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 ده:كیچ
هوا     تووا  بوا ملاةعوة ب  بوه  هموی از ا ز       خانواده جزیی از جامعة انسانی است که می

کنود، بنوابرایب بورای     ها د  طی زما  تغییر می   تا های ا راد دست یا ت. از بنجا که ا ز 

توانود   ای خرد از یک جامعة کون  موی   نی ایب حوزه، خانواده به عنوا  نمونهشناخت دگرگو

هوای متتلو     های ا زشی   ترجیحات   تا ی  ا د  د  ة خاص نزد طبقات   گور ه  ا ةویت

نشا  دهد. با ایب هدف، مقاةة حاضر ، سبک زندگی خانوادگی به نمایش د بموده د   لو    

دهود توا از ایوب     گوی ملرف مو د بر سوی رورا  موی   نتست سریال کیمیا  ا با تمرکز بر اة

های ایوب مقاةوه     هگذ ، چگونگی بازنمایی ساختا  طبقاتی د  ایب د  ه  ا تبییب کند. یا ته

شناسی   تحلی  عناصر بلری     ایی متب بدست بمود. ایوب نتوای      بر مبنای     نشانه

  « سونت »، «موذه  »ر که طبقة متوسط از طریق پیوند با سه عنلو  از ایب داشتحكایت 

شود. ایب بازنموایی،   متمایز می« طل    رد تمند باالی  رادست، منفعت»از طبقة «  رهنگ»

« هوای ارتلوادی   ا ز » ا بوه نفو    « هوای ایودلوةوکیک   ا ز »با توجه به شرایط انقنب 

 سازد. سازد   جنبش مردمی  ا به پیشگامی طبقة متوسط موجه می برجسته می
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 بیا    ضر  ت مسئله 
يک جامعه است که باورها، رفتارها و عادات اجتماعی در آن شکل « واحد حیاتی»خانواده 

( به 803: 8330فرو محمدخانی،  معینی) «تر اشل کوچکی از جامعة بزرگ»گیرد. از اين رو  می

های اجتماعی را در آن جستجو کرد و از درون آن، به متن  قعیتتوان وا آيد که می حساب می

های  بندی جامعه دسترسی پیدا نمود. از سويی، مطالعة صورتبندی خانواده، نحوة تقسیم

دهد.  اجتماعی را آشکار ساخته و در نهايت فهمی در مورد ساختار کالن يک جامعه بدست می

خورد و اشکال زندگی  روهی و طبقاتی گره میاز اين رو، نحوة زيست خانوادگی با زندگی گ

هايی که در قرون اخیر متوجه  کشد. به همین دلیل با همة دگرگونی جمعی را به تصوير می

خانواده بوده و شکل و روابط آن را متحول کرده، همچنان مطالعة آن به ويژه در علوم انسانی، 

خانواده، شیوة کارآمدی برای « 8سبک زندگی»اهمیت فراوانی داشته است. در اين میان 

شده در دورة   آيد. اين مفهوم که  به دنبال تغییرات حادث مطالعات اجتماعی به حساب می

مدرنیتة متاخر در غرب، رواج يافت، مبنايی برای شناخت تمايزات اجتماعی گرديده است. 

عاد گوناگون برای فهم تمايزات اجتماعی و تمرکز آن بر اب« سبک زندگی»انعطاف و کارايی 

تر  ها فراخ بندی افراد و گروه را برای تقسیم« 2طبقه»زندگی روزمره، چارچوب خشک و سلبی 

های فردی، از خالل زندگی روزانه،  نموده است. در واقع اين مفهوم با نگاهی به ساليق و گزينش

ندگی های متنوع سبک ز نمايد. از میان شاخص رفتارها جمعی و عادات گروهی را تحلیل می

ها و  اهمیت فراوانی دارد چراکه تمايالت مادی و ساليق فرهنگی افراد، خانواده« الگوی مصرف»

ها و باورهای آنها را برمال  تری، مشخص نموده، نظام ارزش عینی  های مختلف را به شکل گروه

العات های تلويزيونی، در مط ويژه نمايش ای، به ای، متون رسانه دلیل چنین رابطه کند. به می

( با وجود همة منازعاتی که بر سر 8332) اجتماعی اهمیت يافتند، چرا که به قول آزاد ارمکی

وجود دارد، متون تلويزيونی قادرند، فهمی « 3خانواده»مفاهیم اساسی در علوم انسانی همچون 

ع (. در واق3ص) از شرايط اجتماعی بدست داده، الگويی از رفتارهای جمعی را به تصوير بکشند

های تلويزيونی، روايتی از محیط واقعی هستند که مبتنی بر نگاه سازندگان، برخی از  نمايش

خواهند  سازند و تمايزات اجتماعی را آنگونه که می رخدادهای جهان بیرون را برجسته می

از آن « بازنمايی»کنند. اين شیوه نمايش که در مطالعات فرهنگی، تحت عنوان  صورتبندی می

د، چرايی برجستگی برخی از تمايزات و حذف دستة ديگری از آنها را مورد تحلیل شو ياد می

دهد. مقاله حاضر با پیروی از اين دسته از مطالعات با تمرکز بر سبک زندگی و شاخص  قرار می

                                                 
1
 Life style 

2
 class 

3
 family 
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نحوة صورتبندی خانواده و تمايزات طبقاتی را در فصل نخست « الگوی مصرف»مهم آن يعنی 

گزينش اين مجموعه نمايشی در کند.  دورة پیش از انقالب، بررسی می، يعنی «کیمیا»سريال 

های خانوادگی به نمايش  جداگانه، حکايتی تاريخی از ايران را در بستر پیوندها و شکاف 8فصول

گیرد و در  گذارد. از آنجا که اين سريال سه دورة گوناگون از حیات اجتماعی ايران را دربرمی می

بنابراين برای پرهیز از تشتت و کشد.  ی متعددی را به تصوير میها قسمت، خانواده 880

قسمت مورد مطالعه  11های پژوهش، فصل نخست اين مجموعه نمايشی شامل  پراکندگی يافته

بندی اجتماعی آن دوره  قرار گرفت تا از خالل آن خانواده و چگونگی بازنمايی آن و شیوة طبقه

مطالعة »لیل قرار گیرد. با اين توضیح، هدف مقالة حاضر البته از زاويه ديد سريال، مورد تح

الگوی مصرف در فصل نخست سريال کیمیا و نحوة بازنمايی خانواده و ساختار طبقاتی آن 

الگوی مصرف در مجموعة نمايشی کیمیا، خانواده و »است، که در قالب پرسش محوری: « دوره

گردد. اين پرسش که پس از طرح مباحث  یطرح م« کند؟ ساختار طبقاتی را چگونه بازنمايی می

شود، در چارچوب مطالعات فرهنگی و ديدگاه انديشمندانی  نظری در قالب موجزتری تدقیق می

 رسد.  ، به پاسخ می3و بودريو 2چون هال

 ادبیات نظری: پیشینة پژ هش با نگاهی به مفاهیم اصلی ب 
برد. در واقع  به مقاصد خود بهره می برای رسیدن« الگوهای مصرف»گفته شد که تلويزيون، از 

اند.  های خاصی بوده های خاصی از مصرف و به دنبال القای پیام های تلويزيونی، مُبلّغ شیوه برنامه

به همین دلیل پژوهشگران علوم اجتماعی، با تاکید بر متون تلويزيونی در صدد تحلیل مقاصد 

که اعضای يک يا چند خانواده را به  1نوادگیهای خا آنان برآمدند. در اين میان، مجموعه نمايش

