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  چكيده

 1گفتماني مالكين ةدر چهارچوب نظريهاملت با ساالد فصل نامة  در پژوهش حاضر، خشونت كالمي در نمايش
ها  آن باكند كه  گانه معرفي مي هايي شش . مالكين در بررسي خشونت كالمي، شاخصشود ميبررسي  (2004)

شناختي در  اي زبان پژوهش، معرفي و كاربست نگره شود. هدف اصلي اين بار شناخته مي گري خشونت كنش ،زبان
زبان خلق با ها  آميز دراماتيك است. در متون نمايشي (همچون ديگر متون ادبي)، شخصيت تحليل گفتمان خشونت

گيرند و در نهايت  آن مورد تعرض قرار مي بايابند؛ گاهي  بر آن پرورش مي شوند؛ تحت استيالي قوانين حاكم مي
گيرد، مطالعة  هايشان شكل مي ديالوگ ةهاي نمايشي برپاي گيري شخصيت وند. نظر به اينكه شكلش دگرگون مي

رسد. پژوهش  مينظر  به هاي كالم دراماتيك در اين نوع ادبي ضروري عنوان يكي از مؤلفه علمي خشونت كالمي به
رويكردي گفتماني به بررسي اين الگوهاي خشونت كالمي در درام، با بارة در (2004)حاضر برپاية نظرية مالكين 

هاي غالب در گفتمان  تا مؤلفه كوشد ميپردازد، و  اكبر رادي مياثرِ  هاملت با ساالد فصل ةنام الگوها در نمايش
  هاي اين نمايش را ارائه كند. آميز شخصيت خشونت

  
  .هاملت با ساالد فصلگفتمان، مالكين، متون نمايشي،  خشونت كالمي،: ها كليدواژه

  

  . مقدمه1
عبارت است از گفتار يا نوشتاري كه ساختار و سرشت اجتماعي داشته باشد.  ،گفتمان دراصطالح

گران  ، و پژوهش»زبان به منزلة كنش اجتماعي«گفتمان عبارت است از  (1989) 2ازنظر نورمن فركالف
كاربرد زبان  ،تا نشان دهند بيابندنوعي ارتباط ميان زبان و اجتماع  كوشند، ميشناسي  گفتمان

). هدف تحليل گفتمان انتقادي، بررسي نابرابري 346: 1390اجتماعي است (فتوحي،  يخود عمل خوديِ به
شود  رود و اين كاربرد مستمر سبب مشروعيت آن مي كارمي كه در زبان به گونه آن ،اجتماعي است

 
 
2 Norm an Fairclough (1989)  

 اي زبانيجستاره دوماهنامة

 205-187، صص1395خرداد و تير )، 30(پياپي  2، ش7د
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زبان «بر اينكه  را مبني 3رماسادعاي هاب ،گران انتقادي تحليل بيشترِاساس،  ). برهمين45: 1391(درپر، 
دهي شده  بخشي به روابط قدرت سازمان وسيلة سلطه و نيروي اجتماعي است و در خدمت مشروعيت

  ). : 46Habermause, 1977: 259, quoted from: 1386زاده و غياثيان،  آقاگل(كنند تأكيد مي ،»است
كند و الگوهاي  ن الگوهاي تصويري مينامه الگوهاي زباني را جايگزي در ميان انواع ادبي، نمايش

كه زبان دراماتيك سازوكارهاي ايجادي  اي گونه د؛ بهنرو شمار مي ساز به زباني در آن، از عوامل كنش
اي تحت  در مقاله 4طلبد. ژان وانيير خاص خود را دارد و تحليل آن هم رويكردهاي ويژة خود را مي

ده است: نخست، زبان كراوت براي زبان دراماتيك ارائه سه نوع متف (1956) 5»زبان آوانگارد«عنوان 
توجه  آشنايي مخاطب با اين زبان، جلب سببِ كند و به نمايشي سنتي كه افكار و احساسات را ابراز مي

شود و نظم و هماهنگي خود را با  صورت فيزيكي بر مخاطب اعمال مي در نوع دوم، زبان به كند. نمي
تئاتر «وع سوم، كه پس از جنگ جهاني دوم ظهور يافته، طبق گفتة وانيير، زند؛ ن مي جهان واقعي برهم

شود. طبق اين نظريه، زبان نه ابزاري براي  ماية درام مي است كه خود تبديل به محتوا و درون 6»زبان
برقراري ارتباط، بلكه خود فاعل است و انسان تحت اسارت و بردگي نظام و ساختار موروثي يا 

  .(Stafford, 1993: 266)رار دارد اكتسابي آن ق
، به مطالعة زبان، خشونت و قدرت 7(2004)خشونت كالمي در درام معاصر در كتاب  ژانت مالكين

دهند كه با قدرت،  مي پردازد. اين آثار نقش آنتاگونيستي به زبان هاي مدرن مي نامه در تعدادي از نمايش
ها زبان به شخصيتي  نامه در هريك از اين نمايششده است.  آميخته  رحمي، درهم گري و بي پرخاش

گري زبان. تمام اين آثار با  اي است براي پرخاش يابد و اين فيزيك و بدن، زمينه فيزيكي تجسم مي
رو شده و از قدرت آن براي تخريب شخصيت، نابودي فرديت و نيز آسيب  خشونت كالمي روبه

صورت ضمني و گاهي كامالً صريح، نمايندة  باني گاهي بهحتي تهديد ز ؛اند رساندن و حتي قتل فرد، آگاه
خشونت كالمي در حوزة تحليل  ،شود هاي سياسي و ايديولوژيك است. همين امر سبب مي سازمان

  بررسي و مطالعه باشد. گفتمان انتقادي قابل
عنوان  ) به1386 -1318) نوشتة اكبر رادي (1387( هاملت با ساالد فصلنامة  در اين راستا، نمايش

تواند نمونة مناسبي براي بررسي كاربرد خشونت در كالم  اثري كه سرشار از خشونت كالمي است، مي
ميان قشرهاي متفاوت جامعه  ،دراماتيك و بررسي كاربرد زبان در سازوكارهاي روابط قدرت

ي توصيفي، درصدد يافتن پاسخ براـ  تحليلي اساس، نوشتار حاضر با روشِ شماررود. براين به
فرديت وي را دچار تغيير و  كند وسوژه حمله به تواند  هايي از اين قبيل است: زبان چگونه مي پرسش

بازآفريني كند؟ زبان چگونه حامل ابزارهاي ايدئولوژيك اجتماعي است و اين ابزارها با چه هدفي بر فرد 
شكل گرفته و تحميل  خشونت كالمي ازراهشود؟ روابط قدرت ميان قشرهاي متفاوت چگونه  اعمال مي

  كند؟ پردازي چه نقشي ايفا مي شوند؟ خشونت و تهاجم كالمي در روند شخصيت مي
 

 
4Jean Vannier 
5"Languages de L'avant- garde” (1956) 
6A theatre of language 
7 Verbal Violence in Contem porary  Drama (2004) 
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از ابرسوژه تا ناسوژه، بررسي «توان به مقالة  مي ،گرفته در اين زمينه هاي صورت از پژوهش
اشاره ) 1389جعفري و شعيري،  (رحيمي» نامة سياها اثر ژان ژنه هاي متناوب قدرت در نمايش جلوه
توان گفت كه مقالة حاضر به چگونگي تشخيص و تفسير خشونت  ، ميدر پژوهشنوآوري  ازنظرِ؛ كرد

