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  وگومحور  با رويكرد گفت منثورهاي ههاي نمايشي مناظر قابليت

  در ايران و قلمرو زبان فارسيهاي منثور عصر مشروطهمناظرهبراساس (

 )در آسياي مركزي

 
*

ابراهيم خدايار
 *  

  فارسي، دانشگاه تربيت مدرساستاديار زبان و ادبيات 

  مريم الهاميان

  كارشناس ارشد ادبيات نمايشي، دانشگاه تربيت مدرس

  محمدجعفر يوسفيان كناري

   دانشگاه تربيت مدرس،ستاديار گروه ادبيات نمايشيا

 چكيده

هاي منثور، دو يا در مناظره. هاي ادبي منثور رايج در زبان فارسي، مناظره است يكي از گونه

كشند و در نهايت،   موضوعات گوناگون را به ميان مي،وگونويسي چند شخصيت به شيوة گفت

ها  ساختار اين نوع مناظره. رسد  به نتيجة مورد نظر ميها بندي از زبان آن نگارنده با نوعي جمع

در . دور است گونه به هاي داستان  و تحليل وگونويسي استوار بوده و از توصيفبيشتر بر گفت

. اطالق شده است» تئاترنويسي«يا شيوة » چيزنويسي«ها واژة  دورة مشروطه، به اين نوع مناظره

گونويسي در اين گونة ادبي و گونة نمايشنامه، اين و نزديكي ساختار ظاهري و اسلوب گفت

هاي منثور وجود دارد؟ كند كه آيا امكان خوانش نمايشي از مناظره سؤال را به ذهن متبادر مي

هاي  وگومحور، كشمكش، زمان و مكان از جنبهلحن و زبان نمايشي، كنش نمايشي گفت

دستاورد اين مقاله، . اندرسي شدهوگوست كه در اين مقاله بر نمايشي قابل شناخت از گفت

اين الگو بر اساس . هاست هاي نمايشي مناظرهوگومحور براي بررسي جنبه معرفي الگويي گفت

                                                 
    hesam_kh1@modares.ac.ir: نويسندة مسئول* 

 28/10/90 :تاريخ پذيرش    4/2/90: تاريخ دريافت
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وگو در مناظرة منثور و شناخت نقاط مشترك اين مقايسة تطبيقي ديالوگ در نمايشنامه و گفت

  .دو گونه ادبي با يكديگر پيشنهاد شده است

هاي نمايشي، عصر مشروطه در وگو، جنبهظرة منثور، نمايشنامه، گفتمنا: هاي كليديواژه

  . قلمرو زبان فارسي در آسياي مركزي،ايران

  مقدمه. 1

هاي  اولين نمايشنامه. اي تاريخي داردتأثيرپذيري هنرهاي نمايشي از ادبيات پيشينه

قتباس از تاريخ ها ا اي بود كه در بسياري از آنهاي يونانيتاريخ ادب جهان، نمايشنامه

 و )68-67: 1380براكت، ( اثر سوفوكل پارسيان. شوداي ديده ميهاي اسطوره و داستان

، در )349همان، (هاي تاريخي بهره برده است برخي از آثار مشهور شكسپير كه از داستان

نويسان در برخي آثار خود از در ادب فارسي نيز بسياري از نمايشنامه. انداين رديف

 اثر بهرام مرگ يزدگرد و آرش كمانگير ؛ ماننداندادب داستاني و تاريخي بهره بردهگونة 

  . بيضايي

هاي مناسبي براي هاي ادب فارسي كه داراي ويژگي شناخت گونه،در اين زمينه

از ميان انواع ادبي مختلف، گونة ادبي . پذيري نمايشي هستند، اهميت داردخوانش

اي مناظرة منثور گونه. آن، در همين زمينه قابل بررسي استويژه نوع منثور مناظره، به

اين نوع ادبي در . هاي ساختاريِ بارزي با ادب نمايشي داردادبي است كه نزديكي

اي كه برخي گونه  به؛نويسي در ايران نيز نقش مهمي داشته است گيري نمايشنامهشكل

ميرزاآقا تبريزي، . مشروطه شدندنويسان عصر از نمايشنامهبعدها از نويسندگان مناظره 

، و فطرت بخارايي )193-192: 1363پور،  ملك (زبان ايراننويس فارسياولين نمايشنامه

زبان در آسياي مركزي، از اين نويس فارسي، نخستين نمايشنامه)م1886-1938(

  در كتاب.)81: 1385؛ خدايار، 288 /3: 2004زاده، ؛ هادي121: 1382 ، شكوري بخارايي(اند  دسته

شده  منثور اشاره ةاثر امجد نيز به شناخت ميرزاآقا از گونة مناظر تئاتر قرن سيزدهم

 با هاي منثوراز مناظره ها و رساالت در روزنامه، در دورة مشروطه).140-138( است

ميرزا . )46: 1363پور،  ملك( تئاترنويسي يا چيزنويسي ياد شده است عنوان شيوة

ها   تا مدت،رندة چندين مناظرة منثور در دورة مشروطه بوده استخان كه نگا ملكم
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زماني  هم. )119-113 همان،(شد هاي ميرزاآقا تبريزي معرفي مينويسندة نمايشنامه

سو و اقبال نويسندگان اين   فارسي در ايرانِ دورة مشروطه از يكةپيدايش نمايشنام

 مناظرة منثور در همين زمان از سويي ها و درنتيجه احياي گونةدوره به اين نوع نوشته

  .دكن تر مي چنين تحقيقي را مستدلةديگر، مسئل

  مسئله، فرضيه، روش و پيشينة تحقيق . 2

پذيري نمايشي و تحليل منظور بررسي امكان خوانش ة الگويي به ارائ،هدف اين مقاله

اين الگو فقط .  استوگومحور نمايشي گونة ادبي مناظرة منثور با رويكرد گفتقابليت

وگو نوشته  اي ادبي مناسب است كه به زبان حال و محاوره يا گفتبراي تحليل گونه

وگويي است كه اين قابليت را  هاي گفت شده باشد؛ مناظره يكي از بارزترين نمونه

 درنتيجه ؛دست آمده وگو بههاي نمايشي گفتاساس قابليت ساختار اين الگو بر. دارد

 اند،  بنا شده توصيف، تحليل و يا صنايع ادبي ديگر اساسديگر كه برهاي ادبي در گونه

 اگرچه اين الگو، در مواردي كه از منطق باختين يا تحليل كاستانيو استفاده .كاربرد ندارد

وگومحور  هاي گفت طور ويژه براي استفاده در نمونه شده است، قابيلت كاربرد دارد؛ به

منطق اين الگو وجود هر نوع تئاتربودگي . ه استبه زبان حال طراحي و پيشنهاد شد

   .گو شكل گرفته استواست كه در كنش گفت

هاي منثور و هاي نمايشي در مناظره اثبات وجود قابليت، اصلي اين پژوهشةمسئل

فرض ما بر اين است كه چنين . هاي مشترك است با ويژگييمعرفي الگوي مناسب

 ؛پذيري نمايشي را دارندهاي منثور قابليت خوانش مناظره وهايي وجود داشتهشباهت

منظور تطابق مناظرة منثور و نمايشنامه بر اساس  ة الگويي كاربردي به امكان ارائبنابراين

اي بين  به تحليل مقايسه،لحاظ ساختاري بهنگارندگان ابتدا . ها وجود داردن شباهتيهم

ترين بخش ان شاخصعنو را بهوگو  عنصر گفت، در ادامه واين دو گونه پرداخته

دست   الگويي نمايشي از آن به،نهايت  در.اندطور مجزا تحليل و مقايسه كرده نمايشي به

  .  است مناسبهاي منثور تحليل مناظرهاند كه براي داده

 تئاترنويسي براي ة مشروطه، از عنوان شيوةهاي دوردر برخي جرايد و كتاب

 كه - توان به نقدهاي آخوندزاده  براي نمونه مي؛استهاي منثور استفاده شده  مناظره
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اشاره كرد  قانونة خان در روزنام  و قلم ميرزا ملكم- نويس بودهخود نمايشنامه

هاي   به شباهتادبيات نمايشي در ايران پور در كتابجمشيد ملك. )15: 1356آخوندزاده، (

گيري نمايشنامه در  وند شكل بر ر هاي منثور با نمايشنامه و تأثير آنساختاري مناظره

ابراهيم خدايار در بخشي از مقالة . )114(كرده است اي بسيار كوتاه  مشروطه اشارهةدور

 فطرت مناظرةبه اين قابليت اشاره كرده و ذيل »  فطرت بخاراييمناظرةنقد ساختاري «

 اه، از اين ديدگاين مقاله. )83-81(و ژانر نمايشنامه به اين موضوع پرداخته است 

  .بار است كه به شكل گسترده و تخصصي به اين مسئله توجه كرده است نخستين

نج مناظره دن اين پژوهش، مطالعة موردي پكرنگارندگان اين مقاله در جهت كامل 

از  شيخ و شوخ مناظرة :ند به انجام رسانداي نامه پاياندر عصر مشروطه را در

صر قاجار قيد شده و انتشارات روزنه در زمان نشر آن اواخر ع كه  ناشناساي نويسنده

 اثر فطرت بخارايي مناظره. چاپ رساند مد مجاهد آن را بهش به اهتمام اح1373سال 

اثر ميرزا  رفيق و وزير مناظرة .چاپ رسيد ار در استانبول بهب ق براي اولين1328در 

 ق1287 در سال او مناظرة شيخ و وزيرصورت رساله و  ق به1277  كه درخانملكم

اهللا اصيل آن  نشر ني با گردآوري حجت1381اي منتشر شد و در سال صورت كتابچه به

  كه اثر ميرزا سيدحسن كاشانيمكالمة سياح ايراني با شخص هندي. چاپ رساند را به

 به اهتمام غالمحسين ميرزاصالح 1380 در سال نوشته شد و 1327-1324هاي بين سال

  . يدچاپ رس  كوير بهدر انتشارات

 چارچوب نظري. 3

اي  ابتدا الزم است ميان ساختار نمايشنامه و مناظره مقايسهاي، پيش از هر بررسي

پايه . تطبيقي انجام شود تا اساساً امكان قابليت نمايشي اين دو نوع ادبي مشخص شود

شخصيت و : اين مقايسة تطبيقي و تحليلي وجود دو عنصر در مناظره استو اساس 

خود سبب حذف الگوهاي دراماتيك  وجود اين دو عنصر خودبه. يالوگوگو يا دگفت

هامحور مانند پرفورمنساجرا
1

كالم و پانتوميمهاي بيمحور مانند نمايش و گونة فرم
2

 

