
 

 

 93 ـ 116 /1396 تابستان ) / 90 (پياپي 2 / شمارهمچهارو بيست هاي ارتباطي/ سال فصلنامه پژوهش

Quarterly Journal of Communication Research, 2017, Vol. 24, No. 2 (90), 93-116 
1 

ساالر با رويكرد  اي از مردانگي در نظام پدر بازنمايي رسانه
 وردي: سريال ستايشمطالعه م شناسي گفتماني؛ نشانه

 *مهرزاد بهمني
 

 چكيده

پدرساالري مفهومي است كه با اعمال قدرت، نفوذ، اقتدار و حجيت مرد در چارچوب خانواده قوام  
هايي هستند كه با اسـتمداد از آنهـا ايـن نظـام در جامعـه بازتوليـد        محمل ازجملهها  گيرد. رسانه مي
به تصوير كشيده شده در اين سريال از اهـداف مقالـه    شود. بر اين اساس، شناسايي نوع مردانگي مي

هايي كه نظام پدرسـاالري و مردانگـي را    صحنه از صحنه 27حاضر بوده است. بر همين اساس، ابتدا 
هـاي صـريح و    شناسي در سطح خرد، داللت اند تا پس از تحليل نشانه اند، انتخاب شده بازنمايي كرده

هـاي   شناسي گفتماني، نشـانه  ، با در نظر گرفتن رويكرد نشانهضمني آنها مشخص شود. در گام بعدي
استخراج شده در سطح خرد در ارتباط با بافت كلي جامعه ايراني مورد تحليل و واكاوي قرار گرفتـه  

دهد؛ مردانگي بازنمايي شده در اين سريال از نـوع مردانگـي    ترين نتيجه پژوهش، نشان مي است. مهم
ايـن   يابد. گري و تحكم پدر در ساختار خانواده اولويت مي خشونت، سلطه است كه در آن رسان يفرك

هايي نوين از مردانگي كه با الگوي متناسب با فرهنگ بومي جامعـه   سريال با بازنمايي و اشاعه شكل
گذارد و به اين ترتيب، موجوديـت و   يمدر تعارض است، نوعي مردانگي تضعيف شده را به نمايش 

اي اسـت   دهد. تصويرسازي در اين سريال به گونـه  درساالر را، مورد ترديد قرار ميايدئولوژي نظام پ
كشد  كه رسانه، در كنار ساير عوامل بيروني و محيطي، قانون ثبات نظم پدرساالرانه را به بوته نقد مي

 دهد؛ چنين نظامي در محور جانشيني، جايگزين نظـام  مي ارائهو تصويري متزلزل از نظام پدرساالري 
 آنكه الگويي مطلوب يا متعارف جانشين آن شود. يبشود؛   ي مثبت ميها مؤلفهي با پدرساالر
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 بيان مسئله

  با توجه به عرصه پرتالطم تغييرات جهاني و آهنگ پرشتاب آن در دنياي مدرن، از جامعـه 
اي كـه خـانواده در آن دسـتخوش     شود؛ جامعه وان جامعه در حال گذار ياد ميايراني با عن

ي، ا هسـته گيـرد؛ حركـت از خـانواده گسـترده بـه       دگرگوني در كاركردهاي اوليه قرار مي
آور حاكميت نوعي نگاه جديد بر  يامپكار مردان و زنان، همگي  يمتقسها و  جايي نقش جابه

شود بلكـه در يـك    ر به توزيع قدرت پدر در خانواده مينظام خانواده است كه نه تنها منج
گام فراتر، تضعيف جايگاه پدر و تقويت جايگاه ساير اعضـاي خـانواده را بـه همـراه دارد     

) رويكردي كه پيوسته از طريق نهادهـاي اجتمـاعي، سياسـي،    14، ص 1392(آزاد ارمكي، 
 شود. داشته ميفرهنگي و اقتصادي، بازتوليد و در راه استقرار آن گام بر

يكي از مجراهاي مهمي كه نظام پدرساالري و مفهوم مردانگي از رهگذر آن بازنمـايي   
مردانگـي   اخـص اسـت.   طـور  بـه هـاي تلويزيـوني    طور اعم و سريال شود، تلويزيون به مي
كه به وجوه زيستي، كرمـوزمي و ثابـت    مفهومي برساختي، برخالف جنبه ذاتي آنعنوان  به

هاي جنسيتي از طريق مجراهاي اجتماعي قابل انتقـال اسـت.    ير آموزهتأثت اشاره دارد، تح
هـاي   آموزند كه هويت مردانه (مردانگـي) خـود را در چـارچوب    مردان طي اين فرايند مي

اجتماعي بازتوليد كنند و براي برقراري نظم جنسيتي به هنجارهـاي معطـوف بـه آن قايـل     
ن، متأثر از مفهوم بـه ظـاهر سـاده امـا پيچيـده و      باشند. بر همين اساس، تجربه زيسته مردا

ي هـا  مؤلفـه گيرد و عقايد و كنش مردانه در جامعه با توجـه بـه    چنداليه مردانگي، قرار مي
 شود. اين سازه اجتماعي تنظيم مي

نظـام پدرسـاالري و بازتوليـد آن در     يابد، از سازوكارهايي كه مردانگي در آن نمود مي
هايي است كـه   ها و كليشه اي از متون، گزاره ساالري مجموعه رچارچوب خانواده است. پد

طي زمان انباشت شده و در مسير تاريخ دستخوش تغييراتي قرار گرفتـه و هـويتي بـه نـام     
وجود آورده است؛ مفهوم پدرساالري با اعمال قدرت، نفوذ، اقتدار و حجيت مرد  مرد را به

ثبيت مفهوم مردانگـي در جامعـه و اسـتقرار    يابد و با هدف ت در چارچوب خانواده قوام مي
كند. ايـن مفهـوم از سـويي، سـازوكار      سامان جنسيتي به نفع نيمه قدرتمند جامعه عمل مي
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 عنـوان  بـه كند و از سوي ديگر، در سطحي گسترده  هاي افراد را در خانواده تنظيم مي كنش
و به اين ترتيب،  شود الگويي ساختاري و قابل تسري به واحدهاي بزرگ جامعه مطرح مي

 كند. نظم اجتماعي را برقرار مي
هـاي اجتمـاعي بـا عينيـت و      اي، همـه گـروه   هاي رسـانه  بديهي است كه در بازنمايي 

برنـد تـا    هـايي را بـه حاشـيه مـي     ها گـروه  شوند؛ لذا رسانه طرفي به تصوير كشيده نمي بي
تواننـد بـا    ها مي . رسانهعنوان شكل غالب فرهنگي، ترويج و بازتوليد شود گفتمان مسلط به

گيـري از فراينـد گزينشـگري و دخـل و      توجه به اهداف از پيش تعريف شـده و بـا بهـره   
اي  هاي اجتماعي را ارائه دهند و آنها را بـا تصـاوير كليشـه    تصرف، تصوير خاصي از گروه

 .)4 ، ص2001، 1هايي را حذف كننـد (مهتـاني   به نمايش درآورند يا در يك گام فراتر، گروه
رسـد طبـق چنـين     هـاي اجتمـاعي اسـت كـه بـه نظـر مـي        ايـن گـروه   ازجملـه جنسيت 
اي قرار دارد اما آنچـه در برخـي محصـوالت     هايي، در مركز توجه توليدات رسانه بازنمايي

گيـرد بلكـه نـوعي     شود، نه تنها در چارچوب نظم جنسيتي قرار نمـي  اي بازنمود مي رسانه
سازد كـه در نهايـت چنـين     ي را به ذهن متبادر ميمفهوم مردانگ اغتشاش و سردرگمي در
اي جديـدي از پدرسـاالري را بـه مخاطـب معرفـي       كشد و چهره مفاهيمي را به چالش مي

، آهنـگ چنـين چرخشـي را بـه صـدا      »نـرگس «و » پدرسـاالر «هايي چـون   كند. سريال مي
اه رقـم خـورده   تداوم ايـن ر » ها فاصله«و » راه طوالني«هايي چون  اند و در سريال درآورده

است. محصوالتي كه مضامين آنها، اغلب بازانديشي و دگرانديشـي در حـوزه مردانگـي و    
 نظام پدرساالري را به همراه دارد.

