
 
  
  
  
  
  
  
  

  فطرت بخارایی  مناظرةهاي نمایشی  جنبه
 

  ٭دکتر ابراهیم خدایار
  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس دانشیار

  مریم الهامیان
  کارشناس ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تربیت مدرس

  محمدجعفر یوسفیان کناري
  استادیار گروه ادبیات نمایشی دانشگاه تربیت مدرس

  

 چکیده
ت بخارایی از سران جنبش بیداري در آسـیاي مرکـزي اسـت کـه در بنیادگـذاري نثـر نـوآیینِ        فطر

اسـت کـه بـه لحـاظ     تألیف کرده رهمناظ به نام اثريوي . استفارسیِ تاجیکی نقش مهمی ایفا کرده
. رود شـمار مـی  ایـن منطقـه بـه    نویسـی فارسـیِ   نخسـتین گـام در نمایشـنامه    ،ساختار گفتگومحور

منثـور بـا رویکـرد     هاي نمایشی گونۀ ادبی منـاظرة  قابلیت« این اثر را با استفاده از الگوينگارندگان، 
وجه مشترك این دو گونۀ ادبی، پایه و اسـاس مقایسـه   عنوان بهگفتگو . اند حلیل کردهت» گفتگومحور

 پـردازي در گفتگـو، کـنش نمایشـی      لحن و زبان نمایشـی، شخصـیت  «قرار گرفته و در پنج ساحت
سـاختار   دهـد کـه  مـی یق نشان قنتایج تح. استتحلیل شده» گومحور، کشمکش، زمان و مکانگفت

هاي منثـور فارسـی    به ساختار نمایشنامه بسیار نزدیک است و تمام مناظره مناظره نگارش گفتگوییِ
  .با این الگو قابلیت تحلیل دارند

  تاجیک، فطرت بخارایی ، ادبیات نوینمناظرههاي نمایشی جنبه، نقد ادبی :واژگان کلیدي
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  مقدمه -1
 /زبان پـارتی  و بهز اسالم هرچند پیشینۀ مناظرة منظوم در ادبیات ایران به دورة پیش ا

هـاي منثـور در    ، تاریخ نگارش منـاظره )256-259: 1378تفضلی، ( رسدمیپهلويِ اشکانی 
هاي منثور غیرمستقل،  گویا نخستین مناظره. خورد قرن ششم پیوند می اادبیات فارسی ب

 و) اي نـامعلوم در نیمـۀ دوم قـرن ششـم     از نویسنده( بحرالفوایدهاي مندرج در  مناظره
، به مناظرة گل و ملاما اولین مناظرة منثور مستقل،  .است) قرن ششم( مقامات حمیدي

اسـت   ق نگاشـته شـده   585قلم ابوسعد ترمذي است که در دورة سـلجوقی و بـه سـال    
   ).459-463 :1385پورجوادي، (

ــدزاده   ــی آخونـ ــرزا فتحعلـ ــرو ، )ق1228-1295 /م1812-1878(میـ ــن پیشـ فـ
در قرن نـوزدهم   خطۀ آسیا در پیش از عصر مشروطهنویسی  هنمایشنامو نویسی  مناظره
داسـتانی و  پژوهشگران ادبیـات   و )1/131: 1385پور،  ملک( ستاسیزدهم قمري  /میالدي

و  نویســی نمایشــنامهفــن گســترش بنیادگــذاري و در را نقــش وي نمایشــی در ایــران 
بـاالیی،  و  76: 1381سـپانلو،  پـور و   اسـماعیل (  دانند فرد می منحصربه در ایراننویسی  داستان

تـا حـد زیـادي متـأثر از عملکـرد      در ایران نویسی  توسعۀ فرهنگ نمایشنامه .)20: 1386
در . اسـت  وي از درام غـرب بـوده   میرزا فتحعلی آخوندزاده و الگوهاي اقتباسی ۀجسوران

ه، گانـ  هـاي سـه   مکـرّر از وحـدت   ةازجمله استفاد ،اغلب آثار او، قواعد سنّتی تئاتر غرب
کار  بهطرز چشمگیري در تطابق با آراء ارسطو  به پردازي کالسیک گویی و یا شخصیت تک

  ).25-26: 1356آخوندزاده، (اند  گرفته شده
 ،در عصر مشروطه در ایران و بعدتر در آسیاي مرکزيمناظره  )1(استفاده از نوع ادبی

سوي اهالی سیاست و  هاي سیاسی، اجتماعی، اخالقی و انتقادي از با هدف بیان دیدگاه
پژوهشگران با این حال  ).77-78: 1388خدایار، ( یافتفعاالن امور اجتماعی رونقی دوباره 

تر این آثار کمو اند  هاي سیاسی توجه کردهها بیشتر به شکل رسالهایرانی به این مناظره
  . اند از منظر ادبی و هنري تحلیل شده

اسـت، شـیوة   ترجمـه در ایـران رایـج شـده    نویسی جدید از طریق  هرچند نمایشنامه
ساله در دل ادب فارسی مسیري نزدیک به نمایشنامه را  اي هزارانگفتگونویسی با پیشینه

پیموده و در عصر مشروطه خـود را در نـوع ادبـی منـاظره تـا آخـرین حـد ممکـن بـه          
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است؛ امـري کـه باعـث شـده برخـی از پژوهشـگران بـه        کردهنویسی نزدیک  نمایشنامه
فرهنگی هاي نمایشی مناظره، که حتی با اجراي احتمالی نیز همراه بوده و در سنت  هجنب

  : ، اذعان کننداست غرب و شرق رواج داشته
اي از آنهـا توسـط بـازیگرانی کـه نقـش      بسـا پـاره  و چـه  اندها در اصل جنبۀ نمایشی داشتهمناظره

همین خاصیت بـود کـه در قـرون     .استشده، اجرا میکردندهاي زبانِ حالی را ایفا میشخصیت
هایی تصنیف شود که جنبۀ مناظره وسطی و سپس در عصر رنسانس موجب شد تا نمایشنامه

  ). 70: 1385پورجوادي، (کردند هاي زبان حالی در آنها با یکدیگر نزاع میداشتند و شخصیت

اثـر فطـرت    منـاظره هـاي نمایشـی در   هدف اصلی این پژوهش اثبات وجود قابلیت
اسـاس  کـه بر اثر از الگوي گفتگومحور اسـتفاده شـده   این است؛ براي تحلیل  )2(اراییبخ

بـار در  این الگـو نخسـتین  . است طراحی شده» گفتگو«و » مناظره«هاي نمایشی قابلیت
هـاي منثـور عصـر     هاي نمایشی منـاظره  بررسی جنبه«نامۀ کارشناسی ارشد با نام  پایان

در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد و بخش  )1390ان، الهامی( »مشروطه در ادبیات فارسی
منثـور بـا رویکـرد     هـاي ههـاي نمایشـی منـاظر   قابلیت«اي با عنوان نظري آن در مقاله

دربارة ارتباط  ).7-36 :1390، ر و دیگرانخدایا(معرفی شد  نقد ادبیفصلنامۀ در » گفتگومحور
 ادب فارسی در مقالـۀ یادشـده   و پیشینۀ این موضوع در هساختاري مناظره با نمایشنام

مناظرة فطرت «بار ابراهیم خدایار در بخش نخستینهمچنین . شود نکات مهمی دیده می
 هـا  گـام  نخسـتین ؛ مناظره: مناظرة فطرت بخارایینقد ساختاري «مقالۀ  از» و ژانر نمایشنامه

دو عنصر مشـترك   با اشاره به )81- 83 :1388( »ماوراءالنّهر در تاجیکی فارسیِ نویسی رمان در
هـاي نمایشـی ایـن اثـر      ، بـه برخـی از جنبـه   فتگـو مناظره و نمایشنامه، یعنی شخصیت و گ

فطـرت بـا   منـاظرة  نخستین اثـر تحلیلـی   حاضر  ۀبنابراین مقال .)82- 83 :همان(است  پرداخته
  .رود رویکرد گفتگومحور به شمار می

  
  گفتگو در مناظره و نمایشنامه / نقش دیالوگ -2

 توانـد مقدمـۀ تعامـل میـان اشـخاصِ      کند که مـی  ام را بازنمودي از عمل تلقی میارسطو در
گیري پیرنگ داستانی باشـد؛ یکـی از عناصـر     ماجرا، بسط و گسترش رخدادها و حتی شکل

بررسـی سـیر تحـول منـاظره در      ).37: 1987، 1لهـالیوِ ( گفتگـو اسـت  /اولیۀ این روند، دیالوگ
                                                
1. Halliwell 
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از دو ویـژه    ةبه دلیل اسـتفاد  ،نوع ادبی از بدو پیدایش دهد این ادبیات ملل جهان نشان می
 ،)72: 1381پـور و سـپانلو،    اسـماعیل  .نـک (» گفتگو«و  »شخصیت«عنصر مهم نمایشنامه، یعنی 

هـا در اصـل جنبـۀ     مناظره«: است تنگاتنگ با نمایشنامه و اجرا بر روي صحنه داشته يپیوند
هاي زبـان حـالی    سط بازیگرانی که نقش شخصیتها تواي از آن بسا پارهی داشتند و چهنمایش

