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  بيان مسئله. 1
 روزمـره      زنـدگي تـرين منـابع فرهنگـي در      مهم جزوپسند   هاي عامه  در جهان معاصر، رسانه

اي قابـل دسـترس در اكثـر      رسـانه  زيرا ؛هاست  ترين آن  از مهمتلويزيون  ؛شوند  محسوب مي
ايراني نيز  ةجامعايم اگر بگوييم در   به بيراهه نرفته. هاي كشورهاي مختلف جهان است  خانه

هاي تلويزيـوني    كه به تبع آن سريالروزمره تلويزيون است    ها در زندگي  شكل غالب رسانه
تواند ابعاد مختلـف فرهنـگ را     چنين عموميتي مي. هاي آن است  جزو پرطرفدارترين برنامه

 ةروزمـر      زندگياي مصنوع خود قرار دهد كه از منظر اين پژوهش،   ثير عوالم رسانهأت  تحت
  .جزئي از آن ابعاد است ،ن ايرانيجوانا

هاي فرهنگي خاصي نسبت به سـاير    ها و ارزش جوانان ايراني از ويژگي  ة روزمر   زندگي
دهي به   ها نقش مهمي در شكل  هاي سني جامعه برخوردار است كه در اين ميان رسانه  گروه

» مارشال بـرمن «همان عصر جديدي كه  ،دارند» عصر جديد«جهان جوانان ايراني در  زيست
  .كند  مي ياد» مدرنيته ةتجرب«از آن با عنوان 

هاي رايج در جامعـه    هاي كالن جامعه يا تغيير ايده  اگر مدرنيته را به معناي تغيير ساخت
گـذارد و باعـث تغييـر      مـي  تـأثير  روزمـره      زندگيفرض كنيم، تغيير هر دو سطح الجرم در 

الجـوردي،  (شود   هاي مدرن زندگي مي  كارگيري شيوه بههاي سنتي حاكم بر زندگي و   شيوه
اي   ايراني، مدرنيته ةمدرنيتتوان گفت   ايراني مي ةمدرنيت ةتجرب چهارچوب اما در ). 14: 1388

هرچند بدشكل  ،ايراني واقعيتي ةمدرنيت. محلي و بومي است كه مختصات ايراني را داراست
بسـياري از   أمنشـ جديـد بـوده امـا     اندورايراني در  ةانديشدر زندگي و  ،و داراي تعارض

 ةنحـو تـوان در    ترين مظاهر اين تغيير را مي  از مهم). 16: 1380، ارمكي(ده است تغييرات ش
هاي پيشين فاقد زبان نمادين و نظـام    جوانان در سده. وضوح مشاهده كرد بهزندگي جوانان 

درنتيجه  ؛داللت و نشانه بودند، زيرا اين گروه فاقد موقعيت اجتماعي مخصوص به خود بود
 اما امروزه اين تفكيـك نسـلي را كـامالً    ،ايران فاقد تفكيك نسلي بوديمپيشين  ةجامعما در 

جوانان در   ة روزمر   در بحث انعكاس واقعيات زندگي). 75: 1390 فاضلي،(كنيم   مشاهده مي
هـاي    ها و جنبش  ديدگاه و لئمساها از   هايي كه رسانه  كه بازنمايي ،ها دقت به اين نكته  رسانه

براي مثـال در  . حائز اهميت است ،دهند تا چه ميزان مطابق با واقعيت است  جوانان ارائه مي
 ةروزنامـ سـازي دو    تصوير  ة نحو »هاي محلي  بازنمايي جوانان در رسانه«با عنوان  1پژوهشي

دهد تنها   نتايج نشان مي .بررسي شده است   ،سه ماهه  ة در يك دور ،از جوانان بزرگ كاليفرنيا
 ، و)The Bakersfield Californian( كاليفورنيـا  بكرسـفيلد نام  اب ،دو روزنامهدر يكي از اين 
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درصد به صورت منفي رمزگذاري شده است  70 جوانانْ ةدربارمقاله  129هم رفته در    روي
 ةعقيـد بـه  . انـد   و ضد اجتماع بازنمايي شده ،و جوانان به صورت مزاحم، دردسرساز، جاني

ها منجر بـه توليـد نـوعي هـراس اخالقـي        هاي ايدئولوژيك رسانه  بازنمايي) 1972(كوهن 
هـاي بازنمـايي، جوانـان بـا نمادهـا و        تحت تأثير چنـين سياسـت   ،صورت  اين در .شود  مي

گيـري ذهنيـت     شوند كه همين امر موجـب شـكل    رفتارهاي متمايز و خاصي نشان داده مي
  .شود  مضطرب و حتي منفي نسبت به جوانان مي

جهاني، زندگي جوانان ايراني نيـز   ةجامعبا توجه به تحوالت همگون  ،حال حاضردر 
ايراني در ميان قشـر جـوان خـود شـاهد     جامعة امروزه . خود گرفته است بهشكل خاصي 
هـاي   ناخواه با الگوهاي فرهنگـي نسـل   خواهها و رفتارهاي جديدي است كه  بروز فرهنگ

. گونه در ميان ايـن قشـر شـده اسـت      ي تعارضپيشين تفاوت دارد و موجب بروز رفتارها
از خـالل   ،كـه مفهـومي اسـت     نمايـد چيسـتيِ آن    حال چيزي كه در اين پژوهش مهم مي

تلقي محقـق  . يابد  جوانان ايراني انتقال مي  ة روزمر   در رابطه با زندگي ،ها  ها و نمايش  سريال
تلويزيـوني، برخـي از جوانـان مـورد     هـاي    در بازنمايي ،شود    بر اين است كه احساس مي

بـا توجـه بـه واقعيـت     رو،  ايناز . شوند  طرد مي» ديگري«مثابة  هو ب  گيرند ميمهري قرار   بي
شود كه تصوير در قالـب   جوان ايراني، اين سؤال مطرح مي  ة روزمر   ملموسي به نام زندگي

ايـدئولوژيكي بـه بازنمـايي زنـدگي      يـا فرهنگي   ة سريال تلويزيوني از منظر كدامين انديش
  يازد؟  جوانان دست مي  ة روزمر

در ايـن  . سـت ا هـا   فاصـله در اين پژوهش، تحقيق محصولي از تلويزيون به نام سـريال  
. قرار داردهاي سنتي و مدرن  ارزش ةجبهثير دو أت تحتجوانان   ة روزمر  سريال مسائل زندگي

رفتـار بـا والـدين،     ةنحـو ابط دختر و پسر جـوان،  يابي، رو  مسائلي ازجمله ازدواج، دوست
 ةنحـو و همچنـين   ،هاي سنتي بندي به ارزش پاي  بندي يا عدم زندگي فردي، پاي استقالل در

موضوع اصـلي داسـتان    .هستند مسائلي از اين ياه  هاي آرماني نمونه واكنش در برابر ارزش
هاي آرمـاني   سنتي با محوريت ارزشجوانان  :معرفي زندگي دو تيپ از جوانان ايراني است

هاي سـنتي و   گرداني از ارزش متعلق به نسل پيش از خود و جوانان مدرن با محوريت روي
 به چگونگي بازنمايي زنـدگي  ،ها  فاصلهبا توجه به موضوع سريال ، در اين پژوهش. آرماني

و  ،اقتصـادي، فرهنگـي  هاي مختلـف اجتمـاعي،     از زاويه ،جوانان در سريال مذكور  ة روزمر  
و در شد سوم سيما پخش  ةشبكاز  89در تابستان سال  ها  فاصلهسريال  .ايم  پرداخته ،سياسي

اين سريال به كـارگرداني  . بازپخش شد ،)I Film( فيلم آي تلويزيوني ةشبكاز  ،91 بهار سال
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در  وو ملودرام دارد  سريال مضموني اجتماعي 3ةنام فيلم .استتهيه شده  2زاده  حسين سهيلي
پرداختـه   ،هاي زنـدگي مـدرن    در رويارويي با چالش ،آن به مسائل و مشكالت نسل جوان

  .كند  كيد بر مسائلي همچون اختالف و تفاوت نسلي داستان را روايت ميأو با تشود  مي
  

  ضرورت و اهميت تحقيق. 2
اكثريـت  مثابـة   بـه  ،»جوانـان   ة روزمر   زندگي«اصلي در اين پژوهش يعني  ةمقولتوجه به دو 

گر اهميت  خوبي بيان بهفراگير و قدرتمند،   ة در جايگاه يك رسان ،»تلويزيون«و  ،ايران  ة جامع
 ،ملـي، مسـائل مربـوط بـه جوانـان       ة در رسـان  ،تـاكنون كه  جا آناز . انجام اين تحقيق است

يدا نكرده است توجـه  چندان مجال خودنمايي پ ،هاي تلويزيوني  خصوصاً در قالب مجموعه
هايي است كه به مسائل   كه به نوعي از معدود سريال ،ها  فاصلههايي نظير سريال   به مجموعه

 بين تلويزيون و بازنمايي زندگي ةرابطبررسي . نمايد  مهم مي ،جوانان پرداخته است  ة روزمر
تلويزيـوني در راسـتاي   هـاي   برنامـه  جوانان از آن حيث حـائز اهميـت اسـت كـه      ة روزمر  

بررسـي ايـن    و شـوند   اي سازمان صدا و سيما توليد و پخش مـي   هاي رسانه  گذاري     سياست
ملي  ةرسانجوانان در   ة روزمر   گر كيفيت بازنمايي زندگي تواند نمايان مجموعه تلويزيوني مي

ا در خصـوص  توان سياست فرهنگي سازمان صدا و سـيم   از رهگذر اين بازنمايي مي ؛باشد
  .جوانان را شناخت  ة روزمر   توجه به ابعاد گوناگون زندگي

  
  ادبيات نظري. 3

  روزمره     زندگيتلويزيون و  1.3
وجـود  از عقالنيت عملي يا تجربي  شكلي )everyday life( روزمره     زندگي ةتجربدر مركز 

ة پـا افتـاد   پـيش امور معمـولي و   كهشناسيم   به رسميت مي» عقل سليم« منزلة را به كه آندارد 
كنـد و    بيـان مـي   »دكسـا «عنوان  ابعقل سليم را  »آگنس هلر«. كنند  ما را مديريت مي ةروزمر  

تواند   ما مي ةروزمرهاي محوري در دانش   بخش). اپيستمه( كند  را از خرد علمي متمايز مي آن
تر از اعتبار اطالعات علمي ما   و فناناپذير ،تر  ميئدا بيشتر اوقات ثابت، كمتر متمايل به تغيير،

 ،پولي ةنظرياما د خري) كاال( شياءاتوان با پول   دانيم مي  است كه ميده سچندين  مثالً ،دنباش
دكسـا از فعاليـت    .چندين نوبت تغييـر كـرده اسـت    ،چند صد ساله يكسان  ة ن دوريدر هم

آن در فعاليت تجربي و عملي است و هـيچ جـاي ديگـري    ة ريش؛ تجربي جدانشدني است
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بلكه از  )direct experience( دكسا نه تنها از تجربه مستقيم. را اثبات كرد  آننيست كه بتوان 
كه دانـش مـا از    گونه همان ؛ دقيقاًشود  هم توليد مي) mediated experience( باواسطه ةتجرب
مـان از    مـان، مشـروط بـه مصـرف     پيرامـون   ما از دنيـاي   ة شد فرضويژه دانشِ مسلم  بهدنيا، 

كننـد        هـا توليـد مـي     كـه تلويزيـون و ديگـر رسـانه     اسـت  هايي  و ارزش ،ها  اطالعات، ايده
)Silverstone, 2003: 168.(  

با اين . روزمره است در زندگياهميت و حائز با قدرت قابل مالحظه  اي تلويزيون رسانه
ة شـد  معـين اين قدرت و اهميت بدون توجه به پيچيدگي باالي آن و روابـط درونـي    حال،

نيـاز داريـم   . گيرد، قابل درك نيست  كار مي هو سطوح مختلف واقعيت اجتماعي كه ب ،رسانه  
و نـه  اسـت  سـودمند   نـه كـامالً  كه  ،ثيرأبيش از فقط يك منبع تمثابة چيزي  رسانه به ةدربار

شـده   جاسازي ةوسيل/  ي  امر منزلة هبتلويزيون  ةدربار الزم است ؛بينديشيم ،نحس و بدفرجام
هـا    كه بدانيم اين گفتمان مند آن هستيمو نياز روزمره بينديشيم   هاي متعدد زندگي  در گفتمان

تلويزيـون هنـوز در مركـز    . آميزنـد   و چگونه درهم مي ،اند  چه هستند، چگونه تعريف شده
ـ  ،جايگاه ةدربارون توجه برخي از روابط در كان ،توجه ماست            ثيرش در زنـدگي أقدرت و ت

روزمـره را بـديهي      گونه كه زندگي كنيم همان  تلويزيون را بديهي فرض مي ؛مردمان ةروزمر
فنـي و     از هر دو جنبه ؛ در يك كالم،كند  طور عمل مي هدانيم كه چ  خوب نمي اما پنداريم  مي

  ).ibid: X( فهم آن داريم   كنيم كه نياز به  احساس نمي، ايدئولوژيكي
  :نويسند  مي )2001(هيل و گانتلت 
صرفاً سكوي پرتابي اسـت   ؛كند  گوييم كه تلويزيون هويت مردم را تعيين و خلق مي  ما نمي

