-4میانگین بسامد وقوع انواع وجه بند در مجموع متون علمی
(غیردراماتیک) برحسب درصد
میانگی بسامد منغیّرهای وهه بند در زبان علمی (غیردراماتیک) برحسب درصد
مجمو سه
ناب علمی در
محمد دبیرمقدم و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

پژوهش اعالیی

وهه ختری

وهه پرسشی

وهه امری

وهه پیشنهادی

 93/33درصد

 0/85درصد

 5/63درصد

 0/18درصد

()1388

همان طور ه مشاهده میشود و نیو براساس یافنههای رساةه اعالیـی ( ،)1388وهـه
غاةب در زبان منـون علمـی ،ختـری اسـت و بسـامد وقـو آن بـهطـور میـانگی 93/33
درصد .تنها  6/67درصد به سایر وههها (پرسشی ،امـری و پیشـنهادی) اخنصـاص دارد
ه وهه پیشنهادی در پژوهش ما مدّ نظر نیست و بسامد آن منر از نیم درصد است.
با مقایسه هدو های  6-4و  14-4مشاهده میشود ه بسامد وقـو بنـدهای دارای
وهه ختری ه بنابر ت اریف بیانشده ،ت املی یکسویه و حـداق میـوان پویـایی دارد،
در منون علمی  95/5درصـد اسـت ـه میـوان رخـداد ایـ بنـدها در منـون دراماتیـک
به مراتب منر از آن میباشد .همچنی بسامد وقو بندهای دارای وهه پرسشی و امری
ه بندهایی هسنند با ت ام دوسویه و پویـا ،در منـون علمـی  6/67اسـت؛ ی نـی بسـامد
وقو وهه پرسشی و امری در منون دراماتیک بـهمراتـب بیشـنر از منـون علمـی اسـت.
همچنی میانگی بسامد وقو بندهای دارای وهه پرسشی در مجمو منون علمـی 0/85
درصد است؛ ی نی بسامد وقو وهه پرسشی در منون دراماتیک بهمراتب بیشنر از منون
علمی است.
مقایسة هداو  10-4و  14-4نشان میدهد هر دو گونه زبان غیردراماتیک (علمـی
و روایی) از ةحاظ بسامد وقو انوا وهه بنـد ختـری ،امـری و پرسشـی تقریتـاً یکسـان
هسنند و وهه پرسشی در گونة روایی حدود  3درصد بیشنر از گونة علمی است.
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یکی از ویژگی هایی ه دربارة زبان دراماتیـک بیـان شـده اسـت و در بخـشهـای
گذشنه به آن اشاره ردیم« ،زمان حا بودن ف » در زبان دراماتیک اسـت؛ از ایـ رو
بر آن شدیم تا با ابوار فرانقش بینافردی ،ای ویژگی را نیو بررسـی نـیم و وهـه تمـایو
دیگر زبان دراماتیک از زبان غیردراماتیک (بهطور ویژه زبان روایـی) را در ـار وب
ار از همان پیکرة منون دراماتیک و منون روایـی در

نقشگرایی بیان نماییم .برای ای

بخش قت اسنفاده ردهایم؛ ی نی پنج نمایشنامة شاخص فارسی و در مجمو  1500بند
از منون دراماتیک را با سه رمان شاخص فارسی و در مجمو  1500بند از منون روایـی
مقایسه و بررسی ردیم ه ننایج ای بررسیها در هداو  15-4تا  24-4آمده است.
همان طور ه در هداو  15-4تا  19-4مشاهده مـیشـود ،در هـر پـنج نمایشـنامه،
بسامد وقو زمان حا بیشنر از دو زمان دیگر است و براسـاس هـدو  ،20-4میـانگی
وقو آن  84/20درصد است ه نسـتت بـه دو زمـان گذشـنه و آینـده اخـنال

بسـیار

زیادی دارد.
جدول  :15-4بسامد وقوع «زمان» در نمایشنامة چوب به دستهای ورزیل
برحسب درصد ( 300بند)
بخش آغازی

بخش پایانی

بخش میانی

حا

 73درصد

حا

 96درصد

حا

 99درصد

گذشنه

 24درصد

گذشنه

 4درصد

گذشنه

 1درصد

آینده

 3درصد

آینده

 0درصد

آینده

 0درصد

میانگی بسامد منغیّرهای «زمان» درمجمو سه بخش برحسب درصد

وب به دستهای
ورزی

حا

گذشنه

آینده

 89/33درصد

 9/66درصد

 1درصد

جدول  :16-4بسامد وقوع «زمان» بند در نمایشنامة مرگ یزدگرد برحسب
درصد ( 300بند)
بخش آغازی

