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Abstract 
This article is to study how mass media role and function in interpreting or 
changing surrounding world is reflected in Iranian contemporary fiction. The 
purpose is determining that mass media which leads every other 
phenomenon to being reflected, how is dragged to the scene of reflection 
itself. This is also proposed to give a picture of explanation and 
acknowledgement of media epidemic presence in real society in order to 
analyze the relation between power and prevalence of mass media in Persian 
novel and its social role and function in real world. Therefore 12 Persian 
realistic novels whose authors live in Iran and also are published in I. R. 
IRAN are chosen by targeted sampling method for qualitative research. All 
phrases about traditional mass media as radio, TV, newspaper and magazine 
are derived from these texts and are analyzed on basis of theories of media 
power, reflection, literary Criticism and sociology of literature, in 
accordance with cultural studies requirements for understanding media. 
Findings revealed that mass media is reflected as “power and trigger tool”, 
“awareness tool”, “negligence tool”, “routine thing”, “informative tool”, 
“Hobby tool”, “Contradictive phenomenon/tool”, “secondhand thing”, 
“Criticism tool” and “presenter phenomenon” in the world of Persian novel. 
Obvious difference between written media and visual and audio media in 
social role finding (oral culture), TV and radio roleplaying as the most main 
gate of being informed, in contrary with picked role of newspapers in 
everyday life and weaker than them, not-daily print magazines (inactive 
choice), lack of specified and strong place for news media among public 
(media weakness), printed media consume as a factor of the elite lifestyle 
(neglecting public audience), and lack of understood identity of activities 
and characteristics of media people (threat in meaning of media job), are 
categories that finding of this research are explained within. 
 
Keywords: reflection, mass media, popular life, Persian novel, fiction, text 
analysis. 
 
 
 
 
 
                                                           
1. Email of the corresponding author: ravadrad@ut.ac.ir.  
Professor, Department of Social Communication Sciences, Faculty of Social 
Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran. 
2. Master of Cultural Studies and Media, University of Tehran, Tehran, Iran. 

Journal of Literary Criticism and Rhetoric 
No. 3, Vol. 10, Autumn, 2021 

 10.22059/jlcr.2021.303684.1482 
Print ISSN

: 2382-9850-O
nline ISSN

: 2676-7627 
https://jlcr.ut.ac.ir  

 

R
ec

ei
ve

d:
 3

1,
 M

ay
, 2

02
0 

&
 A

cc
ep

te
d:

 1
4,

 S
ep

te
m

be
r,

 2
02

1 

mailto:ravadrad@ut.ac.ir
https://jlcr.ut.ac.ir/editor?_action=search&kw=%D9%81%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&fld=0&manu_statuss=0&sb_code=0&rev_limit=0&act_sday=23&act_smonth=6&act_syear=1400&act_eday=23&act_emonth=6&act_eyear=1400&rw_count_op=0&rw_count=0&rv_recom=0&go=
https://jlcr.ut.ac.ir/
https://jlcr.ut.ac.ir/
https://jlcr.ut.ac.ir/


Social Semiotics of the Gypsy Novel by the Fire Based on Pierre Giro's Theory/28 

1.Introduction 
This article is to study how mass media role and function in interpreting or 
changing surrounding world is reflected in Iranian contemporary fiction. The 
purpose is determining that mass media which leads every other 
phenomenon to being reflected, how is dragged to the scene of reflection 
itself. This is also proposed to give a picture of explanation and 
acknowledgement of media epidemic presence in real society in order to 
analyze the relation between power and prevalence of mass media in Persian 
novel and its social role and function in real world. Therefore 12 Persian 
realistic novels whose authors live in Iran and also are published in I. R. 
IRAN are chosen by targeted sampling method for qualitative research. 
These novels include Soraya in a Coma (Fasih: 1362), We Get Used to It (Pirzad: 
1383), Journey to 270 Degrees (Dehghan: 1384), Piano Cafe (Jafari: 1386), Secret 
Association (Shakeri: 1386), Forgeness Angel (Ahmadi: 1387), BiVatan (Amirkhani: 
1387), Dear Chameleon (Kateb: 1388), The Dead of the Green Garden (Bayrami: 
1388), The Song of Ababil (PurVali Kalashtari: 1391), My Dear Husband (Kalhor: 1391) 
and Azar, Shahdokht, Parviz and others (Shirmohammadi: 1392). The novels are 
analyzed in the order of the first year of publication. All phrases about 
traditional mass media as radio, TV, newspaper and magazine are derived 
from these texts and are analyzed on basis of theories of media power, 
reflection, literary Criticism and sociology of literature, in accordance with 
cultural studies requirements for understanding media. 
If we summarize the set of roles and functions that the media has played in 
each of the novels studied, a general comparison can be made between the 
topics and categories that show how the media is reflected in fiction. The 
most important role and function of the media is to be a tool of entertainment 
that is reflected in all 12 novels, and maps are a means of daily life and a 
means of information that is common in 11 novels. Next, the media is 
reflected as a tool of power and resistance in 7 novels. The media may be 
used to maintain and justify the ruling power or to resist and criticize the 
ruling power. The non-media use of media is also an interesting point in 
these novels. Where the media is not worth raising awareness and creating 
social cohesion, it becomes a second-hand object with which things can be 
packaged or surfaces can be cleaned. This kind of reflection of the media in 
the novels studied shows the insignificant importance of the print media and 
radio and television in people's daily lives. In addition to this general 
proposition, there is a clear difference in the comparison between print 
media coverage and audio-visual media in social mapping. In most of the 
analyzed novels, the main gateway to receiving information and gaining 
awareness has been television and radio. On the other hand, considering the 
lesser and more selective role and presence of newspapers in the daily life 
described in these novels and the lesser number of non-daily publications 
and magazines, it can be deduced that the use of this type of mass media has 
a definite place among the general public. And it is not strong. 
In addition, the consumption of this type of media correspondence has not 
been the most appropriate and popular choice and has always been described 
as a component of the daily life of people with a higher level of thinking and 
livelihood than the general public. At the same time, audio-visual media in 
most of these novels is defined as an accessible tool that can be used in all 
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places - from home to hotel and office - to gain awareness of the world 
around them. The image obtained from the role and position of the media in 
the Iranian realist novels studied in this study shows a part of the media 
atmosphere in Iran. The existence of television and radio in millions of 
Iranian homes and even shops, hospitals and offices, in the face of people's 
lack of acceptance of newspapers with tens of thousands of copies and in a 
few cases hundreds of thousands, outlines the movement and development of 
news media in Iran in the last three decades .In general, we can point to 
some general results based on how the role and function of the media are 
reflected in Iranian novels. First, there is a clear difference between print 
media and audio-visual media in social mapping, and oral culture prevails in 
this area. Second, the map of television and radio, as the main gateway to 
receiving information and gaining awareness, is much greater than the 
selected role of newspapers and non-daily magazines and magazines in daily 
life. This means inactive selection of radio and television due to their 
constant availability and lack of active selection of written newspapers and 
magazines, which must be planned and paid for. At the same time, this 
shows the lack of a clear and strong position for the communication media 
among the general public. It is clear that in Iranian society, due to the state 
and sovereignty of radio and television, their news and information are not 
comprehensive and include all social groups. Newspapers and periodicals, 
however, are more diverse in this regard. More people use radio and 
television and less use of print publications, indicating a lack of active use of 
the media and passive use of media that are easier to access without much 
effort. On the other hand, the consumption of newspapers and other written 
publications is reflected in these novels as a component of the lives of 
certain groups of people with a higher level of awareness, literacy and 
economic status. Finally, the third conclusion is that these novels reflect the 
precarious situation of media jobs and the lack of understanding of the 
activities and characteristics of media people in society .The reflection of the 
media in the novel shows the limited use of print media by the people, which 
are more diverse and submit to the state audio-visual media, which have a 
more limited and uniform approach, and many of the different views in 
society on various issues are absent. The theoretical achievement of this 
research is to show the possibility of knowing the society through the study 
of literature, which of course I try to complete in other ways due to the 
shortcomings of the reflection approach. The practical achievement of this 
research is the cognition that has been obtained from the relationship 
between the people and the traditional mass media of Iran through the study 
of the novel. 
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 ایران در ادبیات داستانی معاصر یجمع ارتباطهای  رسانه بازتاب
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 ، تهران، ایران.علوم اجتماعی دانشگاه تهران ۀاستاد گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکد

 فرزانه فخریان لنگرودی

  تهران، ایران.دانشگاه تهران، ۀکارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسان
 30/09/1400مقاله:  رشیپذ خیتار؛ 11/03/1399 قاله:تاریخ دریافت م

 پژوهشیـ  علمی

 چکیده

در تفسـیر یـا تغییـر جهـان      جمعـی  های ارتبـاط  نقش و کارکرد رسانه بازتابچگونگی  ۀمطالعحاضر با هدف  ۀمقال

رسـانه کـه    شود این بوده که معلوم هدف. است شدهنوشته  در ایران پیرامون در متن ادبیات داستانی معاصر فارسی

سـعی شـده تصـویری از     ،. همچنـین است شدهکشانده بازتاب  ۀبه صحندر رمان  گونه، چجامعه است ۀدهند بازتاب

تا  ،با تحلیل رمان ارائه شود ،در اجتماع واقعی و ملموسجمعی  های ارتباط رسانهگیر  توصیف و تصدیق حضور همه

معاصر ایـران  نفوذ رسانه در متن رمان فارسی قدرت و ساس کارکرد و نقش اجتماعی رسانه در دنیای واقعی را بر ا

انـد و   در جمهوری اسالمی ایران منتشر شـده  هم گرای معاصر فارسی که رمان واقع 12 ،رو بتوان تحلیل کرد. ازاین

با روش انتخاب هدفمند نمونه برای تحلیل کیفـی انتخـاب شـدند. سـپس      ،نویسندگان آن ساکن ایران هستندهم 

یعنی رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله، از این متون استخراج شد و  ،تیهای خبری سنّ ات مربوط به رسانهعبار ۀهم

 سـرانجام، . مطالعـه شـد   شناسـی ادبیـات   ت نقد ادبی و جامعهبر مبنای نظریا ها آنساختار  نیزو  معناروی محتوا و 

 و ی، ابزار سـرگرم رسانی اطالعروزمره، ابزار  یزندگدر  یضرور ۀلیوس عنوان رسانه به ر شدنیتصوها حاکی از  یافته

هـای   تفاوت آشکار بین رسانه. است بودهدر جهان رمان فارسی و نقد  بخش ابزار آگاهیز یو مقاومت و ن ابزار قدرت

پذیری تلویزیون و  ، نقشبر فرهنگ شفاهی تأکیدو  یابی اجتماعی های شنیداری و دیداری در نقش مکتوب و رسانه

روزنامـه در زنـدگی    ۀشد نشیگزدریافت اطالعات و کسب آگاهی، در مقابل نقش  ۀدروازترین  اصلی عنوان به رادیو

 رفعـال مخاطـب اسـت، ضـعف    یانتخاب غ ۀدهند ه نشانکتر نشریات و مجالت غیرروزانه  رنگ ، و از آن کمروزمره

مصـرف مکتوبـات    ،ر میان عموم مردمد جمعی ارتباطهای  جایگاه مشخص و مستحکم برای رسانه نبودِو  یا رسانه

هـای   و ویژگـی فعالیت درک متناسب از  مخاطب عام، و نبودِ به یتوجه یبزندگی خواص و  ۀمؤلف ۀمثاب بهای  رسانه

 است. ها به دست آمده ل رمانیه از تحلکهستند  یجینتا، اهالی رسانه در فضای جامعه

 .ی روزمره، رمان فارسی، ادبیات داستانی، تحلیل متن، زندگجمعی ارتباط ۀ، رسانبازتاب :یکلید یها واژه

 مقدمه .1

زندگی اجتماعی، فرهنگی  ۀنیآ ،ادبیات داستانی و در کانون توجه آن، رمان ویژه به ،ادبیات

رهنگی اجتماعی عناصر ف ییشناسابه  تواند یمادبیات  لیتحل. است یا جامعهو سیاسی هر 

یـک رمـان    ۀسـند ینو. نقشـی کـه   منجر شـود ی انسان ۀدر یک جامع مختلفی، مثل رسانه

