
 

 

 

یسته بر دیگران در   نامۀ پلکان نمایشتأثیر خشونت کالمِی ز

 (.نور، تهران، ایران های خارجی، دانشگاه پیام ادبیا  و زبان شناسی، دانشکده   گروه زبان) 2حسین رحمانی
  9/4/9500، تاریخ پذیرش: 99/5/9311 :تاریخ دریافت مقاله

 

مقابلاه  پار ازگاهی  و بیان و وضع قانون استنوعی،  به خود، ترین حالت در عادی کردن صحبت: چکیده
طاول عمار خاویش بارهاا تجرباه انجامد و این را انساان در  شود و حتی به خشونت می و رویارویی می

هاا در  ( به بررسِی خشونِت کالماِی شۀصایت9112) ینکمال ه  نظریکند. پژوهش حاضر، براساس  می
شادۀ  کوشد تا فراوانِی هریک از پانج شااخ  مشاۀ  پردازد و می اثر اکبر رادی میپلکان  نامۀ نمایش

ت اصالی داساتان در موقعیات های الف( شۀصی نامه مشۀ  کند و برای پرسش مالکین را در نمایش
شاود، ب( شۀصایت اصالی داساتان در  فرودستی در پردۀ اول با چه نوع خشونت کالمای مواجاه مای

کناد، ا(  موقعیت فرادستی از پردۀ دوم به بعد چه نوع خشونت کالمی را بر فرودساتان خاود اعماال مای
؟، پاساخ درخاور فاراهم کناد. آورد کدام نوع خشونت کالمی وی را در باالی پلکان زندگی ازپای درمی

براساس نتایج حاصل از پژوهش، خشونت کالمای کاه شۀصایت اصالی داساتان در دوران فرودساتی 
کند بیشتر از نوع تهاجم و خشونت زبانی است و خود در موقعیات فرادساتی آزارکالمای را بار  تجربه می

زند.  رزندش با آزاری کالمی رقم میدارد. جالب اینکه سقوط و نابودی وی را تنها ف افراد فرودست روا می
این پژوهش با توجه به تأکید و بررسِی نموِد الگوهای خشونِت کالمی کاه یاک شۀصایت در موقعیات 

کند و نیز الگوهای خشونت کالمی که هماان شۀصایت در موقعیات فرادساتی بار  فرودستی تجربه می
 .دارد، در نوع خویش حائز اهمیت است های فرودست روا می شۀصیت

 
1. hosein_rahmani@pnu.ac.ir 
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خشونت کالمی، تهاجم و خشاونت کالمای، آزار کالمای، موقعیات فرادسات، موقعیات  ها: کلیدواژه
 فرودست، پلکان.

 
 مقدمه  1

جویی آمده است و به انواع مۀتلفی ازجملاه  معنای درشتی، تندخویی، تشدد و ستیزه خشونت در لغت به
شاود. در ایان میاان،  بنادی مای خشونت فیزیکی، روحی، کالمی، مالی، اجتمااعی، قاومی و... تقسایم

آمیاز مشاتمل بار  کناد. گفتاار و کاالم خشاونت خشونت کالمی بر خشونت در کالم و گفتار داللت می
هادف علاوم . »و... اسات کاردن کاردن، تاوهین همساۀرآمیاز، تحقیر و لحن تناداستفاده از ، گوییناسزا

ساخت انساان نیسات بلکاه »(، 2: 9192، 1نقل از کالر ، به129: 9192) 2ازنظر لوی اشتراوس« انسانی
هاای  توانناد صادمه بزنناد و یکای از راه واژگاان مای( »914: 9129) 3ازنظر راس«. انحالل انسان است

( باراین بااور 195: 9115) 5گااتمن«. زدن استفاده از رفتارهای کالمِی تحقیرآمیز و ماوهن اسات صدمه
بااوِر  باه«. کلما  آزاردهنده، ادا و اصول صور  و حرکاا  اسات ه  خشونت کالمی دربرگیرند»است که 

شاود کاه  انجامد و باعث می نوعی مزیت زبانی می مزیت اجتماعی به»(، 41: 2099) 4گینت-کانل مک
نقال از  ، باه9177) 9روالن باار «. زبان ... دیدگاه کسانی را منعکس کند که از این مزیات برخوردارناد

ناماد، قادر   مای« ابرقهرمان بدنام بالدرنگ» آن را  1آنچه که سوزان سانتا  ( در590: 9122سانتا ، 
زبان ا اجرای سیستم زبان ... فاشیست است چراکه فاشایزم »کند:  زبان با کلما  را به این شکل رسوا می

بار  با نقل قول از یاکوبساون معتقاد اسات «. کند کند بلکه آن را اجبار می گفتن پیشگیری نمی از سۀن
شود تا آنچه که ماا  دهد صحبت کنیم تعریف می وسیلۀ آنچه به ما اجازه می یک سیستم زبانی کمتر به»که 

کاه در مجلاۀ  6«هاای آوانگاارد زباان»( در مقالۀ 9149) 8ژان وانیرکند )همان(.  را مجبور به گفتِن آن می
« 21یاک تئااتر زباانی»با عنوان  22بازبرنی نماسش یوتنچاپ شد )بعدها این مقاله در مجله  20عامهیئایا 

قارار  23کند که نوع سوم زبان نمایشای ماورد توجاه ماالکین چاپ شد(، به سه نوع زبان نمایشی اشاره می
ناماد  مای« تئاتر زبان»ها که بعد از جنگ جهانی دوم هاهر شد و وانیر آن را  نامه گرفت. در این نوع نمایش

وجاود  به« انقالبی را در رابطۀ بین تئاتر و زبان»رده است، و ( عملکرد زبان تغییری بنیادین ک920: 9191)
باه را بیاان کارده باود،  هاای تئااتری شناختی یا ژسات ی روانها وضعیت آن موقعزبان که تا آورده است. 

