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 چكیده 

 هایدر سريال« سبک زندگی»مفهوم « بازنمايیِ»اين تحقيق برآنست با رويکرد مطالعات فرهنگی، روند 
منظور با اينکند. بههای پس از انقالب، را مطالعهی سيمای ج.ا.ا در دههاجتماعی پربيننده-خانوادگی

و « خط قرمز»، «پدرساالر»، «پاييز صحرا»گيری هدفمند برای هر دهه يک سريال انتخاب شد: نمونه
-است و نظريههای سبک زندگی بررسی شدهدر بخش ادبيات نظری؛ نظريه«. مرگ تدريجی يک رؤيا»

است. در بحث روش، از دو روش شده عنوان چهارچوب نظری استفادهگرا بهی بازنمايی برساخت
دهد که روند بازنمايیِ سبک زندگی است. نتايج نشان میگيری شدهشناسی و تحليل روايت بهرهنشانه

مايی سبک زندگی ی بازنهای مورد مطالعه خطی و يکسويه نيست و در هر سريال نحوهدر سريال
بازنمايی سبک زندگی حول محور تضاد طبقاتی « پاييز صحرا»های محسوسی دارد. در سريال تفاوت

سبک »و « ی باالسبک زندگی طبقه»ی است و روايت سريال از خالل تقابل دوگانهصورت گرفته
ل محور تضاد بازنمايی سبک زندگی حو« پدرساالر»رود. در سريال پيش می« ی پايينزندگی طبقه

« سبک زندگی نوگرای نسل جديد»و « سبک زندگی سنّتی نسل قديم»ی نسلی و در قالب تقابل دوگانه
عنوان ی هشتاد بهسبک زندگی نسل جوانان اوايل دهه« خط قرمز»است. در سريال صورت گرفته

سبک « يک رؤيامرگ تدريجی »شود. در سريال معرفی می« سبک زندگی ساختارشکنانه و ناهمنوايانه»
سبک زندگی »ی زندگی حول دو محور تضاد سنّت و مدرنيته و تضاد مذهبی، در قالب تقابل دوگانه

شده ترين تغييرات مشاهدهاست. مهمبازنمايی شده« سبک زندگی مدرن ضدمذهب»و « سنّتی مذهبی
مايی سبک زندگی، اند از: افزايش طرد در بازنهای بازنمايی در قبال سبک زندگی عبارتدر سياست

ی غرب، افزايش دخالت دادن افزايش نسبت دادن سبک زندگی مطرود)ديگری( به تأثير يا توطئه
 مسائل سياسی و تضادهای مذهبی در بازنمايی سبک زندگی.

 شناسیخانوادگی، نشانه ها: بازنمايی، سبک زندگی، سريالکليدواژه
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 مقدمه
، تغييرات اخير هایدهند کشور ما در دههزيادی وجود دارند که نشان می و تحقيقات شواهد

هايی با توان به پژوهشين شواهد میاست. از جمله اای را پشت سر گذاشتهفرهنگی گسترده

(، فراتحليل 1375ها در آن)رفيع پور،ها در ايران و نقش رسانهتحول ارزش های:نعنوا

( و تحقيقات فراوانی که به تحول الگوهای سبک 1390)آزاد ارمکی،های اجتماعی در ايران ارزش

، رضوی 1387، ازکيا1389، کيا1390، معيدفر1383زندگی در ايران اذعان دارند)ساروخانی

ها های اين پژوهشی يافته( اشاره کرد. مطالعه1390، رسولی1385، رحمت آبادی1385زاده

های فرهنگی را طور مستمر و تدريجی، روند گذار و تحول گفتماندهد که جامعه ما بهمینشان

وان در تغيير تهای اين تغييرات فرهنگی را میترين ويژگیاست. برخی از مهمپشت سر گذاشته

تماعی و به تبع الگوی مصرف کاالهای فرهنگی جهای اسبک زندگی، تغيير سلسله مراتب ارزش

 (.116،ص1389مشاهده کرد)کيا،

ابعاد مختلفی همچون  های اخير درجامعه ايرانی در دهه فرهنگ و های موجود،بنابر پژوهش

 فرهنگ مصرف ینحوه نفس، حققی تنحوه غايات، و هاارزش از آدميان زندگی روزمره، درك

 فرايندهای و عمومی فضاهای در تعامل ینحوه فراغت، اوقات گذران هایشيوه پسند،عامه

 (.150،ص1390است )محمدی،گشتهت ملموسی تحوال دستخوش معنابخشی يابی وهويت

 و هادوسويگی، هاتعارض انواع پيدايش به نبوده، يکسويه و خطی چه اگرتحوالت  اين سير

ايران  در روزمره زندگی یتجربه است.منجرگشته افراد یروزمره زندگی متن در هابحران

 برای تالشی حاصل و همزمان، طوربه مدرن و سنتی فضاهای در زندگی تجربه معاصر،

الجوردی چنين استدالل  است.بوده ابزاری هایتعامل با غايی گفتارهای و هاکنش همسوکردن

های رايج در های کالن جامعه يا تغيير ايدهرنيته را به معنای تغيير ساختکند که اگر مدمی

گذارد و باعث حرکت ی زندگی تاثير میجامعه فرض کنيم، تغير هر دو سطح الجرم در شيوه

های مدرن زندگی می های سنتی حاکم بر زندگی و به کارگيری شيوهبسمت تغيير شيوه

 (.14،ص1388شود)

اجتماعی و  -هايی که اين تغييرات فرهنگیترين عرصهشد، يکی از مهمههمان طور که اشار

ای است که آن را های ناشی از آن، در آن بروز و ظهور می يابد، همان عرصهها و تقابلتعارض
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های ها و باور( سبک زندگی را الگويی برآمده از ارزش1990کی)ناميم. مکسبک زندگی می

داند که به صورت رفتارهای مشترك ظاهر می شود)به نقل از؛ میمشترك يک گروه يا جامعه 

 در گذشته با افول معيارهای سنتی مانند طبقه اجتماعی که(. »20،ص1391الفت و سالمی، 

سبک زندگی به  گرفت،بندی و فهم جامعه و زندگی اجتماعی بر اساس آنها صورت میتقسيم

است. سبک زندگی از جمله مفاهيمی است شدههای اجتماعی تبديل منبع اصلی شناسايی هويت

های ترين واقعيتمهم ای دارد و برای بيان برخی ازادبيات علوم اجتماعی کاربرد گسترده که در

  (.34 ، ص1392فرد، )عظيمی« دروفرهنگی بکار می

هاای  هاا و تقابال  فرهنگی و تعاارض -ی علم ارتباطات به اين تغييرات اجتماعیاگر از زاويه

طاور  هاای جمعای را، باه   يابد بنگريم، رساانه ی سبک زندگی نمود میشی از آن، که در عرصهنا

گيری نسبت به ايان تغييارات خاواهيم دياد. باه ديگار       مستمر و کاملی درگير بازنمايی و جهت

اسات ياک   ی فرد ايرانی از اين تحوالت در جهان اجتماعی واقعی چه بودهاين که تجربهسخن، 

اسات،چيز  ای نماود يافتاه  ی مزبور چگونه در قالاب بازنماايی رساانه   که تجربهچيز است و اين 

اند و فهم درست هر کدام نيازمند داشاتن تصاوير   ها دو روی يک سکههرچند اين ديگری است.

هماان   ی روشمند موضاوع دوم اسات.  تحقيق حاضر مطالعه یمسالهدرستی از ديگری است؛ امّا 

 و اخالقی بحث سوای ها،رسانه توسط حوادث گويد، بازنمايی( می2007طور که استوارت هال)

 و قادرت  تثبيت يا تضعيف راستای در و است ايدئولوژيک دارای سوگيری آن، بودن غيراخالقی

 (.32دارد)صگام برمی ای ويژه گفتمان

 بیان مسأله
دهی شکلهای مختلف از زندگی روزمره، در های جمعی ازطريق بازنمايی تجربهامروزه رسانه

ميناوند، ) های گوناگون زندگی ايفای نقش می کنندبه هويت فردی و اجتماعی و ترويج سبک

-دليل جذابيتها تلويزيون است. تلويزيون بهترين رسانهترين و پرمخاطبيکی از مهم(. 1391

گويی باال بر بعد احساس انسان تاثير بيشتری دارد تا بعد های تصويری و قدرت داستان

ی سبک زندگی و نی. در نتيجه تاثير آن بر فرد بيشتر و عميق تر است. بنابراين در حوزهعقال

رسد تلويزيون هزينه پايين و مخاطبان گسترده، بنظر می های زياد،دليل جذابيتارائه الگو به

-ترين و پربينندهسريال تلويزيونی به عنوان يکی از مهم اثرگذارترين رسانه باشد. در اين بين،
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های تو در تو و ها، قصههای روايتی، طرفداران بسياری دارد که تعدد شخصيتترين قالب

از طرف  (.2،ص1389رود)موسويان،دار آن از عوامل موثر در جذب مخاطب بشمار میدنباله

-زيبايی فراغتی، امری فقط های تلويزيونیسريالديگر، بر سر اين نکته توافق وجود دارد که 

 .نداآميخته هم در دوره هر اجتماعیِ زندگی و اخالق و تاريخ با بلکه ،ندنيست یهنر و شناختی

پذير ريق تامل کيفی و عمقی امکانط از جز چنداليه هنری زبان اين مطالعه سببهمينبه

 (.11، ص1388 نيست)الجوردی،

را مطرح می کنند: سياست  "سياست بازنمايی"متفکرانی چون استوارت هال مفهوم 

کند. يعنی داللت و میهای داللت و بازنمايی را بررسیمايی روابط قدرت در روندبازن

معناسازی متأثر از روابط قدرت و متقابال تاثيرگذار بر آن است. در اين سياست يک پرسش 

شود؟ چه کسی های چه کسانی حاکم میراهبردی دو بخشی مطرح است: بازنمايی

-سازی و طبيعید؟ دو راهبرد سياست بازنمايی، کليشهامکان)قدرت( بازنمايی قدرت را دار

 (.18-15، ص1387سازی است)مهدی زاده،

اجتماعی -های خانوادگیی اصلی اين تحقيق، شناخت سياست بازنمايی سريالمسئله

ی پس از انقالب، و ی مسايل مربوط به سبک زندگی در چهار دههی تلويزيون در حوزهپربيننده

ها است. البته برای دست يابی روند تغيير و تحوالت آن در طول اين دهه در گام بعدی شناخت

ای سبک زندگی، هر کجا که الزم باشد، به نتايج ی بازنمايی رسانهبه تصوير درستی از نحوه

تحقيقات متنوع موجود در زمينه مسائل و تحوالت مربوط به سبک زندگی در جهان اجتماعی 

ها شرايط جهت در تحليل سريالهمينبه استناد خواهد شد. )خارج از فضای رسانه(رجوع و

 است، مد نظر قرار خواهد گرفت.سياسی زمانی که سريال در آن توليد شده-اجتماعی

های شود که در سريالاين سواالت مطرح می اصلی پژوهش حاضری همسالدر راستای 

ها و )و در ذيل آن ارزش هعجام زندگی ی سيمای ج.ا.ا ، سبکاجتماعی پربيننده-خانوادگی

ها رخ داده، چگونه بازنمايی و به تبع تغيير و تحوالتی که در طول زمان در اين زمينهها( هويت

