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 یها وهيش یقدرت: بررس یدادن فرهنگ در باز یجا
 1خانهيچا کيزمره در رو یها یبروز روابط قدرت در شوخ

 

 *عليرضا عزيزی
 (25/8/93: تاريخ تأييد؛  10/2/93: )تاريخ دريافت

  دهيچك
 خانهیچا کیف،زمره .ف   گا یبر،ز ف،ابط ددف  .ف شوه  گا وهیش یمقاله به برفس ریا .ف

 میچرونه مفاگ میگفمرو نشان .گ لی  ت   آن بو.ه که با اسمفا.ه از ف،  تحلمیا پر.اهمه
.ف  یاجمااع ررانیباز یزبان  گا  ، باز گا   اسمراتژ قی.ف .ف،ن ف،ابط ددف  از ور یهرگ ر
گا به کاف  ، اگداف آن ا ین شبر.یپ برا   ، به ع وان ابزاف اهمهیبرساهت  خانهیچا  ه ا
انجام شده  قیتحق دانیسه ماه ی وف محقق .ف م ی، و یفیف،  کا ب قیتحق ری  اف،. یم

 لیمطابق دواعد تحل  بر.اف گا ، ف،نوشت گفمرو یضبط صوت گا از .ا.هآ،ف   است  با  جاع
بیر گفمروگا  ، از  اسمفا.ه شدهبر گدف  یمبم   ریگ ف،  ناونهاز   اسمفا.ه شده استگفمرو 
شده است   یگا برفس   از گر،ه ینی  اع ا انیم  گفمرو خانه ییاضر .ف چا یاصل ،هچهاف گر

ما  یاجمااع یهرگ ر ، ددف  تا چه اندازه .ف تاف،پو. زندگ رینظ یایمفاگ .گد  ینشان م جینما
ف،زمره ماست  ، آنچه .ف نراه ا،ل مانر است  یبا زندگ خمهی، تا چه اندازه .فآم اهمهی انیجر
.ف ممر گفمرو  ، تحت  یهرگ ر میمفاگ   به نظر برسد تا چه اندازه برسازنده ا.هس یشوه کی
دراف .اف. ، از آن   تعام   ظاگر ریست که .ف پس ، پشت اا یدواعد ، ساهماف ددفت ریتاث
   ک د  یم تیتبع

 
  گفمرو  ددف   هرگ ر  چایخانه  شوهی  تحلیل  :كليدی های واژه
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 مقدمه 
 یبه ع وان موضوعات یپر.ازان علوم اجمااع هینظر بیر وسمهیهرگ ر ، ددف  پ رینظ یایمفاگ
،  ی یع  اغلب تصوف یعلوم اجمااع تر یای.ازان ددپر هینظر اند  مطر  بو.ه زیبرانر بحث
  ر،گاین «یمحصول هرع»گاه آن فا   اند  .فبافه هرگ ر  افاده کر.ه میمفاگ ریاز ا  ساهماف
از ساهماف  یبه ع وان جزد  یسمایس هی.ف نظر ی، زمان کر.ه یجامعه تلق ییرب ایز  ساهماف

گا ،   از افز   هرگ ر به مثابه ساهماف که .ف آن شد ی.ف نظر گرهمه م ینظام اجمااع یکل
  .فبافه ددف  (8  1386اب ت   دیبخش ینظم م انیآ.م  گا ف،زمره ، ک ش یگا به زندگ گ جاف

 شبر.یگا .ف پ از آ.م یگر،گ ایاهرا.  ییددف  فا توانا دنزیگ   ، ساهماف ی ی.ف سطح ع ز ین
آلموسر (  Giddens, 2005: 372ا .اند می ررانیمقا،مت . رغمیعل شیع دق ، م اهع هو

ددف  چه به   .اشت که .ف بسمر آن دینابرابر تاک  ا عادتا بر م اسبا  سلطه .ف جامعه
، از  .شو یاعاال م رییاز باال به پا  ، مشر،ع ینیددولوژی، چه به صوف  ا  صوف  اجباف

   (Althusser, 1971ا ابدی یم  تسر یوبقه یاکم بر یوزه عاوم
.ف سطح  میمفاگ ریا یبرفس  کشش برا   ریتفس میبا فشد پافا.ا ریاه  اگ .ف .گه اما

،  یش اهم یگسم  گا هرض شیپ ریتحت تاث  جا یاست  .ف ا اهمهی شیاهزا  هر. انیتعام   م
ددف  ، هرگ ر محصول تعام     ، ات وممد،لوژ یش اس دافیس ت پد یش اهم معرهت

 لیبر تحل یمبم   نر.گایف،  ه یزم ری  .ف گاشو. یف،زمره .ف نظر گرهمه م ی.ف زندگ انیآ.م
  گفمروگا   نررانه ی، جزد قی.د یاند با برفس ه.کرت    تیع و  پر.از گفمرو ، مقوله
هرگ ر ،  رینظ یاینشان .گ د مفاگ  ف،زمره ی.ف زندگ زیبرانر بحث  گا تیف،زمره .ف مودع

  .ف .شو یم انجامگا  .ف بسمر آنش ک گسم د که  ییاگ ددف  تا چه اندازه ،ابسمه به ممر
  که مر.م عا. جایی – «خانهیچا» کیهرگ ر ، ددف  .ف  بیرتعامل  یافتبا   برفس ریگا

 -  دیآ یگر. گم م رریندی، گفمرو با  انیدل دنیکش  ییچا دنینوش  .ف زمان هراغت برا
کاک  یمااعاج ا یسطو  ی ریتر رییددف  .ف پا انیجر یچرونر به ههم ما .ف تواند یم

 «یشوه کی»   نررانه ی، جزد قی.د یکه با برفس میمقاله بر آن گسم ری.ف ا از ایر ف،   ک د
  .ف بسمر باز یهرگ ر ریکه چرونه م ام مینشان .گ خانهیچا کیف،زمره .ف   .ف گفمروگا

شده ، گم .ف هدمت  دیبازتول،  دیگم تول  خانهی.ف چا  اهرا. عا. انیددف  .ف تعام   م
   رندیگ یددف  دراف م  اعد بازدو
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 مروری بر مطالعات پيشين
 فابطه بردراف کر.ن   .فبافه یهوب  گا ت    تیع و  پر.از ، مقوله  م ظر ات وممد،لوژ از
   یوزه ف،زمره انجام گرهمه است  .ف یبا تعام   اهرا. .ف زندگ  هرگ ر ، ددف  بیر

ت   .اشم د   ات وممد،لوژ  گا هرض شیهمر پ( با .ف نظر گر1997ا ریمر ، اگلسهرگ ر  گ
  دگایتاه  1 گا معمقد بو.ند .ف ات وممد،لوژ   آنک  دل یهرگ ر فا .ف بسمر ک ش تحل

 شوند  ینا یگا تلق بر مقوله یمبم  یموجو. معرهم شیاز پ  ساهمافگا ت یع و  پر.از مقوله
  ا نرهی  پابدی ی، بست م چفت یاست که گاوافه به صوف  محل  ا مجاوعه ای نرهیبلنه پ

گا مفهوم  آن(  18-12 :1997ا شو. یجا. میاز کافبر.  ،ادع ، ا ی یمع   که .ف لحظه
 ی.ف زندگ انیآ.م انیگا .ف تعام   م   از نظر آن دک  یم لیتحل وهیش ریبه گا زیهرگ ر فا ن

بلنه هرگ ر .ف  د ک   یگا اسمفا.ه م انجام .ا.ن کاف  نه ت ها اهرا. از هرگ ر برا  ف،زمره
 لیتحل  سخر برا ریا  .اف.  مع ا ی وف، .ف ک ش  ر.یگ یک ش شنل م انیجر

( .ف    ، گا دیگا  تاه امقوله یآن است که نظم ، داعده م ابع هرگ ر تیع و  پر.از مقوله
  ه یزم ری.ف گا(  Ibid: 20ا سم دیموجو. ن شی، از پ رندیگ یکافبر.شان شنل م انیجر
که چرونه  ک  د یپرسش آغاز م ریفا با ا هو.بحث   رری.ف مقاله . زجرالدمی، ه یگاسل
چرونه  .گ د ینشان م ییگا گا با ذکر مثال آن ابد؟ی یف،زمره برساهت م یزندگ یاه د  ه ا

  دواعد گ جاف.گ د  نشان می،  اب دی  یم ریتع یبه ووف محل یهرگ ر  گا استیاه ق ، س
به شنل  یعاوم زه.ف،ن یو ریمع تی،ضع کیه گاوافه .ف گسم د ک ییگا هیبه مثابه ف،

  ( Fitzgerald & Housley, 2009ا دشون یم تیتثب یمحل

،اتسون ، گولت .ف   یبرساهت آن .ف بسمر تعام   اجمااع وهیددف  ، ش   .فبافه اما
چرونه  .گ د  ینشان م «دی.فبافه ددف  برو تواند  یم  آنچه ات وممد،لوژ»با ع وان   ا مقاله

  دیاهرا. .ف هرآ  ا وهی، چرونه ، به چه ش ابدی  یم انیف،ابط ددف  .ف تعام   ف،زمره جر
نظر   ری  از اک  د  یهاص عال م یمییفظ مودع ای رییتغ برا به لحظه  ظهتعامل لح
بلنه از نظر   رندیگ یموجو. .ف نظر نا شیاز پ  ددف  فا به مثابه امر گا  ستیات وممد،لوژ

گا هو. فا موظ   ، آن دیآ یک شرران بدست م تیهعال  دیااست که .ف هر  زیدف  چگا د آن
 & Graham ا ک  د ییش اسا انجامد  یددف  م یابیفا که به .سم ییگا تیهعال ریچ  .ان د یم

Goulet, 1998  )نریب ریبه کاف افزشا د کاف،ل میتوان ی.، مفهوم م ریا انیم قیاما .ف تلف 

________________________________________________________ 
1. Ethnomethodology 
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  گا  .ا.ن هرگ ر .ف ک ش  مقوله پر.از  جا»تحت ع وان   ا مقاله که .ف ک یماشافه 
.ف  ی، اه د یکه چرونه نظم اجمااع پر.از. یامر م ریا هب« .ف ممر ، گفمرو تیع و
گا ،  به مقوله دیگر ممر  با  انمقا. ی  از نظر ا، .ف برفسشوند یبرساهمه م ریمع  گا تیمودع

گا ،  مقوله ریا     به زعم ،گسم دممر  یعیم طق وب  ب ا  توجه شو. که س ر ییگا محاوله
نظر  مطالعه  ری  از ا.گ د یجلوه م یعیکه ممر فا وب م دگس یگا  افکان ددف  ، اد اع محاول
 استممر  گفماان ، ددف   یبرفس  گا وهیاز ش ینی تیع و  پر.از مقوله  گا تیهعال
 ( Baker, 2000ا