 دنیـاي در کتـاب   مارتین اسـلین ). 70: 1385پورجـوادي،  (» است شده کردند، اجرا می را ایفا می
تـوان بـه شـدت فزاینـدة رخـدادها و       عناصـر بنیـادي درام مـی   «جملـه  از: نویسـد می 1درام

طـور مشـترك واجـد آن    هـا بـه   آنچـه همـۀ درام  . )19 :1387 ،اسـلین ( اشاره کرد» احساسات
گفتگـو بـه پیشـرفت    /هستند، تبعیت از نوعی کنش تقلیدي است که گاه در قالـب دیـالوگ  

شود که با نقـد و ارزیـابی    اي از درام محسوب می گفتگو عنصر برجسته. کند ماجرا کمک می
سیاسی و نیز مناسبات اجتماعی اشخاص در هـر   - هایی از بافت تاریخی توان به جلوه آن می

  ).76: 2004، 2شپرد و والیس( برده پیدور
طور کامل و مستقل بررسی بهفارسی نویسی  نقش مناظره در تکوین نمایشنامهگرچه 

دیده  مرتبط تمام این آثار گیري آن، در اشاره به نقش این نوع ادبی در شکل ،است نشده
آخونـدزاده   میـرزا فتحعلـی  به نقـش آثـار    توانمی در ادبیات نمایشی در ایران. شود  می

العابدین  و زین) ق1250-1338(عبدالرحیم طالبوف تبریزي ، )ق1228-1295 /م1878-1278(
اي آثارشان و نیـز بـه سـبک     به لحاظ سبک نگارش نمایشنامه )ق1255-1328(اي  مراغه

 ۀدر روزنام» گفتگوي نمایشی«یا » تیاترنویسی«در رواج ) ق1326-1249(خان  میرزا ملکم
پور و سپانلو،  اسماعیل و 132-124، 114-115، 34-43 /1: 1385پور،  ملک .نک(د قانون اشاره کر

الدولـه، کـه اغلـب در نـوع      خان ناظم نیز آثار سیاسی و اجتماعی میرزا ملکم .)76: 1381
تلقی » گونه ها براي نوشتن آثاري نمایش نخستین تالش«عنوان اند، به مناظره نوشته شده

از طرف دیگـر، تمـام    ).28-29: 1373آژند،  و 76: 1381ر و سپانلو، پو اسماعیل .نک(است  شده
هـا منـاظرة بـین دو طـرف نقـش      اند و در آن گفتگو بنا نهاده شدههایی که بر بنیاد  رمان

هـاي   اساسی دارد، بسته به قدرت مؤلف در استفاده از گفتگو و نمایش ویژگی شخصیت
و در خلـق فضـاهاي نمـایش، کـه در      وبیش سـوده بـرده    اي نیز کم آن، از عناصر صحنه

  ). 291: 1386باالیی،  .نک(اند  ها بیشتر کاربرد دارد، موفق بوده نمایشنامه

                                                
1. The Field of Dram  
2. Shepherd and Wallis 
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  نویسی فارسی در آسیاي مرکزي گیري نمایشنامه فطرت بخارایی در شکلنقش   - 3
. گـردد  در آسیاي مرکزي به دهۀ نخست قرن بیسـتم بـازمی   به زبان ازبکی نویسی نمایشنامه

/ 1911را در سـال   »پدرکش« نمایشنامۀ ،)م1919 :تولمق(خواجه بهبودي سمرقندي  محمود
نویسـان ازبکـی بـه ثبـت      عنوان یکی از نخسـتین نمایشـنامه  م نوشت و نام خود را به1912
؛ اما ایـن نـوع ادبـی در    )9: 2000، 3یف و جوره 52- 53: 1997، 2؛ رضایف15: 1994، 1اف قاسم( رساند

ــاجیک  ــی ت ــات فارس ــالادبی ــت   ی در س ــویکی پاگرف ــالب بلش ــد از انق ــاي بع ــتین . ه نخس
نویسی خـود   وي فعالیت نمایشنامه. نویس تاجیک کسی نیست جز فطرت بخارایی نمایشنامه

م به زبان ازبکی شروع کرد و طی دوران زندگی خود چندین نمایشنامه بـه  1916را در سال 
کـه   - تـاجیکی وي  شـنامۀ فارسـیِ  امـا نخسـتین نمای   ؛)12: 1994اف،  قاسـم ( این زبان نوشـت 

م در 1927در سـال   »شـورش واسـع  «بـا نـام    - سـت  هنخستین نمایشـنامۀ تـاجیکی نیـز    
با این حال عمـوم  . )3/288: 2004، 4زاده هادي و121: 1382بخارایی،  شکوري (ازبکستان تألیف شد 

فارسـی وي،   نویسی فطرت را به زمان تألیف آثار درستی استعداد نمایشنامه محققان ازبک، به
 .)11: 2000یـف،   و جـوره  88: 1997؛ رضـایف،  75: 1994اف،  قاسـم ( دانند مربوط می مناظرهویژه  به

فطـرت یـک اثـر     منـاظرة رحمانف مدعی شده بـود  . حتی یکی از پژوهشگران ازبک به نام م
  .)116: 1997رضایف، (اي است که بعدها این نظر خود را اصالح کرد  نمایشنامه

 »رنگ نو«، )م1878-1954( هاي فارسی خود به قول صدرالدین عینی تهفطرت با نوش
  :فارسی تاجیکی این منطقه دادبه ادبیات 
سر شده، در جراید خارجه، مقاالت فارسی از طرف تاجیکـان بـه قلـم آمـد،      1905چند از هر

نو گرفتن رنگ ادبیات ... نوشتالمتین میمیرخان پارسازاده به حبل] در اصل چنانچه[ که چنان
   ).531: 1926عینی، (یابد زبان تاجیکی در نثر، از عبدالرئوف فطرت آغاز می

 در فرنگـی  نفـر  یـک  بـا  بخـارایی  مـدرس  مناظرة در بین آثار فارسی فطرت، کتاب
بـدیلی در تــاریخ   نقـش بـی   ،منـاظره ، معـروف بــه  دربـارة مکاتـب جدیـده    هندوسـتان 
نخستین اثر فارسی فطرت بـه   مناظره. دنویسی فارسی در آسیاي مرکزي دار نمایشنامه

                                                
1. Қосимов  
2. Ризаев 
3. Жўраев  
4. Ҳодизаде 
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اي تخیلی و در قالب مناظره )3(م به شکل رمان1910/ق1327رود که در سال  شمار می
حجم،  این کتابِ اندك. است میان یکی از اهالی فرنگ با مدرس بخارایی به چاپ رسیده

 وتگـ صفحه در انتشارات حکمت استانبول منتشر شـده، کـامالً بـه شـکل گف     68که در 
است و مؤلف آن از طریق جدال بین دو قهرمان، مدرس و فرنگی، به بررسی  تنظیم شده

هاي قدیم و جدید، و سنتی و نوین در مسـائل مختلـف جامعـۀ خـود     ها و دیدگاهارزش
تماماً در قالـب   ،)65-68(و خاتمه ) 1ص(جز مقدمۀ کوتاه  ،طرح داستان. است پرداخته

که سهم فرنگی  )2-64(است و مدرس تنظیم شده و و پرسش و پاسخ بین فرنگیتگگف
این جدال، سرانجام به پیروزي فرنگی . بار از این گفتگوهاست 155و سهم مدرس  157

  ).80-81: 1388 و 11-12: 1386خدایار، (یابد  پایان می )سنت(بر مدرس  )تجدد(
 از تـأثیر نشان از شناخت فطرت  ،قاديتهاي ان انتخاب نوع مناظره براي بیان دیدگاه

کند، و شاید آنچه این شیوة بیانی را داراي قابلیت تأثیرگذاري می. بر انسان است فتگوگ
اسـت کـه    موضـوعی از منظر ارسطو مقایسه کرد،  1يپندار بتوان آن را با مفهوم همذات

دهد تا خود در میان  مخاطب را فارغ از احساس حضور مؤلف، در شرایط انتخاب قرار می
رسیدن به تعاملی گفتگویی در عرصۀ فرهنگی، سیاسی و  برسد؛ یجۀ نهاییگفتگوها به نت

ساز جنبش بیداري در منطقه شد و بسیاري از مخاطبـان   البته ادبی و هنري، که زمینه
کتاب راه خود را آزادانه از بین دو راهی که نویسنده در خالل کتاب نمایانده بود، انتخاب 

بلکه قابلیتی بـالقوه   ،فطرت تنها یک شیوة ادبی نبود از این منظر گفتگو در آثار. کردند
  .رسیدهاي وي به تکامل براي تحولی عظیم در خود نهان داشت که در ادامه با نمایشنامه

  
  مناظره نمایشی و گفتگو در  دیالوگ -4

براي تحلیل این اثـر نـاگزیر نیـاز بـه      ،ستتگواز آنجاکه اساس این پژوهش بر درك گف
ژة گفتگو از جاي وا در نمایشنامه به ،در این تحلیل. در این زمینه هستیم توضیح بیشتري

