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چكیده
اين تحقيق برآنست با رويکرد مطالعات فرهنگی ،روند «بازنمايیِ» مفهوم «سبک زندگی» در سريالهای
خانوادگی-اجتماعی پربينندهی سيمای ج.ا.ا در دهههای پس از انقالب ،را مطالعهکند .بهاينمنظور با
نمونهگيری هدفمند برای هر دهه يک سريال انتخاب شد« :پاييز صحرا»« ،پدرساالر»« ،خط قرمز» و

«مرگ تدريجی يک رؤيا» .در بخش ادبيات نظری؛ نظريههای سبک زندگی بررسی شدهاست و نظريه-
ی بازنمايی برساختگرا بهعنوان چهارچوب نظری استفاده شدهاست .در بحث روش ،از دو روش
نشانهشناسی و تحليل روايت بهرهگيری شدهاست .نتايج نشان میدهد که روند بازنمايیِ سبک زندگی
در سريالهای مورد مطالعه خطی و يکسويه نيست و در هر سريال نحوهی بازنمايی سبک زندگی
تفاوتهای محسوسی دارد .در سريال «پاييز صحرا» بازنمايی سبک زندگی حول محور تضاد طبقاتی
صورت گرفتهاست و روايت سريال از خالل تقابل دوگانهی «سبک زندگی طبقهی باال» و «سبک
زندگی طبقهی پايين» پيش میرود .در سريال «پدرساالر» بازنمايی سبک زندگی حول محور تضاد
نسلی و در قالب تقابل دوگانهی «سبک زندگی سنّتی نسل قديم» و «سبک زندگی نوگرای نسل جديد»
صورت گرفتهاست .در سريال «خط قرمز» سبک زندگی نسل جوانان اوايل دههی هشتاد بهعنوان
«سبک زندگی ساختارشکنانه و ناهمنوايانه» معرفی میشود .در سريال «مرگ تدريجی يک رؤيا» سبک
زندگی حول دو محور تضاد سنّت و مدرنيته و تضاد مذهبی ،در قالب تقابل دوگانهی «سبک زندگی
سنّتی مذهبی» و «سبک زندگی مدرن ضدمذهب» بازنمايی شدهاست .مهمترين تغييرات مشاهدهشده
در سياستهای بازنمايی در قبال سبک زندگی عبارتاند از :افزايش طرد در بازنمايی سبک زندگی،
افزايش نسبت دادن سبک زندگی مطرود(ديگری) به تأثير يا توطئهی غرب ،افزايش دخالت دادن
مسائل سياسی و تضادهای مذهبی در بازنمايی سبک زندگی.
کليدواژهها :بازنمايی ،سبک زندگی ،سريال خانوادگی ،نشانهشناسی

 .1پست الکترونيکی نويسنده رابط soleimanian@ut.ac.ir

 368مطالعات جامعهشناختی دوره  ،26شماره یک ،بهار و تابستان 1398

مقدمه
شواهد و تحقيقات زيادی وجود دارند که نشان میدهند کشور ما در دهههای اخير ،تغييرات
فرهنگی گستردهای را پشت سر گذاشتهاست .از جمله اين شواهد میتوان به پژوهشهايی با
عنوانهای :تحول ارزشها در ايران و نقش رسانهها در آن(رفيع پور ،)1375،فراتحليل
ارزشهای اجتماعی در ايران(آزاد ارمکی )1390،و تحقيقات فراوانی که به تحول الگوهای سبک
زندگی در ايران اذعان دارند(ساروخانی ،1383معيدفر ،1390کيا ،1389ازکيا ،1387رضوی
زاده ،1385رحمت آبادی ،1385رسولی )1390اشاره کرد .مطالعهی يافتههای اين پژوهشها
نشانمیدهد که جامعه ما بهطور مستمر و تدريجی ،روند گذار و تحول گفتمانهای فرهنگی را
پشت سر گذاشتهاست .برخی از مهمترين ويژگیهای اين تغييرات فرهنگی را میتوان در تغيير
سبک زندگی ،تغيير سلسله مراتب ارزشهای اجتماعی و به تبع الگوی مصرف کاالهای فرهنگی
مشاهده کرد(کيا،1389،ص.)116
بنابر پژوهشهای موجود ،فرهنگ و جامعه ايرانی در دهههای اخير در ابعاد مختلفی همچون
زندگی روزمره ،درك آدميان از ارزشها و غايات ،نحوهی تحقق نفس ،نحوهی مصرف فرهنگ
عامهپسند ،شيوههای گذران اوقات فراغت ،نحوهی تعامل در فضاهای عمومی و فرايندهای
هويتيابی و معنابخشی دستخوش تحوالت ملموسی گشتهاست (محمدی،1390،ص.)150
سير اين تحوالت اگر چه خطی و يکسويه نبوده ،به پيدايش انواع تعارضها ،دوسويگیها و
بحرانها در متن زندگی روزمرهی افراد منجرگشتهاست .تجربهی زندگی روزمره در ايران
معاصر ،تجربه زندگی در فضاهای سنتی و مدرن بهطور همزمان ،و حاصل تالشی برای
همسوکردن کنشها و گفتارهای غايی با تعاملهای ابزاری بودهاست .الجوردی چنين استدالل
میکند که اگر مدرنيته را به معنای تغيير ساختهای کالن جامعه يا تغيير ايدههای رايج در
جامعه فرض کنيم ،تغير هر دو سطح الجرم در شيوهی زندگی تاثير میگذارد و باعث حرکت
بسمت تغيير شيوههای سنتی حاکم بر زندگی و به کارگيری شيوههای مدرن زندگی می
شود(،1388ص.)14
همان طور که اشارهشد ،يکی از مهمترين عرصههايی که اين تغييرات فرهنگی -اجتماعی و
تعارضها و تقابلهای ناشی از آن ،در آن بروز و ظهور می يابد ،همان عرصهای است که آن را
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سبک زندگی میناميم .مککی( )1990سبک زندگی را الگويی برآمده از ارزشها و باورهای
مشترك يک گروه يا جامعه میداند که به صورت رفتارهای مشترك ظاهر می شود(به نقل از؛
الفت و سالمی،1391 ،ص« .)20با افول معيارهای سنتی مانند طبقه اجتماعی که در گذشته
تقسيمبندی و فهم جامعه و زندگی اجتماعی بر اساس آنها صورت میگرفت ،سبک زندگی به
منبع اصلی شناسايی هويتهای اجتماعی تبديل شدهاست .سبک زندگی از جمله مفاهيمی است
که در ادبيات علوم اجتماعی کاربرد گستردهای دارد و برای بيان برخی از مهمترين واقعيتهای
فرهنگی بکار میرود» (عظيمیفرد ،1392 ،ص .)34
اگر از زاويهی علم ارتباطات به اين تغييرات اجتماعی-فرهنگی و تعاارضهاا و تقابالهاای
ناشی از آن ،که در عرصهی سبک زندگی نمود میيابد بنگريم ،رساانههاای جمعای را ،باهطاور
مستمر و کاملی درگير بازنمايی و جهتگيری نسبت به ايان تغييارات خاواهيم دياد .باه ديگار
سخن ،اين که تجربهی فرد ايرانی از اين تحوالت در جهان اجتماعی واقعی چه بودهاسات ياک
چيز است و اين که تجربهی مزبور چگونه در قالاب بازنماايی رساانهای نماود يافتاهاسات،چيز
ديگری است .هرچند اينها دو روی يک سکهاند و فهم درست هر کدام نيازمند داشاتن تصاوير
درستی از ديگری است؛ امّا مسالهی تحقيق حاضر مطالعهی روشمند موضاوع دوم اسات .هماان
طور که استوارت هال( )2007میگويد ،بازنمايی حوادث توسط رسانهها ،سوای بحث اخالقی و
غيراخالقی بودن آن ،دارای سوگيری ايدئولوژيک است و در راستای تضعيف يا تثبيت قادرت و
گفتمان ويژهای گام برمیدارد(ص.)32

بیان مسأله
امروزه رسانه های جمعی ازطريق بازنمايی تجربه های مختلف از زندگی روزمره ،در شکلدهی
به هويت فردی و اجتماعی و ترويج سبک های گوناگون زندگی ايفای نقش می کنند (ميناوند،
 .)1391يکی از مهمترين و پرمخاطبترين رسانه ها تلويزيون است .تلويزيون بهدليل جذابيت-
های تصويری و قدرت داستان گويی باال بر بعد احساس انسان تاثير بيشتری دارد تا بعد
عقال نی .در نتيجه تاثير آن بر فرد بيشتر و عميق تر است .بنابراين در حوزهی سبک زندگی و
ارائه الگو بهدليل جذابيتهای زياد ،هزينه پايين و مخاطبان گسترده ،بنظر میرسد تلويزيون
اثرگذارترين رسانه باشد .در اين بين ،سريال تلويزيونی به عنوان يکی از مهمترين و پربيننده-
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ترين قالب های روايتی ،طرفداران بسياری دارد که تعدد شخصيتها ،قصههای تو در تو و
دنباله دار آن از عوامل موثر در جذب مخاطب بشمار میرود(موسويان،1389،ص .)2از طرف
ديگر ،بر سر اين نکته توافق وجود دارد که سريالهای تلويزيونی فقط امری فراغتی ،زيبايی-
شناختی و هنری نيستند ،بلکه با تاريخ و اخالق و زندگی اجتماعیِ هر دوره در هم آميختهاند.
بههمينسبب مطالعه اين زبان هنری چنداليه جز از ط ريق تامل کيفی و عمقی امکانپذير
نيست(الجوردی ،1388 ،ص.)11
متفکرانی چون استوارت هال مفهوم "سياست بازنمايی" را مطرح می کنند :سياست
بازن مايی روابط قدرت در روند های داللت و بازنمايی را بررسیمیکند .يعنی داللت و
معناسازی متأثر از روابط قدرت و متقابال تاثيرگذار بر آن است .در اين سياست يک پرسش
راهبردی دو بخشی مطرح است :بازنمايی های چه کسانی حاکم میشود؟ چه کسی
امکان(قدرت) بازنمايی قدرت را دار د؟ دو راهبرد سياست بازنمايی ،کليشهسازی و طبيعی-
سازی است(مهدی زاده ،1387،ص.)18-15
مسئلهی اصلی اين تحقيق ،شناخت سياست بازنمايی سريالهای خانوادگی-اجتماعی
پربينندهی تلويزيون در حوزهی مسايل مربوط به سبک زندگی در چهار دههی پس از انقالب ،و
در گام بعدی شناخت روند تغيير و تحوالت آن در طول اين دههها است .البته برای دست يابی
به تصوير درستی از نحوهی بازنمايی رسانهای سبک زندگی ،هر کجا که الزم باشد ،به نتايج
تحقيقات متنوع موجود در زمينه مسائل و تحوالت مربوط به سبک زندگی در جهان اجتماعی
(خارج از فضای رسانه)رجوع و استناد خواهد شد .بههمينجهت در تحليل سريالها شرايط
اجتماعی-سياسی زمانی که سريال در آن توليد شدهاست ،مد نظر قرار خواهد گرفت.
در راستای مسالهی اصلی پژوهش حاضر اين سواالت مطرح میشود که در سريالهای
خانوادگی-اجتماعی پربينندهی سيمای ج.ا.ا  ،سبک زندگی جامعه (و در ذيل آن ارزشها و
هويتها) و به تبع تغيير و تحوالتی که در طول زمان در اين زمينهها رخ داده ،چگونه بازنمايی
شدهاست؟ روايت هر سريال از خالل تقابل بين کدام نوع از سبکهای زندگی پيش میرود و
اين تقابالت و تعارضات بين سبکهای زندگی که تا حدود زيادی ناشی از رويارويی سنت و
مدرنيته است ،چگونه و با چه نگاهی به تصوير کشيدهشدهاست؟ برای توصيف هر يک از
سبکهای زندگی و شخصيتهای مرتبط با آن از چه رمزگان نشانهشناختیای استفادهشدهاست؟
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هر سريال در بازنمايی سبکهای زندگی چه معانی مرجحی را ارائه میدهد؟ سياست بازنمايی
در سريالهای انتخابشده بهعنوان نمونه ،چه نوع ايدئولوژیای را اشاعه میدهد و اين
ايدئولوژیها در طول زمان چه سمت و سويی پيدا میکند؟ سياستهای بازنمايی سريالهای
تلويزيونی موردنظر کدام يک از سبکهای زندگی و معانی مرتبط با آن را طبيعیسازیمیکند؟
در بازنمايی سبکهای مختلف زندگی از چه انگارهها و کليشههايی استفادهشدهاست؟

