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 چكيده
و پسرخاله كالهفيلم در اين مقاله، ين فـيلم فارسـي در اكـرانتر پرفروش( قرمزي

بر)اول بررسي» مندي ادب«ي شناسي در حوزه هاي زبان اساس چارچوب پژوهش،

و به  هـاي تـرين شخصـيت يكـي از محبـوب قرمـزي، كـالهي گفتـار شيوهشده

عنـوان بـه، آقاي مجري، شخصـيت دوم فـيلمو هاي تلويزيوني كودكان مجموعه

مي بررسي. شده است توجهاز همين زاويه،سال در برابر كودك بزرگ  دهد ها نشان

به شخصيت كاله يك قرمزي كه در خدمت آفـرينش فضـاي) گفتار كنش(مورد جز

آن. مندي قرار دارد از ادبمطلوبيخنده است، در حد ي گفتـار شيوه،برخالف

و در نقش تربيـت عنوان شخصيت بزرگ آقاي مجري، به از كننـده سال ي كـودك،

و از حد مطلوب فروتر است منظر ادب . مندي پذيرفته نيست

گفتار، رمزي، كنشقهكالشناسي، بيان امري، درخواست، زبانمندي، ادب: واژگان كليدي

. كنش گفت

 مقدمه.1
بي شخصيت و جاندارپنداري يكـي از اركـان اصـلي بيـان هنـري بخشي به طبيعت جان

ي تصاوير ذهني گاهي جاندارانگاري از حوزه. كند است كه در وجوه گوناگون جلوه مي

و نمودي طبيعي خارج مي و مادي شود مي تر در اين هنگام ذهن هنرمند فرصـت. يابد تر
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نق مي و مجسـمه يابد تا در آفرينش و صور و نقـش وش و نيـز در انـواع برجسـته هـا هـا

و تخــيالت خــود را ببينــد هنرهــاي نمايشــي، تجســم انديشــه و افكــار گونــه ايــن. هــا

بي شخصيت اي از دنيـاي كـودكي بـه كمـك ويـژه در عرصـه بـه،جان بخشي به طبيعت

و شايد قدمت آن به سپيده عروسك .ه شـود دم تاريخ كشاند ها، حضوري هميشگي دارد

و اسـتفاده بـودن عروسـك هايي كه كهن يكي از نمونه و بـه تعبيـري سـازي ي نمايشـي

مي روان شدن رستم در شـاهنامه بيـان شـده كند در داستان زاده درمانگرانه از آن را تأييد

به هنرهـاي،ها دهي به عروسك، شخصيتمعاصردنيايدر). 123: 1391صديقي،( است

و فيلم هاي موفـق آثـار يكي از نمونه. وص كودكان رونق داده استسازي مخص نمايشي

ايـن. اسـت» قرمـزي كـاله«سـازي، خلـق شخصـيت نمايشي ايراني بر محور عروسـك 

. اي تلويزيوني به نمـايش گذاشـته شـد در مجموعه 1373بار در سال شخصيت نخستين

مفـاهيم كـرد كـه بـه دنبـال اي را ترسيم مـي قرمزي پسربچه در اين فيلم شخصيت كاله

و كهنه قرمـزي، وجـود مفـاهيم انسـاني در ذهنيـت كـاله. نشدني انساني بـود هميشگي

و به تعبيري شخصيت كالهي گفت شخصيت او را به عرصه قرمزي وگو بدل كرده است

مي» گفتار«در  و شناخته در ساير آثار نمايشي كه با محوريت،؛ از همين رو)1(شود خلق

ههقرمزي ساخته شـد شخصيت كاله فضـاي. گـو نقشـي محـوري داردو چنـان گفـتم،

مي گو ميان شخصيتو غيررسمي گفت يـا حـداقل(گويي كند كه بديهه هاي فيلم ايجاب

و بيان طبيعي به ظاهر به صورت بديهه بهشتبي) گويي در اين صـورت. كار گرفته شودر

تـوان از يكـديگر گوهـاي دوطرفـه را بهتـر مـيو هاي متفاوت بيان امري در گفـت الگو

گيـرد، تمايـل هاي آزادتر شفاهي كـه در فـيلم صـورت مـي نين در بيانمچه. متمايزكرد

و بزرگ شخصيت مي سال را در استفاده از شيوه هاي كودك توان هاي بياني متفاوت، بهتر

).2010مهرباني،(تشخيص داد 

بالفاصـله بـه، اين شخصيت تقريبـاً قرمزي كالهي محبوبيت زياد مجموعه به دليل

و در سينما نيز بسيار موفق عمـل نمـود  كـه براسـاس گـزارش چنـان. سينما راه باز كرد

و پسرخاله كالهپايگاه خبر آنالين، فيلم  به كارگرداني ايـرج 1373محصول سال قرمزي

در 3440000طهماسب، با فروش  ترين فيلم ايرانـي بـه اكران اول، پرفروشتعداد بليت

ي تلويزيـوني در ايـن بررسـي فـيلم بـر مجموعـه. شده است لحاظ تعداد بليت فروخته

هـاي مجموعـه،ي تلويزيـوني بنـا بـه محـدوديت ترجيح يافته است؛ زيرا در مجموعـه
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ك ميمتكارگردان  هـا را در ارتبـاط بـا هاي متنـوع رفتـار شخصـيت يابد كه جلوهر مجال

و برعكس در فيلم به يـكي مناسـب منـدي از گسـتره دليـل بهـره ديگران نمايش دهد

شـود در ايـن پـژوهش فـيلم نشـان داده مـي ها بهتر داستان كامل، تعامل ميان شخصيت

و پسر كاله و مبحـثبه خاله قرمزي در1»منـدي ادب«عنوان متن در نظر گرفته شده است

به هدف يادشـده ايـن پـژوهش در پـي پاسـخ بـه با توجه. متن فيلم بررسي شده است

:هاي زير است پرسش

تا چـه حـد) قرمزي كاله(مندي از ادب مرسوم، شخصيت مركزي فيلم بهرهي از زاويه-

 معرفي شده است؟» مند ادب«
و نيز مركزيتر بزرگ- در) آقاي مجري(سال فيلم ترين شخصيت بزرگ ها تا چه ميـزان

 هستند؟» مندباد«مواجهه با كودكان 
هـا در بـافتي كـه ده است؟ آيا شخصـيتبوپردازي در فيلم تا چه حد موفق شخصيت-

يك معرفي شده و دقيق ترسيم شده اند، اند؟ به ديگر سخن آيا كارگردان در خلق نواخت

ي تعامل با ديگران موفق عمل كرده است؟ هاي مورد نظر از زاويه شخصيت

 پيشينهاي مروري بر پژوهش.2

و مقاله تاكنون نوشته منـديي ادب پـردازي در حـوزه هاي بسياري در مبحـث نظريـه ها

نـين تحقيقـاتيمچه. ها در اين نوشتار ضرورت نـدارد فراهم آمده است كه اشاره به آن

و چگونگي آن در زباني مبحث ادب درباره و هايي معين مندي چون چيني يا اسـپانيايي

به) 2002(زبان فارسي صورت گرفته است؛ براي نمونه اكبري در چند مورد محدود در 

و مبحث ادب و نيـك مندي در ساختار زبان فارسـي توجـه كـرده اسـت عـزم طالقـاني

و تحليل گونه) 1998( و فرم به بررسي هاي رايج در زبان فارسـي هاي مختلف تعارف ها

ي منـدي را در حـوزه ادب انـد تـا نين برخي كوشيدهمچه. اند مندي پرداخته از منظر ادب

