تأثیر خشونت کالمی زیسته بر دیگران در نمایشنامۀ پلکان
ِ
حسین رحمانی( 2گروه زبانشناسی ،دانشکده ادبیا و زبانهای خارجی ،دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران).
تاریخ دریافت مقاله ،9311/5/99 :تاریخ پذیرش9500/4/9 :

چکیده :صحبتکردن در عادیترین حالت خود ،بهنوعی ،بیان و وضع قانون است و گاهی پار از مقابلاه
و رویارویی میشود و حتی به خشونت میانجامد و این را انساان در طاول عمار خاویش بارهاا تجرباه
کالمای شۀصایتهاا در
خشونت
بررسی
میکند .پژوهش حاضر ،براساس نظریه مالکین ( )9112به
ِ
ِ
ِ
اوانی هریک از پانج شااخ مشاۀ شادۀ
نمایشنامۀ پلکان اثر اکبر رادی میپردازد و میکوشد تا فر ِ
مالکین را در نمایشنامه مشۀ کند و برای پرسشهای الف) شۀصیت اصالی داساتان در موقعیات
فرودستی در پردۀ اول با چه نوع خشونت کالمای مواجاه مایشاود ،ب) شۀصایت اصالی داساتان در
موقعیت فرادستی از پردۀ دوم به بعد چه نوع خشونت کالمی را بر فرودساتان خاود اعماال مایکناد ،ا)
کدام نوع خشونت کالمی وی را در باالی پلکان زندگی ازپای درمیآورد؟ ،پاساخ درخاور فاراهم کناد.
براساس نتایج حاصل از پژوهش ،خشونت کالمای کاه شۀصایت اصالی داساتان در دوران فرودساتی
تجربه میکند بیشتر از نوع تهاجم و خشونت زبانی است و خود در موقعیات فرادساتی آزارکالمای را بار
افراد فرودست روا میدارد .جالب اینکه سقوط و نابودی وی را تنها فرزندش با آزاری کالمی رقم میزند.
خشونت کالمی کاه یاک شۀصایت در موقعیات
نمود الگوهای
این پژوهش با توجه به تأکید و
بررسی ِ
ِ
ِ
فرودستی تجربه میکند و نیز الگوهای خشونت کالمی که هماان شۀصایت در موقعیات فرادساتی بار
شۀصیتهای فرودست روا میدارد ،در نوع خویش حائز اهمیت است.

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

 1مقدمه

خشونت در لغت بهمعنای درشتی ،تندخویی ،تشدد و ستیزهجویی آمده است و به انواع مۀتلفی ازجملاه
خشونت فیزیکی ،روحی ،کالمی ،مالی ،اجتمااعی ،قاومی و ...تقسایمبنادی مایشاود .در ایان میاان،
خشونت کالمی بر خشونت در کالم و گفتار داللت میکناد .گفتاار و کاالم خشاونتآمیاز مشاتمل بار
ناسزاگویی ،استفاده از لحن تناد و تحقیرآمیاز ،مساۀرهکاردن ،تاوهینکاردن و ...اسات« .هادف علاوم
انسانی» ازنظر لوی اشتراوس ،129 :9192( 2بهنقل از کالر« ،)2 :9192 ،1ساخت انساان نیسات بلکاه
انحالل انسان است» .ازنظر راس« )914 :9129( 3واژگاان مایتوانناد صادمه بزنناد و یکای از راههاای
کالمی تحقیرآمیز و ماوهن اسات» .گااتمن )195 :9115( 5باراین بااور
صدمهزدن استفاده از رفتارهای
ِ
بااور
است که «خشونت کالمی دربرگیرنده کلما آزاردهنده ،ادا و اصول صور و حرکاا اسات» .باه ِ
مککانل-گینت« ،)41 :2099( 4مزیت اجتماعی بهنوعی مزیت زبانی میانجامد و باعث میشاود کاه
زبان  ...دیدگاه کسانی را منعکس کند که از این مزیات برخوردارناد» .روالن باار  ،9177( 9باهنقال از
سانتا  )590 :9122 ،در آنچه که سوزان سانتا  1آن را « ابرقهرمان بدنام بالدرنگ» مایناماد ،قادر
زبان با کلما را به این شکل رسوا میکند« :زبان ا اجرای سیستم زبان  ...فاشیست است چراکه فاشایزم
از سۀنگفتن پیشگیری نمیکند بلکه آن را اجبار میکند» .بار با نقل قول از یاکوبساون معتقاد اسات
که «یک سیستم زبانی کمتر بهوسیلۀ آنچه به ما اجازه میدهد صحبت کنیم تعریف میشود تا آنچه که ماا
را مجبور به گفتن آن میکند (همان) .ژان وانیر )9149( 8در مقالۀ «زباانهاای آوانگاارد» 6کاه در مجلاۀ
ِ
یئایا عامه 20چاپ شد (بعدها این مقاله در مجله بازبرنی نماسش یوتن 22با عنوان «یاک تئااتر زباانی»21
چاپ شد) ،به سه نوع زبان نمایشی اشاره میکند که نوع سوم زبان نمایشای ماورد توجاه ماالکین 23قارار
گرفت .در این نوع نمایشنامهها که بعد از جنگ جهانی دوم هاهر شد و وانیر آن را «تئاتر زبان» مایناماد
( )920 :9191عملکرد زبان تغییری بنیادین کرده است ،و «انقالبی را در رابطۀ بین تئاتر و زبان» بهوجاود
آورده است .زبان که تا آن موقع وضعیتهای روانشناختی یا ژساتهاای تئااتری را بیاان کارده باود ،باه
انعکااس جهاان
خود نمایشنامه تبادیل شاد و بارروی صاحنه هااهر شاد و ناهتنهاا باه
اصلی ِ
ِ
محتوای ِ
3. S. Ross

2. J. Culler

1. C. Levi-Strauss

6. R. Barthes

5. S. McConnel-Ginet

4. J. M. Gottman

9. Langages de l'avant-garde

8. J. Vannier

7. S. Sontag

12. A Theatre of Language

11. Tulane Drama Review

10. Theatre populaire
13. J. R. Malkin
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نمایشنامه بلکه به انعکاس خود نیز پرداخت .برای اولین بار «زبان خودش را بر روی صحنه عرضاه کارد
بااور ادوارد باناد،)1 :9172( 2
و به جایگاه ارزشمند یک شیء نمایشی ارتقا پیدا کرد» (همان .)929 :باه ِ
جامعۀ امروزی پر از خشونت است و به آن شکل میدهد و درنتیجه ،عدم پارداختن باه آن را غیراخالقای
میداند و نویسنده را ملزم به نوشتن دربارۀ آن میکند و اههار میکند« :مان درباارۀ خشاونت هماانقادر
طبیعی مینویسم که جین آستین 1دربارۀ رفتار می نوشت» .خشاونت کالمای باهشاکلهاای گونااگونی
کردن آنچه که کسی قادر به بیان آن است» که درواقع «کنترلکاردن آن چیازی اسات کاه
همچون «کنترل ِ
5
3
میتواند باشد» (اسلین  ،)119 :9192 ،قتل زبانی (اشتاینر  )42 :9179 ،و آزار و اذیت زباانی پدیادار
میشود.