ای را  فردی يا طبقه وار، تضادها و تشابهات میان کشند و در قالبی داستانی و سلسله تصوير می

های رفتاری قهرمانان و ضدقهرمانان، متون  سازد، با توجه به الگوهای زيستی و شیوه آشکار می

آيند.به همین  در تلويزيون به حساب میهای زندگی ترويج شده  مناسبی برای بررسی سبک

گیرند تا نحوة روابط و  ها در بسیاری از موارد دستمايه پژوهش قرار می دلیل اين مجموعه

توان به اثر مشترک  رفتارهای اجتماعی از دل آنها تحلیل گردد. از جملة اين کارها می

بازنمايی الگوی مصرف در  ها، سیمسون»( با نام 8330) فر، نجمه محمدخانی اهلل معینی حشمت

روابط خونی، و »اشاره نمود. در اين مقالة پژوهشی، خانواده بر مبنای « خانوادة آمريکايی

« شیوة مصرف»( قابل تعريف است. 83: 8311الجوردی، ) «های زيستی يا اجتماعی جنبه

                                                 
1
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2
 Stuart Hall 

3
 john boudreau 
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 گروه دوو گردد  خانواده در اين سريال به عنوان نمادی کوچک از جامعة آمريکايی تلقی می

انواع غذا،  در اين تعريف، شامل: ها، خوراکی گیرد. را دربرمی «ها غیرخوراکی و ها خوراکی»

 منزل، اثاثیه مسکن، کفش، و پوشاک شامل: ها، خوراکی غیر و شود دخانیات می ها و آشامیدنی

 خدمات و کاالها و فرهنگی اوقات فراغت، خدمات ها، سرگرمی ونقل، حمل درمان، و بهداشت

های اين مطالعه که با استفاده از  (.يافته813: 8311محتشم دولتشاهی، ) «است متفرقه

ای بارت و ديدگاه استوارت هال، تدوين گرديده، نشان از اين دارد که  شناسی دو مرحله نشانه

عدة کمی از آنها در مقابل مصرف و  گرا هستند های اين سريال، به شدت مصرف بیشتر شخصیت

گرايی، شیوة ارجح  اند، مصرف کنند. نويسندگان با تعمیم اين يافته، مدعی مت میکاالها مقاو

 گیرند.  تابند، در انزوا و حاشیه قرار می جامعة آمريکاست و کسانی که اين الگو را برنمی

که حاصل « ش( 10و  10دهه ) های ايرانی تحلیل نحوة بازنمايی خانواده در سريال»کتاب 

( است به تحلیل خانواده 8332) يم ايثاری و محمد حسین شريفی ساعیتالش آزاد ارمکی، مر

واحدی مهم از جامعه و نهادی اجتماعی   در اين اثر، خانواده،پردازد.  های اخیر می ايرانی در دهه

های حاکم بر  نهادهای ساختارمند و ارزش  توان آن را جدای از مجموعه نمی»شود که  تلقی می

با اين فرض اين پژوهشگران تعامالت درون  (.1: 8313شالباف، ) «ار دادجامعه، مورد کنکاش قر

 10های پربینندة دهة  خانواده و روابط میان نسلی را بر اساس رفتارها و شیوة مصرف در سريال

 و کاالها پولی ارزش»مترادف « مصرف»اند. در اين مطالعه  ه ش مورد بررسی قرار داد 10و 

(. از اين منظر 838: 8310اخوی،) «شود می تهیه و خريداری راداف سوی از است که خدماتی

های آرايش و مديريت بدن، لوازم منزل، خوراک و پوشاک در اين پژوهش مورد مطالعه  شاخص

های اين پژوهش، الگوی خانوادگی ايرانی در دو دهة اخیر دچار  قرار گرفته است. بر اساس يافته

در سطحی وسیع در « دار زن خانه»و « آور مرد نان»تی تغییراتی گشته و الگوی خانواده سن

های رسانه ملی در حوزة  دهد که سیاست جامعه شهری از میان رفته است. اين مطالعه نشان می

نمايی  نسلی درون خانوادگی، مبتنی بر تغییرات فرهنگ و اجتماعی، از خوب نمايش روابط بین

تغییر جهت  10در دهة « بط نسلی تفاوتیروا»به سمت  10در دهه « روابط نسلی تفاهمی»

رود. از طرفی بازنمايی مصرف حکايت از  داده است و به سمت پذيرش تفاوت نسلی پیش می

دهد که نمود مادی درآمد در زندگی مردم شهری بیشتر شده و الگوهای مصرف، تنوع  نشان می

 اند.  و تکثر بیشتری يافته

بازنمايی سبک زندگی طبقة »( در اثری به نام 8338) اهلل فاضلی و اقبال خالديان اما نعمت

، سعی نمودند «های تلويزيونی، مطالعة موردی سريال مرگ تدريجی يک رويا متوسط در سريال

در اين اثر « طبقه»به تصوير کشیدن طبقة متوسط، در تلويزيون ايران را تحلیل نمايند.   نحوة

سلسله مراتب  هم به وضعیت اقتصادی هم به»دهد که به قول لیپست،  به تعريفی ارجاع می
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ذهنیت افراد در »نیز در آن هم بر « سبک زندگی»دهد.  ( ارجاع می30: 8318) «اجتماعی

هريتیج، ) «سلیقه، عاليق و تمايالت خاص آنان»( و هم 2003کولینز، ) «های روزانه فعالیت

مقولة: نمادهای منزلتی،  چهارکند و بر  اشان را مطالعه می های روزمره ( در انتخاب2088

ها حکايت از اين  های اجتماعی تأکید دارد. يافته های فرهنگی و ارزش الگوهای رفتاری، مولفه

برتر « ما»دارد که طبقة متوسط سنتی که پايبند به مذهب و آموزهای دينی هستند به عنوان 

ل مشکالت فردی، ح گیرد و راه زده قرار می اين سريال در مقابل، طبقة متوسط مدرن غرب

 مذهبی است. –پیوستن به سبک زندگی طبقه متوسط سنتی 

نظری و روشی با آثار نامبرده در باال  سعی دارد با  گرچه مقالة حاضر، با وجود اشتراکات

دهد که در  ارائه می« مصرف»تری از  های طبقه و سبک زندگی، معنای وسیع تلفیق مولفه

 زيم.پردا تبیین چارچوب نظری به آن می

 مبانی نظری پژ هش
شود که به مفاهیم اصلی پژوهش يعنی خانواده، طبقه،  هايی اشاره می در اين قسمت به ديدگاه

 دهند. های تلويزيونی، اشاره دارد و نحوة پیوند آنها را توضیح می سبک زندگی، مصرف و نمايش

 خانواده   عوام  موثر بر تغییر ب  

خیزد که ناشی از گذر زمان و ايجاد تغییرات  هايی برمی نیاز دگرگو« خانواده»تغییر مفهوم 

 دهد که در دوران ماقبل صنعتی اجتماعی است. به عنوان نمونه، مروری بر تاريخ اروپا نشان می

که  (1: 8311استون، ) میالدی(، انتخاب همسر يک عرف محکم اجتماعی بود 8300سال )

میالدی خانواده  8100داد. بعدها در  یل میآن دوره را تشک« 8گستردة»های  اساس خانواده

آزاد ارمکی و ) ها داد و مجزا از ديگر اقوام و قومیت« 2ای هسته»پدرساالر، جايش را به خانواده 

را بر « شرايط اقتصادی»ها، به سهولت نقش  (. نگاهی گذرا بر اين ديدگاه33: 8332ديگران، 

