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 چکيده

رصار را با    يمساال  فرسنگ،  ياجتمار،  ياسا يرصار وود سساتند کا اوعاا  و احوا  سا   يایزبان او  سانداانیشاارران و نو

کنند. سر نویساند  موفقي ساي ي واخ وود دارد.  يمانيب  در لفافا  شارای  ساياساي و اجتماري   يو ااه با دل  ایاو  يزبان

تو ايفي و   -روش تحليلي  ايرد. مقالۀ حاعار با  ميشاناساي ارار در ساا سابا زباني، ادبي و ف ري  اورتتحلي  ساي  

ساي  زباني و نحو  نگارش ميرزافتحللي اووندزاده را در نمایشانامۀ تمالي ت مورد بررساي   اياناارفتن از منابع کتابخبهره

  ي از جملا مساال  واگاان  دسد کاميکند. حا ا  ژووس  نشاانتا بتواند ساي  فردي این نویسانده را تييين  ؛اسا قرار داده

تتابع  افات و اعاافات و از مساال  ا،  يحال  ژس از مساندال  دياساتفاده از ق ،  ارایيمحاوره  ،وجود دارد  شاناماینما نیکا در ا

،  ي لفظ  ۀنا یاه، ت رار در ارکاان جملاا، حاار ارکاان جملاا بناا باا قراز جم ت کوتا   تفاادهاسااا   ،ارر نمود دارد  نیکاا در ا  ينحو

جلب توجا وواننداان   يدر ک م و ااه برا  ديتأک  يارکان جم ت اسا  کا ااه برا ريو تأو  میاساتفاده از افلا  سااده، تقد

  ختن يدر امجان،  یفرسنگ اذربامربوط با از واگاان   يرايبهرهکا  حا ا  ساخن این  ؛اسا قرار ارفتا  ساندهینو   مورد اساتفاد

 استفاده از امالا  سایر و...، از شگردساي سنري نویسنده در غناي نمایشنامۀ تمالي ت اس . جاملا،    اريزبان افتار و مل

 : فتحللي اووندزاده، تمالي ت، فرسنگ راما، سي  زباني، نگارش.هاواژه  کليد

 مقدمه  

و مهجور شادن زبان    يمحل  سايح وم    يو تشا  رانیح وم   اد ساالۀ ارراب بر ا  ي؛ حتدیرژاي دارد  يتمدن رانیا

  ي اسا يسا ،  ي)نظام گریسر چند از لحاظ ابلاد د  انيرانیدوران ا نیا  ينشاد. در   منجر  رانیبا زوا  فرسنگ و تمدن ا،  يفارسا 

    ياز مح  سانداانیجا کا نوبود. از ان  يحفظ تمدن و فرسنگ ساتودن براي ساانو...( از ارراب شا سا  ووردند؛ ام ا ت ش 

را در ارار وود بازتاب    يرانیا  ساينیياز فرسناگ و ا  ياشااااما زين رانیررب و ا  ساااناداانینورند،  ژایيم ريوود تأر  يزندا

  ان يم نیاز ااند.  ردهکرا مبرح  يجتمارمساااال  ا  ارایيواقع  با اند،شااادهنوشاااتا  تيسااا يرلال  و يکا با شااا  يدادند. ارار ادب

و نحو     يفرسنگي،  اجتمار،  ياقتصاااد،  ياساا يکا اوعااا  ساا   ارار در حوز  فول لور سسااتند  نیاز ژربارتر  ي سا، یشااناماینما

شاواسد موجود از اوعاا  جاملا و وعاع فرسنگ و اداب و رساوم  نیو بهتر  ااارنديم یا با نمانگارش و زبان نویسانداان ر

اااه شاوند. با   و ساي  نوشاتاري نویسانده  اونااون  ساينیياقوام و مل  مختلف از ا شاونديکا منجر م  سساتند  ساندهینو

جوامع   يسافرسنگ   یاز سو  ياونااون  يساکا در سر جاملا وجود دارد، جنيا  يو اداب و رساوم  دیرقاسا،  شاایاند يبررسا 

،  از ورافات  ياريبسا بيریم کا ریشاۀ  توانيم با این ن تا ژي، ميمیيباورسا برا  نیا  ساۀیکا در  ادد مقا  يو زمان  شاوديم دایسو

سساتند؛ اما با   انيدر  و  ساال يبشار سايتجربا حا ا   و  اند  ارفتائسارچشاما نشا     یاز و فرسنگ جوامع   ارتقادات



چا فرسنگ و  تأرير افراد در جاملا تح   کانای با  بسااتا و  اساا   متفاوت  ساناانساا   يو ف ر  يرفتار  يالگوسا  کانیا   يدل

  م ي مفاس نیاسا  کا ا  سایياز رر اا  ي ی  يداساتان  اتيدارند. ادب  گری دیبا    سایيتفاوتات،  يدر جزلکنند،  يرشاد م  یيباورسا

و اف ار افراد موجود در    ايوواننداان با روح شوديو موجب م  ابدیيماسترشاي با ت يا بر سي  واخ سر نویسندهدر ان 

و   اندرفتایژا ريوجود دارد کا جاملا از ارار و متقاب ً ارار از جاملا تأر يشااواسد فراوان  خیاجتما  اشاانا شااوند. در  و  تار

 .  انددادهروح و روان رصر وود را در وود انل اس

  جااناذرباای  منبقاۀ  فرسناگ  وصاااوخاوونادزاده، فرسناگ رااماا و باا  يفتحلل   تيتمال  شااانااماۀیدر نماا کاانیتوجاا باا ا باا

سي  زباني  اس  تااس ، جستار حاعر، در  دد برامده ورت نگرفتا  يژووسش  نايزم نیدارد و تاکنون در ا  يبازتاب فراوان

شاده  مبرح  سايکند و با ژرسا يبررسا تمالي ت    شانامایدر نما  افتایاداب و رساوم و فول لور بازتاب  نویسانده را با ت يا بر 

