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هایش بازنمایی کند. انعکاس این روابط نه تنها در ش کرده روابط اجتماعی افراد را در نمایشنامهکه تال

هاي  شود که یادآور توجه به جنبهها دیده میکالم، بلکه در سکوت و برخوردهاي فيزیکی شخصيت

ي کنش پيدا و پنهان رفتار در نظریه کنش متقابل نمادین است. هدف این پژوهش بکارگيري نظریه

توازن ي ( در تحليل متن نمایشنامه1169-1291متقابل نمادین با تکيه بر آراء جورج هربرت ميد )

دار اثر ادوارد آلبی است. در این پژوهش از روش تحليل محتواي کيفی با رویکرد جهت ظریف

مه قرن بيستم از هاي پژوهش روند تغيير در باورهاي افراد امریکایی را بعد از نياستفاده گردید. یافته

ها و ها، ارزشسو، والدینی که تابع آموزهدهد. در یکطریق تقابل دو گروه شخصيت نشان می

آرایی استانداردهاي بورژوایی جامعه سنتی آمریکا هستند و در سوي مقابل دیگرانِ مهم آنها صف

به طور مستقل به حيات اند هاي سنتی جامعه نتوانستهاند. گروه دوم، با وجود گذار از ارزش کرده

-وارکه زمينهاجتماعی خود ادامه دهند و در نتيجه وابسته به گروه نخست هستند. این وابستگی طفيلی

شود؛ با برهم زدن توازن و تعادل ظریف خانواده منجر به ها میهاي شخصيتساز تعارضات و تنش
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 مقدمه

پردازد کنش هاي مطالعات اجتماعی که در سطح خرد به بررسی روابط انسانی مییکی از شاخه

تعامالت شناختی شامل کشف قواعد حاکم بر متقابل نمادین است. این سطح از مطالعات جامعه

زندگی روزمره اجتماعی و تبيين تأثير آن در روابط انسانی است. جورج هربرت ميد یکی از 

پيشگامان نظریه کنش متقابل نمادین است. او تفکر، آموزش نمادها، معانی و فراگردهاي ذهنی 

(. بررسی جزء به جزء 1921پنداشت )انواري، را محصول کنش متقابل در جهان اجتماعی می

وگوهاي ميان افراد  شناس در حوزه مفاهيم و کارکردهاي زبان در سطح گفتاین جامعه آراء

هاي آن بر شناسی بلکه در حوزه ادبيات نمایشی که اساس آفرینشتنها در حوزه جامعه نه

 تواند مورد توجه قرار گيرد. محور استوار است نيز میساختارهاي مکالمه

نویسان امریکایی ترین نمایشنامهکه یکی از برجسته 1د آلبیادوار»در این ميان، آثار نمایشی 

هاي او که تواند گزینه مناسبی براي این بررسی باشد. نمایشنامه(، می1: 2112)باتمز، « است

هایی کنند، دربرگيرنده شخصيتهاي جامعه امریکا را منعکس می قرن از واقعيت بيش از نيم

گر افراد در بافتار واقعی اجتماع است. به نظر تشان تداعیهستند که نوع تفکر، رفتار و تعامال

هاي آثار آلبی رهيافتی به سوي شخصيت هاي داستانی و نوع تعامالترسد بررسی موقعيتمی

درک ماهيت روابط اجتماعی افراد در جامعه امریکا و مسائل اجتماعی پيش روي آنها در یک 

توان دریافت این  توجهی که در خوانش آثار وي می برهه زمانی مشخص فراهم کند. نکته قابل

هاي اي از آثار او مشخصاً به روابط خانوادگی و ارتباطات ميان گروهمالحظه است که بخش قابل

 پردازند. ها میکوچکی از شخصيت

کرد؛  ( مشاهده1266) 2توازن ظریفتوان در نمایشنامه نمونه این کاربست را می

شد.  9کردن مضامين اجتماعی، موفق به دریافت جایزه ادبی پوليتزر ليل مطرحاي که به د نمایشنامه

، مخاطب آشکارا شاهد مواجهه نویسنده با مسائل اجتماعی بر اساس نوعی در این نمایشنامه

اي اجتماعی عنوان پدیده بازنگري انتقادي است. آلبی در این نمایشنامه ضمن اینکه به خانواده به

حد و اندازه پنداشتن نقش مسئوالنه و حمایتگر والدین در به نقد پنداشت بی نگرد، همزمانمی

                                                           
1 Edward Albee  
2 A Delicate Balance  
3 Pulitzer Prize هاي گوناگون دارد. نگاري، ادبيات و موسيقی که بخشي در روزنامهاجایزه   
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پردازد. همچنين نویسنده از رهگذر این نمایشنامه به تحليل چگونگی مقابل سایر اعضا نيز می

 پردازد. شان با امر واقع نيز میتأثيرگذاري و تأثيرپذیري افراد از یکدیگر در تجربه زیستی

ر بخش وسيعی از آثارش، بر نمایشی از شدت شکنندگی، تعارضات و رویکرد آلبی د

قطعيت که تحليلی انتقادي  قطعيت در صور ظاهري روابط انسانی استوار است. این عدم عدم

دهد به بهترین حالت در روابط مبتنی بر ها به دست میاز دادوستدهاي اجتماعی انسان

غيرعرفی شکل گرفته است و در سطح کنشی اخالقيات و عرف در مقابل امر غيراخالقی و 

هاي آلبی موجز، کار رفته در نمایشنامه یابد. زبان بهها نيز نمود میو روابط کالمی شخصيت

کار  ها در کنش متقابل خود با یکدیگر بهمقتصدانه و ساده است. اما عباراتی که شخصيت

اي آنها را صاحب سطوح هبرند مبتنی بر چنان پيچيدگی و ژرفایی است که دیالوگمی

تري از گيري درک مطلوبتواند منجر به شکلکند. تحليل این معانی میمختلفی از معنا می

 متن نمایشنامه موردنظر شود. 

در  1یافتههاي اجتماعی یا دیگري تعميمتمرکز این مطالعه بر ارزیابی تأثير الگوها و آموزه

ها با نيات ت وجود دوگانگی ميان رفتار شخصيتها، علو رفتار شخصيت دهی به پنداشتشکل

رو، با  تصویري غيرواقعی از خود به دیگران است. از این ذهنی آنها و همچنين بررسی علل ارائه

توجه به مختصات یادشده و همچنين توجه به نقش بُردارهاي کالمی و کنشی در سطح تعامالت 

بين آنها بر اساس نظریه کنش متقابل ماالت فیها و تعامتوان به بررسی رفتار شخصيتخُرد، می

 نمادین با تکيه بر آراء جورج هربرت ميد پرداخت. 

سو به نياز مبرم حوزه نقد ادبيات نمایشی به استفاده از اهميت انجام این تحقيق از یک

-هاي جامعهترکردن رویکردها و نظریهمحورانه و از سوي دیگر به کاربرديرویکردهاي نظریه

تواند به گردد. انجام این تحقيق میهاي علوم انسانی برمیشناسی با کاربست آنها در سایر حوزه

 اي نيز بينجامد. رشتهگسترش دامنه مطالعات بين

 عبارتند از: هاي تحقيقپرسش

ادوارد آلبی را بر اساس نظریه کنش متقابل نمادین با  توازن ظریفتوان نمایشنامه چگونه می .1

 آراء جورج هربرت ميد تحليل کرد؟تکيه بر 

                                                           
1 The generalized other  
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دو قطبی حقوق فردي/مسؤليت اجتماعی در مقابل  توازن ظریفتوان در نمایشنامه چگونه می .2

 دیگرانِ مهم را با استفاده از نظریه کنش متقابل نمادین و با تکيه بر آراء ميد تفسير کرد؟

توان به ها میمایشنامهضرورت انجام این تحقيق بدان دليل است که از رهگذر تحليل متن ن

آگاهی کلی نسبت به فرهنگ عامه آمریکایی از سطوح روزمره تا عالی در قالب رفتارها، آداب، 

در این راستا، تأثير ها و کنشگري افراد در نيمه دوم قرن بيستم دست یافت.  مندي کنش نيت

هاي اجتماعی و  مشخصهشده اجتماعی مدنظر آلبی با توجه به  ها و الگوهاي نهادینهمخرب آموزه

