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  چكيده

مدرنيسـم   گرايي پست ترين جنبه شخصيت انساني، متأثر از نسبيت روز هويت به عنوان مهمدر دنياي ام
يافته و جايگاه زنان و هويت آنان را دچـار تغييراتـي كـرده اسـت. از سـوي ديگـر،        معنايي دگرگون

 چگـونگي  كوشد تا دهد. اين مقاله، مي تلويزيون تصورات ما را درباره مسائل بنيادين اجتماعي شكل مي
» تكيـه بـر بـاد   «و » زمانـه «مدرن، در دو سـريال   هاي پست بازنمايي هويت جنسيتي را در قالب نشانه

اسـتوارت هـال ايـن     نظريه بازنمـايي  در گرارويكرد برساختمطالعه كند. به اين منظور با استفاده از 
بودنـد   1391هاي سال  ترين سريال موضوع را بررسي كرده است. جامعه آماري اين پژوهش، پربيننده

كه به لحاظ محتوايي بيشترين ارتباط را با هدف پژوهش داشتند. براي روش پژوهش، الگويي تركيبي 
دهنده  هاي زنانه، نمايش رسد، در اين دو سريال، بازنمايي شناسي انتخاب شد. چنين به نظر مي از نشانه

هـا نـوعي    سـريال  .دارنـد  هاي سنتي و مدرن را به طور تلفيقي به همراه شخصيتي هستند كه خصلت
  اند.   گيري هويت پست مدرن در پيش گرفته بازنمايي منفي از شكل
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  مقدمه  

خريـد، مصـرف     تغيير در نوع سليقه، نحـوه  ، احساس استقالل،تعامالت اجتماعي تغيير
منـزل، اتومبيـل و حتـي رفتارهـاي فراغتـي و       چيـدمان و ، كاالها (نوع پوشش) پوشاك

اگـر   .رونـد  بـه شـمار مـي    امروز جامعهتفريحات؛ عمدتاً از تغييرات سبك زندگي زنان 
ترديـد    بـدانيم، بـي  بازنمودي از جستجوي هويت و انتخاب فـردي  را هاي زندگي  سبك

هاي جمعي هسـتند.   ها در عرصه زندگي زنان، رسانه ترين منابع تغيير هويت يكي از مهم
شـوند كـه از    افراد، به هنگام استفاده از وسايل ارتباط جمعي وارد اشكالي از تعامل مـي 

). 9 ، ص1380، ترجمه اوحدي، 1هاي خاص با نوع تعامل رودررو تفاوت دارد (تامپسون جنبه
تمامي صور تعامل اجتماعي و ارتباط به تعبير روالن بارت مبتنـي بـر توليـد و مصـرف     

ترجمه انصـاري،  ، 2(گيبينز هاي انتقال اين نمادها رسانه است ها هستند و يكي از راهنماد
). شخص از طريق ارتباط با ديگران در محيط پيرامون خود به فهمي از 201، ص 1381

ثر از فرهنـگ  أها در عين آنكه متـ  خويش به عنوان زن يا مرد دست خواهد يافت. رسانه
فرهنگي و گزينش عناصر فرهنگي مورد نظر خـود متناسـب   اند، در روند بازتوليد جامعه

شده و همچنين انتقال آنها، به بازنمـايي مسـائل و موضـوعات و     با اهداف از پيش تعيين
متــون تلويزيــوني، ). 9، ص 1390پنــاه، پردازنــد (خــالقتأثيرگــذاري بــر مخاطبــان مــي

د. بازنمـايي نيـز نتيجـه    كنن هايي هستند كه بر مبناي سازوكار بازنمايي عمل مي برساخته
كنـد و   هـاي خاصـي از واقعيـت را برجسـته مـي      فرايند گزينش است كه همواره جنبـه 

). هويــت جنســيتي 151، ص 1382گيــرد (ضــميران،  هــاي ديگــر را ناديــده مــي جنبــه
خـود   3هاي مشخصي كه از طريق آن، يك زن، زنـانگي  اي فرهنگي است؛ شيوه برساخته

هـا و   س كـه قطعـي و دايـم اسـت. جنسـيت از فرهنـگ      دهد؛ برخالف جـن  را نشان مي
در عمـل مـردان و زنـان در      ).34، ص 1994، 4باورهاي عمومي برخاسـته اسـت (وود  

اي فرهنگـي كـه در    هاي كليشه  اند كه با نقش هاي جمعي به صورتي بازنمايي شده رسانه
در حـالي   روند، سازگاري دارند. ايـن  هاي جنسيتي سنتي به كار مي جهت بازسازي نقش

ها شـكلي سـيال و    هاي گوناگون، هويت است كه در جامعه ما به مدد دسترسي به رسانه
اند. امروز هر كس در فضا و زمـان خـاص، هـويتي متفـاوت از خـود نشـان        متغير يافته
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ها و برخوردهاي هر فرد با هر پديـده در   دهد. درواقع هويت نامي است كه بر ارتباط مي
 موجـب  سـويي  از اشـتغال  و عـالي  شـود. تحصـيالت   ته ميزمان و مكان خاص گذاش

 ديگـر  سوي، از و شده (پدرساالر) سنتي خانواده در زنان هاي تضعيف مشروعيت نقش

 ايجـاد  را زنان هويت بحران مسئله امروزي، و مدرن هاي نقش سنتي با هاي نقش تقابل

  ).71، ص 1383جاه،  است (ساروخاني و رفعت كرده
پـذيري فرزنـدان و نسـل     يابي و جامعه يند هويتاترين عناصر فر زنان يكي از اصلي

 هـاي آتـي جامعـه تـأثير     آينده جامعه هستند و بر هويت فـردي و سـبك زنـدگي نسـل    
ابهـام در  وجود  .شود تلقي مي» ساز فرهنگ«از اين منظر عنصري » زن«درواقع  گذارند مي

 و تلويزيـون  سـت از آنـان در  آنان و ارائه تصويري نادررابطه با هويت و عناصر هويتي 
مخـاطره   بـه  را آنها عزت نفس و كند مي تهديد آنان را جمعي استقالل هاي رسانه ساير
شـدن، محكوميـت، نـاچيز بـه حسـاب آوردن،        گرفتـه   اندازد. پيامد اين روند، ناديده مي

خـود   تصـوير  بـه  شكل دادن و تكوين حذف و مخدوش شدن چهره زنان و ناتواني در
  هاي بعدي نيز قابل مشاهده خواهد بود.   أثير آن بر نسلاست كه ت

گيري آن در ميان زنان، موضوعي مهم و  بنابراين، پرداختن به موضوع هويت و شكل
گيـري ادراكـات و    تـرين منبـع شـكل    در خور توجه است و تلويزيون را نيـز بايـد مهـم   

تلويزيـوني،  هـاي   تجربيات اجتمـاعي و بازتوليـد هويـت جنسـيتي دانسـت. در سـريال      
هاي جنسيتي و تغييرات فرهنگي هدفمنـد شـده بـراي آن، در جهـت تأثيرگـذاري       نقش

شناسي هويـت جنسـيتي   شوند. از اين رو، با نشانه  بيشتر بر مخاطبانش مدام بازنمايي مي
شود كه به شناسايي ساختار حاكم بر ايـن     هاي تلويزيوني اين امكان فراهم مي در سريال

هاي حاكم بر آن پرداختـه شـود تـا     ها و اسطوره  شناسانه آن، كليشهم نشانهها، نظاسريال
هـا در   گونه سريال دهي فكري اينتري را از نوع تأثيرگذاري و جهتيقبتوان برداشت دق