  ي شاا یبا ارار نما   سایشاانامایاووندزاده با انجاندن فول لور و فرسنگ راما در نما  يدسد کا فتحللدسد و نشااانژاسااخ

با    تيتمال  شاانامۀیدربار  نما  یاساا . در ذدهيبخشاا  يبوم ياز رنگ و بو  سایيجلوه  ي، با اسااتفاده از فرسنگ و زبانرانیا

 .دشويبحث م  ي ورت اجمال

 

 

 آخوندزاده  ي فتحعل  

  نياول  يو  .سااا زیيدور  قاجار مکا در   بود  جانیاذربا  تيااريرانیا وواهيازاد  سااااننویشاااناامایاز نماا  ي اووندزاده ی

 يرانیا  ساميونالينهضا  ناسا   دارانایو از     ايدر اسا   یياروژا  يسا ینو ینما    يت ن  ند یاسا  کا نما يرانیا  سنویشاناماینما

  م ي و ريدالرح يزیاقا تير رزاوان، ميمل م  رزاياز جملا م   يدور  مشارو   شامندانیبر اندشاود،  يممحساوب  وواسييو ترق 

با سمراه  يمؤرر بود. و  اريبسا   يترق   ساوي با ساان  سايشاایدادن با ذسن و اندداشا  و در ساو   یيسازابا ري اليور، تأر

    يجا با تحصا زادااس  براشا  و در ان ،با نووا لدکرد و بيوامنا و انجا زنداشاهر،  نيدر مشا   يوانواد  وود مدت

نق  م ان کرد و در انجا مترجم بارون روزن فرماندار ارجساتان شاد. در ان   سيبا تفل  يو ساا ساالگ  سا يژرداو . در ب

 دتئاتر ارجساتان وارد شا   يايبا دن زياووندزاده نشاد،  يو اواو  در  احنا اجرا م ريات ارار مولزمان در ارجساتان، با کر 

از    ي ی  . ويژرداو   يو اجتمار  يقادانت  سايشنامایو با نوشاتن نما  کوشايد  شانامایو با ان تئاترسا اشانا شاد. در نگارش نما

  ي رموم  ياجيار  ميملتقد با تلل  ي. »وژرداو کا با شارح مشا  ت اجتما  و زنان   بود  يرلم و يبا شا   يمنتقدان اجتمار

سا  و دسات  االتیچا در شهر چا روستا و ا  کسچيقدغن کند کا س  ريکي  خیمال  فدر  دیبود و با وزارت رلوم نوش : دول  با

ملتقد با وجود  زياموزش ن يبرا يبا جز وواندن و نوشااتن مجيور کند. و  يبا کار  يسااالگ ۱۵تا ۹فرزند وود را از    دینيا

فق     دیم تب وانا بساازد و نيا  دیبا  :دیاويم يکرد. و  ديموعاو  باساواد کردن توده مردم را بارسا تأک  يمللم بود. و    ی

(. اووندزاده مشاو  65:  1349 ،  ي)ادم اموز شاوند رلم  دیبا زين  انيدساتو   سانينشا بل ا ده  اموزنديرلوم را ب يمردم شاهر

کتاب   ریکا ساايب شااهرت اووندزاده شااد تحر  ياشااخاخ و زنان بود. از روامل  يوعااع قانون و ازاد  يجاملا برا  نيراساات

 . اس    تيتمال



 التيتمث شنامةینما

کا    شانامایاووندزاده، شاام  شا  نما  ي(، نوشاتۀ فتحلل1221-1225)  يکمد  شانامۀیشا  نما  ای   تيتمال  شانامۀینما

گوردان   ويموسا    ی»دزداف ن ، »ح ا  ای  ورس قولدورباساان    ی»ح ااار ،  يميک   يول ميم  ابراس   »ح ای: از  اندريارت

  ا یس يوسا   مرد   ی»ساراب ، »ح ا  ای  وان لن ران  ریوز   یشااه مشاهور با با جادوار ، »ح ا  ينياتات و مساتلل  ميح 

 .وورده  اس بی»ستاراان فر  ای  شاه سراج   وسافیداساتان، داساتان »    یو ز   یمرافلۀ تير  يوک    یقره ، »ح ا  ي»حاج

،  ياسا يسا ،  ياجتمار،  يمساال  اقتصااد  ياجتمار  مسا ياسا  کا با روش رلالشاده يمجلس تشا   نیاز چند  شانامایسر نما

 اس .  دهيکش ریبا تصو  يمختلف  سايجاملا را با روش  يفرسنگ

 مباني نظری

 فولکلور یا فرهنگ عامه

، اسا شاده و... ترجما توده  ، فرسنگ روام  ، دان راما  ، فرسنگ مردم  فرسنگ  با  يفارسا   در زبان  کا  (Folkloreفول لور )

ناارر بر    واگه  نیا،  يکرد. از نظر و  رنوان(  ي ديم  1846  )در ساااا   يسااا يتاامز انگل  جاان  اميا لیو  باارنيواگه را اول  نیا

اناد،  ماانادهيبااق   میاز ادوار قاد  کاا  یيسااو تراناا  ، ورافااتو مشااااسادات  ، ادابراادات  ناايدر زم  دیا باا  بود کاا  یيسااژووس 

با ز، ياز سر چ  بي  سامقاوم  نیژووسشاگران سمراه بود ا  انيدر م  سایيا اب ح با مقاوم   نیا رشی. ژاارف يم اورت

در    سایيمقاوم   نيتامز از ان وجود داشاا . با وجود چن فیتلرا ااب ح و   نیکا کا در وود ا  شااديم مربوط  یيساابهام

 يفراوان  ساايفی. از فول لور تلرافا یا   يجهاان  يرشااا یاسا  رلم و نظر ژاا  انيا ا اااب ح در م  نیناا چنادان دراز ا  يزماان

  ساي الملارررهینساايتاً دور از سم دارند. مراجلا با دا  ايو ااه فا االا   ندیااه با سم نزد سافیتلر  نیاساا  اارفتا ااورت

