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 چکیده
پس از انقالب است که بیش از هر  ،، از نقاط عطف تحوالت سنت و مدرنیته«دوران سازندگی»دهه هفتاد و شروع 

« سبک زندگی»ت تا با رویکرد مطالعات فرهنگی، بازنمایی یابد. این تحقیق برآن اسچیز در سبک زندگی نمود می
ترین منظور سریال پدرساالر، به عنوان پربینندهاینکند. بهدر دهه هفتاد را مطالعه های خانوادگی پربینندهدر سریال

شد. در تخابموردی ان سبک زندگی مرتبط بود برای مطالعه طور وثیقی با حوزهخانوادگی، که موضوع آن به سریال
گرا به بازنمایی برساخت های صاحبنظران در باب سبک زندگی بررسی و در ادامه نظریهبخش ادبیات نظری؛ دیدگاه

و « کاودوری سلبی و رانکیت » شناسیحث روش، از دو الگوی نشانهعنوان چارچوب نظری انتخاب گردید. در ب
دهد بازنمایی سبک زندگی حول دو محور اصلی ایج نشان میاست. نت گیری شدهبهره« فیسک گانهتحلیل سه»

شناسی سبک زندگی در قالب تقابل است. اول تضاد نسلی و دوم تضاد سبک زندگی سنّتی با نوگرا. سنخصورت گرفته
بازنمایی گردیده است. این سریال « سبک زندگی نوگرای نسل جدید»و « سبک زندگی سنّتی نسل قدیم»دوگانة 

ها ها، نگرشها، ارزشکند. این تلفیق شامل داراییایرانی تجویز می ک زندگی سنّتی و نوگرا را برای جامعهتلفیق سب
عدم »و « نقد سبک زندگی سنّتی مردساالر نسل قدیم»، «تأکید بر شکاف نسلی»شود. و الگوی روابط انسانی می

 سریال است. ازجمله معانی مرجح این« دخالت دادن مذهب در تقابل سبک زندگی

 های کلیدیواژه
 شناسی، پدرساالرخانوادگی، نشانه بازنمایی، سبک زندگی، تلویزیون، سریال
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 . مقدمه1

ها، رخداد انقالب در ایران، واکنشی بنیادین بود به مدرنیزاسیونی که حاصل آن تکه پاره شدن هویت
بود. با این « اصالت»ز دست رفتن های سنتی، محو شدن در فضاهای روزمره و اجهانزوال زیست

های عقالنی، انباشت های فناورانه، تثبیت بوروکراسیحال، پس از انقالب به تدریج در پی نوآوری
سرمایه، صنعتی شدن و رشد شهرها؛ فرایند مدرنیزاسیون و رویارویی سنت و مدرنیته دوباره فرهنگ 

(. 88: 1392ها ساخت )محمدی و بیچرانلو، ها و تضادو جامعه ایرانی را دستخوش انواع دگردیسی
که با پایان یافتن جنگ تحمیلی و گفتمان نوسازی آغاز شد را « سازندگی»دوران موسوم به 

های این تغییرات ترین ویژگیبرخی از مهم توان به عنوان نقطه عطفی در این فرایند دانست.می
تماعی و الگوی مصرف جهای امراتب ارزشتوان در تغییر سبک زندگی، تغییر سلسله فرهنگی را می

 (.116: 1389، )کیاد کر کاالهای فرهنگی مشاهده
 همزمان، طوربه مدرن و سنتی فضاهای در زندگی تجربه ایران معاصر، در روزمره زندگی تجربه

 است. بوده ابزاری هایتعامل با غایی گفتارهای و هاکنش همسوکردن برای تالشی حاصل و
های کالن جامعه یا تغییر کند که اگر مدرنیته را به معنای تغییر ساختنین استدالل میالجوردی چ

گذارد و باعث می ثیرأزندگی ت ۀکنیم، تغیر هر دو سطح الجرم در شیوهای رایج در جامعه فرضایده
 شودهای مدرن زندگی میهای سنتی حاکم بر زندگی و بکارگیری شیوهحرکت به سمت تغییر شیوه

(1388 :14.) 

آنچه در اواخر دهه شصت باعنوان پروژه سازندگی شروع شد، به تدریج خواسته یا ناخواسته 
منجر به تحوالت عمیقی در حیطه سبک زندگی در قالب مواردی همچون؛ گسترش شهرنشینی، 
صنعتی شدن، متمایز شدن قلمروهای مختلف زندگی اجتماعی )مثالً تفکیک حوزۀ خصوصی از 

می، جدایی محل کار از خانواده و غیره(، رشد ارتباطات، سیطره بازار و منطق مبادله، حوزه عمو
گسترش فردگرایی، افزایش سطح سواد، عرفی شدن و چند گفتمانی شدن جامعه انجامید. این 

گرایی و تحوالت در نهایت در طی دهه هفتاد در حوزۀ سیاست نیز با مسلط شدن گفتمان توسعه
ویژه ه مدنی خود را نشان داد. نمود عینی این تحوالت در حوزه رسانه و بهطرفداری از جامع

های گوناگون و نیز تلویزیون، تولید آثاری بود که بازنماگر دیالوگ، کشاکش و تقابل این گفتمان
 (.88: 1392 چرانلو،یو ب ی)محمدهای ناشی از این تحوالت بوده است بازنماگر پیامدها و آسیب

های زندگی های تلویزیونی در این بازه زمانی، که هم متأثر از این تحوالت در سبکمطالعه سریال
تواند شناختی غنی و عمیق از تحوالت فرهنگی بوده و هم در بازنمایی و بازتولید آن نقش داشته، می
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عنوان یک نقطه عطف در تاریخ بعد از انقالب اسالمی به ما ـ اجتماعی آغاز شده در این برهه به
 بدهد. 

های و تقابل هایی که این تغییرات فرهنگیترین عرصهشد، یکی از مهمطور که اشارههمان
( 1990کی )نامیم. مکای است که آن را سبک زندگی مییابد، عرصهناشی از آن، در آن بروز می

رت داند که به صوهای مشترک یک جامعه میها و باورسبک زندگی را الگویی برآمده از ارزش
با افول معیارهای سنتی (. »20: 1391از؛ الفت و سالمی،نقل شود )به میرفتارهای مشترک ظاهر
سبک  گرفت،می بندی و فهم جامعه براساس آنها صورتتقسیم در گذشته مانند طبقه اجتماعی که

هیمی است. سبک زندگی ازجمله مفا شدههای اجتماعی تبدیلزندگی به منبع اصلی شناسایی هویت
های ترین واقعیتمهم ای دارد و برای بیان برخی ازادبیات علوم اجتماعی کاربرد گسترده است که در

 (.34: 1392، فرد)عظیمی« درومی فرهنگی بکار
صه   علم ارتباطات به این تغییرات اجتماعی و تعارض اگر از زاویه شی از آن، که در عر   های نا

سانه یابد بنگریمسبک زندگی نمود می  ستمر و کاملی درگیر بازنمایی و   های جمعی را، به، ر طور م
به این تغییرات خواهیم  جهت  بت  ــ یان    گیری نسـ به ب به  دیگر، دید.  که تجر فرد ایرانی از این  این

ــت و اینکه تجربه    تحوالت در جهان واقعی چه بوده   ــت یک چیز اسـ در قالب     همزبور چگون  اسـ
ــانهبازنمایی ر اند و فهم هرچند اینها دو روی یک ســکه چیز دیگریســت. ســت،ا یافته نمود ایس

روشمند  مطالعه ،تحقیقاین  لهأمسدرست هر کدام نیازمند داشتن تصویر درستی از دیگریست؛ امّا 
  بحث سوای  ها،رسانه  در حوادث بازنماییگوید، طورکه استوارت هال می همان است.  موضوع دوم 

سوگیری دا آن، بودن غیراخالقی و اخالقی ست  ایدئولوژیک رای  ستای  در و ا ضعیف  را تثبیت   یا ت
 .(32: 2007)دارد برمیگام  ایویژه گفتمان

های مختلف از طریق بازنمایی تجربه از ویژه تلویزیون(ههای جمعی )برسانه های اخیردر دهه
ی نقش های گوناگون زندگی ایفادهی به هویت اجتماعی و ترویج سبکزندگی روزمره، در شکل

 ثیرأها بر شناخت و درک عموم از جهان تهال، رسانه(. از دیدگاه استوارت1391میناوند، ) کنندمی
ها گذارند، به این معنا که آگاهی و ذهنیت مردم نسبت به جهان بستگی به محتوایی که از رسانهمی

 (.9: 1387 زاده،مهدی) اساس، بازنمایی ساخت اجتماعی واقعیت است این کنند دارد. برمی دریافت
 یبازه زمان ،یجهرمبه گفته اکبرزادهها تلویزیون است. ترین رسانهترین و پرمخاطبیکی از مهم

 تریطوالن 1370 پس از دهه تا 1330از دهه  عنوان رسانه غالب،در ایرن به ونیزیبودن تلوباثبات
جنگ بوده و بعد  ری، کشور ما درگدر غرب ونیزیتلو راتییدر دوران تغ است و از غرب دوام داشته
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 یبه فضا اجتماعی و فرهنگی راتییتغ نیناگهان آوار ادر اوایل دهه هفتاد ، هشت ساله از جنگ
 .(1395)اکبرزاده جهرمی،  شودیم زیکشور ما سرر یارسانه

با توجه به مواردی همچون گسترش   اهمیت تلویزیون در فضای فرهنگی و اجتماعی دهه هفتاد
های تلویزیونی های تلویزیونی و همچنین دستیابی سریالع یافتن کیفی و کمی ژانرها و برنامهو تنو