وجود دارد » اي و ديالوگتعريف صحنه«در نگارش متن نمايشنامه، دو عنصر . شودمي

 ،در اين پژوهش. گيردعهده مي ه را به از بار نمايشنامكه ديالوگ سهم بسيار زيادي
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 .دست آيد ايم تا الگوي مناسب به ديالوگ را فصل مشترك نمايشنامه و مناظره قرار داده

 است يا  و اين بستر كه نمايشنامه آناما ابتدا الزم است زمينة اداي ديالوگ، تعريف

 طيفي از ،رو  ازاين.هايشان مقايسه شوند ها و تفاوتلحاظ شباهت مناظره، به

هاي عصر ويژه مناظره بههاي منثور را مناظره،در مقابل و محوروگو ي گفتها نمايشنامه

  . ايم هاي اساسي پاسخ دادهال و به سؤ مشروطه در ايران، درنظر گرفته

  هاي منثور فارسيمناظره. 1-3

به  ،گيردقدمت مناظره يا پيكار ادبي فارسي كه بين دو يا چند شخصيت متضاد درمي

 پيش از ةترين مناظر قديميدرخت آسوريكمنظومة . گردددورة پيش از اسالم بازمي

 121اين منظومة ايراني داراي «. شود اسالم است كه بين نخل يا خرما و بز برقرار مي

 پورجوادي،(» .بيت است، به زبان پارتي يا پهلوي اشكاني، و سرايندة آن نامعلوم است

 اساس و ،جه در اين مناظره اين است كه با نهايت سادگي خودنكتة قابل تو. )79 :1385

 وجود توان به  مي براي مثالرا در ادب فارسي بنيان نهاده است؛نويسي مناظرهة پاية شيو

هايي  داور، تعريف از محاسن خود و برشمردن ايراد طرف مقابل، استفاده از استدالل

  . اشاره كردهاها و مثالحكايتمانند 

. ناظره نزديك است، پرسش و پاسخ نام داردهاي ديگر كه به مشيوهيكي از 

  با،نظرن صورت نگاشته شده است و از اين  به ايها، گاتهاي زرتشت،  سروده

هزار و پانصد سال پيش از  ها كه بيش ازترين سرود آسماني هنديقديمي - ودا ريگ

 نزديكي -وده است بصورت پرسش و پاسخ ها به مسيح وجود داشته و برخي از آن

نيز به اين سبك مينوي خرد در ادبيات پهلوي كتاب . )8: 1334جنتي عطايي، (د بسياري دار

هاي ؛ اما بسياري از مناظرهة تعليمي قرار داشتهاين مناظره در محدود. نگاشته شده است

  . اند سرگرمي داشتهپس از آن جنبة

ها توسط بازيگراني  اي از آنا پارهبس اند و چهها دراصل جنبة نمايشي داشتهمناظره

همين . شده استكردند اجرا مي هاي زبان حالي را ايفا ميكه نقش شخصيت

خاصيت بود كه در قرون وسطي و سپس در عصر رنسانس موجب شد تا 
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هاي زبان حالي در هايي تصنيف شود كه جنبة مناظره داشتند و شخصيتنمايشنامه

  .)70: 1385پورجوادي، ( ندكردها با يكديگر نزاع مي آن

. هاست ادبيات نمايشي و مناظرهپيوند تاريخي ة ريشةدهند اين نكته نشان

ها در دو سوي مناظره هستند و به اثبات موضع خود  شخصيتها هايي كه در آن نمايش

، از گذارند كه بر مبناي مفاهيم آننمايش مي  اي را بهپردازند و درواقع مناظره مي

هاي تاريخي ها در اين دورهمناظرهاگر . گيرد ليمي تا سرگرمي را دربرمي تعموضوعات

 هاي  خاستگاهنويسي را يكي از  وگو و مناظره توان گفت مي،به نمايش درآمده باشند

 با گسترشي كه در كنش و كشمكش پيدا كرده  دانست؛ البتهادبيات نمايشي امروزي

  .است

اي است ميان گل و  مناظره،بان فارسي جديد منثور مستقل در زةترين مناظرقديمي

ق 585 سلجوقي و به سال ة را در دورآنشراب و يا گل و مل اثر ابوسعد ترمذي كه 

 غربي ةهاي آب و باد متأثر از مناظرهبرخي، محتواي اين رساله را. نگاشته است

  . اند دانسته

توان در  را ميهاي منثور در ادب فارسي روند تحول مناظره،لحاظ محتوايي به

ترين اليه، عناصر طبيعي بيشتر تري و بيروني در ابتدايي.هاي مختلفي مشخص كرد اليه

تر  تر به مسائل انسانيهاي دروني در اليه. نويسندگان و شاعران بوده استموردتوجه

 نوع از آن هم برتر هاي عميق در اليه.اند   داده بشر بوده است توجه نشانكه ساخت

 انتخاب در مسائل بشري، نگرش و عقيده، عشق و عرفان، چگونگي برتري تفكر و

 به نيازهاي اجتماعي تا ،ترين اليهدر درونيسرانجام . اند  تمركز كردهانديشه و قدرت 

هاي  مناظره؛ترين نوع آن استگرايانه  واقعاند كه پرداختهترين مسائل بطن جامعه جزئي

  . اندعصر مشروطه از اين جمله

لحاظ محتوايي منثور بههاي بندي مناظرهطبقه: 1دول ج
3

  

  گونه  نام مناظره  هاي محتوايياليه

  انتزاعي  آسمان و زمين، روز و شب، آتش و خاك  طبيعت و عناصر آن. 1

  انتزاعي  ، تير و كمانو نرد، گوي و چوگانبنگ و باده، شطرنج   ساختة دستِ بشر. 2

  انتزاعي   حلم و دولتعلم،عقل و عشق، عقل و   عشق و عرفان. 3
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 انتزاعي،  شمشير و قلم، بزم و رزم، دولت و عقل و علم  عقايد و تفكر. 4

  واقعي

  واقعي  شيخ و شوخ، رفيق و وزير، شيخ و وزير  اجتماع و مدنيت. 5

  نمايش و نمايشنامه. 2-3

 فنّ شعر در ،پردازداولين الگويي كه به تعريف و نقد نمايش و كالبدشكافي آن مي

كه به شش عنصر ارسطويي  -او در اين الگو به شش عنصر.  استارسطو ارائه شده

  : اشاره كرده است- اندشهرت يافته

ها  پس به حكم ضرورت، در تراژدي شش جزء وجود دارد كه تراژدي از آن

آن شش چيز . گردديابد و ماهيت آن، بدان شش چيز حاصل ميتركيب مي

يرت، گفتار، انديشه، منظر نمايش و آواز، و تقليد افسانه مضمون، س: ند ازا عبارت

ةگانه است، شيو  ششين دو جزء از اين اجزامتضمن يك جزء است  تقليد متضم

ها  گانه است و جز اين  ششين سه جزء از اين اجزاو موضوع تقليد هم متضم

  .)122: 1357كوب،  زرين( ديگر چيزي نيست

 آن ةاي براي مقايسرار داده شود، پايهاگر اين شش عنصر اساس تعريف نمايش ق

پردازان با هاي مختلفِ تحول نمايش، نظريه در دوره،البته. آيددست مي با مناظره به

 ارسطو ة نظريةاند؛ اما سايهاي مختلف و ابزارهاي ديگري نمايش را تعريف كردهشيوه

 برخي از اين ،واقعرد. شود  ديده ميها هاي نمايشي در آنبر تمام نظريات و الگوسازي

دهندة وابستگي  اند كه نشانها با زير پا گذاشتن قواعد كالسيك شكل گرفتهنمايش

  .ة ارسطوست جديد به نظريهاي تعريف

ارسطو از ميان شش عنصر نمايشي، طرح نمايشي يا همان افسانه مضمون
4

را  

طرح نمايشي ). 124  همان،(نامد و آن را روح تراژدي ميداند ترين عامل نمايشي مي مهم

درپي، نمايشنامه  هاي علت و معلولي پيصورت كنش روند داستان يا روايت است كه به

 داستان يا حتي ضد داستان موجود در طرح ، درواقعبرد؛را به سمت نتيجة پاياني مي

  .كندكه در ساختار آن انتقال پيدا مياست 

 و روند نمايشنامه را كندپرونر وحدت را بر اساس كنش و داستان تعريف مي

 فرعي نيز هاي ة اتفاقهم. داند همين روايت و جدا نشدن از خط اصلي آن ميهمسو با
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حفظ در مناظره شايد .  در جهت كنش و دسيسه بايد باشند ودر مسير علت و معلولي

 اما وحدت روايت  وجود داشته باشد؛حتي وحدت زمان و مكانو وحدت موضوع 

دسيسه نظم و ترتيب عوامل و وقايعي است كه پيشرفت كنش را «. نمايشي وجود ندارد

 پرونر،( ».آورد وجود مي ار و پود روساخت نمايشنامه را بهسازد و پويايي تممكن مي

1385 :60( .  