گا .ف  آن انیم وندیکه .فبافه هرگ ر  ددف  ، پ ییفگامقاله با الهام از کا ری.ف ا یال
به  ت یع و  گا  گفمرو ، مقوله پر.از لیتعام   ف،زمره انجام گرهمه   از م ظر تحل

.ف شهر مشهد   ا خانهیچا یتعامل  انجام گرهمه .ف ه ا  از گفمروگا ینی  انمقا. یبرفس
 ایا خانهید نفر از اع ا .ف .ف،ن چاچ  انیم  ا .،سمانه یگفمرو که شوه ری  امیپر.از یم

 لی.ف تحل  بر.اف ، .ف چهافچوم دواعد ف،نوشت دهیضبط گر. یصوت وهیبه ش  استکاهه( 
شده  نخست .فبافه   ساز ا.هیاز مراجعه به ممر پ شیشده است  اما پ  ساز ا.هیگفمرو  پ

، سپس  میک  یصحبت م  که گفمرو .ف آن صوف  گرهمه 1یمی، مودع خانهیتعاملی چا  ه ا
   میپر.از یآن م لیبه ممر گفمرو ، تحل

 
 قيروش تحق

ماه ی وف محقق .ف  3 باگا   .ا.ه  آ،ف دراف .اشمه ، جاع یفیک قیتحق لیپژ،گش یاضر ذ
  گا شده است  آ.لر ، آ.لر نقشانجام  یاز مشاگده مشافکم ، با اسمفا.ه  قیتحق دانیم

ک  ده   کام ً مشافکت  اند ع وان کر.ه ریمشاگده فا چ  انیپژ،گشرر .ف جر یمشافکم
گر  ک  ده  کام ً مشاگده گر به ع وان مشافکت گر  مشاگده ک  ده به ع وان مشاگده مشافکت

از  یقیتلف قیتحق ری(  .ف ا205 -204  1385   ری؛ به نقل از یر1994اآ.لر ، آ.لر  
موف. اسمفا.ه ک  ده  شافکتکام ً م ریگر ، گاچ  ک  ده به ع وان مشاگده مشافکت  گا نقش
 گرهمه است   دراف

بر گدف اسمفا.ه شده است  .ف  یمبم   ریگ از ناونه قیتحق ری.ف ا :یريگ نمونه. 1
چه   نهیا  به صوف  گدهداف  بر مب ا کوشد یبر گدف محقق معاوالً م یمبم   ریگ ناونه

________________________________________________________ 
1 - Context 
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 ک دفا انمخام  ییگا هاست ناون ازیموف. ن ه یا،ل  گا اهمهی  ی.ف پ  ینوع او عا  هاص
(  136 -132  1385   ری؛ یر35 -33  ی، صلصال بی؛ به نقل از ا.2000 ر ، گانرل تیاپول
  نخست  می.ف .، جهت ع وان ک  میتوان یفا م قیتحق ریبر گدف .ف ا یمبم   ریگ ناونه
که .ف سطح مشهد ،جو. .اشت ، .،م  یس م  گا ، کاهه گا خانهیچا انیاز م  ریگ ناونه
 کاهه بو.ند   یشری، گا ی.ادا انیکه جزء مشمر یلاص  .ف،ن کاهه از اع ا  ریگ ناونه

 قیتحق ریکه ا یطی.ف بخش نخست  با توجه به شرا: ها یجانيانتخاب كافه آذربا. 1.1
مشهد باشد که .ف آن ت ها  لی، اص یس م  گا کاهه جز،که  میبو.  ا .اشت به .نبال کاهه

گاست  که بع اً سال گسم د یگا پاتوق اهرا. هاص کاهه ری  ا.شو یهوانساف عرضه م انیدل
 ریمم اسب با چ   اند ، فهماف هو گرهمه ی ینش با هرگ ر کاهه ی، به هوب کش د یم انیلد

 ییگا مهم بو.  چرا که به .نبال کاهه اانیبرا زیکاهه ن ،سعت رری. یی.افند  از سو ییه اگا
 ری  ار.یگا به سهولت صوف  گ .ف آن گا میز بیربا  کوچک بو.ه ، افت باًیکه تقر میبو.

.ف کاهه  ی، جاع یعاوم  ه ا  ریگ ورف باعث شنل کیاز  گا میز بیر کینز.افتبا  
،  کر. یم  ریگسم د جلوگ کی.ف هو. که ت ها شامل .،سمان نز.  گا ، از تنثر گر،ه شد یم

 یضبط صوت  برا  دیمف افیبع بسم ا گرهت یانجام م گا زیم ریکه ب ییگفمروگا رری.  از سو
 قی  از آنجا که گدف آن بو. که .ف کاهه محل تحق.ا. یدراف م ما افیگفمرو .ف اهم لی، تحل
 یاضاه  صدا زانیانمخام شو. که م  ا بو. کاهه الزم  ضبط شو. یصوتبه صوف  گا  گفمرو

که .ف  ییگا کاهه  برا ر،نیگا از ب ، آ.م گا لیاتومب  مان د صدا ییباشد  صداگا.ف آن یدادل 
 یضبط صوت  دیاهر توانست ی.ف .اهل م ونیزیتلو  صدا ای  دراف .اشم د ابانیه هییاش
، کوچک  لیاص  ا کاهه زیدبل از گر چ گا یجانی  کاهه آذفبادیگا فا .چاف مشنل ناا گفمرو

،  ی.ادا انی.اشت ، مشمر م اسبی، ددمت  دش یهوانساف عرضه م انیبو. که .ف آن دل
  .ف کوچه صدا همرگر دراف .لیلبه  رری.  از سو آن به مقداف کاهی بو.ند  یاصل  اع ا
هامو   موادع بیشمر.ف  نیز .اهل کاهه ونیزی  تلوکر. یبه .اهل کاهه نفوذ م ر،نیاز ب  کامر

 دیپس از باز. از ایر ف،  کر. ینا جا.یا  زیا. گا اشنال گفمرو یضبط صوت  دیابو. ، .ف هر
   شد رییتع قیقتح دانیکاهه مذکوف به ع وان م  مشهد یاهه معر،ف ، س مچ د کاز 

با  ییآش ا  عدم .لیلی وف .ف کاهه به   .ف ابمدا :قيتحق دانيدر م یريگ نمونه .2.1
از اهرا. صوف  نررهمه بو.   یف،ش   ریگ که .ف کاهه ،جو. .اشت  گ وز ناونه ییزگایتاا
،  شوندانمخام  گوناگون ی، س  یاجمااع  گا  هیشیپ ای بآن بو. که اهرا. مخملف هرض شیپ
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 یی، آش ا قیتحق دانی.ف م شمریکه با ی وف ب جی  اما به تدفشو.گا ضبط  از آن ییگفمروگا
مخمل  یاضر .ف   گا گر،ه بیرکه  ییزگایاهرا. .ف کاهه ، تاا راهی، جا تیبا مودع شمریب

شنل گرهت  .ف کاهه  قیتحق دانیف .ف مبر گد یمبم   ریگ کم ناونه کاهه ،جو. .اشت  کم
.ف  تیعامل ریشمریبا ب ییاع ا شامل،جو. .اشم د که  یاصل  اع ا زا یفیو گا یجانیآذفبا
 یشامل چهاف گر،ه اصل  یو ری  ادش یم تیعامل ریبا کامر ییتعاملی کاهه تا اع ا  ه ا
.ف  تیمودع یوف کلتعامل .ف،ن کاهه ، به و وهی، ش یاجمااع هیکه از لحا  سرما شد یم

از  یگا .ف دسات هاص گرکدام از گر،ه  ، به لحا  ساهماف ندبو. زیمماا رریندیکاهه از 
  زگایتاا ری، ههم ا شمریب یی  با آش اشدند یم زیمماا رریندی، از  گرهم د یکاهه دراف م

  ا.اهر  مخمل   گا گا از گر،ه گفمرو یگا ، ضبط صوت .ا.ه لیت   شد تا .ف تحل یگر،گ
  گا ، مهاف  یاجمااع هیسرما نظرگا از  آن  زگایند ، تااشوم ظوف انمخام  ریا  برا

 ینی بیرپژ،گش  گفمرو  ری  .ف ار.یدراف گ یموف. برفس یرزبانی، غ یزبان کیات وممد،لوژ
برهوف.اف  یم اسب تیاز مودع گا  یجانیکه .ف کاهه آذفبا شو.  یم لیتحل یاصل  گا از گر،ه
 بو.ند  
 تیدابل   ریپذ انمقال   ریاعمبافپذ افیچهاف مع( 1985ا ، گوبا  نلریل :جياعتبار نتا .2
اند   مطر  کر.ه یفیاعمباف پژ،گش ک  افگایفا به ع وان مع  ریدپذیی، تأ  ان یاوا

،  ف.گا اشافه .ا پژ،گش ، اعمباف آن  گا اهمهی،  گا  یبو.ن توص یبه ،ادع  ریاعمبافپذ
، گوبا   نلری  از نظر لک د یاشافه م قیتحق جینما  ریپذ میه .فجه تعاب زین  ریپذ انمقال

به  جینما میتعا  یفی.ف پژ،گش ک یطیمح  گا  هی، زم طی،جو. شرا  نهی( با توجه به ا1985ا
.ف پژ،گش  ییایمفهوم پا ریرزیجا  ان یاوا تینامانر است  دابل رری.  گا  هی، زم گا طیمح
بو.ه ، یاصل تعام    ریپذ انعطاف یفیاز آنجا که ور  پژ،گش کاما  د یآ یبه شااف م یاک
  ریگونه تنرافپذ ریک  دگان است  تحقق ا پژ،گشرر ، شرکت انیم ر یی.ف یال تغ وسمهیپ
مشابه  طیآننه بخواگد اهرا. .ف شرا  پژ،گشرر به جا  جایباشد  .ف ا ریپذ امنان تواند ینا
شده .ف  یو  دیکه هوان ده  ممقاعد شو. با توجه به هرا آن است یبرس د  .ف پ جیاگاان نم   به

معا.ل مفهوم   ریدپذییتأ تینها  برهوف.اف گسم د  .ف   انیاوا تیاز دابل گا اهمهیپژ،گش  
  گا اهمهی.اف. که  ریاشافه به ا یکا نر.ی.ف ف، تی یاست  ع یکا  گا .ف پژ،گش تی یع

