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چكیده
با توجه به ارتباط همیشگی زندگی تودة مردم با مفهوم جبر و اختیار، و نیز اهمیت ذاتی این 
مفهوم در حیطة دین، و با عطف نظر به توانایی رسانه ها در برساخت روایت تودة مردم از نظام 
اسباب هستی و همچنین با در نظر گرفتن روابط دین، دولت و تلویزیون در ایران، این تحقیق در 
پی پاسخگویی به این سؤال برآمده است که در سریال  نمونة تحقیق که جزء سریال های مذهبی 
عامه پسند است از مفهوم اختیار چه برساخت معنایی ای به مخاطب ارائه می شود. لذا ابتدا یک 
معرفی اجمالی از مفهوم اختیار در اندیشة اسالمی و دال های آن که امکان بازشناسی فضای تخاصم 
میان جبر مطلق و اختیار مطلق در بخش عملی تحقیق را فراهم می آورد، ارائه شده است. با اتخاذ 
رویکرد نظری بازنمایی برساختی، ترکیبی از رویکردهای تحلیل گفتمان برای تحلیل دیالوگ های 
اساسی  تحلیل ساختار  برای  تحلیل کنشگر گریماس  الگوی  نیز  و  انسان  اختیار  دربارة  سریال 
کنشگری در سریال استفاده شده است. با ترسیم جداول کنشگران پی رفت های3 آغازین و پایانی 
و نیز نمودار شماتیک آنها نشان داده شده است که سریال به لحاظ روایی و گفتمانی متمایل به 
گفتمانی جبرگراست. در این مجموعه، نوع توالی روایی و نیز الگوی کنشگری جبری وجود دارد، 
و سریال خودش را حول دال کیفرانگاری سختی ها و پاداش انگاری خوشی ها متعیّن می سازد؛ و دو 
دال تقدیرگرایی و خواب محوری را در حوزة گفتمانی خود جذب و دال تأثیرگذاری ساختارهای 

اجتماعی را طرد می  کند.
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طرح مسئله
تودة مردم همیشه به واسطة مفاهیمی همچون پاداش و کیفر، خیر و شر، و عدل الهی با مفهوم 
اختیار انسانی در ارتباط بوده اند. مبانی فکری تقدیرگرایانه در فرهنگ عامه نوعی از کنشگری در 
زندگی روزمره و امور فردی و اجتماعی را باعث می شده است و رویکردهای مقابل تقدیرگرایی 
نوع دیگری از کنشگری را اقتضا می کرده اند؛ چراکه اینکه تودة مردم در ساحت تفکری خود 
چه مبنای هستی شناختی ای را اتخاذ  کنند، تأثیر مستقیم بر سبک زندگی آنان دارد. سبک زندگی 

همان نوع تفکر خاص در مورد جهان است که در مقام عالم عینی تجلی پیدا کرده است.
در مباحث دینی هم اختیار مفهومی است که حتی در حداقلی ترین دیدگاه ها نسبت به 
دین، نیاز به اعالم موضع در قبال آن وجود دارد. در اندیشة اسالمی مسئلة اختیار به لحاظ 
تاریخی همواره مورد توجه بوده و یکی از ممیزات دو جریان کلی عقل گرایی و نص گرایی در 
رشته های مختلف علوم اسالمی است. از همان قرن اول توجه به مسئلة »اختیار انسان یا خدا« 
موضوع مناقشات جدی میان مسلمانان بوده است؛ به نحوی که مسئلة اختیار از مهم ترین دالیل 

انشعاب بسیاری از فرقه های اسالمی ذکر می شود.
از سوی دیگر در سیر تاریخی، مفهوم اختیار بالنفسه و به لحاظ ارتباط آن با مفهوم عدل و 
تقدیر که از مؤلفه های زندگی روزمره است از بحث های معمول کالمی و آکادمیک به گفتمان 
روزمره مردمی وارد می شد. برای مثال، با قدرت گرفتن اندیشة اشعری در ایران، به تدریج اندیشة 
قضاوقدری و حاکمیت مشیت الهی بر افعال و اذهان مسلمانان تأثیر گذاشت و به طورکلی 
بن مایه های  امتداد  و  ایران  در  تصوف  ظهور  دگرگون ساخت.  را  مسلمانان  معرفت شناسی 
معرفتی آنان تا به امروز را می توان از رسوبات تفکر جبری اشعری دانست که بعدها به صورت 

عرفان های گریزان از بحث های کالمی که به نحوی مضمر، به جبر قائل هستند ظهور کرد. 
حال اگر درصدد تصویر کردن این مفاهیم در تلویزیون باشیم، توجه به تلویزیون و جایگاه اجتماعی 
آن عنایت ویژه ای می طلبد. تلویزیون از ابزارهای مورد استفادة برنامه ریزان و سیاست مداران هر کشور 
برای ادارة امور، در جریان تغییر دیدگاه ها و رفتار افراد بوده است )کازنو،1372:83(، به خصوص 
که تلویزیون در ایران وضعیت خاصی دارد و به قول مرداک »ایران در نقطة انتهایی پیوستار 
ارتباط میان دین، دولت و وسایل ارتباط جمعی قرار می گیرد« )1382،ص.130(؛ تلویزیونی که 
در سطح کالن با هدف انسان سازی و ایفای نقش مدرسه ای بزرگ تعریف شده است. معنای 
انسان سازی در این تعریف، ایجاد یا رشد انسان دینی )به طور خاص مسلمان شیعه( است که 
دربارة اعتقادات خود آگاهی کامل داشته باشد و به آنها عمل کند )راودراد،50:1388( به طور کلی 
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تلویزیون می تواند ساختارهای معرفتی حاصل شده در یک دورة تاریخی را به صورتی عرضه 
کند که گویی آشکارا اموری طبیعی هستند.  طبیعی سازی ویژگی ممتاز گفتمان های ایدئولوژیکی 
است. بهره وری ایدئولوژیکی طبیعی سازی در این است که وضعیت ها و معناهایی که به لحاظ 
اجتماعی، تاریخی، اقتصادی و فرهنگی متعین می شوند به عنوان اموری گریزناپذیر، بی زمان و 
عام و تکوینی بازنمایی می شوند )هارتلی و دیگران، 1385: 341(. حال اگر گفتمانی  بتواند 
گفتمان های آکادمیک را با گفتمان عامیانه )متعلق به نظم گفتمانی روزمره( تلفیق کند، تأثیر 
قوی تری بر رسانه های جمعی خواهند داشت. »یک گفتمان صرفاً آکادمیک نسبت به گفتمانی 
دورگه که گفتمان آکادمیک )متعلق به نظم گفتمانی دانشگاه( را با گفتمان عامیانه )متعلق به نظم 
گفتمانی روزمره( تلفیق می کند سخت تر در رسانه ها پذیرفته می شود« )یورگنسن، 1388: 130( 
و نکتة حائز اهمیت این است که هریک از گفتمان ها با نسبت دادن معنا به پدیده ها پیامدهای 

متفاوتی در جهان عینی خواهند داشت.1
با این اوصاف، حتی از نگاه درون دینی نیز عملکرد تلویزیون ایران در عرصة دین مسئله دار 
می نماید. در طول سال ها برنامه سازی دینی با آنکه پوشش مذهبی بر روی اغلب برنامه های 
برنامه سازی به همراه  اما فقدان نظرگاه های کالن اعتقادی در  تلویزیون کشیده شده است؛ 
کاستی های دیگر در عرصة تولید می تواند امکاِن بازنمایی های خاص از گفتمان های حول 

مسئلة اختیار را محتمل تر کند.
یکی از محصوالتی که در سال های اخیر مورد توجه سازندگان تلویزیون ایران قرار گرفته 
است، گرایش به پرداختن به امور و عوالم ماورائی است که چند سالی است مضمون سریال های 
مذهبی عامه پسند را تشکیل داده است. این سریال ها که ویژگی های سریال های ژانر عامه پسند 
و سریال های واقع گرا را در خود جمع می کنند و با روایت های ساده و خطی ژانر عامه پسند از 
سوی قشرهایی از مخاطبان نیز مورد توجه قرار گرفته اند، در بخش تأمین برنامه و نیز در تولید 
سیما جایگاه خاص یافته اند. سریال های این ژانر اگر در خدمت تبلیغ دین و گفتمان های خاص 
از مفاهیم دینی قرار گیرند، به طور بالقوه قادرند با ترکیب گفتمان های عامه و گفتمان های متعلق 
به نظم گفتمانی دانش دینی، به برساختی جدید از این مفاهیم منجر شوند و تغییرات عینی در این 
جهان باقی بگذارند. به طور خاص در سال های اخیر از تلویزیون ج.ا.ا سریال هایی مذهبی پخش 
1. یورگنسن طی مثالی دربارة پدیدة سیل می گوید: »بر اساس دیدگاه های مختلف یا به عبارت دیگر گفتمان های متفاوت 
می توان معنایی به افزایش سطح آب در یک زمان مشخص نسبت داد. نکتة مهم این است که هریک از گفتمان های مختلف 
اقدامات متفاوتی را ممکن و مناسب به شمار می آورند، مانند ساختن سیل بند، سازمان دهی اعتراضات سیاسی به دولت یا به 
سیاست هایی که بر محیط زیست جهانی اثر می گذارند، و یا آماده شدن برای پایان قریب الوقوع جهان.« )همان:30( به این 

ترتیب، نسبت دادن معنا به پدیده ها در چارچوب گفتمان ها موجب برساختن و تغییر جهان می شوند.
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شد که به نظر می رسید نگاهی ویژه به مسئلة اختیار در آنها وجود دارد. یکی از این سریال ها 
مجموعة اپیزودیک »شاید برای شما هم اتفاق بیفتد« است که طی یک کپی برداری مضمونی 
از سریال ترکی »کلید اسرار« در شبکة تهران تولید و پخش شد و پس از آن قسمت هایی از 
آن به تناوب و در مناسبت های مختلف در شبکه های مختلف تلویزیون به بازنمایش درآمد 
و از آن سه مجموعه1 ساخته شد. به نظر می رسد در داستان های این مجموعه،  اختیار انسان 
در پی رفت های مختلف روایی حضور دارد و تا پیش از مرحلة آثار اَعمال، نامی از روابط و 
عاملیت های ماورایی نیست. اما در مرحلة اثر عمل )که گاه طی آن، یک واقعه که با ساختارهای 
بزرگ اجتماعی در پیوند است، رخ می دهد( یکباره همة سیستم علت و معلول باژگونه می شود 
و عوامل ماورایی و خواست خداوندی در کنار )و یا در تقابل با( اختیار انسان مطرح می گردد. 
عالوه بر این به نظر می رسد که در زمینة اختیار گفتمان خاصی بر دیالوگ های این سریال ها 
حاکم است. بنابراین ازآنجاکه تلویزیون به عنوان یک رسانه فقط پاره ای از واقعیت ها را بازنمایی 
نمی کند، بلکه آن را خلق می کند و می سازد )فیسک،1376(، مطالعة متنی این سریال ها می تواند 
آن برساخت معنایی ای را که این سریال  از مفهوم اختیار ارائه می دهد، آشکار کند تا بتوان از 
زمینة انتقادی به مثابه ابزاری برای حفظ و ارتقای کیفیت در این دنیای »بسیار قالبی« تلویزیون 
)گونتر و مک آلر، 1380: 14( استفاده کرد و بدون تحقیر یک ژانر خاص، منتقد آن بود. لذا 
پرسش پژوهش حاضر این است که در این سریال مفهوم اختیار چگونه بازنمایی و چه برساخت 

معنایی ای از آن ارائه می شود.