جهاان باه انعکااِس تنهاا  هنا هااهر شاد وصاحنه  و بارروی نامه تبادیل شاد نمایش خودِ  محتوای اصلِی 
 
1. C. Levi-Strauss  2. J. Culler  3. S. Ross 
  
4. J. M. Gottman  5. S. McConnel-Ginet 6. R. Barthes   
7. S. Sontag  8. J. Vannier  9. Langages de l'avant-garde   
10. Theatre populaire 11. Tulane Drama Review 12. A Theatre of Language   
13. J. R. Malkin 
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زبان خودش را بر روی صحنه عرضاه کارد »برای اولین بار  پرداخت.خود نیز به انعکاس نامه بلکه  نمایش
(، 1: 9172) 2ادوارد بانادبااوِر  باه (.929)همان: « نمایشی ارتقا پیدا کردجایگاه ارزشمند یک شیء و به 

خالقای دهد و درنتیجه، عدم پارداختن باه آن را غیرا جامعۀ امروزی پر از خشونت است و به آن شکل می
قادر  هماان خشاونت ۀمان درباار» کند: کند و اههار می داند و نویسنده را ملزم به نوشتن دربارۀ آن می می

هاای گونااگونی  شاکل خشاونت کالمای باه «.رفتار می نوشت ۀدربار 1آستینجین  نویسم که طبیعی می
کاردن آن چیازی اسات کاه  کنترل»واقع که در« آنچه که کسی قادر به بیان آن است کردِن  کنترل»همچون 

( و آزار و اذیت زباانی پدیادار 42 :9179، 5قتل زبانی )اشتاینر(، 119: 9192، 3)اسلین« تواند باشد می
 شود. می

 
 پیشینه  2

شناسِی زبان باه بررساِی خشاونِت کالمای در  گرفته در حوزۀ جامعه های صور  حجم زیادی از پژوهش
 4توان به این ماوارد توجاه کارد: گاارور شده در باب خشونت می چاپپردازد؛ در میان آثاِر  گفتار افراد می

نامد که صدماتش بیشاتر جنباۀ روانای  پردازد و خشونت زبانی را عرفی می ( به انواع خشونت می9192)
( به بررسی کالم و نوشتار پرداخته است و معتقد است که کالم را همگاان 9122) 9دارد تا فیزیکی. اونگ

گیارد کاه نوشاتار در اختیاار  فهمند که سواد دارند؛ بنابراین نتیجاه مای نوشتار را افرادی میفهمند ولی  می
حسااب  نوعی منبع قدر  و کنترل دیگران به ای برای افتراق میان افراد است لذا به ای قرار دارد و وسیله عده
آنهاا باه ایان نتیجاه اناد.  کردن پرداختاه ( به بررسی سکو  و ساکت9119) 8و کراماری 1آید. هوستن می

 کنناد. منتظار کردن برای تنهاگذاردن زنان و افراد فاقد قادر  اساتفاده مای اند که مردان از مسکو  رسیده
 ( باه9124انی )کاارد رده اسات. داوریکا بررسای را آن یکفیزی معنای به خشونت مبحث (9125قائم )

پردازد. ازنظار  زبانی در محیط کار می( به بررسِی آزار 9114پردازد. اتراکی ) می فلسفی خشونت مباحث
شاوند.  مای قلماداد کاار محیط در زبانی آزاردهندگان بیشترین مردان و آزردگان زبانی بیشترین وی، زنان

 بااالرفتِن میازاِن  باا رابطاۀ مساتقیم دارناد و رفتاار در زباانی آزار شغلی و سان باا میازان باالرفتِن جایگاهِ 
 و احمادی شرکت مقدم .شود کاسته می کار محیط در آزاردهنده زبانِی  رفتار میزان از تاحدی تحصیال ،

 آناان راهکارهاایی بارای اند. پرداخته 20امیل زوال اثر 6زمرنتحلیل گفتمان خشونت در رمان ( به 9114)
همچناین  کنناد و مایتواند به خشونت کالمی منجار شاود، ارائاه  جویی که درنهایت می برخورد با ستیزه

(، اعازازی 9129الهای ) (، آیات9171ار )کدانند.  مؤثر میهای ادبی  سبکرا بر  اجتماعیهای  ناهنجاری
 
1. E. Bond  2. J. Austin  3. M. Esslin   
4. G. Steiner  5. N. Garver  6. W. Ong   
7. M. Houston   8. C. Kramarae  9.La Terre  
10. E. Zola  
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( و مااوالوردی 912۴) ساالیمانی  (،9121) رامپناااهی  (،9129شااندی ) موسااوی و پوررضااا  (،9120)
 پیامادهای آن و ابعااد و خشاونت اند. برخی دیگر به علیه زنان را مورد بررسی قرار داده خشونت (912۴)

( از ایان 9127( و زکریاایی )9171(، افتۀااری )9120اند: ابراهیمای ) اجتماعی پرداخته های دیدگاهاز 
ناماۀ  فلسفه و کاارکرد خشاونت کالمای در نماایش» در  (9111) معنویو محمودی بۀتیاری  اند. جمله

در گفتماان هاای غالاب  کنند تا مؤلفاه تالش می« کوهستان هارولد پینتر: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی
های نمایِش زباِن کوهستان و همچنین رواباط قادرِ  حااکم در ایان اثار را ارائاه  آمیِز شۀصیت خشونت

 باه« هاملت با ساالد فصل: رویکاردی گفتماانی ۀنام خشونت کالمی در نمایش»( در 4911دهند. آنان )
 آمیازِ  گفتمان خشاونت های غالب در کند تا مؤلفه با رویکردی گفتمانی تالش می بررسی خشونت کالمی

هاای دیگار در ایان زمیناه متماایز  آنچه این پژوهش را از پژوهش د.های این نمایش را ارائه کن شۀصیت
کند و نیز الگوهاای  کند، بررسِی الگوهای کالمی که یک شۀصیت در موقعیت فرودستی دریافت می می

دارد،  ودسات روا مایهاای فر خشونت کالمی که همان شۀصیت در موقعیات فرادساتی بار شۀصایت
 است.

 

 بنیان نظری پژوهش  3
هاا  ناماه در بررسای تعادادی از ایان نماایش« های معاصر نامه خشونت کالمی در نمایش»مالکین در کتاب 

کاردِن انساان ازطریاِ  سااختارهای تحمیلای یاا  ها با مقهورسازی و قرباانی نامه دهد که این نمایش نشان می
کنناد.  جویانه را مانعکس مای بار، قهری و سلطه اعمال محسوس زبانی خشونتاند. همۀ آنها  موروثی مرتبط

ها را نابود یاا آنهاا را باه انطبااق باا سااختارها و  آید که شۀصیت شکل یک ضدقهرماِن نمایشی درمی زبان به
شاود کاه سرنوشات  شکل زندان غیرقابل فاراری ترسایم مای کند یا به اش مجبور میشده قواعِد از پیش اعالم

ساازِی واقعیات، جاایگزینِی افکااِر  غصاب و واروناه»کند. مالکین زباان را باه  ها را مشۀ  می شۀصیت
کناد.  متهم مای« شده و اتوماتیک، نقض استقالل انسان و نابودی هویت انسان پراکنی فسیل انتقادی با سۀن