پژ،گشرر   ژهی،  گا دگاهی. ای گا زهی، انر قیع  گا   ریسوگ ریتأث ازپژ،گش تا چه ید 
(  ب ابر آنچه 76 -64  1385   ری؛ به نقل از یر1985، گوبا    نلریبرک اف بو.ه است ال
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  ریدپذیی، تأ  ری.افند اعمبافپذ قیتحق ریفا .ف ا تیاگا ریشمریکه ب ییافگایگفمه شد مع
مخمل  ت     گا ف،  از ا اسمفا.هب قیتحق ری  .ف ااست قیتحق جیپژ،گش ، نما وهیش

 تی یع یع ی  ریدپذییتأ ری، گاچ  گا اهمهی  گا  یتوص بو.ن ی،ادع یع ی  ریشده اعمبافپذ
   ک م یگا اشافه م به آن لی. که .ف ذشوگا فا محقق  .ا.ه

.ف،ن کاهه گازمان ضبط   نه گفمروگابا توجه به ای  ها: گفتگو یضبط صوت .1.2
   .،بافه ی، برفس ی یبازب  م بع دابل اعماا. برا کین به ع وا تواند یشده  م یصوت
 یع ی  ریدپذییامر به تأ ری  ار.یگرهمه موف. اسمفا.ه دراف گ صوف   گا لی، تحل گا  یتوص

   ک د یگا کاک م آن بو.ن یاعماا. به ،ادع
 ریگا  .ف ا گفمرو یع ،ه بر ضبط صوت :قيتا حد امكان دق یبردار رونوشت .2.2

 زانیتا یداکثر م شو.گا یداکثر .دت لحا   از .ا.ه  بر.اف   شده گ رام ف،نوشتت  قیتحق
  گا کیم ظوف از تن  ریا    برادیبه ،جو. آ یصوت  گا ، .ا.ه  ممر نوشماف بیرانطباق 
 از ایر ف،آ،ف.ه شده  اسمفا.ه شده است   1 اهیگا که .ف ضا از گفمرو  .افبر ف،نوشت

گا  یالت  تر صدا  ه ده شیگا  اهزا منث لیمر گفمرو از دبم یجزد  دا.گایت   شده ف،
   شو.م عنس   ،    .ف ممر نوشماف انیب

که به م ظوف  ییکافگا رریاز .روزانه:  یها پژوهشگر و گزارش یها ادداشتي. 3.2
از  یف،ش   یانجام شده است  توص جیپژ،گش ، نما وهیش  ریدپذیی، تأ  ریتحقق اعمبافپذ

ف،زانه   گا ثبت گزاف  ریپژ،گشرر ، گاچ   گا ا..اشتیگا .ف  اهرا. ، ک ش  قیتحق دانیم
،  تیبا شفاهشده ف،زانه ت     گا ، گزاف  گا ا..اشتی ری  .ف ااستاز ی وف .ف کاهه 

صحبت کر.ه ، مخاوب   که عا ً .ف آنجا ،جو. .اشمه ، فخ .ا.ه استچه .فبافه آن یف،ش 
   ر.یراف گد قیتحق طیشرا انیصا.دانه .ف جر

 بیرت   شده  زیگا ن گفمرو لی.ف زمان تحل :یمنطق ليارائه تحل یتالش برا .4.2
 گا لیبا ممر گفمرو ، تحل میا کاهه .اشمه یعاوم  گفمرو ، ه ا طیکه از شرا ییگا  یتوص

.ف  قیتحق جیکه به نما ییگا یژگی، ریتر از مهم ینی  .ف ،ادع  شو. جا.یایداکثر گااگ ری 
ش اسان  مخاوب ، کاف  برا دیآن است  با یددف  م طق .ف،ن بخشد یاعمباف م یفیپژ،گش ک
.اشمه باشد ، ،جو.  یشده افتبا  م طق کسب جیشر  مقدما  با نما جینما   بیریپژ،گش
که   دا.گایفا از ف، ییگا بر.اشت ریچ  توان یباشد که م ریبا،فپذ یگا به لحا  م طق آن  برا

   میکاهه فخ .ا.ه است  .اشمه باش ایگفمرو   .ف ه ا عا ً
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 ها یجانيآذربا خانهيگفتگو: چا تيموقع درباره
جلب  خانهیچا  ا شهیسر.ف ش زیدبل از گرچ میک  ینراه م خانهیچا  به ،ف،. ر،نیاز ب ی،دم

اما   «گا یجانیآذفبا خانهیچا»درمز ، سبز نوشمه شده    گا آن با المپ  که ف، ک د  یتوجه م
  میشو یم خانهیچا ،اف. می.گ یفا به ورف .اهل گل م  ا شهی، .ف ش ف،یم میر ت جلو ی،دم
 ینافنج ییگااست که .،ف تا .،ف آن میز یکوچن  ه ا ک د یکه جلب توجه م  زیچ ریا،ل

  د دان هلز کیگا  گر کدام از آن  فنر دراف .اف. که ف، یآب  هلز  گا هیبا پا یفنر س ر
  گا انیشان دل اند که .ف مقابل گر کدام نشسمه  اهرا. گا پشت میز  ، دراف گرهمه ریبا.گ کی، 
اند ،  فا .ف .ست گرهمه انیاهرا. شل ر دل ریاز ا کیگر   دراف گرهمه است یبزفگ  ا شهیش

   نوش د یم  گم چا یگاگگسم د ، گراز رریندیضار هر، بر.ن .،. آن  مشغول صحبت با 
به  مبهمترند  .ف نظر ا،ل مانر است  رانهیب ییه اگا ریگا که با چ  آن  براایر ه ا 
از ید  شیکه ب شوند یمواجه م ییبا آ.مها نبافهیبرهوف. به  ریگا .ف ا،ل نظر برسد  آن

.،فگه   صداگا  دیآ یبه سخر م یند اما ،دما اغلب ساکت فس د  یهونسر. ، آفام به نظر م
که   آنها گا ه ده  ، صدا ر. یگ یآلو. کاهه فا .ف بر م مه ،.،.گرهمه   شان ه ا ، زمخت

به هر. تازه ،اف.   گاراه است دهیچر،ک  گا باز ، بع ا با صوف   گا اغلب با .گان
 ییگا هو. فا .اف. ، آ.م  گا شده که دواعد ، افز  یممفا،ت یاجمااع  ،اف. ه ا ههااند یم

با  مانوس شدن ، به آنجافهت ، آمد  با اهزایش جیبه تدف ما  اولبد یفا م مم اسب با هو.
،  یرانریایساس ب  آید یاصل میزمخت   گا آ.م  ش اهت بیشمر  با ایر .ف،ن کاهه  ه ا
 ییبه ع وان ه ا خانهیکم چا ، کم شو. یهرامو  م یمنان ریاز بو.ن .ف چ  هیترس ا،ل دیشا

   ابدی یم  رری.  آش ا ، فایت مع ا
 ریمانر است .ف ا،ل  ا رانهیگر هر. ب است که گا یجانیآذفبا  خانهیناا از چا ریا،ل ریا

که به   اهرا. برا  که – خانهیسا.ه چا  یتعر کیبرهوف. با آن مواجه شو.  .ف ،ادع  .ف 
است که  یمحل -مشهوف است « کاهه».افند با ع وان  یشریفهت ، آمد گا ییگا محل ریچ 
مشان .ف آنجا ی وف مد  .افند .ف ا،دا  هراغ یووالن ییآش ا رریکه اغلب با گاد  اهرا.
  ک  د یل ف،زمره صحبت می.فبافه مسا رریندی، با  کش د یم انیدل  نوش د یم  چا  اب دی یم
که به  شو. یمصرف م انیاز دل یمخمص مر.ان است ، .ف آن نوع هاص یس م  گا خانهیچا
هوانساف مصرف  انیکه صرها دل یس م  گا هانه  چامشهوف است  .ف « هوانساف» انیدل
هو. ددمت ، اصالت   .اف. ، برا تیاگا« اصالت»، « س ت» زیاز گر چ شیب  ک  د یم

 ییگا هصلت  یا،  یس م هانه  چا یهرگ ر  دادل گسم د  .ف ،ادع  ه ا یهاص یاجمااع
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،  ی یبا ف،ند ف، به فشد شهرنش جیفبه تد ریاه  گا است که .ف سال یاز هرگ ر جامعه س م
 ی، هرگ ر عاوم یاجمااع  .ف فهمافگا مهیسعه مدفن، تو  شهر  ه اگا ونیزاسیمدفن

ادشاف  یبره  برا یبه پ اگراگ یس م خانهیچا بیترت ریبداست   جامعه کارنر شده
که .ف آن   تر گسم د بدل شده ، باال سال انیعاوما م یکه از نظر س  تر  ی، مذگب تر  یس م
  .ف از ایر ف،سر ببرند   امر ، آش ا به ی.ف محل یلحظات  برا توان د یکوچک م  ه ا
 تیاگا شمریکه ب  زیبلنه آن چ  ستیمطر  ن یکش انیصرها لذ  از دل یس م   هانه  چا
 ییم  آفامش  تیایساس ام  یکاهه است که نوع یتعاملی ، یس  بو.ن .ف ه ا  .اف.
 گا کاهه ی.ف،ن  که با ه ا یکسان  براکاهه  ی.ف،ن  ه ا  ک د یم فا القا ی، فایم  آزا.
به نظر  برعنس اند   گا .ف اشمباه اعمراف ک م آن دیاما با  فسد یبه نظر مهشر  سم دیآش ا ن

از ایر ر،ن یکه ب یاز هشونم ییبه م ظوف فگا   دیآ یگا م که به کاهه یاغلب کسان فسد یم
 ک  د یتحال م یرفسای، غ یفسا  گا .ف برابر ددف   ی، اجمااع  کاف  گا طی.ف محه ا  

گا اغلب از    آنک  د یم ی، ذگ  یاسمرایت ف،ی یبه نوع  جای، ا آ،فند یپ اه مبه کاهه 
مغازه    شامل کافگران  شاگر.گا یاجمااع  گا گر،ه ریتر ریپذ بی، آس ریتر ددف  یب

باش د ،   هو.  گا .ف ک اف گر،ه توان د یگا م است که آن یی، کاهه جا گسم دگا ،     فان ده
 ک  د   تیاس ام باگم بو.ن ایس ری.ف ا
است   «یاجمااع انیدم».فبافه  ویبوف. هینظر ا.آ،فیکاهه  ی.ف،ن    ه ارری.  سو از

  اع ا انیتقاضا فا .ف م ریشمریب «یاجمااع هیسرما»، « م زلت»است که .ف آنجا  یکاهه منان
 مل مخ  گا از فاه کاهه یتعامل  .ف ه ا کوش د یماغلب کاهه  تر  یایدد  کاهه .اف.  اع ا

به صوف  پ هان .ف  یف،ابط ددفت ف، از ایرکسب ک  د   یاجمااع هیهو. م زلت ، سرما  برا
ف،زمره   .ف گفمروگا ی، به ووف کل گا  یگا  شوه است که اغلب هو. فا .ف بحث انیجر

.ف   تر  دو کی، مهاف  ات وممد،لوژ یزبان  که باز کسانی  .گد ی.ف .ف،ن کاهه نشان م
فا .ف آن  یاجمااع هیم زلت ، سرما ریشمریب .گ د  ینشان م هو.اهه از ک یتعام   .ف،ن

کسب   گا از ف،  ینیبه ع وان  گا یاز آنجا که شوه از ایر ف،  آ،فند  یبدست م تیمودع
.ف  رریندیسر گذاشمر  ، سربه یشوه ییه ا ری.ف چ   استم زلت ، ددف  .ف کاهه 

 ی، .،سم ییکاهه که اغلب آش ا تر  یایدد  است  اع ا یعی، وب  عا.  گا امر گفمرو
سر  ، اغلب سربه گسم د رریندیکر.ن با  ی.افند مدام .ف یال شوه رریندیبا  زین  ا  هیری.