سؤالهای تحقیق
پرسش اصلی:
هر کدام از سريالهای خانوادگی-اجتماعی پربينندهی مورد مطالعه ،بهعنوان سريال برگزيده
برای يک دهه ،سبکهای زندگی را چگونه بازنمايیمیکند؟
پرسشهای فرعی ذيل پرسش اصلی:
 -1در هر سريال ،تقابالت و تعارضات سبکهای زندگی بر حول چه محوری بازنمايی
شدهاست و بر اساس اين محور ،چه نوع سنخشناسیای برای سبک زندگی ارائهشدهاست؟
 -2در بازنمايی هر سريال از مؤلفههای کَالن چهارگانهی سبک زندگی ،چه کارکردهای
ايدئولوژيکی (انگارهها ،کليشهها و معانی مرجّحی) نهفتهاست؟
 -3بازنمايی و روايت هر سريال از سبکهای زندگی را در بافت گفتمان سياسی-
اجتماعی مسلّط در زمان توليد آن سريال ،چگونه میتوان تحليل و تفسير کرد؟

دیدگاهها و تعاریف ارائهشده در باب سبک زندگی
سوبل که مفصلترين متن را راجع به تعريف سبک زندگی نوشته معتقدست تقريبا هيچ توافقی
درباره اينکه چه چيز سازندهی سبک زندگی است ،وجود ندارد).(Michael E.sobel, 1981: 2
برخی ديگر نيز معتقدند که میتوان اين مفهوم را بسته به موضوع مورد مطالعه ،تعريفکرد و
ارائه تعريفی از آن ،نافی ديگر شيوههای استفاده از اين مفهوم نيست ،فقط الزم است تا زمينهای
را که در آن از اين مفهوم استفادهمیشود تعريفکرد) .(Loov & Miegel, 1990: 21روبرتز
معتقدست کسی حق ندارد مشخصکند که بايد چه تعريفی از اين مفهوم داشت .مفاهيم ملک
خصوصی جامعهشناسان نيستند .فقط هر کسی مجبور است اهميّت تعريفی را که پذيرفتهاست،
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يا نشاندادن يافتههای جديد حاصل از آن را توجيهکند(به نقل از فاضلی .)67 :1382،اين
موضعگيریها دشواری ارائه تعريفی از سبک زندگی را نشانمیدهند.
در ادبيات جامعهشناسی از مفهوم سبک زندگی دو برداشت وجود دارد ،يکی مربوط به دهه
 ،1920که سبک زندگی معرف ثروت ،موقعيت اجتماعی افراد و بهعنوان شاخص تعيين طبقه
اجتماعی بهکار رفتهاست) (Chapin, 1955و دوم بهعنوان شکل اجتماعی نوينی که در متن
تغييرات مدرنيته ،جهانیشدن و رشد فرهنگ مصرفگرايی معنامیيابد(گيدنز1378؛
بورديو )1390و در اين معنا سبک زندگی راهیاست برای تعريف ارزشها ،نگرشها و
رفتارها(اباذری.)1381 ،
روانشناس آلمانی ،آلفرد آدلر ،بهعنوان نخستين کسی که مفهوم سبک زندگی را مطرحکرده-
است ،میگويد سبک زندگی ،يعنی کليت بیهمتا و فردی زندگی که همة فرآيندهای عمومی
زندگی ،ذيل آن قراردارند( ،Alfred Adler, 1956به نقل از مجدی .)141 :1389،به نظر آدلر
سبک زندگی ،طرح و دريافتی اجمالی است از جهان ،فرآيند در حال گذار و راه است؛ راه يکتا
و فردی زندگی و دستيابی به هدف؛ خالقيتی است حاصل از کنار آمدن با محيط .همچنين
معتقدست سبک زندگی رفتار و منش نيست بلکه امريست که همة رفتارهای انسانی را به راهی
واحد هدايتمیکند و خود بهواسطهی منش فردی شکلمیگيرد(همان.)142 :
فيدرستون) (Featherstoneبدن ،لباس ،نحوه صحبتکردن ،فعاليتهای فراغتی ،ترجيحات
خوراکی و نوشيدنی ،خانه ،اتومبيل ،گذران تعطيالت و ...را شاخصهای فرديت سبک مورد
عالقه مصرفکننده میدانست(1991بهنقل از شهابی.)1386،
وبر واژه سبک زندگی را جهت اشاره به شيوههای رفتار ،پوشش ،سخنگفتن ،انديشيدن
و نگرش هايی که مشخصکننده گروه های منزلتی متفاوت بودند ،بهکارگرفت .وی خصيصه
اصلی سبک زندگی را انتخابیبودن آن می دانست که محدود به برخی مضايق ساختاریاست.
وبر کارکرد دوگانهای برای سبک زندگی قايل است .از يک طرف موجب تفاوت بينگروهی
میشود و به برتری های طبقاتی مشروعيت می بخشد و از سوی ديگر موجب انسجام درون-
گروهی می شود .به نظر او سبک زندگی بي ش از توليد ،برشباهت الگوهای مصرف
استوارست(فاضلی.)1382 ،
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با بررسی آثار وبلن نيز به تعريف صريحی از اين اصطالح نمیتواندستيافت .وبلن در
جايی ،سبک زندگی را الگوی رفتار جمعی میداند .اين رفتارها از جنس رسوم اجتماعی و
روشهای فکریاند(وبلن ،1899 ،به نقل از مهدوی کنی .)205 :1386،با اين حال وی تمرکزش
را بر مفهوم مصرف قرارمیدهد .وبلن ( )1386انگيزشهای اجتماعی برای چشم و همچشمی را
اساس تبيين پديده مصرف مدرن قرارمیدهد و با طرح مفهوم طبقه تنآسا ،تمايز طبقاتی که در
مصرف تجلی پيداکردهاست را مطرحمیکند و ثروت را مبنای افتخار و منزلت اجتماعی میداند.
البته وی نقش ذخيرهکردن ثروت در کسب افتخار را ضعيفتر از نمايشدادن آن میداند و
معتقدست که برای بدستآوردن اعتبار ،داشتن ثروت کافی نيست بلکه ثروت بايد نشاندادهشود.
کالکهون( )1985سبک زندگی را چنين تعريفمیکند « :الگوهای خودآگاه و دقيقاً توسعه-
يافته ترجيحات فردی در رفتار شخصی مصرفکننده»(بهنقل از مهدوی کنی.)206 :1386،
گيدنز( )1382سبک زندگی را مجموعهای نسبتاً منسجم از همه رفتارها و فعاليتهای يک
فرد در جريان زندگی میداند که مستلزم مجموعهای از عادتها و جهتگيریهاست که از
نوعی وحدت برخوردارست .وی انسان را در شکلگيری هويتش موثرمیداند و معتقدست که
انسان تحت فشار ساختار اجتماعی سبک زندگی را بيشتر تقليدمیکند .در دنيای متجدد کنونی،
همه ما نه فقط از سبکهای زندگی پيرویمیکنيم بلکه ناچار به اين پيروی هستيم و انتخاب
ديگری بجز گزينش نداريم .بنظر وی هرچه وضع محيطی که فرد در آن بسرمیبرد بيشتر به
دنيای مابعدسنتی تعلقداشتهباشد ،سبک زندگی او نيز بيشتر با هسته واقعی هويت شخصیاش،
و ساخت و تجديد ساخت آن سروکار خواهدداشت.
زيمل در مورد معنای سبک زندگی بيانهای بسياری دارد .او پيرو فلسفه جامعهشناسی خود
اين تعابير را بيشتر در قالب بحث در مورد صورت و سبک و تقابل آن با محتوا و زندگی ارائه-
میکند .او میگويد که سبک زندگی ،تجسم تالش انسان برای يافتن ارزشهای بنيادی و فرديت
برتر خود در فرهنگ عينیاش و شناساندن آن به ديگران است .انسان برای معنای مورد نظر خود
(فرديت برتر) ،صورتهای رفتاریای را برمیگزيند .زيمل ،توان چنين گزينشی را سليقه و اين
بهم پيوسته را سبک زندگی مینامد(زيمل ،1908 ،به نقل از مهدوی کنی .)314 :1386،اگر
بخواهيم با برداشت از عبارتهای متعدد زيمل ،تعريفی را پيشنهاد کنيم اين تعريف عبارتست
از :سبک زندگی ،کلِّ بهم پيوستهی صورتهايی است که افراد ،مطابق با انگيزههای درونی،
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ساليق و تالشی که برای ايجاد توازنی ميان شخصيت ذهنی و زيست محيط عينیشان به انجام
میرسانند ،برای زندگی خود برمیگزينند(همان.)315:
بورديو وی سبک زندگی را نتيجه قابل رؤيتی از ابراز عادت میداند و همه چيزهايی که
انسان را احاطه کردهاست مثل مسکن ،اثاثيه ،کتابها ،سيگارها ،عطرها ،لباسها وغيره بخشی از
سبک زندگی او میباشند(بورديو.)1377 ،
مطابق مدل بورديو ،شرايط عينی زندگی و موقعيت فرد در ساختار اجتماعی به توليد منش
خاص منجرمیشود و منش دو دسته نظام است .نظامی برای طبقهبندی اعمال و نظامی برای
ادراکات و قريحهها .نتيجه نهايی تعامل اين دو نظام سبک زندگيست .سبک زندگی تجسم
ترجيحات و ادراکات افراد است که بهصورت اعمال قابل مشاهده درآمدهاست .الگويی غير
تصادفی که ماهيت طبقاتی دارد(فاضلی.)1382 ،
دوگالس و ايشرود متجلی کردن مقوالت فرهنگ را محرك مصرف میدانند .به نظر آنان
چون کاالها وجه نمادين دارند قادرند به عنوان ابزار ارتباط بکارگرفتهشوند ،مصرف کاالها برای
حفظ ارتباط ،جلب حمايت ديگران و ابراز مهربانی الزماند).(Douglas & Isherwoo, 1996
بهنظر کمپل( )1987مصرف مدرن با مصرف سنتی متفاوتاست .مصرف سنتی لذت مصرف اشيا
و انجام اعمال را در خود آنها اما مصرف مدرن لذت مصرف را در تجربه ذهنی آن دنبالمیکند
و لذت خواستن اشيا بيش از لذت داشتن آنهاست و مصرفکردن چرخهای بیانتهاست ،زيرا
تجربه مصرف همواره از خيال مصرف عقبترست.
ونزل سبک زندگی را کليّت الگوهای رفتاری و تمايل هنجاری که از طريق فرآيندهای
اجتماعی تکاملمیيابند ،تعريفکردهاست(هندری.)232 :1381 ،
مک کی سبک زندگی را الگويی برآمده از ارزشها و باورهای مشترك يک گروه يا جامعه
میداند که بهصورت رفتارهای مشترك ظاهرمیشود( ،Mckee, 1996به نقل از مهدوی کنی،
.)207 :1386