و امكانات جديد ارتباطي همچون نامه رسانه هـايي كـه بـا پسـت الكترونيـك نوشـته ها

كه شود يا نظاير آن بررسي نمايند؛ اما نوشته مي و تحقيقاتي آن ها ها تالش شـده تـا در

از آن جملـه. مندي در يك متن ادبي بررسي شـود، انگشـت شـمار اسـتي ادبهمقول

و نـه را در رمان» قدرت«هاي اشاره كرد كه شاخصه) 2005(ارميدا وانتيم و هزار صـد

 
1 .Politeness
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و چهار مي ادبي اثر جورج با استفاده از نظريه هشتاد نين براونمچه. كند مندي بررسي

مندي بررسـي كـرده شكسپير را از منظر ادبي چهار نمايشنامه،در قالب كتاب) 1989(

كه. است ، نـادرتر اندهبه آثار ادبيات كودك پرداخت صورت ويژهبهدر اين ميان تحقيقاتي

اي) 2001(هـايي كـه آرونالـد شـالم سـودا تـوان بـه مقالـه است كه براي نمونه مـي .و

و ساختار ادب انـد، مندي در زبـان كودكـان نوشـته آندرسون در خصوص زبان كودكان

.اشاره كرد

و فـيلملمي مـتن فـي حاضر دربـارهي جا كه مطالعهاز آن كودكانـه صـورت گرفتـه

و اي بـي تـوان گفـت مطالعـه عنوان يك متن در نظـر گرفتـه شـده، مـي به سـابقه اسـت

از نويسندگان مقاله با وجود بهره و مطالعه تجربهمندي به ها ويژه در مباحـث هاي يادشده

ق ها با مـتن فـيلم، نمونـه نظري، در انطباق نظريه انـد؛ ابـل اسـتناد در اختيـار نداشـته اي

مي رو، مقاله ازاين بهي حاضر . گونه مطالعات تلقي شود عنوان نخستين نمونه از اين تواند

و تحقيقات گسترده حاضر در بررسيي كه مطالعهاميد آن تـري كـه در آينـده صـورت ها

.گر باشد اي ياري تواند نمونهبگيرد،مي 

 روش پژوهش.3

و كـاله هدف اين نوشتار بررسي فـيلم بـه كـارگرداني ايـرج) 1373( پسـرخاله قرمـزي

و لوينسـنو نظريـه مندي اسـت طهماسب از منظر ادب 2و نيـز لـيچ) 1987(1ي بـراون

آن) 1983( ي مسـتقيم دارد، در ايـن مندي رابطه مستقيم با ميزان ادب كه بيان غيرمبني بر

را. مطالعــه فــرض گرفتــه شــده اســت مســتقيم بــر ســتا در بخــش بيــان غيردر همــين

ت 1989در سـال4بلوم كولكا كه3»درخواست«ي گانه هاي پنج اتژياستر كيـدأارائـه داده،

.شده است

مي در اين مطالعه فيلم به در آوري داده براي جمع،رو كند؛ ازاين عنوان متن عمل هـا

و هايي كه در فيلم بر زبان شخصيت جملهي همهگام نخست  ها جاري شده است، ثبـت

و سپس با  و دسـته،توجه به رويكرد اين مقالهضبط شد از. بنـدي گرديـد تحليـل پـس
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مي هايي كه شخصيت شمارش تعداد جمله هـاي آورند، گفتار شخصيت هاي فيلم بر زبان

و مانند،فرعي و مادر نرگس، كارگردان آ،....پدر قابـل اعتنـاه از نظـر آمـارينكبه دليل

و گفتارهاي شش شخصيت اصلي، يع مجـري، آقـاي قرمـزي، ني كالهنبودند، حذف شد

و بررسـي برگزيـده شـد  و خالـه، بـراي تحليـل از آنجـا كـه. پسرخاله، نگهبان، نرگس

و سوي سخن اهميت دار هاي زباني در مقوله درتحليل د يا به بياني بيان مؤدبانه، سمت

گام نخست ارتباطدر كند، ديگر موضوع مهم آن است كه چه كسي به چه كسي امر مي

هر كاله و در جدول كدام از اين شخصيت قرمزي با هاي جداگانـه قـرار داده ها استخراج

و خاله، كـاله مناسبات كالهشد، به اين ترتيب  و مجـري، كـاله قرمزي و قرمـزي قرمـزي

و نگهبان، كاله پسرخاله، كاله و نرگس بررسي شده است قرمزي در سومين گام،. قرمزي

تر نيـز بـه طـور مبسـوط بـه هاي فرعي بندي تقسيم،»درخواست«نظر به اهميت مبحث 

و در جدول و تحليل گذاشته شد سـپس در بخشـي؛هاي جداگانه ضـبط گرديـد بحث

بـراي. بررسـي شـد سال نيز دقيـق عنوان شخصيت اصلي بزرگ جداگانه رفتار مجري به

و امكان بررسي سنجيده عيني هـا براسـاس روش آمـاريي دادهههمـ تر، تر شدن تحليل

هر به و براي و نمودارهـاي مجـزا فـراهم كدام جدول صورت درصدي محاسبه گرديد ها

و بررسي، ارائه خواهد شد .شد كه ضمن بحث

 مندي مباني نظري مبحث ادب.4
بهتر است نخست به اين اصـل توجـه شـود كـه زبـان،» مندي ادب«ي در توضيح مقوله

و اصلي بخشي جدايي و طـرح ناپذير از زندگي روزمره ترين وسـيله بـراي انتقـال پيـام

و عقايد است انديشه و هـم. ها، افكار چنـين منزلـت زبـان موقعيـت فـرد را در جامعـه

و در عين اجتماعي او را رقم مي مي زند در. سازد حال آن را محدود و در شـرايط ويـژه

مي دلي ديگران نياز دارند، وابستگي به زبان بيش زماني كه افراد به هم تـوان مـي. شود تر

. اي درگير است هاي فعاليت بشري به صورت گسترده گفت زبان تقريبا در تمام زمينه

در هاي مديدي است كه مبحـث ادب مدتنظر پيشينه، از شناسـي زبـاني حـوزه منـدي

و مطالعات بسياري در اين زمينه انجـام شـده اسـت  .اجتماعي جايگاهي مهم يافته است

ج پردازان در اين زمينه، ترين نظريه مهم يكي از ويـژه بـه،1سـيرل.آر. محقق آمريكـايي،
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و موضـوعي ادب در حـوزه» درخواست«انواعي ربارهد منـدي پيشـنهادهايي ارائـه داد

و كـه بعـدها را مطـرح سـاخت» درخواست غيرمستقيم«و»ت مستقيمدرخواس« بـراون

و معرفي) 1989(لوينسون  منـدي بـه آن اسـتناد هـاي مختلـف ادب اسـتراتژي در تبيين

و غيرمستقيم، با ميـزان شناس در بررسي رابطه اين دو زبان. كردند ي درخواست مستقيم

آ گوينـده بيشـتر از اسـتراتژي درخواسـته هر چقـدرنكو نظراتي ارائه دادند؛ از جمله

شناسـان اين گروه از زبـان ). 1987(مندي وي كمتر است مستقيم استفاده كند ميزان ادب

ت هاي ادب بودن استراتژي جهانيبر  شناسان ديگر به ساير كيد دارند؛ اما برخي زبانأمندي