مثابـة   بـه  ،بازنمـايي ’: بيان كرده است كه كاترين وودوارد  جايي آن .براي ايجاد تخيل در فرد
هاي   هاي نمادين پاسخ  كند و رويه  هاي جمعي و فردي را ايجاد مي  فرهنگي، هويت يفرايند

توانستم باشـم؟    من چه كسي هستم؟ چه كسي مي ؛كنند  ها را فراهم مي  ممكن به اين سوال
  ).131( ‘؟خواهم باشم  چه كسي مي

  
  جوان ايراني ةروزمر   زندگي 2.3

هـا و    بـه سـبب خوشـي    ، كـه ايرانـي  ةخانوادوجودآمده از انقالب اسالمي،  هبعد از فضاي ب
شدت تضعيف شده بود، دريافت كه بايـد   بههاي انقالب و فضاي سياسي و جنگ   ناخوشي

دوش  بـه و مـادي و معنـوي فـرد را     روزمـره      زندگيتمامي ابعاد سنگين  ةادارخطير  ةوظيف
هنوز كه هنـوز   ،جنگ و تغيير صور رفتارهاي سياسيشدن  تمامبعد از  ،اي كه  بكشد؛ وظيفه
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گـر ديگـري وجـود     در جهاني كه به جز خانواده و دولت نهاد ياري. است بر دوش اوست
آور فـرو رفتـه اسـت ايـن شـيزوفرني و        هـم   آشـوبي و  وظايف دولت و خـانواده در  ،ندارد

هـاي   و بيماري، اعتياددختران فراري،  ةپديد ؛تواند چند برابر شود  چندپارگي روح آدمي مي
داروهاي روانـي   ةكنند ترين مصرف بزرگبدل به به قولي ايران  و كند  رواني افزايش پيدا مي

دادن مسـائل   جلـوه كنـد؟ يكـي طبيعـي      دولت در برابر بروز ايـن پديـده چـه مـي     .شود مي
األذهاني  بيندادن مسائل  جلوهطبيعي . كردن مسائل اجتماعي شناسانه رواناألذهاني و دوم  بين

شود و   اسطوره امري مصنوعي است كه طبيعي جلوه داده مي. را روالن بارت نام نهاده است
  ).33 :1381اباذري، (توان اين مسئله را تغيير داد   شود كه مي  فراموش مي

فردگـراي    ة در جامعـ  ،بيش از حد خانواده و روابط خانوادگي، در حـالي كـه   »ستايش«
آدميان بايد حداقل روابط را با خانواده داشته باشند و دولت و نهادها او را ياري كنند  ،مدرن

يعني نهادن تمامي  ،شود  تا زندگي مستقل خود را درپيش بگيرد، عمالً به ضد خود تبديل مي
اي كـه هـم از حيـث ورود بـه مدرنيتـه        خـانواده  ؛معضالت و مشكالت بر دوش خـانواده 

بايست ضعيف شود و شده است و هم بر اثر اقدامات و حداقل نتـايج اقـدامات دولـت      مي
خانواده ديگر توان حمل اين بار را ندارد كه  استاكنون ديگر آشكار شده . ناتوان شده است

دختران بيشتري از خانواده فرار خواهند كـرد   ،و اگر دولت به سياست فعلي خود ادامه دهد
  ).34 :همان(د خواهند شد و جوانان بيشتري معتا

هاي فرهنگي جوانان نيستند  اشاره به اين نكته جاي تأمل دارد كه مقصر اصلي ناهنجاري
شناسـي و    اگـر جامعـه و جامعـه   . هـا نيسـت    ها عامل فروپاشي خانواده و سـنت  و رفتار آن

 شـوند و   ها حذف شوند مشكالت روانشناسي و فـردي جلـوه داده مـي     ساختارها از تحليل
هـايي خـاص    رونـد، لبـاس    جمعي به گردش مي دستهشوند كه   مقصر اصلي آن جواناني مي

 ،درنهايـت  و كنند  برداري مي  هاي ماهواره الگو  و از برنامه ،پوشند، موهايشان بيرون است  مي
هـا را    انتزاعي خلق خواهند شد تا با اين ظواهر مبتذل مبارزه و از گـذر آن سـنت   ينهادهاي

  .ندتثبيت كن
  

  ارچوب نظريهچ. 4
هـاي    بازنمايي و نظريهنظرية تلفيقي است از دو دسته  عمدتاً ارچوب نظري اين مقالههچ

مكتـب انتقـادي و   «ذيـل عنـوان    ،رويكرد نظري در اين پژوهش. روزمره     زندگيانتقادي 
هـاي    صـنعت فرهنـگ هـانري لوفـور و دسـتگاه       ة ابتـدا بررسـي نظريـ    ،»روزمره   زندگي
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را  ،هـاي ايـدئولوژيك    هاي انتقال مفاهيم و دسـتكاري   واسطهمثابة  به ،ايدئولوژيك آلتوسر
جهـان هابرمـاس را    زيسـت بحث، رويكرد سيستم تكميل براي  ،و در ادامه يمكن ميدنبال 

هاي ساختاري   تواند در قالب مشخصه  كه چگونه يك رسانه ميكنيم تا دريابيم   ميبررسي 
و شـود  در كنار ساختارهايي همچون دولت و نظام قضـايي و امثـالهم ظـاهر    و يك نظام 

تـوان    واسط بين اين سه رويكـرد نظـري را مـي     ة حلق. اي براي اعمال سليقه گردد  واسطه
ترور فرهنگي از طريق صنعت فرهنگ، استعمار  ؛فرهنگ دانست  ة دخالت در حوز  لة ئمس

و  ،هـاي ايـدئولوژيك   دسـتگاه چندجانبـة  ي جهان از طريق سيستم و تعيـين بخشـ   زيست
ة هاي ايدئولوژيك سطوح باال بر سطوح روزمـر  همگي به دستكاري. تبديل افراد به سوژه

  .زندگي اذعان دارند  
 
  بازنمايي ةنظري 1.4
اند و از سوي ديگر به چه   ها از سويي تا چه ميزان قادر به بيان واقعيت  كه رسانه مسئله، اين 

 ؛هـا ايجـاد كـرده اسـت      رسـانه  ةحوزبحث قابل توجهي را در  ،كنند  تحريف مي را اندازه آن
  .شود  اي شناخته مي  در ادبيات رسانه) representation( »بازنمايي«عنوان  بابحثي كه 

 ،هاي توليد و تبادل معنـا در فرهنـگ    يكي از پايگاه ةمثاب به ،استوارت هال روي بازنمايي
او بازنمـايي  . بعدي است دهد چرا بازنمايي فرايندي پيچيده و چندشود تا نشان   متمركز مي

 ةنتيجـ معنـا  . دانـد   جهـان مـي   ةدربـار معنـاداري   ةنكترا به معناي استفاده از زبان براي بيان 
ثابت  يچيزمعنا را توان  نميهرگز  ،رو ايناز  .و اجتماعي است ،قراردادهاي زباني، فرهنگي

شـود و    معنا در ذات چيزها وجـود نـدارد، معنـا سـاخته و توليـد مـي      . و قطعي فرض كرد
هـاي جهـان     بازنمـايي پديـده  و  )22: 1387 زاده، مهـدي (محصول يك رويه داللت اسـت  

  .كند مي اجتماعي را معنادار و قابل فهم
تـوان    ي هال، ميزبان برا ةمسئلو در مركزيت قرارگرفتن  ،برمبناي چنين نگاهي به زبان

براي بيان چگونگي ارتباط ميان  ،هال. هاي بازنمايي را به شكل مجددي بازخواني كرد  نظريه
 ةنحـو  و كنـد  بنـدي مـي   طبقـه متفاوت از بازنمايي را  يهاي  برداشت ،بازنمايي معنا وو  زبان

و ، »عامدانـه «، »انعكاسـي «: دهـد   بازنمايي از طريـق زبـان را بـا سـه رويكـرد توضـيح مـي       
در . بر رويكرد سوم يا برساختي اسـت  مبتنيپژوهش حاضر  ؛)constructive( »گرا  برساخت«

هماننـد   ،شود كه معنا در جهان واقعي وجود دارد و زبـان   چنين تصور مي رهيافت انعكاسي
رهيافت عامدانه بيان . دهد  گونه كه در جهان هست انعكاس مي معناي واقعي را همان ،اي  آينه
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يعنـي مؤلـف   . كنـد   فرد خود را از طريق زبان تحميل مـي  كه مؤلف معناي منحصربهد كن              مي
مـا   زيـرا ضـعف اسـت    نقطـه اين رهيافت داراي . خالق منحصر به فرد معنا در جهان است

. توانيم تنها منبع معنا در ساخت زبان باشيم چرا كه زبان نظامي سراسر اجتمـاعي اسـت    نمي
برمبناي اين رويكـرد  . كند  مي تأكيدسوم بر ماهيت اجتماعي و عمومي زبان هال در رويكرد 

هـاي    اي ندارند زيرا ما معنـا را بـا اسـتفاده از نظـام      اشياء و رويدادها هيچ معناي خودبسنده
در اين رهيافت جهان مادي حاوي و ناقل معنا نيست بلكه اين سيسـتم  . سازيم  بازنمايي مي

طـور   بـه . كنيم  مفاهيم خود از آن استفاده مي ةارائت كه ما براي بيان و زبان و نظام زباني اس
ـ قاتـوان توليـد معنـا     ،بيرون از بازنمـايي  ،اين رويكرد براي هيچ فرايندي ،كلي . نيسـت ل ئ

بودن بازنمايي بـراي اسـتوارت هـال از     برساختي ؛گزيند  استوارت هال رويكرد سوم را برمي
كـه   اي ، رسـانه گيـرد  فرهنگ شكل مـي  ةچرخمحوري در   ة رسان ةمثاب خالل نگاه به زبان به

چه در رويكرد  براي هال آن. يابد فرهنگ، توليد و چرخش مي ةچرخدر  ،آن ةوسيلمعاني به 
گرايي است كـه ميـراث     گيرد فراتر رفتن از ديدگاه ساختار گرا مورد توجه قرار مي  برساخت

 ،شناسي سوسوري  با نقد به نشانه ،ستوارت هالا. شناختي متكي بر آن است زبان »سوسوري«
را نظامي خنثي  نگاه غير فرمال به زبان آن. اشاره كرده است »قدرت« ةمسئل طور ضمني به  به

اي   مسئله يابد و اين  پندارد كه قدرت در خالل آن جريان مي  بيند بلكه زبان را نظامي مي  نمي
برجسـته از آثـاري را    ةهال نمون. اغفال شده است دربارة آناست كه در ديدگاه سوسوري 

در اند  اجتماعي پرداخته ـ به مطالعه متون فرهنگي ،شناختي  هاي نشانه  بري از اين كاستي ،كه
 .يابد آثار روالن بارت مي

از . اســت» گفتمــاني«و » شــناختي  نشــانه«داراي دو رويكــرد  گــرا  رهيافــت برســاخت
شناختي به اين توجه دارد كه بازنمايي   ن است كه رويكرد نشانهها اي هاي مهم ميان آن  تفاوت

ات و پيامـدهاي  تـأثير كند؟ در حالي كه رويكـرد گفتمـاني بـه      و زبان چگونه معنا توليد مي
ي يها  ها و تفاوت  شباهت ،بنابراين). 24: همان(هاي آن دو توجه دارد   بازنمايي يعني سياست

دهد كه تحليل   شناختي روشي ارائه مي  رويكرد نشانه. داردماهوي بين اين دو رويكرد وجود 
امـروزه  ). 14: 1389 ميرزايـي، (سـازد    هاي بصري را ممكن مي  شده از بازنمايي معاني منتقل

بنيـادين در مطالعـات      اي هدار آثار استوارت هال است و به ايـد  شدت وام بهمفهوم بازنمايي 
اي در   نقش ويـژه  ،خصوص تلويزيون به ،هاي جمعي  رسانه .مبدل شده است فرهنگي رسانه

پسند از زبان و اظهارات  عامه ةاستفادد و اين به سبب نكن  تقويت ايدئولوژي مسلط بازي مي
  ).Hall, 1980: 128(است گر اكثريت جامعه  هستي نمايان منزلة هبعاميانه 
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  روزمره     زندگيمكتب انتقادي و  2.4
اند كه از طريق فرايندهاي تاريخي زندگي روزمره را  انتقادي بر آن شدهشناسان مكتب  جامعه

روزمره را از    پديدارشناسان اين است كه زندگي ةعمدها خطاي  به نظر آن. تبارشناسي كنند
كـه   ،را» سـلطه «و » قـدرت «اند و بعد   عقل سليم تصور كرده ةپايو بر  ساختهتاريخ آن جدا 

طرفداران مكتب . اند ناديده گرفته ،روزمره است   هاي زندگي قاعدهدهي  عامل مهمي در شكل
 .»امـر شـناخته شـده نيسـت     امر آشـنا لزومـاً  «دارند كه   انتقادي به پيروي از هگل اظهار مي

هـاي   كه امر آشنا است نه امر شـناخته شـده، بايـد بـه ريشـه      ،رو، به جاي عقل سليم   اين  از
كـه   ،انگار دكـارتي را  دوگانهشناسي   معرفت ها آن . ه كردتوج زندگي روزمره شناختي  معرفت