آن،  تبـع  بـه كه محوريت و بازنمايي گفتمان پدرسـاالري و   طور همانبه اين ترتيب،  
تاني، شـعر،  هاي مديدي است در محصوالت فرهنگـي ماننـد ادبيـات داسـ     مردانگي سال

هـاي تلويزيـوني نيـز قابـل      متون تاريخي و ... غالب بوده، رد پاي آن در دنيـاي روايـت  
هـاي بازنمـايي كـه در اختيـار      ياسـت سهاي تلويزيوني به واسطه  شناسايي است؛ سريال

ي مطلـوب و هماهنـگ بـا    الگـو  هستند تا ضمن انعكاس چنين نظـامي،  درصدددارند، 

                                                      

1. Mahtani  
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هـاي رسـانه، ايـن     دهنـد امـا از رهگـذار بازنمـايي     ارائها هاي كالن خود ر سياستگذاري
هـاي   هاي اين گفتمان كه گاه در تقابل با اولويـت  فرصت نيز فراهم آمده است تا شكاف

 جامعه است، مطرح شود.
هـاي تلويزيـوني بـا بازنمـايي و بـه تصـوير كشـيدن         واقعيت اين است كـه سـريال  

منشيني و جانشيني، تضادهاي دوگانـه و  ها، پيرنگ داستان و تصاوير، روابط ه شخصيت
توانند پشتيبان چنين گفتماني باشند و  ها، هم مي همچنين الگوهاي تعاملي بين شخصيت

 كشند. توانند به مقابله با آن برخيزند و آن را به بوته نقد  يمهم 
با توجه به الزامات ساختار جامعه، در پژوهش حاضر تالش شده است تـا وضـعيت   

ساالري و نحوه بازنمايي مردانگي در چارچوب خانواده مورد واكـاوي قـرار   گفتمان پدر
 عنوان بهي خواهد آمد، شناس روشبر همين اساس، سريال ستايش به داليلي كه در  گيرد.

 نمونه مورد تحليل انتخاب شده است.

 هاي اصلي پژوهش پرسش

ي سـريال در  نحوه بازنمايي مردانگي در سريال ستايش چگونه است و شخصيت محور
 يك از انواع مردانگي قرار دارد؟ كدام

 ؟دهد مي ارائهمتن فرهنگي چه تصويري از نظام پدرساالري  عنوان بهاين سريال 

 ادبيات نظري پژوهش

 مردانگي

گيـرد؛ مردانگـي    مفهوم مردانگي در حالتي انتزاعي، بر اساس دو مبناي متفاوت شكل مي
. تعريـف  2برسـاخت اجتمـاعي   بر اساسردانگي و بدن فرد و م 1شناسي مبتني بر زيست

هـايي كـه بـه     ها و مشخصه شناسي، به اين اشاره دارد كه صفت ي زيستبنام برمردانگي 
شــود، برخاســته از بـدن و فيزيــك طبيعــي آنهاســت. ايــن ديــدگاه،   مـردان اطــالق مــي 

                                                      

1. biology       2. social construction 
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 مردانگـي را بـه   1كنـد. تـايگر   هاي جنسيتي منسوب به مردان را ذاتـي تلقـي مـي    ويژگي
كنـد و معتقـد اسـت هـر آنچـه مـردان دارنـد،         شناختي آنان محدود مي وضعيت زيست

بازمانده دوران شكار است. بر اين اساس، بدنِ مرد حامل نوعي مردانگي طبيعـي اسـت   
اسـت. چنـين    پروايـي زاده شـده    كه با تمايل به پرخاش، رقابت، قـدرت سياسـي و بـي   

شمول و عمومي فهـم   گي در وجهي جهانهاي مردان شود كه ويژگي ديدگاهي، باعث مي
هـاي ثابـت و مشخصـي     رود ويژگي زيرا هر جا بدني مردانه وجود دارد، توقع مي؛ شود

دهـد، مردانگـي    اما در رويكرد مقابل كه هدف پژوهش حاضر را تشكيل مي؛ ظهور يابند
ي شـكل  شود. در اين الگو، مردانگ اي اجتماعي و تاريخي در نظر گرفته مي عنوان سازه به

جاودانه و ايستايي ندارد؛ بلكه مفهومي تاريخي است. مردانگي نه بر ذات مـردان، بلكـه   
معتقد است؛ تالش براي يـافتن   2بر چگونگي برساخت اجتماعي آن استوار است. كيمل

شناسـانه اسـت كـه در     اي جامعـه  پديـده  تعريفي متعالي و جاودانـه از مردانگـي، خـود   
ي جـاودانگي  جسـتجو هاي بحراني، گرايش به  ما در دورهدهد.  هاي خاصي رخ مي دوره

هـاي   ش اند و ارز هاي قديمي اثر خود را از دست داده هايي كه در آن ارزش داريم، دوره
 ).47 ـ 48، صص 1393اند (بختياري،  جديد به استحكام دست نيافته

 طيف مردانگي

ه مردانگـي  دهـد كـ   نشـان مـي   3هـاي كانـل   ي مردانگي پـژوهش بند سلسلهدر خصوص 
هژمونيك بر همه انواع ديگـر مردانگـي و زنـانگي در جامعـه سـلطه دارد. ايـن مفهـوم        
برگرفته از هژموني گرامشي به معناي سلطه اجتماعي يك گروه معـين اسـت كـه نـه از     

شـود و بـه زنـدگي     فرهنگي حاصـل مـي   وانفعال فعلطريق زور و اجبار، بلكه از طريق 
يابد و در خدمت تـداوم و حفـظ    ترش و تسري ميهاي اجتماعي گس خصوصي و حيطه

). البتـه بايـد يـادآور شـد كـه واژه      201ص ، 1393گيرد (يعقـوبي،   نظام مسلط قرار مي
معنايي منفي دارد. به اين معنا كـه يـا بـر منطـق      بار هممعنايي مثبت و  بار همهژمونيك، 

را  كنشـگران مـت  نيروهاي قهري است، استوار است و مقاو زور وبيروني كه اساس آن 
                                                      

1. Tiger       2. Kimmel       3. Connell 
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به دنبال دارد و يا بر اساس منطق دروني استوار است و رضايت كنشـگران اجتمـاعي و   
 همنوايي و همراهي آنان را در پي دارد.

ها، مردانگي را در ارتبـاط بـا مشـروعيت پدرسـاالر مطـرح       كانل در كتاب مردانگي 
(بار معنـايي مثبـت).   كند و همواره در پي آن است كه موقعيت مردان را تضمين كند  مي

عنـوان معيـار و    بر اساس اين ديدگاه، در هر دوره زماني، يك نوع خاص از مردانگي بـه 
هاي  استاندارد مردانگي مورد توجه قرار دارد كه حاكمان تالش دارند با توجه به اولويت

عنـوان راهبـردي بـراي     خود آن را طبيعي جلوه دهند. در اغلب آثار، از اين مردانگي بـه 
شود كه به تعبيـر   حت سيطره نگه داشتن زنان و جلوگيري از قدرت گرفتن آنان ياد ميت

). ايـن نـوع از مردانگـي،    1993، 1ديگر، مربوط به ترس از پرواز زنان است (دونالدسون
گرايـي، ازدواج،   توان بـه نـاهمجنس   ترين آنها مي ها و مشخصاتي دارد كه از مهم ويژگي

 ). 201، ص 1393رو و صالبت جسماني اشاره كرد (يعقوبي، بگيري، ني اقتدار، كار مزد
اي  هاي متنوع از مردانگي در جامعـه، مسـئله   البته تغيير هويت مردان و معرفي هويت

هـاي   دهـد، ظهـور هويـت    هايي را در معرض تهديـد قـرار مـي    است كه چنين مردانگي
ـ رسان يفركمردانگي جديد مانند مرد زن مسلك، مرد  ه و غيـاب مـرد كـه    ، مرد بيمارگون

هاي زدوده  اين نوع از مردانگي ازجملهگيرد،  مجموع آنها، مردانگي تضعيف شده نام مي
هاي متفـاوت از مردانگـي در    شود. بايد اذعان داشت كه پذيرش جلوه شده محسوب مي

توان تنها بـه بررسـي    هاي غالب مردانگي را نمي جامعه و خروج از استانداردها و نسخه
 حدود كرد.بعد منفي م

كند، درون هـر محـيط فرهنگـي، بـيش از يـك نـوع        كانل در اين زمينه تصريح مي 
مردانگي وجود دارد. از نظر او در يك جامعه انـواع مختلفـي از مردانگـي در هـر دوره     

كه بعضـي از   يطور بهي فرهنگي آنها با يكديگر متفاوت است؛ گذار ارزشوجود دارد و 
شوند و بعضي ديگر، مورد ريشـخند قـرار    لوب معرفي ميآنها، مثبت يا حتي الگوي مط

هـاي بسـيار مختلفـي از     هـا و نسـخه   شوند؛ وي معتقد است؛ جلـوه  گيرند يا طرد مي مي

                                                      

1. Donaldson 
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 صـورت  بـه هـاي متفـاوت    مردانگي و زنانگي وجود دارند؛ در سطح جامعه، ايـن جلـوه  
در رأس ايـن  كننـده اشـاره دارد؛    شوند كه به يـك اصـل تعريـف    مراتبي منظم مي سلسله
كه بر همه انواع ديگر مردانگي و زنانگي در  ، مردانگي هژمونيك قرار داردمراتب سلسله

در تالش بـراي رسـيدن بـه ايـن      ) و مردان201، ص 1393 جامعه سلطه دارد (يعقوبي،
تـوان   مـي  1نوع از مردانگي هستند. طيف مردانگي از نظر كانل را با توجـه بـه نمـودار    

 تشريح كرد.

