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عليرضا عزيزی

(تاريخ دريافت 93/2/10 :؛ تاريخ تأييد)93/8/25 :
چكيده
.ف ایر مقاله به برفسی شیوهگا بر،ز ف،ابط ددف
پر.اهمهایم ت

آن بو.ه که با اسمفا.ه از ف،

هرگ ری .ف .ف،ن ف،ابط ددف
ه ا

تحلیل گفمرو نشان .گیم چرونه مفاگیم

از وریق اسمراتژ گا  ،باز گا زبانی بازیرران اجمااعی .ف

چایخانه برساهت یاهمه  ،به ع وان ابزاف

میف .،ایر تحقیق با ف،

.ف شوهیگا ف،زمره .ف یک چایخانه

برا

پیشبر .نیا

 ،اگداف آنگا به کاف

کیفی  ،وی سه ماه ی وف محقق .ف میدان تحقیق انجام شده

است با جاعآ،ف .ا.هگا از ضبط صوتی گفمروگا  ،ف،نوشتبر.اف مطابق دواعد تحلیل
گفمرو اسمفا.ه شده است از ف،

ناونهگیر مبم ی بر گدف اسمفا.ه شده  ،از بیر گفمروگا

چهاف گر،ه اصلی یاضر .ف چایخانه گفمرو میان اع ا ینی از گر،هگا برفسی شده است
نمایج نشان می.گد مفاگیای نظیر هرگ ر  ،ددف

تا چه اندازه .ف تاف،پو .زندگی اجمااعی ما

جریان یاهمه  ،تا چه اندازه .فآمیخمه با زندگی ف،زمره ماست  ،آنچه .ف نراه ا،ل مانر است
یک شوهی سا.ه به نظر برسد تا چه اندازه برسازنده مفاگیم هرگ ری .ف ممر گفمرو  ،تحت
تاثیر دواعد  ،ساهماف ددفتی است که .ف پس  ،پشت ایر تعام

ظاگر دراف .اف ، .از آن

تبعیت میک د
واژههای كليدی :تحلیل گفمرو ددف

هرگ ر چایخانه شوهی

________________________________________________________
 .1مقاله حاضر برگرفته از پاياننامه با عنوان «بررسي فرايندهاي مقولهپردازيهاي عضويت در گفتگوهاي روزمره:
تحليل گفتگوهاي مشتريان چايخانهاي در شهر مشهد» است که با راهنمايي دکتر حسن چاوشيان در دانشگاه
گيالن دفاع شده است.
alireza.azizi2009@gmail.com
*  .کارشناسي ارشد جامعهشناسي دانشگاه گيالن
مجله انسانشناسی ،سال دوازدهم ،شماره ،1393 ،20ص 137-113

113

مجله انسانشناسی ،سال دوازدهم ،شماره 1393 ،20

مقدمه
مفاگیای نظیر هرگ ر  ،ددف

پیوسمه بیر نظریه پر.ازان علوم اجمااعی به ع وان موضوعاتی
عی ی ،

بحثبرانریز مطر بو.هاند نظریهپر.ازان ددیایتر علوم اجمااعی اغلب تصوف

ساهماف از ایر مفاگیم افاده کر.ه اند .فبافه هرگ ر گاه آن فا «محصول هرعی» نیر،گا
ساهماف زیرب ایی جامعه تلقی کر.ه  ،زمانی .ف نظریه سیسمای به ع وان جزدی از ساهماف
کلی نظام اجمااعی .ف نظر گرهمه میشد که .ف آن هرگ ر به مثابه ساهماف از افز گا ،
گ جافگا به زندگی ف،زمره  ،ک شگا آ.میان نظم میبخشید اب ت . )8 1386فبافه ددف
نیز .ف سطح عی ی  ،ساهماف

فا توانایی اهرا .یا گر،گی از آ.مگا .ف پیشبر.

گیدنز ددف

ع دق  ،م اهع هویش علیرغم مقا،مت .یرران می.اند ا )Giddens, 2005: 372آلموسر
عادتا بر م اسبا
صوف

سلطه .ف جامعها

اجباف  ،چه به صوف

نابرابر تاکید .اشت که .ف بسمر آن ددف

ایددولوژینی  ،مشر،ع از باال به پاییر اعاال میشو ، .از

وبقه یاکم بر یوزه عاومی تسر

مییابد ا)Althusser, 1971

اما .ف .گهگا اهیر با فشد پافا.ایم تفسیر
تعام

چه به

کشش برا برفسی ایر مفاگیم .ف سطح

میان هر .اهزایش یاهمه است .ف ای جا تحت تاثیر پیشهرضگا گسمیش اهمی ،

معرهتش اهمی س ت پدیدافش اسی  ،ات وممد،لوژ

ددف

 ،هرگ ر محصول تعام

آ.میان .ف زندگی ف،زمره .ف نظر گرهمه میشو. .ف گایر زمی ه ف،ینر.گا مبم ی بر تحلیل
گفمرو  ،مقولهپر.از ع ویت ت

کر.هاند با برفسی .دیق  ،جزدینررانه

گفمروگا

ف،زمره .ف مودعیتگا بحثبرانریز .ف زندگی ف،زمره نشان .گ د مفاگیای نظیر هرگ ر ،
ددف

تا چه اندازه ،ابسمه به ممرگایی گسم د که ک ش .ف بسمر آنگا انجام میشو. .ف

گایر افتبا

.ف یک «چایخانه» – جایی که مر.م عا.

برفسی تعامل بیر هرگ ر  ،ددف

.ف زمان هراغت برا

نوشیدن چایی کشیدن دلیان  ،گفمرو با یندیرر گر .گم میآی د -

میتواند به ههم ما .ف چرونری جریان ددف

.ف پاییرتریر سطو ییا

اجمااعی کاک

ک د از ایر ف. ،ف ایر مقاله بر آن گسمیم که با برفسی .دیق  ،جزدینررانه «یک شوهی»
.ف گفمروگا ف،زمره .ف یک چایخانه نشان .گیم که چرونه م امیر هرگ ری .ف بسمر باز
ددف

.ف تعام

دواعد باز ددف

میان اهرا .عا. .ف چایخانه گم تولید  ،بازتولید شده  ،گم .ف هدمت
دراف میگیرند
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مروری بر مطالعات پيشين
از م ظر ات وممد،لوژ  ،مقولهپر.از ع ویت ت
با تعام

بیر هرگ ر  ،ددف

گا هوبی .فبافه بردراف کر.ن فابطه

اهرا. .ف زندگی ف،زمره انجام گرهمه است .ف یوزه

هرگ ر گسمر  ،اگلیر ا )1997با .ف نظر گرهمر پیشهرضگا ات وممد،لوژ ت
هرگ ر فا .ف بسمر ک ش تحلیل ک د آن گا معمقد بو.ند .ف ات وممد،لوژ

1

.اشم د
تاهیدگا

مقولهپر.از ع ویت ساهمافگا از پیش موجو .معرهمی مبم ی بر مقولهگا تلقی نایشوند
بلنه پینره یا مجاوعها است که گاوافه به صوف
که .ف لحظه

معی ی از کافبر.

محلی چفت  ،بست مییابد پینرها

،ادع  ،ایجا .میشو .ا )1997: 12-18آنگا مفهوم

هرگ ر فا نیز به گایر شیوه تحلیل میک د از نظر آنگا .ف تعام
ف،زمره نه ت ها اهرا .از هرگ ر برا

انجام .ا.ن کافگا اسمفا.ه میک د بلنه هرگ ر .ف

جریان ک ش شنل میگیر. ، .ف ک ش ی وف .اف .مع ا
مقولهپر.از

میان آ.میان .ف زندگی
ایر سخر برا

تحلیل

ع ویت آن است که نظم  ،داعده م ابع هرگ ری امقولهگا تاهیدگا . ) ،ف

جریان کافبر.شان شنل میگیرند  ،از پیش موجو .نیسم د ا. )Ibid: 20ف گایر زمی ه
گاسلی  ،هیمزجرالد .ف مقاله .یرر

بحث هو .فا با ایر پرسش آغاز میک د که چرونه

ه ا اه دی زندگی ف،زمره برساهت مییابد؟ آنگا با ذکر مثالگایی نشان می.گ د چرونه
اه ق  ،سیاستگا هرگ ری به ووف محلی تعیر مییاب د  ،نشان می.گ د دواعد گ جاف
به مثابه ف،یهگایی گسم د که گاوافه .ف یک ،ضعیت معیر .ف،ن یوزه عاومی به شنل
محلی تثبیت میشوند ا)Fitzgerald & Housley, 2009

اما .فبافه ددف
مقالها

 ،شیوه برساهت آن .ف بسمر تعام

با ع وان «آنچه ات وممد،لوژ

ف،ابط ددف

.ف تعام

آنگا ددف

بروید» نشان می.گ د چرونه

ف،زمره جریان مییابد  ،چرونه  ،به چه شیوها اهرا. .ف هرآی د

تعامل لحظه به لحظه برا
ات وممد،لوژیستگا ددف

میتواند .فبافه ددف

اجمااعی ،اتسون  ،گولت .ف

تغییر یا یفظ مودعیمی هاص عال میک د از ایر نظر
فا به مثابه امر از پیش موجو. .ف نظر نایگیرند بلنه از نظر

چیز است که .ف هرای د هعالیت ک شرران بدست میآید  ،آنگا هو .فا موظ

می.ان د چ یر هعالیتگایی فا که به .سمیابی ددف

میانجامد ش اسایی ک د ا & Graham

 )Goulet, 1998اما .ف تلفیق میان ایر  ،.مفهوم میتوانیم به کاف افزشا د کاف،لیر بینر
________________________________________________________
1. Ethnomethodology
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اشافه ک یم که .ف مقالها

