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چکیده

ــن  ــت. ای ــی اس ــتانی تلویزیون ــای داس ــوری مجموعه  ه ــای4 مح ــن و بن  مایه  ه ــه مضامی ــواده از جمل ــاد خان    نه

ایدئولوژیــک  و  اجتماعــی  فنــی،  ســطوح  در  را  خــود  پیام  هــای  و  معانــی  مجموعه  ها)سریال  ها(می کوشــند 

ــن  ــد. ای ــه دهن ــان ارائ ــه مخاطب ــی را ب ــان اجتماع ــی از جه ــر خاص ــب، تصوی ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــذاری کنن رمزگ

پژوهــش بــه مطالعــۀ نشانه  شــناختی یکــی از پربیننده  تریــِن ایــن مجموعه  هــا، باعنــوان »لحظــۀ گــرگ و میــش« 

ــِی پشــتوانۀ  ــد از انقــاب اســت. ســازه  های مفهوم ــران بع ــواده در ای ــت خان ــه موضــوع آن، وضعی ــردازد ک می  پ

ــواده و برســاخت رســانه  ای  ــارِض خان ــۀ متأخــر، انســجام/ تع ــواده در مدرنیت ــوارد اســت: خان ــن م کار شــامل ای

ــت  ــا کاربس ــه ب ــن مجموع ــد ای ــان می  ده ــج نش ــک، نتای ــان فیس ــی ج ــدل نشانه  شناس ــۀ م ــر پای ــواده. ب خان

ــی   کــردن خصایــل  ــف رمــزگان ســعی در دراماتیزه  کــردن ســویه  های عــادی زندگــی خانوادگــی و آرمان ــواع مختل ان

پیشــامدی آن دارد تــا شــکلی از خانــوادۀ آرمانــی را کــه غیرتاریخــی و ماورایــی اســت به  منزلــۀ الگــو معرفــی کنــد. 

ــرای  ــوند و ب ــتایش می  ش ــرگزینی س ــد آوری و همس ــترده، فرزن ــوادۀ گس ــه، خان ــدار مردان ــل اقت ــی مث ویژگی های

ــی،  ــوادۀ آرمان ــود. خان ــز می  ش ــردی تجوی ــی و ف ــی اخاق ــًا راه  حل  های ــواده صرف ــای خان ــا و واگرایی  ه تعارض  ه

ــاه آن  ــد در پن ــرد بای ــه ف ــن تســابخش اســت ک ــه مأم ــا و خواســته  های اعضــا و یگان ــی نیازه پاســخ  گوی تمام

بــه جســت وجوی کمــال برآیــد. برخــی از عمده  تریــن مضامیــن ایــن مجموعــه عبارت انــد از: نوســتالژی گذشــتۀ 

طایــی؛ بازتولیــد ایدئولــوژی مردســاالری؛ دراماتیــزه کــردن امــور جــاری و روزمــره توجیــه اطاعــت فــرد از نهادهــای 

ریشــه  دار ســنتی؛ پنهــان کــردن نقــش ســاختارهای اجتماعی؛روان شناســانه كــردن مســائل اجتماعــی؛ ارائــۀ راه  حــل 

فــردی بــرای غلبــه بــر شــکاف نســلی؛ برجســته کــردن نقــش افــراد در کم  رنگ  شــدن اعتمــاد اجتماعــی؛ و بازنمایــی 

ــر.  ــر و ش ــی خی ــب دوگانگ ــی در قال ــبک  های زندگ ــی و س ــای اجتماع ــوع گروه  ه تن

واژه  های کلیدی
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مقدمه

 امــروزه جایــگاه محــوری تلویزیــون، نقــش آن در شــکل  دهی بــه هویت  هــای فــردی و 

جمعــی و اهمیــت ایــن فــرم فرهنگــی در زندگــی روزمــرۀ مــدرن بــر محققــان علــوم ارتباطات، 

مطالعــات رســانه  ها و مطالعــات فرهنگــی پوشــیده نیســت. تكنولــوژی تلويزيــون در دهــۀ 

ــوده ای در اواخــر  ــۀ شــكلی از ارتباطــات ت ــون به  مثاب ــا تلويزي ــرد، ام ــدا ك 1920 توســعه پي

دهــۀ 1940 و اوايــل دهــۀ 1950 ظهــور كــرد و مطالعــۀ تلويزيــون و مخاطبــان آن از دهــۀ 

ــۀ حاضــر، نقــش ایــن رســانه  بیــش از پیــش برجســته شــده،   1950 شــروع شــد. در زمان

ایــن رســانه،  به طوری  کــه دیگــر نمی تــوان زندگــی را بــدون آن قابل  تصــور دانســت . 

درمقــام »عامه پســند ترین دســتگاه تولیــد فرهنــگ« )اســتوری، 1385: 19(، »به  لحــاظ 

ــر، 1391:  ــت« )بارک ــر نیس ــانه  های دیگ ــا رس ــه ب ــی، قابل  مقایس ــِن فرهنگ ــِد مت ــم تولی حج

ــات  ــق اجتماع ــه عم ــون ب ــای گوناگ ــتراتژی  ها و تکنیک  ه ــا اس ــانه  ها ب 567(. در کل، رس

ــی خــود  و خانواده  هــا نفــوذ کــرده و افــکار و پنداشــت عمومــی را درمــورد جهــان پیرامون

جهــت داده  انــد و تلویزیــون نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســت. در میــان انبــوه برنامه هــای 

از طریــق طبیعی  نشــان دادن برخــی  تلویزیونــی، مجموعه هــای تلویزیونــی می  کوشــند 

ــه  ــان را به  مثاب ــن گفتم ــند و ای ــیطره ببخش ــی را س ــان خاص ــا گفتم ــا و نگرش ه کنش ه

عــرف عــام بــه مخاطبــان خــود معرفــی کننــد )محمــدی و کریمــی، 1390: 50(. آنهــا بــا ارائــۀ 

ــی در  ــف زندگ ــیوه های مختل ــا ش ــراد را ب ــی، اف ــای اجتماع ــا و نقش ه ــا، هنجار ه ارزش ه

ــان  ــه آن ــی را ب ــب زندگ ــای مناس ــا و نقش ه ــد و هنجاره ــنا می کنن ــه آش ــای جامع گروه ه

ــۀ  ــواده در جامع ــوری خان ــت مح ــه اهمی ــر ب ــزازی ، 1386: 8(. نظ ــد )اع ــوزش می دهن آم

ایرانــی، تلویزیــون در دهه  هــای اخیــر درراســتای ایفــای رســالت خلــق معانــی فرهنگــی، بــه 

شــکل های گوناگــون، معانــی فرهنگــی خاصــی را حــول محــور خانــوادۀ ایرانــی در معــرض 

نمایــش گذاشــته اســت. 

ــه  ــت ک ــذاری اس ــدرت و تأثیر گ ــر، پرق ــاد فراگی ــران، نه ــۀ ای ــواده در جامع          خان

روابــط بیــن اعضــای آن متناســب بــا شــرایط جدیــد در ســال های کنونــی تغییــر کــرده و در 

حــال شــکل  پذیری در قالــب   گونــه ای جدیــد اســت. عوامــل مختلفــی در شــکل گیری ایــن 

تغییــرات ســهم داشــته اند؛ تحــوالت اساســی در تکنولــوژی و انقــاب الکترونیکــی، دنیــای 

مجــازی را در مقیــاس بی ســابقه ای وارد زندگــی اجتماعــی و خانــواده را دســتخوش تغییــر 

کــرده  اســت. ایــن امــر، عــاوه بــر کاهــش ارتباطــات کامــی در خانــواده و کاهــش نظــارت 
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ایــن نهــاد، بــه قرار گیــری در برابــر بی  شــمار ارزش، نگــرش، ســبک زندگــی و شــخصیت متنوع 

منجــر می شــود کــه به خودی خــود بانــی تغییــرات اساســی هســتند )ســرایی، 1385: 

ــای  ــی نقش  ه ــه درهم ریختگ ــه، ب ــدرن در جامع ــی م ــای زندگ ــه  دواندن مؤلفه ه 39(. ریش

تعریف  شــدۀ اعضــای خانــواده برحســب ســن و جنــس منجــر  شــده و ارزش هــای خانــواده را 

دچــار ابهــام کــرده  اســت. ایــن ابهــام در نقش هــا و ارزش هــا بــه ابهــام در عملکــرد و رفتــار 

ــون  ــای تلویزی ــریال ها و فیلم ه ــه س ــی ب ــن تحوالت ــاب چنی ــت. بازت ــده اس ــا انجامی اعض

ــه  ــواده ای ک ــت. خان ــری اس ــاهده و پیگی ــرات، قابل  مش ــن تأثی ــده و ای ــیده ش ــران کش ای

ــن  ــدگان ممک ــیاری از بینن ــرای بس ــد، ب ــش در می آی ــه نمای ــی ب ــای تلویزیون در مجموعه  ه

اســت به  عنــوان الگــوی زندگــی خانوادگــی مطــرح  شــود و بــا توجــه بــه رفتــار و نقش هــای 

ارائه شــده در ایــن مجموعه  هــا مخاطبــان اطاعاتــی درمــورد آنچــه مطلــوب جامعــه اســت 

ــد )اعــزازی، 1386: 9(.  و آنچــه نیســت، کســب می کنن

ایــن پژوهــش درصــدد مطالعــۀ شــیوه  های برســاخت و بازنمایــی خانــواده در    

مجموعه  هــای داســتانی تلویزیونــی اســت. اهمیــت ایــن موضــوع از آن  روســت کــه ایــن 

مجموعه  هــا در مقــام تولیــداِت رســانه  ای پرمخاطــب امــروزه در زمــرۀ رایج  تریــن رســانه های 

تولیــد و بازتولیــد منظومه  هــای ارزشــی و پیکربندهــای گفتمانــی هســتند و لــذا بــا تحلیــل 

ــان  ــود در جه ــای موج ــا و نهاده ــاخت پدیداره ــیوه  های برس ــوان ش ــا می  ت ــادی آ  نه انتق

ــی  ــترهای اجتماع ــا بس ــک ب ــدی ارگانی ــی، پیون ــای تلویزیون ــد. مجموعه  ه ــی را فهمی واقع

ــا  ــدی ایف ــی کلی ــترها نقش ــن بس ــد ای ــز در بازتولی ــد و نی ــش دارن ــد خوی ــِی تول ـ تاریخ

ــان  ــر ادراکات و کنش هــای مخاطب ــد. بازنمایــی جهــان واقــع در ایــن مجموعه  هــا ب می  کنن

ــد و از  ــت می  پندارن ــن واقعی ــا را عی ــن بازنمایی  ه ــًا ای ــه بعض ــذارد، به طوری  ک ــر می گ تأثی