 2پیشینه

خشاونت کالمای در
بررسای
شناسی زبان باه
حجم زیادی از پژوهشهای صور گرفته در حوزۀ جامعه
ِ
ِ
ِ
آثار چاپشده در باب خشونت میتوان به این ماوارد توجاه کارد :گاارور
گفتار افراد میپردازد؛ در میان ِ
( )9192به انواع خشونت میپردازد و خشونت زبانی را عرفی مینامد که صدماتش بیشاتر جنباۀ روانای
دارد تا فیزیکی .اونگ )9122( 9به بررسی کالم و نوشتار پرداخته است و معتقد است که کالم را همگاان
میفهمند ولی نوشتار را افرادی میفهمند که سواد دارند؛ بنابراین نتیجاه مایگیارد کاه نوشاتار در اختیاار
عدهای قرار دارد و وسیلهای برای افتراق میان افراد است لذا بهنوعی منبع قدر و کنترل دیگران بهحسااب
میآید .هوستن 1و کراماری )9119( 8به بررسی سکو و ساکتکردن پرداختاهاناد .آنهاا باه ایان نتیجاه
رسیدهاند که مردان از مسکو کردن برای تنهاگذاردن زنان و افراد فاقد قادر اساتفاده مایکنناد .منتظار
قائم ( )9125مبحث خشونت بهمعنای فیزیکی آن را بررسای کارده اسات .داوری اردکاانی ( )9124باه
بررسی آزار زبانی در محیط کار میپردازد .ازنظار
مباحث فلسفی خشونت میپردازد .اتراکی ( )9114به
ِ
وی ،زنان بیشترین آزردگان زبانی و مردان بیشترین آزاردهندگان زبانی در محیط کاار قلماداد مایشاوند.
جایگاه شغلی و سان باا میازان آزار زباانی در رفتاار رابطاۀ مساتقیم دارناد و باا بااالرفتن میاز ِان
باالرفتن
ِ
ِ
ِ
زبانی آزاردهنده در محیط کار کاسته میشود .شرکت مقدم و احمادی
رفتار
ان
ز
می
از
تاحدی
،
تحصیال
ِ
( )9114به تحلیل گفتمان خشونت در رمان زمرن 6اثر امیل زوال 20پرداختهاند .آناان راهکارهاایی بارای
برخورد با ستیزهجویی که درنهایت میتواند به خشونت کالمی منجار شاود ،ارائاه مایکنناد و همچناین
ناهنجاریهای اجتماعی را بر سبکهای ادبی مؤثر میدانند .کار ( ،)9171آیاتالهای ( ،)9129اعازازی

4

3. M. Esslin
6. W. Ong
9.La Terre

2. J. Austin
5. N. Garver
8. C. Kramarae

1. E. Bond
4. G. Steiner
7. M. Houston
10. E. Zola
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( ،)9120پوررضااا و موسااوی شااندی ( ،)9129رامپناااهی ( ،)9121ساالیمانی ( )912۴و مااوالوردی
( )912۴خشونت علیه زنان را مورد بررسی قرار دادهاند .برخی دیگر به خشاونت و ابعااد و پیامادهای آن
از دیدگاههای اجتماعی پرداختهاند :ابراهیمای ( ،)9120افتۀااری ( )9171و زکریاایی ( )9127از ایان
جملهاند .محمودی بۀتیاری و معنوی ( )9111در « فلسفه و کاارکرد خشاونت کالمای در نماایشناماۀ
کوهستان هارولد پینتر :رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی» تالش میکنند تا مؤلفاههاای غالاب در گفتماان
زبان کوهستان و همچنین رواباط قادر ِ حااکم در ایان اثار را ارائاه
آمیز شۀصیتهای
نمایش ِ
خشونت ِ
ِ
دهند .آنان ( )9114در «خشونت کالمی در نمایشنامۀ هاملت با ساالد فصل :رویکاردی گفتماانی» باه
آمیاز
بررسی خشونت کالمی با رویکردی گفتمانی تالش میکند تا مؤلفههای غالب در گفتمان خشاونت ِ
شۀصیتهای این نمایش را ارائه کند .آنچه این پژوهش را از پژوهشهاای دیگار در ایان زمیناه متماایز
بررسی الگوهای کالمی که یک شۀصیت در موقعیت فرودستی دریافت میکند و نیز الگوهاای
میکند،
ِ
خشونت کالمی که همان شۀصیت در موقعیات فرادساتی بار شۀصایتهاای فرودسات روا مایدارد،
است.
 3بنیان نظری پژوهش
مالکین در کتاب «خشونت کالمی در نمایشنامههای معاصر» در بررسای تعادادی از ایان نماایشناماههاا
کاردن انساان ازطریا ِ سااختارهای تحمیلای یاا
نشان میدهد که این نمایشنامهها با مقهورسازی و قرباانی ِ
موروثی مرتبطاند .همۀ آنها اعمال محسوس زبانی خشونتبار ،قهری و سلطهجویانه را مانعکس مایکنناد.
ضدقهرمان نمایشی درمیآید که شۀصیتها را نابود یاا آنهاا را باه انطبااق باا سااختارها و
زبان بهشکل یک
ِ
شدهاش مجبور میکند یا بهشکل زندان غیرقابل فاراری ترسایم مایشاود کاه سرنوشات
قواعد از پیش اعالم 
ِ
افکاار
جاایگزینی
واقعیات،
ساازی
واروناه
و
غصاب
«
باه
ا
ر
زباان
مالکین
کند.
می
مشۀ
ا
ر
ها
شۀصیت
ِ
ِ
ِ
انتقادی با سۀنپراکنی فسیلشده و اتوماتیک ،نقض استقالل انسان و نابودی هویت انسان» متهم مایکناد.
ازنظر مالکین ،از زبان بهعنوان ابزاری درراستای تحق اهداف زیر استفاده میشود:
ِ
 .1خشونت یا تااجم :زباان باا قادر  ،پرخاشاگری و تهااجم هماراه مایشاود و درنهایات زمیناۀ
شدن شۀصیتها را فراهم میآورد .در نمایشنامههای که مالکین مورد بررسی قرار میدهد ،زباان
قربانی ِ
در یکی از شۀصیتها متبلور میشود و وی وسیلهای برای تهاجم زبانی میشود.
 .2تحت سلطه درآوردن :زبان بهشکل یک ضدقهرمان نمایشی درمیآید کاه شۀصایتهاا را تحات
تسلط درمیآورد و نابود میکند .زبان سلطهجو و خطرناک اسات؛ نیرویای کنتارلکنناده اسات و کنتارل
باور جارا اشاتاینر،
انسان را بهدست میگیرد و ماهیت زندگیاش میشود و دنیایش را محدود میکند .به ِ
بودن زبان را بهتصویر میکشد و انجام میدهد»( .اشتاینر.)942 :9179 ،
«خشونت کالمی ...ایدۀ قاتل ِ
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ً
 .3آزاردادن :زبان شۀصیتها را به انطباق با ساختارها و قواعد خاود مجباور مایکناد .زباان تقریباا
خطااب آن
قربانیان این زبان تنها کسانی نیستند که مورد
قدرتی جادویی برای زخمیکردن و آزردن دارد و
ِ
ِ
قرار میگیرند ،بلکه کسانی که این زبان را بهکار میبرند ،نیز قربانی تلقی میشاوند .زباان طاوری ترسایم
میشود که سرنوشت شۀصیتها را مشۀ میکند.
 .4دفاع از خود :از آنجایی که افراد در صحبتهایی که میکنند یا مورد خطااب آن قارار مایگیرناد،
گاهی مورد هلم و ستم قرار میگیرند ،الجرم میبایستی از خود دربرابر آن هلمها و تعدیها دفاع کنناد و
ابزار این دفاع زبان است .کسانی که صحبتکردن را یاد میگیرند ،میتوانند ارتباط برقارار کنناد؛ مهامتار
توانایی صحبتکردن از آنها گرفته میشود ،مانناد حیواناا
اینکه ،میتوانند از خود دفاع کنند .افرادی که
ِ
بیدفاع هستند .کروتس )9179( 2،تاکید کرده است که اساسیترین رفتار شۀصیتهایش ساکو شاان
است چون زبانشان کاری از پیش نمیبرد.
سۀنان افار ِاد فرادسات
طور وحشیانهای از سؤالپرسیدن یا قطع
 .5ترساندن و ارعاب :افراد ضعیف به ِ
ِ
ِ
برحذر داشته میشوند .استنطاق و بازجویی نوعی طرحریز ِی تاکتیکی برای ترسااندن اسات و ترسااندن،
کردن آنچه که کسی قادر به بیاان
توانایی افراد برای صحبتکردن و آزاداندیشیدن را غصب میکند« .کنترل ِ
کاردن آن چیازی اسات کاه آنهاا مایتوانناد باشاند» (اسالین.)192 :9192 ،
آن است ،درواقاع کنتارل ِ
تجاوز کالمی تصویر اراده دیکتااتوری را بارای
تهدیدهای خشونتآمیز و اجرای نهایی آنها ازطری قتل و
ِ
نابودی قربانیان کامل میکند.

