فصلنامه پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستوهفتم /شماره ( 2پياپي  / )102تابستان /1399 119ـ 95

Quarterly Journal of Communication Research, 2020, Vol. 27, No. 2 (102), 95-119

بازنمایی دینداری در سریالهای تلویزیونی
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چکیده
پژوهـش حاضـر ،بـا هدف مطالعـ ه دینداری بازنمایی شـده در تلویزیـون ،مورد
سـریال مادرانـه ،نگاشـته شـده اسـت .در ایـن سـریال کـه در مـاه رمضـان سـال
 1392از شـبکه سـوم سـیما پخـش شـد و بیشـترین میـزان بیننـده و رضایـت
را جلـب کـرد ،ارائـه نـوع دینـداری ،نمـود خاصـی دارد .ایـن مطالعـه ،مبتنـی بر
نظریـه بازنمایـی انجـا م شـده اسـت کـه بر اسـاس آن ،رسـانهها نـه به انتقـال که
بـه خلـق معنـا میپردازنـد و جهـان را از طریـق بازنمایـی میسـازند و بازنمایـی
میکننـد .روش پژوهـش ،نشانهشناسـی بـوده اسـت کـه بـر مبنـای آن ،معانـی
نهفتـه در متـن آشـکار میشـوند .بـر ایـن اسـاس ،نشـانههای دینـی موجـود در
ایـن سـریال ،اسـتخراج و یافتههـا ،مطالعـه و تجزیهوتحلیـل شـدهاند .مبتنـی بـر
نتایـج بـه دسـت آمده ،در این سـریال ،گونـهای از دینـداری عرفانی (شـهودگرا) با
بنمایههـای مریـدی و مـرادی ،همـراه با رویکرد اخالقـی و ارتباط بـا یک روحانی
اخالقگـرا ،بهمنزلـه دینـداری مرجـح ،بازنمایـی شـده اسـت .دو گونـ ه دینـداری
اخالقـی (اخالقگـرا) و مناسـکی و شـعائری (تکلیفگـرا) نیـز بـا محوریـت اصلـی
دینـداری شـهودگرا مرتبـط شـدهاند.
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مقدمه

دین رسـانهای شـده از لحاظ شـکل و محتوا ،با دین سـنتی متفاوت است و حتی
گاه ،رقیبـی بـرای قرائتهـای سـنتی از دیـن بهشـمار مـیرود (نوربخـش و موالیی،
 .)835 :1390رسـانهها بـر سـطح و نـوع دینـداری مـردم تأثیـر میگذارند و بـا ارائه
الگوهایـی ،دینداریهـای موجـود را تحـت تأثیـر قـرار میدهنـد و گونههـای جدیـد
و تغییریافتـهای از دینـداری را پدیـد میآورنـد (شـجاعیزند 1386 ،و خسـروخاور،
 .)2007صداوسـیمای جمهـوری اسلامی نیـز بهمثابـه بزرگتریـن رسـانه کشـور،
مبتنـی بـر شـرح وظایـفاش ،گسـترش دیـن و فرهنـگ دینـی را تکلیـف خویـش
میدانـد .ایـن رسـانه ،طی سـالهای پـس از پیروزی انقالب ،همواره کوشـیده اسـت
در مسـیر ارائـه الگوهـای دینـی بـه جامعـه و جهتدهـی بـه دینـداری مخاطبـان،
حرکـت و نحـوه خاصـی از دینـداری را بازنمایـی کنـد .بهعبارتدیگـر ،بهمثابـه
اصلیتریـن رسـانه سراسـری و همگانـی نظـام جمهـوری اسلامی ،از سـوی رهبران
اصلـی نظـام مأموریـت یافتـه اسـت تـا اوالً ،خـود صددرصد اسلامی شـود ،زیـرا در
غیـر ایـن صـورت اسلام در ایـران اجرا نخواهد شـد (امـامخمینی ،جلـد  )11 :10و
ثانیـاً ،وسـیلهای برای سـوق دادن مـردم به فرهنگ اسلامی باشـد .بهاینترتیب ،این
رسـانه حجم بسـیار وسـیعی از برنامههای خود را بهصورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم،
بـه تبییـن و تبلیغ اسلام اختصاص داده و کوشـیده اسـت تا متناسـب بـا دیدگاهی
کـه درسـت میدانـد ،مخاطبانش را هدایـت و راهبری کند .بر این اسـاس ،شـناخت
دیـدگاه حاکـم بـر برنامههـای دینـی صداوسـیما اهمیـت مییابـد چراکـه آگاهی از
ویژگیهـای دیـن بازنمایـی شـده در تلویزیـون ،وجـوه گوناگـون دیـن برسـاخته را
آشـکار میسـازد و پژوهشـگران و مخاطبـان را به الیههـای پنهان و آشـکار آن واقف
میکنـد .بهاینترتیـب ،پرسـش مطرح شـده در مقاله حاضر این اسـت کـه تلویزیون
چـه نـوع دینـداری را بازنمایـی میکند؟

رویکردهای نظری پژوهش

بازنمایـی :بازنمایـی 1تولیـد معنـا از طریـق چارچوبهـای مفهومـی و گفتمانـی
اسـت ،بهاینترتیـب کـه معنـا از طریـق نشـانهها بازتولیـد میشـود .بـر اسـاس ایـن
تعریـف ،عنصـر مهم و اساسـی در بازنمایی تولید معناسـت و نه انتقـال معنایی که از
پیـش وجـود دارد .عنصـر تولیـد معنا تا آنجـا در بازنمایـی ،اهمیت مییابـد که بنابر
نظـر اسـتوارت هـال ،2جهـان را از طریـق بازنمایـی میسـازیم و بازسـازی میکنیـم
2. Stuart Hall

1. representation
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(کالـورت 1و لویـس .)238 :2008 ،2در بازنمایـی ،بـا جهانـی روبـهرو هسـتیم کـه
سـاخته یا بازسـازیشـده اسـت ،نـه جهانی کـه در خارج وجـود عینـی دارد .جهانی
کـه رسـانه بازسـازی میکنـد ،جهانی خاص اسـت که نسـبتی بـا جهان خـارج دارد
امـا لزومـاً عیـن آن نیسـت .به تعبیـر ریچارد دایـر ،3در بازنمایی رسـانهای ،رسـانهها
ِ
مختلـف واقعیت ماننـد مکانها ،اشـیا و هویتهای فرهنگی
سـاختی را از جنبههـای
5
4
میگیرنـد و ایجـاد میکننـد (اسـتنفورد و آمـپ  .)106 :2010 ،در ایـن تعریف نیز
بـر ایجـاد تأکید شـده اسـت ،زیـرا رسـانهها پارههـای مختلـف واقعیـت را میگیرند،
بـه آن شـکل میدهنـد و تصویرهایـی ایجـاد میکنند .تصاویر ارائ ه شـده در رسـانه،
نـه عیـن واقعیـت کـه بازسـازی و حتـی دستکاریشـده هسـتند؛ بنابرایـن ،دریافت
واقعیـت بـه ژرفکاوی نیـاز دارد و بهسـادگی ،بهویـژه ،بـرای مخاطـب عـادی ،قابـل
دریافت نیسـت (مهـدیزاده.)15 :1387 ،
نشانهشناسـی :نشانهشناسـی روشـی بـرای رسـیدن بـه مضامین و معانـی نهفته
در متـن اسـت کـه قابلیـت درک آن بـه رمزهـای معنایـی یـا نظامهای عالئـم مانند
زبـا 
ن بسـتگی دارد (اسـتریناتی ،ترجمه پاکنظـر .)153 :1380 ،سوسـور 6یک نظام
دووجهـی را در نشانهشناسـی بنیـاد میگـذارد ،متشـکل از دال و مدلـول :دال یـک
تصـور صوتـی و مدلـول ،یـک تصـور مفهومـی اسـت کـه دال بـر آن داللـت میکند.
نشـان ه زبانـی ،یـک شـیء را بـه یک نـام پیونـد نمیدهد بلکه یـک مفهـوم را به یک
تصـور صوتـی مرتبـط میکند کـه درواقع ،نشـانه روانشناسـانه یکصداسـت که بر
حـس مـا تأثیر میگـذارد ( .)65-67 :1959پیرس 7به نقش تفسـیری نشـانه اشـاره
میکنـد و تفسـیر را هـم نوعـی نشـانه میدانـد که بـه همیـن ترتیب تـداوم مییابد
( .)303 :1931پیـرس میگویـد ،نشـانه ممکـن اسـت شـمایل ،نمایـه یا نماد باشـد
(ترجمـه سـجودی .)56 :1381 ،بـارت 8بـر این باور اسـت که هر نوع نشانهشناسـی،
نسـبت میـان دو مضمـون را مسـلم فـرض میگیـرد :دال و مدلـول؛ اما در هـر نظام
نشانهشناسـی ،نـه بـا دو بلکـه بـا سـه مضمـون یعنـی دال ،مدلول و نشـانه سـروکار
داریـم ،نشـانهای کـه پیونددهنـد ه تـام دو مضمـون اولیه اسـت .بر این اسـاس ،میان
دال و مدلـول و نشـانه کارکـرد التزامـی وجـود دارد (ترجمه ابـاذری .)89 :1380 ،از
دیـدگاه بـارت ،همه نشـانهها چندمعنایی هسـتند و تـوان بالقوهای بـرای داللتهای
چندگانـه دارنـد .پیـام زبانـی از دو راه بـه دریافـت معنـای تصویـر کمـک میکنـد،
معنـای صریـح و معنـای ضمنی متعدد (اسـتوری ،ترجمـه پاینـده.)220 :1386 ،
دینـداری :نظـام یـا نظامهایـی کـه دیـن خوانـده میشـوند ،برآمـده از عناصری
7. Peirce
8. Barthes