ــت  ــی از واقعی ــش تکه  پاره  های ــول گزین ــی، محص ــکلی از بازنمای ــر ش ــه ه ــد ک ــاد می  برن ی

اســت. پرســش ایــن اســت کــه مجموعه  هــای تلویزیونــی چگونــه بــا مفصل  بنــدی رمــزگان 

متفــاوت، در ســطوح ســه  گانۀ فنــی و اجتماعــی و ایدئولوژیــک، الگــوی خاصــی از خانــواده 

را بازنمایــی کننــد و آن را به  مثابــه امــری کــه در عالــم واقــع تحقق  پذیــر اســت، بــه نمایــش 

می  گذارنــد. از ایــن منظــر، معانــی، محصــول نظام هــای بازنمایی  انــد و مجموعه  هــای 

تثبیــت  و  سیطره  بخشــی  در  ســعی  معناهــا  گفتمانــی  مفصل  بنــدی  بــا  تلویزیونــی 

ــد.  ــور در بیای ــلط ج ــگ مس ــی فرهن ــۀ آرمان ــا جامع ــه ب ــد ک ــا دارن ــی از معناه منظومه  های

بااین  حــال، ایــن مجموعه  هــا بــا توســل به  شــگردهایی واقع  گرایانــه درصــدد کتمــان 
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سرشــت گفتمانــی و برســاختِی بازنموده  هایشــان هســتند. ایــن پژوهــش درصــدد واکاوی 

شــگردها، رمــزگان، تهمیــدات و تکنیک  هایــی اســت کــه ایــن مجموعه  هــا بــا بهره گیــری از 

آنهــا قــادر بــه انجــام چنیــن کاری می  شــوند. پرســش ایــن اســت کــه یــک اثــر رســانه  ای 

ــد و  ــان می  نماین ــه مخاطب ــی ب ــی و طبیع ــری واقع ــه ام ــی را به  مثاب ــری گفتمان ــه ام چگون

تمــام رمــزگان فنــی و ایدئولوژیــک خــود را پنهــان می  ســازد تــا معانــی مرجــح و دال  هــای 

مســلط خــود را بــه مخاطــب بقبوالنــد. هــدف از تحلیــل ایــن مســئله آن اســت تــا میــزان 

ــی  ــی بازنمای ــۀ تلویزیون ــک مجموع ــۀ آنچــه در ی ــا ناهمســویی/ فاصل ــت ی ســنخیت/ قراب

می  شــود بــا آنچــه عینــًا در جامعــه می  گــذرد، مشــخص شــود. اینکــه تصویــر خانــواده در 

ــواده  ــا وضعیــت انضمامــی خان ــدازه در ارتباطــی دیالکتیکــی ب ــا چه  ان ــر رســانه  ای ت یــک اث

برســاخته می  شــود یــا تــا چــه انــدازه بــر ورای ایــن وضعیــت و بــه دور از آن، صورت بنــدی 

می  شــود، مســئله  ای اســت کــه تحلیــل آن ضــروری می  نمایــد، زیــرا ایــن تحلیــل می  توانــد 

ــات  ــن تصمیم ــی و گرفت ــای فرهنگ ــا در نهاده ــی راهگش ــت  گذاری فرهنگ ــاز سیاس زمینه  س

ــواده باشــد.      ــاد خان ــا نه ــط ب درســت در دســتگاه  های مرتب

پیشینۀ پژوهش

ــواده و بازنمــود آن به  واســطۀ تلویزیــون در داخــل  ــارۀ خان      تحقیقــات بســیاری درب

ــون،  ــده در تلویزی ــوادۀ بازنمایی  ش ــد خان ــان می  دهن ــًا نش ــه عمدت ــت ک ــده  اس ــام ش انج

خانــواده،  دیگــر،  برخــی  در  و  اســت  تثبیت  شــده  روابطــی  دارای  و  ســنتی  خانــوادۀ 

ــه  ــات ب ــن تحقیق ــتر ای ــت. بیش ــده  اس ــش داده  ش ــدرن نمای ــامی و م ــه زوال، غیراس روب

ــیب های  ــرف و آس ــی، 1383(، مص ــایی و کریم ــی فس ــی )صادق ــی جنس ــوع بازنمای موض

ــزازی،  ــواده )اع ــش خان ــد نمای ــعدی  پور، 1386( و رون ــی و س ــواده )قربان ــی در خان اجتماع

1386( در تلویزیــون پرداخته انــد. برخــی تحقیقــات دیگــر نیــز از منظــری دیگــری بــه 

ــاق  ــش ازدواج و ط ــی نمای ــعدی پور )1386(، چگونگ ــی و س ــته  اند: قربان ــئله نگریس مس

در ســریال های ایرانــی را مــورد مطالعــه قــرار  داده انــد؛ خزایــی )1386(، رســانه و سیاســت 

تنظیــم خانــواده را بررســی کــرده اســت؛ اعــزازی )1386(، بــه بررســی رونــد نمایــش خانــواده 

ــی  ــواده در آگه ــی خان ــی بازنمای ــروی زرگر )1382( نشانه شناس ــه و س ــون پرداخت در تلویزی

ــدی  ــاعی و جارون ــور، س ــن جعفرزاده  پ ــت. همچنی ــرده اس ــی ک ــون را بررس ــی تلویزی بازرگان

در مقالــه  ای باعنــوان الگوهــای قــدرت در روابــط بیــن نســلی، بازنمایــی ســریال  های 

ایرانــی، مطالعــۀ شــبکه یــک و ســه )1388( بــه تحلیــل محتــوای کمــی ایــن مجموعه  هــا 
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ــری،  ــاخت دیگ ــود و س ــف از خ ــان، تعری ــز در تحقیق  ش ــوری نی ــری و عم ــد؛ کوث پرداخته  ان

ــی  ــر )1392( را بررس ــاروق العم ــلطان و الف ــم س ــریال  های حری ــتعماری س ــۀ پسااس مطالع

ــن  ــد؛ همچنی ــره برده  ان ــل گفتمــان انتقــادی به ــن مجموعــه از تحلي ــرای نقــد ای ــرده و ب ک

فرجــی و گیویــان در بازنمایــی زندگــی روزمــرۀ جوانــان در ســریال فاصله  هــا )1392( از 

رویکــرد نشانه  شناســی بــارت اســتفاده کرده  انــد.  

       در تحقیقــات خارجــی، موضوعاتــی مثــل ویژگی هــای خانــوادۀ هســته ای؛ جایــگاه 

پــدر و آســیِب  گــذار از مادرانگــی برجســته شــده  اســت. جــان بیلــز در مقالــۀ »جایــی بــرای 

یــک زن نیســت: خانــواده در فیلــم نــوآر« نشــان می دهــد کــه نمایــش شــخصیت های زن 

اغواگــر در ژانــر نــوآر، حملــۀ مســتقیم بــه زنانگــی و خانــوادۀ هســته ای اســت. زنــان اغواگــر 

از ایفــای نقــش همســر فــداکار و مــادر عاشــق کــه در جریــان اصلــی جامعــه نسخه نویســی 

بــا  را  خیانت آلــود  و  پول  محــور  بــدون عشــق،  زندگــی  و  می رونــد  طفــره  می شــود، 

همسران شــان در خانــواده ســپری می کننــد و در بیشــتر مــوارد، باعــث متاشی شــدن 

ــد  ــان می  ده ــوس2 )2011( نش ــۀ مالتس ــج مطالع ــز1، 1999(. نتای ــوند )بلی ــواده می ش خان

تصویــر خانــواده در فیلم هــای دهــۀ هشــتاد هالیــوود تصــور ایده آلــی اســت کــه بــر اهمیت 

ــوادۀ هســته ای خوشــبخت دهــۀ  ــا خان ــدر و ارتباط هــای بین  نســلی تأکیــد دارد ت نقــش پ

پنجــاه دوبــاره باز تولیــد شــود. تانــر3 و همــکاران )2003( تصویــر زوج هــا و خانــواده را در 

کانون هــای دیزنــی4 تحلیــل کرده انــد. در تحقیــق آنهــا: 1. روابــط خانوادگــی، یــک اولویــت 

ــد، امــا ایــن تنــوع ساده ســازی می شــود؛ 3.  بســیار جــدی اســت؛ 2. خانواده هــا متنوع ان

ــا  ــن ب ــط زوجی ــوند؛ 4. رواب ــده می ش ــیه ران ــه حاش ــا ب ــد و مادر ه ــع می یابن ــا ترفی پدر ه

ــرد.  ــکل می گی ــگاه اول« ش ــق در ن »عش

مفاهیم و رویکرد نظری 

ــرای نمایــش جهــان اجتماعــی      صورت بنــدی ســازه  های مفهومــی، کوششــی اســت ب

برحســب آرایشــی از مفاهیــم مرتبــط یــا یــک طــرح مفهومــی مــدون )بلیکــی5، 220:1387(. 

1. John Beals

2. Maltsus

3. Tunner

4. Disney 

5. Norman Blaikie
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ــی در  ــرۀ مفهوم ــن پیک ــن عناصــر برســازندۀ ای ــی، محوری تری ــواده و بازنمای ــۀ خان دو مقول

ایــن تحقیــق هســتند. لــذا در ادامــه بــه تشــریح جایــگاه و ارتبــاط نظــری ایــن دو مقولــه 

خواهیــم پرداخــت. 

