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چکیده
تح یععل گدفمعع انفقعع دی بدمن لععد رویلععکد می رشععفدای کاتععک از
ع ر ه ی زب ع نی بععد بکرس عی ای ع ئ ل ژی و ع ر دععد ب زت تدهن ع ن اون ع ع
اجفم ع ی و کهنا عی رعع ی ع د بععک ج م ععد اسعع میپععکدازدش از نج دععد
ج م عد را سع م میبلهع ایع
ر ع د بعک هعک ج م عدای گدفمع
رویلععکد دا ع نای پی ن ع ع ر ادب عی ب ع ع ر م ،ع بععک ج م ععد را در سععد
الیععد ت عیف تد ،عیک و تبیععی بکرس عی میدن ع ش ععکدٌف در غ ع ز از منظععک
زب شن صفی بعد تح یعل مفع پکداصفعد و سع ا گدفمع هع یی را دعد معف
ب ع ه ع در ارتب ع اس ع (دععد ممل ع اس ع دربکدارنع ن عی مععف ادب عی
نم یهععن مد و ششش ب شع ) شن سع یی نمع دن و نحع ن راب ععد هع بع نظکیععده ی
دعععٌ اجفمععع ی را بیععع معععیدنععع ش هععع ف عععکدٌف گععع ن دعععکد
م ععکفدنن گ مف ع از ای ع ئ ل ژیهع ی م جع د در مععف اسع ش هععک مفنعی
ص اننععع گ را بعععد سعععم درم مهل عععی از وا یععع سععع ب معععیدهععع ش
د مهعععغ لی ا ععع ی عععکدٌف شن سععع یی انفقععع دی و گ هیبلهعععی بعععد
ملعع طبی از گدفم هعع ی پنهعع در مععف در هناعع ص انعع مععف اسعع ش
در ایعع پععووه بعع رو ت ععیدی -تح ی ععی و بععک پ یععد تح یععل گدفمعع
انفق ع دی ن ع رم ععکدٌف بععد بکرس عی عی " ععب نی نی،ععف " س ع صفد رن ع
درمیهععی میپععکدازی ش ی فععده ی پععووه نهعع میدهعع دععد گدفمعع
"صهعع ن "» گدفمعع ا عع ی در ععی اسعع وگدفم هعع ی دیاععکی نظیععک
" هععع" "،نععع بکابکی اجفمععع ی" و "بی ععع الفی" ععع محععع ر شعععلل
میگیععکد دععد هماععی بکاسعع ج ایعع ئ ل ژیه ی عع د بععک ج م ععد در طعع
ی بد وج د می ین
کلیععدواژههععا :عصققبانی نی ققرم ،تحایقق ،گفرمققا انرقققادی ،روا ققب قققدر  ،ایققدئولوژی،
فرک ،
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مقدمه
تحایقق ،گفرمققا انرقققادی جدیققدتری رویلققرد در تحایقق ،گفرمققا اسقق ایقق
رویلرد که ازلحقاِ فا قفی مرقأثر ازنظقرا میشق ،فوکقو ،فرویقد و مقارک اسق در
نظر دارد که نگرش صور گرایی ن ب قه ز قا را قه م قائ ،اجرمقاعی ارتبقاب دهقد
و آ را ه جهری سقو دهققد کققه ز ا شقناس خقود را عنصقری م قئو ن ققب ققه
م قققائ ،اجرمقققاعی ققققداند (آقاگققق ،زاد  )2831 ،تحایققق ،گفرمققا انرقققادی ققا ارتقققای
تحایقق ،مققر از سققعح کفای ق توصققیفی ققه سقققعح کفایققق تبیینقققی و دخالققق داد
عققوامای همچقققو ایققدئولوژی ،ققققدر و تققاری در ارتبقققاب ققا ز قققا  ،واقعیققق
ز ا شناخری جام تری در امر تف یر مر لحاِ میکند.
از سوی دیگر ،مقیتقوا گفق کقه گفرمقا  ،شقرایب اجرمقاعیای را معالعقه مققی
کنقد کقه تحق تقأثیر آ  ،مققرنی خاقق مققیشققود؛ همچنقی  ،موقعیق اجرمقاعی را
که مر در آ ققرار مقیگیققرد ،تف قیر مقیکنقد ققدی ترتیققب ،گفرمققا از ی سقو،
معالعقه ز ققا شققناخری نظققام اجرمققاعی و از سقوی دیگقر ،معالعقه جامعقهشقناخری
ز ققا اسقق در ایققق زمینققه ،نققورم فققرک  )Norman Fairclough(،عقیقققد دارد
کققققه میقققا سققاخرارهای خقققرد گفرمقققا (ویژگقققیهقققای ز قققا شناسققققی) و
سققققاخرارهای کقققق جامعققققه (ایقققدئولوژی و سققاخرارهای اجرمققاعی) را عققهای
دیاللریلی وجود دارد؛ ازنظر او ،تحایق ،گفرمقا شقام ،سقه مرحاقه توصقی  ،تف قیر و
تبیقی اسقق در ایقق طققر ،پیشقنهادی ،فقرک  ،توصقی را پقیتفقر تف قیر و
تبیی میداند (فرک )2833 ،،
در پققژوهت پققیت رو ققه ررسققی فققیام عصققبانی نی ققرم ققه کققارگردانی و
نوی ققندگی رضققا درمیشققیا از منظققر رویلققرد تحایقق ،گفرمققا انرقققادی فققرک ،
پرداخرهشد اس فیام عصبانی نی قرم روایرقی اسق از یق جقوا کردسقرانی قه نقام
نوید که دانشعویی اخراجی دانشقگا تهقرا اسق کقه در زمقا دانشقعویی قه یلقی از
همل سیهای خود قه نقام سقرار ع ققهمنقد مقیشقود نویقد کقه از دانشقگا اخقراج
اعصقاک ،قه روا پزشق مراجعقه مقیکنقد و پزشق
شد  ،ه دلیق ،داشقر مشقل
قرای او ققر تعقویز مقیکنقد نقام فقیام نیقز رگرفرقه از
رای درما ایق مشقل
گفرققههققای روا پزشق اسق کققه ققه او توصقیه مقیکنققد در رویققارویی ققا نام یمققا
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زندگی و ی عدالریهای موجقود در جامعقه قا خقود تمقری کنقد تقا عصقبانی نباشقد و
ای ق جماققه عصققبانی نی ققرم را ققهطور مققداوم ققا خققود تلققرار کنققد از طرف قی دیگققر
صاحبکارش نیز ا رفرقاری تنقد و آزاردهنقد او را از کقار اخقراج مقیکنقد نویقد کقه
تنها ی ما فرص دارد قه وضقعی خقود سقاما داد و د پقدر سقرار را قه دسق
یاورد ،را های مترافقی را قرای قه دسق آورد موقعیق شق ای و یقا مقالی امرحقا
میکند ،اما ازآ جه که اصولی دارد کقه قه آ هقا پایبنقد اسق  ،زیقر قار کقار خق ،
قانو نمقیرود و درنهایق تمقام درهقا را قه روی خقود قره مقی ینقد او هرلحظقه از
خقود را پقدر معشقوقه خقود مقیدانقد
قب ،ناامیدتر شد و م بب اصای تمقام مشقل
کققه ققرای ازدواج آ هققا شققروب ققیار سققتری نهققاد کققه انعققام آ هققا در فرصقق
ی ماهققه غیققرممل اسقق درنهایقق نویققد راهققی جققز از سققر را رداشققر سققد
ازدواجشا نمقی ینقد و مرتلقب قرق ،پقدر سقرار مقیشقود سقلان نهقایی فقیام قا
صدای چو ه دار ه پایا میرسد.

