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 چكيده

خانواده در ايران بر اثر مواجهه با مدرنيته دستخوش تحوالت بنيادين شده است. ازجمله اين 
كوشد با تكيه بر سنت فرد با اين نهاد اجتماعي است. پژوهش حاضر مي تحوالت، تغيير نوع رابطه

شناختي درباره هاي جامعهاي و تلفيقي از ايدهنظري هال و فيسك در خصوص بازنمايي رسانه
شناسي ساختارگرا، بازنمود وضعيت تعامل فرد و دگرديسي خانواده، با به كارگيري روش نشانه

تحليل كند. انتخاب مجموعه تلويزيوني شيدايي، بر اساس شيدايي خانواده را در مجموعه 
دهد كه مجموعه نظري ـ هدفمند، صورت گرفته است. نتايج پژوهش نشان مي گيري نمونه

كند؛ معضالت تلويزيوني شيدايي براي القاي گفتمان خود، امور معمول زندگي را دراماتيزه مي
خانواده و  تضعيف نهاددهد؛ تحول خانواده سنتي را معادل نمايش مي گونه غولناپذير را  اجتناب
كند و كشاكش هاي فردي معرفي ميها و غفلت هاي ساختاري را نتيجه اشتباهضداند؛ تعارفرد مي

 كند.فرد و خانواده را در سطح خرد بازنمايي مي
 

 كردن امر روزمره، داللت اجتماعي، داللت عقيدتيبازنمايي، دراماتيزه ها: كليد واژه

 
                                                      

 دانشگاه كردستان دانشيارشناسي،  دكتراي جامعه* 
 كارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي، دانشگاه عالمه طباطبايينويسنده مسئول:  *

  Email: yusef.pakdaman@gmail.com 

   شناسي، دانشگاه كردستانرشد جامعهكارشناسي ا **

 22/4/93پذيرش نهايي:        17/3/93تجديد نظر:       29/2/93تاريخ دريافت: 



56 v 1393) / پاييز 79(پياپي  3يكم/ شماره  و طي/ سال بيستهاي ارتبا پژوهش 

 مقدمه و طرح مسئله

تجـاري   هـاي  در بخش برنامه ،مريكاادر  1930 هبار در ده نخستين 1كننده سرگرمهاي  سريال
زنـان  «طول روز و اغلب براي مخاطبـان مؤنـث يـا     ها در راديو پخش شدند. اين سريال

ل خانواده و روابط خصوصـي بـود.   ئبر مسا شانكيدأت هشدند و عمد عرضه مي» دار خانه
شـدن  تلويزيوني اما ها كرد. راديوي بريتانيا نيز شروع به پخش اين سريال 1948در سال 

و  2سـي ااتفـاق افتـاد (ك   1950 هدر بريتانيـا، در دهـ   هـم مريكـا و  ادر هم ها،  اين سريال
كه تـا بـه امـروز تقريبـاً ثابـت      ژانر هاي اين  برخي از ويژگي). 23 ، ص2002همكاران، 

بـه پايـان   در آنجـا  اپيزود نهايي كه روايـت   ژانر، يكدر اين اند از: اول،  اند عبارتمانده
، در دومفاقد فروبسـتگي روايـي هسـتند.     ؛ يعني محصوالت اين ژانروجود ندارد ،دبرس
در يـك اپيـزود، چنـدين كـاراكتر در      :هـاي همپوشـان هسـتيم   شـاهد روايـت   ژانراين 

شـود.   همزمان چندين داستان بـه بيننـده عرضـه مـي     و هاي مختلف شركت دارند پالت
د، يعني در پايـان  كنناستفاده مي» 3آور موقعيت دلهره« از شگرد سوم، محصوالت اين ژانر

تا به ايـن  گذارند  مي حل نشده باقي را اي ال، تصميم يا مسئلهؤهميشه يك س ،اپيزود هر
بـه   هاي تلويزيونيمجموعه، چهارمكنند.  اپيزود بعدي وادار  تماشايبيننده را به  ترتيب،

، بيمارسـتان،  هنند: خيابان، خانك  ها و كاراكترهاي آشنا استفاده مي از لوكيشن ،معمولطور 
ل ئمسـا  ،روزمره گيزند ها،اين سريالموضوع اصلي و جز آن. پنجم، محل كار  ،مدرسه

 ) در ايـن خصـوص،  1991، 4سـت (انـگ  ها محل كار و همسـايه  ،شخصي و خانوادگي

كـردن   درگيـر  ايـن ژانـر، عـالوه بـر    توانايي اصـلي   پژوهشگران اين حوزه معتقدند كه
ترجمـه   ،5در طرح مسائل خانوادگي و عاطفي نهفته اسـت (گراتـي   ،ضوعمخاطبان با مو

ـ   هاسريالساختار روايي ششم، ). 16 ، ص1384 كرمعلي، ن واساساً با ساختار روايـي مت
روايتـي  هاي تلويزيوني واجد سريال ،6مادلسكي به تعبير رئاليستي كالسيك تفاوت دارد.

 ،سـازد  فـراهم مـي  را انواع بينندگان  جذبآنها زمينه بودن فرم  گشوده. چندشقي هستند
 كنـد  بينـي مهيـا مـي    پـيش  هايي قابـل دهد و لذت مي گوناگون امكان بروزهاي  به قرائت

هاي گوناگون، ريشه ديگري دادن به قرائتبودن فرم و تن اين گشوده ). 18 همان، ص(
                                                      

1. soap opera       2. Casey       3. cliff hanger 

4. Ang           5. Geratii      6. Modleski 
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 و خصوصـي  زنـدگي هـا و ظرايـف    پيچيدگي ها،سريالاين كه نيز دارد و آن اين است 
 چگـونگي  ماننـد مسـائلي   گذارند وبينافردي و خانوادگي را به نمايش مي روابط عاطفي

هر  درك معناي عاطفياجتماعي و نحوه كنترل روابط  ايجاد تعادل در نيازهاي شخصي،
هـايي  . دست آخر اينكه چنـين سـريال  دهندمي قرار  در كانون بازنماييو كنش را  گفتار

 بـه  بـراي هاي خاص  سازوكاراستفاده از ، »پايان فرمت بي« ري چونهاي ديگ واجد مؤلفه
نشده بـراي  حل معماهاي داستانيِ تعدادي ، و به كارگيريانداختن پيشرفت روايي خيرأت

را عرضه » تكرار«از  ينوعهستند. ضمن اينكه ها حفظ بيننده در وقفه زماني بين قسمت
محـيط فرهنگـي و طبقـه     ،فـرد  ،سـن  هـاي عـاطفي در هـر    موقعيت ،آن طيكنند كه  مي

دهد فضاي داستان را  به مخاطب امكان مي» تكرار«شود. عنصر  اجتماعي نمايش داده مي
 حس كند. 

ها ها، ايدههاي تلويزيوني در بازنمايي ارزشدر ايران بعد از انقالب، كاربرد مجموعه
و زنـدگي   نمايش تصـوير خاصـي از جهـان اجتمـاعي    و معناهاي اجتماعي و همچنين 

هـايي بـا همتاهـاي    ها و البتـه شـباهت  ها تفاوتروزمره فزوني يافته است. اين مجموعه
پربيننده نمـايش   هاي تايران كه در ساع يهاي تلويزيونخارجي خود دارند. در مجموعه

، آن هـم بـه طـور    وجـود دارد » پايـان « ،كننده سرگرمهاي  سريال، برخالف شوند داده مي
 ايراني ضـمن پـرداختن بـه   هاي  عالوه بر اين، مجموعه». و خوشپايان مشخص «عمده 

هـاي  مسائل مربوط به عرصـه عمـومي و محـيط    ،خانوادگي عاطفي و شخصي ومسائل 
هـاي ايرانـي   مجموعـه  ).126، ص1386كننـد (محمـدي،   بازنمـايي مـي   را هم همگاني

هـاي ايرانـي   عهاند: در مجموشبيه كننده سرگرمهاي همچنين از بسياري جهات به سريال
كـاربرد دارد؛ از  » آورموقعيت دلهـره «خورد؛ شگرد  هاي همپوشان به چشم مينيز روايت

شود؛ به كارگيري سازوكارهاي خاصي براي به ها و كاراكترهاي آشنا استفاده ميلوكيشن
در زمـره  » تكـرار «تأخير انـداختن پيشـرفت روايـي در دسـتور كـار قـرار دارد؛ عنصـر        

ها، از ناصر است و سرانجام، براي حفظ بيننده در وقفه زماني بين قسمتترين عمحوري
تـرين دليـل بـراي ضـرورت مطالعـه      كننـد. عمـده  تعدادي معماهاي داستاني استفاده مي

گسـترده   هاي تلويزيوني در ايران، تأثيرگذاري قوي و فراگير آنها بر طيـف  روشمند مجموعه
ترين رسانه در جامعه ايران اسـت،  يون محوريمخاطبان است. همچنين از آنجا كه تلويز

ضرورت بررسي شكل، محتوا، درونمايه و گفتمان مسلط توليـدات آن، بـراي برداشـتن    
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هـاي  ها، تقريباً انكارناپذير است. در ميـان برنامـه  گامي در راه بهبود و ارتقاي اين برنامه
ها، معـاني و   در انتقال پيام اي دارند و بيشترين نقش راها جايگاه ويژهتلويزيوني، سريال

 كنند.ها ايفا ميايده
هـاي اخيـر، مجموعـه    هـاي تلويزيـوني موفـق و پربيننـده در سـال     يكي از مجموعه

قسـمت از   29در قالـب   1390تلويزيوني شيدايي بوده است. اين مجموعه در زمسـتان  
گرفت. اين شبكه سوم سيما به نمايش درآمد و مورد استقبال طيف وسيع مخاطبان قرار 

مجموعه نوعي درام اجتماعي/ خانوادگي است كه با بازنمايي تصوير خاصـي از تعامـل   
ها، معناهـا  فرد و خانواده در وضعيت كنوني جامعه ايران، سعي در برجسته ساختن ايده