جهت تفاوت دارد كه در  هاي پيشين ازاين پردازد و با پژوهش طورعملي در متون نمايشي مي كالمي به
 Culpeper, 1996) ادبي و بي (Brown & Levinson, 1987)ها خشونت كالمي محدود به حوزة ادب  آن

  است. (2005&
  

  . خشونت كالمي2
معناي درشتي، زبري و ناهنجاري در هر چيزي است. همچنين غلظت، سختي و تندي  خشونت درلغت به

خشونت « ميان، خشونت و علل آندر كتاب  8گالتونگ. اند واژهو تيزي، خشم و غضب نيز از مفاهيم اين 
ترتيب كه خشونت مستقيم، كاربرد قدرت  شود، بدين تفاوت قائل مي» خشونت مستقيم«و » ساختاري

هاست و خشونت ساختاري، نتيجة  مادي براي تأثيرگذاري بر يا واكنش نسبت به اعمال ساير انسان
پس از جنگ  .9)128: 1378 ،مردم دارد (روپسينگهساختارهاي اجتماعي است كه تأثير غيرمستقيم بر 

قدرت زبان را براي ترسيم  نكه، باند، البي، شپرد و ممت،جهاني دوم، نويسندگاني همچون پينتر، ها
 ،كارگرفتند. آنچه در آثار اين نويسندگان نقش كليدي دارد  به 10فردي جهان سياسي، اجتماعي و ميان

كه زبان، زندان واقعيت است و  شود. به اعتقاد مالكين، زماني خشونتي است كه توسط زبان اعمال مي
هاي  را ازدست داده؛ زبان به يك حكومت خودمختار تبديل گشته كه انديشهانسان كنترل زباني خود 

تواند خطرناك و حتي  بر كميك بودن، مي افزوناست. زبان در اين شيوه،  مستقل را غصب كرده
هاي اين قدرت  تواند مجروح و نابود كند؛ قرباني گويي قدرتي جادويي دارد كه مي ؛آفرين باشد مرگ

ها را به زبان  د خود كساني باشند كه آننتوان كار رفته، بلكه مي ها به كه واژگان عليه آن اند كساني تنها نه
شكند و توجه را نه به چيزي كه گفته شده، بلكه به  گونه استفاده از زبان، واقعيت را مي اند. اين آورده

كند. ديالوگ جلب مي الگوي خود  
  

 (2004). الگوهاي خشونت كالمي در نظرية مالكين 3

گيرد؛ كنش و  زبان صورت مي راههاي نمايش و از ديالوگ بانامه  تعريف و تحريف شخصيت در نمايش
هاي نوشتاري و اصطالحات متنوع است  د و با سبكشو محدود مي واژگانيهويت شخصيت با امكانات 

خشونت توان نوعي  شود. بنابراين، خشونت كالمي را مي كه رابطة ميان زبان و قدرت روشن مي
نامه  هاي نمايش . هريك از شخصيتدارد  ساختاري درنظرگرفت كه كاركرد و تأثير گفتماني

 
8Galtung 

ن هم 9 ين، گو با عنوان  ةچن ونت،  گري از خش ي نت فرهنگي«د به» خشو كه  يز وجود دارد  ي ن ار هو يعنوان انك امن گروه ت،  ات يك  نمادين حي ناي  عريف ميخاص ت و مع د ت ان)شو (هم  .  
10 interpersonal  
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 مرزهاي زباني فرد در جريان مكالمهديگري به كه  ارند؛ زماني طورمستقل قلمرو و حريم زباني د به
اين   آيد. گاه هاي جهان كالمي خود برمي طورغريزي درصدد دفاع و صيانت از مرز ، فرد بهكند ميتجاوز 

رود كه فرد قادر به دفاع از خود نبوده و منفعالنه پذيراي هرگونه  تهاجم و تجاوزِ كالمي تا آنجا پيش مي
را در قلمرو دانش تحليل  اوضاعيشود. اگر بخواهيم چنين  ن ميادستور و فرمان از جانب مهاجم

كالمي در حوزة تحليل گفتمان توانيم بگوييم كه آنچه از مفهوم خشونت  كنيم، مي بررسيگفتمان 
رفتن استقالل سوژه و سرشت انساني وي تحت فشار هنجارها و قوانين قطعي و  ازدست ،آيد برمي

  .11 (Malkin, 2004: 24)ناپذير زبان است  پرسش
كند، و  خشونت كالمي را در حوزة گفتمان و كاركردشناسي زبان بررسي مي (2004)مالكين 

زبان . 2 هجوم بياورد؛فرد به اي  طور خصمانه تواند به . زبان مي1شمارد:  برميالگوهاي زير را براي آن 
تواند فرد را به بند كشيده، آزار و  . زبان مي3 ؛اي براي تسلط و ويراني باشد تواند سالح مستبدانه مي

فته و كنترل گر تواند قدرت را دربر . زبان مي5 ؛زا باشد اي وحشت تواند آلت شكنجه . زبان مي4 كند؛اذيت 
  كند.  . خشونت كالمي روابط انساني را تعريف مي6 ؛كند

اثر اكبر رادي  هاملت با ساالد فصلنامة  در نمايش ،گانه هاي شش در مقالة حاضر، اين شاخص
  د شد.بررسي خواه

  

  هاملت با ساالد فصل. خشونت كالمي در 4
دهد و نقش اجتماعي زبان و قدرت  ار ميدر مركز قدرت و اعمال اجتماعي قر«از ديد فوكو كه زبان را 

هايي  اي از گفتارها يا بيان ، گفتمان مجموعه(Bertens, 2005: 156)» كند گر آن را مطالعه مي سركوب
وگو بپردازد  سازد تا دربارة يك مقوله در زماني معين از تاريخ، به گفت است كه انسان را قادر مي

بار در سال  ـــ كه نخستيننوشتة اكبر رادي  با ساالد فصل هاملتنامة  نمايش). 21: 1378(ضميران، 
اثري است كه روابط و سازوكارهاي قدرت را ميان دو طبقة متضاد و مطرح منتشر شد ـــ  1356

نامه، شخصيتي هست كه  كند. در اين نمايش روايت مي ديگر ازسويي گران و سنت ازسويي روشنفكران
دهد. اين شخصيت  مي تدريج شخصيت و هويت خود را ازدست ي بهبه سبب زندگي در يك نظام استبداد

تدريج  شود، به كه هويت او نابود مي كلمه و كالم نمايش داده شده، زماني راهو هويت انسان كه از
رسد. سرانجام صرفاً مشتي حروف  و سپس به گنگي و اللي مي افتد ميرود، فرد به لكنت  يم ازدست

ماند (رادي،  اي كه مفهوم قراردادي داشته باشد، برايش باقي نمي قيقت هيچ كلمهكند. درح معني ادا مي بي
1388 :315 .(  

لحاظ دستور زبان و هم ازنظر واژگاني، جايگاه اجتماعي و  ها در اين اثر، هم به  ديالوگ شخصيت

