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 دهيچک

 مسئلة اين ايرسانه بازنمايي و بازتاب. است هگرفت ايران در زيادي قربانيان گذشته، هايدهه طول در ايدز بيماري
 تا است درصدد حاضر مقالة. است بوده مؤثر بيماري اين به جامعه نگاه در اي،رسانه و هنري آثار در ايران جامعة مبتالبه
 بر ايران، تلويزيون در آن به مبتاليان و ايدز بيماري و وي آي اچ ويرو  پردازانهکليشه بازنمايي روند بر مروري ضمن
 در محورآموزش رويکردي ايران، جامعة در بيماري اين شيوع از ابعادي کردن دراماتيزه ضمن که پريا تلويزيوني سريال
 از استفاده با آنها در موجود معنايي هاي اليه تحليل براي سکانس 00. است شده متمرکز داشت، بيماري اين به پرداخت
 و ايدز بيماران و بيماري خصوص در شده ارائه هاي نشانه سطح، سه در و شد انتخاب فيسک شناسي نشانه  روش

 نمايش در پريا سريال گرچه که دهد مي نشان پژوهش اين هاي يافته. گرديد تحليل وي آي اچ ويرو  به مبتاليان
 آن، در يافته انعکا هاي آموزش برخي و دارد بسيار فاصلة واقعيت با وي، آي اچ ويرو  به مبتاليان و ايدز بيماري
 رويکرد دربردارندة زمينه، اين در تلويزيون معمول هايسازيکليشه از گرفتن فاصله با سريال اين اما دارد، هاييکاستي
 هاي مؤلفه ميان از سريال اين در همچنين. است وي آي اچ ويرو  و ايدز به مبتال بيماران قبال در بيشتري همدالنة
 هاي درمان و است بوده متمرکز بيماران، از هاخانواده رواني و عاطفي حمايت بر تنها ماري،بي درمان به مربوط گوناگون
 .است گرفته قرار توجه مورد کمتر دارويي

 کليدی واژگان
 .بازنمايي بازتاب، پريا، سريال تلويزيون، وي، آي اچ ويرو  ايدز، بيماري

                                                      
 00/0/0030تاريخ پذيرش:               04/00/0035اريخ دريافت: ت

 bikaranlou@ut.ac.ir   دانشگاه تهران اجتماعي، دانشکده علوم اجتماعي، ارتباطاتعلوم  ارياستاد. 0

 Salavatian@iribu.ac.ir      مايدانشگاه صدا و س ،ياجتماع رتباطاتا علوم ارياستاد. 0
 z.ebrahimzade@ut.ac.ir. کارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي 0



 6991 زمستان و پاييز دوم، شماره ،9 دوره ادبيات، و هنر شناسيجامعه

 

34 

 مقدمه

ي منيا قدرت كردن فیضع با كه استی مسر روسيوي نوع تیفعال حاصل دز،يای ماریب

 نهیزم نيبنابرا و دهد يم كاهشي عفونی ها یماریب با مقابلهی برا را ماریب فرديي توانا بدن،

. آورد فراهم مي رهو غی هالري مانند سل، سرطان، ذات می وخیها یماربه انواع بی ابتالی برا را

 روسيو و دزی ايماربه بی ابتال ندرمان قطعي ندارد و بنابراي ای واكسن يماربی ناي

و  دنزیگ) استي زندگ مراحل تمام در روسيو نيا داشتن همراه بهی معنا بهی و آی اچ

 ونیلمی 31حدود  2661تا  1131از سال  ملل سازمان برآورد طبق بر. (1311 ،1ساتن، ج 

 دست از دزی ايماری و بیو آی اچ روسيو به ابتال لیدلنفر در سراسر جهان، جان خود را به

ي از كي به دزيای ماریب كه است شده باعثی ماریب نيای باال تلفات تعداد نیهم و اند داده

 ونیلمی 42 ،یماربی نبه اي انشود. امروزه تعداد مبتالي لتبدي خی تاريها یماربی نتري كُشنده

 )جديدترين آمار مبتاليان به ايدز در ايران اعالم شود زده مي ننفر در سراسر جهان تخمی

 (.1311 ،شد 

كنون دو موج را در كشور پشت سر گذاشته است: موج نخست مربوط تا دز،يا روسيو

 به و خون انعقاد یفاكتورها ازمندین يلیهموف مارانیب نكهيا لیدلبود. به يلیهموف مارانیبه ب

 یفرانسو ياز شركت ران،يوساطت سازمان انتقال خون ا با هستند، زیتم و سالم خون آن تبع

 افراد از یاریبس و بود یو یآ اچ روسيخون واردشده، آلوده به و نيوارد كشور شد. ا خون

 روسيبه و ابتال دوّم موج. كرد آلوده روسيو نيا به 1311 تا 1314 یها سال در را

 از كه شود يم مربوطآلوده  یها مصرف سرنگ قياز طر انيتعداد مبتال شيبه افزا یو یآ اچ

 دهة اواخر در آن از پس و داشت ييباال یشرویپ1336 ةط دهتا اواس 1346 دهة اواخر

درصد   12از  شیكنترل نشده است و ساالنه ب يكل كنترل شد، امّا هنوز به یتا حدود 1336
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 به ابتال سوّم موج گر،يد طرف از. شوند يم مبتال قيطر نياز ا دزي/ایو یآ به اچ انياز مبتال

 شود يم مربوطنشده  كنترل يروابط جنس قي از طرتعداد ابتال شيبه افزا یو یآ اچ روسيو

به  بتالبهداشت، ا ريگرفت. بر اساس اعالم وز يشیپ رانيدر ا 1336 دهة لياوا از كه

مار آ نيطبق آخر نیچنهم. دارد شيدرصد افزا 16در كشور ما ساالنه  یو یآ چا روسيو

 اند شده ييشناسا شورك در روسيو نينفر مبتال به ا 33666وزارت بهداشت تاكنون  يرسم

 انيمبتال آمار) دهند يم لیها را زنان تشكآن از درصد 11 و مردان را انيمبتال از درصد 31 و

 (.1311 ،، فردانیوزبهداشت ريوز زبان از رانيا در دزيا به

با  نكهاست. نخست اي مطالعهقابل  جهت چند از ما، كشور در دزی/ايو آی مسئلة اچ

 كمتری ماربی نياها به  رسانه دری وجود دارد، ماربی ناي مورد درتوجّه به تابوهايي كه 

 گر،. از سوی ديشود يم ارائه كمتردر خصوص افراد مبتال  آمار نیچنو هم شود يم پرداخته

كه  ردیگ يي قرار ميها یماریبة دست دري پزشك لحاظ به دزيای ماریب وی و یآ اچ روسيو

ی و و آی اچ روسيوكه  لدلی نبه اي عالوه،به. ستای و همراه فرد، عمر آخر تا آن عوارض

 خانواده لیتشك و ازدواج بر دارد، انتقال تیقابل زیني جنس روابط قيطر از دزی ايماربی

رفتار مردم در مورد  رنگرش و متعاقب آن تغیی رتغیی منظوربه نی دارد. بنابراياديز رتأثی

در  ازجمله وی ارسانهی و هنر آثار در آنبه  پرداختن دز،يای ماری و بیو آی اچ روسيو

 ناي دري آگاهي از منابع اصلي كي ونيزتلوي رسد به نظر مي كهچرا است،ی ضرور ونيزيتلو

ي بازتاب مسائل مربوط به چگونگ نكهيا به توجّه با امّا. (1342 گونتر، و آلر مک)باشد  نهزمی

و خوانش  افتيدربر  ون،يزدر تلوي ازجمله هادر رسانه هابه آن انيمبتالو  دزيای/ و یآ اچ

 در گذشته زیانگهراس صرفاً وی ا  شهیكليي بازنما گاه بسا   چه و دارد، ریتأثمخاطبان از آن 

ی ضرور شده، جامعه رد اني از مبتاليقیقناد فهم باعث ون،يزيتلو دری ماریب نيا مورد

 ن مطالعه شود.مبتال به آ افراد وی مار/بیروسيو ني ايونيزتلوي ركه تصوي است
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 شب نیاوّل» ،«نرگس» ،«حباب در پرواز»ی متعددی چون ها الدر سري راناي ونيزيتلو

پرداخته است. امّا  دزی/ايو آی به موضوع اچ «ايپر» و «قرمز خط» ،«يشن ساعت» ،«آرامش

و  دزی/ايو آی ی منفي در خصوص اچها شهبه كلی عمدتاً گريدی هااليسر ،«ايپر» از شیپ

 دزی/ايو آی افراد مبتال به اچ ها السري نمعني كه در اي نبه اي ؛تال به آن دامن زدندافراد مب