 - تغییر شکل خانواده در مدرنیتۀ متأخر 

    در مدرنیتــۀ متأخــر، خانــواده و نقــش اعضــای آن دســتخوش دگرگونی اساســی شــده 

اســت. در میــان نســل پیــش، پیونــد میــان زن و مــرد مخصوصــًا در ازدواج ســنتی عمدتــًا 

ــه چــه سرنوشــتی در  ــک زن می  دانســت ک ــی، ی ــود، به  عبارت ــت ب براســاس نقش  هــای ثاب

انتظــار دارد و آن عبــارت بــود از یــک زندگــی خانگــی و خانوادگــی کــه همــواره ثابــت بــود؛ 

ــای روشــن و  ــودن از نظــر نقــش، وظیفــه و هویــت، معن ــد، دیگــر زن   ب امــا در عصــر جدی

مشــخصی نــدارد، زنــان براســاس آنچــه فرهنــگ و یــا سرنوشــت مختــوم بــه آنهــا دیکتــه 

می کنــد و یــا در چهارچــوب سرنوشــتی کــه به  واســطۀ آن، نقش  هایشــان از پیــش تعییــن 

ــطۀ  ــود و به  واس ــط خ ــتر توس ــان را بیش ــان هویت  ش ــد. آن ــی نمی  کنن ــت، زندگ ــده اس ش

ــورت  ــا به  ص ــی آنه ــت اجتماع ــود و هوی ــناخت از خ ــازند. ش ــی می  س ــای اجتماع نقش  ه

ــه چــه هســتیم،  ــرد ک ــر ک ــن فک ــه ای ــد همــواره ب ــی بازاندیشــانه درآمــده اســت، بای عمل

ــز1، 1387(. ــیم )گیدن ــم باش ــه می خواهی ــم، و چگون ــر می  آیی ــه نظ ــه ب چگون

  به  لحــاظ روابــط عاطفــی نیــز کنــش متقابــل در میــان خانــواده در پیوســتاری از 

صمیمیــت2 تــا خشــونت متغیــر اســت. روابــط بیــن اعضــای خانــواده به  لحــاظ تاریخــی در 

ســه نــوع متجلــی بــوده اســت. رابطــۀ شــهوانی، رابطــۀ رمانتیــک و رابطــۀ نــاب3. رابطــۀ 

ــود  ــخص می ش ــت مش ــرار و فوری ــاس اضط ــی احس ــا نوع ــهوانی ب ــق ش ــا عش ــهوانی ی ش

ــن عشــق، خاصیــت افســون زدگی  ــره اســت. ای ــه جــدا از روال هــای عــادی زندگــی روزم ک

ــی  ــا ارزش هــای اخاق ــی ب ــه رابطــۀ نزدیک ــک ک دارد و پریشــان کننده اســت. عشــق رمانتی

مســیحیت داشــت، عناصــری از عشــق ســودایی را در خــود ادغــام کــرده  بــود. گیدنــز عشــق 

رمانتیــک را در ارتبــاط بــا مجموعــه عوامــل مرتبــط بــا زنــان بررســی می کنــد و معتقــد اســت 

عشــق رمانتیــک اساســًا زنانــه شــده  اســت. ایــن عشــق حــول تصــور آرمانــی قدرتمنــدِی 

ــرای دســتیابی  ــا عشــق رفاقتــی، تــاش ب ــاب ی ــه می چرخــد. رابطــۀ ن ــه و عفــت زنان مردان

1. Anthony Giddens 

2. Intimacy 

3. Pure relationship
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ــای  ــی از خصلت ه ــت. یک ــاط اس ــق ارتب ــاد از طری ــت اعتم ــت اول و قابلی ــش دس ــه دان ب

ایــن نــوع رابطــه، رشــد خــود اســت. بــه همیــن دلیــل، توافــق صریحــی وجــود دارد کــه 

ــود،  ــده نب ــت و تکمیل کنن ــاف داش ــم اخت ــا ه ــن ب ــت طرفی ــق و هوی ــا، عای ــر ارزش ه اگ

ــارت  ــه عب ــن رابطــه، ماهیــت وجــودی خــود را از دســت می دهــد و منحــل می شــود. ب ای

ــی  ــق رفاقت ــد در عش ــان می کن ــز بی ــت. گیدن ــروط اس ــه مش ــن رابط ــد در ای ــاده تر، تعه س

ــدی،  ــاص« )موح ــخص خ ــه »ش ــرد ن ــورت می گی ــاص« ص ــۀ خ ــن »رابط ــرای یافت ــاش ب ت

ــۀ  ــواده، نظری ــۀ رابطــۀ دوران مــدرن خان ــاب به  منزل ــا طــرح رابطــۀ ن ــز ب 1390: 73(. گیدن

ــه  ــه رابطــه ای گفت ــواده، ب ــاب در خان ــد. رابطــۀ ن ــواده مطــرح می کن خــود را پیرامــون خان

می شــود کــه بــر صمیمیــت و عشــق بیــن زن و شــوهر مبتنــی اســت. از دیــدگاه او، پیــش 

از دوران مــدرن، روابــط زن و شــوهر مبتنــی بــر عادت هــا و ســنت ها بــود و آنچــه در 

تــداوم ارتباطــات خانوادگــی نقــش ایفــا می کــرد، دیدگاه هــای ســنتی و عملکرد هــای 

ســاخت یافته در طــول زمــان بــوده  اســت. امــا در دوران مــدرن، بــه دلیــل تغییراتــی کــه در 

ســاخت جوامــع و ارزش هــا رخ داده، ایــن روابــط تغییــر یافتــه  اســت. ایــن تغییــرات شــامل 

ــرد،  ــی زن و م ــۀ جنس ــه رابط ــاوت ب ــگاه متف ــواده، ن ــا در خان ــک نقش ه ــی تفکی دگرگون

شــکل گیری رابطــۀ نــاب در فرزنــد آوری بــه جــای دالیــل اقتصــادی و... می شــود. در نهایــت، 

گیدنــز خانــوادۀ مــدرن و صمیمیــت را ایــن گونــه تعریــف می کنــد: خانــواده هم نشــینی دو 

انســان برابــر اســت و نــه یــک رابطــۀ پدرســاالرانه؛ یــک پیونــد عاطفــی اســت کــه بــر پایــۀ 

جاذبــۀ شــخصی، رابطــۀ جنســی و عاطفــی شــکل می گیــرد و تــا زمانــی پایــدار می مانــد کــه 

ــر  ــکل گیری آن دیگ ــادی در ش ــل اقتص ــوده و دالی ــش ب ــن لذت بخ ــرای طرفی ــه ب ــن رابط ای

ــز، 1394(.  ــدارد )گیدن معنایــی ن

- خانواده: انسجاِم پدرمحور یا تعارِض ناگزیر

     ســویۀ دیگــر طیــف روابــط درونــی خانــواده تعارض و خشــونت اســت. ناتوانی زوج ها 

در ابــراز  ویژگی هــای ضعیــِف شریک شــان در روابــط زناشــویی، بــه شــکل گیری شــرایط 

ــل تفاوت هــای جنســی،  ــه دلی ــًا ب ــن همســران عمدت تعــارض منجــر می شــود. تعــارض بی

ــی تفاوت هــای ارزشــی به وجــود  ــی و حت ــودک، تفاوت هــای مذهب ــرورش ک تفاوت هــای پ

ــا  ــود، ام ــر می ش ــتر منج ــناخت بیش ــت، درک و ش ــه صمیمی ــی ب ــا گاه ــد. تعارض ه می آی

ــا طــاق منجــر  ــی ی ــه خصومــت، رنجــش، خشــونت و در نهایــت، جدای ــر مــوارد، ب در اکث



12

دوره 16
 پیاپی 42

 تابستان 1401

تحلیل نشانه  شناختی بازنمایی خانواده در مجموعه  های تلویزیونی ....

ــونت  ــن خش ــای درنظرگرفت ــتی، به  ج ــت فمینیس ــام1، 1998(. در رهیاف ــود )کونینگه می ش

ــرای  ــز ب ــرکوب گرایانه و تحکم آمی ــه ای س ــورت روی ــز، آن را به  ص ــه ای تضاد آمی ــۀ روی به  منزل

حفــظ قــدرت شــوهر در نظــر می گیرنــد. ایــن مــدل خشــونت را به  مثابــه مؤلفــه  ای مالکیتــی 

ــی اســت. از نظــر فمینیســت ها، زندگــی  ــر جنســیت مبتن ــًا ب ــد کــه عمیق و قدرتــی می دان

زناشــویی چنــان ســاختاریافته اســت کــه شــوهر نســبت بــه همســر قــدرت بیشــتری دارد. 

ــدرت  ــد و ق ــدان و خانه  داری ان ــداری فرزن ــئول نگه ــان، مس ــواده و زن ــان آور خان ــردان، ن م

ــازات  ــاوت و امتی ــا، تف ــر آنه ــد. از نظ ــان ندارن ــه شوهرانش ــبت ب ــابهی نس ــی مش چانه زن

زنــان و مــردان، ذاتــی و کارکــردی نیســت، بلکــه ســاختی اجتماعــی دارد و قــدرت مــردان را 

ــاالری در  ــۀ پدرس ــان جامع ــور، 1388(. بنی ــد )رضوی  پ ــظ می کن ــه حف ــواده و جامع در خان

خانــواده اســتوار می شــود. در نظــم اجتماعــی پدرســاالرانه، مــردان از طریــق ســلطه بــر زنــان 

و انحصــار نهادهــای اجتماعــی رهیافــت برتــری نســبت بــه زنــان پیــدا  کــرده و فرمان بــرداری 

ــه شــده  اســت )کتمــان، 1978(.  ــه نهادین ــان از طریــق مــردان و نهادهــای مســلط مردان زن

ــر بی  ســازمانی  ــد تأثی ــواده در بحــران اســت و بای ــد خان ــز معتقدن ــی 2نی ــاس و زنانیک توم

ــد  ــای جدی ــه، ارزش ه ــای لذت گرایان ــر ارض ــد نظی ــای جدی ــی ارزش ه ــی را در برخ خانوادگ

خودبینانــه، نــوع جدیــد فرد گرایــی و شــکل های تــازۀ جذبــۀ جنســی دیــد )فرهمنــد، 

ــوم  ــنت ها و رس ــی، س ــازمان اجتماع ــاس س ــی، اس ــاس و زنانیک ــر توم 1393: 98(. از نظ

هســتند و خانــواده، همســایگی و جامعــه جمعــًا در طــول دوران پایــداری، مــردم را کنتــرل 

می کننــد. شهرنشــینی، صنعتی  شــدن و مهاجــرت ایــن گونــه تأثیــرات پایدارکننــده را 

مختــل و بــه ایــن   وســیله اقتــدار نظام هــای اجتماعــی ســنتی را سســت می کنــد و موجــب 

بی ســازمانی اجتماعــی می شــوند. از دیــدگاه ایــن دو، اگرچــه نگرش هایــی کــه تحت  تأثیــر 

نظــام خانــواده شــکل گرفته اســت، ضرورتــًا نگرش هــای »مــا« بوده  انــد، یعنــی گرایش هــای 

فــردی بــا گرایش هــای خانــواده منطبق انــد، نگرش هــای نــو، کــه در ارزش هــای جدیــد و در 

ــی  ــد؛ یعن ــًا نگرش های»من«  ان ــد، لزوم ــود  آمده ان ــین به وج ــای پیش ــا ارزش ه ــی ب رویاروی

در وجــدان شــخص، خواســت های فــرد از خواســت های دیگــر اعضــای خانــواده جداســت 

ــود. ــر می ش ــواده منج ــکاف در خان ــه ش ــه ب ــر، 1390(؛ در نتیج )معینی  ف

1. Michael Cunningham

2. W.I. Thomas & F. Znaniecki
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- بازنمایی خانواده در رسانه    ها

         بازنمایــی، یکــی از مفاهیــم بنیــادی در مطالعــات رســانه  اســت. از طریــق بازنمایــی، 

رســانه ها حــوادث و واقعیت هــای اجتماعــی را نشــان می دهنــد و بــه واقعیت هــا و 