کارکردهاي دیالوگ در نمایشنامه و . است دیالوگ و در مناظره از واژة گفتگو استفاده شده
هـاي نمایشـی   قابلیـت «اي بـا نـام   مقایسۀ آن با کـارکرد گفتگـو در منـاظره در مقالـه    

 اسـت  طور کامل توسط نگارندگان ارائه شدهبه» ومحورگتمنثور با رویکرد گف هاي همناظر
                                                
1. identification 
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کاربرد دیالوگ  ،؛ اما در اینجا به منظور درك نظري این مقایسه)12: 1390خدایار و دیگران، (
 در نمایشنامهرا مکی کاربرد دیالوگ . کنیم مکی مرور میابراهیم از منظر را در نمایشنامه 

  :  است در هفت زمینه برشمرده
  هـاي نمایشـی را بـرمال    خصوصیات شخصـیت  -2دهد؛ برد و بسط میرا پیش می داستان -1

ها را مشخص روابط میان شخصیت -4دهد؛ ها را نشان میفکر و اندیشۀ شخصیت -3سازد؛ می
مکان و زمان را مشخص  -6کند؛ از وقایع گوناگون خارج از صحنه تصویرسازي می -5کند؛ می
  ).138: 1371(اید نمفضاسازي می -7نماید؛ می

  
 داستان  خالصۀ -5

یکی از مدرسان بخارا در سفر حج از هندوستان عبور و در مـدت اقامـت در ایـن کشـور بـا      
اي انتقـادي بـین ایـن دو دربـارة     در این دیدار منـاظره . کند یکی از اهالی فرنگ مالقات می

محور تقابـل جدیـد    عمدتاً حول ،اوضاع علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي بخارا
دیـد در فرنـگ و   و قدیم از مسیر مقایسۀ نظام آموزشی مدارس و مکاتب بخارا با مـدارس ج 

جمله شیوة تعلیم و تربیت، مواد درسی، تحصیل زنـان، شـیوة تـدریس    کشورهاي اسالمی از
هـا   بـه طلبـه   تـدریس آنهـا   آن، لـزوم اخـذ علـوم جدیـد و    الفبا و لزوم انجـام تغییراتـی در   

. شـود بـین دو طـرف آغـاز مـی     تگـو بدون هیچ توضیحی دربارة فضا و مکان، گف. ردگی درمی
فرنگـی از چگـونگی   . اسـت  کند که قصد سفر حج کـرده  مدرس خود را اهل بخارا معرفی می

خانـه را بـه او معرفـی    شود که مدرس در پاسخ، مکتب و مکتب آموزي در بخارا جویا می علم
مـدرس بـه    و پرسـد  یمـ هـا  رسی و شـیوة تعلـیم مالبچـه   در ادامه فرنگی از مواد د. کندمی

خـوانی و کسـب آگـاهی     فرنگی با پرسش از معنـی حاشـیه  . کندخوانی آنها اشاره می حاشیه
و پاسـخ   پس از چند پرسـش . داند ها می بیهوده و مایۀ اتالف وقت طلبهرا دربارة آن، این کار 

کـار را در تأسـیس مـدارس جدیـد      سوادي آنان، فرنگی چارة دربارة تحصیل زنان و علت بی
دانـد؛ امـا   شـود، مـی   تـدریس مـی   )20(» النتیجـه که در آن علوم تازة کثیرالمنفعت سـریع «

بعـد از یـک جـدال    . کنـد مدرس معتقد است که مکتب جدید فرزندان مـردم را کـافر مـی   
 ل و شواهد از سوي فرنگی مبنی بر تأسـیس ایـن نـوع مـدارس در هنـد،     ئطوالنی و ارائۀ دال

آیـد و   بـاره کوتـاه مـی   مصر، استانبول و مسلمان ماندن آنها، مدرس از عقیـدة خـود در ایـن   
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، مدرس از فرنگـی بـه دلیـل اینکـه مشـکالت کشـورش را       مناظرهدر پایان . شود مجاب می
  . کند گزاري میاست، سپاس خوبی درك و بر لزوم داشتن علوم و مدارس جدید آگاه کرده به
  
   فطرت بخارایی ةمناظرمایشی گفتگومحور در هاي نتحلیل جلوه -6
  لحن و زبان  -6-1

تنظیم  )4(»طور محاورة بخاراییانبه« مناظرهها بنابه اذعان مؤلف در مقدمۀ  زبان شخصیت
از این منظر، زبان مدرس براي بخاراییان اوایل قرن بیستم کـامالً پـذیرفتنی   . است شده

ها حرف بزند، و  تان بتواند دقیقاً مثل بخاراییبود؛ اما اینکه یک نفر فرنگی ساکن هندوس
ها و به تفسیر و تأویل آن )5(متمسک شود و احادیث نبويقرآن  به آیات آنها حتی بهتر از

حتی براي اثبات عقاید خود از شعر حافظ و نظامی مثال بیاورد، قابـل قبـول    و بپردازند
خود دلیل منطقی بیاورد  کارِاست در پیرنگ رمان براي این  نیست و مؤلف هم نتوانسته

  ).95 و 92: 1388خدایار، (
، روان و سـلیس اسـت و تـا حـدي     اي ، زبـانی محـاوره  منـاظره با این حال زبـان در  

مدرس بیشتر . سود ببرد )6(چندصدایی، بدون آنکه نویسنده بخواهد از راهبرد چندآوایی
است تا زبانش متناسب با  کند، همین امر سبب شده هاي عربی و دینی استفاده میاز واژه

هرچند زبان فرنگی نیز به مدرس نزدیک . به خود بگیردحرفه و اعتقاداتش رنگ مذهبی 
نیـز دیـده   ) فرانسوي و روسی(هاي فرنگی معمول عصر  وبیش در کالمش واژه کم ،است
، )40(بـرد   کـار مـی  را به )7(»پروغرام«براي مثال فرنگی وقتی به مناسبتی واژة . شود می
همۀ اینها نوعی . کند معنی واژه را برایش توضیح دهد س با شگفتی از وي تقاضا میمدر

هـا،  المثـل  ادب عامیانـه از طریـق ضـرب   . اسـت  تمایز به زبان مدرس و فرنگی بخشـیده 
زبـان هـر دو شخصـیت    هـا در   زدها و اصطالحات روزمرة موجود در لهجۀ بخـارایی  زبان

  . شود مناظره دیده می
اما گاهی الفاظی خارج از اصول حاکم  ،گذارندبه یکدیگر احترام میدو طرف مناظره 

در جـایی مـدرس بـا    . آورند که البته در کل متن رایج نیسـت بر مناظره نیز بر زبان می
» دانـی کنم فارسـی را نمـی  گمان می! مردکه«: زند عصبانیت خطاب به فرنگی فریاد می

» گویید فهمم یا شما غلط میرا غلط می یا من فارسی«: گویدو فرنگی در جواب می )17(
» مردکه«بار کلمۀ  سیزده در متن حدود. که نوعی اشاره به زبان مکالمه نیز دارد )همان(
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عجـب  «: شـود  شنیده می) بار پنج(و فرنگی ) بار هشت(به حالت تحقیر از زبان مدرس 
  ).19(» آیید لوحی به نظر میمردکۀ ساده

ة بیانی ویژه در نمایشنامه است و خارج از ساختار گفتگو اشاره به حالت بیان، که شیو
مهلت نداده با : (مدرس«: است گیرد، در مناظره به کار گرفته شدهدر درون پرانتز قرار می

در این نوع بیان، چگونگی بیان جمله  ).24(» اوي، اوي، مردکه، دهن نگهدار) کمال غضب
اشاره . شود ارکردي تحقیرآمیز دارد، دیده میحال استفاده از آواي عامیانه، که کو درعین

جـاي  به آواها در ایجاد لحن مؤثر است، هم از این روست که توضیحات لحـن در چنـد   
بـا کمـال   : (مـدرس «؛ )20(» )بـا کمـال غضـب   : (مـدرس «: شود دیگر مناظره دیده می

ایجـاد  ها را بایـد از عوامـل    این ویژگی ).32(» )با کمال حیرت: (؛ فرنگی)33(» )وحشت
  .اي در اثر دانستساختار نگارش نمایشنامه

هـایی   جملـه . شـود  کلمات آمرانه و فرمان دادن در بیان فرنگی و مدرس شنیده مـی 
مغالطـه  «و » خمـوش باشـید  «، )13(» آهسته باشید و سخن را از حد نگذرانیـد « مانند
زبان مـدرس از  از  )20(» دار دهان نگه«و » خموش باش«از زبان فرنگی؛ و  )35(» نکنید

استفاده . کند این حالت، فضاي تنشی فریاد و جدل را به مخاطب القا می .این دست است
کـه بخشـی از زبـان محـاوره اسـت؛       شود ها نیز در کالم فرنکی و مدرس دیده میاز آوا

در زبـان  »  اوي اوي«و » قاه قـاه قـاه  «و  )43، 22(در زبان فرنگی » اوف«آواهایی مانند 
  .است اي را تقویت کرده ساختار نگارش نمایشنامه )24 و 26( مدرس

