
103 – 128/ 1399تابستان / 34/ پیاپی  2/ شمارة چهاردهمهاي دیداري و شنیداري/ سال فصلنامه علمی رسانه

* کاربست نظام گفتمانی شناختی در تحلیل نمایشى از مجموعه کاله قرمزي

، 2پور سعید حسام ،1نوبندگانی هاله سینایی  

12/05/99تاریخ پذیرش:                   13/11/98تاریخ دریافت:   

 چکیده
رود،  ترین مسائل فلسفۀ ادبیات کودك به شمار می که یکی از مهم» اقتدار«و » آزادي«اهمیت بحث توجه به  با

هدف از این پژوهش، بررسی نمودهاي آزادي و اقتدار از منظر تبیین فرایند روایی در گفتمان نمایشی کودکانه از 
ـ  گیري از روش تحلیل محتواي کیفی قیاسی در چارچوب الگوي نشانه است که با بهرهمجموعۀ کاله قرمزي 

نویسندگان مجموعۀ کاله قرمزي  دهد که هاي پژوهش نشان می یافته معناشناسی واکاوي و تحلیل شده است.
هایی خالق میان ساختارهاي قدرتی، بستر مناسبی را براي  اند در این نمایش با ایجاد تقابل خوبی توانسته به

سال فراهم سازند. در این میان:  روح دنیاي بزرگ هاي کودك و نوجوان از قواعد خشک و بی تنفس و آزادي عامل
. جایگاه انتظار در گفتمان از منظر میزان استقالل 3ارزش قدرتی افعال مؤثر؛  .2هاي کالمی؛  نوع کنش عامل. 1

هاي  ها و شبکه هاي شناختی در روایت نظیر استعاره . تجلی ساخت4هاي کالمی به یکدیگر؛  یا وابستگی عامل
تبیین  هاي کالمی به مهارت خودتنظیمی ازجمله مواردي است که میزان پایبندي عامل. 5انضمام مفهومی؛ 

 سازد. معناشناختی نمودهاي آزادي و اقتدار را در گسترة کالم تسهیل می

هاي کلیدي  واژه  
گفتمانی شناختی  آزادي، اقتدار، ادبیات کودك، کاله قرمزي، نشانه ـ معناشناسی، نظام

است. پژوهشی ،* این مقاله بر اساس نظر داوران
halesinaei@yahoo.com(نویسندة مسئول)              کارشناسی ارشد ادبیات کودك و نوجوان، دانشگاه شیراز. ١
shessampour@yahoo.com        دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیرازاستاد زبان و ادبیات فارسی، . ٢
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 مقدمه
رود و رشد و تکامل  ترین دوران زندگی هر شخص به شمار می ازآنجاکه دورة کودکی از مهم

ها  ها، فرصت مندي از تجربه ابعاد گوناگون شخصیت به چگونگی گذران این دوره و میزان بهره
با جدیتی بیشتر و در ابعادي » کودکی«خورد، امروزه نگاه جوامع به  و امکانات آن گره می

» تمرکز محتوا«که واکنشی بر » مدار کودك«جنبش «شود؛ به همین دلیل  تر دنبال می گسترده
دانست و به وجود  تر می بود و کودك را از موضوع درسی مهم» تمرکز برنامۀ درسی«و 

یري و (شیروانی ش» وپرورش شکل گرفت هاي فردي در کودکان باور داشت در آموزش تفاوت
 ). 73: 1393همکاران، 

وابسته، متکثر، مقید به  مفهومی است فرهنگ«طورکلی در ارتباط با مفهوم کودکی که  به    
)، در نقد و نظریۀ ادبیات کودك 85: 1389(خسرونژاد، » جنسیت، طبقه، سن و زمان و مکان

در فرایند خلق  گیري را نسبت به مفهوم کودکی دو رویکرد عمده وجود دارد که هرگونه جهت
 اند از: سازد. این دو رویکرد عمده عبارت یا نگارش آثار، آشکار می

 ؛»کودك همچون هدف«یا رویکرد » معصومیت. «1 
 .»کودك همچون وسیله«یا رویکرد » تجربه. «2 

معصومیت حالتی است که تخیل کودك مسیر رشد «در تبیین این دو رویکرد باید افزود که     
نماید که این معصومیت با جهان قوانین ـ خواه علمی،  پیماید و تجربه زمانی رخ می خود را می

دیگر  بیان )؛ به48: 1389(خسرونژاد، » شود ها مواجه می زدن خواه اجتماعی ـ اخالقیات و واپس
ستیزند که هم در درون فرد حضور دارند و هم به نوعی در  معصومیت و تجربه دو نیروي هم«

تضاد معصومیت و «). در نهایت نیز 59: 1389(خسرونژاد، » نمایند برخورد فرد و محیط رخ می
، خردمند و بارور شده است، پایان  تجربه ۀلیوس بهتجربه در گذار به سوي معصومیتی که 

دیگر از دو رویکرد یادشده، رویکردي سوم یا  بیان ؛ به)50: 1389رونژاد، خس» (پذیرد می
هاي دو رویکرد پیشین  نهادي باورها و برداشت شود که عبارت است از هم دیالکتیک مطرح می

اي از معصومیت ـ  گذر معصومیت از تجربه، جذب آن و رسیدن به حالت تازهدیگر،  بیان یا به
) و مبناي 59: 1389ها باشد (خسرونژاد،  امع هر دو اما برتر از آندار ـ که ج معصومیت نظام
 رو نیز همین رویکرد است. گفتنی دیگر اینکه: پژوهش پیش

سال و کودك ـ ماهیتاً  ادبیات کودك ـ ازآنجاکه متکی بر دو کس است، بزرگ
سو،  هاي دوگانه است؛ در یک ها و گرایش ها، کشش و هویتاً برخاسته از چالش
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ها و تمایالت او و در سوي دیگر، کودك و نیازها و  سال و انگیزه بزرگ
رو ـ آموزشی بودن است و  هایش. خصلت عمدة آن نیز ـ از همین خواسته

ترین بحث نظري آن ـ همچنان که در هر بحث فلسفی مربوط  بنابراین محوري
آزادي، اقتدار ـ  ينما تناقضیا   وپرورش نیز هست ـ گشودن تناقض به آموزش

: 1389پذیري ـ خالقیت است (خسرونژاد،  سنت ـ بدعت یا در نهایت جامعه
38.( 

سازي پارادوکس آزادي و اقتدار در  پژوهش حاضر به دنبال روشن، بر مبناي توضیحات پیش    
شود و کودك در آن یا نقشی نـدارد   سال تولید می ادبیات کودك است که معموالً از سوي بزرگ

ترین مسئلۀ این پژوهش توجه به نوع نگاهی اسـت کـه    رو محوري گ دارد؛ ازاینرن یا نقشی کم
هاي آزادي و اقتدار دارند. بـر ایـن اسـاس نوشـتار      پدیدآورندگان آثار کودك و نوجوان به مقوله

حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا از منظر تحلیل فرایند روایی در چارچوب نشانه ـ  
نمودهـاي آزادي و اقتـدار را در گسـترة کـالم دریافـت و میـزان پایبنـدي         توان معناشناسی می

 هاي کالمی را به این دو مقوله سنجید؟ عامل
گفتمانی شناختی معطوف گردیده؛ زیـرا    گفتنی است در پژوهش حاضر تمرکز اصلی بر نظام    

بـرد و   یشـناختی، دقـت پـژوهش را بـاال مـ      از سویی تمرکز ویژه بر تحلیل یـک نظـام نشـانه   
و از سـوي دیگـر    دهـد  هاي کافی سوق مـی  نگري هاي کیفی را به درنگ بیشتر و جزئی تحلیل

معناشناسی (دیداري، شـنیداري و...)  - هاي نشانه شناختی نسبت به دیگر نظام نظام گفتمانیِ زبان
تري را در واکاوي شگردهاي اعمال آزادي و اقتدار در نمونـۀ تحلیلـی پـژوهش     کارآمدي افزون

هـا و   ریزد و اغلب تأثیرگذاري می هاي تفکر را در کودکان و نوجوانان پِی دارد؛ چون زبان، شالوده
رو تمرکز پژوهش حاضر به بررسـی چیسـتی و    گیرد؛ ازاین ها از منظر آن صورت می تأثیرپذیري

دیداري و شنیداري معطوف نگشـته؛ چراکـه پیچیـدگی و گسـتردگی      آیی عناصر چگونگی باهم
هـا   هاي دیداري، شنیداري و... در رسانه به میزانی است کـه تبیـین هـر یـک از آن     ظاممبانی ن

 نیازمند پژوهشی جداگانه است.
 