 
11 ي  ور و تحت است يمقه يرگذار فلسف أث ام زبان از مضامين تلويحي مكتب ت نظ ون  نسان در ان را انسان مي - ال بودن ا معاني و مفاهيم زب يسم كه خاستگاه  ومان برخالف ا ارگرايي است.  اختي ساخت نشن وانين زاياي زبان مي زبا قراردادها و ق اي معاني را  مبن ان  گراي ار ند، ساخت يدگاه زبان نه توسط  دا د. در اين د نن يد ميدا واسطه انسان پد ل اوست، بلكه انسان تنها  تر تحت كن يد و نه  نه آ نشا لكرد  دادي زبان را ممكن مي اي است كه عم ( هاي قرار Malkin, 2004سازد  افته7 : گسترش ي بسط و  نها صورت  يداري ت وس پد محس يرامون و اشياء را به واسطة شبكة ذهن ) و جهان  باني است و انسان، محيط پ ان ز دراك مياي از جه ود كه ساختة زبان است ا ان،  ي خ   ).22كند (هم
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ابر گر درماندگي و ضعف او در بر نماياند. كالم دماغ (روشنفكر) نشان شخصيت ايشان را بازمي
گري و استبداد داللت  جناب يا استاد بر سلطه كه گفتار عالي نيروهاي قدرتمند و مهاجم است، چنان

زبان نقش تخريب  ،دهد نشان مي هاملت با ساالد فصلد. بررسي و تحليل خشونت كالمي در كن مي
جاي مرگ،  بار كالمي برعهده دارد. تخريبي كه به يورش خشنونت راهظاهر معصوم را از شخصيتي به

  يابد. شده، از طبيعت انسان به شكل يك موش تغيير مي سرانجامي ديگر دارد: شخصيت مسخ
كند كه يكي قشر سنتي و  اكبر رادي در اين نمايشنامه كشمكش و ستيز دو جناحي را روايت مي

ي نوين اندازها آموختة روشنفكر با چشم دار و ديگري قشر دانش خودكامة جامعه با سابقة بسيار ريشه
اي از يك گفتمان در جامعه تلقي كرد كه  توان استعاره هاي اين اثر را مي است. هريك از شخصيت

ست، درگير ضديت يا تمايل نسبت به آنان است  شخصيت اصلي، دماغ چخ بختيار كه روشنفكر جواني
بورژوا است، با گرايان طبقة  نامه كه مربوط به سنت ). گفتمان غالب در اين نمايش58: 1390(صادقي، 

هاي  كند. در اين بخش، ويژگي اعمال خشونت كالمي، گفتمان روشنفكريِ نوپا را مغلوب و مستحيل مي
  .شود نامه بررسي مي در اين نمايش خشونت كالمي

  
 برد هجوم ميفرد به اي  طورخصمانه . زبان به4- 1

شود. نيروهاي متخاصم با  يهويت شخصيت در جريان تهاجم كالمي، دچار دگرگوني و بازآفريني م
كنند. دماغ چخ بختيار كه  تحت تصرف درآوردن زبانِ فرد، هويت و شخصيت وي را دچار دگرگوني مي

سيما كه به طبقة بورژوا تعلق  سال زندگي مشترك با ماه اي بوده، طي هفت كرده فرد اديب و تحصيل
اين طبقه قرار گرفته كه دربارة هويت خود گر  هاي ويران تأثير اصول و ارزش تحت اي اندازه بهدارد؛ 

  : است دچار ترديد شده
ساله، با اين جسم خسته و اين حافظة خراب، از خودم  كند) حاال بعد از يك سفر هفت ... (فكرمي :دماغ

  .)134 :1387رادي، پرسم: من، چي، شدم؟ ( مي
ذهن سوژه، او را در چنبرة  اي بر هاي كليشه با تحميل موجي از انديشه الگوهاي فكري و رفتاري

 ،درست كه از فرط تكرار اي از الگوهاي رفتاريِ مجموعهكند.  قوانين و قواعد گفتمان غالب گرفتار مي
لحاظ اجتماعي  گرا و به شود تا در خانوادة سنت مي اند به دماغ آموزش داده  اي پيداكرده حالت كليشه

آميز به حالت لوح سفيدي درآمده كه  ن كالم خشونتسيما پذيرفته شود. ذهن دماغ در جريا مسلط ماه
  آمادة پذيرش اصول و الگوهاي بورژوايي است:

خب حاال درست واستا. روت به در باشه. سرتم يه خورده پايين... يه ــ س؟  هات كه بسته ... دگمه سيما: ماه
، غشغش نخندي... اش خيره نشي، حرف زيادي نزني وقت به صداي بلند سالم نكني، باش دس ندي؟ به

  .)30: همان(
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زبان طبق نظم و  دستگاهشود، همچون  شخصيت فردي و اجتماعي وي توسط اين الگوها آفريده مي
  شود: زباني نابود مي دستگاهكند و درنهايت توسط همان  قاعده رشد مي

  زند) ادب كن، ادب كن جونم، يه چيزي بگو، ياهللا! (آهسته با آرنج مي سيما: ماه
  ز لذت آشنايي استاد قمپز ديوان...ا دماغ:
  گوشي) نه، نه، (پچپچة كوتاه سر سيما: ماه
مايلم، مايلم به محضر عالي اطمينان بدم كه، از شرف زيارت آن جناب بسياربسيار مشرف شدم...  دماغ:
  قربان!
قدري، چه جوري  ا... معذرت مي خوام قربان، دماغ من يه ــاوه، نه ! اون كارو ديگه نكن عزيزم!  سيما: ماه

  .)31: 1387رادي، ( بگم؟ خب ديگه، هنوز درست و حسابي آداب مارو بلد نشده
هاي ديگر زندگي  ، شيوهعنوان الگوهاي برتر زندگي هاي زندگي بورژوايي به معرفي شاخص

ديده جناب  آداب و رسوم بورژوايي كه در ديالوگ دكترموش و عالي راند. اجتماعي را به حاشيه مي
كرده و  هاست. در چنين فضايي هرچند دماغ تحصيل هاي تجملي زندگي آن  ، سرشار از حاشيهدشو مي

اما فقط به دليل اينكه از نوادگان خدمتكار خاندان استاد قُمپزديوان است؛ فردي بيگانه  ؛دانشمند است
  شود: پي تحقير مي در شمارآمده و پي به

ه و جلسه و كميسيون و شورا بياد؟ پشتش پذيرايي از پدربزرگ با اون همه پروژه و برنام سيما: ماه
بست با صرف چاي... پشتشم نوبت  پايه... مذاكرات، مبادالت و بندو هاي بلند رتبه و شخصيت مقامات عالي

ها... و پشتشم  نامه ها، قطع نامه ها، آيين نامه رسميه... آتراكسيون با سيگار برگ و بعد بخش  هاي نيمه مالقات
 .)45 :همان، سان دفيلة گارد و شاطر و آجودان و اسكورت و جلودار و ... (جونم بگه

تدريج فرد را از  به ها، اي در فرد و دادن وعدة تحقق آن ها و آرزوهاي كليشه ايجاد خواسته
گر ايدئولوژي گفتمان  اي بيان هاي كليشه آرزوها و خواسته د.كن هاي خود جدامي ها و خواسته آرمان

اي با  آرزوهاي كليشهو ايجاد اي روشن و دلخواه  اند كه با دادن وعدة آينده بر جامعهسياسي حاكم 
امور د. نكن هاي زندگي بورژوايي انباشته مي پاافتادة مبتذل، ناخودآگاه فرد را با شاخص زبان پيش

هاي  ، ارزششوند آميز مطرح مي اهميت كه با لحن و واژگاني قاطعانه در گفتار خشونت ة بي پا افتاد پيش
د. نتدريج تفكر غالب و سنتي را به فرد القا كن كنند و به طورتلويحي بيان مي موردتأييد جامعه را به

شدن  به رسميت شناخته  كنند. عمق و سطحي محدود مي فهم و ادراك وي را به مفاهيم كم ،درنتيجه
رادي كه به اين طبقه تعلق اف ،شود عنوان الگوي برتر زندگي، موجب مي هاي طبقة بورژوا به شاخص