  ي ارما  و رفتار ،  يفرسنگ  سا، الگوسايفرسنگ راما با ساان    (.6:  1371)ژراپ،    اساا   سایياوت ر  نيچن  يایجهان او

،  يو رلم  يمنبق   دیبر اسااس رادت و بدون توجا با فوا  جیتدربا ساانو    ابدیيم رواج مرامۀ مرد  انيکا در م  شاوديمافتا

ساا، تراناا  قیوود را از  ر  ساايسااان ا   يسر نسااال  قا ي. در حق کنناديمو  يق ان رما   رنادژاایيو بااورساا را م  دیا رقاا  نیا

  ن يشا يژ  سايمل    (.226:  1382،  ينياالم)روح  کنديمبا نسا  بلد منتق ،  شافاسي  شا   با  راما  فرسنگ  سا والمال عارب

 زشيام  جاۀنتي  در  و انادوورده  ونادياوناااون ژ  انیا باا نوادساا و اد  سااان  رایز  ؛جوان ارتقاادات و ورافاات دارناد  سااياز مل ا    يب

  سا نازب ساار بر نساا  با  نساا   کا  اندرا با وجود اورده  تريهاف ار و ورافات تازشااان،  ساینیيو تماس، رادات، او   و ا

بل ا   ؛توجا اساا قاب   شااناساايو روان  يرو کاوش و ژووس  دربار  ارتقادات روام، نا تنها از لحاظ رلمنای  از  اساا ؛مانده

مل ،   ریورافات با ورافات ساا نیا  ساۀیو مقا  قيروشان وواسدکرد و ژس از تحق   مانیرا برا  يو فلساف   يخیاز ن ات تار يبرو

را در  و    يورافات اساا  کا ادم  نيسم  ؛میبيريو ارتقادات مختلف ژ  انیاداب و رسااوم و اد أو ميد  شااایبا ر  متوانييم

اساا  و سنوز در نزد مردمان متمدن در  کرده  دتولي بشاار  در را  ساو ترس  دساياساا  و امکرده  یيقدم با قدم راسنما  خیتار

: 1385 ،  یچشاام بشوشااد )سدا  توانديات وودش ماز وراف   ريغ زيدوال  دارد. چون بشاار از سما چ  يزندا فیاغلب ورا

22.) 



در    توانمي را  ان  انوا   کا اسا بشار سمگام بوده  خیتاکنون با اونۀ مساتمر با تار  میقد  يسانافول لور از زم  اتي ادب        

 با  کا اسا   ساناانسا   يجمل  اتي  ارفتا از حئجاملا نشا  و کرد. فول لور سروججسا   يمنالور و منظوم سر تمدن  يارار ادب

وواه با   گرید  يبا نسال  يام ا از نسال  ؛اسا کردهحا ا   يراتييتغ ساان  يا ال  يرسادراز سر چند سااوتا  انساالي  ااشا  وجود

  ات ياز ادب  سایياسا . قسام دهياسا  تا با رصار حاعار رسا شادهمنتق   يبا  اورت شافاس  نايبا سا   نايو وواه سا   ي اورت کتي

از جاملا کا ساواد وواندن و   يردور مردم راما و اقشاا  سايساا   در  کا  سساتند، ساقصاا و  اسسا، مال راما از جملا افساانا

شاهر،   يا ال  نیادياز جملا م  يمخصاو ا   يساناقشار از جاملا در م  نیا  شادند.يمان محساوب  نيمخا ي  ،نوشاتن نداشاتند

وود را بگساتراند و انان را از   يبسااط نقال  يتا نقاالن  شادنديجمع م  يژر کردن اوقات فراغ  و سارارم براي...  و  ساواناقهوه

کهن سساتند کا   سايقصاا  نسمي و  اندشادهنق   نايبا سا   ناساي  ساناداسات نیساازند، اکهن اااه  يساناداسات  و  ساافساانا

  رنگکم  يمیاداب و رساوم قد  جیتدربا  ي. در سر تمدنکشانديم ریرا با تصاو   یبشار  سايشاایو اند   تيتخ  نتریيمیقد

کا   رانیمانند ارتقادات مردم ا  شااود؛مي ساان  نیگزیاج  يدیو اداب جد  رنداييقرار م  يگریتمدن د ريتح  تأر  ای و  شااده

امر  نیاسا . اشادهمواجا يرانیفرسنگ بر فرسنگ ا نیو دساتيرد ا  يرايو چ يارفتن از فرسنگ غرب ريبا تأر  انيدر  و  ساال

 و يکا با شا   اييارار ادب فيشاوند، تألساشرده  يشاوند و رفتا رفتا با فراموشا  فیتحر  يقوم  سايتا سان   شاوديموجب م

  انا يساخنان رامسا،  نسا، ایيتا مراسام  شاوديبارث م  کشانديم  دکیرا در وود با   اتاجتماري و  اندشادهنوشاتا  يساتيرلال

 .شودمي  ساناانس  يشدن وا رات جمل  داريب بسي ساانشوند کا مباللۀ  ري 

 سبک

  ي. در ا اب ح ادبندینقره اداوتا را او   ژار   ايزر و نقره اسا  و ساي  ختنیاداوتن و ر  يبا ملن  يساي ، در زبان ررب

 دیرا با  يشاناسا ساي    ۀنيشا يژ(.  438:  1369)بهار،    باشاد  یياروژا  styleاز نظم و نالر اسا  کا ملاد     ي رز وا ا   يبا ملنا

از  يبا لحاظ برووردار  ياندهیکا او  کننديمفیتلر  يازيو امت   يف يجو کرد. اف  ون سااي  را کوو روم جساا  ونانیدر  

اسا ؛  بهرهيمناساب، از ان ب  يالگو نیفقدان ا   يبا دل گرید  ياندهیمنداسا  و اوک م از ان بهره  ساتایمناساب و شاا يالگو

ساي  مم ن اسا   نیحا  ا  ؛ساي  اسا   يدارا يو ملتقد اسا  سر ارر  دانديک م م  يذات   يوا ا  رااما ارسابو ساي   