انـدازد تـا   ها با کلمۀ ثابت دیگر، بازي کالمی به راه مـی فرنگی از ترکیب برخی واژه
فروشــی، درس«درپــی کلمــات  آوردن پــی. آهنــگ کــالم خــود را افــزایش دهــدضــرب
فرنگـی از  . نستها دا توان از این دست ترکیب را می )11(» فروشیفروشی، شریعت فتوي

این نوع کاربرد در ایجاد . کند اي براي ایجاد طنز و کنایه استفاده میمانند حربهشعر نیز 
هـاي گونـاگون زبـان عامیانـه را نشـان       مؤثر است و استفاده از ظرفیـت مناظره اتمسفر 

برخی از  ).17(» چون نستانی به از آنت دهند/ چه در این پرده نشانت دهندهر«: دهد می
هـاي پـرکین، ابروهـاي    چشـم «: ان فرنگی نیز سجع و ترادف دارد و آهنگین استسخن

  ). 18(» پرچین
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در زبـان مـدرس    )8(دیالوگ، منولوگ و سولیلوکی ،در این اثر فتگواز میان اشکال گ
 مناظرهدر . است  و داخل پرانتز آورده شده تگوگفاین تمهید مجزا از متن . شود دیده می

هنـگ کـالم را    باشود و ضرتناوب تکرار میتاه وجود دارد که بهگاهی پرسش و پاسخ کو
که فقط براي اثبات عقایـد خـود و نـه    فرنگی و کوتاه درپی  پی سؤاالت. دهد افزایش می

بر زبان  فیحرنوعی با هدف به زانو درآوردن براي دریافت جواب از طرف مقابل است و به
هنـگ کـامالً   باایـن شـیوه، ضـر   . کنـد  میشود، توجه خواننده را به خود جلب  ي میرجا

  :است مشهودي به کالم فرنگی، در مقایسه با مدرس، بخشیده
هاست دولت روس سمرقند را تصاحب نموده، ظلمی نیست که به مسـلمین آنجـا دریـغ     سال
 زادة پیغمبرند، که عم ]که در سمرقند مدفون است) ص( عموي پیامبرپسر[زنده ِ چرا شاه... ندارد
  . کنند؟ آیا تکلیفشان نیست؟ بلی تکلیفشان نیست را از آنجا دفع نمی ها روس

  به چه دلیل؟
  ). 28-29(به دلیلی که گفتم 

  
 

  مناظرهلحن و زبان در  - 1جدول
  کلمات عربی در زبان مدرس گی،استفاده از کلمات خارجی در زبان فرن  ژانر گفتاري
ها، اشعار، احادیث در زبان ها، نقل قولثلهاي متعدد از زبان محاوره، م وجود نشانه  چندصدایی

  هر دو شخصیت متناسب با پایگاه اجتماعی آنان
  .وجود ندارد  چندآوایی

  تحقیر در زبان مدرس » کاف«استفاده از   فحاشی
، در پایان مناظره بـا  است گرا و مخالف هر نوع تغییرمدرس در آغاز مناظره سنت  سازي تیپ

فرنگی متجدد، روشنفکر و  ؛شود تجدد متمایل می حفظ اصول سنت به نوآوري و
  .است طرفدار تغییر و پیشرفت

است، توضیحات آوا و لحن بیان جمالت نیز در اثر دیـده   لحن در کالم ایجاد شده  لحن بیان
  .شود می

  
  مناظرهپردازي گفتگومحور در شخصیت -6-2

را به مخاطب معرفـی   نام، اولین نشانۀ حضور شخصیت در ساختار هر اثر است که خود
  اسـت کـه در همـان نگـاه نخسـت      ) تیپیکـال ( ها در این اثر، نوعیگزینش نام. کند می
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، پیشه و تعلق به قشري خاص به مخاطـب  را مانند حرفهاشخاص هاي اجتماعی ویژگی
مدرس، معلم مدارس دینی بخاراست؛ بنابراین خود را معتقد بـه اصـول   . کند منتقل می

گرا و پایبند به اصول و قـوانین سـنتی معرفـی    وي خود را سنت. هدد مذهبی نشان می
اصطالحی و مثبت آن، بلکه با توجه به شواهد موجود در کند؛ البته سنت نه در معنی  می
نام فرنگی نیز تنها به موقعیت جغرافیایی او در . است سنتی که خرافه آن را فرا گرفته  اثر،

روشـنفکر و بـه اصـطالح      نمایندة تیـپ متجـدد،   کند و مقابل موقعیت مدرس اشاره می
  . بتداي قرن بیستم آسیاي مرکزي استا) 55(» جدیدان«مردمان این منطقه از 

لحاظ کلی در مقایسه با دیگر دهد، موقعیتش را بهفرنگی با اطالعاتی که از خود می
از  فرنگی بار کهنخستین. )54(نظام فکري فرنگ  فردي برآمده از: دهد کشورها نشان می

 ،هندوستان و مصر مدتی است به تصرف ماست« :برد فعل جمع به کار می ،گوید خود می
  شـود تـا چـه رسـد بـه      علـم پیـدا نمـی    با آنکه مـا دشـمن شـماییم در میـان آنهـا بـی      

. کند ها معرفی میشدة فرنگیوي در اینجا خود را جزئی از مجموعۀ تعریف ).6(» سوادبی
در عمـل مقیـدتر از امثـال    اما  ،لوژیک خود را مخالف دین اسالمعد ایدئوب همچنین در

گونـه کـه از نـامش     خواننده در شخصیت فرنگـی، همـان  . داندبخاراییان به این دین می
مواجه   آید، با یک نظام منسجم شخصیتی، که خود را منحصرآً به آن وابسته بداند،برمی

اسـت و بعضـاً ضـد و نقـیض     نیست، بلکه با شخصیتی که جزئی از یـک کـل مفـروض    
آورد، و در  و احادیث مثال مـی  قرآنبراي مثال، گاهی از آیات . شود نماید، مواجه می می

وي بـراي  . کنـد  همراهی با خود وادار میقدر تبحر دارد که طرف مقابل را به  این کار آن
 دهد که فرنگیان به دلیل دانستن ارزش این دیـن، بـه آن  عمل خود، توضیح میتوجیه 

  .بندنداحترام گذاشته و آن را به کار می
نویسـنده در  . هاست سیار مناسب براي شناخت شخصیتب یفرصت تگومعارفه در گف

از زبـان آنهـا بـراي     ها،این بخش بهترین شرایط را براي شناخت ابعاد بیرونی شخصیت
در این اثر مدرس خود را اهـل علـم بـا پیشـۀ معلمـی معرفـی       . کند مخاطب فراهم می

. شغلی و بخشی از ایـدئولوژي وي اشـاره دارد   و این معارفه به جایگاه اجتماعی. کند یم
دیدم، روزها درس  ها درس میمن مدرسم، شب« :گویدمی اش وي جایی در توضیح پیشه

مدرس هیچ شناختی از برخی علوم مانند جغرافیا و سیاست که فرنگی از . )4(» گفتممی
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اما در  ،کند، اندك استعاتی که فرنگی در مورد خود ارائه میاطال. برد، نداردنام می نهاآ
تر و بهتـر از مـدرس عمـل     و تاریخی کامل هاي جغرافیایی معرفی بخارا به لحاظ ویژگی

پـردازي   تناقضـات موجـود در شخصـیت   توان بخشی از  البته این موضوع را می. کند می
  .سنده دانستیفرنگی از سوي نو

، که نماد جمعی تیپیکال از فرنگیان استعمارگر است، به »ما«فرنگی از ضمیر جمع 
نظر به این تحقیري «: کندمعرفی خود و جایگاهش استفاده می برايهاي گوناگونی شیوه

در . )10(» بینند، کم اسـت کنند، هر ذلتی که از ما میکه مسلمانان به شریعت خود می
هـا،  رنگـی از تـاریخ بخـارا، جنـگ    ف .نامـد اینجا فرنگی خود را عامل ذلت مسلمانان می

اینکه . ها، روند کاهش جمعیت و بسیاري از جزئیات دیگر این شهر آگاهی داردعهدنامه
ضعف  دهندةبرد، نشان نمی ها پی چرا خواننده هرگز به منابع شناخت فرنگی از این آگاهی

  .است گفته جاي فرنگی سخن گویی در این بخش مؤلف به. طرح داستان است
، محصول اطالعاتی است که از رهگذر فتگوها در گ دیگري از شناخت شخصیتبخش 

. گیـرد  از یکدیگر در اختیار مخاطب قـرار مـی  هاي دو طرف مناظره  ها و خطاب توصیف
تواند تصویري از نـوع برخـورد دو طـرف بـا      چگونگی خطاب مدرس از سوي فرنگی می

مردکـه، عجـب مـرد    «جملـۀ  براي مثال وقتی مدرس خطاب بـه فرنگـی   . یکدیگر باشد
هایش از آیات قرآنی،  آورد، یا وقتی فرنگی در استدالل را به زبان می )10(» اي بودي ساده

در مـدرس  . نوع اطالعـات اسـت  برد، از همین  احادیث نبوي و شعرهاي فارسی سود می
این نوع . )20(» اگرچه تو کافري، من مسلمانم«: کند گونه خطاب می جایی فرنگی را این