رود و های زندگی پيش میاست؟ روايت هر سريال از خالل تقابل بين کدام نوع از سبکشده

شی از رويارويی سنت و های زندگی که تا حدود زيادی نااين تقابالت و تعارضات بين سبک

است؟ برای توصيف هر يک از شدهمدرنيته است، چگونه و با چه نگاهی به تصوير کشيده

است؟ شدهای استفادهشناختیهای مرتبط با آن از چه رمزگان نشانههای زندگی و شخصيتسبک
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ازنمايی دهد؟ سياست بهای زندگی چه معانی مرجحی را ارائه میهر سريال در بازنمايی سبک

دهد و اين ای را اشاعه میعنوان نمونه، چه نوع ايدئولوژیشده بههای انتخابدر سريال

های های بازنمايی سريالسياستکند؟ ها در طول زمان چه سمت و سويی پيدا میايدئولوژی

 کند؟میسازیهای زندگی و معانی مرتبط با آن را طبيعیتلويزيونی موردنظر کدام يک از سبک

  است؟ شدههايی استفادهها و کليشههای مختلف زندگی از چه انگارهدر بازنمايی سبک

 های تحقیقسؤال

 پرسش اصلی:

برگزيده  عنوان سريالی مورد مطالعه، بهاجتماعی پربيننده-های خانوادگیهر کدام از سريال 

 کند؟میهای زندگی را چگونه بازنمايیدهه، سبک يکبرای 

 فرعی ذيل پرسش اصلی:های پرسش

های زندگی بر حول چه محوری بازنمايی در هر سريال، تقابالت و تعارضات سبک -1

 ؟استشدهای برای سبک زندگی ارائهشناسیاست و بر اساس اين محور، چه نوع سنخشده

زندگی، چه کارکردهای  ی سبکهای کَالن چهارگانهدر بازنمايی هر سريال از مؤلفه -2

 است؟ ها و معانی مرجّحی( نهفتهها، کليشه)انگارهايدئولوژيکی 

-های زندگی را در بافت گفتمان سياسیبازنمايی و روايت هر سريال از سبک -3

 توان تحليل و تفسير کرد؟اجتماعی مسلّط در زمان توليد آن سريال، چگونه می

 شده در باب سبک زندگی  ها و تعاریف ارائهدیدگاه

را راجع به تعريف سبک زندگی نوشته معتقدست تقريبا هيچ توافقی  ترين متنسوبل که مفصل

. (Michael E.sobel, 1981: 2)ی سبک زندگی است، وجود ندارداينکه چه چيز سازنده درباره

کرد و توان اين مفهوم را بسته به موضوع مورد مطالعه، تعريفبرخی ديگر نيز معتقدند که می

ای های استفاده از اين مفهوم نيست، فقط الزم است تا زمينهر شيوهارائه تعريفی از آن، نافی ديگ

. روبرتز (Loov & Miegel, 1990: 21)کردشود تعريفمیرا که در آن از اين مفهوم استفاده

کند که بايد چه تعريفی از اين مفهوم داشت. مفاهيم ملک معتقدست کسی حق ندارد مشخص

است، ر کسی مجبور است اهميّت تعريفی را که پذيرفتهشناسان نيستند. فقط هخصوصی جامعه
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(. اين 67: 1382کند)به نقل از فاضلی،های جديد حاصل از آن را توجيهدادن يافتهيا نشان

 دهند.میها دشواری ارائه تعريفی از سبک زندگی را نشانگيریموضع

يکی مربوط به دهه  شناسی از مفهوم سبک زندگی دو برداشت وجود دارد،در ادبيات جامعه

عنوان شاخص تعيين طبقه ، که سبک زندگی معرف ثروت، موقعيت اجتماعی افراد و به1920

عنوان شکل اجتماعی نوينی که در متن و دوم به (Chapin, 1955)استکار رفتهاجتماعی به

؛ 1378يابد)گيدنزمیگرايی معناشدن و رشد فرهنگ مصرفتغييرات مدرنيته، جهانی

ها و  ها، نگرش است برای تعريف ارزش( و در اين معنا سبک زندگی راهی1390وبوردي

 (.1381رفتارها)اباذری، 

-کردهعنوان نخستين کسی که مفهوم سبک زندگی را مطرحآدلر، به آلفرد آلمانی، شناس روان

 عمومی فرآيندهای همة که زندگی فردی و همتا کليت بی يعنی زندگی، سبک گويد می است،

به نظر آدلر (. 141: 1389، به نقل از مجدی،Alfred Adler, 1956)قراردارند آن ذيل گی،زند

 يکتا راه است؛ راه و گذار حال در فرآيند جهان، از است اجمالی دريافتی و طرح زندگی، سبک

محيط. همچنين  با آمدن کنار از حاصل است خالقيتی هدف؛ به دستيابی و زندگی فردی و

 به راهی را انسانی های رفتار همة که امريست بلکه منش نيست و رفتار گیزند سبک معتقدست

 .(142: همان)گيرد میشکل فردی منش یواسطهبه خود و کند میهدايت واحد

های فراغتی، ترجيحات  کردن، فعاليتبدن، لباس، نحوه صحبت (Featherstone)فيدرستون

های فرديت سبک مورد ت و... را شاخصخوراکی و نوشيدنی، خانه، اتومبيل، گذران تعطيال

 (.1386نقل از شهابی،به1991دانست)کننده میعالقه مصرف

گفتن، انديشيدن های رفتار، پوشش، سخنوبر واژه سبک زندگی را جهت اشاره به شيوه  

کارگرفت. وی خصيصه های منزلتی متفاوت بودند، به کننده گروههايی که مشخص و نگرش

است. دانست که محدود به برخی مضايق ساختاریبودن آن میی را انتخابیاصلی سبک زندگ

گروهی است. از يک طرف موجب تفاوت بينای برای سبک زندگی قايلوبر کارکرد دوگانه

-درون بخشد و از سوی ديگر موجب انسجامهای طبقاتی مشروعيت میشود و به برتریمی

ش از توليد، برشباهت الگوهای مصرف شود. به نظر او سبک زندگی بيگروهی می

 (. 1382استوارست)فاضلی، 
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يافت. وبلن در دستتوانبا بررسی آثار وبلن نيز به تعريف صريحی از اين اصطالح نمی

داند. اين رفتارها از جنس رسوم اجتماعی و جايی، سبک زندگی را الگوی رفتار جمعی می

(. با اين حال وی تمرکزش 205: 1386دوی کنی،، به نقل از مه1899اند)وبلن، های فکریروش

چشمی را  های اجتماعی برای چشم و هم( انگيزش1386دهد. وبلن )را بر مفهوم مصرف قرارمی

آسا، تمايز طبقاتی که در دهد و با طرح مفهوم طبقه تناساس تبيين پديده مصرف مدرن قرارمی

داند. مبنای افتخار و منزلت اجتماعی میکند و ثروت را میاست را مطرحمصرف تجلی پيداکرده

داند و دادن آن میتر از نمايشکردن ثروت در کسب افتخار را ضعيفالبته وی نقش ذخيره

 شود.دادهآوردن اعتبار، داشتن ثروت کافی نيست بلکه ثروت بايد نشانمعتقدست که برای بدست

-وهای خودآگاه و دقيقاً توسعهالگ» کند: می( سبک زندگی را چنين تعريف1985کالکهون)

 (.206: 1386نقل از مهدوی کنی،به«)کنندهترجيحات فردی در رفتار شخصی مصرف يافته

های يک  ای نسبتاً منسجم از همه رفتارها و فعاليت( سبک زندگی را مجموعه1382گيدنز)

ست که از ها گيریها و جهت ای از عادتداند که مستلزم مجموعهفرد در جريان زندگی می

داند و معتقدست که گيری هويتش موثرمینوعی وحدت برخوردارست. وی انسان را در شکل

کند. در دنيای متجدد کنونی، میانسان تحت فشار ساختار اجتماعی سبک زندگی را بيشتر تقليد

کنيم بلکه ناچار به اين پيروی هستيم و انتخاب میهای زندگی پيرویهمه ما نه فقط از سبک

برد بيشتر به يگری بجز گزينش نداريم. بنظر وی هرچه وضع محيطی که فرد در آن بسرمید

اش، باشد، سبک زندگی او نيز بيشتر با هسته واقعی هويت شخصیداشتهدنيای مابعدسنتی تعلق

 و ساخت و  تجديد ساخت آن سروکار خواهدداشت.   

 خود شناسی جامعه فلسفه پيرو . اوهای بسياری داردزيمل در مورد معنای سبک زندگی بيان

-ارائه زندگی و محتوا با آن تقابل و سبک و صورت مورد در قالب بحث در بيشتر را تعابير اين

فرديت  و بنيادی های ارزش يافتن برای انسان تالش تجسم زندگی، سبک گويد که می او. کند می

 خود نظر معنای مورد برای انسان ديگران است. به آن شناساندن و اشعينی فرهنگ در خود تر بر

چنين گزينشی را سليقه و اين  توان زيمل،. گزيندبرمی را ایرفتاری هایصورت ،(تر بر فرديت)

(. اگر 314: 1386، به نقل از مهدوی کنی،1908نامد)زيمل، بهم پيوسته را سبک زندگی می

 عبارتست تعريف اين اد کنيمپيشنه را تعريفی زيمل، متعدد های عبارت از برداشت با بخواهيم

 درونی، های مطابق با انگيزه افراد، که است هايی صورت یپيوسته بهم کلِّ زندگی، سبک: از



 

 

 

 

 

  1398، شماره یک، بهار و تابستان 26شناختی دوره مطالعات جامعه   374 
 

 

 انجام به شانعينی محيط زيست و شخصيت ذهنی ميان توازنی ايجاد برای که ساليق و تالشی

 .(315همان:)گزينند برمی خود زندگی برای رسانند، می

داند و همه چيزهايی که دگی را نتيجه قابل رؤيتی از ابراز عادت میبورديو وی سبک زن

ها وغيره بخشی از  ها، سيگارها، عطرها، لباس است مثل مسکن، اثاثيه، کتابانسان را احاطه کرده

 (. 1377باشند)بورديو، سبک زندگی او می

به توليد منش مطابق مدل بورديو، شرايط عينی زندگی و موقعيت فرد در ساختار اجتماعی 

بندی اعمال و نظامی برای شود و منش دو دسته نظام است. نظامی برای طبقهخاص منجرمی

 ها. نتيجه نهايی تعامل اين دو نظام سبک زندگيست. سبک زندگی تجسمادراکات و قريحه

است. الگويی غير صورت اعمال قابل مشاهده درآمدهترجيحات و ادراکات افراد است که به

 (.1382ی که ماهيت طبقاتی دارد)فاضلی، تصادف

دانند. به نظر آنان دوگالس و ايشرود متجلی کردن مقوالت فرهنگ را محرك مصرف می

شوند، مصرف کاالها برای چون کاالها وجه نمادين دارند قادرند به عنوان ابزار ارتباط بکارگرفته

. (Douglas & Isherwoo, 1996)اندحفظ ارتباط، جلب حمايت ديگران و ابراز مهربانی الزم

است. مصرف سنتی لذت مصرف اشيا ( مصرف مدرن با مصرف سنتی متفاوت1987نظر کمپل) به

کند میها اما مصرف مدرن لذت مصرف را در تجربه ذهنی آن دنبال و انجام اعمال را در خود آن

انتهاست، زيرا ای بیکردن چرخههاست و مصرف و لذت خواستن اشيا بيش از لذت داشتن آن

 ترست.همواره از خيال مصرف عقب تجربه مصرف

ونزل سبک زندگی را کليّت الگوهای رفتاری و تمايل هنجاری که از طريق فرآيندهای 

 (.232: 1381است)هندری، کردهيابند، تعريفمیاجتماعی تکامل

يا جامعه  ها و باورهای مشترك يک گروهمک کی سبک زندگی را الگويی برآمده از ارزش

، به نقل از مهدوی کنی، Mckee, 1996شود)صورت رفتارهای مشترك ظاهرمیداند که بهمی

1386 :207.) 

