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  3/8/91 :دريافت تاريخ
  1/9/91: تاريخ پذيرش

  
  

  ي در ـك زندگـوهاي سبـايي الگـبازنم
  هاي تلويزيوني سريال

  نوشتة
   ∗اصغر كيا علي

  **كيوان لطفي
   چكيده

هـاي تلويزيـوني و ميـزان     اين پژوهش با هدف شناخت نحوة بازنمايي الگوهـاي سـبك زنـدگي در سـريال       
براي دستيابي به اين اهـداف، دو سـريال         . هاي صداوسيما، انجام شد     سياستهاي توليد شده با       همخواني پيام 

گيري غيراحتمالي و هدفمند انتخاب و با روش تحليل محتوا، مـورد     به شيوة نمونه  “ دلنوازان”و  “ ترانه مادري ”
“ ركيبيت”هاي مورد بررسي، الگوي سبك زندگي  دهد كه سريال هاي تحقيق نشان مي يافته. بررسي قرار گرفتند  

هاي مورد نظـر   ها با سياست كنند و در اغلب موارد، معاني و مضامين توليد شده در اين سريال         را بازنمايي مي  
 .گذاران همخواني ندارد سياست

  .پذيري، الگوي تركيبيسبك زندگي، سريال تلويزيوني، نظريه كاشت، جامعه: كليدواژه

   بيان مسئله
پـس از    سپتامبر، جواني آمريكايي به نام فيلـو فـارنزورث   ميالدي و در روز هفتم1927در سال 

تلويزيـون  ”وجوي ذهني و كنكاش علمي، موفـق بـه اختـراع نخـستين                حدود شش سال جست   
 سالگي و در مزرعـه پـدرش در   14، در سن 1921او نخستين بار در تابستان  .شد“ الكترونيكي

 بود، با خيره شدن به نـوع حركـت دم   شده آيداهو، هنگام كار با گاوآهني كه به يك اسب بسته 
هاي خود افتـاد  آزمايش رفت، ناگهان به ياد يكي ازاسب كه در هوا به اين طرف و آن طرف مي

و از همان روز به بعد، بر روي اين  اطمينان يافت هاد خاصيت انتقالي حركت الكترونو در مور
 هـستند، كـار كـرد و در بيـست سـالگي             ِ انتشار اش كه تصاوير هم مثل امواج راديويي قابل       ايده

پـيش از او و اختـراعش،       ). 10-11 :1382پوريـا،   (شد  “ تلويزيون الكترونيكي ”موفق به اختراع    
____________________________ 

  aliasgharkia@yahoo.comدانشگاه عالمه طباطبايي علوم ارتباطات استاديار  ∗
  k.lotfi1356@gmail.comكارشناس ارشد علوم ارتباطات  **
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اختـراع  . وجـود داشـت كـه آن هـم مخـتص اعيـان و خـواص بـود                 “ تلويزيون مكانيكي ”فقط  
  .ميت آن افزوده شد ميالدي فراگير و هر روز بر اه40 و اوايل دهة 30فارنزورث در اواخر دهة 

امروزه همگان به نقش بسيار مهم و گستردة اين اختـراع شـگرف، در حيـات فـردي و اجتمـاعي                     
جوامع گوناگون اذعان دارند و ماهيت و كاركرد اين رسانه اثرگذار موجب شده است، به ابزاري فراتـر                  

 . زندگي بشر ايفا كندهاي مختلفكننده تبديل شود و نقش بسيار مهمي در حوزهاز يك وسيله سرگرم
داري مانند خانواده، مدرسه و گروه همساالن يكـي از عوامـل            و ريشه سنّتي  تلويزيون، در كنار نهادهاي     

 : گيدنز معتقد است. رودشمار ميشدن بهمهم اجتماعي
كـه در درون آن     [هـاي كلـي فرهنگـي       هاي تجربه، نگرش  ساختن چارچوب تلويزيون با فراهم  
. دهـد را شـكل مـي    ] دهنـد كنند و سازمان مي   امروزي، اطالعات را تفسير مي    افراد در جوامع    
هايي را كه افراد، زندگي اجتمـاعي را تفـسير كـرده و نـسبت بـه آن واكـنش                    تلويزيون شيوه 

كنـد  گـذاري مـي    ما از زندگي اجتمـاعي، چـارچوب       ةدن به تجرب  ادهند، با كمك به نظم د      مي
  ). 479: 1377گيدنز، (

 و  رفتــاري هــاي فرهنگــي، ارزش“ برســاختن”هــاي تلويزيــوني در حــال  نامــهدر حقيقــت، بر
به اين معنا كـه   . ها استاز جمله اين برساخته   “ سبك زندگي ”مقوله   .ايدئولوژيك خاصي هستند  

ها كند و بر ارزش   ها و تصاويري از زندگي و سبك آن را ترسيم و ترويج مي            تلويزيون، برداشت 
. گـذارد شود تأثير مي  گيري يك نوع رفتار، از جمله مصرف، مي       شكلهايي كه منجر به     و نگرش 

ها بر اساس تعاريف جزء سبك زندگي نيستند، اما خـود منـشأ سـبك               ها و نگرش  اگرچه ارزش 
ها را در ذهـن مـردم   ها و نگرش تواند اين ارزش  شوند و تلويزيون مي   زندگي و رفتار قلمداد مي    
سـازي  هـاي گونـاگون برنامـه   گيري از قالبع، تلويزيون با بهرهدر واق. ايجاد كند و يا تغيير دهد     

ها و متناسب با امكانـات و       ها و سريال  هاي آموزشي، فيلم  مانند خبر، مسابقات، سرگرمي، برنامه    
كنـد و در   را به مخاطبان عرضه مـي “الگوهاي سبك زندگي”ها، هاي هر يك از قالب  محدوديت

  .ه آنان پيشنهاد دهدپي آن است تا الگويي مرجح را ب
هاست كه به دليل نزديكي و مشابهت فـراوان بـا       ، از جمله اين قالب    “هاي تلويزيوني سريال”

چنين دربرگيري مخاطبان انبـوه، مجـراي خـوبي بـراي انتقـال              و هم   زندگي و اشتغاالت روزمره   
تـا حـدودي   رود؛ زيرا به واسطه محوريت زندگي روزمره،     هاي صريح و ضمني به شمار مي        پيام

  .كاهدمخاطبان مي“ هاي متفاوت خوانش”از ميزان 
ها به منظور تسهيل در دسترسي به بينندگان، مخاطبان را بر مبناي سبك             توليدكنندگان سريال 

خـود را   “ خوانش مورد نظر  ”كنند و بر اساس سبك زندگي مرجح ، زمينه            بندي مي   زندگي طبقه 
كـه  (هاي كالن صدا و سـيما       گذاريجح، بر پايه سياست    اين الگوي مر   .كنندبراي آنان فراهم مي   

، از حـساسيت خاصـي برخـوردار اسـت؛ زيـرا بـا              )هاي مذهبي و انقالبي اسـت     مبتني بر مؤلفه  
سـازي   گرفتن از سبك زنـدگي غربـي بـراي الگـو        ، سعي در پيشي   “انسان كامل ”محوريت مقوله   

  .معنوي خاص خود دارد
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كننده، يعني سريال را مـورد بررسـي         اثرگذار و هدايت   كوشد معاني اين قالب   ين تحقيق مي  ا
دهنـدگان،  هاي سبك زندگي مورد نظر سازندگان و سـفارش        قرار دهد و ضمن بازشناسي مؤلفه     

  گذارند؟  را به نمايش مي“الگوهاي سبك زندگي”هاي تلويزيوني، چه دريابد كه سريال

  سبك زندگيمرور نظري و مفهومي 
ـ اجتماعي  علومهر اصطالح از اصطالحات       در فـضاي مفهـومي آن قابـل         ــ مانند ساير علوم ــ      

 چون يكي از اصطالحات علوم اجتماعي، پيوند مستقيم و وثيقي بـا             “سبك زندگي ”. درك است 
عينيت و ذهنيت، فرهنگ و جامعه، فرهنـگ عينـي و       : اي از مفاهيم دارد؛ مفاهيمي مانند       مجموعه

ــي، صــورت  ــكل(ذهن ــوا، و ) ش ــتي از   ؛ و ...و محت ــط، درك درس ــن رواب ــناخت اي ــدون ش ب
اغلب “ سبك زندگي ”كاربردهاي  . دست نخواهد آمد    هاي مربوط به آن به      و نظريه “ زندگي  سبك”

 اسـت،    چيز استفاده كرده  چيز و هيچ گويي كشانده و از آن براي همه     گويي و كلي    آن را به همان   
كنـي،  مهـدوي (يا طبقه در نظر مي گيرنـد        اي كه گاهي به اشتباه، آن را معادل فرهنگ و             به گونه 
1386:200.(  