  دست آورد.   سطح كالن جامعه به

  چارچوب نظري  

جمعـي اهميـت   هاي  پردازان بر اين باورند كه بازنمودهاي تصويري و متني رسانه نظريه
هاي خود درباره اين بازنمودهـا را   زيادي براي واقعيت زيسته ما دارند و بنابراين، تحليل

و اسـتريناتي،   1387زاده،  انـد (مهـدي   بنـدي كـرده   در چارچوب نظريه بازنمايي صورت
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، در خصوص نحوه بازنمايي از طريق زبان، سـه  1). به اعتقاد هال1380نظر،  ترجمه پاك
در رهيافـت بازتـابي، چنـين     ».گـرا  سـاخت «و » تعمدي«، »بازتابي«دارد:  رهيافت وجود

شود كه معنا در شيئي، شخص، ايده يا رويداد در جهان واقعـي وجـود دارد و    تصور مي
كند تا معناي واقعي را همان گونه كه در جهان وجـود دارد،   اي عمل مي زبان همانند آينه

كند كه اين مؤلف است كه معناي منحصـر بـه    بازتاب دهد. رهيافت تعمدي استدالل مي
دهند كـه نويسـنده يـا     ها همان معنا را مي كند. واژه فرد خود را از طريق زبان تحميل مي

ــدي    ــت (مه ــته اس ــر داش ــده در نظ ــرد    ).24، ص 1387زاده،  گوين ــاس رويك ــر اس ب
اي فرهنگي و اجتماعي است كـه از طريـق زبـان يعنـي هـر       گرا، معنا برساخته برساخت

شود . درواقـع،  كند، برساخته مي صدا، واژه، شئ يا تصويري كه به عنوان نشانه عمل مي
كننـده يـك معنـا هسـتند     هـا بازنمـايي  توان به معناها پي برد و نشانهها مياز روي نشانه
  كنند.   ). بر همين اساس، بازنمايي را ايدئولوژيك تصور مي26(همان، ص 

ها در نظـر گرفـت. در ايـن ميانـه،       ان نظامي از نشانهتوان به عنو هر گونه متني را مي
دهنـد   هـا را بـه يكـديگر پيونـد مـي       ها و نظامي هستند كـه نشـانه    معاني محصول نشانه

كلمات،  ـهر چيزي   ،شناسي در رهيافت نشانه). 70، ص 1386، ترجمه بحيرايي، 2(فيسك
 توليـد معنـا بـه كـار گرفتـه شـود      هـايي بـراي    تواند به مثابه دال  ها ـ مي  تصاوير و خود چيز

  شناختي پساساختارگرايان نظامي پويا و متحول است.   نظام نشانه). 73، ص 1390پناه،  (خالق
اي وجود دارند اما نه با ساختارهاي ثابـت   هاي نشانه گويد، نظام پساساختارگرايي مي
ي روالن شناسـ نشـانه ). در 1987، 3هايي مـوقتي هسـتند (هارلنـد    و قطعي؛ آنها وضعيت

هيچ واقعيت مادي و مسلم و مفروضي در كار نيست كه معنـاي ذاتـي و درونـي     ،بارت
هاي خـاص فرهنگـي   خود را بر ذهن ما تحميل كند، بلكه واقعيت همواره در چارچوب

مدرنيسـم، هويـت بـه     در پسـت ). 77ــ 79، صص 1379بشيريه، (د شوساخته و فهم مي
شود، بنابراين، مـاهيتي نااسـتوار دارد و هـواداران     وسيله گفتمان و بازنمايي برساخته مي

). در انديشـه  2000، 4شـمارند (زالوسـكي   پست مدرن هرگونه ذات باوري را مردود مي
هاي فرهنگـي   ها و مدل اي از مفروضات، ارزش پيچيده مدرن، هويت كالف در هم  پست

شـود   ما مـي است و اين كالف تا آخر عمر باعث وحدت و استمرار خودهاي زيادي در 
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گويد، اين امر پذيرفته شـده اسـت كـه در پايـان دوره      هال مي ).2، ص 2001، 1(فرويد
هـا بـه طـور دايمـي در فراينـد       ها هرگز يكپارچه نيستند. به عبارتي هويت مدرن، هويت

به اعتقاد هال، سوژه هيچ هويت ). 102، ص 1386تغيير و دگرگوني قرار دارند (اخوان، 
هـاي   هـاي بازنمـايي و نظـام    ماندگاري ندارد و به طور مداوم بـا شـيوه  بنيادين و  ثابت، 

، 1992، 2دهد (هال و گبن گيرد و تغيير شكل مي اي پيرامون ما شكل مي رسانه ـفرهنگي 
بنابراين، هويت امري نسبي است و هر كس در فضا و زماني خاص، هـويتي   ).257ص 

نگرش درباره هويت وجود دارد؛ يكـي  دهد. امروز دو نظريه و  متفاوت از خود نشان مي
هويت سنتي كه برخي عوامل مثل نژاد، بر اساسه، مذهب و جنسيت را در پديـد آوردن  

داند و ديگري هويت ساختگي كه بر سـاختار هويـت نظـر     يك هويت منسجم سهيم مي
  ).1375گيرد (احمدي،  دارد و بر آن است كه هر هويت در فرايندي مشخص شكل مي

گيـري آدمـي اسـت.     كننـده جهـت   احث مطـرح شـده، هويـت، مشـخص    بر اساس مب
شود كه هويت خود چيزي است كه در بيرون  هاي متعدد متذكر مي مدرنيسم به شيوه پست

دارد كـه شـما در    بيان مي مدرن خود پست در نتيجه،. است ساختگيامري  ؛شود ساخته مي
اي نداريد و علـت   يل و يگانههيچ خود اص ،دهيد هايي كه به جهان نشان مي زير همه چهره

  .اي از نيروهاي اجتماعي، پخش و پراكنده هستيد آن اين است كه در شبكه پيچيده

  پيشينه پژوهش

هـاي جمعـي بـر هويـت      ) به دنبال بررسـي اثـرات رسـانه   2008و همكاران ( 3بارلت
 جنسيتي، دريافتند كه هم زنان و هم مردان از مقايسه تصويري كه از بدن خـود دارنـد  

شـوند و مبـاني    كننـد، ناخشـنود مـي    هـا دريافـت مـي    آلي كه از رسـانه  با تصوير ايده
هاي كشـورهاي   با تحليل رسانه )1991( 4گاالگر. گردد شان به شدت متزلزل مي هويتي

رسد كـه زنـان     شده، شرق كمونيستي و جنوب در حال توسعه به اين نتيجه مي غرب صنعتي
   شـوند  مـي  در محتـوا، بـه صـورت فرودسـتانه بازنمـايي     ها، هـم در توليـد و هـم    در رسانه

) بازنمايي جنسيت در تلويزيون قبرس را مورد بررسـي  2007( 5كوتسليني ).27ص (
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شده از زنان نشانگر وابستگي اقتصادي آنان به مـردان اسـت.    قرار داد. تصوير بازنمايي
گاه اروپـايي،  ) در پژوهشي براي مركز مطالعـات صـلح دانشـ   2008و همكاران ( 1بووسا

هاي جنسيتي  گيري كليشه ها بر شكل ها و تأثير رسانه موضوع بازنمايي جنسيت در رسانه
يافته در مورد جنسـيت   هايي كه در جوامع مدرن و توسعه را بررسي كردند. همان كليشه

شـود   سازي اجتماعي، به اين جوامع سرازير مي وجود دارد، به شكل عريان و بدون بستر
اي بـر روي تصـوير زنـان در    ) در مطالعه1985موروماتسو (). 1991ر، گگاال (به نقل از

دهد كه تلويزيون ژاپن، تصـويري بسـيار محـدود از      هاي تلويزيون ژاپن نشان ميسريال
هاي خانوادگي، زنان جوان اگر شاغل نشان داده شوند، عمـدتاً  دهد. در فيلم  زن ارائه مي