شـكاف نسـلي،    ها مدنظر خود دارد. تحول زندگي خانوادگي در فرم و محتـوا، و ارزش
هـاي ارزشـي و هنجـاري در    هاي اجتمـاعي، وجـود تعـارض   هاي فرد و ساختارچالش
و » پايبنـدي «، »صميميت«هايي همچون  هاي خصوصي و عمومي، دگرديسي مقولهحوزه

ترين مضـامين ايـن مجموعـه اسـت. ايـن مجموعـه       و غيره، از عمده» اعتماد اجتماعي«
دواج، فضاي حاكم بر خانواده، شكاف بين والـدين و فرزنـدان، معضـالت مـرتبط بـا از     

هاي عاطفي جوانان، و مسائل موجود بر سر راه مديريت بزرگسـاالن در خـانواده   بحران
شناختي بر تصويري از تعامـل  كند. قصد اصلي اين پژوهش، تأملي جامعهرا بازنمايي مي

فرد و خانواده است كه اين مجموعه، بـا تكيـه بـر شـگردهاي فنـي، تمهيـدات فرمـي،        
وناگون سـعي در ارائـه آن دارد. بنـابراين، دليـل اصـلي      هاي ژانري و رمزگان گخصلت

تـرين مسـائل   كند در برخـي از بنيـادي   انتخاب اين مجموعه آن است كه به ما كمك مي
اي عـالوه بـر    شناختي/ انتقادي داشته باشيم. متون رسـانه اجتماعيِ موجود، تأملي جامعه

باشـند، خـود نقـش     هـاي اجتمـاعي  توانند ميانجي شناخت مسـائل و وضـعيت  آنكه مي
اي در برساخت اين وضعيت دارند. شيدايي با ارائه تصوير خاصي از تعامل فـرد و   عمده

دادن بـه  كوشـد در شـكل   هاي ارزشي و معنـايي، مـي  خانواده، شكاف نسلي و تعارض
اي همـواره  شان مؤثر واقـع شـود. بازنمـايي رسـانه    پندارهاي افراد درباره جهان پيرامون

ر درك و تفسـير افـراد از مسـائل و رخـدادهاي اجتمـاعي اسـت و       عنصري محـوري د 
اي كه در پر كردن اوقات فراغت افراد دارند، يكي هاي تلويزيوني با سهم عمدهمجموعه
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، ترجمـه پاينـده،   1رونـد (اسـتوري   اي محبوب مخاطبان به شـمار مـي  از ژانرهاي رسانه
ها، مخاطبان را بـه اتخـاذ   ). گفتمان فرهنگي خاصي در پس اين مجموعه29، ص 1385

هاي اجتماعي خـاص ترغيـب   ها و الگوهاي رفتاري معين و نيز به پذيرش ارزشنگرش
شـود،  هاي فرهنگي غالب مربوط نميها و نگرشظاهر، به ارزشكند. محتواي آنها بهمي

آينـد كـه حكـم تعريفـي     مي اما در پس اين ظاهر خنثي، رفتارهاي گفتماني به نمايش در
 ).148 ـ152، صص 1385از واقعيت اجتماعي را دارند (پاينده،  تلويحي

شـده از تعامـل فـرد و    تصـوير بازنمـايي   مسئله محوري پژوهش حاضر اين اسـت كـه   
خانواده در اين مجموعه، بر چه دركي از جامعه و تحول اجتماعي مبتني است؟ ايـن تصـوير   

هـا و  هـا، لوكيشـن  هـا، كـنش  وگبه ميانجي كـدام دسـته از رمزگـان، نماهـا، ايماژهـا، ديـال      
 شود؟ تصويري كه اين مجموعه از معضالت روحـي و ها برجسته و بازنمايي ميآرايي صحنه

 دهد، مبتنـي بـر كـدام   دست ميذهني افراد و ارتباط آن با فضاي جمعي خانواده و اجتماع به 
ــاه   ــت؟ جايگ ــان اس ــاعي«گفتم ــر اجتم ــازوكارهاي  » ام ــت؟ و س ــان كجاس ــن گفتم در اي

هـا،  راني در اين گفتمـان چگونـه اسـت؟ پاسـخ بـه ايـن پرسـش       حاشيهسازي و به  رجستهب
سـازد.   هاي تلويزيوني را بر ما نمايان ميهاي نويني از جايگاه و نقش مجموعهناخواسته جنبه

هايي از اين دست، در همين نگاه انتقادي و واسـازانه بـه مـتن    وجه بديع و نوآورانه پژوهش
هـا و  عناصـر و نشـانه  » بنديتركيب«طرف، بلكه ديگر نه ابزاري خنثي و بي نهفته است: متن

اي از جهـان زنـدگي    ها و تصاوير ويژهرمزگاني است كه در جهت تثبيت و القاي معاني، ايده
شده بـر آنهـا   هاي حكها با معاني و ايدهكنند. برمال كردن رابطه اين رمزگان و نشانهعمل مي

كند و بـه كشـف   گرايانه جدا مي هاي اثباتها را از پژوهش خ پژوهشتالشي است كه اين سن
 سازد. اي رهنمون ميهاي بديع متن رسانهو افشاي سويه

 پژوهش پيشينه

اي فضاي خـانواده، تعامـل فـرد بـا جهـان اجتمـاعي و تربيـت        در زمينه بازنمايي رسانه
. در اينجـا تنهـا بـه آن    هاي بسياري انجام شده استاجتماعي و خانوادگي افراد پژوهش

هـاي تلويزيـوني   هايي كـه بـه بازنمـايي ايـن موضـوعات در مجموعـه      دسته از پژوهش
                                                      

1. Storey 
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مـورلي، انـگ،   شـود. در خـارج از كشـور، پژوهشـگراني ماننـد      اند، اشـاره مـي  پرداخته
در كنار بسياري ديگر، اين سنت نظري ـ پژوهشـي    3و آلن 2، مادلسكي، ردوي1هابسون

 ).  112، ص 2006، 4رابيمك( اندرا بسط داده
هايي در همين حوزه انجام گرفته است كه به چند مـورد  در داخل كشور نيز پژوهش

) بـا هـدف پـرداختن بـه نحـوه بازنمـايي       1389رضايي و افشار ( شود.از آنها اشاره مي
گيري از رمزگان اجتمـاعي و فنـي در نمـايش زن و    هاي جنسيتي و چگونگي بهرهنقش

، 1387هاي پربيننده سال هاي خانوادگي و اجتماعي، از ميان مجموعهنقشمرد در قالب 
شناسـي  دو مجموعه ترانه مادري و مرگ تدريجي يك رويا را با استفاده از روش نشـانه 

 دهد كه تغييرات زاويـه دوربـين،  اند. نتايج به دست آمده نشان ميمورد بررسي قرار داده
در پژوهشـي ديگـر بـا عنـوان بازنمـايي      بوده است. نوع نما و نورپردازي به نفع مردان 

) بـا تكيـه بـر رويكـرد     1389هاي تجاري، عسگري و قاسمي اردهـايي ( نسلي در آگهي
شناسـي در تحليـل سياسـت بازنمـايي     مطالعات فرهنگـي و بـا اسـتفاده از روش نشـانه    

ـ  هاي تبليغاتي، بر روابط دوجانبه نسلي والد ـ فرزند خـانواده   آگهي ي متمركـز  هـاي ايران
دهد؛ تبليغات تلويزيوني در بعد ذهني قـدرت، بـا نمـايش    اند. اين مطالعه نشان ميشده

هايي  هاي ذهني همخوان با نظام پدرساالر و در بعد عيني قدرت، با نمايش كليشهانگاره
گيرنـد، بـه بازتوليـد شـكاف     كه از نظر نسلي، والدين و بزرگساالن، تصميم نهايي را مي

) در 1389پور و سـاعي ( كنند. جعفرزادهبرابري در روابط اجتماعي كمك ميقدرت و نا
هاي تلويزيوني با هدف بررسي الگوي روابط نسـلي در   بازنمايي روابط نسلي در سريال

هاي ايراني، با استفاده از روش تحليل محتوا، چهار سريال نرگس، صـاحبدالن،   مجموعه
هـا حـاكي از آن   انـد. يافتـه  بررسي قـرار داده اولين شب آرامش و نقشي بر آب را مورد 

كـه  ها، الگوي تفاهمي است؛ در حـالي  است كه الگوي غالب بازنمايي شده در مجموعه
نسلي در جامعـه امـروز ايـران بـه      دهد كه الگوي غالب در روابط بينمطالعات نشان مي

 طور عمده، از نوع تفاوتي و تعارضي است.
هـاي قـومي در   وهشـي بـا عنـوان بازنمـايي اقليـت     ) در پژ1387رضايي و كاظمي (

، دو سريال اگه بابام زنده 5تأثير رويكرد برساختگرايانه هالهاي تلويزيوني، تحت سريال
                                                      

1. Hobson       2. Radway      3. Allen 

4. McRobbie     5. Hall    
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پرسـش اساسـي آنهـا     انـد.  قرار دادهبود و آهوي ماه نهم را به روش كيفي مورد بررسي 
افته و اين نتيجه به دست ي تلويزيوني سازمان هاي در شبكهحول عدالت بازنمايي قوميتي 

 هـايي از  گـروه آمده است كه نمايش قوميت، به نوعي رويه نابرابر و ناعادالنه در ترسيم 
 هـاي  در مجموعـه جامعه داللـت دارد. در پژوهشـي ديگـر بـا عنـوان هويـت فرهنگـي        

مجموعـه تلويزيـوني    شـناختي  نشـانه ) بـه تحليـل   1388تلويزيوني، اسدي و همكاران (
دهد كه در اين مجموعـه، هويـت   پژوهش آنها نشان مي هاي يافته. اند تهپرداخشكن  خط

هـاي   ديني به عنوان هويت فرهنگي پايه و برتر بازنمايي شده اسـت، در مقابـل، هويـت   
و مدرن نيز به عنوان سطوحي از هويت فرهنگي با بـار ارزشـي پـايين بـه نمـايش       ملّي

بررسي اعتماد اجتماعي و عوامـل  « نواندر پژوهشي با ع) 1387. عبدالملكي (اند درآمده
 به ايـن نتيجـه رسـيده اسـت كـه     » آن افزايش در ها نقش رسانهچگونگي  و آن بر مؤثر