است، روشـن     زندگي به ادبيات علوم اجتماعي راه يافته           سبك   ةاينكه دقيقاً از چه هنگام واژ     
گـردد، زمـاني كـه مـاكس           باز مي  1920هاي دهه     نيست، اما نخستين تعريف اين عبارت به سال       

دلرِ روانشناس اين عبارت را برسـاخته و معرفـي          شناس، و اندكي پس از وي، آلفرد آ         وبرِ جامعه 
  ).16: 1388خادميان، (كردند 

هاسـت    ها و كنش    ها، احساسات، شناخت    سبك زندگي در تعاريف جديد، الگويي از انديشه       
آغاز دهة هـشتاد مـيالدي، مفهـوم          در. سازد   اجتماعي و شخصي فرد را مي       كه در مجموع هويت   

و ديويد  ) 1980(، بورديو   )1981(ي، توسط كساني چون سوبل       اجتماع  زندگي در ساختار    سبك  
پردازي براي ايـن مفهـوم        واقع، اين دهه آغاز نظريه      مورد توجه قرار گرفت و در       ) 1987(چيني  
  ).18: 1388خادميان، (است 

زنـدگي از نظـر انديـشمندان         توان به درك بهتـري از مفهـوم سـبك             هايي كه مي    يكي از راه  
شمردند و    ها براي سبك زندگي بر      هايي است كه آن     ، بررسي عناصر و مؤلفه    مختلف دست يافت  

در اينجا، منظـور از مؤلفـه، امـوري         . اند   برده  عنوان شاخص بهره    ها به   يا در تحقيقات خود از آن     
 .شوند  مي است كه مصداق عيني سبك زندگي محسوب 

  :نتيجه گرفت كهتوان از مجموع مباحث مربوط به مرور مفهومي سبك زندگي مي
انسان، اعـم از بعـد فـردي و اجتمـاعي و            گيرد كه به زندگي       سبك زندگي اموري را در برمي     . 1

 . شود مادي و معنوي او مربوط مي
  .شود ها را شامل مي هاي اجتماعي و دارايي هاي رفتاري و وضعيت سبك زندگي همة حوزه. 2
ها نيست، بلكه سبك زندگي،       ني يا دارايي  تك رفتارهاي بيروني و درو        سبك زندگي عين تك   . 3

اي   مجموعه”چنين، در بعضي موارد، سبك زندگي،       هم. كند  ها مي   اي از آن    داللت بر مجموعه  
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و كليتي  “ الگوي همگرا ”زندگي،    ها و در ديدگاهي ديگر، سبك       از رفتارها و دارايي   “ مند  نظام
  .است  ها در نظر گرفته شده انتزاعي از اين رفتارها و دارايي

از يـك سـو    سبك زندگي مانند يك الگوي همگرا به معني وحدت و كثرت توأمـان اسـت؛  . 4
هـا    اي از پديده    سبك زندگي مانند هر سبك ديگر، حاصل وجود وجه اشتراك ميان مجموعه           

كند و از سوي ديگر، همين وجه اشتراك  ها ايجاد مي    است كه وحدتي در ميان آن     ) هاكثرت(
) كه ايـن وجـه اشـتراك را ندارنـد         (ها    ها را از ساير پديده      عه از پديده  و وحدت، اين مجمو   

  . آورد سازد و كثرت را پديد مي متمايز مي
“ روش يـا شـيوة زنـدگي      ”و  “ فرهنـگ   پاره”هاي  حچهار ويژگي فوق، سبك زندگي را با اصطال       

(Way of life)كرده و با اصطالحاتي مانند شيوة قـومي   يكسان معرفي(Folk way)   و انـواع
تا حد زيادي   ) ها، اخالق، قوانين و مقررات اجتماعي       آداب، رسوم، سنّت  (الگوهاي هنجاري   

كنـد در بنـدهاي بعـدي         آنچه سبك زندگي را از اين اصطالحات متمايز مي        . سازد  مي  منطبق  
  ).224: 1386كني، مهدوي(آيد مي

توان آن را در سطح فردي يافت  مي ديگر هم   اي فردي و جمعي است، به بيان        سبك زندگي مقوله  . 5
تواند فردي باشد، يعني يـك فـرد        و مطالعه كرد و هم در سطوح اجتماعي؛ اما اينكه منشأ آن مي            

  .اختالف است تواند سبك زندگي متفاوتي از ديگر افراد جامعه خود داشته باشد، محل  مي
هـا   ور گـرايش گيـري آن حـولِ محـ     ترين ويژگي سبك زنـدگي عبـارت اسـت از شـكل             مهم. 6

عبـارت ديگـر، سـبك        بـه . اسـت   يا آنچه ذوق و سليقه خوانـده شـده          ) ها  تمايالت، ترجيح (
هايي اسـت كـه ناشـي از سـليقه      ها و دارايي اي از رفتارها، وضعيت زندگي، الگو يا مجموعه   

اي كه در آن ترجيح و تمايلي مطـرح نباشـد، بحـث از                از اين رو، در الگو يا مجموعه      . باشد
  ).225: همان(دگي معنا ندارد سبك زن

  شـدن انتخـابي   زندگي از مشخصات جهان نوين و مدرن است كـه بـا    سبك به طوركلي، مقولة
كننـد بـراي توصـيف        يابد و كساني كـه در جوامـع مـدرن زنـدگي مـي                روزمره معنا مي    زندگي
هـا بـا تبليـغ،     كنند و در ايـن رهگـذر، رسـانه    هاي خود و ديگران از اين مفهوم استفاده مي     كنش
هاي فراوانـي را      عنوان ارائه غيرمستقيم، فرصت     رساني و آموزش به     عنوان ارائه مستقيم و اطالع      به

  .سازند آنان فراهم مي“ انتخاب”دهند و زمينه را براي  در اختيار مخاطبان خود قرار مي
 در  نظرانـي هـستند كـه       به لحاظ نظري بورديو، وبلن، آدلر، زيمل و وبـر از جملـه صـاحب              

  . اند هايي ارائه كرده خصوص مسائل و موضوعات گوناگون از جمله سبك زندگي آرا و نظريه
دانـست و آن را چـون         اجتمـاعي مـدرن مـي       ترين عناصر دنياي      بورديو مصرف را از اصلي     

هـاي    وي تحليـل انگيـزه    . كـرد    فقط وابسته به عوامل اقتصادي، تحليـل مـي           مستقل و نه    متغيري
او . كـشانيد ) زيمـل (و تمـايز  ) وبلن(چشمي  يزي فراتر از اقدام آگاهانه براي هم   مصرف را به چ   

اي   هاي فرادسـت و فرودسـتِ طبقـات متوسـط، درگيـر مبـارزه               خواست معلوم كند كه گروه      مي
اجتماعي خود هستند و مصرف، ابـزاري      پايان اما ماليم براي تثبيت هويت، ارزش و موقعيت            بي
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همچنـين  ). 25: 1999اسـتوري،    ( اسـت   اجتمـاعي   بـارزه در فـضاي      سازي و م    براي مشروعيت   
  ).99:  1381باكاك، (دانست  هاي زندگي مي ترين نمود سبك بورديو الگوي مصرف را اصلي

معتقد است كه آثار وبلن و بورديو را بايـد نقطـة آغـاز هـر گونـه بحثـي دربـارة            “ مگيو  پل دي ”
با اين حـال، مفهـوم سـبك     ).20: 1382 فاضلي،(زندگي دانست  مصرف، الگوهاي مصرف و سبك 

همين لحاظ تعريفي از اين مفهوم در آثـار او ارائـه              زندگي در انديشة وبلن نقشِ محوري ندارد و به          
دانـد،    اي گروهي مي     زندگي را پديده    توان گفت كه سبك     اما براساس بقية نظرية وي مي     .  است  نشده

. تِ مستقلي نيز ندارد و نمودي از وجـوه طبقـاتي اسـت   چيزي كه محصول تعلقِ طبقاتي است؛ ماهي   
نهايـت، بـه يـك ايـدئال          هم پيوسته از سلسله مراتب منزلـت اسـت كـه در               اي  به       نيز زنجيره   طبقه

و در  ) 23 :همـان (اقتـصادي دارد      شود؛ سلسله مراتبي كـه مبنـاي          فرهنگي، يعني طبقة مرفه ختم مي     
رفتاريِ مكانيسم روحي، عادات فكري و معرفـت او قلمـداد           زندگي فرد را تجلي        ديگر سبك     جايي
  ).205: 1386كني، نقل از مهدوي به 1919وبلن، (كند  مي

