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چکیده

گوینده بر مخاطب  تأثیرر و یی که در مطالعات جدید دو کارکرد اصلی معرفی منبع خبنما گواه

گیرد، در تعریف اولیه تنها مشتمل بر رمزگذاري ساختارهاي  هاي زبانی دربرمیرا در تحلیل

یی نما گواهکه زبان فارسی داراي  با این .)2004:3آیخنوالد، (زبانی براي معرفی منبع خبر است 

واسطۀ ساختارهاي  یی را بهمان گواهي دنیا مفهوم ها زباندستوري نیست اما همچون بسیاري از 

.گرفت توان آن را از عوامل متنی و گفتمانی مهم درنظر  می رو ازاین .دهد دیگر زبانی بروز می

در این راستا  .ي فیلم فارسی استنما گواههدف این پژوهش بررسی و تحلیل ساختارهاي 

در زبان فارسی ي گواه نما الگوهاي ساختاربا نامه فیلم  بخش گفتاري از 56الگوهاي گواه نمایی 

ي مستقیمنما گواهنتایج پژوهش حاکی از این است که در گفتمان فیلم، انواع مقایسه گردیدو 

در قالب ساختارهاي )استنباطی، استداللی، حدس و گمان و گزارش(غیرمستقیم و )دیداري(

بروز  نما وجهساختارهاي ، نشانگرها، عبارات اضافی و ها واژهي فعل، ها ویژگیمتنوع زبانی مانند 

، اطالعات مهمی در مورد شخصیت هنام فیلمهاي زبانی نما گواهبررسی کمی و کیفی .یابد می

 ها هنام فیلمدر نقد انواع  ي زبانیهانما گواه در نتیجه بررسی .کند منتقل می مخاطبانبازیگران به 

1. omidvaria@gmail.com
2. golfamar@yahoo.com



شناسیزبان و زبان مجله|2

سهم بازیگران، پردازي شخصیتدر  نویس نامه فیلمانگیزةهدف فیلم و  بهینۀتواند در بازیابی  می

.بسزایی داشته باشد

.، جدایی نادر از سیمینپردازي شخصیت، یی، فیلمنما گواه:ها واژهکلید

مقدمه-1

زبانی، طرح  یِینما گواهختی در مورد ساختارهاي شنا زبانتوجه به دستاوردهاي جدید مطالعات 

ررسی این عناصر زبانی در انواع گفتمان چگونه که کاربرد و ب کند میاساسی را ایجاب  سؤالاین 

به  ،به بیان روشن ،1»یینما گواه«.گذار استتأثیرو تا چه اندازه بر تحلیل و نقد متون مختلف 

طور مستقیم یا  به معناي معرفی منبع خبر و پذیرفتن مسئولیت درستی یا نادرستی آن 

را  نما گواه)1957(3مانند یاکوبسنه)2004:1(2آیخنوالد .غیرمستقیم توسط گوینده است

ن منبع خبر و کردزبانی براي مشخص  واسطۀ آن رمزگذاريِ داند که به ساختاري زبانی می

7و سعید)1986(6و نیکولز5چیف،)1986(4پالمر .پذیرد اطالعات از سوي گوینده صورت می

 درستیِ تأییدنند که براي دا می 8شناختی معرفت ییِنما وجهیی را زیرمجموعۀنما گواه)2009(

یی در واقع دو کارکرد اصلی نما گواهاز این دیدگاه،  .رود کار می به دهد،  خبري که گوینده می

یی وضعیت نما گواهبنابراین  .گوینده بر مخاطب تأثیر،معرفی منبع خبر و دوم ،اول :دارد

شود و هم  و میهاي ا دهد که هم شامل قضاوت برداشت یا شناخت گوینده را نشان می

:1986،پالمر(دهد  گوید ارائه می نوعی شاهد و مدرك است که وي براي آنچه می دربردارندة

ساختارهاي دیگر زبانی و حتی غیرزبانی قابلیت  نیز همانندهانما گواهاز این رویکرد،  .)51

دارا شخصیت، تفکر، اعتقادات، روابط قدرت و حتی روش زندگی افراد را  کشیدنِتصویر به

.هستند

هاي وند،  صورتبه(مقوالت مستقل و دستوري زبان  عنوان بهدر ابتدا  نما گواهمقوالت 

مطالعات فراوان در  از پس)2004:7(اما آیخنوالد  شدمطرح )...وبست، تکواژ، اجزاي فعلی واژه

1. evidentiality
2. A. Y. Aikhenvald
3. R. Jakobson
4. F. R. Palmer
5. W. L. Chafe
6. J. Nichols
7. J. Saeed
8. epistemology
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ست و تنها ي دنیا نیها زبانشایع در اي  هدستوري، پدید ییِنما گواهکه این زمینه اعالم کرد 

وي از سوي دیگر معتقد است اهمیت و وجود  .گیرد ي جهان را دربرمیها زباندرصد  25حدود 

ثابت شده  ها زباناز لحاظ گفتمانی تقریباً در تمام )ي غیردستوريها قالبهرچند در (نما گواه

ي نما گواهریی و مقوالت غینما گواهبه راهبردهاي  ،در مدلی که ارائه داده است رو ازاین .است

.نیز پرداخته است نما گواهداراي نقش 

ي دستوري نما گواهاین زبان،که شدمشخص زبان فارسی انواع گفتمان  در بررسی زبانیِ

، خود ساختارهایی که عالوه بر نقش اولیۀبنابراین در این زبان مطالعۀ .)1392:امیدواري(ندارد 