استفاده از سرنگ  قكه عموماً از طري درآمدند ريتصو بهيي هاتیشخص قالب در كرات،  به

و محور  شدند ی مبتال ميماربی نروابط جنسي خارج از چارچوب ازدواج به اي امشترک ي

  رونيااز. بود متمركز شان،يها خانواده به دزيای/و یآ اچافراد مبتال به  انتاصلي درام بر خی

 بهی ارسانه پرداخت نوع نيا. شد يميي بازنما «عقوبت الهي»نوعي  عنوانی بهماربی ناي

ی رگی از جامعه و شكل انيمبتالطرد  به رانيا ونيزيتلو در دهه دو از شیب طول در دزيا

 درمان،ة نحو خصوص دري آموزشی كرديرو نمنجر شد. بنابراي هاآنمورد  دري منفي تذهنیّ

 دروجود نداشت.  ها السري ندر اي انيمبتال با انیاطرافة مواجه وی ماربی نبا اي مواجهه

ی ها يژگهم حائز وي اپري اليسر دز،يای/و یآ اچبه  ابتالی متفاوت به بازنمايي كردروي

..( بوده و هم  وو فرزندان،  نوالدي انطفي می)موضوعاتي چون طالق، ارتباط عا کدراماتی

 پرداخته است.  دزی/ايو آی با نگاهي آموزشي به مسئلة اچ

 سريالي اولین پريا، اينكه نخست :داشت دلیل چند مقاله، اين در پريا سريال انتخاب

 تابستان در سريال اينكه دوم .است شده پخش تلويزيون از آموزشي رويكردی با كه است

 سريال اينكه تر مهم .شد پخش (26:41 )ساعت تلويزيون ةپربینند ساعات در و 13111 سال

 میزان» سیما، سوم شبكة وبگاه اعالم طبق بر .كرد پیدا مخاطبان نزد بااليي مقبولیت مذكور،

 قبولي نمره مردم از «پريا)» «است بوده درصد 46 پريا، سريال از مخاطبان مندی رضايت

 .(1311 گرفت،

                                                      
  .است شده بازپخش مختلف يهانوبت در -لميفيآ ةشبک از 0031 تابستان در ازجمله - 0031 تا 0035 يهاسال طول در اليسر نيا.  0
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آموزشي در  السري ننخستی عنوانبه ايپر اليسرهای  ة نشانهمطالع مقاله، نلي اياص هدف

به آن در  انيمبتال و دزی/ايو یآ اچيي بازنما و بازتاب نحوةدر  مداقهو  دزی/ايو آی حوزة اچ

به آن در  انيمبتال و دزی/ايو یآ اچ كه است نيا مقالهسؤال  ن،يبنابرا. است السري ناي

  است؟يي شده بازنما چگونهاثر هنری  کي مثابهبه اپري السري

 ینظر يمبان

 هنری اثر در جامعه و ایدئولوژی بازتاب

 هنری، آثار شناختي جامعه تحلیل برای نظری رويكردهای ترين مهم از بازتاب رويكرد

 شرايط، كه معتقدند هنر شناسان جامعه از بسیاری. است تلويزيوني های سريال ازجمله

 نقد با و شوند مي داده بازتاب معاصرشان هنری آثار در اجتماعي حوالتت و ها ويژگي

 در ولف جَنِت. رسید هنری آثار معاصر جامعة از مناسبي شناخت به توان مي شناختي جامعه

 از بركنده افتاده،تک موجودی هنرمند كه دارد تأكید «هنر اجتماعي تولید» مورد در اشنظريه

 گوناگون وجوه انعكاس. (36: 1314 ولف،) نیست ساختارها تأثیر از مصون و  اجتماع

 زادة هنرمند كه شود مي ناشي جا همین از درست نیز هنری آثار در انسان اجتماعي حیات

 در ايدئولوژی تبلور. است شرايط آن بر حاكم نگریجهان و خود تاريخيِ/ اجتماعي شرايط

: پذيرديتحقق م شناسي بايييدر ساحت ز يطوساطت دو مجموعه شرا با همواره هنر

 همان هنری تولید شرايط از منظور. «شناختيزيبايي قراردادهای» و «هنری تولید شرايط»

 و ادبي آثار آمدن پديد كه است اجتماعي و تاريخي عینيِ هایزمینه و مواد فنون، ابزارها،

 ها،نشانه ماديت همان شناختييباييز یو منظور از قراردادها نیست ممكن آنها بدون هنری

 سنخ اين مفاهیم ثقل نقطة طوركلي،بهاست.  شناختيزيبايي قواعد و رمزگان عینیت و زبان

 بازنمايي، مكانیكيِ و خطي الگوی از گسست هنری، اثر و جامعه ديالكتیكي تعامل بر تأكید
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 نبودبرساخته قدرت، مناسبات و روابط و منافع و عالئق با هنری آفرينش تنیدگيدرهم

 در همچنین. است تاريخ و نقد و متن رابطة و هنری، تولیدات و اجتماعي هایپديده

به و است جامعه دربارة اطالعاتي دربردارندة هنر كه است اين اعتقاد بازتاب، رويكرد

بر اين ايده  1بازتاب رويكرد. (16: 1332 راودراد،) «است جامعه آينة هنر» ديگر، عبارت

بر  قیتحق كرد،يرو نيدر ا گويد. همواره چیزی دربارة جامعه به ما ميهنر »استوار است كه 

: 1311 ،)الكساندر« تا دانش و فهم ما از جامعه را ارتقا بخشد شود يمتمركز م یآثار هنر

 برجسته ونيزيتلو يشناس جامعه مباحث در را بازتاب كرديرو فيتعر آنچه نيبنابرا. (11

 يشينما داتیتول گريد و هااليسر میمستق یريپذریتأث بر كه است یتمركز سازد، يم

 به كه يزمان ،يونيزيتلو یهااليسر كه هیداع نيا و دارد ياجتماع طيشرا از يونيزيتلو

 در كه گونه آن را ياجتماع اتیواقع تا اند تالش در پردازند، يم دزيا مانند ياجتماع مسائل

 . دهند بازتاب دارند، انيجر جامعه

 تصور و انگاری ساده از را آن كه دارد خاص هايي ويژگي آينگي، و اببازت اين البته

 بلكه نیست، تخت آينة يک آينه اين. كند مي دور هنر و جامعه میان سرراست رابطه وجود

 چارچوب در را آن و كند مي انتخاب را موضوع خود مقتضای به آينه. است مقعر يا محدب

 كار. »دهد مي جلوه تر مهم نیز را هايي بخش و یردگ مي ناديده را هايي بخش دهد، مي قرار

 خود مطالعه جامعه، آينة عنوانبه هنر مطالعة برعالوه بازتاب رويكرد در هنر شناسي جامعه

 اطالعاتي منابع ساير از استفاده با را كار اين كه است واقعیت از آن انحراف میزان و آينه

 مطالعة بر بازتاب رويكرد بنابراين. (11: 1332 د،راودرا) «رساند مي انجام به جامعه دربارة

 ارائة در میزان چه تا تلويزيوني هایسريال ازجمله هنری آثار كه است متمركز موضوع اين

                                                      
1 .reflection approach 
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 اطالعات،  ارائه در میزان چه تا ديگر سوی از و هستند وفادار واقعیت به جامعه، مسائل

 .زنند مي گزينش به دست

  یيبازنما

 اهمیت جمعي های رسانه متني و تصويری بازنمودهای كه باورند اين بر پردازان نظريه

دربارة اين بازنمودها را در  خود های تحلیل بنابراين و دارند ما زيستة واقعیت برای زيادی

اند. نظرية بازنمايي به لحاظ سطح تحلیل، به  بندی كرده صورت 1چارچوب نظرية بازنمايي

بر طبق نظرية كالسیک بازنمايي، آثار هنری و  شود. يدو نوع كالسیک و جديد تقسیم م

دهندة مسائل اجتماعي زمان خود هستند و همچون آينة  ای بازتاب فرهنگي هر جامعه

تاكمن بر آن  (.1111 ،3استم و میلر ،2661 ،2كني ،1332 راودراد)كنند  اجتماع عمل مي

ای كه يک جامعه میل  به نحوهيعني بازتولید نمادين اجتماع های جمعي، به  است كه رسانه