پدیده هایــی بیرونــی ســاخت و معنایــی خــاص می دهنــد. تجلــی بازنمایی هــا ممکــن 

اســت بــه صــورت گفتــاری، نوشــتاری یــا تصاویــر متحــرک باشــند )هاشــمی زاده و همــکاران، 

1396(. بــا گســترش ایــدۀ چنــد فرهنگ بــاوری و در راســتای آن، توجــه بــه مســئلۀ جنســیت 

ــرف  ــژاد از ط ــم و ن ــتعمارگری، امپریالیس ــت، اس ــرف و ملی ــک ط ــی از ی و همجنس خواه

دیگــر، نظریه هــای بازنمایــی نیــز در مطالعــات رســانه ای جــای خــود را بــاز کردنــد. بــه ایــن 

ــه تحلیــل بازنمــود اقلیــت،  مطالعــات، مطالعــات رســانه ای فرهنگــی گفتــه می شــد کــه ب

نقــد رســانه های امپریالیســتی و رســانه های شــرقی، گفتمــان اســتعماری و پسا اســتعماری، 

ســینمای اقلیت هــا و اقــوام و... می پرداختنــد )اســتم1، 1393(. زمینه هــای بازنمایــی 

ــواع گفتمان هــای  ــات، ان ــکاس موضوع ــد، نحــوۀ انع ــه رســانه ها عرضــه می کنن ــی ک مطالب

مطــرح و ماهیــت مباحــث و مناظــرات ارائه شــده هســتند )بشــیر، 1392(. دنیــای بازنمایــی، 

ــق  ــم عمی ــا مفاهی ــۀ آن مخاطــب ب ــه در پــس زمین ــو از نشانه هاســت؛ نشــانه هایی ک ممل

ــی  ــرد. بازنمای ــکل می  گی ــا ش ــد معن ــی از تولی ــه ای متوال ــود و چرخ ــه می ش ــی مواج فرهنگ

بــه منزلــۀ فرآینــد تولیــد معنــا بــه واســطۀ زبــان، رمززدایــی می کنــد و فهــم بهتــری از جهــان 

پیرامــون بــرای مــا فراهــم می کنــد. بازنمایــی در عیــن حــال برمی ســازد و واســازی می کنــد 

)محمدپــور، 1383(. از ایــن رو، نــوع پیــام و چگونگــی بازنمایــی آن در رســانه ها اهمیــت 

ــواع بازنمایی هــای رســانه ای از هــر  ــه ان ــد دارد ک ــن مســئله تأکی ــر ای ــی داشــته و ب فراوان

دیدگاهــی قابــل تحلیــل انتقادی انــد، زیــرا رســانه ها خــود در معــرض اعمــال نفــوذ منابــع 

قدرتمنــد و ســازمان یافتــه  قــرار دارنــد )بشــیر، 1392(.

  نظریه پــردازان مطالعات فرهنگــی بیــان می کننــد ســاختار، متــن را تولیــد می کنــد 

و متن هــا و رخدادهــای زبانــی در فیلم هــا در بازتولیــد ســاختارهای اجتماعــی نقــش 

دارنــد. بــه ایــن معنــا کــه فیلــم بازتــاب صــرف ســاختارهای اجتماعــی نیســت، بلکــه خــود 

ــد،  ــکل ده ــی را ش ــف اجتماع ــای مختل ــد پدیده ه ــش دارد و می توان ــد آن نق در بازتولی

برجســته کنــد یــا آن را پنهــان ســازد ) فیســک2، 2007(. هــال معتقــد اســت بازنمایــی، یــک 

1. R. Stam

2. J. Fiske
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عمــل برســاختی اســت کــه می تــوان آن را از خــال نــگاه بــه زبــان به  مثابــه رســانۀ محــوری 

کــه در چرخــۀ فرهنــگ و اجتمــاع شــکل می گیــرد و معانــی به  وســیلۀ آن تولیــد و بازتولیــد 

می شــوند، بررســی کــرد )هــال، 1389(. به  بــاور او، نظــام بازنمایــی در وهلــۀ نخســت 

ــی  ــه به  واســطۀ بازنمای ــی ک ــراد و حوادث ــر تمــام موضوع هــا، اف نظامــی اســت مشــتمل ب

ــته بندی و  ــازمان دهی، دس ــب س ــن مخاط ــم را در ذه ــی از مفاهی ــکال گوناگون ــی، اش ذهن

ــا  ــان هواپیم ــوان می ــده ای می ت ــاِم طبقه بندی  ش ــن نظ ــدد چنی ــد. به  م ــدی می کنن طبقه بن

و پرنــده، بــا وجــود اینکــه هــر دو در آســمان پــرواز می کننــد، تفــاوت  قائــل شــد. در وهلــۀ 

دوم، یــک گام باالتــر ایــن مفاهیــم بــا یکدیگــر بــه اشــتراک گذاشــته می شــود و مفاهیــم 

ــی نیســت و  ــم، کاف ــن صــرف وجــود مفاهی ــی مشــترکی ســاخته می شــوند. بنابرای فرهنگ

ــه و بیــان معانــی داریــم و ایــن امــر، مــا را بــه بازنمایــی دیگــری ســوق  مــا نیــاز بــه مبادل

می دهــد کــه بازنمایــی زبانــی نــام دارد. به  بــاور هــال، معنــا از طریــق فرهنــگ، توســط زبــان 

ســاخته می شــود. یعنــی، بازنمایــی اســتفاده از زبــان بــرای بیــان چیزهــای معنــاداری دربــارۀ 

جهــان پیرامــون ماســت و زبــان، ابــزاری اســت کــه انســان بــا اســتفاده از آن می توانــد معنــا 

بســازد. درواقــع، هــال بــا نظریــۀ برســاخت  گرایانۀ خــود، ایــن بحــث را مطــرح می کنــد کــه 

رســانه ها واقعیــت را بازتــاب نمی دهنــد، بلکــه آن را بــه رمــز درآورده و ایــن از طریــق زبــان 

بــه ســایر افــراد جامعــه انتقــال داده می شــود )گیویــان و ســروری، 1388(. زبــان در اینجــا 

در مفهــوم عــام آن بــه کار رفتــه و طیــف وســیعی شــامل زبــان نوشــتاری، گفتــاری، تصاویــر 

بصــری، زبــان عائــم حرکتــی، زبــان مــد، زبــان لبــاس و... را دربرمی گیــرد. 

  در چهارچــوب ایــن رویکــرد نظــری می  تــوان پرســش اصلــی ایــن تحقیــق را این  گونــه 

صورت بنــدی کــرد کــه یــک مجموعــۀ   تلویزیونــی چگونــه یــک پدیــده یــا مقولــۀ اجتماعــی را 

بــا ترکیــب رمــزگان فنــی و اجتماعــی و ایدئولوژیــک بــه شــیوۀ خاصــی بازنمایــی می  کنــد و 

آن را همچــون چیــزی واقعــی و طبیعــی بــه تصویــر می کشــد و مهم  تــر از آن، اینکــه چگونــه 

بــا توســل بــه همیــن ادعــای واقع  گرایــی، خصلــت برســاختی  بودن و گفتمانــی بــودن خــود 

ــی  ــزگان و تکنیک  های ــادی رم ــۀ انتق ــش، مطالع ــن پژوه ــدف ای ــد. ه ــانی می  کن را الپوش

ــح و  ــی مرج ــد معان ــا می  کوش ــری از آنه ــا بهره  گی ــی ب ــۀ تلویزیون ــک مجموع ــه ی ــت ک اس

دال  هــای مســلط خــود را بــه مخاطــب بقبوالنــد.  
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روش پژوهش

    در ایــن پژوهــش از آنجــا کــه بــا تصاویــر متحــرک، موســیقی و کام بــه عنــوان متــن 

رســانه ای ســرو کار داریــم، از روش نشانه شناســی اســتفاده می کنیــم. نشانه شناســی در 

واقــع نوعــی قرائــت و خوانــش از ســوی نشانه شــناس اســت کــه از ســوی مخاطــب نیــز 

ــی دارد،  ــادی و علم ــردی انتق ــناس رویک ــه نشانه ش ــاوت ک ــن تف ــا ای ــرد، ب ــام می پذی انج

یعنــی می خواهــد بدانــد در پــس نحــوۀ بازنمایــی نشــانه ها، چــه ایدئولوژی هایــی نهفتــه 

اســت. هــر تصویــری در فیلــم یــک نشــانه اســت کــه از ســطح تــا عمــق دارای محتواســت 

ــد  ــل می کن ــی منتق ــا ضمن ــب آشــکار ت ــس آن را در  قال ــان در پ ــوژی نه ــی و ا یدئول و معان

ــم  )مهــدی  زاده،1387(. در نشانه شناســی، کلمــات، موســیقی، تصاویــر و دیگــر عناصــر فیل

ــوند  ــق می ش ــی خل ــا معان ــق آنه ــه از طری ــوند ک ــه می ش ــر گرفت ــانه ای در نظ ــه نش به  مثاب

و بــرای اینکــه چیــزی معنــادار شــود، بایــد آن را رمزگــذاری کــرد. رمزگــذاری همــان ایجــاد 

داللــت و معناســت کــه اصلی تریــن روش در تولیــد پیــام اســت. بــه ایــن ترتیــب شــناخت 

نظــام ارجاعــات و رمزگذاری هــا ایــن امــکان را می دهــد کــه بــا رمزگشــایی متــن بــه کشــف 

ــک،  ــم )فیس ــز کنی ــانه ها را متمای ــم نش ــق بتوانی ــن طری ــه و از ای ــا پرداخت ــات رمز ه ارجاع

ــطح  ــه س ــزگان را در س ــی رم ــطوح اجتماع ــن روش س ــن ای ــک در تبیی ــان فیس 1386(. ج

ــد؛ ــیم می کن تقس

ــا کــه واقعــه ای کــه قــرار اســت از  	 ــه ایــن معن ــا رمزهــای اجتماعــی: ب واقعیــت ی

تلویزیــون پخــش شــود پیشــاپیش بــا رمزهــای اجتماعــی رمزگــذاری شــده  اســت. 

ــر کامــی و  ــردازی، نشــانه های غی ــاس، انتخــاب بازیگــران، چهره پ مثــل طراحــی لب

دیالوگ هــا.