 4روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای ّ
شناسی زباان
کمی است و با روش توصیفی -تحلیلی مبتنی بر جامعه
ِ
کالمی تجربهشده در دوران جوانی ،فقر و نداری تاأثیر خاود را در
درنظر دارد تا نشان دهد خشونت و آزار
ِ
پلکاان ترقای را یکای
هاای
زندگی
بعدی
ِ
ِ
اصلی نمایشنامۀ پلکان اثر اکبر رادی که پلاه ِ
مراحل ِ
شۀصیت ِ
ِ
پس از دیگری طی میکند ،نشان میدهد و از این راه باه پرساشهاای تحقیا پاساخ مایدهاد :الاف)
شۀصیت اصلی داستان در موقعیت فرودستی در پردۀ اول با چه نوع خشونت کالمی مواجاه مایشاود؟
ب) شۀصیت اصلی داستان در موقعیت فرادستی از پردۀ دوم باه بعاد چاه ناوع خشاونت کالمای را بار
فرودستان خود اعمال میکند؟ و ا) کدام نوع خشاونت کالمای وی را در بااالی پلکاان زنادگی از پاای
درمیآورد؟ دادههای پژوهش برگرفته از گفتگوهایی است که در آن شۀصیت اصلی داستان ،بلبال ،یکای
کالمای
کالمی ماالکین ( 991 ،)9112ماورد الگاوی
خشونت
اساس الگوهای
ِ
از طرفین گفتگوست .بر ِ
ِ
ِ
خشونتآمیز در گفتگوهای شۀصیتها شناسایی و الگوهای مورد اساتفادۀ هریاک از شۀصایتهاا در
1. F. X. Kroetz
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داخل پرانتز مشۀ و زیر آن خط کشیده شد و سپس فراوانی استراتژیهاا یاا الگوهاای ماورد اساتفادۀ
شۀصیتها در جدولهای جداگانهای مورد بررسی قرار میگیارد .ایان پاژوهش ،باا توجاه باه تأکیاد و
نمود الگوهای خشونت کالمی که یک شۀصیت در موقعیات فرودساتی تجرباه مایکناد و نیاز
بررسی ِ
ِ
الگوهای خشونت کالمی که همان شۀصیت در موقعیات فرادساتی بار شۀصایتهاای فرودسات روا
میدارد ،در نوع خویش حائز اهمیت است.

 5نمایشنامۀ پلکان

رادی نمایشنامۀ پلکان را در پاسخ به دانشجوی سابقش و در تحلیل عکسهاای آلباومی کاه وی بارایش
فرستاده است ،مینگارد .اینکه این عکسها ،عکس چه کسی است را مهم نمیداند چراکه «او هام یکای
است از خیل بیشمارۀ مردم ایان شاهر؛ گیاهاان خاودرویی کاه در ساایه رشاد مایکنناد ،در ذماۀ ناور
میپژمرند و جز این داستانی ندارند» (رادی .)7 :9122 ،او این نماایشناماه را در پانج تاابلو باهتصاویر
اول نمایشنامه با عنوان «آن شب بارانی» در روستای پسیۀان رشات در تابساتان 9111
میکشد .تابلوی ِ
زباانی
اصلی داستان ،بلبل ،در نقاش خاردهفروشای دورهگارد ماورد شاماتت و آز ِار
ِ
میگذرد .شۀصیت ِ
همروستاییهای خود قرار میگیرد و قسم میخورد که تالفی آن را سر همۀ آنها دربیاورد .تاابلوی دوم کاه
در پاییز دو سال بعد در همان روستا میگذرد ،بلبل با فروش گاو و گوسالهای که از آقاگل دزدیده باود دکاۀ
جگرکی بازکرده است و دختر «ترشیدۀ» حااعمو را بهخاطر مال و منال حااعمو خواستگاری مایکناد.
آزردن دختر فقیری بهنام بمانی که بهوی قول ازدواا داده است ،موجبا مر او را فاراهم مایکناد و
او با ِ
دختر خود را به رودخانه میاندازد .در تابلوی سوم« ،زمستان شهر ما» ،بلبال باا دختار حاااعماو ازدواا
شدن حااعمو مغازۀ تعمیار و فاروش دوچرخاه بااز مایکناد.
کرده است و با فروش خانۀ درحال خراب ِ
حوادث این تابلو در زمستان سال  9159در مغازۀ وی میگذرد کاه حاضار نیسات  400توماان پاول باه
ِ
شاگرد مغازهاش کمک کند تا همسرش را که روبهماو اسات باه بیمارساتان ببارد؛ و در آخار از شاد
بیماری جان میدهد .تابلوی چهارم« ،آفتاب برای سلیمان» بلبل را در قامات بساازبفروش در آغااز بهاار
 9140ترسیم میکند .بلبل کارگری بهنام سلیمان را تنها بهدلیل اعتراض به میزان دستمزد کماش کاه باا آن
حاال سااخت،
قادر به سیرکردن خانوادۀ  9نفریاش نیست از شاب تاا صابن در مساتراح
سااختمان در ِ
ِ
زبانی دیگرانی که برای بۀشش وی آمدهاند نهتنها به خواستهشان عمال نمایکناد،
زندانی میکند و با آزار ِ
ِ
بلکه درنهایت سلیمان را درحالی پیدا میکنند کاه یاخ زده اسات .تاابلوی پانجم« ،مکاث» در تابساتان
ویالیی بلبل در فرمانیۀ تهران بهتصویر کشیده میشود .در این تابلو ،بلبل را در حاال آزار
 9147و در خانۀ
ِ
زبانی تنها فرزندش مییابیم .او در تالش است تا مقدما ازدواا پسرش را با ثریا آهنچی ،کاه از تمکان
ِ
ارکالمی متقابل وی مواجه میشود و ایان
ز
آ
و
پسرش
انکار
با
اما
کند؛
اهم
ر
ف
،
است
برخوردار
زیادی
مالی
ِ
ِ
ِ
خود موجبا سکتۀ قلبی او را فراهم میآورد.
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 6توصیف و تحلیل دادهها