 نتـايج ). 1991اند (به نقل از گـاالگر،  اري رابطه عاشقانهدر مشاغل زنانه يا در حال برقر

 دهد كه مي است نيز نشان شده انجام 1999 سال در 3ريوادينرا و 2وارد سوي از كه اي مطالعه

اسـت. در   تأثيرگـذار  آنان جنسي مورد نقش در افراد نگرش بر شده قالبي جنسيتي هاينقش
اي تلويزيوني متوجه تغييراتـي در نقـش زنـان    هدر بررسي سريال 4كامپ پژوهشي ديگر، ملن

  ).2001 ،6و دوگلس 5ميناكشيبه نقل از ها شد ( در اين سريال
ايـران در   تلويزيـون و سـينماي   در زنـان  ) در بررسي خـود از حضـور  1382راودراد (

 حضور دوره يا اين هايفيلم در زنان نشان داد، بازسازي هاي سال و جنگ دوره هاي فيلم

) 1380(شدند. اعزازي مي تصوير كشيده به سنتي و ايكليشه هاينقش در بيشتر اي ندارند
به موضوع مشاركت اجتمـاعي زنـان و   » تحليل ساختاري جنسيت«در مقاله خود با عنوان 

پردازد. او در بررسي خود از تصـوير    هاي تلويزيون ميدر سريال» زن شاغل«نحوه نمايش 
رسد كه زن شاغل نسبت به گذشته، بيشـتر     ه اين نتيجه مي، ب1379هاي سال زن در سريال

هاي سنتي زنان آيد، اما صرفاً اين تصوير براي تغيير نگرش نسبت به نقش  به نمايش درمي
هاي  هاي نقش) در بررسي كليشه1385صادقي فسايي و كريمي ( ).71كافي نيست (ص 
هاي سنتي زن فريبكـار  كه كليشه هاي تلويزيوني به اين نتيجه رسيدندجنسيتي در سريال

العقلـي بـه زن منتسـب شـده و در مجمـوع      و زن منفعل در حال بازتوليد است و ناقص
) 1383جـاه (  سـاروخاني و رفعـت  در پژوهش اند. زنان، فرودست مردان نشان داده شده

                                                      
1. Bwewusa        2. Ward          3. Rivadenenyra 

4. Mellen Camp      5. Meenakshi       6. Douglas 
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هاي جنسـيتي و   هاي سنتي، مقاومت در برابر كليشه عواملي كه زنان را به تأمل در هويت
سازند، در دو سطح فردي و ساختاري مـورد مطالعـه    ازتعريف هويت اجتماعي قادر ميب

دهـد كـه از ميـان دو عامـل اشـتغال و       قرار گرفته است. نتايج اين پـژوهش نشـان مـي   
كند، بيشـتر از   سازي مجهز مي تحصيالت، تحصيالت كه زنان را به منابع فرهنگي هويت

سازي اسـت، در بـازتعريف هويـت     بع مادي هويتكننده استقالل و منا اشتغال كه تأمين
اي مبتني بر جنسيت تـأثير داشـته    اجتماعي زنان و مقاومت آنها در برابر باورهاي كليشه

 را زنـان  ايـران  تلويزيـون  كـه  مهم پرسش اين ) با طرح1387است. رضايي و كاظمي (
 حضـور  كه هندد مي كند، نشان مي بازنمايي چگونه نمايشي هاي مجموعه طريق از بويژه
 نبـوده  هـا  مجموعـه  سازندگان اعتناي مورد اجتماعي چندان مختلف هاي عرصه در زنان

) در پژوهشــي در خصـوص بازنمــايي خــانواده در  1387همچنـين، عســگري (  اسـت. 
شناسـي انجـام    هاي تبليغات تلويزيوني از منظر روابط جنسيتي كه بـا روش نشـانه   آگهي

غـات تلويزيـوني در وجـه ذهنـي قـدرت  بـا نمـايش        گيرد كه تبلي شده است، نتيجه مي
هاي ذهني همخوان با نظام مردساالر بـه بازتوليـد شـكاف قـدرت و نـابرابري در       انگاره

 در مقالـه  )1391( صادقي فسايي و شريفي ساعي). 15انجامد (ص  روابط خانوادگي مي
پـنج   و پسر درشناختي از نحوه بازنمايي الگوهاي مدرن روابط دختر  تحليلي نشانه خود

رسـانه   ،دهند ها نشان مي اند. يافته ارائه داده 1385ـ 1390هاي  هاي ايراني در سال سريال
به تدريج از بازنمايي روابـط عاشـقانه بـه سـمت بازنمـايي روابـط ضدعاشـقانه تغييـر         
وضعيت داده است؛ شكلي از رابطه كه هميشه با عنصري از فريب يكـي عليـه ديگـري    

ها مشترك است، برساخت و تـداوم الگـوي پـدر     در بيشتر اين پژوهش آنچه .همراه است
مـدرن زنـان جامعـه مـا      آور و مادر كدبانوست، اما در خصوص بازنمايي هويت پسـت نان

  اي انجام شده است. كمتر مطالعه

 ي پژوهشسشنا روش

در اين مقاله هدف، تحليل نمايش هويـت جنسـيتي در دو سـريال تلويزيـوني پربيننـده      
شناسي استفاده شده اسـت.   ها، از روش تحليل كيفي نشانه . براي تحليل اين سريالاست

شـوند و   شناسانه اين است كه معناها چگونه برساخته مي پرسش اصلي در بررسي نشانه
). در بـه  38، ص 1386گـردد (چنـدلر، ترجمـه پارسـا،      واقعيت چگونـه بازنمـايي مـي   
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هاي سريال، از الگوي بـارت بهـره    صحنه شناختي، ضمن توصيف كارگيري تحليل نشانه
گرفته شده است. واحد خوانش در تحليل بارت، يك قلمرو تحقق معناست كـه گـاهي   
يك جمله و گاهي يك كلمه است. پنج رمزگان مؤثر در روايـت كـه بـارت در تحليـل     

  اند از:   رمان بالزاك به كار گرفته است، عبارت
ال ؤبرد و مترادف با س كه روايت را پيش مي رمزگاني .1(Her). رمزگان هرمنوتيكي 1

  و جواب و طيف متنوعي از رويدادهاي تصادفي است.
درواقع، همان رمزگان معناهـاي   .2(Sem)ها  ا دالي. رمزگان واحدهاي كمينه معنايي 2

  ضمني است كه از اشارت ظريف معنايي تشكيل شده است.
هـاي قابـل    بنـدي  هـا يـا تركيـب    يبند اين رمزگان، گروه .3(Sym). رمزگان نمادين 3

بندي غالب را  شوند و سرانجام تركيب تشخيص است كه به طور منظم در متن تكرار مي
هـا در مـتن اسـت. ايـن      ترين كاركرد رمزگان نمـادين وارد كـردن تقابـل    سازند. مهم مي

  هاست. رمزگان در برگيرنده مضمون
ها و رويدادهاست كه همـان   شاين رمزگان دربرگيرنده كن .4(Act). رمزگان كنشي 4

  گيرد. زنجيره رويدادها را در بر مي
گر نظام تثبيـت   براي بارت اين رمزگان نمايان .5(Ref). رمزگان فرهنگي يا ارجاعي 5

ها و اخالقيات پدرساالرانه است. رمزگان فرهنگـي، ارجـاع بـه بيـرون      شده اقتدار سنت
دهـد (گيويـان و سـروي زرگـر،      ع مـي هـا ارجـا   دارد و به قلمرو ايدئولوژيك و اسطوره