سابقه در اقصا نقاط کشور، کامالً برجسته است و فصل نوینی شاخص در این دوره به مخاطبان بی
ناشی از  ویژه اینکه در این مقطع تحوالت و تعارضاتزند. بهاز تاریخ تلویزیون در ایران را رقم می

ویژه ژانرهای نمایشی( نمود رویارویی سنت و مدرنیته و تغییرات سبک زندگی در تلویزیون )به
پررنگی یافته است و مطالعه کیفی و ژرفانگر این آثار برای فهم عمیق نقش رسانه در این تحوالت 

 ضروری است.   
ثیر أر بعد احساس انسان تگویی باال بهای تصویری و قدرت داستانتلویزیون به دلیل جذابیت

سبک  در حوزه ،ترست. بنابراینثیر آن بر فرد بیشتر و عمیقأدر نتیجه ت ،بیشتری دارد تا بعد عقالنی
رسد هزینه پایین و مخاطبان گسترده، به نظر می های زیاد،زندگی و ارائه الگو به دلیل جذابیت
-ترین قالبعنوان یکی از مهمال تلویزیونی بهبین، سری این تلویزیون اثرگذارترین رسانه باشد. در

دار در تو و دنباله های توها، قصههای روایتی در تلویزیون، طرفداران بسیاری دارد که تعدد شخصیت
  (.2: 1389 )موسویان، رودمی شمارثر در جذب مخاطب بهؤآن از عوامل م

است که در آن مسائل ایعرصه ترینطور که در جهان اجتماعی خانواده مهماز طرفی همان
ای نیز یابد، در فضای رسانههای مرتبط با آن، بروز میها و تقابلسبک زندگی و تحوالت، چالش

دیگر، بر سر این نکته توافق وجود ای برخوردار هستند. ازطرفهای خانوادگی از چنین ویژگیسریال
، تاریخ با بلکه ،ندنیست هنری و شناختییزیبای فراغتی، امری فقط های تلویزیونیسریالدارد که 

 (.11: 1388 )الجوردی،ند اآمیختهدرهم اجتماعیِ زندگی و اخالق
کنند. سیاست بازنمایی می را مطرح« سیاست بازنمایی»هال مفهوم متفکرانی چون استوارت

ازی متأثر از کند. یعنی داللت و معناسمی های داللت و بازنمایی را بررسیروابط قدرت در روند
سازی سازی و طبیعیاست. دو راهبرد سیاست بازنمایی، کلیشهروابط قدرت و متقابالً تاثیرگذار بر آن

 (.15-18: 1387زاده، است )مهدی
ها و های تلویزیونی با دقت با سیاستبه این علت که همواره سعی شده است سریال

های شوند و مجاز به تخلف از حریمده داهای راهبردی سازمان صداوسیما تطبیق گیریجهت
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های بازنمایی این ای مکفی و گویا برای سیاستتوان نمونهها را میشده نیستند، سریال مشخص
 (. 7:  1390گرفت )خالدیان، رسانه در نظر 

تلویزیون در  های خانوادگی پربینندهمسئلة اصلی این تحقیق، شناخت سیاست بازنمایی سریال
ای جدید از تطوّر خود ای که رویارویی سنت و مدرنیته وارد مرحلهد )به عنوان برههدهه هفتا

موردی انتخاب  برای مطالعه« پدرساالر»سبک زندگی است و در این راستا سریال  شود( در حوزۀمی
 ونیزیتلو یهاالیسر نیترو شاخص نیترنندهپربیاز  یکیعنوان پدرساالر به  الیسراست. گردیده 

مسائل و ابعاد مرتبط با سبک  یقیطور وثنحو و به نیپس از آن(، به بهتر یهفتاد )و حت ةدر ده
کند و می ییرا بازنما ـ و مدرن یسنت زندگیسبک  نیتقابالت و تعارضات ب ژهیو به ـ یزندگ

 آن سودمند و یارسانه ییو شناخت بازنما یخیتحوالت در آن مقطع تار نیفهم ا یآن برا ةمطالع
ترین درصد میزان رضایت کامل، از پربیننده80درصد میزان بیننده و 90. این سریال با است یضرور

است بار بازپخش شدههای خانوادگی در دهه هفتاد است که چندینترین سریالشدهو شناخته
شود که در می این سؤاالت مطرح اصلی پژوهش حاضر هلأمسدر راستای (. 1375)نظرمحمد، 

و به تبع تغییر و ها( ها و هویت)و در ذیل آن ارزش هجامع زندگی ، سبک«پدرساالر» سریال
ها رخ داده، چگونه بازنمایی شده است؟ روایت این سریال تحوالتی که در طول زمان در این زمینه

های زندگی رود و این تقابالت بین سبکمیهای زندگی پیشاز خالل تقابل بین کدام نوع از سبک
شده  ه تا حدود زیادی ناشی از رویارویی سنت و مدرنیته است، با چه نگاهی به تصویر کشیدهک

 دهد؟های زندگی چه معانی مرجحی را ارائه میاست؟ این سریال در بازنمایی سبک
 

 . مبانی نظری2
   زندگیهای نظری و تعاریف ارائه شده در باب سبك . دیدگاه1. 2 

را راجع به تعریف سبک زندگی نوشته معتقد است تقریباً هیچ توافقی  ترین متنکه مفصل 1سوبل
(. برخی دیگر نیز معتقدند 2: 2013دربارۀ اینکه چه چیز سازندۀ سبک زندگی است، وجود ندارد )

کرد و ارائه تعریفی از آن، نافی دیگر توان این مفهوم را بسته به موضوع مورد مطالعه، تعریفکه می
ای را که در آن از این مفهوم استفاده ده از این مفهوم نیست، فقط الزم است تا زمینههای استفاشیوه
کند که (. روبرتز معتقدست کسی حق ندارد مشخص21: 2،1990کرد )لوو و میگلشود، تعریفمی

شناسان نیستند. فقط هر کسی باید چه تعریفی از این مفهوم داشت. مفاهیم ملک خصوصی جامعه

 

1. Michael E. Sobel 

2. Thomas Loov & Fredrik Miegel 
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های جدید حاصل از آن را دادن یافتهاست، یا نشاناهمیّت تعریفی را که پذیرفته مجبور است 
ها دشواری ارائه تعریفی از سبک زندگی گیری(. این موضع67: 1382کند )به نقل از فاضلی، توجیه

 دهند.می را نشان
ه دهة شناسی از مفهوم سبک زندگی دو برداشت وجود دارد، یکی مربوط بدر ادبیات جامعه

عنوان شاخص تعیین طبقه ، که سبک زندگی معرف ثروت، موقعیت اجتماعی افراد و به1920
عنوان شکل اجتماعی نوینی که در متن تغییرات و دوم به (1935، 1است )چاپیناجتماعی بکار رفته 

و در ( 1390؛ بوردیو،1378یابد )گیدنز، میگرایی معناشدن و رشد فرهنگ مصرفمدرنیته، جهانی
 (.1381ها و رفتارها )اباذری، ها، نگرشاست برای تعریف ارزشاین معنا سبک زندگی راهی 

کرده عنوان نخستین کسی که مفهوم سبک زندگی را مطرح، به2آدلر آلفرد آلمانی، شناسروان
 عمومی فرایندهای همة که زندگی فردی و همتاکلیت بی یعنی زندگی، سبک گویدمی است،

 زندگی، به نظر آدلر سبک(. 141: 1389، به نقل از مجدی، 1956آدلر،)قراردارند  آن ذیل زندگی،
 و زندگی فردی و یکتا راه است؛ راه و گذار حال در فرایند جهان، از است اجمالی دریافتی و طرح

 زندگی سبک محیط. همچنین معتقدست با آمدن کنار از حاصل است خالقیتی هدف؛ به دستیابی
 خود و کندمیهدایت  واحد به راهی را انسانی هایرفتار همة که امریست بلکه منش نیست و رفتار

 .(142 :1389، به نقل از مجدی، 1956آدلر،)گیرد می شکل فردی منش واسطة به
های فراغتی، ترجیحات خوراکی و کردن، فعالیتبدن، لباس، نحوه صحبت 3فیدرستون

های فردیت سبک مورد عالقه مصرف عطیالت و ... را شاخصنوشیدنی، خانه، اتومبیل، گذران ت
 (.1386نقل از شهابی، به 1991دانست )کننده می

گفتن، اندیشیدن و های رفتار، پوشش، سخنوبر واژه سبک زندگی را جهت اشاره به شیوه  
های منزلتی متفاوت بودند، بکار گرفت. وی خصیصه اصلی کننده گروههایی که مشخصنگرش

است. وبر کارکرد دانست که محدود به برخی مضایق ساختاریبودن آن میبک زندگی را انتخابیس
شود و به است. از یک طرف موجب تفاوت بین گروهی می ای برای سبک زندگی قائلدوگانه
شود. به درون گروهی می بخشد و از سوی دیگر موجب انسجامهای طبقاتی مشروعیت میبرتری

 (. 1382زندگی بیش از تولید، بر شباهت الگوهای مصرف استوار است )فاضلی، نظر او سبک 
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یافت. وبلن در دست تواننیز به به تعریف صریحی از این اصطالح نمی 1با بررسی آثار وبلن
های داند. این رفتارها از جنس رسوم اجتماعی و روشجایی، سبک زندگی را الگوی رفتار جمعی می

(. با این حال وی تمرکزش را بر مفهوم 205: 1386، به نقل از مهدوی کنی،1899اند )وبلن، فکری
چشمی را اساس تبیین های اجتماعی برای چشم و هم( انگیزش1386دهد. وبلن )مصرف قرارمی

آسا، تمایز طبقاتی که در مصرف تجلی دهد و با طرح مفهوم طبقه تنپدیده مصرف مدرن قرارمی
داند. البته وی نقش کند و ثروت را مبنای افتخار و منزلت اجتماعی میمی حاست را مطرپیداکرده 