 مبانی نظري پژوهش
ازجمله مسائلی است  هاي گفتمانی معنا در نظام تولیدفرایند به چگونگی کارکرد و ویژه توجه 

گفتمان محل نزاع، «که همواره توجه پژوهشگران را به خود معطوف ساخته است. ازآنجاکه 
(شعیري، » ها با یکدیگر است سویی، تفکیک، ترکیب، تقابل و تعامل نشانه پوشی، هم تبانی، هم
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یکـی از  شود که میگیري فرایند گفتمانی  شکل سببعوامـل متعـددي )، 14: 1391
هر نشانه در تعامـل، چـالش، دانست؛ چراکه  ـ معناها نشانه توان میهـا را  تـرین آن هـمم

سویی، دگرسویی، همگونی و  گرایـی، واگرایی، هم تبـانی، پـذیرش، طـرد، تنـاقض، تقابـل، هم
است  هیزند که این حرکت خود را هاي دیگر، حرکتـی فراینـدي را رقم می دگرگونگی با نشانه

براي اینکه عملیات تولید معنا بتواند به «دیگر  بیان )؛ به1-2: 1392، شعیري( ي تولید معنابه سو
هاي  توان آن را روساخت یا صورت بهترین وجه ممکن تحقق یابد، باید شرایط عبور ازآنچه می

شود، فراهم  هاي بیان نامیده می ساخت یعنی آنچه محتوا یا درونه بیان دانست به سمت ژرف
 ).14-15: 1391(شعیري،  »گردد

 
 عوامل گفتمانی

رو عوامل گفتمانی به دو  نشانه ـ معناشناسی روایی بر دو اصل کنش و تغییر استوار است؛ ازاین
پذیر)  ، شوشگر و شوشگذار شوشپذیر) و شَوِشی ( گذار، گنشگر و کنش دستۀ کنشی (کنش

اي  که ضمن تحقق برنامه کنش، عملی است). 13: 1388شوند (شعیري و وفایی،  تقسیم می
حالتی است  ةکنند شوش از مصدر شدن، توصیف« و موجب تغییر وضعیتی به وضعیت دیگر شود

در گسترة کالم  دیگر بیان ؛ به)12 :1388شعیري و وفایی، ( »که عامل گفتمانی در آن قرار دارد
به شمار ویژگی شوشی یک گفتمان احساسی هاي  ویژگی یاتغییر ، هرگونه کنش برافزون 

یار) و  پذیر، مفعول ارزشی، عامل معین (کنش ، کنشگر، کنشگذار کنشبر این اساس  آید. می
عامل مخرب (ضد کنشگر)، شش عامل کنش گفتمانی هستند که با یکدیگر مناسبات نحوي و 

ها  شوند و گاه نیز تنها برخی از آن معنایی دارند و گاه هر شش واحد در گسترة کالم نمایان می
 ).163: 1388؛ به نقل از احمدي، 91: 1392نصیحت و همکاران، (
 

  یگفتمان يها نظام
 متن، براست؛ چون ه ها و معناي آن قاعده در گرو دركشناخت معناي متن  1به باور گرماس

مند است و طی فرایند برش یا تقطیع، این اصول و  ساس اصولی بنیادین شکل گرفته و نظاما
چنانچه معنایی ـ  هاي نشانه با توجه به ویژگی ترتیب بدینشود.  میتبع آن معنا کشف  به

و چنانچه  سازند را می یا شناختی هوشمندهاي گفتمانی  د، نظامنکنش باش مبتنی بر ها گفتمان

 
1. Algirdas Julien Greimas 



  107 ... کاربست نظام گفتمانی شناختی در تحلیل نمایش

 
  

، 14 سال
اره 

شم
34

ن  
ستا

، تاب
139

9
 

بشري  ةتصادفی و بدون اراد و چنانچههاي گفتمانی احساسی  ش باشند، نظاموِمبتنی بر شَ
 ). 92: 1392آورند (نصیحت و همکاران،  د میپدیهاي رخدادي را  باشند، نظام

 نظام گفتمانی شناختی
ها روند حاکم بر حرکت متن از  در اکثر داستانهاي مبتنی بر شناخت به باور گرماس  در نظام

ـ کنش گیري  و پس از آن به شکلبه عقد قرارداد سپس این نقصان  ؛شود آغاز می یک نقصان
انجامد (شعیري،  میارزیابی شناختی  نیز بهدر پایان و  ـ اصلی انجام عملیات است ۀکه مرحل

1381 :91-88.( 
را مدار  کنشی، القایی و مرام سه نظامنظام گفتمان هوشمند با توجه به توضیحات پیش،     

 دارد،دو کنشگر داللت  ۀ دستوري، میانبر رابطکه گفتمان کنشی بر این مبنا در  .گیرد دربرمی
شود  اي است که به او داده می به پیروي و هماهنگی خود با برنامه یکی از دو طرف، موظف

 .)17: 1388، شعیري و وفایی(
یکی از دو طرف باید طرف « که ارتباطی موازي میان طرفین برقرار است القایی ۀدر گون    

؛ )18 :1388، شعیري و وفایی( »دیگر را به اجراي کنش متقاعد کند و دیگري هم باور کند
بر  یک هیچ ینکها ونبد ،گیرند می ارقر یکدیگر برابردر  که یمدار کنشگردو  ه«گادیگر  بیان به
 رتقد ،تـسا کننده تعیین هـنچآ ،بطهرا از عنو ین. در اباشد شتهدا موقعیتی يبرتر يیگرد
 ).101: 1395، همکاران(شفیعی و لقاست» ا

 مبتنی صد درصد نهو  مشخص پیشاز  مدار نیز که نه تابع برنامه و قراردادي در نظام مرام    
 جتماعیا قخالا ه،عقید سساابر ، یکی از دو طرف ستاجهت متقاعدسازي  لقاییا تعامل بر

)؛ 94: 1392، همکارانآورد (نصیحت و  ي میرو کنش به میامر خالقیا وظیفۀ یا فرهنگی
 کنشگر حرکت باعثو  رود می رشما به نگفتما چشمۀسرو  أـمنش تنش م،نظا یندر ا«گویی 

     ).101: 1395، همکاران(شفیعی و » گردد می
 

 نظام گفتمانی احساسی
در نظام گفتمانی مبتنی بر شوش، شوشگر با توجه به «است و » شَوِش«این نظام مبتنی بر 

زند. در واقع، کنش وي باعث ایجاد  دهد، دست به کنش می تغییري که در احساسات او رخ می
خراسانی، ؛ به نقل از 94: 1392نصیحت و همکاران، » (شود تغییرات حسی عاطفی در وي می

در این نظام معنا تابع سه  معنا شود. / تغییرتواند باعث ادراك جریانات حسی میو ) 62: 1389
 گونه است:



 هاي دیداري و شنیداري رسانهفصلنامه علمی   108

 

   
ال 

س
14

اره 
 شم

،
34

ان 
بست

  تا
،

139
9

 

 ها)؛ کنش. تنشی ـ عاطفی (نظامی در تقابل با منطق روایی و 1 
سویی یا هم  رغم ویژگی پویایی، مبتنی بر نوعی هم . حسی ـ ادراکی (نظامی تعاملی که علی2 

 جاي باور در دو طرف است)؛ ارتباطی و ایجاد حس مشترك به
 بلکه رد؛یگ ینم ارقر یگرد کنشگر با تعاملدر  کنشگر یکشناختی (نظامی که در آن  . زیبایی3 

و  نسانیاز ا عماتواند بین هر عاملی  می که ستا نمیادر  کیدراـ احسی  يا رابطه
 ).94-95: 1392) (نصیحت و همکاران، دوـش اربرقر یگرد عاملی نسانی بااغیر

 
 نظام گفتمانی رخدادي

و  گیرد می شکل انکنشگر خالتد ونبد که شود می گفته تفاقیا بهرخداد « گفتمانی منظادر 
 سحساآن ا تحقق ايبر تیورضر د،نبو قتفااآن  رـگا هـک گردد می کنشی وزبر به منجر
بروز معنا محصول «در این نظام  دیگر بیان )؛ به101: 1395(شفیعی و همکاران، » شد نمی

ادراکی است. فرایند دینامیکی نیست که در آن کنشگرها با هم ـ  جریانی نامنتظر از نوع حسی
ود دارد؛ به همین خاطر، شوش داریم. در در ارتباط باشند. در این نظام، احساس و ادراك، وج

تصادفی غیرمنتظره و  یاگفتمانی مواجهیم: تقدیر و اقبال، تکانه  ۀاین نظام نیز ما با سه دست
 ).95: 1392(نصیحت و همکاران، » مشیت الهی

 

 پیشینۀ پژوهش
 گیرند:  یابند در دو دسته قرار می طورکلی آثاري که با پژوهش حاضر ارتباط می به

ها با این پژوهش ارتباط خاص دارد که در این میـان   آن» چارچوب موضوعی«هایی که  پژوهش
نامـه   ) و دو مقالۀ چاپی از این پایـان 1392توان به پژوهش شیروانی شیري و همکاران ( تنها می

) اشاره کرد که همانند پـژوهش حاضـر نـوع نگـاه نویسـندگان را نسـبت بـه        1393) و (1392(
ها با هدف  اند اما ازآنجاکه این پژوهش دار و آزادي در ادبیات کودکان بررسی کردههاي اقت مقوله

هاي داستانی تصویري ایرانـی و انگلیسـی بـا     مقایسۀ شگردهاي اعمال اقتدار و آزادي در کتاب
اند، از حیث چارچوب نظـري و جامعـۀ پژوهشـی بـا جسـتار       شده تمرکز بر عناصر داستان تدوین

؛ چون رویکرد نظري ایـن پـژوهش، معناشـناختی و نمونـۀ تحلیلـی آن نیـز       حاضر تفاوت دارند
 نمایشی تلویزیونی است.