  ). 159، ص 1388
همچنين، از تمايز روالن بارت ميان دو سطح داللت اوليـه و داللـت ثانويـه اسـتفاده     
شد. دليل استفاده از اين تمايز تحليلي، تحليل وجوه ايدئولوژيك هويت بازنمـايي شـده   

تر  است تا به اثربخش هاست. همچنين، از تحليل ميزانسن نيز بهره گرفته شده در سريال
ها كمك كند. درواقع، در تحليل ميزانسن، برخـي از ابعـاد و عناصـر     شدن تحليل سريال
آرايـي و   هـا، چهـره   پردازي، وسايل صـحنه، رفتـار بـازيگران، لبـاس     تئاتري مانند صحنه

هاي آنها مد نظر قرار گرفته است. واحد تحليل در اين بررسي صحنه بوده اسـت.   داللت
                                                      
1. The Hermeneutic Code        2. The Code of Semes or Signifiers 

3. The Symbokic Code          4. The Proairetic Code 

5. The Cultural Code or Reference Code 
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عبارت از بخشي از يك فيلم روايي است كـه حسـي از كـنش مـداومي را القـا      صحنه، 
). 29، ص 2006، 1دهــد (دانســي كنــد كــه در يــك مكــان و زمــان مــداوم رخ مــي مــي

انـد. انتخـاب    اند كه در ارتبـاط بـا هويـت زنـان بـوده      هايي از سريال تحليل شده صحنه
هـاي در نظـر گرفتـه     عداد صحنهها از هر سريال با رويكرد كيفي بوده و درواقع ت صحنه

هاي مورد نظر از تحليـل   شده براي هر سريال، به صورت هدفمند و به ميزاني كه هدف
  سريال را حاصل كند، انتخاب شده است.

  هاي پژوهش يافته

  » زمانه«شناختي سريال  الف) تحليل نشانه

به نام حسام دارد. درباره پسر جواني به نام بهزاد است كه عموي متمولي » زمانه«داستان 
او قرار است با دختر عموي خـود بهـار ازدواج كنـد كـه ادعـاي سـهيل خـرم يكـي از         

دهـد و   كاركنان حسام، مبني بر قتل پدر بهزاد به دست حسام، روند ماجرا را تغييـر مـي  
شود. ماجرا حول ايـن   اتفاقات داستان منجر به ازدواج پنهاني بهزاد با وكيلش ارغوان مي

  يابد و در نهايت جدايي اين دو را شاهد هستيم. اني ادامه ميرابطه پنه

  تحليل سريال

  صحنه منتخب اول

  هـاي برگشـتي    رود تـا در مـورد چـك    ارغوان بـه دفتـر كـار بهـزاد مـي      توصيف صحنه.
هـا ناراضـي    آقاي عقيلي با بهزاد صحبت كند. بهزاد كه از كندي روند پيگيري كار چـك 

ها استفاده  شود كه اگر از شرخر براي نقد كردن چك دآور مياست، به كنايه به ارغوان يا
رسيد. ضمن اينكه تمايل داشته است آقاي نيكخواه (وكيلي  كرده بود، زودتر به نتيجه مي

كـرد. ارغـوان از    كند) خـود كارهـاي شـركتش را پيگيـري مـي      كه ارغوان نزد او كار مي
  شود. يبرخورد بهزاد با او به عنوان يك كارآموز ناراحت م

                                                      
1. Danesi 
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  قسمت اول سريال زمانه 10هاي دخيل در صحنه  ـ رمزگان1جدول 

  بر اساس الگوي روايي بارت 

معرفي 

  صحنه

رمزگان 

  هرمنوتيكي

رمزگان واحد 

ه معنايي نكمي

  ها يا دال

رمزگان 

  نمادين

رمزگان 

  كنشي

رمزگان 

فرهنگي يا 

  ارجاعي

مالقات ارغوان 

ــزاد در  و بهـــ

  دفتر كار بهزاد

ــا  چــرا بهــزاد ب

ديــدن ارغــوان 

بـــه عنـــوان  

نماينــده آقــاي 

نيكخواه شاكي 

  شود؟ مي

اشاره بـه نبـود   

اعتماد به يـك  

زن براي انجام 

درست كارهاي 

حقوقي / اشاره 

هـاي   به ارزش

  فردي

ـدي   زن / مرد؛ پايبن

ــانون / پايبنــد  بــه ق

نبــودن بــه قــانون؛ 

ـدات/   عمل به تعه

ــي ـه   ب ـوجهي بـ تـ

ـاد/   ـدات؛ اعتمـ تعهـ

ــي اعتمـــادي و  بـ

رخورد گرم بدبيني؛ ب

ـه؛   ـورد آمرانـ / برخـ

  شرخر/ وكيل

ــا   ــد آي ــد دي باي

بهزاد به ارغوان 

به عنـوان يـك   

وكيــل جـــوان  

ــبرد   ــراي پيش ب

كارهاي حقوقي 

شركتش اعتماد 

  كند؟ مي

ارجاع بـه نظـام   

مردســـــاالرانه 

ايران؛ ارجاع بـه  

ــه ــاي  كليشـ هـ

جنسيتي؛ ارجـاع  

  به فردگرايي

ارغـوان و بهـزاد در مـورد     در اين صحنه، ما شاهد گفتگـوي  .سطح اول داللت
هاي برگشتي هستيم. طرفين در صدد تحميل نظر خود به ديگري هستند؛ در اصـل   چك

پيوندد، چرا كه الزم است گفتگو متضـمن تـالش بـراي     گفتگويي بين آنها به وقوع نمي
هاي منتج از حالت چهره و تأكيد  هاي كالمي، نشانه باشد. استفاده از نشانه» ديگري«فهم 
كنندگان و  هايي از كلمات به منظور تأكيد نهادن بر خواسته هر يك از مشاركت خشبر ب

كننده اصلي مـتن دارد.   هاي مستقيم، نشان از ارتباطي مخدوش بين دو مشاركتنوع نگاه
. داراسـت  را بـودن  مـدرن  هـاي  نشـانه  انـد،  فضاي اتاقي كه ايـن دو در آن قـرار گرفتـه   

مدرن بودن آنهاسـت. ارغـوان ظـاهري آراسـته و      ها گوياي سوژه پوشش نوع همچنين،
هـا و   كنـد كـه سـريال    امروزي دارد و چهره او همان تصويري را بـه مخاطـب القـا مـي    

 عجين مصرف مفهوم با پوشش،دهند.  هاي تلويزيوني از يك زن امروزي ارائه مي برنامه
نـوع  گرديـده اسـت (تنـوع پوشـش و      بدل هويت ابراز براي اي شيوه به و مصرف شده
   اي بر اين امر است). هاي مختلف نشانه هاي لباس ارغوان در صحنه رنگ

 آن در زنـان  كـه  اسـت  فعـالي  قلمروهـاي  از يكـي  شـغلي  هـاي  نقـش  .سطح دوم داللـت 

 نقـش  بـا  مقايسـه  در ارغوان، نقش صحنه شاهد تفاوت اند. در اين پيدا كرده حضور بيش و كم
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ر حـداكث  يـا  گـري  منشي معلمي، مانند زنانه شغلي ربيشت هستيم كه دوران گذشته در زنان شغلي
امـا  انـد،   حركـت  ها در حال نقش از زدايي جنسيت سمت به ها، اين بازنمايي داشتند فروشندگي

شـود. ايـن بيـان، ايـن نگـرش را       اي مردانه تلقي مي در اين صحنه به طور ضمني وكالت حوزه
) بـه عنـوان صـاحبان قـدرت و پايگـاه      كند كه مردان (آقاي نيكخواه به عنوان وكيـل  مطرح مي

اجتماعي از قدرت عقالني برتري برخوردارند و از همـين رو شايسـتگي انجـام دادن كارهـاي     
  مستلزم احتجاج عقلي نظير وكالت را دارند؛ كاري كه زنان از انجام آن ناتوان هستند.