 گيرد. مورد بررسی قرار می توازن ظریفي هاي نمایشنامه فرهنگی شخصيت

شده ها و الگوهاي نهادینهدر بازنمایی مسائل گوناگون مربوط به تأثير مخرّب آموزه

هاي  هاي فردي، نسبت هاي اجتماعی، تجربه ها، نقش هاي زندگی شخصيت اجتماعی، از تجربه

بين افراد و سطح درک آنها از الگوهاي اجتماعی به بازتعریف رفتارها، آداب، ذهنی و نسبت 

-شود. همچنين تأثير دیگريِها پرداخته می ها، تجارب روزمره و بازنمایی هویّت مندي کنش نيت

شود. هاي نمایش بررسی می گرفتن معنا و باورهاي ذهنی شخصيتیافته با روند شکلتعميم

 شود. می  استفاده 1دار تحليل محتواي کيفی جهتدین منظور، از روش ب

اي وضعيت فرد و جامعه شده ادوارد آلبی که هر یک از منظر ویژه هاي ترجمهاز ميان نمایش

-امریکا را در بازه زمانی به گستردگی نيمه دوم قرن بيستم و دهه اول قرن حاضر منعکس می

به  توازن ظریفده است: اول اینکه نمایشنامه به دو دليل انتخاب ش توازن ظریفکنند، نمایشنامه 

ایجاد درک نادرست افراد از ها و الگوهاي اجتماعی در شکل مشهودي به انتقاد از تأثير آموزه

و بنابراین از طریق رویکرد نظري جورج هربرت ميد در خصوص تأثيرپذیري پردازد یکدیگر می

این است که نمایشنامه یادشده بر کنشگري  متفسير است. دليل دو فرد از الگوهاي اجتماعی قابل

 گذارد. یافته جامعه صحه میفعال فرد در برابر امر اجتماعی و الگوهاي تعميم

هاي اجتماعی هاي نظریه ميد در نمایشنامه یادشده مسائلی مانند مشخصهکارگيري مؤلفه با به

ماعی، نحوه ارزیابی هاي اجتهاي زندگی آنها، نقشها، بررسی تجربهو فرهنگی شخصيت

شان از یکدیگر و موقعيتی که هایشان و سطح درکعملکرد دیگران توسط آنها با توجه به نسبت

 گيرد. اند؛ مورد توجه قرار میدر آن واقع شده

                                                           
1 Directional qualitative content analysis  
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 پیشینه تحقیق

هاي دانشجویی و مقاالتی چند روي آثار آلبی انجام نامهتاکنون تحقيقات معدودي در قالب پایان

هاي اگزیستانسياليستی، خوانش  هاي روانشناسی جنسيتی، جنبه بيشتر بر ویژگی شده که

 اند. شناختی آثار وي متمرکز شده مارکسيستی و اسطوره

توان به موارد از جمله تحقيقاتی که از بُعد اجتماعی روي آثار آلبی انجام شده است می

هاي  بازنمایی زنان در نمایشنامهوان رو اشاره کرد. مونا هوروش در رساله دکتري خود با عنپيش
اش که با همين نام انجام گرفته است به بررسی وضعيت برخی از  و مقاله ادوارد آلبی

پرداخته است  توازن ظریفهاي زن در تعدادي از آثار آلبی از جمله نمایشنامه  شخصيت

 .(1921)هوروش، 
شناسی سه نمایشنامه از ادوارد آلبی نهمطالعه نشانامه خود با عنوان رویا خسروي نيز در پایان

، نظریات شنی ترسد، داستان باغ وحش و جعبههاي چه کسی از ویرجينيا وولف میبه نام

کار بسته است. او در  شناسی را در تحليل این سه نمایشنامه به ساندرس پيرس در زمينه نشانه

ها و تأثير کالم بهره بی از انواع نشانهها، آلبی به خوتحليل خود نشان داد که در دنياي نمایشنامه

هاي مدرن در ها، به ترسيم فقدان ارتباط بين انسانجسته و اینکه آلبی با شناخت انواع نشانه

 (. 1929جامعه آمریکا کمک کرده است )خسروي، 

داستان باغ وحش: خوانش مارکسيستی، با  پيشينهاي با عنوان رجبعلی عسکرزاده در مقاله
به بررسی دو شخصيت نمایشنامه پرداخته است. نتایج  يري نظریه مارکس و لویی آلتوسرکارگ به

آمده توسط وي داللت بر این دارد که یکی از دو شخصيت، نماینده خرده بورژوازي یا  دست به

باشند. از طبقه متوسط و دیگري نماینده طبقه کارگر است و هر دو قربانی طبقه بورژوازي می

کارگيري نظریه آلتوسر نهادهاي ایدولوژیک مانند خانواده، مدرسه، کليسا و  به سویی محقق با

 (. 119: 1921شود )داند که به واسطه آنها فرد کنترل میغيره را ابزارهایی در دست هژمونی می

از منظر  توازن ظریفهاي پژوهشگران این مقاله، تا کنون پيرامون نمایشنامه طبق بررسی

شده در علوم اجتماعی تحقيق مدونی انجام نشده است. نمایشنامه مذکور  هرویکردهاي شناخت

 ترجمه شده است.  1920توسط رضا شيرمرز در سال 
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کننده بسياري از مسائل اجتماعی جامعه امریکا و تأثيرشان  با توجه به اینکه آثار آلبی منعکس

د با تکيه بر رویکردها و رس گيري آگاهی در افراد این جامعه است، به نظر می بر روند شکل

هاي اندیشمندانی مانند ميد که از این بافت فرهنگی و اجتماعی سربرآوردند، به نحو  تئوري

 گونه آثار پرداخت.  توان به تحليل اینتري میبایسته

شده که به طور  تأليفات و مطالعاتی تا کنون در ایران انجامپيرامون جورج هربرت ميد نيز 

هایی در  تحليلی از کتاب-هایی توصيفی بندي کرد: بخشا را در سه قالب دستهتوان آنهکلی می

هایی از نظرات وي، شناسی؛ مقاالتی که به تشریح و تبيين بخش هاي جامعه حيطه تئوري

ها و نامهاند؛ پایان بر متفکران پس از او پرداخته  اش اش از پيشينيان و تأثيرگذاريتأثيرپذیري

یا پدیده اجتماعی با  ت آنها بر کاربست نظریّات ميد در بررسی یک مسألهمقاالتی که محوریّ

اند. در نتيجه، کمتر به کاربرد نظریه ميد در تمرکز بر یک جامعه آماري مشخص طراحی شده

 ویژه شاخه نمایشی آن توجه شده است.  هاي علوم انسانی از جمله ادبيات و بهدیگر حوزه

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: جام شده دربارۀ ميد میهاي اناز ميان این پژوهش

هاي  درآمدي بر مکاتب و نظریّهحسين ابوالحسن تنهایی در بخشی از کتاب خود با عنوان  -
هاي ميد پرداخته و بر این باور است که ميد با  به بحث پيرامون نظریّه (1911) شناسی جامعه

ترین تا  د فرد و جامعه را از سادهطرحی از یک جامعه سالم، سعی نمود مراحل رش

 ترین حالت آن توضيح دهد.  پيچيده

( به 1916) شناسی هاي جامعه نظریهاَرمکی نيز در بخشی از کتاب خود با عنوان  تقی آزاد  -

دارد ميد مفاهيمی مانند ذهن و فکر را بر   استفاده ميد از پراگماتيسم متمرکز شده و عقيده

 اجتماعی تشریح کرد. هاي زیستی، روانی و  پایه

بررسی و تحليل نظریه ( نيز در مقاله خود با عنوان 1920محسن نيازي و آمنه مرتضوي ) -
هاي اندازي از این نظریه را ارائه کرد. ایشان پس از بررسی ریشهچشم کنش متقابل نمادین

نظران حبهاي صااي از دیدگاهگرایی فلسفی و رفتارگرایی شناختی، پارهاین نظریّه در عمل

 آن از جمله ميد را ارائه کرده و انتقادات واردشده به این نظریه را نيز مطرح نمودند. 