خوان است  رو هم ها با پژوهش پیش آن» مبانی نظري«هایی است که  دستۀ دوم نیز پژوهش    
ها متفاوت از پژوهش حاضر است. گفتنـی اسـت بـا     هاي تحلیلی آن اما محور موضوعی و نمونه
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شده، پژوهشـگران   ختی انجاممعناشناـ نشانه  تحلیل زمینۀدر هایی که  اوانی پژوهشتوجه به فر
هاي  جستار حاضر بر آن شدند که به آن دسته از آثار مشترکی اشاره کنند که در تدوین پژوهش

هاي ادبی نسبتاً پرکاربرد بوده و ارجاعات متعددي به  نشانه ـ معناشناختی در عرصۀ نقد و نظریه 
)، 1391)، (1388)، (1381هـاي شـعیري (   توان به پـژوهش  گرفته که از آن جمله میآن صورت 

) نیز ازجملـه آثـاري اسـت    1394) و (1392صفوي (  هاي ) اشاره کرد. پژوهش1393) و (1392(
 یابد.  می  که در چارچوب نظري با پژوهش حاضر ارتباط

یند تحولی در گفتمان روایی که در هاي مرتبط با بررسی فرا پژوهشافزون بر موارد یادشده،     
) 1395شـفیعی و همکـاران (  اند از: پـژوهش   شده عبارت ها بهره گرفته تدوین این پژوهش از آن

بـر اسـاس نظریـۀ    » ضـحاك و فریـدون  «تحلیل نشانه ـ معناشناختی گفتمـان روایـی    «دربارة 
حبلٌ کالورید را  ) که ساختار روایی داستان کوتاه1392نصیحت و همکاران ( و پژوهش» گرمس

 معناشناختی بررسی کرده است. -با رویکرد نشانه 
هایی که به هر دلیل از چشم پژوهشـگران ایـن    در پایان باید افزود که فرض وجود پژوهش    

دهد که تاکنون پژوهشی  نوشتار دور مانده باشد، محال نیست اما آنچه فرا روي ماست نشان می
ا در ادبیات کودك با رویکرد نشانه ـ معناشناختی در نظام گفتمانی  هاي آزادي و اقتدار ر که جلوه

رو در  رود که پژوهش پـیش  نشده است؛ بنابراین گمان می با این نمونه بررسی کرده باشد، انجام
 نوع خود، پژوهشی بدیع باشد.

 

 روش پژوهش
گیري از روش تحلیل محتواي کیفی قیاسی در پی بررسی فرایند کنشی و  این پژوهش با بهره

 باکوشد  سازد و می هاي معنایی همراه می هایی است که روند حرکت گفتمان را با نوسان چالش
رو  یابد و ازاین  ارتباط متن ختی معناشناها به نوعی با ساختارهاي  روشن ساختن روابط و داللت

هاي موقعیتی تأثیر  یا زمینه  نگرد؛ معنایی که از بافت متن از منظر یک کل معنادار میبه 
نمونۀ پژوهش روایت شفاهی کوتاهی از ها نیز اسنادي است و  روش گردآوري داده پذیرد. می

عنوان الگوي ادبیات داستانی انتخاب شده است؛ چراکه در  مجموعۀ کاله قرمزي است که به
هاي تلویزیونی  ها یا مجموعه ادبیات کودك تاکنون کمتر به برنامه هاي حوزة پژوهش

هاي این حوزه بیشتر بر پایۀ تمرکز بر آثار مکتوب کودك و نوجوان پدید  شده و پژوهش پرداخته
اند. گفتنی است انتخاب نمونۀ تحلیلی پژوهش از مجموعۀ کاله قرمزي ممکن است این  آمده

ساالن نیز آن را  این برنامه، ویژة کودکان نیست؛ چراکه بزرگ ابهام ذهنی را ایجاد نماید که



 هاي دیداري و شنیداري رسانهفصلنامه علمی   110

 

   
ال 

س
14

اره 
 شم

،
34

ان 
بست

  تا
،

139
9

 

) اشاره 1991( صداي راويدر  1توان به گفتۀ باربارا وال کنند. در پاسخ به این ابهام می دنبال می
 کند: کرد که آثار را بر اساس مقولۀ مخاطب به سه دسته تقسیم می

. بر این مبنا مجموعۀ کاله قرمزي  انه. مخاطب چندگ3. مخاطب دوگانه؛ 2. مخاطب یگانه؛ 1 
هاي گویا دارد در شمار آثاري با  هاي خاصی که در سبک، زاویۀ دید و شکاف در چارچوب ویژگی

توان آن را صرفاً ویژة گروهی خاص دانست و  رو نمی گیرد و ازاین قرار می» مخاطب چندگانه«
 انمندي خود با آن ارتباط برقرار کنند.توانند با توجه به شناخت و تو هاي گوناگون سنی می گروه

 

 تحلیل نمونۀ پژوهش
 خالصۀ نمایش

وهوا در فصل بهار  آقاي مجري روي مبل زیر پتو دراز کشیده است. وي که به دلیل نوسان آب
کند که در صورت سرد شدن یا کاهش ناگهانی دما از  ها توصیه می مریض شده به بچه

مانند او سرما نخورند. پس از این آقاي مجري که به خاطر هاي مناسبی استفاده کنند تا  لباس
تواند از جاي خود بلند شود از کاله قرمزي که پشت مبل باالي سرش  ضعف و کوفتگی نمی

خواهد کاري را انجام دهد اما کاله قرمزي که به گمان خود گرفتار است کار را به  ایستاده، می
و فامیل دور نیز کار را به گابی و در نهایت گابی نیز کار  زا و او نیز کار را به فامیل دور پسرعمه

هاي شفاهی، هر یک از  قول سپارد. گفتنی است در جریان همین نقل را به پسرخاله می
دهند و با انواع  هاي آقاي مجري را پیوسته تغییر می ها مطابق با میل خود حرف شخصیت

دازند که آقاي مجري از کردة خود پشیمان ان هاي او را به تعویق می شگردها به حدي خواسته
 گیرد خود کارها را انجام دهد. شود و تصمیم می می

 

 تحلیل نمایش
کند؛ یعنی مریض شدن عامل  رو می گفتمان نمایش از آغاز، مخاطب را با وضعی ابتدایی روبه

تیجۀ فاعلی اصلی داستان (آقاي مجري) به علت نوسان دماي هوا در فصل بهار. چنین وضعی ن
آن عامل فاعلی در راستاي  بنا برعدم تعادل یا نقصان و نابسامانی در طرح داستان است که 

 کوشد با تغییر وضعیت فعلی و عبور از آن، دوباره به وضعیتی مطلوب دست یابد.  اهداف خود می
ازآنجاکه وضعیت فعلی (سرماخوردگی) موجب شده عامل فاعلی در حال انفصال با مفعولی     

نامید. عامل فاعلی باید براي » فاعل حالتی«توان او را  ارزشی (سالمتی) خود قرار گیرد، می

 
1. Barbara Wall 
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طور عینی و ملموس وارد مرحلۀ عمل شود که این به معنی  هرگونه تغییر وضع و رفع نقصان، به
براي به دست آوردن سالمتی خود است. او » فاعل عملی«مل فاعلی از فاعل حالتی به گذر عا

مناسب نیاز دارد که در اینجا، برطرف ساختن آن مطابق با نخستین » داروي«و » تغذیه«به 
 گیرد. مرحله از فرایند روایی در قالب یک قرارداد جاي می

است و این » تندرستی«یش به دست آوردن با توجه به اینکه قصد عامل فاعلی در این نما    
ة تغییر وضع عامل فاعلی از حالت پیشین به حالتی جدید باشد، کنند میترستواند  موضوع می

اي به مرحلۀ  پویایی کالم که با مسئلۀ گذر از مرحله«شود.  مطرح می» بعد پویاي کالم«بحث 
(شعیري، » آورد به میان می را» شدن«دیگر براي ایجاد تغییر وضع، گره خورده است، بحث 

در عامل فاعلی ایجاد کرده » تنش«مریض شدن یا بیماري نوعی ). در این نمایش، 81: 1381
توان قصد یا گذر فاعل ازآنچه نیست (عامل بیمار)، به سوي آنچه  است که علت آن را می

 خواهد بشود (عامل سالم) دانست.  می
سو  جموعه نیرو با هم در ستیز باشند: از یکگفتنی است در هر قصد ممکن است دو م    

انگیزند به سوي آنچه نیست حرکت کند که  و هماهنگی که فاعل را برمی» نیروهاي موافق«
که » نیروهاي مخالفی«شوند و از سوي دیگر  چنین نیروهایی، نیروهاي مثبت در متن تلقی می
ا از حرکت باز دارند که چنین کوشند فاعل ر با قرار گرفتن بر سر راه نیروهاي موافق، می

 ).81ـ82: 1381آیند (شعیري،  نیروهایی نیروهاي منفی یا بازدارنده در متن به شمار می
هاي کودکی که آقاي  رسد عامل با توجه به توضیحات پیش، در نگاه نخست به نظر می    

هاي  این عامل  کنش تدریج از جوید نیروهاي مثبت یا معین باشند اما به ها یاري می مجري از آن
ها نیروهاي مخالف یا بازدارندة این نمایش هستند  شود که آن کالمی در طول نمایش روشن می

 تفصیل در ادامه تبیین خواهد شد. که این موضوع به
» نیل«وجود دارد. برخالف » نیل«و » غایت«دو مقولۀ » شدن«همچنین باید افزود که در     

فاعل را در یک نظام حرکتی باز » غایت«شود؛  ب توقف فاعل میکه با بستن نظام حرکتی موج
نکته که عامل اصلی نمایش هنوز به   ). با توجه به این84: 1381دهد (شعیري،  و پویا قرار می