 فرهنـگ در  رسانه، جایگاه دهد یمی های جمع معاصر، خودآگاه یا ناخودآگاه، به خود رسانه

 اسـت؛ معطـوف  این پژوهش به متن ادبی برای شناخت رسانه نگاه دهد.  می نشانعامه را 

فهمی از نقش  چراکه سادگی خوانش خود این متن و گستردگی مخاطبان آن، تصویر قابل

                                                           
 ravadrad@ut.ac.ir                                                                              :مسئول ةسندینو ۀرایانام. 1



 1400/31 پاییز، 3 ۀشمار، 10 سال، �و��نا� �قد اد�ی و بال�ت

ای  پیشرفت هر جامعه ،گریاز طرف د دهد. مردم جامعه ارائه می به رسانه در زندگی روزمره

ـ    در گرو شناخت وضعیت امروز و پیچیدگی کـه   یا حـوزه  ۀهای آن است. ادبیـات بـه منزل

، منبعی بسـیار غنـی بـرای فهـم     تاباند یبازمای کامالً خاص  ها را به شیوه همین پیچیدگی

 ۀدربارپژوهش  عبارت است از ادبیات، ۀدربارهنگی و اجتماعی است. لذا پژوهش مسائل فر

رمـان   ،ینـده پا ۀبه عقید .)144: 1388پاینده، ر.ک؛ (اش  سازوکارهای پیچیده فرهنگ و شناخت

 پـردازد  مـی  یسـاز  سـطح  همآفرینی، به  ساخت جای بهکند و  مشارکت، مشاهده می جای به

گرایی  ذهنیت ۀنویس عمداً تیشه به ریش رماننیز اذعان دارد که  فا. زرا)91: 1392ر.ک؛ همان، (

خالص و  ۀدیپددنیا را یک  ،زند تا صرفاً ظاهر افراد و اشیاء را ترسیم کند و بدین ترتیب می

مـا   ۀمسئل ،نی. بنابرا)67: 1386ر.ک؛ زرافا، ( ساده و بدون هیچ نوع جزئیات تفصیلی مطرح کند

 ییارآکـ بـه دنبـال نشـان دادن     ،یعد نظـر دارد. در بُ یو عمل ینظرعد دو بُ ،ن مقالهیدر ا

 یعد عملم. در بُیات در شناخت بهتر جامعه هستیهنر و ادب یشناس رد بازتاب در جامعهیکرو

ت موجـود،  یوضـع  عنـوان  بـه گاه و نقش رسانه در آن یهم شناخت بهتر جامعه از منظر جا

 ت مطلوب منجر شود.یوضع دن بهیر آن و رسییتغ یتواند به تالش برا یم

 پژوهش ۀنیشیپ. 1ـ1

نجا بـه چنـد   یه در اکوجود دارد  یادیز یها پژوهش ،آن با جامعه ۀات و رابطیادب ۀدر حوز

ـ رانیا ۀروزمـر  یزنـدگ  ییبازنمـا «بـا عنـوان    یشود. در پژوهش یاشاره م ها آنمورد  ان در ی

 ،یریگلش ۀن اولِ برگزیده در جایزرما 9 ،)1390 ،یمرن یمانی(ا» یریگلش ۀزیجا ۀبرند یها رمان

ه کـ هـا نشـان داد    افتهیاست.  گرفتهر و تأمل قرار یمورد تفس یبا استفاده از روش نقد درون

اسـت متنـاقض و    یا شده از آن، عرصه رفتهیج و پذیرا یها روزمره، خالف انگاشت یزندگ

بـا   ،گـر یدر پژوهش ددر آن برقرار است.  یفراوان یها یها و ناسازگار یه دوگانگکرازآلود 

نشـان داده   ،)1387 ،یدریـ (ح» یخ معاصر در رمان فارسـ یتار یشناخت انسان ییبازنما«عنوان 

متـر  کمـؤثر و   یا عنـوان جلـوه   بـه  تواند یات میاز خالل ادب شده تیخ روایه تارک است شده

ه کـ را دارد  یژگـ ین ویـ خ، ایت تـار یگونه از روا  د. اینیخ را بازنمای، واقعیت تارزنگارگرفته

ش یه بکرا  یمردمان عاد یزندگان نیزرد و یقرار گ یشیو فرما یرسم یخیمتر در دام تارک

ه کـ اسـت   یین بازنمایاز خالل هم ،واقع ند. درکبازگو  ،خ هستندین تاریر همیاز همه درگ

 ند.ک یدا مین وجه خود بازنمود پیتر یقیفرهنگ در حق

http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=9cae6e15-0bd6-44b9-b5cc-513a8f7a91a3
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: )1356ـ1300معاصر ( یات داستانیروستا در ادب ییبازنما«با عنوان  یگریدر پژوهش د

ات یادب ییروستا یها ر داستانیل و تفسی، از خالل تحل)1389 ،ی(فرهنگ» گفتمان یکل یتحل

 بـه وسـیلۀ  شده از آن  برساخته یماژهایا ،ا به عبارت بهتریروستا و  ییبازنما ۀنحو معاصر،

بازنمایی مفهوم دموکراسی «. در پژوهش است شدهمختلف، مطالعه » ییبازنما یها استیس«

ن ، چهار رما)1389 ،ی(نوروز» یدیخورش 1357تا  1340 یها سالدر رمان فارسی معاصر در 

و محقق بر اساس  است مطالعه شده» سووشون«و » احتجاب شازده« ،»ها همسایه«، »تنگسیر«

هیم اجتماعی و کاوی از گذر متن رمان برای شناخت مفا بر اهمیت داده ،پژوهش یها افتهی

بازنمایی مفهـوم عقالنیـت   «. در پژوهش دیگری با عنوان است کردهد کیتأ جامعهفرهنگی 

ـ ، با تحل)1388 ،(سپهری)» 1380ـ1330در ادبیات معاصر ایران با تکیه بر رمان ( رمـان   7ل ی

که با در نظر گرفتن پیچیدگی بازنمایی جامعه در مـتن   است شدهمطرح معاصر، نشان داده 

همچـون تأویـل مـتن و روش تفسـیری،      ،های کیفـی  کارگیری روش توان با به یادبی، م

ـ ادب های پیشـین مـرتبط بـا    پژوهش ۀار ساخت. مطالعکپنهان متن را آش یها هیسو ات و ی

انجـام   قـبالً ات را نشـان دهـد،   یـ ه بازتـاب رسـانه را در ادب  کـ  یپژوهشـ  جامعه نشان داد

 د و نوآورانه است.یجد ،ن مقالهیا یپژوهش مبنا ،ن منظری. از ااست شدهن
 بازتاب ردیکرو. 2ـ1

 ییهنر و بازنمـا  یشناس رد بازتاب در جامعهیکاز دو رو معموالً ،و جامعه هنران یم ۀدر رابط

 یسـند  عنوان به هنربه  ،رد بازتابیکرودر شود.  یهنر سخن گفته م یدر مطالعات فرهنگ

اعتقاد بـر ایـن اسـت کـه آثـار هنـری        ،در این رویکردشود.  یشناخت جامعه نگاه م یبرا

 هنـر ، به نقش ییرد بازنمایکگذارند. در رو ای جامعه را در خود به نمایش می همچون آینه

ن یشود. به هم یمسلط توجه م یها یدئولوژید اید هیف جامعه از زاودر برساخت ابعاد مختل

چون تصـور بـر    ،ردیگ یمورد مطالعه قرار نم یاجتماع یط واقعیشرا ،ردیکن رویدر ا ،لیدل

است. با توجـه بـه    ییبازنما ،ندارند و هرچه هست هنردر  یط بازتابین شرایه اکن است یا

معاصـر   یهـا  هـا در رمـان   بازتاب رسانه یچگونگن هدف ما نشان داد ،ن مقالهیه در اکنیا

رد یکـ روشـود،   ییرمان شناسـا  ۀمطالع ۀمخاطبان به واسط یا رسانه ۀاست، تا نوع استفاد

 ،گویـد  ) هم مـی 1390ه والت (کطور  همان دارد. یشترین مقاله تناسب بیبا هدف ا بازتاب

ثار فرهنگی در بستر اجتمـاعی  که آن و منتقدان ادبی، با علم به اینشناسا بسیاری از جامعه

شـناختی محسـوب کـرد و     های جامعـه  توان داده ها را می شوند، معتقدند که رمان تولید می

ادهای مرسـوم  برد. قرارد کار بههای اجتماعی غالب  شاخصی برای روابط و نگرش ۀمنزل به

یسان، دالیلی نو کم برخی از رمان شناختیِ دست اهداف صریحاً جامعه نیزدر رئالیسم ادبی و 
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ـ توریکو تصاویری از اوضاع و شرایط اجتماعی بینگـاریم. را ها  دهند تا رمان به دست می ا ی

گسترده  یا مشتمل بر حوزه ،هنر یشناس رد بازتاب در جامعهیکرو«ه کمعتقد است  ساندرکال

ا هنر ی ،جامعه است ۀنییه هنر آکهستند  کمشتر ۀدین عقیبر ا یه مبنکقات است یاز تحق

ن یا هکند ک ید مکیأو تا. )55: 1390(الکساندر،  »ابدی ین مییا تعیمعه مشروط شده جا ۀواسط به

ا طور که آینه تنه البته همان دارد. یشناس در جامعه احترام قابلو  یطوالن یا نهیشیرد پیکرو

تاباند، آثار هنری  نظر را در چهارچوب قاب خویش بازمیمورد ۀشد بخشی از واقعیت گزینش

هـا تخـت    آینـه  ۀهمـ طور که  همان ،گذارند. همچنین بخشی از جامعه را به نمایش می نیز

ر هنری نیز به تناسب طور که هست نشان دهند، آثا همان دقیقاًبیرونی را  ئینیستند که شی

های متفاوتی واقعیـت را بـه    هنرمند ممکن است به میزان یارهایمعها و  ارزش ،ها توانایی

نند. بر اساس این تئوری، هنرها واقعیـت را بـه   کز آن انحراف حاصل یا ا ،نمایش بگذارند

به صورتی نمادین و رمزگونه بـه نمـایش    ،گردانند و آنچه را در جامعه وجود دارد رمز برمی

 ۀها و نشان دادن رابط افتهین ییتب یرد بازتاب برایکاز رو ،ن مقالهیدر ا ،نیبنابراگذارند.  می

 .است شدهده ان رمان و جامعه استفایم

 پژوهشروش . 3ـ1

نه تخیل  ، وجامعه له، رمانی است که واقعیتِدر این مقا» رمان رئالیستی معاصر«منظور از 

ه پـس از انقـالب   شـده کـ  هـایی احصا  فقط رمـان  ،. همچنینکند منعکس میو فانتزی را 

هـا   آنو نویسـندگان   است دهشچاپ  و  نوشته 1392تا  1357زمانی  ۀباز اسالمی ایران، در

هایی مدنظر است که  در مرزهای ایران زندگی و کار کرده باشند. عالوه بر این، فقط رمان

معاصر ایران بگذرد. منظور از رسانه نیز در این مقالـه   ۀجامعها نیز در  داستان رئالیستی آن

و آن مفهومی است که در ذهن مردم عـادی از ایـن واژه   » تیسنّ جمعی ارتباطهای  رسانه«

اشکال دیگر  ،ه عبارت است از روزنامه، مجله، رادیو، و تلویزیون. بنابراینکشود  ر میمتباد

 .است بودهنظر این پژوهش نهای نوین مجازی مدّ رسانه از سینما و کتاب تا تریبون و رسانه

 های مورد تحلیل در این تحقیق که با روش انتخـاب هدفمنـدِ   برای تحلیل متن رمان

در تحلیل محتـوای  . است شدهروش تحلیل محتوای کیفی انتخاب  آوری شدند، نمونه جمع

و با دنبال  شود یمبه واحدهای تحلیل تقسیم  گام به گاممند و  قاعده یا وهیشکیفی، متن به 

