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 چکیده
پردازد و با هدف شناخت ظرفیت  های تلویزیونی می رو به تحلیل فرایند نشانگی ابژه در مجموعه پژوهش پیش

بنگ را   خانۀ سبز و تئوری بیگتلویزیونی های  کنند؛ مجموعه ها و نقشی که در توسعۀ درام ایفاء می نشانه شدن ابژه
ی در آنها مبتنی بر مکانی ثابت است و ساختارشان در پرداز دهد. آثاری که بخش عمدة روایت مورد خوانش قرار می

پژوهش از  این یابد. روش تحقیق های متمادی با همان مکان پیشین گسترش می ها و سال ها، فصل طول قسمت
های  صورت هدفمند از مجموعه شناسی بوده و جامعۀ موردبررسی پژوهش نیز به نوع کیفی ـ تحلیل نشانه

ها، مقاالت  برداری از کتاب تخاب شده است. همچنین ابزار گردآوری اطالعات شامل فیشمحور تلویزیونی ان مکان
توان گفت فرایند نشانگی ابژه در  ای است. با توجه به بررسی انجام شده می های مشاهده کردن نمونه و متنی

دار امکان  متناوب و دنبالهصورت  در محور طولی درام به آفریند که نشانه های تلویزیونی، ظرفیتی را می مجموعه
آفرینی و همنشینی با سایر عناصر درام را داشته باشد و در محور عرضی نیز موجبات همبستگی بیشتر  حضور، نقش

و قراردادی را ایجاد  ای ههای تلویزیونی، ذخیرة نشان گیری از این فرایند در مجموعه و درام را رقم بزند. بهره  نشانه
تواند از آن در راستای توسعه درام و خلق  دفعات می های مختلف خود، به در طول قسمت   کند که مجموعه می

 های نمایشی استفاده کند. موقعیت
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 مقدمه

روایت بر مبنای مکان ثابت و روایت متکی بر سفر و ماجراجویی، دستاوردی است که  بندیدسته
 در (51: 1397) 1مانده است. فرانسیس وانوا جای بهپردازی  از ایلیاد و اودیسه هومر در روایت

کنند، ممنوع یا قدغن شده، حصاری  ایلیادها یک مکان بسته را طلب می»نویسد:  می باره  این
توان خارج شد، شرط اصلی جدال بر  توان وارد شد یا از آن نمی که به آن نمی برگرد آرزوها، جایی

، بیش سوی آنو  سوی اینها سفرهایی هستند، به  سر ورود یا خروج است و از این دست. اودیسه
هایی در هنگام حرکت، قبول و لذت بردن از ماجراست و ماجراجویی، برخورد  و کم با فرازونشیب

کند که تمام آثار بزرگ  وانوا همچنین اضافه می «های جدید. و آدم ها مکانو رویارویی است با 
 پرشمارترها بسیار  بندی هستند و به تعبیر او، اودیسه ها قابل تقسیم داستانی به ایلیادها یا اودیسه

 (.50: 1397 آیند )وانوا، می حساب بهادها از ایلی
های اصلی  از ویژگی   شوند که مکان های تلویزیونی متعددی در دنیا تولید می امروزه مجموعه

روند. در این آثار، بخش عمدة روایت  شمار می ایلیادی بهنظر وانوا  بر اساسساختاری آن است و 
فقط به شکلی محدود چندین مکان فرعی به  دهد و ثابت رخ می 2در مکانی لوکیشن  و داستان

های تلویزیونی  (. مجموعه23: 1394زاده طهماسبی و همکاران،  آید )رجب کمک داستان می
آناتومی »، «5چگونه با مادرتان آشنا شدم»، «4بنگ تئوری بیگ»، «3دوستان»پرمخاطبی همچون 

ثابتی نظیر  های مکانمبتنی بر  اآنهاز آن دسته آثاری هستند که روایت « 997بروکلین »، «6گری
است. در تولیدات تلویزیونی و سینمایی ایران، « کافه، خانه، دانشگاه، بیمارستان و ایستگاه پلیس»

 موردتوجهدلیل مباحث مربوط به تولید، هزینۀ ساخت و قابلیت کنترل، همواره  محور به آثار مکان
 سازان و مدیران رسانه بوده است. برنامه

ها و  وجود دارند که تا فصل« بنگ تئوری بیگ»یشی مطرحی در دنیا مانند مجموعه آثار نما
مخاطبان  موردتوجهو همچنین  تولیدشدهثابت  های مکان( در 2007-2019سالیان متمادی )

، مخاطبان با از این قبیل هایی ها و مجموعه رسد در طول پخش سریالاند. به نظر میقرارگرفته

 

1. Francis Vanoye 

2. Location 

3. Friends 

4. Big Bang Theory 

5. How I met Your Mother 

6. Grey's Anatomy 

7. Brooklyn Nine-Nine 
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 آنهاذهنی به  ازنظرکنند و  برقرار می ای صمیمانهها( این آثار نیز رابطۀ نزدیک و  )لوکیشن ها مکان
های گسترش داستان در  و الگو ها فنفارغ از  (.(Waade, 2017: 6شوند  می وابسته

های تلویزیونی، نکته مهم این است که چگونه در مکانی  ها و سریال مجموعه نویسی نامه فیلم
افتد. آیا مکان فقط نقش  دهد و به تکرار نمی پردازی رخ می ان روایتثابت و محدود این میز

های  توان مکان را دارای ویژگیکند یا می کالبدی صرف برای وقوع روایت را بازی می
اصلی   ها نقطه عزیمت یافتن مسئله خاصی تلقی کرد؟ این پرسش دهندة توسعهشناختی و  نشانه

ها و  شدن ابژه ت. هدف این پژوهش، شناخت ظرفیت نشانهرو را به وجود آورده اس پژوهش پیش
 های تلویزیونی است. مجموعه 1نقش آن در توسعه درام

های دراماتیک با برخی از ابزارها و  رسانهبه اگر  (7: 1393) 2بنابر اعتقاد مارتین اسلین
ملموس و توان برای درک و دریافت درام دیدگاهی  نگریسته شود، می 3شناسی های نشانه روش

هایی اطالعات بنیادینی را  توان دریافت که درام با چه نشانه بسیار عملی پیدا کرد و همچنین می
شود. بر این اساس، این  ریزی می تدریج، از طریق آن پی دهد که داستان دراماتیک به ارائه می

 شناختی در پی پاسخ به سؤاالت زیر است: جستار با رویکردی نشانه
 ؟شود یونیزیتلو یها موجب توسعه درام در مجموعهتواند  ابژه چگونه می فرایند نشانگی .1

بنگ وجود  های تلویزیونی خانه سبز و تئوری بیگ چه نسبتی میان مکان و هویت در مجموعه .2
 دارد؟

 

 پیشینه پژوهش

شناسی مکان در سینما پرداخته است. او در  آشنای روس، به نشانهنام شناسی نشانه 4یوری لوتمان
ها با  ها، عمق و فواصل شخصیت بیشتر به تأثیر پردة سینمایی بر فیلم 5شناسی سینما نشانهکتاب 

از هنرهای دیداری،  یک هیچگوید در  کند و می دوربین و مسائلی از این دست اشاره می
هایی که درون فضای هنری جای دارد تا بدین حد فعاالنه در تالش شکافتن، درنوردیدن و  نگاره
بیرون زدن به ورای مرزهای خود نیستند. او این موضوع را بخشی از پندار واقعیت فضای  ازآنجا

 (.133: 1397کند )لوتمان،  قلمداد می سینمایی

 

1. Drama Development 

2. Martin Esslin 

3. Semiotics 

4.Yuri Lotman 

5. Semiotics of Cinema 
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کند.  بررسی می ای هنشانمثابه نظام  سینما به پردازی است که مکان و فضا را در ، نظریه1سالواجینو
به  برد و های فضای محصور در پرده و فضای خارج از پرده نام می او از دو گونه فضا به نام