.برخوردار استاي  هویژ هستند، از اهمیت نما گواهمفهومِ القاکنندة

ویژگی معرفی  عناصر زبانی هستند که داراي دو ،در مفهوم فوق نما گواهمنظور از عناصر 

در.هستند)...وشامل قطعیت، احتمال، تردید (نگرش گوینده به خبر نحوةمنبع خبر و یا

شده است  معرفی غیرمستقیمي مستقیم و نما گواهکلی دو نوع طور به بندي ساختاري  تقسیم

ي ها گواهکه در قالب انواع )2004:63،آیخنوالد ؛2،2001:353پالنگیان ؛1،1988:55ویلت(

:دنیاب زیر نمود می

.استي دیدن شخص گوینده برمبناگواه  :3دیداري-

.این گواه مؤثرند گیريِ حواس دیگر گوینده غیر از بینایی در شکل :4غیردیداري-

گیري و استنباط و گاهی  ي گواه لمسی یا دیداري و نتیجهبرمبنا:)استداللی(5استنباطی-

.گیرد گوینده از شرایط موجود شکل می )ِاستدالل(دلیل منطقی 

حاصل از دیدن و قواي حسی نباشد، یا دانش  براساس گواهی که نتیجۀ :6حدس و گمانی-

.گیرد عمومی و عقاید فردي شکل می

.ه بدون ارجاع به منبع خبر یا شخصی که گزارش داده استشدخبر گزارش :7)شایعه(شنیده -

.شده با ارجاع به منبع یا نقل قول مستقیم از منبع خبرخبر گزارش :8نقل قولی-

1. T. Willet
2. V. A. Plangian
3. visual
4. non-visual
5. inference
6. assumption
7. hearsay
8. quotative



شناسیزبان و زبان مجله|4

ها،  و بقیۀ انواع گواهاست بندي گواه دیداري، گواه مستقیم و معتبر  در این تقسیم

.اند دهگرفته ش غیرمستقیم با درجات اعتبار خبري متفاوت درنظر 

ي ها که از زبان1در زبان توکانو  دستوري یینما گواه در اشاره به )2004:52(آیخنوالد 

و اظهار شمارد هاي متفاوت برمی زیر را براي گواه ينما گواه وند چهار پس، آمازون است ۀمنطق

ر پذیر و معتبباور براي شنونده، دارد اگر گوینده گواه سخن خود را بیان نکند، سخنشمی

:نیست

.بیندمیبراي زمانی که فردي واقعه را  _ámi

.شنودمیبراي زمانی که فردي صداي واقعه را   _ásĩ

_ápĩ کندمیزمانی که گوینده از شواهد موجود استنباط.

_ápi کندمیزمانی که گوینده نقل قول.

:مثال از زبان توکانو

).من دیدم(سگ ماهی را برد 

diâyі wa 'î re yaha ámi
The dog stole the fish (I saw it)

 ةنحو(یی نما گواه د ني دستوري ندارنما گواه از آنجا که زبان انگلیسی و فارسی  این مثال،در 

هاي خارجی  روز و فراگیربودن پژوهش به.شودمیبیان توضیحی ۀبا استفاده از جمل)کسب خبر

شمار این مقوله در زبان فارسی ضرورت  تهاي محدود و انگش نمایی و پژوهش در حوزة گواه

.کند انجام پژوهش حاضر را توجیه می

پیشینه-2

غات الترکی توسط محمود لدر دیوان ال 11یی که اولین مطالعات آن در قرن نما گواهحوزة 

هاي دست اول در برابر نما گواهید منبع خبر به صورت پذیرفت و در آن عناصر مؤ 2الکاشغري

، در مطالعات )3،2003:189نقل از از فریدمن(ندشدغیر دست اول تقسیم هاي نما گواه

1. Tukano
2. M. Alkashghari
3. V. A. Frideman



5|...پردازي نمایی زبانی با شخصیت بررسی ارتباط گواه

صورت  به  نما گواهمفهوم  گذاريِ با طرح و پایه1سی مدرن در قرن بیستم توسط بوآسشنا زبان

.)1911بوآس، (شدعلمی مطرح

اره به بالکان براي اشرا براي اولین بار در زبان اسالوي evidentialةواژ)1957(یاکوبسن 

متفاوت و  آراي ،از ويپیش تا .کار برد که بیانگر انواع منبع خبر دستوري بودندمقوالتی به

ی که طبق صورت به،وجود داشت ها زباندر مورد نقش و نام این عناصر در اي  هپراکند

و  تأکیدپسوند  ها زبانرا در  نما گواهبرخی نشانگرهاي ،)1986:113(2ي هاردمنها بررسی

.ین خواندندتزئ

منتشر شد )1986(از مقاالت به قلم چیف و نیکلولز اي  هتحقیقات ارزشمندي در مجموع

مستقل در اي  هیی را مقولنما گواهآنها  .سراسر دنیا را ترسیم کرده است ییِنما گواههاي که نظام

قدماتیِسنجش و ارزیابی م .اندیی برشمردهنما وجهرا صرفاً زیرمجموعۀ زبان ندانسته و آن

یی دستوري، نما گواهی شناس ردهوي در  .شدانجام )1988(ها نیز توسط ویلت نما گواه

ي اثبات شده، نما گواهي مستقیم یا نما گواه:یی ارائه داده استنما گواهاز اي  هگانسه بندي طبقه

.ي غیرمستقیم استنباطینما گواهي غیرمستقیم گزارشی و نما گواه

در تحقیقات اخیر،  .ندهستیی نما گواهةي گستردها بررسیمبناي این مطالعات، امروزه 

،)2001(3طبق بیان الزار .یی از حالت صوري خارج شده و به گفتمان ارتباط یافته استنما گواه

».در برابر گفتمان خنثی قرار گرفته است نما گواهشده با مشخص امروزه گفتمانِ«

ي بسیاري در دنیا به این ها زبانبا بررسی  یینما اهگودر اثر خود به نام )2004(آیخنوالد 

 به این معنا ،دنشته باشي دستوري در زبانی وجود ندانما گواهنتیجه رسیده است که اگر عناصر 

آن چگونگی کسب خبر و جلب اعتماد مخاطب  گفتمانی که نتیجۀ مهمِ نیست که این مفهومِ

زبانی با عنوان راهبردهاي  عناصر دیگرِدربلکه این مفهوم  ،است نیز در زبان جایی ندارد

کارکرد  عنوان بهزبانی در کنار نقش اول خود، یک عنصر، وقتی رو ازاین .یابد یی نمود مینما گواه

از.دستوري کمتر نیست يهانما گواهارزش بررسی آن از  ،یی را بروز دهدنما گواهثانویه، مفهوم 

عبارات  و ها شاخصزمان و نمود افعال، نشانگرها و  ها،نما وجهمقوالت وجهی،  ،این دیدگاه

.یی را بروز دهندنما گواهي ها ویژگیتوانند  اضافی می

1. F. Boas
2. M. J. Hardman
3. G. Lazard
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یی در زبان فارسینما گواه-3

را یکی از کاربردهاي نمود غیرمستقیمیی نما گواهي ایرانی، معناي ها زبانبسیاري از دستورهاي 

به »فارسی کالسیکیی درنما گواهردپاي «عنوان بااي  همقالدر)2000(2اوتاس.دانندمی1کامل

ي کامل فعل را ها زمانتحقیقی درزمانی، وجه افعال و بابررسی جمالت فارسی دري پرداخته و