داند و معتقدست که برای به دادن آن میتر از نمایشکردن ثروت در کسب افتخار را ضعیفذخیره
 شود. دادهآوردن اعتبار، داشتن ثروت کافی نیست بلکه ثروت باید نشاندست

 الگوهای خودآگاه و دقیقاً توسعه»کند: می چنین تعریف( سبک زندگی را 1985کالکهون )
 (.206: 1386نقل از مهدوی کنی، )به « کنندهترجیحات فردی در رفتار شخصی مصرف یافته

های یک فرد ای نسبتاً منسجم از همه رفتارها و فعالیت( سبک زندگی را مجموعه1382گیدنز)
هاست که از نوعی وحدت گیریها و جهتای از عادتداند که مستلزم مجموعهدر جریان زندگی می

داند و معتقدست که انسان تحت فشار گیری هویتش مؤثرمیبرخوردارست. وی انسان را در شکل
کند. در دنیای متجدد کنونی، همه ما نه فقط از می ساختار اجتماعی سبک زندگی را بیشتر تقلید

ه این پیروی هستیم و انتخاب دیگری به جز گزینش کنیم بلکه ناچار بمیهای زندگی پیرویسبک
برد بیشتر به دنیای ما بعد سنتی نداریم. به نظر وی هرچه وضع محیطی که فرد در آن بسر می

اش و ساخت و  تجدید باشد، سبک زندگی او نیز بیشتر با هسته واقعی هویت شخصی داشتهتعلق
 ساخت آن سروکار خواهدداشت.   

 خود شناسیجامعه فلسفه پیرو های بسیاری دارد. اوعنای سبک زندگی بیانزیمل در مورد م
 ارائه زندگی و محتوا با آن تقابل و سبک و صورت مورد در قالب بحث در بیشتر را تعابیر این
فردیت  و بنیادی هایارزش یافتن برای انسان تالش تجسم زندگی، سبک گوید کهمی او. کندمی
 خود نظر معنای مورد برای انسان دیگران است. به آن شناساندن و اشعینی فرهنگ در خود تربر
چنین گزینشی را سلیقه و این به  توان زیمل،. گزیندبرمی را ایرفتاری هایصورت ،(تربر فردیت)

(. اگر 314: 1386، به نقل از مهدوی کنی، 1908نامد )زیمل، هم پیوسته را سبک زندگی می
: از عبارتست تعریف این پیشنهاد کنیم را تعریفی زیمل، متعدد هایعبارت از برداشت با بخواهیم

سالیق  درونی، هایمطابق با انگیزه افراد، که است هاییپیوستة صورت هم به کلِّ زندگی، سبک
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 رسانند،می انجام به شانعینی محیط زیست و شخصیت ذهنی میان توازنی ایجاد برای که و تالشی
 .(315همان: )گزینند برمی خود زندگی برای

داند و همه چیزهایی که انسان بوردیو وی سبک زندگی را نتیجه قابل رؤیتی از ابراز عادت می
ها و غیره بخشی از سبک ها، سیگارها، عطرها، لباسرا احاطه کرده است مثل مسکن، اثاثیه، کتاب

 (. 1377باشند )بوردیو، زندگی او می
ط عینی زندگی و موقعیت فرد در ساختار اجتماعی به تولید منش مطابق مدل بوردیو، شرای

بندی اعمال و نظامی برای شود و منش دو دسته نظام است. نظامی برای طبقهخاص منجر می
 ها. نتیجه نهایی تعامل این دو نظام سبک زندگیست. سبک زندگی تجسمادراکات و قریحه

است. الگویی غیرتصادفی عمال قابل مشاهده درآمدهصورت اترجیحات و ادراکات افراد است که به
 (.1382که ماهیت طبقاتی دارد )فاضلی، 

دانند. به متجلی کردن مقوالت فرهنگ را محرک مصرف می (2002) 1دوگالس و ایشروود
شوند، مصرف  نظر آنان چون کاالها وجه نمادین دارند قادرند به عنوان ابزار ارتباط بکار گرفته

( مصرف 1987نظر کمپل )به. اندی حفظ ارتباط، جلب حمایت دیگران و ابراز مهربانی الزمکاالها برا
است. مصرف سنتی لذت مصرف اشیا و انجام اعمال را در خود آنها مدرن با مصرف سنتی متفاوت

کند و لذت خواستن اشیا بیش از لذت میاما مصرف مدرن لذت مصرف را در تجربه ذهنی آن دنبال
همواره از خیال مصرف  انتهاست، زیرا تجربه مصرفای بیکردن چرخهنهاست و مصرفداشتن آ

 ترست.عقب
ونزل سبک زندگی را کلیّت الگوهای رفتاری و تمایل هنجاری که از طریق فرایندهای اجتماعی 

 (.232: 1381است )هندری، کرده یابند، تعریف میتکامل 
ها و باورهای مشترک یک گروه یا برآمده از ارزشسبک زندگی را الگویی  (1969) 2مک کی

: 1386شود )به نقل از مهدوی کنی، داند که به صورت رفتارهای مشترک ظاهر میجامعه می
207.) 

 . تعریف سبك زندگی در این تحقیق2. 2

توان بسته به ( معتقدند مفهوم سبک زندگی را می1990طور که ذکرشد، لوو و میگل )همان
های کرد و ارائه تعریفی از آن، نافی دیگر شیوهشود، به طرق مختلف تعریفمیمطالعه موضوعی که 
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شود می ای را که در آن از این مفهوم استفادهاستفاده از این مفهوم نیست، فقط الزم است تا زمینه
 ترین گام در این بخش دستیابی به یک تعریف برای سبک زندگی، در تناسبکرد. لذا مهمتعریف

بندی در جمعبا مسئلة این تحقیق است، تا برداشت این تحقیق از سبک زندگی مشخص شود. 
آنها را در پنج محور خالصه  اصلی ابعاد توانمی نظران در باب سبک زندگی،های صاحبدیدگاه

 است: کرد. در جدول زیر این پنج محور به همراه تصریح بعد مورد نظر در تحقیق حاضر آورده شده 
 

 نظران. ابعاد اصلی سبک زندگی از منظر صاحب1دولج
 تصریح بعد مورد نظر در این تحقیق ابعاد سبك زندگی در نگاه صاحبنظران ردیف
 متشکل هم از عناصر عینی و هم از عناصر ذهنی متشکل از عناصر عینی / متشکل ازعناصر ذهنی 1

 الگوی جمعی الگوی فردی / الگوی جمعی 2

3 
ای الگوی مصرف / تعریف بر مبنای تعریف بر مبن

 سامان کلّی زندگی
 تعریف بر مبنای سامان کلّی زندگی )فراتر از مصرف(

 تا حدود زیادی دارای وحدت و انسجام و انسجام / فاقد وحدت و انسجامدارای وحدت  4

 زندگیمندی سبک دارای کارکرد نمادین و داللت دارای کارکرد نمادین / فاقد کارکرد نمادین 5

6 
های انتخابی بودن سبک زندگی در میان محدودیّت انتخابی بودن / غیر انتخابی بودن

 ساختاری
 

 های صاحبنظران، تعریف جامعی برای سبک زندگی ارائهکنی پس از بررسی دیدگاهمهدوی 
تحقیق  است، که با توجه به رویکرد مدنظر ما در این تحقیق و با تکیه بر تصریح برداشت اینکرده 

ترین تعریف ارائه شده برای سبک زندگی رسد مناسبمینظر، به1از مفهوم سبک زندگی در جدول 
 باشد:
سبک زندگی عبارتست از الگوی همگرا )کلیّت تام( یا مجمومة منظمی از رفتارها و عناصر »

ای از هها که جمعی بر مبنای پارهای اجتماعی و داراییبیرونی)عینی( و درونی)ذهنی(، وضع
: 1387«)کند.هایش و در تعامل با شرایط محیطی)ساختاری( خود انتخاب میتمایاالت و ترجیح

78.) 
 های مورد مطالعه در تحقیق حاضر.  تعیین مؤلفه3. 2

(، که یکی 1387محقق با بررسی همة جوانب تشخیص داد، با الگوگیری از پژوهش مهدوی کنی)
است، و با توجه به رویکرد های داخلی در زمینه سبک زندگیترین پژوهشترین و کاملاز مطرح
شناسی کیفی، مدنظر این تحقیق است، در سریال پدرساالر، تری که در تناسب با روشاکتشافی

 تر زیر مورد مطالعه قراردهد:تر و جامعهای سبک زندگی را ذیل چهار مؤلفة کالنمؤلفه
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 (؛ای و نمادینها)سرمایهاموال و دارایی  .1

 ها؛ها و کنشفعالیت  .2

 ها؛ها و نگرشارزش  .3

 الگوی روابط انسانی.   .4

های خردتر سبک زندگی جانبة مؤلفهتر و مطالعة همههای کالنمد نظر قرار دادن این مؤلفه
شناسی دهد تا با اعتبار بیشتری سنخذیل این چهار مؤلفة کالن، به محقق این انعطاف را می

 زندگی در سریال پدرساالر شناسایی کند. بازنمایی شده برای سبک 
 

 1بازنمایی برساختگرا .  نظریّه4. 2
 بازنمایی، او. داندمی فرهنگ چرخه از بخشی هویت؛ مصرف و تولید، همراه به را بازنمایی هال،
 به سپس و( 1387زرگر سروی از نقل به ،1997 هال،)دهد می ربط فرهنگ به را زبان و معنا

 خالل از و پردازدمی( فرهنگ و زبان معنا، مفاهیم مشتمل) بازنمایی ایده لفمخت ابعاد بسط
 .دهدمی شکل را بازنمایی مفهوم به جدید نگاهی خود هایتحلیل