گيري   ، عامل مهمي در شكلاست شدهل ئقاتفكيك » ابژه«و » سوژه«، يا »عين«و » ذهن«ميان 
وجود دارد كه معرفت حاكم بر  سببدر زندگي جديد، به اين  ،سلطه. دانند  روابط سلطه مي

  :كند مي بيانفوكو . كند دنياي جديد توليد سلطه مي
چـه را نتوانـد در    هـر آن  ‘من’شناسي شد كه بر اساس آن  روشنگري موجب نوعي معرفت

بـه ايـن دليـل     زنـدگي روزمـره   درنتيجـه،  . كنـد   طرد مي ‘ديگري’خود ادغام كند به عنوان 
البته اين بيم و ترس زياد آشـكار   .مند است كه افراد از طردشدن بيم دارند  يافته و قاعده نظم

را در سـاختمان ذهنـي و شـناختي افـراد      آنقدرت تكنيكي با خلق صنعت فرهنگ  ؛نيست
را بايد با توجه به تحوالت تاريخي  زندگي روزمره مندي   سان، قاعده  بدين. تعبيه كرده است

  ).102: 1385 احمدي،(هاي ساختي و معرفتي آن بررسي و تفسير كرد   و الزام
توان به مطلبي از   انتقادي با پژوهش كيفي مي  ة نظريكه در بحث از ارتباط  اينسخن آخر 

  :كتاب ليندولف و تيلور اشاره كرد
گران تنازعـات هسـتند و     انتقادي متأثرند، نظاره  ة كه از نظري ،گران كيفي آن دسته از پژوهش

و تكوين هويت را تبيين كنند و  ،بين بازنمايي، قدرت شده هاي رمزگذاري  كوشند رابطه  مي
نزاع بر سر معناي اصطالحات فرهنگي، مثالً تروريسم،  ،بنابراين. را تغيير دهند بتوانند آن اگر

هاي ايـدئولوژيكي بـراي     تر از نزاعي صرفاً معناشناختي است و بازنمون تالش چيزي بيش
 گرا و متعـارفي اسـت كـه در     هاي سنت  ذهنيت ‘هاي معناساز  زنجيره’) تغيير يا(مداخله در 
  ).90: 1388(ر نهادين جامعه وجود دارد پس اقتدا

 
  فوروصنعت فرهنگ هانري ل 3.4

داند زيرا   مي روزمره     زندگيها و تناقضات   ترين جايگاه بازنمايي پيچيدگي  لوفور هنر را مهم
بـديهي و   ةروزمـر      زندگياز  ،او بر آن است كه تفكر انتقادي و هنر. هنر چند صدايي است
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 )پروبلماتيزه(درگير مشكل  هاي خود  زدايي كرده و آن را در بازنمايي  شده، آشنا انگاشتهآشنا 
دهنـد كـه     آثاري را ارائه مـي  از ديد لوفور سينما و تئاتر). 43: 1388 الجوردي،(كرده است 
چـاپلين را     چـارلي اوليـة  هـاي    فور فـيلم ول. سازند  فاش مي روزمره     زندگيدربارة حقايق را 

خـود   از«سـاختن   فـاش چاپلين با . دنكن  را نقد مي روزمره     زندگيكند كه   هايي تلقي مي  فيلم
  .دهد  شده را نشان مي تصوير انسان ازخودبيگانه) alienation( »بيگانگي

چنـان   روزمـره      زنـدگي فور تحميل قواعد ابزاري و سـودجويانة سيسـتم بـر    واز منظر ل
آن توانـايي سـركوب از    هاي ويژگياي سخن گفت كه از   جامعهتوان از   كه مي   وسعت يافته
     زندگيكه  اين ؛اي اسيرشدن در تكرار مكررات است  ويژگي ديگر چنين جامعه. درون است

 ،هـاي انسـانيِ    شـدة تهـي از خالقيـت    ها و رفتارهاي مسـخ   در آن به اعمال و كنش روزمره
براي توصـيف  » بازگشت ابدي«اي   از مفهوم نيچه فورول. افتاده تقليل يابد پا پيشو  ،تكراري
و  ،بازگشـت ابـدي نيازهـا، آرزوهـا     روزمـره      زندگي. كند  مدرن استفاده مي ةروزمر     زندگي
را در اعماق جان آدميان حـك    هايي است كه صنعت فرهنگ و تبليغات هر روز آن  خواسته

تبليـغ  . دارنـد   سوي اين دور است بـاز مـي  چه در فرا كند و آنان را از انديشيدن به هر آن  مي
فـور ايـدئولوژي تبليغـات،    ويا بـه تعبيـر ل   ،مكرر براي مصرف توليدات و كاالهاي فرهنگي

  ).55: همان(ترين سنگ بناي ايدئولوژي مصرف در كليت آن است   اساسي
شـود و    ها بر افراد جامعه اعمال مي  جنبه ةمدنظر لوفور، فشار و اضطرار از هم ةدر جامع
در صدر قدرت باشد؛ سيستم روي هر يك از  ،هر چند به مدت اندك، خواهد  هر فردي مي

 و پنهـان  يكند، اين هدف  را تابع يك كل مي ها آن طور جداگانه نفوذ دارد و  بهاعضاي جامعه 
چنـين   ).Gardiner, 2001: 94-95( انـد   كه در قـدرت  ها آن جز است  براي همگان   ناشناخته

مردمـي كـه   . شود  انتقادي مي  ة فضايي موجب حفظ وهم و خيال باطل و مانع تفكر و انديش
هاي خودشان و همچنين از به   كنند از باور و اطمينان به تجربه  زندگي مي روزمره     زندگيدر 

جوامعي بـا چنـين   ). Lefebvre, 1971: 187( كنند  ميآوردن آن خودداري و مضايقه  حساب
را دنبـال و پيگيـري     آن ؛را تنها به حال خـود رهـا كننـد    روزمره     زندگيتوانند   كرد نميروي
از ). ibid: 182( كنند  را در قلمرو خودش حبس مي  آن و ،كشند  كنند، به دور آن حفاظ مي  مي

قدر واقعي است  امر ممكن همان .قدر توهمي است كه امر ممكن ديد لوفور امر واقعي همان
تنيدگي  درهمهاي منفي   تروريستي، سويه، مدنظر لوفور  ة جامع ،بنابراين. توهمي و جز آنكه 

تبليغات امر ممكن را به امر واقعي و امر واقعي را به تـوهم و  . كند  اين سه امر را تقويت مي
ها و   لوفور عقيده دارد بازنمايي). 85: 1382الجوردي، (سازد   توهم را به امر ممكن بدل مي
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باعث تمايزگـذاري بـين بـين امـر واقعـي و امـر        روزمره     زندگي ةنقادانتفكرات و تأمالت 
هـايي رواج    ها و آرزوها و خواسـته   توهمي كه به سبب آن الگوها و هدف. شوند  توهمي مي

بـراي   ،ناپـذير  تخطـي كنـد و آنـان را چونـان قواعـد       يابند كه صنعت فرهنگ توليد مـي   مي
لوفـور  ). 43: 1388 ،همان(كند   تحميل مي روزمره     زندگيدت بشري، به يافتن به سعا دست

شـوند آن    كنندگان تشويق مي داند كه مصرف  توليدات صنعت فرهنگ را محدود به كاال نمي
هايي هستند كـه در    ها و شناخت  تر از آن فرهنگ  زندگي خود كنند، بلكه مهم  ة را وارد چرخ

كل جهان اجتمـاعي را از انسـانيت تهـي     ،كنند  ها رسوخ مي  انسانزندگي و آگاهي و روابط 
  .دهد  وارشده را رواج مي شيءهاي كاذب و مخدوش و   و آگاهيكنند،  مي

 
  هاي ايدئولوژيك آلتوسر  دستگاه 4.4

كـه همچـون شـكلي     بـه جـاي آن   ،كه فهم انتقادي ايدئولوژي تغيير كند، ايـدئولوژي  زماني
تلقي  »عقل سليم«و » خرد« ةسازندنيروي   ة قلمداد شود، به منزل» كاذبآگاهي «مخدوش از 

چـه در   سازد و اين نقش ايدئولوژي از طريق توصيف گزينشي آن  كه دانش را برمي دشو  مي
ايفـا  ) هـا   و اضـداد ايـن  (است » گريزناپذير«و  ،»خوب«، »ممكن«، »طبيعي«زندگي اجتماعي

هـاي    اي است كـه روايـت    امري بيروني نيست بلكه حوزه ايدئولوژي ،از اين منظر. شود  مي
او نظريات نوپديد . پردازي لوئي آلتوسر نقش داشت  در اين نظريه. رقيب در آن جريان دارد

ــدي ــت  ،فروي ــوين هوي ــارة تك ــا  ،درب ــدگارا ب ــاي  دي ــتيه ــأثيرات ،ماركسيس ــاب ت  در ب
هـاي   دسـتگاه «هاي   كه گفتمان تلفيق كرد و استداللش اين بود، اقتصادي بر فرهنگ  ـ  سياسي

و مدارس، افراد جامعـه و   ،هاي كار  كليسا، خانواده، محل مانند ،»نهادي در درون يك دولت
هاي تحـت سـلطة صـاحب نقـش       خود را در انواع موقعيت» دارند  وامي«اعضاي فرهنگ را 

شان براي حفظ   و تصور كنند بازتوليد عمليهستند  كننده مثالً فكر كنند كه مصرف؛ بپندارند
ناميـده   »استيضـاح «اين فرايندي اسـت كـه اصـطالحاً     ؛نهادهاي مسلط جامعه اهميت دارد

اند، از طريق   هاي خاصي قرار داده شده  كه در موقعيت ،به اين ترتيب اعضاي جامعه. شود  مي
و  ،ديگران ها و بايدها و نبايدها، نسبت به خود،  چون الزام، و غالباً متناقضي نيروهاي پيچيده

هاي اعضاي يك فرهنـگ    كنند و در دل اين كارزار قدرت است كه كنش  دنيا آگاهي پيدا مي
  ).88: 1388 تيلور،   و  ليندولف (آيد   و نتايج آن به وجود مي

قديمي مخالف است كـه زيربنـاي اقتصـادي جامعـه كـلِ روبنـاي        ةعقيدآلتوسر با اين 
. كند عوض مي» تعيين چندجانبه«روبنا را با نظريه /  الگوي زيربنا و كند فرهنگي را تعيين مي
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دانـد بلكـه الگـويي از روابـط ايـدئولوژي و       اين نظريه نه فقط روبنا را بر زيربنا اثرگذار مي
اساس اين نظريـه مفهـوم   . شود دهد كه صرفاً با روابط اقتصادي تعيين نمي فرهنگ ارائه مي

انـد از نهادهـاي    است كـه بـه اعتقـاد آلتوسـر عبـارت     » داد«هاي ايدئولوژيك دولت  دستگاه
اين . و غيره ،هاي گروهي، نظام سياسي اجتماعي از قبيل خانواده، نظام آموزشي، زبان، رسانه

هـاي   گرايش به رفتار و فكركردن در شيوه ،گرِ هاي سركوب درست برخالف دستگاه، نهادها
  ).119: 1381 فيسك،(د آورن وجود مي بهمقبولِ اجتماعي را در مردم 

را » نسبتاً خودمختـار «تعيين چندجانبه، اين هماهنگي بين نهادهاي  ةدربار ،آلتوسر ةنظري
كننده بلكه با بررسـي   در يك زيربناي اقتصاديِ عام و تعيين ها آن هاي  نه با بررسي در ريشه

ايـن  . كنـد  تبيين مـي  ها آن ايدئولوژيك مناسبات متقابل بين تمام  ةتعيين چندجانب ةيك شبك
آيند، هرچند اعتقـاد بـه    نظر مي بهشده خودمختار  نهادها فقط در سطح رسميِ سياست اعالم

لـيكن در سـطح   . ضـروري اسـت   هـا  آن بـراي كـاركرد ايـدئولوژيك    » خودمختـاري «اين 
مكتـومِ پيونـدهاي درونـيِ     ةتوسـط شـبك   ،هـر نهـاد   ،شـود  كه هرگز بيان نمـي ، ايدئولوژي

را  هـا  آن كه طرز عمل هريك از  چنان آن ؛شود به تمام نهادهاي ديگر مرتبط مي ايدئولوژيك،
اين ديـدگاه   .كند تعيين مي »از چند جهت«اش با ساير نهادها  ناپيداي مناسبات دروني ةشبك
هـايي در   سـوژه  منزلـة مردم را به  ،روندي كه دائماً در عمل است مثابة به ،ايدئولوژي ةدربار
  .سازد برمي ،كه همواره در خدمت منافع طبقات حاكم است ، ايدئولوژييك 
 
  جهان هابرماسـ    سيستم و زيست 5.4

 ةهمـ عاليق شناختي استوار است كه  ةمقولسه  ةپايبر  بنياد فلسفي ديدگاه انتقادي هابرماس
 ةزمينبخش كه   رهايي ةعالقو عملي،  ةعالقتكنيكي،  ةعالق: ها در اين عالقه مشتركند  انسان

آميـز و تحـت     تحريف ةرابطتوان به   آورد و از اين طريق مي  ظهور علم انتقادي را فراهم مي
فني محدود و با  ةعالق ةحوزانساني در  ةرابطكه  زمانياما تا . استيالي عقل ابزاري پايان داد