ها و نيازهايشان ناديده گرفته شود و مورد  ندارند در ساختار اجتماعي بيگانه تلقي شوند؛ خواسته
آلي كه دماغ در آيندة  تحقير و آزار رواني قرارگيرند. شرح و توصيف جزئيات زندگي آرام و ايده

منظور  ب اعتماد و حفظ آرامش او بهسيما ممكن است داشته باشد، براي جل نامعلوم در كنار ماه
سيما  هاي دلپذير ماه اش است: گوش سپردن به سخنان و وعده سازي وي از شخصيت و هويت بيگانه
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كند كه در آن مورد تهاجم كالمي  مي اوضاعيتدريج تسليم  اي دارد كه دماغ را به  تأثير اغواگرانه
  قرارخواهدگرفت:

اي و گل و گياهي كه از الي  هاي كوزه هاي بلند و اون سرو اي! با اون كاج ريم پارك! چه منظره  : ميسيما ماه
خوني، منم چند  ينيم رو نيمكت. تو روزنامتو ميش اومده. و چه نسيم با طراوتي جونم! مي هاش در بند سنگ

  كنيم و... نما تماشا مي هاي سفيد و تو آب زنيم و شناي قو بافم. اونوقتش يه خورده گپ مي تا رج بافتني مي
  .)24: 1387رادي، سيما ( : اينجا خيلي خوبه ماهدماغ
سيما كه  ماهآورد.  ن درمياذهن و افكار سوژه را تحت كنترل مهاجم روانيـ  روحي ةشكنج

، براي كنترل ذهن و افكار  هاي خانوادة خود بازآفريني كرده شخصيت دماغ را طبق عقايد و خواسته
كند. كتاب و مطالعه كه بخش بزرگي از زندگي دماغ را  هايش محروم مي هاو را از عاليق و خواست ،دماغ

سيما كه ابتدا رنج و  سيما قرار دارد. تكرار اين كارِ ماه دهد، اكنون تحت نظارت و كنترل ماه تشكيل مي
  شود: رفته براي دماغ امري عادي و طبيعي مي آورد، رفته بارمي عذاب دماغ را به

بندي  تو جيره ب زير نظرمن. گفتم: كتاببعد كتا رفتم و كشوندمش باال. گفتم: من... گوششو گسيما: ماه
  كنم. و كتاب هارو  مي

  .)38: همانبسته كردم و يه خروس قندي هم دادم دستش و... (
  
  ي براي تسلط و ويراني باشد ا تواند سالح مستبدانه . زبان مي4- 2

شود،  يز كه به زبان انتزاعي و نامفهوم ختم ميآم كاربرد انبوه اصطالحات خاص در ديالوگ خشونت
هاي  ترين مطالب با واژگان منسوخ و عبارت شود. ساده مي گفتمانشدن فضاي  سبب خشك و رسمي

شوند. اين الگوي  از مفهوم درست خود منحرف ميو  انجامند ميتفصيل  و توصيفي مهجور به طول
خورد. بديهي است فردي كه به اين طبقه تعلق  مي شمچ گفتاري بيشتر در گفتمان زباني طبقة بورژوا به

گيرد، دچار اضطراب و دلهره  كه در فضاي رسمي و خشك چنين گفتماني قرارمي هنگامي ،ندارد
شود. فرد كه ناگزير از ورود به اين جمع است، مجبور به فراموشي و سركوب زبان خود، پيش از  مي

باري كه هويت خود را به همراه زبانش  نفعالنة رقّتجذب زبان قدرت است كه اغلب نيز در حالت م
گراي قدرتمند  جناب و استاد كه نمايندة قشر سنت شود. سخنان عالي به حال خود رها مي ،داده  ازدست

ها احساس غربت، بيگانگي و حقارت را به  مورد آن هستند و همچنين واژگان منسوخ و پرطمطراق بي
  كند: دماغ تلقين مي
طور كه موالي بنده، جناب اشرف ارفع  حضور معدلت ظهور اين مجلس اعال عرض شود، همون جناب: عالي

الشموس، عالمةنحرير حضرت جمجاه قمپز  الرقاب، مرشدنا شمس الدعوه، مالك الرياسه، مستجاب امنع، اس
  .)105: 1387رادي، العالي فرمايش فرمودن... ( ديوان، دامت شوكه

دماغ، روشنفكري كه رود.  ترشدن صدا و كلماتش، تحليل مي عيفتوان فرد همراه با گنگ و ض

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 19

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-3733-fa.html


  ...نامة خشونت كالمي در نمايش                                                              و همكار بهروز محمودي بختياري 

 

194 

بار، توان و نيروي زباني و  تأثير جمالت كنشي خشونت گفتن و اظهارنظر بود، تحت نخست قادر به سخن
دار و قدرتمند بورژوا، طبقة روشنفكر نوپا و تجددطلب را  دهد. گفتمان ريشه مي فيزيكي خود را ازدست

ترشدن كلمات و جمالت دماغ  كند. اين حالت در گنگ و ضعيف دار به سكوت ميبا خشونت تمام وا
هاي كهنه داشت، تسليم و مطيع اوامر و  آشكار است. او كه قصد آباداني فرهنگي و نوسازي انديشه

  ن شده است: ادستورات مهاجم
بيدم، غالمم، كمترينم! كند)... عبدم، ع جناب تعليمي را بلند مي : ذرة ناچيزم حضرت قنبل... (عاليدماغ

  .)59: همانشود) ( (و كلمه به كلمه خم مي
جمالت بار بر عدم توانايي و قدرت فرد داللت دارد.  هاي خشونت هاي مطيعانه به پرسش پاسخ

ها و كلمات ندايي ركيك، نشان از تسليم شدن وي به گفتمان زباني  مطيعانه و كوتاه دماغ به پرسش
  قدرتمند دارد:
  مردكه! ب:جنا عالي
  بله قربان؟ دماغ:
توني خفه خون گوسبندي  (اشاره به دماغ) سكوت، (اشاره به خود) عالمت رضاس! پس تا مي جناب: عالي

  بگير، كه رضايت ما به طور مضبوط ارضا بشه.
  .)58: همانام قربان! ( بنده دماغ:

جمالت آهنگين و كوتاه  . اين حالت با تبادلبار ويژگي ساحرانه و اغواكننده دارد گفتار خشونت
معنا و نامفهوم است، فرد را دچار آشفتگي و سرگرداني در  كه سرشار از اصطالحات خاص بي

كنند، در  كند. اين جمالت كه نه كنشي هستند و نه پيامي منتقل مي وگوهاي افراد مهاجم مي گفت
هاي مختلف و بدون  حوزهكه همراه با كاربرد اصطالحات خاص از ـــ  جناب و استاد رجزخواني عالي

شود كه فقط نقش مستمع را در اين  باعث گيجي و آشفتگي دماغ مي ـــ ارتباط منطقي با يكديگر است
عنوان  كه دماغ قادر به فهم كالم ايشان نباشد، نخواهد نتوانست به اوضاعي ديالوگ دارد. مسلم است در

  شماررود: عضوي عادي از اين بافت اجتماعي به
  اي من بيفته اژدها ميشه.عص استاد:
  كنه. هاي من مث موش بچه مي سكه جناب: عالي
  م. داد قليان كشيده من كنار درياي مرمره با منصور حالج و شمس ملك استاد:
  م. لنگ و اسكندر مقدوني آبجوي اسكول زده من در كاپادوكيه با تيمور جناب: عالي
  .)88 :1387رادي، برگشتم (طور موج به قلة قاف رفتم و  من الساعه به استاد:

 13بار، تصويري از يك تور قدرت مهيج سخنان نامفهوم، در كالم خشونت 12نظر جي. ال. اونس  به
كاربرد « ،شود دهد كه جامعه در حال بافتن آن است تا فرد را به دام اندازد. گفته مي جمعي ارائه مي

 
12 G. L. Evans 
13web 
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خاستگاه انحراف از  ،دكن يجاب ميابزارهاي دراماتيك براي تجسم و تجسد بخشيدن به زبان، ا
كه در بافت ضمني و تلويحي متن  بجوييمهايي  هنجارهاي زباني را در بافت وسيع اجتماعي و گفتمان

  .(Stafford, 1993: 267)» اند  دخيل
ها بدون فرصت بحث و  ، عقايد و انديشهاوضاعدر اين آيد.  زبان فرد تحت تصرف و كنترل در مي

مانند كاربرد  مسائل بديهي ــدكترموش با پرسش از  براي نمونه،شوند.  ميل ميوگو به فرد تح گفت
كند. دماغ كه  ترين مسائل را نيز از دماغ سلب مي حقِ داشتنِ عقيده و نظر درباره كوچك ـــ پنجره

خود ندارد، ناگزير از پذيرش اظهارات مستبدانه دكترموش است. در اينجا،  ةفرصتي براي اثبات گفت
روشنفكر كه پنجره را  نگرد. دماغِ ه نمادي است از دريچه و منفذي كه بيرون و فضاهاي باز را ميپنجر

هاي نوين  بار دكتر موش كه مخالف هواي تازه و ديدگاه هاي خشونت داند، با پرسش براي بازكردن مي
  گيرد: است، تحت فشار و آزار رواني قرار مي

  رو تعريف كن!جواب منو بده بدمسلك! پنجره  دكترموش:
  پنجره؟ دماغ:

  : آره، پنجره! پنجره براي چيه؟ دكترموش
  براي، بازكردن، قربان. دماغ:

  د نه بي پير، براي بستن. دكترموش:
  كنه. قربان، پنجره رو... آدم بازمي دماغ:

  بنده. د نه بد مروت، پنجره رو آدم مي دكترموش:
   .)131 :1387رادي، اما، پنجره... ( دماغ:
پاسخ دماغ به  دهد. فرصت فكركردن به مخاطب نميوقفه در ديالوگ هيچ  بيو  هم پشت جمالت

با فرصت بسيار اندك براي  ـــ  هاي متوالي و متناقضي كه خاطر وي را پريشان كرده پرسش
دهي به هر كدام از  اي است كه تنها از نخستين كلمات پاسخ جملة ناتمام و شكسته ـــ گويي و دفاع پاسخ
گويي وي دامن  ها تشكيل شده است. اين حالت به سركوبي هرچه بيشتر زبان و توان سخن شپرس
  كند: زند و او را در دام گفتمان قدرت اسيرتر مي مي

  : بلند شو!ستادا
  توضيح بده! جناب: عالي

  دفاع كن! دكترموش:
  اينك آخرين دفاع! سروناز:
  .)136: همانجهت، بله... ( نپس، بنابراين، تا اينكه، يا نه، شايد، ازاي دماغ:

اي كه  وگو و بحث در جلسه محور گفتيابد.  موضوع موردبحث بدون مقدمه و ناگهان تغيير مي
براي محاكمة دماغ تشكيل شده، روشن نيست. موضوعات گوناگون بدون مقدمه در ديالوگ مطرح 
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ارتباط است. با هربار  يوگوهاي ب عنوان متهم بدون هيچ حرف و سخني مستمع گفت شوند. دماغ به مي
آشفتگي ذهن و تشويش رواني را براي دماغ كه حق  شود و ميشدن موضوع، لحن نيز عوض  عوض

آورد. در چنين وضعيتي وي قادر به درست فكركردن نيست و از  بارمي شركت در ديالوگ را ندارد، به
  گويي هم عاجز است: پاسخ

  من آخرش فلز شما رو نشناختم. استاد:
  دستور جلسه؟ چي بود مادمازل؟ ناب:ج عالي

  آقاي چخ بختيار بود قربون. سروناز:
  هان؟ آهان! جناب پروفسول دماغ! جناب: عالي

  گذار بشه.وركنم نظارت عالية مجلس با مشاركت اعضا  ... پيشنهاد ميدكترموش:
  .)98: همانآد! مال كيه؟ ( مشاركت؟ پيف! بوي كود مي جناب: عالي

  

  آزار دهد كشد وند فرد را به بند توا . زبان مي4- 3
نامناسب و سرشار از اصطالحات خاص است، مركز و  باري كه محدود، خشونت در چنين جهان كالميِ

وگوي استاد و دكترموش  ترين گفت است. مهم ارتباطي افتادة غير پا ها، امور پيش وگو محور اصلي گفت
شوند. در اين بافت، فرد مغلوب  ت ضمني بيان ميهاي فاقد دالل دربارة امور مبتذلي است كه با واژه

يابد و آرام به  معني سرگشته و پريشان است، راهي به بيرون و خالصي نمي درون هزارتوي كلمات بي
  شود: سوي استحاله كشانده مي

  شود: ... اسناد وارده بر عاليجناب به شرح زير الپرت مي :استاد
هاي خصوصي و  قلقلي براي سوآره قندي و كوفته روسهاي فصل و خ يك: احتكار ميوه دكترموش:

بند و ساير بندهاي پالستيك، انحصار پخش در بلنداي  بند و پوزه هاي عمومي. دو: تمركز توليد فتق سفره
هاي ساري، جاري، و مسدود غربتي. سه: نصب  بال در حساب سقف ملي، و انتقال ارزهاي زيباي سبك

بخش مجتمع  هاي آرام هاي بهداشتي و توآلت هاي استريو در پارك افونهاي هفت باندي و ديكت ميكروفون
  .)93- 92 :1387رادي، عظيم پالستيك. چهار:... (
ها  شود؛ جمله ها رعايت نمي ها داللت ضمني ندارند؛ دستور زبان در جمله در اين نوع ديالوگ، واژه

خواني ندارند. اين  عنايي با يكديگر هملحاظ م هاي متوالي نيز به شوند و جمله تمام رها مي اغلب نيمه
داند كه حتي اندكي فراتر از اين محدودة زباني بينديشد و سخن بگويد.  ساختار فرد را مجاز نمي

شود  اي مي تدريج توانايي زباني خود را ازدست داده و تسليم ساختار زباني مستبدانه فرد به ،درنتيجه
عمل دررفتة سوژه، افعال كنشي  براين، در زبان تحليل افزون. اوستكردن هويت  كه درحال دگرگون

اي و  بيان مفاهيم كليشه دردارند. پيچيدگي الفاظ  كاربردي نداشته و همگي نقش افعال ايستا را برعهده
شدن  ن از انبوه ناكارآمد و تقريباً نامفهوم حشويات نامناسب و ناخوشايند، به ايستاامهاجم ةاستفاد
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  انجامد. د ميهاي كنشي در فر فعل
 

  زا باشد اي وحشت تواند ابزار شكنجه . زبان مي4- 4
كند كه در  باري را تداعي مي تبديل ناگهاني لحن و فضاي مكالمه به محاكمه و بازجويي، فضاي خشونت

