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 چكيده

گيري از  هاي تلويزيوني در ترويج سبك زندگي بومي و بهره يشاين مقاله با توجه به نقش نما
كند. از  منظور تقويت انسجام ملي، فصل نخست سريال كيميا را بررسي مي رخدادهاي تاريخي به

آنجا كه اين فصل با به تصوير كشيدن زندگي مبارزان جوان، روايتي از انقالب اسالمي ارائه 
شناسي سلبي ـ كاودري، فيسك و بارت، به بازنمايي سبك  نهدهد، مقاله حاضر، با تركيب نشا مي

عنوان  به» روايت«و » تصوير«پردازد. در اين روش،  زندگي اين مبارزان و نحوه تمايز آنها مي
بندي شده، حكايت دارند كه در  ها از نوعي تمايز قطب شوند. يافته عناصر سازنده متن، تحليل مي

بر پايه همگرايي، هماهنگي و خردورزي استوار » مذهبي«جوان سوي آن، سبك زندگي مبارزان  يك
عنوان نمادي از گسستگي،  به» مذهبي غير«شده است و در سوي ديگر، سبك زندگي مبارزان 

شود. اين بازنمايي، پيشگامي مبارزان مذهبي را در متن جنبش انقالبي  ناآرامي و انزوا معرفي مي
 شود. ها يادآور مي رتري آن را بر ديگر گزينهكند و داليل ب مردم ايران توجيه مي
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 مقدمه

دانند و بر طبل  هاي مادي كه افراد را مجاز به هر انتخابي مي در تنازع ميان انديشه
هاي ملي و ديني  مداري كه بر حفظ آموزه هاي ارزش د، با انديشهكوبن تمايزات فردي مي

اي يافته است. به اين دليل كه سبك زندگي  اهميت ويژه» سبك زندگي«تأكيد دارند، 
هاي ذهني و ارزشي نيست و از  رد تظاهر عيني دارد، فارغ از سويهااگرچه در بيشتر مو

كند، بدين دليل  را نيز دگرگون ميهمين رو، تغيير صورت آن، باورهاي زيربنايي آن 
هاي استيالي فكري  ترين روش هاي زندگي، در زمره نرم امروزه دستكاري كردن سبك

هاي جمعي بويژه تلويزيون، با برجسته كردن  شود. در اين ميان رسانه محسوب مي
 سازند و هاي موافق برمي ابعادي از رفتارهاي روزمره، واقعيت زندگي را به نفع ديدگاه

هايي هستند  برساخته«كنند. درواقع، متون تلويزيون  رفتارهاي منافي با خود را طرد مي
) به خلق 151 ، ص1382(ضيمران، » كه بر مبناي سازوكار بازنمايي و فرايند گزينشي

كنند. با اين شيوه، به گفته ون لون تلويزيون با استفاده از صدا و  واقعيت مبادرت مي
كند (ترجمه عليقليان،  سازي مي ه ديگري، واقعيت را شبيهتصوير بيش از هر رسان

هستند، » 1هاي ضمني داللت«كه واجد » هايي نشانه«) و با استفاده از 62 ص، 1388
). 238 ، ص1393ترجمه اكواني و همكاران،  سازد (بيگنل، معاني مورد نظر خود را منتقل مي

بودن با فضاي زندگي عادي و اقبال  هاي تلويزيوني، به دليل مرتبط در اين ميان، نمايش
مخاطبان، بستر مناسبي براي بازنمايي سبك زندگي و ترويج الگوهاي مرجح هستند. 

به تصوير درآيند و مخاطب را با خود همراه » باورپذير«شرط آنكه به صورتي  البته به
ز آنتن ا 1394را كه در پاييز و زمستان » كيميا«سازند. با اين نگاه، مجموعه نمايشي 

توان تالشي در راه ترسيم سبك زندگي در  شبكه دوم سيماي ج.ا.ا پخش شده است مي
سه دوره پيش از انقالب اسالمي، جنگ و دوران كنوني دانست. فصل نخست اين 
مجموعه، اوج مبارزات انقالبي را از وراي رفتار، گفتار، عادات و پندارهاي مبارزان 

با توجه به اهميت الگوسازي بهينه از انقالب اسالمي و كند. از اين رو،  جوان روايت مي
                                                      

1  .connotation ترجمـه  هـاي پنهـاني يـك نشـانه توجـه دارد (آسـابرگر،        به بررسي ابعاد مختلف نمادين و اليه
 ). 96، ص 1379مشيرزاده، 
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با هدف تقويت سبك زندگي اسالمي ـ ايراني، پژوهش حاضر به بررسي زندگي 
اين افراد پرداخته است. ضرورت انجام اين مطالعه كه ضمن بازنمايي الگوهاي  روزمره 

هاي ذهني و عيني  زيست آن دوران، نحوه تمايز اين مبارزان جوان را مبتني بر رمزگان
سازد، به نقش بنيادين انقالب اسالمي در ساختار حيات فردي و اجتماعي  مشخص مي

هايي كه فضاي سياسي ـ اجتماعي آن  عبارت ديگر، پژوهش گردد. به كشورمان بازمي
كنند، به شناخت بهتر آن دوران كمك خواهند  دوران را در چارچوبي علمي بررسي مي

الگوسازي از وقايع مهمي چون انقالب اسالمي بر مبناي كاركرد كرد. عالوه بر اين، 
آيد، بنابراين پرداختن به مطالعاتي كه با  از وظايف رسانه ملي به حساب مي» همبستگي«

معنايي اين   ها، نظام كار گرفته شده در سريال هاي به ها و رمزگان ها، كليشه تحليل نشانه
آورند،  تر اين حوزه را فراهم مي سازي مطلوب نامهكنند و امكان بر الگوها را تفسير مي

بازنمايي سبك زندگي «امري ضروري است. بر اين اساس، هدف از پژوهش حاضر 
باشد. پرسش اصلي آن نيز  مي» جوانان مبارز پيش از انقالب در مجموعه نمايشي كيميا

يشي سبك زندگي جوانان مبارز پيش از انقالب در مجموعه نما« عبارت است از:
 »شود؟ چگونه بازنمايي مي» كيميا«

 مرور مفهومي و تجربي پژوهش

» هـا  نوع تصور يا ذهنيت افراد در افعال و نگرش«بر: بر مبناي تعاريف رايج  سبك زندگي،
) و 2011، 2(هـريتيج » ساليق و تمايالت خاص فـرد، گـروه و اجتمـاع   «)، 2003، 1(كولينز

) تأكيـد دارد. ايـن تعـاريف، در نگـاه     718، ص 2016، 3(وبستر» شيوه خاص فرهنگي«
كنند كه به نحوه زيست انساني ارجـاع   اول، معنايي ساده از اين مفهوم به ذهن متبادر مي

زاييده دوره متأخرِ مدرنيتـه در غـرب اسـت.    » سبك زندگي«دارد اما در حقيقت، مفهوم 
افــزون و ظهــور  صــنعت، توليــد دم«چــرخش مــدار زنــدگي در غــرب، حــول محــور 