 شود: عنوان ابزاری درراستای تحق  اهداف زیر استفاده می ازنظِر مالکین، از زبان به
زمیناۀ  درنهایات وشاود  هماراه مایتهااجم و  پرخاشاگری ،زباان باا قادر  خشونت یا تااجم: .1
زباان  دهد، های که مالکین مورد بررسی قرار می نامه نمایشدر آورد.  ها را فراهم می شدِن شۀصیت قربانی

 د.شو ای برای تهاجم زبانی می وسیلهشود و وی  متبلور میها  شۀصیتیکی از  در
هاا را تحات  آید کاه شۀصایت شکل یک ضدقهرمان نمایشی درمی زبان به :تحت سلطه درآوردن .2

 کنناده اسات و کنتارل کنتارل ؛ نیرویایجو و خطرناک اسات سلطهزبان  کند. آورد و نابود می تسلط درمی
اشاتاینر، باوِر جارا  . بهدکن می محدود را دنیایش و شود می اش زندگی ماهیت و گیرد می دست به را انسان

 (.942: 9179)اشتاینر، «. دهد کشد و انجام می تصویر می بودِن زبان را به خشونت کالمی... ایدۀ قاتل»
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زباان تقریباًا کناد.  ها را به انطباق با ساختارها و قواعد خاود مجباور مای زبان شۀصیتآزاردادن:   .3
که مورد خطااِب آن این زبان تنها کسانی نیستند  دارد و قربانیاِن  آزردنکردن و  قدرتی جادویی برای زخمی

زباان طاوری ترسایم  .شاوند نیز قربانی تلقی میبرند،  کار می کسانی که این زبان را به بلکه گیرند، قرار می
 کند. ها را مشۀ  می شود که سرنوشت شۀصیت می

گیرناد،  آن قارار مای کنند یا مورد خطااب هایی که می از آنجایی که افراد در صحبت دفاع از خود: .4
ها دفاع کنناد و  ها و تعدی بایستی از خود دربرابر آن هلم گیرند، الجرم می قرار میهلم و ستم گاهی مورد 

تار  مهام ؛توانند ارتباط برقارار کنناد میگیرند،  کردن را یاد می کسانی که صحبتابزار این دفاع زبان است. 
مانناد حیواناا  شود،  از آنها گرفته میکردن  صحبت که توانایِی  توانند از خود دفاع کنند. افرادی اینکه، می

شاان  هایش ساکو  ترین رفتار شۀصیت ( تاکید کرده است که اساسی9179) 2. کروتس،دفاع هستند بی
 برد. است چون زبانشان کاری از پیش نمی

 افاراِد فرادسات سۀناِن  پرسیدن یا قطِع  الؤای از س وحشیانه طورِ  بهافراد ضعیف ترساندن و ارعاب:  .5
 ،ترسااندن اسات وکتیکی برای ترسااندن ِی تاریز بازجویی نوعی طرح. استنطاق و دنشو برحذر داشته می

آنچه که کسی قادر به بیاان  کردِن  کنترل. »کند کردن و آزاداندیشیدن را غصب می توانایی افراد برای صحبت
(. 192: 9192)اسالین، « توانناد باشاند مایآن چیازی اسات کاه آنهاا  کاردِن  درواقاع کنتارل ،آن است

کالمی تصویر اراده دیکتااتوری را بارای  آمیز و اجرای نهایی آنها ازطری  قتل و تجاوزِ  های خشونت تهدید
 ند.ک نابودی قربانیان کامل می

 
 روش پژوهش  4

شناسِی زباان  تحلیلی مبتنی بر جامعه -های کّمی است و با روش توصیفی پژوهش حاضر از نوع پژوهش
شده در دوران جوانی، فقر و نداری تاأثیر خاود را در  درنظر دارد تا نشان دهد خشونت و آزار کالمِی تجربه

هااِی پلکااِن ترقای را یکای  اثر اکبر رادی که پلاه پلکاننامۀ  مراحل بعدِی زندگِی شۀصیِت اصلِی نمایش
دهاد: الاف(  هاای تحقیا  پاساخ مای ساشدهد و از این راه باه پر کند، نشان می پس از دیگری طی می

شاود؟  شۀصیت اصلی داستان در موقعیت فرودستی در پردۀ اول با چه نوع خشونت کالمی مواجاه مای
ب( شۀصیت اصلی داستان در موقعیت فرادستی از پردۀ دوم باه بعاد چاه ناوع خشاونت کالمای را بار 

در بااالی پلکاان زنادگی از پاای  کدام نوع خشاونت کالمای وی راکند؟ و ا(  فرودستان خود اعمال می
های پژوهش برگرفته از گفتگوهایی است که در آن شۀصیت اصلی داستان، بلبال، یکای  ؟ دادهآورد درمی

ماورد الگاوی کالماِی  991(، 9112از طرفین گفتگوست. براساِس الگوهای خشونِت کالمِی ماالکین )
هاا در  د اساتفادۀ هریاک از شۀصایتها شناسایی و الگوهای مور آمیز در گفتگوهای شۀصیت خشونت

 
1. F. X. Kroetz 
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هاا یاا الگوهاای ماورد اساتفادۀ  داخل پرانتز مشۀ  و زیر آن خط کشیده شد و سپس فراوانی استراتژی
گیارد. ایان پاژوهش، باا توجاه باه تأکیاد و  ای مورد بررسی قرار می های جداگانه ها در جدول شۀصیت

کناد و نیاز  عیات فرودساتی تجرباه مایبررسِی نموِد الگوهای خشونت کالمی که یک شۀصیت در موق
هاای فرودسات روا  الگوهای خشونت کالمی که همان شۀصیت در موقعیات فرادساتی بار شۀصایت

 دارد، در نوع خویش حائز اهمیت است. می
 

 پلکاننامۀ  نمایش  5
هاای آلباومی کاه وی بارایش  را در پاسخ به دانشجوی سابقش و در تحلیل عکس پلکاننامۀ  رادی نمایش

او هام یکای »داند چراکه  ها، عکس چه کسی است را مهم نمی نگارد. اینکه این عکس فرستاده است، می
کنناد، در ذماۀ ناور  ساایه رشاد مای ویی کاه دررشاهر؛ گیاهاان خاود شمارۀ مردم ایان است از خیل بی