اي روشن براي شناخت هویت اعتقادي دو طرف منـاظره از زبـان مـدرس    خطاب نشانه
در این مناظره، به انگیزة واقعی فرنگی . ها بخشی از هویت آنهاستانگیزة شخصیت. است

اي هم مسـلمان، اشـاره   شدید وي به اصالحات در کشوري دیگر، آن  براي تمایل و عالقۀ
مرتب در مقـام   ،عتقادش نسبت به وطن، دین و شغلولی مدرس با توجه به ا ،شود نمی

  .تر از فرنگی استهاي رفتارش شفافپاسخگویی است؛ بنابراین ریشه
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  مناظرهپردازي در شخصیت - 2جدول 
  فرنگی  مدرس  هانام شخصیت

ــیت  ــه شخص آنچ
ــود     ــورد خـ درمـ

  .گوید می

  .شوداشاره نمی   .شوداشاره نمی  بعد فیزیکی

ــ  بعد اجتماعی ــی در معل ــوم دین م عل
  مدارس 

  .شوداشاره نمی

  .شوداشاره نمی  .شوداشاره نمی  شناسی بعد روان

  طلباصالح  طلبکار، منفعتپنهان  بعد اخالقی و خانوادگی
  متجدد، کافر  گرا، مسلمانسنت  بعد ایدئولوژیک و معنوي

ــران  ــه دیگـ آنچـ
درمورد شخصیت 

  .گویند می

  .شوداره نمیاش  .شوداشاره نمی  بعد فیزیکی
مدرس مدارس قـدیم و    بعد اجتماعی

  ناکارامد
  فرنگی، متجدد

  .شوداشاره نمی  .شوداشاره نمی  ختیشنا بعد روان
ــتفاده  بعد اخالقی و خانوادگی ــر، سوءاســـ گـــ

  طلب و  جاهل فرصت
  لوح ساده

  دین و کافر بی  داريتظاهر به دین  بعد ایدئولوژیک و معنوي

طور مستقل ها به دازي نمایشی در نمایشنامه هریک از شخصیتپربه لحاظ شخصیت
شناخته  شانهایها و کنشاساس تصمیمد را دارند و در پیرنگ نمایشی برهاي خوویژگی

فرنگـی کـامالً در سـایۀ حضـور     . کامالً مستقل نیستند مناظره ها در شخصیت. شوندمی
توان گفت  کند؛ بنابراین می نظر میجاي وي اظهار  به نویسنده گاه به نویسنده است و گاه

کننده و گویندة عقاید  است که منعکس شخصیت فرنگی به نوعی پرداخت شده مناظره در
  .  هاي اصیل نمایشینه یک شخصیت با ویژگی ،نویسنده باشد

  
  مناظره محور درتگوکنش گف -6-3

فرنگـی نـوعی   در گفتارهـاي  . شوددیده می مناظره گفتار در -هاي کنش برخی از نشانه
کنـد بـه    تحکم و فرمان و گاهی خواهش و تقاضا وجود دارد که مـدرس را مجـاب مـی   

در میـان  . )13(» آهسته باشید، سخن را از حد نگذرانیـد : فرنگی«: سؤاالتش پاسخ دهد
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حال از توضیحات دهد و درعین ها قطع کردن کالم توسط دو طرف مناظره رخ میتگوگف
مانند تفکر  ،هاي شخصیت ها و عملبراي توضیح برخی رفتار تگوداخل پرانتز، جدا از گف

قسم دادن  گفتارِ -عمل ،در فرایند مناظره. است کردن و به فکر فرو رفتن، استفاده شده
کارانه و  در اینجا نوعی رفتار پنهان. توسط فرنگی و تقاضا از طرف مدرس نیز وجود دارد

  ن نـوعی انتظـار و   یص اسـت کـه مبـی   واسطۀ خودگویی در مدرس قابل تشخمزورانه به
نویسنده در توضیحات گفتار دو طرف مناظره، حاالت رفتاري . اطمینانی از کنش استبی

 »)بعد از تفکر بسیار: (مدرس«: است قرار داده تگوآن دو را داخل پرانتز و جدا از متن گف
  ).20( »)با کمال غضب: (مدرس«؛ )24(

گویی نمایشی براي بیان احساس  تک /، مدرس از شیوة سولیلوکیمناظرهدر بخشی از 
ها را داخـل پرانتـز   براي جدا کردن این نوع بیان، آن فطرت. کنددرونی خود استفاده می

این بالي ناگهانی را از کجا به سر من فرستادي؟ نزدیک ! اي خدا: (مدرس«: است گذاشته
، کـه در  »تقاضاي عمل«ي تگوگف -عمل .)22( »!)آهسته مرا رسوا نماید است که آهسته

اسـت؛   شـده رود، از طرف فرنگی بارها استفاده  شمار میاینجا نوعی آزمایش و امتحان به
اش با یکدیگر عربی صحبت  دانی خواهد براي اثبات عربیمثالً در جایی وي از مدرس می

هم بـه زبـان    فرمایید که قدري با  حاال چه می. قدر هم غنیمت استاین: فرنگی«: کنند
  .) همان(» ربی صحبت نماییم و تا ببینید که من هم از این زبان خبر دارم یا نه؟ع

گفتار باعث ایجاد انتظار و تعلیق  -هاي دیگر کنشآزمون یا امتحان نیز مانند نمونه
در نمونـۀ یادشـده،   . کنـد شود و در متن نوعی تنش گفتاري و موقعیتی ایجـاد مـی   می

ي پنهانی پرداخته، از سخن تگوترسد و با خود به گف شدت می ی بهپاسخ فرنگ مدرس در
زمـانی کـه   . تعلیق ایجادشده در متن، بیشتر در کالم فرنگی اسـت . رودگفتن طفره می

 ،دانـد  فرنگی تمام اشکاالت بخارا را نتیجۀ شیوة غلط آموزش و باورهـاي بخارییـان مـی   
کند با  ولی فرنگی تالش می ،شودمیگیرد و جویاي راه چاره  مدرس تحت تأثیر قرار می

عنـوان یـک   تعلیق بـه . به تعویق بیندازدهایش را  ، پاسختعلل و ایجاد اشتیاق در مدرس
ایجـاد انتظـار و    سـبب تن گذارد و هم در درون مـ  شیوة نمایشی، هم بر مخاطب اثر می

  .کند ها شده، از این طریق کنش ایجاد می عطش در بین شخصیت
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  مناظره محور درگوتکنش گف - 3جدول 
ــنش  کــــــ

  محورتگوگف
  توصیف  استراتژي  قسم  فرمان  قول  تهدید

  عمل
  تقاضاي
  عمل

      -   -   -   -   مدرس 
      -     -   -   فرنگی

  
  مناظرهمحور در تگوکشمکش گف - 4- 6

فرنگـی  . ساز کشمکش در مناظره شده، تقابل فرنگی و مدرس اسـت اي که زمینه تضاد اصلی
درون این نظام برآمده، درنتیجه بـه تغییـر در شـیوة آمـوزش،      نمایندة نظام جدید است و از

تغییر در مواد آموزش و درنهایت تغییر در زندگی کهن معتقد است و مدرس، نمایندة نظـام  
انگیـزة مـدرس از ایـن جـدال کـامالً شـفاف       . کهن است و به سنت و اصول قدیم آن پایبند

. شـود  یـن بابـت بـراي او حاصـل مـی     مسائل شخصی و منافعی کـه از ا  و حفظ اسالم،: است
تعلق خاطر او به بخارا و تالش براي اثبـات  . انگیزة فرنگی در این جدال چندان شفاف نیست

هـم از ایـن   . نیز مشـخص نیسـت  مستقل  آموزشی این امارت نیمه نیاز به اصالحات در نظام
منـاظره  در ایـن  . کند جاي فرنگی احساس می روست که مخاطب حضور مؤلف را در متن به

بـرد و در مقابـل    پرسد، داستان را به پیش می هایی که از مدرس می درپی با سؤال فرنگی پی
ع استداللی و ایـدئولوژیک اسـت کـه در    عمدة کشمکش از نو. آید مدرس در مقام دفاع برمی

هاي بخارا، جمعیت، پیشرفت و  کشمکش در باب ویژگی. است موضوعات گوناگونی طرح شده
جدال دیگر بر سر تعداد افراد باسواد در بخـارا و  . گیرد دو شخصیت شکل می آبادي آن میان

   .اهمیت علم و سوادآموزي در آنجاست که از جدال نخست شدیدتر است و لحن تندتري دارد
در ادامۀ مناظره، کشمکش اخالقی در باب علمایی کـه اصـول اخالقـی دیـن را زیـر پـا       

رنتیجـه تنهـا بـه فکـر منـافع خـود هسـتند، بـه         کنند و د گذاشته، بر خالف شرع عمل می
فرنگی در اینجا شخص مدرس و درحقیقت خـود نـوعی   . شود کشمکشی شخصی مبدل می

گنجنـد، مـورد خطـاب     علما و مدرسانی را که زیر لواي این نام می یا تیپیکال او، یعنی تمام
درس بـا  فریـاد فرنگـی بـر سـر مـ     . هویتی است یاین کشمکش، کشمکش. دهدتند قرار می

