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  21/6/91 :دريافت تاريخ
  17/7/91: تاريخ پذيرش

  

  وني ـهاي تلويزي ريالـدگي در سـسبك زن
  هاي  شناختي سريال اي تحليل نشانه ماهواره

  اي هاي تلويزيوني ماهواره شبكه
  )فميلي(سي  ام فارسي وان و پي

  نوشتة
   ∗يعليرضا حسيني پاكده

  **يمريم يارقل

    چكيده
 و “وان فارسـي ”زبان يعني   فارسي اي  تلويزيوني ماهواره  ةشبك دو هاي  سريال شناختيِ  نشانه اين مقاله به تحليل   

 ايـن  حاضـر  پـژوهش  اصلي مسئله. پردازد  مي شده، داده نمايش “زندگي سبك” شناخت هدف با “فميلي  سي  ام  پي”
    دهند؟ مي ارائه بانمخاط به را زندگي  سبك از الگوهايي چه اي ماهواره تلويزيونيهاي  شبكه هاي سريال كه است

 كـه  دهد  مي نشان هاي تحقيق  يافته. رويكردهاي مفهومي و نظري سبك زندگي است       مباني نظري اين پژوهش،   
 روابـط  غيراخالقي، رفتارهاي چون هايي  ويژگي داراي شبكه دو اين هاي  سريال در نمايش داده شده   زندگي سبك

   .است ...ساده زيستي و از دوري و مرفه زندگي به ايلتم ازدواج، از پيش بارداري عرف، از خارج نامشروع

 .نما فميلي، سي ام پي وان، فارسي اي، ماهواره اي، تلويزيون كاشت، مصرف رسانهسبك زندگي، : كليدواژه

  مسئله بيان
 نـد كرد ايجـاد  كنوني دنياي در را بسياري تحوالت نوين، هاي  رسانه از ،ي  ا  ماهواره تلويزيونيهاي    شبكه
 ارتباطـات   ةحـوز  انديـشمندان  .كـرد  اشـاره  مخاطبـان  دسترسـي  گسترش به توان  مي ها  آن جمله از كه

 ةجامعـ   (Age of Satelite)، “عـصر مـاهواره  ”گيري  معتقدند با توجه به گسترش اين دسترسي و شكل
 ها  آن. است اي  ماهواره تكنولوژي حاكميت آن عمده خصوصيت كه است گيري  شكل حال در جديدي
 سـازي   همـسان  به دعوت و بودن جذاب و جالب فراگيري، ويژگي سه با اي  ماهواره تكنولوژي معتقدند
  ).1-4 :1376 ارمكي، آزاد(گذاشت  خواهد جا هب بشر زندگي بر فراواني ثيرأت رفتاري، و فرهنگي

كنند برخي از اين      هاي سرگرم كننده اقدام مي      هايي كه به پخش انواع برنامه       اما در كنار شبكه   
هايي با دوبله فارسي كردند، به طوري كـه در دو سـال                ساعته سريال  24ها اقدام به پخش       كهشب

____________________________ 
  hosseinizolo@yahoo..com استاديار گروه ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايي ∗

   maryamyargholi64@gmail.comكارشناس ارشد علوم ارتباطات  **
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مندند مشتري پروپا قرص  خصوص زنان كه از ماهواره بهره ههاي ايراني و ب گذشته بيشتر خانواده  
انـد و در برخـي مـوارد سرگذشـت           اي شـده    هـاي مـاهواره      ايـن شـبكه    ةهاي دوبله شـد     سريال

  .ه استشد صحبتي  ها نقل محافل و عاملي براي هم ن سريالهاي اي شخصيت
ــبك ــي وان” ةش ــي”و  (Farsi1) “فارس ــي . ام.  پ ــي.  س ــ از (Pmcfamily) “فميل ــنةجمل   اي

 24و پخـش     پـسند  مخاطـب  ژانـر  و محتـوا  انتخاب با در طي عمر كوتاه خود     كه هاست  شبكه
 جايگـاه  رد كلمبيـايي توانـستند    و در اغلـب مـوا      اي  مريكـايي، هنـدي، كـره     آ هاي  ساعته سريال 

 تـصاحب  كـشور  از خارج و داخل ايرانيان بين را اي  ماهواره زبان  فارسي هاي  شبكه ترين  پربيننده
 و برخوردهـاي   هيجـاني  بعضاً و عاطفي آني، هاي  واكنش و گسترده  استقبال ،كه در نهايت   كنند

   .مسئوالن را به همراه داشته است و مردم متفاوت
هـاي تلويزيـوني      برنامـه  تماشـاي  بـه  ايـران عـادت    مـردم  درصد50 ينكه حدود توجه به ا   با

  “ فميلي سي  ام  پي و    “فارسي وان ”هاي    و در اين بين شبكه    ) با وجود ممنوعيت  ( دارند اي  ماهواره
ال و  ؤسـ ) 1390،شـرق  ةروزنامـ (هـستند    زبان  فارسي اي  ماهواره هاي  شبكه ترين  جزو پرمخاطب 

هـاي ايـن دو شـبكه        ت كه چه الگوهـاي سـبك زنـدگي در سـريال           مسئله اصلي تحقيق اين اس    
نخست، نـاظر بـر دغدغـه مـسئوالن و          . جنبه ضرورت دارد   شود؟ اين تحقيق از دو     بازنمايي مي 

هـاي   تواننـد بـراي مقابلـه بـا تـالش رسـانه       هـا مـي   گونه پژوهش  زيرا اين . گذاران است  سياست
 توليـد و سـاخت     جهـت  گذاري  سياستمرزي براي تخريب سبك زندگي مسلط جامعه و           برون
  .نندكايران بينش و درك انتقادي فراهم  مردم ها و باورهاي فرهنگي تمطابق با سنّ هايي برنامه

 فرايند از درستي درك ما رسد  مي نظر را به زي. است اجتماعي دغدغه ضرورت ديگر تحقيق،  
هـا   شـناختي ايـن سـريال    ل نـشانه بنابراين تحليـ . نداريم مردم به جهاني اي رسانه هاي پيام انتقال
هاي دينـي    اي كه در تعارض با ارزش      ماهوارههاي    شبكهبندي شده     تواند به فهم محتواي بسته      مي

  .كمك كند است،

   تحقيق بررسي ادبيات نظري
   سبك زندگي مفهومي مرور
 رو  روبـه  “سبك زندگي   ” و “اي  ماهواره هاي  تلويزيون” اساسي مفهوم دو با ما حاضر پژوهش در

 واقعيـت  ايـن  در توانـد   نمـي  كـس   هيچ كه زيرا دارند، يكديگر با نيز تنگاتنگي ارتباط كه هستيم
 جايگـاه  بنابراين. اند  داده تغيير را مردم ةروزمر زندگي چشمگيري نحو به ها  رسانه كه كند ترديد
سـبك   نـوع  و اي  مـاهواره  هـاي   تلويزيـون  از) اتفاقي يا و شده ريزي  برنامه (مندي  بهره و استفاده
  . است مهم قطعاً ما زندگي در شود مي القا مخاطب به ها آن طريق از كه زندگي 

 قـرون  در توان  مي را زندگي  مفهوم سبك  از استفاده تاريخ دهد كه   كنكاش در منابع نشان مي    
 ويـژه  به شناسي جامعه ادبيات در مفهوم اين كارگيري به اما. كرد وجو  جست هفدهم و شانزدهم
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 همچـون  ابـداعي  هـاي   واژه از آدلـر  كـار  در زندگي   سبك ةواژ تحول. گردد  برمي آدلر و وبر به
 كـل  شخـصيت  و زندگي به كلي نگرش زندگي، خط زندگي، نقشه راهنما، خط راهنما، تصوير

 را آن از دسـت  يـك  و همگـاني  برداشتي ارائه سبك زندگي    از استفاده تنوع. است گرفته تئنش
 نظـر  در را جمعـي  زنـدگي  هاي  سبك واژه، اين از استفاده در وبر المث براي. است كرده سخت
. نيـست  برخوردار چنداني اهميت از او كارهاي در مفهوم اين كه كرد اضافه بايد همچنين. دارد

 “سبك زندگي ” و است فردي زندگي هاي  سبك بيشتر سبك زندگي    از آدلر منظور او، برخالف
 هـا  آن هـردوي  كه است مورد اين  دو اين اشتراك وجه. تاس مركزي مفهومي او نظري نظام در

آنـس  (انـد     بنـا نهـاده    مـشابهي  اساسـي  هـاي   فرضيه و شناختي  روش هاي  پايه بر را شان نظريات
  ). 196: 1967باچر،

 سـازي  مفهـوم  گونـه  دو و برداشـت  دو زنـدگي    سبك مفهوم از شناسي  جامعه ادبيات اما در 
 و افـراد  اجتمـاعي  موقعيـت  و ثروت معرفسبك زندگي،    اابتد در. است آمده عمل به متفاوت

). 20: 1381ابـاذري و چاووشـيان،    (است   رفته كاره  ب اجتماعي طبقه تعيين براي شاخصي  غالباً
 نـويني  اجتماعي شكل بلكه اجتماعي طبقه تعيين براي راهي نه سبك زندگي    دوم، برداشت در

 معنـا  گرايـي  مـصرف  فرهنـگ  رشـد  و مدرنيته يفرهنگ تغييرات متن در تنها كه شود  مي دانسته
 افـراد ) هويت(رفتارهاي   و ها ارزش تعريف براي است راهيسبك زندگي    معنا اين در. يابد  مي
 مفهـوم  فزاينـده  رواج و اهميـت . يابد  مي افزايش روز روزبه اجتماعي تحليل براي آن اهميت كه

 موجـود  هاي  شناسي  سنخ كه است يتواقع اين از ناشي ظاهراً اجتماعي، علوم در سبك زندگي   
  ).22: همان(دهند  توضيح را اجتماعي دنياي گوناگوني و تنوع توانند نمي