مدرنی در آغاز  جورج هربرت ميد: پستراد نيز در مقاله خود با عنوان  امين قانعی محمد سيد -

و  هاي موجود در آراء ميد اي به تشریح شباهت مقایسه- اي تحليلی ، سعی کرد تا به شيوهراه

اي نوین ضمن تالش براي  (. او با شيوه21: 1922هاي پساساختارگرایان بپردازد ) اندیشه
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دهد که بسياري از موضوعاتی که بعدها  می  خوانش مجدد پراگماتيسم ميد نشان

 بود.   بينی شده کردند در آراء ميد پيش ها مطرح مدرنيست پست

گرایی  بازخوانی انتقادي عملنوان مهدي سلطانی و حميد پارسانيا در مقاله خود با ع -
توصيفی به -، با روشی تحليلیاجتماعی جورج هربرت ميد بر مبناي حکمت متعاليه

بودگی وجود، حرکت جوهري، خود و امثال آن، که از  ذات بندي مبانی مانند درون صورت

رد هاي ورود به بينش ميد است، پرداختند و آنها را بر اساس حکمت متعاليه مو فرض پيش

 (. 191: 1922نقد و ارزیابی قرار دادند )

گونه  بودن مقاالت و تأليفاتی از این دست، آنچه به صورت کاستی در این  رغم مطلوب علی

اتفاق آنها و شيوه  به بيش مشابه در اکثریت قریب و شود تکرار رویکردي کم می  ها دیده پژوهش

شناختی نفثه تحليل جامعه( در مقاله 1922شان است. البته رنجبر و همکاران ) کمابيش توصيفی

به بررسی یک متن تاریخی بر اساس این نظریه  المصدور بر اساس نظریه کنش متقابل نمادین

گرایانه در دو هاي جنس بررسی نقش( نيز در مقاله 1922پرداختند. زاهدي و همکاران )
نمایشنامه ایرانی را بر اساس  ، این دونمایشنامه خواب در فنجان خالی و شکلک اثر نغمه ثمينی

نظریه کنش متقابل نمادین و به شيوه توصيفی تحليل نمودند. در مقاله یادشده مفهوم پنداشت از 

هاي ارتباطی و جایگاه در هرم قدرت بر اساس نظریه کنش متقابل نمادین تبيين خود، ویژگی

 (. 62: 1922شد )نقل از رنجبر و همکاران، 

شنامه امریکایی را براساس نظریه کنش متقابل نمادین با تکيه بر آراء پژوهش حاضر یک نمای

 کند. دار بررسی میميد و با روش تحليل محتوي کيفی با رویکرد جهت

 چارچوب نظری

ها، ایماها، حاالت و نمادهاي معنادار )زبان( در نظریه کنش متقابل نمادین بر حرکات، ژست

شود. اساس این تئوري بر ها متمرکز میه و تفسير این نشانهارتباطات کنشگران در زندگی روزمر

است )نيازي و ها بر پایه نمادها بنا شده پایه نماد و معناست و داللت بر این دارد که واقعيت

کند که معناها در کنش متقابل دوطرفه افراد در (. همچنين این نظریه تشریح می1920مرتضوي، 

چه نمادها و معناهایی از کنش »و بر این سؤال تأکيد دارد که گيرند محيط اجتماعی شکل می

 (.212: 2112)آکسان و همکاران، « آید؟متقابل ميان مردم به وجود می
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و پس از مرگ ميد مطرح کرد و  1291اگرچه اصطالح کنش متقابل نمادین را بلومر در سال 

ترین اندیشمند وابسته به مکتب  ماین نظریّه در زمان ميد هنوز منسجم و مدون نشده بود اما مه

شناس بلکه فيلسوفی به نام جورج هربرت شيکاگو و نظریّه کنش متقابل نمادین نه یک جامعه

ميد بود که تدریس فلسفه و روانشناسی اجتماعی را در دانشگاه شيکاگو بر عهده داشت )نيازي 

فعاليت یا رفتار فرد را »بود شناسی اجتماعی  او که از جمله پيشگامان روانو مرتضوي، همان(. 

 در چارچوب فراگرد اجتماعی بررسی کرد. 

شناسی فردي به تجربه اجتماعی  اجتماعی اوليه که از دیدگاه روان شناسی برخالف روان

کم از دیدگاه  تجربه فردي را باید از دیدگاه جامعه و یا دست»پرداخت، ميد معتقد بود که  می

به (. 000: 1911)ریتزر، « اند مورد بررسی قرار داد ماعی ضروريارتباطاتی که براي سامان اجت

کننده  شوند که تعيينهاي اجتماعی با یکدیگر مواجه می ي از واقعيت اعقيده وي، افراد در گستره

ها صرفاً عينی نيستند  چگونگی و نيز معناي تعامالت آنهاست. او بر این باور بود که این واقعيت

شوند )برگر و  و از طریق ارتباطات روزمره افراد با یکدیگر ایجاد میبلکه به صورت ذهنی 

کنند،  کنند )صحبت می که افراد با یکدیگر تعامل می (. به عقيده ميد، هنگامی11: 1266الکمن، 

العمل مورد قضاوت کنند و شرایط را براي درک و عکس دهند، مشاهده و ارزیابی می گوش می

کنند و معنا را می ها را تفسير یند مستمر درک و تعریف رویدادها، واقعيتدر فرا»دهند(،  می قرار 

(. همچنين افراد با توجه به عواقبی که هر موقعيت 62: 2112)اِستولی، « گذارندمی 1به مذاکره

پردازند و سپس بر اساس تفسير خود رفتار  برایشان به دنبال دارد به تفسير آن موقعيت می

  (.222: 1211کنند )کوزر،  می

پيوستگی خود، ذهن و جامعه، به تشریح تعامالت روزمره افراد  هم ميد با ارائه تحليلی از به

او نشان داد که شود را نشان دهد. آمدن حس واقعيت می وجود پرداخت تا روند تفسيري که سبب به

(. ميد تمرکز 1262)بلومر، تر اجتماعی است  چگونه فرایندهاي ذهنی انسان بخشی از فرایند وسيع

 .شوداي روي سه مفهوم ذهن، خود و جامعه داشت که هر کدام مختصراً در ذیل توضيح داده میویژه

تنها بستري براي تعامالت افراد محسوب  اي ساختارمند نه عنوان پدیده جامعه: جامعه به (1

به تدریج گرفته و  اي است که ذهن و خودِ اجتماعی آنها در بستر آن شکل شود بلکه زمينه می

                                                           
1 negotiate 
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گيري  عنوان منشاء شکل جامعه و ارتباطات اجتماعی به (.910: 2119یابد )بالندن،  تکامل می

 (.961: 2111معنا هستند )اسنو، 

ها به طور تعمدي ها و پاسخذهن: ذهن انسان یک فراگرد اجتماعی است، در ميان محرّک (2

-هد. به خاطر وجود ظرفيّتدها را تحت تأثير قرار میدخالت کرده و جریان و شکل پاسخ

 شوندها بامعنا میشود و نمادها براي انسانهاي ذهنی است که امکان نمادپردازي فراهم می

(. ذهن در نظریه ميد وضعيتی پویا دارد و با قدرت تفسيرگري خود در 121: 1290)ميد، 

 .(1مان: گذارد )ميد، هکردن معنا و یا ایجاد تغيير در معنا تأثير می فرایند درونی

هاي اجتماعی شود که فقط در جریان تجارب و فعاليّتخود: خود به واقعيتی اطالق می (9

بودن )اینکه توان به پویشیهاي خود میشکل گرفته و فراگردي آگاهانه است. از ویژگی

ها شکل ها هستند که به کنشبودن )یعنی پاسخ شود( و بازتابیگاه تبدیل به ساخت نمیهيچ

دهد( اشاره کرد زنيم و او نيز به ما پاسخ میبدین معنی که ما با خود حرف میدهند می

 (. 612: 2112)شوالب، 

. منِ 1و منِ مفعولی خود از نظر ميد با ذهن مرتبط بوده و داراي دو جنبه است: منِ فاعلی

ندهی سازما خودي و غير هاي آنی، خودبه مرتبه و واکنش هاي یک العمل رفتارها و عکس»فاعلی 

(. منِ 112)ميد، همان: « شده فرد هستند که فردیّت و نوآوري را نيز در او به همراه دارند

شود که عمدتاً در تعامل فرد با دیگران آموخته  یافته خود محسوب می جنبه سازمان»مفعولی 

  شده نشان کند و رفتار فرد را به شکل اجتماعی می شده؛ در رعایت هنجارهاي اجتماعی بروز 

 (. 112)ميد: همان، « داد می

انجامد؛ اول، با پذیرفتن منِ مفعولی  می پذیرفتن منِ فاعلی و من مفعولی تلویحاً به دو نکته

تنها  شود. دوم، با پذیرفتن منِ فاعلی نه بر کنش متقابل ميان کنشگر و جهان پيرامونی او تأکيد می