 را بازنمایی از متفاوت هایبرداشت فرهنگ، و زبان معنا، بازنمایی، میان ارتباط بیان برای هال
 رهیافت سه زبان، طریق از بازنمایی نحوۀ در باب او. کندبیان کلی نظری بندیطبقه یک در
 بازنمایی، به سه رویکرد این. کندمی متمایز را «گرایانهبرساخت» و «تعمّدی» ،«بازتابی»( رویکرد)

 جهت در را ایرسانه متون تحلیل ها،رویکرد این از کدام هر اتخاذ که دارند ایبرجسته هایتفاوت
 گراساخت بر کردیرو تحقیق اهداف و مسئله با تناسب در ق،یتحق نیا در .دهدمی قرار متفاوتی کامالً

 .مورد تأکید است

 شناسد و برخالفمی رسمیتبه را زبان اجتماعی ویژگی گرایانه به بازنمایی،رویکرد بر ساخت
 خودخودیاشیاء به نیست. تحمیلی یا بازتابی امر یک معنا که معتقدست رویکرد بازتابی و تعمدی، دو

 شناخت و سازدبرمی را واقعیت از ما زبان درک سازیم.می را معنا که هستیم ما این هستند؛ معنا فاقد
 (. 26 :2009 وب،) استپذیرامکان بازنمایی یا زبان طریق از تنها، جهان، به ما دسترسی و

 سازنده یندیفرا عنوان به ها،چیز واقعیّت ساخت مرحلة در بازنمایی» است معتقد رویکرد این
 صرف بازتابی عنوان به فقط نه و دارد حضور تاریخی حوادث و اجتماعی هایسوژه به دهیشکل در
 وجود ایفراتاریخی و فراگفتمانی امر هیچ (.6 ،2005 هال،) «هاپدیده شدن حادث از بعد جهان از

 

1  . Constructive 
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 زبان، بازنمایی در که امریست واقعیت، از فهمی گونه هر بلکه یابد؛انعکاس عینی نحو به که ندارد
 (. 10: 1378زاده، مهدی) شودمیساخته گفتمان و

 هارسانه که است معتقد و کندمی تعریف معناسازی سیاست از بخشی را هاعملکرد رسانه هال
 تعریف را واقعیت هارسانه گوید،می او. دهندمی معنا پیوندد،می وقوع به جهان در که رویدادهایی به

 سپس و عرضه و گزینش خالل از کنند،منتقل را موجود معناهای فقط آنکه جای به و کنندمی
 دارد، گوناگونی معانی واقعیتی هر که آنجا از. آفرینندمی معنا آنها برای رویداد، آن مجدد بازتولید
 اعمال هارسانه بر ایدئولوژی. ببخشند معنایی چه رویدادی هر به که گیرندمیتصمیم ها،رسانه

 (. 56 :1387 زاده،مهدی)دارند  نقش آن خلق در هارسانه بلکه شود،مین
 

 پژوهش . روش3

برای فهم چگونگی  دهد.این پژوهش سعی دارد تحلیلی کیفی از متون تلویزیونی انتخاب شده ارائه 
 شناختی متن سریالتحلیل نشانه شناسی، مناسب است. برایبازنمایی سبک زندگی روش نشانه

و ب( « کاودری»و « سِلبی»است. الف( الگوی شدهشناسی استفادهر، از دو الگوی نشانهپدرساال
 «. فیسک»الگوی 

 

 (2کاودوری و 1سلبی الگوی) سازه . تحلیل1ـ3

 و شودمی ساخته آن خاص ایرسانه زبان با ایرسانه متن که هر بیانگر این است سازه مفهوم
 هاییویژگی چنین شوندمی انتخاب فرهنگی خاص عاتاطال انتقال برای که رمزهایی»همچنین 

 : است مهم وجه دو دارای سازه(. 21 :1380)سلبی و کاودری، «دارند
 فنی رمزهای .2؛  میزانسن .1

  : دانندمی دسته 4 شامل را میزانسن هایرمز کاودری و سلبی
 . لباس( غیرکالمی؛ د ارتباط( صحنه؛ ج وسایل( پردازی؛ بصحنه( الف

 : است زیر موارد شامل که سازه فنی رمزهای از عبارتست سازه وجه ومیند
 . رنگ(پردازی؛ وور (وضوح؛ ه(بندی؛ درکیب (دوربین؛ ج زاویه(نما؛ ب اندازه(الف

  

 

1.  Keith Selby 

2.  Ron Cowdory 
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 شناسی فیسك. الگوی نشانه2 ـ3

کند. سطح اول که میسطحی ارائه های تلویزیونی مدلی سهبندی رمز( با دسته1390فیسک )
 و غیره صدا حرکات، گفتار، رفتار، محیط، پردازی،چهره شود شامل لباس،می نامیده« واقعیّت»

 . شودمی الکترونیک رمزگذاری هایدستگاه فنی با رمزهای توسط هارمز این. است
 و موسیقیپردازی، نور است شامل دو دسته رمز است: دوربین،« بازنمایی»سطح دوّم که 

 کشمکش، روایت، مانند دیگری عناصر به و هستند بازنمایی متعارف یرمزها که صدابرداری
 دهند. می شکل گفتگو شخصیت و

های مقوله قبل را در سطح دو در موجود عناصر است که «ایدئولوژیک سطح»سوم  سطح 
 اجتماعی، پدرساالری، طبقه داری،دهد، مانند سرمایهمیجای  «انسجام» و «اجتماعی مقبولیت»

  نژاد.ایی و فردگر
 

 های پژوهشیافته. 4
سریال به دقّت  قسمت 22 شد. ابتدا تماممعرفی شده تحلیل  پدرساالر، بر اساس روش سریال

های اصلی مشخّص گردید. سپس براساس تناسب با اهداف تحقیق و قاعدۀ مشاهده و صحنه
ودیت فضا در مقاله، تنها شد. به علت محدکلیدی برای تحلیل نهایی برگزیده  صحنه 13اشباع، 

شود می عنوان مصداق( آوردهشناسی )بهشده براساس الگوهای نشانهیکی از سیزده صحنة تحلیل 
و  شود. ابتدا مشخصات سریالمیبندی قناعت ها به صورت جمعو در ادامه به ارائه تحلیل یافته

 شود.مطرح می هاشود و سپس تحلیل یافتهمی ای از داستان آن آوردهخالصه
 

 . مشخصات سریال2جدول

 

 

 

 

 

 

 «پدرساالر»داستان سریال  . خالصه1. 4

ش در کنار یکدیگر ها در آرامای سنّتی و پرجمعیّت است، که سالاین سریال روایت زندگی خانواده
)پدر خانواده( و « خاناسداهلل»شود. اند، امّا زندگی آنها دستخوش اتّفاقات جدیدی میکردهزندگی

 اکبر خواجویی کارگردان

 اکبر محلوجیانعلی فیلمنامه

 خانوادگی ژانر

 22 هاتعداد قسمت

 1372 سال

 دو  شبکه
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)آخرین عروس(، دو شخصیّت اصلی سریال هستند که داستان از خالل رویارویی آنها پیش « آذر»
 رود.می

، «جمال»های سه پسر به نام. دارد پنج فرزند او خان )پدرساالر( بزرگ خانواده است.اسدّاهلل 
آقای »شوهر مهری و « اکبرآقا«. »زری»و « مهری»های و دو دختر به نام «ناصر»و  «جالل»

است.  همسر بردبار اسداهلل و مادر مهربان خانواده« خانمملوک»شوهر زری است. « محمّدی

دوست وی پدری خانواده .ندهست خاناسداهللهمگی گوش به فرمان ها و دامادها فرزندان، عروس
گیر، پرصالبت و جدّی است که توقع دارد تمام خانواده از تصمیماتش تبعیّت و دلسوز، امّا سخت

بزرگ او ة در خان ایدبپسرانش پس از ازدواج می بر این باورست که همهکنند. او بنابر سنّت، 
چرا، همراه زن و بچه در وچون تر؛ جمال و جالل بر همین اساس بدون. دو پسر بزرگکنندزندگی

نگرفته  پیش اما او چنین سیاستی را در مورد دخترانش در اند.شده بخشی از خانة پدری خود ساکن
  کند.شوهرش زندگی معتقد است زن باید در خانه و

دختر  شود. ناصر که بامی ناصر آغاز خانواده، یعنیماجرای اصلی فیلم از ازدواج آخرین فرزند 
کند. اما همانند دو برادر بزرگتر خود باید در خانه پدری زندگی ،کرده وصلت« آذر» ،ی خودعمو

شوهرش(  رغم عالقه و احترام زیاد به اسداهلل و خانواده)بههمسرش آذر که از نسلی جدید است، 
داند مین زندگی در خانه پدر شوهر را منطقی . اوندکا تجربهکردن رجنس دیگری از زندگیخواهد می

آذر تنها برادرزادۀ اسداهلل، دختری دارای تحصیالت  .داندو شروع یک زندگی مستقل را حق خود می
داند، و در یک شرکت به انجام کارهای دفتری مشغول است. دانشگاهی است، انگلیسی می

 خانة ،اصرن وای ندارد و آذر فایدهه، های بقیسفیدیهایش و ریشفشارهای اسداهلل، تهدید و تطمیع
 .کنندرا ترک می پدری

احتمالی فرزندان  استفادهخان نیز موافقت با آذر را نوعی شکست تعبیرکرده و از سوءاسداهلل
خان برای اینکه آذر و ناصر را مجبور رود. اسداهللامّا آذر زیر بار نمیاست. دیگرش در آینده نگران

 زند: تاکسی نویی که به عنوان مهریهداماتی میپدری کند، دست به اق به پذیرش سکونت در خانه
اش پرویز، که گیرد و از دوست قدیمیمیکند، پسبه نام آذر خریده را از ناصر که با آن کار می

