
 

 ادبی کالمی در تلویزیون در چارچوب نظریۀ گفتمان کالپپرهای بیجلوه

 «مادرانه»مطالعه موردی: سریال 

 91/39/94تاریخ پذیرش:               29/93/94تاریخ دریافت: 
 

 9زهرا نامور     

 چکیده
است از احترامی که هر فرد وجهه، خود انگارۀ عمومی است که هر فرد برای خود قائل است. وجهه، عبارت 

وگو در طول مکالمه و در مقابل، برای خود و آبروی خود قائل است. از طرفی، ادب توجه به وجهۀ طرف گفت
سه نوع  براساس ادبیاعمال بی راهکارهایبه  خود گفتمان نظریۀ ( در2933ادبی تهدید وجهه است. کالپپر )بی

. کندمی اشاره مفاهیم این وابستگی و ارتباط و تساوی اجتماعی دو نوع حقوق و ای، اجتماعیوجهۀ فردی، رابطه
مداری وجهه این رویکرد بر عواملی چون بافت، هنجارهای اجتماعی و احساسات متمرکز و دارای ویژگی جمع

رد. های خانوادگی ایرانی بررسی کادبی کالمی را در سریالتوان پدیدۀ بیرویکردی میرو با چنین است. از این
« مادرانه»دهد که نظریۀ گفتمان کالپپر در سریال این پژوهش در چارچوب این نظریه به این سؤال پاسخ می

داد این منظور تعادبی کالمی است. به از چه زوایایی قابل بحث و این سریال حاوی کدام یک از الگوهای بی
 گیری هدفمند، انتخابگوهای حاوی ارتباط میان انواع وجهه و حقوق اجتماعی به روش نمونهونمونه از گفت 19

های دهند که همۀ الگوها نشان میو از روش توصیفی ـ تحلیلی برای تحلیل آنهااستفاده شده است. یافته
ف های مختلبا جلوه اجتماعی اجتماعی با توجه به حقوق ای وفردی، رابطه ادبی کالمی شامل تهدید وجهۀبی

درصد دارای باالترین  1/91ای به میزان در این سریال بکار رفته که در این بین الگوی تهدید وجهۀ رابطه
 میزان وقوع است.
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 مقدمه .9
است. مقاصد  ها متفاوتقراردادهای اجتماعی جوامع و در نتیجه بازنمایی آنها در زبان

های های خاصی رمزگذاری و در پی آن گفتمانرفتارهای انسانی در نظام ارتباطی زبان به شیوه
رو، با بررسی سازوکارهای زبانی و کشف نظام رمزگذاری آن شوند. از اینمتفاوتی تولید می

 ه نیات ارتباطی و شرایط حاکم بر گفتمان دست یافت. توان بمی
جوامع  های متفاوتعنوان یک رفتار انسانی در بخشادبانۀ کالمی نیز بهموضوع رفتار بی

توان نوعی خشونت در را می 3کالمی های خاصی دارد. در این راستا خشونتنمودها و ویژگی
م خشونت کالمی در حوزۀ تحلیل گفتمان نظر گرفت که کارکرد گفتمانی دارد. آنچه از مفهو

آید از دست رفتن استقالل و سرشت انسانی تحت فشار هنجارها و قوانین قطعی و بر می
خشونت کالمی را در حوزۀ گفتمان و کاربرد شناسی زبان  2ناپذیر زبان است. مالکینپرسش

طور . به3تواند می شمارد: زباندهد و الگوهای زیر را برای آن برمیمورد بررسی قرار می
. افراد را به بند کشیده 1ای برای تسلط باشد؛ . سالح مستبدانه2خصمانه به فرد هجوم بیاورد؛ 

روابط . قدرت را بر گرفته و کنترل کند  1زا باشد؛ ای وحشت. آلت شکنجه7اذیت کند؛  و
 (.27: 2997 کند )مالکین،انسانی را تعریف 

شود. تفاوت قائل می 1و خشونت مستقیم 7ساختاریبین خشونت  (3919) 1گالتونگ
صورت که خشونت مستقیم کاربرد قدرت مادی برای تأثیرگذاری بر کسی یا واکنش در بدین

و خشونت ساختاری نتیجۀ ساختارهای اجتماعی است که  هاستمقابل اعمال سایر انسان
را  9ادبی( بی19: 2991) 4(. کالپپر329: 3149 ،1تأثیر غیرمستقیم بر مردم دارد )روپسینگه

ریزی شده است که مخاطب برنامه 39داند که برای حمله به وجهۀمی 9های ارتباطیراهبرد

                                                            
1 . Verbal Violence 
2 . J. R. Malkine 
3 . J. Galtung 
4 . Structural Violence 
5 . Direct Violence 
6 . T. Rupsyngeh 

7 . J. Culpeper 
8 . Impoliteness 
9 . Communicative Strategies 

10 . Face 
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دهد که ادبی زمانی رخ میگوید بیشود. وی میمی 2و ناهماهنگی اجتماعی 3باعث تعارض
اش را هگوینده آگاهانه وجهۀ مخاطب را مورد تهدید قرار دهد یا مخاطب قصد حمله به وجه

( در نظریۀ گفتمان خود راهکارهای مختلف  2933در رفتار کالمی گوینده درک کند. کالپپر) 
بندی و به ارتباط این مفاهیم اشاره کرده ادبی را بر اساس وجهه و حقوق اجتماعی طبقهبی

ادبی کالمی قائل است که عبارتند از سه نوع است. وی در این رویکرد به پنج الگو برای بی
 . 4و وابستگی 1و دو نوع حقوق اجتماعی تساوی 1، اجتماعی7ای، رابطه1وجهۀ فردی

های رسانه پرمخاطب تلویزیون اجتماعی کردن افراد و ترویج الگوهای یکی از رسالت
 هاست. سریالصحیح رفتارهای زبانی از طریق انواع تولیدات تلویزیونی ازجمله سریال

دگی و فرهنگ یک جامعه و نیز بافتی با هنجارهای تعاملی عنوان نمودی از زنتلویزیونی به
خاص خود و با حضور عوامل کالمی و غیرکالمی متعدد عرصه مناسبی برای مطالعه زبان 

ادبانه و آزار دهنده در سریال تلویزیونی یک رفتار قابل مشاهده و است. رفتار زبانی بی
لگوهای کاربرد آن را توسط ای برای کنترل و تحقیر فرد مقابل است که اوسیله

بررسی کرد. به این علت که  9توان بر اساس نظریۀ تحلیل گفتمانهای سریال میشخصیت
، «رانهماد»های بار همچون سریالهای تلویزیونی ایرانی دارای مضامین خشونتتولید سریال

ین ع های اخیر رو به پیشرفت و درطی سال« عقیق»، «مدینه»، «زیر هشت»، «میکائیل»
حال از جذابیت باالیی برای مخاطبان برخوردار بوده است، ضرورت بررسی فیلمنامه این 

ردانی اهلل به کارگنوشتۀ سعید نعمت« مادرانه»شود. در قصۀ سریال ها نیز احساس میسریال
جواد افشار گره خوردن دو قشر کم درآمد و مرفه جامعه و معضالت بین این دو قشر به 

 عنوان بازنمودی از زندگی واقعیتوان بهرو این سریال را میشده است. از اینتصویر کشیده 
پیکره مناسبی برای تحلیل کاربرد خشونت کالمی در ساز و کارهای روابط میان قشرهای 

پر به ادبی کالپرو بر آن است تا بر پایۀ نظریۀ بیمختلف جامعه به شمار آورد. پژوهش پیش

                                                            
1 . Conflict 
2 . Disharmony 

3 . Quality Face 
4 . Relational Face 
5 . Social identity Face 
6 . Equity Rights 
7 . Association Rights 
8. Discourse Analysis  
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دبی کالمی در این سریال بپردازد و ارتباط میان انواع وجهه و حقوق اتوصیفی از الگوهای بی
 اجتماعی را در فرهنگ ایرانی بررسی نماید. 

 

 پژوهش نهیشیپ.2
 تیبا توجه به عوامل بافت، هو یکالم ادبییبه مفهوم ب یمختلف یرانیا ریغ پژوهشگران

یمفهوم ب بررسی با( 3991) رانگ رانگ. اندموجود در جامعه پرداخته یو هنجارها یاجتماع
 یاست که امکان دارد زبان سالح افتهیدست  جهینت نیبه ا«  الک یباشگاه جو» لمیدر ف ادبی

. نندکیوجهه و نشان دادن قدرت خود از آن استفاده م بیتخر یدر مشاجرات برا ادباشد که افر
نشان داد « خوانندگان یاانهیرا یهادر پاسخ ادبییو ب تیهو»( در پژوهش 2939)  یایآپاز

ارتباط دارد. نوراتر کسلز   یکیدئولوژیا تیبا شناخت فرد از خود و موقع ادبییکه کاربرد ب
ه را نکت نیا «ییایتانیبر خط  بر یخبر یهاتیموجود در سا یهاپاسخ»ق ی( در تحق2933)

( سندهیو اعتبار و صداقت نو تیبه صورت حمله به وجهه )شخص شتریب یادب-ینشان داد که ب
 کیدر  ندهیخشن و نوع هدف گو اریبس ادبییب»( در پژوهش 2991. رودانکو  )دهدیرخ م

