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چکیده
گفتمانها با بهرهگیری از ابزارهای گفتمانی (مانند رسانهها) و متون گفتمانی مختلف
جمله سریالهای تلویزیونی ،به بازنمایی نهادهای مختل

از

بهویژه نهاد خفانواده میپردازنفد.

دقت به این مهم که در سریالهای تلویزیونی ،نهاد خانواده چگونه بازنمایی مفیشفود ،چفه
گفتمانهایی در آن نمود مییابند ،روابط بین گفتمانها چگونهاند و این گفتمانها بفه کفدا
فرایندهای نهادی و به کدا فرایندهای اجتماعی تعلق دارنفد ،مسفلههای اسفت کفه تیقیفق
حاضر سعی دارد با بررسی یکی از سریاهیهای میبفو

ایرانفی (سفریال سفتایه) بفه آن

پاسخ دهد .در راستای پاسخ به این مسئله از نظریات نورمن فرکلفا

بفهعنوان چفارچو

مفهومی استفاده شد و برای گردآوری و تیلیل دادهها نیز از روش تیلیل گفتمفان انتقفادی
استفاده گردید .نتایج پژوهه نشان میدهد که این مجموعه سریال بیفانگر تقابفل گفتمفانی
بین دو گفتمان مذهبی و دنیاگرایی اسفت کفه میفور ا فلی ایفن تقابفل گفتمفانی ،تربیفت
فرزندان است .این سریال با نشاندادن پیروزی گفتمفان مفذهبی ،گفتمفان بهتفر و برتفر در
راستای شیوۀ تربیت نسل جدید را معرفی میکند .دیگر نتیجفة تیقیفق بیفانگر آن بفود کفه
سریال «ستایه» تصویری از فرایندهای اجتماعی در جامعفة ایفران اسفت ،زیفرا در جامعفة
ایران نیز تقابل گفتمانی بین گفتمان دنیاگرایی و مذهبی وجود دارد و هفر گفتمفانی بفر آن
است که معنای مورد نظرش را تثبیت کند .فرایند اجتماعی حاکی از تقابل طبقاتی است که
حامل این گفتمانهاست .بر این اساس در این سریال شاهد تقابل دو طبقة متوسط سفنتی و
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طبقة بورژوازی بازاری هستیم .برای رفع ایفن نفزاا اجتمفاعی ،گفتمفان مفذهبی (بفه مثابفة
گفتمان حاکم) از طریق متون گفتمانی (سریال ستایه) برتری گفتمفان خفود را بفه اتبفات
رسانده و سوژهها (واهدین و جوانان) را به گفتمان خود فرا میخواند.
کلیدواژهها :تیلیل گفتمان انتقادی ،سریال ستایه ،گفتمان مذهبی ،گفتمان دنیاگرایی
 .1مقدمه

دگرگونیهای اقتصادی ،نعتی و اجتماعی جامعة ایران در سفدۀ حاضفر موجف

تغییفر

روحیات و دگرگونی نگرش مرد جامعه نسبت به مسائلِ اجتماعی و پیفدایه گفتمفانهفای
مختل

در جامعه شده است .ا طلاح گفتمان 1معموهاً به شکلی از کاربرد زبان ،یا بفه شفیوۀ

سخن گفتن اشاره دارد (دایک ،1832 ،2ص .)11 .به اختصار میتوان گفتمان را شیوۀ خا فی
برای سخنگفتن دربارۀ جهان و فهم آن دانست .گفتمانهای مختل

هر یفک روش خا فی

برای گفتگو دربارۀ جهان اجتماعی و فهم آن در اختیفار اففراد قفرار میدهنفد .در گفتمانهفا
معنای زبان و ارجاعت دالها متفاوت است  .مثلفاً در گفتمفان اسفلا گرایی دال مهمفی چفون
حجا ِ زن تقدیس شده و معنای «مصونیت» برای خود یافته است و همفین دال در گفتمفان
هیبراهیسم تقبیح شده و معنا و مدهوهی چون «میدودیتِ» زن را با خود یدک میکشد ( ادقی
فسایی و شریفی ساعی ،1838 ،ص .)33-33 .بهعبارت دیگر ،گفتمانهفای مختلف

از یفک

واقعة یکسان ،خوانهها و تفاسیر متفاوت ارائه میدهند و همفواره سفعی بفر آن دارنفد کفه
تفسیر خود را مشروا و مقبول جلوه دهند و در این راستا با یکدیگر به منازعفه میپردازنفد.
یکی از عر ههای منازعة گفتمانی در ایران ،نهاد خانواده و چگونگی تربیت نسل جدیفد در
آن است .این امر موج
دستیابی به اهدا

گردیده که هر یفک از گفتمانهفای موجفود در جامعفه در راسفتای

گفتمانی خود ابزارهای مختل

و متعددی را بفهکفار مفیگیرنفد .یکفی از

مهمترین ابزارهای گفتمانی ،رسانههای جمعی است ،زیرا در سدۀ معا ر ،بهواسطة کشف

و

1. Discourse
2. Van Dijk
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بهکارگیری تکنوهوژیهای جدید ارتباطی ،رسانهها به عمق جوامع نفوذ کفرده و تفلتیری بسفا
شگر

در جهتدهی افکار عمومی گذاشتهاند؛ این تلتیر تا آنجاست که نمیتوان زنفدگی را

بیحضور آنها تصور کرد .رسانهها نهتنها منبع ا لی اطلاعات میسو

میشفوند ،بلکفه در

شکل دادن به پندارهای افراد درباره جهان پیرامونیشان نقفه مهمفی ایففا کردهانفد (بفاهنر و
جعفری کیذقان ،1833 ،ص .)182 .بهعبارت دیگر ،رسانههای جمعی ابزارهایی هستند که از
طریق برنامههای متنوا و از پیه طراحی شده خود ،ارزشهای مختل

گفتمانها را در میان

مرد رواج میدهند.
بنابراین گفتمانها به کمک ابزارهای گفتمانی مانند رسانهها ،به بازنمایی 1گفتمفانی خفود
میپردازند .بازنمایی انعکاس و بازتا

پدیفدهها در جهفان خفارج نیسفت ،بلکفه بازنمفایی،

استفاده از زبان برای توهید نکتهای معنادار دربارۀ جهان است .هال 2معتقد است که بازنمفایی
معنا و زبان را به فرهنگ ربط میدهد .معنا در ذات وجفود نفدارد ،بلکفه سفاخته میشفود و
نتیجه و میصول یک رویه دهاهتی است (هال ،1331 ،ص .)11 .بازنمایی به اختصار ،عبفارت
است از توهید معنا از طریق نشانهها و چارچو های مفهومی و زبانی .یکی از متون گفتمانی
که بر مبنای مکانیسم بازنمایی عمل میکند ،سریالهای تلویزیونی هستتند .امروزه سریالهای
تلویزیونی به عنوان یکی از ژانرهای میبو  ،مخاطبان زیادی را به خود جل
یکی از قاه های مناس

کفرده اسفت و

برای بازنمایی و بازتوهید ارزشها و گفتمانهفا بفهشفمار مفیآینفد

(میمففدی و کریمففی ،1833 ،ص ،)15 .زیففرا جریففان مففداو و مکففرر بازنمففایی سففریالهای
تلویزیونی از جهان واقع ،بهطرز قوی بر ادراکات و کنههای مخاطبان تلتیر میگذارد و آنها
میپندارند که این بازنماییها عین واقعیت است ،اما میور اساسی در نظریههای بازنمایی این
است که « بر خلا

ظاهر ،بازنمایی عین واقعیت نیست؛ بلکه فرایند گزینه واقعیفت اسفت».

دوربین تلویزیون واقعیات را رمزگذاری کرده و جهت میبخشد و این جهتگیری خا فیتی
1. Representation
2. Hall
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فرهنگی و ایدئوهوژیکی دارد .بنابراین معنفا برسفاخته نظا هفای بازنمفایی اسفت و پدیفدهها
فینفسه معنا ندارند ،بلکه معنای پدیدهها میصول چگونگی بازنمفایی آنهاسفت .بفر مبنفای
چنین درکی از بازنمایی است که مفهو گفتمان در متون تلویزیفونی مطفرح مفیشفود ،زیفرا
سریالهای تلویزیونی بهوجود آورنفدۀ نفوعی گفتمفان هسفتند و گفتمفان خا فی را مسفلط
میسازند .اهبته هاز بهذکر است که سریالهای تلویزیونی ماهیت گفتمانی خفود را بفهراحتی
ر

آشکار نمیکنند .این سریالها ظاهراً فقط به منظور بازتا

واقعیت تصویر میشفوند و

ربطی به ارزشها و نگرشهای فرهنگی سیاستگذاران آن ندارند ،اما در پس این ظاهر خنثی،
تلفوییی از واقعیفت اجتمفاعی را

رفتارهای گفتمانی به نمایه در میآیند که حکم تعریف

دارند و در نهایت نیوۀ فاعلیت ذهن را تعیین میکننفد ( فادقی فسفایی و شفریفی سفاعی،
 ،1838ص33-33 .؛ میمدی و کریمی ،1833 ،ص.)15 .
سریال «ستایه» یکی از متون گفتمفانی اسفت کفه بفه بازنمفایی نهفاد خفانواده در ایفران
میپردازد .این سریال از جمله سریالهای تلویزیفونی اسفت کفه در چنفد سفال اخیفر توجفه
بینندگان زیادی را بهخود جل

کرده است .پخه مجموعة اول این سریال از نیمة دو سفال

 1833آغاز شد و تا اواسط سال  1835ادامه داشت و مجموعة دو آن در بهار  1838شفروا
شد و تا تابستان سال  1838ادامه داشت .این سریال در پاییز سال  1838نیز در شبکة «تماشا»
مجدداً به نمایه گذاشته شد .این مجموعة سریال دارای چند ویژگی مهم بود که عبارتانفد
از :موضوا خانوادگی ( موضوا اختلا
ا لاحات خاص ،پخه متناو
 ،»2انتخا