هاي متنوع زندگي را فراهم سـاخت و ظهـور    ، زمينه بروز سبك»هاي ارتباطي نولوژيتك
اين عوامل در عصر مدرنيته و توسعه تدريجي آن، انسـان مـدرن را بـه سـمت انتخـاب      
                                                      

1. Collins        2. Heritage        3. Webster 
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» سبك زنـدگي «پردازي در مورد  الگوهاي متنوعي از زندگي پيش برد. البته پيشينه نظريه
آن را  1گـردد. بـراي مثـال، زيمـل     قرن بيسـتم بـازمي  در آراي انديشمندان غربي به آغاز 

خـويش  » فرديـت برتـر  «و » هاي بنيـادي  ارزش«منظور دستيابي به  تجسم تالش انسان به
و مخـتص  » همتـا  كليتي بي«سبك زندگي را  2). آدلر462 ص ،1990تفسير كرده است (
 قابل معناست هاي حاكم بر زندگي در ذيل آن دانست كه تمام جريان هر يك از افراد مي

را » سـبك زنـدگي  «گـراي امريكـا    نيز با رصد جامعه مصـرف  3). وبلن191 ص ،1956(
) كـه بـه اعتقـاد او    53 ص ،1390كنـي،   گرفت (مهدوي معادل قشر اجتماعي در نظر مي

 »سـازد  سالمت فكري، شيوه رفتاري، ساختار روحي و حوزه معرفتي افراد را آشكار مي«
اين حال، گسترش ابعاد مدرنيته و سيطره آن بر جهان غرب ). با 105 ص ،1919(وبلن، 

هـا و   رفـت، بـه طـرح نظريـه     به پيش مي» علم«و تكيه بر » سنت«كه با پشت پا زدن به 
هايي  ها، انسان غربي را ملزم به انتخاب مطالعات انتقادي در اين زمينه انجاميد. اين نظريه

اش  هـد و بـه دوري او از هويـت فـردي    د دانند كه زندگي مدرن فرا روي او قرار مي مي
. در همين زمينه بورديو، با تأمل بر رفتـار روزمـره و   )25 ص ،1382 فاضلي،(انجامد  مي

هاي شـغلي، تفريحـي    هايي چون چيدمان منزل، خوراك، پوشاك و فعاليت بررسي مؤلفه
 و غيره دريافت كه انسان مدرن، كنشگري فعال است اما اين كنشگري بر مـدار مصـرف  

ترجمـه   هـاي اقتصـادي و فرهنگـي افـراد اسـت (بورديـو،       قرار دارد و محاط به سرمايه
محور، با وجود آنكه افراد، خـود   ). از اين نگاه، در جوامع مصرف65 ص ،1389 مرديها،

هاي آنها در زندگي از پيش تعريف شده است. با ايـن   دانند، در عمل، گزينش را آزاد مي
به مطالعه سبك زندگي مصرفي غرب پرداخت. او بر ايـن بـاور    نگاه نقادانه، بودريار نيز

زننـد. بـه اعتقـاد وي،     ها به گمان گزينشگري دست به مصرف كاالهـا مـي   بود كه انسان
انسان مدرن در تأمين دمادم نيازهاي رفاهي خود محصور شـده و از ايـن طريـق قصـد     

). بودريـار  111 ، ص1389 كند (ترجمه ايزدي، اش را تضمين  دارد موجوديت اجتماعي
واسـطه   شـمرد كـه بـه    را دال مركزي زندگي اجتماعي عصر حاضـر برمـي  » مصرف«نيز 

هاي تلويزيوني، به گفتمان مـرجح تبـديل شـده اسـت.      هاي گروهي بويژه رمزگان رسانه
                                                      

1. Simmel        2. Adler       3. Veblen 
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سـبك  «طرح اين دسته از نظريات از نيمه دوم قرن بيستم به بعد، مطالعـات مربـوط بـه    
چنان درهـم تنيـد كـه بررسـي يكـي بـدون تأمـل بـر ديگـري را           را» رسانه«و » زندگي

). اين نگاه در ايـران نيـز، بـه    70 ص ،1380ترجمه حكيمي،  نمود (اليون، غيرممكن مي
تحليــل «) در پژوهشــي بــا عنــوان 1388مطالعــات بســياري انجاميــد. ســروي زرگــر (

در  سـبك زنـدگي ترويجـي   » هـاي بازرگـاني   شـناختي الگـوي مصـرف در آگهـي     نشانه
هـا در محـور    هاي تلويزيوني را بررسي كرده است. از نظر او، كاال در ايـن برنامـه   آگهي

عنوان نماد سبك زندگي غربي به متن  به» مصرف«روابط فردي و خانوادگي قرار دارد و 
سبك زندگي نمايش داده شده «) نيز 1393زندگي ايراني راه پيدا كرده است. سليمانيان (

را مطالعه كرده اسـت. او بـا تحليـل    » ننده بعد از انقالب در تلويزيونهاي پربي در سريال
هـاي سياسـي و    دهد كه نگـرش  هاي مطرح طي سه دهه بعد از انقالب، نشان مي سريال

هـاي پربيننـده را بـر اسـاس      رخدادهاي اجتماعي بعد از انقالب، سبك زنـدگي سـريال  
بنـدي   تقسيم» مدرن/سنتي«و » مذهبي/غيرمذهبي«، »پولدار/مستضعف«هايي چون  دوگانه

 كرده است.

 اي مباني نظري: برساخت واقعيت و بازنمايي رسانه

اي مهـم در   رسانه، بويژه تلويزيون و نقـش آن در بـه تصـوير كشـيدن واقعيـت، حـوزه      
گرايـي اجتمـاعي اسـت. ايـن ديـدگاه، بـر درك انسـان از واقعيـت و          رويكرد برساخت

يـا  » ماهيت مفـروض و معـين بـراي انسـان    «ا ايده چگونگي ساخت معنا تأكيد دارد و ب
هايي كه درك ما از  ها و مقوله مخالف است. بر اين اساس، شيوه» باوري ذات«اصطالح  به

يعني شناخت ما از جهان كـه   اند؛ خاص  سازند، از لحاظ تاريخي و فرهنگي، جهان را مي
گيرد، به اين بستگي  ل ميهايي مانند مرد و زن، گذشته، آينده و غيره، شك برحسب مقوله

كنيم. پس دانـش مـا دربـاره جهـان از ماهيـت       دارد كه در چه مكان و زماني زندگي مي
ترجمـه   آيد بلكـه ناشـي از تعـامالت اجتمـاعي اسـت (بِـر،       واقعي جهان به دست نمي

). متفكران اين حوزه معتقدند؛ معرفت ما غير از تجربه شخصـي  19 ، ص1394صالحي، 
بندي شده و  دين، آموزگاران و سازوكارهاي اجتماعي است و نظامي دستهبرگرفته از وال
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هاي  هايِ عملي زندگي و شيوه حل دهد كه بر اساس آن، راه معنادار در اختيارمان قرار مي
). از اين منظـر،  222 ص ،1391ترجمه راسخ،  الخ،بشود (كنو رفتار روزمره ما تعيين مي

