
 سرگذشت مرد خسيسنامةنمايشتحليل نقد و 

∗شيرين پارياب

چكيده 

نامـة  داسـتاني و محتـوايي نمـايش   اين مقاله در پي آن بوده است تـا بـه تحليـل           
سرگذشت مرد خسيس اثر ميرزا فتحعلي آخوندزاده كـه در حقيقـت آغـازگر نمايـشنامه       

نامـه  نمـايش ) پالت(نخست طرح . نويسي به شيوة مدرن در خاورميانه بوده است بپردازد     
هاي اصلي و فرعي، كشمكش، تعليق، بحـران، نقطـة          گشاييها و گره  كه شامل گره افكني   

ج و پايان بندي است به دقت بررسي شده؛ سپس چگـونگي شخـصيت پـردازي مـورد                  او
هـا كـه از طريـق       بدين گونه كه نويسنده در پرداخت شخـصيت       . تحليل قرار گرفته است   

گيرد تا چه انـدازه     گذاري افراد صورت مي    كنش و گفتار، صورت ظاهري و نام       ،چند روش 
مايـه و در انجـام   ايش، تحليـل درون گـوي نمـ  وچنين لحـن و گفـت  هم. موفق بوده است 

.ها آمده استگيري بررسينتيجه

هاكليد واژه

.مايهپردازي، لحن و گفتگو، درونآخوندزاده، طرح، شخصيت

.گاه آزاد اسالمي رودهن ارشد زبان و ادبيات فارسي و مدرس دانشي كارشناس∗
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مقدمه
هـاي  تـرين گونـة ادبـي اسـت كـه از دوره           شايد بتوان گفت كه نمايش، اجتماعي     

.مه داده استباستان پا به پاي رشد و تكوين انسان به تكامل خود ادا
گاه هـر هنـري بنگـريم، از آن جـا كـه ذاتـي پويـا دارد، در        اگر به ريشه و خاست    

ي فـراوان را از سـر   ييابيم كه از مرحلة زايش و تكـوين تـا تكامـل آن فـراز و فرودهـا               مي
توان هنگامي كه هنر به بلوغ و كمال رسيد، نقطـة آغـازين آن را ،                اما نمي . گذرانده است 

اگرچـه هنـر نمـايش، چـه در         . با اكنون بسيار ابتدايي است، ناديده گرفت      كه در مقايسه    
هاي با شكوهي بـه پايگـاهي رفيـع        ي مكتوب شدن و چه اجرا، در يونان با تراژدي         مرحله
نيـز ايـن    ... تر از آن در بين ملل شرق چون ايران، كلـده، مـصر و               ، اما بسيار پيش   1رسيد

.2 از جايگاهي ويژه برخوردار بوداي كه داشتهنر به دليل كاركرد مذهبي
پيش از آشنايي ايرانيان با آثار نمايشي اروپـايي بـه شـيوة مـدرن و امـروزي آن،                   

خـواني، معركـه،   هاي نمايشي، نقالي، نمايش تخته حوضي، سـياه بـازي، پـرده           تعزيه نامه 
رسـد ـ   ها به پـيش از قـرن نهـم هجـري مـي     بازي ـ كه قدمت بعضي از آن تقليد و بقال

.3ايگاهي ويژه داشتندج
ادبيات نمايشي ايران به سبب عوامل متعدد سياسي        . ق.در اوايل قرن سيزدهم هـ    

تـوان  از جملة اين عوامـل مـي      . شودـ اجتماعي دستخوش تغيير و تحولي قابل توجه مي        
اولـين  . برخورد با آثار نمايشي اروپاييان، فن ترجمه و چاپ و تأسيس دارالفنون را نام برد   

تبـار  نـويس ايرانـي  نامـه هايي كه به تقليد از اروپاييان نوشته شده آثار نمـايش        نامهنمايش
است كه به زبان تركي آذربايجـاني نوشـته شـد و            » ميرزافتحعلي آخوندزاده «آذربايجاني  

زير نظر مـستقيم خـود نويـسنده ـ كـه خـود پارسـي        » ميرزا جعفر قراچه داغي«سپس 
.4ارسي ترجمه كردها را به پنويس ماهري بود ـ آن

ميرزا فتحعلـي آخونـدزاده، فيلـسوف، مـورخ، منتقـد، مـصلح اجتمـاعي، پيـشرو                 
بـا در جوامـع   پردازي اروپايي و مبتكر اصالح خط و تغيير الف      نويسي و داستان  نامهنمايش

از » نوخـه « م در    1812./ق. هـ 1228فكر ايراني االصلي است كه در سال        اسالمي، روشن 
پـردازي اروپـايي    نامه نويسي و داستان   وي را پيشرو فن نمايش    . ا آمد محالت شكي به دني   
.5انددر خطة آسيا ناميده

رو شد كـه از     اي از ادبيات روس روبه    وي پس از سفر به تفليس، در جواني با دوره         
در ايـن زمـان بـا آثـار         . خوانده شده است  » ليسمعصر رآ «طرف منتقدان و ادب شناسان      

ر، گريبايـدوف و گوگـول آشـنا شـد و خـود تـصميم بـه نوشـتن                   نويسندگاني چون مولي  
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نامه و يك داستان نوشت     شش نمايش . ق. هـ 1273 تا   1266نامه گرفت و از سال      نمايش
ها در انتقاد اوضاع سياسـي و اجتمـاعي و فرهنگـي دوران اسـت و نـام آن را                  كه همة آن  

.6نهاد» تمثيالت«
:ستترتيب تاريخي آثار نمايشي او اين گونه ا

)ق. هـ1266-67(مال ابراهيم خليل كيمياگر .1
.)ق. هـ1267... (موسي ژوردان حكيم نباتات.2
.)ق. هـ1267(وزيرخان لنكران .3
.)ق. هـ1268(خرس دزد افكن .4
.)ق. هـ1269(سرگذشت مرد خسيس .5
.)ق. هـ1272(وكالي مرافعه .6

هـم  » سرگذشت مرد خسيس  «هاي معروف وي    نامه در اين مقال، يكي از نمايش     
نويـسي بـه    نامـه شود؛ اگرچه هنر نمايش   از نظر داستاني و هم محتوايي نقد و بررسي مي         

مراحل بااليي دست يافته است و اين اثر در مقايسه با آثار امروزي بسيار ساده و ابتـدايي               
اي اي حرفـه  نمايد اما در خور يادآوري است كه آخوندزاده پيشتر از آن كـه نويـسنده              مي

 اجتماعي و سياسي است و يكي از ابزارهايي كه او را در اين راستا ياري                باشد، يك مصلح  
داد، ادبيات و هنر بود و ديگر اين كه اهميت او در آغازگر بودن اين نوع ادبي به شيوة                 مي

نامه از ارزش آن كـم      هاي اين نمايش  ها و كاستي  مدرن و امروزي است و برشمردن نقص      
هـايي كـه وي از خـود نـشان داده، در خـور تحـسين و                يهـا و توانـاي    نكرده بلكه نوآوري  

.ارزشمند است

توضيح اجمالي چند اصطالح

طرح داستان، تركيبي از رشـته حـوادث يـا رويـدادهاي علّـي و معلـولي                  «:طرح
7».است

مندان هايي است كه به قصد سرگرم كردن عالقه        شخصيت پيش طرح   :شخصيت
اي كـه در داسـتان و       خاص سـاخته شـده    در حقيقـت اشـ    . شـود به اثر ادبي طراحي مـي     

8.شوند شخصيت نام دارندنامه ظاهر مينمايش

نامـه  ها در هـر نـوع مـتن روايـي، داسـتان يـا نمـايش           گفتار شخصيت  :گووگفت
9.گو نام داردوگفت
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ماية هر داستان نكتـة مهمـي       درون«. فكر اصلي هر داستاني را گويند     :مايهدرون
10».كنداو بيان ميرا دربارة انسان و زندگي 

چكيدة نمايشنامة مرد خسيس 
تواند خرج عروسي خودش را با صونا خانم بدهد، با دوسـتانش  حيدر بيك كه نمي  

كند تا با خريد كاالهاي غربـي  و تاجر خسيسي با نام حاجي قره از مرز رود ارس عبور مي    
هنگـام  .  يابند كه اكنون دولت ممنوع كرده و درحكم قاچاق است، به سود بسياري دست            

بازگشت، حاجي قره براي اين كـه زودتـر بـه بـازار برسـد از حيـدربيك و ديگـران جـدا                
گردد و مراسم عروسي    حيدر بيك بازمي  . كنندشود و مأموران روسي او را دستگير مي       مي

زني داشته، مأموران روسـي از راه       جا كه سابقة زيادي در دزدي و راه       از آن . كندرا برپا مي  
.  دسـتگير كننـد   ]نـه قاچـاق   [ها  خواهند او را به جرم دزدي ابريشم ارمني       د و مي  رسنمي

. آورنـد را مـي  » حاجي قره «پس از دستگيري دزدان واقعي و مبرا شدن او از گناه دزدي،             
حيدر كه از بازجويي مأمور روسي به تنگ آمده، به قاچاق كاالهاي فرنگي اعتراف كـرده،                

قـره را  هاي نـامزد حيـدر، مـأمور دولتـي، او و حـاجي            ريهاما به سبب گ   . شوددستگير مي 
. بخشدمي

طرح
صـحنة اول از مجلـس يكـم، بـا درد دل     . شودنامه در پنج مجلس بيان مي   نمايش

اي بـراي آغـاز   شود كه زمينه چينـي     با دوستش آغاز مي    ] شخصيت محوري  [حيدر بيك   
. درام و شرح اوضاع و احوال اوست
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، ]شـود  عامل برانگيزنده كه موجـب آشـفتگي مـي         [ يك شغل مناسب     پولي و نداشتن  بي
 يكـي از   ]افكنـي اول   گره [مانع از اين است كه او مراسم عروسي را طبق سنت به پا كند               

دهد كه با گذشتن از مرز، كاالهاي فرنگي قاچـاق كننـد؛ امـا بـراي                دوستان پيشنهاد مي  
[نام حاجي قـره پـول قـرض كننـد     اين كار نخست بايد موفق شوند از مردي خسيس با          

هم چنين حيدر بيك بايد صونا خانم را راضي به اين كار كند؛ زيرا بـه                 . ]گره افكني دوم  
او قول داده كه در همان شب با هم فرار كنند؛ اما دختر به هيچ عنوان حاضر نيست كـه                    

ر اصـرار   حيـدر آن قـد    . ] گره افكني سـوم    [نامزدش دوباره پي قاچاق برود و زنداني شود         
رسـد   كند كه مادر صونا از راه مي      ها آن قدر ادامه پيدا مي     كند و بحث و جدل بين آن      مي

هـيچ  دهـد بـي  حيـدر قـول مـي   . ]گشايي سـوم  گره[شود رضايت دهد  و صونا مجبور مي   
آيـا حيـدر    : افكني اصـلي و چهـارم      گره [دردسري با پول برگشته، براي او عروسي بگيرد         

 .]ن دردسر عروسي بگيرد و دستگير نشودشود كه بدوموفق مي
فـضاي جامعـه كـه      . ستيز شخصيت محوري از نوع ستيز آدمي بـا جامعـه اسـت            

از . تابـد راند، ديگر دزدي و قاچاق و راهزنـي را برنمـي          قوانين دولت روس بر آن حكم مي      
دانـد، بنـابراين بـر ضـد ايـن قـانون       طرفي، حيدربيك هر كاري غيـر از ايـن را عـار مـي             

. او هنوز حال و هواي گذشتة پرهرج و مرج را در سر دارد. خيزديبرم
در مجلس دوم، در همان آغاز دعوايي بين حاجي قره با فردي ديگر بـر سـر يـك            

دهد كه نشان دهد راضي كردن چنين فردي براي قرض گرفتن پول كار             عباسي روي مي  
ش پارچـة فرنگـي عامـل       او هم از كار و بار كسادش كه ممنوع شدن فرو          . اي نيست ساده

از اين طريق او نيز در تقابل و تضاد با جامعه و قوانين آن و هم                . نالدآن است، با خود مي    
گيرد و اين چنين او نيز زمينه را براي پذيرفتن پيشنهاد           سو با شخصيت محوري قرار مي     

انـي  پس از كشمكش بسيار و با اطمينان به ايـن كـه او سـود فراو               . كندها فراهم مي  بيك
هـا از او در راه، راضـي        خواهد برد و به شرط قرض دادن پـول بـا بهـره و حمايـت بيـك                 

.] گره گشايي دوم[ها پول قرض دهد شود كه به آنمي
اجـازه  در همين مجلس، پيشاپيش از جانب حاجي قره و نوكرش به عواقب بد بي             

جايگـاه  هـا در   روس[رد شدن از سر مـرز و وحـشتناك بـودن مجلـس اسـتنطاق روس                 
اي كـه بـه     ها با جملـه   چنين پيشاپيش يكي از بيك    هم. شود اشاره مي  ]شخصيت مخالف 