محض با  ادبییفراتر از ب یدیراهکار جد «ریشکسپ ثرا «یآتن مونیت» شنامهیپرده از نما
تراس برگر، فرض کرد. اس وستاریپ کی یرو ادبیینقطۀ ب نیبر آخر« خشن اریبس ادبییب»نام
 کایدر امر یونیزیتلو ادبییب نۀیدر زم یمل قیتحق کی ی( با اجرا2999و جوردن  ) لسونیو

. ودشیوجهه نشان داده م یخشونت اغلب به صورت جذاب و دارا ونیزینشان دادند که در تلو
عوامل عبارت نیاند. اپرداخته زنی هادر برنامه ادبییبروز ب دهندهشیآنها به ارائه عوامل افزا

که بدون مجازات  ادبییموجه دارد، ب لیکه دل ادبییجذاب دارد، ب افۀیکه ق مجرمی: از اند
 . رسدیبه نظر م یکه واقع ادبییدارد و ب یقربان یبد را برا امدیکه حداقل پ ادبییب ماند،یم

( 3192) یاسیاشاره کرد. ال توانیم زین یکالم ادبییدر عرصه ب انیرانیا یهاپژوهش به
یب یبراساس الگو« بر خط یهادر نظرات خوانندگان به رسانه ادبییب یبررس» قیدر تحق
 گل آقا و افکار ،یاهسته رانیا تینظرات خوانندگان سه سا ی( با بررس2999) لدیوسفی ادبی

از عوامل مهم  یکیدر خانواده  یکالم ادبییب ژهیودر رفتار و به ادبیینشان داد که ب وزین
و  یاریبخت ی. محموددیآیو فرار فرزندان از خانه به حساب م یرفتار نابهنجار، طالق عاطف

: هاملت با ساالد فصل شنامهیدر نما یخشونت کالم»خود با عنوان  قی( در تحق3191) یمعنو
خشونت  یالگوها ی( با بررس2997) نیمالک یگفتمان ۀیاز نظر یریگبا بهره «یگفتمان یکردیرو

را  شینما نیا یهاتیشخص زیآمغالب در گفتمان خشونت یهامؤلفه یاثر ادب نیدر ا یکالم
مطالعه خشونت از متن جامعه تا »( در پژوهش 3191) ی. شرکت مقدم و احمدکندیارائه م
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ان خشونت گفتم تیبه ماه« زوال لیاثر ام «نیزم»رمان رگفتمان خشونت د لیمتن نوشتار: تحل
 نهییآ اتیکه هم ادب ردگییم جهیرمان پرداخته و نت نیدر ا شناختیزبان دهیپد کی به عنوان

 یاجتماع یهایرفتارها / ناهنجار نیاست و هم ا یاجتماع یهایانعکاس رفتارها / ناهنجار
ارتباط » قی( در تحق3191) انیمیو سل یاریتبخ یگذارند. محمود ریتأث یادب یهابر سبک

ر کالپپ کردیاز رو یریگبا بهره «یکالم ادبییب یدر بررس یمتقابل انواع وجهه و حقوق اجتماع
 یهانامهشیدر مجموعه نما یانواع وجهه و حقوق اجتماع انیرابطه م لیب( به تحل2933)
 است. یاژهیو تیماه یدارا یرانیپرداخته که در فرهنگ ا «یصحنۀ آب یرو»

 .چارچوب نظری3
توان به منزلۀ مفهومی ثابت، همچون رفتار اجتماعی مؤدبانه یا آداب معاشرت را می 3ادب

توان برای رفتار مؤدبانه در تعامل اجتماعی یک فرهنگ خاص، در نظر گرفت. همچنین می
اصول کلی همچون با تدبیر بودن، با گذشت بودن، با حیا بودن و داشتن حس همدردی نسبت 

طور یی کرد. نداشتن صراحت لهجه نیز ممکن است صورتی از ادب باشد بهبه دیگران را شناسا
کلی ادب نظامی است که روابط بین فردی با هدف تسهیل تعامل و از طریق به حداقل رساندن 

-311: 3199، 2)یول پذیردبرخورد و رویارویی که جزء ماهیت تبادالت انسانی است صورت می
92.) 

 توانیم در صحبتای از روابط اجتماعی مرتبط است. ما میهزبان اغلب به شدت با مجموع
ادب یا مؤدب باشیم که اتخاذ یکی از این دو موضع به نوع رابطۀ اجتماعی موجود کردنمان بی

های توانیم به صورتمیان ما و مخاطب ما بستگی دارد. برای مثال تقاضای نشستن را می
 ادا کنیم. « بتمرگ»، و «بفرما»، «بشین»

شناسی است. کی از مهمترین کاربردهای زبان در حوزۀ مدیریت روابط در عرصۀ زبانی
المی در ادبی کعنوان ابزار تولید روابط انسانی کارآمد در قالب مفهوم ادب/ بیرفتار کالمی به

( 3991) 1(، رویکرد لیچ3994با تأکید بر وجهه ) 7و لوینسون 1رویکردهایی چون رویکرد براون
 ( بکار رفته است که نظریۀ2933بر قواعد اجتماعی و رویکرد گفتمانی کالپپر )با تأکید 

                                                            
1 . Politeness  
2 . G. Yule  
3 . P. Brown 
4 . S. Levinson 
5 . G. Leech 
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ها را شکل ( اساس این نظریه3941) 2گرایس 3کاربردشناسی کالسیک و اصول همکاری
 دهد. می

( برای نخستین بار معیار اصل کمیت، کیفیت، ربط و روش و در کنار آن 3941گرایس )
گو ووگو دریافت که گفتهای متعددی از گفتبررسی نمونهگرایس با . ادب را مطرح ساخت

پذیر نخواهد بود. از همین رو اصول نوعی رفتار زبانی گروهی است که جزء با همکاری امکان
 وگوگری اینوگو مطرح ساخت. به عبارتی، اگر گفتعنوان الزامات گفتهمکاری خود را به

-شود. اصول همکاری گرایس عبارتوگو میگفتالزامات را نقض کند حتماً موجب نقض روند 

 اند از:
ای باشد که اطالعات الزم را به وگو باید تا اندازهمشارکت در گفت 1. طبق اصل کمیت3

دانی نادرست )دروغ( است بر زبان نیاور؛ سخنی را که می 7. طبق اصل کیفیت2شنونده بدهد؛ 
وگو مرتبط باشد و سخن نامربوط فتسخن هر گوینده باید به موضوع گ 1. طبق اصل ربط1

از بیان سخن نامفهوم، طوالنی و نامنظم  1. طبق اصل روش7وگو است؛ خالف شأن گفت
 وگوگران انتظار رعایت ادب از سوی یکدیگر را دارند. . طبق اصل ادب گفت1اجتناب کنید و 

یچ براساس . اصل لگوید بیان عقاید مؤدبانه را به حداکثر برسانلیچ در تعریف اصل ادب می
. قاعدۀ لطف: زحمت را برای طرف مقابل به 3فاصلۀ اجتماعی و دارای شش قاعده است: 
: راحتی را برای خود به حداقل و 4. قاعده بذل2حداقل و راحتی را برای او به حداکثر برسان؛ 

. 7ده؛ : ستایش از دیگری را افزایش ب9. قاعدۀ تمجید1زحمت را برای خود به حداکثر برسان؛ 
: اختالف بین خود و 39. قاعدۀ توافق1: ستایش از خود را به حداقل برسان؛ 9قاعدۀ تواضع

                                                            
1 . Cooperation Principles 
2 . H.P. Grice 
3 . Quantity 
4 . Quality 
5 . Relation 
6 . Manner 

7 . Tact Maxim 

8 . Approbation Maxim 
9 . Modesty Maxim 
10 . Agreement Maxim 
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 : همدردی بین خود و دیگری را افزایش بده )لیچ،3. قاعدۀ رفق1و  دیگری را به حداقل برسان

3991 :312.) 
ب مخاطبراساس نظریۀ ادب براون و لوینسون نیز آن رفتاری که در راستای حفظ وجهۀ 

ادبانه است. در باشد مؤدبانه و هر رفتاری که با هدف حمله به وجهۀ مخاطب انجام شود بی
منظور است از توجه به وجهۀ شنونده و به کارگیری راهبردهایی به مدل آنها، ادب عبارت

ر اند که هکاهش میزان تهدید آن. براون و لوینسون وجهه را خود انگارۀ عمومی تعریف نموده
جامعه برای خود قائل است. در واقع، وجهه عبارت است از احترام و آبرویی که هر فرد  عضو

برای خودش در خلوت قائل است و تمام تالشی که فرد برای رعایت احترام و ادب نسبت به 
ثیر باشد. آنها به تأکند در واقع در جهت پیشگیری از به خطر افتادن وجهۀ خود میدیگران می
کنند و متغیرهای اجتماعی مرتبط با تهدید وجهه نیز اشاره می 2هدید وجههت وجهه، کنش

 (. 11-13: 3994)براون و لوینسون، 
است. این دو  1براون و لوینسون معتقدند که انسان دارای دو ویژگی وجهه و عقالنیت

. از توان آنها را جزء هنجارهای اجتماعی نامیدویژگی جزء نیازهای اساسی افراد است و نمی
طور ذاتی ها، دستورها و تهدیدها بههای ارتباطی همچون تقاضاها، مخالفتنظر آنها کنش

رو نیاز به تعدیل یا اصالح دارند و افراد براساس شدت دهند. از اینوجهه را مورد تهدید قرار می
. دگزیننهای ادب را برای اصالح عمل خویش بر میاند یکی از راهکارعملی که مرتکب شده

وگو باید با یکدیگر به عبارت دیگر، حفظ وجهه امری دو طرفه است و هر دو طرف گفت
 (.14 :3994همکاری داشته باشند )براون و لوینسون، 

