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  )مقالة پژوهشي(

  
  هاي آن شناسي رسانه در بازنمايي خانواده و گونه آسيب

  )ي مركز ايالمصداوسيما يمورد ةمطالع(
 3زاده ، مهران سهراب2، مرتضي واحديان*1حسن پيري

  چكيده
بررسـي و   ي مركـز ايـالم  صداوسـيما هـاي محلـي    شناسي رسانه در سه مجموعه از سريال آسيب ،در پژوهش حاضر

بازنمـايي و برمبنـاي    ةكـرد نظريـ  هدف، پژوهش حاضر بـا اتكـا بـه روي    دستيابي به اينبه منظور . شده است تحليل
را اي  هاي معنـايي و تصـاوير فرهنگـي    داللت ده استكرشده به متن، سعي  شناختي از گفتارهاي تبديل قرائت نشانه
هـا چنـد نـوع     يافته وتحليل تجزيه. كندتحليل  كنند بازنمايي ميهركه را خوي  وبرا و بش ، وقواله قالهاي  كه سريال

برساخت تصوير دوگانه از خـانواده،  : دهد اجتماعي خانواده در سيماي مركز ايالم را نشان ميمفهوم مرتبط با آسيب 
برمبنـاي نتـايج ايـن    . هاي نقشي مبتني بر احترام به ساحت سـنت  بازتوليد كليشه و ها برانگيز نمودن تفاوت مناقشه

يـك ارزش تصـوير    منزلـة  مدرنيته بـه پژوهش در خانوادة سنتي، پايبندي به آداب و رسوم محلي و مقاومت در برابر 
هـم كـه زن در    گيرندة اصلي مرد است و آنجـا  است و تصميم»  زنِ پذيرنده«زن معموالً ، شده است؛ در اين خانواده

 شـوند  هـا نمـايش داده مـي    در ايـن سـريال  را آنچه . زند گيرد، نتيجة نابهنجاري را رقم مي مي  موضوعي مهم تصميم
هـاي مـورد    سوي شبكة استاني مركز ايالم را در سـريال  و توان سمت مي ،به عبارتي. م ديدتوان در بطن جامعه ه مي

ها دانست كـه در طـول    ها و زنانگي مطالعه، تمركز بر پذيرش مردانگي و زنانگي سنتي و سيطرة آن بر ساير مردانگي
  .بازنمايي، صورت مسلط بوده است ةاين نحو) 1392ـ1388(ها  هاي پخش سريال سال
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  مقدمه و بيان مسئله
ها و مسائل اجتماعي در اسـتان ايـالم حكايـت     بودن آسيب هاي زيادي از پروبلماتيك نظرسنجي

خصوص ميزان شيوع  مردم ايالم درهاي اجتماعي،  مطابق پيمايش وضعيت مسائل و آسيب. دارد
پـولي و بيكـاري    ها در استان بر اين اعتقاد بودند كه به ترتيب مسـائلي هماننـد فقـر، بـي     آسيب

عدالتي و تبعيض  ؛ بي)درصد 702/3(بازي و باندبازي  گيري، اختالس، پارتي ، رشوه)درصد 435/4(
پيمايش (اند  ين مسائل استان ايالمتر جدي) درصد 494/3(و اعتياد به مواد مخدر ) درصد 671/3(

طبق مستندات،  ها و عالوه بر نظرسنجي). 52ـ50: 1394 هاي اجتماعي وضعيت مسائل و آسيب
استان ايالم بعد از استان كهگيلويـه و بويراحمـد بيشـترين ميـزان مـددجو را دارد و همچنـين       

. دهـد  تان ايـالم رخ مـي  شدگان خودكشي در اس باالترين ميزان قتل عمد و بيشترين ميزان فوت
هـاي داراي بـاالترين نـرخ خودكشـي در كشـور بـه ترتيـب         استان 1389ـ1384هاي  طي سال
ــد از ايــالم ا عبــارت ــراد  7/38 حــدود ).10/ 8(و لرســتان ) 6/13(، كرمانشــاه )9/18(ن درصــد اف

خودكشـي در  نـرخ  ). معاونت اجتماعي اسـتانداري ايـالم  (اند  كننده به خودكشي بيكار بوده اقدام
نفـر   16ازاي هر يكصدهزار نفر جمعيت است كه ايـن تعـداد در اسـتان ايـالم      نفر به 8/4كشور 

از نظر جرايم قتـل عمـد، خودكشـي،     1393اساس آمار سال  استان ايالم بر. است) 1391سال (
جزء سه استان اول كشور بوده است و ميزان وقوع جرايم استان  شرارت، انفجارات عمدي و نزاع

بيشترين آمار . تري داشته است افزايش قابل مالحظه 1391نسبت به سال  1393ايالم در سال 
معاونـت اجتمـاعي   (مربوط به نزاع و قتـل اسـت    1392نسبت به  1393افزايش جرايم در سال 

استان ايالم كمترين درصد نسبت طالق به ازدواج را در نقـاط شـهري   ). 1395استانداري ايالم 
اما باالترين درصد طالق با يك تا چهـار  ). 27: 1395 شناسي لهئتخصصي مس ةامن پژوهش(دارد 

؛ بـه عبـارتي ديگـر، زوجـين مطلقـه در اسـتان ايـالم        )همـان (سال زندگي مشترك را نيز دارد 
توانـد بـه    مـي  بسترهايي كـه  از. هاي ايران دارند كمترين ميزان زندگي مشترك را در كل استان

عنـوان   به منظور حل و بهبود وضعيت حاضـر آن بپـردازد، رسـانه بـه    ها  كالبدشكافي اين آسيب
بـه زعـم   ، زيـرا  )29: 1385 اسـتوري (است » ويكم فرهنگ در قرن بيست ةپسندترين جلو عامه«

هاي  و جايگزيني پيام »محيط نمادين«آن بر  ةكوايل جايگاه رسانه در زندگي روزمره به غلب مك
اين رسانه است كه  ،بنابراين. شناخت منجر شده است شخصي و ساير وسايل ةآن به جاي تجرب

 ،رو همين از. هاي اجتماعي دارد يا حذف پديده ها نقشي اساسي در توليد از طريق بازنمايي پديده
شـناختي بـه تحليـل محتـواي      اين مطالعه در نظر دارد به صورت آكادميك و با نگـاهي جامعـه  

خانواده  ةحوزهاي  هاي فراسطحي و پنهان آسيب اليه هاي محلي استان بپردازد، تا ابعاد و سريال
  .كندرا روشن 
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  چارچوب مفهومي تحقيق
تـاريخ تحـوالت مطالعـات فرهنگـي      ةدوم از چهـار برهـ   ةبنـدي كـريس روژك دور   طبق دسـته 

هـاي مركـز مطالعـات بيرمنگـام      اين دوره از فعاليت. بازنمايي است ـ متني ةبره) 1995ـ1958(
ها و آثار هال در مورد بازنمـايي   نوشته. هاي استوارت هال است آثار و نوشتهپيش از همه وامدار 

مطالعـات فرهنگـي تبـديل     ةمسائل بنيادي حوز و اهميت آن در رسانه، اين مفهوم را به يكي از
بار توسط دوركـيم   هاي اجتماعي براي اولين مفهوم بازنمايي )2003( 1هال عقيدة به. كرده است
هـاي ذهنـي را توصـيف     هـاي اجتمـاعي طيـف وسـيعي از فـرم      بازنمايي ،يو نظر از. مطرح شد

هـر نـوع    ،درواقـع . شـود  كنند كه علم، مذهب، اسطوره، كيفيت زمان و مكان از آن ناشي مي مي
شـده اسـت     هـا گنجانـده   ايده، احساس و اعتقاد كه در يك جامعه وجود دارد، در اين بازنمـايي 

بينيم هميشـه و   خود در دنياي روزمره سرك كشيم، مي اگركه  چنان ).30: 22000مسكوويسي(
. انـد  هـا دخيـل   شويم، اين بازنمـايي  ها آشنا مي و با آن رو ي روبهئجا، وقتي با اشخاص يا اشيا همه

تحـت كنتـرل ايـن     ،ها معنـايي بيـابيم   كنيم براي آن آوريم و سعي مي اطالعاتي كه به دست مي
هـا   ها به آن جز اهميتي كه اين بازنمايي به ؛براي ما ندارد هاست و اين امور هيچ اهميتي بازنمايي

كنـد، بازنمـايي    طور كه مسكوويسي بيان مـي  همان« :كند اشاره مي بارتال). 26: همان(دهند  مي
عناصر ذهنـي  در  توليدات ذهني و تصاوير مشتركبرآمده از  مفاهيمحاصل اجتماعي درمجموع 
هاي موافق و مشـترك، بـه دانـش عمـومي افـراد اشـاره       مثابة كد اين دو به. ملموس مصور است

ديگزيـت  (» اسـت  خـود ها دربـارة جهـان اجتمـاعي     هاي احساس عمومي آن كنند كه نظريه مي
شـده و   ه اين معنا بازنمايي اجتماعي احساس عمومي يا معاني به اشـتراك گذاشـته  ب ).6: 2008

ما از طريق بازنمـايي  «: نويسد سي ميچنانچه مسكووي. آورد محتواي تفكر روزمره را به وجود مي
 را شـده در زنـدگي روزمـره    دهي ها و توضيحات سازمان اي از مفاهيم، موقعيت اجتماعي مجموعه

هـا   مسكوويسي خلق بازنمايي). 5: 2005 3ديگزيت( »كنيم فردي معنا مي در جريان روابط درون
دهـد كـه در جريـان روابـط و      مـي هـا نسـبت    اي از افـراد و گـروه   را نه به فرد، بلكه به مجموعه

بـه   ،شـوند  ها زماني كه خلق مي اما اين بازنمايي. كنند ها را خلق مي بازنمايي ،هاي خود همكاري
شوند و يكديگر را جذب  باهم ادغام مي ،اندازند و يكديگر را به جريان مي بخشند ميخود زندگي 
هـاي   آورنـد و بازنمـايي   به وجود مـي هاي جديدي را  كنند و به همين ترتيب بازنمايي يا دفع مي

  ).27: 2000 مسكوويسي( برند قديمي را از بين مي
. شـود  هـا درك و اعمـال مـي    ها و مفاهيمي است كـه از طريـق آن   بازنمايي داراي استراتژي

سـازي را   هـال كليشـه  . سازي هستند سازي و طبيعي هاي مهم بازنمايي كليشه ازجمله استراتژي
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3. Dixit 



