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شناختي گفتار عاميانه در خرده فرهنگ بررسي جامعه
  جوانان 

  
  زهرا عليخاني ،علي رجبلو

  
  )05/03/95 ، تاريخ پذيرش15/04/95تاريخ دريافت (

  
هاي بين زبان و جامعه ارتباط متقابل وجود دارد كه در اين فرايند ارتباطي، ويژگي: چكيده

تواند شود؛ بنابراين زبان ميها منعكس ميهاي جامعه در زبان آناجتماعي و فرهنگي گروه
در اين مقاله قصد بر . ي باشدفرهنگ خردههاي اجتماعي و ويژگيابزاري براي شناخت اين 

اين است كه از طريق بررسي زبان عاميانه جوانان به مناسبات اجتماعي آنان با گفتمان 
بر اين اساس هدف نهايي، بيان نقش و . مسلط جامعه و نهادهاي اجتماعي، پي ببريم

تبيين نظري پژوهش حاضر، بر مبناي . جوانان است فرهنگ خردهكاركرد گفتار عاميانه در 
باختين و مناسبات زبان و قدرت در گفتمان فركالف، انجام شد و با استفاده  كارناوالنظريه 

 جامعة. ي مورد نظر تحليل شدندهااز روش تحليل گفتمان و الگوي تحليلي فركالف، داده
شده از سال  سال و نوشته 29-15جوانان ) زندگي بالگ(هاي شخصي آماري، وبالگ

حجم . گيري به روش نظري و هدفمند انجام شدنمونه. ، در نظر گرفته شد1388تا  1385
روند تجزيه . متن وبالگ رسيد 30ها، به ي اشباع و تكرار در يافتهنمونه با رسيدن به نقطه

هاي پژوهش به اين نتيجه رهنمون شد كه گفتار عاميانه در خرده فرهنگ و تحليل داده
بلكه با توجه به فضاي اجتماعي كاربرد .رود نمي كار بهاي يكدست و مشابه ن به گونهجوانا

زباني كارناوالي، نظم مسلط، هنجارها و  عنوان بهيابد؛ اين زبان هاي متفاوت ميآن، شكل
ها و ي، در برابر ارزشكانالكشد و با تمركز بر لذتي نهادهاي اجتماعي آن را به چالش مي

 
 .عضو هيئت علمي و استاديار دانشگاه الزهرا  
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ي اين مقاومت با صبغه. ورزددئولوژيك مسلط به شكلي پنهان مقاومت ميهنجارهاي اي
  اي متفاوت در فضاي فرهنگي پايين شهر و باالي شهر و در كارناوالي خود، به گونه

  .رسدي ظهور ميهاي ارزشي و ايدئولوژيكي متفاوتي از گفتمان مسلط، به منصهحوزه
  

   .گفتمان، مقاومتگفتار عاميانه، كارناوال، ،فرهنگ خرده :واژگان كليدي
  

  طرح مسئله
دهد كه خود را در قالب يك فرهنگ رسمي ارائه مي يي كلي واصلو هنجارها ها هر جامعه  ارزش
تفاوت و تمايز ؛ البته گيرداكثريت جامعه قرار مي يرشو موردپذ شده دروني يريپذ طي فرايند جامعه

ي متنوع ها فرهنگ خردهشود كه در كنار اين فرهنگ رسمي، موجب ميهاي اجتماعي گروه
فرهنگ  ها، خرده فرهنگ ترين اين خردهمهميكي از  .هاي متفاوت شكل بگيرندو نگرش ها باارزش

 ها فرهنگ خردهدر سه وجه شكل ظاهري، رفتار و زبان خاص، خود را از ساير  كه جوانان است
زبان . متمركز است فرهنگ خردهن خاص جوانان در فضاي پژوهش حاضر بر وجه زبا. كندمتمايز مي

هاي اجتماعي و فرهنگي يك گروه يا خرده فرهنگ را بازنمايي اي اجتماعي است كه ويژگيپديده
ي بيشتري تغييرات را در كند؛ بنابراين هر چه اين گروه پوياتر باشد، زبان نيز با سرعت و گسترهمي

تر شوند، سريعهاي اجتماعي محسوب ميجوانان جزء پوياترين گروهازآنجاكه  .نمايدخود منعكس مي
و  خوددر تمامي وجوه زندگي  را پذيرند و اين تغييراتهاي ديگر، تغييرات اجتماعي را مياز گروه

  .سازندنمايان ميزبان  يژهو به
 از آن، غير زيرا براي افراد خارج. كنيمفرهنگي معرفي مي زبان خاص جوانان را نوعي زبان خرده

  چنين جوانان متعلق به اين آن، در  هم. آشنا است كه ارتباط كالمي و معنايي را دشوار مي كند
اين . گيرندكار نميهاي رسمي و در حضور افراد خارج از خرده فرهنگ، اين سبك زباني را بهجايگاه

هاي ويژه و دگرگونه، به عبارتجامعه و با به كارگرفتن واژگان و  زبان خاص با نقض قواعد زبان رسمي
اي فضاي خرده فرهنگي، بار ارزشي و معنايي ويژه. كندهويتي مستقل پيدا مي 1صورت گفتاري عاميانه
باشد، لذا تنها افرادي كه بخشد كه مورد پذيرش تمامي افراد جوان جامعه نمياي به اين زبان مي

  .كنندود از اين سبك زباني استفاده ميخ رةباشند در گفتار روزممتعلق به اين خرده فرهنگ مي

 
1. Slang :اسلنگ در زبان فارسي صورت نگرفته است و برخي از اساتيد اين حوزه،  ةادل سازي مناسب براي واژمع

اند كه به صورت كامل و جامع كار برده هرا ب )فرهنگ لغات مخفيدر  مهدي سماييتوسط ( Argot  معادل زبان مخفي
كاربرد واژه التين اسلنگ، بنابراين جهت عدم . گيردي معنايي متفاوتي را دربر ميباشد و حوزهبيانگر اين گونه گفتار نمي

   .گفتار عاميانه جايگزين شده است
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اي از زبان عاميانه، در هاي پويايي زبان است كه به عنوان گونهجوانان يكي از نشانه ةگفتار عاميان
اين تغيير . دهدكوتاه مدت، زبان گفتاري و در دراز مدت، زبان نوشتاري و رسمي جامعه را تغيير مي

هاي خاص اين گونه اجتماعي جامعه باشد كه بر اثر ويژگيي سير تحوالت تواند بازگو كنندهمي
  . يابدگفتار، در آن انعكاس مي

 ةهاي نوين ارتباطي و اينترنت، آنها را وارد حوزتغيير پذيري سريع جوانان همراه با رشد رسانه
تواند؛ هاي شخصي مينمايد كه در اين ميان وبالگجديدي از تعامالت مجازي در فضاي آزاد مي

بر همين مبنا . ها و كالمي خاص و خودماني باشدبازنمايي خويشتن جوانان در واژه ةبهترين عرص
ي و معنايي هاي زبانويژگي. هاي شخصي جوانان مورد بررسي واقع شدگفتار عاميانه در فضاي وبالگ

گفتمان بنابراين . شود كه مورد تاييد زبان معيار و رسمي جامعه نباشدموجب مي گفتار عاميانه
سعي در بهنجار سازي اين نوع گفتار و طرد و كنارگذاري  با نگاه آسيب شناسانه به اين زبان، رسمي

تمايالت و  ،در قالب اين زبان .كنندمي صحبتاجتماعي آن دسته از جواناني را دارد كه به اين زبان 
اي است ين زبان دريچها. كه زبان رسمي قادر به بيان آن نيست شودطوري بيان ميجواني  نيازهاي

؟ است آنها به سوي دنياي نسل جوان امروز جامعه و بايد ديد كه اين گفتار پاسخگوي چه نيازي از
اي كارناوالي مطرح كرد كه در آن هنجارها و نظم اجتماعي به توان همچون عرصهآيا اين زبان را مي
نه يا ناآگاهانه مقاومتي در مقابل گفتمان ، آگاهارا گفتار عاميانهتوان ميآيا شود؟ و چالش كشيده مي

  كرد؟رسمي و نظم و هنجارهاي آن محسوب 
در تحقيق حاضر، قصد بر اين نيست كه گفتار عاميانه را از ديدگاه آسيب شناسي به عنوان 
آسيبي زباني و اجتماعي بررسي كنيم، بلكه اين زبان را به عنوان واقعيتي اجتماعي در خرده فرهنگ 

  .دهيمرد تحليل قرار ميجوانان مو
  

  اهداف پژوهش
   .هاجوانان و مناسبات آن با ديگر گفتمانفرهنگ در خرده گفتار عاميانه نقش و كاركرد  ارزيابي -
   .بررسي تاثير فضاي خرده فرهنگي جوانان  بر گفتار عاميانه -
  

 هاي پژوهشپرسش

  چه صورت است؟ كاركرد گفتار عاميانه در خرده فرهنگ جوانان به: سوال اصلي
توان گفتار عاميانه را هم چون ابزاري براي مقاومت جوانان در برابر گفتمان آيا مي: سواالت فرعي

  رسمي و مسلط جامعه دانست؟
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توان گفتار عاميانه را به عنوان زباني كارناوالي، در فضاي خرده فرهنگي جوانان مطرح آيا مي -
  ساخت؟ 

  
  ادبيات نظري پژوهش

گفتار جوانان متمايل ترين و مستعدترين گروه جهت خلق و كاربرد ، هاي اجتماعيگروهاز ميان 
هاي خودماني، مبهم و رمزآميز، غير واژگان و عبارت:  عبارت است ازگفتار عاميانه .باشندمي عاميانه

 .شودها ساخته ميها و نمادرسمي و غير استاندارد كه از كنار هم گذاشتن بديع و هزل آميز واژه
آورد، موقتي و به سرعت در حال تغيير است و اغلب اي روزمره كمتر دوام مينسبت به گفتار محاوره

كار گيرد و بهكه در فضاي خرده فرهنگي جوانان شكل مي هاي تابويي جامعه استمرتبط با حوزه
  ). Eble,1996:47, Rodman,1988:276(شود برده مي

اما . چندان در محافل علمي رواج نداشت 1960ل از دهه مفهوم خرده فرهنگ جوانان تا قب
هاي جوانان در ترين ابزارهاي تحليلي در نظريه پردازي راجع به گروهعنوان يكي از مهمه امروزه ب

  .جوامع مختلف مطرح است
داراي ، ميباشدكهدر درون يك فرهنگ بزرگتر با سبك و هويتي متمايزمفهومي  خرده فرهنگ

-دهد، اين ايدهدر درون آنها نوآوري فرهنگي رخ مي. منافعي متفاوت از فرهنگ مسلط استعاليق و 

. شودميجامعه ها به محض پذيرش عمومي در جامعه رواج يافته و بخشي از فرهنگ 
  ).15: 1383كندري،اس(

هاي جديدي هاي  غير رسمي، امكانات و فرصتطور كلي فرهنگه هاي جوانان و بخرده فرهنگ
د كه از اين نظر دهناختيار فرهنگ غالب براي تحقق يك نوع تحول فرهنگي تدريجي قرار ميدر 
  .شونددماسنج تحوالت آينده محسوب توانند مي

داند كه ميزان تعهد مي يهاي فرهنگي مشترك در خرده فرهنگ را سبكيكي از صورت "بريك"
  :استتشكل از سه عنصر زير ماين سبك . سازدرا نمايان ميآن و پايبندي و عضويت در 

  متشكل از لباس، اشياء اضافي، سبك مو، جواهرات و اشياء قيمتي : تصور ظاهر -الف
شامل قيافه، نحوه راه رفتن، ژست و در كل نوع و نحوه پوشش : طرز حركت و رفتار -ب

  كنشگران
  )5-6: 1384ذكايي،(بيان آنها  ةهاي خاص و نحوشامل واژه: زبان خاص -ج

چه  ؛شوندهاي زندگي جمعي ميي انواع سبكهمه :ها شاملتوان گفت خرده فرهنگميدر كل 
هاي زندگي آگاهانه يا ناخودآگاه، هاي زندگي همخوان، متنوع يا حتي متناقض، چه سبكسبك

اي يا در متن، محكوم يا مسلط، تعمدي يا غير عمدي، آشكار يا مخفي، كوچك يا بزرگ، حاشيه
  ).18:1383سازمان ملي جوانان،(، مترقي يا مرتجع، جوان محور يا بزرگساالنه شورشي يا رام شده
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ي خرده فرهنگ جوانان بسيار است كه با توجه به هدف تحقيق در هاي بيان شده در حوزهنظريه
در مكتب مطالعات فرهنگي  "نظريه ديك هبدايج"راستاي گفتمان مقاومت خرده فرهنگي، 

  .گرددبيرمنگهام مطرح مي
معتقد است كه  مپردازان خرده فرهنگي مكتب بيرمنگهاعنوان يكي از نظريهه ديك هبدايج ب

