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چکيده
پژوهـش حاضـر، بـا هدف مطالعـه  دينداری بازنمايی شـده در تلويزيـون، مورد 
سـريال مادرانـه، نگاشـته شـده اسـت. در ايـن سـريال کـه در مـاه رمضـان سـال 
1392 از شـبکه سـوم سـیما پخـش شـد و بیشـترين میـزان بیننـده و رضايـت 
را جلـب کـرد، ارائـه نـوع دينـداری، نمـود خاصـی دارد. ايـن مطالعـه، مبتنـی بر 
نظريـه بازنمايـی انجـام  شـده اسـت کـه بر اسـاس آن، رسـانه ها نـه به انتقـال که 
بـه خلـق معنـا می پردازنـد و جهـان را از طريـق بازنمايـی می سـازند و بازنمايـی 
می کننـد. روش پژوهـش، نشانه شناسـی بـوده اسـت کـه بـر مبنـای آن، معانـی 
نهفتـه در متـن آشـکار می شـوند. بـر ايـن اسـاس، نشـانه های دينـی موجـود در 
ايـن سـريال، اسـتخراج و يافته هـا، مطالعـه و تجزيه وتحلیـل شـده اند. مبتنـی بـر 
نتايـج بـه دسـت آمده، در اين سـريال، گونـه ای از دينـداری عرفانی )شـهود گرا( با 
بن مايه هـای مريـدی و مـرادی، همـراه با رويکرد اخالقـی و ارتباط بـا يک روحانی 
اخالق گـرا، به منزلـه دينـداری مرجـح، بازنمايـی شـده اسـت. دو گونـه  دينـداری 
اخالقـی )اخالق گـرا( و مناسـکی و شـعائری )تکلیف گـرا( نیـز بـا محوريـت اصلـی 

دينـداری شـهودگرا مرتبـط شـده اند.
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مقدمه
دين رسـانه ای شـده از لحاظ شـکل و محتوا، با دين سـنتی متفاوت است و حتی 
گاه، رقیبـی بـرای قرائت هـای سـنتی از ديـن به شـمار مـی رود )نوربخـش و مواليی، 
1390: 835(. رسـانه ها بـر سـطح و نـوع دينـداری مـردم تأثیـر می گذارند و بـا ارائه 
الگوهايـی، دينداری هـای موجـود را تحـت تأثیـر قـرار می دهنـد و گونه هـای جديـد 
و تغییريافتـه ای از دينـداری را پديـد می آورنـد )شـجاعی زند، 1386 و خسـروخاور، 
2007(. صداوسـیمای جمهـوری اسـالمی نیـز به مثابـه بزرگ تريـن رسـانه کشـور، 
مبتنـی بـر شـرح وظايـف اش، گسـترش ديـن و فرهنـگ دينـی را تکلیـف خويـش 
می دانـد. ايـن رسـانه، طی سـال های پـس از پیروزی انقالب، همواره کوشـیده اسـت 
در مسـیر ارائـه الگوهـای دينـی بـه جامعـه و جهت دهـی بـه دينـداری مخاطبـان، 
به مثابـه  به عبارت ديگـر،  کنـد.  بازنمايـی  را  دينـداری  از  نحـوه خاصـی  و  حرکـت 
اصلی تريـن رسـانه سراسـری و همگانـی نظـام جمهـوری اسـالمی، از سـوی رهبران 
اصلـی نظـام مأموريـت يافتـه اسـت تـا اوالً، خـود صد در صد اسـالمی شـود، زيـرا در 
غیـر ايـن صـورت اسـالم در ايـران اجرا نخواهد شـد )امـام  خمینی، جلـد 10: 11( و 
ثانیـاً، وسـیله ای برای سـوق دادن مـردم به فرهنگ اسـالمی باشـد. به اين ترتیب، اين 
رسـانه حجم بسـیار وسـیعی از برنامه های خود را به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم، 
بـه تبییـن و تبلیغ اسـالم اختصاص داده و کوشـیده اسـت تا متناسـب بـا ديدگاهی 
کـه درسـت می دانـد، مخاطبانش را هدايـت و راهبری کند. بر اين اسـاس، شـناخت 
ديـدگاه حاکـم بـر برنامه هـای دينـی صداوسـیما اهمیـت می يابـد چراکـه آگاهی از 
ويژگی هـای ديـن بازنمايـی شـده در تلويزيـون، وجـوه گوناگـون ديـن برسـاخته را 
آشـکار می سـازد و پژوهشـگران و مخاطبـان را به اليه هـای پنهان و آشـکار آن واقف 
می کنـد. به اين ترتیـب، پرسـش مطرح شـده در مقاله حاضر اين اسـت کـه تلويزيون 

چـه نـوع دينـداری را بازنمايـی می کند؟

رويکردهای نظری پژوهش
بازنمايـی: بازنمايـی1 تولیـد معنـا از طريـق چارچوب هـای مفهومـی و گفتمانـی 
اسـت، به اين ترتیـب کـه معنـا از طريـق نشـانه ها بازتولیـد می شـود. بـر اسـاس ايـن 
تعريـف، عنصـر مهم و اساسـی در بازنمايی تولید معناسـت و نه انتقـال معنايی که از 
پیـش وجـود دارد. عنصـر تولیـد معنا تا آنجـا در بازنمايـی، اهمیت می يابـد که بنابر 
نظـر اسـتوارت هـال2، جهـان را از طريـق بازنمايـی می سـازيم و بازسـازی می کنیـم 

1. representation 2. Stuart Hall
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)کالـورت1 و لويـس2، 2008: 238(. در بازنمايـی، بـا جهانـی روبـه رو هسـتیم کـه 
سـاخته يا بازسـازی  شـده اسـت، نـه جهانی کـه در خارج وجـود عینـی دارد. جهانی 
کـه رسـانه بازسـازی می کنـد، جهانی خاص اسـت که نسـبتی بـا جهان خـارج دارد 
امـا لزومـاً عیـن آن نیسـت. به تعبیـر ريچارد دايـر3، در بازنمايی رسـانه ای، رسـانه ها 
سـاختی را از جنبه هـای مختلـِف واقعیت ماننـد مکان ها، اشـیا و هويت های فرهنگی 
می گیرنـد و ايجـاد می کننـد )اسـتنفورد4 و آمـپ5، 2010: 106(. در ايـن تعريف نیز 
بـر ايجـاد تأکید شـده اسـت، زيـرا رسـانه ها پاره هـای مختلـف واقعیـت را می گیرند، 
بـه آن شـکل می دهنـد و تصويرهايـی ايجـاد می کنند. تصاوير ارائه  شـده در رسـانه، 
نـه عیـن واقعیـت کـه بازسـازی و حتـی دستکاری شـده هسـتند؛ بنابرايـن، دريافت 
واقعیـت بـه ژرف کاوی نیـاز دارد و به سـادگی، به ويـژه، بـرای مخاطـب عـادی، قابـل 

دريافت نیسـت )مهـدی زاده، 1387: 15(.
نشانه شناسـی: نشانه شناسـی روشـی بـرای رسـیدن بـه مضامین و معانـی نهفته 
در متـن اسـت کـه قابلیـت درک آن بـه رمزهـای معنايـی يـا نظام های عالئـم مانند 
زبـان  بسـتگی دارد )اسـتريناتی، ترجمه پاک نظـر، 1380: 153(. سوسـور6 يک نظام 
دووجهـی را در نشانه شناسـی بنیـاد می گـذارد، متشـکل از دال و مدلـول: دال يـک 
تصـور صوتـی و مدلـول، يـک تصـور مفهومـی اسـت کـه دال بـر آن داللـت می کند. 
نشـانه  زبانـی، يـک شـیء را بـه يک نـام پیونـد نمی دهد بلکه يـک مفهـوم را به يک 
تصـور صوتـی مرتبـط می کند کـه درواقع، نشـانه روان شناسـانه يک  صداسـت که بر 
حـس مـا تأثیر می گـذارد )1959: 67-65(. پیرس7 به نقش تفسـیری نشـانه اشـاره 
می کنـد و تفسـیر را هـم نوعـی نشـانه می دانـد که بـه همیـن ترتیب تـداوم می يابد 
)1931: 303(. پیـرس می گويـد، نشـانه ممکـن اسـت شـمايل، نمايـه يا نماد باشـد 
)ترجمـه سـجودی، 1381: 56(. بـارت8 بـر اين باور اسـت که هر نوع نشانه شناسـی، 
نسـبت میـان دو مضمـون را مسـلم فـرض می گیـرد: دال و مدلـول؛ اما در هـر نظام 
نشانه شناسـی، نـه بـا دو بلکـه بـا سـه مضمـون يعنـی دال، مدلول و نشـانه سـروکار 
داريـم، نشـانه ای کـه پیوند دهنـده  تـام دو مضمـون اولیه اسـت. بر اين اسـاس، میان 
دال و مدلـول و نشـانه کارکـرد التزامـی وجـود دارد )ترجمه ابـاذری، 1380: 89(. از 
ديـدگاه بـارت، همه نشـانه ها چندمعنايی هسـتند و تـوان بالقوه ای بـرای داللت های 
چندگانـه دارنـد. پیـام زبانـی از دو راه بـه دريافـت معنـای تصويـر کمـک می کنـد، 

معنـای صريـح و معنـای ضمنی متعدد )اسـتوری، ترجمـه پاينـده، 1386: 220(.
دينـداری: نظـام يـا نظام هايـی کـه ديـن خوانـده می شـوند، برآمـده از عناصری 

1. Calvert
2. Levis
3. Richard Dayer

4. Stafford
5. Amp
6. De Saussure

7. Peirce
8. Barthes
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هسـتند کـه خـود از متـون مقـدس و تکويـن تاريخـی ديـن نشـئت گرفته اند. ايـن 
نظام هـا در دينـداری دينـداران هـم نمـود می يابنـد. ازايـن رو، می تـوان ديـن را در 

دينـداری پیـرواِن آن هـم مـورد مطالعه قـرار داد.