6ا  1توصیف دادهها
در اینجا ،گفتگوهای بلبل با شۀصیتهای نمایشنامه در موقعیاتهاای فرودساتی و فرادساتی انتۀااب
زبانی ماالکین ،ماورد شناساایی قارار مای گیرناد و در داخال پرانتاز نوشاته
شدهاند و الگوهای خشونت ِ
میشوند و بعد از هر قسمتی فراوانی آنها در جدولی در زیر آنها ذکر میشود:
6ا 1ا  1بلبل در جایگاه فرودستی

در نمایشنامۀ پلکان ،بلبل در پاردۀ اول ،در جایگااه فرودساتی قارار دارد و در برخاورد باا دو شۀصایت
نمایشنامه ،مشدیآقا و سید ،بهشد با آزار کالمی از نوع خشونت و تهاجم مواجاه مایشاود .در پاردۀ
اول ،بلبل در نقش فروشندهای خردهپا و دورهگرد ترسیم میشود که دمدمیمزاا است و هار آن باه کااری
بادهی خاویش نااتوان .در
مشغول است .او به صاحب قهوهخانه ،مشدیآقا ،بدهکار است و از پرداخت
ِ
سلسلهمراتب قدر  ،مشدیآقا ،هم بهواسطۀ سن و هم بهدلیل طلبکاری از بلبل ،در جایگاه باالتری قارار
میگیرد .این برتری در استفاده از کالم خشونتآمیز خود از سوی مشدیآقاا مشاهود اسات .مشادیآقاا
بلبل را گدا ،بیغیر و بی ّبته ،بیقرار و ناآرام خطاب میکند که جنس و ماهیتش خراب است .مشدیآقاا
کالمی خویش در برخورد با بلبل در  9مورد از تهاجم و خشاونت و در دو ماورد از ترسااندن و
در الگوی
ِ
کالمی دفاع از خاود اساتفاده مایکناد .ایان
ارعاب استفاده میکند و درمقابل ،بلبل در  9مورد از الگوی
ِ
دادن بلبل در موقعیت فرودساتی و 4
یافتهها در جدول  9بهتصویر کشیده شده است (دو جدول برای نشان ِ
جدول برای نشانداد ِن وی در موقعیت فرادستی ترسیم شده است که به صور اعادادی در پرانتاز در ناام
جداول نشان داده شده است:
جدول .1فراوانی الگوهای خشونت کالمی مالکین در حالت فرودستی بلبل ()1
تااجم و خشونت

تحت سلطه درآوردن

آزاردادن

دفاع از خود

ترساندن و ارعاب

شخصیتها

بلبل در حالت فرودست

2

2

2

9

2

مشدیآقا

9

2

2

2

0

مجموع

9

2

2

9

0

کالمی شدیدتری از نوع خشونت و تهاجم روبرو میشود .گفتاار ساید
در برخورد با سید ،بلبل خشونت
ِ
که در همان قهوهخانه با بلبل روبرو میشود ،پر از خشونت و تهاجم است .او بلبل را کچلی که وقتای آفتااب
ُ
بهاش میخورد بوگندش بلند میشه ،کسی که «یه فرسۀی بوی گه مایده!»« ،کسای کاه «کهناۀ بچاههاای
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ماسولهای را تنش میکنه»« ،ورزاگوز»« ،پدرسگ» میخواند و در آخر او را به حیوانی تشبیه میکند کاه سار
صدتای مثل وی را در آخور بریده است .سید در  1مورد با الگوی خشونت و تهاجم به آزار زبانی بلبال اقادام
میکند و بلبل ،همانطوری که در جدول  0مشهود است ،تنها در چهار مورد از الگوی دفاع از خود اساتفاده
میکند .برای نمونه ،گفتگوی سید و بلبل در پردۀ اول نمایشنامه در اینجا ذکر میشود:
سیدِ :ا...کچل ،کالهتو ورداشتی ،هوا صاف شد( .خشونت و تهاجم)
بلبل :نوکر سیدم هستیم( .دفاع از خود)
سید :بهشرطی که وقتی آفتاب بها میخوره ،بوگند بلند نشه( .خشونت و تهاجم)
بلبل :ما نیمچهتیم ِسد( .دفاع از خود)
سید :بیهمهکس ،معلوم نیست خودشاو کجاهاا مایمالوناه کاه یاه فرساۀی باوی گاه مایده!
(خشونت و تهاجم)  ...آره دیگه ،وقتی آدم کهنۀ بچههای ماسولهای را تنش میکنه ،یواش یواش باوی
اونارم میگیره! (خشونت و تهاجم)
بلبل :دایی! حاال سید با ما یه خورده همچی! ا تو چی؟ نمیخوای به ما یه چایی بدی؟ (دفااع از
خود)
سید :تو قابل نیستی ورزا گوز! (خشونت و تهاجم)
بلبل :ما که جسار نکردیم ِسد .یه دونه چایی گفتیم؛ دیگه چرا میزنی؟ (دفاع از خود)
سید :نیمچه زدن نداره پدرسگ! (خشونت و تهاجم) اونجا یه وری واستادی خال اژدهاتو باه رخ
سر صدتای تورو تاو یاه آخاور بریادم و برگشاتم( .خشاونت و
ما میکشی؟ (خشونت و تهاجم) من ِ
تهاجم) حاال تو مشتی شدی واسه من خال نشون میدی؟ (خشونت و تهاجم)
جدول .2فراوانی الگوهای خشونت کالمی مالکین در حالت فرودستی بلبل ()2
تااجم و خشونت

تحت سلطه درآوردن

آزاردادن

دفاع از خود

ترساندن و ارعاب

شخصیتها

بلبل در حالت فرودست

2

2

2

5

2

سید

1

2

2

2

2

مجموع

1

2

2

5

2

6ا 1ا 2بلبل در جایگاه فرادستی

تالفای هماۀ آنهاا را سار آن
بعد از مواجهه با خشونتهای کالمی در پردۀ اول ،بلبل قسم مایخاورد کاه
ِ
«مادرقهوهها» درآورد .در اولین اقدام با فروش گاو و گوسالهای که از آقاگل دزدیده است ،مغاازۀ جگرکای

زبان و زبانشناسی ،6/61 ،بهار و تابستان 6911
تأثیر خشونت کالمیِ زیسته بر دیگران در...