بخش میانی

بخش پایانی
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حا

 69درصد

حا

 82درصد

حا

 80درصد

گذشنه

 18درصد

گذشنه

 13درصد

گذشنه

 16درصد

آینده

 13درصد

آینده

 5درصد

آینده

 4درصد

میانگی بسامد منغیّرهای «زمان» درمجمو سه بخش برحسب درصد

یودگرد

مر
محمد دبیرمقدم و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

حا

گذشنه

آینده

 77درصد

 15/66درصد

 7/33درصد

جدول  :17-4بسامد وقوع «زمان» در نمایشنامة شب بیستویکم برحسب
درصد ( 300بند)
بخش آغازی

بخش پایانی

بخش میانی

حا

 86درصد

حا

 94درصد

حا

 90درصد

گذشنه

 11درصد

گذشنه

 6درصد

گذشنه

 10درصد

آینده

 3درصد

آینده

 0درصد

آینده

 0درصد

میانگی بسامد منغیّرهای «زمان» درمجمو سه بخش برحسب درصد

شب بیستویکم

حا

گذشنه

آینده

 90درصد

 9درصد

 1درصد

جدول  :18-4بسامد وقوع «زمان» در نمایشنامة ارثیة ایرانی برحسب درصد
( 300بند)
بخش آغازی

بخش پایانی

بخش میانی

حا

 84درصد

حا

 81درصد

حا

 81درصد

گذشنه

10درصد

گذشنه

 12درصد

گذشنه

 19درصد

آینده

 6درصد

آینده

 7درصد

آینده

 0درصد

میانگی بسامد منغیّرهای «زمان» درمجمو سه بخش برحسب درصد

ارثیة ایرانی

حا

گذشنه

آینده

 82درصد

 13/66درصد

4/33درصد
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جدول  :19-4بسامد وقوع «زمان» در نمایشنامة آنجا که ماهیها سنگ
میشوند برحسب درصد ( 300بند)
بخش آغازی

بخش پایانی

بخش میانی

حا

 75درصد

حا

 82درصد

حا

 91درصد

گذشنه

 19درصد

گذشنه

 13درصد

گذشنه

 8درصد

آینده

 6درصد

آینده

 5درصد

آینده

 1درصد

میانگی بسامد منغیّرهای «زمان» درمجمو سه بخش برحسب درصد

آنجا ه ماهیها

حا

گذشنه

آینده

سنگ میشوند

 82/66درصد

13/33درصد

 4درصد

جدول  :20-4میانگین بسامد وقوع «زمان» در مجموع متون دراماتیک
برحسب درصد ( 1500بند)
میانگی بسامد منغیّرهای «زمان» درمجمو پنج نمایشنامه برحسب درصد
مجمو پنج نمایشنامه

حا

گذشنه

آینده

(منون دراماتیک)

 84/20درصد

 12/26درصد

 3/53درصد

همـان طـور ـه در بخـشهـای گذشــنه دربـارة ویژگـیهـای زبـان روایـی و زبــان
دراماتیک اشاره ردیم ،تنوّ و آزادی وقو زمان در منـون روایـی بـه اقنضـای شـیوة
توصیفی-روایی آن بیشنر از منون نمایشی است.
بررسیهای صورت گرفنه در پیکرة روایی ای پژوهش نشان مـیدهـد در دو رمـان
لیدر و سووشون ،زمان غاةب« ،گذشنه» است ه بـه نـوعی زمـان مرسـوم در روایـت

داسنان است (هداو  21-4و )23-4؛ امّا براساس هدو  22-4در رمان درخت انجیـر
م ابد ،زمان «حا » با  75 /8درصد زمان غاةب به اررفنه در ای اثر است ه دةیلـی بـر
تنوّ

اربرد زمان در منون روایی است.
امّا در مجمو منون روایی و همـان طـور ـه در هـدو  24-4مشـاهده مـیشـود،

بهطور میانگی  ،بسامد وقو زمان «گذشنه» در منون روایی بیشنر از سایر زمانهـا (حـا
و آینــده) بــوده ،میــانگی آن  61/26درصــد اســت .بــا مقایســة هــدو  20-4و 24-4
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مشاهده میشود ه در مجمو منون دراماتیک ،زمـان حـا بـا  84/20درصـد بـهطـور
میانگی  ،زمان غاةب است ه ای درست نقلة مقاب منون روایی بـهعنـوان گونـهای از
منون غیردراماتیک است.
جدول  :21-4بسامد وقوع «زمان» در رمان سووشون برحسب درصد ( 500بند)

بسامد منغیّرهای زمان در منون روایی برحسب درصد
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سووشون

حا

گذشنه

آینده

 19 /8درصد

 78/8درصد

 1/4درصد

جدول  :22-4بسامد وقوع «زمان» در رمان درخت انجیر معابد برحسب
درصد ( 500بند)
بسامد منغیّرهای زمان در منون روایی برحسب درصد

درخت انجیر م ابد

حا

گذشنه

آینده

 75 /8درصد

 23/4درصد

 0/8درصد

جدول  :23-4بسامد وقوع «زمان» در رمان کلیدر برحسب درصد ( 500بند)
بسامد منغیّرهای زمان در منون روایی برحسب درصد