عروس و پدر شفوهر) ،مسفئله ازدواج ،دیاهوگهفا و

این سریال در دو مجموعه با عنوان «سفتایه  »1و «سفتایه

بازیگران برجسته مانند داریوش ارجمند ،سیما تیرانداز ،جمشید مشایخی ،مهدی

پاکدل و میمدمهدی سلوکی .چنین ویژگیهای موج
توجه بینندگان فراوانی از اقشار مختل

شده بود کفه ایفن مجموعفه سفریال

را بهسوی خود جل

کند .بهطفوری کفه گروهفی از

مرد نا بازیگران این سریال را برای اسم فرزندانشان و مغازههایشفان انتخفا

نمودنفد و

برای مدتی موقت نیز ا طلاحات و دیاهوگهای شخصیتهای برجسته ایفن سفریال در بفین
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عامه مرد رایج بود .با توجه به آنچه گفته شد مسئلة ا لی تیقیق آن است که نهاد خفانواده
در این سریال چگونه بازنمایی شده است؟ چه گفتمانهایی در این سریال نمفود یافتهانفد؟ و
چه رابطهای بین گفتمانها وجود دارد؟ این گفتمانها به کدا فرایندهای نهفادی و بفه کفدا
فرایندهای اجتماعی تعلق دارند؟ ایدۀ نظری مقاهه این است که با تکوین فرایندهای مدرنیتفه
و بهویژه مدرنیتة اجتماعی در ایران ،خانواده به فضای مجادهة گفتمانها و طبقفات اجتمفاعی
مختل

بدل شده است و فرهنگ بازنمای این مجادهه است  .بر این اساس سعی خواهیم کرد

این ایده را بهواسطة متون فرهنگی نشان دهیم.
 .1 .1پیشینۀ تجربی

مهمترین تیقیقاتی که در حوزۀ مطاهعات فرهنگی پیرامون سینما و سریالهای تلویزیونی
انجا شده است به شرح ذیل میباشند :جعفرزادهپور  ،ساعی و جاروندی ( )1833در تیقیقی
روابط بین نسلی را در سریالهای تلویزیونی از منظر قدرت به تفکیک جنسیت با اسفتفاده از
روش تیلیل میتوای کمی مورد بررسی قرار دادند .یافتههای تیقیق بیانگر آن بود که بهطور
کلی در این مجموعهسریالها رابطة سلطهجویانه بیشتر از روابط سلطهپذیر بفه تبفت رسفیده
است و میانساهانِ مذکر بیشترین رابطه سلطهجویانه درون نسلی را داشتهاند .سفاعی ()1833
همچنین در تیقیقی پانزده سریال تاریخی سطح اه

که در سه دهة بعد از انقلفا

از شفبکه

یک و دو پخه شده بودند را مورد مطاهعفه قفرار داد .نتفایج تیقیفق نشفان داد کفه در ایفن
مجموعهسریالها هویت ملی ساختی ایدئوهوژیک پیفدا کفرده اسفت .نتفایج تیقیفق بشفیر و
اسکندری ( )1832همچنین در زمینة نیوۀ بازنمایی نهاد خانواده در فیلم سینمایی «یفه حبفه
قند» بیانگر آن بود که کارگردان با برشمردن تلتیر عنا ر مثبفتِ تجفدد و سفنت بفر خفانواده
ایرانی ،نگاهی رفاً انتقادی نسبت به این دو مقوهه را رد میکند و در نهایفت ایفدهئفالترین
شکل خانواده را همراهی عنا ر سنت و مُد رن در کنار یکدیگر معرفی میکند.
در تیقیقففی دیگففر کففوتری و عمففوری ( )1832سففریالهای تففاریخی «حففریم سففلطان» و
«اهفاروقاهعمر» که توسط ترکیه و عربستان ساخته شده بودند را مفورد بررسفی قفرار دادنفد.
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اسلامی در دد برساخت هویفت

ترکیبی (ترکیبی از دین اسلا و مدرنیته) میباشند .نتفایج تیقیفق فر جفی ،گیویفان و فاضفلی
( )1832همچنین در زمینة بازنمایی زندگی روزمرۀ جوانان در سفریال «فا فلهها» بیفانگر آن
بود که در این سریال ،برخوردی گزینشی و متعصفبانه بفا زنفدگی روزمفرۀ جوانفان فورت
گرفته است و ضمن گروهبندی جوانان به سنتی و مدرن ،مرز میان «مفا» و «آنهفا» مشفخ
شده است .ادقی فسایی و شریفی ساعی ( )1838همچنین در تیقیقی بفا اسفتفاده از روش
نشانهشناسی ،شیوههای بازنمایی روابط دختر و پسر را در سه سریال پُر بینندۀ ایرانفی مفورد
مطاهعه قرار دادند .نتایج تیقیق نشان داد که این روابط در سفه قفا

گفتمفانی سفنتی ،نیمفه

سنتی و مدرن بازنمایی شدهاند ،به گونهای که هر کدا از این گفتمانها روابط دختفر و پسفر
را براساس گفتمان خاص خود بازنمایی کردهاند که مغفایر بفا گفتمانهفای دیگفر اسفت .در
تیقیقی دیگر بهمنی و سجودی ( )1831با بهرهگیری از روش نشانهشناسی نیوۀ کدگفذاری
هویت مردانة مردان سریال تلویزیونی «ستایه» را مورد بررسی قرار دادنفد .مهمتفرین نتفایج
این پژوهه عبارت بود از این که مردان در این مجموعه ،بهطور کلفی در سفه گفروه مفردان
سلطهگر ،سلطهپذیر و مستقل بازنمایی شدهاند که حضور مردان سلطهگر و سفلطهپذیر بفیه
از مردان مستقل در این مجموعه انعکاس یافته است .همچنفین بازنمفایی فورت گرفتفه از
مردان در این سریال ،مشروعیت پدرساهاری را به چاهه کشیده است .در نهایت نتایج تیقیق
کوتری و عسکری ( )1831نیز در زمینة بازنمایی خانوادۀ ایرانی از منظفر روابفط جنسفیتی و
نسلی در آگهیهای تلویزیون ،بیانگر آن بود که تبلیغات تلویزیونی در وجة ذهنی قفدرت بفا
نمایه افکارهای ذهنی همخوان با نظا مردساهار و در وجة عینی با نمایه کلیشفههایی کفه
مردان و واهدین تصمیم نهایی را میگیرند ،به بازتوهید شکا
خانوادگی میانجامند.

قفدرت و نفابرابری در روابفط

شمارة دوم
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در تیقیقات خارجی نیز ،نتایج تیقیق فانگ و اریک )2555( 1در زمینة بررسی تفکفرات
کلیشهای جنسیتی در برنامههای تلویزیونی هنگکنگ بیانگر آن بود که تفکرات قاهبی دربفارۀ
جنسیت در میان مرد و برنامههای تلویزیونی به وضفوح قابفل مشفاهده اسفت و تلویزیفون
کلیشههای جنسیتی را منطقفی و برخاسفته از واقعیفت جلفوه میدهفد و بفا نشفاندادن ایفن
نقههای کلیشهای اینگونه تفکرات را بازتوهید میکند .میجر )2551( 2همچنین در تیقیقفی
بازنمایی ارزشها ،نگرشها و هنجارهای قومی را در سریالهای پُر بیننفده آهمفانی را مفورد
مطاه عه قرار داد .نتایج بیانگر آن بود که این سریالها تصویری منفی از اقلیتهفا و قومیتهفا
را بازنمایی میکنند .نتایج تیقیق جاستون )2515( 8در راستای بررسی شیوه بازنمفایی زنفان
در روابط عمومی در نُه برنامة تلویزیونی ایاهات متیده و انگلستان ،حاکی از آن بود که ایفن
سریالها ،زنان را در چارچو

نظریههای فمنیستی و پسافمنیستی نشان میدهند و زنان اکثر

یففا مجففرد هسففتند یففا مطلقففه .در نهایففت دیففوت ) 2511( 1در تیقیقففی بففا اسففتفاده از روش
نشانهشناسی چگونگی بازنمایی زنان در سینمای هفاهیوود را مفورد بررسفی قفرار داد .نتفایج
تیقیق نشان داد که زن ان در سینمای هاهیوود در سه ژانر مستقل ،قدرتمنفد و فعفال بازنمفایی
شدهاند  .این بازنمایی حاکی از تصویر مثبت زنان در سینمای هفاهیوود اسفت .مفرور پیشفینة
تجربی تیقیق بیانگر آن است که رسانههای جمعی همواره بفه مثابفة ابزارهفای گفتمفانی در
راستای بازنمایی و تثبیت معنا مورد استفاده قفرار گرفتهانفد  .وجفه تمفایز تیقیفق حاضفر بفا
تیقیقات مذکور آن است که در دد چگونگی بازنمایی خانواده به مثابفة یکفی از مهمتفرین
نهادهای جامعه در سریالهای تلویزیونی است ،در حاهی که در تیقیقات مفذکور ایفن جنبفه
نادیده گرفته شده است و بیشتر به موضوعاتی از قبیل جنسیت ،هویت و قومیت پرداختهاند.