عقل ابزاري غيـرممكن   ةسلطاز  روزمره     زندگيشود رهايي  بررسيتحليلي ـ  دانش تجربي
 ةسـلط  بلكه انجامد  تكنيكي بد است و نه به سلطه مينه  ،به نظر هابرماس، دانش فني. است

بـدل  و درك ما از جهان  ندكها اولويت پيدا   آيد كه اين دانش به ديگر دانش  زماني پديد مي
  .گرددفني و تكنيكي  يدرك به

 ،اش  عنصر مؤلفه بندي جوامع مدرن به دو از نظر هابرماس مدرنيته را بايد در متن تقسيم
محوري هابرماس به   ة عالق. فهميد، )life world( جهان   و زيست) system( يعني سيستم
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منفي اين فرايند بر ارتباط آزاد  تأثير  ة جهان در قالب توجه او به نحو زيستاستعمار   ة قضي
نمايد در   نوعي ديدگاه دروني را بازمي ،به نظر هابرماس، جهانـ    زيست. كند  نمود پيدا مي

تنها يك جامعه وجود دارد؛  ،با اين حال. سازد  نظر بيروني را آشكار مي نقطه »نظام«حالي كه 
 ريتزر و گودمن،(هاي متفاوتي از نگاه به جامعه است   زيست جهان، و نظام صرفاً شيوه

 و ابزاري عقالنيت طقمن از) نهادها و بزرگ سساتؤم و دولت( نظام). 603: 1390
 عقالنيت منطق از) عمومي حوزة و اجتماعي گران كنش جهان( جهان زيست و راهبردي
 از. كند  مي تبعيت پردازد،  مي هنجارها خلق به سلطه از دور و آزاد وگوي گفت با كه ارتباطي،

 جهان زيست حوزة به ابزاري عقالنيت منطق نفوذ و گسترش خطر با بايد هابرماس نظر
 تمايز در را جهان   زيست شدن عقالنيهابرماس  ).85: 1391 كميل،  بهرامي( كرد جلوگيري
 تمايز گر بيان جهان   زيست شدن عقالني ديگر، بيان به. بيند  مي آن گوناگون عناصر   فزايندة

جهان ريشه دارد، اما    ر زيستد نظام. است شخصيت و جامعه، فرهنگ، بين روزافزون
و  ،سازد؛ خانواده، نظام قضايي، دولت  هاي ساختاري خود را آشكار مي  مشخصهنهايت در

بيش از پيش از  ،شان  به موازات تكامل ،اين ساختارها. اين ساختارها هستند  ة اقتصاد از جمل
از نظر هابرماس راه حل خروج ). 603: 1390ريتزر و گودمن،(گيرند   جهان فاصله مي زيست

و  ،هاي اقتصادي  بحران عقالنيت، بحران مشروعيت، بحران(د مدرنيته هاي متعد  از بحران
بخشي   اين رهايي ؛است زندگي روزمره متن  كردن كنش ارتباطي در فعال) بحران انگيزشي

  .و جهان زندگي صورت گيرد روزمره     زندگيبايد در متن 
هـا و    قادرنـد كـه در جريـان ديـالوگ     ،عمـومي  ةحوزدر بستر ، روزمره     زندگيمردمانِ 

شـان    گوها و تأمالت آگاهانه به شناخت غيرمخدوشـي از خـود و ديگـران و روابـط      و  گفت
 .دست يابند

بـه   ،هـا  اي سيسـتم   قدرت رسانه  ة به واسط ،روزمره     زندگياگر مناسبات جاري در بستر 
ابـزاري در  بـدل بـه   هـا    اين رسانه ،كه فرهنگ متأثر از آن شودقرار گيرند  تأثير تحتنحوي 

از طريق آن ايـدئولوژي و مـنش خـاص خـود را بـه       تاخواهند شد دست صاحبان قدرت 
ها تبديل به جزئي از سيستم خواهند شـد    در اين حالت خود رسانه. تماشاچيان عرضه كنند

نمـايي  زباجاست كه بحـث   اين ،بنابراين .و سيستم دشوار خواهد بود ها آن كه تفكيك ميان 
بـه  و  يا مذهبي ،اقتدار نهادي، سنتي تأثيرتحت  ،ها  آيا رسانه«كند كه   اي مهم جلوه مي  رسانه

بـا هـدف   كه  جهان دارند يا اين سعي در محدودساختن زيست ،قصد تحريف روابط انساني
  دارند؟  تركردن اين روابط گام برمي  ايجاد تفاهم در روابط انساني و هر چه انساني
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  شناسي روش. 5
. اي تلويزيوني مدنظر ارائه دهد  حاضر سعي بر آن دارد كه تحليلي كيفي از متون رسانه  ة مقال

مطالعات فرهنگي  ةحوزدر ) ويژه متون تلويزيوني هب(كه مطالعه متون تصويري  با وجود اين
هـاي انـدكي در ايـن      شناسي، پـژوهش   از منظر روش ،هاي اصلي محققان بوده اما  از دغدغه

  .بوده است) اغلب تصاوير مطبوعات(معطوف به تصاوير ثابت  فقطزمينه صورت گرفته كه 
 
  اي  سطوح تحليل متون رسانه 1.5

با توجه به الگوي فيسـك، برمبنـاي روش تحقيـق مـورد نظـر، از يـك الگـوي تركيبـي از         
دو سـطح  ايـن الگـو در   . شود يابي به نتايج استفاده مي شناسي براي انجام كار و دست نشانه

  :كند  عمل مي
شود كه به رمزگـان فنـي و    شناسي ابتدا از مفهوم سازه استفاده مي  در سطح اول نشانه. 1

 در اين راستا از بخشي از الگوي سلبي و كادوري .پردازد متون تصويري مي ةسازندتكنيكي 
 .شود استفاده مي

شناسـي، از الگـوي     تـري از روش نشـانه   براي رسيدن به الگوي جامع ،در سطح دوم. 2
شود كه امكانات قابل توجهي در تحليل متون تصويري  شناسي بارت استفاده مي  روايي نشانه
 .آورد  فراهم مي

 
  هاي تحقيق  مقوله. 6

هـاي    مقولـه  ،بـر ايـن اسـاس   . پـردازد   شناختي به تحليل متن مـي  نشانهاين تحقيق با تحليل 
  :خواهد بود ذيلهاي تحقيق به شرح   شده در بخش يافته اعمال

اين مفهـوم  . »رمزهاي فني«و » ميزانسن«: مفهوم سازه كه داراي دو وجه مهم است) الف
  .آورد ميامكانات روش مناسبي براي تحليل متون سينمايي و تلويزيوني فراهم 

  .پنج رمزگان بارتي دخيل در روايت) ب
هاي صريح و ضمني   كردن داللت مشخصشناختي بارتي كه سعي در  تحليل اسطوره) ج

  .دشو  فيسك و هارتلي استفاده مي ةگانسه از  قسمتدر اين . متن دارد
و انواع بازنمايي و ايدئولوژي » واقعيت«شود كه   از نظر فيسك معنا فقط زماني ايجاد مي

نقـد  . بـه وحـدت برسـند    ،طبيعـي  نحوي منسـجم و ظـاهراً    به ،ديگر ادغام شوند و در يك
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دهـد كـه     كند و نشان مـي   شناختي و فرهنگي اين انسجام بين سه سطح را واسازي مي  نشانه
سـزاي رمزهـاي ايـدئولوژيك بـر آن اسـت       هب تأثيرنظرآمدن اين وحدت ناشي از  بهطبيعي 

واسط بـين   ةحلقكه  ،دهد رمزهايي  تحليل فيسك نشان مي ،در واقع ).130: 1390فيسك، (
هماهنگي از معـاني را ارائـه    ةمنسجم مجموع يبه صورت هستند، و مخاطب ،پديدآور، متن

دادن  عالوه بر حفظ ايدئولوژي حـاكم، مشـروع و طبيعـي جلـوه     ،ها آن دهند كه كاركرد   مي
دادن همـان   هـاي طبيعـي جلـوه     هاي فرهنگي را همچون پديده  پديده. هستايدئولوژي نيز 

  ).61 :1385آلن، (است  »ايدئولوژي«
كـه   كننـد  مـي اسـتدالل   ،گران روش تحليل كيفي هسـتند  كه از پژوهش ،هابزمنميلز و 

گيري براي پژوهش كيفي بايد مبتني بـر سـؤال مفهـومي و نـه توجـه بـه         راهبردهاي نمونه
از جملـه   ،هـاي كيفـي    گيـري در پـژوهش    روش نمونـه  ،طـور كلـي   به. بودگي باشد انتخاب
در پژوهش حاضر اساس كـار  . مند است ادفي هدفگيري غيرتص  از نوع نمونه ،شناسي  نشانه

شود، لـذا    جوانان مربوط مي  ة روزمر  به زندگي هايي خواهد بود كه مستقيماً  بر انتخاب صحنه
و  اسـت  4صـحنه واحـد تحليـل   . قـرار گرفـت  تصادفي مـد نظـر     مند غير گيري هدف  نمونه
بـراي   ،ابتـدا  ؛شـوند   انتخـاب مـي  جوانان سـروكار دارنـد     ة روزمر  هايي كه با زندگي   صحنه
 ةصـحن  80 بـيش از  ،گويي بـه سـؤاالت تحقيـق    پاسخ با هدف وگيري   ساختن نمونه عملي

اطالعات،  ةارائو از طرفي محدوديت در  ،ها  حجم باالي صحنه علتبه . انتخاب شدمرتبط 
ة روزمـر   زنـدگي  كه به، ها  ترين صحنه  مرتبط رو، ايناز  ،انتخاب خود را محدود كرديم  ة داير

. و پيـاده شـد   ،صـحنه تحليـل، توصـيف    18 ،درنهايت. شدانتخاب  ،جوانان پرداخته بودند  
   :از ندا عبارت تحقيق سؤاالت

جوانـان و نهادهـاي اجتمـاعي در سـريال       ة روزمـر    چه نسبتي در بازنمـايي زنـدگي   .1
  وجود دارد؟ ها  فاصله
و اخالقـي را در   ،فرهنگـي  ــ  اقتصادي، اجتمـاعي  هاي ويژگيكدام  ها  فاصلهسريال  .2
  جوانان بازنمايي كرده است؟  ة روزمر   زندگي
 ،هـاي سياسـي    به لحاظ نگـرش  ،ها  فاصلهجوانان در سريال   ة روزمر   بازنمايي زندگي .3

  داراي چه كاركردهاي ايدئولوژيكي است؟
  

  ها  گزارش يافته. 7
شناسـي    هـا، اطالعـات بـا روش نشـانه      مند صحنه با انتخاب هدف ،گونه كه اشاره شد همان
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 »بيتـا «و  »سـعيد « هـاي  منـا اصلي سريال دو جوان به  هاي شخصيت. شداستخراج و تحليل 
هاي جوان ديگري را نيز در   خالل پرداختن به اين دو كاراكتر، شخصيت در ،سريال. هستند

گي نمايندرا    مدرنجوانان   و شهره  ،سان، شيداسعيد، بيتا، سا. كنار اين دو معرفي كرده است
هر يك از . جوانان سنتي هستند  ة و زهره نمايند ،و در طرف ديگر علي، نيما، ريحانه كنند مي

 ،نقـش مكمـل خـود   مثابة  به ،هاي دختر سريال  كاراكترهاي پسر سريال با يكي از شخصيت
ارتباط سعيد . و علي با ريحانه ،شيدا، نيما با زهرهاند؛ سعيد با بيتا، ساسان با   تصوير درآمده   به

دوسـتي    ة محـدود بـه رابطـ    در سريال هاي دختر طرف حساب خود  و ساسان با شخصيت
 هاي ويژگيهمچنين در طول سريال به . شود  ماند و ارتباط علي و نيما به ازدواج ختم مي  مي

هاي   يافته .توجه شده است ها آن ان هاي هر دو طيف از جوانان از جمله پدر  اعضاي خانواده
  .دهد صلي به سؤاالت تحقيق جواب مياين پژوهش در سه بخش ا

  

 جوانان و نهادهاي اجتماعي  ة نسبت بازنمايي زندگي روزمر 1.7

 ،انـد   جوانـان بازنمـايي شـده     ة روزمـر    نهادهاي اجتماعي كه در ارتباط با زندگي ،در سريال
  .و قانون ،خانواده، دانشگاه: از ندا عبارت
 

 خانواده و جوانان   روزمرة   زندگي بين بازنمايي نسبت 2.7

     زنـدگي هاي  گيري  جا منظور نوع نگاه جوانان به نهاد خانواده و جايگاه آن در تصميم در اين
در سريال دو طيف از جوانان به صورت طيف جوانان سنتي و طيف . استجوانان  ةروزمر

هـا و   براي معرفي هر كدام از اين دو طيـف ويژگـي  . اند  تصوير كشيده شده بهجوانان مدرن 
  .ايشان بازنمايي شده است ةخانوادو  ها آن آداب خاصي بين 

  جوانان سنتي و خانواده 1.2.7
  گرايي  خانواده 1.1.2.7

هـر آدمـي اسـت     ةشناسـنام او معتقـد اسـت خـانواده    . فرزند شهيد اسـت  :شخصيت علي
مجـذوب شخصـيت    ،كه در انتخاب ريحانه براي همسري، بيشـتر از خـود ريحانـه    چنان آن