 زنـدگي  ةشـيو  و سـبك  داراي اي  جامعـه  هـر  كـه  دارد اعتقاد) 1994( از سوي ديگر سولومون   
 تيسنّ جوامع در. دهد  مي نشان او زندگي محيط در را فرد انفعال و فعلسبك زندگي   . است متفاوتي
 خـانواده  يـا  روسـتا  محـيط  كاست، طبقه، براساس اي  گسترده شكل به مصرف بر مبتني هاي  انتخاب
 انتخـاب  در بيشتري عمل آزادي داراي مردم حال هر به مدرن جوامع در كه حالي در شد،  مي ديكته
   .كند مي خلق را اجتماعي هويت خود نوبه به كه هستند هايي فعاليت و خدمات و كاالها
 از كـه  هستيم رو هروب فراگيري با يك سبك زندگي    ةواژ تعريف براي آسابرگر آرتور نظر به
را  مربـوط  موضـوعات  و ادبيـات  و و تفريح  سرگرمي تا و لباس  مو آرايش ةزمين در فرد سليقه
 زندگي حالت يا مد واقع در سبك زندگي    پس. كند  مي تداعي را مد سبك، ةكلم. شود  مي شامل
از  كـه  تصويري در و دارد پيوند اقتصادي اجتماعي ةطبق با معموالًك زندگي   سب. است فرد يك
  ).141: 1379 آسابرگر،(يابد  مي بازتاب شود مي ساخته فرد

 و هـا   نگـرش  هـا،  عادت رفتارها، از ثابتي الگويسبك زندگي    كه است عقيده اين بر آرو اما
 را افـراد  سـبك زنـدگي    نـزل و. آيـد   مـي  حساب به ها  گروه ويژگي و خصيصه كه هاست  ارزش
 فراينـد  طريـق  از كـه  رفتـاري  الگـوي  و هنجـاري  هـاي   رهيافت كليت: كند  مي تعريف گونه  اين

 تنهـا  نـه سـبك زنـدگي      كـه  دارد اين بر داللت امر اين. اند  آمده وجود به فرد در شدن اجتماعي
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 بـه  ستقيماًمـ  خـصوصيات  اين. ستا افراد هاي  نگرش و ها  ارزش شامل بلكه رفتارها از متشكل
 اجتمـاعي و   هـاي   موقعيت با مرتبط بنابراين و كنند  مي پيدا ربط افراد اجتماعي و فيزيكي محيط

  . است افراد دسترس در مادي و فرهنگي منابع طور همين و اقتصادي
 زيـر  مـوارد  در را سـبك زنـدگي    از مجموع آراي بيان شده مشخصات      توان  طور كلي مي    هب

  :كرد خالصه
 ظهور شود،  مي بدل و رد تعامل اين در كه معنايي و افراد بين تعامل چارچوب رد سبك زندگي   

. است ديگران براي هايي  پيام حامل كه معنا اين است، به  اجتماعي ذاتاًسبك زندگي    بنابراين. يابد  مي
 ديگـران  به را افراد هاي  گيري  جهت و ها  ارزش خاصسبك زندگي    يك از كردن پيروي اعتبار اين به
  .باشند داشته رفتاري چه فرد برابر در بايد كه دهد مي نشان بقيه به و كند مي قلمنت

 متغيرهـاي  محـدوده  در انتخـاب  ايـن . اسـت  آن بودن انتخابيسبك زندگي،   ديگر مشخصه
 ةزمر درسبك زندگي   . هاست  گروه و افراد متمايزكننده سبك زندگي  .گيرد  مي صورت ساختاري
 دارنـد   معني و مشاهده قابل كه شود  مي شامل را رفتارهايي نوع آن اما. است روزمره هاي  فعاليت

  .شوند مي سبب را مختلف اجتماعي هاي گروه ميان بنيادين تفاوت و
 سبك زنـدگي  . شود  مي شامل نيز را عقايد و ها  نگرش ها،  ارزشسبك زندگي    رفتارها، بر عالوه

سـبك  . گيـرد   در برنمـي   را نيازها رضايا به معطوف رفتارهاي صرفاً و است “خود از روايتي” حامل
 يـا  فـردي  طبـايع  بـا  تفـاوتي  وگرنـه  باشـد،  داشـته  عموميت مردم از كثيري تعداد ميان زندگي بايد 

  .داشت نخواهد مصرفي هاي هوس

  سبك زندگي  مرور نظري
 از بعـد . دارد بـسياري  اسـتفاده  مـوارد  كه است اجتماعي علوم امروزين مفاهيم از سبك زندگي 

 قـشربندي  مفهوم مقابل محققان در  جديد نسل نزد در آن محبوبيت وسبك زندگي    وممفه طرح
 مـبهم  را مفهـوم  ايـن  اي  عده. است شده وارد آن بر بسياري نقدهاي اجتماعي، طبقه و اجتماعي
 مطـرح  اساسـي  مفـاهيم  اجتماعي، بـه   قشربندي مفهوم از دفاع در اي  عده مقابل، در و اند  دانسته
 خـوردن،  غـذا  پوشـيدن،  لبـاس  مـصرف،  هـاي   عادت قبيل از سبك زندگي  مدافعان توسط شده
 عوامـل  كنـار  در امـا . انـد   توجـه كـرده    ...و فراغـت،  اوقات گذران رفتن، مسافرت گفتن، سخن

 گيـري   شـكل  در تاثيرگـذار  و مهـم  عـاملي  تـوان   مـي  را زنـدگي  هـاي   سـبك  اجتماعي، مختلف
  .دانست اجتماعي تمايزات و ها بندي گروه
 مشاهده رفتارها و اعمال از متنوعي مجموعه در توان  مي را اجتماعي تمايزات بورديو نظر از
 بـروز  در مصرف نقش بر بورديو اصلي كيدأت. گيرند مي قرارسبك زندگي    چارچوب در كه كرد

 و هـا   ايـده  نمادهـا،  هـا،  نـشانه  متـضمن  مـصرف  كـه  اسـت  معتقد وي. است اجتماعي تمايزات
 بورديـو . كـرد  تحليل زيستي نيازهاي از دسته يك ارضاي ةوسيل تنها ار آن نبايد و هاست  ارزش
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 منـافع  برگيرنده در... و لباس سبك فرهنگي، نمادهاي و رسوم همه كه كند  مي مطرح را ادعا اين
  ).56: 1998ترنر، (است  اجتماعي تمايزات افزايش ها آن كاركرد و هستند

 و رد هـا  آن بـين  كـه  معنايي و افراد اجتماعي تعامالت چارچوب درسبك زندگي    همچنين
 خـالف  لـذا . اسـت  بـودن  انتخـابي  آن هـاي   مشخـصه  از يكـي . يابـد   مـي  ظهـور  شـود   مـي  بدل
 در را افـراد  دسـت  اجتمـاعي،  هويت گيري  شكل در ثيرگذارأت پيشين ساختاري هاي  كننده تعيين
 هويـت  يگيـر   شـكل  امـر  در افـراد  كـه  معنـي   بـدين . گـذارد   مـي  باز خود هويت به دهي  شكل

  .دكنن مي بازي فعالي نقش شان اجتماعي
 هـاي   سـبك  پيـدايش  بـر  مقـدم  خرأمتـ  مدرنيته در انتخاب گستردگي و تنوع گيدنز، بيان به
 موجود هاي  امكان تعدد. است نبوده امروزي صورت به بشر تاريخ در انتخاب امر. است زندگي
. اسـت  كرده فراهم را مختلف زندگي هاي  سبك پيدايش موجبات كنوني دنياي در انتخاب براي
 در جامعه و فرد تا است كرده فراهم را شرايطي خرأمت مدرنيته كه شود  مي ناشي آنجا از امر اين

 از را خـود  معناي بيشتر سنت كنوني دنياي در او نظر از. بپردازند تعامل به هم با جهاني محيطي
 واقـع  در. گيـرد   مي شكل محلي رام و جهاني امر ديالكتيك براساس روزانه زندگي و داده دست
 تعامـل  برحـسب  روزانـه  زنـدگي  چـه  هـر  و دهد  مي دست از را خود هاي پايه تسنّ چقدر هر

 هـاي   سـبك  ميـان  از تـا  شـوند   مي مجبور بيشتر افراد شود  مي بازسازي جهاني محلي ديالكتيكي
 ).120: 1385 گيدنز،(برگزينند  را خاصي سبك زندگي،

 طبقـات  سبك زندگي    كوشند  مي آمريكايي جامعه ثروتمند ضاياع وبلن، نظر طبق همچنين
ـ  ثروت ها آن. كنند تقليد را اروپايي كشورهاي باالي  متعـدد  هـاي   صـورت  در را آمـده  دسـت  هب

 يـاد  “متظاهرانـه  مـصرف ” عبـارت  با رفتار وبلن از اين  . گذارند  مي نمايش به كرداري و رفتاري
 ةجامعـ  توليـد  ةعرصـ  بر آن واقعي يا و ظاهرانهمت صورت به مصرف يافتن مركزيت .است كرده
 توسـط  شده ارائه كاالهاي مصرف در شان  عمده تالش بزرگ شهرهاي مردم و يافت غلبه مدرن

 جديـد  هـاي   سـبك  با مأتو خود مدرن شهرهاي در مردم مصرف يافتن مركزيت. شد فروشندگان
  .تأثير گذاشت ديگري بر يك هر و شد زندگي
 احترام زندگي، و  ةشايست هاي  سبك با كه هستند اجتماعاتي منزلتي هاي  گروه وبر، ديدگاه از

 وبـر،  اعتقـاد  به. كنند  مي پيدا وابستگي همديگر به ند،ا  قائل شان براي ديگران كه اجتماعي فخر و
 و “زناشـويي  مناسـبات ” ماننـد  رفتـاري  خصوصيات اساس بر طبقه خالف بر منزلتي هاي  گروه
 مشخص است منزلتي گروه تعريف ذاتي جزء خود كه “تعلق حساسا” اساس بر و زندگي ةشيو
 هـا  آن از يـك  هـر  كـه  شـوند   مي تقسيم قشرهايي و ها  گروه به جوامع ةهم او، نظر به. ندشو  مي

 اجتمـاعي،  بنـدي   طبقـه  از وبـر  تحليل معيار سومين. دارند اي ويژه “بيني جهان”و “زندگي شيوه”
 مقاومـت  رغـم   جمعـي، علـي    كنش بر فرد ةاراد اعمال يتواناي وبر ديد از قدرت. است »قدرت«