در فارسی قدیم که نشانگر 3کاملن دانسته است، وي از زمان دوباریی در زبانما گواهازاي  هنشان

4پاول.کند را مطرح می»خفته بوده است«ست، نمونۀیی انما گواهیی و نما وجهارتباط میان 

دهد که صورت کامل فعل الزاماً  نشان می)هاي ایرانی زبان از(در دستور زازاکی )1998:2-91(

زبان  غیرمستقیمهاي نما گواه هرچند وي در قیاس بین  .تواند تعبیري بر منبع خبر باشد نمی

به شباهت کاربردي آنها اشاره کرده و معتقد است ، ترکی و صورت کامل فعل در زبان زازاکی

.رودمیکار به این صورت در زازاکی در گزارش و استنباط

 وجهکامل و نمود ي ایرانی مایل به تفکیکها زبان، )2001(الزار  زمانیِطبق مطالعات در

هاي یوهبه شفعل نیستند و با پیوستاري درزمانی و همزمانی ارتباط نمود و وجه افعال را

آسا ي سیلها در این سرزمین همیشه باران«با اشاره به جمله وي  .اندهکردمتفاوت بازگو 

اي است که هرچند شنونده یا خواننده از گونهکه وجه کامل فعل بهکند میبیان  »اندباریدهمی

اما )خبر منبع اطالعی از بی(ماندمیالعات را از کجا دریافت کرده بازاین که گوینده این اط

.کندمیتردیدي هم در صحت آن ن

ي هندواروپایی انجام داده ها زبانمورد ي درزمانی که درها بررسیدر،)2003(فریدمن 

یی دخیل دانسته و نما گواهگیريِ را در شکل)کلی نظام فعلیطور به(، وجه فعل و است

با  ،پژوهشگران برخی .اده استارائه د را در این مورد یی از زبان سانسکریت و اوستاییها نمونه

ي دستوري نما گواهاشاره به مطالعاتی از این قبیل، زبان فارسی را واجد شرایط داشتن 

.اندخوانده

گیرد  نتیجه می ،براي هر رویداد شروع، پایان و طول نقطۀ شدنِهم، با قائل )2007(5بشیر

است و اگر فرد با و طول رویداد حادث شده فرد بر شروع  بودنِمستقیم از ناظر ییِنما گواهکه 

1. perfect
2. B. Utas
3. double perfect
4. L. Paul
5. E. Bashir
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پایانی رخداد یا اثرات آن باشد و در پی آن متوسل به  بر مرحلۀنتیجه تنها ناظر  مشاهدة

آن را بیان  غیرمستقیم، در این صورت مجاز است با راهبردي شوداستدالل و استنباط از نتیجه 

گواه  ،یا برعکساست رآن ناظر بوده آنچه ب اگر کسی در روایت ،با توجه به این نکته .کند

.شود دار محسوب می یتی، فردي مسئلهشناختی و شخصاز لحاظ روان ،نادرست بدهد

در زبان فارسی را متوندر انواع  نما گواهعناصرِ بررسیِ لزومِ ،ي فوقها پژوهشدستاورد 

:1391(1نیاسل.ستندهيامروزفراگیریگفتمانمتون از  هنام فیلمنامه و نمایش .کند میایجاب 

با  _سبک بازیگري در نتیجهو  _نامه نمایش سطح زبان و سبک نگارشِ«:داردمیبیان  )49

که قالب  با این .کند مرتبط است سطح نگرشی که تماشاگر نسبت به کاراکترها اتخاذ می

قبیل یات از نامه بیشتر به وقایع بیرونی و جزئ فیلمتر است و نامه قوي گو در نمایشو گفت

همیشه  ها فیلمبررسی گفتمان و کالم در  ولیپردازد،  هاي بازیگران میپردازي و کنشصحنه

ي فیلم و ها شخصیتکردنِنیز برمال )1385:41(2فیلد».گیرد برمیرا در بخشی از نقد آنها

گو و وظایف گفتجملۀ  را از ها شخصیتهاي سریع و چرخش ها شخصیتهاي درونی و بین  تضاد

از.گو باید از شخصیت نشأت بگیردو کند که گفت می تأکیدوي همچنین  .داند می نامه لمفیدر 

براي  نما گواهگزینش ساختارهاي نحوة توان در  را می نویس نامه فیلمکار بخشی از این رویکرد، 

از.آنان دخیل دانستو فکري کشیدن ابعاد شخصیتی تصویر منظور به ي فیلم بهها شخصیت

 قادر است،یینما گواه با استفاده از اصول همانند هر راوي دیگري نویس هفیلمنام سویی دیگر

.نرژي کمتري به مخاطبان بشناساندرا با صرف زمان و اه نام فیلمي ها شخصیت

روش گردآوري داده ها -4

نماهاي زبانی در حوزة تحلیل  هدف اصلی این پژوهش، بررسی و مطالعۀ کاربرد عملیِ گواه

نامه که از انواع گفتمانیِ  به این منظور، محتواي زبانی فیلم.نامه است ویژه در نقد فیلم ن بهگفتما

گیرد  نحوي مورد بررسی قرار می نمایی به پرمخاطب و دردسترس است، از لحاظ نوع و شیوة گواه

مقوالت و نما در این گونۀ گفتمانی، ارتباط میان این  که عالوه بر واکاوي انواع ساختارهاي گواه

هاي این پژوهش  داده.نویس مشخص شود نامه هاي ساخته و پرداخته شده توسط فیلم شخصیت

1. M. Esslen
2. S. Field
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اي  نامه منتقدان از فیلماز است که به نظر بسیاري برگرفته شده از فیلم جدایی نادر از سیمین 

وت بخش گفتاري مربوط به بازیگران متفا 56تعداد  .هایی باورپذیر برخوردار است قوي و نقش

نما گواهو براي تطبیق با الگوهاي ساختاريدر این فیلم نامه از لحاظ دارا بودن نوع گواه نمایی 

.در زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفته اند

نما گواهانواع  بنديِ ي طبقهبرمبناها دادهتحلیلِ-5

یی نما گواه ایی که شامل اول از بعد معن.از دو بعد قابل بررسی است ها در زبان نما گواه انواع 