 ايـن  بـه  هميشـه  مـن «: گويد كه  گو با سعيد مي    و  او در گفت. شده است) رضا  حاج(پدرش 
  .»قديما مثل داشتم، عالقه گسترده هاي  خانواده
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او از پدر در خصوص پـذيرش يـا رد    .دختري محجبه و عاقل است :شخصيت ريحانه
  .و كامالً تابع هرم قدرت در خانواده استد كن ميخواستگارش كسب تكليف 

در  يـري گ  يمتصـم : ؛ موضـوع سـكانس  يفن يدر قالب رمزها يحانهر ةخانواد يمعرف 2.1.2.7
  يدر جمع خانوادگ يحانهمورد خواستگار ر

كنـد و اهميـت     هـا را القـا مـي     اند كه حس صميمت و نزديكي سوژه  نماهاي صحنه متوسط
هـاي فـيلم     سطح نيز مخاطب را با شخصـيت  دوربين هم ةزاوي. سازد  موضوع را برجسته مي

روشن كه حـس   ةنورپردازي معمولي با ماي ؛دهد  شركت مي ها آن و در جمع كند  ميهمسو 
. گـر نظـم و ثبـات اسـت     بندي متقارن و بيـان  تركيب. كند  ل ميآرامش و خوشبختي را منتق

بينـي   كه داللت بر روشـني و خـوش   است كار رفته هين خانه بئهاي كرِم و سفيد در تز رنگ
كـه جـزو    ،رنگ سبز در لباس ريحانه نمـاد تولـد و زنـدگي اسـت و رنـگ نـارنجي       .دارد
  .نماد شجاعت و نشاط است ،هاي گرم است رنگ

  جوانان مدرن و خانواده 2.2.7
  گريزي  خانواده 1.2.2.7

هايش با   بحث  و  او در جر. هاي سعيد هيچ است گيري  نقش پدر در تصميم: 5سعيدشخصيت 
سعيد  .»دارد فرق شما با نگاهم و ،فكرم نظرم، كنم؛  نمي فكر شما مثل من كه«: گويد  پدر مي

گـو بـا     و  و در گفـت  كنـد   احترامي مـي   بارها به جايگاه پدر در رأس هرم قدرت خانواده بي
  .»كند ترك را خانه آن خواهد  يكه دلش م«: گويد  ساسان مي

؛ مـادرش  آمـده اي متالشي   و از خانوادهاست دار  شخصيت بيتا از لحاظ اخالقي مشكل
بيتـا نـه از نظـر     ،بنـابراين . و برادرش معتاد است ،برد  سر مي بهفوت كرده، پدرش در زندان 

او مفهوم خانواده را در حضـور سـعيد زيـر    . »مفهومي«اي دارد و نه از نظر   خانواده »مكاني«
 خـواهر،  يه مادر، يه پدر، يه يعني! چي؟ يعني خانواده بگو من به«: گويد  برد و مي  ال ميؤس
  .»داريم واقعيت كه توئيم و من. توئيم و من مهمه كه چيزي ببين بقيه؟ مثل برادر يه

  آنان  ة هاي ساختاري خانواد و ويژگي جوانان سنتي 3.2.7
آن بنـا   ةپايهاي جوانان سنتي سريال بر   هايي است كه بنيان خانواده جا منظور ويژگي در اين

هاي سريال به اين نتيجـه رسـيديم كـه دو ويژگـي       بر اساس تحليل صحنه. نهاده شده است
هـاي ايـن طيـف از جوانـان       در بين خانواده» دادن به مذهب اهميت«و » دادن به پدر اهميت«
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گسـترده    ة خانوادهاي جوانان سنتي از نظر سـاختاري بـه شـكل خـانواد    . نقش اساسي دارد
  .بازنمايي شده است

  )عيدو س ،ريحانه، علي، نيما(هاي جوانان سنتي سريال   هاي ساختاري خانواده ويژگي 1.3.2.7
  متنوع او در خانواده يها  دادن به پدر و نقش يتاهمـ 

و حتـي   ،هـا  گيـري   بودن در تصـميم  هايي همچون اقتدار، محل رجوع در سريال ويژگي
دادن جايگاه پدر در خانواده  مستحكم نشانمثابة  هاي خاص اجتماعي به  بودن به گروه  منتسب

  .تلقي شده است
، و هـا   پايبند سنت ،رفته جبههمعتقد، فردي است  ،محسن  حاجپدر سعيد، : سعيد  ة خانواد

كـه بـا    ،مراقب ايفاي نقش پدري خود است و در مقابل براي كسـي همچـون پـدر شـهره    
  .كند  ابراز تأسف مي ،آيد  خونسردي و انعطاف با خطاهاي دخترش كنار مي

خود بلكـه در كـل فاميـل در      ة نه تنها در خانواد ،رضا، پدر ريحانه  حاج: ريحانه  ة خانواد
او هم در نوك هرم قدرت اقتصادي خانواده است و هـم در نـوك   . رأس هرم قدرت است

ة در هيبت يك داناي كل در خـانواد  ،فردي با محاسن سفيددر ظاهرِ  ،و هرم قدرت معنوي
مادر ريحانه در خانه تنها ايفاگر نقش يـك مـادر سـنتي    . است تصوير كشيده شده بهريحانه   

  .نداردهاي مهم  گيري  چنداني در تصميم تأثيراست و 
  مذهب به دادن اهميتـ 

ـ      هاي جوان  در خانواده 6مذهباهميت و حضور   ذيـل   ة هاي سـنتي سـريال بـه دو گون
  :شود ميبندي   تقسيم

، استفاده از مظـاهر  )حجاب، داشتن محاسن(شامل پوشش ظاهري  يمذهب ينمادها) الف
  .حضور در جبهه ةقرآني و سابقمذهبي مانند تابلوهاي 

بنـد   و مجموعه اعتقاداتي كه خود را پاي ،شامل نمازخواندن، مسجدرفتن ياعمال مذهب) ب
  .و نزول شمردن ربا مذموم و دهند مانند اعتقاد به ضرورت كسب روزي حالل  به آن نشان مي

چادر  از رفتن از خانه براي بيروننث ؤمافراد  و سعيد ،هاي علي، ريحانه، نيما  خانوادهدر 
رضا هـر    حاج محسن و  حاج. اند  ريش  افراد ذكور همگي داراي محاسن يا ته. كنند  استفاده مي

گـل اللـه    و اند و نمادهايي از دوران جبهه شامل عكس يادگاري  دو در جهبه حضور داشته
ة هايشان پر است از تابلوهاي آي  در و ديوار خانه. هايشان وجود دارد  در خانه) نماد شهادت(
  .و همچنين تابلوهاي شعر نآقر  
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  آنان  ة هاي ساختاري خانواد و ويژگي جوانان مدرن 4.2.7
  )و شهره ،ساسان، بيتا، شيدا( هاي جوانان مدرن سريال  هاي ساختاري خانواده ويژگي 1.4.2.7
انـد؛    گسـيخته بازنمـايي شـده     ة هاي اين جوانان از نظر ساختاري به صورت خانواد  خانواده

شيدا و شهره هم . كند  و تنها زندگي مي اند عالوه بر بيتا، ساسان نيز پدر و مادرش فوت كرده
  .كنند كه مادرشان پدر را ترك و مهاجرت كرده است  اي زندگي مي  در خانواده

  مذهب به ندادن اهميت و خانواده در پدر نقش و اهميت ضعفـ 
اي   از خـانواده  هـا  آن . شـيدا و شـهره اسـت     ة جوانان مـدرن خـانواد    ة اي از خانواد  نمونه
از پـدر   ،به خاطر سوداي رفتن به خارج ،مادر و پدر صاحب شركت است هستند؛ ثروتمند

رنگ است و اقتدراي نـدارد تـا بتوانـد     نقش پدر در زندگي اين دختران كم. جدا شده است
او . مانع مهاجرت شهره به خارج از كشور شود ياشيدا را از دوستي با ساسان منصرف كند 

 .ها تجربه كنند  جوان يمبذار يدبا«: گويد  محسن با لحني سازشكارانه مي  گو با حاج  و  در گفت
  .»يمپرداخت كن يدالبته خسارتش رو ما بزرگترا با

هـاي سـنتي هسـتند و      مثل علي و ريحانه، متعلـق بـه خـانواده    ،جوانان خير ،الدر سري
. مـدرن هسـتند   يـا هـاي غيرسـنتي     متعلق به خانواده ،بيتا و شيدا و مثل ساسان ،جوانان شَر

كس رعب رسد،  خيري مي به سعيد قهرمان داستان جزو جوانان شَر است كه درنهايت به عاقبت
پايگـاه   تنها تفاوت سعيد با بيتا و ساسـان در داشـتن  . مانند مي گمراهيبيتا و ساسان كه در 

  .خانوادگي سنتي است
  
  جوانان و دانشگاه  ة روزمر   نسبت بازنمايي بين زندگي 3.7

اي به اين محـيط دارد و نـه     زنند چرا كه نه سعيد عالقه  ديگر را پس مي دانشگاه و سعيد هم
 اوالً نيـز  ،نقش مكمل سـعيد در بيتا، دربارة . كند  ميييد أتدانشگاه دانشجويي چون سعيد را 

كـه دانشـجو    دهد و ثانياً ايـن   اش امكان ورود به محيط دانشگاه را نمي  وضع پوشش ظاهري
  .نيست و بايد پشت درب دانشگاه به انتظار بنشيند

ي تـر از سـايرين در فضـا    بـيش  هـا  آن . شـود   علي در محيط دانشگاه با ريحانه آشنا مـي 
  .رساند  را به وصال هم مي ها آن شوند و درنهايت دانشگاه   دانشگاه ديده مي

  گپ دوستانه: ؛ موضوع سكانسمعرفي سعيد و علي در فضاي دانشگاه در قالب رمزهاي فني 1.3.7
 ةچهـر تر از  بيش) سر و شانه(نماي بسيار دور براي معرفي فضاي دانشگاه، نماهاي درشت 
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گسـترده و نـوع نگـاهش بـه      ةخـانواد اش بـه    عالقه(اهميت مواضع او علي براي باالبردن 
كنـد،    ها را ايجاد مـي   حس نزديكي به سوژه كهسطح است  دوربين هم ةزاوي. است) ازدواج
. تري نسبت به هم داشته باشند  توانند دنياي متفاوت  هايي كه در يك فضاي مشترك مي  سوژه
علي كادرهـاي    ة انتخابي است و بر چهر وضوح. تضاد استگر  نامتقارن و بيان بندي  تركيب

هاي علي نمادي از پـاكي   اي در لباس  ه  رنگ سفيد و قهو. دهد تا او را بهتر بشناساند  بسته مي
  .بودن اوست اعتماد قابلو 

  
  قانون و جوانان   روزمرة   زندگي بين بازنمايي نسبت 4.7

هرچند  ،جوانان حضوري تعريف شده دارند  ة روزمر   در زندگي ،قانون ةمثاب به ،ضابطين قضايي
اي اسـت كـه گـروه دوسـتانِ       بينيم اما به گونه  اين حضور را فقط در چند صحنه از سريال مي

روشدن با پليس بـه دروغ و التمـاس    هشمال، از ترسِ روب ةجاددر ماجراي تصادف در  ،سعيد
گونـه كـنش بـين خـود و       هر ها آن  ؛دارندبا اقانون ترس و با  مواجههشدت از  بهبرند و   پناه مي

پدرش  ؛بيتا هم به نوعي با قانون در ارتباط است. كنند  خورده تلقي مي قانون را از قبل شكست
كشـد و    دوش مـي  بـه او به تنهايي بارِ گناه پدر خاطي را  و به اتهام قتل محكوم به اعدام است
نه با بيتا و نه با ساير نهادهاي  قانونْ. تا پول ديه را تهيه كندمجبور است تن به هر كاري بدهد 

  .از دوش بيتا برداشته شود شود تا باري  وارد تعامل نمي ،هستند   غايبكه در سريال  ،اجتماعي
  
ـ  هاي اقتصادي، اجتمـاعي  بازنمايي ويژگي 5.7    و اخالقـي در زنـدگي   ،فرهنگـي  ـ

  جوانان  ة روزمر
  اقتصادي هاي ويژگي 1.5.7

ل ئمسـا اقتصادي آن دسته از تفكرات و اقدامات جوانان در رابطه بـا   هاي ويژگيمقصود از 
كـار و اشـتغال    ةمسـئل  اقتصادي روزمره چون نوع فعاليت اقتصادي و نوع نگاه جوانـان بـه   

جوانان به دفعـات پرداختـه    ةروزمر     زندگيهاي اقتصادي در   در اين سريال به دغدغه. است
دو طيـف از جوانـان را    ،ي اقتصـادي هـا  مربوط بـه دغدغـه   مسائلدر  ،سريالو  استشده 

  .بازنمايي كرده است
  سنتي جوانان 1.1.5.7

 .زيسـتي   ي از قبيـل قناعـت و سـاده   هـاي  ويژگـي انـد بـا     اين دسته از جوانان، جواناني موجه
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شـان   كـه پـول بـراي    انـد   ساز نيست و درواقع به نوعي نشان داده شـده   پول ها آن هاي   شغل
هاي مادي   اين طيف از جوانان انگيزه. چه مهم است نفس كاركردن است آن و اهميتي ندارد