ر ای همچون کالپپپردازان برجستههای فرهنگی ـ اجتماعی نظریههای اخیر تحلیلدر دهه
 جهه،و چون به مفاهیمی کالمی، دبا پدیدۀ بررسی در این عرصه مطرح شده است. کالپپر در

 در او نظر به که کندمی اشاره عواطف و احساسات و بافت بودن، عمدی اجتماعی، هنجار
ادبی یطبق تعریف کامل کالپپر از ب .هستند مؤثر کامالً زبانی ادب عنوانبه رفتار یک تفسیر

ای رخ های ویژهبافتادبی نگرش منفی در برابر رفتارهای خاص است که در کالمی، بی
ود. ششده اجتماعی تقویت میهای سازماندهیها و نگرشدهد. این امر با توقعات، خواستهمی

خواهد قرار ای که فرد انتظار دارد و میزمانی که رفتارهای موقعیتی در تعارض با آن گونه

                                                            
1 . Sympathy Maxim  
2 . Face Threatening Acts  
3 . Rationality 
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عواقب  ینگیرد فرض بر این است که چنین رفتارهایی همیشه برای حداقل یکی از طرفمی
: 2933 شوند )کالپپر،احساسی به دنبال دارند و به این معنا که باعث آزار یکی از طرفین می

ادبی هدف از کنش در بیشتر موارد حمله به ( در بی339: 2933 از نظر کالپپر )کالپپر، (.291
حمله  ه باعثکند کها و عباراتی استفاده میکننده در فرایند ارتباط از واژهوجهه است و تعامل

 ادبی. بی3:از اندعبارت که بردمی ادبی نامکلی بی از اصول کالپپر شوند همچنینبه وجهه می
 ادبانهبی و اندازندمی خطر به را وجهه طور ذاتیبه اعمال از برخی ادبی،این بی در که3ذاتی

 ضد یتفعال یک مرتکب شخص که افتدمی اتفاق زمانی ادبیبی نوع این. شوندمی محسوب
 نادیده ار بافت عامل و دارد تأکید متقابل فردی جنبۀ بر شود و به عبارت دیگر فقط اجتماعی

 دهد.می رخ نادری بسیار موارد در ادبیاین بی که است باور این بر(  721:2933گیرد. کالپپر)می
 فرهنگ در رستوران در یا بزرگترها جلوی زدن مثل آروغ اجتماعی رفتار یک فرد که زمانی مثالً

 بانیز عبارت یک طریق از است ممکن ادبیبی که است معتقد وی. دهدمی بروز خود از ایرانی
 باشند ادبیبی وقوع ضامن تواندنمی تنهایی به مورد دو این از یک هیچ اما شود، منتقل بافت یا
 که 2کاذب ادبیبی .2(. 321ب: 2933) باشد مد نظر باید زبانی عبارت و بافت میان تعامل و

 را مخاطب کردن ناراحت قصد گوینده آن در و است آمیزکنایه شوخی و یک ادبیبی نوعی
  .دهدمی نیز نشان را فردی میان رابطۀ در همبستگی و ندارد

ادبی . بی1ادبی آشکار؛ اند از: بیاین نظریه از پنج راهکار تشکیل شده است که عبارت
خودداری از ادب. کالپپر این راهبردها را به شرح زیر بیان  1. طعنه؛ 1ادبی منفی؛ . بی7مثبت؛ 
 کرد:
طور مستقیم و واضح گوینده دارد. در ادبی آشکار که اشاره به کنش تهدید وجهه بهبی .3

ها تحت تأثیر یک مورد دانند که وجهۀ خواستهاین نوع راهکار، گوینده و شنونده می
کم است و گوینده در مقایسه با شنونده قدرت ضروری و فوری هستند، تهدید وجهه 

-یششود و لیکن پبیشتری دارد. البته به جنبه بین فردی تعامل چندان توجه نمی

ای های موجود ممکن است ناخودآگاه خود را نشان دهند. مثالً زمانی که خانهفرض

                                                            
1. Inherent Impoliteness 
2. Mock Impoliteness  
3 . Bald on Record Impoliteness 
4 . Positive Impoliteness 
5 . Negative Impoliteness  
6 . Sarcasm or Mock Politeness 
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دهد. میدچار حریق شده و فرزند خانواده جایی پنهان شده و پاسخ فریادهای پدر را ن
دی، کری؟ چرا مثل مامان یه زند: کجایی؟ چرا جواب نمیپدر با عصبانیت فریاد می

کوشد جان فرزند را نجات دهد اما با انتساب کنی؟. در این بافت پدر میات رفتار میدنده
ارت ادبی آشکار عبکند. بنابراین، در بیاز همسر خود نیز انتقاد می« یه دنده»صفت 

 شود. یم، روشن و واضح منتقل میصورت مستقبه

برای تخریب درخواستی که مخاطب انتظار تأییدش  است راهکارهایی: مثبت ادبیبی .2
یگران، محلی کردن به درا داشته است. در الگوی کالپپر سرزنش و نادیده گرفتن یا بی

 عالقگی،وی، بی از شدن جدا با خاص، مخالفت فعالیتی از کسی کردن محروم
ها، صدا کردن نام مرموز و دشواژه و مبهم زبان از همدردی، استفاده عدم و خونسردی

نظایر آن، ابزار تخریب  دیگران و در ناامنی احساس آمیز، ایجادافراد با کلمات اهانت
 برقراری فرد را در شنونده ایجابی هایوجهۀ مثبت مخاطب هستند. وجهۀ خواسته

 ارتباط برقراری در فرد تمایل چون مواردی. ندکنمی تشویق دیگران با صمیمانه ارتباط
وجهۀ  نوع این از هایینمونه در گروه، فعال شرکت و مخاطب با دوستانه و گرم

 با هرابط در که خود از مفهومی) وابسته خود با ارتباط وجهه نوع این. هستند هاخواسته
 نوع این که دهدمی رخ زمانی ایجابی ادبیاین نوع بی. است( شودمی تعریف دیگران

 شوند. گرفته نادیده وجهۀ خواسته

 ی است.سلب هایوجهۀ خواسته به آسیب برای راهکاری ادبیبی نوع این: منفی ادبیبی .1
. تاس توجه مورد( دارد نیاز استقالل به که فرد از مفهومی) مستقل خود وجهه در اینجا

 بجان از تحمیل عدم و عمل افراد مبنی بر آزادی خواسته به سلبی هایوجهۀ خواسته
 د،ببین آسیب مختلف طرق به است ممکن هاوجهۀ خواسته این. دارند اشاره دیگران
 فتص یک در فرد با کسی دادن قرار مسخره کردن، شریک ترساندن، تحقیر، مانند
در و  جلوی ایستادن) شدن جایی به کسی ورود مانع دیگران، اسرار کردن فاش منفی،

 و نکرد تکلیف تعیین و افراد انتخاب حق )گرفتن و زبانی( ورود /خروج ندادن اجازه
 باشد. معنوی دیگران( و امور در دخالت

 کاربرد از هدف و باشد غیرصادقانه ادبی غیرمستقیم هنگامی است که ادببی  .7
طورغیر مستقیم و توسط رنجاندن به نباشد و ادب رعایت کالمی، ادب راهکارهای

ستعاره صورت گیرد که در صورت احساس خطر بتوان آن را انکار کرد. طعنه، تلویح یا ا
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 که کسی مثالً به باشد آمیزتوهین دارنیش کنایه همچون تواندمی غیرمستقیم ادبیبی
 «ببند. هم رو در لطفاً سالمت. به»بگوییم:  است اتاق ترک حال در عصبانیت با

خودداری از ادب به معنی سکوت یا انجام ندادن کار مؤدبانه مانند تشکر نکردن از   .1
کسی، وقتی که طرف مقابل انتظار آن را دارد که این امر از فرهنگی به فرهنگ دیگر 

 متفاوت است.
. گوینده عمداً برای تهدید وجهه 3دهد که ادبی هنگامی رخ میگوید بیکالپپر می

. شنونده رفتار گوینده را رفتاری عمدی برای تهدید وجهه تلقی 2ار کند؛ مخاطب ارتباط برقر
ر تعامل ادبی داتفاق بیفتد. نکته اصلی این است که بی 2و  3های . ترکیبی از گزینه1کند  یا 

گیرد. یعنی پویایی تعامل در بافت مهم است. نمونۀ اصلی فقدان گوینده و شنونده شکل می
پذیر هستند به صورت مجزا نیز امکان 3و  2است. البته موارد  3و 2های ادب ترکیبی از گزینه
طور عمدی صورت بگیرد، اما توسط شنونده درک نشود یا بالعکس یعنی تهدید وجهه به

شنونده سخنی را از طرف گوینده غیرمؤدبانه تلقی کند در حالی که گوینده قصد تهدید وجهه 
 .(19: 2991را نداشته باشد )کالپپر، 

نیز در عمدی تلقی کردن یک رفتار  2و آگاهی 3در نظریۀ جدید کالپپر دو عامل مهارت
مؤثر است. البته منظور از مهارت این است که گوینده این توانایی را دارد که به نتیجۀ 
دلخواهش برسد و آگاهی نیز به این نکته اشاره دارد که فرد در مورد رفتاری که از خود نشان 

کنندگان در تعامل، مدام در حال تالش (. شرکت79الف:  2933دارد )کالپپر،  دهد آگاهیمی
اند که قصد گوینده از بکار بردن عالئم زبانی چه بوده است و با توجه برای درک این مسئله