  1400تابستان  ،2، شمارة 13، دورة فرهنگ و هنرزن در   322

است اساساً بـراي     و معتقدبوده نظم اجتماعي و نمادين  ةدارند داند كه نگه كنشي معناسازانه مي
وي در بيان ديـدگاه  . ها هستيم سازي درك چگونگي عمل بازنمايي نيازمند بررسي عميق كليشه

بـه   كند كه در آن سازي اشاره مي با عنوان كليشه 1ريچارد داير ةسازي به مقال خود دربارة كليشه
از منظـر دايـر، بـدون    . است پرداختهسازي  و كليشه بندي ميان دو اصطالح طبقهموجود  تفاوت

از طريـق انطبـاق مفـاهيم و     زيرا، ها معنادهي به جهان بسيار دشوار است بندي استفاده از طبقه
 .شـود  مـي  ميسـر هاي موجود در ذهن با مفاهيم عام، امكان درك و مواجهه با جهان  بندي طبقه

ايـن مفهـوم   . هاي بازنمـايي اسـت   سازي يكي ديگر از استراتژي كنار كليشهسازي نيز در  طبيعي
هـاي اجتمـاعي،    شود كه از طريق آن ساخت و به فرايندي اطالق مي داردكاركردي ايدئولوژيك 
در ايـن  . طبيعي هسـتند  و شوند كه گويي اموري آشكار صورتي عرضه مي  فرهنگي و تاريخي به

 شـده غيرشفاف رو  اين از آيند و صورت عقل سليم درمي  ك خاص بهبازنمودهاي ايدئولوژي ،فرايند
ها  براي بارت اسطوره). 1389:20 سروي زرگر(شود  ها نگاه نمي عنوان ايدئولوژي به آن و ديگر به

هـاي فرهنگـي بـه امـوري كـامالً       كنند تا واكنش سازي كمك مي به عملكرد ايدئولوژيك طبيعي
  .با عقل سليم به نظر برسندو مطابق  طبيعي، عادي، خودآگاه

در اصـلي  از مفـاهيم   عنـوان يكـي   به به مفهوم بنيادين ديگري نمايش ديگري ةهال در مقال
كنـد كـه مـا چگونـه مـردم و       وي بحث خود را با ايـن سـؤال آغـاز مـي    . كند بازنمايي اشاره مي

مفهـومي   دهـيم و چـرا تفـاوت    نمـايش مـي   ،از ما هسـتند  »متفاوت«وضوح  كه بهرا هايي  مكان
 هـاي بازنمـايي در فرهنـگ    انگيز در بازنمايي است؟ او در جواب به اين سؤاالت به شـيوه  مناقشه

هـاي بازنمـايي از قبيـل     كنـد و ردپـاي اسـتراتژي    ها اشـاره مـي   بروز تفاوت ةعنوان عرص عامه به 
ان، پوسـت  هـا دربـارة مهـاجران و سـياه     هـاي روزنامـه   سازي را در گـزارش  سازي و كليشه طبيعي

بازنمـايي   و معتقـد اسـت   كند ميبررسي  ها و مجالت هاي شهري و فيلم منازعات نژادي، جنايت
هـا سـروكار داشـته باشـيم، بـا احساسـات،        ويژه زماني كـه بـا تفـاوت    به؛ موضوعي پيچيده است

آنچـه مـا    تـري از  ها، عواطف، ترس و اضطراب در بيننده همراه است كه در سطوح عميق نگرش
  ).21ـ20: 1389 سروي زرگر(تواند عمل كند  ناميم مي مي عرف عامعنوان  به

توجه قـرار   بايد مورد مفهوم ديگري است كه در بررسي نظري و مفهومي بازنمايي عرف عام
مباحـث محـوري مطالعـات     هال اين مفهوم را از گرامشي اخذ كـرده و آن را بـه يكـي از   . گيرد

از منظر گرامشي، عرف عـام  ). 2003رجك قل از به ن 1389سروي زرگر ( كند فرهنگي بدل مي
پاره و غيرمنسجم است كه مـدام در حـال تغييـر و تحـول      خورده و امري تكه  به امر روزمره گره

بـودن معنـا در    زند و بنا به ويژگـي سـيال   ترتيب بازنمايي را به عرف عام گره مي هال بدين. است
تـالش  «. رسد درخور توجهي مي ةه نتيجهاي اجتماعي ب بين سوژه هاي موجود كشمكش تفاوت

 ةپـاي معـاني بـالقو   كنـد   يشود كه سعي مـ  عمل بازنمايي محقق مي ةبراي تثبيت معنا درنتيج
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 1389 سـروي زرگـر  (» متفاوتي به يك متن كشيده شود و به يكي از معاني ارجحيت داده شود
 او معتقـد . نامـد  جح مـي هال اين معناي حاصل از بازنمايي را معناي مـر ). 1997 هالبه نقل از 

هـايي   دوگانـه   هاي رايج در ارجحيت بخشيدن به يك معنا استفاده از بازنمايي است يكي از روش  
  ).21: 1389سروي زرگر ( است... جذاب و/ بدوي، زشت/ بد، متمدن/  خوبمانند 

بازنمـايي  ها  آنكاركرد اساسي و بنيادين هستند كه  ها رسانهميان هاي مهم در اين  يكي از واسطه
هـا   وسـيلة رسـانه   اغلب دانش و شناخت ما از جهان بهاست و هاي جهان خارج براي مخاطبان  واقعيت

هـا، تلويزيـون، تبليغـات و     روزنامـه  گـري  واسـطة و بـه ميـانجي    شود و درك ما از واقعيت به ايجاد مي
در ايـن ميـان، اهميـت    . ننـد ك ها جهان را براي ما تصوير مي رسانه. گيرد هاي سينمايي شكل مي فيلم

شـده   هاي برجسـته  زعم پژوهشگران علوم ارتباطات اجتماعي پيام شود كه به رسانه از اين امر ناشي مي
تواند آن را بـه كليشـه    ميتدريج  بهيك موضوع، دربارة ها  يا مقطعي رسانه  يا مورد تأكيد و اصرار دائمي

هـا ايجـاد و گـاهي     ر اين هنگام است كه نگـرش د. دهدجاي مخاطب  ةتبديل كند و در ذهن و انديش
هـا و   رسـانه زاده در كتـاب   مهدي). 52ـ37: 1388و ديگران  طاري(يابند  شوند يا تغيير مي اصالح مي
اي در گفتمان و ايدئولوژي ريشه دارد كه از منظـر آن   معتقد است كه هرگونه بازنمايي رسانه بازنمايي

 شـود  گيرد و ساخته مـي  اي شكل مي براساس بازنمايي رسانه گيرد، سپس واقعيت بازنمايي صورت مي
هـاي   مريكـا را در دوره اهاي موجـود در سـينماي    هال در مثالي گويا، كليشه ).51: 1387 زاده مهدي(

 ةكند و در ايـن ميـان بـه مطالعـ     بررسي مي معاصر ةمختلف از زمان تولد يك ملت اثر گريفيث تا دور
طبـق تحليـل دايـر، بازنمـايي     . پردازد مريكايي پل رابسون مياپوست  سياه ةداير در تحليل آثار خوانند

سـفيد، خـرد و احسـاس و فرهنـگ و طبيعـت عمـل        و  سياه ةهاي دوگان مبناي تقابل پوستان بر سياه
بـراي   پـل رابسـون  : كنـد  پوسـتان و سفيدپوسـتان اشـاره مـي     داير به نگاه متفاوت ميان سياه. كند مي

كـه صـداي روحـاني او را     ،زمان براي سفيدپوستان بودن و هم ني و اميد به آزادسياهان بيان رنج طوال
با اتكا به رويكرد ذكرشده، پـژوهش   ).251: 2005 1داير(» نماد حزن، ماليخوليا و رنج بود ،شنيدند مي

پردازد كه در سـريال تحـت بررسـي ايـن      اي مي حاضر به تحليل مفاهيم و كدهاي اخالقي و فرهنگي
شـده را در   شود و مفـاهيم و محتواهـاي تحليـل    ها به مخاطبان عرضه مي پژوهشي به ميانجي ديالوگ

  .دهد ار ميهاي نظري مرتبط با آن مفاهيم مورد تحليل قر بستر انديشه
هـا نيسـت، بلكـه تحليـل      ايي آنآزمـ  يـه نظرهدف تحقيق حاضر از شرح نظريات مطروحـه،  

بـرا و  ، وقوالـه  قـال هاي محلي  ها و مسائل اجتماعي در خانواده در سريال محتواي بازنمايي آسيب
بـا توجـه بـه پيچيـدگي موضـوع       ،بنـابراين . ايـن مفـاهيم اسـت    ةاز دريچهركه را خوي  وبش 

هـاي   هـاي اجتمـاعي سـريال    سو و نيز به فراخور نوع بازنمايي آسيب اجتماعي از يك هاي آسيب
هـا،   دادن نوع آسيب كند از نظريات مذكور براي طرح سؤاالت، نمايش ، محقق تالش ميذكرشده

  .له و نيز تحليل استفاده كندئنگاه كردن به مس ةشيو

                                                           
1. Dyer 
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  تحقيق ةپيشين
ها و مطالعات اجتمـاعي، چنـد مطالعـه     بازنمايي آسيب ةشده در حوز با مروري بر مطالعات انجام

  :شناسايي شد كه قرابت بيشتري با موضوع تحقيق حاضر دارند
ها و روابط خانوادگي در  چگونگي بازنمايي ارزش ةمطالع«به ) 1395(عليزاده اقدم و ديگران 

اسالمي  ـ ي ايرانيها و روابط خانوادگ و ميزان مطابقت آن با ارزش» وان فارسي ةهاي شبك سريال
سـازي،   هـاي بازنمـايي ماننـد برجسـته     هـاي ايـن تحقيـق اسـتراتژي     براساس يافتـه . پردازند مي

 ةهـاي شـبك   نظـر مخاطبـان ايرانـي سـريال     هاي مهم جلب روش سازي از سازي و كليشه طبيعي
  .روند وان به شمار مي فارسي

تاب مسائل اجتماعي در سـريال  باز«اي با عنوان  در مقاله) 1394(بخارايي و محمدي شكيبا 
بازنمايي مسائل اجتماعي در  ةاند كه شيو نشان داده» بزهكاري ةكيد بر مسئلأبا ت معلم فرانسوي

هـاي نادرسـت جـاي خـود را بـه       اي است كه در پايان هر قسـمت پنداشـت   اين سريال به گونه
فـرد شخصـيت    منحصـربه شده با روش  حادث ةمجموع مسئل دهد و در تر مي هاي درست  پنداشت