محدود  گذرد، در برابر دیدگان میبه آنچه تنها که نمایش فضا  شود پردازان فیلم یادآور می نظریه
درک  زبان یکعنوان  کند که روایت به ای بیان می شیوه به ساز مکان را شود. به عقیده او، فیلم نمی

کند  داستانی داللت می جهان برتر است که  در یک نظام وسیع ای هنشانشود و هر واحد مکانی، 
 (.97: 1376)سالواجینو، 

در روابط مکانی و البته زمانی سینما مداقه کرده و نگاه غالب در آرای او  نیز 2نوئل برچ
آور سینما در دگرگونی روابط زمانی و  شناسی است. برچ با اشاره به قابلیت شگفت همان نشانه

دهد. او در  را توضیح می آنهاپردازد و  مکانی، به پانزده رابطۀ ممکن میان دو نمای متوالی می
و  4رنه و آلن 3همچون آنتونیونی هایی کارگردانجوی کاربردهای ساختاری سینما است و  و جست

های سنتی دست کشیده و امکان استفاده از هر نوع رابطۀ  ای را که از پیوستگی سینمای آینده
 (.377: 1389ستاید )آندرو،  دهد، می زمانی و مکانی به سینما می

بر این باور است که یک « جنسیت و بازنمایی سینمایی»فرزان سجودی در مقاله 
ساختمند و جنسیت وجود دارد. او در این  ای هنشانعنوان نظام  همبستگی معنادار بین مکان به

مقاله با بررسی موردی فیلم لیال به کارگردانی داریوش مهرجویی، نحوة بازنمایی رابطه بین مکان 
 (.79: 1391دهد )سجودی،  و جنسیت در طبقۀ متوسط جامعه را نشان می

  نامه مستخرج از پایان  عنوان مقاله« بررسی استحالۀ مکانی در نمایشنامۀ کانال کمیل»
و مشاوره حمیدرضا شعیری  حامد سقایانارشد محمد فرزان رجبی به راهنمایی مهدی  کارشناسی

فضاشدگی در  سوی بهدادن چگونگی استعالی مکان و حرکت   است. هدف پژوهش نشان
حسین است. پژوهشگران در این تحقیق  نوشتۀ سیدحسین فدایی کانال کمیلنمایشنامۀ 

 درنهایت آنهااند که به پرسش چگونگی حادث شدن استعالی مکان در اثر پاسخ دهند.  کوشیده
زمان و  خورد و بی حصاری که مرز ندارد و به فضا پیوند می مثابه مکانِ بی کانال کمیل را به

 (.45: 1392و همکاران،  حامد سقایانکنند ) شود، تحلیل می استعالیی می

 

1. Salvagino 

2  . Noël Burch 

3. Antonioni 

4. Alain Resnais 
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شناسی مکان در تئاتر معاصر ایران با تأکید بر اجراهای  نشانه»ام اسدی به ن نامه نسیم بنی پایان
شناسی مکان به راهنمایی فرزان  های مرتبط با نشانه یکی دیگر از پژوهش« جالل تهرانی

ی مستخرج از آن نیز با همین نام منتشر شده است. این پژوهش با هدف  ا سجودی است و مقاله
ممکن نمایشی آثار جالل تهرانی  های جهانرکت در شناخت نقش رمزگان مکان در خلق و ح

نگارش شده و دیگر هدف آن نیز شناخت روابط متقابل میان مکان، زمان، شخصیت، موقعیت و 
 (.23: 1394اسدی و سجودی،  کنش در تئاتر بوده است )بنی

راهنمایی به « های بیضایی شناسی مکان در نمایشنامه نشانه»نامه دیگری با عنوان  پایان
که داللت مکانی مشابهی در عمده  فرزان سجودی صورت گرفته است. این پژوهش با فرض این

های بهرام بیضایی وجود دارد؛ در پی ترسیم الگویی از برخورد بهرام بیضایی با مفهوم  نمایشنامه
ن و نقش رمزگا ای هنشانو بررسی روابط متقابل  نمایشی مکانهای  مکان است. تبیین مشخصه

 (.6: 1390ممکن نمایشی، از اهداف این تحقیق است )فیروزمند،  های جهانمکان در خلق 
شناختی به فرجام  که با رویکردی نشانه« مطالعۀ جایگاه مکان و اقلیم در آثار اکبر رادی»

باهر به راهنمایی مصطفی مختاباد و  ای از صبورا شهابی نامه رسیده است؛ عنوان مقاله و پایان
اقلیم و  ای نشانهدنبال شناسایی ماهیت  کناری است. این پژوهش به محمدجعفر یوسفیان مشاوره

ها،  ویژه شخصیت کوشد نقش مکان با عناصر نمایشی به مکان در آثار اکبر رادی بوده و می
 (.19: 1395باهر و همکاران،  )شهابی ها و پیرنگ را در آثار او مشخص سازد کنش

محور  عنوان کتابی با محوریت ساختارشناسی درام مکان« تلویزیوندرام آپارتمانی در »
زاده طهماسبی، کیوان شمشیربیگی و اسدا... غالمعلی است.  تلویزیونی به نویسندگی علی رجب

ارشد شمشیربیگی است؛ به مطالعۀ  کارشناسی  نامه پایان ارتقاءیافتۀاین کتاب که ماحصل 
ها و  پردازد. همچنین در آن به ویژگی محور تلویزیونی می و چیستی درام مکان  ساختارشناسانه

 های تلویزیونی نیز پرداخته شده است. آن با انواع برنامه محور و تفاوت های درام مکان مؤلفه
های نمایشی  شناختی مکان در مجموعه است که تاکنون پژوهشی با رویکرد نشانه ذکر قابل
یند نشانگی ابژه نیز در این آثار مورد تحلیل مجزا واقع و اساساً مبحث فرا نشده انجامتلویزیون 

 نگردیده است.
 پژوهش  روش

روشی  عنوان بهشناسی  شناسی است. نشانه  روش تحقیق این پژوهش از نوع کیفی ـ تحلیل نشانه
زعم نگارندگان  پردازد؛ به می آنهاها در فرایند تولید معنا و قواعد حاکم بر  بررسی نشانه بهکه 
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است که در  ذکر قابلشود.  می محسوبجهت تحقق هدف و یافتن سؤاالت پژوهش مناسب 
صورت بلندمدت و  توان یافت که به و سریالی را می  تولیدات تلویزیونی ایران، کمتر مجموعه

صورت هدفمند،  پژوهش به دلیلمتمادی تولید و پخش شده باشد. به همین  های دار در سال دنباله
تئوری »خارجی   را در کنار نمونه« خانه سبز»نی به نام مجموعۀ تلویزیونی یک نمونۀ ایرا

برای موردکاوی برگزیده است. پیرامون معیارهای انتخاب این دو مجموعه، خانه سبز « بنگ بیگ
های  کنندگی و کارگردانی مشترک بیژن بیرنگ و مسعود رسام، در زمان پخش از برنامه به تهیه

بنگ نیز با پخش از  ازمان صداوسیما بوده است و مجموعه تئوری بیگپرمخاطب تلویزیونی س
های تاریخ تلویزیون و  ترین مجموعه اپیزود یکی از طوالنی 279در  2019الی  2007های  سال

محور  پژوهش دربرگیرنده آثار مکان موردبررسیلقب گرفته است. فارغ از ژانر، جامعه  CBSشبکه 
سزایی داشته  مکان ثابت در ساختار دو اثر مذکور نقش به که طوری بهنمایشی تلویزیون است؛ 

ها، مقاالت و  برداری از کتاب شامل فیشهای این پژوهش نیز  است. همچنین ابزار گردآوری داده
 ای است. های مشاهده کردن نمونه متنی

 

 نظری مبانی

های زبانی به مطالعات  سیشناسی، دامنۀ مطالعات این دانش از برر تدریج با گسترش نشانه به
ای  شناسی حوزه ای که امروزه نشانه گونه ها و ... گسترش یافت؛ به ادبیات، هنر، انواع رسانه