   فنداگذ ی د مگسم تر یرف کم ایگسم د   تر رییپا یکه از نظر س  ی.،سمان
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کاهه    ا.ف ه کهاست  گا یشوه ریاز گا ینیمربو  به  دیآ یکه .ف ا.امه م ییگفمرو
 تر شیاتفاق اهما.ه است  گاانطوف که پ قهیبه هاصله چ د .د یفخ .ا.ه ، .ف سه دسات زمان

ف،ابط ددف    ا وهیچرونه ، به چه ش مینشان .گ میهواگ یم یشوه ریا لیاشافه شد با تحل
  گا با نام تی  .ف بخش ا،ل  سه شخصابدی یم انیف،زمره کاهه جر  گا ی.ف .ف،ن شوه

 هی، پ ج ثان ی.ف گفمرو ی وف .افند ، مد  زمان گفمرو س دی، سع اایناصر  نآدا د ی،ی
 است  

 
 تحليل گفتگو

 زيتفاهم آم یباز کيبه مثابه  یشوخبخش اول: . 1
دراف  کی زیم  که ف،بر، شخوانی.، ، پ ک ی  گامیز بیرگفمرو  ریا گفتگو: تيموقع. 1.1

 یاهرا. ، اعاال راهیک  ده .ف جا رییتع ینقش گا میز گا  یجانی  .ف کاهه آذفبااهمد ی.اف.  اتفاق م
کاهه  یاصل  مخصوص اع ا  شخوانی.،( ، پ زیا، ن کی زی.اف.  م .گ د یگا انجام م که آن
که  یاصل  گا ، .ف بحث  دیآ یپس از غر،م آهمام به کاهه م یگر ف،ز ساعم بایتقر کهاست 

 گا میز ریفا بر عهده .افند  .ف ،ادع ا یلنقش اص گا  یشوه ری، گاچ  .گد  ی.ف،ن کاهه فخ م
  رری.  گابه ندف  .ف میز شوند ی،دت ،اف. کاهه م.اف. که گر افیهاص .ف اهم یفا گر،گ

 یج س  گا با م اون ییگا یشوه ک  د   یبل د صحبت مبا صدا  گا اغلب    آن  دینش یم
که شر  آن  یی  .ف گفمرود.گ   یانجام م زین ینیزیه یج س  گا یشوه گاه ییم ای ک  د   یم

نسبت فاست  تسا زیم ریآهرنشسمه که  (1ا کی زیپشت م قای.د دینوشمه شده است ،ی
 نوعی، با  ک د  یسر هو.  فا هم م دی  ا، زمان صحبت با سعاستکاهه   ،ف،. م.ف به

 شخوانیا، پشت پ  ف،بر، اای  ندپرس  یاز ا، مرتب سوال م یمص وع تی، جد ینافایم
 ری.ف ا اای  نستیدابل مشاگده ن  گا دراف .اف. ، از .ف ،ف،. پله ریسات چپ ، ز نشسمه که

که  -  آداناصرک د  ینراه م دیکه اغلب .اف. با ،ی  آلو. غ ب اه، نر یلحظه با یالت عصب
که از آن  ی، با نراگ سما.هیا  شخوانیپ زی.ا.ه به م هیآن ،سط تن زین -مسئول کاهه است

، .ف  ک د  ینراه م دیسع یع یصحبت  ری.ف ا ی، گدف اصل دیه ،یب باف. یم یوبع شوخ
پشت  دی  سعک د  یم یگاراگ دی.گد با ،ی نشان  هو. فا هونسر. ، جد کوشد  یکه م ییال
یرف ،  ا  نشسمه است  ا، پسر کم دراف .اف.  گاراه پسرهاله کی زیبه م دهیکه چسب 2 زیم

سر   سربه شو.   یت ا، محسوم مکه .،س دیاست که اغلب .ف کاهه ،ی یمحجوب
کاهه است   یایدداهرا. است که از  ییهو  برهوف. ، ه ده ف،  پسر آفام دی  سعگذاف.  یم
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 ییآش ا   دینش یم کی زیکه .ف م یاما با آننه با اکثر نفرات  دیآ  یگا به کاهه م ظهر، اغلب بعداز
  ا، ندز شسمه ، هقط لبخ د میا، ساکت ن  جای  .ف اک د  یگا شرکت م کامر .ف بحث  .اف.
اتفاق  رید ، آداناصر گایاز ادوام هو. به کاهه آمده است ، ،ی ینیباف امر،ز با  ریا،ل  برا

که امر،ز  اایاند  اما ن کر.ن ، سربه سر گذاشمر با ا، دراف .ا.ه یشوه  برا  ا فا بهانه
 فسد  یف گم به نظر م.ا.ه ، انراف که .لخو هیتن شخوانیپشت پ یاست به ص دل یوصله یب

پس از  بایکاهه است که تقر یاصل  از اع ا ینیگم  اای  نک د  یگفمرو فا .نبال م انیجر
نفر سوم کاهه  .ف،ن کاهه  .ف سلسله مراتب گاست   به مشمر یدگیآداناصر که مسئول فس

گست گم که  ییگا ی، ،دم فسد  یم گا   به مشمر  ی وف نداشمه باشدآداناصر  گرگاهاست ، 
 بیفد یبه نوع اای  نر.یگ  یم گا   فا از مشمر انی، پول دل  دینش یکاهه م یاصل شخوانیپشت پ
از  فسد یبه نظر م  جای.ف ا  شو. ی.ف کسب م زلت ، ددف  .ف کاهه محسوم م دی،ی

که  قیبه گر ور کوشد ینداف. ، م یکاهه .ل هوش یتعامل  .ف ه ا دی،ی  گا ییهو.ناا
   ز.یگم بره شر،ع کر.ه ب دیه ،یکفا   ا  شده باز

 
 : گفتگو متن 2.1
بد   ا.؟ یتو هوشت م .ن  یکه م ییگا ؟ هحشا[ف] ف، یرف ریا  ی  شاا .اشمدی،ی -1
 االن؟   کاف  ( کجا4.ا ا.؟ یم
به شاا  ام (2اص ؟ ا ].افیم[ .افم یبا شاا شوه ما( 4کر. ا    ( کاف بد3.آداناصر  ا -2

 ].افیم؟[ .افم؟ یشوه]ز.یم؟[ ز.م؟  ییره
 .اشمه باشه   یکه باگا  شوه یبن  یشوه ینیبا  دی( با3.  ادی،ی -3
 { 2آداناصر  }نامفهوم   -4
 دیشاا با گم  یکه مر م  ا کلاه کیگم  (4.ا ؟ دیه د یچ  ( االن برا3ا ری  گادی،ی -5

 گا؟!  (5.ا ؟ بخ د
تا  وووو گا هکما ووو هه سوو کا (2! ارهی. دیو ،ی ین( ا؟( چقدف و یرف و میز1  اااین -6
 به گم!  زهیف یم رهی. .آ یم
 

،  دی،ی بیر ییگفمرو  جای.ف ا :زيِ تفاهم آم یباز کيبه مثابه  یشوخ  گفتگو ليتحل. 3.1

که از ا،  یهر. سوم هیعل رریندیبا  یاست که گر .، با گم ، .ف گادسم انیآداناصر .ف جر
.،سمانه  یبا م اون مایگفمرو ماگ ری  اک  د  یحبت مص  ،جو. نداف.  جای.ف ا گفمرویی چیگ
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اغلب   نهیآن گم ااست   ییآش ا ساهماف.افا   کاهه  ،اف گاراه است  که .ف ه ا ی، شوه
  فا که .،ست مشمرو گر .، یتا نفر سوم ک  د  یم ینی.ست به  رریندیبا  شمریب ای.، نفر 

 رندیگ  یبه هو. م  جد ی، آداناصر لح  دی،ی یع یآن .، نفر   نهیک  د  با ا تیآنهاست  اذ
  گاراه است  اما ه ا یبا نافایم فسد  یکه به نظر م پرس د یم ییگا سوالبه ظاگر ، 

نفر  هیکه عل  گم .، نفر  .اف. یج به شوه یبه ووف کل  که بر گفمرو یاکم است  ا تعاملی
امر  ریا هب  رو گسم دگفم ریکه شاگد ا یررانیاند  گم نفر سوم ، گم . سوم ممحد شده

  باز ریکه ااست  آن است ما جالب توجه   برا  جایکه .ف ا  زی.افند  یال آن چ یآگاگ
صح ه  ریتا ا ندشو  یگااگ ر م رریندیبا  ررانیچرونه باز،   .گد  ینفره چرونه فخ مچهاف
 میشو ی،اف. مگفمرو  ریا ،سطببرند ، اجرا ک  د  البمه الزم به ذکر است که ما .ف  شیفا به پ

جاله  ریبا ا دی،ی 1گفمرو آغاز شده است  .ف هط  رینامعلوم ا یلیدبل به .ل هی، از چ د ثان
   ک د  یسخر هو. فا آغاز م

 «}ف،{ ایرف ف  ا  یشاا .اشم»
گاراه ک د   دیبا سع یتا ا، فا با هو. .ف شوه دیگو  یجاله فا هطام به آداناصر م ریا ا،

گا با گم شر،ع شده است   آن  دبل گاناف هیبا آننه از چ د ثان دییجاله ، ری.ف ،ادع .ف ا
 ریچ   دیا  .ف ،ادع .ف هرولبد  ی.،بافه آداناصر فا با هو. م  افی، گا  مجد. گاناف