پردازان  خصوص نظريه . برخي به(1336)استريناتي، پردازند  دارد خود را ببیند، مي

پندارند يا آن را  روانكاوی، هنر را ارضاكنندة نیازها و تخیالت مشترک اجتماعي مي

خي كنند. از سوی ديگر، بر رؤياهای اجتماعي برخاسته از ضمیر ناخودآگاه جمعي تصور مي

به تأسي از سنت ماركسیستي، آثار هنری را محصول شرايط اقتصادی و اجتماعي و 

  (.2661 كني،)پندارند  همچنین ايدئولوژی طبقة حاكم بر جامعه مي

نظرية جديد بازنمايي كه ملهم از مطالعات فرهنگي معاصر مباحث مربوط به چرخش 

كنند، بلكه بر  انعكاس واقعیت نمي وار اقدام بهها آينه زباني است بر آن است كه رسانه

استوری، ؛ 121:  1331بنت، ؛ 1: 1334 زاده، گذارند )مهدی ساخت اجتماعي واقعیت اثر مي

                                                      

1.representation theory 

2.Kenney 

3.Miller & Stam 
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« ای و زباني واقعیت دانست بازنمايي را بايد ساخت رسانه»و بنابراين،  (23: 1331

   (.1: همان زاده، مهدی)

 پژوهش وشر

 اخیر، های دهه در است. شده انجام فیسک شناسي هنشان روش از استفاده با حاضر پژوهش

 كیفي تحقیق های روش» .است يافته گسترش و توسعه شدت به كیفي های روش از استفاده

 هاجهانزيست كه است واقعیت اين دار وام و دارد اجتماعي روابط ةمطالع با خاصي ارتباط

 عالم به شدن نزديک كیفي، هایپژوهش انجام از هدف» (.13 :1312 فلیک،) «اندشده متكثر

 گوناگون هایروش به هاپديده دل از هاپديده تشريح گاهي و توصیف شناخت، و واقعیت

 .(11 :1316 بیچرانلو،) «است

 بر عالوه شناسينشانه لذا نیست؛ معنا از فارغ اینشانه هیچ كه دارند عقیده شناساننشانه

 گیردمي بر در نیز را آن ارزيابي و رتفسی است، متن درک و شناخت مستلزم اينكه

 او نظر از و شودمي قائل تمايز معنا تولید و متون تولید میان فیسک (.111 :1332 ضمیران،)

 عبارت آن معنای ترينساده در گفتمان .هستیم گفتمان مفهوم نیازمند تمايز اين فهم برای

 جمله سطح از فراتر سطحي در .جمله سطح از فراتر سطحي در زبان دهيسازمان از است

 توسط هاگفتمان... .برد نام دوربین يا نور گفتمان مانند غیركالمي هایگفتمان از توانمي

 و يابندمي بسط شده، تولید اجتماعي ای زمینه در بلكه شوند،نمي تولید منفرد هایگوينده

  (.1316 بر، شهلي) كنندمي پیدا را خود معنای

 يک آحاد همة كه قانونمند هاینشانه از نظامي از است ارتعب «رمز» فیسک نظر از

مي وجود به فرهنگ در را مفاهیمي نظام اين .پايبندند آن های عرف و قوانین به فرهنگ

 پديدآورنده، بین واسط حلقة رمز، .است فرهنگ آن حفظ موجب كه دهدمي اشاعه و آورد
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 دروني پیوند همین راه از .دارد را متن دروني پیوند عامل حكم نیز و است مخاطب و متن

 يكديگر با ما، فرهنگي دنیای وجودآورندة به معاني از ایشبكه در گوناگون، متون كه است

 اسماعیلي،) كنندمي عمل پیچیده و مراتبيسلسله ساختاری در رمزها اين .يابندمي پیوند

1313).  

رمزگذاری معنايي هایيهال آن كردن معلوم را شناختينشانه تحلیل از هدف فیسک

 شوندمي مشاهده تصويری -صوتي تولیدات ساختارهای ترينكوچک در كه داندمي ای شده

 بازنمايي، واقعیت، :هستند سطح سه دارای رمزها فیسک، نگاه از (.1336 فیسک،)

  .(123 :1336 فیسک،) ايدئولوژی

 سکیف يختشنا نشانه لیتحل ةگان سه سطوح -1 جدول

طح
س

 0
 

 اجتماعی رمزگان يا عيتواق

 با پیشاپیش شود، پخش تلويزيون از است قرار كه ایواقعه

 لباس، ظاهر، مثل است؛ شده رمزگذاری اجتماعي رمزهای

 و دست و سر حركات گفتار، رفتار، محیط، پردازی،چهره

 .صدا

طح
س

 ۲
 

 فنی رمزگان يا بازنمايی

 هایدستگاه كمک به فني رمزهای را اجتماعي رمزهای

 فني رمزهای از برخي .كنندمي رمزگذاری الكترونیكي

 و موسیقي تدوين، نورپردازی، دوربین، :از ندا عبارت

 را ديگری عناصر بازنمايي نیز اخیر رمزهای .صدابرداری

گفت شخصیت، كشمكش، روايت، قبیل از :دهند مي شكل

 .آفريناننقش انتخاب و مكان و زمان وگو،

طح
س

 8
 

 گانرمز يا ايدئولوژی

 ايدئولوژيک

 هایمقوله در را مزبور عناصر ايدئولوژيک، رمزهای

 :مانند دهندمي قرار «اجتماعي مقبولیت» و «انسجام»

 .گراييمادی و فردگرايي

 



 6991 زمستان و پاييز دوم، شماره ،9 دوره ادبيات، و هنر شناسيجامعه

 

12 

 31 میان از .است بوده هدفمند روش پژوهش، اين در استفاده مورد گیرینمونه روش

 اند، پرداخته ايدزوی/ آی اچ موضوع به مستقیم صورت به كه سكانس 23 پريا سريال قسمت

 در صرفاً كه مواردی ها، سكانس انتخاب در و اندگرديده انتخاب شناختينشانه تحلیل برای

 .اندنشده تحلیل اند،بوده داستان روايت پیشبرد جهت

 ادامه ها تحلیل از حاصل های يافته شدن تكراری زمان تا ها سكانس تحلیل و گیری نمونه

 فرايند و شد مشخص 26 سكانس از نظری اشباع به دستیابي از اولیه های هنشان .يافت

 امیپ نیهمچن و يانتخاب یها سكانس 2 جدول در .يافت ادامه 23 سكانس تا گیری نمونه

 :میهست شاهد را ها سكانس يكل

 پريا سريال از شده تحلیل منتخب های سكانس  -2 جدول

 سکانس پيام قسمت سکانس شمارة

 انتقال هایراه 1 1

 1 تا 2

 
1، 1، 12، 13 

 ويروس به ابتال از اطالع از پس اطرافیان و فرد روحي مشكالت

 وی آی اچ

1 14 
 انتقال هایراه

 وی آی اچ ويروس به ابتال از اطالع از پس اطرافیان روحي مشكالت

 14 ،11 ،11 11 تا 4

 سويرو به ابتال از اطالع از پس اطرافیان و فرد روحي مشكالت

 وی آی اچ

 ايدز بیماری از فرد ترس

12 14 
 انتقال هایراه

 پزشكي آموزش

 ايدز بیماری از ترس 14 13

14 13 
 وی آی اچ ويروس از اطالع از پس فرد روحي مشكالت

 ايدز بیماری از ترس
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 سکانس پيام قسمت سکانس شمارة

11 13 
 وی آی اچ ويروس از اطالع از پس فرد روحي مشكالت

 عاطفي حمايت لزوم

 24 ،23 ،26 26 تا 11
 ويروس به مبتال اطرافیان نادرست رفتارهای

 ايدز بیماری از ترس

21 21 
 عاطفي حمايت لزوم

 ايدز/وی آی اچ به مبتاليان از حمايت نهادمردم هایسازمان

22 32 
 مبتال فرد اطرافیان نادرست رفتارهای

 ايدز از ترس

 پزشكي آموزش 34 23

 ها یافته

 ایپر الیسر داستان ةديچک

 به مبتال آلوده، سرنگ طريق از كیوان. اند كرده شركت شبانه، پارتي يک در هرامش و كیوان

  شود، امّا قبل از آنكه اين موضوع را بفهمد، به پريا ـ دختر خالة مي وی آی اچ ويروس

مند شده است و باالخره با  تازگي از خارج برگشته، عالقه كه دو فرزند دارد و به ـاش  مطلّقه

كند. پريا و كیوان  ان و ايستادگي در برابر مخالفت پدرش، با وی ازدواج ميهای فراو مشقّت

شود. با  وی كیوان مثبت مي آی ای را آغاز كنند، امّا آزمايش اچ كنند زندگي تازه سعي مي

رغم مشكالت فراواني كه پیش روی آنها قرار  كند و علي وجود اين، پريا كیوان را ترک نمي

وی از سوی فرزندان  آی عنوان يک مبتال به اچ ويژه به يرش كیوان، بهگیرد ازجمله عدم پذ مي

 كند.   پريا، زندگي مشترک پريا و كیوان، تداوم پیدا مي
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شود،  شدن مقاله مي های سريال سبب طوالني كه شرح تحلیل همة سكانس به دلیل اين

 تحلیل دو سكانس برای نمونه در ادامه ذكر شده است.