 . طيف مردانگي1ر نمودا

 شده مردانگي هژمونيك (كامل)          مردانگي متعارف         مردانگي تضعيف

 

 

)، مردانگي هژمونيـك (بـار معنـايي مثبـت)     1393در توصيف اين نمودار (بختياري، 
گيـرد؛   ي در سـمت راسـت طيـف قـرار مـي     گـ ان مـرد عنوان الگويي كامل و بهنجار از  به

يي است كه همه مردان، مردانگي خود را در برابر آن، بازتعريف مردانگي هژمونيك الگو
). دونالدسـون بـر ايـن عقيـده اسـت كـه       846، ص 2005 كنند (كانـل،  و آن را تأييد مي

مردي منطبق بر اين نـوع از مردانگـي نباشـد، مـردان      هيچ اگرچه ممكن است مردانگي
 ينـي عدهـد كـه نمونـه     دامه مياز اين نوع از مردانگي هستند؛ وي چنين ا متأثرهمواره، 

 مسابقات ها، سريال ها، فيلم ها، هاي قهرمان كتاب اين نوع مردانگي را در شخصيت شده

 انـدكي  مـردان  نتيجـه، بـا اينكـه    ). در646، ص 1993توان گنجاند ( و غيره مي ورزشي

 بوگارت مردانگي همفري توانند مي
2استالونه يا سيلوستر1

 دانمـر  بيشتر باشند، داشته را 

 نوع مردانگـي،  اين اجراي و كسب راه در تالش با و ستايند مي را آنان مردانگي جامعه،

 ).64ص ، 1389آبادي،  يان و حسيني رشتچاوشكنند ( مي كمك آن هژموني حفظ به
عنوان مرد همدسـت، از مزايـاي    در ميانه اين طيف، مردانگي متعارف قرار دارد كه به

                                                      

1. Hummphrey Bogart      2. Sylvester Stallone 
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به الگـوي بيرونـي و واقعـي جامعـه نزديـك       عموماًشود و  مند مي مردانگي هژمونيك بهره
اليه سمت چپ نيـز مردانگـي تضـعيف شـده يـا فرودسـت، در تقابـل بـا          است. در منتهي

گيرنـد و   هايي كه مورد تمسخر قـرار مـي   يابد. مردانگي مردانگي هژمونيك، موجوديت مي
 طيف تعلق داشته باشند. سر به اين هرچندمردان در انتساب خود به آن ابا و انكار دارند، 

 پيشينه پژوهش

هـايي اجتمـاعي،    معطـوف بـه جـنس زن و نـابرابري     عموماًپژوهش در حوزه جنسيت، 
ينيستي است و كمتر موضوعات پژوهشـي  فمسياسي و اقتصادي با توجه به رويكردهاي 

 طـور  بـه هـايي كـه    ترين پـژوهش  يافته است از مهم اختصاصمستقل به مردانگي  طور به
 :توان به موارد زير اشاره كرد قيم با پژوهش حاضر در ارتباط است، ميمست

هاي مردانگي و  ستاره«در پژوهشي با عنوان  )1389آبادي ( و حسيني رشت چاوشيان
ها، بررسي تغيير الگوي غالب مردانگي بازيگران سينماي بعـد از انقـالب    مردانگي ستاره

هـاي سـينمايي    ين فيلمتر پرفروشست كه در با روش كيفي به اين نتيجه رسيده ا» ايران
ييراتي در مردانگي هژمونيك، همگام بـا تحـوالت اجتمـاعي    تغ 1388تا  1357هاي  سال

 هر دوره در آثار سينمايي رخ داده است.
هـاي   نحوه بازنمـايي خـانواده در سـريال   «) در پژوهشي با عنوان 1392آزاد ارمكي (

ترانـه  «، »نـرگس «، »هـا  همسـايه «، »پدرساالر«يال سر هفت ،شناسي با روش نشانه» ايراني
 شناسـي قـرار   را مورد تحليل نشانه» سقوط يك فرشته«و » ها فاصله«، »دلنوازان«، »مادري

زدايـي و تعليـق از    جنسيت اشاره كرد كه مسئلهتوان به اين  يمداد از نتايج اين پژوهش 
 .شود يمهاي ايراني محسوب  هاي اساسي بازنمايي در سريال ويژگي

مفهوم مردانگي و مواجهه بـا مردانگـي، بـه     با بررسي ي) در پژوهش1393بختياري (
نحوه بازنمايي خانواده مهاجر افغاني در  و تحليل وضعيت مردانگي مردان پرداخته است

شناسـي از   نوعي سنخ ارائهضمن  مورد واكاوي قرار داده است وبه روش كيفي  راتهران 
يافته است كه فهم مردان از مردانگـي، تـدريجي و فراينـدي     ستدمردانگي به اين نتيجه 
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هـاي خـود بـا     گيرد و مردان همواره درباره نحوه عملكـرد و سـازگاري كـنش    شكل مي
 كنند. الگوي هژمونيك، بازخورد دريافت مي

بـا  » جنسـيتي در سـينماي ايـران    پاد قـدرت قدرت و «) در پژوهش 1393فراهاني (
نتيجه رسيده است كه گفتمان غالب و مسلط در آثار تهمينه  روش تحليل گفتمان به اين

انگـاري گفتمـان رقيـب     ميالني (كارگردان) نوعي گفتمان مردساالري است كه به آلـوده 
 پردازد. يمساالري)  (زن

 چارچوب مفهومي

در پژوهش حاضر، بازنمايي و رويكرد گفتماني چارچوب مفهومي پژوهش را تشـكيل   
 گيرد. ها مورد ارزيابي و تحليل قرار مي ن يافتهدهد كه بر اساس آ يم

 بازنمايي

هـايي صـورت    هـاي واقعيـت، گـزينش    عملي است كه در آن از ميـان مؤلفـه   1بازنمايي
جـاي خـود    اي از واقعيت به شده ها، تعريف ساخته گيرد و با تركيب مجدد اين گزينه مي

سـازي   هـا و طبيعـي   ليشـه شود و در طول زمان، با تكرار ك به مخاطب عرضه مي واقعيت
شـود و   ي دنياي واقعي از جانـب مخاطـب پذيرفتـه مـي    جا بهآنها، دنياي بازنمايي شده 

عنـوان امـور طبيعـي و     سياسي، اجتماعي و فرهنگي مسـتتر در آن نيـز بـه    مراتب سلسله
هـايي كـه    شود. فهم نظريه بازنمايي را بـا رهيافـت   يرقابل تغيير در مخاطب دروني ميغ

 توان تشريح كرد. كند، بهتر مي ) معرفي مي1997( 2الاستوارت ه
اي معنـادار دربـاره جهـان     استوارت هال بازنمايي را استفاده از زبان براي توليد نكته

شود و نتيجه  گويد معنا در ذات وجود ندارد، بلكه ساخته مي تعريف كرده است. وي مي
زنمـايي از طريـق زبـان    رويه داللتي اسـت. از نظـر وي، سـه رهيافـت با     و محصول يك

 .5»رهيافت برساختگرا«و  4»رهيافت تعمدي«، 3»رهيافت بازتابي«يابد.  پوشش مي

                                                      

1. representation          2. Stuart Hall       3. the reflective approach 

4. the intentional approach   5. the constructive approach 
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شود كه معنـا در جهـان وجـود دارد و زبـان      گونه تصور مي ينادر رهيافت بازتابي  
دهد. در رهيافت تعمدي عقيده بر اين اسـت كـه مؤلـف     اي آن را بازتاب مي همانند آينه

گـرا نيـز بـر     كند. در ديدگاه برساخت خود را از راه زبان تحميل مي فرد منحصربهمعناي 
شود. بر اساس اين ديدگاه، ايـن جهـان مـادي     ماهيت عمومي و اجتماعي زبان تأكيد مي

نيست كه حاوي و ناقل معناست، بلكه سيستم زبان كه ما براي ارائه مفاهيم خـود از آن  
شـود. اسـتوارت هـال     يـد معنـا محسـوب مـي    كنيم، مسئول و بستر اصلي تول استفاده مي