 .باشد» هاي اجتماعي پيوند«شود كه حاصل كار تقويت  اي مرتفع مي اصلي داستان به گونه
 هـاي  آسـيب  بازنمـايي « چگـونگي خـود بـه    ةدر مطالع) 1392(حسيني پاكدهي و رضواني 

. انـد  پرداخته» ايران اسالمي انقالب از پس اجتماعي مستندهاي در نوجوانان و كودكان اجتماعي
هاي اوليه انقالب با  شده در سال دهد كه مستندهاي اجتماعي ساخته نتايج اين مطالعه نشان مي

يعني بيش از هر چيز تضـاد طبقـاتي   ؛ اند هاي اجتماعي پرداخته رويكرد تضاد به بازنمايي آسيب
  .عامل پيدايش مسائل اجتماعي كودكان و نوجوانان مطرح شده است منزلة  موجود در جامعه به

بازنمـايي خـانواده در فـيلم سـينمايي     «خود بـه نحـوة    ةدر مقال) 1392(ير و اسكندري بش
نتـايج ايـن پـژوهش نشـان     . پردازنـد  با استفاده از روش تحليل گفتماني پـدام مـي  » حبه قند يه
هـاي   ايرانـي نگـاه   ةدهد كه كارگردان با برشمردن تأثير عناصر مثبت تجدد و سنت بر خانواد مي

تـرين شـكل خـانواده را همراهـي      لئانهايت ايد كند و در به اين دو مقوله را رد مي صرفاً انتقادي
  .كند عناصر مثبت سنت و مدرن در كنار يكديگر معرفي مي

ر آثـار  هـاي اجتمـاعي د   بازنمايي آسيب« ةارشد خود به مطالع ةنام در پايان) 1391(قاسمي 
 شـرايط  از فيلمسـاز  تأثيرپـذيري  يدؤم تحقيق نتايج. پرداخته است» پور سينمايي رسول مالقلي

كه در تمام آثارش به بازنمـايي   طوري به ؛استاش  اقتصادي جامعه ـ اجتماعي نابهنجار و آنوميك
 اصـالح  بـراي  الگـويي  ارائـة  پـي  در و اسـت  پرداختـه  اقتصـادي  ـ هاي اجتمـاعي  دوگونه آسيب

 را محبت و عشق گو، و گفت همدلي، همزباني، همدردي،: همچون مفاهيمي اجتماعي هاي آسيب
  .ار داده استقر تأمل و توجه مورد تصوير قاب در

به تحليل و بررسـي  » عروس آتششناختي فيلم  بررسي نشانه«در ) 1391(مرادي و ديگران 
، )رمزگـان اجتمـاعي  (شناسي اين مقاله در سه سطح توصـيفي   روش نشانه. پردازند اين فيلم مي
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هـاي   ايـن پـژوهش بـا نشـانه    . است) رمزگان ايدئولوژيك(و ايدئولوژيك ) رمزگان فني(بازنمايي 
دهد  اي قرار مي مختلف در سه سطح مذكور، فرهنگ متوسط شهري را در تقابل با فرهنگ قبيله

قضاوتي كـه بـه فهـم    ؛ كند عي اين قبيله قضاوت مياجتما ـ  هاي فرهنگي و بدون توجه به ويژگي
  .انجامد مي» ديگري«شود، بلكه به طرد  هاي فرهنگي منجر نمي تفاوت

بـه بررسـي   » نمايش جنسـيت در سـينماي ايـران   «در مقالة ) 1385(سلطاني گردفرامرزي 
 .پـردازد  مـي  تصويري كه سينماي پس از انقالب از روابـط جنسـيتي بـه مخاطبـان نشـان داده     

شـده در   هاي پژوهش اين محقق ضمن تأييد وجود معناداري نمـايش جنسـيتي مناسـكي    يافته
شـده توسـط گـافمن،     هاي سينمايي پس از انقالب در قالب الگوهاي تحليل بصـري مطـرح   فيلم

  .بيانگر برساخت و بازتوليد الگوها و هنجارهاي جنسيتي سنتي در سينماي ايران هستند
پژوهش حاضر، بيشتر بر  ةبازنمايي در قياس با مسئل ةه در زمينشد انجامهاي  كليت پژوهش

ها بـه كليـت فرهنـگ ايرانـي      اند و از سوي ديگر كمتر بيشتر پژوهش آثار سينمايي توجه داشته
. اصـلي كمتـر پژوهشـي بـوده اسـت      ةطـور خـاص، دغدغـ    بـه  ،خـانواده  ةپرداخته است و مسئل

خـانواده در ذيـل سـاختار     ةل فرهنگـي مسـئل  كه پژوهش حاضر بيشتر با محوريت تحلي درحالي
پردازد و چنين موضـوعي را از دل آثـار تلويزيـوني درون ايـن فرهنـگ       مي فرهنگي قوميت كرد

 .كند مي بررسي
  تـرين سـؤاالت تحقيـق حاضـر بـه شـرح       شـده تـاكنون، مهـم    حال با توجه به مطالب طـرح 

  :است ذيل
 هـاي اجتمـاعي در    بـر كـدام آسـيب   هركـه را خـوي    وبرا و بش  ،وقواله قالهاي  سريال

هـا را از منظـر علـل، پيامـد و راهبردهـاي مقابلـه چگونـه         اين آسـيب  و خانواده تأكيد
 كنند؟ مي بازنمايي

 هـاي   آسيب) انواع(چه تصويري از نوع هركه را خوي  وبرا و بش  ،وقواله قالهاي  سريال
 د؟نده اجتماعي در روابط خانوادگي را نمايش مي

 هـاي اجتمـاعي درون خـانواده در اسـتان، وضـعيت عملكـرد        مايي آسـيب به لحاظ بازن
 چگونه است؟هركه را خوي  وبرا و بش  ،وقواله قالهاي  سريال

  روش تحقيق
هـا را مـورد    تحقيق كيفي اين رسانه. هاي سينمايي است زندگي روزمره متأثر از تلويزيون و فيلم

برساخت اجتمـاعي واقعيـت در اختيـار مـا قـرار دهنـد        ةدهند تا اطالعاتي دربار تحليل قرار مي
 ةدربـار  و عميـق  كامل يبا اين هدف كه اين روش بتواند اطالعات ،بنابراين). 266: 1391 فليك(

اي خاص به ما بدهـد، روش تحقيـق    هاي اجتماعي در رسانه بازنمايي و چگونگي برساخت آسيب
بررسـي آثـار در ايـن پـژوهش     . گرفتـه اسـت  تحقيق مورد استفاده قـرار   دادن كيفي براي انجام
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دهـد   علمي كه به ما اين امكان را مـي ؛ شناسي صورت گرفته است مبناي معيارهاي علم نشانه بر
. )214: 1377 حـاجي مشـهدي  (اي بنويسيم  دستور زبان ويژه ، زبان  نيز همچون سينما  كه براي

  اي چون تحليل گفتمان عـالوه  فيهاي كي شناسي در كنار روش هاي نشانه حال بايد گفت تحليل
. )187: 1378 سـاعي (پردازنـد   بر استخراج معاني صريح، بـه واكـاوي معنـاي پنهـان مـتن مـي      

شناسي اين توانايي را دارد كه عـالوه بـر معنـاي ظـاهري و روسـاختي، معنـاي پيچيـده،         نشانه
هـاي   ها، برنامه فيلم). 186: 1987 1كوائيل مك( اصطالح ضمني را هم كشف كند  زيرساختي و به
ها  توان بر آن شناسي را مي هاي تبليغاتي و غيره، مثل زبان هستند و قوانين زبان تلويزيوني، فيلم

وركلي و سـينماي داسـتاني   طـ  هنـر سـينما بـه    ،درواقـع  .)28: 1379آسـابرگر  (كرد هم اعمال 
 پيچيده براي تغييردهـي  يابزار دار تصوير زندگي به دهنده و امانت صورت خاص، از يك انتقال به

رسـد و   ه است كه در بسياري از مواقع نيـز بـا موفقيـت بـه انجـام مـي      شدطلبي مبدل  يا هويت
اي  ان و متن هنريفهم رمزگان نهفته در اثر يك كارگرد شناسي دانش مناسبي است براي نشانه

ما بـه ايـن روش از    يدر اين پژوهش نيز اتكا). 1390اسحاقي (كند  كه وي به جامعه عرضه مي
تـر از امـور آشـنا، روزمـره و      گردد به اين نكته كه اين روش ما را به شـناخت دقيـق   سويي برمي

ما به عصـر   عصر ، زيراسازد دهد، رهنمون مي كه زيست جهان ما را تشكيل مي ،ظاهر معمولي به
مـا بـر    ،در اين عصر. ها موسوم است مصرف نشانه درجه دوم وهاي  هاي پنهان و وانموده جذابيت

بازگشـت بـه درون چيزهـا    . قرار داريم حد فاصل مرزي كه علم ميان انسان و جهان ايجاد كرده
خـود و  تـر تلقـي جديـد بشـر از      رسد كه علم جديد يا به تعبير دقيـق  حياتي به نظر مي رو ازآن

  .هاي گاه رمزآلود فروكاسته است جهان، جهان زيست ما را با تصوير و نشانه
هركـه را خـوي   و بـرا و بـش   ، وقوالـه  قـال هـاي   پژوهش حاضر به بررسي سريال، براين مبنا
هركـه را  و بـرا و بـش   ، وقوالـه  قالهاي  واحد تحليل تحقيق حاضر ديالوگ سريال. پرداخته است

عـالوه بـر ديـالوگ از تصـاوير و     . ماي استان ايالم پخش شـده اسـت  سي ةاست كه از شبكخوي 
دقيـق   ةپـس از مشـاهد  . شـود  شده در فيلم نيز جهت تحليـل اسـتفاده مـي    داده نمايش فضاهاي
ها از زبان كُردي به زبان فارسـي برگردانـده    اين سريال) هاي معنايي و عبارت(ها  ، ديالوگ سريال
هاي اجتماعي، نسبت  هاي رويكرد آسيب ي به مفاهيم و سازهاند و با توجه به حساسيت نظر شده

اعتبـار  . انـد  هاي متني تبديل شـده  ها به داده ها اقدام و سپس اين ديالوگ به ثبت دقيق ديالوگ
بدين ترتيب كه . روش كيفي صورت گرفت ةتحقيق با استفاده از تأييد ناظران و متخصصان حوز