های قبلی خود از دنیای خارج از میان تلویحات مختلفی که از گفته به بافت و همچنین تجربه
سیر های آنان از شخصیت گوینده در تففرضکنند که البته پیشنتخاب میآید یکی را ابر می

رحواره عنوان یک طداند که ممکن است بهادبی را نگرشی میکالم وی مؤثر است. کالپپر بی
های عاطفی های نگرشی با طرحواره(. طرحواره19الف:  2933شود )کالپپر،  1سازیمفهوم

-های خاص بیهای عاطفی رفتارهای زبانی هستند که در موقعیتارتباط دارند. این طرحواره

های رفتاری هستند. البته نشانگرهای احساسات همچون شوند و شامل پاسخادبی محسوب می
امل باید ای از عوادبی زبانی نیستند، بلکه مجموعهدهنده بینخشم یا لبخند، خود به خود نشا

                                                            
1 . Skill 
2 . Awareness 
3 . Conceptualization 
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الپپر ادبی نامید. به عقیدۀ کدر کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوان یک رفتار کالمی را بی
ادبی ارتباط ادبی باید بتوانند میان زبان، موقعیت و احساسات خاص مرتبط با بیهای بینظریه

ن احساسات ای است که بیادبی تأثیرگذار نامیده است همین رابطهبیبرقرار کنند. آنچه کالپپر 
ها و هنجارها وجود دارد یعنی افراد با توجه به بافت و موقعیت و اطالعات ما در موقعیت

دهند. میزان و شدت هر یک از احساسات )عشق، لذت، عصبانیت، غم العمل نشان میعکس
 اوت است. به عبارت دیگر، در بروز این احساسات منفیو ترس( با توجه به بافت با یکدیگر متف

 3سه عامل موقعیت، طرز برخورد، میزان کنترل فرد بر رفتار خود که کالپپر آن را خود کنترلی

داند ادبی میادبی دخیل هستند و ارتباط این سه مورد را باعث بروز بینامد در بروز بیمی
ادبی مفهومی است که در ذهن گویشوران وجود ر بی(. طبق نظر کالپپ19-14ب: 2933)کالپپر، 

 ادبی یک مفهوم متغیردارد. یک بافت اجتماعی از طریق ذهن با زبان مرتبط است و چون بی
است پس فهم آن نیاز به فهم رفتارهای افراد در بافت خاص دارد. کالپپر تأکید کرده است که 

است.  1و غیر زبانی 2توجه به بافت زبانیادبانه تلقی شوند شود راهکارها بیآنچه باعث می
لقی ادبی تهای معین برخی رفتارهای کالمی خاص بیتوان گفت در موقعیتطور کلی میبه
شوند، در ها که در حالت معمولی دشواژه محسوب میشوند. مثالً ممکن است برخی واژهمی

تارها . یعنی برخی رفجمع دوستان صمیمی استفاده شده و بار معنایی منفی نداشته باشند
ادبانه تلقی شده و در بافتی دیگر  خنثی یا مثبت تعبیر شوند توانند در بافتی خاص بیمی

 (.334ب: 2933)کالپپر، 
شوند که افراد آورند. این انتظارات باعث میمند انتظارات را به وجود میرفتارهای قاعده

وان تطور خالصه میدارای ارزش است. به آن رفتارها را یک امر بدیهی بپندارند که همین امر
گفت هر جامعه مجموعه از هنجارهای اجتماعی دارد که شامل قوانین کمابیش واضحی هستند 

-کنند. ارزشای از امور یا یک طرز فکر در بافت را تجویز میکه یک رفتار خاص، مجموعه

-هنجارها باشد و ارزشدهد که رفتار انجام شده در جهت گذاری مثبت )ادب( زمانی رخ می

، 7راسرافتد که عکس حالت قبل پیش بیاید )فادبی/ گستاخی( زمانی اتفاق میگذاری منفی )بی
3999 :229.) 

                                                            
1 . Self - Control 
2 . Co-Text 
3 . Context 
4 . B. Fraser 
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 3قدرت شامل قدرت اجتماعی، جایگاه برتری / اقتدار است و طبق تعریف اسپنسر اوتی
های او نده و داوریهای خود را بر شنوتواند داوری( قدرت میزانی است که گوینده می2999)

تحمیل کند. قدرت ویژگی است که در اختیار شنونده و گوینده قرار دارد و این دو با توجه به 
یک قدرتمندتر است با قدرت خود در مورد چگونگی بیان کنش تهدید وجهه  اینکه کدام
د فردی با قدرت کمتر با فر گیرند. سه نوع رابطه با قدرت متصور است: الف.تصمیم می

آموز با معلم، ب. فردی که قدرت بیشتری دارد با فردی دانش ←کندقدرتمندتر مخالفت می
آموز و ج. دو نفر با قدرت برابر با هم معلم با دانش ←کندکه قدرت کمتری دارد مخالفت می

 معلم با معلم. ←کنندمخالفت می
ی هاادبی در بافتکند که بیادبی در تعامل، بررسی می( در کتاب بی2999) 2بوسفیلد

دبی شامل اکنندگان متفاوت است و نیز بیهای شرکتمختلف با توجه به عوامل قدرت و نقش
شوند و خشونت در آنها های تعمدی تهدید وجهه است که به صورت هدفمند انجام میکنش

 شود.دیده می
اده است که ( نشان د3991ب، 2933شناسانی چون کالپپر )شناسان و زبانمطالعات جامعه

ادبی با یکدیگر در ارتباط هستند به این طریق که هر چه قدرت بیشتر دو مفهوم قدرت و بی
دبی از سوی اادبی بیشتر است و دیگر اینکه اگر بیباشد، احتمال آسیب به وجهه و در نتیجه بی

فاده ستتر افرد قدرتمند انجام شود، دارای آزار کمتری است تا اینکه از موضع قدرت پائین
شود. در بافتی که رابطۀ میان افراد یکسان نیست فردی که قدرتمندتر است نسبت به فرد می

پر کنند. همچنین طبق نظر کالپادبی بیشتری استفاده میدارای قدرت کمتر از راهبردهای بی
با توجه به وجهه و حقوق اجتماعی، جایگاه شغلی و موقعیت باالی افراد بر میزان اعمال 

 گذارد.ت کالمی توسط آنها تأثیر میخشون
های نمایشی درام، عدم هارمونی و درگیری ادبی در دیالوگکالپپر معتقد است کارکرد بی

هاست که موجب جذب تماشاگران و باعث حرکت توالی رویدادهای نمایش به بین شخصیت
مود پیدا گ نها بیشتر در دیالوسازی، توطئه چینی و خشم شخصیتشود. زمینهسمت جلو می

ادبی امری اتفاقی نبوده و همچنین برای سرگرمی مخاطب نیست. کند. البته در درام، بیمی
: 3999شود )کالپپر، عنوان نشانه عدم تعامل اجتماعی ظاهر میها بهدرگیری بین شخصیت

ها و نقض اصل ادب با اهداف دیگری نیز (. به عبارتی در درام تناقض میان شخصیت91-91

                                                            
1 . H. Spencer-Oatey  

2. D. Bousfield  
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ها و آثار دراماتیک نه کامالً اصل ادب را تأیید و های فیلمگیرد. مهم اینکه دیالوگت میصور
 (. 91: 3999کنند )کالپپر، نه کامل آن را نقض می

مدار هستند با توجه های تجویزی و ارزشها که فرضب( باور دارد ایدئولوژی2933کالپپر )
سازی یعنی اینکه چه چیزی وند. مفهومشسازی میهای بافتی همراه آن مفهومبه شاخص

درست و مناسب و خوش ساخت است و ارزش گفتن دارد. کالپپر در بررسی رفتارهای 
شده به عواملی چون روش انتقال پیام، محرمات زبانی، عوامل زبر زنجیری خاص قراردادی

زار آ کند که باعث افزایش شدتهای غیرکالمی اشاره میهمچون شدت لحن کالم و ویژگی
ادبی نشانگر رفتارهایی است که به لحاظ نگرشی افراطی هستند و وجود شوند. درواقع بیمی

 .ادبانه خواهد شدها باعث کاهش دوگانگی و افزایش قطعیت در درک رفتارهای بیدهندهشدت

 شناسی پژوهش .روش4

ر تحلیلی است ب –پژوهش حاضر که از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع روش توصیفی 
المی ادبی کالپپر الگوهای کاربرد رفتار کآن بوده است تا بر اساس تحلیل گفتمان و نظریه بی

بررسی نماید. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه  "مادرانه"ادبانه را در سریال خانوادگی بی
گوهای وفتنمونه از گ 19های سریال است که از این بین تعداد گوهای بین شخصیتوگفت

گیری هدفمند انتخاب و حاوی ارتباط میان انواع وجهه و حقوق اجتماعی به روش نمونه
 های منتخب سریال تحلیل گردیده است. ادبی کالمی موجود در نمونهالگوهای کاربرد بی
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 های پژوهش.یافته3
از زندگی واقعی مردم پیکرۀ   2و بازنمودی 3عنوان یک متن گفتمانیبه« مادرانه»قصۀ سریال 

عاره، گرا و حاوی استای واقعاین سریال، قصه ملودرام مناسبی برای این پژوهش است. داستان
تمثیل، طعنه و کنایه است که در آن گره خوردن مسائل بین دو قشر کم درآمد و مرفه جامعه 

 در أثیرگذارت عامل ترینمهم عنوانبه خانواده فروپاشی تبعات به تصویر کشیده شده است و به
 به رسیدن برای سریال، این اصلی شخصیت ،«تمجید اردالن» .پردازدمی انسان سرنوشت

 انتومی را چیز همه پول با معتقد است است. او زده پا پشت و نزدیکان خود پول به عشق
 وفور هب سریال این در. کندمی نگاه پایین به باال از همه به دارد که ثروتی اتکای به خرید و
 «اردالن» جانب از زبانی ادبیبی و انواع افراد شخصیت تخریب در زبان گرتخریب نقش شاهد
 خرهمس زند،می تهمت کند،می استفاده آمیزتوهین لغات کند، ازمی تهدید دائم او. هستیم

ها شخصیت از یک هر. دارد را دیگران چرای و چونبی موافقت درخواست مقابل، در و کندمی
انه و ادبرفتار زبانی بی. دارند نظرات خود را چون هستند جامعه در گفتمان یک از ایاستعاره

آزار دهنده در این سریال یکی از رفتارهای قابل مشاهده / درک است که الگوهای کاربرد آن 
وگوهای منتخب این ب( در گفت2933توان بر اساس تحلیل بافت و نظریۀ گفتمان )را می

 سریال بررسی کرد. 
 