رویكرد نظری
با وجود اینکه به تعبیری »به هر مرحله از تاریخ گسسته و ناپیوستة بازنمایی، انگ نوعی ایمان 
به قابل بازنمایی بودن واقعیت خورده است« )قره باغی،1383: 41(، اما هدف این تحقیق نه 
تطبیق مفهوم »حقیقی« اختیار با آنچه به عنوان اختیار در تلویزیون بازنمایی می شود، بلکه نظر به 
بازی های زبانی و گفتمانی در سریال هاست؛ لذا از نظریة بازنمایی رسانه ای استفاده و رویکردی 

برساخت گرا با دیدگاه گفتمانی فوکویی2 انتخاب شده است3. 

1. تاکنون و در شهریور ماه 1391
2. Micheal Foucault
3. بدیهی است که انتخاب نگاه فوکویی به مفهوم اسالمی اختیار به معنای نفی وجود حقیقت نیست. اتخاذ دیدگاه بیرونی 
با استفاده از روش شناسی فوکو دربارة مفاهیم و موضوعات اسالمی مسبوق به سابقه بوده است. فیرحی در تحلیل دانش 
اسالمی دورة میانه چنین رویکردی را اتخاذ کرده است و می گوید »نخستین و مهم ترین تمایز با روش شناسی فوکو، اعتقاد 
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بازنمایی رسانه ای »ساختی است که رسانه های جمعی از جنبه های مختلف واقعیت مثل 
افراد، مکان ها، اشیا، اشخاص، هویت های فرهنگی و دیگر مفاهیم مجرد ایجاد می کنند.« )دایر، 

به نقل از گیویان و توکلی،1390: 90(.
رویکردهای برساخت گرا به بازنمایی مدعی اند که معنا به وسیلة زبان ساخته می شود. این 
رهیافت باور دارد که اشیا و رویدادها به خودی خود و نیز کاربران زبان به تنهایی نمی توانند 
معنا در زبان را تثبیت کنند، زیرا اشیا و رویدادها معنا ندارند، ما معنا را با استفاده از نظام های 
بازنمایی می سازیم )همان(. طبق این رویکرد، دسترسی ما به واقعیت همواره از طریق زبان 
است؛ در حقیقت زبان در ساختن واقعیت نقش دارد. البته پدیده های فیزیکی نیز وجود دارند، 

اما صرفاً از طریق گفتمان معنا پیدا می کنند )یورگنسن و فیلیپس،1389: 29(.
رویکرد برساختی دارای دو رویکرد »نشانه شناختی« و »گفتمانی« است. گسترش و بسط 
بازنمایی در معنای متأخر آن که مبتنی بر ایدة فوکویی- دریدایی1 است، آن را به »منبعی برای 
تولید دانش اجتماعی بدل می کند که سیستمی باز و مرتبط با کنش های اجتماعی و مسئلة 
قدرت است« )هال،1997: 42(. این نکته اساس دیدگاه برساختی در حرکت از نشانه شناسی 

خنثی به سوی تحلیل های فرامتنی است.
فوکو به جای زبان از گفتمان به مثابه یک نظام بازنمایی استفاده می کند. بنابراین »گفتمان« از 
منظر او صرفاً یک مفهوم »زبان شناختی« نیست؛ بلکه»گفتمان فوکویی تالشی است برای فائق 
آمدن بر تمایز سنتی زبان و پراکسیس« )هال،1997: 44(. فوکو در مطالعات دیرینه شناسانه اش 
به دنبال قواعدی بود که تعیین می کردند کدام گزاره ها در یک دورة خاص تاریخی به منزلة 
گزاره هایی معنادار و صادق پذیرفته می شوند )یورگنسن و فیلیپس،1389: 35(. از نظر میلز 
برای فهم بهتر گفتمان در نظر فوکو باید دید که قدرت، دانش و حقیقت را چگونه به کار 

می گیرد، چراکه این ترکیب است که »گفتمان« را می سازد )میلز،1382: 26(. 
   »به عبارتی گفتمان مجموعه ای از گزاره هایی است که زبانی را برای صحبت کردن راجع به 
نوع خاصی از دانش دربارة موضوعی تجهیز می کند. هنگامی  که گزاره هایی راجع به موضوعی 
در گفتمانی خاص اظهار می شوند، این گفتمان امکان آن را فراهم می آورد که موضوع به نحو 
خاصی ساخته شود، ضمناً شیوه های ساخته شدن موضوع را محدود می کند« )هال،1386: 63-62(. 
گفتمان ها نه مجموعه ای انتزاعی از احکام، بلکه مجموعه هایی از پاره گفتارها، جمله ها یا احکامی 

به حقیقت است. طبق جهان شناسی اسالمی، حقیقت وجود دارد و ساخته نمی شود، آنچه ساخته می شود، تنها هیأت تألیفی 
دانش ها و تفاسیری است که با توجه به شرایط امکان هر دورة تاریخی، زاده، شکوفا و زایل می شوند. به نظر می رسد که 

می توان چنین پدیدة معرفتی ای را نه از درون، بلکه از بیرون و بی طرفانه نگریست. )1378: 17-16(
1. Jacques Derrida
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هستند که در بافتی اجتماعی وضع می شوند؛ با همان بافت اجتماعی تعین می یابند و موجبات 
تداوم هستی آن بافت اجتماعی را فراهم می آورند. بدین ترتیب نهادها و بافت های اجتماعی نقش 
تعیین کنندة مهمی در تحول، حفظ و انتشار گفتمان ها دارند )همان: 18 و 19(. جنبة دیگری که در 
همة دیدگاه های گفتمان حضور دارد این است که گفتمان ها از لحاظ اصولی حول رویه های طرد 
یا کنارگذاری سازمان می یابند. در این حین آنچه امکان گفته شدن پیدا می کند، بدیهی و طبیعی 
می نماید. این طبیعی بودن نتیجة چیزی است که کنار گذاشته شده است. عامل دیگر این است که 
»هرچه را داللت مند است یا معنی دارد می توان بخشی از گفتمان به حساب آورد« )همان: 21(. لذا 

گفتمان متشکل از پاره گفتارهایی است که واجد معنا، نیرو و تأثیر در بافتی اجتماعی اند. 
این نکته هم که کدام گفتمان بازنمایی حقیقی یا درست امر واقعی است، برای فوکو چندان 
مهم نیست. البته فوکو وجود امر واقع را رد نمی کند، بلکه تأکید می کند که آنچه به نظر ما 
معنی دار می آید، و نیز نحوة تعبیر ما از اشیا و رخدادها، و چیدن آنها در درون نظام معنا، وابسته 
به ساختارهای گفتمانی است. این ساختارهای گفتمانی همان چیزهایی اند که سبب می شوند 
اشیا و رخدادها در نظر ما واقعی یا مادی جلوه کنند. کانون توجه فوکو در کتاب دیرینه شناسی 
دانش رابطة بین متون و گفتمان ها با امر واقع، و نقش ساختارهای گفتمانی در ساخته شدن 
امر واقع است. برداشت غالب این است که فوکو امر واقع را به معنای واقعی کلمه تعریف 
نکرد، چون به باور او ما تنها به ساختارهای گفتمانی که ادراک ما را از امر واقع تعیین می کنند، 
دسترسی داریم. فوکو معتقد است که امر واقع از خالل فشارهای گفتمانی ساخته می شود؛ به 
نظر او نباید تصور کرد که جهان چهرة خوانایی را به سمت ما گرفته است تا آن را توصیف، یا 
در سخت ترین حالت رمزگشایی کنیم. به عبارت دیگر خود جهان بیرونی نظمی بیش از آنچه 

ما بر آن استوار می کنیم، ندارد )کریمی،1388: 67(. 
اهداف سیاست بازنمایی از طریق راهبردهایی مانند کلیشه سازی و طبیعی سازی پیگیری می شود.

مفهوم جبر و اختیار1
در تبیین تاریخچة بحث اختیار در تاریخ اسالم، بسیاری آن را در رابطة تنگاتنگ با مسائل 
نیز در تشریح ظهور کالم و مسئلة جبر  البته دالیل مهم دیگری  سیاسی تشریح کرده اند.2 
1. مفهوم جبر و اختیار به عنوان کلیدی ترین مفهوم مورد اشارة تحقیق، اجماالً تعریف شده است؛ اما مفاهیم دیگری نیز از اقطار و 
وابسته های مفهومی اختیارند که از آن جمله می توان به قضاوقدر )برای ارتباط آن با اختیار انسان نک. ربانی گلپایگانی،1381( و عّلت 
و معلول )برای مثال، رک. کاکایی،1374 که در آن نظر اشاعره و حکما و عرفا به تفکیک دربارة ارتباط خدا و علت های طبیعی یعنی 
واسطه داشتن افعال خدا و نیز دربارة قانون مندی هستی، یعنی ضابطه داشتن افعال خدا ذکر شده است و نیز قدردان قراملکی،1380، 

که در آن نظرات مختلف پیرامون خرق عّلت و معلول در معجزات و کرامات در چهار دسته آورده شده است( اشاره کرد.
به چالش کشیده اند.  را  آن  بودن  اصالی  و  دانسته  بحث های سیاسی  از  متأثر  را  علم کالم  به طورکلی  بعضی حتی   .2
دائره المعارف راتلج ذیل مدخل »کالم اسالمی« عنوان می کند که »منازعات سیاسي در جامعه اي که خود را در قالب هویت 
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تاریخچة ظهور  این  است که  به قطع می توان گفت  اما آنچه  اختیار وجود داشته است،  و 
مباحث جبر و اختیار به ظهور اولین فرقه های اسالمی بازمی گردد.1 برنجکار مسئلة اختیار را از 
اختالفات سه گانة عمده ای می داند که در سال های ابتدایی باعث ظهور فرقه های اسالمی شد، 
نخستیِن این فرقه ها جبریه و قدریه بودند )برنجکار، 1381: 21-16(. معتزله و قدریه هر دو 
با صراحت از اختیار دفاع مي کردند. از سوي دیگر، جبریه بر این باور بود که انسان در افعال 
خود هیچ اختیاري ندارد؛ زیرا تنها خداوند، خالق و ایفاکنندة نقش در این جهان است. بسیاري 
از فرقه هاي دیگر کوشیدند تا توازني را میان این دو قطب برقرار سازند. شیعیان اختیار را 
پذیرفتند، و در این میان بعضی از آنها مانند زیدیه در این مسئله کاماًل با معتزله هم عقیده شدند. 
البته، برخي شیعیان با این بیان که ما تا حدودي به سبب سلسلة عّلي حاکم بر رفتارمان، مجبور 
هستیم، موضع خود را تعدیل کردند. خوارج دیدگاه قضاو قدر را پذیرفتند و خاطرنشان کردند 
که خداوند خالق افعال انسان ها است و چیزي که او اراده نکند، واقع نخواهد شد. پس از آن و 
در دوره های مختلف تاریخی، مفهوم اختیار همواره در اندیشة اسالمی مورد بحث بوده است.