هـاي   اسـتخراج مفـاهيم از دل داده  ، هـاي متنـي   به دادههاي تصويري  در سه مرحلة تبديل داده
اسـتفاده و   آراي اسـتادان متني و نيز كشف مقوالت با استفاده از مجموعـة مفـاهيم، همـواره از    

  .شد تغييرات مورد نياز اعمال مي

                                                           
1. Mqcuail 
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  هاي پژوهش يافته
  ؛ محتواي رواييوقواله قالسريال 
چند خانواده را كه زندگي عشايري دارنـد  ، داستان زندگي 1388محصول سال  وقواله قالسريال 

جهـانگير و  موضوع اصلي اين سريال سند زميني است كـه حـد و حـدود زمـين     . دهد نشان مي
هـا   كند و اين سند و مشكالت بعدي آن، زمينة درگيري و اختالف بـين آن  قيصر را مشخص مي

اين  ده شده كه بر جذابيتالي سريال گنجان هعالوه بر اين، موضوعات ديگري نيز در الب. شود مي
  .سريال افزوده است

  ؛ محتواي رواييبرا و بشسريال 
هـاي   است، داسـتان زنـدگي دو بـرادر نـاتني بـه نـام       1390كه محصول سال  ،برا و بشسريال 

قسمت و با موضوعات مختلفي از اعتياد  27اين سريال در . كند چوارشمه و پنجشمه را بيان مي
كـه در   ،در اين سـريال پنجشـمه  . كشد را به تصوير مي... پولدارشدن وتا بدگماني و تالش براي 

كند  برخالف چوارشمه كه در شهر زندگي مي ؛گرايي است كند، نمادي از سنت روستا زندگي مي
شـان   اين دو برادر كـه بـر سـر ارث و ميـراث ميانـه     . كند و تا حدي زندگي مدرنيته را تجربه مي

نهايـت پسـر و دختـر     در. رود از بين ميكدورتشان » خالو الوان«گري  ميانجيشود با  شكراب مي
  .كنند پنجشمه با دختر و پسر چوارشمه ازدواج مي

 ؛ محتواي رواييهركه را خويهسريال 
 يفـرد  يزنـدگ  داستان ،ساخته شده است 1392كه در سال ، يهخو را هركه يقسمت 26ال يسر
را از دست داده و  ،هاجر ،رانندگي همسرش ةحادثر اثر بكند كه  مي حكايت را مير سكه با اسم به

ـ     دهد كه در كل قسمت بعد از مرگ همسر اتفاقاتي براي او رخ مي ه هـاي سـريال جريانـاتي را ب
 از پس دارد، اي ماهواره هاي شبكه بهزيادي  ةمير كه عالق باسكه. آفريند صورت طنز و كمدي مي

هـايي كـه وجـود     بنا بر سنت ولي ،ماهواره را دنبال كند ةمبرنا همواره دارد سعي همسرش مرگ
گذارد  مير تأثير مي ديدن ماهواره بر ذهن و روان باسكه. دهد دارد، اين عمل را مخفيانه انجام مي

كنـد و بـرادرش در    مير در محيط روستا زندگي مـي  در اين سريال باسكه. دكن و او را متحول مي
  .دارد شهر ايالم سكونت

ها به مـتن   ها و تبديل آن دقيق سريال ةپس از مشاهد شده استخراجهاي  ين نشانهتر محوري
  :بدين ترتيب است
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  برساخت تصوير دوگانه از خانواده
سنتي كه در حاشـيه   خانوادة نيمه .1: شوند دوگونه خانواده تصوير مي شده بررسي هاي در سريال
. هـا چيرگـي دارد   و بر سـاير خـانواده   شود شناسي نمي خانوادة سنتي كه آسيب. 2گيرد  قرار مي

خانوادة سنتي، پايبند به آداب و رسوم محلـي و مقـاوم در برابـر مدرنيتـه تصـوير شـده اسـت،        
اي شـوم و  هزخم، روز هايي چون اعتقاد به چشم اي، زن در ذيل نشانه كه در چنين خانواده چنان

از سـوي  . ختر بازنمـايي شـود  مرد در ذيل دلبستگي، وابستگي و اميدبستن به پسر نه د نحس و
گونـه اسـت كـه نقـش زن بـر       ها به لحـاظ جنسـيتي بـدين    سنتي، نقش ةدر بستر خانواد ،ديگر
ـ  به كند و معموالً مي سازي وسايل مورد نياز مرد در داخل خانه داللت آماده »  زنِ پذيرنـده « ةمثاب

و پايان دعوا بـه حسـاب    ازدواج دختر راهي براي برقراري صلح ،از سوي ديگر. شود مي بازنمايي
مسائل مهم ازدواج ة گيرند شود؛ تصميم آيد و از صحبت دختر با پسر قبل از ازدواج امتناع مي مي

آور و حامي زن است و به تجرد  در اين خانواده، مرد، مرد نان. مرد است نه زن...  همانند مهريه و
اي از  يـل چنـين برسـاخت معنـايي    در ذ. شـود  شود و در برابر آن مقاومـت مـي   مي نگاه بدبينانه

در درون ايـن   .رود قهـر از خانـه مـي    ةشدن كدورت اين زن است كه به نشان خانواده، هنگام پيدا
  :براي مثال. ساحت، نظر دختران فاقد اهميت است و مادر بر دختر سلطه دارد

  ».خواستگاري ةطهمينه واس ةخوايم بريم خون مي«: مادر مريم
  ».خب بريم«: مريم

 ».من ةواس) سره ژن(گيرنده  تو كجا بياي، از كي تا حاال شدي تصميم«: خانمير

هـاي   كنند، ازدواج و طـالق  مي سازي ها پيرامون آن نشانه اي كه اين سريال در خانوادة سنتي
سـن و سـال بـه عنـوان ارزش تلقـي       مكرر براي مردان مقبول است و ازدواج مرد بـا دختـر كـم   

كه همسرش فوت شـده و حـدود   ، وقواله قالفيلم هاي  يكي از شخصيتكه پنجي  چنان. شود مي
  :گويد مي او. خواهد مجدداً ازدواج كند وقتي مي ،دارد پنجاه سال

  .زني بگيرم چهارده سالش باشه، حاال كمي پايين باال اشكال ندارهـ 
  :گيرد و زن دخالت چنداني در امور مهم ندارد در اينجا تصميمات مهم را مرد مي

  ».كنم دست بابامه، هرچي اون بگه منم قبول مي] براي ازدواج[من كه صالحم «: زينب
سنتي هرچند به ماننـد خـانوادة سـنتي زن بـه لحـاظ مـالي و        اما در ديگرسو در خانوادة نيمه

در ايـن  . كنـد  عنوان حامي دختر در برابر اقتدار پدر عمل مي اقتصادي به مرد وابسته است، مادر به
تواند درددل كنـد و   اند؛ به عبارتي، دختر با پدر يا پسر با مادر مي نشده ها جنسيتي  درددلخانواده، 

گيرنـدة   نهايت در اين خانواده هم تصـميم  هرچند در. كند در برخي موارد مرد از زن عذرخواهي مي
گيـرد، نتيجـة نابهنجـاري را رقـم      مـي   اصلي مرد است و آنجا هم كه زن در موضوعي مهم تصميم

مبنـاي منطـق    كشـند و بـر   ها به تصوير مي مبناي كليت تصويري كه اين سريال بنابراين، بر. زند يم
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توان گفت معناي مرجح مدنظر استوارت هال در بازنمايي مفهوم خـانواده،   تئوريك اين پژوهش مي
عي سويي مردانه دارد و بر تفاوت و تمايز جنسيتي مبتني است و چنين معنايي به نو و بيشتر سمت

در راستاي بازتوليد نظم نمادين نهفته در كليشة عمومي اسـت كـه مـرد از اقتـدار بيشـتر و حـق       
طور واضح ديده  ها به كه فضاي مردساالرانه درون خانواده چنان. تري برخوردار است انتخاب گسترده

زنـان  . ها از اهميت بيشتري نسبت به زنان برخـوردار اسـت   تعداد بازيگران مرد و نقش آن. شود مي
انـد كـه در خـانواده مشـغول      اي به لحاظ معنايي در تصـاوير بارگـذاري شـده    ها به گونه اين سريال

وفـور ديـده    هـاي مربـوط بـه ايـن امـور بـه       امور مربوط به داخل خانه هستند و ديالوگ دادن انجام
ند كه دنبـال  ا و اين مردان شود بندي مي مسئلة كار و شغل با نگاهي كامالً جنسيتي مقوله. شود مي

مسئلة ديگـري كـه در حيطـة شـغلي جالـب توجـه       » .كار جوهر مرد است«: گردند كار و شغل مي
. هـا زيـاد اسـت    كه تنوع مشاغل مـردان در ايـن سـريال    چنان. است، چگونگي تقسيم مشاغل است

امـا در سـوي ديگـر مشـاغلي كـه زنـان انجـام        ... . عامل، مدير شـركت، پزشـك، جـراح    مانند مدير
شـود و   نهايت به ايدة توليد كارگاه صنايع دستي خـتم مـي   ند، به مشاغل صنايع دستي و درده مي

كارهـاي سـطحي و    دادن كارهاي روزمره، زنان عمومـاً در قالـب انجـام    دادن معموالً در حيطة انجام
زدن  كه زنان وقتي موبايل در دست دارنـد، مشـغول پيامـك    شوند، چنان عادي به تصوير كشيده مي

نسـبت   كنند، امـوراتي بـه   نگ گوش دادن هستند، ولي زماني كه مردان از موبايل استفاده مييا آه
فضـاي داخـل   . گيـرد  دهند و اين عمل معموالً خارج از محيط خانه صورت مـي  تر را انجام مي مهم

شـود و احساسـات شـاعرانة زن مـورد      هايي مثل آشپزخانه، محيطي زنانه تصوير مـي  خانه و محيط
  اعضـاي خـانواده وقـت   . براي جنسيت زن، تحصيالت اهميت چنـداني نـدارد  . گيرد ر ميتحقير قرا

دهند و اگر هم وقتـي اختصـاص    اختصاص مي  شان وگو و بحث در مورد زندگي كمي را صرف گفت
  :شود جنسيتي مي]تك[وگو  داده شود، گفت

مشكلي داشـته  مرد هم هر .بايستي به مادرش بگه ،دلي داشته باشهددختر اگه در: پنجشمه
  .باشه بايد با پدرش در ميان بذاره