 زنـدگي  و خـود  اهـداف  بـه  رسـيدن  بـراي  ها  انسان كه كند  مي استدالل چنين او. ديگران است 
  .دهستن قدرت خواستار
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ها از مفهوم سبك زندگي را بپذيريم، بايد        نظر از اينكه كدام يك از تعاريف و برداشت          صرف
هـاي مختلـف      ها به ويژه تلويزيون در اشاعه و گسترش سـبك           انهبه اين نكته اذعان كنيم كه رس      

بازنمايي الگوهاي سـبك زنـدگي      . زندگي و بازنمايي الگوهاي متفاوت آن، نقش اصلي را دارند         
گذارد  ها از واقعيت تأثير مي سازي مخاطبان آن   ها، بر مفهوم    اي چون سريال    هاي پربيننده   در برنامه 

براساس نظريـه   . دهد  ه شايسته يك زندگي مطلوب است، شكل مي       شان را از آنچ     و تصوير ذهني  
گذارد و  سازي مخاطبان از واقعيت اجتماعي تأثير مي كاشت، تماس فزاينده با تلويزيون بر مفهوم      

افتـد كـه متنـاوب، متـداول و پايـدارترين الگوهـاي تـصاوير و           هايي اتفاق مي    اين عمل به گونه   
. دهـد   كند، بازتاب مي    ارائه مي ) كننده  هاي سرگرم   به ويژه برنامه  (هايي را كه تلويزيون       ايدئولوژي

هـا را در بيـشتر اوقـات بـراي            زيستن در چنين محيط نماديني كـه تلويزيـون بيـشترين روايـت            
شـود    گيري تصوير ذهني غيرواقعي از جهان مي        كند، منجر به شكل     بيشترين مخاطبان تعريف مي   

  ).27: 1388زاده،   مهدي به نقل از1997مورگان و شانا هان، (
هـا و كردارهـاي       هـا، باورهـا، ارزش      كند كه مجموعـة نگـرش        كاشت چنين فرض مي    ةنظري

هـاي جنـسيتي، بازنمـايي        يابد و الگوهاي مربوط به نقش       مسلط در درون فرهنگ موجوديت مي     
ها،   گرشاي از ن    اين الگوها نتيجة مجموعه   . شود  هاي تلويزيون ظاهر مي     واقعيت و غيره در برنامه    

  . شود طور مداوم در تلويزيون عرضه مي هاي اصلي و غالب است كه به باورها و ارزش
 تحكـيم  بـه  درازمـدت  در تلويزيـون  معـرض  در قرارگرفتن كاشت نظريه طبق اينكه به توجه با

 تالش اين پژوهش  در شود،  مي منجر بينندگان در ذهن  فرهنگي غالب و اصلي جريان پايدار
  :شود بررسي زير الگوهاي قالب در بك زندگي س هاي مؤلفه شد

سـبك  سـطح    سـه  ــ اقتـصادي    اجتمـاعي  بندي اليه و منزلتي هاي  لفهؤم براساس كه  الگويي .1
 پـايين  و متوسـط  مرفـه،  طبقـات  و اقـشار  سبك زندگي    شامل كه كند  مي ترسيم رازندگي  
  .است جامعه

 الگوهـا  و ها  ارزش پايه بر كه مدرن دگيزن و تيسنّ زندگي عناصر بر مبتني سبك زندگي     الگوي .2
  .گيرد مي شكل جديد دوران آن مقابل در يا گذشته دوران به مربوط فرهنگي اشكال يا

 مبتني سبك و فرهنگي منزلت داراي كاالهاي مصرف شامل كه مصرف الگوي بر مبتني  سبك .3
  .است اقتصادي منزلت داراي كاالهاي مصرف بر

   .شخصي و خانوادگي زندگي ةادار ةنحو و افراد ميان تعامالت بر مبتني سبك زندگي  . 4
 امـروزي  زنـدگي  جديـد  و مـدرن  عناصر حضور بر دال هايي  لفهؤم مدرن،سبك زندگي    در
 هـاي   دسـتگاه  و ابزارهـا  از اسـتفاده . است داشتن جلو به رو و نگري  آينده نشانه كه دارند وجود
 فنـاوري،  قـدرت  چـون  هـايي   ارزش به توجه و نمدر فراغت و هنري اشكال از استفاده و نوين

  .دهند مي تشكيل را مدرن زندگي الگوي نوع، اين از هايي شاخص و رفاه مرد، و زن برابري
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 وجـود  فرهنگـي  نمادهـاي  و تاريخي هاي گذشته به مربوط هاي  مؤلفه سنّتي،  سبك زندگي    در
 امكانـات  ابزارها، الگوها، صرفم كه شود  مي كشيده تصوير به زندگي نوع آن سياق و سبك و دارد
  .دارد را خود خاص كارايي حال عين در و است سنتي زندگي هاي روش بيانگر رفتارها، و

 كـه  اسـت  طبقـاتي  و منزلتي الگوهاي بر مبتني جامعه، باالي و مرفه هاي  گروهسبك زندگي   
 محـور  آن، مشخصه ترين  واضح و دربردارد را طبقات اين ةويژ رفتارهاي و اشكال آثار، نمادها،

  .است منزلتي نمادهاي نمايش طريق از اقتصادي قدرت و ثروت دارايي، پول، قرارگرفتن
 هـاي  نقـش  و هـا  ارزش كـشاندن  تـصوير  بـه  بـر  مبتني جامعه پايين هاي گروهسبك زندگي   

 در بـااليي  چنـدان  اقتـصادي  منزلـت  كـه  است اي  حرفه روابط بر تاكيد با غيرشخصي اجتماعي
 سـبك  دو ميـان  وسـط  حد متوسط، قشرهاي و اجتماعي هاي  گروهسبك زندگي   . دندارن جامعه
 جامعـه  از هايي  گروه بر مبتني تر بيش اجتماعي هاي  ارزش و ها  نقش. است جامعه پايين و مرفه

 تحـصيالت،  علـم،  كـسب  بـه  شود، داده اهميت دارايي و ثروت به آنكه از بيش آن در است كه 
 مبتنـي  سـبك  اين در زندگي نمادهاي. شود  مي داده اهميت ها نآ به مربوط هاي  ارزش و فرهنگ

 هـاي   مؤلفه بر مبتني سبك زندگي . نيست گرايانه آرمان خوشبختي و زدگي رفاه گرايي، مصرف بر
 و فرهنگـي  نمادهـاي  نمـايش  و فراغـت  گـذران  طـرز  به توجه با كه است اي  گونه  به فرهنگي،
 از امـوري  به پرداختن يا هنري و فرهنگي الهايكا مصرف را آن اصلي محور رفتاري، الگوهاي

   .شود مي نگاه زندگي در ارزش يك ةمثاب به فرهنگي سرمايه به و كند مي معين قبيل اين
 در كـه  حـالي  در. اسـت  اي  رسانه مصرف و فرهنگ دانش، الگوهاي بر مبتني سبك اين لذا،

 مـادي،  تعلقـات  زندگي، سياق ناي دهنده  قوام ارزش اقتصادي،هاي    مؤلفه بر مبتنيسبك زندگي   
 طريـق  از جريـان  ايـن . اسـت  اقتصادي صرفاً اي  حرفه و شغلي موقعيت به توجه گرايي، مصرف
 بـه  آن بـه  مربـوط  هاي  ارزش و رفتاري الگوهاي و اجتماعي هاي  نقش منزلتي، نمادهاي نمايش
  .كند مي پيدا تكوين اقتصادي سرمايه مثابه

  مفاهيم و متغيرها تعريف
  :ند ازا ايم عبارت  كليدي كه در اين تحقيق با آن مواجهمفاهيم

 يابد  مي انتقال اي  ماهواره ارتباطات طريق از كه شود  مي گفته تلويزيوني به :اي  ماهواره تلويزيون
 حتـي  جهـان،  منـاطق  از بـسياري  در. شـود   مي دريافت ريسيور و اي  ماهواره ديش يك توسط و

 هـاي   سرويس و ها  شبكه از توان  مي نيستند، استفاده قابل ليكاب و زميني هاي  تلويزيون كه نقاطي
  .كرد استفاده اي ماهواره

 تلويزيوني، هاي سريال كننده پخش عمدتاً وان فارسي شبكه :فميلي  سي ام پيو  وان فارسي ةشبك
 هـاي   برنامـه  بيـشتر . است غربي و فارسي موسيقي هاي  كليپ و) محدود شكل به (سينمايي فيلم

 شـود  مـي  محـسوب  جديـدي  اتفـاق  شبكه اين در كه آنچه. كند مي پخش (Soap opera)آبكي 
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 چـه  و بيايـد  خوشـمان  چـه . باالسـت  تـصويري  كيفيـت  با و شده دوبله شكل به سريال پخش
 از برخـي  بـه  ويـژه  بـه  شـبكه  ايـن  به هم ايراني مخاطبان كه است اين واقعيت نيايد، خوشمان
 ولـي  نيست اي  ماهواره هاي  برنامه ساير از بيشتر شبكه اين ثرا. اند  داده نشان اقبال آن هاي  سريال
 عـالوه  بـه . كنـد  جلب خود به را سنين همه تقريباً است توانسته شبكه اين كه است آن موضوع
ـ  غيـره  و سياسـي  تفـسير  مثـل  هـا   برنامه انواع ساير با مقايسه در تلويزيوني سريال معموالً  ثيرأت
 رايگـاني  اي  مـاهواره  تلويزيوني كانال فميلي نيز  سي  ام  پي. رددا مخاطب ناخودآگاه در تري  عميق
. كنـد   مي پخش جهاني صورت هب را رمانتيك و درام اكشن، كمدي، متنوع انواع ژانرهاي  كه است
 افـزايش  با اما بود دريافت قابل سي. ام. پي فركانس روي بر پيش از اين اي ماهواره تلويزيون اين

  .است دريافت قابل جداگانه فركانس يك روي بر 1389 ماه آبان 29 از ها سريال توليدات حجم
 طيـف  دربردارنده و يابد  مي تحقق عمالً كه است زندگي از بخشي سبك زندگي  :سبك زندگي 

 طيـف  بنـابراين . دهنـد   مـي  انجـام  خـود  ةروزمـر  زنـدگي  در افـراد  كه است هايي  فعاليت كامل
 آن در هـا  آنسـبك زنـدگي      ةسـازند  تواند  مي زندگي از عرصه هر در افراد مختلف هاي  فعاليت
 رفتارهـاي  مـادي،  مـصرف  ةزمينـ  درسـبك زنـدگي     از تـوانيم   مـي  دليـل  همين به .باشد عرصه