شود  وگو ناگهان تبديل به فضايي مي لحن و فضاي گفت گر زبان ريشه دارد. در اين حالت، قدرت ويران
بار بازجويي، فرد را تحت تأثير  ة فضاي بازپرسي و محاكمه است. در فضاي خشونتكنند كه تداعي

و او را  كنند ميهايي كه از وي سر نزده  قدرت كلمات خشن، مجبور به پذيرش اتهام ارتكاب به جرم
جناب ناگهان به لحن شديد و كوبندة بازجويي  وگوي عادي عالي لحن گفت، . براي نمونهدهند كيفر مي

آميز او دربارة اموال موروثي خاندانش به پرسش تند و زننده از رتبخت، موضوع سخنان شود ميل تبدي
  :كند مياصل و نسب دماغ تغيير 

ته. نوي نو، چيني فغفوري با نقش ترنج... بوگو ببينم  جناب جفت سالم كاسه پيش عالي جناب: عالي
  .)56: 1387رادي، مال كجايي؟ ( جلمبر! تو اصالً
طور  شود او را به گرانه به دماغ وارد مي كه با لحن پرخاش غيرمنطقي و متضادي اتهامات

  دهد: ناخودآگاه به پذيرش جرم و محكوميت سوق مي
  : حاال با اين آقاي چلغوز چي كار كنيم؟ جناب عالي
  : حاال كه انگشتر منو لو داده،استاد
  : حاال كه كاسة منو شكسته،جناب عالي

  پله رو وا كرده. جرة راه: حاال كه پندكترموش
  منو موش برده، : حاال كه ارسالنِسروناز
  سيماي مارو تحويل نگرفته، ... حاال كه ماهجناب: عالي
  دماغ! همه:
  : بلندشو!استاد

   .)135: هماندفاع كن! ( دكترموش:
جناب و استاد فرصت پاسخي  ربط عالي درپي و بي هاي پي درپرسشوقفه  آهنگ تند و بي ضرب

  گذارد: نمي باقي  ـــ هاست كه آشفته و سرگشته از اين پرسشـــ  دماغبراي 
  كردي؟ كار مي چي؟ چي استاد:
  دانشيار كالج فلسفه بودي؟ جناب: عالي
  خير قربان. دماغ:
  امين صلح محكمة خيار؟ استاد:

  دبير انجمن در و پنجره؟ دكترموش:
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  خير قربان. دماغ:
  عضو افتخاري باشگاه اسب؟ جناب: عالي
  العموم دادگاه ناموسي؟ مدعي استاد:
  .)109: همانخير قربان. ( دماغ:

 جناب از جمالت گويي عالي تككند.  گر و تهديدكننده فضاي شكنجه را تداعي مي جمالت سركوب

  روحية دماغ دارد: بر را فيزيكي شكنجة تأثير عملدر كه شود مي تشكيل بار خشونت كنشي
هارو در  ها و نخاله كنم!...آقايان! ما نفله كشم! كباب مي كنم! به سيخ مي ه ميكنم! شق ... پوست ميجناب: عالي

 :1387رادي، كنيم! ( ما سبيل هرچي جلمبر و چلغوزه، با تاپاله دود مي كنيم! پيشگاه خودمون تصدق مي
124(.  
 پايگي را به دماغ كه در گذشته صاحب با كلمات زشت و ناسزا، احساس حقارت و دون شدن خطاب

  كند. مي مقام و منزلت بوده، القا 
مروت.../ د نه ريغو.../ د چه  پير، براي بستن.../ نه بد / د نه بي: جواب منو بده بد مسلك!موش دكتر
  )131: همانكنه پيزوري؟... ( فرقي مي

كه در گفتار عاليجناب و استاد قمپز فراوان  نزاكتي پا افتاده و سخنان بي اهميت و پيش امور بي
شود كه دماغ در  هاست، چنان مهم جلوه داده مي بيني سطحي آن كه دال بر جهان رغم اين ، علياست

  كند. تأثير چنين فضايي، از دست دادن تدريجي زبان و هويت دماغ است: برابر آن احساس حقارت مي
  آد. مال كيه؟ پيف! بوي كود مي عاليجناب:
  دم... ن شاهانه پرورش ميسبيل منه آقا! هفت ساله كه دارم با روغ استاد:

  آد! مال كيه؟ پيف! بوي سيرابي مي عاليجناب:
  )99: همانبخار معدة منه آقا!... ( استاد:

اشاره كرد كه در  14كلود كوكه توان به نظرات ژان مي شخصيتدادن هويت  مسئلة ازدست بارةدر
بندي  تقسيم 15و ناسوژهسوژه،  بندي خود از سوژة گفتماني، سوژه را به سه دستة سوژه، شبه تقسيم

كه سوژه تسلط صددرصد بر گفتمان خود را دارد و كامالً آگاهانه  كند. كوكه اعتقاد دارد زماني مي
در وضعيت سوژه قرار دارد.  ،پردازد گفتماني به توليد آن مي» منِ«براساس حضور پررنگ 

حكايت از كاهش  ،كند م ميرا ترسي ميانيكه كنترل سوژه بر گفتة خود وضعيت  ترتيب زماني همين به
گفتماني محوريت خود را » منِ«گيرد. در اين حالت،  سوژه قرارمي تسلط سوژه دارد و در وضعيت شبه

دماغ در  .) :7Coquet, 2007: 270, quoted from: 1389دهد. (رحيمي جعفري و شعيري،  مي ازدست
  از موقعيت انساني خود تنزل شود، بار، درنهايت، دچار دگرديسي مي خشونت هاي گفتمانجريان 

تدريج به  شود. اين موقعيت، درواقع، بازنمايي سوژه اي است كه به ، مبدل به يك موش بزرگ ميكند مي
  آيد: وضعيت ناسوژه در مي

 
14 Jean-Claude Coquet  
15Non-subject 
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دهد و  ها قرار مي اش را روي دست كشد، چانه گذارد، گردن مي ها را زمين مي ... دماغ كف دست
  .)137: 1387رادي، شود... ( تبديل مي آهسته به يك موش بزرگ آهسته

  كند.  ذهن فرد را پيش از آغاز محاكمه و بازپرسي فلج مي جمالت آهنگين و شعرگونه
  شكنه، از بس كه ظريفه! دستش بزني، مي موش: دكتر

  كه لطيفه! شه از بس نازش بكني لك مي سروناز:
  زنان) ريزه، ريزه، باال ريزه! (بشكن استاد:
  اش كوچيكه، نمتونه بريزه!دست موش: دكتر

  پاهاش كوچيكه، نمتونه بگريزه!  سروناز:
اي زد كه دل  س: اينكه اين چلنگه آدم چه فن و فيله اينجا مورد سؤال ما روي ديگر سكّه جناب: عالي

  .)106: همانسيماي مارو برد؟ ( ماه
  
  كند و كنترل  يردگ تواند قدرت را دربر . زبان مي4- 5

اند.  گر قدرت و سلطه شوند، بيان حقيقت ترديدناپذير معرفي مي عنوان ها به كليشه عقايدي كه در قالب
 ـــ اي را اهميت و ناچيز، هرگونه اراده هاي مقتدرانة خود براي انجام امور بي استاد قمپزديوان در فرمان

  كند: براي دماغ نفي مي ـــ حتي در انجام امور شخصي
رمان داريم كه بايد پشت ناخون شست بينيويسي و دم به ساعت مث الواقع هفت فقره ف ... في استاد:

  .)40: همانآينه بگيري جلو روت، تا يك در دنيا و صد در آخرت... (
گفتن و درنتيجه فكركردن آزادانه و مستقل از سوژه، سبب ايجاد رعب و وحشت  سلب توان سخن