دومین مرحله از مفعول ارزشی خود دست نیافته، نظام حرکتی باز، گسترة کالم را به سمت 
 دهد. وق میس» توانشی«فرایند روایی یعنی مرحلۀ 
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یابی به  در این مرحله، عامل فاعلی باید به نوعی فعالیت عملی دست زند. او براي دست    
مفعول ارزشی باید توانش الزم را براي برطرف ساختن نیازهاي اساسی (تغذیه و دارو) خود 

 الزم را براي انجام چنین عملی» جسمی«داشته باشد. با توجه به اینکه عامل فاعلی توانش 
هاي دیگري (کاله قرمزي،  اش از عامل ندارد، ناگزیر است براي رسیدن به خواسته

نامند.  هاي جمعی می ها را عامل زا، فامیل دور، گابی و پسرخاله) کمک بگیرد که آن پسرعمه
پیوندند و وجه  ها به هم می از این پس بر اساس خواست عامل فاعلی اصلی، همۀ عامل

آید که در سایۀ تحقق آن، خواسته و هدف عامل اصلی به  پدید می ها اشتراکی میان آن
هاي  شود و آنچه خواست عامل فردي است، خواست عامل خواسته و هدفی جمعی تبدیل می

هاي جمعی داستان،  شود. گفتنی است بر اساس این وجه اشتراك تازه، عامل دیگر نیز می
) تا مشکل عامل اصلی 141: 1381عیري، اي واحد شوند (ش دار اجراي برنامه عهده» باید«

سومین مرحله از فرایند  داستان به سرعت برطرف شود. در اینجا با ورود گسترة کالم به
هاي کالمی براي رسیدن به خواستۀ  عاملکالم، » بعد عملی«روایی (کنشی)، مطابق با 

شود که  میبپردازند. حال این پرسش مطرح  مشترك جمعی باید به اجراي عملیات اصلی 
جز فامیل دور)، چگونه در برابر عامل  که اغلب نیز کودك هستند (بهجمعی هاي کالمی  عامل

دهد، آزادانه  می» دستور«ها  سال) که براي تحقق خواستۀ خود به آن اصلی داستان (بزرگ
ز اي ا کشند؟! در پاسخ به این پرسش اشاره به گزیده کنند و اقتدار او را به چالش می عمل می

 هاي کالمی بایسته است. هاي عامل کنشترین  عمدهاین گفتمان نمایشی براي بررسی 
 

افتم. آقاي مجري: کاله قرمزي! من دارم می  
 کاله قرمزي: خوب دستت رو بگیر این بغل نیفتی. دستت رو بذار این باال!

 آقاي مجري: ببین! یه کم به من برس.
 کاله قرمزي: یعنی حسابتو برسم؟

ام. گم، کوفته مجري: نه! میآقاي   
ام کوکوئه؟ ام، پسرعمه اي! یعنی منم دلمه کاله قرمزي: کوفته  

آقاي مجري: بچه مریضم من. به من یه کم برس. فک کنم این ویروس رو من گرفتم. بیا 
برو به این پسرخاله بگو یه دو تا پرتقال برا من بگیره، دوتاها، یه دو نه هم لیمو، من آبشو 

ورم.بگیرم بخ  
زاجان! ببین به  گوید:] من که گرفتارم. پسرعمه کاله قرمزي: چشم. چشم. [و به خود می
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لیمو. پسرخاله بگو، آقاي مجري سیروس رو گرفته. خوف؟ حاال پرتقال بگیر با آب  
زا: فامیل دور! برو به پسرخاله بگو که آقاي مجري گفته سیروسِ لیمو، پرتقال بگیره  پسرعمه

!بیاره یک صندوق  
گیره جواب  جان! به پسرخاله بگو که آقاي مجري هرچی سیروس رو می فامیل دور: بله! گابی

 ده. بهش بگو دو کیلو برگ مو بخره با سه کیلو پرتقال بگیره با چهار کیلو لیموشیرین نمی
گه به سیروس زنگ بزن، بگو چهار کیلو پرتقال، یه  ! میجان پسرخالهخوب.  گابی: خیلی

شیرین بگیره بیاره، فقط برگ و مرگ داشته باشه که من بخورم. صندوقم لیموي  
 پسرخاله: حاال اگر سیروس نشد، از جاي دیگه نگیریم؟

کُلد   خواد. بهش بگو یه بسته قرص ادالت ـ آقاي مجري: اصالً نمی Adult Cold بگیره  
 یه دونه هم شربت اکسپکتورانت!

دونه کُلت بگیره با اَپرِسیلیون.زاجان! بهش بگو که یه  کاله قرمزي: پسرعمه  
گم که سبیل  زا: فامیل دور! به پسرخاله بگو که اَدااله کُل، عقل کل! مگه من نمی پسرعمه
 هلوست!

 پسرخاله: عقل کل که خود آقاي مجریه. این سیپیلی پلوس چی هست؟
.گه عقل کل خودتی ده! پسرخاله می کاله قرمزي: آقاي مجري؟ بابا این، ا، فحش می  

 آقاي مجري: پسرخاله به من؟
گه عقل کل. کاله قرمزي: نه به من! به من می  
خواد بره، به من بگه. آقاي مجري: ببین بگو اگه نمی  

خواي بري، بهش بگو. زاجان! بگو اگه نمی کاله قرمزي: پسرعمه  
زا: باشه. منم ناراحت شدم. فامیل دور! بگو به اي عقل کل هیپیلی هولوس دفعۀ  پسرعمه

خواي نري، نرو. زنی. نمی ها می خرت باشه از این حرفآ  
شنوي؟ کردیم، چی شد! پسرخاله، خجالت بکش. صداي منو می فامیل دور: چی فکر می  

 پسرخاله: نفهمیدم چی گفتی؟
ادب ... زا: به بزرگترت بی پسرعمه  

 .گیرم رم می خوام. خودم می ! اصالً هیچی نمیدیکن ولآقاي مجري: بابا نخواستم! 
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. آقاي 1ترتیب است:  ها در نمایش، بدین با توجه به نمونۀ یادشده، رخداد ترتیبی کنش     
گوید که براي او لیمو، پرتقال، قرص سرماخوردگی و شربت اکسپکتورانت  ها می مجري به بچه

هاي آقاي مجري و بحث  ها از روي تنبلی، با یک کالغ، چهل کالغ کردن حرف . بچه2بگیرند؛ 
ها  . آقاي مجري از سپردن کار به بچه3اندازند؛  راي خواستۀ او را به تعویق میو جدال، اج

 شود خود کارهایش را انجام دهد.               منصرف و ناگزیر می
بر این اساس در اولین مرحله از جریان کنشی، با کنش تجویزي سروکار داریم که بر مبناي     

گیرد. بر این اساس آقاي مجري با  بر شکل می فرمانگذار و  اي عمودي از نوع فرمان رابطه
هاي کودك و نوجوان را وادار به انجام کارهاي موردنظرش  استفاده از قدرت و اقتدار خود عامل

کند. اعمال چنین کنشی از سوي آقاي مجري که در این مجموعه در رأس مراتب قدرتی  می
پاافتاده از شیوة برخورد برخی  است پیش تنها دور از ذهن نیست، بلکه نمودي قرار دارد، نه

 دهد.      این جریان کنشی را نشان می 1نمودار مراتب قدرتی.  ساالن با کودکان در سلسله بزرگ
 

 . جریان کنش تجویزي1نمودار   
 

در دومین مرحله از جریان کنشی افزون بر حذف آقاي مجري از گسترة گفتار، در جریان     
هاي جمعی (کودك و نوجوان)  هاي او، هر یک از عامل هاي کالمی حرف وانتقال تبادل یا  نقل

گذار از عامل همتاي دیگري براي تهیۀ مفعول ارزشی  به ترتیب با قرار گرفتن در مرتبۀ کنش
تنها  کند زیرا نه گیرد اما او را به انجام این کار وادار نمی امل فاعلی اصلی کمک میموردنظر ع

آمده  دست هاي جمعی اهمیت چندانی ندارد، بلکه فرصت به رسیدن به مفعول ارزشی براي عامل
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روح دنیاي  ها از قواعد خشک و بی نیز بستر مناسبی را براي شیطنت، بازیگوشی و تنفس آن
اژگونی قدرت او فراهم آورده که درك این موضوع از منظر حس بینایی و شنوایی سال و و بزرگ

خوبی شاهد خونسردي، سکون و ایستایی  شود؛ چون بینندگان برنامه به مخاطبان تسهیل می
 ها در پیگیري ماجرا هستند. هاي کودك و نوجوان و آهنگ پایین صداي آن عامل

هاي جمعی با قرار گرفتن در  هر یک از عاملن کنشی، همچنین باید افزود که در این جریا    
بر اساس گیرد که  گذار، از کنش القایی در برخورد با کنشگر همتاي خود بهره می جایگاه کنش

دیگر در  بیان گیرد و در آن نشانی از تجویز نیست؛ به اي موازي از نوع تعاملی شکل می رابطه
هاي آقاي مجري، ساختار  کالغ کردن خواسته هاي کالمی یا یک کالغ، چهل جریان ردوبدل

اي مجزا  گیرد و به گونه هاي جمعی در طول محوري افقی قرار می روابط قدرتی میان عامل
بنابراین در این جریان کنشی نیز مانند جریان اول، میان  پیوندد. هاي زنجیر به هم می مانند دانه

ها، القایی  شود اما چون نوع کنش دو رابطۀ قدرتی برقرار میبههاي جمعی به صورت دو عامل
گذار و کنشگر را تجربه  اي برابر، هر دو جایگاه کنش ها نیز به گونه است و هر یک از عامل

