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  چكيده
به رغم اهميت فيلمنامة داستاني و توجه پژوهشگران ادبي بر اولويت آن و خواندن 

اي از داستان روايي، اين عرصه كمتر مورد نقـد و تحليـل علمـي     آن همچون گونه
ربردي نظريـات  هـاي كـا   اين مقاله بر آن است تا با توجه به جنبه. قرار گرفته است

شناسي متن با تمركز بـر عنصـر گفتگـو و عوامـل      گردآوري شدة كر االم در نشانه
اي فرا زبان  هاي ديگر در آن و بررسي اصولي چون؛ نظام نشانه بافتي بيش از عرصه

اي، صـنايع   گيـري اشـاره   ، جهـت )رمزگان مشترك، لهجة فردي، محدوديت زبـان (
شـناختي فيلمنامـة    ه گرايس به تحليل نشانهبالغي، تضمين دريافت و اصول مكالم

داشتن نقـش محـوري كاركردهـاي    . داستاني دوازده رخ هوشنگ گلشيري بپردازد
هـاي   اي گفتگو در اين فيلمنامه آن را به اثـري حـائز اهميـت بـراي بررسـي      نشانه
دهـد   هـاي پـژوهش نشـان مـي     يافتـه . شناختي اشاره شده تبديل كرده اسـت  نشانه

رغم حضـور فعاالنـه    در گفتگو با ساير شخصيتهاي فيلمنامه عليشخصيت آقاجان 
بـا  ) اي هـاي اشـاره   گيـري  جهـت (در گفتگو و درك شنونده و موقعيت گفتگوهـا  

سازي براي ايجاد نظام فرازبان با دو زير مجموعة رمزگان و محدوديت زبان،  زمينه
يوه، اسـتفاده  نقض اصول مكالمه گرايس در چهار زمينة كميت، كيفيت، ارتباط و ش

، بر آن )پيران و گم شدن اين رانندة احمق، رستم، (: از صنايع بالغي در چهار مورد 
است تا نشان دهد كه چگونه با آشكارا ناقص كردن يا ناكامل بودن گفتار خود بـه  
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توانند معنايي را كه  هاي ديگر نمي بيش از آنچه گفته است نظر دارد ولي شخصيت
  .ود ندارد درك كننددر ظاهر كلمات او وج

شناسي گفتماني، ادبيات معاصر، فيلمنامة داستاني، گفتگو، دوازده  نشانه :ها واژه كليد
  .رخ

  
  مقدمه .1

هاي ادبيات داسـتاني؛ قصـه    اي از ادبيات داستاني است كه در كنار ساير بخش فيلمنامه گونه
) رمان كوتاه، رمـان بلنـد  (، رمان )داستانك، داستان بلند(رمانس، داستان ) اسطوره، حكايت(

نگارش فيلمنامة داستاني مورد توجه اديبـان  . گيرد در كنار نمايشنامه و متن انيميشن قرار مي
اي از آن، فيلمنامـة دوازده رخ از   نمونـه . ورزيدنـد  گرفته بود و به نگارش آن اهتمام مي قرار

هـاي   ماية اين فيلمنامه بر جنبـه  درون. هوشنگ گلشيري است كه در دهة شصت منتشر شد
  .شود ي اشخاص بازي بنيانگذاري ميها گفتگويي و عوامل بافتي گفته شده

و در يـك  شـود   مـي رسي گفتگو در درام متمركـز  نظريات گردآوري شدة كر االم به بر
تجربة آزموده شده به بررسي آن  بر روي گفتگوهاي نمايشنامه هملـت شكسـپير پرداختـه    

رمزگان مشترك، لهجه فـردي،  (زبان   اي فرا نظام نشانهمواردي چون؛  اصول آن شامل. است
و اصـول مكالمـه   اي، صنايع بالغي، تضـمين دريافـت    گيري اشاره ، جهت)محدوديت زبان
توان معيـاري   مي با بررسي اصول اشاره شده بر روي گفتگوهاي اين فيلمنامه. گرايس است

روشنتر دريابند كه در اعم از اديبان و خوانندگان فيلمنامه، به دست آورد تا مخاطبان فيلمنامه 
ادي اي از رويـد  شناسي گفتگو اين فيلمنامه به طور خاص و بـه عنـوان نمونـه    عرصة نشانه

  .دهد هنري چه روي مي - ادبي
  

  پيشينة پژوهش .2
شناسي فيلمنامة داستاني با رويكردهـاي   هاي علمي در زمينة تحليل نشانه بررسي و پژوهش

ي از ادبيات داستاني در چند سـال گذشـته و همـراه بـا رونـق       ا مختلف به عنوان زير شاخه
هاي پيشين  بررسي. يل شده استهاي مورد توجه تبد گرفتن چاپ فيلمنامه به يكي از حوزه

شناختي متون كشف المحجوب، مثنوي معنوي، شاهنامه فردوسـي،   معطوف به تحليل نشانه
هاي ايرانـي، اشـعار شـاعراني     هاي عاشقانه و برخي رمان گلستان و غزليات سعدي، داستان
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يشـنامه  چون نيما يوشيج، اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، قيصر امين پور، اشـعار كودكـان و نما  
  . بوده است

برخي آثاري كه بررسي فيلمنامه را در عنوان خود دارند به پس از اجراي آن نظر دارنـد  
كه قواعد مجزايي برآن ) 327:1388عباسي،.براي نمونه)(اند نه فيلمنامه در واقع فيلمنامة فيلم(

پردازي پردازي، لباس، گريم، اشياي صحنه، نور صجنه(حاكم است و مباحثي چون ميزانسن 
را كـه مربـوط بـه حيطـه     ) 65:1392شـهبازي، (، فيلمبـرداري، تـدوين و صـدا    )و بازيگري

  .اجراست، در آن دخيل هستند
شناسي گفتماني كر االم با محوريت گفتگو به بررسـي   پيش از اين اثري با رويكرد نشانه

ه رخ دوازد - اي يا همان فيلمنامه بـه زبـان سـاده     متن اصلي تمام صفحه - فيلمنامة داستاني
  .هوشنگ گلشيري نپرداخته است

  
  فيلمنامة داستاني .3
هاي دروني خاص در فيلمنامه در تمايز بـا   اي از ويژگي ترديد امكان ندارد بتوان مجموعه بي

امـي پـيش   ديگر كاربردهاي ادبي برشمرد اما در هر حال كاوش اين تمايز يكي از اصول الز
  .روي ادبيات داستاني است

دانند و از وجود شباهت بين اشكال  ز نظريه پردازان گستره داستان را وسيع ميبسياري ا
فيلمنامه با داستان و نمايشـنامه  ) 23- 22- 21: 1389آدام و فرانسواز رواز،.(اند آن سخن گفته

اما البته بايد افزود بـه اضـافة   ) 1075:1376انوشه،(در عامل روايي بودن تفاوت بنيادي ندارد
افالطون سه گروه اصـلي بـراي تمـايز در    «نوع بيان اين روايي بودن است؛  چيز ديگر و آن

روايـت  (نوع مركب يا متناوب- 3تقليد محض- 2روايت محض- 1نحوه بيان برشمرده است؛
رويكرد غالب در فيلمنامه بر نوع مركـب،  ) 52:1389آدام و فرانسواز رواز،(»)به همراه تقليد

اين عامـل  . بر روايت محض استوار است) داستان( در نمايشنامه بر تقليد محض و در رمان
هاي فيلمنامه و ميزان عالقمنـدي خواننـدگان بـر     تأثير زيادي بر زبان و نوع ارتباطات نشانه

  . گذارد جاي مي
هـاي   گفتگو يكـي از بخـش  . بخش ديگر تمايزاتي است كه در زمينة گفتگو وجود دارد

دهد و به عنوان عامل مشتركي در نمايشنامه نيز حضور دارد هرچنـد   فيلمنامه را تشكيل مي
تا قبل از رواج چاپ فيلمنامه و مورد توجه قرار گرفتن آن در حوزة مطالعـات ادبـي طـول    

در داستان و رمـان  ) 1075:1376انوشه، .(دانستند ر از نمايشنامه ميگفتگو در فيلمنامه را كمت
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چون به عالم رمان آورده شود، «نيز بنا به قاعدة كلي گفتگو جزو پيكرة اصلي نيست؛ گفتگو 
اي از برخورد برونگرايانة آنان با خود به  نويسان را همراه با بهره اي از انضباط نمايشنامه مايه