 ادبی آشکار و تهدید وجهۀ فردیهای بی. جلوه9جدول 

 توضیحات مکالمه شماره

3 

 پدر شماییاردالن: آهان، پس مادر اون بی
مادر فرزاد )نامزد دختر اردالن و رعنا(: 

و  ادبی عیبپدری عیب و عار نیست، بیبی
 عاره

 

کار دادن و تهدید آشنشانپناه به فرزاد و بی« پدربی»ـ انتساب صفت 
 وجهۀ فردی وی توسط اردالن.

ادبی به اردالن توسط مادر فرزاد بی« عیب و عار بودن»ـ اطالق 
در دفاع از وجهۀ فردی فرزندش و تهدید مستقیم وجهۀ فردی 

 اردالن.

2 

خوای خواهر و مادرم رو ول فرزاد: تو ازم می
کنم؟ من اگه اونا رو ول کنم دختر تو رو هم 

 کنمول می
ر کنه آدم بی داردالن: آدمی که بلند فکر می

 و پیکر و خطرناکیه
 

به فرزاد توسط اردالن « خطرناک»و« بی در و پیکر»ـ انتساب صفات
 و تهدید آشکار وجهۀ فردی وی.

 

                                                            
1 . Discursive Text 
2 . Representational Text 
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 ادبی آشکار و تهدید وجهۀ فردیهای بی. جلوه9جدول ادامۀ 

1 

زنم به سیم آخر. من اردالن: جلو نیا می
ام نره پیش گل کنم که بچهتحمل می

ه ام نره عملی بشه، نربانو بخوابه. که بچه
 تو خیابون

هام رو ازم رعنا: تو باعث شدی. بچه
 گرفتی، لعنت به تو اردالن

 

 ادبی منفی اردالن و ترساندن مخاطب خودـ بی
به رعنا و تهدید آشکار وجهۀ « تحملیبی»ـ انتساب صفت 

مسئولیتی وی به صورت کنایی توسط بیفردی و به رخ کشیدن 
 اردالن.

 ـ نفرین و تخریب وجهۀ فردی اردالن.

7 

اردالن: مادر بمون، وایسا باال سر 
هات. یه بار بهت گفتم تحملت بچه
 هاکنم برای بچهمی

رعنا: تحملم کردی به خاطر پوالی 
خوای تحملم کنی به بابام. حاال می

همه هام. کی گفته من این خاطر بچه
 تحقیر شدن رو به تو بدهکارم. قلدر؟!

 

نا دادن رعو غیر قابل تحمل جلوه« کنمتحملت می»ـ بیان جملۀ 
 و حمله به وجهۀ فردی وی توسط اردالن.

ر به اردالن توسط رعنا د« قلدر»و « پرستیپول»ـ انتساب صفات 
 پاسخ به وی و در متقابل تهدید وجهۀ فردی وی.

1 

بیا بیرون از ایران زندگی ها رعنا: با بچه
کن. دل اونا هم خوش باشه. به من 

 ندشون با خودت بیارشون
اردالن: نه. من پام رو از اینجا بیرون 
نمیذارم. من زبون اینجا رو بلدم. سر 
 قانون هر جای دیگر دنیا لکنت دارم

تونی بیرون از ایران رعنا: شایدم نمی
الخروجت کرده، چک، بری! نایب ممنوع

 ه، همون کاری که با بابام کرد.سفت

دن کشیتوسط رعنا و به تصویر « به من ندشون»ـ بیان جمله 
 غیرمستقیم زورگویی اردالن و حمله به وجهۀ فردی وی.

 پرستی و حفظ وجهۀ فردی خود توسط اردالن.ـ بیان وطن
 رستیو زیر سوال بردن وطن « الخروجممنوع»ـ انتساب صفت 

 فردی وی توسط رعنا. اردالن و تهدید وجهۀ
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ادبی آشکار و تهدید وجهۀ فردیهای بی. جلوه9جدول ادامۀ   

1 

ها که با هم رعنا: تو تموم اون سال
کردیم. تو تموم لحظاتی که زندگی می
کردم عاشقمی، تو به یه زن فکر می

کردی؟ این موضوع ای فکر میدیگه
عین یه تله موش همه جا به پام گیر 

اینکه دوستم نداشتی قبول، کنه، می
اینکه همیشه حواست به پوالی بابام 
بوده قبول، اما فقط یه چیز. مرد و 

ها، تو مردونه، توی تموم اون سال
حواست پیش اون نامزد سابقت بود؟ آره 
اردالن؟ رها و ارسالن جونتن، قسمت 

هام راستشو بگو بهم، میدم به جون بچه
م، تو تبگو تا تکلیفم با خودم، با نفر

 خلوتم روشن بشه.
گیری که پس اردالن: دست پیش می

اسم. شننیفتی. من خوبیا و بدیام رو می
 ها بهاونقد لجن نبودم تو اون همه سال

زنی که ازدواج کرده فکر کنم. به جون 
هام. من بیشتر از اینکه به تو وفادار بچه

باشم به خودم وفادار بودم، همه اون 
ن ول کردن ها حتی عذاب وجداسال

نامزدم تو ذهنم نبود. فقط یه چیز بود. 
یه عذاب. یه درد مادرم. ولی این روزا 

خورم. شاید دارم پای اون روزا رو می
کردن دعای شکوندن یه دل، مرخص

 مادرم.

دوستم »ـ تخریب و تهدید وجهه فردی اردالن با بیان جمله 
« ولبهمیشه حواست به پوالی بابام بود، ق»، اینکه «نداشتی

-پول»و « دروغگویی»توسط رعنا و محکوم کردن وی به 

و هام راستشدم به جون بچهقسمت می»با بیان جمله « پرستی
 و بیان نفرت خود از اردالن.« بگو

دار در دفاع از وجهۀ فردی خود توسط اردالن ـ بروز ادب کنایه
-هیم اشتباه، تف«گیری، پس نیفتیدست پیش می»المثلبا ضرب

 کردن کنش تهدید وجههد رعنا و در واقع خنثیهای خو
ـ دفاع اردالن از وجهه فردی و خودشناسی خود، عذاب وجدان 
و تلقی بدبختی خود از ناراحت کردن مادرش و جلوه دادن خود 

 .3عنوان فرد مقید به اصول و وجدان اخالقیبه
 

 
  

                                                            
1 . Moral Conscience 
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ادبی آشکار و تهدید وجهۀ فردیهای بی. جلوه9جدول ادامۀ   

4 

اردالن: وقتی گفت دوستت ندارم. رها رو 
های خودخواهی که چی میگم. زدم تو مایه

منو دوست نداری؟ دخترم من رو دوست 
دمش نداره؟ باشه! حاال که دوست نداره، می

دست زنه تا ببردش با خودش! آدمیزاده 
 دیگه! منم منم داره، خود خواهی داره.

یه لحظه گفتم حاال دیگی که برای من 
 خوام سر سگ توش بجوشه.جوشه، مینمی

نداشتن دوست میخوام بسوزمو بسازم. با
دخترم. بسوزمو بسازم. دوستم نداره. خب 
نداشته باشه. من که دارم. عقل نداره. من که 
دارم. پس نباید بدمش دست کسی که 

 ببردش نزدیک چاقوی کسی که...
 

توسط اردالن  عنوان فرد خودخواهتهدید وجهۀ فردی و نامیدن خود به
به رعنا و تهدید متعمدانۀ وجهۀ فردی و « زنه»و انتساب صفت منفی

 دادن و تحقیر رعنا.غریبه جلوه
ض دار و نقـ عدم تطابق بافت زبانی و غیرزبانی و کاربرد ادب کنایه

شیدن ک، تلویحاً به تصویر ...« دیگی که »قاعده روش گرایس با جمله 
 و تهدید وجهۀ فردی خود.خودخواهی خویش توسط اردالن 

 به رها و تهدید وجهۀ فردی وی« عقلبی»ـ انتساب غیرمستقیم صفت 
 و القای« سوختن و ساختن»و متهم به خودخواهی کردن رعنا با بیان 

ببردش نزدیک چاقوی »عدم توانایی رعنا در مراقبت از رها با بیان 
 «.کسی که...