هادهاي توزيعِِ معرفـت نقـش مهمـي در درك مـا از     عنوان يكي از ن هاي جمعي به رسانه
تنهايي، بخش بسيار كوچكي از رويدادهاي جهـان   جهان پيرامون دارند. چراكه، انسان به

هـاي   شـدت بـه واقعيـت    كند و به اين ترتيب، براي گسترش فهم خـود، بـه   را درك مي
همـين دليـل    ). به18 ، ص1395زاده طالشي،  اي وابسته است (مهدي شده رسانه ساخته 

يابند و به ميدان اصلي رقابت براي ساختارهاي معنايي متعـارض   ها اهميت مي نيز رسانه
صورت واقعيت  كه هر كدام سعي دارند واقعيت برساخته خود را به شوند چنان تبديل مي

امـري  «مثابـه   يافتـه، بـه   واقعيـت سـاخت    ). ايـن 19 ، ص1998، 1غالب درآورند (سارت
شـان را تحـت    زندگي افراد و حتي رفتـار روزمـره  » ايدئولوژي«نوعي يا » جا حاضر همه

بـا تكيـه بـر ديـدگاه      2). هال132 ، ص1394آورد (بر، ترجمه صالحي،  نفوذ خود درمي
عامـه انجـام داده و دو    گرايي، مطالعات فراواني در مـورد تلويزيـون و فرهنـگ    برساخت

) او بـر  23 ، ص1387سروي زرگر، را تبيين كرده است ( 3مفهوم ايدئولوژي و بازنمايي
خوانـد و مـدعي اسـت كـه      هاي بازنمايي را سازنده معنا مي مبناي نظريه برساختي، نظام

كند، جهان مادي نيست بلكه نظامي است كه ما براي بيان مفـاهيم   آنچه معنا را حمل مي
ن دال و شناسـي سوسـوري، رابطـه ميـا     كنيم. هال، با فرا رفتن از نشـانه  از آن استفاده مي

هـا   كند. او نشـانه  صحبت مي ها) (مصداق 4و بارها از ارجاعات شمرد برميمدلول را مهم 
نگرنـد   كه از ديدگاهي خاص (ايدئولوژي) به جهان مـي  داند اي رو به جهان مي را پنجره

عنـوان   هاي خود با تأكيد بـر ايـن امـر، از آن بـه     ). هال در پژوهش35، ص 1997(هال، 
برد. به اعتقاد او،  ويژه تلويزيون در خلق معنا نام مي هاي جمعي و به نهفعاليت اصلي رسا

كنـد،   بندي مي تلويزيون با مهارت، واقعيت را دستكاري و موافقان و مخالفان خود را دسته
نامد و براي اثبات ادعاي خـود،   مي» ديگري«يا ساختن » سازي غيريت«بندي را  او اين دسته

كنـد و   هـاي مختلـف اسـتناد مـي     تصـوير كشـيدن مـردم و مكـان    به  متفاوت هاي به شيوه
                                                      

1. Surette       2. Hall        3. representation 

4. referents 
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 ). 225 ص ،1997دانـد (هـال،    مـي » ديگـري «هايي براي خلق  را روشازنمايي هاي ب رويه
هاي اصـلي بازنمـايي در تلويزيـون بـه      از رويه» 2سازي طبيعي«و » 1سازي كليشه«به نظر او 
فرضـيات   شـود كـه   گفتـه مـي  ري هاي ثابت و تكرا ويژگي سازي به روند. كليشه شمار مي

دهنـد   از روي حقيقت يا به دروغ نسبت ميهاي خاصي از افراد  گروهبندي شده را به  قالب
ها  گروه ميانهاي موجود در  تفاوتبه اين ترتيب  دادن اعراب و مسلمانان) و  (بدوي نشان
راينـدي  ف »سـازي  طبيعـي «امـا   )؛257 ص ،1392 زاده طالشي، (مهدي سازند ميرا برجسته 

(فرادستي مردان و فرودسـتي   هاي طبقاتي، نژادي و جنسيتي كه از طريق آن نابرابري است
ترجمـه   هيـوارد، (رسـد   بـه نظـر مـي   عـادي   زنان، از طريق مشاغلي چون دكتر و منشـي) 

عنـوان صـدايي    بـه  4به اسـطوره  3ها، بارت ). در تكميل اين رويه205 ، ص1381محمدي، 
هاي تلويزيون سـاخته   كند كه از طريق رمزگان طرف اشاره مي بينام و  اخالقي، جمعي، بي

 واسطه اين تصويرسـازي  و به )59، ص 1394شود (به نقل از آزاد ارمكي و همكاران،  مي

كنـد. از ايـن منظـر،     شود و خود را جزئي از طبيعت آن معرفي مي وارد زندگي روزمره مي
هـاي مسـلط تـاريخي ـ فرهنگـي را       اسطوره ارزش بنياديني (ايدئولوژي) است كـه ارزش 

راحتي ممكـن نيسـت (بـارت، ترجمـه دقيقـان،       دهد كه تغيير آن به چنان بديهي جلوه مي
 اند. هاي پدرساالر، ليبراليسم،... در ذيل اين مفهوم قابل تعريف ). ايدئولوژي72 ص ،1382

 شناسي پژوهش روش

را بر مبناي يك الگوي » يتروا« و» تصوير«اين پژوهش بر مبناي رويكرد كيفي، عناصر 
شناسـي   نشـانه  نخسـت؛ اسـت از:   كند. اين الگو عبارت شناسي بررسي مي گانه نشانه سه

تمركـز دارد و شـامل دو مقولـه    » سـازه «كه بـر مفهـوم    تصوير به روش سلبي ـ كادري 
شود. اين دو مقوله با تحليل عناصـر بصـري ماننـد     مي» هاي فني رمزگان«و » سن ميزان«

هاي عيني و ملموس زندگي روزمره  قادرند نشانه ...و  هاي لباس دازي، رمزگانپر صحنه
كه بر پنج رمزگـان اسـتوار اسـت:     كارگيري الگوي روايي بارت به وم؛را بررسي كنند. د

                                                      

1. stereotyping       2. naturalizing       3. Barthes 

4. myth 
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) رمزگان هرمنوتيك
1
Her) برد و مبتني بر سؤال و جواب اسـت.   كه روايت را پيش مي

 (Semهـا  رمزگان واحدهاي كمينه معنايي يـا دال 
2

كـه دربرگيرنـده معنـاي ضـمني و     ) 
 (symاشارات ظريف معنايي است. رمزگان نمـادين 

3
تـرين كـاركرد آن وارد    مهـم  كـه  )

(Actها در متن است. رمزگـان كنشـي    كردن تقابل
4

هاسـت و   كـه دربرگيرنـده كـنش    )
 (Refدهد و رمزگان فرهنگي يا ارجاعي زنجيره رويدادها را شكل مي

5
بـه قلمـرو    كـه  )