فيلمنامه و نمايشنامه از گفتگو با استفاده از صداي ) 507:1380آلوت،(».دكن اين عالم وارد مي
نويس با وجود اينكه  كنند اما رمان غايب و گفتگوهاي صريح فردي به فرد ديگر استفاده مي

تواند در كنار عوامل باال از توصـيف   شود مي گفتگو جزئي فرعي در پيكره آن محسوب مي
   )30- 29: 1392ادي،دام.(گفتگو نيز استفاده نمايد

در ايـن بخـش از طريـق    . در فيلمنامه بخشي به نام حركت در كنار گفتـار وجـود دارد  
اينجـا و  (و قيـد  ) اين و آن(، ضمير و صفت اشاره ...)من، تو، او و( كاربرد ضمير شخصي 

هـا تعبيـر    ايـن عوامـل كـه بـه شـاخص     . شود  بين حركت و گفتار ارتباط برقرار مي) اكنون
تواند گفتار را  در اين مورد حركت مي. آورند  زبان را از فاقد جهت بودن بيرون ميشوند  مي

تواند شـرايط كميـك    از طرفي تنش بين زبان و حركت مي. نمايد... نقض، تاييد، برجسته و
   )99- 93: 1383االم،.ك.ر.(ايجاد كند

يكـي از  «پـردازي ايـن سـه اسـت؛      هـاي شـكلي و صـحنه    بنـدي  تفاوت ديگـر تقسـيم  
هاي صوري اساسي درام روش سازماندهي محتواي نمايش در قالب قطعات مـتن   شخصهم

گيـرد درام بـه    ها صورت مـي  بندي به وسيله فصل است در حالي كه معموالً در رمان تقسيم
شود كه شروع و پايان يك واحد كـنش را در ارتبـاط بـا     هايي تقسيم مي ها و يا صحنه پرده

ا يـك   ) 30:1388آستن، آلن و جرج ساوانا،(».دهد ن مينشا) رويداد سراسري(كنش كلي  امـ
هـاي مجـزا    اي را نيز بايد يادآور شد كه اگر چه فيلمنامه نيز مانند نمايشنامه در صـحنه  نكته

هـا در كتـب    گيـرد و بـه جمـع سـكانس     نـام مـي    شود و مجموع آنهـا سـكانس   نوشته مي
امـا زيـر مجموعـة ايـن صـحنه      ) 29:1392كي، مك(كنند نويسي پرده نيز خطاب مي فيلمنامه

كند و به اين صورت اسـت كـه در    تفاوتهايي با نمايشنامه دارد كه اين دو را از هم مجزا مي
است و اگر مكـان رويـداد، داراي سـقف باشـد     » خارجي«اگر مكان سقف ندارد، «فيلمنامه 
در چـه   نويسد رويدادهاي ايـن صـحنه   نويس مي همچنين فيلمنامه. »داخلي«شود  نوشته مي

نويس فرصت دارد فضاي داسـتان و شخصـيتها و    رمان... افتد اتفاق مي) روز يا شب(زماني 
. رويدادها را بدون محدوديت تشريح كند، اما فيلمنامه بايد به زمان و فضا سينما مقيد باشـد 

سـپس آنچـه بـين    ... نويسـد  نويس در زير عنوان هر صحنه، ابتدا شرح صحنه را مي فيلمنامه
  )21- 20: 1392دامادي،(».شود ته مينوش) ديالوگها(شود گفته و شنيده ميها  آن
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در سالهاي اخير چاپ و انتشار فيلمنامه به صورت يكي از وجـوه ادبـي متـداول لـزوم     
هـاي مـتن اصـلي تمـام      فيلمنامـه «نويسي آن را ايجاد كرده است و سبب رواج بيشـتر   ساده

هاي همين قسم  له نيز بر روي يكي از نمونهبررسي و پژوهش اين مقا. شده است» اي صفحه
اي و امـروزي فيلمنامـه را نيـز همـين روش      شكل درست، حرفه. از نگارش فيلمنامه است

و شكل فيلمنامـه در  ) 216:1385فيلد،.(دانند اند و نوشتن زاوية دوربين را كارآمد نمي دانسته
نويسي به  مزيت عمدة فيلمنامه) 282:1385اكبري،.(اند ايران را نيز بر همين نوع محدود كرده

آساني مطالعه آن است و آن را روش جديد و  - تر از آن تا اين حد و نه پيچيده –اين روش 
  )16:1377سيف،.(دانند يلمنامه ميتري براي ف ساده

هاي متن اصـلي   شود؛ فيلمنامه فيلمنامه از نظر نحوة نگارش به دو دسته اصلي تقسيم مي
هاي نما به  برخالف فيلمنامه - هاي متن اصلي در فيلمنامه. به نما يا آهنين هاي نما و فيلمنامه

االمكان از ذكر كلمة دوربين يا بـه كـار بـردن هـر اصـطالحي در مـورد        حتي - نما يا آهنين
همچنانكه در نمايشـنامه مسـائل   (شود داري مي هاي گوناگون خود حركات دوربين و عدسي

مگر آنكه نقشي تعيين كننـده داشـته باشـند كـه در ايـن       )مربوط به حيطة اجرا وجود ندارد
هاي مناسب كيفيتي  نويسان با درهم پيچاندن عبارات و به كار بردن واژه فيلمنامه«صورت نيز 
آورند تا آنچه مورد نظرشان بوده است كامالً به مخاطب القـا شـود، بـدون آنكـه      فراهم مي

ايـن نـوع فيلمنامـه دو زيـر     ) 120:1370مكـي،  (».هاي فني به ميان آمده باشد  ذكري از واژه
  . اي فيلمنامه متن اصلي تمام صفحه. 2اي صفحه فيلمنامه متن اصلي نيم. 1مجموعه دارد؛

اي كه بـراي   صفحه برخالف نيم - هاي داستاني  اي براي نوشتن فيلمنامه متن تمام صفحه
عد از آنكـه شـمارة صـحنه    شود در اين روش ب استفاده مي - هاي مستند كاربرد دارد فيلمنامه

خارجي يا داخلي و شب يا روز بودن آن را مشخص كردند، صحنه و گفتگو به همـراه نـام   
  )122:همان.(شود ها آورده مي خصيتش

  
  روش پژوهش. 4

ايـن نكتـه   ) فيلمنامـة داسـتاني  (در قسـمت قبـل   ) رمان(با شرح تمايزات فيلمنامه با داستان
هـاي متمـايز    شود كه بنابراين هر نوع تحليل گفتگو در درام بايد ابتدا به ويژگي مشخص مي

فيلمنامه نيازمنـد نمايانـدن و تصويرسـازي از    «. هاي ادبي توجه نمايد آن در برابر ديگر نوع
ولي گفتگو در رمان و داستان در بسـتري از  ) 123: 1390اكبرپور،(».ويدادهاستها و ر كنش
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هاي ديگري را موجب  اين نحوه بيان متفاوت تفاوت. توصيف روايي صرف در جريان است
  . اند پردازي، مكان و زمان و شكل از اين جمله تفاوت در شخصيت. شود مي

روايـت كـه در آن اشـخاص، چيزهـا و     رويـدادها در فيلمنامـه آن را از    اين نشان دادن
هـا، ارجاعـات كالمـي و     كند و از طريق شاخص شود متمايز مي رويدادها الزاماً توصيف مي

 92:1392؛ مـوريتز، 231:1381مرينـگ، . (شـود  ديگر ابزارهاست كه بر نشان دادن تأكيد مـي 
در ديگـر  بنابراين حالت گفتگوها در درام بر اين اساس متفـاوت از حالـت آن   ) 108و 95و

  .انواع ادبي است
شناسي تئـاتر و درام يـك طـرح هجـده سـتوني       براي اين منظور كر االم در كتاب نشانه

ها و  شناختي قابل توجهي كه اين تمايزات در تحليل فراهم كرده است و به پيامدهاي روش
االم  شناختي گفتماني كر از همين جا بررسي اصول نشانه. كند توجه دارد ها ايجاد مي بررسي

با محوريت گفتگو كه بر روي نمايشنامه شرح داده شده در مورد فيلمنامـه نيـز قابـل اجـرا     
هاي كاربردي، معنايي و بالغي در آن را عاملي براي برقراري ارتباط  او توجه به جنبه. است

از ميان اين طرح هجده ستوني در ايـن  . تري براي درك زبان نمايشنامه دانسته است مستقيم
صـنايع  / ــ تضـمين   4ــ شـنونده   3ـ گوينـده  2ـ متن گفتگو 1به بررسي شش بخش؛ مقاله
اي براي اولين بار بـر روي   گيري اشاره ـ جهت6ـ فرازبان و 5اصل همياري گرايس / بالغي