شود بلکه بر  ه ساختارهاي ایستا تأکيد میعنوان فراگردهاي پویا و ن به ارتباط کنشگر و جهان به

 شود. امکان ایجاد تغيير جهان اجتماعی از سوي کنشگر صحّه گذارده می

پذیري و دیگريِ  کردن، نقش بازي توان به نقش اي در نظریّه ميد میاز دیگر مفاهيم پایه

 شوند. یافته اشاره کرد که هرکدام به اختصار توضيح داده می تعميم

                                                           
1 I and me 
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: با درنظرگرفتن ماهيّتی پویا براي خود، ميد زمان پيدایش و 1پذیري کردن و نقش بازي نقش (0

شدن فرد و از طریق تعامل او با دیگران  تکامل خود را از کودکی، یعنی دوران اوليه اجتماعی

کردن و پس از آن نقش  بازي   بيند. در این نقش کردن ساده می بازي اش در قالب نقشپيرامونی

هاي  العمل نظرات و حتی عکس توانند زاویه دید، نقطه  فتن است که فرد میگر برعهده 

العملی متناسب  بينی کرده و پس از تفسير آنها، به ارائه عکس احتمالی دیگران را نيز پيش

این دو مرحله مقدمه ورود به مرحله مهمی در روند  (.62: 1262)بلومر، « اقدام نمایند

 (. 1212کرد )ميلر، یافته یاد  تعميم دیگريِيد از آن با عنوان شدن فرد هستند که م اجتماعی

شده، الگوهاي کلی،  هاي جمعی و سازماندهی مجموعه نگرش»: به 2یافته ِتعميم دیگريِ (2

ها یا  در ارتباط با سيستم»( اشاره دارد که 2: 2112)سوبروال، « انتظارات و استانداردها

یافته و  هاي سازمان یافته نگرش رد. دیگري تعميمگي می تر اجتماعی شکل هاي پيچيده گروه

)ميد، « کند  تواند رفتار خود را ارزیابی عمومی و معيارهایی هستند که فرد با ارجاع به آن می

او رفتارهاي »شود،  یافته در فرد درونی می (. از نظر ميد هنگامی که دیگريِ تعميم122همان: 

کند؛ مشاهده کرده و اَعمال و سخنان خود را بر  ی میاي که در آن زندگ خود را از لنز جامعه

)ميد، « کند شده به وسيله جامعه ارزیابی می مبناي الگوهاي هنجاري و استانداردهاي تعيين

 (. 222همان: 

شود که شخص از نظر احساسى و  به فرد یا افرادى گفته مى دیگريِ مهم» 9دیگريِ مهم (6

پذیرد و بيشتر وقتش را با آنها  بسته است و از آنها تأثير مىمند یا وا شناختى به آنها عالقه روان

 .(29: 1922)کوئن، « گذراند مى

  یافته بود که ميد به تعریف خودِ تعميم از طریق معرفی این مفاهيم و مراحل، خصوصاً دیگريِ

ی دهنده دنياي ذهنی او با زمينه اجتماعی که در آن زندگ عنوان عامل ارتباط اجتماعی فرد به

 پرداخت.  کند،  می

دارند که این جزئيات آنقدر کوچک هستند که به  منتقدان نظریه کنش متقابل نمادین عقيده 

تواند درک عميقی از هاي اجتماعی کوچک می آیند. اما در واقع مطالعه دقيق پدیده نظر مهم نمی

                                                           
1 Play Stage and game stage 

2 Generalized other  
3 Significant others 
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حاضر تالش شده ها به دست دهد. در پژوهش  شيوه انجام کارها و برقراري ارتباط در انسان

اثر ادوارد آلبی پرداخته  توازن ظریفاست تا با استفاده از این نظرات، به تحليل متن نمایشنامه 

ارائه خواهد شد و پس از  توازن ظریفاي از نمایشنامه شود. در ادامه، روش پژوهش و خالصه

 شود.آن نمایشنامه ذکرشده بر اساس موارد نظري تحليل می

 روش پژوهش

هاست )ایمانی و شناسی در خدمت تفسير محتوایی دادهمحتواي کيفی نوعی روش تحليل

هاي متن هاي متنی کاربرد فراوانی دارد. داده(. این روش براي تحليل داده12: 1921نوشادي، 

هاي چاپی ها، مشاهدات، رسانهممکن است به صورت شفاهی، چاپی یا الکترونيکی، مصاحبه

(. بر اساس تعریف برلسون، تحليل محتوي 11و غيره باشد )همان:  هامانند مجالت و کتاب

کند مند توصيف میهاي ظاهري یک پيام )متن یا مکالمه و غيره( را به شکل عينی و نظامویژگی

تحليل محتوي روشی است که به »(. همچنين فيليپ استون عقيده دارد که 1222)برلسون، 

کند که این ، مشخصاتی ویژه از یک پيام را کشف میاي عينی و بر اساس قواعد معيّن شيوه

 (.2: 1266)استون، « تر استتعریف به تحليل محتوي نزدیک

هاي موجود در زمينه تحليل محتواي کيفی به سه یی و شانون، رهيافتبر اساس نظریه شی

(. از سه روش 2112یی و شانون، شوند )شیدار و تلخيصی تقسيم میدسته عرفی، جهت

دار، مبتنی بر نظریه است. تحليل محتواي با دشده، روش تحليل محتواي کيفی با رویکرد جهتیا

هاي تحليل محتوي از فرایند ساختارمندتري برخوردار دار نسبت به دیگر روشرویکرد جهت

 کنند. بندي میعنوان روشی قياسی طبقه است. این روش را معموالً به دليل اتکا بر نظریه به

شود، بنابراین به با اینکه در پژوهش حاضر از نظریه کنش متقابل نمادین استفاده می با توجه

مطلوب باشد. وجود  دار براي دستيابی به نتيجهرسد روش تحليل محتواي کيفی جهتنظر می

تواند به هاي تحقيق کمک کند. وجود نظریه همچنين میتواند به تمرکز بر پرسشاین نظریه می

بندي کمک کند )ایمانی و نوشادي، مزگذاري اوليه و ارتباط بين رمزها و مقولهتعيين طرح ر

موجود )در اینجا کنش متقابل نمادین با تکيه بر آراء ميد(،  کاربردن نظریه(. با به20همان: 

کنند. بندي رمزهاي اوليّه آغاز میپژوهشگران کار خود را با شناسایی مفاهيم اصلی براي طبقه

 شود. ها نيز با استفاده از نظریّه مشخص میلهتعيين مقو
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استفاده  سازي و تدوین تِمتوان گفت از فرایندهاي کدبندي، مقولهتر میبه صورت جزئی

( 1مرحله است که عبارتند از:  2شود. فرایند انجام کار در این پژوهش به صورت کلی شامل می

( 9ر که در اینجا متن یک نمایشنامه است؛ ( برگزیدن نمونه موردنظ2هاي تحقيق؛ تنظيم پرسش

کردن رویکرد نظري که در اینجا نظریه کنش متقابل نمادین با تکيه بر آراء جورج مشخص

 ( تحليل نتایج حاصل از فرایند کدگذاري.2ریزي فرایند کدگذاري؛ ( طرح0هربرت ميد است؛ 

هاي اي ميان شخصيتههایی از متن دیالوگدار، بخشبراي تحليل محتواي کيفی جهت

ها با تکيه بر شود. تعيين مقولهعنوان واحد معنا در نظر گرفته می به توازن ظریفنمایشنامه 

مفاهيم اساسی مطروحه توسط ميد مانند خود، منِ فاعلی، منِ مفعولی، دیگريِ مهم، دیگريِ 

 شود. یافته، ایفاي نقش و غيره انجام میتعميم

دار، در دو با استفاده از روش تحليل محتواي کيفی جهت یفتوازن ظربررسی نمایشنامه 

گيرد. در سطح توصيف، عناصر اصلی که تحليل بر اساس آن سطح توصيف و تحليل صورت می

شوند. در مرحله اول )سطح توصيف(، از متن نمایشنامه پذیرد، گزارش و توصيف میصورت می

هاي مرکزي متن نمایشنامه را با عطف به مایهنگيریم. در مرحله دوم )سطح تحليل(، دروبهره می

 کنيم. این فرایندمفاهيم اساسی ميد، برجسته کرده و متن را از نو، بر مبناي بستر نظري تحليل می
هایی از متن(، کدگذاري  کارگيري برش مرحله از طریق تعيين واحد معنا )به به به صورت مرحله