گويد كه گـاهي مـأموران      او به حاجي مي   . كندگويد، طرح را پيشگويي مي    حاجي قره مي  
 تقويت بحران و پيچيده كردن      [بندند  دولتي و راهزنان با لباسي مبدل راه را بر آدمي مي          

.]طرح
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هـا و ناكارآمـدي     هاي به نمايش گذاشتن بزن بهـادري بيـك        حنهمجلس سوم، ص  
تـر، هـاي و هـويي راه        براي رد گم كردن در مكـاني پـايين        » هابيك«ابتدا  .نظاميان است 

 گـره گـشايي   [رونـد  هاي فريب خورده، به آن سو مي قزاق. ]افكني پنجم  گره [اندازند  مي
 ولـي بـا     ] گره افكنـي شـشم     [افتد  مياما در اين ميان حاجي قره ميان رود ارس          . ]پنجم

همـين كـه از ايـن كـار فـارغ      . ]گـشايي شـشم   گـره [كنـد  ها نجات پيدا مـي كمك بيك 
هاي مسلح ديگر كه مسؤول نگهباني از مـرز هـستند،           به همراه ارمني  » اوهان«شوند،  مي

 حيـدر  خواننـد، امـا  ها رجز ميابتدا  جلو بيك. ] گره افكني هفتم[گيرند ها را مي  جلو آن 
هـا راه را    پراكند تا جايي كه آن    ها را مي  ها حمله كرده، با تهديد آن     بيك با دوستان به آن    

نويـسنده   . ] گـره گـشايي هفـتم   [كننـد  براي او باز كرده و نظامي بودن خود را انكار مي  
اي يا فردي   هاي جامعه دارد و گاهي در نمايش صفات طبقه        نگاهي انتقادي به تمام طيف    

كند تا طنزي گزنده ايجاد كند، اما در بعـضي مواقـع ماننـد ايـن صـحنه، ايـن                    ياغراق م 
 موجـب شـده كـه طـرح     ] همچنان كه در نمايش وزيرخان لنكران چنين است        [ها  اغراق

 هستند، اما ضـعف  ] شخصيت مخالف[اين سربازان، نمايندة دولت و جامعه . آسيب ببيند 
ليـق قـوي و جـذابي در ايـن مجلـس            ها در مقابل شخصيت محوري، موجب شده  تع        آن

تر مفرح و سرگرم كننده باشد، اگرچه به طور طبيعي ايـن            وجود نداشته باشد؛ بلكه بيش    
برتري گاهي از آن شخصيت مخالف و گاهي از آن شخـصيت محـوري اسـت؛ او در ايـن                    

هـاي  هـا و دفـع    تعليق، حاصل حمله  . كندمجلس هر دو بار براحتي از اين موانع عبور مي         
. ويه استدوس

جـدا  » هـا بيك«ها با نوكرش از از سوي ديگر حاجي قره براي فروش زودتر پارچه       
كنـد و گمـان    در مجلس چهارم حاجي قره بـا دو ارمنـي كـشاورز برخـورد مـي               . شودمي
 گـره  [گيرنـد   اند كه با لباس مبدل جلـوي ديگـران را مـي           ها از همان گروهي   كند آن مي

هـا  قره با آن   چهارم به تهديدات و بگومگوهاي حاجي      قسمت اعظم مجلس  . ]افكني هشتم 
كـه سـه روز   ) حـاكم (ناگهـان مـووراو   . اختصاص داده شده كه سرشار از بار نمايش است      

 گـره  [كنـد  ها را دستگير مـي    رسد و آن  گردد از راه مي   است پي دزدان ارامنة اكليس مي     
ها زودتر از ايـن رويـداد فـرار    ، اما نوكر حاجي قره با كاال ]گشايي هشتم و گره افكني نهم     

.]افكني دهم گره[كند مي
همسر حاجي قـره از راه  . مجلس پنجم با عروسي حيدر بيك و صونا آغاز مي شود 

 در اين ميان،  ]. گره افكني يازدهم   [دهد كه حاجي هنوز نرسيده است       رسد و خبر مي   مي
ك را بـه جـرم دزدي    وارد شـده، حيـدربي  ]مأمور روسي و در مقام ضد قهرمـان      [نچالنك  
؛ بويژه كـه اوهـان      ]ني دوازدهم    گره افگ  [كند  هاي اكليس دستگير مي   هاي ارمني ابريشم
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هـا  گويـد كـه آن    اوهان بـه دروغ مـي     . ] گره افكني سيزدهم   [را هم به عنوان شاهد دارد       
نچالنك به حـرف حيـدر   . ها شوندبيست نفر بودند و به همين دليل نتوانستند جلودار آن 

 زيرا به نظر او طايفـة تاتـار همـه    ،دهدكند اهميتي نمي  دروغگويي اوهان اشاره مي    كه به 
سـپس  . كنـد دروغگو هستند و براي مثال، به فردي كه مووراو دستگير كرده اشـاره مـي              

.]گشايي يازدهم گره[آورند حاجي قره را مي
ه يـساولي   حيدر و حاجي قره هنوز با نچالنك در كشاكش و انكار و اصرار بودند ك              

، ] گره گشايي نهم و دوازدهـم [آورد مووراو دزدهاي واقعي را دستگير كرده است خبر مي 
كننـد  او را احضار مي . هاي فرنگ دستگير شده است    اما يك نفر قاچاقچي هم با بار پارچه       

 زيــرا آن شــخص، نــوكر حــاجي اســت    ،رودو بــا ديــدن او حــاجي از حــال مــي    
 گره افكني   [دهد  سروته مي هاي بي سؤاالت نچالنك پاسخ  كرمعلي به   . ]گشايي دهم  گره [

گيـرد حيدر بيك كه گويا از اين وضعيت به تنگ آمده، تصميم بـه اعتـراف مـي                . ]چهارم
او اعتـراف   . ]ها كه نمايش را به اوج خود رسانده است        گشاييها و گره  افگني افزايش گره  [

و حـاجي قـره بـه قاچـاق كاالهـاي           كند كه دزدي نكرده است و دو نفر از دوستان او            مي
ها پنج نفر بوده، نه بيست نفر، آن چنان كـه اوهـان گفتـه        اند و تعداد آن   فرنگ رفته بوده  

 امـا   ،كنـد نچالنك او را به جرم قاچـاق دسـتگير مـي          . ]گشايي سيزدهم و اوج    گره [است  
. ]يي اصـلي  گـشا  گره [بخشد  آورد و حيدر را مي    هاي صونا خانم دل او را به رحم مي        گريه

. پذيردچيز به خوشي پايان ميشوند و همهدر نتيجه حاجي و كرمعلي هم آزاد مي
گـشايي اسـت و تعليـق، حاصـل فراوانـي      نـي و گـره  افگاين مجلس سرشار از گره   

بـرخالف مجلـس پيـشين كـه        . هاسـت رويدادها و تا حـدودي گفـت و گـوي شخـصيت           
 كه او هـم نمـاد شـخص    [، نچالنك داداي از خود نشان نمي    شخصيت مخالف چهرة قوي   

دهـد و نيـروي او و نيـروي          سرسـختي بـه خـرج مـي        ]مخالف يعني دولـت روس اسـت      
بنابراين ستيز دو سويه    . شخصيت محوري در دو سطح متفاوت تقريباً در يك اندازه است          

هم چنين اين مجلس،   . شودموجب كنش و عالقة مخاطب براي آگاهي از ادامة ماجرا مي          
هاسـت؛ همـان اسـتنطاقي كـه بارهـا در طـول             يش گذاشتن اسـتنطاق روس    جاي به نما  

.] نيرو و قدرت ضد قهرمان[هاي پيشين به آن اشاره شده بود مجلس
 يعني روابط علـي و معلـولي بـه خـوبي از         ،ستيز نمايش نيز از نوع تصاعدي است      

جلس آخر بـه    هاي آخر م  ها تا صحنه  گشاييني و گره  گافآغاز اثر مراعات شده است و گره      
پولي و حاجي به علت خـست و طمـع بـه            حيدر بيك به علت بي    . خوبي پيش آمده است   

. روندقاچاق مي
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عرضه و ناتواننـد،    و مأموران درجة پايين بي    » هزار روباه بازي بلدند   «ها  چون بيك 
ها جـدا  خواست زودتر به پول برسد از آنچون حاجي مي. شوندها پيروز مي  ها بر آن  بيك
به علـت  . ها حاجي به دو كشاورز شك كرده بود به علت بدبيني حاصل از حرف بيك       .شد

سابقة بد حيدر كه در آغاز نمايش نيز به آن اشاره شد نچالنك به سراغ او آمد و به علـت       
 اما هنگـامي كـه      ،كندگيري نچالنك حيدر اعتراف مي    هاي بسيار و سخت   پرسش و پاسخ  

ن مأمور عبوس و جـدي كـه ايـن همـه از او ترسـان و      رسد، همي داستان به اوج خود مي    
در واقـع در ايـن      . بخـشد لرزان بودند به علت دلسوزي براي صونا حيدر را با ضمانت مـي            

قسمت آن روابط علي و معلولي منطقي و قوي كه نمايش را داراي تعليق جالب تـوجهي                 
ـ   هاي اجتماعي و انتقادي نويسنده مي     كرده بود، دستخوش هدف    ه طـرح آسـيب     شود و ب

. رساندمي
خـواهي اوسـت كـه از ابتـدا تـا انتهـاي       اين واكنش نچالنك مغاير با روحية قانون      

امـا چـون نـوع نمـايش     .  بر آن تأكيد داشـت – به ويژه در سخنراني او در آخر      –نمايش  
شود؛ تـا درس    هاي اخالقي با پاياني خوش تمام مي      كمدي است و كمدي به ويژه كمدي      

 بـه ويـژه مخاطـب عـامي و          –كننـده بـه مخاطـب       ايي مفـرح و سـرگرم     اخالق را در فض   
چون تĤترهاي با مضامين روشـنفكرانه هنـوز بـاب نـشده         [ بدهد؛   –انديش آن زمان    ساده
 به اين علت، نويسنده بدون در نظر گرفتن اصول و تكنيك درست و الزم براي گـره          ].بود

گونه كه خسيس مـولير   است؛ همان  گونه پاياني براي آن در نظر گرفته      گشايي اثرش، اين  
. هاي عجيب پايان پذيرفتنيز با همين تصادف

پردازي شخصيت

كنش و گفتار 
حيدر بيك : شخصيت محوري
)جامعه اقتصادي–فضاي سياسي (دولت روس : شخصيت مخالف

حيدر بيك

ي وي شخــصيتي قــراردادي و ســنتي اســت كــه بــزن بهادرهــاي عاشــق پيــشه 
در گفت و گويي كه درآغـاز نمايـشنامه بـا           . كند را به ذهن متبادر مي     هاي سنتي داستان

بينـي خـود   صفربيك دارد، به معرفـي كامـل خـوي و مـنش، پايگـاه اجتمـاعي و جهـان        
:پردازد مي
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 روزهاي ]...[خدايا اين چه عصريست، اين چه زمانه ايست؟ : حيدربيك
الاقل هاي پيش، ميان هر هفته يا ماهي يك دفعه گذشته، دوره

11...كردزد، چپاولي ميچاپيد، اردويي ميآدم كارواني مي

در واقع براي امثال او، فضاي كاري مناسبي وجود ندارد كه مشغول كاري دلخواه 
خواهد او از مأمور دولتي مي. داندكسي با طرز فكر او كاري مثل زراعت را ننگ مي. شوند

بردارد اما او اين گونه واكنش نشان كه شغلي به او پيشنهاد كند تا دست از دزدي 
:دهدمي

 ببين چه جواب داد به من؛ حيدر بيك زراعت بكن، باغ ]...[: حيدربيك
» بانازور«بكار، داد و ستد برو، خريد و فروخت بكن، گويا كه من 

پدر من قربان ... ارمني هستم كه هر روز تا شب خيش برانم
من هم كه .  استبيك، خدا رحمتش كند، اين كارها را نكرده

12.هم كرداپسر او هستم هرگز از اين كارها نخو

بنابراين او و صونا خانم كه مدتهاست به يكديگر عالقه دارند، تصميم به فرار 
با تكيه بر زور بازو، به پيشنهاد دوستانش . شودگيرند، اما حيدربيك پشيمان ميمي

شود ر بزن بهادري او تأكيد ميدر گفت و گوها ب. گيردتصميم به قاچاق مال فرنگ مي
كه اين ويژگي با توجه به فضاي جامعه، عامل اعتماد و اطمينان ديگران به امثال او 

: است
شود، مرغ پر    قراباغ هر جا كه اسم حيدربيك گفته مي        ةدانند در هم  همه مي : عسكر بيك 

13.اندازدمي

ـ  پس از اين كه حاجي قره رضايت داد كه سرمايه      . رونـد ه سـفر مـي  گذاري كنـد ب
هـايي از پهلـواني را در او بـه    هنگام بازگشت و در گير و دار ايـن قاچـاق، نويـسنده رگـه        