ست در دورة ماقبل صنعتی خانواده برای بقا کار معتقد ا 3سازد، فلچر ساختار خانواده آشکار می

(. همزمان با سرعت گرفتن 31: 8318) کرد، اما دورة بعدِ صنعتی ، اين شرايط را تغییر داد می

های فردی  آزادی( »8313) گويد می 1داری چنانچه ويلیام گود چرخ صنعت و رشد سرمايه

(. در اين 283ص) «افراد کمتر شدتوسعه يافت در نتیجه سلطة خانواده و خويشاوندان بر 

(. همة 21: 8332و ديگران،  3هاکسلی) دوران، استقالل اقتصادی، آزادی فردی را قوت بخشید

                                                 
1
 Extended family 

2
 Nuclear family 

3
 Fletcher 

1
  .William j. Goodارائه دهندة تئوری همگرايی ساختار خانواده : 

3
  .Aldous Leonard Huxley  پرداخته است. که با ديدى نقادانه به ترسیم جامعه اى فوق مدرن متفکر انگلیسی 
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تقلیل داد، اين « والدين و فرزندان»اين اتفاقات، شکل خانواده را محدودتر نمود و آن را به 

داری  اختار کالن جامعه سرمايهها، بسیار متناسب با س ساختار به گفتة پارسونز به لحاظ ويژگی

ای چون تک والدی يا  (. البته اين شکل نیز دوام نیافت و گونه211: 8338گیدنز، ) است

فرزندی در آن به امری متداول بدل گشته است. با اين حال بايد گفت همچنان قالب  بی

: 8330وی زرگر، سر) گردد ای پدر، مادر و فرزند يا فرزندان در تعريف خانواده لحاظ می کلیشه

اجتماعی »و « پذيری فرهنگ»، «ساخت هويت»( و همچنان اهمیت بسزايی برای آن در 33

« نهادی»(. به دلیل اين کارکردها، خانواده را 1: 8331کوثری و عسکری،) قائلند« 8شدن

تواند حیات اجتماعی و فرهنگی جامعه را تداوم  دانند که در کنار ساير نهادهای اجتماعی می می

را بايد بر اساس بافت و زمینه « خانواده»(. با اين نگاه، تحول نهاد 1: 8313شالباف، ) بخشد

در ايران، « خانواده»تاريخی يک کشور بررسی نمود. بر اين اساس، تحول نهاد  -اجتماعی

چنانچه در بخش پیشینه مورد اشاره قرار گرفت، هرچند با سرعت دگرگونی آن در غرب همپا 

ز تغییر يا تحول مصون نیز نمانده است. نخستین تحول در اين زمینه، تبديل نبوده اما ا

بود. اين تغییر بنیادين موجب تغییرات محسوسی در « ای خانوادة هسته»به « خانوادة گسترده»

به طور کلی، موقعیت خانوادة »روابط، مفاهیم و فضای کلی خانوادة ايرانی گرديد. با اين حال، 

توان آن را  ای و گسترده است که می میان هسته« حد وسط»ضر ، نمايی در ايرانی در حال حا

 (.  3-1: 8331کوثری و عسکری،) وضعیت انتقالی نامید

 ملرف   جایگزینی سبک زندگی به جای طبقه

ها و حرکت به سوی مدرنیته  ترين دگرگونی نهاد خانواده را بايد در رنگ باختن سنت اصلی

کشورهای غربی به دلیل شتاب اين حرکت در آنجا بیشتر بود. در  جستجو کرد که شدت آن در

نتیجة چنین شتابی، مبانی هويتی افراد تغییر يافت. بدين معنی که اگر در جوامع سنتی، هم 

کرد، در جوامع  افراد را تعیین می« هويت»، 3های انتسابی و ويژگی 2خونی، روابط خانوادگی

ها،  بخشید. کاال در طی انقالب صنعتی و رشد کارخانه میبود که به آنان معنا « کاال»مدرن 

نخست شکل خانواده را دگرگون ساخت و وظايف اعضا را متفاوت نمود. بدين معنا که بريدن 

گرديد سبب شد که افراد  افراد از زادبومشان و تمرکز در مناطقی که بر مدار تولید انبوه کاال می

توان به  تامین معاش خود بپردازند. برای اين مدعا میهای خويشاوندی به  نیاز به حمايت بی

نماد عینی آن به « شهر»مراکز عمدة تولید کاال که »گفتة زيمل استناد کرد. او معتقد است 

فرد را از »کند. به نظر وی، چنین فضايی،  ای جديد از هويت را بازتولید می آيد گونه حساب می
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 «برد د و مبانی تعلقات گروهی را نیز از میان رهانی تمامی قید و بندهای جامعه سنتی 

مدرنیته   بود که در دورة« مصرف کاال»اين « تولید کاال»دنبال   (. اما به23: 8312فاضلی،)

« تمايزات فردی»افراد، بر طبل « گزينش»را قوت بخشید و با تاکید بر « فردمحوری»متاخر، 

روابط نَسبی، هويت فردی بر مبنای دو  کوبید. بر اين اساس، در جوامع مدرن، با سست شدن

تر، فعالیتِ  در رويکرد نخست و قديمی»رويکرد متقدم و متأخر قابل بررسی است. از نظر ارمکی 

شالودة هويت اجتماعی اوست و در رويکرد دوم و جديدتر، « تولید»مولد و جايگاه فرد در نظام 

و « طبقة اجتماعی»رد اول، در مفهوم دهد. رويک فرد، هويت او را شکل می« مصرفی»رفتارهای 

(. به اين ترتیب گرچه 18: 8332) گردد بندی می فرمول« سبک زندگی»رويکرد دوم، در مفهوم 

گیری هويت افراد  ترين مبنای شکل قاطع« طبقة اجتماعی»ها پس از او  از نظر مارکس و تا سال

بندی دوم  ماعی که به فرمولشد. اما در اثر تغییرات اجت داری محسوب می در جامع سرمايه

طبقة »منتهی شد، سبک زندگی، به عنوان شکل نوينی از صورتبندی اجتماعی جايگزين 

بورديو، ) معنا کند« گرايی ف فرهنگ مصر»گرديد و توانست جوامع نوين را بر اساس « اجتماعی

بقه که بر خالف ط:» 8(. به گفتة وبر8313؛ وبلن 8338؛ گیدنز، 8311؛ لش و يوری، 8313

های زندگی مبتنی بر سازمان اجتماعی  است. سبک« تولید»مبتنی بر سازمان اجتماعی 

رويکردی جديد « سبک زندگی»(. به اين ترتیب بکارگیری 228: 8312وبر، ) است« مصرف»

« 2منزلت اجتماعی»و « طبقه»شناختی، ايجاد نمود و بدان معنايی معادل  در مطالعات جامعه

نا، سبک زندگی، برای توصیف شرايط زندگی انسان بکار گرفته شد و بخشید. در اين مع

آزاد ارمکی و ) گرفت ها را در برمی ها و سلیقه های رفتار و مصرف، حالت ای از شیوه مجموعه

 (.  12: 8332ديگران، 

به کانون اصلی « 3فشار اجتماعی و هنجاری همچون مُدها»از زمانی که مصرف از طريق 

تر  ( بتدريج مفهوم کلی21: 8318باکاک، ) فرهنگی جوامع مدرن بدل گرديد -زندگی اجتماعی 

ترين و بهترين شاخص  گرفت و از الگوهای مصرف، به عنوان عینی نیز شکل« فرهنگ مصرف»

(. در اين میان بورديو از جمله کسانی بود که 12: 8338سوبل، ) سبک زندگی استفاده گرديد