خواهد که آذر را اخراج کند. اقدامات کرده میرئیس آذر است و با سفارش اسداهلل آذر را استخدام
خواهر زن اسداهلل که دشمنی « مولود»که  تا جایی ،گیردمی االدهد و اختالف بپدرساالر جواب نمی

اش خانواده پاشاندنو از هم انتقام از اسداهلل ، از اختالف به وجودآمده برایای با او دارددیرینه
و  که عروس اسداهلل خان «زهره»از وجود دخترش  یشهابرای اجرای حیله مولود. کندمی استفاده
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-مولود و اسداهلل با یکدیگر کدورت دیرینه و مشاجرات و کوری .کندمی دهاست استفا زن جالل

 اند.های پر سروصدا داشتهخوانی
توانند خانه اجاره کنند، با پیشنهاد مولود و هماهنگی اند و نمیناصر و آذر که بیکار و درمانده شده

اما این نقشه توسط طراحانش شوند. زهره، بدون اطالع اسداهلل در قسمتی از خانة مولود ساکن می
تر خان به خاطر سکونت پسرش در خانة مولود برافروختهشود و آتش خشم اسداهلللو داده می

داند و زهره نیز که به دنبال های خانه به بیرون میشود. اسداهلل زهره را مسئول بردن حرفمی
کند و به میاسداهلل را ترک خانهگردد، به همراه دختر و پسر خردسالش، جالل و ای میچنین بهانه

 کند. رود. جالل نیز سرانجام در پی همسرش خانة پدری را ترک میمادرش مولود می خانه
جوانی خود را با مشقّت وقف فرزندان کرده، خانواده  اوشود. تر میبا رفتن جالل، مشوّش اسداهلل

است. جالل را در مکانیکی خود  داده انرا به نوایی رسانده و زندگی پسران و دامادهایش را سام
-، برای جمال، ناصر و دامادش اکبر تاکسی خریده، امّا اکنون این اقدام آنها را حرمتمشغول کرده

 داند. شکنی می
ها را یا تمام بچهشود. وی که تر میبا رفتن جالل، شکاف در خانوادۀ گستردۀ پدرساالر عمیق

کند، می، جالل را از مکانیکی اخراج«کسیا همه یا هیچ»، با شعار اهیچکدام ر خواهد یابا هم می
وآمد رفتگیرد و میپس اکبر را و جمالتاکسی اندازد، جمال و همسرش را از خانه بیرون می

بزرگ پدرساالر که روزگاری محل مراسم  ترتیب خانهاین  به .کندمیخود را قدغن فرزندان به خانه
ای سوت قد بود، به خانههای قد و نیمهای پر از هیاهوی بچهپزان و سفرهعی ربجمسنّتی و دسته
 شود.  میو کور تبدیل 

خواسته و رفتار خان که همیشه خیر فرزندان خود را میامّا با گذشت چند ماه، اسداهلل
رفتار خود کند و از های خود تجدیدنظر میاش با نیّت مصلحت آنها بوده، در اندیشهگیرانهسخت

برند و دلتنگ میهای زندگی بدون حمایت پدر پی ها به سختیشود. از طرف دیگر، بچهمیپشیمان 
 شود. میخانواده فراهم  شدن دوبارهشوند و زمینة دور هم جمعپدری می صمیمیّت خانه

توانند واهند، میها که بخگوید هر کدام از بچهو می کندمی ها را به شام دعوتبچهخان اسداهلل
 هابر آن پدرساالرهایی بود که نماد سنت قدیمی که پدری بازگردند امّا دیگر از خانه دوباره به خانه

شش واحدی  یدر آپارتمان وادهاعضای خانخان همة به تصمیم اسداهلل. ، خبری نیستکید داشتأت
ای وارد ارزشی پدر خدشه تا هم عروس خانواده به آرزویش برسد و هم به نظام شوندمی جمع

 .نشود
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 . یك مورد از سیزده صحنۀ تحلیل شده2. 4

خان دور سفرۀ شام عروسی ناصر و آذر، بعد از آوردن و چیدن این صحنه جمع همة خانوادۀ اسداهلل
های ها، دختران و دامادها، همة نوهکشد. اسداهلل و ملوک، پسران و عروسجهیزیّه را به تصویر می

اند. اسداهلل در باالی سفره نواده و مصطفی و معصومه )پدر و مادر آذر( دور سفره نشستهخردسال خا
 اند.است. آذر و ناصر نیز کنار یکدیگر نشستهاست. مصطفی کنار او نشسته  نشسته

های عمر منه. همه دور هم جمع هستن. خوب بفرمایین امشب یکی از بهترین شب»اسداهلل: 
 «.میل کنید

 «.خوامنریز...نمی» کشد(: به ناصر که برای او در بشقابش برنج میآذر )رو 
 «.کنی؟خوری عمو. تعارف میآذر! چرا نمی»اسداهلل: 

 «.نه عموجان. رژیم دارم»آذر: 
پس از این حرف «. رژیم رو ولش کن عمو، تو این خونه که اومدی باید خوب بخوری»اسداهلل: 

 خندند، بویژه جالل.همه می
بَسّه جالل. شامتو بخور... آذر رفتی اتاقتو که برای تو و ناصر » )با صدای بلند و قاطع(:  اسداهلل

 «.آماده کردیم رو ببینی؟ دیدی چقدر شیک شده. ادم حظّ میکنه
 «.بله دیدم. ممنون، امّا...امّا...»آذر )با تردید و واهمه(: 

 «.خوای؟زیر لفظی میامّا چی؟ چیه؟ چیزی کم و کسر دارین، دِ بگو. » اسداهلل: 
 «.من نمیام تو این خونه زندگی کنم، من نمیخوام اینجا زندگی کنم عمو»آذر: 

بللله!!!... نمیخوای »اسداهلل )در حالی که دهانش باز مانده و چشمانش از حدقه بیرون زده(: 
 اینجا زندگی کنی؟!! چرا؟ حرف حسابت چیه؟ 

عمو، به مادرم گفتم که به شما بگن. خُب اگه نمن از اولش هم گفتم. به ناصر، به ز»آذر: 
 «.بهتون نگفتن تقصیر من چیه؟

 «.پس کجا میخوای زندگی کنی؟»اسداهلل )با عصبانیّت(: 
 «.زیر سایة شما»آذر: 

 «.خوای بگی آذر؟یعنی چی؟ چی می»مصطفی: «. سایة من روی این خونه پهنه!!»اسداهلل: 
ست دارین، اگه وسایة شماییم. عموجون اگه منو د ما هر کجا که زندگی کنیم زیر»آذر: 

خواین زندگی من و ناصر خوب شروع بشه؛ اجازه بدین ما یه جای مستقل زندگیمون رو شروع می
 «کنیم.
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مگه اینجا چشه؟ چیزی کم و کسر دارین؟! »خورد(: اسداهلل )در حالی که خشم خود را فرو می
تی، بهتر باید بدونی! زندگی اون چیزی نیست که تو ای هسخوندۀ فهمیده...دخترم تو آدم درس

خوای با ما زندگی کنی؟ دخترم تو دیدی که نمی کنی! از اون گذشته مگه از ما بدیخیال می
 «.هایی دارهدونی زندگی چه بازیجوونی، نمی

 «.عمو جون من که چیزی نگفتم!»آذر: 
ی خُب غذاتون رو بخورین سرد میشه. خیل» اسداهلل )با عصبانیّت و برآشفتگی رو به جمع(: 

شود و با قهر آذر از این حرف ناراحت می«. هیچ عیبی نداره، بخورین، اون نمیفهمه چی داره میگه!
 کند.سفره را ترک می

 

 الف( تحلیل سازه: الگوی سلبی و کاودری
 رمزهای میزانسن:

دهد. اتاقی با در میگ نشیمن رخخان و داخل اتاق بزرصحنه در خانة سنّتی اسداهلل پردازی:صحنه
 های سنّتی. بریها و گچو پنجرۀ قدیمی و طاقچه

های دوغ، ترشی خانگی...(، های چلومرغ، سوپ، پارچسفرۀ غذای کف اتاق )دیس وسایل صحنه: -
و شمعدان  ها، قوری و سماور سنّتی، چراغ روشنایی نفتی و آینههای سنّتی گل بر طاقچهگلدان

 طاقچه، دو تابلوی مذهبی بر دیوار، تلویزیون سیاه و سفید.  سنتی بر 
خان در کلیّت صحنه جدّی و نافذ است که اقتدار چهره و نگاه اسداهلل رمزهای ارتباط غیرکالمی: -

رویی و دلجویی همراه است امّا دهد، در ابتدا این جدیّت با لبخند، گشادهو صالبت او را نشان می
صورت توأمان وجود و ژست اسداهلل را فرا التی از برافروختگی و تعجّب بهپس از مخالفت آذر ح

گیرد. نگاه مردد و چهرۀ نگران آذر بر واهمة او از اسداهلل و اعالم مخالفت با زندگی در خانة می
 زده و هراسان است. پدرشوهر داللت دارد. چهره و نگاه بقیة جمع با شروع مشاجره حیرت

پشت و رنگ، سبیل پهن، موهای جوگندمی کمداهلل: پیراهن و جلیقة کرمیاس رمزهای لباس: -
مرتّب، انگشتر درشت عقیق. آذر: مانتوی بلند بنفش و شال آبی و سیاه بلند.  زهره، زری، زهرا، 

های طرحدار رنگی. ملوک: لباس زنانه سنّتی، روسری مهری و معصومه: بلوز و دامن رنگی، روسری
های رنگی کرمی گلدار که به کمرش بسته. جمال،اکبر، جالل و ناصر: پیراهن سیاه و سفید، چادر