در حـالي كـه     . افتـد قره در آب مـي     ارس حاجي  ةهنگام عبور از رودخان   . گذاردنمايش مي 
: دهدقره اصرار دارد كه او را رها كند تا بميرد او اين گونه واكنش نشان مينوكر حاجي

! مردكه جفنگ نگو، طناب را در آر بده اين جا: كر بيكعس
]...[دهد آورد ميكرمعلي زود طناب را در مي

14...كشدافتد به گردن حاجي قره و مياندازد ميحيدربيك طناب را حلقه كرده مي

. دهد كه در كارش مهارت داردچنين در هنگام درگيري با مأموران دولتي نشان ميهم
هـا  دهـد، ايـن صـحنه   ها با تهديد و رجزخواني همه را فراري مـي يارويي با آن  و هنگام رو  

:سرشار از پويايي او و اعمال  نمايشي است
آيد تر ميحيدربيك تفنگ دست گرفته پيش... 
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. ايد؟ از راه بيرون برويدايد؟ سر راه را چرا گرفتهچه كاره! اي سواره: حيدربيك
زني؟  برويم، تو كيستي كه همچو دليرانه حرف ميپه، از راه چرا بيرون: اوهان

اي؟ هر كه ؟ راه داري؟ به تو چه سر راه مردم را گرفته15قرشمال، قراسواراني: حيدربيك
! هستيم گفتم از راه بيرون برو، بگو چشم

خواهي شكمت را سفره بكنم؟ مي
كند تفنگ را بلند مي

. زنيد، بيفتيد، بزنيد بكشيدرا نميايد؟ چايستاده! عسكر بيك، صفربيك! اي پسر
كنندهاش از راه كناره مياوهان و آدم

]...[اي؟ اي؟ هار شدهمرد عزيز، ديوانه شده: اوهان
16...ها، ببين ما رفتيمآ، جان عزيز، ديوانه نباش: اوهان

در مجلـس   . دهنـد داد، به راه خود ادامه مـي      ها را فراري     آن ةو پس از آن كه هم     
 مأموران حكومتي   ، حالي كه او و صونا خانم ازدواج كرده و جشن و سرور برپاست             آخر در 

امـا بـه شـرط ضـمانت آزاد         . كننـد دسـتگيرش مـي   از راه رسيده و پس از شناسـايي او،          
!شودمي

يعني كسي كـه بـا      : با توجه به تعريفي كه در ابتدا از شخصيت محوري ارائه شده           
برخالف وضع موجود است؛ آغازگر مبـارزه اسـت؛       زند كه    خويش دست به كاري مي     ةاراد

نامه با شرح مشكالت، وقايع و رويدادهايي كه با آن سـرو كـار دارد آغـاز يافتـه و                    نمايش
 بـرخالف  17.كنديابد و از اين طريق توجه خواننده را به سرنوشت خود جلب مي           پايان مي 
 حيـدربيك در  18داننـد، يرا كه داستان به نام اوست قهرمان اصلي م       » قرهحاجي«اين كه   

.  پرداختي سطحي و گذري دارد،گاه شخصيت محوري اما او در جاي،اين مقام قرار دارد
دارد كه با يك بعد پهلواني خـود در داسـتان حـضور دارد و            » ساده«او شخصيتي   

سازي فراتر نرفته و هيچ فرديت و هويتي به او نـداده          او، نويسنده از تيپ    ةدر ترسيم چهر  
. هاي او همين تحول ناگهاني اوسـت      او به اصطالح شخصيتي پويا دارد، اما از ضعف        . است

: دانددر ابتداي داستان او كار نظام را نوكري مي
اگر بخواهي نوكر هم بشوي به جنگ بروي، بايد سر اين : حيدربيك

19...هاي الت و لوت برويلزگي

 زيـرا دزدي كـار      ؛دارديچ مي و تذكر نچالنك كه او را از دزدي منع كرده بود به ه            
 قبلـي داشـته     ةآن كه خواننده پـيش زمينـ       اما در آخر داستان بي     20.آبا و اجدادي اوست   
اي غير از تهديد و سـرزنش تكـراري نچالنـك پـس از دسـتگيري او                 باشد و يا اتفاق تازه    
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نامه جز رجزخواني و شـاخ و شـانه كـشيدن، در برابـر              بيفتد، كسي كه در سراسر نمايش     
: دهد ديگري از خود نشان ميةداد، چهرموران دولت واكنش ديگري از خود نشان نميمأ

ام ديروز عروسيش را كرده آورده. نچالنك اين كنيز شما است: حيدر بيك
]...[. هاي من همين استي اين بدبختيباعث همه

21.ديدممردم اين روز را نميكاش كه مي

د وارد ارتش شود، اين تحول هم حاصل دخالت         خواهحتي از اين فراتر رفته و مي      
اي است كه براي خود رسالت اجتماعي قائل است و نياز دارد كـه پيـام اخالقـي                نويسنده

اي ها نشان دهد، در حالي كه اگر پـيش زمينـه          ها و واكنش  خود را از طريق همين كنش     
: زندبراي اين تحول نباشد، به واقع نمايي شخصيت آسيب جدي مي

نچالنك، من حاضرم اين تقصير را در داغستان پيش روي :  بيكحيدر
22.دشمنان پادشاه با خون خويش بشويم

. كندبنابراين او نيز شخصيت ايستايي دارد كه تظاهر به پويا بودن مي
شخـصيت مخـالف بـه خـالف        «: گويـد  شخصيت مخالف مـي    ةابراهيم مكي دربار  

تواند در قالـب آدمـي، طبيعـت، آداب و          يشخصيت محوري كه ناگزير بايد آدمي باشد؛ م       
 كـه در ايـن   – چرا كه، شخصيت مخالف      ؛رسوم و يا حتي يك نظام اجتماعي عرضه شود        

.  الزم نيـست داراي خواسـت و اراده باشـد          -مورد بهتر است آن را نيروي مخالف بنـاميم        
شخصيت و يا نيروي    .  اوست ة وجودي شخصيت محوري خواست و اراد      ةحال آن كه الزم   

تواند افكار و عقايدي باشـد كـه رايـج اسـت و             خالف شرايطي است كه موجود است مي      م
انگيـزد؛ و يـا ممكـن اسـت شـرايط نامـساعد       شخصيت محوري را به مبارزه با خود برمي       

23».داردطبيعي باشد كه شخصيت محوري را براي مهار كردن خود به تكاپو وامي

خطاي اين طرز تلقي در     «. وجه است اما بر اين نظريه نقدي وارد شده كه جالب ت         
سـنگ و   وقتي اين كاراكتر بايد هـم     . تر از همان نوشته آشكار شده است      چند سطر پايين  

برابر با كاراكتر محوري باشد، پس الزمه آن، اين است كه در خواسـت و اراده نيـز برابـر                    
ات انساني  را در هر شكلي كه معنا كنيم به نيروي مخالف بايد خصوصي           » ستيز«ما  . باشد

آورد؟ اگـر  چه كسي افكار، عقايد، آداب و رسوم را به وجود مي      . بدهيم تا قابل درك باشد    
. ها فاقد خواست و اراده باشند، سريعاً در برابر كاراكتر محـوري تـسليم خواهنـد شـد       اين

–انـد   حتي طبيعت نيز داراي قوانيني است كه كسي يا كساني آن قوانين را وضع كـرده               
پـس در  . هـا پاسـدار آن قـوانين هـستند         و همـان   –نظام چند خدايي، خـدايان      مثالً در   

هـا و در سـطح زيـرين و پنهـان           حقيقت، مبارزه كاراكتر محوري در سطح آشكار و با آن         
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اما خـصوصياتي انـساني    . تواند فرد يا جمع باشد    خود با واضعان اين قراردادهاست كه مي      
24».دارد

 وضـعيت نيمـه     ةرايط بـد اقتـصادي كـه درنتيجـ        نامـه شـ   بنابراين در اين نمايش   
هاي شخصيت محـوري شـده و     استعماري ايران آن زمان به وجود آمده بود مانع خواسته         

هـاي دول  ايـن وضـعيت، در اثـر اعمـال سياسـت     « . گيرددر جايگاه ضد قهرمان قرار مي   
يجـاد  هاي استبدادي وابسته در داخل ايران ا      استعماري روس و انگليس و توسط حكومت      

 آن رشد بـورژوازي ملـي بـود،    ةاين سياست مانع از ايجاد صنايع ملي، كه نتيج      . شده بود 
 امـا بـا تـسلط     ،نمودشده و تجار را تشويق به خريد و فروش كاالهاي دول استعماري مي            

قره بريـده    حاجي حكومت تزاري بر قفقاز و استقرار مناسبات اقتصادي جديد، سود فوري          
) روس(شود كه تابع سياست اقتصادي جديد شود و اجناس داخلي           شده و وي مجبور مي    

25».را به فروش برساند

هاي فرعيشخصيت

عسكربيك
نوكر حاجي قره: كرمعلي

يورباشي قراوالن: اوهان
زارعين طوغ: آراكيل و مگرديچ

حاكم: مووراو

سوداگر: حاجي قره
نامزد حيدر بيك: صونا خانم

زن حاجي قره: تكذبان
سرتيپ: نچالنك

صفر بيك

حاجي قره

 طبقه تجاري است كه در آن زمان و در شـرايط ايـران نيمـه        ةحاجي قره نمايند  «
ي تجاري كه در پي مال اندوزي و سودجويي چشم بـه امتعـه         . مستعمره شكل گرفته بود   
26».اندوختندمال مي» گريواسطه«فرنگ دوخته و از طريق 

 داستان، حيدر بيك و عسكربيك طي گفـت         او تاجر پارچه است، پيش از ورود به       
: كنندو گويي تا حدي او را معرفي مي

. بديعي مرد سوداگر پولدار است    ي آغچه قره حاجي ]...[: عسكر بيك 
بـه كـسي پـول      . گويند حاجي قره خيلي مرد خسيس است      مي: حيدربيك

. دهدنمي
! هر قدر خسيس است، دو آن قدر هم طمع كار است: عسكر بيك
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هـايش  هـا و گفتـه    از آن نويسنده او را در مسير رويدادها و از طريق واكـنش            پس  
در آغاز مجلس دوم در حالي كه در دكـانش بـا عـصبانيت نشـسته،                . كندبهتر معرفي مي  

هـاي جديـد بـه او وارد شـده غرولنـد      زير لب به خاطر ضرري كه از بابـت آوردن پارچـه          
 آن شخصي است كـه بـسيار حـسابگر و           ةدهد كه گويند  گويي نشان مي  اين تك . كندمي

: حريص است
اين چه كاري بود .  خانه خراب شدم رفت]...[)پيش خود تنها: (حاجي قره

پانصد منات پول نقد بدهي مداخل و منفعت پول . سر من آمد
]...[جهنم، مايه هم دست نيايد، همچو چيزي كجا ديده شده؟ 

كه بسيار . اد كرد قرآن خورد پيغمبر ي] قسم[مروت صد بار بي
بديع در عرض سه روز همه را در بازار آغچه. مال رواج است

سه روزش سه ماه شده، سه ماه هم سه سال خواهد . فروشيمي
27.شك خواهد كشتاين درد مرا بي. شد

اي كه براي پدر    رسد و به خاطر فاتحه    از راه مي  » خدا وردي مؤذن  «در اين هنگام    
خواهد، زيرا حاجي قره صـبح پيغـام داده بـود كـه             ست مزد مي  حاجي قره خوانده از او د     

هـاي او  هـا و واكـنش    اين كنش . كنداما حاجي قره انكار مي    . يك عباسي به او خواهد داد     
گيـري   اين است كه حيدربيك و يارانش قرار اسـت بـا آدم سـخت           دهندةنشانپيشاپيش  
او آن چـه را     . كندكي خلق مي  هاي كمي هاي او صحنه  نويسنده از اين ويژگي   . روبرو شوند 

:شودشنود نه آن چه گفته ميخواهد ميمي
اسم شريف پدرت چيست؟ ! سالم عليك حاجي آقا: خداوردي
عليك السالم آقا، ناشور فرموديد توپي چند؟ : حاجي قره
. خير عرض كردم اسم شريف ابوي را بفرماييد: خداوردي
من چه كار داري عزيز من؟ خواهي چه كني؟ به اسم پدر مي: حاجي قره
خواهم براي ام ميي جمعه خواندهمن چه كار دارم؟ سوره: خداوردي

. پدرت فاتحه بدهم
اين عمل خير از كجا به خيال شريف شما رسيده است؟ . بفرما: حاجي قره

28.بسيار خوب خيلي مرا خوشحال كردي

پـردازد او را از     نمـي با جار و جنجال و دعوا در حالي كه پول وعـده داده شـده را                 
هـا را  شـوند بـا چاپلوسـي آن   هـا وارد مـي  هنگـامي كـه بيـك     . كنـد جلوي مغازه دور مي   

