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 چکیده
اجتماعی در متون های  های فردی نسبت به پدیده عنوان یکی از ویژگی این مقاله به بحث دربارة بازنمایی نگرش به

های مختلف روانی و  بازنمایی جنبه به قادر که است ای مثابه یك مدل از جامعه، رسانه پردازد. داستان، به روایی می
هاست.  شخصیتی انسان تغییر در ابعاد و پذیری اجتماعی و موجب جامعه های توانایی ها و افزایش اجتماعی انسان
کوتاه  داستان یها تینگرش شخص ،محتوا لیتحلپژوهش کیفی و  مبتنی بری، ا کتابخانه ةویبه شاین پژوهش، 

بررسی « کارکرد نگرش»و « نگرش»شناسی اجتماعی  مطالعات روان براساسرا  «کشتن ةمعتبر دربار تیروا كی»
ی است. مصطف تحلیل کرده« قتل»و نگرش افراد را در روابط فردی، بینافردی و اجتماعی نسبت به رفتار انحرافی 

ـ مثبت و منفی ـ چند طیف از مردم جامعه را نسبت به قتل به   های مختلف نگرش مستور در این داستان، جنبه
در  ویژه شخصیت اول داستان، انداز ایدئولوژیك کنشگران داستان، به تصویر کشیده و القای نگرش و ترسیم چشم

 ها نگرش پدیداری علت انسان، درونی های انگیزه از رونمایی با نگرش، کارکردی کانون توجه متن قرار دارد. نظریه
رسد،  به نظر می. کند می تشریح اجتماعی رفتارهای به دهی شکل و دهی جهت در را ها نگرش نقش و تبیین را

 اما است؛ ارزیابی قابل خواهانه ارزش کارکردهای بر مبتنی غیرانسانی، پدیده این به نسبت جامعه افراد نگرش
 جهت در عوامل مختلف، براساس تواند مذموم می پدیده این به نسبت حتی افراد  نگرش دهد، می نشان متن تحلیل

افراد مختلف جامعه نسبت به   با وجود پایداری نسبی نگرش دهد و همچنین جهت تغییر سودجویانه کارکردهای
های انسانی  ناگونی را در کنشهای گو شود و رویکردی نیازهای متفاوت ایجاد می براساسیك پدیده که معموالً 

تواند   های اجتماعی می در رویارویی با رخدادها و پدیده ها آورد؛ کیفیت تعامل و ارتباطات بینافردی انسان پدید می
منجر به ناهماهنگی شناختی شده و به میزان قابل توجهی در تغییر عناصر عاطفی و شناختی نگرش و نیز 

 بینی نشده مؤثر است.  گیری رفتارهای پیش شکل
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 مقدمه 
زبان نمود  یها تیو قابل  تیظرف واسطه به ها و کنش ها تیشخص در متون روایی همچون داستان،

 یفرد طیدر مح یبشر یها و خواستهامعه وضع موجود ج ،تیتجربه، واقع از و بازنمودی ابندی یم
، بنابر خصوصیات این داستان کوتاه ویژه به یداستان اتیادبمطالعة  رو هستند. از این یو اجتماع

و شناخت  یاجتماع ی شناس روان یها کاوش یبرا ،مستعد و قابل یا تواند عرصه یمژانر ادبی، 
و  ابندی یمتن مفهوم م تیدر بافت و موقع یارتباط یها . کنشروابط پیچیده اجتماعی است

 کند. افتیدر یمتن یها ها و نشانه یژگیارتباط را از و نیا تواند میخواننده 
 یذهن و حاالت روح ینگرش، محتوا یبررسبه آن توجه شده است، پژوهش  نیادر آنچه 

کارکرد نگرش است. این  براساس« کشتن ةمعتبر دربار تیچند روا»داستان کوتاه  یها تیشخص
 یاثر مصطف« نقطه یو ب نیش یقاف ب یب یعشق تیحکا»کوتاه از کتاب مجموعه داستان داستان 
عنوان یك رسانه، با رعایت  این متن روایی، به شده و دلیل انتخاب این بوده که انتخاب مستور

ساختار » ایجازی که برای نوع ادبی داستان کوتاه متصور است، یك مسئله مهم اجتماعی و
ها را به چالش کشیده  و جایگاه رسانه ادثه بازنمایی کردهحآن ارتباط با  را در افراد جامعه «نگرش

در . شود یم تأکید آنها درونی یها واکنش و ها تیشخص یبر رودر این داستان  رو، است. از این
و رفتار  دادیرویك که به  میهست رو روبه یدافرابا  «کشتن ةمعتبر دربار تیچند روا»داستان 

های فردی و  ها، حاصل کنش و واکنش . این نگرشدنارمتفاوت د ینگرشانحرافی چون قتل، 
های  شود. تأثیر ویژگی می آنانمتفاوت در  یرفتار و گفتاراجتماعی در جامعه است که منجر به 

بررسی هستند  ها قابل  فردی، الگوهای فرهنگی، عوامل محیطی و اجتماعی، در اتخاذ این نگرش
پذیری تأکید شده  عنوان یك الگوی فرهنگی و عامل جامعه بهها  و در این داستان به نقش رسانه

 های مقوله میان از جستار این در و روی سخن اصلی راوی با دارندگان این نقش اجتماعی است.
 عمومی ساختار. است شده انتخاب  «نگرش» مقوله طور مشخص به اجتماعی شناسی روان متنوع

 از آن شخصیتی های تیپ و خارج قیدوشرط بی های یپرداز خیال محدوده از کوتاه، داستان این
 و زندگی به نویسنده عمیق نگاه حاصل حادثه، و هستند جامعه متوسط طبقه و عامی مردم
 و حاالت بیان در سعی شخص، اول  روایت از گیری بهره با نویسنده. است اجتماع های آدم

 اصلی معضالت از یکی و انحرافی رفتار یك با مواجهه در جامعه مردم روانی و اجتماعی تعامالت
 منظر از آن کارکردهای و نگرش علمی تعریف ابتدا رو از این. دارد «قتل» پدیده یعنی اجتماعی

 به نسبت موجود پژوهشی جامعه نگرش جداگانه صورت به سپس و بیان اجتماعی شناسی روان
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 نشان و شود می بررسی ها گروه و افراد تعامل و رفتار در آنان نگرش و تأثر تأثیر و «قتل پدیده»
 را برای مناسبی زمینه تواند می چگونه داستانی به عنوان یك جهان بازسازی شده، متون دهد می

 فراهم آورد. اجتماعی های آسیب از پیشگیری و شناخت
مختلف جامعه نسبت به  یها تیابعاد متفاوت نگرش شخص ییپژوهش درصدد بازنما نیا

 یکارکردها یتئور براساس« آن بر رفتار افراد جامعه ریقتل و تأث»چون  یمذموم یمسئله اجتماع
و رفتار  زشیدر انگ ها تیموقع ریو تأث یفرد یها بر تفاوت هینظر نینگرش است. از آنجا که  ا

 یمبتن ،یانسانریغ دهیپد نینگرش افراد جامعه نسبت به ا رسد، ی. به نظر مورزد ید میکأانسان ت
نگرش افراد  دهد، یمتن نشان م لیباشد؛ اما تحل یابیارزش خواهانه قابل ارز یبر کارکردها

در  یفرد یها یژگیو و یاجتماع یها تیموقع براساسمذموم  دهیپد نینسبت به ا یحت تواند یم
 جهت دهد . رییتغ انهیسودجو یهاجهت کارکرد

 که معموالً دهیپد كیافراد مختلف جامعه نسبت به   نگرش ینسب یداریبا وجود پا نیهمچن 
 دیپد یانسان یها را در کنش یگوناگون یها یکردیو رو شود یم جادیمتفاوت ا یازهاین براساس

شوند.  یشناخت یها، افراد دچار ناهماهنگ نگرش انیتعارض م دلیل به یممکن است گاه آورد؛ یم
 كی ای یاجتماع ینافردیتعامل ب كیتعارض در اثر قرارگرفتن در  نیممکن است ا نیهمچن
 یو شناخت یعناصر عاطف رییدر تغ یقابل توجه زانیشده باشد و به م جادیا یاجتماع تیموقع

 نشده مؤثر واقع شود. ینیب شیپ یرفتارها یریگ شکل زینگرش و ن
 

 پژوهش نهیشیپ

تاکنون اثر  «اتیو ادب یاجتماع یشناس روان» یا رشته نیآمده در حوزه ب عمل به یها یبررس در
 یرفتارشناس»که با عنوان  یا ترجمه منتشرنشده است. در مقاله ای یفیصورت کتاب تأل مستقل به

 یشناس روان اتینظر براساسعدل و دزد قالپاق نوشته صادق چوبك  یها داستانك یها تیشخص
 «گرانیحضور د ریافراد تحت تأث یرفتارها» هینظر نییبه تب سندهیشده، نو چاپ «یماعاجت

ناآگاهانه، رفتار فرد تحت  ایآگاهانه  ،یاجتماع یکه در رخدادها رسد یم جهینت نیو به ا پردازد یم
 شیافزا یجا  در رخدادها، معموالً به شتریو حضور حاضران ب ردیگ یقرار م گرانیحضور د ریتأث
 یبه علل یبه منشأ ناکام یاگر پرخاشگر زیعکس دارد و ن جهینت یرسان مداخله و کمك تمالاح

 ،ییمنجر شود. )صحرا ییجا جابه سمیبروز نکند، ممکن است به مکان یهمچون عواقب منف
 میدرصدد ترس سندهی، نو«بهار وانیزن در د یاجتماع یشناس روان»در مقاله  نی( همچن78: 1394

 نینو یها فارغ از مقوله را بهار است و آن یالشعرا زن در آثار ملك از یفلسفه منسجم
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گرفته است که سخنان بهار در باب زنان،  جهیکرده و نت یبررس یاجتماع یشناس روان
در  یو ساختارشکن یشیاند همه روشن  آن و با گذارد؛ یم شیرا به نما یمتناقض یها یداور شیپ

او در باب زنان  یو رهنمودها کند یمطلب را ادا نم حقدر باب زنان  شیدوره خو یفکر یالگو
در مقاله  نیهمچن .(53 :1383 ،یی)عقدا دهد ینم یبه افق انتظار مخاطب پاسخ درخور

ها  به مسئله تخلص ،«یکدکن یعیمحمدرضا شف»به قلم  «یشعر فارس یاجتماع یشناس روان»
 یشناس ظر رواناز من یرانیشعر ا تو برخاسته از سن یشعر فارس یها یژگیاز و گرید یکیعنوان  به

 نینخست یها در دهه یشعر فارس یها را به دست داده که تخلص جهینت نیپرداخته، ا یاجتماع
از سر جعل و  یگاه ،ینام خانوادگ شیدایپ یها نهیزم گرید ینسبت محل ای یغالباً از نسبت شغل

تا زمان بعد از حمله مغول،  وخاص برخاسته است  یتیبه شخص یبستگ براثر دل یحت توطئه و
 طیاز شرا یکه ناش میهست تیغم و اندوه و محروم ییآکنده از بار معنا ییها شاهد انتخاب تخلص