جدول 1. تعريف دين از نگاه صاحبنظران
Table 1. Definition of religion from the point of view of experts

تعريفصاحبنظران

دين، داشتن اهتمام دينی است؛ به گونه ای که نگرش، گرايش و کنش های فرد را همیل فارب1
متأثر سازد )1975: 607(.

دورکیم
دين دستگاهی همبسته از باورها و اعمال مربوط به امور الهوتی، امور مجزا از امور 

ناسوتی يا امور ممنوع است. اين باورها و اعمال، همه پیروان را در يک اجتماع 
اخالقی واحد به نام امت متحد می کند )ترجمه پرهام، 1383: 63(.

ايمان نظام های اعتقادی است و عملکردهايش )ترجمه ثالثی، 1377: 41(.همیلتون

اسمارت
دين نظامی خاص يا مجموعه ای از نظام هاست که در آن، آموزه ها، اسطوره ها، 

مناسک، احساسات، نهادها و ديگر عناصر مشابه درهم تنیده اند )ترجمه منتظری و 
شاکرنژاد، 1389: 14(.

دين مجموعه عقايد، اخالق، قوانین و مقرراتی است که برای اداره جامعه انسانی و جوادی آملی
پرورش انسان ها باشد )1372: 93(.

 محدثی
دين نظامی فرهنگی است که حول تجربه دينی شکل می گیرد و اين تجربه دينی، 
معطوف به نظمی بنیادين و مبنايی است که از امور روزمره فراتر می رود )1391: 

.)209

پيشينه پژوهش

جدول 2. پيشينه تجربی پژوهش
Table 2. Empirical background of the research

نتايجنويسندگان

راودراد و 
معتمدی 
)1396(

دو راه اصلی بازنمايی امر قدسی در قاب تصوير، سبک استعاليی و بهره گیری از 
نمادهاست. اين دو راه در انتهای محوری قرار دارند که يک سوی آن، امر قدسی 

سوی ديگر آن، امر بشری است. سبک استعاليی، مخاطب را از امر بشری به سوی 
امر قدسی می کشاند و تجربه آن را برای مخاطب فراهم می کند. بهره گیری از 

نماد ها، امر قدسی را در قالب امر بشری برای مخاطب به ارمغان می آورد.

1 .  Himmelfarb
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نتايجنويسندگان

کاظمی و 
پرويزن )1391(

شکلی خاص از دينداری، يعنی دينداری رسمی، به شدت، با شیوه خوانش افراد از 
متون تلويزيونی رابطه دارد؛ بنابراين، تلويزيون از طريق تولیدات رسانه ای، افرادی 

را با خود هم عقیده می سازد که از پیش با آن رويکرد به مسائل نگاه می کردند.

حسینی پاکدهی 
و همکاران 

)1396(

سینمای دينی پس از انقالب در پرداختن به مسائل و موضوعاتی مانند نبوت، 
واليت، عدل، امامت، واليت  فقیه، امام زمان، مسئله غیبت و مانند آنها کم کار 

بوده است، برخی مسائل اصاًل بیان نشده اند و موضوعاتی مانند امام زمان و واقعه 
عاشورا صرفاً در بعد عاطفی متوقف مانده اند. مقوالت عزاداری و زيارت، ناهم سو با 

روندهای اجتماعی در فیلم های بررسی شده در همه دهه ها تکرار شده است.

بهشتی )1392(

در سینمای ايران فیلم های حرفه ای و مبتنی بر شگردهای دقیق سینمايی، 
تصوير نامطلوبی از نمادهای مذهبی و شخصیت های دارای اين نمادها ارائه 

کرده اند. کارگردانان متعهد نیز يا فیلم هايی از لحاظ ساختار سینمايی، ضعیف 
تولید کرده اند و يا از نحوه بازخورد فیلم ها در بین مردم غافل شده و در نهايت، 

چیزی غیر ازآنچه می خواسته اند، در جامعه منتشر کرده اند.

راودراد و 
همکاران 
)1390(

فیلم کتاب قانون به نوعی دارای گفتمان چندصدايی است. گفتمان مسلط 
بازنمايی شده در اين فیلم، گفتمان دينی عامیانه است که با استفاده از دو 

گفتمان روشنفکری دينی و گفتمان سنت اسالمی به چالش کشیده می شود و 
به اين ترتیب، مخاطب را به قضاوت و داوری می خواند.

راودراد و 
سلیمانی 
)1389(

فیلم زير نور ماه، بازنمايی کاملی از آموزه های سنت اسالمی است. فیلم با ارائه 
عرفانی برخاسته از دين که نهايت وصل عارف را در خدمت خلق می داند، به 

دنبال اصالحات دينی در جامعه است و به نقد بعضی از اعتقادات دينی می پردازد.

انواع دينداری
برخـی از انـواع دينـداری به ويـژه در جامعه ايـران، از ديدگاه صاحبنظـران به اين 

است: شرح 
1- در دينـداری متدينـان، سـنخ روانـی آنـان نقـش مهمـی ايفـا می کند. از 
نـگاه مـری میـداو1 4 سـنخ روانـی در میـان دينداران قابل  تشـخیص اسـت: 
اول، برون گـرا، کنشـگر و اهـل شورونشـاط؛ دوم، برون گـرا و کشـش پذير؛ 
سـوم، درون گـرا، کشـش پذير و اهـل خلـوت و رازونیـاز و چهـارم، درون گرا، 

کنشـگر و در پـی تقويـت اراده و طـرد عواطـف.
2- دينـداری از يـک منظـر، بـه دينداری فـردی، به معنـای در پیش گرفتن 
راه منحصربه فـرد خويـش در گرايـش به ديـن و در مقابل، دينـداری نهادی، 

1. Mary Meadow

ادامه جدول 2.
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بـه معنـای رعايـت مناسـک و شـعائر، اعتقـادات و احـکام يک جامعـه دينی 
خاص، تقسـیم می شـود )ملکیـان، 1378: 9(.

3- دينـداری از لحـاظ نسـبت بـا تحـوالت نوين جامعه، به 3 دسـته تقسـیم 
می شـود: اول، الگوی نو ـ سـنتی مبتنی بر تجديد اسـالم سـنتی، در قرائتی 
ارتدکـس و فاقـد انگیزه های سیاسـی، دوم، الگوی بازنگری بر اسـاس پذيرش 
تغییـرات خودآگاهانـه با پیامدهای بنیادين و سـوم، الگوی خردگرايی مبتنی 
بـر منـع هرگونه تداخل بین سیاسـت و ديـن و امتناع آگاهانه از مشـروعیت 

يافتـن هر قانون متأثـر از دين )خسـرو خاور، 2007: 455(.
4- دينـداری از ديدگاهـی ديگر، به دين رسـمی و دين عامیانه تقسـیم می شـود، 
به مثابـه  صورتـی از ديـن که در برابر دين رسـمی قرار دارد. اين نـوع دين، عبارت 
از باورهـا و رفتارهايـی اسـت کـه طبیعتی آشـکارا دينـی دارند، ولی تحت سـلطه 
و کنتـرل يک نهـاد رسـمی نیسـتند. ايـن دسـته از باورهـا و رفتارهـا، به صـورت 
سرشـتی در نهـاد مـردم عادی يـک جامعه مندرج شـده اند و در سـطوح مختلف، 

هويـت فرهنگـی آنان را شـکل داده اند )موسـی پور، 1393: 2-3(.
الـف(  گونه انـد:  سـه  ديـن ورزی  اصنـاف  ديگـر،  چشـم اندازی  از   -5
مصلحت انديـش )غايت انديش(: آدابی ـ مناسـکی، جمعی ـ آيینی، شـريعتی 
ـ فقهـی و مبتنـی بـر عقل ابزاری، اعـم از عامیانه با غلبه عاطفـه و عالمانه بر 
اسـاس عقـل عملـی )آخرت گرا يـا دنیاگـرا(، ب( معرفت انديش، بـا حاکمیت 
عقـل نظـری؛ مشـخصه اصلـی حیـرت عقالنـی و ج( تجربت انديش: عشـقی، 
کشـفی، تجربـی، يقینـی و مبتنـی بر جبـر عاشـقانه )سـروش، 1378: 22-26(.