اختیار در اصطالح به معنی انتخاب و گزینش با ارادة آزاد انسانی است. می توان در یک 
جمع بندی از آرای متقدمان گفت که اختیار، دارای دو معناست: الف( خواست فعل یا ترک 
آن: اختیار، حالِت فاعل است به گونه ای که اگر بخواهد، کاری را انجام می دهد و اگر نخواهد 
انجام نمی دهد. ب( صحت فعل یا ترک آن. بر طبق این دیدگاه، اختیار، صحت فعل و صحت 
ترک آن است؛ یعنی امکان انجام دادن و نیز امکان انجام ندادن کار. بدین معنا که قادر مختار 
آن کسی است که فعل و ترک آن از سوی وی صحیح )ممکن( است، یعنی می تواند که کاری 

را انجام بدهد و می تواند انجام ندهد )تهانوی، به نقل از دادبه،1380(
جبر در اصطالح در برابر َقَدر، تفویض و اختیار قرار دارد. مراد از آن مجبور بودن انسان 
در کارهای ارادی خویش است. بدین معنا که طرفداران نظریة جبر، توانایی انسان را در انجام 
تأکید می کنند که  دادن کردارهای اختیاری نفی می کنند و آن را به خدا نسبت می دهند و 
از  باز زدن  او، آفریده خداست و آدمی توانایی سر  انسان، همانند هستی  ارادی  کردارهای 
آنچه خدای جهان می خواهد و اراده می کند ندارد. چنین تفسیری را در غالب کتب کالمی و 
فلسفی )با تفاوت برخی تعبیرها و واژه ها( می توان یافت )دادبه،1380: 294( که البته در قبول 
هر دو تعریف میان متکلمان و فیلسوفان به لحاظ استناد به خداوند و یا انسان اختالف وجود 
دارد. ولی برنجکار با ذکر حدیثی از امام باقر )ع(2 مالک اصلی و فصل ممیز دو مفهوم جبر و 

دیني معرفي مي کرد، ناگزیر به ستیزه هاي کالمي تبدیل مي گردید.« )افندی،1386:.135(.
1. همچنین برای نمونه نک. افندی، 1386 و شهرستانی، 1335 و مطهری، 1361 و برنجکار،1381.

ِض االَْْمَر اِلی َخْلِقِه َوْهنًا ِمْنُه َو َضْعفًا َو اَلأَْجبََرُهُم َعلی َمَعاصیِه ُظْلما 2. لْم یَُفوِّ
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تفویض را این  گونه ذکر می  کند: »از این حدیث و احادیث مشابه آن به دست می آید که مالک و 
عالمت اصلی تفویض، که در مقابل جبر مطرح می شود، ضعف و عجز خدا و مالک جبر ظلم 
خدا نسبت به انسان هاست. علت عجز خدا، این است که نسبت به مقدور انسان قادر نیست و 

نمی تواند جلوی تأثیر آن را بگیرد« )برنجکار، 1375: 57(.
تالش برای یافتن راهی میانة جبر و تفویض، تالشی است که میان دو گروه اشاعره و امامیه 
صورت گرفت. تالش نظری اشعری به نظریة »کسب« انجامید که در واقع نظریة بین االمرین 
اشاعره به شمار می آید. اما تالش های نظری امامیه که بر بنیاد روایت هایی از حضرت علی )ع( 
یا حضرت صادق )ع( صورت گرفته است، نتایجی به بار آورده که ویژة مکتب امامیه است و 
لذا می توان نظریه های کالمی، فلسفی و عرفانی موسوم به »بین االمرین« را از نظریه های خاص 

امامیه محسوب کرد.
به طورکّلی چهار مسئلة عمدة  محدود شدِن قدرِت خدا، استثناپذیری قانون کّلی عّلیت، 
بی معنی شدن مسئولیِت اخالقی انسان، خلق بدی ها و آفرینش گناه از سوی خدا در تبیین مسئلة 
جبر و اختیار به لحاظ سیر تاریخی آن و نیز به لحاظ نظری وجود داشته است که پاسخ هایی 
که به آنها داده می شود نظرگاه ما را در مورد مفهوم جبر و اختیار تعیین می کند؛ به این معنا 
که اگر نظریة جبر را بپذیریم، مسئلة اول و دوم حل می شود و اگر نظریة تفویض را بپذیریم، 
توفیق حّل مسئلة سوم و چهارم را می یابیم. مجموع نظریه ها به سه دیدگاه بازمی گردد: جبر، 

تفویض و امر بین االمرین.1 
با استفاده از چهار معمای دادبه )1380( و نیز با توجه به عمده مناقشاتی که دربارة جبر و 
اختیار وجود داشته است، می توان خالصه ای از گفتمان های مختلف کالمی و فلسفی و عرفانی 
را در یک طیف که در یک  سوی آن مفهوم جبر مطلق )با گزاره های مسئولیت اخالقی انسان 
بی معناست/ گناهان و شرور هم مخلوق خدا هستند/ عّلیت استثنا ندارد و همه از خداست/ 
قدرت خداوند نامحدود است( و در سوی دیگر آن مفهوم اختیار مطلق )با گزاره های قدرت 
خداوند با اختیار انسان محدود می  شود/ عّلیت مستثنی به اختیار انسان است/گناهان و شرور 
مخلوق خدا نیستند/ انسان مسئولیت اخالقی دارد( قرار دارند، ارائه کرد. بدیهی است این 
گزاره ها از داللت های التزامی و تضمنی منظومه های فکری مختلف استخراج شده اند و لذا 
اهمیت آنها، اهمیتی تحلیلی است نه آنکه اقرار به آنها در میان منظومه های فکری مختلف 

مابازاءِ عینی داشته باشند.

1. دادبه )1380( در یک تقسیم بندی، هرکدام از سه مفهوم جبر، اختیار و امر بین االمرین را به تفکیک در سه نظام معرفت شناسانة 
کالمی و عرفانی و فلسفی در یک جا گرد آورده است که در نتیجه مجموع نظریات به نُه دسته تقسیم شده اند.
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روش تحقیق
به نظر می رسد ژانرهایی نظیر سریال های عامه پسند تابع روایت و داستان باشند و تحلیل روایی 
در آنها در درجة نخست اهمیت قرار داشته باشد. همچنین در ژانری که با گفت وگوهای 
بی شمار توأم است، نادیده گرفتن صدا و بیان دیالوگ به نفع جریان  داستان و روایت، نباید 
اتفاق بیفتد. مؤلفة دیگری که باید در یک توصیف تحلیلی مطرح شود شخصیت پردازی  است 
)گریسی،1388: 178-179(. لذا روش های مورد استفاده در این تحقیق، روش تحلیل روایت 

)گریماسی( و تحلیل گفتمان )الکال و موفه( خواهد بود. 
تحلیل روایت: نوع روایت های ما در زندگی روزمره و رسانه ها به طور خاص بستگی نزدیکی 

با بینش ما در مورد انسان دارد. »تعریف ما از انسان بسیار بسته به داستان هایی است که دربارة 
زندگی و جهان  پیرامون خود نقل می کنیم. چه در رویاها، چه در اوهام خود، نمی توان شکلی 
خیالی بر زندگی  تحمیل نکرد«)پیتر بروک1 به نقل از آبوت، 1387: 36(. همچنین بر اساس 
تعریف توالن از روایت، توالی )زمان مندی( و علیت دو اصل بسیار مهم در هر روایت داستانی 
است )احمدی و گیویان،8:1389(. مسئلة روایت با مفهوم علیّت در ارتباط است. علیّت شامل 
یک ساختار روایی است که  در آن ما ابتدا حضور علت را مسلم می پنداریم و بعد تولید یک 
معلول را. جهت سومی که این تحقیق را به روایت پیوند می زند، شباهت دین و فیلم در ساختار 

روایی آنهاست )محمدی،1382: 270(. 
توالن2 روایت را »توالی ازپیش انگاشته شدة رخدادهایی که به طور غیرتصادفی به هم اتصال 
یافته اند« می داند )توالن، 1383: 18-20(. می توان گفت که »متون رسانه ای فقط مجموعه ای 
ساده از تصاویر و کلمات نیستند، بلکه محتوای آنها به شیوه های ساختارمندی منظم شده است. 
یکی از مهم ترین اصول سازمان دهی متون در ساختاری ویژه، نوع روایت آنهاست. روایت 
جزء مهمی از داستان گویی است. روایت محتوا را در ترتیبی ویژه ساختار می دهد تا تصاویر 
و کلمات نه به گونه ای تصادفی و به هم ریخته، بلکه به شیوه ای که مردم بتوانند معنی شان را 
بفهمند، ظاهر شوند. این ساختار به ایده ها، مضامین و شخصیت ها امکان می دهد تا در یک 
مسیر قابل فهم پیش بروند. روایت یک بخش بسیار مهم از فرهنگ عامه است. اکثر اقسام 
سرگرمی های عامه در قالب روایت ها ساختار یافته اند. این روایت ها هستند که ما را به سمت 
رسانه ها می کشانند، با آنها مشغولمان می کنند و ما را تحریض می نمایند تا به خواندن و یا تماشا 

1. Peter Brook
2. Michal J. Toolan



فصلنامه علمی - پژوهشی

دوره هشتم
شماره 3
پاییز 1394

10

کردن و یا گوش دادن به آنها ادامه بدهیم. کشف روایت ها یکی از منابع اصلی لذت مخاطب 
در رسانه هایی همچون تلویزیون و فیلم است« )کیسی99-2002:100،1(

لذا با استفاده از تحلیل روایت در این پژوهش می توان به تقابل های دوتایی میان کنشگران 
داستان که مورد نظر گریماس بوده است، دست یافت. مهم ترین نتیجة این تحلیل، دستیابی به 
کنشگر اصلی هر داستان و پس از آن روابط موجود میان کنشگران است؛ اینکه در محور طلب اوالً 
فاعل یک کنشگر انسانی است و یا ماورائی )یا احیاناً عوامل ساختاری( و ثانیاً وصل در این محور 
واقع می شود یا نه. پس از آن در محور قدرت، این تحلیل می تواند به شناسایی بازدارندگان متن که 
در مقابل کنشگری فاعل می ایستند و نیز یاریگران منجر شود؛ اینکه در محور قدرت آیا هیچ عامل 
ساختاری و یا ماورایی ای در عرض و یا در طول کنشگر انسانی و در جهات وصل و یا جدایی 
کنشگری می  کند یا نه. در محور انتقال نیز با شناسایی کنشگر فرستنده و گیرنده می توان به اینکه آیا 
کنشگر فرستنده، کنشگری انسانی است یا ماورائی )یا عوامل ساختار اجتماعی(، پی برد. عالوه بر 
شناسایی کنشگران شش گانه، در این پژوهش از شناسایی پی رفت های داستانی و توالی داستان 

برای پی بردن به اینکه در داستان چه سیر عّلی و معلولی برقرار است، استفاده می شود. 
یک روش برای کاربست نظریة گریماس این است که نخست پی رفت  ها و توالی زمانی یک 
متن شناسایی و سپس تالش می  شود تا با اتکا به پی رفت ها، مشارکت کنندگان شناسایی و مدل 
نهایی گریماسِی یک متن تولید شود. پس با مشاهده و طبقه بندی پی رفت های مختلف روایی، 
نخست تالش می شود تا فاعل یک متن شناسایی گردد. شناسایی فاعل نقش انکارناپذیری 
در سازمان دهی متن و شکل بندی دیگر مشارکت کنندگان دارد. با جمع بندی شخصیت های 
مختلفی که در نقش فاعلی حضور دارند و تشکیل محور طلب یا خواسته، به تدریج دیگر 
مشارکت کنندگان در یک متن روایی نیز شناسایی و مشخص خواهند شد )هربرت، به نقل از 

حسینی سروری،1390: 19(.
روش کار به این صورت بوده که با تلخیص داستان فیلم، تالش شده است تا سیر روایی 
و پی رفت های اصلی هرکدام از اپیزودها مشخص شود. سپس با پیراستن و مشخص کردن 
سیر روایی هرکدام از داستان های فرعی، جایگاه کنشگران اصلی در الگوی گریماس مشخص 
و در مرحلة بعد با جمع بندی الگوهای مختلف کنشگران، الگوی تکرارشونده در میان اپیزودها 

استخراج، و شکل خالصه شدة روایی اپیزودهای نمونة تحقیق ترسیم شده است.