 سـطح  عوامـل  بـه  باشـد،  ارتبـاط  در سطح خرد عوامل با آنكه از بيش اجتماعي اعتماد
 كـه سـطح   اسـت  ملّيعا ترين مهم جامعه، وضعيت از فرد ارزيابي .شود مي مربوط كالن

 تـر ثبـات  بـا  را جامعه افراد، كه هر چه معنا اين به سازد،مي را متأثر او اجتماعي عتمادا
كـه   باشـند  و معتقـد  بداننـد  تـر صـادقانه  تـر و شفاف را رفتار نهادها با مردم و بهنجارتر

 .داشت خواهند باالتري است، اعتماد اجتماعي قابل اعاده شهروندان شده  پايمال حقوق
بـر آن،   ها رسانهشده، از منظر مطالعه مفهوم اعتماد اجتماعي و تأثير  موضوع پژوهش ياد

 هاي مشتركي با پژوهش حاضر دارد.  شاخص

 رويكرد نظري

 هاي بازنمايي. نظريه1

اي مربـوط  هـاي بازنمـايي رسـانه   بنياد نظري پژوهش حاضر در بخش نخست، به نظريه
بازنمـايي   مون محـوري اسـت كـه   ها، تأكيد بر اين مضشود. وجه مشترك اين نظريهمي

هاي عيني جهان خارج را واجـد  اي است كه آدميان از طريق آن واقعيتترين شيوهاصلي
آيـد و از ايـن رو،   سازند. جهان جز از طريق بازنمايي به درك و فهم ما درنمـي معنا مي

عي هاي فهم و تفسـير جهـان اجتمـا   ترين راهنقد و تحليل متون بازنماگر يكي از اساسي
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هــاي بازنمــايي تكيــه شــده اســت: رويكــرد اســت. در اينجــا بــر دو دســته از ديــدگاه
 اي.در زمينه بازنمايي رسانه 2استوارت هال و ديدگاه جان فيسك 1گرايانه سازه

 الف) ديدگاه استوارت هال

خود قادر به داللت نيستند، بلكه معناي آنها نـاگزير   ها به خوديطبق رويكرد هال، پديده
واسطه فرهنگ بازنمايي شـود. بـا اينكـه پديـدارهاي جهـان خـارج،       از طريق و به بايد 

شـان در  شـدن  گيرد وجود دارند، معنـادار هايي كه از آنها صورت ميمستقل از بازنمايي
اي است كه از طريق آن واقعيت را واجـد  گرو بازنمايي آنهاست. بنابراين بازنمايي شيوه

شـود: مـا   معنا اساساً به ميانجي بازنمايي ايجـاد مـي  «ل، سازيم. به سخن خود هامعنا مي
زنـيم،  كنيم و حرف مـي  گيريم، درباره آنها فكر و احساس ميآدميان چيزها را به كار مي

دهـيم. افـراد از    كنيم و به اين ترتيب به آنها معنا مـي يعني آنها را براي خود بازنمايي مي
 ).19، ص 1391محمـدي،   گلترجمه » (دهنديطريق نحوه بازنمايي چيزها به آنها معنا م

هـاي  شده نيست، بلكـه از بازنمـايي  هرگاه بپذيريم كه معنا واجد ماهيتي ثابت و تضمين
توانيم نتيجه بگيريم كه معناي هـيچ چيـزي    شود، ميخاص طبيعت در فرهنگ ناشي مي

آيد ك زمينه برميتواند تغييرناپذير و غايي باشد. درواقع، معناي هر چيز همواره از ي نمي
شـونده قـدرت اسـت    و مشروط  به عوامـل ديگـر و همچنـين تـابع مناسـبات متحـول      

گرايانه بازنمـايي، زبـان و فرهنـگ    بر اساس رويكرد سازه ).16، ص 1387زاده،  (مهدي
طرف براي صورتبندي معاني و معرفت درباره جهـان نيسـتند،   اي خنثي و بيتنها واسطه

اند. مقصود استوارت هال از مقوله زبان در چارچوب ايـن  واقعيتبلكه برسازنده معنا و 
رويكرد، زبان در مفهوم عام آن است كه طيف وسيعي را مشـتمل بـر زبـان نوشـتاري و     

گيرد. گفتاري، تصاوير بصري، زبان عاليم حركتي، زبان مد، لباس، غذا و غيره در بر مي
هـاي متفـاوت   فـرد، بلكـه از شـيوه   طبق نظر او، نظـام بازنمـايي نـه فقـط از مفـاهيم من     

شـده   اي تشكيلبندي مفاهيم و روابط پيچيدهكردن و طبقهبندي، مرتبسازماندهي، خوشه
بـراي  شود. درواقع اين نظام مبتني بر قواعد كلي مشابه و متفاوت كه ميان آنها برقرار مي

 .)17ص  ،2002، برقرار كردن روابط ميان مفاهيم و تمايزيابي آنها از يكديگر اسـت (هـال  

                                                      

1. constructivist       2. Fiske 
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بخشيدن به مفاهيم، تصـورات  منظور از اعمال بازنمايي عبارت است از هر گونه تجسم«
و احساسات در قالبي نمادين كه بتوان منتقل و به صورت معنـاداري تفسـير كـرد ... در    

گرانه اسـت. گوينـده و   چرخه بازنمايي، اخذ معنا به اندازه واردكردن معنا، عملي داللت
كننـدگان فعـال فراينـدي هسـتند كـه هميشـه        ا نويسنده و خواننـده، مشـاركت  شنونده ي

او معتقـد   ).28ـ   29، صـص 1391محمـدي،   (هال، ترجمه گل» دوجانبه و تعاملي است
شـوند. رويـدادها و    است كه متون با توجه به گفتمان حاكم بـر جامعـه رمزگـذاري مـي    

قـط در چـارچوب امـر گفتمـاني     مناسبات، خارج از گستره گفتماني وجود دارند، امـا ف 
شوند. بنابراين در هر فرهنگ، تشكيالت و حكومـت،  است كه اين رويدادها معنادار مي

كنـد و بـه ايـن    بازنمايي نقشي بنيادي در اينكه امور چگونه بازنمايانده شـوند، ايفـا مـي   
اي، سنجش شكاف ميان بازنمايي و واقعيت نيست، بلكـه  ترتيب، وظيفه مطالعات رسانه

هـا و  تالش در جهت شناخت اين نكته است كه معاني بـه چـه نحـوي از طريـق رويـه     
). از ديـدگاه  98، ص 1387شوند (رضايي و كـاظمي،  هاي گفتماني توليد ميصورتبندي

، 1387زاده،  كنـيم (مهـدي  سازيم و بازسـازي مـي  هال، ما جهان را از طريق بازنمايي مي
توجه به اشكال واقعي و ملمـوس معنـا، يعنـي بـا     توان با بازنمايي را فقط مي«). 15ص 

گري، خوانش و تفسير، به درستي تحليـل كـرد كـه آن    هاي واقعي داللتتوجه به نمونه
هـا و اصـوات نيازمنـد    هـا، واژه ها، نمادها، اشكال، تصـاوير، روايـت  هم به تحليل نشانه

 ).27، ص 1391محمدي،  (هال، ترجمه گل» است

 ب) ديدگاه جان فيسك

اي ماننـد  دهـد كـه رسـانه   هـايي را توضـيح مـي   در فرهنگ تلويزيون روشان فيسك ج
هـا، واسـطه   كنـد. در ديـدگاه او نيـز رسـانه    تلويزيون بر اساس آنها واقعيت را توليد مي

) به بـاور او، واقعيـت پيشـاپيش    1387بازتاب صرف واقعيت نيستند (به نقل از كاظمي، 
توانيم واقعيـت  ي رمزگان فرهنگ است كه ميميانج رمزگذاري شده است و فقط به

هاي قانونمند است كه همه آحاد يك فرهنگ به قوانين فهم كنيم. رمز، نظامي از نشانه را
شـمولي بـراي    آن پايبندند. واقعيت عيني و تجربي وجود دارد، اما هيچ شيوه جهـان 

رمزگـان  شود، محصـول  فهم آن وجود ندارد. در هر فرهنگي آنچه واقعيت تلقي مي
شـده از تلويزيـون بـه نمـايش در     فرهنگ است. هنگامي كه واقعيـت رمزگـذاري   همان
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گذارند تا آن برنامه، هاي بازنمايي تلويزيوني بر آن تأثير ميآيد، رمزهاي فني و عرف مي
لحاظ فني قابل پخش و هم واجد متن فرهنگي مناسب براي بينندگان باشد. يـك  هم به 

هـا و طبيعـي   از طريـق تثبيـت معنـاي نشـانه    كوشد  مثابه متن ميتلويزيوني به  مجموعه
هـاي  ها، تصوير خاصي را از جهان اجتماعي و پديـده ها و نگرشدادن برخي كنشجلوه

اجتماعي سيطره بخشد و آن را به مثابه عرف عام، در اختيار مخاطبان خود قرار دهد. به 
كوشـد بـا   كند و مـي اني نهفته  پخش ميهايي آكنده از معتلويزيون برنامه«تعبير خود او 

و مـرجح تبـديل كنـد، معنـايي كـه كـاركرد        مهار اين معاني، آنها را بـه معنـايي يگانـه   
). بـه ايـن   125، ص 1380(فيسـك، ترجمـه برومنـد،    » بيني غالب را داشته باشـد  جهان

بـه   هاي اجتماعي به ميانجي مـتن، شدن واقعيتاز ديد جان فيسك نيز، برساختهترتيب، 
دهـد كـه چگونـه انـواع رمزهـاي      او توضـيح مـي   ناچار، نوعي تمرين گفتمـاني اسـت.  