های  شناسی مکان نیز یکی از شاخه . نشانهشود محسوب میپرکاربرد در مطالعۀ انواع متون 
تولید آثار دراماتیک، توجه شناسی بوده که با در نظر گرفتن جایگاه مهم مکان در  مطالعات نشانه

. چارچوب نظری و الگوی تحلیل این به آن در مطالعات سینمایی و تلویزیونی حائز اهمیت است
آراء  ، مرور کوتاهی بر در ادامهشناسی ساختگرا استوار است.  های نشانه پژوهش، بیشتر بر رهیافت

 خواهیم کرد.پژوهش و نظریات استفاده شده در این 
 

 ی مکان و فرایند نشانگی ابژهشناس نشانه

 2حسب ماده، خواص هندسی مکان مستقل نیست؛ بلکه 1نینشتیاَنظریۀ نسبیت  بر اساس

شناسی ـ  پرداز معاصر نشانه استاد و نظریهـ  3الیوت گینز .(Einstein, 1961:113)شوند تعیین می
مکانی/  درزمینۀهای موجود  ، ابژهمورداشارهمادة مقصود از »نویسد:  می گزاره آینشتیندربارة این 

 

1. Einstein 

2. Matter 

3  . Elliot Gaines 
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با توجه به این موضوع، گینز معتقد  (.Gaines, 2010:80)« شوند فضایی است که بازنمایی می
قرار  موردتوجهدلیل خصوصیات مستقل خودش  ندرت به به ،است که مکان در زندگی روزمره

 شود ها و مراودات ارتباطی در نظر گرفته می سایر ابژه ۀزمین مثابه پس گیرد و بیشتر به می
(Gaines, 2006:173). 

سنجد  یک نشانه در ارتباط با دیگر موضوعات می عنوان بهالیوت گینز، ادراک مکان را  درواقع    
شناسی مکان از  ، نشانهطورکلی بهکند.  ها در مکان جلب می و توجه را به نقش و حضور ابژه

ها و  بین ابژه ای هنشانکه به اهمیت مناسبات و روابط  یک فرایند توصیفی است»دیدگاه او 
 .(Gaines, 2010:78) «پردازد می آنهاهای مکانی  زمینه

، یکی از نخستین «شدن ابژه نشانه»شناسانه به موضوع ابژه و نگاه به فرایند  توجه نشانه
 1دهد. پتر بوگاتیرف شناسی پراگ تشکیل می نظریات پیرامون هنرهای نمایشی را در مکتب نشانه

های روسیه، اعتقاد دارد که صحنه نمایش با اعطای قدرت  از اعضای پیشین گروه فرمالیست
های درون خود را متحول  در قالب آن، ابژه شده تعریفاشیاء و افراد  تمامی بهگری قاطع  داللت

اشیایی که بر روی »نویسد:  به نقل از بوگاتیرف می باره دراین( 374: 1396) 2کند. کر االم می
ها، خصوصیات و صفاتی را به خود  کنند. ویژگی های نمایشی را بازی می صحنه نقش نشانه

این نظریه ابژة مادی روی صحنه  بر اساس« نیست. آنهاگیرند که در زندگی واقعی از آنِ  می
ترین شکل  این نظریه را به خالصه 3ولتروسکیشود. ژیری  تبدیل  ای هنشانتواند به یک واحد  می

 (.18: 1389)االم، « نشانه است ،هر آنچه بر صحنه باشد»ممکن بیان کرده است: 
 

 پیوستار سوبژکتیو ـ ابژکتیو

توانند همسو با  جان در جریان صحنه و بازنمایی می های صحنه اعم از جاندار و بی تمامی دال
(. این اصل 381: 1396پذیری نشانه را تجربه کنند )االم،  تبدیلاصل سوبژکتیو ـ ابژکتیو فرایند 

تواند کارکرد افزار صحنه را بیابد. برای مثال سربازانی که  زنده روی صحنه می ۀگوید که نشان می
شان ممکن است تنها این باشد که نشان  شوند، نقش در مجاورت در ورودی ساختمانی چیده می

نه است. همچنین عکس این رابطه نیز صادق است؛ نشانۀ دهند مکان مذکور یک سربازخا
 (.27: 1389جان روی صحنه قادر است که پویایی و کارکرد یک دال زنده را بیابد )االم،  بی

 

1  . Petr Bogatyrev 

2. Keir Elam 
3. Jiii Veltrusky 
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 روابط همنشینی و جانشینی

ای برخوردار است مبحث روابط  که در نظریات سوسور از اهمیت ویژه ای دوگانههای  یکی از تقابل
توان به این  می ای هنشانهای  ها را در نظام ارتباط میان نشانه است. درواقع 2انشینیو ج 1همنشینی

ها،  دو شیوه بررسی کرد: رابطۀ همنشینی با در نظر گرفتن امتداد حضوری و زمانی میان نشانه
با محوری  تشابهکند. این رابطۀ   را در تقابل با نشانۀ قبل و بعد از خود بررسی می موردنظرعنصر 

اند. مراد از روابط همنشینی آن است که  ها درون آن کنار یکدیگر نشسته افقی دارد که نشانه
د )کوثری، شو ها، معنای نهایی حاصل می مشخص شود چگونه از کنار یکدیگر نشستن نشانه

1387 :39.) 
ارچوب در خارج از چ»پیرامون روابط جانشینی نیز سجودی به نقل از سوسور نوشته است: 

 ترتیب این بهیابند؛  هایی که وجه مشترکی دارند در حافظه با یکدیگر ارتباط می گفتار، واژه
بینیم که این نوع  حکمرواست. می آنهادهند که روابط بسیار گوناگونی در  هایی را تشکیل می گروه

 آنهانیست؛ جایگاه امتداد خطی یا زمانی  آنهاگاه  متفاوت است. تکیه کلی بهها با نوع اول  همپایگی
سازد. ما  اند که زبان هر فرد را می دهندة بخشی از گنجینۀ درونی انسان در مغز است؛ اینها تشکیل

(. رابطۀ جانشینی مشابهت با 49: 1395)سجودی، « نامیم این نوع روابط را متداعی )جانشینی( می
این رابطه با مقایسه و مقابله محوری عمودی داشته و دیگر بر امتداد خطی و زمانی متکی نیست. 

های غایبی که در شرایط مشابه ممکن بود انتخاب شوند،  متنی با نشانه های حاضر در نشانه
 (.138: 1392سروکار دارد )عبدی و دریانورد، 

 

 ها در طول و عرض درام همنشینی و جانشینی نشانه

افرادی بود که در پی توضیح و تفسیر پرداز سینما ـ ازجمله  و نظریه شناسی نشانهـ  3کریستن متز
توان برای  های همنشینی و جانشینی در سینما برآمد و نشان داد که از این محورها می نظام

مختصات هر  طورکلی به (.Metz, 1982:189) های سینمایی استفاده کرد رسیدن به تحلیل روایت
)برحسب گزینش استعاری  توان بر روی محور عمودی شود را می که شامل درام نیز می متن

چینش مجازی  برحسبهای مشابه از عرض محور جانشینی( و بر روی محور افقی ) نشانه
 (.100: 1395پیرلوجه،  های همجوار در طول محور همنشینی( تعیین کرد )صافی نشانه

 

1. Syntagmatic Relations 

2. Paradigmatic Relations 
3. Christian Metz 
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 . محور همنشینی و جانشینی، طول و عرض درام 1 نمودار
 

 های پژوهشیافته

بردن، گسترش دادن، بسط دادن،  ای است که بر مفاهیمی نظیر پیش لغوی کلمه ازنظر توسعه
کند، اما باید در نظر گرفت که مفهوم توسعه درام در  وسعت بخشیدن و ... داللت می

تلویزیونی با آثار سینمایی یا تئاتری تفاوت بسیاری دارد. وجوه  2و ناپیوسته 1های پیوسته مجموعه
به عمدة تفاوت چگونگی تماشای درام در تئاتر، سینما و تلویزیون، این افتراق، با توجه 