 ،یو روانکاو یشناس (. اما در حوزة روان65: 1382 ،یکدکن یعیبوده است )شف یبد اجتماع
 است. شده یبررس یاریمنظوم و منثور بس یها داستان

 

 مباني نظري

شناسی اجتماعی است و  مفیدترین و مهمترین مفهوم روان 2نگرش 1دیدگاه گوردون آلپورت،از 
نیا،  صفاری)اجتماعی بوده و امروز نیز بسیار مهم است  شناسی ها پژوهش غالب روان برای دهه

در رمان و  ویژه بهو  اتیدر ادب یاجتماع شناسی روان قیها و مصاد موضوع(. کاوش در 16: 1389
  شکلمبنا  نیبر ا رو پیشاست که پژوهش  یدیو جد دهینکاو یها نهیکوتاه، از زم یها داستان
، از شعر گرفته تا یاز اشکال ادب ای گسترده فیدر ط یاجتماع شناسی رواناست. مضمون  گرفته

است  یدانش»، 3یاجتماع شناسی رواناست. علم  داریپد ها رمانها و  شنامهینما اه،کوت های داستان
 گریو احساس و برداشت شخص در مورد افراد د شهیاند ندایبر فر مؤثرعوامل  شناخت پی که در 
 شناسی رواناست که بر  شناسی روان های رشتهاز  یا با آنان است و رشته یتعامل و ةو نحو
 گریو اصطالحات د نیقوانهمان  ،و اصطالحات آن نیشده و قوان ریزی پایه یو تجرب یعموم
افراد  نیتعامل ب جیو نتا یعوامل عل ،یرفتار یندهاایرشته به فر نیاست. ا شناسی روان یها رشته

بلکه معطوف  ،ستین یمعطوف به فرد به خصوص یاجتماع شناسی روان. توجه پردازد میها  و گروه

 

1  . Gordon Allport 

2. Attitude 
3. Social Psychology 
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 در اجتماعی شناسی روان زمینه (.10-20: 1371 ی،)رحمت« است طورکلی به آنهابه افراد و رفتار 
 روش کاربرد دنبال به امریکایی و اروپایی پژوهشگران از بعضی که شد بنا هنگامی نوزدهم قرن

 شناسی روان مشهور چهرة 1لوین کورت .بودند «نگری درون» روش با انسان ادراک دربارة علمی
 بود معتقد لوین. شود می یاد جدید اجتماعی شناسی روان پدر عنوان به وی از که است اجتماعی

 هیفرض(. 13-15: 1389نیا،  صفاری)محیط  و شخص میان تعامل از است تابعی اجتماعی رفتار
که او با  یو براساس روابط ئیجز صورت بهاست که فرد را ولو  نیا یاجتماع شناسی روان یاساس

توسط  آنها کاربرد و احساس ةنحو قیروابط را از طر نیکند و ا فیها دارد، تعر و گروه گرانید
 ی؛اجتماع شناسی روان انداز چشماز  .(3: 1377شناسان اجتماعی،  رواناز  جمعی) دهد حیافراد توض

گروه  كی ای باهمها در ارتباط  تیافراد و شخصدرونی ها و احساسات  زهیافکار، انگنمود و تأثیر 
شه در نگرش شود ری است و آنچه منجر به رفتار و کنش می آنها یاز عمل خارج شتری)جامعه( ب
 افراد دارد.

 شخص نگرش را معین چیز یك به نسبت عمل برای آمادگی و ها احساس ها، شناخت ترکیب
 انسان و تیهو یبخش اصل ،ها نگرش .(295: 1388)کریمی، گویند  چیز آن به نسبت

به عقیده بوهنر و معاصر هستند.  یاجتماع یشناس در روانمفهوم  نیتر یو ضرور نیتر زیمتما
 تأثیرهستند که بر رفتار فرد  یمهم و محور یاجتماع یشناس روان در رو از اینها  نگرشوانك، 

 یارتباط را با زندگ نیشتریب معها و جوا گروهافراد،  یاجتماع یایبه دن یده با شکل و گذارند یم
 یدر زندگ رایز ؛تندهس یعامل اصل یاجتماع شناسی روانها در  نگرش .روزمره هر فرد دارند

 تأثیرها  نگرش گریبر رفتار و د تنها نه ها  نگرش شوند. محسوب می یعامل اصلنیز ما  یاجتماع
 ها انسانکنند.  یم نییتع زیبه موضوع نگرش را ن بوطپردازش اطالعات مر ةنحو بلکه ،گذارند یم

خود  یها طبق نگرش؛ کنند توانند از آن اجتناب یکه نم رندیگ یقرار م یدر برابر اطالعات یوقت
 (.3-11: 1382) کنند یمیر و تفس ریرا تعب آنها

گانه نگرش و  ها وجود دارد. گرایش اول مبتنی بر ابعاد سه دو گرایش عمده در مطالعه نگرش
دارای سه عنصر عاطفی، شناختی و  یهر نگرشدیدگاه دوم مبتنی بر ساختار احساسی است. 

نخست اینکه هر نگرشی شامل یك شی، تمایل به عمل( و نیز دارای سه ویژگی است: ) رفتاری
 سوم و اند ها معموالً ارزشیابانه شخص، رویداد یا موقعیت است )موضوع نگرش(. دوم آنکه نگرش

 

1. Kurt Lewin 
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هریك از این عناصر نیز دارای دو بعد . اند توجهی قابل دوام و ثبات دارای معموالً ها نگرش که آن
و از  یعنصر عاطف دهندة تشکیلعناصر  انیم از هستند. 2و درجه پیچیدگی 1ی یا شدتنیرومند

دهند  می لیها را تشک نگرش های مؤلفه نیتر ، مهمکردن ارزشیابی یژگیو ها، یژگیو انیم
 .(296 :1388کریمی، )

 
 نگرش بر مؤثر . الگوی عناصر1نمودار 

 

اندیشه است و شامل  یا شیء یك دربارة شخص باورهای و اعتقادات شامل: 3شناختي عنصر
افکاری است که فرد در مورد آن موضوع نگرش خاص دارد و شامل حقایق دانش و عقاید است 
و اگر ارزیابی فرد بیش از هر چیز مبتنی بر باور او در مورد خصوصیات موضوع نگرش باشد، 

ای شناختی مخاطبان به ه پاسخ (.1385)ارنسون و همکاران،  نگرش فرد مبتنی بر شناخت است
 کند. پیام، نقش مهمی در پذیرش و عدم پذیرش آن ایفاء می

 به تمایل و دارد پیوند ما باورهای با عاطفی احساس نوعی معموالً: 4عاطفي يا احساسي بُعد
ها و  جانیبر ه یمبتن شتریب ینگرشاگر  .شود می اطالق خاص شیوه به گویی پاسخ برای آمادگی
. شود یبر عواطف خوانده م ینگرش مبتن ب،یو معا ایمزا ینیع یابیتا بر ارزشها باشد  ارزش

 هاست. های احساسی ما نسبت به پدیده واکنش

 

1. Valence 

2. Multiplexity 

3. Cognitive Element 

4. Emotional Element 
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 رویداد و اتفاق یك برابر در فرد یك رفتار شامل :رفتاری عنصر :1تمايل به عمل() عنصر رفتاري

بنا بر و چگونگی تمایل به عمل فرد، در راستای موضوع است.  (295: 1388 کریمی،. )است
دارد  ینسبت به موضوع یچه احساس داند یخاص فرد نم طیتحت شرا «شتنیخو ادراک»ی تئور

خاص، نگرش خود را از  طی. افراد تحت شراندیتا آنکه رفتار خود را نسبت به آن موضوع بب
 (.154: 1385 ان،و همکار)ارونسون نمایند  میاستنتاج  شیخو یرفتارها

: وقتی شخصی دارای دو شناخت همزمان باشد که با یکدیگر متناقض 2ناهماهنگی شناختی
گویند دچار ناهماهنگی شناختی شده است. یك فرض بنیادی این نظریه این است  که  باشد، می

یا ناهمسازی  ناراحتی آفرین و ایجاد کننده تنش است و این حالت  شخص را  به کاهش  
 (.257: 1388انگیزد )کریمی،  برطرف کردن  ناهمسازی  بر می

 

 3نظريه کارکردهاي نگرش
های لمس  کارکرد، حاصل یا نتیجه نوعی وجود یا عمل )حرکت( اشخاص یا اشیاء و ازجمله پدیده

نقش  به بیان دیگر کارکرد، هاست. ناپذیری چون الگوهای فرهنگی، ساختارهای گروهی و نگرش
: 1376توسلی، )گذارد  باقی می که با آنها مرتبط هست، ای زنجیره است که هر پدیده دریا اثری 

217.) 

 

 (1960) . کارکردهای نگرش کتز2نمودار 

 

1. Elemen Social Psychology ts Tend To Act 

2  . Cognitive Consonance 

3. Functional Theories 
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ها را تبیین  های درونی انسان، علت پدیداری نگرش با رونمایی از انگیزهنگرش،  یکارکرد هینظر
. این نظریه کند یم حیتشر یاجتماع یبه رفتارها یده و شکل دهی جهتدر را ها  نقش نگرشو 

 یافراد مختلف کارکردها یبرا ،نگرش كورزد. ی های فردی در ماهیت انسان تأکید می بر تفاوت
مختلف داشته  یمختلف کارکردها یها ممکن است در زمان کسانیدارد و همان نگرش  یمتفاوت
 یبا کارکردها یمتفاوت یها مختلف نگرش یها فرد ممکن است در زمان یك عالوه ؛ بهباشد

(. 5: 1382و وانك،  )بوهنر هستندی ها چند کارکرد نگرش یماما تما ؛مختلف داشته باشد
ها دارای  نگرش 1تواند در خدمت کارکردهای بسیاری باشد. طبق تئوری کتز های ما می نگرش

نیز در کتاب خود کارکردهای  2چهار کارکرد دانشی، ارزشی، انتفاعی و تدافعی هستند و بارون
نفس، خود دفاعی و انگیزشی برداشت )انگیزش برداشت( را  دانشی، هویتی )ابراز خویشتن(، عزت

 ها برشمرده است. برای نگرش
کند که در  یك فرد نسبت به اشیایی نگرش مثبت پیدا می انتفاعي(:) الف( کارکرد نفع شخصي

: 1388کریمی، )ویدادهای منفی برای وی مؤثر باشند برآوردن نیازهای او یا در جلوگیری از ر
 طهیپردازند و در ح یجنبه خوب و بد و مطلوب و نامطلوب امور مبه که  ییها نگرش(. 275

)بوهنر و وانك، هستند  یبر نفع شخص یمبتن و انهیسودگرا یکارکرد یدارا ،دارند رقرا یشناخت
1382: 5.) 

دیدگاه کتز تحت تأثیر اندیشه روانکاوی، یك نگرش  از :3کارکرد تدافعي يا بروني کردن ب(
های تلخ در  های بنیادی در برابر خودش یا واقعیت ممکن است از فرد در برابر اقرار به موقعیت

های  ها، عاملی برای بیرونی کردن واکنش جهان بیرون حمایت کند و از دیدگاه دیگر، نگرش
 درونی فرد هستند.