از منظر دوم .شداین مقاله مطرح  ۀشود که انواع آن در مقدممیغیرمستقیممستقیم و 

ي دستوري نما گواه اگر زبانی داراي  ،شدي گذشته اشاره ها گونه که در بخشهمان .ساختاري

)1392(دواري طبق بررسی امی.دشومیتوسط عناصر دیگر زبانی ایفا  هانما گواه نقش ، نباشد

همچون زمان و نمود افعال، ،ساختارهاي زبانیبرخی از یی در زبان فارسی، در قالب نما گواه 

و عبارات اضافی  ها نشانگرها و شاخص، ي گزارشی، عناصر واژگانیها نما، ساختساختارهاي وجه

جدایی  ۀنام فیلمي برگرفته از ها در این بخش به تحلیل داده .یابدمیبروز )با عنوان سوگندها(

پردازي و نقد فیلم شخصیتةزبانی به منظور بررسی نحو ییِنما گواه از منظر ، نادر از سیمین

:پردازیممی

زمان و نمود افعال -5-1

.مورد توجه پژوهشگران زبانی بوده است نما گواهساختار  عنوان فیق زمان و نمود در افعال بهتل

دست گوینده خبر را از منبع دیگري به به مفهوم اینکه(قیمغیرمستییِنما گواهالقاي مفهوم 

زمان و نمود در گفتمان روایتی،  .از کاربردهاي نمود کامل در زبان فارسی است )آورده است

نشان  نحوي بهاگر راوي بخواهد  .کنندد تغییر نتوان می ،راوي نسبت به رویداد بسته به زاویه دید

اینجا نمودهاي غیرکامل که در(ي مستقیم،نما گواه، از استدهد که خود شاهد ماجرا بوده

وي خود  شودکند که مخاطب مجاب  ی استفاده میصورت به،)زمان گذشته ساده ویژه به،است

یا  ،حفظ کندخود را از رویداد  ۀفاصل هردلیلی، به خواهدکه باما درصورتی .بوده است رویداد ناظرِ

عهده دهد مسئولیتی بر داد و خبري که میی و نادرستی روییا از درست کند،امري را تکذیب 
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 ۀتفاوت زاوی ،ي زیرها نمونهدر .گیرد بهره می)با نمود کامل(هاي غیرمستقیم نما گواهاز  ،نگیرد

.گري آنها از یک رخداد واحد در فیلم متفاوت باشدشود که روایت دید و موقعیت افراد سبب می

ر اتاقو قفل کرده، در خونه رم بسته روش، رفته برا پیرمردو بسته به تخت، دنادر

).1393:500فرهادي، (خودش، ده دقه دیرتر رسیده بودم مرده بود 

ها زمانی که این اتفاق ،یابد که گوینده میمخاطب متن فوق، حتی خارج از فضاي فیلم، در

 ،ا نتایجی که بعداً دیدهشخصاً حضور نداشته و شاهد ماجرا نبوده است، تنها از شواهد ی ،افتاده

»رفته، کرده، بسته«بردن افعالی همچون  کار به باپس رویداد را .استه کرداستدالل و استنتاج 

زیر هم  درجملۀ .کند میاستداللی بازگو  ي غیرمستقیمِها گواهبا تکیه بر  ماضی نقلیبه زمان 

:استدر فیلم نادر غیرمستقیماستفاده از نمود کامل نمایانگر بیان 

یا خودش خورده زمین یا بعدش یه  ...من نمیدونم، ولی این پرت نشده اینجانادر

).530:همان(بالیی سرش اومده 

)در برخورد خودش با آن زن(قبل از ماجرا از ست که از اطالعاتی که ا ر اینباصرار گوینده 

کار را  وي این.رهاندمخمصه باست و خود را ازدارد کمک بگیرد تا ثابت کند مقصر نبوده 

.دهد انجام می ،درستیی مستقیم نانما گواهبدون ایجاد شبهه یا توسل به  ،مستدلاي  هشیوبه

.»من دیدم که خودش پاش گیر کرد و پرت شد«:براي نادر این امکان هم فراهم بود که بگوید

سئولیت آنچه زیرا وي تنها شاهدي است که در آن لحظه حضور داشته است اما حاضر نیست م

وي.دهد بند به اخالقیات جلوه میاین امر وي را فردي پاي .عهده بگیردرباست، ندیده را که 

:گیرد ي ساده کمک میها زماندر توصیف صحنه از  ،زمانی که ناظر بر جریان است

).507:همان(هلش ندادم، سعی کردم که از خونه بیرونش کنم نادر

!ایشون حرفامو یکی کنم، من دیشب تو بازداشت بودم کهمن کی فرصت کردم با نادر

).519:همان(
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نادر  گفتاراز.گیرد بهره مینیز از استدالل  ساختار افعال ساده،بر ، وي عالوهدر این دیالوگ

حتی زمانی که مجبور به اعتراف نزد دخترش  ،منطقی بودنش پی بردتوان به صریح ومی

:شود می

همون موقع که داشت تو هال  ...دونستم بارداره من می ...گفت ت میمامانت راسنادر

).543:همان(شنیدم  زد، من از آشپزخونه حرفاشونو می با معلمت حرف می

:شود بازگو میزیر شکلِ، بهها از زبان کسی که متهم است مشابه همین جمله

ها در رو رو  ن آقا هم صبخود ای ....خواب بود، من درو روش بستم نیاد بیرونراضیه

بست، کلیدو میذاشت باالي در برا من، من دیدم خودش این کارو  باباش می

).512:همان(میکنه 

حقیقت  دادنِکه تمایلی به دگرگون جلوه اینراضیه از  مستقیمِ ییِنما گواهاین بیان صریح و 

وي.در صحنه استحضور او ناظر بر ،ساده ان گذشتۀمبیان جمالت به ز .گیرد می ندارد، منشأ

تنهایی ازپس  درواقع خود به.دهد ي دیگر ارائه میها گواهاست، براي توجیه کاري که انجام داده 

معرفی شخصیتی ضعیف عنوان  به،هنام فیلماز لحاظ استداللی در و  آید نمیتوضیح اقدامش بر

:ي دیگر استها گواهدنبال ح بهجاي سخنان قاطعانه و صری ، در بیشتر موارد بهروازاین .شودمی