ت)1995(1براي نمونه گوتلي.اند مندي توجه كرده عوامل دخيل بر ادب ييـد ايـنأضمن

مي هاي مستقيم از ميزان ادب كارگيري استراتژي نظر كه به كاهد، معتقـد اسـت كـه مندي

و فاصله عوامل اجتماعي ديگر از قبيل سن كـارگيري ايـني طبقاتي در بـه، جنس، مقام

و موقعيـت خاصـي كـه ها موثر هستند؛ استراتژي بنابراين گوينده با توجه به اين عوامل

مي گفتگو در مي آن صورت چنـد تـن از محققـان. گيرد پذيرد از استراتژي مناسب بهره

ــاره) 2002(و اكبــري) 1989(2ديگــر نيــز از جملــه ولفســان ــأ درب دري ت ثير فرهنــگ

و بر اين باور هستند كـه بـا وجـود مندي مطالعه كرده هاي ادب كارگيري استراتژي به اند

ا بـودن اسـتراتژي شواهدي كه بر جهاني ي برخـورد منـدي داللـت دارد، شـيوهدبهـاي

و برخي از فرهنگ هاي فرهنگ را ها اين استراتژي مختلف با اين مقوله متفاوت است هـا

و برخي ديگر كمتر به كار مي در اين نوشتار نيـز همـين مقولـه در تحليـل. گيرند بيشتر

. استدر نظر گرفته شده) قرمزي با خاله ويژه در مبحث روابط كالهبه(ايي نه

ها، از جمله ساختن گزاره،3ي گفتاركنشي كليه دهنده مطابق نظر سيرل، زبان شكل

و قول كردن، عهد امر كردن، پرسش هـا دادن اسـت؛ بـه عبـارت ديگـر گفتـاركنش بستن

ه.)16: 1976سيرل،( اي مراودات زباني هستند هاي پايه واحد ميمچاو كند كـه نين بيان

مي ها، از زبان رسمي تا لطيفه ها در تمام عرصه گفتاركنش هر فردي بـر. شوند ها استفاده

و تـالش بـراي حفـظ ايـن ادراك، از روش  هـاي بيـاني اساس ادراكي كه از خـود دارد

مي ويژه ي هاي زبـاني بـه دو بخـش عمـده بندي كلي، گونه در يك تقسيم. گيرد اي بهره

ميمستقيم غيرو بيان مستقيم :شوند تقسيم

1. Goatly 
2. Wolfson 
3. Speech Act 
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و بـدون اي سخن است كه گوينده خواسـته گونه: بيان مستقيم. الف ي خـود را صـريح

به. دارد ابهام به شنونده اعالم مي ي سه گروه عمـده طور معمول دربرگيرنده بيان مستقيم

ترتيـب ميـزان؛ كـه بـه3كـنش گفـت.3؛2پرسـش مسـتقيم.2؛1هاي امري جمله.1: است

مي آمرانه و قدرتمند شاخص.ددهن بودن كالم را نشان در ترين تـرين نـوع بيـان مسـتقيم

مي هاي امري جلوه جمله آن شود؛ پس از آن پرسش گر بلـه يـا«هاي مسـتقيم كـه پاسـخ

صـورت در ايـن. طلبـد مسـتقيم، پاسـخ مسـتقيم مـي است قرار دارد؛ زيرا پرسش» خير

مي كم و اجابت آن، ايجاد و باالترين ترين فاصله ميان درخواست را شود حـد آمرانگـي

هـايي كـه پرسـش.بله-آيا در را بستي؟: براي نمونه. كند بعد از امر مستقيم تداعي مي

و كم در همين پاسخ كوتاه طلب مي مي كند نيز بيش محـل تولـد شـما:گيـرد رده قرار

. شيراز-كجاست؟ 

و گفت بندي بيان مستقيم در رده كنش در دستهفتگ ي كنش نـوعي سوم قرار دارد

،4وارداف(شـود از بيان است كه صرف گفتار به معني عمل بـه آن گفتـه محسـوب مـي

و قـدرت دوگونـه ). 283: 1992 و(ي نخسـت بيـان مسـتقيم اگر چه بـه شـدت امـري

آن) پرسشي جا كه گوينده قدرت آن را دارد كه حرف خود را عـين عمـل نيست، اما از

كـنش از نـوع معتقـد اسـت كـه گفـت5»آسـتين«. گنجـد قلمداد كند، در اين دسته مـي 

و كذب داشته گزاره آن. باشد هايي نيست كه احتمال صدق مي در مورد تـوان بـه ها تنها

و مقتضي است و بـي اين اكتفا كرد كه گفته شود، مناسب كـنش گفـت. جـا يا نامناسـب

مي طور معمول به صيغه به و معموال در زمان حال بيان  آستين،(شودي اول شخص مفرد

به)15و14: 1962 را دهـم قول مـيي اي خطابي كه گوينده جمله عنوان مثال در جمله؛

مي«هاي شدن واژه گفتن يعني جاري آورد، صرف سخن بر زبان مي بـر زبـانِ»دهـم قول

كنشـي، هـاي گفـت گوينده، با عمل قول دادن مساوي است؛ به عبارت ديگـر در جملـه 

ا) يا بخشي(گفتن تمام سخن و گزارهاز عمل اي نيست كه از ماجرايي خبر دهد يـا ست

ب واقعه كنشـي در فارسـي مشهورترين افعال گفت.ه خود خبر استلكاي را وصف كند،

 
1. Mood Drivable 
2. Inquiries 
3. Performative 
4. Warldhaugh 
5.Austin 
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ازا عبارت مي(دادن، معذرت خواستن، ناميدن قول: ند ، شرط)نامم من تو را دوست خود

را(ادن، هشـدارد)با نظر شما موافق هسـتم(كردن بستن، قسم خوردن، موافقت مـن تـو

و)اين امـر اصـرار دارمبر(، پافشاري كردن)دهم عليه خودكامگي هشدار مي ، پـذيرفتن

ي زمـاني ها آن است كه عمل بدون هيچ فاصله وجه مشترك اين فعل. امتناع كردن است

و كنش، برابر است و در واقع گفتار با اجراي عمل ،به ديگر سخن. با گفتار همراه است

ب اي كـه سـاخت از نظـر مفهـوم زبـاني، گوينـده. شـودا گفتـار جـاري مـي عمل همراه

به گفت و از اعتمادمي كار كنش را نفـس بـاالبه گيرد، معموال در موضع قدرت قرار دارد

.)2(برخوردار است تا آن حد كه قادر است گفتار خود را با عمل برابر بداند

وي گفـت از منظر مورد توجه ايـن نوشـتار شـيوه كـنش اگـر از سـوي باالدسـت

آن اشخاص بزرگ و متناسب بـا شـأن از تر اعمال شود، دال بر قدرت هاسـت، امـا اگـر

مي سوي كسي با منزلتي پايين تواند مصـداق تر بيان شود، يا بر زبان كودك جاري شود،

و در نتيجه دورشدن بي .رايج تلقي گردداز ادب جا سخن گفتن

گو گونه: مستقيم بيان غير.ب و بـه اي از سخن است كه طـور ينده منظور خود را با ابهام

مي غير اي هايي است كه به طـور گسـترده مستقيم يكي از روش بيان غير. كند مستقيم بيان

شود؛ زيـرا مـردم بـه طـور معمـول تمايـل دارنـد كـه از زبـان در مكالمات استفاده مي