). در مرحلـه  76 ، ص1387دهـد (سـروي زرگـر،     ها ارجاع مـي  يدئولوژيك و اسطورها
هـاي تصـويري و    و بـر اسـاس رمزگـان    7ـ هارتلي  6فيسك شناسي بر مبناي نشانه سوم:

دست آمده از مراحل پيش سه سطح واقعيـت، بازنمـايي و ايـدئولوژي، تبيـين      روايي به
» نمـا «انـدازه   نه به» صحنه«ست، چراكه ا» صحنه«شود. در اين پژوهش، واحد تحليل  مي
گيـري روايـت در آن فـراهم نشـود و نـه       قدر كوتاه و زودگذرست كه امكـان شـكل   آن

قدر بلندست كه احتمال خلط چندين روايت را به وجود آورد. صـحنه   آن» سكانس«همچون 
يـق، دو  طر افتد تا از ايـن  بخشي از يك فيلم است كه در يك زمان و در يك مكان اتفاق مي«

). بـراي  33 ص ،1393 ترجمـه محمـدي،   يا چند كنش نشان داده شود (بـورودل و تامسـون،  
از فصـل نخسـت   » هدفمند«صورت  هايي به دستيابي به نكات مورد نظر پژوهش، صحنه

هـاي   )، مؤلفه1390كني ( سريال كيميا، انتخاب شده است. بر مبناي مطالعه جامع مهدوي
...)، و  مل مصرف مـادي (مسـكن، خـوراك، پوشـاك    سبك زندگي در اين پژوهش، شا

..)، مصرف فرهنگي (آموزش، استفاده از رسانه، تمايالت و . ها (شغلي، تحصيلي فعاليت
ها (باورهاي مذهبي، عقايـد سياسـي) و روابـط (خـانوادگي،      ها و نگرش  هنري)، ارزش

بك زنـدگي را  ها هم وجوه عيني و هم ذهني س شود. اين مؤلفه جنسيتي و اجتماعي) مي
ها، صرفاً دستيابي به چارچوب تحليل است  دهند. هدف از انتخاب اين مؤلفه پوشش مي

 طور كامل از يكديگر تفكيك كرد. توان آنها را به وگرنه با ديدگاه كيفي نمي
                                                      

1. The Hermeneutic Code       2. The Code of Semes or Signifiers 

3. The Symbolic Code          4. The Proairetic Code 

5. The Cultural Code or Reference Code       6. Fiske 

7. Hartley 
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 هاي پژوهش يافته

در اين بخش با آوردن دو نمونه از بخش نخست سريال كيميا، سبك زندگي جوانان 
گيرد. اين سريال به كارگرداني جواد افشار، با  از انقالب مورد تحليل قرار ميمبارز پيش 

 كشد. تمركز بر زندگي دختري به نام كيميا، گذشته و حال جامعه ايران را به تصوير مي

 نمونه منتخب اول

نرگس، خواهر رضا، دخترخاله پيمان و دختر مورد عالقه فرشيد است. او  شرح صحنه:
وي خوشي به فرشيد نشان نداده، بعد از آزادي رضا از زندان و رفع كه تا به حال ر

اي را از سرِ  كند، كيسه برخي ابهامات از گذشـته فرشيد، از خواستگارش عذرخواهي مي
برد و  اش (پدر پيمان) مي گيرد و به زيرزمين خانه شوهر خاله باوري از وي مي خوش

رسد و با ديدن  همزمان، پيمان سر مي شود كه كيسه حامل اسلحه است. آنجا متوجه مي
شود و  كند. با باال گرفتن بحث، رضا وارد زيرزمين مي محموله، فرشيد را بازخواست مي

كند. رضا با وجود آنكه همه گذشته  به درخواست وي، نرگس، زيرزمين را ترك مي
خوشي هم از   فرشيد را به دليل قولي كه به او داده، نزد نرگس فاش نكرده، اما هنوز دلِِِِِِِ

خواهد وارد بحث شود. فرشيد بر استفاده از اسلحه براي يكسره كردن  او ندارد و نمي
اما پيمان برخالف فرشيد معتقد است كه آگاهي مردم، حرف  كار رژيم، اصرار دارد؛

زند. فرشيد، موضع پيمان را ناشي از ترس  نخست را در به نتيجه رسيدن مبارزه مي
شود با  آشوبد و مجبور مي اعتنا بود برمي ن استدالل، رضا كه تا به حال بيداند. با اي مي

كند كه چطور به هنگام رويارويي با ساواك، پا به فرار گذاشته  تندي به فرشيد يادآوري 
كند و رضا در تكميل  و مسببِ گير افتادن او شده؛ فرشيد بابت آن اتفاق عذرخواهي مي

(ره)  ند و دليل دست نبردن به اسلحه را موضع امام خمينيز گفته پيمان، حرف آخر را مي
 كند. در مخالفت با اين امر اعالم مي

 الف) تحليل سازه: الگوي سلبي و كاودري

آيد. در ميان انبوه  اين صحنه در زيرزميني قديمي به نمايش درميرمزهاي ميزانسن: 
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هاي  با تمركز بر نگاه شود. دوربين سعي دارد هاي زيادي ديده مي وسايل آنجا، كتاب
عميق فرشيد به نرگس، دلدادگي او را نشان دهد. نرگس پوشيده است و روسري به سر 

وشلوار پوشيده است. رضا و پيمان، محاسن  هاي ساده و پيمان كت دارد. رضا لباس
 هايش چخماقي است. دارند. فرشيد، اوركت امريكايي به تن دارد و سبيل

بندي نامتقارن است كه نشان از زنـدگي   ، متوسط و تركيببيشتر نماهارمزهاي فني: 
هـا بـراي نزديـك     تري از چهره گفتگوها، نماهاي نزديك طبيعي دارد. به هنگام درگرفتن

 شود. ها و باورهايشان ديده مي شدن به شخصيت

 ب) الگوي تحليل روايي بارت

 فرشيد ناراحت است؟ شان از سوي چرا پيمان از آوردن اسلحه به خانهرمزگان هرمنوتيك: 
،  يهاي مذهب : مردانه بودن حوزه سياسي، نفي خشونت از گروهضمني رمزگان

 ها. تبعيت از رهبري و تقيد به حريم
زن /مرد، خشونت/صلح، عقل/هيجان،  هاي دوگانه): نمادين (تقابل رمزگان

 شجاعت/ترس، مردم/رهبري.
 شود؟ اي منجر مي يجه: تضاد فكري فرشيد با دوستانش به چه نتكنشي رمزگان

 ارجاع به مذهب، ارجاع به مردساالري، ارجاع به سنت.رمزگان ارجاعي (فرهنگي): 

 گانه فيسك و هارتلي ج) تحليل سه

» مبارزه«: رابطه جمعي از دوستان را كه موضع مشتركشان سطح نخست (واقعيت)
ن، همه را در مقابل بينيم. مبارزه آنها را به هم نزديك كرده اما شكل و شيوه آ است، مي

 دهد. هم قرار مي
تصوير خانه پدري پيمان، ساختمان آجري بزرگ يك طبقـه،   سطح دوم (بازنمايي):