اند و در حالي كـه تـا چنـدي       ها مشتري كند به اين اميد كه آن     نشاند، غليان چاق مي   مي
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كرد، اكنون خودش نيـز قـسم دروغ يـاد    پيش ديگري را به خاطر قسم دروغ سرزنش مي  
: رودهايش زود زود فروش ميرچهكند كه پامي

ةبه خان. خواهيد سوا كنيدحاجي قربان شما، هرچه مي: (...) حاجي قره
ام، به قرآن قسم مشتري مجال اللهي كه رفتهكعبه، به بيت

فردا اگر اين جا . برندآرم، از آن سر ميدهد، از اين سر مينمي
29... . ديدها را در دكان نخواهيدگذرتان بيفتد يكي از اين

شخصيت منفي او در تمام رفتارهايش نمود دارد و هر لحظه درونش را به نمايش               
شـود  توجـه مـي  ها نگذشـته كـه م  هايش براي بيكگذارد، هنوز چندي از چرب زباني     مي
:ها مشتري نيستندآن

شما را به خدا زحمت بكشيد تشريف ) اوقاتش تلخ شده: (حاجي قره
در دكان را . ف بياوريد حرف بزنيمببريد، يك وقت ديگر تشري

30.شوندآيند رد ميمي. نگيريد، حاال وقت آمدن مشتري است

: اي از دروغ گفتن رو گردان نيستلحظه
. خواهش كردم كه مرد كاسبم. امقربانت برم، جواب كه نكرده: حاجي قره

اگر شما نيامده بوديد تا حال هفت . به ضرر من راضي نشويد
. ت و قدك فروخته بودمهشت ده توپ چي

. شود غليان ديگر به ما بده بكشيم برويمحاجي اگر زحمت نمي
اش همان به مرگ فرزندم ديگر توي كيسه تنباكو نيست، همه: حاجي قره

تشريف ببريد خوش . ته كيسه را تكان دادم، چاق كردم. بود
31... .آمديد

 گـردان نيـست و بـه        وقتي پاي سود و منفعت در ميان باشـد از هـيچ چيـز روي              
سـود را در    » صد منـات   «ةهنگامي كه عسكر بيك به او وعد      . دهدآساني تغيير چهره مي   

هـا   بيـك  ةكند و قربان صدق   دهد، همان لحظه دوباره غليان چاق مي      عرض پانزده روز مي   
:  رباخوري او نيز از خست اوست32.رودمي

رود؟ كجا ميدهم، نفع پول من خوب پولي كه به شما مي: حاجي قره
اگر نفع پولم را كم . اممنفعت دادن را عادت نكردهبي راستي من پولي

33دهم؟گوش به حرف شما مي. كنيدمي

. نيز سرشار از فحاشي و جار و جنجال است» تكذبان«سرش  او و همةرابط
را  زي؛كندهنگامي كه قصد دارد آماده شده و به سفر برود، تكذبان او را از رفتن منع مي

: رودداند كه از طمع زياد به اين سفر خطرناك ميمي
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ب هم پايين نرود اي لئيم؟ آشاءاهللا، كه گلوت همچو بگيرد ان: تكذبان
ها قاب جمع كنند پول را جمع كرده مثل اين كه بچه

اش خواهي چه كني؟ صد سال ديگر عمر داشته باشي، همهمي
. شودتمام نميرا بخوري، بپوشي، عيش و نوش كني، پول تو 

. كشيبراي صد منات ضرر چه خودت را مي
تخمتان به آتش بيفتد، از روي زمين . به لعنت خدا گرفتار شوي زنكه: حاجي قره

34!جا، هي كوليشاءاهللا، گم شود از ايننيست شويد ان

او شخـصيتي جـامع و چنـد        . پردازي او بسيار خوب صورت گرفته است      شخصيت
زند كه يك خسيس    گونه حرف مي  همان.دهدگونه واكنش نشان مي   و او همان  بعدي دارد 
گـويي و   كـاري، دروغ  نگـري، بـدبيني، طمـع     هايي هم چون آينـده     ويژگي  و كندرفتار مي 

. خست در او بسيار ملموس است
. گذارنـد در مجلس سوم با كمك حيدربيك مخاطرات و مشكالت را پشت سر مي            

گذارنـد، حـاجي قـره تـازه شـروع          بيك پا به فرار مي    ها از ترس حيدر   پس از آن كه قزاق    
چند بعدي بودن شخصيت او در داستان به او         . كند به رجز خواني و خودنمايي كردن      مي

واري از  »كيـشوت دن«در اين مجلـس، سـيماي       «. هويت و فرديت خاصي بخشيده است     
زنـان  چنـان كـه پـس از برخـورد بـا راه      . قره ترسيم شده كه خالي از لطف نيست       حاجي

شـود و هـاي هـوي راه        ارمني و رشـادت حيـدربيك، تـازه حـاجي قـره ميـدان دار مـي                
:35».اندازدمي

بايد به چند نفر از اين قبيل مردمان تنبيه كاملي كرد كه : ... حاجي قره
من به شما خاطرجمع شدم، ... ديگر جلو قاچاقچي را نگيرند

دم، و از نموها ميواال ضرب شست خود را به اين. عقب ماندم
. كردمها را پاك ميها، از براي آينده راهاين قبيل نادرست

هـا جـدا   حاجي قره براي آن كه زودتر به جمعه بازار فردا برسد با كرمعلي از بيك            
طمع به اين كه هرچه زودتـر  . به فروش برساند» قارقا بازار«شود تا اجناس خود را در   مي

هـا مبنـي بـر    شود كه به هشدار بيـك موجب ميبه سود و منفعت حاصل از قاچاق برسد   
در . وجود خطرات احتمالي مانند برخورد با يساوالن حكومتي، توجهي نكند و راهي شود            

حـاجي گمـان   . كنـد مجلس چهارم در سر راه با دو ارمني كه كشاورز هستند برخورد مي        
. زد اسـت كننـد كـه حـاجي د    هـا نيـز فكـر مـي       متقابالً آن . كند آن دو راهزن هستند    مي

. هايي كميك ايجاد كـرده كـه خـالي از لطـف نيـست     گوني، موقعيتنويسنده از اين ناهم 
: كندي پويا ايجاد مييهارود و صحنهكنش وگفتار در راستاي هم پيش مي
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ها را بگيرم بنشين نيفت، من جلو اينتو سر بار خودت قايم : ... قرهحاجي
دا كاري بايد بكنم كه به ياري خ... ببينم حرفشان چه چيز است

...ديگر كسي جرأت نداشته باشد طمع به مال قاچاقچي بكند
ها رود سر راه ارمنيتفنگ را دست گرفته مي

. هازنمتانيد؟ و اگر نه مييآدم كيستيد بگو: حاجي قره
! هاتان را بريزيد، واال به خدا كه تفنگ را به سر دلتان خالي خواهم كرديراق

36.شوندده، مضطرب ميها ترسيارمني

رسند و او را به عنـوان رفيـق      به همراه سربازانش از راه مي      37در اين لحظه مووراو   
او . كننـد گير مـي حمله كرده بودند، اشتباهي دست   »  اكليس ةارامن«دزدان ابريشم كه به     

: شناس استزيرك و موقعيت
است جاست؟ چشم اين آه، قربانت برم، مگر مووراو اين: حاجي قره

ها دروغ اما اين. ام به مووراو پيشكش استمال و جان. انداختم
38.اندهاشان را قايم كردهيراق. كنندعرض مي

: كندو براي نجات خود به سرعت دروغي مناسب پيدا مي
ها اين. ها باور نكنيدبه حرف اين. ها خيلي حيله دارند آقااين: حاجي قره

هاي شما هستند، ه از يساولكردند كبه من همچو وانمود مي
. گردانندحاال حرفشان را مي

نويسنده از او تصويري كاريكاتور وار ارائه اينست كه، آن چه جالب توجه است 
دهد اگرچه نام داستان با تأكيد بر خست او انتخاب شده اما او تنها يك خسيس نمي

شناسي  ترسويي، موقعيتگويي،نيست بلكه به ابعاد گوناگون شخصيت او نيز مانند دروغ
و حاضرجوابي او پرداخته شده است و اين موجب شده كه حاجي قره از فرديت و هويت 

پور نيز به اين چند بعدي بودن او اشاره آرين. ممتاز و كامالً مستقل برخوردار باشد
 مولير به صفت خست متصف شده، به ةناممردي به نام هارپاگون كه در نمايش«: كندمي

در عين اين كه مردي » حاجي قرا«برعكس » تنها يك خسيس است«ي پوشكين گفته
ساني مانند هوش و ن اةگو، از بعضي صفات پسنديددروغاست بسيار خسيس و ترسو و
اين شخص زندگي را خوب . بهره نيستدلي و تدبير بيفراست و حاضرجوابي و زنده

د از كوشش و تالش روي كند و براي رسيدن به هدف و مقصودي كه داردرك مي
39».گرداندبرنمي
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كند با وجود اين هنگامي كه نچالنك، با آن مقام نظامي بااليش از او استنطاق مي
د از نتوادهد و تا جايي كه مياش را از دست نميداند جرمي مرتكب شده روحيهكه مي

: جويدهر سالحي براي دفاع از خود بهره مي
من . ها مرا لنگ كرده بودند، لخت كنند، آنآ، دورسرت گردم: حاجي قره

من . ام، كار من نبوده استمرد كاسب هرگز راهزني نكرده
كنم، هر سالي مبالغي به پادشاه هميشه خريد و فروش مي

. امها كردهخدمت
اي مردكه؟ ها كردهبه پادشاه چه خدمت: نچالنك

ومان به گمرگ قربون سرت، پانزده سال است سالي پنجاه ت: حاجي قره
. رسانم پادشاه خبر ميةخان

. هاي بزرگ هم هستيالحق سزاوار مرحمت: ... نچالنك
هاي من بايست مدال طال به من بلي قربان، عوض اين خدمت: حاجي قره

40....مرحمت شود، نه اين كه

 از دزدي ابريـشم    هـا شـود و آن   پيدا مي » هاي اكليس دزد ارمني «در آخر داستان    
شوند، اما كرمعلي نوكر حاجي قره كه با مـال قاچـاق فـرار كـرده بـود دسـتگير                    يمبرا م 

اش را بـر    كند حاجي قره كه تمام سـرمايه      هنگامي كه در صحنه حضور پيدا مي      . شودمي
شود كه نچالنك شك كند و بعد از پـرس و          كند و همين موجب مي    بيند، غش مي  باد مي 

پـس از آن، بـا تهديـد و ضـمانت بخـشيده            . دكنبه واقعيت اعتراف مي   » حيدر بيك «جو  
بـودن شخـصيت او     » ايستا«اما حاجي قره در آخر داستان همان است كه بود،           . شوندمي

.  اثر به خوبي نمايش داده شدةدر آخرين صحن
شب و روز شما را دعا خواهم كرد كه ! توبه توبه ! توبه نچالنك: حاجي قره

! مرا از اين عمل برگرداندي
! اين را هم ضامن بده ... :نچالنك
. چشم: مووراو

دور سرت گردم پس مالم چه طور بشود؟ : حاجي قره
. در اين باب قدري صبر بكن: نچالنك

41!ميرمقربانت شوم، مالم نرسد مي: حاجي قره

كند و كه سربازان از او دزديده بودند، احقاق حق مي» نيم عباسي«و به خاطر 
42.گيردپولش را پس مي



����231نامة سرگذشت مرد خسيسنقد و تحليل نمايش

كذبانت

گيرد، همسرش به نام قرار مي» قرهحاجي«شخصيت فرعي ديگر كه در ارتباط با 
هايي كه آخوندزاده براي معرفي شخصيت داستاني خود از جمله روش. تكذبان است
ها به هنگام بحث و جدل با هاي آنها و واكنشكند، نشان دادن گفتار، كنشاستفاده مي
اي نمايشي برخوردهايي است كه ميان زنان و  اين برخوردهةاز جمل. يكديگرست

براي مثال برخوردي كه شهربانو خانم و حاتم . آيدها به وجود مينامهشوهران در نمايش
دارند، هم چنين برخورد وزيرخان لنكران با ...)  موسي ژوردان ةدر نمايشنام(خان آقا 

ها و ليخا و فريبكاريسرش ز نماز و همة، رابط...) وزيرخانةدر نمايشنام(همسرانش 
به معرفي هر كدام از دو طرف )  خرس دزدافكنةدر نمايشنام(هاي آن دو همدستي

. كمك كرده است
تر به تنگ آمده و كاركرد حضور او معرفي بيش» حاجي قره«تكذبان از خست 

كند و اين واكنش او را از رفتن به سفر منع مي» حاجي قره«او . مرد خسيس است
تا . رودداند كه حاجي از طمع بسيار به اين سفر خطرناك مي زيرا مي؛نه استبسيار عاقال