  .بگوييم سخن منزل درون رفتار يا فرهنگي مصرف بهداشتي،
 انجـام  چگونـه  و دهنـد؟   مـي  انجـام  چـه  مـردم : است چيز دو بر ناظر عموماًسبك زندگي   

 ايـن  “دوبريـانوف ” .شـود   مـي  مطـرح  زنـدگي  مختلف هاي  عرصه براي الؤس دو اين دهند؟  مي
  :است كرده تقسيم بخش چهار به را ها عرصه
  كاري هاي فعاليت .الف
  سياسي و عمومي هاي فعاليت .ب
  ارتباطي و فرهنگي هاي فعاليت .ج
  زندگي بازتوليد و روزمره زندگي .د

سـبك   ماننـد . كنـد   مي تعريف را عرصه ينا درسبك زندگي    عرصه، اين در ها  گزينش مجموعه
  .روزمره زندگي در مادي سبك زندگي  يا و ارتباطي زندگي 

  :است گرفته قرار توجه مورد بعد چند ازسبك زندگي  تحقيق اين در
 قـرار  مـادي  مـصرف  هـاي   شـاخص  زمـره  در جديد مادي وسايل از استفاده: مادي  مصرف .1

 گيـري،   آبميوه اتومبيل، خردكن، جاروبرقي، دوربين، انه،راي تلويزيون، اساس براين. گيرند  مي
  .هستند ها شاخص اين جزء... ماكروويو

 دليل. اند شده استخراج فرهنگي ةعرص از بيشتر سبك زندگي  هاي  شاخص :فرهنگي  مصرف .2
 كـردن  هزينـه  مـستلزم  هـا   فعاليـت  انواع بقيه از كمتر غالباً فرهنگي مصرف كه است اين اول
 عناصـر  از كه قريحه اينكه عالوه به. است زياد زمينه اين در نيز افراد انتخاب تقدر و است
 بـروز  فرهنگـي  مـصرف  و فعاليـت  الگـوي  در چيـز  هر از بيش استسبك زندگي    ةسازند
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 مـصرف  هاي  الگوي و فراغت هاي  فعاليت كنار در فرهنگي، مصرف در افراد ساليق. كنند مي
  .استسبك زندگي  مطالعات در دهاستفا مورد هاي شاخص ترين اصلي از

 كتـاب،  خوانـدن  موسـيقي،  بـه  دادن گـوش  تئـاتر،  و سـينما  به رفتن فرهنگي شامل  مصرف
 موزه، از بازديد راديو، به دادن گوش تصويري، هاي  رسانه و تلويزيون تماشاي مجله، و روزنامه
  .است... هنري و هاي فعاليت در شركت

 فراغـت  در افـراد  اسـت كـه    هايي  فعاليت از راغت عبارت هاي ف  فعاليت :فراغت هاي   فعاليت .3
 فرهنگـي  هاي  ارزش از اي  نشانه فراغت زمان در فراغت هاي  فعاليت انتخاب. دهند  مي انجام

 هـاي   فعاليـت  از بخـشي  نيـز  فرهنگـي  مـصرف  گاهي كه است طبيعي. است افراد قريحه و
 هـا  آن ازسبك زنـدگي    اخصش منزله به كه فراغت هاي  فعاليت از برخي. است افراد فراغت

 هاي  فعاليت در مشاركت ديني، هاي  فعاليت بازي، كردن، استراحت: از ندا  عبارت شود  مي ياد
 دوسـتان،  بـا  آمـد  و رفـت  كـردن،  سـفر  خانه، از بيرون فضاهاي در تفريح و گردش سياسي،
 از زديدبا ورزشي، رخدادهاي تماشاي ها،  خيريه نظير اجتماعي داوطلبانه اعمال در مشاركت
   ....ها و نمايشگاه

 از اسـتفاده  و سـر  مـوي  آرايـش  پوشـيدن،  لبـاس  در عادات انواع :خودآرايي و بدن  مديريت .4
 بـه  رفـتن  غذايي، رژيم...) و لنز از استفاده چشم، خط مو، كردن سشوار ابرو، اصالح(ها    پيرايه
 نـوردي،  كـوه  ويـدن، د روي، پيـاده  منـزل،  در ورزشـي  وسايل از استفاده ورزشي، هاي  باشگاه
  .هستند هاي مديريت بدن و خودآرايي شاخص زمره در...و مخدر مواد سيگار، الكل، استعمال

 را خـانواده  در افراد رفتار كه هستند كساني اولين ءجز كانتر و زابلكي: خانوادگي  رفتارهاي .5
 ريكـا، مآ نظيـر  كـشوري  اجتماعي شرايط در. اند  كرده معرفي سبك زندگي  شاخص ةمنزل به

  سـبك  رفتـار  يك) رسمي ازدواج بدون(خانگي   هم شيوه به كردن زندگي يا ازدواج پذيرش
 كـه  اسـت  شـرايطي  چنـين  در. دارد ساختاري امكان دو هر پذيرش براي فرد. است زندگي
. )128: 1382فاضلي،(كنند   مي تلقيسبك زندگي    شاخص را خانواده به تعهد مارلو و سويچ

 در موجـود  گيـري   تـصميم  الگـوي  نوع و منزل در كار تقسيم يران،ا مثل كشوري شرايط در
 كيـد أت يكديگر، با افراد گفتن سخن نوع. باشد سبك زندگي  براي شاخصي تواند  مي خانواده

 اظهـار  تهديـدكردن،  دادن، مشاوره ديگران، بر كردن رياست ديگران، به خنديدن وظايف، بر
 هـم،  بـه  افـراد  ظـن  حـسن  اعتمـاد،  خواستن، اندرز و پند عصبانيت، نمايش كردن، نااميدي
  .هستند ها شاخص اين جزو همه... و همسران ميان آميز محبت هاي برخورد

  هاي تحقيق پرسش
  پرسش اصلي .الف

 مخاطـب  بـه  را سـبك زنـدگي     الگوهاي   مورد بررسي چه   اي  ماهواره هاي  هاي تلويزيون   سريال
   دهند؟ مي ايراني ارائه
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   پرسش هاي فرعي. ب
 هـاي   سـريال  در شـده  داده نـشان  ...)اسـتفاده از مـسكن، اتومبيـل، موبايـل و         ( مادي صرف م .1

  است؟ چگونه اي ماهواره هاي تلويريون
  است؟ چگونه اي ماهواره هاي تلويزيون هاي سريال در ها شخصيت خودآرايي و بدن مديريت. 2
  است؟ چه شكل به اي ماهواره تلويزيون در فراغت زمان هاي فعاليت .3
  است؟ چگونه ها شخصيت ارتباطات و خانوادگي  رفتارهاي.4
  شود؟ مي داده نشان شكل چه به بررسي مورد هاي سريال در فرهنگي  مصرف.5

  روش تحقيق
شناسي شكلي از دانش هرمنوتيك      نشانه. شناسي استفاده شده است    در اين تحقيق از روش نشانه     

(Hermeneutics) بنابراين اگر به دنبال    . عات تفسير متن است   هرمنوتيك نام كالسيك مطال   . است
. تواند بهترين راهكار باشد     شناسي مي   تصويري هستيم، نشانه   ة متن به ويژه در رسان     “معني”درك  

 كار گرفت؟  به فيلم مطالعه در را توان آن   مي چگونه و چيست؟ شناسي نشانه و چيست نشانه اما
ـ  كه داند،  ميهايي چيز آن ميتما را شناسي نشانه«(Umberto Eco) امبرتو اكو  قـراردادي  ةبر پاي

  ).32 :1371 احمدي، (»كند  ميمعرفي ديگر چيز به جاي را چيزي نهاده، پيش از و جتماعيا

  (Keith selby & Ron Cowdery) كادري و سلبي مدل
 مـورد  را اي رسـانه  متـون  عرصه  پنج“راهنماي بررسي تلويزيون ”سلبي و كادري نويسندگان كتاب

 ةعرصـ  در. شـود  مي توليد عوامل و بندي رده روايت، مخاطب، سازه، شامل كه دهند مي قرار رسيبر
 انتقال براي كه رمزهايي و همچنين شود مي ساخته رسانه زبان از استفاده با اي رسانه متن هر ،ها سازه

  ). 21: 1380 كادري، و سلبي(دارد  وضعي چنين شود مي انتخاب فرهنگي، خاص اطالعات
شناسي مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت،        ر اين پژوهش، رويكرد سلبي و كادري در نشانه        د

 مـورد  مخاطـب و روايـت  ، بنـدي  رده، عوامل توليـد  گرچه در اين رويكرد، متن به لحاظ سازه،
 “رمزگـان تـصويري   ” شـود كـه در ايـن مطالعـه صـرفاً             امـا يـادآوري مـي      ؛گيرد  بررسي قرار مي  

 رمزگان زبان، پيرا زبان، موسيقي و تدوين به طور طبيعي از چارچوب             شناسي شده است و     نشانه
  .اين مطالعه خارج هستند

هر نما . كشند  را به تصوير مي  سبك زندگي هايي است كه به نوعي              همچنين واحد تحليل نما   
  :شود به دو نوع رمزگان تقسيم مي

  ميزانسن. 1
  فني رمزهاي. 2
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 رفتـار   صـحنه،  وسـايل   پـردازي،   صـحنه  ماننـد  نمايـشي  عـاد اب بر مشتمل صرفاً ميزانسن تحليل
 بـه عنـوان    آن از كـه  را ميزانسن و رمزها كادري و سلبي. است آرايي  چهره و ها  لباس  بازيگران،

   :دانند مي زير دسته چهار شامل برند مي نام “سازه گرايانه شكل رمزهاي”
  . افتد يم اتفاق كجا در واقعه مثالً اينكه : پردازي صحنه .الف
  آن هاي داللت و صحنه در موجود عناصر : صحنه وسايل .ب
  بدن قرارگرفتن وضعيت كلي حالت ودر چهره حاالت و ها ژست مثالً: غيركالمي ارتباط رمزهاي .ج
  لباس رمزهاي .د