تصاویر  لو باهناماه را در پانج تااب (. او این نماایش7: 9122)رادی، « پژمرند و جز این داستانی ندارند می
 9111در روستای پسیۀان رشات در تابساتان « آن شب بارانی»نامه با عنوان  نمایش کشد. تابلوی اوِل  می
گارد ماورد شاماتت و آزاِر زباانِی  فروشای دوره شۀصیت اصلِی داستان، بلبل، در نقاش خاردهگذرد.  می
کاه تاابلوی دوم خورد که تالفی آن را سر همۀ آنها دربیاورد.  گیرد و قسم می های خود قرار می روستایی هم

دکاۀ ای که از آقاگل دزدیده باود  با فروش گاو و گوسالهبلبل  ،گذرد در پاییز دو سال بعد در همان روستا می
کناد.  عمو خواستگاری مای خاطر مال و منال حاا عمو را به حاا «ترشیدۀ»جگرکی بازکرده است و دختر 

کناد و  موجبا  مر  او را فاراهم مایقول ازدواا داده است،  وی که به نام بمانی دختر فقیری به با آزردِن او 
عماو ازدواا  ، بلبال باا دختار حااا«زمستان شهر ما»در تابلوی سوم، اندازد.  دختر خود را به رودخانه می

کناد.  بااز مایعمو مغازۀ تعمیار و فاروش دوچرخاه  حاا شدِن  است و با فروش خانۀ درحال خراب کرده
توماان پاول باه  400گذرد کاه حاضار نیسات  در مغازۀ وی می 9159این تابلو در زمستان سال  حوادِث 

ماو  اسات باه بیمارساتان ببارد؛ و در آخار از شاد   اش کمک کند تا همسرش را که روبه مغازه شاگرد
بساازبفروش در آغااز بهاار بلبل را در قامات « آفتاب برای سلیمان»دهد. تابلوی چهارم،  بیماری جان می

دلیل اعتراض به میزان دستمزد کماش کاه باا آن  نام سلیمان را تنها به کند. بلبل کارگری به ترسیم می 9140
 ،سااخت در حااِل  صابن در مساتراح سااختماِن  ش نیست از شاب تااا نفری 9قادر به سیرکردن خانوادۀ 

کناد،  شان عمال نمای تنها به خواسته اند نه وی آمده و با آزار زباِنی دیگرانی که برای بۀشِش کند  زندانی می
در تابساتان « ثکام»کنند کاه یاخ زده اسات. تاابلوی پانجم،  را درحالی پیدا میسلیمان درنهایت بلکه 

حاال آزار بلبل را در در این تابلو، شود.  تصویر کشیده می تهران به ۀبلبل در فرمانی ویالیِی  ۀو در خان 9147
کاه از تمکان  ،ثریا آهنچییابیم. او در تالش است تا مقدما  ازدواا پسرش را با  ش میزبانِی تنها فرزند

ایان شود و  و آزارکالمِی متقابِل وی مواجه میاما با انکار پسرش  ، فراهم کند؛زیادی برخوردار است مالِی 
 آورد. قلبی او را فراهم می ۀتکخود موجبا  س
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 ها توصیف و تحلیل داده  6

 ها دادهتوصیف  1ا 6
هاای فرودساتی و فرادساتی انتۀااب  نامه در موقعیات های نمایش در اینجا، گفتگوهای بلبل با شۀصیت

اند و الگوهای خشونت زبانِی ماالکین، ماورد شناساایی قارار مای گیرناد و در داخال پرانتاز نوشاته  شده
 شود: شوند و بعد از هر قسمتی فراوانی آنها در جدولی در زیر آنها ذکر می می

 
 بلبل در جایگاه فرودستی  1ا 1ا 6

، بلبل در پاردۀ اول، در جایگااه فرودساتی قارار دارد و در برخاورد باا دو شۀصایت پلکاننامۀ  در نمایش
شاود. در پاردۀ  شد  با آزار کالمی از نوع خشونت و تهاجم مواجاه مای آقا و سید، به نامه، مشدی نمایش

مزاا است و هار آن باه کااری  شود که دمدمی گرد ترسیم می دورهپا و  ای خرده اول، بلبل در نقش فروشنده
آقا، بدهکار است و از پرداخت بادهِی خاویش نااتوان. در  خانه، مشدی مشغول است. او به صاحب قهوه

دلیل طلبکاری از بلبل، در جایگاه باالتری قارار  واسطۀ سن و هم به آقا، هم به مراتب قدر ، مشدی سلسله
آقاا  آقاا مشاهود اسات. مشادی آمیز خود از سوی مشدی ری در استفاده از کالم خشونتگیرد. این برت می

آقاا  کند که جنس و ماهیتش خراب است. مشدی قرار و ناآرام خطاب می بّته، بی غیر  و بی بلبل را گدا، بی
مورد از تهاجم و خشاونت و در دو ماورد از ترسااندن و  9در الگوی کالمِی خویش در برخورد با بلبل در 

کناد. ایان  مورد از الگوی کالمِی دفاع از خاود اساتفاده مای 9کند و درمقابل، بلبل در  ارعاب استفاده می
 4دادِن بلبل در موقعیت فرودساتی و  تصویر کشیده شده است )دو جدول برای نشان به 9ها در جدول  یافته

ِن وی در موقعیت فرادستی ترسیم شده است که به صور  اعادادی در پرانتاز در ناام داد جدول برای نشان
 جداول نشان داده شده است:

 
 (1فراوانی الگوهای خشونت کالمی مالکین در حالت فرودستی بلبل ) .1جدول

 ها شخصیت تااجم و خشونت تحت سلطه درآوردن آزاردادن دفاع از خود ترساندن و ارعاب

 بلبل در حالت فرودست 2 2 2 9 2

 آقا مشدی 9 2 2 2 0

 مجموع 9 2 2 9 0

 
شود. گفتاار ساید  در برخورد با سید، بلبل خشونت کالمِی شدیدتری از نوع خشونت و تهاجم روبرو می

شود، پر از خشونت و تهاجم است. او بلبل را کچلی که وقتای آفتااب  خانه با بلبل روبرو می که در همان قهوه
هاای  کهناۀ بچاه»کسای کاه »، «ده! یه فرسۀی بوی ُگه مای»شه، کسی که  خورد بوگندش بلند می اش می به
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کند کاه سار  خواند و در آخر او را به حیوانی تشبیه می می« پدرسگ»، «ورزاگوز»، «کنه ای را تنش می ماسوله
ر زبانی بلبال اقادام مورد با الگوی خشونت و تهاجم به آزا 1صدتای مثل وی را در آخور بریده است. سید در 

مشهود است، تنها در چهار مورد از الگوی دفاع از خود اساتفاده  0طوری که در جدول  کند و بلبل، همان می
 شود: نامه در اینجا ذکر می کند. برای نمونه، گفتگوی سید و بلبل در پردۀ اول نمایش می

 )خشونت و تهاجم(. هوا صاف شد ،رداشتیوکالهتو  ،کچلسید: ِا...