تنشي بنيادي  ،ي نهاييكنند، در مرحلهولي آنچه بيان مي. ها اشكال بياني هستندخرده فرهنگ
هاي ما بين آنهايي كه در قدرت هستند و آن كساني كه محكوم به مواضع زير دست و زندگي ؛است
شود اين تنش به صورت مجازي و هنري، در شكل سبك خرده فرهنگي بيان مي. انددوم درجه

)Hebdige,1979:132.(  
بلكه ناشي از تجربيات ؛ ها يا مناسك گذار نيستندها تضاد بين نسلخرده فرهنگ: گويدوي مي

. كنندپيدا مي ها به صورت مادي و در قالب نمادين بروزكه با عضويت در اين گروه ميباشندافرادي 
عنوان نمايشي براي بيمار نشان ه كنند كه چه كساني هستند و از آنها بآنها با نمادها تعيين مي

  .شوداستفاده مي دادن مسائل معاصر
گفتمان آنها  .كنندهاي محوري خود را در قالب گفتمان بيان ميها، هويت و ارزشخرده فرهنگ

. گويندپردازند و نه اينكه اين معاني چه ميي معنا ميارائه به صورت نمادين و عيني است، آنها به
دهند و نظم اجتماعي آنها از طريق سبك خرده فرهنگي، هويتي متفاوت را به ديگران نشان مي

البته بايد بين مقاومت بودن يك سبك و يا تجاري بودن آن تفاوت  .كشندمسلط را به چالش مي
با ( دشواري است به همين دليل هبدايج از اصطالح هژموني  اما تشخيص اين امر كار، قائل شد

  ).100-126:همان(نمايد براي بيان فرهنگ تجاري، استفاده مي) توجه به نظرات گرامشي 
براي خرده فرهنگ گرايان جديد در اين امر نهفته است كه  ي گرامشياهميت نظريه، دركل

ي سياسي، امري اساسي و مزبور، نهادهاي فرهنگي و روابط توليد فرهنگي را در جريان مبارزه ةنظري
گرامشي معتقد بود كه هم در داخل فرهنگ غالب و فرادست و هم در . آوردمركزي به شمار مي

وجود داشته  ؛ها ممكن استها و مخالفتهايي از مقاومتداخل فرهنگ مغلوب و فرودست، مجموعه
در بحث از مفهوم امروزي . حاكم براي حفظ هژموني خود بايد پيوسته تالش كند ةو طبق باشد

ي زور و اجبار ي توسل آنها به قوهموني طبقات حاكم و در نتيجهژكه در قالب فقدان ه( بحران اقتدار
اص در قالب مقاومت، جايگاههاي خكند ، گرامشي مستقيماً به نسل جوان اشاره مي)شودگر ميجلوه

  ).45:1380پيلكينگتون،( .را اشغال مي كنند
برداري در نهايت از نظر هبدايج، پاسخ خرده فرهنگي نه صرفاً تاييد است و نه رد كردن، نه بهره

خرده فرهنگ هم نوعي اعالم استقالل و بي طرفي است و هم رد ... تجاري است و نه شورش واقعي
تاييدي بر  ؛هنگ به تابعيت درآوردن است و همزمانخرده فر. ناشناس بودن و تابع و پذيرا بودن
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اي براي جلب و هم هنگامي ها هم بازيخرده فرهنگ .قدرتي، جشني براي ناتواني استواقعيت بي
  ).54: 1386ذكايي،(كه توجه جلب شد، رد آن هستند 

  
  زبان خرده فرهنگي در فضاي مجازي وبالگ

ها و واژگان خاص كار بردن عبارته ه فرهنگ جوانان بهاي خردهمانطور كه بيان شد، يكي از مولفه
 .باشندجوانان  مستعدترين گروه جهت خلق و كاربرد زبان خاص ميكه كند لك بيان مياف. باشدمي

تغييرات در مد، پوشاك، ظاهر و قيافه، سبك زندگي و  به سرعت آنها پويايي اجتماعي زيادي دارند و
 مله اينترنت روند اشاعه آنها را بسيارجهاي گروهي و از ص كه رسانه، به خصوپذيرندرا مي در گفتار

با ارتباط از هستند؛ هاي ديجيتال بران رسانهرترين كاماهرترين و مداومكه جوانان . يع كرده استسر
   ).Falk:207(پردازند ي زبان خاص خود ميبه ايجاد و اشاعه... ، چت روم والگطريق وب

و الگ تشكيل شده است و به معناي به اشتراك گذاشتن وب است؛ وبالگ از دو جزء وب 
وبالگ به عنوان نوع جديدي از . گذارندصفحاتي كه كاربران اينترنتي در آن خود را به اشتراك مي

ها به آساني و بدون اي كه در آن ذهنيتباشد؛ رسانهتعامل اجتماعي، محيطي براي نمايش خود مي
ي وب، يك فضاي باهويت و فضاي ابراز است كه شود؛ صفحهها تبديل ميدهاي به داگونه واسطههيچ

وبالگ در . گيردمندان قرار ميكند و در تعامل گسترده با عالقههايي خود را ابراز ميفرد با مشخصه
بخش، مكاني است كه در آن، افراد آزادانه، خود، نيازها، تمايالت بخش و تجسماي هويتجايگاه خانه

نويسنده از اين طريق به بازنمايي خود در ). 55: 1387فرمهيني،(دهند هايشان را انعكاس ميزشو ار
اي باشد كه در تواند معرف فرد و جامعهپردازد و اين بازنمايي مينويسد؛ ميها و كالمي كه ميواژه

ويسنده خلق هاي شخصي روزانه و يا به عبارتي زندگي بالگ، توسط يك نوبالگ .كندآن زندگي مي
  شده و در آن وبالگ نويس انواع اطالعات شخصي و تجربيات خود را با مخاطبين به اشتراك 

ها ها و ديدگاهكند كه در آن  احتمال حذف و سانسور گفتهوبالگ فضاي تعاملي ايجاد مي. گذاردمي
تنوع غيررسمي و امكان دسترسي به فضاهاي م. بر اثر گمنام و ناشناخته بودن افراد بسيار كم است

هاي توان به جديدترين واژگان و عبارتنمايد و همچنين در اين فضا ميحتي تابو را فراهم مي
  .مربوط به گفتار عاميانه دست يافت

  
  لياباختين و امر كارناو - 1

هاي نظريه و نقادي ادبي، چ باختين، امروزه در حوزهيپرداز ادبي روس، ميخائيل ميخائيلوآثار نظريه
ها، تاثيرگذاري فوق اجتماعي، فلسفه و بسياري ديگر از رشته -ي سياسيزبانشناسي، نظريه در

گر گفتار عاميانه در تواند تبيينديدگاه وي در مورد زبان و امر كارناولي مي. اي داشته استالعاده
پيوسته در  بان با مد نظر داشتن بعد اجتماعي آن،از نظر باختين، ز. فضاي خرده فرهنگي قرار گيرد
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از اين منظر، هيچ  .كار بازتاب دادن و دگرگون ساختن عاليق طبقاتي، نهادينه، ملي و گروهي است
ها خود از اين گفته ؛تواند يكه باشدها مياگرچه معناي گفته. اي هرگز خنثي نيستواژه يا گفته

ص آنها را داشته و شوند كه مخاطب شوندگان توان تشخيالگوهاي معنايي از پيش مقرري ناشي مي
اما اين الگوهاي مقرر، الگوهاي انتزاعي النگ . دهندها وفق ميمخاطب كنندگان، خود را با آن
ها و اوضاع ي ارزشاي هستند كه زبان از آن طريق منعكس كنندهسوسور نبوده، بلكه نشانگر شيوه

  ).29: 1380آلن،(شود دائماً متغير اجتماعي مي
هاي اجتماعي خاص تعلق دارد، چيزي يكه افراد در زمينه ةتعامل زبانشناسانمعنا تا آنجا كه به 

ي نامحدود زبان گفتاري بود كه سوسور را بر آن اي، همين يكتايي يا نيروي بالقوهاست، تا اندازه
باختين . صرف نظر كند 1داشت تا تحليل خود از زبان را بر النگ متمركز كرده و از پارول و النگاژ

كند كه برايند گفتاري مطرح مي -را كه اصطالحي برگرفته از سوسور است، به عنوان زبان النگاژ
هاي پارول ةاگرچه پارول متوجه عمل گفتن است، النگاژ هم. ي كالمي استي ابزارات قوهكلي همه

  ).20:همان(توانند از نظام زبان نشات گيرند دهد كه ميقابل تصوري را مورد توجه قرار مي
شود و مكرر است و آن وجهي كه از بافت آن وجهي كه از زبان ناشي مي: گفتار دو وجه داردهر 
گفتار هرگز بازتاب ساده و بيان چيزي كه از . شود و منحصر به فرد استي گزاره ناشي ميو زمينه

نداشته تر وجود كه پيشآفريند آنچه را ميگفتار همواره . نيست ؛قبل وجود داشته و آماده شده باشد
  .است، چيزي كه كامالً جديد و نامكرر است

طور كه جامعه  اما همان. خيزدچندگونگي كالمي امري طبيعي است زيرا از تنوع اجتماعي برمي
ها نيز توسط خواست تنوع سخن ؛شوديد ميفي حكومتي، محدود و مبا قوانين تحميل شده

- 117: 1377تودوروف،( شودرزه طلبيده ميقدرتمندان براي نهادي كردن يك زبان متداول، به مبا
102.(  

 خواهند همه چيز را بهم وصل كنند و مركز گريزبنابراين جدال ميان دو نيروي مركزگرا كه مي
دو گرايش مركز گريز و . يابددر زبان انعكاس مي .هم جدا سازنداز خواهند همه چيز را كه مي

. ميباشندهاي خاص خود هر كدام داراي واقعيت .تنداز نيروي برابر برخوردار نيس ،مركزگراي زبان
واقعيت نيروهاي مركزگريز همان واقعيت بين  .نيروهاي مركزگريز آشكارا قويتر و فراگيرتر هستند

كه ما عمالً در زندگي روزمره، زبان را تجربه  .اي هستند شيوه ةاين نيروها تعيين كنند. كالمي است
بخش يا مركزگرا داراي توان كمتري هستند، زبان در نيروهاي وحدت. بريمكار ميهكنيم و بمي

  ).38:1380عزبدفتري،(مواجه است  2هاي چند معناييلحظه حيات خود با واقعيت لحظه
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وليكن نيروهاي مركزگرا در  ،كنندنيروهاي مركزگريز، زبان را از محور واحد و يكدست خارج مي
ادراك و (زباني  ةبا ايجاد مرزهاي مشخص در حريم تجرب .ندكوشكنند و ميبرابر آنها مقاومت مي

مانع بروز آشفتگي بالقوه شده، هويت زبان را حفظ كنند و تفاهم متقابل ميان گوينده و ) برد آنركا
  ).39:همان( مخاطب را فراهم سازند

جمله از هاي اجتماعي و ژانرهاي گفتاري روزمره، همواره شماري از زبان ،در هر زبان ملي رسمي
هاي ها داراي طيفاين زبان. وجود دارد... اشكال شفاهي يا ژورناليستي، زبان بازار، زبان جوانان و

خيزند و با نها از جهان روزمره برميآ. هاي اجتماعي هستندها و ارزيابيمتفاوتي از اهداف، لهجه
ي كنند و به شيوهارد ميشوند و الگوهاي خاصي از كنش را به آگاهي انساني ويكديگر درگير مي

  ).51-52: 1377تودوروف،(سازند كنند و با هم ارتباط برقرار ميگفتگويي، همزيستي مي
را  ميباشد؛زبان متداول و رسمي، اشكال گفتگويي فاخر را كه خاص نخبگان آموزش يافته 

هايي يعني شيوه .سرمشق خود قرار داده است و خود را در تقابل با گفتار روزمره تعريف كرده است
  كوشند تا بر اين مقامات رسمي مي. از گفتار كه در خيابان، بازار و ميادين عمومي رواج دارد

ها را تابع آن سازند تا هاي چندگونه، نظمي ثابت بخشند و با استناد به سبكي معيار، اين زبانزبان
ي زبان مشروع از يان استفادهرا حفظ كنند و مرز م "گروه ممتاز ةاز حيث اجتماعي فروبست "كيفيت

  ).51: 1381،گاردينر( نامشروع را استحكام بخشند
ر طو بهايدئولوژيك، هرگز  -ها براي وحدت بخشيدن به جهان لفظيكه تالش معتقد استباختين 

گرايش تمركزگرا به سوي انسجام را فرايندهاي مركزگريز كمابيش . كامل موفقيت آميز نبوده است
مردم  1»جشني -مردمي«كه باختين آن را با ژانرهاي  –فرايند مركزگريز . مي زنندبرهم قدرتمندي 