ژور،  )امين  شاوديم  يبندمياما با درجات مختلف تقسا  ،اسا   ياکتسااب  يتيباشاد. ساي  وصاو ا   يرال  ایژسا ، متوسا   

وارد   1960در ساا    براي بار نخسا اسا  کا    یيوژاار  يساشاایر  انقد ادبي یدر   ايوهيشا   يشاناسا ساي  (.  181:  1384

شاده، با وسايلۀ سر نویسانده و سر ارر ادبي را نقد ادبي و بررساي دقيق و رلمي ساي  یا روش نگارش با کار ارفتا  رر اا

مال ً رومن   اسا ؛شاناساي ارتياط ملناداري یافتاموعاو  کار وود ار م داشا . امروزه مفهوم ساي  با مياحث مربوط با زبان

اوید ساي  کاربرد  کند و ميویوه در شالر ملرفي ميشاناساي بایاکوبسان ساي  را با نوري انحرار از ی  محدود  زبان

 (.263و   262:  1381ايرد )مقدادي،  ادبي اس  کا در ان ش   ژيام مورد اسمي   قرار مي

 مفاسيم ذی  اس : اید، سدر از ان ی ي ازشناسي زماني کا بحث سي  با ميان ميدر سي 

 اس .برده: سي  واخ شارر و نویسنده کا از ان در نگارش ارر وود بهرهسبک شخصي

 سایي از تاریخ ادبيات اس .وبي  شييا شارران و نویسنداان دوره: سي  کلي و کمسبک دوره



 (.10-9:  1381اید )شميسا، : کا وجا تمایز ارار ادبي از ارار غيرادبي با شمار ميسبک ادبي

 نجار تقسيم کرد.دو  از ستوان تح  رنوان ازین ، نگرش واخ و رتلاریف شارران و نویسنداان از سي  را مي

    ینند.  کيمفیدسند و تلريم يما را تشا   اتياز تجرب  ياسا بخ  رمدهاف یسا و درشاایارما ، حوادث، اند:  گزینش

. زبان وسايلۀ بازنمایي جهان درون  کندنق  مهم و نظام زبان ان اسا  کا بتواند ارما  و حوادث مختلف جهان را منل س

مفهوم  سااشس با  ااورت    شااود؛ميبنديساي ما از جهان حقيقي و ويالي از  ریق زبان مقولاو برون ادمي اساا  و تجربا

 (.7:  1392گيني و ژورنامداریان،  شود )کردچمياید و سشس ان رمزاااري و بياندرمي

سایي اسا  کا از ميان انجينۀ زباني فرسنگ  سا و ازین ساي  شايو  کاربرد زبان با سام  نویسانده و انتخاب       

ايرد؛ ماد  کار و مضامون مورد نظر وود را با چا شايوه در چا قاليي  اورد. نویسانده اسا  کا تصاميم ميوود با رم  مي

کناد. نوري ازین  از مياان انيوه مااده واام و چين  سنرمناداني و ارراااار مواد انتخاابي کاا تاأريري ندر کجاا و چگوناا بياا

 (.39:  1389سنري در وواننده برجاي ااارد )حري، 

. »کساااي کا  دینمايمرخ وهیدر زبان و  ياهتاز  دیکا سر د  يملن  نیاند با اساااي  را نگرش واخ افتا:  نگرش خاص

(. باا افتاۀ  19:  1369کناد کاا رناگ بادبيني و غياار انادوه دارد )بهاار،  بيناد، باا زبااني ان را و اااف ميميجهاان را تيره و تاار  

سايروس شاميساا ساي  حا ا  نگرش واخ سنرمند با جهان درون و بيرون اسا  کا لزوماً در شايو  وا اي از بيان تجلي  

 (.15:  1380یابد )شميسا،  مي

با این منظور ژووسشااگر باید زبان   زبان اساا .  يراد  ياز سنجارساسااي  حا اا  انحرار و وروج : عدول از هنجار

 بيرد.ساي نویسنداان در ارار ژيسنجار و مليار جاملا را بشناسد، تا بتواند با انحرار

 شناسي زبانسبک

شااانااساااي، ميتني اسااا  بر تحليا  مجموراۀ ر لم متنو ري کاا باا یا  زباان وااخ تلل ق دارناد. این نو  از سااايا  

ساي نحوي و واگاان ژرداوتند و مند اواسا، اجزاي ک م، سااو شاناسااني مال  »ماروزو  و »کرساو ، با تو ايف نظامساي  

(. در ژرداوتن باا  181:  1383ارفا  )م ااریا ،  توجهشاااان ملبور باا چيزي بود کاا بيرون از محتواي مفهومي قرارمي

در نمایشانامۀ تمالي ت اووندزاده  ساانکا در ذی  با بررساي    ايرندسا مورد بررساي قرارميساي  زباني ارر، بروي از مؤلفا

 ژردازیم.مي

 . سطح لغوی )واژگاني(1

در سااابا واگاااني باا وصاااایو متلادد واگه، از قييا  درجاۀ نزدی ي ان باا زباان محااوره، تللق ان باا مجموراۀ وااخ،  

سمچنين با مقولۀ دساتوري، محدودی ،   کرد؛باید توجا  ساانساي فني، الگوي ترکييي، نو واگاي، کهنگي و نظایر وصال 

 (.69:  1386)سميلي،   ساانتسر   یا تنو  و ميزان دق  در انتخاب  
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، يسا نویساره،  يمغول  ای  يمال ً ترک گانايلغات ب، يو ررب  فارساي  لغات  اسا ، در اد ساواگه  شاناسايسابا کا ساي   نیدر ا

قرار   يمورد م حظا و بررساا  زينو   ااف  و... ن،  ينيواگه با توجا با محور جانشاا   ن یمرکب، نو  از  ای   يبساا   ياسااام

کا در    روديبا کار م  سااندر ارر   يرنا ار  سانداانینو  ينبيمبابق جهان يسر ارر  در.  (145:  1375ساا،  ي)شام  رنداييم

اسا . با توجا    يو ترک ياز جملا ررب گانايب  يساناحضاور مفردات و واگاان زب ساان  ۀبازتاب دارد. از جمل ساان  ۀ و  نوشات