.ا.ن هرگ ر .ف ک ش مقوله پر.از گا

تحت ع وان «جا

ع ویت .ف ممر  ،گفمرو» به ایر امر میپر.از .که چرونه نظم اجمااعی  ،اه دی .ف
مودعیتگا معیر برساهمه میشوند از نظر ا. ،ف برفسی انمقا .گر ممر باید به مقولهگا ،
محاولهگایی توجه شو .که س ر ب ا م طق وبیعی ممر گسم د به زعم ،
محاول گا افکان ددف
هعالیتگا

مقولهپر.از

ایر مقولهگا ،

 ،اد اعی گسم د که ممر فا وبیعی جلوه می.گ د از ایر نظر مطالعه
ع ویت ینی از شیوهگا

برفسی ممر گفماان  ،ددف

است

ا)Baker, 2000

یال .ف ایر مقاله با الهام از کافگایی که .فبافه هرگ ر ددف
ف،زمره انجام گرهمه

تعام

 ،پیوند میان آنگا .ف

از م ظر تحلیل گفمرو  ،مقوله پر.از گا

ع ویت به

برفسی انمقا .ینی از گفمروگا انجام گرهمه .ف ه ا تعاملی چایخانها .ف شهر مشهد
میپر.ازیم ایر گفمرو که شوهی ،.سمانها

میان چ د نفر از اع ا .ف .ف،ن چایخانه ایا

کاهه) است به شیوه صوتی ضبط گر.یده . ،ف چهافچوم دواعد ف،نوشتبر.اف .ف تحلیل
گفمرو پیا.هساز

شده است اما پیش از مراجعه به ممر پیا.هساز
1

ه ا تعاملی چایخانه  ،مودعیمی که گفمرو .ف آن صوف

شده نخست .فبافه

گرهمه صحبت میک یم  ،سپس

به ممر گفمرو  ،تحلیل آن میپر.ازیم
روش تحقيق
پژ،گش یاضر ذیل تحقیق کیفی دراف .اشمه  ،جاعآ،ف .ا.هگا با  3ماه ی وف محقق .ف
میدان تحقیق  ،با اسمفا.ه از مشاگده مشافکمی انجام شده است آ.لر  ،آ.لر نقشگا
مشافکمی پژ،گشرر .ف جریان مشاگده فا چ یر ع وان کر.هاند کام ً مشافکتک ده
مشافکت ک ده به ع وان مشاگدهگر مشاگده گر به ع وان مشافکت ک ده کام ً مشاگدهگر
اآ.لر  ،آ.لر 1994؛ به نقل از یریر
نقشگا

. )205 -204 1385ف ایر تحقیق تلفیقی از

مشافکت ک ده به ع وان مشاگدهگر  ،گاچ یر کام ً مشافکتک ده موف .اسمفا.ه

دراف گرهمه است
 .1نمونهگيری. :ف ایر تحقیق از ناونهگیر
ناونهگیر

مبم ی بر گدف اسمفا.ه شده است .ف

مبم ی بر گدف محقق معاوالً میکوشد به صوف

گدهداف بر مب ا

ای نه چه

________________________________________________________
1 - Context
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نوع او عا

ا،لیه موف .نیاز است ناونهگایی فا انمخام ک د

هاصی .ف پی یاهمهگا

اپولیت  ،گانرلر 2000؛ به نقل از ا.یب  ،صلصالی 35 -33؛ یریر

)136 -132 1385

ناونهگیر

مبم ی بر گدف .ف ایر تحقیق فا میتوانیم .ف  ،.جهت ع وان ک یم نخست

ناونهگیر

س می که .ف سطح مشهد ،جو. .اشت ،. ،م

از میان چایخانهگا  ،کاههگا

ناونهگیر .ف،ن کاهه از اع ا اصلی که جزء مشمریان .ادای  ،گایشری کاهه بو.ند
 .1.1انتخاب كافه آذربايجانیها. :ف بخش نخست با توجه به شرایطی که ایر تحقیق
.اشت به .نبال کاهها

بو.یم که جز ،کاههگا

س می  ،اصیل مشهد باشد که .ف آن ت ها

دلیان هوانساف عرضه میشو .ایر کاهه گا پاتوق اهرا .هاصی گسم د که بع اً سالگاست
دلیان میکش د  ،به هوبی با هرگ ر کاههنشی ی هو گرهمهاند  ،فهماف

مم اسب با چ یر

ه اگایی .افند از سویی .یرر ،سعت کاهه نیز برایاان مهم بو .چرا که به .نبال کاههگایی
بو.یم که تقریباً کوچک بو.ه  ،افتبا
افتبا

بیر میزگا .ف آن گا به سهولت صوف

نز.یک بیر میزگا از یک ورف باعث شنلگیر

ه ا

گیر .ایر

عاومی  ،جاعی .ف کاهه

میشد  ،از تنثر گر،هگا .ف هو .که ت ها شامل ،.سمان نز.یک گسم د جلوگیر میکر، .
از سو .یرر گفمروگایی که بیر میزگا انجام میگرهت م ابع بسیاف مفید برا ضبط صوتی
 ،تحلیل گفمرو .ف اهمیاف ما دراف می.ا .از آنجا که گدف آن بو .که .ف کاهه محل تحقیق
گفمروگا به صوف

صوتی ضبط شو .الزم بو .کاهها انمخام شو .که میزان صدا اضاهی

.ف آن یدادل باشد صداگایی مان د صدا اتومبیلگا  ،آ.مگا از بیر،ن برا کاههگایی که .ف
یاشیه هیابان دراف .اشم د یا صدا

تلویزیون .ف .اهل میتوانست هرای د ضبط صوتی

گفمرو گا فا .چاف مشنل نااید کاهه آذفبایجانیگا دبل از گر چیز کاهها اصیل  ،کوچک
بو .که .ف آن دلیان هوانساف عرضه میشد  ،ددمت م اسبی .اشت  ،مشمریان .ادای ،
اع ا اصلی آن به مقداف کاهی بو.ند از سو .یرر به .لیل دراف گرهمر .ف کوچه صدا
کامر از بیر،ن به .اهل کاهه نفوذ میکر .تلویزیون .اهل کاهه نیز .ف بیشمر موادع هامو
بو. ، .ف هرای د ضبط صوتی گفمروگا اشنال زیا .ایجا .نایکر .از ایر ف ،پس از باز.ید
از چ د کاهه معر،ف  ،س می مشهد کاهه مذکوف به ع وان میدان تحقیق تعییر شد
 .2.1نمونهگيری در ميدان تحقيق. :ف ابمدا ی وف .ف کاهه به .لیل عدم آش ایی با
تاایزگایی که .ف کاهه ،جو. .اشت گ وز ناونهگیر ف،ش ی از اهرا .صوف

نررهمه بو.

پیشهرض آن بو .که اهرا .مخملفی با پیشی هگا اجمااعی  ،س ی گوناگون انمخام شوند ،
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گفمروگایی از آنگا ضبط شو .اما به تدفیج که با ی وف بیشمر .ف میدان تحقیق  ،آش ایی
بیشمر با مودعیت  ،جایراه اهرا. .ف کاهه  ،تاایزگایی که بیر گر،هگا

یاضر .ف

مخمل

کاهه ،جو. .اشت کمکم ناونهگیر مبم ی بر گدف .ف میدان تحقیق شنل گرهت .ف کاهه
آذفبایجانیگا ویفی از اع ا اصلی ،جو. .اشم د که شامل اع ایی با بیشمریر عاملیت .ف
ه ا تعاملی کاهه تا اع ایی با کامریر عاملیت میشد ایر وی

شامل چهاف گر،ه اصلی

میشد که از لحا سرمایه اجمااعی  ،شیوه تعامل .ف،ن کاهه  ،به ووف کلی مودعیت .ف
کاهه از یندیرر مماایز بو.ند  ،به لحا ساهماف گرکدام از گر،هگا .ف دسات هاصی از
کاهه دراف میگرهم د  ،از یندیرر مماایز میشدند با آش ایی بیشمر  ،ههم ایر تاایزگا
گر،گی ت
برا

شد تا .ف تحلیل .ا.هگا  ،ضبط صوتی گفمروگا از گر،هگا مخمل

ایر م ظوف انمخام شوند  ،تاایزگا

اهرا.

آنگا از نظر سرمایه اجمااعی  ،مهاف گا

ات وممد،لوژیک زبانی  ،غیرزبانی موف .برفسی دراف گیر. .ف ایر پژ،گش گفمرو بیر ینی
از گر،هگا

اصلی تحلیل میشو .که .ف کاهه آذفبایجانیگا از مودعیت م اسبی برهوف.اف

بو.ند
 .2اعتبار نتايج :لی نلر  ،گوبا ا )1985چهاف معیاف اعمبافپذیر
اوای ان  ،تأییدپذیر
اعمبافپذیر
انمقالپذیر

فا به ع وان معیافگا

اعمباف پژ،گش کیفی مطر

به ،ادعی بو.ن توصی گا  ،یاهمهگا
نیز به .فجه تعایمپذیر

انمقالپذیر

دابلیت
کر.هاند

پژ،گش  ،اعمباف آنگا اشافه .اف، .