نوع گفتار مردان همراه خشونت و اقتدار است و طبق سلسله مراتب قدرت، پدر حرف اول را 
هـم بعـد از    كـريم . گيري آن در دسـت مـردان اسـت    پشيماني از ازدواج و قدرت بازپس. زند مي

  :گويد شود و مي ، نهايتاً پشيمان ميزيباشدن  عاشق
  .خورم خوريم، البته من به درد اون نمي من و زيبا به درد هم نميـ 

را  رود كه نيازهاي اجتماعي مثل ازدواج يا طرح نقشه براي رفـع مسـائل   از مردان انتظار مي
ورزند  سفيدان در اجتماعات روستايي و عشايري به برقراري صلح مبادرت مي ريش. برطرف كنند

از  كدخدامنشـي در ايـن اجتماعـات بـيش     . شـوند  وندان مـي و موجب انسجام خانواده و خويشـا 
  :هاي قانوني تأثيرگذار است راه

االن اومدم كه تو بريد و پسش بگيـري  . من قصد ازدواج با دخترعمومو دارم: پسرعموي زينت



  1400تابستان  ،2، شمارة 13، دورة فرهنگ و هنرزن در   330

عنـوان ريـش    اومدم پيش تـو بـه  . شه من اين حرفا سرم نمي... قبل از اينكه دعوا بينمون پيش بياد
  .حاال زحمت بكش برو پيش عمو جهانگير. ه، قبل از اينكه دعوايي پيش بيادسفيد طايف
درون خـانواده بـا نگـاه     مـردان مسـلط  . شـود  اي است كه موكداً بر آن تأكيد مي مرد ويژگي

قسم خوردن به جـان  . كنند و تمايل بيشتري به داشتن پسر دارند جنسيتي به فرزندان نگاه مي
؛ مـردان هسـتند كـه بـه سـاختارهاي كـالن جامعـه توجـه دارنـد          .اجداد يا فرزندان ذكور است

هـاي   در سـريال . گيرند كه مردان در مواجه با دولت و ارتباط آن با قدرت سياسي قرار مي طوري
شده، تفكر خالق و انتقادي مختص به مردان است و اين مردان هستند كه از اين كيفيت  بررسي

مشكالت موجود در ساختارهاي جامعه هستند؛ مثالً از  مردان معترض اصوالً منتقد. برخوردارند
سيستم موجود بانكي، فساد، اعتياد، افسردگي، رفتار پزشكان، آب مصرفي، ازدواج، آلودگي هـوا،  

كننـد و در پـي    ها مقاومـت مـي   گيري در برابر تصميم. آورند انتقاد به عمل مي... اجناس چيني و
مبنـاي شايسـتگي،    استخدام افراد بر. هستند) اعتياد( ايجاد نظم و بهنجاركردن معضالت جامعه

  :در دست مردان است
تون بيكاريد و اومديد توي اين پروژه كار  هدونم هم آمديد، مي  عزيزان خيلي خوش: جهانگير

ست و زحمت كشيده مطمئن باشه تو اين پروژه استخدام  كرده كسي كه حقشه و تحصيل. كنيد
بعـد دو  ... بازي نكنم تصميم گرفتم پارتي. بازي مرد پارتي ةبدم، دورحاال يه مژده بهتون . شه مي

كـسِ   پـارتيِ بـي   دار و گروه ب يعني بي گروه پ يعني پارتي... شين، گروه پ و گروه ب گروه مي
  .بدبخت بيچاره

  :كند طوري بيان مي در جاي ديگري معضل بيكاري را اين
  .هستند  كه همه مشغول بيكاري جود دارنهاي زيادي و كرده در شهر ما تحصيل: جهانگير

  ها برانگيز نمودن تفاوت مناقشه
طور كه در بخش نظري پژوهش مطرح شد، هال يكـي از موضـوعات مهـم در بازنمـايي را      همان

بـدين معنـا كـه درون فرهنـگ رايـج و مسـلط، همـواره الگوهـاي         . دانست مي برساخت ديگري
اجتماعي و نظم عمومي وجود دارد و در اين راسـتا دو  دهي به سامان  بخشي براي ساخت انسجام

ماحصـل  . كننـد  مـي  عنوان دو اهرم در اين زمينه عمل سازي به سازي و طبيعي استراتژي كليشه
ـ  چنين روندي اين است كه افراد متمايز و متفاوت بـه   از مـتن اجتمـاعي طـرد   » ديگـري « ةمثاب

چنـين موضـوعي   . خـورد  مي د و اعمالشاناجتماعي بر پيشاني خوهاي  داغ و برچسب شوند و مي
سـنتي  ة كه برخالف الگوي مرسوم خانواد خورد مي در جايي به چشم شده هاي بررسي در سريال

كننـد و نگـاه    ند و بدان افتخار مـي  هاي خانوادگي پايبند سنتي كه نسبت به رسوم و سنت و نيمه
هاي خـويش گريـزان    از سنت ديگري هستند كه ةخانواد ،ارزشي به شجاعت و قدرت بدني دارد

اراده و بـا   اما افـرادي بـا ايـن   . دانند شدن به فرهنگ ديگر را براي خود افتخار مي بوده و همگون
 منـد بـه شـكل ظـاهري نامتعـارفي      و عالقه )با ازدواج( نگاهي به سمت به تغيير پايگاه اجتماعي
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در سـاحت امـر   زيـرا  وند، شـ  مـي  به حاشـيه رانـده  ) موهاي بلند، چاق، سبيل بلند، لباس گشاد(
مقبـول  هـاي   اي خـارج از نشـانه   نمادين و نظم عمومي نيستند و اعمال و رفتارشـان بـر معـاني   

كه پنجشمه به خاطر اينكه پسرش شلوار لي و پيراهن قرمـز   چنان .اجتماع خودشان داللت دارد
  :گويد شود و مي پوشيده از دستش عصباني مي

بـري؟   پـاره آبرومـو مـي    كشي؟ با ايـن شـلوار تنـگ و پـاره     اين چيه تنت، تو خجالت نميـ 
اين لباس قرمز دخترانه چيه پوشـيدي؟  ! دادي خواهرت تا برات بدوزه، اين ديگه چه لباسيه مي

  نكنه بابتش پول هم دادي؟
پردازنـد و   كارهـاي زنانـه مـي    دادن همچنين افرادي كه در حاشيه قرار دارند عرفاً بـه انجـام  

روستاييِ بيزار از كار كشاورزي و يدي نيز در اين  ةخانواد. شهرها را دارند النآرزوي زندگي در ك
ها قـدرت مـانور نـدارد، بـه      اين نوع خانواده. شوند عنوان ديگري تصوير مي سنخ قرار دارند كه به

مرداني بـه ايـن سـبك و    . شوند و نظراتشان هم چندان اهميتي ندارد تجربه بودن محكوم مي بي
فضـول، قرقـرو و دسـت و پـا      ،هايي چون گرايش به شكل و صورت زنانه اي نشانهسياق تحت لو
اي چـون   اند و هم از منظر رمزگان فنـي  بودن بارگذاري شده تجربه ناپختگي و بي چلفتي بودن و

 اي نمـايش داده  اي چون گفتار و صدا و حركـات و لبـاس بـه گونـه     هم رمزگان اجتماعي روايت
نسـبت بـه آنـان از خـود      كننـد؛  پذيرند؛ به سخنان آنان رجوع مـي  مي شوند كه تفكر زنان را مي

گذارند و در كل ديدگاه  دهند و مشورت در امورات مهم را با آنان در ميان مي احساسات بروز مي
بر  و گيرند مورد تحقير قرار مي مسلط مردان ةدر حاشي چنين مرداني ،نهايت در. باورانه دارند زن
  :توان ديد وگو مي گفتكه در اين  چنان ؛شود مي زده آميز حقارتهاي  ها برچسب آن

  .تونم زندگي كنم من بدون فهيمه يك ديقه نمي: قباد
... وجود تو يك ثانيه واسم ننگه، بدبخت خاك بر سر، گريه نكن، تو كه مرد نيستي: جهانگير
به حال زندگي و كـار   ره، ننگ بابا، بدبخت بروآ زنش اين بالها رو سر خودش نمي ةمرد كه واس

  .خودت فكري بكن، تو كه مرد نيستي
مـردان و زنـان   . شود و ارزشي براي عشق قائل نمي پذيرد مرد را نمي ةخانوادة هژمونيك گري

 .، مضطرب و حسود هستنديوسواس و كند اي حسادت را پيشة خود مي حاشيه

خـوام   مـي . گيـد  نمـي  هيچـي . دونم و شما من مي ،تو و خواهرت اگه حرفي بزني: چوارشمه
 .عموتون هم گرفتار اين قضيه شه

به آنان است كـه   اهميتي به معناي بي نيز شده بررسي هاي كودكان در سريال نداشتنحضور
هـا ديـده    كـرات در ايـن سـريال    يكي ديگر از مفاهيمي كـه بـه  . اند خارج از اين بازي قرار گرفته

خشونت كالمـي و سـلطة مردانـه از     .افراد هژمونيك است ةواسط هشود تحقير زنان و مردان ب مي
  :هاست بارز در اين سريال  ويژگي

تـو هنـوز منـو    . كـنم  كـنن، خـودم درسـتش مـي     اي بابا خانواده چيه، غلط مـي : مير باسكه
  .جوريم هنشناختي كه تو خونه چ
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  :درجاي ديگري
. كـنم  سرتو از تنت جدا ميتو از جلوي چشام برو بيرون، هيچي نگو وگرنه : پنجشمه به نادر

  :يا
ده،  تـو خونـه رام نمـي    ،خودم نگرانم، اگه پدرم بفهمه اومـديم دكتـر   ةببين من واس: كريم

  .ندازدم بيرون مي
  :خورند غيرت، داغي است كه اين مردان مي بي

  بدبخت امروز فرداست كه پدرتو بگيرن بندازنش زندان، غيرتت كو؟: پيمان
افته، باز  ش مي هواس خيال، غيرتو ول كن، بابام بره زندان چه اتفاقي چه اشكالي داره بي: نادر

  .ده همين غيرته چيزي كه سرمو به باد مي... شه گرده، آزاد مي برمي
وارد خانـه   وقتي همسـر پنجشـمه ناگهـان   . گيرد زن با نگاهي جنسيتي مورد تحقير قرار مي

  :گويد با تندي به او مي ،شود شود و باعث ترس او مي مي
  .رم تو هم هستي تف به روت كه هرجا ميـ 