هـاي هـویتی بـه    هاي وي از شـدیدترین نـوع کشـمکش   مسلک هدف تحقیر رفتار برخی هم
  :رود شمار می
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داشتند، بعد  ه، مصروف شرب انواع مسکرات میها را به کنج حجر شب... خوب واقفم علمایی که
دند، که قاضی یا رئیس ش خانۀ قاضی پایمال کرده، همین در به... از ختم شرف انسانیت، خود را

اگر مـدرسِ  . نمایند مال و جان بیچاره رعیت بدبخت را مانند وقف اوالدي پدرشان تصرف می
هاي از وطن آوارة غریـب را بـه نـام افتتـاح و سـوغایی      بزرگی یا مفتی گردیدند، خون ملّابچه

  .)33(نوشند؛ از این جماعه چگونه امید کشف و کرامات نماییم  می

  کشـد و   هـا را پـیش مـی    ها و ضـرورت  ز خود، مصلحتمدرس براي دفاع ا ،مقابل در
حرفۀ  ۀواسطدر اینجا موضوع بحث به. پذیرد گونۀ فرنگی را نمی وجه سخنان تهمتهیچبه

کند حقانیت خود و موقعیتش را اثبات  مدرس تالش می. شود مدرس، کامالً شخصی می
هاست که هویت  کند؛ زیرا این نوع کشمکش لفظی و کالمی از شدیدترین نوع کشمکش

  .است وي را نشانه گرفته
زمـان تحصـیل و شـیوة تـدریس      کشمکش استداللی دیگر دربارة مواد آموزشی و مـدت 

 نهـا نویسی آها، موضوعات و حاشیههاست که با توضیحاتی از طرف مدرس دربارة نام درسنآ
رنگـی  ف. گیرد، کشمکش دیگري دربارة آموزش زنان نیز شکل میدر این بخش. همراه است

توانـد   ولـی نمـی   ،شـود  هاي عقلـی متوسـل مـی    براي اثبات نیاز زنان به تحصیل به استدالل
بـراي اثبـات    و داندمیموزش مادران را براي تربیت فرزندان واجب وي آ. مدرس را قانع کند

مدرس وقتـی از ایـن ناحیـه مغلـوب     . آورد و احدایث نبوي روي میقرآن  اش به آیات عقیده
 تحصـیل را مـانع ازدواج زنـان و درنتیجـه انقطـاع توالـد و تناسـل        طـوالنیِ  شود، مـدت  می

طـوالنی و غیرضـروري تحصـیل     فرنگی اشکال اصلی آمـوزش را همـین مـدت   . شمارد برمی
است که به لحـاظ   اي از کشمکش ایدئولوژیک بین دو نظام فکري این جدال نمونه. خواند می

هاي فمنیستی در آسـیاي مرکـزي    بحث لین نمونهو از او تاریخی و ادبی اهمیت زیادي دارد
  . ودر به شمار می

. هاي ایدئولوژیک رایج عصر مشروطه است ها در این اثر از جنس کشمکش تمام جدال
با مدرس در مقام نماد  ،از تمدن غرب و نماد نظام فکري تجددعنوان عنصري فرنگی به

هاي رایج در بخارا، که اغلب بـه   تسنت و اعتقاد به باورهاي سنتی حاکم در مورد خرافا
، مدرس در مناظرهدر بخشی از . پردازند است، به جدال می غلط رنگ دینی به خود گرفته

با اطمینان تمام اولیاي مقدس مدفون  ،برابر هشدار فرنگی نسبت به سقوط امارت بخارا
، شـما  جناب فرنگـی : مدرس«: شمارد در بخارا را باعث حفظ این شهر از دشمنان برمی

ما اطمینان داریم که تا  .کند   خاطرجمع باشید؛ بخارا صاحب دارد؛ صاحبش محافظت می
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بـاقی اسـت، تمـام پادشـاهان روي زمـین بخـارا را گرفتـه         )9(مزار بهاءالدینیک خشت 
آشـوبد و   فرنگی با شنیدن این سخنان برمـی  ).24( »شما بیهوده غم نخورید ،توانند نمی

ها غلط دانسته، براي رد هریک از آنروزة بخارا را همین باورهاي تمام نکبت و فالکت آن
و ) ص(هـایش از زنـدگی پیـامبر اسـالم      آوري وي در ادامۀ دلیل. آورددلیل منطقی می

هـایی را بـراي مـدرس     سرنوشت تلخ کشورهاي مسلمان اسـتعمارزدة دیگـر نیـز نمونـه    
ترین  رفتن این سرزمین، تلخو از دست ) اسپانیاي امروز(سرگذشت اندلس . شمارد برمی

  ).27-28( شود خاطرة فرنگی است که براي مدرس بیان می
آخرین کشمکش  ،لزوم تأسیس مدارس جدید و ادارة آن با شیوة نو و آموزش علوم جدید

مدرس فقط با اتکا به نقل قولی از یکی از علماي تاتار، ایـن  . استداللی دو طرف مناظره است
داند و مطابق گفتۀ او معتقد است ظرف چند سال فرزندان مسلمانان نوع مدارس را حرام می

گویی؟  باز مکتبِ بافایده می! هی نادان: مدرس«: شوند با تحصیل در این نوع مدارس کافر می
این مکتب در مـدت چنـد سـال    . خورم؟ از من شنو گمان داري که من هنوز فریب تو را می

 ل و شواهدي که فرنگی از آیاتئاما درنهایت با دال ؛)32( )10(»است کرده ي ما را کافر می ها بچه
مغلـوب  مدرس آورد،  ، احادیث نبوي و تجربۀ کشورهاي مسلمان دیگر در این زمینه میقرآن
 ناگـاه  هاست؛ امـا بـه  مغلوبیت مدرس در مقابل فرنگی در طول کشمکشاین اولین . شود می

این جدال . شودجدال از سرگرفته میکشد،  وقتی که مدرس حرام بودن مدارس را پیش می
  : رسد سرانجام با شکست مدرس به پایان مینسبت طوالنی،  پس از پرسش و پاسخی به

واقعاً تمام دردهاي وطن و ملّت ما را یافته، عالجش را . شما خوب مرد دانشمندي بودید: مدرس
 ،مخالفت نداریم» دة ما علم استدهن اولین نجات«که نمودید؛ ذاتاً ما نیز دربارة اینهم نیکو بیان 

اشتباه ما مکتب جدید و تحصیل علوم حاضره بود که این را هم با کمال خـوبی رفـع نمودیـد    
)64-63.(  
  

  همناظرمحور در کشمکش گفتگو - 4جدول
  مدرس  فرنگی  کشمکش

  گراسنت نمایندة نظام کهن،  متجدد نمایندة نظام جدید،  تضاد
را بدون دلیل غیرشفاف، عالقه به بخا  انگیزه

  واضح، عالقه به اصالح و راهنمایی
شفاف، حفظ اسالم، مسائل شخصی 

  و منافع موجود در آن 
  استداللی، ایدئولوژیک، هویتی، پرسش و پاسخ  شیوة کشمکش

  تغییر نظام آموزشی سنتی به جدید به منظور پیشرفت و آبادانی   موضوع کشمکش
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  مناظره محور درتگوزمان و مکان گف -6-5
هاي رمـان در مـتن منـاظره،     هاي شخصیتتگواز اشارات صریح نویسنده در مقدمه و گف

شود؛  شمایی کلی از مکان و زمان وقوع مناظره پیش چشم خواننده به تصویر کشیده می
بـا مطالعـۀ   . خبـریم  کلی است و ما از جزئیات مالقات بی با این حال این اطالعات بسیار
بـریم کـه اصـل منـاظره یـک بـار در موسـم حـج در          مـی  مقدمۀ بسیار کوتاه مناظره پی

اتفاق افتاده و به شـکلی   - کجاي هندوستان و در چه زمانی، دانسته نیست -هندوستان
نویسنده از . است شدة آن به دست نویسنده رسیدهکامالً تصادفی یک نسخه از متن ثبت

ختالف بین دو گروه آنجاکه موضوع این متن را مناسب با روزگار همشهریان خود و حل ا
 وطنـانش،  است تا براي تأثیر بیشتر بر هم جدید و قدیم در این شهر یافته، تصمیم گرفته

. منتشر کند )1(» ...طور محاورة بخاراییان ترتیب دادهاما به  به صورت یک رساله،«آن را 
 در متن کتاب نیز خواننده از زبان فرنگی در چند نوبـت بـا چنـد حادثـۀ تـاریخی آشـنا      

 توان به زمانی ن میئاست یا با قرا دقیقی اشاره شده طور مستقیم به تاریخشود که یا به می
  :ها دست یافت توان به این آگاهی ن میئاز مجموع این قرا. مشخص دست یافت

از راه هندوستان قصد سفر حج کرده که در  وي. مدرس اهل بخاراي شریف است -1
با  -در چه روزي از ایام حج، معلوم نیست -نامعلوم ایام حج در کشور یادشده و در شهري