كنش
5

، يا ستيزِ  شخصيت در برابر شخصيت ديگرممكن است ستيز نمايش  در

ها و  اواقعي و اسطوره موجودات فرشخصيت با يك عامل بيروني مانند طبيعت و

 يا برخي  وجدانش مانند با يك عامل دروني از خودش، يا ستيز شخصيتخدايان

دست كنشِ رويارويي   در مناظره، از اين.)68-67: 1384 هولتن،(  باشدخصوصياتش

  . نه موقعيت نمايشي وجود دارد،هم بر سر عقيده شخصيت در برابر شخصيت آن

گيرد و   ميمايهها ان، عنصر تغيير است كه از رويداد قابل تأمل ديگر در داستنكتة

  تغيير در نوع بيروني خود ديده نمي،هادر مناظره. ي و معلولي را داردهمان روند علّ

طور   اما به.افتد باور و عقيده اتفاق مية در حيط، در شكل دروني گاهيشود؛ اما

عيت و وضعيت نيز ديده  عاطفي وجود ندارد و تغيير موقة در مناظره زمين،معمول

  .شود نمي

 .داند د و آن را پاية تقليد و اجرا ميكن ارسطو به اهميت كنش در نمايش اشاره مي

  يكنياز به كنش در نمايش.  اشاره شده استكنشدر تعريف روايت نمايشي نيز به 

 نمايشي كنشارسطو از . تأمل استدرخور  در مقايسه با مناظره و رود شمار مي  بهاصل

  : گويد گونه سخن مي ينا

در (اشخاص ... هم درآميختن افعال است ه تركيب كردن و بيترين اين اجزا مهم

دهند، قصدشان تقليد سيرت و خصلت از آنچه نمايش مي) كنندصحنه بازي مي

دهند و سبب افعال و كرداري كه انجام مي  بلكه خود به،اشخاص داستان نيست

عبارت ديگر آن سيرت و  شوند و يا بهب مي بدان سيرت و خصلت منسو،دارند

: 1357كوب، زرين( هاست  كردارهاي آنةگردد نتيجها منسوب مي خصلت كه بدان

123(.   
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هاي   زمينه را براي بروز ويژگي،نمايش همان فضايي است كه با خلق موقعيت

ن  حتي اگر ايكند، كنش وادار ميگيري و آورد و او را به تصميم شخصيت فراهم مي

هاي ويژه كنشها در مناظره وجود ندارد؛ بهبسياري از اين كنش.  باشدكنشي  بيكنش

وشنود وجود دارد كه در بخش بعد درباب در مناظره كنش گفت اما. بيروني و عاطفي

 نظر اورلي ،در همين زمينه و براي تأكيد بيشتر. تفصيل بررسي خواهد شد وگو به گفت

هولتن
6

 فكري، "عمل"پيوند نزديكي ميان «: كنيم شي بازگو مي را در مورد عمل نماي

عمل جسماني معموالً زادة عمل فعاليت . عاطفي، زباني، و عمل بدني وجود دارد

» . رابطة اين دو استسخن گفتن اغلب حلقة. مل زباني استفكري يا عاطفي و ع

  . )62: 1384هولتن، (

دومين عامل نمايشي ارسطويي، شخصيت
7

  :  است

. مورد توجه قرار گيرد چهار نكته است كه بايد يرت در اشخاص تراژديدرباب س

 دوم عبارت ةنكت ...ها بايد پسنديده باشد اول اين است كه سيرتةيكي كه درج

كلي غير از   سوم مشابهت با اصل است، و اين امر البته بهة نكت...است از مناسبت

 م ثبات در سيرت است چهارةنكت ...خوب بودن سيرت مناسب بودن اخالق است

  ).139-138 :1357، كوب زرين(

 ادبي امكان ة اين عنصر در هر گون. فكر و انديشه است،سومين عنصر ارسطويي

در نقد ادب ارسطو بار  براي اولين. فقط مختص به نمايشنامه نيستتبلور دارد و 

 قدرت ،آن انديشه است و مراد از ة مرحل، سومةمرحل« :نويسدنمايشي در اين مورد مي

 :1357كوب، زرين( ».در بازيافتن تعبير و بياني است كه مقتضي حال و مناسب مقام باشد

 اي كه به شكل ضمني در شيوة بر اساس فكر و انديشهر نمايشيه .)124

و در شود  ارائه مي و كنش در روايت درون خود دارد،وگو نويسي، گفت نمايشنامه

 ةنقط. گيردر و تعبير نهايي از آن صورت مي تفسي، در مواجهه با مخاطب،نهايت

با  نهان در اثر ةمناظره و نمايشنامه اين است كه تفسير نهايي از انديشميان مشترك 

گيرد نه توصيف   شكل مي در ذهن مخاطبها  ايجاد موقعيت ميان شخصيتشيوة

ا هميان شخصيت وگو  كنش گفت،در مناظره.  نهان در اثرةها و انديش باورهاي آن

 ها  روند پيرنگ و تصميم،و در نمايشنامهكند  ماية اصلي اثر را منتقل مي انديشه و درون
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 ماية ة انديشه و دروندهند هاي گوناگون انتقالها در موقعيت وگوي شخصيت و گفت

 كه -  اما شيوة بيان.وجود انديشه در نمايشنامه و مناظره بديهي است. استاصلي اثر 

هاي نمايشي و پيرنگ و داستان   در اليه، در نمايشنامه- يردگ سطح موضوع را دربرمي

 به شكل صريح در موضوع مورد بحث ارائه و ارزيابي ، در مناظره و است پنهانآن

  .شود مي

: گويدكند و مي خطابه قياس ميوگو را با فنّ  چهارمين عنصر يعني گفتارسطو

مه، بايد اين امور خود بدان تفاوتي كه در بين است فقط در اين است كه در نمايشنا«

كوب، زرين( ».آنكه حاجت به استدالل و تقرير در ميان باشدصورت جلوه كنند، بي

بودن آن براي افراد  به طرز ادا و بيان در نمايش و تخصصينيز  در ادامه .)148 :1357

 وگوي نمايشي را با انواع ارسطو نيز گفت،از اين منظر. كند متخصص نمايش اشاره مي

 مقايسه - كه در دورة افالطون و ارسطو در يونان مرسوم بوده-مباحثه و مناظرة علمي

هاي ارسطو در اين مقايسه آمده،   استدالل كه در گفتهةده است؛ زيرا نوعي از شيوكر

  .براي اثبات موضوعات گوناگون مناظره و پرسش و پاسخ بوده است

تواند در نمايش باشد يا ون مي موسيقي است كه در كاركردهاي گوناگ،عنصر پنجم

 گوناگوني مانند همسرايي و نواختن برخي هاي شكل به ،نباشد؛ اما در زمان ارسطو

  . ناپذير نمايش بوده است آالت موسيقي جزء جدايي

 كه در فضاسازي در صحنه و چيزي است منظر است كه شامل هر ،ششمين عنصر

ترين عنصر اهميت ارسطو آن را بي. دكنيري فضا و مكان در نمايشنامه كمك ميگ شكل

شود؛ اما  ها ديده نمي عنصر موسيقي و آواز در مناظره،طور كلي  به.داند مينمايشي 

به آن تفصيل  وگو به هايي وجود دارد كه در بخش زمان و مكان در گفتگاهي اشاره

  .پردازيم مي

 بر مبناي ايشنامه در نم، پرده و صحنه است كه نمايشبندييكي از ابزارهاي تقسيم

ها بر   در برخي مناظرهوشود گاهي شخصيت ديده مي، فضا، موضوع و تغيير زمان

 از دو  متن مناظره و نمايشنامه.شود  ميمشاهده مكان مناظره اساس تغيير موضوع و

وگو و توضيحات صحنه در نمايش و توصيفات فضا در  گفت:  استبخش تشكيل شده

اي كند و توضيحات كاربردي صحنهصحنه فضاسازي مياي توضيحات مقدمه. مناظره
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اي توضيحات بياني صحنه. كنندة فواصل نمايشنامه مانند پرده و صحنه است بيان