علـي و نيمـا   . پروراننـد  در سر نمـي دارشدن را هم   گذاري و سرمايه  ندارند و آرزوي سرمايه
  .جزو اين دسته از جوانان هستند

زهـره و ريحانـه   . هيچ سـهمي ندارنـد  دخترانِ گروه جوانان سنتي نيز در كار و اشتغال 
  .اند  قرار گرفته، كه هر دو دانشجو هستند ،دختراني هستند كه در كنار نيما و علي

  جوانان مدرن 2.1.5.7
اند، هدف از كار و اشـتغال را    كه به شكل جوانان غيرموجه بازنمايي شده ،جوانان اين گروه

دوست دارند كه مدرن  يااست مدرن  ها آن ظاهر زندگي . دانند  تنها رسيدن به سود و پول مي
و  ،گذاري، سود، ضرر  شود از جنس سرمايه  رد و بدل مي ها آن كلماتي كه بين . زندگي كنند
كـه نـوع    جالـب ايـن    ة نكتـ . داري بين اين جوانان خيلي باالسـت   سرمايه  ة روحي. پول است

گـذاري در    هيچ سنخيتي با توليد كاال يا توليـد فكـر نـدارد؛ ماننـد سـرمايه      ها آن وكار  كسب
سعيد   ة هيچ يك استقالل مالي ندارند؛ سرماي. داري بوتيكهاي هرمي و داشتن شغل  شركت

  .شيدا از آن پدر پولدارِ اوست  ة سرماي و محسن است  از آن حاج
پـذير غـذاي    اند؛ بيتـا كـه سـفارش     دختران اين گروه به شكل بيتا و شيدا بازنمايي شده

در شراكت بين ساسـان و  . داري دارد بوتيكرستوران است و شيدا هم كه شغل نازلي چون 
توازن . خودش شاگرد اوست  ة شيدا اين شيداست كه صاحب سرمايه است و ساسان به گفت

نتي مرد قدرت اقتصادي در بين اين دو پسر و دختر به نفع جنسِ مؤنث است؛ ايدئولوژِي س
جا شيدا صاحب ايـن قـدرت اسـت؛ پـول و      داند اما در اين  را صاحب قدرت اقتصادي مي

  .كند  هايش را مديريت مي سرمايه در اختيار شيداست و او در مقام يك زن دارايي

  داري بر سرمايه اقتصاد اسالمي و اقتصاد مبتني 2.5.7
پـذيرد را    از جوانان صورت مي هايي كه از سوي دو طيف طور ضمني سريال نوع فعاليت به

سازد؛ يعني تقابـل مبـاني اقتصـاد اسـالمي بـا مبـاني اقتصـاد          مربوط مي   به تفاوت در مباني
در اين زمينه سريال به مسائلي از جمله انباشت سود، توجه صرف به منفعـت  . داري سرمايه

و    حـالل   ة لئمسو  ربا،  ة لئمسشخصي در مقابل منافع اجتماعي، اخالقيات در كسب درآمد، 
فعاليت اقتصادي جوانان مدرن سريال در جهتـي  . كار جوانان پرداخته است  و  حرام در كسب

تنها به منافع شخصي خود فكـر   ها آن  و است كه حداكثر سود را براي آنان دربرداشته باشد
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در كننـده   تعيـين هـاي اخالقـي را    كـه ارزش  ،ديـدگاه اقتصـاد اسـالمي    بـرخالف كنند؛   مي
  .كنند  داري عمل مي  در پناه ايدئولوژي منطقي سرمايه ها آن داند،   وكار مي كسب
  
  فرهنگي ـ اجتماعي هاي ويژگي 6.7

برمبنـاي  . دهد  پذيري جوانان را هدف قرار مي  ي است كه جامعههاي ويژگيجا منظور  در اين
. شـود   از هم متمايز مـي گذاري و   ارزشدر سريال هاست كه رفتار جوانان  القاي اين ويژگي

و الگوهاي  ،ها  گيرد كه هنجارها، ارزش  گونه صورت مي بدينپذيري در سريال   فرايند جامعه
. شـود   از وجود جوانان نشان داده ميي ئجزبه صورت  ،دارد تأكيدكه جامعه بر آن  ،رفتاري

از ، »مـدرن جوانـان  «و  »جوانان سـنتي «به دو صورت  ، با معرفيجوانان خوب يا جوانان بد
ة روزمـر    سريال نوع واكنش ايـن جوانـان در زنـدگي     ة ترين دغدغ  مهم. شوند ميهم متمايز 

  .هاي مدرن است هاي سنتي و ارزش خود به ارزش  
  اجتماعي هاي ويژگيتفاوت جوانان سنتي و مدرن از لحاظ  1.6.7

 تأهل حجاب،چون  هايي مشخصهو شهره از لحاظ  ،جواناني چون سعيد، ساسان، بيتا، شيدا
نسبت بـه جوانـاني همچـون    در موضع ضعف قرار دارند و  اشتغال و ،تحصيالت تجرد، و

كـار و    ة سريال در زمينمثالً . اند  ها بازنمايي شده و ريحانه فاقد اين ويژگي ،علي، نيما، زهره
به دنبال كـار   يادارند جوانان سنتي يا كار ثابتي ؛ هايي قائل شده است اشتغالِ جوانان تفاوت
در مقابـل جوانـان   . را دارد» توليد فكر«يا » خدمت به خلق«  ة جنب ها آن ثابتي هستند و شغل 

  .اند بهره بيمطمئن مد ادراز  ،نداشتن شغل ثابت سبببه  ،مدرن
  فرهنگي هاي ويژگيتفاوت جوانان سنتي و مدرن از لحاظ  2.6.7

و سـاير   هسـتند فرهنگـي   هـاي  ويژگـي تـرين   ترين و زيربنايي گرايي مهم فردگرايي و جمع
  .گيرند مي  اين دو شكل ةپايفرهنگي بر  هاي ويژگي

  گرا  جمع سنتي جوانان 1.2.6.7
اقوام مختلـف اطـالق    يا ،ها ايست كه بر نوع تعامل رفتاري بين افراد، گروه  گرايي واژه  جمع
گرايـي بـر جامعـه و گـروه       جمع. استبر رفتار گروهي و تعامل گروهي استوار  وشود  مي

گرابودن، خواستار كسب هويـت از جمـع و رفتـار      بر اساس همين گروه ،و شود متمركز مي
 هـاي گروهـي   خودانگاشـت به بيـان ديگـر،   . جمعي است  ة شد تعيينطبق الگوهاي از پيش 

  .آورند ميوجود  بههاي فردي اعضا را  خودانگاشت
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دادن به  اهميت«، »بودن  ديگري فكر   به«به سه شكل  در سريالگرايي جوانان سنتي   جمع
  :تصوير درآمده است به» دادن به افراد سالخورده اهميت«و  ،»پدر

هـاي جـوان و     در طول سريال شاهد هستيم كه شخصـيت : بودن ديگري فكر به) الف
و آشنا هستند؛ اين خصيصه در كـاراكتر   ،فاميل سنتي همواره نگران ديگري اعم از دوست،

 هـا  آن نمايي شده است كه ناخواسـته حـسِ دگرخـواهي     قدر بزرگ جوانان سنتي داستان آن
اين ويژگي به دو صورت . شود  مي ديگرانكشيدن در زندگي  تبديل به حسِ فضولي وسرك

  :بازنمايي شده است
  دگرخواهي ـ
كند كه شراكت   به سعيد توصيه مي. مالي ساسان از سعيد است  ة نيما نگران سوء استفاد ـ

  ؛با ساسان حماقت است
سعي دارد به او بفهماند كه عشق سعيد به بيتا الكي . سعيد با بيتاست ةعلي نگران رابط ـ

ايـن    ة كند تا سعيد را از ادامـ   او از هر فرصتي استفاده مي. هاي خياباني است  و از نوع عشق
  ؛كند رابطه منصرف

من به خاطر پـدرت  «: گويد  محسن است و به سعيد مي  سعيد با حاج  ة علي نگران رابط ـ
  .»كنم  هر كاري مي

ساده   ة علي به پدر سعيد فراتر از يك عالق  ة شود كه عالق  در سريال چنين نشان داده مي
ة نقطـ رزم پدرش يك  محسن هم  و حاج ،بدين معني كه علي بين خود، پدر شهيدش. است

اشاره گرا   شخصيتي افراد جمع هاي ويژگيبيند و اين به يكي از   آرمان مشترك مي يامشترك   
كه از طريق يـك گـروه مرجـع يـا سـنت و عـرف تعيـين         ،هايي كه هنجارها و ارزشدارد 
  .كنند  را دروني مي ،شوند  مي

  ديگري به كمك ـ
  ؛اوست  ة كند و خرجيِ خانه برعهد  كار مي) فرهاد كه در زندان است( نيما در نبود پدر ـ
دهد تا از اين طريق به او و پدرش كمك   علي به سعيد ده ميليون تومان پول قرض مي ـ

  ؛كرده باشد
در سريال منظور از فرد سالخورده حضور يك فـرد  : سالخورده افراد به دادن اهميت) ب

  . كند  جوانان ايفاي نقش ميتجربه است كه در زندگي روزمره  صاحباصطالح  بهمسن سنتي و 
حتي . نگرند  بزرگ خاندان است و همه به ديد احترام به او مي ،رضا  حاج ،عموي سعيد ـ

برد و به قول سعيد كه به بيتـا    نحوي از او حساب مي بهسعيد كه از پدر حرف شنوي ندارد 
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رضا نيز در   حاج. »انداخت زمين رو حرفش شود نمي و هست فاميل بزرگ عموم«: گويد  مي
  .كند  طول سريال مدام سعيد را نصيحت مي

معني كه جوانان   بدين. ال يك پاسخ داده شدؤاين ويژگي در س: پدر به دادن اهميت) ج
كننـد كـه بـه پـدر و       هـايي زنـدگي مـي     و زهره در خـانواده  ،سنتي چون علي، نيما، ريحانه

  .شود  هاي متعدد او در خانواده اهميت داده مي  نقش
  مدرن جوانان فردگرايي 2.2.6.7
نـوعي  تـوان   فردگرايي را مـي . اند اصلي فردگرايي اين است كه افراد از هم مستقل ةمفروض
فرد،  منحصربه هاي ويژگياهداف فردي، . تصور كرد كه فرد در مركز آن قرار دارد  بيني جهان
تفاوتي به مسائلِ پيرامون از خصوصيات ايـن   و بي ،راندن بر خويشتن، كنترلِ شخصي فرمان

بـا مـواردي چـون    در سـريال،   ،فردگرايي در بين جوانان مدرن ةمقول .بيني است نوع جهان
 ،طلبي تا حد ضرر رساندن به ديگري منفعتروي، عدم احترام به ديگري،  خودخواهي، تك

  :شود  مواردي چند اشاره مي در ادامه بهكه  تصوير درآمده است بهنفس كاذب  و اعتمادبه
و همچنـين   ،شـريك و دوسـت  مثابـة   به ،محسن راضي به ارتباط سعيد با ساسان  حاج ـ

قطع بارة نيست و بارها به او در ،اي براي ازدواج  دوست و گزينهمنزلة  به ،ارتباط سعيد با بيتا
نظـر پـدر را رد   سعيد در مقابل با خودخواهي و تكيه بر عقـل فـردي   . دهد  ارتباط تذكر مي

  .»كنم يمن مثل شما فكر نم« :گويد  كند و مي  مي
ة اش از خان  مالي با او را دارد؛ سهم  ة دهد و قصد تصفي  سعيد پيشنهاد معامله به پدر مي ـ

  .گردد  محسن مي  كند و موجب حيرت حاج  پدري را از او طلب مي  
تـا بـه    يبكنـ  يهـر كـار   يحاضـر تو برعكسِ بابات «: گويد  عمه مرضيه به سعيد مي ـ
  .»يات برس  عالقه
طلبي   حتي عشق او به شيدا آلوده به منفعت. ساسان فقط به فكر منافع مادي خود است ـ

  .است و قصدش تنها رسيدن به ثروت شيدا و منافع شخصي است
  
  اخالقي هاي ويژگي 7.7
سريال بر يك سري از  تأكيدهدف سؤال ماست   ة كنند چه كه مهم و دنبال آن اين قسمت،در 

هـا در   پوشـي از سـاير عناصـر و ويژگـي     اخالقي دو طيف از جوانان و چشـم  هاي ويژگي
ه سازي از جوانان ب  ها دست به انگاره سريال در قالب اين ويژگي. ستها آن پردازي  شخصيت

  .زند  صورت جوانان موجه و غيرموجه مي
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  جوانان موجه 1.7.7
جوانـان  «مثابة  و نيما به ،هايي چون علي، ريحانه، زهره  جوانان با اسمدر سريال اين طيف از 

زنند،   نرمي حرف مي به ،هستند ها جواناني مؤدب و با شخصيت اين. اند  بازنمايي شده» موجه
ايـن جوانـان   . را دارنـد كـه خشـم خـود را فروخورنـد       و قدرت آن ،زيادي دارند  ة حوصل
دختران و پسـران  . پررنگ است ها آن كه نقش پدر در زندگي  اين ويژه هبد، گرا هستن  خانواده