 تعریف سبک زندگی در این تحقیق 
توان بسته به ( معتقدند مفهوم سبک زندگی را می1990طور که ذکرشد، لوو و ميگل)همان

رد و ارائه تعريفی از آن، نافی ديگر کشود، به طرق مختلف تعريفمیموضوعی که مطالعه
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ای را که در آن از اين مفهوم های استفاده از اين مفهوم نيست، فقط الزم است تا زمينه شيوه

يابی به يک تعريف برای سبک ترين گام در اين بخش دستکرد. لذا مهمشود تعريفمیاستفاده

اين تحقيق از سبک زندگی مشخص  ی اين تحقيق است، تا برداشتزندگی، در تناسب با مسئله

ها را  آن اصلی ابعاد توانمی نظران در باب سبک زندگی،های صاحببندی ديدگاهشود. در جمع

در پنج محور خالصه کرد. در جدول زير اين پنج محور به همراه تصريح بعد مورد نظر در 

 است.  شدهتحقيق حاضر آورده

 
 تصریح بعد مورد نظر در این تحقیق ظراننابعاد سبک زندگی در نگاه صاحب ردیف

 متشکل از عناصر عينی/متشکل ازعناصر ذهنی 1
متشکل هم از عناصر عينی و هم از عناصر 

 ذهنی

 الگوی جمعی الگوی فردی/ الگوی جمعی 2

 
تعريف بر مبنای الگوی مصرف/ تعريف بر مبنای 

 سامان کلّی زندگی

از  تعريف بر مبنای سامان کلّی زندگی)فراتر

 مصرف(

 تا حدود زيادی دارای وحدت و انسجام و انسجام/ فاقد وحدت و انسجامدارای وحدت  3

 دارای کارکرد نمادين/فاقد کارکرد نمادين 4
مندی سبک دارای کارکرد نمادين و داللت

 زندگی

 انتخابی بودن/غير انتخابی بودن 5
-انتخابی بودن سبک زندگی در ميان محدوديّت

 یهای ساختار

 

نظران، تعريف جامعی برای سبک زندگی های صاحبکنی پس از بررسی ديدگاهمهدوی

است، که با توجه به رويکرد مدنظر ما در اين تحقيق و با تکيه بر تصريح برداشت اين کردهارائه

شده برای ترين تعريف ارائهرسد مناسبمینظرتحقيق از مفهوم سبک زندگی در جدول فوق، به

 سبک زندگی باشد:

ی منظمی از رفتارها و سبک زندگی عبارتست از الگوی همگرا )کليّت تام( يا مجموعه» 
ای ها که جمعی بر مبنای پارههای اجتماعی و دارايیعناصر بيرونی)عينی( و درونی)ذهنی(، وضع

-میهايش و در تعامل با شرايط محيطی)ساختاری( خود انتخاباز تماياالت و ترجيح

 (.78: 1387«)ند.ک
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 های مورد مطالعه در تحقیق حاضر تعیین مؤلفه 
(، که 1387ی جوانب تشخيص داد، با الگوگيری از پژوهش مهدوی کنی)محقق با بررسی همه

است، و با توجه به های داخلی در زمينه سبک زندگیترين پژوهشترين و کامليکی از مطرح

های شناسی کيفی، مدنظر اين تحقيق است، مؤلفهشتری که در تناسب با رورويکرد اکتشافی

 تر زير مورد مطالعه قراردهد:تر و جامعی کالنسبک زندگی را ذيل چهار مؤلفه

 ای و نمادين(.ها)سرمايهاموال و دارايی -1

 ها.ها و کنشفعاليت -2

 ها.ها و نگرشارزش -3

 الگوی روابط انسانی.  -4

های خردتر سبک ی مؤلفهجانبهی همهتر و مطالعههای کالنمد نظر قرار دادن اين مؤلفه

-دهد تا با اعتبار بيشتری سنخی کالن، به محقق اين انعطاف را میزندگی ذيل اين چهار مؤلفه

 کند.ها شناسايیشناسی بازنمايی شده برای سبک زندگی در سريال

 (Constructive)بازنمایی برساختگرا نظریّه 

 بازنمايی، او. داند می فرهنگ چرخه از بخشی هويت؛ مصرف و توليد، همراه به را بازنمايی هال،

 به سپس و( 1387زرگر  سروی از نقل به ،1997 هال،)دهد می ربط فرهنگ به را زبان و معنا

 خالل از و پردازد می( فرهنگ و زبان معنا، مفاهيم مشتمل)  بازنمايی ايده مختلف ابعاد بسط

 .دهد می شکل را بازنمايی مفهوم به جديد هینگا خود های تحليل

 بازنمايی از متفاوت های برداشت فرهنگ، و زبان معنا، بازنمايی، ميان ارتباط بيان برای هال

 رهيافت سه زبان، طريق از بازنمايی نحوه درباب او. کند بيان کلی نظری بندی طبقه  يک در را

 بازنمايی، به رويکرد سه اين. کند می متمايز را «انهگراي برساخت» و «تعمّدی» ،«بازتابی( »رويکرد)

 در را ای رسانه متون تحليل ها، رويکرد اين از کدام هر اتخاذ که دارند ای برجسته های تفاوت

 کرديرو تحقيق اهداف و مسئله با تناسب در ق،يتحق نيا در .دهد می قرار متفاوتی کامالً جهت

 .مورد تاکيد است گرا برساخت

شناسد و  میرسميتبه را زبان اجتماعی ويژگی گرايانه به بازنمايی،برساخترويکرد 

 نيست. تحميلی يا بازتابی امر يک معنا که معتقدست رويکرد بازتابی و تعمدی، دو برخالف



  
 
 
 
 
 

 377    اجتماعی ... -های خانوادگی  بازنمایی سبک زندگی در سریالروند 
 

 

 واقعيت از ما زبان درك سازيم. می را معنا که هستيم ما اين هستند؛ معنا فاقد خودخودیاشياء به

 استپذير امکان بازنمايی يا زبان طريق از تنها، جهان، به ما دسترسی و شناخت و سازدبرمی را

 (. 26 :2009 وب،)

 عينی نحو به که ندارد وجود ای فراتاريخی و فراگفتمانی امر هيچ است معتقد رويکرد اين

-ساخته گفتمان و زبان، بازنمايی در که امريست واقعيت، از فهمی گونه هر بلکه يابد؛انعکاس

 و کند میتعريف معناسازی سياست از بخشی را ها عملکرد رسانه هال (.6 ،2005 هال،) شود می

 او. دهند می معنا پيوندد، می وقوع به جهان در که رويدادهايی به ها رسانه که است معتقد

 کنند،منتقل را موجود معناهای فقط آنکه جایبه و کنند می تعريف را واقعيت ها رسانه گويد، می

 آنجا از. آفرينند می معنا ها آن برای رويداد، آن مجدد بازتوليد سپس و عرضه و گزينش خالل از

 معنايی چه رويدادی هر به که گيرند میتصميم ها، رسانه دارد، گوناگونی معانی واقعيتی هر که

 زاده، هدیم)دارند نقش آن خلق در ها رسانه بلکه شود، نمی اعمال ها رسانه بر ايدئولوژی. ببخشند

1387: 56 .) 

 روش تحقیق 

دهد. برای فهم پژوهش حاضر سعی دارد تحليلی کيفی از متون تلويزيونی انتخاب شده ارائه

شناختی شناسی، مناسب است. برای تحليل نشانهچگونگی بازنمايی سبک زندگی روش نشانه

و  "کاودری"و  "سِلبی"وی است. الف( الگشدهشناسی استفادهها، از دو الگوی نشانهمتن سريال

 . "فيسک"ب( الگوی 

 ( کاودوری و سلبی الگوی) سازه تحلیل 
 و شود، میساخته آن خاص ای رسانه زبان با ای رسانه متن که هر بيانگر اينست سازه مفهوم

 هايی ويژگی چنين شوند میانتخاب فرهنگی خاص اطالعات انتقال برای که رمزهايی»همچنين 

 : است مهم وجه دو دارای سازه(. 21 :1380)«دارند

 ميزانسن -1

 فنی رمزهای -2

  : دانند می دسته 4 شامل را ميزانسن های رمز کاودری و سلبی
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 . لباس( غيرکالمی، د ارتباط( ، ج صحنه وسايل( پردازی، ب صحنه( الف

 : است زير موارد شامل که سازه فنی رمزهای از عبارتست سازه وجه دومين

 . رنگ(پردازی، و نور (وضوح، ه(بندی، دترکيب (دوربين، ج زاويه(ما، بن اندازه(الف

 شناسی فیسک :الگوی نشانه 

کند. سطح اول که میسطحی ارائههای تلويزيونی مدلی سهبندی رمز( با دسته1390فيسک )

 رهوغي صدا حرکات، گفتار، رفتار، محيط، پردازی، چهره شود شامل لباس،میناميده« واقعيّت»

 . شود می الکترونيک رمزگذاری های دستگاه فنی با رمزهای توسط ها رمز اين. است

 و پردازی، موسيقی نور است شامل دو دسته رمز است: دوربين،« بازنمايی»سطح دوّم که 

 کشمکش، روايت، مانند ديگری عناصر به هستند و بازنمايی متعارف رمزهای که صدابرداری

 دهند.  یمشکل گو و گفت شخصيت و

های  مقوله قبل را در سطح دو در موجود عناصر است که «ايدئولوژيک سطح»سوم  سطح 

 اجتماعی، پدرساالری، طبقه داری،دهد، مانند سرمايهمیجای «انسجام» و «اجتماعی مقبوليت»

  نژاد. فردگرايی و 

 هاانتخاب سریال
ای است که ای پربينندهاجتماعی -های خانوادگیی مورد بررسی در اين پژوهش سريالجامعه

-است. انتخاب سريالهای سراسری توليد شدههای مختلفِ پس از انقالب در شبکهدر طول دهه

 است:های مورد نظر برای هر دهه، با توجه به دو شاخص زير صورت گرفته

 د.های پربيننده و شاخص و ژانر درام خانوادگی باشسريالی انتخاب شود که از سريال  – 1

ويژه تقابالت و به –سريالی انتخاب شود که مسائل و ابعاد مرتبط با سبک زندگی  – 2

 را بازنمايی کند. -های متفاوت زندگی تعارضات بين سبک

های فوق، ابتدا برای هر دهه يک فهرست اوليه مشخص شد و در گام با توجه به شاخص

 ه، يک سريال انتخاب شد.ی متعلق به هر دهبعدی نهايتا از ميان فهرست اوليه
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 های مختلفاجتماعی انتخاب شده به تفكیک دهه-های خانوادگیفهرست سریال