زدايي نظام زباني كه رسماً تا از درون واژگوني و وحدت ؛يابدادامه مي -انگاردمعمولي يكي مي
داند كه پاياني مينبرد بي ةر كلي او جهان اجتماعي را صحنطو به. تضمين شده است، استمرار يابد

هاي غيررسمي كه طالب جنبش، ن نيروهاي رسمي كه طالب ايستايي و جمود هستند و انگيزشميا
  ).51:همان( تغيير و تكثرند، جريان دارد

ي گفتار و عنصر هميشه زنده» جشني-مردمي«وي نيروهاي غيررسمي را با فرهنگ عاميانه يا 
  :ي ميانه دو معنا داشت ل در سدهاوكارنا. كندل تجلي پيدا مياداند كه در كارناوغيررسمي يكي مي

  كشيد هاي خياباني كه گاه چند شبانه روز به درازا ميجشن  -1
 شكل هنري ؛رفتي ميان بازيگر و تماشاگر از ميان ميهاي خياباني كه در آنها فاصلهنمايش -2
  .)107: 1372احمدي، ( شد بلكه شكل مشخص و موقتي زندگي بوددر نمايش محسوب نمي خاص،

 
1. Folk-Festive 
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چون نيروي مركزگريزي در كار ارتقاء بخشيدن به ابعاد غيررسمي هم ؛لي كهناهاي كارناوسنت
تر، و نمايش قشر اجتماعي پست "زبان موهن"جامعه و حيات انساني بوده و اين كار را از راه كاربرد 

ها، همگي بندوباريها، بيهاي برآمده، هرزگيهاي هيواليي، شكمهايي از بدنانگاره. دادندصورت مي
ي جمعي و غيررسمي مردم را هايي، بدنهل از رهگذر چنين انگارهاكارناو. اندل وارهاهايي كارناوانگاره

. ايستدهاي رسمي و گفتمان قدرت مذهبي و دولتي ميمورد تجليل قرار داده و در برابر ايدئولوژي
ت و اعياد قرون وسطايي و رنسانس مالحظه توان در تعطيالها را ميوارگيلاترين نمود كارناوصريح

اشراف  ؛كنندي اشراف به تن مينظم مسلط جامعه ملغي شده، مجانين جامه، كرد كه در آن هنگام
  ).34:1386آلن، بينامتنيت،... (آيند ومجانين درمي ةبه جام

عاقل و ل امر مقدس و امر دنيوي، سطح باال و سطح پايين، امر بزرگ و امر كوچك و اكارناو
  كند و با انجام چنين كاري بر بخشد و تركيب ميآورد و وحدت مياحمق را گرد هم مي

  ).55-56 :1386گاردينر، (كند ناپذيري تغيير و دگرگوني تاكيد مياجتناب
ي فاصله .وار آن استخورد، ساختار منظم و هرممي چشم ل بهااي كه در كارناواولين مشخصه

از  ؛ي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و مذهبي پديد آمدهساختارهاي هرم گونه ميان مردم كه در اثر
  .شودرود و تماس آزاد مردم در ميدان شهر ممكن ميبين مي

آيد كه در ساختارهاي مرسوم ي دوم اينكه نوع جديدي از ارتباط ميان مردم پديد ميمشخصه
ها و انديشه ةگيرد و هممركز قرار نمي اي درهيچ فرد يا انديشه .يابنداجتماعي، مجال بروز نمي

  .يابندهاي در حاشيه، حضوري فعال و شاد ميگفتمان
ترين امور ترين و مقتدرمقدس .دنگيري سوم اينكه همه چيز در دسترس مردم قرار ميمشخصه

س اي از تقدشوند و هيچ انديشه يا فردي در هالهترين مسائل همنشين ميترين و مردميبا دنيايي
  .مانديا اقتدار باقي نمي

فرهنگي، جايگاه  -هر آنچه در  ساختار اجتماعي. است 1سازيل، ركيكاكارناو ةچهارمين مشخص
  ل حضور ااي مزيت و برتري اما شاد و سرزنده در كارناوبدون ذره ؛نهفته با آشكاري دارد

نيست، بلكه محل برخورد سرزنده و آزاد ها و نهادها ها، انديشهروبي ارزش ل تنها غباراكارناو. يابدمي
  ). 132:1381خانيكي،(ها و نهادها نيز است گفتمان

ي خنده. اما اين خنده فقط طنزآلود يا هجوآميز نيست. ل، خنده استاترين ويژگي كارناومهم
نه امري خصوصي و نه كاري است كه ويژگي آن  .است 2اين خنده دوسويه .لي موضوعي ندارداكارناو
ر رسمي مجاز دانسته شده باشد يا صرفاً مربوط به زمان طو بهرويدادي نيست كه  .لفت باشدمخا
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ل جشني نيست كه نظام رايج زندگي روزمره را با سلسله مراتب قدرت آن و اكارناو. تعطيلي باشد
محصول نظام رسمي نيست و عبارت از مردم است،  .تضاد چشمگيرش ميان دارا و ندار، تقويت كند

  ).18:1377لچت،(  .امري دوسويه است .اي نداردگرايانهي فايدهصرفاً منفي نيست، هيچ انگيزه امري
هم  خنده و) فاعل( ةخندند، افراد آن هم سوژل متوجه خود كساني است كه مياي كارناوخنده

 اين خنده فراگير است و برخوردار از بنياني فلسفي، هم مرگ را. آن هستند) موضوع(ي ابژه
  .گيرد و هم زندگي رادربرمي

 ؛گويد با پيدايش عصر مدرن، خنده تا حد يكي از ژانرهاي نازل تقليل يافته استاما باختين مي
گيرد، خفت كشيدن، خوار شدن، بدن و تمامي ل خود نازل بودن را نيز دربرميااز سوي ديگر كارناو

پس بدن جزيي از اين . اندلاي كارناوي دوسويهكاركردهاي آن، همگي اجزاء ضروري تجربه
به . دوسويگي است، بدن امري در خود بسته و خصوصي نيست بلكه بر روي جهان گشوده است

شود شود بلكه مانند توليد مثل، ستايش ميهمين سان همجواري زهدان و گور سركوب نمي
  ).18-19:همان(

  
  1گفتمان

ي پژوهش، هاي تبيين كنندهعنوان نظريه باختين و فركالف به ةبا توجه به مبنا قرار دادن نظري
  .گرددمفهوم گفتمان در ديدگاه آنها بيان مي
ي به عنوان شيوه ويگفتمان در نظر . معاني متعددي دارد كاربرد مفهوم گفتمان نزد باختين

كه از  ممتازي مي باشدلذا گفتمان اقتدارگرا، زبان « . بيانگر نوعي اقتدار است وكاربرد كلمات 
اين گفتمان نوعي حريم تابويي براي خود ايجاد كرده است كه . كندبا ما برخورد مي برترمواضع 

آن وجود  ةهاي سازندامكان هيچ گونه برخورد يا نزديك شدن به آن و يا دست اندازي به چارچوب
آن در نظر  ةي زبان در كليت ملموس، عيني و زندگفتمان را به مثابه«هم چنين باختين . »ندارد
نگرد كه در وضعيت كنش متقابل ي جرياني دو وجهي يا دو طرفه ميگيرد و به گفتمان به مثابهمي

  )40-41: 1380، به نقل از مك دانل،1981باختين،(» شوداي ايجاد ميمحاوره
ي ظهور و بازتوليد قدرت و در عين حال مقاومت در مقابل آن گفتمان عرصه ،از نظر فركالف

پيچيده با شرايط اجتماعي و  ةي تعامالت گفتماني و در رابطم چنين گفتمان در منظومهه. است
  .)17-18: 1383تاجيك،(سياسي قابل فهم و تحليل است 
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  و گفتمان مقاومت نورمن فركالف
  ديدي خاص به تجربيات ما معنا  ةكه از زاويگفتاري است  ةشيوگفتمان در ديدگاه فركالف،

برخالف فوكو كه روابط قدرت را متقارن  .گرايي گفتمان ماركسيستي، گفتمان مصرف :دهد، مانندمي
از نظر فركالف روابط  ؛داند كه همزمان هم بر فرماندار و هم بر فرمانبردار مسلط استو فراگيرمي

بر سلطه و روابط نابرا ةقدرت نامتقارن، نابرابر و سلطه آور است و از آن جا كه ايدئولوژي توجيه كنند
داند كه در هاي معنايي ميفركالف ايدئولوژي را ساخت. آوردقدرت است، وي به ايدئولوژي روي مي

در فهم  ؛از آن جا كه معنا در خدمت قدرت است .توليد، بازتوليد و تغيير روابط قدرت نقش دارند
  .ايدئولوژي اهميت زيادي دارد

و از اين  خوردپيوند مي ؛ر توليد معنا هستندمعنا با گفتمان و زبان كه ابزا ةايدئولوژي به واسط
او . شوندو در حفظ و تغيير روابط نابرابر قدرت سهيم مييابند ميها بار ايدئولوژيك گفتمانطريق،

هاي غير ايدئولوژيك كه كنند و گفتمانهاي ايدئولوژيك كه روابط نابرابر را حفظ ميبين گفتمان
زيرا مردم ممكن است در وضعيتي ميان چند  .شودتمايز قايل مي ؛پذيرندروابط نابرابر قدرت را نمي

پيامد اين عدم قطعيت  .شودايدئولوژي رقيب قرار گيرند كه منجر به شك و عدم قطعيت مي
  ).62-63: 1384سلطاني،(هشياري نسبت به تاثيرات ايدئولوژيك است 

ي ايدئولوژيك طبيعي شده است ي بازنمودهااي است كه دربرگيرندهدر ديدگاه وي؛ دانش زمينه
يعني آن دسته از بازنمودهاي ايدئولوژيكي كه اندك اندك به صورت عقل سليم غيرايدئولوژيك به .

 - شود اي را كه در تعامل بر اساس آنها عمل ميهاي مختلف اطالعات زمينهآيند و جنبهنظر مي
  .كنندبه دانش تبديل مي -ها ها، ايدئولوژيباورها، ارزش

اي از هنجارهاي ايدئولوژيك را در هاي ايدئولوژيك و گفتماني، مجموعهنهادها به عنوان نظم
اگر در يك نهاد سلطه داشته باشد؛  "گفتماني -صورتبندي ايدئولوژيك"يك . اختيار دارند

گفتماني، هنجارهايي عميقاً طبيعي شده و ايدئولوژيك تلقي  -هنجارهاي آن صورتبندي ايدئولوژيك
  )53-26،54: 1379فركالف،(وند شمي

رويداد . فركالف است ةي تحليل در چارچوب نظريدو جنبه "نظم گفتماني"و  "رويداد ارتباطي"
نظم گفتماني به تركيب بندي . يك سخنراني سياسي :مثل ؛اي از كاربرد زبان استارتباطي نمونه

در درون يك نظم . گرددبازميي اجتماعي در يك نهاد اجتماعي يا يك حوزه 1هاي گفتمانيگونه
آنها متن و گفتار، توليد، مصرف و  ةاي وجود دارند كه به واسطگفتماني، كردارهاي گفتماني ويژه

  ).145: 1988،فركالف(شوند تعبير مي
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اي از سه ي به هم بافتهبنابراين تحليل انتقادي گفتمان در چارچوب تحليلي فركالف، مجموعه
. و متن است -شودردار گفتماني كه شامل توليد، توزيع و مصرف متن ميعنصر كردار اجتماعي، ك

فرض ما . كندتحليل يك گفتمان خاص، تحليل هر يك از اين سه بعد و روابط ميان آنها را طلب مي
هايي كه متون با يكديگر پيوند هاي خاص متون، شيوهاين است كه پيوندي معنادار ميان ويژگي

  ).98-97: 1379فركالف،( شوند و ماهيت كردار اجتماعي وجود دارديابند و تعبير ميمي
متون « هاي صوري متن است هاي زباني و ويژگيتحليل متن در واقع تحليل ساخت :متن

دهند، شناخت اند كه در آنها دو فرايند اجتماعي بنيادين به طور همزمان روي ميفضاهاي اجتماعي
فركالف، (» بنابراين نگاهي چند نقشي به متن ضروري استو بازنمايي جهان و تعامل جتماعي؛ 

  ).6الف،: 1995
ادعاي فوكو مبني بر اينكه متن و گفتمان به اجتماع ساخت  ،نگاه چند نقشي به متن و زبان

هاي باور و دانش را اشان، نظاممتون در نقش انديشگاني« دهد دهند را به صورت عملي نشان ميمي
و روابط اجتماعي ) ها و اشكال خودهويت(هاي اجتماعي اشان سوژهنا فرديسازند؛ در نقش بيمي

هاي زباني است ساخت در واقع هدف نهايي تحليل متن، توصيف .)همان( »سازندها را ميميان سوژه
اعي مهاي كالن اجتها تحت تاثيرات ايدئولوژيك ساختتا نشان داده شود كه چگونه اين ساخت