 )دفاع از خود(. نوکر سیدم هستیمبلبل: 

 )خشونت و تهاجم(.   بلند نشهبوگند ،خوره   میا شرطی که وقتی آفتاب به به سید:
 )دفاع از خود(تیم ِسد.  ما نیمچه بلبل:
! ده مایه فرساۀی باوی گایاه مالوناه کاه  کجاهاا مای معلوم نیست خودشاو ،کس همه بیسید: 

یواش یواش باوی  ،کنه ای را تنش می های ماسوله بچه ۀوقتی آدم کهن ،آره دیگه...  )خشونت و تهاجم(
 )خشونت و تهاجم(! گیره ارم میناو

)دفااع از ؟ بدی یایچیه  ام خوای به نمی ؟تو چیا  !د با ما یه خورده همچییحاال س !ییدا بلبل:
 خود(

 )خشونت و تهاجم(! تو قابل نیستی ورزا گوز سید:

 )دفاع از خود(؟ زنی دیگه چرا می ؛یه دونه چایی گفتیم .دما که جسار  نکردیم ِس  بلبل:

اونجا یه وری واستادی خال اژدهاتو باه رخ )خشونت و تهاجم(  پدرسگ! نیمچه زدن نداره سید:
)خشاونت و  .آخاور بریادم و برگشاتم هیا تاو صدتای تورو من سرِ )خشونت و تهاجم(  ؟کشی ما می

 )خشونت و تهاجم(؟ دی مشتی شدی واسه من خال نشون میحاال تو تهاجم( 
 

 (2فراوانی الگوهای خشونت کالمی مالکین در حالت فرودستی بلبل ) .2جدول

 ها شخصیت تااجم و خشونت تحت سلطه درآوردن آزاردادن دفاع از خود ترساندن و ارعاب

 بلبل در حالت فرودست 2 2 2 5 2

 سید 1 2 2 2 2

 مجموع 1 2 2 5 2

 
 بلبل در جایگاه فرادستی  2ا1ا 6

خاورد کاه تالفاِی هماۀ آنهاا را سار آن  های کالمی در پردۀ اول، بلبل قسم مای بعد از مواجهه با خشونت
ای که از آقاگل دزدیده است، مغاازۀ جگرکای  درآورد. در اولین اقدام با فروش گاو و گوساله« ها مادرقهوه»
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خواهد که با یکی از دخترهاایش کاه  عمو، متضّرعانه از وی می حاا کند و به طمِع رسیدن به ثرو  باز می
و نیز پا به سن گذاشته است، ازدواا کند. ازسوی دیگار، « صورتشم آبله برده و از یک چشمشم محرومه»

شاود.  شانود، برآشافته مای عمو را می بلبل به بمانی قول ازدواا داده است. بمانی که گفتگوی بلبل و حاا
دهاد، در گفتگاوی بماانی باا بلبال، الگاوی کالماِی غالاِب بماانی  نشان مای 1ه جدول طوری ک همان

گیرنده اسات و در  کند. بلبل که در مقام تصمیم مورد از این الگو استفاده می 99است؛ وی در « آزاردادن»
الوه، عا کناد؛ باه مورد استفاده مای 90زبانی در « تهاجم و خشونت»جایگاه فرادستی قرار دارد، از الگوی 

 ای از گفتگوی بمانی و بلبل: گیرد. نمونه مورد بهره می 5نیز در « ارعاب و ترساندن»وی از الگوی 
( مناو )آزاردادنکناد(.  قاول و قارار چیاه؟ )مظلوماناه گریاه مای )آزاردادن(بمانی: بمانی کیاه؟ 

 )آزاردادن(زنی.  نشون مردم کردی، حاال این حرفارو می انگشت
)خشاونت قرقتو شکستم؟  )خشونت و تهاجم(کار  کردم؟  خفه(. مگه چی بلبل: )برجهیده اما

)خشاونت و غلط کردم یه دونه بنفشه بهت دادم و بردمت گردش و دوتاا کلوچاه خاوردیم.  و تهاجم(
دساتمو باذارم زیار )خشاونت و تهااجم( کار کانم؟  گی چی حاال این وقِت شب اومدی میتهاجم(

خیلای خاوب! )چااقو را )خشونت و تهاجم( هم باید باا بدم؟ یا به تو )خشونت و تهاجم( ساطور؟ 
آورد.( دو پنجااه  کند توی دکه و از ُخرجینک آویۀته به کمرش یک دسته اسکناس بیرون مای پر  می
شاه، واساه ماا جغاد ...  کناد.( واساه هماه بااز بلناد مای )دو اسکناس جدا مای)آزاردادن( خوبه؟ 

 )خشونت و تهاجم(بگیر و برو دیگه مث کنه بهم نچسب!  ردادن()آزااش!  بیا اینم کّفاره )آزاردادن(
 دهد. کند و جان می ای پرتاب می در انتهای این پرده بمانی خود را به داخل رودخانه

 
 (1فراوانی الگوهای خشونت کالمی مالکین در حالت فرادستی بلبل ) .3جدول

 ها شخصیت تااجم و خشونت تحت سلطه درآوردن آزاردادن دفاع از خود ترساندن و ارعاب

 بلبل در حالت فرادست 12 2 3 9 5

 بمانی 2 2 99 2 2

 مجموع 12 2 11 9 2

 
شانود کاه بلبال در ساودای  کناد و وقتای مای برادر بمانی، میرحسین، در جگرکِی بلبل کار می

و  شاود عمو، زیر قول ازدواا با خواهرش زده است، بسایار ناراحات مای رسیدن به مال و منال حاا
خواند. در گفتگوی میرحسین با بلبال، از الگوهاای خشاونِت کالماِی  می« دودین و دورو» بلبل را 

ماورد و از 91در « آزاردادن»ماورد، از  2در « تهاجم و خشاونت»شود. بلبل از  متنوعی استفاده می
 1کند. ازسوی دیگر، میرحسین در جایگاه فرودستی از  مورد استفاده می 4در « ارعاب و ترساندن»
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اساتفاده « ارعااب و ترسااندن»ماورد از  2در « آزاردادن»مورد از  9، در «تهاجم و خشونت»مورد 
 (:5کند )جدول شماره  می