های اجتماعی استفاده نمود.  بندی ائه داد و از آن برای دستهتحلیل دقیقی از فرهنگ مصرف ار

 نمادهای مصرف را با نقد ديدگاه اقتصادی مارکسیسم آغاز کرد»وی مطالعة خود بر روی 

(. بورديو پیوند مفروض میان مناسبات اقتصادی با تحلیل 803: 8338فاصلی و خالديان،)

به سه بخش اقتصادی، »   سرمايه»ا تفکیک ( و ب332: 8311اموت، ) تر کرد طبقاتی، را سست
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( و 13: 8332آزاد ارمکی و ديگران، ) فرهنگی و اجتماعی به تشريح تمايزات اجتماعی پرداخت

( 821: 8311به نقل از میلنر و براويت،  8333ادر، ) های مارکس و وبر اندازی ورای نظريه چشم

ی بر دو سرمايه اقتصادی و فرهنگی ارائه داد. بورديو در مطالعات خود در مورد سبک زندگ

های متفاوت، انواع کاالهای  ( و برای تحلیل زندگی گروه31: 8311بحرانی، ) تاکید ويژه داشت

مصرفی و شیوة بهرگیری از امکانات هنری و تفريحی را مورد مطالعه قرار داد و بدين وسیله 

 (. 32: 8318باکاک، ) را از همديگر متمايز نمود« طبقه هم»و « رده هم»های  گروه

 ها  رهنگ ملرف   نقش  سانه

های  چنانچه مشاهده شد رُجحان مصرف در زندگی روزمره و اقبال فردی به سمت گزينش

انجامید. در میان عوامل موثر بر اين فرهنگ، « فرهنگ مصرف»گیری  متمايز کننده، به شکل

عل کردن آن داشتند. اين های مصرف و مشت بديلی بر دمیدن به زبانه های نقش بی رسانه

شنیداری آن که از اوايل قرن  –ها، به خصوص انواع ديداری  اثرگذاری از آنجاست که رسانه

برقرار نمودند. يعنی آنان از دل « سرمايه»بیستم بتدريج رشد يافتند تعاملی دو سويه با 

داری به بازتولید آن  هداری قد برافراشتند و در ادامه با تبلیغ اهداف نظام سرماي فضاهای سرمايه

قلمداد « بازار»هايی که مخاطب را به منزلة  گیری ديدگاه پرداختند. در چنین فضايی شکل

ای، کاال يا خدمتی برای  يک فرآورده رسانه»رسد. در اين نگاه  کرد، امری طبیعی به نظر می می

د که با شون فروش به شماری از مخاطبان است، پس مخاطبان، همچون بازاری تلقی می

: 8312اجاللی،) توان از آنها بهره برد مشخص کردن سبک زندگی و الگوی مصرف به راحتی می

توان از انديشمندان مکتب فرانکفورت نام برد. آنان با  (.  از منتقدين اصلی اين روند می383

داری با  باور داشتند که جوامع سرمايه« فرهنگ توده»و « صنعت فرهنگ»طرح مباحثی چون 

ها، تصويری از جامعه نوين بدست دادند که آزادی و فرديت راستین انسانی را  تفاده از رسانهاس

کنند که  به نظر آنان صنايع فرهنگی مدرن محصوالت استانداری تولید می»نمود.  مضمحل می

( و سبب 838: 8313زاده،  مهدی) «داری است تر اقتصاد سرمايه متناسب با تقاضای وسیع

(. از 32: 8312فاضلی، ) «شود ها از فکر کردن به ورای مرزهای اکنون می دهبازداشتن تو»

ها اجتماعی بسیار  های بصری تلويزيون در تغییر شکل ارزش ديدگاه اين مکتب، جذابیت

 سازد ای پنهانی رفتارهای روزمره و حتی نحوة تغذيه ما را متاثر می به شیوه»اثرگذارست و 

ای بويژه  کتب مطالعات فرهنگی از طريق بررسی تولیدات رسانه(. م8311امینی و همکاران، )

های  دادند. هال از چهره های تلويزيونی، فرهنگ را در اين متون مورد مطالعه قرار می برنامه

(. ساير 83: 8331) های نمادين زندگی توجه داشت شاخص در مطالعاتش، به زبان و جنبه

های عینی، آنها را  ا، فیسک( نیز با تاکید بر نشانهفوکو، بارت، دريد) انديشمندان اين مکتب
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(. در اين رهیافت، هر 83: 2000يوهانسون و الرسن، ) انگاشتند رمزهايی برای انتقال معنا می

ای در يک متن، اعم از کلمات، تصاوير، رنگ، نور و هر چیز ديگر  به مثابه دالی است که  نشانه

( و به صورت هدفمند در تولیدات 8311هیل، ) قش داردکند، در انتقال معنی ن تولید معنا می

(. از اين منظر، برخورد با جهان خارج، 21: 8311کالکر، ترجمة تیرابی، ) روند ای بکار می رسانه

پذيرد که بر قلمرو يک فرهنگ خاص  همواره در چارچوب رمزگان و قراردادهايی صورت می

 (. 811 -830: 8311گیل ) اند مسلط

 ای   چا چوب نظری پژ هش سانهبازنمایی  
های جهان  واقعیت ، بر نحوة آفرينشها کارکرد اساسی و بنیادين رسانهبه معنی « بازنمايی»

در مورد رخدادهای جهان واقعی،  آنهادانش و شناخت دادن به  شکلخارج برای مخاطبان و 

اين مطالعات  (. چنانچه گفته شد هال در پیشرفت211: 2001واتسون و هیل، ) تاکید دارد

ها، واقعیت را  که رسانه» کنند  انديشانش اين بحث را مطرح می سهم بسزای داشت. او و هم

(. آنان رويکردی 12: 2003روجک ) «آورند دهند بلکه آن را به رمز درمی بازتاب نمی

معنا يا « تفسیر»و « خلق»( که  بر فرايند 12: 2003هال، ) کنند گرايانه را طرح می برساخت

اند بازنمايی واقعیت،  (. اين عده مدعی838: 8312ضیمران،) اتکا دارد 2و رمزگشايی 8مزگذاریر

کند و از يک واقعیت چند  گذاری می عین واقعیت نیست، زيرا بازنمايی، يک رويداد را چارچوب

(. هال 881: 8330فر و محمدخانی، معینی) نهد گزيند و عناصری را وامی بعدی عناصری را برمی

ای بهره بردند. به نظر  مفکرانش از بازنمايی برساختی برای فهم متون به ويژه متون رسانهو ه

های  های تلويزيونی، آشکار يا نهان، مملو از پیام های گوناگون، برنامه آنان در میان رسانه

(چراکه 83: 8332آزاد ارمکی و ديگران، ) اند و به طور طبیعی به رمزگشايی نیاز دارند گفتمانی

، فیسک، 21: 2003هال، ) اند اين تولیدات، پیشاپیش با رمزهای اجتماعی، رمزگذاری شده

، «3سازی کلیشه»(. بازنمايی، جهان بیرون را از طريق ترفندهايی چون 33: 8311

 کشد:  به تصوير می« « 1سازی طبیعی»

کراری های ثابت و ت بر ويژگی 3«سفت و سخت ،جامد»به معنای اين مفهوم  سازی: کلیشه

ها و  ايده ،ها در واقع کلیشهداند.  سازی را کنشی معناسازانه می . هال کلیشهکند داللت می

از روی حقیقت يا به دروغ نسبت داده های خاصی از افراد  گروهقالبی هستند که به فرضیاتی 