1. Casey
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تاتور  معنا می یابد. »هنری و  هر شیوة روایتی در دل یک گفتمان خاص  تحلیل گفتمان: 

تحلیل انتقادی گفتمان را ابزاری جهت شالوده شکنی ایدئولوژی های رسانه ها و گروه های نخبه 
و برای تعیین و تعریف روابط اجتماعی، اقتصادی و قدرت سیاسی میان گروه های مسلط و 
فرودست می دانند. به باور ون دایک این کار در ارتباط با رسانه ها از طریق توصیف ساختارهای 
بحث برانگیز، تشریح فرض های ضمنی و بدیهی و همچنین بررسی سبک و ویژگی های بالغی 
انجام می شود« )اسماعیلی و ایزدی، 1393: 5(. با توجه به کالن بودن مفهوم اختیار در این 
تحلیل  برای  رویکرد  این  است.  بوده  گفتمان  به  موفه  و  الکال  رویکرد  بر  تأکید  پژوهش، 
مفصل بندی دیالوگ های شخصیت ها به کار گرفته خواهد شد تا آن مفاهیم مربوط به جبر و 
اختیار )که همان گونه که در طرح مسئلة تحقیق گفته شد، طی دوره های مختلف تاریخی و 
به نحو گفتمانی در میان گفتمان های علمی و عامه برساخته شده است( را بتوان در متن سریال 
بازیابی کرد و مفصل بندی سریال را حول دال های کلیدی متن، که مفاهیم مربوط به جبر و یا 
اختیار را در حوزة معنایی خود شارژ می کنند، آشکار ساخت. بعید نیست که این تحلیل نیز 
بتواند به نحو َعَرضی ما را در شناخت فشارهای معنایی متن که باعث پیشبرد روایت در جهتی 

خاص می شوند، یاری برساند.
ازآنجاکه در این رویکرد راهکارهای عملی و روشی ارائه نشده است، در اکثر پژوهش هایی 
که از این رویکرد استفاده می شود به ترکیب رویکردها روی آورده می شود. سلیمانی )1387( 
در بررسی مفهوم تجربة دینی در فیلم های سینمایی از الگویی استفاده کرده که در جدول 
شمارة 1 آورده شده است. در پژوهش حاضر، این الگو با تغییراتی مورد استفاده قرار گرفته 
است: اوالً کنشگران هر اپیزود به الگو اضافه شده اند. ثانیاً در تحلیل توالی هر قصه به دلیل 
تفکیک پی رفت های هر داستان در بخش تحلیل روایت، برخالف سلیمانی تحلیل توالی1 
به طور مستند انجام شده است. ثالثاً ازآنجاکه چند اپیزود از یک مجموعه انتخاب شده است 
و بافت و موقعیت اجتماعی همة اپیزودهای هر مجموعه یکسان است، این بافت در تحلیل 
گفتمان نهایی مجموعة این بافت مد نظر بوده است. با همین بیان، شناخت کنشگر )کارگردان 

فیلم( نیز در تحلیل نهایی مورد نظر قرار گرفته است.

1. اینجا نحوة تدوین فیلم اهمیت اساسی می یابد. هوگو مانستربرگ از اولین نظریه پردازانی است که به اهمیت  فلسفی 
تدوین اشاره کرد. او فیلم را پی رفت تصاویر )تدوین( و عینیت بخشیدن به خاطره و تخیل انسانی  می داند. هر فیلم با شیوة 
تدوین خود، فهم فلسفی  ویژه ای از رویدادهای دنیا و زمان به دست می دهد. اینجاست که ما با بحث »فیلم به عنوان فلسفه« 
روبه رو می شویم. برای نمونه، تدوین خطی  رویدادهای عالم را غایت مند و منظم می پندارد، درحالی که تدوین موازی  انگار 
با نگاهی هستی شناختی  به عالم، به دنبال هستی ها و جهان های موازی است یا به عنوان نمونه ای دیگر، تدوینی که بر اساس  

رابطة علی شکل نمی گیرد، نقض فهم فلسفی  علیّت از جهان است )نجومیان،1387: 5(.
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فرکالف و ون دایکالکال و موفه

- نقطة مرکزی نشانة برجسته و اصلی هر گفتمان است.نقطة مرکزی
1( ایدئولوژی و مفهوم اصلی

مفصل بندی

- »عمل« و یا »کنشی« که موجب »برقراری ارتباط بین عناصر« می شود.
1( شناخت فاعل و کنشگر

2( بافت موقعیت )عوامل اجتماعی(
3( بافت بینامتنی )عوامل تاریخی(

4( جان مایة متن

عنصر و وقته

- اجزایی که در ارتباط با یکدیگر مفصل بندی یک گفتمان را پدید می آورند.
1( مفاهیم اصلی گفتمانی

2( استدالل
3( معانی بیان در جهت بیان کنش های مثبت خود

4( سبک واژگان مثبت و منفی )نام گذاری، تصور ذهنی، روابط مفهومی(
5( قصه گویی2

6( دسته بندی مفاهیم و مقوالت
7( توالی معنایی3

حوزة گفتمان گونگی4

- معانی و نشانه ای که در گفتمان در حاشیه قرار دارد و طرد شده است.
1( مفاهیم به حاشیه رانده شده

2( استدالل طرد
3( معانی  بیان در جهت بیان کنش های منفی دیگران

4( سبک واژگان مثبت و منفی
)سلیمانی،1387: 95(

نیز جایگاه  اختیار و  با مفهوم  این مجموعه   بودن مضامین مطرح شده در  مرتبط  نمونه: 
 1 از دالیل انتخاب این سریال به عنوان 

مجموعه  در بخش تأمین برنامه و پخش سیمای ج.ا.ا5
نمونة تحقیق بوده است.

در روش های کیفی به جای نمونه گیری تصادفی از نمونه گیری هدفمند استفاده می شود 
)فلیک،1388: 147( و انتخاب نمونه ها بر اساس محتوا صورت می گیرد و نه با استفاده از 

1. فاعل یا کنشگر در»مفصل بندی« هر گفتمان مفهوم می یابد. در این الگو »فیلمساز« به عنوان کنشگر در نظر گرفته شده است.
2. گفتن رویدادهای منفی یا مثبت به گونه ای که انگار فرد، خود آن  را تجربه کرده است و پذیرفتنی باشد. ازاین رو، بیان 

داستان فیلم و ترتیب آن از اهمیت خاصی برخوردار می شود.
3. اجزای هر متنی از یک گفتمان با توجه به اجزای قبلی، نقش خاصی را بر عهده می گیرد و باید بر اساس آنها توصیف و 

تبیین شوند. توالی معنایی مفاهیم و عناصر هر متن گفتمانی در فیلم ها با توجه به »قصه گویی« متن فیلم قابل توجه است.
4. استدالل به »ارزیابی منفی« از رویدادها، معانی بیان به »برجسته کردن کنش های منفی دیگران« و سبک واژگان مثبت نیز 

به »انتخاب واژگان با بار معنایی منفی« اشاره دارد.
5. از این سریال تاکنون سه مجموعه ساخته شده است و بنا به گفتة مسئوالن سازمان در جلسة قدردانی از عوامل تولید 
آن به دلیل رضایتمندي بیش از80 درصد مخاطبان از مجموعه و در پي استقبال مخاطبان و همچنین دیگر شبکه هاي سیما 
ازجمله شبکه هاي استاني و جام جم، این مجموعه همچنان به تولید خود ادامه خواهد داد )جام جم، 91/4/5،ص.3(. 

عالوه بر بازپخش کلی مجموعه، اپیزودهای آن بارها در مناسبت های مختلف مذهبی پخش مجدد شده اند.
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معیارهای روش شناختی؛ به عبارت دیگر نمونه گیری بر مبنای مرتبط بودن موردها و نه نمایا 
بودنشان انجام می گیرد )همان:141(. در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری هدفمند، چند 
اپیزود از سریال انتخاب شده است. پس از آن و با تحلیل هر اپیزود و با توجه به اشباع نظری 
و تکراری شدن مؤلفه های استخراج شده، نمونه گیری تحقیق منقطع گشته است.1 البته ازآنجاکه 
ایجاد  بلکه در  یافته ها خاصیت تعمیمی ندارند،  اندک است،  در روش کیفی فضای نمونه 

چشم اندازهای جدید در حیطة مورد مطالعه نقش دارند.

اپیزود اول: کاغذ سفید
نقطة مرکزی، ایدئولوژی و مفهوم اصلی: کیفرانگاری سختی ها و پاداش انگاری خوشی ها

دال مرکزی این اپیزود رابطة میان انجام عمل و آثار آن است. پیش از هر چیز عنوان اپیزود )که 
در طی قصه معنای آن نضج می گیرد( و سپس تمامی المان های تصویری و پرداخت وضعیت 
کنونی عطا و مینا، بر اساس این دال مرکزی که آنها را در جاذبة معنایی خود نگه می دارد، 
تصویر شده اند. عطا عکس های مختلفی را که هر بار راحیل ستوده با مراجعه به عکاسی برای 
ظهور می آورد، پاره و یا از حافظة رایانه حذف می کند؛ آثاری که داّل اصلی گفتمان آن را در 
یک حافظة خدشه ناپذیر و یا حذف نشدنی، برای محاسبه محفوظ می داند. محاسبه ای که هم زمان 

توسط وضعیت کنونی عطا و فالش بک های مکّرر به گذشته روایت می شود.
نحوة روایتگری اپیزود که در آن پی رفت اول در دل پی رفت دوم به نمایش درمی آید و 
با پرده برداری تدریجی از آنچه در گذشته انجام شده است، وضعیت کنونی عطا را به تصویر 

می کشد، داّل مرکزی اپیزود را در شیوة روایت نیز مستقر می سازد. 
در پرتو همین مفهوم اصلی، وضعیت نامناسب اقتصادی عطا از سکانس اول نکتة محوری 

اپیزود است:
عطا: ببینم باز سرت درد می کنه؟

مینا: آره بابا داره می ترکه
- خب بمون خونه نمیخواد بیای آتلیه

- اگه به حال من باشه که باید هر روز بمونم خونه
- خب بمون. من که هزار بار بهت گفتم بمون. 

- منم هزار بار دست کردم تو جیب هردومون دیدم توش پول نیست

1. دو نمونه در متن تحقیق آورده شده است.
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و پس از آن مواردی همچون تماس های مداوم عطا برای قرض گرفتن مقداری پول، تماس 
طلبکاران مختلف، سردردهای مداوم مینا و واقعة دزدیده شدن همة اموال عطا توسط شریکش در 
گذشته )که فقط اشارة کوچکی به آن می شود(، وضعیت اقتصادی کنونی عطا را مرحله به مرحله 
در کنار مقدمات انجام عمل گذشته قرار می دهد. در تالش برای شکل دادن عینیتی رسوب یافته 
به دال مرکزی، متن همة چیزی را که می توان از آن به خوشی تعبیر کرد، از زندگی عطا سلب 
می کند. اما همة این وضعیت نابسامان نمایش داده شده تنها مقدمات استقرار دال مرکزی در متن 

است و از واقعه ای در گذشته که بیننده در سکانس پایانی با آن مواجه می شود خبر می دهد:
مینا: چند روزه خیلی کالفه ای؟ 

عطا: واسه بد بودن به اندازة کافی بدبختی نداریم؟ 
مینا :اگه برای پوله داداشم گفت شاید بتونه برامون پول جور کنه. ]سکوت[ خوشحال 

نشدی پس به خاطر پول نیست.
گذشته از این سیر داستانی و شیوة روایتگری، در گفت وگوهای میان شخصیت ها نیز به این 
مسئله صریحاً اشاره می  شود. در سکانسی مینا که از گذشتة همسرش و راحیل ستوده اطالع 

ندارد، دربارة راحیل ستوده به عطا اینچنین می گوید:
»مینا: عطا فکرشو بکن شوهر نامردش ]شوهر راحیل ستوده[ همة داروندار خودش و این 
بچه ها رو کشیده باال و دررفته. داره دنبالش میگرده، گفتم عکسشو بده روزنامه، هم آبروش 
می ره هم خودش سروکله اش پیدا میشه. من واقعاً نمی فهمم پول چه جوری بعضی از آدما رو 
انقدر بی وجدان می کنه؛ ما که سعی می کنیم درست زندگی کنیم زندگی مون هزارتا گره کور داره. 