یابند و  های نظری تکوین می ها بر اساس جنبه پژوهش، مقوله ۀمسئلاصلی و  سؤالکردن 

های  نظریه و شیوه بارۀها در مقولهالزم، تطابق  های های بازخورد و بازنگری از طریق حلقه
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ن . قدم اول در تحلیل محتوای کیفی، ساخت)264: 1385حریری، ر.ک؛ (شود  تحلیل، تضمین می

ایـن  از ها شکل گرفـت،   آن که حداقلی از مقوله از  پس .ها به روشی استقرایی است مقوله

یک جریان  ،واقع در. کردن استفاده مت ۀیبقصورت قیاسی برای تحلیل  به توان ها می مقوله

هـا در روش   های قیاسی وجود دارد. مقولـه  های استقرایی و مقوله بین مقوله وبرگشت رفت

های بین محتواها و کنار هم  از بررسی عمیق متن و یافتن شباهت ،تحلیل محتوای کیفی

. )197: 1387کـوثری،  ر.ک؛ (آیند  ها به دست می ها و انتخاب نام واحدی برای آن قرار دادن آن

. اول، اسـت  شـده صورت توجـه  ها در این پژوهش به دو  تصویر رسانه در رمان به ،بنابراین

شـود، کسـی بـه     ای خریده مـی  مثالً روزنامه شود؛ یمجایی که رسانه وجود دارد و مصرف 

د. شو داستانکی از مجله خوانده می ، خبری از رادیو، شنیده و یاندینش یمتماشای تلویزیون 

داسـتان مطـرح    صـیت شخای  جایی که پرداختن و مشغولیت به رسانه و کـار رسـانه   دوم،

هـای ایـن    انتخاب نمونـه  یبرا ر باشد.نگا ها روزنامه یکی از شخصیتکه  تیوق مثلاست؛ 

و اطالعـات   ،طـرف   یـک  ازهـا   رمـان  ۀحاصل از مطالعـ  اول دستاطالعات  ابتدا تحقیق،

کسـانی  لعـان  ات و رمان به دست آمـد. مطّ یادب ۀلعان حوزمطّوگو با  گفت حاصلِ دومِ دست

 ه شـامل کـ هسـتند  در پایتخـت   ویژه به ،ادبیات داستانی امروز ایران» مشغول«که  هستند

  ایـن   بـه . شود یم فروشان و کتاب نگاران، ناشران منتقدان، روزنامهخبرنگاران، نویسندگان، 

گیـری نظـری و    ، بـر مبنـای نمونـه   بعـد  ۀشد. در مرحل ییمرتبط شناسا یها رمان ،ترتیب

ق داشتند یموضوع تحقبا  یشتریتناسب ب کهانتخاب شد رمان رئالیستی  12، تعداد هدفمند

ـ ا. انـد  هانقالب منتشـر شـد  از های پس  نویسندگان ایرانی در سال وسیلۀ بهو  هـا   ن رمـان ی

ـ (پ مینک یعادت م، )1362 ،حی(فص ا در اغمایثر :از ندعبارت  270 یسـفر بـه گـرا   ، )1383 ،رزادی

ـ افـه پ ک، )1384 ،(دهقـان  درجه  یپـر ، )1386: یرک(شـا  یانجمـن مخفـ  ، )1386 ،ی(جعفـر  انوی

مردگان ، )1388 ،اتبک( نیپرست نازن آفتاب، )1387 ،یرخانی(ام وتنیب، )1387 ،ی(احمد یفراموش

و  )1391 ،لهرک( ز منیشوهر عز و، )1391 ،یلشترک ی(پورول لیآواز اباب، )1388 ،یرامی(با باغ سبز

ن سال انتشار، در یب اولیترت ها به . رمان)1392 ،یرمحمدی(شـ  گرانیز و دیآذر، شهدخت، پرو

 اند. ل شدهیادامه تحل

 ها افتهیان یب. 4ـ1

ـ ترت رمان منتخب این پژوهش به 12 از یکنجا هر یدر ا ـ  ی ای هـ  نقـش  و ،یب سـال معرف

 ،حـال   عـین  شـود. در  بنـدی مـی   دسـته و  ییشناسـا  هـا  آنحضور رسانه در بستر داسـتان  

هایی که چنین شخصـیتی   ، در رمانها آن ای، تنها در بستر شغل خصوصیات کاراکتر رسانه

 شود. داشتند، تشریح می
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 )1362چاپ اول  ،آویز تشارات ذهنان( اسماعیل فصیح ؛ثریا در اغما .2
قلبـی و   ۀتکسـ تـازگی   کارمند شرکت نفت آبادان کـه بـه  وچندساله و  چهل» جالل آریان«

های  فرودگاهکه  59، در آخرین روزهای پاییز ن در بیمارستان را از سر گذراندهبستری شد

تـا بتوانـد بـه     ،شـود  عازم سفر سختی با اتوبوس و هواپیما به فرانسه میاست،  کشور بسته

اش ثریا رسیدگی کند. ثریا شوهرش را در انقالب ایران از دسـت داده،   وضعیت خواهرزاده

لت تصادف با دوچرخـه  در آنجا به ع ،تحصیل به فرانسه رفته ۀبرای ادامرار مادرش به اص

بـا تعـدادی از    ،در فرانسـه  خود های متمادی اقامت ریان در طول شبآ است. به اغما رفته

هـای مختلـف روشـنفکران و     تیـپ انـد و   دوستان قدیمی، ثروتمندانی که از ایران گریخته

همواره شرایط ایـران و جنـگ    ،شیها تیفعالپای  کند و پابه ندگان ایرانی برخورد مینویس

یک ماجرای قدیمی و عاشقانه نیز برای جـالل   ،در این میان .کند تحمیلی را نیز دنبال می

توانند ثریـا را نجـات    نمی پزشکان با وجود تالش بسیار ،در آخر گیرد. آریان جانی تازه می

سـامان   چنـدان بـه   شرح مختصری از زندگی نهان، در کنار روایت از ایر ثریا در اغمادهند. 

تـرین و   برجسـته  ۀزمـر دهد. این اثر را در  روشنفکران ایرانی در خارج از کشور نیز ارائه می

امروز چند ناشر آن  که تا اند دانستهترین آثار اسماعیل فصیح و جهان رمان فارسی  پرفروش

خالصـه   1 ۀدر جدول شمار ،ن رمانیر اازتاب رسانه دب ۀنحو اند. را به چاپ هفدهم رسانده

 :است شده

 )صفحه 370( ثریا در اغما :1 ۀجدول شمار

 نیاز مضام ییها نمونه رد رسانه در رمانکارکنقش و 

 تیشخصدر فضای زندگی  ۀروزمر ۀلیوس

 داستان

ی ها کنم. آن را روی یکی از ایستگاه روشن می ،دستم است مِرادیو ترانزیستوری کوچکم را که دَ

/ در )111 ۀ(صفح گذارم کند می الی سیاسی پخش میوپَ انگلیسی که دارد اخبار و تفسیرهای پرت

 چاپ دو» انقالب اسالمی«و » میزان« ،»اطالعات«، »کیهان«های  ها با تعجب روزنامه یکی از کیوسک

از بعد از تاریخ دو روز  ۀشمارکه » کیهان«بینم و یک  های خارجی می روز پیش را میان روزنامه سه

 خرم. می ،حرکتم از ایران را دارد

 ۀ(صفح سی در فستیوال نیویورک برنده شدههای نادر پار ها و مجالت نوشتند که یکی از فیلم روزنامه رسانی و دریافت اطالعات ابزار اطالع

عت تهران در سا  وقت  وطنان خارج از کشور که به ... به اخبار ایران مخصوص همونیم )/ ساعت نه59

 ۀ(صفح لی ایران و عراق استکنم. اخبار فقط از جنگ تحمی گوش می ،شود دوازده شب پخش می

66.( 

ل کراوات شیک ولی کُوشلوار مخمل و فُ زده و کت یک احمد قندی هم هست، با موهای روغن رسانی بدون ماهیت اطالع ،ابزار سرگرمی

/ )76 ۀ(صفح دهد صدای آمریکا گوش میگوشش به  ق، که با رادیوضبط دستی مجهزی درجَوَ قجَاَ

 .)179 ۀ(صفح شود م و شاد سرودهای نوئل پخش میاز رادیو موسیقی نر

 .)116 ۀوطن یک پیام پخش کنم... (صفحتا از رادیو ،هزار دالر بده پنجاهخواد به من  می« / مخالفانابزار قدرت

شود  ای نیست، و نمی که اصالً کار ساده کنند یمیوی فرانسه، طوری وانمود تمام رادیوها، حتی راد ها است دولتیگر س هیتوجابزار قدرت/ 
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 .)304 ۀ(صفح به ایران پس داد طوری  همینها را  این پول

ت یشخصـ  یمهـم در زنـدگ   یها رسانه عنوان به ،ثریا در اغما و و روزنامه در رمانیراد

ـ درا ،نیسب اطالع او از جامعه نقش دارد. همچنک ۀلیداستان و وس ماننـد   ییردهـا کارکو ی

بنـدی   زمـان  ن رمـان دارد. یاست را هم در ایه سی، ابزار دست قدرت بودن و توجیسرگرم

تـأثیر کلیـدی دارد. ورود و    داستان یت اصلیشخص ۀروزمرزمانی  ۀاخبار رادیو، روی برنام

شـود.   طور خرید روزنامه تنظیم مـی   خروج او به هتل بر اساس زمان پخش اخبار و همین

های در دسترس خود، جهـان   رسانی رسانه بخشی و اطالع صیت اصلی از مسیر آگاهیشخ

 کند. پیرامونش را هم ارزیابی می

 )1383چاپ اول مرداد  ،شر مرکزن(زویا پیرزاد  ؛کنیم عادت می .3

کند، پس  مستقل زندگی می صورت  به» هیآ«موفقی که با دخترش  ۀمطلقزن  »صارم آرزو«

تـا عـالوه بـر     ،ردیـ ت بنگاه ملکی او را به عهـده بگ یشود مسئول می از فوت پدرش مجبور

ـ مـادرش برآیـد. آ   »منیر ماه«های اشرافی دخترش و  خرجهای او، از پس  یهپرداخت بد ه، ی

 ۀپسـرخال کـه   را دارد »حمیـد «آرزو، سودای رفتن به فرانسه، نزد پـدرش،   ۀسال نوزدهدختر 

ـ ااش  نشـده  قعـات بـرآورده  شه از مادرش بـرای تو یو هم مادرش نیز هست رد. یـ گ یراد مـ ی

ای اسـت کـه اصـالً     هـای دوره  مهمانی پاییمآب و اهل بر ، زنی اشرافیمادر آرزو ،ریمن ماه

هـوای او را دارد کـه    ،دوست مجرد و همکـار آرزو  ،نیریتوجهی به دخترش ندارد. فقط ش

کنـد آن دو   سعی می ،ندیب ان بنگاه را مناسب آرزو مییکی از مشتری ،»سهراب زرجو«وقتی 

و  است پزشکی را در خارج از کشور رها کرده ۀسهراب زرجو که رشترا به هم نزدیک کند. 