تعریف سبک زندگی در این تحقیق
همانطور که ذکرشد ،لوو و ميگل( )1990معتقدند مفهوم سبک زندگی را میتوان بسته به
موضوعی که مطالعهمیشود ،به طرق مختلف تعريفکرد و ارائه تعريفی از آن ،نافی ديگر
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شيوههای استفاده از اين مفهوم نيست ،فقط الزم است تا زمينهای را که در آن از اين مفهوم
استفادهمیشود تعريفکرد .لذا مهمترين گام در اين بخش دستيابی به يک تعريف برای سبک
زندگی ،در تناسب با مسئلهی اين تحقيق است ،تا برداشت اين تحقيق از سبک زندگی مشخص
شود .در جمعبندی ديدگاههای صاحبنظران در باب سبک زندگی ،میتوان ابعاد اصلی آنها را
در پنج محور خالصه کرد .در جدول زير اين پنج محور به همراه تصريح بعد مورد نظر در
تحقيق حاضر آوردهشدهاست.
تصریح بعد مورد نظر در این تحقیق

ردیف

ابعاد سبک زندگی در نگاه صاحبنظران

1

متشکل از عناصر عينی/متشکل ازعناصر ذهنی

2

الگوی فردی /الگوی جمعی

الگوی جمعی

تعريف بر مبنای الگوی مصرف /تعريف بر مبنای

تعريف بر مبنای سامان کلّی زندگی(فراتر از

سامان کلّی زندگی

مصرف)

3

دارای وحدت و انسجام /فاقد وحدت و انسجام

تا حدود زيادی دارای وحدت و انسجام

4

دارای کارکرد نمادين/فاقد کارکرد نمادين

5

انتخابی بودن/غير انتخابی بودن

متشکل هم از عناصر عينی و هم از عناصر
ذهنی

دارای کارکرد نمادين و داللتمندی سبک
زندگی
انتخابی بودن سبک زندگی در ميان محدوديّت-
های ساختاری

مهدویکنی پس از بررسی ديدگاههای صاحبنظران ،تعريف جامعی برای سبک زندگی
ارائهکرده است ،که با توجه به رويکرد مدنظر ما در اين تحقيق و با تکيه بر تصريح برداشت اين
تحقيق از مفهوم سبک زندگی در جدول فوق ،بهنظرمیرسد مناسبترين تعريف ارائهشده برای
سبک زندگی باشد:

« سبک زندگی عبارتست از الگوی همگرا (کليّت تام) يا مجموعهی منظمی از رفتارها و
عناصر بيرونی(عينی) و درونی(ذهنی) ،وضعهای اجتماعی و دارايیها که جمعی بر مبنای پارهای
از تماياالت و ترجيحهايش و در تعامل با شرايط محيطی(ساختاری) خود انتخابمی-
کند.)78 :1387(».
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تعیین مؤلفه های مورد مطالعه در تحقیق حاضر
محقق با بررسی همهی جوانب تشخيص داد ،با الگوگيری از پژوهش مهدوی کنی( ،)1387که
يکی از مطرحترين و کاملترين پژوهشهای داخلی در زمينه سبک زندگیاست ،و با توجه به
رويکرد اکتشافیتری که در تناسب با روششناسی کيفی ،مدنظر اين تحقيق است ،مؤلفههای
سبک زندگی را ذيل چهار مؤلفهی کالنتر و جامعتر زير مورد مطالعه قراردهد:
 -1اموال و دارايیها(سرمايهای و نمادين).
 -2فعاليتها و کنشها.
 -3ارزشها و نگرشها.
 -4الگوی روابط انسانی.
مد نظر قرار دادن اين مؤلفههای کالنتر و مطالعهی همهجانبهی مؤلفههای خردتر سبک
زندگی ذيل اين چهار مؤلفهی کالن ،به محقق اين انعطاف را میدهد تا با اعتبار بيشتری سنخ-
شناسی بازنمايی شده برای سبک زندگی در سريالها شناسايیکند.
نظریّه بازنمایی برساختگرا)(Constructive

هال ،بازنمايی را به همراه توليد ،مصرف و هويت؛ بخشی از چرخه فرهنگ میداند .او بازنمايی،
معنا و زبان را به فرهنگ ربط میدهد(هال ،1997 ،به نقل از سرویزرگر  )1387و سپس به
بسط ابعاد مختلف ايده بازنمايی ( مشتمل مفاهيم معنا ،زبان و فرهنگ) میپردازد و از خالل
تحليلهای خود نگاهی جديد به مفهوم بازنمايی را شکل میدهد.
هال برای بيان ارتباط ميان بازنمايی ،معنا ،زبان و فرهنگ ،برداشتهای متفاوت از بازنمايی
را در يک طبقه بندی نظری کلی بيانکند .او درباب نحوه بازنمايی از طريق زبان ،سه رهيافت
(رويکرد) «بازتابی»« ،تعمّدی» و «برساختگرايانه» را متمايز میکند .اين سه رويکرد به بازنمايی،
تفاوتهای برجستهای دارند که اتخاذ هر کدام از اين رويکردها ،تحليل متون رسانهای را در
جهت کامالً متفاوتی قرار میدهد .در اين تحقيق ،در تناسب با مسئله و اهداف تحقيق رويکرد
برساختگرا مورد تاکيد است.
رويکرد برساختگرايانه به بازنمايی ،ويژگی اجتماعی زبان را بهرسميتمیشناسد و
برخالف دو رويکرد بازتابی و تعمدی ،معتقدست که معنا يک امر بازتابی يا تحميلی نيست.
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اشياء بهخودیخود فاقد معنا هستند؛ اين ما هستيم که معنا را میسازيم .زبان درك ما از واقعيت
را برمیسازد و شناخت و دسترسی ما به جهان ،تنها ،از طريق زبان يا بازنمايی امکانپذيراست
(وب.)26 :2009 ،
اين رويکرد معتقد است هيچ امر فراگفتمانی و فراتاريخیای وجود ندارد که به نحو عينی
انعکاسيابد؛ بلکه هر گونه فهمی از واقعيت ،امريست که در زبان ،بازنمايی و گفتمان ساخته-
میشود (هال .)6 ،2005 ،هال عملکرد رسانهها را بخشی از سياست معناسازی تعريفمیکند و
معتقد است که رسانهها به رويدادهايی که در جهان به وقوع میپيوندد ،معنا میدهند .او
میگويد ،رسانهها واقعيت را تعريف میکنند و بهجای آنکه فقط معناهای موجود را منتقلکنند،
از خالل گزينش و عرضه و سپس بازتوليد مجدد آن رويداد ،برای آنها معنا میآفرينند .از آنجا
که هر واقعيتی معانی گوناگونی دارد ،رسانهها ،تصميممیگيرند که به هر رويدادی چه معنايی
ببخشند .ايدئولوژی بر رسانهها اعمال نمیشود ،بلکه رسانهها در خلق آن نقش دارند(مهدیزاده،
.)56 :1387

روش تحقیق
پژوهش حاضر سعی دارد تحليلی کيفی از متون تلويزيونی انتخاب شده ارائهدهد .برای فهم
چگونگی بازنمايی سبک زندگی روش نشانهشناسی ،مناسب است .برای تحليل نشانهشناختی
متن سريالها ،از دو الگوی نشانهشناسی استفادهشدهاست .الف) الگوی "سِلبی" و "کاودری" و
ب) الگوی "فيسک".

تحلیل سازه (الگوی سلبی و کاودوری)
مفهوم سازه بيانگر اينست که هر متن رسانهای با زبان رسانهای خاص آن ساختهمیشود ،و
همچنين «رمزهايی که برای انتقال اطالعات خاص فرهنگی انتخابمیشوند چنين ويژگیهايی
دارند»( .)21 :1380سازه دارای دو وجه مهم است:
 -1ميزانسن
 -2رمزهای فنی
سلبی و کاودری رمزهای ميزانسن را شامل  4دسته میدانند:
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الف) صحنهپردازی ،ب) وسايل صحنه  ،ج) ارتباط غيرکالمی ،د) لباس.
دومين وجه سازه عبارتست از رمزهای فنی سازه که شامل موارد زير است:
الف)اندازه نما ،ب)زاويه دوربين ،ج) ترکيببندی ،د)وضوح ،ه) نورپردازی ،و)رنگ.
الگوی نشانهشناسی فیسک :
فيسک ( )1390با دستهبندی رمزهای تلويزيونی مدلی سهسطحی ارائهمیکند .سطح اول که
«واقعيّت» ناميدهمیشود شامل لباس ،چهرهپردازی ،محيط ،رفتار ،گفتار ،حرکات ،صدا وغيره
است .اين رمزها توسط رمزهای فنی با دستگاههای الکترونيک رمزگذاری میشود.
سطح دوّم که «بازنمايی» است شامل دو دسته رمز است :دوربين ،نورپردازی ،موسيقی و
صدابرداری که رمزهای متعارف بازنمايی هستند و به عناصر ديگری مانند روايت ،کشمکش،
شخصيت و گفتوگو شکلمیدهند.
سطح سوم «سطح ايدئولوژيک» است که عناصر موجود در دو سطح قبل را در مقولههای
«مقبوليت اجتماعی» و «انسجام» جایمیدهد ،مانند سرمايهداری ،طبقه اجتماعی ،پدرساالری،
فردگرايی و نژاد.