سازي( و درنهایت ساخت تم  ها )مقولهادغام زیرمقولهبندي(،  باز، کدگذاري محوري )زیرمقوله

  شود. )مضمون( دنبال می

 خالصه نمایش

که  1هاي اگنس و توبياساي است، زن و شوهري با ناماي دو پرده، که نمایشنامهتوازن ظریف

کشد. آنها به لحاظ اینکه در سنين باالتر از شصت زوجی نسبتاً متموّل هستند را به تصویر می

هاي فرساینده مرتبط با حضور دیگرانِ سال هستند تمایل دارند زندگی آرام و به دور از دغدغه

شود با حضور طوالنی مدت شان داشته باشند. این امر که از حقوق فردي آنها پنداشته میمهم

الخمر است و به هيچ نحو خواهان جداشدن از آنها نيست،  که زنی دائم 2خواهر زن به نام کِلِر

                                                           
1 Agnes and Tobias  
2 Claire  
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هاي لفظی مستمري ميان اَگنس و کِلِر وجود دارد و این امر با ورود مخدوش شده است. بحث

که خواهان زندگی براي مدت نامعلوم در  1غيرمنتظره دوست توبياس به نام هَري با همسرش اِدنا

شان با شود. پنداشت هَري و اِدنا این است که چون قدمت دوستیکنار آنها هستند، تشدید می

هاي دورنی رسد این حق را دارد که براي فرار از ترساس و اَگنس به حدود چهل سال میتوبي

ساله توبياس و اَگنس نيز  96خود به خانه آنها آمده و با آنها زندگی کنند. همزمان جوليا دختر 

گردد. اِشغال اتاق سابق جوليا توسط پس از ناکامی در چهارمين ازدواجش به خانه پدري باز می

شود به نحوي که آنها افکار پنهان خود گيري تعارضات ميان کنشگران میري و اِدنا باعث اوجهَ

توجهی از  ها بخش قابلکنند. مجموع این رویاروییمیشان ابراز را به شکل رفتارهاي عيان

 کند و این امر راه را براي نيل به آگاهیباورهاي پيشين آنها را دستخوش تغييرات بنيادینی می

ها به ارزیابی موقعيت، شود شخصيتکند. دستيابی به این آگاهی نوین باعث مینوینی هموار می

شان و نقش خود پرداخته و در نهایت به الگوهاي هاي رفتاري و گفتاري دیگران پيرامونیمحرّک

 یابند.معنایی جدیدي دست 

 بحث و بررسی 

عنوان یک  ایجادشده در خانواده امریکایی بهبا محوریت تغييرات   اينمایشنامه توازن ظریف 

پدیده اجتماعی بعد از نيمه قرن بيستم است. آلبی در این اثر به واکاوي روند دگرگونی در نحوه 

پردازد. او در این نمایشنامه بر خانواده و روند تغيير در معناي نمادین آن  تعامالت خانوادگی می

برخالف نامش،  توازن ظریفشود. ایی متمرکز میدر نيمه دوم قرن بيستم در جامعه امریک

نماید که از توازن و تعادل خارج شده و آرامشی که اعضا به دنبال آن هستند اي را باز میخانواده

هاي والدینی است که در  کند. تکيه اصلی نمایشنامه خصوصاً روي واکنشرا براي آنها فراهم نمی

عنوان یک ارزش  مقابل اعضاي خانواده )که پيشتر بهگري تام در نهایت از شکل سنتی حمایت

 گيرند. کردند( فاصله میاجتماعی تلقی می

هاي اجتماعی والدین در کردن مسئله مسؤليت اي است که با لحاظطرح نمایشنامه به گونه

اي به خود نيافته، مخاطب را به پاسخ اي که تا بعد از نيمه قرن بيست هنوز شکل هستهخانواده

این مسأله وادارد که اساساً حد ميان مسؤليت در مقابل وابستگان )اعم از فرزند، بستگان و  به

                                                           
1 Harry and Edna  
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دوستان خانوادگی( از یک سو و حقوق فردي کجاست؟ و آیا فرد با ارائه یک الگوي رفتاري 

تواند به ارزیابی، تفسير، تعدیل و یا شده اجتماعی و فرهنگی میمتفاوت با الگوهاي نهادینه

 1هاي اجتماعی بپردازد؟ جدول شماره هایی مانند حقوق فردي/مسئوليتریف دو قطبیبازتع

ظریف را بر اساس نظریه کنش متقابل نمادین و با تکيه بر آراء جورج هربرت  توازن نمایشنامه

 کند. ميد تحليل می

 . واحد معنا، کدگذاری باز، کدگذاری محوری، ادغام محورها، تم )مضمون( 1جدول شماره 

 توازن ظریفدر نمایشنامه 
گیری از واحد معنا با بهره

 های متنیداده
 ضمون(تم )م هامقوله هازیرمقوله کدگذاری باز

اَگنس خطاب به توبياس: 

گن نمک به  شنيدي که می

حرومی خواهر از نيش مار 

 .1تره گزنده
قرارگرفتن در 

موقعيت کنشی 

مغایر با 

خواست فردي 

 والدین

رضایت از  عدم

گرفتن  نادیده

حقوق فردي 

توسط دیگرانِ 

 مهم

تقابل مسؤليت 

اجتماعی/حقوق 

 فردي

دستيابی به پنداري 

با  نوین در رابطه

دو قطبی حقوق 

فردي/مسؤليت 

اجتماعی در اثر 

کنش متقابل در 

 گروه اجتماعی

توبياس خطاب به جوليا: گاهی 

اوقات دیگه ما مامان و بابا 

 نيستيم، اگنس و توبياس هستيم.

هاي هزینه اگنس: صورتحساب

 روي ميز توبياس

اگنس خطاب به هَري و اِدنا 

واقعا  )غيرمستقيم(: شماها ...

 خواین؟ً... چی می

دونی توبياس خطاب به کِلِر: می

خودش کنترل عجيبی که اگنس 

خيلی وقته که ندیدم روي داره، 

گریه کنه ... هر اتفاقی که بيفته 

 اون اشک نمی ریزه.

کنترل خود از 

طریق سرکوب 

 منِ فاعلی

جلوگيري از 

تداخل منِ 

فاعلی با 

استدالل لزوم 

پایبندي به 

کردن در  بازي نقش

جهت سرکوب منِ 

 فاعلی

                                                           
 باشد. هاي نمایشنامه از ترجمه رضا شيرمرز از متن انگليسی نمایشنامه توازن ظریف میگزیده 1
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گیری از واحد معنا با بهره

 های متنیداده
 ضمون(تم )م هامقوله هازیرمقوله کدگذاری باز

کِلِر راجع به اَگنس: زنی 

سرسخت، ایداليست و »

پایبندي افراطی به »، «کمالگرا

 اصول اخالقی.

داري  خویشتن

با تکيه بر 

اصول اخالق 

 اجتماعی

-و ارزش اصول

 هاي اجتماعی

توصيف اگنس توسط جوليا: 

پاپ یا سرباز ارشد توي »

 «سربازخانه

عادل حفظ ت

خانواده با 

کنترل خود و 

 دیگران

حفظ »؛ «حفظ ظاهر»اگنس: 

؛ «شناسیرعایت وقت»؛ «تعادل

مباالتی و پرهيز از بی»؛ «نزاکت»

خانواده منطقی »؛ «خيالیبی

 «شاد

همسویی با 

الگوهاي، 

ها و ارزش

استانداردهاي 

بورژوایی 

 جامعه

کِلِر خطاب به توبياس: وقتی 

خوام کن میاگنس اومد خبرم 

بازي دربيارم. تو هم دیونه

تظاهر کن که گيج و گولی ... 

به چيزایی که گفتم تظاهر کن 

. ... 