1. Fang & Eric
2. Meijer
3. Johnston
4. Dutt
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 .2چارچوب مفهومی :نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف

یکی از رویکردهای برجسته در تیلیل گفتمان انتقادی ،1رویکرد نورمن فرکلفا  2اسفت
که در مقایسه با دیگر تیلیلگران گفتمان انتقادی «منسجمترین ،جامعترین و پرطرففدارترین
نظر یه را تدوین کرده است» (سلطانی ،1831 ،ص .)15 .فرکلا

معتقفد اسفت گفتمانهفا بفه

بازتوهید قدرت کمک میکنند و بر این اساس ،به دنبال آن اسفت کفه دریابفد چگونفه روابفط
قدرت به بازتوهید گفتمانهایی دربارۀ جنسیت ،نژاد و قو میانجامد (یورگنسن و فیلیفسس،8
 ،1833ص .)128-111 .فرکلا

از طریق مفهو چند کارکردی بودن زبان این فرض نظری را

عنوان میدارد که متون و گفتمانها برسفاختههای اجتمفاعی هسفتند« :کفاربرد زبفان همفواره
بهطور همزمان متشکلهای از هویتهفای اجتمفاعی ،روابفط اجتمفاعی و نظا هفای دانفه و
باورداشتها است» .کارکرد ایدهای زبان ،نظا های دانه را میآفریند  .در مقابل ،کارکرد بفین
شخصی گفتمان ،سوژههای اجتماعی را با هویتها یا روابط بین آنهفا میسفازد .وی تلکیفد
دارد که زبان رفاً یک برساختة اجتماعی نیست ،بلکه چون امفری از نظفر اجتمفاعی تعیفین
شده نیز دیده میشود  .فرکلا
تعری

این رابطه بسیار پی چیده را با استفاده از مفهو «نظم گفتمفانی»

میکند .نظم گفتمانی عبارت است از ترکی بندی تمامی گونفههای گفتمفانی بفهکفار

گرفته شده در یک نهاد یا میدان اجتماعی (یورگنسن و فیلیفسس ،1833 ،ص)113 .؛ بنفابراین
نظم گفتمانیِ یک قلمرو اجتماعی ،بر تامیت انواا گفتمانها و روابط بین آنها در این قلمرو
دهاهت دارد (میمدپور ،1832 ،ص .)113 .میتوان نظم گفتمفانی را مفهفومی دال بفر وجفود
گفتمانهای مختلفی دانست که تا حدودی قلمرو واحدی را تیت پوشفه دارنفد ،قلمرویفی
که هر کدا از گفتمانها برای پرکردن آن با معانی مورد نظرش با دیگفران رقابفت مفیکنفد»
(یورگنسن و فیلیسس ،1833 ،ص .)285 .بههمین دهیل فرکلا

معتقفد اسفت کفه یفک نظفم

1. Critical Discourse Anelysis
2. Fairclough
3. Jorgensen & Philips
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گفتمانی ،نظامی با تبات نیست ،بلکه نظامی باز است و با تغییر شرایط تغییر میکنند (ایمفان،
 ،1831ص.)253 .
زمانی که در یفک تیقیفق بفر نظفم گفتمفانی واحفد متمرکفز مفیشفویم،

از نظر فرکلا

گفتمانهای متفاوت و رقی

درون یک قلمرو واحد را میتوان تیلیل کرد و میتوان بررسی

کرد کدا گفتمان حاکم اسفت؟ و چفه کشمکشفی میفان گفتمانهفای مختلف
بنابراین میققی که نظم گفتمانی را چارچو

وجفود دارد؟

تیلیلفی خفود قفرار مفیدهفد ،برخفورد میفان

گفتمانهای موجود در آن نظم گفتمانی به کانون تیلیل وی بدل خواهد شد .این امفر «یفک
مزیت میسو

میشفود چفون در ایفن برخفورد پیامفدهای اجتمفاعی آشفکارتر مفیشفوند.

هنگامی که در قلمرو واحدی دو یا چند گفتمان برداشتهای متفاوتی از جهان ارائه میکننفد،
پرسشگر میتواند این سؤال را مطرح کند که اگر برداشتی به جای دیگری برگزیده شود ،چفه
پیامدهایی بههمراه خواهد داشت» (یورگنسن و فیلیسس ،1833 ،ص .)281 .همچنین هاز بفه
ذکر است در یک نظم گفتمانی عملهای گفتمانی مشخصی وجود دارند که متن و گفتگفو را
آنها توهید و مصر
مصر

یا تفسیر میکنند .عمل گفتمانی فرایندی است که افراد را برای توهید و

متون بهکار میگیرند .فرکلفا

معتقفد اسفت کفه در تیلیفل گفتمفانی علفاوهبر نظفم

گفتمانی بایستی به رخداد ارتباطی نیز توجه نمود .رخداد ارتباطی نمونهای از کاربرد زبان از
قبیل مقاهة روزنامه ،فیلم سینمایی ،ویدئو ،مصاحبه یا سفخنرانی سیاسفی اسفت .بنفابراین هفر
کاربرد زبانی ،یک رخدادی ارتباطی است .تیقیق از طریق تیلیل رخداد ارتباطی در رابطه با
نظم گفتمانی انجا میگیرد« .هر رخداد ارتباطی به منزهفة گونفهای از عمفل اجتمفاعی بفرای
بازتوهید یا به چاههکشیدن نظم گفتمانی عمل مفیکنفد» (یورگنسفن و فیلیفسس ،ص-113 .
 .)128هر رخدادی ارتباطی از سه بُعد تشکیل میشود :متن (گفتار ،نوشتار ،تصویر بصری یا
ترکیبی از اینها) ،عمل گفتمانی که توهید و مصر

متن را در برمیگیرد و عمل اجتماعی.

هر تیلیل گفتمانِ رخدادهای ارتباطی باید هر سه این بُعد را پوشه دهد .بفدین ترتیف
چنین تیلیلی باید بر موارد زیر متمرکز شود .1 :ویژگیهای زبان متن (مفتن)؛  .2فراینفدهای
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مرتبط به توهید و مصر
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متن (عمل گفتمانی)؛  .8عمل اجتماعی که رخفداد ارتبفاطی بفه آن

تعلق دارد (عمل اجتماعی) .تیلیل متن بر خصو یات وری (از قبیل کلمات ،گرامر ،نیفو
و انسجا جمله) متمرکز میشود؛ خصو یاتی که باعث شکلگیری زبانی گفتمانها و ژانرها
میشوند .رابطة متون با عمل اجتماعی با وساطت عمل گفتمانی برقرار میشود .بدین ترتی
از طریق عمل گفتمانی است که متون بهوجودآمده و بفهوسفیلة عمفل اجتمفاعی شفکل پیفدا
میکنند .آن گفتمانها و ژانرهایی که برای توهید متن در کنار یکدیگر مفصلبندی شفدهاند و
دریافت کنندگان آن متن برای تفسیر آن از همین گفتمانها و ژانرها کمک میگیرند ،ساختار
زبانی خا ی دارند که توهید و مصر

متن را شکل میدهند  .بدین ترتی

تیلیل رخدادهای

ارتباطی شامل موارد زیر است:
 تیلیل گفتمانها و ژانرهایی که در توهیفد و مصفر

مفتن مفصفلبندی شفدهاند

(سطح پرکتیس گفتمانی)؛
 تیلیل ساختار زبانی (سطح متن)
ملاحظات مربوط به این که عمل گفتمانی ،نظم گفتمانی موجود را بازتوهید و یا به عکس
ساختاربندی مجدد میکند و ملاحظات مربفوط بفه پیامفدهایی کفه ایفن امفر بفرای پفرکتیس
اجتماعی گستردهتر بههمراه دارد (سطح عمل اجتماعی)( .یورگنسفن و فیلیفسس ،1833 ،ص.
.)128-111
با استفاده از چارچو

مفهومی در تیقیق حاضر ،سعی بر آن است کفه ضفمن مشفخ

نمودن گفتمانهای موجود در رخداد ارتباطی مورد بررسی و رابطه آنها بفا یکفدیگر ،نیفوۀ
بازنمایی خانواده نیز مورد بررسی قرار گیرد و ارتباط آن بفا فراینفد های نهفادی و اجتمفاعی
جامعه ایران مورد تبیین و تفسیر قرار گیرد.
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 .3روش تحقیق

در این تیقیق برای پاسخ به مسئلة تیقیق از روش تیلیل گفتمان انتقادی (بفا تلکیفد بفر
تیلیل گفتمان فرکلا ) استفاده گردید و واحد تیلیل نیز دیاهوگهای بازیگران میباشفد .بفا
توجه به این که این روش دارای سه مرحلة تو ی  ،تفسیر و تبیین اسفت ،ابتفدا در مرحلفة
تو ی

بار ارزشیِ (ارزشهای تجربی ،رابطهای و بیانی) کلمات تعیین شد ،سسس براسفاس

آنها نوا گفتمانهای موجود در سریال مشخ

گردید .در مرحلة تفسیر نیز میتویات مفتن

مورد تفسیر قرار گرفت و بافت موقعیتی ،نفوا گفتمفان و نظفم گفتمفانی تعیفین گردیفد .در
نهایت در مرحلة تبیین شاهوده اجتماعی و نظریات اجتماعی که در شفکلگیری گفتمانهفای
مذکور نقه داشتند ،مشخ

شدند و نشان داده شد که چگونه ساختارهای اجتماعی گفتمان

را تعین میبخشند؛ بهعبفارت دیگفر ،در ایفن مرحلفه تفلتیرات اجتمفاعی گفتمفان و عوامفل
اجتماعی تعیینکنندۀ گفتمان در دو سطح اجتماعی و نهادی مورد بررسی قرار گرفتند.
 .1 .3فرایند انتخاب متن

در روش فرکلا

به علت توجه به جزئیات متن ،زمان زیادی بفرای تیلیفل متفون فر

میشود  .در نتیجه میققی که از روش فرکلا
متنهای خود را برای تیلیل انتخا

استفاده میکنفد بایفد « بفه شفکل اسفتراتژیکی

کند .برای اینکه بتوان انتخا

استراتژیکی داشت حتمفاً

باید ابتدا گفتمانها و نظمهای گفتمانی را از طریق بررسی اوهیة متون مربوط ،شناسایی کفرد»
(یورگنسن و فیلیفسس ،1833 ،ص .)283 .در ایفن تیقیفق سفریال تلویزیفونی «سفتایه» بفه
دهیلداشتن ویژگیهایی از قبیل :وجود گفتمانهای مختل

در با

مرزهای گفتمانی و جدال گفتمانی به مثابة رخداد ارتباطی انتخا

خفانواده ،تیدیفد حفد و
گردید.