مراتب قدرتی در این جریان کامالً خنثی است. براي  توان نتیجه گرفت که سلسله کنند، می می 
 نشان داده شده است.  2نمودار ن مجموعه روابط در درك بهتر موضوع، دو زنجیره از ای

خوبی دریافت که خنثی بودن روابط قدرت در این بخش از  توان به ، می2نمودار با توجه به     
ها را  هاي جمعی، آن نمایش، شگردي است که با ایجاد اتحاد و هماهنگی میان عامل

گرمی هم، توانش الزم را براي آزادي  تسازد تا به یاري و پش ازپیش به یکدیگر نزدیک می بیش
عمل بیشتر در این موقعیت (مریضی آقاي مجري) به دست آورند و بتوانند با خنثی کردن یا به 
تعویق انداختن خواست او براي مدتی هرچند کوتاه، خود را از چارچوب هنجارها و 

 سال رهایی بخشند. هاي مقتدرانۀ دنیاي بزرگ محدودیت

 
 یان کنش القایی. جر2نمودار 
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گفتنی است در آخرین مرحله از فرایند روایی (ارزیابی) نیز، مطابق با جریان کنشی سوم 
ها، تنبلی و مشاجره) آقاي مجري را به ستوه  هاي جمعی چنان با رفتارهاي خود (شیطنت عامل
پایان داستان بنابراین در شود خود به تنهایی کارهایش را انجام دهد؛  آورند که او ناگزیر می می

شود  یابد، بلکه ناچار می هاي جمعی به هدف خود دست نمی تنها به کمک عامل عامل اصلی نه
خود به تنهایی در مقام یک کنشگر به خواستۀ خویش جامۀ عمل پوشاند که این موضوع نیز به 

 .سال در برابر کودك و نوجوان است نوعی نشانگر به چالش کشیده شدن قدرت و اقتدار بزرگ
هاي آزادي   هاي کالمی (تجویزي و القایی) و ارتباط آن با مقوله عامل    با توجه به نوع کنش    

هایی در گسترة  شود که نوع کنش به واسطۀ چه قرینه و اقتدار، اکنون این پرسش مطرح می
کالم قابل تشخیص است؟ براي پاسخ به این پرسش باید به نقش افعال مؤثر در فرایند پویاي 

 الم اشاره کرد.ک
طورکلی افعال مؤثر، افعالی هستند که با تأثیر غیرمستقیم خود بر گزاره یا فعل کنشی،  به    

شرط کافی یا اختیاري «دیگر این افعال  بیان سازند؛ به شرایط تحقق عمل یا کنشی را ممکن می
مؤثر به تحقق کنش و عملی هستند که تحول وضع عوامل کالمی به آن بستگی دارد و فعل 

واسطۀ نقشی که در فراهم آوردن شرایط تحقق عمل دارد، تمام فرایند تحول را تحت تأثیر قرار 
هاي) کالمی از افعال مؤثر تأثیر  دهد؛ در این صورت هم افعال و هم عوامل (شخصیت می
 توانند ). افعال مؤثر با زیر تأثیر قرار دادن دیگر افعال می148: 1381(شعیري، » پذیرند می

ها را دستخوش تغییر و دگرگونی سازند. درست به دلیل همین تغییر است که  موقعیت آن
، »دانستن«، »خواستن«، »بایستن«طورکلی پنج فعل  توان این افعال را افعال مؤثر نامید. به می
گیرند. همچنین باید افزود که افعال  در زمرة این افعال قرار می» باور داشتن«و » توانستن«

توانند نمودهاي بیانی متفاوت دیگري نیز داشته باشند؛ براي  برده می هاي نام جز صورت همؤثر ب
» توانستن«و » بایستن«هر دو، صورتی از افعال مؤثر » قادر به«یا » ضروري است که«مثال 

توانند در یک جمله یا مجموعۀ کالمی  هستند. این موضوع نشانگر آن است که افعال مؤثر می
 ). 147: 1381شوند (شعیري، نیز نمایان 

دهند؛  گفتنی دیگر این است که افعال مؤثر میزان فاصلۀ ما تا تحقق عمل را نیز نشان می    
داشتن شرایط الزم » توانستن«فعل مؤثر » من قادر به شنا کردن هستم«براي نمونه در جملۀ 

این عمل به فعل  رساند اما براي تحقق کامل براي تحقق عمل شنا را به اطالع مخاطب می
قادر به شنا کردن است، باید دید که » من«باره اگرچه  هم نیازمندیم. در این» خواستن«مؤثر 
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» خواستن«دیگر در این جمله  بیان )؛ به103: 1381شنا کند یا نه؟! (شعیري، » خواهد می«آیا او 
 کند.  ا تأمین میمقدم است و اساس حرکت یا انرژي الزم براي رسیدن به هدف ر» توانستن«بر 
هرچه تعداد افعال مؤثر بیشتر باشد، فاصلۀ ما تا «توان نتیجه گرفت که  از سخنان فوق می    

)؛ براي نمونه در 148: 1381(شعیري، » شود تر می تحقق عمل بیشتر و امکان تحقق ضعیف
وار ، شرایط تحقق عمل بسیار دش»دوست دارم در صورت امکان شنا کردن را بیاموزم«جملۀ 

آموختن شنا) » (= دانستن«است زیرا تحقق عمل شنا در گرو سه فعل مؤثر است. در این حالت 
نام یا تأمین هزینۀ کالس) و توانستن نیز در گرو   توانمندي جسمانی، ثبت» (= توانستن«در گرو 

شود  تر می راه تحقق عمل کوتاه» شنا کردن را بلدم«است. حال اگر کسی بگوید: » خواستن«
طور بالقوه وجود دارد چون  سپري شده است و امکان تحقق عمل نیز به» دانستن«یرا مرحلۀ ز

کافی است فرد بخواهد (خواستن) یا ناگزیر شود (بایستن) که شنا کند تا عمل شنا تحقق یابد؛ 
تر است (شعیري،  بنابراین شرایط تحقق عمل در این نمونه در مقایسه با مثال پیش بسیار آسان

1381: 148.( 
هاي کالمی در این  توان به بررسی عملکرد عامل با توجه به توضیحات پیش اکنون می    

نمایش پرداخت. در این ماجرا عامل فاعلی اصلی (آقاي مجري) مریض و مایل است که براي 
درمان خود کاري انجام دهد. او ناگزیر است که براي بهبود خود از میوه و داروي مناسب 

تواند خود  داند که با توجه به وضعیت جسمانی فعلی نمی سو این عامل می . از یکاستفاده کند
این نیازها را تأمین کند؛ بنابراین ما در اینجا با نفی توانش (نتوانستن) او سروکار داریم. از سوي 

کند و همین بایستن است که با  دیگر ضرورت و جبر، بایدي را براي حل این موضوع ایجاد می
شود زیرا در غیر این  ختن عامل فاعلی، موجب تضمین حیات فرایند پویاي کالم میبرانگی

، در گسترة کالم نیز نوعی وقفه ایجاد »نتوانستن«صورت با توقف حرکت عامل فاعلی به دلیل 
اي باشد که با تداوم یا استمرار آن، گفتمانی از آن سخن به  رو باید رویداد یا واقعه شود؛ ازاین می

شود، همین فعل مؤثر بایستن است  ورد. در اینجا نیز آنچه ضامن ادامۀ حیات داستان میمیان آ
اي  دارد که براي برآوردن نیازهاي خود چاره که عامل فاعلی اصلی (آقاي مجري) را وامی

 انجامد. شود و به فرایند باز داستان یا کالم می گشا می اندیشد؛ پس در اینجا ضرورت دریچه
، موتور حرکت عامل فاعلی است، او براي »بایستن«گفتنی است اگرچه در این ماجرا     

چگونه نمودار » توانستن«هم نیازمند است. حال باید دید که این » توانستن«موفقیت به 
 در آن توجه کنید: شده مشخصهاي زیر و افعال  شود؟ براي پاسخ به این پرسش به نمونه می
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. فک کنم این ویروس رو من گرفتم. یه برسضم من. به من یه کم بچه مری آقاي مجري:
یه دو تا پرتقال برا من  بگوبه این پسرخاله  برو ایبویروس اومده، فک کنم من گرفتمش. 