انتخاب سریالها
جامعهی مورد بررسی در اين پژوهش سريالهای خانوادگی -اجتماعیای پربينندهای است که
در طول دهههای مختلفِ پس از انقالب در شبکههای سراسری توليد شدهاست .انتخاب سريال-
های مورد نظر برای هر دهه ،با توجه به دو شاخص زير صورت گرفتهاست:
 – 1سريالی انتخاب شود که از سريالهای پربيننده و شاخص و ژانر درام خانوادگی باشد.
 – 2سريالی انتخاب شود که مسائل و ابعاد مرتبط با سبک زندگی – بهويژه تقابالت و
تعارضات بين سبکهای متفاوت زندگی  -را بازنمايی کند.
با توجه به شاخصهای فوق ،ابتدا برای هر دهه يک فهرست اوليه مشخص شد و در گام
بعدی نهايتا از ميان فهرست اوليهی متعلق به هر دهه ،يک سريال انتخاب شد.
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فهرست سریالهای خانوادگی-اجتماعی انتخاب شده به تفكیک دهههای مختلف
سال

دهه

سریال انتخاب شده

اول ()66-57

پاييز صحرا

1364

دوم ()76-67

پدرساالر

1372

سوم ()86-77

خط قرمز

1380

چهارم(-87

مرگ تدريجی يک

)92

رؤيا

پخش

1387

میزان بیننده
 90درصد(حدادکاوه،
)1367
 86درصد(نظرمحمد،
)1375
 80درصد(مذحجی،
)1381
 65درصد(ندايی)1387 ،

میزان رضایت کامل
بینندگان
 77درصد(همان)
 75درصد(همان)
 87درصد(همان)
 70درصد(همان)

یافتههای تحقیق
سریال «پاییز صحرا»(:)1364-1365
پاسخ به سوال فرعی اوّل :در سریال «پاییز صحرا» ،تقابالت و تعارضات سبک زندگی بر
حول چه محوری بازنمایی شدهاست و بر اساس این محور ،چه نوع سنخشناسیای برای
سبک زندگی ارائهشدهاست؟
در سريال پاييز صحرا ،اساسیترين و اصلیترين محوری که سبک زندگی حول آن بازنمايی
شدهاست ،تضاد طبقاتی است .روايت اين سريال ،روايت زندگی مشترك زوج جوانی از دو
طبقهی متفاوت ،به نام صحرا و ساسان است و داستان از خالل حوادث و تقابالتی که بين اين
دو شخصيّت اصلی و خانوادههای آنها با يکديگر پيش میآيد پيش میرود .در اين سريال ،در
يک طرف صحرا و خانوادهی او بهمثابهی نمايندهی طبقهی پايين و مستضعف جامعه و در طرف
ديگر ساسان و خانوادهی او بهمثابهی نمايندهی طبقهی باال و سرمايهدار معرفی شدهاند .بهعبارت
دقيقتر روايت اين سريال ،از خالل تقابل سبک زندگی طبقهی پايين و مستضعف با سبک
زندگی طبقهی باال و اشراف جامعه پيش میرود .با اين وصف سنخشناسیای که در اين سريال
برای سبک زندگی ارائهشدهاست عبارت است از تقابل دوگانهی «سبک زندگی طبقهی پايين» و
«سبک زندگی طبقهی باال» .در اکثر صحنههای سريال پاييز صحرا ،بحث تضاد طبقاتی بهصورت
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ملموس و برجستهای نمود دادهشدهاست و زندگی و خصلتهای کاراکترهای سريال از زاويهی
آن بازنمايی شدهاست.
پاسخ به سؤال فرعی دوم :در بازنمایی سریال پاییز صحرا از مؤلفههای کَالن چهارگانهی
سبک زندگی ،چه کارکردهای ایدئولوژیكی (انگارهها ،کلیشهها و معانی مرجّحی) نهفته-
است؟
مهمترين استراتژیهای مطرحشده توسط هال در بحث بازنمايی دو استراتژیِ «کليشهسازی»
و «طبيعیسازی» است .در استراتژی کليشهسازی با استفاده از کنشهای معنادار به طبقهبندی و
ارزيابی گروهها و مفاهيم اجتماعی پرداخته میشود تا فرايند معنادهی برای طبيعی نشان دادن
مفاهيم برساخت ی و شکل دادن به مفهومی از جهان که مطابق با ايدئواوژی خاصی است ،صورت
گيرد .در اين راستا ،بازنمايی سبک زندگی در سريال پاييز صحرا حول محور اصلی تضاد
طبقاتی و در قالب تقابل دوگانهی سبک زندگی طبقهی باال در مقابل سبک زندگی طبقهی پايين،
با کليشهها ،انگارهها و معانی مرجّحی همراه بودهاست .اين تضاد ،در اين سريال بهطور کلّی با
اولويّت دادن به سبک زندگی طبقهی پايين و محکوم نمودن سبک زندگی طبقهی باال ،مورد
داوری واقع شدهاست .مهمترين اين کليشهها ،انگارهها و معانی مرجّح را میتوان در مقوالت
زير برشمرد.
سبک زندگی طبقهی پایین تجلّی خوبیها ،سبک زندگی طبقهی باال تجلّی بدیها :در
مجموع تصوير طبقهی باال و سبک زندگی منتسب به طبقهی باال با مجموعهای از صفات و
خصلتهای منفی همراه شدهاست که به اين شرحاند :دارای نگرش طبقاتی ،اقتدارطلبی ،ارباب-
منشی ،دلّالپيشگی ،بيگانه با توليد ،مصرفگرايی ،تجمّلگرايی ،ظاهرگرايی ،فاقد معنويّت ،بدون
پشتکار ،مسئوليّتناپذير ،بريده از بدنهی جامعه ،ناتوان از درك واقعيّتها و رنجهای جامعه،
دارای زبان طعنهآميز و گزنده ،بیاحساس ،پرورشدهندهی نسل سربار جامعه.
در طرف مقابل طبقهی پايين و سبک زندگی آنها با مجموعهای از صفات و خصلتهای
مثبت به تصوير کشيدهشدهاست :متواضع ،صبور ،قانع ،سادهزيست ،اهل کار و توليد ،دارای
پشتکار ،خودکفا ،اهل تحصيل و مطالعه و هنر ،رنجديده ،متعلّق و متّصل به بدنهی جامعه،
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مهماننواز ،پرورشدهندهی نسل مفيد و مؤثّر برای جامعه ،دارای معاشرت خوشايند و صميمی
و(...مصداق جملهی در کلبهی ما رونق اگر نيست ،صفا هست).
عدم انتساب سبک زندگی طبقهی باال و سبک زندگی طبقهی پایین به مذهب :در سريال
هيچيک از دوگانهی سبک زندگی طبقهی پايين و سبک زندگی طبقهی باال به مفاهيم ،نمادها و
نشانههای مذهبی متصلنمیشود .اين عدم انتساب و اتصال ،در هيچکدام از سطوح داللت
(مستقيم ،ضمنی و پنهان) مشاهده نمیشود .حضور برادر صحرا در جبهه نيز(علیرغم آنچه
مرسوم است) هرگز به نمادها و ارجاعات مذهبی ارتباط داده نمیشود.
طبقهی پایین به عنوان خود ،سبک زندگی طبقهی باال بهعنوان دیگری :سريال پاييز
صحرا ،با بهره گيری از رمزگان ميزانسن و رمزگان فنی سع ی در برانگيختن عواطف و حس
همذات پنداری مخاطبان نسبت به طبقه ی پايين و سبک زندگی آنها بهعنوان «خود» و در مقابل
طبقه ی باال و سبک زندگی آنها بهعنوان «ديگری» دارد .در اين راستا ،با توسّل به اغراق و
بزرگ نمايی دوسويه هم سبب شکل گيری هويت خود میشود و هم ديگری را در جايگاه
هويتيابی قرار میدهد .بزرگنمايی و اغراقها بهشکل ضمنی خود را به مخاطبان تحميلمیکند.
نمونههايی از اين نوع بزرگنمايی در شخصيتپردازی در مورد مظلوم بودن صحرا ،استبداد و
اربابیگری ماهرخ ،حسادت و کينه توزی مستانه ،سستی و بیارادگی ساسان و ...به کرات
تکرار شدهاست.

ارجاع به اندیشههای سوسیالیستی :سريال پاييز صحرا تا حدودی متأثر از آموزههای
مارکسيستی ،جامعه را در دو طبقهی پرولتاريا و بورژوا خالصهمیکند و جايگاه چندانی برای
طبقهی متوسّط قائل نيست .البته حسب شواهد خانوادهی دايی ساسان(آقای کاظمی و منير
خانوم) را میتوان نمايندهی طبقهی متوسّط دانست ،امّا از طرفی اين خانواده در حاشيه بازنمايی
میشود و از طرف ديگر در اين تضاد ،مدافع و ياريگر صحرا و خانوادهی او نشان داده میشود.
وجود ریشهی تضاد در خصائل منفی سبک زندگی طبقهی باال :ريشهی تضاد و آشفتگی
در انسانهای متعلّق به طبقهی باالست که رفتار آنها آکنده از فخرفروشی و بیادبی است .آنها
نهتنها هيچ احترام ،ارزش و اعتباری برای طبقهی پايين جامعه و خصائل نيکويشان (که بهنحو
برجستهای در اينجا بتصوير کشيدهمیشود) قائل نيستند ،بلکه از هر فرصتی برای تمسخر و
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تخريب آن دريغ نمیکنند .تا جايی که ماهرخ ،حضور صحرا برای تحصيل و کار در تهران ،جدا
از خانوادهاش که در روستا زندگی میکنند ،را دستآويزی برای زيرسؤال بردن شرافت و
نجابت او قرار میدهد .گويی او با پيشرفت و تحصيل صحرا مشکل دارد .درسخواندگی و
جامعهديدگی صحرا برای ماهرخ جذّابيت و اهميّتی ندارد ،گو اينکه او از اساس با تعلّق صحرا
به طبقهی پايين ،هويّت و گذشتهی او سر عناد دارد.
خودکامگی و استبداد اشرافی نهفته در سبک زندگی طبقهی باال :صحرا برای پذيرفتهشدن
در خانوادهی ساسان مجبور به تغيير هويّت خويش گشتهاست؛ اجباری که به رنگ کردن مو و
پوشيدن کفش پاشنهبلند قانع نمیشود ،و گسستن از گذشته و حتی پدر ،مادر و فاميل او را نيز
طلبمیکند .صحرا از تن دادن به اين اجبار احساس ندامت میکند ،آن را دروغ میخواند ،خود
را بازخواست میکند و عليه آن بهپا میخيزد.
«سبک زندگی طبقهی باال به عنوان سبک زندگی مرفّههان بیدرد»  :ماهرخ و مستانه به
عنوان افرادی متعلّق به طبقهی باال ،عاجز از فهم گرفتاریها و مشقّات پدر و مادر صحرا به
عنوان زحمتکشان طبقهی فرودست هستند .آنها بهعنوان افرادی بريده از بدنهی جامعه بازنمايی
شدهاند که از واقعيّتهای اجتماعی درکی ندارند.