، از  “سـبك زنـدگي   ” كـه اصـطالح       سافاير معتقد بود    ، ويليايم    تايمز  نيويوركنويس    سرمقاله
همتا   ا كليتي بي  ر“ سبك زندگي ”او  ). 119 :1386گيدنز،  ( است  هاي آدلر سرچشمه گرفته       نوشته

  بـه  1956آدلر،  ( زندگي، ذيل آن قرار دارند        هاي عمومي   ينداداند كه همة  فر      و فردي زندگي مي   
زندگي، طرح و دريافتي اجمـالي از جهـان و             نظر او، سبك      از). 207: 1386كني،  نقل از مهدوي  

هـاي آن اسـت       و خالقيتي حاصل از كنار آمـدن بـا محـيط و محـدوديت               گذار  فرايندي در حال  
 ).207 :1386كني، مهدوي(

  : كند گونه خالصه مي آدلر، سبك زندگي را اين
زندگي مفهومي كلي است كه افزون بر هدف، دربردارنده انديشة فرد دربارة خود و دنيا                 سبك
.  هـدف، در شـرايطِ خـاص اسـت      رسيدن به فردِ او در تالش برايچنين شيوه منحصربهو هم 

نقل از اكـستين  به 1956انسباچر، (سوي نيل به هدف شخصي است      لي به زندگي فرد، پ    سبك  
  ).35: 1389و كرن، 

بـه بيـان    . در ديدگاه آدلر، سبك زندگي محصول تعامل سه عامل بدني، رواني و اجتماعي است             
هـاي نخـست زنـدگي صـورت       اجتمـاعي كـه در سـال    هاي  زندگي براساس تعامل    ديگر، سبك   

 ).148-9 : 1384 شولتز، (شود گيرد، ايجاد مي مي
را بيشتر در قالب بحث در مورد صورت و سبك و تقابل آن با محتـوا                “  زندگي  سبك”زيمل

زندگي، تجسم تالش انـسان بـراي يـافتن           گويد كه سبك      او در جايي مي   . كند مي  و زندگي ارائه  
 آن به ديگران    اش و شناساندن    هاي بنيادي يا به تعبيري فرديت برتر خود در فرهنگ عيني            ارزش
هـاي  )صـورت (، شـكل    )فرديت برتـر  (عبارت ديگر، انسان براي معناي مورد نظر خود           به. است

 و اين اشـكال بـه هـم مـرتبط را     “سليقه” چنين گزينشي را    زيمل توان . گزيند  اي را برمي    رفتاري
دگي، زن  او در جايي ديگر معتقد است سبك        ). 205: 1386كني،  مهدوي(نامد    مي“  زندگي  سبك”

 فرديت برتـر و       است؛ نوعي بيان     اجتماعي   شده  بخشي به ذهنيات در قالب اشكال شناخته        عينيت
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نقـل از    بـه  1990زيمـل،   (كننـد      را درك     ايـن يكتـايي   )  ديگـران   يـا (يكتا در قالبي كـه ديگـري        
رفتارهـاي  (هـا     درنتيجه، زيمل در عين پذيرش تمـايز ميـان صـورت          ). 205 :1386كني،   مهدوي

هاي برگزيده و نحوة چينش       ، صورت )فرديت برتر (و معنا   ) عيني   فرهنگي    تمل در چارچوب  مح
هـاي    اگر بخواهيم با برداشت از عبـارت      . بيند  ها را كه همانا سبك باشد، در ارتباط با معنا مي            آن

  : متعدد زيمل، تعريفي را پيشنهاد كنيم اين تعريف چنين است
هـاي     جامعه، مطابق انگيـزه     هايي است كه افراد يك      رتهم پيوسته صو     به  سبك زندگي، كلِ  

براي ايجاد توازن ميـان شخـصيت ذهنـي و     واسطه تالشي كه  دروني و سالئق خودشان و به   
گزيننـد    نـدگي خـود برمـي     رسـانند، بـراي ز      شان به انجام مـي      محيط عيني و انساني     زيست

  ).205: 1386، كنيمهدوي(
مـدرن     آن در دنياي      چ انديشه مبسوطي دربارة مصرف و نقش       هي  حال كه   ماكس وبر نيز در عين      

اجتمـاعي از آن      دادن سلسله مراتب و قشربندي        نداشته است، از مفهوم سبك زندگي براي نشان       
  ).26: 1382فاضلي، (گيرد  بهره مي

  : نويسد هاي وبر مي اي در مورد انديشه  رانگ در مقاله دنيس
هاي مشتركي است كه به گـروه، احـساس هويـت      و رسمها  زندگي ارزش سبك منظور وبر از

يعنـي بـه    . رود  كار مي حاضر، معموالً اين اصطالح به      طور كه در حال       آن  بخشد و نه      جمعي مي 
آزادانه  شناختي افراد، هاي روان اش با نياز گاري  زندگي كه به سبب ساز منزلة يك روش يا راه

   ).62:1373توسلي، (شود  انتخاب مي

متمايزي را به   “ جهان بيني ”دهد و     زندگي خود را پرورش مي      اجتماعي، سبك     از طبقات   هريك  
 خـود و روابطـش را بـا          اجتماعي ويـژه    زندگي كه تجربيات      روشي از نگاه به     . گذارد  نمايش مي   

زنـدگي را معـادل قـشر اجتمـاعي           بنـابراين، وبـر سـبك       . كند  هاي اجتماعي بيان مي     ديگر گروه 
هـاي   كنـد كـه مـرز    ديگر، آن چيـزي را معرفـي مـي          به بيان   . شناسد  كه معرف آن مي   داند، بل   نمي

زنـدگي را از جـنس رفتـار     وبـر، سـبك   . كنـد  نامشخص موقعيت و قشر اجتماعي را تعيين مـي      
سـازد  را فراهم مي    هاي زندگي، بستر بروز آن      كند و فرصت    داند كه تمايالت آن را هدايت مي        مي

  ).321-2: 1383هندري وديگران، (
  

 هر ترتيب، چه از نگاه بورديو سبك زندگي را با منش مرتبط بدانيم؛ چه همانند وبلن بـه                   به
فرد   آسا متمركز شويم؛ يا بسان آدلر سبك زندگي را يك الگوي منحصر به              سبك زندگي طبقة تن   

 اري آن هاي رفت بدانيم؛ و يا مانند زيمل معتقد باشيم كه انسان معناهاي مورد نظر خود و صورت              
گزيند و اين توان را سليقه بناميم و اشكال مرتبط با آن را سبك زندگي تعريف كنـيم؛ و                   را برمي 

اي از    در نهايت حتي اگر همچون ماكس وبر سبك زندگي را الگوي فرهنگي رفتـار و مجموعـه                
ظر، سبك هاي منزلت بررسي كنيم؛ در هر حال و از هر من  باورها بدانيم و آن را در پيوند با گروه        

هـا و   اي در قالب برنامـه    هاي رسانه زندگي، در معناي فردي يا اجتماعي خود، از طريق بازنمايي         
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) نظريه كاشت(شود  هاي تلويزيوني در ذهن مخاطبان كشت مي      ژانرهاي مختلف از جمله سريال    
  .گيرندپذيري، الگوهاي بازنمايي شده را فرا مي ها در فرايند يادگيري اجتماعي و جامعه و آن

وسيله آن، تلويزيـون اعتقـادات و باورهـا را         كاشت، فرايندي انباشتني و تكاملي است كه به         
دارد نظريه اذعان مي] واضع نظريه كاشت  [جرج گربنر   . دهددربارة واقعيت اجتماعي پرورش مي    

ن از  سازي مخاطبـا  پردازد كه تماس فزاينده با تلويزيون، بر مفهوم       كاشت به بررسي اين نكته مي     
افتـد كـه متنـاوب، متـداول و         اي اتفاق مـي   گذارد و اين عمل به گونه     واقعيت اجتماعي تأثير مي   

... . دهـد كند، بازتاب مي  هايي را كه تلويزيون ارائه مي     پايدارترين الگوهاي تصاوير و ايدئولوژي    
شتر اوقات  ها را در بي   شدن و زيستن در چنين محيط نماديني كه تلويزيون بيشترين روايت           بزرگ

گيري تـصوير ذهنـي غيرواقعـي از جهـان      كند، منجر به شكل   براي بيشترين مخاطبان تعريف مي    
  ).27: 1384زاده، نقل از مهدي به1997مورگان و همكاران، ( شود مي

هاي حاكم و مسلط توليد فرهنگـي بـه   از نظر مورگان و سيگنوريلي، كاشت يعني اينكه الگو 
هـاي  ها، رويكردها، اقدامات و رفتارهـا و زمينـه  بينيها، جهان يي ايدئولوژي ها و بازنما  توليد پيام 