  ).66: 1384سلطاني، (پردازند ق به بازتوليد آنها ميهستند و بدان طري
كردار گفتماني حد واسط ميان متن و كردار اجتماعي است و با استفاده از آن،  :كردار گفتماني

گيرند و بدين طريق متن به كردار اجتماعي شكل مردم از زبان براي توليد و مصرف متن بهره مي
مصرف كنندگان متن در هر رويداد  وتوليد كنندگان . گيرددهد و هم چنين از آن شكل ميمي

رويداد . گيرنددهند، بهره مياز منابع اجتماعي در دسترسي كه نظم گفتمان را شكل مي ،گفتماني
ي خاص در يك ترين شكل كاربرد زبان است كه مثالً اشاره به يك سرمقالهگفتماني ملموس

ها و هاي عام سرمقالها كردار گفتماني به قواعد و ويژگيام. ي خاص در تاريخي خاص داردروزنامه
دهد ترين سطح گفتمان را شكل ميكه انتزاعي توجه دارد ايجايگاهشان در نظم گفتماني رسانه

  ).66-67: همان(
 تحليل بينامتني بر مرز. است 1ي كردار گفتماني مفهوم بينامتنيتيكي از مفاهيم مهم در حوزه

نگرد ي كردار گفتماني به متن ميتحليل بينامتني از زاويه. گفتماني متمركز است ميان متن و كردار
ي رويدادهاي ي آن است كه همهدهنده و در پي آثار كردار گفتماني بر متن است؛ بينامتنيت نشان

  گيرند بنابراين هيچ متني را اند و از آنها بهره ميارتباطي به نوعي به رويدادهاي پيشين مربوط
  .توان به تنهايي و بدون اتكا به متون ديگر فهميدنمي
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سياسي  -هاي اقتصاديتحليل اين جنبه از كردار گفتماني در قالب تحليل جنبه: كردار اجتماعي
اقتصادي و فرهنگي يعني  -هاي سياسيتحليل جنبه. گيردارتباطي صورت مي و فرهنگي يك رويداد

فركالف، هرگز مجزاي از متن و كردارهاي گفتماني  تحليل كردار اجتماعي در چارچوب الگوي
گيرد، بلكه اين سه جنبه به هم مرتبط هستند و بايد به هنگام تحليل، اين ارتباط را در صورت نمي
  .نظر گرفت

  
  چارچوب نظري

هاي تبيين كننده ما را به سمت ترسيم چارچوبي تئوريك براي موقعيت گفتار عاميانه در نظريه
گر، ارجاع به صورتبندي هاي تبيينبه طور كلي نظريه. كنندجوانان هدايت ميخرده فرهنگ 

گفتماني مسلطي دارد كه به عنوان گفتمان داراي قدرت و حقيقت، نظمي طبيعي شده و 
جهانشمول را در قالب متون ديني، حقوقي، عرفي و اخالقي از طريق نهادهاي اجتماعي و مراجع 

گويي و كند و زبان متداول و رسمي ابزار اين تكجامعه القاء ميداراي صالحيت بيان خود، به 
ي زباني، سعي در گيرد كه با ايجاد انسجام و مرزهاي مشخص در حريم تجربهتمركزگرايي قرار مي

حفظ هويت زبان دارد تا از اين طريق، تفاهم بين گوينده و خواننده را فراهم سازد و مانع بروز 
اما خرده فرهنگ جوانان به عنوان نيرويي مركزگريز و هم چنين در . گرددچندمعنايي و ناهمسازه 

قالب زباني سلطه گريز، با ايجاد شكاف و گسست در روند استمرار و تداوم گفتمان مسلط، اين نظم 
شود كه در گفتار عاميانه در خرده فرهنگ جوانان، ساحتي در نظر گرفته مي. زندطبيعي را برهم مي

شود و از طريق روابط بين االذهاني در زيست جهان جوانان به طور فعال برساخته ميهاي آن ارزش
پردازند كه با گسست از گفتمان مسلط هايي ميمشترك خرده فرهنگي، به خلق معاني و ارزش

شود و از آن رو كه در آن هنجارها و نظم مسلط به چالش كشيده مي. يابدي كارناوالي ميصبغه
تابوهاي ديني، جنسيتي، سياسي موجود در جامعه و . دهدخود را از دست مي ارزش و اعتبار

در اين كارناوال زباني، . گيردشود و در دسترس همگان قرار ميايدئولوژي حاكم، در آن شكسته مي
مند ترين سطوح زندگي دنيوي و جسمترين و نازلترين و مقتدرترين امور در كنار دنياييمقدس

. كشانديابد و آن را به چالش و استهزاء ميگيرند؛ امر نامقدس به امر مقدس راه مييروزمره قرار م
پرده از مرزهاي اخالقي و هنجاري جامعه اين كارناوال زباني با واژگاني ركيك، هجوآميز، گستاخ و بي

ن گذرد و با رهايي از هر چيزي كه نهي شده و تحميل گرديده، در برابر گفتمان مسلط و زبامي
آگاهانه يا ناآگاهانه قدرت آشكار نيروي مركزگرا در كارناوال گفتار عاميانه، . ايستدگراي آن ميسلطه
و  گيردمورد مقاومت قرار ميفرهنگي جامعه  -هاي اجتماعيهاي پنهان در اليهي قدرتو همه

رفته، فراهم هاي در حاشيه قرار گفرصتي را براي حضور، بودن، تعامل و برساختن ارزشهاي گروه
يعني . خندندخنده و لذت حاصل از اين حضور و مقاومت، متوجه خود كساني است كه مي .كندمي
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اين خنده و لذت با فراگير بودن خود، هم . ي آن هستندي خنده و هم ابژهجوانان خود هم سوژه
اين لذت . گيردزندگي و هم مرگ، هم نظم و هم بي نظمي، هم هنجار و هم ضدهنجار را دربر مي

هاي تابويي و غيرمجاز گفتمان شود و با ورود به حوزهدر قالب زبان كارناوالي گفتار عاميانه بيان مي
  . ورزدهاي گفتمان مسلط مقاومت ميمسلط، در برابر اخالق گرايي  و حقيقي پنداشتن گزاره

  
  شناسي پژوهشروش

  روش تحقيق
بين قدرت و گفتار عاميانه، روش تحقيق، با استفاده از با توجه به تمركز تحقيق حاضر بر مناسبات 

  .الگوي نورمن فركالف در چارچوب تحليل انتقادي گفتمان قرار گرفت
اي شفاف كه حقايق ثابت و از پيش در رويكرد تحليل انتقادي گفتمان، زبان به عنوان رسانه

- ها گسترش مياين رويكرد مطالعات خود را از بافت متن و موقعيت .تعيين شده را بنماياند، نيست

هاي تر هم چون نهادهاي رسمي و صاحب قدرت و ايدئولوژياي وسيعدهد و گفتمان را در گستره
ي زبان و متن و زبان را شكل ها به عنوان عوامل يا عامل تشكيل دهندهپنهان در پس اين سازمان

  ).65: 1385به نقل از آقاگل زاده، 1992فركالف،( انگاردها ميي ايدئولوژيدهنده
كند كه در برتري و نابرابري را بررسي مي ،قدرت، تسلط، ي اولتحليل انتقادي گفتمان در درجه

موضع . جامعه وضع شده، بازتوليد شده و حتي در همان جامعه نيز مورد مقاومت قرار گرفته است
  .هاي اجتماعي استت در برابر نابرابريآشكار تحليل انتقادي در جهت مقاوم

  
   ي آماريجامعه

ي آماري در نظر هاي شخصي جوانان فارسي زبان در دنياي مجازي اينترنت، به عنوان جامعهوبالگ
هاي شخصي روزانه و يا به عبارتي زندگي بالگ، توسط يك نويسنده خلق گرفته شد؛ اين وبالگ

  شده و در آن وبالگ نويس انواع اطالعات شخصي و تجربيات خود را با مخاطبين به اشتراك 
  : آماري تحقيق عبارت است از مزيت انتخاب وبالگ به عنوان جامعة. گذاردمي

توانند ، به اين دليل كه افراد ميتماعي وبالگاحتمال بسيار كم حذف و سانسور در فضاي اج -1
ها دسترسي به فضاهاي متنوع غيررسمي و حتي تابو كه در آن حوزه -2.گمنام و ناشناخته بمانند

دسترسي به جديدترين واژگان و  -3. امكان استفاده از سبك گفتاري گفتار عاميانه بيشتر است
  .هاي مربوط به گفتار عاميانهعبارت
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هاي تصويري، اند و انواع ديگري از وبالگهاي مبتني بر متن مورد توجه بودهپژوهش وبالگدر اين 
ها است كه با قرارگيري متن وبالگ بر اساس اولويت آخرين نوشته. باشندمقصود نظر نمي... صوتي و 

  .گرديدهاي بالگر انتخاب ميها، آخرين نوشتهتوجه به قيد زماني مشخص جهت انتخاب وبالگ
 29-15هاي نوشته شده توسط افراد واقع در سن با توجه به تمركز تحقيق بر جوانان، وبالگ

ي آماري به عنوان جامعه  1388تا  1385از سال ) طبق تعريف سازمان ملي جوانان از جوان(
  .انتخاب شد
ركت در تحقيقات كيفي افرادي را كه در تحقيق ش": نويسندمي) 1999(برن و گرو  :يابينمونه

اي صورت زيرا بر روي اين افراد مداخله. كنندكنند، شركت كننده يا صاحب اطالع اطالق ميمي
گردد كه زندگي و بلكه آنها فعاالنه در مطالعه شركت دارند و همين امر موجب مي. گيردنمي

افرادي براي نامند زيرا گيري را تئوريك يا مبتني بر هدف مياين نمونه. تعامالت آنها بهتر درك شود
شوند كه پديده مورد نظر را تجربه نموده، اطالعات وسيعي در مورد آن دارند و مطالعه انتخاب مي

بر اين مبنا ) 33-35: 1386اديب،(هاي پديده مورد بررسي را فراهم آورند توانند بهترين مثالمي
اساس سه هدف  ي پژوهش حاضر برنمونه. يابي به طريق نظري و هدفمند استي نمونهشيوه

هايي در جستجوي اينترنتي انتخاب شدند كه كامالً به سبك گفتار عاميانه وبالگ -1: انتخاب شد
اين انتخاب منحصر به وبالگ افراد  -2. اندنوشته شده) نه در حد يك يا چند واژه و عبارت محدود(

 ةتازه در اين گون گيري اصطالحاتبه علت سرعت زياد در شكل -3. سال است 29-15واقع در سن 
، علت انتخاب اين دوره ي زماني. در نظر گرفته شد 1388-1385ي مورد نظر از سال زباني، نمونه

به دليل شدت شيوع شكل خاصي از گفتار عاميانه در ميان جوانان است كه بيانگر نوعي خرده 
بر  Yahooو  Googelها از طريق موتور جستجوي وبالگ. گفتمان در مقطع مورد نظر مي باشد

  ها و هاي گفتار عاميانه گردآوري شده در كتابها و عبارتاساس جستجوي واژه
  .آوري شده استاشباع، جمع ةي منقطع سه ماهه تا رسيدن به مرحلهاي اينترنتي، طي دورهسايت

  
  حجم نمونه

ين كار باشد و در حهاي كيفي برخالف روش كمي حجم نمونه از پيش تعيين شده نميدر پژوهش
ها با رسيدن به حد اشباع يعني وقوع تكرار در داده شود، بنابراين روند تجزيه و تحليلمشخص مي

متن  30پژوهش حاضر با حجم نمونه . ي حجم نمونه باشدتواند تعيين كنندهنتايج تحليل، مي
  .اشباع رسيد ةوبالگ در روند تجزيه و تحليل به نقط
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  روش تحليل
ها با استفاده از الگوي تحليل گفتمان فركالف در سه سطح توصيف، تفسير و تجزيه و تحليل داده

هاي صوري متن را ويژگي ،شود كه تحليلگراي اطالق ميتوصيف به مرحله .گيردتبيين صورت مي
كند و در اين مرحله پژوهشگر، متن را منتزع از زمينه و شرايط تحليل مي. دهدمورد مطالعه قرار مي

در سه  هامضامين، روابط و هويت ةازوكارهاي مهارگر و كنترلي آن بر حسب سه مولفسي سربه بر
  .پردازدمي سطح واژگان، ساختارهاي نحوي و ساختار متن

ي تفسير براين باور است كه مولف متن و مخاطب متن هر دو داراي اذهاني بارور و فربه از مرحله
ها تسلط شود كه آن گفتماناي توليد و تفسير ميمتن در زمينه. اندهاي جاري در محيطگفتمان

ي فركالف مولد و مفسر داراي ذخاير و منابع به گفته. متن معلق در يك فضاي خالي نيست. دارند
از سوي ديگر، تفسير متن مبتني بر . بايد نسبت ميان متن و اين ذخاير را آشكار كرد .ذهني است