تر از توان زمان آن را کم تقریب می و در نشستی که به کند فرنگ دیدار می یلایکی از اه
مدرس البته . پردازد با وي به مناظره مینیم روز دانست، در حین خوردن چند پیاله چاي 

العات نسبتاً بیشـتري بـه مخاطـب    دربارة شهر خود، بخارا، که موضوع مناظره است، اط
بخاراي شریف، «: شود سخن پس از معارفۀ کوتاه از معرفی شهر بخارا شروع می. دهد می

در ادامه مخاطب  .)2(» هاي متوافرهمتکاثره و منبعِ میوه مشهري است بزرگ، معدن علو
هاي خوبی دربارة اشغال این امارت از سـوي روسـیه، شـمار جمعیـت، وضـعیت       آگاهی

وضع تحصیل و تدریس در آن، که همگی در  و شاورزي، صنوف و شرایط معیشت آنانک
  .آورد است، به دست میدرپی فرنگی  هاي پی پاسخ به پرسش

اما اطالعات وسیعی  ،از کدام کشور و شهر، دانسته نیست ؛فرنگی اهل فرنگ است -2
  .ویژه بخارا، دارد از حال و روز عموم کشورهاي اسالمی، به

و عثمانی ) م1906/ق1324(هاي مشروطه در ایران  نگی در متن کتاب از انقالبفر -3
. است م اتفاق افتاده1908کند؛ بنابراین این مالقات قطعاً پس از  یاد می، )م1908/ق1326(



  ...طرت بخاراییف مناظرةهاي نمایشی جنبه

  

٧٥  
  

 

  

 1392، تابستان  24  شمارة

م در متن کامالً مشخص 1910/ق1328این زمان با توجه به اشارة صریح فرنگی به سال 
هم این سال که «: است گونه آمده کتاب از زبان فرنگی این 41این تاریخ در صفحۀ . است شده

 .»اند در افغان و در مدینۀ منوره، که شهر پیغمبر است، این مکتب را گشاده ،است 1328
 

  مناظرهزمان و مکان در  - 5جدول
  زمان  مکان  شیوه  انواع
  -  -  توضیح صحنه  صریح

  -    تگودرون گف
  

  ضمنی
  -    نام اثر، نام شخصیت

  -    هاندصدایی شخصیتچ
  -  -  رؤیاهاي شخصیت

  -  -  حرکات و کنش
     جو و اتمسفر  روانی

  
  ابزار نمایشی  -6-6

» گفـت «استفادة مستقیم نویسنده از دیالوگ و نبود راوي حقیقی یا ضمنی بـدون واژة  
ارش این نوع نگـ . ها، نمودار استفاده از ابزار نمایشی در این اثر است بعد از نام شخصیت

ابـزار دیگـري کـه در ایـن منـاظره      . اسـت  تر کرده سبک مناظره را به نمایشنامه نزدیک
در  ،گونه که پیشتر اشاره شـد  آن. استفاده شده و بسیار با اهمیت است، سولیلوکی است

برد که فرنگی آن می   اما خواننده در ادامه پی ،گویدبرخی موارد مدرس با خود سخن می
) سخن از پرده بیـرون افتـاد  ! اي خدا( مدرس«: اطالع استاز آن بی کلی را نشنیده و به

داخل پرانتز ) -(را پس از خط فاصلۀ آغاز سخن مدرس  فتگونگارنده این بخش از گ ).9(
گونه موارد پس از نشـانۀ دونقطـه داخـل     نویسی این امروزه در نمایشنامه. است قرار داده

هـاي دیگـر بـا    گونه جمالت را از بخش یسنده اینرسد نو به نظر می. گیرد پرانتز قرار می
از  ،با کارکرد ویـژة آن  ،)خودگویی(تان با خود سي شخصیت داتگوهدف نشان دادن گف
  .است متن اصلی جدا کرده

ها، ابزار دیگر مورد اسـتفادة   گفتنِ شخصیت   توضیحات مربوط به رفتار و لحن سخن
ها در پرانتز قـرار گرفتـه و از    شخصیت نویسنده است که به صورت خودگویی بعد از نام
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سـخن را قطـع   (رنگـی  ف«، »)بعـد از تفکـر بسـیار   (مدرس «: است جدا شده تگومتن گف
: شود اي نیز در چند جاي اثر دیده می قطع کردن کالم با توضیحات صحنه ).12(» )کرده

  ).  24(» )مهلت نداده و با کمال غضب: (مدرس«
  

  ابزار نمایشی -6جدول 
  توصیفگر  مناظره مایشی درابزار ن

  در کل مناظره» گفت«نویسی بدون استفاده از واژة تگوگف  نویسیدیالوگ
  )سخن از پرده بیرون افتاد! اي خدا( مدرس: خودگویی   سولیلوکی

  جدا کردن توصیفات صحنه از متن اصلی مانند ساختار نمایشنامه   توضیح صحنه جدا از متن
توضیح حالت و رفتار جـدا از  

  متن 
  استفاده از پرانتز براي جدا کردن توضیحات از متن اصلی

  )سخن را قطع کرده(؛ فرنگی )بعد از تفکر بسیار(مدرس 
  )مهلت نداده و با کمال غضب: (مدرس  توضیح حس در بیان

  
  گیرينتیجه -7

. با آثار فارسی خود، بنیادگذار زبان نوآیین فارسی در آسیاي مرکزي است بخارایی فطرت
، اصــول اولیــۀ منــاظرهویـژه   هــاي خــود، بــه ن نویســنده نخســت در برخــی از رمـان ایـ 

اي که آن را تا مرز نمایشنامه به مفهوم امـروزي   گونه گرفت؛ به کارنویسی را به نمایشنامه
وي دو دهۀ بعد با نوشتن نخستین نمایشنامه به زبان فارسی تاجیکی، نام خود . پیش برد

نویس آسیاي مرکزي در تاریخ ادبیات این منطقه به ثبت  امهعنوان نخستین نمایشنرا به
  : ، این نتایج به دست آمدمناظرهاز تحلیل . رساند
واسطۀ نداشتن پیرنگ نمایشی و ساختار کنشـی کالسـیک،   نوع ادبی مناظره به -1

کـار  یی و ابزارهاي نمایشی بـه تگوواسطۀ ساختار گفشود؛ اما به نمایشنامه محسوب نمی
  .اراي قابلیت خوانش نمایشی استدرفته، 
پردازي، کـنش، کشـمکش، زمـان و    در شش الیۀ لحن و زبان، شخصیت مناظره -2

  )11(.هاي نمایشی استمکان و ابزار نمایشی داراي جنبه
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  نوشتپی
ت از فـروعِ ادب حماسـی    1دکتر شمیسا مناظره - 1 اسـت   بـه شـمار آورده   2را از نظر ماهیـ
 .نـک (انـد    قرار داده 3اغلب پژوهشگران نیز مناظره را در ذیل انواع فرعی ).230: 1386شمیسا، (

را  4برخی اصطالح نوع ادبی ).30: 1385پورجوادي،  و 256: 1378؛ تفضلی، 133- 136: 1370رزمجو، 
را نـوع   6تگوولی گفاند،  به شمار آورده 5شکل ادبی یا البقآن را  و براي مناظره به کار نبرده

ـ ( اند ادبی دانسته هاي  ها و نوع مناظره اگر در دلِ قالب ،از نظر نگارندگان ).453: 1383داد،  .کن
اما وقتی حالـت   ؛یابد اي به شگرد ادبی تنزل می دیگر به کار گرفته شود، از نظر هویت گونه

ارتقـا   گیرد، مانند اثر مورد بحث در این مقاله، خود بـه نـوع ادبـی    کامالً مستقل به خود می
طـور مسـتقل بـه تبیـین نـوع ادبـی       گـاه بـه   اینکه در ادب ملل اسالمی، قدما هیچ. یابد می

صـراحت نـوع ادبـی آثـار را      تـوان بـه   نمـی اند  و ژانرشناسان معاصر نیز اذعان کرده  نپرداخته
تـداخل انـواع ادبـی در ادبیـات       دربارة( است شده پذیرفتهري ام طور کامل مشخص کرد، به

دیـدگاه  دربـارة  و  ؛51: 1370رزمجـو،   و 50: 1386شمیسـا،   .نـک رسـی  ملل اسالمی و ادبیات فا
ـ انـواع ادبـی و حـد و مرزهـاي آن      ، دربارةازجمله ژرار ژرنت ،پردازان ادبی معاصر نظریه  .کن

   ).30- 31: 1386شمیسا، 
مکتب تجدد نویسندگان و فعاالن یکی از ) م1886-1938( عبدالرّئوف فطرت بخارایی -2

ها جلد کتاب و مقاله،  که با تألیف ده استر عصر بیداري این منطقه د در آسیاي مرکزي
گیري این جریان در دو حوزة سیاسی  به دو زبان فارسی و ازبکی، نقش مهمی در شکل

وي هاي حکومـت شـور   ندیشهرغم حضور فعال در تکوین ا فطرت به. است داشته و ادبی
 - ه دلیل ترس از جریـان حـاکم  خواه از روي عالقه و خواه ب -سابق در آسیاي مرکزي