و مكالمهغيرمست م قيم در مناسبات ،2سنيا پليس؛1،1998ماتسورا(دبانه استفاده كنندؤهاي

توان گفت دليل اين امر آن است كه زبان غيرمسـتقيم موجـب ايجـاد فاصـلهمي). 1994

و آن نيز به نوبه مي و خشونت تقاضاي مستقيم يا امـر مـي شود . كاهـدي خود از شدت

مسـتقيم معمـوالً ايـن امكـان را فـراهم سخن غير) 1975(ي سيرل چنين بنا به عقيده هم

آ مي مينچآورد كه گوينده بيش از ازه عمالً گويد، درخواست كند؛ يا بـه عبـارت ديگـر

و در نتيجه ادب مي مندي بهره ايجاز به منظور ايجاد فاصله ي شود؛ براي نمونه جملـه مند

. آيـد بـه شـمار مـي»ر را ببنـدد«ي امري، بيان غيرمستقيمي براي جملههوا سرد است

را شناسان، جمله مطابق نظر زبان هاي دستوري بـه ترتيـب قـدرت آمرانـه بـودن، طيفـي

و ميزان تحميل بـه شـنونده، دهند كه با توجه به موقعيت دو طرف گفت تشكيل مي وگو

چـه بيـان بـه ديگـر سـخن هـر. گيـرد دار را دربر مـي از دستور مستقيم تا بيان امر اشاره

 
1. Matsuura 
2. Placencia   
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به يرمستقيمغ ). 1،2009گـرب(شـود تـر مـي مندي نزديـك وضعيت ادب تر باشد، سخن

مي شده بندي هاي طبقه جمله چ نشان تـركم(گونـه يـك سـخن از بيـان مسـتقيم دهد كه

مي) تر مؤدبانهبيش(يش فاصله به بيان غيرمستقيم با افزا) دبانهؤم پنجره. الف: كند حركت

ب لطفاً.ب./ را ببند .ت/ پنجـره را ببنـدي؟) لطفـاً(تـواني مـي.پ./ بنـد پنجـره را

آن) لطفاً(تواني مي چه.ث./ رسد نميپنجره را ببندي؟ من دستم به قـدر هواي اينجا

.)3(سرد است

ميبر اين اساس، بيان غير .2،2درخواست.1: گردد مستقيم به دو بخش كلي تقسيم

ي تحميـل خواسـت بـه منزلـه) امـر يـا(طور كلي در تعامالت روزمره، تقاضابه.3اشاره

و از آزادي عمـل او مـي گوينده و لوينسـن،(كاهـد بـر شـنونده اسـت ؛)1987بـراون

حـد امكـان از بـار تحميلـيِ هاي زباني در خدمت آن است كه تا سـر رو استراتژينازاي

.تقاضا در كالم بكاهند

آزادي» رخواسـتد«گونه بيـان غيرمسـتقيم، از جملـه مطابق نظر ليچ، توسل به هر

و از ميـزان فشـار ري بـه مخاطـب مـيشتعمل بي : 1983لـيچ،(كاهـد بـر او مـي4دهـد

5هايِ زبـاني درخواسـت شيوه،ي حاضر در اين نوشتار بنا به طبيعت مطالعه). 132و131

و از بررسي درخواست يا آشكار به تحليل گذاشته شده و و اشاره هايي كه از طريق رمز

دنكـ رو چنا از اين؛شده است صرف نظرشود، مطرح مي6آميز اي طعنه گونه به ر جـدوله

ي بيـاني بـا شـيوه قرمـزي كالههايي كه در فيلمي جمله همهنشان داده شده،1ي شماره

اس» درخواست« درخواسـت در قالـب،8، تهديد7پيشنهاد اصليِت، به پنج بخش ادا شده

بنـدي تقسـيم) بيان خبر در قالب پرسـش(و استفهام انكاري 10، كسب اطالعات9پرسش

. گرديد

1. Grebe 
2. Query  
3. Hint 
4. Force 
5. Off record  
6. Suggestion 
7. On record 
8. Treat 
9. Suggestory formulae 
10. Negative Question 
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از آنكـه بـراي گوينده گنجد،مي غيرمستقيم بيان مبحثدركه نيز»اشاره«ي درباره

 ميزانيا ظرافت جهتاز اشاره. شودمي متوسل اشارهبه بكاهد، امري بيان تحميل ميزان

كند كه به عنوان نمونه در ايـن سـه حركت مي1سه طيف حداقلدر گفتن سخن پوشيده

ب. الف: جمله نشان داده شده است روزهـا ها هـم ايـن بخاري. امروز هوا سردتر است؛

ج خوب كار نمي تر شود؛ هر سـه جملـه در ذات خـود بـه كاش هوا كمي گرماي. كند؛

با ايـن حـال.»ي بخاري را باالتر ببر درجه«: خواهد بگويد معني آن است كه گوينده مي

آ از نظـر آمـاري قابـل» اشاره«هاي گوناگونِه ميزان كاربرد طيفنكدر اين نوشتار بنا به

يك پذير سنجش شد نبوده است، در مجموع هر سه مورد و تحليل نهاده .جا به بحث

.با ذكر مثال بسط داده شده است1ي براي توضيح بيشتر، اين نمودار در جدول شماره

1ي شمارهجدول

مثالاستراتژي

به كاله قرمزي(تو امروز بايد بري مدرسهساخت امري مستقيم )خاله

به مجريكاله...(صفا، محبت،كنشگفت )قرمزي

كار داري؟چرا اينجا آمدي؟ اينجا چهپرسش مستقيم

1. Hint, Mild Hint, Strong Hint 

استراتژي هاي
بياني 

بيان
مستقيم

گفت كنش
پرسش
مستقيم

جمله هاي
امري

بيان
غيرمستقيم

اشاره

درخواست

پيشنهاد

تهديد

در(پرسش امر
)قالب پرسش

كسب
اطالعات 

استفهام
انكاري
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 درخواست

به بزرگ:پيشنهاد.1 )قرمزيمجري به كاله(ترت كمك كردي؟امروز

چه: تهديد:2 مي تو اينجا به كاله(كني؟ كار )قرمزي مجري

مجـري بـه(كنـي؟ حاال چرا نگاه نمي: درخواست در قالب پرسش.3

)نرگس

به كاله( راستي از خاله چه خبر؟: كسب اطالعات.4 )قرمزي پسرخاله

به كاله(جوري ياد گرفتي؟اين:استفهام انكاري.5 )قرمزيمجري

هـا امـروز رفـتن مدرسـه، روز اول مدرسـه از مدرسـه جـابچـهتماماشاره

(نموني به كاله... )قرمزيخاله

و پسرخاله كالههاي فيلم شخصيت.5  قرمزي
و كـاله هـاي محـوري فـيلم بررسـي شـناخت شخصـيتو پيش از آغاز بحث قرمـزي