4. Stafford
5. Amp
6. De Saussure

1. Calvert
2. Levis
3. Richard Dayer
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هسـتند کـه خـود از متـون مقـدس و تکویـن تاریخـی دیـن نشـئتگرفتهاند .ایـن
نظامهـا در دینـداری دینـداران هـم نمـود مییابنـد .ازایـنرو ،میتـوان دیـن را در
پیـروان آنهـم مـورد مطالعه قـرار داد.
دینـداری
ِ
جدول  .1تعریف دین از نگاه صاحبنظران

Table 1. Definition of religion from the point of view of experts

صاحبنظران
همیلفارب

1

تعریف

دین ،داشتن اهتمام دینی است؛ بهگونهای که نگرش ،گرایش و کنشهای فرد را
متأثر سازد (.)607 :1975

دورکیم

دین دستگاهی همبسته از باورها و اعمال مربوط به امور الهوتی ،امور مجزا از امور
ناسوتی یا امور ممنوع است .این باورها و اعمال ،همه پیروان را در یک اجتماع
اخالقی واحد به نام امت متحد میکند (ترجمه پرهام.)63 :1383 ،

همیلتون

ایمان نظامهای اعتقادی است و عملکردهایش (ترجمه ثالثی.)41 :1377 ،

اسمارت

دین نظامی خاص یا مجموعهای از نظامهاست که در آن ،آموزهها ،اسطورهها،
مناسک ،احساسات ،نهادها و دیگر عناصر مشابه درهمتنیدهاند (ترجمه منتظری و
شاکرنژاد.)14 :1389 ،

جوادی آملی
محدثی

دین مجموعه عقاید ،اخالق ،قوانین و مقرراتی است که برای اداره جامعه انسانی و
پرورش انسانها باشد (.)93 :1372

دین نظامی فرهنگی است که حول تجربه دینی شکل میگیرد و این تجربه دینی،
معطوف به نظمی بنیادین و مبنایی است که از امور روزمره فراتر میرود (:1391
.)209

پیشینه پژوهش
جدول  .2پیشینه تجربی پژوهش

Table 2. Empirical background of the research

نویسندگان

نتایج

راودراد و
معتمدی
()1396

دو راه اصلی بازنمایی امر قدسی در قاب تصویر ،سبک استعالیی و بهرهگیری از
نمادهاست .این دو راه در انتهای محوری قرار دارند که یکسوی آن ،امر قدسی
سوی دیگر آن ،امر بشری است .سبک استعالیی ،مخاطب را از امر بشری بهسوی
امر قدسی میکشاند و تجربه آن را برای مخاطب فراهم میکند .بهرهگیری از
نمادها ،امر قدسی را در قالب امر بشری برای مخاطب به ارمغان میآورد.

Himmelfarb .1
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ادامه جدول .2
نتایج

نویسندگان

شکلی خاص از دینداری ،یعنی دینداری رسمی ،بهشدت ،با شیوه خوانش افراد از
کاظمی و
متون تلویزیونی رابطه دارد؛ بنابراین ،تلویزیون از طریق تولیدات رسانهای ،افرادی
پرویزن ()1391
را با خود همعقیده میسازد که از پیش با آن رویکرد به مسائل نگاه میکردند.
سینمای دینی پس از انقالب در پرداختن به مسائل و موضوعاتی مانند نبوت،
حسینیپاکدهی والیت ،عدل ،امامت ،والیتفقیه ،امام زمان ،مسئله غیبت و مانند آنها کمکار
بوده است ،برخی مسائل اص ً
ال بیاننشدهاند و موضوعاتی مانند امام زمان و واقعه
و همکاران
عاشورا صرفاً در بعد عاطفی متوقف ماندهاند .مقوالت عزاداری و زیارت ،ناهمسو با
()1396
روندهای اجتماعی در فیلمهای بررسیشده در همه دههها تکرار شده است.

در سینمای ایران فیلمهای حرفهای و مبتنی بر شگردهای دقیق سینمایی،
تصویر نامطلوبی از نمادهای مذهبی و شخصیتهای دارای این نمادها ارائه
بهشتی ( )1392کردهاند .کارگردانان متعهد نیز یا فیلمهایی از لحاظ ساختار سینمایی ،ضعیف
تولید کردهاند و یا از نحوه بازخورد فیلمها در بین مردم غافل شده و در نهایت،
چیزی غیر ازآنچه میخواستهاند ،در جامعه منتشر کردهاند.
راودراد و
همکاران
()1390

فیلم کتاب قانون بهنوعی دارای گفتمان چندصدایی است .گفتمان مسلط
بازنمایی شده در این فیلم ،گفتمان دینی عامیانه است که با استفاده از دو
گفتمان روشنفکری دینی و گفتمان سنت اسالمی به چالش کشیده میشود و
بهاینترتیب ،مخاطب را به قضاوت و داوری میخواند.

راودراد و
سلیمانی
()1389

فیلم زیر نور ماه ،بازنمایی کاملی از آموزههای سنت اسالمی است .فیلم با ارائه
عرفانی برخاسته از دین که نهایت وصل عارف را در خدمت خلق میداند ،به
دنبال اصالحات دینی در جامعه است و بهنقد بعضی از اعتقادات دینی میپردازد.