اجتماعي، فني و عقيدتي، همگي به صورتي يكپارچه، مجموعـه همـاهنگي از معـاني را    
كننـد،  اي كه عالوه بر اينكه ايدئولوژي حاكم بر جامعه را حفظ مـي دهند، معانيارائه مي

). از ايــن منظــر، مجموعــه 138دهنــد (همــان، ص آن را مشــروع و طبيعــي جلــوه مــي
شناسـي  هايي مانند نشـانه توان به ياري روشاست كه مي 1بندي تلويزيوني نوعي تركيب

شده در آن را تفسـير كـرد. معنـا فقـط زمـاني ايجـاد       اجتماعي، جهان اجتماعي بازنمايي
وند و بـه نحـوي   شود كه واقعيت و انواع بازنمايي و ايدئولوژي در يكديگر ادغام شـ  مي

شناختي، اين وحدت را واسـازي  منسجم و به ظاهر طبيعي، به وحدت برسند. نقد نشانه
نظر آمـدن ايـن وحـدت، ناشـي از تـأثير رمزهـاي       به دهد كه طبيعي كند و نشان ميمي

 هاي معـاني رمزگـذاري   شناختي، معلوم كردن آن اليهعقيدتي است. هدف تحليل نشانه

 اند.هاي تلويزيون حك شده ساختار برنامهاي است كه در شده

 هاي خانواده. نظريه2

در تبيين رابطه فرد و خانواده، و جايگاه و نقش خانواده در جهـان مـدرن، رويكردهـاي    
شـناختي،  اند كه از ميان آنهـا، چهـار رويكـرد نظـري جامعـه      نظري گوناگوني ارائه شده

، رويكـرد  3، تطـورگرايي 2كردگراييكننـدگي بيشـتري دارنـد: كـار     اهميت و قدرت تبيين
. بنا بـر اسـتدالل كاركردگرايـان، خـانواده در جامعـه      5و نظريه روند پيشرفت 4سيستمي

                                                      

1. articulation       2. functionalism          3. evolutionism 

4. system theory     5. march of progress theory   
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شـدن و تمـايز يـافتن قلمروهـاي اجتمـاع،      مدرن، به سبب گسترش شهرنشيني، صنعتي
كاركردهاي پيشين خود را تا حدودي وانهاده و كاركردهاي جديدي پيـدا كـرده اسـت.    

شـدن  گسـيخته تر شدن خانواده و از هم يت، پيدايش حوزه خصوصي، كوچكرشد فرد
هاي سنتي كه جملگي پيامـد جامعـه مـدرن هسـتند، بـه ايجـاد كشـمكش و        همبستگي

اند. از اين حيث، خانواده نـاگزير بـوده اسـت كـه     تعارض بين فرد و خانواده منجر شده
 هـاي شـدن همبسـتگي  خـور فـردي  ها و فضـاي درونـي خـود را، بـه فرا    جايگاه، نقش، تعامل

). 1390فـر و محمـدخاني،  ؛ به نقل از معينـي 1968، 2و گودمن 1اجتماعي بازتعريف كند (وينچ
مانند هر نهاد اجتماعي ديگر، در فرايند تطور اند كه خانواده به تطورگرايان بر اين عقيده

ه گسـترده  شود. افول خانوادهاي ماهوي ميو تكامل جامعه بشري، دستخوش دگرديسي
شـدن   شدن مفهـوم عشـق و برجسـته   پدرساالر، جدايي قلمرو خانه از قلمرو كار، جنسي

نقش تصميات شخصي در ازدواج، در زمـره بـارزترين تغييـرات در شـكل و محتـواي      
). رويكرد سيستمي بر اين باور اسـت كـه   14 ص خانواده در عصر مدرن هستند (همان،
ها ها، گفتارها، نقشاز اجزايي است كه همان كنشخانواده به مثابه يك سيستم، متشكل 

هاي افراد هستند. تغيير تدريجي اين سيستم همزمان با تغيير محتوايي اين اجزا و نگرش
دهد و دست آخر، نظريه روند پيشرفت كه بـه طـور عمـده، بـه مطالعـه اثـرات       رخ مي

ــي داري و صــنعتيســرمايه ــر خــانواده م ــه  شــدن ب ــد اســت ك ــردازد، معتق  در دوران پ
شدن استاندارد و سـبك  كرد اما همزمان با صنعتيماقبل صنعتي، خانواده براي بقا كار مي

زندگي خانوادگي به كلي دگرگون شده است. اسـتقالل اقتصـادي افـراد، بـويژه زنـان و      
 ).  116رشد فردگرايي، به تدريج افراد را از زير سيطره خانواده خارج كرده است (همان، ص 

ك هر چهار رويكرد، تأكيد بر تحول جايگـاه و نقـش خـانواده در عصـر     وجه مشتر
انگيـز شـدن رابطـه فـرد و ايـن نهـاد       آلود شدن و چالشمدرن است كه حاصل آن تنش

تواننـد  اجتماعي بوده است. آنچه اين رويكردهاي نظري در ارتباط با جامعه ايرانـي مـي  
بـين فـرد و خـانواده اسـت.      هاي همين تنش و كشـاكش تبيين كنند، روشن كردن سويه

اگـر رونـدهاي اجتمـاعي،    «شمول اسـت؛ بـه تعبيـر كاسـتلز     تحول خانواده امري جهان
اقتصادي و تكنولوژيك كه زيربناي بحران پدرساالري هستند در سراسر جهـان حضـور   
                                                      

1. Winch       2. Goodman 
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رسد كه اكثر جوامع مجبور بـه بازسـازي يـا جـايگزيني     داشته باشند، محتمل به نظر مي
(ترجمـه  » شـان شـوند  الري خود تحت شرايط خاص تـاريخ و فرهنـگ  نهادهاي پدرسا

وجه بر سر از بين رفـتن خـانواده   هيچ). از ديد او، مسئله به 268، ص 1385چاووشيان، 
 جانبـه خـانواده و تغييـر نظـام قـدرت در آن اسـت       گـون شـدن همـه   نيست، بلكه گونه

و ازجملـه در ايـران، تحـت    ). به بيان ديگر، آنچه در جوامع گوناگون، 268 ص (همان،
شود، تنها دگرديسـي خـانواده در شـكل سـنتي آن     عنوان فروپاشي خانواده از آن ياد مي

اگر چيزي به نام بحران خانواده وجود «گويد: ) مي1990( 1است. همان طور كه استيسي
بر اين اسـاس، خـانواده سـنتي در    ». داشته باشد، فقط به خانواده پدرساالر مربوط است

هـيچ سـنخ   «گويـد:  گونه كه كاسـتلز مـي  اد گوناگون در حال دگرگوني است، اما آن ابع
رسـد كـه در   غالبي از خانواده پديد نيامده و تنوع، قاعده اصلي آن است. اما به نظر مـي 

هـاي حمايـت، مركزيـت    ترتيبات جديد، برخي از عناصر اهميت حيـاتي دارنـد: شـبكه   
گوهاي زندگي مشترك در طول زنـدگي (ترجمـه   فزاينده زن، توالي شركاي زندگي و ال

هاي زندگي و هـم بـه   ). در جهان كنوني، هم به دليل تجربه274، ص 1385چاووشيان، 
هـا ديگـر   ليتئوها و مسـ دليل پيچيدگي خانوارها، ترتيبات درون خانواده و توزيع نقش

 د.  تطابقي با سنت ندارد: اين توزيع بايد از طريق مذاكره و توافق تعيين شو

 شناسيروش

هاي موسوم به روش كيفي انجام پذيرفتـه اسـت. در   پژوهش حاضر در چارچوب روش
منظور كشف مفاهيم و مقـوالت  پژوهش كيفي مقصود اساساً تفسير است و تفسير نيز به 

شـود  دادن آنها در قالب يك طرح توضيحي نظري انجام مـي هاي خام و سازمان در داده
ترين دليـل انتخـاب   ). عمده32ـ 33، صص 1390ترجمه افشار، ، 3ربينوو ك 2(استراوس

). 1388و به كارگيري روش كيفي، ماهيت سؤال پژوهشي است (فليك، ترجمه جليلي، 
 4در پژوهش حاضر، ماهيت سؤال پژوهش، يعني چيسـتي درونمايـه و خـوانش مـرجح    

وهش در پـي  كنـد. پـژ  مجموعه تلويزيوني شيدايي، به كارگيري روش كيفي را اقتضا مي
تفسير اين مسئله است كه اين مجموعه چه تصويري از جهان اجتماعي، زندگي روزمره 
                                                      

1. Stacey       2. Straus       3. Kurbin 

4. preferred reading 
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كنـد؟ ايـن تصـوير در چـارچوب چـه      و تعامل فرد و ساختارهاي اجتمـاعي ارائـه مـي   
گفتماني است؟ و براي ارائه آن از چه تمهيدات فرمي، شگردهاي فني و بياني، رمزگـان،  

كند؟ فرض بر اين است كه درونمايه يا خوانش استفاده مي هايينماها، گفتگوها و كنش
مرجح يك اثر، همان چيزي است كه عوامل توليد (يعني طيف وسيعي از مسائل مالي و 

اي و صنعتي كه رابطه تنگاتنگي با گفتمان مسلط هاي حرفه فني و فرهنگي و نيز فعاليت
ني و اجتمـاعي و عقيـدتي) آن را   واسطه تأكيد بر برخي از رمزگان (رمزگان فدارند) به 

سازند و با استفاده از تمهيدات، شگردها و سازوكارهاي خاصي مخاطبـان را  برجسته مي
كنند. بر اين اساس، تصويري كـه يـك مجموعـه تلويزيـوني از     به پذيرش آن دعوت مي
 پـردازي،  دهد، پيشاپيش با رمزگان اجتماعي (لباس، ظاهر، چهرهجهان اجتماعي ارائه مي

محيط، رفتار، گفتار، حركات سر و دست، صدا و جز آن)، رمزگان فني (نقش دوربـين،  
پـردازي و روايـت) و رمزگـان     نورپردازي، تـدوين، موسـيقي، صـدابرداري، شخصـيت    

گرايــي، عقيــدتي (بــراي مثــال، فردگرايــي، پدرســاالري، نــژاد، طبقــه اجتمــاعي، مــادي
هـاي  رمز عبارت است از نظـامي از نشـانه  گذاري شده است. داري و غيره) نشانه سرمايه

هاي آن پايبندند. رمز حلقه واسـطه  قانونمند كه همه آحاد يك فرهنگ به قوانين و عرف
بين پديدآورنده، متن و مخاطب است، و همچنين حكم عامل پيوند دروني مـتن را دارد  

 ).  127، ص 1380(فيسك، ترجمه برومند،
هاي كيفي سود جسته است. خود از روش پژوهش حاضر براي كندوكاو در موضوع