بازنمایــی یــا رمزهــای فنــی: رمزهــای اجتماعــی بــا کمــک دســتگاه های الکترونیکــی  	

ــت از  ــارت اس ــی عب ــای فن ــی از مزه ــوند. برخ ــی می ش ــی و بازنمای ــذاری فن رمز گ

ــا. ــکان صحنه ه ــان و م ــذاری و زم ــیقی، صداگ ــردازی، موس ــرداری، نورپ ــوه فیلم ب نح

ــه  	 ــور را ب ــر مزب ــوژی عناص ــای ایدئول ــک: رمزه ــای ایدئولوژی ــا رمزه ــوژی ی  ایدئول

یــک انســجام و مقبولیــت اجتماعــی می رســاند. گفتمان هــای اجتماعــی و تقابــل 

ســنت و مدرنیتــه از جملــه رمــزگان ایدئولوژیــک هســتند )ســعیدی و دهدســت، 

.)1398
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ــه  ــریال لحظ ــل س ــرای تحلی ــک ب ــطحی فیس ــق سه  س ــش، روش تحقی ــن پژوه   در ای

گــرگ و میــش بــه کار گرفتــه می شــود. معیــار انتخــاب ایــن مجموعــه آن بــود کــه مــورد 

توجــه مخاطبــان بــوده و از ایــن نظــر جــز پربیننده تریــن ســریال های داخلــی اســت 

ــی  ــای معان ــردن الیه ه ــوم ک ــور معل ــه منظ ــیما، 1397(. ب ــدا و س ــزاری ص ــایت خبرگ )س

رمز گذاری  شــده در ســریال  کــه شــکل دهندۀ روابــط خانوادگــی و الگوهــای بین  فــردی 

ــب  ــن ترتی ــه ای ــر ب ــک مراحــل زی ــی و ایدئولوژی ــزگان اجتماعــی، فن ــر رم ــق ب اســت، منطب

انجــام شــد کــه در ســطح اول توصیــف ویژگــی و مؤلفه هــای خانوادگــی و اجتماعــی موجود 

ــانه های  ــاس، نش ــی لب ــود در طراح ــای موج ــاس رمزه ــی براس ــورت توصیف ــه ص ــم ب در فیل

ــه  ــای بازنمایان ــطح دوم داللت ه ــت. درس ــورت گرف ــا ص ــی و دیالوگ ه ــی و غیرکام کام

ــردازی،  ــی کــه در نورپ ــف و رمزهــای فن ــق نشــانه های مختل ــه از طری مســائل خانوادگــی ک

ــه هــا وجــود داشــت، شناســایی  ــرداری در زمــان و مــکان صحن موســیقی و نحــوه تصویرب

شــدند و در نهایــت در ســطح ســوم کــه رمــزگان ایدئولوژیــک مدنظــر اســت، نشــان داده  

شــد کــه ایدئولــوژی و گفتان هــای موجــود در هــر زمــان، چگونــه رمــزگان اجتماعــی و فنــی 

را شــکل داده اســت.

 یافته  های پژوهش

ــرا و  ــنتی، اخاق  گ ــواده  ای س ــتان خان ــش )1396( داس ــرگ و می ــه گ ــۀ لحظ    مجموع

مذهبــی را روایــت می  کنــد. پــدر خانــواده، پزشــکی اســت کــه شــهید شــده اســت، مــادر 

ــزرگ  ــر ب ــتان ها دارد. پس ــی از بیمارس ــی در یک ــئولیت بزرگ ــک، مس ــوت پزش ــم در کس ه

خانــواده شــغل پــدر را ادامــه می دهــد. پســر میانــی بــه هنــر و نقاشــی عاقه منــد اســت 

ــرار  ــرای ف ــد و ب ــی نمی ده ــت چندان ــاش اهمی ــدن و ت ــه درس خوان ــر ب ــر کوچک ت و پس

ــواده  ــر خان ــا دخت ــد. تنه ــرت کن ــران مهاج ــارج از ای ــه خ ــد ب ــربازی می خواه ــت س از خدم

ــتۀ  ــی در رش ــه تازگ ــد، ب ــی وی می چرخ ــول زندگ ــریال، ح ــتان س ــه داس ــم ک ــمن( ه )یاس

پزشــکی قبــول شــده و می خواهــد وارد دانشــگاه و مرحلــۀ جدیــدی از زندگــی شــود. 

داســتان ایــن خانــواده از همــان آغــاز در اوایــل جنــگ ایــران و عــراق رقــم می خــورد. پســر 

ــر روابــط، عقایــد و  ــه شــهادت می رســد، شــهادت او تأثیــر بســیاری ب ــزرگ طــی جنــگ ب ب

تصمیم گیری هــای اعضــای خانــواده می گــذارد. خانــواده کــه بســیار بــه عقایــد و ســنت ها 

ــتان،  ــی داس ــد، در ط ــم دارن ــا ه ــه ب ــی ک ــط نزدیک ــکاری و رواب ــا هم ــتند، ب ــد هس ــای بن پ

بســیاری از مصیبت هــا را پشــت سر گذاشــته و در نهایــت انســجام و شــالودۀ خانــواده را از 
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ــد.  ــظ می کنن ــامت حف ــه س ــیب ها ب آس

تحلیل نشانه  شناختی مجموعۀ لحظۀ گرگ و میش

ــی  ــل، ط ــواده ای اصی ــی خان ــرود زندگ ــراز و ف ــر ف ــش، روایت  گ ــرگ و می ــۀ گ    لحظ

ــواده، یاســمن، اســت. ایــن زندگــی  ــر خان ــا محوریــت سرگذشــت تنهــا دخت ســه دهــه، ب

در متــن حوداثــی تاریخــی، از قبیــل جنــگ و تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــی، کــه از دهــۀ 

شــصت بــه ایــن ســو، رخ داده  انــد، روایــت می  شــود. ســرآغاز داســتان بــه دهــۀ شــصت 

برمی  گــردد، یعنــی دورۀ جنــگ و بحران  هــای اقتصــادی و اجتماعــی و بی  ثباتــی همه جانبــه. 

شــخصیت  های داســتان نیــز دهــۀ شــصتی هســتند، هــم به  لحــاظ خصایــل اخاقــی 

)صداقــت و یک  رنگــی( و هــم از حیــث ظاهــر )مــدل لبــاس، مــدل مــد، نــوع آرایــش، چهــره 

و غیــره(. به  طــور مثــال، مــادر خانــواده کامــاً یــک تیــپ دهــۀ شــصتی اســت، فــردی کــه 

ــاغل  ــال ش ــرده و درعین  ح ــزرگ ک ــا را ب ــدان بچه ه ــگ و دن ــا چن ــر، ب ــوت همس ــد از ف بع

ــد و بعــد از شــام  ــه می آیــد، آشــپزی را فرامــوش نمی کن ــه خان اســت. بااین حــال وقتــی ب

ــز  ــا نی ــی دارد. فض ــه چرخ خیاط ــم ب ــتی ه ــواده، دس ــای خان ــا اعض ــت ب ــار گپ  وگف در کن

ــه  ــه ک ــه، بیمارستان،دانشــگاه و عکاس خان ــاری خان ــان دوران اســت، معم ــه هم ــق ب متعل

ــد، براســاس الگــوی آن سال  هاســت.  ــی بوده ان ــی قســمت های ابتدای لوکیشــن هــای اصل

لوکیشــن  های بیرونــی نیــز از فضــای آن دهــه پیــروی می کنــد؛ مثــل باجــۀ روزنامه فروشــی، 

ــول  ــن ح ــن مت ــای ای ــن تم  ه ــی، عمده  تری ــور کل ــره. به  ط ــین ها و غی ــن، ماش ــک تلف کیوس

ــدی  ــران صورت بن ــته در ای ــۀ گذش ــه ده ــوالت آن در س ــواده و تح ــوری خان ــوع مح موض

شــده  اند. می  تــوان گفــت کــه مجموعــۀ لحظــۀ گــرگ و میــش نیــز مثــل هــر متــن دیگــری 

ــر طیفــی از رمزگان  هــا می  کوشــد گفتمــان خاصــی را ســیطره ببخشــد. گفتمــان  ــکا ب ــا ات ب

ــو  ــت« را بازگ ــه »حقيق ــت ك ــان اس ــوب و پنه ــي نامكت ــه گفتمان ــن مجموع ــلط در اي مس

می كنــد، يعنــي مخاطبــان را در موضــع دانــای كل قــرار می دهــد تــا از موضعــی هژمونیــک، 

ــک  ــی و ایدئولوژی ــی و فن ــزگان اجتماع ــوع رم ــه ن ــر س ــد. ه ــی كنن ــت را درك و ارزياب رواي

نقشــی کلیــدی در سیطره  بخشــیدن بــه ایــن گفتمــان دارنــد. به  طــور مثــال، نقــش 

ــت  ــاخت و تثبی ــت برس ــيقی در خدم ــوگ و موس ــی و ديال ــن، صحنه آراي ــن، تدوي دوربي

گفتمــان مســلط هســتند. بدین  ترتیــب، بــرای اینکــه روشــن شــود چگونــه مجموعــۀ لحظــۀ 

ــد، الزم اســت در  ــران پســاانقابی را روایــت می  کن ــواده در ای گــرگ و میــش تحــوالت خان

ــود.  ــل ش ــا تحلی ــه  گانۀ رمزگان  ه ــطوح س س
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 رمزگان اجتماعی

   رمــزگان اجتماعــی داللــت دارد بــر اینکــه حضــور انســان ها در زندگــی واقعــی همــواره 

حضــوری رمزگــذاری شــده  اســت و ادراک مــا از اشــخاص گوناگــون براســاس ظاهــر آنهــا، 

ــه  ــت ک ــدان معناس ــر ب ــن ام ــرد. ای ــکل می گی ــی ش ــر فرهنگ ــارف در ه ــای متع ــق رمزه طب

رمزهــای اجتماعــی در فیلم هــا را تنهــا از طریــق شناســایی و درک رمزهــای موجــود در 

فرهنگ هــا کــه بازنمایــی شــدۀ واقعیت هــای آن اجتمــاع اســت، می تــوان فهــم کــرد 

)ســعیدی و  دهدســت، 1398: 11(. در مجموعــۀ لحظــۀ گــرگ و میــش از رمزهــای اجتماعــی 

ــه  ــره  گرفت ــم به ــی فیل ــت واقع گرای ــردازی در جه ــار و چهره پ ــار، رفت ــاس، گفت ــون لب همچ

ــا طبقــه اجتماعــی مــردان  ــه به  کارگیــری لباس هــای متناســب ب شــده  اســت. در ایــن زمین

ــه  ــه البس ــت ک ــده  اس ــتفاده ش ــه اس ــا این  گون ــان  دادن واقعیت ه ــور نش ــان به  منظ و زن

بازیگــران و مخصوصــًا تــوران خانــم )مــادر خانــواده( اغلــب چــادر اســت و لباس هــا به  طــور 

ــق )دامــاد  ــر مطل ــوادۀ دکت ــی اســت کــه درمــورد خان ــن در حال کامــل پوشــیده  اســت، ای

خانــواده(، صحنه هــا کامــاً در برج هــای شــمال شــهر می گــذرد و نشــانه های مذهبــی 

ــکل  ــت ش ــد گف ــق بای ــر مطل ــوم دکت ــه؛ زن س ــورد پروان ــدارد، درم ــی ن ــود خارج ــاً وج اص

ــود  ــه خ ــدرن ب ــو و م ــوه  ای ن ــد و جل ــر می  کن ــریال تغیی ــی س ــار او در ط ــا و رفت لباس ه

می  گیرنــد.