نمایج تحقیق اشافه میک د از نظر لی نلر  ،گوبا

ا )1985با توجه به ای نه ،جو .شرایط  ،زمی هگا محیطی .ف پژ،گش کیفی تعایم نمایج به
محیطگا  ،زمی هگا .یرر نامانر است دابلیت اوای ان جایرزیر مفهوم پایایی .ف پژ،گش
کای به شااف میآید اما از آنجا که ور پژ،گش کیفی انعطافپذیر بو.ه  ،یاصل تعام
پیوسمه .ف یال تغییر میان پژ،گشرر  ،شرکت ک دگان است تحقق ایر گونه تنرافپذیر
نایتواند امنانپذیر باشد .ف ای جا پژ،گشرر به جا

آننه بخواگد اهرا. .ف شرایط مشابه

به گاان نمایج برس د .ف پی آن است که هوان ده ممقاعد شو .با توجه به هرای د وی شده .ف
پژ،گش یاهمهگا از دابلیت اوای ان برهوف.اف گسم د .ف نهایت تأییدپذیر

معا.ل مفهوم

عی یت .ف پژ،گشگا کای است عی یت .ف ف،ینر .کای اشافه به ایر .اف .که یاهمهگا
پژ،گش تا چه ید از تأثیر سوگیر گا ع یق  ،انریزهگا یا .یدگاهگا
برک اف بو.ه است الی نلر  ،گوبا 1985؛ به نقل از یریر
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گفمه شد معیافگایی که بیشمریر اگایت فا .ف ایر تحقیق .افند اعمبافپذیر  ،تأییدپذیر
شیوه پژ،گش  ،نمایج تحقیق است .ف ایر تحقیق با اسمفا.ه از ف ،گا
شده اعمبافپذیر

مخمل

یع ی ،ادعیبو.ن توصی گا یاهمهگا  ،گاچ یر تأییدپذیر

ت

ی ع ی ع ی یت

.ا.هگا فا محقق شو .که .ف ذیل به آنگا اشافه میک م
 .1.2ضبط صوتی گفتگوها :با توجه به ای نه گفمروگا
صوتی شده میتواند به ع وان یک م بع دابل اعماا .برا

.ف،ن کاهه گازمان ضبط
بازبی ی  ،برفسی ،.بافه

توصی گا  ،تحلیلگا صوف گرهمه موف .اسمفا.ه دراف گیر .ایر امر به تأییدپذیر یع ی
اعماا .به ،ادعی بو.ن آنگا کاک میک د
 .2.2رونوشتبرداری تا حد امكان دقيق :ع ،ه بر ضبط صوتی گفمروگا .ف ایر
تحقیق ت

شده گ رام ف،نوشتبر.اف از .ا.ه گا یداکثر .دت لحا شو .تا یداکثر میزان

انطباق بیر ممر نوشماف
ف،نوشتبر.اف
ت

. ،ا.هگا

صوتی به ،جو .آید برا

ایر م ظوف از تن یکگا

از گفمروگا که .ف ضایاه  1آ،ف.ه شده اسمفا.ه شده است از ایر ف،

شده ف،یدا.گا جزدی ممر گفمرو از دبیل منثگا اهزایش تر صدا ه دهگا یالت

بیان . ،ف ممر نوشماف م عنس شو.
 .3.2يادداشتهای پژوهشگر و گزارشهای روزانه :از .یرر کافگایی که به م ظوف
تحقق اعمبافپذیر  ،تأییدپذیر شیوه پژ،گش  ،نمایج انجام شده است توصی

ف،ش ی از

میدان تحقیق اهرا ، .ک شگا .ف یا..اشتگا پژ،گشرر  ،گاچ یر ثبت گزاف گا ف،زانه
از ی وف .ف کاهه است .ف ایر یا..اشتگا  ،گزاف گا ف،زانه ت

شده با شفاهیت ،

ف،ش ی .فبافه آنچه که عا ً .ف آنجا ،جو. .اشمه  ،فخ .ا.ه است صحبت کر.ه  ،مخاوب
صا.دانه .ف جریان شرایط تحقیق دراف گیر.
 .4.2تالش برای ارائه تحليل منطقی. :ف زمان تحلیل گفمروگا نیز ت

شده بیر

توصی گایی که از شرایط گفمرو  ،ه ا عاومی کاهه .اشمهایم با ممر گفمرو  ،تحلیلگا
یداکثر گااگ ری ایجا .شو. .ف ،ادع ینی از مهمتریر ،یژگیگایی که به نمایج تحقیق .ف
پژ،گش کیفی اعمباف میبخشد ددف
پژ،گشی بیر نمایج شر مقدما

م طق .ف،نی آن است باید برا مخاوب  ،کافش اسان
با نمایج کسب شده افتبا

م طقی ،جو. .اشمه باشد ،

برا آنگا به لحا م طقی با،فپذیر باشد که میتوان چ یر بر.اشتگایی فا از ف،یدا.گا که
عا ً .ف ه ا گفمرو یا کاهه فخ .ا.ه است .اشمه باشیم
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درباره موقعيت گفتگو :چايخانه آذربايجانیها
،دمی از بیر،ن به ،ف .،چایخانه نراه میک یم دبل از گرچیز سر.ف شیشها چایخانه جلب
توجه میک د که ف ،آن با المپگا درمز  ،سبز نوشمه شده «چایخانه آذفبایجانیگا» اما
،دمی جلوتر میف،یم . ،ف شیشها فا به ورف .اهل گل می.گیم ،اف .چایخانه میشویم
ا،لیر چیز که جلب توجه میک د ه ا کوچنی است که ،.ف تا ،.ف آن میزگایی نافنجی
فنر س ری با پایهگا هلز آبی فنر دراف .اف .که ف ،گر کدام از آنگا یک د دان هلز
 ،یک با.گیر دراف گرهمه  ،پشت میزگا اهرا .نشسمه اند که .ف مقابل گر کدامشان دلیانگا
شیشها بزفگی دراف گرهمه است گر یک از ایر اهرا .شل ر دلیان فا .ف .ست گرهمهاند ،
ضار هر ،بر.ن  .،.آن مشغول صحبت با یندیرر گسم د  ،گرازگاگی گم چا مینوش د
ایر ه ا برا آنگا که با چ یر ه اگایی بیرانه ترند .ف نظر ا،ل مانر است مبهم به
نظر برسد آنگا .ف ا،لیر برهوف .به ینبافه با آ.مهایی مواجه میشوند که بیش از ید
هونسر ، .آفام به نظر میفس د اغلب ساکتاند اما ،دمی به سخر میآی د صداگا ،.فگه
 ،زمختشان ه ا .،.گرهمه  ،مه آلو .کاهه فا .ف بر میگیر ، .صدا ه دهگا آنها که
اغلب با .گانگا

باز  ،بع ا با صوف گا

چر،کیده گاراه است به هر .تازه ،اف.

میههااند ،اف .ه ا اجمااعی ممفا،تی شده که دواعد  ،افز گا هو .فا .اف ، .آ.مگایی
مم اسب با هو .فا میولبد اما به تدفیج با اهزایش فهت  ،آمد به آنجا  ،مانوس شدن با
ه ا .ف،ن کاهه ش اهت بیشمر با ایر آ.مگا زمخت یاصل میآید ایساس بیرانری ،
شاید ترس ا،لیه از بو.ن .ف چ یر منانی هرامو

میشو ، .کمکم چایخانه به ع وان ه ایی

آش ا  ،فایت مع ا .یرر مییابد
ایر ا،لیر ناا از چایخانه آذفبایجانیگا است که گر هر .بیرانها مانر است .ف ا،لیر
برهوف .با آن مواجه شو. .ف ،ادع .ف یک تعری

سا.ه چایخانه – که برا اهرا .که به

چ یر محلگایی فهت  ،آمد گایشری .افند با ع وان «کاهه» مشهوف است  -محلی است که
اهرا .که اغلب با گادیرر آش ایی ووالنی مد

.افند .ف ا،دا

هراغمشان .ف آنجا ی وف

مییاب د چا مینوش د دلیان میکش د  ،با یندیرر .فبافه مسایل ف،زمره صحبت میک د
چایخانهگا س می مخمص مر.ان است . ،ف آن نوع هاصی از دلیان مصرف میشو .که به
دلیان «هوانساف» مشهوف است .ف چا هانهگا

س می که صرها دلیان هوانساف مصرف

میک د بیش از گر چیز «س ت» « ،اصالت» اگایت .اف ، .برا

هو .ددمت  ،اصالت

اجمااعی هاصی دادل گسم د .ف ،ادع ه ا هرگ ری چا هانه س می یا ،هصلتگایی
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از هرگ ر جامعه س می است که .ف سالگا اهیر به تدفیج با ف،ند ف ،به فشد شهرنشی ی ،
مدفنیزاسیون ه اگا

شهر

 ،توسعه مدفنیمه .ف فهمافگا

اجمااعی  ،هرگ ر عاومی

جامعه کارنر شده است بدیر ترتیب چایخانه س می به پ اگراگی برا

برهی ادشاف

س میتر  ،مذگبیتر که از نظر س ی عاوما میانسال  ،باال تر گسم د بدل شده که .ف آن
ه ا

کوچک میتوان د برا
س می صرها لذ

چا هانه

.اف .بو.ن .ف ه ا
آزا.

لحظاتی .ف محلی امر  ،آش ا به سر ببرند از ایر ف. ،ف
از دلیانکشی مطر نیست بلنه آن چیز

که بیشمر اگایت

تعاملی  ،یسی کاهه است که نوعی ایساس ام یت آفامش یمی

 ،فایمی فا القا میک د ه ا

.ف،نی کاهه برا

کسانی که با ه ا

.ف،نی کاههگا

آش ا نیسم د هشر به نظر میفسد اما باید اعمراف ک م آنگا .ف اشمباهاند برعنس به نظر
میفسد اغلب کسانی که به کاههگا میآی د به م ظوف فگایی از هشونمی که بیر،ن از ایر
ه ا .ف محیطگا کاف  ،اجمااعی .ف برابر ددف گا فسای  ،غیرفسای تحال میک د
به کاهه پ اه میآ،فند  ،ای جا به نوعی اسمرایت ف،یی  ،ذگ ی میک د آنگا اغلب از
اجمااعی شامل کافگران شاگر.گا

بیددف تریر  ،آسیبپذیرتریر گر،هگا

مغازه

فان دهگا  ،گسم د  ،کاهه جایی است که آنگا میتوان د .ف ک اف گر،هگا هو .باش د ،
.ف ایر باگم بو.ن ایساس ام یت ک د
از سو

.یرر ه ا

.ف،نی کاهه یا.آ،ف نظریه بوف.یو .فبافه «میدان اجمااعی» است

کاهه منانی است که .ف آنجا «م زلت» « ،سرمایه اجمااعی» بیشمریر تقاضا فا .ف میان اع ا
کاهه .اف .اع ا ددیایتر کاهه اغلب میکوش د .ف ه ا تعاملی کاهه از فاهگا مخمل
برا هو .م زلت  ،سرمایه اجمااعی کسب ک د از ایرف ،ف،ابط ددفتی به صوف

پ هان .ف

جریان است که اغلب هو .فا .ف بحثگا شوهیگا  ،به ووف کلی .ف گفمروگا ف،زمره
.ف .ف،ن کاهه نشان می.گد کسانی که باز
تعام

زبانی  ،مهاف

ات وممد،لوژیک دو تر

.ف

.ف،نی کاهه از هو .نشان می.گ د بیشمریر م زلت  ،سرمایه اجمااعی فا .ف آن

مودعیت بدست میآ،فند از ایر ف ،از آنجا که شوهیگا به ع وان ینی از ف ،گا کسب
م زلت  ،ددف
گفمروگا امر

.ف کاهه است .ف چ یر ه ایی شوهی  ،سربهسر گذاشمر یندیرر .ف
عا.