ينه و ساختار اجتماعي پيوند ندارد، بلكه خود بخشي از اين باور است كه متن به خودي خود با زم
به اين ترتيب  .كنديك گفتمان است و از طريق آن گفتمان با ساختارهاي اجتماعي پيوند برقرار مي

  .ي تفسير نيستبراي خروج از متن گريزي جز تمسك جستن به مرحله
اند، به عنوان مالحظه قرار گرفتهي توصيف مورد هايي كه در مرحلهي تفسير، مشخصهدر مرحله

. توان با تمسك به آنها از متن به زمينه و بيرون از متن رفتشوند كه ميهايي تلقي مينشانه
  ي متنتفسير زمينه -2تفسير متن   -1: گيرد فركالف تفسير متن را در دو مرحله پي مي

  هدف. يابيميرون از متن راه ميشويم و به بهايي معنايي متون خارج ميدر تبيين متن از شبكه
  تبيين نشان . از تبيين متن، تصوير كردن متن به عنوان بخشي از يك فرايند اجتماعي است

اند و متقابالً تبيين هايي را در گفتمان سبب شدهدهد كه چگونه ساختارهاي اجتماعي محدوديتمي
متن از يك سو در . اختارها داردنشانگر آن است كه گفتمان مورد مطالعه چه اثر مشخصي بر آن س

پذيرد و در عين حال وجهي خالق و مقابل ساختارهاي قدرت، وجهي انفعالي دارد و از آنها تاثير مي
فركالف تبيين . فعال دارد و قادر به بازنمايي، اثرگذاري و دگرگوني ساختارها و روابط حاكم است

  :دهدپرسش سامان مي 3متن را با پاسخگويي به 
در موقعيت خاص مورد مطالعه و در سطح نهادي ): وجه ادراكي( وامل تعين بخش اجتماعيع -1

  اند تا اين گفتمان شكل گرفته است؟ و اجتماعي كدام روابط قدرت دست در دست هم داده
ي چه عناصري از آگاهي پيشيني كه به كار گرفته شده، مشخصه): وجه رابطي(ها ايدئولوژي -2

  ايدئولوژيك دارند؟
اين گفتمان در روابط قدرت جاري در سطح موقعيتي، ): وجه بياني(هاي متن اثرات و كنش -3

نهادي و يا اجتماعي چه جايگاهي دارد؟ اين منازعات آشكار يا پنهانند؟ آيا در نسبت با آنچه در 
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خورد؟ آيا اين گفتمان در جهت حفظ وضع موجود است يا زمينه جاري است خالقيتي به چشم مي
  انديشد؟دگرگوني آن مي به

به اين ترتيب كه  ،پردازدفركالف به طراحي يك چارچوب چند بعدي براي تحليل گفتمان مي 
ي بعد اين عناصر را بر يك پردازد و در مرحلهي گفتمان به طور مجزا ميابتدا به توصيف عناصر سازنده
دهد و در نهايت به تبيين ميي گفتمان است، ارتباط تشكيل دهنده ةسطح بزرگتر كه كل مجموع

  .پردازدي اجتماعي ميكيفيات اين گفتمان و تبيين جايگاه و نقش آن در سطح كالن پس زمينه
ي و براي تحليل مناسبات بين گفتمان مسلط جامعه و گفتار عاميانه جوانان، با گذار از مرحله 

توليد شده در فضاي خرده هاي گفتماني مسلط در متن و در مقابل آن، معاني توصيف، گزاره
  .گيردها، مورد بررسي قرار ميفرهنگي جوانان در وبالگ

  
  هاي پژوهشيافته

هاي پژوهش با الگوي تحليل هاي صوري، تفسير و تبيين در تحليل دادهي ويژگيبا انجام سه مرحله
بيان شده در  هاي خرده فرهنگيهاي گفتمان مسلط موجود در متون و گزارهگفتماني فركالف، گزاره

گفتار عاميانه، استخراج شدند تا از اين طريق مناسبات بين گفتمان مسلط و زبان خرده فرهنگي 
ها، ها به همراه جملهبنابراين در ذيل اين دو دسته گزاره. گفتار عاميانه مورد شناسايي قرار گيرد

  .گرددهاي جزيي هر كدام بيان مينمايانگر آن در هر متن جهت درآوردن شاخص
  

    هاي گفتمان مسلط و جايگاه آن در گفتار عاميانهگزاره
  برتري و تسلط مردان بر زنان در گفتمان مسلط و نوع انعكاس آن در گفتار عاميانه -1

 اين منظورم اينها شماست مال اينها آقا كنيد جا شد جا تر سخت كه هرجا در بيابيد را داف«
  .»ميخورند لول شما دور به خارش شدت از خيابان كف در كه ايكبيريست نعمات همه

 چي هر چه ما به اند بله اله دخترا دونم نمي كه ميزني پوس اينجا شو، ها ضعيفه اين خيال بي«
 خرابه وضم ؟خيلي داشي داره ارزششو اصال خوب بشكونيم شاخ كه اينه اگه خودشونند، باره هستند
 كنم ناكارش رو قرتي بچه يه بزنم بود تزديك ديشب ناجور، كردم قاطي اصن، ندارم اعصاب داشي
   »... نامردا بود انداخته تيكه صغرا به برداشته واشه دهنم خوام نمي عجبا...  بچه

اين  هاي گفتمان ديني در ذهن و باور نويسنده متن ها وجود دارد و از در متون ذكر شده ارزش
شاخص هايي كه از . سنتي جامعه هستندهاي بياني گفتمان مسلط و  ها حاوي ارزش جهت اين گزاره

  :شود عبارتند از اين متون استخراج مي
  هاي سنتي و عرفي در زباني خارج از چارچوب گفتمان زبان رسمي  بيان ارزش -
  هاي كنشي متفاوت هاي تاريخي مردساالر در ذهن كنشگر در موقعيت حضور انگاره -
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  ر اجتماعي موقعيت سلسله مراتب قدرت در گفتمان مردساال -
ارزش هاي گفتمان پدرساالر به عنوان  -اعطا جايگاه فاعلي مطلق همراه با تقدس مĤبي سنتي -

دسترس پذيري امر سنتي و قدرت مطلق گفتمان  --تعيين كننده نهايي مسير و جهت زندگي افراد 
  ديني در قالب زبان كارناوالي گفتار عاميانه 

مند زندگي دنيوي، در قالب زبان ساالرانه در امور جسمبازنمايي ارزش ها و باورهاي پدر  -
 عاميانه و زبان معيار گفتمان مسلط 

  حضور ارزش هاي مقدس و قابل احترام در گفتمان ديني و نوع انعكاس آن در گفتار عاميانه  -2
 اخرابتيم ما داداش شودم حالي چي بيني مي قبلم رو پاگذاشتي گرفت قلبم خدا آخ قلبم آخ« 

 ما به زده خودا اين رو بوده چوبش چي هر دنيا اين خيل موال، بي به چمنتيم چوخلصتيم اجمالتيم
  » عشقه چوبتو كه خودا بزن بازم

محمد رضا  هاي گنده گنده ولي دل نشين و پالتوهاي محشر يه برنامه تركيبي با ديالوگ« 
از . آستانه بايزيد بسطامي شدن بوكسلكه حسابي يخ افكار بيننده رو بخار مي كنه و آدمو تا  سرشار

معدود كارهاي صدا و سيما كه تابلوئه ديمي رو آنتن نرفته و قبلش كلي مغز متالشي شده و سلول 
  »خاكستري كج و معوج

 هيالقل  يداد ادم، يبده ادمونيبهمون تورو خدا راه مصرفشم  يرو داد ييزايچ هي ايخدا« 
همش تلنگر به خودمون  دونميم. يليخ. دمت گرمه بابا، نكن عيخودت بزار انقدر مارو ضا شويامتحان
autرو  يگذاشت گهيد االن. يساله اول خلقت كرد 1000تو  حاتتويهمه تفر گهيتو د opi l ot   اما

 2برهوته كه  ابونيب هي ا، ياصال باند هست نهيخلبان هوشمند بش نيا خواديكه م نجايا نينوكرتم بب
به خدا  ابيكمم مارو در هيجون من  كه بدفرم دوست دارم، يدونيم !!!ستيصاف توش ن يمتر جا
  » ...ديكه طرفمون گرخ ينوكرتم آخر انقدر امتحان كرد آخه. ميكنينم يناشكر
  تابعيت كنشگران از نهادهاي اجتماعي و نوع انعكاس آن در گفتار عاميانه -3
 ساعت دو يكي رو مبارك اتول اين: اقا حاج گفتيم بزرگوار پدر به خواري و خفت هزار با رفتيم«

  »بردن تشريف خواب ديدم جلوتر رفتم. نشد صادر جوابي ديدم. خواهشا. بديد عاريه ما به
 راهي توي قدم اينه مهم. ميشه جدا هم از جا همين از ها بچه و بر از خيلي راه جورايي يه«
  »بكشيم ماله كاريهات گند روي نشي مجبوريده و ندي سوتي فردا پس كه بذاري
درهمين حين يك پژو هم ايستاد و پنج تا پسر پياده شدند و يكي از آنها انصافا گنده و گلدوني «

خيال  ، بيتي خوش بگذره ولي ما با هم هستيمها مس بچه: بود كه آمد جلو و با لحني دوستانه گفت
ان مشكل نگو طفلكي ها با هم بودند و فقط طرح انطباق را رعايت كرده بودند و خودش. شيد

   »منكراتي خودشان را برطرف كرده بودند
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نهاد هاي انتظام  - پليس - مدرسه - خانواده(در فضاي اين متون نهاد هاي اجتماعي گفتمان مسلط 
 كننده نظمبه عنوان نهادهاي كنترل) نهاد هاي ترويج فرهنگ مسلط - دادگاه - بخش اجتماعي، پليس

  :هنجاري ايدئولوژيك گفتمان حاكم عمل مي كنند، كه در شاخص هاي زير نمودار مي گردد
  ي قدرت در گفتمان خانواده و تبعيت از قدرت پدر سلسله مراتبي بودن رابطه -
و ) پدر(استفاده از سبك زبان معيار گفتمان مسلط در ارتباط با گفتمان قدرت در خانواده  -

  ساير نهادهاي اجتماعي
ها و هنجار هاي  نظم بخشي و كنترل جوانان در گفتمان خانواده و ممانعت از شكستن ارزش -

  گفتمان مسلط
هاي اجتماعي انتظام بخش واقع شدن و مقاومت در برابر اين قدرت در قالب ت نهادمقهور قدر -

  گفتار عاميانه
ن كردن مقاومت خود فرهنگي و پنها-نشان دادن تابعيت از قدرت گفتماني نهادهاي اجتماعي -

  از ديد آنها 
در اين متون جوانان به عنوان طرف فاقد قدرت در روابط نامتقارن قدرت با نهاد هاي اجتماعي 

گيرند و گفتار عاميانه در جايگاه گفتمان مسلط، مقهور و تابع قدرت گفتماني اين نهادها قرار مي
  .انعكاس دهنده اين قدرت مي باشد

  ان مسلط به عنوان زبان داراي اعتبار و مرجعيتزبان معيار گفتم  -4
 دوستات از يكي پيش وقتي. سوتي يه شايدم... شه مي شروع ساده شوخي يه از چيز همه« 
 ي واسه  هم تو قضا از و خنده زير زنه مي دوستت بدت شانس از و دي مي لپي اشتباه يه و نشستي
 از ديگه تا چند سه دو يه بيشتر ماسمالي براي و خندي مي باهاش كني كم ضايگيت شدت از اينكه
 نرسيده باالتر سطوح به شوخيات تا زودتر چه هر كه اميدوارم!! ركيك هاي جوك. دي مي سوتيا اين
 يه و كني عوض شغلي تا چن يه و بشي مشروط ترمي چن يه و بخوري ها آخري همين از ذره يه

  »!خوابيد تبت اين و كرد رحمي و خواست خدا شايد تا بشي دستگير بار چن
چكككار مي : يك كارگر افغاني از توي يكي از خونه ها اومد بيرون و شروع كرد صحبت كردن«

با خودم پندار كردم !! كني؟؟ من زمين را شسته مي كردم كه ديدم صداي تصادم كردن مي آيه
كف كرده بود  پيري هم!! من و علي سلي از خنده تركيده بوديم بقولييييي!! كشت و كشتار مي كني

  »كه ما تصادف كرديم و ماشين به فاك رفته همش داريم ميخنديم
 يه كه كردن دعوت رو بودن ابادي خرم كه رو شركتشون محصوالت خريداران از تا 24ديدم «
 بيشتر رو اينا درپيت شركت محصوالت كه: چي كه...  خالصه و سيبيلي زير يه و بدن بهشون نهاري
 فيلمي.  زدن مي حرف 6 شبكه همش. مرگشون خبر نميزدن حرف هم فارسي المصبا .بخرن