دهـد و   ، به آرزو عالقه نشـان مـی  ، یعنی واردات قفل و کلید رفتهخود  سراغ شغل اجدادی

 ،شـود و بـرخالف نظـر اطرافیـانش     مند می قصد ازدواج با او را دارد. آرزو نیز به وی عالقه

اصـطالح مـادری    منیر که برای دخترش آرزو، به خواهد به همسری سهراب دربیاید. ماه می

قدر  آورد و آن تر از آش است. آیه هرچه بخواهد به دست می داغ ۀکاساش  نکرده، برای نوه

منفی دارد.  زند و نه تحمل شنیدن پاسخ وسفید می نارنجی است که نه دست به سیاه نازک

کنـد کـه آرزو بـرایش     نویسد و گله می هایی می از محدودیت خود،  یآیه در وبالگ شخص

و انتظار دارد بـه   شد میجدا باید از پدرش نکند مادر به خاطر او  کند. آیه فکر می ایجاد می

 2 ۀشـمار ن رمان در جـدول  یبازتاب رسانه در ا ۀنحو با مرد دیگری ازدواج نکند. ،خاطر او

 :است شده خالصه
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 )صفحه 266( میکن یمعادت  :2 ۀجدول شمار

 نیاز مضام ییها نمونه رد رسانه در رمانکارکنقش و 

 تیشخصروزمره در فضای زندگی  ۀلیوس

 داستان
 ۀمجل منیر ماه ...شوهر به زد لزُ ،کرد بلند سر ،زد می ورق مجله داشت که منیر ماه
 رادیو با اه جمعه بود که ) / بچه58 ۀمیز (صفح یرو انداخت را داخلی یناتئتز

 جا همه بادقت دستمال با و نشست می ماشین یرفت تو می کوچک یترانزیستور
 مالید می را ها شقیقه آرزو و زد می ورق مجله ) / شیرین112 ۀ(صفح کرد می کپا را

 .)118 ۀ(صفح
 ی) / جا43 ۀ(صفح بست نایلون نخ و با پیچید روزنامه یال را یفرز سبزوتر یا ررسانهیغ ۀاستفاد

 ۀ) / بست75 ۀ(صفح بودند چسبانده مقوا و روزنامه ،شکسته ۀهشت شیش فته
 .)92 ۀروزنامه (صفح کاغذ یال پیچیده بود بزرگی

 یها صفحه بقیه ،ملک ۀاجار و فروش یها آگهی جز تا دو شما :خنده زیر زد آیه رسانی و دریافت اطالعات ابزار اطالع
 اخبار از قبل سرود همسایه یرادیو ) / از69 ۀ(صفح بزنید ورق هم را روزنامه
 .)187 ۀ(صفح شد می پخش

 کار اتاق و خودش یدختر زمان اتاق تلویزیون، اتاق گذشت. بسته در سه یجلو از رسانی ابزار سرگرمی، بدون ماهیت اطالع
 .)58 ۀ(صفح پدر

ن ابزاری روزمره و برای گذران اوقات است و تلویزیو ،کنیم عادت میمجله و رادیو در 

عمومـاً جایگـاه یـک شـیء     روزنامـه   ،شود. در این اثر نیز جز برای سرگرمی توصیف نمی

نـدرت از روزنامـه و رادیـو اسـتفاده      را دارد و برای دریافت اطالعات از رسانه به دوم دست

 .است شده

 )1384چاپ اول  ،مهر ۀسور(احمد دهقان  ؛درجه 270سفر به گرای  .4

قبالً بارها داوطلبانه  و ر حال گذراندن امتحانات استده کاست محصلی  ،جوان» ناصر«

کند.  و خاطراتی از آن روزها را همواره با خود مرور می است حضور داشته در مناطق جنگی

 درسشجبهه را ترک کرده تا  ،میل خود و بیشتر به اصرار پدر و مادرش برخالفاو ظاهراً 

اما دلش جای دیگر است.  ،شود آماده می خواند و برای امتحانات را بخواند. ناصر درس می

منـاطق جنگـی بـا هـم      رود که در زمان حضور در دوستانی می ۀدر اوقات فراغتش به خان

تنگی اند، بیشتر باعث دل جنگی برگشته ها دوباره به مناطق شود آن که متوجه میاند. این بوده

یـک   ۀکـارگر سـاد  ناصر مناسب نیسـت و پـدر پیـرش     ۀوضع اقتصادی خانواد شود. او می

و  »مصطفی«خود، یک برادر به نام  از غیرکارخانه است. ناصر فرزند بزرگ خانواده است و 

کنـد تـا    دارد. مـادرش نیـز همـواره بـه او رسـیدگی مـی       »رؤیا«یک خواهر کوچک به نام 

امتحانات خود را با موفقیت به پایان برساند. پدر با رفتن او به مناطق جنگی مخالف اسـت  

هـایی بـا    قد است همه که نباید به جنـگ برونـد و بجنگنـد. مملکـت در آینـده آدم     و معت

ایـن   های دیگر هم نیاز دارد. او اصرار دارد ناصر درس بخوانـد و دکتـر شـود. البتـه     شغل
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خواهد در دوران پیری، فرزنـد ارشـد خـانواده را از     او نمی .های پدر نوعی بهانه است حرف

است کـه حـرف دلـش را بـه پـدر       ور ببیند. ناصر درصدد اینخود د ۀخانواد ۀنفر جمع پنج

چنـد  کند. ناصـر   اما پدر برخورد خوبی نمی ،گیرد ی یک بار از مادرش کمک میحتّ .بگوید

و هـا   آن ۀرزمانش ـ به خان  ـ یکی از هم  »علی« با آمدن کهاین تا ،کند روز دیگر سکوت می

ـ بازتاب رسـانه در ا  ۀنحو گردد. یدوباره به جبهه برم ،اتیدن زمان عملیفهم در  ،ن رمـان ی

روابط و مشغولیت معمول یـک   وتشریح زندگی روزمره  .است شدهخالصه  3 ۀشمارجدول 

در این رمان، فضای ملموسـی بـرای تحلیـل اسـتفاده و      60 ۀدهمتوسط در  ۀطبق ۀخانواد

ـ  در این رمان هیچ نشانی از روزنامه و مجله ودهد. اما  نقش رسانه ارائه می اسـتفاده از   زنی

ها وجود ندارد. در فضای زندگی خـانوادگی، تلویزیـون و در فضـای     آن از سوی شخصیت

 :استای ارتباط با رویدادها و شرایط جامعه  جبهه، رادیو، تنها ابزار رسانه

 )صفحه 224( درجه 270سفر به گرای  :3 ۀجدول شمار

 نیاز مضام ییها نمونه رد رسانه در رمانکارکنقش و 

 تیشخصروزمره در فضای زندگی  ۀلیوس

 داستان

 بار / چند)23 ۀخوانند (صفح یم فیتصن .چرخاند یم را ونیزیتلو انالک یمصطف
 را خودم ند،ک باز باهام را صحبت رِسَ کهاین ترس از یول ،ندک یم نگاهم زیرچشمی
 .)217 ۀدهم (صفح یم نشان ویراد اخبار به دادن گوش مشغول چهاردانگ

تمام پدر و مادر  . بسیج اقتصادی اعالم کرد: کوپن...ستاد گوید:  مجری تلویزیون می رسانی و دریافت اطالعات عابزار اطال

ادزنان ید. فریآ یم ها نخل انیم از تند / رسول)14 ۀرود پی تلویزیون (صفح حواسشان می

ه کدن یفهم همه شده، حمله هک دنیهمه فهم گهید .گه یم داره رادیو همد: یگو یم ویراد

 و شروعیراد اخبار میمنتظر .ایم کشیده دراز چادر / تو)88 ۀ(صفح ریم حمله... م مییما دار
 .)216 ۀشود (صفح

 ونیزیتلو .ندک یم تماشا ونیزیتلو و ردیگ یم بغل را شیزانو ۀندکُ وار،ید به دهد یم هکیت رسانی ابزار سرگرمی، بدون ماهیت اطالع
 به و گذاشته مادر یزانو رو را سرش ایرؤ/ )19 ۀدهد (صفح یم نشان ینیچ کریس

 .)18 ۀاست (صفح رهیخ ونیزیتلو

ه یج مردم و توجییدر جهت ته قدرت/ ابزار

 ها است دولتیس

 

 را جبهه به اعزام ۀیاطالع و ندک یپخش م حمله مارش .است بلند ونیزیتلو یصدا
 جلب خود به را همه وجهت تهران ویراد ۀندیبلندگوها، گو پشت / از)17 ۀخواند (صفح یم

را  یحماس یمتن جانیه با ویراد ۀندی/ گو)95 ۀ(صفح دهد یم را حمله یخبرها و ندک یم

 یماهایهواپ تعداد و خواند یم رجز آن ۀندیگو هک دیآ یم ویراد یخواند... صدا یم
 .)92 ۀند (صفحک یم اعالم را دشمن ۀشد ساقط

 )1386اپ اول زمستان چ ،شر چشمهن(فرهاد جعفری  :کافه پیانو .5

و حاال صاحب  است کرده رهارا  خود نگاری است که شغل سنده و روزنامهراوی داستان، نوی

 شکمکـ  شـویی  ، در کار ظـرف »گیسو گل« اش ساله فتپیانو است. دختر ه به نامیک کافه 

را زده تا  کافهاو این  .است کردهترکش  ،»سیما پری«همسرش  وگیرد،  کند و حقوق می می

اش  آسودگی و آرامش بتواند کنار پنجـره کافـه   ،زنش را جور کند و در نهایت ۀیمهرتواند ب

در شرف جـدایی از   اگرچه ،راوی داستان بنشیند و به تربیت و رشد دخترش رسیدگی کند.

اش مقاومـت   ، بـه زنـدگی  »صـفورا «همسرش است، نسبت به ورود زنی زیبا و لوند به نـام  
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بازتـاب رسـانه در    ۀنحو .شود به همسرش خیانت کند ضر نمیکند و به هیچ قیمتی حا می

 سـبب پرداختن به رسانه در این رمان بـه   .است شدهخالصه  4 ۀشماردر جدول  ،ن رمانیا

های مختلف در هر سن  و حضور آدم فضای رخداد وقایع روزمرهعنوان  انتخاب یک کافه به

 ۀده ۀحضور رسانه در زندگی روزمر توجهی از  درخورو شرایط و از هر قشر و طبقه، تصویر 

دهد. ورود و خروج افراد متنوع بـه خـط اصـلی داسـتان، تنـوع و تکثـر        ایران ارائه می 80

 :است کردههای مشترک و متضادشان را به متن رمان وارد  ها و مؤلفه معیشت

 )صفحه 264( کافه پیانو :4 ۀجدول شمار
 نیمضاماز  ییها نمونه رد رسانه در رمانکارکنقش و 

 تیشخصفضای زندگی در روزمره  ۀلیوس

 داستان
 دوست او از بیشتر را ام روزنامه که است داده می گیر مهِبِ همیشه خانه، ام رفته می وقتی
 سیما پری ناگهان که بودیم نشسته تلویزیون پای سیما پری و / من)130 ۀ(صفح دارم

/ )182 ۀ(صفح شده تنگ گیسو گل برای دلش دفعه یک که گفت شد... سرازیر اشکش

 ورق را محلی صبح ۀروزنام یک حوصلگی بی رِسَ از و سرسرکی داشت که طور  همان
 .)247 ۀ(صفح زد می هم حرف زد، می

 برای / گفت)201 ۀخواندم (صفح می ـ روزنامه داشتم و... کاناپه روی بودم نشسته من رسانی و دریافت اطالعات ابزار اطالع
 ).14 ۀگیرم (صفح می ریه سرطان اند گفته تلویزیون توی گوید. می خودم

 گر ابزار معرّف تفکر و ارتباط
 

 بدهم را زبانم بی پول و باشم چرندیات این عشقِ خورد می ام قیافه و ریخت به اصالً
 خیلی طرف بگویند و کنند اشاره مهِبِ همه تا ،کنم چاپ مزخرفات این از ام مجله توی
 اجازه و هستم تحریریه توی .خوانندگانم ۀندینما من گفتم !شود؟ می سرش چیز
 شود چاپ ام مجله باشد، توی باالتر خودم فهم سطح از که چیزی هیچ دهم نمی

 .)40 ۀ(صفح
 نترل مردمک/ در ابزار قدرت

 
 ما بفهمد تا ،بود کرده مصاحبه سیما پری و من با وقتی یک که بود امنیتی آدم یک

 توانیم می ما او دید از که جایی به بنویسد بعد تا نه! یا هستیم چیزی ،جاسوسی
 .)256 ۀ(صفح نه یا باشیم داشته خودمان برای ای مجله

خـودش، نـوعی    ۀمجل ۀادارنگاری و  در روزنامه کافه پیانوناموفق راوی داستان  ۀتجرب

 ،حـال   عـین  کنـد. در  را القـا مـی   80 ۀدههای پایانی  ناامیدی نسبت به این حرفه در سال

 ۀکنند انیباندازی یک کافه،  ، از طریق راهجامعهگرایش او به ارتباط مستمر و بدون مانع با 

گـری اسـت: شـغلی کـه در آن همـواره بـا        حس او نسبت بـه خصوصـیات شـغل رسـانه    