 های رنگی معمول کودکان.طرحدار. مصطفی: پیراهن کرمی ساده. کودکان: لباس
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 رمزهای فنّی:                            

خانه، ترتیب  از نماهای دور، متوسط و نزدیک استفاده شده است. نماهای دور فضایاندازۀ نما:  -
دهد. نماهای متوسط از افراد، بر ایجاد رابطة و نحوۀ نشستن افراد و عناصر صحنه را نشان می

شخصی میان آنها و همچنین با مخاطبان تأکید دارد. نماهای نزدیک از چهرۀ اسداهلل برافروختگی 
از سفره سعی در دهد. نمای ابتدایی نزدیک میو جاخوردن او از مخالفت آذر با نظرش را نشان

 کردن و معرفی مواد غذایی سفره دارد. برجسته
 ها داللت دارد. است که بر برابری سوژهزوایای دوربین در اغلب نماها همسطح زاویۀ دوربین: -
بندی در این صحنه نامتقارن و پویا است که بر زندگی روزمرۀ طبیعی و ترکیب بندی:ترکیب -

 اللت دارد. وجود آشفتگی و تضاد در آن د
 دارد. تضاد و معمولی است و داللت بر واقعی بودن صحنهکم نورپردازی: -
 عمق میدان )حالت کانونی عمیق( است، زیرا نمایش تمام عناصر صحنه مهم هستند. وضوح: -

 گانۀ فیسك و هارتلیب( تحلیل سه

هد که بین آذر و اسداهلل دمی، این صحنه شام دسته جمعی ازدواج ناصر و آذر را نشانسطح اولدر 
-، داللت ضمنی این صحنه این است که هرچند آذر مطرحسطح دوماختالف نظر وجود دارد. در 

کردن نظر خود در مورد لزوم زندگی در یک خانة مستقل، در نزدیکی خانوادۀ پدرشوهرش را حق 
داند، امّا ارت و توهین میگونه نیّت بد، جسداند و این خواسته را خالی از هیچکامالً طبیعی خود می

از نظر اسداهلل، مصطفی، ملوک و تا حدودی بقیة اعضای خانواده این خواستة صریح آذر جسارت، 
احترامی به بزرگتر و از سر نفهمی و عدم درک صحیح معنای زندگی است. معماری سنّتی خانه، بی

سایل سنّتی در اتاق کردن سفره روی زمین و چینش وبرگزاری عروسی در خانة شخصی، پهن
 هایی از تعلق خانواده و فضای خانة اسداهلل به شیوۀ زندگی سنّتی است.نشیمن، نشانه

، این صحنه داللت بر دو نگاه متفاوت و تا حدودی متضاد دربارۀ زندگی دارد سطح سومدر 
به زندگی، گیرد و در طرف دیگر آذر. این دو نگاه متفاوت خان جای میکه در یک طرف آن اسداهلل

طلبد و در پی دارد. آذر به عنوان نسل جدید جامعه، دختر جوان دو سبک زندگی متفاوت را نیز می
شود، لباس و ظاهر متفاوتی نسبت ای مانند رژیم غذایی همراه میایست که با نشانهکردهتحصیل

یک خانواده و خانة خواهان زندگی در  به نسل قبل از خود دارد و با دیدگاهی نسبتاً فردگرایانه
خواهد که خودش و شوهرش باشند و نه کس دیگر. ای را میای هستهگسترده نیست. او خانواده

امّا اسداهلل به عنوان نمایندۀ سبک زندگی پدرساالر سنّتی، که اعضای خانواده سابقاً بدون اجازۀ او 
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تواند در رود و نمیت فرومیکنند، از این خواستة آذر در بهت و حیرشروع به خوردن غذا هم نمی
تواند دلیل این خواستة آذر باشد ذهن خود دلیلی برای آن بیابد. از نظر اسداهلل تنها مواردی که می

مواردی مانند بد بودن و بدرفتاری خودش و دیگر اعضای ساکن در خانه یا وجود برخی کم و 
های وژیک این صحنه در قالب تقابلهای ایدئولها در امکانات خانه باشد. مهم ترین داللتکسری
گرایی/فردگرایی(، )خانوادۀ ترین آنها این است: )مرد/زن(، )جمعرود که مهمای پیش میدوگانه

ای(، )بزرگتر/کوچکتر(، )پیر/جوان(، )دارای تحصیالت دانشگاهی/ فاقد گسترده/خانوادۀ هسته
رژیم غذایی(، )سبک زندگی سنّتی تحصیالت دانشگاهی(، )عدم اعتقاد به رژیم غذایی/ گرفتن 

 نسل قدیم/ سبک زندگی نوگرای نسل جدید(.
 

 ی پژوهشها. یافته3. 4

سبک زندگی » شده برای سبک زندگی در این سریال عبارتست از تقابل دوگانهشناسی ارائهسنخ
ی بندی نحوۀ بازنمایدر ادامه به جمع«. سبک زندگی سنّتی نسل قدیم»با « نوگرای نسل جدید

سبک زندگی »شد( برای دوگانة کالن سبک زندگی )که در بخش ادبیات نظری تشریح چهار مؤلفه
 پردازیم:می« سبک زندگی نوگرای نسل جدید»و « سنّتی نسل قدیم

 

 سبك زندگی سنّتی نسل قدیم . 1. 3. 4

 ای و مصرفی(: ها)سرمایهاموال و داراییالف( 

گیرد، می ای قرارمؤلفة اموال سرمایه قدیم که در زمره ترین نماد سبک زندگی سنّتی نسلمهم
رنگ و ای با معماری ایرانی، دارای حیاطی وسیع با یک حوض آبیخان است. خانهخانة اسداهلل

است. ایوان بزرگ خانه دارای چهار های قرمز که  دورتادور حوض را باغچة زیبایی فراگرفتهماهی
های چوبی پرتعداد، نمای است. درها و پنجرهشدههایی آراستهریها و گچبستون است که با طُرّه

های حیاط، های سفالی، تختهای رنگی، گلدانهای زیاد، نورگیرهای قدیمی، شیشهآجری، اتاق
 است.کرده های سنّتی ایرانی تبدیلپردۀ جلوی در حیاط و ... این خانه را به مصداق بارز خانه

 هایی با پنجرهسایل در هماهنگی با فضای بیرونی است. اتاقفضای داخل خانه و چینش و
و  ها، قوری و سماور ، چراغ نفتی، آینههای گل بر طاقچهها، گلدانبریها و گچقدیمی، طاقچه

های هایی با طرح ترنج، فرشای، ملحفههای گِرد برنجی، رادیوی قدیمی، چراغ فتیلهشمعدان، آینه
های بزرگ قدیمی از های سبز، مجمعهنفتی، ظروف سنّتی، اجاق، خمره دستباف ایرانی، بخاری

 کند.های سنّتی ایرانی را تداعی میهای بزرگ مسی، ... خانهجنس روی، دیگ
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پشت ها با کت و شلوار خاکستری رنگ، سبیل پهن، موهای جوگندمی کماسداهلل در اغلب صحنه
است. ملوک )مادر خانه و زن نسل شده یر کشیده و مرتّب، تسبیح و انگشتر درشت عقیق، به تصو

بندد، چارقد سنّتی و انگشتر قدیم( همیشه با لباس زنانة سنّتی، چادر کرمی گلداری که دور کمر می
 است. شده  داده عقیق، نشان

اند از نان سنگک، غذاهای گرم ایرانی اند عبارتتصویر درآمدهاسداهلل به غذاهایی که در خانه
های دوغ و ترشیجات خانگی که سنّتی پاچه، سمنو، سوپ، پارچرشته، چلومرغ و کلّهنند آشما

 هستند.
 

 ها(:ها و کنشالگوی رفتار )فعالیتب( 

حال است. با ایننشده داده  های مذهبی برای سبک زندگی سنّتی چندان نشاناعمال و کنش
اند، امّا این برجستگی لزوماّ بار شدهبرجستهطور خاصی خان بهنمادهای مذهبی در اتاق اسداهلل

های فکری و رفتاری اسداهلل و از لحاظ داللت معنایی تنها به عنوان پشتوانه معنایی مثبتی نیافته
 اند.   شدهمعرفی

های مرتبط با سبک زندگی سنّتی بازنمایی شده، رسوم سنّتی ترین بخشی که در کنشمهم
به برگزاری مراسم مفصّل عقدکنان به صورت سنّتی در خانه، پختن آش توان است. از آن جمله می

 کرد.پختن و انداختن ترشی اشارهدندانی بچّه، سمنوپزان، رب
های نسل قدیم جایگاه چندانی ویژه در کنشهای فراغتی و مصرفی در کل سریال، بهفعالیّت

است. مهمانی و حضور دسته جمعی  خوردهندارد. سبک زندگی سنّتی نسل قدیم عمدتاً با کار گره
 ها تنها چیزیست که برای اسداهلل و ملوک جنبة تفریحی دارد.فرزندان و نوه

است. با اینکه گرد پیری بر او نشسته، چی بودهای است که در جوانی درشکهاسداهلل مرد کاری
ا مسافرکشی کند یمیوجوش است، به صورت تمام وقت یا در مکانیکی کارمدام در حال جنب

دهد، کند، کارهای خرید را در بازار سنّتی محلّه انجام میمیخرج پسرانش را محاسبهوکند، دخلمی
 کند.وفصل میخود را حل گسترده کند و امور خانوادهمیمراسم مختلف را مدیریّت

ک عروس خورند، نهار را یمیی بلند روی زمین غذااهمیشه دور سفره همة اعضای خانواده
پزد و شام را عروس دیگر. برای صبحانه هم همه باید سر ساعت حاضرشوند، امّا تا اسداهلل اجازه می