 آلوده سرنگ قیطر از سرویو انتقال سکانس

 سکانس فيتوص -الف

 صاحب. است افتاده تخت روی بر هوشبي گردانروان داروی مصرف اثر در كیوان

 را كیوان آيدمي باال پدر كیوان تا كند تزريق او به دارويي سريعاً گويدمي شهرام به مهماني،

 روی بر زوم از بعد بیندور. است نشئه مخدر مواد مصرف اثر در شهرام. نبیند حال ايندر 

 را سرنگ سپس. دهد مي نشان است شده استفاده سرنگ را كه نگاهش ردّ شهرام صورت

 .كند مي تزريق كیوان به دارويي را و دارد برمي

 تحليل سکانس -ب

 گردان روان داروی مصرف اثر در كه وی حال بهبود برای كیوان به دارو تزريق: اوّل سطح

 به آلوده سرنگدارو با  تصادفاً و شود مي انجام مشترک سرنگ ةوسیل است به شده بیهوش

توان  و از پنجرة اتاق مي است تاريک نیمهاتاقي  سكانس وقوع محل .شود مي تزريق وی

دهد مشاهده كرد.  رقص نوری را كه در فضای داخلي خانه و خارج از اتاق روی مي

 و درهم خطوط آن، روی نقوش و شده است نصب كج صورت به كه ای نقاشي تابلوی

. اين تابلو، در واقع نقاشي آبستره و مدرني است كه در هستند سفید و آبي قرمز، برهم

پردازی صاحب مهماني مورد استفاده قرار گرفته است؛ او شخصیتي مدرن  جهت شخصیت

مواد مخدر،  استعمال برای قاشق اتمي، فندک و گرايش به سبک زندگي غربي دارد. سرنگ،

ای مشكي بر روی میز قرار دارند و اين زمینة تیره  تاپ همگي بر روی زمینهلپو  لیوان

ادكلن است كه  از پر میز. ای برای آلوده بودن اين ابزار و وسايل باشد تواند نشانه مي
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نفره كه نشان  تخت يک. دهد ظاهر خود اهمیت مي كند صاحب مهماني به مشخص مي

 .ای است بر متأهل بودن وی نشانه شهرام، دست قةحل و خانه مجرّد است دهد صاحب مي

تأيیدی  های مكرّر( فین و فین شديد حالي بي، دست با ها چشم مالیدن) شهرام بودن نشئه

است بر مصرف بیش از حدّ مواد مخدّر توسط او؛ زماني كه او كار غیرمنطقي تزريق دارو 

صرف مواد مخدّر توسط او و دهد در ذهن مخاطب ارتباطي میان م به كیوان را انجام مي

 تزريق جريان در كیوان كنشيبياز سوی ديگر  گیرد. زدن به چنین كاری، شكل مي دست

زند تا به اين  زمینة ذهني مثبتي را برای بیننده رقم ميكه سريال از اين طريق  او به دارو

 وی جلوگیری كند.  آی واسطه از عاملیت كیوان در ابتال به ويروس اچ

 ايجاد در سعي نماها اين وسیلة به كه زآپكلو و كلوزآپ مديوم مديوم، نمای :سطح دوم

در اين سكانس با استفاده از نمای مديوم فضا به  .دارد ها سوژه روی بر تمركز و نزديكي

شود تا به اين واسطه او را به محیطي كه داستان در جريان است،  مخاطب معرّفي مي

از نمای مديوم كلوزآپ، مخاطب متوجه موقعیت كاراكترها  تر كند. سپس با استفاده نزديک

شود و در نهايت با استفاده از نمای كلوزآپ حاالت  نسبت به يكديگر و وسايل صحنه مي

شود. رنگ تیرة چهرة  تر مي ها برای مخاطب پررنگ چهره و وضعیت دروني شخصیت

كیوان، همگي از پريدة  شهرام، حالت برافروختة صورت صاحب مهماني و صورت رنگ

طريق نمای كلوزآپ قابل تشخیص است كه به اين واسطه اعتیاد و نشئگي شهرام، 

شده   آمده و بیماری و كیوان پررنگ عصبانیت و اضطراب صاحب مهماني از موقعیت پیش

 در دوربین عالوه است. به شونده روايت بر روايتگر تسلّط دهندة نشانكه  باال است. زاوية

 از استفاده. است محسوس آن در لرزش و است شده گرفته دست روی بر سسكان اين كلّ

دهندة موقعیتي متزلزل و ناپايدار است و اين معنا را به دنبال  نشان دست، روی دوربین فنّ

زودی متشنّج خواهد شد. زماني كه شهرام و كیوان در كادر قرار   وضعیت بهخود دارد كه 
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م نامتقارن است تا به اين واسطه انفعال كیوان در جريان سمت شهرا  بندی به دارند، تركیب

 روی بر كند. فوكوس تزريق دارو به او و همچنین تسلّط شهرام بر او را روشن مي

ها  . كارگردان با فوكوس بر روی شخصیتهستند فلو گراند بک و اشیا عمدتاً و هاست سوژه

دهد و اهمیت سبک زندگي  راد ميجای محیط، عاملیت اصلي در بروز مشكالت را به اف   به

نمايد.  تر مي های غیرمتعارف و انتقال ويروس ايدز، پررنگ افراد را در حضور در مهماني

های شديد و تشديد حاالت چهره و  همچنین نورپردازی موضعي سبب به وجود آمدن سايه

ديدی كه در ها و كنتراست ش موقعیتي كه كاراكترها در آن قرار دارند، شده است. اين سايه

 كند.  برداری وجود دارد،  فضا را متالطم و ملتهب تصوير مي محیط فیلم

صداهای كاراكترها در اين  .است ترس القاكنندة و كوتاه گذاری آكسان موسیقي دارای

پچ و امری پنهاني  سريال دارای زمینة بم و سطح پايین )صدای آهسته( است كه نشان از پچ

زمینة صدای صحبت  شود نیز پس یكي كه پخش ميدارد. صدای موسیقي ريتم

 دهندة در جريان بودن مهماني است.  كاراكترهاست كه نشان

خطّ اصلي داستان در اين سكانس، انتقال ويروس از شهرام به كیوان از طريق سرنگ 

آلودة مشترک است. كشمكش اصلي میان شخصیت صاحبخانه و شخصیت شهرام است؛ 

كند، اما پس از بحث با صاحبخانه،  بر تزريق دارو به كیوان مقاومت ميشهرام در ابتدا در برا

توان در جهت  ها را مي شود كه بايد به كیوان دارو تزريق كند. اين كشمكش قانع مي

عنوان كسي نمايش داده   پردازی اين سه كاراكتر در نظر آورد. صاحبخانه به شخصیت

تر شدن  كند تا از عصباني ارد و تنها سعي ميشود كه سرنوشت افراد برای او اهمیتي ند مي

عنوان كسي نمايش   پدر كیوان و بروز مشكالت قانوني برای خود جلوگیری كند. شهرام به

داند چه دارويي بايد به كیوان تزريق كند و  شود كه انجام دادن عمل اخالقي )نمي داده مي

يي مقاومت در برابر نظر ديگران و يا كاره نیست( برای او اهمیت دارد، اما توانا گويد اين مي
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های بعدی سريال، از  عنصر است كه در سكانس مخالفت با آنها را ندارد )شخصیتي سست

شود(. همچنین اين موضوع كه  اين ويژگي شهرام برای بروز مشكالت بعدی او استفاده مي

یست، نیز گیری دخیل ن شود و او نیز در اين تصمیم تصمیمي در خصوص كیوان گرفته مي

واسطة  دهد )او به اش رخ مي دهندة انفعال او در برابر رويدادهايي است كه در زندگي نشان

ها پس از مرگ مادرش نیز افسرده  همین انفعال به اين مهماني آمده است. همچنین سال

 شده و از خانه خارج نشده است، و غیره(.