  ي شاتريدر ک م او نمود ب  يو فارسا   يک م ترک  ت طو او  يریرژايتأر  نیا ،اسا   يجانیمورد نظر ما اذربا   ساندینو  کانیبا ا

 اس .کردهو... استفاده رامیبا،  يتارورد:   ياز قي  يترک  يسم از اسام  سا ي شخص  يدر انتخاب اسام  يحت يدارد. و

. اوقاتم مال  ساگ تلخ اسا . اقا مسالودر برو درسايينم  الميسار من امده کا مگو و مشرس، سراز و  ي: اخ امروز کارریوز

افتن   و  ب شاد اساياب زحم     دیشاار، يسارتان امده  اقا و  يچا کار  نميبي  ديوانم: بفرمال  شاللا.اريقهوه بشز ب    ی

. وان سم رساديبهم نم  ياقا کسا   موريلن ران با قوت ت  ۀاقا  احي  شاد سما افتند در سم  موري... از قوت تشاما باشاد.

 (.54: 1356نمود )اووندزاده،   قیتصد

و... مورد    رمتلارريغ سايساو ،  ينسمنشي محور نظر  از  ساجملا اس  جملا  شناسيکا در واقع سي   يسبا نحو  در

با نوشاتا   نيو سم  کنديمجلب توجا  بنديمبالب با لحاظ جملا  انيب  ريارات و نحو  ا يسا   ي. ااسرنداييقرار م  يبررسا 

 (.155-145:  1375سا،  ي)شم  دسديم  يسي  ۀوجه  يتا حد 

  سااندهیو نو  ب يال   یا ري»باشااما ب  رودي ااورت با کار م  نیبا ا  يدر زبان ترک  ساار من امده  يکار»  ۀباال جمل  در

 ور ملمو  قهوه کا در واقع با ينامتلارر از فل  بشز برا   اسا . اساتفادعاي  کرده  ناًيجملا را ر  يبا فارسا   يترک ۀترجم

  ي از واگاان کا در ررر سر فرسنگ ي. بروکنديممتوجا ساندهیزبان نو  ا يسا توجا وواننده را با   رود،يکن با کار مدرسا 

توجا وواننداان را با اسا  کا  مردم جاملا ارفتا شاده  ۀانياز زبان رام از جملا »اوقاتم مال  ساگ تلخ اسا    شاود؛يمدهید

 .کنديموود جلب

و مرکب    يشاونديافلا  ژ زا  ساندهیدر ک  داساتان نو  يول  ؛افلا  با  اورت سااده کاربرد دارند  شاوديمدهیکا د   ورسمان

با  ور   يول ؛اسا شااوو اقا را بلد از اسام اورده  ،کاربرد دارد  يچنان کا در زبان ترکاووندزاده اناسا .  کردهاساتفاده زين

 .روديم  رشاوو قي  از اسم با کا  يملمو  در زبان فارس

 ر یکا وز  يشاهرت ندس  يديبا سر کس رسا   ياز وق  تو را از مبلب ويردار کنم، تا بازار سم کا رفت   يژ  دیژس البد با

 نیمن مبلب ا زی. رزنمياساوده بنشا   ينگاار،  يرا با ما حرام کن  یاسا ، اسااو چنان ودم  رجو  کرده  نيبا من چن

 (.37: 1356شللا وانم بيخشم )اووندزاده،  با   ديدر ر  اييایغر زچي  وواسمينوروز مانده اس . م  دياس ؛ دو ماه با ر

  ری)تاجر شاهر( مشاهود اسا . وز   االا  يو حاج  ریوز  ساينوروز و مراسامات مخصاوخ ان در  احي   ديمرساوم ر  سان 

بدوزد و با   ايتناميداده تا ن  یتحو  اطيو با و دهیور  ايکا سنگام سافر با رشا ، ژارچا  دسديم االا سافارش  يبا حاج

 نوروز با نامزد وود دسد.  دير  ۀیان را با رنوان سدد،  يدر روز ر ریاورد، تا وز ریوز

اسا  و با جاي واگ  فارساي از بردهشاود کا اووندزاده از لغات بيگانا در ارار وود بهرهميمللوم  ،مالا  باال با توجا با

زبان وي زبان محاور  جاملا اسا  و اوینده با اساتفاده از واگااني چون اسا .  کردهدادن و غریيا اساتفادهواگ  رربي رجو 



کناد و زباان را باا ساااما  زباان افتاار ساااو   رزیز من در این بخ  باا مخاا اب وود، توجاا مخاا اب را باا وود جلاب مي

 دسد.مي

اسااا  مرا   زيچاا چمن    رياقاا جاان دور سااارت بگردم تقصااا   يناارر: ا ...  ديا بزند،  يا ناارر را ژااسااش را فلا  کن  دیا نادازيب

... ريچا غلي  فهمييم ي: چوب کا ووردریاقا ... وز  ري... نارر: چا غلي  کند ياتا  من چا م  يتو ريغلي نی: اری... وززنند يم

  ارش ياوت  کنديموانا ودم  نیسر کا در ا اين رده  يحال سااننوکران در وانا را با   فيلاس ؛ ت  نیتو ا ريتقص  رياقا بش

  د ینيا لای. مهتر جز  ويو بفهمان  يب ن   يحال،  يیرا وودت بگو ساانسر کس، و سر کار سر کدام    يجا  سا یبا تو اسا . با

 (.46:  1356... )اووندزاده،  فتديسراز ا ا  من ب  دینيا  يژا بگاارد. غرب  يجال

بارز    اريبس يدر ک م و  جانیو رساوم منبقۀ اذربا  انيدارد، زبان، ب  يجانیاذربا   ي کا ا ال  یيجااووندزاده از ان  يفتحلل

ال  و   يبا ملن  يجانیاذربا  ياسااا ؛ کا در ترک  ريغلي  ۀکلما   کناديمکا توجا را با وود جلاب  يت ترکااز جملاا لغا   ؛اسااا 