اینا نمی ترسن؟!«
همة دلیل راسخ برای افشای ماجرای تبانی نزد راحیل ستوده هم ترس از عقوبت دنیوی 

آن است:
»راسخ: وقتی اون خونه رو تخلیه می کردم مادر پدرای بچه ها اومده بودن جلوی مدرسه 
التماس می کردن که اونجا رو نبندم. فکر می کردن من مالک اونجام. همون موقع یه چیزی تو 

دلم لرزید، ترسیدم آهِ یکی از اون مادرا گردنم رو بگیره.«
اما واقعة اساسی که هم در روایت قصه گنجانده شده است و هم دیالوگ فیلم صریحًا 
آن را تأیید می کند، در سکانس پایانی و زمانی که راحیل فرزند عطا را که به نشانگان داون1 
مبتالست می بیند، رخ می دهد. این پایان بندی با دو جملة کوتاه انسجام کل متن حول مفهوم 

اساسی را تضمین می کند:
1. Down Syndrome
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راحیل: کاش بدیت فقط یقه خودتو می گرفت. 
عطا: شاهین برات یه نامه نوشته. 

و در یک شبیه سازی تام، عطا برگه ای سفید را )مثل برگه ای که در سالیان قبل روزی یکی 
از کودکان مرکز نگهداری معلوالن به عنوان نامه به راحیل داده بود( به دست راحیل می دهد.

عناصر
الف( قصه گویی: داستان

زن )مینا( و مرد )عطا( عکاس زندگی سختی دارند و از مشکالت مالی رنج می برند. به تازگی 
دختری به نام راحیل ستوده به همسایگی آتلیة آنها آمده است و طی چند بار مراجعه به 
عکاسی )ظاهراً برای ظهور عکس های گذشته( داستان زندگی وی به نحو فالش بک به خاطر 
مرد عکاس و راحیل می آید؛ که چگونه در گذشته، عطا راحیل را که نامزدش بوده فریب داده 
و خانه ای را که راحیل قصد داشته است طبق وصیت مادرش وقف کودکان عقب مانده ذهنی 
کند از چنگ او درآورده است. در این ماجرا عطا با همدستی پدر راحیل فردی به نام راسخ را 
به عنوان خریدار و واقف خانه به راحیل معرفی می کند. اما پس از فروش خانه، عطا طی یک 
تبانی با راسخ، پولی را که پدر راحیل به عنوان خرید نمایشی خانه به راسخ داده است از او 
می رباید. پدر راحیل سکته می کند و راحیل که پس از مدتی عکس راسخ را در آلبوم شخصی 
عطا دیده است به ماجرا پی می برد، ولی عطا متواری می شود. راحیل در این اندیشه است تا راز 
گذشتة مرد را برای همسر کنونی اش فاش کند. اما در سکانس پایانی داستان، فرزند مرد که 
تاکنون برای مخاطب تصویر نشده است نشان داده می شود که مثل بچه های آن مدرسه دچار 
عقب ماندگی ذهنی است و راحیل هم که دوستدار بچه های معلول است با دیدن کیفر گناه عطا 

که بر فرزندش جاری شده است از زندگی وی بیرون می رود.
ب( دسته بندی مفاهیم، استدالل، معانی بیان و سبک واژگان مثبت

اپیزود دایرة تقدیر در  این  از رابطة میان کیفرانگاری و تقدیرگرایی، در  تقدیرگرایی:گذشته 

جهت قوام داّل مرکزی متن در نحوة روایت و گفت وگوهای شخصیت ها گسترده می شود. با 
چشم پوشی از آنچه در خود متن وجود دارد )متن سکتة پدر راحیل را در نتیجة مشاهدة سرقت 
پول ها در تبانی عطا و راسخ به تصویر می کشد(، سکتة وی به تقدیر منتسب می  شود و تسبیب 
مادی از آن نفی می گردد و در عوض ثمره و عکس العمل تبانی وی در فروش خانه دانسته 
می شود. گفت وگوی زیر بین عطا و راحیل در بیمارستان و پس از سکتة پدر راحیل رخ می دهد:
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 عطا: ناراحت نباش. اتفاقه. خوب میشه.
راحیل: نه، این تقدیره! نگفتم اون پول مال ما نیست، نباید خونه رو بفروشیم.

بیماری کودکان مرکز نیز با نفی هر نوع تسبیب مادی و از زبان راحیل به تقدیر نسبت داده 
می شود:

»باید به این بچه ها کمک کرد. خواست خدا بوده که اینا اینطور باشن. باید به این بچه ها 
کمک کرد.«

این در حالی است که در نگاه واسازانه و با توجه به آنکه متن بر کیفری بودن بیماری 
می کند.  تناقض  را دچار  متن  تقدیر،  به  مرکز  کودکان  بیماری  انتساب  دارد،  اصرار  شاهین 
اما جهت گیری متن در این زمینه به گونه ای است که با نگاه حداقلی و پذیرش تقدیر دربارة 

کودکان مرکز، بتواند دال مرکزی متن را که اساسش بر کنشگری خداست، تثبیت کند.
ج( توالی معنایی

در این اپیزود واقعه ای که در گذشته برای عطا و راحیل رخ داده است به تناوب و در میان 
حوادِث حال روایت می شود. ابتدا پاره ای از وضعیت امروزی عطا و مینا، و سپس با فالش بک 
به گذشته قطعه ای از آنچه بر عطا و راحیل گذشته است روایت می  شود. این طریقه تا پایان 
اپیزود ادامه می یابد؛ به نحوی که پازل ماجرا در دو سکانس پایانی کامل می شود. بدین ترتیب 

با به هم ریختن توالی زمانی قصه، توالی عّلی آن محوریت می یابد. 

حوزة گفتمان گونگی
تاّم بدکاری ها به شخصیت های  با نسبت دادن  اپیزود  این  تأثیرگذاری ساختارهای اجتماعی: در 

انسانی و نسبت دادن معضالت و مصائب فردی و اجتماعی به کنشگر واحد انسانی، هرگونه 
تأثیرگذاری ساختارهای اجتماعی در کنشگری انسان ها نفی می شود؛ تا استناد مصائب وارد بر 
افراد به کنش های موجود در پیشینة آنها، بدون وجود مانع انجام شود و انسجام گفتمانی متن 

حول نقطة مرکزی حفظ گردد.
در معضالتی که برای کودکان معلول حادث می شود، کنشگر انسانی مستقاًل عامل وضعیت 
است. لذا در یک حذف گفتمانی، منشاً تمامی مشکالت کودکان معلول )که محدود به کودکان 
این مرکز نگهداری داستان نیستند( در یک تقلیل گرایی محض به تبانی در فروش خانه و عدم 
وقف آن نسبت داده می شود. از سوی دیگر داعی هیچ کدام از شخصیت های اپیزود ازجمله 
عطا، راسخ و پدر راحیل در انجام کنش های شان با علل ساختاری در ارتباط نیست. دربارة 
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وضعیت گذشتة زندگی عطا و راسخ هیچ گونه دالی در متن ارائه نمی  شود؛ پدر راحیل نیز که دلیل 
ورشکستگی مالی اش در داستان مسکوت مانده است، تلویحاً دچار حرص و آز شخصی است:

پدر: در ضمن آدم خیّر اون آدمیه که پول اضافه اش از جیبش میریزه بیرون.
راحیل: شمام اگه هر روز جیبتو گشادتر نکنی داره می ریزه.

تحلیل کنشگران
در این داستان پی رفت اول داستان به صورت یک پی رفت درونی در دل پی رفت دوم روایت 
می شود. روایت شناسان معموالً روی یک چکیدة نحوی حاوی گزاره های اساسی متن کار 
می کنند. به این ترتیب شکست ها یا دیرش های زمانی را حذف می کنند و چکیده را بر اساس 
سیر رویدادها نه در روایت، که در داستان مشخص می کنند. در این کار هم، تحلیل و جداسازی 
پی رفت ها بر اساس سیر خطی رویدادها از نظر زمانی، مناسب تر است. لذا می توان داستان این 

اپیزود را به دو پی رفت فریب دادن راحیل ستوده و پی رفت انتقام راحیل ستوده تقسیم کرد.

اپیزود دوم: با من باش
نقطة مرکزی، ایدئولوژی و مفهوم اصلی

تمامی دال های این اپیزود حول نقطة مرکزی کیفرانگاری سختی ها و پاداش انگاری خوشی ها 
انسجام یافته اند. تقدیرگرایی و خواب محوری به عنوان دو داّل داخل گفتمان و تأثیر ساختارهای 
اجتماعی به عنوان داّل حوزة گفتمان گونگی، همگی بر اساس رابطه با این دال و در جهت 
عینیت یافتن آن در متن حضور دارند. به جز اینها، نشانه های مستقلی برای این دال در نوع 

روایت داستان و در میان گفت وگوهای شخصیت های داستان وجود دارد. 
در حالی که در یک تحلیل واسازانه می توان نشانه هایی برای پیوند میان اعمال فواد و نرگس 
و کج خلقی های ساره و در جهت عکس آنچه متن در تالش برای واگویی آن است نشان داد، 
برای تثبیت داّل مرکزی هر نوع کنش منفی ای از نرگس و فواد در این اپیزود نفی می  شود تا 

بتوان عمدة اتفاقات پس از آن را به عنوان کیفر، به کنش های قبلی ساره نسبت داد.
ساره که کینه اش از پدر بیش از آنکه مربوط به ازدواج مجّدد او باشد، مربوط به سهل انگاری 
وی در واقعة تصادف و مرگ مادرش است، به همان نوع تصادف با یک »هجده چرخ« در 
جاده دچار می شود. درحالی که پیش از آن با گفتة فواد »یه چیزی، نمیدونم چی، نمی ذاشت 
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پامو از رو گاز بردارم. انگار داشتم سر به سرشون می ذاشتم. انگار از لرزیدنشون لذت می بردم. 
بیشتر برام شبیه شوخی بود... شوخی«، از او سلب مسئولیت شده است، هومن با همین حالت، 
بدون قصد و تنها به سبب کیفر گناه ساره، او را که با فریادهای »خدایا غلط کردم« کیفری بودن 

وضعیتش را پذیرفته است، با ماشین به زیر »هجده چرخ« هدایت می کند.
در آن  سوی واقعه، خواب ساره به پاس کنش های قبلی اش او را از جراحت فواد آگاه کرده است 

و آن  دو را که از حّل موقعیت پیش آمده در زندگی مشترکشان ناتوان بودند، به وصل می رساند.