های منظم به  شود. تماشاگران سینما و تئاتر در مکانی تاریک و در ردیف مشخص می ازپیش بیش
و  نشدهنشینند؛ حتی اگر اثر مذکور در سالن نیز دیده  ای معین می تماشای یک درام با محدوده

 حدودمشاهده گردد، مجدداً درام دارای همان  ای رایانهدر مانیتورهای ای از آن  برای مثال، نسخه
های تلویزیونی  اما از سوی دیگر درامِ مجموعه ؛رسد بوده و در زمانی معین به اتمام می ثغور و

های متمادی ادامه پیدا کنند و مخاطب را نیز با خود به جلو  ها و سال ها، فصل تواند در قسمت می
مکان بسته و تاریک رها است و تماشاگران تنها با  قیدوبندبکشاند. همچنین تماشای آن از 

توانند به درام پایان بدهند؛ به همین علت است که برای مثال در آثار  فشردن یک دکمه می
شود  یا تماشاگران حاضر در سالن استودیو استفاده می شده ضبطنده کام تلویزیونی از آوای خ سیت

گیر به  تا از سرشت واگیردار خنده استفاده کنند، به امیدی که با این کار حتی تماشاگران گوشه
 (.58: 1393تماشای آن برنامه بنشینند )اسلین، 

سندگان، خطر رها کردن تماشای درام در تلویزیون همواره مسئله جدی است و نوی
باید این ویژگی ذاتی تلویزیون را در تولیدات خود در نظر بگیرند.  سازان می کارگردانان و برنامه

 

1. Serial 

2. Series 
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های تلویزیونی باید بدانند که همیشه این خطر وجود دارد که در پایان هر  سازندگان مجموعه»
وایت تلویزیونی جز یا تکه روایتی، تماشاگر ممکن است برنامه را رها کند. برای همین است که ر

برد و  روایتی به تکه روایتی دیگر می تکه یکی است که تماشاگر را از یها ( پر از قالباصطالح به)
هایی که شاید در سینما و  (. قالب241: 1391)اوحدی، « دارد او را همچنان تماشاگر نگاه می

شوند.  استفاده می دفعات بهاما در تلویزیون  ،ضرورت چندانی نداشته باشند ای رسانهتئاتر از منظر 
مراد این پژوهش، از عبارت توسعه درام، چگونگی گسترش طولی و عرضی درام با در نظر گرفتن 

 های تلویزیونی است. دار مجموعه و خصیصه دنباله  ها ویژگی

شوند. این  آغاز می 1های تلویزیونی اغلب با یک صحنۀ معرفی های سینمایی و مجموعه فیلم
دهند و در آن شمایل مکانی فیلم یا  پاسخ می« کجا هستیم؟»به سؤال  طورکلی بهها  صحنه

 کنندة تعیینهای معرفی  رونمایی از مکان، صحنه عالوه برگردد.  مجموعه تلویزیونی مشخص می
ها و  (. اگرچه بسیاری از فیلم70:1392سبک، مضمون و دورة زمانی اثر نیز هستند )سیگر، 

گزینند که در آن اطالعات چندانی به مخاطب  آمیز را برمی غازی تعلیقهای تلویزیونی آ مجموعه
منظور معرفی دنیایی که مخاطب در شرف ورود به آن است و نخستین  شود، اما به داده نمی

های معرفی تمرکز کرده است. همچنین  رو به صحنه ها را دارد، پژوهش پیش مواجهه با نشانه
بازیگر و حرکات آن در »های مکانی، چهار بخش از متعلقات مکان شامل  برای شناسایی نشانه

 موردتوجه« نورپردازی»، «دکور و وسایل صحنه»، «دوربین و حرکات آن در مکان»، «مکان
 اند. قرارگرفته

شود با پخش  درآمد مجموعه تلویزیونی خانه سبز که صحنۀ معرفی آن نیز محسوب می پیش
بلند و کوتاه، بزرگ و کوچک، مدرن و سنتی، رنگی و آجری  های نساختمانماهایی از انواع 

الی شاخ و برگ درختان به پایان  از البه سبزرنگ ای خانهبا نمایش مبهم  درنهایتو  آغازشده
)نقش رضا صباحی( نیز تصاویر را  با پخش این نماها، صدای خسرو شکیبایی زمان همرسد.  می

 کند. همراهی می

تونه باالی یه  تونه باشه. می نظر من یه خونه هرجایی میرضا صباحی: به »
ست باشه.  تونه توی کوچه قدیمی که زیر بازارچه ساختمون بلند باشه، می

تونه برای هرکس مفهومی داشته  تونه کوچیک باشه. می تونه بزرگ یا می می
تونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ  باشه. یا هر رنگی داشته باشه. می

 

1. Establishing Scene 



  17 ❖ ه ...نشانگی ابژواکاوی فرایند 

 

 
❖  

ال
س

 
14

مار
 ش

،
 ه

33
ار 

 به
،

 
13

99
 

 

تونه رنگ قرمز یا به رنگ ... ولی من یا بهتر بگم ما، معتقدیم خونه  باشه. می
 (.1375رنگ و رسام،  )بی« هرچی باشه باید سبز باشه. بله سبز و همیشه سبز

 
 
 
 

 

 
 

 
 

   
 

 

 
 

 
معرفی دیگری از مجموعه به نمایش   بعد از معرفی خانه سبز و پخش تیتراژ ابتدایی، صحنۀ

. اکنون هوا تاریک است، از پشت پنجره خانه سبز روزنۀ نوری به بیرون تابیده و دوربین آید درمی
رود و با حالتی سیال که  خانه سبز میشود. سپس به درون  آرام به سمت پنجره خانه کشیده می

شویم زاویه دید رضا صباحی است؛ گوشه و کناری از خانه رضا و عاطفه را نشان  بعداً متوجه می
گرایی و  کوشند که به واقع های خانه نظیر فرش، مبل، صندلی می دهد. بسیاری از نشانه می

های تصویر شده  ما در میان نشانها ؛سازی نمایش کمک کنند و تنها جنبۀ شمایلی دارند طبیعی
برای درام بیشتر  آنهامندی و کارکرد  نظر چشمگیرتر بوده و بُعد داللت هستند که بهیی نیز ها ابژه

ها، کتاب حقوق در دستان  هایی نظیر یک تابلوی نقاشی قدیمی بزرگ از جَد صباحی است. نشانه
ها و نورپردازی دارای  دیواره ی   مههای کوچک و قدیمی متعدد، رنگ سبز نی عاطفه، قاب عکس

های مکانی بازنمایی شده در  ( نشانه4-1ها است. جدول شماره ) از آن قبیل نشانه  روشن سایه
پیرس از مفهوم نشانه ارائه کرده  گانۀ سهبندی  طبقه بر اساسصحنه معرفی مجموعه خانه سبز را 

 است.

  

سبز  خانه. نمایی از 4-1تصویر   
()منبع: عکاسی از فیلم   

. تابلوی نقاشی جد بزرگ مجموعه خانه 4-2تصویر 
 سبز )منبع: عکاسی از فیلم(
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 معرفی خانه سبز منبع: نگارندگان  های مکانی بازنمایی شده در صحنه نشانه .4-1جدول 

های مربوط به بازیگر  نشانه

 یا حرکات آن در مکان

 شناسانه کارکرد نشانه نشانه

 ای از برابری نمایه قد بودن رضا و عاطفه هم

 ای از شغل عاطفه نمایه کتاب حقوق در دستان عاطفه

 وسایل صحنه و دکور

 خانه معمولی شمایلی از یک فرش، مبل، چراغ مطالعه و ...