شاااود کا اووندزاده دو ساااي  زباني افتار و نوشاااتار را درسم  مي. با توجا با سااايا  ک م مللومدرويبا کار م  ي ااااف 

اورد و در بروي جاسا با  ااورت افتاري و امرانا با سا افلا  را شاا سااتا و کتابي مياساا . در بروي از قساام اميختا

 کند.اوشزد مي  ساانرا با  سااندسد و موقلي  سر ی  از  زیردس  وود فرمان مي

 گرایي . محاوره1-2

اسا   سا از جملا نوکران، اربابان، شااسزاداان و... شا   ارفتاواوي شاخصاي نمایشانامۀ تمالي ت اووندزاده بر ژایۀ اف 

ساي  ساي جاملا با ی دیگر اسا  کا در موقلي  واویي شاخصاي سا . زبان اف شادهارایانا نوشاتاو چون با روش واقع

بان با شايو  ارتيا ي نوکران با اربابان و یا اربابان با نوکران متفاوت اسا . کند؛ مال ً شايو  ارتيا ي بين اربامختلف فر  مي

تر از زبان رسامي ادراي اسا  کا ااه با توسين و سجو نوکران نيز در این نمایشاناما ارای  با زبان محاوره بسايار کاربردي

 انجامد.مي

داني فرمای  وان اساا  باید شااما را  مي اما وودت  حد داریم ودم  شااما ترک ادب ب نيم؛» اامد بي : اقا ما چا 

 بيریم ژيش .

  اش را داري بيا ژي  اهلل قوهافتد. بسامسا دسا  کساي نميتيمور اقا: مگر سارم را ژي  او بيرید. سارم سم با این اسااني

 (.82:  1356)اووندزاده،  

 ي برا   يدلنسمي با و  اندشادهسساتند کا از ببن جاملا انتخاب  سایي يشاخصا سا،  شانامایموجود در نما ساي يشاخصا 

ننده ووا نظر  در  کا اندشاده فيو تو ا   ن یاز ايموجود در ان با اونا  و ساخنان  عی. وقارسانديوواننده اشانا با نظر م

جود در ان در ارر  ور کا در باال مللوم اسا  زبان جاملا و زبان محاور  موسمان  ؛رسانديشاده با نظر مملموس و شاناوتا

اش را داري بيا ژي ، از جملا ن ات نحوي اس  کا در این بخ  ساي بيریم ژيش  و قوهاس . جملانویسنده بازتاب یافتا

ايرد؛ اما در جم ت یاد شااده در ميان جملا افتا  با ان مواجا سسااتيم. در نوشااتۀ ملمو  فل  در انتهاي جملا قرار مي

ساي مختلف این نمایشااناما با ساي زبان محاوره اساا  کا در ک م ملموس اساا . در قساام اساا  و این از ویوايشااده



اس  و سخنان و نحو  ک م سمان  شویم؛ زیرا این ارري اس  کا از ببن جاملا برواستارو ميساي زبان محاوره روباویواي

 واوساي رایج در ميان مردم ارر اس .سخنان و شيو  بيان اف 
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سایي اسا  )مخصاو ااً  اف  بياني( کا براي ی   شاود، وجود  اف ميساي زباني کا در نمایشاناما دیدهاز جملا ویواي

شاود و ان چگونگي و مياید و اسام با کساره با ان افزودهاید. » اف  بياني، سمراه اسان و اغلب ژس از ان مياسام مي

کند  مي، شا  ، وزن، حجم، مزه، اندازه، مقدار، ارزش، فارلي  ، مفلولي   و نساي  بيانمشاخصاات اسام را از قيي  رنگ، قد

 (.145:  1390)انوري و احمدي ايوي،  

   یاف  وواسرم زن سدا  ديشااما. وواس  مردي با  اهلل. بارکددادیيم   یدکما    فرما  قای  تنايمن  يزن سااوال يبرا

. وواسر تو از شاناساانيمي من با  را اهلل، وواسرتاسا . بارکشاللا وانم ساوقات فرساتاده يرا برا  تنامين نیا  يوان رشات

  تنۀ مياسا  کا ن. حا  سمچو شادهکشاديم  شااينان  را ژشا  شا کرده،    شاايشا  يرا تو  ريژن  يا افهان يتاجرساان  سا يوسا 

)اووندزاده،   کردم ...يرا باور م  نیقدر احمقم کا امن ان  يلنیزن تو ساوقات بفرساتد     يبرا  يژنجاه و شاصا  تومانزیياي  

1356  :39.) 

ساي بياني از جملا ساااده، فارلي،  ساي متنو  رایج اساا . اووندزاده از انوا   ااف در ادب فارسااي اسااتفاده از  ااف 

  بينيم. وي ااه از تتابع  اافات اسااتفاده اساا  کا نمونۀ ان را در باال ميکردهمفلولي، نساايي در نمایشاانامۀ وود اسااتفاده

تنۀ زیياي ژنجاه و شص  توماني ، تنا یقا دکمۀ     و »نيممال  جملۀ »نيم  ؛اوردو براي ی  اسم چند  ف  مي  کندمي

اورد؛ مال  اليا مياسا  و ااه ژس از اوردن اسام، ی  یا چند مضاارٌکا در این جم ت دو  اف  براي ی  اسام ذکر شاده

 اس .اليا براي ی  اسم با کار رفتامضارٌ  کا در ان دو  جملۀ »وواسرم زن سدای  وان رشتي 

 . استفاده از قيد حالت1-4

(.»زليخا ژشاا   95: 1356روي  )اووندزاده،  اااري ميسااوزد. مرا با سمين حال  مي»اي رالم دلم ات  ارفتا مي

بخشاي   من چا مي»زليخا: رروساي  با   (.101)سمان:    اي فراموش ن ن اوید: تو سم ماده ااوي کا افتاسار براشاتا مي

روي. زليخا روش بينم ويلي وق  اسا  ژا برسنا راه ميبخشام. ميتاروردي: ووب اسا  ان وق  ی  جف  کف  با تو مي