اي مبتني بر فحاشي و داد و قال مشاهده زماني كه او و همسرش كنار هم هستند، رابطه
هايش معترض است و مرد نيز به نوعي او و گيريشود زيرا همواره زن به مرد و سختمي
: داندي دردسر ميهايش را مايهبچه

نحس و نجسي به جهت اين . اياي خير هم نرساندهاگر ضرر نزده: تكذبان
اگر . كنيخوري و نه صرف عيالت ميكه مالت را نه خودت مي

خورند؟ ات اقالً نان سيري ميبميري، هيچ نباشد زن و بچه
! بميري ان شاءاهللا

 43!زن و بچه زهرمار بخورد، خودت بمير من خالص بشوم: حاجي قره
رغم اما در عين حال، تكذبان حتي به همسر بدخوي خود نيز قانع است و علي

ها راهي كند، همين كه حاجي به همراه بيكاين كه در روبرو آرزوي مرگ او را مي
: تاب استشود، بيمي

شوهركم را تابيدند . تان را خراب كنداي واي، ديدي، خدا خانه: تكذبان
هام يتيم ي به سرش بيايد بچهبراي مال غدغن كار. بردند

واي واي خدا  . خواهد ماند
. افتدپرده مي. زند به زانوشمي
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تر شدن ابعاد نمايشي اثر شده و هم در معرفي حاجي حضور او هم موجب بيش
. قره تأثير گذار بوده است

صونا خانم

نيز از نامزد» صونا خانم«تر است، هم چنان كه تكذبان از شوي خويش عاقل
. تر استخود حيدربيك با تدبيرتر و دورانديش

 پدر و مادرش زندگي ةدو سال است كه با حيدربيك نامزد است و در خان
پول كافي ندارد تا مراسم عروسي، مناسب با عادات ايلي بگيرد » حيدربيك «.كندمي

در هاي سنتي و حتي پريزاد برخالف زنان داستان. اندبنابراين از انتظار خسته شده
 قبل كه در خانه نشسته و منتظر دست سرنوشت هستند او با معشوقش ةنامنمايش

تر است و گيرند، او از حيدر راسخگذارد و تصميم به فرار ميحيدر قرار مالقات مي
:تر از او اصرار داردبيش

اسب را پيش ! ايدهيچ مصلحتي نيست ببينيد، زحمت كشيده: صونا خانم
. توانم به آالچيق برگردم دوباره نميمن! بكش، خواهم رفت

. زنم گوش بدهتأمل كن، حرف مي: حيدر بيك
. دهم ركاب را بگير سوار بشومگوش نمي) جلو اسب را گرفته: (صونا خانم

. گوييحرفت را توي راه مي
خواهم موافق ام ميپول پيدا كرده. دختر آرام بگير بگويم: حيدر بيك

ديگر براي چه نصف . سي كنم، ببرمتقاعده با عادت ايليت عرو
گيرد؟ كسي كه ترا از دست من نمي. شب بردارم ببرم

. كردپول پيدا كن در اين دو سال هم پيدا مي! گوييدروغ مي: صونا خانم
تنها من . خواهم به همين طور بروممي. خواهممن عروسي نمي

روم روزي صد تا در اين ملك دست هم نيستم كه با تو مي
عاركه نيست، از بيست تا دختر يكي را . روندته در ميگرف

45.روندهمه به همين طورها مي. گيرند نمي44طوي

در واقع او عليه رسوم و قواعد اجباري كه مانع از تشكيل و شروع زندگي زودتر او                 
آن چه براي او اهميت دارد زندگي كردن كنار حيدر اسـت،            . خيزدو همسرش شده برمي   

كند و فرار كردن را كه دسـت كـم       ا كارهاي پرخطر حيدر بيك مخالفت مي      براي همين ب  
:كند پيشنهاد مي،تري در مقايسه با قاچاق دارددردسر كم
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پاشو برويم اگر مال . خواهم عروسي كنمها نميمن با اين نفع: صونا خانم
كند؟ فرنگ همچو مداخل دارد صاحب پول چرا با تو قسمت مي

ي خيرش را خودش ببرد؟ ، همهرود خودش بياردنمي
. كنندها مويش را ميقزاق... خودش مرد تاجر و تاجيك است: حيدر بيك

ي حيـدر قـرار     يابـد و در حاشـيه      فرديت مـي   يشصونا خانم در اين گفت و گوها      
هايش دليل منطقي دارد و بـه خـوبي   نظر است، براي سخنان و حرفگيرد او صاحب  نمي

. كندكه حضور دارد عرض اندام ميي كوتاهي در همان صحنه
كند كه مادر صونا از راه رسيده       آن قدر بر تصميم خود پافشاري مي      » حيدربيك«

داده بـه   در مجلس پنجم كه مجلـس آخـر اسـت دو دل           . شود برگردد و دختر مجبور مي   
اند و صونا خانم كه حاضر نيست ديگـر ايـن آرامـش را              يكديگر رسيده و بسيار خوشحال    

دهد، حيدر بيك را، كه هنوز حاضر نيست از كارهايش دست بردارد، از هرگونـه           ازدست ب 
. كندكار پرخطري منع مي

» راه مـداخل  «دهد دزدي نرود، امـا قاچـاق مـال فرنـگ را             قول مي » حيدربيك«
: داندخوبي مي

راستش من به اين . امان اي حيدر اين كار هم باز خطر دارد: صونا خانم
دهم كه ديگر به شما  حاجي قره پيغام ميبه. هم راضي نيستم

قرض . پس بگذار يك دفعه هم بروم: حيدر بيك. پول ندهد
. رومها را بدهم ديگر نميرفيق

گذارم، نيم دفعه را هم هيچ، يك دفعه را هم نمي) كنانگريه: (صونا خانم
46.هات صبر كنندرفيق. گذارمنمي

ةجهازي كه از خان. خواهممياز اين كارها هم دست بردار، ن. دست بكش
بعد اگر . توانيم گذران بكنيمام يك سال خوب ميپدرم آورده

. خطري پيدا نكردي خود بدانكار خوب بي
رسد و پس از پرس و جوي بسيار و اعتراف حيدر در اين اثنا نچالنك از راه مي

م پيش افتاده و از هنگامي كه قصد دارد او را ببرد، صونا خان. كندبيك او را دستگير مي
:خواهد كه اين بار همسرش را ببخشدنچالنك مي

جرم، آقا بنده بي. دور سرت گردم، سر پادشاه تصدق كن: صونا خانم
اين مطلب را شما به باال بنويسيد شايد به اين . شودكرم نميبي

دهم، بعد من از زبان خود كاغذ مي. اشك چشم من رحم كنند
47.ز نگذارم پي كار بد بروداز اين حيدربيك را هرگ
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 است  –اي ايلي    جامعه –ترين شكل حضور زن در جامعه       ترين و ابتدايي  اين ساده 
. كنـد اش تـالش مـي    دارد، بلكه براي رسيدن بـه خواسـته       كه خود را در حاشيه نگه نمي      

بخـشد و ضـمانت او را از ضـمانت هـركس            را مـي  » حيـدربيك «نچالنك نيز به خاطر او      
. دانديم» معتبرتر«

عسكر بيك و صفربيك

و هيچ وجه تمايزي . عسكر بيك و صفربيك، تكرار شخصيت حيدر بيك هستند
با او ندارند مگر اين كه نقشي كه حيدربيك در پيشبرد داستان به عنوان شخصيت 

 شخصيت ةتر شدن او شده و آن دو در سايمحوري دارد، موجب پررنگ تر و برجسته
: كنندكنند و او را تأييد ميبنابراين همانند حيدر فكر مي. اندمحوري قرار گرفته
آدم كه گوشت دزدي نخورد، اسب . ها فائده ندارداين حرف: صفر بيك

برد؟ در روي دنيا براي سوار نشود، از زندگاني خود چه لذت مي
48رود؟چه راه مي

هم . ه استتر ساختها، حيدربيك را برجستهنويسنده با در حاشيه قرار دادن آن
گونه كه در بخش پرداخت شخصيت حيدربيك به آن اشاره شد شخصيت چنين، همان

. شودتر معرفي ميها بيشو ارتباط با آنوگومحوري از طريق گفت
چه در پرداخت اين دو شخـصيت قابـل توجـه اسـت، حـضور بـسيار كمرنـگ                   آن

هـا  ضي از صـحنه   در بعـ  . صفربيك است كه او را به سـياهي لـشكر نزديـك كـرده اسـت               
 تاز ميدان   هكند و عسكربيك و حيدربيك يك     نويسنده حضور او را در داستان فراموش مي       

هـا در حـضور      آن ة، در حالي كه هـر سـ       189 تا   181ةدر مجلس دوم از صفح    . شوندمي
زند، بلكه تمام سـخنان را  اند، صفر بيك حتي يك كلمه هم حرفي نميحاجي قره نشسته 

او نقـشي بـسيار منفعـل دارد و    . گويداهي نيز حيدربيك سخني ميعسكر بيك گفته و گ   
اما به علت تشابه اسمي كه دارند، خواننده كمتر به اين موضوع توجه             . فقط شنونده است  

گويا آن چه براي نويسنده اهميت دارد خصوصيات كلـي رفتـاري و كـردار ايـن                 . كندمي
هـا كـه از تكـرار        تـشابه اسـمي آن     ها هيچ اهميتي ندارد و شايد     هاست و فرديت آن   تيپ

بـه وجـود آمـده، ناشـي از     » َ_«و هم چنين تكرار دو بـار مـصوت        » ر«و  » سين«صامت  
همين عدم نياز به فرديت و هويت اين اشخاص اسـت، در واقـع آن چـه بـراي نويـسنده                  

شود نه اين كه ايـن     اهميت دارد نفس كنش و گفتار است كه موجب پيشبرد داستان مي           
. ه گفته و يا اين كنش از كه سرزده استسخن را ك
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اوهان

. اي منفي دارد، يوزباشي ارامنه، شخصيت فرعي ديگري است كه چهره»اوهان«
اما اول چيزي كه در . اش راهداري، دستگيري قاچاقچيان و دزدان در مرز استوظيفه

اجي ها و حهنگامي كه بيك. اش استگيرد سود و منفعت خودش و دارو دستهنظر مي
گونه واكنش نشان قره از قاچاق مال فرنگ برگشته و در حال عبور از ارس هستند، اين

:دهدمي
شاء اهللا متوجه باشيد ان!  سركز]...[. از همين جلو مان خواهند آمد: اوهان

. از اين بارها يكي پنجاه منات زيادتر بخش خواهيم برد
آ يوزباشي همه بارهاشان را خواهيد گرفت؟: سركز
49.داند، تا خورجينشان را هم خواهم گرفتخدا مي: اوهان

:خواندها رجز ميپيش از رويارويي با بيك. نااليق و ترسوست 
50.شان را مثل خنگل ريزريز خواهم كرد همه]...[: اوهان

در برابر  ،گونه كه پيش از اين آمد     همانآيد،  اما هنگامي كه پاي عمل به ميان مي       
.كندنشيني ميك عقبتهديد حيدربي

 او دسـتگيري هـر خـالف        ةوظيفـ . آوردبراي اين نااليقي، عذر بدتر از گناه مـي        و  
: كندشود، بنابراين دزد يا قاچاقچي تفاوتي نميكاري است كه از مرز رد مي

 هويـت خـود را نـزد    ،رود و از ضـعف و تـرس بـسيار    او حتي از اين هم فراتر مـي       
51.كندحيدربيك پنهان مي

 كميك ديگري نيز خلـق كـرده        ة صحن ،نويسنده از جهل و حماقت اين شخصيت      
هـاي نـامربوط در جـايي       ها، در جاييست كه سخنان و واكـنش        اين صحنه  ةاز جمل . است

دهـد  حيدربيك را به او نشان مي     ) سرتيپ(هنگامي كه نچالنك    . زندنامناسب از او سرمي   
خواند و او برآشفته، مدام بر افتخـاراتي كـه          يگو م تا او را شناسايي كند، حيدر او را دروغ        

بـودنش شـهادت نامـه در       » بيـك «كنـد و بـراي      ها كسب كرده پافشاري مي    در اين سال  
اش خواهد كه در حضور حيدربيك احقـاق حـق بكنـد تـا بيكـي     آورد و از نچالنك مي مي

صد دارد تا    اوج حماقت و ناداني اوست، نچالنك ق       ةها نشان دهند  اين واكنش . پامال نشود 
» اوهـان «و جو حقيقت را دريابد و دزدان و قاچاقچيان را دستگير كند و نياز دارد     با پرس 

نجـام داده و بـه او كمـك كنـد، در حـالي كـه       ااش را درسـت   كه زيردست اوست وظيفه   
شود تـا او   حماقت او هم مانند مردم عادي نچالنك را به تنگ آورده و نچالنك مجبور مي              
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كنـد و كـار     وب خوردن كند اما در آن زمـان نيـز حقيقـت را كتمـان مـي                را تهديد به چ   
.كندتر ميهايش سختنچالنك را با دروغ