انواع دینداری

برخـی از انـواع دینـداری بهویـژه در جامعه ایـران ،از دیدگاه صاحبنظـران به این
شرح است:
 -1در دینـداری متدینـان ،سـنخ روانـی آنـان نقـش مهمـی ایفـا میکند .از
نـگاه مـری میـداو 4 1سـنخ روانـی در میـان دینداران قابلتشـخیص اسـت:
اول ،برونگـرا ،کنشـگر و اهـل شورونشـاط؛ دوم ،برونگـرا و کشـشپذیر؛
سـوم ،درونگـرا ،کشـشپذیر و اهـل خلـوت و رازونیـاز و چهـارم ،درونگرا،
کنشـگر و در پـی تقویـت اراده و طـرد عواطـف.
 -2دینـداری از یـک منظـر ،بـه دینداری فـردی ،به معنـای در پیش گرفتن
راه منحصربهفـرد خویـش در گرایـش به دیـن و در مقابل ،دینـداری نهادی،
1. Mary Meadow
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بـه معنـای رعایـت مناسـک و شـعائر ،اعتقـادات و احـکام یک جامعـه دینی
خاص ،تقسـیم میشـود (ملکیـان.)9 :1378 ،
 -3دینـداری از لحـاظ نسـبت بـا تحـوالت نوین جامعه ،به  3دسـته تقسـیم
میشـود :اول ،الگوی نو ـ سـنتی مبتنی بر تجدید اسلام سـنتی ،در قرائتی
ارتدکـس و فاقـد انگیزههای سیاسـی ،دوم ،الگوی بازنگری بر اسـاس پذیرش
تغییـرات خودآگاهانـه با پیامدهای بنیادین و سـوم ،الگوی خردگرایی مبتنی
بـر منـع هرگونه تداخل بین سیاسـت و دیـن و امتناع آگاهانه از مشـروعیت
یافتـن هر قانون متأثـر از دین (خسـروخاور.)455 :2007 ،
 -4دینـداری از دیدگاهـی دیگر ،به دین رسـمی و دین عامیانه تقسـیم میشـود،
بهمثابـهصورتـی از دیـن که در برابر دین رسـمی قرار دارد .این نـوع دین ،عبارت
از باورهـا و رفتارهایـی اسـت کـه طبیعتی آشـکارا دینـی دارند ،ولی تحت سـلطه
و کنتـرل یکنهـاد رسـمی نیسـتند .ایـن دسـته از باورهـا و رفتارهـا ،بهصـورت
سرشـتی در نهـاد مـردم عادی یـک جامعه مندرج شـدهاند و در سـطوح مختلف،
هویـت فرهنگـی آنان را شـکل دادهاند (موسـیپور.)2-3 :1393 ،
 -5از چشـماندازی دیگـر ،اصنـاف دیـنورزی سـه گونهانـد :الـف)
مصلحتاندیـش (غایتاندیش) :آدابی ـ مناسـکی ،جمعی ـ آیینی ،شـریعتی
ـ فقهـی و مبتنـی بـر عقل ابزاری ،اعـم از عامیانه با غلبه عاطفـه و عالمانه بر
اسـاس عقـل عملـی (آخرتگرا یـا دنیاگـرا) ،ب) معرفتاندیش ،بـا حاکمیت
عقـل نظـری؛ مشـخصه اصلـی حیـرت عقالنـی و ج) تجربتاندیش :عشـقی،
کشـفی ،تجربـی ،یقینـی و مبتنـی بر جبـر عاشـقانه (سـروش.)22-26 :1378 ،
 -6از نگاهـی دیگـر 8 ،نوع دینداری شناختهشـده اسـت :اول ـ ضددینداری؛
دوم ـ غیردینداری؛ سـوم ـ دینداری عـوام؛ چهارم ـ دینداری ابزاری؛ پنجم ـ
دینـداری ترکیبی نوین؛ ششـم ـ دینـداری الهیاتی ،فقهی و شـریعتمدارانه؛
هفتـم ـ دینـداری سـکوالر اعـم از ترکیبـی حداقلـی و حداکثـری و هشـتم،
دینـداری الئیـک اعـم از نـگاه فرانسـوی و نـگاه احـزاب دموکرات مسـیحی
(نیکپـی و همـکاران.)1382 ،
 -7در تقسیمبندی دیگر 5 ،نوع دینداری از یکدیگر متمایز شدهاند :اول ،دینداری
مناسـکی و شـعائری (تکلیفگرا)؛ دوم ،دینداری عقلی و فلسـفی (عقلگرا)؛ سـوم،
دینـداری عرفانـی (شـهودگرا)؛ چهـارم ،دینـداری اخالقـی (اخالقگـرا) و پنجـم،
دینـداری والیتـی (عاطفهگرا) (موحدیـان عطار.)23 :1397 ،
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هال از دو نوع راهبرد برای بازنمایی سخن میگوید:
 اول ،کلیشهسـازی :1بـه معنـای نادیـده گرفتـن برخی خصوصیات یـا ویژگیهاو اکتفـا کـردن بـه برخـی امور کلی اسـت و از نوعی خواسـت همسانسـازی حکایت
میکنـد (مهـدیزاده .)20 :1387 ،کلیشهسـازی در رسـانهها بـه  3شـیوه صـورت
میپذیـرد:
 ارائه تصویری غلط از حضور یا سلطه واقعی گروه مورد نظر نمایش محدود ،ثابت و پایدار گروهی خاص مشـروعیتزدایی از گـروه یـا گروههـای مختلـف ،از طریـق مقایسـه آنهـا بـاتصـور آرمانـی و نحـوه رفتـار افـراد (ویلیامـز ،ترجمـه قاسـمیان.)147 :1384 ،
 دوم ،طبیعیسـازی :2طی این جریان ،وضعیت موجود در سـاختارهای مختلفاجتماعـی ،فرهنگـی و تاریخـی ،از بعـد تاریخی خود تهی میشـود و بـه همین دلیل
این سـاختارها طبیعی به نظر میرسـند (هیـوارد ،ترجمه محمـدی.)204 :1380،
آنچـه رسـانهها بـه نـام واقعیـت بـه مخاطبـان خـود عرضـه میکننـد ،تصویری
اسـت کـه بـا مالحظات خـاص از واقعیت بیرونی اخذ ،دسـتکاری و ارائه شـده اسـت.
ایـن کار بـه تعبیـر هـال ،از طریـق رمزگـذاری در مرحلـه تولیـد انجـام میشـود که
طـی آن مجموعـهای از رمزهـای حرفهای از قبیـل مهارت فنـی و ارزشهای تولیدی
عمـل میکننـد (هـال .)92 :1999 ،رمزهـای حرفهای ،مولـد معانی مرجـح با ارزش
سیاسـی ایدئولوژیـک و نهـادی اثرگذارنـد و خودشـان نیـز نهادینـه (سـاختیافته)
هسـتند .هـال همچنیـن اسـتدالل میکنـد کـه رسـانهها محصـوالت خـود را در
چارچـوب عالئـق و منافع نیروهای مسـلط هژمونیـک رمزگذاری میکنند .بر اسـاس
ایـن نظریـه ،کار تلویزیـون ،نـه انعـکاس واقعیـت بیرونـی و انتقال معنا کـه تولید آن
از طریـق چارچوبهـای گفتمانـی و سـاخت و بازسـازی جهـان اسـت .بهاینترتیب،
مخاطـب تلویزیـون رمزهایی را میگشـاید کـه در چارچوب عالئـق و منافع نیروهای
مسـلط حرفـهای در مرحلـه تولید رمزگذاری شـده اسـت.
در حـوزه نشانهشناسـی ،از دیدگاههایـی ماننـد دال و مدلـول سوسـور ،نقـش
تفسـیری پیـرس و رمزگانهای بارت اسـتفاده شـده اسـت .بـرای بررسـی دینداری،
بهمثابـه داشـتن اهتمـام دینـی و تأثیـری کـه بر نگـرش ،گرایـش و کنشهـای فرد
میگـذارد ،از تقسـیمبندی پنجگانـه انـواع دینـداری تکلیفگـرا ،عقلگرا ،شـهودگرا،
اخالقگـرا و عاطفهگـرا بـا نظـر بـه نـوع دینـداری عامیانـه اسـتفاده شـده اسـت که
1. stereotyping
2. naturalization
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متناسـب بـا جامعـه ایرانـی و دارای فراگیـری بیشـتری بـه نظـر میرسـد؛ اقسـام
دیگـر ،برخـی گرایش روانشناسـانه دارند و بعضـی ،دارای رویکردهای خـاص اعم از
سیاسـی ،ناظـر بـر دینداریهـای جدیـد و بسـیار جزئی هسـتند.

روششناسی پژوهش

مطالعـ ه نحـوه بازنمایـی دینـداری در تلویزیـون ،مسـتلزم بررسـی برنامههـای
ف در نشـانههای موجـود ،الیههـای
تلویزیونـی اسـت تـا از طریـق کنـدوکاوی ژر 
پنهـان معنا در پس تصویرهای پخششـده شـناخته شـود و معناهـای آن مورد بحث
قـرار گیـرد .بـر این اسـاس ،در پژوهـش حاضر ،بـرای دریافـت معانی نهفتـه در یک
سـریال تلویزیونـی ،روش نشانهشناسـی انتخابشـده اسـت .در این روش ،بـا اتکا به
دیدگاههـای نشانهشناسـانه ،نشـانههای موجـود ،اسـتخراج ،بررسـی و تجزیهوتحلیل
میشـوند .نشانهشناسـی ،روشـی کیفـی اسـت کـه نتایـج بهدسـتآمده از آن بـه
جامعـه مـورد بررسـی تعمیـم نمییابـد ،امـا ژرفکاوی حاصـل از آن میتوانـد تـا
حـدودی رویکـرد رسـانه را نشـان دهـد .بـرای اسـتخراج و تجزیهوتحلیـل دادههـا از
روشهـای زیـر بهره گرفته شـده اسـت:
 تکنیکهـای تحلیـل نشانهشـناختی :در تحلیـل نشانهشـناختی ایـن سـریالاز تکنیـک اسـتفاده میشـود :الـف) سـاختار همنشـینی ،بـه معنـای نـگاه کـردن
بـه موضـوع ،همچـون سلسـلهای از رویدادهـا کـه نوعـی روایت خـاص را میسـازد،
بـا تأکیـد بـر کارکردهـای پـروپ ،1بـه مفهـوم عمـل یـک شـخصیت کـه از دیـدگاه
داللتکنندگـی آن بـر جریـان عمـل تعریـف میشـود ،ب) سـاختار جانشـینی ،بـه
معنـای جسـتوجوی الگـوی پنهـان تقابلهـای نهفتـه در متـن که نقـش مهمی در
سـاخت معنـا دارنـد (آسـابرگر ،ترجمـه اجاللـی.)39-43 :1389 ،
 نظامهای نشـانهای 6 :نظام نشـانهای در نشـانههای موجود در یک فیلم سـینمایییـا تلویزیونـی بررسـی میشـود )1 :نظام نشـانهای تصویری که از شـمایلی آغاز میشـود
امـا از آن درمیگـذرد؛  )2نظـام نشـانهای حرکتـی کـه جـدا دانسـتن آن از نشـانههای
تصویـری یکـی از مهمتریـن گامهـای نشانهشناسـی سـینما و تلویزیـون بوده اسـت؛ )3
نظـام نشـانهای گفتـاری و کالم؛  )4نظـام نشـانهای نوشـتاری از قبیـل عنوانبندیهـا،
نوشـتههای درون تصاویـر و زیرنویسهـا؛  )5نظـام نشـانهای آوایـی غیـر زبانشناسـی
ماننـد سـروصداهای اصـوات طبیعـی و  )6نظـام نشـانهای موسـیقایی اعـم از موسـیقی
متـن ،موسـیقی فیلمنامـه و زمزمـه موسـیقایی شـخصیتها (احمـدی.)99 :1388 ،
1. Propp
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 رمـزگان :رمزگانهـای پنجگانـه بـارت کـه در سـازوکارهای معنایـی متـندخالـت دارنـد )1 :رمـزگان هرمنوتیـک کـه پایـان داسـتان را بـه تأخیـر میانـدازد
تـا دلبسـتگی و انتظـاری را در تماشـاگران حفـظ کنـد؛  )2رمـزگان معنایـی اشـاره
بـه بهرهگیـری از داللـت ضمنـی بـرای دادن بینشـی از شـخصیتها ،موضوعـات یـا
تنظیماتـی دارد کـه بـر اسـاس آنهـا خوانـدن را از طریـق دانسـتههایمان از قصههـا
میآموزیـم؛  )3رمـزگان نمادیـن فراینـد بازنمایـی یـک موضـوع ،ایـده یـا احسـاس
از طریـق چیـز دیگـری (اسـتعاره بصـری) ازجملـه تقابل اسـت؛  )4رمزگان کنشـی
مرتبـط بـا پیشـرفت قصـه و درگیـر بـا رمـزگان رفتـار یا کنشـی اسـت که مـا را به
پیامدهـای قابـل پیشبینـی هدایـت میکنـد؛  )5رمـزگان فرهنگی بـه دانش خاص
فرهنگـی از بیـرون متـن وابسـته اسـت کـه بـرای معنـا کـردن متـن بـهکار میرود
(.)20-17 :1974
جدول  .3ویژگیهای دینداری پنجگانه