 های جهان پیرامون درگیر است. واقعیت

 )1386اول  چاپ، اسالمی مرکز اسناد انقالب( احمد شاکری :انجمن مخفی .6

حـل   یو بـرا  اسـت  ن شدهکشهر تهران سا ۀیعلم یها از حوزه یکیدر » ن کمالیاءالدّبه«

ر یم دستگکنظام حا به وسیلۀو  مسئول یک روزنامه بود ه مدیرک» همایون«ل پدرش کمش

ست. یخود و مشروطه آشنا ن ۀنیشیپن جوان با یا .شود یع گذشته میوقا یشده، وارد بازخوان

ن اثر تالش دارد تـا  یا یت اصلیدهد و شخص یم رخ میران قدته یایع رمان در جغرافیوقا
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را بـا   یهللا نـور ا فضـل  خیشـ چـون   ییهـا  تیت و شخصـ یـ ع مشروطه و نقـش روحان یوقا

 ند.ک یمتفاوت بازشناس یها دگاهید
قـش  افتـد و بـه ن   نوعی در بستر تاریخی پس از مشروطه اتفـاق مـی   به انجمن مخفی

این رمان از سه داستان  .پردازد سیاسی مشروطه می های های مخفی در سیر جریان انجمن

عـالوه بـر    ،ن رمـان یـ سـنده در ا یشـوند. نو  صورت موازی روایـت مـی   تشکیل شده که به

ان یـ چـون جر  یحوادث مهمبه و  است است و مذهب پرداختهیخ، سی، به تاریپرداز داستان

سه نوع روایـت   ،ردر این اث .است کردهتوجه  یمخف یها م تنباکو و انجمنیمشروطه، تحر

 ۀخـوانی واقعـ   سلطنت احمدشاه، روایت دوم مقتلۀ که روایت اول دربار است شدهگنجانده 

هللا ا دوران مشروطه و ماجراهای منتهی به شهادت شیخ فضـل ۀ عاشورا و روایت سوم دربار

هللا ا ماجرای نهضت مشروطه و ریخته شدن خون شـیخ فضـل   ،انجمن مخفی .نوری است

اسالمی ناب و التقـاطی را بـا بیـان      ـ سیاسی ۀشیانددادگاه رسمی، تقابل در نوری با رأی 

خالصـه   5 ۀشـمار در جـدول   ،ن رمانیبازتاب رسانه در ا ۀنحو .است کردهداستانی ترسیم 

 :است شده

 )صفحه 479( انجمن مخفی :5 ۀجدول شمار

 نیاز مضام ییها نمونه رد رسانه در رمانکارکنقش و 

ر فضای زندگی روزمره د ۀلیوس

 داستان تیشخص

ه حکم به ید آنکه عدلیعادت؛ به ام خواند؛ به ... میدارد یبرمرا  هیومی ۀآخر روزنام ۀشمار آقاجان

جا هست؛   / خاکستر سیگار همه)6 ۀفح(ص !کند فقط نگاه می .خواند گر نمییبرائتش دهد. د

هایی که مهرهای ارغوانی،  نامهجراید و ۀ ، کاغذهای یادداشت، بریدباز مهینهای  روی روزنامه

 .)119 ۀ(صفح است کردهسرخ و سیاه پای آن را ممهور 

رسانی و دریافت  ابزار اطالع

 اطالعات

ر از منصوبان او بازا ۀز تظلم کسباش شرحی ا این مرد همان نیست که آقاجان در روزنامه ایآ

رزا در یه میای بر عل ه) / نگفته بود که به هواخواهی مشروطه مقال58 ۀآورده بود؟ (صفح

سری را در کنار  به عمامه رمردیپر نقاشی ی. نگفته بود که به طنز، تصواست کردهاش چاپ  روزنامه

 .)128 ۀ(صفح است کردهس چاپ یسردر سفارت انگل

 ابزار نقد قدرت

 

/ )8صفحۀ ؟ (دیآ یمار کبه چه  ،مشت طرار پرده برندارد یک یها یدزد ه از دلهک یا روزنامه

وجرح کردند و با خودشان  روزنامه ضرب ۀگر از دوستان ابوی را هم در باالخانیمروز دو نفر دا

 ۀای که سابق همنحلّ ۀر روزنامید با مدید بهتر بدانیم: حکماً شما بایگو / می)156 صفحۀبردند. (

 .)327 صفحۀکنند! ( به چه نحو رفتار می ،است ی داشتههای سرّ ت در انجمنیعضو

فردی که فعالیت سیاسی با  ؛است بودهدار  یک روزنامه ،ت اصلی این رمانپدر شخصی

برای  خود مبارزات ،د و سعی دارد از این راهکشان رسانه می ۀعرصمذهبی خود را به  ۀسابق

شود  فردی تلقی می ۀبرازند ،گری در این اثر احقاق حقوق مردم را تقویت کند. شغل رسانه

سیاسی و ازخودگذشته باشد و  ،فرهنگی ،دانش روز اجتماعی اصیل، آگاه بهدان و  که آداب

که دفتر » همایون کمال«اش را بهبود بخشد.  جامعه وضعیتِ ،حق به یافشاگربتواند با 

کسانی  ۀندینماهایش کرده،  اش را معطوف به فعالیت وقت و سرمایه ۀهماش و  روزنامه
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های دور و نزدیکشان  به آرمان ترین مسیر نیل رسانه را معقول ۀاست که حضور در عرص

اگرچه به عنوان  ،انجمن مخفیپندارند. رسانه در  یکنی ظلم م در پیشرفت اجتماعی و ریشه

رسانی  بخشی و اطالع شود، در قامت ابزار نقد، آگاهی یک شیء روزمره نیز توصیف می

 کند. جلوه می

 )1387چاپ اول  ،انتشارات ققنوس(فرشته احمدی  :پری فراموشی .7
مدام در رؤیا  ،ئم در خواب و بیداری زندگی کردهدا داستان دختری است که ،پری فراموشی

و  است اما فوت کرده ،داشت میپدری داشت که بسیار دوستش  . این دختر،کند سیر می

اما دانشگاه را رها  ،خواند ماری درس میمع ۀدر رشت .که از وی متنفر استداشت مادری 

او تمام تخیالت و خاطرات گذشته و رؤیاها را با دکتری به  ،ل کتاباو ۀمیندر  .است کرده

دوران  ۀدوست و همسای ،»یمان« همراه خود گذارد و در تخیالت نام ارسطو در میان می

او درسش را  ۀبه پشتوان ،ازدواج کرده »مانی«با  ،دوم کتاب ۀمیناست. در  خویش کودکی

او،  در زندگی یمان ریتأثاما وقتی  .ی داردتر و با زندگی برخورد جدی است تمام کرده

رود و او  که مادرش از دنیا میبرد. تا این عالم تخیالت پناه میدوباره به  .شود کمرنگ می

در جدول  ،ن رمانیبازتاب رسانه در ا ۀنحو کند. کشی می مادر اسباب ۀخانبا همسرش به 

 :است شدهخالصه  6 ۀشمار

 )صفحه 230( پری فراموشی :6 ۀجدول شمار

 نیاز مضام ییها نمونه رد رسانه در رمانکارکنقش و 

در فضای زندگی روزمره  وسیلۀ

 داستان تیشخص

/ پدر روزنامه )23 ۀ(صفح دوخت به تلویزیون یا چشمش را می ،خواند اغلب روزنامه می

کرد که حواسش  وانمود میداد و  کرد، سرش را تکان می را کمی از صورتش دور می

ر کرده بود که رویش را / میز درازی یک طرف اتاق را پُ)43 ۀ(صفح پیش اوست

و استفاده و همه چیزهای دیگری که هر د یمان یها مجلهکامپیوتر، وسایل کار من، 

 .)145 ۀ(صفح کردیم، پر کرده بود می

هور جم یسئر ۀدربارخواندم. دانستن  پایی از مرد، با ولع می ها را دنبال رد دوباره روزنامه رسانی و دریافت اطالعات ابزار اطالع

آسوده به پشتی تکیه دادم و رادیو را  /)155 ۀ(صفح جدید عراق برایم مهم شده بود

د، چون خواست با خونسردی برانن روشن کردم. گوینده با لوندی از رانندگان عزیز می

 .)197 ۀ(صفح است ها لغزنده سطح خیابان

ابزار سرگرمی، بدون ماهیت 

 رسانی اطالع

م به قلم و کاغذ، متنی را از اَ اصرار کرده بود و من برای فرار از سپردن مکنونات قلبی

از  رادیو را باز کرد، مجری چ)/ پی20 ۀ(صفح حوادث روزنامه، رونویسی کردم ۀصفح

تقدیم  "ورین"را با صدای  "باران" ۀتران... بعد، گفت زیبایی و طراوت باران می

 .)196 ۀ(صفح کردمحضورمان کرد. ترانه که تمام شد، رادیو را خاموش 

برگرداند و  طور به او خیره ماندم. نگاهش را دوباره به طرف تلویزیون برنگشتم و همان یا ررسانهیغ ۀاستفاد

زمین روزنامه پهن کردیم. )/ روی 21 ۀ(صفح یعنی که تمام ؛به تلویزیون خیره شد

 .)177 ۀ(صفح شنیدم های قیچی را از پشت سر می هم خوردن تیغه  صدای به
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های این اثر معموالً ابزاری برای منحـرف کـردن    شخصیت ۀروزانتلویزیون در زندگی 

ـ زیتلودادن شخص است.   نشان  و مشغول هدف وقت ، گذران بییک موضوعذهن از   ونی

های یکـی   جز برای چاپ داستانهای داخلی خانه حضور دارد. روزنامه نیز  در عموم صحنه

یعنی انتقال اخبار را دارد و بیشتر نمایشی استفاده  ،ها، کمتر کارکرد اصلی خود از شخصیت

 رود. می کار بهاستعاری صورت   شود. ارجاعاتی نیز از رسانه برای انتقال مفاهیم به می

 )1387چاپ اول  ،نشر علم( خانیرضا امیر :بیوتن .8

است  یجیشدت متدین و بس به یدالشهدا، پسریس 10لشگر  22گردان  یجمع» ا معمریارم«

شود و با  یآمده م ازفرنگ یتا دختری، متوجه آرم»سهراب«مزار دوست شهیدش،  رِه بر سَک

 یتایآرم ،البته از قضا !ندکخواهد با او ازدواج  یدلش مکه شود  یهمان نگاه متوجه م

 یا برایه ارمکشود  یشروع م ییتان از جا. داساست ن صورتیز به همیآمده ن فرنگ از

رود و در آنجا شاهد تضادهای زندگی در ایران و روزگار  یتا میش آرمیا و پیکبه آمر یزندگ

 شود. مهاجران در آمریکا می

 )صفحه 480( بیوتن :7 ۀجدول شمار

 نیاز مضام ییها نمونه در رمانرد رسانه کارکنقش و 

روزمره در فضای زندگی  وسیلۀ

 داستان تیخصش
و  یا نقره یدست کسا یک، یا نقره ۀروزنامنارِ چند کلورمن است؛ ینارِ بساط سک یا نقره ۀکاس

ون را یزیونترل تلکگرداند و  ی/ سرش را برم)8 ۀ... (صفحیا نقره ۀدوباندضبطِ صوتِ  یک

 .)203 ۀ(صفح است دهیچسب یون، برچسبیزیوروشن و خاموشِ تل ۀدکمنارِ کدارد.  یبرم

 ،قهیدق 20ساعت و  3: کوریوین تا اذان صبح ... شود: یسرعت رد م صفحه به ریاز ز یسیرنویز رسانی و دریافت اطالعات ابزار اطالع

تا اذانِ مغرب  ،قهیدق 24و: کیظهر تو تا اذان ،قهیدق 50ساعت و  5آنجلس:  سلُ تا اذان صبح

ساعت  3: کوریوین تا اذان صبح ،هقیدق 11تهران:  مغرب تا اذان ،قهیدق 35ساعت و  3: یدهل

 .)212 ۀقه... (صفحیدق 19و 

ابزار سرگرمی، بدون ماهیت 

 رسانی اطالع
 است به مادر؛ زبان دهیسنده از بابا رسیدهد و نو ینشان م یپزآش ۀبرنامجم هنوز دارد   جام