 (.104)سمان:    اوید: چبور ادم سخ  و نحسي اس  را ان  رر کرده اسستا مي

 یسطح نحو. 2

ود،  يبساامد و تنو   افات و ق ،  يفلل،  يديق ،  يو اف ،  ياسام  سايکلمات از انوا  اروه بيبا نظم و ترت يسابا نحو  در

  ر یکاربرد عاما يو چگونگ  ساانو تناساب    يتوال   يف ي(، سااده، مرکب، کوتاه، بلند و کيرفلليغ،  ياساناد،  فللي)  سانو  جملا

 (.70:  1386،  يليشود )سمتوجا  دیبا ساانو امالا   



  ژدر سااووتا...   اااريياساا ، با چا جرل  با ا ا  من ژا م  لایتو  و يجا،  يا ا  من چ ار دارتو در  م،  یکر  »ژسااره

ژا    نجاایسراز ا گرمادرم، دی  با  ژدرم  با  ام: اقا قربان  شاااوم غل  کردم، اا ووردم، مرا با قير ژدرت بيخ ، غل  کردهمهتر

 (.44:  1356)اووندزاده،   .... وفا شو تخم ور ااارمينم

اسا  و در ارار  شادهنوشاتا  ياجتمار  سامياسا  کا با روش رلال  سایيشانامایاووندزاده از جملا نما   تيتمال  مۀشاناینما

 نیموجود در ا  ياز مساال  اقتصااد اينمونا  شاود.يمبا وفور بازتاب داده  يفرسنگ،  ياقتصااد،  يمساال  اجتمار،  يساتيرلال

با کار    زاميجم ت امرانا در کنار جم ت مساالم   شاودياسا  کا سايب م   يارباب و رر نيب  يفا الۀ  يقاتشاناما،  ینما

مورد مؤاواه قرار  نيباال جم ت کوتاه، رساا با افلا  سااده کاربرد دارند. ارباب غ م وود را با فح  و توس ۀبروند. در نمون

تا وشاام ارباب را   کنديماعااافا دا ووارباب ب ساينيو بر توس  دسدينماز وود مقاوم  نشااان يو غ م در برابر و  دسديم

 اما  اند؛کنار سم نشاساتا  یييایبا ز  ينسمنشاي بلد  در  و  اندشادهانتخاب  يواگاان زبان فارسا   ریدا  انيفرونشااند، جم ت از م

 سايساااو   تا اندشااو تخم ور و... موجب شاادهاز جملا ژدرسااووتا، وفا  يو فلل  ياروه اساام ساياز ساااو  بلضااي

 شود.ملموس  بنديزبان نوشتار و جملا  رمتلارريغ

 . جمالت کوتاه2-1

سااي ان باا درازا  یاابيم ژس از رواج نالر مت لف و مصااانو  کاا ی ي از ویوايباا نگااه ااارا باا نالرسااي فاارساااي درمي

  تفساير  يري و یا در سافرنامۀ اسا  در نالر ساي  وراسااني مال  نالر تاریخ بللمي،  کشااندن جم ت با حداق  افلا  بوده

اند. در دور  ملا اار سم کوتاسي جم ت  نا ااروساارو و اساارارالتوحيد و ژس از ان در شاايو  نالر بيهقي جم ت کوتاه

ااه انيوسي کلمات  ا  مشاخصاۀ نالر بساياري از نویسانداان اسا . کوتاسي جم ت و تلدد افلا  القاکنند  حرک  اسا . اارچ

 (.35:  1390تواند سيب علف تأليف شود )حسيني، و کوتاسي جم ت مي

اااري،  ساوزد. مرا با سمين حال  ميمي  ارفتاام: اي رالم دلم ات اویي  بایرزنم. ژریزاد: چا مي»واایسا  حرر مي

رود  : ان اب اساا  ژي  روت، توي رودوانا ميروي  ژریزاد: چا کنم  بایرام: باري با ات  د  من ابي بزن برو. ژریزادمي

شااود   شااود  ژریزاد: ژس با چا چيز واموش ميوواسد بخور. بایرام: سااوزش د  من با اب واموش ميسر چا دل  مي

 (.95)سمان:   بایرام: با ی  جف  بوسا 

نالر اووندزاده مانع از    شااود کا کوتاسي جم تميسا مللومواوي ميان شااخصااي  با توجا در مالا  باال از اف      

 کند.ميتر بيانشود، بل ا زوایاي ژنهان و تار را مشخوفصاح  ک م او نيس  و سيب علف تأليف نمي

 تکرار.  2-2

ت رار از جملا  انارات مورد اساتفاد  شاارران و نویسانداان اسا  کا در بروي از ارار با  ور قاب  م حظا نمود دارد.  

 :شودمياووندزاده نيز این  نل  دیدهدر ارر تمالي ت  

 »تاروردي: زود زود احتياط داشتا باشيد. باید کا اینده توي راه بوده باشد.

سا را والي  مان ی ياره تفنگ چما  تفنگ را سرژا ب   کا سما  اید. »ولي اروج: بلا سس  سس ،  داي ژاي اسب مي

 کنيم.



 (.119:  1356)اووندزاده،    کا تفنگ نيندازیم بهتر اس  دانم  تاروردي: واایستيد واایستيد، سمچو مي

ک م    يرونيو ب  يقادماا در بحاث سااايا  باا جنياا رااسر  ايرناد.ميبراي مقاا اااد مختلف از ت رار بهره  نویسااانادااان

ن قرارارفا  و ای؛ ام اا رفتاا رفتاا ف ر و بين  اویناده نيز مورد توجاا ژرداوتنادينم  نادهیاو  ن يداشاااتناد و باا ف ر و بتوجاا

اس  و مسال  و ارایانا نوشتا شدهکا در این داستان کا با  ورت واقع  ارف ؛ چنانارما  راسري از دليلي بينشي نشئ

کند و ميدسد، مللوم اس  کا نویسنده براي جلب توجا مخا ب از ت رار استفادهميزبان رایج در جاملا را در وود نمای 