 ها شمایلی از جد صباحی تابلوی نقاشی جد بزرگ

 نماد قدمت و اصالت ها و تابلوهای قدیمی متعدد عکس

 نماد حیات و زندگی )تعبیر سوژه( ها رنگ سبز مکان و دیواره

 از زاویه دید رضا صباحیای  نمایه حرکت سیال بدون تقطیع دوربین و حرکات آن

 نورپردازی
 شمایلی از شب نورپردازی کلی مکان

  برای برجسته بخش جهت  نمایه نورپردازی موضعی بر سوژه
 کردن رضا صباحی )سوژه(

  
 

های درون آن نمادی از حیات و زندگی است اما  گفتنی است که رنگ سبز خانه برای سوژه
اجتماعات دیگر ممکن است معناهای دیگر و حتی متضادی ها و  همین رنگ با توجه به فرهنگ

ها ممکن است بین  واژه»نویسد:  می باره دراین( 79: 1395) فرزان سجودی .را متبادر کند
های ضمنی متفاوتی داشته و از بارهای عاطفی و ارزشی  های مختلف اجتماعی داللت گروه

های صریح(  های ضمنی )و حتی داللت لتتواند دال متفاوتی برخوردار باشند. گذر زمان نیز می
های مختلف اجتماعی  های زبانی را تغییر دهد و خود این تغییر ممکن است بین گروه نشانه

های  شود و ارزش باید اشاره کرد که داللت ضمنی از خود نشانه ناشی نمی رو ازاین« متفاوت باشد.
 ثیرگذار است.اجتماعی، فرهنگی، تفاسیر ایدئولوژیک در برداشت آن تأ

ها نیست؛ بلکه  طور که ذکر شد رنگ سبز تنها یک ارزش بصری ساده برای صباحی همان
که همچون نشانه جانشین رنگ  ای شناسانهای از خود زندگی است. مفهوم عمیق هستی  استعاره

نشانۀ رنگ آن ساختمان، در  واسطۀ بهها  سبز در مجموعه خانه سبز شده است. درواقع صباحی
 بخشد. شان معنا می جوی کیفیت و روحی هستند که به زندگی وجست

رضا صباحی: اینه ... اینه اون چیزی که من میگم رنگ روحِ زندگی )...( اینو »
بدون اون توی این خونه هست، تو کل این ساختمون هست، اون گوشه 
هست، تو آشپزخونه هست. اون پایین پیش عزیز و آقاجون هست. اون باال 

که هست، اون باالی باالی باال  حتماًپیش باال و نرگس و علی کوچولو 
قدر بدون که دیگه اون حق  امیدوارم روزی پیش فرید و لیال هم باشه. همین
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رنگ و رسام،  )بی« تونه پاش رو از توی این خونه بذاره بیرون نداره و دیگه نمی
1375.) 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 
پله  بنگ، ابتدا با ترسیم راه بیگ  های معرفی مجموعۀ تلویزیونی بازنمایی مکان در صحنه

شود. ساختمانی که آسانسور آن نیاز به تعمیر دارد و با  یک ساختمان چهار طبقه آغاز می
که  آید درمیشده است. سپس راهرویی به نمایش   های زرد احتیاط روی آن ضربدر کشیده چسب

پنی است و خانۀ  وارد تازه  که خانۀ همسایه 4Bسازد. خانۀ  هم مرتبط می را به 4Bو  4Aدو خانۀ 
4A های  معرفی به غیر از شمایل کلی از کارتن  که محل زندگی لئونارد و شلدون است. در صحنه

نشان داده  4Aشود، اما زمانی که خانۀ  ارائه نمی 4Bدیگری از خانه  ای هنشاناثاثیه منزل جدید، 
ها و وسایل گوناگونی را در خود جای  شویم که ابژه شود با یک خانۀ شلوغ اما منظم مواجه می می

های مختلف، یک  مملو از کتاب ای کتابخانهداده است. دو تختۀ سفید بزرگ با معادالت فیزیک، 
هایی است  های آزمایشگاهی یا علمی، تنها بخشی از نشانه کوپ و انواع سازهای، تلس کاناپۀ قهوه

 را آراسته است. آنهاکه خانۀ 
طور  نهایت نشانه وجود داشته است؛ به در جهان آثار سینمایی و تلویزیونی ممکن است بی

داشته  ای هنشانو از چشمان پژوهشگر پنهان مانده نیز حکم  فرورفتهمثال حتی پونزی که دیوار 
پوشی کند و بررسی را  چشم آنهابنابراین، فرض پژوهش این است که از بسیاری از  ؛باشد

بنگ . راهرو در تئوری بیگ4-3تصویر   
)منبع: عکاسی از فیلم(   

مجموعه تئوری . نمایی از مکان 4-4تصویر 
 بنگ )منبع: عکاسی از فیلم( بیگ
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های مکانی بازنمایی  ( نیز نشانه4-2، جدول شماره )ترتیب این بهصورت هدفمند پیش ببرد.  به
 بنگ را تجمیع کرده است. های معرفی مجموعه تئوری بیگ شده در صحنه

 

 بنگ )منبع: نگارندگان( معرفی تئوری بیگ  انی بازنمایی شده در صحنههای مک . نشانه4-2جدول 

های مربوط به بازیگر یا  نشانه

 حرکات آن در مکان

 شناسانه کارکرد نشانه نشانه

قد بسیار بلندتر شلدون کوپر نسبت به 
 لئونارد هافستدر قدکوتاه

ای از غلبه شلدون بر لئونارد و  نمایه
 سطح هوش باالتر

های روی دوش  پشتی  ها و کوله لباس
 لئونارد و شلدون

 آنهابودن  غیررسمیشمایلی از 

 نشستن شلدون در بهترین 
 مکان ۀنقط

 نماد قدرت

 وسایل صحنه و دکور

 شمایلی برای توصیف ساختمان آسانسور خراب

ی  کشی و آمدن همسایه ای از اثاث نمایه های متعدد وسایل گوناگون کارتن
 جدید

 معمولی خانه یکشمایلی از  کاناپه، کامپیوتر، ظروف و ...میز، 

 ای از شغل لئونارد و شلدون نمایه برد با مسائل فیزیک وایت

 ای از حضور مخاطب در مکان نمایه ها حرکت نرم و دنبال کردن سوژه دوربین و حرکات آن

 شمایلی از روز نورپردازی کلی مکان نورپردازی

 

بنگ شناسایی  معرفی مجموعه خانه سبز و تئوری بیگ  مواجهه با صحنههایی که در  نشانه
مثابه  شدند، شاید در ابتدا کارکرد و ویژگی چندانی را برای درام از خودشان نشان ندهند و تنها به

نگریسته شود. سینما و تلویزیون سرشتی  آنهاتمهیدات طبیعی هر اثر نمایشی و روایتی به 
گرایی نیاز است  به بیش از هنرهای دیگر مانند تئاتر در آن به واقع رو ازاینعکاسی شده دارد؛ 

های انتزاعی  ها یا نشانه (. مخاطب در سینما و تلویزیون کمتر با طرح42: 1393)اسلین، 
را مخاطب به حدی در  ذکرشدههای  شود؛ به همین علت شاید نشانه ای مواجه می پیچیده
اما در  ؛تفاوتی کامل پیدا کرده باشد بی آنهاحتی نسبت به  اطراف خود دیده باشد که های مکان

ها در توسعۀ درام، به همین قبیل  های نشانگی ابژه ادامۀ این پژوهش جهت مطالعه ظرفیت
های  های مشخص اولیه، نقش و داللت داللت بر عالوهشود تا  گرا توجه دیگری می های واقع نشانه

 در جهت توسعه درام تبیین شوند. آنهاثانویه 
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هایی را یافت کرد که بر هویت تاریخی و اصالت اعضای آن خانه  توان نشانه در خانه سبز می

 ازجملۀهای قدیمی متعدد  هایی نظیر فرش ایرانی، گلیم، ظروف سنتی، عکس دارد. نشانهداللت 
ها نیز یک برازش کامل برقرار است. در  ها و هویت شخصیت ها است. درواقع میان نشانه آن نشانه

شود. اعضای آن  سبز نیز می  این خانه، مکان اساساً باعث تعالی و تحکیم هویت اعضای خانه
ای  شوند و خاطره های مختلف کنار یکدیگر در مکانی جمع می به بهانه بار یکت وق هرچند