 ،وبیعی است اع ا

ددیایتر کاهه که اغلب آش ایی ،. ،سمی

.یری ها نیز با یندیرر .افند مدام .ف یال شوهی کر.ن با یندیرر گسم د  ،اغلب سربهسر
،.سمانی که از نظر س ی پاییرتر گسم د یا کمیرفتر گسم د میگذافند
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گفمرویی که .ف ا.امه میآید مربو به ینی از گایر شوهیگا است که .ف ه ا کاهه
فخ .ا.ه . ،ف سه دسات زمانی به هاصله چ د .دیقه اتفاق اهما.ه است گاانطوف که پیشتر
اشافه شد با تحلیل ایر شوهی میهواگیم نشان .گیم چرونه  ،به چه شیوها ف،ابط ددف
.ف .ف،ن شوهیگا

ف،زمره کاهه جریان مییابد .ف بخش ا،ل سه شخصیت با نامگا
زمان گفمرو سی  ،پ ج ثانیه

،یید آداناصر نیاا  ،سعید .ف گفمرو ی وف .افند  ،مد
است

تحليل گفتگو
 .1بخش اول :شوخی به مثابه يک بازی تفاهم آميز
 .1.1موقعيت گفتگو :ایر گفمرو بیر میزگا یک  ، ،.پیشخوان که ف،بر ،میز یک دراف
.اف .اتفاق میاهمد .ف کاهه آذفبایجانیگا میزگا نقشی تعییرک ده .ف جایراه اهرا ، .اعاالی
که آنگا انجام می.گ د .اف .میز یک ا ،نیز  ، )،.پیشخوان مخصوص اع ا اصلی کاهه
است که تقریبا گر ف،ز ساعمی پس از غر،م آهمام به کاهه میآی د . ،ف بحثگا اصلی که
.ف،ن کاهه فخ می.گد  ،گاچ یر شوهیگا نقش اصلی فا بر عهده .افند .ف ،ادع ایر میزگا
فا گر،گی هاص .ف اهمیاف .اف .که گر،دت ،اف .کاهه میشوند به ندف
مینشی د آنگا اغلب با صدا

.ف میزگا .یرر

بل د صحبت میک د شوهیگایی با م اونگا

ج سی

می ک د یا یمی گاه شوهیگا ج سی هیزینی نیز انجام می.گ د .ف گفمرویی که شر آن
نوشمه شده است ،یید .دیقا پشت میز یک ا )1نشسمه که آهریر میز سات فاست نسبت
به .فم ،ف .،کاهه است ا ،زمان صحبت با سعید سر هو.

فا هم می ک د  ،با نوعی

نافایمی  ،جدیت مص وعی از ا ،مرتب سوال میپرسد نیاا ف،بر،

ا ،پشت پیشخوان

نشسمه که سات چپ  ،زیر پله گا دراف .اف ، .از .ف ،ف .،دابل مشاگده نیست نیاا .ف ایر
لحظه با یالت عصبی  ،نراه غ بآلو .که اغلب .اف .با ،یید نراه میک د آداناصر -که
مسئول کاهه است -نیز آن ،سط تنیه .ا.ه به میز پیشخوان ایسما.ه  ،با نراگی که از آن
شوخوبعی میباف .به ،یید  ،گدف اصلی .ف ایر صحبت یع ی سعید نراه می ک د . ،ف
یالی که میکوشد هو .فا هونسر ، .جد نشان .گد با ،یید گاراگی میک د سعید پشت
میز  2که چسبیده به میز یک دراف .اف .گاراه پسرهاله ا

نشسمه است ا ،پسر کمیرف ،

محجوبی است که اغلب .ف کاهه ،یید که ،.ست ا ،محسوم می شو .سربهسر
میگذاف .سعید پسر آفام هو

برهوف ، .ه ده ف،یی است که از اهرا .ددیای کاهه است
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 ،اغلب بعدازظهرگا به کاهه میآید اما با آننه با اکثر نفراتی که .ف میز یک مینشی د آش ایی
.اف .کامر .ف بحثگا شرکت می ک د .ف ای جا ا ،ساکت نشسمه  ،هقط لبخ د میزند ا،
برا ا،لیر باف امر،ز با ینی از ادوام هو .به کاهه آمده است ، ،یید  ،آداناصر گایر اتفاق
فا بهانها

برا

شوهی کر.ن  ،سربه سر گذاشمر با ا ،دراف .ا.هاند اما نیاا که امر،ز

بییوصله است به ص دلی پشت پیشخوان تنیه .ا.ه  ،انراف که .لخوف گم به نظر میفسد
جریان گفمرو فا .نبال میک د نیاا گم ینی از اع ا

اصلی کاهه است که تقریبا پس از

آداناصر که مسئول فسیدگی به مشمر گاست .ف سلسله مراتب .ف،ن کاهه نفر سوم کاهه
است  ،گرگاه آداناصر ی وف نداشمه باشد به مشمر گا میفسد ، ،دمیگایی گم که گست
پشت پیشخوان اصلی کاهه مینشی د  ،پول دلیان فا از مشمر گا میگیر .نیاا به نوعی فدیب
،یید .ف کسب م زلت  ،ددف
هو.نااییگا

،یید .ف ه ا

.ف کاهه محسوم میشو. .ف ای جا به نظر میفسد از
تعاملی کاهه .ل هوشی نداف ، .میکوشد به گر وریق که

شده باز ا فا که ،یید شر،ع کر.ه به گم بریز.
 2.1متن گفتگو:
، -1یید شاا .اشمی ایر یرف ف[ ،فا]؟ هحشگایی که می.ن تو هوشت میا.؟ بد
میا.؟ ا ).4کجا کاف االن؟
 -2آداناصر ا ).3کاف بد

کر .ا  )4ما با شاا شوهی .افم [.افیم] اص ؟ ا )2ما به شاا

یرهی ز.م؟ [ز.یم؟] شوهی .افم؟ [.افیم؟]
، -3یید ا ).3باید با ینی شوهی بن ی که باگا

شوهی .اشمه باشه

 -4آداناصر {نامفهوم }2
، -5یید گایر ا )3االن برا چی ه دید ؟ ا ).4گم یک کلاها که مر میگم شاا باید
بخ د ؟ ا ).5گا؟!
 -6نیاا ا )1ا؟) چقدف و یرف و میزنی و ،یید .یره! ا )2کاوو هه سا ووو کمه گا وووو تا
میآ. .یره میفیزه به گم!
 .3.1تحليل گفتگو شوخی به مثابه يک بازی ِ تفاهم آميز. :ف ای جا گفمرویی بیر ،یید ،
آداناصر .ف جریان است که گر  ،.با گم . ،ف گادسمی با یندیرر علیه هر .سومی که از ا،
گیچ گفمرویی .ف ای جا ،جو .نداف .صحبت می ک د ایر گفمرو ماگیما با م اونی ،.سمانه
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 ،شوهی ،اف گاراه است که .ف ه ا کاهه .افا ساهماف آش ایی است آن گم ای نه اغلب
 ،.نفر یا بیشمر با یندیرر .ست به ینی میک د تا نفر سومی فا که ،.ست مشمرو گر ،.
آنهاست اذیت ک د با ای نه آن  ،.نفر یع ی ،یید  ،آداناصر لح ی جد به هو .میگیرند
 ،به ظاگر سوالگایی میپرس د که به نظر میفسد با نافایمی گاراه است اما ه ا
تعاملیا که بر گفمرو یاکم است به ووف کلی ج به شوهی .اف .گم  ،.نفر که علیه نفر
سوم ممحد شده اند گم نفر سوم  ،گم .یررانی که شاگد ایر گفمرو گسم د به ایر امر
آگاگی .افند یال آن چیز که .ف ای جا برا ما جالب توجه است آن است که ایر باز
چهافنفره چرونه فخ می.گد  ،چرونه بازیرران با یندیرر گااگ ر میشوند تا ایر صح ه
فا به پیش ببرند  ،اجرا ک د البمه الزم به ذکر است که ما .ف ،سط ایر گفمرو ،اف .میشویم
 ،از چ د ثانیه دبل به .لیلی نامعلوم ایر گفمرو آغاز شده است .ف هط ، 1یید با ایر جاله
سخر هو .فا آغاز میک د
«شاا .اشمی ا یرف فا {ف»}،
ا ،ایر جاله فا هطام به آداناصر میگوید تا ا ،فا با هو. .ف شوهی با سعید گاراه ک د
.ف ،ادع .ف ایر جاله ،یید با آننه از چ د ثانیه دبل گاناف آن گا با گم شر،ع شده است
مجد .گاناف

 ،گایاف

،.بافه آداناصر فا با هو .میولبد .ف ،ادع .ف هرای د چ یر

ساهماف از شوهی  ،.نفر که با یندیرر بر علیه نفر سوم .ف یال گاناف گسم د باید
مرتب .ف گفمروگا شان به یندیرر افجاع .گ د تا به نوعی گاناف