عناصر
الف( قصه گویی: داستان

به  با مدیرعامل شرکتی که در آن  بوده است  از همسرش که معتاد  از جدایی  نرگس پس 
میانسالی  است که  مرد  )فواد(  ازدواج می کند. مدیرعامل شرکت  حسابداری مشغول است 
همسرش را طی یک سانحة رانندگی از دست داده است. ساره تنها فرزند فؤاد که پدر را 
به دلیل سهل انگاری در حادثة رانندگی متهم می شمارد، از روز اول با نرگس بنای ناسازگاری 
می گذارد. وی پنهان از چشم پدرش با پسری با نام هومن رفاقت دارد و درصدد است که با 
او از کشور مهاجرت کند. در نقشه ای که هومن برای سرقت پول از گاوصندوق خانه جهت 
فرار از ایران طراحی می کند، ساره کلید گاوصندوق را که فواد به دست نرگس سپرده است، 
برمی دارد. نرگس حین دزدی از گاوصندوق با او درگیر می شود و در این درگیری در ضربه ای 
که به او وارد می آید جنین نرگس سقط می شود. فواد برای آرام کردن خانه تصمیم می گیرد 

مهریة نرگس را بپردازد و مدتی از نرگس جدا باشند؛ لذا او را به خانة پدری اش می فرستد.
چند روز بعد فؤاد هنگام مراجعت به خانه در نیمة روز برای برداشتن مدارک ترخیص 
خودرو که در منزل جا گذاشته است، هومن و ساره را در حال سرقت از خانه می بیند. هومن و 
فواد گالویز می شوند و ضربه ای به سر فواد وارد می آید و آن دو متواری می شوند. درحالی که 
فواد در خانه مجروح و تنهاست، نرگس خوابی می بیند و برای نجات فواد به منزلش می شتابد. 
برای هومن و ساره، در حال فرار، در جاده تصادفی به شکل همان تصادفی که برای ساره، 
مادرش و فواد اتفاق افتاده است حادث می شود. در سکانس پایانی، ساره با جراحت های بسیار 

در بیمارستان از نرگس و فواد معذرت خواهی می  کند.
ب( دسته بندی مفاهیم، استدالل، معانی بیان و سبک واژگان مثبت

تقدیرگرایی: تقدیرگرایی در این اپیزود حول داّل مرکزی گفتمان شکل می گیرد. پیش از هر چیز 
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و به منظور سلب مسئولیت از فواد )به جهت آنکه کینه و ناسازگاری های ساره بتواند در یک 
رابطة مکانیکی تصادف را به  بار آورد( سهل انگاری فواد به تقدیر نسبت داده می شود:

فواد: توی اون تصادف من راننده بودم چقدر لیال بهم گفت فوادجان یه کم آروم تر! ساره 
هم حسابی ترسیده بود. یه چیزی، نمی دونم چی، نمی ذاشت پامو از رو گاز بردارم. انگار داشتم 

سر به سرشون می ذاشتم انگار از لرزیدنشون لذت می بردم بیشتر برام شبیه شوخی بود.
نرگس: خودتو اذیت نکن تو که زورت به سرنوشت نمی رسه.

فواد: از اون ماجرا به بعد دیگه هیچ وقت دلش با من صاف نشد؛ شکاف عمیقی بینمون 
ایجاد شد که انگار پرشدنی نیست.

در مراجعت نرگس به منزل مادری گفت وگوی زیر بین آنها رخ می دهد و عقب نشینی فواد 
و نرگس از زندگی مشترکشان نیز از آنجاکه داّل مرکزی متن نیازمند آن است به تقدیر نسبت 
داده می شود. داّل مرکزی متن در دلیل تقدیرگرایی مادر نرگس هم وجود دارد. کیفرانگاری 

در اینجا تقدیرگرایی را به طور کامل شارژ می کند:
نرگس: خدایا چرا همیشه تَهش به اینجا می رسه 

خواهر نرگس: چی شد که اینطوری شد؟
نرگس: نمی دونم هنوز آنقدر نزدیکه که نمی فهممش.

مادر: فکرشم نکن شاید مصلحت این بوده کی می دونه؟ شاید تقدیره و اتفاقی در راهه.
اپیزود برای پاداش دادن به نرگس، خوابی  این  خواب محوری1:مجرای کنشگری خدا در 

است که او را از حادثه ای که برای فواد رخ داده است آگاه می کند و او را که از حل مشکل 
1. بحث دربارة خواب در دو حیطة موجودیت   و حجیت آن قرار می گیرد. برای ماهیت خواب عوامل گوناگون ذکر شده 
است، اما طبق آیة 42 سورة زمر و60 سورة انعام خواب یک نوع قبض روح و جدایي روح از جسم است، اما نه جدایي کامل. 
پیامبر )ص( فرمود: »خواب و رؤیا سه گانه است؛ گاهي بشارتي از ناحیة خداوند است، گاه وسیلة غم و اندوه از سوي شیطان، 
و گاه مسائلي است که انسان در فکر خود مي پروراند و آن را در خواب مي بیند«. دربارة حجیت فقهی خواب آنچه از متون 
فقهی و روایی ظاهر است عدم حجیت آن است. عالمه حلی می گوید: »اگر )معصومین( در رؤیا مطلبی خالف ظاهر بگویند، 
سزاوار نیست از آن تبعیت شود و اگر موافق شریعت چیزی بفرمایند، بهتر است بر طبق آن عمل شود؛ اما واجب نیست؛ زیرا 
زیارت امام در رؤیا موجب وجوب اتباع در بیداری نمی شود« )مجلسی، ج61، ص238(. امام صادق)ع( نیز می فرماید: »دین 
خداوند برتر از آن است که در خواب دیده  شود.« )همان، ص237(. امام باقر )ع( می فرماید: »ابلیس دسته شیطانی دارد به نام 
هزع که هر شب میان مشرق و مغرب را پر می کنند و به خواب مردم می آیند و به وسیلة آنان مردم خواب پریشان می بینند.« )ابن 
بابویه، الف، ص.146(. پس چون غلط با درست آمیخته می شود نمی توان به خواب ها اعتماد کرد. حتی رؤیای پیامبران )ع( نیز 
که به اعتقاد برخی علمای شیعه همواره صادق بوده و الهام غیبی و بلکه هم پایة وحی قلمداد شده است، از نظر عالمه مجلسی 
برای انبیاء حجت آور نبوده و به تنهایی علت افعال ایشان قرار نمی گرفته است )مجلسی، ج61، ص. 216(. در یک جمع بندی 
می توان گفت که درست  است  که  خواب  هم  وجود دارد و هم  ارزش ، ولي  ارزش  آن  به قدر وجود آن  است . نکونام )ص.1( 
در این  باره می گوید: »امامان  نیز خواب هایي دارند. منتها نباید تصور کرد که  این  موارد براي  خواب  حجیت  مي آورد. درست  
است  که  امام  حسین  )ع( خواب  دید؛ اما این  طور نبود که  بخواهد خوابش  را محقق  کند؛ بلکه بر اساس  عقالنیت  و وظیفة   
شرعي  خود حرکت  کرد، ازاین  رو خواب  ممکن  است  مبشر عقالنیت  باشد، ولي  نمي تواند با آن  مقابله  کند. استفاده  از خواب  

در تحلیل  رویدادهاي  اجتماعي  سبب  گسترش  رویکردهاي  تقدیرگرایانه  و اخالل  در خردگرایي  و عقالنیت  مي شود.«
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زندگی اش پا پس کشیده بود به خانة فواد بازمی گرداند. این در حالی است که از مضمون 
خواب هیچ تصویری در متن فیلم ارائه نمی شود.

مادر نرگس خواب او را این  گونه حول داّل مرکزی و در معنای پاداشی برای نرگس معنا می کند:
»اگه خدا بخواد زندگی آدم رو با یه خواب هم که شده نجات میده. این ثمرة 

صبرته مادرجان«
ج( توالی معنایی

این اپیزود با کنشگری فواد و نرگس در اقدام به ازدواج آغاز می شود. سپس بدرفتاری های 
ساره اوضاع خانواده فواد و نرگس را متشنج می کند و به مجروح شدن نرگس و فواد منجر 
می شود )درحالی که از اینکه اوضاع کنونی نرگس چه رابطه ای با گذشته او دارد به دلیل غیاب 
آن از توالی داستانی، هیچ نشانه ای در متن وجود ندارد(. پس از آن هومن و ساره دچار سانحه 
می شوند و در عوض فواد و نرگس از نابسامانی نجات می یابند. در این اپیزود توالی زمانی و 

توالی عّلی که متن بدان اشاره دارد بر هم منطبق اند.

حوزة گفتمان گونگی
تأثیرگذاری ساختارهای اجتماعی: درحالی که در متن نشانه های بسیاری برای تأثیرگذاری ساختارهای 

اجتماعی وجود دارد، متن از نسبت دادن کنش افراد به آنها می گریزد و هر نوع گفتمانی را 
که مبتنی بر تأثیر ساختار اجتماعی بر عمل باشد، طرد می  کند. ساختارهایی که وقوع تصادفات 
را منجر می شوند، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی که ازدواج های ناهمسانی همچون ازدواج 
اول و دوم نرگس را به بار می آورند1 و ساختارهایی که وضعیت هومن و ساره به عنوان نمایندة 
گروه اجتماعی جوانان جامعه را سبب می شوند؛ وضعیتی که بارها در کالم نرگس و فواد با 
عنوان »وقاحت« و »وقیح« و صفات اینچنینی خطاب می گردد. اینکه کدام دسته از ساختارهای 
اجتماعی باعث جلب هومن و ساره به میهمانی های زیرزمینی می شود و یا ماجرای سربازی 
هومن، که به دلیل گریز از آن قصد سفر به خارج از کشور را دارد، از نگاه متن منتسب به 

خطاهای قصدمندانة فردی است که باید کنترل و یا تنبیه شود.

1. وضعیت نرگس که )بر طبق آنچه از خانة پدری اش در سکانس ابتدایی فیلم تصویر می شود( متعّلق به طبقات پایین جامعه 
است و فواد توانسته است به واسطة پول، این زن جوان را تصاحب کند، خود دلیلی بر تأثیرگذاری ساختارهای اجتماعی بر 
کنشگری شخصیت هاست. چنان که ساره در یکی از مشاجرات به او می گوید: » تو تقصیری نداری، تو یه حسابدار سادة 

شرکتی که با هزار دوز و کلک خودتو رسوندی خونة مدیرعامل.«
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قائل شدن به تأثیر ساختارهای اجتماعی به معنای حذف و یا نسبی کردن اختیار انسان در 
انجام عمل و بالطبع زیر سؤال رفتن انتساب آثار عمل به خداوند است.