هـاي معنـايي،   سـاختن و گـاه واسـازي اليـه    اي به منظـور مكشـوف   تحليل متون رسانه
هـاي  گيـري از روش  گر، جـز بـا بهـره   مضامين محوري، قرائت مسلط و گفتمان هدايت

شناسي ساختارگرا اسـتفاده شـده   پذير نيست. براي اين منظور از روش نشانهكيفي امكان
ها، رخدادها، موسـيقي مـتن و هـر    ها، ديالوگاست. بر اساس اين رهيافت، نماها، كنش

ها و مضامين خاصي كنند كه مدلولهايي عمل ميتمهيد فرمي و فني ديگر، همچون دال
 كـاركردي  ،واقعيـات  برسـاختن در هـا،  سازند. همه اينها، در مقـام نشـانه  را برجسته مي

ي يانـ هـاي مع اليـه  سـاختن ، مكشـوف شـناختي نشـانه  ليـل حهـدف از ت  دارند. گفتماني
 ).  1380 (فيسك، ترجمه برومند، است كه در ساختار متن وجود دارد اي رمزگذاري شده

هـاي چـه   سازد كـه واقعيـت  ها معلوم ميواسازي و به چالش كشيدن واقعيت نشانه
 انـد هاي چـه كسـي سـركوب شـده    اند و موقعيتموقعيت محق قرار گرفتهكسي در 

هـاي تلويزيـوني، مجموعـه    از ميـان مجموعـه  . )42 ، ص1386پارسا،  ، ترجمه(چندلر
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گيري نظري/ هدفمند انتخاب شده است. برخـي از داليـل اصـلي    شيدايي به شيوه نمونه
 اند از:  انتخاب اين مجموعه عبارت

محوريت تعامل فرد و خانواده با تأكيد بر مقايسه وضـعيت فعلـي بـا    ، پربيننده بودن
هاي اجتمـاعي مـرتبط بـا ايـن پديـده، همچـون       تمركز بر واقعيت، هاي گذشتهيتوضع

، »پذيرشـدن قلمـرو خصوصـي   آسيب«، »هاي ارزشي و معناييتعارض«، »شكاف نسلي«
 و...» تغيير شكل عواطفي مانند وفاداري و صميميت و «و » شدن نهاد خانوادهضعيف «

 در خصوص موضوع فرد و خانواده.نقش اين سريال در دامن زدن به مباحثه عمومي 
اند كـه بيشـترين ارتبـاط را بـا     هايي تحليل شده است و صحنه 1واحد تحليل، صحنه

اند. به اين ترتيب، از كل مجموعـه،  موضوع پژوهش، يعني كشاكش فرد و خانواده داشته
هايي كه بيشترين داللـت و   صحنه مرتبط انتخاب شده و از اين تعداد، صحنه 150تعداد 

 اند. صحنه) مورد تحليل قرار گرفته 36اند (حدود  ناسب مضموني را با موضوع داشتهت

 هاي پژوهشيافته

 خالصه داستان

تقي سپاهان فردي متمول و مذهبي است كه همسرش را از دست داده و صـاحب  محمد
هاي عاطفه و طاهاست. او تمام دارايي خـود را بـين فرزنـدانش تقسـيم     دو فرزند به نام

اش برد در وصيتنامه خود، ماهان خواهرزادهاست. طاها كه از بيماري قلبي رنج مي كرده
شان دارد، عاشق دختري وآمدي كه به مزرعهعنوان وارث معرفي كرده، اما در رفترا به 

كند و او ديگر بـه مـرگ فكـر    شود. عشق شور زندگي را در طاها بيدار ميبه نام ليال مي
هاي دوران كودكي است و حاال حميد همسر عاطفه، پر از عقده كند. از سوي ديگر،نمي

اش بـدل شـده؛ كابوسـي كـه از او شخصـيت       ترين كابوس زندگي آينده ماهان به بزرگ
سازد. او تمام تالش خود را براي ممانعت از ازدواج طاها و لـيال بـه   منفي داستان را مي

اسـت ـ ازدواجـي كـه بـه دليـل       خـورده يـك ازدواج نافرجـام    برد. ليال كه زخمكار مي
اعتمـاد   بودن به طالق انجاميد ـ نسبت به مردان بي كاري همسرش در مورد متأهل  پنهان

كـه احتمـال زنـده بيـرون      ملّيداند، عشده است. او شرط ازدواج را عمل قلب طاها مي
                                                      

1. Scene 
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هـاي پـدرش شـرط را قبـول     آمدن از آن بسيار ضعيف است. طاها بـا وجـود مخالفـت   
گيـرد  خواهد عشق او را محك بزند، شرط خود را پس ميما ليال كه درواقع ميكند، ا مي

بيند؛ اينـك بـه تنهـا    دهد. حميد كه همه چيز را از دست رفته ميو به او پاسخ مثبت مي
دانـد  كند. او رازي را در مورد زندگي طاها مـي اي كه در دست دارد، فكر ميبرگ برنده

بنيان اعتماد ليال به طاها را زايل سازد: اينكه طاها پنج سال تواند كه با برمال كردن آن مي
پيش، هنگام از دست دادن مادر و احساس تنهـايي شـديد، بـا دختـر يكـي از دوسـتان       
پدرش به نام افسانه ازدواج كرده است، ازدواجي پنهاني كه فقط خواهر طاها، عاطفه، از 

ه خارج از كشـور، بـه طـالق غيـابي     آن خبردار بوده است و خيلي زود با رفتن افسانه ب
خواهد بـا بـرمال   منجر شده است. حميد از طريق عاطفه از اين راز آگاه شده و حاال مي

كردن آن، مانعي بر سر راه ازدواج طاها و ليال ايجاد كند. در اين سو نيز افسـانه از طاهـا   
ت با طاهـا وارد  السكوعنوان حقخواهد با گرفتن مبلغ زيادي پول به  دختري دارد و مي

توانـد وارث   شود در هر صورت، ديگر فرزنـدش نمـي  معامله شود. حميد كه متوجه مي
كند و بـه ايـن   راز طاها را برمال مي....» ديگي كه براي من نجوشد «طاها باشد، با منطق ِ

كند؛ پدر به فرزنـدش  شود. ليال تقاضاي طالق ميترتيب، خانواده دچار بحران شديد مي
هـاي  وقـوس كنـد. سـرانجام، پـس از كـش    شود و عاطفه، حميد را طرد ميد مياعتمابي

هاي پاياني، حميد كه بعد از غيبتي طوالني بـر اثـر تناقضـات درونـي،     فراوان در قسمت
گردد و عاطفه نيز او را هاي خانواده به زندگي برميدچار بيماري رواني شده، با حمايت

گيـرد. افسـانه نيـز بعـد از     تقاضاي طالق را پس مـي كند و ليال بخشد؛ طاها توبه مي مي
 گردد. مي غيبتي طوالني و خلوت با خود به زندگي عادي بر

 شناختي مجموعه تلويزيوني شيداييتحليل نشانه

(ص)  اي سياه با سطري سفيد در وسط آن است كه اين حديث را از پيـامبر آغاز تيتراژ، صفحه
شيد، زيرا به هر كـس هـر آنچـه قسـمت اوسـت      حرص نزنيد و معتدل با«كند:  نقل مي

شاتي از حياط خانـه  شود با النگسپس تيتراژ اصلي همراه با موسيقي آغاز مي». رسد مي
سپاهان كه درختي با پيچكي باالرونده سراسر آن را پوشانده است. با حركت دوربين در 

ار ديگـر بهـار. ايـن    كنند، از بهار تا زمستان و سرانجام، بها تغيير ميطول درخت، فصل
اسـت كـه در طـول داسـتان      هايي گشايي ها، معضالت و گرهتصوير بيانگر فراز و نشيب
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هايي كه خوانش مرجح مـتن آنهـا   قوس و دهد. كشهاي اين خانه رخ ميبراي شخصيت
دهد و بلكه به آن فـرو  گران اجتماعي نسبت ميرا تماماً به وضعيت روحي/ رواني كنش

مـتن، بيـانگر   مايه  بنترين مضامين و كردن برخي از مهم ژ عالوه بر آشكاركاهد. تيترامي
 ساختار كالسيك آن نيز هست.

هـاي   ها و بحراناي است درباره تعامل فرد و خانواده و تأثير آشفتگيشيدايي مجموعه
خانواده بر اختالالت روحي/ رواني افراد. در اين مجموعـه، زنـدگي چنـدين خـانواده يـا      

شـان دچـار   ها يا زندگياند. اين زوجوج بازنمايي شده كه همگي با بحران مواجهچندين ز
رو شدن با معضالت كمرشكن، هستي اجتماعي خود را در  فروپاشي شده يا به سبب روبه

بينند: ازدواج پنهاني طاها و افسانه كه به طالق زودهنگام منجـر  معرض خطر و نابودي مي
اش استه است؛ ازدواج اول ليال با مردي كه ازدواج قبلـي شده و حاصل آن يك فرزند ناخو

را از او پنهان كرده و بعد از برمال شدن قضيه، كارشان به جدايي انجاميـده اسـت؛ جـدايي    
 گسـيختگي  ريختگـي و از هـم   هـم  دليل اعتياد پـدر كـه پيامـد آن بـه    پدر و مادر حميد به 

ين حميد و عاطفه كه فضاي خانـه  روحي/ رواني حميد بوده است؛ جنگ و جدال دايمي ب
را براي يگانه فرزندشان به كابوسـي دهشـتناك تبـديل كـرده اسـت؛ خـانواده محمـدتقي        
سپاهان كه به سبب درگذشت همسرش، فرصت و توان مراقبت و تربيت پسرش طاهـا را  

 خبر مانده و اكنون با معضالت ناشي از آن مواجـه نداشته و حتي از ازدواج او با افسانه بي
هاي طاها و ليال كه بالفاصله بعد از عقد و حتـي قبـل از تشـكيل     شده است؛ زوجي به نام

هاي پيشـين گريبانگيرشـان   هاي ناشي از بحرانخانواده به صورت كامل، مشكالت و تنش
شده و آنها را تا آستانه جدايي پيش برده است. آنچه مجموعه شيدايي را در متن بازنمـايي  