061

باز میکند و به طمع رسیدن به ثرو حااعموّ ،
متضرعانه از وی میخواهد که با یکی از دخترهاایش کاه
ِ
«صورتشم آبله برده و از یک چشمشم محرومه» و نیز پا به سن گذاشته است ،ازدواا کند .ازسوی دیگار،
بلبل به بمانی قول ازدواا داده است .بمانی که گفتگوی بلبل و حااعمو را میشانود ،برآشافته مایشاود.
غالاب بماانی
کالمای
همانطوری که جدول  1نشان مایدهاد ،در گفتگاوی بماانی باا بلبال ،الگاوی
ِ
ِ
«آزاردادن» است؛ وی در  99مورد از این الگو استفاده میکند .بلبل که در مقام تصمیمگیرنده اسات و در
جایگاه فرادستی قرار دارد ،از الگوی «تهاجم و خشونت» زبانی در  90مورد استفاده مایکناد؛ باهعاالوه،
وی از الگوی «ارعاب و ترساندن» نیز در  5مورد بهره میگیرد .نمونهای از گفتگوی بمانی و بلبل:
بمانی :بمانی کیاه؟ (آزاردادن) قاول و قارار چیاه؟ (مظلوماناه گریاه مایکناد)( .آزاردادن) مناو
انگشتنشون مردم کردی ،حاال این حرفارو میزنی( .آزاردادن)
بلبل( :برجهیده اما خفه) .مگه چیکار کردم؟ (خشونت و تهاجم) قرقتو شکستم؟ (خشاونت
و تهاجم) غلط کردم یه دونه بنفشه بهت دادم و بردمت گردش و دوتاا کلوچاه خاوردیم( .خشاونت و
وقت شب اومدی میگی چیکار کانم؟ (خشاونت و تهااجم) دساتمو باذارم زیار
تهاجم)حاال این ِ
ساطور؟ (خشونت و تهاجم) یا به تو هم باید باا بدم؟ (خشونت و تهاجم) خیلای خاوب! (چااقو را
ُ
پر میکند توی دکه و از خرجینک آویۀته به کمرش یک دسته اسکناس بیرون مایآورد ).دو پنجااه
خوبه؟ (آزاردادن) (دو اسکناس جدا مایکناد ).واساه هماه بااز بلناد مایشاه ،واساه ماا جغاد ...
ّ
(آزاردادن) بیا اینم کفارهاش! (آزاردادن) بگیر و برو دیگه مث کنه بهم نچسب! (خشونت و تهاجم)
در انتهای این پرده بمانی خود را به داخل رودخانهای پرتاب میکند و جان میدهد.
جدول .3فراوانی الگوهای خشونت کالمی مالکین در حالت فرادستی بلبل ()1
تااجم و خشونت

تحت سلطه درآوردن

آزاردادن

دفاع از خود

ترساندن و ارعاب

شخصیتها

بلبل در حالت فرادست

12

2

3

9

5

بمانی

2

2

99

2

2

مجموع

12

2

11

9

2

جگرکی بلبل کار میکناد و وقتای مایشانود کاه بلبال در ساودای
برادر بمانی ،میرحسین ،در
ِ
رسیدن به مال و منال حااعمو ،زیر قول ازدواا با خواهرش زده است ،بسایار ناراحات مایشاود و
کالمای
خشاونت
بلبل را « دودین و دورو» میخواند .در گفتگوی میرحسین با بلبال ،از الگوهاای
ِ
ِ
متنوعی استفاده میشود .بلبل از «تهاجم و خشاونت» در  2ماورد ،از «آزاردادن» در 91ماورد و از
«ارعاب و ترساندن» در  4مورد استفاده میکند .ازسوی دیگر ،میرحسین در جایگاه فرودستی از 1

064

زبان و زبانشناسی ،6/61 ،بهار و تابستان 6911
تأثیر خشونت کالمیِ زیسته بر دیگران در...

مورد «تهاجم و خشونت» ،در  9مورد از «آزاردادن» در  2ماورد از «ارعااب و ترسااندن» اساتفاده
میکند (جدول شماره :)5
میرحسین( :لحظهای گستاخ او را مینگرد ).آدم ِانقد دودین و دورو نمیشاه بلبال! (خشاونت و
تهاجم)
بلبل :دیگه داری ِزر میزنی! (ترساندن و ارعاب) (عصبی تاس را از دست میرحسین میربایاد و
پرتاب میکند پشت بساط) همینه! (ترساندن و ارعاب) خیلی بارا زور داره ،فاردا نیاا( .ترسااندن و
ارعاب)
جدول .4فراوانی الگوهای خشونت کالمی مالکین در حالت فرادستی بلبل ()2
شخصیتها

تااجم و

تحت سلطه

خشونت

درآوردن

آزاردادن

دفاع از خود

ترساندن و
ارعاب

بلبل در حالت فرادست

0

2

13

2

4

میرحسین

3

2

9

2

1

مجموع

4

2

11

2

9

در پااردۀ سااوم نمااایش ،بلباال بعااد از ازدواا بااا دختاار حااااعمااو ،مغااازۀ دوچرخااهسااازی و
دوچرخهفروشای بااز مایکناد .شااگرد مغاازۀ وی ،اساکندر ،زنای نااخوشاحاوال دارد و از بلبال
دادن آن امتناع میکند
درخواست کرده است که  422تومان برای درمان به وی قرض دهد ،اما او از ِ
و با کالم خود وی را می آزارد .آنچه در این پرده بسیار آزاردهنده است این است که اسکندر در هیچ
خشونت کالمی نمیکند و این بلبل است که در مقام کارفرما و
موردی اقدام به استفاده از الگوهای
ِ
کالمی «آزاردادن» دست به آزار اسکندر در جایگاه فرودستی میزناد.
فرادست با استفاده از الگوی
ِ
بلبل در 19مورد از الگوی آزاردادن ،در  0مورد از الگوی «تحت سلطه درآوردن» و در یک ماورد از
الگوی خشونت و تهاجم استفاده میکند.
اسکندر :من باید همین امروز ،همین حاال برسونمش مریضخونه.
بلبل :دیروزم گفتی ،گفتم ندارم .به دین ندارم ،به مذهب نادارم ،ایان صاد دفاه( .آزاردادن) مگاه
سر نمیشه؟ (آزاردادن) دوست داری بیخود حرف بزنی؟ (آزاردادن)
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جدول  .5فراوانی الگوهای خشونت کالمی مالکین در حالت فرادستی بلبل ()3
شخصیتها