 ، دوتاها، یه دو نه هم لیمو، من اینو آبشو بگیرم بخورم.رهیبگ
یه  رهیبگیه بسته قرص ادالت کُلد  بگوبهش  نیببخواد.  کاله قرمزي! اصالً نمی آقاي مجري:

 دونه هم شربت اکسپکتورانت. 
تصویري را در ذهن عامل » بایستن«توان دریافت که فعل  خوبی می هاي باال به از نمونه    

الزم براي » توانش«ساالنه، خود را از  تواند با اقتدار بزرگ فاعلی ایجاد کرده که بر مبناي آن می
بر تأیید هاي یادشده گواه خوبی  سازد. استفاده از افعال امري در نمونه مند  رسیدن به هدف بهره

هاي جمعی،  دهد که با دستور دادن به عامل این ادعاست زیرا عامل فاعلی به خود اجازه می
هاي  عاملنیز بیان شد،  تر شیپکه  ها را براي رسیدن به هدف خود به کار گمارد اما چنان آن

معین یا ضد   هاي بازدارنده هاي خاص خود در زمرة عامل کودك و نوجوان در این ماجرا با کنش
گیرند زیرا همگی برآنند که تحقق هدف یا خواستۀ او را به  سال) قرار می عامل فاعلی (بزرگ

 تعویق اندازند و در نهایت نیز آن را خنثی کنند.
بر اساس افعال مؤثر تمام مراحلی که عامل  1با توجه به توضیحات پیش، در جدول شماره    

شده است (شعیري،  گذراند، مشخص  عمل میگیري تا مرحلۀ تحقق  فاعلی از مرحلۀ شکل
).106: 1991؛ به نقل از کورتز، 120: 1381

حرکت عامل فاعلی اصلی بر اساس افعال مؤثر. 1 جدول
کنشتوانش

مرحلۀ بالفعل مرحلۀ بالقوهمرحلۀ مقدماتی

محقق شدن عمل »توانستن«، »دانستن«»بایستن«، »خواستن«

×نیافته   فاعل تحقق فاعل بالقوه (آمادة عمل) +فاعل ابتدایی یا مقدماتی+

در مرحلۀ مقدماتی عامل فاعلی بیمار به دنبال بهبودي خویش  1 با توجه به جدول شماره    
است (= خواستن)؛ الزمۀ (= بایستن) این امر نیز تهیۀ میوه و داروي مناسب است؛ بنابراین 

شود. در این مرحله عامل فاعلی آگاه  فاعل ابتدایی با عبور از مرحلۀ نخست، وارد مرحلۀ دوم می
مفعول ارزشی (میوه و دارو)، خود وضعیت جسمانی مناسبی (= دانستن) است که براي تهیۀ 
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رو  ندارد و باید از دیگران کمک گیرد. اگرچه در اینجا با نفی توانش (جسمانی) عامل فاعلی روبه
سال مقتدر، این  هستیم، باید به این نکته نیز توجه کنیم که عامل فاعلی در جایگاه یک بزرگ

هاي خود  هاي کودك و نوجوان را به انجام خواسته عاملقدرت (توانش شناختی) را دارد که 
شود. تا این  وادارد؛ بنابراین عامل فاعلی ابتدایی در این مرحله تبدیل به یک فاعل بالقوه می

، فاعل توانشی را »دانستن«و » توانستن«، »بایستن«، »خواستن«افعال مؤثر   بخش مجموعه
پس از اجرا یا تحقق عمل اصلی تبدیل به فاعل اند که این فاعل در مرحلۀ بعد  شکل داده
 شود. کنشی می

گفتنی است پس از عبور عامل فاعلی از دو مرحلۀ نخست، در مرز ورود به مرحلۀ سوم     
هاي کودك و نوجوان برخالف تصور عامل اصلی، در جبهۀ مقابل او قرار  (تحقق عمل) عامل

با زیر سؤال بردن اقتدار او، مانع تحقق عمل اصلی آمیز و زیرکانه  اي شیطنت گیرند و به گونه می
هاي کالمی را  حرکت این عامل 2شوند. جدول شماره یا تبدیل فاعل توانشی به فاعل کنشی می

 دهد. از نظر فعلی نشان می
 

 هاي فاعلی جمعی بر اساس افعال مؤثر حرکت عامل. 2 جدول 
 کنش توانش

 بالفعلمرحلۀ  مرحلۀ بالقوه مرحلۀ مقدماتی

 محقق شدن عمل »توانستن« »خواستن«

 هاي ابتدایی یا مقدماتی فاعل
+ 

 هاي بالقوه (آمادة عمل) فاعل
+ 

 هاي بالفعل (تحقق یافته) فاعل
+ 

     
هاي جمعی در نخستین مرحله داشتن (=  خواستۀ اصلی عامل 2با توجه به جدول شماره    

هاي کالمی در دومین مرحله با اتحاد و هماهنگی کامل  خواستن) آزادي عمل است. این عامل
هایی خاص و طنزآمیز (آهنگ صدا، بسط کالم،  شوند با کنش خود موفق (= توانستن) می

زدایی، گسست کالمی و...) به  اي، اغراق، آشنایی ان، تلویحات مکالمههاي لفظی با واژگ بازي
وارة قدرتی) اندازند که از  هاي خود (= طرح سال را در دام شیطنت اي عامل فاعلی بزرگ گونه

دار انجام کارهایش شود. با توجه به تحقق این ایده در  خواست خویش منصرف و خود عهده
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با دست یافتن به خواستۀ حقیقی خود، سومین مرحله از مسیر  هاي کالمی پایان داستان، عامل
 شوند.  هایی بالفعل می کنند و تبدیل به فاعل حرکتی را نیز با موفقیت سپري می

هاي کالمی کودك و نوجوان و ناقص ماندن  گفتنی است در این ماجرا تکمیل هویت عامل    
قش ارزشی افعال مؤثر و رابطۀ آن با دو سال به نوعی بیانگر اهمیت ن هویت عامل فاعلی بزرگ

ترین خواستۀ  مقولۀ آزادي و اقتدار است. براي درك بهتر این موضوع مقایسۀ کوتاه عمده
 تواند راهگشا باشد.  هاي کالمی می عامل

هاي کودك و نوجوان را مطیع  در این ماجرا عامل اصلی براي تحقق هدف خود، باید عامل    
هاي او تن دهند؛ بنابراین  خواهند به اجراي خواسته ها نمی فی این عاملامر خود سازد. از طر

ها بر  (داشتن آزادي عمل) آن» خواستن«شوند که  هاي ناسازگار یا سرکشی می ها عامل آن
کند، چیرگی دارد.  ها تحمیل می ي که عامل اصلی براي تحقق خواستۀ خود به آن»بایستن«

تواند یکی از  وجه به بحث ارزش قدرتی افعال مؤثر، میاین توضیحات بیانگر آن است که ت
 کالم باشد.  گري آزادي و اقتدار در گسترة  شگردهاي جلوه

در » جایگاه انتظار«هاي پیش باید بدان اشاره کرد، بحث  مقولۀ دیگري که در ادامۀ بحث    
کودك و نوجوان  هاي که پیش از این نیز مطرح شد در این ماجرا عامل این گفتمان است. چنان

کنند و با این  ها را مطابق با تصور او اجرا نمی گیرند و آن دستورهاي عامل اصلی را جدي نمی
نشانند. در اینجا انتظار عامل اصلی بر دو اصل  می» انتظار«شگرد زیرکانه عامل اصلی را به 

هاي کودك و  ملهاي شناختی (عا بنا شده است. باور به اینکه فاعل» خواستن«و » باور کردن«
سازند زیرا در غیر این صورت  هایش را محقق می نوجوان) گوش به فرمان او هستند و خواسته

انتظار براي چیزي که هیچ امیدي به تحقق آن نیست، بیهوده است. به همین سبب است که 
وقعیتی توان این نوع انتظار را انتظار اعتمادي یا اعتقادي دانست. به باور گرماس در چنین م می
ها و حقوقش به کمک  تواند براي تحقق امیدها، آرمان فاعل حالتی بر این گمان است که می«

 ).229: 1983؛ به نقل از گرماس، 110: 1381(شعیري، » فاعل شناختی امیدوار باشد
است زیرا تا عامل فاعلی خواهان » انتظار«دهندة  نیز یکی دیگر از مبانی شکل» خواستن«    

نشیند. انتظار نیز چه کوتاه باشد چه بلند، همواره  فعول ارزشی نباشد، به انتظار آن نمیوصال با م
با تنش همراه است زیرا در این فرایند عامل فاعلی مجبور به تحمل نوعی فشار است که او را 

دیگر چنین فاعلی بر این نکته واقف است که امکان  بیان دهد؛ به در وضعیتی انقباضی قرار می
توان در نقطۀ پایانی  ترتیب می دي نامطلوب یا دور از انتظار نیز همواره وجود دارد. بدینرخدا
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هاي عامل فاعلی و خشنودي و رضایت او؛  . تحقق آرمان1محور انتظار دو نتیجه را تصور کرد: 
). با توجه به 110ـ111: 1381هاي عامل فاعلی و ناکامی او (شعیري،  . تحقق نیافتن آرمان2

. انتظار رسیدن به مفعول 1ات پیش، در این ماجرا، عامل فاعلی اصلی دو انتظار دارد: توضیح
هاي کودك  سازي مفعول ارزشی از سوي عامل . انتظار فراهم2ارزشی (تغذیه و داروي مناسب)؛ 

 و نوجوان.
جز گفتنی است پایان یافتن این انتظارها در داستان با بیان جمالتی که آهنگی ترکیبی از ع    

خوام. خودم  کنید! اصالً هیچی نمی بابا نخواستم! ول «شود:  و عصبانیت پنهان دارد، روشن می
این جمله به روشنی بیانگر ناکامی عامل فاعلی در فرایند انتظار است که ریشۀ !» گیرم رم می می

 اصلی آن را باید در دو مقولۀ آزادي و اقتدار کاوید.
هاي  سال داستان به عامل موجب وابستگی شدید عامل بزرگ در این گفتمان اصل انتظار،    

سال قرار دارند و تمایلی نیز  ها که رویاروي عامل بزرگ شود اما این عامل کودك و نوجوان می
کنند تا با  عنوان شگردي هوشیارانه استفاده می هاي او ندارند؛ از این فرصت به به رفع خواسته

وگوهاي دوري (تسلسلی) و کالفه کردن عامل  یق گفتطوالنی کردن جریان انتظار از طر
سال، مانعی بر سر راه او ایجاد کنند تا هم به خواستۀ حقیقی خود (آزادي بیان و عمل)  بزرگ