 سریال انتخاب شده دهه
سال 

 پخش
 میزان بیننده

میزان رضایت کامل 

 بینندگان

 1364 پاييز صحرا (66-57اول )
درصد)حدادکاوه،  90

1367) 
 درصد)همان( 77

 1372 درساالرپ (76-67دوم )
درصد)نظرمحمد،  86

1375) 
 درصد)همان( 75

 1380 خط قرمز (86-77سوم )
درصد)مذحجی،  80

1381) 
 درصد)همان( 87

-87چهارم)

92) 

مرگ تدريجی يک 

 رؤيا
 درصد)همان( 70 (1387درصد)ندايی،  65 1387

 های تحقیقیافته

 (:  1364-1365«)پاییز صحرا»سریال 

زندگی بر  ، تقابالت و تعارضات سبک«پاییز صحرا»ل: در سریال پاسخ به سوال فرعی اوّ

ای برای شناسیاست و بر اساس این محور، چه نوع سنخحول چه محوری بازنمایی شده

 ؟استشدهسبک زندگی ارائه

ترين محوری که سبک زندگی حول آن بازنمايی ترين و اصلیدر سريال پاييز صحرا، اساسی

ی است. روايت اين سريال، روايت زندگی مشترك زوج جوانی از دو است، تضاد طبقاتشده

ی متفاوت، به نام صحرا و ساسان است و داستان از خالل حوادث و تقابالتی که بين اين طبقه

رود. در اين سريال، در آيد پيش میهای آنها با يکديگر پيش میدو شخصيّت اصلی و خانواده

ی پايين و مستضعف جامعه و در طرف ی طبقهی نمايندهمثابهی او بهيک طرف صحرا و خانواده

عبارت اند. بهدار معرفی شدهی باال و سرمايهی طبقهی نمايندهمثابهی او بهديگر ساسان و خانواده

ی پايين و مستضعف با سبک تر روايت اين سريال، از خالل تقابل سبک زندگی طبقهدقيق

ای که در اين سريال شناسیرود. با اين وصف سنخامعه پيش میی باال و اشراف جزندگی طبقه

و « ی پايينسبک زندگی طبقه»ی است عبارت است از تقابل دوگانهشدهبرای سبک زندگی ارائه

صورت های سريال پاييز صحرا، بحث تضاد طبقاتی بهدر اکثر صحنه«. ی باالسبک زندگی طبقه»
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ی های کاراکترهای سريال از زاويهاست و زندگی و خصلتهشدای نمود دادهملموس و برجسته

 است. آن بازنمايی شده

ی های کَالن چهارگانهپاسخ به سؤال فرعی دوم: در بازنمایی سریال پاییز صحرا از مؤلفه

-ها و معانی مرجّحی( نهفتهها، کلیشهزندگی، چه کارکردهای ایدئولوژیكی )انگاره سبک

 است؟ 

« سازیکليشه»شده توسط هال در بحث بازنمايی دو استراتژیِ های مطرحتژیمهمترين استرا

بندی و های معنادار به طبقهسازی با استفاده از کنشاست. در استراتژی کليشه« سازیطبيعی»و 

شود تا فرايند معنادهی برای طبيعی نشان دادن ها و مفاهيم اجتماعی پرداخته میارزيابی گروه

ی و شکل دادن به مفهومی از جهان که مطابق با ايدئواوژی خاصی است، صورت مفاهيم برساخت

گيرد. در اين راستا، بازنمايی سبک زندگی در سريال پاييز صحرا حول محور اصلی تضاد 

ی پايين، ی باال در مقابل سبک زندگی طبقهی سبک زندگی طبقهطبقاتی و در قالب تقابل دوگانه

طور کلّی با است. اين تضاد، در اين سريال بهو معانی مرجّحی همراه بودهها ها، انگارهبا کليشه

ی باال، مورد ی پايين و محکوم نمودن سبک زندگی طبقهاولويّت دادن به سبک زندگی طبقه

توان در مقوالت ها و معانی مرجّح را میها، انگارهترين اين کليشهاست.  مهمداوری واقع شده

 زير برشمرد.

در  ها:ی باال تجلّی بدیها، سبک زندگی طبقهی پایین تجلّی خوبیندگی طبقهسبک ز

ای از صفات و ی باال با مجموعهی باال و سبک زندگی منتسب به طبقهمجموع تصوير طبقه

-اند: دارای نگرش طبقاتی، اقتدارطلبی، ارباباست که به اين شرحهای منفی همراه شدهخصلت

گرايی، ظاهرگرايی، فاقد معنويّت، بدون گرايی، تجمّليگانه با توليد، مصرفپيشگی، بمنشی، دلّال

های جامعه، ها و رنجی جامعه، ناتوان از درك واقعيّتاز بدنه ناپذير، بريدهپشتکار، مسئوليّت

 ی نسل سربار جامعه.دهندهاحساس، پرورشآميز و گزنده، بیدارای زبان طعنه

های ای از صفات و خصلتين و سبک زندگی آنها با مجموعهی پايدر طرف مقابل طبقه

زيست، اهل کار و توليد، دارای است: متواضع، صبور، قانع، سادهشدهمثبت به تصوير کشيده

ی جامعه، ديده، متعلّق و متّصل به بدنهپشتکار، خودکفا، اهل تحصيل و مطالعه و هنر، رنج
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مؤثّر برای جامعه، دارای معاشرت خوشايند و صميمی  ی نسل مفيد ودهندهنواز، پرورشمهمان

 ی ما رونق اگر نيست، صفا هست(.     ی در کلبهو...)مصداق جمله

در سريال  ی پایین به مذهب:ی باال و سبک زندگی طبقهعدم انتساب سبک زندگی طبقه

اهيم، نمادها و ی باال به مفی پايين و سبک زندگی طبقهی سبک زندگی طبقهيک از دوگانههيچ

کدام از سطوح داللت شود. اين عدم انتساب و اتصال، در هيچنمیهای مذهبی متصلنشانه

رغم آنچه شود. حضور برادر صحرا در جبهه نيز)علی)مستقيم، ضمنی و پنهان( مشاهده نمی

 شود.   مرسوم است( هرگز به نمادها و ارجاعات مذهبی ارتباط داده نمی

سريال پاييز  عنوان دیگری:ی باال بهعنوان خود، سبک زندگی طبقهی پایین بهطبقه

ی در برانگيختن عواطف و حس گيری از رمزگان ميزانسن و رمزگان فنی سعصحرا، با بهره

و در مقابل « خود»عنوان ی پايين و سبک زندگی آنها بهپنداری مخاطبان نسبت به طبقه همذات

راستا، با توسّل به اغراق و دارد. در اين « ديگری»عنوان ی باال و سبک زندگی آنها بهطبقه

 جايگاه در را ديگری هم و شودمی خود هويت گيری شکل سبب هم نمايی دوسويه بزرگ

 کند.میتحميل مخاطبان به را خود شکل ضمنیبه هااغراق و دهد. بزرگنمايیمی قرار يابیهويت

صحرا، استبداد و  بودن مظلوم در مورد پردازیتشخصي در نوع بزرگنمايی اين هايی ازنمونه

 کرات ارادگی ساسان و... بهتوزی مستانه، سستی و بیحسادت و کينه  گری ماهرخ،اربابی

 .استشده تکرار

های سريال پاييز صحرا تا حدودی متأثر از آموزه های سوسیالیستی:ارجاع به اندیشه

کند و جايگاه چندانی برای میريا و بورژوا خالصهی پرولتامارکسيستی، جامعه را در دو طبقه

ی دايی ساسان)آقای کاظمی و منير ی متوسّط قائل نيست. البته حسب شواهد خانوادهطبقه

ی متوسّط دانست، امّا از طرفی اين خانواده در حاشيه بازنمايی ی طبقهتوان نمايندهخانوم( را می

 شود. ی او نشان داده میفع و ياريگر صحرا و خانوادهشود و از طرف ديگر در اين تضاد، مدامی

ی تضاد و آشفتگی ريشه ی باال:ی تضاد در خصائل منفی سبک زندگی طبقهوجود ریشه

ادبی است. آنها ی باالست که رفتار آنها آکنده از فخرفروشی و بیهای متعلّق به طبقهدر انسان

نحو ی پايين جامعه و خصائل نيکويشان )که بهبقهتنها هيچ احترام، ارزش و اعتباری برای طنه

شود( قائل نيستند، بلکه از هر فرصتی برای تمسخر و میای در اينجا بتصوير کشيدهبرجسته



 

 

 

 

 

  1398، شماره یک، بهار و تابستان 26شناختی دوره مطالعات جامعه   382 
 

 

کنند. تا جايی که ماهرخ، حضور صحرا برای تحصيل و کار در تهران، جدا تخريب آن دريغ نمی

آويزی برای زيرسؤال بردن شرافت و دستکنند، را اش که در روستا زندگی میاز خانواده

خواندگی و دهد. گويی او با پيشرفت و تحصيل صحرا مشکل دارد. درسنجابت او قرار می

ديدگی صحرا برای ماهرخ جذّابيت و اهميّتی ندارد، گو اينکه او از اساس با تعلّق صحرا جامعه

 ی او سر عناد دارد.ی پايين، هويّت و گذشتهبه طبقه
شدن صحرا برای پذيرفته ی باال:مگی و استبداد اشرافی نهفته در سبک زندگی طبقهخودکا

است؛ اجباری که به رنگ کردن مو و ی ساسان مجبور به تغيير هويّت خويش گشتهدر خانواده

شود، و  گسستن از گذشته و حتی پدر، مادر و فاميل او را نيز بلند قانع نمیپوشيدن کفش پاشنه

خواند، خود کند، آن را دروغ میصحرا از تن دادن به اين اجبار احساس ندامت می کند.میطلب

 خيزد. پا میکند و عليه آن بهرا بازخواست می
ماهرخ و مستانه به  « :دردهان بیی باال به عنوان سبک زندگی مرفّهسبک زندگی طبقه»

ها و مشقّات پدر و مادر صحرا به ی باال، عاجز از فهم گرفتاریعنوان افرادی متعلّق به طبقه

ی جامعه بازنمايی عنوان افرادی بريده از بدنهی فرودست هستند. آنها بهکشان طبقهعنوان زحمت

 های اجتماعی درکی ندارند. اند که از واقعيّتشده

ی پایین علیه  سبک زندگی ی طبقهی نسل جدید و تحصیلكردهمقاومت و مبارزه»

ی پايين )کارگر( است ی نسل جديد طبقهدر اين سريال صحرا نماينده «:ی باالاشرافی طبقه

شده و به تصوير کند و با کتاب و مطالعه عجينديده است، کار میکه تحصيلکرده است، جامعه

های کتاب صحرا ای ساسان در حين مشاجره با صحرا، به سمت قفسهاست. در صحنهدرآمده

تو اين حرفا رو از تو اين کتابا در »... گويد: کوبد و میميز میرود و يکی از آنها را روی می

آوردی و هميشه خواستی ما رو تحقير کنی. بععله هميشه خواستی به ما بفهمونی که ما مثالً 

است دست به اين نسل جديد که به آگاهی طبقاتی رسيده«. کنيم!معنای زندگی رو درك نمی

زند و پس از تحمّل ی باال مینش اشرافی و اربابی طبقهمقاومت و مبارزه بر عليه خوی و م

ی عنوان نسل جديد طبقهرسد)در پايان سريال ساسان که بهرنج مبارزه سرانجام به پيروزی می

برد و به صحرا و فرزندان خود برد به حقّانيّت صحرا پی میباال در سرگردانی و تعليق بسر می