:ضروري است) قرمزي، پسرخاله، آقاي مجري كاله( پسرخاله

ي پـايين جامعـه اي از طبقـه او پسـربچه. قرمزي شخصيت محوري فيلم است كاله

نگـردمي» چون قويي در زاللي خويشتن«است كه همراه با شيطنت كودكانه، معصومانه

ميو ساده و ترك كاشـانه مـي دالنه به محبتي موهوم دل در. كنـد بندد و او ضـمن سـفر

و كهنـه چـالش جستجوي دوست محبوب خود، مفاهيم همـواره  نشـدني انسـاني، انگيـز

مي هم شخصيت ديگر فيلم، پسـر. كند چون عشق، دوستي، صميميت، وفاداري را مطرح

بـه دليـل شـرايط زنـدگي، فرصـت خاله نيز كودك است؛ اما از دسته كودكاني است كه 

و به ناگاه بزرگ شده است كودكي ت كـه پسـرخاله شاهد اين ادعـا آن اسـ. كردن نيافته

همبرخال ،دن باشـ ساال حمايت بزرگي در سايهكه سال خود، به جاي اينوسنف پسران

با. حمايت كند) سال كودك يا بزرگ(بيشتر تمايل دارد از سايرين بااو شخصيتي و  اراده

و نيز متكي به خود است خوي بيشو خلق از سـوي ديگـر وجـه عـاطفي. وكم عصباني

مي دالنه دردسر است، همواره سادهشخصيت پسرخاله كه سرشار از مهرباني  و ساز شـود

بي با اندك چاشني لوطي و مي گري كه در لحن او نيز گاه شـود، در مجمـوع، گاه آشكار

و زورگيـري  و دوستي تا مـرز قلـدري از او شخصيتي ساخته كه براي پاس داشتن مهر

بـروز در برآيند اين تضاد كـه در ذات پسـرخاله نهفتـه اسـت بـه هنگـام. رود پيش مي

ي آشـناي آقـاي مجـري نمونـه.)4(دار آفريـده اسـت هاي خنده هاي فيلم موقعيت صحنه
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او گريـزان از واقعيـت وجـودي خـود،. هاي به تهران آمـده اسـت شخصيت شهرستاني

آن تالش دارد كـه اصـالت جـذاب ايـن هويت جديدي براي خود كسب كند؛ غافل از

بيفرد و رفتارهـ از تمام حركـت آنكه خود بداند،، و رمـز هـا و راز ايش آشـكار اسـت

و موفقيت او نيز همين محبوب كـردن هويـت آگـين او در پنهـان تالش شرم. است بودن

و گشاي پنهان وش اسـت، مـوقعيتي خنـده نشدني كه اتفاقاً همان نيز موجب پيشرفت دار

ميو بيش ره بـرده هـاي آن بهـ آفريند كه كارگردان فيلم به خـوبي از قابليـت كم طنزآميز

بي. است و اعتنـا به دليل همين دو وجه، شخصيت آقاي مجري گاه در غبار رفتار خشن

و عشق، پيچيده مي به به مهر و و در مواجهه با ديگران اي قرمـزي رويـه ويـژه كـاله شود

و بي مياعتنا آن متكبرانه در پيش و بيانگيرد، حال هاي رفتاري او خالف كه ساير صفات

.)5(اين وضعيت دوگانه نيز از ديگر اسباب ايجاد فضاي خنده اسـت. دهد آن را نشان مي

و خاله، در حد تيپ ساير شخصيت هاي آشنا هسـتند كـه هاي فيلم چون نگهبان، نرگس

آن اگرچه در اين نوشتار به شـود، در تحليـل رفتارهـاي ها پرداختـه نمـي طور مستقيم به

طـ زباني شخصيت انـد، هـا قـرار گرفتـه رف خطـاب آن هاي اصلي فيلم در مواردي كـه

.شدخواهند 

و بررسي.6  بحث

و پسرخاله كالهقرمزي با ديگران در فيلم منديِ گفتار كاله ميزان ادب.6-1  قرمزي

و نمودارهاي گروه در ديدگاهي كلي قرمزي در مواجهـه، رفتار كاله»الف«مطابق جدول

و نگهبان مي،)6(با آقاي مجري، خاله، پسرخاله پردازي كاله قرمـزي دهد شخصيت نشان

و بر روي هم رفتاري متناسب با رفتار كـودك در طول فيلم يك نواخت عمل كرده است

قرمـزي بـا پسـرخاله نيـزي مواجهه كاله شيوه. ئه داده استساالن ارا در مواجهه با بزرگ

پسرخاله اگر چـه كه اشاره شد، ساالن است؛ زيرا چنانگردقيقاً معادل برخورد با ساير بز

كار است، در تهران ساكن اسـت،ي او بچه. ساالن را دارد هاي بزرگ كودك است، ويژگي

و چاه خيابان و راه مي ها و به همين دليل نسـبت بـه كـاله هاي شهر را از شناسد قرمـزي

قرمزي، پسرخاله همتـاي در چشم كاله،رو از اين نفس باالتري برخوردار است؛به ماداعت

در(كنـد قرمزي با پسرخاله را توجيه مـي همين امر رفتار غيرمعمول كاله. ترهاست بزرگ

ساخت فيلم كارگردان از غيرقابل انتظار بودن همين برخـورد بـه نفـع آفـرينش فضـاي
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و با توجه به جزئيات بيانِ كـاله در نگاهي دقيق). مند شده است دار بهره خنده قرمـزي تر

مي نتايج زير به :آيد دست

از كـاله:»بيان امرمستقيم«مند بودن كاله قرمزي در مبحث ميزان ادب.خستن قرمـزي

ميبياني امر مستقي شيوه آن يم استفاده و مطابق با چه پيش از اين گفته شـد، اسـتفاده كند

زاويـه، شخصـيت از ايـن. مندي نسبت معكوس دارد از بيان مستقيم امري با ميزان ادب

آنقرمزي رفتاري مناس كاله رود، ارائـه داده چه چنـان از كـودك انتظـار مـيب مطابق با

كـارگيري وگو با ديگران از بيان مسـتقيم يـا بـه قرمزي در گفت است؛ به بيان ديگر كاله

كم جمله كم هاي امري، ترين خطاب امري در برابـر آقـاي مجـري تر استفاده كرده است؛

دهـد ايـن امـر نشـان مـي.ه اسـت بود%)3/35(ترين خطاب به نگهبانو بيش%)3/11(

: 1983لـيچ،(ي ني دارد؛ زيـرا مطـابق گفتـهو پـذيرفت قرمزي در كل، رفتاري مؤدبانه كاله

و آمرانگـي در كـالم؛ بـا بيـان مؤدبانـه نسـبت ميزان استفاده از جمله) 108 هاي امـري

توجه به اين نكته كه باالترين ميزان امر خطـاب بـه نگهبـان اسـت، ايـن. معكوس دارد

و واقعيت را نشان مي دهد كه در اين فيلم، ناخودآگاه بر پايگاه طبقاتي تأكيد شده اسـت

و نسـبت بـه نگهبـان قرمزي شخصيت مؤدبي چون كاله از اين ديدگاه دور نمانده است

در%3/35به%3/11نسبت. تر مؤدبانه دارد رفتاري كم از نظـر كمـي تفـاوتي آشـكار را

مي قرمزي با آقاي نگهبان نسبت به ساير شخصيت طرز برخورد كاله . دهد ها نشان

ث مربـوط بـه در مبحـ:»كنش گفت«مند بودن كاله قرمزي در مبحث ميزان ادب.دوم

به وكم يكه، كاله قرمزي بيش»كنش گفت« و ي جز آقاي مجـري كـه بـا فاصـله تاز است

در كدام از شخصـيت بعد از او قرار دارد، هيچ%)3/30به%6/85(نسبتاً زياد هـاي فـيلم

از توان گفت كـه بهـرهمي. اند قرمزي از اين ساخت استفاده نكرده مواجهه با كاله منـدي