سال را به چالش کشند. بر این اساس،  جامۀ عمل پوشانند و هم اقتدار این عامل بزرگ
تواند یکی دیگر از  در فرایند انتظار، میهاي کالمی به یکدیگر  عامل» وابستگی«یا » استقالل«

 شگردهاي تجلی آزادي و اقتدار در گسترة کالم باشد.  
هاي  شود این است که عامل پرسش دیگري که اکنون در ارتباط با مباحث مزبور مطرح می    

 برند یا کودك و نوجوان با استفاده از چه شگردهایی اقتدار عامل اصلی داستان را زیر سؤال می
ها در جبهۀ مخالف عامل  یابد که این عامل هایی درمی مخاطب این ماجرا  با استناد به چه قرینه
 توان به شگردهاي زیر اشاره کرد: ، می اصلی قرار دارند؟ در پاسخ به این پرسش

 

 چرخشی بودن گسترة کالم
براي  طور که پیش از این نیز گفته شد، در این ماجرا اجراي خواستۀ عامل اصلی همان
با یک کالغ،  ها از روي تنبلی پیوسته چندانی ندارد و آنهاي کودك و نوجوان اهمیت  عامل

سپارند تا این مسئولیت را از سر  هاي عامل اصلی کار را به یکدیگر می چهل کالغ کردن حرف
اي چرخشی استوار است به  واره ي کالمی که بر طرحها وبرگشت رفتخود باز کنند. هدف از این 

تعویق انداختن خواستۀ عامل اصلی است؛ در واقع در چنین چرخۀ مباحثاتی، کالم ناخواسته 
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کوشند با سخنان خود و اتالف وقت،  هاي کالمی می یابد و هر یک از عامل بسط و گسترش می
گفتنی است این گستردگی کالمی یا دیگري را متقاعد به انجام خواستۀ عامل اصلی کنند. 

فعالیت شناختی ایجابی، بستر مناسبی را براي کالفه کردن عامل اصلی و در نهایت دست 
 سازد. اش فراهم می کشیدن وي از خواسته

 

 هاي جمعی آزادي عمل و بیان عامل
ع جز فامیل دور) کودك و نوجوان هستند، تنو با توجه به اینکه بازیگران این نمایش (به

وگوها را به سمتی  فضاي گفت ریجتد بهها در ارتباط با یکدیگر  هاي شخصیتی آن کنش برهم
دهد تا بتوانند به راحتی و بدون هیچ  ها آزادي بیان و اقتدار عمل می برد که به آن پیش می

هاي آقاي مجري گرفته ـ مانند خرید  محدودیتی به امور دلخواه خود بپردازند: از تغییر حرف
جاي دو عدد پرتقال و یک دانه لیمو یا خرید  کیلو پرتقال و یک صندوق لیموشیرین به چهار

وگوها؛ براي  جاي قرص ادالت کلد ـ تا انجام دادن کارهاي شخصی در جریان گفت کلت به
زا پیوسته مشغول بازي با فرفره، فامیل دور مشغول گردگیري  نمونه در طول این ماجرا پسرعمه

مزي نیز سرگرم بازي با چند حلقۀ رنگی است. این موضوع به نوعی بیانگر یک شی و کاله قر
سال است. دیگر نمودهاي این آزادي  هاي کودك و نوجوان بر عامل بزرگ غلبۀ صداي عامل

اي و طنزآمیز نظیر به چالش کشیدن مفهوم عقل کل (اصطالحی  اند از: تلویحات محاوره عبارت
واژگانی خالق   داند؛ بازي وي کاله قرمزي که آن را ناسزا میسال) از س متعلق به دنیاي بزرگ

یی آن با آ باهمبا کلماتی که حوزة معنایی مستقلی ندارند نظیر واژة کوفته با دو مفهوم معنایی و 
هاي کالمی؛ نادرست تلفظ کردن برخی واژگان در خالل  واژگانی چون دلمه و کوکو؛ اغراق

ن حرکتی کالم و ترغیب مخاطب به دنبال کردن نمایش وگوها که موجب پویایی جریا گفت
شود و از بین بردن تعادل داستان و به اوج رساندن هیجان آن با استفاده از آرایۀ جناس  می

(بازي لفظی با واژة انگلیسی کُلد (سرماخوردگی) و کُلت). با توجه به نزدیک بودن مخرج 
ا توجه به بیگانه بودن واژة کُلد انگلیسی هنگام تلفظ برخی واژگان و ب» ت«و » د«هاي  واج

  و تغییر معناي واژه به یک حوزة» ت«به » د«براي برخی کودکان با تبدیل صوري واج 
هاي کودك)، این آرایه  بازي تر براي کودکان (قرار گرفتن کُلت در ردیف اسباب شناختی ملموس

سازد  ي شناختی جدیدتري میها با ایجاد یک فضاي ذهنی بدیع، ذهن مخاطب را درگیر حوزه
که توضیح آن منوط به بررسی ساختار آمیخته در بخشی از ماجراست. پیش از توضیح این 

ساالن کاربرد بیشتري دارد و در نظام زبانی  ساختار باید افزود که اگرچه واژة کلت میان بزرگ
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جاي کلت  ا بهتري است، چنانچه نویسندگان واژة تفنگ ر کودکان، تفنگ واژة معادل مرسوم
 یافت. اي که بدان اشاره شد در نمایش مجال بروز نمی گزیدند ساختار آمیخته برمی

بخش کوتاهی از این نمایش با ایجاد تناظرهایی میان دو مقولۀ دارو (قرص اَدالت کُلد) و     
اي ضمنی،  آورد و به گونه سالح (کُلت)، ذهن مخاطب را میان دو دنیاي متفاوت به حرکت درمی

اي فشرده در  ها به گونه قرینۀ بخشی از گفته  شود که به ساز بروز نوعی آمیختگی می زمینه
 شود. ترة کالم نمایان میگس
ابه نگاشت مفهومی بین قلمرو مقصد و مبدأ مث بهطورکلی در معناشناسی شناختی، استعاره  به    

سازوکار استعاره، تداعی قراردادي بین قلمروهاست و  2و جانسون 1شود. به باور لیکاف تعریف می
در سطح قلمرو استعاري،  کند، این است که براي استعاره آنچه آن را مفهومی و شناختی می

هاي مجزا هستند که موجب  انگیزة الزم وجود دارد. به باور لیکاف و جانسون شماري از نقش
شود تا عملکرد استعاره با نگاشت این  افزایش گرایش قلمروهاي مقصد و مبدأ به یکدیگر می

 ).120: 1392ها از مبدأ به مقصد میسر شود (روشن و اردبیلی،  نقش
کُلد) و سالح (کُلت) در  هاي متناظر دارو (ادالت با توجه به نگاشت میان مقولهین اساس بر ا    

نگاشت [دارو سالح است] بررسی کرد  توان ساختار یک آمیختگی را از منظر نام این ماجرا، می
رابطۀ  3جدول شمارهشود.  که از کالن استعارة [بیماري دشمن است] به ذهن متبادر می

هاي  هاي مجزاي دو قلمرو دارو و سالح را بر اساس گفتۀ یکی از عامل شتاستعاري و نگا
 دهد: کودك (کاله قرمزي) در این ماجرا نشان می

 
 

 هاي استعاري قلمرو دارو و سالح .  نگاشت3 جدول 
 

 مقصد نگاشت مبدأ
 دارو (بستۀ قرص)  اسلحه

 ها محل تعبیۀ  قرص  خشاب اسلحه
 دانۀ قرص  فشنگ/ تیر
 ابزار درمانی  ابزار جنگی 

 
 

1. George Lakoff 
2. Mark Johnson 
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اي مانند [دارو سالح است] بر اساس نگاشت  طورکلی در سنت استعارة مفهومی، نمونه به    
شود. مشکلی که این نمونه براي  خواهد بود که در آن قلمرو مقصد با قلمرو مبدأ درك می

کند، این است که جملۀ دارو سالح است، در خوانشِ نخست،  عملکرد استعارة مفهومی ایجاد می
کند. اکنون این پرسش  اي را به مخاطب القا می از عملکرد دارو ارزیابی منفی طور ضمنی به

 گیرد؟ شود که این ارزیابی منفی از کجا سرچشمه می مطرح می
دهد که زبان و  کند و نشان می هایی قوي از شناخت بشري اشاره می به جنبه«این نمونه     

هاي خود، با جمع سادة مفاهیم سروکار ندارد؛ به عبارت دیگر، معناسازي  سازي تفکر در مفهوم
اي از فرافکنی مفهومی از  شود، تنها فرایند ساده طور که در نظریۀ استعارة مفهومی ادعا می آن

 ). 183-184: 1392(روشن و اردبیلی، » یک قلمرو به قلمرو دیگر نیست
هایی  ) در پژوهش2002؛ 1998( 2و مارك ترنر 1براي توجیه نمونۀ یادشده ژیل فوکونیه    

هایی از قالب نظري استعارة مفهومی و فضاهاي ذهنی، نظریۀ نوین  مشترك با ترکیب جنبه
دادهایی دارد که در آن  ها یک شبکۀ تلفیق، درون به باور آن را بنیان نهادند.» هاي تلفیق شبکه«

توان  شوند. از این جنبه می وسیلۀ نگاشت به هم مرتبط می  داد به عناصر موجود در هر درون
نظریۀ آمیختگی را مبتنی بر استعارة مفهومی دانست زیرا این نظریه، الگویی متشکل از دو 