  »داشتيم
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اند اما جدا از سبك زباني خود، در نهايت زبان معيار  اين متون در قالب گفتار عاميانه بيان شده
  . دانند گفتمان مسلط را در روابط متقابل اجتماعي داراي اعتبار و ارجحيت مي

  اعطاء اعتبار پنهان و برتري به سبك زباني معيار  -
  طرد و مجازات اجتماعي خروج از سبك زباني معيار گفتمان مسلط -
  تمسخر و استهزاء سبك زباني خارج از زبان معيار  -

قدرت در پشت زبان معيار و گفتمان مسلط  ةدر اين متون گفتار عاميانه در جايگاه انعكاس دهند
  .مي باشد

  ي انعكاس آن در گفتار عاميانه ار گرفتن در چارچوب سبك پوشش گفتمان مسلط و نحوهقر -5
 اراذل شما بعله )است ناخن زير چرك معني به وبش جمع اوباش( اوباش و اراذل شما به سالم« 

 نميدونم ولي كنن مي جفنگات ازين و پديكور و مديكور رو هاشون ناخن همگي ماشااهللا گل اوباش و
 آره آدميت نشان زيياست لباس همين نه كه اينه خاطر واس شايد شن مي توليد كجا از اوباش اين
  »نشسته انسان پستي و حقارت اوج براق و خوشگل ورگل ترگل رنگ و پوليش و واكس اون زيره

! زنه نمي كه پشتك بوتيك، تو ميره آدم خب! تعطيلم چقدر من...  واسه بوديم بوتيك تو« 
 خفن هاي آبجي اين از يكي كه بوديم انتخاب مشكل فرايند حين در! ديگه بخره لباس ميخواد
 موجودات از دسته اين به افتادم، رفقا از يكي ياد! ملي تيم سطح در شد وارد پوش عنكبوت و چهره
  »كُماندو صغرا: گفت مي

از  اش نكنن شبا هم زنه اگه ملت مسخره هميشه عينك دودي مي بيژي چشاش قد نخوده،« 
 ، زنه كنه يه نمه هم اواخواهر مي و اين جور چيزا خيلي حال مي چشاش در نمياره و با پلنگ ملنگ

  »اين لباسا مالِ زن مناس. پوشه غيرت همش لباس پلنگي اينا مي بي
در اين متون سبك پوشش دختران از طرف جنس مذكر به علت خارج بودن از چارچوب ارزشي 

  .گيردقرار ميگفتمان مسلط، مورد نقد 
  تمسخر و استهزاء سبك پوشش نابهنجار در گفتار عاميانه-
  باور به تفكيك و تمايز جنسيتي گفتمان مسلط در سبك پوشش متمايز دو جنس -
  نقد سبك پوششي مدرن و خارج از چارچو گفتمان مسلط در قالب واژگان گفتار عاميانه -

  
 شده در خرده فرهنگ و انعكاس آن در هاي خرده فرهنگي به عنوان معاني توليدگزاره

  گفتار عاميانه
  گرايي غيرمجاز گفتمان مسلط در فضاي خرده فرهنگي و انعكاس آن در زبانمحوريت لذت -1
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 اجمعين كلهم آقا دمو دودو اولي آهان كنيد پهن رو بساط بعدش كنيد جمع رو بساط آقا«
 پا به شعر كرسي محافل و بزنيد خداوند عرش به سري كنيد پهن رو جات آبكي و جمع رو مخدرات

  »كنيد هدايت ترب و عشرت راه به اسالم و دين راه از را ملت جوانان كنيد
 حاال !ميشه نابود تهران كه اونجاس خداس آخرش كن تازصبر ميشه باحال داره تازه نرو بابا« 
 كه پايه، مام منم بزنيم دافارو مخ تا بقل بزن بعد بشه خراب ماشينت كه من برا زدن ايده ها ديونه
 تجريش راه دزاشيب، در طرف رفتيم كنيم قهوه شير رو تهران اينكه براي بوديم كرده راس تازه

  »زيديم مي قهقه مغز شاس ملت اسكوليت بر جان عمق از داشتيم
  دعوت جنس مذكر به كسب لذت از طريق مشروب و روابط جنسي -
عاميانه از طريق راضي كردن جنس مونث به طريقي زيركانه ظهور و انعكاس لذت در گفتار  -

  جهت ايجاد روابط دوستي و جنسي
  تعريف نهايت لذت در برقراري رابطه با جنس مخالف و روابط جنسي -
گرايي مبتني بر هاي گفتمان خانواده و گفتمان مسلط از طريق لذتمقاومت در برابر ارزش -

  روابط جنسي و مواد مخدر
ي جنسي و انعكاس آن در زن در فضاي خرده فرهنگي به عنوان ابزار لذت و سوژه تعريف -2

  گفتار عاميانه
تيكه هاي خوشگل ِ منسوب  ،دخترها پياده شدند و همه كاروان آب از لب و لوچه شان راه افتاد«

  »بخورمت” و ” آبجي ” ، ”جووووون ” به جنوب شهر را حواله دختر ها كردند از جمله 
علي قشنگ بهش برخورده بود كه من تُو رگ زدم  ،چروني و دختر بازي هم فَت و فراوونچش ِ«

  »اگه دافم جور ميشد كه ديگه نابود ميشديم ،و خودش ناكام مونده
  »بود توش شاخ داف تا2 كه كردن ترِيس ام وي ام يه ها بچه يهو« 
ي لذت جنسي در واژگان سوژهنگاه غيرارزشي به زن و در نظر گرفتن زن در، تنها به عنوان  -

  ....داف، مخ زدن:گفتار عاميانه مانند
  .بخشگفتار عاميانه در جايگاه زباني براي بيان لذت در قالب كلماتي لذت -
ي لذت گرايي و در حاشيه قرار دادن زن در جايگاه سوژهدر مركز قرار گرفتن پسران در لذت -

  در اين زبان
ديني مسلط و درهم شكستن مرز بين مقدس و نامقدس در قالب مقاومت در برابر گفتمان  -4

  گفتار عاميانه
 دست به تسبيح و انگشت تو عقيق انگشتر يه با حسينيه و مسجد برند ما هاي ساله 60 حاال« 

 كنن هول و حال خواستن اگه هاشون بچه هم پارتي حسين ايام تو بيارن در بازي مومن هي
  »كنن زهرمارشون
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 خالصه و كنه تدريس حوزوي دروس نماز بين كرد شروع يكيشون و انداختن راه جماعت نماز« 
 انقدر ملت. كردم كارم و كس همه و خودم و يحيي پرفتوح روح نثار بود نفرين و ناله و اه چي هر

  . بودم نديده عمرم به منگول شاس و بيخيال
 اهل و باال كالس و دارن خارجي مهمون ملت همه كه كنن يحيي اين و من سر بر خاك اي
   »داريم مهمون سرمون خير هم ما اونوقت حال

 بدجور اونجا كارگراي از يكي قليون با ها بچه معنوي سلوك و سير هنگام در كه بماند البته« 
 نگاه رو ها بچه معراج و بوديم نشسته گوشه يه مظلومانه كه هم دكي و داد، من حافظو جواب

 مي سعي چي هر اشكان بيچاره.  كردن مي در خودشون از حلقه ور اون از مجيد و پارسا.... ميكرديم
 10-8 داشتن شاهين و اميد و حافظ... بود خدا خيلي اينور  تونس نمي بياره در رو اونا اداي كرد
 پيش و استاد نظر زير...  كردن مي پاس "خانواده در اخالق": بگم بهتره يا "خانواده تنظيم" واحد

  »دكتر رامتين" والمسلمين االسالم حجتدرس،  اين كسوت
شكستن و نقض روابط سلسله مراتبي قدرت در گفتمان ديني در قالب واژگان بيان شده در  -

  گفتار عاميانه
ورود امر غيرمقدس و دنيوي در كنار امر مقدس و دسترس پذير ساختن امور ارزشي گفتمان  -

  ديني در واژگان گفتار عاميانه
  هاي ايدئولوژيك ديني در گفتار عاميانه خرده فرهنگي جواناننبودن ارزشدر اولويت  -
به پايين كشيدن مراجع داراي صالحيت بيان گفتمان ديني و قرار دادن آنها در جايگاه  -

  نامناسب از طريق گفتار عاميانه
  ي گفتمان مسلطهاي نهادي شدهمقاومت در برابر هنجارها و ارزش -6

 كنه بد رو حالت تونه مي هيجده باالي حرف تا چهار اگه اي پاستوريزه گها مثبتي بچه اگه« 
  »باش ادب با كه كني نصيحتم ندارم حوصله بعداً چون خداحافظ

 ور خيال بي اون اما كرديم كف ما كه زريد فصاحت همون يا فصي اينقدر كه تفريحم زنگه« 
 باد بوقلمون خودشوعينه كالس، تو اومد كفتري سينه آقا داشتيم كالس جون مثتانه نبود، با زدن
  »پرتا زرتو وازين كنيد جمع كتاباتونو كه گفت مي داشت هوا ؛ تو گودزيال عينه داره ابروهايي يه كرد

 ميكرد، يشكمبه بازجويي داشت ها پليسي فيلم اين مث مدرسه) معاون همون( گاگول خالصه« 
  »كنيم ايجات اختشاش. خون و خاك به بكشيم رو مدرسه بريزيم
عدم پذيرش افراد داراي چارچوب ارزشي و ايدئولوژيكي گفتمان مسلط در فضاي خرده  -

  فرهنگي با بيان واژگان گفتار عاميانه
ها و هنجارهاي داشتن نقض ارزشمقاومت پنهان در برابر گفتمان خانواده و پدر با مخفي نگه -

  گفتار عاميانهخانواده و بيان اين مقاومت در واژگان هجوآميز 
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ي جنسيتي با يك پوشش و رفتاري خارج مقاومت جنس مونث در برابر گفتمان تفكيك كننده -
  از چارچوب ارزشي گفتمان مسلط

  
  گيري نهاييبحث و نتيجه

 اين پژوهش با هدف بررسي كاركرد گفتار عاميانه در خرده فرهنگ جوانان، قدمي براي شناخت
  گفتار عاميانه  را زباني خرده فرهنگي . ي جواني،از ديدگاه جامعه شناسي استدنياي پيچيده

رود و از آنجا در سطح جامعه رواج شود، به كار ميزيرا در فضاي خرده فرهنگ ايجاد مي. ناميممي
به  -هاي نظري آني خرده فرهنگ و بنيانبنابراين براي شناخت گفتار عاميانه، مطالعه. يابدمي

هاي اين حوزه، ترين نظريهيكي از مهم. گيري اين زبان، الزم استي شكلبستر و زمينهعنوان 
مقاومت خرده فرهنگي است كه در ديدگاه ديك هبدايج و ساير نظريه پردازان مكتب بيرمنگهام 

بنابراين با . يابدي سياسي ميانگليس مطرح شده است كه از نقطه نظر آنها اين مقاومت بيشتر صبغه
اي ي خرده فرهنگ اين پيش فرض به وجود آمد كه گفتار عاميانه نيز به عنوان وجه مشخصهالعهمط

  . تواند مقاومتي در برابر گفتمان مسلط جامعه محسوب شوداز خرده فرهنگ جوان مي
در . قرار گرفت 29-15هاي شخصي افراد جوان واقع در سن ي آماري پژوهش، وبالگجامعه 

بر اثر تابو بودن ، هاي گفتار عاميانهامكان حذف و سانسور واژگان و عبارت فضاي مجازي وبالگ،
يابد و براي افراد، فرصت نوشتن آزاد و رها از قيد و بند هاي كاربرد آن، كاهش ميبرخي حوزه

از آنجا كه جوانان به عنوان پوياترين گروه اجتماعي در . هنجارها و قواعد اجتماعي فراهم است
گيري كاربرد آن، پوياترين ي آنها نيز متاثر از فضاي اجتماعي شكلهستند، زبان ويژهجامعه مطرح 

هاي گفتار عاميانه ي توليد، ترويج، مرگ و بازتوليد واژگان و عبارتي اجتماعي در پروسهزبانگونه
هاي ترين زمان به پژوهش حاضر يعني وبالگهاي مورد بررسي در نزديكبنابراين وبالگ. است

گيري نوع نمونه. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 1388-1385شته شده به گفتار عاميانه از سال نو
گيري نظري و هدفمند است؛ حجم نمونه با توجه به شرايط خاص تحقيق، احتمالي و تكنيك نمونه

در . كندها و رسيدن به حد اشباع مشخص ميهاي كيفي، روند تجزيه و تحليل دادهرا در پژوهش
ي اشباع، مورد بررسي قرار گرفت كه اطالعات توصيفي و وبالگ با رسيدن به نقطه 30اين پژوهش 