6- از نگاهـی ديگـر، 8 نوع دينداری شناخته شـده اسـت: اول ـ ضددينداری؛ 
دوم ـ غیردينداری؛ سـوم ـ دينداری عـوام؛ چهارم ـ دينداری ابزاری؛ پنجم ـ 
دينـداری ترکیبی نوين؛ ششـم ـ دينـداری الهیاتی، فقهی و شـريعت مدارانه؛ 
هفتـمـ  دينـداری سـکوالر اعـم از ترکیبـی حداقلـی و حداکثـری و هشـتم، 
دينـداری الئیـک اعـم از نـگاه فرانسـوی و نـگاه احـزاب دموکرات مسـیحی 

)نیک پـی و همـکاران، 1382(.
7- در تقسیم بندی ديگر، 5 نوع دينداری از يکديگر متمايز شده اند: اول، دينداری 
مناسـکی و شـعائری )تکلیف گرا(؛ دوم، دينداری عقلی و فلسـفی )عقل گرا(؛ سـوم، 
دينـداری عرفانـی )شـهودگرا(؛ چهـارم، دينـداری اخالقـی )اخالق گـرا( و پنجـم، 

دينـداری واليتـی )عاطفه گرا( )موحديـان عطار، 1397: 23(.
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بازنمايی استوارت هال
هال از دو نوع راهبرد برای بازنمايی سخن می گويد:

- اول، کلیشه سـازی1: بـه معنـای ناديـده گرفتـن برخی خصوصیات يـا ويژگی ها 
و اکتفـا کـردن بـه برخـی امور کلی اسـت و از نوعی خواسـت همسان سـازی حکايت 
می کنـد )مهـدی زاده، 1387: 20(. کلیشه سـازی در رسـانه ها بـه 3 شـیوه صـورت 

می پذيـرد:
- ارائه تصويری غلط از حضور يا سلطه واقعی گروه مورد نظر

- نمايش محدود، ثابت و پايدار گروهی خاص
- مشـروعیت زدايی از گـروه يـا گروه هـای مختلـف، از طريـق مقايسـه آنهـا بـا 

تصـور آرمانـی و نحـوه رفتـار افـراد )ويلیامـز، ترجمـه قاسـمیان، 1384: 147(.
- دوم، طبیعی سـازی2: طی اين جريان، وضعیت موجود در سـاختارهای مختلف 
اجتماعـی، فرهنگـی و تاريخـی، از بعـد تاريخی خود تهی می شـود و بـه همین دلیل 

اين سـاختارها طبیعی به نظر می رسـند )هیـوارد، ترجمه محمـدی،1380: 204(.
آنچـه رسـانه ها بـه نـام واقعیـت بـه مخاطبـان خـود عرضـه می کننـد، تصويری 
اسـت کـه بـا مالحظات خـاص از واقعیت بیرونی اخذ، دسـتکاری و ارائه شـده اسـت. 
ايـن کار بـه تعبیـر هـال، از طريـق رمزگـذاری در مرحلـه تولیـد انجـام می شـود که 
طـی آن مجموعـه ای از رمزهـای حرفه ای از قبیـل مهارت فنـی و ارزش های تولیدی 
عمـل می کننـد )هـال، 1999: 92(. رمزهـای حرفه ای، مولـد معانی مرجـح با ارزش 
سیاسـی ايدئولوژيـک و نهـادی اثرگذارنـد و خودشـان نیـز نهادينـه )سـاخت يافته( 
هسـتند. هـال همچنیـن اسـتدالل می کنـد کـه رسـانه ها محصـوالت خـود را در 
چارچـوب عالئـق و منافع نیروهای مسـلط هژمونیـک رمزگذاری می کنند. بر اسـاس 
ايـن نظريـه، کار تلويزيـون، نـه انعـکاس واقعیـت بیرونـی و انتقال معنا کـه تولید آن 
از طريـق چارچوب هـای گفتمانـی و سـاخت و بازسـازی جهـان اسـت. به اين ترتیب، 
مخاطـب تلويزيـون رمزهايی را می گشـايد کـه در چارچوب عالئـق و منافع نیروهای 

مسـلط حرفـه ای در مرحلـه تولید رمزگذاری شـده اسـت.
در حـوزه نشانه شناسـی، از ديدگاه هايـی ماننـد دال و مدلـول سوسـور، نقـش 
تفسـیری پیـرس و رمزگان های بارت اسـتفاده شـده اسـت. بـرای بررسـی دينداری، 
به مثابـه داشـتن اهتمـام دينـی و تأثیـری کـه بر نگـرش، گرايـش و کنش هـای فرد 
می گـذارد، از تقسـیم بندی پنجگانـه انـواع دينـداری تکلیف گـرا، عقل گرا، شـهودگرا، 
اخالق گـرا و عاطفه گـرا بـا نظـر بـه نـوع دينـداری عامیانـه اسـتفاده شـده اسـت که 

1. stereotyping
2. naturalization
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متناسـب بـا جامعـه ايرانـی و دارای فراگیـری بیشـتری بـه نظـر می رسـد؛ اقسـام 
ديگـر، برخـی گرايش روان شناسـانه دارند و بعضـی، دارای رويکردهای خـاص اعم از 

سیاسـی، ناظـر بـر دينداری هـای جديـد و بسـیار جزئی هسـتند.

روش شناسی پژوهش
مطالعـه  نحـوه بازنمايـی دينـداری در تلويزيـون، مسـتلزم بررسـی برنامه هـای 
تلويزيونـی اسـت تـا از طريـق کنـدوکاوی ژرف  در نشـانه های موجـود، اليه هـای 
پنهـان معنا در پس تصويرهای پخش شـده شـناخته شـود و معناهـای آن مورد بحث 
قـرار گیـرد. بـر اين اسـاس، در پژوهـش حاضر، بـرای دريافـت معانی نهفتـه در يک 
سـريال تلويزيونـی، روش نشانه شناسـی انتخاب  شـده اسـت. در اين روش، بـا اتکا به 
ديدگاه هـای نشانه شناسـانه، نشـانه های موجـود، اسـتخراج، بررسـی و تجزيه وتحلیل 
می شـوند. نشانه شناسـی، روشـی کیفـی اسـت کـه نتايـج به دسـت آمده از آن بـه 
جامعـه مـورد بررسـی تعمیـم نمی يابـد، امـا ژرف کاوی حاصـل از آن می توانـد تـا 
حـدودی رويکـرد رسـانه را نشـان دهـد. بـرای اسـتخراج و تجزيه وتحلیـل داده هـا از 

روش هـای زيـر بهره گرفته شـده اسـت:
- تکنیک هـای تحلیـل نشانه شـناختی: در تحلیـل نشانه شـناختی ايـن سـريال 
از تکنیـک اسـتفاده می شـود: الـف( سـاختار همنشـینی، بـه معنـای نـگاه کـردن 
بـه موضـوع، همچـون سلسـله ای از رويدادهـا کـه نوعـی روايت خـاص را می سـازد، 
بـا تأکیـد بـر کارکردهـای پـروپ1، بـه مفهـوم عمـل يـک شـخصیت کـه از ديـدگاه 
داللت کنندگـی آن بـر جريـان عمـل تعريـف می شـود، ب( سـاختار جانشـینی، بـه 
معنـای جسـت وجوی الگـوی پنهـان تقابل هـای نهفتـه در متـن که نقـش مهمی در 

سـاخت معنـا دارنـد )آسـابرگر، ترجمـه اجاللـی، 1389: 39-43(.
- نظام های نشـانه ای: 6 نظام نشـانه ای در نشـانه های موجود در يک فیلم سـینمايی 
يـا تلويزيونـی بررسـی می شـود: 1( نظام نشـانه ای تصويری که از شـمايلی آغاز می شـود 
امـا از آن درمی گـذرد؛ 2( نظـام نشـانه ای حرکتـی کـه جـدا دانسـتن آن از نشـانه های 
تصويـری يکـی از مهم تريـن گام هـای نشانه شناسـی سـینما و تلويزيـون بوده اسـت؛ 3( 
نظـام نشـانه ای گفتـاری و کالم؛ 4( نظـام نشـانه ای نوشـتاری از قبیـل عنوان بندی هـا، 
نوشـته های درون تصاويـر و زيرنويس هـا؛ 5( نظـام نشـانه ای آوايـی غیـر زبان شناسـی 
ماننـد سـروصداهای اصـوات طبیعـی و 6( نظـام نشـانه ای موسـیقايی اعـم از موسـیقی 

متـن، موسـیقی فیلم نامـه و زمزمـه موسـیقايی شـخصیت ها )احمـدی، 1388: 99(.