كه تنها صدای موسیقي و زمان در اين سكانس، شب است. مكان، اتاقي تاريک است 

كند كه اين اتاق بخشي  شود، برای مخاطب روشن مي رقص نوری كه از پنجره مشاهده مي

توان گفت  عنوان نتیجه مي   ای است كه میهماني در آن جريان دارد. در نهايت و به از خانه

 ،(كیوان هوشيبي) جسمي مشكالت بروز زمینة تواندمي شبانه هایپارتي در حضور

 تشديد) خانوادگي و( پدرش مشتری توسط شبانه پارتي در كیوان شدن مشاهده) جتماعيا

 عنصری عنوان  به سكانس اين در خانواده عالوه  به. شود( پدرش و كیوان میان مشكالت

 . است شده توصیفبرای فرزند  دلسوز

 سرنگ از استفاده دوستانه، مهماني پارتي، هایدال گرفتن قرار هم كنار :سوم سطح

 بستری در ايدز بیماری انتقال مدلول به گردان،روان داروهای و مخدر مواد مصرف مشترک،

 دوستانش، همراه به ناسالم فضايي در كیوان دادن قرار ديگر، سوی از. دارد اشاره ناسالم

 در را تقابل ترين مهم بودند، شده جمع هم كنار سالمي دورهمي در اش خانواده كه درحالي

 مواد مصرف. گیردمي شكل محور همین حول ها،تقابل ساير و كندمي ايجاد انسسك اين

( آقاحسین شلواركت و گُلي چادر) كیوان خانوادة سنتي پوشش ناسالم، مواد برابر در سالم

 موهای و چرم كاپشن شاد، رنگ هایپیراهن و شرتتي) جوانان مدرن هایپوشش برابر در

 اين. شودمي مشاهده سكانس اين در كه هستند ديگری هایتقابل( مهماني صاحب بلند
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 و گردانروان هایقرص مصرف نور، رقص) شبانه هایپارتي به مربوط هایكلیشه سكانس،

 اين عالوه، به. كند مي تقويت را ،(همسايگان آزار و بلند صدای با موسیقي مخدر، مواد

های پارتي شبانه،  دال .دنشو مي رفيمع ،مهلک های بیماری انتقال اصلي بستر ها میهماني

اعتیاد، سرنگ آلوده، نقش دوستان ناباب در فراهم آوردن زمینة ابتال به ويروس و مصرف 

وی در  آی هايي منفي هستند كه در ارتباط با ويروس اچ گردان، همگي دال داروهای روان

در خصوص معتادان،  هايي عالوه در اين سكانس كلیشه اند. به اين سكانس به نمايش درآمده

 اين در اساساً. شود مي مشاهده غربي زندگي سبک و های مجرّدی، دوستان ناباب خانه

 در حوادث اين وقوع تكرار به توجه با» كه است كلّي ای گزاره شاهد مخاطب سكانس

 نظر در مشترک سرنگ از استفاده بودن طبیعي و عادی عدسي از استفاده) شبانه های پارتي

 بروز به كه مشابه رويدادهای دادن رخ از جلوگیری راه بهترين( مهماني صاحب و شهرام

 در حضور عدم شود، مي منجر مدت میان و كوتاه مشكالت و مدت طوالني های بیماری

 .«است هايي مهماني چنین

 اطّالع از پس يخودکش

 سکانس فيتوص -الف

دوش  ريو ز گرفته است خود دور نارنجي حولة. شود مي داده نشان حمّام در شهرام

. سرش را كند يپرت م نیزم یخود را رو یصابون و شامپو سةیك یدیق ي. با بستديا يم

 رونیب يغیزبانش ت ريو از ز برد ميسمت دهانش  . دستش را بهكند يسمت دوش بلند م  به

 سمت به شهرام .میكن يرا از پشت سر مشاهده م وو ا آيد مي نيیسمت پا به نی. دوربكشد يم

شانة اوست، دوش آب را  یطور كه حوله رو . تنفّسش تند است. همانگردد يبرم نیدورب

. كلوزآپ او را كشد يم يقیعم یها نفس كند، يسمت او حركت م  به كه نی. دوربكند يباز م
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سمت  . بهشود ياو مات م ريو تصو دهد يم هیتك واريبه د ،بندد يش را ميها . چشمميشاهد

 . شود يو از كادر خارج م كند يحركت م نيیپا

 سکانس ليتحل -ب

 ني. اشود يمزندان و وارد حمّام  كند مي تهیه تیغي خودكشي نیّت به شهرام :اوّل سطح

. است خود بردن یناز ب یبرا یحضور او در حمّام و تالش و یها سكانس صحنه

 از شهرام كه غيتی. اند آمده استحمام برای انیاست كه همة زندان نيدهندة ا نشان وگوها گفت

 در. است سكانس اين در صحنه وسايل ترين مهم از يكي آورد درمي خود زبان زير

 به آهسته های قدم با ورود. است شهرام خودكشي معنای به تیغ داشتن معنا، آشكارترين

 زير از تیغ درآوردن. است خودكشي از او ترس و شهرام ترديد دهندة نشان زندان، حمّام

 دلیل همین به و دهد مي انجام قانون خالف كاری او كه است اين دهندة ننشا خود، زبان

 كشد مي نفس تُندتُند زند، مي را خود رگ او كه زماني. است شده تیغ كردن پنهان به مجبور

 يماناست. ز دنیكه او در حال درد كش دهد يبر نشان دادن اضطراب او، نشان م عالوه كه

 .كند يبر صورتش غلبه م يحال ياست و حالت ب باز مهین شيها چشم ند،ینش يكه در حمّام م

 از و زياد درد از ناشي حالي بي و جسماني یدهندة از دست دادن قوا موضوع نشان نيا

 .است بدنش خون دادن دست

 حولة( سربازها جز) كاراكترها همة كه داشت اشاره بايد لباس رمزهای خصوص در

 به آن با و است گرفته خود دور به نارنجي ای حوله نیز شهرام اند، پیچیده خود دور حمّام

 ذهن به را افسردگي ضمني معنای كه دارد نارنجي رنگ شهرام حولة. رود مي سلول داخل

 .كند مي متبادر مخاطب

 نياز ا شیكه پ یريدر كنار تصو - خود بردن بین از برای شهرام های تالش :دوّم سطح

 شهرام كه باشد داشته را ضمني معنای اين تواند يم -است درآمده شيبه نما الياز او در سر
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 اينكه از پس. پردازد مي مسئله صورت كردن پاک به مسئله، حلّ جای به موارد اغلب در

 نيا السري. ردیگ يم يبه خودكش میاز او جدا خواهد شد، او تصمكه  گفت او به بهار

 . زنند مي آسیب يگراند و خود به ،فیضع یها تیرا دارد كه شخص يكلّ كرديرو

 شهرام كه زماني. است زندان حمّام فضای از معرّف نمايي و است مديوم اوّلیّه نمای

 اين. است كلوزآپ( شود مي خارج كادر از او كه زماني تا) نماها تمام شود، مي حمّام وارد

 از مخاطب تا است شهرام چهرة حاالت و وضعیت ساختن تر برجسته برای كلوزآپ نمای

 او بر ناتواني و درد و زند مي را خود رگ زماني چه كه دهد تشخیص او چهرة االتح

 زماني امّا. است چشم سطح زاوية دوربین يةسكانس، زاو نيا یاكثر نماها در .كند مي غلبه

كرده  جاسازی خود زبان زير را تیغ شهرام كه شود داده نمايش مخاطب به است قرار كه

حمّام  یفضا يمعرّف یبرا وميمد یكه نما يسر اوست. زمان یالاز با نیدورب ةياست، زاو

 یمخاطب، ناظر ييصورت كه گو نياست. به ا نيیسرپا نیدورب ةياستفاده شده است، زاو

 یها تیّزندان قرار دارد كه از باال تحرّكات و فعّال یاز فضا یا است كه در گوشه يرونیب

 زاوية دارای دوربین شود مي سلول وارد رامشه اينكه از پس. كند مي مشاهده را زندانیان

 زاويه اين از كند، مي خارج خود زبان زير از را تیغ شهرام كه زماني تا كه است پرنده چشم

 شده استفاده مخاطب در اضطراب ايجاد و موقعیت تشديد برای زاويه اين. شود مي استفاده

حاالت چهرة  ات،یّاز جزئ يفتن برخاز دست ر لیدل به ه،يزاو نياز ا نیعالوه، دورب به. است

 كند، يم يشهرام اقدام به خودكش نكهي. پس از اكند يتر م مخاطب برجسته یكاراكتر را برا

 شهرام با ینرو قرار گرفتن دورب كه روبه ردیگ يسطح چشم انسان قرار م هم ةيدر زاو نیدورب

 مخاطب در دردی مه و دلي هم حسّ ايجاد و وی با مخاطب بودن موضع هم دهندة نشان

 .است
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 جاگیری و صحنه وسايل اوّلیّه، نماهای در. است متقارن سكانس اين در بندی تركیب