در مـورد چـك    تعهدي بهزاد ايستد و بي آميز بهزاد مي ارغوان در پاسخ به رفتار كنايه
كند. رفتار ارغوان در اين نما داللت بر مقاومت وي در برابر  پيش پرداخت را گوشزد مي

ها نهاده اسـت و از   تفكيك نقش جنسيتي است كه ساختار حاكم آن را بر عهده جنسيت
هر يك به تناسب نوع جنسيتش انتظار عمل كردن هر چـه بهتـر نقـش را دارد. نمـايش     

هاي فرهنگي ناخودآگاهي را در  هاي تلويزيوني، ارزش در سريال چنين تصاوير جنسيتي
كند كـه بـر اسـاس آنهـا، توانمنـدي علمـي،        سازد يا تقويت مي اذهان آحاد جامعه برمي

هاي برتر را بايـد در مـردان سـراغ     گيري درست، عقالنيت و ساير ويژگي قدرت تصميم
سازد، زنان حتي اگر به مدارج  يگرفت. بنابراين، با هويت جنسيتي كه گفتمان غالب برم

علمي نايل شده باشند، باز هم به اندازه مردان محل اعتماد نيستند. ارغوان، وكيلي جوان 
با ظاهري امروزي است. اشتغال او نشانه استقالل اوست. ميـزان اهميـت بـه پوشـش و     

يـت  آرايش، واجد ارزش تحصيالت عاليه بودن و وكيل بودن، يعني درگيري در يك فعال
كند كه برساختي فردي اسـت و   اجتماعي ارزشمند، برساختن هويتي جديد را داللت مي

  گيرد. از جنسيت، قوميت يا طبقه نشئت مي

  صحنه منتخب دوم  

ارغوان براي انجام كارهاي مؤكل خود، دكتر داوودي، ماشـين او را امانـت    توصيف صحنه.
ئيچ ماشين را از داخل كـيفش برداشـته   گرفته است. سينا (برادر ارغوان) بدون اجازه او سو

و تمام شب به خانه برنگشته است. همين موضـوع سـبب عصـبانيت ارغـوان و دلواپسـي      
گردد؛ ارغـوان بـا عصـبانيت از او     گوهر (مادر ارغوان) شده است. وقتي سينا به خانه برمي

ميـان همـا از   شوند. در اين  كند. مادر و هما براي خوابانيدن دعوا واسطه مي بازخواست مي
خواهـد، بـاالي شـهر     كنـد و از او مـي   ارغوان در مورد اجاره كردن خانه جديد سؤال مـي 

  خواهد كه براي سينا كار پيدا كند. موردي پيدا كند. مادر هم از ارغوان مي
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در سطح اوليه داللت در ايـن صـحنه مـا شـاهد بحـث و گفتگـوي        .داللت سطح اول
م كه بدون اجازه سوئيچ ماشين را برداشته و رفتـه اسـت   ارغوان و مادر در مورد سينا هستي

و نگراني ارغوان از اينكه مبادا براي ماشين اتفاقي افتاده باشد. دعـواي سـينا و ارغـوان بـه     
دليل بردن ماشين دكتر بدون اجازه، داللـت آشـكار ديگـر ايـن صـحنه اسـت. همچنـين،        

بـاالي شـهر را شـاهد هسـتيم و     اي در محلـه   پرسش هما از ارغوان در مورد يـافتن خانـه  
  هاي ديگر اين متن است.      جريان گفتگوي بين ارغوان و سينا درباره بهزاد از داللت

  قسمت سيزدهم سريال زمانه  2هاي دخيل در صحنه  ـ رمزگان2جدول 

  بر اساس الگوي روايي بارت

معرفي 

  صحنه

رمزگان 

  هرمنوتيكي

رمزگان واحد 

ه معنايي نكمي

  ها يا دال

ن رمزگا

  نمادين

رمزگان 

  كنشي

رمزگان 

فرهنگي يا 

  ارجاعي

بحث ارغوان و 

مادرش دربـاره  

سينا / دعـواي  

سينا و ارغـوان  

بر سر ماشـين  

دكتر داوودي / 

گفتگوي هما و 

ارغوان در مورد 

ــد/   ــه جدي خان

گفتگــــــوي 

ارغوان و سـينا  

ــار و   ــاره ك درب

  بهزاد

چرا سينا بدون 

اجازه، ماشـين  

دكتــر داوودي 

ــت؟  را برداشــ

ا هما اصرار چر

اي در  دارد خانه

بــاالي شــهر  

ــد؟   ــاره كنن اج

چــرا ارغــوان  

ــرار دارد  اصـــ

ــه  واقعيــت را ب

ــزاد نشــان   به

  دهد؟

  

اشــاره ضــمني 

به نمايش خود 

و كسب هويت 

ــتفاده از   ــا اس ب

ــدل  ــين م ماش

باال/ اشاره بـه  

ــان   ــاتواني زن ن

ــه دار و  خانــــ

ناآگاهي آنها از 

ــعيت  وضـــــ

جامعــه/ اشــاره 

هـاي   به ارزش

قـه  اخالقي طب

  فرودست

زن ســنتي / زن 

طبقــه   مــدرن

فرودست/ طبقه 

ــت  فرادســـــ

دروغگــــويي/ 

تجـرد/   صداقت

  تأهل

ــا   ــد آي ــد دي باي

ــر   ــين دكت ماش

داوودي ســـالم 

اســـت؟ آيـــا  

ارغــوان موفــق 

به پيـدا كـردن   

ــد  ــه جديـ خانـ

ــا  شــود؟ مــي آي

ــر داوودي  دكتـ

روي آلبوم سينا 

گـذاري   سرمايه

ــي ــد؟ مــ  كنــ

ــس ــل  عك العم

ــس از   ــزاد پ به

ــه و  ــدن خان دي

ــ ــدگي مح ل زن

ارغـــوان چـــه 

  خواهد بود؟

ارجاع به كليشه 

زن ســـــنتي و 

ــاهي او/  ناآگـــ

ــه  ــاع بــ ارجــ

هـــاي  كليشـــه

طبقاتي/ ارجـاع  

گرايي  به مصرف

  يابي و هويت

هاي ضمني در ايـن صـحنه طيفـي متنـوع از نمادهـاي منزلتـي تـا         داللت .داللت سطح دوم
منـزل كـامالً رمزگـذاري شـده      هاي كالمي را در خود دارد. پوشش مادر و هما و چيدمان نشانه
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هاي طبقـه پـايين جامعـه را كـه سـنتي اسـت، بازنمـايي         اين رمزگذاري به نوعي ارزشاست. 
كند. همچنين، نمادهاي قديمي مانند چراغ گردسـوز روي طاقچـه، چيـدمان داخـل اتـاق و       مي

تصـوير   هاي ما هستند، اما قشر فقير جامعـه را بـه   تخت كنار حياط همه يادآور گذشته و سنت
  اند. كشد كه به دليل دسترسي نداشتن به نمادهاي منزلتي زندگي مدرن در گذشته باقي مانده مي

سينا لباسي مدرن به سبك جوانان امروزي به تن دارد. پوشـش او هـويتي متفـاوت از    
كند. سينا آهنگساز است. او كـاري را انتخـاب كـرده     هاي خانواده او را بازنمايي مي ارزش

هاي سنتي خانواده چندان سازگار نيست. امـا   توجه به اشارات فرامتني با ارزش است كه با
از اين طريق سعي در متمايز كردن خود از طبقه فعلي دارد. برداشتن سوئيچ ماشـين مـدل   