 دیگسم د با  نفر سوم .ف یال گاناف هیبر عل رریندیکه با   .، نفر یشوهاز   ساهماف
کر.ه ،   ا.آ،فیفا   گاناف ی.گ د تا به نوع افجاع رریندیبه  شان  گا گفمرو مرتب .ف

 دیمنث که با برگر.اندن سر به سات سع هیثان می، ن کیبا ید،.  دیگااگ ر شوند  ،ی
   پرسد  یم دیفا از سع یسواالتبه صوف  مدا،م ،  ر.یگ  یم یفا پ گاراه است  ا.امه صحبت

 «االن؟  کاف  ( کجا4.ا ا.؟ یبد  م ا.؟ یتو هوشت م .ن  یکه م ییگا هحش»
 هیچ د ثان دیکه شا ی  به اتفادمیتر برگر.  دبل یبه کا دیبا دیسخر ،ی ریم ظوف ههم ا به
مموجه اصل ماجرا .ف   بعد  دبل فخ .ا.ه ، ما بعدا .ف گفمروگا قهیچ د .د ایدبل 

 یکاهه هحش  از اع ا ینیدراف است که  ری  اصل ماجرا از امیشو یم دی،ی  گا صحبت
کر.ن با  ی، آداناصر شوه دی، از گاانجا ،ی ه د.  یم دیسع ، .گد  یم دی،یبه  یناموس
 ریا ایفخ .ا.ه است  یاتفاد ریکه ،ادعا ، اص  چ  می.ان ی  البمه ما ناک  د  یفا آغاز م دیسع

 است  به دیبا سع یشوه ایسر گذاشمر  به م ظوف سربه دی،ی یزبان  باز   گم برساهمه
ف،شر ک د که  بافه ریکه موضع هو.  فا .ف ا هواگد یم دیعاز س دییاال ،ی  ریالگ
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 د؟یآ  یهوشش م د؟یآ  یبه ا، هحش .ا.ه بد  م  رری.  نهیکاف است؟ از ا  باالهره کجا
 ،جه چیگ است ، به ییره پسر کم دیاند که سع موضوع آگاه ری، گم آداناصر از ا دیگم ،ی
است   زی.سما،  ریگا  شو.  ینا گا کل( با آن   کلگا رینش بقول کاهه ایممقابل ا گفمرو ،اف. 
ناصر به  2ببرند  .ف هط  شیپ هواگ د یهو. فا آنطوف که م یشوه   وهیش گا که  آن  برا
سخر  دیبا سع دیکه ،ی یگاان لح    ، با  «کر.  ( کاف بد3.  »اپر.از.  یم دیسخر ،ی دییتا
  ، .، نفر ییالت تهاجا  یبک از شوهس ری  .ف ،ادع .ف اشو.  ی،اف. بحث م ا،با  دیگو  یم

 یفا مدام با یالم ییگا گا پرسش ک  ده .اف.  آن رییتع یاند نقش ممحد شده رریندیکه با 
 ندافند   زی، انمظاف پاسخ ن پرس د یم دیاز سع ینافایم  ، از ف، یتهاجا

 ی  صوف  گفمرو یالم.گد  یصوف  ، م اون فخ م بیر یپافا.،کس  جای.ف ،ادع ا
  از کوب د یمرتب بر ا، م  ریاند گوشه ف فا بر.ه ینیکه انراف .، نفر  .اف.  ی، تهاجا  جد

،  ینافایم ت یجد ریاست اما .ف ،ادع گا  جد  .عوا کیبه  کیگفمرو نز.  نظر صوف 
 یکه یم  جاستی  جالب ادیاهزا یبو.ن ماجرا م یو ز ، شوهبه است که  یهاجایالت ت
.انش( ،  رهیذه ایا ریشیبا ش اهت پ یفایمه ندافند ب یماجرا آگاگ ناآگاه که از اصل ریناظر

 ینوع  جایموضوع گسم د که .ف ا ریهو. دا.ف به .فو ا کیات وممد،لوژ  گا مهاف 
، آداناصر  دی،ی انیاست  یالت ب یشوه کیماجرا ت ها  لاست ، اص انیپافا.،کس .ف جر

آداناصر   ان که آفام است ، بخصوص براش گاراه است  یالت چهره  هیکه با آفامش ، واان
نرم ،   یسام شده  تر صدا  گا منث ریبر چهره .اف.  گاچ  زین م یم  که لبخ د

 یکه به ووف کل ین واهمی ممیفکه .ف یال لبخ د ز.ن است   دییالت چهره سع ن واهت ی
،   باز کی  جایامر گسم د که .ف ا ریاز ا ییگا نشانه ی.اف. گار انی.ف تاام وول گفمرو جر

  گم آداناصر ، گم 3،  2  .ف ا.امه  .ف هط نیست ی، ،ادع  است ، جد انی.ف جر یشوه
،  .افند یشو.  پر.ه بر م  یم تیکه .ف تعام   ف،زمره کاهه فعا یگاران  ا از داعده د ی،ی

   پرسد  یم دی  آداناصر از سعک  د  یگوشز. م دیآن فا به سع یبه نوع
 «م؟ی.اف یا ( شوه م؟یز. ی( ما به شاا یره2اص ؟ ا م؟ی.اف یما با شاا شوه»
   دیگو  یاز آداناصر داعده فا با صرایت م تیگم .ف یاا دی،ی ،

 «.اشمه باشه  یو که باگا  شوه یبن  یشوه ینیبا  دیبا (3.»ا
 دیاز آنجاست که سع دیاز سع دی،ی  که .لخوف شو.  یامر م ری،ادع تظاگر به ا .ف
 میرمسمقیغ یفا شنسمه است ، به شنل گا  یجانیز دواعد مهم تعامل .ف کاهه آذفباا  ا داعده
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 ریا  نهیکر.ه است  ننمه مهم آن است که  با ا ینداشمه  شوه یکه با ا، شوه یبا کس
.ف یال  دیآداناصر ، سع د یاست که .ف آن ،ی  باز کی یبه ووف کل راز ابمدا تا آه گفمرو
 تیعصبان  برا دیاست  با «یم طق .ف،ن» ازم دین زین  باز ریا گاکر.ن گسم د  ام  نقش باز
  رندیآن فا بپذ ررانیهو. باز ی، یم ری،جو. .اشمه باشد که ناظر یم طق دی،ی  ، .لخوف

دابل ههم باشد ، گاران بموان د  «میعقل سل»  بر مب ا گا  ستیات وممد،لوژ ریکه به تعب یم طق
است که   ا داعده یک  ینداف.  شوه یکه با تو شوه یا کسب دینبا  نهیآن فا .فو ک  د  ا

موف.  از ایر ف،.اف. ،  یگاه .ف آن منان بخصوص دابل .فو بو.ه ، الزام عال  برا
گفمرو  ریا رینش هیع وان ت ها هر. یاش بهکه  ااین  انیم ریاست  اما .ف ا یگاران ر یپذ

که با جهت از ایر   ا، پر.از.  یم  باز نایبه مقابله ، برهوف. با کل جر یمطر  است  به نوع
 هواگد  ینا یلیبه گر .ل ای  شو.  باز انی،اف. جر تواند  ینا  نداف. ینینز. ی.،سم دیسع

.ف  اما چون.اف.  یر،نیب یموضع  باز طیرانسبت به ش .لیل ریشو.  به گا  باز ری،اف. ا
فا   باز ریفا .اف. که کل ا ییاتوان   ایربرهوف.اف است یهوب تیاز مودع ه ا  تعاملی کاهه

   دیگو  یم دیهطام به ،ی  بشن د  ا، با .لخوف ر،نیببر. ، آن فا از ب سوال ریز
 زهیف یم رهی. ا. ی( کاوو هه ساوو کت گاوو تا م2! ارهی. دیو ،ی ین( چقدف و یرف و میز1»ا

 «به گم!
سخر  ریتاث  کوشد  یم    دک یگا م که بر ،اژه  دیتر صدا  ، تاک شیبا اهزا ااین  جایا .ف

که   ،جو. .اف. ، انمقا. ا،   .، جاله بیرکه   ا هیمنث .، ثان ی.گد  یم شیهو. فا اهزا
به   جای، .ف ا دیاهزا یسخر ا، م تیبر شد  ، جد  ک د  ی،اف. م دیبه ،ی هیپس از آن .، ثان
   .گد  یفا هاتاه م  ووف مودت باز

 زیاند ، ن فاه انداهمهه ب دی، آداناصر با سع دیکه ،ی  ا ی.ف پس شوه می یب  یم  جایا .ف
از سلسله مراتب  ینوع  .گد  یهاتاه م  باز ری، به ا بر.  یآن بناف م پایان.ف  اایکه ن یمیجد

 توجهکاهه  یتگرکدام از اهرا. یاضر .ف گفمرو .ف مودع راهیددف  نهفمه است  اگر با جا
  ا،ست   عهدهه کاهه ب تینقطه دراف .اف. که مسئول ریتر .ف باالآداناصر  میشو یمموجه م میک 

که با  دیسع تینها  دراف .افند ، .ف  دی، پس از ا، ،ی ااین  تر رییپا ی، کا  بعد راهی.ف جا
  گا ییکه .ف توانا یضعف .لیلاما به  شو.  یکاهه محسوم م یاصل  از اع ا بایآننه تقر

.ف،ن کاهه  یاصل ف،یدا.گا ف هافج از کاهه  .ف . یعدم پشموانه اجمااع ای.اف. ،  یزبان
  یال ر.یگ  یسطح دراف م ریتر  ریی.ف پا  سلسله مراتب ددف  رینداف. ، .ف ا ینقش اساس
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که .ف سلسله  ر.یگ  ی، ناصر صوف  م دی،ی  ، .ست انداهمر از سو یجالب است که شوه
  .ف  دازندیفا .ست ب  فند ،.ا« یق» یدراف .افند ، به نوع دینسبت به سع  ترمراتب باال

گسم د ، چه  یمجاز به .ست انداهمر ، شوه یکه چه کسان میله ف،بر، گسمامس ریبا ا  جایا
برهوف.اف است که « یق» ریکه .اف. از ا یراگیجا .لیلبه  ااین  نهیا رری! .سم دیمجاز ن یکسان
به  هواگد یم ااین ی،دم است که ریفا بهم بزند  ننمه جالب توجه ا دیناصر ، سع د ی،ی  باز
 راهیسلسله مراتب از ا، جا ریکه .ف ا .گد  یدراف م دیگا بماز. مخاوبش فا ،ی آن  باز
به   اما شو. یبه ددف  ، م زلت .ف کاهه محسوم م یابی.ف .سم  ، بی.اف. ، فد  تر رییپا
  لحر صحبت ک د  ریکه با آداناصر با ا .گد  ینا اجازه،جه به هو.  چیگ
 