 زنـان . شوهر داشتن يك ارزش براي زن است كه زن داشتن اين ارزش را بـراي مـرد نـدارد   
يـا   دسـتي  دهنـد؛ ماننـد مشـاغل مربـوط بـه صـنايع       مشاغلي پست را بـه خـود اختصـاص مـي    

بـه زنـان و اشـعار    در توصيف مـردان بـراي عشـق    ). لباس و پارچه، لوازم آرايشي(فروشي  دست
  :هستندشود و به دنبال تصاحب زن  كردن استفاده مي مربوط به آنان از ابزار شكار و شكار

  .1وت هرچگ بادا باد مه تيره خه فق ده نشاد ل ديري شه وي كه شي
  :يستمرد مسلط و همنوا با خانوادة هژمونيك، مردي است كه وابسته به زنش ن

فاميلشـم  . زمين مال قيصره. ودم تو استخدامي ردش كردمزمين مال كسيه كه خ: جهانگير
خودش فخريه، فاميلش فخريه، قلبش فخريه، روحش فخريه، عـروقش فخريـه، مغـزش    . فخري

  .فخري زنشه... فخريه، حركتش فخريه و زبانشم فخريه
ها جايي ندارد و مرداني كـه بـراي زنـان ارزشـي بـه مراتـب        تفكر زنانه در بيشتر اين سريال

  :شوند تحقير نگريسته مي ةاند با ديد تر قائلبيش
  .تونم زندگي كنم من بدون فهيمه يك ديقه نمي: قباد

... وجود تو يك ثانيه واسم ننگه، بدبخت خاك بر سر، گريه نكن، تو كه مرد نيستي: جهانگير
كـار  ره، ننگ بابا، بدبخت برو به حال زندگي و آ زنش اين بالها رو سر خودش نمي ةمرد كه واس

  .خودت فكري بكن، تو كه مرد نيستي
كفاشـي،  : ماننـد ، شـود  بين مردان نيز مشاغلي وجود دارد كه با ديدة تحقيـر نگريسـته مـي   

معمـوالً  . برنـد  حتي كساني كه دانشجو هستند يا در خدمت سربازي به سر مي ؛كارگري، قصابي
                                                           

جـواب  ( تـوان او را شـكار كـرد    كردن تير به سمتش مـي  شليك ماند كه با هو ميمنظور اين است كه دختر مثل آ .1
  ).گيرم يا منفي مثبت مي
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خشونت و فرمانـدهي دارد و  سن است؛ زن مسن تمايل بيشتري به  بين زنان معيار اعمال سلطه
هـاي   تـرين گـروه   قـدرت  دختران كـم  ،در اين بين. دهد سن به پذيرش آن تن مي دختر و زن كم
  :گويد مي اناز به مادرشسمثالً ؛ هاي خانوادة مورد بررسي هستند موجود در گونه

 .خدايا شكرت كه عموم عاقل شده

  زنه؟ جوري حرف مي ودش اينزني، كسي با عموي خ زهر مار، اين چه حرفيه مي: كشور
شوند كه در پـي   تحقير مي» سواد بي«اي مثل  ه دختران دانشجو عموماً با واژ ،در برخي موارد

  :تر هستند هاي آسان تغيير رشته به رشته
خـوام تغييـر رشـته بـدم، حسـابداري خيلـي        د، ميآ م خوشم نمي بابا من كه از رشته: مريم

  .گن خوني، چي واست مي مي دن، چي دانشگاه چي درس ميدونم تو  اصالً من نمي... سخته
ـ  ،افرادي كه اعتيـاد دارنـد   مـورد تحقيـر و بـدرفتاري قـرار      ،خصـوص در خـانوادة سـنتي    هب

. به فرض كه پسرت معتاد باشـه «گويد  پنجشمه در پاسخ به مسئول آزمايشگاه كه مي. گيرند مي
  :گويد ؛ مي»يش كن طوري رفتار كني و زنداني تو بايد با مريض اين

گفتن نذار پسرت بـره بيـرون نكنـه     ومدن ميا اين تصميم من نبوده، وقتي كل روستا ميـ 
  .ش كردم اي نداشتم و زنداني چاره ،هاي ما رو هم معتاد كنه بچه

هاي منتسب به زنان سنتي است كـه بـراي ابـراز محبـت از آن      خودتحقيري از ديگر ويژگي
  :كنند استفاده مي

  .خواهرش بميره كارش زاره :پري به كريم
 :در جاي ديگر

 .خدا منو بكشه...  عزيزم مادرت بميره: كشور

 نامـد؛  ها بيشتر تأكيدشان روي آن چيزي است كه بورديو ريختـار يـا هبيتـاس مـي     اين سريال
خورده،  عنوان افرادي داغ مجرمان، به. شوند بنابراين در صورت تخلف از سنت با انگ افراد مواجه مي

هـا مردانـي تصـوير     در اين سريال. زنند كه خالف عرف و قانون است اموري دست مي دادن انجامبه 
در سطح شهر ) گشاد و به رنگ مشكي(هاي مخصوص  شوند و با لباس شوند كه اراذل خوانده مي مي

سـرا دور هـم جمـع     شـوند و معمـوالً در امـاكني مثـل قليـان      زنند و باعث آزار مردم مي گشت مي
  :شوند زده و تحقير مي خوردن، داغ افراد ديگري هستند كه با برچسب. شوند مي

فرستمش يه چيـز واسـم    مي. پيمان آدم گيجيه مثل تو، مگه آدم قحطيه! پيمان: چوارشمه
  .ده اي تحويلم مي ره چيز ديگه بياره مي
ولگـرد،   ، شكمو، ياغي،2، چم درآتگ1جور قمقمك ، دم2دم تيوب ،1گيج، چاقودم خاك بر سر،

                                                           
 به چاقو) زن( تشبيه لب .1
 به تيوب) زن(تشبيه لب  .2
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هـايي اسـت كـه بـه      صـفت از انـگ   وپا چلفتي و زن بريده، دست گيس تربيت، ترشيده، ديوانه، بي
خطـاب  ، زننـد  مينه و رامين سرهم داد ميهبيند كه ط وقتي پري مي. شود مردان يا زنان زده مي

  :گويد ها مي به آن
  .به جون همخوايد از جون هم، اين داد و فريادها چيه، مثل بزمجه افتادي  چي ميـ 

عالوه بر ايـن، بـراي   . گيرد اي از افراد هم مورد تمسخر قرار مي ها، پوشش عده در اين سريال
بعضـي  . زننـد  پرست، بزمجه، بزغاله و مـرغ صـدا مـي    حيواناتي مانند آفتاب  تحقير، افراد را با نام

ولي زنان و بعضـي مـردان    ،دهند خورند واكنش نشان مي مردان هستند كه در برابر انگي كه مي
هـا   هاي ديگري در اين سـريال  شاهد حضور قوميت ،عالوه بر اين. دهند ديگر واكنشي نشان نمي
زبـان، كـودن،    هايي مانند كالهبردار، چـرب  شوند و برچسب تصوير مي  هستيم كه با ديدي منفي

ن غريبه و خارج از سنت و عنوا زناني كه به. شود زن به آنان زده مي گرا و بلوف نديد بديد، چندزن
  .گيرند مهري قرار مي شود، مورد بي ها تصوير مي رسوم در اين سريال

  هاي نقشي مبتني بر احترام به ساحت سنت بازتوليد كليشه
عنـوان زنـي كاربلـد      ساكن در شهر بـه  ةسنتي، زن عشاير و روستايي برخالف خانواد ةدر خانواد

كشد و پاسـبان   ، زن چادرنشيني كه اسلحه را به دوش ميشود؛ در خانوادة سنتي نشان داده مي
شود كه ابهت و رفتار مردگونه دارد و از سوي مردان  ساير چادرنشينان است، بهنجار شناخته مي

دار است و امور مربـوط بـه داخـل خانـه هماننـد       زن خانه. گيرد و زنان ديگر مورد تأييد قرار مي
خـوبي   را بـه ...  كردن سبزي و برنج و چيدن ميوه، پاكپختن، شستن، دوشيدن شير، نخ رسيدن، 

 نددا بـراي انجـام  . زن حتي در بيرون از خانه ابزارهاي آشپزخانه را به همراه دارد .دهد انجام مي
. شـود  كند، بلكه گاهي اوقات با تحقير هم مواجه مي تنها پاداشي دريافت نمي امور داخل خانه، نه

كردن سفره، با اين گفتـة تمسـخرآميز     غذا همراه خانواده و جمعبراي مثال شهناز بعد از صرف 
  :شود نادر مواجه مي
 .اينم دستمزد جنابعاليـ 

بالمتصدي باقي خواهـد مانـد، زيـرا      هاي داخل خانه در صورت نبود زن در خانوادة سنتي، فعاليت
  :گويد يابد با خودش مي يپنجي وقتي تنهايي در خانه حضور م. رود داري نمي مرد زير بار فعاليت خانه

خوردم، كي بهم چاي بده، خـودم كـه حوصـله نـدارم      االن خسته و كوفته، بايد چاي ميـ 
 ...چاي درست كنم، هيچي ديگه

شـدة مـرد    دادن فعاليت خارج از خانه درون خانوادة سنتي، بايد با اجازة چارچوب تعريـف  انجام

                                                                                                                                        
 تشبيه دهان زن به دهان قمقمك .1
 چشم از حدقه بيرون زده .2
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هـا در برخـي    آن. ر از زنان و دختـران جـوان هسـتند   نفوذت در اين خانواده، زنان سالخورده با. باشد
در خـانوادة  . ورزنـد  هـا هـم مبـادرت مـي     موارد حتي به برقـراري صـلح ميـان اشـخاص و خـانواده     

شـود؛   داري بعضي از مشاغل عرفاً مردانه بـه صـورت مشـروط انجـام مـي      سنتي، عالوه بر خانه نيمه
كند و رانندگي خارج از شهر، مگـر   ر رانندگي ميدر اين ديدگاه، زن صرفاً داخل شه. مانند رانندگي

توانـد دانشـگاه بـرود، امـا معمـوالً       سـنتي، زن مـي   در خانوادة نيمه. در كنار مرد، قابل قبول نيست
خـوبيِ سـاير    هايي با مهارت تحليلي همانند دانش رياضي و كار با كـامپيوتر بـه   تواند به فعاليت نمي

  :سنتي بيشتر نمود دارد جويانه معموالً در خانوادة نيمههاي سود فعاليت. ها بپردازد مهارت
خوايم يـه كارگـاه توليـد صـنايع دسـتي راه بنـدازيم؛ البتـه در         آقا كريم، منو پري مي: زيبا