)خشاونت و شاه بلبال!  نگرد.( آدم ِانقد دودین و دورو نمی ای گستاخ او را می میرحسین: )لحظه
 تهاجم(

ربایاد و  )عصبی تاس را از دست میرحسین می )ترساندن و ارعاب(زنی!  گه داری ِزر میبلبل: دی
)ترسااندن و خیلی بارا  زور داره، فاردا نیاا.  )ترساندن و ارعاب(کند پشت بساط( همینه!  پرتاب می

 ارعاب(
 

 (2فراوانی الگوهای خشونت کالمی مالکین در حالت فرادستی بلبل ) .4جدول

ترساندن و 
 ارعاب

تحت سلطه  آزاردادن دفاع از خود
 درآوردن

تااجم و 
 خشونت

 ها شخصیت

 بلبل در حالت فرادست 0 2 13 2 4

 میرحسین 3 2 9 2 1

 مجموع 4 2 11 2 9

 
سااازی و  دوچرخااه عمااو، مغااازۀ در پااردۀ سااوم نمااایش، بلباال بعااد از ازدواا بااا دختاار حاااا

احاوال دارد و از بلبال  زنای نااخوش کناد. شااگرد مغاازۀ وی، اساکندر، فروشای بااز مای دوچرخه
کند  تومان برای درمان به وی قرض دهد، اما او از دادِن آن امتناع می 422درخواست کرده است که 

آزارد. آنچه در این پرده بسیار آزاردهنده است این است که اسکندر در هیچ  و با کالم خود وی را می
کند و این بلبل است که در مقام کارفرما و  می نمیموردی اقدام به استفاده از الگوهای خشونِت کال

زناد.  دست به آزار اسکندر در جایگاه فرودستی می« آزاردادن»فرادست با استفاده از الگوی کالمِی 
و در یک ماورد از « تحت سلطه درآوردن»مورد از الگوی  0مورد از الگوی آزاردادن، در 19بلبل در 

 کند. الگوی خشونت و تهاجم استفاده می
 خونه. اسکندر: من باید همین امروز، همین حاال برسونمش مریض

مگاه  )آزاردادن( بلبل: دیروزم گفتی، گفتم ندارم. به دین ندارم، به مذهب نادارم، ایان صاد دفاه.
  )آزاردادن(خود حرف بزنی؟  دوست داری بی)آزاردادن( شه؟  سر  نمی
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 (3در حالت فرادستی بلبل )فراوانی الگوهای خشونت کالمی مالکین  .5 جدول

تحت سلطه  آزاردادن دفاع از خود ترساندن و ارعاب
 درآوردن

 ها شخصیت تااجم و خشونت

 بلبل در حالت فرادست 1 0 19 2 2

 اسکندر 2 2 2 2 2

 مجموع 1 0 19 2 2

 

مسائولیِت گذاشاتِن نام باالجه را که با پایمردی  در پردۀ چهارم، بلبل بسازبفروش شده است و بنایی به
گیرد، تا کاارگری بیچااره را از حابس در مساتراح  ها را برعهده می کردن لوله سنگ در زانوها و نیز آلوده قلوه

و در « تحت سالطه درآوردن»مورد از  3، در «آزاردادن»مورد از  9آزارد. بلبل در اینجا در  نجا  دهد، می
طاور کاه  کناد و باالجاه، هماان ی خویش استفاده مایدر الگوهای کالم« ارعاب و ترساندن»مورد از  0

 کند. دهد، در هیچ موردی از هیچ نوع الگوی خشونت کالمی استفاده نمی نشان می 9جدول شمارۀ 
 هارم من آلوده کردم. باالجه: ... قلوه سنگو من توی زانو گذاشتم، لوله

 )آزاردادن(خاوردی! ...  نو میهای م بلبل: تو ... پس این موش ناجنس ما تو بودی که داشتی لوله
گفتاین نایم سااعت کماه، )آزاردادن( رسام.  جاور بهتاون مای م، هماه جور منت شما رو کشیده همه

گفتین داربست چاوبی اعتبااری ناداره؛ فاوری فلازی )آزاردادن(استراحت ناهارتونو کردم یه ساعت. 
م جگرم سوخت. گفاتم  مر  یه بچها به اا این شاهده اتا حتی مساعده خواستین  )آزاردادن( گذاشتم.

 زده نشین. االن همۀ شما به صندوق بدهکارین. شب عیده؛ پیش زن و بچه خجالت
 

 (4فراوانی الگوهای خشونت کالمی مالکین در حالت فرادستی بلبل ) .6جدول

تحت سلطه  آزاردادن دفاع از خود ترساندن و ارعاب
 درآوردن

 ها شخصیت تااجم و خشونت

 بلبل در حالت فرادست 2 3 9 2 0

 باالجه 2 2 2 2 2

 مجموع 2 3 9 2 0

 
تارین افاراد  نامۀ پلکان، بلبل بر پلۀ آخِر نردباِن فرادستی ایستاده است و یکی از متمّول در پردۀ آخر نمایش

جامعه است؛ وی قصد دارد تا ازطری  ازدواا پسرش، که از تحصیل در آمریکا برگشته است، با دختار یکای 
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ماورد از  00افراد بانفوذ و ثروتمنِد دیگر، وی را نیز به راهی رهنمود کند کاه خاود پیماوده اسات. بلبال در از 
مورد از خاودش دفااع  5کند و پسرش نیز در  استفاده می« تحت سلطه درآوردن»و در دو مورد از « آزاردادن»

کناد کاه  خااطر مای طاوری آزرده« ردادنآزا»مورد متقاباًل پدرش را باا اساتفاده از اساتراتژِی  9کند و در  می
 ای از برخورِد کالمِی بلبل و پسرش، سعید: سازد. نمونه موجبا  سکتۀ قلبی و مر  وی را فراهم می

 )آزاردادن(بگم؟  چی دوختین؛ دیگه و بریدین و گرفتین اندازه که شما :سعید
 )آزاردادن( .پسر اطمینانه سند تو آتیۀ برای وصلت این :بلبل

 من؟ آتیۀ :سعید
 )آزاردادن(. منه گذشتۀ به احترام تو آیندۀ :بلبل

 )آزاردادن( خوره؟ می من درد چه به شما گذشتۀ :سعید
 )آزاردادن( .بیاری یاد به را گذشته بیفتی، باید جا درست آینده در اینکه برای :بلبل

 