کردن  بازي نقش

با هدف 

کردن  پنهان

 واقعيت
کردن  بازي نقش

براي تحریف 

 واقعيت

شدن در  واقع

موقعيت کنشی 

مغایر با القاهاي 

 یافتهدیگريِ تعميم

هري: از این اتاق خوشم 

 د.نميا

ادنا: با این اتاق چکار کردین، 

 اگنس؟

عدم ارزیابی و 

سازي متناسب

رفتار با نوع 

رابطه، جایگاه 

و موقعيت 

 کنشی

کلر خطاب به هري و ادنا: 

 براي چی اومدین اینجا؟

توبياس خطاب به جوليا: سی 

و شش سالته! نکبت ازدواجت 

نارضایتی از 

رفتارهاي 

هماهنگی  عدم

رفتار با اصول و 
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گیری از واحد معنا با بهره

 های متنیداده
 ضمون(تم )م هامقوله هازیرمقوله کدگذاری باز

رو مثل یه عروسک دنبال 

آري توي کشی میخودت می

این خونه و این خونه رو پر 

 کنی از شيون و زاري ... می

ناهماهنگ با 

اصول و 

استاندارهاي 

 رفتار اجتماعی

استاندارهاي 

 جامعه

-خاطره توبياس درباره گربه

اش: او ترکم کرد دیگه دوستم 

نداشت، چون سعی کردم 

 يل کنم.خودمو بهش تحم

کنایه به الگوي 

رفتاري تحميل 

 خود به دیگران

بازاندیشی روي 

رفتار دیگرانِ 

 مهم

عامليّت داشتن از 

طریق بازاندیشی و 

 بازتفسير مغایرت

هاي منِ پنداشت

-مفعولی با محرّک

 هاي بيرونی

هَري: انگار ما ناراحتش کردیم 

. ... 

کِلِر: بهتون گفته باشم، توي 

دم قربانی این اتاق، خيلی آ

 هست.

 اِدنا: هر کدوم از ما یه قربانيه.

اَگنس: قاعده همينه، )با نگاهی 

به کلر( اگرچه من معتقدم 

هایی وجود دارن که دقيقن  آدم

کنن دونن چی کار دارن میمی

شن.  و اصالً قربانی نمی

ها ترینرحمها بینواترین بی

هستن و هميشه بار 

مسؤليتشون رو روي دوش 

 ذارن.دیگران می

اِدنا خطاب به اَگنس: وقتی 

تونيم باید به همدیگه می

کمک کنيم عزیزم. به این 

پذیري، ميگن ... مسؤليت

رفاقت دوطرفه ... اینطور 

 نيست؟

ارزیابی 

هاي  ستداللا

 سایر کنشگران

مواجهه با 

واقعيت از طریق 

تفکر، ارزیابی و 

 تفسير آن
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گیری از واحد معنا با بهره

 های متنیداده
 ضمون(تم )م هامقوله هازیرمقوله کدگذاری باز

اگنس: بهتره وقتی ازمون 

 خواسته شد حرف بزنيم.

جوليا: از اینجا بندازشون 

 بيرون بابا.

 ریم.ادنا: نه ما از اینجا نمی

توبياس: تمام طول شب رو 

اي فکر کردم و به نتيجه

رسيدم که شاید قبالً این 

رو نشده  خانواده باهاش روبه

ش رو نداشت. اینجا و تجربه

مون فکر نشستم و به همه

 کردم ... به همه چيز.

 دخالت ذهن

در نحوه پاسخ 

 هابه محرک

توبياس: ما آدمهاي اخالقی 

کنيم  اش فکر می هستيم. همه

خطاهاي بزرگی ازمون سر 

 زده ... .

 الگوهاي

یافته  تعميم

بورژوایی 

تأثيرگذار بر 

 رفتار فرد
داد برون

هایی از  گزیده

محتواي پنهان 

 ذهنی

تغيير باورهاي 

شده از طریق  درونی

 تداخل منِ فاعلی

 

هري: دیشب اون باال به اِدنا 

گفتم اگه توبياس و اَگنس به ما 

خواستن با آوردن و میپناه می

ما زندگی کنن، با وجود اینکه 

توي خونه ما جوليایی هم 

وجود نداره ... من اونا رو قبول 

دادم. کردم و راهشون نمینمی

 چون اونا هيچ حقی ندارن.

تداخل افکار 

پنهان ذهن در 

 کاررفتار آش

گویی طوالنی توبياس: ... تک

من این خونه رو ساختم و 

خوام که شما بياین توش می

بودن  بازتابی

خود )گفتگوي 

 ذهنی با خود(

بررسی آگاهانه 

معانی انتزاعی و 

ایجاد تغيير در 
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گیری از واحد معنا با بهره

 های متنیداده
 ضمون(تم )م هامقوله هازیرمقوله کدگذاری باز

بمونين! آفتی رو هم که به 

خوام. تون افتاده میجون

تون رو هم با خودتون وحشت

بيارین، عزیزان من! شما اجازه 

ورود دارین کليد هم الزم 

ندارین! حتی الزم نيست ازم 

ت بپرسين؟ ... الزم نيس

 خواهش کنين! ... .

داشتن من حد و  ولی دوست

ها مرزي داره ... )بلند( این

 حدود من هستن، ... .

 الگوي رفتار

ادنا: ما نباید خودمون رو -

کردیم. باید اول تحميل می

 جيدیم.سنهمه چيز رو می

ادنا خطاب به جوليا: جوليا 

یکم بيشتر راجع به ازدواجت 

 فکر کن.

جوليا: باشه، ادنا. من از -

 زندگی مشترک بدم نمياد.

اگنس خطاب به هري: )موقع 

برگشت به خانه( آروم 

 رانندگی کن.

اگنس: خوب، اونا به سالمت -

چی رو  مون همه رفتن ... همه

... خيلی زود ... فراموش 

م. )مکث( خب حاال کني می

 بياین، روز رو شروع کنيم.

تغيير در رفتار 

 سایر کنشگران
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 هایافته

توازن نمایشنامه  توان دید که دربر طبق نظریه کنش متقابل نمادین و با تکيه بر آراء ميد می
اجتماعی در برابر دیگرانِ مهم مسأله محوري است.  ، دو قطبی حقوق فردي/مسؤليتظریف

دست آمد  حلی براي رسيدن تعادل و توازن در روابط کنشگران به عنوان راه مضمون اصلی که به

ماعی عبارت بود از لزوم دستيابی به پنداري نوین نسبت به دو قطبی حقوق فردي/مسؤليت اجت

 از طریق کنش متقابل در خانواده. 

هایی داشت که در واقع همان محورهاي ذکرشده در شرطیابی به این راهکار پيشدست

بودند. این محورها یا مقوالت عبارت بودند از: تقابل مسؤليت اجتماعی/حقوق  1جدول شماره 

ت کنشی مغایر با شدن در موقعي کردن در جهت سرکوب منِ فاعلی؛ واقع بازي فردي؛ نقش

-هاي ميان پنداشتداشتن در بازاندیشی و بازتفسير مغایرت یافته؛ عامليّتالقاهاي دیگري تعميم

شده از طریق تداخل  هاي بيرونی؛ و در نهایت تغيير باورهاي درونیهاي منِ مفعولی با محرّک

 منِ فاعلی.

 1د که در جدول شماره هریک از محورها یا مقوالت ذکرشده حاصل ترکيب زیرمقوالتی بو

 قيد شد. بر این اساس:

گيري مقوله تقابل گرفتن حقوق فردي توسط دیگرانِ مهم منجر به شکل رضایت از نادیده عدم - 

 مسؤليت اجتماعی/حقوق فردي شد.

هاي اجتماعی منتهی جلوگيري از تداخل منِ فاعلی با استدالل لزوم پایبندي به اصول و ارزش -

 ازي کردن در جهت سرکوب منِ فاعلی شد.به تکوین نقش ب

کردن براي تحریف واقعيت به  بازي هماهنگی رفتار با اصول و استاندارهاي جامعه و نقش عدم-

 یافته انجاميد.شدن در موقعيت کنشی مغایر با القاهاي دیگريِ تعميم مقوله واقع

طریق تفکر، ارزیابی و تفسير بازاندیشی روي رفتار دیگرانِ مهم و لزوم مواجهه با واقعيت از  -

-پنداشت داشتن از طریق بازاندیشی و بازتفسير مغایرت گيري مقوله عامليّت آن باعث شکل

 هاي بيرونی شد.هاي منِ مفعولی با محرّک
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شده از طریق تداخل منِ فاعلی از طریق ادغام  و در نهایت، مقوله تغيير باورهاي درونی -

هایی از محتواي پنهان ذهنی و بررسی آگاهانه معانی داد گزیدههایش که همانا برونزیرمقوله

 دست آمد. انتزاعی و ایجاد تغيير در الگوي رفتار بودند، به

 هاتفسیر یافته

آموزه فرهنگی حاکم بر پيکره ارزشی جامعه امریکا که بر »بر  توازن ظریفآلبی در نمایشنامه 