گذارد. به ايـن   كند و بر رهيافت برساختگرا صحه مي رهيافت بازتابي و تعمدي را رد مي
آن را امـري   كنـد زيـرا   ترتيب، وي بازتاب را در برابر بازنمايي از درجه اعتبار ساقط مي

 ).1997داند (هال،  ناممكن مي
تاب متكي بر اعتقاد به وجود جهان عينـي خـارج   كه نظريه باز حالي به اين ترتيب در 

از ذهن فاعل شناخت، يعني انسان است، نظريه بازنمايي، متكي بر ايده برسـاخته شـدن   
واقعيت از طريق زبان و بنابراين نفي امكان دسترسي به واقعيت عيني است. در بازتاب، 

ـ   ها محدود به شرايط توليد اثر هنري و محدوديت اين جنبه ه در بازتـاب عينـي   هـاي آين
شود اثر هنري با واقعيت فاصله داشته باشد، در حـالي كـه در    واقعيت است كه سبب مي

شـود كـه متناسـب بـا      ها محدود به گزينش ابعـادي از واقعيـت مـي    بازنمايي، اين جنبه
كننـد كـه آثـار     معتقدان به اين نظريه تشريح مـي  هاي گروه اجتماعي مسلط است. ارزش

سـازي   سـازي و طبيعـي   اي كه منجر بـه كليشـه   نمايش واقعيت به شيوههنري چگونه با 
دهنـد و موجـب    شود، واقعيت بازنمايي شده را غيرقابل تغيير و فراتاريخي جلوه مي مي

 ).1391شوند (راودراد،  تسليم مخاطب در برابر آن مي

  ترين راهبردهاي بازنمايي مهم 

 سازي كليشه ·

ي يـك سـكه   دورو مانند بهها  سازي است؛ كليشه ليشهاز راهبردهاي سياست بازنمايي، ك

پردازند و از سوي ديگر، به ارزيـابي   بندي گروه مي سو، به طبقه كنند؛ آنها از يك عمل مي
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اي ارزشـي هسـتند كـه قضـاوت      ها دربرگيرنده سـويه  بنابراين كليشه؛ كنند آنها اقدام مي

شوند، لـذا   مثبت و منفي ديده مي ها به دو شكل دارند. اگرچه كليشه داري را در بر جهت

بيشتر داراي بار منفي هستند و سعي دارند بـا اسـتفاده از موضـوعات سـاده، ادراكـي از      

هاي موجـود ميـان    موقعيت يك گروه فراهم آورند كه به شكل قطعي و مشخص تفاوت

سازي  سازي سعي در يكدست ها از خالل فرايندهاي ساده ها را برجسته كند. كليشه گروه

هـاي حـاكم،    ابزاري در دسـت گـروه   مثابه بهها  ها دارند. رسانه تفاوت ميان اعضاي گروه

 دهند: سازي را از طريق سه شيوه زير انجام مي فرايند كليشه

ها تصوير غلطي از حضور يا سلطه واقعي گروه مورد نظر  . در شيوه نخست، رسانه1

توجهي بـه حضـور مـؤثر يـك      بي ؛گيرد كنند. اين كار به چند طريق انجام مي عرضه مي

 گروه و يا تأكيد مكرر بر حضور و نقش گروهي خاص؛

 . نمايش محدود، ثابت و پايدار رفتاري خاص و منتسب كردن آن به گروهي مشخص؛2

هاي مختلف از طريق مقايسه بـا نمونـه آرمـاني     زدايي از گروه يا گروه . مشروعيت3

 ).19 ـ 21صص ، 1387زاده،  (مهدي

 ازيس طبيعي ·

شـود كـه    سازي است. اين راهبرد به فرايندي اطالق مـي  دومين راهبرد بازنمايي، طبيعي 

هاي اجتماعي، فرهنگي و تاريخي، به صـورتي عرضـه    طي آن موضوعات از راه ساخت

اي  گونـه  سـاز بـه   هـاي طبيعـي   شوند كه گويي اموري آشكار و طبيعي هستند. گفتمان مي

عـادي بازنمـايي    صـورت  بـه بقاتي، نـژادي و جنسـيتي   هاي ط كنند كه نابرابري عمل مي

(موجودي) درجه دوم و ابژه نگـاه خيـره    صورت بهشوند. براي مثال، تصاوير، زن را  مي

 سازند. مي مرد بر

پوسـت يـا    طبيعي متعلـق بـه زن، كـودك، سـياه     طور بهگويي برخي از خصوصيات 

هاي رايج اجتمـاعي را   كليشه نشان دادن، قوميتي خاص هستند. آثار هنري با اين طبيعي 

كنند و به آنها بعدي فرازماني و  هاي اجتماعي موجود در جامعه بازتوليد مي درباره گروه
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سـازند   بخشند. به همـين دليـل نيـز تغييـر آنهـا را در آينـده دشـوارتر مـي         فرامكاني مي

 ).20، ص 1391(راودراد، 

 شناسي گفتماني نشانه

هاي متني و جـايگزيني آن بـا    ي، تغيير نگاه خرد به نشانهشناسي گفتمان مقصود از نشانه 

نگاه كالن و گفتماني است؛ انديشمندان سنتي حوزه نشانه و معنا، عموماً نگـاهي منفـك   

اي در مـتن دارنـد ايـن رويكـرد، معطـوف بـه رويكـرد         ها و نظـام نشـانه   شده به نشانه

ي متن اسـت امـا در رويكـرد    ي دستور يا گرامر جهاني برانوع به قائلساختارگراست كه 

كنند؛ در ايـن   ها بسته به موقعيت و بافت خود توليد معنا مي شناسي گفتماني، نشانه نشانه

شناســي گفتمــاني، تحليلــي  مقصــود از نشــانه :) معتقــد اســت1393زمينــه، ســجودي (

رود و بـه   هـا فراتـر مـي     شناختي است كه از توصيف ساختاري و دسـتوري نشـانه   نشانه

ي كـه بـه كـاربرد    طـور  بـه پردازد؛  هاي گفتماني متون در بستر روابط بينامتني مي كاركرد

تـر، اعمـال    اعمـال گفتمـاني و در سـطح كـالن     مثابـه  بـه گيري متـون،   ها در شكل نشانه

هـاي توليـد    شود. در نتيجه، روابط قدرت، مناسبات اجتماعي و شيوه اجتماعي، توجه مي

شـناختي گفتمـاني مـورد بررسـي قـرار       حليل نشانهو توزيع متون و نهادهاي درگير در ت

شناسي گفتماني، گفتمان صرفاً محصول عمليات زباني نيست و همـه   گيرند. در نشانه مي

هايي چون ژست، حركت، مكـان، صـحنه،    تصوير و رمزگان ازجملهاي  هاي نشانه حوزه

گيـرد.   قرار مـي ي؛ شامل لحن و غيره مدنظر زبان يراپهاي مكاني و عوامل  خوراك، نشانه

شناسـي گفتمـاني متـون در تعريفـي گسـترده، در روابـط بينـامتني،         خالصه آنكه نشـانه 

هاي گفتماني، بسترهاي تاريخي و فرهنگي و در مناسـبات اجتمـاعي بررسـي     چارچوب

هاي ساختارگرا كه به بررسي سـاختار بـا    ي از شيوهكل بهشود و از اين لحاظ، خود را  مي

 كند. پردازند، متمايز مي هدف تدوين دستور مي

شناسي كاربرد دارند زيـرا هرگـاه    ها در فرازبان نشانه )، نشانه1393از نظر سجودي (

اي انتخاب شد و در يك كنش ارتباطي واقعي، يعني در بستر يك گفتمان بـه كـار    نشانه
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تن اي از مـ  يك نشانه منفرد باشد، ديگر متن يا بهتر بگوييم اليـه  ظاهر بهرفت، حتي اگر 

اي خـود را از رمزگـان دريافـت     عـالوه بـر اينكـه ارزش نشـانه     چوناست و نه نشانه، 

آورد. پـس   هاي متن همنشين، معني گفتمان به دسـت مـي   كند، در تعامل با ديگر اليه مي

شناختي از همان گام نخست از نوع تحليـل مـتن اسـت؛     رسد كه تحليل نشانه به نظر مي

اي را در انـزوا و منفـك از رمزگـاني كـه آن را      ند نشـانه توا شناس هرگز نمي يعني نشانه

اي از آن  ، بـه اليـه  واقـع  بهيافته و  تحققكرده است و يا جدا از متني كه نشانه در آن ممكن 

شـناس پيوسـته بـا مـتن سـروكار دارد و ورود او بـه        تبديل شده است، بررسي كند. نشانه