شوند   علي و ريحانه در امر ازدواج اسير احساسات نمي ؛سنج و عاقل هستند اين طيف نكته
علي همچنين بين عشق زميني يـا بـه   . زنند  مند دست به انتخاب مي و كامالً عقالني و هدف

ي فدا  ة شود و هر عشقي را شايست  قائل مي قول خودش عشق الكي و عشق آسماني تفاوت
  .داند  نمي آن شدن

  جوانان غيرموجه 2.7.7
جا دختران  در اين. اند  بازنمايي شده» جوانان غيرموجه«جوانان اين طيف در سريال به عنوان 

 هـا  آن و بيتا همگي جواناني مجردند،  ،يي چون ساسان، سعيد، شيدا، شهرهها و پسران با اسم
. كننـد   تـرين وقـت خـود را در بيـرون از خانـه سـپري مـي        بازي هستند و بـيش  رفيقاهل 

اين جوانان خانواده گريزاند . خمر گرفتن و شرب شان آلوده به گناه است مثل پارتي تفريحات
اغلـب عصـبي و    هـا  آن . گرا و دنيـاگرا هسـتند   مصرف .كردن دارند و گرايش به تنها زندگي

 ،در رفتار اين طيف از جوانـان . جواني مغرور و هتّاك است ،در مقابل پدر ،اند؛ سعيد  نگران
  .گرايي هستيم  توحيدي، شاهد عرفي  ة جاي گرايش به عقيده ب

  
هاي سياسـي و كاركردهـاي     جوانان به لحاظ نگرش  ة روزمر   بازنمايي زندگي 8.7

 ايدئولوژيك آن

و مشـي     يي است كه در راستاي خطها هاي سياسي نگرش منظور از نگرش اين قسمت،در 
در . بـه آن اسـت  نسـبت  تفـاوت    حداقل بي ودر جهتي متفاوت  ياسياسي رسمي حاكميت 

و  ،وجـود نمادهـا   ،هـا  سريال حضور نسل دوم انقالب يا همان نسل جنگ، بازگوييِ آرمان
سياسـي،    ة در عرصـ . كننـد   همگي فرهنگ سياسي خاصي را بازتوليد مـي  هاي بصري  سمبل
ي يهاي سياسي بعـد از دوران جنـگ بـوده و فضـا     وجودآمدن نگرش هجنگ باعث ب  ة تجرب

. را رقم زده است كه جنگ را در مركز گفتمان سياسي ايران زنده نگه داشـته اسـت     سياسي
     زنـدگي گذاري اين گفتمان در ابعادي جديـدتر در  تأثيرتوان منكر حضور و   امروزه هم نمي
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جوانـان توجـه    7سياسـي پـذيري    در سريال بـه جامعـه  . اسي جوان ايراني بودو سي روزمره
هــاي  قالــب ارزش هــاي سياســي در  صــورت كــه مفــاهيم و ايــدئولوژي  شــود؛ بــدين  مــي

سـريال بـرآن اسـت كـه بـين نسـل       . يابـد   آرماني از نسلي به نسل ديگر انتقال مي  ـ  عقيدتي
  .رفته با نسل سوم تعامل برقرار كند جنگ

 ذيـل به صـورت   است وها استخراج شده   شناسي صحنه  ها از طريق تحليل و نشانه  يافته
  :شود  بندي مي طبقه

 جوان ايدئولوژيك نسل جنگ 1.8.7

همـان جوانـان    يـا در سريال جوان ايدئولوژيك نسل جنـگ بـه صـورت پـدران امـروزي      
پـدر سـعيد،    ،محسـن   حـاج . تصوير درآمده اسـت  به) روزگاران جنگ(گرايِ ديروزي   آرمان
  .نمادي از اين جوانان هستندمثابة  به ،پدر نيما ،و فرهاد ،ريحانهپدر  ،رضا  حاج
محسن نمادهاي جنگ به صورت عكس يادگاري از جبهـه و گـل اللـه      حاج  ة در خان ـ

كه در مواقـع  است محسن به جامانده   همچنين تركشي به يادگار در گردن حاج. وجود دارد
  .كند  سعيد شروع به دردگرفتن ميجروبحث با 

و هو كرِه  كتب عليكم القتال«: محسن بدين مضمون  حاج  ة در خان قرآن  ة وجود تابلوي آي ـ
و هو خير لكم و عسي أنْ تحبوا شيئا و هو شر لكـم و اهللا يعلـم و    لكم و عسي أنْ تكرهوا شيئا

  .فرمايند  تشريع مي قرآناين آيه مربوط به حكم جهاد است كه خداوند در  8.»أنتم ال تعلمون
  جوان ايدئولوژيك امروزي 2.8.7

تصوير درآمده است كه به  گرا به  جوان ايدئولوژيك امروزي در سريال به شكل جواني آرمان
سـريال جـوان ايـدئولوژيك را در    . وسـت محور و محل رجوع ا  طور مشخص نسل جنگ

  :تصوير درآورده است صفات علي بههيبت و 
خـاطرات پـدر را    ها آن رزمان پدر ارتباط نزديكي دارد و قصد دارد از زبان  علي با هم ـ

  ؛مكتوب كند
 ،نامـد   رفتـه مـي   نسالنش را زيرِ خاك همكه عقايد  ،)رزم پدر هم( علي در مقابل فرهاد ـ

 زمـان  و دوره داد رو جـونش  خـاطراش  به پدرم كه باورهايي«: گويد مي شود و  عصباني مي
  ؛»درستي كشور، از دفاع خوبي،! نداره
 و كجـا  مـن «: گويد  ميدي ميگويد تو هم مثل بابام شعار   علي در جواب سعيد كه مي ـ
  .»بوده جبهه رو جنگ هاي سال تمام تقريباً شنيدم من سعيد، بزرگيه مرد بابات! كجا بابات
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  امروزيجوان غيرايدئولوژيك  3.8.7
جـوان غيرايـدئولوژيك   مثابـة   ها و آرمان نيستند بـه  بند به ارزش در سريال جواناني كه پاي

سعيد در سريال بـه شـكل جـواني خـام و     ...  و ،آيند همچون سعيد، ساسان  حساب مي به
خود اسـت؛ او    ة پاافتاده و روزمر لوح نشان داده شده است كه به دنبال نفسانيات پيش ساده

كه عاقـل اسـت و    بالعكسِ دوستش علي، پدر خود ندارد  ة از موقعيت و گذشت هيچ دركي
گرايـي در رفتـار و     سـعيد هـيچ نشـاني از آرمـان    . دانـد   محسن و عقايدش را مي  قدر حاج

  ؛گفتارش نيست
داند چون به نظر او سعيد تنهـا بـه     شدن با پدرش نمي عمه مرضيه سعيد را اليق قياس ـ

كه همه چيـز را فـداي اعتقـاداتش     محسنْ  بالعكس حاج ،دهد  اولويت مياش   عاليق نفساني
  ؛اش را  حتي عشق دوران جواني است، كرده
  ؛نامد  مقدس مي شعور و خشكه  محسن را فردي بي  شيدا در سريال حاج ـ
ساسان . اند  خود غرق شده  ة و شهره جواناني هستند كه در عوالم روزمر ،ساسان، شيدا ـ

ترين توجه را به تيـپ ظـاهري و پوشـيدن     و بيش ،گراست  بال پول است، مصرففقط به دن
  ؛شهره نيز به دنبال راه گريزي است كه از ايران خارج شود. هاي خاص دارد  لباس

بـا  ) رفته نسل جنگ(پذيري سياسي به صورت انتقال نسلي بين نسل دوم انقالب  جامعه
رماني در شخصيت علي رخ داده و اين انتقال نسل سوم انقالب در قالب مفاهيم عقيدتي و آ

  .و شهره شكل نگرفته است ؛در جواناني چون سعيد، ساسان، شيدا
  

  گيري  نتيجه. 8
 ،و تبـادل معنـا در فرهنـگ    يـد تول يها  يگاهاز پا يكي ةمثاببه يي،بازنما ياستوارت هال رو

واضـح  . اسـت  يبعـد       و چنـد  يچيـده پ ينديفرا ييشود تا نشان دهد چرا بازنما  يمتمركز م
 يربنـاي اسـت كـه ز   يو ساختار يمستلزم معان ياز روابط اجتماع يا  است كه هر مجموعه

ـ      يمعـان  يـن ا. شـوند  يشـان دهنـد و موجـب بقا   يلها را تشك آن   ةنـه تنهـا نـاظر بـر تجرب
از  ييها  در حكم برساخته يمعان ينا يعني ؛هستند) سوژه(نَََََََفس ما  يانگراند بلكه ب  ياجتماع

شان را درك كننـد    يسازند تا خود و روابط اجتماع  ياند كه مردم را قادر م  ياجتماع يتهو
و  يرسـم  يـدگاهي د  ة ينـد كـه نما  يزيـوني، متون تلو ،طور خاصبه ).117: 1381 يسك،ف(
رائـه  چـه كـه ا   و آن شـوند  يرد مـ  يمتفـاوت  هـاي  يو صاف يلترهااز ف هستند، يدئولوژيكيا
 يريدر قدم اول بـه تصـو  . ندارد يخواناست هم  چه در جهان خارج حادث با آن دهند يم
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 هـايي  يژگـي و. كنـد   يجوانان ارائه م  روزمرة  ياز زندگ ها  فاصله يالكه سر پردازيم  يم يكل
دختـر شـاغل   «، »گرا در مقابل بدون آرمان  آرمان«، »گرا  گرا در مقابل مدرن  سنت« چون يكل

نسـل دوم  «و  ،»عاشـق در مقابـل عاقـل   «، »در مقابل شَـر  يرخ«، »يرشاغلمقابل دختر غدر 
  .»انقالب در مقابل نسل سوم

سوم تقابل وجود دارد؛ نسـل دوم باثبـات و مقتـدر اسـت و      ودر سريال بين نسل دوم 
در و  جوانـان را دارد  ةروزمـر      زندگيهمواره سعي در حفظ الگوها و كاركردهاي سنتي در 

در سـريال تقابـل نسـلي بـه     . دهـد   هاي نسـل خـود مقاومـت نشـان مـي      برابر تغيير ارزش
  : نشان داده شده است ذيلهاي   صورت
  ؛شود  رسميت شناخته نمي  بهتمايز و تفاوت نسلي . 1
  ؛شود  اخالقي جلوه داده مي  تغيير و تفاوت بي. 2
  .ي امروزين نسل سومانگاري باورهاي نسل دوم انقالب در برابر باورها مطلق. 3

دادن  هـاي سـنتي زنـدگي و ناكارآمـد جلـوه      گفتمان مسلط سريال درصـدد بازتوليـد ارزش  
بـا   هخودآييني و تكيـه بـر عقـل فـردي را در مواجهـ      سريالْ. هاي جديد زندگي است  سبك
بـار   اي زيـان   چـرا كـه پيـروي از عقـل فـردي نتيجـه       ،كنـد   هاي زندگي مدرن رد مي  چالش
دادن بـه   تـن و  ،هاي سنتي از اين رهگذر تكيه بر خانواده، توسل به ارزش. خواهد داشت  دربر
سـريال تمايـل دارد   . شـود   سري باورهاي تغييرناپذير تنها راه سعادت جوانان معرفي مـي  يك

جنـگ  (هـا از سـويي و نسـل دوم انقـالب       تمام نماي سـنت   ة جواناني را تصوير كند كه آين
از منظر سريال اگر مقصـري وجـود دارد، آن مقصـر كسـي     . ندهست گراز سويي دي) تحميلي

كـافي اسـت چنـين جوانـاني     . و شـهره  ،نيست جز جواناني چون سعيد، ساسان، بيتا، شـيدا 
شـوند كـه از يـك      وقت هماني مي آنگوش سازند   ة ها را آويز  هنجارها را رعايت و نصيحت
تخطـي   سبببه  ،جاست كه چنين جواناني يناما حقيقت ا. رود  جوان اصيلِ خودي انتظار مي

چرا كه اين جوانـان  . شوند  متهم به انحراف مي ،اي كه قرار نيست تغيير كند  روزمره     زندگياز 
اند و تهديدي هستند   خود قدم برداشته  ة جامع  ة روزمر   زندگي  ة دهي مقررشد  برخالف سازمان

آيا جز اين است؟ مخالفي هست كـه ايـن نظـر را رد     .روزمره     زندگيبر نظمِ تكرار مكررات 
  :زند  از زبان اين مخالف خيالي حرف مي 9خودفور در فصل چهارم كتاب وكند؟ هانري ل

 مـردم ! يمرا گنـده نكنـ   يهقضـ ’: گذارد  يم يانم به  پا يگربار د يكما  ياليجا مخالف خ يندر ا
 يازهـاي ن) اول ةوهلـ در (خواهنـد؟    يمـ  يشـتري ب يـز چـه چ  يست؟طور ن يناند، ا  خوشحال

محـدود شـود و    يشان كمـ  يآزاد يندفرا ينشود اگر در ا  يچه م. شود  يشان برآورده م يهاول
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 يهـا   يها و دل مشغول  يگرفتار. شان كنار گذاشته شود  يتيها و اوهام ذهن  يبلندپرواز ياندك
اند،   يهاول يازهاياند، محتاج ن  كه گشنه و تشنه يمنظر داردر را مردماني ما. يستشما مانند ما ن