1. Propp
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بـارت کـه در سـازوکارهای معنايـی متـن  - رمـزگان: رمزگان هـای پنجگانـه 
دخالـت دارنـد: 1( رمـزگان هرمنوتیـک کـه پايـان داسـتان را بـه تأخیـر می انـدازد 
تـا دلبسـتگی و انتظـاری را در تماشـاگران حفـظ کنـد؛ 2( رمـزگان معنايـی اشـاره 
بـه بهره گیـری از داللـت ضمنـی بـرای دادن بینشـی از شـخصیت ها، موضوعـات يـا 
تنظیماتـی دارد کـه بـر اسـاس آنهـا خوانـدن را از طريـق دانسـته هايمان از قصه هـا 
می آموزيـم؛ 3( رمـزگان نماديـن فراينـد بازنمايـی يـک موضـوع، ايـده يـا احسـاس 
از طريـق چیـز ديگـری )اسـتعاره بصـری( ازجملـه تقابل اسـت؛ 4( رمزگان کنشـی 
مرتبـط بـا پیشـرفت قصـه و درگیـر بـا رمـزگان رفتـار يا کنشـی اسـت که مـا را به 
پیامدهـای قابـل پیش بینـی هدايـت می کنـد؛ 5( رمـزگان فرهنگی بـه دانش خاص 
فرهنگـی از بیـرون متـن وابسـته اسـت کـه بـرای معنـا کـردن متـن بـه کار می رود 

.)20-17  :1974(

جدول 3. ويژگی های دينداری پنجگانه
Table 3. Characteristics of religiosity

ويژگی هانوع دينداری

شعائری 
)تکلیف گرا(

تمايل به شرکت در عبادات و مناسک جمعی؛ آخرت انديشی به معنای 
دلمشغولی، جمع آوری ثواب و گريز از عقاب اخروی، طالب تکلیف و حکم بودن؛ 
پذيرش تقلید و تعبد؛ دلمشغول صورت عبادات و دستورالعمل مناسک بودن؛ در 
پی حل مشکالت زندگی از راه توسل و اذکار و اوراد بودن؛ توجه کمتر به حقايق 

و فلسفه عبادات و اعمال دينی

فلسفی 
)عقل گرا(

در پی فهمیدن و کشف و درک فلسفه  احکام و آموزه های دينی بودن؛ قانع 
نشدن به احکام و آداب تعبدی؛ گرايش به نظام مندسازی دين؛ تالش برای علمی 

يا عقالنی معرفی کردن دين؛ عالقه به فلسفه

دينداری عرفانی 
)شهودگرا(

در پی چشیدن و تجربه  درونی دين بودن؛ تمايل به تأويل باطنی احکام و عبادات 
و آموزه های دينی؛ تمايل به يافتن عبارات و داللت های وحدت وجودی در متون 
دينی؛ نقد انديشی و اهتمام به حال؛ تمايل بیشتر به دين ورزی فردی و عزلت و 
آرامش؛ متقاضی دستور العمل سلوکی نسخ وار و عملیاتی بودن؛ عالقه به عرفان

دينداری 
اخالقی 

)اخالق گرا(

مهم تر ديدن اخالق و پاکی درون در قیاس با احکام و دستورات شرعی؛ 
کم اعتنايی به احکام و آداب و آيین های دينی؛ اهتمام به کاستن از درد انسان ها 

و شفقت و محبت به ديگران، گرايش به »خودمرجع انگاری« در دينداری
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ويژگی هانوع دينداری

دينداری واليی 
)عاطفه گرا(

تکیه بر عواطف دينی و عنصر دوستی و دشمنی در راه دين؛ کم اعتنايی به احکام، 
اعمال و فهم آموزه های دينی در قیاس با عواطف و احساسات دينی؛ تمايل به 

تشکیل دسته يا گروه، جمعیت ها و محافل شورآفرين دينی؛ دادن اولويت بیشتر 
به حال و هوای مجالس دينی در مقايسه با اهتمام به عمق و ژرفای مطالب؛ 

کم اعتنايی به اخالق در نسبت با محبت و شور و هیجان دينی؛ اصالت دادن به 
عامل فیض و عنايت در قبال عامل تالش فردی )موحديان عطار، 1397: 24-64(

شـاخصهایدينـداریعاميانه:موروثی بـودن؛ باور بـه خرافـات؛ توجه ويژه 
بـه مراسـم و شـعائر عامه پسـند؛ دوری از عقالنیـت؛ گرفتـن عقايـد دينـی از رفتـار 

مـردم و بی توجهـی بـه متـون دينی.

مدل سنجش دينداری
انديشـمندانی ماننـد لنسـکي، با بررسـی جهت گیری دينی و میـزان درگیر بودن 
بـا گروه هـای دينـی؛ گالک - اسـتارک بـا مطالعـه  بِعـد بـاور، بعـد مناسـکی، بعـد 
تجربـی و بعـد دانشـی؛ فکويامـا بـا کنـکاش در ابعـاد چهارگانـه  شـناختی، آيینـی، 
عقیدتـی و عبـادی؛ ديجانـگ - فاکنـر - وارلنـد بـا بررسـی بـاور، تجربـه، عمل دين 
و پیامدهـای اخـالق فـردی، دانـش دينـی و پیامدهـای اجتماعـی مدل هايـی بـرای 
سـنجش دينـداری ارائـه کرده انـد؛ امـا ازآنجـا کـه ايـن مدل هـا به طورمعمـول، در 
جوامـع غربـی و در حـوزه  مسـیحیت ارائـه و مطالعـه شـده اند، صاحبنظـران ايرانـي 
کوشـیده اند بـا در نظـر گرفتـن ديدگاه هـاي اسـالمي، به نوعـی مدل بومي سـنجش 
دينـداری دسـت يابنـد. بـرای نمونـه، می توان بـه دو مـدل گلـزاری و خداياری فرد با 
رويکـرد روان شـناختی و الگـوي شـجاعي زند، با رويکرد جامعه شـناختی اشـاره کرد. 
در بخـش روش شناسـی، ويژگی هـای الگوی اخیر کـه در اين پژوهش مورد اسـتفاده 

قـرار گرفته اسـت، توضیـح داده خواهد شـد.
بـرای بررسـی دينـداری در ايـن پژوهـش، از الگـوی شـجاعی زند اسـتفاده شـده 
اسـت. ايـن مـدل همـان مـدل گالک – اسـتارک اسـت کـه بـا عنايـت بـه مفاهیـم 

اسـالمی و رويکـرد شـیعی، بومـی شـده اسـت:

ادامه جدول 3.
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جدول 4. مدل سنجش دينداری
Table 4. Religiosity assessment model

پيامدهای 
دينداری

نشانه های 
دينداری ابعاد دينداری ابعاد دين وجوه 

دين
ابعاد وجودی 

انسان

بینش الهی داشتن معلومات 
دينی معتقد بودن اعتقادات معرفتی ذهن

اهل معنا 
بودن

مؤمن بودن ايمانیات

عاطفی روان

انجام فردی 
عبادات اهل 

عبادت 
بودن انجام جمعی عباديات

عبادات
متخلق بودن اخالقی عمل کردن اخالقیات

متقی بودن

داشتن ظاهر 
دينی عمل به تکالیف 

فردی

متشرع 
بودن

شرعیات عملی  تن

ابراز هويت دينی
داشتن اهتمام 

شعائری

عمل به تکالیف 
جمعی

داشتن مشارکت 
دينی

داشتن معاشرت 
دينی

اهتمام دينی در 
خانواده

مفاهیـم بـه کار رفتـه در مـدل سـنجش دينـداری شـجاعی زند، به اين شـرح اند: 
عقیـده: موضوعـات بنیاديـن هستي   شـناختي و مسـائل غايـي حیـات؛ ايمان: شـدت 
تعلـق، عمـق دلبسـتگي و میـزان اعتمـاد و اتـکا بـه محتـواي آن؛ اخـالق: تواصـي و 
نواهـي مربـوط به حوزه نیکويي   شناسـي، مرتبط با تعامل پسـنديده با ديگران؛ شـرع: 
مقـررات حداقلـي کـه نحـوه زندگـي را در دنیـا و تعامـل با خـود، طبیعـت و ديگران 
تعییـن مي   کنـد؛ ظاهـر دينـي: عمـل به دسـتورات ديني درباره سـتر، حجـاب، وضع 
لبـاس، آرايـش و زينـت آالت؛ شـعائر دينـي: متابعـت و هـواداري دينـي بـراي تذکار 
و تکريـم مقدسـات اعـم از اشـخاص، مکان   هـا، زمان   هـا و اشـیای مقدس؛ مشـارکت 
دينـي: بـر عهـده گرفتن نقـش و يا مسـئولیت در فعالیت   هاي ديني و سـهیم شـدن 
در هزينه   هـاي آن؛ معاشـرت دينـي: محـدود سـاختن معاشـرت بـا غیرهم   کیشـان؛ 
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اهتمـام دينـي در خانـواده: معیارهـای همسـرگزيني، نامگـذاري و تعلیـم و تربیـت 
دينـي فرزنـدان، تزيینـات بـه کار رفتـه در منـزل، رفت   و   آمدهـاي فامیلي و دوسـتان 
خانوادگـي کـه نشـان دهنده دغدغه هاي ديني سرپرسـت خانوار اسـت )شـجاعي زند، 
1384(. هرچنـد ايـن مـدل بـرای سـنجش دينـداری در مطالعات میدانی پیشـنهاد 
شـده اسـت و بـرای اعمـال، نیـاز بـه تکمیـل پرسشـنامه دارد، بـا توجـه بـه اينکـه 
نشـانه های موجـود در سـريال اطالعاتـی، فراهـم می کنـد کـه می تـوان آن را با مدل 
پیشـنهادی سـنجید، در اين پژوهش، داده ها مبتنی بر اين مدل اسـتخراج شـده اند. 
نکتـه پايانـی اينکـه برخي مـوارد در اين مـدل، مانند مرتبط دانسـتن عبـادات صرفاً 
بـا روان انسـان؛ گنجانـدن اخالقیـات در بخـش تـن و عملـي، نـه عاطفـي دانسـتن 