 كند. تن عبور ميعرصه مطالعه سازوكارهاي رمزگان نيز از مجراي م

كند: در شرايط كنوني مطالعات  ين رويكرد را چنين تشريح ميا يزن) 1388شعيري ( 

كـه ديگـر    انداز جديدي در برابر مطالعات معنا گشـوده اسـت چنـان    شناسي، چشم نشانه

جـدا افتـاده بررسـي     صـورت  بـه هـا از يكـديگر منفـك هسـتند و      توان گفت نشانه نمي

شناسـي گفتمـاني،    يك ديدگاه گفتماني از آنها ياد كـرد. در نشـانه  شوند؛ بلكه بايد با  مي

شده بلكه بر اساس كاركردهاي مـوقعيتي گفتمـان    يينتعمعنا نه بر اساس اهداف از پيش 

 ).49گيرد (ص  شكل مي

 ي پژوهششناس روش 

هـاي   شناسـي بـا رويكـرد گفتمـاني اسـت، از ميـان سـريال        روش پژوهش حاضر نشانه

) و درصـد  55ل تلويزيوني ستايش به دليـل بـاال بـودن ميـزان بيننـده (     تلويزيوني، سريا

قسمت  45انتخاب شده است. فصل نخست اين سريال، در  1)درصد 82رضايت از آن (

قسمت بر روي آنتن  27در  1393يش داده شده و فصل دوم، در سال نما 1390در سال 

ـ از   2و  1سـريال ـ فصـل     نيز كل ايـن  1394يگر، در سال بار درسانه ملي رفته است. 

بـودن فصـل    ساخت  دستصداوسيما پخش شد. از ديگر داليل انتخاب اين سريال، در 

 اين سريال است كه در پايان فصل دوم وعده آن داده شده است. 3

                                                      

  سنجش افكار صداوسيما اخذ شده است.   و . آمار ذكر شده از گروه فيلم و سريال مركز پژوهش1
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اسـت.   هدفمنـد  نـوع  از پژوهش، روش بودن كيفي به دليل پژوهش، اين در گيري نمونه

دوم سريال مورد بازبيني قرار گرفته و سپس، در مرحلـه   هاي فصل اول و در ابتدا كل قسمت

هـاي   هاي مختلف انتخاب و بازبيني شـده اسـت تـا داللـت     صحنه از قسمت 27دوم، تعداد 

كـه نحـوه بازنمـايي     ها مشخص شود. با توجـه بـه هـدف پـژوهش     صريح و ضمني صحنه

ر آنهـا شـاهد   هـايي هسـتند كـه د    هاي انتخاب شده صـحنه  گفتمان پدرساالري است، صحنه

 ايم. بازنمايي اين گفتمان بوده

 ي پژوهشها افتهي

هاي بررسي شده از حوصله ايـن مقالـه خـارج     شناسي تمام صحنه نظر به اينكه تحليل نشانه 

هـاي صـريح و ضـمني آنهـا بسـنده       ها به همراه داللـت  اي از صحنه است، تنها به ذكر نمونه

شوند. معنـي   طه ميان دال و مدلول محسوب ميشود. اين مفاهيم وجوهي براي تشريح راب مي

صريح، معنايي است كه تعداد زيادي از اعضاي يك جامعه با فرهنگ مشـترك، در مـورد آن   

توافق دارند؛ در داللت صريح، تمايل به ارائه معناي معين ملفوظ آشـكار يـا مطـابق بـا عقـل      

 طـور  بهمستقيم همان است كه  هاي زباني، معناي سليم براي نشانه وجود دارد. در مورد نشانه

توان يافت. براي مثال، داللت مسـتقيم يـك تصـوير بصـري همـان       ها مي نامه معمول در لغت

دهنـد (چنـدلر،    است كه همه بينندگان آن در هر زماني كه باشند، در تصـوير تشـخيص مـي   

اشـاره  توان گفت معناي صريح به معنايي  يگر ميد  عبارت به). 210، ص 1387ترجمه پارسا، 

 دارند. نظر اتفاقدارد كه تعداد بيشتري از اعضاي جامعه، با فرهنگ مشترك، در مورد آن 
كـار   هـا بـه   داللت ضمني براي ارجاع به معناهاي اجتماعي، فرهنگي و شخصي نشانه

يي اسـت.  چنـدمعنا ها  رود و به طبقه، سن، جنسيت و نژاد بستگي دارد. ماهيت نشانه مي
هـاي آنهـا را بايـد بيشـتر ضـمني دانسـت تـا         گشوده هستند و داللـت آنها در برابر تفسير 

). 78 ، ص1393هاي مختلف نشانه اشاره دارد (سـجودي،   مستقيم. مفهوم ضمني به تداعي
 در عكـس،  اصـلي  پيام به دوم پيام يك تحميل ضمني با داللت بارت، نظر براي مثال، از

 پديـد ) بنـدي  صـفحه  و بنـدي كادر فني، انتخاب، پرداخت( عكس توليد مختلف سطوح
 .)18، ص 1392فرد،  بارت، ترجمه گلستاني(آيد  مي
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 هاي بررسي شده (الگوي بارت) هاي صريح و ضمني صحنه . داللت1 جدول

 داللت صريح داللت ضمني

با توجه بـه همنشـيني نماهـاي ايـن صـحنه      
كرامت انساني از سوي حشمت فـردوس  تحقير 

يـوان اسـت   كدگذاري شده است، انسان ماننـد ح 
(استعاره) و بايد با او مثل حيـوان رفتـار كـرد. بـا     
توجه به رمزگان زباني و كالمي، برتري حشـمت  

 شود (القا). بر مردان ديگر ديده مي
ـا زيردسـتان        به عنوان مـدير و فـرد پيشـرو بايـد ب

 يز رفتار كرد (كليشه).آم خشونت
 داللت ضمني: فرادستي و خشونت كالمي 

وقتي برادر عروسـش   . شرح صحنه: حشمت1
(برادر انيس) را به دليل عملكرد ضعيف توبيخ 

 كند. مي
ي الزمـه  هرازگاهبيني  حشمت (به طاهر): مي

شون رو قيچـي   شون رو قيچي كني، بال نوك
 كني تا نپرن.

رمزگان كالمـي در ايـن صـحنه بـه شـكلي       
ــدرت و   ــانگر ق همنشــين شــده اســت كــه بي

ر توانمندي حشمت باشد. حشـمت فـردوس د  
شود  ي تبديل ميرسان يفركاين صحنه به مرد 

 كه قدرت و توانايي عقوبت انيس را دارد.
 اي از مرد واقعي است. در اين صحنه فوالد استعاره

بيني اقتصادي و نگاه كااليي بـه   برتري جهان
هاي كدگذاري شده ايـن   امور از ديگر رمزگان

 صحنه است.
بـه  با استفاده از بينامتنيت، حشـمت طـاهر را   

كنـد (اسـتعاره) و بـا تقبـيح      مجنون تشبيه مي
خواهـد او   كند كه مي مجنون بودن، اذعان مي

 شير تربيت كند. (استعاره) سان بهرا 
ســازي نيــز در ايــن صــحنه  از تكنيــك طبيعــي

استفاده شده اسـت؛ در نظـام پدرسـاالر، طبيعـي     
آورد، ارجح شمرده  است كسي كه پسر به دنيا مي

تواند زنـدگي   ستايش، مي شود. وجود محمد پسر
 مادر و خواهرش نازگل را تضمين كند.

در اين صحنه از تكنيك كنايه نيز بهره گرفته شده 
 است زير پروبال گرفتن، كنايه از حمايت است.

داللت ضمني: نظـم جنسـيتي، برتـري جنسـيتي،     
ـاد در زنـدگي حشـمت فـردوس و      محوريت اقتص

 خشونت كالمي

ه متوجـه  . شرح صحنه: حشـمت زمـاني كـ   2
شود انيس مسبب مرگ طاهر است سـراغ   يم

خواهـد سرپرسـتي    رود و از او مـي  ستايش مي
محمد را به او واگذار كند تا در مقابل ديدگان 

 و انيس عذاب بكشد. انيس بزرگ شود
كنم  ام اسكناس فرش مي حشمت: زير پاي نوه

 كنم. نه خاك؛ همه كار براش مي
عـذاب  خواين پسر من مايـه   ستايش: پس مي

 تون بشه، مالك دوزخ انيس بشه. عروس
مـه، پسـر    خـوامش چـون نـوه    حشمت: نه مي

يتش كـنم نـه   تـرب خوام عين شـير   طاهره، مي
خوام مرد باشه؛  عين طاهر كه مجنون بود؛ مي

حلبي نباشه؛ فوالد باشه.... برام پسـر زاييـدي   
، دخترت رو هم بيـار  وپرم بالتون زير  گيرم مي

 .بخوروبخوابيه عمر 
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 داللت صريح داللت ضمني

ــر نظــام   ــن صــحنه، تحقي ــت ضــمني اي دالل
فرهنگي و همچنـين كرامـت انسـاني اسـت.     
وجهيت حشمت از طريق همنشيني نماهـا در  

 شود. اين صحنه ديده مي
در عبــارات زبونــت رومــوش خــورده و خيــال 

كنـي مــا گوسـفنديم از تكنيـك كنايــه و     مـي 
 ده است.استعاره براي افاده معنايي استفاده ش

جوونا دارن اين مملكت  ناالهمچنين عبارت 
گيري از تكنيك كنايه  چرخونن نيز بهره رو مي

 سازي است. و كليشه
داللت ضمني: محوريـت اقتصـاد و ماديـات و    

 خشونت كالمي 

. شرح صحنه: حشمت به محمد وقتي محمد 3
 سال بعد) 20دهد ( پيشنهاد شراكت مي

 ا.محمد: كار از من، سرمايه از شم
شناسـم، مـن    من همـه باغـاي اينجـا رو مـي    

شناسم، ليسانسم كشاورزيه، يك  كيفيت رو مي
 كالم تخصصم اينه.