 .2 .3خلاصۀ سریال ستایش

سریال «ستایه» داستانِ دختر و پسر جوانی (س تایه و طفاهر) اسفت کفه برخلفا

میفل

واهدینشان با هم ازدواج میکنند .بههمیندهیل هر دو از سوی خانوادههایشان طرد میگردند.
آنها خیلی زود اح

یک دختر و یک پسر میشوند .پسردارشفدن آنهفا توجفه حشفمت
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میکند ،تا آنجا که تصمیم به بخشیدن آنها میگیرد .این

میشود که انیس ،زن برادر طاهر (همسر ابر) در دد توطئه علیه آنها بر آیفد

و به همراه برادرش ( فایی) و یک فرد معتاد به نا غلامی به جاسازی مواد مخدر در کامیون
طاهر اقدا کنند و مشخصات کامیون را به پلیس مبارزه با مواد مخدر اطلفاا دهنفد .مفلموران
بعد از شناسایی کامیون ،مواد جاسازی شده را پیدا میکنند و طاهر نیز با دیدن ملمورها ففرار
میکند و بعد از چند روز تعقی

و گریز در اتر سانیه تصاد

فوت میکند.

بعد از مرگ طاهر ،سفتایه تصفمیم مفیگیفرد کفه خفودش بفه تنهفایی و بفدون کمفک
پدرشوهرش فرزندانه را بزرگ کند ،اما حشمت فردوس خواستار قیومت نوههایه میشود
و بههمین خاطر از ستایه شکایت میکند  .با برگفزاری چنفدین جلسفه دادگفاه ،قاضفی ریی
نهایی را مبنی بر حضانت پسربچه تا دو ساهگی و حضانت دختربچه تا هفت ساهگی بفه نففع
ستایه ادر میکند ،اما بعد از سسریشدن این مد ت زمان قانونی بایستی هفر دو فرزنفد بفه
پدر بزرگِ پدری (حشمت فردوس) تیویل داده شوند .حشمت ففردوس از تفرس ایفن کفه
مبادا ستایه بعد از اتما مدت قانونی فرار کند و بچهها را تیویل ندهد ،یک نفر را ورت
مخفیانه ملمور نگهبانی از خانه ستایه مینمایفد .سفتایه و پفدرش بفا آگفاهشفدن از نقشفة
حشمت فردوس از تهران بهسمت شمال فرار مفیکننفد و بفههمفراه پفدرش در یفک کمف
به عنوان سرآشسز و انباردار استخدا میشوند  ،اقدامات سفتایه و حفاج آقفا نفادری در آنجفا
موج

دشمنی گروهی از کارگران و هو رفتن مخفیگاه آنها میشود ،اما سفتایه و پفدرش

قبل از رسیدن حشمت فردوس از کم
بدین ترتی

فرار میکنند.

ستایه از ترس اینکه مبادا فردوس مجدداً آنها را تعقیف

کنفد بفه یکفی از

شهرهای شمال کشور (رامسر) نزدیک روسفتای پفدربزرگه مفیرود و زنفدگی جدیفدی را
شروا میکند  .بعد از گذشت بیست سال فرزندان ستایه بزرگ میشوند .میمد پسر ستایه
با اجازه مادرش برای کس

درآمد به تهران میآید و به دهیل آشفنایی قبلفی کفه بفا حشفمت

فردوس دارد به عنوان کارگر مغازه او استخدا شده و شبانه در همفان مغفازه مفیخوابفد .در
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یکی از ش ها چند کارگر قصد دزدی از گاو ندوق حشمت ففردوس را مفیکننفد .میمفد
متوجه موضوا مفیشفود و مفانع دزدی مفیگفردد .ایفن اتففاق او را نفزد حشفمت ففردوس
میبو تر میکند  .حضور ناگهانی ستایه در میل کار میمد و دیدار غیرمنتظفره سفتایه و
حشمت فردوس همه چیز را برای میمد آشکار میکند .از سوی دیگر ،ابر نیز برای جلف
رضایت زنِ جدیدی که قصد ازدواج با او را دارد ،ابتدا به ورت پنهانی وکاهت تا از پدرش
گرفته و موجودی گاو ندوق (پول و دسته چک و اسناد املاک) را خفاهی مفیکنفد ،سفسس
همة دارایی پدرش را به اسم خودش کرده و قسمتی از این دارایی را نیز به ورت رسمی به
آن خانم واگذار مینماید  .همسر جدید ابر برای انتقا از حشمت ففردوس و خفانوادهاش،
فردوس را از خانه و مغازهاش بیرون میکنفد .بفا از دسفت دادن امفواهه ،حشفمت ففردوس
بههمراه میمد خانهاش را ترک میکند.
 .4توصیف دادهها

در این مرحله بار ارزشی کلمات به هیاظ ارزشهای تجربفی و بیفانی مشفخ

گردیفد.

برای تعیین بار ارزشهای تجربی کلمات از تکنیک تضاد معنایی اسفتفاده گردیفد کفه نتفایج
ذیل بهدستآمد :خدا در مقابل پول ،تربیت دینی در برابر تربیت غیر دینفی ،قفدرت پفول در
مقابل قدرت خدا ،اسفتمداد مفادی گرایانفه در مقابفل اسفتمداد معنفوی ،فردگرایفی در برابفر
جمع گرایی ،دنیای مادی و آرزوهای مادی در مقابل دنیای غ یرمادی ،دزدی و کسف

پفول از

راه نامشروا در برابر امانتداری دقیق ،دنیای پول در برابر دنیای غیرپفول ،علاقفه بفه پفول و
حفظ آن در مقابل علاقة مذهبی ،خیانت به خاطر پول در مقابل نهی از منکر در رابطه با پفول،
خودمداری در برابر عداهتمیوری ،زیادهطلبی در برابر قناعت.
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جدول  .1بار ارزشی مفاهیم
ردیف
1

ارزش تجربی
قدرت پول
قدرت خدا
خودمداری

2
عداهت میوری
8

1

1

دهنت بذاری؟
خدا کشتی را آنجا خواهد برد

اگر ناخدا جامه از تن درد.

ستایه :حشمت فردوس نه دزده ،نه قاتل ،نه جنایتکار ،فقط دوس داره بادی
نوزه که بهه ضرر برسونه.
آگه من هم در این کم

در برابر این بیعداهتیهایی که میبینم سکوت کنم،

بخاطر این که یه سرپناهی داشته باشم با حشمت فردوس فرقی ندار .

دزدی
امانتداری

از زمانی که نادری انبار رو تیویل گرفته دونه دونه میخها رو میشمره.

بازار

از همین فردا پسربچه طاهر رو میارمه میدون که چم و خم کار دسته بیاد.

نماز
پول میوری

دنیای پول
دنیای غیرپوهی

1

دخترِ ابر :بگو چقدر؟ قفل ،چقدر باید بهت بدیم که یه قفل میکم روی

یه فریدون بود و یه انبار ،هر زیر و رویی که میخواستی انجا میدادی.

خدامیوری
1

عبارت تأییدی

خیانت
وفاداری

فتحاهه خان :تا امروز پسره من بوده ،از امروز میشه پسره تو ،اهل هیچی نیست،
اهل کار و خانه است .تا امروز نه نمازش ترک شده ،نه روزهاش قضا.
آقای دکتر من از در اتاقت تا د خونهات ،اسکناس فرش میکنم فقط جون این
بچه رو نجات بده.
طاهر :ستایه بچهها رو اول به خدا بعد به تو میسسار .
توی دنیای این آقا هیچی قشنگ نیست ،دنیای این آقا (حشمت فردوس) دنیای
پول است.
من نمیخوا بچهها تو دنیای این آقا بزرگ بشن.
ابر :اهو تو اتاق پدرمم .پری سیما :خو

خاهیه کن .ابر :باشه.

آگه مادر بگه شبه ،میگم شبه و اگر بگه روزه ،میگم روزه.

عبارتبندی افراطی نوا دیگری از ارزش تجربی در سطح تو ی

متن مفیباشفد کفه در

این تیقیق مورد استفاد قرار گرفت .این عبارتها در جدول زیر ذکر شدهاند.
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جدول  .2عبارتبندی افراطی
عبارتهای افراطی

ردیف

آقای دکتر من از در اتاقت تا د خونهات ،اسکناس فرش میکنم فقط جون این بچه رو نجات بده.
همه داروندار و همه مال و منال حشمت فردوس تا قرون آخر مال منه ،آگه آسمون زمین بیاد،
زمین به آسمون بره ،دنیا هم یکن بشه ،حتی خدا هم نمیتونه.
از شیرمرغ تا جون آدمیزاد رو براش تهیه میکنم .براش آد ردی

1

میکنم که از د دواخونه تا

جلوی خونه شیرخشک رو دست به دست بیارند.
زیر پاش نه خاک ،اسکناس فرش میکنم .یه انباری میخر که تا سقفه شیرخشک بچینم.
از همین فردا پسربچه طاهر رو میارمه میدون که چم و خم کار دسته بیاد.
از زمانی که نادری انبار رو تیویل گرفته دونه دونه میخها رو میشمره.
آگه مادر بگه شبه ،میگم شبه و اگر بگه روزه ،میگم روزه.

2

حشمت فردوس :پس خودت چی میپوشی؟ میمد :هیچی من پا برهنه هم راه میر .