  .  شود     يك فيلمنامة داستاني پرداخته مي
سـت  نظريات گردآوري شده توسط او در مورد گفتگو كـه در ايـن مقالـه مـورد نظـر ا     

مولف محور نيست و در باب هر مقولـه نظريـات كارشناسـان مختلـف بـا      . گفتماني است
   .پردازد كند و به جمع كردن آراء و عقايد ديگران مي رويكردي مشابه را ذكر مي

از بين اصول برشمرده شده در مورد اصل همياري گرايس، كـر االم معتقـد بـه تعـديل     
االم، .(هاي تاثير گـذار بـر گفتگوهـاي درام اسـت     شدن اين قواعد و توجه به دستور صحنه

در درك هرچه بهتـر  ) رمان(در واقع به توجه به تمايزات بين فيلمنامه با داستان) 213:1383
  .اصول همكاري اشاره دارد

  
  خالصة فيلمنامة دوازده رخ. 5

در سفري اجباري از خانة پسرش آقاجواد و عروسش زينت ) محمد حسين تربيت(آقاجان 
در اصفهان به تهران و خانة پسر ديگرش، مراد و عروسش ستاره و ) دو پسر و يك دختر با(

در همـان شـب نخسـت ورود، او    . شـود  فرسـتاده مـي  ) يك پسر و يـك دختـر  (هايش  نوه
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او در زمـان آزاد خـود   . پسرش درگير ساختن فيلم است. گيرد هايي را برعهده مي مسئوليت
ده دوست قديمي اجرا كنندة (ندش دوستان قديمي درصدد است بدون كمك گرفتن از فرز

) ابتـدا رسـتم و سـهراب   (هاي شـاهنامه را  هاش داستان خود را پيدا كند و براي نوه) نمايش
همچنانكه در اصـفهان هـم گـم    (در تهران براي جلوگيري از گم شدن آقاجان . تعريف كند

  . كشد مي ها را بر روي كاغذ براي او ، مراد نقشة محل مدرسة بچه)شد مي
ها و  در روز دوم گم شدن آقاجان، رفتارهاي متفاوت او، شيوه تدريس قديمي او به بچه

آقاجـان بـراي   . شـود  هاي شاهنامه سبب ناراحتي پسر و عروسش مـي  تعريف كردن داستان
كنـد و بـه سـراغ قصـة پيـران و دوازده رخ       ها قصه رستم و سهراب را ناتمام رهـا مـي   بچه
دختر ديگرش عمه صديق و دامادش مهندس حجتـي كـه مهمـان خانـه      آقاجان به. رود مي

گويد كه براي يك سور حسابي از او و دوستانش در منـزل آنهـا آمـاده     اند، مي پسرش شده
  . باشند

شود چه نقشي  مشخص نمي(روز سوم جستجوي آقاجان براي يافتن امير حسين زنگنه 
بـا نشـاني دادن زرگريـان    ) ده داشـت را براي نمايش دوازده رخ در دوران جـواني بـر عهـ   

  .ماند نتيجه مي بي) رفته پيرمردي كه با زنگنه به پارك مي(
شنبه است، آقاجان در تلفني كه به يكي از اقوام محمود ميرزا محمد لـو   روز چهارم پنج

شود كه او در آسايشگاه سـالمندان اسـت خـودش     كند متوجه مي مي) بازيگر نقش گودرز(
رود و خواستار ادامه زندگي در آنجـا بـه صـورت     گاه سالمندان ديگري ميپنهاني به آسايش

  . شود ناشناس مي
مـراد نـاراحتي خـانواده از    . روز پنجم جستجوي پنهـاني آقاجـان همچنـان ادامـه دارد    

گذارد اما او  هاي خود را با مراد در ميان مي آقاجان حرف. گويد رفتارهاي آقاجان را به او مي
در يك انتشاراتي متوجه مرگ دوست قديمي ديگـر، هوشـنگ مـافي    . تمتوجة چيزي نيس

. شود  مي) رويين گرد پسر ويسه و هومان: دو نقش را به علت كمبود نفرات برعهده داشت(
آقاجان با مراد كه او را به . رسد ها به مرگ پيران مي آقاجان در قصه تعريف كردن براي بچه

گردد بـه ايـن نتيجـه     وقتي مراد بر مي. رود لو مي محمدرساند به مالقات ميرزا  آسايشگاه مي
  .رسد از زندگي پدرش فيلم بسازد مي

. كنـد  رود و دوستان يافتة خود را نيز دعـوت مـي   روز ششم، آقاجان به خانة صديق مي
كند و در حالي كه مراد و دوسـتش از ايـن    آقاجان براي دوستانش نقالي داستان پيران را مي

  .ميرد پس از بيان مرگ پيران مي كنند، مي مراسم فيلمبرداري
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  شناسي گفتگوِ كر االم در فيلمنامه دوازده رخ تحليل نشانه .6

  گرايس) همياري(اصول همكاري  1.6
  .كند اطالعات در گفتگو تأكيد مي اصول و راهكارهاي همياري بر رد و بدل مؤثر

هم خـود را تـا آنجـا كـه     سـ ) الف: قاعدة كميت. 1اين راهكارها شامل موارد زير است؛
نبايد بيش از آنچـه  ) ب. گيرد، ارائه كنيد اطالعات الزم را در جهت هدف مكالمه در بر مي

  .ضرورت دارد اطالعات داده شود
گوينده نبايد آنچه ) الف. كنيد درست نيست بيان نكنيد آنچه را فكر مي: قاعدة كيفيت. 2
  .آنچه را برايش شاهدي ندارد بگويدو نبايد ) ب. داند كذب است بيان كند را مي
  .يعني مرتبط حرف بزنيد: قاعدة ارتباط. 3
. گوينده بايد از پيچيدگي اجتناب كند) روشن و واضح حرف بزنيد الف: قاعدة شيوه. 4
بايـد مـنظم   ) ت. بايد از پرگويي غير ضـروري بپرهيـزد  ) پ. بايد از ابهام اجتناب كند) ب

 )212:همان.(حرف بزند
اين اصول كه گوينده در آن درصدد است معناي ناگفته را بـه طـور ضـمني     به شكستن

 .گويند مي (conversational implicature)بيان كند حالت استلزم در مكالمه 
دهـد كـه چهـار شخصـيت؛      بررسي چهار قاعدة اشاره شده در اين فيلمنامه نشـان مـي  

ول هميـاري گـرايس بـه ايجـاد     آقاجان، آقاجواد، مراد و عمه صديق با نقض يا رد كلي اص
ها   كند اين شخصيت اند اين نوع داللت كمك مي داللت ضمني در شيوة گفتگويي دست زده

در گفتگو بيش از آنچه در نظر دارند اظهـار و سـخن خـود را غيرمسـتقيم بيـان كننـد كـه        
  . شود بيشترين استفاده در گفتگوهاي آقاجان شخصيت اصلي فيلمنامه ديده مي

رد : كنـد  محمد حسين تربيت تمام اصول برشمرده شده را نقص مي :اجانشخصيت آق
به طور آنـي و  ) عروس(و سپس با ستاره ) نوه(در گفتگو با غزاله : بند الف.1 قاعده كيفيت

و ستاره، عروس خود در بـدو رسـيدن بـه خانـة     ) نوه(بازگشت به حالت اوليه؛ او به غزاله 
در : (آقاجـان «در گفتگو با غزاله؛ : پول راننده را حساب كندگويد كه بيايند پايين تا  ها مي آن

ــي ) اف اف ــاي ب ــا، بگــو اون باب ــنم، باب ــايين،   م ــاد پ ــت بي ــدازه   غيرت ــا را راش بن ــن باب اي
آقاجان / مگه در باز نشده؟) از اف اف(ستاره «در گفتگو با ستاره؛ ). 12:1369گلشيري،(»بره
ا هم منتظـر پـولش اسـت، مـن كـه بـا خـودم پـول         اين باب. چرا، جانم، ولي بنده بار دارم: 
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كند و حتي پول اضافي را هـم بـه او    اما سپس اوالً با راننده حساب مي) 13:همان(».نياوردم
. خواستم اينا از اول چشمشون بـه حسـاب بيوفتـه   . اش مال خودت بقيه: آقاجان«: بخشد مي

ردن، خريد نـون تـازه، خريـد    ثانياً چاي درست ك) همان(».ام فكر نكنن من رو گنج خوابيده
: گويد گيرد و مي وسايل تعاوني با كوپن، بردن مازيار به مدرسه و نگهداري او را بر عهده مي