نند، زل یرا بب شکمتحر سقف و ابر یه آسمانِ مصنوعکنیا ی)/ به جا204 ۀ(صفح یمادر

 ).433 ۀون (صفحیزیوتل ۀصفحزنند به  یم
نترل ذهن مردم و کقدرت/  ابزار

 جامعه یمسائل اصل آرانحراف 
به  "یون دالریمل مردِ شش"الِ یسر خاطر ها به یرانیاست! ما ا ون ساختهیزیوما را تل ۀهم

 "آنجلس مردان"الِ یسر خاطر ش و حاال هم بهیند به دالرهاکسجده  یه خشکم یا آمدیکمرآ

 ).204 ۀ(صفح "هزاردستان" یم گور بابایا م و گفتهیخواب
 ابزار نقد قدرت

 
ها بو  ستیه نگذارد ژورنالکگاورمنت هم با من تماس گرفت و به او هم گفتم  یخودِ آن آقا

نند و مردم هر روز ک یفهمند و همه را خبر م یها م ستی/ گفت ژورنال)317 ۀببرند... (صفح

ه کند یگو یها م یراست/ )316 ۀشوند و... (صفح یار و مزاحم مکند سرِ یایخواهند ب یم

نند... کومت را ساقط کخواهند ح یسو هستند و هر دو م گانه همیب یوهایم با رادکحا یها یچپ

 .)207 ۀ(صفح
 رده،ک  که بزکند ک یاشاره م یجوان کها! به دختر مینک یرا خوب صادر م ینینگاه! انقالبِ خم رسانه ینقد محتوا

 ).203 ۀاست (صفح ستادهین ایدورب یرو روبه یپزبندِ آش شیبا پ

پور  کتاب سال شهید غنی ۀجایز ۀبرگزید ،احمد  ادبی جالل آل ۀنامزد جایز ،بیوتنرمان 

بازتاب رسانه در  ۀ. نحواست شدهبار تجدید چاپ  12کتاب فصل است و بیش از  ۀو جایز
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از زندگی روزمره و  یبخش ،وتنبیرسانه در  .است شدهخالصه  7 ۀن رمان در جدول شماریا

تلویزیون هم عملکرد  ،ها حال، از دید آن  اثر است. در عین های ابزار سرگرمی شخصیت

ان دارد و هم مانند رادیو به عنوان ابزار تحریک و قدرت خودنمایی آن متضادی با انتظارات

خود را دارد، هم ابزار سرگرمی رسانی  رسانه همچنان که کارکرد اطالع ،کند. در این اثر می

 شود. تلقی می جامعه ینترل ذهن مردم و انحراف از مسائل اصلک یابزار قدرت براو هم 

 )1388چاپ اول  ،انتشارات هیال( محمدرضا کاتب :پرست نازنین فتابآ .9

دختری جوان با اخالق و منشی خاص است که از پدری ایرانی و مادری عراقی در » شوکا«

همسـر یـک    ،ر شـوکا را رهـا کـرده   مـادرش پـد   امامتولد و در ایران بزرگ شده، ترکیه، 

عنـوان   مثل مرز ایـران و عـراق بـه    ،نواحی مرزیاز در یکی . او است شدهسرهنگ عراقی 

هـای فراوانـی را تحمـل     ها و رنج سازی مشغول کار است و سختی مجسمه ۀکارگر کارخان

ها را  شوکا که علت تمام بدبختیدهد و  رخ میداستان پس از جنگ ایران و عراق  کند. می

اکنـون بیمـار و در آرزوی دیـدار دختـر     مادر  !نامد می» پرست آفتاب«او را داند،  مادرش می

در خـود    پیرمردی عراقی تمام دارایی ،از طرفی زند. ولی شوکا از دیدار او سر باز می ،است

و قاتل پسـرش را پیـدا کنـد. ایـن دو     شود هایش راهی ایران  تا با نوه ،فروشد عراق را می

بـا   ،خورد و رمان که با روایتی از شوکا آغاز شـده  ماجرا در جایی از داستان به هم گره می

پس از جنگ تحمیلـی و حتـی    پرست نازنین آفتابداستان  گیرد. روایتی از او نیز پایان می

ارد به پیامدهای شود که گویا قصد د پس از سقوط حکومت بعثی صدام در عراق روایت می

ن یبازتاب رسانه در ا ۀنحو های پس از جنگ بپردازد. عواطف و روابط آدم ،یندگجنگ بر ز

  .است شدهخالصه  8 ۀشماردر جدول  ،رمان

 )صفحه 285( پرست نازنین آفتاب :8 ۀجدول شمار

 نیاز مضام ییها نمونه رد رسانه در رمانکارکنقش و 

 هیچ صدایی نبود ،شد گاه با صدای خِرخِری بریده می رادیو که گاه و بی ۀندیگوای غیر از صد یا ررسانهیغ ۀاستفاد

بی هوس روزنامه خواندن کرده ش ای از من خواست. گفتم نصف مریم روزنامه/ )117 ۀ(صفح

ف ش و مریم روزنامه را با دقت باز کرد و تُهِقدیمی داشتم که دادم بِ ۀروزنامچند تا  ؟!چطور

 ).153 ۀ(صفح !انداخت وسط روزنامه ،یک نعلبکی بود ۀاندازبزرگی که 
م وقتش را با درختی نشست. تما ۀدیپوس ۀتنمل رادیو را برداشت و رفت میان حیاط و روی  رسانی ابزار سرگرمی، بدون ماهیت اطالع

خانه و چای  نشستند تو قهوه ها تا دیروقت می کن خرج )/ پول69 ۀ(صفح کرد آن رادیو سر می

دیدند.  کشیدند و تلویزیون می خوردند و قلیان مصری می چای دارچین و قهوه می نعناع و

 .)106 ۀ(صفح

بزرگ تو روزنامه چاپ  دندان را خورده بودند که های خمیر ها گول آگهی شاید هم آن جنازه یات تجارغیابزار تبل

 .)92 ۀ(صفح !ای با لبخند زیباتر است کردند: هر چهره می

تی با کارکرد اصلی جمعی سنّ های ارتباط کدام از رسانه  هیچ ،نازنینپرست  آفتابدر 

شوند. تلویزیون و رادیو، فقط برای فیلم دیدن و  رسانی ظاهر نمی خودشان یعنی اطالع
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شوند.  دستی استفاده می  مِدوم و دَ عنوان اشیای دست ها به وقت گذراندن هستند و روزنامه

 شود. ها دیده نمی رۀ شخصیتاثری از مجله نیز در زندگی روزم

 )1388چاپ اول  ،مهر ۀسور(محمدرضا بایرامی : مردگان باغ سبز .10 
 یبا شاعر مشهور ،سرود یحال شعر هم م و درعین گرد بود ز دورهیکه در بازار تبر» باالش«

شود.  یمشغول م یخبرنگار کار بهکند و در روزنامه هم  یدا میو راه پیشود و به راد یآشنا م

ـ      ۀا شنیدن مبارزب و  یحـس خبرنگـار   ،آذربایجـان  رِبین قشون شـاه و حـزب تـوده بـر سَ

جان بـه زنجـان و از آنجـا بـه     یخواهد از آذربا یم. او شود خته مییباالش برانگ یکنجکاو

 یاتفاقـات  ،ان راهیـ خبر شـود. در م قشون با یشرویپ نیز احوال و و  تا از اوضاع ،ن برودیقزو

ـ    مردگـان بـاغ سـبز   شود. رمـان   ین میاو به قزو دنیافتد که مانع رس می  ۀبـه وقـایع حمل

پردازد. بسیاری از  می 1946ـ1945های  سال دردموکرات آذربایجان  ۀنیروهای شاه به فرق

کنند، برای نجات جان خود به سمت مرزهای  دموکرات که احساس خطر می ۀاعضای فرق

ی جمهـوری اسـت کـه همـراه بـا      ، مدیر رادیـو باالش ،ها روند که یکی از آن می شوروی

 ۀاجـاز  شـود و  میمرزها به مدت یک هفته بسته  برد. اما پسرش به سوی شوروی پناه می

میان  زنده مانده، به زندگی در آسا معجزهمیرد و پسرش  . باالش میدهند ینمعبور و مرور 

بازتـاب   ۀنحـو  پدر و مادر خـود بدانـد.   دربارۀی چیزی که حتّآن دهد، بی کشاورزان ادامه می

 :است شدهخالصه  9 ۀشماردر جدول  ،ن رمانیرسانه در ا

 )صفحه 385( مردگان باغ سبز :9 ۀجدول شمار

 نیاز مضام ییها نمونه رد رسانه در رمانکارکنقش و 

روزمره در فضای زندگی  وسیلۀ

 داستان تیشخص

جور   نیخوانده و از ا یده که شعر و خبر میو شنیباالش را از راد یاز همکارانش امروز به او گفته که صدا یکیپدر گفت که 

 .)201 ۀ(صفح !مزخرفات

رسانی و دریافت  ابزار اطالع

 اطالعات

 یعنیگفت،  یم یدولت مرکز یویطرف هم راد  کنند و از آن یم یسرعت دارند سنگربند ز را بهید که اطراف تبریرس یخبر م

 .)109 ۀ(صفح ر فرهنگشیو وز یرو شهین پیدرگرفته ب یدیداد که اختالف شد یخبر م

ابزار سرگرمی، بدون ماهیت 

 رسانی اطالع

 ۀتاز یرانا سخنی ،اند کرده یدیها چه کار جد ند دموکراتین نبود که ببیا یبرا ،گرفت یجان هم که میآذربا ۀروزنامی حتّ

 .)78 ۀ(صفح !چه دارد یطلب ادبند میگرفت که بب یمچه رفته.  یبه کجا و برای یحی ا ژنرال غالمی ،چه بوده یور شهیپ

 سب قدرتک/ ابزار قدرت

 

ها را  هی! روحیها را تو روزنامه چاپ کن نیا یبرندار یول ،میزن یتو هم راحت حرف م ین جلویهم یتشت از بام افتاده. برا

رد کردند. نگذاشتند را  م اعتبارنامهها  یاز زندان درآمدم، خواستم بروم مجلس. مجلس ی... وقت )/29 ۀ(صفح کند یخراب م

 ).16 ۀها (صفح دند. من هم شروع کردم به نوشتن و بردن آبروشان تو روزنامهیز بشوم. ترسیل مردم تبریوک

 گر ابزار معرّف تفکر و ارتباط
 

ن یهم یم که. حتیسنده نداشتیمستعار. نو یها با اسم ،نوشتم ینصف مطالبش را خودم م ،آوردم یرا درم "ریآژ" یوقت

بکنم و  یخودم پادشاه یبرا "دوزگون"جور نبود که مثل   نینوشتم. ا ی، من خودم میسینو یرا که تو االن م ییها گزارش

 کردم یم یزدم و هر کار یها را باال م نیمن! آست ۀعهدبه  یریداشته باشد و فقط سلطنت سردب یولئک مسی یهر قسمت

و و یراد یندگیدا کرده. گویپ یا ال بود که شغل آبرومندانهحقدر خوش باالش آمده بود و او چه / به سراغ)16 ۀ(صفح

نان و محبت یتا جواب اطم ،ردیبگ یشدت جد را به یکین یم داشت ایجان، که تصمیآذربا ۀروزنام یبرا یسینو گزارش

 .)194 ۀدوزگون را داده باشد (صفح

ها را از نظر گذراند  امهاول روزن ۀصفح ی/ باالش سرسر)258 ۀ(صفح ظاهر کنند به یانتقاد م یو شورویو راد یس یب یفقط ب رسانه ینقد محتوا

 .)21 ۀست... (صفحا یخود یب یها همه سروصداها نیاو گفت: 

این بابا کارش را از کجا شروع کرد؟ از  یدان یزنند. م یتو کشور شوراها، امروز همه از ماکسیم گورکی و او حرف م یبخش یآگاهابزار 

 "قتیحق"ا همان ی "پراودا" ۀروزنام یها را برا آن یبُر و گزارش الوارکش چوب ین کارگرهایبود ب ! رفتهیسینو گزارش
 ).77صفحۀ نوشت ( یم
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یعنی خبرنگـاری و گوینـدگی    ،اش توصیف روند ورود شخصیت اصلی داستان به حرفه