هاست.  این کارکرد، مربوط به الگوی دانشی یا ارزیابی موضوع نگرش :۴دانشي کارکرد ج(

دهی، ایجاد یك ساختار پایدار و معنی و مفهوم بخشیدن به آنچه  ها برای سازمان نگرش»
(. به عبارت 276: 1388کریمی، )« کنند شوند یا تغییر می نظم است، ایجاد می ریخته و بی درهم

های گرایشی یا  پاسخ فسیر اطالعات جدید و تحت تأثیر قرار دادندر تعبیر و ت»دیگر این کارکرد 
 (.197: 1394بارون و دان، )« کند اجتنابی، کمك می

 

1. Katz (1960) 

2. Baron, Robert 

3. Ego-Defensive-Externalizing 

4. Knowledge 
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که در  ییها نگرشبه گفته کتز،  :برتر يشناخت روان يازهایکارکرد ن اي 1د( کارکرد ارزشي
خود را  یاصل یها فرد ارزش ،نگرش نیفعال کردن ا ای بابیانرند و اد یفرد نقش اصل خودانگاره

نفس، هویت اجتماعی، مخالفت با تبعیض، اعتقاد به عدالت اجتماعی.  . مثل؛ عزتکند یم تأیید
نفسی نگرش نامیده و معتقد است، این کارکرد با نظریه مقایسه اجتماعی  را کارکرد عزت بارون آن

او کمك  تیفرد و هو یورمح یها ارزش انیبه ب است؛ یسه جنبه اصلهمخوانی دارد و دارای 
 ها آن فرهنگی خرده یها ارزش رشیپذ لیو تسه شان یشخص دهیعق انیب یبه افراد برا. کند یم
و  رفتهیاند، پذ وستهیرا که به آن پ یگروه یها کند تا ارزش یرساند. به افراد کمك م یم یاری

 .(199 ـ276  :1388 کریمی،) کنند یدرون
مبتنی بر جلب نظر و انگیزش دیگران نسبت به خود  ؛2برداشت(انگیزش ) کارکرد انگیزشي

هایی را  شود، افراد استدالل ها در خدمت این کارکرد باشند، باعث می هر چه نگرش»است و 
ها در خدمت  ابرازشده آنها حمایت کنند و به میزانی که نگرش فرموله بندی کنند که از دیدگاه

افراد  چگونگی پردازش اطالعات اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهند وتوانند  این کارکرد باشند، می
: 1394)بارون و دان؛ « هایی را مطرح کنند که نگرش آنها را تأیید کند تمایل دارند استدالل

201.) 
  پژوهش  روش

های  مبتنی است. تحلیل محتوا، یکی از روش «پژوهش کیفی و تحلیل محتوا»روش تحقیق بر 
های تحقیق کیفی است. به بیان باردن تحلیل محتوا و بررسی عمیق  در روشمهم و اساسی 

تواند رابطه  شده در تمامی علوم انسانی و حتی در ادبیات کاربرد داشته و می آوری های جمع داده
متغیرها و شبکه ارتباطات را نه در سطح، بلکه در عمق مشاهده و بررسی کند. هدف تحلیل 

شده از آن  های استخراج ج و شناخت نسبی موضوع به کمك شاخصمحتوا استنباط، استنتا
تفکرات  های متفاوت استفاده برای تحلیل پیام داند و نیز یك وسیله خوب و قابل موضوع می

های  نگاری، اسناد تاریخی، آزمون عمومی، دادوستد بین فردی، مصاحبه بالینی، مشاهدات مردم
های شفاهی و نوشتاری است )باردن؛ به  دیگر تمام گفته عبارت های ادبی و به شناسی، متن روان

 (21: 1380نقل از منادی، 

 

1. Value Expression 

2. Impression Motivation Function 
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 یمشاهده، بررساست. ابزارهایی چون؛  اطالعات آوری جمع هایی برایابزار ی دارایفیروش ک
 ینیبال یها مصاحبه ای نامه زندگی ،باز پژوهش در عمل یها مصاحبه هرمنوتیك، ریتفس ای اسناد

شده است که  ، وسیله در خدمت ابزارهای مطرح«تحلیل محتوا»نگاری.  مردمو  یپژوهش مورد
در تحلیل  (80ـ180: 1394 ،منادی)به اطالعات تبدیل کند.  ها را برای بررسی موضوع، داده

ها و مفاهیم کاربردی توسط افراد دارای اهمیت است؛ ولی باید توجه داشت که در  محتوا، واژه
ها و تعبیر و تفسیر آنها نقشی نداشته  نگ پژوهشگر در انتخاب واژهتفسیر مفاهیم، ذهن و فره

اهمیتی که وی به  براساسها در ارتباط با محیط فرهنگی فرد موردمطالعه و  باشد و معنای واژه
سازی از مراحل  نظم دادن مفهومی و نظریه (. توصیف27: 1385دهد، توجه شود )منادی،  آنها می

 (.37: 1395، پژوهش کیفی است )استراوس
کارکرد  براساس داستان کنشگران نگرش ابعاد بازنمایی پژوهش، این از آنجا که مبنای     

 «قتل»آنان نسبت به پدیده اجتماعی های تصمیم و رفتار با آنها نگرش رابطه بررسی نگرش و
و سند  عنوان یك محتوا به« یك روایت معتبر دربارة کشتن»است؛ ابتدا اجزای متن روایی کوتاه 

که ارائه یك بازنمایی از ارتباطات انسانی است، با رویکرد کیفی )بدون ارائه آمار و ارقام( مورد 
ها و سطرهایی که دال بر عناصر شناختی و عاطفی  تجزیه و تحلیل  قرار گرفت و  تمامی جمله

ندی و در ب های رفتاری هر یك از کنشگران در ارتباط با پدیده قتل بود، دسته نگرش و ویژگی
بندی و مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایت به استنباط در مورد  ذیل کارکردهای نگرش طبقه

 تأثیر تعامل و روابط بینافردی افراد در تعیین و تغییر نگرش آنها انجامید.  
 

 خالصه داستان

کرد. او منتشر « رو عشق روی پیاده»، با نام 1377 خود را در سال مصطفی مستور، نخستین کتاب
در حال حاضر یکی از داستان نویسان پرکار دو دهه اخیر است و آمار باالی شمارگان و فروش 

عنوان انتخاب یك رسانه تأثیرگذار از سوی جامعه دارد.  ها، نشان از مقبولیت آثار او به کتاب
ندگی های واقعی ز هایی از زندگی و ناظر بر بسیاری از جنبه های مصطفی مستور، برش داستان

چند روایت معتبر »مردم؛ عشق، جدایی، مرگ، زندگی و مسائل اجتماعی است. داستان کوتاه 
، با تأکید و توجه «نقطه یو ب نیش یب ،قاف یب ی،عشق تیحکا»از مجموعه داستان « درباره کشتن

راوی به دوست روزنامه « آمیز نامه گالیه»بر انتخاب نام داستان از سوی نویسنده، در قالب 
 راوی به را خود جای کل، دانای مطمئن راوی مدرن، های داستان در» شود. گارش، روایت مین

 های دلهره و ها آشفتگی تواند می فقط و است آمده گرفتار عاطفی بحران در که دهد می ای درمانده
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 خود بیرونی مشاهدات درونی، گویی تك از استفاده با راوی این. کند برمال را خود کننده مستأصل
 خود آنی های برداشت و احساسات و افکار ترتیب بدین تا کند می توأم ضمنی اظهارنظر نوعی با را
 خود با بلند صدای با که دارد شباهت کسی به درونی، گویی تك های داستان راوی. کند ثبت را

 حکم خواننده و وگو گفت تا گیرد می صورت وشنود گفت بیشتر ها داستان این در. زند می حرف
 خود به را اصلی شخصیت ذهن که موضوعاتی یا موضوع از اتفاقی طرزی به که دارد را کسی

 .(160-161: 1395 پاینده،« )شود می باخبر است کرده مشغول
این داستان بیانگر حساسیت و دغدغه راوی و دوستش الیاس نسبت به مسائل اجتماعی  

شان به نوع قتل جلب  است. آنها با دیدن خبر قتل دو پسربچه توسط پدرشان در روزنامه، توجه
برداری کنند.  گیرند از قاتل و نوع ابداعی و عجیب این قتل، مصاحبه و فیلم شود و تصمیم می می

زمینی  به خوردن خوراک لوبیا و پوره سیب»ن قاتل که با خونسردی و بدون ندامت پس از دید
های  های جدید و به تعاقب آن رفتار و کنش گیری نگرش ، مقدمات شکل«مشغول بود

فقر و نیازمندی، با ریختن  دلیل بهآید. قاتل  ای در راوی و دوستش پدید می نشده بینی پیش
ها را در رودخانه غرق کرده بود و الیاس پس از فهمیدن شیوه ریزه در جیب فرزندانش آن سنگ

کند و راوی نیز دچار اختالل روانی و در  عجیب قتل، طی تعارض شناختی خودکشی می
در سیر داستان، نگرش افراد مختلف جامعه؛ شهروندان، پدر، بازجو و به ویژه  شود. تیمارستان می

ها مورد  ی و نادیده گرفتن مسئولیت اجتماعی رسانهها در واکنش به این پدیده بازنمای رسانه
 گیرد. سرزنش قرار می

 
 انداز روايي داستان چشم

گیری قتل نیست؛ بلکه شرح  محور اصلی داستان، شرح زندگی قاتل )پدر فقیر( و چگونگی شکل
های  در تقابل با نگرش نقش« قتل»نگرش راوی و دوستش نسبت به مسئله و رفتار انحرافی 

 یدگاهید ایانداز  چشم»رسانی چون نشریات است.  های پیام گیری ابزار اجتماعی چون پدر و جهت
 قابلیت این. شود می شماری بی های تفسیر موجب شود، می عرضه آن از داستان جهان که

 یا رمان صحنه و رویدادها ها، شخصیت بازنمایی برای مخاطب، دیدگاه کاری دست در انداز چشم
 .(60 :1389وردانك، ) «رود می بکار داستان
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 انداز روایی . چشم3نمودار 

 

داستان؛  یها تیشخص« نگرش وهیش» درواقعکند و  یم ریو رئال س یواقع یاستان در فضاد     
جامعه بر  تأثیرداستان  نیدر ا .برد یم شیرا پ تیزند و روا یو حوادث داستان را رقم م دادهایرو

هر  یسرنوشت اجتماع نهایتاًرفتار و  گیری شکلدر  بینافردیافراد و روابط متقابل و تعامل 
 دادهایو برداشتش را از رو شنویم میرا  شیکه صدا یگر، کس تیروا یستی. کمؤثر است تیشخص

توان  میگر در جهان داستان حاضر است.  تیقرار دارد. روا روایت انداز چشمدر  م،یکن یم افتیدر
و متن و ذهن  ییمعنا یها هیبه ال ،غیرمستقیمو  میمستق یها نشانه زبان متن و یبررس براساس
، اند شده ارائه متن  نیکه در مرحله آغاز مبانی شناختیو  اطالعات برد. یپ گر تیروانگرش 