شـعائري ماننـد عـزاداري، زيارت و توسـالت، جای بحـث دارد.
سـريال مادرانه: انتخاب سـريال مادرانه که در ماه رمضان 1392 در 27 قسـمت 
حـدوداً 40 دقیقـه ای از شـبکه سـوم سـیما پخـش شـد، مبتنـی بـر اين داليـل بوده 
اسـت: 1( برخـورداری از حـدود 70 درصـد بیننـده و 83/5 درصـد رضايـت در حـد 
زيـاد و خیلـی زيـاد؛ 2( پخش در ماه مبـارک رمضان، ماه آمادگی بیشـتر مردم برای 
دريافـت پیام هـای دينـی؛ 3( ارائـه نوعـی دينـداری و تأکیـد بر سـبک زندگی دينی 
بـرای مقابلـه بـا آسـیب هايی ماننـد اعتیـاد و عشـق خیابانی )با بررسـی سـريال های 
پخـش شـده در ماه رمضان سـال های گذشـته مشـخص می شـود کـه ويژگی خاص 
سـريال مادرانـه، طـرح گونه های دينـداری و انواع سـبک زندگی، با ارائـه نوع خاصی 
از دينـداری و سـبک زندگـی، به مثابـه پاسـخ پرسـش اصلـی مطـرح شـده در قصـه 
اسـت(. بـرای شـناخت و اسـتخراج نشـانه ها، کل سـريال و به ويژه برخـی صحنه های 
مرتبـط، بارهـا مشـاهده و در مـوارد لـزوم، بـا برخـی از صاحبنظـران مشـورت شـده 
اسـت. ضمـن اينکـه بـا توجـه به وجـود دو وجـه ايجـاب و سـلب در نشـانه ها، وجوه 
مثبـت و منفـی در سـرفصل های عباديـات، اخالقیات و شـرعیات، به صـورت جداگانه 
مـورد بررسـی قـرار گرفته انـد. اين تفکیـک کمک می کند کـه با شـناخت تقابل های 

موجود در سـاختار جانشـینی، ابعاد گوناگون دينداری در سـريال آشـکار شـود.

يافته های پژوهش
الف(يافتههایتوصيفی

-مشخصاتسريال
- نويسنده: سعید نعمت اهلل؛ کارگردان: جواد افشار
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پیـام اصلـی سـريال: اردالن فـردی صاحـب مکنـت، بـا درگیری هـای شـغلی 
گوناگـون و کمتريـن تعلقـات دينـی اسـت. همسـر سـابقش رعنـا بـا تعلقـات دينی 
کمتـر از اردالن، سال هاسـت کـه او و فرزندانـش، رهـا و ارسـالن سـه ماهه را تـرک 
کـرده و خـارج از کشـور، نـزد پـدر و مـادرش اقامـت گزيده زيـرا دريافته کـه اردالن 
بـه خاطـر ثـروت پـدرش بـا او ازدواج کـرده اسـت. اردالن پـس از جدايـی، باوجـود 
مشـغله های فـراوان، فرزندانـش را بـا کمـک خدمتـکارش گل بانـو، زنـی سـنتی و 
مذهبـی، بزرگ کرده اسـت: ارسـالن بـه مهدکودک می رود و رها دبیرسـتانی اسـت. 
اردالن بـا وجـود کنترل هـای شـديدی کـه بـر فرزندانـش دارد، نـاگاه درمی يابـد که 
رهـا گرفتـار عشـق خیابانـی و سـپس اعتیاد شـده اسـت. او تـالش می کند تـا رها را 
از عاشـق دروغینـش، فـرزاد کـه بـه فکـر باج خواهی از ثـروت اردالن اسـت، دور کند 
رعنـا بـه ايـران بازمی گـردد تـا فرزندانـش را بـا خود بـه خارج ببـرد. فرارهـای مکرر 
رهـا از مدرسـه، اردالن را بـه دبیرسـتان موقوفـه ثانـی می کشـاند کـه مريـم، نامـزد 
سـابقش، از 6 مـاه پیـش مديـر آن اسـت. وی زنـی مذهبـی، با پوشـش چادر اسـت 
کـه اردالن سـال ها پیـش او را رهـا کـرده و باعـث رنجـش شـديد و کینـه ديرپای او 
و خانـواده اش شـده اسـت. مـادر اردالن هـم بـه همیـن دلیل آزرده شـده و بـه خانه 
سـالمندان رفتـه اسـت. او کـه مـال فرزنـدش را حـالل نمی دانسـته، حتـی از ديـدار 
بـا او امتنـاع کـرده و در همان جـا درگذشـته اسـت. اردالن با فـردی به نـام نايبی در 
زدوبندهايـی شـريک اسـت کـه اطرافیـان وی از آن خبـر ندارنـد. جلیل، پـدر مريم، 
پیش ازايـن، پهلـوان، کشـتی گیر و دارای افتخاراتـی بوده اسـت و اکنـون در زورخانه 
ورزش می کنـد و جايـگاه درخـوری در میـان ورزشـکاران دارد. اردالن از همراهـی 
دلسـوزانه و بی چشمداشـت دوسـت ديرينـه اش، محمدجـواد، برخـوردار اسـت. وی 
و همسـرش آذر، زوجـی مذهبـی هسـتند کـه در کودکـی يتیـم شـده اند و حاج آقـا 
ثانـی آنهـا را بـه فرزندی قبول کرده اسـت. او مـراد محمدجواد و همسـرش، جلیل و 
خانـواده اش و حتـی مـورد احترام اردالن اسـت. اردالن برای حل مشـکل رها از مريم 
کمـک می خواهـد و ايـن اسـتمداد، بـه معنـای آغاز بازگشـت او از مسـیر نادرسـتی 
اسـت که با جدا شـدن از مريم، قدم در آن گذاشـته اسـت. مريم هم سـراغ خانواده 
فـرزاد کـه خانـواده ای مذهبـی و سـنتی هسـتند، مـی رود. در ادامه  داسـتان، اردالن 
بـه خاطـر دفـاع سرسـختانه از فرزندانـش بـا نايـب و سـاير عوامـل نقش آفريـن در 
زدوبندها درگیر می شـود. کشـته شـدن نايب و سـرقت بیشـتر ثروت اردالن و رفتن 
او تـا آسـتانه مـرگ، حـوادث ديگـری هسـتند که داسـتان سـريال را پیـش می برند. 
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پلیـس نیـز بـر اسـاس شـواهد، همچنـان مراقـب اوضـاع اسـت. اردالن بـا راهنمايی 
حاج آقـا ثانـی و بـه کمـک مريـم، در پـی بازگشـت از راه نادرسـت خـود اسـت کـه 
پلیـس بـا پیگیری سـرنخ هايی، دسـتگیرش می کنـد. او بـا اعتراف بـه خطاهای خود 
بـه زنـدان مـی رود. فرزنـدان اردالن نیـز نزد مريم کـه ازدواج بـا او را پذيرفته اسـت، 

می رونـد و همگـی در انتظـار آزادی وی از زنـدان می ماننـد.
ب(يافتههایاستنباطی)تحليلی(

جدول 5. تحليل نشانه های استخراج   شده
Table 5. Analysis of extracted symptoms

مفاهيم 
مصاديق/ نشانه ها/ تحليلاهتماماصلی

اعتقادات
خیلی 

کم
فـرزادبـهرهـامیگويد:»مـن چوب دو سـر سـوخت شـدم، مـادرم منو 

عـاق کـرده« )اعتقـاد مرتبط بـا تکالیف(

ايمانیات

خیلی 
حاجآقـاثانـی،آذرومحمدجـواد:خوانـدن اشـعار عرفانی، تضـرع برای کم

شـفای رهـا و توجـه دادن بـه خـدا و لـزوم توبه )اردالن: عشـق بـه فرزندان؛ 
فـرزاد، اردالن و نايـب: عشـق ورزی بـه کسـب ثـروت و زدوبنـد اقتصـادی: 

متناسـب بـا ايمـان به منزلـه  موضـوع دلبسـتگی نهايی(

عباديات

کم

کم

فـردی:گرفتـن؛ )عباديـات در ايـن بخـش بـروز کمـی دارد کـه شـايد تـا 
حـدی متناسـب بـا سـیر طبیعـی داسـتان باشـد(.

جمعی:نماز جماعت؛ )در سه مورد با نماز جماعت روبه رو می شويم(

اخالقیات

بسیار 
زياد

زياد

حرمـت  ـ  يتیم نـوازی  ـ  رازداری  ـ  ديگـران  بـه  کـردن  کمـک  فضايـل:
گذاشـتن بـه خانهـ  ساده زيسـتیـ  آبرومنـدیـ  امانتداریـ  اقـرار به خطای 
گذشـتهـ  کنـار گذاشـتن کینـه و بخشـیدنـ  وفـای بـه عهـدـ  احسـان به 
ديگـران ـ صداقـت بـا ديگـران ـ نصیحـت ـ حرمـت گذاشـتن بـه مـادر ـ 
احسـان بـه پـدر و مـادرـ  سـرزنش خـود بـه خاطر خطاهـاـ  اهمیـت دادن 
بـه قسـم ـ نااهـل و بی بندوبـار نبـودن )بیشـترين صفـات مثبـت مربوط به 
ديـدگاه مرجـح دينی در سـريال اسـت. بیشـترين صفـات مثبـت مربوط به 
نماينـدگان ديـدگاه مرجح دينی در سـريال؛ چرخـش ضدقهرمانان از صفات 

منفـی بـه صفـات مثبت(
رذايـل:اسـراف و تجمل گرايـی ـ بی احترامـی بـه بزرگ تـر ـ تندخويـی 
ـ زبـان گزنـده داشـتن ـ حرمـت نگذاشـتن بـه خانـه ـ بی اعتبـار بـودن ـ 
بی حرمتـی بـه ديگـرانـ  غـرورـ  کمـک نکـردن به ديگـرانـ  حـرص و آزـ  
قسـم دروغ خـوردنـ  عـاق و نارضايتـی والديـنـ  اهـل افراط وتفريـط بودن
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مفاهيم 
مصاديق/ نشانه ها/ تحليلاهتماماصلی