چارچوب نظری
یلققی از مققد هققای تحایقق ،گفرمققا  ،تحایقق ،گفرمققا انرقققادی فققرک  ،اسقق
فرک  ،ز ا را کقرداری اجرمقاعی مقیدهقد ایق تفلقر چنقد مفهقوم ضقمنی را شقام،
میشود:
 .2ز ا تشی از جامعه اس و خارج از آ نی ق .
 .1ز قا فراینقدی اجرمقاعی اسق .
. 8ز ا فرایند مشروب اجرمقاعی اسق ؛ یعنقی مشقروب اسق قه سققایر تققت
هقای غیرز قانی جامعه (فرک )11 :2331 ،،
نلرققه درخققور توجققه از دیققد فققرک  ،ایققق اسققق کقققه تمقققامی پدیقققد هقققای
ز قققا شقققناخری اجرمققاعیانققد ،امققا عل ق آ صققاد نی قق (آقاگقق ،زاد و غیاثیقققا ،
 )42 :2831فقققرک  ،از گفرمققا قققرای اشققار ققهک ،فراینققد تعامقق ،اجرمققاعی کققه مققر
فقققب تشققی از آ اسق  ،اسققرفاد مققیکنققد؛ زیققرا او ققرای گفرمققا  ،سققه عنصققر مققر ،
تعام ،و اف اجرماعی را در نظر میگیقرد.
ه قاور وی ،کقار رد ز قا معمقواً درحقالیکقه سقازند هویق هققای اجرمققاعی
اسق  ،روا قب اجرماعی و نظقامهققای دانققت و اورهققا نیققز از طریقق آ سققاخره
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مقیشقوند او قر مبنقای چارچوک ز قا شناسقی نققتگقرای هایقدی عمق ،مقیکنقد و
رویلققردش را معالعققه انرقققادی ز ققا مققینامققد و در ایقق را دو هققد ،را در نظققر
میگیقرد 2 :جنبقققه نظققری کققه ققه اصق  ،کمتققوجهی قققیار ققه اهمیق و جایگققا
ز ا در حف  ،تولید و ت ییقر روا قب اجرمقاعی ققدر کمق مقیکنقد؛  1جنبقه عماقی
که قه افقزایت آگقاهی درمقورد ای کقه ز قا چقه نقققشی در سقاعه عضقی قر عضقی
دیگردارد ،کم میکند (فرک )2 :2331 ،،
ه عبارتی تحایق ،گفرمقا انرققادی نشقا میدهقد کقه مرقو و رخقدادها رگرفرقه
از مناسققبا قققدر ه ققرند و عققد از آ ققه مبققارزا قققدر ققد مققیشققوند از ایق
منظققر یلققی از اهققدا ،اصققای تحایقق ،گفرمققا انرقققادی ای ق اس ق کققه نقققت مرققو ،
کردارهققای گفرمققانی و رخققدادهای ارتبققاطی را در ت ییققر ،حفقق و یققا قققای جهققا
اجرمققاعی حاضققر در مققر گفرمققا نشققا دهققد تحایقق ،گفرمققا انرقققادی مققر را
هصور گ ررد و ا ررسی همه جوانقب تحایق ،مقیکنقد تقا قا نحقو کقارکرد ز قانی
رونققدهای گفرمققانی در مرققو مققورد ررس قی آشققنا شققود و معرقققد اس ق میققا مققر ،
ساخرارهای اجرمقاعی و کردارهقای گفرمقانی را عقهای پیچیقد رققرار اسق کقه قرای
شققناخ آ ایققد فراتققر از رداشقق معمققولی و سققعحی میققا مققر و جامعققه رفقق
(فقرک  )2331،،نا رای تحایق ،گفرمقا انرققادی در تق ش اسق کقه قه شقیو ای نظقام
مند کقار رد مقر و ز قا را در ارتبقاب قا کقردار اجرمقاعی وسقی تقری تحایق ،کنقد و
یشرر ه دنبا آشلار سقاخر دانقت طبیعقی شقد و قدیهی پنداشقره شقد مقر اسق
«فققرک  ،و شققولیاراکی ( )2333درزمینققه اهققدا ،تحایقق ،گفرمققا انرقققادی معرقدنققد:
عاققم از منظققر تحایقق ،گفرمققا وظیفققه دارد تققا انققوات دانشققی را کققه عمققوم مققردم
هطورمعمو تولید نمقیکننقد یقا در زنقدگی روزمقر در دسررسشقا نی ق در اخریقار
گققذارد » (نققوهری و هملققارا  )214 :2831 ،از ای ق منظققر ،دانققت تولیدشققد حلققم کم ق را
رای مردم در تعام تشقا دارد و ایق کقار از طریق را عقه مقر قا کقردار گفرمقانی و
ساخرار اجرماعی انعام میشود.
فرک  ،در قیاس قا سقه جنبقه گفرمقا  ،سقه مرحاقه را ققرای تحایقق ،گفرمققا
انرققادی رمیشمارد:
 .2توصی  :مرحاهای که ا ویژگیهای صوری مر ارتباب دارد؛
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 .1تف ققیر :مرحاققهای کققه ققه ارتبققاب میققا مققر و تعامقق ،میپققردازد؛ او مققر را
محصو فرایند تولید و منب فرایند تف یر میداند؛
 .8تبیققی  :مرحاققهای کققه ققه یققا ارتبققاب میققا تعامقق ،و اف ق اجرمققاعی مققی
پردازد (فرک )13- 11 :2331 ،،
چققارچوک نظققری فققرک  ،در ردارنققد مفققاهیم گونققاگونی اسق کققه مرناسققب ققا
هقد ،تحقیق مققیتقوا از آ هققا اسقرفاد کقرد در ایق میقا مفققاهیم نظقم گفرمققانی و
رخداد ارتباطی ،مفاهیمی اساسقی در ایق نظریقه ه قرند کقه در ایق پقژوهت قهعنوا
چارچوک نظری اسرفاد شد اس .
از منظققر فققرک  ،در هققر تحایاققی دو عققد گفرمققا از اهمیق محققوری رخققوردار
اس  :نظم گفرمانی و رخداد ارتباطی
نظم گفرمانی :نظم گفرمقانی سقاخرار همقه اشقلا گفرمقانی قه کقار گرفرهشقد در
ی میدا اجرماعی یا نهقاد اسق (همقا  )223:نقا رای از منظقر فقرک  ،نظقم گفرمقانی
معموت گفرمقا هقایی اسق کقه در یق حیعقه مشقتر اجرمقاعی قه کقار قرد مقی
شوند از مفهوم نظم گفرمقانی فقرک  ،مقیتقوا قهعنوا زیقر نقای چقارچوک تحایق،
اسققرفاد کققرد یورگن قق و فیایققپ ( )2833در ارتبققاب ققا نظققم گفرمققانی فققرک ،
اهعا میکنند « :دی ترتیقب مقیتقوا نظقم گفرمقانی را مفهقومی دا قر وجودگفرمقا
که تقا حقدودی قامقرو واحقدی را تحق پوشقت دارنقد ،قامرویقی
های مترافی دان
که هرکدام از گفرما هقا قرای پقر کقرد آ قا معقانی مقوردنظرش قا دیگقرا رقا ق
مقیکنقد » (یورگن ق و فیایقپ  )181 : 2833 ،افقزو ققر ایق  ،اسقرفاد از چقارچوک نظققم
گفرما در پژوهت ه نوی ند ایق املقا را مقیدهقد کقه توزیق گفرمقا هقا در حیعقه
مورد ررسی را نیز تحای ،کنقد از نظقر فقرک  ،زمقانی کقه در یق پقژوهت قر یق
نظم گفرمقانی واحقد تمرکقز مقیکنقیم ،مقیتقوانیم گفرمقا هقای رقیقب و مرفقاو درو
ی قامرو واحد را تحای ،کنیم و قه ررسقی ایق نلرقه پقردازیم کقه کقدام گفرمقا در
کعای قامرو مورد ررسی حقاکم اسق و در کعقا میقا گفرمقا هقای متراق تعقار
و کشققملت وجققود دارد نققا رای پژوهشققگری کققه از نظققم گفرمققانی ققرای چققارچوک
تحایای خود اسرفاد مقیکنقد ،کقانو تحایق ،وی ،رخقورد میقا گفرمقا هقای موجقود
در آ نظققم گفرمققانی خواهققد ققود ای ق امققر «ی ق مزی ق مح ققوک مققیشققود ،زیققرا
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پیامققدهای اجرمققاعی در ای ق رخققورد واضققحتققر مققیگردنققد هنگامیکققه دو یققا چنققد
گفرما  ،در قامرو واحدی رداشق هقای مرفقاوتی از جهقا ارائقه مقیدهنقد ،پژوهشقگر
میتواند ای سؤا را معر ،کند کقه اگقر رداشقری قهجای دیگقری انرتقاک شقود ،چقه
نرایعی ه دنبا خواهد داش » (هما )181 :
رخداد ارتباطی :نمونقهای از کقار رد ز قا از قبیق ،،روزنامقه ،مقالقه ،ویقدئو ،فقیام
سققینمایی ،سققتنرانی سیاسققی یققا مصققاحبه اسق پققژوهت از طریق تحایقق ،و ررسققی
نمونههقای مشقتر کقار رد ز قا  ،یقا قه زعقم فقرک  ،،تحایق ،رخقداد ارتبقاطی در
را عه قا نظقم گفرمقانی انعقام مقیگیقرد «هقر رخقداد ارتبقاطی قه عنقوا گونقهای از
کردار اجرماعی جه ازتولید و یقا قه چقالت کشقید نظقم گفرمقانی عمق ،مقیکنقد »
(هما )218:

تحلیو دادهها
در چققارچوک نظققری اشققار کققردیم کققه تحایقق ،گفرمققا فققرک  ،در سققه سققعح
انعقام مققیشققود :توصققی  ،تف ققیر و تبیققی در ایق مرحاققه از پققژوهت مققا ققه تحایقق،
خواهیم پرداخ  ،اما ماهیق تحایق ،،در هقر مرحاقه قا مرحاقه عقد مرفقاو اسق «
مرحاه او تحای ،،ه رچ بدهقی ویژگقیهقای صقوری مقر قند کقرد و قه مقر
ققه عنققوا ی ق شققی مققینگققرد و مرحاققه دوم تحایقق ،گفرمققا  ،فراینققدهای شققناخری
شرک کنندگا و تعامق ،قی آ هقا را مقورد ررسقی ققرار مقیدهقد در انرهقا ،مرحاقه
تبیی قه را عقه قی رویقدادهای اجرمقاعی (تعقام ) و سقاخرارهای اجرمقاعی مقی-
پققردازد » (آقققا گقق ،زاد و غیاثیققا  )2831 ،روی هققم رفرققه ققرای تحایقق ، ،در چققارچوک
روششناسی فقرک  ،،از ا زارهقای مرنقوعی مقیتقوا اسقرفاد کقرد قدی منظقور ،در
مرحاه توصقی کقه قه ررسقی ویژگقیهقای صقوری مقر مقیپقردازد ،از ارزشهقای
را عققهای ،تعر ققی و یققانی واژگققا و دسققرور جمقق  ،در مرحاققه تف ققیر از نظققم
گفرمانی و میقا گفرمقانی و در سقعح تبیقی از فرآینقدهای اجرمقاعی و نهقادی اسقرفاد
میکنیم.
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الف) توصیف
هما طور که ققب هکقر شقد ،مرحاقه توصقی یقا تحایق ،سقاخرار ز قانی قبق ،از
مرحاه تف یر اس در ای مرحاقه معموعقه ویژگقیهقای صقوریای کقه در یق مقر
خقا وجقود دارنققد ،مقیتواننقد ققهعنوا انرتقاک خاصقی از میققا مقوارد موجققود در
انوات گفرما هایی مح وک شوندا که مر از آ ها اسرفاد میکند (فرک ) 2331 ،،

الف )8.واژگان
آ جنبققه از ارزش تعر ققی کققه ققیت از همققه در آثققار فققرک  ،موردتوجققه
واق شققد ایقق اسقق کققه تفاو هققای ایققدئولوژیلی موجققود ققی مرققو  ،چگونققه در
ازنماییهای مترافقی کقه از جهقا ارائقه مقیدهنقد ،در واژگقا آ هقا کدگقذاری مقی
شققود در ایق ق ققم ققه سققؤاا زیققر پاسق خواهیم داد :کامققا واجققد کققدام ارزش
هقای تعر قی ،را عقهای و یقانی ه قرند آیقا عبقاراتی ه قرند کقه دارای ح ق تعبیققر
اشند آیا کاماتی وجقود دارنقد کقه آشقلارا رسقمی یقا محقاور ای اشقند در کامقا
از کدام اسرعار ها اسرفاد شد اس
در فقیام عصقبانی نی قرم ،کامقا سقاد و قیار عامیانقه ه قرند در طقو فقیام
ههیچوجه شاهد کاما قا ارمعنقایی قاا و یقا فا قفی نی قریم ااینلقه در سلان قی
دکرققر
در ا رققدای ف قیام نویققد در حققا کنفققران داد در ک ق س دانشققگا  ،از جم ق
شریعری اسرفاد میکنقد ،امقا در ادامقه فقیام و عقد از اخقراج از دانشقگا  ،همقه کامقا
او در سققعحی پققایی و ققه نحققوی غیققر آکادمیقق ه ققرند همچنققی در
و جمقق
یاری از مواق در مقر فقیام شقاهد قهکارگیری کامقاتی ه قریم کقه از عقد فرهنگقی
و رمعنققای عققر ،رایق در جامعققه قیار عامیانققه مح ققوک و درواقق ناسققزا شققناخره
میشوند.
ازآنعاییکققه مققاجرای ف قیام در حبوحققه حققواد انرتا ققا سققا  33و عققدازآ
پیت میرود در سلان ی ق و چهقارم فقیام شقاهد ایق جماقه ه قریم :ایق حمیقد
کامققه تحققریم در ای ق جماققه هصققور اسققرعاری ققهکار رد
دکرققرای تحققریم دار
شد اس و ه ای معنی اسق کقه او ان قا منفعق طابی اسق کقه از قدتری شقرایب
موجود حقاکم قر جامعقه ،قه هرقری شقل ،مملق اسقرفاد مقیکنقد در شقرایعی کقه
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تحریمهای یاری از سقوی کشقورهای غر قی قر جامعقه حقاکم اسق  ،افقرادی ماننقد
حمید در ای فیام هراحری از آک گق ،آلقود مقاهی مقیگیرنقد کامقه اسقرعاری دیگقری
که در فیام از آ اسرفاد شد اس  ،مح ق آنقر اسق کقه کنایقه از شتصقی اسق کقه
خبرچینققی م قیکنققد و ماننققد جاسققوس رفرققار م قیکنققد کامققه اسققرعاری دیگققر کققه در
سلان سی و سقوم فقیام هکاررفرقه عبقار  :قرو ا قا طالبقا ! اسق کقه درواقق
خانم گویند ای پار گفرار قا اسقرفاد از کامقه طالبقا قه متاطقب ایق گونقه الققا مقی
کنققد کققه شققتر مقققا ات ان ققانی تنققدرو و افراطققی اسقق و دارای افلققار و عقایققد
رادیلالی اس جماه اسرعاری دیگر فیام ایق اسق  :قاقب مق تقو دانشقگاس ،کقه ایق
جماه ه ایق معنقی اسق کقه معشقوقه نققت او فقیام نویقد یعنقی سقرار در دانشقگا
مش و تحصی ،اس .
در دیققالولهققای فقیام نققهتنها از ح ق تعبیققر اسققرفاد ای نشققد  ،الققه ققرعل ،
نحو ست گفر مشارکا در گفرما هقای فقیام و در اکرقر دیقالولهقا قیار سقتی ،
تند و زنند اس .