كوپنهـارو هـم كـه بگيـرم و     . با اين حساب، من ماهي سه چهار تومني براتـون سـود دارم  «
 دارم، دست كم كمـش شـش هفـت تـومني بـه      اينارو هم كه نصف وقت نگه مي. نميدونم
  )16و15: همان(».نفعتونه
گويد كه هيچ جا در  در گفتگو با مراد در مورد دنبال چه كساني بودن او مي: بند الف. 2

راستشـو  ) انگار بخواهد با پدرش محرمانه حرف بزنـد : (مراد«صورتي كه اين طور نيست؛ 
ر گفـتم، تـازه مگـ    هـيچ جـا، همـين طـوري مـي     : آقاجان/ خواين برين؟ كجا مي. بگين، بابا
  )21و 20: همان(»رن؟ ها كجا مي بازنشسته

دوست قديمي خود كـه حـاال در   (بند الف و ب در گفتگو با  محمود ميرزا محمدلو .3
مرده است اما او ) ها دوست مشترك آن(؛ هوشنگ مافي )كند آسايشگاه سالمندان زندگي مي

سـالم  .شود، هم هومانمافي مجبور شد هم رويين ب...«: گويد او هنوز زنده است به ميرزا مي
بـه طـرف   (خورم  گه سر همه تونو از دم مي مي. سرو مرو گنده هنوز هم زن نگرفته. رساند

هـر مـاه خونـة    . شـوند  هنوز هم پنجشنبة اول هر ماه دور هم جمـع مـي  ) چرخد پيرمرد مي
  ) 79:همان(»يادت اومد؟) برد سرش را نزديك مي.(فقط جاي تو خالي است) به ميرزا.(يكي

در سه مورد در گفتگو با پسرش مراد در خصـوص دنبـال   : بند الف. 1 اعده كميترد ق
اي خود را در جهـت هـدف    زند و سهم مكالمه چه كساني بودن او از دادن پاسخ سرباز مي

  : دهد  گفتگو انجام نمي
بيمزه است، انگـار سـر   : آقاجان./ هيچي معلوم ميشه اشتباه چاپي بوده: مراد«: مورد اول

شما دنبال ) كند ها را زيرو رو مي آگهي: (مراد./ ببريم، بعد بگيم ببخشين اشتباه شدهيكي رو 
مـن حـاال حـاال    . پسـر  گردم،  دنبال اسم خودم نمي) عصباني: (آقاجان/ گردين، بابا؟ چي مي

  )63:همان(»...خيال مردن ندارم
ا عصا بـه گـوري   ب(آقاجان / گردين؟ بابا، راستشو بگين، دنبال كي مي: مراد«: مورد دوم 
  ) 64و63: همان(»...صبر داشته باش، پسرم) كند زند، مكث مي مي
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: آقاجـان ./ به من بگين دنبال كي هستين، شايد بتونم كمكتـون بكـنم  : مراد«: مورد سوم
ــدين   راه مــي(گــم، گفــتم كــه  باشــه، مــي ــر گورهــاي متول ــاز گورهــا و مكــث ب افتــد، ب

   )65:همان(»...)1300
هاي آقاجان براي مخاطب گفتگـويي او قابـل    در دو مورد حرف: بند ب رد قاعدة شيوه

  . فهم نيست
راننـده  «: اي كه او را به منزل پسـرش، مـراد رسـانده اسـت     در جواب راننده: مورد اول

اي، : آقاجـان / خوب خوابيـدي پـدر؟  ) كند چراغ توي ماشين را روشن مي. كاغذ به دست(
/ كه با پير سر پهلـوان سـپاه  : جنگ است جانم، جنگشدم،  استراحتي كردم، بايد حاضر مي
) كند پالك را پيدا كرده است، با تعجب نگاهش مي: (راننده. كمر بست و شد سوي آوردگاه

  )12:همان(».هرروز يه اسمي 
: زنـد  او با ديدن مجسمه فردوسي در گفتگو با پسرش مراد مبهم حـرف مـي  : مورد دوم

شود و  آقاجان از ميان ماشينها رد مي. (بله: مراد/ ست؟مگه اون مجسمة فردوسي ني: آقاجان«
تـو هـر روز   : آقاجان)/ رود كنار آقاجان مي. شود مراد هم پياده مي. رود به طرف مجسمه مي
عصر ديدم تنهـاي تنهـا   . اي يكبار، اما من ده سال بود نديده بودمش بينيش، حداقل هفته مي

يه : آقاجان/براي چي؟: مراد./ با يك زره بخرم بپوشماون باال وايساده، فكر كردم برم از اين با
. يه شمشير هم بگيـرم دسـتم  : آقاجان)/ زند مراد متعجب حرفي نمي.(خود هم بگذارم سرم

آخـه كـه   } كنـد  مـراد متعجـب نگـاه مـي    {: مـراد ./ بعد برنم اون وسط، روبـروش بايسـتم  
  )37و 36: همان(»چي؟

رود بـه   شود و مي ان از ميان ماشينها رد ميآقاج: (نشانه مكاني مستقيم در دستور صحنه
  )رود كنار آقاجان مي. شود مراد هم پياده مي. طرف مجسمه

: زنـد  او در گفتگـو بـا فروشـندة عتيقـه فروشـي مـرتبط حـرف نمـي        : قاعدة ارتباطرد 
بلند مي شـود بـه   : (آقاجان/}گويد مغازادار قيمتي مي{ها چندست؟ حاال اين زره:... آقاجان«

با (پوشند وگرنه،  خوبه كه حاال ديگه اين چيزها را نمي. خيلي زياد است) رود ميطرف زره 
خواستيم به اون لشكر كيخسرو يكي يكي از اينها  فكرش رو بكنين، اگه حاال مي) لحن نقالي

دار مشـكوك شـده    شود كه مغـازه  متوجه مي. گرداند روبر مي.(شد بپوشانيم پولش چقدر مي
  )34:همان(»...)نشيند و  يآيد سر جايش م مي. است

آيد سر جـايش   مي«: گذار است نشانه مكاني مستقيم در دستور صحنه كه بر مكالمه تأثير
  »نشيند و مي
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شكند و آني هم بـر   پسر بزرگ آقاجان قاعدة كيفيت بند الف را مي: شخصيت آقاجواد
تهران در حالي كه بـه  را با هواپيما فرستاده است به خانه مراد در ) آقاجان(گردد؛ او پدر  مي

و بعـد در ادامـه همـان گفتگـو     ) 8:همـان (»رفته بيرون قدم بزند... بابا خوبه«: گويد مراد مي
... آم من همين حاال از بيرون مي... هوا هم كه هنوز سرد نيست : ... آقاجواد«: كند اصالح مي

  ) همان(».با آقاجان رفته بودم
شكند؛ آقاجواد بـرادر بزرگتـر او    و ب را ميمراد قاعده كيفيت بند الف : شخصيت مراد

بـاز بعضـي وقتهـا گـم     ): در تلفن(آقاجواد «شود؛  به او گفته است كه آقاجان گاهي گم مي
نخير، . همين چند روز پيش غروب ديديم نيومد، اينجا بگرد، اونجا بگرد. دوني كه شه مي مي

اما او پـس از  ) 10و 9: همان(».نبود كه نبود بعد از خونة سابقمون تلفن كردند كه اينجاست
اش در گفتگو با آقاجان، اين مسئله را  تماس آقاجواد براي اطمينان از رسيدن آقاجان به خانه

كه من : آقاجان./ بله، نگران شما بودن: مراد/ حالشون كه خوب بود؟ : آقاجان«: كند كتمان مي
) دهد كند، تكان مي ا بلند ميعصايش ر: (آقاجان/ چرا گم شده باشين؟: مراد/ گم شده باشم؟
  )18:همان(».بيا بشين برات بگم. فيلم هم بازي نكن. دروغ نگو پسر

كنـد   او كـه بيـان مـي   . كنـد  او در گفتگوي هميارانه شركت نمي: شخصيت عمه صديق
پدرش يك جوري شده نسبت به پيشنهاد آمدن پدر به خانة خودشان در بار اول خانة مـراد  

ها گرم است در بار دوم ضمن آنكه از خـداحافظي   ن اينجا سرش با بچهچو داند  را بهتر مي
زند و وقتي پدرش ناگهاني آنها را غافلگير  كردن در هنگام خروج از خانه برادرش سرباز مي