  .ها هم كار كنيم خوايم رو اون كنارش بابا و عموت خيلي زمين داشتن كه روش كار نكردن، مي
پنجشمه كه نمـاد مـرد روسـتايي اسـت بـه      . ه استسنتي عمدتاً با تحصيالت بيگان خانوادة 

  :گويد پسرش نادر مي
  .خرم برو چوپاني كن تا گوسفند برات مي خوره، چن مدركت به دردت نميـ 

نادر با حرف پدرش كـه   .روستايي هماهنگ نيستند ةشد گراها با رسومات پذيرفته سنت نيمه
  :گويد كند و مي مخالفت ميخواهد طبق سنت قديم براي او همسر انتخاب كند،  مي

  .دم كسي برام تعيين تكليف كنه و با كسي ازدواج كنم كه انتخاب خودم نيست اجازه نميـ 
ايـن در   .بر كارها نـوعي هژمونيـك مـادي برتـري دارد     سنتي توان گفت در خانوادة نيمه مي

يرمـادي و يـك   سنتي روابـط غ  منزلت در خانوادة  ةكنند ها و تعيين حالي است كه محور فعاليت
  :گويد پنجشمه به رستم مي. اخالق مشترك نيرومند است

شه من باغ داشته باشم و تو بري از بيرون گوجه بخري؟ سهم برادر قابل تقسـيم   مگه ميـ 
 .نيست و خونة من و تو نداره

گرايي است وقتي چِكش را براي دوستش كـه نمـاد شـهرگرايي اسـت در      پنجشمه كه نماد سنت
ــازه از دردســر چــكگــذ ضــمانت مــي ــدا مــي  ارد، ت ــه هــاي برگشــتي اطــالع پي ــد و خطــاب ب   كن
  :گويد همسرش مي

 .جوري گرفتار بشم چك بگيرم و اين هكالس، تو باعث شدي من دست باـ 

  :گويد پرسد كه چك را در وجه كي نوشتي؟ با تندي خطاب به او مي وقتي چوارشمه از او مي
  در وجه ديگه چيه؟ـ 

هـا   شـوند كـه پايبنـد سـنت     عنوان ديگريِ فرودست تصـوير مـي   سنتي به خانوادة نيمهكلي  طور به
زيبـا كـه در شـهر زنـدگي     . گيـرد  ها باشد مورد تأييد قـرار مـي   اي كه پايبند سنت اما خانواده. نيستند

  :دهد طوري به كريم نشان مي كند و تحصيالت كارشناسي ارشد دارد، پايبندي به سنت را اين مي
كـار  ] در روسـتا [ خـواي  همـه درس خونـدي، تـازه مـي     ستي زيبا خانم، تو كه اينرا: كريم

 .كشاورزي بكني
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  .جور كارا پيشرفت كنم د، من درس خوندم كه در اينآ اتفاقاً من از اين كارا خوشم مي: زيبا
سواد  سنتي عموماً به عنوان دانشجوياني تنبل و بي كردة در خانوادة نيمه دانشجويان تحصيل

فروشـي لـوازم آرايشـي يـا      در اين خانواده است كه زنان به مشاغلي مانند دسـت . شوند ميظاهر 
  .شود آرايشگري اشتغال دارند كه با نگاهي تحقيرآميز به آن نگريسته مي

ايـن  . سنتي تمايل بـه پيشـرفت، تحـرك اجتمـاعي و پـذيرش تغييـر را دارنـد        خانوادة نيمه
 .پايبنـدي كمتـري بـه سـنن دارنـد      ،نمايـان هسـتند    كـه بيشـتر در قشـرهاي جـوان     ،خانواده

گيرنـد   التحصيالن دانشگاهي، دانشجويان يا دارندگان مدرك ديپلم هم در اين رده قرار مـي  فارغ
  :گردند كه دنبال شغل مي
  !شه مگه؟ ليسانس نان و آب مي ليسانسه، فوق اين شهر پر از فوق: كريم
دنبـال  ، كنـد  امورات زنـدگي بازانديشـي مـي    در، بيشتر شهرنشين است سنتي خانوادة نيمه
تغييرپـذيري را عـاملي در جهـت پيشـرفت خـود      و  گرا و زيباگراست مصرف ،رود كسب علم مي

كنـد و   از عينك آفتابي استفاده مي، كند تنهايي رانندگي مي زن برآمده از اين خانواده به. داند مي
. گيرنـد  خانوادة سنتي مورد مالمت قـرار مـي  كنند كه از جانب  مي  رود و ورزش شاپ مي به كافي

  :گويد را از تلويزيون ببيند مي خواهد فوتبال پنجشمه خطاب به دخترش كه مي
! پوري؟ دختر رو چه به فوتبـال؟  گوش كنم، تو مگه بازيكني؟ فردوسي 1خوام هوره من ميـ 
  .بريده گيس

هاي جديد و اختراع را  ايده ند و طرح هاي سنت روستايي به دور افرادي هستند كه از دغدغه
 دانند، ولي از آنجا دهند و درآميختگي با فرهنگ ديگر را براي خود افتخار مي هدف خود قرار مي
امكان تخطي از آن كـم اسـت و در   ، ها تأكيدشان بيشتر بر هبيتاس رايج است كه در اين سريال

شهر سـاكن   مريم كه در: شوند صورت تخطي از آن، با سرزنش و عدم پذيرش ديگران مواجه مي
پاييني دارد، هنگام رفـتن بـه روسـتا و اعـالم بيـزاري از رسـم و رسـوم و         ةاست و جايگاه طبق

  :گويد شود كه مي گرايانة پري مواجه مي هاي روستايي، با اين گفتة سرزنش فعاليت
 ]كـردي  چوپـاني مـي  [كـردي   اينا گوسفندن، همونايي كه تا پارسال تو كوه دنبالشون ميـ 

  !حاال باكالس شدي

  گيري نتيجه
ها چند نوع مفهوم مرتب با آسيب اجتماعي خانواده در سيماي مركز ايالم را  يافته وتحليل تجزيه

بازتوليـد  ، هـا  برانگيـز نمـودن تفـاوت    برساخت تصوير دوگانه از خـانواده، مناقشـه  : دهد نشان مي
دوگونـه خـانواده    شده بررسي ايه در سريال. هاي نقشي مبتني بر احترام به ساحت سنت كليشه

                                                           
 نوعي آواز محلي .1
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خـانوادة سـنتي كـه    . 2 ،گيـرد  سنتي كـه در حاشـيه قـرار مـي     خانوادة نيمه .1: شوند تصوير مي
در خانوادة سنتي، پايبندي بـه آداب و  . ها چيرگي دارد شود و بر ساير خانواده شناسي نمي آسيب

ده اسـت؛ در ايـن خـانواده    عنوان يك ارزش تصوير ش رسوم محلي و مقاومت در برابر مدرنيته به
هم كه زن در موضـوعي   گيرندة اصلي مرد است و آنجا است و تصميم»  زنِ پذيرنده«زن معموالً 
در خانوادة سنتي، زن عشاير و روسـتايي  . زند گيرد، نتيجة نابهنجاري را رقم مي مي  مهم تصميم

 خـانواده، زن ر ايـن  شـود؛ د  عنـوان زنـي كاربلـد نشـان داده مـي       برخالف زن ساكن در شهر بـه 
شود كه ابهت و رفتـار مردگونـه    كشد، بهنجار شناخته مي چادرنشيني كه اسلحه را به دوش مي

سـنتي، عـالوه بـر     زن در خانوادة نيمـه . گيرد دارد كه از سوي خانوادة سنتي مورد تأييد قرار مي
زن در اين خـانواده   .دهند بعضي از مشاغل عرفاً مردانه را به صورت مشروط انجام مي ،داري خانه
. روسـتايي هماهنـگ نيسـتند    ةشد سنتي با رسومات پذيرفته خانوادة نيمه. تواند دانشگاه برود مي
ايـن در حـالي    .سنتي، بر كارها نوعي هژمونيك مادي برتري دارد توان گفت در خانوادة نيمه مي

رمادي و يـك اخـالق   سنتي روابط غي منزلت در اجتماع  ةكنند ها و تعيين است كه محور فعاليت
شـدن بـه    هاي خويش گريزان بوده و همگون سنتي از سنت خانوادة نيمه. مشترك نيرومند است

سنتي كه تفكر زنـان را   مردان برآمده از خانوادة نيمه. دانند فرهنگ ديگر را براي خود افتخار مي
خـانوادة   ةد در حاشـي باورانه دارن كنند و در كل ديدگاه زن پذيرند و به سخنان آنان رجوع مي مي

مـرد و زن درون  . شـود  خانوادة سنتي ارزشي براي عشق قائل نمي ،واقع در. گيرند سنتي قرار مي
اين نوع خانواده . ، تمايل به پيشرفت، تحرك اجتماعي و پذيرش تغيير را دارد سنتي خانوادة نيمه

گرايـي، شهرنشـين،    تجمـل . بين جوانان نمود دارد، پايبندي كمتري بـه سـنن دارنـد    كه بيشتر
زن درون اين خـانواده،  . گرا و زيباگرا از مفاهيم مرتبط با اين نوع خانواده است بازانديشي مصرف

  رود و ورزش شـاپ مـي   كنـد، بـه كـافي    كند، از عينك آفتابي استفاده مـي  تنهايي رانندگي مي به
خشـونت كالمـي و    .يسـت مردي است كه به زنـش وابسـته ن   مرد درون خانوادة سنتي. كنند مي

درون اين خانواده، زن با نگاهي جنسـيتي مـورد   . سلطة ويژگي مختص به اين نوع خانواده است
گيرد؛ شوهر داشتن يك ارزش براي زن است كه زن داشـتن ايـن ارزش را بـراي     تحقير قرار مي

ي توجهي به عضـو  به معناي بي نيز شده بررسي هاي كودكان در سريالحضورنداشتن . مرد ندارد
  .از خانواده است
تعـداد بـازيگران    .شـود  وضوح ديده مـي  فضاي مردساالرانه به ،شده داده هاي نمايش در سريال
مرد خصلتي است كه موكـداً  . ها از اهميت بيشتري نسبت به زنان برخوردار است مرد و نقش آن
  .خانوادة سنتي تمايل بيشتري به داشتن پسر دارد ،همچنين. شود بر آن تأكيد مي