الف )2.دستور
در ایق ق ققم از سققعح تحایقق ،مققر در یققا ارزشهققای تعر ققی دسققروری ققر
سؤاا زیر و پاس ه آ تمرکقز مقیکنقیم :ویژگقیهقای دسقروری واجقد کقدام ارزش
های تعر ی ،را عقهای و یقانی ه قرند آیقا کنشقگری نامشقتر اسق آیقا جمق
سقاد چگونقه قه
معاوم ه رند یا معهقو از کقدام وجقه اسرفاد شقد اسق جمق
یلدیگر مرص ،شد اند
آنچققه در ایق فقیام در مرحاققه توصقی آ قیار مشققهود اسق  ،ایق اسق کققه
انقد و یقا معهقو در
اغاب کوتا و معاقوم ه قرند و هنقدر شقاهد جمق
جم
ای ق فققیام ه ققریم در طققو فققیام در ققیاری از سققلان هققا شققاهد حققدیم نفقق
شتصی او یعنی نوید ه قریم کقه جم تقی کقه او قا خقود تلقرار مقیکنقد ،جم تقی
سققاد ه ققرند کققه ققدو هققیچگونققه کامققه ر عققی هصققور ممرققد پشقق سققر هققم
قرارگرفرهاند از طقر ،دیگقر شقاهد فرآینقد تلقرار در طقو فقیام ه قریم قیاری از
ساد که در هه نویقد گفرقه مقیشقود ،در طقو فقیام تلقرار مقیشقوند؛
همی جم
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رای مرا اید چی کار کنم  ،چی هقت گقم  ،مق ایقد حقمقو از ایق زنقدگی گیقرم،
نباید عصبانی شم ،اید پو جور کنم ،خ ره شدم ،م آدم یعرضهایم و غیر
فقیام هصققور پرسشقی ه ققرند و پرسققت
ازنظققر دسققروری قیاری از جمق
منفقی نیققز ققهوفور
هقا نیققز کوتققا  ،م ققرقیم و فاققد معنققای ضققمنی ه ققرند از جمق
اسرفاد شققد اس ق ازنظققر ارزش را عققهای نیققز قیاری از جم ت قی کققه توسققب نقققت
او فقیام گفرققه م قیشققود (کققه یشققرری دیققالول را در ف قیام دارد) ،دارای وجققه امققری
اس و حال تحلمی دارد.

الف )3.ساختهای متنی
ازنظر فقرک  ،مقر شقام ،ویژگقیهقای سقازمانی گفرگقو و تق گویی مقیشقود
در ای ق م ه ررسی سقؤاا زیقر خقواهیم پرداخق  :نحقو اسقرفاد از مقا و شقما
یا ما و آ ها چگونه اس نظام نو گیری چگونه اس
نلرققه دیگققر در حیعققه توصققی  ،اسققرفاد از ضققمایر اسقق کققه در ایقق فققیام از
ضمایر م و تو یار قیت از مقا و شقما اسرفاد شقد اسق کقه مقیتوانقد نشقا دهند
ایق نلرقه اشققد کقه روا قب قققدر ازتقا ی در اسقرفاد از ضققمایر نقدارد و اسققرفاد از
ضمیر تقو قهجای شقما گقاهی نشقا دهنقد اح قاس صقمیمی و گقاهی نشقا دهنقد
قائقق ،نبققود احرققرام ققه شققتر مقا قق ،در طققو ف قیام اس ق ازنظققر نو ق گیری در
یاری از ملالمقههقای فقیام شقاهد رعایق نلقرد نو ق در صقحب کقرد ه قریم
هطوریکه گاهی تشقتیر ایق کقه چقه ک قی در حقا صقحب کقرد اسق  ،قیار
مشل ،اس شقاید یلقی از دایق ،اصقای ایق موضقوت ایق اشقد کقه در قیاری از
سققلان هققای فققیام شققاهد زدوخققورد و درگیققری ققی مشققارکا گفرمققا ه ققریم
شتصی اصای فیام خقود نیقز فقردی اسق کقه قیار عصقبی اسق و تحمق ،شقنید
ستنا دیگرا را نقدارد؛ یقا سقت آ هقا را قعق مقیکنقد و یقا از صقحنه خقارج مقی
شود.

ب) تفسیر
ویژگققیهققای صققوری مققر دارای ارزش تعر ققی ،را عققه یققانی ،پیونققدی و یققا
ترکیبی از ای هقا ه قرند کقه در ق قم قبق ،قه آ هقا اشقار شقد قههرحا روشق
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اس که نمیتقوا از طریق ویژگقیهقای صقوری مقر م قرقیماً قه تقأثیرا مقر قر
جامعه و جامعه ر مر دسق یافق ؛ چقرا کقه اساسقاً نقوت ارتبقاب مقر و سقاخرارهای
اجرماعی ،را عهای غیرم رقیم اسق ایق را عقه قیت از هقر چیقز توسقب گفرمقا کقه
مر خود تشی از آ اس  ،رقرار میشقود؛ چراکقه ارزش ویژگقیهقای مرنقی تنهقا قا
واق شد در تعام ،اجرماعی اسق کقه جنبقه واقعقی مقییا قد در اینعاسق کقه مرقو
راسقاس پقیتفقر هقای مبرنقی قر عقق ،سقایم ( تشقی از دانقت زمینقهای) کقه ققه
ویژگققیهققای مرن قی ارزش م قیدهنققد ،تولیققد و تف قیر م قیشققوند مرحاققه تف قیر هققم
فرآیندهای مشقارکی گفرمقا و هقم تف قیر مقر را شقام ،مقیشقود تف قیر محصقو
ارتبققاب مرقا قق ،و دیققاللریلی سققرن هققای موجققود در مققر (ویژگققیهققای صققوری) و
دانت زمینهای هه مف قر خواهقد قود (فقرک  )2331 ،،درزمینقه تف قیر قه سقه سقؤا
اساسی اید پاس داد:
 -2اف یا زمینقه :مشقارکی گفرمقا  ،افق مقوقعیری و ینقامرنی چگونقه تف قیر
میکنند
 -1انوات گفرما  :کدام نوت از انوات گفرما مورداسرفاد قرار گرفره اس
 -8آیققا مشققارکی مترا ق ققه پرسققت  2و  1پاس ق هققای مرفققاوتی خواهن قد داد
آیا ای پاس ها در حی تعام ،آنا ت ییر خواهد کرد