Table 3. Characteristics of religiosity

نوع دینداری

ویژگیها

شعائری
(تکلیفگرا)

تمایل به شرکت در عبادات و مناسک جمعی؛ آخرت اندیشی به معنای
دلمشغولی ،جمعآوری ثواب و گریز از عقاب اخروی ،طالب تکلیف و حکم بودن؛
پذیرش 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 حقایق
و فلسفه عبادات و اعمال دینی

فلسفی
(عقلگرا)

در پی فهمیدن و کشف و درک فلسف ه احکام و آموزههای دینی بودن؛ قانع
نشدن به احکام و آداب تعبدی؛ گرایش به نظاممندسازی دین؛ تالش برای علمی
یا عقالنی معرفی کردن دین؛ عالقه به فلسفه

در پی چشیدن و تجرب ه درونی دین بودن؛ تمایل به تأویل باطنی احکام و عبادات
دینداری عرفانی و آموزههای دینی؛ تمایل به یافتن عبارات و داللتهای وحدت وجودی در متون
دینی؛ نقداندیشی و اهتمام به حال؛ تمایل بیشتر به دینورزی فردی و عزلت و
(شهودگرا)
آرامش؛ متقاضی دستورالعمل سلوکی نسخوار و عملیاتی بودن؛ عالقه به عرفان
دینداری
اخالقی
(اخالقگرا)

مهمتر دیدن اخالق و پاکی درون در قیاس با احکام و دستورات شرعی؛
کماعتنایی به احکام و آداب و آیینهای دینی؛ اهتمام به کاستن از درد انسانها
و شفقت و محبت به دیگران ،گرایش به «خودمرجعانگاری» در دینداری
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ادامه جدول .3
نوع دینداری

ویژگیها

تکیهبر عواطف دینی و عنصر دوستی و دشمنی در راه دین؛ کماعتنایی به احکام،
اعمال و فهم آموزههای دینی در قیاس با عواطف و احساسات دینی؛ تمایل به
دینداری والیی تشکیل دسته یا گروه ،جمعیتها و محافل شورآفرین دینی؛ دادن اولویت بیشتر
به حال و هوای مجالس دینی در مقایسه با اهتمام به عمق و ژرفای مطالب؛
(عاطفهگرا)
کماعتنایی به اخالق در نسبت با محبت و شور و هیجان دینی؛ اصالت دادن به
عامل فیض و عنایت در قبال عامل تالش فردی (موحدیان عطار)24-64 :1397 ،

شـاخصهای دینـداری عامیانه :موروثی بـودن؛ باور بـه خرافـات؛ توجه ویژه
بـه مراسـم و شـعائر عامهپسـند؛ دوری از عقالنیـت؛ گرفتـن عقایـد دینـی از رفتـار
مـردم و بیتوجهـی بـه متـون دینی.

مدل سنجش دینداری

اندیشـمندانی ماننـد لنسـكي ،با بررسـی جهتگیری دینی و میـزان درگیر بودن
بـا گروههـای دینـی؛ گالك  -اسـتارك بـا مطالعـ ه ب ِعـد بـاور ،بعـد مناسـکی ،بعـد
تجربـی و بعـد دانشـی؛ فكويامـا بـا کنـکاش در ابعـاد چهارگانـ ه شـناختی ،آیینـی،
عقیدتـی و عبـادی؛ ديجانـگ  -فاكنـر  -وارلنـد بـا بررسـی بـاور ،تجربـه ،عمل دین
و پیامدهـای اخلاق فـردی ،دانـش دینـی و پیامدهـای اجتماعـی مدلهایـی بـرای
سـنجش دینـداری ارائـه کردهانـد؛ امـا ازآنجـا کـه ایـن مدلهـا بهطورمعمـول ،در
جوامـع غربـی و در حـوز ه مسـیحیت ارائـه و مطالعـه شـدهاند ،صاحبنظـران ايرانـي
کوشـیدهاند بـا در نظـر گرفتـن ديدگاههـاي اسلامي ،بهنوعـی مدل بومي سـنجش
دینـداری دسـت يابنـد .بـرای نمونـه ،میتوان بـه دو مـدل گلـزاری و خدایاریفرد با
رویکـرد روانشـناختی و الگـوي شـجاعيزند ،با رویکرد جامعهشـناختی اشـاره کرد.
در بخـش روششناسـی ،ویژگیهـای الگوی اخیر کـه در این پژوهش مورد اسـتفاده
قـرار گرفته اسـت ،توضیـح داده خواهد شـد.
بـرای بررسـی دینـداری در ایـن پژوهـش ،از الگـوی شـجاعیزند اسـتفاده شـده
اسـت .ایـن مـدل همـان مـدل گالک – اسـتارک اسـت کـه بـا عنایـت بـه مفاهیـم
اسلامی و رویکـرد شـیعی ،بومـی شـده اسـت:
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ابعاد وجودی
انسان
ذهن

روان

Table 4. Religiosity assessment model
ابعاد دینداری

نشانههای
دینداری

پیامدهای
دینداری

وجوه
دین

معرفتی اعتقادات

معتقد بودن

داشتن معلومات
دینی

بینش الهی

ایمانیات

مؤمن بودن

عاطفی

ابعاد دین

عبادیات
اخالقیات

اهل
عبادت
بودن

انجام فردی
عبادات

اهل معنا
بودن

انجام جمعی
عبادات

اخالقی عمل کردن
عمل به تکالیف
فردی

متخلق بودن
داشتن ظاهر
دینی
ابراز هویت دینی
داشتن اهتمام
شعائری

تن

عملی

شرعیات

داشتن مشارکت
دینی

متشرع
بودن عمل به تکالیف
داشتن معاشرت
جمعی
دینی

متقی بودن

اهتمام دینی در
خانواده

مفاهیـم بـهکار رفتـه در مـدل سـنجش دینـداری شـجاعیزند ،به این شـرحاند:
عقيـده :موضوعـات بنياديـن هستيشـناختي و مسـائل غايـي حيـات؛ ايمان :شـدت
تعلـق ،عمـق دلبسـتگي و ميـزان اعتمـاد و اتـكا بـه محتـواي آن؛ اخلاق :تواصـي و
نواهـي مربـوط به حوزه نيكوييشناسـي ،مرتبط با تعامل پسـنديده با ديگران؛ شـرع:
مقـررات حداقلـي كـه نحـوه زندگـي را در دنيـا و تعامـل با خـود ،طبيعـت و ديگران
تعييـن ميكنـد؛ ظاهـر دينـي :عمـل به دسـتورات ديني درباره سـتر ،حجـاب ،وضع
لبـاس ،آرايـش و زينـتآالت؛ شـعائر دينـي :متابعـت و هـواداري دينـي بـراي تذكار
و تكريـم مقدسـات اعـم از اشـخاص ،مكانهـا ،زمانهـا و اشـيای مقدس؛ مشـاركت
دينـي :بـر عهـده گرفتن نقـش و یا مسـئوليت در فعاليتهاي ديني و سـهيم شـدن
در هزينههـاي آن؛ معاشـرت دينـي :محـدود سـاختن معاشـرت بـا غيرهمكيشـان؛