نچالنك

در . اي متفاوت از اوهان دارداست چهره» سرتيپ«اش نچالنك كه مقام نظامي
ي مثبتي دارند، كههاي آخوندزاده معموالً مقامات بسيار باالي حكومتي چهرهنامهنمايش

پردازند كه هنوز دزدي و راهزني و سواد ميبه برقراري قانون در ميان مردمي نادان و بي
پيش از . هاستي آنفرساترين كارها به عهدهبنابراين طاقت. هاستي آنقاچاق پيشه

: كندي كوتاهي مينامه به او اشارهورود به صحنه حيدربيك در آغاز نمايش
نه اين كه نچالنك مرا صدا كرده است . است كار من اين ]...[: حيدربيك

دلگي مكن، راه نزن، دزدي . گويد حيدربيك راحت منشينمي
52....نرو، پشيمانم كرد كه گفتم بلي

 جـدي و ناصـح را از        ةهمـان چهـر   نيز  كند  آن زمان كه در صحنه حضور پيدا مي       
:دهدخود ارائه مي

كننـد  ادند كه نه تنها كمكـي نمـي       زيردستان او مانند اوهان، ناكارآمدترين افر     اما  
هـر انـدازه كـه زيردسـتان او نـااليق و نـادان       . كنندتر وقفه ايجاد مي بلكه در كار او بيش    

دهـد  هنگامي كه اوهان به سواالت او پاسخ نامربوط مـي   . هستند او در كارش جدي است     
: كنداو را تهديد مي
كنم حكم مياگر دوباره مطابق سؤال من جواب ندهي االن : نچالنك

. پنجاه تا چوب به تو بزنند، بيكي خود را بالمره فراموشي بكني
پرسم اين بود به شما دچار شد؟ من از تو مي

شـود دسـتور   پس از پـرس و جـوي بـسيار هنگـامي كـه حقيقـت آشـكار مـي                 و  
.كنده صادر ميندستگيري حيدربيك را قاطعا

فـردي كـه در   . كنـد يدا مياين شخصيت تنها با يك بعد خود در داستان حضور پ      
زند پرس و جو و استنطاق اسـت تـا          تنها كنشي كه از او سرمي     . كارش بسيار جدي است   

دهـد، بـسيار غـافلگير كننـده     اما واكنشي كه در آخر از خود نشان مي      . رسدبه نتيجه مي  
. است زيرا در راستاي شخصيتي كه پيش از اين ارائه شده نيست

دسـت  «كند، صونا خانم نامزد حيدربيك       صادر مي  هنگامي كه حكم دستگيري را    
شود و حيدربيك نيز ماجراي ازدواج و مـشكالتش در ايـن راه را بـراي او     او مي » به دامن 
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گير داشت ايـن گونـه واكـنش    اي سختگاه نچالنك كه تاكنون چهره دهد، آن توضيح مي 
: دهدنشان مي

ها را از همدگر جدا چارهسوزد، اين بيوهللا دلم مي) به مووراو: (نچالنك
آيا تا اين مطلب را به باال اظهار بكنيم، موافق زاكون . بكنم
ها را به ضامن داد؟ توان اينمي

53.شودبله مي: مووراو

وار مخاطبـانش را     نامه يك صفحه و نيم خطابـه      هم چنين نچالنك در آخر نمايش     
قي نمايشنامه را كـه اطاعـت   كند و نويسنده از طريق اين شخصيت پيام اخال   نصيحت مي 

دهد كه اين كار موجب سـاختگي شـدن         از دولت و حكومت است به خوانندگان ارائه مي        
. شخصيت نچالنك شده است

كرمعلي

 نيز مانند تكـذبان بـا   حضور او معرف خست اربابش است و     . ستنوكر حاجي قره ا   
.شوداعتراض و شكايتش تنگ چشمي حاجي قره را يادآور مي

گيري از  نوعي شخصيتي دست و پا چلفتي و ابله است و نويسنده با بهرهةناو نمو
.  مضحكه را فراهم كرده  استةاش زميناين ويژگي

اي است كه شخصيت نادان او در مقابل هاي كميك لحظهيكي از اين صحنه
در واقع در اين صحنه سختي و طاقت فرسايي . گيردشخصيت جدي نچالنك قرار مي

: گذارد كه با چگونه مردماني سر و كار دارند نچالنك را به نمايش ميكار امثال
تو كي؟ با كه پي مال قاچاق رفته بودي؟ : نچالنك
! من هيچ وقت با هيچ كس پي مال قاچاق نرفته بودم: كرمعلي
تواني منكر چه طور مي. اندگويي؟ ترا سر بار گرفتهپسره چه مي: نچالنك

اين مطلب بشوي؟ 
. من هرگز از آن بار خبر ندارم: يكرمعل

پس آن مال از كيست؟ : نچالنك
! دانمنمي: كرمعلي
پس تو سر اسب نبودي؟ : نچالنك
. بلي بودم: كرمعلي
پس بار را سر اسب كه بار كرده است؟ : نچالنك
! شيطان گذاشته است، من از اين بار خبر ندارم: كرمعلي
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مگرديچ و  اراكيل 

شان زراعت دو ارمني كه شغل. نامه هستندهاي مثبت نمايشاين دو از چهره
دارند خود را افرادي وگودر آغاز مجلس چهارم در حالي كه با يكديگر گفت. است

.كنندكش، قانع و نوعدوست معرفي ميزحمت
نامه قرار در واقع اين طبقه در تقابل با دزدان و راهزنان راحت طلب در نمايش

.ورزنداند و حرص نميل خويش قانعگيرند كه به شغمي

مووراو

مقـامي  . از او بـا عنـوان حـاكم يـاد شـده اسـت             » افراد اهل مجالس  «در فهرست   
 نچالنك  ةحضور او بسيار كمرنگ است و در ساي       . تر از نچالنك دارد و فرمانبر اوست      پايين

. نجام وظيفه و اجراي دستورات نچالنك استاگيرد، تنها به فكر قرار مي
مركـز،  : هـايي ديگـر ماننـد     صيت فرعي ديگر خداوردي مؤذن و نيز شخصيت       شخ

قهرمان، قراپت به همراه شش نفر قراول ديگر، خليـل يوزباشـي، طيبـه خـانم، يـساول و          
- مو و را و نچالنك كه در حكم سياهي لشكر قرار دارند كوتاه و گذرا به پـيش                ةساير عمل 

.كنندبرد نمايش كمك مي

هاوضعيت ظاهري شخصيت

ها تـوجهي نـشان   نويسنده به توصيف وضعيت ظاهري افراد و بيان سن و سال آن   
. نداده است

اي دارند، در جايي هاي اصلي داستان چه چهرهمعلوم نيست كه شخصيت
. شودتوصيف مي» جوان بلند باال«حيدربيك با عبارت 

شخص و گويي كه با صفربيك دارد مپايگاه اجتماعي حيدر بيك نيز در گفت
. »دار استسوداگر پول«حاجي قره نيز . شود، كار او دزدي و چپاول استمي

هاي فرعي، نويسنده تنها در جايي هنگام توضيح صحنه در ميان شخصيت
: كنداي كلي به ظاهر صونا خانم مياشاره

ها صونا خانم به وضع قشنگ  به مسافت ده قدم دور از آالچيق، به پشت بته]...[
]...[ 54 پوشيده چادر شب ابريشمي در سر كردهلباس سفر
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هاگذاري شخصيتنام

. تركي، ارمني و روسي: شودنامه سه گونه نام ديده ميدر اين نمايش
ها ها، هم چنين خصوصيات فكري و رفتاري آنشغل و پايگاه اجتماعي بيك

ها و  صامتگذاري آن نيز اين شباهت تيپ از طريق يكساني بعضيدر نام. يكسان است
كه شخصيت » حيدر«نام . رعايت شده است» عسكر و صفر«ها به ويژه در مصوت

» شير«هم معناي آن . تر استتر و برجستهاي نسبت به آن دو دارد؛ متفاوتبرجسته
 زيرا لقب حضرت ،تاريخي مهمي داردو هم بار, مناسب با شخصيت بزن و بهادر اوست

. ز شجاعان بزرگ تاريخ استالسالم بوده است كه اعلي عليه
در تركي به معناي سياه است و » قره«است، » حاجي قره«نام قابل توجه ديگر 

حاجي نيز كه عنوان مذهبي در ميان مسلمانان است باري مثبت دارد و نوعاً كسي كه 
حاجي است طبق اعتقاد ديني با رفت و برگشت به مكه از گناهان پاك شده و رو سفيد 

. است
، قلـب،  55براي چيزهايي كه نوعاً بايد سفيد يا مثبت باشند، مانند رو » قره «پسوند
هـايي كـه سـياه و سـفيد بـودن      كند، اما در مورد پديدهبار منفي ايجاد مي... بخت، روز و  

 56.سازندها فاقد اهميت است، به نوعي شدت و تراكم را ميآن
 كه گويـا    –عني حاجي سياه    ي» حاجي قره  «ةبنابراين كنار هم قرارگرفتن دو كلم     

 به نوعي طنز ايجـاد كـرده و بـر بـد بـودن و بـه اصـطالح                    – خود نويسنده است     ةساخت
از طرفـي ديگـر، حـاجي لقبـي اسـت كـه       . كنـد خسيس و سياه كاسه بودن او تأكيد مي       

ةشـود و واژ معموالً در بازارهاي سنتي به افراد سرشناس، كهنـه كـار و متمـول داده مـي     
» قـره «اگر از اين منظر بنگريم نيز پـسوند  . ها آشناست ايرانيةبراي هم » حاجي بازاري «

اي كـه بـسيار   جا نيز بـراي حـاجي    رساند، ممكن است در اين    كه در جاهايي شدت را مي     
حـاجي  «هـا   دار است به كار رفته باشد، هم چنان كـه بيـك           كهنه كار و سرشناس و پول     

. كنند براي قرض گرفتن پول انتخاب مي سرشناس بودنش در بازار،ةرا به واسط» قره
هـاي بـسيار    هاي ارمني به كار رفته مانند سركز، قراپت، اراكيل و مگرديچ نـام            نام

رفته است هم چنان كه ايـن افـراد    متوسط به كار ميةتر براي طبققديمي است كه بيش   
. شدها، يافت نمعناي اين چند اسم ارمني به سبب قدمت آن. سرباز يا كشاورزند

نچالنك در روسي به معناي رييس است، خود متـرجم نيـز در پـانويس از آن بـه              
. ياد كرده است» سرتيپ«معناي يك مقام نظامي يعني 
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ها هاي معمولي هستند كه بر سادگي نقش شخصيت        ديگر نام  ةهاي به كار رفت   نام
. داللت دارد

وگو و لحن گفت

ها شين به زبان و گفت و گوي شخصيتدر اين نمايشنامه در مقايسه با آثار پي
ها بنابر خصوصيات اخالقي، رواني، تري داده شده است و اغلب شخصيتاهميت بيش

اگرچه باز در جاهايي زبان دچار شعارزدگي شده يا . شغلي و اجتماعي گفتاري ويژه دارند
ي بهره هاي زبان به بهترين نحووگوزياد است، اما باز در جاهايي از قابليتحجم گفت

ها گفت و گوهاي طبيعي برده است و با جوشش كالم از دل متن و درون خود شخصيت
ها، هاي مناسب با شخصيتكالم، تكيه57استفاده از اتباع. و دراماتيكي خلق كرده است

رعايت قواعد نگارش زبان گفتار، مكتوب كردن اصوات و پرداخت لحن مناسب برخي 
. نامه استزبان اين نمايشهاي مثبت ها از ويژگيشخصيت
زني و بهادري شغل آباء و اجدادي حيدر است، اما اكنون قانون جلودار امثال راه

نامه در حالي كه او با صفربيك درد دل نمايش. او شده و او از كار و بار افتاده است
ةگذشته از عيب حجم زياد گفت و گوي حيدربيك، لحن معترضان. شودكند، آغاز ميمي
هاي ديگر و با حسرت يادكردن از افتخارات او با تحقير شغل.  خوب پرداخت شده استاو

ةگذشته اين اعتراض و سرخوردگي را بخوبي نشان داده و در عرضة اطالعات دربار
: بيني خود و فرهنگ محيط، موفق عمل كرده استجهان

 و ايست؟ مرد از قدرخدايان اين چه عصريست، اين چه زمانه: حيدربيك
خورد، نه تيراندازي طالب قيمت افتاده، نه سواري به كاري مي

دارد، نه جواني را قيمتي مانده است و نه بهادري را حرمتي باقي 
ها بايست صبح تا شام و از شام تا بامداد ميان مثل زن. است

آالچيق محبوس باشي، آدم از كجا ديگر زندگاني بكند، پول پيدا 
هاي پيش، ؟ روزهاي گذشته، دورهنمايد، دولت دست بياورد

چاپيد، ميان هر هفته يا ماهي يك دفعه، الاقل آدم كارواني مي
توان چاپيد نه حال نه كاروان مي. كردزد، چپاولي مياردويي مي