مورگـان و   (ها را بپرورانند و پايدار كننـد          اند، تا آن  ها ناشي شده    فرهنگي گرايش دارند كه از آن     
  ).116: 1384زاده، نقل از رضوي به1990سيگنوريلي، 

اي كه موضوع مطالعات زيادي بوده اسـت        تأثير عمده . فراگرد كاشت تأثيرات گوناگون دارد    
ويـژه تلويزيـون گـرايش بـه ايـن دارد كـه             هـا بـه     در واقع رسانه  . است“ تصوير دنياي اطراف  ”

هايي يكسان و نسبتاً مورد وفاق از واقعيات اجتماعي ارائه و مخاطبان خود را نيز سازگار                 روايت
  ).26: 1384زاده، هدينقل از م به 1994كوايل،  مك(كند “ فرهنگ پذير”با آن 

دهد، زيرا، فرهنـگ رسـانه اصـلي        بنابراين، كاشت آن چيزي است كه يك فرهنگ انجام مي         
  .آموزندكنند و ميها در آن زندگي مياست كه انسان

اي، رفتـار   هاي رسـانه  فرد از طريق مطالعه و مشاهده نمونه  است كه اجتماعي فرايندي يادگيري 
گيرند و كدام يـك       دسته از رفتارها پاداش مي      فهمد كه كدام      يعني در واقع مي   گيرد،    مناسب را فرا مي   

كوشند در زندگي واقعي پاداش بگيرند و بنابراين به تقليد و             از اين طريق، مخاطبان مي    . بينند  كيفر مي 
  ).56: 1389 زاده، مهدي(كنند  اي گرايش پيدا مي هاي رسانه الگوبرداري از نمونه

پـذيري، الگوهـاي    ترين عوامل جامعـه     ها چون يك ميانجي اثرگذار و از مهم       انهطور كلي، رس   به
هـاي گفتمـاني    بندي ها و صورترفتاري، فردي و اجتماعي را در چارچوب گفتمان و از طريق رويه        

ها با توليد معني در درون ذهن مخاطبـان، ايـن الگوهـا را              به عبارت ديگر، رسانه   . كنندمعناسازي مي 
  .كننديبازنمايي م

صـورت مـداوم از طريـق       زندگي اسـت كـه بـه          از جمله اين الگوها، الگوهاي مصرف و سبك         
  .شودها در نزد مخاطبان فراهم مي شود و زمينة دروني كردن آن هاي تلويزيوني معناسازي ميسريال
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  روش تحقيق
: يل عمـده اهميـت دارد     ها را تحليل كنيم، به چند دل        درك اينكه ما چرا و چگونه بايد محتواي رسانه        

دوم اينكه، اگـر چـه     . ها، منبع قدرتمند معنا دربارة جهان اجتماعي است         نخست آنكه، محتواي رسانه   
شود، اما ضرورت دارد كه ما به بررسـي ايـن             ها با واقعيت اجتماعي برابر شمرده نمي        محتواي رسانه 

وابط سياسي، اقتصادي و اجتماعي را      ها، چگونه واقعيات درگير در ر       نكته بپردازيم كه محتواي رسانه    
بينـيم يـا      اي روايت چـه كـسي را مـي          نكتة مهم اين است كه در يك محيط رسانه        . كنند  بازنمايي مي 

شنويم؟ آيا برتري يا تفوق يك گفتمان هژمونيك دربارة طبقـه، قوميـت يـا جنـسيت، بـر عقايـد                       مي
 ).128 -9: 1387 دوروكس،(گذارد؟  مخاطبان نسبت به جهان اجتماعي تأثير مي

نخستين رهيافت  : ها وجود دارد    به طور كلي دو رهيافت متفاوت براي تحليل محتواي رسانه         
اي   هاي خاص حجم زيادي از متـون رسـانه          است كه معموالً با تحليل جنبه     “ مقداري”و  “ كمي”

راديـو و   (هاي پخش     از تحليل محتواي كمي به ميزان زياد براي تحليل متن رسانه          . سروكار دارد 
دومين رهيافت تحليل محتوا، كامالً جنبة تفسيري     . شود  هاي چاپي استفاده مي     و رسانه ) تلويزيون

اي گزينش شده، بر حسب معاني پنهان و آشكارشـان   در تحليل محتواي كيفي، متون رسانه  . دارد
 ). 127: همان. (شوند تحليل مي

هـاي خـاص    سـت تـا ويژگـي   در اين پژوهش، روش تحليل محتـوا بـه كـار گرفتـه شـده ا      
بـا توجـه بـه     هاي سبك زندگي، مؤلفه. طور منظم و عيني استنتاج شودهاي مورد نظر، به سريال

تنوع و گستردگي تعاريف، با استفاده از آراء بورديو، وبلن، آدلر، زيمل و وبر مشخص شد و بر                  
هـاي  ارزش”: اند از   هاي مذكور عبارت  مؤلفه. گيري تعيين شد  هاي قابل اندازه  اساس آن شاخص  

و “ الگـوي سـبك زنـدگي غالـب       ”،  “مراكز ارتباطات سنتّي  ”،  “نمادهاي فرهنگ سنتّي  ”،  “مذهبي
  . “الگوي سبك زندگي مبتني بر مصرف كاالهاي اقتصادي”
  ماري آ ةامعج

هـاي    هـاي تلويزيـوني ايرانـي در بخـش برنامـه            جامعة آماري اين تحقيـق شـامل همـة سـريال          
ها، از طريق خريد      نوار اين سريال  .  براي اولين بار پخش شد     1386ر سال    است كه د   1شبانگاهي

  .ها از سروش سيما، فراهم شده است آن
   گيري و جامعه نمونه نمونهةشيو
اين امر به   . گيري غيراحتمالي هدفمند صورت گرفت      گيري در اين پژوهش، به شيوة نمونه        نمونه

اي است كـه در آن عناصـر بـر اسـاس              مند شيوه گيري هدف   نمونه. علت ماهيت اين مطالعه است    
اصل اين انتخاب بيـشتر مبتنـي بـر اهـداف و مقاصـد               در. شوند  انتخاب مي گر    پژوهشقضاوت  

 ترتيـب، جامعـه     بـدين . تحقيق است، تا هر چه بيشتر بتواند با موضوع مورد مطالعه مرتبط باشد            
 قـسمت  47 است كه به ترتيب شامل      “دلنوازان” و   “ترانه مادري  ”نمونة تحقيق، شامل دو سريال      

 سكانس مورد مطالعه در تحقيق،    1033چنين از   هم. اي بودند  دقيقه 40 قسمت   50اي و      دقيقه 30
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بـه  )  سـكانس 603( درصـد  4/58مربوط به سريال ترانه مـادري و     )  سكانس 430( درصد   6/41
  .سريال دلنوازن مربوط است

  تعريف مفاهيم اصلي تحقيق
  سبك زندگي

هايي هستند كه بـه جريـان عـادي           هاي زندگي كردار    آنتوني گيدنز معتقد است سبك    : نظريتعريف  
هاي كنش و محيط  پوشيدن، غذاخوردن، شيوه هايي كه در لباس اند، جريان  زندگي روزمره تبديل شده   

هـايي     هويـت  ةدهنـد  البته چنين رفتارهايي بازتـاب    . كنند  كردن ديگران جلوه مي    دلخواه براي مالقات  
  ).69: 1382 فاضلي،(اند  صي، گروهي و اجتماعيشخ

رو شدن با ديگران،  ه روبةكارهاي روزمره، عادات لباس پوشيدن، خوردن، شيو: تعريف عملياتي
  .هاي افراد گذران اوقات فراغت و به طور كلي چگونگي انتخاب

  تيسنّ سبك زندگي
تكيـه بـر عناصـر و عوامـل     اي است كه افراد در زندگي خود بـا    اين سبك شيوه  : تعريف نظري 

هاي فردي و اجتماعي حاكم بر جوامـع        و نيز ارزش  سنّتي  گذشته، روابط خانوادگي و اجتماعي      
 ).114: 1389بك آبادي، محمدي و بي(گيرند در پيش ميسنّتي 

رفتـار مـصرفي، رفتـار و       سـنّتي   در ايـن تحقيـق عـالوه بـر بررسـي عناصـر              : تعريف عملياتي 
  .نيز بررسي شده استسنّتي  زندگي روزمره در يك جامعه هاي افراد در فعاليت

 سبك زندگي تركيبي
و نيـز روابـط و   سـنّتي  سبكي كه تلفيقي از عناصر و مقـوالت زنـدگي مـدرن و        : تعريف نظري 