به گفت در شخصيت كنش، و هايي منحصر است كـه از بـاالترين حـد آمرانگـي را دارد

به چنان. ها با وضع قانون يا سنت، يكسان است موارد بسياري سخن آن عنـوان نمونـه كه

، صرف بيـان»اين بار لغزش تو را ناديده گرفتم«: گويد هنگامي كه پدري به فرزندش مي

ب جمله با فعل چشم ميپوشيدن از لغزش فرزند، ي بـه كـارگيري ايـن شـيوه. كنـد رابري

مي سخن، مختص كسي است كه در درجه را اي از قدرت قرار دارد كه تواند سخن خود

گفتن از موضع كودك درمواردي كه اين شيوه سخن.ي عمل بپوشاند به طور كامل جامه

اي كند كه در بهترين حالـت، بـه آفـرينش فضـ يا زير دست بيان شود، تناقضي ايجاد مي
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بي خنده مي و موقعيت انجامد؛ اما اگر در آن افراط گردد نشناسي گوينـده را تـداعي ادبي

، اسـتفاده از ايـن شـيوه هنگـامي كـه بـر زبـان كـودك قرمـزي كـاله در فـيلم. كنـد مي

مي) قرمزي كاله( عنوان نمونه در بخشـيبه ود، فضايي طنزآميز ايجادكرده است؛ش جاري

به از فيلم، كاله ي بزرگقرمزي و به تقليد از فيلم شيوه به مخملي هاي كاله ترها ، خطاب

صرف به كارگيري ايـن واژه» ...صفا، محبت، دوستي«: گويد مجري مي هـا، بـه ويـژه كه

و گوينده حتي خود را موظف ندانسته كه جمله را بـا  درحالتي كه كلمات مجرد هستند

، بـه)قرمـزي در اينجـا كـاله(آن سـخني دهد كه گوينده اداي فعل كامل كند، نشان مي

ميآن... هاي دوستي، محبت، صفا، زبان راندن واژه هنگام بر و از طـرف ها را توليد كنـد

هـمآن(كـه گذشـت او بـه عنـوان كـودك چنان. ها را انتظار دارد مقابل نيز التزام به آن

و در مقام درخواست كودكي از طبقه ه) كنندهي پايين و در عالم واقع، رگز چنان قـدرت

از اختياري نـدارد كـه بتوانـد از سـاختار گفـت  كـنش اسـتفاده كنـد؛ بنـابراين اسـتفاده

مي هايي كه بر زبان كاله كنش گفت ت قرمزي جاري ي ثيرگـذاري بـر بيننـدهأشود، ضـمن

در مواردي اغراق در به كـارگيري ايـن. ايجاد شود» موقعيت خنده«فيلم موجب شده تا

ا و از كالهشيوه، از مرز در دب مرسوم فراتر رفته قرمـزي شخصـيتي سـاخته اسـت كـه

و كالم خود را عـين واقـع مـي  و سخن و الزم مواجهه با ديگران خودمحور است دانـد

يكي از عوامل سـردرگمي آقـاي. هاي خود را براي ديگران توضيح دهد داند انديشه نمي

و نيز نگهبان در مواجهه با كاله در مجري آن قرمزي نيز هـا همين بخش نهفته است؛ زيرا

و صــفاي درون او پــي انــد، امــا رفتــار او را گــاه بــرده در عــين حــال كــه بــه مهربــاني

مي غيرقابل ي عمل در ايجاد موقعيت خنده سازندگان فيلم هرچند اين شيوه. يابند تحمل

از كالهي ادب مندي نظريهرا ياري داده است، از منظر سـاخت قرمزي را در مواردي كه

مي گفت .ي ادب رايـج دور اسـت دهد كه از حـوزه كنش استفاده كرده، شخصيتي نشان

در مبحث اشاره، با توجه بـه:»اشاره«بودن كاله قرمزي در مبحث مند ميزان ادب.سوم

و ادب مندي با يكـديگر نسـبتي زبان هاي محققان حوزه يافته شناسي بيان غير مستقيم

لي)2003(1هسل. مستقيم دارند )1996(4، مـولكن)1997(3، يه اونگ)1994(2ونگ-،

1. Hassall 
2. Lee-Wong  
3. Yeung  
4. Mulken 
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از نظـر» اشـاره«از جمله محققاني هستند كه بر ايـن باورنـد كـه،)2000(1فوكوشيماو

و به همين جهت در مقايسه با ساير بندي كالم، به غيرمستقيم درجه ترين نوع كالم است

مي مؤدبانه2ها كنش گفتار و نمودارهاي گروه با تأمل. آيد تر به شمار )7(»الـف«در جدول

زب جمله 400شود كه از مجموع اين نكته مشخص مي قرمـزي در ايـن ان كـاله اي كه از

بـه. در بـاالترين ميـزان قـرار دارد%)6/33(ه، بيان به صـورت اشـاره نوشتار تحليل شد

منـدي قرمـزي در وضـعيت متناسـبي از ادب نگاهي كلي شخصيت كاله همين جهت در

مي ترين ميزان اشاره در گفتبيش.ر داردقرا از وگوي كاله قرمزي با خاله رخ و بعد دهد

و پسرخاله با فاصله ن اين امر در اساس نشـا. اي بسيار نزديك قرار دارند آن آقاي مجري

بودنيفردهم. ترها ساختي قابل قبول دارد قرمزي با بزرگ بياني كاله دهد رفتار زباني مي

و پس قرمـزي، رخاله، شـاهد ديگـري اسـت بـراي نشـان دادن آن كـه كـاله آقاي مجري

و بـه نوبـه پسرخاله را در رديف بزرگ ي خـود بـر ايـن ادعـا كـه ترها قرار داده اسـت

شد شخصيت پسرخاله بچه و به نوعي كودك كار است، مهـر اي است كه زودتر بزرگ ه

ميتأ مكاله. زند ييد صـورت اشـاره، يزان بيـان بـه قرمزي در ارتباط با نگهبان از كمترين

ا كـه /.)70(كـنش ترين ميـزان گفـت ست كه در قياس بـا اسـتفاده از بيشـ استفاده كرده

ز ترين گونه آمرانه آني رفتار قرمزي در رابطه بـا كالهكه باني است، تاكيد ديگري است بر

مي ترين ميزان ادبنگهبان كم اني توانـد نشـ مندي را به كار گرفته است كه در جاي خود

.ظريف از ديدگاه طبقاتي اين شخصيت تلقي شود

 قرمزي با ديگران تعامل شخصيت كاله: جدول الف

شيوه بيان

اشخاص
 درخواست اشارهكنش گفتامر مستقيم

به مجريكاله %2/24%9/33%6/30%3/11قرمزي

به خالههكال %4/15%8/53%4/15%4/15قرمزي

%6/17%8/11%3/35%3/35نگهبانقرمزي بهكاله

به پسرخالهكاله %8/47%8/34%3/4%13قرمزي

%2/26%6/33%2/21%7/18قرمزيهاي كالهنسبت به كل جمله

1. Fukushima 
2. Speech Acts 
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از آنجـا كـه:»درخواسـت«مند بـودن كـاله قرمـزي در مبحـث ميزان ادب.چهارم

بيـان غيرمسـتقيم،%8/59(كـرده تر موارد از بيان غيرمستقيم اسـتفاده قرمزي در بيش كاله