» کنند  سعی می اغلب منفی( هستند و) دار جهت وای ارزشی  سويه ها دارای کلیشه. شود می
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جهان مادی و  ،سازی های ساده از خالل فرايند و ها را برجسته سازند گروه میانهای  فاوتت

که منطبق  دهند میمفهومی از جهان شکل  نموده،بندی  در راستای ايجاد معنا، طبقهرا ها  ايده

 (. 231: 8311مهديزاده، ) با باورهای ايدئولوژيکی باشد

اموری  در قالباجتماعی، فرهنگی و تاريخی های  ساختعرضة به فرايند  :سازی طبیعی

ای همچون:  ها کالن و پرسابقه با تأکید بر گفتمان ،سازی طبیعی شود. اطالق میطبیعی کامال 

های  گفتمان .گیرد وظیفه تقويت ايدئولوژی مسلط را بر عهده می و ... پدرساالر داری، سرمايه

در پرتو آن، طبقاتی، نژادی و جنسیتی های  کنند که نابرابری عمل می به نحویساز  طبیعی

 (. 203 و201 :8318 هیوارد، ) شود می ، تلقیعادی امری

بندی خانواده را بر مبنای  اين مقاله در چارچوب نظريات بورديو و هال، بازنمايی و طبقه 

شود که  خانواده، به جمعی اطالق می  کند. از اين نگاه، الگوی مصرف در سريال کیمیا بررسی می

کنند و شامل پدر،  به واسطة پیوند زناشويی و رابطة خونی کنار هم در مکانی واحد، زندگی می»

شوند که مراد از  بندی می طبقه« سبک زندگی»ها بر اساس  اين خانواده«. شوند مادر يا فرزند می

الگوی »های مربوطه  است و از میان شاخص« های گزينش روزمره رفتارها عینی و شیوه»آن 

 «لذت تحصیل صرف افراد است که ثروت از بخشی»انتخاب شده و منظور از آن « فمصر

(. پس در اين 838: 8310اخوی، ) «گردد ( و خريد کاال و خدمات می211: 8313قديری، )

های زير  مقاله برای فهم الگوی مصرف هم منبع درآمد و هم شیوة مصرف بر  اساس شاخص

 شود: بررسی می

 شغلمبن  د بمد : 

 خانه، نمای خانه، اسباب و چیدمان منزل، پوشاک، خوراک، وسیله حمل رف مادیمل :

 ونقل

 ها  هنری، استفاده از رسانه –: تحصیالت، استفاده از کاالهای فرهنگی ملرف  رهنگی 

های زير خرد  بر اساس اين چارچوب مفهومی و نظری، پرسش اصلی اين مقاله به پرسش

 شود:  می

 ها چگونه بازنمایی شده    ل کیمیا، د  میا  خانوادهشغ  د  بتش نتست سریا

 گیرد؟  مبنای تمایز بنا  ررا  می

 ها چگونه بازنمایی شده    د  بتش نتست سریال کیمیا، ملرف مادی خانواده

 گیرد؟  مبنای تمایز ررا  می

 ها چگونه بازنمایی شده    د  بتش نتست سریال کیمیا، ملرف  رهنگی خانواده

 گیرد؟  ررا  میمبنای تمایز 
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 شناسی ترکیبی ب      تحلی : صحنه   نشانه
  های عمیق معنايی توجه دارد، روش  است و به اليه« کیفی»برمبنای رويکرد غالب اين مقاله که 

دو « متون تلويزيونی»شناسی برای رسیدن به اين منظور انتخاب گرديد. از آنجا که در  نشانه

های  گیرند، از اين رو برای فهم آنها روش هم قرار می در کنار« روايت»و « تصوير»عنصر 

تالشی معتبر و مطمئن برای فهم عمیق »آيند و  های مناسبی به حساب می شناسی شیوه نشانه

فاضلی، خالديان، ) «کنند های پیچیدة آنها را تحلیل می اين متون هستند و با دقت بیشتری اليه

هارتلی در اين مقاله  -ای فیسک سی سه مرحلهشنا (. به همین داليل از نشانه18: 8338

های اجتماعی به تحلیل روايت  استفاده شد. چراکه اين روش با نگاه به عناصر فنی و رمزگان

های پنهانی آن است. بنابراين در  تر متن و کشف ايده پردازد و به دنبال کشف معنای ژرف می

های  سطح نخست(، رمزگان) ای فنیه اين مقاله با تمرکز بر اين روش در سه سطح رمزگان

 سطح سوم( مورد تحلیل قرار گرفت. ) های ايدئولوژيک سطح دوم( و رمزگان) اجتماعی

: چنانچه بارها گفته شد، جامعه آماری اين مقاله، شامل بخش نخست سريال جامعة بما ی

شکیل قسمت آن را ت 880قسمت از  11شود که در مجموع  دورة پیش از انقالب( می) کیمیا

آنقدر کوتاه و « نما»است، چرا که نه به اندازة « صحنه»؛ در اين مقاله واحد تحلیلدهد.  می

آنقدر « سکانس»گیری روايت در آن فراهم نگردد و نه همچون  زودگذرست که امکان شکل

واحدی از يک فیلم است که « »صحنه»بلندست که احتمال خلط چندين روايت را بوجود آورد. 

( که در يک زمان و در يک 233: 8313ای، بیو، ) دادی نمای وابسته به هم استمرکب از تع

بورودل و ) افتد تا از اين طريق، دو يا چند کنش همزمان نشان داده شود مکان اتفاق می

 11پس از مشاهده  نمونة آماری(. برای دستیابی به 33،ترجمة محمدی،ص8333تامسون، 

انتخاب شد. مبنای اين « هدفمند»هايی به صورت  قسمت فصل نخست سريال کیمیا، صحنه

های تعريف شده برای سبک زندگی بود، برای اين  انتخاب اشباع نظری و تناظر با شاخص

 صحنه انتخاب گرديد. 23منظور 

 نمونة تحلی : بر سی د  صحنه

کیمیا دختر خانوادة فرخ پارسا، با وجود ممانعت پدرش برای خانواده  خنصة صحنة نتست:

رود و بر  همسر ناصر فهیمی( می) اش، خانم طاهری مقرر کرده، باز هم به خانة دبیر اخراج شده

 کند.  ورزد. در اين خانه او با حقايق جديدی را کشف می ادامه رابطه با وی اصرار می

 دونم شما هنوز از دفعة پیش ناراحتید؟  کیمیا: ببخشید من می

 حت نیستم.رويی: نه من نارا خانم طاهری با خوش
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کیمیا: چرا هم شما ناراحتید هم بقیه مردم ناراحتند، به خاطر لباسش، به خاطر شغلش 

ولی به خدا بابای من آدم خوبیه، اومدم بهتون بگم بابام سرِ يه باند قاچاق با رئیس پاسگاش 

 درافتاده.

ا او در را خواهد داخل خانه بماند، ت زنند، خانم طاهری از کیمیا می در همین موقع در می

ای نگاه  زند و به قفس پرنده رود، کیمیا داخل خانه چرخی می بازکند و زود برگردد، او که می

کند که به دنبال صدا برود، کیمیا  کند، ناگاه صدايی مثل پريدن دگمة ضبط او را تحريک می می

تويی که گويا کند و پ ای از کتاب را مشاهده می رود باالی خرپشتک، آنجا قفسه با کنجکاوی می

زند، دو تا ضبط در آنجا هست، نواری را  اند، پتو را کنار می برای اختفای چیزی به کار گرفته

من میل دارم يک »گويد:  شود که می گذارد، صدای امام خمینی پخش می داخل ضبط می

، مملکتی يکی سیستمی در ايران بوجود بیايد که همة طبقات در پناه اون آزاد و مستقل باشند

در همین حین کیمیا متوجه نزديک شدن صدای خانم طاهری « همة مطبوعات آزاد باشند...