هایی قراردادي به عناصر متناظر مرتبط  مروها با نگاشتدهد که در آن قل قلمرو را ارائه می
 شوند. می
آورند، قلمروهاي مطرح در  هاي تلفیقی را پدید می گفتنی است واحدهاي مفهومی که شبکه    

ها باید فضاهاي ذهنی باشند. تفاوت میان قلمروها و  نظریۀ استعارة مفهومی نیستند، بلکه آن
شده  لمروهاي دانش ساختارهایی نسبتاً ثابت و از پیش تعیینفضاهاي ذهنی نیز این است که ق

اي و  هستند در حالی که فضاهاي ذهنی ساختارهایی موقتی هستند که طی فرایند لحظه
 شوند.  زمان معناسازي خلق می هم
اي ذهنی است: ـار فضـبر این اساس شکل سادة یک شبکۀ تلفیق مفهومی دربرگیرندة چه    

داد دوم (فضاي مفهومی  . فضاي درون2اول (فضاي مفهومی قلمرو مبدأ)؛  داد . فضاي درون1
داد بر  هاي یک فضاي درون داد (نگاشت ویژگی قلمرو مقصد) که نگاشت این دو فضاي درون

. فضاي عام (دربرگیرندة ساختار مشترك 3است؛  ییفضا نایبدیگري)، به مثابه نگاشت 

 
1. Gilles Fauconnier 
2. Mark Turner 
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. فضاي آمیخته 4داد)؛  ی عناصر و اجزاي متناظر دو دروندادها و مبین انطباق بینا فضای درون
 بین ناقصهاي  انطباق دیجاا باداد که  وندر ياـفضاز دو  ابیـنتخا هاي (دربرگیرندة فرافکنی

از  مفهومی رساختا فکنیافرو  شبکهدر  دموجو مختلف يفضاهادر  ناختیـش ياـه رهاـنگا
دادهاي  یک از درون دهد که در هیچ می لشکرا  رنوظهو يرساختا ،رـیگدیی اـفض به فضایی

 ).14-15: 1391دیگر نیست) (برکت و همکاران، 
عنوان ابزاري  داد مربوط به واژة سالح، کاربرد آن به ، در فضاي درون3مطابق با جدول شماره    

هجومی یا کشتاري مدنظر است اما در فضاي آمیخته این کارکرد با عملکرد دارو که چون 
دیگر در فضاي آمیخته دارو همانند سالح، بسان  بیان ري درمانی است، تناسبی ندارد؛ بهابزا

کند و از این  هاي حاصل از بیماري را در بدن نابود می ها یا باکتري ابزاري تهاجمی میکروب
منظر اگرچه عملکردي تهاجمی دارد، این عملکرد مطلوب و متمایز از عملکرد تهاجمی منفی 

شود و این معناي نوظهوري است که حاصل فرایند  منجر به آسیب یا کشتار می سالح است که
آمیختگی و تلفیق است؛ تلفیقی بدیع و خالق که در چارچوب یک بازي سادة واژگانی (کلد و 

هاي کودك و نوجوان را در بستر  آزادي بیان عامل») ت«به » د(«کلت) و تنها با تغییر یک واج 
 تاباند. اي بازمی یچیدهمعناشناختی نوآور و پ

شوند  هاي کودك و نوجوان در طول این ماجرا موفق می گفتنی آخر اینکه اگرچه عامل    
سال را به چالش کشند؛ در پایان داستان پس از  آزادانه عمل کنند و به نحوي اقتدار عامل بزرگ

پرد و تصمیم  هاي داستان پی می سال به برخورد اشتباه خود با دیگر عامل اینکه عامل بزرگ
هاي کودك و نوجوان نیز متوجه رفتار نامناسب  کارهایش را خودش انجام دهد، عامل گیرد می

هاي او  کوشند خواسته آمده، هر یک داوطلبانه می شوند و براي جبران ناراحتی پیش خود با او می
 گري قابل تبیین است. را برطرف سازند که این کار از منظر مهارت خود تنظیم

زیر نظر گرفتن مراحل «هاي شناختی و  نی کنترل خودآگاهانۀ فعالیتگري به مع خود تنظیم    
گیري دربارة ارزشیابی، تصحیح و  تفکر خود براي آگاهی یافتن از روندهاي ذهنی و تصمیم

) که دو خُرده مهارت خودآزمایی و خود 150: 1391مرادي،  (قاضی» هاست تنظیم آن
 گیرد. گري را دربرمی تصحیح

ها و  ها، نگرش ها، ارزش تأمل و تعمق بازتابی دربارة انگیزه«ایی نیز به معناي مهارت خودآزم    
یابد] تا چه حد  اند. [در خودآزمایی فرد درمی منافع شخصی است که بر داوري فرد تأثیر گذاشته
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غرض،  ها یا اظهاراتش، بی ها، تعبیر و تفسیرها، ارزشیابی، استنتاج کوشیده است که در تحلیل
 ).  151: 1391مرادي،  (قاضی» گرا و منطقی باشد قعمنصف، وا

در روند خودآزمایی، اشتباهات فکري، علل خطاها و نیز نقصان اطالعات و «همچنین     
گري به معناي طرح و اجراي  شود. [بر این اساس] خود تصحیح مدارك یا شناخت مشخص می

جویی و تصحیح آن اشتباهات، رفع علل خطاها و برطرف کردن آن  روندهاي عقالنی براي چاره
 ).152: 1391مرادي،  قاضی» (نقایص و کمبودهاست

سال) در  هاي کالمی (کودك و بزرگ با توجه به توضیحات پیش در پایان داستان همۀ عامل    
کوشند با زیر نظر گرفتن دوبارة افکار، رفتار و گفتار خود در  می» خودتنظیمی«چارچوب مهارت 

ص (خودآزمایی) و آن هاي خود را مشخ برخورد با یکدیگر، اشتباهات فکري، رفتاري یا نقصان
 گري) نمایند. را تصحیح (خود تصحیح

 

 گیري  بحث و نتیجه
رغم چیرگی بعد آموزشی در  توان دریافت که علی از بررسی نمونۀ تحلیلی پژوهش حاضر می
اند در سطح روایی نمایش یادشده با  خوبی توانسته مجموعۀ کاله قرمزي، نویسندگان آن به

ن ساختارهاي قدرتی، بستر مناسبی را براي تنفس و آزادي هایی خالق میا ایجاد تقابل
سال فراهم سازند و  روح دنیاي بزرگ هاي کودك و نوجوان داستان از قواعد خشک و بی عامل

 اقتدار او را به چالش کشند.
شناختی داستان نیز گویاي این حقیقت است که نویسندگان با هوشمندي و  پایان خوش روان    

اند کفۀ آزادي و اقتدار را به سطح جدیدي از تعادل برسانند و در نهایت در  نستهمهارت خود توا
هاي کالمی (کودك و  یک فضاي قدرتی هماهنگ، موجودیت آزاد و مستقل هر یک از عامل

 سال) را در گسترة کالم بازتابانند.  بزرگ
ژوهش حاضر دهد که تحلیل فرایند روایی در چارچوب نظري پ این توضیحات نشان می    
هاي  تواند درك نمودهاي آزادي و اقتدار را در گسترة کالم تسهیل و میزان پایبندي عامل می

هاي کالمی  . کنش عامل1سازد. بر این اساس:  پذیر  کالمی را به این دو مقوله سنجش
. بحث ارزشی افعال مؤثر (بایستن/ خواستن/ دانستن/ توانستن/ 2(تجویزي/ القایی)؛ 

هاي کالمی در گفتمان (مثبت: تحقق آرمان یا مفعول  . جایگاه انتظار عامل3)؛ باورداشتن
هاي شناختی در گسترة  . تجلی ساخت4ارزشی/ منفی: عدم تحقق آرمان یا مفعول ارزشی)؛ 

هاي کالمی  . میزان پایبندي عامل5هاي انضمام مفهومی)؛  هاي مفهومی/ شبکه کالم (استعاره
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گري) ازجمله مواردي است که در تبیین  آزمایی/ خود تصحیحبه مهارت خودتنظیمی (خود
 ها بهره گرفت. توان از آن نمودهاي آزادي و اقتدار در ارتباط با عوامل گفتمانی می

شود که در تدوین  سازان پیشنهاد می هاي پژوهش در پایان به برنامه با توجه به یافته    
که » اقتدار«و » آزادي«ك و نوجوان به مقولۀ هاي کود الگوهاي ارتباط روایی و ساخت برنامه

بحثی کلیدي در فلسفۀ ادبیات کودك و نوجوان است، توجهی ویژه معطوف دارند. گفتنی مهم 
پروایی کودك و نوجوان  در این میان به مفهوم بسترسازي براي سرکشی یا بی» آزادي«اینکه 

پذیري نیست، بلکه مقصود از آن  جامعهاعتنایی به مبانی  سال یا بی در رفتار و گفتار با بزرگ
هاي ایدئولوژیک تربیتی  اي رابطۀ متوازن قدرتی در گفتمان روایی به دور از کلیشه برقراري گونه
سال به کودك و نوجوان عمودي و از باال به پایین نباشد؛  اي که در آن نگاه بزرگ است؛ رابطه

سال نباشد و کودك و نوجوان از  بزرگ اي متوازن که در آن صداي غالب، صرفاً صداي رابطه
منظر آزادي بیان و عمل خود بتواند در طرح یا پیرنگ داستان بسان کنشگري فعال و مستقل 

 اثرگذار باشد.
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