  :ستا زير موارد شامل كه فني رمزهاي از عبارت سازه وجه دومين
 هـاي   داللت كدام هر كه) دور بسيار يا (دور نماي و وسطمت نماي  نزديك، نماي: نما ةانداز .الف

  .دارد بر در را خود
  .است تأثيرگذار موضوع به ما پاسخ در دوربين ةزاوي انتخاب  : دوربين زاويه .ب
 تقـسيم  نامتقـارن  بند  تركيب و متقارن بندي  تركيب دسته دو به خود كه:  بندي  تركيب و رمزها .ج

 دو و گيـرد   مـي  قـرار  تـصوير  وسـط  در “سوژه” يا موضوع ارنمتق بندي  تركيب در. شود  مي
 قاب طرف يك در عموماً موضوع نامتقارن بندي  تركيب در. هستند همه  ب شبيه تصوير طرف
  .گيرد مي قرار

 در باشـند  داشـته  وضـوح  صـحنه  در عناصـري  اينكـه  دربـاره  گيري  تصميم: وضوح رمزهاي .د
  .است مؤثر سازي برجسته

 اشـاره  تـصوير  كلي شفافيت به كه (معمولي نورپردازي شكل دو به خود كه: دازينورپر رمزهاي  .ه
 تـرين   روشـن  و سـياه  تقريبـاً  تـصوير  تيـره  هـاي   قـسمت  آن در كه (تضادي نورپردازي و) دارد

  .شود مي بندي تقسيم) سفيداند شفافي طوره ب ها قسمت
ـ        اسـتفاده مـي    سازان تلويزيوني اغلب از يك رنگ غالـب        برنامه: رنگ رمزهاي . و ثير أكننـد تـا ت

  . خاصي را به وجود بياورند
 .عدسي زاويه باز، تله فتو و معمولي :سه نوع عدسي وجود دارد: رمزهاي عدسي. ز

  جامعه آماري، شيوه نمونه گيري و حجم نمونه
سـيس  أ شـب از زمـان ت      هفتهايي است كه بعد از ساعت         جامعه آماري اين پژوهش كل سريال     

روش  .سـي فميلـي پخـش شـده اسـت      ام وان و پـي   فارسي از دو شبكه )ذشته سال گ  دوحدود  (
گيري غير احتمالي هدفمند است كه بـر مبنـاي نيـاز تحقيـق و بـا                   گيري اين تحقيق، نمونه     نمونه

در .  ادامه يافت (saturation)ها و سواالت تحقيق تا رسيدن به حد اشباع     توجه به روايت سريال
هـاي تـصويري مـورد         گيري، حد اشباع زماني تعريـف شـد كـه نـشانه     اعتبارسنجي روش نمونه  

به عبارت ديگر، زماني كه نمـايش       .  به تكرار رسيده باشند    سبك زندگي وجو براي مفهوم      جست
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 ةصـحن وجوي   از نظر ميزانسن سريال تكرار شد، جستها عيناً     در سريال سبك زندگي   تصويري  
  .بعد متوقف شد

سـفري ديگـر،   (فميلـي   سـي  ام پـي  وان و هاي فارسي      مورد مطالعه، چهار سريال شبكهةنمون
ذكر است كه سه سريال اول متعلـق بـه           الزم به . است) ها و تقدير يك فرشته              ويكتوريا، همسايه 

 انتخـاب   ةنحـو . استفميلي   سي  ام  پيوان و تنها سريال تقدير يك فرشته متعلق به شبكه            فارسي
سـبك  وان    فارسـي  ةهاي شـبك            ه است كه به اعتقاد نگارنده در سريال               ها به اين دليل بود              اين فيلم 
  .كند  بيشتر نمود پيدا ميزندگي 

ها كه بر اسـاس       ها از اين سريال         ها و نما     سكانس 22حجم نمونه اين تحقيق عبارت است از        
ها براساس ساختار روايي              سكانس. كشند   را به تصوير مي    بك زندگي   ساالت تحقيق،  مفهوم     ؤس

بندي براي تحليل     اين تقسيم « .اند  ه        ها براساس معنادار بودن تعريف شد             در تعريف سينمايي و نما    
  ).147: 1386هيوارد، (» كارسازتر است

  هاي تحقيق بررسي يافته
  شده مطالعه نماهاي كل ختيِشنا نشانه ضمنيِ هاي داللت زنجيره استخراج

  هاي گرم رنگ. 1 

  داللت ضمني  داللت مستقيم

هاي قرمـز و زرد و نـارنجي در          استفاده از طيف رنگ   
ــازيگران     ــش ب ــحنه و پوش ــايل ص ــورپردازي وس ن

  هاي مورد بررسي سريال

هاي گرم و شـاد هـستند كـه باعـث            رنگ قرمز و زرد رنگ    
ـ     ايـن رنـگ   . شـوند  سوخت و ساز بدن انسان مـي        ةهـا از بقي

بنـابراين بـراي جلـب توجـه        . ها زودتر ديده مي شوند     رنگ
رنگ زرد و قرمز احساسات انـسان را زيـر و       . مناسب است   

هـا باعـث     اين رنـگ  . سازد كند و او را از اندوه رها مي        رو مي 
. شـود  تحريك بدن، اعصاب و ذهـن و افـزايش تمركـز مـي            

جـاد حـس    هـا را بـراي اي      روانشناسان استفاده از ايـن رنـگ      
  .دانند خوشايندي و احساساتي شدن مفيد مي

  ازدواج. 2 

  داللت ضمني  داللت مستقيم

افتد  هاي مورد بررسي اتفاق مي     ازدواج در تمام سريال   
  . توانند يك همسر قانوني داشته باشند  ميفقطافراد  و

در سبك زندگي غربي ازدواج به مفهوم پايبنـدي بـه تمـام             
بلكه ازدواج تنها به ثبـت رسـمي        . تعهدات خانوادگي نيست  

در ايـن سـبك، ازدواج پيونـد مقـدس و     . كنـد  تنزل پيدا مي 
هاي با هم بودن اسـت و        آسماني نيست بلكه تنها يكي از راه      

زنان اجازه دارند حتي بعد از ازدواج روابط جنسي خـارج از            
  .خانواده داشته باشند

  
  
  
  



 

 

145 

يال
سر

در 
ي 
دگ
 زن
ك
سب

 
اره
اهو

ي م
زيون

لوي
ي ت

ها
 

ي و
ا

....   
  بارداري و زايمان.3 

  داللت ضمني  ت مستقيملدال

هاي مـورد بررسـي       در سريال  زايمان دائماً  و بارداري
  . شود ديده مي

بارداري نمادي از زايش و رويـش مجـدد و تـالش انـسان              
هاي مورد بررسي اين تمايل   اما در سريال  . براي حفظ بقاست  

افتد،  به زايش و ادامه نسل از طريق ازدواج رسمي اتفاق نمي          
شوند و   احب فرزند مي  بلكه افراد بدون اينكه ازدواج كنند ص      

. كننـد  از اين طريق راهي به منزل معـشوقه شـان پيـدا مـي             
ها تالشـي اسـت بـراي        توان گفت بارداري در اين سريال      مي

  .حفظ روابط دوستانه

  چهره و بدن.4 

  داللت ضمني  داللت مستقيم

چهره و بدن عاملي براي جذب و ارتبـاط مخاطـب بـا             
  .هاي داستان است شخصيت

گرايانـه    در فرهنـگ غربـي و تفكـرات جنـسي          بدن و چهره  
طــوري كــه اســتفاده از  ه بــ.زنــد همــواره حــرف اول را مــي

هاي به اصصالح مـانكن و برنـزه در          هاي جذاب و بدن    چهره
هاست  هاي اول اين سريال    صدر انتخاب بازيگران و شخصيت    

هـا   تا مخاطب به زواياي نيمه برهنه اعضاي بـدن شخـصيت         
  .بيشتر دقت كند

  ن و مادرز. 5

  داللت ضمني  داللت مستقيم

  .اي است هاي ماهواره زن و مادر عنصر اصلي سريال

ها زن   در اين سريال  . زن نمادي از آرامش و همراهي نيست      
نمادي از روابط جنسي و لونـدي اسـت، نمـادي از آزادي و              

اي براي جذب جنس مخالف و مـادر نمـادي از يـك          وسيله
 فرزنـد، دوسـت پـسر و        توانـد در عـين داشـتن       زن كه مي  

  .شريك جنسي براي خودش برگزيند

  : شود هاي تحقيق، در چند محور ارائه مي ها براي پاسخ به پرسش هاي حاصل از تحليل سريال يافته
  الگوهاي سبك زندگي .1

رسد اين است كه مـرور كلـي          نظر مي    ال، موضوع مهمي كه ذكر آن مهم به       ؤقبل از پاسخ به اين س     
ها كه بيشتر درام هستند، در       برخي از سريال  دهد،    هاي اين دو شبكه نشان مي       سريال پخش   ةبر نحو 

 ةهمـ . شـوند   در روزهاي شنبه تا چهارشنبه پخش مي       22 تا   19ساعات پربيننده در كشورمان يعني      
ها در طول شبانه روز، حداقل دوبار و گاهي اوقات تا سه بار و در مـواردي بـه دليـل عـدم                        سريال

ها يـك بـار هـم در         اين سريال . شوند  بار پخش مي   چهار )ها جدول پخش برنامه   (ركتورعايت كندا 
هـا كـه      گروه ديگري از سريال   . شوند پايان هفته به صورت پيوسته و در طول نصف روز تكرار مي           

  . شوند  ميهاي پاياني هفته پخش شب هاي كمدي و اكشن آمريكايي هستند در سريال
 در  وان   فارسي ةشبكخصوص    اين دو شبكه و به    هاي   وص سريال اي كه بايد در خص     نكتهاما  
شناسـي    با تحليل نـشانه   هاست كه    مورد توجه قرار گيرد گزينشي بودن آن       سبك زندگي   معرفي  
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توان رويكرد اين شبكه     ميمشخص در اين تحقيق     سبك زندگي   ها و نمايش      اين سريال مضامين  
  . نيان دريافتزبانان و به طور خاص ايرا را در قبال فارسي

وان از شنبه تـا چهارشـنبه و در           سيس فارسي أبراي مثال، سريال ويكتوريا كه تقريباً از آغاز ت        
اي  هاي مكـرر و نـسبتاً قـوي    شد، و آنونس ترين ساعات شب در ايران پخش مي       يكي از پربيننده  