بـازنمــایـیدینــداری
درسریالهای تلویزیونی
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اهتمـام دينـي در خانـواده :معيارهـای همسـرگزيني ،نامگـذاري و تعليـم و تربيـت
دينـي فرزنـدان ،تزيينـات بـهكار رفتـه در منـزل ،رفتوآمدهـاي فاميلي و دوسـتان
خانوادگـي كـه نشـاندهنده دغدغههاي ديني سرپرسـت خانوار اسـت (شـجاعيزند،
 .)1384هرچنـد ایـن مـدل بـرای سـنجش دینـداری در مطالعات میدانی پیشـنهاد
شـده اسـت و بـرای اعمـال ،نیـاز بـه تکمیـل پرسشـنامه دارد ،بـا توجـه بـه اینکـه
نشـانههای موجـود در سـریال اطالعاتـی ،فراهـم میکنـد کـه میتـوان آن را با مدل
پیشـنهادی سـنجید ،در این پژوهش ،دادهها مبتنی بر این مدل اسـتخراج شـدهاند.
نکتـه پایانـی اینکـه برخي مـوارد در این مـدل ،مانند مرتبط دانسـتن عبـادات صرفاً
بـا روان انسـان؛ گنجانـدن اخالقيـات در بخـش تـن و عملـي ،نـه عاطفـي دانسـتن
شـعائري ماننـد عـزاداري ،زيارت و توسلات ،جای بحـث دارد.
سـریال مادرانه :انتخاب سـریال مادرانه که در ماه رمضان  1392در  27قسـمت
حـدودا ً 40دقیقـهای از شـبکه سـوم سـیما پخـش شـد ،مبتنـی بـر این دالیـل بوده
اسـت )1 :برخـورداری از حـدود  70درصـد بیننـده و  83/5درصـد رضایـت در حـد
زیـاد و خیلـی زیـاد؛  )2پخش در ماه مبـارک رمضان ،ماه آمادگی بیشـتر مردم برای
دریافـت پیامهـای دینـی؛  )3ارائـه نوعـی دینـداری و تأکیـد بر سـبک زندگی دینی
بـرای مقابلـه بـا آسـیبهایی ماننـد اعتیـاد و عشـق خیابانی (با بررسـی سـریالهای
پخـش شـده در ماه رمضان سـالهای گذشـته مشـخص میشـود کـه ویژگی خاص
سـریال مادرانـه ،طـرح گونههای دینـداری و انواع سـبک زندگی ،با ارائـه نوع خاصی
از دینـداری و سـبک زندگـی ،بهمثابـه پاسـخ پرسـش اصلـی مطـرح شـده در قصـه
اسـت) .بـرای شـناخت و اسـتخراج نشـانهها ،کل سـریال و بهویژه برخـی صحنههای
مرتبـط ،بارهـا مشـاهده و در مـوارد لـزوم ،بـا برخـی از صاحبنظـران مشـورت شـده
اسـت .ضمـن اینکـه بـا توجـه به وجـود دو وجـه ایجـاب و سـلب در نشـانهها ،وجوه
مثبـت و منفـی در سـرفصلهای عبادیـات ،اخالقیات و شـرعیات ،بهصـورت جداگانه
مـورد بررسـی قـرار گرفتهانـد .این تفکیـک کمک میکند کـه با شـناخت تقابلهای
موجود در سـاختار جانشـینی ،ابعاد گوناگون دینداری در سـریال آشـکار شـود.

یافتههای پژوهش

الف) یافتههای توصیفی
 مشخصات سریال -نویسنده :سعید نعمتاهلل؛ کارگردان :جواد افشار
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پیـام اصلـی سـریال :اردالن فـردی صاحـب مکنـت ،بـا درگیریهـای شـغلی
گوناگـون و کمتریـن تعلقـات دینـی اسـت .همسـر سـابقش رعنـا بـا تعلقـات دینی
کمتـر از اردالن ،سالهاسـت کـه او و فرزندانـش ،رهـا و ارسلان سـهماهه را تـرک
کـرده و خـارج از کشـور ،نـزد پـدر و مـادرش اقامـت گزیده زیـرا دریافته کـه اردالن
بـه خاطـر ثـروت پـدرش بـا او ازدواجکـرده اسـت .اردالن پـس از جدایـی ،باوجـود
مشـغلههای فـراوان ،فرزندانـش را بـا کمـک خدمتـکارش گلبانـو ،زنـی سـنتی و
مذهبـی ،بزرگ کرده اسـت :ارسلان بـه مهدکودک میرود و رها دبیرسـتانی اسـت.
اردالن بـا وجـود کنترلهـای شـدیدی کـه بـر فرزندانـش دارد ،نـاگاه درمییابـد که
رهـا گرفتـار عشـق خیابانـی و سـپس اعتیاد شـده اسـت .او تلاش میکند تـا رها را
از عاشـق دروغینـش ،فـرزاد کـه بـه فکـر باجخواهی از ثـروت اردالن اسـت ،دور کند
رعنـا بـه ایـران بازمیگـردد تـا فرزندانـش را بـا خود بـه خارج ببـرد .فرارهـای مکرر
رهـا از مدرسـه ،اردالن را بـه دبیرسـتان موقوفـه ثانـی میکشـاند کـه مریـم ،نامـزد
سـابقش ،از  6مـاه پیـش مدیـر آن اسـت .وی زنـی مذهبـی ،با پوشـش چادر اسـت
کـه اردالن سـالها پیـش او را رهـا کـرده و باعـث رنجـش شـدید و کینـه دیرپای او
و خانـوادهاش شـده اسـت .مـادر اردالن هـم بـه همیـن دلیل آزرده شـده و بـه خانه
سـالمندان رفتـه اسـت .او کـه مـال فرزنـدش را حلال نمیدانسـته ،حتـی از دیـدار
بـا او امتنـاع کـرده و در همانجـا درگذشـته اسـت .اردالن با فـردی به نـام نایبی در
زدوبندهایـی شـریک اسـت کـه اطرافیـان وی از آن خبـر ندارنـد .جلیل ،پـدر مریم،
پیشازایـن ،پهلـوان ،کشـتیگیر و دارای افتخاراتـی بوده اسـت و اکنـون در زورخانه
ورزش میکنـد و جایـگاه درخـوری در میـان ورزشـکاران دارد .اردالن از همراهـی
دلسـوزانه و بیچشمداشـت دوسـت دیرینـهاش ،محمدجـواد ،برخـوردار اسـت .وی
و همسـرش آذر ،زوجـی مذهبـی هسـتند کـه در کودکـی یتیـم شـدهاند و حاجآقـا
ثانـی آنهـا را بـه فرزندی قبول کرده اسـت .او مـراد محمدجواد و همسـرش ،جلیل و
خانـوادهاش و حتـی مـورد احترام اردالن اسـت .اردالن برای حل مشـکل رها از مریم
کمـک میخواهـد و ایـن اسـتمداد ،بـه معنـای آغاز بازگشـت او از مسـیر نادرسـتی
اسـت که با جدا شـدن از مریم ،قدم در آن گذاشـته اسـت .مریم هم سـراغ خانواده
فـرزاد کـه خانـوادهای مذهبـی و سـنتی هسـتند ،مـیرود .در ادام ه داسـتان ،اردالن
بـه خاطـر دفـاع سرسـختانه از فرزندانـش بـا نایـب و سـایر عوامـل نقشآفریـن در
زدوبندها درگیر میشـود .کشـته شـدن نایب و سـرقت بیشـتر ثروت اردالن و رفتن
او تـا آسـتانه مـرگ ،حـوادث دیگـری هسـتند که داسـتان سـریال را پیـش میبرند.
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پلیـس نیـز بـر اسـاس شـواهد ،همچنـان مراقـب اوضـاع اسـت .اردالن بـا راهنمایی
حاجآقـا ثانـی و بـه کمـک مریـم ،در پـی بازگشـت از راه نادرسـت خـود اسـت کـه
پلیـس بـا پیگیری سـرنخهایی ،دسـتگیرش میکنـد .او بـا اعتراف بـه خطاهای خود
بـه زنـدان مـیرود .فرزنـدان اردالن نیـز نزد مریم کـه ازدواج بـا او را پذیرفته اسـت،
میرونـد و همگـی در انتظـار آزادی وی از زنـدان میماننـد.
ب) یافتههای استنباطی (تحلیلی)
جدول  .5تحلیل نشانههای استخراجشده

Table 5. Analysis of extracted symptoms

مفاهیم
اصلی

اهتمام

مصادیق /نشانهها /تحلیل

اعتقادات

خیلی
کم

فـرزاد بـه رهـا میگوید« :مـن چوب دو سـر سـوخت شـدم ،مـادرم منو
عـاق کـرده» (اعتقـاد مرتبط بـا تکالیف)