جمع بندی روایت
داستان  هر دو اپیزود تحلیل شده از سریال، داستان هایی با پایان بسته هستند که یکی از نوع 
روایتی تماماً هم زمان و دیگری از روایت پسینی به اضافة روایت هم زمان استفاده می کند. 
سریال  این  در  نیز  شخصیت ها  ندارد.  وجود  اپیزودها  در  بیرونی  راوی  مجموعه،  این  در 
شخصیت هایی کاماًل بسته و بدون تحول روان شناختی هستند که در پی رفت پایانی در یک 
تغییر کّلی به حالت باز درمی آیند و تغییر می کنند. گرچه به واسطة حذف راوی، صداهای 
شخصیت های داستانی شنیده می شود، اما شخصیت ها به نحوی بسته تعریف شده اند؛ و با آنکه 
کارگردان سریال گاه به واسطة عالیق روانشناختی اش )رک. صائمی،1389( سعی در پرداخت 
شخصیت ها داشته است، اما عمدة کنش های شخصیت ها حتی آنجا که مربوط به پیرنگ نیست 
نمی کند.  تخطی  آن  از  و  است  داستان  پیرنگ  در خدمت  دارد،  و وجهة شخصیت پردازی 
ازاین رو، می توان روایت این اپیزودها را روایتی متمرکز بر طرح و توطئه یا غیرروان شناختی 
با تمرکز بر روی فاعل دانست. به عبارت دیگر، الگوی کنشگری شخصیت ها داستان را پیش 

می برد و نه تحول در ویژگی های شخصیتی آدم های داستان. 
همة اپیزودهای این سریال با پیروزی خیر و شکست شر به پایان می رسند. این پیروزی 
به نحوی قاطع انجام می پذیرد و با ورود ماورا )خدا( به صحنة واقعیت های ماّدی امکان پذیر 

می شود و در واقع خدا به عنوان عّلتی در کنار دیگر علل به کنشگری می پردازد.
در پی رفت های پایانی اپیزودهای این مجموعه، فاعل ماورا )خدا( است و مفعول حول یکی 
از دو شق مجازات/پاداش  دهی، و تغییر کنشگر انسانی )اعم از تغییر وضعیت، عقاید و رفتار( 
دور می زند. فرستنده در همة اپیزودها همان کنشگر فاعلی است و گیرنده نیز یا کنشگر انسانی 
درحال تحول، یا شخص مقابل او، و یا هم زمان هر دوی آنها بوده اند. یاریگر نیز یکی از کنشگران 
انسانی از شخصیت های فرعی و یا اصلی داستان است، و بازدارنده از همة پی رفت های پایانی 
اپیزودها غایب است. لذا با حذف کنشگر بازدارنده که در متن وجود ندارد و ادغام فاعل و 

فرستنده که یکی هستند، شکل روایی کنشگران سریال به صورت نمودار زیر خواهد بود.
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در این الگوی روایی، محور طلب )محور انجام فعل( اساساً در اختیار خداوند است و 
مفعوِل خدا نیز امری مربوط به انسان است. ازآنجاکه گریماس کانون و گرانیگاه روایت را هدف 
و فاعل می داند، می توان به جبری بودن روایت این سریال پی برد؛ اما توجه به محور قدرت و 
نیز محور انتقال نتیجه گیری را تأیید می  کند. در محور قدرت هیچ بازدارنده ای در مقابل وصل 
فاعل و مفعول وجود ندارد و در محور انتقال نیز آنچه فاعل در پی آن است به کنشگر انسانی 

منتقل می  شود. لذا در این پی رفت کنش اساساً در اختیار خداست.
اما این جبر روایتی بدون در نظر گرفتن پی رفت آغازین و نحوة کنشگری انسان در آن 
کامل نخواهد بود. فاعل همة پی رفت های آغازین در اپیزودهای سریال، انسان )قهرمان اپیزود( 
است. مفعول دائرمدار انجام یک عمل خیر یا شر توسط فاعل انسانی است. فرستنده صفتی در 
کنشگر فاعلی است و گیرنده همان کنشگر فاعلی است. کنشگر یاریگر یکی از شخصیت های 
داستان است که در ویژگی موجود در فاعل )که فرستندة فاعل است( مشترک است. کنشگر 

بازدارنده نیز یکی از شخصیت های داستان است.
با توجه به اینکه کنشگر بازدارنده عماًل نقشی در روایت ندارد و فاعل در این پی رفت ها 
بر انجام مفعول موفق می شود و چون کنشگر گیرنده، همان کنشگر فاعلی است، شکل روایی 

پی رفت های ابتدایی سریال به صورت زیر خواهد بود.

 
 

 گيرنده

 
 فاعل و فرستنده:

 ماوراء (خدا)

 
دهندهياري  

 
 مفعول

 پاداش/كيفر- تغيير 
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انسان  اختیار  در  اساساً  فعل(  انجام  الگوی روایی، محور طلب )محور  این  به  توجه  با 
است و مفعول نیز امری مربوط به انسان است. ازآنجاکه گریماس کانون و گرانیگاه روایت را 
هدف و فاعل می داند، و با توجه به وصل قطعی در محور طلب، می توان به اختیاری بودن 
پی رفت های نخستین پی برد؛ اما توجه به محور قدرت و نیز محور انتقال، نتیجه گیری را تأیید 
می کند. در محور قدرت هیچ بازدارنده ای در مقابل وصل فاعل و مفعول به موفقیت دست 
نمی یابد و در محور انتقال و در میان فرستنده ها هیچ گونه عامل ساختاری تحریض کنندة عمل 
دیده نمی شود؛ و فرستنده تماماً به ویژگی های قصدمند شخصیت مربوط است. در هیچ کدام از 
اپیزودها عواملی همچون فقر، تبعیض و دیگر عوامل ساختاری به عنوان فرستنده، وصل فاعل 
و مفعول را پیشنهاد نمی کند و فرستنده های ماورایی نیز وجود ندارند. یاریگر نیز خود به همان 

دالیلی که فاعل اقدام به عمل می کند، وی را یاری می دهد.

جمع بندی گفتمان
مفصل بندی

1. نقطة مرکزی، ایدئولوژی و مفهوم اصلی: کیفرانگاری سختی ها و پاداش انگاری خوشی ها1

این مجموعة تلویزیونی طبق اذعان تهیه کنندگان آن در پی کپی برداری مضمونی از سریال کلید اسرار 

1. عالمه طباطبایی دربارة آیاتی مانند اعراف/96، روم/41، شوری/30 )که رابطة مستقیم بین اعمال مردم و حوادث عالم 
را افاده می کند( معتقد است که خطاب آیة عمومی غیرمنحل )اجـتـمـاعـی و مـتـوجـه بـه جـامـعـه، و نه مـنـحـل 
بـه خـطـاب های جزئی و به فرد فرد اجتماع( است و الزمه اش این است که مراد از مـصـیـبـت و نعمت هم مـصـائب 
عـمـومـی و هـمـگـانـی باشد. وی در تبیین آن معتقد است که بین اعمال آدمی و نظام عالم ارتباطی خاص برقرار است؛ 
به طوری که اگر جوامع بـشـری عـقـاید و اعمال خود را بر طبق آنچه فطرت اقتضا دارد وفق دهند، خیرات به سـوی شـان 
سرازیر و درهای برکات به روي شان باز می شود، و اگر در این دو مرحله به فساد بگرایند، زمین و آسمان هم تباه می شود، و 
زندگي شان را تباه می کند )نک. المیزان تفسیر سوره های فوق و مباحث نبوت ج 2 المیزان(. مطهری )1380( نیز دربارة سنن 
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ساخته شده و مضمون آن نیز »مفهوم از هر دستی بدهی از همان دست می گیری« است. گفتمان 
سریال با اهمیت بخشی تام به یکی از دال های اساسی سریال کلید اسرار، حول دال کیفرانگاری 
سختی ها و پاداش انگاری خوشی ها شکل می گیرد و خودش را حول دال کیفرانگاری متعیّن 
می سازد. در نتیجه، سریال از عمدة دال های معرفت شناسانة مذهبی )مطابق با گفتمان عرفانی موجود 

در سریال کلید اسرار، و یا مطابق با هر گفتمان فلسفی و کالمی دیگر( تهی است.
تأکید  اختیار  و  اساسی دو گفتمان کلی جبر  داّل  و  ممیز  آن  گونه که گفته شد، فصل 
آن گفتمان ها بر قدرت خداوند )و یا عجز او( و نیز امکان ظلم از سوی خداوند بر بندگان 
)مسئولیت انسان در برابر اعمالش( است. سریال به منظور صحت و استحکام توصیف حوادث 
به عنوان آثار عمل به کنشگران انسانی، در مرحلة انجام عمل با نفی تأثیرگذاری ساختارهای 
اجتماعی، مسئولیت عمل را به کنشگر انسانی تفویض می کند. اما ازآنجاکه با فرض پذیرش 
رابطة مکانیکی میان اعمال و آثارشان، تمیز »عمل« و »اثر عمل« تنها در یک متن واحد امکان 
دارد، سریال در برابر این پرسش که آیا هر کنشی خود اثر عمل پیش از آن نیست، در مورد 
این در فضای مخاصمة میان دو گفتمان جبر و  تناقض می شود و  انسانی دچار  مسئولیت 

تفویض به نفع گفتمان جبر تمام می شود و به جبری شدن گفتمان سریال می انجامد.
در مورد قدرت خداوند نیز، دال مرکزی سریال با توسع دایرة تقدیر در برابر مسببات مادی 
و در رابطه ای که با تقدیرگرایی برقرار می کند، به گفتمان کلی جبر نزدیک می شود. دست 
کشیدن کنشگران انسانی از دادخواهی و یا بی اعتبار ساختن تأثیرگذاری ساختارهای اجتماعی 
در به وجود آمدن معضالت زندگی اجتماعی، وسیع کردن دایرة تقدیرات الهی در برابر قضای 
امور و نیز تأکید بر رویا به عنوان مجرای فیض الهی در زمان بی اثری تفکر انسانی، همگی قدرت 

الهی را در تقابل با عاملیت انسانی برجسته تر می کند.
2. دسته بندی مفاهیم، استدالل، معانی بیان و سبک واژگان مثبت

تقدیرگرایی: گذشته از آنکه کیفرانگاری خود تضّمناً به معنای نفی اسباب و قائل شدن به تقدیرگرایی 

است، در پرتو دال مرکزی این سریال گاه در جهت تنزیه گذشتة شخصیت مورد ظلم و گاه در 
جهت نفی تأثیرات ساختارهای اجتماعی، امور به تقدیر نسبت داده می شوند؛ و می توان گفت شارژ 

کامل دال تقدیرگرایی توسط کیفرانگاری سختی ها و پاداش انگاری خوشی ها صورت می گیرد.
خواب محوری:خواب در این اپیزودها به عنوان یکی از مجراهایی که خداوند می تواند به کنشگری 

بپردازد و ورای اسباب ماّدی، کنشگر انسانی را به پاداش یا مجازات برساند، به عنوان یکی از 

الهی بر همین اعتقاد است، و واضح است که پذیرش این مسئله فرع بر پذیرش شأن وجودی برای جامعه در مقابل فرد است. 
درعین حال، عالمه ذیل آیات 94 تا 102 سورة اعراف این عقیده را که حوادث را معلول اسباب مادی و طبیعی ندانیم با این 
دلیل که نباید خدا را سببی در عرض سایر اسباب و علتی در صف سایر علل مادی و قوای فعالة طبیعی دانست، رد می کند.
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دال ها در متن وجود دارد. خواب در این اپیزودها تنها به عنوان آگاه کنندة کنشگر انسانی از واقعة 
درحال وقوع و به منظور پیشگیری از آن ایفای نقش می کند؛ ازاین رو، این دال تماماً در خدمت دال 
مرکزی و در جهت انسجام بخشی به متن حول این دال عمل می کند. خواب به عنوان دالی در 
گفتمان عرفان1 حاکی از غیاب نفس آدمی و به داللت تضمنی غیاب اختیار انسانی است. خواب 

در این سریال مجرای کنشگری ماورا و نیز فیضان الهی برای دریافت حقیقت است. 
البته به نظر می رسد که خواب در این اپیزودها بیش از آنکه معناهای تلویحی بافت عرفانی 
را داشته باشد، وسیله ای است برای به تصویر کشیدن ورود خداوند به عرصة کنشگری داستان 
چه در پیرنگ داستانی و چه در تصاویر تلویزیون، و به عنوان یکی از راه های تصویر آن برای 

سازندة فیلم مطرح شده است.
3. حوزة گفتمان گونگی: مفاهیم و استدالل طرد، معانی بیان و سبک واژگان منفی

تأثیرگذاری ساختارهای اجتماعی: دلیل کنشگری شخصیت ها در این اپیزودها همواره مربوط به 

یکی از صفات عامل انسانی است. این ویژگی ها نه صفاتی تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی، 
بلکه صفاتی کاماًل قصدمند و در اختیار شخصیت هاست. در عرض عامل انسانی نیز هیچ عامل 
ساختاری تأثیرگذاری وجود ندارد و یا اگر نشانه های آن در متن وجود دارد متن با تصریحات 
گوناگون از استناد عمل به آنها می گریزد. لذا در این اپیزودها با نسبت دادن تاّم بدکاری ها به 
شخصیت های انسانی و نسبت دادن معضالت و مصائب فردی و اجتماعی به کنشگر واحد 
انسانی، هرگونه تأثیرگذاری ساختارهای اجتماعی در کنشگری انسان ها نفی می شود؛ تا استناد 
مصائب وارد بر افراد به کنش های موجود در پیشینة آنها، بدون وجود مانع انجام شود، و انسجام 

گفتمانی متن حول نقطة مرکزی حفظ گردد.
در معضالتی که در عرصة اثر عمل پیش می آید، کنشگر انسانی مستقاًل فراهم کنندة نزول 
وضعیت و خداوند عامل مستقیم آن است. لذا در جهت دال مرکزی چه در عرصة عمل و چه 

در عرصة اثر عمل، هرگونه گفتمانی مبتنی بر تأثیر ساختارهای اجتماعی طرد می شود.