دهد، تأثير اين فضاها بر تربيـت فرزنـدان اسـت.    در كانون توجه قرار ميها خانواده بحران
شـدت نگـران   در اين مجموعه بارها نگراني، تشويش و اضطراب در چهره پدراني كـه بـه  

 شود.شان هستند به تصوير كشيده ميآينده فرزندان
ساختن مضامين خـود و تصـوير خاصـي از كشـاكش فـرد و      شيدايي براي برجسته 

هــاي متعــارف و مرســوم ســاير ده در وضــعيت كنــوني جامعــه ايــران، از كليشــهخــانوا
هـا يـا مقـوالت    ترين اين كليشهكند. برخي از مسلطهاي تلويزيوني استفاده مي مجموعه

 اند از: نما عبارتنخ
عشق و صميميت بيرون از هياهوي كالنشهر  آرامش و سادگي روستا و زندگي سنتي.
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شود، ليال پزشكي فـداكار و  شان كنار روستا عاشق ليال ميباغخانه افتد: طاها در اتفاق مي
آيد. در همين صحنه، همچنـين زنـدگي   ساده است كه حتي سوار بر تراكتور به آنجا مي

باغ را اداره ساده و آكنده از صميميت زوجي كه خدمتكار خانواده سپاهان هستند و خانه
   شود.كشيده ميكنند، بارها به تصوير مي

وضعيت متعادل اجتماعي و نظم طبيعي جامعـه، بـر اثـر     بحران      تعادل. تعادل     
خـورد امـا   هاي افراد شرور براي مدتي موقت به هم مـي اشتباهات افراد عادي و شرارت

هاي مثبتي گردد: در پايان مجموعه، شخصيتمي دست آخر، همه چيز به حالت عادي بر
برند، هاي خويش در تربيت فرزندان پي ميها و غفلت اشتباهمانند محمدتقي سپاهان، به 

و افرادي مانند حميد و افسانه كه مسير شرارت و تبهكاري در پـيش گرفتـه بودنـد، بـه     
هـايي كـه مسـيرهاي     گردند. افزون بر ايـن، شخصـيت  مي دامن زندگي سالم و عادي باز

انـد، ناگهـان   و مستأصل شده اند و به سبب خودتخريبي، درماندهانحرافي در پيش گرفته
هـا و نظـم اجتمـاعي    كنند و در جهشي، به آغوش خـوبي شان را پيدا مي»خود گمشده«

هـاي  كنـد؛ حميـد همـه نقشـه    گردند: پدر حميد به سادگي اعتيـادش را تـرك مـي   مي بر
 گذارد؛ و افسانه تنها به دليلاش را در پايان داستان بر اثر تحول روحي كنار مي تبهكارانه

 شود.مادر شدن متحول مي
تـرين  همـدردي و تـرحم، اساسـي    حل اخالقي براي معضالت سـاختاري. تجويز راه

شود، تا آنجا كـه در  بين افراد معرفي مي ها و تضادهايها، خصومتحل غلبه بر تنش راه
انجامـد: بـراي مثـال، گفتگـوي آرام و     گرا مـي واقع هايي غير برخي موارد به خلق صحنه

توانـد  ين افسانه و ليال درباره معضالت مربوط به ازدواج با طاها كه تقريباً نمـي منطقي ب
اي شـده بـين خـانواده   ازايي در عالم واقع داشته باشد؛ يا آنجا كه اعتماد متقابل زايلمابه

اي متوسـط (خـانواده لـيال) بـه ميـانجي عنصـر       تقي سـپاهان) و خـانواده   متمول (محمد
 شود.    يهمدردي و دلسوزي احيا م

افراد شرور پيشينه خانوادگي ناسالمي دارنـد و   خانواده دليل غايي كجروي اجتماعي.
شان همين اسـت: بـراي مثـال ايـن مجموعـه بـا بـه كـارگيري         ترين دليل شرارتعمده
كوشد نشان دهد كه ريشه مصايب و معضالت امـروز حميـد را   هاي مكرر ميبك فالش

 كند.     ز او جستجو ميهاي ديروها و شرارت در اشتباه
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هـاي داسـتان از   بسياري از حوادث و كـنش  نقش عنصر تصادف در تعامل اجتماعي.
خورند: در يك صحنه، حميد به طرزي كامالً اتفـاقي  طريق عنصر تصادف به هم گره مي

شـود؛ كـل   بينـد و از ازدواج قبلـي او بـاخبر مـي    اش را مـي عكس طاها و همسر سـابق 
شـود. در  اي به هم زدن ازدواج طاها و ليال از همين اتفاق آغاز مـي هاي شوم او بر نقشه

اي ديگر، ليال كه در ابتدا به نگاه رمانتيك طاها واكـنش منفـي نشـان داده، هنگـام     صحنه
گذارد و همين اتفاق  اش را بر حسب تصادف جا ميبيرون آمدن از خانه او مهر پزشكي

تقي سـپاهان كـه    نين در سكانسي ديگر، محمدشود؛ همچسبب تداوم رابطه ميان آنها مي
خبـر  هـاي شـوم حميـد بـي    هاي داماد و دخترش و بويژه نقشهاز داستان جنگ و جدال

است و اعتماد بسياري هم به او دارد، بـه سـبب اينكـه كليـد را جـا گذاشـته بـه خانـه         
 شود.گردد و با شنيدن مشاجره داماد و دخترش از همه چيز با خبر مي مي بر

هـايي كـه   هاي روحي/ رواني افراد و تـنش ق خوانش مرجح مجموعه، بحرانطب
شود كه انسجام عينـي و  كنند، اغلب زماني آغاز ميآنان در تعامل با ديگران پيدا مي

تواند خودمحوري فرزند و خورد. اين دليل مي معنوي خانواده به هر دليلي به هم مي
هـاي اساسـي   گيـري اي والدين در تصميمهپيروي نكردن او از تدابير و دورانديشي

آمـدن خـأل در خـانواده    اش (ازدواج اول ليال)، فوت يكي از والدين و پديد زندگي
(ازدواج پنهاني طاها با افسانه)، معتاد شـدن پـدر و از دسـت دادن مـادر (احسـاس      

هاي يك جوان در انتخـاب  ها و خودخواهيخانماني حميد) و سركشي تنهايي و بي
هاي پـي در پـي و تـوأم بـا شكسـت      ندگي به سبب نداشتن والدين (ازدواجمسير ز

ترين شگرد مجموعه براي القـاي ايـن خـوانش مـرجح عبـارت      افسانه) باشد. عمده
هـا، نماهـا و   است از دراماتيزه كردن امري روتين و روزمره، از طريق خلـق صـحنه  

تان يا تصادف كردن، هاي نامتعارف، براي مثال: خبر بستري شدن در بيمارسسكانس
هـاي او؛ وارد  كاريها و پنهانرو كردن نيمه پنهان زندگي افراد يا برمال كردن دروغ

هـا در  اي باخبر نشود و زنگ خوردن تلفـن  شدن تصادفي كسي كه بنا بوده از حادثه
دهنـده، موسـيقي تنـد و    ها، بـا ريتمـي تكـان    لحظات حساس؛ همه اين قبيل صحنه

 شوند. ب افراد بازنمايي ميهاي پراضطراواكنش
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 ها و خوانش مرجح مجموعه شيداييـ تمهيدات، داللت1جدول 

تمهيدات  هاتمهيدات و داللت

 فني

داللت 

 اجتماعي

داللت 

 عقيدتي

خوانش 

 صحنه رخداد/ مرجح

ــراژ: صــفحه ــا تيت ــياه ب اي س

 سطري سفيد در وسط

غلبه امـر خيـر    تأثير كنش مثبت شگرد كنتراست 

 بر شر
 تعادل 

نمايي بلند از حياط خانه همـراه   تعادل  -بحران 

 با بازنمايي روند تغيير فصول

بـــودن دورانـــي نقش دوربين

 معضالت زندگي

ــاه  نگـــــــــ

كارانـه   محافظه

 به جامعه

 ازدواج پنهاني طاها و افسانه

ــره ــردازي: چه پ

چهــره افســانه  

شــبيه زنــان از  

گســيخته و هــم

چهره طاها شبيه 

ــام  ــان خـ جوانـ

 ساتي است.  احسا

ــانه زنــــي  افســ

اغــواگر و طاهــا  

جواني خام اسـت  

كه به سبب فوت 

ــادر و  مـــــــــ

شدن به  سرپناه بي

 بندد. او دل مي

ــت   ــان سس بني

خــانواده ريشــه 

ــت از  در تبعيــ

هـــــــوس و  

سركشي جواني 

 دارد.

تقدم جمع و 

منفعت جمعي بر 

 فرد و منفعت فردي

 ازدواج اول ليال

بازنمايي نشدن 

 همسر اول ليال

كاري همسر پنهان

ــه   ــيال پايـ اول لـ

ــا را   ــويي آنه زناش

پيشــاپيش سســت 

 كرده است. 

بار كـج راه بـه   

 برد.منزل نمي

جدايي والدين حميد به دليـل  

 اعتياد پدر

چهره ژوليـده و  

تكيده پدر حميد 

 در اوج تنهايي

اعتياد نابودگر فرد 

 و خانواده است.

خانواده اسـاس  

ــالم   ــه س جامع

 است.

 د و عاطفهخانواده پرتنش حمي

ــالوگ ــاي دي ه

ــرتنش،  پــــــ

ــره ــاي  چهـ هـ

ــه و  برافروختــ

ــه ــاي بـ -فضـ

 ريخته خانه هم

هــــاي ناكـــامي 

كــــــــودكي و 

گرايي حميد  مادي

ريشه اصلي ايـن  

 تنش است.

معضــــــالت 

جمعي ريشه در 

خطاهاي فردي 

 دارند. 

ــويز  تجــــــــ

ــل راه ــاي  حـ هـ

ــراي   ــي ب اخالق

ــالت  معضـــــ

 ساختاري
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 1جدول ادامه 

تمهيدات  هاتمهيدات و داللت

 يفن

داللت 

 اجتماعي

داللت 

 عقيدتي

خوانش 

 صحنه رخداد/ مرجح

 زوج طاها و ليال

ــره ــردازي: چه پ

طاهــا شــباهتي 

بـــه جوانـــان  

امــروزي نــدارد؛ 

لـــيال چـــادري 

ــمرده  ــت، ش اس

زنـد،  حرف مـي 

دنبال خدمت به 

روســــتاييان و 

 فقراست.  