گويد کیمیا هم  آيد، خانم طاهری به سلما و عطیه می ها پايین می شود، به تندی از پله می

ها نرسیده که آنها او را  دهد هنوز به پايین پله زند، کیمیا جواب نمی اينجاست، و او را صدا می

اندازد، سلما و  کند و به باال چشم می ینند، خانم طاهری به دو دختر همراهش نگاه میب می

پرسد: کیمیا  زند و می کنند، خانم طاهری خود را به تغافل می عطیه هم به معلمشان نگاه می

 «گفتی؟ جان چی داشتی می

خاطر يه کند خونسردی خود را حفظ کند: بابای من با رئیس پاسگاشون به  کیمیا سعی می

باند قاچاق درافتاده، يعنی فهمیده خود اين رئیس پاسگاه با اين باند قاچاق همدست بوده، 

خانم معلم و سلما و عطیه «. شناسیه. درسته که بابای من مأمور دولته اما مأمور پاک و وظیفه

 در فکرند.

 گانة  یسک   ها تلیتحلی  سه

امکانات متوسط و خوبی برخوردار است، اين بینم که از  ای را می : خانه( نی) سلح نتست

خانه متعلق به معلمی اهل کتاب است که به دنبال آگاه کردن شاگردانش هست و شاگرد 

کنیم که مصرانه به دنبال سردرآوردن از افکار و عقايد ديگران است. در  کنجکاوی را مشاهده می

ود ممانعت پدر حکايت از اين اصرار کیمیا برای ورود به منزل با وج ،اجتماعی() سلح د م

کند.  دارد که او به دنبال حقیقت است و اين حقیقت را عقايد خانم طاهری جستجو می

همچنین خوشحالی کیمیا از اتفاقاتی که برای پدرش افتاده، نشان از اين دارد که چارچوب 

ه کیمیا برای هايی ک فکری پدر نیز در حال تکان خوردن است. عالوه بر اين با توجه به ويژگی

کند، و تقابل وی با رئیس پاسگاه، يعنی صفاتی چون ناپاکی، ناراستی و بی  پدرش ذکر می
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شود. در ضمن در قفس بودن پرنده در اين خانه هم  مسئولیتی به طرف مقابلش نسبت داده می

 کند هم ناصر فهیمی( برجسته می) اشاره به اسارت آزادی دارد که هم نبود همسر خانم طاهری

سلح سوم  کند. در به فقدان آزادی بیان که در سخنرانی امام خمینی تصريح شده، اشاره می

شود ديدگاه و دنیای گروه مخالف شاه تبیین شود، آنان اهل  سعی می (ایدلوةوکیک) دالةت

فرهنگ، انديشه و خواهان آزادی عمل و بیان بودند، زندگی آنان با زندگی عموم مردم مشابهت 

 عقیده بودند.  مردم با آنان همراه و هم داشته است،

رود، مردم انقالبی، خانة او را  می  شهرام، مأمور امنیتی رژيم شاه، به خانه خالصة صحنة دوم:

اند، او برای حفظ جان همسر باردارش، محبوبه  و بر در و ديوارش شعار نوشته  شناسايی کرده

 اين ماجرا ناخشنود است. خواهد او را از خانه بیرون ببرد، اما زن از  می

 گويد: محبوبه، محبوبه، محبوبه شود و بلند می شهرام سرآسیمه وارد خانه می

رود، بالفاصله زن جوانی در حالی که  مرد به سمت اتاق می) صدای آرام زن: اينجام، اينجا

 آيد( دست به کمر زده، از آنجا بیرون می

 رفت، خوبی؟راه( ) دی؟ دلم هزار را شهرام: چرا جواب نمی

 محبوبه: سالم، خوبی؟

 شهرام: بچه خوبه؟ امروز تکون خورده؟ 

 محبوبه: بیشتر از همیشه، انگار اونم فهمیده 

 شهرام: آره، اوضاع خیلی خرابه، وسايلتو جم کردی؟

  کنم ديگه، نشیند: دارم همینطوری جم می محبوبه روی کاناپه می

گويد: گفتم فقط وسايل ضروری،  کند و می میرود، کشو را باز  شهرام سمت میز کنسولی می

گذارد، صدای آژير پلیس  آورد و کنار چمدان محبوبه می پاکتی را درمی) نه تمام زندگی رو

 دهد( امروز که بیرون نرفتنی نه؟  کند و ادامه می آيد، شهرام از پنجره نگاه می می

 مو بیرون نذاشتم، کند: دو روزه از خونه پا محبوبه در حالی که لباسی را تا می

شه توی اين خونه  شهرام: رو در و ديوار خونه شعار نوشتن، ديگه حتی يه لحظه هم نمی

 آيد(  سمت زن می) موند، بايد بريم

 محبوبه: کجا؟

کنم، اين بچه بايد يه جای آروم  منم حاال يه جايی پیدا می  ری خونة مامانت، شهرام: تو می

 به دنیا بیاد، معطل نکن، بريم

 کند: بدون بابا؟ محبوبه مکثی می

 شهرام: معلومه که نه، قبل از اينکه بچه به دنیا بیاد من پیشتم، پاشو جم و جور کن، پاشو، 
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گويد: از اين حرفا نزن، من  گرداند و می شود، از همسرش روی برمی زن به سختی بلند می

 رم بدون تو هیچ جا نمی

  موقع اين جر و بحثا نیست، تو رو خدا دست وردار، گويد: محبوبه، اآلن شهرام  ملتمسانه می

دل و دماغ است اما  زن بی) خوايم بريم، اين خونه خطرناکه ديگه، پاشو. پاشو جم و جور کن، می

 کند(.  مرد برای جمع کردن وسايل شتاب می

 گانة  یسک   ها تلیتحلی  سه

دن وضعیت مدرن و عناصر بصری در اين صحنه در خدمت نشان دا  نی(:) سلح نتست

کند. امکانات و فضای  لوکس خانه هستند. تزئینات در اين خانه زيادند که تجمل را برجسته می

خانه نسبت به تعداد اعضای خانواده يعنی دو نفر بسیار زياد است که رابطه سرمايه، 

ه بیشتر دهد. رنگ موی شهرام، بور و ترکیب بلوند چهرة او ک خواهی و اسراف را نشان می زياده

ماند و با مشخصات چهرة ايرانی تفاوت دارد، فاصله وی با عامه مردم را  اروپايی می   به چهرة

لو  ،اجتماعی() سلح د مگیرد.  کند. رمزگان لباس نیز در خدمت اين معنا قرار می تقويت می

نه و کند. زن به ترک خا رفتن اين خانه که علت نگرانی عمدة مرد است ترس وی را برجسته می

تواند به خانة مادرزنش برود به  دهد. اينکه شوهر نمی وطن، عالقه او به شوهرش را نشان می

معنای اين است که در آن خانه جايی ندارد و نامشخص بودن جايش يعنی اينکه هم بايد 

اين  ایدلوةوکیک(:) سلح سومدر مخفی بماند هم کسان زيادی ندارد که به آنها پناه ببرد. 