مـا    جامعـة   .ياسـايند آن ب يركه ز يسقف ي،ا  و البته البسه يمده يها نان و آب آن به  يمخواه  يم
) موجـود (  جامعـة   ينبـه همـ   يستبهتر ن يااش نرسد اما آ  ييتعادل نها  ممكن است به نقطة 

مـا   يم؟ها را دامن بزن  يو ناخشنود يتيو نارضا يمال كناش را برم  نقصان كه ينتا ا يمكمك كن
  ).31: 1388فور، ول( ‘!يمغرغرو متنفر يها  از آدم

نهاد خانواده و دولـت، تنهـا نهـاد     از بين دو ،از نكات قابل تأمل در سريال اين است كه
گـر   دولـت بـه معنـاي نهادهـاي يـاري     . كند  جوانان نقش ايفا مي  ة خانواده در زندگي روزمر

در سريال نقـش   ،جوانان ايراني غايب است  ة كه در واقعيت هم در زندگي روزمر ،چناني آن
بـا ديـد نقـد بـه ايـن       ها  فاصلهالبته اين بدين معنا نخواهد بود كه سريال . و حضوري ندارد

يا ايدئولوژي، مشكالت و مصائب جوانان  ،سو با عملكرد دولت  بلكه هم! نگرد، نه  غيبت مي
جـوان بـا نهـاد      ة ها گذاشته شده است و به نـوعي رابطـ    خانواده  ة ين سريال هم بر عهددر ا

خيري يا  به عاقبتكرده است؛ بدين صورت كه سريال  )پروبلماتيزه(درگير مشكل خانواده را 
تعامل جوان با خانواده و از طرفـي بـه     ة جوانان به نحو  ة روزمر  ري را در زندگيش به عاقبت
سازد؛ جوان در پناه ساختار سـنتي خـانواده بـا مظـاهري چـون        خانواده مربوط مي ساختار

كند و در مقابل جوان در سـاختار مـدرن خـانواده      پدرساالري با موفقيت روزگار سپري مي
  :گويد  جوان و خانواده ايراني مي  ة در خصوص رابط ياباذر .شود  دچار آسيب اجتماعي مي

هاي متعـدد را    دست اصرار داريم و وجود عيني ارزش هاي يك  چرا اكنون بر وجود ارزش
خـواهيم بـا     شـايد علـت آن باشـد كـه مـي     ! كنـيم   ها محسوب مي  فساد يا فروپاشي ارزش

چيزي  ها آن پاشيدن  هاي واحد و ازهم  آفريدن ارزش. هاي تاريك مدرنيته مبارزه كنيم  سويه
نگري خود فايق آييم،   جانبه بايد بر اين يك است كه در عصر حاضر اتفاق افتاده است و ما

صورت به جايي خواهيم رسيد كه كودكان خود را فاسد بناميم، زيرا كه از   زيرا در غير اين
  ).41: 1381 اباذري،(كنند   دست تبعيت نمي هاي يك  آن ارزش

ـ  توصيف براي »يبازگشت ابد« يا  يچهفور از مفهوم نوكه اشاره شد لگونه  همان  دگيزن
نوعي ناخواسته همين مفهوم بازگشت ابدي نيچه  بهسريال هم . كند  مدرن استفاده مي  ة روزمر  

كه خود روزي آغازگر و قهرمان بوده است، حال آغازگري بـه اسـم    ،سازد؛ پدر  را عيان مي
؛ يعني عصيان پسران عليه پـدران؛ انگـار كـه تـا يكـي نميـرد       بيند خود ميدر برابر را سعيد 
چـه كـه بـر     تر از مرگ و تولد؟ آيـا بـين آن    و چه چيزي تكراري! ي زنده نخواهد شدديگر

گـذرد هـيچ     چه كه بر روزگاران امثـال سـعيد مـي    محسن گذشته است با آن  روزگاران حاج
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داند   يم يانقالب را طوفان« بنگريم كهتفاوتي وجود ندارد؟ اگر با مفهوم دوركيمي به انقالب 
 »گـردد   يخـود بـازم   يبـه جـا   يزاندك همه چ يكه پس از مدت يفنجان چازدن  هم به يهشب
بارها و  وجود يابد يساعت خاك«: كرد يمواهشيطاني نيچه را زمزمه خ  ة وقت اين انديش آن

بازگشت ابـدي   زندگي روزمره .10»!خاك ةتو ذر يا  با آن، يزشود و تو ن يبارها برگردانده م
را در اعمـاق    آنهايي است كه صنعت فرهنگ و تبليغات هر روز   و خواسته ،نيازها، آرزوها

تنيـدگي   درهـم فور اين صنعت فرهنگ است كه واز نظر ل ،درواقع .كند  جان آدميان حك مي
را در قالـب آرزوهـا و اهـداف      آنبخشـد و    و توهمي را شدت مـي  ،سه امر ممكن، واقعي

  .دهد  خاصي رواج مي
روابط بين كاراكترهاي جوان سريال با اطرافيان و اجتماع بودن  مخدوش ها  فاصلهسريال 

. جوانـان ايرانـي اسـت     ة روزمر   دهد كه بازنماييِ بخشي از واقعيت زندگي  خود را نشان مي
خـود، در برقـراري ارتبـاط بـا       ة روزمـر    در بستر زنـدگي  ،گرانِ جوان سريال  طيفي از كنش

شوند و طيفي ديگر موفق به برقراري   موفق ظاهر مينهادهايي چون نهاد خانواده و دانشگاه 
هـاي    شـوند؛ اگـر طيـف     چنين ديالوگ و ارتباطي با نهادهاي اجتماعي پيرامـون خـود نمـي   

هاي متفاوتي فرض كنيم، خواهيم ديد كه سـريال ايـن     جهان  سريال را خرده وانانِمختلف ج
 ها آن امكان هرگونه مفاهمه و ديالوگ را از كند و   مي   ها را در تقابل با هم معرفي  جهان  خرده

مشابهي  تقريباً  ة و حتي خانواده در اين سريال هر كدام به شيو ،دانشگاه، قانون. كند  سلب مي
شـود كـه نهادهـايي چـون دانشـگاه،        چگونه مي. كنند    جوانان برخورد مي  ة روزمر   با زندگي

پردازنـد؟    كـنش مـي    بهجوانان ة روزمر     زندگيائل اي مشابه با مس  و خانواده به شيوه ،قانون
چرا كه قـادر بـه    ،شان دچار اختالل شده است  جهان   حضور اين جوانان در زيست ،درواقع

ايـدئولوژي سيسـتم، از طريـق ايـن     ! كه چـه كسـي هسـتند، نيسـتند     مشاركت در ابراز اين
كند و همين امر   تحميل مي ها آن  روزمره     زندگيهايي اليتغير را بر  ساختارها، قوانين و ارزش

شود كـه دانشـگاه،     اما چگونه مي. گذاري بين جوانان سريال شده است موجب تمايز و فرق
  :كند ريتزر بيان مي گيرند؟  جهان جوانان قرار مي  خانواده در مقابل زيست يا ،قانون

اين . اختاري سيستم هستندهاي س    و اقتصاد از جمله مشخصه ،خانواده، نظام قضايي، دولت
چه  هر. شوند  گيرند وخودكفاتر مي  جهان فاصله مي زيستشان از  تكاملساختارها به موازات 

ايـن  . كنند  جهان پيدا مي زيستدر سلطه بر  يتوانايي بيشتر شوند تر  اين ساختارها قدرتمند
را باال ببرند، از طريق كه ظرفيت ارتباط و رسيدن به تفاهم  به جاي اين ،ساختارهاي عقالني

دهند   را درمعرض تهديد قرار مي ها آن يابي به توافق،  اعمال نظارت خارجي بر فرايند دست
  ).609: 1390 ريتزر،(
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هـاي ايـن جوانـان در      جهـان  خـرده تـوان بـراي برخـورد      تنها حالتي كه مـي  ،رو ايناز 
و  ،شـدن، بـدبيني   قربـاني حـس  شان ترسيم كرد قطع كنش ارتباطي و تشـديد    جهان     زيست

درواقـع  . ديگر و نهادهاي اجتماعي خواهد بـود  اعتنايي جوانان هر دوطيف نسبت به يك  بي
بـرد؛ شـهره پـدر و      بـين مـي    هاي اين جوانـان را از   جهان خردهگو بين   و  سريال امكان گفت

دنبـال   وطنش را ترك كند، ساسـان و شـيدا در آرزوي تـرك ايـران باشـند، پـدر و فرزنـد       
خوانـدن نيمـا    ضعف هم باشند، ريحانه و بيتا طرز پوشش هم را زير سؤال ببرند، نمـاز  نقطه
و كشور تركيه مقصـد تفريحـي و    ،ايمان و فاسد لقب بگيرد  سخره گرفته شود، ساسان بي به

هـاي جوانـان و فرهنـگ      جهـان  خـرده تـوان بـين     از نگاهي ديگـر مـي  . خريد جوانان باشد
مفاهمه صورت داد و در مسيري عاقالنه احسـاس  ) نه خرافات به نام دين(اسالمي   ـ  ايراني
  .شدن را به حس زيباي بازگشت به خويشتن تبديل كرد قرباني

او بر عملكرد مشابه نهادهاي اجتماعي . روبنا بر زيربنا اثرگذار است ،از ديد آلتوسر نيز
در جهـت   ،به شـكل زبـاني و ظـاهري   اين نهادها . دارد تأكيدبه رفتار مردم  دهي شكل در

با توجـه بـه   . كنند  از ساير نهادها اعالن خودمختاري مي ،پيشبرد اهداف ايدئولوژيك خود
ة ظاهر خودمختـار توسـط شـبك    به اين نهادهاي اجتماعيِ آلتوسرْ» تعيين چند جانبه«  ة نظري

كـه   چنـان  آنشـوند    مـي هاي دروني ايدئولوژيك به تمام نهادهاي ديگر مرتبط   پنهاني پيوند  
اش با سـاير نهادهـا تعيـين      پنهان مناسبات دروني  ة طرز عمل هر يك از اين نهادها را شبك

چـه   متفاوت بـا آن  يعل يا يدسع يسرشت فرد ةدربارتواند     يدانشگاه نم ،رو ينااز . كند  مي
 يـدئولوژيك ا يهـا  دسـتگاه  ينا. داشته باشد و بالعكس ينظر يدگو  يكه قانون و خانواده م

. انصاف هستند يترعا يمدع با اين حال دهند مي يحترج يگررا بر گروه د يگروه ياطبقه 
و  ،طلب  ساسان فرصت يش،ِدگراند يدچون سع يگرانيد يتاثر بر عدم مشروع يكل يفضا

 يتكه هو يروزگاران ؛درگذا  صحه مي نه چندان دور  از گذشتة  يفاسد در برابر پدران يتايب
 يـن جاسـت كـه اگـر ا    يـن ال اؤحال سـ . شد  يبودن او خالصه م يدئولوژيكجوان در ا يك

از آن فاصـله   ،مـردم برخواسـته بودنـد    ينجهـان همـ   يستاز ز يكه روز ،يسنت يروهاين
خـود   يهـا   نقـش پـدران و سـنت    يفهم به شدت امروز نگـران تضـع   باز ياگرفتند آ  ينم
 يـز جوانان ن ينِد ةبروز بحران در حوز  ة يناند زمتو  يموضوع م ينا يگر،د ياز نگاه يم؟بود

محسن به خدا و ديـن    هاي سفت و سخت حاج  كشي ها و خط  يانگار جا كه مطلق باشد؛ آن
و  ،»دسـتور خداسـت  «، »خدا گفتـه «هاي او كلماتي چون   شود و در ديالوگ  نسبت داده مي

  .بينيم  را مي» اين كار جنگ با خداست«
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جوانـان    ة روزمر   گرايي در زندگي  گرايي و مدرن  بحث رويارويي سنت دربارة ،درنهايت
حـل   راهتوانـد    سويه و منفي نمـي  هاي يك  گذاري  ذكر اين نكته حائز اهميت است كه ارزش

مروجان فسـاد، در اصـل   مثابة  به ،كردن جوانان محكوم. هاي فرهنگي باشد  برخورد با پديده
خواهند فرهنگ را به صورت سيسـتمي    هست كه مي   ي انتزاعيياستيصال نهادها  ة دهند نشان

  :كند بنا به نظر كاظمي كه بيان مي. اداره كنند
دخالت سيستم مختل گردد  ةجهان در نتيج هنگامي كه بازتوليد فرهنگي در زيست ،درواقع

هـا بـه دليـل ضـعف فراينـد        سـنت . هاسـت   دهد فروپاشي سـنت   اولين بحراني كه رخ مي
كه در گذشته حيات زندگي جمعـي   ،روند و در نتيجه نظام معنايي  ميان مي پذيري از جامعه
  ).258: 1382كاظمي، (شود   دگرگون مي ،داد  ها را شكل مي آدم

چنين سيستمي، نه جوانِ سنتي تربيت خواهد كرد   ة تحت سيطر ،سازي  بايد گفت فرهنگ
  .شان خواهد بود  هويتي  در بي ها آن و نه جوان مدرن، بلكه جواناني خواهند شد كه هويت 
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