اومد خونه شون در  من جلو خود این آقا، جلو دخترش، جلو معلم دخترش که میراضیه

).508:همان(مورد بارداریم صحبت کردم، همه شون شنیدن 

.)509:همان(معلم دخترشون هست، بیاد بگه این آقا نشنیدراضیه

از این ي دیگر است وها گواهمتوسل به نیزت راضیه شخصیتی است که حتی در بیان حقیق

نویسنده تمایز شخصیتی  .تضاد است، درمطمئن و قاطع داردعد با نادر که شخصیتی ازخودب

خاصی از طبقۀ نمایندةبا گفتارشان، هرکدام که است ه کردم یتنظ نحوي بهمیان این دو را 

.جامعه معرفی شوند
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نما وجهساختارهاي  -5-2

و تنها از  دهد مینظر و دیدگاه گوینده را بازتاب  که یابدمیاین منظر اهمیت از  »جهو«اینجا در

به  ،تعبیري دیگرو به شودمطرح می امکان درستی و دقّت خبر و اطالع بعد مربوط به قطعیت یا

چون به میزان  ،یابد یی ارتباط مینما گواهتنها این بعد است که به  .وجه برداشتی معروف است

:1،1977الینز(دهد مرتبط است گوینده در قبال درستی یا نادرستی خبري که می بنديِپاي

یی است که مربوط به وضعیت نما گواهیی مربوط به نما وجهآن بخشی از  ،تربیان ساده به .)425

.دشومحسوب گوید  برداشت یا شناخت گوینده باشد و همچون شاهد و گواهی براي آنچه می

.زیادي بر مخاطب خود بگذارد تأثیرواند ت می رو ازاین 

وجه فعلی-الف

یی داراي نما گواهي زبانی درزمینۀها نمونهدر بررسی  هرکدامالتزامی  اخباري و دو وجه فعلیِ

رود  کار میر خبررسانی و دادن اطالعات بهوجه اخباري معموالً زمانی د.هستند و اهمیت کاربرد 

.دنداربرخورکفایت از و از دید راوي و جامعه  حت دارندر شامل مواردي باشد که صکه خب

گواه مطمئنی شرایط بوده یا  نوعی که یا خود ناظرِ، بهگوینده است، معموالً گواه وجه اخباري

.آن دارد براي

رم براي  ایشون یه مرد محترمند آقاي قاضی، من یه ساله منزلشون میقهرایی

همه ش تو اتاق شونند تا من تدریسم تموم .آن تو هال دخترشون، یه لحظه نمی

).1393:519فرهادي، (شه 

 تأییدوي براي  .گوید فوق داراي وجه اخباري است و گوینده با اطمینان از خبر سخن میجملۀ  

برخی بازیگران  هاي منطقی در گفتارِ شدن به استداللمتوسل .آورد حرف خود دلیل نیز می

کاربرد وسیع  ها متنانواع وجه اخباري در .جلوه دهدت و اخالقی مثب را ها تواند شخصیت آنمی

.و هدفمندي دارد

:همان(...ایشون نه معتاده، نه مشکلی داره، برعکس آدم بسیار سالمی هم هستسیمین

461.(

1. J. Lyons
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ببین از این نظرا نگران نباش، آدم چشم پاکیه، من این چیزاشو اطمینان کامل سیمین

).472:همان(بهش دارم 

خواهد از او جدا شود، بر  کسی که می دربارة ،چنین جمالتی از زبان سیمینشنیدن 

دهد که حقایق را بازگو  را فردي منصف جلوه میکه او نحوي به،گذار استتأثیرمخاطب 

.چند به سود وي نباشد، هرکند می

رود که  کار می به معموالً زمانی  ،انگیز استبروجه التزامی است که چون تردید ،برخالف آن

از میان گوینده و اند هي فاصلتأثیرکاربرد وجه التزامی،  .گوینده شهامت گفتار صریح را ندارد

.1اش نداردو اصرار بر خواسته تأکیدو گوینده تضمینی براي صحت خبر یا  ردخبر دا

...وزنامه پیدا کردمببخشید میشه من به شوهرم شماره شما رو بدم، بگم از تو رراضیه

).482:همان(

).همان(...اگه میشه امروز رو حساب کنیدراضیه

بنزین میریزم رو خودم در  ...به پیغمبر اگه بذارم من این دفه حقمو بخورینحجت

).524:همان(...زنم همین دادسرا خودمو آتیش می

ت بهش بخوره پرت میشه افتی، این زنه، باردار بوده، یه دس معلومه تو نمیحجت

).532:همان(

:همان(آن یه چیزي بگن به ضررش باشه  اینا فردا چششون تو چش اینه، نمیحجت

533.(

نحوة ویژه بهي اصلی فیلم است که کالم وي ها شخصیتهمسر راضیه، از  ،حجت

 وجه التزامی با ي فوق بیشتر از جمالتها نمونهو همانند  استاساس و منطق ، بیشا یینما گواه

متزلزل و  بدبین، ،نتیجهکند و در ، استفاده میي حدس و گمانیها گواههمراه با ، و شرطی

.شود مزاج نمایش داده میدمدمی

ها افتادم پایین  هل نداد، از تو دهنه در این جاي منو گرفت پرتم کرد، از پلهراضیه

).507:همان(

.اي از وجه التزامی درنظر گرفته شده استوجه شرطی در اینجا زیرمجموعه -1
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).531:همان(و سمت پایین پرت کرد جناب اصال این در اجازه نمیده کسی رنادر

جمالت حتی وقتی کهاست انگیز راضیه در فیلم سبب شده بسامد باالي جمالت تردید

هاي منطقی نادر و قاطعیت وي، باز هم  کند، در مقابل استدالل مبتنی بر یقین را بیان می سادة

ضعیف وي را به نمایش  ت وأجراین امر شخصیت کم.باشداز قدرت باورپذیري اندکی برخوردار 

.گذاردمی

نما وجهعناصر زبانی غیرفعلیِ-ب

عناصر زبانی که در دستورهاي زبان فارسی با عنوان قیدهاي تردید و احتمال و امکان و قیدهاي 

.گیرنداز آنها نام برده شده است، در گروه قیدها و عناصر وجهی قرار می ...و تأکیدتصدیق و 

قطبیت کالم را مشخص و تکلیف مخاطب را در برداشتی که از کالم این عناصر قطعیت و 

اعتماد به سخن را  ین کلمات میزان اعتبارسنجی و درجۀا ،واقعدر .کنند روشن می ،گوینده دارد

.دنسازگر میجلوه

دانند که برخی خبرها نسبت به برخی دیگر صورت ناخودآگاه، می به افراد جامعه، حتی 

اطالعات و اخبار به یک اندازه اعتبار و اطمینان قائل  براي همۀرو ازاین تر هستند، وصحیح