هـاي مبـارزاتي در داخـل     كند. انجـام فعاليـت   وضعيت مادي متوسط آنها را بازنمايي مي
 با آگاهي ساير اعضـاي خـانواده، بـر همـدلي آنـان، داللـت دارد و روابـط        هم آنخانه، 

كنـد. درگـرفتن بحـث در زيـرزمين،      خويشاوندي حاكم بر جمع، اين معنا را تقويت مي
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قرابـت   منظـور  بـه هاي مخفي مبارزه، راهي براي استفاده از مكان  عالوه بر اشاره به جنبه
با موضوع، يعني نقب زدن بـه كُنـه انديشـه سياسـي مبـارزان اسـت. انباشـتگي فضـاي         

تر، مصرف فرهنگي اهـل   ي مطالعه و در سطحي عميقوعن بههاي كهنه،  زيرزمين از كتاب
دهد. اعتماد نرگس به فرشيد و نحوه برخـورد بـا وي (گـرفتن محمولـه      آن را نشان مي

كند. او حتـي بعـد از    بدون بازرسي آن)، تبعيت وي از هيجان و احساس را بازنمايي مي
ل، اين پيمان است كه ماند. در مقاب شود، منفعل مي اين هم كه متوجه محتويات كيسه مي

، درنـگ نـرگس در برابـر جسـارت پيمـان، سـبب       درواقعخواهد.  از فرشيد توضيح مي
شود كه قرار گرفتن مرد در محور امر سياسي ـ مبـارزاتي توجيـه شـود و در حاشـيه       مي

قرار داشتن زن در اين حوزه، امري طبيعي جلوه كند. اين موضوع بـويژه بـا خـروج زن    
زن فرمـانبر و مـرد   «بـه درخواسـت بـرادرش، كليشـه      هـم  آن، هنگام جدي شدن بحث

ي، تنها با نگاهي نظر اظهارهيچ  كند. نرگس در مقام يك مبارز، بي را تقويت مي» فرمانده
كنـد. در ايـن ميـان، پوشـيدگي وي نمـادي از مـذهب و        به فرشيد، جمـع را تـرك مـي   

را امـري طبيعـي بلكـه     كه درآميختن اين دو، رفتار وي اش نمادي از سنت است تبعيت
، درگرفتن چالش فكري و جـدي ميـان مـردان، حـوزه     پسدهد. از آن  عقالني نشان مي

دهد. در اين جـدال، از آغـاز، پوشـش ظـاهري      گفتگو و تفكر را به مردان اختصاص مي
، ظاهري ساده) تمايز ايجاد  فرشيد (سبيل، اوركت امريكايي)، ميان او و دوستانش (ريش

مايز با طرفداري وي از مبارزه مسلحانه كـه در تقابـل بـا ديـدگاه رضـا و      كند. اين ت مي
دهـد و از   را شـكل مـي  » هيجان/عقـل «و » خشونت/صـلح «هاي  پيمان قرار دارد، دوگانه

گيـرد. بـر    پوشاك براي نشان دادن خاستگاه فكري و مشي سياسي طرفين بهره مي مؤلفه
ترنـد و بـه    جـو  گراتـر و صـلح   ند، اخالقتر باش اساس اين تمايز، مبارزان، هر چه مذهبي

هـاي   ي مذهبي و آموزهها مؤلفهاما كساني كه  ؛زنند تر دست به مبارزه مي اي عقالني شيوه
هاي رضـا   تر هستند. اين ادعا با توجه به ويژگي خودي در آنها نمود كمتري دارد، خشن

اسـت، قصـور   پوش و مـذهبي   هاي ظاهري، ساده رمزگان برحسبشود، او كه  اثبات مي
كنـد.   فرشيد را كه سبب افتادن وي در دام ساواك و دق كردن مادرش شده، فـاش نمـي  



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

 

رضا از اين مسئله ناراحت است و كتمان آن تنها به دليل حفظ وجهه فرشيد نزد نـرگس  
واكنش امروز رضا در مقابـل كـنش پيشـين فرشـيد،      درواقعو قول داده شده به اوست. 

تـر   اي كامل شجاعت، گذشت و وفاداري به او و ارائه چهرهانتساب صفاتي چون  قصد به
كار گرفته شده است. موضوعي كه فرشيد نيز در خالل بحـث   از او در قياس با فرشيد به

تونه ايـن گذشـت رو بكنـه). ايـن      كند (فقط آدمي به بزرگي تو مي بارها به آن اذعان مي
كـه از مـتن مـردم برخاسـته (كـارگر       نمايـد  ها رضا را در قالب مبارز مسلماني بـازمي  ويژگي

كنـد. از سـويي، قيـدي     زند و ديگران را مجاب مي مكانيك) و با اين اعتبار، حرف آخر را مي
ايده فرشـيد) را  ( مسلحانه، كنار نهادن مبارزه »تبعيت از رهبري«كه او به آن اشاره دارد، يعني 

 اسـالمي  طح نگـرش الهـي ـ   ايـده پيمـان) را بـه سـ    ( مـردم كند و اهميت اتكا به  توجيه مي
 دهد. ارتقا مي

هاي ظاهري و نگرشي، به نفع  در اين صحنه، رمزگان سطح سوم (ايدئولوژي):
اند. مبارزان  كار گرفته شده به» سنت«و » مردساالري«، »مذهب«برتري ايدئولوژي 

بيين ايده از سوي چهره مبرّز آنها ت نيتر كاملاند و در نهايت،  يكي شده باهم» تر مذهبي«
ي زن و در مقابل، جسارت، منطق و وچرا چون يبانفعال و اطاعت   شود. سكوت، مي

اشاره دارد. عالوه بر اين، درخواست » مردساالر«درخواست آمرانه مرد، به ايدئولوژي 
 بازگوكنندهپذيرش زنانه نرگس (خواهر) حتي در ميدان مبارزه،  مردانه رضا (برادر) و

 هاي سنتي است. آموزه

 نه منتخب دومنمو

بيژن زنداني سياسي، از سوي عمويش، شهرام كه يك مأمور امنيتي است،  شرح صحنه:
شود. او  اي كه از سوي ساواك براي رسيدن به هدفي مهم طراحي شده، آزاد مي با نقشه

روي عمويش نشسته است. آنها با هم خوب نيستند كه علت آن  حاال دور ميز شام روبه
 1332هاي  هاي ملي داشته و در جريان شلوغي پدري كه گرايشمرگ پدر بيژن است، 

دانند.  شود. بيژن و مادرش در اين موضوع، شهرام را متهم مي به طرز مشكوكي كشته مي
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است. در گفتگويي كه ميان اين » وميراث ارث«ريشه اين اتهام، دعواي خانوادگي بر سر 
ن از اسالم به كمونيست گرويده، او شود كه بيژ گيرد، بيننده متوجه مي دو نفر شكل مي

زند، او  مي» آزادي، برابري و برادري«نشيند و دم از  آلود بر سر ميز مي با دست خون
 است كساني كه بتوانند اين شعارها را تحقق ببخشند، قهرمان مردم خواهند شد؛ معتقد