توضيحات متني . استي اداي برخي كلمات مانند حس شخصيت توصيفِ چگونگ

ود و ش ها ارائه مي وگوي شخصيت  ضمني درون گفتكامالًطور  بهاي  صحنه

 تمام موارد ذكرشده در ).66: 1385پرونر، (دهد   از صحنه ارائه ميهايي توصيف

 عالئم ةواسط دليل جدا شدن از متن اصلي مناظره به  و بههاي مختلف ديده شد مناظره

هاي توضيحات  كاركرد. امه شد نمايشن بههيبتاري، سبب ايجاد ساختاري نگارشي شنوش

  . شودكار گرفته مي  به و بسيارشبيه به نمايشنامه استها اي در مناظرهصحنه

  مقايسة شش عنصر ارسطو در نمايشنامه و مناظره: 2جدول 

شش عنصر 

  ارسطو

  مناظره  نمايشنامه

افسانه مضمون، 

   روايتداستان،

داراي روايت و داستان منسجم با الگوي 

  روايت نمايشي، پيرنگ كنشي
  اغلب فاقد داستان و روايت كنشي

سيرت، 

  شخصيت

ها و شي با ويژگيشخصيت نماي

  هاي نمايشي، فراز و فرودپرداخت

داراي شخصيت اغلب ايستا و با 

  ديدگاه مشخص

گفتار، 

  وگو گفت

برنده از   پيشوگوي نمايشي، داراي گفت

  لحاظ پيرنگ

برندة  وگوي پيش داراي گفت

مباحثه و آشكاركنندة برخي 

  نمادهاي نمايشي

انديشه، تم، 

  مايه درون

 و صريح، موجود داراي انديشة ضمني

  هاها و شخصيتدر پيرنگ كنش

داراي انديشة صريح و بيان عقايد 

  ها شخصيت

منظر نمايش، 

  صحنه

اي، كاركرد  هاي صحنهداراي پرداخت

  اجراي روي صحنه

فاقد كاركرد صحنه، نمايشي، داراي 

  توضيحات صحنة محدود

  ازفاقد موسيقي و آو  گاه اشاره به موسيقي و آواز  آواز، موسيقي

 :كنيمهاي متن نمايشي و مناظره اشاره ترين تفاوت ترين و مهمجا دارد به بديهي

 هرچند ممكن است تحت منطق و ؛شود نه اجرا كردن نوشته مي»خواندن«مناظره براي 

 توان اجرايي ، اما آنچه در نمايشنامه حتمي است. قابليت اجرا پيدا كنديشرايط خاص

تئاتربودگي ويژگي نمايشي و .  آن به تئاتريت ياد كردتوان از مي كهآن است؛ آنچه

   :كند و شامل است كه متن را از وجهة ادبي آن جدا مياي اجرايي
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گزيند، پويش مأوا مي) نقش(بازيگر زنده و حي و حاضري كه در شخصيت 

 تماشاگر، حركات و اشارات زنده و درگيري غريزي و ناپايدار با مخاطب -بازيگر

تجسمي بودن : »كندعمل مي«مثابة تئاتر  ريت يعني هر آن چيزي كه بهتئات. جمعي

 :1387، كاستانيو( زماني و اجراي هنرورزانه/ واسطگي كنش، تخيل فضايي زبان، بي

103( .  

  بحث و بررسي . 4

وگوي گفتمقايسة تطبيقي . 1-4
8

  وگو در مناظره  نمايشي و گفت

  :كالمه در نمايشنامه از اين قرار استانواع م. وگوي نمايشي يعني عمل نمايشي گفت

گفتار تك. 1
9

تنهايي و يا با خودش كه معموالً براي بيان  وگوي شخصيت به گفت: 

 ،طور معمول به. شود  شخصي او استفاده ميهاي و يا نظرهاي دروني شخصيت انگيزه

 .دارد زيرا مناظره ماهيتي دوسويه و يا چندسويه ؛شودها مونولوگ ديده نميدر مناظره

 اميال دروني ةدهند وجود داشته و نشانمونولوگ  يولي در موارد بسيار محدود

  .ات او بوده است از بحث و يا افشاگري از درونيشگوينده و قصد و نظر

اي   به كالمي بين دو شخصيت به شكل مكالمه:گوي نمايشي و  ديالوگ يا گفت.2

 اين گفت وگو ممكن است. ودش بديهي با قواعد مرسوم جاري در زندگي اطالق مي

اي كه گونه  به؛تماشاگر است وگو گاهي مخاطب گفت.  برقرار شودميان چند نفر هم

 امكان حضور ،رو قرار دادن تماشاگر و با روبهشود  ميديوار فرضي چهارم شكسته 

  .صحنه ايجاد شود  دردرحال اجراواقعي او در كنش 

هاي   شخصيتوخود شخصيت است  وگو مخاطب گفتدر اين شيوه،  :گوييكناره. 3

  . شنوند صداي او را نمي و مثالًارندروي صحنه حضور دديگر 

 كنش .1: چيز است  سهوگو با اين انواعي كه براي آن برشمرده شد، گفتهدف از 

 معناها و اطالعات صريح و ضمني ة ارائ.2 .برد پيش مي  را بهنمايش حكايت و داستان

كنايه و هاي شاعرانگي كه لذت ادبي استعاره و  ري با ويژگيو در نهايت خلق اثري هن

 كليت ،كند  آنچه كه در كليت آن نمود پيدا مي.3. همراه دارد صنايع ديگر را با خود به

  . همراه دارد وح او را به نويسنده و رةهاي آن است كه سايايدئولوژيِ پنهان در اليه
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برد و پيش مي بهداستان را . 1 :ه استگونه توضيح داد  را اينوگو گفتمكي كاربرد 

فكر و . 3 .دكن هاي نمايشي را برمال ميخصوصيات شخصيت. 2 .دهد ميگسترش

. 5 .كندها را مشخص ميروابط ميان شخصيت. 4 .دهدها را نشان مي شخصيتةانديش

مكان و زمان را مشخص . 6. كنداز وقايع گوناگون خارج از صحنه تصويرسازي مي

  ).138: 1371( پردازد فضاسازي ميبه . 7 .كند مي

 و پيش رددر مناظره، داستان به شكل پيرنگ نمايشي وجود ندا وگو در گفت

 كليت اثر بر روايت نمايشي آيد، مي خالل مناظره هايي حكايت هرچند گاهي .رود نمي

كه هاي كالمي و عقيدتي هاي دو طرف مناظره از طريق ويژگيشخصيت. استوار نيست

 هيچ توصيفي ارائه ها شوند و از آن شود، از هم تشخيص داده مي وگو اظهار مي گفتدر 

 ة از شيو- هاست هاي شخصيتي آنكه بخشي از ويژگي - ها شخصيتةانديش. شود نمي

 ماية  دروناما معموالً. شود دو طرف اصلي و گاه فرعي شناخته ميالل و افكاراستد

 مقصود ضمني  و معموالًارا قابل درك است، آشكاصلي مناظره بر اساس موضوع بحث

 ساييها نيز قابل شناروابط ميان شخصيتدر مناظره، . توان رديابي كرد را نميدر آن 

 ولي ندارد؛هاي روحي و عاطفي نمايشنامه را  اما اين روابط پيچيدگي و چالش؛است

ز وقايع وگوي مناظره نيز كاركرد ايجاد تصوير ا گفت.  سادگي، وجود داردعيندر 

كيفيت . است مناظره ة زمان و مكان دركنند  و مشخصردخارج از فضاي مناظره را دا

  . خواهد شدبازگوتفصيل  اين موارد در بخش بعد به

 ةبرند  پيش،در معناي صريح. مكالمة نمايشي داراي معناي صريح و ضمني است

تواند  دهد و مييو موقعيت را از حالتي به حالت ديگر تغيير م است هاي نمايشي كنش

 كاركردهاي ،اما مكالمه در معناي ضمني. معنايي تمثيلي يا كنايي نيز داشته باشد

 مانند شناخت شخصيت، فضا، زمان و مكان، روابط و غيره كه پايه و ؛بسياري دارد

 ،وگو پيوستگي كالم در گفت. دهد هاي بعدي اين مقاله را تشكيل مياساس بخش

 ةاين پيوستگي از خصيص. ي نمايشي كالسيك استوگو گفتهر ويژگي بارز 

گويي   كه مخاطب را به پاسخ است كالميگيرد وميمايه رويارويي در نمايش 

. برد پيش مي  به پيوستگي استداللي و روايي و موضوعي آن را،دارد و در ادامه وامي

ي ها هاي كوتاه با واكنشوگو گفت است كه با طبيعي بودن يديگرويژگي سرزندگي 
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 با پرسش و پاسخ همراه  ممكن استتبادل اطالعات. شود سريع و گوناگون ايجاد مي

قرار فقط وگوي نمايشي  گفت. گيردوگوي عادي صورت  باشد يا فقط در حين گفت

 بلكه بار ادبي و ؛دادن كلمات براي بيان هدف دراماتيك و دادن اطالعات نيست

  .اطب داراي اهميت استبودنش بر مخ و تأثيرگذار داردشاعرانگي نيز 

 از سكوت نيز به معناي فضاي ، شايسته استشودزماني كه از كالم صحبت مي

وگو،  در گفت.  آن، سخن به ميان آوردةكنند  مكالمه يا حتي تعريفه بهدهند شكل

ش بر روند مكالمه مورد سنجش قرار ا تواند با ميزان تأثيرگذاري ارزش سكوت نيز مي

عبارتي   يا بهجداناشدني است و روند تندي و كنديه و ديالوگ سكوت از مكالم. گيرد

 معناي قابل دريافت  معموالً،هاوگوي مناظره در گفت. كند را تنظيم ميهنگ كالم اضرب

عنوان عنصري تأثيرگذار استفاده  ها كمتر از سكوت به معناي صريح است و در آنهمان 

وسيقي براي ايجاد فضايي براي تغيير  نت مةطور كه نويسند  همان،در مقابل. شده است

نيز، ، در نمايشنامه كند استفاده مياز سكوت اش  موسيقيةگام و تنظيم آهنگ در قطع

  وها تتا روي حركات، ژسفرصتي است براي شخصيت، بازيگر و گارگردان سكوت 

و است  زمانبندي و شتاب اثر نمايشي ةكنند سكوت تنظيم. ها كار كنند پردازي بداهه

مكث . آيد شمار مي به نمايشي شروط به حس مورد نظر است و ابزار كالمي كامالًم

اي كه شنيده است يا انتظار كند تا توجه الزم را به گفتهفرصتي براي مخاطب ايجاد مي

در . شود سبب ايجاد نوعي جاذبه ميخأل،دليل ايجاد   و به كندشنيدنش را دارد جلب

 بر بار ،متنيصورت زير بهبا داليل مشخص و آن،  از  بجا و مناسبةصورت استفاد

 كاركرد مناظره و  در نوع اثر هنرياز آنجا كه. شود افزوده ميوگو گفتنمايشي 

 كالبد كه ابزاري نمايشي و در - ، ابزار سكوتنمايشنامه با يكديگر متفاوت است

  . كارايي چنداني نداردها  در مناظره-ثري استؤ عضو منمايش

  وگو در مناظره وگوي نمايشي و گفت قي گفتيسة تطبي مقا:3جدول 

  وگودر مناظره گفت  وگوي نمايشي گفت  هاويژگي

    فاقد پيرنگ نمايشي  برندة پيرنگ نمايشيپيش

  