ایمانیات

خیلی
کم

کم
عبادیات

کم
بسیار
زیاد

اخالقیات

زیاد

حاجآقـا ثانـی ،آذر و محمدجـواد :خوانـدن اشـعار عرفانی ،تضـرع برای
شـفای رهـا و توجـه دادن بـه خـدا و لـزوم توبه (اردالن :عشـق بـه فرزندان؛
فـرزاد ،اردالن و نایـب :عشـقورزی بـه کسـب ثـروت و زدوبنـد اقتصـادی:
متناسـب بـا ایمـان بهمنزلـ ه موضـوع دلبسـتگی نهایی)
فـردی :گرفتـن؛ (عبادیـات در ایـن بخـش بـروز کمـی دارد کـه شـاید تـا
حـدی متناسـب بـا سـیر طبیعـی داسـتان باشـد).
جمعی :نماز جماعت؛ (در سه مورد با نماز جماعت روبهرو میشویم)
فضایـل :کمـک کـردن بـه دیگـران ـ رازداری ـ یتیمنـوازی ـ حرمـت
گذاشـتن بـه خانه ـ سادهزیسـتی ـ آبرومنـدی ـ امانتداری ـ اقـرار به خطای
گذشـته ـ کنـار گذاشـتن کینـه و بخشـیدن ـ وفـای بـه عهـد ـ احسـان به
دیگـران ـ صداقـت بـا دیگـران ـ نصیحـت ـ حرمـت گذاشـتن بـه مـادر ـ
احسـان بـه پـدر و مـادر ـ سـرزنش خـود بـه خاطر خطاهـا ـ اهمیـت دادن
بـه قسـم ـ نااهـل و بیبندوبـار نبـودن (بیشـترین صفـات مثبـت مربوط به
دیـدگاه مرجـح دینی در سـریال اسـت .بیشـترین صفـات مثبـت مربوط به
نماینـدگان دیـدگاه مرجح دینی در سـریال؛ چرخـش ضدقهرمانان از صفات
منفـی بـه صفـات مثبت)
رذایـل :اسـراف و تجملگرایـی ـ بیاحترامـی بـه بزرگتـر ـ تندخویـی
ـ زبـان گزنـده داشـتن ـ حرمـت نگذاشـتن بـه خانـه ـ بیاعتبـار بـودن ـ
بیحرمتـی بـه دیگـران ـ غـرور ـ کمـک نکـردن به دیگـران ـ حـرص و آز ـ
قسـم دروغ خـوردن ـ عـاق و نارضایتـی والدیـن ـ اهـل افراطوتفریـط بودن
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تکالیـف فـردی :جبران خطاهـا ـ تـاوان دادن بـرای خطاها ـ پشـمیانی و
توبـه ـ دنبـال زن شـوهر دادن نبـودن ـ اهمیـت دادن بـه حلال و حـرام ـ
صلهرحـم ـ نـگاه نکـردن بـه نامحـرم ـ گنـاه نکردن
تکالیـف جمعی :حشرونشـر با پسـر غریبه ـ ظلـم به دیگـران ـ دنبال پول
حـرام و مـال بـادآورده بـودن ـ داشـتن زدوبنـد اقتصـادی و پـول مشـکوک
ـ مشـروبخواری داشـتن ظاهـر دینـی مطلـوب :داشـتن ریـش ـ لبـاس
آراسـته و سـاده و اتومبیلهـای معمولـی ـ داشـتن چـادر مشـکی (سـنتی)
ـ داشـتن انگشـتر عقیـق ـ داشـتن مانتو و روسـری ـ داشـتن چـادر (رنگی
داخـل خانه) (نشـانههای اصلـی دینداری شـخصیتهای مطلـوب و در برابر
شـخصیتهای نامطلـوب گویـای وجـود تقابـل سـلب و ایجاب اسـت).
ظاهـر دینـی نامطلوب :داشـتن ریـش تراشـیده ـ داشـتن لباس شـیک
و تجملـی و اتومبیلهـای لوکـس ـ داشـتن مـوی سـر بلنـد و پشـت سـر
بسـته ـ داشـتن صـورت آرایـش کـرده ـ داشـتن لبـاس تینایجـری (تأکید
بـر نشـانههایی ماننـد اسـامی و پوشـش گویـای تشـدید گرایش بـه ظواهر)
اهتمام شعائری :اقدام به امربهمعروف و نهی از منکر
مشارکت دینی :وقف (متناسب با جایگاه حامی مال سریال)
اهتمـام مثبـت دینـی در خانـواده :نامگـذاری مناسـب ـ تربیـت
مناسـب فرزنـدان ـ احتـرام درون خانـواده همـراه بـا عشـق عالقه (نشـان از
دغدغههـای دینی سرپرسـت خانـوار دارد :محمدجـواد و آذر بهطور تلویحی
نمونـه همسـرگزینی متناسـب بـا معیارهـا هسـتند کـه تأکید زیـادی بر آن
نمیشـود؛ در خانـ ه جلیـل ،نوعـی تربیـت پهلوانـی بهجـای تربیـت دینـی
مشـاهده میشـود،
یعنـی در نامگـذاری نشـانههای دینـی بـه چشـم میخـورد و عشـق و عالقـه و
احتـرام هـم در میـان اعضـای خانـواده حاکم اسـت (مریـم« :شـکر میکنم که
حرمـت منـو داری» و اردالن :جلیـل بچههایـش را جـوری تربیـت نکـرده کـه
روی حرفـش حـرف بزنـن) امـا ایـن لزوماً بـه معنای اطاعـت از خدا یـا ارادهای
همراسـتا بـا اراده خـدا نیسـت)؛ تزیینات منزل جلیـل ،ترکیبی از لوازم سـنتی
و انقالبـی اسـت :قاب عکـس امام و برخی از شـهدای انقالب و جنـگ ،مدالها،
کاپهـا و لوحهـای افتخـار پهلوانـی؛ در خانـواد ه فـرزاد ،خـودش میگویـد:
«مـادرم میگـه پـدرم داغ یـه رکعت نماز نخونده رو سـر دل شـیطون گذاشـت
و رفـت»؛ اکرمهم که یک مسـلمان سـنتی اهـل نماز و روزه و رفتـن به امامزاده
و معتقـد بـه حلال و حـرام اسـت ،در مـورد پـدر فـرزاد میگویـد« :پـدرش از
هفـت فرسـخی گناهـم رد نشـده بود»؛ تنهـا مورد اسـتفاده از زبـان دینی برای
تربیـت فرزنـد ،سـخن مادر فرزاد اسـت کـه به او میگویـد« :برو وضـو بگیر ،بیا
نمـاز بخـون و توبـه کن» کـه البته عملـی در پی نـدارد).

کم

خیلی
زیاد
خیلی
کم
خیلی
کم
کم
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کم

اهتمـام منفی در خانـواده :بیتوجهی به سرنوشـت فرزنـدان ـ نامگذاری
نامناسـب ـ ازهمگسـیختگی ـ تربیـت نامناسـب فرزنـدان ـ همسـرگزینی
نامناسـب ـ بیاحترامـی درون خانـواده همـراه بـا فقـدان عالقـه ـ آموختـن
بیحرمتـی بـه مـادر همسـر (اردالن و فـرزاد هـردو بـه خاطـر پـول همسـر
میگزیننـد؛ در زمینـه تعلیـم و تربیـت دینـی تقریبـاً ویژگـی خاصـی در
سـریال وجود نـدارد).

شرعیات

ـ نشـانههای تصویـری خـاص :نورپـردازی سـبز .زمینـه رنـگ سـبز .قـاب
عکـس .صـدای اذان .پخـش صحبتهـای حاجآقـا مجتهـدی (حاکـی از تالشـی که
بـرای ایجـاد پیوسـتگی میـان امامـزاده ،حاجآقـا ثانـی و برخـی روحانیـان صـورت
میگیـرد).
جدول  .6تحلیل نظام نشانهای

نظام نشانهای

تصویری

حرکتی

گفتاری و
کالمی

Table 6. Analysis of the sign system
نشانهها

نمـای امامـزاده (ضریـح و چرخـش و زیـارت مردم ـ صحـن امامـزاده و آبخوری
اهدایـی مریـم ـ نمای شـب بـا نورپردازی سـبز همراه بـا صفهای نمـاز جماعت)
ـ منـزل حاجآقـا ثانـی همـراه با صحنهآرایـی سـبز ـ کتابخانه حاجآقـا ثانی همراه
بـا قـاب عکسهایـی بر سـر تاقچه
گـردش زائـران برگـرد ضریـح امامزاده ـ نشسـتن افراد گـرد حاجآقـا ثانی و گوش
دادن بـه سـخنان وی ـ وجود روحیه شـاد و بشـاش در خانه حاجآقـا ثانی ـ وجود
حـرکات تنـد و عصبـی در خانـه اردالن ـ رایـج بـودن گفتگـو در خانـه جلیـل ـ
عربدهکشـی اردالن در خانـه خـود و سـربهزیر و عذرخواه بـودن او در خانه حاجآقا
ثانـی ـ تنـش و فقـدان گفتگو در خانـه نایب بین او و زیردسـتانش

1ـ انعـکاس دینـداری شـهودگرای حاجآقـا ثانـی در رفتارهای او سـخنان دیگران،
همـراه بـا رویکـرد مناسـکی در برخـی مـوارد2 ،ـ دینـداری اخالقگـرای مربـوط
بـه جلیـل و خانـوادهاش بـا ریشـههای اخلاق پهلوانـی و 3ـ دینـداری مناسـکی
ـ شـعائری گلبانـو ،اکـرم و کسـانی کـه مـورد اسـتناد آنهـا هسـتند ،همـراه بـا
رگههـای پررنـگ دینـداری عامیانـه
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ادامه جدول .6
نظام نشانهای

نوشتاری

نشانهها
در تیتـراژ ابتـدای سـریال روایتـی از امـام علـی بـا مضمـون «بزرگتریـن تکلیف
الهـی نیکـی کـردن بـه پـدر و مـادر اسـت» همـراه بـا نـام یکـی از حامیـان مالی
سـریال «مؤسسـه مالـی و اعتبـاری عسـکریه بـه چشـم میخـورد کـه حاکـی از
اهتمـام ویـژه بـه موضوعات دینـی بهویژه احترام به پدر و مادر اسـت .نام سـازمان
اوقـاف و امـور خیریـه در تیتـراژ انتهایـی ،تابلـوی داراالیتـام «دبیرسـتان موقوفه
حاجآقـا ثانـی» ،قابهایـی بـا مضامین دینـی در خانـه حاجآقا ثانی و اتـاق گلبانو
از مـوارد دیگـر در ایـن زمینهاند.