ب )8.بافت موقعیتی و نوع گفتمان
ه ررسقی سقه سقؤا اصقای در را عقه قا افق مقوقعیری خقواهیم

در ای ق م
پرداخ .
ماجرا چی
آنچققه در ای ق ق ققم ایققد مورد ررسققی قققرار گیققرد نظققم گفرمققانی موجققود در
فیام اس موضوت اصای فقیام مقاجرایی عاشققانه اسق کقه در محقیب دانشقگا شقل،
میگیقرد و قه تصقمیم ازدواج منعقر مقی-شقود؛ قه همقی دلیق ،قه محقیب اجرمقاعی
کشاند میشود و ا ت طمهقا و محقدودی هقایی مواجقه مقیشقود کقه اعقم مقیشقود
ماجرای اصای فیام ه ماجرایی اجرماعی و درنهای جنایی تبدی ،شود.
چه ک انی درگیر ماجرا ه رند روا ب میا آ ها چی
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ک ققانی کققه در ای ق مققاجرای عاشقققانه درگیققر ه ققرند ،طبیعر قاً دخرققر و پ ققری
ه رند که نقتهای اصقای فقیام را ایفقا مقیکننقد و در طقو فقیام هنگامیکقه فیامنامقه
ه سم گفرمقا ازدواج پقیت مقیرود ،طبیعرقاً ایقد افقراد دیگقری وارد مقاجرا شقوند
نلره جالبتوجقه در ایق فقیام ایق اسق کقه تنهقا یق نفقر عق و قر دو شتصقی
اصای فیام وارد گفرما ازدواج میشقود کقه او هقم پقدر سقرار اسق کقه سقرار قرای
ازدواج ه اجاز او احریقاج دارد در ایق فقیام از افقراد دیگقری کقه هصقور کاقی در
گفرمققا ازدواج در جامعققه حضققور دارنققد (ماننققد پققدر و مققادر و خققواهر و ققرادر
تنهقا جقایی کقه قه مقادر نویقد در طقو فقیام اشقار مقیشقود،
طرفی ) ،خبری نی
جایی اس که نویقد قرای درخواسق پقو قا مقادرش تمقاس مقیگیقرد؛ نقا رای در
ایق فقیام شققاهد نققوعی ساخرارشققلنی و ت ییققر نظققم گفرمققانی گفرمققا ازدواج ه ققریم
ع و ر ایق  ،روا قب ققدر نیقز در را عقه قی نویقد و پقدر سقرار قهخو ی مشقهود
اس و نظقم گفرمقانی ازدواج ایق م قئاه را مقیطابقد کقه پقدر دخرقر در رأس ققدر
ققرار داشقره و ققدر او تمقام مقاجرای اصققای فقیام را تحق تقأثیر خقود ققرار دهققد
رعل در را عه ی نویقد و مقادرش ،ایق نویقد اسق کقه ققدر را در دسق دارد و
مادر غیر از ی را عقه تافنقی و آ هقم تنهقا در یق سقلان نققت دیگقری در فقیام
ندارد و ای خود مؤید قدر داشر نوید در ارتباب ا خانواد خودش اس .
از طر ،دیگر افقراد دیگقری در طقو فقیام اضقافه مقیشقوند ایق افقراد ک قانی
از آ هقا کمق مقیخواهقد نلرقهای کقه
ه رند که نوید قرای همقوار کقرد مشقل
در ای فیام قا  ،یا اس ای اس کقه نویقد ا رقدا قه خویشقاوندا خقود مراجعقه مقی
کنققد در اولققی مراجعققه ،در سققلان ی قق و سققوم فققیام ققه نزدیقق تری فققرد در
زندگی خود یعنی مادرش مراجعه میکنقد و مقادرش قا نقاراحری و گریقه مقیگویقد کقه
ه او کم کنقد در سقلان ی ق و چهقارم فقیام کقه نویقد قصقد دارد از
قادر نی
پ رعمویت قرای ققر گقرفر پقو و یقا پیقدا کقرد شق  ،مناسقب کمق گیقرد،
هصور راوی اشار مقیکنقد کقه کق ً قا خقانواد عمقوم هقیچ را عقهای نقداریم ایق
جماققه نشققا م قیدهققد ققا ای ق کققه نویققد و پ ققرعمویت ققاهم را عققه نَ َ قبی دارنققد و
خویشقاوند نزدیق ه ققرند ،امقا را عققه آ هققا قیار دورتقر از را عققه او ققا دوسققرانت
اس و ای نشقا دهند نظقم گفرمقانی حقاکم قر روا قب خویشقاوندی در سقعح جامعقه
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اس که ه سقمری پقیت مقیرود کقه روا قب خویشقاوندی روز قهروز در حقا کمرنقگ
تر شد ه رند نوید عقد از ناامیقد شقد از پ قرعمویت ،قهطر ،دوسقرا خقود مقی
رود آ ها ا ای کقه تنهقا دوسق ه قرند و را عقهای خویشقاوندی ندارنقد ،امقا تق ش
خود را رای کم ه نویقد قه کقار مقیگیرنقد نظقم گفرمقانی در اینعقا نیقز تقا حقدی
نشا دهند قویتر قود را عقه دوسقری ن قب قه را عقه خویشقاوندی اسق دوسقرا
نوید یا ه او پیشنهادهایی غیرقانونی مقیدهنقد کقه او قه دلیق ،پایبنقدی قه یق سقری
اصو و عقاید اخ قی ،نمقیپقذیرد یقا اینلقه کارهقایی قه او پیشقنهاد مقیکننقد کقه او
شققأ خققود را ققااتر از آ هققا م قیدانققد نویققد ان ققا هشققد عصققبیای اس ق و در
سلان سی و هفرم فیام هم شقاهد ه قریم کقه دوسقرت قه او مقیگویقد نویقد شقنیدم
را دو را ح ،می یند.
زود از کور در میری درنهای خود را تنها و مشل
نقت ز ا چی
در ای فیام از ز ا قرای مرقاعقد کقرد افقراد ،نشقا داد ققدر  ،ا قراز ع ققه،
ا راز خشون  ،خواهت ،شلای و گ یقه کقرد اسرفاد شقد اسق آنچقه در را عقه قا
نقت ز ا در ایق فقیام قا ،توجقه اسق  ،ایق اسق کقه از ز قا قرای یقا تفلقرا
نقت او فیام و یا حدیم نفق اسرفاد شقد اسق کقه گقاهی نققت راوی فقیام را نیقز
ازی میکند.