 پيوندد(.   می
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های زندگی را سوم: بازنمایی و روایت سریال پاییز صحرا از سبک پاسخ به سؤال فرعی

توان تحلیل و اجتماعی مسلّط در زمان تولید آن سریال، چگونه می-در بافت گفتمان سیاسی

 تفسیر کرد؟

ها همزمان با دولت است. اين سالتوليد شده 1365-1364های سريال پاييز صحرا در سال

-است. طيفی که دولت و فعاليتزيری ميرحسين موسوی بودهو( به نخست68-60زمان جنگ)

« گرايان اسالمیچپ»گيرد، به های اجرايی کشور را از اين زمان به مدت هشت سال بدست می

ی اوّل پس از انقالب، بطور ملموسی تحت تأثير مشهور است. فضای کلّی کشور در دهه

مستضعفين جهان، راديکاليسم طبقاتی، است. دفاع از محرومين و های اين طيف بودهانديشه

های عميق بين فقير و غنی و حمايت از تنگدستان و ايستادگی در برابر اشراف، مبارزه با شکاف

شهری و اقشار پايين ی پايينتأکيد بر بديل مطلوب آن يعنی آرمان عدالت اجتماعی، اتّکا بر طبقه

ک نظام استثمارگر، مبارزه با اشرافيّت، ی متوسط، مخالفت با سرمايه داری به عنوان يطبقه

های انقالبی و دار غربی و گرايش به گسترش رابطه با دولتهای سرمايهدشمنی با دولت

-شمار میسياسی، اجتماعی و اقتصادی اين دوره به-های فکریسوسياليستی،... از شاخصه

-، حسينی1378نياريفی، ظ1390، ساعی و ديگران1377، برزين1389، زيباکالم1381رفت)بشيريه

 (.1389، بهروزلک 1384، فوزی1368زاده 

شود ميان بازنمايی سبک زندگی در سريال پاييز صحرا بر حول طور که مشاهده میهمان

های توليد اين سريال اجتماعی در سال-محور تضاد و شکاف طبقاتی و گفتمان مسلّط سياسی

 ارتباط گويا و وثيقی وجود دارد.

 (:  1372«)الرپدرسا»سریال 

زندگی بر  ، تقابالت و تعارضات سبک«پدرساالر»پاسخ به سوال فرعی اوّل: در سریال 

ای برای شناسیاست و بر اساس این محور، چه نوع سنخحول چه محوری بازنمایی شده

 ؟استشدهسبک زندگی ارائه

است؛ اوّل هدر سريال پدرساالر، سبک زندگی حول دو محور اساسی و اصلی بازنمايی شد

تفاوت نسلی و دوم تقابل زندگی سنّتی با زندگی نوگرا. روايت اين سريال، حکايت نسل 

ی کند و نسخهمیجديدی است که زندگی متفاوتی را نسبت به نسل پيش از خود طلب
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های سريالِ پدر ساالر موضوع پذيرد. در اکثر صحنهی نسل قديم برای زندگی را نمیپدرساالرانه

است و اين تفاوت نسلی در قالب تمايل و شدهای نمود دادهنسلی بصورت برجسته تفاوت

گرايش نسل جديد به سبک زندگی نوگرا و تالش نسل قديم برای حفظ سبک زندگی سنّتی با 

است. آذر، آخرين عروس خانواده ی پدرساالر بازنمايی شدهی گستردهمحوريّت خانواده

ی تام نسل قديم ی گسترده، نمايندهخان، پدرساالرِ خانوادهسداهللی تام نسل جديد و انماينده

است وجه به مسائل طبقاتی ربط داده نشدههيچهای سبک زندگی بهاست. در اين سريال تفاوت

-ی خانوادگی هستند)طبقههای مطرح سريال متعلّق به يک طبقه و يک پيشينهی شخصيّتو همه

شده برای سبک زندگی در اين سريال عبارت شناسی ارائهسنخ ی متوسّط شهری(.  بر اين اساس

 «. سبک زندگی سنّتی نسل قديم»با « سبک زندگی نوگرای نسل جديد»ی است از تقابل دوگانه

ی های کاَلن چهارگانهپاسخ به سؤال فرعی دوم: در بازنمایی سریال پدرساالر از مؤلفه

 است؟ها و معانی مرجّحی( نهفتهها، کلیشهنگارهزندگی، چه کارکردهای ایدئولوژیكی )ا سبک

زبون سرش نميشه!!! يعنی »گويد: اسداهلل در مورد آذر می تأکید بر شكاف و گسست نسلی:

گويد، چون آذر و اسداهلل زبان يکديگر را البته اسداهلل درست می«. زبون آدميزاد سرش نميشه!

هايشان با هم در تضاد اط برقرار کنند و خواستهتوانند با هم ارتبکنند، خوب نمیخوب درك نمی

های ها و انديشهخاطر است که آنها از دو نسل متفاوت با نگرشايناست. و اين بهقرارگرفته

 اند.متفاوت

پدرساالری و مردساالریِ سبک  سبک زندگی سنّتی مردساالر و پدرساالر نسل قدیم:

است. انتخاب نام سريال يعنی ای بازنمايی شدهمنفی زندگی سنّتی در اين سريال با معنای نسبتاً

 خان همگی در اين جهت است. ی اسداهللکردن رفتارهای اقتدارگرايانهو برجسته« پدرساالر»

: در اين سريال تقابل سبک زندگی سنّتی عدم دخالت دادن مذهب در تقابل سبک زندگی

اعتقادات مذهبی متصّل و مرتبط  نسل قديم و سبک زندگی نوگرای نسل جديد به مسائل و

، امّا شدهها و نمادهای مذهبی در سبک زندگی سنّتی نشان دادهشود. اگر چه معدود کنشنمی

 مسائل مذهبی در اين سريال محل اختالف نيست.     

ی آخر در صحنه ی حلّ تضاد: تلفیق سبک زندگی سنّتی با سبک زندگی نوگرا:چاره

اند. همه از وقايع شدهنگری خود در گذشته پشيمانز تندروی و يکجانبهسريال دو طرف ماجرا ا
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عنوان نمايندگان دو سر اين طيف با دنيای اند. اسداهلل و آذر بهگذشته چيزهای جديدی يادگرفته

گيری ارتباط و اند. آنها که در گذشته درك مشترك و امکان شکليکديگر بيشتر آشنا شده

توانند ارتباط برقرار کنند. اسداهلل ديگر پدرساالر خشک ود، اکنون بهتر میمفاهمه بينشان دشوار ب

بخواهد. او دريافته که بايد بخشی از اختيار و اقتدار خود را به سابق نيست که اقتدار مطلق را 

 کند.ديگر اعضای خانواده تفويض

ی ايران با معهسريال پدرساالر در پايان، برای پرکردن شکاف بين دو نسل متفاوت از جا

است. اين نسخه نه راه اول ای را پيچيدهی ويژهگرايش به دو سبک زندگی متفاوت، نسخه

ی تجويزی اين سريال راه سوم يا راه ميانه است و نه راه دوم. نه آن است و نه اين. نسخه

تار و ها، رفها، ارزشها، نگرشاست. هر کدام از دو طرف رويارويی بايد در بخشی از داشته

شود تا امکان تفاهم و همزيستی دوباره های خود در گذشته تجديدنظر و تخفيف قائلخواسته

فراهم شود. امّا گويی در اين تجديدنظر و تخفيف دادن عناصر سبک زندگی سنّتی نسبت به 

ی قديمی)کلنگی( سنّتی اسداهلل با سبک زندگی نوگرا سهم بيشتری را بايد فروگذارد. خانه

ای که در دل خود نهفته دارد به نفع آپارتمان های ويژهقدمت، خاطرات، هنرها و زيبايیی همه

جديدی که نماد زندگی نوين و عنصری از سبک زندگی نوگراست، بايد کنار برود. زندگی 

سنّتی هم مانند معماری سنّتی نياز به معماری جديدی دارد. اين صحنه در واقع تلفيق سبک 

کند. ی ايران تجويز و پيشنهاد میهای ايرانی و جامعهگرا را برای خانوادهزندگی سنّتی و نو

شود. اسداهلل ها و الگوی روابط انسانی میها، نگرشها و اموال، ارزشاين تلفيق شامل دارايی

ی ديگر اين جمله پذيرش ، سويه«ارزش نيستنی چيزای قديمی بیبدونيد که همه»گويد می

ارزش هستند. اسداهلل در تقسيم خانه بين پسران ز چيزهای قديمی هم بیاين است که بخشی ا

های درگذشتن او از عرف کند و اين نيز يکی ديگر از نشانهو دخترانش به تساوی برخورد می

جايی ی حفظ و جابهی جديد نيز نشانهی قديم بر سردرِ خانهی خانهسنّتی است. نصب کتيبه

 سنّتی است.   بخشی از عناصر سبک زندگی 

های زندگی را پاسخ به سؤال فرعی سوم: بازنمایی و روایت سریال پدرساالر از سبک

توان تحلیل و اجتماعی مسلّط در زمان تولید آن سریال، چگونه می-در بافت گفتمان سیاسی

 تفسیر کرد؟



 

 

 

 

 

  1398، شماره یک، بهار و تابستان 26شناختی دوره مطالعات جامعه   386 
 

 

ت ها همزمان با دولاست. اين سالتوليد شده 1371-1372های سريال پدرساالر در سال

ی گفتمان نوسازی، رشد و توسعه»با  76تا  68 است. دولت سازندگی از سالسازندگی بوده

ی کلّی کشور ها دغدغهگيرد. در اين سالهای اجرايی کشور را بدست میفعاليت« اقتصادی

آل آن ماندگی و ايدهی اجتماعی دولت سازندگی نقد عقبهای جنگ بود. مسئلهبازسازی خرابی

های افزايش توليد و عمران و توجّه به وضعيّت مطلوب رفاه از طريق سياست رسيدن به

المللی همچون های نهادهای بيناست و در اين راه، از سياستها بودهمتخصصان و تکنوکرات

، 1378، مرتجی1386زادهالمللی پول و بانک جهانی تأثير زيادی پذيرفت)حسينصندوق بين

(. همچنين تغيير فضای فرهنگی جامعه در قالب حجاب زنان، 1389، بهروزلک1386نياظريفی

-های مطبوعاتی با زنان خبرنگار و... قابل اشارهمسئله ورزش زنان، اشتغال زنان، مصاحبه

 (.1388آبادی،است)علی

شود ميان بازنمايی سبک زندگی در سريال پدرساالر بر حول محور میطور که مشاهدههمان

-تقابل سبک زندگی سنّتی و سبک زندگی نوگرا با گفتمان مسلّط سياسیتفاوت نسلی در قالب 

های های توليد اين سريال هماهنگی وجود دارد. اين سريال به اقتضای سياستاجتماعی در سال

نوگرايی و نوسازی کالن کشوری، لزوم پذيرش سبک زندگی نوگرا و ايجاد تغييراتی در سبک 

 داند.  گريزناپذير میکند و زندگی سنّتی را تجويز می

 (:  1381«)خط قرمز»سریال 

زندگی بر حول  ، تقابالت و تعارضات سبک«خط قرمز»پاسخ به سوال فرعی اوّل: در سریال 

ای برای سبک شناسیاست و بر اساس این محور، چه نوع سنخچه محوری بازنمایی شده

 ؟استشدهزندگی ارائه

است. اول تفاوت نسلی و و محور بازنمايی شدهدر سريال خط قرمز، سبک زندگی حول د

دوم پذيرش ساختارهای اجتماعی/عدم پذيرش ساختارهای اجتماعی. روايت اين سريال، 

ی خانوادگی و طبقاتی مختلفی ی هشتاد است که از دارای پيشينهحکايت نسل جوانان اوايل دهه