قادر را خواننده  و کند ریها تفس کند هر نکته از متن را در پرتو آن نگرش یم بیخواننده را ترغ
مداوم  تیبا تقو ییمتون روا»بسپارد.  ذهنبه  دیرزمانمتن را تا  یها معناها و نگرش کند می

 نیا درمجموعاما  انگیزند؛ برمی نیشیپ تأثیراز  یرویاو را به پ تخواننده، رغب هیاول های برداشت
 رو ازایندهند.  یسوق م یاصل اتیحدس ییجابجا ای واصالح حكخواننده را فقط به سمت  ،متون

 تأثیر. آورد می شیرا پ نیپس تأثیر درنتیجه و ردیگ یم را به خدمت نیشیپ تأثیر «یقوا» یمتن ادب
بخش از اطالعات  نیخود را با آخر نیشیکند تمام اطالعات پ یم بیترغرا  خواننده ن،یپس

 تیروا شخص اول دید هیزاواز  . واقعه(163 :1389 ،)وردانك «در داستان همگون کند شده ارائه
 تیروا وهیحوادث نقش دارد و کل داستان را به ش انیکنشگر است و در جر یشود. راو یم
 کند، می اتخاذ داستان درون از راوی که دیدی زاویه و روایت . کانوندهد یشرح م میمستق ریغ

 از راوی که زمانی رفته روی هم. دارد بسزایی سهم او نگرش تأثیر و القا ضعف و درشدت
 نیز داستان عرصه کنشگران از یکی خود ویژه به و کند می بیان را داستان شخص، اول  انداز چشم



 247║ ...کوتاه براساس های یك داستان تحلیل نگرش شخصیت

 

║ 
ل 

سا
هل

 چ
ره

ما
 ش

م،
ست

بی
  

ن  
ستا

زم
م، 

شت
 ه

و
13

98
 

 شخص، اول  ضمیر دیگر، سویی از. دارد مستقیم تأثیر خواننده بر او نگرش و ایدئولوژی بیان باشد،
 ینامه است که به دوست كیدر قالب  تیروا نی. همچندهد  می نشان را گزارش بودن شخصی
 چون  یمهم مسائل که است نیهم به جهت ا یآکنده از اعتراض و ناخرسند لحنشود.  ینوشته م

 یاز سو ،است موردتوجهحساس و  یراو دیکه از د «عدالتی مسئولیتی و بی یب ،قتل، فقر»
 .شده استانگاشته  دهیناد «اتوکشیدهآدم  یمشت نگار و روزنامهبازجو،  ، پدر،جامعه»

 شیوة به توجه مستلزم آن درک و یابد می نمود ارتباط جریان در، روایت چون بازنمودی
ها جدای از عوامل مؤثر  . رفتار انسان(44: 1393 هرمن،)است  ارتباطی های بافت با اش همگونی

اجتماعی و فرهنگی وجود ندارد. بخش عمده رفتارهای اجتماعی در زمینة گروهی و تعامل با 
تمرکز اصلی »تواند اثرات نیرومندی بر افراد داشته باشد.  ها می گیرد. این زمینه دیگران شکل می

های افراد را در زمینة  اعمال و اندیشهشناسی اجتماعی بر درک و فهم عواملی است که  روان
مند به درک و فهم عوامل و شرایطی است  شناسی اجتماعی عالقه دهد. روان اجتماعی شکل می

های آنها  های اجتماعی افراد، اعمال احساسات، باورها، خاطره و استنباط که نگرش، رفتار و اندیشه
ارتباط نقش دارند؛ اعمال و  متغیرها در این  دهد. تعداد زیادی از درباره اشخاص دیگر را شکل می

خصوصیات اشخاص دیگر، فرایندهای شناختی، متغیرهای محیطی، اثرات جهان فیزیکی، بافت 
(. ازجمله این متغیرها هستند. بر 11: 1394)بارون و دان، « شناختی فرهنگی و عوامل زیست

یگری چون تجربه مستقیم، توان از متغیرهای د بندی دیگر، می همین اساس در یك دسته
 مؤثرند. ها نام برد که در ایجاد نگرش پذیری و تصور از خود ها، جامعه ارزش
 

 هاي پژوهش يافته
  کارکردهاي نگرش براساستحلیل نگرش کنشگران 

توان در ادامه دو  های کنشگران داستان را می دهد که نگرش بررسی و تحلیل  متن نشان می
بندی نمود. به عبارت دیگر این متن روایی، به  خواهانه و سودجویانه دسته ارزشکارکرد اصلی 

بازنمایی کرده « قتل»های افراد جامعه را نسبت به پدیده اجتماعی  نوعی فضای دو قطبی نگرش
 است و هر یك از کنشگران اصلی متن، در دو سوی این قطبیت قرار دارند:   

 واهانه.خ های مبتنی بر کارکرد ارزش نگرش 

 های مبتنی بر کارکرد سودجویانه. نگرش 
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 های نگرش . قطب4نمودار 

 

 هاي مبتني بر کارکردهاي ارزش خواهانه تحلیل نگرش

پس از وقوع قتل، واکنش . ها دارد رفتار دیگر انسان بر نیرومند اثری اغلب ، هر انسان رفتار
های انتظامی و نظارتی، فعالیت  اهرمهای اجتماعی چون  رفتاری تعداد زیادی از افراد و گروه

شده است.  ها و سرانجام سینماگرانی چون الیاس و راوی نسبت به این مسئله برانگیخته رسانه
نیز به بعد کارکردی آن  گیری نگرش اوست و شکل  آیند نگرشهای رفتاری هر فرد، پی واکنش

بداعی و عجیب قاتل، تصمیم ی قتل ا   راوی و الیاس در پی اطالع از شیوه شود. مربوط می
های  ای از مؤلفه گیرند از نزدیك قاتل را ببینند و با او مصاحبه کنند. در این روایت با منظومه می

 نظام زیسته است، های تجربه حاصل که فردی های ارزش و رو هستیم. باورهاشناختی راوی روبه
ورزی و نوع  عدالت پذیری، لیتپدرانه، مسئو دهد. اعتقاد به عشق راوی را تشکیل می ارزشی

 مسئولیت»دارد.  راوی نگرش بر عمیقی ویژه مسئولیت اجتماعی تأثیر دوستی، همرنگی و به 
 دیگران به مثل، تالفی به توجه بدون بایست می افراد که شود می اطالق اعتقادی به اجتماعی،

 گونه هیچ دریافت انتظار و مانند می باقی ناشناخته دهندگان کمك که هنگامی حتی کنند؛ کمك
 حسابگری دلیل به اوقات بیشتر در دیگران به ما کمك ترتیب بدین. ندارند نیز را اجتماعی پاداش

 به را ما که دهیم می پاسخ خویش درونی وجدان ندای به ما بلکه نیست؛ زیان و سود محاسبه و
های  مؤلفه»ادامه برخی از . در (129 :1385بالو، ) «خواند فرامی دیگران به دریغ بی عشق

کنیم.  شود، اشاره می محسوب می راوی، که یکی از عناصر مؤثر و منشأ نگرش او« شناختی
 نگرش او در خدمت کارکردهای ارزشی نگرش قرار دارد:

  

کارکرد ارزش 
 خواهانه

کارکرد 
 سودجویانه
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 گر نگرش روایت شناختی مؤلفه. 1جدول  
 يد و نبايدها(ها و با )باورها، ارزش 

 دهد، این دنیای عوضی را بفهمم. که عقلم قد نمی ام هاست خودم را قانع کرده مدت 

 اش کم باشه، به نظر من خود این دنیای عوضی و یه دنیای  اگه قرار باشه کسی یا چیزی توی این دنیای یه تخته
 ترش. های عوضی عوضی با قانون

 ندی توی این عالم گ .هم که شده رفت و دنبال دالیل دیگری گشت بار یكباید  بار برایت نوشته بودم که هر یك
 .دارم اعتقاد. هنوز هم به این حرف هاست آدمهست زیر سر 

 غلطی که  ها هر غلطی، واقعاً به معنای حقیقی کلمه هر درواقع یکی از دالیل عوضی بودن این دنیا این است که آدم
 اند. کرده، اند خواسته

 سختی های سؤال آن از سؤال این چون بکشد؟ را دیگری گیرد، کس می  تصمیم ناگهان کسی چرا پرسم نمی حتی 
 ندارد. برایش جوابی کس هیچ است که

 توی نباید علتش برای که است این منظورم .ندارد ما به ربطی دیگر کارهای خیلی کار، مثل این دلیل من نظر به 
 .گشت ها آدم

 است. عوضی دنیای همین دالیل آن از یکی .گشت دیگری دالیل دنبال و رفت شده که هم بار یك باید 

 چون است؛ عوضی دلیل این به دنیا و است عوضی دنیا این چون کشند؛ می آدم دلیل این به ها آدم نظرم، به یعنی 
 .بکشند آدم جویدن آدامس عین توانند می هاش آدم

 هم عقلشان  تاریخ بشریت است. اگر هزار تا فیلسوف های سؤال ترین یکی از سخت بینی که این  اگر خوب فکر کنی می
توانند جوابی برایش پیدا کنند و واقعاً بفهمند چه طور ممکن است کسی آدم بکشد و بعد  نمی هم بگذارند،  را روی

 زمینی بخورد. بنشیند لوبیا و پوره سیب

 را علتش هم مرگ دم تا که است چیزی همان دقیقه این اما کنند؛ می کار را این دنیا های روزنامه همه دارم که قبول 
 .فهمید نخواهم

 زنی مهمتر  تیتر می 72با حروف  اول ترین خبر صفحه هجده از مهمترین خبری که توی صفحه ارزش به نظر من بی
 است.

 تنها کارشان این است که خبر  دنیا های همه روزنامه وقت و آن میرند هزاران نفر می شده، روزی توی این دنیای خراب
 را توی صفحه اول چاپ کنند. وحشتناک ای این اتوکشیده و خوابیدن نشستن

 کنم. تره هم خرد نمی دنیا روزهای صفحه اول تمام خبرهای من که برای 

 کردی؟ عوض می هجده را با صفحه ات اول روزنامه صفحه خبرهای باید جای ذره شبیه الیاس بودی، تو اگه یك 

 ای به کلیات صفحه یك؟  وقت تو چسبیده روند و آن ها از بین می ها مدام دارند توی جزئیات صفحة هجده روزنامه آدم
 اند. مهمتر شده از جزئیات شده است که کلیات این خراب عوضی بودن های از نشانه این هم یکی دیگر

 افتد؟  ها نفر را بکشد، چه اتفاقی می خط نوشته، میلیون و با نیم بدون دلیل ها این اتوکشیده کنی اگر یك نفر از فکر می
که این  گذارند یعنی مشتی اتوکشیده دندان سفید دیگر، مثل خودشان نمی خورد؛ رم آب از آب تکان نمیخو قسم می

 اتفاق بیفتد.