ــن شــکل  ــه ای ــم ب ــی فیل ــز در جهــت واقع گرای ــاری نی ــرد رمزهــای گفت ــن کارب   همچنی

ــاظ  ــد از لح ــس محم ــوران و عک ــن ت ــار بی ــیوۀ رفت ــوع ش ــه ن ــت ک ــده اس ــان داده  ش نش

فرهنگــی نزدیــک و در ســطح مقبــول اجتماعــی قــرار  دارد. همچنیــن دامنــۀ لغــات و نــوع 

ــورد  ــات م ــل کلم ــۀ   مقاب ــت. در نقط ــر اس ــگ آن دوره نزدیک  ت ــه فرهن ــی ب ــات انتخاب لغ

ــازاری و شــیوه  ــر و کوچــه ب ــه ســروش عامیانه ت ــردار( نســبت ب ــم )زن کاهب اســتفادۀ مری

رفتــارش به  لحــاظ فرهنگــی پس  رفته  تــر اســت. رفتــار یاســمن نیــز به  لحــاظ نزدیکــی 

فرهنگــی و اجتماعــی بــه ســروش دورتــر از مریــم اســت، به  طوری  کــه در نــوع کام و رفتــار 

ــد. ــه می کن ــروش را توجی ــت س ــز خیان نی

ــروع  ــت. ش ــنتی اس ــتر س ــریال بیش ــر س ــم ب ــی حاک ــط اجتماع ــوع رواب ــن، ن   همچنی

ــوت  ــط ص ــت و ضب ــوار کاس ــش ن ــاعت و نمای ــگ س ــدای زن ــه ص ــای اولی ــا پان ه ــم ب فیل

ــت  ــوع باف ــوران و یاســمن و ن ــراد مخصوصــًا ت ــوع پوشــش اف ــن اســت ن  اســت. همچنی
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اجتماعــی کــه دیالوگ هــای دو شــخصیت اصلــی فیلــم در آن انجــام می شــود؛ شــکل 

ــت  ــی؛ رعای ــر کام ــی و غی ــات کام ــوۀ ارتباط ــوع و نح ــم؛ ن ــا در فیل ــترده خانواده ه گس

اصولــی چــون احتــرام بــه بــزرگان و امثالهــم همگــی بیان گــر فضــای ســنتی و ایرانــِی اســامِی 

بافــت اجتماعــی فیلــم اســت. امــا در خانــواده ســروش روابــط آزاد وجــود دارد، ایــن رابطــه 

ــت. ــرده اس ــدا  ک ــبه مدرن پی ــکلی ش ــود و ش ــده می ش ــاال دی ــۀ ب ــوص در طبق به  خص

  درمــورد ســاختار توزیــع قــدرت در خانــواده کــه یکــی دیگــر از معیارهــای تعیین  کننــدۀ 

ماهیــت خانــواده اســت بدین  گونــه اســت کــه بــا فــوت محمــد نقــش سرپرســتی حــذف 

شــده و بــه نوعــی نقــش مهــم اداره عاطفــی خانــه بــه تــوران ســپرده می شــود. از طرفــی، 

ــنتی  ــکلی س ــه ش ــران ب ــرای همس ــواده، ب ــک خان ــرد در ی ــار زن و م ــورد انتظ ــای م نقش ه

تعریــف شــده  اســت کــه در واقــع ترویــج تفکــر و گفتمــان مذهبــی حاکــم بــر متــن اســت. 

ــی و  ــرزی ضمن ــر به  ط ــه اث ــواده، آن  چ ــر خان ــم ب ــن حاک ــررات و قوانی ــا مق ــه ب   در رابط

ــتخوش  ــا دس ــف اعض ــوق و تکالی ــه حق ــت ک ــن اس ــد ای ــی می  کن ــح بازنمای ــز صری گاه نی

ــد  تغییــر شــده و تلفیقــی از َاشــکال ســنتی و مشــارکتی اســت، به  طوری  کــه پــرورش فرزن

کــه از مســئولیت های گاه بــه طــور کامــل بــر عهــدۀ یاســمن و گاه نیــز بــا مشــارکت انجــام 

می  شــود. از طــرف دیگــر، ســوگند بــه حــال خــود رهــا شــده  اســت کــه دلیلــش نیــز وجــود 

نامــادری و اشــتغال های مختلــف ســروش اســت. در مــورد خانــواده ســروش اساســًا نظمــی 

ــرات  ــه در خاط ــت، درحالی  ک ــخن گف ــارۀ آن س ــوان درب ــه بت ــدارد ک ــود ن ــد وج قاعده  من

ســروش از دهه هــای قبــل ایــن نظــم قاعده  منــد خانــواده به  قــدری مســتحکم نشــان داده 

 شــده  بــود کــه نوعــی همفکــری و مشــورت کامــل والدیــن بــا فرزنــدان و در نهایــت تصمیــم 

گیــری بــا فرزنــدان را بــه نمایــش می گــذارد. در واقــع، بــه قــدری مرزهــای ســاختار خانــواده 

به  لحــاظ نفوذپذیــری بــاز و یــا گاهــی گنــگ و مبهــم شــده کــه اساســًا نقش هــای والدینــی 

ــور  ــبه مدرن به  ط ــی ش ــواده در فضای ــرد خان ــه  و کارک ــگ باخت ــدی رن ــا فرزن ــری ی و همس

کامــل تغییــر پیــدا کــرده اســت و نوعــی پراکندگــی و واگرایــی خودنمایــی می کنــد. البتــه 

ســریال ســعی در بازنمایــی ایــن ایمــاژ دارد کــه اتحــاد و ائتاف هــای خانــواده در مواقــع 

مشــکات همچنــان پابرجاســت و افــراد بــا اتــکا بــه بنیان  هــای ارزشــی و اســتعایی نوعــی 

همگرایــی از خــود نشــان می  دهنــد و حتــی غریبه  هــا نیــز )افــرادی ماننــد کیــوان( در مقــام 

ــر  ــد. جــدول 1 بیانگ ــاف مشــارکت دارن ــن ائت ــع ســوم مثلث هــای ایجــاد شــده در ای ضل

ــت.  ــواده اس ــاختار خان ــکیل دهندۀ س ــای تش مؤلفه ه
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جدول 1. مؤلفه های تشکیل  دهنده ساختار خانواده در مجموعۀ لحظه گرگ و میش

مجموعۀ  لحظه گرگ و میشمؤلفه  های ساختاری 

اقتضایی و وابسته به شرایط.توزیع قدرت میان اعضا

در حال کم  رنگ  شدن اما همچنان زنده.مقررات حاکم بر خانواده

در معرض خط واگرایی، درعین  حال میل به بازگشت به سوی همگرایی.مرزهای تعامل درونی

پیونددهندۀ روابط بین اعضای خانواده و افراد خارج از خانواده، منشأ خطر رابطۀ خانواده با محیط
برای خانواده. 

در اصل، کارکردی سازنده و مثبت دارد، اما به طور موقت بیمار گون شده کارکرد خانواده
است.

دارای ثبات، اما گاهی نیز خطر انحراف وجود دارد. اتحاد و همبستگی

- رمزگان فنی

  رمــزگان فنــی عبــارت اســت از شــگردها و تمهیداتــی کــه اثــر رســانه  ای به  مــدد آنهــا 

ــردازی،  ــن، نورپ ــۀ دوربی ــی و تثبیــت خوانــش مســلط خویــش دارد. زاوی ســعی در بازنمای

موســیقی، وســایل صحنــه، تدویــن، میزانســن، زمان و مــکان رویدادهــا و انتخــاب بازیگران، 

از جملــۀ ایــن شــگردها هســتند. در مجموعــۀ لحظــۀ گــرگ و میــش تمهیــدات فنــی مثــل 

زاویــۀ دوربیــن، موســیقی متــن، تدویــن، و زمــان و مــکان رویدادهــا بیــش از دیگــر 

ــا  ــوۀ قاب  بندی ه ــن و نح ــی و دوری دوربی ــق، نزدیک ــاب عم ــد. انتخ ــش دارن ــگردها نق ش

القائــات گوناگونــی را بــه دنبــال دارد. به  طــور مثــال، در صحنــه  ای کــه مامــان تــوران دارد بــا 

عکــس محمــد )کــه فــوت کــرده( حــرف می  زنــد، دوربیــن او را در نمایــی بــزرگ و از نزدیــک، 

بــا عمــق بســیار، نشــان می  دهــد تــا وفــاداری و ســوگ و حــزن او را عمیقــًا بازنمایــی کنــد. 

یــا مثــاً بــرای نمایــش رابطــۀ ســرد و غیرصمیمــی ســروش و یاســمن، نماهــا اغلــب از دور و 

بــا جلــوه  ای کم  عمــق و کم  رنــگ گرفتــه شــده تــا زوال صمیمیــت بیــن آنهــا و سست  شــدن 

اســتحکام خانــواده را، کــه طبــق خوانــش مرجــح متــن ناشــی از بلند  پروازی هــای ســروش 

اســت، بــه مخاطــب القــا کنــد. درســت به  عکــس، اغلــب نماهایــی کــه مریــم و ســروش را 

)کــه در یــک قــرارداد کاری باهــم آشــنا شــده اند( را در یــک قالــب نشــان می  دهنــد، نماهــای 

ــوع  ــد. ن ــی می  کنن ــر را بازنمای ــه یکدیگ ــن دو ب ــی ای ــه نزدیک ــتند ک ــتی هس ــته و درش بس

زاویــۀ نزدیــک بــه چهر ه هــا بــه بیننــده این گونــه القــا می کنــد کــه دوری همســران مشــروع، 

توجیه کننــدۀ نزدیکــی دو نفــری اســت کــه وارد رابطــۀ نامشــروع شــده  اند )هــر چنــد مریــم 

قصــد فریــب و کاهبــرداری و اخــاذی از ســروش را دارد( و همیــن نقــش دوربیــن در گرفتــن 

نما هــای دور و نزدیــک )در ویــا و مطــب( یکــی از رمزهــای فنــی موجــود در ســریال بــرای 
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احســاس همدلــی بیننــده بــا نــوع و شــکل روابــط بیــن فــردی همســران در خانــواده اســت. 