 ازتـاب بترین دستاویز این رمـان در   و خروج از آن، مهم کارگی گردی و هیچ رادیو، از دوره

 ،مردگان باغ سبزدر  یگر رسانه ۀحرفها و  مربوط به آن است. فعالیت رسانه ۀحرفرسانه و 

هـای آن بیشـتر    چـه پیچیـدگی  شـود کـه هر   تماعی و سیاسی تلقی میتابعی از شرایط اج

ر ایـن  یابـد. د  ها بر اساس نیاز جامعه نیز افزایش می شود، نیاز به اشتغال افراد در رسانه می

 ،مردگان باغ سبزدر  .شود یغفلت ماین عرصه نیز  اهمیت تخصص برای ورود بهاز  ،میان

ار کبا شود، اما وقتی  توصیف میمنفعل  ،ورودبدو شود، در  ای می فردی که وارد کار رسانه

 دتوان کند می حس می او گیرد. مند و متمدنی به خود می دغهدغ ۀچهرشود،  درگیر و آگاه می

در هنگام لزوم نیز های باالی سیاسی قرار گیرد و  کند تا در رده خودش را با شغلش معرفی

 بهره ببرد. خود از جایگاه

 )1391چاپ اول  ،شهرستان ادب( مجید پورولی کلشتری :آواز ابابیل .11

اش را به دسـت   حافظه ،ها زندگی در عراق ای است که بعد از سال رزمنده» حبیب ابریشم«

آید. در این  به ایران می »هانیه«و دخترش، » لیال هنگامه« آورد و برای یافتن همسرش، می

 ،اش موجی به اجبار همسر جانبازِشود که  آشنا میساز  نویسنده و فیلم» ا ماندگارحوّ«مسیر با 

فهمد  کند. حبیب به کمک حوا می با پسر دبستانی و پدر بیمارش زندگی می ،از او جدا شده

زهـرا دفـن    و در بهشت اند دادهاش تحویل  او به خانوادهدیگری را به جای  ۀرزمندکه پیکر 

 ،قـم  ۀجادآخر در  رود و دست هایش می رزم سراغ هم ،خود اند. پس برای اثبات هویتِ کرده

ای  و دختری دارد که متخصص فیزیک هسـته  است کردهاند همسرش فوت که بدبدون این

ان و پـس از اتفاقـات سـال    روایت این رمان در تهـر  شود. و شهید می ردهکاست، تصادف 

نـویس کـه همسـرش در بیمارسـتانی      نامـه  گذرد. توصیفات حضور یک زن فیلم می 1388

ای  گردد، شرح آشنایی او با رزمنده بستری است و به دنبال اطالعاتی برای اثر جدیدش می

 گـردد،  اش مـی  و در بنیاد شهید به دنبال اطالعات هویتی است تازگی به ایران رسیده که به

رزم  وگو با کاسب محل برای یافتن همسر حبیب و توصیف بقالی او، یافتن یـک هـم   گفت

حـوا و مهمـان شـدن در     ۀخانوادتاکسی است، حضور در گلزار شهدا، مالقات با  ۀکه رانند

قدرت و تـأثیر  «کند.  را در قامت یک اثر رئالیستی عرضه می آواز ابابیلاش،  منزل همسایه

دختـر   گیـرد.  قـرار مـی   توجـه  قدرت برتر مورد مثابه به ،اواخر کتاب در جایی در» ای رسانه

 ۀدر یـک برنامـ   ،هـا او را یافتـه   پدرش که بعـد از سـال   ۀدربارخواهد  شخصیت اصلی می
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بازتـاب   ۀنحو در این کار همراهی کند.او را نیز » حوا«تلویزیونی صحبت کند و اصرار دارد 

 .است شدهالصه خ 10 ۀشماردر جدول  ،ن رمانیرسانه در ا

 )صفحه 200( آواز ابابیل :10 ۀجدول شمار

 نیاز مضام ییها نمونه رد رسانه در رمانکارکنقش و 

روزمره در فضای زندگی  وسیلۀ

 داستان تیشخص

 )/ صوفی18 ۀ(صفح گرفته قرار مبل دو میان بالکن به رو آشپزخانه و به پشت تلویزیون
 میز به )/ ابریشم15 ۀبندد (صفح می را روزنامه ی)/ صوف14 ۀ(صفح زند می ورق را روزنامه

 نگاه کاغذها و تلفن و روزنامه ۀشد حل مهینجدول  و سیگارها ته و چای ۀخورد مین استکان و
 .)5 ۀ(صفح کند می

رسانی و دریافت  ابزار اطالع

 اطالعات

 هرامش .کند می نگاه روزنامه بزرگ تیتر به ابریشم .کند بازمی را روزنامه تای صوفی
 که تلویزیون به ها. مبل طرف رود می )/ ابریشم13 ۀ(صفح !گریخت زندان از جزایری
 ۀصفح( ولئمس چند وگوی گفت و دادگاه از تصاویری کند؛ می نگاه ،شده قطع صدایش

 به نگاهش حوّا چیه؟ زندان از فرار این ماجرای... کند:  می نگاه تلویزیون به )/ ابریشم21
 .)24 ۀاست (صفح تلویزیون

ابزار سرگرمی، بدون ماهیت 

 رسانی اطالع

)/ 54 ۀ(صفح زند می ورق و گیرد می دست ،افتاده صندلی کنارش روی که را ای مجله حوّا

 اینا با نیست بد تون سر رفت، حوصله گها .دستگاه هم و داره تلویزیون هم رویی، روبه واحد
 .)69 ۀبشین (صفح سرگرم

 تصویر برفک، سپیدی میان مغازه. از توی تلویزیون کوچک طرف اندچرخ می سر ابریشم نقد رسانه
 برادر این ۀدربار امشب چرا)/ 40 ۀخندد (صفح می که پیداست جزایری شهرام درشت

 .)198 ۀ(صفح زنید؟ حرفی نمی تلویزیون توی چندروزه

به طور خاص بـا توصـیف برخـورد و کـارکرد یـک       ،آواز ابابیلنقش رسانه در  بازتاب

ن یشود. بـه همـ   یتلویزیونی انجام م ۀبرنام یکتلویزیون و آمادگی برای ضبط  ۀکنند هتهی

ـ زیتلو. ار پررنگ استیبسنقش تلویزیون  ،ن رمانیدر ا ،لیدل  ۀلیون هـم بـه عنـوان وسـ    ی

شـود و هـم مـورد نقـد قـرار       یمطرح مـ  یو سرگرم یرسان روزمره، هم ابزار اطالع یزندگ

 .ردیگ یم

 )1391چاپ اول فروردین  ،آموتنشر (ریبا کلهر ف :شوهر عزیز من .12

تاد معـروف و اخراجـی   اسـ  بـا تـرور همسـرش،    زنی با دو فرزند است که» سیما انتظاری«

 کند، مربی فرهنگی انوادگی کار میخ ۀمجلشود. او که اکنون برای یک  مواجه می دانشگاه

ی از پسـرانش در  . سیما کـه یکـ  استهای کانون پرورش فکری  یکی از کتابخانه یاخراج

. پـردازد  در دهـه شصـت مـی    خود ستان به مرور خاطراتکند، در طول دا کانادا زندگی می

از معلمـانش در حـزب بـه نـام      یکیبا  ها سالو همان  است بودهکه چادری  دهد یشرح م

. همسـرش بـه   اسـت  بـوده دوستانش هم  خواستگار قبالًه ک کند ازدواج می» برادر وارسته«

بـه   هـا  آن یشـرایط و نگـاه هـر دو    ،هـا  حاال جانباز است. اما در این سال ،جبهه هم رفته

 ۀگان سهکه یک جلد مستقل از  شوهر عزیز منکند. رمان  غییر میانقالب و جامعه ت ،زندگی
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بازتاب رسـانه در   ۀنحوطی دو سال به چاپ هفتم رسید.  ،بزرگسال و پرفروش کلهر است

 :است دهشخالصه  11 ۀشمارن رمان در جدول یا

 )صفحه 320( شوهر عزیز من :11 ۀجدول شمار

 نیاز مضام ییها نمونه رد رسانه در رمانکارکنقش و 

روزمره در فضای زندگی  وسیلۀ

 داستان تیشخص
 ۀوپال روی تخت رها کرد و مثل شبح از کنارم گذشت و رفت طبق طور پخش  روزنامه را همان

... به های محبوبش شام و خواندن روزنامه/ بعد از خوردن مختصری )169 ۀ(صفح پایین

 .)272 ۀ(صفح گفته بود حالش خوب نیستسوسن 
 ۀ(صفح زیون و در بین دانشجوهای خط امامجز در تلوی ،توانستم دیده باشم او را کجا می رسانی و دریافت اطالعات ابزار اطالع

 خواند ن حزب را میارگا ۀروزنامم داده بود و داشت ری روی روتختی ساتن لَوَ / یک)133

 .)168 ۀ(صفح
ابزار سرگرمی، بدون ماهیت 

 رسانی اطالع
ش نداشت. کار بهکسی کاری  ،شد ه تا رژیم هم عوض میهای قدیمی بود که دَ از آن مجله

رد و کاری ک خاصیت که فقط شعرهای الکی و پاورقی و دستور آشپزی چاپ می ای بی مجله

پیچ رادیو را با  ،های چاقالویش پدرم با آن انگشت/ )15 ۀ(صفح نداشت کی آمد و کی رفت

 !تا موج دلخواهش به دام بیفتد ،موقع انگشتش را نگه دارد پیچاند و مواظب بود که به ظرافت

 .)128 ۀ(صفح
ه اطرافم را ای از احساس یأس ک با سایه ،حالو حس تلویزیون نشسته بودم. کرخت و بی یجلو یا ررسانهیغ ۀاستفاد

 شنیدم دیدم و نمی ما چیزی نمی/ نگاهم به تلویزیون بود. ا)134 ۀ(صفح ر کرده بودتیره و تا

 .)237 ۀ(صفح
اند.  تلویزیونی مطلب آماده کند. گفت دو تا خبرنگار پیرش را درآورده ۀمصاحبگفت باید برای  رد رسانهکنقد عمل

فنی بکند و انگار فقط تل ۀمصاحب ،اشغال سفارت آمریکا ۀدربارخواهد  سی فارسی می بی گفت بی

 ۀ) / طوری نگاهم کرد که انگار مؤسس شبک37 فحۀگروهی هستم که... (ص ۀبازماندمن 

میلیون بیننده در دنیا دارد و عامل تغییر  340وی من هستم و تقصیر من است که  تی ام

 .)65 فحۀص( است شدهها  فرهنگ جوان
پدری فلسطینی را دیده  ،چون شب قبلش در تلویزیون ،ان فلسطین رفتممن آن روز به مید مردمنترل کو ج ییتهقدرت/ ابزار 

 .)61 ۀل نان سنگک روی دو دست گرفته بود (صفحبودم که جسد پسرش را مث

 شود که برای خودِ یک فعالیت روزمره و غیرتأثیرگذار تلقی می ،گری در این اثر شغل رسانه

دهد.  نمی اجتماعی او را شکل شخصیت اصلی هم اهمیت خاصی ندارد و بخشی از هویت

بخشـی خـود را دارد و هـم در     رسانی و آگـاهی  هم نقش اطالع ،شوهر عزیز منرسانه در 

عالوه، رادیو و تلویزیون  هشود. ب قامت ابزار غفلت و سرگرمی و یک شیء روزمره دیده می

 کنند. ت را نیز اشغال میرتا حدی جایگاه ابزار تحریک و قد

 )1392اول   چاپ ثالث( شیرمحمدی مرجان: گرانید و زیروپ ،شهدخت ،آذر .13

کـرده و   است که همسر تحصـیل  یا گذاشته سن به بازیگر معروف و پا ،گیبی پرویز دیوان

» شهدخت فیروزکوهی«ازی به همسرش و پذیرش آن از سوی داری دارد. با پیشنهاد ب خانه

از » آذر«شـت دخترشـان   ازگافتـد کـه بـا ب    و معروف شدن او، بینشان اندکی اخـتالف مـی  