فرکلا

معتقد است تفاوت میان انواا گفتمان به هیاظ ارزشهای بیانی کلمات بفا دیگفر

کلمات به هیاظ ایدئوهوژیک معنادار است .گوینده به بیان ارزشهای خود از طریق طرحهای
طبقهبندی میپردازد که تا حدودی نظا های ارزشیابی بهحسا

میآیند و همچنین طرحهایی

به هیاظ ایدئوهوژیک متضادی وجود دارند که ارزشهفای متففاوت را در انفواا گفتمانهفای
مختل

متجسم میسازند (فرکلا  ،1813،ص .)132 .در گفتمان اول این ارزشهفای بیفانی

در مفاهیم ارزششدن پول ،انسانگرایی ،بازاریشدن و فردگرایی تجلی یافتهاند و در گفتمان
دو در مفاهیم خدامیوری ،آخرتمیوری ،جمفعگرایی ،عفداهتمیوری و نگفرش مفذهبی
تجلی یافتهاند.
 .1 .4تعیین گفتمان

بررسی ارزشهای بیانی و تجربی دیاهوگهای متن بیانگر وجود دو گفتمفان متففاوت در
رخداد ارتباطی (سفریال تلویزیفونی) اسفت .ارزش تجربفی مففاهیم قفدرت پفول ،اسفتمداد
مادیگرایانه ،دنیای مادی و آرزوهای مادی  ،دزدی و کس

پفول از راه نامشفروا ،علاقفه بفه
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پول و حفظ آن ،خیانت بهخاطر پول ،خودمداری ،زیادهطلبی ،ارزششدن پول ،انسفانگرایی،
بازاریشدن و فردگرایی بیانگر آن است که گفتمان دنیاگرایی بر گفتمفان اول (جامعفهای کفه
حش مت فردوس نمایندۀ برجسته آن است) حاکم است .گفتمان دنیاگرایی گفتمانی است کفه
میور مرکزی آن را پول و ارزشهای مادی تشکیل میدهفد .در ایفن گفتمفان همفة اعضفای
ج امعه برای دستیابی به پول تلاش میکنند و همهچیز را بفا آن مفیسفنجند و معیفار و ملفاک
رفتار مرد پول و ارزشهای مادی است .اعضای این گفتمان برای رسیدن به اهدا

خفود از

پول و قدرت پول استفاده میکنند ،بهطوریکه پفول بفه انفدازۀ خفدا دارای قفدرت اسفت و
جایگزین خدا شده است .در این گفتمان همه چیز میور پول و اقتصاد قفرار گرفتفه اسفت و
فردگرایی و خودمداری ستایه شده است.
 انیس« :همه داروندار و همة مال و منال حشمت فردوس تا قرون آخر مال منفه،
آگه آسمون زمین بیاد ،زمین به آسمون بره ،دنیا هم یکفن بشفه ،حتفی خفدا هفم
نمیتونه».
 حشمت فردوس « :این پوهی که تو جیبشه مفال خودشفه ،مفن بهفه داد  ،پفول
آد فروشیه  ،رفیقه رو به من فروخت».


ابر« :من که کمیتة امداد نیستم ،این چند ساهی هم که فروخته پوهه رو گرفته،
مفتکی نفروخته ،من بابت اون بار یه قرون هم نمید ».

ارزشهای بیانی و تجربی گفتمان دو بیانگر وجود گفتمان مذهبی (به نمایندگی ستایه)
است .گفتمان مذهبی گفتمانی است که میور مرکزی آن را مذه  ،خدا و ارزشهای معنوی
تشکیل میدهند و رفتار و اعمال تما اعضای جامعه بر اساس احکفا دینفی و اههفی اسفت.
معیار و میور تما رفتارهای انسفانها قفوانین اههفی و دینفی اسفت .براسفاس ایفن گفتمفان
خودمداری ن هی شده و تعاون و همکاری و تقدیر گرایی مورد تلکید قرار گرفته است .در این
گفتمان پول و سایر ارزشهفای مفادی دارای ارزش تفانوی اسفت و اعضفای جامعفه تلفاش
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چندانی برای دستیابی به آن نمیکنند و بیشتر در دد دستیابی بفه سفعادت اُخفروی هسفتند.
همچنین در این گفتمان جمعگرایی و احترا به ائمه اطهار ستایه شده است.
 طاهر« :ستایه بچهها رو اول به خدا بعد به تو میسسار ».
 ستایه« :چرا اینجوری خواسته نمیدونم ،چرا اینجوری نوشته نمیدونم ،چرا
خواستة ما سه تا زیر یه سق

جم بشیم نمیدونم ،اما هر چی هفس نمفیخفوا

باهاش بجنگم چون که خودش خواسته».
 حاج آقا نادری « :خدا نخواست که امانتدار خوبی باشم».
 فتحاهه خان « :میگن امروز عاشوراسفت ،خفون ریخفتن حرومفه ،اون کسفی کفه
منو از خیمه انداخته بیرون ،امش

یوس

رو دقه سفر ابفا عبداهلفه تفا فُ

میتونه سر کنه ،فردا میخوامه».
 .2 .4مرحلۀ تفسیر

زمینة گفتمانی که حاکی از تقابل گفتمانهای دینی و دنیا گرایی دارد ،در موقعیت دهههای
اخیر در ایران معنا پیدا میکند  .پس از پایان جنگ و شروا بازسازی جامعة ایران ،پویاییهای
فرهنگی بهواسطة تیصیلات و دگرگونیهفای اجتمفاعی بفهواسفطة جوانفان و زنفان ،نزاعفی
گفتمانی را در ایران نمایان کرد که از آن روز به بعد به مضمون بنیفادی بسفیاری از فر هفای
فرهنگی بدل شد  .پیامدهای این امر را میتوان در رابطه با ابعفاد مختلف

زنفدگی اجتمفاعی

نشان داد ،یعنی از طریق دگرگونی نسلی ،دگرگونی ارزشی ،تقابلهای ارزشی و بهطور کلفی
اخلاق .سریال «ستایه» بیانگر آن است رابطهای کفه بفین دو گفتمفان دنیفاگرایی و گفتمفان
مذهبی وجود دارد ،یک رابطة تقابلی است .به عبارت دیگر ،این مجموعه سریال بیانگر تقابفل
دو گروه با دو گفتمان متفاوت است؛ یک گروه با گفتمان مذهبی (بفا نماینفدگی سفتایه) و
گروه دیگر با گفتمان دنیاگرایی (با نمایندگی حشمت) .هر کدا از این گروهها بفا توجفه بفه
گفتمان خود در راستای دستیابی به اهدا
همین امر موج

و ارزشها و آرمانهای خفود تلفاش مفیکننفد و

شده که به رقابت با هم پ رداخته و در مقابل هم قرار گیرند ،اما ایفن تقابفل

33
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گفتمانی در چه شکل و قاه بی به نمایه درآمده است؟ به عبارت دیگر ،این تقابل گفتمانی بفر
سر چه مسلههای است؟ آن چه در این مجموعه سریال منجر به تقابل ایفن دو گفتمفان شفده،
فرزندان طاهر (به ویژه پسربچه) است .اهبته نه خود فرزندان ،بلکه شیوۀ تربیت فرزندان میفور
تقابل گفتمانی این سریال است .میور تربیت بهمثابة تقابل گفتمانی در دیاهوگهفای زیفر بفه
تصویر کشیده شده است:
 طاهر« :ستایه بچهها رو اول به خدا بعد به تو میسسار  ،نذار بچهها بفا مفرا
حشمت فردوس بزرگ شن  ...بچهها رو با قاعدۀ پدرت بزرگ کن نه با قاعفدۀ
حشمت فردوس .گوش کن ستایه آگه به نون شف

هفم میتفاج شفدی نفذار

بچهها برن زیر چتر حشمت فردوس .من آگه یه ذره آدمیت هم دار همفهش
به خاطر مادرمه نه پدر »( .آخرین دیاهوگ طاهر و ستایه).
 ستایه « :توی دنیای این آقا هیچفی قشفنگ نیسفت ،دنیفای ایفن آقفا (حشفمت
فردوس) دنیای پوهه .من نمیخوا بچفهها تفو دنیفای ایفن آقفا بفزرگ بشفن».
(دیاهوگ ستایه ،حشمت فردوس و قاضی در یکی از جلسات دادگاه)
 حشمت فردوس « :دوس دار بچه طاهر رو بغل کنم ،ابر مفیخفوا از همفین
فردا با خود ببرمه میدون که چم و خم کار دسفته بیفاد»( .دیفاهوگ حشفمت
فردوس با ابر در دفتر وکیل هنگا خبر دستگیری ستایه).
بنابراین میتوان گفت ماجرای ا لی در رخداد ارتباطی انتخفا

شفده تقابفل ،رقابفت و

تضاد گفتمانها برای تعیین شیوۀ تربیت فرزندان است و بههمین دهیل است کفه دو گفروه از
واهدین که هر کدا در یک گفتمان خا ی قرار دارند ،برای تیققبخشی بفه اهفدا

خفود و

غلبه بر دیگری به رقابت و تقابل با یکدیگر میپردازند .مهمترین این تقابلها عبارتاند از:
تقابل اول :اجیرکردن/جذبکردن

این تقابل را که میتوان اوهین تقابل جدی ستایه و حشمت فردوس دانست ،زمفانی ر
میدهد که حشمت فردوس از ترس این که مبادا ستایه بههمراه نوههایه فرار کند و دیگفر
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اجازه ندهد که نوههایه را ببیند ،فردی به نا قاسم که یک هندوانه فروش است را اجیر کرد
که با فروختن هندوانه در میل سکونت ستایه به طور غیر مستقیم اعمال و رفتار سفتایه را
زیر نظر بگیرد و روزانه به او گزارش دهد .در مقابل هر روز هندوانه را به نص

قیمت بازار

از او بخرد .قاسم برای یک مدت طوهانی بهطور غیرمستقیم ستایه و حاج آقا نادری را زیفر
نظر میگیرد ،اما رفتار میبتآمیز و دهسوزانة ستایه نسبت بفه پسفربچههای قاسفم موجف
میگردد که قاسم در مورد تصمیم خود مبنی بر کنتفرل و گفزارش کارهفای روزانفة سفتایه
تجدید نظر کند و ستایه را از نقشة حشمت فردوس مبنی بر میرو کردن ستایه از دیفدن
بچههایه بعد از اتما مدت قانونی آگاه سازد؛ بنابراین ستایه بههمراه پدر و بچههای ففرار
میکند.
دومین مورد در تقابل اجیرکردن /جذ کردن ،زمانی آغاز شفد کفه سفتایه و حفاج آقفا
نادری فعاهیت کاری خود را در کم

بهعنوان سرآشسز و انباردار آغاز کفرده بودنفد و خیلفی

زود ستایه به خاطر دفاا از حق کارگران و حاج آقا نادری بهخاطر امانتداری دقیفق مفورد
احترا مهندس رح مانی و سایر کارگران قفرار گرفتنفد ،امفا ایفن اقفدامات موجف