اردويي داغان توان كرد، نه جنگ قزلباشي و نه دعواي عثمان 
ين اگر بخواهي نوكر هم بشوي، به جنگ بروي، بايد سر ا. لويي

اگر به هزار زحمت يكي را از سوراخ . لزگيهاي الت و لوت بروي
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ها در بياوري، جز انبان كهنه و لولة شكسته چيز ديگر به كوه
. دست نخواهد افتاد

اي از گفت و گوي ساده و طبيعي، كه آغـاز كـردن سـخن بـا قـسم                   در زير نمونه  
هـم  . آوريمنزديك كرده است، مي   ، كاربرد ناسزا و اسم صوت، آن را به زبان گفتار            »واهللا«

 پايگاه مـساوي دو طـرف نـسبت بـه يكـديگر             ةچنين نوع اداي گفت و گوها نشان دهند       
: است

كدام دهن لقِ حرف مفت زن مرا به نچالنك نشان داده           . دانم نمي واهللا: حيدربيك
گذشت، مـرا صـدا كـرده    ما ميةآمده بود ميان بلوك گردش كند، امروز از كنار اوب    . است
! حيدربيك دزدي نرو، راهزني نكن: گويدمي

په، يعني از گرسنگي بمير؟ : صفربيك
ي ي قراباغ همهگويد ديگر، گويا كه در همهالبته همچو مي: حيدر بيك

كند، اگر او از دزدي دست بردارد، ها را حيدربيك مياين دزدي
دزدي بز و ميش هم براي ما دشوار . واليت آسوده خواهد شد

ام؛ اگر برويم دختره را حاال معطل و فكري مانده. ستشده ا
ترسم پدر  مادرش شكايت كنند، باز بايد برداريم بياريم مي

58.فراري بشوم

مجلـس دوم بـا   . و اما زبان حاجي قـره بـيش از هـر كـسي فرديـت يافتـه اسـت          
ةشان دهند هاي كوتاه و فشرده، همراه با ناسزا و نفرين، ن         جمله. شودگويي او آغاز مي   تك

هم چنـين رعايـت قواعـد       . گيري است كه ضرر را تاب نياورده است       عصبانيت فرد سخت  
 و توصـيف  اسم صـوت  در آخر جمله، كاربرد راي مفعولينگارش زبان گفتار مانند آوردن  

: حركات فيزيكي او به طبيعي بودن گفتار كمك كرده است
دماغ  حاجي قره نيم ذرع دست گرفته بي]...[

. ل نشسته استو ملو
ببرد چنين . خدا خراب كند همچو بازار را) پيش خود تنها: (حاجي قره

بده بستان را، سگ پدر قدك و شله فروش انگار كن دستش 
ام ام آوردهسرب بوده است، سه ماه است در قلعه جنس خريده

كسي نيست كه بر روي مال نگاه . امهنوز پنج توپ فروش نكرده
 و ستد بالمره بريده شده، جنس مثل داد! دولت روس. كند

. رودكسي نزديكش نمي. طاعون آن جا ريخته. ميراث گشته
درت را خدا ببندد شله فروش، ! ات خراب شود چيت فروشخانه
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صحيح و سالم ! آه هرگز خير نبيني ان شاءاهللا! چادره فروش
59!اوف! منفعت مالت را نخوري همچو كه فروختي اوف

؛هاي فروشنده و مشتري است    ديگران در بازار يادآور بده بستان     گفت و گوي او با      
درپي نادرست و همـان بـه زور انـداختن          هاي دورغين و سوگندهاي پي    همان بازار گرمي  

.ها به مشتريمال
 اما بالفاصله وقتي    ،كندها را بيرون مي   جايي بيك در. دهدبه موقع تغيير لحن مي    

: آورد، سوگند دروغ ورد زبانش استزباني روي ميآيد به چرب پاي سود به ميان مي
اش همان به مرگ فرزندم ديگر توي كيسه تنباكو نيست، همه: حاجي قره

تشريف ببريد خوش . بود ته كيسه را تكان دادم چاق كردم
60آمديد، زحمت كشيديد

كنـد و  گويي هم مي گيرد بلكه گنده  قرار نمي » هابيك«هاي   رجزخواني او در ساية  
جا كه اين سخنان بعد از كشمكش و هنگـام آرام شـدن اوضـاع بـر زبـان او جـاري       از آن 
پنبگي را خوب   شود پوشالي و تو خالي بودن آن بعد ديگر از شخصيت او يعني پهلوان             مي

آميـز  آميز حيدربيك در پاسخ به او كه فضاي طنز        ويژه سخن كنايه  گذارد، ب ه نمايش مي  ب
:ها داده استبه گفت و گو

خواهم كه به يساول مووراو بربخورم، من خودم از خدا مي: حاجي قره
. ها بكشمقصاص از آن

بارك اهللا حاجي، ماشاءاهللا، خيلي زيركي من تو را همچو به جا : حيدربيك
.نياورده بودم

آوردم كه شد كاري سرشان مييكي دو تا يساول دچار من مي: حاجي قره
. رفتون نمياش از دهنشان بيرتا قيامت مزه

هايي قوي كه سرشار از بار نمايشي اسـت  وگونويسنده از ارتباط او با ديگران گفت      
اگرچـه هـيچ    . ها درگيري بين او و همسرش تكذبان اسـت        يكي از اين صحنه   . خلق كرده 

توضيحي در پرانتز مبني بر چگونگي اداي جمالت گفته نشده، اما فحش و ناسزا و تكـرار            
گاهي از قواعد نگارش زبان گفتار در انتقال فـضاي پـرتنش    گهة استفادآن، كاربرد نفرين،  

:بين آن دو تأثير خوبي گذاشته است
!كولي گم شو از اين جا، هي]...[: حاجي قره

 خودم كجا گم شوم؟ بگو ةاي؟ من از خانكه ديوانه شدهمرد: تكذبان
.روي؟ من هم بدانمببينم كجا مي
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ــا  كميــك، صــحنههــاييكــي ديگــر از ايــن صــحنه ــارويي حــاجي قــره ب ي روي
وگوها سرسختي و زبان نافهميِ يك سـو، و بـه تنـگ آمـدن و                در اين گفت  . هاستارمني

ـ   . خسته شدن سوي ديگر گفتار آشكار اسـت        هـا كـه مـدام قربـان         ارمنـي  ةلحـن عاجزان
ور در  ها مـأم  كند آن قره، كه گمان مي   روند و در مقابل اصرار و انكار حاجي       ي او مي  صدقه

: گيرد، خوب پرداخت شدهها را به باد ناسزا ميلباس مبدل هستند و مدام آن
چه چيز را . آه برادر به حق زمين، به حق آسمان، مايراق نداريم: مگرديچ

اي؟ بريزيم؟ آخر تقصير ما، گناه ما؟ براي چه به ما غضب كرده
. كرده استتقصير و گناه شما ما بين زمين و آسمان را پر : حاجي قره

ها صنعت ديگر قحط شده بودكه اين كار را براي خود قورومساق
پيشه قرار داديد؟ 

اي جان عزيز، ديگر در دنيا بهتر از صنعت ما صنعت ديگر هم : مگرديچ
]...[هست؟ 

ببين، ببين، جرأتش را نگاه كن؟ تعريف صنعتش را هم : حاجي قره
ق جبين و كد ها، مردم عذاب بكشند به عرقرشمال. كندمي

]...[يمين مال جمع كنند، شما مفت مفت تصاحب بكنيد؟ 
هنگـامي كـه    . هـاي اوسـت   هاي گفتاري حاجي قره نفرين كـردن      از جمله ويژگي  

ها كه به او گرفتار شده بودند گرفتار مأمور دولـت مـي شـود، درمانـدگي و         همانند ارمني 
استان را نيز به خوبي انتقـال       نويسنده در اين گفتار مضمون د     . ترس از گفتارش پيداست   

:داده است
ي مرا خراب ات خراب شود اي كه خانهخانه) كنانگريه: (حاجي قره

ايمان كردي، خون بخوري، اي كه مرا به خون ناحق انداختي، بي
من كجا . از دنيا بروي اي كه مرا به بالي ناگهان دچار كردي

ه استنطاق گريختم، باز كه بديوان كجا؟ من از استنطاق مي
]...[61مافتاد

حجم گفت و گوهايي كه به صونا خانم اختصاص داده شده قابل توجـه اسـت، در                 
الشعاع شخـصيت   كند و تحت  اي كه حضور دارد به خوبي عرض اندام مي        همان دو صحنه  

 حضورش تك گويي بلنـدي بـه   ة در همان اولين صحن.گيردمحوري حيدر بيك قرار نمي   
شمارد، توضيحات  گويي مشكالتش را يك به يك برمي       در اين تك   او اختصاص داده شده،   

قراري او به پرداخت لحن عصباني و منتظـر او          صحنه نيز عالوه بر گرفتارهاي ناشي از بي       
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كند؛ عالوه بـر آن  ها را بيان مي  كمك كرده، او با خود در حال جنگ است و اين درگيري           
: زدپردابا ارائه اطالعات به معرفي حيدربيك مي

ها صونا خانم به وضع قشنگ لباس سفر  به پشت بته]...[
ها اين  گاهي نشسته، گاهي ايستاده، از پناه بوته]...[پوشيده 

62.سو آن سو نگران چشم به راه است

اي از گفت و گوي او و حيدر، كه سرسختي او را در تصميمش مبني بر فرار                 نمونه
اين گفت و گوها طبيعي، پيش برنده و نمايـشي      . مآوريدهد، در زير مي   با حيدر نشان مي   

هـاي او   مرد در مقام كسي كه قصد راضي كردن مخاطبي را دارد كه ديگر به حرف              . است
اما دختر كه ديگر خسته شده و ناباور است، مـدام        , اعتماد ندارد، لحني آرام و مطيع دارد      

: كندزند و ريشخند ميكند و تشر ميسؤال مي
اگر من يك دفعه بروم چيت فرنگ ! ي خوب، ده گوش بدهخيل: حيدربيك

آورم يا بياورم به بزازها بدهم، خرج دو همچو عروسي را در مي
نه؟ 

خواستي بگويي، بارك از آن وقت تا حال هن و هن اين را مي: صونا خانم
. گفتم راستي راستي جوان پول پيدا كرده استمن هم مي. اهللا

.  است، اين برود جمع كند بياوردمال فرنگ گويا صحرا ريخته
حاال است كه دم صبح روشن . پاشو، بس است. پاشو برويم

63.شودمي

. هاي مثبت نمايشنامه هستند، دو ارمني كشاورزند      دو شخصيت ديگر كه از چهره     
نامه است و بـه آن صـورت كـه بعـدها بـه طـور                ها مانند زبان ديگر افراد نمايش     زبان آن 

61.كند، هيچ خبري نيـست  ارمني استفاده ميةدر آثارش از لهج   » يزيميرزا آقا تبر  «مثال

هاي شكرآميز، استفاده از اصـطالحات كـشاورزي، هـم          تكيه كالم اما از مفهوم گفتارشان،   
:شودشغلشان و هم شخصيت قانعشان نمايش داده مي

 دو تا ارمني يكي پياده ديگري [...]
.آيندروي االغ مي

مان هشتاد تايي  بگذارد ان شاءاهللا امسال غلهخدا! مگرديچ: اراكيل
. شودمي

ي مان را ملخ سه سال است غله. شود شاء اهللا كه ميان: مگرديچ
هاي اما خدا امسال آن قدر داده است كه تالفي سال. خوردمي

. گذشته خواهد شد
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65.خدا به زراعت بركت بدهد در دنيا بهتر از آن پيشه نيست: اراكيل

 نيز حاصل رويا رو شدن او با زيردستان و افراد           -مأمور دولت - نچالنك   لحن جدي 
گفتار بي ربط اين افراد كـه در مـوقعيتي نـسنجيده ادا شـده يـا بـه              . نادان اطراف اوست  

دهند موجب شده كه از كوره در برود        پرسش جدي او پاسخي غير منطقي و نامربوط مي        
وگوي نچالنـگ بـا اوهـان و        اي كميك گفت  هيكي از اين صحنه   . و به فحاشي روي بياورد    

هاي نمايشي كه طنزي گزنده در خود       وگويي سيال همراه با كنش    گفت. حيدر بيك است  
66.آيدكند كه مخاطب به تنگ ميوگو را طوالني ميقدر گفتاوهان آن. دارد

ي اخالقـي اسـت كـه در آخـر          اما نقصي كه اين اثر نيز به آن دچار شده، خطابـه           
هاي آخـر هـر   ي خطابهد؛ با همان حجم زياد و لحن شعارزده      كنچالنك ايراد مي  داستان ن 

: كنداين خطابه نيز براي دولت و اطاعت از آن تبليغ مي. نمايشنامه
امثال شما مردمان نجيب و بيك زادگان را ) هاكند به بيكرومي: (نچالنك