» دم آخري«گذارد و از به چالش كشيدن كلمة  كند، بخشي از گفتگو را مسكوت باقي مي مي
جلـو ميايـد، آقاجـان را    (عمـه صـديق   / اريـن ميـرين؟  پـس د : آقاجان«: زند پدر سر باز مي

امـا  . آيم من حتماً مي: آقاجان/ }.خواهند بروند وقتي مي{.مواظب خودتون باشين.) بوسد مي
./ ميخوام اين دم آخري به همة دوسـتان يـه سـور حسـابي بـدم     . بايد حسابي تدارك ببيني

  ) 43:همان(».، حتماًحتماً: آقاجان/ با هركس كه ميخواين تشريف بياورين: مهندس
گردين  دنبال كي مي: مراد«: كند گونه گفتگو مي شخصيت آقاجان نيز در يك مورد همين

گوشـي را  . (اومـدم .) دارد رود گوشي را بر مـي  مي(مراد .)/ آيد زنگ در به صدا در مي(بابا؟ 
رف در بـه طـ   مـراد . (گـردم  ميمن ساعت ده بر ) كند گذارد، به ساعت ديواريي نگاه مي مي
ايستد، دستگيرة  مي: (مراد/ گردي؟ به خاطر من كه برنمي: آقاجان.)/ كند رود، در را باز مي مي

  ) 55:همان(»چيه، بابا، از من دلخورين؟) در را به دست دارد
  هاي برشمرده شده شامل موارد زير است؛  اهداف اين نقض در شخصيت
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بـه  ) رد قاعـدة كيفيـت بنـد الـف    (در مـورد اول از اصـل هميـاري    : شخصيت آقاجان
در مـورد  ) 13:همان(»خواستم اينا از اول چشمشون به حساب بيوفته«: پردازد رمزگشايي مي

؛ نداشـتن  )با سه زيرمجموعـه (دوم از رد قاعدة كيفيت بند الف و رد قاعدة كميت بند الف 
در مـورد سـوم از قاعـدة كيفيـت بنـد الـف و ب،       . تصميميت با پسرش مراد مشهود اسـ 

رد قاعـدة شـيوه و قاعـدة    . شـود  اميدبخشي براي زندگي به محمود ميرزا محمدلو ديده مي
ارتباط به جهت ايجاد جهان متني و گفتگويي تازه و تأكيد بيشتر بر بيان غيرمسـتقيم انجـام   

كلي اصل هميـاري و ايجـاد    شركت نكردن آقاجان نيز در گفتگو به معناي رد. گرفته است
  . سكوت است

رد قاعدة كيفيت بند الف، نشان از اذعان به انجـام كـاري نامناسـب    : شخصيت آقا جواد
  .توسط خود او را دارد

رد قاعدة كيفيت بند الف و ب به جهت عالقه به پـدر صـورت گرفتـه    : شخصيت مراد
  .است

اشتن به حضور پـدر در  رد كلي اصل همياري به جهت عالقه ند: شخصيت عمه صديق
  .منزل اوست

  
  صنايع بالغي 2.6

دهـد و آن را مربـوط بـه     گرايس تحليل قاعدة خود در زمينة اصول همياري را گسترش مي
داند؛ اصل همگاني در مورد اين صنايع اين اسـت كـه بـا نسـبت دادن      صنايع بالغي نيز مي

الف ويژگيهـاي قابـل   خصوصياتي به مخاطبان گفتگو و حتي خود گفتگو كننده كه بـر خـ  
در اين فيلمنامه آقاجـان كـه در موقعيـت    . كند هاست، قاعدة كيفيت را نقض مي تصديق آن

كنـد و چهـار كـاربرد     جهان ممكن زباني ديگري خلق مـي . فيزيكي موجود سردرگم است
  :آفريند صنايع بالغي را مي

. ن حضـور دارد در محور جانشيني آن مراد، پسر كوچك آقاجـا : اين رانندة احمق.1.2.6
شود چرا كه تنهايي آقاجان و موضع اصـلي او   اين بخش باعث ايجاد شرايط كميك تلخ مي

خطـاب  » ايـن راننـدة احمـق   «دهد او فرزندش مـراد را   در مقابل فرزندش مراد را نشان مي
  :كند مي

: مـراد «آقاجان گم شده است پس از تماس با خانه منتظر رسيدن مـراد پسـرش اسـت؛    
  )33:همان(»...آم همونجا بايستين، من االن مي... اونجا چرا؟... كجا هستين؟... با؟شمايين، با
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شود و بـا فروشـنده    آقاجان به محض ديدن رسيدن پسرش وارد دكان عتيقه فروشي مي
. اون خدا بيامرز عمري نخوري كرد و هي جمع كرد و قـايم كـرد  : آقاجان«: كند صحبت مي

بـه بيـرون   ...(اين رانندة احمقان، حاال من سر پيري به جاي اگه زمين خريده بود، يا آپارتم
  )35:همان(».شدم خودم بيام خدمتتون ده تا نوكر و پاكار داشتم و مجبور نمي) كند اشاره مي
در محور جانشيني آن خود آقاجان حضور دارد كه در سه مورد تكرار شده : رستم.2.2.6

انجـام  ) غزالـه و مازيـار  (هـايش   اي نـوه در هنگام تعريف كـردن شـاهنامه بـر   ). الف: است
شد، خودي  اما رستم، گفتم، غمگين بود، دوست و دشمن سرش نمي: ... آقاجان«: پذيرد مي

خواست كه با سپاه دشـمن روبـه رو بشـه،     بعيد هم نيست از خدا مي. شناخت و بيگانه نمي
صـد،  . تا؟ نه ده. يكي؟ نه. دونين چي ديد؟ گورخر اما يكدفعه مي. حتي اگر صد هزار باشن

رم  يعني من تنهـا مـي    براي همين ماها،. حاال نيست، يا كم هست: آقاجان.../ بلكه هزار گور
  )28:همان(».خونم يا كتاب مي زنم،  قدم مي
داشـتم  : آقاجـان «: هستند) غزاله و مازيار(هايش  اينبار نيز مخاطب گفتگويي او نوه). ب

كـردم، يكدفعـه رسـيدم بـه يـه دكـون عتيقـه         نگاه مي ها رفتم و به ويترين توي پياده رو مي
  باباتون كه اومد،.... ميدونين چي ديدم؟ كاله خود رستمو، آره همون كلة ديو سفيد. فروشي

يعنـي درسـت رفـتم     گردد با مغازه دار قرارش رو گذاشتم،  يعني ديدمش كه دارد دنبالم مي
كي يه زوبين دو شاخ، تا پـدرتون پاشـو   زيرش ايستادم، به اين دستم يك نيزه بود، به اون ي

  ) 38:همان(»...گذاشت تو دكون
عصري آمده بود تـوي آشـپزخانه   . ها الزمه ميگه براي بچه. گوش كه نميده: ستاره«). ج

بعد . گفت هم تولدش غيرعادي بود، هم مرگش مي. كرد براي من مرگ رستم را تعريف مي
  )52:همان(».گفت زشته مي. ر بد بودهگفت كه چقد هم از مرگ مادر خدا بيامرزت مي

محبتـي   در محور جانشيني اين گم شدن عمدي است و بيزاري از بـي : گم شدن. 3.2.6
خوانـد و مـواردي    آقاجان بسياري چيزها را از روي يادداشت مي. دهد فرزندان را نشان مي

سرش مراد اي دارد اما او يك گم شدن مصلحتي نيز دارد در داللت صريح با پ ضعف حافظه
. دونم چرا خودم هم نمي .شم گاهي گم مي. داداشت حق داره«: كند را قبول مي "گم شدن "

يـك روز همينطـور   . ام آورم كه بيست يا حتي سي ساله نرفته اي سر در مي يكدفعه از كوچه
خوشحال هم . حواسم نبود. ديدم آشناست، مي رفتم مي. رفتم، از اين كوچه به آن كوچه مي

مان ديدم در باز است،  رسيدم در خانه. رفتم چابك مي. صالً انگار باز جوان شده بودمبودم، ا
  )8:همان(».رفتم توي هشتي
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دهـد   هـاي شـاهنامه انجـام مـي     اما در كم و زيادي كه در هنگام تعريف كـردن داسـتان  
اين گم شـدن  ) 43:همان(».كنه گه، اضافه و كم مي اما اون از خودش مي«: گويد پسرش مي(
دونسـت   يك روز صبح رستم خيلي غمگين بود، نمـي :... آقاجان«شود؛  صلحتي آشكار ميم