  
  انتقال انديشة ضمني شخصيت

انتقال انديشة صريح 

  شخصيت
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  كشمكش لفظي  ايجاد كشمكش نمايشي و لفظي

   خواندنكاركرد  كاركرد اجرا

  

  هاتفاوت

  

 سكوت، ضرباهنگ، ،كاركرد نمايشي مونولوگ

  شاعرانگي

استفادة محدود از 

  ،مونولوگ

  فاقد سكوت

  دهندة شخصيت نشان  دهندة شخصيت نشان

   زمان و مكانكنندة مشخص
كنندة زمان و  مشخص

  مكان

  فضاسازي با لحن و زبان
فضاسازي با لحن و 

  زبان

  اوره و زبان حالمح  محاوره و زبان حال

  وگو كنش گفت  وگو كنش گفت

  

  

  هاشباهت

  

  معناي صريح و ضمني  معناي صريح و ضمني

وگو هدف اين است كه در   در گفت،آيد برمي شماره سهطور كه از جدولهمان

 ، از منظر خود و با منطق و استدالل خوديمخاطب اين احساس ايجاد شود كه هر فرد

 ، روشويژه در نمايشگويد؛ بهسنده سخن ميشدة نوينه از ديدگاهِ ازپيش تعيين

 توسط بازيگر بايد اين احساس را ايجاد كند كه كامالً بداهه و وگو گفتاستفاده از 

 از زبان حال و زمان حال ،در هر دو گونه. تمرين و بازيبا د نه شودرلحظه ادا مي

ت و از تمام ادبيات هر دو زبان محاوره اس. گذرند كنند و در لحظه مي استفاده مي

شود، بهره  محاوره كه در ادبيات داستاني كمتر استفاده ميهاي آشكار و مخفي ظرفيت

وگوي مناظره در  ترين تفاوت ديالوگ نمايشي و گفتترين و اصلي مهم. گيرندمي

 حالتي وگو ، گفتدر طول نمايش. گيري نمايش و روايت دراماتيك است شكل

ار گرفته ك گيري روايت به  در جهت شكل،ايش نمةبرنده دارد و در هر لحظ پيش

 نيز آهنگ كالم و .نداردسكوت و ضرباهنگ كالم اهميت چنداني در مناظره، . شود مي
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 در مناظره يا مشاهده ، نمايشي اهميت داردوگوي گفتخاصيت شاعرانگي كه در 

عنوان  ه ب- نمايشنامه نويسندة ديالوگ در ةنگاه هنرمندان. شود يا بسيار ضعيف است نمي

 مالك عمل در ،و باورپذيري و تأثيرگذاري در نگارش آناست  مشهود - اثري هنري

 .پردازد مي است كه نويسنده در آن به خلق اثر گونة نمايشيهر 

  وگومحور هاي نمايشي گفتجلوه. 2-4

هاي نمايشي مناظره بايد كاركرد الگويي براي سنجش داشته باشند، از آنجا كه قابليت

  .كنيم يخش به اين الگوها اشاره مدر اين ب

  وگو  لحن و زبان در گفت. 1-2-4

نمايد، ساختار زباني و وگو رخ مي هايي كه پيش از هر چيزي در گفتيكي از شاخصه

 براي ادا و ،وگو زبان است و زبان بدون لحن لحن آن است؛ زيرا ابزار نگارشِ گفت

هاي دراماتيك از اين ابزار به تها در موقعيهريك از شخصيت. اجرا معنايي ندارد

 بر اصل ،سازند كه خود ساختار زباني اثر را ميكنند و ميهاي گوناگون استفاده شيوه

نخست لحن و زبان هر : اين مقوله از دو زاويه قابل بررسي است. محاوره استوار است

هايي  ها با شاخصاين ويژگي. وگو شخصيت، دوم لحن و زبان حاكم بر كل اثر يا گفت

هاي  ها و ديگر قابليتها، اصطالحات، ادبيات عاميانه و يا فاخر، حكايتكالمهيمانند تك

 .زباني قابل بررسي است

ها بسيار مهم است؛ زيرا الگوي زباني متفاوت ميان شخصيت ،در نمايشنامه

ه ك ترتيب  به اينزبنياد و چندزباني و گفتماني است؛هاي ادبي تماينمايشنامه جزء گونه

. گويد نه از منظر نويسنده در جايگاه خود و از منظر خود سخن مييهر شخصيت

ماية نهايي روايت و رويدادها انديشة نويسنده را در خود  طور طبيعي درون هرچند به

 شيوة استدالل و منطق خود با ها با ديدگاه شخصي و در طول روايت شخصيت،دارد

منطق نويسنده يكي نيست و سبب ايجاد تمايز در شوند كه لزوماً با رو مي مسائل روبه

  .  وجه مشترك آن با مناظرة منثور است؛ همين ويژگيشوداين گونة ادبي مي
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وگوگري اصطالح گفت
10

بار ميخائيل باختين  را اولين
11

، منتقد ادبي روس، ابداع 

 كه در كار گرفت به هاي روسيكرد و آن را براي سنجش و نقد برخي از رمان

باختين براي توصيف منابع . بندي و تفسير نبودندهاي ادبي سنتي قابل دسته گونه

چندصداييسازند، از اصطالح  متفاوتي كه متن را مي
12

بنابر ارزيابي . كرد  استفاده مي

 عنصر با عناصر ديگرِ درون باختين، متن چندصدايي نظام متعاملي است كه در آن، هر

 در تعامل يا تضاد يدر متن، هر بخش. ده استوگويي ش وگوست يا گفت متن در گفت

: 1387، كاستانيو(هاي ديگر است تا حس پويا و مؤثري از معنا و كشش بيافريند با بخش

18.(  

 ، پيدايش سبك و معنا و ايجاد حسي توسط آهنگ كالمبرايميخائيل باختين 

ن  زبان مدو،اريهر ژانر گفت«: برد به نام ژانرهاي گفتاريكار مي اصطالح ديگري را به

به اين . دهندة يك گروه، حرفه، ژانر ادبي، گرايش فرهنگي و نظاير آن است و نشان

ها، اصطالحات و زبان عاميانه ها، لهجهتوانند شامل گفتمانترتيب ژانرهاي گفتاري مي

وگوي نمايشي داراي ويژگي چندصدايي است؛ چندصدايي به  گفت. )47همان، (» .باشند

راهبردهاي زباني شامل . ده از راهبردهاي زباني، صداها و منابع گوناگوني استفاامعن

تغيير سطح زبان يا سبك گفتار از طريق كاربرد زبان عاميانه، گفتمان، ژانر گفتاري و يا 

كند كه عناصر متفاوت و چندصدايي اين شرايط را فراهم مي. بازي با نحو است

  .به هم برسند) در اينجا مناظره ( هنگام ساختن متن، متضاداغلبپراكنده و 

  وگو قابليت زباني در گفت: 4جدول 

ها گفتاري متفاوت، گرايش هاي گوناگون، سبكها، گروهاشاره به حرفه  ژانر گفتاري

  فرهنگي

ها، اصطالحات خاص، اشعار، قول ها، نقلها، محاوره، مثلاشاره به لهجه  صدايي چند

  احاديث

چندآوايي
13  

  بك گفتاري درون يك شخصيتوجود چندين س

  اشاره به استفاده از كلمات ركيك، گفتار گروتسك  فحاشي

  شدة ادبي و نمايشي هاي شاخص و شناختهاشاره به ايجاد شخصيت  سازي تيپ

  شده و يا توضيحات شيوة بيان جمالتاشاره به لحن ايجاد  لحن بيان
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  پردازي وگو و شخصيت گفت. 2-2-4