آزردگفی

گروهی دیگر از کارگران به رهبری فریدون گردید ،زیرا ستایه بفا اقفدامات خفود (نظفارت
دقیق بر آشسزخانه و کیفیت غذا) و حاج آقا نادری با امانتداری دقیق خود کانالهفای دزدی
از شرکت را به روی فریدون و گروهه مسدود کرده بودند .بههمفین دهیفل فریفدون در فدد
برداشتن حاج آقا نادری و ستایه بر سر راه اهدا

خود برآمد و هنگامی که غلامی با دیفدن

عکس طاهر در خانفه سفتایه ،راز سفتایه را نفزد فریفدون آشفکار نمفود ،فریفدون بفرای
تیققبخشیدن به اهدا

مادیگرایانه خود به همراه غلامی به میل کار حشمت فردوس رفت

و با او ملاقات و مذاکره نمود .اما مجید که از نقشه و توطئة آنها با خبر بفود و تیفت تفلتیر
نصایح حاج آقا نادری قرار گرفته بود ،ستایه را از نقشة فریفدون آگفاه سفاخت و سفتایه
توانست بههمراه خانوادهاش و به کمک مهندس رحمانی قبل از رسیدن حشفمت ففردوس و
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ملموران نیروی انتظامی از کم

سال پانزدهم

فرار کند .فرار سفتایه و ناکفامی حشفمت ففردوس بیفانگر

پیروزی موقت گفتمان مذهبی بر گفتمان دنیاگرایی است.
تقابل دوم :خیانت

این تقابل زمانی آغاز شد که پاسگاه اکبرآباد به سفتایه مشفکوک شفد و او را بازداشفت
نمود و از خانوادۀ حشمت فردوس برای شناسایی متهمان به پاسگاه فراخوانده شدند و ابر
به نمایندگی از حشمت فردوس به پاسگاه آمد ،وهی علیرغفم شناسفایی سفتایه ،بفهخفاطر
دستیابی به همه دارایی پدرش شناسایی او را انکار نمود و ستایه از بازداشت آزاد شد .ایفن
تقابل بیانگر آن است که اعضای گفتمان دنیاگرایی برای رسیدن به مادیفات و تفروت بیشفتر
حاضر هستند که به همدیگر خیانت کنند ،حتی اگر مال و تروت کافی نیز داشته باشند ،زیفرا
زیادهخواهی یکی از ویژگیهای گفتمان دنیاگرایی اسفت .آزادشفدن سفتایه از بازداشفت و
خیانت ابر به پدرش در شناسایی ستایه بیانگر یکی دیگر از پیروزیهای گفتمان مفذهبی
بر گفتمان دنیاگرایی است.
تقابل سوم :تربیت فرزندان

تقابل نهایی بفین گفتمانهفا در ایفن مجموعفة سفریال د ر دو بُعفد نمایفان اسفت :فسفاد
اخلاقی/سلامت اخلاقی فرزندان و پایداری نسلی /جهه نسلی.
بُعد اول :فساد اخلاقی /سلامت اخلاقی فرزندان

تقابل نهایی بین این دو گفتمان بیست سال طول کشید و نتیجفه آن بعفد از بیسفت سفال
مشخ

گردید؛ یعنی زمانی که نتیجه شیوۀ تربیت گفتمان مذهبی (به نماینفدگی سفتایه) و

گفتمان دنیاگرایی (به نمایندگی حشمت فردوس و ابر) مشخ

شده است .این نتیجفه در

رفتار فرزندان ستایه و دخترهای ابر و خود ابر نمایان اسفت .بفهطفوریکفه دخترهفای
ابر به فساد کشیده شدهاند و مواد مخدر استعمال میکنند و تا دیر وقت در پارتی هستند و
با پسرها وقتگذرانی میکنند.
« حشمت فردوس :بیبین! میدونی مثل کیا هستی ابر؟
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ابر :نه آقا

 حشمت فردوس  :عین طوافایی ! چر طوافی دیدی؟ یه وقتی من یکیشو داشتم،
یک سال طوافی میکرد  .بهار چاقاهه بادو و گوجه سبز بفار مفیکنن ،تابسفتون
سی

و گیلاس و زردآهو میفرو شن! پفاییز زاهزاهفک و ازگیفل( ،پوزخنفد فابر)

زمستون که بشه هبوفروش میشن .خلا ه هفر فصفل خوردنفد اون فصفل کفار و
ریختشون عوض میشه .تو عین اونایی ابر.


ابر  :میشه بگین چرا؟

 حشمت فردوس  :بله که میشه! پاش که برسه و بهونهاش جور بشه ،تو این خونه
دهنگ و دوهونگ راه میندازی ،تن دخترات هباسای تیتیه مامانی میکنفی و یفه
وج

از پایین دامنشونو قیچی میزنی و حاها هر کی که باهاشون هست! توهده،

عیده ،ش

یلداست هرچی که هست تا اهه بح تو این خونه بزن و بکفو

میندازی ،پاش که بیفته چشمتو رو اون سرخا

راه

سفیدآبیایی کفه دختفرات عفین

کاهگل میماهن رو ورتشون میبندی  .پاش که بیفته یفادت میفره کفه روسفری
واسه پوشوندن موست ،نه چراغونی کردن سر منفار! پفاش کفه بیفتفه مفاهی 255
هزار تومن پول تلفن جیبی دختراتو میدی .بیبین! جریتم نداری که بسرسفی ایفن
 255هزار تومنو این یه اه

بچه با کی اختلاط می کنه؟ پاش که بیفته با یه قوره

سردیت می کنه با یه مویز گرمیت میزنه باها».
یا در دیاهوگ دخترهای ابر با میمد در داخل اتومبیل:
« دختر ابر :تو که کارهای ما رو پیه بابا نمیگی ؟ اینکه کجا میریم .چفهکفار
میکنیم.
 میمد :من کارمند باباتون نیستم ،وهی آگه آقا ففردوس بسرسفن نمفیتفونم دروغ
بگم.
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 دختر ابر  :بگو چند؟ چقدر؟ قفل ،چقدر باید بهت بدیم کفه یفه قففل میکفم
روی دهنت بذاری؟»
فردگرایی و و خیانتکردن ،واگذار کردن اموال پدر بدون کس

اجازه و قناعفتنکفردن و

خوشگذرانی و هوسبازی نیز یکی دیگر از نتایج شیوۀ تربیت گفتمان دنیاگرایی است.
 « ابر :بابا رو واضی کرد  ،دار با خود میارمه اونجا ،امضا کنفه ،همفهچیفز
حاضره!
 پریسیما  :ابر دبار گفتم تو همهچیز رو به من بسسار ،من دارونفدار حشفمت
فردوس رو به نامت میزنم».
ایففن درحففاهیاسففت کففه نازگففل ،دختففر سففتایه ،از مففادرش حر شففنویی کامففل دارد.
بههمین خاطر خواستگاری او هیه یکی از اساتید خودش را به خاطر مخاهفت مادرش رد کرد:
« آگه مادر بگه شبه ،میگم شبه و اگر بگه روزه ،میگم روزه».
و میمد ،پسر ستایه ،نیز دانشجوی کشفاورزی اسفت و در کنفار تیصفیل بفا رعایفت
امورات شرعی و قانونی به کس

درآمد میپردازد و هنگامیکه در مغفازه حشفمت ففردوس

بهعنوان کارگر کار میکرد به خاطر ایفن کفه در امانفت فاح

مغفازهاش خیانفت نشفود و

مسئوهیت خود را به خوبی انجا دهد جان خود را به خطر انداخت و زخمی شد و با وجفود
زخمیشدن اجازۀ ورود به داخل مغازه را به کسی نمیداد که مبادا در امانتی که به او واگذار
کردهاند خللی وارد شود:
 « نیاید جلو ،هیشکی حق نداره بیاد جلو ،زنگ بزنید بفه رسفتم یفا آقفا ففردوس،
به جز این دو تا هیشکی حق نداره بیاد جلو».
 یا یبتهای فردوس به ابر در مورد میمد
 حشمت فردوس :بیبین! این پسره حیاش از د تا دختر بیشتره .اون شوفر منفه،
تو خونة منم میمونه اگر خیلی غیرت داری بچههای خودتو جمع و جور بکن.
افتاد؟
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بُعد دوم :پایداری/جهش نسلی

تقابل نهایی (تربیتی) در بُعد پایداری /جهه نسلی نیز نمایفان اسفت .منظفور از پایفداری
نسلی ،انتقال نگرش و ارزشهای نسل گذشته به نسل جدید و حفظ آن توسط نسفل جدیفد
است و منظور از جهه نسلی ،تیول و دگرگونی شدید ارزشها و نگرشهای نسل جدید با
نسل گذشته است .در گفتمان دنیاگرایی به دهیل میوریودن پول و ارزشهای پوهی ،جهفه
نسلی پدید میآید .بهعبارت دیگر ،پول و ویژگیهای خاص آن موج
گفتمان دنیاگرایی پرورش مییابنفد ،در راسفتای دسفت یابی بفا اهفدا

میشود نسلی که در
گفتمفانی خفود بسفیار

افراطیتر از نسل گذشته عمل نمایند .بهطوری که در راستای دستیابی بفه پفول و ارزشهفای
مادی همة ارزشهای دیگر را زیر پا بگذارند و یک دنیاگرای خاه
نسل جدید بهگونهای است که در راستای دستیابی به اهدا

شوند .خلفوص دنیفایی

گفتمانی خود نسفل قفدیم ایفن

گفتمان و بستگان خود را نیز فدا میکنند.
 پریسیما (خطاب به انیس) « :آدمای امروز آدمای امروزن که آدمفای دیفروز بفه
گرد پاشون هم نمیرسن  .تو دهه دزد بودی من خود خود شادزد  ،تو دنبال دونه
بودی من همه خرمن رو میخوا  .فرق من و تو آینه ،تو پس موندههای حشمت
فردوس رو میخواستی  ،من زیر و روی حشفمت ففردوس رو مفیخفوا  .ففرق
آدمای دیروز و امروز آینه  .آد بدهای دیروز یه ناخاهصفی داشفتند ،مفروت نفه،
معرفت هم نیست ،انصا