دهد): نگـاش كـن    (حشمت پرتقالي به محمد مي
ببـين واسـه كــدوم وراسـت؟ چــه مـاهي عمــل     

اسـت يـا     ياد؟ ترشه يـا شـيرين؟ كـم ريشـه     مي
 مونه؟ و... ريشه است؟ چند ماه تو سردخونه مي پر

شد زبونت رو مـوش خـورد؟ متخصـص،    چي 
كنـين مـا    شما جوونا فقط ادعا دارين. فكر مي

 شو بزن به چاك. بندين. بلند گوسفنديم! خالي
اين جوونا هستن كه اين مملكت رو  اآلنمحمد: 

 خوام. من فقط از شما يه كار مي ...چرخونن مي
خواي؟! برا تـو فقـط پـادويي     حشمت: كار مي

ايـد پـادويي كنـي و    شـب ب  8صبح تا  3دارم. 
 ميدون رو جارو بزني. سه سال كارت اينه ...

تقابل سنت و مدرنيتـه، داللـت ضـمني ايـن     
بينـي حشـمت،    صحنه است. در نظام و جهان

ــدن   ــدرن شــ ــت دارد و مــ ــنت اولويــ ســ
 وكتاب است. حساب يب

ــي،    ـان كالم ــق رمزگـ ــمت از طري ــت حش وجهي
كالمي و كنشي مشهود است. توهين و تحقيـر   غير
 هاي اين صحنه است. ت انساني از ويژگيكرام

دنياي مدرن مانند پتك است (تكنيك استعاره 
 و كنايه).

از طريق بينامتنيـت، علـم و پـژوهش تحقيـر     
شماري) و حشـمت   شده است (تكنيك كوچك

آن را مانند شعر كودكانه چشم چشم دو ابـرور  
 كند (تكنيك كنايه). قلمداد مي

ـابر،   يما و هـ سـ يپربرتري حشمت، هم بر  م بـر ص
بازنمايي شده است. عقل صابر مانند كودكي اسـت  

آيـد (تكنيـك    يبرنمـ يازهاي اوليه ن پسكه حتي از 
 استعاره و كنايه).

يتي نظم جنسمدرنيته،  داللت ضمني: تقابل سنت و
 و خشونت كالمي 

. شرح صحنه: حشمت رو بـه پريسـيما شـيرزاده    4
ــه   ـاني ك ـابر) زمـ ـار صـ ــيپر(همكـ ــس نهاد يما پيش

 دهد. فروشي را مي كردن سيستم ميدان ميوه مدرن
ها رو در نظـر گـرفتيم؛    ا: ما همه جنبهيميسپر

 كنيد. آمار و ارقام رو هم مالحظه مي
حشمت: خانم عدد و رقـم، يـه سـؤال وقتـي     

 ذارن؟ كنن، كجا مي كارگرا سيب لبناني رو مي
 ا: هر جا دلشون خواست.يميسپر

مه چي حساب حشمت: دلبخواهي كه نيست؛ ه
هــا رو زيــر ســايبون  كتــاب داره كــارگرا جعبــه

كـنن و   ذارن تا آفتاب نخورن؛ دونه دونه مي مي
ذارن تو شاالشون چون سيب لبنان پوكـه و   مي

 حساس، بيشتر بايد حواست باشه و ...
حاال تو اومدي اينجا واسه من نقاشـي چشـم   

كشي و  چشم دو ابرو دماغ و دهن يه گردو مي
 چه جور كارمو پيش ببرم؟! گي به من مي

 يما: من فقط اومدم بگم تو دنياي امروز...سيپر
يـاي يـه حـرف     فهمم تا مي حشمت: من نمي

زنن  حساب بزني دنياي امروز رو عين پتك مي
حسـاب بـزن، حـرف    تو مخ آدم. بـا مـا حـرف    

حساب بشنو. اين صابر من عقل نـداره، تعطيلـه،   
 .عقلش رو قنداق كرده گذاشته صندوق عقب
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 داللت صريح داللت ضمني

اي  همنشيني نماها در ايـن صـحنه بـه گونـه    
ــت و   ــه وجهي ــتاســت ك يالي حشــمت را اس

كنــد. رمزگــان كالمــي بيــانگر  بازنمــايي مــي
خشونت حشمت است. توهين و تحقير كرامت 

 انساني در اين صحنه نمود دارد.
عبارت حرف را با متـه تـو مغـز فـرو كـردن،      

اي از مـنش   يـه كناعالوه بر خشونت كالمي، 
 مستبدانه و ديكتاتورانه حشمت است.

آتيش زدن رستم نيز خشـونت كالمـي را بـه    
ــي  ــل م ــب منتق ــن مخاط ــد  ذه ــك (كن تكني

 نمايي). بزرگ
 خشونت كالميداللت ضمني: 

فهمد صابر،  . شرح صحنه: حشمت وقتي مي5
 نويس كرده است. محمد را فاكتور

حشمت: ... صابر چرا جاروكش منـو گذاشـتي   
فاكتور بنويسه؟! تو به چـه حقـي آدمـاي منـو     

 كني، تو غلط كردي. جا مي جابه
حشمت به محمد: مـن يـه حـرف رو يـه بـار      

كـنم تـو مغـزش.     يمزنم. دفعه دوم با مته  مي
گم  گفتم يه سال جاروكش هستي بعد من مي

 كار كني. كجا باشي و چي
حشمت رو به رستم: تو هم اگه حواست نباشه 

 زنم آتيشت مي

جموعه رمزگـان كنشـي و گفتـاري، القـاگر     م
 متنبه شدن حشمت است (تكنيك القا).

در اين صحنه از تكنيـك بالغـي اسـتعاره و     
 يخمـ كنايه اسـتفاده شـده اسـت. نصـفه آدم،     

نـون كنايـه از انسـان     خروس، حيـف  يله، پاطو
 دردنخور است. ناتوان و به

وزيدن باد و طوفـان بـه پـا كـردن، كنايـه از      
 ستم در تغيير شرايط موجود است.توانمندي ر

داللت ضمني صحنه اين اسـت كـه حشـمت    
تاوان افكار و عقايـد خـود را در گذشـته پـس     

 دهد. مي
خشـونت كالمـي، پشـيماني و     داللت ضـمني: 

 ندامت از گذشته

يابد صابر  . شرح صحنه: حشمت وقتي درمي6
تمام اموالش را به نام خودش زده (در مواجهه 

 با رستم)
با اين قد و باال يـه دفعـه از كجـا     حشمت: تو

 ياد؟ فهمي كه باد از كجا مي مي
رستم عيب شما اينه كه فقط قد و باالي منـو  

گيد نصفه آدم، مـيخ طويلـه،    بينيد، بهم مي مي
ما با اين قـد و بـاال،    ...پا خروس، حيف نون، 

باد كه هيچي، اگه يه روزي دستمون بند بشه، 
 كنيم. يمبه پا  طوفان
تون رو من به آقا صابر دادم؛ بـه   ندوقكليد ص

 گفتين. تالفي اون چيزايي كه بهم مي

گفتمـان   پرچمـدار عنـوان   دهد كه آنچـه بـراي حشـمت فـردوس بـه      نشان مي 1جدول 

جــويي و اقتــدار اســت. فــردوس، در ايــن ســودجويي و  پدرســاالري اهميــت دارد، ســلطه

ها، رمزگـان كنشـي، او را بـه بـازجو      رود كه در برخي از صحنه طلبي تا جايي پيش مي سلطه