و  آنهاکه تبدیل به بخشی از هویت   پردازی و یک نوع روایت  سازند. خاطره مشترک را با هم می
 شود. مکان می

سبز، شب اول هر   رضا صباحی: طبق یک عادت قدیمی، تمام اعضای خانه»
ای که نذر هر  ماه خونۀ مادربزرگ جمع میشن و مادربزرگ از همه با آش رشته

کنه )...( من یعنی ما معتقدیم که روح سبزی در آش رشتۀ  ماهشه پذیرایی می
بوده در تحکیم خانوادة  انکارناپذیریمادربزرگ وجود داره که همیشه عامل 

 (.1375رنگ و رسام،  )بی« ما

 5را بازگرداند. در قسمت  اعضای آن رفتۀ ازدستمکان خانه سبز حتی قادر است که هویت 
شوند.  ها توسط تلویزیون هیپنوتیزم شده و به یک الیناسیون دچار می مجموعۀ خانه سبز شخصیت

رها  قبلی را« خود»نشینند  رضا صباحی، پسرش فرید و علی کوچولو وقتی پای تلویزیون می
های معمولی  شوند. فرید که تا چندی پیش لباس تبدیل می« دیگری»یک  کنند و به می
از هویت  کل به آنهاپوشد و  زند و کاپشن چرمی میپوشید اکنون عینک دودی به چشم می می

 . آش رشته در خانه سبز 4-5تصویر 
 )منبع: عکاسی از فیلم(

 

 رفته در خانه سبز . هویت ازدست4-6تصویر 
 )منبع: عکاسی از فیلم(



 یهای دیداری و شنیدار رسانهعلمی فصلنامه   ❖ 22

 
❖  

ال
س

 
14

مار
 ش

،
 ه

33
ار 

 به
،

 
13

99
 

 

دهند و به کمک  ای ترتیب می های خانه سبز نقشه خانم درنهایتگیرند.  پیشین خود فاصله می
شوند که رضا، فرید و علی نهیب خورده و از  طول آن باعث میدر  شده جاریهای  مکان و روایت

 هویتی که به آن مبتال شدند، رها شوند.
خواستی؟ اینه معنی  عاطفه صدر: )...( اینه معنی رفاقتی که همیشه ازم می»

مون دنبالش بودی؟ که عوض بشی؟  ای که همیشه تو خونه روح سبز زندگی
 (.1375رنگ و رسام،  )بی« که فراموش کنی؟

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

(. در 232: 1392هیچ مکانی نیست که به نحوی با هویت سوژه مرتبط نباشد )شعیری، 
توان مشاهده کرد. شلدون و لئونارد دو  خوبی می ارتباط را بهبنگ این  مجموعه تئوری بیگ

رغم  خانۀ شلدون و لئونارد به رو ازاینالعاده قوی و منظمی دارند؛  دانشمندی هستند که ذهن فوق
شلوغی صحنه و تعدد وسایل صحنه، از نظم بسیار باالیی برخوردار است. هر ابژه و وسیله سر 

و شلدون نسبت به این موضوع کامالً حساس است؛  جای مخصوص به خودش قرار دارد
 به همای تغییر پیدا کند و چیزی سر جای اصلی خودش نباشد  اگر جای وسیله که طوری به

خورد. این نظم و حساسیت تا حدی برای  می به همریزد و کفۀ ترازوی تعادل روحی او  می
شود  بنگ، نشان داده می گمجموعه تئوری بی 1از فصل  2شلدون اهمیت دارد که در قسمت 

منظم نیست، باز هم آرام و قرار  آنهاحتی اگر او متوجه بشود مکان خانۀ همسایه بغلی همچون 

نظمی در مکان تئوری  . بی4-7تصویر 
 بنگ )منبع: عکاسی از فیلم( بیگ

 

. منظم کردن مکان در تئوری 4-8تصویر 
 بنگ )منبع: عکاسی از فیلم( بیگ
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کند بلکه  هویت او به شکل واضحی در مکان خانه خودش بروز پیدا می تنها نهنخواهد داشت! 
 دهد. ساختمان را نیز تحت تأثیر قرار می

 ست. کمی شلخته ظاهر اتاق معلومه( پنی یهاینجورکه )از  لئونارد: پس
 ای یافته سازمانومرج محضه! یه سامانه   شلدون: یه کمی شلخته؟! )...( این هرج

رو برای من توضیح بده که یه سینی با صفحات مسطح روی کاناپش یافت 
ست که شواهد نشون  بشه. من فقط از اونجا استنباط کردم که اون یه کاناپه

 ورودی خیلی کوچکتری داره! شاپ میدن کافی
سازی، منظم  لئونارد: آیا تا حاال به ذهنت خطور نکرده که همه نیاز به مرتب
 کردن و برچسب زدن وسواسی به تمام وسایل اطرافشون رو ندارن؟

 .(Lorre & Prady, 2007) شلدون: نه!

رود  ایه میصورت شبانه به خانۀ همس نظم مکان بسیار حساس است، به  شلدون که نسبت به
و بیرون هال خانه  قرارگرفتهشان  ، هال خانهخوابش اتاقگوید بیرون  تا آنجا را مرتب کند. او می
نظم )خانه همسایه( نیز دقیقاً کنار راهرو قرار دارد و به همین علت،  راهرو است و این مکان بی

 نظمی را ندارد! بی ومرج هرجاصالً تحمل 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

گذارد و قابلیت زایش  هایی که در مکان خانه سبز فرایند نشانگی را پشت سر می یکی از ابژه

تابلوی نقاشی جد بزرگ . تبدیل 4-9تصویر 
 به بازیگر در خانه سبز )منبع: عکاسی از فیلم(
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های  حضور نشانه  تابلویی که تفاوت ؛تابلوی جد بزرگ است ،کند تری پیدا می معنایی عمیق
سازد. در زندگی واقعی اگرچه نقش سودمندی یک ابژه   درام را نیز عیان میگرا در زندگی و  واقع

گر آن اهمیت دارد اما روی صحنه، این داللت است که اهمیت بیشتری  بیش از نقش داللت
شمایلی از آن فرد کشیده شده است؛  ای هنشانیابد. یک تابلوی نقاشی پرتره در زندگی واقعی،  می

تواند تبدیل به  شمایل یادگار جد بزرگ است، بلکه می تنها نهخانۀ سبز اما این نشانه در مکان 
شود و به حیاتش در قالب بازیگر ادامه  نشانه در درام زنده می دیگر عبارت بهشود.  خود جد بزرگ 

 گرچه مرجع آن نشانه سالیان دور فوت کرده است. ،دهد می
دیوار )تابلوی نقاشی جد بزرگ( اکنون رمزگانی که باعث خلق اثر هنری و حضور آن بر 

شود که متعلق به دنیای بازیگران است و اصل پیوستار  شده است، جایگزین رمزگانی می
گردد و به تعبیری نشانگی نشانه  جان، زنده می پیوندد و نشانۀ بی سوبژکتیو ـ ابژکتیو به وقوع می

را باور  آمده پیشهایی که از آن صحبت شد؛ اتفاق  گرایی رغم واقع دهد. مخاطب نیز به رخ می
شود و  بر خانۀ رضا صباحی غایب می شده نصبجد بزرگ از تابلوی  پس ازاینپذیرد.  کند و می می
زند. او حتی قادر است که لب به سخن هم بگشاید و  به بیرون از تابلو گام می کنشگرمثابه یک  به

سبز او را   نیز اینجاست که تنها مردان خانه توجهی قابلبا زبانی محاوره صحبت کند. نکتۀ 
ها، همچنان یک  کنند و با او ارتباط بگیرند، بنابراین او برای بخشی از موضوع توانند مشاهده  می

 تابلوی معمولی است و برای بخش دیگر چیزی بیشتر از یک تابلو است.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   

    
 

 