آوایی غیر سـروصدای زائـران داخـل امامزاده در حـال خواندن زیارت و دعـا – صدای صلوات
زبانشناسیک نمازگزاران – صدای صلوات ورزشـکاران
موسیقایی

صـدای اذان بهویـژه هنـگام نشـان دادن امامـزاده و خوردن سـحری ـ صـدای ربنا
هنـگام افطـار و سـحر ـ صـدای تحریرهـای مناجات ماننـد ـ صدای قرائت سـوره
یو سف

جدول  .7تحلیل رمزگانهای پنجگانه بارت

رمزگان

هرمنوتیکی

معنایی
نمادین
کنشی

فرهنگی

Table 7. Analysis of Barthes five cryptographies
نشانه

پرسـش اصلـی :چـرا رهـا دچـار اعتیاد ،عشـق خیابانی و فرار از خانه شـده اسـت؟
پرسـشهای فرعـی1 :ـ چـرا پـدر و مـادر رهـا از هـم جدا شـدهاند؟ 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 دینداری و سـبک زندگی در رفتارهای
بهسـامان و نابهسـامان فردی و اجتماعی

غیـرت /بیغیرتـی ـ خطـا /تـاوان ـ جوانمـردی /ناجوانمـردی ـ کینـه /بخشـش ـ
حلال /حـرام ـ خطـای واجبـات /خطای مسـتحبات ـ حـال /گذشـته ـ عقل /دل
رفتـن بـه امـامزاده بـرای دعـا و آرامش ـ رفتن بـه خانـه حاجآقا ثانی بـرای اظهار
ندامـت و طلـب راهنمایـی ،خواندن خطبه عقد ،خوردن سـحری و آشـتی

ارجـاع بـه امامـزاده ،رفتـن به نمازخانـه ،پناه بـردن به خدا ،قرائت سـوره یوسـف،
فـال حافـظ ،زمینههـای عرفانـی ،حاجآقـا مجتهـدی و روحانیت ،عکسهـای امام،
برخـی روحانیـان ،شـهیدان رجایـی و چمـران ،قاب عکسهـای پهلوانـی ،مدالها،
کاپهـا و لوحهـای افتخار

بـازنمــایـیدینــداری
درسریالهای تلویزیونی
(مـطـالعـه مـــوردی:
ســـریـالمـادرانـــه)
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ـ ساختار همنشینی متن
داسـتان بـا گرفتـار شـدن رهـا در گرداب عشـق خیابانـی و اعتیاد آغاز میشـود.
اردالن پس از جدایی از همسـر سـابقش و سـفر وی به خارج ،فرزندانش را بهتنهایی
بـزرگ کـرده اسـت .او بـا حساسـیت شـدید خـود نسـبت بـه فرزنـدان و بـا تمکنی
کـه دارد ،همـه راههـای ممکـن را بـرای بیـرون کشـیدن رهـا از ایـن گـرداب تجربه
میکنـد .سـپس بـا راهنمایـی دوسـتش درمییابـد که ریشـه مشـکالت کنونـی ،در
اشـتباهات گذشـته اوسـت :اول ،آزردن مـادرش که بـه خانه سـالمندان رفته و بدون
دیـدار بـا اردالن همانجـا درگذشـته اسـت؛ دوم ،رنجانـدن نامـزد سـابقش کـه بـه
خاطـر ثـروت پـدر رعنـا او را ترک کرده اسـت و سـوم ،زدوبندهای اقتصـادی با نایب
کـه برایـش ثـروت فراوانـی بـه بـار آورده اسـت .اردالن بـا راهنمایـی حاجآقـا ثانی و
دوسـتش محمدجـواد درمییابد کـه تنها راهحل مشـکالت کنونی ،جبـران خطاهای
گذشـته اسـت .بهاینترتیـب ،میکوشـد کـه بـا جلـب رضایت مریـم و با جدا شـدن
از زدوبندهـای اقتصـادی و از دسـت دادن بیشـتر ثروتـی که از ایـن راه تحصیلکرده
اسـت ،بـه خطاهـای خـود اعتـراف کنـد؛ بـه زنـدان مـیرود و فرزندانش را بـه مریم
میسـپارد .او نیـز میپذیـرد کـه در انتظـار آزادی اردالن از زنـدان بمانـد.
ـ ساختار جانشینی متن
 .1تقابـل مرکـزی متـن :در ایـن سـریال ،تقابـل مرکـزی میان دو سـبک زندگی
اسـت .اردالن ،نایـب ،رعنا و فـرزاد ،دین و اخالق را نادیده میگیرند و به آسـیبهای
ناشـی از رفتارهایشـان نسـبت به دیگران توجه نمیکنند .در سـیر داسـتان ،اردالن،
رهـا و فـرزاد عواقـب بـد کارشـان را میبیننـد و بازمیگردنـد :چهـر ه پشـیمان و
سـخنان از سـ ِر شـرمندگی اردالن ،دسـت کشـیدن رهـا از عشـق خیابانـی و اعتیاد،
ِ
مـوی کوتـاه شـده و کار آبرومنـد فـرزاد ،همه نشـان از این بازگشـت دارنـد .در برابر،
سـبک زندگـی حاجآقا ثانـی ،محمدجواد ،آذر ،مریـم و خانـوادهاش ،همچنین اکرم و
گلبانـو بازنمایـی میشـود که هریـک ،در مراتب مختلفـی ،دیندار ،اخالقـی و معتقد
بـه حلال و حـرام هسـتند و میکوشـند بـرای یافتـن راه درسـت به دیگـران کمک
کننـد .اردالن ،رهـا و فـرزاد در پایان داسـتان ،سـبک زندگـی اول را رهـا میکنند و
بـه سـبک زندگـی دینـی بازمیگردنـد و امور بهسـامان میشـود.
ـ دالهـای فنـی :انتخـاب نماهـای نزدیـک و متوسـط بـرای نشـان دادن
چهرههـای مثبـت بـا ظاهـر دینـی؛ نورپردازی سـبز در امامـزاده با نمازخانـه و چهره
و جایـگاه حاجآقـا ثانـی؛ حرکـت از پاییـن به بـاالی دوربین بـرای نشـان دادن گنبد
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و گلدسـته؛ نشـان دادن صفـوف نمازگـزاران از بـاال بـه پاییـن؛ حرکـت روبهجلـوی
دوربیـن بـرای نشـان دادن خانههـای جلیـل و حاجآقـا ثانـی کـه فضاهایـی شـاد،
سرسـبز و سـنتی دارنـد و در برابـر ،چرخـش بـه دور خـود در خانـه نایـب در یـک
محـدوده بسـته و نشـان دادن پرندههـای زندانـی در قفـس بـرای نمایـش تقابلی که
میـان ایـن دو گـروه دیـده میشـود.