كه شهرام  ييمتقارن باشد و در نماها يصورت به یبند بیاست كه ترك یا گونه به ها سوژه

كه  ييگسترده است. در نما يمنف یدر مركز قاب و بدون فضا یحضور دارد، و ييتنها به

 در ديوار دادن نمايش با دهد، مي نشان را شهرام باال از و است رندهچشم پ نیدورب ةيزاو

 اين به قاب، بودن بسته همچنین. شود مي يادآور را قبر از تصويری مخاطب برای او، اطراف

 . بگذارد نمايش به را كاراكتر بودن فشار تحت كه شود مي استفاده دلیل

اطراف آن فلو است كه  اشیای و است ژهسو روی بر فوكوس سكانس، اين در

كارگردان با كه گفت  توان ميو حاالت چهره و بدن اوست.   سوژه تیّدهندة اهم نشان

 یرا بر دوش شهرام قرار داده است و برا يعمل نیچن تیبار مسئول دیتمه نياستفاده از ا

 خود به آسیب به زدن دست مجوّز تواند نمي شرايط كه دارد را يضمن یمعنا نيمخاطب ا

 .  باشد

را بر صورت  یديشد یها هيو سا دارد طبیعي حالتي نور. است روشن ماية دارای فضا

 در زندانیان گرفتن دوش كه دهد مي نشان طبیعي، نورپردازی نوع ني. اكند ينم جاديشهرام ا

 ياندر جردهندة  نشان د،يشد یها هيود سانببودن نورها و  يعیعالوه طب به. افتد مي اتّفاق روز

 متوجّه مخاطب نور، اين از استفاده با. است زندانیان بقیة برای زندان در عادّی شرايط بودن

 زندانیان ساير برای كه حالي در است، دشوار شهرام برای تنها شرايط اين كه شود مي

ر با نكارگردا زین نجايدر ا كه گفت توان يم ني. بنابراديآ يشمار م به طبیعي كامالً شرايطي

 زندانیان يرهنوز سا نكهيخصوص ا به) است گذاشته شهرام دوش بر را يخودكش تیمسئول

بر  و زند مي خودكشي به دست شهرام كه زماني البتّه(. ندارند اطّالعي شهرام بیماری از

 یشده كه حاصل نور كم است و نه نورپرداز رهیاش ت رنگ چهره ند،ینش يم نیزم یرو

 .میستیصورت او ن یبر رو ديشد ييها هيچراكه شاهد سا ؛يموضع
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د. نروشن دار یو خاكستر دیسف نةیزم يسكانس همگ نيكاررفته در ا به یها رنگ

 در مقايسه با طیبودن مح يهم به خنث طیمعنادار كردن مح یبرا یاستفاده از رنگ خاكستر

ها  سردخانه یها خچالياست ) یا سردخانه یفضا ادآوريشهرام اشاره دارد و هم  تیوضع

 را كفن سفیدی نیز سفید های رنگ(. هستند خاكستری تم با های رنگ دارای و یعمدتاً فلز

 آماده شهرام مرگ برای را مخاطب شناسي رنگ لحاظ به واقع در و آورد مي مخاطب ياد به

 .  كند مي

 زهي سازهای همراهي كه است ضرب بدون ولي كوتاه گذاری آكسان دارای موسیقي

 یاشاره داشت كه فضا ديبا یصداگذار مورد در. كند مي منتقل مخاطب به را اندوه احساس

است كه مشغول استحمام هستند. شهرام  يانیزندان گريد یحمّام شلوغ و پر از سروصدا

 .شود ينم دهیاز او شن ييصدا زند، يكه رگ خود را م يزمان يخود كامالً ساكت است و حتّ

شهرام است و كشمكش  يودكشسكانس در خصوص خ نيدر ا ياصل داستان

. است خودكشي ندادن/ دادن انجام شهرام بر سرِ يدرآمده، كشمكش درون شينما به

 یعنوان فرد او به تیشخص لیشهرام در جهت تكم يخودكش كه گفت توان يم ي،طوركلّ به

 ینامناسب را برا ييها و راه كند ميفرار  هابا مشكالت از آن ييارويرو یجا ترسوست كه به

: ترک ميا را از او شاهد بوده ييها كنش نیچن زین نياز ا شی. پكند يلّ آنها انتخاب مح

 سكانس، اين در. همسر به خیانت و اعتیاد اند، بوده مخالف او ازدواج با كه یا خانواده

 ليدهندة عدم تما نشان نيو ا شود يمشاهده نم ها تیشخص ريشهرام با سا بین وگويي گفت

 معنای به تواند مي تمايل، عدم اين همچنین. است ديگران با ارتباط یشهرام به برقرار

 و خود به ديگران واكنش از كه باشد ايدزی بیمار يکعنوان  به جامعه از او انزوای

 .دارد واهمه اش بیماری
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 نورهای دارای حمّام چراكه است، روز از ساعاتي دارد، جريان سكانس اين در كه زماني

 جريان در زنداني حمّام در اتّفاقات كه داشت اشاره بايد هم مكاني نظر از. است طبیعي

 برای محیطي عنوان  به مكان اين انتخاب. است زنداني آن در عسگری شهرام كه است

 درواقع و باشد ايدز با مبارزه در او كسي بي و تنهايي دهندة نشان تواند مي شهرام، خودكشي

 كامالً خودكشي، شیوة اين انتخاب همچنین. است ايدز بربرا در او عمل كنندة توجیه نوعي  به

 . نمايد مي توجیه را آن و دارد قرار آن در شهرام كه است مكاني به وابسته

 ترس و( حمّام در سمت به آرام های گام) ترديد های دال گرفتن قرار هم كنار :سوّم سطح

 خودكشي عمل نهايت در و( خودكشي كردن عملي برای تصمیم در هنگام تند های نفس)

 محور ترين مهم سو، ديگر از. كند مي متبادر ذهن به را شهرام بودن ترسو مدلول تنهايي، به

 كه شهرام. دهد مي تشكیل آن حذف و مشكل حلّ میان تقابل را سكانس اين در تقابل

 به ند،ك تالش اش خانواده به خود اثبات برای اينكه جای  به اند، كرده ترک را او اش خانواده

 او شخصیت معرفي جهت در ها، تقابل  اين دادن قرار و سكانس اين. كند مي فكر خودكشي

   هستیم زني برچسب نوعي شاهد سوّم، سطح در مجموع، در. است ترسو فردی عنوان به

 «عقوبت و تاوان» را او ايدز بیماری و كند مي معرّفي «اجتماعي منحرف» را شهرام كه

 تصادفي صورت به كه شخصي عنوان  به كیوان با مقابله در موضوع اين. ددان مي او اشتباهات

 .شود مي تر برجسته است، شده مبتال بیماری اين به

 خودكشي به موارد از بسیاری در كه هستیم «ايدز از ترس» شاهد سكانس اين در

كه  تگف توان مي تر كلّي صورت به. شود منجر مي ايدز و وی آی اچ ويروس به مبتال شخص

 و «است زندگي پايان ايدز» كه است بیمار افراد در انديشه اين نمايش دنبال به سكانس اين

. شود مي منجر آنها خودكشي سپس و اطرافیان از افراد اين انزوای به ابتدا در انديشه همین

 هايي كلیشه مخاطب است، درآمده نمايش به سكانس اين در كه ايدز از ترس تفكّر كنار در
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 سريال اين در شهرام شخصیت. كند مي مشاهده را «ضعیف افراد خودكشي» صوصخ در

 برابر در كه است شده كشیده تصوير به ناهنجار اجتماعي نظر از و ضعیف فردی عنوان به

 با تقابل در شخصیت اين ضعف. كند مي اتّخاذ را نادرستي های تصمیم خود مشكالت

 . شود مي تر برجسته خودكشي از او انصراف و كیوان

 دزیا یماريب با مرتبط یها اميپ ليتحل

 دزیا انتقال یها راه

 انتقال :است درآمده شينما به مخاطبان یبرا دزيا یماریب انتقال راه سه تنها ال،يسر نيا در

 از یماریب انتقال .فرزند به مادر از انتقال و يجنس رابطة راه از انتقال آلوده، سرنگ قيطر از

 بوده آلوده سرنگ قيطر از وانیك به شهرام از انتقال و يجنس رابطة قيطر زا شهرام به یناز

 مهم نكتة .دارد قرار ابهام از یا هاله در فرزندشان به و ايپر به وانیك از یماریب انتقال .است

 قيتزر ؛است درآمده شينما به يراخالقیغ اي مذموم یها نهیزم در تماماً انتقال یها راه  كهنيا