. صندلی مخصوص شلدون 4-10تصویر    
 بنگ )منبع: عکاسی از فیلم( تئوری بیگدر 
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شاید بتوان گفت که فرایند نشانگی، در رابطه با عناصر صحنه، آشکارترین شکل را به خود 
معموالً تفاوت مادی یا ساختاری با  شود، می استفادهمثال میزی که در نمایش برای گیرد.  می

این میز دچار دگرگونی  حال درعینکنند ندارد؛ اما  میزی که بینندگان در منزل از آن استفاده می
. یکی از  (374: 1396 ای دست یافته است )االم، شده است. انگار که این میز به معانی تازه

آورد و فرایند  ای به دست می بنگ معنای تازه هایی که در مجموعۀ تلویزیونی تئوری بیگ ابژه
)شلدون و لئونارد( است.  4Bادی درون خانۀ شماره پیوندد، کاناپۀ ع نشانگی در آن به وقوع می

نهایت چرت در وکاناپه در حالت عادی یک نشیمنگاه است که جهت نشست و برخواست روزمره 
کند  بنگ این ابژه کیفیت و معنای مضاعفی پیدا می اما در تئوری بیگ ؛شود زدن از آن استفاده می

های ابتدایی فصل نخست، روایت  در همان قسمتافتد که شلدون  و در اصل زمانی این اتفاق می
بار به خانۀ شلدون و لئونارد آمده روی کاناپه  کند. پنی که نخستین  ای را برای آن بازگو می ویژه

خواهد جایش را عوض کند؛ چراکه سر جای وی نشسته  اما ناگهان شلدون از او می ،نشسته است
 کند؟ گر میان جاها چه فرقی میپرسد م کند و از شلدون می است. پنی تعجب می

قدری به شوفاژ نزدیکه که گرم بشی و  شلدون: در زمستون، این صندلی آن»
گیره.  دقیقاً در مسیر نسیم قرار می اینجاقدر که عرق کنی، در تابستان  نه آن

نسیمی که از اون پنجره میاد و از این یکی پنجره میره. این جایی که روش 
که نه خیلی مستقیم به  قرارگرفتهای  زیون تحت زاویهروی تلوی نشستی؛ روبه

دار باشه که باعث گردن درد بشه.  قدر زاویه گو لطمه بزنه و نه اون و گفت
 (Lorre & Prady, 2007).«تونم بازم بگم ولی فکر کنم منظورم رو رسوندم می

  و مالکیت ویژه  جایگاهی مراتب سلسلهکاناپه حاضر در خانۀ شلدون و لئونارد در اصل یک 
کس به جزء شلدون حق نشستن بر روی آن را ندارد و حتی در صورت نشستن  کند. هیچ پیدا می

کند که  کاناپه نشانگی دیگری کسب می رو ازاینکند؛  بر روی آن، شلدون با وی برخورد جدی می
 برد. را از یک کاناپۀ عادی فراتر می آن

بنگ،  ( کاناپه در تئوری بیگ2ها،  جد بزرگ صباحی ( تابلوی نقاشی1اکنون دو نشانۀ مکانی 
مثابه عناصری که فرایند نشانگی ابژه  بنگ به های تلویزیونی خانه سبز و تئوری بیگ از مجموعه

در  آنهاو نقش  قرارگرفتهشوند تا در محور طول و عرض درام  اند، انتخاب می را پشت سر گذاشته
های  تر ذکر شد، مجموعه طور که پیش سی شود. همانهای تلویزیونی برر توسعه درام مجموعه

طور  که به این باوجوددار )سریالی( هستند. حتی  تلویزیونی پیوسته یا ناپیوسته دارای ویژگی دنباله
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رسد؛ اما ذکر این  های ناپیوسته تلویزیونی، پایان هر قسمت به اتمام می مثال داستان در مجموعه
قسمت و داستان بعدی نیز وجود دارد که انتظار مخاطب را نکته ضروری است که همواره یک 

کشد و تحقق سیر روایت و دنبال کردن مجموعه، نیازمند آشنایی بینندگان با رویدادها،  می
های پیشین است. محور همنشینی و طول درام  ها، اتفاقات و حتی قراردادهای قسمت شخصیت

در  رو ازاین(. 127: 1395پیرلوجه،  مند است )صافی نساز دارد و از منظر روایتی زما الگویی زنجیره
های متعدد تأکید  ها در قسمت دار روایت مجموعه سیر دنباله بر اساساین محور بر تحلیل 

 شود. می
کند؛ بلکه در محور  در قسمت ابتدایی حضور پیدا می تنها نهجد بزرگ در مجموعه خانۀ سبز، 

، 18، 17، 16، 13، 11، 6، 4، 3، 2های  ه نظیر قسمتهای این مجموع طولی درام و سایر قسمت
نیز حضور مستقیم  (IFILMقسمتی بازپخش شبکه  25نسخه  براساس) 25، 24، 21، 20

ها نشانۀ جدید در فرایند تبدیل قاب نقاشی به بازیگر، در  دهد. در این قسمت خودش را نشان می
هایی که  ها و کنش گیرد و با دیالوگ رار میها و پالت درام ق ها، رویداد همنشینی با سایر شخصیت

کند؛ حتی  های متعدد کمک شایانی می زند به توسعه ساختار طولی درام در قسمت از او سر می
ای را در این توسعه ایفاء نکند، اما حضورش در ساختار طولی درام وجودی  اگر او، نقش هسته

ای از ایفای نقش  برد. نمونه م را پیش میکند و درا وابسته دارد و به سهم خود تولید معنا می
توان در موقعیت و دیالوگ زیر  نشانگی جدید تبدیل قاب نقاشی به بازیگر جد بزرگ را می

 مشاهده کرد.
 جد بزرگ: با من میای پسرم؟

 رضا: کجا؟
 ترسی؟ خوام بریم با هم یه گشتی بزنیم. هنوزم می جد بزرگ: می

 روند(  بزرگ با هم به درون قاب نقاشی می رضا: دیگه نه... )رضا صباحی و جد
ها و  دوزی ها و منجوق  ها و گلدوزی خان صباحی در نقاشی زنیم با موسی ... بعد گشتی می

 (.1375رنگ و رسام،  )بی خاطرات...
اسلوب استوار است. نشانۀ کاناپه که   بنگ نیز بر همین نقش کاناپه در مجموعۀ تئوری بیگ

ها و  روایتی جدید گشته است و در محور طولی درام با رویدادها، شخصیتاکنون دارای معنا و 
مدت  های بلند های متعددی از فصل شود و درام در قسمت های گوناگونی همنشین می موقعیت

 12از فصل  24 سال، در قسمت 12حتی پس از گذشت  که طوری بهجوید.  خود از آن بهره می
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 ایجاد نمایشی موقعیتشود و با آن  بنگ مجدد به آن نشانه ارجاع داده می مجموعه تئوری بیگ
 گردد. می

 لئونارد: بیا اینجا سر جای شلدون بشین. شلدون این دور و اطراف نیستش.
 !تونم این کار رو انجام بدم شود( نه نمی )از نشستن پشیمان می حتماًپنی: باشه 

(Lorre & Prady, 2019) 
 

ها  ها در پی یکدیگر، نیازمند گزینش نشانه توسعه ساختار طولی درام در کنار همنشینی نشانه
کارکرد محورهای جانشینی و همنشینی در توسعۀ کالن ساختار »از عرض محور جانشینی است. 