9 

اله خوام هر چقدر که این چند ساردالن: می
ام درآوردم رو خرج کنم. خرج کثافت گذشته

خوام بدم به تو. بدم به اون پسره کنم. می
 فرزاد

رعنا: اون کثافتایی که درآوردی رو خرج 
 خودت بکن نه من

ـ تهدید وجهۀ فردی خود، وجهۀ فردی رعنا توسط اردالن با بیان اینکه 
ار کند، تهدید آشکهایش را خرج گذشته اشتباه خود و رعنا خواهد پولمی

وجهۀ فردی و تخریب شخصیت فرزاد با مخاطب قراردادن او با ضمیر 
 شودکه در فارسی برای حیوانات و اشیاء استفاده می« اون»اشاره 

که اردالن باید آنها را خرج خودش « کثافت»اردالن به  ـ تشبیه پول
بکند توسط رعنا و دفاع از وجهۀ فردی خود و تهدید وجهۀ فردی 

 اردالن.
 

9 

 دونم آقارزه و میفرزاد: من سرم به تنم نمی
مادر شدن یعنی چه. من آق مادر شدم. من 
دندون لقم، دایی. بکننین ام بندازینم دور. 

توقع، دایی شما خوب، سالم، حالل خور، کم
خوشبخت. شما میتونین این طور خوشبخت 
باشین ولی من بلد نیستم با اینا خوشبخت 

 باشم.
فرزاد: قانون یادت میده. سر بزنگاه دایی 

 قانون یادت میده، آقا فرزاد.

ـ بروز اتفاق نادر کنش تهدید و آسیب به وجهۀ خود با انتساب صفات 
هیم به خود و تف« سر به تن نیرزیدن»و« دندون لق»آمیزی چون توهین

بودن خود به دایی در جهت « طلبجاه»و « عرضهبی»و « ارزشبی»
 ز جانب وی.طلب همدردی ا
 توسط دایی و تفهیم این« سر بزنگاه قانون یادت میده»ـ بیان جمله 

( 3941امر که فرزاد با قانون طرف است و با نقص اصول گرایس )
دبی اطور تلویحی فهماندن اینکه قصد همدردی با او را ندارد و بروز بیبه

 ایجابی )مثبت(.
ار دای از ادب کنایهنمونهکه « آقا فرزاد»ـ خطاب کردن فرزاد با عبارت 

 است که ظاهری مؤدبانه دارد ولی در اصل تحقیرآمیز است.
 

39 

پرستار کلینیک: ما به مادر رها خبر دادیم تا 
 برای مشاوره بیاد

 اردالن: شما خیلی غلط کردید
 

ـ تهدید آشکار وجهۀ پرستار و ابراز مخالفت خود از عمل وی توسط 
بی آشکار ادایجابی )مثبت( و درواقع تلفیقی از بیادبی اردالن و بروز بی

 و ایجابی.
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 ایادبی مثبت )ایجابی( و تهدید وجهۀ رابطههای بی. جلوه2جدول 

 توضیحات مکالمه شماره

3 

شم )پولها( آتیش بزنم تا دیگه رو دو اردالن: بقیه
دونی رو دو زانو راه رفتن یعنی زانو راه نرم. می

 چی؟
دونم. وقتی بعد هیجده سال بفهمی میرعنا: آره 

عشقت، شوهرت، مردت، هیچ وقت عاشقت 
نبوده، بقیه زندگی رو باید روی زانوهات راه بری، 

 اردالن. نه
 اردالن: سکوت

خوام ... خفه س ... خفه رعنا: خفه س ... هوا می
 س

 

ـ زبان مبهم و مرموز و نقض قاعدۀ روش گرایس و عدم 
ح ادبی مثبت با اصطالغیر زبانی، بیتطابق بافت زبانی و 

 «.روی دو زانو راه رفتن»تحقیر آمیز 
بردن وجهه و هویت اجتماعی اردالن توسط رعنا ـ زیر سؤال 

و گفتن این موضوع که هر چیزی را که یک زن باید وقف 
شوهرش کند به اردالن داده است ولیکن عشق، مردانگی و 

که طبق  اکرام زن توسط شوهر، صداقت / همراهی
هنجارهای اجتماعی قراردادی و غیر قراردادی )عرف( جزء 

های زندگی است و برآورده نشدن این جانب انصاف بهترین
حمله  و«  توان اینجا نفس کشیدنمی»از سوی اردالن، بیان 

ای و تفهیم عدم همراهی او با وی که مانع به وجهۀ رابطه
 تنفس است.

 

2 

 پائین، خانماردالن: بگو بچم بیاد 
 رعنا: خیلی سخته بهم بگی رعنا
 اردالن: چیه کمبود محبت داری؟

رعنا: نمیاد. نمیاد. به من پناه آورده ... خماره... 
 خوای ببریش کجا؟ ها؟می

ه. هات نباشاردالن: جایی که تو نباشی. وسوسه
 میری بیاریش یا خودم برم بیارمش

 

نشانگر هویتی ـ تعمدانه خطاب قرار دادن رعنا با واژۀ 
ه اعتنایی بو بی« بگو بچم بیاد پایین»و جمالت « خانم»

که معموالً برای اشخاص غریبه « خانم»رعنا با اصطالح 
 ادبی مثبت )ایجابی(.شود(، کاربرد نوعی بیاستفاده می

پناهی رها و نشان دادن بی« رها به من پناه آورده»بیان  -
اردالن در مراقبت به هدف زیر سؤال بردن مسئولیت پدری 

 از فرزندشان، تهدید وجهۀ شخصی / هویت اجتماعی.
ـ متهم کردن رعنا به وسوسۀ رها و تهدید وجهۀ شخصی 

کردن که در فرهنگ اسالمی ـ ایرانی وسوسهوی )در حالی
دیگران جزء خصوصیات شیطان است(، تهدید رعنا توسط 

 «میاریش یا خودم برم»اردالن با بیان جمله 
دار کردن احساسات یکدیگر در قالب رفتارهای ـ خدشه

 ادبی تأثیرگذار(.آمیز ) بیدفاعی منفی کالمی و سرزنش
 

1 
اردالن به رعنا: خوش به حال درخت گردو اگه 

 کالغ باهاش قهر کنه
 

ـ عدم تطابق بافت زبانی و غیرزبانی و القای معنایی متفاوت 
کاربرد از معنای ظاهری کالم، نقض قاعده روش گرایس، 

المثل به قصد تحقیر و تخریب شخصیت زبان مرموز و ضرب
 رعنا و تأکید بر مضر بودن ارتباط رعنا و رها.

7 
مادر مریم به اردالن: به شتر گفتن چرا دست و 

 پات کجه، شتر گفت کجام کج نیست
 

دار، عدم ـ نقض قاعده روش گرایس، کالم  نیش و کنایه
و القای معنایی متفاوت و تطابق بافت زبانی و غیرزبانی 

 دار کردن وجهۀ فردی/ وجهۀ اجتماعی اردالن.خدشه

1 

 ای زندگینایب: کسی که تو یه خونه شیشه
کنه با سنگ شیشه خونه کسی دیگه رو می

 نمیاره پایین
اردالن: اگه میخوای از سایه هیوال بیای بیرون 

 باید خود هیوال باشی
 عادتت میشهمحمدجواد: کار بد، بدیش اینه که 

 

ـ عدم تطابق بافت زبانی و غیرزبانی و استفاده از زبانی مبهم 
ادبی و مرموز توسط هر سه طرف مکالمه و اعمال راهکار بی

 مثبت )ایجابی(.
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 ایادبی مثبت )ایجابی( و تهدید وجهۀ رابطههای بی. جلوه2جدول ادامۀ 

1 

 رها: بابا من دوستتون دارم
 نمیاد، دیگه به کارم نمیاداردالن: دیگه به کارم 

رها: به کارتون نمیاد؟ دوست داشتن مریم زمان 
 چی؟ به کارتون میاد؟

اردالن: زندگی دفتر مشق نیست که هر موقع 
خواستی برگردی پاکش کنی و از نو بنویسی، اگه 

 گشتم.شد که برمیمی
 نوشتی؟!!!رها: مریم زمان رو می

 

دن دخترش و متهم کرـ  به رخ کشیدن عشق سابق پدر توسط 
او به اینکه فقط عشق سابقش را دوست دارد )با توجه به 
هنجارهای اجتماعی غیر قراردادی )عرف( در جامعۀ ایرانی این 

ای پدر و طرز صحبت رها با پدرش نوعی تهدید وجهۀ رابطه
 دختری است(.

 

4 

رعنا: مادرت برای دلجویی از مریم، رفت به 
 دیدنش

 اردالن: همش نزن
 رعنا: بعد از اونجا رفت خونه سالمندان

 اردالن: میگم همش نزن!!!
 رعنا: اما حتی یکبارم به دیدن من نیومد

 اردالن: همش نزن
 رعنا: باید هم زده بشه

ا ایم. من باردالن: منو تو هفت پشت باهم غریبه
زنم یا ام رو هم نمیها خوب و بد گذشتهغریبه

 کنم بری پیشتوسط قانون با زور دی آج ادت می
 ننه بابات. بگو خب!