دهد که هر چه در هرم قدرت استبدادی از موقعیت باالتری  ترين اليه، نشان می عمیقصحنه در 

تر خواهی بود و به همان نسبت از مردم، فاصله  برخوردار باشی به منابع سرمايه نیز نزديک

باشد در برابر « مخوف»خواهی گرفت. اين قدرت از آنجا که قدرت واقعی نیست هر چند هم 

 تواند فضای امنی برای افراد فراهم سازد.   يستادگی ندارد و نمیمردم تاب ا« اتحاد»

 های تحلی  یا ته
 بندی و تحلیل شده است: های اين مقاله، بر اساس نکات زير دسته يافته

  د  بتش نتست سریال پن  خانواده   بر یم که د    ایت کلی داستا  نقش

 دا ند. 

 راب  « باال»  « متوسط»قة های مو د بر سی د  د  طب شیوة ملرف خانواده

 بندی است. تقسیم
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 های پژ هش، بر سی  ها، هر پن  خانواده بر مبنای شاخص به منظو  اتقا  یا ته

 شود.  های معنایی ب  تبییب می  ها، مو د تحلی  ررا  گر ته   الیه شده، سپس یا ته

 ایشی کیمیاها بر اساس شیوه ملرف د  مجموعة نم بندی خانواده . تقسیم1جد ل شما ة 

 باال متوسط شیوة ملرف

 خانوادة منوچهر، شهرام کامفر فهیمی، پارسا، نکونام ها نام

در زير بررسی     بندی فوق و به ترتیب ورود به صحنه روايت ، ها بر اساس تقسیم اين خانواده

 شوند. می

 های طبقة متوسط سریال  اةگوی ملرف خانواده

 مرضیه طاهری(    ، و زن،«ناصر فهیمی»شامل مرد، ) خانوادة ناصر  هیمی 

گردد، سازندة يکی از  ناصر فهیمی که در طول داستان بیشتر با نام کوچکش معرفی می

ای يک طبقه و در عرف  در خانه« مرضیه طاهری»های اصلی روايت است. او با همسرش  گاه گره

ای مناسب يک زوج مجهز است.  آنان به اسباب و اثاثیه کند. خانة  رايج امروز، وياليی زندگی می

زندگی اين زوج به نسبت جوان، گرچه نو و نوار نیست اما چیزی کم ندارد و در آن مبلمان و 

هايی  آموزان، مردم معمولی و آدم تلويزيون، وجود دارد. خانة آنها، محل آمد و شد فراوان دانش

از وسايلی است که در گوشه و  با عقايد ضد حکومت است. کتاب، نوار، اعالمیه، روزنامة ديواری،

دهد. در نخستین صحنه،  شود، زن خانواده به شاگردانش کتاب هديه می کنار خانة آنها ديده می

« شغل»گیرد، تا به اين ترتیب  ناصر با لباس کارگری يکسره، در معرض ديد بینندگان قرار می

شود. پوشش زن  اده، ديده میهای ديگر نیز او با پیراهن و شلواری س او معرفی گردد. در صحنه

، خانم طاهری، در بیرون و در محل کار، چادر است و تنها رنگ آن بسته به جايگاهی که  خانه

کند. او دبیر فیزيک است. در مورد مصرفِ خوراک در اين خانواده  در آن قرار دارد، تغییر می

که از جمعی پذيرايی  شود به جز هنگامی ای از خوراک آنها ديده می بايد گفت، کمتر صحنه

کنند آن هم با میوه و چای، که عرف معمول ايرانیان است. ناصر، موتور گازی دارد که با آن  می

 زند.  های اجتماعی و سیاسی می رود يا با آن به دلِ معرکه سر کار می

 زن به نام مهری، دختری به نام کیمیا و    شامل مرد، به نام فرخ،) خانوادة  رخ پا سا

 سر( دو پ

ترين خانواده در بخش نخست و در کل سريال است. در اين  خانوادة فرخ پارسا، محوری

باشد.  دستی و درستکاری معروف می ، پدر، استوار ارتش است که به راست«ای هسته»خانواده 
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دار ، بدون معماری  ای تک طبقه و حیاط خانة پارسا چه در خرمشهر و چه در تهران، خانه

اما جادار است. اسباب و وسايل اين خانه، به اندازة برآمدن، نیازهای روزمرة چشمگیر، ساده 

اعضای آن است. با اين حال برخورداری آنان از مبلمانی ولو ساده و تلويزيون، با توجه به شرايط 

دهد. نگاهی به مصرف خوراک در  قرار می« متوسط خوب»اقتصادی آن دوره، آنان را در سطح 

شود. معموال  دهد که سفرة آنان با غذاهای معمول و متداول ايرانی، پر می ن میاين خانواده نشا

شود که همة افراد خانواده حضور دارند. مرد اين خانواده، معموال با  اين سفره زمانی پهن می

شود. پسر جوان خانواده، کیوان، به اقتضای سن خود، شلوار دمپا گشاد و  لباس ارتشی ظاهر می

پوشد. مهری مادر خانواده، زنی چادری است که بیرون از خانه، چادر  کوتاه می پیراهن آستین

کند. او بر خالف، زنان هم  هایِ پوشیده بر تن می مشکی به سر دارد و در خانه، همواره لباس

بندی خرما به  داری اکتفا نکرده، در خارج از خانه نیز در کارگاه بسته خود، تنها به خانه  دوره

که مهمترين نقش اين سريال « کیمیا»کند. از طرفی پوشش دخترش  وقت کار می صورت نیمه

تاکید دارد. او هیچ اصراری ندارد که برای « نجابت»و « سادگی»را بر عهده دارد، به شدت بر 

اش، از حدود هنجارهای اخالقی و مورد توجه خانواده تجاوز  خوشايند دوستان يا معلم خارجی

کند. هنر به نحو خاصی در اين خانه  های چشمگیر و مد روز احتراز می سکند و از پوشیدن لبا

آيد، تابلوهای خوشنويسی که هنر دست کیمیا است بر روی ديوارها ديده  به نمايش درمی

ای است که در بسیار از مواقع، نیاز به  شود. وسیلة حمل و نقل آنها موتور کهنه و زوار دررفته می

 تعمیر دارد. 

 شامل مرد، حاج آقای نکونام، زن، معصومه خانم و دو پسر( ) كونامخانوادة ن 

ای همساية خانوادة فرخ پارسا هستند. نکونام پدر خانواده، کتابفرش  اين خانوادة هسته

کاله پوستی، محاسن و تسبیحی که به دست »ای متوسط از شهر تهران است،  سرشناس محله

های  کند. خانة او به سبک خانه و مذهبی معرفی میموثق « آقايی  حاج»او را در هیبت « دارد

آيد.  آن دوره يک طبقه است، حیاطی کوچک دارد و محل امنی برای انقالبیون به حساب می

های گلی با  قیمت گلدار، گلدان های ارزان اسباب و وسايلی اين خانه شامل فرش، پشتی، پرده

آيد که کتابخانه  ای نمايش درمی ه به گونههای طبیعی هستند. با اين حال، تصاوير داخل خان گل

شود. آنان به واسطة کتابخانة غنی خود، به  ديواری و چند طبقة آن در اولین نگاه ديده می

های آنها از اين طريق پاسخ دهند.  دهند تا به پرسش دوستان و همسايگان کتاب قرض می

سادة او متناسب   آيد، لباس ش درمیپیمان، پسر بزرگ خانواده معموالً با محاسنی کوتاه به نماي

پوشد. امین پسر ديگر  گیرد، مثال او در ايام عاشورا مشکی می با مراسم مذهبی، رنگ  می

خانواده نیز گرچه موهايش کمی بلند است اما از حیث پوشاک تابع تیپ يا مد خاصی نیست، او 