ها و هم بـه مظـاهر زنـدگي مـدرن           در واقع اين نوع سبك، هم به سنت       . رفتارهاي تركيبي است  
  ).115 :1389 ي،بك آبادمحمدي و بي(گرايش دارد 

مثالً افـراد  . و مدرن استسنّتي  هر آنچه نشان دهنده تلفيق نمادها و رفتارهاي  :تعريف عملياتي 
كنند، امـا در    هاي منزل، از سبك زندگي مدرن پيروي مي       بعضاً از نظر استفاده از كاالها و دارايي       

يـا اينكـه   . هـستند نّتي سـ شان هاي فردي و اجتماعيروابط ميان فردي و آداب و رسوم و ارزش 
هايي كه بـا چـادر از روسـري         مانند خانم . ندستهو مدرن   سنّتي   تركيبي از عناصر      داراي پوشش

  .رنگي و مانتوي كوتاه و شلوار جين و كفش كتاني استفاده مي كنند
  سبك زندگي مدرن

 اسـت   در اين سبك تمايل به برخورداري و استفاده مدرن و نو در زندگي مطرح             : تعريف نظري 
ها، الگوها، طرز برخورد و روابط اجتماعي مبتنـي بـر عناصـر زنـدگي                 و همچنين انتخاب روش   

  ).64 :1382 رسولي،(مدرن است 
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داري بـراي   هـاي غيـر خانـه     استفاده از موسيقي غربي و پاپ ايراني، تأكيد بر نقش        :تعريف عملياتي 
ز غـذاهاي فرنگـي، مهـارت، دانـش و          داري بـراي مـردان، اسـتفاده ا         هاي خانـه    زنان، تأكيد بر نقش   

هـاي جديـد    ورياگرايي، ابتكار، نوآوري، گذران اوقات فراغت مبتني بر استفاده از فن          تخصص، عقل 
  .هاي سبك زندگي مدرن دانستتوان شاخصمانند رايانه و اينترنت، سينما، تئاتر و كنسرت را مي

  هاي مذهبي ارزش
  

ت كه مردم از طريق آن مطلوبيت، جذابيت، زيبايي         ارزش، معيارهاي فرهنگي اس   : تعريف نظري 
را راهنمـاي زنـدگي اجتمـاعي خـود قـرار           كننـد و آن   و خوبي شخص يا چيزي را ارزيابي مـي        

. هاي مذهبي ناظر به مسائل و موضوعات ديني هستند        ارزش). 32-3 :1386عضدانلو،  (دهند   مي
هايي برين هستند كه معنويـت      ارزش: توان گفت هاي ديني مي  هم چنين در تعريف نظري ارزش     

   ).1375:910ساروخاني، (سازند و داراي تقدس هستند را وارد حيات بشر  مي
مـسجد رفـتن، ظـاهر و پوشـش مـذهبي      هاي ديني مانند نماز خواندن،  ارزش: تعريف عملياتي 

  ...هاي مذهبي و زيارت رفتن وداشتن، شركت در فعاليت
  تينمادهاي فرهنگ سنّ

دارنـد و در آن وفـاق نـسبي ايجـاد              گرامـي مـي    ةهر آنچه كه اعضاي يك جامع     : تعريف نظري 
ـ   سـنّتي   ناميم و نمادهاي فرهنـگ        هاي اجتماعي است را نماد مي       شود و حائز ارزش    مي ر نـاظر ب

  .نمادهاي فرهنگي كهن و رو به گذشته است
ارتباطي ماننـد   سنّتي  تي، اماكن   ابنيه تاريخي، آثار باستاني، باورهاي كهن و سنّ       : تعريف عملياتي 

   ....ها و ها، زورخانه خانه بازار، قهوه
  تيمراكز ارتباطات سنّ

اند و در عـين  شتهمراكز ارتباطي كه در طول تاريخ، كاركردهاي خاص خود را دا       : تعريف نظري 
ـ       حال در بسياري از مواقع به       ارتبـاطي   ةصـورت يـك شـبك     ه  ويژه در مقاطع حساس تاريخي ب

  ).76: 1387فرقاني، (اند مشترك عمل كرده
 ةها، مجالس روضه خـواني و وعـظ و خطابـه، حـوز            مساجد، تكايا و حسينيه   : تعريف عملياتي 

هاي محلي، ديـد و     ها و بازارچه  گاهتبات متبركه، ميدان  ها، ع ها، زورخانه خانه  علميه، بازارها، قهوه  
  .اي ميان افراد خانواده، دوستان يا اهالي يك محل و منطقهبازديدهاي دوره

  الگوي مصرف مبتني بر كاالهاي اقتصادي
اي از زندگي كه در آن مصرف كاالهـاي داراي ارزش اقتـصادي ومنزلتـي،                شيوه :تعريف نظري 

  .مورد توجه است
قيمت، مسكن مجلـل، تزئينـات و پوشـاك،         خريد، مصرف، نمايش كاالهاي گران    : ف عملياتي تعري

  .هاي ورزشي گران و تجملي به عنوان نمادهاي منزلت اجتماعي مطرح است پرداختن به فعاليت
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  هاي تحقيقپرسش
  كنند؟ را بازنمايي مي“الگوهاي سبك زندگي”هاي تلويزيوني چه سريال .1
  شوند؟هاي تلويزيوني بازنمايي مي به چه ميزان در سريال“هبيهاي مذارزش ”.2
  شود؟هاي تلويزيوني بازنمايي مي به چه ميزان در سريال“نمادهاي فرهنگ سنتي” .3
  كنند؟ را بازنمايي مي“الگوي سبك زندگي اجتماعي”هاي تلويزيوني چه سريال. 4
  كنند؟عنوان پايگاه اجتماعي مناسب بازنمايي  مي را به“مراكز ارتباطات سنتي”هاي تلويزيوني، آيا سريال .5
هـاي   بـه چـه ميـزان در سـريال         “الگوهاي سبك زندگي مبتني بر مصرف كاالهاي اقتصادي       ”. 6

  شوند؟تلويزيوني بازنمايي مي
 هاي مذهبي  تعداد و درصد ارزش1جدول 

هـاي مـذهبي،       سـكانس مـرتبط بـا ارزش       186شود؛ از بين      كه در جدول مشاهده مي    گونه    همان
درصـد بـه نمـايش      7/2همچنين.  اختصاص دارد  ظاهر و پوشش مذهبي   درصد به بازنمايي    1/12

 دعـا  درصـد بـه نمـايش   يك  ،  ها  نماز خواندن شخصيت  درصد به نمايش    1/1،  هاي مذهبي   تمثال
، اختصاص  هاي مذهبي   شركت در فعاليت   نمايش   درصد به 2/0 و   قسم خوردن درصد  3/0،  كردن
بـه عنـوان نمونـه، داشـتن ظـاهر و پوشـش             (اين نكته قابل توجه است كه ظواهر مذهبي         . دارد

عنوان ارزش مورد تأكيد همة اديان، مورد توجه          هاي جمعي مذهبي، به       ، بيش از فعاليت   )مذهبي
 .سازي تلويزيون قرار دارد نظام برنامه

 درصد تعداد هاي مذهبي ارزش

 11 1/1 نماز خواندن
 7 7/0 مسجد رفتن

 125 1/12 ...)حجاب و(ظاهر و پوشش مذهبي داشتن 

 2 2/0 هاي مذهبي شركت در فعاليت
 10 0/1 دعا كردن

 3 3/0 قسم خوردن
 28 7/2 هاي مذهبي وجود تمثال

 186 0/18 مذهبي  هاي هاي مرتبط با ارزش جمع سكانس

 82./ 847 ها ساير سكانس

 1033 100 )هاسكانس(تعداد كل
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  تيو درصد نمادهاي فرهنگ سنّتعداد   2جدول 
  درصد  تعداد  نمادهاي فرهنگ سنّتي

  6/6  68  زندگي با والدينِ پدر و مادر
  3/18  189  ترها احترام به بزرگ

  6/12  130  صله ارحام و سرزدن به فاميل
  7/12  1  رفتارهاي ارتباطي مؤدبانه با ديگران

  1/0  1  ...خانه و  نمايش اماكن سنّتي ارتباطي مانند بازار، قهوه
  8/3  39  وگو المثل در گفت استفاده از ضرب
  2/0  2  داري و سنّتي زنان هاي خانه تأكيد بر نقش
  2/54  560  هاي مرتبط با نمادهاي فرهنگ سنتي جمع سكانس
  8/45  473  ها ساير سكانس