شرعیات

کم

کم

خیلی 
زياد

خیلی 
کم

خیلی 
کم
کم

تکاليـففـردی:جبران خطاهـاـ  تـاوان دادن بـرای خطاهاـ  پشـمیانی و 
توبـه ـ دنبـال زن شـوهر دادن نبـودن ـ اهمیـت دادن بـه حـالل و حـرام ـ 

صله رحـم ـ نـگاه نکـردن بـه نامحـرم ـ گنـاه نکردن
تکاليـفجمعی:حشرونشـر با پسـر غريبه ـ ظلـم به ديگـران ـ دنبال پول 
حـرام و مـال بـادآورده بـودنـ  داشـتن زدوبنـد اقتصـادی و پـول مشـکوک 
ـ مشـروب خواری داشـتن ظاهـر دينـی مطلـوب: داشـتن ريـش ـ لبـاس 
آراسـته و سـاده و اتومبیل هـای معمولـیـ  داشـتن چـادر مشـکی )سـنتی( 
ـ داشـتن انگشـتر عقیـق ـ داشـتن مانتو و روسـری ـ داشـتن چـادر )رنگی 
داخـل خانه( )نشـانه های اصلـی دينداری شـخصیت های مطلـوب و در برابر 

شـخصیت های نامطلـوب گويـای وجـود تقابـل سـلب و ايجاب اسـت(.
ظاهـردينـینامطلوب:داشـتن ريـش تراشـیده ـ داشـتن لباس شـیک 
و تجملـی و اتومبیل هـای لوکـس ـ داشـتن مـوی سـر بلنـد و پشـت سـر 
بسـتهـ  داشـتن صـورت آرايـش کـردهـ  داشـتن لبـاس تین ايجـری )تأکید 
بـر نشـانه هايی ماننـد اسـامی و پوشـش گويـای تشـديد گرايش بـه ظواهر(

اهتمامشعائری:اقدام به امربه معروف و نهی از منکر
مشارکتدينی:وقف )متناسب با جايگاه حامی مال سريال(

تربیـت  ـ  مناسـب  نامگـذاری  خانـواده: در دينـی مثبـت اهتمـام
مناسـب فرزنـدانـ  احتـرام درون خانـواده همـراه بـا عشـق عالقه )نشـان از 
دغدغه هـای دينی سرپرسـت خانـوار دارد: محمدجـواد و آذر به طور تلويحی 
نمونـه همسـرگزينی متناسـب بـا معیارهـا هسـتند کـه تأکید زيـادی بر آن 
نمی شـود؛ در خانـه  جلیـل، نوعـی تربیـت پهلوانـی به جـای تربیـت دينـی 

مشـاهده می شـود، 
يعنـی در نامگـذاری نشـانه های دينـی بـه چشـم می خـورد و عشـق و عالقـه و 
احتـرام هـم در میـان اعضـای خانـواده حاکم اسـت )مريـم: »شـکر می کنم که 
حرمـت منـو داری« و اردالن: جلیـل بچه هايـش را جـوری تربیـت نکـرده کـه 
روی حرفـش حـرف بزنـن( امـا ايـن لزوماً بـه معنای اطاعـت از خدا يـا اراده ای 
هم راسـتا بـا اراده خـدا نیسـت(؛ تزيینات منزل جلیـل، ترکیبی از لوازم سـنتی 
و انقالبـی اسـت: قاب عکـس امام و برخی از شـهدای انقالب و جنـگ، مدال ها، 
افتخـار پهلوانـی؛ در خانـواده  فـرزاد، خـودش می گويـد:  کاپ هـا و لوح هـای 
»مـادرم می گـه پـدرم داغ يـه رکعت نماز نخونده رو سـر دل شـیطون گذاشـت 
و رفـت«؛ اکرمهم که يک مسـلمان سـنتی اهـل نماز و روزه و رفتـن به امامزاده 
و معتقـد بـه حـالل و حـرام اسـت، در مـورد پـدر فـرزاد می گويـد: »پـدرش از 
هفـت فرسـخی گناهـم رد نشـده بود«؛ تنهـا مورد اسـتفاده از زبـان دينی برای 
تربیـت فرزنـد، سـخن مادر فرزاد اسـت کـه به او می گويـد: »برو وضـو بگیر، بیا 

نمـاز بخـون و توبـه کن« کـه البته عملـی در پی نـدارد(.

ادامه جدول 5.
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مفاهيم 
مصاديق/ نشانه ها/ تحليلاهتماماصلی

شرعیات

اهتمـاممنفیدرخانـواده:بی توجهی به سرنوشـت فرزنـدان ـ نامگذاری کم
نامناسـب ـ ازهم گسـیختگی ـ تربیـت نامناسـب فرزنـدان ـ همسـرگزينی 
نامناسـبـ  بی احترامـی درون خانـواده همـراه بـا فقـدان عالقـهـ  آموختـن 
بی حرمتـی بـه مـادر همسـر )اردالن و فـرزاد هـردو بـه خاطـر پـول همسـر 
می گزيننـد؛ در زمینـه تعلیـم و تربیـت دينـی تقريبـاً ويژگـی خاصـی در 

سـريال وجود نـدارد(.

ـنشـانههایتصويـریخـاص:نورپـردازی سـبز. زمینـه رنـگ سـبز. قـاب 
عکـس. صـدای اذان. پخـش صحبت هـای حاج آقـا مجتهـدی )حاکـی از تالشـی که 
بـرای ايجـاد پیوسـتگی میـان امامـزاده، حاج آقـا ثانـی و برخـی روحانیـان صـورت 

می گیـرد(.

جدول 6. تحليل نظام نشانه ای
Table 6. Analysis of the sign system

نشانه هانظام نشانه ای

تصويری

نمـای امامـزاده )ضريـح و چرخـش و زيـارت مردم ـ صحـن امامـزاده و آب خوری 
اهدايـی مريـمـ  نمای شـب بـا نورپردازی سـبز همراه بـا صف های نمـاز جماعت( 
ـ منـزل حاج آقـا ثانـی همـراه با صحنه آرايـی سـبزـ  کتابخانه حاج آقـا ثانی همراه 

بـا قـاب عکس هايـی بر سـر تاقچه

حرکتی

گـردش زائـران برگـرد ضريـح امامزادهـ  نشسـتن افراد گـرد حاج آقـا ثانی و گوش 
دادن بـه سـخنان ویـ  وجود روحیه شـاد و بشـاش در خانه حاج آقـا ثانیـ  وجود 
حـرکات تنـد و عصبـی در خانـه اردالن ـ رايـج بـودن گفتگـو در خانـه جلیـل ـ 
عربده کشـی اردالن در خانـه خـود و سـربه زير و عذرخواه بـودن او در خانه حاج آقا 

ثانـی ـ تنـش و فقـدان گفتگو در خانـه نايب بین او و زيردسـتانش

گفتاری و 
کالمی

1ـ انعـکاس دينـداری شـهودگرای حاج آقـا ثانـی در رفتارهای او سـخنان ديگران، 
همـراه بـا رويکـرد مناسـکی در برخـی مـوارد، 2ـ دينـداری اخالق گـرای مربـوط 
بـه جلیـل و خانـواده اش بـا ريشـه های اخـالق پهلوانـی و 3ـ دينـداری مناسـکی 
ـ شـعائری گل بانـو، اکـرم و کسـانی کـه مـورد اسـتناد آنهـا هسـتند، همـراه بـا 

رگه هـای پررنـگ دينـداری عامیانـه

ادامه جدول 5.
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نشانه هانظام نشانه ای

نوشتاری

در تیتـراژ ابتـدای سـريال روايتـی از امـام علـی بـا مضمـون »بزرگ تريـن تکلیف 
الهـی نیکـی کـردن بـه پـدر و مـادر اسـت« همـراه بـا نـام يکـی از حامیـان مالی 
سـريال »مؤسسـه مالـی و اعتبـاری عسـکريه بـه چشـم می خـورد کـه حاکـی از 
اهتمـام ويـژه بـه موضوعات دينـی به ويژه احترام به پدر و مادر اسـت. نام سـازمان 
اوقـاف و امـور خیريـه در تیتـراژ انتهايـی، تابلـوی دارااليتـام »دبیرسـتان موقوفه 
حاج آقـا ثانـی«، قاب هايـی بـا مضامین دينـی در خانـه حاج آقا ثانی و اتـاق گل بانو 

از مـوارد ديگـر در ايـن زمینه اند.
آوايی غیر 

زبان شناسیک
سـروصدای زائـران داخـل امامزاده در حـال خواندن زيارت و دعـا – صدای صلوات 

نمازگزاران – صدای صلوات ورزشـکاران

موسیقايی
صـدای اذان به ويـژه هنـگام نشـان دادن امامـزاده و خوردن سـحریـ  صـدای ربنا 
هنـگام افطـار و سـحر ـ صـدای تحريرهـای مناجات ماننـد ـ صدای قرائت سـوره 

سف يو

جدول 7. تحليل رمزگان های پنجگانه بارت
Table 7. Analysis of Barthes five cryptographies