هم نیست ،فقط ناخاهصی .انفیس خفانم بفد بایفد بفد

باشه ،سیاه باید سیاه باشه ،شیطان باید خود شیطان باشه .آ د بدهای امفروز ایفن
طورین».
در حاهی که در گفتمان مذهبی نسل جدید نسبت به نسل قدیم پایفدار و وففادار هسفتند.
سکانس آخر این سریال بیانگر ویژگی وفاداری و پایفداری اعضفای گفتمفان مفذهبی اسفت،
یعنی هنگامیکه چند نفر موتفور سفوار کفههفای حشفمت ففردوس را دزدیدنفد و میمفد
کفههایه را به پدربزرگه داد.
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 حشمت فردوس :پس خودت چی میپوشی؟
 میمد :هیچی من پا برهنه هم راه میر .
همه این موارد بیانگر پیروزی نهایی گفتمان مذهبی بر گفتمان دنیاگرایی است .علفاوه بفر
این موارد دیاهوگ حشمت فردوس هنگا بیرونآمدن از بیمارستان بیفانگر شکسفت گفتمفان
دنیاگر ایی و بازگشت به گفتمان مذهبی است.
 حشمت فردوس در حال نگاه به آسمان « :بفه خفودت قسفم خیلفی رو سفیاهم.
چاکرتم ،عبدتم ،عبیدتم».
 .3 .4نظم گفتمانی

در این رخداد ارتباطی استراتژی مفورد اسفتفاده از گفتمفان دنیفاگرایی عبفارت اسفت از
استراتژی پوهیشدن و بازاریشدن .بفا اسفتفاده از ایفن اسفتراتژی اعضفای گفتمفان در فدد
دستیابی به پول هستند و سعی میکنند همة مشکلات خود را با پول حل کنند ،اما اسفتراتژی
مورد استفاده گفتمان مذهبی استراتژی وفاداری ،اخلاقمیوری و دینمیوری است.
 .4 .4میان گفتمانیت

میان گفتمانیت عبارت است از گفتمانهایی که در درون گفتمانهای ا لی وجود دارد و
واقعیففت را بازنمففایی م فیکنففد .در ایففن رخففداد ارتبففاطی نویسففنده گفتمففان پولمیففوری و
بففازاریشففدن را در درون گفتمففان دنیففاگرایی قففرار داده اسففت و گفتم فان اخلففاقمیففوری،
عداهتمیوری ،تقدیرگرایی و دینمیوری را در درون گفتمان مذهبی قرار داده است.
 .۵ .4مرحلۀ تبیین

میور ا لی سریال «ستایه» تقابل گفتمانی بر سر موضوا فرزندان و شیوۀ تربیت آنهفا
است؛ اهبته شیوۀ تربیت نسل جدید .مسئله شیوۀ تربیفت نسفل جدیفد کفه در ایفن مجموعفة
سریال بهتصویر کشیده شده ،فقط مسئله ا لی یک مجموعفه سفریال نیسفت ،بلکفه یکفی از
دغدغههای ذهنی واهدین و یکی از چاهههای جامعه ما میباشد .در مورد شیوۀ تربیت نسفل
جدید گفتمانهای متفاوتی در جامعفه مفا وجفود دارد کفه هرکفدا در مفورد شفیوۀ تربیفت
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سردرگمی خانوادهها و خودِ جوانان شفده تفا آنجفا کفه

جوانان با بیران هویت مواجه شفدهاند .در بفین گفتمانهفای فعفال در جامعفه ،گفتمانهفای
مذهبی و دنیاگرایی قدرت بیشتری دارند ،بهطوری که گفتمان مذهبی گفتمانِ حاکم بر جامعفه
نیز میباشد .گفتمان مذهبی در با

تربیت فرزندان نیز بر این باور اسفت کفه شفیوۀ فییح

تربیت ،تربیت دینی است .با بهکارگیری شیوههای تربیت دینی مبتنی بر آموزههای دین اسلا
ما میتوانیم شاهد فرزندان ساهم و اهح در جامعه باشیم و وجفود چنفین فرزنفدانی نفهتنهفا
موج

پیشرفت و ترقی کشور میگردد ،بلکه سب

میشود که واهدین از یک سو ،بفه آینفده

خود امیدوار باشند ،زیرا فرزندان اهح همانند عصایی برای دوران پیری واهدین میباشفند و
به واهدین خود خیانت نمیکننفد و وفادارانفد و تفا آخفرین هیظفات زنفدگی از واهدینشفان
مراقبت و حمایت میکنند .از سوی دیگر ،وجود چنین فرزندانی موج

میشود که واهفدین

به آیندۀ فرزندانشان نیز امیدوار باشند  ،زیرا مطمئن هستند بفا توجفه بفه آموزههفای دینفی و
مذهبی میتوانند در امتیانهای زندگی سربلند شفده و روی پفای خفود بایسفتند و سفعادت
دنیوی و اُ خروی را به دست بیاورند.
از دیدگاه گفتمان دنیاگرایی شیوۀ تربیتی ییح آن است که فرزندان مفا طفوری تربیفت
شوند که راه و رسم پول درآوردن را یاد گرفته باشند و فرزندان خو
بتوانند تروت بیشتری بهدست بیآورند و در راستای کس
امروزی ایران بهدهیل وجود گفتمانهای مختل

فرزندانی هسفتند کفه

پول تلاش کنند؛ بنابراین در جامعة

نوعی تقابل گفتمانی وجود دارد که با هم در

رقابت هستند و هر کدا در دد گسترش کمی و کیفی خود میباشند .ایفن تقابفل گفتمفانی
موج

شده تا خانوادهها و جوانان با دیاهکتیکها و چاهههای ذهنفی در انتخا هفای مهفم

زندگی مانند مسئله تربیت مواجه شوند .برای رفع این دیاهکتیک گفتمانی ،گفتمفان حفاکم از
طریق رسانه اقدا به ساخت و تهیة سریالهای تلویزیونی از جمله سفریال «سفتایه» نمفوده
است .سریاهی که بیانگر راه برونرفت از ایفن دیاهکتیفک و تفابفل گفتمفانی اسفت؛ بنفابراین
چارچو

نهادی این متن به نهاد خانواده تعلق دارد ،اما این نهاد عر ه تقابل دو نهاد مذه
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و بازار میباشد و این دو گفتمان بخشی از منازعه میان مذهبیون (سنتگرایان) و دنیاگرایفان
(مدرنیستها) میباشد  .مذهبیون بر این باورند که تربیت نسل آینده بایستی بر اساس ا فول
دین اسلا باشد ،اما دنیاگرایان معتقدند که نسل آینده را بایفد براسفاس ا فول بفازار تربیفت
نمود .داوسیما نیز به عنوان بافت موقعیتی این نزاا گفتمانی و اجتماعی بر این امفر دهاهفت
میکند که این نزاا بخشی از تیوهات نهادی و اجتمفاعی جامعفه ایفران اسفت کفه از سفوی
گفتمان رسمی به عنوان انیرا
نزاعی ارزشی تعری

و تهدید تلقی میشود  .بنابراین اگرچفه ایفن نفزاا بفهعنفوان

میشود  ،اما تیلیل گفتمانی سریال گویای این امر است کفه ایفن نفزاا

ارزشی خود نزاعی اج تماعی و طبقاتی است و واسفطة ایفن امفر فراینفدهای مدرنیزاسفیون و
بسط فرایندهای سرمایهدارانه در سراسر جامعه و از جمله خانواده است .بنابراین این مجادهه
ریشه در فضای اجتماعی دارد که در سریال به ورت یک تقاب ل طبقاتی بفه تصفویر کشفیده
شده است؛ یعنی به هیاظ اجتماعی ،این نزاا گفتمانی بر نزاعی اجتماعی بین طبقفات دهاهفت
میکند؛ نزاا طبقة متوسط سنتی و طبقة بورژوای بازاری.
 .۵نتیجهگیری

مجموعه سریال «ستایه» یکی از متون فرهنگی است که چفارچو

نهفادی آن بفه نهفاد

خانواده تعلق دارد و در دد بازنمایی نهاد خانواده اسفت .تصفویر خفانواده در ایفن سفریال
بهگونهای است که بستر آن و عنا ر نهادی آن بهویژه «تربیت نسفل جدیفد» ،مفورد منازعفة
گفتمانهای مذهبی و دنیاگرایانه واقع شده است؛ بهعبارت دیگر ،در این سریال نهاد خانواده
عر ه تقابل دو نهاد مذه

و بازار میباشد .بهطوریکه هرکدا از این گفتمانها خفوانه و

تفسیر متفاوتی از شیوۀ تربیت نسل جدید در نهاد خانواده دارند و همواره سعی بر آن دارنفد
که تفسیر خود را مشروا و مقبول جلوه دهند و در این راستا با یکدیگر به تقابل میپردازنفد
و در ددند که با تثبیت معنای تربیت نسل جدید بر گفتمفان دیگفر غلبفه کننفد .در راسفتای
تثبیت معنا هر کدا از آنها از استراتژیهای خاص خود استفاده میکنند .بهطوریکه گفتمان
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دنیاگرایی از استراتژیهای «پوهیشدن و بازاریشفدن» و گفتمفان مفذهبی از اسفتراتژیهفای
«وفاداری ،اخلاقمیوری و دینمیوری» استفاده میکنند.
سریال «ستایه» با نمایه تقابلهای گفتمانی مانند تقابلهفای اجیرکفردن /جفذ کفردن،
خیانت و تربیت فرزندان ،نزااهای گفتمفانی در نهفاد خفانواده را بفهتصفویر مفیکشفد و بفا
نشان دادن نتایج این تقابلها ،بازنمایی خانواده را به کمال میرساند .بهطوریکه ایفن سفریال
نشان میدهد خیانت ابر به پدر (که منجر به از دستدادن همة دارایی و آوارگفی حشفمت
فردوس شد) ،به فساد کشاندهشدن فرزندان ابر و پنهانکفاریهفای آنهفا ،عفذا