لیدر

حا

گذشنه

آینده

 18درصد

 81/6درصد

 0/4درصد

جدول  :24-4میانگین بسامد وقوع «زمان» در مجموع متون روایی برحسب
درصد ( 1500بند)
میانگی بسامد منغیّرهای زمان درمجمو سه رمان برحسب درصد
مجمو سه
رمان

حا

گذشنه

آینده

 37 /86درصد

61/26درصد

0/86درصد

(منون روایی)

نتیجهگیری
در ای پژوهش با اتّخا دسنور نقشگرای نظام بنیاد بهعنوان ـار وب نظـری ،بـه
بررسی پنج اثر شاخص نمایشی فارسی م اصر پرداخنیم تا به ای ساا پاسخ دهـیم ـه
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ویژگیهای منمایو نندة زبان دراماتیک از زبان غیردراماتیک ،با تمر و بر تحلی هـای
دسنور نقشگرای نظام بنیاد داماند .در ای زمینه ،فرضیهای ملرح شد ه بدی شـرح
است :اربرد وهه پرسشی در منون دراماتیک نستت به منون غیردراماتیک بیشنر اسـت
و درننیجــه ایـ بایــد از ویژگــیهــای زبــان دراماتیــک باشــد .بــا بررســی پیکــرة منــون
دراماتیک از منظر فرانقش بینافردی و بهطور ویژه ،مشخّص ـردن انـوا وهـه بنـد در
منون مورد پژوهش و در ادامه ،مقایسة ننایج بهدستآمـده از ایـ بررسـی بـا دو پیکـره
منون علمی و منون روایـی بـهعنـوان گونـههـایی از زبـان غیردراماتیـک ،ویژگـیهـای
منمایو نندة زبان دراماتیک از زبان غیردراماتیـک را در ـار وب نقـشگرایـی نظـام
بنیاد به دست آوردیم ه بدی شرح است:
 بسامد وقو بندهای دارای وهه ختری در منون دراماتیک بهمراتب منر از منونغیردراماتیک است ه میتوان گفت ای از ویژگیهای منمایو ننـدة زبـان دراماتیـک
از غیردراماتیک است؛ را ه بنابر ت اریفی ه ارائه دادیـم ،زبـان دراماتیـک یـا همـان
دیاةو  ،ت املی دوسویه است و مهـمتـری ویژگـی زبـان دراماتیـک ،پویـایی و ف ّـا
بودن آن است .از طرفی ،گفنیم ه در بنـدهای دارای وهـه ختـری ،ت امـ یـکسـویه
است و میوان پویایی به حدّاق میرسد .پس ننیجة بهدستآمده قاب تتیی است.
 بسامد وقو بندهای دارای وهه پرسشـی و امـری در منـون دراماتیـک بـهمراتـببیشنر از منون غیردراماتیک است ه ای نیو از دیگـر ویژگـیهـای منمایو ننـدة زبـان
دراماتیک از غیردراماتیک است؛ زیرا ویژگی بنـدهای پرسشـی و امـری ـه بنـدهایی
هسنند بـا ت امـ دوسـویه و پویـا ،بـا ات دیـاةو

ـه ت ـاملی اسـت دوسـویه و پویـا

همخوانی دارد و براساس ویژگیهایی ه ارائه ردیم ،ای ننیجهگیری منلقـی و قابـ
تتیی است.
 بســامد وقــو وهــه پرسشــی در منــون دراماتیــک بــهمراتــب بیشــنر از منــونغیردراماتیک است؛ را ـه در بنـدهای پرسشـی ،مسـنقیم ًا بـا تتـاد اطالعـات و زبـان
سرو ار داریم و همچنی ویژگی اتی ای بندها با ویژگی اتـی دیـاةو

ـه ت ـاملی
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است دوسویه و پویا همپوشانی دارد .ای با فرضیة پژوهش ما همخوانی دارد و درننیجه
باید از ویژگیهای زبان دراماتیک باشد.
«زمان حا بودن ف » در زبان دراماتیک ،ویژگی دیگری بود ه با بررسـی پیکـرة
منون دراماتیک و منون روایی ای پژوهش از منظر فـرانقش بینـافردی و بـهطـور ویـژه،
مشخّص ردن انوا زمان در آنها و سپس مقایسـة ننـایج بـهدسـتآمـده ،بـه آن نایـ
محمد دبیرمقدم و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

شدیم.
 زمان غاةب در منون دراماتیک« ،حا » است و بسامد وقو آن بهمراتـب بیشـنر ازمنون روایی است ،در حاةی ه تنوّ و آزادی وقو زمان ،در منون روایـی بـه اقنضـای
شیوة توصیفی-روایی آن بیشنر از منون نمایشی است و بهطور میانگی  ،زمان غاةـب در
منون روایی« ،گذشنه» است.
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