خود با واژگان و جمالت دچار  ها در انتقال معنا و منظور شخصيت اوضاعيدر چنين شود.  مي
ها،  معني كلمات و جمله بادر فرد مورد بازجويي صرفاً نه  ،ايجاد ترس و رعباند.  سرخوردگي شده

هاست كه شامل جمالت دقيق دستوري و نحوة بيان اصطالحات خاص  بلكه در فرم و شيوة كاربرد آن
  افعال القاگر ترس و وحشت است: و غيرارادي كلمات و صرف  شود. همچنين تركيب اتوماتيك مي

آورد)... (دماغ ترسان دست ديگرش را پيش  دستتو بيار جلو. (دماغ لرزان دستش را پيش مي جناب: عالي
  آورد) چي؟ چطور؟ نيس كه! مي

  ترسم. خودت بگو ماه سيما. من، من مي دماغ:
  هان؟ چي؟ نكنه اينم افتاد توي خال؟ جناب: عالي
  خير قربان. دماغ:
  فروختيش؟ جناب: عالي
  خير قربان. دماغ:
  باختيش؟ جناب: عالي
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  خير قربان. دماغ:
  : د پس چي كارش كردي بد مسب؟جناب عالي
  كنم. ماسي... منو بگير دارم غش مي دماغ:
  .)121: 1387رادي، زند) ونگ نزن! ونگ نزن! بزمجه! ( (با تعليمي به سروكلة دماغ مي جناب: عالي
ديويد  .ها و هنجارهاي گفتمان غالب جامعه است گر ارزش يدئولوژيك بيانعنوان ابزار ا زبان به

داند كه هدف آن  تحليل گفتمان انتقادي را رويكردي به تجزيه و تحليل زبان مي (1992) 16كريستال
زاده،  از آقاگلنقل  شناسي است (به يندهاي ايدئولوژيكي در زباناآشكارسازي روابط پنهان قدرت و فر

هاي گفتماني است  رو، تحليل گفتمان انتقادي، كشف معاني ظاهري و مستتر جريان ازهمين ).11: 1385
به عقيدة مالكين، كاربرد  ).14: 1385شود (بشير،  هاي گوناگون زباني و فرازباني آشكار مي كه در شكل

ماعي در گفتار و هاي حكيمانه و اصطالحات رايج اجت المثل و اندرزها، ضرب  اي از پند پيوسته هم به  شبكة
دماغ كه  ـــ هاي ابزاري زبان است. در ديالوگ استاد قمپزديوان و دماغ از نقش ،ها به افراد تحميل آن

آگاهي  دربارةبراي سنجش ميزان دانش دماغ،  ـــ ترين كلمه ندارد هيچ فرصتي حتي براي اداي كوچك
شوند،  منظور دريافت پاسخ مطرح نمي ها به . اين پرسشپرسند مياصطالحات گوناگون نامرتبط  او از

كه دماغ  . زمانياوستكردن ادراك  آشفته راهها صرفاً جهت تسلط بر ذهن فرد از آن بلكه هدف از طرح 
  شود: هاي استاد قمپزديوان ساكت است، بر دانش و علم وي صحه گذاشته مي در برابر پرسش

  م خوندي؟: چلغوز! تو... داستان امير ارسالن پدرسوخته راستاد
  اي؟ ... با خواجه و شيخ و ملّا چگونهاستاد:
  : پس... جامع و جفر و طلسمات چي؟استاد
االرض؟ ... كيميا و شيميا و ليميا؟ ... علم نحو و فن محو؟ ... قلم و دوات و  : رمل و اصطرالب و طياستاد

  قرطاس؟
  .)40-38: 1387رادي، باالخره به صحة مبارك رسيدي عزيزم ( سيما: ماه

  
  كند . خشونت كالمي روابط انساني را تعريف مي4- 6

طوركه كالم  همان گيرند. شان شكل مي سبك كالمي باها  منظور از اين عنوان آن است كه شخصيت
كند، سبك زباني ناتوان، و نامنسجم  ريزي مي آور، شخصيت مهاجم و متخاصم را پي پرخشونت و رعب

كه استاد قمپزديوان، سلوك و رفتار دماغ را براي  دهد. زماني ميبردار را شكل  نيز فرد عاجز و فرمان
حليم، سليم، هاي  سيما او را با صفت كند، ماه تأييد شايستگي وي در وصلت با خاندان خود بررسي مي

  :او را بپذيرند و به او توجه كنندكند تا  معرفي مي مطيع و موم
  طوركلي سلوكش چطوره. به ... بايد ببينيماستاد:
 حليم، سليم، مطيع... موم!  سيما: ماه

 
16 David Cris tal  
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  زبون كه داره؟ استاد:
زنه. نگاش كنين! مث برّه سرشو انداخته پايين و تا  م مي چه اختيار دارين! پاش بيفته واسه شما چه سيما: ماه

  )34: همانپشت گوش قرمز شده (
  كند: معرفي مييابد كه فرد خود را با صفات و كلمات ناشايست  اين حالت تا جايي ادامه مي

  دار بارگاه اقدسم، قربان. زادم! ... جاروكش درگاهم! ... آفتابه نثارم!... سرسپارم! ... خانه (با تعظيم) جان دماغ:
  .)43- 42: همانحاال شدي يه آقاي با شأن و برازنده! ( سيما: ماه

، است  كرده لها ناتوان از انتخاب واژگان خود هستند. با وجود اينكه دماغ فردي تحصي شخصيت
اهميتي كه ازنظر  اداي واژة جزئي و بي خاطرِ هاي خود ندارد و به اكنون هيچ اختياري در انتخاب واژه

ها و طرز گفتار، القاي  كه القاي واژه نحوي شود. به سرزنش و نكوهش مي ،سيما مناسب نيست ماه
  :رود شمارمي بهبيني، انديشه و هويت براي فرد  جهان

كني  زني يا حركتي مي وقت مراقب كلمات خودت نيستي. هميشه حرفي مي ، دمي جان! تو هيچاوه سيما: ماه
  آد پايين... كه قربت پيش من يهو مي

  : من كه حرفي نزدم ماسي.دماغ
  : پس اون كلمة بوداده چي بود گفتي؟سيما ماه
  تونيم عوضش كنيم. مثالً... تخمه... خب... مي دماغ:
  .)25: 1387رادي، شود) درسته، اين درسته! ( (اخمش باز مي سيما: ماه

قرار  . بدينرود شمارمي بهساز  همچنين اين نمونه مؤيد اين نكته است كه خشونت كالمي امري كنش
، دماغ در انتخاب نمونههايي ويژه است. در اين  بار كالمي، سوژه ناگزير از كنش كه تحت قوانين خشونت

  كند. سيما كه به گفتمان قدرتمند تعلق دارد، عمل مي بق خواستة ماهكند و ط واژگان خود تغيير ايجاد مي
رود.  مي ميانشخصيت و هويت او توسط نظام زبانيِ غالب و مهاجم ازبا تخريب توان زباني فرد، 

دماغ كه ديگر قادر به تكلّم نيست، ناتوان از يادآوري گذشتة درخشان خود، منفعالنه تسليم گفتمان 
  جو شده است: قدرتمند و ستيزه

دفاع كن دمي جان، حرف بزن. به ياد بيار، گذشته رو به ياد بيار. بگو كي هستي. تو آدم بودي. تو  سيما: ماه
الملل؟ بطلميوس؟...حرف بزن،  آد؟ فيزيك فضايي؟ حقوق بين آدم مهمي بودي. كالج! كالج فلسفه يادت مي