 

ـ استفاده اردالن از زبانی مبهم و مرموز که برای رعنا آشنا و 
ای راجع به این پیش فرض است و بیان این امر که عالقه

اعتنایی رعنا نسبت به خواسته اردالن و ادامه موضوع ندارد، بی
ادبی مثبت صحبت خود راجع به موضوع و اعمال نوعی بی
ادبی مثبت )ایجابی(، هشدار اردالن به رعنا و اعمال بی

 )ایجابی(.
 اعتنایی مادراعتنایی رعنا به اردالن و اشاره وی به بیـ بی

 ادبی ایجابی(.اردالن نسبت به خودش و بروز )بی
اعتنایی اردالن برای نشان دادن عدم همراهی خود با رعنا ـ بی

 (.ادبی مثبت )ایجابیو اعمال نوعی بی
که نوعی تابو در زبان فارسی « ننه بابات»ـ بیان اصطالح 

 ادبی مثبت )ایجابی(.است و اعمال راهکار بی
 

9 

های من آوردی تو. رعنا: چه بالیی سر بچه
 های من کجان؟بچه

اردالن: بال تویی، بالی روزگار تویی، عشق خارج 
شعورش کرد، بال تویی، تو دیوونش کرد، بی

گرفتی، حاال بفرما برو خارجت، یه گزارشت رو 
 ت، بفرمااصفر گنده هم بنداز تو کارنامه

 

دبی ابرای تشدید آزار، اعمال بی« تو»ـ کاربرد ضمیر نشاندار 
 ایجابی.

رای ب« بالی روزگار»، «بال»ـ کاربرد القاب ناشایستی چون 
 ادبی ایجابی )مثبت(.خطاب قرار دادن رعنا و اعمال بی

 

9 

خطاب به دخترش رها: از این به بعد اردالن 
هیچ دری تو این خونه دیگه بسته نیست. از این 

 کنمپام. آدمت میبه بعد آب خوردنت رو هم می
 

ادبی ایجابی، بیان ، اعمال بی«رها»ـ ایجاد حس ناامنی در 
ادبی آشکار به قصد ترساندن و آمیز و اعمال بیعبارات تهدید

-یو در واقع تلفیقی از هر سه نوع بادبی سلبی )منفی( نیز بی
 ادبی.

39 

 رعنا: سالم. شما با این پسره چه ارتباطی دارین؟
نایب: اینجا محل زندگی منه، دختر بیژن، عادت 

 به رفت و آمد نکن
 رعنا: با شمام

 شناسم دخترنایب: کدوم پسره. من پسری نمی
 بیژن

 

عدم  ادبی به مخاطب،ـ ندادن جواب سالم، اعمال نوعی بی
نوازی و هنجارهای اجتماعی غیرقراردادی و رعایت مهمان

 کاربرد مصداق بارزی از خودداری از ادب.
« بیژن دختر»ـ نامگذاری و استفاده از نشانگر هویتی نامناسب 

 ادبی ایجابی )مثبت(.و کاربرد  بی
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ادبی منفی )سلبی( و تهدید هویت اجتماعیهای بی. جلوه3جدول   

 توضیحات مکالمه شماره

3 

اردالن: میدم گوش پسرتو ببرن. میدونی گوش بریدن 
 یعنی چی؟

و شه ... تمادر فرزاد: اون به اندازه اشتباهاتش تنبیه می
تونی گوش پسرم رو ببری. مگه مملکت قانون نمی

 نداره؟
 اردالن: قانون؟! قانون منم خانم! چون پول تو جیب منه

 

اردالن و به رخ کشیدن ـ ترساندن مادر فرزاد توسط 
پول خود، ایجاد حس ناامنی در مخاطب، کاربرد بی

 ادبی منفی
عنوان هویت اجتماعی و اعتقاد ـ قلمداد کردن پول به

بر حمایت قانون از او )پول( و تداعی ناخودآگاه برابر 
بودن فرد پولدار با فرد صاحب قدرت،  خدشه به 

 هویت اجتماعی
 

2 
خوام. اونم منو میخواد. رو میفرزاد: من دختر اینا 

 خواین نخوام، دست کنین تو جیبتونمی
 

ـ تهدید و ترساندن اردالن توسط فرزاد و اعمال نوعی 
 ادبی منفی )سلبی(بی

 

1 
 اردالن: رعنا فتنه س

 رها: چرا فتنه شد؟ چون بهش ظلم شد
 

وسط به رعنا ت« فتنه»ـ انتساب تعمدی صفت منفی 
حضور رعنا در مکالمه و دفاع اردالن در حالت عدم 

انصافی در رفتار اردالن )در فرهنگ ایرانی از خود، بی
 3های کالمی مذموم غیبتـ اسالمی چنین کنش

 شود.نامیده می
 

7 

 خوامرعنا: من عشق می
 اردالن: نداریم خانم، فقط قرارداد

 خوامرعنا: من بیشتر از قرارداد می
نیست، چی شده؟ تا اردالن: گشتم نبود شما هم نگرد. 

خارج و دَدَر دو دور تعطیل شد مادری هم تعطیل شد؟ 
 ها؟ نخیر خانم شما اینکاره نیستی، بگو خب!

 

ادبی منفی )سلبی( و متهم کردن رعنا به ـ کاربرد بی
خوشگذرانی و ترجیح دادن زندگی و تفریح در خارج 
به انجام وظیفه مادری خود  و انتساب آشکار صفت 

 به رعنا«  ر نبودنماد» 2منفی
 

1 

 اردالن: من ثابت کردم ... پدرم. تو هم ثابت کن مادری
رعنا: اینه ثابت کردن تو! جگر گوشه من داره اون باال 

 زنه . من به تو همه چیز دادمپرپر می
 اردالن: اینکه بچم رو ول کردی رفتی

 رعنا: عشق، بچه، ثروت .... تو به من چی دادی؟
 

اردالن،  1و تمسخر« جگر گوشهپرپر زدن »ـ بیان 
 ادبی منفیکاربرد بی

 ـ متقابال تمسخر رعنا توسط اردالن
ـ عدم وجود عملکرد متقابل مورد انتظار و آنچه الزمه 
زندگی اجتماعی و زناشویی است از سوی شوهر، 

دشه انصافی، خایجاد ذهنیت بروز رفتار غیراخالقی بی
 به هویت اجتماعی فرد.

 

 

                                                            
1 . Absence of Verbal Interaction 
2 . Negative Trait 
3 . Ridicule 
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ادبی منفی )سلبی( و تهدید هویت اجتماعیهای بی. جلوه3جدول ادامۀ   

1 
 اردالن: رها چرا با فرزاد دوست شد آخه؟

محمدجواد: ببین تو خونت چی کم گذاشتی که تو خیابون 
 رفته دنبالش

ـ محکوم کردن صریح اردالن به صفت منفی 
 ادبیکاری در وظیفۀ پدری و کاربرد نوعی بیکم

 منفی )سلبی(.
 

4 
محمد جواد: تو دنیا سه جور مرد داریم: یکی مرد به دنیا 

 کنهکنه، یکی دنیا نامردش میمیاد، یکی دنیا مردش می

ـ نقص قاعده روش گرایس، عدم تطابق بافت زبانی 
دار که با توجه به و غیر زبانی و کاربرد ادب کنایه

نوعی هویت « مرد بودن»فرهنگ جامعه ایرانی 
تهدیدی است به « نامرد بودن»اجتماعی و در نتیجه 
 هویت اجتماعی فرد.

 

9 

اردالن: تو دهنت به چه نجاستی باز شده. نه نه وایسا 
 وایسا. تو گفتی چیه دختر منی؟ تو گفتی کیه دختر منی؟
فرزاد: ببین آقا من اومدم با هم حرف بزنیم. با هم معامله 

 کنیم
ستم هاردالن: تو فک کردی من اونقدر دست و پا چلفتی 

که خالف کنم، اونوقت تو یه الف بچه مدرک کنی، نامه 
 کنی بندازی تو خونم

فهمم شما چی میگی، من به مادر رها هم فرزاد: من نمی
 گفتم

کنی دخترمو به اسم اردالن: تو کی هستی که جرات می
 کوچیک صدا کنی

 

ـ قصد اردالن در تفهیم این موضوع به فرزاد که وی 
بیند، انتساب صفت دخترش نمیرا در حد همسری 

وی که این کنش  3به فرزاد و تحقیر« الف بچه»
طور همزمان هم وجهۀ سلبی و هم تهدید وجهه  به

کند. چون درواقع اردالن وجهۀ ایجابی را تهدید می
کند و هم به او در این مکالمه هم فرزاد را تحقیر می

 دهد.حس ناامنی می
 

9 

ر در اتاق رها(: اومدم دخترم رعنا خطاب به اردالن) کنا
رو ببینم و برم. فردا پرواز دارم. از سر رام برو کنار. این 

 حقمه که برای آخرین بار دخترم رو ببینم
اردالن)در حال فال گوش ایستادن در اتاق رها(: ببین 
رها من به این خانم گفتم که بمونه باهام زندگی کنه 

 قبول نکرد

)سلبی( توسط اردالن با ادبی منفی ـ کاربرد  بی
ایستادن جلوی در و اجازۀ ورود ندادن به لحاظ 

 فیزیکی و فال گوش ایستادن
 

39 

اردالن خطاب به رعنا: با اینکه کلفت شدی، هنوز 
اخالقت تغییر نکرده، هنوزم صدات بلنده و معترض. 
مادرت هم هنوز عوض نشده؟ هنوز میگه فالنی نیاد 

ت چی؟ اگه وقتی تو دنبال من چون بو میدی؟ پدر
کنه، یه همبرگر های اتریش همبرگر سرخ میرستوران

رو بسوزونه اونوقت صاحب کارش به اتریشی بهش 
فحش میده و میگه گوساله، باز هم پدرت اون لبخند 

 ملیح رو میزنه
 

سط تو« کلفت»ـ خطاب کردن رعنا با صفت رکیک 
اش و اردالن و تهدید وجهه و تحقیر وی و خانواده