 کند.ندهد کسی شروع به خوردن نمی
است. تنها آذر از این قاعده داری خالصه شدهداری، آشپزی و بچّههای زنان در خانهفعالیّت
 استثناست.
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 ها:ها و نگرشج( ارزش

های مرتبطی هستند که در سبک زندگی ترین ارزشگرایی مهمگرایی و خانوادهی، جمعپدرساالر
ترین چیزست. خان مهمجمع بودن و اتحاد خانواده برای اسداهلل اند.شدهسنّتی نسل قدیم برجسته

های نگرشی خصلت«. وقتی پای خانواده در میون باشه نباید مالحظه هیچ چیزیو کرد»گوید: او می
است ها احترام قائلها حتّی بیشتر از زندهای از پیرساالری و پدرساالریست، برای مردههلل آمیختهاسدا

کند و مادرش زند. همیشه از پدرش نقل میزند. از مردانگی حرف میمیو مدام از گذشته حرف
اید مرهم ویژه آذر است. از نظر او زن بهایش، بهشدن عروسجایی در خاطراتش ندارد. نگران شاخ

است و همه ترها برایش مهم دادن به حرف بزرگهای مرد باشد و مطیع و پشت سر او. گوشزخم
رغم عالقة بسیاری که به آنها دارد( اختیار و اعتباری کند، امّا برای جوانان )بهمیرا به آن سفارش 

آنها را جاهل و نادان خواند و قائل نیست. او با تأکید خاصّی ناصر و دیگر پسرانش را بچّه می
 داند.می

است که اقتدار و تسلّط سابق او را ترین عواملیکند که اشتغال آذر از مهممیاسداهلل احساس
کردن عروسش در خارج خواهد. درواقع اسداهلل کاررو اخراج آذر از کار را میکرده، از همینمتزلزل

وس کامالً در چارچوب قواعد پدرساالرانة او حرکت داند که این تازه عراز خانه را تا زمانی مجاز می
 کند.      

 د( الگوی روابط انسانی: 

های نسل قدیم در روابط انسانی شخصیّت« محلّه»دار و اهل معاشرت اجتماعی است. اسداهلل مردم
ت بش گرم کسبه و افرادِ محلّه، صمیمیّودر این سریال، جایگاه محوری دارد. رفتار نزدیک و خوش

شناسند، معاشرت دارند، در شادی یکدیگر را می مردم محله دهد.میو پیوستگی آنها را نشان
اعضای خانواده در  کنند و روابطی غیررسمی دارند.کنند، با یکدیگر شوخی میمی همدیگر شرکت

 کنند.ها همکاری میامور جاری یا مراسم

کند. او دارای رفتار می ه فرزندان و خانوادهاسداهلل با منشی پدرساالرانه و با تحکّم نسبت ب
های نگاه پرصالبت وی هنگام صحبت با زن اقتدار کامل است و فرزندان اختیار چندانی ندارند.

ها لبخند گرمی دارد که دهد. امّا هنگام برخورد با بچّهمیچرای او را نشانوچونخانه، حاکمیّت بی
 دهد.می القه به خانواده( را نشانسویة دیگر شخصیّت او )مهربانی و ع

خان سنّتی است. ایدئولوژی مردساالرانة اسداهلل گسترده مرکزی این سبک زندگی خانواده هسته
اند که ها طوری تعبیه شدهاست. نشانه شدهواسط این خانوادۀ گسترده برجسته  به عنوان حلقه
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دادن این کنند. سریال با نشانطبان برجستهخان را در چشم مخاهای مردساالرانة اسداهللخصلت
چون و چرای زن، هراس زنان برداری بیها در قالب مواردی مانند دستور دادن مرد و فرمانخصلت

گیری توسط مرد و ... سعی در القای معنایی نسبتاً منفی از از مرد خانه، تحکّم مرد بر زنان، تصمیم
 مردساالری سبک زندگی سنّتی دارد.    

 
 سبك زندگی نوگرای نسل جدید .2. 3. 4

 ای و مصرفی(: ها )سرمایهالف( اموال و دارایی

شود میشود و به نام او خریداری تاکسی نو و مدل جدیدی که پشت قباله ازدواج آذر قیدمی
 نوگرایی در سبک زندگی نسل جدیدست. که نشانه

نویسی، دستگاه کار، تلفن، دستگاه ماشینشرکت محل کار آذر با وسایلی مانند دفاتر و میزهای 
کند می فکس و تلکس، کارتابل و وسایل اداری، محیطِ شغلی دیگری را برای یک زن جوان معرفی

 که کامالً از زنان سنّتی نسل پیشین متمایز است.
است. تصویر درآمده آذر عمدتاً با مانتوی بنفش و شال یا روسری رنگی و کفش اسپورت به

-شدهدادهمدتاً با شلوار لی گشاد، کاپشن آبی مدل کوتاه، پیراهن رنگی و کفش کتانی نشانناصر ع

ترند امّا با نسل زنان است. زهره، زری، زهرا و مهری نیز هرچند در نوگرایی چند پله از آذر عقب
رنگی یا شال طرحدار  های محسوسی دارند و معموالً با بلوز و دامن رنگی و روسریپیشین تفاوت

 اند. تصویر درآمده به
 

 

 ها(: ها و کنشب( الگوی رفتار )فعالیت

وجه مورد تأکید هیچهای نسل جدید با مذهب بهدر سریال پدرساالر نسبت میان اعمال و کنش
تمایل این نسل به مذهب وجود ندارد. تنها در یک نیست و نشانة محسوسی دال بر تمایل یا عدم

 شوند.  تدارک و سفارش اسداهلل، بعد ازدواجشان راهی مشهد میمورد، ناصر و آذر با 
کند که با اشتغال آذر در شرکت مهندسی، ظهور نسل جدیدی از زنان در جامعه را برجسته می

پای مردان و بعضاً های شغلی ـ اجتماعی آشنایی دارند و در کار بیرون خانه همجدیدترین مهارت
تنه همة کارا یه»آذر نمایندۀ این نسل جدیدست که طبق سخن رئیسش  دارند. بهتر از آنها فعالیّت

کنه! نویسی بلده، فَکس بلده، تلکس بلده، صبح تا شب مثل دستگاه کار میاندازه. ماشینمیرو راه 
 « زبان ]انگلیسی[ هم سرش میشه.
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ب او با اسداهلل است که دنیا و زندگی مطلوشده  نشان داده آذر زنی تحصیلکرده و اهل مطالعه
ماشین و چرای پدرشوهر یا شوهرش نیست. چون قبل مطیع بی متفاوت است. آذر مانند زنان نسل

پسند آذر و ناصر، مصرف موسیقی جدید داخل ماشین، رفتن به داشتن و رانندگی زن، پوشش جوان
ت. گرفتن رژیم غذایی، های نوگرایی در رفتار آذر و در مرحلة بعد ناصر اساز دیگر نشانهپارک و... 

رژیم رو ولش کن، »گوید: ای از اهمیّت مدیریت بدن برای آذر است، امّا اسداهلل به آذر مینشانه
  «توی این خونه که اومدی باید خوب بخوری.

گونه اند. آنها بر زنانشان آنآلی که اسداهلل در ذهن دارد متفاوتناصر، جالل و کمال با مرد ایده
تظار دارد، مسلّط نیستند. ناصر و جالل به خواست زنانشان، در پی جدایی از خانوادۀ که پدرشان ان
 اند.گستردۀ پدری

 

 ها: ها و نگرشج( ارزش

اند، امّا رفتارهایی مانند؛ نیشخند زهره در مورد نذر ردۀ آذر تصویرنشدهزری و زهره در نوگرایی هم
زیز جون دلش به چیا خوشه! دکترا هنوز نتونستن ع»دار شدن زهرا و این سخن که ملوک برای بچّه

-طور ضمنی بر بی، به«خواد با یه آش، زهرا رو صاحب بچّه کنه!وقت عزیز میکنن، اونکاری

است. در اعتقادی زهره نسبت به رسوم سنّتی مانند نذرکردن داللت دارد. دکتر نمادی از دانش
 میسر کند، یک اعتقاد سنّتی هرگز نخواهد توانست.تواند کاری را روز نمی نگرش زهره وقتی دانش

هه... آقاجون چه »یابد: اش نمود میعدم پایبندی ناصر نسبت به درگذشتگان، در این جمله
هاست مرده، من و آذر اصالً ندیدیمش! تازه اون استخوناش هم فکرا میکنی! آقابزرگ که سال

آورد. امّا طرز فکر اسداهلل برای می را به جوشو این جملة خون اسداهلل« خاک شده و از بین رفته!
 اندیشد.کند، نمیناصر قابل فهم نیست و ناصر به چیزهایی که اسداهلل فکر می

 

  د( الگوی روابط انسانی:

ای اگرچه مصداق فردگرایی نیست، امّا در قیاس با ای است. خانوادۀ هستهآذر طالب خانوادۀ هسته
گرایی مرتبط است. او درباره علت مخالفتش با زندگی در کنار خانواده ، با فردخانوادۀ گسترده

باشم. دنیای  خوام دنیای خودمو داشتهدنیای دیگران برام مهم نیست! می»گوید: شوهرش می
وچهار ساعتای یه روز خوام. دنیایی که توش من باشم و شوهرم و تمام بیستکوچیک خودمو می

ناصر نیز «. زنم؟کنی حرف ناحساب میهای ماه ... ناصر فکر میهفتهو تمام روزهای هفته و تمام 
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فهمم تو چی میگی! امّا جواب آقامو چی می»گوید: است و میبه لحاظ درونی با خواستة آذر موافق
 «. بدم؟!