ندارند و بيژن گويد كه اين شعارها ربطي به مردم و عقايد آنها  اما شهرام با صراحت مي
كند كه قادر به درك مردم نيست چون مردم ديندارند، در حالي كه او از دين  را متهم مي

كند. در  برگشته است. بيژن هم با تنفر، عمويش را نوكر حلقه بگوش شاه خطاب مي
 ».هر دوي ما مردم را نشناختيم« شود: نهايت بحث با اين گفته شهرام ختم مي

 گوي سلبي و كاودريالف) تحليل سازه: ال

هاي زهـوار   هاي ضخيم، مبل كه پرده اي پرت است مكانِ صحنه، خانهرمزهاي ميزانسن: 
دهنـد. كالبـاس، نوشـابه،     دررفته، يخچالي كهنه و ميز فلـزي وسـايل آن را تشـكيل مـي    

كلفـت، بـدون    خيارشور و گوجه براي شام بر صفحه روزنامه چيده شده و بيژن با سبيل
 شود. هاي معمولي نمايش داده مي ريش و با لباس

كــارگيري نماهــاي متمركــز، بــراي نزديــك شــدن بــه انديشــه   بــهرمزهــاي فنــي: 
هـاي   بنـدي  هـا و تركيـب   سـطح، برابـري سـوژه    هاي داستان است. نماهاي هم شخصيت

دهد. روشـنايي داخـل خانـه انـدك و مـات اسـت و        نامتقارن نيز روزمرگي را نشان مي
 رسد. تر به نظر مي طور محسوسي از آن روشن ه بهفضاي مهتابي بيرون خان

 ب) الگوي تحليل روايي بارت

 خواهد پيش عمويش بماند؟ چرا بيژن ناآرام است و نميهرمنوتيك:  رمزگان 
هاي التقاطي با نگرش ملي، روابط سست خانوادگي،  رابطه انديشهضمني:  رمزگان

 پرستي و تقابل با مردم پول
ماترياليست،  زنداني، اسالم/ برادرزاده، ساواك/ عمو/هاي دوگانه):  نمادين (تقابل رمزگان

 ضدقهرمان قهرمان/
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 ماند؟ آيا بيژن در اين خانه ميكنشي:  رمزگان 
هاي  ارجاع به ايدئولوژي كمونيسم، ارجاع به ديدگاهارجاعي (فرهنگي):  رمزگان 
 گرا، ارجاع به استبداد ماده

 فيسك و هارتلي  گانه ج) تحليل سه

بينيم.  اي را سر ميز شام مي گفتگوي اجباري عمو و برادرزاده سطح نخست (واقعيت):
امنيتي رژيم، اما گفتگوي  مور: بيژن، زنداني سياسي و شهرام، مأاند تقابلظاهر در  آنان به

 كند. اين دو، آنها را از جهاتي، به يكديگر نزديك مي
ي رعاديغچيدمان وسايل داخلي،  خلوتي خانه، تعداد افراد و سطح دوم (بازنمايي):

هـايي كـه بـراي يـك خانـه انتظـار        بودن صحنه و ناهمخواني مكان را بر اساس ويژگي
داخـل نيـز همچنـان كـه در رمزگـان تصـويري        نـور  كمكند. فضاي  رود، برجسته مي مي

اعتمـادي   و بي هاست. تنفر توضيح داده شد، تمهيدي براي ورود به روابط تيره شخصيت
طبيعـي بـه نظـر    » مبارز/مـأمور « دوگانـه ت به شهرام با وجود آنكـه بـر مبنـاي    بيژن نسب

برانگيز است. مرگ پـدر بيـژن و اتهـام     رسد، به دليل وجود روابط خويشاوندي تأمل مي
بر سر ارث كـه دال مركـزي آن پـول و ماديـات      هم آن  دست داشتن شهرام در قتل وي،

ان بيـژن را در قالـب   شـاوند يخودهـد و   ياست، رابطه خوني را به منفعت مادي تقليل م
 رديـ گ يبرم دركند. شمول اين تعريف، پدر او را نيز  عاطفه تعريف مي افرادي مادي و بي

پرسش و پاسـخ ايـن دو شخصـيت داللـت بـر ايـن دارد كـه او هـم بـه بـرادر            چراكه
در كرده اسـت.   سوءاستفادهاعتنايي نداشته و از خامي او در تقسيم ميراث،  ترش كوچك

ـ تأكگرا بـا توجـه بـه     اين ميان، انتساب پدر به جناح ملي روايـت بـر حضـور وي در     دي
اي شـناخته شـده از فعاليـت ايـن گـروه سياسـي اسـت،         كه برهـه  1332جريانات سال 

گرايـي و سـودجويي    بـه مـادي   دنيـ غلت درمستعد گرا را  هاي ناسيوناليسم و ملي انديشه
اي كـه مـذهب در آنهـا اولويـت      پرسـتانه  هـاي مـيهن   كند. از اين نگاه، انديشه معرفي مي

حيات فكري و  تداومروي است.  نداشته باشد، بستري براي آلوده شده به انحراف و كج
اش خالصه شـده، ايـن ادعـا را ثابـت      نسلي پدر كه در اينجا در بيژن و رويكرد سياسي
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مـذهب و خـدا   كند. بيژن از اسالم به كمونيست گرويده، يعنـي از مـذهب بـه نفـي      مي
رفتـار و ظـاهر (لقمـه گـرفتن بـا دسـت        هـاي  رسيده و تقيدي به دين نـدارد؛ رمزگـان  

هـاي كلفـت) نيـز سـعي در تعريـف او در قالـب كليشـه         آلود، زدن ريش و سـبيل  خون
اي رسـيده كـه بـا     روشنفكر چپ كمونيست دارد. بر اساس ايـن بازنمـايي، او بـه نقطـه    

تواند با مردم و منافع آنان پيوند  ست، بنابراين نميواقعيت زندگي عامه مردم هماهنگ ني
بخورد، پس وقتي در جبهه مردم نباشد، طبيعـي اسـت كـه در مقابـل آنـان قـرار گيـرد،        

كه معنـاي آن بريـدن از    ي؛خودمحوركه شهرام ايستاده است: موضع استبداد و  جا همان
زند  سبي كه شهرام به او ميمردم، انزوا و تنهايي است. به همين دليل، بيژن در برابر برچ

اي، در چنتـه نـدارد. در ايـن صـحنه،      كننده (تو قهرمان مردم نيستي) پاسخ مستدل و قانع
هاي خوراك نيز در خدمت القاي اين معنـا، يعنـي فاصـله و انـزوا قـرار دارنـد:        رمزگان

ـ       ي سفره بهجا بهروزنامه دور از كاربرد واقعي خود  ه كـار گرفتـه شـده و كالبـاس نيـز ن
 غذايي بومي و نه گرم و مطبوع است.