  ديوح یزبان یباز بيدوم: تخر شبخ. 2

 تیمودع  اهمد یبعد اتفاق م قهیکه چ د .د یشوه ریبخش .،م ا.ف  گفتگو: تيموقع. 1.2
   .ا.یم توضیحاست که .ف بخش نخست  یگاان
  گا؟  ؟ دیه د یچ  ( برا2ا ؟یچ  برا  دیه د دی  سعدی،ی -1
   به تو چه! ااین -2
  ؟ دیه د یچ    تو برادی،ی -3
   ( ا؟( تو وو برادی،یا ی  هو.تم که  هو.تم که هوشت آمده اگه تو نافایمااین -4
با   کر. دییگفت تو تا ریاالن ا ؟ با مر .اف ییگا یشوه ریتو مره گاچ ؟ ه د یم یچ

 ننر وو!  گم   ی.افم بهت م گا  لیبا مر ننر! نراه جلو هام یناموس یشوه دی  سعدنتیه د
 ( 3ناصر  }نامفهوم{ ا -5
 ( آدا ناصر! 2ا  ایا افنذ   هب نایدی،ی -6
 {  3}نامفهوم   یک   یم تیف اذ  ایتو ا افن؟ذ نای  ایناصر  ا -7
 کر.م؟  تیاذ ی  کدی،ی -8
 کاف به تو ندافن     ریناصر  تا تو کاف نر -9
( ا؟( باز هحش 2ا ایب ک ه   ی.فبافه ما .افه صحبت م یواشنیگا  االن باز  (2  ادی،ی -10

 .ا.!  یوسنام
 تو آدا؟  دیاالن چ د سالمه ،ی دجانی( ،ی6ناصر  ا -11
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گا با  آدا  پدفجد  ا،نجا بو.ه دیاگه بخوام یسام بن م سع قمای  مر یقدی،ی -12
 گر.ه  یگاان زمان ا]ناصر( از ا،ن مودع تا یاال .افه .نبال بابا  م   بزفگ شدم ، گا  اسوفی.ا

 [( شه  ینا دایبابا  پ
 ییگا نسبت کیجان  دیبا سع قتیکه یق میدیفس جهینم ریما به ا قتییق  دی،ی -13
ما نسبت  قتیا[( یق هوف نبو.ه! یرام دیا]ناصر( سع هیگامان چه جوف یاال نسبت م ی.اف
 آدا   یبا عل میتر .اف باال

 ( [ا میتر .اف نسبت باال کی ( ما دی،ی]ا هیاانیآدا آ.م با ا دیناصر  سع -14
 
  ر.یگ یفا از سر م دیبا سع ا  یشوه دی.،بافه ،ی قهیاز چ د .د پس :تگوگف ليتحل. 2.2
از  رری.  بو. دیگاراه ،ی  باز ریکه آداناصر که .ف بخش ا،ل ا میک  یمشاگده م  جای.ف ا
 رری. دی،ی ک د  یایساس م   چونر.یگ  یاست ، .ف مقابل ا، دراف م دهیا، .ست کش یگاراگ

 که –تعا.ل تعام   .ف،ن کاهه   امر بر ف، ری، ا استا.ه فا کش .  باز ریاز ید ا شیب
 رییجهت به سرعت تغ ری  به گاگذاف.  یم یم ف ریتاث -مهم است  افیمسئول کاهه بس برا 

   ر.یگ  یدراف م دی،ی  باز   ک  ده بی.ف نقش تخر اای، .ف ک اف ن .گد  یموضع م
هو. .ف کاهه  تیمودع تیف تثببه م ظو تیمودع ریاز ا ک د یت   م  جای.ف ا ااین
نسبت   باالتر راهینشان .گد .ف جا  حوبه ن کوشد  یم دیک د  ا، با یاله به ،ی   بر.اف بهره
اغلب کوتاه  ااین  1خمافی.ف سلسه مراتب ددف  .ف .ف،ن کاهه دراف .اف.  از لحا  ف  به ،

 ستیبرهوف.اف ن دی،یگاچون   ا ژهی، یزبان  گا ، .ف بطر گفمرو از مهاف  دیگو  یسخر م
  ا، گاوافه ر.یگ  یدراف م  باالتر راهی.ف نبر. ددف  .ف جا یرزبانیغ  گا اما از نظر مهاف 

است ، اغلب با اعماا. به نفس   نراگش ناهذ ، جد .گد   یبه سخر هو. م یتهاجا ییالم
ل ورف مقاب یزبان  باز بی.ف تخر یهو. سع انیب حی، با لحر صر ک د  یصحبت م یهاص
 .اف.  

 ک د یآغاز م دیبا سعفا هو.  ی.،بافه شوه دی،ی 1.ف هط : ديوح یزبان یباز بيتخر

ه فا ب دی،ی  باز کوش د  یم  ا وهی، آداناصر به چه ش ااین می، ننمه جالب آن است که بدان
  گا  دواعد ، اسمراتژ  سر کیبر  یمبم  یزبان  توجه .اشت گر باز دیبا  جایگم بزن د  ا

  باز یاز دواعد اساس ینی  جای  .ف ار.یگ  یشنل م یزبان  باز  آن هیاست که بر پا  ا.یب 

________________________________________________________ 

1 - habitus 
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که  یزمان دیهاور ه ده سعه ب»القا ک د   طوفیا ریبه یاضر کوشد یآن است که ا، م  دی،ی
 هب کوش د  ی، ناصر م ااین  .ف مقابل«  به ا، .ا.ه شده  نافایت شده است یناموس  گا هحش
 دیکه ،ی  ا  اسمراتژ رییاله ک  د ، آن فا برم  سازند  گاچ  دی،ی  ازب   داعده ریگا

 ایهحش  کیجلوه .گد که ا، .ف مقابل  ووف گرهمه آن است که  شیهو. پ یزبان  .ف باز
که مانر  ی یتوگ ریتر به باال دی،ی  جایاست  .ف ا شی.ف یال .هاع از هو یناموس یشوه

کاهه که   اع ا    .ف ،ادع ناموس براگر..  یموسل مم شو.هر. ب کیکاهه به   است .ف ه ا
دراف .اف.  تیدراف .افند .ف .فجه ا،ل اگا ی، س م ی ی.  گا افز  ریمر. گسم د ، تحت تاث

نشان .گد  یناموس یشوه ای یهحش ناموس کیهو. فا نافایت از  کوشد  یم دی،ی ی، ،دم
ا، یاله   بخش از مدعا ریبه گا ااین تفاداهو. اعمباف بخشد  ا یزبان  ت   .اف. به باز

   دیگو  یم 4  ا، .ف هط دک   یم
 «یهو.تم که  هو.تم که هوشت آمده اگه تو نافایم»

   دیگو  یم 9آداناصر .ف هط  ای ،
 «کاف به تو ندافن   ریتا تو کاف نر»

 دیچون سع»که انراف  دی،ی یزبان  داعده باز ریبه ا ااین  جایکه اشافه شد .ف ا گاانطوف
 ری، ناصر به ا« مر نافایت گسمم  کر.ه یگاراگ یهحش ناموس کی.ف ا   با ه ده
شر،ع کر.ه ، مر یاال .افم از هو.م .هاع  دیا،ل سع»که  دی،ی یزبان  باز  اسمراتژ

آن  تیکل کوش د  یم دی،ی  با شنسمر داعده ، اسمراتژ بیترت ریه ابر.ه ، کیاله  «ک م  یم
   .گ ده فا لوث ک  د ، به آن هاتا

 یشوه  بر. باز شیپ  برا دی،ی رری.  اسمراتژ :ديحمله به وح یناصر برا یها کيتکن
 11  از هط آ،فند یبر ا، ،اف. م وسمهیپ اایاست که آداناصر ، ن یهو. وفره فهمر از یا ت

لوث   گا برا ت   آن رغمیعل شو.  یمموجه م ی،دم  سنو  هیثان 6آداناصر پس از  14تا 
موضع  رییهو. ا.امه .گد  تغ  به باز کوشد  یا، گاچ ان با وفره فهمر م د ی،ی  کر.ن باز

 ییاله آداناصر از بره ری  .ف اک د  ییاله م دیبه هو. ،ی رریباف . ری، ا .گد  یم
بهره   شو.  یم یتلق یبزفگ  گا ریتعاملی کاهه توگ  که .ف ه ا ریا.یب   گا هرض شیپ
تعاملی کاهه   از ه ا  رری.  گا بخش  ه ا مبه هه تواند  یم گا ایر عباف  لیتحل  بر.  یم

   پرسد  یم 11کاک ک د  آداناصر .ف هط  گا  یجانیآذفبا
 «االن چ د سالمه تو آدا؟ دجانی( ،ی6»ا
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ا، موضع هو. فا  .گد  یاما نشان م  ستیف،شر ن قای.د یسوال ریآداناصر از چ  م ظوف
امر شده است ،  ریمموجه ا زین دی،ی فسد  ی  به نظر ماست دی.ا.ه ، مموجه هو. ، ،ی رییتغ

 ضوعمو .لیل ریبه سوال آداناصر وفره بر،. به گا میاز پاسخ مسمق یرکیبا ز کوشد  ی.،بافه م
   ک د  یفا مطر  م یپرت

بزفگ  گا  اسوفیگا با .ا  آدا  پدفجد  ا،نجا بو.ه دیبا  اگه بخوام یسام بن م سع قماییق»
 «مانگاان ز   شدم ،

   ک د  یناصر به سرعت از هرصت اسمفا.ه م  جایا .ف
 ا[(« شه  ینا دایبابا  پ گر.ه  یناصر( از ا،ن مودع تا یاال .افه .نبال بابا  م»ا]

، .ف مقابل  شو.  یم یمهم تلق  گا از افز  ینیزا.ه بو.ن  تعاملی کاهه ی ل  ه ا .ف
،اف.  دیفا به ،ی ریتوگ ریگا قایآداناصر .د ، است گا  ریتوگ ریتر از بد ینیزا.ه بو.ن  یرام
،  ک د  یاشافه م دیهو.  ، سع انیم ییگا ، به ،جو. نسبت ف،.  یوفره م دی  باز ،یک د  یم
 هیتن باشد  یی ل م  که کسب ف،ز رری. یناصر از هرصت اسمفا.ه کر.ه ، بر افزش ازب
   تر  میمسمق یزبانباف با  ریاما ا ک د  یفا ،اف. م ریتوگ ری، .،م ک د  یم