است. مادر در اين صحنه در يك نمـا در  » خود«باالي دكتر داوودي، مفهوم ابراز و نمايش 
عدادي لباس تا شده روي دست دارد و در نمـاي ديگـري در   شود كه ت حالي نشان داده مي

حال جارو زدن بر قاليچه روي تخت داخل حياط خانه است. ساختاري بسيار ساده كه بـا  
آيـد. در   اي درباره مادر دلسوز نگران فرزند، بسيار ساده و طبيعي به نظر مي پنداشتي كليشه

شود، جارو زدن مجـاورت   فرو كاسته ميفرهنگي كه مادر به مسئول انجام دادن امور خانه 
اش انجـام   دارد با همه كارهاي روزمره ديگري كه مادر در محور همنشيني وظايف مادرانـه 

اي كه بر طبق آن، هويت مادر با انجـام دادن كارهـاي خانـه همسـان تلقـي       دهد. كليشه مي
كـاري از دسـتش    شود. در دعواي ميان فرزندان نيز ـ به دليل ناآگاهي ـ منفعل اسـت و    مي

كند. هما خياط اسـت، در منـزل كـار     ها در مورد هما نيز صدق مي آيد. همين داللت برنمي
برنـد. بنـابراين    هاي او را ارغوان و سـينا مـي   رود. حتي سفارش كند و اصالً بيرون نمي مي

گيـري از او   خبر از جامعه و شرايط آن باشد. از اين رو قـدرت تصـميم   طبيعي است كه بي
 .پردازنـد  مي ها به بازتوليد هميشگي آن اي است كه رسانه شود و اين همان كليشه مي سلب

اما ارغوان به عنوان يك زن مدرن، شاغل است و با جامعه تعامل دارد. لحن قاطع ارغـوان  
  هم ناشي آگاهي او نسبت به فضاي بيرون از خانه است.  

درسـت اسـت يـا نـه، بـه نـوعي،       ترديد و تضاد ارغوان از اينكه ازدواج او با بهـزاد  
  كند كه هويتي متكثر و چندپاره يافته است.  سردرگمي نسل جوان را بازنمايي مي

  » تكيه بر باد«شناختي سريال  ب) تحليل نشانه

تكيه بر باد داستان دختري به نام عاطفه است كه براي تحصيل در رشته حقوق به تهران 
با نـادر  محسـنيان رئـيس شـركت دارويـي       آمده است. در يكي از سفرهايش به شيراز،
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رود كـه بـا وجـود مخالفـت خـانواده،       اي پيش مـي  شود و داستان به گونه الويرا آشنا مي
شـود محسـنيان يـك     كند. در طول داسـتان مشـخص مـي    عاطفه با محسنيان ازدواج مي

يـز  كند. عاطفه ن هاي خود باز مي خالفكار است كه به تدريج پاي عاطفه را هم به خالف
كند تا  كه در پايان داستان متوجه اشتباه خود شده، به پدرش كه دادستان است، كمك مي

  رسد. محسنيان را به دام اندازد. ماجرا با مرگ محسنيان به پايان مي

  صحنه منتخب اول

اسماعيل و نرگس در آشپزخانه منزلشـان در مـورد مـانتو و روسـري كـه       توصيف صحنه.
كنند. اسماعيل كه در تالش است از طريـق   است صحبت مي اسماعيل براي نرگس خريده

تغيير در سبك زندگي خود و همسرش، به افراد خاصي نزديك شـود تـا درآمـد بـاالتري     
كسب كند، اصرار دارد نرگس پوشش خود را تغيير دهد و چادر را كنار بگذارد. اسـماعيل  

  و حق اعتراضي ندارد.  كند كه بايد فقط ساكت بنشيند و تماشا كند  او را تهديد مي
در سطح اوليه داللت، اين صحنه، گفتگوي نـرگس و اسـماعيل در    .سطح اول داللت

دهد. اسـماعيل بـراي    مورد تغيير پوشش نرگس به دليل كار جديد اسماعيل را نشان مي
  آنها استفاده كند. ازنرگس مانتو و شالي خريداري كرده، و انتظار دارد 

  قسمت سوم سريال تكيه بر باد  12  در صحنه هاي دخيل ـ رمزگان3جدول 

 بر اساس الگوي روايي بارت

معرفي 

  صحنه

رمزگان 

  هرمنوتيكي

رمزگان واحد 

ه معنايي نكمي

  ها يا دال

رمزگان 

  نمادين

رمزگان 

  كنشي

رمزگان 

فرهنگي يا 

  ارجاعي

گفتگوي نرگس 

و اســماعيل در  

ــر   ــورد تغييـ مـ

  پوشش نرگس

ــماعيل  ــرا اس چ

اصرار دارد كـه  

چادرش  نرگس

  را بردارد؟

اشاره به تقابـل  

ــنت و  ســــــ

مدرنيته/ اشـاره  

هـاي   به مؤلفـه 

  ديني و مذهبي

زن ســـــنتي/ زن 

تظاهر/  مدرن / مرد

 كــــاري پنهــــان

 فرادست/ فرودست

  العقل/ عاقل ناقص

آيــا نــرگس بــه 

حرف اسماعيل 

دهد و  گوش مي

مطابق ميـل او  

  كند؟ عمل مي

ــه  ــاع بــ ارجــ

ــاي  ارزش هـــ

ديني و اخالقي 

ــ  ــاع بـ ه / ارجـ

هـــاي  كليشـــه

جنسيتي/ ارجاع 

ــام   ــه نظــ بــ

  مردساالري
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شـود   دار ديده مي نخستين معني ضمني اين تصوير، كليشه زن خانه سطح دوم داللت.
شـود.   اي جدا نمـي  كه حتي هنگام گفتگو بر سر يك مسئله مهم از انجام كار خانه لحظه
لي كه مرد در خانـه  زنان مدام در آشپزخانه هستند يا مشغول انجام كارهاي خانه؛ در حا

دهد. پوشش نرگس مسئله اصلي اين گفتگوست. نرگس در منـزل   هيچ كاري انجام نمي
پوششي ساده و سنتي دارد. چادر نيز پوشش او در جامعه است. دال مهم موجود در اين 

در اينجـا   صحنه، چادر است. چادر دو داللت دارد؛ يكي نماد دين و ديگري نماد سنت.
 تأثيرگـذاري،  قـدرت  شدند تـا  آميخته هم در پوشش، هاي رمزگان با قاخال هاي رمزگان

 كـامالً  گيـرد و كنشـي   مـي  خود به تقدس بوي و رنگ چادر، افزون گردد. بدين ترتيب
اين نما به طور ضمني زنان فاقـد چـادر را از دايـره دينـداري و حيـا       كند؛ پيدا مي ديني

هـاي   دارد، بـا نگـاه   چـادر را برمـي  كند، گو اينكه در ايـن سـريال عاطفـه كـه      خارج مي
شود. سكوت كردن، انفعال زن را در برابـر   آميز خانواده و دوستانشان مواجه مي سرزنش

شوند. مفهـوم   رساند. اين كليشه جنسيتي است كه زنان با آن بازنمايي مي حل مشكل مي
خاطر حفظ به «ديگري كه اين نما بر آن اشاره دارد، تأكيد اسماعيل بر اين عبارت است 

از آنجا كه جامعه مردساالر تبعيت از همسر را در همـه وجـوه بـر زنـان     ». كار شوهرت
داند، حتي اصرار دارد كه در جايي هم كه خـالف حكـم    واجب و آن را امري طبيعي مي