به » استبدادي«و » گرا مادي«در اين صحنه ايدئولوژي  سطح سوم (ايدئولوژيك):
ايدئولوژي  خورند. هايي چون منفعت مادي و نفي خدا به هم پيوند مي دليل ويژگي

 شود. نيز خطاپذير معرفي مي» گرا ملي«

 گيري بحث و نتيجه

يي سبك زندگي مبارزان جوان پـيش از انقـالب در سـريال    هدف از اين پژوهش، بازنما
دهد كـه ايـن عـده بـه دو گـروه       ها نشان مي كيميا و شناخت نحوه تمايز آنهاست. يافته

انـد و سـبك زنـدگي آنـان نيـز بـر مبنـاي همـين          تفكيك شده» غيرمذهبي«و » مذهبي«
هاي  ري و گرايشبندي به تصوير درآمده است. اين مجموعه سعي دارد رفتار ظاه تقسيم

اي به تصوير درآورد كه كليت يكپارچه و منسجمي از زنـدگي   گونه مبارزان مذهبي را به
و » حصول رضـايت الهـي  «گيرد. آميختگي رفتارهاي فردي اين گروه بر مدار   آنان شكل

در تعامالت اجتماعي، اجزاي كنش روزمـره آنهـا را   » مدارا«و » حرمت«تقيد به دو اصل 
سازد. بر اساس اين الگو، توحيد فكري ايـن افـراد بـه دنيـاي      برمي» اباوريخد«بر مدار 

بـه  » سيرت«و » صورت«شان بر اساس يگانگي  يابد و سبك زندگي عيني آنان تسري مي
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هـايي چـون    واسـطه دال  آيد. نمايش اين گروه در قالب افـراد فرهيختـه بـه    نمايش درمي
هـاي   هي با رفتارهاي روزمره و فعاليـت قصد پيوند خرد و آگا كتاب، درس و نوشتن، به
تـر اسـت. آنـان بـر      هاي اين بازنمايي در پيمان و كيميا پررنگ سياسي آنان است كه رگه

مبناي رمزگان پوشش، خوراك، مصرف مادي و اشتغال، همرنگ مردم و برآمده از طبقـه  
مچـون  هاي ارتباطي، چهره موثق و معتبري دارنـد، ه  متوسط هستند و بر اساس رمزگان

انـد. ايـن    قـدم  گشـايي از مشـكالت مـردم پـيش     كه براي گـره  ناصر و همسرش مرضيه
جويانه اين عده را سياقي مردمي معرفـي   بازنمايي، تمهيدي است تا مشي سياسي و صلح

هاي ارتباطي كه بر پيوندهاي صميمي و گرم خويشـاوندي و   اين، رمزگان  بر كند. عالوه 
كننـد. در   و همدلي را در اين الگوي زيستي تقويت مـي خانوادگي داللت دارند، وحدت 

دهـد   تر نشان مي اين سبك، حضور زنان در كنار مردان، در نگاه اول، روابط آنها را كامل
اما در حقيقت، قرار گرفتن مردان در متن زندگي اجتماعي و در وسط ميدان سياسي بـه  

سبب بـه حاشـيه رانـدن     هايي چون جسارت، منطق و عقل، دليل برخورداري از ويژگي
شـود و تبعيـت او از    شود. بر اساس اين بازنمايي، كليشه زن تابع، بازتوليـد مـي   زنان مي

كند. در كل، الگوي زيست اين عده بـر مبنـاي ايـدئولوژي     اوامر مردانه طبيعي جلوه مي
 يافته است. مذهب، سنت و مردساالري قوام

آيـد، در دوسـويه    نمـايش درمـي   اما سبك زندگي كه بـراي مبـارزان غيرمـذهبي بـه    
اي به نسبت پولـدار و بـرزو از    گيرد، براي مثال، بيژن از خانواده قرار مي» وتفريط افراط«

اي فقير برآمده است. آنان با وجود سادگي و نداشتن تعلق به ماديات، گذشـته و   خانواده
بارزه اين افـراد  هاي متأثر از آن است. م اندوزي و كشمكش ل شان متأثر از ما حال زندگي

داري اسـت، طمـع بيـژن بـراي تصـاحب جايگـاه مـديريت         هاي سـرمايه  عالقه آلوده به
اي كه در آن شورش برپا كرده، مؤيـد ايـن ادعاسـت. ايـن بازنمـايي آنـان را از        كارخانه

شان وارد كرده است. مـبهم گذاشـتن سـطح     دور ساخته و تضاد را به متن زندگي تعادل
ي نيز، زندگي آنان را در هر دو سطح فكري و عملـي، بـا نقصـان    سواد و اشتغاالت كار

به نمايش درآورده است، زنـدگي ايـن دو در   » بعدي تك«صورت  مواجه كرده و آن را به
شود و خأل فرهنگ و هنـر نيـز ضـمن تأييـد ايـن       هاي هيجاني خالصه مي انجام فعاليت

كند. اين تصويرسازي،  يد ميرا در اين زندگي بازتول» خشونت«و » فقدان لطافت«مسئله 
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بازتوليـد  » غذا خـوردن «هاي يك زنجير، در رفتارهاي روزمره آنان همچون  سان حلقه  به
كنـد. ايـن الگـوي زيسـت كـه       اين زندگي را تقويـت مـي  » تنهايي و زمختي«شود و  مي

» گي ريشه بي«، »تهي بودن«در آن جايي ندارد، داللت بر » مادي معنويات و باورهاي فرا«
هاي برآمده از روابط و تعامالت فردي و اجتماعي آنـان نيـز مقـوم     دارد. دال» نقصان«و 

همين بازنمايي است، همچنان كه نبود روابط گرم خانوادگي، فقـدان تمركـز گروهـي و    
را به آنان نسبت » كامل نبودن«و » تنهايي«، »خلوت«جاي خالي زنان، برخي معاني مانند 

شـود   استوار مـي » گسيختگي ازهم«سبك زندگي، بر دال مركزي نهايت اين   و در دهد مي
 داري و تعلقات ناسيوناليسميِ صرف است. كه مبناي ايدئولوژي آن كمونيسم، سرمايه

با توجه به الگوهاي زيستي كه در باال تشريح شد، مسير روايت داستان در فصل اول 
دهد. در اين روايت، ديگر  مي را پيشگام جنبش قرار» مبارزان مذهبي«اي است كه  گونه به

اند كه در قياس  هاي مبارز به يك گروه ماترياليسمي با اعضاي بسيار اندك، تقليل يافته گروه
جايگاهي ضعيف و اثري حداقلي در جريان قيام براي آنان ترسيم » هاي مذهبي گروه«با 
ك و عاداتشان هايي كه ظاهر، سلو شود. به اين ترتيب جهان سريال، با خَلق قهرمان مي

هاي ديني است، محوريت دين را در روند تغيير و تكامل تاريخ ايران  منطبق با ارزش
 شود: هاي زير موجب مي كارگيري ويژگي سازي را با به كند و نوعي غيريت برجسته مي