 ا[(«هوف نبو.ه!  یرام دیناصر( سع»ا]
 انیپا دی،ی یزبان  باز ریبه ا کوشد  یم تیآداناصر با جد .گد  ی.ف ،ادع نشان م ریا

تعا.ل تعام   .ف،ن کاهه .ف هطر دراف گرهمه است  ، .ف   بدگد  چرا که به ووف جد
   دیگو  ی  ا، مشو.  یسل م.ف کاهه ممو  رریناصر به افز  . 14.ف هط  تینها  

 «هیاانیآدا آ.م با ا دیسع»
 ی ی.  گا افز  ریکه تحت تاث یجانیتعاملی کاهه آذفبا  جاله .ف ه ا ری،ادع ا .ف
ممعلق به ادوام ترو زبان است ،  گا  یجانیهو. فا نشان بدگد  کاهه آذفبا  مع ا تواند  یاست م

 اانیبا ا یمنان ری.اف.  .ف چ  یو. هاصعاشوفا نا امیبخصوص .ف ا زیآن ن ی یهرگ ر .
که  .شو  یافز  مموسل م ریبه گا زی، ناصر ن .شو  یم یتلق یاساس  گا  از افز ینیبو.ن 
 فا هاتاه بخشد    ،  باز شو.  یموهق م تینها  .ف   یاله بر. دی.،بافه به ،ی قیور ریاز ا
 
 با فرهنگ یسوم: باز بخش. 3

 ریاز ا ینی  میمواجه گسم  به باز رری. تیبا ،ف،. .، شخص ا جی.ف ا گفتگو: تيموقع. 1.3
 یع ی رری. تی، شخص شو.  یم  ،اف. باز دی،ی قیاز ور« یاج یسر آدا» گا تیشخص

که با  یمی  شخص.شو  یم  ،اف. باز یینها  فا ریی.ف ا،اهر صحبت به م ظوف تع« جاال»
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از  بایساله که ا، گم تقر 28 ای 27است ید،.ا   شو. پسر  یم ا.یع وان یاج آدا از ا، 
 ریاما .ف ع   دینش یم کی زیتفا،  که کامر .ف م ریبا ا دیآ  یکاهه به یسام م یاصل  اع ا

.،ف نباشد   یاصل  گا تا چ دان از بحث  دیب ش 2 زیپشت م ک د  یم ییال گاوافه سع
  به ، گا ییانف، هیشب  ا رهکه چه یوب  کیبل د ، ع  گا شی.اشمر ف .لیلا، به    چهره

.ف  دیاست که ،ی یمم اسب با نقش  گم .اف.  ا یمذگب تیشخص فسد  ی، به نظر م .گد  یم
 رری. تی  شخصک د  ی،اگذاف م  به ،  صحبت امر،ز آغاز کر.ه  که از ابمدا  ا  باز ریا
 یشوه ریا.ف آغاز  فسد  یاست که اتفادا به نظر م دی،ی کیاز .،سمان نز. ینیجاال  یع ی

به م ظوف .ست   زیگم از آن به ع وان .سما، دیز.ه ، ،ی دیبه ،ی یا،ست که یره گم
است که  اههیدد بل د ، هو  د  کر.ه است  ا، پسر  بهره بر.اف دیبا سع یانداهمر ، شوه

 شاگر. مغازه باشد   دیمثل هو. ، ،ی فسد  ی، به نظر م پوشد یم یمرتب  گا لباس

 

( ب ده شاا ف، دبول 4.( ا؟( یسر آدا ا5.یاج یسر آدا ا   ا؟(دی،ی -1 :گفتگو متن. 2.3

سوال از شاا  کی ی( ،ل5.ا یگسم گا  که ورهداف ا،نوف ریا  ( با4.ا یداض کی.افم به ع وان 
،گرنه نراه کر  (3.ا یبر ی.،ن یم یچا    گر ی، ال ایف ی( از شاا هواگش .افم ب4..افم ا

آدا  ی( عل4.با مر کر.ن ا یناموس یشوه کیآدا   ا  (3.ا میش یره میمدل . کییاج آدا باز 
  ه؟ی( هموا  چ4.ا دنیک افشون ه د

ندافه ا[  ر ی.افه؟ غ یبه ناموس چه فبط گه   یم    ، که نداف یناصر  آهه آبج -2
 جوام بده؟  ه؟یاالن هموا  چ دنیآدا ه د ی ( آدا  علدی،ی

 {  3نامفهوم  ( هدمت و شاا و عرض و ک م و که و }-یاج آدا  ا   -3
ما گم بله!  یع ی دنیه د شونی( ا1ما گم بله! ا یع ی دنیه د شونی  ا؟( آدا ادی،ی -4

 نبو.ه!   ا م ظوف دی ( شا-ندافه    ا[ یاج آدا ( ا ر یا]ناصر( غ
ف، صا.ف کر  یینها  فا یداض کینر،  شاا به ع وان  هی( یاج آدا  به یاش2  ادی،ی -5

 گا  باز ریا  هو.شه به تجربه یب ده هدا ب ریا  { از نظر ما1امفهوم  }ن هوام ی( آدا مر نا14ا
( 3.ا دیا،ن آدا ه د (3.آدا یرف بد ز. ا ریا  ک م یمر از شاا .افم سوال م ی،ل  .هالت نده
 { 25! }نامفهوم  ؟ی! ،ل کر ، چیکش یم هیبه یاش  .اف ی( یاج5.ه؟ ایهموا  چ
وو انراف که  یلیا؟( هدا وو ،ک (4.با مر کر.ن ا بد یشوه  جای  آدا چ د نفر ادی،ی -6

 ی،دم  ایبد با مر کر.ن  ا ی( چ د نفر شوه3.ا یلی( هدا ،ک4.ا سممین قتیاص  مر فه
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هموا   ه؟ییناش چ ری( ا5گا ا   ه ده گاگا ریبد با مر کر.ن ا،ن آدا ز. ز  گا یشوه
  ه؟یچ

 یع یگا    (دی، نون ، ا[ ،ی ییانانو  ف، یکه م  هیاالن یناش مثل ا رییاج آدا  ا -7
}نامفهوم   می.اف نافیبه ا،ن آدا چ م ینداف  آدا مث  ا]یاج آدا ( ا؟( ما به ا، آدا کاف ریاالن ا
2  } 

 ی،دم یع ییاج آدا مث  ا]جاال (  یع ی (5.ا هواسمم  یف، م ری  هب مر گادی،ی -8
    بخ د یدصاص ک  دیکر. شاا با یآدا شوه ریبا ا یکس

 ( بله  بله  5.یاج آدا  بله ا -9
    از ا،نم نخ د شمریب  { به اندازه بخ د5}نامفهوم   رهی.  هیجاال  دصاصش گا -10
 کیباز  می،سط بخ د ریکر.ن  ما ا یبه شوه ک ه  ی  هب ا،ن آدا باز شر،ع مدی،ی -11
 (  HHا رهی. فمهی،سط ب  ا یاتفادات
 تونه  یآدا م  ا کر.  یآدا شوه  ا با یگر ک ره ی( یناش دصاصه .1جاال  ا -12
 بخ ده  
 
که  میک   ی.،بافه مشاگده م زین  جای  .ف ایافزش یگ هاز .،گان  ریگ بهره :گفتگو ليتحل. 3.3

  ، ابزاف زیگاچون کاهه به ع وان .سما، یش اهم   ه ا کیمشمرو .ف   گا چرونه افز 
افز    گا به ذا  .افا  افز   جای.ف ا   .ف ،ادعر.یگ  یک شرران دراف م تین فاسما با گم
.ف،ن کاهه ،اف.  گا چرونه .ف تعام   ، افز  ریا میابیبلنه مهم آن است که .ف  سم دین

گا فا  تا م ظوف آن رندیگ  ی، مقاصد ک شرران دراف م ا ی، چرونه .ف هدمت ن شوند یم  باز
، هو. فا که .ف   تا باز ک د  یاسمفا.ه م یافزش ی.،گانر کیاز  دی،ی  جایتحقق بخش د  .ف ا

 ی.،بافه پ  بست مواجه شده بو. با بر  گا.ناصر ،  حیمخالفت صر .لیلبه  یدسات دبل
  کاهه هر. یاصل  گا نفر .ف بحث کی شو.  یمهم که باعث م یژگی  .ف ،ادع .، ،ر.یبر

فا   ریاپذمدا،مت ، شنست ن  اصراف ییا، توانا  نه یاست  نخست ا ریموهق باشد به دراف ز
  گا کیممفا،  با تن  طیشرا فبمواند .  نه ی.اشمه باشد  .،م ا .گد  یکه فخ م ییگا .ف بحث

گفمرو   دیاهو. .ف هر  اسمراتژ رییتغ  برافا الزم   ریپذ انعطاف یهاص کیات وممد،لوژ
  .ف ابدیفا از صح ه هافج کر.ه ، به گدف هو. .ست  ریمخالف تینها  .اشمه باشد تا .ف 
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سرانجام ناصر ،  .لیل ریاگ به  برهوف.اف است یژگی،از گر .،  زین دی،ی می یب  یم  جایا
   شو.  یم ر،زی، پ ک د  یفا از صح ه هافج م  گا.