بيننـد   بزرگترها گاهي ايـن طـوري ميشـن، صـبح مـي     . چشه، همين طوري دلش گرفته بود
سـر سـرو همسرشـون داد    . كشن، نميشه سيگار مي. خورند، نميشه چاي مي. دهنشون تلخه

رن  رن سركار، يا مثـل مـن مـي    مي. تونن بكنن نميخوب، حاال كاري . شه زنن، بازم نمي مي
رن تـا گـم بشـن، بـاز هـم       گاهي حتي گم ميشن، عمداّ اونقد مي. زنن پاركي جايي قدم مي

  ) 28و  27: همان(».زين كنن  اما رستم بلند شد، دستور داد تا اسبشو، رخش رو،. شه نمي
جاي پيران ) غزاله و مازيار(هايش شخصيت آقاجان خود را در گفتگو با نوه: پيران. 4.2.6

: آقاجان«: ايستد دهد و در روز برفي پشت مجسمة ساخت شده از او مي دوازده رخ قرار مي
برفي  ها مجسمة بچه. ايستد رود پشت آخرين مجسمه مي مي{.تان اون طرفيها، حاال ده  خوب،

اگر گفتين . ن ويسهپيرا  فقط يكي است،  اين طرف،: آقاجان/ }.بينند و پشت او آقاجان را مي
  )82:همان(».}.كنند ها متعجب نگاهش مي بچه{كنه؟ چه كار مي

گيرد و به ايجـاد صـنعت    نشانه مكاني مستقيم در دستور صحنه در ادامه گفتگو قرار مي
برفي و پشت  ها مجسمة بچه. ايستد رود پشت آخرين مجسمه مي مي{«: كند بالغي كمك مي
  »}.بينند او آقاجان را مي

  
  تضمين دريافت 3.6

انـد   گوينده از سوي شنونده را تضـمين دريافـت ناميـده   ) كالمي(تشخيص نيات غير بياني 
ممكن اسـت بـراي دريافـت اطالعـات، بيـان شـگفتي،       » پنجره باز است؟«جملة پرسشي «

اين شـنونده اسـت كـه بايـد نيـروي غيـر بيـاني        . ، و غيره عمل كند)به بستن پنجره(دستور
ا به گفتار نسبت دهد، يعني تشخيص دهد كه آيا سؤال است، خبر است، صحيح ر) كالمي(

شـناختي را كـه    در واقع از سوي شنونده يك توانش نشـانه ) 203:1383االم،(».يا امر و غيره
وجود نداشـتن ايـن تـوانش در    . كنند آورد منظور مي امكان تضمين دريافت را به وجود مي

  .مخاطبان گفتگويي او بارز استشخصيت مراد، پسر آقاجان بيش از ساير 
در بخـش  : گفتگوي شخصيت محوري آقاجان تركيبي از داللت ضمني و صريح اسـت 

بينيم؛ در  داللت صريح ما درك دريافتي را در مخاطب گفتگويي شخصيت آقاجان، مراد نمي
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اي از طرف مخاطـب گفتگـو يعنـي مـراد صـورت       مورد داللت ضمني هم هيچ رمزگشايي
  اي كه به آن اشاره خواهيم كرد؛  به گونهگيرد مگر  نمي

پدر . هاي صريح پدر را كه در دو مورد صورت گرفته است متوجه نيست مراد داللت.1
شايد حكمت اين . بله، گرونه: آقاجان«.1: كند به چگونه مردن و مرگ نزديك خود اشاره مي

تـوني   ، بابا، حـاال مـي  خوب. داره شايدام زنده بودن داره خيلي خرج بر مي. ام همينه گروني
فكـر نكـن كـه    . بيني؟ من بيشتر به اينجا متعلقم تا بـه اون دنيـاي شـماها    مي. حرفاتو بزني

به قـول قـدما   . مرگ حق است، ولي براي من چطور مردن مهم است. اش منتظر مرگم همه
 .عطار نـداد . نياز خواست. اش واقعة عطار اين بود كه روزي درويشي آمد دم دكان يا حجره

عطـار  » دهـي؟  پس تو چه طور جان مي«: درويش گفت. عطار باز نداد. درويش اصرار كرد
اي كـه دارد   كشـد، كاسـه   درويش همانجا بر زمين بازار دراز مـي » .همان طور كه تو«: گفت

خـوب، ايـن قصـه شـايد دروغ     . ميرد و مي» .اين طور«:گويد گذارد و مي وارونه بر زمين مي
شـه،   ترسم، چون سن آدم هر چه بيشتر مـي  براي همين من مي. باشد، اما حرفش مهم است

./ ده كنه، امـا جـون نمـي    ميره، جون مي شه، براي همين هم مشكل مي هاش عميقتر مي ريشه
 64: 1369گلشيري،(»...اند، اگرچه ها رفته برويم ببينيم كي) شود بلند مي(آقاجان.../ شما: مراد

  )65و 
كنـد بخشـي از آن را كـه منـافع او را      كامل دريافت نميمراد داللت صريح را به طور .2

طرحـي از پيرزنـي   = خواهد از زندگي پدرش فيلم بسازد  او مي(كند  كند درك مي تأمين مي
و سپس دوباره )). 25:همان.ك.ر(در كنار آسايشگاه سالمندان را از قبل در ذهن خود داشت

/ باز چي شـده؟ : ستاره«:گشايي نمايدهاي ضمني قبلي آقاجان را رمز آيد داللت درصدد برمي
حوصله است،  ابتدا بي: (مراد/ بابات خوب گرفتارت كرده: ستاره./ بيني كه مشغولم مي  :مراد

ميگـه  . ترسم وقـت پيـدا نكـنم    كرد، مي بله، اما كاش زودتر مي) آيد اما كمكم به هيجان مي
ا خـوب، مـن نگـرانم،     . كنم اون طوريش بشه فكر نمي.ميرند پيرمردها اغلب زمستانها مي امـ

خـواي   حاال مي: ستاره./ اش دربارة ديگران، فيلمهاي ديگران نوشتم همه. بيشتر نگران خودم
  )81:همان(».دونم نمي: مراد/ اين دفعه خودت بسازي؟

  
  اي فرازبان نظام نشانه 4.6

مربـوط  هاي برجسته كردن صريح زبان است، فرازبان نه به معني آنچه  فرازبان يكي از شيوه
گوينده در انتخاب و اشـاره بـه   «كالمي است بلكه شكلي از زبان كالمي است؛  به زبان غير 
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يك عبارت، جمله يا واحدهاي بزرگتر ممكن است در مورد خود زبان در حكم موضـوعي  
قرار دادن زبان از جهت كاربردي، ساختاري، سبكي {كه به خودي خود درخور توجه است

  )191:1383االم،(».نظري بدهد} ه مخاطبيا فلسفي در كانون توج
اين بخش مواردي چون لهجه فردي، محدوديت زبان و رمزگان مشترك گويشـوران را  

دهد كنترل كنند كـه   به شركت كنندگان در ارتباط اجازه مي«رمزگان مشترك . گيرد در بر مي
اي از قـوانين   رمزگـان مجموعـه  ) 192:همـان (»كنند يا نه؟ آيا از رمزگان مشترك استفاده مي

است كه هم فرستنده و هم مقصد با آن آشناست و در آن معناي به خصوصي به سيگنال به 
دادي رمزگان را تشـكيل   هاي اختياري و قرار شود بنابراين مجموعه نشانه خصوصي داده مي

هايي ماننـد زبـان طبيعـي،     رمزگان.1اند؛ سه گروه اصلي براي رمزگان در نظر گرفته. دهند مي
هـاي   شناختي دارند مانند رمزگان هايي كه جنبة زيبايي رمزگان. 2...ل، عالئم اختصاري و بري

دادهاي حاكم بر خورد و خـوراك و   هاي آداب و رسوم و قرار رمزگان. 3موسيقي و نقاشي 
در ) 98:1391صـفوي، .ك.ر(}مورد دوم و سوم همواره با مـورد اول نيازمنـد اسـت   {.لباس

  .زگان گروه اول مواجه هستيمزبان ما با رم مبحث فرا
كشد و از ميان اقسـام آن دو بخـش    در اين فيلمنامه فرازبان، نظام زبان را به چالش مي 

اي  ها با نظـام زبـاني   دهد شخصيت محدوديت زبان و رمزگان مشترك بارز است و نشان مي
، بيـان و از  اند شود يا قادر نيست از يك طرف آنچه را فرد يا افراد درك كرده كه متحول مي