1. اعتقاد به خواب و نقل رویاهای شگفت انگیز از غرایب کار عرفاست. بعضی عرفا مدعی بوده اند که در خواب وقایعی 
دیده اند و وقتی بیدار شده اند، آثاری از آن وقایع را به عیان دیده اند. برخی عارفان با دیدن خوابی متحول شده اند. ابن عربی 
اعتقاد دارد که فصوص الحکم او  امالی رسول خداست. مولوی می گوید در خواب حقایقی بر ما آشکار می شود که در 
بیداری سال ها مکشوف نخواهد شد. خواب در عرفان منبع معرفت و ادراک برتر شمرده می شود )براهنی،1371: 543(. 
در عرفان عرصه هایی از زندگی آدمی که خالی از نیروهای اراده و عقل و آگاهی است، بهترین جوالنگاه ضمیر ناخودآگاه 
است. خواب و رویا یکی از مظاهر ناخودآگاهی و ارتباط با دنیای فراواقعی و حقیقت برتر شمرده می شودکه با کم شدن 
شواغل حواس ظاهری، حجاب بین نائم و لوح محفوظ کنار می رود و صورت های غیبی مرتبط با حاالت انسان ظهور 
می کند. هدایتگری خواب، پیوند بین حقایق خواب و بیداری را محکم تر می کند. یعنی کاربرد خواب و پیام آن در عرفان 

به طور مستقیم متوجه زندگی و انتخاب مسیر و شیوه حرکت کردن در آن است )مشتاق مهر و دستمالچی،1388(. 
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نتیجه گیری

مفهوم اختیار )آن  گونه که در ادبیات اسالمی مورد بحث است( به عنوان مفهومی که هویتش در 
میانة دوگانة »خدا« یا »انسان« شکل می گیرد، از مفاهیم بنیادین اندیشة اسالمی است. طیف های 
مختلف اندیشة اسالمی در برداشت از نصوص، در میان دو منتهی الیه »قانون مندی نظام کیانی و 
نظام ربانی« و عدم آن، و نیز دو شق اختیار انسان یا خداوند قرار گرفته اند؛ پس برساختن این 
مفاهیم در رسانه وضعیت پیچیده تری به وجود خواهد آورد. این وضعیت وقتی با مناسبات 
متحول شوندة قدرت به طور کالن، و نیز مسائل مربوط به بافت تولید و سازمان رسانه ای مواجه 
می شود، تحلیل متن رسانه ای را دشوارتر و درعین حال ارزشمندتر می سازد. در ژرف ساخت هر 
سریال، نحوة نگاه به نظام اسباب هستی، سازوکار رویارویی خیر و شر، و نوع کنشگری اختیار 
انسانی در برابر علل ماورایی و مادی مندرج است؛ و روایت مخاطب از این مفاهیم همان گونه 
که در این محصوالت رسانه ای تجلی می کند، تحت تأثیر آن است. در این تحلیل، استفاده از 
رویکرد گفتمانی تحقیق را قادر ساخته است تا از یک نظام فروبسته به زبان و نظامی ایستا، به 
سیستمی باز بدل شود تا عالوه بر تحلیل متنی، تحلیلی فرامتنی از بازنمایی مفهوم اختیار در این 
سریال  ارائه شود. البته نگاه گفتمانی بیرونی به مفهوم دینی بازنمایی شده در متون رسانه ای به 
معنای پذیرش همة پیش شرط های معرفت شناسانه و هستی شناسانه این رویکردها نیست؛ گو 

 
طرد تأثير 

 ساختار اجتماعي

 
 محوريخواب

 
 كيفر/پاداش

 انگاري

 
 تقديرگرايي
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اینکه الکال و موفه خود اذعان می کنند که برساخته شدن یک ابژة گفتمانی، ارتباطی به تقابل 
رئالیسم/ایدئالیسم ندارد )الکال و موفه، به نقل از میلز،1382: 66(. 

تحلیل اپیزودهای سریال نشان داده است که این مجموعه با داستان هایی با پایان بسته و 
شخصیت پردازی کاماًل بسته و بدون تحول روان شناختی روایت می  شود. همة اپیزودهای این 
سریال با پیروزی خیر و شکست شر به پایان می رسند. این پیروزی به نحوی قاطع حاصل 
می شود و با ورود ماورا )خدا( به صحنة واقعیت های ماّدی امکان پذیر می شود و در واقع خدا 
به عنوان عّلتی در کنار دیگر علل به کنشگری می پردازد. جمع بندی کنشگران پی رفت های 
آغازین و پایانی روایت جبری سریال را آشکار می کند. در فضای تولید رسانه ای در صدا و 
سیمای ج.ا.ا که تبلیغ دین در جهت رعایت احکام و شعائر مذهبی در آن موضوعیت اساسی 
دارد، گفتمان این سریال ایرانی با اهمیت بخشی تام به یکی از دال های اساسی سریال کلید 
اسرار، و با نگاهی کارکردگرایانه به دین )در جهت تحریض مخاطب بر پیروی از شعائر و 
اخالقیات( حول دال کیفرانگاری سختی ها و پاداش انگاری خوشی ها شکل می گیرد. لذا این 
سریال در حیطة مفهوم اختیار در قیاس با سریال کلید اسرار در حرکت از بافتی متفاوت چه در 
عرصة تولید و چه در عرصة مصرف )که تولیدکننده با تصویری از این بافِت مصرف، محصول 
سریال را تهیه کرده است( انسجام متنی اش را از دست می دهد و تنها دو دال تقدیرگرایی و 
تأثیرگذاری ساختارهای  خواب محوری را در حوزة گفتمانی خودش حفظ می کند؛ و دال 
اجتماعی نیز در این مفصل بندی طرد می شود. در واقع از چهار گزارة گفتمانی اختیار، این 
سریال در مسئولیت اخالقی انسان، به استثنای علیت و قدرت خدا، به گفتمان جبری نزدیک 
می شود. در نتیجه به طورکلی متن از درون خالی می شود و نوع توالی و تعداد معدودی از دال ها 
را در حوزة گفتمانی اش حفظ می کند. اما فرم روایت و دال های باقی مانده همچنان سریال را 

در حالت جبری مستقر نگه می دارند.
گذشته از نگاه های نقد قدرت، به نظر نمی رسد که این رویکرد در برنامه سازی از دید 
سازمان تلویزیون نیز مورد تأیید باشد؛ چراکه عالوه بر همة دغدغه هایی که در بندهای مختلف 
اسناد باالدستی و نیز قوانین و رویه های ساخت برنامه در سازمان وجود دارد، در مرتبط ترین 
بند در سیاست های تولید، تأمین و پخش برنامه های سازمان صدا و سیما چنین رویکردهایی 
ماده، عالم غیب  به ماوراءِ  ایمن مردم  »برنامه های معارفی در عین تقویت  نفی شده است: 
و قدرت بی انتهای تصرف خداوند، نباید موجب عزلت گزینی، صوفی گری و یا گرایش به 
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مکتب های انحرافی و متظاهر به عرفان شود.« )بند10-8-2( و تحقیق نشان می دهد که سریال 
عمیقاً با این مفاهیم مرتبط بوده  است. این مسئله از آنجا اهمیت ویژه ای می یابد که سریال ها 
در ژانر عامه پسند قرار دارند که نگاه انتقادی مخاطب در تماشای آنها کم رنگ تر است؛ و حال  
آنکه بنا بر اذعان مسئوالن سازمان، تولید مداوم سریال به دلیل استقبال مخاطبان و ارتباط برقرار 
کردن آنان با این دو مجموعة تلویزیونی صورت گرفته است و در بخش های خاصی از جامعه 
)با نیم رخ مخاطب زن روستایی کم سواد( این ارتباط پررنگ تر بوده است. لذا با فرض گرفتن 
هر پایة نظری برای سیاست گذاران برنامه های تلویزیونی در رابطة دین و رسانه )رویکردهای 
ذات گرا که عمدتاً نگاهی منفی به جوهرة رسانه های دیداری دارند موضوع طرح مفاهیم مذهبی 
را منتفی می کند و رویکردهای تعامل گرا و ابزارگرا نیز با تفاوت درجه معتقد به توجه به نحوة 
تصویرگری مفاهیم مذهبی هستند( توجه به گفتمان معرفت شناسانه و هستی شناسانة حاکم 
بر تولیدات اینچنینی امری الزم است. چراکه اگر دربارة پایه ای ترین مفاهیم مربوط به انسان 
ازجمله مفهوم اختیار که در میانة دو موجودیت انسان یا خدا شکل می گیرد، دچار اعوجاج 
و کج بینی باشیم، برنامه سازی دینی در ارائة مفاهیم ُخردتر دچار تناقضات و مسائل بیشتری 
می شود و آن چنان که نمونة تحقیق نشان می دهد به تولید سریال هایی می انجامد که بیش از آنکه 

داستان هایی با »مبنایی«دینی باشند، نمایش هایی با اشاراتی به »الفاظ« مذهبی اند.
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Abstract 
Considering perennial relation of the masses with concepts of determinism and 
free will, the intrinsic importance of these concepts in the area of religion, as well 
as regarding the ability of media in constructing the masses’ narrative of existence 
and also taking into account relations between religion, state and television in 
Iran, this study seeks to answer the question raised in the sample case study of a 
religious serial concerning representation of free will to its audiences. Hence, a 
brief introduction of the concept in Islamic thought and its implications has offered 
at first, to recognize the implied conflict between absolute determinism and 
absolute discretion in the practical part of this research. Adopting representational 
theory approach, we have used a combination of discourse analysis approaches 
and Greimas actantial model to analyze the serial dialogs about free will and 
underlying structure of activism, respectively. In this study we have shown that 
the series inspires deterministic-oriented discourse, by drawing actors’ charts of 
opening and final sequences as well as their schematic diagram. Type of narrative 
sequences and activity pattern also are deterministic, and the series is based on 
retributive nature of difficulties and reward-oriented character of pleasures. Two 
signifiers of fatalism and dreamful are attracted in its discourse area and influencing 
of social structures is rejected.
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