ــا   ــرد بـــ دو فـــ

اي مشـابه؛   گذشته

يكي آن را صـريح  

گويد، و ديگري مي

 كند.   مي پنهانش

كــاري و پنهــان

ســـــرخوردگي 

مســـاوي بـــا  

زندگي شـهري  

ــش و  و آرامـــ

ــدمت و  خـــــ

صميمت، خاص 

ــنتي   ــه س جامع

 (روستا) است.

آرامــــــــش و 

سادگي روستا و 

 زندگي سنتي

مزرعه، تراكتـور، روسـتا، زوج   

 باغسرايدار خانه

آيـي  تدوين: هم

عناصــــــــر و 

رخــــــدادها و 

هايي كـه   صحنه

ــالم واقــع   در ع

 ندرت كنار هم  به

 گيرند. قرار مي

كنتراست جامعـه  

ــن ــا  گم ــافت ب ش

 شافت گزل

ــق و  عشــــــ

ــداقت و  صــــ

ــميمت را در  ص

فضاهاي سنتي 

 بايد پيدا كرد. 

ها در پايـان  بيداري شخصيت

(حميـد، افســانه، پـدر حميــد،   

 محمدتقي سپاهان)

ها و تغيير چهره

هــا و ديــالوگ

 هاكنش

ــل بحــران در   ح

نهايــت در گــرو  

ــراد   ــالح افـ اصـ

 كجرو است.

ــلي  ر ــه اص يش

ــيب ــاي  آسـ هـ

ــاعي  اجتمـــــ

ــا و  خطاهـــــ

ــتباه ــاي  اشـ هـ

 افراد است.

نقـــش عنصـــر 

ــادف در  تصــــ

 تعامل اجتماعي 

صحنه بيمارستان، زنگ خوردن 

ــدن   ــاخبر ش ــن، ب ــاني تلف ناگه

ــاجرا، ورود   ــك م ــاني از ي ناگه

 ناگهاني يك فرد به يك محل

حركــت ســريع 

دوربين با ريـتم  

 تند موسيقي

كاري  دروغ و پنهان

ــرمال  روزي بـــــ

 شود.   مي

كـردن  دراماتيزه

رخدادها و امور 

روتــين زنــدگي 

 اجتماعي
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كند. كاركرد همه اينهـا آن  هاي بد و خوب آدميان را دراماتيزه ميشيدايي حتي خصلت
هـا  است كه معضالت معمولي و متعارف را، كه در زندگي روزمره و مدرن افراد و خانواده

 هـاي بنيـادين هسـتي اجتمـاعي    و هـراس گونـه   غولهاي ناپذيرند، به عنوان آسيباجتناب
هـاي اخالقـي را، كـه بـه طـور عمـده، ريشـه در         گـاه  آدميان معرفي كننـد. شـيدايي گـره   

زنـد كـه مخاطـب بـاور كنـد      ها پيوند ميهاي ساختاري دارند، چنان با نابودي آدم تعارض
حـاكم بـر   هاي اجتماعي ندارد. به اين ترتيب، گفتمـان  هالكت معنايي جز تخطي از عرف

جلـوه  سازد و با طبيعي ها و قراردادهاي اجتماعي را پنهان ميمتن، سرشت برساخته عرف
 كند.  دادن قواعد اجتماعي، در جهت دفاع از بازتوليد نظم طبيعي و مشروع عمل مي

هايي كه بر وضعيت متزلزل اعتماد اجتماعي و نگرانـي والـدين از   در شيدايي صحنه
كنند، كم نيستند: در يك صحنه، در گفتگوي پدر و ان داللت ميانحراف اجتماعي فرزند

اگه تو اين غربت زدن دخترمو ناكار كردن، يقه كـي رو  «مادر ِليال، پدر با جمالتي نظير: 
دختـرم بغـل گوشـم بـود، زيـر نظـرم بـود، بـاز كـاله سـرم رفـت و تـو             «؛ »بايد بگيرم

نخونـدي  («ب بـه دختـرش   هـايي خطـا  و نيز بـا حـرف  » هشت سالگي بيوه شد و بيست
اين حـس نگرانـي   ») كنن؟پاشن؟، هزار تا پدرسوختگي ميكنن؟، اسيد ميتوزي مي كينه

اي ديگر، زماني كه حميد در برابر پدرزنش به دروغ قسـم  كند. در صحنهرا بازنمايي مي
خورد كه قمارباز نيست، وزش شديد باد به درون اتاق و صداي پنجـره نشـانه بـروز     مي

اي ديگر، در مزرعه، بعد از عقـد طاهـا و لـيال،    است كه در راه است. در صحنه طوفاني
حميد و عاطفه و صداي خارج از قاب لـيال و طاهاكـه از رو    شات موازي مشاجرهالنگ

زنند، درواقع عاقبت يك رابطه مبتني بـر دروغ را  بودن و اعتماد متقابل حرف ميراست  
افتادن گـل از روي ماشـين عـروس در لحظـه دروغ     گذارد. نماي از پيش به نمايش مي

اي كـه اتوبـان بـين    گفتن طاها به ليال يا گفتگوي آنها درباره اعتماد و اطمينان در صحنه
هاي خانوادگي و تأثير آنها بـر روح  آنها فاصله ايجاد كرده است، همگي حاكي از تالطم

انـد،  شـده هـا آشـكار   انـت هـا و خي هاي متعاقب كه دروغو روان افراد هستند. در صحنه
 اعتمـادي و  كه نشانه بي» درِ بسته«و » ديوار«همسو با فضاي حاكم بر روايت، دو دال 

شوند: ليال بعد از بـرمال شـدن دروغ   هاي مسلط تبديل ميهاست، به دالفاصله ميان آدم
 اييخواهد با دري هميشه بسته به روي طاها. در نمايي موازي، بازنمطاها فقط اتاقي مي

كليدي مـتن تأكيـد مضـاعف     مايه بنكند، بر ديواري كه اتاق اين دو را از هم جدا مي
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همچنين تصوير هواي سرد و برفي زمستان در همين سكانس مؤيـد روابـط سـرد     دارد.
 زده است.  ها در يك فضاي خانوادگي پرتالطم و بحرانميان آدم

 گيريبحث و نتيجه

يي، از حيـث چگـونگي بازنمـايي كشـاكش فـرد و      شناختي مجموعه شـيدا تحليل نشانه
خانواده و تصويري كه ايـن مجموعـه از تعامـل فـرد و سـاختارهاي اجتمـاعي عرضـه        

فـرض آن عبـارت   ترين پـيش كند، در چارچوب سنتي نظري به انجام رسيد كه عمده مي
د است از اينكه هر متني، اعم از نوشتاري، تصويري و جز آن، در مقام يك گفتمان، واج

سـاختن برخـي   ها به منظـور برجسـته   انواع شگردها، تمهيدات، رمزگان، نمادها و نشانه
راندن برخي ديگر است. از اين منظر، مجموعـه شـيدايي   حاشيه  ها و بهمضامين و نگره

اي ديگر، ناگزير تصوير خاصـي از جهـان اجتمـاعي و نهادهـاي آن     مانند هر متن رسانه 
هـاي فنـي، مخاطـب را فـرا     ده از تهميدات فرمي و ديگر دستمايهدهد و با استفاارائه مي

شـناختي در بـازنمودي كـه ايـن     تأمل جامعهخواند تا اين تصوير را بپذيرد. بنابراين، مي
دهـد، هـم از   خود، يعني وضعيت خانواده، به دست مي مايه بنترين مجموعه از محوري

ان را دارد و هم به اين لحاظ كـه  اين حيث كه دعوي بازنمايي وضعيت عيني جامعه اير
مدخل است، امـري ضـروري اسـت. آنچـه از     خود در برساختن اين وضعيت عيني ذي

استنتاج است، در وهله نخسـت، عبـارت از ايـن    شناختي اين مجموعه قابلتحليل نشانه
رسد مجموعه شيدايي با محوريت بخشـيدن بـه وضـعيت روانـي و     به نظر ميكه است 

راد، كشاكش آنها را با خانواده و نهادهاي اجتماعي، بـه سـطح خـرد    خصايل شخصي اف
تقليل داده و نقش سازوكارها و ساختارهاي اجتماعي كالن را از نظر دور داشـته اسـت.   

فـردي و  اعتمادي، ناپايداري روابط بينكاري، بيمعضالتي همچون دروغ، خيانت، پنهان
گيرنـد، بـه    هاي افـراد نشـئت مـي    و اشتباه جز اينها، همه به مثابه معضالتي كه از غفلت

شوند. و به اين ترتيب، بستر اجتماعي پديدآورنـده ايـن معضـالت در    تصوير كشيده مي
بنـدي  شود. كنشگران اجتماعي طبق يك تقسـيم روايت حاكم بر متن به حاشيه رانده مي

اي ر، از خـانواده اند، مانند ليال (پزشكي فـداكا نما، يا در كل سفيد و مثبتاي و نخكليشه
متدين و فقير، سوار بر تراكتور، چادري، شجاع و در نهايت موفق كه قرائت مسلط مـتن  

كوشد او را به عنوان الگويي براي زن ايراني فعال در عرصه عمومي معرفي كنـد) يـا   مي
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سياه و منفي؛ مانند حميد و البته گاه نيز خاكستري. افزون بر اين، ساختار شخصيتي فرد 
اش بـا   ها و نگرش او نيز به طـور عمـده، بـر حسـب نحـوه ارتبـاط      صايل، گرايشو خ

شود. گويي در جامعه، هيچ نهاد و فضا و ساختار ديگري جز خـانواده  خانواده تعيين مي
وجود ندارد. درواقع در اين مجموعه جهان اجتماعي به خانواده تقليل يافته است. بـراي  

دهنـده تنهـايي و دهشـت و بيگـانگي      شـود، نشـان  يمثال، هر جا كه خيابان بازنمايي مـ 
 شود.  مقابل، خانه به منزله مأمن آرامش و صميميت تلقي ميهاست، و در  انسان