سائل  اما به علـت اينكـه بـا برخـي مـ            ، سال پيش ساخته شده است     22، با اين كه حدود      داشت
هاي مـردان   اجتماعي كنوني در كشور ما همچون روابط دختران و پسران نوجوان و نيز گرفتاري      

  .  براي پخش از اين شبكه انتخاب شده است)سبك زندگي (يا زنان شاغل، تناسب دارد
دو يـن   ها حاكي از اين اسـت كـه ا          نمايش داده شده در اين سريال     سبك زندگي   اما بررسي   

ـ  خـود دار   خود و بخصوص مخاطبان ايرانـي      انشناختي كه از مخاطب   شبكه با توجه به      د بـراي   ن
 .كنـد  اسـتفاده مـي  براي ارائه سبك زندگي غربـي  ، از شگردهاي مختلفي انجذب بيشتر مخاطب

   :مونهبراي ن
هاي   ها و همچنين شخصيت      شخصيت اول اين سريال    معموالً: سيما استفاده از بازيگران خوش    

ها از زيبايي چشمگيري برخوردار هستند كه خود اين مسئله باعـث              مخوب و بد در اين فيل     
   .شود جذب مخاطب مي

هاي خانوادگي عالقه بيشتري نـشان   ها به فيلم خانم(هاي خانوادگي و عاشقانه  استفاده از فيلم   
  ).هاي اكشن دهند تا برنامه مي

  .هاي ايراني ا و كالمه ها با ضرب المثل  و بيان آنهاي عاشقانه استفاده از ديالوگ 
 هاي صداوسـيماي جمهـوري اسـالمي ايـران           شبكه  البته نه به صورتي كه در      ،ها سانسور فيلم  

هـا    ايـن شـبكه   ( بلكه با توجه به شناختي كه از مخاطـب مـسلمان خـود دارد              ؛مرسوم است 
هـا را    فـيلم ) دن مـستهجن مـشهور شـو      ةن خود به شبك   ا در بين مخاطب   خواهان آن نيستند كه   

نامتناسـب بـا فرهنـگ      هاي    صحنه تماشاي مشتاقد كه مخاطب را     نكن اي سانسور مي   گونه هب
هاي  هاي مستهجن را با استفاده از حالت       اين شبكه صحنه  بنابراين،   . كند مرسوم جامعه ايراني  

د كه مخاطب جوان بيشترين فكـر و ذكـرش همـان            نكن اي سانسور مي   گونه هب... شطرنجي و   
 .ه باشدشدهاي سانسور  صحنه

هـا    هـاي ايـن شـبكه       يكي از موضوعاتي كه در سريال     : دوري از جو سياسي و سياست زدوده       
ا زيـر نظر مخاطب است،      خاطر جلب   نمود پيدا كرده است، فاصله گرفتن از فضاي سياسي به         

هاي  بنابراين سريال. هاي سياسي، احتمال ريزش مخاطب وجود دارد گيري در صورت موضع 
ايجاد فضاي فانتزي و به دور از هياهوي موضوعات سياسي اقدام بـه تبليـغ             اين دو شبكه با     

 ميانسال حتي و جوان قشر بر را خود كنند و از اين راه تمركز        مدنظر خود مي   سبك زندگي   
  .اند كرده متمركز ايراني

 روابـط  هـا  آن ةهمـ  اصـلي  هايي كه موضوع    سريال خاص در انتخاب   وسواس و تعمد دقت، 
 باشـد،  اي  جامعـه  هر آشيل ةپاشن تواند  مي قضا از كه موضوعي است؛ زناشويي و خانوادگي
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 نهايـت  در و ها  خانواده در جدي انحرافاتي تواند  مي آن برابر در گويي  پاسخ و مقابله عدم كه
  . كند ايجاد ايراني جوانةجامع

سـبك  رد تغييـر    ترين داليل، وجود راهبـ     يكي از مهم  : مريكاي التين آهاي    نگاه ويژه به سريال    
 ايـن  ة ليبرال و غربي كشورهاي سازندسبك زندگي جامعه ايران به  اسالميِـايراني  زندگي 
هاي امريكـا، كـره، كلمبيـا،       ر توليـد كـشو    ها  اين شبكه هاي   بيشتر سريال را  زي. استها   سريال

خـصوص كـشورهاي      اين كـشورها بـه    سبك زندگي   براي ترويج    كه   مكزيك و تركيه است   
اي مثـل     فرهنگـي جامعـه    ةر جهان و اسـتحال    دسبك زندگي   سازي   و يكسان ين  آمريكاي الت 

تـرين كـشورهاي    اگر در قاره آسيا بخـواهيم غربـي  . ايران مناسب تشخيص داده شده است
كشوري كـه بـه واسـطه رشـد         . جنوبي در صدر خواهد بود     ةترديد كر  شرقي را نام ببريم، بي    

ريزي شد، خود را مديون و وابسته بـه          پايهاقتصادي چشمگير خود كه توسط غرب براي آن         
كـه بخـواهيم از      در صـورتي  . كنـد  دانـد و از آن تبعيـت مـي         مـي آن  غرب از جمله فرهنـگ      

مريكاي التين نام ببريم، به كـشور كلمبيـا خـواهيم رسـيد كـه بـه                 آترين كشور منطقه     غربي
آن به مركزي براي مريكايي و غربي در     آهاي مافيايي     حضور آزادانه فاسدترين قدرت    ةواسط

هاي اين     و بيشترين حجم سريال    فساد، قاچاق مواد مخدر، جرم و جنايت مشهور شده است         
 .ها متعلق به اين كشور است شبكه

 هـاي  سـريال  در طـوركلي  بـه : حل مسائل به صورت غيرعقالني و مناسب با ذائقـه مخاطـب       
 شـوند   مـي  حـل  رعقالنـي غي صـورت  بـه  مشكالت و فميلي مسائل   .سي  .ام  .و پي  وان  فارسي

تقـدير يـك فرشـته و        (برعكس يا است ثروتمندي پسر عاشق فقيري دختر ،...)و ويكتوريا(
 فقر در زندگي از پس كه است سرراهي كودكي درباره فيلم داستان گاهي...) و سفري ديگر   

 ثروتمنـدي  فـرد  بـا  يـا ...) و تقدير يـك فرشـته     فيلم (يابد  مي را متمولش خانواده بدبختي و
 كند  مي شكايت بودنشان عاطفه  بي و ثروتمندان از مدام ها  فيلم برخي قهرمان .كند  مي ازدواج

   ....)و ها همسايه فيلم (ستايد مي را فقيرانه زندگي و
فقيرانـه و قليـل      هـاي   سـفره  و باالشهري رنگين هاي  سفره بين احساسي تضادهاي دادن نشان 

  ....)و ديگر سفري (شهري پايين
خيـال و     بـي  هـايي سـرخوش و      كـه هماننـد آدم     داسـتان  قهرمـان  كاذب و پوچ   ذوق و شوق 

 ديگـر  از ،)هـا  همـسايه  فـيلم  در اسـكار  شخـصيت (شـوند     به تصوير كشيده مـي     دغدغه  بي
  . هستند شبكه اين هاي سريال هاي لفهؤم

  مصرف مادي .2
ي، داشـتن سـطح رفـاه       ا  هاي ماهواره    غربي به تصوير كشيده شده در سريال       سبك زندگي    در   عموماً

  :دهد ها نتايج زير را نشان مي طوري كه بررسي نماهاي اين سريال گيرد، به كيد قرار ميأنسبي مورد ت
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هـاي اول و محبـوب بـسيار          ها وضعيت زندگي و سطح درآمد شخـصيت         در اكثر اين سريال   . 1
شبيه يـك بـاغ و      اي كه بيشتر      مثال، در سريال سفري ديگر اكثر نماها در خانه         رايب. باالست

شود و نمايش اين خانه در طول مـدت يـك سـال              ويالي چند صد هكتاري است گرفته مي      
هاي دسـتِ چنـدم    همچنين شخصيت. كند  غربي آشنا ميسبك زندگيمخاطب را با شيوه و  

ايـن مـسئله در     . هم در اين سريال مايل به زندگي در محيطي مجلل و پر زرق برق هـستند               
طوري كـه جـسيكا تمـام زنـدگي و            شود به   شكل ديگري نشان داده مي    ها به     سريال همسايه 

گذارد تا بتواند سند خانه را به اسـم           حتي عفت خود را پاي دستيابي به يك خانه مجلل، مي          
شـدت    در سريال تقدير يك فرشته اين مسئله در ميان بازيگران دستِ چنـدم بـه              . خود كند 
مـردي كـه پـول و       (ميگـل     ه دسـت آوردن خـوان     طوري كه استفانيا براي ب      شود به   تكرار مي 

گيرد و حتـي در       اي، حتي تالش براي قتل يك آدم بهره مي          از هر حربه  ) اي مجلل دارد   خانه
 .كند ديدار مردان هرزه و پيرمرد وضعيت مالي را در اولويت خود براي آشنايي مطرح مي

تواند كالس و سـطح       ي كه مي  ا  هاي مورد بررسي استفاده از اتومبيل و موبايل وسيله          در فيلم  .2
در سريال سفري ديگـر پـدرو دونوسـو    . گيرد  مورد استفاده قرار مي ،خانوادگي را نشان دهد   

هـا اسـتفاده     اش دارد و براي هر كـاري از يكـي از آن              اتومبيل در ويالي خانوادگي    ششبيش از   
 رفـت و آمـد      ها جسيكا حتي در بدترين شرايط بـا تاكـسي در شـهر              در سريال همسايه  . كند  مي
ميگل است كـه      كند و در سريال تقدير يك فرشته در نماهاي اول، اتومبيل آخرين مدل خوان               مي

شود به مخاطب القا كنـد كـه سـطح            حتي در ميان دعواهاي زن و شوهري جا دارد و تالش مي           
نمـايش ايـن نمادهـاي تجملـي در طـول مـدت       . زندگي و شيوه زندگي اين افراد چگونه است    

ـ   ها مي ها و با توجه به تكرار مداوم آن        النمايش سري  ثيرات شـناختي بـر روي مخاطـب    أتوانـد ت
 هـاي   جنبـه  شـوند   مـي  داده نـشان  تلويزيـون  در كـه  هايي   الگوسازي، برنامه  ةطبق نظري . بگذارد