( 010: 1291)آدامز، « اي که مطلوب فردشيوههاي فردي، حق انتخاب و حق زندگی به آزادي

شود این است که در بستر تعامالت واقعی افراد در اجتماع کند. اما آنچه دیده میاست، تأکيد می

شود. در این نمایشنامه، هاي فرهنگی و اجتماعی از آنها سلب میاین حق توسط همان آموزه

شان توسط وابستگانی که همزمان  وت فرديشود که آسایش و خلپرتره پدر و مادري ترسيم می

هاي مقابل والدین هرکدام معرّف یک وابسته به رود. شخصيتپناهنده و مهاجم هستند از بين می

پيش از نيمه قرن بيستم در »خانواده در الگوي خانوادگی گسترده در امریکاست. الگویی که 

اي متشکل از پدر و مادر، فرزند یا ساختار فرهنگ خانوادگی امریکا غالب بود )یعنی خانواده

)کُلمن و همکاران، « فرزندان، بستگان درجه یک و حتی در مواردي دوستان نزدیک خانوادگی

آنها  درپی هاي پی((. حقوق فردي والدین با تداخل منافع این افراد با یکدیگر و تنش11: 2111

 افتد. به مخاطره می

ا از طرق مختلفی مانند حفظ ظاهر با ارائه امر کنند موقعيت کنشی روالدین تالش می

شان و غيرواقع به جاي واقعيت، مداراي رفتارهاي خودجانبدارانه و خودمحورانه دیگرانِ مهم

هاي سنتی پرهيز از رفتارهایی که منطبق با الگوها و استانداردهاي فرهنگ بورژوایی خانواده

گذارِ پس  ازتاب افرادي هستند که در جامعه درحالامریکا نباشد، کنترل کنند. در اینجا والدین ب

ها، استانداردها و از نيمه قرن بيستم که درگير تناقضات بوده و همچنان پایبند به حفظ ارزش

دغدغه حفظ نقاب اجتماعی »الگوهاي بافتار سنتی امریکا هستند. والدین به نسلی تعلق دارند که 

دانی، حفظ شأن هاي بورژوایی مانند آدابتأثير ارزششدن را دارند. آنها هنوز تحت  خوب دیده

اند که والدین در آن  آلی گذاشتن تصویر خانواده ایده نمایش اجتماعی، داشتن رفتار شایسته و به

کنند رفتارهاي کالمی و غيرکالمی و مروج فرهنگی هستند که اعضاي آن همواره تالش می

(. 92: 2111)کُلمن، « و تقابل اجتناب ورزنداحساسات خود را کنترل کرده و از رویارویی 
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-دهد که منِ مفعولی آنها همسو با دیگريِ تعميمهاي بورژوایی نشان میتمسّک والدین به ارزش

شان ارجحيّت یافته جامعه بورژوایی است، در نتيجه آنها مصلحت جمعی را بر خواست فردي

تماعی رؤیاي امریکایی )که فرد را به اج-دهد. به عالوه، باورمندي والدین به آموزه فرهنگی

دهد( نيز عامل دیگري است که باعث شده ترین در هر امري سوق میسوي دستيابی به کامل

 آل را ارائه دهند.  آنها تالش کنند تصویر یک خانواده ایده

توان آن را رفتار آشکار ناميد در بخش این الگوي رفتاري والدین که بنا به تئوري ميد می

توان گفت در سطح عی از نمایشنامه، با رفتار پنهان آنها در تناقض است. بر این اساس، میوسي

رفتار آشکار، والدین سعی بر بازنمایی مدلی از خود دارند که از درون توسط منِ مفعولی آنها 

-است. با اتکا به چنين پيش هاي فرهنگی اجتماعیها و ارزشکنترل شده و همسو با آموزه

ي، الگوي رفتاري غالب والدین در این نمایشنامه، مبتنی بر کنترل خود و مداراي عملکرد ا زمينه

رساندن تعارضات ميان سایر کنشگران در این  حداقل دیگران به نحوي است که منجر به به

 موقعيت کنشی بشود. 

عنوان والدینی است که مسؤليت  باور ذهنی توبياس و اگنس بر لزوم ایفاي نقش به

شان دارند. این مسأله هرچند در دودي در مقابل تأمين آسایش و رفع نيازهاي دیگرانِ مهمنامح

کردن در راستاي ترسيم یک انگاره  بازي تضاد با خواست درونی آنهاست اما آنها را به نقش

دارد. همين امر موجب بروز تعارضات درونی و تحریک گاه و بيگاه منِ فاعلی  غيرواقعی وامی

 ود که پيوسته در وضعيت سرکوب قرار دارد. شآنها می

دهند منجر تالش آنها براي باورسازي در دیگران با تکيه بر نوع رفتاري که از خود ارائه می

هاي ميان اعضا تدریج تنش شود. بهشان میهایی از سوي دیگرانِ مهمبه مواجهه آنها با واکنش

کند. هاي مهمی از افکار ذهنی خود میداد بخشونافزایش یافته و این امر والدین را وادار به بر

شود که مبتنی بر درک متقابل و دوسویه است. پس از گذاري میبدین ترتيب، واقعيت نوینی پایه

ارزیابی رفتار دیگران، والدین محتواي پنهان ذهن خود را به سطح واقعيت آورده و از این طریق 

هاي دیگران و انطباق در واقع، والدین با ارزیابی کنشدهند. عامليت و فاعليت از خود نشان می

عنوان کنشگران فعال نشان داده و  ها، سویه رفتاري از خود بهخالقانه عمل خود با آن کنش

 بخشند. شان را سامان میموقعيت تعاملی
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کشند که از مرحله تبعيت هاي مقابل والدین، طيفی از افراد جامعه را به تصویر میشخصيت

هاي سنتی گذر کرده و فردیّت خود را بدون مالحضات فرهنگی بورژوایی به نمایش  ارزش از

هاي دو قطبی خود/دیگري ترجيح و اولویّت را به خود گذارند. این گروه، در ميان گزینهمی

ها شود که رفتار پنهان این گروه شخصيت به متن نمایشنامه، دیده می  اند. با نگاهی دقيقداده

ها براي گفتگو یابد. زبانی که این گروه از شخصيتدر سطح رفتار آشکار آنها تداخل میمکرراً 

آميز و دار، طعنهکنند در بخش وسيعی از مکالمات، صریح، گزنده، نيشبا یکدیگر انتخاب می

هاي کالمی و غيرکالمی آنها را از حالت معمول و متعارفی که کنایی است. همين امر نيز کنش

 ا استانداردها و الگوهاي بورژوایی مورد پذیرش والدین هست خارج کرده است. متناسب ب

هایی از افکار پنهان هَري در داد بخششود برونآنچه باعث چرخش در طرح کلی داستان می

کند که دوقطبی مسؤليت/حق براي والدین دقيقاً به سطح کنشی است. این سخنان مشخص می

حق بر مسئوليت براي هَري، اِدنا، کِلِر و جولياست. استخراج این  اي وارونه، یعنی تقدّمگونه

پنداشت از ميان اظهارات هَري باعث شد پدر )توبياس( نيز از طریق واژگونی این دو مفهوم 

انتزاعی در محتواي ذهنی خود، چيدمان جدیدي به شکل تقدّم حقوق فردي خود نسبت به 

  سازي کند.هایش پيادهوظایف و مسئوليت

این رهيافت نقطه عطف داستان است. بدین ترتيب، تنها پس از مشاهده نمودهایی از تداخل 

داشتن آن  نگاه کردن سعی بر پنهان بازي ها، که پيش از این با نقشمنِ فاعلی دیگر شخصيت

-نماید به شکل آگاهانهشود. این امر او را قادر میداشتند، باورهاي توبياس به چالش کشده می

شان را ارزیابی و بازتفسير کند. توبياس دریافت که مسأله پيش روي آنها با موقعيت تعاملیتري 

ها و نيازهایش و تصویرسازي یک واقعيت ساختگی به نتيجه کردن منفعالنه خواسته پنهان

نخواهد رسيد. او دریافت تنها کارکرد سرکوب منِ فاعلی در این موقعيت ویژه تعاملی، صرفاً 

ن دیگران از این واقعيت است که او و همسرش اَگنس تمایل به داشتن یک محيط کرد منحرف

 آرام و خصوصی دارند که مورد تعرض دیگران قرار نگيرد. 