وجفدان

انیس و پشیمانی انیس از رفتار گذشفتة خفود ،از نتفایج تربیفت فرزنفدان بفه شفیوۀ گفتمفان
دنیاگرایی است و امانتداری میمد (کفه موجف
حر شنوی فرزندان ستایه و کس

زخمفی شفدنه شفد) ،چشفم پفاکی وی،

پول و درآمد از راه حلفال نیفز نتفایج گفتمفان مفذهبی

است .مقایسة این نتایج بیانگر برتری گفتمفان مفذهبی در مقابفل گفتمفان دنیفاگرایی اسفت.
همچنین این سریال نشان میدهد که در گفتمان دنیفاگرایی بفه دهیفل میفوریبفودن پفول و
ارزشهای پوهی ،جهه نسلی پدید میآید؛ بهعبارت دیگفر ،پفول و ویژگفیهفای خفاص آن
موج

میشود نسلی در گفتمان دنیاگرایی پرورش یابند که در راستای دسفتیابی بفا اهفدا

گفتمانی خود بسیار افراطیتر از نسفل گذشفته عمفل نماینفد .خلفوص دنیفایی نسفل جدیفد
بهگونهای است که در راستای دستیابی به اهدا

گفتمانی خفو د نسفل قفدیم ایفن گفتمفان و

بستگان خود را نیز فدا میکنند .در حاهی که در گفتمان مذهبی نسل جدیفد نسفبت بفه نسفل
قدیم پایدار و وفادار هستند .بنابراین این سریال با نشان دادن نتایج تقابفل گفتمفانی در زمینفة
تربیت نسل جدید  ،گفتمان بهتر و برتر در راستای شیوۀ تربیت نسل جدید را نشان میدهد.
این مجموعهسریال با نشان دادن پیروزی و موفقیت ستایه در همة تقابلهفا ،مفرد را در
انتخا

گفتمان در شیوۀ تربیت نسل جدید راهنمایی یا هدایت میکند و نشان مفیدهفد کفه

انتخا

گفتمان دنیاگرایی و شیوۀ تربیت مبتنی بر آن منجر به داشتن فرزندان فاسد مفیشفود

که نهتنها مایة شرمساری میشوند  ،بلکه موج

آوارگی و ورشکستگی نیفز مفیشفوند ،وهفی
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گفتمان مذهبی و شیوۀ تربیت مبتنی بر آن منجر بفه داشفتن فرزنفدان فاهح ،متقفی،

حر شنو  ،با اد

و با ایمان میشود که میتوان به داشتن آنها افتخار کرد.

از دیگر نتایج تیقیق آن است که سریال «ستایه» تصفویری از فراینفدهای اجتمفاعی در
جامعة ایران است ،زیرا در جامعة ایران نیز تقابل گفتمانی بین گفتمفان دنیفاگرایی و مفذهبی
وجود دارد و هر گفتمانی بر آن است که معنای مورد مفورد نظفرش را تثبیفت کنفد و سفایر
معانی دیگر را به میدان گفتمانی براند؛ بهعبارت دیگر ،مسئلة شیوۀ تربیت نسل جدید کفه در
این مجموعه سریال بهتصویر کشیده شده ،فقط مسئله ا لی یفک مجموعفه سفریال نیسفت،
بلکه یکی از دغدغههای ذهنی واهدین و یکی از چاهههای جامعة ما میباشد ،زیرا در مفورد
شیوۀ تربیت نسل جدید در جامعة ما گفتمانهای متفاوتی وجود دارد کفه هرکفدا در مفورد
شیوۀ تربیت دیدگاههای مختلفی دارند که موج

سردرگمی خانوادهها و خودِ جوانفان شفده

تا آنجا که جوانان با بیران هویت مواجه شدهاند .بنابراین در جامعه امفروزی ایفران بفهدهیفل
وجود گفتمانهای مختل
تقابل گفتمانی موج

نوعی تقابل گفتمانی وجود دارد که با هم در رقابت هسفتند .ایفن

شده تا خانوادهها و جوانفان بفا دیاهکتیکهفا و چاهههفای ذهنفی در

انتخا های مهم زندگی مانند مسئلة تربیت مواجه شوند .برای رفع این دیاهکتیفک گفتمفانی،
گفتمان حاکم (گفتمان مذهبی) از طریق رسانه اقدا به ساخت و تهیه سریالهای تلویزیفونی
از جمله سریال «ستایه» نموده است  .سریاهی که در آن ت قابل گفتمانی بین گفتمان دنیاگرایی
و مذهبی ،با برتری گفتمان مذهبی خاتمه مییابد؛ بنابراین گفتمان حاکم (گفتمان مذهبی) بفا
استفاده از متون فرهنگی (سریال ستایه) گفتمان رقی

را به چاهه کشیده و برتری گفتمان

خود را به اتبات رسانده و سوژهها (واهدین و جوانفان) را بفه گفتمفان خفود ففرا میخوانفد
(استیضاح) ،اما استیضاح سوژهها یک استیضاح مستقیم نیست ،بلکه استیضفاحی غیرمسفتقیم
است .استراتژی غیرمسفتقیمی کفه گفتمفان حفاکم بفا اسفتفاده از آن بفه استیضفاح سفوژهها
میپردازد ،استراتژی «هُشدار گفتمانی» است .در این استراتژی ،گفتمان حفاکم بفا اسفتفاده از
چنین متونی به سوژهها هُشدار میدهد که انتخفا

گفتمانهفایی بفه جفز گفتمفان حفاکم بفا
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پیامدهای منفی (برای فرد و جامعه) همراه است و با نشان دادن این پیامدهای منففی سفوژهها
را به گفتمان خود فرامیخواند .نتایج تیقیق بیانگر آن است که زمینه گفتمانی کفه حفاکی از
تقابل گفتمانهای دینی و دنیاگرایی دارد ،در موقعیت دهههای اخیر در ایران معنا پیفدا کفرده
است و به مضمون بنیادی بسیاری از فر های فرهنگی بدل شده است و در سریال «سفتایه»
به شکل نزاا ارزشی نمایان شده است؛ بهعبارت دیگر ،منازعههای ارزشی در سریال ستایه،
بخشی از تیوهات نهادی و اجتماعی جامعه ایران است که از سوی گفتمان رسمی بفهعنفوان
انیرا

و تهدید تلقی شده است .بنابراین اگرچه این نزاا در سریال بهعنوان نزاعفی ارزشفی

تعری

شده است  ،اما تیلیل گفتمانی سریال گویای این امر اس ت که این نزاا ارزشفی خفود

نزاعی اجتماعی و طبقاتی است و واسطة این امر فرایند های مدرنیزاسیون و بسط فراینفدهای
سرمایهدارانه در سراسر جامعه و از جمله خانواده است .بنابراین این مجادهه ریشه در فضفای
اجتماعی دارد که در سریال به ورت یک تقابل طبقاتی به تصویر کشیده شده اسفت .یعنفی
هیاظ اجتماعی ،این نزاا گفتمانی بر نزاعی اجتماعی بین طبقات دهاهت میکنفد؛ نفزاا طبقفة
متوسط سنتی و طبقة بورژوای بازاری .با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان گففت کفه مفتن
این مجموعه سریال یک متن اجتماعی است که به بازنمایی نهاد خانواده میپردازد.
بناب راین دوربین تلویزیون واقعیات را رفاً ضبط نمیکند  ،بلکه آن را رمزگذاری میکند.
رمزگذاری به واقعیت جهت میدهد و این جهفتگیری خا فیتی فرهنگفی و ایفدئوهوژیکی
دارد؛ این بدان معناست که معنا برساخته نظا های بازنمایی است و پدیفدهها ففینفسفه معنفا
ندارند ،بلکه معنای پدیدهها میصول چگونگی بازنمایی آنهاست  .بر مبنای چنفین درکفی از
بازنمایی است که مفهفو گفتمفان در متفون تلویزیفونی مطفرح مفیشفود ،زیفرا سفریالهای
تلویزیونی بهوجود آورندۀ نوعی گفتمان هستند .نتایج تیقیق حاضر از آنجا که نشان میدهد
که از یک سو ،سریالهای تلویزیونی بفا بازنمفایی و تثبیفت معنفا سفعی در بازتوهیفد یفا بفه
چاههکشیدن گفتمانهای مختل

در جامعه را دارند و از سوی دیگر ،متون فرهنگی ،همواره

متون اجتماعی بهشمار میآیند ،مؤید نظریة فرکلا

میباشد و از آن جهت که به مثابفة یفک
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متن فرهنگی ایدهالترین شکل خانواده و تربیت نسل جدید را نشان مفیدهفد ،مؤیفد نتفایج
تیقیق بشیر و اسکندری ( )1832است و از آنجا کفه آشفکار مفیسفازد کفه متفون فرهنگفی
همواره به مثابة ابزارهای گفتمانی بهکار گرفته میشوند ،مؤیفد تیقیقفات فرجفی ،گیویفان و
فاضففلی ( ،)1832بهمنففی و سففجودی ( ،)1831تیقیففق کففوتری و عسففکری ( ،)1831میج فر
( ،)2551جاستون ( )2515و دیوت ( )2511میباشد.
کتابنامه
 .1ایمان .)1831( . ،روششناسی تیقیقات کیفی .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .2باهنر ،ن ،.و جعفری کیذقان ،ط .)1833( .تلویزیفون و تفلتیرات کاشفتی آن بفر هویفت فرهنگفی
ایرانیان .فصلنامة تیقیقات فرهنگی.111 -181 ،)1(8 ،

 .8بشیر ،ح ،.اسکندری ،ا .)1832( .بازنمایی خانواده ایرانی در فیلم سینمایی یه حبه قنفد .فصفلنامه
تیقیقات فرهنگی ایران.111 -118 ،)2( 1 ،
 .1بهمنففی ،. ،سففجودی،

 .)1831( .بازنمففایی هویففت جنسففیتی مردانففه در مجموعففه تلویزیففونی

ستایه .فصلنامه رادیو تلویزیون.113-115 ،)21( 11 ،
 .1جعفرزادهپور،

 ،ساعی . ،و جارونفدی ،ر .)1833( .اهگوهفای قفدرت در روابفط بفین نسفلی،
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