خواهـد   خداست، اطاعت از شوهر را ارجح بر هر چيز بداند. همچنين، از همسرش مـي 
ويتي دوگانه از خود ارائه دهد كه اين كـار تضـاد هـويتي    كه روشي دوگانه برگزيند و ه

شـناختي، حجـاب بـه مفهـوم پوشـش، در       براي نرگس را به دنبال دارد. در نگاه جامعـه 
گيرد و از سوي ديگر از منظري ارتباطـاتي، حجـاب    بستري از روابط اجتماعي شكل مي

فردي  صه ارتباطات مياناي هويتي و ارتباطي است كه نقش نماديني در عر به مثابه رسانه
دارد. حجاب به مثابه كنش اجتماعي اسـت كـه فـرد كنشـگر بـراي آن معـاني ذهنـي و        
ارزشي نمادين قائل است و عمل يا كنش او در ارتباط با ديگـران در عرصـه ارتباطـات    

  فردي و تحت تأثير دريافت انتظارات ديگران در حوزه عمومي است. ميان
خواهد چادرش را كنار بگذارد، درواقع بـه   ل از نرگس ميدر اين سريال، وقتي اسماعي

دهـد.   ها و باورهاي نرگس پرداختـه اسـت؛ آنچـه هويـت او را شـكل مـي       مقابله با ارزش
تواند بـه بحـران    پذيرش خواست اسماعيل مبني بر رفتاري دوگانه در مورد حجاب نيز مي

اسـت و آسـيب بخشـي از    هويتي در او منجر شود. بحران هويت بيگانه شدن با خويشتن 
  هاي جامعه، ناتوانايي فرد در قبول نقشي كه جامعه از او انتظار دارد.   ها و اصالت ارزش
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  صحنه منتخب دوم

هاي مادرش بسيار ناراحت است، به دنبـال راهـي    عاطفه كه از كم محلي توصيف صحنه.
كـه مشـغول    بينـد  براي شكستن اين سكوت است. او وقتي مادر را تنها در آشپزخانه مي

اي از روي ديـوار   شود، حولـه  خشك كردن ظروف شسته شده است، وارد آشپزخانه مي
گيـرد و   كند به مادر كمك كند، ولي نسرين حوله را از دست او مي دارد و سعي مي برمي

گويـد كـه از مـادرش كـه در دنيـايي مـدرن        شود و مـي  همين سبب اعتراض عاطفه مي
ه است، انتظار ندارد كه مانند پدرش كه فـردي سـنتي   (آلمان) بزرگ شده و تحصيل كرد

  تواند فكر كند، رفتار كند و به انتخاب او احترام نگذارد.   است و جور ديگري نمي
در سطح اوليه، اين صحنه، بر تالش عاطفه براي صحبت كردن بـا   .سطح اول داللت
  كند.   مادرش داللت مي

شـك كـردن ظـروف در آشـپزخانه     نسرين، مادر عاطفه در حال خ .سطح دوم داللت
دانـد و در حـال    حضور دارد؛ كليشه تكراري جنسيتي كه جاي زن را در آشـپزخانه مـي  

انجام كارهاي خانه. از سوي ديگر مادر فردي تأثيرگذار در تربيت فرزندان است، امـا در  
اين سريال كامالً منفعل بازنمايي شده است كه نهايت برخورد تربيتي او با حـرف نـزدن   

محلي به نرگس است، آن هم به اين دليل كه خواست پدر اين بوده است؛ پـدر بـه    و كم
عنوان داناي كل كه هر تصميم و رفتارش حتماً درست است، پس بـدون چـون و چـرا    

توان گردن نهاد؛ اگر چه روايت داستان بيانگر آن است كـه ايـن روش راه بـه جـايي      مي
مسئله به ضعيف بودن، مطيع بودن و ناتوانايي در كند. اين  برد و مشكلي را حل نمي نمي

پـذيري از   انتخاب تصميمي درست براي برخورد با فرزند است و از سوي ديگر فرمـان 
كشد و  هـدايت و حـل ايـن     گونه مادر خود را كنار مي  كند. بدين همسر را بازنمايي مي

گيـري عقالنـي را    مشكل را بر عهده پدر خانواده به عنوان تنها فردي كه قدرت تصـميم 
نهد. مادر تقريباً هيچ گونه نقشي در حل مسـائل جـز سـكوت و گريـه نـدارد.       دارد، مي

عاطفه انتظار دارد مادرش كه در شرايطي مـدرن بـزرگ شـده اسـت، برخـورد و تفكـر       
كشـد. عاطفـه    متفاوتي داشته باشد. اين نما به وضوح تقابل سنت و مدرنيته را به رخ مي

رو در جسـتجوي   پـذيرد، از ايـن    درن است و عقالنيت سنت را نمـي جواني با ذهنيت م
  ايستد.   هاي سنتي خانوده خود مي هويتي مدرن، در مقابل ارزش
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  قسمت نهم سريال تكيه بر باد 7  هاي دخيل در صحنه ـ رمزگان4جدول 

  بر اساس الگوي روايي بارت

معرفي 

  صحنه

رمزگان 

  هرمنوتيكي

رمزگان واحد 

ه معنايي نكمي

  ها دال يا

رمزگان 

  نمادين

رمزگان 

  كنشي

رمزگان 

فرهنگي يا 

  ارجاعي

برخورد نسـرين  

(مادر عاطفه) بـا  

عاطفــــــه در  

  آشپزخانه

چــرا عاطفــه بــا 

توجهي  وجود بي

مـــادر بـــه او   

تالش دارد با او 

  حرف بزند؟

اشاره بـه تقابـل   

سنت و مدرنيته/ 

ــه   ــاره بــ اشــ

فردگرايي/ اشاره 

هـاي   به كليشـه 

  جنسيتي

  مادر/ دختر

  سنت/ مدرنيته

نســل ديــروز/  

  نسل امروز

  يقين/ شك

بايد ديد واكنش 

عاطفــه پــس از 

اين گفتگو چـه  

  خواهد بود؟

ــه  ــاع بــ ارجــ

ــل ــاي  تعامـ هـ

جنسيتي، ارجـاع  

  به فردگرايي

  گيري بحث و نتيجه

ظاهري امروزي (سبك پوشش و مصرف كاال)، اشتغال (وكيل بودن) و اسـتقالل مـادي،   
انتخاب، الگوهاي روابط بين فردي و تحصيالت عـالي   گيري و فردگرايي، قدرت تصميم

كند كه فـردي اسـت و از جنسـيت،     ارغوان و عاطفه، بر ساختن هويتي جديد داللت مي
گيرد. اينها نمادهايي از هويـت جنسـيتي پسـت مـدرن را بـه       قوميت يا طبقه نشئت نمي

در ايـن سـريال،   هاي شغلي زنـان   زدايي از نقش گذارند. اما با وجود جنسيت نمايش مي
گفته بود، در نهايـت زنـان شـاغل از انجـام كارهـاي       )1985موروماتسو (طور كه  همان 

زن فاقـد  «مستلزم احتجاج عقلي (نظير وكالت) ناتوان هستند. گفتگوهاي سريال، كليشه 
كنـد. رفتـار ارغـوان در برابـر بهـزاد داللـت بـر         را بازتوليد مـي » قدرت تشخيص است

جـاه   ساروخاني و رفعتاش دارد و اين نظر  ر تفكيك نقش جنسيتيمقاومت وي در براب
سـازي   كند كه معتقدند، تحصيالت زنان را به منابع فرهنگي هويـت  ) را تأييد مي1383(

اي مبتني بر جنسـيت تـأثير دارد.    كند، در مقاومت آنها در برابر باورهاي كليشه مجهز مي
بـه   (منشـي و پرسـتار)  گذشـته  وت از از سوي ديگر اگرچه زن شاغل در مـوقعيتي متفـا  
) صرفاً ايـن تصـوير بـراي تغييـر     1380نمايش درآمده است (وكيل)، اما به گفته اعزازي (