برنتافتن ساختارهای اجتماعی و ی اشتراك آنها اند. نقطههستند و از اقشار مختلفی برآمده

ترين عنوان دو مورد از مهمشکستن خطوط قرمز است که در اينجا در خانوده و مدرسه به

های سريال خط قرمز، تمرکز بر بازنمايی سبک يابد. در اکثر صحنهنهادهای اجتماعی نمود می
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اند. سبک ردهی خود را ترك کهای جوان سريال است که خانه و خانوادهزندگی شخصيّت

است. بازنمايی شده« و نامتعارف سبک زندگی ساختارشکنانه»زندگی اين جوانان، با در قالبِ 

است که « سبک زندگی همنوايانه و متعارف»لحاظ منطقی ی ديگر اين نوع سبک زندگی بهسويه

ان های بسياری جوانشود. با اين حال در صحنهبه صورت مستقيم در سريال بازنمايی نمی

ی شصت و ی هشتاد، در تقابل با جوانان دههعنوان نسل جوانان دههی اين سريال بهشوريده

-شوند و مقايسه میی آنهاست( قرار داده میدوران دفاع مقدّس)که پسر شهيد رحمان نماينده

های خانوادگی و طبقاتی های جوان اين سريال )که دارای پيشينهعبارت ديگر شخصيّتشوند. به

ی کليّت جوانان هم نسل خود هستند و همه در يک دسته دهندهمالً مختلفی هستند( نشانکا

-عنوان حلقهگيرند، نه اين که به دو طيف تقسيم شوند. ساختارشکنی و هنجارگريزی بهجای می

 شود.    ی اتصال آنها معرفی می

زندگی در  سبک یهای کَالن چهارگانهپاسخ به سؤال فرعی دوّم: در بازنمایی مؤلفه

ها و معانی مرجّحی( ها، کلیشهسریال خط قرمز، چه کارکردهای ایدئولوژیكی )انگاره

 است؟نهفته

هايی ترين انگارهيکی از مهم دار بودن جوانان ورای تعلّقات خانوادگی و طبقاتی:معضله

ريال دارای های جوان سگيرد اين است که شخصيّتکه در کل اين سريال مورد تأکيد قرار می

ی پايين، از ی باال تا طبقههای اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی متفاوتی هستند. از طبقهپايگاه

ی مدرن. به عبارت ديگر ی سنّتی تا خانوادهی گسيخته، از خانوادهی نرمال تا خانوادهخانواده

دانست، آنها برآيندی ی قشر خاصی از جوانان در جامعه توان نمايندهجوانان اين سريال را نمی

-ی هشتاد هستند و اين کليّت و سبک زندگی آنها در داللتاز کليّت نسل جوانان در اوايل دهه

 شود. ساز معرفی میدار و حاشيههای تلويحی و ايدئولوژيک، معضله

-ساختار شکنی، هنجارگريزی و رفتار انحرافی به جوانان زودرنج، جاهل و ساختارشكن:

-شود. براساس داللتی اصلی سبک زندگی جوانان اين سريال معرفی میشاکله عنوان ويژگی و

های مختلف سريال خط قرمز داليل جوانان اين سريال برای های ايدئولوژيک و ضمنی صحنه

بازی، ماجراجويی، هيجان و اساساّ ناموجّه و سيری، بچّهساختار شکنی از سرِ خوشی، شکم

باشند، امّا اين  ت آنها مشکالتی در زندگی داشته بودهغيرمنطقی است. هرچند ممکن اس
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کند که جوانان نسل گونه القا میمشکالت دليل اصلی ساختارشکنی آنها نيست. اين سريال اين

ی تفويض اختيار به خودشان را. کامران جديد نه تحمّل اقتدار پدر و خانواده را دارند و نه جنبه

دارد و در طرف ديگر رامين تابد و سر به عصيان برمینظارت و سختگيری پدرش را برنمی

است. خيالی پدر را نداشته و با رفتار پرخطر به ايدز مبتال شدهی نرمی و بیظرفيّت و جنبه

شود، امّا نه از خارج شناخت درستی دارد و نه از خواهد به خارج برود و خوانندهکامران می

های پدر و مادر نيما از مراقبت«. دهاينجا حال نمی»ه داخل. تنها مشکل او در داخل اين است ک

او در «. تصميم گرفته ديگه کسی اونو نيما جان صدا نزنه!» است و و وفور نعمت به تنگ آمده

های پدر و مادرش)و در معنای کالن ديگر نهادهای اجتماعی( جاهل است، مورد علّت مراقبت

اطالع است. نويد ن دارد(، هرچند خودش از اين نياز بیاو واقعاً به مراقبت نياز دارد)سرطان خو

کنند. امير چوب همنشينی با رامين را کند که در خارج پول پارو میدر خيال خام خود فکر می

 تواند.است و ترك عادت نمیخورد. ناصر با خالف و هنجارشکنی بار آمدهمی

های دين صحنه شخصيّتدر چن ی شصت:ی هشتاد در مقابل جوانان دههجوانان دهه

-ی هشتاد در مقابل پسر شهيد رحمان، بهای از نسل جوانان دههعنوان نمايندهجوان سريال به

شوند. به قول ی شصت و دوران جنگ تحميلی قرار داده میای از نسل جوانان دههنمايندهعنوان

بهه در جنوب در مقابل رفتن به ج«. هايی که رفتند تا شما بهتر زندگی کنيدخيلی»رحمان همان 

نسالن نيما، رامين، ی هشتاد)همفرار به شمال، بر تضاد و تقابل شيوه و سبک زندگی جوانان دهه

ی نسالن پسر رحمان( داللت دارد. سبک زندگی دستهی شصت)همکامران و...( با جوانان دهه

است. بر اساس هی دوّم صحيح و درست معرفی شداوّل اشتباه و نادرست و سبک زندگی دسته

ی اول از آسودگی و رفاه)که حاصل خون شهيدان های ايدئولوژيک اين سريال، دستهداللت

ی شصت جان اند چه رسد بسختی و دشواری، امّا جوانان هم سنّ آنها در دههاست( هم ناراضی

 اند.     ترين شرايط فدا کردهخود را در سخت

کند، طور که سريال خط قرمز روايت میآن ب:سبک زندگی ساختارشكنانه تحت تأثیر غر

شوند که ی فاضله انگاشته میکشورهای اروپايی در نگاه جوانان اين سريال همچون يک مدينه

هايی مانند مصرف موسيقی ی رفتن به آنجا هستند. از جهتی ديگر همنشينی نشانهآنها در انديشه



  
 
 
 
 
 

 389    اجتماعی ... -های خانوادگی  بازنمایی سبک زندگی در سریالروند 
 

 

ن يک مد غربی و... سعی دارد تأثيرپذيری عنواهای خارجی، پوشيدن لباس جين بهغربی، فيلم

 کند.  جوانان و سبک زندگی آنها از غرب را برجسته

-گيری از استراتژی طبيعیدر اين سريال با بهره تباهی: سرنوشت محتوم ساختارشكنی :

ی طبيعی عدول از ساختارهای اجتماعی و گذشتن از شود که نتيجهگونه القا میسازی اين

ی خطر و تباهی نيست. غير هر دليلی که باشد(، چيزی جز فروغلطيدن در ورطهخطوط قرمز)به 

باری پيدا های سريال سرنوشت غمگردد، ديگر شخصيّتاز نويد که در ابتدای راه به تهران برمی

انگيزی اش به طرز غمهای الزم برای درمان بيماریکنند. نيما به علّت عدم دريافت مراقبتمی

کند که به ايدز مبتالست، ی ايدز کامالً يقين پيدا مین پس از اينکه با آزمايش دوبارهميرد. راميمی

شود و سرانجام به کند. ناصر مرتکب قتل و معتاد هرويين میخود را برای هميشه ناپديد می

ها اسير کنج زندان. امير نيز شود و سالافتد. کامران توسّط پليس دستگير میدست پليس می

های پايانی سريال آنها کند. در بخشو وامانده از همه جا خود را تسليم پليس میشرمسار 

ی خودشان شوند که اين سرنوشت نازيبا نتيجه اعمال نادرست و رؤياهای کودکانهمعترف می

 گذاشتند.   پذيرند که نبايد قدم در اين راه میاست و میبوده

زندگی را، در  سریال خط قرمز از سبکپاسخ به سؤال فرعی سوم: بازنمایی و روایت 

توان تحلیل و اجتماعی مسلّط در زمان تولید آن سریال، چگونه می-بافت گفتمان سیاسی

 تفسیر کرد؟

ها همزمان با دولت اصالحات است. اين سالتوليد شده 1380 سريال خط قرمز در سال

ی ی مدنی و توسعه، جامعهگفتمان آزادی»با  84تا  76 است. دولت اصالحات از سالبوده

 هايی نشانه با طلبیگيرد. گفتمان اصالحدست میهای اجرايی کشور را بهفعاليت« سياسی 

 و ساالری، تساهل شايسته فکری، مردم، پلوراليسم مدنی، حاکميت جامعه آزادی، همچون

فارغ از تندروی،  هاها و دولتبا ساير ملّت ها، رابطهوگوی تمدّنگرايی، گفت ، قانون تسامح

 است.های جوانان و... همراه بودهميدان دادن به جوانان، حمايت از خواسته

ی اصالحات در سطح جامعه بروز و ظهور يافت، ترين مسائلی که در دورهيکی از مهم

های سياسی و مسائل اجتماعی بود. مشارکت و فعاليّت قشر جوانان و دانشجويان در فعاليّت

ها و نهادهای ها، رسانها حدّ زيادی تحت تأثير گسترش قابل توجه مدارس، دانشگاهجوانانی که ت



 

 

 

 

 

  1398، شماره یک، بهار و تابستان 26شناختی دوره مطالعات جامعه   390 
 

 

مدرن، نگاه و فهم متفاوتی از مسائل سياسی، اجتماعی و فرهنگی داشتند و مرجع فکری آنها 

 گرفت.ی دانشگاهی ريشه میبيشتر از روشنفکران و اساتيد برجسته

سبک زندگی »صورت ر سريال خط قرمز بهبا اين وصف بازنمايی سبک زندگی جوانان د

است، دارای طلبی بودهترين شعار گفتمان اصالحدر طلب آزادی و رهايی، که محوری« ساختارشکنانه

 ی تيتراژ پايانی سريال نباشد:های ايدئولوژيک آشکاری است. شايد سخنی گوياتر از ترانهداللت
 تربه اميد يه هوای تازه

 يم از سفرگفتيم از رفتن و خوند
 ها باشيمخواستيم مثل پرندهمی

 آسمونو حس کنيم، رها باشيم
 امّا نه اينجا سراب غربته

 بار حسرتهمون يه کولهسهم

پندارندش و ی هشتاد، آزادی میکند که آنچه جوانان دههگونه القا میاين سريال در کلّ اين