 اس .  يد بر روي رم  و نوري م ث در کار  رر مقاب  با کار رفتادر درون داستان براي تأک

 

 

 

 . حذف به قرینة لفظي 2-3

اند با قرینۀ واگ  اویي و ردم ت رار مياحالي کا افتارسيز از ا الۀ ک م و زیادهااه شاااارران و نویسااانداان با دلي  ژ

 اویند.قرینۀ لفظي ميکند کا با ان حار با ميشده، واگ  ت راري بلدي را حارافتا

 ه ويلي سم ژاليدیم کسي را ندیدیماویيم افتادیم سر را»تاروردي: مي

 توانم این کار را ب نم.کند، من نميولي: سيچ س این را باور نمي

 (.119)سمان:   کس بریزم توانم سر فقير و بينواي بيتواني ب ني  ژس من سم نميتاروردي: تو نمي

اس  و در ک م ولي  جلوايري کرده  ساانساي قيلي از ت رار اده با دلي  ت رار ن ردن جم ت و واگهدر مالا  باال اووندز

روردي »افتدیم ساار راه اساا  کا در حقيق  حار بخشااي از جملۀ تابا جاي ت رار جملا »این را  و »این کار را  اورده

اردد، حار برمي ساانر را کا در حقيق  با رم   کس نيامد اسا . در ک م تاروردي سم »این کايدیم سيچويلي سم ژای

ساي شااود و شااخصااي  مياساا . در فرسنگ راما و زبان رایج در جاملا این مورد در افتار افراد جاملا بساايار دیدهشااده

در    افتار و کردار افراد جاملا سستد؛  دسند  ارما ،شوند نمای ميارا سم کا از ميان افراد جاملا انتخابي واقعساناداست

 افزایند.حقيق  نویسنداان با این کار با ايرایي ک م مي

 . وفور افعال ساده2-4

افلا  در زبان فارساي چهار نو  سساتند: افلا  سااده، ژيشاوندي، مرکب و ريارت فللي. سر نویسانده و شاارري در شالر،  

با بازتاب بيشااتر ی ي از   ساانجوید؛ ام ا با توجا در متن  ميز انوا  افلا  سااودیشااناما و... اداسااتان بلند، کوتاه، رمان، نما

 توان ژي برد.انوا  فل  در ارر وي مي

کرد دزد بشاوم  راسزني ب نم  زلزلا و ولولا با رالم  بازي اورش سمين اسا . سراز از وا رم وبور مي»ده بيين رشاق

 (.121)سمان:   اس ر بازي چقدر درد بدي بودهبيندازم  ودایا رشق

شاود کا نویسانده از انوا  فل  فارساي، افلا  سااده را در ک م  مياز توجا در نمایشانامۀ تمالي ت اووندزاده مللوم     

 اس  کا در نمونا مالا  باال نيز این امر مللوم اس .کردهوود بيشتر استفاده



 . تقدم و تأخر اجزای جمله2-5

کنند و یا بر امر وا اي تأکيد کنند، اجزاي جملا را ژس و این ا توجا وواننده را با وود جلبااسي نویسانداان براي 

   کنند.کنند تا ک م وود را بيانژي  مي

)سمان:    اورد رود سار دروتي تقليد او را درميجهد بلد ميدود رقب سار ميمون، ميمون این  رر ان  رر مي»مي

127.) 

  اسا ؛ي  زباني وود را بارزتر کردهاسا  و سا کردهوندزاده از این شايو  نحوي زبان اساتفادهدر  و  نمایشاناما او       

کا در  رود سار دروتي  فل  با جاي ایندود رقب سار ميمون  و »ميدر مالا  باال این امر ملمو  اسا  و در جملۀ »مي

وواسد دویدن و نده بر فل  جملا اسا  و مياسا  و در حقيق  تأکيد نویسا اور جملا قرار بگيرد، در او  جملا قرار ارفتا

 تر ب ند.رفتن ميمون را ملموس

 گيرینتيجه

... را در وود بازتاب   نمایشنامۀ تمالي ت اووندزاده ی ي از ارار رلاليستي اس  کا مسال  سياسي، اجتماري، فرسنگي و

اسااتان از این اندیشااۀ  مسااال  نحوي موجود در ددسد؛ بنابراین سااي  زباني نویساانده، اسااتفاده از واگاان و جم ت و مي

شاد کا اووندزاده با دلي  بازتاب دادن فول لور در  اسا . از توجا در تمالي ت این ن ات مشااسده  ارفتارلاليساتي نشائ

با رنوان   ساانکناد کا ساااخنان، رفتار و افتار  ک م وود، اشاااخااخ نماایشاااناامۀ وود را نماایناد  افراد جاملاا ملرفي مي

کناد؛ بناابراین زبان زبانر رایج در جاملاا اسااا  کا مشاااخصاااات واخ وود را دارد. در این یناداان افراد نمود ژيادامينماا

اسا . از جملا مساال  واگااني کا نمایشاناما، زبان و ساي  زباني ارار در دو سابا واگااني و نحوي مورد بررساي قرار ارفتا

تفاده از قيد حال  ژس از مسانداليا، تتابع  افات و اعاافات و از مساال  ارایي، اسا در این نمایشاناما وجود دارد، محاوره

نحوي کاا در این ارر نمود دارد. اساااتفااده از جم ت کوتااه، ت رار در ارکاان جملاا، حاار ارکاان جملاا بناا باا قریناۀ لفظي،  

اه براي جلب توجا وواننداان  اساتفاده از افلا  سااده، تقدیم و تأوير ارکان جم ت اسا  کا ااه براي تأکيد در ک م و ا

ايري از واگاان و فرسنگ اذربایجان، در اميختن زبان افتار و اساا . اووندزاده با بهرهمورد اسااتفاد  نویساانده قرار ارفتا

بيني  اساا  و سمۀ این مسااال  سااي  زباني واخ و جهانسا نمایشاانامۀ وود را نوشااتاالمال مليار جاملا، بروي عاارب

 اس .کردهيرد نمایشناما بياننویسنده را در ژيش
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