 (5فراوانی الگوهای خشونت کالمی مالکین در حالت فرادستی بلبل ) .7جدول

تحت سلطه  آزاردادن دفاع از خود ترساندن و ارعاب
 درآوردن

تااجم و 
 خشونت

 ها شخصیت

 بلبل در حالت فرادست 2 0 00 2 2

 سعید 2 2 9 5 2

 مجموع 2 0 32 5 2

 
 ها تحلیل داده  3ا1ا6

شاود: بۀاش اول کاه اغلاب در  رادی براساس خشونت کالمی به دو بۀش تقسیم مایپلکان  نامۀ نمایش
ای  دهد و آن زمانی است که بلبل در موقعیت فرودست قرار دارد و فروشانده نامه روی می اول نمایشپردۀ 
خانۀ محلی نیز بدهکار و از پرداخت بدهِی خود عااجز اسات. اینجاسات  گرد است که حتی به قهوه دوره

هاا قارار  ینتارین تاوه گیارد. او ماورد زشات آقا و سید قرار می که او مورد خشونت کالمی ازسوی مشدی
آقاا شاش باار  بلبل ازسوی مشدی!«. ده میه فرسۀی بوی گیه »شود که از  گیرد و حتی به وی گفته می می

ای جز دفاع از خویش نادارد. وی  گیرد و در هر شش مورد چاره کالمی قرار می« تهاجم و خشونت»مورد 
تار از زماانی اسات  قا بسیار سهلآ شود. اما خشونت کالمِی مشدی دوبار نیز با تهدید و ارعاب مواجه می

دهاد و  شود. سید نه بار با خشونت و تهاجم کالمی بلبل را مورد حمله قرار مای رو می که بلبل با سید روبه
پاردازد. بلبال در اینجاا باا شادیدترین  بلبل را یارای مقابله نیست و تنها در چهار مورد به دفاع از خود می
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ه فرساۀی باوی گایه »، «شه می  بلند بوگند ،خوره آفتاب بهت میوقتی »شود:  تهاجم کالمی روبرو می
صادتای  سرِ »و « پدرسگ!»، !«قابل نیستی ورزا گوز»، «کنه ای را تنش می های ماسوله بچه ۀکهن!« »ده می

کناد و قسام  خاناه را تساویه مای الفور بدهِی خود باه قهاوه و اینجاست که او فی«. آخور بریدم هی تو تورو
 !«.ها مادر قهوه ... ده ه میبوی گُ  کی غیر  داره و یک»نها نشان دهد خورد به آ می

، زمانی که بلبل در موقعیت فرودساتی نسابت باه دیگار 9های مندرا در جدول شمارۀ  براساس یافته
های فرادست باا اساتفاده از  گیرد. شۀصیت ها قرار دارد، وی مورد بیشترین آزار کالمی قرار می شۀصیت

در دو ماورد بلبال را « ارعاب و ترسااندن»مورد و با استفاده از الگوی  14در « و خشونتتهاجم »الگوی 
هاای فرادسات در  توان دریافت کاه الگاوی کالمای شۀصایت دهند. بنابراین، می مورد خشونت قرار می

 برخورد با بلبل الگوی تهاجم و خشونت است.
 

 فراوانی الگوهای خشونت کالمی در گفتار بلبل در حالت فرودستی در مقابل دیگر .8 جدول
 ها در حالت فرادستی شخصیت 

ترساندن و 
 ارعاب

دفاع از 
 خود

تحت سلطه  آزاردادن
 درآوردن

تااجم و 
 خشونت

 

 بلبل در حالت فرودست 2 2 2 12 2

 ها در حالت فرادست دیگر شۀصیت 14 2 2 2 0

 
ناماه در  شاود و تاا آخرنماایش نامه به بعد، بلبل از موقعیت فرودساتی خاارا مای نمایشاز پردۀ دوم 

کند و آنجا پلۀ آغازین پلکانی است کاه قارار  ماند. او در پردۀ دوم دکۀ جگرکی باز می موقعیت فرادست می
دوِم است بلبال را از فرودساتی باه فرادساتی ببارد. او تجرباۀ زیساتۀ خشاونت کالماِی خاود را در پاردۀ 

نامه بر بمانی، دختری که به وی قول ازدواا داده است و اکناون در جساتجوی ماال و منااِل بیشاتِر  نمایش
دارد. بلبل، بماانی را باا اناواع و  عمو کنار گذاشته شده است، و میرحسین، برادر بمانی، روا می دختِر حاا

دادن و چهاار باار ارعااب و اقسام خشونت کالمی )ده مورد خشاونت و تهااجم کالمای، ساه ماورد آزار
مورد موجبا  آزاِر کالمِی بلبال را  19دهد. البته ناگفته نماند بمانی نیز در  ترساندن( مورد خطاب قرار می

میارد. اماا بلبال  اندازد و می افتد و این اوست که درنهایت خود را به آب می آورد اما کارساز نمی فراهم می
آزارد )دو ماورد  دهاد؛ بلبال حاداقل دو برابار میرحساین وی را مای مای برادر بمانی را نیز مورد آزار قارار

خشونت و تهاجم، سیزده مورد آزاردادن، پنج مورد ارعاب و ترساندن(؛ زمانی این دوبرابر آزار و خشاونت 
فهمد به خواهرش خیانت شده اسات اماا او تنهاا باه  دهد که میرحسین می کالمِی بیشتر خود را نشان می

کناد و  نت و تهاجم کالمی، شش ماورد آزار و یاک ماورد ارعااب و ترسااندن بسانده مایسه مورد خشو
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سازِی بلبال روی  کند. پردۀ سوم، که در مغازۀ دوچرخه درنهایت این بلبل است که او را نیز از کار بیکار می
شااگرِد خاود،  کند؛ بلبال باا آزار کالماِی  نامه ترسیم می ترین چهرۀ بلبل را در نمایش نظر کریه دهد، به می

کند، بلکه با کاالم خاویش او را  تنها موجبا  مر  همسرش را با ندادِن قرض به وی فراهم می اسکندر، نه
آزارد، این است که اسکندر تحت هیچ شرایطی بلبل را با کاالم و  آزارد و چیزی که خواننده را بیشتر می می

شاود ولای او همچناان درحاال  ادن اسکندر مایآزارد. بلبل در شانزده مورد باعث آزارد گفتار خویش نمی
شاود ولای تقاضاای وی مقباول  گرفتِن پانصد تومان، به خواننده نشان داده می خواهش از بلبل برای قرض

خریاد  شاود و بارای صرف نهار آرمن مای« چهل تومن توی اکبرجوجه»افتد و این درحالی است که  نمی
 دهد. پانصد توماِن دیگر میدوچرخه پانصدتومان و برای بیعانۀ موتور هم 