ب )2.بافت بینامتنیت و پیشفرضها
گفرمققا هققا و مرققو آ هققا خققود دارای تققاری انققد و مرعاقق ققه معموعققههققای
تاریتی ه رند و ت ییر اف ینقامرنی قه ایق موضقوت قرگی دارد کقه مقر را مرعاق
ققه کققدام معموعققه ققدانیم و درنریعققه چققه چیققز را میققا مشققارکی  ،زمینققه مشققررک و
مفققرو ققدانیم پیتفر هققا نیققز خصوصقی مققر نی ققرند ،الققه جنبققهای از تف قیر
تولیدکنندگا مر از اف ینامرنی ه رند (فرک )2331 ،،
در فیام عصقبانی نی قرم شقاهد ماجراهقایی ه قریم کقه گقاهی قا پیتفر هقای
موجود در جامعه (عق ،سایم) همخقوانی نقدارد یلقی از آ هقا همقا قود کقه ققب ً در
را عققه ققا حضققور افققراد خققانواد در گفرمققا ازدواج گفرققه شققد کققه ققا پیتفر هققای
موجود در جامعه سنری همخوانی ندارد و درواقق فقیام نشقا مقیدهقد کقه سقن هقای
موجود در ایق نظقم گفرمقانی در حقا گقذار قود و قه سقم نقوت جدیقدی از نظقم
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گفرمانی پیت مقیرود دیگقر پیتفقر موجقود ،در گفرمقا رئقی و مرئقوس اسق
عصبی نویقد ،قا آنچقه مفقرو اسق  ،فاصقاه گرفرقه ،هطوریکقه
که ه دلی ،مشل
در اوای ،فیام شقاهد کرق خقورد صقاحبکقار نویقد توسقب او ه قریم نلرقه عقدی
اینله در سلان سقی و دوم فقیام مقی ینقیم کقه نویقد قر سقر سقرار فریقاد مقیزنقد
که وای ا دم میاد تو خیقا و جاقوتر از مق را میقری صقد ار هق گفقرم ایق
ایق پیتفقر را قه دنبقا دارد کقه نویقد فقردی اسق کقه قه مردسقااری
جم
معرقد اس و شاید ای قضقیه قه فرهنقگ موجقود در میقا عضقی از ققومهقای ایرانقی
رمیگقردد کقه ز نبایقد جاقوتر از مقرد حرکق کنقد و درواقق ایق حرکق از سقوی
ز  ،نوعی اهان و ی حرمری قه مقرد مح قوک مقیشقود اای حقا ایق موضقوت نیقز
در یاری موارد که روا ب قی آ هقا خقوک و م قالم آمیز اسق  ،نققض مقیشقود و
حری درجاهایی نیز شقاهدیم کقه سقرار قهراحری از کامقاتی قرای متاطقب ققرار داد
نوید اسقرفاد مقیکنقد کقه در جامعقه تقا و مح قوک مقیشقود و ایق شقاید قه خقاطر
تفاو فرهنگی ی آ دو اس .

ب )3.کنشهای گفتاری
کنتهای گفراری خقود جنبقه مهمقی از کار ردشناسقی ز قا ه قرند کقه موضقوت
حققم آ معققانی خققا اسق کققه مشققارکی گفرمققا نققا ققر دانققت زمینققهای خققود و
تف یرشا از اف مر  ،ه اجقزای تشقلی،دهند مقر ن قب مقیدهنقد کقنت گفرقاری
در حقیق کنشی اس کقه تولیدکننقد مقر هواسقعه مقر آ را انعقام مقیدهقد؛ مرق،
ی گفره ،قو  ،تهدید ،فشار ،طر ،ی سؤا  ،دسرور و غیر (فرک )2331 ،،
در طققو ف قیام شققاهد قیاری از کققنتهققای گفرققاری ه ققریم شتصقی اصققای
داسرا فقردی اسق کقه قیار از کقنت گفرقاری تهدیقد اسقرفاد مقیکنقد مرق ،تیلقه
تیلها میکنم ،دهنرو سروی میکنم ،زنقگ مقیزنقم پاقی فهمقی چقی شقد کقنت
گفرققاری دیگققر کققنت گفرققاری دسققرور اسقق کققه همققرا ققا تهدیققد اسقق و توسققب
شتصی هقای متراق فقیام اسقرفاد مقیشقود؛ ماننقد :زر نقز  ،دهنرقو بنقد ،سقری تر

زندگیرونو سروساما دی  ،م قه شقما گفقرم زنقگ قز  ،اینعقا مق مقیگم تقو میگقی
چشم و غیر .
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ب )4.جانمایه و موضوع
موضوت اصقای فقیام کقه سقناریوها ،چقارچوکهقا و پقیطقر،هقای اصقای فقیام
حو آ ها شل ،میگیرد ،گفرما خشقون و عشق اسق کقه اعقم قه وجقود آمقد
گفرما های دیگری در فقیام مقیشقود؛ نظیقر گفرمقا هقای ققانو  ،دروغ ،قیاعرمقادی،
جوانقا
اشر ا  ،ازدواج ،دوسقری ،ظاقم و غیقر جقا مایقه فقیام در ردارنقد مشقل
ققرای ازدواج ،اشققر ا و فققراهم کققرد یقق زنققدگی خققوک اسقق کققه سققناریوها و
گفرمققا هققای مترا ق فقیام حققو ایق موضققوت شققل،گرفره و آ را تقویق مقیکنققد
تمام مراحای را کقه نویقد قرای غابقه قر مشقل تت طقی مقیکنقد ،نشقا دهنقد ایق
موضققوت اس ق کققه او ققهعنوا ی ق فاعقق ،در گفرمققا هققای موجققود در ف قیام م ققرق،
نی ق و عوامقق ،اجرمققاعی و روا ققب قققدر ققر تصققمیمگیققریهققای او و سرنوش ق او
تأثیر زایی دارنقد درواقق فاعایق در گفرمقا تحق تقأثیر افق مقوقعیری و افق
ینققامرنی اسق و ان ققا هققا در گفرمققا هققا نمققیتواننققد در خققط فاعقق ،عماقی اشققند و
تح تأثیر اف های هکرشقد ققرار مقیگیرنقد اینلقه نویقد سقری از کقور در مقیرود
و یققا اینلققه نمقیتوانققد ققر خشققم خققود غابققه کنققد ،فقققب تقصقیر او ققهتنهایی نی ق و
او ،رخورد اطرافیا و تنهایی او
م ببهای دیگری نیز دارد ازجماه مشل

پ) تبیین

مرحاه تبیی گفرمقا را قهعنوا تشقی از یق فرآینقد اجرمقاعی توصقی مقی-
کند؛ ای مرحاه ،ه توصی گفرمقا قهعنوا یق کقنت اجرمقاعی مقیپقردازد و نشقا
میدهد که گفرما چگونه توسقب سقاخرارهای اجرمقاعی ،محقق مقیگردنقد عق و قر
ای تبیی مشتر مقیکنقد کقه گفرمقا هقا مقیتواننقد چقه تقأثیرا ازتولیقدی قر آ
ساخرارها داشره اشند؛ تأثیراتی که منعقر قه حفق یقا ت ییقر آ سقاخرارها مقیشقوند
تبیی عبقار اسق از مشقاهد گفرمقا قه مرا قه تشقی از فرآینقد مبقارز اجرمقاعی
در جایگا مناسبا قدر مرحاقه تبیقی مرضقم ترسقیم چشقمانقداز خاصقی در قار
دانت زمینهای اس که ایق چشقمانقدازها مشتصقاً قهعنوا ایقدئولوژیهقای گونقاگو
قامداد میشوند قه ایق معنقی کقه مناسقبا ققدر در جامعقه یقا نهقاد ،تعیقی کننقد
دانققت زمینققهای کققه شققام ،معموعققهای از پیتفر هققای مر ققوب ققه مناسققبا
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اجرمققاعی ،فرهنققگ و هوی ق هققای اجرمققاعی اس ق  ،ه ققرند و از نظققر تققاثیری کققه ققر
مبارز رای ت ییر یا حف روا قب ققدر دارنقد ،قه آنهقا از منظقری ایقدئولوژی نگقا
میشود سعح تبیی را در قالب سه پرست میتوا معر ،کرد (فرک )2331 ،،
عوام ،اجرمقاعی :در شقل ،داد ایق گفرمقا  ،کقدام نقوت از روا قب ققدر در
سعو ،گوناگو اجرماعی ،نهادی و موقعیری تاثیرگذار اس
ایققدئولوژیهققا :چققه عناصققری از دانققت زمینققهای کققه در مققر از آنهققا اسققرفاد
شد  ،دارای ویژگی ایدئولوژی ه رند
تققأثیرا  :جایگققا ایقق گفرمققا ن ققب ققه مبققارزا گونققاگو در سققعو،
مترا اجرماعی ،نهادی و موقعیری چی