از خطوط قرمز موجود هستند،  برای رسيدن به آن در پی شکستن ساختارهای اجتماعی و عبور

ی طبيعی حرکت به سمت آن درغلطيدن به وادی خطر، سرابی پوچ و کاذب است که نتيجه

-کنم! نه اونخواد زندگی میجوری که دلم میدارم اون»گويد: نابودی و تباهی است. کامران می

را به روی معانی هرچه ی همه در اينجا در واژه«. خوان، بابام، مامانم، همه!جوری که بقيه می

 تواند جامعه، نظام سياسی، مذهب و ... را شامل شود.گذارد. همه میبيشتر باز می

 ( 1387«)مرگ تدریجی یک رؤیا»سریال  

 پاسخ به سوال فرعی اوّل: در سریال مرگ ندریجی یک رؤیا، تقابالت و تعارضات سبک

-شناسیاین محور، چه نوع سنخ است و بر اساسزندگی بر حول چه محوری بازنمایی شده

 ؟استای برای سبک زندگی ارائه شده

در سريال مرگ تدريجی يک رؤيا، سبک زندگی حول محور سنّت و مدرنيته و با تأکيد بر 

است. روايت اين سريال، حکايت زندگی زوج جايگاه مذهب در سبک زندگی بازنمايی شده

گرای او در ی مذهبی و سنّتاست. حامد و خانوادهجوانی به نام حامد يزدانپناه و مارال عظيمی 

گيرند  گرای او در طرف ديگر قرار میيک طرف و مارال، خانواده و اطرافيان ضدمذهب و مدرنيته

شده برای سبک شناسی ارائهرود. بر اين اساس سنخو روايت سريال از تقابل اين دو پيش می



  
 
 
 
 
 

 391    اجتماعی ... -های خانوادگی  بازنمایی سبک زندگی در سریالروند 
 

 

سبک زندگی مدرن »و « دگی سنّتی مذهبیسبک زن»ی زندگی عبارت است از تقابل دوگانه

های يک تا ده از سريال مرگ تدريجی يک رؤيا(. بازنمايی سبک زندگی و صحنه«)ضدّمذهب

 است.  نشدهوجه به تضاد طبقاتی و يا شکاف نسلی ارتباط دادههيچتقابالت آن در اين سريال به

زندگی در  ی سبکارگانههای کَالن چهپاسخ به سؤال فرعی دوّم: در بازنمایی مؤلفه

ها و معانی ها، کلیشهسریال مرگ تدریجی یک رؤیا، چه کارکردهای ایدئولوژیكی )انگاره

 است؟مرجّحی( نهفته

های ضدّمذهبی يا غيرمذهبی در کل سريال در مورد کنش سبک زندگی مدرن ضدمذهب:

آنها با مذهب دشمنی شود. گويی ای اغراق و بزرگنمايی میطور ويژههای مدرن بهشخصيّت

است. او با خشونت ی شديد اين مسئله در شخصيّت ساناز نمود داده شدهای دارند. نمونهريشه

خاطر اعتراض به اين کند و آفاق را بهدعای مادر گنگ و فلج خود را پاره می و درندگی کتاب

 گيرد. عمل به زير تازيانه می

: در طول توطئه و مسخ شده توسط غربهای دارای سبک زندگی مدرن؛ اسیر انسان

-عنوان افرادی بیی غرب و افراد منتسب به آن بهعنوان دسيسهسريال سبک زندگی مدرن به

شوند که توسط غرب هدايت و جهت کرده معرفی میهويّت، ناآگاه، غربزده و خودگمريشه، بی

و  افکار ی شود. حامدحامد پيش کشيده م توسط گفتمان و تئوری توطئه غرب شوند.داده می

معرفی می  نشينمنتقد ادبی لندن آريان، داريوش توطئه را رؤيا نگارش رمان در ايده های مارال

 کند. از نظر حامد داريوش آريان به عنوان نمادی از غرب، در پی جهت دهی به ذهن و افکار

 عماری و سياسیاست اهداف در راستای تامين( روشنفکر و مدرن ايرانی نماينده قشر) مارال

 رمان در يکی از صحنه ها می گويد که حامد .انگليس توطئه چينی می کند کشورهايی چون

 وارونه برای ها غربی توطئه بلکه استنيامده بيرون مارال مغز از» رؤيا)نماد سبک زندگی مدرن(

در  در صحنه ی ديگری از سريال که«. است ايرانی جامعه در زن موجودی واقعيت نشان دادن

 ای و توطئه رسانه جنجال اروپايی، دولت های ترکيه فيلمبرداری شده است، ادعا می شود که

 ايران را القا کنند. جامعه در سرکوب و اختناق تدارك ديده اند تا

غربی نشان داده  فرهنگ ذوب و خودباخته در مقابل بستگان و دوستانش و مارال خانواده

آن، در راه  از ه داشتن با انقالب و فضای سياسی آن، بعدبه علت زاوي مارال پدر .شوندمی
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 57 انقالب از شود. مهرداد )برادر ساناز و مارال( بعد می غرق طوفان دريا مهاجرت به غرب در

-آنجا به عنوان مبارز سياسی زندگی می در و کرده مهاجرت فرانسه به اشعقايد سياسی خاطربه

 همه کرده(. سانازگر رستوران بوده و زير شيروانی زندگی میشود که کارکند)در پايان معلوم می

 آريان داريوش رهايی! سرزمين و لندن به مهاجرت در آرزوی فروشد می پدرش را دارايی و ارث

 . ساکن انگليس است و غربی فرهنگ شيفته سبک زندگی و نشين، ادبی لندن منتقد عنوانبه

-يکی از انگاره دارای سبک زندگی مدرن: هایمرگ، نابودی و تباهی؛ سرنوشت انسان

 افراد متعلّق به آن نابودی در اغراق در بازنمايی سبک زندگی مدرن غيرمذهبی، ایهای کليشه

شود، داريوش آريان پس از جواب رد شنيدن از مارال برای ساناز در ترکيه کشته می. است

ميرد. پری در حالی که با ازدواج و شنيدن خبر خودکشی فرزندش، در تصادف رانندگی می

ربايی)دزديدن هستی( روانه زندان است به جرم آدمتر کنار جوی آب افتادهخواری هرچه تمام

الزمان به است. فروغشدهمی شود. جمشيد عظيمی پس از انقالب در راه غرب در دريا غرق

ی در خانهاست و عقوبت داشتن سبک زندگی مدرن و غيرمذهبی در گذشته، گنگ و فلج شده

و  می يابد؛ از مرگ و تباهی نجات که در اين جمع فرديست ميرد و... . مارال تنهاسالمندان می

 !(سبک زندگی سنّتی مذهبی نماينده)حامد توسط هم آن

 در اين راستا، شعر تيتراژ پايانی سريال قابل تأمل است:
 است، جهانم شکل خوابهچشام بسته

 عذابه، اضطرابه، اضطرابه
 روم ديواری از مه، ديواری از سنگروب

 ی آب و سراببگو بيهوده نيست، فاصله
 بگو سفيدی کاغذ بيهوده نيست

 فقط کابوس و تنهايی بگو از کوچ آکنده
 بگو خواب بود هرچی که ديدم

 افسانه بود هرچی شنيدم
 بذار يادم بياد خورشيد

 منو کَم کن از اين ترديد
 نگاه کن شوق دل زدن به دريا

 شد مرگ تدريجی رؤيابرام 
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های مدرن فروافتاده در وادی پوچ عنوانِ زبانِ حال انساناين ابيات بصورتی ايدئولوژيک، به

هايی چون اضطراب، ای که با واژهشود. وادیمیو غبارآلود مدرنيته و سبک زندگی مدرن بيان

، ترديد و نهايتاً مرگ، عذاب، سراب، خواب، کابوس، ديوار، مِه، تنهايی، افسانه، سياهی، تاريکی

 شود.    میهمنشين و قرين، معرفی

 پاسخ به سؤال فرعی سوم: بازنمایی و روایت سریال مرگ تدریجی یک رؤیا از سبک

-اجتماعی مسلّط در زمان تولید آن سریال، چگونه می-زندگی را در بافت گفتمان سیاسی

 توان تحلیل و تفسیر کرد؟

ها همزمان با است. اين سالتوليد شده 1387 ر سالسريال مرگ تدريجی يک رؤيا د

 92تا  84 است. اين دولت از سالنژاد بودهدولت دکتر اصولگرايی به رياست محمود احمدی

-فعاليت« محوریگرايی و عدالتمبارزه با استکبار و تهاجم فرهنگی غرب، بومی»با گفتمان 

-دهد. علیی جامعه را تحت تأثير قرار میگيرد و فضای کلّدست میهای اجرايی کشور را به

های بعد از انقالب، خطوط فکری های دولت( در پژوهش خود در مورد گفتمان1388آبادی)

است که سه مورد از آن در پاسخ به اين کردهنژاد را در چند بند خالصه گفتمان دولت احمدی

 گشاست:سؤال راه

-بويژه اجرای طرح امنيّت اخالقیمبارزه با تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی ) -1

 اجتماعی(

 داری.مبارزه با استکبار جهانی و اعتقاد به سقوط تمدن غرب و سرمايه -2

های عنوان بهترين راهکار در تمام حوزهگرايی و معرفی اسالم بهبومی -3

 (.143-142زندگی)ص

عنوان به شود، بازنمايی سبک زندگی در سريال مرگ تدريجی رويامیطور که مشاهدههمان

عنوان سازمانی مستقل از دولت، در هماهنگی با گفتمان ی توليد شده در تلويزيون بهمتن رسانه

سبک زندگی سنّتی »ها قرار دارد. بازنمايی سبک زندگی در قالب تقابل مسلّط دولت در اين سال

طئه و عنوان ديگری و حاصل توبه« سبک زندگی مدرن ضدمذهبی»عنوان خودی با به« مذهبی

 تهاجم غرب در همين راستا قابل تفسير است.   
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 گیری بحث و نتیجه
اجتماعی توليد شده از سيمای جمهوری -های خانوادگیبر اساس نتايج اين تحقيق، سريال

اسالمی ايران، از ابتدا، محمل مهمی برای بازنمايی سبک زندگی جامعه، در قالب الگوی رفتار، 

اند. ای، بودههای مصرفی و سرمايهروابط انسانی و اموال و دارايیها، الگوی ها و نگرشارزش

 است. امّا روند اين بازنمايی دارای فرايندی خطّی و ثابت نبوده

ی کالن پيش های دوگانههای مورد مطالعه از سبک زندگی، از خالل تقابلروايت سريال

ت سبک زندگی حول آن بازنمايی ترين محورهايی که تقابالها عمدهاست. در اين سريالرفته

اند از تضاد طبقاتی، تضاد نسلی و تضاد سنّت با مدرنيته. با اين حال، از است عبارتشده

طرفی اهميّت و حضور عناصر و مسائل مربوط به موضوع سنّت و مدرنيته نسبت به دو ديگر، 

شويم، بحث می های متأخر نزديکاست و از طرف ديگر، هرچه به سريالبسيار بيشتر بوده

طوری که در سريال شود، بهتر میتضاد سنّت و مدرنيته در بازنمايی سبک زندگی برجسته

ها، تعارضات و مجادالت مشهود در ها، ناسازگاریی تفاوتمرگ تدريجی يک رؤيا همه

ی تضاد سنّت با مدرنيته و سبک زندگی سنّتی با سبک های سريال از زاويهزندگی شخصيّت

 شود. مدرن، روايت میزندگی 

اين مسئله از اين جهت قابل تفسير است که، بيش از صد و پنجاه سال است که نخبگان 

کنند. از طرف ی تجدّد و تجدّدخواهی دست و پنجه نرم میسياسی و فرهنگی ايران با مسئله

، ذکر شده برای سبک زندگی در تحقيات پيشينهای ارائهشناسیبندی انواع سنخديگر در جمع

اند. شده، حول محور نسبت ميان سنّت و مدرنيته قرار گرفتههای ارائهشناسیشد که اکثر سنخ