 كـه  دهنـد   مـي  ارائه را اي رفتاري الگوهاي و كشند  مي تصوير به را ها  انسان زندگي از گوناگوني
 .شود مي مربوط هم سبك زندگي  و مد به رويكرد اين شود،  واقع اطبانمخ تقليد مورد

شود پر از تضادهاي    ها به نمايش گذاشته مي      هايي كه در اين سريال      دكور و تزيينات اكثر خانه    . 3
هاي مشروب و طراحي ويـژه اي كـه بـراي جـا دادن        شيشه.  است فرهنگي با فرهنگ ايراني   

و همچنـين   ) سريال ويكتوريـا و سـفري ديگـر       (شود     مي هاي مختلف ديده    مشروب در اتاق  
از جمله ايـن    ) سريال ويكتوريا ( كيد بر نمادهاي تجمالتي مثل  خريد  و نو كردن وسايل             أت

  .هاست مصداق
  مديريت بدن و خودآرايي. 3

هاي اين دو شـبكه تلويزيـوني حـاكي از ايـن اسـت كـه                  شناختي سريال   هاي نشانه   نتايج بررسي 
 عـادي  امري عنوان به آرايش موي سر و صورت و همچنين نمايش بدن         و ها  وششاز پ  بسياري

 در موجـود  شـرايط  بـا  تناسـبي  هـا   شود، در حالي كه اين خـودآرايي        مي داده نمايش هنجاري و
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شناختي اين    موارد زير از بررسي نشانه    . رود  مي شمار به ناهنجاري نوعي گاهي و ندارد ما ةجامع
  :استدست آمده  هها ب سريال

هـا از     شيك و به روز در تمام شخصيت      لباس  هاي مورد بررسي، عادت به پوشيدن         در سريال . 1
پوشي و به روز بودن گـاه بـه برهنگـي هـم            اين شيك . شود  ديده مي ... مرد تا زن و كودك و     

هاي زن به نوعي به پوشيدن         مثال در سريال سفري ديگر تمام شخصيت       براي. شود  منجر مي 
 برهنه تمايل شديد دارند و حتي اين برهنگـي در شخـصيت آرام و معمـولي                 هاي نيمه   لباس

ها در بيشتر مواقع با زناني مواجه اسـت كـه بـه               مخاطب اين سريال  . شود  والريا هم ديده مي   
سـريال  (دارد  غربي بدن خود را برنزه كرده و با آزادي تمام در هتل قدم برمـي          سبك زندگي   

ها و    سريال همسايه (هاي باز     يقه) سفري ديگر (اه، شلوارك   هاي كوت   دامن). تقدير يك فرشته  
هـا در كـل    از اصـول الينفـك ايـن شخـصيت    ) هـا  همسايه(برهنه بودن  و نيمه ) سفري ديگر 

هاي شيك و جذاب در ميان مـردان بـازيگر ايـن              همچنين لباس . نماهاي مورد بررسي است   
وشـش سـالوادور در سـريال       طوري كـه نحـوه پ       به. شود  ها هم به وضوح مشاهده مي       سريال

و يا در سريال تقدير يك فرشته در نمـايي          . سفري ديگر عاملي براي جذب زنان به او است        
شود كه خوان با لباس جذاب و شيك و رسمي بيشتر مورد توجـه قـرار گرفتـه                    مشاهده مي 

برهنـه در شخـصيت      هـاي نيمـه     ها تمايل به پوشيدن لباس      همچنين در سريال همسايه   . است
طوري كه اين شخـصيت       شود، به    و زيباي اين سريال يعني جسيكا به شدت ديده مي          جذاب

اما همين شخصيت در پايان سريال . كند برهنه مي هاي نيمه در نماهايي به وضوح  تبليغ لباس
ايـن برهنگـي و پوشـيدن لبـاس نـه چنـدان             . شود   بسته به نمايش گذاشته مي     با لباسي نسبتاً  

هـا هـم بـه وفـور           در ميان نوجوانان و جوانان بازيگر اين سـريال         هماهنگ با فرهنگ ايراني   
 ). ويكتوريا( مثال لباس باز دختر نوجوان عاملي براي جلب نظر پسر است براي. رواج دارد

ترين  ها حتي در بحراني آرايش سر و صورت در ميان شخصيت هاي مورد بررسي در سريال  .2
همچنـين در ايـن    .شود ديده مي) م سفري ديگرفيل(لحظات و در هنگام جروبحث و مرافعه      

هـاي زن     صورت ساده در ميان شخـصيت      هصورت فر و برخي مواقع ب       ها آرايش مو به     سريال
رسد ايـن سـادگي بـر جـذابيت و مقبوليـت آن در ميـان                  نظر مي   شد كه به    ها ديده مي    سريال

نين اسـتفاده از لـوازم      همچ. مخاطبان ايراني كه بر سادگي مو توجه ويژه دارند، افزوده است          
آرايش براي بشاش بـودن و جـذابيت در ميـان بـازيگران زن و در برخـي مواقـع در ميـان                       

 . شود بازيگران مرد ديده مي
خـصوص در امـور فـردي و          هـا بـه     هاي اصلي سريال    مدگرايي از اصولي است كه شخصيت     . 3

اول سـريال سـفري     خودآرايي به آن پايبند هستند و اين مدگرايي به خصوص در شخصيت             
شود  تا او در هر حالي مـدگرا و طرفـدار مـدل معرفـي      ديگر يعني ايزابل به شدت ديده مي  

قـدر   هـا آن  الزم به ذكر است تمايل به مدگرايي و نمايش مدهاي غربي در اين سـريال      . شود
گر حاكي از اين است كه چندي قبل در سطح شـهرهاي بـزرگ               باالست كه بررسي پژوهش   
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شـد و طرفـداران خـاص          ديده مي  “ايزابلي”ي با نام    يها  ها و لباس     تهران دامن  خصوص در   به
 .خود را پيدا كرده بود

 و همچنين   متقاعد كردن زنان به رسيدگي بيشتر به تن و ظاهر خود براي جلب توجه مردان،              . 4
 .هاي نيمه برهنه  ظاهري با توجه به آرايش و نوع پوششبرجسته كردن جذابيت

   فراغت زمان يها فعاليت .4
هاي مورد بررسـي    نمايش آن در شبكه    ةهاي زمان فراغت و نحو      اي كه در خصوص فعاليت      نكته

هـا موضـوعات سياسـي و مـشاركت يـا عـدم               بايد ذكر كرد اين است كه در هيچ يك از سريال          
  . آيد ها به ميان نمي هاي سياسي به نمايش گذاشته نمي شود و حرفي از آن مشاركت در فعاليت

هـاي اوقـات      هـا، فعاليـت     هاي پژوهش بيانگر اين مسئله است كه در اكثر ايـن سـريال              افتهي
هاي شبانه و خوش بودن با دوستان جنس مخالف در ميان مردان و زنان ديده      فراغت به ميهماني  

مريكـاي التـين بـه      آغربي و بخصوص در ميان كـشورهاي        سبك زندگي   شود، چيزي كه در       مي
هـا، اعمـال داوطلبانـه و بـشردوستانه      توان گفت در اين سريال   ور كلي مي  ط هب. شدت رواج دارد  

ت فرهنگـي و هنـري      يـ يا هرگونـه فعال    مانند سفر كردن به صورت مداوم، بازديد از نمايشگاه و         
 .باخته است  هاي جنسي رنگ   قدر كمرنگ است كه در ميان هياهوي جذابيت        جايي ندارد و يا آن    

شـود و    هـاي ديـده نمـي      رسـي مـشاركت اجتمـاعي شخـصيت       هاي مورد بر   اليهمچنين در سر  
هـا صـرف ميهمـاني و        هـاي زمـان فراغـت شخـصيت        طور كه گفتـه شـده تمـام فعاليـت          همان

 .خوشگذراني مي شود
   ها شخصيت ارتباطات و خانوادگي رفتارهاي .5
 واجازد زنـان  درصد 50 از بيش مكزيك و اسپانيا، مريكا،آ مانند غربي، كشورهاي از بسياري در

 از بيش آفريقايي، و شمالي اروپاي آمريكايي، كشورهاي از برخي در ديگر، سوي از و اند نكرده
 شرعاً هرگز كه هستند، مجرد اصطالح به مادراني به متعلق آيند مي دنيا به كه كودكاني درصد 50
 زايمـان  اولـين  از توجهي قابل درصد غربي، كشورهاي از بسياري در! اند نكرده ازدواج رسماً و

  ! است آنان ازدواج اولين از قبل زنان،
 زناني هستند كه يا در حال خيانـت بـه زنـدگي خـود و                ها ها در اين سريال    اغلب شخصيت 

هايي براي رهـايي از   بع راهالطكنند و ب ها خيانت مي   ند و يا افراد ديگري در زندگي به آن        ا  ديگران
   .هاي آشكاري دارد  تضادها و تناقضايرانيهايي كه حداقل با فرهنگ  يابند؛ راه منجالب مي

سازد كه بـسياري     ها، اين نكته ظريف را آشكار مي        هاي شبكه   ندكي تأمل در مضامين سريال    ا
خيانـت،   جذاب و ديدني در كنار كيفيت باالي تصوير و صدا، حاوي مفـاهيم             هاي در ظاهر   اين داستان از  

  :هاست  موارد زير حاصل بررسي نماهاي اين سريال.هستند بندوباري فكري و فرهنگي جنايت و حتي بي
 دائمـاً  “هـوس همه چيز به فداي     ”باري از نوع غربي با توجيه اينكه        وبند يانت، جنايت و بي   خ. 1

   .گيرد كيد قرار ميأمورد ت
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تر از سن    هل و دوستي جوانان با زنان مطلقه يا مجرد بزرگ         أداشتن دوست دختر براي مرد مت     . 2
 تـشويق و ترغيـب      داشـتن روابـط متهورانـه عاشـقانه        و به كرات،      دائماً عادي است و  خود  
  .ه شودبردلذت بيشتر شود تا از جنس مخالف  مي

هـاي    در ميـان شخـصيت     اهميـت و ارزش آن       ةزير سؤال بردن ازدواج و ايجاد ترديد دربـار        . 3
 در سيختهگـ  لجام و سامان  بي هاي  خانواده ترويج طوري كه   به. شود  اصلي و فرعي ديده مي    