فا یا.آ،ف

کر.ه ،

گااگ ر شوند ،یید با ید .،یک  ،نیم ثانیه منث که با برگر.اندن سر به سات سعید
گاراه است ا.امه صحبت فا پی می گیر ، .به صوف
«هحشگایی که می.ن تو هوشت میا.؟ بد

مدا،م سواالتی فا از سعید میپرسد
میا.؟ ا ).4کجا کاف االن؟»

به م ظوف ههم ایر سخر ،یید باید به کای دبلتر برگر.یم به اتفادی که شاید چ د ثانیه
دبل یا چ د .دیقه دبل فخ .ا.ه  ،ما بعدا .ف گفمروگا
صحبتگا

بعد

مموجه اصل ماجرا .ف

،یید میشویم اصل ماجرا از ایر دراف است که ینی از اع ا

کاهه هحشی

ناموسی به ،یید می.گد  ،سعید میه د ، .از گاانجا ،یید  ،آداناصر شوهی کر.ن با
سعید فا آغاز می ک د البمه ما نای.انیم که ،ادعا  ،اص چ یر اتفادی فخ .ا.ه است یا ایر
گم برساهمه

باز

زبانی ،یید به م ظوف سربه سر گذاشمر یا شوهی با سعید است به

گریال یاال ،یید از سعید میهواگد که موضع هو.
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باالهره کجا کاف است؟ از ای نه .یرر

به ا ،هحش .ا.ه بد

میآید؟ هوشش میآید؟

گم ،یید  ،گم آداناصر از ایر موضوع آگاهاند که سعید پسر کمیرهی است  ،به گیچ،جه
،اف .گفمرو ممقابل ایا بقول کاههنشیرگا کلکل) با آنگا نایشو .گایر .سما،یز است
برا آنگا که شیوه

شوهی هو .فا آنطوف که میهواگ د پیش ببرند .ف هط  2ناصر به

تایید سخر ،یید می پر.از« .ا ).3کاف بد کر ، ».با گاان لح ی که ،یید با سعید سخر
میگوید با ا، ،اف .بحث میشو. .ف ،ادع .ف ایر سبک از شوهی یالت تهاجای  ،. ،نفر
که با یندیرر ممحد شدهاند نقشی تعییر ک ده .اف .آنگا پرسشگایی فا مدام با یالمی
تهاجای  ،از ف ،نافایمی از سعید میپرس د  ،انمظاف پاسخ نیز ندافند
.ف ،ادع ای جا پافا،.کسی بیر صوف

 ،م اون فخ می.گد صوف

گفمرو یالمی

جد  ،تهاجای .اف .که انراف  ،.نفر ینی فا بر.هاند گوشه فی ر مرتب بر ا ،میکوب د از
نظر صوف

گفمرو نز.یک به یک .عوا جد است اما .ف ،ادع گایر جدیت نافایمی ،

یالت تهاجای است که به و ز  ،شوهی بو.ن ماجرا میاهزاید جالب ای جاست که یمی
ناظریر ناآگاه که از اصل ماجرا آگاگی ندافند به فایمی با ش اهت پیشیر ایا ذهیره .انش) ،
مهاف گا

ات وممد،لوژیک هو .دا.ف به .فو ایر موضوع گسم د که .ف ای جا نوعی

پافا،.کس .ف جریان است  ،اصل ماجرا ت ها یک شوهی است یالت بیان ،یید  ،آداناصر
که با آفامش  ،واانی ه گاراه است یالت چهرهش ان که آفام است  ،بخصوص برا آداناصر
که لبخ د

م یم نیز بر چهره .اف .گاچ یر منثگا

یسام شده تر صدا

نرم ،

ین واهت یالت چهره سعید که .ف یال لبخ د ز.ن است فیمم ین واهمی که به ووف کلی
.ف تاام وول گفمرو جریان .اف .گاری نشانهگایی از ایر امر گسم د که .ف ای جا یک باز ،
شوهی .ف جریان است  ،جد ، ،ادعی نیست .ف ا.امه .ف هط  3 ، 2گم آداناصر  ،گم
،یید از داعدها گارانی که .ف تعام

ف،زمره کاهه فعایت می شو .پر.ه بر می.افند ،

به نوعی آن فا به سعید گوشز .می ک د آداناصر از سعید می پرسد
«ما با شاا شوهی .افیم؟ اص ؟ ا )2ما به شاا یرهی ز.یم؟ ا ) شوهی .افیم؟»
، ،یید گم .ف یاایت از آداناصر داعده فا با صرایت میگوید
«ا ).3باید با ینی شوهی بن ی و که باگا
.ف ،ادع تظاگر به ایر امر میشو .که .لخوف

شوهی .اشمه باشه »

،یید از سعید از آنجاست که سعید

داعدها ا ز دواعد مهم تعامل .ف کاهه آذفبایجانیگا فا شنسمه است  ،به شنلی غیرمسمقیم
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با کسی که با ا ،شوهی نداشمه شوهی کر.ه است ننمه مهم آن است که با ای نه ایر
گفمرو از ابمدا تا آهر به ووف کلی یک باز است که .ف آن ،یید آداناصر  ،سعید .ف یال
نقش باز کر.ن گسم د اما گایر باز نیز نیازم د «م طق .ف،نی» است باید برا عصبانیت
. ،لخوف ،یید م طقی ،جو. .اشمه باشد که ناظریر  ،یمی هو .بازیرران آن فا بپذیرند
م طقی که به تعبیر ات وممد،لوژیستگا بر مب ا «عقل سلیم» دابل ههم باشد  ،گاران بموان د
آن فا .فو ک د ای نه نباید با کسی که با تو شوهی نداف .شوهی ک ی داعدها است که
گاه .ف آن منان بخصوص دابل .فو بو.ه  ،الزام عالی .اف ، .از ایر ف ،موف.

برا
پذیر

گارانی است اما .ف ایر میان نیاا که به ع وان ت ها هر .یاشیهنشیر ایر گفمرو

مطر است به نوعی به مقابله  ،برهوف .با کل جریان باز میپر.از .ا ،از ایر جهت که با
سعید ،.سمی نز.ینی نداف .نای تواند ،اف .جریان باز

شو .یا به گر .لیلی نایهواگد

،اف .ایر باز شو .به گایر .لیل نسبت به شرایط باز موضعی بیر،نی .اف .اما چون .ف
ه ا تعاملی کاهه از مودعیت هوبی برهوف.اف است ایر توانایی فا .اف .که کل ایر باز فا
زیر سوال ببر ، .آن فا از بیر،ن بشن د ا ،با .لخوف هطام به ،یید میگوید
«ا )1چقدف و یرف و میزنی و ،یید .یره! ا ) 2کاوو هه ساوو کت گاوو تا میا. .یره میفیزه
به گم!»
.ف ای جا نیاا با اهزایش تر صدا  ،تاکید

که بر ،اژهگا میک د میکوشد تاثیر سخر

هو .فا اهزایش .گد یمی منث  ،.ثانیها که بیر  ،.جاله ا، ،جو. .اف ، .انمقا .که
پس از آن  ،.ثانیه به ،یید ،اف .می ک د بر شد

 ،جدیت سخر ا ،میاهزاید . ،ف ای جا به

ووف مودت باز فا هاتاه می.گد
.ف ای جا میبی یم .ف پس شوهیا که ،یید  ،آداناصر با سعید به فاه انداهمهاند  ،نیز
جدیمی که نیاا .ف پایان آن بناف میبر ، .به ایر باز هاتاه می.گد نوعی از سلسله مراتب
ددف

نهفمه است اگر با جایراه گرکدام از اهرا .یاضر .ف گفمرو .ف مودعیت کاهه توجه

ک یم مموجه میشویم آداناصر .ف باالتریر نقطه دراف .اف .که مسئولیت کاهه به عهده ا،ست
.ف جایراه بعد  ،کای پاییرتر نیاا  ،پس از ا، ،یید دراف .افند . ،ف نهایت سعید که با
آننه تقریبا از اع ا

اصلی کاهه محسوم میشو .اما به .لیل ضعفی که .ف تواناییگا

زبانی .اف ، .یا عدم پشموانه اجمااعی .ف هافج از کاهه .ف ف،یدا.گا
نقش اساسی نداف. ، .ف ایر سلسله مراتب ددف
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جای دادن فرهنگ در بازی قدرت :بررسی شيوههای بروز روابط قدرت در شوخیهای روزمره در يک چايخانه

جالب است که شوهی . ،ست انداهمر از سو ،یید  ،ناصر صوف

میگیر .که .ف سلسله

مراتب باالتر نسبت به سعید دراف .افند  ،به نوعی «یق» .افند  ،فا .ست بی دازند .ف
ای جا با ایر مساله ف،بر ،گسمیم که چه کسانی مجاز به .ست انداهمر  ،شوهی گسم د  ،چه
کسانی مجاز نیسم د! .یرر ای نه نیاا به .لیل جایراگی که .اف .از ایر «یق» برهوف.اف است که
باز ،یید ناصر  ،سعید فا بهم بزند ننمه جالب توجه ایر است که ،دمی نیاا میهواگد به
باز

آنگا بماز .مخاوبش فا ،یید دراف می.گد که .ف ایر سلسله مراتب از ا ،جایراه

پاییرتر .اف ، .فدیب . ،ف .سمیابی به ددف

 ،م زلت .ف کاهه محسوم میشو .اما به

گیچ ،جه به هو .اجازه نای.گد که با آداناصر با ایر لحر صحبت ک د
 .2بخش دوم :تخريب بازی زبانی وحيد
 .1.2موقعيت گفتگو. :ف بخش ،.م ایر شوهی که چ د .دیقه بعد اتفاق میاهمد مودعیت
گاانی است که .ف بخش نخست توضیح .ا.یم
، -1یید سعید ه دید برا چی؟ ا )2برا چی ه دید ؟ گا؟
 -2نیاا به تو چه!
، -3یید تو برا چی ه دید ؟
 -4نیاا هو.تم که هو.تم که هوشت آمده اگه تو نافایمی ا،یید ) ا؟) تو وو برا
چی میه د ؟ تو مره گاچیر شوهیگایی با مر .اف ؟ االن ایر گفت تو تایید کر .با
ه دیدنت سعید شوهی ناموسی با مر ننر! نراه جلو هامیلگا

.افم بهت می گم ننر وو!