 گیری   بحث و نتیجه. 5

نه کلی آنچه در با نگاهی به تحوالت تاریخ معاصر ایران می توان به این نتیجه رسید که پس زمی
ها در جامعه ایران گذشته است ریشه در دو مفهوم سنت و مدرنیته دارد. در واقع مجموعه این سال

مسائل اجتماعی ای که جامعه ایران در طی این دوران با آن درگیر بوده است در بافت و زمینه 
تا کنون نتیجه این  تضادهای پیوسته میان سنت و مدرنیته قابل تفسیر و تبیین است. جالب اینکه

کشمکش طوالنی نه تنها ـ بر خالف تاریخ غرب ـ به شکل قطعی اعالم نشده است، بلکه حتی 
ما تصویری از جامعه در حال گذار ایران در اختیار نداریم تا به نشان دهد روند گذار از سنت به 

سال ها به سبب  مدرنیته چه شکل و شمایل و شیب و شتابی داشته است. این روند در تمام این
وقوع اتفاقات گوناگون، از قبیل رخ دادن انقالب، وقوع جنگ تحمیلی، ظهور گفتمان نوسازی و 

های قدرت، همیشه روندی خطی سازندگی های اقتصادی، اصالحات سیاسی و فرهنگی و جابجایی
غاز دهه هفتاد و با این حال، در تاریخ بعد از انقالب؛ آ  و مستقیم از سنت به مدرنیته نداشته است.

شکل گیری گفتمان سازندگی یکی از نقاط عطف مطرح شدن مجدد رویارویی سنت و مدرنیته در 
 عرصة اجتماع و فرهنگ ایران است. 

های سیاسی و جنگ نیز بود، در دهه هفتاد پس از گذار از دهه شصت که دوره تنش، درگیری
ه مضامین اجتماعی و زندگی کردن، توجه بیشتری  با روی آوردن جامعه به واقع بینی و اقتصاد آزاد، ب

طور که جامعه شاهد تضاد سنت و مدرنیته و دوران در این دهه همان (.22: 1380شد )محمدی، 
 فت.گرهای ملودرام حول همین محور شکل میگذار بود، تنش سریال

زمان با ها هماست. این سالتولید و پخش شده 1372-1373های سریال پدرساالر در سال
« گفتمان نوسازی، رشد و توسعة اقتصادی»با  76تا  68 است که از سالبوده دولت سازندگی

های ها دغدغة کلّی کشور بازسازی خرابیگیرد. در این سالمیدست های اجرایی کشور را به فعالیت
ضعیّت مطلوب آل آن رسیدن به وماندگی و ایدهمسئلة اجتماعی دولت سازندگی نقد عقبجنگ بود. 

است و در ها بوده های افزایش تولید و عمران و توجّه به تکنوکراترفاه و آبادانی از طریق سیاست
المللی پول المللی همچون صندوق بینهای اقتصادی و اجتماعی نهادهای بیناین راه، از سیاست

و  1386نیا، فی؛ ظری1378؛ مرتجی، 1386زاده، و بانک جهانی تأثیر زیادی پذیرفت )حسین
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(. همچنین تغییر فضای فرهنگی جامعه در قالب حجاب، ورزش و اشتغال زنان، 1389بهروزلک، 
 (.1388آبادی، است )علیهای مطبوعاتی با زنان خبرنگار و ... قابل اشاره مصاحبه

شود میان بازنمایی سبک زندگی در سریال پدرساالر بر حول محور می طور که مشاهدههمان
-اوت نسلی در قالب تقابل سبک زندگی سنّتی و سبک زندگی نوگرا با گفتمان مسلّط سیاسیتف

های تولید و پخش این سریال هماهنگی وجود دارد. این سریال به اقتضای اجتماعی در سال
های نوگرایی و نوسازی کشوری، لزوم پذیرش سبک زندگی نوگرا و ایجاد تغییراتی در سیاست

 داند. کند و گریزناپذیر میرا تجویز میسبک زندگی سنّتی 
است؛ اوّل تفاوت نسلی در سریال پدرساالر، سبک زندگی حول دو محور اصلی بازنمایی شده 

و دوم تقابل زندگی سنّتی با زندگی نوگرا. این سریال روایت نسل جدیدیست که زندگی متفاوتی 
پذیرد. در اکثر نسل قدیم را نمی الرانهپدرسا کند و نسخهمی را نسبت به نسل پیش از خود طلب

و این تفاوت نسلی در قالب  شدهای نمود داده ها موضوع تفاوت نسلی به صورت برجستهصحنه
گرایش نسل جدید به سبک زندگی نوگرا و تالش نسل قدیم برای حفظ سبک زندگی سنّتی با 

تام نسل  ر، آخرین عروس خانواده نمایندهاست. آذپدرساالر بازنمایی شده گسترده محوریّت خانواده
 تام نسل قدیم است. گسترده، نماینده خان، پدرساالرِ خانوادهجدید و اسداهلل

ترین معانی مرجّح در این سریال است. اسداهلل یکی از مهم ،تأکید بر شکاف و گسست نسلی

البته اسداهلل درست «. یشه!زبون سرش نمیشه! یعنی زبون آدمیزاد سرش نم»گوید: در مورد آذر می
توانند با هم ارتباط برقرارکنند کنند، خوب نمیگوید، چون آذر و اسداهلل زبان یکدیگر را درک نمیمی

اند و در کلیّت های متفاوتها و اندیشههایشان متضادست، زیرا آنها از دو نسل با نگرشو خواسته
 است.شده جسته دارد و بر روایت سریال؛ این گسست نسلی جریان

های ضمنی یکی دیگر از داللت نقد سبك زندگی سنّتی مردساالر و پدرساالر نسل قدیم
برجسته شده در این سریال است. پدرساالری و مردساالریِ سبک زندگی سنّتی در این سریال با 

کردن و برجسته« پدرساالر»است. انتخاب نام سریال یعنی شده  بازنمایی معنای نسبتاً منفی
 خان در این راستاست. رفتارهای اقتدارگرایانة اسداهلل

یابد، در های صداوسیما محوریت و رواج میهای بعد در سریالای که در دههبرخالف رویه
هستیم. در این سریال  عدم دخالت دادن مذهب در تقابل سبك زندگیسریال پدرساالر شاهد 

ندگی نوگرای نسل جدید به مسائل و اعتقادات تقابل سبک زندگی سنّتی نسل قدیم و سبک ز
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ها و نمادهای مذهبی در سبک زندگی سنّتی شود. هرچند معدود کنشمذهبی متصّل و مرتبط نمی
 ، امّا مسائل مذهبی در این سریال مطرحیت  ندارد و محل اختالف نیست.  شده نشان داده

است و  ئل طبقاتی ربط داده نشدهسبک زندگی به هیچ وجه به مسا هایدر این سریال تفاوت
متوسّط  خانوادگی هستند )طبقه های مطرح سریال متعلّق به یک طبقه و یک پیشینههمة شخصیّت

 شهری(.

سریال پدرساالر در پایان، برای پرکردن شکاف و تضاد بین دو نسل متفاوت از جامعة ایران با 
است. سریال چارۀ حلّ تضاد را تلفیق پیچیده ای را ویژه گرایش به دو سبک زندگی متفاوت، نسخه

داند. در صحنة آخر سریال دو طرف ماجرا از تندروی سبک زندگی سنّتی با سبک زندگی نوگرا می
اند. اند. همه از وقایع گذشته چیزهای جدیدی یادگرفتهشده نگری خود در گذشته پشیمانو یکجانبه

اند. آنها که در گذشته با دنیای یکدیگر بیشتر آشنا شده اسداهلل و آذر، نمایندگان دو سر این طیف
توانند ارتباط گیری ارتباط و مفاهمه بینشان دشوار بود، اکنون بهتر میدرک مشترک و امکان شکل

بخواهد. او دریافته که برقرارکنند. اسداهلل دیگر پدرساالر خشک سابق نیست که اقتدار مطلق را 
 کند.تدار خود را به دیگر اعضای خانواده تفویضباید بخشی از اختیار و اق

نسخة موردنظر، نه راه اول است و نه راه دوم. نسخة تجویزی این سریال راه سوم یا راه میانه  
های خود ها، رفتار و خواستهها، ارزشها، نگرشاست. دو طرف رویارویی باید در بخشی از داشته

ا امکان تفاهم و همزیستی فراهم شود. امّا گویی در این شود تدر گذشته تجدیدنظر و تخفیف قائل
تجدیدنظر، عناصر سبک زندگی سنّتی نسبت به سبک زندگی نوگرا سهم بیشتری باید فروگذارد. 

ای که در های ویژهخانة قدیمی سنّتی )کلنگی!( اسداهلل با همة قدمت، خاطرات، هنرها و زیبایی
جدیدی که نماد و عنصری از سبک زندگی نوگراست، باید کنار  دارد به نفع آپارتمان دل خود نهفته

برود. زندگی سنّتی هم مانند معماری سنّتی نیاز به معماری جدیدی دارد. این صحنه درواقع تلفیق 
کند. این تلفیق و جامعة ایرانی تجویز و پیشنهاد می سبک زندگی سنّتی و نوگرا را برای خانواده

بدونید »گوید شود. اسداهلل میها و الگوی روابط انسانی میها، نگرش، ارزشها و اموالشامل دارایی
سویة دیگر این جمله پذیرش این است که بخشی از «. ارزش نیستنکه همة چیزای قدیمی بی

ارزش هستند. اسداهلل در تقسیم خانه بین پسران و دخترانش به تساوی چیزهای قدیمی هم بی
است. نصب کتیبة های درگذشتن او از عرف سنّتی یکی دیگر از نشانه کند و این نیزبرخورد می

جایی بخشی از عناصر سبک زندگی سنّتی خانة قدیم بر سردرِ خانة جدید نیز نشانة حفظ و جابه
 است.   
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