بحث و نتیجهگیری

موضـوع اصلـی سـریال مادرانـه ،عشـق خیابانـی و اعتیـاد دختـری بـه نام رهاسـت.
داسـتان بـا کنـدوکاو در چرایـی بـروز ایـن پدیـده پیـش مـیرود .هرچنـد ایـن پدیـده
میتوانـد برآمـده از عوامـل گوناگون فرهنگی ،اجتماعی و تربیتی باشـد ،آنچه در سـریال
بـه تعبیر اسـتوارت هال ،سـاخته و بازسـازی میشـود (کالـورت و لویـس،)238 :2008 ،
تأثیـر حداکثـری سـبک زندگـی دینـی 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 میکند و دوسـتان
مدرسـهاش در ایـن وضعیـت بیتأثیـر نیسـتند؛ امـا ازآنجاکـه به تعبیـر ریچـارد دایر ،در
ِ
مختلـف واقعیـت ماننـد مکانهـا،
بازنمایـی رسـانهای ،رسـانهها سـاختی را از جنبههـای
اشـیا و هویتهـای فرهنگـی میگیرنـد و ایجـاد میکننـد (اسـتنفورد و آمـپ:2010 ،
 ،)106سـیر داسـتان بـه سـمت اتفاقاتـی درگذشـت ه اردالن ،پـدر رهـا ،حرکـت میکنـد
تـا نشـان دهـد کـه رویدادهـای کنونـی ریشـه در زمانی دارنـد کـه اردالن از راه درسـت
دور شـده و بـه کـژی گراییـده اسـت .آنچـه مـورد تأکید قـرار میگیـرد ،همان اسـت که
نگرشهـا ،گرایشهـا و کنشهـای فـردی وی را تحـت تأثیـر قـرار میدهـد و بـر اسـاس
دیـدگاه هیملفـارب دینـداری نامیـده میشـود ( .)607 :1975بهاینترتیـب ،دو گرایش
دینـی و غیردینـی رودروی هـم مطـرح میشـوند و نوعـی کلیشـه شـکل میگیـرد کـه
بـه تعبیـر هـال ،حکایـت از نوعـی خواسـت همسانسـازی دارد و بهطورمعمـول ،برآمده
از گونـهای نـگاه ایدئولوژیـک اسـت کـه ورای کلیشـهها وجـود دارد (مهـدیزاده:1387 ،
 .)20بـر اسـاس نشـانههای استخراجشـده در بخشهـای ایمانیات ،اخالقیات ،شـرعیات و
اهتمـام دینـی ،مبتنـی بـر الگوی شـجاعیزند :نشـانههای مثبـت ،همـه در گرایش دینی
و نشـانههای منفـی ،همـه در گرایـش غیردینـی نمـود دارنـد .ایـن دو گرایـش ،الگـوی
پنهـان تقابلهـای موجـود در سـریال را شـکل میدهنـد ،همانکـه سـاختار جانشـینی
متـن نامیـده میشـود و نقـش مهمـی در سـاخت معنـا دارد (آسـابرگر ،ترجمـه اجاللی،
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 .)43 :1389بهاینترتیـب ،بـر اسـاس نگاهـی کـه در سـریال جریـان دارد ،دور شـدن از
تربیـت دینـی ،کمرنـگ شـدن باورهـا و اخالقیـات و توجـه بـه نمادهـا و مناسـک دینی،
مهمتریـن عوامـل دور شـدن از راه درسـت و گرایـش بـه کژیهـا محسـوب میشـوند.
ازایـنرو ،کانـون توجـه در سـریال مادرانـه ،تقابـل در سـبک زندگی اسـت .از یکسـو ،با
کسـانی روبـهرو میشـویم کـه از دین و اخلاق فاصلـه گرفتهاند و در معرض آسـیبهای
مختلـف اجتماعـی قـرار دارنـد و از سـوی دیگـر ،کسـانی را میبینیـم کـه دارای گرایش
دینـی هسـتند و بهگونـهای مصونیـت دارند.
بهاینترتیـب و در پاسـخ بـه پرسـشهای پژوهـش ،دیندارانـی را کـه در سـریال
بازنمایـی میشـوند ،بر اسـاس تحلیل نشـانههای اسـتخراجشـده مبتنی بر نظـر برگزیده
ایـن پژوهـش (موحدیـان عطـار ،)23 :1397 ،میتـوان بهصـورت زیـر دسـتهبندی
و تحلیـل کـرد .بـر اسـاس ویژگیهـای انـواع دینـداری ،در سـریال مادرانـه بـا سـه نـوع
دینـداری روبهرو هسـتیم )1 :دینداری مناسـکی و شـعائری (تکلیفگرا)؛ اکـرم ،گلبانو و
مـادر مریـم ،نمونههـای این نـوع دینـداری هسـتند .ویژگیها :سـرگرم بودن بـه عبادات
و واجبـات دینـی ،شـرکت در مناسـک جمعـی ،جمـعآوری ثـواب ،تقلید و تعبـد ،در پی
حـل مشـکالت زندگـی بـودن از راه توسـل و اذکار .نشـانهها :پوشـش ظاهـری ،رفتـن به
امامـزاده ،اهمیـت دادن بـه حلال و حرام ،اقدام بـه امربهمعروف و نهـی از منکر ،چراغانی
نیمـه شـعبان و زیـارت اهـل قبور .در این نـوع دینداری ،رویکـرد عامیانه نیـز وجود دارد.
ویژگیهـا :موروثـی بـودن ،بـاور بـه خرافـات ،توجه ویژه به مراسـم و شـعائر عامهپسـند،
دوری از عقالنیـت ،گرفتـن عقایـد دینـی از رفتـار مـردم و بیتوجهـی بـه متـون دینـی.
نشـانهها :انداختـن طلا در آب بـرای خوراندن به فردی که ترسـیده ،خوانـدن ورد و فوت
کـردن برای خوب شـدن اعصـاب )2 ،دینداری اخالقـی (اخالقگرا)؛ جلیـل و خانوادهاش
ازجملـه مریـم ،بـا ایـن نـوع دینداری تناسـب بیشـتری دارنـد .ویژگیهـا :مهمتـر دیدن
اخلاق و پاکـی درون از احکام و دسـتورات شـرعی ،اهتمام به کاسـتن از درد انسـانها و
شـفقت و محبت بـه دیگران.
البتـه در مـورد کماعتنایـی بـه احـکام و آداب شـرعی و خـود مرجـع انـگاری دینی،
جـای بحـث وجـود دارد .نشـانهها :اهمیـت دادن بـه احتـرام و عشـق در خانـواده ،توجـه
بـه روراسـت بـودن یکدیگـر ،توجـه بـه حرمـت پـدر و مـادر و مقـدم شـمردن رضایـت
آنـان بـر هـر چیـز دیگـر )3 ،دینـداری عرفانـی (شـهودگرا)؛ حاجآقا ثانـی و به پیـروی از
او ،محمدجـواد و آذر .ویژگیهـا :کوشـش بـرای چشـیدن و تجربـ ه درونـی دیـن ،تمایـل
بـه تأویـل باطنـی احـکام و عبـادات و آموزههـای دینـی ،نقداندیشـی و اهتمام بـه حال،
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تمایـل بیشـتر بـه دیـنورزی فردی و عزلـت و آرامش ،متقاضی دسـتورالعمل ،سـلوکی و
نسـخهوار و عملیاتـی بـودن ،عالقـه بـه عرفـان ،هرچند در مـورد تمایل به یافتـن عبارات
و داللتهـای وحـدت وجـودی در متـون دینـی در ایـن سـطح نمیتـوان انتظار داشـت.
نشـانهها :نـوع لبـاس پوشـیدن و آرایـش ظاهـری حاجآقـا ثانـی ،خوانـدن گاهوبـیگاه
اشـعار عرفانـی و فرسـتادن دعـای ابوحمـزه ثمالـی بـرای اردالن .علاوه بر داشـتن نوعی
رابطـه مریـد و مـرادی و مرجعیـت بـرای دیگـران ،همراه بـا ارتبـاط قلبی بـا روحانیان و
بهخصـوص حاجآقـا مجتهـدی ،روحانـی اخالقگـرا .بهاینترتیـب ،بـر اسـاس نشـانههای
موجـود اعـم از دالهـای فنـی (تصویری ،حرکتـی ،گفتـاری و کالمی ،نوشـتاری ،آوایی و
موسـیقایی) و رمزگانهـا (هرمنوتیکی ،معنایـی ،نمادین و فرهنگی) ،دینـداری مرجح در
سـریال ،نوعـی دینـداری شـهودگرا بـا رویکـرد مرید و مـرادی اسـت کـه در حاجآقا ثانی
نمـود پیـدا میکند.
ازایـنرو ،بـر اسـاس تحلیـل نشـانههای موجـود در سـریال مادرانـه ،اوالً ،تأکیـد
میشـود کـه دلیـل بـروز آسـیبهایی ماننـد اعتیـاد و عشـق خیابانـی ،دور شـدن
از سـبک زندگـی دینـی اسـت و بـرای حـل ایـن معضـل نیـز بازگشـت بـه سـبک
زندگـی دینـی تجویز میشـود .ثانیـاً ،در میان دینداریهـای بازنمایی شـده ،گونهای
دینـداری عرفانـی (شـهودگرا) بـا ویژگیهـای مدنظر ،مـورد تأکید قـرار میگیرد که
در آن ،روابـط مریـد و مـرادی ،بـا رویکـرد مناسـکی و ارتبـاط قلبـی با یـک روحانی
اخالقگـرا همـراه شـده اسـت .گونههـای دیگـر دینـداری ،اعـم از دینداریهـای
اخالقـی (اخالقگـرا) و مناسـکی  -شـعائری (تکلیفگـرا) نیـز بهگونهای بـا محوریت
اصلـی دینـداری شـهودگرا مرتبط میشـوند.
نکتـه پایانـی :آنچـه در مواجهـه بـا پدیدههایی مانند عشـق خیابانی و اعتیـاد ،کمتر
بـه چشـم میخـورد ،بررسـی واقعنگـر و تـا حـد امـکان ،همهجانبـه موضـوع و بـر ایـن
اسـاس ،دادن وزن مناسـب بـه عوامـل مختلـف اسـت .بـرای مثال ،اگـر در کنـار عوامل
مختلـف فرهنگـی ،اجتماعـی و اقتصـادی ،سـبک زندگـی و نـوع نگـرش دینـی هـم در
پدیـدار شـدن اینگونـه ناهنجاریهـای اجتماعـی تأثیـر دارد که دارد؛ ضروری اسـت در
جایـگاه مناسـب خـود قرار گیـرد .زمانی که بـا ارائه نـوع دینداری ،در پـی کمک به حل
ایـن مشـکل هسـتیم ،در کنـار طرح امور معنـوی که میتوانند بسـیار تأثیرگذار باشـند،
از توجـه بـه نـگاه عقالنـی و خردورزانه هم نباید غفلت کنیم .بر این اسـاس ،پیشـنهادی
کـه میتـوان برای سیاسـتگذاران و برنامهسـازان رسـانه مطـرح کرد ،توجه بـه رویکردی
واقعنگـر ،همهجانبـه و متـوازن در برخـورد بـا مسـائل پیچیـده اجتماعی و دینی اسـت.
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طـراحی الگوی سـواد
رســانـهای 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 (obligationoriented) religiosity with the main focus of intuitive piety.
Keywords: Religiosity, Representation, Semiotics, Media
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