 همسرش. به شهرام انتیخ از حاصل و يجنس نامشروع رابطة از انتقال و شبانه يپارت در

 تتو )هنگام يشگاهيآرا اي و يپزشك یبسترها در است ممكن آلوده خونِ انتقال آنكه، حال

 تواند يم انتقال یها راه ييبازنما نوع نيا افتد. اتفاق زین .. و شده( استفاده غیت از استفاده اي

  كند. فراهم را دزيا مارانیب به يزن برچسب نةیزم

 دزیا انتقال از یريجلوگ یها راه

 ياشارات او، یماریب از وانیك خانوادة افتني  اطالع ييابتدا یها سكانس در تنها اليسر نيا در

 خصوص در قیدق اطالعات .شود يم ايپر به وانیك از انتقال امكان خصوص در مختصر

 ارائه برعكس، اي و زن به مرد از انتقال بيضر مانند يسجن رابطة قيطر از انتقال یها راه
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 رابطة در انتقال از یریجلوگ یها راه خصوص در يحيصر حیتوض نیهمچن است. نشده

 یماریب سرنوشت نبودن مشخص با نیهمچن .میكن ينم مشاهده اليسر نيا در زین يجنس

 مخاطب، یرو بر اثر زا شیب و ماند مي ناقص ،يجنس یها رابطه در مراقبت آموزش ا،يپر

 خصوص در كرد اشاره آن به ديبا كه یگريد مورد اوست. یبرا پرسش و سؤال جادكنندةيا

 كه يطيشرا )در بار نيچند مشترک، سرنگ از استفاده است. یماریب انتقال گريد یها راه

 هاكاراكتر بر یاثر امّا شوديم برجسته اليسر نيا در (شود يم انجام پزشک زبان از آموزش

 فرزند به مادر از روسيو انتقال یها راه خصوص در آموزش ت،ينها در .كند ينم جاديا

 نیچن تيرعا عدم شينما با تينها در امّا شود، يم داده حیتوض پزشک توسط كامل طور به

 زهیلياستر بر دیتأك نیهمچن .ردیگ يم شكل مخاطبان یبرا يسردرگم ينوع ،ييها تیموقع

 مغفول تماماً اليسر نيا در دست، نيا از یموارد و يپزشك و يشگاهيآرا ليوسا بودن

 ال،يسر نيا در دزيا یماریب انتقال از یریشگیپ آموزش خصوص در جهینت در است. مانده

  .است افتهین بازتاب يقیدق نحو به موضوع

 دزیا درمان

 تيحما و يروان درمان -1 دستة: دو به توان يم را عمل در دزيا یماریب درمان یراهبردها

 .كرد میتقس يپزشك درمان -2 و يعاطف

 يعاطف تیحما و يروان درمان

 تیوضع مختلف یايزوا يخوب به و شد پرداخته آن به اليسر نيا در كه يدرمان نيتر مهم

 و يروان درمان موضوع ،انديبازنما را جامعه در دزيا ماریب کي ياجتماع تیموقع و يروان

 اطالع از يناش يافسردگ فرد هر كه یا دوره ،یماریب از عاطال از پس .بود يعاطف تيحما

 نقش .است درآمده شينما به مبتال كاراكتر دو هر در كند، يم يط را یماریب از افتني
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 وانیك و -است شده طرد خانواده، از كه - شهرام ةيسو در آن دادن قرار و خانواده تيحما

 تواند يم خانواده، تيحما كه داشت را برساخت نيا -كند يم تيحما او از خانواده كه -

 بازتاب در ينسب يتعادل نیهمچن بزند. مقر دزيا به مبتال افراد یبرا را متفاوت كامالً یریمس

 خانه اي كار محل زندان، مارستان،یب در مثالً ؛جامعه در یجار غلط یرفتارها و برخوردها

 ها تيحما مقابل در ،شود منجر دزيا هب مبتال افراد در ياساس یها بحران بروز به تواند يم كه

 در آنها حال بهبود یبرا نهاد مردم یها روهگ تالش ازجمله ،یو یآ اچ روسيو به انيمبتال از

 .خورديم چشم به اليسر

 يتوجه  قابل یهاجلوه دز،يا به انيمبتال با مواجهه يعاطف ابعاد يبرخ بازتاب در اليسر

 برخورد نحوة آموزش خود، یماریب از اطالع از پس ماریب يروان تیوضع شينما دارد؛

 وجود مورد در يرسان اطالع نیهمچن و يعموم یها طیمح در مارانیب نيا با مناسب

 از ند،كن يم ارائه را یو یآ اچ به مبتال مارانیب از تيحما به مربوط خدمات كه ييها سمن

 ست.ا پرداخته آنها به اليسر كه است يموضوعات

 گيری نتيجه

 در .است دزيا از ترس مفهوم درآمد، شينما به اليسر نيا در كه يمیمفاه نيتر مهم از يكي

 مشاهده دزيا از ترس اند داشته ارتباط دزيا به میمستق صورت به كه ييها سكانس از یاریبس

 مخاطب به دارد يسع نادرست -درست رفتار يدوگانگ دادن نشان با ايپر اليسر و شود يم

 رمجموعةيز دز،يا از يعموم هراس بردن نیب از یبرا تالش نيا .دهد اننش را درست رفتار

 اليسر نيا در ها امیپ انیب نحوة از .ردیگ يم قرار يعاطف تيحما و يروان یها آموزش

 با است ممكن كه هستند يطوركل به مردم ال،يسر نيا هدف مخاطب كه زد حدس توان يم

 حوزه نيا در ياساس یها آموزش نيبنابرا و  وندش مي رو روبه ، رددا دزيا یماریب كه یفرد
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 كردهن فراموش را انيمبتال به ها آموزش يبرخ اليسر اگرچه شود؛  يم داده افراد نيا به

  است. شدهن ارائه انيمبتال به خصوص نيا در جامع ييها آموزش امّا ،است

 دزیا یيبازنما

 قرار تلويزيون پیشین های سريال ندرو ادامة در ايدز، به منجر عوامل زمینة در سريال اين

 راه دو سريال اين. آوردند مي نظر در الهي عقوبت نوعي به را ايدز به شدن دچار كه گیرد مي

 در جنسي رابطة. كند مي معرّفي منفي زمینة در و -آلوده سرنگ و جنسي رابطة – را انتقال

 فرعي های ايدئولوژی. شود يم معرفي شبانه های پارتي زمینة در نیز سرنگ و خیانت، زمینة

 ويروس انتقال احتمال علمي لحاظ به برای مثال،. دارد وجود انتقال زمینة در نیز ديگری

 اين در امّا. است زن به مرد از كمتر خیلي مرد، به زن از جنسي رابطة طريق از وی آی اچ

 تواند مي و تاس درآمده نمايش به زن جنسي، رابطة در ويروس دهندة انتقال عامل سريال،

 های دوستي و شبانه های پارتي قبح های كلیشه ديگر سوی از. باشد مردساالرانه نگاه مؤيّد

 .است شده بازنمايي بیماری انتقال های زمینه در ناباب،

 در. شود نمي منتقل مخاطب به پیامي اساساً سريال اين در ايدز از پیشگیری زمینة در

 به خاصي آموزش و شود مي پرش دچار وضوح   به يالسر جنسي، روابط در پیشگیری حوزة

 جنسي مسائل طرح قبح را اصلي ايدئولوژی توان مي زمینه، اين در. شود نمي ارائه مخاطب

 . كرد تعريف

 درمان. شود مي ديده سريال در جدی هاييضعف ايدز، درمان چگونگي بازتاب زمینة در

 آگاهي ابتدای در تنها آيد، درنمي نمايش به سريال در كیوان درمان شود؛ نمي پیگیری شهرام

 همچنین. شود مي رها موضوع اين ديگر و خورد مي را قرص چند او بیماری، از كیوان

 ابتالی ريسک تا بود مي پزشک نظر تحت بايد پزشک گفتة طبق كه پريا زايمان و بارداری
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 ناديده پزشک های توصیه و رود مي پیش اتّفاق اساس بر تماماً بدهد، كاهش را ايدز به نوزاد

 زمینة در پزشكي دانش گذاشتن مسكوت نیز بخش اين در اصلي ايدئولوژی. شود مي گرفته

 . است بیماری

 عاطفي حمايت است، شده پرداخته آن به سريال اين در زيادی میزان به كه ای زمینه تنها

كرده  ترک را او اش خانواده كه – شهرام نهايي حدّ دو دادن نشان با كه است بیمار از

 در خانواده نقش نمايش در سعي -دارد قرار خانواده حمايت تحت كه – كیوان و -است

 از پس بیماران احتمالي های واكنش دادن  نشان با ديگر، سوی از. دارد بیماران اين قبال