  .شودتبييني حاصل از آن در جداول بعدي بيان مي
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  هاجداول اطالعات توصيفي و تبييني حاصل از تجزيه و تحليل وبالگ
شماره 
 - تعلق فرهنگي  جنسيت  متن

گفتماني مسلط در  گزاره  موضوع وبالگ  قشري
  كارناوالي بودن متن  وجود مقاومت در متن  متن

كسب لذت از طريق روابط   متوسط رو به باال  مرد  1
  ي لذتزن در جايگاه سوژه  جنسي و مواد مخدر

مقاومت در برابر گفتمان 
جنسيتي در روابط جنسي و 

  گفتمان ديني

شكستن نظم مسلط در روابط 
  جنسي و مواد مخدر

  رابطه دوستي با دختران  متوسط رو به باال  مرد  2
اولويت ارزشمندي به 

پسرانه در روابط هاي دوستي
  با دختران

مقاومت در برابر گفتمان 
جنسيتي از طريق روابط 

  دوستي با دختران

ورود به حوزه ي غيرمجاز 
گفتمان تفكيك كننده ي 

  جنسيتي

رابطه دوستي و جنسي با   متوسط رو به باال  مرد  3
  دختران

تسلط پسران در روابط 
  دوستي با دختران

مقاومت در برابر گفتمان 
از طريق روابط جنسيتي 

  دوستي و جنسي با دختران

شكستن گفتمان ديني و 
هاي جنسي با تكيه بر سويه

  مندجسم

نارضايتي از شرايط   پايين  مرد  4
  نامساعد زندگي

هاي گفتمان حضور گزاره
ديني و جنسيتي با حفظ 

  ناموس
 -   -  

  -   زن  5
اظهار پشيماني از كاربرد 
زبان نامعيار براي  جلب و 

  ديگرانتاييد 

هاي گفتمان حضور ارزش
  -   خانواده و گفتمان زبان معيار

شكستن هنجار و نظم 
اجتماعي مسلط از طريق 

  كاربرد زبان نامعيار
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شماره 
 - تعلق فرهنگي  جنسيت  متن

گفتماني مسلط در  گزاره  موضوع وبالگ  قشري
  كارناوالي بودن متن  وجود مقاومت در متن  متن

  رابطه دوستي با دختران  متوسط رو به باال  مرد  6
ايدئولوژي مردساالرانه  

برتري مرد بر زن و آسيب 
  پذيري زنان  بر اثر آن

مقاومت در برابر گفتمان 
جنسيتي از طريق روابط 

  دوستي با دختران

شكستن فرهنگ مسلط در 
  روابط بين جنسيتي

تخريب شخصيتي و هوشي   متوسط رو به باال  مرد  7
  دختران

ايدئولوژي مردساالرانه  
  برتري مرد بر زن

  
 -   -  

كسب لذت از طريق روابط   متوسط رو به باال  مرد  8
  زن در جايگاه سوژه لذت  دوستي با دختران

مقاومت در برابر گفتمان 
جنسيتي از طريق روابط 

دوستي با دختران و شكستن 
  نظم مسلط در خيابان

خنده غير متعارف و كسب 
  لذت در خيابان

ترس از آشكار شدن روابط   -   مرد  9
  غيرمجازبادختران

حضور گفتمان خانواده به 
عنوان مرجع داراي 

  صالحيت بيان
  مقاومت از طريق

 شكستن گفتمان روابط
جنسي مجاز و نفي مصرف 

  موادمخدر

ديالوگ دانش آموزان و   -   زن  10
  معلمان

الزام دانش آموزان به تبعيت 
از هنجارهاي گفتمان 

  مدرسه

هاي مقاومت از طريق كنش
تقابل جويانه و كاربرد گفتار 
  عاميانه  در برابر گفتمان معلم

درهم شكستن گفتمان معلم 
  و مدرسه در قالب زبان
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شماره 
 - تعلق فرهنگي  جنسيت  متن

گفتماني مسلط در  گزاره  موضوع وبالگ  قشري
  كارناوالي بودن متن  وجود مقاومت در متن  متن

استفاده فرد كهنسال از  -  مرد 11
هاي سكسيسايت  

حضور گفتمان خانواده به 
عنوان منبع ترس از  رد 

هاي ايدئولوژيك ارزش
 گفتمان مسلط و ديني

مقاومت در برابر گفتمان 
جنسيتي از طريق آزادي روابط 

 جنسي و گفتمان ديني

شكستن گفتمان ديني با 
 تنزل امر مقدس به نامقدس

با موضوع  ديالوگ تلفني -  مرد 12
 فوتبال و تفريح

اثبات هويت و خودبودگي از 
طريق كسب پيروزي در 

 فوتبال
 - 

شكستن قواعد گفتمان زبان 
معيار  و  خروج از چارچوب 

 رفتاري فرهنگ مسلط

 -  مرد 13
زير سوال بردن غناي 

فرهنگي و زباني گفتمان 
 مسلط

غناي زباني و فرهنگي زبان 
 رسمي

زبان مقاومت در برابر گفتمان 
 رسمي

شكستن مرز بين مقدس و 
هاي نامقدس در گزاره

 ايدئولوژيك گفتمان ديني

 -  مرد 14
اهميت تعلق قشري و 

نارضايتي از تسلط عقالنيت 
 ابزاري در روابط اجتماعي

هاي مادي و غلبه ارزش
 -  عقالنيت ابزاري در جامعه

هاي مقدس در شكستن گزاره
گفتمان ديني و ورود امر 

ي مقدسحوزهنامقدس به   

 پايين مرد 15
بازتعريف زندگي شخصي 
راننده تاكسي نزد مسافر 

 خويش

قرار دادن  نيروي جواني در 
هاي خدمت گزاره

ايدئولوژيك ديني و مسلط

 
 -  - 



  شناختي گفتار عاميانه در خرده فرهنگ جوانانبررسي جامعه

99 

شماره 
 - تعلق فرهنگي  جنسيت  متن

گفتماني مسلط در  گزاره  موضوع وبالگ  قشري
  كارناوالي بودن متن  وجود مقاومت در متن  متن

هدر ندادن جواني و  -  مرد 16
 استفاده بهينه از آن

قرار دادن نيروي جواني در 
هاي ديني و خدمت گزاره

 مسلط

برابر گفتمان مقاومت در 
جنسيتي از طريق روابط 

 دوستي با دختران

درهم شكستن عدم دسترسي 
به امر مقدس و راهيابي به آن 

 از طريق گفتار عاميانه

انتقاد از سبك پوشش  -  مرد 17
 نامعيار  مخاطب دختر

هاي گفتمان حضور گزاره
 مسلط در سبك پوشش

 
 -  - 

اعتبار و برتري گفتمان زبان  تصادف در خيابان متوسط رو به باال مرد 18
به سخره گرفتن هنجارهاي  -  معيار

 اجتماعي و خنده غيرمتعارف

هاي صدا و سيمانقد برنامه -  مرد 19 هاي گفتمان حضور گزاره 
 -   -  ديني

انتقاد از اعمال سانسور بر  -  مرد 20
هامحتواي كتاب   -  - 

هاي به چالش كشيدن گزاره
گفتمان مسلط در  منع ورود 

هاي تابوييبه حوزه   

هاي دينيتناقض در ارزش -  مرد 21 حضور خدا به عنوان قدرت  
 -  -  مطلق در گفتمان ديني
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شماره 
 - تعلق فرهنگي  جنسيت  متن

گفتماني مسلط در  گزاره  موضوع وبالگ  قشري
  كارناوالي بودن متن  وجود مقاومت در متن  متن

تفريح و لذت از طريق  پايين مرد 22
 موادمخدر و مشروب

حضور ايدئولوژي گفتمان 
-ديني و گزاره تفكيك كننده

 ي گفتمان جنسيتي
 - 

رهايي از فشار گزاره تفكيك 
و خنده ي جنسيتي كننده

 ناشي از آن

 -  مرد 23
نارضايتي از  مهمان 

شهرستاني و سطح پايين 
 داشتن

حضور گفتمان زبان رسمي 
 و گفتمان خانواده

مقاومت در برابر نظام سياسي 
 حاكم و گفتمان مسلط

هاي درهم شكستن گزاره
ايدئولوژيك سياسي گفتمان 

 مسلط

 -  مرد 24
لذت حاصل از تفريح دسته 

گروه جمعي پسران در 
 دوستي

فشار اجتماعي ناشي از عرف 
 و هنجارهاي اجتماعي

مقاومت در برابر هنجارهاي 
- رفتاري گفتمان مسلط و گزاره

 هاي ايدئولوژيك ديني

هاي درهم شكستن گزاره
ديني و راهيابي امر نامقدس 

به امر مقدس در گفتار 
 عاميانه

اظهار پشيماني از نافرماني  -  مرد 25
مطلق خدادر برابر قدرت   

پذيرش ايدئولوژيك گفتمان 
شكستن ممنوعيت گفتمان  -  ديني و قدرت مطلق خدا

 ديني از راهيابي به امر مقدس

 -  مرد 26
گرايي پسران از طريق لذت

تفريح دسته جمعي با 
 دوستان

اعتبار گفتمان زبان معيار در 
 ديدگاه نويسنده

 
 - 

درهم شكستن نظم و 
هنجارهاي اجتماعي از طريق 

و خنده كاناولي لذت  



  شناختي گفتار عاميانه در خرده فرهنگ جوانانبررسي جامعه

101 

شماره 
 - تعلق فرهنگي  جنسيت  متن

گفتماني مسلط در  گزاره  موضوع وبالگ  قشري
  كارناوالي بودن متن  وجود مقاومت در متن  متن

عدم فهم نويسنده از سبك  -  مرد 27
 زباني مخاطب

حضور گفتمان زبان معيار به 
 -  عنوان زبان داراي اعتبار

شكستن نظم و مقرارت 
اجتماعي و راهيابي به به 

هاي غيرقانوني گفتمان حوزه
 مسلط

استفاده از مواد محترقه در  -  مرد 28
 مدرسه

حضور معاون به عنوان منبع 
 ترس در گفتمان مدرسه

مقاومت پنهان از طريق 
شكستن هنجارها و نظم مسلط 

  در گفتمان مدرسه

به سخره گرفتن مراجع قدرت 
در گفتمان مدرسه و زيرپا 
 گذاشتن هنجارهاي آن

نحوه تعامل نويسنده با  متوسط رو به باال مرد 29
 كنشگران در خيابان

حضور ايدئولوژي 
مردساالرانه و گفتمان 

كننده جنسيتي تفكيك  

ها و مقاومت در برابر گزاره
مراجع داراي صالحيت گفتمان 

 ديني

به سخره گرفتن مراجع داراي 
صالحيت بيان در گفتمان 

 ديني

 -  زن 30

هشدار نويسنده  به 
مخاطبين در صورت 

هاي گفتمان شكستن گزاره
 ديني و مسلط

- پذيرش ايدئولوژيك ارزش

هاي گفتمان ديني و 
گفتمان مسلطهنجارهاي   

 -  - 
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رفت كه گفتار عاميانه در فضاي خرده در ابتداي ورود به ميدان پژوهش، تصور بر اين مي
رود و در خرده فرهنگ جوانان با يك نوع به طور يكسان و مشابه توسط جوانان به كار مي فرهنگي

ي ها بيانگر روندي غير از تصور اوليهگفتار عاميانه مواجه هستيم؛ اما روند تجزيه و تحليل داده
ز نظر در قسمت اول، براي فهم مناسبات ميان گفتار عاميانه و گفتمان مسلط، متون را ا. پژوهش بود
در اين قسمت، . هاي خرده فرهنگي مورد بررسي قرار داديمهاي گفتماني مسلط و گزارهحضور گزاره

  . شودها استخراج ميبا تكيه بر اطالعات مندرج در جداول، نتايج نهايي حاصل از تحليل داده
  

  گفتار عاميانه و جنسيت
. ، توسط بالگر زن نوشته شده استهاي مورد تحليلوبالگ% 10يعني  -متن 3متن،  30از مجموع 

گيري، ي نمونهبا توجه به شرايط اعمال شده بر نحوه -هاهمانطور كه در فصل سوم بيان شد، وبالگ
توان مي. متن يافت شده در فرايند جستجوي متون گفتار عاميانه است 100گزينشي هدفمند از 

د كمتر زبان اسلنگ از سوي زنان است گفت درصد كم حضور بالگر زن در حجم نمونه، دال بر كاربر
هاي داخلي نيز تاييد شده، زنان گرايش به كند و در پژوهشزيرا همانطور كه ترادگيل مطرح مي

از زنان و مردان در فضاي اجتماعي جامعه، طرز . ي باوجهه دارندي معيار يا زبانگونهكاربرد زبانگونه
در اين . هاي جنسيتي نماد اين واقعيت هستندكه زبانگونهرود ها و رفتارهاي متفاوتي انتظار ميتلقي