ــه صــورت  ــران ب ــه تصویــر بکشــد، کبوت به  طــور مثــال وقتــی می خواهــد مــردن کســی را ب

ــد.  ــرواز می کنن ــته جمعی پ دس

  دومیــن تمهیــد فنــی پرکاربــرد در ایــن مجموعــه، موســیقی متــن اســت. ایــن 

ــی و  ــای حس ــن واکنش ه ــی در بر انگیخت ــی اساس ــتالژی نقش ــه نوس ــه ب ــیقِی آمیخت موس

عاطفــی نســبت بــه فضــا و مــکان و قهرمــان فیلــم دارد و همدلــی و همراهــی بــا مخاطــب 

ــی  ــال زمان ــد. به  طــور مث ــی و پیام  هــای محــوری متــن را تقویــت و تشــدید می  کن ــا معان ب

ــن  ــد، ای ــا مجروح  شــدن هــادی را می آورن ــر شــهادت احســان و رزمیــک و حامــد ی کــه خب

ــر  ــز ب ــخصیت  ها و نی ــر روح و روان ش ــم ب ــدوه حاک ــزن و ان ــه ح ــت ک ــن اس ــیقی مت موس

ــیقی  ــن موس ــد. ای ــت می  کن ــب روای ــرای مخاط ــصت را ب ــۀ ش ــرۀ ده ــی روزم ــت زندگ کلی

ــرای  ــد و ب ــا می  کن ــره و اضطــراب و دهشــت را الق ــی حســی از دله ــا حت در برخــی صحنه ه

مخاطبــی کــه اکنــون دو دهــه از آن دوران فاصلــه دارد بســیار تأثربرانگیــز اســت. مثــاً در 

ســکانس هایی کــه مــزار شــهدا را در بهشــت زهــرا بــه تصویــر می کشــد، موســیقی متــن، 

ــت. در  ــصت اس ــۀ ش ــره در ده ــی روزم ــا زندگ ــیون ب ــوگ و ش ــی س ــر درهم  تنیدگ روایت  گ

همیــن   حــال، اوج موســیقی طربنــاک و مســرت بخش زمانــی اســت کــه اســیرانی از اســارت 

برمی  گردنــد و شــادی منتظــران و اساســًا خــود مفهــوم انتظــار را کــه از محوری  تریــن 

مضامیــن زندگــی دهــۀ شــصتی اســت بــه تصویــر می  کشــد. به  طــور کلــی می  تــوان گفــت 

کــه نقــش موســیقی متــن در هــر دو حالــت القــا و بازگردانــدن نوعــی حــس امنیــت بــه 

مردمانــی اســت کــه زندگــی روزمــرۀ آن  هــا تحت  تأثیــر حــوادث تلخــی مثــل جنــگ و رکــود 

اقتصــادی دســتخوش بحــران و بی  ثباتــی شــده اســت. گویــی فــرد دهــۀ شــصتی بیــش از 

هــر چیــز نیازمنــد تســکین و تســلی اســت. 

ــا،  ــت. در اینج ــه اس ــن مجموع ــی ای ــدات فن ــن تمهی ــرۀ اصلی  تری ــز در زم ــن نی   تدوی

ــی  ــن معن ــه عهــده  دارد، بدی ــا واقعیت  هــا را ب ــه ب ــن همــان نقــش ذهــن در مواجه تدوی

کــه آنچــه پنهــان اســت را آشــکار و آنچــه آشــکار اســت امــا نیــازی بــه دیــدن آن نیســت را 

پنهــان می  کنــد و بــه ایــن طریــق، بــه عمــل انتخــاب بهتریــن تصویــر بــرای دیــدن تحقــق 

ــا،  ــردن نماه ــف ک ــا، ردی ــدازه آنه ــا و ان ــش نماه ــامل گزین ــه ش ــن مرحل ــد. ای می  بخش

ــزان  ــن می ــا و تعیی ــام صداه ــردن تم ــوط ک ــرهم، مخل ــت س ــکانس ها پش ــا و س صحنه ه

بلنــدی آنهــا و در نهایــت در هــم آمیختــن و هــم گاه کــردن صــدای نهایــی بــا تصویــر اســت. 
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ــت  و از  ــان اس ــی یکس ــاظ زیبایی شناس ــا به  لح ــیاری از نماه ــش، بس ــرگ و می ــۀ گ در لحظ

ــن  ــواد مخــدر و گرفت ــط نامشــروع و مصــرف م ــت و رواب ــان خیان ــه بی ــی ک ــی نماهای طرف

ــمی اش  ــوهر رس ــا ش ــر ب ــه همس ــی ک ــت و نماهای ــیک اس ــدرن و ش ــی، م ــن و مهمان جش

ــی و  ــت. تندخوی ــر هس ــم تعدادت ــه و ک ــی و کهن ــد زیبایی شناس ــا فاق ــد، کام ــرار  دارن ق

ــه  ــده ک ــت ش ــی پرداخ ــیوه  ای منف ــان به  ش ــگ زده چن ــوادۀ جن ــی خان ــی و بدزبان بی  فرهنگ

ــوب بســیار دشــوار  ــان خطــۀ جن ــردم مهرب ــت م ــا واقعی ــی آن ب ــرش درجــۀ ناهمخوان پذی

اســت. در صحنه  هــای نمایش  دهنــدۀ رویداد هایــی چــون بازگشــت آزادگان و اســرا از عــراق 

ــدون حضــور و ســرور مــردم و اســتقبال نشــان داده می  شــود،  ــق و ب ــه در ســکوت مطل ک

بــاز هــم از منظــری واقع گرایانــه تــوان اســتفادۀ اثــر از تمهیــدات فنــی را نشــان می  دهــد. 

ــا واقعیــت  ــازه از اســارت برگشــته، ب ــاس اتوکشــیده و کفــش واکــس  زدۀ حامــد کــه ت لب

همخوانــی نــدارد. موضــوع عشــق و رابطــۀ بــاز دختــر و پســر در آن مقطــع، در جامعــه عــرف 

ــد.  ــی می نمای ــر واقع ــوده و غی نب

ــای  ــال و الق ــی انتق ــد میانج ــه می  توانن ــت ک ــکان اس ــان و م ــر زم ــی دیگ ــر فن   عنص

پیام  هــای خاصــی بــه مخاطــب باشــند. بــه ایــن معنــا کــه بافــت موقعیتــی و زمانــی فیلــم 

در خلــق معنــای آن تاثیــر بســیاری داشــته و رمــز زمانــی و مکانــی بــه خلــق معنــای فیلــم 

ــد. در لحظــۀ گــرگ و میــش، صحنه هــا در خانه هــای ســنتی و جبهــه  ــادی می  کن کمــک زی

ــدۀ  ــی پیونددهن ــه نوع ــت ب ــه در نهای ــی ک ــم های مذهب ــا مراس ــم ب ــی فیل ــذرد و حت می  گ

رابطــۀ اعضــای خانــواده اســت، جلــو مــی رود و بیشــتر محله هــای متوســط و بــاال شــهر را 

ــذرد و  ــهر می گ ــاالی ش ــاً در ب ــا کام ــی از صحنه ه ــه در برخ ــال آن ک ــت. ح ــه  اس در بر گرفت

ــد.  ــی اصــاً وجــود خارجــی ندارن ــی، بومــی و هویت نشــانه های مذهب

- رمزگان ایدئولوژیک

   رمــزگان ایدئولوژیــک، تمهیداتــی هســتند بــرای ایجــاد همگنــی و انســجام در معانــی 

ــان  ــه مخاطب ــی ب ــی و فن ــزگان اجتماع ــی رم ــد به  میانج ــن می  کوش ــه مت ــی ک و داللت  های

ــد. اصلی  تریــن تــم  ــه آنهــا بقبوالن القــا کنــد و در قالــب واقعیت  هــای بدیهــی و طبیعــی ب

ایدئولوژیــک در لحظــه گــرگ و میــش خانــوادۀ آرمانــی اســت کــه دیگــر رمــزگان متــن در 

خدمــت تقویــت و بازنمایــی آن هســتند. خانــوادۀ دکتــر وحــدت کــه معنا و هســته فرهنگی 
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آن در کشــاکش مواجهــۀ آیین هــای ســنتی و ملزومــات زندگــی مــدرن در معــرض تغییــر و 

تهدیــد قــرار گرفتــه اســت. خانــواده   دکتــر وحــدت پــای در ریشــه های گذشــته دارد و بــرای 

فرزنــدان او الگــو و مشــوق اســت، در حالــی کــه شــخصیتی چــون ســروش )دامــاد خانــواده( 

ــه  ــد، ب ــر می  کن ــد، تغیی ــور می  یاب ــته، حض ــران نگذش ــه ته ــدن او ب ــالی از آم ــد س ــه چن ک

ــت  ــیده ای اس ــع، تازه  به  دوران  رس ــت، او در واق ــی نیس ــرد قبل ــان ف ــر هم ــه  دیگ ــوری ک ط

کــه به  خاطــر پــول دســت بــه هــر عملــی می زنــد و در آخــر یاســمن، دختــر خانــواده، از وی 

ــی  ــا ترفندهای ــه ب ــد ک ــر می آی ــه نظ ــیده  ای ب ــز تازه  به  دوران  رس ــه نی ــود. پروان ــدا می  ش ج

ــواده  ــر خان ــواره ب ــایه  اش هم ــود و س ــر می  ش ــۀ دردس ــد و مای ــروش ازدواج می  کن ــا س ب

ــی را  ــاکش مضامین ــن کش ــن ای ــش در مت ــرگ و می ــۀ گ ــد. لحظ ــنگینی می  کن ــدت س وح

برجســته می  کنــد کــه شــاکلۀ اصلــی رمــزگان ایدئولوژیــک اثــر هســتند:

- به  تصویرکشــیدن مناســک مــدرن در خانــواده: اصــل قــرار دادن زندگــی ســروش و پروانــه بــه 

شــکل تــازه بــه دوران رســیده  و برســاخت مناســک و ســبک های مــدرن در جوامعــی ماننــد 

ایران.

ــان  ــده می شــود پای ــی دی ــه در ســکانس نهای ــان ک ــه ها: همچن ــه ریش ــت ب ــگ بازگش - فرهن

ــوی از  ــوان عض ــه عن ــروش را ب ــت و س ــراه اس ــی هم ــی خانوادگ ــم مهمان ــا مراس ــم ب فیل

خانــوادۀ خــود می پذیرنــد و دوبــاره پیونــد خانوادگــی برقــرار می کننــد و درســکانس 

ــتند. ــا هس ــر آن ه ــه گان نظاره گ ــی رفت پایان

ــا  ــه تنه ــزاری پارتی هــای شــبانه ن ــد ســکانس شــاهد برگ ــخصیت ها: در چن ــازی ش - هوس ب

در تهــران بلکــه در شهرســتان ها هســتیم کــه مــواد مخــدر روان  گــردان مصــرف می  کننــد. در 

جــای دیگــر، رابطــۀ ســوگند بــا دوست پســرش، کامــاً عــادی بیــان می شــود، گویــی جزئــی 

از فرهنــگ عامــه اســت.