هاي كنشـي   اي از موارد خشونت فيزيكي از ويژگي كند. خشونت كالمي و در پاره نزديك مي

 عنـوان  بـه  دهـد، او  شده نشان مـي  يبررسهاي  يند صحنهبرآكه  يطور بهشود  وي محسوب مي

 كند. ايجاد مي جو، رعب و وحشت را در دل اطرافيان خود و سلطه رسان يفركمرد 
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آورد؛  اي به دست مـي  خواهد، با پول و ارزش مبادله فردوس بارها و بارها هر آنچه را مي

كنـد. درواقـع،    سالمتي، محبت همسر، محبت فرزند و اصالت را با ارزش ريالي محاسبه مـي 

بيني حاكم بر رفتار وي، اقتصادي است و همه امور زندگي او در سايه مصرف تعريـف   جهان

كشد و چنـين امكـاني را دسـتاويزي بـراي      مذهب و علم را به ذيل اقتصاد ميشود؛ دين،  مي

 دهد. ستم و سلطه بر اطرافيان خود قرار مي

هـاي كنشـي و زبـاني كـه      يكدگذاربه اين ترتيب در فصل نخست سريال، به سبب 

گيـري   حشمت اسـت، نـوعي جهـت    قلدرمآبانهمنش  جويي و گري، سلطه بيانگر افراطي

هـا وي   در بسياري از صحنه كه  طوري خورد به پدرساالر به چشم مي نظام بهمنفي نسبت 

شود. حشمت با التزام بـه   در قالب ضدقهرمان در برابر قهرمان سريال (ستايش) تقبيح مي

عنوان نماينده نظام پدرساالري به مخاطـب   را به رسان يفركبرتري جنسيتي، مرد خشن و 

هر دو فصل اين سريال قابل مشاهده است با اين كند؛ اتخاذ چنين روندي در  معرفي مي

هـاي افراطـي    تفاوت كه در فصل دوم، فردوس پس از گذشت بيست سال، نتيجه كـنش 

كند. اين بازنمايي از حشـمت فـردوس، بيـانگر     خود را با بازگشت به گذشته تجربه مي

 .جامعه جديد است مسائلناكارآمدي و ناتواني نظام پدرساالر در پاسخگويي به 

توان به بحـث جانشـيني نيـز     هاي صورت گرفته در اين سريال مي در كنار همنشيني

اشاره كرد مفهوم جانشيني با مفهوم غياب در ارتباط است و اشاره بـه آن مفـاهيمي دارد   

 عبـارت  بـه . شود مي شود و معنا به سبب آن دگرگون كه در متن مورد بررسي، ديده نمي

اي غايب. حضور معنا در نقـش   اي حاضر است و نشانه نهيگر، در تحليل جانشيني، نشاد 

 كند. خود نيست بلكه معناي خود را از طريق آنچه غايب است، كسب مي

هـايي اسـت    گر غياب اي كه در اين مجموعه حضور دارد، تداعي مجموعه نظام نشانه

 كند، به شرح زير است: ترين آنها كه توليد معنا مي كه مهم

تواند پاسـخگوي   ردهاي مثبت نظام پدرساالر؛ سيستمي كه مي. معرفي نشدن كارك1

 مدرن جامعه ايراني باشد. ماهيت نيمه

زدگـي و دلزدگـي از نظـام     شده در سريال سـتايش، واپـس   گذاري هاي كد مجموعه كنش
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كند. از مفاهيم غايب در اين مجموعه، به بازنمـايي مثبـت    ساالر را در ذهن ايجاد مي پدر

هاي اين سريال به بازنمايي وجوه منفي ايـن   وان اشاره كرد. اغلب صحنهت از اين نظام مي

هاي قابل اتكا و مثبت ايـن نظـام در حاشـيه     ي كه جنبهحال دريافته است  اختصاصنظام 

ساز نظام پدرسـاالر   هاي هويت گيرد. غياب انسجام، همبستگي، همدلي و ارزش قرار مي

سازد كه الگـوي غالـب در    مي متبادربه ذهن  كند و چنين در اين مجموعه توليد معنا مي

 نظام پدرساالر به اين شكل است.

هاي صورت گرفته در اين سريال، دوره پدرساالري به پايان رسيده و  طبق كدگذاري

بايد رويكرد متناسب با جامعه مدرن را در سبك زنـدگي اتخـاذ كـرد. در ايـن سـريال،      

پذيرش دنياي مدرنيته ندارد و بايد در برابـر  اي جز  شود كه نسل اول چاره چنين القا مي

 آورد. آن سر تعظيم فرو

 . معرفي نشدن الگوي مطلوب و مورد تأييد مردانگي2

از ديگر مفاهيم غايـب در ايـن سـريال تلويزيـوني، فقـدان الگـوي مطلـوب در حـوزه         

نـد  هم حضور دار موازات بهپذير،  گر و سلطه مردانگي است. در اين سريال، مردان سلطه

ي كه اغلـب، نـاتواني آنـان در برابـر     طور بهكنند  مردان مستقل، نقش كمرنگي ايفا مي اما

محمـد (بـرادر سـتايش)    «شود. بر همين اساس، مردان مسـتقل   ساير مردان بازنمايي مي

يا از مجموعه حذف و يا در سير داسـتاني  » محمود (پدرستايش) طاهر (همسر ستايش)،

 شوند. رها مي

 يريگ جهينتبحث و 

شناسـي گفتمـاني اسـت ايـن مقالـه       با توجه به چارچوب تحليلي اين پژوهش كه نشانه

داشته است كه بازنمايي گفتمان پدرساالري در سريال تلويزيـوني سـتايش را    نآبرسعي 

 تر قرار دهد. با عنايت به رويكرد گفتماني مورد تحليل و واكاوي دقيق
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سـاالري اسـت؛    وهش، بازتوليد نظام پدرهاي محوري اين پژ كلي، از مضمون طور به 

طور كه تشريح  عالوه بر آن، بازنمايي و تقابل سنت و مدرنيته نيز قابل تأمل است. همان

كنـد و   هـاي خـرد حركـت مـي     شناسي گفتماني، پژوهشگر از سطح نشانه شد، در نشانه

جتمـاعي  هاي خرد را در ذيل گفتمان كالن و با توجه به بافـت و عمـل ا   نشانه  مجموعه

 ازجملـه دهد. گفتمان پدرساالري در جامعه ايراني و تحول در آن،  مي مورد بررسي قرار 

هاي استخراج شده در اين پژوهش را در ارتبـاط   توان نشانه هايي است كه مي ايدئولوژي

 با آن بررسي كرد.

هاي عصر جديد كه تجدد بر تمـام وجـوه آن سـايه افكنـده،      با در نظر گرفتن مشخصه

وم مردانگي معناي ديرينه خـود را كـه متـأثر از نظـم جنسـيتي اسـت، از كـف داده و        مفه

هاي اين مفهوم پديد آمده است. در همـين زمينـه، كانـل در     تغييراتي در هنجارها و ارزش

كند كه با فروريزي مرزها و يكي شدن بازارهـا و ارتباطـات    هاي خود استدالل مي پژوهش

طـور   هاي مربوط بـه جنسـيت، نظـم سـابق جنسـيتي، بـه       الها و رو بسيار متراكم، اسلوب

). بـه ايـن ترتيـب،    207، ص 1393اي در معرض فشار قرار گرفته است (يعقـوبي،   فزاينده

كننـدگي جهـان از    بديهي است؛ سامان جنسيتي كه در آن رجحان مردان بر زنـان و تنظـيم  

يستي به چالش كشـيده  هاي فمين جهان مدرنيته و فعاليت حكم بهسوي مردان مطرح است، 

اما چنين چرخشي در مورد كشور ايران كه ساختار و نظام خـانوادگي آن همچنـان از    شود

گـران   هاي پدرسـاالرانه را در كـنش   توان آثاري از كنش كند و مي الگوهاي سنتي پيروي مي

 براي فرد ايراني، خارج از خانـه و خـانواده، جـايي    چراكهكننده است.  مشاهده كرد، نگران

براي زيست جدي وجود ندارد و اجتماعات بيروني مانند محل تحصيل و كار، اجتماعات 

يابد و فرديت هـر فـرد ايرانـي     ها، با حمايت و نظارت خانواده سامان مي اي و پاتوق حرفه

 ).117ص ، 1390گيرد (آزاد ارمكي، در تعامل با خانواده شكل مي

بـا توجـه بـه تحـوالت نـوين جامعـه       اي از مردانگي،  هرچند كه نيل به چنين نسخه