«مقاومت و مبارزه ی نسل جدید و تحصیلكردهی طبقه ی پایین علیه سبک زندگی
اشرافی طبقهی باال» :در اين سريال صحرا نمايندهی نسل جديد طبقهی پايين (کارگر) است
که تحصيلکرده است ،جامعهديده است ،کار می کند و با کتاب و مطالعه عجينشده و به تصوير
درآمدهاست .در صحنه ای ساسان در حين مشاجره با صحرا ،به سمت قفسههای کتاب صحرا
می رود و يکی از آنها را روی ميز میکوبد و میگويد ...« :تو اين حرفا رو از تو اين کتابا در
آوردی و هميشه خواستی ما رو تحقير کنی .بععله هميشه خواستی به ما بفهمونی که ما مثالً
معنای زندگی رو درك نمیکنيم!» .اين نسل جديد که به آگاهی طبقاتی رسيدهاست دست به
مقاومت و مبارزه بر عليه خوی و منش اشرافی و اربابی طبقهی باال میزند و پس از تحمّل
رنج مبارزه سرانجام به پيروزی می رسد(در پايان سريال ساسان که بهعنوان نسل جديد طبقهی
باال در سرگردانی و تعليق بسر می برد به حقّانيّت صحرا پی می برد و به صحرا و فرزندان خود
میپيوندد).
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پاسخ به سؤال فرعی سوم :بازنمایی و روایت سریال پاییز صحرا از سبکهای زندگی را
در بافت گفتمان سیاسی-اجتماعی مسلّط در زمان تولید آن سریال ،چگونه میتوان تحلیل و
تفسیر کرد؟
سريال پاييز صحرا در سالهای  1365-1364توليد شدهاست .اين سالها همزمان با دولت
زمان جنگ( )68-60به نخستوزيری ميرحسين موسوی بودهاست .طيفی که دولت و فعاليت-
های اجرايی کشور را از اين زمان به مدت هشت سال بدست میگيرد ،به «چپگرايان اسالمی»
مشهور است .فضای کلّی کشور در دههی اوّل پس از انقالب ،بطور ملموسی تحت تأثير
انديشههای اين طيف بودهاست .دفاع از محرومين و مستضعفين جهان ،راديکاليسم طبقاتی،
حمايت از تنگدستان و ايستادگی در برابر اشراف ،مبارزه با شکافهای عميق بين فقير و غنی و
تأکيد بر بديل مطلوب آن يعنی آرمان عدالت اجتماعی ،اتّکا بر طبقهی پايينشهری و اقشار پايين
طبقهی متوسط ،مخالفت با سرمايه داری به عنوان يک نظام استثمارگر ،مبارزه با اشرافيّت،
دشمنی با دولتهای سرمايهدار غربی و گرايش به گسترش رابطه با دولتهای انقالبی و
سوسياليستی ...،از شاخصههای فکری-سياسی ،اجتماعی و اقتصادی اين دوره بهشمار می-
رفت(بشيريه ،1381زيباکالم ،1389برزين ،1377ساعی و ديگران ،1390ظريفینيا ،1378حسينی-
زاده  ،1368فوزی ، 1384بهروزلک.)1389
همانطور که مشاهده میشود ميان بازنمايی سبک زندگی در سريال پاييز صحرا بر حول
محور تضاد و شکاف طبقاتی و گفتمان مسلّط سياسی-اجتماعی در سالهای توليد اين سريال
ارتباط گويا و وثيقی وجود دارد.

سریال «پدرساالر»(:)1372
پاسخ به سوال فرعی اوّل :در سریال «پدرساالر» ،تقابالت و تعارضات سبک زندگی بر
حول چه محوری بازنمایی شدهاست و بر اساس این محور ،چه نوع سنخشناسیای برای
سبک زندگی ارائهشدهاست؟
در سريال پدرساالر ،سبک زندگی حول دو محور اساسی و اصلی بازنمايی شدهاست؛ اوّل
تفاوت نسلی و دوم تقابل زندگی سنّتی با زندگی نوگرا .روايت اين سريال ،حکايت نسل
جديدی است که زندگی متفاوتی را نسبت به نسل پيش از خود طلبمیکند و نسخهی
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پدرساالرانهی نسل قديم برای زندگی را نمیپذيرد .در اکثر صحنههای سريالِ پدر ساالر موضوع
تفاوت نسلی بصورت برجستهای نمود دادهشدهاست و اين تفاوت نسلی در قالب تمايل و
گرايش نسل جديد به سبک زندگی نوگرا و تالش نسل قديم برای حفظ سبک زندگی سنّتی با
محوريّت خانوادهی گستردهی پدرساالر بازنمايی شدهاست .آذر ،آخرين عروس خانواده
نمايندهی تام نسل جديد و اسداهللخان ،پدرساالرِ خانوادهی گسترده ،نمايندهی تام نسل قديم
است .در اين سريال تفاوتهای سبک زندگی بههيچوجه به مسائل طبقاتی ربط داده نشدهاست
و همهی شخصيّتهای مطرح سريال متعلّق به يک طبقه و يک پيشينهی خانوادگی هستند(طبقه-
ی متوسّط شهری) .بر اين اساس سنخشناسی ارائهشده برای سبک زندگی در اين سريال عبارت
است از تقابل دوگانهی «سبک زندگی نوگرای نسل جديد» با «سبک زندگی سنّتی نسل قديم».
پاسخ به سؤال فرعی دوم :در بازنمایی سریال پدرساالر از مؤلفههای کَالن چهارگانهی
سبک زندگی ،چه کارکردهای ایدئولوژیكی (انگارهها ،کلیشهها و معانی مرجّحی) نهفتهاست؟
تأکید بر شكاف و گسست نسلی :اسداهلل در مورد آذر میگويد« :زبون سرش نميشه!!! يعنی
زبون آدميزاد سرش نميشه!» .البته اسداهلل درست میگويد ،چون آذر و اسداهلل زبان يکديگر را
خوب درك نمیکنند ،خوب نمیتوانند با هم ارتباط برقرار کنند و خواستههايشان با هم در تضاد
قرارگرفتهاست .و اين بهاينخاطر است که آنها از دو نسل متفاوت با نگرشها و انديشههای
متفاوتاند.
سبک زندگی سنّتی مردساالر و پدرساالر نسل قدیم :پدرساالری و مردساالریِ سبک
زندگی سنّتی در اين سريال با معنای نسبتاً منفیای بازنمايی شدهاست .انتخاب نام سريال يعنی
«پدرساالر» و برجستهکردن رفتارهای اقتدارگرايانهی اسداهللخان همگی در اين جهت است.
عدم دخالت دادن مذهب در تقابل سبک زندگی :در اين سريال تقابل سبک زندگی سنّتی
نسل قديم و سبک زندگی نوگرای نسل جديد به مسائل و اعتقادات مذهبی متصّل و مرتبط
نمیشود .اگر چه معدود کنشها و نمادهای مذهبی در سبک زندگی سنّتی نشان دادهشده ،امّا
مسائل مذهبی در اين سريال محل اختالف نيست.
چارهی حلّ تضاد :تلفیق سبک زندگی سنّتی با سبک زندگی نوگرا :در صحنهی آخر
سريال دو طرف ماجرا از تندروی و يکجانبهنگری خود در گذشته پشيمانشدهاند .همه از وقايع
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گذشته چيزهای جديدی يادگرفتهاند .اسداهلل و آذر بهعنوان نمايندگان دو سر اين طيف با دنيای
يکديگر بيشتر آشنا شدهاند .آنها که در گذشته درك مشترك و امکان شکلگيری ارتباط و
مفاهمه بينشان دشوار بود ،اکنون بهتر میتوانند ارتباط برقرار کنند .اسداهلل ديگر پدرساالر خشک
سابق نيست که اقتدار مطلق را بخواهد .او دريافته که بايد بخشی از اختيار و اقتدار خود را به
ديگر اعضای خانواده تفويضکند.
سريال پدرساالر در پايان ،برای پرکردن شکاف بين دو نسل متفاوت از جامعهی ايران با
گرايش به دو سبک زندگی متفاوت ،نسخهی ويژهای را پيچيده است .اين نسخه نه راه اول
است و نه راه دوم .نه آن است و نه اين .نسخه ی تجويزی اين سريال راه سوم يا راه ميانه
است .هر کدام از دو طرف رويارويی بايد در بخشی از داشتهها ،نگرشها ،ارزشها ،رفتار و
خواسته های خود در گذشته تجديدنظر و تخفيف قائل شود تا امکان تفاهم و همزيستی دوباره
فراهم شود .امّا گويی در اين تجديدنظر و تخفيف دادن عناصر سبک زندگی سنّتی نسبت به
سبک زندگی نوگرا سهم بيشتری را بايد فروگذارد .خانه ی قديمی(کلنگی) سنّتی اسداهلل با
همهی قدمت ،خاطرات ،هنرها و زيبايیهای ويژه ای که در دل خود نهفته دارد به نفع آپارتمان
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
زندگی سنّتی و نوگرا را برای خانوادههای ايرانی و جامعه ی ايران تجويز و پيشنهاد میکند.
اين تلفيق شامل دارايیها و اموال ،ارزشها ،نگرش ها و الگوی روابط انسانی میشود .اسداهلل
میگويد «بدونيد که همهی چيزای قديمی بیارزش نيستن» ،سويهی ديگر اين جمله پذيرش
اين است که بخشی از چيزهای قديمی هم بی ارزش هستند .اسداهلل در تقسيم خانه بين پسران
و دخترانش به تساوی برخورد می کند و اين نيز يکی ديگر از نشانه های درگذشتن او از عرف
سنّتی است .نصب کتيبهی خانهی قديم بر سردرِ خانهی جديد نيز نشانهی حفظ و جابهجايی
بخشی از عناصر سبک زندگی سنّتی است.
پاسخ به سؤال فرعی سوم :بازنمایی و روایت سریال پدرساالر از سبکهای زندگی را
در بافت گفتمان سیاسی-اجتماعی مسلّط در زمان تولید آن سریال ،چگونه میتوان تحلیل و
تفسیر کرد؟

 386مطالعات جامعهشناختی دوره  ،26شماره یک ،بهار و تابستان 1398

سريال پدرساالر در سالهای  1371-1372توليد شدهاست .اين سالها همزمان با دولت
سازندگی بودهاست .دولت سازندگی از سال  68تا  76با «گفتمان نوسازی ،رشد و توسعهی
اقتصادی» فعاليتهای اجرايی کشور را بدست میگيرد .در اين سالها دغدغهی کلّی کشور
بازسازی خرابیهای جنگ بود .مسئلهی اجتماعی دولت سازندگی نقد عقبماندگی و ايدهآل آن
رسيدن به وضعيّت مطلوب رفاه از طريق سياستهای افزايش توليد و عمران و توجّه به
متخصصان و تکنوکراتها بودهاست و در اين راه ،از سياستهای نهادهای بينالمللی همچون
صندوق بينالمللی پول و بانک جهانی تأثير زيادی پذيرفت(حسينزاده ،1386مرتجی،1378
ظريفینيا ،1386بهروزلک .)1389همچنين تغيير فضای فرهنگی جامعه در قالب حجاب زنان،
مسئله ورزش زنان ،اشتغال زنان ،مصاحبههای مطبوعاتی با زنان خبرنگار و ...قابل اشاره-
است(علیآبادی.)1388،
همانطور که مشاهدهمیشود ميان بازنمايی سبک زندگی در سريال پدرساالر بر حول محور
تفاوت نسلی در قالب تقابل سبک زندگی سنّتی و سبک زندگی نوگرا با گفتمان مسلّط سياسی-
اجتماعی در سالهای توليد اين سريال هماهنگی وجود دارد .اين سريال به اقتضای سياستهای
نوگرايی و نوسازی کالن کشوری ،لزوم پذيرش سبک زندگی نوگرا و ايجاد تغييراتی در سبک
زندگی سنّتی را تجويز میکند و گريزناپذير میداند.