 3اين نظر، در اين . گيردراستا تغيير زباني زنان در جهت هنجارها و قواعد رايج اجتماعي صورت مي
  متن نيز مورد تاييد قرار گرفت؛ يعني فضاي كاربرد گفتار عاميانه توسط زنان، فضايي است كه 

هاي مردان، از واژگان گفتار عاميانه ن مسلط، حاكم است و برخالف وبالگهاي ايدئولوژيك گفتماگزاره
توان گفت بنابراين مي. هاي تابويي اندام تناسلي و روابط جنسي استفاده نشده استي مربوط به حوزه

هاي محدود و با توجه به گرايش زنان به زبان معيار، كاربرد گفتار عاميانه توسط آنان در حوزه
    .هاي گفتمان مسلط استگيرد كه دال بر عدم مقاومت آنها در برابر ارزشصورت مي غيرتابويي

  
  قشري -تار عاميانه و تعلق فرهنگيگف

ها، در ذهن محقق پيش فرضي دال بر تاثير فرهنگ ي تجزيه و تحليل دادهقبل از ورود به مرحله
تحليل، تاثير اين مولفه بر گفتار  قشري بر گفتار عاميانه وجود نداشت و با پيش روي روند تجزيه و

آماري، دسترسي محقق را به تعيين  ةمجازي بودن فضاي جامع. عاميانه به صورت پررنگ نمايان شد
اما با . ساختمشكل مي -هاي كمي رايج استهمانطور كه در پژوهش -هادقيق تعلق قشري بالگر

ارجاع محقق  -2ر به تعلق قشري خود ي مستقيم بالگاشاره -1اندكي تسهيل و تسامح به دو طريق 
ي ارتباط گفتار عاميانه در زير نحوه. به آرشيو وبالگ بالگر، تعلق قشري برخي از متون مشخص شد

  : شودفرهنگي بيان مي -و وابستگي قشري



  آسيايي ايران در اجتماعي ساختارهاي تغيير مسئله و اجتماعي هاي جنبش

103 

ي مقاومتي در برابر در اين قشر گفتار عاميانه صبغه: گفتار عاميانه در فرهنگ قشر متوسط و باال -1
البته اين مقاومت پنهان از ديد نهادهاي . گيردهاي ايدئولوژيك گفتمان مسلط به خود ميارزش

- وبالگ% 70در . شودداراي صالحيت بيان گفتمان مسلط، تنها در فضاي خرده فرهنگي نمايان مي

هاي متعلق به اين قشر، موضوع مقاومت حول نفي و طرد صورتبندي ايدئولوژيك گفتمان ديني و 
ي ما، داراي بيشترين هايي است كه در جامعهاين دو موضوع از حوزه. روابط جنسي استگفتمان 

هاي تابويي روابط در اين قشر، گفتار عاميانه با ورود به حوزه. هاي ممنوعيت و محدوديت استگزاره
ر شود، در برابكه در گفتمان ديني نامشروع و حرام تلقي مي -جنسي غيرمجاز، مشروب و مواد مخدر

هم چنين گفتار . ورزدهاي ايدئولوژيك گفتمان ديني و گفتمان روابط جنسي مقاومت ميگزاره
ي روابط دوستي با جنس مخالف در برابر عاميانه قشر متوسط رو به باال، از طريق ورود به حوزه

ي جنسيتي و از طريق تنزل امور مقدس ديني در سطح امور پست دنيوي و گفتمان تفكيك كننده
در اينجا گفتمان مقاومت . نمايدها، در برابر گفتمان مقدس ديني مقاومت ميمقدس جلوه دادن آننا

ي خرده فرهنگي جديدي ي ظهور گزارهبا ايجاد گسست و شكاف در گفتمان ديني و مسلط، زمينه
  و  داند، لذتي كه با نفي انتظاراتاي كه هدف از ظهور خود را لذت ميآورد؛ گزارهرا فراهم مي

  . شودهاي جواني ديگر، حاصل ميهاي گفتمان مسلط و حتي خرده فرهنگارزش
توان گفتار عاميانه را هم چون ابزاري براي ميبنابراين در پاسخ به اين سوال پژوهش كه 

ي مقاومت جوانان در برابر گفتمان رسمي و مسلط جامعه دانست؟ بايد گفت كه دارا بودن صبغه
هاي اين پژوهش حاكي يافته. در گفتار عاميانه، به فضاي كاربرد آن وابسته استمقاومت ايدئولوژيك 

هاي ساز ظهور گزارهگيري گفتمان مقاومت تنها در گفتار عاميانه قشر باال است كه زمينهاز شكل
  .باشدخرده فرهنگي جديد مي

عاميانه تا حدودي  هاي واجي و زباني اين نوع گفتارويژگي :گفتار عاميانه قشر پايين شهر -2
ي لوطي و متفاوت از گفتار قشر باال و با توجه به بستر اجتماعي كاربرد آن، نزديك به زبانگونه

هاي ايدئولوژيك گفتمان ديني با قدرت بيشتري در گفتار عاميانه قشر پايين، گزاره. جاهلي است
د ناموس پرستي و قدرت و ي گفتمان جنسيتي نيز با رويكرايدئولوژي مردساالرانهحضور دارد و 

عليرغم پيوستگي گفتار عاميانه پايين شهر . سازدكنترل بر جنس زن، خود را در اين زبان نمايان مي
هاي غيرمجاز روابط دوستي با جنس مخالف، مشروب و مواد با گفتمان مسلط، اين زبان به حوزه

هاي اين است كه ورود به حوزه شود اما تفاوت آن با گفتار عاميانه قشر باال درمخدر وارد مي
شود كه بار ارزشي و ايدئولوژيك گفتمان مسلط را هايي بيان ميغيرمجاز در قالب واژگان و عبارت

توان گفت در گفتار عاميانه پايين شهر، مقاومت ايدئولوژيك و عامدانه در كنند؛ بنابراين ميحمل مي
  .خوردهاي مسلط به چشم نميبرابر ارزش
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ي هاي جواني، زمينهفضاي خرده فرهنگي جوانان با در اشتراك قرار دادن ارزش :تبيينيي يافته
در اين ميان، با . آوردهاي خرده فرهنگي جديد و متفاوت از فرهنگ مسلط را فراهم ميظهور گزاره

كمرنگ شدن قدرت  -3گرايي جوانان لذت -2پويايي و تغيير پذيري سريع جوانان  -1توجه به 
قدرت و توانايي بيشتر خرده  -4هاي ديني و جنسي مسلط در فضاي خرده فرهنگي ي گزارهگفتمان

توان انتظار داشت كه ي خرده فرهنگي خويش، ميهاي معاني و ارزشفرهنگ قشر باال در اشاعه
- ي وسيعي خود، به مرور زمان دامنهگونههاي مقاومتگفتار عاميانه قشر باال با ويژگي و خصوصيت

  .از جوانان را در خود جاي دهد تري
  

  گفتار عاميانه انتقادي
ها، قابل قرارگيري در گفتار عاميانه قشر باال يا پايين نوع گفتار عاميانه به كار رفته در برخي از وبالگ

اين نوع از گفتار نه در مخالفت و مقاومت با گفتمان مسلط است و نه در پذيرش بي قيد .  باشدنمي
ي تغيير و اصالح را در ژي حاكم، بلكه با نقد ايدئولوژي گفتمان مسلط، زمينهو شرط ايدئولو

كند؛ به همين دليل آن را گفتار چارچوب ارزشي گفتمان مسلط و حتي گاهي فراتر از آن فراهم مي
 هايبرخالف دو نوع قبل، از واژگان و عبارت -در اين نوع از گفتار عاميانه. عاميانه انتقادي نام نهاديم

ها بيشتر شود و عبارتكمتر استفاده مي) ي روابط جنسي و اندام تناسليدر حوزه( ركيك و تابويي 
گفتار عاميانه انتقادي توسط قشر جوانان روشنفكر و . تشبيهي در قالب طنز است -به صورت كنايي

اي كه در هرود مانند گفتار عامياني مطبوعات جوانان، به كار ميبه خصوص در حوزه –تحصيلكرده 
ي كيهان، استفاده ي نسل سوم روزنامهي همشهري جوان و يا در صفحهي چلچراغ، نشريهنشريه

ي بين امر مقدس و ي گفتمان ديني، با از بين بردن فاصلهگفتار عاميانه انتقادي در حوزه. شودمي
ي ل دسترس و ممنوعههاي غيرقابهاي ايدئولوژيك ديني و نقد آن، حوزهنامقدس، راهيابي به گزاره

اين گفتار . آوردها را فراهم ميي ورود به آنكشد و زمينهگفتمان ديني و مسلط را به چالش مي
هاي گفتمان سياسي، نقد قدرت ايدئولوژيك نظام عاميانه فضايي را براي نفي طبيعي شدگي گزاره

  .كنداي و فاقد قدرت فراهم ميهاي حاشيهسياسي و فرصتي براي حضور گروه
  

  گفتار عاميانه و كارناوال
بنابراين در پاسخ به اين . ي باختين مطابق بودندهاي كارناوال در نظريهها، با ويژگياز وبالگ% 77

توان پژوهش كه آيا گفتار عاميانه، زباني كارناوالي در برابر هنجارها و نظم مسلط است؟ مي سوال
زبان . بيشترين درصد فراواني، پاسخ اصلي پژوهش حاضر استگفت كارناوالي بودن گفتار عاميانه با 

در . يابدپذيري جواني، خصلت كارناوالي ميجوانان با توجه به تغييرپذيري، هيجان خواهي و تنوع
در سطح زباني، . افتدواژگاني و معنايي اتفاق مي -متون تحليل شده اين كارناوال در دو سطح زباني
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هاي اعد ادبي و زيبايي شناختي با تقدم و تاخر و تغيير و جابجاييقواعد دستوري و نحوي، قو
در سطح معنايي نيز، . شودهاي زبان رسمي و معيار، عامدانه نقض ميدگرگونه در واژگان و جمله

هاي دين، جنسيت و نهادهاي اجتماعي گفتمان حاكم هاي داراي قدرت گفتمان مسلط در حوزهارزش
در فضاي كارناوالي گفتار عاميانه، فرصتي براي رهايي از . شودچالش كشيده ميدر خانواده و مدرسه به 

هاي مذهبي و دولتي فراهم هاي رسمي، قدرتها، هنجارها و فشار اجتماعي، ايدئولوژيتمام يكنواختي
چيزهايي كه در جامعه از آن منع شده است،  ةكند؛ فضايي براي خود بودگي، براي توجه به هممي

گيرد، فضايي براي ترين امور ديني در دسترس همگان قرار ميه در آن امور تابويي و مقدسفضايي ك
اي دو سويه است؛ از يك طرف تمسخر نظم و ي كارناوالي خندهخنده. خنديدن و لذت بردن

هاي خصوصي خويش هنجارهاي اجتماعي و از طرف ديگر تمسخر هر آنچه مربوط به خويش و ارزش
  .دهدكارناوالي گفتار عاميانه لزوماً مخالفت و مقاومت ايدئولوژيك رخ نميدر فضاي . است

لذتي نامتعارف . بلكه لذتي در جريان است. لذت مندرج در گفتار عاميانه، لذتي قطعي و پايدار نيست
هاي ضداجتماعي و اين لذت با خصوصيت .شودو غير اجتماعي كه در قالب گفتار عاميانه بيان مي

گراي گفتمان مسلط بيان شود بلكه در قالب تواند در چارچوب زبان رسمي و سلطهخود نمينامتعارف 
  هاي ديني، عرفي، هنجاري و مركزيت نيازهاي مادي و جسماني به گفتار عاميانه با نقض سيطره

  .گرددگفتار عاميانه از طريق مبتذل سازي، زمينه ساز ظهور لذت مي رسد وي ظهور ميمنصه
ي جوانان به آن ما با گفتاري رو به رو هستيم كه اوالً همهرسيم كه به اين نتيجه مي در نهايت

شود و دوماً در اين خرده هاي خاصي از جوانان استفاده ميكنند و در خرده فرهنگزبان صحبت نمي
توان رود و نميفرهنگ خاص نيز، گفتار عاميانه به صورت يكدست و در فضايي مشابه به كار نمي

  .گيردكاركرد يكساني براي آن در نظر گرفت، كاركرد آن بسته به فضايي است كه در آن قرار مي
به طور كلي گفتار عاميانه، زباني كارناوالي است كه با درهم شكستن نظم و هنجارهاي اجتماعي، 

لذتي اين زبان با تمركز بر . كندفرصتي را براي رهايي از چارچوب گفتمان مسلط جامعه فراهم مي
كارناولي، دال بر فضايي خرده فرهنگي است كه لذت را نه در چارچوب نظم حاكم،بلكه با شكستن اين 

  .جويدي حاصل از اين درهم شكستن مينظم، به سخره گرفتن اين نظم و نهادهاي انتظام بخش و خنده
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