 -5ناصر {نامفهوم} ا)3
، -6یید هب نایذافن ای ا ا )2آدا ناصر!
 -7ناصر ای ا نایذافن؟ تو ای ا ف اذیت میک ی {نامفهوم }3
، -8یید کی اذیت کر.م؟
 -9ناصر تا تو کاف نریر

کاف به تو ندافن

، -10یید ا)2گا االن باز یواشنی .فبافه ما .افه صحبت میک ه بیا ا )2ا؟) باز هحش
ناموسی .ا!.
 -11ناصر ا، )6ییدجان االن چ د سالمه ،یید تو آدا؟
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، -12یید مر یقیقما اگه بخوام یسام بن م سعید آدا پدفجد

ا،نجا بو.هگا با

.ای اسوفگا بزفگ شدم  ،گاان زمان ا[ناصر) از ا،ن مودع تا یاال .افه .نبال بابا
بابا

میگر.ه

پیدا نایشه])
، -13یید یقیقت ما به ایر نمیجه فسیدیم که یقیقت با سعید جان یک نسبتگایی

.افیم یاال نسبتگامان چه جوفیه ا[ناصر) سعید یرامهوف نبو.ه! ا]) یقیقت ما نسبت
باالتر .افیم با علی آدا
 -14ناصر سعید آدا آ.م با ایاانیه ا[،یید ) ما یک نسبت باالتر .افیم ا])
 .2.2تحليل گفتگو :پس از چ د .دیقه ،.بافه ،یید شوهیا

با سعید فا از سر میگیر.

.ف ای جا مشاگده میک یم که آداناصر که .ف بخش ا،ل ایر باز گاراه ،یید بو. .یرر از
گاراگی ا. ،ست کشیده است . ،ف مقابل ا ،دراف میگیر .چون ایساس میک د ،یید .یرر
بیش از ید ایر باز فا کش .ا.ه است  ،ایر امر بر ف ،تعا.ل تعام
برا

.ف،ن کاهه – که

مسئول کاهه بسیاف مهم است  -تاثیر م فی میگذاف .به گایر جهت به سرعت تغییر

موضع می.گد . ،ف ک اف نیاا .ف نقش تخریبک ده باز ،یید دراف میگیر.
نیاا .ف ای جا ت

میک د از ایر مودعیت به م ظوف تثبیت مودعیت هو. .ف کاهه

بهرهبر.اف ک د ا ،با یاله به ،یید میکوشد به نحو نشان .گد .ف جایراه باالتر نسبت
به ،

.ف سلسه مراتب ددف

.ف .ف،ن کاهه دراف .اف .از لحا فیخماف 1نیاا اغلب کوتاه

سخر میگوید . ،ف بطر گفمرو از مهاف گا زبانی ،یژها گاچون ،یید برهوف.اف نیست
اما از نظر مهاف گا غیرزبانی .ف نبر .ددف

.ف جایراه باالتر دراف می گیر .ا ،گاوافه

یالمی تهاجای به سخر هو .می.گد نراگش ناهذ  ،جد است  ،اغلب با اعماا .به نفس
هاصی صحبت می ک د  ،با لحر صریح بیان هو .سعی .ف تخریب باز زبانی ورف مقابل
.اف.
تخريب بازی زبانی وحيد. :ف هط ، 1یید ،.بافه شوهی هو .فا با سعید آغاز میک د
 ،ننمه جالب آن است که بدانیم نیاا  ،آداناصر به چه شیوها میکوش د باز ،یید فا به
گم بزن د ای جا باید توجه .اشت گر باز زبانی مبم ی بر یک سر دواعد  ،اسمراتژ گا
ب یا .است که بر پایه آن باز زبانی شنل میگیر. .ف ای جا ینی از دواعد اساسی باز
________________________________________________________
1 - habitus
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،یید آن است که ا ،میکوشد به یاضریر ای طوف القا ک د «به هاور ه ده سعید زمانی که
هحشگا ناموسی به ا. ،ا.ه شده نافایت شده است» .ف مقابل نیاا  ،ناصر میکوش د به
گایر داعده باز ،یید یاله ک د  ،آن فا برم سازند گاچ یر اسمراتژ ا که ،یید
.ف باز زبانی هو .پیش گرهمه آن است که ووف جلوه .گد که ا. ،ف مقابل یک هحش یا
شوهی ناموسی .ف یال .هاع از هویش است .ف ای جا ،یید به باالتریر توگی ی که مانر
است .ف ه ا کاهه به یک هر .بشو .مموسل میگر. ..ف ،ادع ناموس برا اع ا کاهه که
مر .گسم د  ،تحت تاثیر افز گا .ی ی  ،س می دراف .افند .ف .فجه ا،ل اگایت دراف .اف.
، ،دمی ،یید میکوشد هو .فا نافایت از یک هحش ناموسی یا شوهی ناموسی نشان .گد
ت

.اف .به باز زبانی هو .اعمباف بخشد اتفادا نیاا به گایر بخش از مدعا ا ،یاله

می ک د ا. ،ف هط  4میگوید
« هو.تم که هو.تم که هوشت آمده اگه تو نافایمی»
 ،یا آداناصر .ف هط  9میگوید
«تا تو کاف نریر

کاف به تو ندافن»

گاانطوف که اشافه شد .ف ای جا نیاا به ایر داعده باز زبانی ،یید که انراف «چون سعید
با ه دها
اسمراتژ

.ف یک هحش ناموسی گاراگی کر.ه مر نافایت گسمم»  ،ناصر به ایر
باز

زبانی ،یید که «ا،ل سعید شر،ع کر.ه  ،مر یاال .افم از هو.م .هاع

می ک م» یاله کر.ه  ،به ایر ترتیب با شنسمر داعده  ،اسمراتژ ،یید میکوش د کلیت آن
فا لوث ک د  ،به آن هاتاه .گ د
تکنيکهای ناصر برای حمله به وحيد :اسمراتژ

.یرر ،یید برا

پیشبر .باز

شوهی

هو .وفره فهمر از یا تی است که آداناصر  ،نیاا پیوسمه بر ا، ،اف .میآ،فند از هط 11
تا  14آداناصر پس از  6ثانیه سنو

،دمی مموجه میشو .علیرغم ت

آنگا برا لوث

کر.ن باز ،یید ا ،گاچ ان با وفره فهمر میکوشد به باز هو .ا.امه .گد تغییر موضع
می.گد  ،ایر باف .یرر به هو، .یید یاله میک د .ف ایر یاله آداناصر از برهی
پیشهرضگا

ب یا.یر که .ف ه ا

تعاملی کاهه توگیرگا

بزفگی تلقی میشو .بهره

میبر .تحلیل ایر عباف گا میتواند به ههم ه ا بخشگا .یرر از ه ا تعاملی کاهه
آذفبایجانیگا کاک ک د آداناصر .ف هط  11میپرسد
«ا، )6ییدجان االن چ د سالمه تو آدا؟»
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م ظوف آداناصر از چ یر سوالی .دیقا ف،شر نیست اما نشان می.گد ا ،موضع هو .فا
تغییر .ا.ه  ،مموجه هو، ، .یید است به نظر میفسد ،یید نیز مموجه ایر امر شده است ،
،.بافه میکوشد با زیرکی از پاسخ مسمقیم به سوال آداناصر وفره بر .،به گایر .لیل موضوع
پرتی فا مطر می ک د
«یقیقما با اگه بخوام یسام بن م سعید آدا پدفجد

ا،نجا بو.هگا با .ای اسوفگا بزفگ

شدم  ،گاان زمان»
.ف ای جا ناصر به سرعت از هرصت اسمفا.ه میک د
«ا[ ناصر) از ا،ن مودع تا یاال .افه .نبال بابا

پیدا نایشه ا])»

میگر.ه بابا

.ف ه ا تعاملی کاهه ی لزا.ه بو.ن ینی از افز گا مهم تلقی میشو. ، .ف مقابل
یرامزا.ه بو.ن ینی از بدتریر توگیرگا است  ،آداناصر .دیقا گایر توگیر فا به ،یید ،اف.
می ک د باز ،یید وفره میف ، .،به ،جو .نسبتگایی میان هو.