و و نیز کاربرد تمسخر پنهان  2یجاد خشونت روانیا
-در کالم اردالن، کاربرد بی« لبخند ملیح»در عبارت 

 ادبی منفی )سلبی(

                                                            
1 . Contempt 
2 . Psychological Violence 
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 گیری بحث و نتیجه .1

 و واژگانی امکانات ها،وگوو گفت زبان راه از سریال این در هایتشخص هویت و کنش
 یادببی. شودیم محدود روشن گفتاری متنوع و اصطالحات هایوهش و نوشتاری یهاسبک
 کاربرد ددهیم نشان های. بررسدارد گفتمانی کارکرد که است ساختاری خشونت نوعی کالمی

شخصیت در مندنقش عنصری عنوانبه ،«مادرانه» سریال در کالپپر کالمی ادبیبی الگوهای
 اب ناهماهنگ نیروهای سرکوب و قدرت نظام تثبیت و این سریال مایهدرون تکوین و پردازی

 طور کلی کنش تهدید وجهه به دو حالت: الف( تحقیرگردید که به مشاهده. دارد کاربرد آن
 تمثب ارزش دارای فرد برای که آنچه و فردی هاییتحساس تحریک شامل ضمنی یا واضح

-یاشد )ببیم فرد شخصیتی رفتاری / هاییژگیوعامدانه  آشکار( و ب( تحقیر ادبیاست )بی
 اشد.ب نداشته حاضر / غایب وجود فرد در است ممکن منفی هاییژگیو این منفی( که ادبی

 فرد به را یویژگ گرایس کیفیت قاعده نقض با گوینده تهمت / غیبت کالمی چنانچه در کنش
  نماید.یم مخدوش نیز را وی اجتماعی هویت فردی وجهۀ برعالوه و دهدیم نسبت
های ادبی کالمی و تهدید وجهه نمونهبرای همۀ انواع الگوهای بیمادرانه  سریال در -

درصد دارای  1/91مورد،  21ای با مناسبی یافت شد که در این بین کنش تهدید وجهۀ رابطه
هۀ ادبی آشکار هم تهدید وجای که در اعمال راهکار بیگونهبیشترین میزان وقوع بوده است به
ین گونه تبیشود. شاید بتوان دلیل این امر را ایندیده می ایفردی و هم تهدید وجهۀ رابطه

 سوی از شدن پذیرفته و اجتماع در شرکت اهمیت بودن، مدارجمع مهم کرد که خصوصیت
در نهاد خانواده و نیز نمود آن در سریال  جامعه ایرانی است. هاییژگیو از یکی اعضاء،

 انوادۀخ مهمی در حفظ کیان خانواده دارد. درخانوادگی، روابط سالم بین اعضای آن نقش بسیار 
تا  ایرانی ۀخانواد در است. پدر یارابطه وجهۀ به آسیب به معنی مساوی حقوق از دفاع ایرانی
 ۀدهندنشان آن از سرپیچی و خانواده بزرگتر دستورات از اطاعت معنای به «دبا» قبل دهه چند
باعث شده است  جوان نسل میان در فرد مداری های اخیر رشددهه در اما بود؛ فرزند ادبیبی

 به تعهد اآنه رفتارهای از بسیاری در و کنند عمل والدین انتظارات بر اساس کمتر نسل تا این
، معیدفر و 3191آزاد ارمکی  ،3141 طلبنوروزی ک.ر) شودن دیده خانوادگی الزامات

  (.3199خسروشاهی، 
 از فادهالمثل، استکنایی، غیرمستقیم، مبهم و ضربیابیم کاربرد زبان همچنین در می -
 باهاش کالغآگه  گردو درخت حال به خوش» مانند گفتمان کنندۀ مخدوش یهاکالم تکیه
 با کنه،یم زندگی اییشهش خونۀ یه تو که کسی»، «نایب واسه نشو گردنی رگ»، «کنه قهر
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 گفت شتر ،کجه پات و دست گفتن شتر به»، «پایین نمیاره رو دیگه کس خونۀ شیشه سنگ
 بد کار»، «باشی هیوال خود باید بیرون بیای هیوال سایه از خواییگه ما»، «نیست؟ کج کجام
 یهاواژه جای به« نیفتی پس که گیرییم پیش دست»، «میشه عادتت که اینه بدیش

های طرحوارهها و فرایندها و درصد( که بازتاب نگرش 1/41مورد ) 21متعارف در  و استاندارد
ننده در کوگوی صریح و واضح بین طرفین شرکتذهنی افراد است داللت بر عدم وجود گفت

 است.  کنایه و نیش قدرت تعامل خانوادگی و نیز کاربرد
 در را ادبیراهکارهای بی از تلفیقی گوینده درصد( 1/31پنج مورد ) در که شد مشاهده -

 یک هک گرفت نظر در ترکیبی راهکار سوم نوع توانیم بنابراین، است. برده مکالمه بکار
 کند.یم داللت ادبیبی نوع یک از بیش بر واحد وگویگفت
 وجهۀ و پرهیز کنش تهدید وجهۀ خود از هستند مشتاق دانیم افرادطور که میهمان -
 وجهۀ به خود به توهین با درصد( یافت شد که فرد 39) و لیکن سه نمونه کنند حفظ خود را
 کند.می دارخدشه را آن و حمله خود فردی
« تو»ضمایری همچون  کاربرد که کرد اشاره درصد( 1/1مواردی )دو مورد،  به توانیم -

  عالوه، گوینده با بیانبه شود.یم آزار شدت و افزایش ادبیبی مفهوم رساندن برای «شما»و 
درصد(  39)سه مورد،  «ر بیژندخت»و نیز نشانگر هویتی « زن»و اسم جنس« خانم»لقب 
دی/ فر وجهۀ به مخاطب و حمله دادن جلوه غریبه سعی در فاصله افزایش و فرد تحقیر برای
  وی را دارد. ایرابطه
 از و سرپیچی نفرین کالمی ادبیوگوها راهکار بیدرصد( از گفت 1/1در یک مورد ) -
وجهۀ  تهدید جهت خودداری از ادبدرصد( راهکار  1/1گرایس و نیز یک مورد ) همکاری اصل

 مشاهده گردید. مخاطب
 توان گفت که هویت/می سریال این در موجود هایادبیانواع بی در خصوص کارکرد

 انفحش و نفرین زب و ناسزا در. شودیم دگرگونی دچار کالمی تهاجم طی در فردی شخصیت
 وگوفتگ طرف دو هر شخصیت دگرگونی باعث که گیردیم قرار متخاصم نیروی تصرف تحت

 گرنجهشک ابزاری به تبدیل را زبان اهانت و بینیم در این سریال کاربرد توهینشود. مییم
 هب و شده عمل وارد خود وجهۀ حفظ در مقابل برای نیز مغلوب فرد کندیم مغلوب فرد برای
 یزیکیف کالمی، از اعم ادبیبی و خشونت انواع شاهد در نتیجه که کندیم حمله کنندهاهانت

 ترتیب دینب دارند؛ مستقیم رابطۀ یکدیگر با فاصله و قدرت پول مفهوم همچنین دو. بودیم... و 
 یابد.یم شافزای نیز ادبیبی از ناشی آزار میزان نتیجه در و افزایش فاصله قدرت، افزایش با که
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آمیز تمسالم روابط فرد به توجهییب و یشکن هنجار شخصیتی چنین الزمه گفت توانیم
 کی فقط ـ« خب بگو»ـ  ،جمله است. تکیه کالم نقش اول سریال )اردالن تمجید( در آخر

 دهدب دستور همه به داندیم محق را به این معناست که فرد خود نیست و در واقع ساده عبارت
گاه شکنجه هب که محیط امن خانه تبدیل است یجۀ چنین نگرشینتکنند؛  اطاعت او از دیگران و

 ذل،مبت عبارات کاربرد .شودمی روانی خشونت و کالمی عالوه، اعمال خشونتبه اعضای آن و
 و «پیکر و در بی»اصطالحات نامتداول  همچون مهجور توصیفی عبارات و منسوخ واژگان

 مدنآ وجود به باعث شیطان بارز صفات از و اشیاء دهندهبه ترتیب نشان ،«کردنوسوسه»
 .ندشویم انسانی عواطف و احساسات شدن دارو خدشه نامفهوم و انتزاعی گفتمانی فضای

 همچون کالم زنجیری زبر ادبی، لحن و عواملدر پایان، مهارت فرد در اعمال راهکار بی
زمینۀ فیلم و در نتیجه تعامل عناصر زبانی و آواهای مصوت، زبان بدن و موسیقی پس کشش

ند. با باشمؤثر  ادبی و تهدید وجهۀ مخاطببی به بخشیدنشدت  رد توانندیمنیز  غیرزبانی
توجه به اینکه متن مورد تحلیل متن دیداری تلویزیونی بوده و تبدیل به متن نوشتاری و تحلیل 
شده است و همچنین به دلیل همسو نبودن آن با هدف تحقیق به این عوامل پرداخته نشده 

 هاییالوگد تریقدق بررسی گامی در جهت تلویزیونی سازانبرنامه است. امید است با همت
-تها / گفخود مخاطب در مقابل صحنه دادن عالئمی در تولیداتبرداشته و با نشان هایالسر
 نوجوانان و ویژه بین کودکانخشونت به اشاعۀ بدین طریق از های نامناسب آگاه ووگو

 جلوگیری شود.
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