ي هاي بد و كارهاسزاوار نيست هرگز خودتان را به ارتكاب عمل
ناشايسته بدنام بكنيد، در نظر امناي دولت خوار و خفيف به نظر 
بياييد، چنان كه دزدي عمل بد است و در نزد همه كس مذموم 

هايي كه  هم چنان است اقدام كردن به ساير عمل. و ممنوع است
مال . دولت بنا بر مصلحت خود و منفعت ملت غدغن كرده است

س به اين كار اقدام بكند فرنگ از جانب دولت غدغن است، هرك
معلوم است خالف جمهور كرده و اطاعت امر پادشاه را ننموده 
است، و هر كه از امر پادشاه بيرون برود، برخالف حكم او رفتار 
نمايد مثل اين است كه كه خالف امر خدا و حكم پيغمبر خدا را 
كرده است زيرا كه امر خدا و حكم پيغمبر و فرمان پادشاه براي 

متي ملت و حفظ ناموس و ترقي و معموريت مملكت با هم سال
هر كه از امر خدا بيرون برود عذاب اخروي را گرفتار . توأماست

خواهد شد، و هر كه از اطاعت پادشاه خارج شود عقاب دنيوي را 
]...[. دچار خواهد شد

مايهدرون

ر به ذهـن مخاطـب    اثةماي درونة اول دربار مرتبةچه در   نامه آن با توجه به نمايش   
 خـست  ةند، اين است كه قصد نويسنده، تنها نقد و سـرزنش صـفت نكوهيـد         كخطور مي 

آموز است، در بطن اثر به       رويي و ظاهري نمايش كه اخالقي و پند        ةاست؛ اما برخالف الي   
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ي اصـلي اثـر نقـد    مايهدر واقع درون. مضامين سياسي و اقتصادي نيز پرداخته شده است     
قيات مردم و شرايط اجتماعي، اقتصادي  سياسي و فرهنگـي آذربايجـان             جامع و كلي خل   

گيري از مضامين عاشقانه، هـم آن را بـراي مخاطـب            اواسط قرن نوزدهم است كه با بهره      
تيـغ نقـد نويـسنده بـر     . يابـد اش دست مي  كند و هم به هدف اصالح اجتماعي      جذاب مي 

تنها بـه   » قرهحاجي«. آيد فرود مي  ترين سطح جامعه  جاي جامعه از دولت حاكم تا پايين      
نظري مبتال نيست بلكه رباخواري، دروغگويي، چاپلوسي نيز از ديگـر         صفت خست و تنگ   

هم چنين تنها او نيست كه مورد سرزنش است، بلكه جوانان نيرومنـد          . هاي اوست ويژگي
 شـدن   اند و به جاي سـرگرم     كاري و تنبلي تن داده    نيز به بي  » هابيك«و سالمي همچون    

 جوامـع بـدوي ماننـد    ةبه كاري آبرومند و كسب درآمد از آن راه، هنـوز بـه اصـول كهنـ           
گيري و قلدري مفتخرند و كارهاي سالمي چون زراعت را ننگ دانـسته، از              راهزني، گردنه 

. آورندكنند و به قاچاق روي ميقانون سرپيچي مي
كـار و   مثبـت، درسـت  يرويي اثر از ترس سانسور چهره     هم چنين اگرچه در اليه      

كند، امـا بـا     شناسي از مقامات دولتي و حكومتي مانند نچالنك و مورواو عرضه مي           وظيفه
هاي مختلف مانندن حاجي قره، كرمعلي و زارعان به سـتم           زيركي بارها از زبان شخصيت    

دزدي، كاري و ديكتاتوري حكومت تزاري روس اشاره كرده، و با به تـصوير كـشيدن دلـه                
سـخن  . كنـد كفايتي سربازها فـساد داخـل نظـام حكـومتي را ترسـيم مـي               بي ترسويي و 

: نيز در اين باره دقيق و ارزنده است» آدميت«
ـ               جنبه« ةي ديگر كمدي، انتقاد وضع ناگوار روسـتاييان و جبـر دولـت و ديوانخان

 به اين معني كه بنـابر اوضـاع زمـان بـه     ،روس است كه نويسنده خيلي رندانه بيان كرده   
 امـا بـا   ،انديـشي معرفـي كـرده    ي ديوان بيكي روس را آدم خير      نماينده» نچالنگ«ر  ظاه

گيـرد، بـه   اي كه از زبـان ديگـران آورده، او را بـه بـاد مـسخره مـي                 طنزهاي تيز و برنده   
 روسـي كمـدي     ةتوان پي برد كه در ترجمـ      ي باطني ميرزا فتحعلي از اين جا مي       انديشه
]را[وقتـي كـه اسـم روس    «: ي حاجي قرهمله اين گفتهاز ج . هايي را انداخته است   قطعه
ترسـاند كـه آمـد و شـد     جا اين قدرها مرا نميشمشير و تفنگ اين . تركدبرند دلم مي  مي

هم چنين در مـتن روسـي ايـن عبـارت     » . اندازدمجلس و استنطاق لرزه به جان من مي  
. اهيم شـد  دانـد كـي از اسـتنطاق خـالص خـو          كه مـي  «: دهقان ارمني حذف شده است    

 فارسي هر دو عبـارت  ةاما در ترجم» .شوداستنطاق روس تا پنج سال ديگر هم تمام نمي   
67».آمده است

چنين، نويسنده با اشارات مستند و فرامتني مخاطب را بـا وضـعيت اقتـصادي               هم
هـاي اسـتعماري   گـزاري دولـت  وضعيتي كه به علت سياسـت . كندآن دوران نيز آشنا مي  
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. آورده بودنـد  هاي استبدادي وابسته در داخل ايران به وجود          حكومت كهروس و انگليس    
اين سياست مانع از ايجاد صـنايع ملـي و در نتيجـه رشـد بـورژوازي ملـي شـده بـود و                        

هـاي اسـتعماري    تر، به خريـد و فـروش كاالهـاي دولـت          بازرگانان را، به سبب سود بيش     
فقـاز تـسلط پيـدا كـرد، طبـق           اما هنگامي كه حكومت تزاري روس بر ق        ،كردتشويق مي 

رسـاندند و  مناسبات اقتصادي جديد بازرگانان بايد كاالهاي داخلي روس را به فروش مـي    
68.گونه، سود فوري حاجي قره و امثال او بريده شداين

 كـه در پايـان بعـضي از         – دولت روس    –دعوت به اطاعت از قانون، نظم و دولت         
اري است، در ايـن اثـر از زبـان نچالنـك مطـرح              هاي پيشين نيز مضموني تكر    نمايشنامه

هـاي حكومـت تـزار    شود و اين موضوع موجب شده كه آخوندزاده به تأييـد سياسـت          مي
شود؛ اما در اين باره توجيهاتي نيـز در دفـاع از او ايـراد شـده؛            روسيه بر ضد ايران متهم      

 حقيقـت، از سـويي   زيرا در پيوستن قفقاز به روسيه قانون زور حاكم بود نه قانون حـق و          
ــوده و    ــت مــستبد روس ب ــسور شــديد دول نويــسنده نيــز هماننــد ديگــران گرفتــار سان

هاي آخوندزاده در   چنين تعبيري  از نمايشنامه    و  . اي ديگر برخورد كند   توانسته گونه نمي
در طول نمايـشنامه    . هاي ناسيوناليستي او و تحريف آشكار فكر اوست       تضاد با روح نوشته   

شود كه نويسنده از طريـق      ي از زبان افراد داستان به ويژه حاجي قره بيان مي          بارها عبارت 
ايـن اسـتنباط،   «: ي يكي از نقادانبه گفته «69.كندآن دولت مستبد روس را نكوهش مي      

 نچالنك حكومـت عـادل و عـاقلي آفريـده           ةساده لوحانه است كه ميرزا فتحعلي در چهر       
 ديـوان بيگـي را       ةر بود، نتوانسته آشـكارا نماينـد      او گرفتار سانسور شديد دولت تزا     . است

و بـا   ... اما نويسنده كه رآليـست اسـتادي اسـت بـا اشـارات              . هدف تير مالمت قرار دهد    
»70. سرپوشيده مأمور دولت را به تازيانه بسته استيطنز

گيرينتيجه

 سرگذشت مرد خسيس ساده و تعليق، حاصل رويدادها و گفت ةنامطرح نمايش
تمام گره . ها از كشش نمايشي خوبي برخوردار استاست كه در برخي از صحنهو گوه
 منطقي حوادث از مجلس اول تا پنجم به ةگشايي منجر شده و زنجيرها به گرهافكني

 انتقادي و اخالقي اثر كه در ژانري كميك ارائه ةمايخوبي حفظ شده است؛ اما درون
ز آن اصول و تكنيك درست و منطقي خالي بندي اثر اشده، موجب شده است كه پايان

. باشد
،گيرنديابند و تصميم آني ميها ناگهان تحول مينامه شخصيتدر اين نمايش

،چه براي نويسنده اهميت داشته رسالت اجتماعي او بوده و پس از پاياني خوشزيرا آن
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وة بيان آن را در آن كه ارزش ادبي شيكند، بيپيامي اخالقي را در فضايي مفرح ارائه مي
در بخش . نظر داشته باشد و اين موجب آسيب به طرح خوش ساخت اثر شده است

سازي فراتر پردازي، اگرچه در جاهايي مانند پرداخت شخصيت محوري از تيپشخصيت
به موفقيت » حاجي قره«نرفته و ضعيف عمل كرده است؛ اما در پرداخت شخصيت 

هاي ها و واكنش خود و كنشةاطر زبان ويژاو به خ. گيري دست يافته استچشم
. متفاوت در ارتباط با ديگران، فرديت يافته است
هاي در مقايسه با شخصيت» صونا خانم«هم چنين شخصيت زن داستان يعني 

 حجم ] پريزاد در ارتباط با بايرام، نسا در برابر تيمور[زن هم طراز خود در آثار قبلي 
. نش را به خود اختصاص داده استو كوگوقابل توجهي از گفت

ها به خوبي بهره تر آنها با يكديگر براي معرفي بيشنويسنده از ارتباط شخصيت
ها با يكديگر و نيز  قزاقةها؛ رابط حاجي قره با همسر، نوكر و بيكةبرده است؛ مانند رابط

. با نچالنك
رگوني حيدر نيز حتي دگ. ها ساده و ايستا هستند نامه شخصيتدر اين نمايش

هاي اين اثر، زياد بودن تعداد اشخاص اما از ضعف. سطحي است و دليل پويايي او نيست
مانند حضور فردي به نام بدل كه پسر حاجي قره است و هيچ تأثيري در پيشبرد . است

هاي مووراو در صحنه حضور دارد، يا خليل يوزباشي كه به همراه عمله. روايت ندارد
هستند؛ به » قهرمان«و » قراپت» «سركز» «اوهان«فر قراوول كه همراه چنين شش نهم

حضور اين همه . هايي كه در فهرست افراد به آن اشاره شده استعالوه عمله
هاي نسبتاً كم تأثير، ضعف اثر است؛ زيرا صحنه حضور اين همه افراد را هنگام شخصيت

. كندتابد و هم چنين ذهن مخاطب را مشوش مياجرا برنمي
در چنـد صـحنه و شـعارزدگي در مفهـوم گفتـار             وگـو گذشته از حجم زياد گفت    

 نويسنده در اين اثر به      – پيشين نيز هست     نامههاي بارز نمايش   كه از نقص   – آخر   ةصحن
گفت و گوهـا در جاهـايي، بـسيار سـيال و پويـا و      . زباني نمايشي خوب دست يافته است   
 مانند راضي كردن حيدر بيك صـونا        ؛سيار موثر است  پيش برنده است و در ايجاد تعليق ب       

. هاي نچالنگها و بازجوييبا ارمني» حاجي قره«نيز گفت و گوي ، ها حاجي را يا بيك،را
شان و پرداخت ات و پايگاه اجتماعييتناسب گفتار افراد با روحيات، خلق

اد مختلف پيش از  افرة اطالعات دربارةها، ارائهاي به موقع و درست برخي شخصيتلحن
هاي زبان نمايشي با كاربرد اتباع، مكتوب برداري از قابليتورودشان به صحنه، بهره

به كارگيري قواعد و , هايي كه در گذشتة ادبي معموالً نيامده استكردن اسم صوت
. هاي مثبت گفت و گوهاي اين اثر استمفاهيم زبان گفتار، از ويژگي
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نامـه همچـون آثـار پيـشين آخونـدزاده شـامل            ايشمايه و مضامين اين نمـ     درون
. هاي اخالقي ناپسند جامعه اسـت     هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي و نقد ويژگي       انديشه

هـم از  : درونمايه و مضامين اين نمايشنامه به شيوهاي مختلف مطرح و بيان شـده اسـت           
يي كه يـا منجـر    ها؛ و هم از طريق رويدادها و پيشامدها       الي گفت و گوهاي شخصيت    البه

.اميده استانجبه مضحكه كردن شخصيتي شده، يا به متنبه شدن فرد خطاكار 
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