 ،سعید اشافه میک د ،

باز ناصر از هرصت اسمفا.ه کر.ه  ،بر افزشی .یرر که کسب ف،ز

ی ل میباشد تنیه

می ک د ،. ،میر توگیر فا ،اف .می ک د اما ایر باف با زبانی مسمقیمتر
«ا[ناصر) سعید یرامهوف نبو.ه! ا])»
ایر .ف ،ادع نشان می.گد آداناصر با جدیت میکوشد به ایر باز
بدگد چرا که به ووف جد

تعا.ل تعام

نهایت .ف هط  14ناصر به افز

زبانی ،یید پایان

.ف،ن کاهه .ف هطر دراف گرهمه است . ،ف

.یرر .ف کاهه مموسل میشو .ا ،میگوید
«سعید آدا آ.م با ایاانیه»

.ف ،ادع ایر جاله .ف ه ا

تعاملی کاهه آذفبایجانی که تحت تاثیر افز گا

.ی ی

است می تواند مع ا هو .فا نشان بدگد کاهه آذفبایجانیگا ممعلق به ادوام ترو زبان است ،
هرگ ر .ی ی آن نیز بخصوص .ف ایام عاشوفا ناو .هاصی .اف. .ف چ یر منانی با ایاان
بو.ن ینی از افز گا اساسی تلقی میشو ، .ناصر نیز به گایر افز

مموسل میشو .که

از ایر وریق ،.بافه به ،یید یاله بر. .ف نهایت موهق میشو .باز  ،فا هاتاه بخشد
 .3بخش سوم :بازی با فرهنگ
 .1.3موقعيت گفتگو. :ف ای جا با ،ف ،. .،شخصیت .یرر به باز مواجه گسمیم ینی از ایر
شخصیتگا «یاج یسر آدا» از وریق ،یید ،اف .باز
«جاال» .ف ا،اهر صحبت به م ظوف تعییر فا
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ع وان یاج آدا از ا ،یا .می شو .پسر

است ید.،ا  27یا  28ساله که ا ،گم تقریبا از

اع ا اصلی کاهه به یسام میآید با ایر تفا،

که کامر .ف میز یک مینشی د اما .ف عیر

یال گاوافه سعی میک د پشت میز  2ب شی د تا چ دان از بحثگا
چهره

اصلی ،.ف نباشد

ا ،به .لیل .اشمر فیشگا بل د  ،عی ک وبی که چهرها شبیه ف،یانیگا به ،

می.گد  ،به نظر میفسد شخصیت مذگبیا گم .اف .مم اسب با نقشی است که ،یید .ف
ایر باز ا

که از ابمدا

صحبت امر،ز آغاز کر.ه به ،

،اگذاف میک د شخصیت .یرر

یع ی جاال ینی از ،.سمان نز.یک ،یید است که اتفادا به نظر میفسد .ف آغاز ایر شوهی
گم ا،ست که یرهی به ،یید ز.ه ، ،یید گم از آن به ع وان .سما،یز

به م ظوف .ست

انداهمر  ،شوهی با سعید بهره بر.اف کر.ه است ا ،پسر دد بل د  ،هو

دیاهه است که

لباسگا مرتبی میپوشد  ،به نظر میفسد مثل هو، ، .یید شاگر .مغازه باشد
 .2.3متن گفتگو، -1 :یید ا؟) یاج یسر آدا ا ).5ا؟) یسر آدا ا ) .4ب ده شاا ف ،دبول
.افم به ع وان یک داضی ا ).4با ایر که ورهداف ا،نوف گا گسمی ا، ).5لی یک سوال از شاا
.افم ا ) .4از شاا هواگش .افم بیفیا  ،الی ا گرچی می،.نی بری ا، ).3گرنه نراه کر
یاج آدا باز یک مدل .یره میشیم ا ).3ا آدا یک شوهی ناموسی با مر کر.ن ا ).4علی آدا
ک افشون ه دیدن ا ).4هموا

چیه؟

 -2ناصر آهه آبجی

 ،که نداف

،یید ) آدا علی آدا ه دیدن االن هموا

میگه به ناموس چه فبطی .افه؟ غیر

ندافه ا]

چیه؟ جوام بده؟

 -3یاج آدا ا  ) -هدمت و شاا و عرض و ک م و که و {نامفهوم }3
، -4یید ا؟) آدا ایشون ه دیدن یع ی ما گم بله! ا )1ایشون ه دیدن یع ی ما گم بله!
ا[ناصر) غیر

ندافه ا] یاج آدا ) ا ) -شاید م ظوفا نبو.ه!

، -5یید ا )2یاج آدا به یاشیه نر ،شاا به ع وان یک داضی فا نهایی ف ،صا.ف کر
ا )14آدا مر نایهوام {نامفهوم  }1از نظر ما ایر ب ده هدا بیتجربه هو.شه به ایر باز گا
.هالت نده ،لی مر از شاا .افم سوال میک م ایر آدا یرف بد ز .ا ).3ا،ن آدا ه دید ا).3
هموا

چیه؟ ا ).5یاجی .اف به یاشیه میکشی! ،ل کر  ،چی؟! {نامفهوم }25
، -6یید آدا چ د نفر ای جا شوهی بد با مر کر.ن ا ).4ا؟) هدا وو ،کیلی وو انراف که

اص

مر فهیقت نیسمم ا ).4هدا ،کیلی ا ).3چ د نفر شوهی بد با مر کر.ن ای ا ،دمی
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شوهیگا

بد با مر کر.ن ا،ن آدا ز .زیر ه ده گاگاگا ا  )5ایر یناش چیه؟ هموا

چیه؟
 -7یاج آدا ایر االن یناش مثل ای ه که میف ،نانوایی  ،نون  ،ا] ،یید )گا یع ی
االن ایر آدا مث ا[یاج آدا ) ا؟) ما به ا ،آدا کاف ندافیم به ا،ن آدا چیناف .افیم {نامفهوم
}2
، -8یید هب مر گایر ف ،می هواسمم ا ).5یع ی یاج آدا مث ا[جاال ) یع ی ،دمی
کسی با ایر آدا شوهی کر .شاا باید دصاص ک ی بخ د
 -9یاج آدا بله ا ).5بله بله
 -10جاال دصاصش گای ه .یره {نامفهوم  }5به اندازه بخ د بیشمر از ا،نم نخ د
، -11یید هب ا،ن آدا باز شر،ع میک ه به شوهی کر.ن ما ایر ،سط بخ دیم باز یک
اتفاداتیا ،سط بیفمه .یره ا)HH
 -12جاال ا )1یناش دصاصه .یره گر کی باا

آدا شوهی کر .ا

آدا میتونه

بخ ده
 .3.3تحليل گفتگو :بهرهگیر از ،.گانهگی افزشی .ف ای جا نیز ،.بافه مشاگده میک یم که
چرونه افز گا مشمرو .ف یک ه ا ش اهمی گاچون کاهه به ع وان .سما،یز  ،ابزاف
گمفاسما با نیت ک شرران دراف میگیر. .ف ،ادع .ف ای جا افز گا به ذا
نیسم د بلنه مهم آن است که .فیابیم ایر افز گا چرونه .ف تعام
باز میشوند  ،چرونه .ف هدمت نیا

.افا

افز

. ،ف،ن کاهه ،اف.

 ،مقاصد ک شرران دراف میگیرند تا م ظوف آنگا فا

تحقق بخش د .ف ای جا ،یید از یک ،.گانری افزشی اسمفا.ه می ک د تا باز  ،هو .فا که .ف
دسات دبلی به .لیل مخالفت صریح ناصر  ،گا.

با بر بست مواجه شده بو،. .بافه پی

بریر. .ف ،ادع ، ،.یژگی مهم که باعث میشو .یک نفر .ف بحثگا

اصلی کاهه هر.

موهق باشد به دراف زیر است نخست ای نه ا ،توانایی اصراف مدا،مت  ،شنست ناپذیر فا
.ف بحثگایی که فخ می.گد .اشمه باشد ،.م ای نه بمواند .ف شرایط ممفا،
ات وممد،لوژیک هاصی انعطافپذیر

الزم فا برا

تغییر اسمراتژ

با تن یکگا

هو. .ف هرای د گفمرو

.اشمه باشد تا .ف نهایت مخالفیر فا از صح ه هافج کر.ه  ،به گدف هو. .ست یابد .ف
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ای جا میبی یم ،یید نیز از گر ، ،.یژگی برهوف.اف است به گایر .لیل سرانجام ناصر ،
گا .فا از صح ه هافج میک د  ،پیر،ز میشو.
،.گانریا که .ف ای جا ،یید به کاف میگیر،. .گانری بیر «یاج آدا /شوهی ناموسی»
است «یاج آدا» مظهر ،االتریر افز گا .ف،ن ه ا مذگبی  ،کاهه است کسی که ،یید .ف
هط  1هطام به  ،میگوید
« ب ده شاا ف ،دبول .افم به ع وان یک داضی»
 ،داضی کسی است که «بیفیا  ،الی ا » د ا،

می ک د ،یید .ف ای جا تن یکگا

،یژها به کاف میبر .که هر .فا که به  ،لقب «یاج آدا» .ا.ه  ،برساهمه باز ا،ست
تسلیم مقصو .هو .ک د ا ،ا،ال از آن هر .با ع وان «یاج آدا» یا .می ک د که .ف ه ا تعاملی
کاهه مع ا
م ظوف

گمتراز با ایاان صدادت . ،فسمی .اف ، .یمی تعریفی گم از آن می.گد که
کسی است که «بیفیا  ،الی ا » آنچه فا .فست است .ف نظر میگیر. .یرر ای نه

،یید با گفمر ایر جاله که
«باا که ورهداف ا،نوف گا گسمی ا ، )5لی یک سوال از شاا .افم»
 ،ای نه
«از شاا هواگش .افم بیفیا  ،الی ا گرچی می،.نی بری ا ، )3گرنه نراه کر یاج
آدا باز یک مدل .یره میشیم»
ا ،فا تحت هشاف دراف می.گد تا م طبق با م ظوف  ،گدف هاصی که ا. ،نبال می ک د
یرکت ک د پس از آننه صحبتگا

مقدماتی فا انجام می.گد  ،یاجآدا فا آما.ه

باز

هویش می ک د آنراه موضوع فا .ف میان میگذاف.
.ف ای جا ناصر که به ع وان مسو،ل کاهه ش اهت هوبی از ایر باز گا
،.بافه میکوشد باز

زبانی ،یید فا که بر ایر باف بر مب ا

زبانی .اف.