طرف ديگر دانش و قوانين مشترك زباني را بين فرستنده و گيرنده هماهنگ كند، مسـئله و  
اند و نظام زبان به جاي ايجاد ارتباط بـه ضـد آن يعنـي؛ بيگـانگي، موانـع       مشكل پيدا كرده

  .شود عاطفي و سكوت منجر مي
. ن اسـتوار اسـت  بخش اعظم فرازبان به نشان دادن ايجاد بيگانگي در شخصـيت آقاجـا  

اين مسائل شامل اين موارد است؛ . مسائل مرتبط با آقاجان در كانون توجه اين گفتگوهاست
ها و قصـه گفـتن    با همراهي داستان سخن گفتن او، ياد دادن الفبا به شيوة زمانة خود به نوه

  .ها توام با دخل و تصرف و مشكالت در نگهداري او توسط فرزندان شاهنامه به آن
نها يك مورد از فرازبان به مسئلة نحوة ياددهي الفبا در بـين دو شخصـيت سـتاره و    و ت 

  .گردد مراد مرتبط است كه به پيش از حضور آقاجان باز مي
شود به جز مـورد   بندي آورده مي بدين ترتيب در تمام گفتگوهايي كه در ادامه با شماره 

وت يـاددهي الفبـا بـين دو شخصـيت     كه به ايجاد مانع عاطفي ناشي از نحوة متفـا . 1.2.4.6
ها اشاره دارد ما با نشان دادن ايجاد بيگانگي در شخصـيت   ستاره و مراد در روزگار خود آن
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ها عالوه بر بيگانگي ايجاد موارد ديگري چون سكوت  آقاجان مواجه هستيم و در اغلب آن
  هاي ديگر نيز قابل ذكر است؛ و مانع عاطفي در بين شخصيت

تگوي مراد و آقاجان فقط با مورد نشان دادن ايجاد بيگانگي در شخصـيت  در گف. 1.4.6
  .آقاجان روبه رو هستيم

اش مازيـار و   در اين شماره گفتگو به ايجاد مـانع عـاطفي بـين آقاجـان و نـوه     . 2.2.4.6
  .سكوت در شخصيت عمه صديق در كنار نشان دادن ايجاد بيگانگي اشاره دارد

دو مورد عالوه بر نشان دادن ايجاد بيگـانگي در شخصـيت    در اين. 4.2.4.6و . 3.2.4.6
. 3.4.6ودر شـمارة  . آقاجان، بين دو شخصيت ستاره و مراد مانع عاطفي ايجاد شـده اسـت  

  .انجامد اي مي گفتگوي دو شخصيت آقاجواد و مراد به ايجاد سكوت اوليه
مـراد و  "يت تضاد در رمزگـان دو شخصـ  : رمزگان مشترك. 1.4.6: اما ذكر اين گفتگوها

يـه  «اسـت،  ) آقاجـان (شخصيت مراد درصدد درك رمزگان پـدر . وجود دارد ")آقاجان(پدر
كنه، بايـد بفهمـم    ها كه تعريف مي چيزي پشت همه اين چيزا هست، پشت همه اين داستان

ا مـردن    گرده، هم اونايي كه مرده كه چرا دنبال دوستانش مي بايـد پيـداش   . ن، يا هسـتن امـ
  )81:1369گلشيري،(».كنم

در بخش محدوديت زبان اختالف نظر در مورد نوع خوانـدن الفبـا نيـز در بـين     . 2.4.6
 :شود ديده مي - ستاره و عمه صديق  - هاي دوگانة شخصيت ـ مراد و ستاره  جفت

بـاز كـه   : ستاره./ ، مازيار، تو برو بابا)به مازيار، مازيار نوشته است دندن: (مراد«.1.2.4.6
چرا خودت : ستاره./ شه بچه گيج مي. بگو آ دوم. باز كه گفتي الف: مراد ./الفش را نگذاشتي

 )7:همان(»گي؟ نمي
دال بـاال د، رِ  . بينيد چي يـاد بچـه داده   تو را به خدا مي) به عمه صديق: (ستاره«.2.2.4.6

  )37:همان(»آقاجون گفت، من چه كار كنم؟: مازيار./ بچه را گيج كرده. جزمي در، در
بـه  . ها كاري نداشت كاش به بچه. دونم چه كار كنم به خدا من كه نمي: ستاره«. 3.2.4.6

دونـه، مـا هـم     غزاله امال گفته خب، ميدونم ليسـانس داره، امـا شـيوة جديـد رو كـه نمـي      
مازيـارو كـه پـاك گـيج     : سـتاره ./ شـنوه، جـانم   مـي : مـراد ./ دونستيم، اما يـاد گـرفتيم   نمي
  )42:همان(».كرده

پـاك  . دونـي؟ اون از امـال گفتـنش بـه بچـه      چي رو مي: ستاره./ دونم مي: مراد«.4.2.4.6
: مـراد ./ اين هـم از قصـه گفتـنش   . رِ الفي را، نون جزمي ران باران گيجش كرده بِ الفي با، 

  )52:همان(».كنم خواهش مي
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آقاجواد قـادر  : محدوديت زباني ديگر كاربرد زبان براي بيان مقاصد گوينده است.3.4.6
دسـت بـر   (آقا جواد «: ن كردن پدرش را از خانة خودش براي مراد توضيح دهدنيست بيرو
بگذار من : زينت./ تونم بگم آخه يه دفعه كه نمي. صبر كن، عزيزم) گذارد، به زينت دهني مي

دسـت بـر دهنـي    (آقا جـواد  ./ تمامش كن، مرد: زينت./ ... ام يكبار شيون. مرگ يكبار. بگم
) به زينـت (آقا جواد ./ اقالً به فكر بابات باش: زينت./ كنم ميخواهش ) گذارد، به زينت مي

خـودم رفـتم   . نـه، چيـزيش نيسـت   )... دارد دستش را از دهني بر مي.(چشم، يه دقيقة ديگه
من مطمئنم يه خبري شده، وگرنه ايـن  ): گذارد به ستاره دست بر دهني مي(مراد ... آوردمش

  )10:همان(»...داد  يه غازي اينهمه لفتش نمي
 

  اي كاربرد شاخص يا نقطه صفر اشاره 5.6
و نـه توصـيفي و    - اي زبان در درام به همراه داشتن نقش فعال و گفتگويي بندي اشاره شكل

اين و (، ضمير و صفت اشاره )من، تو او و غيره(يعني كاربرد ضمير شخصي  - تك صدايي
ــد ) آن ــون (و قي ــا و اكن ــردن درام   ) اينج ــايز ك ــرط الزم متم ــم ش ــوده  در حك ــرح ب مط

  )173:1383االم،.(است
وجود شاخص، امكان ارجاع به بافت دراماتيك را در حكم دنياي واقعي و پويايي كه از 

اي  در اين روش هر بار كه گوينده جهت اشاره«. آورد قبل در جريان بوده است به وجود مي
كنـد،   اشـاره مـي  دهد، به چيز متفاوتي  ي تازه را مخاطب قرار مي»تو«دهد، يك  را تغيير مي

اي  اي تـازه  شـود و واحـد نشـانه    وارد رابطة متفاوتي با موقعيت خود يا با همراهان خود مي
شود كـه هركـدام    اي به چهار بخش تقسيم مي جهتگيري اشاره) 180:همان(».شود برقرار مي

هايي اسـت؛ شـاخص شخصـي، شـاخص مكـاني، شـاخص زمـاني و         داراي زير مجموعه
  .هاي كاركردي شاخص

)/ مـن (اي به سـوي گوينـده    جهتگيري اشاره...): او و غيره/ تو / من( شاخص شخصي 
جهتگيري )/ تو(جهتگيري به سوي شنونده)/ ما(اي جمع به سوي گوينده جهت گيري اشاره

  ).ها آن/ او(اي به دور، به سوي سوم شخص اشاره
اي بـه دور،   اشارهجهتگيري )/ اينجا(اي نزديك به بافت جهتگيري اشاره: شاخص مكاني

  )/آنجا(به جاي ديگر
اي بـه   جهتگيري اشاره)/ اكنون(اي نزديك به زمان بافت جهتگيري اشاره: شاخص زماني
  ).آنگاه(دور، به زمان ديگر
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جهتگيري به سـوي فعاليـت   / جهتگيري به سوي فعاليت جاري: هاي كاركردي شاخص
  ).ها آن/ آن(غايب جهتگيري به دور، به سوي چيزي / هاي شيئي شاخص/  غايب