 
 انقالبيون غيرمذهبي انقالبيون مذهبي

 اندك فراوان

 مجهول معلوم

 انزوا  جمع

 و گسستهسرد  گرم و صميمي

 چالش آرامش

 خشونت لطافت

 ناهماهنگي هماهنگي

 هيجان عقل

هايي كه در جدول باال ترسيم شده است، اين فصـل از سـريال بـا     با توجه به دوگانه
هاي زندگي روزمره سعي دارد مبارزان مذهبي را با قرار دادن در متن  گيري از مؤلفه بهره
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يند و در قالـب قهرمانـان داسـتان معرفـي     زندگي مبارزاتي ـ سياسي به صـورتي خوشـا   
كند. در اين ميان، چيـنش هماهنـگ اجـزاي زنـدگي قهرمانـان داسـتان و يكدسـتي         مي

شان در حوزه عملِِ سياسـي و اجتمـاعي، كليتـي باثبـات از دنيـاي آنـان ارائـه         رفتارهاي
ديگـر  آورد. از سـوي   را به همراه مي» شايستگي«و » ثبات«هاي معنايي  دهد و داللت مي

هاي غيرمذهبي نيز بهـره گرفتـه    براي تقويت بيشتر اين مضامين از بازنمايي ناقص گروه
اي است تا از طريق آن،  شده است. در مقابل، بازنمايي ضعيف مبارزان غيرمذهبي، شيوه

در قياسي نامحسوس، راه و روش قهرمانان داستان كه از منظر سياسـي در نقطـه مقابـل    
هايي كه براي اين منظور  تبار و اطمينان بيشتري برخوردار شود. شيوهآنان قرار دارد از اع

 اند از: كار گرفته شده عبارت به
ده          گرايـي:  تقليل · ه و عـد بـه معنـاي فروكاسـتن مبـارزان غيرمـذهبي از حيـث عـ

رقيـب را نداشـته باشـند. ترسـيم       كه ياراي هماوردي فكري و عملـي بـا گـروه    چنان آن
ئه تصويري نحيف از اين گروه، راهـي بـراي تقويـت انقالبيـون     جايگاهي ضعيف و ارا

 مذهبي و نشان دادن وسعت عمل آنها در جريان انقالب اسالمي است.
نبود پدر، فقدان روابط گرم خويشاوندي، بريدن از مـردم و   سازي مجهول: هويت ·
گـذارد كـه    دار مذهبي، هويتي سست و سطحي از آنان بـه نمـايش مـي    هاي ريشه آموزه

 است خاستگاه فكري و ساختار عيني آن با نقصان همراه
مبهم بودن شغل و منبع درآمد، مشخص نبودن منابع فكري، فقـدان   زدايي: انسجام ·

و روابـط گسسـته شخصـي و فـاميلي، زنـدگي آنـان را پراكنـده و         هنجارهاي مصـرف 
 دهد. چندپاره نشان مي

اي از معـاني در   ويـد، زنجيـره  گ كه فيسك به تبعيت از بارت مـي  به اين ترتيب، چنان
مبـارز مـذهبي   «) تـا اسـطوره   131 ، ص1386گيرند (ترجمـه غبرايـي،    كنار هم قرار مي

 ها برساخته شود. در تقابل با ساير گروه» انقالبي
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 پيشنهادها

گونه كه در تبيين مسئله و ضرورت اين پژوهش گفته شد، تقويت انسجام ملـي، از   همان
تواننـد در آن نقـش    هـاي فرهنگـي ازجملـه صداوسـيما مـي     هايي است كه نهاد اولويت

بسزايي ايفا كنند، براي اين منظور، تبيين رويـدادهايي چـون انقـالب اسـالمي، ظرفيتـي      
مناسب براي نزديكي آحاد ملت با ساليق مختلف است. سريال كيميا بـا تأكيـد بـر ايـن     

ر زنده كند، اما بازنمايي ت رويداد، سعي داشته است كه آن دوره را بويژه براي نسل جوان
توانـد   هايي كـه از اسـتثنائات زنـدگي روزمـره هسـتند، مـي       دوقطبي آن و خلق اسطوره

هاي مـذهبي در ايـن    ها، گروه باورپذيري داستان را تحت تأثير قرار دهد. بر اساس يافته
هـاي ظـاهري از همـان     اند و مالك ه سريال بر اساس وحدت ظاهر و باطن بازنمايي شد

است كه امـروزه   سازد، اين در حالي ز، خط فكري و شيوه عملي آنان را مشخص ميآغا
عنـوان مالكـي بـراي ارزيـابي بـاطن افـراد امـري         ديگر اعتنا به ظاهر و پـذيرفتن آن بـه  

هاي ظاهري براي  شود كه استفاده از كليشه پذير است و به همين دليل پيشنهاد مي خدشه
تري همراه شود. اين موضوع بخصوص بـراي جـذب   تمايز افراد با وسواس و دقت بيش

) 270 ، ص1393نيـا،   (فتحي »اند نسل جوان كه هويت ديني را با ساليق نوين درآميخته«
هـاي مـذهبي در    اهميت فراواني دارد. از سوي ديگر، هرچنـد كـه از نقـش مهـم گـروه     

نمـايي   بتوان و نبايد غافل شد، بايد توجه داشت كـه خـو   پيروزي انقالب اسالمي نمي
هاي سياسي در قالب دو گروه خير و شر مطلق، شـيوه   آنان در برابر بدنمايي ديگر گروه

مناسبي براي اقناع مخاطب بخصوص جوانان نيست چراكه مستندات آن دوره حكايـت  
شان قابل اغماض  هاي انحرافي كه خطاهاي سياسي از اين دارد كه حتي بسياري از گروه

انـد. از سـوي ديگـر نيـز ايـن       هـاي مـذهبي بـوده    خـانواده  نيست، از دانشـجويان و يـا  
شـود   پيـام اسـت كـه موجـب مـي     » سرراست و مستقيم«بندي  سازي، نوعي بسته تصوير

راحتي از آن رمزگشايي كند و دسترسـي سـريع او بـه معنـاي پيـام، مـانع از        مخاطب به
وانش بهتر پيام شود كه براي خ بنابراين پيشنهاد مي اش با سريال گردد؛ جذب و همراهي

اي و آرمـاني   هاي اسطوره سازي اي و تيپ هاي كليشه بندي و همدلي بيشتر با آن، از قطب
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پرهيز شود و سناريونويسي در اين مورد با پژوهشي جامع همراه باشد. از طـرف ديگـر،   
هـاي   هـاي مـذهبي و چـه در فرقـه     الزم است يادآوري شود كه زنان مبارز چه در گروه

زمان انقالب نقشي بسيار اثرگذارتر از آنچـه در ايـن سـريال بـه نمـايش       غيرمذهبي، در
اند و در بسياري از مواقع درست وسط ميدان حضور يافته و حتي  درآمده بر عهده داشته

اند، بنابراين در شرايطي كه جامعه بويژه زنان، شـكوفايي و   زنداني، شكنجه يا اعدام شده
كننـد، بايـد بـه شـكل      دهاي اجتمـاعي دنبـال مـي   تكامل خود را در تجربه مستقل رخدا

 تري به بازنمايي آنان پرداخت. هوشمندانه

 منابع
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