،.گانهگی افزشی «یاج آدا/

شوهی ناموسی» شنل گرهمه به چالش بنشد ا. ،ف هط  2یکسویه ایر ،.گانهگی فا زیر
سوال میبر.
«آهه آبجی

 ،که نداف میگه به ناموس چه فبطی .افه؟»

.ف ای جا از صحبت ناصر مموجه میشویم که ،یید اص هواگر نداف .به گایر .لیل
هطام دراف .ا.ن هواگر ،

اکه اص ،جو .نداف )!.به مثابه شوهی ناموسی  ،چیز که

،یید بخواگد از آن نافایت شو .تلقی نایشو .با ایر ،جو، .یید گاچ ان بر ا.امه
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باز

تازها

که آغاز کر.ه اصراف می،فز،. .بافه ناصر فا نا.یده میگیر. ، .ف میان

یرفگایش میپر. .ف ایر بخش از گفمرو ،یید به ووف کلی با تر صدا

بل د صحبت

می ک د ووف که تاامی صداگا اوراف فا تحت تاثیر دراف می.گد .ف ای جا ا ،عزم هو.
فا جزم کر.ه تا برنده ایر بحث ووالنی باشد ،یید گاچ ان با تاکید از یاج آدا میپرسد
هموا

عال ایر آدا {سعید} چیست؟ .ف ای جا یاج آدا برا

ا،لیر باف به سخر میآید

شیوه صحبت کر.ن  ،نشان می.گد دواعد باز فا به هوبی پذیرهمه است ا. ،ف نقش
یاج آدا با واانی ه  ،آفام سخر میگوید  ،تاکید هاصی بر ف ،تک تک کلاا

میگذاف.

.ف ای جا یا ج آدا به ،ادع ،اف .باز زبانی ،یید شده . ،ف اهمیاف  ،دراف گرهمه است .ف
،ادع ا ،با پذیرهمر نقش هویش ،.گانهگی «یاج آدا /شوهی ناموسی» فا تثبیت میک د از
گایرجا میتوان پیر،ز

،یید فا .ف ایر باز

پیشبی ی کر .چرا که بازیرران . ،یرر بر

وبق باز زبانی  ، ،فهماف میک د  ،ایر ننمه بسیاف مهای .ف گر نوع بحث  ،گفمرو
 ،.جانبه یا چ د جانبه است
.ف هط  4یاج آدا با تر صدا پایی ی میگوید
«شاید م ظوفا نبو.ه!»
 ،میکوشد به نوعی با ،یید مخالفت ک د اما ،یید با گاان تر صدا بل د با  ،به
مقابله میپر.از ، .یاج آدا فا به یاشیه کشاندن  ،بحث ممهم میک د به ،ضو ف،شر است
.ف ایر بحث کدام ورف غالب  ،کدام ورف مغلوم است ناصر نیز .ف ایر بیر
صحبتگایی میک د اما گاچ ان نا.یده گرهمه میشو.
،یید باز  ،هویش فا تا آنجا پیش میبر .که به مقصو .نهایی هویش .ست یابد ا،
گرباف که یاج آدا میکوشد اظهافنظر مسمقلی افاده ک د بیر یرفگایش میپر ، .به ا،
اجازه تنایل صحبتگایش فا نای.گد .ف نهایت ایر جاال است که .ف هط  8یاج آدا فا
از ایر ،ضع نجا

می.گد

«یع ی ،دمی کسی با ایر آدا شوهی کر .شاا باید دصاص ک ی بخ د »
از ،اک ش یاج آدا .ف هط  9پیداست انراف نجا

پیدا کر.ه است ا ،با تاکید چ دباف

کلاه بله فا تنراف می ک د
«بله ا ).5بله بله »
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.ف ،ادع ،یید .ف ای جا نای هواگد نظر مسمقل یاج آدا فا بش و .بلنه یاج آدا .ف ای جا
ت ها ابزاف

.ف هدمت باز زبانی ،

دراف .اف .تا از وریق برساهمی که از ،

به ع وان

یک داضی شخص .فسمناف  ،صا.ق ایجا .کر.ه بمواند به باز هویش اعمباف ببخشد  ،بر
ناصر  ،نیاا که .ف دسات دبلی از آن گا شنست هوف.ه بو .غلبه ک د اما .ف ای جا باید
شوهی فا از آداناصر  ،بخصوص فدیب اصلیا

نیاا

توجه .اشت با ای نه ،یید باز

میبر .با ایر یال ایر پیر،ز .ف یک شوهی باعث تغییر جایراه سلسله مراتب ددف

آنگا

پس از آداناصر ،

.ف سطح کاهه نایشو ، .گاچ ان ،یید .ف ف.ه سوم سلسله مراتب ددف

نیاا دراف .اف .ایر امر نشان می.گد .ف تعیر بخشیدن به جایراه هر. .ف سلسله مراتب
ددف

.ف کاهه ع ،ه بر تواناییگا

غیرزبانی نیز

زبانی هر .نیازم د برهی تواناییگا

گست که نیاا به لحا فیخماف به هوبی از آنگا برهوف.اف است  ،گایر امر باعث مودعیت
بهمر ا ،نسبت به ،یید میشو.
نتيجهگيری
.ف ایر تحلیل ت

کر.یم دبل از گر چیز – .ف دالب تحلیل گفمرو یک شوهی -نشان

.گیم که مفاگیای نظیر هرگ ر  ،ددف

تا چه اندازه .ف تاف،پو .زندگی اجمااعی ما جریان

یاهمه  ،تا چه اندازه .فآمیخمه با زندگی ف،زمره ماست  ،آنچه .ف نراه ا،ل مانر است یک
شوهی سا.ه به نظر برسد تا چه اندازه برسازنده مفاگیم هرگ ری .ف ممر گفمرو  ،تحت
تاثیر دواعد  ،ساهماف ددفتی است که .ف پس  ،پشت ایر تعام

ظاگر دراف .اف ، .از آن

تبعیت میک د
.ف ای جا مفهوم ددف
ددف

.ف  ،.سطح هو .فا نشان می.گد نخست .ف سطح ساهماف

.ف گفمروگا ف،زمره یع ی .ف تعیر بخشیدن به ساهماف کلی یک تعامل اجمااعی –

گاچون شوهی -جایی که ددف
اهمیافاتشان فا .ف باز

جایراه گر کدام از بازیرران فا .ف باز

مشخص مینااید ،.م .ف سطح ف،ابط ددف

ف،زمره یع ی .ف تعیر بخشیدن به شنل پیچیدهتر

از ف،ابط ددف

 ،امنانا

،

.ف گفمروگا

که از وریق نیا

اسمراتژ گا  ،باز گا زبانی گرکدام از بازیرران .ف بسمر تعامل جریان مییابد
از سو
افز گا

.یرر .ف ایر تحلیل ،گفمرو ت

اجمااعی – افز گا

می تواند .ف تعام

.اشمیم نشان .گیم چرونه هرگ ر ،

ممعلق به یک ه ا

به ع وان .سما،یز

برا
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مودعیت هاص دراف بریر ، .چرونه .ف بسمر اسمراتژ گا  ،باز گا زبانی که بازیرران .ف
آن مودعیت اتخاذ میک د مفاگیم هرگ ری یا.آ،ف  ،بازتولید شده  ،برساهت مییاب د از
ایر م ظر ایر تحلیل از آنجا که نشان می.گد چرونه مفاگیای نظیر هرگ ر  ،ددف
باز
سر

زبانی جریان مییابد میتواند افزشا د باشد .ف ،ادع گر باز
پیشهرضگا  ،دواعد ب یا.

.ف یک

زبانی بر مب ا

یک

ورایی میشو .که اغلب پ هان  ،پوشیدهاند  ،به ووف

ضا ی ،جو. .افند  ،از وریق اسمراتژ گا هاصی .ف یک گفمرو اعاال میشوند تا ،دمی
که اهرا .ناآگاگانه یا به عاد به علت م اهع آن دواعد برا

هر .تحت تابعیت آن

پیشهرضگا  ،دواعد گسم د به ع وان بازیرران .ف هدمت آن باز زبانی دراف میگیرند اما
گایر که سرشت ب یا.یر باز برم  ،پیشهرضگا  ،دواعد آن آشناف شد آنراه ایر آگاگی
به اهرا .امنان آزا.
توانایی  ،شد
کلید آزا.

 ،انمخام  ،اهمیاف بیشمر

تاثیر آن باز

.ف مقابل آن باز

زبانی میبخشد  ،از

بر ذگ یت  ،عالنر .اهرا .کاسمه میشو. ، .ف ایر شرایط

ههم  ،برم ساهمر پیشهرضگا  ،دواعد ایر باز گاست

منابع
 ا .یب م؛ صلصالی م ا )1386ف ،گا تحقیق کیفی تهران نشر بشر



ب ت اند ا )1386هرگ ر  ،زندگی ف،زمره ترجاه لی جواهشانی  ،یسر چا،شیان تهران
نشر اهمران
یریر

ن ا )1385اصول  ،ف ،گا پژ،گش کیفی تهران .انشراه آزا .اس می ،اید علوم

 ،تحقیقا
Althusser, L (1971). "Ideology and Ideological State Apparatuses in
Lenin and Philosophy and Other essays". London: New Left Books.
Pp. 127- 186.
Baker, C. (2000). "Locating culture in action: Membership
categorization in texts and talk". In A. Lee & C. Poynton (Eds.).
Culture and text: Discourse and methodology in social research and
cultural studies. 99-113.
Fitzgerald, R., Housley, W. (Eds.) (2009) Media, Policy and
Interaction. Aldershot Ashgate.
Giddens A., Duneier M., Appelbaum R. (2005). "Introduction to
Sociology". Fifth Edition. W.W. Norton & Company.
Graham W, Goulet J. (2010). "What can ethnomethodology say about
power?", Qualitative Inquiry, vol. 4 no.1 96-113.
136








 بررسی شيوههای بروز روابط قدرت در شوخیهای روزمره در يک چايخانه:جای دادن فرهنگ در بازی قدرت







Hester S., Eglin P. (1997). "Culture in Action: Studies in Membership
Categorization Analysis", Washington, DC: International Institute for
Ethnomethodology and conversation Analysis, and University Press of
America.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly
Hills, CA: Sage.
Maxwell, J. (2005). Qualitative research design: An interactive
approach. (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Sindell, J. (2010). "Conversation analysis: an introduction", Chichester
Molden: Wiley- Blackwell, pp 3-4.

137