 واحـد  تـرين  كوچـك  عنوان به خانواده مفهوم از زدايي  خانواده و هويت   تيسنّ ساختار مقابل
هـاي پـژوهش در خـوانش         يافتـه . هاسـت    الينفك اين سـريال    ءثر جز ؤم و مستقل اجتماعي

همچنـين عـالوه بـر      . ها و سفري ديگر، خود شـاهد ايـن مدعاسـت            نماهاي سريال همسايه  
 تـرويج  ازدواج و  جـاي  بـه  ديگـران  با زندگي مفهوم  خانواده، ترويج  اهميت دانستن نهاد    بي
در ادامه، اين رونـد،     .  است سبك زندگي   كيد اين   أخانواده مورد ت   حريم به نسبت تفاوتي  بي
  .شود ترها پر رنگ جلوه داده مي والدين و بزرگ به احترام دادن جلوه اهميت بي

ها و مشكالت و مـسائل مربـوط بـه            نيز ظرافت  هاي دوست شدن با جنس مخالف و       بيان راه . 4
 شهواني ههاي اخالقي، ابراز عالق  نمايش روابط خارج از چارچوب     دوستي با جنس مخالف،   

 بـا نيـت   در بيشتر مواقع  هل به همسران خود كه      أعدم وفاداري زنان و مردان مت      و اغواكننده، 
امـر   دادن جلـوه  عـادي  و ج تـروي گيرد،  انتقام از همسر به علت عدم وفاداري او صورت مي         

  .كيد استأزن از ديگر موضوعات مورد ت به شوهر البته و همسر به زن خيانت
 سـاله بـا   33روابط نامتوازن بين افراد داراي اختالف سني بسيار زياد مـثالً جـوان        نشان دادن   . 5

 اسـت كـه   يد آن   ؤم در روابط دو جنس       و ساختارشكني ) در سريال ويكتوريا  ( ساله   50زنان  
   . اهميت ويژه داردهاي شهواني لذت

 از قبـل  پـسر  و دختـر  جنـسي  ةرابطـ  دادن جلوه ها عادي   مل و مشابه اين سريال    أكته قابل ت  ن. 6
 جنـين  سـقط  دادن عادي جلوه طوري كه  به. خانواده است دختر شدن باردار حد تا ازدواج
 روابط در احتمالي هاي  رهدله رفع براي طبيعي حلي  راه عنوان به ازدواج از قبل دختران براي

  .شود پسر محسوب مي و دختر جنسي
   فرهنگي مصرف. 6
هـا    پـسندي كـه دارد شخـصيت        ها با توجه به فضاي فـانتزي و عامـه           طور كلي در اين سريال       به

درپي   اما پي . تمايلي به باال بردن مصرف فرهنگي و استفاده از كتاب و روزنامه و نشريات ندارند              
ها مثل ويكتوريا جوانـان بـه موسـيقي روي            ستيم كه در ميان برخي از سريال      شاهد اين مسئله ه   

هم موسيقي تند و خشن غربي كه بـه مـرور ذهـن مخاطـب را درگيـر خـود                      البته آن . اند  آورده
ها با توجه به اينكه موسيقي خود يكي از ابزارهاي           توجه به آالت موسيقي در اين سريال       .كند  مي

  .مل استأباط و تغيير ذائقه مخاطب است در نوع خودش قابل تفرهنگي براي ايجاد ارت
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  گيري نتيجه
 صـحنه  در موجـود  كاالهـاي  و فضا تأثير تحت انساني هاي  سوژه ها،  سريال اين نماهاي اكثر در
 ديـدگاه  بـه  را مـا  امـر  ايـن  .شـود   به مخاطب عرضه مي    مختلف كاالهاي انواع و گيرند  مي قرار

 جمعي هاي  رسانه و است پسامدرن جهان بنيادين ويژگي تصوير يتحاكم بود معتقد كه  بورديو
 غيـر  دنيـايي  هـا بـه نـوعي       سـريال  اين كند،  مي نزديك هستند، جهاني چنين ارائه ابزار ترين  مهم

 طريـق  از را واقعـي  زنـدگي  و كـرده  واقعي جهان جايگزين را لعاب و رنگ و كاال از پر واقعي
  .دارد مي پنهان ما ديدگاه از خود نماهاي و تصاوير

 از طريق مصرف و نمادهاي مـادي بـه نمـايش    سبك زندگي بخشي از   : بورديو معتقد است  
 تمـايالت  و نيازهـا  بـه  را خـود  و دهد  مي شكل را ما سبك زندگي   و   مصرف شود،  گذاشته مي 

سـبك   از جديـدي  هـاي روز، نـوع      دكوراسـيون و لبـاس     و مبلمان انواع مصرف :كند  مي متصل
  .زند مي رقم مخاطب ايبر رازندگي 
ها   بر اين اساس سريال    .شود  مي استفاده بسيار مخاطب اقناع براي اي  رسانه متون در تكرار از

 ايـن  تكـرار  طريق از دارد سعي بلكه دهد،  نمي نشان مخاطب به را خاصيسبك زندگي    فقط نه
 ايـن  كـه  آورد دوجـو  به مخاطب در تفاوتي  بي شكل، نوعي   نوع و هم    هاي هم   در سريال  ها  نشانه
 نـوعي  بـه  سـبكي  چنـين  از اسـتفاده  تا آورد حساب به روزمره و عادي زندگي ءجز را ها  نشانه
 كـه  شـود   مـي  صـنعتي  فرهنگـي  گسترش سبب ترتيب اين به رسانه شود، تبديل متعارف عادت
  .دشو مي خود اصالت و فرهنگ فراموشي سبب آن از روي دنباله

 كـه  وبلـن ة  عقيد به را ما شود و   ررسي شده ديده مي   ب هاي  نماي در تظاهري مصرف فرهنگ
 نزديـك  اسـت،  گرفتـه  را تظـاهري  فراغـت  جاي شهري جوامع در تظاهري مصرف بود معتقد
 و كوشـش  و كـار  نتيجـه  را خـود  ثروت كند  مي تالش متوسط ةطبق تظاهري فراغت در كند  مي

 تظـاهري  مـصرف  واقـع  در اسـت،  بوده ثروتمند فردي او ابتدا از گويا دهد، نشان طبيعي امري
 .است مبتني رقابت و چشمي هم و چشم نوعي بر و كند مي منتقل را پيام همين

 تكـرار  ها بـا   برنامه اين .كند  مي ارائه را زندگي از خاصي الگوي ها  اين سريال  نماهاي  كليت
 اه،رفـ  آرامـش،  از سرشار كه كشد  مي تصوير به را آل و پر از هيجان      ئايد زندگي خود ةروز هر

 و كنـد  مقايـسه  شـده  ارائه الگوي با را خود مخاطب شود  مي سبب روش اين .است... و برتري
ايـن   .بدانـد  هـا   هاي سـريال    يشتر از شخصيت  برا تقليد هر چه      الگو اين به شدن نزديك راه تنها

  .شود همان چيزي است كه در نظريه كاشت به آن اشاره مي
 جامعـه  بـاالي  اجتمـاعي  طبقـات  با  دو شبكه مرتبط   هاي اين   سريال ارائه شده در  سبك زندگي   

 سـبك زنـدگي   در حالي اگر بخواهيم اين       كنند،  مي زندگي خاصي هاي  ارزش اساس بر كه است
نفـي روابـط     هـا   سـريال  ايـن  نماهاي از يك هيچ در  مردم ايران مقايسه كنيم،    سبك زندگي را با   

رعايـت پوشـش مناسـب ديـده        گرايـي و     نامشروع و خارج از چارچوب خانواده، عـدم تجمـل         
سـبك   تكـرار ايـن      .دارند ها  ارزش ساخت در مهمي نقش همواره  شود، و از آنجا كه رسانه       نمي
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هـا شـده و عـاملي بـراي      هاي مختلف باعث همسويي مخاطب بـا ايـن ارزش    در سريال زندگي
  .شود هاي اجتماعي و فرهنگي كشور خودش مي فاصله گرفتن از ارزش

 .كننـد   مـي  ارائـه  آن برتـر  قالب در را زيستي نيازهاي كردن برآورده اهر بررسي شده  نماهاي
 ارضـاي  دنبال به ناخودآگاه طور به مخاطب تا شود  مي ساخته بر اي  رسانه متون اين توسط اميال

دوست از جنس مخالف، داشتن شريك جنـسي، عـادي بـودن روابـط               يك داشتن نيازهايي مثل 
 هويـت  يك داشتن براي مخاطب و گيرد  مي شكل  جديد هويت كه اينجاست نامشروع برود، در  

  .شده دارد ارائهسبك زندگي  تقليد از در سعي برتر اجتماعي
ها با توجه به بررسي نماهـا، تركيبـي اسـت از              نمايش داده شده در اين سريال     سبك زندگي   

 قـاتي طب و منزلتـي  الگوهاي بر مبتني مصرف مدرن . جامعه باالي و مرفه هاي  گروهسبك زندگي   
 آن، مشخـصه  تـرين   واضح و بردارد در را طبقات اين ويژه رفتار و اشكال آثار، نمادها، كه است
اقتصادي، برابري زن و مرد واستفاده از كاالهاي         قدرت و ثروت دارايي، پول، گرفتن قرار محور

 زا) ها، ويكتوريا و تقـدير يـك فرشـته          مشترك در سفري ديگر، همسايه    ( داراي منزلت اقتصادي  
  .است ها آن نمايش طريق

 در شده ارائه الگوهاي.شود  مي ديده نماها تمام هاي زننده در    لباس پوشيدن و آرايش    عادات
 و دهند،  مي آموزش را اي  تازه و جديد رفتار كه دليل اين به تجاري تبليغات و جمعي هاي  رسانه

 تواننـد   مي است، معين رفتارهايي صحت و حقانيت از حاكي كه كنند  مي رفتار نوعي به همچنين
  .شوند جامعه هاي بومي در هاي غير بومي و ويراني ارزش ارزش تقويت يا و اشاعه باعث

ها به نحوي است كه به شدت به رواج  در نماهاي مورد بررسي، رفتار شخصيت هاي سريال       
تي از  هاي خارج از چارچوب و مبتني بر روابط دوستانه قسم          ازدواج. شود  بندوباري منتهي مي   بي
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