 «یناموس ییاج آدا/ شوه» بیر ی.،گانر ر. یگ  یبه کاف م دی،ی  جای.ف اکه   ا ی.،گانر
.ف  دیکه ،ی ی، کاهه است  کس یمذگب  گا .ف،ن ه ا  افز  ریتر مظهر ،اال« یاج آدا»است  
   دیگو  یم  هطام به ، 1هط 

 «یداض کیب ده شاا ف، دبول .افم به ع وان »
  گا کیتن   جای.ف ا دی  ،یک د  ید ا،  م« ا    ی، ال ایف یب»است که  یکس یداض ،
  ا،ست  باز   .ا.ه ، برساهمه« یاج آدا»لقب   فا که به ،  که هر. بر.  یبه کاف م  ا ژهی،

تعاملی   که .ف ه ا ک د  یم ا.ی« یاج آدا»ک د  ا، ا،ال از آن هر. با ع وان  .مقصو. هو میتسل
که  .گد  یگم از آن م یفیتعر ی.اف.  ، یم یصدادت ، .فسم اان یتراز با ا گم  کاهه مع ا

  نهیا رری.  ر.یگ  ی.ف نظر م  .فست استفا آنچه « ا    ی، ال ایف یب»است که  یم ظوف  کس
 جاله که   ریبا گفمر ا دی،ی

 «سوال از شاا .افم کی ی( ،ل5ا   یگسم گا  که ورهداف ا،نوف  ا با»
    نهیا ،
( ،گرنه نراه کر یاج 3ا   یبر ی.،ن یم یا    گرچ ی، ال ایف یاز شاا هواگش .افم ب»

 «میش یم رهیمدل . کیآدا باز 
 ک د  یکه ا، .نبال م یف ، گدف هاصتا م طبق با م ظو .گد  یفا تحت هشاف دراف م ا،

  باز   آدا فا آما.ه ، یاج .گد  یفا انجام م یمقدمات  گا   پس از آننه صحبتک دیرکت 
   گذاف.  یم انیآنراه موضوع فا .ف م  ک د  یم شیهو

.اف.   یزبان  گا  باز ریاز ا ی،ل کاهه ش اهت هوبوناصر که به ع وان مس  جایا .ف
یاج آدا/ » یافزش یگ ه.،گان  باف بر مب ا ریفا که بر ا دی،ی یزبان  ازب کوشد  ی.،بافه م
 ریفا ز یگ ه.،گان ریا هیسو کی 2به چالش بنشد  ا، .ف هط   شنل گرهمه «یناموس یشوه

   بر.  یسوال م
 «.افه؟ یبه ناموس چه فبط گه   یم    ، که نداف یآهه آبج»

 .لیل ریبه گا  نداف.  اص  هواگر دیکه ،ی میشو یاز صحبت ناصر مموجه م  جایا .ف
که   زی، چ یناموس یاکه اص  ،جو. نداف.!( به مثابه شوه  هطام دراف .ا.ن هواگر ،

   بر ا.امهگاچ ان  دی،ی  ،جو. ری  با ا.شو  ینا یتلق  بخواگد از آن نافایت شو. دی،ی
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 انی، .ف م ر.یگ  یم دهی.،بافه ناصر فا نا.  ،فز. یم افکه آغاز کر.ه اصر  ا تازه  باز
بل د صحبت   با تر صدا یبه ووف کل دی،ی  بخش از گفمرو ری  .ف اپر. یم شیگا یرف

ا، عزم هو.   جای  .ف ا.گد  یدراف م ریاوراف فا تحت تاث  صداگا یکه تاام  ووف  ک د  یم
 پرسد  یاز یاج آدا م دیگاچ ان با تاک دیباشد  ،ی  یبحث ووالن ریفا جزم کر.ه تا برنده ا

  دیآ  یباف به سخر م ریا،ل  یاج آدا برا  جای.ف ا ست؟ی{ چدیآدا }سع ریعال ا  هموا
است  ا، .ف نقش  رهمهیپذ یهوبه ب فا  دواعد باز .گد  ینشان م  صحبت کر.ن ،   وهیش

  گذاف.  یتک تک کلاا  م  بر ف، یهاص دی، تاک دیگو  ی، آفام سخر م  هییاج آدا  با واان
دراف گرهمه است  .ف   ، افیشده ، .ف اهم دی،ی یزبان  ج آدا به ،ادع ،اف. بازیا  جای.ف ا

  از ک د  یم تیفا تثب «یناموس ییاج آدا/ شوه» یگ ه.،گان شینقش هو رهمری،ادع ا، با پذ
بر  رری، . ررانیبازچرا که   کر. ی یب شیپ  باز ری.ف ا فا دی،ی  ر،زیپ توان  یم جا ریگا

  .ف گر نوع بحث ، گفمرو یمها افیبس   ننمه ری، ا ک  د   یفهماف م  ،،  یزبان  وبق باز
 چ د جانبه است   ای.، جانبه 
   دیگو  یم ی ییپا  یاج آدا با تر صدا 4هط  .ف

 «نبو.ه!  ا م ظوف دیشا»
به   بل د با ،  گاان تر صدا   با دیمخالفت ک د  اما ،ی دیبا ،ی یبه نوع کوشد  یم ،

،ضو  ف،شر است ه   بک د  ی، بحث ممهم م دنانکش هی، یاج آدا فا به یاش از.پر.  یمقابله م
 بیر ری.ف ا زی، کدام ورف مغلوم است  ناصر ن  بحث کدام ورف غالب ری.ف ا

   شو.  یگرهمه م دهینا. چ اناما گا  ک د  یم ییگا صحبت
  ا، ابدیت .س شیهو ییکه به مقصو. نها بر.  یم شینجا پآفا تا  شی، هو  باز دی،ی

، به ا،  پر. یم شیگا یرف بیر  افاده ک د ینظر مسمقلاظهاف کوشد  یباف که یاج آدا مگر
یاج آدا فا  8جاال است که .ف هط  ریا تینها    .ف .گد  یفا نا شیگا  صحبت لیاجازه تنا

   .گد  ی،ضع نجا  م ریاز ا
  «  دبخ یدصاص ک  دیشاا با  کر. یآدا شوه ریبا ا یکس ی،دم یع ی»

باف چ د  دیکر.ه است  ا، با تاک دایانراف نجا  پ داستیپ 9،اک ش یاج آدا .ف هط  از
   ک د  یکلاه بله فا تنراف م

 «( بله  بله 5.بله ا»
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  جایبلنه یاج آدا .ف ا  نظر مسمقل یاج آدا فا بش و. هواگد  ینا  جای.ف ا دی،ادع ،ی .ف
به ع وان   که از ، یبرساهم قیاف. تا از وردراف .  ، یزبان  .ف هدمت باز  ت ها ابزاف

اعمباف ببخشد ، بر  شیهو  بمواند به باز  کر.ه جا.یشخص .فسمناف ، صا.ق ا  یداض کی
 دیبا  جایگا شنست هوف.ه بو.  غلبه ک د  اما .ف ا از آن یکه .ف دسات دبل اایناصر ، ن

 ااین ا  یاصل بیفدفا از آداناصر ، بخصوص  یشوه  باز دی،ی  نهیتوجه .اشت با ا
گا  مراتب ددف  آن سلسله راهیجا رییباعث تغ یشوه کی.ف   ر،زیپ رییال ا ریبا ا بر.  یم

.ف ف.ه سوم سلسله مراتب ددف  پس از آداناصر ،  دیی، گاچ ان ، شو. ی.ف سطح کاهه نا
ب هر. .ف سلسله مرات راهیبه جا دنیبخش ری.ف تع .گد یامر نشان م ریدراف .اف.  ا ااین

 زین یرزبانیغ  گا ییتوانا یبره ازم دیهر. ن  یزبان  گا ییددف  .ف کاهه  ع ،ه بر توانا
 تیامر باعث مودع ریبرهوف.اف است ، گا گا از آن یبه هوب خمافیبه لحا  ف اایگست که ن

   شو. یم دیبهمر ا، نسبت به ،ی
 
 یريگجهينت
نشان  -یشوه کی  گفمرو لتحلی دالب .ف – زیدبل از گر چ میت   کر. لیتحل  ریا .ف
 انیما جر یاجمااع یهرگ ر ، ددف  تا چه اندازه .ف تاف،پو. زندگ رینظ یایکه مفاگ می.گ
 کیآنچه .ف نراه ا،ل مانر است  ، ره ماستف،زم یبا زندگ خمهی، تا چه اندازه .فآم اهمهی

ر گفمرو  ، تحت .ف مم یهرگ ر میمفاگ   برسد تا چه اندازه برسازنده ظرسا.ه به ن یشوه
دراف .اف. ، از آن   تعام   ظاگر ریاست که .ف پس ، پشت ا یدواعد ، ساهماف ددفت ریتاث
   ک د  یم تیتبع

  نخست .ف سطح ساهماف .گد یمفهوم ددف  .ف .، سطح هو. فا نشان م  جایا .ف
 – یتعامل اجمااع کی یبه ساهماف کل دنیبخش ری.ف تع یع یف،زمره    ددف  .ف گفمروگا

، امنانا  ،    فا .ف باز ررانیگر کدام از باز راهیکه ددف  جا ییجا -شوهی گاچون
  .ف سطح ف،ابط ددف  .ف گفمروگا    .،مدیناا یمشخص م  فا .ف باز افاتشانیاهم

 ا  ین قیاز ف،ابط ددف  که از ور  تر دهیچیبه شنل پ دنیبخش ری.ف تع یع یف،زمره  
   ابدی یم انی.ف بسمر تعامل جر ررانیکدام از بازگر یانزب  گا  ، باز گا   اسمراتژ
چرونه هرگ ر ،  مینشان .گ میت   .اشم گفمرو ل،یتحل ری.ف ا رر ی.  سو از
 - هاص گاچون کاهه تعاملی  ه ا کیممعلق به   گا افز  – یاجمااع  گا افز 

 کی.ف  ررانیبازبه اگداف هاص  یابی.سم برا   زیبه ع وان .سما،.ف تعام    تواند  یم
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.ف  ررانیکه باز یزبان  گا  ، باز گا   اسمراتژ بسمر، چرونه .ف  ر.یهاص دراف بر تیمودع
 زا  اب دی ی، برساهت مشده  دیبازتول ،  ا.آ،فی یهرگ ر میمفاگ ک  د  یاتخاذ م تیآن مودع

 کی  .ف هرگ ر ، ددف رینظ یایچرونه مفاگ .گد  یاز آنجا که نشان م لیتحل ریم ظر  ا ریا
 کی  بر مب ا یزبان  افزشا د باشد  .ف ،ادع  گر باز تواند  یم ابدی یم انیجر یزبان  باز
ووف ه ، ب اند دهیکه اغلب پ هان ، پوش شو.  یم یورای  ا.ی، دواعد ب  گا  هرض شیپ  سر
 ،دمی  تا ندشو  یگفمرو اعاال م کی.ف  یهاص  گا  اسمراتژ قی.افند ، از ور .،جو یضا 
آن  تی  تحت تابعهر.  م اهع آن دواعد برا  به علت به عاد ایاهرا. ناآگاگانه که 
اما   رندیگ  یدراف م یزبان  .ف هدمت آن باز ررانیبه ع وان باز  ، دواعد گسم د گا  هرض شیپ

 یآگاگ ریآنراه ا  ، دواعد آن آشناف شد گا  هرض شی، پبرم    باز ریا.یکه سرشت ب  ریگا
، از  بخشد یم یزبان  .ف مقابل آن باز  شمریب افی، انمخام ، اهم  ن آزا.به اهرا. امنا

 طیشرا ری، .ف ا شو.  ی، عالنر. اهرا. کاسمه م تیبر ذگ   آن باز ری، شد  تاث ییتوانا
  گاست  باز ری، دواعد ا گا  هرض شیههم ، برم  ساهمر پ   آزا. دیکل
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