سریال «خط قرمز»(:)1381
پاسخ به سوال فرعی اوّل :در سریال «خط قرمز» ،تقابالت و تعارضات سبک زندگی بر حول
چه محوری بازنمایی شدهاست و بر اساس این محور ،چه نوع سنخشناسیای برای سبک
زندگی ارائهشدهاست؟
در سريال خط قرمز ،سبک زندگی حول دو محور بازنمايی شدهاست .اول تفاوت نسلی و
دوم پذيرش ساختارهای اجتماعی/عدم پذيرش ساختارهای اجتماعی .روايت اين سريال،
حکايت نسل جوانان اوايل دههی هشتاد است که از دارای پيشينهی خانوادگی و طبقاتی مختلفی
هستند و از اقشار مختلفی برآمدهاند .نقطهی اشتراك آنها برنتافتن ساختارهای اجتماعی و
شکستن خطوط قرمز است که در اينجا در خانوده و مدرسه بهعنوان دو مورد از مهمترين
نهادهای اجتماعی نمود میيابد .در اکثر صحنههای سريال خط قرمز ،تمرکز بر بازنمايی سبک
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زندگی شخصيّتهای جوان سريال است که خانه و خانوادهی خود را ترك کردهاند .سبک
زندگی اين جوانان ،با در قالبِ «سبک زندگی ساختارشکنانه و نامتعارف» بازنمايی شدهاست.
سويهی ديگر اين نوع سبک زندگی بهلحاظ منطقی «سبک زندگی همنوايانه و متعارف» است که
به صورت مستقيم در سريال بازنمايی نمیشود .با اين حال در صحنههای بسياری جوانان
شوريدهی اين سريال بهعنوان نسل جوانان دههی هشتاد ،در تقابل با جوانان دههی شصت و
دوران دفاع مقدّس(که پسر شهيد رحمان نمايندهی آنهاست) قرار داده میشوند و مقايسه می-
شوند .بهعبارت ديگر شخصيّتهای جوان اين سريال (که دارای پيشينههای خانوادگی و طبقاتی
کامالً مختلفی هستند) نشاندهندهی کليّت جوانان هم نسل خود هستند و همه در يک دسته
جای میگيرند ،نه اين که به دو طيف تقسيم شوند .ساختارشکنی و هنجارگريزی بهعنوان حلقه-
ی اتصال آنها معرفی میشود.
پاسخ به سؤال فرعی دوّم :در بازنمایی مؤلفههای کَالن چهارگانهی سبک زندگی در
سریال خط قرمز ،چه کارکردهای ایدئولوژیكی (انگارهها ،کلیشهها و معانی مرجّحی)
نهفتهاست؟
معضلهدار بودن جوانان ورای تعلّقات خانوادگی و طبقاتی :يکی از مهمترين انگارههايی
که در کل اين سريال مورد تأکيد قرار میگيرد اين است که شخصيّتهای جوان سريال دارای
پايگاههای اقتصادی ،اجتماعی و خانوادگی متفاوتی هستند .از طبقهی باال تا طبقهی پايين ،از
خانوادهی نرمال تا خانوادهی گسيخته ،از خانوادهی سنّتی تا خانوادهی مدرن .به عبارت ديگر
جوانان اين سريال را نمیتوان نمايندهی قشر خاصی از جوانان در جامعه دانست ،آنها برآيندی
از کليّت نسل جوانان در اوايل دههی هشتاد هستند و اين کليّت و سبک زندگی آنها در داللت-
های تلويحی و ايدئولوژيک ،معضلهدار و حاشيهساز معرفی میشود.
جوانان زودرنج ،جاهل و ساختارشكن :ساختار شکنی ،هنجارگريزی و رفتار انحرافی به-
عنوان ويژگی و شاکلهی اصلی سبک زندگی جوانان اين سريال معرفی میشود .براساس داللت-
های ايدئولوژيک و ضمنی صحنههای مختلف سريال خط قرمز داليل جوانان اين سريال برای
ساختار شکنی از سرِ خوشی ،شکمسيری ،بچّهبازی ،ماجراجويی ،هيجان و اساساّ ناموجّه و
غيرمنطقی است .هرچند ممکن است آنها مشکالتی در زندگی داشته بوده باشند ،امّا اين
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مشکالت دليل اصلی ساختارشکنی آنها نيست .اين سريال اينگونه القا میکند که جوانان نسل
جديد نه تحمّل اقتدار پدر و خانواده را دارند و نه جنبهی تفويض اختيار به خودشان را .کامران
نظارت و سختگيری پدرش را برنمیتابد و سر به عصيان برمیدارد و در طرف ديگر رامين
ظرفيّت و جنبهی نرمی و بیخيالی پدر را نداشته و با رفتار پرخطر به ايدز مبتال شدهاست.
کامران میخواهد به خارج برود و خوانندهشود ،امّا نه از خارج شناخت درستی دارد و نه از
داخل .تنها مشکل او در داخل اين است که «اينجا حال نمیده» .نيما از مراقبتهای پدر و مادر
و وفور نعمت به تنگ آمدهاست و « تصميم گرفته ديگه کسی اونو نيما جان صدا نزنه!» .او در
مورد علّت مراقبتهای پدر و مادرش(و در معنای کالن ديگر نهادهای اجتماعی) جاهل است،
او واقعاً به مراقبت نياز دارد(سرطان خون دارد) ،هرچند خودش از اين نياز بیاطالع است .نويد
در خيال خام خود فکر میکند که در خارج پول پارو میکنند .امير چوب همنشينی با رامين را
میخورد .ناصر با خالف و هنجارشکنی بار آمدهاست و ترك عادت نمیتواند.
جوانان دههی هشتاد در مقابل جوانان دههی شصت :در چندين صحنه شخصيّتهای
جوان سريال بهعنوان نمايندهای از نسل جوانان دههی هشتاد در مقابل پسر شهيد رحمان ،به-
عنواننمايندهای از نسل جوانان دههی شصت و دوران جنگ تحميلی قرار داده میشوند .به قول
رحمان همان «خيلیهايی که رفتند تا شما بهتر زندگی کنيد» .رفتن به جبهه در جنوب در مقابل
فرار به شمال ،بر تضاد و تقابل شيوه و سبک زندگی جوانان دههی هشتاد(همنسالن نيما ،رامين،
کامران و )...با جوانان دههی شصت(همنسالن پسر رحمان) داللت دارد .سبک زندگی دستهی
اوّل اشتباه و نادرست و سبک زندگی دستهی دوّم صحيح و درست معرفی شدهاست .بر اساس
داللتهای ايدئولوژيک اين سريال ،دستهی اول از آسودگی و رفاه(که حاصل خون شهيدان
است) هم ناراضیاند چه رسد بسختی و دشواری ،امّا جوانان هم سنّ آنها در دههی شصت جان
خود را در سختترين شرايط فدا کردهاند.
سبک زندگی ساختارشكنانه تحت تأثیر غرب :آنطور که سريال خط قرمز روايت میکند،
کشورهای اروپايی در نگاه جوانان اين سريال همچون يک مدينهی فاضله انگاشته میشوند که
آنها در انديشهی رفتن به آنجا هستند .از جهتی ديگر همنشينی نشانههايی مانند مصرف موسيقی
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غربی ،فيلمهای خارجی ،پوشيدن لباس جين بهعنوان يک مد غربی و ...سعی دارد تأثيرپذيری
جوانان و سبک زندگی آنها از غرب را برجستهکند.
تباهی :سرنوشت محتوم ساختارشكنی  :در اين سريال با بهرهگيری از استراتژی طبيعی-
سازی اينگونه القا میشود که نتيجهی طبيعی عدول از ساختارهای اجتماعی و گذشتن از
خطوط قرمز(به هر دليلی که باشد) ،چيزی جز فروغلطيدن در ورطهی خطر و تباهی نيست .غير
از نويد که در ابتدای راه به تهران برمیگردد ،ديگر شخصيّتهای سريال سرنوشت غمباری پيدا
میکنند .نيما به علّت عدم دريافت مراقبتهای الزم برای درمان بيماریاش به طرز غمانگيزی
میميرد .رامين پس از اينکه با آزمايش دوبارهی ايدز کامالً يقين پيدا میکند که به ايدز مبتالست،
خود را برای هميشه ناپديد میکند .ناصر مرتکب قتل و معتاد هرويين میشود و سرانجام به
دست پليس میافتد .کامران توسّط پليس دستگير میشود و سالها اسير کنج زندان .امير نيز
شرمسار و وامانده از همه جا خود را تسليم پليس میکند .در بخشهای پايانی سريال آنها
معترف میشوند که اين سرنوشت نازيبا نتيجه اعمال نادرست و رؤياهای کودکانهی خودشان
بودهاست و میپذيرند که نبايد قدم در اين راه میگذاشتند.
پاسخ به سؤال فرعی سوم :بازنمایی و روایت سریال خط قرمز از سبک زندگی را ،در
بافت گفتمان سیاسی-اجتماعی مسلّط در زمان تولید آن سریال ،چگونه میتوان تحلیل و
تفسیر کرد؟
سريال خط قرمز در سال  1380توليد شدهاست .اين سالها همزمان با دولت اصالحات
بودهاست .دولت اصالحات از سال  76تا  84با «گفتمان آزادی ،جامعهی مدنی و توسعهی
سياسی » فعاليتهای اجرايی کشور را بهدست میگيرد .گفتمان اصالحطلبی با نشانههايی
همچون آزادی ،جامعه مدنی ،حاکميت مردم ،پلوراليسم فکری ،شايسته ساالری ،تساهل و
تسامح  ،قانون گرايی ،گفتوگوی تمدّنها ،رابطه با ساير ملّتها و دولتها فارغ از تندروی،
ميدان دادن به جوانان ،حمايت از خواستههای جوانان و ...همراه بودهاست.
يکی از مهمترين مسائلی که در دورهی اصالحات در سطح جامعه بروز و ظهور يافت،
مشارکت و فعاليّت قشر جوانان و دانشجويان در فعاليّتهای سياسی و مسائل اجتماعی بود.
جوانانی که تا حدّ زيادی تحت تأثير گسترش قابل توجه مدارس ،دانشگاهها ،رسانهها و نهادهای
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مدرن ،نگاه و فهم متفاوتی از مسائل سياسی ،اجتماعی و فرهنگی داشتند و مرجع فکری آنها
بيشتر از روشنفکران و اساتيد برجستهی دانشگاهی ريشه میگرفت.
با اين وصف بازنمايی سبک زندگی جوانان در سريال خط قرمز بهصورت «سبک زندگی
ساختارشکنانه» در طلب آزادی و رهايی ،که محوریترين شعار گفتمان اصالحطلبی بودهاست ،دارای
داللتهای ايدئولوژيک آشکاری است .شايد سخنی گوياتر از ترانهی تيتراژ پايانی سريال نباشد:

به اميد يه هوای تازهتر
گفتيم از رفتن و خونديم از سفر
میخواستيم مثل پرندهها باشيم
آسمونو حس کنيم ،رها باشيم
امّا نه اينجا سراب غربته
سهممون يه کولهبار حسرته
اين سريال در کلّ اينگونه القا میکند که آنچه جوانان دههی هشتاد ،آزادی میپندارندش و
برای رسيدن به آن در پی شکستن ساختارهای اجتماعی و عبور از خطوط قرمز موجود هستند،
سرابی پوچ و کاذب است که نتيجهی طبيعی حرکت به سمت آن درغلطيدن به وادی خطر،
نابودی و تباهی است .کامران میگويد« :دارم اونجوری که دلم میخواد زندگی میکنم! نه اون-
جوری که بقيه میخوان ،بابام ،مامانم ،همه!» .واژهی همه در اينجا در را به روی معانی هرچه
بيشتر باز میگذارد .همه میتواند جامعه ،نظام سياسی ،مذهب و  ...را شامل شود.

سریال «مرگ تدریجی یک رؤیا»()1387
پاسخ به سوال فرعی اوّل :در سریال مرگ ندریجی یک رؤیا ،تقابالت و تعارضات سبک
زندگی بر حول چه محوری بازنمایی شدهاست و بر اساس این محور ،چه نوع سنخشناسی-
ای برای سبک زندگی ارائه شدهاست؟
در سريال مرگ تدريجی يک رؤيا ،سبک زندگی حول محور سنّت و مدرنيته و با تأکيد بر
جايگاه مذهب در سبک زندگی بازنمايی شدهاست .روايت اين سريال ،حکايت زندگی زوج
جوانی به نام حامد يزدانپناه و مارال عظيمی است .حامد و خانوادهی مذهبی و سنّتگرای او در
يک طرف و مارال ،خانواده و اطرافيان ضدمذهب و مدرنيتهگرای او در طرف ديگر قرار میگيرند
و روايت سريال از تقابل اين دو پيش میرود .بر اين اساس سنخشناسی ارائهشده برای سبک
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زندگی عبارت است از تقابل دوگانهی «سبک زندگی سنّتی مذهبی» و «سبک زندگی مدرن
ضدّمذهب»(صحنههای يک تا ده از سريال مرگ تدريجی يک رؤيا) .بازنمايی سبک زندگی و
تقابالت آن در اين سريال بههيچوجه به تضاد طبقاتی و يا شکاف نسلی ارتباط دادهنشدهاست.
پاسخ به سؤال فرعی دوّم :در بازنمایی مؤلفههای کَالن چهارگانهی سبک زندگی در
سریال مرگ تدریجی یک رؤیا ،چه کارکردهای ایدئولوژیكی (انگارهها ،کلیشهها و معانی
مرجّحی) نهفتهاست؟
سبک زندگی مدرن ضدمذهب :در کل سريال در مورد کنشهای ضدّمذهبی يا غيرمذهبی
شخصيّتهای مدرن بهطور ويژهای اغراق و بزرگنمايی میشود .گويی آنها با مذهب دشمنی
ريشهای دارند .نمونهی شديد اين مسئله در شخصيّت ساناز نمود داده شدهاست .او با خشونت
و درندگی کتاب دعای مادر گنگ و فلج خود را پاره میکند و آفاق را بهخاطر اعتراض به اين
عمل به زير تازيانه میگيرد.
انسانهای دارای سبک زندگی مدرن؛ اسیر توطئه و مسخ شده توسط غرب :در طول
سريال سبک زندگی مدرن بهعنوان دسيسهی غرب و افراد منتسب به آن بهعنوان افرادی بی-
ريشه ،بیهويّت ،ناآگاه ،غربزده و خودگمکرده معرفی میشوند که توسط غرب هدايت و جهت
داده میشوند .گفتمان و تئوری توطئه غرب توسط حامد پيش کشيده می شود .حامد افکار و
ايده های مارال در نگارش رمان رؤيا را توطئه داريوش آريان ،منتقد ادبی لندننشين معرفی می
کند .از نظر حامد داريوش آريان به عنوان نمادی از غرب ،در پی جهت دهی به ذهن و افکار
مارال (نماينده قشر روشنفکر و مدرن ايرانی) در راستای تامين اهداف استعماری و سياسی
کشورهايی چون انگليس توطئه چينی می کند .حامد در يکی از صحنه ها می گويد که رمان
رؤيا(نماد سبک زندگی مدرن) «از مغز مارال بيرون نيامدهاست بلکه توطئه غربیها برای وارونه
نشان دادن واقعيت موجودی زن در جامعه ايرانی است» .در صحنه ی ديگری از سريال که در
ترکيه فيلمبرداری شده است ،ادعا می شود که دولت های اروپايی ،جنجال و توطئه رسانهای
تدارك ديده اند تا اختناق و سرکوب در جامعه ايران را القا کنند.
خانواده مارال و بستگان و دوستانش ذوب و خودباخته در مقابل فرهنگ غربی نشان داده
میشوند .پدر مارال به علت زاويه داشتن با انقالب و فضای سياسی آن ،بعد از آن ،در راه
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مهاجرت به غرب در طوفان دريا غرق میشود .مهرداد (برادر ساناز و مارال) بعد از انقالب 57
بهخاطر عقايد سياسیاش به فرانسه مهاجرت کرده و در آنجا به عنوان مبارز سياسی زندگی می-
کند(در پايان معلوم میشود که کارگر رستوران بوده و زير شيروانی زندگی میکرده) .ساناز همه
دارايی و ارث پدرش را میفروشد در آرزوی مهاجرت به لندن و سرزمين رهايی! داريوش آريان
بهعنوان منتقد ادبی لندن نشين ،شيفته سبک زندگی و فرهنگ غربی و ساکن انگليس است.
مرگ ،نابودی و تباهی؛ سرنوشت انسانهای دارای سبک زندگی مدرن :يکی از انگاره-
های کليشهای در بازنمايی سبک زندگی مدرن غيرمذهبی ،اغراق در نابودی افراد متعلّق به آن
است .ساناز در ترکيه کشته میشود ،داريوش آريان پس از جواب رد شنيدن از مارال برای
ازدواج و شنيدن خبر خودکشی فرزندش ،در تصادف رانندگی میميرد .پری در حالی که با
خواری هرچه تمامتر کنار جوی آب افتادهاست به جرم آدمربايی(دزديدن هستی) روانه زندان
می شود .جمشيد عظيمی پس از انقالب در راه غرب در دريا غرقشدهاست .فروغالزمان به
عقوبت داشتن سبک زندگی مدرن و غيرمذهبی در گذشته ،گنگ و فلج شدهاست و در خانهی
سالمندان میميرد و . ...مارال تنها فرديست که در اين جمع از مرگ و تباهی نجات می يابد؛ و
آن هم توسط حامد(نماينده سبک زندگی سنّتی مذهبی)!
در اين راستا ،شعر تيتراژ پايانی سريال قابل تأمل است:

چشام بستهاست ،جهانم شکل خوابه
عذابه ،اضطرابه ،اضطرابه
روبروم ديواری از مه ،ديواری از سنگ
بگو بيهوده نيست ،فاصلهی آب و سراب
بگو سفيدی کاغذ بيهوده نيست
بگو از کوچ آکنده فقط کابوس و تنهايی
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
برام شد مرگ تدريجی رؤيا
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اين ابيات بصورتی ايدئولوژيک ،بهعنوانِ زبانِ حال انسانهای مدرن فروافتاده در وادی پوچ
و غبارآلود مدرنيته و سبک زندگی مدرن بيانمیشود .وادیای که با واژههايی چون اضطراب،
عذاب ،سراب ،خواب ،کابوس ،ديوار ،مِه ،تنهايی ،افسانه ،سياهی ،تاريکی ،ترديد و نهايتاً مرگ،
همنشين و قرين ،معرفیمیشود.
پاسخ به سؤال فرعی سوم :بازنمایی و روایت سریال مرگ تدریجی یک رؤیا از سبک
زندگی را در بافت گفتمان سیاسی-اجتماعی مسلّط در زمان تولید آن سریال ،چگونه می-
توان تحلیل و تفسیر کرد؟
سريال مرگ تدريجی يک رؤيا در سال  1387توليد شدهاست .اين سالها همزمان با
دولت دکتر اصولگرايی به رياست محمود احمدینژاد بودهاست .اين دولت از سال  84تا 92
با گفتمان « مبارزه با استکبار و تهاجم فرهنگی غرب ،بومیگرايی و عدالتمحوری» فعاليت-
های اجرايی کشور را بهدست میگيرد و فضای کلّ ی جامعه را تحت تأثير قرار میدهد .علی-
آبادی( ) 1388در پژوهش خود در مورد گفتمانهای دولت های بعد از انقالب ،خطوط فکری
گفتمان دولت احمدی نژاد را در چند بند خالصه کرده است که سه مورد از آن در پاسخ به اين
سؤال راهگشاست:
 -1مبارزه با تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی (بويژه اجرای طرح امنيّت اخالقی-
اجتماعی)
 -2مبارزه با استکبار جهانی و اعتقاد به سقوط تمدن غرب و سرمايهداری.
 -3بومیگرايی و معرفی اسالم بهعنوان بهترين راهکار در تمام حوزههای
زندگی(ص.)143-142
همانطور که مشاهدهمیشود ،بازنمايی سبک زندگی در سريال مرگ تدريجی رويا بهعنوان
متن رسانهی توليد شده در تلويزيون بهعنوان سازمانی مستقل از دولت ،در هماهنگی با گفتمان
مسلّط دولت در اين سالها قرار دارد .بازنمايی سبک زندگی در قالب تقابل «سبک زندگی سنّتی
مذهبی» بهعنوان خودی با «سبک زندگی مدرن ضدمذهبی» بهعنوان ديگری و حاصل توطئه و
تهاجم غرب در همين راستا قابل تفسير است.
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بحث و نتیجه گیری
بر اساس نتايج اين تحقيق ،سريالهای خانوادگی-اجتماعی توليد شده از سيمای جمهوری
اسالمی ايران ،از ابتدا ،محمل مهمی برای بازنمايی سبک زندگی جامعه ،در قالب الگوی رفتار،
ارزشها و نگرشها ،الگوی روابط انسانی و اموال و دارايیهای مصرفی و سرمايهای ،بودهاند.
امّا روند اين بازنمايی دارای فرايندی خطّی و ثابت نبودهاست.
روايت سريال های مورد مطالعه از سبک زندگی ،از خالل تقابلهای دوگانهی کالن پيش
رفتهاست .در اين سريالها عمده ترين محورهايی که تقابالت سبک زندگی حول آن بازنمايی
شدهاست عبارت اند از تضاد طبقاتی ،تضاد نسلی و تضاد سنّت با مدرنيته .با اين حال ،از
طرفی اهميّت و حضور عناصر و مسائل مربوط به موضوع سنّت و مدرنيته نسبت به دو ديگر،
بسيار بيشتر بوده است و از طرف ديگر ،هرچه به سريالهای متأخر نزديک میشويم ،بحث
تضاد سنّت و مدرنيته در بازنمايی سبک زندگی برجستهتر میشود ،به طوری که در سريال
مرگ تدريجی يک رؤيا همهی تفاوتها ،ناسازگاری ها ،تعارضات و مجادالت مشهود در
زندگی شخصيّتهای سريال از زاويه ی تضاد سنّت با مدرنيته و سبک زندگی سنّتی با سبک
زندگی مدرن ،روايت میشود.
اين مسئله از اين جهت قابل تفسير است که ،بيش از صد و پنجاه سال است که نخبگان
سياسی و فرهنگی ايران با مسئلهی تجدّد و تجدّدخواهی دست و پنجه نرم میکنند .از طرف
ديگر در جمعبندی انواع سنخشناسیهای ارائهشده برای سبک زندگی در تحقيات پيشين ،ذکر
شد که اکثر سنخشناسیهای ارائهشده ،حول محور نسبت ميان سنّت و مدرنيته قرار گرفتهاند.
اين مسئله تا حدود زيادی طبيعی است .زيرا در يک نگاه کالن ،اکثر مباحث علوم اجتماعی از
ابتدا تا کنون همواره بهنوعی با مفاهيم سنّت و مدرنيته و تقابل نهفته در دل آنها مرتبط بودهاست.
عالوه بر اين برای ايرانيان و غير اروپاييان عموماً جوانی و تازگی سبک زندگی مدرن اندکی
محسوستر است ،زيرا ما هنوز در کنار سبک زندگی مدرن ،عناصر بسياری از سبک زندگی
سنّتی و کهن را تجربه میکنيم.
آن چه در تلويزيون به معنای عام و در سريالهای خانوادگی-اجتماعی بهطور خاص،
دربارهی سبک زندگی تصوير میشود ،متون برساختی هستند که از خالل آن قدرت و ايدئولوژی
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جريان میيابد و مخاطب خود را در جايگاه خاص سوژهگی مینشاند .بازنمايی رسانهای اين
هدف را محقق میکند و نهايتاً اثر توليد شده در بافتی اجتماعی و برمبنای ساخت اجتماعیِ
واقعيّت شکل میگيرد.
برمبنای اين نکات ،آنچه از تحليل متون بررسی شده برای هر سريال برمیآيد اين است که
سبک زندگی در هر کدام از اين سريالها بهنوعی ،همراه با اغماض ،جهتگيری ،چارچوببندی
رسانهای و کارکردهای ايدئولوژيک ،به تصوير کشيده شدهاست و بين بازنمايی سبک زندگی در
هر سريال با بافت و گفتمان سياسی-اجتماعی همزمان با توليد آن رابطهی قابل تأملی وجود
دارد .نتايج بهدست آمده از تحليل صحنههای سريالهای مورد مطالعه ،نشان میدهد که در همه-
ی اين سريالها سبک زندگی با تمرکز بر يک تقابل دوگانهی کالن بازنمايی شدهاست و در هر
سريال بهعنوان سريال برگزيده برای يک دهه ،تقابالت سبک زندگی حول محور اصلی متفاوتی
بازنمايی شدهاست.
به لحاظ روندی ،عمدهترين تغييراتی که در سياستهای بازنمايی سريالهای خانوادگی-
اجتماعی پربينندهی سيما در قبال سبک زندگی و تحوالت مربوط به آن ،در طول دهههای پس
از انقالب  ،از طريق مقايسهی بين چهار سريال مورد مطالعه در تحقيق حاضر بهدست میآيد را
میتوان در موارد زير خالصه کرد:
افزایش دخالت دادن رفتارها ،نمادها و عقاید مذهبی در بازنمایی سبک زندگی :در حالی
که در سريال پاييز صحرا هيچ نشانی از حضور رفتارها ،نمادها و عقايد مذهبی در بازنمايی
سبک زندگی مشاهده نمیشود(نه در «سبک زندگی طبقهی باال» و نه در «سبک زندگی طبقهی
پايين») ،امّا در دهههای بعد به مرور دخالت دادن تضادهای مذهبی در بازنمايی سبک زندگی
بيشتر میشود .در سريال پدرساالر همانطور که پيشتر شرح آن رفت برخی نمادها و کنشهای
مذهبی در بازنمايی «سبک زندگی سنّتی نسل قديم» بهتصوير کشيده میشود امّا اين عناصر به-
هيچوجه در تعارضات و تقابالت سبک زندگی دخالت داده نمیشود .سريال خط قرمز نيز از
اين لحاظ شبيه سريال پدرساالر است .امّا در نهايت در سريال مرگ تدريجی يک رؤيا تضادهای
مذهبی به متن تعارضات و تقابالت سبک زندگی وارد میشود.
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افزایش دخالت دادن مسائل سیاسی در بازنمایی سبک زندگی :هرچه از دههی اوّل
بسمت دههی چهارم نزديک میشويم مسائل سياسی در بازنمايی تقابالت سبک زندگی در
سريالهای خانوادگی-اجتماعی پربيننده ،پررنگتر و مستقيمتر دخالت دادهمیشود .در حالی که
در سريالهای پاييز صحرا و پدرساالر تأکيد بر مسائل سياسی وجود ندارد يا بصورت
غيرمستقيم و پنهان صورتمیگيرد .امّا در سريال خط قرمز و با شدّت بسيار بيشتری سريال
مرگ تدريجی يک رؤيا مسائل و رخدادهای سياسی بهصورت عريان و بیپرده به متن
سريالهای خانوادگی-اجتماعی تزريق میشود .از جمله اشاره به حوادث سياسی زمان انقالب،
پناهندگان سياسی ،دفاع مقدّس(که با معانی و برداشتهای سياسی تداعی میشود) ،تضادهای
سياسی و فرهنگی با غرب و. ...
افزایش طرد در بازنمایی سبک زندگی بهجای تلفیق یا پیوند :هرچه بهسمت دههی
چهارم نزديک میشويم طرد يک طرف از تقابل در سنخشناسی سبک زندگی بيشتر و شديدتر
میشود .در پايان سريال پاييز صحرا ماهرخ و مستانه بهعنوان دو شخصيّت دارای سبک زندگی
طبقهی باال به خواستهی خود مبنی فروپاشاندن زندگی صحرا بهعنوان نمايندهی سبک زندگی
طبقهی پايين نمیرسند و شکست میخورند ،امّا خبری از مرگ و نابودی نيست .سريال
پدرساالر در پايان سعی در نزديکتر کردن دو سر طيف در تقابل «سبک زندگی نوگرای نسل
جديد» با «سبک زندگی سنّتی نسل قديم» دارد و پيوند و تلفيق بين دو طرف را نمايش و
پيشنهاد میدهد .امّا در دو سريال خطّ قرمز و مرگ تدريجی يک رؤيا ،با طرد کامل سبک
زندگیای که در بازنمايی سريالها نامطلوب وانمود میشود ،مواجه هستيم.
اين طرد شديد و گستردهی سبک زندگی مدرن و انسانهای منتسب به آن ،که با مرگ،
نابودی و تباهی به تصوير در میآيد ،يادآور ديدگاههای احمد فرديد در ردّ مدرنيته است .بخشی
از سخنان فرديد دراين باره ،به شرح زير است:
«تب کردهاست بشر .بعضیها خيالمیکنند که خب ،اين درمان پيدا میکند و عرق میکند و
خوبمیشود .خدا نکند که اين درمان پيدا کند ،برای اينکه در جهان امروز اصالً بيمار کم است،
لفظ «بيمار» اگر بگوئيم .همه بايد دعا کنيم که اين تاريخ بشر که االن در بحران است عرقنکند.
بميره بشر! دوباره زندهشود!(...فرديد.)1369 ،
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در پرتو همين ديدگاه است که در پايان سريال خط قرمز جوانان منتسب به «سبک زندگی
ساختارشکنانه» که خطوط قرمز را شکستهاند ،بهعنوان تنبيه يا میميرند ،يا نامشان گممیشود يا
ساليان سال اسير زندان میشوند ،و از طرف ديگر در سريال «مرگ تدريجی يک رؤيا» ،جمشيد،
ساناز ،داريوش ،آريا و «رؤيا» [دختر مدرن رمان دوّم مارال (رؤيای زندگی مدرن)] بايد بميرند و
گيتی[شخصيّت سنّتی رمان اول مارال] زندهبماند .مارال نيز تنها به دست حامد و پس از ،از
دست دادن حافظهاش(غير از خاطرهی گيتی) زندهمیماند.

افزایش نسبت دادن سبک زندگی مطرود(دیگری) به غرب ،تأثیر غرب یا توطئهی
غرب :در سريال پاييز صحرا هيچ اسم و نشانی از خارج و غرب به ميان نيامدهاست .در
سريال پدرساالر تنها يک بار و در گفتگوی اسداهلل خان با دوست قديميش پرويز ،از زبان
پرويز می شنويم که پسران پرويز برای تحصيل و کار به خارج رفتهاند و در آنجا ماندگار
شدهاند (همين و بس).
امّا در سريال خط قرمز پای غرب بهطور چشمگيری به بازنمايی سبک زندگی در سريالهای
خانوادگی-اجتماعی پربيننده بازمیشود و دخالت داده میشود .در اين سريال غرب بهعنوان
مدينهی فاضلهی خيالی جوانان ساختارشکن معرفی میشود که قصد رفتن به آنجا را دارند ،امّا
کشاندن پای غرب به سريالهای خانوادگی-اجتماعی هنوز در غالب تأثير غرب و فرهنگ غربی
بر سبک زندگی جوانان مطرحمیشود .درحالی که در سريال دههی چهارم ،يعنی مرگ تدريجی
يک رؤيا «سبک زندگی مدرن غيرمذهبی» يکسره محصول توطئه و دسيسهی غرب معرفیمی-
شود و افراد منتسب به اين نوع سبک زندگی مسخشده و اسير اين توطئه و دسيسه.
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