تااجم و خشونت

تحت سلطه

آزاردادن

دفاع از خود

ترساندن و ارعاب

درآوردن

بلبل در حالت فرادست

1

0

19

2

2

اسکندر

2

2

2

2

2

مجموع

1

0

19

2

2

مسائولیت گذاشاتن
در پردۀ چهارم ،بلبل بسازبفروش شده است و بنایی بهنام باالجه را که با پایمردی
ِ
ِ
قلوهسنگ در زانوها و نیز آلودهکردن لولهها را برعهده میگیرد ،تا کاارگری بیچااره را از حابس در مساتراح
نجا دهد ،میآزارد .بلبل در اینجا در  9مورد از «آزاردادن» ،در  3مورد از «تحت سالطه درآوردن» و در
 0مورد از «ارعاب و ترساندن» در الگوهای کالمی خویش استفاده مایکناد و باالجاه ،هماانطاور کاه
جدول شمارۀ  9نشان میدهد ،در هیچ موردی از هیچ نوع الگوی خشونت کالمی استفاده نمیکند.
باالجه ... :قلوه سنگو من توی زانو گذاشتم ،لولههارم من آلوده کردم.
بلبل :تو  ...پس این موش ناجنس ما تو بودی که داشتی لولههای منو میخاوردی! ( ...آزاردادن)
همهجور منت شما رو کشیدهم ،هماهجاور بهتاون مایرسام( .آزاردادن) گفتاین نایم سااعت کماه،
استراحت ناهارتونو کردم یه ساعت( .آزاردادن)گفتین داربست چاوبی اعتبااری ناداره؛ فاوری فلازی
گذاشتم( .آزاردادن) تا حتی مساعده خواستین اا این شاهده اا به مر یه بچهم جگرم سوخت .گفاتم
شب عیده؛ پیش زن و بچه خجالتزده نشین .االن همۀ شما به صندوق بدهکارین.
جدول .6فراوانی الگوهای خشونت کالمی مالکین در حالت فرادستی بلبل ()4
شخصیتها

تااجم و خشونت

تحت سلطه

آزاردادن

دفاع از خود

ترساندن و ارعاب

درآوردن

بلبل در حالت فرادست

2

3

9

2

0

باالجه

2

2

2

2

2

مجموع

2

3

9

2

0

در پردۀ آخر نمایشنامۀ پلکان ،بلبل بر پلۀ آخر نردبان فرادستی ایستاده است و یکی از ّ
متمولتارین افاراد
ِ
ِ
جامعه است؛ وی قصد دارد تا ازطری ازدواا پسرش ،که از تحصیل در آمریکا برگشته است ،با دختار یکای
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ثروتمند دیگر ،وی را نیز به راهی رهنمود کند کاه خاود پیماوده اسات .بلبال در  00ماورد از
از افراد بانفوذ و
ِ
«آزاردادن» و در دو مورد از «تحت سلطه درآوردن» استفاده میکند و پسرش نیز در  5مورد از خاودش دفااع
ً
اتژی «آزاردادن» طاوری آزردهخااطر مایکناد کاه
میکند و در  9مورد متقابال پدرش را باا اساتفاده از اساتر ِ
کالمی بلبل و پسرش ،سعید:
برخورد
موجبا سکتۀ قلبی و مر وی را فراهم میسازد .نمونهای از
ِ
ِ
سعید :شما که اندازه گرفتین و بریدین و دوختین؛ دیگه چی بگم؟ (آزاردادن)
بلبل :این وصلت برای آتیۀ تو سند اطمینانه پسر( .آزاردادن)
سعید :آتیۀ من؟
بلبل :آیندۀ تو احترام به گذشتۀ منه( .آزاردادن)
سعید :گذشتۀ شما به چه درد من میخوره؟ (آزاردادن)
بلبل :برای اینکه در آینده درست جا بیفتی ،باید گذشته را به یاد بیاری( .آزاردادن)
جدول .7فراوانی الگوهای خشونت کالمی مالکین در حالت فرادستی بلبل ()5
شخصیتها

تااجم و

تحت سلطه

خشونت

درآوردن

آزاردادن

دفاع از خود

ترساندن و ارعاب

بلبل در حالت فرادست

2

0

00

2

2

سعید

2

2

9

5

2

مجموع

2

0

32

5

2

6ا1ا 3تحلیل دادهها

نمایشنامۀ پلکان رادی براساس خشونت کالمی به دو بۀش تقسیم مایشاود :بۀاش اول کاه اغلاب در
پردۀ اول نمایشنامه روی میدهد و آن زمانی است که بلبل در موقعیت فرودست قرار دارد و فروشاندهای
بدهی خود عااجز اسات .اینجاسات
دورهگرد است که حتی به قهوهخانۀ محلی نیز بدهکار و از پرداخت ِ
که او مورد خشونت کالمی ازسوی مشدیآقا و سید قرار میگیارد .او ماورد زشاتتارین تاوهینهاا قارار
میگیرد و حتی به وی گفته میشود که از «یه فرسۀی بوی گه میده!» .بلبل ازسوی مشدیآقاا شاش باار
مورد «تهاجم و خشونت» کالمی قرار میگیرد و در هر شش مورد چارهای جز دفاع از خویش نادارد .وی
کالمی مشدیآقا بسیار سهلتار از زماانی اسات
دوبار نیز با تهدید و ارعاب مواجه میشود .اما خشونت
ِ
که بلبل با سید روبهرو میشود .سید نه بار با خشونت و تهاجم کالمی بلبل را مورد حمله قرار مایدهاد و
بلبل را یارای مقابله نیست و تنها در چهار مورد به دفاع از خود میپاردازد .بلبال در اینجاا باا شادیدترین
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تهاجم کالمی روبرو میشود« :وقتی آفتاب بهت میخوره ،بوگند بلند میشه»« ،یه فرساۀی باوی گاه
سر صادتای
میده!» «کهنۀ بچههای ماسولهای را تنش میکنه»« ،قابل نیستی ورزا گوز!»« ،پدرسگ!» و « ِ
بدهی خود باه قهاوهخاناه را تساویه مایکناد و قسام
تورو تو یه آخور بریدم» .و اینجاست که او فیالفور ُ ِ
میخورد به آنها نشان دهد «کی غیر داره و کی بوی گه میده  ...مادر قهوهها!».
براساس یافتههای مندرا در جدول شمارۀ  ،9زمانی که بلبل در موقعیت فرودساتی نسابت باه دیگار
شۀصیتها قرار دارد ،وی مورد بیشترین آزار کالمی قرار میگیرد .شۀصیتهای فرادست باا اساتفاده از
الگوی «تهاجم و خشونت» در  14مورد و با استفاده از الگوی «ارعاب و ترسااندن» در دو ماورد بلبال را
مورد خشونت قرار میدهند .بنابراین ،میتوان دریافت کاه الگاوی کالمای شۀصایتهاای فرادسات در
برخورد با بلبل الگوی تهاجم و خشونت است.
جدول  .8فراوانی الگوهای خشونت کالمی در گفتار بلبل در حالت فرودستی در مقابل دیگر
شخصیتها در حالت فرادستی
آزاردادن