بـرای تحصـیل مهـاجرت کـرده بـوده، ازدواج       کـه » آذر. «گذارنـد  یمـ  انگلیس آن را کنار
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آذر  ۀدوبارحضور  گرا شده بود. همجنسر گذاشته که سَ ای با فیلیپ را پشتِ خورده شکست

پـری، خـواهر    برادرهـا و خالـه   ،جمع شـدن خـواهر  دور هم بیگی، باعث  دیوان ۀخانواددر 

نیز » بهرام کیانی«با  ،خانوادها ب یا شود. آذر در سفر چندروزه او میخت، برای کمک به شهد

ـ بازتـاب رسـانه در ا   ۀنحـو  دهد. های جدیدی به او می شود که حس آشنا می ن رمـان در  ی

هـای ایـن رمـان در تهـران امـروز       زندگی شخصـیت  .است شدهخالصه  12 ۀشمارجدول 

ها وجود دارد. رسـانه در   از هنرمند تا تاجر در میان آن ،یهمه نوع شغل ،واقع گذرد و در می

رابط زوج بازیگر ماجرا با کسانی است که راجع به  ۀترین کارکردش در این رمان، حلق مهم

های خبری  ها کنجکاو، پرسشگر یا منتقدند. این خانواده هیچ اطالعات دیگری از رسانه آن

باط این خانواده با رسانه، از مسیر مشخصی کنند. ارت که در دسترسشان هست دریافت نمی

 شود که ابعاد و تبعات معینی دارد. انجام می

 )صفحه 213( آذر، شهدخت، پرویز و دیگران :12 ۀجدول شمار

 نیاز مضام ییها نمونه رد رسانه در رمانکارکنقش و 

با  ،کشم دودی می وقتی حسابی تمرین کردم و راه افتادم، اون وقت یه ماهی یا ررسانهیغ ۀاستفاد

 ،دوم ۀطبق/ آذر در اتاق خودش، در )192 ۀ(صفح دورش. مثل همین ۀروزنام

هایی را که از بهرام کیانی خریده بود، توی  اش نشسته بود و سفال پدری ۀخان

 .)196 ۀ(صفح مقوایی ۀجعبگذاشت توی  پیچید و می روزنامه می

خواست با خانم فیروزکوهی مصاحبه کند.  خبرنگاری بود که میآن طرف خط  رسانی و دریافت اطالعات ابزار اطالع

واسه خاطر همینه که کشتی دنیای مدرن به گل نشسته.  !)/ بعله24 ۀ(صفح

/ )40 ۀ(صفح شو با هم با گلوله زده با و ننههه با دیروز توی روزنامه خوندم بچه

 .)23 ۀفح(ص نوشتند ینمایی از یک غافلگیری میهای س ها و مجله روزنامه ۀهم

 ۀدربارای  شهدخت رادیو را گذاشته بود روی تخت چوبی توی ایوان و برنامه رسانی ابزار سرگرمی، بدون ماهیت اطالع

 .)70 ۀ(صفح شد آوازهای محلی پخش می

 جهینت .14

شـده   مطالعه یها از رمان یکدر هر  را ه رسانهک ییردهاکارکو  ها نقش ۀاگر مجموع

ه کـ  ییهـا  ان موضوعات و مقولهیتوان م یم، میاوریگرد ب جدول یکدر  ،داشته است

ـ ک یا سـه یمقا ،است یات داستانیرسانه در ادب بازتاب یچگونگ ۀدهند نشان انجـام   یل

 .است شدهش گذاشته یبه نما 13 ۀسه در جدول شمارین مقایاداد. 

ه در هـر  کـ بودن  یها عبارت است از ابزار سرگرم رد رسانهکارکن نقش و یشتریب

روزمـره بــودن و ابــزار   یزنــدگ ۀلیوســ یهـا  و نقــش اســت رمـان بازتــاب شـده   12

عنوان ابـزار   رسانه به ،بعد ۀدر مرتباست.  کرمان مشتر 11ه در کرسانی بودن  اطالع

حفـظ و   بـرای ن است ک. رسانه مماست شدهرمان بازتاب داده  7قدرت و مقاومت در 

 مکمت در برابر آن و نقد قدرت حامقاو یا برای ،گرفته شود کار بهم که قدرت حایتوج
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ه کـ  ییسـت. جـا  ها ن رمانیدر ا یجالب ۀتکاز رسانه هم ن یا ررسانهیغ ۀ. استفاداست

 یدومـ  ء دسـت  یبـه شـ  ، نـدارد  یجاد انسجام اجتمـاع یو ا یبخش یرسانه ارزش آگاه

ـ  ،ردکـ  یبند را بسته ییزهایتوان با آن چ یه مکشود  یل میتبد  کرا پـا  یا سـطوح ی

ـ اهم ۀدهنـد  نشان ،شده مطالعه یها ونه بازتاب از رسانه در رمانن گیرد. اک ز یت نـاچ ی

ـ نـار ا کدر مـردم اسـت.    ۀروزمر یون در زندگیزیو و تلویتوب و رادکم یها رسانه ن ی

هـای شـنیداری و    هـای مکتـوب و رسـانه    بین بازتـاب رسـانه   ۀسی، در مقایلک ۀگزار

 شود. یه ممالحظ یارکیابی اجتماعی، تفاوت آش دیداری در نقش

 ها رمان ۀشده در مجموع رسانه، بازتاب یردهاکارکها و  قشانواع ن :13 ۀجدول شمار

 رمان شماره

 ردکارکنقش و  یها مقوله

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             روزمره یزندگ وسیلۀ

             رسانی ابزار اطالع

             یابزار سرگرم

             و مقاومت ابزار قدرت

             ردکا عملینقد رسانه/ محتوا 

             یا ررسانهیغ ۀاستفاد

             گر ر ارتباطکمعرف تف

             بخش یابزار آگاه

             یغات تجاریابزار تبل

دریافـت اطالعـات و کسـب     ۀدروازتـرین   اصـلی  ،شده لتحلیهای  رمان بیشتردر 

تـر و   رنگ با توجه به نقش و حضور کم ،. در مقابلاست بودهآگاهی، تلویزیون و رادیو 

و از  اسـت  توصیف شـده  ها ای که در این رمان روزنامه در زندگی روزمره ۀشد نشیگز

کـه   ردک ن برداشتتوا روزانه، این واقعیت را میتر نشریات و مجالت غیر رنگ آن کم

در میان عموم مردم جایگـاه مشـخص و    جمعی ارتباطهای  این نوع از رسانه ۀاستفاد

ای بـیش از همـه    مستحکمی ندارد. عالوه بر این، مصرف این نوع از مکتوبات رسانه

عنوان یـک مؤلفـه از زنـدگی     و همواره به است بودهن عامههای  درخور و جزو انتخاب

تفکـر و معیشـت بـاالتر از متوسـط عمـوم مـردم توصـیف         افرادی با سـطح  ۀروزمر

ـ  بهها  این رمان بیشترشنیداری در  و یدارید های حال، رسانه  عین . دراست شده  ۀمثاب
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امـاکن ـ از خانـه تـا هتـل و اداره ـ        ۀهمـ که در  است شدهابزار در دسترسی تعریف 

 د.بهره بر ها آن توان برای کسب آگاهی نسبت به جهان اطراف از می

مطالعه  های رئالیستی ایرانی مورد ها در رمان تصویری که از نقش و جایگاه رسانه

ـ در ا یا است، نمایـانگر بخشـی از فضـای رسـانه     مدهدر این پژوهش به دست آ ران ی

ـ  خانـه ها  است. وجود تلویزیون و رادیو در میلیون  ۀاداری مغـازه و بیمارسـتان و   و حتّ

و در  یهـزار  چنـدده با تیراژهای  ها روزنامهم نسبت به اقبالی مرد ایرانی، در مقابل کم

 ۀدهـ خبـری در سـه    یهـا  رسانه ۀتوسع، مسیر حرکت و موارد اندکی چندصدهزاری

 کند. اخیر ایران را ترسیم می

هـا در   رد رسـانه کارکـ بازتـاب نقـش و    یچگـونگ  یتوان بر مبنـا  یم ،مجموع در

های مکتـوب و   بین رسانهه کنیاول ارد. کاشاره  یلک ۀجینتبه چند  ،یرانیا یها رمان

و  داردار وجـود  کتفـاوت آشـ   یـابی اجتمـاعی   های شنیداری و دیداری در نقش رسانه

عنـوان   به ،تلویزیون و رادیو نقشه کنینه غلبه دارد. دوم این زمیدر ا یفرهنگ شفاه

 ۀشـد  نشیگـز دریافت اطالعات و کسب آگاهی، در مقابـل نقـش    ۀدروازترین  اصلی

ن به یا شتر است.یار بیبس، روزمرهدر زندگی نشریات و مجالت غیر روزانه و روزنامه 

و  هـا  آنخاطر همواره در دسترس بـودن   به ،ونیزیو و تلویفعال رادریانتخاب غ یمعنا

 هـا  آن ۀه و مطالعـ یته یه براک است توبکات میعدم انتخاب فعاالنه روزنامه و نشر

جایگـاه مشـخص و    نبـودِ  حـالِ   عین درلب ن مطیرد. همکنه یو هز یزیر د برنامهیبا

دهـد. روشـن    یرا نشـان مـ   در میان عموم مـردم  یارتباطهای  مستحکم برای رسانه

ـ زیو و تلویبودن راد یتیمکو حا یل دولتیران به دلیا ۀه در جامعکاست  ، اخبـار و  ونی

 یلن در حـا یست. این یاجتماع یها تمام گروه ۀدارندجانبه و دربر همه ها آناطالعات 

 ۀن نظر برخوردار هسـتند. اسـتفاد  یاز ا یشتریات از تنوع بیها و نشر ه روزنامهکاست 

 ۀدهند توب، نشانکات میاز نشر ها آنمتر کون و استفاده یزیو و تلویشتر مردم از رادیب

 یه دسترسـ کـ است  ییها منفعالنه از رسانه ۀو استفاد یا رسانه ۀفعاالن ۀاستفادضعف 

مصرف روزنامه و  ،گری. از طرف داست یاز به تالش خاصیدون نتر و ب آسان ها آنبه 

از مردم  یخاص یها گروه یزندگ ۀلفمؤ ۀمثاب بهها  ن رمانیتوب، در اکات میگر نشرید

 ۀجـ ینت ،. سـرانجام اسـت  شدهبازتاب  باالتر یت اقتصادی، سواد و وضعیبا سطح آگاه

و فقـدان   یا غل رسـانه مشـا ت متزلـزل  یبازتاب وضع ،ها ن رمانیه اکن است یسوم ا

رسانه در جامعه اسـت. بازتـاب رسـانه در     یاهال یها یژگیت و ویو فهم از فعال کدر

دارند  یشتریتنوع ب هک توبکم یها از رسانه محدود مردم ۀاستفاد ۀددهن رمان، نشان
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رد محـدود و  یکـ رو هکـ است  یدولت یداریو شن یدارید یها به رسانه ها آنم یو تسل

مسـائل   ۀدربـار  ۀمختلف موجود در جامع یها دگاهیاز د یارید و بسندار تری یکدست

 ب است.یغا ها آنمختلف در 

 ۀمطالعـ  ۀان شناخت جامعه به واسـط کن پژوهش نشان دادن امیا یدستاورد نظر

رد بازتـاب بـا   یکـ رو یها یاستکن شناخت الزم است با توجه به یالبته ا .ات استیادب

ـ ا یشود. دستاورد عملامل کگر شناخت جامعه ید یها راه  یز شـناخت یـ ن پـژوهش ن ی

ـ ران بـه م یا یها ان مردم و رسانهیم ۀه از رابطکاست  رمـان حاصـل    ۀمطالعـ  یانجی

بازتـاب   یچگـونگ  صـرفاً ه کـ ن پـژوهش  یبا توجه به موضوع مطالعه در ا. است شده

بازتـاب   یرا بـه چگـونگ   هـا  افتـه یتـوان   ینمـ  ،اسـت  بودهدر رمان  یسنت یها رسانه

ـ ا یبـرا  یگـر ید الزم باشد پژوهش دیم داد. شایتعمدر رمان تر دیجد یها رسانه ن ی

 رد.کل یمکپژوهش حاضر را ت یها افتهیتا بتوان  ،منظور انجام شود
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