هاي  منش.1بر اين مبنا يك رده شناسي ابتدايي از گفتگو ارائه شد كه به شرح زير است؛ 
) مـن (اي بـه سـوي گوينـده    خود مدارانه و در بعدي ديگر فعاالنه مبني بر جهتگيري اشـاره 

  . هستند
اي به سوي شنونده بـر حـول مخاطـب سـازمان      گفتگوهاي متكي بر جهتگيري اشاره.2

  . فته استيا
كمرنگ بودن نقش موقعيت عملي ارتباط و فعاليت جاري در گفتگـو بـه انتزاعـي و    . 3

  .پيچيده شدن گفتگويي اشاره دارد
  . هاي زماني و مكاني حاكي از اهميت موقعيت و زمان گفتگوست استفاده از شاخص.4

اره شـده  اي در تمام گفتگوهاي اين فيلمنامه در چهار مورد اشـ  بررسي جهتگيري اشاره
دهند؛ شخصيت آقاجان نسبت به بيت و هشت شخصيت ديگر باالترين ميزان را از  نشان مي

. نظر دو شاخص شخصي به سوي گوينده و به سوي شنونده به خود اختصاص داده اسـت 
به سوي گوينده و به سوي شنونده به ترتيب نشان از فعال بودن و درك و همـدلي بـاال بـا    

اخص كاركردي فعاليت غايب و اشاره به عامـل دور غايـب نيـز در    دو ش. شنونده را دارند
با تأكيد شخصيت آقاجان بر اين دو شاخص در . گفتگوهاي آقاجان بيشترين بسامد را دارند

شود كه او براي ايجاد ثبات دروني در موقعيتي كه وضعيت فيزيكي  واقع عمالً نشان داده مي
ه خانة پسـر ديگـرش بـه اجبـار آورده شـده،      از خانه پسرش در اصفهان ب(مشخصي ندارد 

سازد يـا در   دنياهاي ممكن زباني ديگري مي) دخترش صديق تمايلي به همراهي با او ندارد
ايـن شخصـيت از شـاخص    . يابي گفتگويي آن دنياهاي خوب قبلي خـود اسـت   دوبارهپي 

ت مـراد  كند كه حتي از شخصـي  كاركردي فعاليت جاري در گفتگوهاي خود نيز استفاده مي
  .اي گفتگويي نيز به برخوردار استه بيشتر است، بنابراين از درك موقعيت

  
  گيري نتيجه .7

كــر االم كــه يــك تحليــل درام شــناختي اســت و از تجميــع آراء   شــش بخــش از نظريــة
و ) گفتمـاني (پردازان با رويكردي ويژه به گفتگو با تكيه بـر عوامـل بـافتي و تعـاملي     نظريه

ن يافته، براي اولين بار در ايـن مقالـه بـر روي يـك فيلمنامـة داسـتاني       مطالعة موردي ساما
توجه دارد و تالش نموده است ) رمان(اين طرح به تفاوتهاي فيلمنامه با داستان . بررسي شد
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بررسي اصول فرازبـان، مكالمـه   . با لحاظ كردن اين تفاوتها اصول تحليلي خود را ارائه دهد
دريافـت بـر روي فيلمنامـة داسـتاني دوازده رخ هوشـنگ      گرايس، صنايع بالغي و تضمين 

گلشيري حاكي از داشتن نقش محوري داللت ضمني گفتگويي شخصيت آقاجان است كـه  
داللـت صـريح و ضـمني گفتگـويي ايـن      . كند هاي صريح عمل مي بسيار پررنگتر از داللت

. واجه نيستشخصيت با درك دريافتي از سوي شخصيت مراد ـ بيشتر از ساير شخصيتهاـ م
  .يابد دست نمي  "مرگ نزديك آقاجان "او به مقصود اصلي گفتگو

اي در چهار بخش؛ شـاخص شخصـي، زمـاني، مكـاني و      بررسي اصل جهتگيري اشاره
دهد باالترين ميزان شاخص به شخصيت آقاجان مرتبط است كـه در   كاركردي نيز نشان مي

غايب و عامل دور غايـب بـه ترتيـب     به سوي شنونده و فعاليت ، )من(آن به سوي گوينده 
) سي و پنج بار(و به سوي فعاليت غايب ) هشتاد بار(به سوي گوينده . بسامد بيشتري دارند

بر فاعليت گفتگويي اين شخصيت در عرصة زندگي در جهان مـتن بـا نشـر هنـر، علـم و      
كه تخم سخن را / ام نميرم از اين پس كه من زنده: گويد در انتهاي نقالي آقاجان مي(انديشه 
تـوان بـاالي   ) هفتاد و يك بـار (شاخص شخصي به سوي شنونده . كند تأكيد مي) ام پراكنده

در گفتگو بـر ايجـاد   ) سي بار(دهد و عامل دور غايب  شنونده محوري ارتباطي را نشان مي
  . كند جهان ممكن ديگر با تجديد گفتگويي روزگار خوش گذشته تأكيد مي

يري در كارهاي پدر و براي فعاليت غايبي به نام ساختن فـيلم  شخصيت مراد نيز با درگ
پس از شخصـيت آقاجـان دسـت    ) سي و سه بار(به باالترين ميزان فعاليت غايب گفتگويي

  .يابد مي
  

  نامه تابك
زاده و  ، ترجمة آذين حسين)رمان، درام، فيلمنامه(تحليل انواع داستان ). 1389(آدام، ژان ميشل و فرانسوار رواز

  . نشر قطره، چاپ سوم: كتايون شهپرراد، تهران
، مترجم داوود زينلـو، زيـر نظـر فـرزان     شناسي متن و اجراي تئاتري نشانه). 1388(آستن، آلن و جرج ساوانا 

  .انتشارات سوره مهر: سجودي، تهران
  .مركز: شناس، تهران علي محمد حق، ترجمة نويسان رمان به روايت رمان). 1368(آلوت، ميريام فاريس

  .نيلوفران: ، تهرانشناسي متن در سينماي ايران آسيب).  1390(اكبرپور، عليرضا
  .نيلوفر: ، تهرانچگونه فيلمنامه بنويسيم، »شكل فيلمنامه در سينماي ايران«). 1391(اكبري، عباس
  .چاپ و انتشارات سازمان: جلد دوم، تهرانفرهنگنامه ادبي فارسي، ). 1376(انوشه، حسن

  .قطره: ، ترجمة فرزان سجودي، تهرانشناسي تئاتر و درام نشانه). 1383(االم، كر
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چگونه داستان را به فيلمنامه تبديل كنيم؟بررسي تطبيقـي فيلمنامـه و رمـان از منظـر     ). 1391(دامادي، محسن
  .گيسا: تهران، )آشيانه سيمرغ(همراه با فيلمنامه شيخ بهايي - شكل، ساختار و شيوه نگارش

  . مؤلف: ، تهراننويسي الفباي فيلمنامه). 1377(سيف، محسن
  .زاوش: ، تهرانهاي فيلمنامه در سينماي داستاني تئوري). 1392(شهبازي، شاهپور
  .نشر علمي: ، تهران)نشانه شناسي و مطالعات ادبي(هاي پراكنده  نوشته). 1391(صفوي، كورش
، »بررسـي تطبيقـي عنصـر پيرنـگ در دو فيلمنامـه      - مهمان مامـان  - شناسي ليال روايت«). 1388(عباسي، علي

، بـه كوشـش   انديشي سينما  شناسي هنر به انضمام مقاالت هم انديشي نشانه مجموعه مقاالت چهارمين هم
  .فرهنگستان هنر: منيژه كنگراني، تهران

  .نيلوفر: ترجمة عباس اكبري، تهران  ،يمچگونه فيلمنامه بنويس). 1391(فيلد، سيد
 .انتشارات نيلوفر: ، تهران)فيلمنامه( دوازده رخ). 1369(گلشيري، هوشنگ
سازمان مطالعـه و تـدوين    :، تهراناز شكل و محتوي فيلماي  آميزه: نويسي فيلمنامه) 1381(مرينگ، مارگارت 

 ).سمت(كتب علوم انساني دانشگاهها
: ، ترجمه محمـد گـذر آبـادي، تهـران    نويسي ساختار، سبك و اصول فيلمنامه: داستان) 1392(كي، رابرت مك

  .هرمس
  . سروش: ن، تهرانويسي و كالبد شكافي يك فيلمنامه اي بر فيلمنامه مقدمه) 1370(مكي، ابراهيم

بنياد سينمايي فارابي، چاپ  :، ترجمة محمد گذرآبادي، تهراننگارش فيلمنامه داستاني) 1392(موريتز، چارلي
  .دوم