 (.22: 1384مستور، ..)کنند. اند، نجات پیدا می هایی مثل خودشان نوشته درواقع  به کمك هزاران قانونی که عوضی 
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همان اندازه متأثر از آن هستند و هر رویدادی در دنیا( و به ) ها، سازنده محیط از نظر او انسان
باورها و ) های شناختی جهت مؤلفه اجتماع برگرفته از تأثیر و تأثر متقابل آن دو است. از این 

دهد و عناصر شناختی  های فردی( او، چارچوبی تعبیری و تفسیری از درک جهان ارائه می ارزش
 نگرش او در خدمت کارکرد دانشی نگرش است.

دارند و  های احساسی نیز جایگاه مهمی در نگرش راوی همچنین عناصر عاطفی و واکنش
 های مثبت و منفی که راوی از دهند. ارزیابی نگرش او را در خدمت کارکرد ارزشی نگرش قرار می

های اجتماعی نسبت به پدیده قتل دارد، ابعاد عاطفی کارکرد ارزشی نگرش را  رفتار افراد و گروه
 نگاران روزنامه درد، سرزنش ای بی اتوکشیده از تنفر راوی، گالیه پر و ستیهنده کند. لحن یتقویت م

 پذیری راوی زیسته و جامعه های فردی، تجربیات ویژگی. دهد می تشکیل او را نگرش عاطفی بعد
بر بعد عاطفی نگرش آنها  نسبت به فقدان عاطفه پدری و فقدان عاطفه بشری الیاس دوستش و

یکی از »تأثیرگذار بوده است. او پس از مواجهه با قاتل، در پی دانستن دلیل قتل نیست؛ بلکه 
هم بگذارند،  شان را روی های تاریخ بشریت که اگر هزار تا فیلسوف هم عقل ترین سؤال سخت

 م بکشد و بعد بنشیندتوانند جوابی برایش پیدا کنند، این است که چطور ممکن است کسی آد نمی
دوستی،  تأکید او بر رفتارهای حمایتی؛ عاطفه انسانی، نوع «.زمینی بخورد لوبیا و پوره سیب

مسئولیت اجتماعی، غمخواری و احساس مسئولیت در برابر سرنوشت هم نوعان در محور 
راوی  مسئله های راوی قرار دارد. دلیل قتل و اینکه چطور ممکن است یك نفر آدم بکشد ارزش

که چطور یك فرد بعد از کشتن کسی بدون عذاب وجدان و پشیمانی مشغول  نیست؛ بلکه این
هایی نسبت به سرنوشت  که چگونه ممکن است انسان طورکلی این خوردن باشد دغدغه اوست و به

ها، بازجو، دیگر افراد قدرتمند جامعه  تفاوت باشند. او با همین نگرش از رسانه نوعان خود بی هم
همین انتظار را دارد و اساس ارزیابی رفتارهای آنها برخاسته از همین نگرش انسان دوستانه 

مورد انتظار،  کارکردهای براساس چگونه افراد دهد می نشان راوی، نگرش اوست. به عبارت دیگر
 پیچیده، ها، نگرش. دهند می نشان اجتماعی مسائل و ها پدیده ها، خواست به نسبت را خود نگرش

 فردی میان روابط و عوامل تأثیر تحت افراد و هستند اجتماعی و فردی عوامل از متأثر و چندبعدی
 .کنند می اتخاذ را خود نگرش محیطی های جنبه نیز و گروهی و

گیری افراد مختلف جامعه به  و نیز نسبت به واکنش و جهت« قتل»راوی در واکنش به پدیده 
 کند:   این پدیده، اقدام به قضاوت و ابراز نظر ارزیابانه می
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 گر  . کارکرد ارزشی نگرش روایت2جدول 

 نگرش شخصیت

نگرش 

راوي به 

 قاتل

 

]قتل[ خودش واقعا یك جور اختراع  است. یك جور منظورم این است که من تعجب کردم. این در نوع  ـ 

 شود آدم کشت.  رسید که این طوری  هم می کردم عقلم نمی من اگر صد سال هم فکر می .ابداع

توانیم   فهمی؟ گفت واسه اینه که خسته شده بودم. می ـ یارو ]قاتل[ گفت: واسه اینکه خسته شده بودم. می
 ها برای کشتن دیگران اضافه کنیم: خستگی. مهای آد این را به  دالیل و انگیزه

ام واقعا چه طور ممکن است  کسی آدم بکشد  و  تر از هزار  بار  از خودم پرسیده ـ از آن روز  تا حاال بیش
 بعد بنشیند  لوبیا و پوره سیب زمینی بخورد؟ یکی از دالیل نوشتن نامه این سؤال بود. 

کسی پدر و مادر درست و حسابی نداشت، باید دست به چنین کاری اند اگر  ـ اما توی هیچ کتابی ننوشته
 بزند. نوشته اند؟ 

نگرش 

راوي به 

 بازجو

 

 اش  رو می پرسید.  کرد  انگار داشت  نشانی  خانه  طرف یا سن ـ طوری سوال می

 شود پاسخ داد. های  یك خطی را با صد جلد کتاب  هم نمی فهمید  که بعضی سوال ـ واقعا نمی

کشی؟ یا چیزی در  پرسید امروز چند شنبه است یا ناهار چی خوردی؟ یا سیگار نمی نگار داشت میـ ا
 همین حدود.

نگرش 

راوي به 

روزنامه  

 نگار

 

ات چاپ کردی.  ها را توی صفحه هجده روزنامه ـ تو تنها کاری که کردی این بود که خبر کشتن بچه
 همین

دانم سفر به آنتالیا  و مارماریس که توی  نیم  پز یا چه می المسب یعنی حتی آگهی سس قارچ  و کبابـ 
تر  تای پایین صفحه  اول روزنامه ات کار کرده بودی از خبر  مردن آن دو بچه آن هم با آن وضع  مهم

 است؟ 

های  دنیا  تنها  قت همه روزنامهمیرند و آن و اینکه توی این دنیای خراب شده، روزی هزاران نفر می ـ 
کارشان این است که خبر نشستن  و خوابیدن  این اتو کشیدهای  وحشتناک را توی صفحه اول چاپ 

 کنند.

نگرش 

راوي به 

 الیاس

 

ـ وقتی داشت طرف را بازجویی می کرد الیاس آهسته  تو گوشم گفت چه طور ممکنه  کسی آدم بکشه  
 سیب زمین بخورهو بعد بنشینه لوبیا و پورة 

 گمانم تحملش را نداشت.  ]که خودکشی کرد[

ات را با صفحه هجده  عوض  تو اگه یك ذره شبیه الیاس بودی باید جای خبرهای صفحه  اول روزنامه ـ 
 کردی؟  می

کنم  اگرکسی یك ذره عوضی نباشد، باید همان کاری را بکند که الیاس کرد نه کاری را که تو  فکر می ـ 
 کنی! داری می

نگرش 

راوي نسبت 

به افراد 

 مرفه

 

زنند و روزی صد بار   های دندان سفیدی را که خیلی خوشگل حرف می من وقتی  عکس این اتو کشیده ـ 
 کند به لرزیدن. بینم  چها رستون بدنم شروع می مالند توی صفحه  اول می شامپو  به موهاشان می

ها نفر را بکشد،  ها  بدون دلیل  و با نیم خط نوشته، میلیون کنی اگر یك نفر از این اتو کشیده فکر می ـ 
اند نجات پیدا  هایی مثل خودشان  نوشته افتد؟ در واقع به کمك هزاران  قانونی که عوضی چه اتفاقی می

های  عوضی اگر توی  عمرشان  یك بار گریه کرده باشند آن یك  بندم  این اتو کشیده کنند. شرط می می
 .اند  بیرون ت که از شکم مادرشان زدهبار زمانی اس
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نگرش الیاس، یکی دیگر از کنشگران داستان، نیز مبتنی بر کارکرد ارزشی نگرش است. یکی از 
 هر های های فردی هستند. به عبارت دیگر نگرش ها، ویژگی گیری نگرش عوامل مؤثر بر شکل

های  طبق متن، نگرش الیاس از عناصر عاطفی و واکنش .هستند او شخصیت کننده منعکس فرد
احساسی قوی و شدید برخوردار است و او در عمل به تصمیم، فردی مصمم و با اراده توصیف 

 دانشکده دوران همان از...  بود، دنده یك و غدّ های بچه آن از شناسی، می الیاس را که»شود:  می
 الیاس کرد عاشقشه، سه ساعت توی برف ایستاد...این سوری که فکر می دلیل به ...بود دنده یك
: 1384)مستور،  .«شد فیلسوف محشری می بندم، می شرط فلسفه رشته رفت می سینما جای اگر
 حساسیت از ها شخصیت بقیه به نسبت اجتماعی دردهای با مواجهه در همچنین الیاس( 20

او پس . دارد قرار «نگار روزنامه» و «پدر» شخصیت مقابل نقطه درواقع و است برخوردار باالتری
گفت دلش »کند.  ترین قاتل دنیا آماده می از مواجهه باخبر قتل دو کودک، خود را برای دیدنی

 دیهاش، گفت شا چشم یخواهد زل بزند تو یاست، گفت م یطرف چه شکل ندیبب خواهد می
است که ممکن است در تمام طول  یآدم نیتر یدنید نیا احتماالًلمسش هم کردم، گفت 

 نیگوشم گفت: ا یتو... فرصت را از دست بدهد نیخواهد ا یدلش نم اصالًو  ندیبب اش زندگی
در  (21-23همان،)«تونه وجود داشته باشه! یکه م هیدست نیتر بیعج حال در عین و  ترین مهم

مواجهه با این پدیده، رفتار غیرانسانی و  شیوه عجیب کشته شدن دو کودک توسط پدرشان 
دهد؛ اما قرار گرفتن در  نگرش الیاس را تشکیل می فقر و نداری، عناصر شناختی و عاطفی دلیل به

دهد تا جایی که در یك  های رفتار بعدی قاتل، نگرش الیاس را در تعارض قرار می معرض تعامل
بیند که پس از کشتن  او پدری را می زند. فرایند هیجانی و ادراک ناخودآگاه دست به خودکشی می

 فرزندانش، بدون ناراحتی و عذاب وجدان مشغول خوردن غذا بوده است. الیاس با دیدن این رفتار
 زمینی سیب ةو پو ایلوب نهیآدم بکشه و بعد بش یکس ممکنه چطور: »گوید به راوی می آهسته

(. تأثیر موقعیتی که الیاس را در مواجهه با رفتار غیرانسانی پدر، پس از قتل 23)همان، «؟خورهب
دهد و او را برای انجام یك رفتار  گیری نگرش او را تغییر می دهد، جهت فرزندانش، قرار می

ترین دستی را که  کند. او با این آمادگی ذهنی آمده بود تا عجیب هیجانی غیرعادی آماده می
بینی نشده، او را که با  مرتکب قتل شده است، ببیند؛ اما تأثیر نیروی این موقعیت جدید و پیش

توصیف شده بود، در واکنش به آن، دچار شوک هیجانی و « غد و یك دنده»صفات شخصیتی 
کند. درواقع ساختار عاطفی و مبتنی بر نوع دوستی الیاس، همدردی با آالم  عاطفی شدید می

ها را به عنوان یك ارزش در او تقویت نموده  پذیری نسبت به سرنوشت انسان لیتبشری و مسئو
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و ابراز  برتر یشناخت روان یازهاین نگرش الیاس مبتنی بر ی، کارکرد هینظر براساساست. 
به دردهای اجتماعی حساس است و با کودکان و قربانیان  نگار، روزنامهبرخالف هاست. او  ارزش

 الیاس» های معتقد است: همنوایی و همدردی اجتماعی دارد. او در ارزیابی انسانفقر و جهالت 
. ترسد می بیشتر کند، گریه کم که هرکس از گفت من به بار یك. داشت جالبی عقیده ها آدم درباره
 که هستند کسانی عوضی دنیای این های آدم ترین خطرناک و ترین وحشتناک او نظر به گفت
 تأثر نشانه و عاطفی واکنش نخستین کردن گریه (27،)همان «اند نکرده گریه هم بار یك حتی
 و نگار انفعال روزنامه و پدر دلی سنگ و سفاکی مقابل در را ساده جمله این الیاس. است آدمی
 به را آنها بشری، دردهای تعمیمی صورت به و گناه بی کودک دو قتل که گوید می بازجویی حتی
 و ترین خطرناک»، «کنند می گریه که هایی آدم» چون هایی توصیف .دارد نمی وا تأثر

 های اتوکشیده» و «بازجو» «نگار روزنامه» ،«قاتل پدر،» شخصیت در ،«ترین وحشتناک
 متأثر اجتماعی دردهای و ها انسان دردمندی از کدام، هیچ یابد؛ زیرا می عینیت «وحشتناک

 .اند نبوده
ها  معتقدند نگرش یشناسان اجتماع روانرابطه میان نگرش و رفتار بسیار پیچیده است. 