  100  1033  )ها سكانس(تعداد كل 

، تينمادهاي فرهنگ سـنّ س مرتبط با  سكان 560كنيم، از بين      گونه كه در جدول مشاهده مي       همان
هاي مورد بررسي، مـورد       ها، در سريال    درصد، بيش از ساير شاخص    3/18ترها با     احترام به بزرگ  

 سـنّتي داري و     هاي خانه   تأكيد بر نقش  چنين، ميزان بازنمايي شاخصِ     هم. تأكيد قرار گرفته است   
هـاي تلويزيـوني مـورد بررسـي،          درصد نشانگر اين مطلب است كه در سريال       4/0 صرفاً با    زنان

رغـم   رسد كـه علـي      در ادامه، به نظر مي    . زنان، بسيار پايين است   سنّتي  هاي    ميزان بازنمايي نقش  
سازان تلويزيوني در استفاده   ها، برنامه   المثل  گيري از ضرب    هاي باالي زبان فارسي در بهره       ظرفيت

 نمادهاي فرهنگ سنتي، اهتمام الزم را بـه         عنوان ابزاري براي بازنمايي   از اين گنجينه فرهنگي، به    
  .اند كار نبرده

   تعداد و درصد سبك زندگي اجتماعي غالب 3جدول 
 درصد تعداد سبك زندگي اجتماعي غالب

 145 0/14 توجهي به مسائل ديگران فردگرايي و بي

 109 6/10 كمك كردن به ديگران

 339 8/32 همدلي با ديگران

 34 3/3 عيمندي به زندگي جم عالقه

 6 6/0 سفر با اعضاي خانواده

 1 1 رفتارهاي ارتباطي با همسايگان و اهل محل
 634 4/61 هاي مرتبط با سبك زندگي اجتماعي جمع سكانس

 399 6/38 ها ساير سكانس

 1033 100 )ها سكانس(تعداد كل 

سـكانس   634هـاي مـورد بررسـي،         ر اين اسـت كـه از كـل سـكانس          گ، بيان 3هاي جدول     يافته
چنين اين نكته قابل توجه است      هم. اند  به بازنمايي سبك زندگي اجتماعي پرداخته     ) درصد4/61(
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درصـد و نيـز     14 بـا    توجهي به مسائل ديگـران      فردگرايي و بي  كه ميزان باالي بازنمايي شاخص      
هاي مورد     در سكانس  رفتارهاي ارتباطي با همسايگان و اهل محل      ميزان پايين بازنمايي شاخص     

سازي تلويزيون مبني بر تعالي روح جمعي و تعاون           گذاريِ نظام برنامه    ررسي، برخالف سياست  ب
  .در ميان شهروندان و مخاطبان رسانه است

  سنّتيتعداد و درصد مراكز ارتباطات   4 جدول
 درصد تعداد تيمراكز ارتباطات سنّ

 1 1/0  علميهةها و حوز نمايش مساجد، تكايا، حسينيه
 1 1/0 خواني، وعظ و خطابه س روضهنمايش مجال
 2 2/0 تيهاي مرتبط با مراكز ارتباطات سنّ جمع سكانس
 1031 8/99 ها ساير سكانس

 1033 100 )ها سكانس(تعداد كل 

 درصـد   50 سكانس مرتبط با مراكز ارتباطات سنتي،        دوهاي جدول حاكي است از بين فقط          داده
 خـواني،   نمايش مجالس روضه   درصد به 50 و   وزه علميه ها و ح    مساجد، تكايا، حسينيه   نمايشبه  

 سنّتي مراكز ارتباطات ها، بيان كننده اين مطلب است كه          اين يافته .  اختصاص دارد  وعظ و خطابه  
عنوان يكي از ابزارهاي مهم نمايش و بازنمايي ارتباطات بومي، ايرانـي و اسـالمي كـه امكـان                   به

كند، از كمترين اهميـت     ايراني و اسالمي را فراهم مي     آشنايي بيشتر مخاطبان با فرهنگ و هويت        
  .سازان تلويزيوني برخوردار استنزد برنامه

   تعداد و درصد الگوي سبك زندگي مبتني بر مصرف كاالهاي اقتصادي 5 جدول
 درصد تعداد سبك زندگي مبتني بر مصرف كاالهاي اقتصادي

 6 6/0 خريد و مصرف بيش از نياز
 3 3/0 قيمت اننمايش كاالهاي گر

 53 1/5 مسكن مجلل
 6 6/0 قيمت تزئينات و پوشاك گران

 2 2/0 هاي گران و تجملي انجام ورزش
 70 8/6 هاي مرتبط با الگوي سبك زندگي مبتني بر مصرف كاالهاي اقتصادي جمع سكانس
 963 2/93 ها ساير سكانس

 1033 100 )ها سكانس(تعداد كل 

 سكانس مـرتبط بـا      70 سكانس مورد بررسي،     1033دهد كه از بين       نشان مي  5هاي جدول    يافته
درصـد بـه بازنمـايي    1/5الگوي سبك زندگي مبتني بر مصرف كاالهاي اقتصادي وجود دارد كه         

 و  خريد و مصرف بيش از نياز و تزئينـات        هاي   اختصاص دارد و شاخص    مسكن مجلل شاخص  
  .مونه بازنمايي شده است درصد، در جمعيت ن6/8 هر كدام با قيمت پوشاك گران
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   تعداد و درصد لهجه بازيگران اصلي6جدول 
 درصد تعداد لهجه بازيگران اصلي

 1003 1/97 لهجه تهراني

 30 9/2 ها ساير لهجه
 1033 100 )ها سكانس(تعداد كل 

 مـورد   1003 بـا    لهجه تهرانـي   سكانس مورد بررسي،     1033، از بين    6هاي جدول     مطابق با يافته  
 با  هاساير لهجه ، بيشترين ميزان بازنمايي را به خود اختصاص داده است و            )درصد1/97(يفراوان

توجه خاص به لهجه تهرانـي      . گيرددرصد ميزان بازنمايي را در بر مي      9/2 مورد فراواني فقط     30
كنـد،  اي سنگيني مي  اول اينكه همچنان سايه تمركزگرايي بر توليدات رسانه       : مؤيد دو نكته است   

هـاي قـومي و زبـاني اقـوام         هاي تلويزيوني به حـساسيت    ينكه، توجه توليدكنندگان سريال   دوم ا 
  .مختلف و پرهيز از ايجاد تنش باالست

  تعداد و درصد انواع سبك زندگي  7 جدول
 درصد تعداد انواع سبك زندگي

 162 6/15 سبك زندگي سنتي

 94 1/9 سبك زندگي مدرن
 262 4/25 سبك زندگي تركيبي

 517 0/50 هاي مرتبط با الگوي سبك زندگي سكانسجمع 

 516 0/50 ها ساير سكانس

 1033 100 )ها سكانس(تعداد كل 

هاي مورد بررسي در ايـن تحقيـق،         شود، از بين كل سكانس      گونه كه در جدول مشاهده مي       همان
سـبك   درصد به بازنمايي1/31ست، كه از آن ميان،      سكانس مرتبط با الگوي سبك زندگي ا       516

سـبك زنـدگي   درصـد بـه بازنمـايي    7/50و سبك زنـدگي مـدرن   درصد به 2/18،  تيزندگي سنّ 
عبارت ديگر، بيشترين ميزان، مربوط به بازنمايي سبك زندگي تركيبي          به.  اختصاص دارد  تركيبي

  .است ) و مدرنسنّتي تلفيقي از زندگي (
  

 هابندي و تحليل يافتهجمع
 را  “سبك زندگي تركيبي  ” بيشتر   ،هاي مورد بررسي  كه سريال هاي اين پژوهش حاكي است      يافته

 در مقايسه با تعـداد      “هاي مذهبي ارزش”هاي مرتبط با    چنين جمع سكانس   هم .كنندبازنمايي مي 
هـاي  شـاخص هـا نيـز،     هاي مرتبط بـا ايـن ارزش      ها كم است و در بررسي سكانس      كل سكانس 

 زيـادي از ميـزان بازنمـايي را بـه خـود              بخـش  “هاي مذهبي  تمثال” و   “ظاهر و پوشش مذهبي   ”
هـاي  ها حاكي از آن است كه بيش از يك پنجم سكانس      در عين حال، بررسي   . انداختصاص داده 

كننـد و در ايـن ميـان نيـز، بيـشترين           را بازنمايي مي   “الگوي رفتاري مدرن  ”نمونه مورد بررسي،    
  . است“داري زنان نقش غير خانه”تأكيد بر 
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هـا بازنمـايي شـده     در بيش از نيمي از سكانس “تينمادهاي فرهنگ سنّ  ”رسي،  در نمونه مورد بر   
 “مندي به زندگي جمعي    عالقه”البته در اين بخش، شاخص      . شوداست كه ميزان بااليي محسوب مي     