کند که صحت ي و تصدیقی به این دلیل استفاده میتأکیدگوینده از قیدهاي وجهیِ .شوندنمی

باالي  اطمینانِ درجۀ دادنِشود و با نشانخبر و اطالعاتش در ارزیابی از معیار باالتري برخوردار 

گواه محکمی  ،زعم گویندهبه ،گاهی نیز که خبر .خبر را همچون حقیقت جلوه دهد آن گوینده،

دلیل که از آن خبر اینصرفاً به ،شودندارد، در بیان آن به قیدهاي تردید و احتمال متوسل می

.کندرفع مسئولیت 

کنه، اصال دیگه  تو پیشش باشی، یه غریبه پیشش باشه براش هیچ فرقی نمیسیمین

).462:همان(مه تو پسرشی فه نمی

مین در توصیف وضعیت پدر نادر و یقین سی بازگوکنندة»اصالً«و»هیچ«ي ها واژهاستفاده از 

.ید این است که وي از پیرمرد شناخت کافی داردمؤ
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بیان  »شاید«و»امکان داره«،»ممکنه«میزان قطعیت با که معتقد است )1383(ماهوتیان 

،»شکبی«،»گویا«دیگر،  عناصر وجهیِ .آید بند پیرو در وجه التزامی می ااینه از پسشود و  می

.آنها فعل وجه اخباري دارد از پسکه  هستند»قطعاً«و»حتماً«

).1393:478فرهادي،(...باالخره چشم ممکنه بیفته بهشراضیه

).480:همان(ببخشید شاید فردا رو نتونم بیام راضیه

در.یت اثبات ابهام مورد نظر با زندگی یک انسان ارتباط مستقیم دارددر جمالت زیر، اهم

گواه استنتاجی و تمال و امکان رویدادهاي مختلف بهبر بررسی احعالوه نادر ،همین راستا

وجه تردید را از گفتارش  ،آورد وي با دالیلی که می ،در این بخش .شود استداللی نیز متوسل می

 ،ه را که مطمئن نیست، زیرا آنچکند شخصیت وي کمک می بودنِمنطقیبه این امر .کند کم می

.هایش نیز همراه با استدالل است بلکه حدس و گمان ،آورد زبان نمی ربا اطمینان ب

).504:همان(ظاهراً شما گرفتار بودین، به جاي شما اومدن نادر

).532:همان(سرش شاید گیج رفته افتاده نادر

خیس بوده اینجا ممکنه  ...ها رو نشسته بود همون روز نم کالنی مگه پلهاصالً خانادر

).533:همان(لیز خورده باشه 

دست نیست، وقتی هیچ شاهد و گواه مستقیمی در،بررسی جوانب مختلف یک موضوع

هاي نما گواهجملۀ  از  »امکان دارد«و»ممکنه«.کندحقیقت کمک  تواند به امر بازسازيِ می

کارکرد ن در با توجه به اتفاق نظر محققا .هستندتقیم ولی پرکاربرد در زبان فارسی غیرمس

خبر نزد مخاطب، عملکرد این عناصر  تأییدمیزان قطعیت و  افعال و عناصر وجهی براي القاي

ي بسیار زبانی قابل ها نمونهو در  نیستدور از ذهن  نما گواهزبانی در جایگاه ثانویه در نقش 

.دسترسی است
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هاي گزارشی ساخت -5-3

 متونِ در کلیۀ .هستند و غیرمستقیم )نقل قول مستقیم(ها به دو صورت مستقیم  گزارش

ي نما گواهو در حکم  استیی رایج و مرسوم نما گواهاین سبک  ،زبان فارسی ةشدبررسی

فتار را دارد تا مسئولیت گ ه میکه گوینده خود را دور نگ این، زیرا باکند میدسترس عمل در

تواند با بررسی و تحقیق بیشتر به درستی یا نادرستی اصل  اما مخاطب می ،عهده نگیردبر

.گزارش پی ببرد

).500:همان(خواهرشوهرش زنگ زده بود  ...تو امروز با این زنه دعوا کردي؟سیمین

).501:همان(گفت زدیش تو  میسیمین

.نام شاهد را هم آورده است بر گزارش، وه، عالکه حرفش مستند باشد سیمین براي این

).527:همان(دونستی  مامان دیشب گفت تو میترمه

اش مرده اصالً تعجب  گفت تو بیمارستان اون شب وقتی گفتن راضیه خانوم بچهترمه

این جور وقتا اول آدم  ...نکردي، نپرسیدي مگه بچه داشته، هیچی نگفتی

).527:همان(دونستی  انگار می ...پرسه مگه بچه تو شیکمش داشت می

متفکر و اهل استدالل  ، داراي شخصیتی صریح، منطقی،همانند پدرش ،ترمه در این فیلم

در.ي استداللینما گواهیا داراي  ،بیشتر گفتارش یا نقل قول است رو ازاین .شود تصویر می وي

:کند نه قانع میوي را این گو ویی،ماشین لباسش پاسخ به پرسش پدر براي درجۀ

تره، ببین، معلومه مامان هی رو این شماره  آخه چهار رنگش از بقیه کم رنگترمه

).469:همان(گذاشته که رنگش بیشتر رفته 

:و نیز جمالت زیر

).497:همان(کنه نمیتونه پاشه  شاید پاش درد میترمه

گرفته چه برسه لگد بچه چهار ماهه اصال هنوز دست و پاش و اینا هیچی شکل نترمه

).527:همان(بزنه 
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ي ها استفاده از گواه .باید گواهی معتبر را برگزیندکه دهد  وي تشخیص می گرانۀ ذهن تحلیل

ي ها گواه،خالف ترمه و پدرشبر، نویس هفیلمنام.دهدمیاستداللی او را نیز فردي منطقی جلوه 

.نظرگرفته استرا براي حجت دراصولی اساس و غیر بی

).511:همان(گه تو باباشو تو خونه زندانی کردي رفتی  داره میحجت

.شود بیشتر برداشت شخصی خودش محسوب می ،کند آنچه حجت بیان می

فهمن  گی، شما یه زنید، زنا از رو صورت یه نفر می خانوم چرا داري ناحق میحجت

).519:همان(حامله س 

).522:همان(ا همه شون با همن هاشونم مثل این معلمه، این همسایهحجت

یا بیا بگو دروغ گفتی یا تا تهش میرم ببینم تو چه داستانی با شوهر این خانوم ...حجت

).537:همان(...داري

گواه معتبري .گوهایش مشهود استو ثبات حجت در گفت منطق و بی بی ت متزلزل،شخصی

سعی در ، ي نامعتبرها گیري گواهکار به با ویسن هیلمنامف.شودمیاز زبان حجت در فیلم شنیده ن