واسطة زبان و كلمات موجوديت  بهفقط يش است؛ ولي شخصيت عنصر كنشگر نما

ه از هر توصيفي از سوي توان آن را موجودي زباني تصور كرد ك درنتيجه مي؛يابد مي

 در ادبيات التين به ، personsةكلمة شخصيت يا پرسوناژ از واژ. دور است داناي كل به

 جان دادن به آن را  شده و در نمايشنامه نقشي است كه بازيگرگرفته ،ي ماسكامعن

توان در تعريف وگو را مي كاركرد شخصيت در روند گفت. گيرد برعهده مي

پروتاگونيست
14

 و آنتاگونيست
15

شود كه پروتاگونيست به شخصيتي اطالق مي.  گنجاند

خوان، شخصِ هاي قهرمان، كنشگر اصلي و يا موافقبرندة نمايش است و با نامپيش

  است كه شخصيت مخالفتاگونيستآن. شود خوانده مي)79 :1371، مكي(محوري  بازي

شود؛  به هدفش مياو  قرار دارد و در نمايشنامه مانع از رسيدن در برابر كنشگر اصلي

 در مناظرة ).81همان، (شود مخالف نيز خوانده مي  بازيآنتاگونيست با عنوان شخص

هاي  اما برخي از ويژگي پروتاگونيست به معناي كامل نمايشي آن وجود ندارد؛،منثور

هاي آنتاگونيست در  كند و مخالفت براي ايجاد تغيير تالش ميآن را دارد و معموالً

  .تابد نميوگو را بر حيطة كنش گفت

: توان استفاده كرد براي شناخت شخصيت ادبي يا نمايشي از دو خصيصة آن مي

گيرد و بر   ميدر بخش كردار هر تصميمي كه شخصيت در موقعيت. كردار و گفتار

در بخش گفتار چند شيوه براي .  مورد نظر استدهد،  انجام ميمبناي آن عملي را

هايي كه شخصيت در مورد خودش  حرف،نخست: شناخت هر شخصيت وجود دارد

از برخي كه هايي  تحليل؛ كندها معرفي مي زماني كه خود را به ديگر شخصيت:زندمي

طور كلي   بهگويد و مي عقايد و باورهاي خود  ازدهد؛ دست مي بهرفتارهاي خود 

 ، آنچهدوم. كند بيان ميهرچيزي كه در مورد خودش چه ظاهري و چه دروني و رواني 

د؛ ممكن است ظاهرش را گوين   او ميةدربارغيابش در حضور يا ديگر  يهاشخصيت

 شخصيت هايي كه هر از اولين نشانه. ش بگويندا هاي رفتاري از ويژگي وتوصيف كنند

بار معنايي و گيري هويت،  در شكلنام شخصيت .  دارد، نام اوستوگو در گفت

  . داردهمراه اي از شخصيت را بهنوعي تاريخچه نام به. مفهومي خاصي دارد
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راه ديگرِ كشف اين . وگو قابل كشف است گفتراه موقعيت اجتماعي شخصيت از 

 يكديگر را مورد خطاب قرار ها  با آنها عنوان و القابي است كه شخصيتموقعيت،

 ادبيات و زباني است كه  كشف موقعيت اجتماعي شخصيت،ديگرراه . دهند مي

 تحقيرآميز،  آمرانه، دوستانه،ممكن استگزينند كه ها در مقابل هم برميشخصيت

دهندة جايگاه افراد در مقابل ديگري  نشانها  از اين هريك .دچاپلوسانه و غيره باش

هايي است كه  يكي ديگر از روشي خاصة از ادبيات حرفه و پيشاستفاده. است

وخوي شخصيت نمايشي  خلق.  موقعيت شخصيت در جامعه و حرفه استةدهند نشان

 يكي از كردار او يعني همان عمل و كنش نمايشي و :شود از دو راه نشان داده مي

اين بعد . او وگوي ديگران در مورد رفتار ديگري گفتار او با ديگران و يا گفت

ثيرگذارترين ابعاد شخصيت بر روند نمايشنامه است كه شخصيت بسيار مهم و از تأ

زبان و كلمات شخصيت هم . ي استشناسانه و اخالق هاي روان دربرگيرندة ويژگي

كميت به ميزان حضور شخصيت . داردلحاظ كميت اهميت  لحاظ كيفيت و هم به به

ه خصايص شخصيت بر اساس لهجه،  بهم و كيفيت دارداشاره  او هاي واسطة مكالمه به

ايد و ايدئولوژي، جايگاه  اصطالحات تخصصي، ابراز عق،رافيايي، شغلمكان جغ

 كند اشاره دارد كه خود، بيانگر فضاي استفاده مياجتماعي و دايرة كلماتي كه

  .)71-66: 1385پرونر، ( اي است كه او قرار است خلق كند ايشينم

هاي چندآوايي  وجود شخصيت،وگو و زبان ت بر اساس گفتويژگي ديگر شخصي

اساس شگردهاي كالمي شخصيت  الگوي چندآوايي بر. و متن چندصدايي است

توان نمايشنامه دانست يا در اينجا گيرد كه اين متن را مي در تمام متن شكل مييواحد

رشد و  در جهت ،شود جمع ميياز آنجا كه چندآوايگي در شخصيت واحد. مناظره

شخصيت چندآوايي عمدتاً برساختة زبان است و «: كند پرورش شخصيت عمل مي

از زبان : براي آن نوشته شده است كه با گستره و توانش زباني نامحدود صحبت كند

ها، و ژانرهاي ها، لهجهعاميانه تا گفتمان فخيم و سطح باال، و در پهنة وسيع زبان

پردازي با زبان بيشتر به ساخت بيروني  شخصيت .)41: 1387، كاستانيو(» .گفتاري

ها و اين كار را گاهي با استفاده  پردازي دروني آن پردازد تا به شخصيت ها مي شخصيت

خواهد از خود به ديگران آنچه را كه فرد مي. دهدهاي لفظي و بياني انجام مياز اغراق
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شناسي  زبان - شناسيعهالحات جامطنامند كه از اصمي» وجهه «، در اجتماعنشان دهد

شمار   به»وجهه«هاي اصلي وگو يكي از مؤلفه  زبان و شيوة گفت،در نمايش. است

 وضعيت نند شيوة لباس پوشيدن، طرز رفتار وهاي ديگري مالفهآيد كه در كنار مؤ مي

عنوان   به، خود نماياندناي است براييك نشانهها كه هراين. گيرد عمومي فرد قرار مي

شده و ناخواسته بروز پيدا  كند كه در دو حالت كنترلز سوي شخصيت عمل ميپيامي ا

شده است كه   خواسته و كنترلطور كلي بهدر مورد شخصيت نمايشي مكتوب . كند مي

  . تحليل و بررسي استدرخور

وگوست كه شخصيت  هاي بياني و زباني در گفتها يكي ديگر از ويژگيكالمتكيه

 آن وجوهي شناخت عوامل نمايشكتاب مكي در . كندا معرفي ميه آنوسيلة خود را به

بر اساس ابعاد  ،هاي برشمردة باال قابل تشخيص استاز شخصيت را كه به شيوه

  : گانه به اين صورت توصيف كرده است پنج

توصيف نحوة رفتار  :رفتار اشخاص بازي .2؛ نماي ظاهري اشخاص بازي. 1

اي است براي ورود به دريچه ان با ديگران،وبرخاست ايشنشست اشخاص بازي و

 طرز پوشيدن اشخاص .4؛ حرف زدن اشخاص بازي نحوة. 3؛ اعماق روح ايشان

 اعتبار و. 7 ؛زياپيشة اشخاص ب شغل و. 6 ؛حركات اشخاص بازي. 5؛ بازي

 ؛دوستان اشخاص بازي. 9 ؛اشخاص بازي نحوة قضاوت. 8 ؛آبروي اشخاص بازي

  ).77-71(طبع اشخاص بازي . 10

وگو  تمام الگوي شناخت شخصيت مكي از ميان گفت، توضيحات پيشينبر اساس

صورت جدول ارائه   موارد قابل قبول در الگوي تطبيقي بهقابل تشخيص نيست و

 يا شخصيت در ادبيات نمايشي«: ته استباره ناظرزاده كرماني نوش در اين. خواهد شد

، يا پنج دسته از ويژگي پهناواند از چهار ژرفت مي) ادبيات تئاتري(ادبيات تماشاگاني 

هاي تنانيويژگي. 1: برخوردار شود
16

شناسيك هاي روانويژگي. 2، جسماني 
17

   

شناسيك هاي جامعه ويژگي. 3
18

هاي اخالقيويژگي. 4 
19

 و ايدئولوژيك
20

 «)1385 :77-

78.(  

اصلي و پنج  داراي دو بخش وجدول زير جهت استفاده از الگوي باال طراحي شده 

  :زيربخش است
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  وگو شناخت شخصيت بر اساس گفت: 5جدول 

  هانام شخصيت

  ظاهر، پوشش، سن  بعد فيزيكي

  شغل، طبقة اجتماعي  بعد اجتماعي

  سرشت، خوي، صفات  شناسي بعد روان

بعد اخالقي و 

  خانوادگي

، جايگاه بندي به اخالقيات پاي

خانوادگي، زبان محاورة اخالقي يا 

  غيراخالقي

آنچه شخصيت در مورد خود 

  شودگويد و استنباط مي مي

  بعد ايدئولوژيك 
هاي  هاي عقيدتي، باورها، شيوه گرايش

  استدالل

  ظاهر، پوشش، سن  بعد فيزيكي

  شغل، طبقة اجتماعي  بعد اجتماعي

  سرشت، خوي، صفات  شناسي بعد روان

بعد اخالقي و 

  نوادگيخا
 بندي به اخالقيات، جايگاه خانوادگي پاي

آنچه ديگران در مورد شخصيت 

  گويند مي

بعد ايدئولوژيك، 

  معنوي
  هاي عقيدتي، باورهاگرايش

 وگو  گفتبرآمده ازكنش . 3-2-4

تواند عملي فيزيكي، فعاليت فكري، نقشه كشيدن، رفتار عاطفي و حتي كنش مي

وگو نماد  تاز ميان اين موارد، كنش زباني در گف. احساسات و يا كنش زباني باشد

 نظرية.  عاطفي و تعقلي اشاره داردهاي احساسي،بيشتري دارد و به خاصيت

وگو را كنشي نمايشي دانسته و  وگوي عمل به اين عقيده اشاره دارد كه عمل گفت گفت

  ).99: 1385پرونر، (ها براي آن است قائل به برخي ويژگي
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عريف به نام عمل گفتاري در يك تآيد، دست مي به دربارة كنش وگو آنچه از گفت
21

 