اين مسئله تا حدود زيادی طبيعی است. زيرا در يک نگاه کالن، اکثر مباحث علوم اجتماعی از 

است. رتبط بودهنوعی با مفاهيم سنّت و مدرنيته و تقابل نهفته در دل آنها مابتدا تا کنون همواره به

عالوه بر اين برای ايرانيان و غير اروپاييان عموماً جوانی و تازگی سبک زندگی مدرن اندکی 

تر است، زيرا ما هنوز در کنار سبک زندگی مدرن، عناصر بسياری از سبک زندگی محسوس

 کنيم. سنّتی و کهن را تجربه می

 طور خاص،اجتماعی به-انوادگیهای خعام و در سريال  معنای تلويزيون به در چه آن

 ايدئولوژی و قدرت آن خالل از هستند که برساختی متون شود،ی سبک زندگی تصوير میدرباره
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 اين ایرسانه نشاند. بازنمايیمی گیسوژه خاص در جايگاه را خود مخاطب و يابدمی جريان

 ساخت اجتماعیِ برمبنای و اجتماعی بافتی در شده توليد اثر نهايتاً و کندمی محقق را هدف

 گيرد.می شکل واقعيّت

آيد اين است که برمبنای اين نکات، آنچه از تحليل متون بررسی شده برای هر سريال برمی

بندی گيری، چارچوبنوعی، همراه با اغماض، جهتها بهسبک زندگی در هر کدام از اين سريال

است و بين بازنمايی سبک زندگی در شدهای و کارکردهای ايدئولوژيک، به تصوير کشيده رسانه

ی قابل تأملی وجود اجتماعی همزمان با توليد آن رابطه-هر سريال با بافت و گفتمان سياسی

-دهد که در همههای مورد مطالعه، نشان میهای سريالدست آمده از تحليل صحنهدارد. نتايج به

است و در هر ی کالن بازنمايی شدهنهها سبک زندگی با تمرکز بر يک تقابل دوگای اين سريال

اصلی متفاوتی  عنوان سريال برگزيده برای يک دهه، تقابالت سبک زندگی حول محورسريال به

 است.بازنمايی شده

 -های خانوادگیهای بازنمايی سريالترين تغييراتی که در سياستبه لحاظ روندی، عمده

های پس ، در طول دههو تحوالت مربوط به آن ی سيما در قبال سبک زندگیاجتماعی پربيننده

آيد را دست میی بين چهار سريال مورد مطالعه در تحقيق حاضر به، از طريق مقايسهاز انقالب 

 توان در موارد زير خالصه کرد:می

در حالی افزایش دخالت دادن رفتارها، نمادها و عقاید مذهبی در بازنمایی سبک زندگی: 

صحرا هيچ نشانی از حضور رفتارها، نمادها و عقايد مذهبی در بازنمايی  که در سريال پاييز

ی سبک زندگی طبقه»و نه در « ی باالسبک زندگی طبقه»شود)نه در سبک زندگی مشاهده نمی

های بعد به مرور  دخالت دادن تضادهای مذهبی در بازنمايی سبک زندگی ، امّا در دهه«(پايين

های طور که پيشتر شرح آن رفت برخی نمادها و کنشدرساالر همانشود. در سريال پبيشتر می

-شود امّا اين عناصر بهتصوير کشيده میبه« سبک زندگی سنّتی نسل قديم»مذهبی در بازنمايی 

شود. سريال خط قرمز نيز از وجه در تعارضات و تقابالت سبک زندگی دخالت داده نمیهيچ

. امّا در نهايت در سريال مرگ تدريجی يک رؤيا تضادهای اين لحاظ شبيه سريال پدرساالر است

 شود.مذهبی به متن تعارضات و تقابالت سبک زندگی وارد می
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ی اوّل هرچه از دهه  افزایش دخالت دادن مسائل سیاسی در بازنمایی سبک زندگی:

شويم مسائل سياسی در بازنمايی تقابالت سبک زندگی در ی چهارم نزديک میبسمت دهه

شود. در حالی که میتر دخالت دادهتر و مستقيماجتماعی پربيننده، پررنگ-های خانوادگیريالس

های پاييز صحرا و پدرساالر تأکيد بر مسائل سياسی وجود ندارد يا بصورت در سريال

گيرد. امّا در سريال خط قرمز و با شدّت بسيار بيشتری سريال میغيرمستقيم و پنهان صورت

پرده به متن صورت عريان و بیيک رؤيا مسائل و رخدادهای سياسی به مرگ تدريجی

شود. از جمله اشاره به حوادث سياسی زمان انقالب، اجتماعی تزريق می-های خانوادگی سريال

شود(، تضادهای های سياسی تداعی میپناهندگان سياسی، دفاع مقدّس)که با معانی و برداشت

 سياسی و فرهنگی با غرب و... .

ی سمت دهههرچه به جای تلفیق یا پیوند:افزایش طرد در بازنمایی سبک زندگی به

شناسی سبک زندگی بيشتر و شديدتر شويم طرد يک طرف از تقابل در سنخچهارم نزديک می

عنوان دو شخصيّت دارای سبک زندگی شود. در پايان سريال پاييز صحرا ماهرخ و مستانه بهمی

ی سبک زندگی عنوان نمايندهی خود مبنی فروپاشاندن زندگی صحرا بهتهی باال به خواسطبقه

خورند، امّا خبری از مرگ و نابودی نيست. سريال رسند و شکست میی پايين نمیطبقه

سبک زندگی نوگرای نسل »تر کردن دو سر طيف در تقابل پدرساالر در پايان سعی در نزديک

دارد و پيوند و تلفيق بين دو طرف را نمايش و « سبک زندگی سنّتی نسل قديم»با « جديد

دهد. امّا در دو سريال خطّ قرمز و مرگ تدريجی يک رؤيا، با طرد کامل سبک پيشنهاد می

 شود، مواجه هستيم. ها نامطلوب وانمود میای که در بازنمايی سريالزندگی

ن، که با مرگ، های منتسب به آی سبک زندگی مدرن و انساناين طرد شديد و گسترده

های احمد فرديد در ردّ مدرنيته است. بخشی آيد، يادآور ديدگاهنابودی و تباهی به تصوير در می

 از سخنان فرديد دراين باره، به شرح زير است: 

 و کند می عرق و کند می پيدا درمان اين خب، که کنند میخيال ها بعضی. بشر استکرده تب»

 است، اصالً بيمار کم امروز جهان در اينکه برای کند، درمان پيدا ناي که نکند خدا .شود میخوب

. نکندعرق است بحران در االن که بشر تاريخ اين که کنيم دعا بايد همه. بگوئيم اگر «بيمار» لفظ

 (.1369...)فرديد، !شودزنده دوباره !بشر بميره
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سبک زندگی »نتسب به در پرتو همين ديدگاه است که در پايان سريال خط قرمز جوانان م

شود يا میميرند، يا نامشان گمعنوان تنبيه يا میاند، بهکه خطوط قرمز را شکسته« ساختارشکنانه

، جمشيد، «مرگ تدريجی يک رؤيا»شوند، و از طرف ديگر در سريال ساليان سال اسير زندان می

زندگی مدرن([ بايد بميرند و  ]دختر مدرن رمان دوّم مارال )رؤيای« رؤيا»ساناز، داريوش، آريا و 

بماند. مارال نيز تنها به دست حامد و پس از، از گيتی]شخصيّت سنّتی رمان اول مارال[ زنده

 ماند.  میی گيتی( زندهاش)غير از خاطرهدست دادن حافظه

ی افزایش نسبت دادن سبک زندگی مطرود)دیگری( به غرب، تأثیر غرب یا توطئه

است. در صحرا هيچ اسم و نشانی از خارج و غرب به ميان نيامده در سريال پاييز غرب:

خان با دوست قديميش پرويز، از زبان سريال پدرساالر تنها يک بار و در گفتگوی اسداهلل

اند و در آنجا ماندگار شنويم که پسران پرويز برای تحصيل و کار به خارج رفتهپرويز می

 )همين و بس(.  اند شده

های گيری به بازنمايی سبک زندگی در سريالطور چشمخط قرمز پای غرب به امّا در سريال

عنوان شود. در اين سريال غرب بهشود و دخالت داده میاجتماعی پربيننده بازمی-خانوادگی

شود که قصد رفتن به آنجا را دارند، امّا ی خيالی جوانان ساختارشکن معرفی میی فاضلهمدينه

اجتماعی هنوز در غالب تأثير غرب و فرهنگ غربی -های خانوادگیسريالکشاندن پای غرب به 

ی چهارم، يعنی مرگ تدريجی شود. درحالی که در سريال دههمیبر سبک زندگی جوانان مطرح

-میی غرب معرفیيکسره محصول توطئه و دسيسه« سبک زندگی مدرن غيرمذهبی»يک رؤيا 

 شده و اسير اين توطئه و دسيسه. ی مسخشود و افراد منتسب به اين نوع سبک زندگ

 منابع
(، از طبقه تا  سبک زندگی، نامه علوم اجتماعی،  1381اباذری، يوسف و چاوشيان، حسن) -

 20شماره.

ی مطالعات سبک زندگی، نامه(، مفهوم سبک زندگی، فصل1391الفت، سعيده و سالمی، آزاده) -

 .1شماره

نشر  تهران: حسن چاوشيان، ی، ترجمهاجتماعی قضاوتهای ذوقی قدن مايز:(، ت1390بورديو، پير) -

 .ثالث، چاپ اول



 

 

 

 

 

  1398، شماره یک، بهار و تابستان 26شناختی دوره مطالعات جامعه   398 
 

 

 . 30  ، ش گ ن ره ف  ه ام ، ن وی طف ص م  ی ل ي ترجمه ل  ،ی گ ن ره ف  ه اي رم س(، ذوق هنری و  1377بورديو، پير) -

مرکز اسناد های بعد از انقالب، تهران، انتشارات های دولت(، گفتمان1386زاده محمدعلی)حسين -

 انقالب اسالمی.

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه (: بازنمايی ايران در سينمای هاليوود، پايان1387زرگر، محمد)سروی -

 صدا و سيما.

( راهنمای بررسی تلويزيون، ترجمه علی عامری، تهران: انتشارات 1380سلبی، کيت؛ کاودوری، ران) -

 سروش. 

ش -

 تشخيصمرکز تحقيقات استراتژيک مجمعندگی ايرانيان، (، الگوهای سبک ز1386)محمود ،هابی

  .مصلحت نظام

های سياسی ايران، تهران، انتشارات آزادی انديشه، (، کالبدشکافی جناح1378نيا، حميدرضا)ظريفی  -

 چاپ دوم.

 .(، مصرف و سبک زندگی، چاپ اول، قم، صبح صادق1382فاضلی، محمد) -

 .19رجمه مژگان برومند، فصلنامه ارغنون، شماره(، فرهنگ تلويزيون، ت1390فيسک، جان) -
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