.داردعصبی و عجول، فردي بدبین کشیدنِتصویربه

نما گواهعناصر واژگانی-5-4

واسطۀ آنها منبع خبر  اگر به ،کنندرا ایفا  نما گواهتوانند نقش  می ها زبانعناصر واژگانی در 

دار نسبت به خبر و نگرشی جهت وند که گوینده و مخاطباستفاده ش نحوي بهمشخص شود یا 

.شود فعلی زبان میافعال حسی و ادراکی و عناصر غیر این گروه شامل .درستی آن داشته باشند

نما گواهافعال -الف

، عالوه بر وجوه نقشی، شود واسطۀ آن گوینده گواه بر رویداد یا خبر محسوب می فعلی که به

یی نما گواهاز  »دیدن«فعل  ،در بسیاري موارد .دپذیر یی هم مینما گواهنقش نحوي، معنایی و

دهد نیز باالتر  اعتبار خبري که می ،مستقیم حکایت دارد و هرچه اعتبار گوینده بیشتر باشد

:گوید نادر در جواب بازپرس براي آوردن دلیل و شاهد براي دزدي زن می .است
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ندازه دستمزد ایشون من رفتم سر کشو دیدم یه مقدار از پوال کم شده، همون انادر

).510:همان(

کنند و شهادت  ها از گواه دیداري استفاده می همسایه ،روند وقتی از دادگاه براي تحقیق می

:دهند می

:همان(تري  هاي پایین من پرت شدنشو ندیدم، رسیدم نشسته بود رو اون پلهخانم کالنی

531.(

ها رو دیدم که این خانم  ستم ببینم ولی پلهتون من از اون باال در خونه رو نمیزن همسایه

).532:همان(افتاد 

چیزي است که افراد به چشم بازگوکردن آن ،کارآمدترین روشاي  هبراي اثبات هر مسئل

یی نما گواه و  عینی گواه و شاهد بر ماجرا ناظربودنِبه معنی  ها شهادت در دادگاه.اند هخود دید

ا در اینجا به نفع نادر است چون سخنانش قاطع و عاري از ه شهادت همسایه .ستمستقیم ا

گیرد و همواره  عهده نمیهایش را بر مسئولیت مستقیم گفتهراضیه که عکسِ، برندشک و تردید

:برد در تردید به سر می

).531:همان(مطمئن نیستم  ...فکر کنم این بود ...ها رو همین پلهراضیه

(د خودمم نفهمیدم چی شدمن اونقدر حالم بد بوراضیه ).همان!

هاي حدس و گمانی محسوب  نما گواهنیز از  »کردناحساس«و»دانستن«،»فکرکردن«هاي فعل

د یا از نکه استنباطی در پی داشته باش مگر این ،اندك است هاد که اعتبار منطقی آننشو می

.دنشوشخص معتبري صادر 

).472:همان(کنید  ندگی میکردم خودتونم اینجا ز من فکر میراضیه

).531:همان(خوابه  گیره می من فکر کردم مثل هرروز میراضیه
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افکار و اعتقادات خویش  ، درگیر احساسات،بیش از واقعیت ،زنی است که از این نما، راضیه

جاي دیگران فکر داند که به ضیات خودش را مسلم میقدر فرآنحجتاز سویی دیگر،.است

.گیرد تصمیم میکند و  می

کنید این یه آدم بدبخت مونده کالشه که حاال  شما فکر می ...دونم دیگه من میحجت

).549:همان(...خواد این وسط بچه اش مرده می

).همان(چرا دیگه، ماها یه مشت بی شرفیم حجت

نما گواهي ها واژه-ب

طور همزمان چند الیۀ  به زبانی  براي هر بند)58-2004:59(1گرا، هلیدي از دیدگاه نقش

ست که زبان را ابزاري  هاي معنایی فرانقش بینافردي یکی از این الیه.گیرد معنایی درنظر می

میزان .داند هاي فردي می براي ایجاد ارتباط با دیگران، تأثیر بر رفتار و افکار آنها و بیان دیدگاه

شود، تأثیر بسزایی در مخاطب  ابراز مینویسنده /قطعیت یا اطمینانی که از طرف گوینده

.شود نما، قیدها و نیز عناصر زبانی متفاوت استفاده می به این منظور از عناصر وجه.گذارد می

ها  آن ۀهرچند که هم .دهستنیی نما گواهبرخی واژگان زبان در ذات خود داراي خاصیت 

ایجاد تردید در خواننده  صفات سبب ویژه بهو میمؤید قاطع خبر نیستند و برخی از اسا

گیرند و در  عهده میجهی بهیی را همچون عناصر ونما گواهصورت نقش هر ، اما بهشوند می

.زیادي دارند تأثیرمخاطب 

).507:همان(من قبول دارم یه کمی تند شدم با ایشون نادر

یی ها ویژگیبیان  ...و ، اصالًکامالًکم،شناختی کم، زیاد، تند، خیلی، دستهاي  بیان حالت

یزان جلب اطمینان وي در جهت م ،کند میذهنیتی که در خواننده ایجاد  تواند بنابر است که می

مردد و  خجالتی، کاربرد این عناصر حاکی از روحیۀ ،همورد راضیدر.شده، عمل کنداز خبر داده

.مصمم اوستغیر

، چند تا اتوبوس باید مسیرشم یه کم بده ...کمه سیصد ...سیصد یه خوردهراضیه

).468:همان(عوض کنم

1. M. A. K. Halliday
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).472:همان(یه خورده سخته برام راضیه

).480:همان(رام خیلی دوره راضیه

).509:همان(ببخشید حاج آقا، ایشون یه خورده جوشیه راضیه

ها شاخصها و  نشانگر -5-5

شده قرار و آن را گواه مطلب طرحکردآن بتوان به مصداقی در دنیاي واقع اشاره  واسطۀ آنچه به

کان معموالً ضمایر اشاره، ضمایر شخصی و نشانگرهاي م .کند یی اهمیت پیدا مینما گواهداد، در 