 اریبس امر نیدر ا یطیمح تأثیراتکنند و عوامل و  بینی پیشکامل رفتار را  طور بهتوانند  ینم
ها به نیاز ا یها و رفتارها اثر دارند. برخ نگرش نیرابطه ب یرومندیعامل بر ن نی. چندمؤثرند

از خود نگرش  یبه وجوه گرید یشوند و بعض یها در آن فعال م ارتباط دارند که نگرش یتیموقع
و واکنش  قرار تأثیرتحت  دادیرو كیخودکار، ادراک ما را از  طور بهها  نگرش زین یربط دارند. گاه

. نگرش الیاس، تحت تأثیر (213: 1394، دهند )بارون یرا شکل م دادیبه آن رو یفور یرفتار
ش پدر نسبت به قتل فرزندانش، موجب تغییر نگرش ناگهانی الیاس و کنش دور از انتظار او نگر
 شد.

 اتییجز یوقت .قاتل یها دست یرا زوم کرده بود رو نیو دورب نیزم ینشسته بود رو اسیال»
بازجو و  زیم یرا گذاشت رو نیدورب .ختیاوضاعش ر اسیال .داد حیرا توض شها بچهکشتن 

مسابقه در گذاشتن  دهیها رو که د کار بچه نیگفت ا قاتل[] اروی« ی.صندل ینشست رو
بود  نجایا !دهبعد به خودش مسلط ش یگرفته ول اش هیگر یا لحظه [شانیها بیجدر  ها سنگ خرده
 ذره كی یکنم اگر کس یفکر م .کنم تحملش را نداشت یم گمان .رونیاز اتاق زد ب اسیکه ال
 (.24: 1384مستور، ) ... کرد اسیرا بکند که ال یهمان کار دیبا ،نباشد یعوض
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شود و در  با این اتفاق، راوی نیز دچار شوک هیجانی و اختالل روانی و به تیمارستان منتقل می
های خود را نسبت به عاطفه بشری و مسائل اجتماعی با دوست روزنامه  آنجا باورها و ارزش
 گذارد. نگارش در میان می

 

 هاي مبتني بر کارکردهاي سودجويانه نگرشتحلیل 

اما طبق متن داستان، نگرش پدری که فقر و نداری، انگیزه رفتاری او برای قتل کودکانش بوده 
های  نگاری که خبر قتل آن دو کودک را در صفحات آخر روزنامه و بعد از آگهی است، روزنامه

کند و  ألم و تأثری در او ایجاد نمیتبلیغاتی چاپ کرده یا بازجویی که کشته شدن دو کودک ت
که مدار قدرت جامعه هستند، در خدمت کارکرد انتفاعی و تدافعی نگرش قرار  دردی مرفهین بی

 دیگر، گروهی و فردی میان و فردی سطوح در، وار سلسله، ها نگرش از برانگیخته دارند. رفتارهای
کند، قدرت درک دنیا را  اقرار می روست که راوی از این .دهند قرار می تأثیر تحت نیز را جامعه افراد

دهد. از  ها را به دنیا نسبت می ها و مشکالت انسان داده است و مشکالت دنیا را به انسان  از دست
ای از  افتد، زنجیره انسان و اجتماع در تأثیر و تأثر متقابل هستند. اگر مسئله قتل اتفاق می نظر او

ها در سرنوشت هم تأثیر دارند. از آنجا که ما  ریان است و همه انساندر ج ها علت و معلول
 هر متفاوت ارزیابی و (. نگرش296: 1388کریمی، )  «خوانیم می تفکر موضوع ارزیابی نگرش را»

 بسزایی تأثیر رفتاری واکنشی؛ های فرایند در ،()قتل پدیده به نسبت داستان های شخصیت از یك
 های شخصیت اعمال و رفتار نگرش، میان رابطه. دارد اجتماعی افراد دیگر و فردی سرنوشت بر

 .است چندگانه و پیچیده اندازه تا چه آدمی رفتار ماهیت که است این از حاکی داستان،
نسبت به فرزندانش، در خدمت کارکرد انتفاعی نگرش است. اگرچه « پدر/قاتل»نگرش،      

منظور از فقر تنها فقط فقر اقتصادی نیست؛ بلکه »شده است و  شناختهترین دلیل قتل  مهم« فقر»
دهد. باکم شدن  بسا فقر فرهنگی نیز براثر فقر مالی رخ می فقر فرهنگی هم وجود دارد و چه

تنگناهای اقتصادی است  دلیل بهرود و از بین رفتن آرامش مردم  آرامش روانی، آمار جرم باال می
(. قتل را خشونت 250، 1395عبداهلل تبار، )« کند. نی را بر جامعه وارد میکه متأسفانه هزینه سنگی

 جوامع معضل ترین بزرگ همواره که است خشونت نوع شدیدترین»اند و آن  خونین تعریف کرده
؛ اما جدای از عوامل فرهنگی و اقتصادی (51 :1386معظمی، ) «هست و بوده امروز و درگذشته

های خانوادگی، آنچه طبق متن داستان، مورد توجه ماست؛ تأثیر نگرش و رفتار قاتل  مؤثر بر قتل
خیالی پدر و  بی»بر فرایند نگرشی و رفتاری دیگر افراد جامعه است. دفعات بازنمایی صحنة 

ها بیشتر است. این جمله  از سایر صحنه« ی بعد از کشتن فرزندانشنیزم بیسخوردن لوبیا و پورة 
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صحنه و سؤال متن است و جنبه منفی ساختار هیجانی و عاطفی نگرش راوی را  ترین کانونی
نوعی درصدد افشای ماهیت ذهن، نگاه  کند. راوی از راه تکرار و تأکید این صحنه، به تحریك می

ای برای رهایی از  مسئولیتی پدر است. در نگرش پدر، نابودی و نبود کودکان، وسیله خودبینانه و بی
بی به وضعیت بهتر تصور شده است. مضاف بر اینکه پس از ارتکاب به قتل، هیچ فقر و دستیا

بر نوع  های شناختی راوی و دوستش با تکیه شود؛ ارزش اثری از ندامت در رفتار پدر مشاهده نمی
گرفته است؛ ولی وقتی راوی و الیاس به پاسگاه  دوستی و احساس همدردی اجتماعی شکل 

های بازجو نیز کمترین تغییری در  در حال خوردن غذاست و حتی سؤال رسند، قاتل با آرامش می
 کند: آرامش او ایجاد نمی

که  اروی. بازجو از ینیزم بیس ةو پور ایلوب خوراکخورد.  یپاسگاه داشت شام م میدیرس یوقت 
 یطرف به بازجو چ یدان یم ؟یتو کشت ها بچه یواسه چ دیپرس دیارز ینمهم  سیبه لعنت ابل

تونم برم  یجواب داد. گفت: م یگرید سؤالاو را با  سؤالنگفت و تنها  یزیچ درواقعگفت: 
تو  ها بچه یواسه چ کرد تکراروحشتناک را  سؤالبرگشت بازجو باز همان  یوقت ؟ییدستشو

 .(22: 1384 مستور،)؟یکشت
آکنده از فقر و  زندگیدارد. او در برخورد با  انهیسودجو ی، کارکردینگرش پدر به زندگ

 یزندگ حتاجیو ما نهیهز تأمینرا در نبود فرزندانش و فراغت از  ییرها سودمندی وفالکت خود، 
شناسان  های کلیدی در نیرومندی نگرش، چیزی است که روان کننده یکی از تعیین. ندیب یآنان م

است که هرقدر این  ها، حاکی از آن نامند. نتایج بسیاری از تحقیق را نفع شخصی می اجتماعی آن
 (.207: 1394بارون، )نفع شخصی بیشتر باشد اثر نگرش بر رفتار نیرومند است 

 بازجوخسته شده بودم،  نکهیگفت: واسه ا اروبازجو پرسید واسه چی بچه هاتو کشتی؟ ی 
مکث کرد و بعد  یا قهیدق. نیدورب یزل زد تو ارویبار  نیا ؟یخسته شده بود یاز چ یگفت از چ

: 1384 مستور،). «پول نداشتم. نون نداشتم»، «از زنم، از بچه هام، از خودم ،یاز زندگ»گفت: 
24) 

 بزرگ پدیده اما باوجود اعتراف پدر، راوی معتقد است که این واقعه فقط یك حلقه از زنجیره
 مقصر هستند:نوعی  دهد و همه اعضای جامعه در ایجاد این پدیده به را تشکیل می« قتل»

آدم هستند که توی این  ها ونیلیمالبته پول و گرسنگی و عشق دالیل بدی نیستند؛ اما » 
افتند بروند  خالی است ... اما چرا راه نمی شانیها بیجمیرند و  می دارند از گرسنگی شده خراب

نظورم این آدم بکشند... به نظر من دلیل این کار مثل خیلی کارهای دیگر ربطی به ما ندارد. م
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ها گشت... یکی از دالیلش این دنیای عوضی است و دنیا به  است که برای علتش نباید توی آدم
: 1384 مستور،)« توانند عین آدامس جویدن آدم بکشند می ها آدماین دلیل عوضی است چون 

23). 
و « نگرش»نگار، در سیر داستان غیرمستقیم، اما دامنة  ها و حضور شخصیت روزنامه رسانه     
شده است.   عمیق و اثرگذار است و نقش او در واقعه قتل، فراتر از سایر افراد واقع« رفتارش»