عمدة . در جریان کشتارهاي استالینی در تاشکند به قتل رسید 1938سرانجام در سال 
هرچنـد   .روسیه است 1917پیش از انقالب هاي  هاي فارسی وي مربوط به سال نوشته

زبان  به ،ازبکیستی ترکیستی و پان هاي پان گرایش شدید به اندیشه وي پس از یک دوره
مقـاالت و  دوبـاره   1925از سـال   ،نویسـی روي آورد  بـه ازبکـی   ی پشـت کـرد و  فارسـ 
نقـش  شدت از زبانان منطقه بهفارسیبا این حال . هایی به فارسی تاجیکی نوشت کتاب

                                                
1. debate  
2. epic 
3. subgenre 
4. genre 
5. form 
6. dialogue 
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وي و همفکرانش در تغییر جغرافیاي منطقه در همراهی با حکومت شوروي و درنتیجه 
بـراي آگـاهی بیشـتر    . اندانتقاد کردهزبکی تغییر زبان دولتی امارت بخارا از فارسی به ا

-202: 1384؛ موسوي گرمارودي، 1/704: 1380انوشه،  .کندربارة فطرت و آثار وي در ایران 
خدایار و  و 107-73: 1388و  11-13 :1386؛ 30-35: 1384؛ خدایار، 327-331: 1385؛ وفایی، 199

  . 125: 1390عامري، 
تمام این نیست که آن را واجد حاکی از ایم،  کرده یاد »نرما«این اثر با نام  ازاینکه  -3

بیان یک سو از  ،گذارياین ناماز منظور ما ؛ دانیم میخصوصیات رمان با مختصات جدید 
تغییر ذهـن و  نشان دادنِ  ،و از سوي دیگر ،این اثرماهیت محققان تاجیک از  برداشت

 .اسـت  جدید نسبت بـه گذشـته   یبه آثار روایزبان این منطقه  زبان نویسندگان فارسی
شـده در سـال   تألیف( تاریخ انقالب بخارادر کتاب ، )م1878-1954(صدرالدین عینی 

نخسـتین  ) م1987بـه زبـان تـاجیکی در سـال      شـده  م به زبان ازبکی و ترجمه1921
از نظر مـا ایـن    .)102: 1987(اثر با نام رمان یاد کرده است که از این پژوهشگري است 

ها در راه  نخستین گاماي در ایران،  العابدین مراغه ند آثار طالبوف تبریزي و زینآثار، همان
 »Novel« ةعنوان نباید آن را معادل واژهیچ؛ بنابراین بهنویسی در زبان فارسی است رمان

 ــ  داسـتان « حق این آثار را میرصادقی به. در تاریخ ادبیات داستانی غرب در نظر گرفت
کلـی   بـه از حوزة داستان به شکل جدیـد  و آنها را  دانسته» گونه رمان اي همقاله یا مقال 

 .)80-81: 1388و خدایار،  15: 1386میرصادقی، (خارج کرده است 

م، 1924به سال هاي مستقل شورایی در آسیاي مرکزي  تا قبل از تشکیل جمهوري -4
مختلف زبان و در موارد  مناظره فطرت هم در. بود» فارسی«زبان تاجیکان این منطقه 

صدرالدین عینی هم در  ).53-54، 17( است الفباي اثر خود را  زبان و الفباي فارسی نامیده
که در زبان ساده و واضـح  این اثر از بس«: است نوشته مناظرهتاریخ انقالب بخارا دربارة 

 فارسی، با به اعتبار گرفتن احوال روحیۀ خلق بخارا به طریق رمان نوشته شده بود، بـه 
ایـن زبـان پـس از تقسـیم     . )102: 1987، 1عینی( »خلق بخارا خیلی تأثیر خوبی بخشید

بـا   ،م1924ماوراءالنهر به پنج جمهوري و تشکیل جمهوري خودمختار تاجیکستان در 
نشـین چهـار    نام زبان تاجیکی به حیات خود در تاجیکستان و برخی از نواحی تاجیک

هـاي لهجـۀ    دربارة ویژگـی (بکستان، ادامه داد ویژه از مرکزي، بهجمهوري دیگر آسیاي 
ـ  هاي آن با زبان فارسی ایران در سه نظام آوایی، واژگانی و نحوي تفاوتبخارایی و   .کن

 .)1390 ،خدایار و عامري

                                                
1. Айнй 
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بار استفادة مدرس از احادیث نبـوي،   دو در جدال خود با مدرس در مقابل«فرنگی  -5
» کنـد  استناد می) ص(و سخنان پیامبر  رآنقبار به آیات  هفتوبیست چیزي در حدود

  ).92-93: 1388خدایار، (
روایتگري داستان است که نویسنده به ) راهکار(نوعی استراتژي  اساساً 1چندصدایی -6

هاي متفاوت و گاه  را در هم گره زده، الیه 2هاي مختلفی از سخن زمان رشتهنحوي هم
گفتارهـایی از دیگـر   ها و یـا گزیـده   المثل ناهمترازي از زبان مرجع، زبان عامیانه، ضرب

گزینـد؛ امـا    بر می ]در این مقاله زبان عربی[جوار تاریخی و فرهنگی خود هاي هم زبان
) چندصدایی(هاي بیانی راهکار مذکور  از صورت یهای همشخصاً به عنوان جلو 3چندآوایی
جاي  زمان بههم داستانی عنوان کانون روایتگر درونشود که یک شخصیت به منظور می

پردازد  چند نفر و حتی گاه خود نویسنده حرف زده، به توصیف امور و جهان داستان می
نویسنده در این رمان فقط از راهکار نخست  ).123-97: 1379تودورف،  و 33: 1387کاستانیو، (

-1975(چندآوایی را میخاییل باختین /چندصداییگفتنی است اصطالح . است سود برده
دانسـت بـا خلـق دو      ها مـی ها و سبکاو که رمان را ترکیب زبان. مطرح کرد )م1895
. نـک ( اي در حوزة نقد ادبـی گشـود  صدایی در رمان، افق تازه و تک صداییچندمفهوم 
  . )1387باختین، 

، ذیـل  2ج: 1309نفیسـی،   .نـک (برنامـه  به معنـی   »programme« مأخوذ از فرانسوي -7
»programme«.(  
فردي که به این شـیوه سـخن   . که مخاطب ندارد است اي از بیان شیوه 4سولیلوکی -8

سـولیلوکی   ).35-33: 1381پوررضاییان، (د، هدفش فکر کردن با صداي بلند است یگو می
اي کـه   گونـه گوید، به گویی نمایشی است که فرد با خود سخن می تک/نوعی خودگویی

 .شنوند ما تماشاچیان آن را میا ،افراد حاضر در صحنه قادر به شنیدن آن نیستند
، معروف به نقشـبند، از بزرگـان صـوفیه در    )ق718-791(خواجه بهاءالدین محمد  -9

کوب،  زرین(ماوراءالنهر و بنیادگذار طریقت عرفانی نقشبندیه در حوزة تمدن اسالمی است 
  ).31-27: 1382خدایار،  و 206-209: 1376

در بخـارا توانسـت    -سنت -ه نه مدرس در هر صورت گذشت زمان نشان داد ک« -10
مثل مدرس رمان، خود را با واقعیات تجدد و تحوالت شتابان آن هماهنگ کنـد، و نـه   

                                                
1. polyphonism 
2. discourse 
3. polyvocality/polyphony/multyphony 
4. soliloquy 
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هـا، کـه    بینـی سـنتی   بیش. هایش صادق بود و به آنها وفادار ماند فرنگی در تمام گفته
اغلـب   تا حـدود زیـادي بـراي     خواهند دین ما از ما بگیرند، اند و می جدیدان کافر شده

روسیه  1917ها، پس از انقالب به اتفاق آناکثریت قریب. درآمد ها درست از آب جدیدي
انجمـن  «بخارا به حزب کمونیست پیوستند و نویسندة همین رسـاله نیـز بـه     1920و 

بینـی جدیـدها نیـز دربـارة      پیش. هاي کفرآمیزي نوشت پیوست و رساله» منکران خدا
ترین تجدد در  ها با تعصب خود و نپذیرفتن کوچکآن. ب درست از آب درآمدها اغل سنتی
کلـی امـارت بخـارا در سـال      حکومت و نهادهاي دینی باعث شدند بـه   هاي ادارة شیوه

م از بین رفت و حتی با فروپاشی شوروي سابق و استقالل پـنج کشـور آسـیاي    1920
قـه  یک حکومت دینی که نه، متمایل به دیـن هـم در ایـن منط   ) م1991(مرکزي هم 

  ). 87: 1388خدایار، (» نتوانست به روي کار بیاید
این رمان با توجه بـه فضـاي گفتمـانی حـاکم بـر آن و نیـز محـیط جغرافیـایی          -11

شناسی ادوارد  اش، قابلیت بررسی از منظر نظریۀ پسااستعماري، شاخۀ شرق استعمارزده
و  ،سـو مقاله از یـک   شده در ایننگارندگان با توجه به الگوي انتخاب. سعید را داراست

  .متعرض آن نشدند ،پرهیز از افزایش حجم مقاله و ناروشمندي از سوي دیگر
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