كند، معموالً از جانـب خـانوادة سـنتي     بودن را تداعي مي  زني كه يك نوع حق به جانب انگ
 سـر،  بـر  خاك: ند ازا شود عبارت هاي كه به مردان يا زنان داده مي هايي از انگ  نمونه. شود ابراز مي

. فتصـ  چلفتـي و زن  وپـا  بريده، دسـت  گيس تربيت، ترشيده، گيج، شكمو، ياغي، ولگرد، ديوانه، بي
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تصوير   ها هستيم كه با ديدي منفي هاي ديگري در اين سريال شاهد حضور قوميت ،عالوه بر اين
زن به  گرا و بلوف زبان، كودن، نديد بديد، چندزن هايي مانند كالهبردار، چرب شوند و برچسب مي

تصـوير  هـا   عنوان غريبه و خارج از سـنت و رسـوم در ايـن سـريال     زناني كه به. شود آنان زده مي
  .گيرند مهري قرار مي شود، مورد بي مي

پردازد كه در متن جامعه و ساختارهاي  شبكة محلي سيماي ايالم به بازنمايي آن چيزي مي
تـوان در بطـن    شـوند مـي   ها نمـايش داده مـي   بنابراين آنچه را در اين سريال. آن نيز وجود دارد

را » نوماديسم تا مدرنيته«ت، مظاهري از اي در حال گذار اس جامعه جامعة ايالم. جامعه هم ديد
در اجتماعـات بـا همبسـتگي     ـ توان در جامعة ايالم يافت، اما حضور پررنـگ زنـانگي سـنتي    مي

شـهري بـا همبسـتگي     ةدر جامعـ  ـ و زنـانگي مـدرن   سـنتي  نسبت بـه زنـانگي نيمـه    ـ مكانيكي
سوي شبكة استاني  و توان سمت مي ،عبارتي به. ها سايه افكنده است اين سريال همةبر  ـ ارگانيكي

هاي مورد مطالعه، تمركز بر پذيرش مردانگي و زنانگي سـنتي و سـيطرة    مركز ايالم را در سريال
) 1392ــ 1388(ها  هاي پخش سريال ها دانست كه در طول سال ها و زنانگي آن بر ساير مردانگي

  ).1396 پيري و همكاران؛ 1395پيري و همكاران (صورت مسلط بوده است  بازنمايي ةاين نحو
هاي اجتمـاعي متنـوعي رنـج     در ابتداي تحقيق بيان شده كه استان ايالم با مسائل و آسيب

شـود، توجـه بـه مسـائلي ماننـد بيكـاري،        هـا ديـده مـي    نقاط قوتي كه در ايـن سـريال  . برد مي
پوشي از  چشمولي نقاط ضعف آن  .است مخدر بازي و باندبازي و اعتياد به مواد گيري، پارتي رشوه

عدالتي و تبعيض، قتـل عمـد و خودكشـي، شـرارت،      مسائل مهم ديگري مانند فقر، اختالس، بي
  .است انفجارات عمدي و نزاع و طالق

اي  حاشـيه  هـاي در  گيري سنت در بيشتر ابعاد زندگي خـانوادة ايالمـي، خـانواده    رغم همه به
به حاشيه رانده شـدن  . اند ير كشيده شدهاي در حال ظهور به تصو پديده  عنوان وجود دارند كه به

اي را در  سنتي به اين معناست كه هنوز فرهنگ سنتي نقـش مهـم و برجسـته    هاي نيمه خانواده
جامعـه    جـوان كـه بيشـتر از اقشـار     ،اي مردان و زنانِ درون خانوادة حاشيه. خانوادة ايالمي دارد

گرايـان   كه سنت حاليدر. هستند گرا تحولو  طلب لذت رو به پيشرفت،گرا،  فردگرا، آينده هستند،
و  گـرا  گـرا، خـانواده   تحـرك، جمـع   گـرا، نوسـتالژيك، كـم    ، گذشتهانهكار محافظهداراي رويكردي 

خـانوادة    سـاختارهاي داخلـي   ،ترتيـب  بـدين . هسـتند  هاي بزرگساالن معطوف به نيازها و ارزش
اي،  هـاي خويشـاوندي، طايفـه    ها و روابط اجتمـاعي گـروه   سنتي ايالم، همچنان ريشه در ارزش

هاي محلي  رسد كه شبكه شده، به نظر مي با توجه به مطالب گفته. مذهبي و قومي يا نژادي دارد
سيماي مركز ايالم، با بازنمايي شكل خاصي از خانوادة سنتي، بـر پـذيرش، تأييـد و تقويـت آن     

مـاع ايـالم قـرار دارنـد،     و در برابر خانوادة ديگري كه جدا از بافـت سـنتي اجت   كمك كرده است
  .مقاومت كرده است

كلي علل مسائل  طور به عمل آمده است، به ذكرشدههاي  در بازنمايي كه از خانواده در سريال
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و عنوان شـد  گريزي خانواده و تمايل آن به مدرنيته و مظاهر آن  در سنت هاي اجتماعي و آسيب
  .مطرح شددوري از مدرنيته  بازگشت به سنت و ها به نوعي راه مقابله با اين آسيب

  منابع
مركـز مطالعـات و    :پرويـز اجاللـي، تهـران    ة، ترجمـ هـا  هاي تحليل رسانه روش. )1379(آسابرگر، آرتور 

 .ها تحقيقات رسانه
  .آگه :تهران. ترجمة حسين پاينده، مطالعات فرهنگي دربارة فرهنگ عامه .)1385(استوري، جان 

 .3و2 ، شبامداد ة، نشري»بازيگر صحنه، بازي، « .)1390(اسحاقي، پيمان 
بـا   معلـم  بازتاب مسائل اجتماعي در سريال فرانسـوي «. )1394(بخارايي، احمد؛ محمدي شكيبا، عباس 

 .31ـ9، ص3، ش22، سهاي ارتباطي پژوهش ة، فصلنام»بزهكاري ةتاكيد بر مسئل
 ة، فصـلنام »يـه حبـه قنـد   سـينمايي   بازنمايي خانواده در فـيلم « .)1392(اسكندري، علي  ؛بشير، حسن

  .161ـ143، ص2، ش6 ة، دورتحقيقات فرهنگي ايران
  .10اول، ش  فرهنگي و پژوهشي، س ةماهنام) 1395(شناسي، افق مكث  لهئتخصصي مس ةنام پژوهش

هاي شـبكة محلـي    بازنمايي زنانگي در سريال« .)1396(پيري، حسن؛ قاسمي، يارمحمد؛ پيري، صديقه 
 .229ـ209، ص2، ش9ة، دوردر فرهنگ و هنرزن ، »ايالم

، »بازنمايي مردانگي در شبكة محلي سيماي ايـالم « .)1395(پيري، حسن؛ يعقوبي، علي؛ پيري، صديقه 
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 .سينما

 و كودكان اجتماعيهاي  آسيب بازنمايي چگونگي« .)1392(رضا؛ رضواني، سعيده  حسيني پاكدهي، علي
، 60 ، شعلوم اجتماعي ة، فصلنام»نايرا اسالمي انقالب از پس اجتماعي مستندهاي در نوجوانان

 .122ـ79 ص
 .سمت :، تهرانروش تحقيق در علوم اجتماعي .)1387(ساعي، علي 

 ة، نشـري »شـناختي  تجـاري، يـك تحليـل نشـانه    هـاي   مصـرف در آگهـي  « .)1389(سروي زرگر، محمد 
  .92ـ59ص، اول ، ش17ة، دورهاي ارتباطي پژوهش

 ة، دورپـژوهش زنـان  ، مجلة »نمايش جنسيت در سينماي ايران« .)1385(سلطاني گردفرامرزي، مهدي 
 .91ـ61 ، ص2 و 1 ، ش4

فيلم  20معلوالن در  ةبازنمايي چهر ةمطالع« .)1388(قوانلو قاجار، مصطفي ؛ سعيد، طاري، اسد؛ جباري
  .اول اول، ش هاي علوم ارتباطات اجتماعي، چ ، كانون پژوهش»سينمايي ايراني و خارجي

هـا   چگونگي بازنمايي ارزش ةمطالع« .)1395(فرد، ليال  ، محمدباقر؛ شيريندل، احمد؛ جعفرياقدم عليزاده
، 20، ش 5، سجامعـه، فرهنـگ و رسـانه   ، »وان فارسـي  ةهاي شـبك  و روابط خانوادگي در سريال

 .124 ـ107ص
  .ني: ، ترجمة هادي جليلي، تهراندرآمدي بر تحقيقات كيفي .)1391(فليك، اووه 

، »پـور  هاي اجتمـاعي در آثـار سـينمايي رسـول مالقلـي      بازنمايي آسيب«). 1391(محمدصادق قاسمي، 



  1400تابستان  ،2، شمارة 13، دورة فرهنگ و هنرزن در   340

 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزيعلوم اجتماعي  ةارشد دانشكد ةنام پايان
عروس شناختي فيلم  بررسي نشانه: سينما و تفاوت .)1391(مرادي، عليرضا؛ زماني، طوبي؛ كاظمي، علي 

 .153ـ131 ، ص4، شاول ة، دورمطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران ة، فصلنامآتش
هاي اجتماعي استان  پيمايش وضعيت مسائل و آسيب .)1394-1395(معاونت اجتماعي استانداري ايالم 

 .ايالم
مركز مطالعات و  :اجاللي، تهران ة، ترجمارتباطات جمعيدرآمدي بر نظرية  .)1384(مك كوايل، دنيس 

  .تحقيقات رسانه
  .ها رسانهة دفتر مطالعات و توسع: ، تهرانها و بازنمايي رسانه .)1387(زاده، مهدي  مهدي

Dixit, Shikha (2005). “Meaning and Explanation of Mental Illness: A Social 
Representations Approach”, Psychology and Developing Societies, Vol 17, 
pp. 1-18. 

Dixit, Shikha, Mishra, Mamata, Sharma, A.K (2008). “Conceptualisation of Health 
and Illness: A Study of Social Representation among Bondos of Orissa”, 
Psychology and Developing Societies, Vol 20, pp. 1-26. 

Dyer, Richard (2005). White, in Film Theory: Critical Concept in Media and 
Cultural Studies, Volum 3, Routledge. 

Hall, Stuart (1997). The Work of Representation, In Cultural Representation and 
Signifying Practice, Sage Publication. 

McQuail, Denis (1987). Mass Communication Theory: An introduction, second 
edition, London: Sage Publications. 

Moscovici, Serge (2000). Social Representations, Cambridge Polity Press. 

  