 ییقالب روا نگار در خدمت کارکرد انتفاعی و سودگرایانه نگرش بنا شده است. نگرش روزنامه
 دهد. ینگارش را مورد خطاب قرار م در آن دوست روزنامه یاست که راو یا داستان، نامه

در  و داستان ریو نقش او در س شود می یمعرف ،یراو یها فینگار با توص روزنامه تیشخص
 یها پرسش ی. راوردیگ یم رنگ، آمده پیشدو کودک  یکه برا یو اتفاق ها انسانسرنوشت 

 را یعوض یایدن نیا یزهایاز چ یلیخوب من البته خ»: هاست آنپاسخ به  یدر پ هدارد ک یادیز
چاپ  ات روزنامه یاست که خبرش را تو یا هیقض نیهم زهایچ نیاز هم یکی .فهمم ینم

 تأثیرگذارمهم و  گاهیبه جاراوی بلکه  ؛ستیدرج خبر ن دلیل دنیپرس یمنظور راو ...«یکرد
را نسبت  ها قضاوت نیدتریشد کند. او ی اشاره میاجتماع مسائلرسانه در برخورد با موضوعات و 

را  اسیال یخودکشها،  در مقابل کوتاهی رسانهرود که  یم شیتا آنجا پ یو حتنگار دارد  روزنامه به
همان  دینباشد با یعوض یبه نظرم اگر کس»داند.  یمردم م یواکنش در برابر دردها نیبهتر
 یراو (.26: 1384)مستور،  «یکن یم یرا که تو دار یکرد، نه کار اسیرا بکند که ال یکار
ربط  زهایچ نیدهم. ا حیتوض تیرا برا زهایچ نیکه ا سمینو ینم تینامه را برا نیا» :نویسد می

 یچرا کس پرسم ینم ی... حت میبگو یتر مهم زیتا چ سمینو یمنامه را  نیبه تو ندارد. ا یادیز
است که  یسخت ییها سؤالاز آن  سؤال نیرا بکشد. چون ا یگریکس د ردیگ یم میناگهان تصم

و عشق  یپول و گرسنگ البتهعشق؟  ای یگرسنگ ایندارد. به خاطر پول  شیبرا یجواب کس چیه
و  رندیم یم یدارند از گرسنگ شده خراب نیا یآدم هستند که تو ها ونیلیماما  ستند؛ین یبد لیدال
و بروند آدم  افتند ینمراه  کدامشان چیهاما چرا  اند خورده شکستدر عشق  ایاست.  یخال بشانیج

تر نسبت به  راوی با طرح این موضوع، رسانه را در برابر چالشی بزرگ و رسالتی بزرگ «بکشند؟
 یك اتخاذ با توانند می و برخوردارند «اجتماعی نفوذ» از ها دهد. رسانه مسائل اجتماعی قرار می

 را احساس و تفکر نوعی ضرورتاً پیام. دهند سوق موردنظر هدف به را مردم گرایش غالب، نگرش
 تغییر فکری ـ احساسی به های آل ایده انگیزش در جاذبه ایجاد حسب و برانگیخته مخاطبان در

رسانی، یکی دیگر از  اطالع بر . عالوه(92: 1388فرجاد، ) آید می نائل ایشان رفتارهای و گرایش
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 و تدابیر ها، شیوه مجموعة به اجتماعی، کنترل.»اجتماعی است کارکردهای اصلی رسانه کنترل
 رعایت به افرادش هدایت و خود تحقق درراه گروه یك یا جامعه یك که شود می اطالق وسایلی

 ضمانت و قوانین ـ «اجتماعی فشارهای» شیوه دو به پذیرفته، هنجارهای و مناسك شعائر، آداب،
: 1370 ساروخانی،) «گیرد. می کار به هنجار رعایت به افراد الزم ـ «سازی اقناع » و آن ـ اجرای

و سودآوری پیام، از کارکرد و  یغاتیتبل ها با توجه افراطی به جنبه ولی طبق متن، رسانه (698
نسبت  روزنامه رینگرش، نگرش مد یکارکرد هینظر براساسو   رسالت واقعی خود فاصله گرفته

مطلوب و  است و در نظر او امر یبر نفع شخص مبتنی و «انهیسودگرا» یکارکردبه رسالت خود، 
 یها امیپ رینگرش، سا نیا یرومندیاست و ن هیشرنصفحه  نیدر بهتر یغاتیتبل یمهم، درج آگه

های تأثیرات رسانه، جایگاه موضوع است.  ار داده است. یکی از مدلرا تحت شعاع قر هینشر
گروهی به موضوعی خاص  های وسیله رسانه به شده بر محل اختصاص داده جایگاه موضوع»

بر  محل پوشش خبر، بر اهمیت و تأثیرگذاری آن موضوع بزرگ کردن ارد. برای مثالتأکید د
 موضوع که پایگاه و جایگاه افزایند می های مخاطب تأکید دارد و بسیاری از محققان توده

عقاید یا افکار مردم را تحت تأثیر قرار  طور مستقیم به ها این امر است که رسانه دهنده نشان
کنند و  گیرد، به آن فکر می تأکید قرار می وسیله رسانه مورد زمانی که موضوعی بهدهند؛ بلکه  نمی
 (155: 1394)بیابانی و همکاران، « دهند. زمان سایر محتویات را مورد غفلت قرار می هم

 ات روزنامه جدهصفحه ه یرا تو ها بچهبود که خبر کشتن  نیا یکه کرد یکار تنها تو»
 یخبرها یکن یمفکر  واقعاًتو  یعنینبود؟  جدهیبهتر از ه یا صفحه یعنی ن؛ی. همیچاپ کرد

 (.26: 1384)مستور،  «؟مهمترندآن  جدهیصفحه ه یصفحه اول روزنامه از خبرها
 فرهنگ انتقال و گرایی قانون روحیه ترویج توان به در بیان کارکردهای دیگر رسانه، می

 انحرافات از تواند بیانگر پیشگیری می حوادث، صفحه اهمیت اشاره کرد. مرد منیز به گرایی قانون
 هنجارهای و ها ارزش از اجتماعی، دفاع کنشگران به آن گزارش و ها آسیب شناخت و اجتماعی
اجتماعی باشد،  جرائم و انحراف وقوع از نفرت ایجاد انسانی، کرامت حفظ اجتماعی، شده نهادینه

 کنند. کارکرد نگرشی را دنبال نمیها چنین  اما طبق شواهد متنی، رسانه
است که  یزیهمان چ قاًیدق نیاما ا کنند؛ یمکار را  نیا ایدن یها روزنامهقبول دارم که همه »

از  جده،یخبر صفحه ه نیتر ارزش یبنظر من  به. دیتا دم مرگ هم علتش را نخواهم فهم
 (همان« )است تر مهم، یزن یم تریت 72صفحه اول و با حرف  یکه تو یخبر نیتر مهم
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 تیتر و مسئولیت اجتماعی را جامعه مشکالت به توجه جایگاه درواقع، برخالف نگرش راوی که
مبتنی بر کارکرد ؛ خبررسانی ستمیدر سغالب  شنگر داند، می ها روزنامه اول صفحه و یك

و کنترل اجتماعی رسالت  انجام جای به ها  رسانه بازنمایی شده و محوری طلبی و کاال منفعت
 یرو ییجو و منفعت ییگرا مصرف ،ییگرا مخاطبان خود، به عوام یعو اجتما یتوسعه فرد

 .اند آورده
تو  وقت آنو  روند یم نیاز ب ها روزنامه جدهیصفحه ه اتییجز یمدام دارند تو ها آدم»
هم  نیا ؟یرا بفهم زهایچ نیا یخواه یم یتو ک فهمم ینممن  ك؟یصفحه  اتیبه کل یا دهیچسب

 !«اند شده مهمتر اتئیاز جز اتیاست که کل شده  خراب نیبودن ا یعوض یها نشانهاز  گریدی کی
 )همان(

ها نسبت به ترجیح سود آوری و نامین منافع مادی  بر  در نظر راوی، ارزیابی و نگرش رسانه
ای آنان تلقی شده است.   انداز حرفه دردهای اجتماعی، به عنوان یك باور عمومی در چشم

ها به باور عمومی تبدیل شوند، شرایط وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه  هرگاه نگرش»
نوبه خود بر زندگی فردی افراد درون جامعه تأثیر خواهد  را تعیین خواهند کرد که آن نیز به

همگانی بسیاری از افراد جامعه را های  رسانه»رو  از این (.2: 1382)بوهنر و وانك، « گذاشت
ها و الگوهای یکسانی را  ها و نگرش ها، خواست بستگی سازند و شیوه زندگی دل همانند می

الی اخبار  های تجاری و تبلیغاتی در البه نهند تا از آن پیروی کنند.گنجاندن آگهی فراروی آنها می
ویژه  به سازد؛ ز توجه آنها را فراهم میبرداری نامشروع ا ها و بهره مهم موجبات استثمار انسان
 (.138: 1371)رحمتی، « درازی پنهان به حریم آزادی آدمی است تبلیغات فرا آگاهی که دست

که  سیو مارمار ایسفر به آنتال دانم یمچه  ای پز کبابسس قارچ و  یآگه یحت یعنی المسب»
با آن  هم آناز خبر مردن آن دو بچه،  یبود کارکرده ات روزنامهصفحه اول  نییپا یتا مین یتو

همه  وقت آنو  رندیم یمهزاران نفر  ی، روزشده خراب یایدن نیا یاست؟ تو مهمتروضع 
وحشتناک  یها دهیاتوکش نیا دنیاست که خبر نشستن و خواب نیتنها کارشان ا ایدن یها روزنامه

 (.26: 1384)مستور،  «صفحه اول چاپ کنند! یرا تو
ها و الیاس باهم مقایسه شده  ارزشی نگرش راوی، واکنش رفتاری رسانه کارکرد در راستای

عنوان یك رفتار حمایتی و عاطفه بشری، مورد ارزیابی مثبت  تا جایی که خودکشی الیاس، به
 راوی قرار گرفته است:
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 یخبرها ی. من که برازهاستیچ نیهمی کم است برا اش تخته كی ایدن نیا میگو یم یوقت» 
 دی، بایبود اسیال هیشب ذره كیکنم. تو اگر  ی، تره هم خرد نمایدن یها صفحه اول تمام روزنامه

 )همان(« !یکرد یعوض م جدهیرا با صفحه ه ات روزنامهصفحه اول  یخبرها یجا
کردن  یو طبقات یعدالت یب حلقه فزاینده و پیوستة گسترش در ادامه این تأثیر و تأثر اجتماعی،

اند  شده ، توصیف «دیدندان سف اتوکشیده یها آدم»قدرتمندان هستند که باصفت کانونی  ،اجتماع
 را هم دارندها و مطالب آنها  گذاری بر رسانه و ارزشقانون  رییپول و قدرت، توان تغ واسطه بهکه 

 ریسا ،شود یسبب م گرانیبه د «یکانون یصفت» انتسابچرخد.  و جامعه برمدار خواسته آنان می
 یصفت کانون نیا گرید یشود. از سو دهی سازمانهمان صفت  وحوش حولدر  شان خصایص