اي است كه القاگر كنش آني يا موكول عمل گفتاري، واژه، عبارت يا جمله«: آمده است

، مزدوج گويم بلهبراي مثال وقتي در مراسم ازدواج هستم و مي... به آينده است

تئاتر يك .  كنشي فراتر از عمل سخن گفتنشوم، آن كلمه متضمن يك كنش است؛ مي

  ).163: 1387 كاستانيو،(» . عظيم است"ريعمل گفتا"

  :يابد گوناگوني نمود ميهاي لعمل كالمي در شك

واسطه و پايدار ايجادكنندة ترس و تعليق است؛ زيرا تنش ايجادشده بي: تهديد. 1

  .شود كه اين تهديد عملي خواهد شد يا خيراست و به زمان ديگري موكول مي

روي  دو رويكرد را پيش. شودي ايجاد ميبا قول دادن شخصيت انتظار: قول. 2

اگر به قول عمل شود، بخشي از وجود شخصيت و پرداخت آن : كندطرح باز مي

  .گيردشود و اگر نه، نقطة عطفي در طرح شكل مي نمايان مي

هايي كه شخصيت. طلبداي از قدرت كه بازخوردي آني را ميوجهه: فرمان. 3

ها  اين واكنش رابطة شخصيت.  دادن واكنش هستندگيرند، ناگزير از نشانفرمان مي

كند، و نيز اينكه پويش قدرت در نمايشنامه را در لحظة اداي كالم مشخص مي

دهد؟ امكان دگرگوني موقعيت تا گيرنده چگونه پاسخ مي چگونه است؟ فرد فرمان

  چه حد است؟

مخاطب ها، يا بين شخصيت و قسم پيوندي از سر اعتماد بين شخصيت: قسم. 4

خورده در معرض  با قسم خوردن، قابل اطمينان بودن شخصيت قسم. كند ايجاد مي

  .گيردامتحان قرار مي

. شود نمايشنامه در لحظه حفظ شودطراحي كنش باعث مي: استراتژي. 5

رابطة ميان . رو، آشوبگر و نظاير آن را بازي كنند ها بايد نقش رهبر، دنباله شخصيت

هاي راهبردي مند نقشهماهيت توالي. آوردوجود مي ويا بهنقشه و نتيجه تنشي پ

  .)164: 1387، كاستانيو(آورد اي براي طرح فراهم مينقاط عطف حاضرآماده

ها در راستاي افتد كه يكي از شخصيتزماني اتفاق مي: توصيف عمل. 6

انجام   نمايشي عملي را خارج از صحنه بهكشمكش نمايشي و پيرنگ

  . دهد  صحنه آن را براي شخصيت موافق توضيح مي دررساند و مي
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اي كه شخصيت گونه  به؛شدة فرمان است نوع تعديل: تقاضاي عمل. 7

كند كه قابليت  مي نفوذ عاطفي و يا روابط خود تقاضاي عملي ةواسط به

  .ايجاد كنش را دارد

  وگو گفت- كنش:6جدول 

كنش 

  محور وگو گفت
  استراتژي  قسم  فرمان  قول  تهديد

  صيفتو

  عمل

  تقاضاي

  عمل

  وگو و كشمكش نمايشي گفت. 4-2-4

ها در گونة  هايي است كه برخي از آنگوي مناظره داراي ويژگيوكشمكش در گفت

پوشاني ندارد؛ زيرا طور كامل هم نمايشنامه وجود دارد؛ اما با كشمكش نمايشي به

تار روايي آن معنا  كشمكش نمايشي در ساخارد ونمايشنامه ساختار روايي و داستاني د

وگويي   از يك نوع كنش گفتفقطوگو  گيرد؛ ولي در گفتكند و شكل ميپيدا مي

 .وگو با كشمكش داستاني متفاوت است  كشمكش در گفت،رو ازاين. شود مياستفاده 

  وروند ميگشايي پيش  وقايع نمايش با ايجاد موانع و گره و گره،در كشمكش داستاني

  وشوند مييك گشوده  به  يكتا اينكهسازند ساختار نمايشي را مي ها موانع و گرهاين

وگو فقط دو شخصيت و عقيده   گفترسند؛ اما در كشمكشِ گشايي نهايي مي  گرهبه

 اين نوع كشمكش ميان ، البته.پردازند كه براي اثبات آن به جدال ميوجود دارد 

 شناسي نمايشنامه در كتاب. ها ممكن است در نمايشنامه نيز وجود داشته باشد شخصيت

  :ناظرزاده آمده است

ساز است  ماية نمايشي ستيزه يا ستيزة تماشاگاني يا ستيزة تماشايي نخستين ساخت

ها، ها، خواستو آن، رويارويي، كنش واكنش و كشمكشي است ميان نيروها، اراده

اني نمودار  كارپرداخت تماشاگةواسط هايي كه در نقشة داستاني، به ها، و آرمان آماج

ستيزه را برابر ستيزي در برابر شخصيت چالشگر نمايشنامه نيز . گرديده است

   .)102: 1385(انگاشت 

حال .  كشمكش نمايشي در بستر نقشة داستاني تعريف شده استقول، نقلدر اين 

ها و ها، انگيزه شخصيتشود، دريافت مي آنچه از كشمكش ،فارغ از اين بستر
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توان رديابي است و با فرض  ميوگو  در قالب گفتعامل را سه  اين .رويارويي است

توان در  در اين وجه از كشمكش مي. شده در بخش اول اين مقاله كاربرد دارد تعريف

 در فقط  نيروهاي برابر انساني را در مقابل يكديگر بررسي كرد كه نه،گونة مناظره

ك يا انديشه به جدال  در يك موضع ايدئولوژيفقط بلكه ،داستان با كنش عملي

توان با دو عنصر وگو را مي هاي كشمكش در گفتويژگي. پردازندوگويي مي گفت

هاي آن تضاد است؛ يعني دو شخصيت ترين ويژگي مهم.  تعريف كردتضاد و انگيزه

اي دچار تفاوت انديشه و باور باشند، اين نوع تقابل فقط زماني كه در موضوع و مسئله

 دو طرف بايد ،وگويي گري انگيزه است؛ براي ايجاد كشمكش گفتدي. گيردشكل مي

داشته باشند تا خود را درگير اين مشاجره  را براي اثبات نظر و عقيده هاي الزمانگيزه

مخالفت با . شود وجود اين انگيزه هم به موقعيت و هم به شخصيت مربوط مي. كنند

گيري  در شكل. سازدنگيزه را مي به بستر و زمينه نياز دارد كه بخشي از اچيزيهر 

سازند كه در بين دو  دو عنصر حمله و دفاع ساختار اصلي را مي،وگويي كشمكش گفت

 در آن براي وگوي شخصيت است كه او حمله بخشي از گفت.دنشو جا ميتعريف جابه

 اما دفاع تمام .ها را دارد آورد و قصد به كرسي نشاندن آن  خود دليل مينظر و خواستة

هاي  بگرانه و تحقيركننده و يا ديدگاههاي سركو ديدگاهتالش شخصيت براي رد

    .)141: 1371مكي، (متفاوت و عليه نظر او در طرف مقابل است 

كرسي نشاندن حرف به  فقط وگويي است كه آخرين هدف عنصر كشمكش، گفت

اظي، ر لفّ كه با توانايي د است و تعيينِ برنده و بازندة كشمكشخود در هر شخصيت

مسير . قدرت تفكر و استدالل رابطة مستقيم داردو توانايي در استفاده از بيان و زبان، 

 بلكه در هر لحظه در جهت نفع طرف مقابل به ؛گونه كشمكش، خطي نيست اين

دست  ظاهر پايان درگيري و برد يك طرف بهاي به شايد در لحظه. آيد چرخش درمي

 ،در اين موارد. ، جهت مكالمه تغيير كندد و يا ترفندياي جديآيد؛ اما با طرح ايده

 كه بر تأثير است نوعي كنش ايجادكنندة انتظار ، كه خودشود ميشرايط تعليق فراهم 

افزايد؛ زيرا سبب ايجاد انتظار در نبردي كه  مخاطب مي ووگو كشمكش در گفت

 همان،( كند مي شود و مخاطب را براي دانستن نتيجه همراهپايانش معلوم نيست مي

141 .(  
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  :بندي كرد گونه تقسيم  اينتوان وگويي را مي اين، انواع كشمكش گفت بر اساس

 .كشند كشمكش بر اساس ايدئولوژي كه دو شخصيت انديشه يا تفكري را به نقد مي. 1

كنند و به  كشمكش هويتي كه دو طرف هويت يكديگر را از پايه و اساس نقد مي. 2

هاي  اساس ويژگي كشمكش استداللي كه دو طرف بر. 3 .ازندردپ تخريب يكديگر مي

  . آورند ميهاي متفاوتي  استداللي موضوع ثابت، برايخود مانند شعور، علم و باور

  وگو  زمان و مكان در گفت. 5-2-4

 و احتمالي  را به فضاي نمايشي، واقعي توان آن  كه مي-ادراك ما از فضا در نمايشنامه

نخستين راه براي معرفي مكان، توضيحات . شود ند شيوه ايجاد مي از چ- تقسيم كرد

در . گيرد وشنود شكل مي در گفتاي در نمايشنامه است و راه ديگر،  صحنه

 ،در شكل صريح. شود  صريح يا ضمني معرفي مي، مكان به دو شكلوشنود گفت

د كه دهن ارائه ميهايي  مورد مكاني كه در آن قرار دارند توصيفها درشخصيت

هايي از  در حالت بصري، توصيف. ساسي باشدتواند بصري و عيني يا انتزاعي و اح مي

 براي ،چيز هاي بدون دكور و بي نمايش، دربراي نمونه. شود  ميمحيط و فضا بازگو

فضاي در حالت احساسي، . شود تصويرسازي در ذهن مخاطب از اين شيوه استفاده مي

ها  وگوي شخصيت  شيوة كنش و گفت،اساس اين بر. شود حاكم بر محيط تشريح مي

 خفقان زندان، ةشود؛ براي مثال سخن گفتن دربار ايجادكنندة فضاي حاكم بر اثر مي

  .كند  اسارت را ايجاد ميفضاي

 تحليل از مكان به شكل خودآگاه يا ،ها ، از روي نشانه معرفي مكاندر شكل ضمنيِ

ها   نام اثر و نام شخصيت:كنيم  ميها اشاره  كه به برخي از آنگيرد  صورت ميناخودآگاه