تااجم و

تحت سلطه

خشونت

درآوردن

بلبل در حالت فرودست

2

2

2

دیگر شۀصیتها در حالت فرادست

14

2

2

دفاع از

ترساندن و

خود

ارعاب

12

2

2

0

از پردۀ دوم نمایشنامه به بعد ،بلبل از موقعیت فرودساتی خاارا مایشاود و تاا آخرنماایشناماه در
موقعیت فرادست میماند .او در پردۀ دوم دکۀ جگرکی باز میکند و آنجا پلۀ آغازین پلکانی است کاه قارار
دوم
است بلبال را از فرودساتی باه فرادساتی ببارد .او تجرباۀ زیساتۀ خشاونت
کالمای خاود را در پاردۀ ِ
ِ
بیشاتر
مناال
نمایشنامه بر بمانی ،دختری که به وی قول ازدواا داده است و اکناون در جساتجوی ماال و ِ
ِ
دختر حااعمو کنار گذاشته شده است ،و میرحسین ،برادر بمانی ،روا میدارد .بلبل ،بماانی را باا اناواع و
ِ
اقسام خشونت کالمی (ده مورد خشاونت و تهااجم کالمای ،ساه ماورد آزاردادن و چهاار باار ارعااب و
کالمی بلبال را
ترساندن) مورد خطاب قرار میدهد .البته ناگفته نماند بمانی نیز در  19مورد موجبا آز ِار
ِ
فراهم میآورد اما کارساز نمیافتد و این اوست که درنهایت خود را به آب میاندازد و میمیارد .اماا بلبال
برادر بمانی را نیز مورد آزار قارار مایدهاد؛ بلبال حاداقل دو برابار میرحساین وی را مایآزارد (دو ماورد
خشونت و تهاجم ،سیزده مورد آزاردادن ،پنج مورد ارعاب و ترساندن)؛ زمانی این دوبرابر آزار و خشاونت
کالمی بیشتر خود را نشان میدهد که میرحسین میفهمد به خواهرش خیانت شده اسات اماا او تنهاا باه
ِ
سه مورد خشونت و تهاجم کالمی ،شش ماورد آزار و یاک ماورد ارعااب و ترسااندن بسانده مایکناد و
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سازی بلبال روی
درنهایت این بلبل است که او را نیز از کار بیکار میکند .پردۀ سوم ،که در مغازۀ دوچرخه ِ
شااگرد خاود،
کالمای
میدهد ،بهنظر کریهترین چهرۀ بلبل را در نمایشنامه ترسیم میکند؛ بلبال باا آزار
ِ
ِ
ندادن قرض به وی فراهم میکند ،بلکه با کاالم خاویش او را
اسکندر ،نهتنها موجبا مر همسرش را با ِ
میآزارد و چیزی که خواننده را بیشتر میآزارد ،این است که اسکندر تحت هیچ شرایطی بلبل را با کاالم و
گفتار خویش نمیآزارد .بلبل در شانزده مورد باعث آزاردادن اسکندر مایشاود ولای او همچناان درحاال
خواهش از بلبل برای قرضگرفتن پانصد تومان ،به خواننده نشان داده میشاود ولای تقاضاای وی مقباول
ِ
نمیافتد و این درحالی است که «چهل تومن توی اکبرجوجه» صرف نهار آرمن مایشاود و بارای خریاد
تومان دیگر میدهد.
دوچرخه پانصدتومان و برای بیعانۀ موتور هم پانصد ِ
در پردۀ بعدی ،بلبل سه بار تالش میکند باالجاه را تحات سالطه درآورد و هفات باار اقادام باه آزار
کالمی وی میکند و نهتنها موجبا آزادی سلیمان را فراهم نمیکند بلکه با ترساندن و ارعااب کاارگران و
ِ
زندانی کردن سلیمان در دستشویی موجب مر او نیز میشود.
ادست پدری قرار میگیرد ،اما این فرادستبودن بدون چاالش
در پردۀ آخر ،گرچه بلبل در موقعیت فر ِ
نیست و بلبل در دو مورد در تالش برای تحت سلطه درآوردن و در بیست و دو ماورد موجاب آزار ساعید
کالمی پدر ،سعید نیز ساکت نمیماند و تنها در دو ماورد دفااع مایکناد و در
میشود .درمقابل خشونت
ِ
ِ
هشت مورد باعث آزاردادن بلبل میشود و این بیشتر از هرچیزی او را میآزارد و درنهایت باه ساکته قلبای
وی منجر میشود.
کالمی نهادینهشده در بلبل در موقعیتهای فرادستی باعث میشود کاه وی نیاز در جایگااه
خشونت
ِ
فرادستی از انواع خشونت کالمی در برخورد با دیگران (سیزده مورد تهااجم و خشاونت 9 ،ماورد تحات
سلطه قراردادن 91 ،مورد آزار کالمی و 11مورد ارعاب و ترساندن) بهاره گیارد و تنهاا در  9ماورد از خاود
دفاع کند .بنابر دادههای مندرا در جدول شماره  1میتوان دریافت که الگاوی حااکم بار گفتاار بلبال در
حالت فرادستی بهشکل «آزاردادن» نشان میدهد.
جدول  .3فراوانی الگوهای خشونت کالمی در گفتار بلبل در حالت فرادستی در
مقابل دیگر شخصیتها در حالت فرودستی
تااجم و