اي از بازاندیشی، ارزیابی و بازتفسير گذاشتن فعّال معانی، زمينه ایجاد زنجيره مذاکره با به

ا و هَري به خانه خود بازگشتند، جوليا صحبت دیگر کنشگران را نيز فراهم شد. بدین ترتيب، اِدن

از بررسی دوباره ازدواجش و تمایلش براي بازگشت به آن را مطرح کرد و کِلِر به ارزیابی مجدد 

توان گفت رهيافتی این نمایشنامه در برخوردهاي حق به جانب در مقابل اَگنس پرداخت. می
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هایی از معانی پنهان به صورت  اشتن بخشگذ مذاکره قالب تم یا مضمون بيان شد که همانا به

تالشی آگاهانه در جهت رویارویی با واقعيت به منظور بهبود عملکرد و مدیریت تأثيرگذارتر 

 موقعيت تعاملی است.

-ها، مخاطب را وا میگرفته ميان شخصيت هاي صورتها و بحثنویسنده از طریق مکالمه

المه درونی با خود به بررسی مخرّب بودن ارتباط گوید از طریق مکدارد تا آنچنان که ميد می

شدن کنشگر در موقعيت کنشی  اي از واقعنشده بپردازد. در واقع، این نمایشنامه نمونه ارزیابی

 کند. اش در بستر روابط گروهی کوچک بازنمایی میطی تجربه زیستی ویژه

 گیرینتیجه 

ادوارد آلبی بر اساس نظریه کنش متقابل نمادین  اثر توازن ظریف  بررسی نمایشنامهاین مقاله به 

در دار پرداخت. گيري روش تحليل محتواي جهتبا تکيه بر آراء جورج هربرت ميد و با بهره

یافته، دیگريِ مهم، هاي نظریه ميد از جمله خود، ذهن، دیگريِ تعميماین راستا، بارزترین مؤلفه

غيره مختصراً تبيين شد. با ارجاع به متن نمایشنامه کردن و  بازي منِ فاعلی، منِ مفعولی، نقش

هاي متنی تعيين و به صورت هدفمند استخراج شد. در ، واحد معنا برگرفته از دادهتوازن ظریف

سازي( و در ها(، ادغام محورها )مقولهمراحل بعد، کدگذاري باز، کدگذاري محوري )زیرمقوله

( با استفاده از نظریه کنش متقابل نمادین و با بندي مقوالت و ساخت تم )مضموننهایت جمع

 تکيه بر آراء ميد انجام شد. 

توان گفت بر طبق نظریه کنش متقابل نمادین، نمایشنامه در پاسخ به سؤال اول پژوهش می

اي از کنشگري افراد در یک گروه کوچک، روند بازتفسير نمادها، معانی، نمونه توازن ظریف

القاشده از سوي جامعه را بازنمایی کرده است. بر طبق نظریّه مذکور، دادها و باورهاي درون

ها معانی مشترکی مانند شود که براي شخصيت خانواده در این نمایشنامه یک نماد محسوب می

واسطه همين گستره مشترک معنایی  مأمن، حریم امن، صميميت، آرامش و غيره به همراه دارد. به

شان بدان ها براي دستيابی به آرامش تمایل به حفظ پيوستگیخانواده است که همه شخصيت

ها از کارکرد خود را به دليل تعارضات شخصيت توازن ظریفدارند؛ اما خانواده در نمایشنامه 

 دست داده است. 
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بر اساس نظریه ذکرشده مشخص شد که عدم  توازن ظریفدر نتيجه تحليل متنی نمایشنامه 

هاي کنشگر شد. عطف جر به بروز مشکالت ارتباطی ميان شخصيتارزیابی موقعيت تعاملی من

اي از جامعه مالحظه به شخصيت والدین دیده شد که حتی در نيمه دوم قرن بيستم بخش قابل

ها، اصول و استاندارهاي شان همچنان تابع ارزشبودن منِ مفعولی واسطه غالب امریکا به

-شده نگاه داشتند، با تنش ود را در وضعيت سرکوببورژوایی بودند. این دسته که منِ فاعلی خ

اي دست یابند.  یافته فردي مواجه شده و بالطبع نتوانستند به خود سازمانفردي و بينهاي درون

ها یافته، شخصيتهاي متنی براي دستيابی به یک خود سازمانهاي حاصل از دادهطبق یافته

ها، اعمال و هر آن چيزي بودند که در کنش جمعی شارهمکرراً ناگزیر به ارزیابی پيوسته ایماها، ا

همچنين نشان داد  توازن ظریفشنيدند. تحليل نمایشنامه دیدند و میمشترک با دیگران می

ها الگوي کردن انحرافی شخصيت بازي داشتن محتواي ذهنی، سرکوب منِ فاعلی و نقش نگه پنهان

 رفتاري مؤثري در رابطه متقابل آنها نبود. 

ها با تکيه بر متن هاي شخصيتر جهت پاسخ به پرسش دوم تحقيق، روابط و کنشد

هاي ها، تجربههاي اجتماعی شخصيتنمایشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنين نقش

ها و سطح تأثيرپذیري از شان از این نسبتهاي بين آنها و ميزان درکشان، نسبتشخصی

ظه شد که والدین بر ارائه رفتارهاي غيرواقعی اهتمام داشتند الگوهاي اجتماعی تبيين شد. مالح

شان در تعارض بوده اما همسو با الگوها و استاندارهاي اجتماعی بورژوایی که با خواست فردي

حاکم بر بافتار سنتی جامعه امریکا بود. منِ مفعولی عنصر غالب بر خود در والدین محسوب شد 

-شان میداشتن افکار و ذهنيات نگه تار خودسانسوري و پنهانو همين مسأله نيز موجب بروز رف

ها، نيازها و شد در تعارض با خوستهشد. در نتيجه شيوه رفتار عيانی که از این امر منتج می

-شان میشان بود. آنها خود را مسئول ایجاد آسایش براي دیگرانِ مهم پيرامونیحقيقی تمایالت

-در برابر دیگران نسبت به حقوق فردي خود لحاظ می م مسؤليتدانستند و اولویّت را بر تقدّ

کردند. همچنين عدم ارزیابی موقعيت کنشی و عمل سایر کنشگران توسط والدین باعث شد تا 

بایست به مذاکره بگذارند اي را که می شان، معانیبدون درنظرگرفتن نوع و سطح ارتباط متقابل

خود دچار کشمکش و تعارض شوند. در واقع، آنچه این رو در درون  مسکوت گذاشته و از این

آنها نيازمند رسيدن به این آگاهی  زا قرار داد عامليّت نداشتن آنها بود.زوج را در موقعيت تنش

شود و یک کنش شان در ارتباط با عمل آنها ساخته و پرداخته میبودند که عمل دیگرانِ مهم
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گيري پذیرد. بنابراین به ميزانی که جهتز تأثير میجمعی مشترک است که از رفتار خودشان ني

شان نيز به سوي توازن و تعادل بيشتري رفتاري والدین تغيير پيدا کرد، کنش جمعی مشترک

 حرکت کرد.

زا، چهار شخصيت دیگر قرار داشتند که بدون سوي دیگر این موقعيت کنشی تنش  

کردند تا از این طریق بتوانند بر والدین هاي ساختگی بازي میارزیابی موقعيت تعاملی، نقش

-ها و نيازهایشان میتأثير بگذارند. آنها خود را صاحب حق و والدین را مسئول تأمين خواسته

عنوان  دانستند. ارتباط معطوف به هدف آنها در حقيقت نوعی خاص از ارتباط بود که در آن به

اي کردند. رفتار عيان آنها به گونهرا دنبال میشده  تعيين برقرارکنندۀ ارتباط، هدفی خاص و ازپيش

داد. آنها با گرفتن بازخوردهاي مورد انتظار  هاي معينی سوق می بود که والدین را به سوي واکنش

 کردند تا براي والدین باورپذیر باشد. اي بازي می از والدین، نقش خود را به گونه

هاي منِ فاعلی آنها، والدین نش به بروز تکانهالبته نقطه عطف نمایشنامه آنجا بود که در واک

گذاشتن معناهاي پنهان ذهنی خود که  مذاکره ویژه پدر نيز خودسانسوري را کنار گذاشته و با به به

تري گر فعّالاي به سطح کنشی وارد شد، به کنشمرتبهدهی نشده و یکبه شکل آنی، سازمان

 بخشيد. تبدیل شد و موقعيت تعاملی مشترک را سامان
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