منـدي به ديگر سخن الگوي بهـره. شخصيتي مؤدب است) بيان مستقيم%9/39نسبت به 

و موافق با رفتار مؤدبانـه» درخواست«قرمزي در مبحث كاله بـا.ي اوسـت مطابق انتظار

ا حال نظر به اهميت مبحث درخواست در مقوله اين هـايي درخواست مندي، كليهدبي

ازغيرم گانـه هـاي پـنج بندي قرمزي بيان شده است، جداگانه در دسته سوي كالهستقيم كه

و استفهام انكاري( د كـه در جـدولشبررسي) پيشنهاد، تهديد، پرسش، كسب اطالعات

تمـامي حاصـل، نشـان داد كـه نتيجـه. نشان داده شـده اسـت»ب«و نمودارهاي گروه

و آقاي مجري از نوع كسبگقرمزي از دو شخصيت بزر هاي كاله درخواست سالِ خاله

قرمزي در مواجهه با ايـن دو نفـر، در مـواردي كـه بـه اطالعات است؛ يعني هدف كاله

مي» درخواست« م آورده به شيوه روي چنـين،هم. ؤدبانه كسب اطالعات بـوده اسـت اي

اين. خاله نيز به همين منوال بوده است قرمزي از پسر هاي كاله از درخواست%75حدود 

قرمزي در بيان درخواست، مطابق ادب رفتـار كـرده دهد كه شخصيت كاله آمار نشان مي

و آقـاي مجـري درخواسـت بـه در قياس با او، دو شخصيت بـزرگ. است سـال، خالـه

و در ميـزان بـاالي تهديد را در درجه شيوه %)90و%40(ي دوم بعد از كسب اطالعات

مي گرفته كار به ب اند كه نشان آن زرگدهد و ها كـه مهربـان ساالن در اين فيلم، به ويژه تـر

به دلسوزترند، زباني بيش . گيرندمي كار وكم خشن

ب »درخواست«قرمزي در مبحث مند بودن كاله ادب:جدول

شيوه بيان

 اشخاص
 پرسش تهديد پيشنهاد

كسب

اطالعات

استفهام

انكاري

0%000100قرمزي به مجريكاله

به كاله %12%50%5/8%25%2/4قرمزيمجري

بكاله 0%000100خالههقرمزي

به كاله %10%40%10%040قرمزيخاله

0%0080%20قرمزي به پسرخالهكاله

به كاله %10%0070%20قرمزيپسرخاله
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و پسرخالهكاله منديِ گفتار آقاي مجري با ديگران در فيلم ميزان ادب.6-2  قرمزي
و نمودارهاي جدول ي رفتـار آقـاي مجـري كـه بـه جـز دربـاره»ج«با تأمل در جدول

و پسرخاله نيز تعامل زيـادي دارد، مشـخص كاله قرمزي با سه شخصيت نگهبان، نرگس

اي كه خطاب به اين چهار شخصيت از زبان مجـري نقـل جمله 339شد كه در مجموع 

ميصوبه%4/21شده است، در كل  شود كـه در نگـاه نخسـت بـه نظـر رت مستقيم بيان

ازچهم. دور اسـت رسد شخصيت مجري در اساس از رفتارآمرانه بـه مي نـين شـواهدي

كـه در بيـان آقـاي مجـري در بـاالترين حـد» درخواسـت«ساير موارد به ويژه مبحـث 

مي%)2/45( م قرار دارد، او را شخصيتي جلوه ربوط بـه دهد كه تمايل دارد ديگران امور

و بر روي هم شخصيتي متوقع از او نمايش داده شده است؛ يا حـداقل  او را انجام دهند

ي توان گفت كارگردان در ارائـه مي و متعـادل، ناكـام بـوده اسـتي شخصـيتي . كدسـت

از استفاده رسـد؛ وگو با نرگس منطقي به نظر مـي در گفت» اشاره«ي فراوان آقاي مجري

و هم نوع رابطه با آقاي مجري متفاوت استزيرا نرگس هم از نظر جن رفتـار آقـاي.س

مي مجري با نگهبان نيز به و نشان دهد شخصيت آقـاي مجـري بـه ويژه قابل تأمل است

از تمايز طبقاتي اعتقاد دارد؛ زيرا كالم او در حوزه ي امر مستقيم خطاب به نگهبـان بعـد

و%)1/57(ر ميزان باالي درخواست از سوي ديگ. قرمزي در باالترين حد قرار دارد كاله

مي%)1/7(ميزان پايين اشاره دهد كه آقاي مجري در مواجهـه بـا نگهبـان، همگي نشان

و ناخودآگاه نسبت به نگهبـان احسـاس. مند نيست ادب به ديگر سخن، مجري خودآگاه

مي برتري مي و به خود حق ا دهد رفتاري فاصله كند و از باال به پايين با او . رائه دهـد مند

و دوستانه و به بيان ديگر رفتار به ظاهر صميمي ي آقاي مجري با نگهبان، از نظر زبـاني

مي همين. شود ساخت گفتار حمايت نمي كنـد؛ زيـرا بـه امر در مورد پسرخاله نيز صدق

ساالن قرار دهند، اند كه پسرخاله را در رديف بزرگ ها پذيرفته كه ساير شخصيت رغم آن

و همان گونه كه بـان آقاي مجري با او در رديف برخورد با كالهي بيا شيوه قرمزي است

مي كاله او گونه نيـز شـيوه گيرد، به همان قرمزي رفتاري از باال به پايين در پيش ي بيـاني

سخن، آقـاي مجـري، به ديگر. مندي فاصله داردي ادب در برخورد با پسرخاله از حوزه

و صـميميت  مـ(نه به دوسـتي و مهـرورزي) ورد نگهبـان در در مـورد(نـه بـه محبـت

ب) قرمزي كاله و زحمتكشيو نه و همـواره اعتنا نمي) خالهدر مورد پسر(ه كارگري كنـد

به. داند خود را در موضعي برتر مي جهت كه فـيلم بـر از اينويژه اين پردازش شخصيت
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ب و با اصرارتمايل دارد ه بيننـده بقبوالنـد كـه خاستگاه اجتماعي آقاي مجري تأكيد دارد

و بـا سـاير شخصـيت و اصالتاً از طبقات پايين است در مجري شخصيتي محبوب هـاي

مي موضع فروتر رابطه و موجه عمـل نكـرده اسـت؛ي صميمي ايجاد كند، چندان موفق

به زيرا شيوه و تثبيت موضع باال و ساخت زباني او، در خدمت تأييد ي بيان آقاي مجري

.)8(پايين اوست

ج و ديگران در فيلم كاله:جدول  قرمزي آقاي مجري

 بيان شيوه

 اشخاص
 اشاره درخواست كنش گفتامر مستقيم

به كاله %5/30%7/31%3/7%5/30قرمزيمجري

به پسرخاله %15%65%5%15مجري

به نگهبان %1/7%2/57%3/14%4/21مجري

به نرگس %50%3/27%40%2/18مجري

%6/25%2/45%6/7%4/21 هاي آقاي مجري مجموع جمله

 گيري نتيجه.7

قرمـزي در رابطـه بـا چهـار شخصـيت اصـلي فـيلم در ديدگاهي كلي رفتاركالمي كاله

و پسرخاله كاله  منـدي، از منظـر ادب)، نگهبـان آقـاي مجـري، خالـه، پسـرخاله( قرمزي

 400ترين شاهد اين مدعا آن اسـت كـه از مجمـوع بزرگ.و پذيرفتني است كردني قبول

قرمزي در اين نوشتار تحليل شده است، بيان به صـورت اشـاره اي كه از زبان كاله جمله

از هـاي مبحـث ادب است كه مطابق با آموزه%)6/33(در باالترين ميزان  منـدي اسـتفاده

. شـود مندي در بيان سـنجيده مـي ترين حد ادباشاره به جاي بيان مستقيم به عنوان باال