دو شخصيت زن در دو سريال وكيـل  هاي سنتي زنان كافي نيست.  نگرش نسبت به نقش
تـه  گرف خـانواده قـرار   در سـنتي  هـاي  ارزشهستند، اما از آنجا كه عمل آنها در تقابل با 
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است، در نهايت شكست در كار و زندگي سرنوشت محتوم آنهاست. كار زنان در بيرون 
موروماتسـو   طـور كـه   داند يا همان  از خانه، باعث به مخاطره انداختن زنان و جامعه مي

  اند.زنان شاغل اغلب در حال برقراري رابطه عاشقانهگفته است، ) 1985(
احساس اسـتقالل آنهاسـت. ايـن وجـه از     مدرن در زنان،  يكي از وجوه هويت پست

يـابي را   هويت كه در نتيجه فردي شدن و استقالل زنان امروز شكل جديـدي از هويـت  
گيري الگوهاي روابـط بـين    مطرح كرده است، در قالب تغيير تعامالت اجتماعي و شكل

گـر  كند، افراد جامعه پسامدرن ديطور كه فرناس بيان ميكند. همان  فردي خودنمايي مي
رود بـه  هـا پيونـدي ندارنـد و انتظـار مـي      هاي زندگي والدين و همسـايه با راه و روش

گيــري كننــد و بــه راه خــود ادامــه دهنــد اي كــامال متفــاوت از گذشــته، تصــميم شــيوه
طور كـه صـادقي فسـايي و     ) يا همان 134، ص 1390زاده و محمود اوغلي،  جمعه (امام

هاي برآمـده از آن   اند، انسان مدرن، سنت و ارزش ) نيز يادآور شده1391شريفي ساعي (
در جامعـه  هـا تقويـت كنـد.     گيـري  كشد تا قـدرت خـود را در تصـميم    را به چالش مي

ه، شأن يا حتي نظام توليدي است، بلكه طبقيابي افراد، نه بر اساس بر  هويت ،مدرن پست
  .  هاست مصرفي موجب قوام هويت ينوع مصرف و ماهيت متنوع اشيا

 اصـلي  پوشـش  دو يابي (مصرف) پوشش زنان اسـت. هـر   هاي هويت از مؤلفهيكي 
هاي مورد بررسي قابل مشاهده بود. در سـريال   سريال مانتو و چادر در يعني ايراني زنان

هـاي طبقـه پـايين جامعـه      زمانه از پوشش چادر (چادر رنگي) تنها براي نمايش ويژگي
ش زنان هم چادر و هم مـانتو بـود، ولـي بـه     استفاده شد، اما در سريال تكيه بر باد، پوش
كند؛  عاطفه از پوشش مدرن استفاده مي رفت. طور مشخص چادر ابزار تمايز به شمار مي

باشـد.   مصرف انبـوه و نمـايش   براي ابزاري تواند نمي چادر مصرفي، چرا كه در فرهنگ
تفـاوت  ارغوان به عنوان يك زن مدرن با جامعه تعامـل دارد و در جسـتجوي هـويتي م   

است، اما در مجموع ارغوان تلفيقي از هويت مدرن و پايبنـدي بـه هويـت سـنتي را بـه      
هـا، در  در رسانه زنان) نتيجه گرفت، 1991( گاالگرطور كه  گذارد، زيرا همان  نمايش مي

يا بنـا بـه نظـر     .شوند  شان يا يك مرد ديگر تعريف ميرابطه با شوهر، پدر، پسر و رئيس
زنان مجبورند در مراحل مختلف زندگي هويت خـود را بـر محـور     )،2007كوتسليني (

  كودكان يا شوهر خود شكل دهند يا با آن منطبق سازند.  
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نـرگس بـه جـاي    شـود؛   هاي مختلف مشـاهده مـي   رفتار انفعالي زنان به كرات در صحنه
جـاي  كند. مادر عاطفه به  حلي براي آن، سكوت مي برخورد فعاالنه با مسئله و يافتن راه

طـور كـه صـادقي فسـايي و      همان  كند؛ برخورد با مسئله در مقابل همسرش سكوت مي
هاي سنتي زن فريبكـار و زن منفعـل در   ) به اين نتيجه رسيدند كه كليشه1385كريمي (

) نيـز بيـان   2008طور كـه بارلـت و همكـاران (    اين موضوع، همان حال بازتوليد است. 
گـذارد و مقايسـه    نداشت زنان از خودشـان تـأثير مـي   اند، بر تصوير ذهني و خودپ داشته

كنند، بـه شـدت مبـاني     ها دريافت مي تصويري كه از خود دارند با تصويري كه از رسانه
  كند.  هويتي آنها را متزلزل مي

طـور كـه     آيـد، همـان   آنچه از خالل بازنمايي اين دو سريال از هويت زنان به دست مـي 
شود: هويت سنتي و هويت سـاختگي.   شكل شناسايي مي ) گفته است، در دو1375احمدي (
هاي بررسي شده، همه زنان هويتي سنتي دارند، به استثناي ارغـوان سـريال زمانـه و     در نمونه

هـا و   عاطفه سريال تكيه بر باد كه در پـي برسـاختن هـويتي جديـد خـارج از طبقـه، سـنت       
گيري هويت اسـت، زيـرا فرجـام     لها هستند. اما شيوه بازنمايي، نوعي بدنمايي از شك ارزش

هـاي مـدرن از    كار ايـن زنـان شكسـت و نـابودي اسـت. ايـن در حـالي اسـت كـه پديـده          
هاي جامعه ما و در حال گسترش در ميان بخشـي از جامعـه هسـتند و نفـي آنهـا از       واقعيت

ي هاي اجتماعي بازنمـاي  طريق اين شيوه بازنمايي بيشتر ناظر بر اين امر خواهد بود كه ارزش
 بـه  متعلـق  كه امروزي دختر و زن اند. اگر هاي اجتماعي بيروني فاصله گرفته شده، از واقعيت

گـام بـردارد و    ،ات سنتي است، بخواهد متناسب با حقي كه جامعه به او اعطـا كـرده  اجتماع
  .گيرد طرد يا نابودي قرار مي خارج از هنجارهاي سنتي كنش كند، مورد خشم،

  پيشنهادها

تصـوير  ضـرورت دارد   ،روسـت  هآن روب گيري هويت با شكلهايي كه  الشبا توجه به چ
  ارائه شده از هويت مدرن و هويت سنتي با بازنگري جدي همراه باشد.  

اند، در خور توجه است. وقتي  ارائه تصويري واقعي از مشاغلي كه زنان بدان مشغول
ـ      زنان شاغل، ناموفق بازنمايي مي ده گـرفتن بخـش   شـوند، ايـن نـوع تصويرسـازي نادي

 عظيمي از نيروي توانمند كشور است.  
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ارائه الگوي مطلوب، قابل قبول و باورپذير از زن و مرد ايرانـي در جامعـه در حـال    
هـاي   گذار كنوني ضروري است. الگوي زن ايرانـي، الگـوي زنـي اسـت كـه در عرصـه      

به عنـوان   اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي فعال است و در خانه نيز نقش خود را
  كند.     مادر و همسر به خوبي ايفا مي

بـه عنـوان نـوعي واقعيـت      پنهـاني گيري الگوي زنـدگي   شكل ،همان طور كه ديديم
آمـوزش گسـترده و همگـاني     كـه ضـرورت   اجتماعي در حال ظهور و گسترش اسـت 

  ضرورت دارد. آن ينسبت به پيامدها جوانان
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