 از ميـزان  “نمادهاي منزلتي مدرن”گفتني است بازنمايي   . ترين ميران بازنمايي برخوردار است    از پايين 
هـاي مـرتبط بـا ايـن نمادهـا، خانـه لـوكس،        رسد كه در سكانس نظر مي دار است و به   بااليي برخور 

  .اندهاي فاخر، در قالب يك ارزش، مورد تأكيد قرار  گرفتهقيمت و لباسخودروي گران
هـايي را كـه از قبـل در    هـا و ارزش هـاي تلويزيـوني نگـرش      كاشت، سريال  ةمطابق با نظري  

ها را در بين اعضاي يك فرهنگ،       ها و نگرش  ند و اين ارزش   دهفرهنگ وجود دارد، پرورش مي    
 مرفـه   ةهاي موجود در جامعه اين اسـت كـه افـراد طبقـ            از جمله نگرش  . كنندحفظ و تكثير مي   

هـاي مـورد   له، در سـريال ئرسد كه اين مـس مينظر  به .“آوردپول غم مي”خوشبخت نيستند و 
  .شوديعنوان يك نگرشِ درست، تقويت م بررسي نيز به

هاي مورد بررسي، در حالي كه منزلت و الگوي توان گفت كه در سريالطور خالصه مي به
 ة، عنوان و برچسبِ ظاهري زنـدگي طبقـ  سترفتاريِ غالبِ بازنمايي شده، متعلق به طبقه مرفه ا      

 ةها در ظاهر سـبك زنـدگي طبقـ   به عبارت ديگر، در اين سريال. ها زده شده است   متوسط به آن  
 متوسط جامعه هستند اما سـاير       ةها، همه از جنس طبق    شود و افراد و دغدغه    ط بازنمايي مي  متوس

  . مرفه استةدهنده  زندگي افراد طبقها نشانشاخص
و مدرن سنّتي  هاي  چنين در نمونه مورد بررسي، سبك زندگي تركيبي بيش از انواع سبك           هم

 اقـشار و  ةا براي دربرگيري مخاطبان همـ  را تالش صداوسيمتوان آنبازنمايي شده است؛ كه مي  
  .طبقات اجتماعي تعبير كرد

ها مبتني بر مصرف كاالهـاي اقتـصادي        و در آخر اينكه، الگوي بازنمايي شده در اين سريال         
هاي كالن جامعه و كشور، الگوي سبك زندگي مبتنـي  رغم سياست عليرسد مينظر  بهاست و 

  .توجه سازندگان و توليدكنندگان نبوده استبر كاالهاي فرهنگي چندان در كانون 
 را بازنمـايي       “سـبك زنـدگي تركيبـي     ”هاي مورد بررسي بيشتر      سريال همچنان كه گفته شد،   

و نيز روابـط و رفتارهـاي       سنّتي  كنند؛ سبكي كه تلفيقي از عناصر و مقوالت زندگي مدرن و            مي
هاي منـزل، از سـبك زنـدگي مـدرن     اراييافراد بعضاً از نظر استفاده از كاالها و د .تركيبي است

شـان  هاي فـردي و اجتمـاعي     كنند، اما در روابط ميان فردي و آداب و رسوم و ارزش           پيروي مي 
هايي كه  مانند  خانم  . ندستهو مدرن   سنّتي   تركيبي از عناصر     پوششداراي  يا اينكه   . هستندسنّتي  

در واقـع   . كنند كفش كتاني استفاده مي    با چادر از روسري رنگي و مانتوي كوتاه و شلوار جين و           
رسـد كـه   نظـر مـي   به. ها و هم به مظاهر زندگي مدرن گرايش داردتاين نوع سبك، هم به سنّ

كننـده   جامعـه، بـه نحـوي مـنعكس       سنّتي  تلويزيون سعي كرده كه با رعايت خواست نياز اقشار          
 بر اين بـوده اسـت كـه بـا           زندگي، مشكالت و نيازهاي جديدِ جوانان جامعه نيز باشد و تالش          

هاي تازه و نيازهاي    تي، دغدغه هاي سنّ دهي و ارائه الگويي تركيبي، ضمن پاسداشت ارزش       شكل
  .جديد ِجامعه را نيز پوشش دهد
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گونه استراتژي اول خود را اين    ) 1385 (افق رسانه ملي و سيما    معاونت صدا و سيما در سند       
كارآمد و اثربخش مديريت پيام در تمامي ابعـاد آن          تالش در جهت اجراي نظام      «: كندمعرفي مي 

و ) ريزي، توليد، تأمين، نظارت، پخش، نيازسنجي، اثرسنجي، نظرسـنجي        گذاري، برنامه سياست(
متناسب با نيازهاي نو و تحوالت فرهنگي جامعه در راستاي   ... ها  ايجاد تحول در محتواي برنامه    

كوشـند بـا   هـا مـي  رسد سازندگان ايـن سـريال   ميظرن به ».نامه سازمانتحقق مأموريت و كتاب
ت و مدرنيتـه را بـه   غيرمستقيم، منافـات و مغـايرت سـنّ   طور  بهبازنمايي سبك زندگي تركيبي، 

و توجه سنّتي هاي اقشار   ها در پرهيز از پرداختِ صرف به دغدغه         البته تالش آن  . حداقل برسانند 
اگر : عه، از دو جهت متفاوت قابل بررسي است       به نيازهاي جديد ناشي از تحوالت فرهنگي جام       

مـديران  ”تواند نـشانگر توفيـق      اين تركيب و بازنمايي آن، آگاهانه و مبتني بر شناخت باشد، مي           
 تلقي شود و اگر اين نگاه تلفيقي ناشي از سردرگمي و تناقض باشد، بيانگر ضـعف توليـد                   “پيام

  .هاستكنندگان اين سريال
 ديني بودنِ رسانه ملي، در ميزان توجه و چگونگي برپايي           ةترين جلو رغم اينكه برجسته  علي

هاي تلويزيوني مورد بررسي، كه با محوريت       كند؛ در سريال  و تعظيم شعائر مذهبي نمود پيدا مي      
هـاي  ارزش”هاي مرتبط بـا     اند، جمع سكانس  شدهزندگي جوانان و براي مخاطب جوان ساخته        

هـاي مـرتبط    در بررسي سـكانس   . رسدنظر مي ها، كم به  ل سكانس  در مقايسه با تعداد ك     “مذهبي
هـاي   بخش زيادي از ميزان بازنمـايي ارزش   “هاي مذهبي تمثال” و   “ظاهر و پوشش مذهبي   ”نيز،  

دهنده توجه صـرف بـه ظـواهر مـذهبي از           تواند نشان له مي ئدهد و اين مس   مذهبي را تشكيل مي   
اهـم اولويـت    ” عنـوان    13،  )1385(ه صداوسـيما    در حـالي كـ    . ها باشد جانب سازندگان سريال  

هـاي مناسـب در راسـتاي       توليـد برنامـه   «شمارد و در بنـد اول آن         براي خود برمي   “سازي برنامه
دور از  ويژه جوانـان، بـه      بينانه و ايمان ديني آگاهانه اقشار مختلف مردم، به        ارتقاي معرفت روشن  

 »افكني در برنامه ات و پرهيز از هر نوع شبههزدگي و اتكاي صرف به تغليظ احساس    هر نوع عوام  
  .داندسازي خود ميرا اولويت برنامه

هـا بازنمـايي    در بيش از نيمـي از سـكانس   “تينمادهاي فرهنگ سنّ  ”در نمونه مورد بررسي،     
بـه عبـارت    . هاي مذكور به حـساب آورد     توان اين يافته را از نقاط قوت سريال       شده است و مي   

هـاي  از جملـه سياسـت    » بعاد مختلف فرهنگ و هنر شرقي، ايرانـي و اسـالمي          تأكيد بر ا  «ديگر،  
هـاي مـورد بررسـي، بـه        رسد كه مجموعـه   نظر مي رود و به  شمار مي محتوايي افق رسانه ملي به    

  .اندها برآمده خوبي از عهده عملياتي كردن آن
راني و اسالمي جامعه    ، از جمله نمادهاي معنوي فرهنگ اي      “ترهااحترام به بزرگ   ”در اين بخش،    

شـواهد  . شود كه بخش قابل توجهي از ميزان بازنمايي را به خود اختصاص داده اسـت              محسوب مي 
اند همگام با جامعه، سهم كمي از ميزان بازنمايي را  ها كوشيده حاكي از آن است كه سازندگان سريال      