نشانهرمزگان

هرمنوتیکی

پرسـش اصلـی: چـرا رهـا دچـار اعتیاد، عشـق خیابانی و فرار از خانه شـده اسـت؟ 
پرسـش های فرعـی: 1ـ چـرا پـدر و مـادر رهـا از هـم جدا شـده اند؟ چرا مـادر رها 
بـه خـارج از کشـور رفته اسـت؟ 2ـ چرا اردالن نامـزد قبلی خود را تـرک و با مادر 
رهـا ازدواج کـرده اسـت؟ 3ـ چرا اردالن درگیر زدوبندهای اقتصادی شـده اسـت؟ 

4ـ چـرا مـادر اردالن او را تـرک کـرده و به خانه سـالمندان رفته اسـت؟

اشـارات آشـکار و پنهان به نقش درجه اول دينداری و سـبک زندگی در رفتارهای معنايی
به سـامان و نابه سـامان فردی و اجتماعی

غیـرت/ بی غیرتـی ـ خطـا/ تـاوان ـ جوانمـردی/ ناجوانمـردی ـ کینـه/ بخشـش ـ نمادين
حـالل/ حـرام ـ خطـای واجبـات/ خطای مسـتحبات ـ حـال/ گذشـته ـ عقل/ دل

رفتـن بـه امـام زاده بـرای دعـا و آرامشـ  رفتن بـه خانـه حاج آقا ثانی بـرای اظهار کنشی
ندامـت و طلـب راهنمايـی، خواندن خطبه عقد، خوردن سـحری و آشـتی

فرهنگی

ارجـاع بـه امامـزاده، رفتـن به نمازخانـه، پناه بـردن به خدا، قرائت سـوره يوسـف، 
فـال حافـظ، زمینه هـای عرفانـی، حاج آقـا مجتهـدی و روحانیت، عکس هـای امام، 
برخـی روحانیـان، شـهیدان رجايـی و چمـران، قاب عکس هـای پهلوانـی، مدال ها، 

کاپ هـا و لوح هـای افتخار

ادامه جدول 6.
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ـساختارهمنشينیمتن
داسـتان بـا گرفتـار شـدن رهـا در گرداب عشـق خیابانـی و اعتیاد آغاز می شـود. 
اردالن پس از جدايی از همسـر سـابقش و سـفر وی به خارج، فرزندانش را به تنهايی 
بـزرگ کـرده اسـت. او بـا حساسـیت شـديد خـود نسـبت بـه فرزنـدان و بـا تمکنی 
کـه دارد، همـه راه هـای ممکـن را بـرای بیـرون کشـیدن رهـا از ايـن گـرداب تجربه 
می کنـد. سـپس بـا راهنمايـی دوسـتش درمی يابـد که ريشـه مشـکالت کنونـی، در 
اشـتباهات گذشـته اوسـت: اول، آزردن مـادرش که بـه خانه سـالمندان رفته و بدون 
ديـدار بـا اردالن همان جـا درگذشـته اسـت؛ دوم، رنجانـدن نامـزد سـابقش کـه بـه 
خاطـر ثـروت پـدر رعنـا او را ترک کرده اسـت و سـوم، زدوبندهای اقتصـادی با نايب 
کـه برايـش ثـروت فراوانـی بـه بـار آورده اسـت. اردالن بـا راهنمايـی حاج آقـا ثانی و 
دوسـتش محمدجـواد درمی يابد کـه تنها راه حل مشـکالت کنونی، جبـران خطاهای 
گذشـته اسـت. به اين ترتیـب، می کوشـد کـه بـا جلـب رضايت مريـم و با جدا شـدن 
از زدوبندهـای اقتصـادی و از دسـت دادن بیشـتر ثروتـی که از ايـن راه تحصیل کرده 
اسـت، بـه خطاهـای خـود اعتـراف کنـد؛ بـه زنـدان مـی رود و فرزندانش را بـه مريم 

می سـپارد. او نیـز می پذيـرد کـه در انتظـار آزادی اردالن از زنـدان بمانـد.
ـساختارجانشينیمتن

1. تقابـل مرکـزی متـن: در ايـن سـريال، تقابـل مرکـزی میان دو سـبک زندگی 
اسـت. اردالن، نايـب، رعنا و فـرزاد، دين و اخالق را ناديده می گیرند و به آسـیب های 
ناشـی از رفتارهايشـان نسـبت به ديگران توجه نمی کنند. در سـیر داسـتان، اردالن، 
رهـا و فـرزاد عواقـب بـد کارشـان را می بیننـد و بازمی گردنـد: چهـره  پشـیمان و 
سـخناِن از سـِر شـرمندگی اردالن، دسـت کشـیدن رهـا از عشـق خیابانـی و اعتیاد، 
مـوی کوتـاه شـده و کار آبرومنـد فـرزاد، همه نشـان از اين بازگشـت دارنـد. در برابر، 
سـبک زندگـی حاج آقا ثانـی، محمدجواد، آذر، مريـم و خانـواده اش، همچنین اکرم و 
گل بانـو بازنمايـی می شـود که هريـک، در مراتب مختلفـی، ديندار، اخالقـی و معتقد 
بـه حـالل و حـرام هسـتند و می کوشـند بـرای يافتـن راه درسـت به ديگـران کمک 
کننـد. اردالن، رهـا و فـرزاد در پايان داسـتان، سـبک زندگـی اول را رهـا می کنند و 

بـه سـبک زندگـی دينـی بازمی گردنـد و امور به سـامان می شـود.
نشـان دادن  بـرای  و متوسـط  نزديـک  نماهـای  انتخـاب  ـدالهـایفنـی:
چهره هـای مثبـت بـا ظاهـر دينـی؛ نورپردازی سـبز در امامـزاده با نمازخانـه و چهره 
و جايـگاه حاج آقـا ثانـی؛ حرکـت از پايیـن به بـاالی دوربین بـرای نشـان دادن گنبد 
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و گلدسـته؛ نشـان دادن صفـوف نمازگـزاران از بـاال بـه پايیـن؛ حرکـت روبه جلـوی 
دوربیـن بـرای نشـان دادن خانه هـای جلیـل و حاج آقـا ثانـی کـه فضاهايـی شـاد، 
سرسـبز و سـنتی دارنـد و در برابـر، چرخـش بـه دور خـود در خانـه نايـب در يـک 
محـدوده بسـته و نشـان دادن پرنده هـای زندانـی در قفـس بـرای نمايـش تقابلی که 

میـان ايـن دو گـروه ديـده می شـود.

بحث و نتيجه گيری
موضـوع اصلـی سـريال مادرانـه، عشـق خیابانـی و اعتیـاد دختـری بـه نام رهاسـت. 
داسـتان بـا کنـدوکاو در چرايـی بـروز ايـن پديـده پیـش مـی رود. هرچنـد ايـن پديـده 
می توانـد برآمـده از عوامـل گوناگون فرهنگی، اجتماعی و تربیتی باشـد، آنچه در سـريال 
بـه تعبیر اسـتوارت هال، سـاخته و بازسـازی می شـود )کالـورت و لويـس، 2008: 238(، 
تأثیـر حداکثـری سـبک زندگـی دينـی بـر دوری از چنیـن انحرافاتـی اسـت. البتـه رهـا 
کمبـود محبـت و تربیـت صحیـح دارد، فرزنـد طالق اسـت و بدون حضور مـادرش بزرگ 
شـده، امـا از لحـاظ مالـی در رفاه کامل اسـت. او بارها از مدرسـه فرار می کند و دوسـتان 
مدرسـه اش در ايـن وضعیـت بی تأثیـر نیسـتند؛ امـا ازآنجاکـه به تعبیـر ريچـارد داير، در 
بازنمايـی رسـانه ای، رسـانه ها سـاختی را از جنبه هـای مختلـِف واقعیـت ماننـد مکان هـا، 
اشـیا و هويت هـای فرهنگـی می گیرنـد و ايجـاد می کننـد )اسـتنفورد و آمـپ، 2010: 
106(، سـیر داسـتان بـه سـمت اتفاقاتـی درگذشـته  اردالن، پـدر رهـا، حرکـت می کنـد 
تـا نشـان دهـد کـه رويدادهـای کنونـی ريشـه در زمانی دارنـد کـه اردالن از راه درسـت 
دور شـده و بـه کـژی گرايیـده اسـت. آنچـه مـورد تأکید قـرار می گیـرد، همان اسـت که 
نگرش هـا، گرايش هـا و کنش هـای فـردی وی را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد و بـر اسـاس 
ديـدگاه هیمل فـارب دينـداری نامیـده می شـود )1975: 607(. به اين ترتیـب، دو گرايش 
دينـی و غیردينـی رودروی هـم مطـرح می شـوند و نوعـی کلیشـه شـکل می گیـرد کـه 
بـه تعبیـر هـال، حکايـت از نوعـی خواسـت همسان سـازی دارد و به طورمعمـول، برآمده 
از گونـه ای نـگاه ايدئولوژيـک اسـت کـه ورای کلیشـه ها وجـود دارد )مهـدی زاده، 1387: 
20(. بـر اسـاس نشـانه های استخراج شـده در بخش هـای ايمانیات، اخالقیات، شـرعیات و 
اهتمـام دينـی، مبتنـی بـر الگوی شـجاعی زند: نشـانه های مثبـت، همـه در گرايش دينی 
و نشـانه های منفـی، همـه در گرايـش غیردينـی نمـود دارنـد. ايـن دو گرايـش، الگـوی 
پنهـان تقابل هـای موجـود در سـريال را شـکل می دهنـد، همان کـه سـاختار جانشـینی 
متـن نامیـده می شـود و نقـش مهمـی در سـاخت معنـا دارد )آسـابرگر، ترجمـه اجاللی، 
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1389: 43(. به اين ترتیـب، بـر اسـاس نگاهـی کـه در سـريال جريـان دارد، دور شـدن از 
تربیـت دينـی، کم رنـگ شـدن باورهـا و اخالقیـات و توجـه بـه نمادهـا و مناسـک دينی، 
مهم تريـن عوامـل دور شـدن از راه درسـت و گرايـش بـه کژی هـا محسـوب می شـوند. 
ازايـن رو، کانـون توجـه در سـريال مادرانـه، تقابـل در سـبک زندگی اسـت. از يک سـو، با 
کسـانی روبـه رو می شـويم کـه از دين و اخـالق فاصلـه گرفته اند و در معرض آسـیب های 
مختلـف اجتماعـی قـرار دارنـد و از سـوی ديگـر، کسـانی را می بینیـم کـه دارای گرايش 