 شان صاحبانرا نسبت به  یخاص دهیصور درآورد و عقتبه  زیرا ن یگریتواند عناصر همبسته د یم
 ها آناز  یآت های طو استنبا دهیعق شدبه ر تواند می زیعناصر مزبور ن بیترت ی. از طرفزدیبرانگ

 یباق ییبر اعتقاد نها یعیوس تأثیرمتظاهر در اطالعات،  هینوع نظم اول یکمك کند و به عبارت
  (73: 1388فرجاد، ) «افتد می نافذ استنباطی دیعقا نیدر تکو زین تأثیر نیگذارد و هم یم

 زنند یمخوشگل حرف  یلیرا که خ یدیدندان سف دهیاتوکش یها آدم نیعکس ا یمن وقت»  
چهارستون بدنم شروع  نمیب یمصفحه اول  ی، تومالند یمبه موهاشان  شامپو صدبار یو روز

نوشته،  خط مینو با  لیبدون دل ها دهیاتوکش نینفر از ا كیاگر  یکن یم فکر! دنیبه لرز کند یم
 یمشت یعنی خورد؛ ینمآب از آب تکان  خورم یم قسم؟ افتد یم یرا بکشد، چه اتفاق نفر ها ونیلیم

به کمك هزاران  درواقع. فتدیب یکه اتفاق گذارند ینممثل خودشان  گر،ید دیدندان سف دهیاتوکش
 دهیاتوکشکه  یاگر آدم ی. ولکنند یم داینجات پ اند نوشتهمثل خودشان  ییها یعوضکه  یقانون

 نیا بندم یم. شرط زنند یمدارش  بروبرگرد یببکشد  لینفر را با هزاران دل كی نهات ستین
است  یزمان بار كی مه آنکرده باشند  هیهم گر بار كیعمرشان  یاگر تو ،یعوض یها دهیاتوکش

 (26: 1384)مستور،  .«رونیب اند زدهکه از شکم مادرشان 

گیری نگاه خواننده قرار  قضاوت ارزیابانه راوی، این گروه از جامعه را در مرکز جهت   
های بعدی، دالیل انحرافات اجتماعی را  حلقهعنوان  ای که با نگرش خودمحوری، به دهد. طبقه می

 زنند. دامن می
نگرش بازجو، براثر عوامل موقعیتی و شرایط شغلی، از ابعاد شناختی دیگری برخوردار است. 

 تأثیر نگرش موضوعات دیگر به نسبت انسان رفتار بر نگرش، موضوعِ یك به نسبت نگرش
همیشگی و مکرر با مجرمان باعث کاهش میزان . رویارویی (9: 1388 بوهنر و وانك،)گذارد  می
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احساس تأثر و رفتارهای عاطفی شده، روحیه او را در برخورد با مسائل جنایی، قتل و خودکشی 
به قاتل در حین پرسش از او گویای چنین پیامدی پاسگاه  یبازجومقاوم کرده است. نگرش 

است  فرد درون در بدنی و روانی های منظومه از پویا سازمانی شخصیت، است. به گفته آلپورت،
 .(81 :1378ستوده، )شود  می محیط با او نظیر بی و همتا بی سازگاری سبب که

 یکیظهر  ،میکن یم دایجنازه پ كیجنگ صبح  دونیم نهویپاسگاه گفت: شده ع یبازجو»
 (.23: 1384)مستور،  «یکیشب 

نگرش خود مبنی بر رفتارهای  های شناختی های شدید عاطفی و ارزش اما راوی طبق مؤلفه
حمایتی، از بازجو انتظار واکنشی مناسب نسبت به وقایع اجتماعی مهمی چون قتل را دارد و رفتار 

 کند. بازجو او را  نیز منفی ارزیابی می
 ایکرد که انگار داشت نشانه خونه طرف  یم سؤال یطور ؟یکشتو چرا اون: گفت بازجو»

 گاریس ای ؟یخور یم یناهار چ ایاست؟  چندشنبهامروز  دیپرس یم . انگار داشتدیپرس یم سنش رو
 (25 :1384مستور، ) «حدود. نیدر هم یزیچ ای ؟یکش ینم

 کند های فردی در ماهیت انسان تأکید می با توجه به اینکه کارکردهای نگرش، بر تفاوت
های تلخ در جهان  واقعیت(. نگرش بازجو، مبتنی بر نیاز به حمایت در برابر 274: 1388کریمی، )

در  یا ژهیو گاهی( جایاجتماع یقدرت و نابرابر ،تی)فقر، جرم، جنا یمقوله اجتماع بیرون است.
جواب  کرد یم الیخ»دهد.  اعتنایی بازجو راوی را آزار می واکنش عادی و بیدارد.  یراو نشیب

را  یخط كی یها سؤال یکه بعض دیفهم ینم واقعاًاش است.  دنیپرس یآسان به سؤال نیدادن به ا
، مسئله «موضوع قتل دو کودک» (.24: 1384)مستور،  «پاسخ داد شود ینمبا صد جلد کتاب هم 

مهم و بغرنجی است و هریك از افراد جامعه در هر جایگاهی که هستند، نسبت به آن پاسخگو 
این انتظار را به تصویر تك افراد جامعه دارد،  هستند. راوی در چرخه روابط و تعاملی که با تك

  .کشد می
 

 گیري بحث و نتیجه
های ساختاری ایجاز، داشتن یك  ها و شاخصه مثابه یك رسانه و به لحاظ ویژگی داستان کوتاه به

پردازی و وجود  حادثه یا واقعه کانونی، دور بودن از حواشی، نداشتن مجال برای خیال
ها و  های زندگی، تعامل میان افراد، گروه واقعیت تواند ارتباط نزدیکی با های محدود، می شخصیت

های روانی و ارتباطی زندگی  جامعه ایجاد نماید و به بیان دیگر، روابط پیچیده اجتماعی و جنبه
با « چند روایت معتبر درباره کشتن»مطالعه است. از این منظر، داستان کوتاه ها در آن قابل انسان
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و « پدیده قتل»های رفتاری جامعه یعنی  بزرگ و انحراف توجه به در برگیری یکی از معضالت
بر اینکه  انداز روایی که نویسنده برای بیان آن انتخاب کرده است، عالوه ساختار و چشم دلیل بهنیز 
 اجتماعی، شناسی روان های مقوله بازنمایی در ادبی متون توانمندی بارز تواند مصداق می

آماری،در جایگاه  جامعه با کار و پیمایشی های شیوه همانند باشد،  شناسی جامعه و شناسی روان
 وثوقی قرار گیرد.  قابل و ارزشمند

پدیده »مورد مطالعه نسبت به  نگرش جامعه پژوهشی نظریه کارکردهای نگرش، براساس
برخالف تصور  مبتنی بر نیازهای عاطفی، روانی و رفتاری، عنوان یك رفتار انحرافی، به« قتل

ها از منظر کارکرد  دهد، نگرش شخصیت دارای قطبیت است و نتیجه تحقیق نشان میمعمول، 
به عبارت دیگر در این سو، اعتراف پدر مبنی بر انگیزه  نگرش، در دو سوی این قطبیت قرار دارد.

اصلی قتل فرزندان برای رهایی از فشار اقتصادی و نیز فقدان احساس پشیمانی و تالم ناشی از 
کاران، پس از ارتکاب  طور عموم در رفتار تمامی قاتالن و بزه ن از سوی او که بهکشتن فرزندا

ها و کسب منافع اقتصادی صرف و رجحان  شود و نیز نگرش سودجویانه رسانه جرم دیده می
های مبتنی بر  های اجتماعی، نگرش های تبلیغاتی بر انتشار اخبار و پیشگیری از آسیب آگهی

شناسی و توجه به آالم بشری دو  کند و در آن سو، مسئولیت توصیف میکارکرد سودجویانه را 
شهروند )دو هنرمند( در مواجهه با پدیده قتل، دارای کارکردی ارزش خواهانه و مثبت است و با 

 در افراد عمل و رفتار ارتباط، بر بشر اندیشه در ها نگرش تغییر و تکوین توجه به اینکه ایجاد،
 نفوذ مصادیق شخصیتی؛ های ویژگی نقش بر عالوه میان، این در است و مؤثر بسیار جامعه

تأثیر مستقیم دارند؛ مالحظه  ها نگرش گیری شکل در نیز تعامالت بینافردی و( ها رسانه) محیطی
نشده دو  بینی ای پیش یابد و نتیجه ها نسبت به قتل، سمت و سویی دوگانه می کنیم که نگرش می

 آورد. را به بار می
ها و تعامل های  توان بر تأثیر موقعیت سوی دیگر در حلقه این تعامل اجتماعی، می از

های جدید تأکید کرد. تا جایی که در اثر ناهماهنگی  نگرش گیریبینافردی بر تغییر و شکل
، «ترین نوع قتل عجیب»شناختی، رفتاری پیش بینی نشده به ظهور می رسد. در این متن پدیده 

دارد؛ اما  دوستانه وجدان انسانی راوی و دوستش را به واکنش وا می و انسانهای شناختی  ارزش
مواجهه با قدرت موقعیت جدید )رفتار قاتل پس از قتل فرزندانش( منجر به ناهماهنگی شناختی 

شود. راوی و دوستش انتظار دارند، با توجه به شیوه عجیب قتل، با پدری متأثر و  در آن الیاس می
دو کودکش روبرو شوند؛ اما بر خالف انتظار با فردی به ظاهر خرسند و راضی و  پشیمان از قتل
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های متناقض، مقدمات تغییر نگرش و در  شناخت شوند و این بدون هیچ تالم و ندامتی مواجه می
بینی نشده الیاس و خودکشی او و به تعاقب آن بر هم خوردن تعادل روانی راوی  نهایت رفتار پیش

  شود.  می
ساختار  از ها نین نویسنده در تبیین و توصیف روابط پیچیده روانی و اجتماعی شخصیتهمچ

در القای نگرش خاص راوی به این « شخص راوی اول»شخص استفاده کرده است.  روایی اول
توانست  شد، نمی انداز روایی دیگری اتخاذ می رفتار انحرافی بسیار مؤثر و کارآمد بوده و اگر چشم

 هم راوی که داستان اول گونه به تصویر بکشد. شخصیت جامعه انسانی را اینقطبیت نگرش 
 زبانی، ساختارهای و متن دریچه از باشد، داشته خود توصیف در تالشی اینکه هست، بدون

و بازگو  مشاهده او ذهن دریچه از داستان، جهان درواقع. کند می معرفی را خود «شخصیت»
 درصدد خود و دهد نمی خواننده به را ها شخصیت شناخت و تجربه اجازه نوعی به راوی. شود می

 و سازی اسم راوی، ویژه لحن و درونی های گویی تك فرایند. آید برمی ها شخصیت گذاری ارزش
 و ایدئولوژیکی نمایش در بسزایی تأثیر بار، نکوهش توصیفات و ها واژه دژ از استفاده و توصیف
 بر عالوه اینکه ویژه به. دارد ها شخصیت حتی و پیرامون اتفاقات و مسائل به نسبت او نگرش

 کند.  می آشکار ها شخصیت رفتار و گفتار از هایی قسمت گزینش با را اش شخصی نظر توصیف،
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