  ياد بيار...  خودتو به
اي كه به اعماق ما خيره مانده است)... جالينوس حكيم كي  حالت شيشه اي بيه (شمرده، بريده، با چشم دماغ:

اي كه نقش  گفتم؟... يك كتاب چرمي، و يك پرس ساالد فصل، توي كاسه بود؟ بايگان! بايگان عدليه! چي مي
  .)136: همانافتد) ( ترنج داشت. بلعيدم؟ يا جويدم؟ (به زانو مي

آيد، بلكه  شمار نمي سيما به همي براي پذيرش وي در خانواده ماهتنها عامل م ذكاوت و دانش دماغ نه
بار  هاي خشونت كنش  دهد. آميز قرار مي وي را هرچه بيشتر در معرض گفتار و برخوردهاي اهانت

  آورد: زباني، استحاله و مسخ دماغ را در پي مي
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هارو در  ها و نخاله ...آقايان! ما نفلهكنم! كشم! كباب مي كنم! به سيخ مي كنم! شقه مي ... پوست ميجناب: عالي
ها و  ما فيلسوف كنيم! ما سبيل هرچي جلمبر و چلغوزه، با تاپاله دود مي كنيم! پيشگاه خودمون تصدق مي

  .)124: همانزنيم! ( ها رو با (...) آتش مي گشاد
  : فلك كنيم، چوب بزنيم.جناب عالي
  داغ. گردني، نقره سري، پس تو استاد:
  كوب، نعل كنيم، شقّه كنيم. چماق جناب: عالي
  .)127: همانو اره كنيم. ( دماغش استاد:

  

  گيري . نتيجه5
تواند الگويي  آميز دراماتيك مي گانة معرفي شده توسط مالكين در تحليل گفتار خشونت الگوهاي شش

نامة  شناسي درام حاوي خشونت باشد. كاربست الگوهاي مالكين در نمايش براي تحليل، نقد و سبك
، نقش فعال زبان را در ايجاد خشونت ساختاري و خشونت فرهنگي آشكار هاملت با ساالد فصل

مند در  عنوان عنصري نقش دهد كه خشونت كالمي به ها نشان مي كند. مجموع بررسي مي
هاي  پردازي و تثبيت نظام يند گفتهانامه، در فر مايه و مضمون نمايش پردازي و تكوين درون شخصيت

و سركوب نيروهاي ناهماهنگ با آن، كاربرد دارد. نتايج اعمال خشونت كالمي بر فرد، بدين قرار  قدرت
بردن توانايي زباني و فكري، آموختن و تحميل  مياناست: انكار و سلب هويت و فرديت شخص، از

ا اي، تخريب شخصيت فرد ب جمالت و اصطالحات كليشهبا غالب  ساختارهاي مورد پذيرش گفتمانِ
هاي  آميز، و درنهايت دگرگوني و مسخ شخصيت. بررسي مؤلفه گرانة اهانت كارگيري لحن پرخاش به

تواند ابزاري ايدئولوژيك در گفتمان قدرت باشد.  دهد كه زبان مي خشونت كالمي در اين اثر نشان مي
 ازراهنمايد؛ و او را در وضعيت ناسوژه رها  نشان دهدو خشونت  هجوم برَدسوژه به تواند  زبان مي

گيري و نهادينگي روابط قدرت ميان  آميز در شكل ساختارهاي زباني است كه سازوكارهاي خشونت
 كنند. قشرهاي متفاوت اجتماعي ايفاي نقش مي

  

  ها نوشت . پي6
1. Malikin, Jeanette R.  
2. Norman Fairclough  
3. Habermause  
4. Jean Vannier 
5. Languages de L'avant- garde  
6. a theatre of language 
7. Verbal Violence in Contemporary Drama  
8. Galtung 
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عنوان انكار هويت، امنيت  نيز وجود دارد كه به» خشونت فرهنگي«همچنين، گونة ديگري از خشونت، با عنوان  .9
  ).128: 1378(روپسينكه،  شود و معناي نمادين حيات يك گروه خاص تعريف مي

10. interpersonal 
شناختي  زبانـ  بودن انسان درون نظام زبان از مضامين تلويحي مكتب تأثيرگذار فلسفيستيالا مقهور و تحت .11

داند، ساختارگرايان  ساختارگرايي است. برخالف اومانيسم كه خاستگاه معاني و مفاهيم زبان را انسان مي
آيد و نه  وسط انسان پديد ميدانند. در اين ديدگاه زبان نه ت مبناي معاني را قراردادها و قوانين زاياي زبان مي

سازد  هاي قراردادي زبان را ممكن مي اي است كه عملكرد نشانه تحت كنترل اوست، بلكه انسان تنها واسطه
)Malkin, 2004: 7ِاي از جهان زباني است و  يافته تنها صورت بسط و گسترش ،پديداري ) و جهان محسوس

  .(Ibid: 22)كند  ك ميدر ،كة ذهني خود كه ساختة زبان استواسطة شب انسان، محيط پيرامون و اشياء را به
12. G. L. Evans 
13. web 
14. Jean-Claude Coquet 
15. Non-subject 
16. David Cristal 

 

  . منابع7
زبان و ». رويكردهاي غالب در تحليل گفتمان انتقادي). «1386آقاگل زاده، فردوس و مريم غياثيان ( •

 .54 -39. صص5ش .شناسي زبان

  .. تهران: علمي و فرهنگيتحليل گفتمان انتقادي). 1385وس. (آقاگل زاده، فرد •
 تهران: دانشگاه امام صادق(ع). .ها اي براي كشف ناگفته تحليل گفتمان دريچه). 1385بشير، حسن ( •

شناسي انتقادي، رويكردي نوين در بررسي سبك براساس تحليل گفتمان  سبك). «1391درپر، مريم ( •
 .62 -37. صص 17. شينامة نقد ادب فصل». انتقادي

  تهران: نشر قطره.چاپ سوم. . هاملت با ساالد فصل ).1387رادي، اكبر ( •
پديدآور، مهدي مظفري ساوجي.  وگو با اكبر رادي). پشت صحنة آبي (گفت). 1388رادي، اكبر ( •

 تهران: مرواريد. 

هاي  لوهاز ابرسوژه تا ناسوژه، بررسي ج). «1389جعفري، مجيد و حميدرضا شعيري ( رحيمي •
-1صص .4ش  .2. دنقد زبان و ادبيات خارجي». نامة سياها اثر ژان ژنه متناوب قدرت در نمايش

18.  
 ه.جامع خشونت و .ترجمة اصغر افتخاري .»مدرنيزاسيون و خشونت« ).1378كومار ( روپسينگه، •

  تهران: سفير. گردآورنده اصغر افتخاري.
 .1شناسي  رادي». هاملت با ساالد فصلة نام تحليل نمايش). «1390الدين ( صادقي، قطب •

بانو عنقا. تهران: نشر  گردآورنده حميده ).69-57(صص. ). شناسي مقاالت همايش رادي مجموعه(

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            17 / 19

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-3733-fa.html


  ...نامة خشونت كالمي در نمايش                                                              و همكار بهروز محمودي بختياري 

 

204 

  قطره.
  تهران: نشر هرمس. .ميشل فوكو: دانش و قدرت). 1378ضميران، محمد ( •
  : سخن.. تهرانها ها، رويكردها و روش شناسي، نظريه سبك). 1390فتوحي، محمود ( •
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