 بايد صورت چه به ايدز با رويارويي كه دهد مي أموزش مخاطبان به خود، بیماری از اطّالع

 حمايت تحت اهمیت و محوری خانواده زمینه، اين در سريال اصلي ايدئولوژی. باشد

 تعريف جايگاهي دوستان، حمايت برای زمینه، اين در و است ايدزی بیماران بودن خانواده

 .است نشده

  دزیا یيبازنما

 .1 و ازیس كلیشه .4راندن،  حاشیه به .3بدنمايي،  .2 نمايي، كم .1: دارد شكل پنج بازنمايي

 ايدز، بیماری خصوص در پريا، سريال در(. طرد) غیرخودی و خودی مرزهای ترسیم

 از خارج جنسي رابطة طريق از شهرام. است سازی كلیشه و بدنمايي نوعي شاهد مخاطب

 ويروس اين پارتي در آلوده سرنگ طريق از كیوان شود، مي مبتال ايدز به خانواده چارچوب

 در اساساً بیماری اين به فرزندش و پريا ابتالی سرنوشت ديگر، سوی از و گیرد مي را

 شوند مي دچار بیماری اين به منفي های بافت در تنها مبتاليان اينكه. ماند مي مبهم سريال

 بیماری اين انتقال های راه از سازی كلیشه نوعي خود( پارتي در آلوده سرنگ و خیانت)

 .گذارد مي نمايش به را ايدز بیماران از منفي ای چهره و است
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 اطالع از پس. است نمايي كم شاهد نوعي به مخاطب بیماری، اين درمان های راه زمینة در

 های درمان و است سريال در دراماتیک عناصر با غلبه خود، بیماری از شهرام و كیوان،

 مراجعة شاهد اساساً مخاطب همچنین. آيد درمي نمايش به كمي بسیار میزان به پزشكي

 به مرتّب -ايدز معرض در فردی عنوان به – پريا فقط و نیست پزشک به شهرام و كیوان

 اين تواند مي بیماری پزشكي گیری پي خصوص در نماييكم اين. كند مي مراجعه پزشک

 اطرافیان عاطفي های حمايت به وابسته شدت به ايدز كه آورد وجود به بیماری از را تصوّر

 .شد دار بچه حتّي و داشت سالمي زندگي توان مي اطرافیان طفيعا حمايت صورت در و است

 تصوّر اين است ممكن و مانده مغفول سريال در نیز وی آی اچ به ابتال بودن العالج صعب

 فعّالیّت زمان تا و شود مي متوقّف بیماری اولیّه، های درمان از پس كه آورد وجود به را

 بدن در ويروس دوبارة شدن فعّال از بايد بیمار و یستن  درمان به نیازی بیماری، اين دوبارة

 بر دراماتیک عناصر غلبة به سريال، در ايدز ناقص بازنمايي طوركلّي به. كند جلوگیری خود

 .  است منجر شده آموزشي بعد

 دزیا به مبتال مارانيب یيبازنما

 دوگانة به دهي كلش است، شده گرفته كار به سريال اين در كه ای هوشمندانه راهبردهای از

كرده  قهر خود خانوادة با: است نابهنجار عرفي لحاظ به فردی شهرام. است كیوان-شهرام

 همسرش به كرده، رها را خود درس بوده، معتاد دارد، او از طالق قصد همسرش است،

 در نهايت در و كند مي خودكشي زندان در خود بیماری از اطّالع از پس كرده است، خیانت

 دچار بیماری به اشتباهي اثر در كیوان، ديگر، سوی از. رود مي دنیا از مخدّر مواد رفمص اثر

 اگر. است شاغل و شود مي فرزند صاحب و كرده است ازدواج سالم ای شیوه به او شود، مي

 به مبتال بیمار طرد و بدنمايي دچار سريال بود، شهرام صورت به فقط ايدز بیماران بازنمايي



 6991 زمستان و پاييز دوم، شماره ،9 دوره ادبيات، و هنر شناسيجامعه

 

116 

 است، شده دچار بیماری اين به نیز مثبت های ويژگي حائز كیوان ازآنجاكه اام بود، ايدز

 فاصله ها كلیشه از گذشته با مقايسه در سريال، اين در ايدز بیماران بازنمايي گفت توان مي

 . است گرفته

 بوديم، شاهد ايدز خصوص در پیشین های سريال در كه عناصری ترين مهم از يكي

. بود خودی مرزهای از ايدزی بیماران راندن بیرون و غیرخودی و خودی مرزهای ترسیم

سريال  اين منفي های شخصیت كه است اين مهم. نیستیم مرزبندی اين شاهد سريال اين در

 بیشتر همدلي باعث نتیجه در كه هستند مرزبندی اين دنبال به شهرام ـ پدر و حبیب مانند ـ

 به مبتال كه بیماران گفت توان مي براين،بنا. شود مي كیوان مثبت شخصیت با مخاطبان

 طرد و كنند مي زندگي ما با و ما میان در كه هستند افرادی سريال اين در ايدز/ وی آی اچ

 مبتاليان با نامناسب برخوردهای ديگر، سوی از. ندارد وجهي اجتماعي، های محیط از آنها

 .كند مي لهمد بیمار با را مخاطب و شود مي مذمت سريال، در ايدز به

 خانواده

. كیوان خانوادة و شهرام خانوادة: نمود مشاهده را ای دوگانه توان مي نیز خانواده مورد در

 كرده طرد را او شهرام، ازدواج با خود مخالفت علّت به كه است ای خانواده شهرام، خانوادة

 سوی از. ندانداز مي پدرش دوش به را شهرام اشتباهات بار كرات به سريال طول در و است

 در. كنند مي حمايت كیوان از پريا و كیوان ازدواج با مخالفت وجود با كیوان خانوادة ديگر،

 هايش حمايت اما كند، نمي پیدا حضور پريا و كیوان عقد مراسم در كیوان پدر میان، اين

 .كنند آغاز را بامحبّتي و سالم زندگي آنها تا كند مي تالش و دارد ادامه

 از اطّالع از پس. است متفاوت ها خانواده اين دو هر واكنش نیز بیماری از عاطّال از پس

 تالش او درمان برای و دهد مي افزايش وی از را خود حمايت او خانوادة كیوان، بیماری



تا آموزشاز کليشه   

 

111 

 تالش خانواده مادر اگرچه. دهد نمي تغییر را خود رويكرد شهرام، خانوادة اما. كند مي

 طالق از پس شهرام همچنین و برگرداند شهرام با زندگي به را اربه بتواند تا كند مي بسیاری

 قدرت دلیل به اما باشد، داشته مادرش و پدر كنار در را ای عادی زندگي بتواند بهار

 از شهرام فرار به نهايت در و ماند مي ثمر بي ها تالش اين تمام خانواده، پدر ازحد بیش

 صورت در كه دهد مي نشان دوگانه، اين. شود تهي ميمن مواد به دوباره آوردن  رو و خانواده

 مسیری تواند مي آنها بیماری هستند، دچار بیماری به كه افرادی از ها خانواده حمايت وجود

 .بگیرد پیش در را متفاوت

 های خانواده گیرد، مي شكل خانواده مبنای بر سريال اين در كه ديگری دوگانة

 بسیاری تالش پريا كیوان، شدن بیمار از اطّالع از پس. است پرياـ  كیوان و شهرام بهارـ

 از او حمايت عاطفي لحاظ به همچنین و كند آغاز را خود درمان روند وی تا كند مي

 پیدا طالق برای تری جدّی عزم شهرام، بیماری از اطّالع از پس بهار ديگر، سوی از. كند مي

 . دآور نمي عمل به او از حمايتي گونه هیچ و كند مي

 ياجتماع و يروان یامدهایپ بخش تنها اليسر نيا كه گرفت نتیجه توانمي مجموع در

 .است داده بازتاب را افراد نيا از يعاطف تيحما لزوم نیهمچن و دزيا یماریب از حاصل

 اليسر كه يزمان آنكه  حال ؛است افتهین بازتاب یاديز حدّ تا اليسر نيا در يدرمان مسائل

 ساده، یا گونه به يآموزش یها امیپ كه دیچ یا گونه به را درام توان يم رد،دا يآموزش رسالت

 دانش شيافزا به مخاطب بیترغ بر عالوه كه شوند مطرح مخاطبان یبرا جانبه همه و روان

 ةیّاوّل اطالعات یو كه شود عرضه او یبرا شكلي به اطالعات خاص، حوزة آن در خود

  باشد. داشته دست در يكامل
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