كند كه شيدايي در بازنمايي كشاكش فرد و خانواده، آنجا به سبك رئاليستي عمل مي
ا، بـر  دهد بار تمام معضالت و مصايب اجتماعي در وضعيت كنـوني جامعـه مـ   نشان مي

بينـيم  ها، نهاد اجتماعي ديگري نميدوش خانواده است. در اين مجموعه، به جز خانواده
كه دغدغه حل معضالت عيني و ذهني فـرد را داشـته باشـد. در ايـن مـتن، هـم ريشـه        
معضالت، خانواده است و هم يگانـه حـالل مشـكالت. امـا آنچـه كـه شـيدايي بـه آن         

اسـت كـه در    مايـه  بنكند، اين اش مي پيرنگ متن خارجواقع، به كلي از  پردازد و در نمي
شرايط فعلي كه خانواده به سبب اقتضـائات دنيـاي مـدرن، از بازتوليـد نقـش نيرومنـد       

بندي اجتماعي و نهاد ياريگر ديگري كـه   گونه گروهگذشته خود ناتوان مانده است، هيچ
اهي بـراي فـرد باشـد، در    گـ هاي رها شده را بر دوش بگيرد و تكيـه بتواند بارِ اين نقش

جامعه ايران وجود ندارد. به اين ترتيب، وجه رئاليستي اين مجموعه به بازتوليـد همـان   
حـل  دانـد و راه گاه و حامي فرد مـي كند كه خانواده را يگانه نهاد تكيهگفتماني كمك مي

، »اطاعـت از والـدين  «نمـايي همچـون   هاي نـخ ها را در توسل جستن به كليشهكشاكش
كنـد.  و ماننـد اينهـا جسـتجو مـي    » دوري جستن از اعتياد«، »وش دادن به بزرگساالنگ«

هـا و فضـاهاي   شود، كل تعاملگر دستخوش تالطم ميهمين كه اين يگانه نهاد حمايت
گيرد. محمدتقي سپاهان و جمشيد (پدر حميد) هر دو جمعي در مسير فروپاشي قرار مي

هـا در را بـه   اند. اولي بعد از مرگ همسـر، مـدت   تهشان داش اي عاشقانه با همسرانرابطه
شـان  آورد و به اين ترتيب، هر دو از فرزندانبندد و دومي به اعتياد رو ميروي خود مي

شوند. اين غفلت يكي از داليل اصلي پديد آمدن معضالت فعلي اسـت. شـايد   غافل مي
پاشي خانواده، مقصـدي جـز   داللتي بر اين باشد كه فرو» آسايشگاه رواني«مايه تكرار بن
 گذارد.   ها و مراكز درمان رواني براي افراد باقي نميتيمارستان

تر شده جامعـه قـديمي اسـت، زيـرا     جامعه كنوني از نگاه اين مجموعه، شكل بزرگ
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اي گيرد، گذشتهميها را در گذشته آنها پي هاي كنوني خانوادهها و تنش متن تمام بحران
اند. به عالوه، نماد نظم اجتماعي كه يوتوپياي سعادت فـرد  ا هم زيستهكه از قضا آن را ب

هسـتند و    كـار داراي ثـروت مشـروع   شود، حـاج آقاهـا يعنـي اقشـار محافظـه     محسوب مي
ها همگي به طبقه متوسط سنتي تعلـق دارنـد (مصـداق بـارز آن محمـدتقي سـپاهان         خانواده

ه اين ترتيب، وضعيت اجتماعي ـ اقتصـادي   است كه فردي متمول اما معتقد و سنتي است). ب
شـود.  مراتبـي جامعـه، در پرانتـز گذاشـته مـي     ها و جايگاه افـراد در سـاختار سلسـله   خانواده
از خـانواده   دهد، به گسسـت فـرد  هاي تقريباً همسطح رخ ميهايي كه در اين خانواده بحران

را مملو از اضـطراب  آور كه زندگي روزمره انجامد؛ گسستي چنان دهشتناك و عذابمي
بينيم. تأكيد  هاي مجموعه ميكند. بازتاب اين مالل و اندوه را در اغلب صحنهو مالل مي

متن بر اين دهشت تا جايي است كه از امور روزمـره و معمـول زنـدگي، بازنمودهـايي     
سازد. گويي زندگي در اصل، تهـي از هـر معضـل و تـنش اسـت و اينـك       دراماتيك مي

هاي فردي به درون برخي افراد ها، تقصيرها و غفلت خته، كه بر اثر اشتباهنيروهايي ناشنا
  زدن وضعيت متعادل و طبيعي آنند. از ايـن رو، رازگونـه  اند، در حال بر هم رسوخ كرده

انـد،   كردن امور اجتماعي و تأكيد بر چيزهاي اصيلي كه در پس پديدارهاي عينـي نهفتـه  
كه كنشگران بـه ايـن   مهيدات اين مجموعه است. همينترين ترفندها و ت در زمره اساسي

شـوند و از همـين روسـت كـه در     ها وقوف يافتند معضالت رفـع مـي  ها و غفلت اشتباه
گردند. حتي مي انتهاي داستان، همه به آغوش جمع، كه در اينجا معادل خانواده است، بر

ح جلـوه يابنـد و   هاي جهان اجتماعي در سـط  ها و آنتاگونيسم سعي شده است پيچيدگي
 ها و تقصيرات فردي معرفي شوند. پيامدهاي اشتباه

 منابع

(ترجمـه ابـراهيم    مبـاني پـژوهش كيفـي   ). 1390استراوس، اَنسلم و كوربين، جوليت. (
 افشار). تهران: ني.

(ترجمـه حسـين پاينـده).     مطالعات فرهنگي درباره فرهنگ عامه). 1385استوري، جان. (
 تهران: آگه.



 v 79 ... خانواده در جامعه ايران شناختي بر وضعيت فعلي تعامل فرد و تأملي جامعه

هاي تلويزيـوني، مطالعـه   ). هويت فرهنگي در مجموعه1388و همكاران. ( اسدي، ناصر
)، 2( 16 هـاي ارتبـاطي،  فصلنامه پـژوهش شكن. موردي مجموعه تلويزيوني خط

 .  153 -183صص 
 تهران: روزنگار. هاي تجاري در تلويزيون ايران.قرائتي نقادانه از آگهي ).1385پاينده، حسين. (

هـاي  بازنمايي روابط نسلي در سريال .)1389و ساعي، منصور. (پور، فروزنده جعفرزاده
هاي نرگس، صاحبدالن، اولين شـب آرامـش و   تلويزيوني، بررسي موردي سريال

 ).4( دوفصلنامه پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه،نقش بر آب. 
 (ترجمه مهدي پارسا). تهران: سوره مهر. شناسيمباني نشانه). 1386چندلر، دانيل. (

هـاي  هـاي قـومي در سـريال   ). بازنمايي اقليـت 1387ايي، محمد و كاظمي، عباس. (رض
 .91 -118)، صص 4( 1 هاي فرهنگي، فصلنامه پژوهشتلويزيوني. 

هـاي تلويزيـوني.   ). بازنمـايي جنسـيتي سـريال   1389رضايي، محمد و افشـار، سـميه. (  
 .  75ـ  94)، صص 4( 1 فصلنامه زن در فرهنگ و هنر،

. مطالعات فرهنگي، مصرف فرهنگي و زندگي روزمـره در ايـران  ). 1387. (كاظمي، عباس
 تهران: جهاد دانشگاهي.

). بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل مـؤثر بـر آن و چگـونگي    1387عبدالملكي، احمد. (
 .95 -128)، 53( 15 فصلنامه پژوهش و سنجش، .ها در افزايش آن نقش رسانه

هـاي تجـاري.   بازنمـايي نسـلي در آگهـي   ). 1389(اردهـايي.   عسگري، احمد و قاسمي
 .139 -158)، صص 2شماره (پيش شناسي مطالعات جوانان، فصلنامه جامعه

 (ترجمه هادي جليلي). تهران: ني. درآمدي بر روش پژوهش كيفي). 1388فليك، اووه. (
 ).  19( مجله ارغنون،). فرهنگ تلويزيون (ترجمه مژگان برومند). 1380فيسك، جان. (

 .(ترجمـه حسـن چاووشـيان)    عصر اطالعات: قـدرت هويـت  ). 1385كاستلز، مانوئل. (
 تهران: طرح نو. 

(ترجمه فاطمه كرمعلي). تهران: اداره  زنان و سريال خانوادگي). 1384گراتي، كريستين. (
 هاي سيما.  كل پژوهش
 ،شناسـي نامه دكتري جامعـه پايان تلويزيون و هژموني فرهنگي.). 1386محمدي، جمال. (

 تهران: دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.  



80 v 1393) / پاييز 79(پياپي  3يكم/ شماره  و طي/ سال بيستهاي ارتبا پژوهش 

). بازنمايي الگوي مصـرف يـك   1390السادات و محمدخاني، نجمه. (فر، حشمتمعيني
)، 1( 4هـاي فرهنگـي،   پـژوهش  .ها در اوقات فراغتخانواده آمريكايي: سيمسون

 .  105 -128صص 
هـران: دفتـر مطالعـات و توسـعه     ت ها و بازنمـايي. رسانه). 1387زاده، سيدمحمد. (مهدي

 ها.رسانه

 .محمـدي) (ترجمه احمـد گـل   معنا، فرهنگ و زندگي اجتماعي). 1391هال، استوارت. (
 تهران: ني. 

Ang, I. (1991) .Watching Television. London, Routledge.  

Casey, B.et.al. (2002). Television Studies: The Key Concepts. London, 

Routledge. 

Fiske, J. (1994). Television Culture. London, Routledge. 

Hall, S. (1997). The Work of Representation, in Hall (ed.), Representation: 

Cultural Representations and Signifying Practices, London: SAGE 

Publications. 

Hall, S. (2002) .Gramsci and Us, In Antonio Gramsci: Critical 

Assessments of leading Political Philosophies, (ed) By James 

Martin, Routledge.  

McRobbie, A. (2006). The Uses of Cultural Studies. London: SAGE 

Publications. 

Stacey, J. (1990). Brave New Families: Stories of Domestic Upheaval in 

Late Twentieth Century America. New York: Basic Books. 