 نوع گويش و لهجة .اشاره داشته باشدكه ممكن است به موقعيت مكاني و يا زماني 

 فضاي روستايي و يا  مثالًيتواند مخاطب را به فضاي محلي خاص ها مي شخصيت

ا ها بنوعي سبب ارتباط شخصيت به و ها يا شهرهايي با گويش خاص ببرد فضاي محله

ها به حركات خود هاي شخصيت  اشاره،وگو شيوة ديگر رديابي فضا در گفت. شودفضا 

 حرفة خاص و يا ،تواند در ارتباط با ابزار  روي صحنه است كه ميدرو يا ديگران 

 ساختن فضاي خيالي و رؤيايي ،نوع ديگري از تصويرسازي. اي باشد شرايط ويژه
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پرورانند بيان  ها آنچه را كه در سر مي هاي نمايش، شخصيتوگو گفتدر برخي . است

ها  زبان شخصيت. )98: 1385پرونر، (كنند گيري فضاي نمايشي كمك مي  شكلكرده، به

وگو مؤثر واقع  وهواي فضا و مكان و زمان گفت با ويژگي چندصدايي در ايجاد حال

  . كند ميي عشود و حسي از مكان مورد نظر را در مخاطب خود تدا مي

زماني كه به نمايش و اجرا اختصاص : زمان نيز داراي دو وجه است ،در نمايش

توان زمان حقيقي زمان اجرا را مي. گيرددارد و زماني كه با تخيل مخاطب شكل مي

زمان . گويي در اجرا برابر استوگو در مناظره و ديالوگ ناميد كه با مدت زمان گفت

هاي  واسطة توصيف ه دارد كه بهيش از اجراست و به زماني اشار پتخيلي، معموالً

ها از وقايع گذشته و آينده، درواقع فراتر از زمان حال در مكالمه در ذهن شخصيت

مختلف به  عامل زمان در ارتباط با هنرهاي نمايشي چهار جنبة. شود مخاطب ايجاد مي

: 1371مكي، (» .زمان رواني، زمان نمايشيي، زمان ترتيب، زمان فيزيكي«: گيرد مي خود

156-158(.  

 هاي لشكها به ، ديگر زمانشود ديده نميوگو  به غير از زمان نمايشي كه در گفت

زماني كه صرف مواجهه نخست به شكل مدت. شود  آشكار ميوگو  در گفتيگوناگون

هاي تاريخي  شخصيتاي؛ مانند وجود در اشارات صحنه،شود و ديگر وگو مي با گفت

 كالمي از لباس يا هاي اي خاص، توصيفزبان دورهاي، وجود ادبيات و و اسطوره

. هاي سالهاي گوناگون، اشاره به طبيعت و فصلهايي از زماناي با نشانهصحنه

اي در زمان  وگو يا به واقعه شخصيت ممكن است به گذشت زمان در طول گفت

 مانند هايي بندي  نشان دادن زمان در نمايشنامه، تقسيمشيوة ديگرِ. گذشته اشاره كند

ها نيز معادل چنين  در مناظره.دهد پرده و صحنه است كه گذر زمان را نشان مي

 كه احساسات مخاطب درگير ها در برخي مكالمه. شودهايي ديده ميبندي تقسيم

هنگ اواسطة تأثيري كه از ضرب شود كه به مبحث زمان رواني نيز مطرح مي،شود مي

تر از  تر يا كوتاهكند، زمان را طوالنياد ميشده در مخاطب ايج كالم و مسائل مطرح

  .  كند زمان حقيقي درك مي

 زماني است ،توان مشاهده كرد و آنزمان را در شكل ديگري نيز ميگو  و در گفت

 مانند سن ها  آن شكل ظاهريبراي نمونه، گيرد؛ها شكل ميكه در ارتباط با شخصيت
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ها و همچنين در   آنهاي زندگي دوره ودان، مادر و پدر و فرزن،افراد، روابط خانوادگي

 افراد، رؤياهايي كه در ة آيندصورت ها به شكل استعاري زمان در ارتباط با شخصيت

ها با آن رؤياها، زمان حال   زندگي شخصيت،زمان شكل گرفته يا نابود شده است

هايي كه سازندة شخصيت است، زودگذر و فناپذير، يادآوري گذشته و يادآوري

 ها كه گذر عمر شخصيت را دربرگيرد گونه از طبيعت و فصل  بيان استعارهچنينهم

  .)123: 1385پرونر، (

  وگو زمان و مكان در گفت: 7جدول 

  زمان  مكان  شيوه  انواع

      توضيح صحنه
  صريح

      وگودرون گفت

      نام اثر، نام شخصيت

      هاصدايي شخصيتچند

      رؤياهاي شخصيت

  

  ضمني

      و كنش ها حركت

       و اتمسفرفضا  رواني

ربرد در مطالعات موردي ارائه عنوان الگويي جهت كا هاي اين بخش به  جدولتمام(

نظر گرفته شده زمان و مكان اين دو ستون خالي در؛ به همين دليل در جدول شده

  .)است

  گيرينتيجه. 5

ت كه در خدمت اي ادبي اس گونه،مناظره با قدمتي طوالني در فرهنگ ايران و جهان

در جهت  ،تبادل انديشه و عقيده بوده و با استفاده از تمام امكانات ادبي موجود در خود

در مقابل، نمايشنامه نيز با ساحتي . كار گرفته شده است ايجاد ارتباط با مخاطب به

.  به اين ارتباط دست يافته است،گيري و تحوالت و در مسير شكلشده اجرايي نگاشته 
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 زبان ،ها  كه بارزترين آنردهايي داارتباطي اين دو گونه با مخاطب، شباهتهاي شيوه

  : توان چنين نتيجه گرفت تطبيقي ميي در نگاه.هاست حال و محاوره در آن

ايشي در مناظره وجود  داستان، پيرنگ و كنش نم چند عنصر بنيادين نمايش مانند.1

ضمن آنكه الگوهاي پيرنگ . شودنمايشي ديده ميطور بسيار خطي و غير ندارد يا به

ترين  اي از آنجا كه داستان و روايت از پايه. شود  مشاهده نمينمايشي كالسيك در آن

عناصر نمايشنامه به شكل كالسيك آن است، عمل و كنش شخصيت در نمايشنامه 

فاقد شرايط  مناظره بندي،  در اين جمع درنتيجه هستند؛برندة آن پيرنگ پيش

 وجود كنش نمايشي و نيز عمل در وجهة نمايشي ، در عين حال.ن استبود نمايشنامه

وگو و بسط دو عقيدة متفاوت از سوي دو شخصيت با روندي  آن به شكل عمل گفت

ها هايي در مناظره پايانيِ آن، سبب ايجاد ويژگير از فرازوفرود در مناظره و نتيجةپ

ها فراهم  ذيري نمايشي را براي آنپشود كه در جايگاه خود اعتبار و قابليت قرائت مي

  .ها، متفاوت خواهد بود بديهي است اين ويژگي در مناظره. كند مي

 هايي است وها و تفاوتوگو در مناظره و ديالوگ در نمايشنامه داراي شباهت گفت. 2

  .دگيرها قرار مي پذيري نمايشي آنها مبناي خوانششباهت

لحن و زبان در : قابل خوانش نمايشي استدر مناظره در پنج ساحت  وگو گفت. 3

  وگو، كنشوگو، كشمكش در گفتپردازي در راستاي گفت گو، شخصيتوگفت

  . وگو وگو و زمان و مكان در گفت گفت

  ها نوشتپي

1. performance 
2. pantomime 

در شده در جدول توسط افراد گوناگوني با يك عنوان واحد هاي منثور ذكر از مناظرهبرخي. 3

ي و خواجه عبداهللا  منير الهور رامناظرة شب و روز ،براي مثال. هاي مختلف نوشته شده است دوره

 و الدين وصاف  شرف رامناظرة شمشير و قلمالدين عتيقي،   جالل رامناظرة آتش و خاكانصاري، 

 را مناظرة حلم و دولت حسام صراف خوارزمي،  رامناظرة شطرنج و نردالدين خوافي، جالل

 را مناظرة شيخ و شوخ را خواجه عبداهللا انصاري، مناظرة عقل و عشق  ناشناس،اي  نويسنده

  استالدوله نوشته خان ناظم  را ميرزا ملكمشيخ و وزير و مناظرة رفيق و وزيراي ناشناس و  نويسنده

   .)648 و 533، 525، 530، 486، 487، 470، 444، 166، 52: 1385پورجوادي، (
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4. mythos 
5. action 
6. Orley Holta       

7. Ethe   
8. dialogue 
9. monologue 
10. dialogism 
11. Michael Bakhtin 

12. polyvocal 
13. multivocality 
14. protagonist 
15. antagonist 
16. physical 
17. psychological 
 18. sociological 
19. ethical 
20. ideological 
21. speech act 
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