پ )8.عوامو اجتماعی
همققا طور کققه اشققار شققد گفرمققا اصققای فقیام ،گفرمققا «خشققون » اسق کققه
عوامقق ،مترافققی در شققل،گیققری آ تققأثیر گذاشققره اسقق یلققی از ایقق عوامقق،،
مشل تی اس که قر سقر را جوانقا قرای رسقید قه یق زنقدگی معمقولی وجقود
دارد زنققدگی معمققولی ازای جهق کققه در سققلان ی ق و سققوم فقیام نویققد ققا خققدا
ای گونه نعوا میکند که :مق هیچقی از نمیخقوام مق فققب حقداق ،یقه زنقدگی رو
میخققوام کققه رققونم دسق سققرار رو گیققرم؛ امققا روا ققب قققدر موجققود در جامعققه و
همچنقی وجققود نققا را ریهققای اجرمققاعی اعققم ققروز اف ققردگی ،خشققون و ناامیققدی
در جوانا میشود در هما سقلان ی ق و سقوم فقیام نویقد ای گونقه قا خقدا درد
و د مقیکنققد :ایق کعققاش عدالرققه یلققی مرقق ،مق ققد ت یلی هققم میشققه مرقق،
شهرام اای حا نوید ا گفر ای جماه کقه :حرمقاً قه مقا هقم یقه چیقزی دادی کقه مقا
خودمو نمیدونیم کعاس ثا میکنقد کقه هنقوز قه نهایق ناامیقدی نرسقید اسق و
ت ش میکند ا ای گونه تفلرا نور امید را در د خود زند نگه دارد.
عام ،دیگر قه وجقود آمقد گفرمقا خشقون در فقیام ،روا قب ققدر در سقعح
اجرماعی اس ققدر اجرمقاعی اصقای فقیام در دسق پقدر سقرار اسق کقه اجقاز
ازدواج ا نوید را ه سرار نمیدهد نلرقه قا ،توجقه در ایق فقیام ایق اسق کقه او در
هیچی از سقلان هقای فقیام از ا قزار م قرقیم اعمقا ققدر اسقرفاد نمقیکنقد و قا
ایعاد سؤا های متراق سقعی مقیکنقد نویقد را از ازدواج قا سقرار منصقر ،کنقد در
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اینعقا شقاهد اسقرفاد از ا قزار اقنقات ققرای اعمقا ققدر توسقب پقدر سقرار ه ققریم
رای مرا در سلان شانزدهم فیام کقه ملالمقه حضقوری نویقد قا پقدر سقرار اسق ،
پدر سرار از موض قدر ست نمیگویقد و سقعی مقیکنقد قا اسقردا هقایی نویقد را
قققان کنققد نظیققر اینلققه اگققه واقع قاً سققرار رو دوس ق داری ،ققزار ققر ققرای خققودش

خوشبت شه ،م اصق ً نگقرا خقودتم تقو چقرا ایقد خودتقو قد ت کنقی  ،نمقی
خوای از جوانیا لذ بری و...
یلقی دیگققر از عوامقق ،،عققدم تققواز روا قب قققدر در سققعح نهققادی و اجرمققاعی
اس که اعم شد اس عد ای ا س کم و قا داشقر روا قب ققوی قا افقراد قدرتمنقد
و هر گیری از ران  ،قه زنقدگی و جایگقا اجرمقاعی قاا رسقند در سقلان ی ق
و پنعم فیام می ینیم که ساسقا  ،دوسق نویقد قه او مقیگویقد یقا ایقد دا شقی یقا

اید چ بی ه یلی از ای آقازاد هقا و چقی مقیشقد مقنم دومقاد یلقی از ایق آققازاد
ها ودم در سلان شانزدهم نیز می ینیم کقه پقدر سقرار قه نویقد مقیگویقد تقو چقی
ا از ای آقا شهرام کمرر و نویقد در پاسق مقیگویقد یقه کقم پو یقه کقم را عقه
ای دیالولها نشا میدهد کقه داشقر روا قب قا زرگقا و افقراد دارای ققدر اعقم
پیشرف سری جوانقا مقیشقود و همقی عامق ،نیقز در طقو فقیام اعقم قه وجقود
آمد نا را ریهای اجرمقاعی و گفرمقا هقای ناامیقدی ،اف قردگی و ققانو گریزی قرای
جوانانی که ه هیچگونه ققدرتی دسررسقی ندارنقد ،شقد اسق ؛ امقا قرای نویقد گفرمقا
قانو مداری و اخ در درجقه قااتری از گفرمقا ثقرو و یقا رسقید قه آرزویقت
قققرار دارد و هم قی یلققی دیگققر از عوامقق ،اصققای ققه وجققود آمققد عصققبانی در او و
گفرما خشون در طو فیام اسق در مقا ق ،تنهقا چیقزی کقه قرای پقدر سقرار مهقم
اس ای اسق کقه دامقادش ثروتمنقد اشقد و ایق کقه از چقه راهقی ایق پقو را قه
در هما سلان در را عقه قا منبق پقو شقهرام ،پقدر سقرار
دس آورد  ،مهم نی
میگوید ه م و تو چقه ر عقی دار از کعقا آورد  ،آخقه مقا چقی کقار قه ایق کارهقا
داریم ،زار م ای دخرر رو خوشقبت کقنم نویقد در جایجقای فقیام شقاهد چنقی
دیالولهایی ه ریم که افقراد قرای قه دسق آورد پقو و ثقرو یشقرر ،حاضقر قه
انعام هر کاری ه قرند قرای مرقا نویقد پیشقنهادهای زیقادی از دوسقرا خقود قرای
انعام کار خ  ،قانو دریاف میکنقد درجقایی دیگقر نویقد موفق مقیشقود قهعنوا
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مالی مش و قه کقار شقود ،امقا نمقیتوانقد قا دروغگقویی
دا در ی نگا معام
کار خود را پقیت بقرد و وجقدا یقدار او مقان انعقام آ کارهقا مقیشقود و درنهایق
وجود گفرما اخ مقداری و ققانو مقداری را در جریقا فقیام در تصقمیمگیقریهقای
نوید می ینیم.