.گیرندسند یا مدرك مورد استفاده قرار  عنوان بهتوانندمیند و و زمان این ویژگی را دار

، اما مایر اشاره رمزگذاري شوندتوانند با نظام دستوري ض اگرچه مفاهیم مرتبط با ادراك می

گذارتر و باورپذیرتر تأثیررسد در زبان فارسی در شرایطی که نیاز است حرف گوینده  نظر میبه

.کندمین هدف گوینده کمک میکند، استفاده از این ضمایر به تأ جلوه

وره، خ ، روزي یه مشت از اینا می]هاي اعصاب اشاره به قرص[ینا رو شما ببینید اراضیه

:1393فرهادي،(از وقتی بی کار شده افسردگی گرفته، دست خودش نیست 

524.(

شه که  نمی ...خوره به یه جا ره می شه صاف می آدم وقتی پرت می ...ببین ...بیانادر

درسته؟ من اگه  ...بعد بیاد بیفته اینجا ...این وري بچرخه بعد بچرخه این ور

هاي باال یا نهایتش رو این پله اولی فتاد رو اون پلها پرتش کردم یا باید صاف می

).530:همان(تو خودت یه بار فکر کن پرت شدي، بیا این مسیرو  ...

.هر دو شخصیت در تالش هستند که با استفاده از گواه مصداقی حرف خود را ثابت کنند

و  تر ، مستدلتر عینییی نادر نما گواهاما  .راضیه در دادگاه نزد بازپرس و نادر نزد دخترش

.باورپذیرتر است

نیز  یینما گواهدر زبان فارسی نقش  ،ضمایر اشاره ویژه بهو  ،اگر از لحاظ نقشی براي ضمایر

دسترس برخوردار ي درنما گواهقائل شویم، با توجه به ارجاع یا اشاره به مصداق، از نوعی 

یی بیشتر در محاورات روزمره نما واهگکارکرد این نوع  .بخشد خواهیم بود که به سخن اعتبار می

.معمول است
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سوگند-4-6

خوریم که نقش و  برمی »قسم«یا»سوگند«ا نامبدر بررسی متون مختلف به عبارات اضافی 

لیونگ  .نسبت به خبر یا سخن گوینده استدر مخاطب ایجاد باور و اطمینان  هدف آنها،
است را عهدي جدي و پرهیبت دانسته  ختی سوگندشنا زباندر تعریفی خاص و )2011:97(1

.گیرد آن شاهدي الهی را بر حالت، رفتار و گفتار خود گواه می ۀواسطکه گوینده به

مورد استفاده قرار طور مکرر از سوي راضیه و همسرش  به سوگندها  ،در فیلم مورد بررسی

به تصویر کشیدن یی کم اعتبار،نما گواه از استفاده از این نوع قصد نویسنده .گیرندمی

هاي نما گواه بنابراین جاي خالی  .دلیل منطقی براي سخنانشان ندارند یی است کهها شخصیت

.کنندمیمعتبر و مستدل را با سوگند پر 

).498:همان(به پیغمبر من پول برنداشتم  ...من با این بچه از خاورانراضیه

).همان(رم به خدا  من تا پولمو نگیرم نمیراضیه

ترسیدم بیدار شه از تخت بیاد پایین یه بالیی سرش بیاد، به امام زمان از رو راضیه

).512:همان(دلسوزي این کار رو کردم 

).524:همان(این اعصابش خورده  ...حاج آقا تو رو قرآن، تو رو به ابوالفضلراضیه

).557:همان(نره  نه تو رو قرآن، قسم تون دادم این حرفا از این اتاق بیرونراضیه

زنیم تو سر  کنین مث حیوون صب تا شب داریم می بینید فکر می چرا تا ما رو میحجت

).536:همان(بابا ما هم به قرآن آدمیم ...زن و بچه مون

مستدل و شواهد  ییِنما گواهي برمبنا، گوینده درنظر دارد آنچه را که باید باالي ها نمونهدر 

 عنوان به(بسیاري افراد  عقیدة این ساختارها اگرچه به .یرد، با قسم بقبوالندمورد قبول صورت پذ

یی و به نما گواهاما از سوي گوینده به نیت  ،هاي قابل قبولی نیستندنما گواه)قاضی دادگاه ،مثال

.دنرو کار میرف خود بهبر درستی ح تأکیدمنظور 

1. M. Ljung
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بار در دادگاه از قاضی نود فقط نادر یکش نادر سوگندي نمی بیننده در طول فیلم از خانوادة

گرایی تمایل به منطق و واقع دهندةاین مطلب نشان .کند آیا الزم است قسم بخورد می سؤال

.ستاو

، ه نیز همانند متون زبانی دیگرنام فیلممتنشود که در ي فوق مشخص میها دادهاز بررسی 

تسهیل در امر  وامل متنی و نمایشی وظیفۀا دیگر عي زبانی همراه بنما گواهساختارهاي متنوعِ

.شخصیت بازیگران را به مخاطب برعهده دارند شناساندنِ

گیري نتیجه-5

تثبیت روابط متقابل  دلیل بهیی در فیلم نما گواهمفهوم  القاي هاي زبانی ونما گواهبررسی کاربرد 

.همیت باالیی برخوردار استاز ا ،در نمایاندن شخصیت بازیگران فیلم ویژه به،گوینده و مخاطب

یی از مستقیم تا نما گواهجدایی نادر از سیمین تقریباً انواع  با تحقیق در گفتمان فیلمِ

همچون گزارش، نقل قول، قیدها و عناصر وجهی،  ساختاريي مختلف ها قالبغیرمستقیم و در 

نمود افعال و د زمان وو عناصر دستوري مانن نما گواههاي هواژ،)در قالب سوگند(عبارات اضافی

گزارش، حدس و گمان، حسی دیداري و ي معنایی همچون استنباط، استدالل،ها قالبدر 

آنها  امد کاربرد آنها و چگونگی استفادة، بسنما گواهع ابررسی انو .غیردیداري کاربرد وسیعی دارند

 هايشان در کنار ابزار يگیر کار به شود تا با  محسوب می نویس نامه فیلمدر فیلم، ابزاري براي 

نیز فنون و اشارات متفاوت و ایمامانند حرکات و رفتار بدنی، القاي حس درونی و یا زبانیغیر

گونه که را همان ها و آن کندرا ساخته و پرداخته  ها شخصیت،نحو مطلوبپردازي بهخاص نشانه

.کندنظر دارد به مخاطبان معرفی در
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