داستان، همچون نقش استعاره و مجاز است در القای متنیت به گفتمان. داستان در کارکرد 
اش، از  کند و در کارکرد مجازی ود، وضعیت آغازین را با وضعیت پایانی جایگزین میاستعاری خ

، همنشینی رویدادها در طول داستان، مبتنی دیگر بیان بهرسد.  راه همنشینی رویدادها به پایان می
شان  در گذر زمان است و جانشینی رویدادها در عرض داستان، مبتنی بر مشابهت آنهابر مجاورت 

 (.128: 1395)صافی پیرلوجه، « گر رویدادهای ممکنبا دی
های همساز و مشابه باعث  بنگ انتخابِ نشانه در مجموعۀ خانۀ سبز و تئوری بیگ

در درام شده است. برای مثال در  آنهاها با یکدیگر و همچنین برازش  همبستگی بیشتر نشانه
است.  قرارگرفتهتهدید و تخریب  دلیل ساختن جاده، خانۀ سبز در معرض قسمت آخر خانۀ سبز، به

خانۀ داللت بر ماندن و سکونت کردن. در  که درحالیجادة داللت بر رفتن و عبور کردن دارد، 
اینجا تناسبی میان انتخاب جاده )رفتن( و خانه )ماندن( در محور عرض درام وجود دارد و از میان 

ای را  انتخاب شده که هالۀ فزاینده ای هنشانتوانست انتخاب شود،  های احتمالی که می تمام نشانه
 های همساز به اثر بخشیده است. از داللت

ها و کاناپه شلدون نیز وضعیت تناسب به همین منوال  های قاب نقاشی جد صباحی در نشانه
افتد، بسیاری از  ها اتفاق می است. اگر فرایند نشانگی ابژه برای تابلویی غیر از تصویر جد صباحی

گرفت؛ چراکه خانه سبز متعلق به خانواده صباحی  ینی درام نیز تحت تأثیر قرار میروابط همنش
ها با  شد نحوة برخورد صباحی در آن مکان ظاهر می« دیگری غیرصباحی»است و شاید اگر یک 

طور مثال ممکن بود حتی قاب را که دیگر تعلق به  گشت. به آن، به شکل کامل متفاوت می
جای ابژة کاناپه نیز در  کردند. به ه خانه سبز به بیرون پرتاب مینداشت، از پنجر« خودی»

های احتمالی دیگر قرار بگیرد؛ اما با بررسی ارتباط  بنگ ممکن بود انواع ابژه مجموعۀ تئوری بیگ
گذارد. کاناپه یکی از پر  آن نشانه با محور طولی درام، تناسب کاناپه بیشتر خود را به نمایش می
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کام است. نشانگی ابژه در چیزی رسوخ کرده است که بیشتر  سایل صحنه در سیتترین و استفاده
جهت بازی گرفتن از  فرصت بیشتری نیز رو ازاینو دستمایه باشد؛  دسترس قابلها  از بقیه ابژه

توان ادعا کرد که انتخاب نشانه در محور  شود. می های متعدد درام پیدا می کاناپه در قسمت
ها، در محور طولی  نجیده انجام شده است تا در ترکیب آن با دیگر نشانهای س گونه عرضی به

 بیشترین تناسب معنایی را ایجاد کند.
بنگ در همان قسمت ابتدایی، دو ابژه مکان  های تلویزیونی خانۀ سبز و تئوری بیگ مجموعه

ها با سپری کردن فرایند  اند. ابژه راه داده ای هنشانرا به نظام  آنهارا از دنیای اشیاء جدا کردند و 
دیگر برای درام  آنهاتری کسب کردند.  نشانگی، روایت ویژه خود را یافتند و زایش معنایی وسیع

شرایط گفتمانی جدیدی که بر  بر اساسشدند، نیستند. بلکه  تر شناخته می ای که پیش ابژه مثابه به
دارای اهمیت ثانویه شده و جنبۀ نشانگی جدید، در جایگاه  آنهاگذشته، جنبۀ ابژه بودن برای  آنها

های تلویزیونی،  توان گفت فرایند نشانگی ابژه در مجموعه اهمیت اولیه نشسته است. در پایان می
دار امکان حضور و  صورت متناوب و دنباله آفریند که نشانه در ساختار درام به ظرفیتی را می

شود  و روایت جدیدی که بر آن نشانه وارد می ای هنشانذخیرة  آفرینی داشته باشد. درواقع نقش
گیری از آن قرارداد  شود و بهره ها و مخاطبان ثبت می ها، موضوع مثابه قراردادی برای شخصیت به

های تلویزیونی، همچون تمهیدی به پیشبرد و  های مختلف مجموعه ها و فصل در طول قسمت
 کند. کمک میهای تلویزیونی  توسعۀ درام مجموعه

 

 گیری نتیجهبحث و 

محور، به واکاوی و تحلیل فرایند نشانگی ابژه  های مکان این پژوهش با تکیه بر ویژگی مجموعه
ها و نقشی که  شدن ابژه های تلویزیونی پرداخت و در راستای شناخت ظرفیت نشانه در مجموعه

بنگ را  های خانه سبز و تئوری بیگ کند؛ دو مجموعۀ تلویزیونی به نام در توسعه درام ایفاء می
 صورت هدفمند جهت موردکاوی انتخاب کرد. به

های سینمایی،  های تلویزیونی و فیلم های معرفی مکان در مجموعه یکی از روش
ها را رقم  ها نخستین مواجهه مخاطب با نشانه های معرفی و آغازین اثر است. این صحنه صحنه

های  شود. به همین علت در این پژوهش، صحنه رونمایی می آنهازند و از چیستی مکان در  می
قرار گرفتند. سپس با تمرکز بر  موردتوجهبنگ  معرفی مجموعۀ خانۀ سبز و تئوری بیگ

، «وسایل صحنه و دکور»، «های مربوط به بازیگر یا حرکات آن در مکان نشانه»های  بخش
های معرفی خانه  های مکانی از صحنه ، مجموعه نشانه«نورپردازی»و « دوربین و حرکات آن»
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ها  ترین نشانه بنگ شناسایی شدند و مورد تحلیل قرار گرفتند که از برجسته سبز و تئوری بیگ
کاناپۀ »در خانه سبز و « ها تابلوی نقاشی جد بزرگ صباحی»توان به  ها، می برای این مجموعه

 بنگ یاد کرد. در تئوری بیگ« مخصوص شلدون کوپر
شناختی و فرایند  ن، تابلوی نقاشی جد بزرگ و کاناپه شلدون از منظر نشانهبعد از آ 
شدن ابژة مورد خوانش قرار گرفتند. در خالل بحث مشخص شد که در این آثار، مکان و  نشانه

هویت نیز در نسبتی مستقیم و در قرابتی هماهنگ با یکدیگر قرار دارند. همچنین تحلیل شد که 
کند. فرایند  راه پیدا می ها هنشانشود و به نظام  وسایل صحنه خارج میچگونه ابژه از دنیای 

نسبت به یک  آنهانشانگی، تابلوی نقاشی و کاناپه را دارای معنا و داللت مخصوصی کرده است و 
شرایط گفتمانی جدیدی که بر  بر اساساند. درواقع  وسیله صحنه ساده، حائز نقش بیشتری گشته

دارای اهمیت ثانویه شده و جنبۀ نشانگی جدید، در  آنهاابژه بودن برای ها گذشته، جنبۀ  ابژه
توانند که نقش مؤثرتری را  های جدید می همین علت نشانه جایگاه اهمیت اولیه نشسته است؛ به

ها و کاناپه شلدون کوپر در  ، دو نشانۀ نقاشی جد بزرگ صباحیدرنهایتبرای درام ایفاء کنند. 
ام و محور جانشینی عرض درام نیز قرار گرفتند و این نتیجه به دست محور همنشینی طول در

 اند. های تلویزیونی نیز کمک شایانی کرده به پیشبرد و توسعۀ درام مجموعه آنهاآمد که 
های تلویزیونی ظرفیتی  با تحلیل مذکور نتیجه گرفته شد که فرایند نشانگی ابژه در مجموعه

دار امکان حضور و  متناوب و دنباله صورت بهها در ساختار طولی درام  را آفریده که نشانه
آفرینی داشته باشند و بتوانند در ساختار عرضی نیز موجبات همسبتگی بیشتر و تناسب  نقش

شود که  و قراردادی خلق می ای هنشانمعنایی درام را فراهم کنند. با این تمهید، ذخیرة 
از آن  دفعات بههای متعدد خود  ها یا قسمت د در طول درام، فصلتوانن تلویزیونی می  های مجموعه

 های نمایشی یاری برسانند. بهره بگیرند و به خلق موقعیت
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