پ )2.ایدئولوژیها و تأثیرات
همققا طققور کققه قققب ً اشققار شققد جریققا ف قیام در حبوحققه درگیققریهققای سققا
 2833و عققدازآ رد م قیدهققد تققأثیری کققه حققواد آ سققا ققر جریققا ف قیام م قی
گقذارد ،کققام ً مشققهود اسق نویققد ققهعنوا دانشققعویی سیاسققی کققه از قققوانی تتاق
و حققرا هققای
کققرد  ،از دانشققگا اخققراج شققد و همققی مققاجرا ،سققرآغاز مشققل
زندگی اوس او عد از چهار سا را عقه قا سقرار  ،هنقوز نروان قره اسق حقداق،هقای
زندگی را فراهم کند و از طرفی آ گونقه کقه در دیقالولهقای فقیام مشقاهد مقیشقود،
او در ای چهار سا ت ش زیادی قرای هبقود زنقدگی خقود نلقرد اسق قرای نویقد
تنها گذراند ساعاتی از روز قا سقرار تقا هنگامیکقه پقای پقدر سقرار قه مقاجرا قاز
میشود ،کافی قود اسق درواقق همقی قی رنقامگی و یهقدفی نویقد اعقم قد ی
شد پدر سقرار قه ازدواج آ هقا مقیشقود از طرفقی نویقد خقود را مقصقر ندان قره و
جوانقا را نقا را ری
جریا فقیام هصقورتی پقیت مقیرود کقه دلیق ،اصقای مشقل
های اجرماعی ،قدر های حقاکم قر جامعقه و یعقدالریهای موجقود جاقو مقیدهقد
آنچه در فیام کقام ً مشقهود اسق ایق اسق کقه جوانقا حاضقر در فقیام اگقر ازنظقر
اخ قی سقالم ودنقد و قه گفرمقا ققانو مقداری پایبنقد ودنقد ،هسقتری زنقدگی مقی
گذراندند و در مقا ق ،آ دسقره از جوانقا کقه قه دنبقا را میقا قر و غیقر مشقروعی
ققرای ک ققب ثققرو و قققدر رفرققه و درواقق مشق و کارهققای خق  ،قققانو ودنققد،
زندگی خقوک و رو قهراهی داشقرند و ایق موضقوت قرخ  ،نظقم گفرمقانی حقاکم قر
جامعهای سالم و اید آ اس .
نوی ققند ققا هققر گیققری از مشققل تی کققه امققروز در جامعققه ققرای جوانققا در
م قیر ازدواج و زنققدگی سققالم وجققود دارد ،ققهخو ی نشققا داد اسق کققه در قیاری
جوا امروز ناشی از قیم قئولیری و یقا تنباقی او نی ق  ،القه ایق
از موارد مشل
ققه دلیقق ،عققدم تققواز در قققدر و ثققرو در سققعح جامعققه و وجققود
مشققل
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ایققدئولوژیهققا و اورهققای مرعققار ،نهچنققدا صققحیح در هه ق افققراد اس ق درواق ق
زمینههای محیب اجرمقاعی هگونقهای اسق کقه زمینقه را قرای آسقیبهقای اجرمقاعی
عدی شتصی او فیام فراهم مقیکنقد یلقی از پیقامهقای اصقای فقیام ایق اسق کقه
دو داشر را عقه و یقا پقو خوشقبتری غیقرممل اسق و ایق کقه عشق قهتنهایی
ضققام خوشققبتری جوانققا نی ق در جریققا ف قیام شققاهدیم کققه ای ق پیققام مرققأثر از
وجود را عههای دو ضا عه و ققانو گریقزی و ثقرو هقای قادآورد اسق درجقایی
از فیام شاهدیم که پدر سقرار قهعل ایق قضقیه اشقار مقیکنقد و مقیگویقد دا نشقد
دیگققه هققر ک قی پولققدار دزد و هققر ک قی هققم د ترققه قی ف ق و فامیقق ،در ا رققدا
متاطب تصور مقیکنقد کقه پقدر سقرار نماینقد قشقری از جامعقه اسق کقه قه تقأثیر
روا ب قدر در ه دسق آورد ثقرو معرققد نی ق ؛ امقا در ادامقه ایق جماقه ،پقدر
سرار ه نوید میگوید منب ثقرو دیگقرا قه آ هقا مر قوب نی ق و تنهقا نلرقه مهقم
ای اس که سرار اید قا فقردی ازدواج کنقد کقه ثروتمنقد اشقد درواقق پقدر سقرار
پو را منشأ خوشبتری میداند و قه ایق ایقدئولوژی کقه هقد ،،وسقیاه را توجیقه مقی
کند ،معرققد قود و هقد ،در جریقا ایق فقیام ک قب ققدر و ثقرو از هقر راهقی
اس و ا زار دسررسی ه آ رای افقرادی کقه اطقرا ،نویقد ه قرند ،اصق ً مهقم نی ق ؛
اما خود نوید یار قه ققوانی و اخق پایبنقد اسق و قه خقود اجقاز نمقیدهقد کقه
رای قه دسق آورد سقرار قه هقر کقاری دسق زنقد البرقه یلقی از دوسقرانی کقه
نوازند اس و ا نوید زندگی میکنقد ،نیقز ماننقد نویقد حاضقر نی ق خقود را خقوار و
خفی کند و رای ه دس آورد پو ت ه هر کاری دهد.
در انرهققای فقیام تناقضقی وجققود دارد کققه متاطققب را دچققار سققرگردانی مقیکنققد
فققردی ماننققد نویققد کققه زیققر ققار عمقق ،خ ق  ،قققانو نم قیرود و در جایجققای ف قیام
عصبانی خود را کنرر میکنقد ،ناگهقا تصقمیم مقیگیقرد مقان ازدواج خقود را از سقر
را ردارد البرقه نویقد در سقلان هقای پایقانی فقیام قه سقرار مقیگویقد کقه ققر
هققایت دیگققر اثققری نققدارد و او نمققیتوانققد صققداهای ههقق خققود را کنرققر کنققد او
درنهای در سلان پایقانی فقیام تنهقا چقار مشقل ،خقود را در حقذ ،مشقل ،و نقه
ح ،آ می یند و در تصمیمی ناگهقانی کقه قه نظقر مقیرسقد از روی عصقبانی نی ق ،
دس ه قر ،پدر سرار میزند و ا صدای چو ه دار فیام ه پایا میرسد.
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نوی قند ققا در نظققر گقرفر چنقی پایققانی قرای فقیام ققه تمقام ایققدئولوژیهققای
موجققود در عق جامعققهای کققه ققه تصققوری مقیکشققد ،صققحه گذاشققره و ایق گونققه ققه
متاطب القا مقیکنقد کقه امقروز تمامم قیرها قرای جقوانی کقه تواهقد سقالم زنقدگی
کند ،عز نف خود را حفق کنقد و قه اخ قیقا و ققانو نیقز توجقه کقرد و احرقرام
گذارد ،ره اس و جوا امقروزی یقا ایقد قه روا قب ققدر دسررسقی داشقره اشقد
و یا ای که را خ  ،ققانو را در پقیت گیقرد و یقا دسق قه کارهقایی زنقد کقه در
شققأ او نی قق  ،در غیققر ایقق صققور دچققار یمققاری اعصققاک و اف ققردگی شققد و
درنهای محلوم ه مرل میشود.
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فیام عصقبانی نی قرم فیامقی اسق کقه قه دنبقا قه تصقویر کشقید معضق
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عا قهکارگیری کامقا نا هنعقار و جهق گیقریهقای سیاسقی کقه قه دنبقا ارتبقاب
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مورد ررسی قرار داد ایم ررسی ایق فقیام ازای جهق حقائز اهمیق اسق کقه مقروج
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ترسیم دنیایی پر از فققر ،خشقون  ،قیعقدالری و نقا را ریهقای اجرمقاعی در آ اسق ،
درحالیکه در دنیای واقعقی ،جامعقه کایرقی اسق کقه در آ هقم آسقیبهقای اجرمقاعی
ققه دلیقق ،رفرققار فققرد وجققود دارد و هققم دارای ح ق هققایی نظیققر همققدلی ،کم ق ققه
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اشار کنیم.
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