هـاي   اي با مشخصه هاي نزديك به آن براي جامعه دشوار است؛ لذا دست يافتن به نسخه

تـوان از بسـترها و    تواند كارگشا باشد. بـراي تحقـق ايـن شـرايط مـي      فرهنگ ايراني مي
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در كنار  گذار عنوان يك نهاد تأثير اي بهره گرفت. به تعبير ديگر، رسانه به مجراهاي رسانه

 تواند قدرت مردان را پشتيباني كند تا از نظم موجود حمايت شود. نهاد دولت مي

تـرين بـازوي    عنوان مهـم  كه به -اي همچون تلويزيون  پژوهش حاضر نشان داد، رسانه

فرهنگي شناخته شده است ـ در شرايطي كه بايد در خدمت تحكـيم و تعـادل خـانواده و     

دهـد   نظام پدرساالر را در تقابل با نظام مادرساالر قرار مـي  هاي جنسيتي باشد، تثبيت نقش

پـردازد و ايـن نظـام را نظـامي      آفريني، به تقبيح آن مي  و با پرداخت روايي، سينمايي و معنا

در نهايت، تصويري سـياه و افراطـي از آن    كه چنانكند  خشن و ديكتاتورمآب بازنمايي مي

اسـت كـه    رسـان  يفركر اين سريال، از نوع مردانگي دهد. مردانگي بازنمايي شده د اريه مي

گري و تحكم اولويت دارد (بار معنايي منفي) تا جايي كه شخصيت  در آن خشونت، سلطه

ي گفتمان رقيب (مادرسـاالري) و تكـرار   انگار آلودهگيري از تكنيك  محوري روايت با بهره

سـاالري بازنمـايي    م پـدر اي را از نظا شده هاي صريح و ضمني تصوير مخدوش آن در اليه

 كند. مي

به اين ترتيب، موجوديت و ايدئولوژي مردانگي از رهگذر اين سبك بازنمـايي، مـورد   

گيرد و رسانه در كنار سـاير عوامـل بيرونـي و محيطـي، قـانون ثبـات نظـم         سؤال قرار مي

ر را كشد. اتخاذ رويكرد انتقـادي، موجوديـت نظـام پدرسـاال     پدرساالرانه را به بوته نقد مي

سازد و چنين نظامي در محور جانشيني، جايگزين نظـام پدرسـاالر بـا رويكـرد      متزلزل مي

 شود؛ بدون آنكه الگويي مطلوب يا متعارف، جانشين آن شود. مثبت مي

جايي در مرزهاي مردانگـي و زنـانگي، نـه     سازي از مردانگي و جابه گونه تصوير ينا 

بر ساختارهاي كالن جامعه نيـز تـأثير نـامطلوب    زاست بلكه  تنها در نظام خانواده چالش

هاي عينـي مردانگـي هژمونيـك ـ نـوع تعـالي مـرد در نظـام          پايه چراكهگذارد؛  مي جا به

انجامد، متأثر از اجزاي سازنده جامعـه اسـت    ايدئولوژيك ـ كه به استقرار نظام حاكم مي 

 شود. و خانواده نيز جزئي از اين نظام پيچيده محسوب مي

سنتي خانواده و جامعه در ايران، مردانگـي  نيمه مهم است اينكه با توجه به بافت آنچه  

بخشـد بلكـه    پدرساالر و هژمونيك شدن آن، نه تنها نظام خانواده و جامعـه را سـامان مـي   



114 v 1396 تابستان) / 90(پياپي  2/ شماره چهارم و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

 

فرهنـگ غنـي و ديرينـه جامعـه ايرانـي و       ورسـوم  آدابموجب تقويت بسياري از سـنن،  

شـود. حركـت از سـمت راسـت طيـف كـه        همچنين حفظ مشروعيت ساختار حاكم مـي 

جايگاه مردانگي هژمونيك است و دور شـدن از آن، بـه معنـي ميـل بـه سـمت مردانگـي        

هژمونيك  متعارف و گذر از آن و قرار گرفتن در مردانگي تضعيف شده است كه مردانگي

 )2(نمودار  كشد. طور نسبي به چالش مي را به

 تايش. بازنمايي مردانگي در سريال س2نمودار 

 مردانگي متعارف  

 مردانگي ضعيف شده                                                                                                   مردانگي هژمونيك (كامل) 

 پذير) گر و سلطه ، سلطهرسان فريك(مردانگي  
 

صـرف بـر ذات و جسـم     بر اساس نتايج، بازنمايي صورت گرفته از مردان و تأكيـد 

هـايي چـون خشـونت رفتـاري و زبـاني در كـنش        سازي ويژگي آنان، همچنين برجسته

شود. در حالي كـه  محوري سريال، مشروعيت پدرساالري به چالش كشيده مي شخصيت

انتظار اين است كه رسـانه، بـا در نظـر داشـتن الگوهـاي عرفـي و رايـج در جامعـه يـا          

تري را بازنمـايي و معرفـي كنـد. رسـانه از چنـان       تعارفالگوهاي ديني، نوع مردانگي م

ظرفيت عظيمي برخوردار است كه توانايي توليد و بازتوليد مردانگي هژمنوتيك متناسب 

أييد نتايج پـژوهش  تپروراند. نتايج پژوهش حاضر ضمن  با شرايط جامعه را در خود مي

چنينـي و تقابـل    يناهاي  ايي) نشان دادند كه بازنم1393هاني (ا) و فر1392آزاد ارمكي (

زدايي نخواهد كـرد بلكـه تبعـاتي جـدي در      دو گفتمان رقيب، نه تنها كمكي به جنسيت

بـه ديگـر سـخن،     درك و فهم مسائل اجتماعي از بستر رسانه برجاي خواهد گذاشـت. 

انتظار بر اين است كه رسانه، به بهانه جانبداري از يك نظـام فكـري خـاص، مردانگـي     

اگـر بـر اسـاس     كـم  دسـت رو نسازد يا  به جامعه سنتي و مذهبي با ترديد رو مردان را در

كند، با راهبرد تقابل و تخريـب، چنـين    پويايي مردانگي، الگوي جايگزيني را معرفي مي

 جايگزيني را بازنمايي نكند.



 v 115فتماني ... شناسي گ اي از مردانگي در نظام پدرساالر با رويكرد نشانه بازنمايي رسانه

 

گيـري از متخصصـان و كارشناسـان     بهـره تـوان بـا    زمينه تحقق چنين اهدافي را مـي 

اجتماعي و فرهنگي ايران هستند، فراهم سـاخت   مسائليز به قوه تحليل اي كه تجه  خبره

هاي كالن فرهنگي جلوگيري كرد؛ ضمن اينكه الزمه غنا بخشـيدن   و از انحراف سياست

هاي داستاني و انسجام محتوايي و ساختاري، حضـور تـيم پژوهشـي در تمـام      به روايت

 مخاطب ياري خواهد رساند. فرايند توليد است كه به باورپذيري و جذب حداكثري

 منابع

 . تهران: سمت.شناسي خانواده ايراني جامعه). 1390ارمكي، تقي. ( آزاد

تهران:  هاي ايراني. تحليل نحوه بازنمايي خانواده در سريال). 1392ارمكي، تقي. ( آزاد

 مركز پژوهش و سنجش افكار صداوسيما.

 فرد). تهران: مركز. اني(ترجمه راز گلستپيام عكس  ).1392بارت، روالن. (

شناسـي مردانگـي در    مهاجرت و تغيير مفهوم مردانگي: سنخ). 1393بختياري، صديقه. (

ميان مردان مهـاجر افغانسـتاني در ايـران و مقايسـه بـا مـردان غيرمهـاجر در        

 ارشد، دانشگاه تهران. نامه كارشناسي  . پايانافغانستان

هـاي مردانگـي و    ). سـتاره 1389د. (آبـادي، سـيدجوا   حسيني رشـت  چاوشيان، حسن و

ها: بررسي تغيير الگوي غالب مردانگي بازيگران سـينماي بعـد از    مردانگي ستاره

 .59)، ص 4( 3 ،يراناتحقيقات فرهنگي  فصلنامهانقالب ايران. 

ترجمه مهـدي پارسـا). تهـران: پژوهشـگاه     ( يشناس مباني نشانه). 1387چندلر، دانيل. (

 فرهنگ و هنر اسالمي.

نامـه   . پايـان قدرت و پاد قدرت جنسيتي در سـينماي ايـران  ). 1393فراهاني، مژگان. (

 كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي.

 . تهران: دانشگاه تهران.شناسي سينما و سينماي ايران جامعه). 1391راودراد، اعظم. (

. تهـران:  نيهاي تلويزيـو  بازنمايي پوشاك زنان در مجموعه). 1393سجودي، فرزان. (

 مركز پژوهش و سنجش افكار صداوسيما.



116 v 1396 تابستان) / 90(پياپي  2/ شماره چهارم و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 
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