- دیالوگ هــای جهــت  دار: دیالوگ هــا کامــاً درراســتای موجــه نشــان دادن پارتی هــای 

شــبانه هســتند و ایــن کار در قالــب کلماتــی اســت کــه یاســمن در دفــاع از کارهــای ســوگند 

ــی  ــا کلمات ــتند ب ــا هس ــن رفتاره ــه ای ــرض ب ــه معت ــتان ک ــۀ او در شهرس ــب خان ــه صاح ب

ــد. در  ــاب می کنن ــم« خط ــت کرده ای ــه را پرداخ ــت« و »کرای ــخصی ماس ــی ش ــون »زندگ چ

ــود، در  ــده ب ــم زن ــد ه ــر محم ــاره دارد اگ ــه اش ــن نکت ــه ای ــا ب ــری باره ــای دیگ دیالوگ ه

تصمیم گیــری بچه هــا درمــورد زندگــی و آینــدۀ آ نهــا همــان طــور عمــل می کــرد کــه خاتــون 
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ــوه دادن چنیــن رفتارهایــی در جامعــه  عمــل می کــرد کــه نشــان دهندۀ موجــه و عــادی جل

اســت.

- اســتفادۀ ابــزاری از زن و مــرد:  نکتــه جالــب این جاســت کــه نــگاه ابــزاری هــم بــه زنــان و 

هــم بــه مــردان وجــود دارد. در فیلم   نامــه، روابــط زناشــویی بــه چنــد مــورد تقلیــل پیــدا 

ــزی و  ــوارد غری ــته کردن م ــی؛ برجس ــری و پوشش ــوارد ظاه ــته کردن م ــت: برجس ــرده اس ک

هوس رانــی؛ برجســته کردن نقــش مــرد بــه عنــوان ابــزاری بــرای رســیدن بــه خواســته های 

زن و برجســته کردن نقــش زن بــه شــیوه  ای کامــاً ایدئولوژیــک کــه عــاوه بــر انجــام کارهــای 

بیــرون خانــه، وظیفــۀ اصلــی او خانــه داری و خیاطــی و پخــت و پــز اســت.

- پایبنــدی بــه ســنت  ها: در فیلم نامــه و اجــرا فــراوان دیــده می شــود کــه در مقابــل 

تغییــرات بــه وجــود آمــده در طــول زمــان، بــه پایبنــدی بــه خانواده هــای ســنتی و  صحیــح 

ــذارد.  ــد می گ ــر تأیی ــا مه ــگ آنه ــودن فرهن ب

نتیجه  گیری

 در ایــن مقالــه ســعی شــد چگونگــی بازنمایــی نهــاد خانــواده در جامعــۀ ایرانــی مطالعــه 

ــای مــدرن از شــکل گســتردۀ خــود خــارج  ــه دنی ــا ورود ب ــواده  ای کــه امــروزه ب شــود، خان

شــده و بــرای تــک تــک افــراد فردیــت قائــل اســت. در لحظــه گــرگ و میــش، ویژگی هــای 

اصلــی خانــوادۀ ایرانــی، عناصــری همچــون اقتــدار مردانــه، تکثــر جمعیتــی، فرزنــد آوری و 

ــت  ــرد و در نهای ــرار می  گی ــتایش ق ــورد س ــر م ــن عناص ــن ای ــوده و محاس ــرگزینی ب همس

نشــان می دهــد کــه خانــوادۀ آرمانــی ایرانــی نه  فقــط بــه طــور کامــل از بیــن نرفتــه، بلکــه 

ــرای بازنمایــی  ــد. لحظــۀ گــرگ و میــش ب ــاره آن را ایجــاد کن ــد دوب جامعــۀ امــروز می توان

چنیــن تصویــری از خانــوادۀ ایرانــی می  کوشــد بــا برجســته ســاختن دال  هایــی چــون 

ــردی و  ــت ف ــودن هوي ــناور ب ــاختی  بودن و ش ــت برس ــه«، خصل ــت« و »ریش »ذات« ، »اصال

اجتماعــی را پنهــان ســازد. در ایــن مجموعــۀ  تلويزيونــی، مثــل هــر گفتمــان تركيبــی ديگــری، 

ــام معناهــای  ــرد تم ــۀ ط ــه هزین ــِی واحــد ب ــاِم معناي ــك نظ ــای نشــانه ها در ي ــت معن تثبي

ممكــن ديگــر تمــام می شــود. متــن در کنــار نــگاه نوســتالژیک  اش بــه زندگــی معاصــر جامعــۀ 

ایــران، نیم نگاهــی بــه فلســفه وجــودی زندگــی و فرهنــگ شــهادت و مــرگ دارد و بعضــًا بــا 

اســتفاده از نمادهایــی کــه در ســکانس های سرشــار از نــور و رنــگ و پــرواز کبوتــران بــه کار 

بــرده اســت بــه نوعــی رجعــت بــه ریشــه ها را تجویــز می  کنــد. شــگرد دیگــر لحظــۀ گــرگ و 
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میــش آن اســت کــه از طریــق عينــی   جلــوه     دادن رخدادهــا و روابــط اجتماعــی، بــر خصلــت 

ــازی  ــازی و ساده  س ــال عادی س ــه دنب ــر، ب ــد. به  بیان  دیگ ــرپوش می نه ــا س ــامدی آنه پيش

مســائل پیچیــدۀ اجتماعــی و تقلیــل آنهــا بــه خطاهــای فــردی اســت. برخــاف ایــن گفتــۀ 

گیدنــز کــه خانــواده و نقــش اعضــای آن در عصــر جدیــد در معــرض دگرگونــی اساســی قــرار 

گرفتــه و از چهارچــوب ســنتی خویــش دور شــده اســت، در ســریال، بازگشــت بــه خانــواده 

محــوری و جمع گرایــی بــرای خــروج از بحــران یــا تعارض هــا، اساســی ترین محــور گفتمانــی 

ــد. ــکیل می دهن ــم را تش فیل

ايــران ساده  ســازی    در لحظــۀ گــرگ و میــش عناصــر نوظهــور و مــدرن جامعــۀ 

می  شــوند، آن   هــم از طريــق فروكاســتن معناهــای متكثــر ايــن عناصــر بــه معنايــی ثابــت و 

ــی  ــان اجتماع ــم های جه ــا و آنتاگونيس ــا، پيچيدگی ه ــود تناقض ه ــعی می ش ــد و س واح

ــوه داده شــود و نتيجــۀ اشــتباهات و تقصيــرات فــردی معرفــی شــود. ایــن  در ســطح جل

ــواده را  ــه آســیب هایی باشــد کــه بنیــان خان ــد نوعــی مشــروعیت بخشــیدن ب کار می  توان

ــه دهــۀ ســوم  ــق ب ــم متعل ــرا در تحلیــل رمــزگان فیل ــا چالش هایــی مواجــه می ســازد. زی ب

ــه  ــه ن ــم ک ــدم  ســاختاری مواجهی ــا ع ــوادۀ ســروش ب ــه چطــور در خان نشــان داده  شــد ک

ــری اش، ســعی در  ــان هن ــرزی؛ از هــم پاشــیده شــده  اســت و در بی ــه م قواعــدی دارد و ن

بهبــود وضعیــت دخترخوانــدۀ ســوگند دارد، از طرفــی، پایبنــد بــه اصــول ســنتی و بومــی 

خانــوادۀ خــود اســت و از طــرف دیگــر، ادای روشــنفکرها را درمــی آورد کــه بــا نوعــی 

ــر  ــد ب ــور اجتماعــی و تأكي ــردن ام ــه ك ــر کشــیده  می شــود. رازگون ــه تصوی ــی ب تناقض  گوی

ــدات  ــا و تمهي ــه ترفنده ــد، از جمل ــی نهفته ان ــس پديدارهــای عين ــه در پ ــی ك ــور اصيل ام

ايــن مجموعــه  اســت.  در عمــل نیــز دائمــًا توجــه بيننــده را بــه ســوی طيــف وســيعی از 

ــا كــش دادن رخدادهــای داســتان بــه  شــخصيت ها پراكنــده می کنــد و راه حــل  نهايــی را ب

ــت،  ــاِز رواي ــه در آغ ــت ك ــو اس ــن نح ــه اي ــی آن ب ــاختار رواي ــًا س ــدازد. اساس ــر می ان تأخي

ــه  ــرح، هم ــان ط ــت، در پاي ــی در نهای ــورد، ول ــم می خ ــه ه ــادل« ب ــت تع ــی »وضعي نوع

ــرگ و  ــۀ گ ــردد. لحظ ــه برمی گ ــت اولي ــه وضعي ــد و ب ــود را می ياب ــی خ ــل طبیع ــز راه ح چي

میــش ســعی دارد خانــواده را از طریقــی بــه شــکلی اســطوره  ای ترســیم کنــد. بــه طــوری کــه 

ــواده پاســخگوی همــۀ نیازهــا و تقاضاهــای موجــود در جامعــه نشــان  داده می  شــود  خان

و شــکلی آرمانــی بــه خــود بگیــرد. »انســان نمونــه« و موفــق بــه انحــای مختلــف توليــد، 

بازتوليــد و بازنمايــی می شــود و بــرای غلبــه بــر شــکاف  های ســاختاری صرفــًا راه  حــل 
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ــه در  ــه ک ــن مجموع ــن ای ــن مضامی ــی از عمده  تری ــه برخ ــود. خاص ــز می  ش ــی تجوی اخاق

ــتالژی  ــد از: نوس ــود، عبارت ان ــی می  ش ــاخت و بازنمای ــزگان، برس ــوع رم ــه ن ــر س ــطح ه س

گذشــتۀ طایــی؛ بازتولیــد ایدئولــوژی مردســاالری؛ دراماتیــزه کــردن امــور روتیــن و روزمره از 

طریــق خلــق صحنه  هــا، نماهــا و ســکانس  های نامتعــارف؛ توجیــه اطاعــت فــرد از نهادهــای 

ریشــه  دار ســنتی؛ پنهــان کــردن نقــش ســاختارهای اجتماعــی؛ روان شناســانه كــردن مســائل 

اجتماعــی؛ ارائــۀ راه  حــل فــردی بــرای غلبــه بــر شــکاف نســلی؛ برجســته کــردن نقــش افــراد 

ــبک  های  ــی و س ــای اجتماع ــوع گروه  ه ــی تن ــی؛ و بازنمای ــاد اجتماع ــدن اعتم در کم  رنگ  ش

زندگــی در قالــب دوگرایــی خیــر و شــر. 
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