دينـی هسـتند و به گونـه ای مصونیـت دارند. 
به اين ترتیـب و در پاسـخ بـه پرسـش های پژوهـش، ديندارانـی را کـه در سـريال 
بازنمايـی می شـوند، بر اسـاس تحلیل نشـانه های اسـتخراج  شـده مبتنی بر نظـر برگزيده 
دسـته بندی  زيـر  به صـورت  می تـوان   ،)23  :1397 عطـار،  )موحديـان  پژوهـش  ايـن 
و تحلیـل کـرد. بـر اسـاس ويژگی هـای انـواع دينـداری، در سـريال مادرانـه بـا سـه نـوع 
دينـداری روبه رو هسـتیم: 1( دينداری مناسـکی و شـعائری )تکلیف گرا(؛ اکـرم، گل بانو و 
مـادر مريـم، نمونه هـای اين نـوع دينـداری هسـتند. ويژگی ها: سـرگرم بودن بـه عبادات 
و واجبـات دينـی، شـرکت در مناسـک جمعـی، جمـع آوری ثـواب، تقلید و تعبـد، در پی 
حـل مشـکالت زندگـی بـودن از راه توسـل و اذکار. نشـانه ها: پوشـش ظاهـری، رفتـن به 
امامـزاده، اهمیـت دادن بـه حـالل و حرام، اقدام بـه امربه معروف و نهـی از منکر، چراغانی 
نیمـه شـعبان و زيـارت اهـل قبور. در اين نـوع دينداری، رويکـرد عامیانه نیـز وجود دارد. 
ويژگی هـا: موروثـی بـودن، بـاور بـه خرافـات، توجه ويژه به مراسـم و شـعائر عامه پسـند، 
دوری از عقالنیـت، گرفتـن عقايـد دينـی از رفتـار مـردم و بی توجهـی بـه متـون دينـی. 
نشـانه ها: انداختـن طـال در آب بـرای خوراندن به فردی که ترسـیده، خوانـدن ورد و فوت 
کـردن برای خوب شـدن اعصـاب، 2( دينداری اخالقـی )اخالق گرا(؛ جلیـل و خانواده اش 
ازجملـه مريـم، بـا ايـن نـوع دينداری تناسـب بیشـتری دارنـد. ويژگی هـا: مهم تـر ديدن 
اخـالق و پاکـی درون از احکام و دسـتورات شـرعی، اهتمام به کاسـتن از درد انسـان ها و 

شـفقت و محبت بـه ديگران.
البتـه در مـورد کم اعتنايـی بـه احـکام و آداب شـرعی و خـود مرجـع انـگاری دينی، 
جـای بحـث وجـود دارد. نشـانه ها: اهمیـت دادن بـه احتـرام و عشـق در خانـواده، توجـه 
بـه روراسـت بـودن يکديگـر، توجـه بـه حرمـت پـدر و مـادر و مقـدم شـمردن رضايـت 
آنـان بـر هـر چیـز ديگـر، 3( دينـداری عرفانـی )شـهودگرا(؛ حاج آقا ثانـی و به پیـروی از 
او، محمدجـواد و آذر. ويژگی هـا: کوشـش بـرای چشـیدن و تجربـه  درونـی ديـن، تمايـل 
بـه تأويـل باطنـی احـکام و عبـادات و آموزه هـای دينـی، نقدانديشـی و اهتمام بـه حال، 
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تمايـل بیشـتر بـه ديـن ورزی فردی و عزلـت و آرامش، متقاضی دسـتورالعمل، سـلوکی و 
نسـخه وار و عملیاتـی بـودن، عالقـه بـه عرفـان، هرچند در مـورد تمايل به يافتـن عبارات 
و داللت هـای وحـدت وجـودی در متـون دينـی در ايـن سـطح نمی تـوان انتظار داشـت. 
نشـانه ها: نـوع لبـاس پوشـیدن و آرايـش ظاهـری حاج آقـا ثانـی، خوانـدن گاه وبـی گاه 
اشـعار عرفانـی و فرسـتادن دعـای ابوحمـزه ثمالـی بـرای اردالن. عـالوه بر داشـتن نوعی 
رابطـه مريـد و مـرادی و مرجعیـت بـرای ديگـران، همراه بـا ارتبـاط قلبی بـا روحانیان و 
به خصـوص حاج آقـا مجتهـدی، روحانـی اخالق گـرا. به اين ترتیـب، بـر اسـاس نشـانه های 
موجـود اعـم از دال هـای فنـی )تصويری، حرکتـی، گفتـاری و کالمی، نوشـتاری، آوايی و 
موسـیقايی( و رمزگان هـا )هرمنوتیکی، معنايـی، نمادين و فرهنگی(، دينـداری مرجح در 
سـريال، نوعـی دينـداری شـهودگرا بـا رويکـرد مريد و مـرادی اسـت کـه در حاج آقا ثانی 

نمـود پیـدا می کند.
ازايـن رو، بـر اسـاس تحلیـل نشـانه های موجـود در سـريال مادرانـه، اوالً، تأکیـد 
می شـود کـه دلیـل بـروز آسـیب هايی ماننـد اعتیـاد و عشـق خیابانـی، دور شـدن 
از سـبک زندگـی دينـی اسـت و بـرای حـل ايـن معضـل نیـز بازگشـت بـه سـبک 
زندگـی دينـی تجويز می شـود. ثانیـاً، در میان دينداری هـای بازنمايی شـده، گونه ای 
دينـداری عرفانـی )شـهودگرا( بـا ويژگی هـای مدنظر، مـورد تأکید قـرار می گیرد که 
در آن، روابـط مريـد و مـرادی، بـا رويکـرد مناسـکی و ارتبـاط قلبـی با يـک روحانی 
از دينداری هـای  اعـم  اخالق گـرا همـراه شـده اسـت. گونه هـای ديگـر دينـداری، 
اخالقـی )اخالق گـرا( و مناسـکی - شـعائری )تکلیف گـرا( نیـز به گونه ای بـا محوريت 

اصلـی دينـداری شـهودگرا مرتبط می شـوند.
نکتـه پايانـی: آنچـه در مواجهـه بـا پديده هايی مانند عشـق خیابانی و اعتیـاد، کمتر 
بـه چشـم می خـورد، بررسـی واقع نگـر و تـا حـد امـکان، همه جانبـه موضـوع و بـر ايـن 
اسـاس، دادن وزن مناسـب بـه عوامـل مختلـف اسـت. بـرای مثال، اگـر در کنـار عوامل 
مختلـف فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصـادی، سـبک زندگـی و نـوع نگـرش دينـی هـم در 
پديـدار شـدن اين گونـه ناهنجاری هـای اجتماعـی تأثیـر دارد که دارد؛ ضروری اسـت در 
جايـگاه مناسـب خـود قرار گیـرد. زمانی که بـا ارائه نـوع دينداری، در پـی کمک به حل 
ايـن مشـکل هسـتیم، در کنـار طرح امور معنـوی که می توانند بسـیار تأثیرگذار باشـند، 
از توجـه بـه نـگاه عقالنـی و خردورزانه هم نبايد غفلت کنیم. بر اين اسـاس، پیشـنهادی 
کـه می تـوان برای سیاسـتگذاران و برنامه سـازان رسـانه مطـرح کرد، توجه بـه رويکردی 
واقع نگـر، همه جانبـه و متـوازن در برخـورد بـا مسـائل پیچیـده اجتماعی و دينی اسـت.
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طـراحی الگوی سـواد 
رســانـه ای در ورزش

Representation of Piety in Tv Series 
(Case: Madaraneh)

By: Aboutorab Talebi, Ph.D.* & Ehsan Gharani, M.A. 

Abstract:
The article conducted to study the piety represented in television, 

in the case of the Madaraneh series. The series was broadcasted on 
TV channel 3 of IRIB during Ramadan in 2013. It attracted the most 
viewers and satisfaction and represented the religiosity  in a special 
way. This study is based on the theory of representation, according to 
which the media do not convey but create meaning and construct the 
world through representation. The research method was semiotics. The 
religious symbols in this series have been extracted and the findings 
have been studied and analyzed. The results showed that In this series, 
a kind of mystical (intuitive) religiosity with disciple and desired (Moridi 
and Moradi) themes is represented, along with a moral approach and a 
relationship with a moralistic cleric, as the preferred religiosity. There were 
a relashionship between The two types of moral and ritual (obligation-
oriented) religiosity with the main focus of intuitive piety.
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