سـد كـه در ايـن راه موفـق          رنظر مي  اختصاص دهند و به    “زنانسنّتي  داري و   هاي خانه نقش ”به  
ها، زندگي با والدينِ پدر و مادر و نيـز صـله ارحـام و سـر زدن بـه                    چنين در اين سريال    هم .اندبوده
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اند؛ در عين جامعه، متناسب با واقعيات موجود جامعه بازنمايي شدهسنّتي هاي عنوان ارزش  فاميل، به
نيز از كمترين ميزان بازنمايي برخوردار است       ...  و   خانه  مانند بازار، قهوه   “ارتباطيسنّتي  اماكن  ”حال،  

گفتنـي اسـت   . هاي مورد بررسي اسـت   در مجموعه“سبك زندگي مدرن  ”كه به نوعي مؤيد بازنمايي    
عنـوان  ، بـه  “المثـل فارسـي    كم از ظرفيت ضرب    ةاستفاد”ها،  نكته مغفول در نزد توليدكنندگان سريال     

ار كم بازنمايي اين شاخص، گواه اين مطلـب اسـت و ايـن    ميزان بسي . بديل ارتباطي است  گنجينه بي 
پاسداري از خط و زبـان فارسـي و         «هاي حاكم بر رسانه ملي، يعني       مسئله با يكي از اصول و ارزش      

  . همخواني ندارد)22ص (»ميراث كهن فرهنگ اسالمي ايراني و تاريخ كهن ايران زمين
 “نمادهاي منزلتي مدرن  ”ان باالي بازنمايي    هاي اين تحقيق، ميز   از جمله نتايج حاصل از يافته     

عنوان يك  هاي فاخر، به  قيمت و لباس  در نمونه مورد بررسي، خانه لوكس، خودروي گران       . است
ايجاد انگيزه ملـي و همگرايـي و        «و اين در حالي است كه       . ارزش، مورد تأكيد قرار گرفته است     

 از جمله اهداف كـالن در افـق   »ليهمكاري عمومي در جهت افزايش اقتدار، وحدت و امنيت م         
هـاي محتـوايي     و در اين راستا و در ذيـل سياسـت          )10ص (رودشمار مي  رسانه ملي و سيما به    

رسانه به نحـو مناسـبي   «:  راهكار عملياتي اين هدف نيز مشخص شده است    )61ص(رسانه ملي   
و با برخوردهـاي  كننده زندگي، مشكالت و نيازهاي اقشار و آحاد مختلف جامعه باشد     منعكس  

  » .دشوشفاف و پرهيز از مواضع دو پهلو، حسِ تعلق رسانه به مردم و جامعه تقويت 
 ةيي پيام را كاهش و فاصلازمان، ميزان كارهاي متناقض و هم پيامةبايد در نظر داشت كه ارائ

ازدهم در  له در تباين آشكار با استراتژي ي      ئچنين اين مس  هم. دهدمخاطب با رسانه را افزايش مي     
كـرده و  افزايش ضريب نفوذ رسانه در بـين اقـشار تحـصيل      « مبني بر    “افق برنامه پنج ساله   ”سند  

بـر  .  قـرار دارد   )29ص (»ها با رسانه ملـي      گروه نخبگان و فرهيختگان جامعه و تقويت رابطه آن        
 و  هـاي مـورد تأكيـد فرهنگـي       عنـوان يكـي از ارزش     ها، رعايت قوانين اجتماعي، به    اساس يافته 

و اين . هاي مورد بررسي قرار نگرفته استاجتماعي، به ميزان كافي مورد توجه سازندگان سريال
 از  “هاي رسـانه بـراي جلـب نظـر فرهيختگـان          مندي در برنامه  تقويت قانون ”در حالي است كه     

  .)62ص (رودشمار ميجمله سياست محتوايي رسانه به
عنـوان يكـي از     هاي محتوايي به  ر ذيل سياست  و د ) 1385 (“افق رسانه ملي و سيما    ”در سند   

  :)62ص (خوردهاي استراتژيِ چهارم رسانه، موارد ذيل به چشم ميبنديطبقه
بـا هـدف تحكـيم مبـاني     ... نهادينه كردن عبادات جمعي مانند نماز جماعت، نمـاز جمعـه و              •

  .وحدت عمومي و انسجام ملي
  .هاي عمومير افزايش حساسيت عمومي تعاليم ديني به منظوةاهتمام به حوز •
  .زماناهتمام به حفظ شعائر ديني همراه با تبيين محتوايي آن به صورت موازي و هم •

هـاي   ، خـصوصاً فعاليـت  “هاي مذهبيفعاليت” است كه ميزان پايين بازنمايي و اين در حالي  
هاي مـذكور، در    يالجمعي و مورد تأكيد، نشان از عدم توفيق سازندگان و مديرانِ توليدِ پيام سر             

البته تأكيد ويژه بر رعايت حجاب از جمله ديگر نكـات         . ارائه و تبيين محتوايي شعائر ديني دارد      
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هايي محتوايي  توان آن را نوعي كوشش در جهت جبران كاستي        رود و مي  قابل توجه به شمار مي    
  . در اين حوزه به حساب آورد

در طـول تـاريخ، كاركردهـاي خـاص خـود را            ، مراكزي هستند كه     “تيمراكز ارتباطات سنّ  ”
صورت يك  ويژه در مقاطع حساس تاريخي، به      اند و در عين حال، در بسياري از مواقع به         داشته
هاي اين پژوهش حاكي از آن اسـت كـه ايـن مراكـز              يافته. اند ارتباطي مشترك عمل كرده    ةشبك

 در حالي كه معاونت سـيما، در سـند          اند؛  كمترين ميزان بازنمايي را در نمونه مورد بررسي داشته        
را از  ) 61ص (“تأكيد بر ابعاد مختلف فرهنگ و هنر شرقي، ايراني و اسالمي          ”،  “افق رسانه ملي  ”

هاي بالقوه  گفتني است كه توجه به اين مراكز، از جمله ظرفيت         . داندهاي خود مي  جمله سياست 
بخشد و زمينـه مـصونيت      ق مي سازي است كه هويت فرهنگي مخاطبان را تعمي       در حوزه سريال  

تواند تأكيدي  چنين بازنمايي اين مراكز مي    هم. كندهاي ناهمخوان را فراهم مي    آنان در مقابل پيام   
  . محسوب شود“اسالمي” و “ايراني”بر نزديكي و توافق تاريخي فرهنگ 

ت؛ اما اس... جويي و  زيستي، صرفه اي كشور، بر سادههاي كالن و رسانهگذاريتأكيد سياست
الگـوي سـبك زنـدگي مبتنـي بـر مـصرف كاالهـاي              “هاي اين تحقيق بيانگر آن است كـه         يافته

افـق  ”معاونـت سـيما در سـند        .  مرفه اسـت   ة، مبتني بر بازنمايي تجمل و زندگي طبق       “اقتصادي
ـ هاي نوين اقتصاديهاي مناسب در راستاي سياستتوليد برنامه”، )1385 (“رسانه ملي و سيما   

و البتـه شـرايط و      ) 142ص(دانـد   سازي خود  مي    هاي برنامه  را از اهم اولويت    “كشوراجتماعي  
كند كه از ميزان توجه بـه الگـوي سـبك زنـدگي     الزاماتِ اقتصادي و اجتماعي كشور ايجاب مي   

مبتني بر مصرف كاالهاي اقتصادي كاسته و الگوي سـبك زنـدگي مبتنـي بـر مـصرف كاالهـاي          
   .فرهنگي برجسته شود

هـاي موجـود،     آخر اينكه، اگر زبان را مدخل ورودي هر فرهنگ بدانيم، بر اساس يافته             و در 
 تهرانـي   ةها، بـه لهجـ    ، نشان از توجه ويژه سازندگان سريال      “ تهراني ةلهج”ميزان باالي بازنمايي    

بازنمـايي  ”در عين حال، ميزان بـسيار نـاچيز         . عنوان يكي از مظاهر الگوي رفتاري مدرن دارد       به
ها تلقـي شـود؛   فرهنگتوجهي توليدكنندگان پيام به مظاهرِ خرده     تواند گواه بي  ، مي “هالهجهساير  
هاي پنداري مخاطبان متنوع و گوناگون اين مجموعه      تواند منجر به كاهش همذات    اي كه مي  نكته

 بـا   ها قائل شد؛ زيرا   هايي نيز براي سازندگان اين سريال     توان محدوديت البته مي . تلويزيوني شود 
تواند منجـر بـه     ها، مي هاي مثبت و منفي سريال، پرداختن به ساير لهجه        توجه به تنوع شخصيت   

  .هاي قومي و فرهنگي شودافزايش حساسيت
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