تحت سلطه

خشونت

درآوردن

آزاردادن

دفاع از خود

ترساندن و ارعاب

بلبل در حالت فرادست

13

9

91

9

11

دیگر شۀصیتها در حالات

3

2

32

5

1

فرادست
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بررسی گفتگوهای شۀصیتها در آثاار نمایشای
کالمی مالکین میتواند در تحلیل و
الگوهای خشونت
ِ
ِ
اربست الگوهای ماالکین در نماایشناماه پلکاان
تأثیر این نوع کالم مثمر ثمر واقع شود .ک
ِ
و بهدست ِ
دادن ِ
نشان میدهد که خشونت کالمی نقشی اساسای در شۀصایتپاردازی و تکاوین درونمایاه و مضامون
ِ
کمک آن میتوان مشۀ کرد که خشونت درونی و نهادینهشده در یک شۀصایت،
نمایشنامه دارد که به ِ
در اینجا بلبل ،در موقعیتی خا چگونه اثر خود را در موقعیتهای دیگر نشان میدهد .تاأثیر الگوهاای
آمیز کالمی که بلبل در جایگااه فرودساتی باا آن مواجاه باوده اسات ،در گفتاار وی ،در جایگااه
خشونت ِ
فرادستی بازنمود مییابد .بهعبارتی ،این خشونت زبانی درونیشده و دوباره بازتولید میشود و ایان مؤیاد
این مطلب است که زبان نقش فعالی در ایجاد خشاونت سااختاری و خشاونت فرهنگای ایفاا مایکناد.
بهبیانی دیگر ،در نمایشنامۀ پلکان رادی زبان با کارکردی ایدئولوژیک و اتوماتیاکوار ،اقادام باه بازتولیاد
خویش میکند .در این نمایشنامه ،قهرمانی که به بیننده و خواننده نمایانده میشود شۀصیتی اسات کاه
موقعیت منفعل و فرودست در پرده اول به موقعیت فرادستی در پردههای دیگر نمایشناماه مایرساد و
از
ِ
پلکانهای ترقی را یکی پس از دیگری درمینوردد اما این درنوردیدن و باالرفتن ،نه به سوی تعالی کاه باه
سوی حضیض است .بلبل در موقعیت فرودستی مورد تهاجم و خشاونت کالمای قارار مایگیارد .او در
زباانی دیگاران در
بیش از پانزده مورد مورد خشونت و تهاجم کالمی قرار میگیرد .اما او کاه از خشاونت
ِ
بازتولیاد خشاونتهاای کالمای در برخاورد باا دیگار
موقعیت فرودستی آزار دیده اسات ،خاود نیاز باه
ِ
شۀصیتها دامن میزند و از انواع خشونتهای کالمی براساس الگوی مالکین( ،در  91مورد از تهااجم
و خشونت ،در  7مورد از تحت سالطه قاراردادن ،در  99ماورد از آزار کالمای و در 99ماورد از ارعااب و
زنادگی
آخر نمایشنامه ،و درواقاع ،در آخارین پلاۀ
ِ
ترساندن شۀصیتها) استفاده میکند .بلبل در پردۀ ِ
خویش ،همان آزار و خشونت زبانی را نه از «آدمای متوسط ،پابرهنهها] ... ،یا[ گدا گشانههاایی کاه ایان
چند سال فوافوا سرازیر شدهن و مثل شپش دارن از در و دیوار شهر باال میرن» ،بلکه از تنهاا فرزنادش
میشنود و اینجاست که با آزار کالمی ازسوی تنها فرزند خویش مواجه مایشاود ،آزاری باس غیار قابال
آخر پلکان به پایین میافتد .این نمایشنامه نشاان مایدهاد
تحمل میبیند و درنهایت با سکتۀ قلبی از پلۀ ِ
روابط قدر دامان مایزناد .باهبیاانی دیگار،
ِ
گیری ِ
بازتولید خویش به نهادینهشدن و شکل ِ
زبان ازطری ِ
شۀصیتهای نمایش همچون انسانهای عادی در ساختارهای پیچیدۀ زباانی ایفاای نقاش مایکنناد و
بدون اینکه نقش فعالی داشته باشند ،منفعالنه توسط آن درراستای بازتولید ایدئولوژیهاا و رواباط قادر ِ
حاکم بهکار گرفته میشوند؛ همانطور ه بلبل خاود در موقعیات فرودساتی ماورد خشاونت زباانی قارار
گرفت ،خود نیز در موقعیت فرادستی همان خشونتهای زبانی را بر فرودستان روا داشت تا ابازاری باشاد
در اختیار سازوکارهای زبانی برای بازتولید روابط قدر .

071

زبان و زبانشناسی ،6/61 ،بهار و تابستان 6911
تأثیر خشونت کالمیِ زیسته بر دیگران در...

منابع

ابراهیمی ،نبیالله ( .)9120با خشونت هایز .کاشمر :نشر عالمافروز.

اتراکی ،فاطمه (« .)9114آزار زبانی در محیط کار» .مجموعه مقاتت نخسترن هماسش ملی خشونت کالمای .تهاران:
نشر نویسه پارسی.17-91 ،
اعزازی ،شهال ( .)9120خشونت خانوادیی :زنان کتک خورده .تهران :سالی.
افتۀاری ،اصغر ( .)9171خشونت و جامعه .تهران :نشر سفیر.
خوشررتاری با زنان .تهران :نشر شورای فرهنگی ا اجتماعی زنان.

آیتالهی ،زهرا (.)9129
پوررضا ،ابوالقاسم و پدرام موسوی شندی ( .)9129خشونت علره زنان .تهران :نشر اندیشمند.
داوری اردکانی ،رضا ( .)9124رلسفه خشونت .تهران :هرمس.
رادی ،اکبر ( .)9122پلکان در روی صحنه آبی :دوره آثار .تهران :قطره.
رامپناهی ،ناهید ( .)9121خشونت علره زنان و بازیاب آن در مطبوعات .تهران :نشر شورای فرهنگی ا اجتماعی زنان.
زکریایی ،محمد .)9127( .یفتمان یئورسزه کادن خشونت .تهران :نشر جامعه ایرانیان.
سلیمانی ،محمد ( .)9125سرا یارسخی خشونت علره زنان .سمنان :آبرخ.
شرکتمقدم ،صدیقه و معصومه احمدی (« .)9114مطالعۀ خشونت از متن جامعه تاا ماتن نوشاتار :تحلیال گفتماان
خشونت در رمان زمین امیل زوال» .مجموعه مقاتت نخسترن هماسش ملی خشونت کالمی .تهاران :نشار نویساه
پارسی.272-257 ،
کار ،مهرانگیز ( .)9171پژوهشی درباره خشونت علره زنان در اساان .تهران :نشر روشنگران و مطالعا زنان.
محمودی بۀتیاری بهروز و مهسا معنوی (« .)9114خشونت کالمی در نمایشنامه هاملت با ساتد رصل :رویکاردی
گفتمانی» .جستارهای زبانی .س ،2ش.204-927 ،7
محمودی بۀتیاری بهروز و مهسا معنوی (« .)9111فلسفه و کارکرد خشونت کالمی در نمایشنامۀ کوهساتان هارولاد
پینتر :رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی» .کرمرای هنا .س ،1ش.57-39 ،99
منتظرقائم ،مهدی ( .)9125ضاب و جاح در اساان .تهران :طرح آینده.
موالوردی ،شهین ( .)9125کالبدشکاری خشونت علره زنان .تهران :حقوقدان و دانشنگار.
Barthes, R. (1977). "Inaugural Lecture". In A Barthes Reader. S. Sontag (ed.) New York: Hill
and Wang: xxxi.
Bond, E. (1978). Play. London: Eyre Methuen.
Culler, J. (2002). Structuralist Poetics. London; Routledge.
Esslin, M. (1968). The Theatre of the Absurd. 3rd.ed. London: Vintage.
Garver, N. (1968). "What Violence Is". in The Nation 209, 817-822.
Gottman, J. M. (1994). What Predicts Divorce? The Relationship between Marital Processes
and Marital Outcomes. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Houston, M., & C. Kramarae (1991). "Speaking from silence: methods of silencing and of
resistance". in Discourse & Society 2:4., 288.

070

6911  بهار و تابستان،6/61 ،زبان و زبانشناسی
...تأثیر خشونت کالمیِ زیسته بر دیگران در

Kroetz, F. X. (1971). Heimarbeit. Frankfurt-am-Main: Suhrkamp.
Levi-Strauss, C. (1962). The Savage Mind. Chicago: The University of Chicago Press.
Malkin, J. R. (1992). Verbal Violence in Contemporary Drama from Handke to Shepard.
Cambridge: University of Cambridge Press.
McConnel-Ginet, S. (2011). Gender, Sexuality, and Meaning: Linguistic Practice and
Politics. Oxford: Oxford University Press.
Ong, W. J. (1982). Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. New York:
Methuen.
Ross, S. (1981). “How Words Hurt: Attitude, Metaphor, and Oppression”. in Sexist
Language: A Modern Philosophical Analysis. V.-Braggin (ed.), Lanham, MD: Littlefield,
Adams, 194 - 216.
Sontag, S. (1982). A Barthes Reader. New York: Hill and Wang.
Steiner, G. (1976). Extraterritorial. New York: Atheneum.
Vannier, J., & L. C. Pronko (1963). "A Theatre of Language". The Tulane Drama Review.
Vol. 7, No. 3: 180-186.