کند باالجاه را تحات سالطه درآورد و هفات باار اقادام باه آزار  در پردۀ بعدی، بلبل سه بار تالش می
کند بلکه با ترساندن و ارعااب کاارگران و  تنها موجبا  آزادی سلیمان را فراهم نمی کند و نه کالمِی وی می

 شود. نیز میزندانی کردن سلیمان در دستشویی موجب مر  او 
بودن بدون چاالش  گیرد، اما این فرادست در پردۀ آخر، گرچه بلبل در موقعیت فرادسِت پدری قرار می

نیست و بلبل در دو مورد در تالش برای تحت سلطه درآوردن و در بیست و دو ماورد موجاب آزار ساعید 
کناد و در  ر دو ماورد دفااع مایماند و تنها د شود. درمقابِل خشونت کالمِی پدر، سعید نیز ساکت نمی می

آزارد و درنهایت باه ساکته قلبای  شود و این بیشتر از هرچیزی او را می هشت مورد باعث آزاردادن بلبل می
 شود. وی منجر می

شود کاه وی نیاز در جایگااه  های فرادستی باعث می شده در بلبل در موقعیت خشونت کالمِی نهادینه
ماورد تحات  9برخورد با دیگران )سیزده مورد تهااجم و خشاونت،  فرادستی از انواع خشونت کالمی در

ماورد از خاود  9مورد ارعاب و ترساندن( بهاره گیارد و تنهاا در 11مورد آزار کالمی و  91سلطه قراردادن، 
توان دریافت که الگاوی حااکم بار گفتاار بلبال در  می 1های مندرا در جدول شماره  دفاع کند. بنابر داده

 دهد. نشان می« آزاردادن»شکل  بهحالت فرادستی 
 

 فراوانی الگوهای خشونت کالمی در گفتار بلبل در حالت فرادستی در  .3 جدول
 ها در حالت فرودستی مقابل دیگر شخصیت

تحت سلطه  آزاردادن دفاع از خود ترساندن و ارعاب
 درآوردن

تااجم و 
 خشونت

 

 بلبل در حالت فرادست 13 9 91 9 11

ها در حالات  دیگر شۀصیت 3 2 32 5 1
 فرادست
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 گیری نتیجه  7
ها در آثاار نمایشای  تواند در تحلیل و بررسِی گفتگوهای شۀصیت میین کمالخشونت کالمِی الگوهای 

پلکاان  ه  ناما ین در نماایشکالگوهای ماال اربسِت کدادِن تأثیِر این نوع کالم مثمر ثمر واقع شود.  دست و به
مایاه و مضامون  درون ویِن کاپاردازی و ت شۀصایتنقشی اساسای در المی که خشونت کدهد  نشان می

شده در یک شۀصایت،  توان مشۀ  کرد که خشونت درونی و نهادینه کمِک آن می نامه دارد که به نمایش
دهد. تاأثیر الگوهاای  های دیگر نشان می در اینجا بلبل، در موقعیتی خا  چگونه اثر خود را در موقعیت

کالمی که بلبل در جایگااه فرودساتی باا آن مواجاه باوده اسات، در گفتاار وی، در جایگااه آمیِز  خشونت
شود و ایان مؤیاد  شده و دوباره بازتولید می عبارتی، این خشونت زبانی درونی یابد. به فرادستی بازنمود می

 کناد. ایفاا مایدر ایجاد خشاونت سااختاری و خشاونت فرهنگای  ینقش فعالاین مطلب است که زبان 
وار، اقادام باه بازتولیاد  رادی زبان با کارکردی ایدئولوژیک و اتوماتیاک پلکان  نامۀ  بیانی دیگر، در نمایش به

شود شۀصیتی اسات کاه  نامه، قهرمانی که به بیننده و خواننده نمایانده می در این نمایشکند.  خویش می
رساد و  ناماه مای های دیگر نمایش ردهاز موقعیِت منفعل و فرودست در پرده اول به موقعیت فرادستی در پ

نوردد اما این درنوردیدن و باالرفتن، نه به سوی تعالی کاه باه  های ترقی را یکی پس از دیگری درمی پلکان
گیارد. او در  سوی حضیض است. بلبل در موقعیت فرودستی مورد تهاجم و خشاونت کالمای قارار مای

گیرد. اما او کاه از خشاونت زباانِی دیگاران در  قرار میبیش از پانزده مورد مورد خشونت و تهاجم کالمی 
هاای کالمای در برخاورد باا دیگار  موقعیت فرودستی آزار دیده اسات، خاود نیاز باه بازتولیاِد خشاونت

مورد از تهااجم  91های کالمی براساس الگوی مالکین، )در  زند و از انواع خشونت ها دامن می شۀصیت
ماورد از ارعااب و 99ماورد از آزار کالمای و در  99مورد از تحت سالطه قاراردادن، در  7و خشونت، در 

نامه، و درواقاع، در آخارین پلاۀ زنادگِی  کند. بلبل در پردۀ آخِر نمایش ها( استفاده می ترساندن شۀصیت
هاایی کاه ایان  گدا گشانه ]یا[...  ،ها پابرهنه ،آدمای متوسط»نت زبانی را نه از خویش، همان آزار و خشو

، بلکه از تنهاا فرزنادش «رن ن و مثل شپش دارن از در و دیوار شهر باال می هسرازیر شدفوا  اچند سال فو
ل شاود، آزاری باس غیار قابا شنود و اینجاست که با آزار کالمی ازسوی تنها فرزند خویش مواجه مای می

دهاد  نامه نشاان مای افتد. این نمایش به پایین میپلکان  بیند و درنهایت با سکتۀ قلبی از پلۀ آخرِ  تحمل می
بیاانی دیگار،  زناد. باه گیرِی روابِط قدر  دامان مای شدن و شکل زبان ازطریِ  بازتولیِد خویش به نهادینه

کنناد و  زباانی ایفاای نقاش مایهای عادی در ساختارهای پیچیدۀ  های نمایش همچون انسان شۀصیت
هاا و رواباط قادرِ   بدون اینکه نقش فعالی داشته باشند، منفعالنه توسط آن درراستای بازتولید ایدئولوژی

طور ه بلبل خاود در موقعیات فرودساتی ماورد خشاونت زباانی قارار  شوند؛ همان کار گرفته می حاکم به
زبانی را بر فرودستان روا داشت تا ابازاری باشاد های  گرفت، خود نیز در موقعیت فرادستی همان خشونت

 در اختیار سازوکارهای زبانی برای بازتولید روابط قدر .
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