را ساير داده هاي آماري از قبيل ميزان استفاده از درخواست غير مسـتقيم نيـز ايـن ادعـا

در مبحث درخواست نيـز وضـع بـه همـين منـوال اسـت؛ زيـرا تمـام. كند حمايت مي

و آقاي مجري از نوع قرمزي از دو شخصيت بزرگ هاي كاله درخواست كسب سالِ خاله

كه ديگرسخن هدف كالهبه. اطالعات است قرمزي در مواجهه با اين دو نفر، در مواردي
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مي» درخواست«به چنـين هـم. اي مؤدبانه كسب اطالعات بوده است آورد، به شيوه روي

اين. خاله نيز به همين منوال بوده است قرمزي از پسر هاي كاله از درخواست%75حدود 

كه آمار نشان مي قرمزي در بيان درخواست، نيـز مطـابق ادب رفتـار شخصيت كالهدهد

قرمزي با نگهبـان تر نگريسته شود، رفتار كاله با اين حال اگر با ديدي جزيي. كرده است

محسـوب) گيرد كه حتي پسرخاله را نيز دربرمي(ساالني رفتار او با ساير بزرگ از گونه

يا امر مستقيم كـاله قرمـزي، در برابـر ترين كاربرد خطاب توضيح آن كه بيش. شود نمي

آن%)3/35(نگهبان  و از مندي در كالم نسبت معكوس جا كه آمرانگي با ادب بوده است

به دارد، رفتار بياني كاله قرمزي در برابر نگهبان از نوع مودبانه محسوب نمي و اگر شود

ا شـد در اسـاس شخصـيت يـك اين نكته توجه مـي  رائـه دسـت تـري از كـاله قرمـزي

.گرديد مي

تـرين شخصـيت دهـد كـه رفتـار بيـاني محـوري از سوي ديگر شواهد نشـان مـي

. مندي چنـدان پـذيرفتني نيسـت يعني آقاي مجري از منظر ادب سال اين مجموعه بزرگ

از جمله 339توضيح آن كه در مجموع اي كه خطاب به چهـار شخصـيت اصـلي فـيلم

شـود كـه در اسـاس مسـتقيم بيـان مـي صـورتبه%4/21زبان مجري نقل شده، در كل 

به. شود رفتاري آمرانه قلمداد مي ويـژه در رفتـار آقـاي همچنين شواهدي از ساير موارد

، نشان%)1/7(و ميزان پايين اشاره%)1/57(مجري با نگهبان در ميزان باالي درخواست 

و ناخودآگاه نسبت به نگهبان احساس برتري مي وميدهد كه آقاي مجري خودآگاه كند

و از آنجـا كـه دهد رفتاري فاصله به خود حق مي و از باال به پايين با او ارائـه دهـد مند

مي رفتار كاله و قرمزي با نگهبان بر همين الگو منطبق است، به نظر رسد نوعي يـادگيري

و بيم آن مي فـيلمي رود كه همين تقليد به بيننده تقليد از آقاي مجري در كار بوده است

م .خاطبان كودك نيز تسري يابدو

ها يادداشت

. دارد محوريت حركت گفتار، جايبهكه غربي عمدتاً هاي نمونه برخيبا قياسدر).1(

 پلنـگ« بـه موسـوم متحـرك هـاي نقاشـي مجموعـه ماننـدآن موفـق هاي گونه چنانكه

.اند شده ديده تداركو تهيه صامت هاي فيلمي شيوهبه اصوالً،»صورتي
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شايد از همين روست كه متون مقدس از امكانـات ايـن سـاخت بيـاني بـه خـوبي).2(

ي عنـوان نمونـه يكـي از قدرتمنـدترين كاربردهـاي ايـن شـيوه بـه. انـد منـد شـده بهره

) فاذا قضى امرا فانّما يقـول لـه كـن فيكـون(ي بقره از سوره 117ي پردازي در آيه سخن

كه متجلي شده است كه خداوند امر مي پس»باش«كند .»شودمي«،

به كارگيري زبانبه).3( جز بيان مؤدبانه، در مواردي ديگر از جمله زماني كـه غيرمستقيم

اي بر زبـان آورد كـه جالـب توجـه شـنوندهي خود را به گونه گوينده مايل است جمله

ت و در نتيجه بر شدت بهأباشد ).143: 1995تومـاس،(رودميكار ثير بيان خود بيفزايد

مندي زبان غيرمستقيم در بيان مؤدبانه توجه شـده با اين حال در اين نوشتار، تنها به بهره

.استو ساير كاركردهاي آن فرو گذاشته شده

ميبه).4( اي از فيلم اشاره كرد كه دو كـودك بـدون اطـالع توان به صحنه عنوان نمونه

ي پسرخاله به اعتـراض آقـاي هاي آمرانه وپاسخاند آقاي مجري به اتومبيل او سوار شده

و نيز جملهآ مجري موقعيت خنده فراهم مي معروف پسرخاله كه بعـد از نمـايشي ورد

و در  عـدم بـا رويـارويي فيلم زبانزد شده بود كه در حمايت از خواست كـاله قرمـزي

ميپذيرش كاله ديگه، خوب بچه است: وردآ قرمزي از سوي آقاي مجري مرتب بر زبان
 ...مگه چيه؟ بچه است ديگه

عنوان نمونه او اگرچه در مواجهه با اصرارهاي كاله قرمزي بـراي ورود بـه دفتـربه).5(

و لحن صدا نشان مـي كار يا استوديو فيلمبرداري مقاومت مي دهـد كـه كند اما طرز نگاه

و معموالً و منش اين كودك در او تاثير گذاشته است مي سخنان شود تسليم خواست او

.)نرگسي واسطه يا با واسطهبي(

به دليل ميزان اندك گفت از تحليل برخورد كاله).6( وگوهـاي دوطرفـه ميـان قرمزي با نرگس

.دشنظر ها، صرف آن

و نمودار، در متن مقاله از جدول استفاده گرديـد).7( . براي جلوگيري از ازدحام جدول

را ند در نگاهي كلـي نسـبت هست انندگاني كه مايلاما براي آن دسته از خو هـاي آمـاري

:ارائه شده استمالحظه نمايند، اطالعات به صورت نمودار نيز 
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ج و:نمودار گروه ديگران در فيلم كالآقاي مجري

زفارسي زباني كاركرد براساس نوشتار ايندر شده ارائهف

هاي زبانبهو ديگر هاي فرهنگدر طيف اينكه استمسلم

م مسـلمرا اصل اين شناسان زبان حال اينبا. شود ميارائه

از حركت معمول طوربه غيرمستقيم، بيانبه مستقيمبيان

گو بايـدرا نكته اين همچنين). 1983 ليچ،( است منديب

براسـاسو نيسـت ادبانـه بـي لزومـاً امـري، صورت بهحتي

ميزانو قدرت سن، دانش، نمونه عنوانبه شود؛ميتنظيم

ادبي حوزهاز آنكهبي باشد، امري بيانگر توجيه تواندي

كنيد بازراهاكتاب( درس كالسدر دانشجوبه استادخطاب

ا( كارمندبه اداره رييس خطاب،)بياور مرا كتاب پسرم(

ارزشكه چيزييا پولي مطالبه هنگامبه خطابسرانجام

دانسـت منـدي ادبي حوزهاز خارج تواننميرا) بدهن

ــاتون،؛2009 ــندگان). 2008 ت ــه نويس ــ حاضــر،ي مقال ب
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