ها  ده، معصومه، در بیشتر صحنهپیراهن آستین کوتاه و شلوارهای معمولی به تن دارد. مادر خانوا
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است و در امور خیر يد طواليی دارد.  آنان گاه « پوشیدگی»شود، او پايبند  با چادر ديده می

برند تا ضمن ديدار با آنها، از اوضاع در و  کنند و به خانه همسايه می ای آماده می غذای ساده

ای را همواره در کنار هم يا در های معمولی و رايج مثل چ همسايه آگاه شوند. آنان نوشیدنی

نوشند. وسیلة نقلیه اين خانواده، خودروی فولکس واگن بزرگ و  جمع دوستان و آشنايان می

ای است که به هنگام نجات جان سربازان فراری يا سر زدن به زندانیان  جادار اما رنگ و رو رفته

 گیرد.  های انقالبی مورد استفاده قرار می سیاسی و فعالیت

 های طبقه متوسط د  سریال کیمیا های ملرف خانواده . شاخص2 ل شما ة جد

 اجتماعی   مزگا   نی   مزگا  ها شاخص
مقوةة 

 ای هسته

معماری ساده، تک طبقه،  خانه

 گنجايش کافی

  محل مراجعه مردم، حضور انقالبیون،

 

 

 

 

 

طبقة 

 :متوسط

 مذهبی

 انقالبی

 مردمی

 گرا ملی

رمزگان 

 ايدئولوژيک

 وکننده وضعیت مالی متوسط، تاکید بر مردمی بودن و نقش داشتن در انقالببازگ

اسباب و 

 وسايل

 

اثاثیه الزم برای زندگی، نه 

چندان نو و نه خیلی 

 مستعمل، چیدمانی معمولی

 کاربرد روزمره ، اضافی نبودن

رمزگان 

 ايدئولوژيک

 نیاز، اعتدال در زندگی روزمره   داشتن درآمدی به اندازة

 خوراک

 

غذاهای ايرانی، معموال يک 

نوع غذا بندرت چند نوع غذا، 

 های معمول در ايران وعده

نشستن اعضای خانواده بر سر سفره، استفاده از 

غذا برای سرزدن از ديگران يا باز کردن باب 

 آشنايی

رمزگان 

 ايدئولوژيک

 گرايی جمعروی، استحکام خانواده،  های مرسوم، میانه نشان از احترام به سنت

 پوشاک

 

های متداول متناسب با  لباس

 سن، تنوع اندک لباس، چادر، 

های  توجه به رنگ لباس متناسب با مناسبت

تمايل به مد به  دينی، رعايت پوشیدگی لباس، بی

 ويژه در زنان

رمزگان 

 ايدئولوژيک

 .های ملی اشاره دارد به مذهبی بودن، رعايت مرزهای اخالقی، اعتنا به آموزه

 وسیلة نقلیه
موتورهای کارکرده يا 

 خودروی مستعمل

بکارگیری از آن برای خدمت رسانی به مردم در 

 کنار انجام امور روزمره

رمزگان 

 ايدئولوژيک

ها،  عدم ضرورت وسیلة نقلیه در آن دوره يا ضرورت حداقلی آن برای اين خانواده

دهد. خیرخواهی و  یبرخورداری از درآمدی که چندان کفاف اين نیاز را نم

 داری  مردم
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 های طبقه متوسط د  سریال کیمیا های ملرف خانواده . شاخص2د ل شما ة ادامه ج

 اجتماعی   مزگا   نی   مزگا  ها شاخص
مقوةة 

 ای هسته

مصرف 

 فرهنگی

نشان دادن کتاب، روزنامه، 

راديو، تلويزيون، در زندگی 

روزمره اين عده، نشان دادن 

 نويسیتابلوهای خوش

ها، تحلیل  گیری خبرها از طريق رسانه پی

جريانات، بحث در مورد نظريات انديشمندان 

انقالبی و مسلمان، گوش کردن سخنان امام 

ره(، جدی بودن در خوشنويسی و ) خمینی

 استفاده از آن به نفع مردم 

 

رمزگان 

 ايدئولوژيک

تن جامعه، توجه به بخشی، هوشمندی، حضور در م نشان از میل به آگاهی و آگاهی

 های مردمی و انقالبی بودن دغدغه

 تحصیالت
گیری امور تحصیلی، نمونه بودن در  درسخوان، پی آموز، دانشجو، ديپلم  دانش

 ها، عالقمند به علم جنب همکالسی

رمزگان 

 ايدئولوژيک

 مطلوب بودن سواد متناسب با شرايط زمانی، نشان از دانايی و به روز بودن

 شغل
رگر، استوار، کتابفروش، کا

 دار و دبیر چاپخانه

تالش برای رزق و روزی، کار صادقانة، اهتمام به 

 حالل و حرام

رمزگان 

 ايدئولوژيک

 کشی، خیررسانی، هدايتگری تاکید بر مشاغل سطوح متوسط، مذهبی بودن، زحمت

گروه به طور  های اين دهد، خانه مبتنی بر توضیحات پیشین و چنانچه جدول باال نشان می

ها با وجود سادگی  های متوسط شهری قرار دارد. اين خانه غالب، نمايی ساده داشته و در محله

از گنجايش کافی برای جايگیری اعضا برخوردارست و مطابق معیارهای آن دوره، فضايی مناسب 

ت داللت آيد. با اين حال، تصوير خانه در اين گروه بر جمع و مشارک برای زندگی به حساب می

جمع »ها از نمای بیرونی آغاز گرديده، بر  دارد، به مطور معمول، تصاوير مربوط به اين خانه

های آنها را در  شود. اين بازنمايی وزن خانه متمرکز می« جمع همفکران»يا « اعضای خانه

ست و ها مجهز به اسباب الزم برای زندگی دهد. اين خانه های سیاسی و اجتماعی ارتقا می فعالیت

کند. با اين حال مبلمان ساده و تلويزيون که در  برطرف می« کفايت»  را به اندازة  نیاز خانواده

دهد. در  ها وجود دارد، وضعیت آنها را از سطح متوسط میانی به متوسط باال ارتقا می اين خانه

ای  انه يا قفسهای دارد، معموال کتابخ جايگاه ويژه« کتاب»ها،  میان اسباب و تجهیزات اين خانه

ها را به خود  های پر از کتاب، بخش ثابتی از تصاوير مربوط به داخل اين خانه از کتاب يا طاقچه

های تلويزيون و روزنامه، مصرف  دهد. چنین تأکیدی همراه با نمايش دستگاه اختصاص می

ا را به رخ آنه« آگاهی يافتن»و « به روز بودن»کند و  ها را برجسته می فرهنگی اين خانواده

، داللت «وضعیت شغلی»، «دينداری»کشد. الگوی پوشاک در اين خانواده به طور معمول، بر  می
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کند و کار  ای از شغل آنها را حمل می کند. پوشش مردان در اين گروه، به طور معمول، نشانه می

ها مشاهده دهد. عالوه بر اين، عنصر پوشیدگی در لباس آن يا خدمت آنها را به صراحت نشان می

بخشد. اما در  ای است که شخصیت معتبر و قابل وثوقی به آنها می شود و تیپ آنها به گونه می

اند و خود را از  بروز بیشتری دارد، آنها پوشیده« ورزی عفت»و « دينداری»پوشش زنان، عنصر 

« درچا»دهد.  کنند و به کسی اجازه تعدی به حريم شخصی خود را نمی نگاه نامحرم حفظ می

ترجیح نخست آنان است. سفره خوراک آنها را غذاهای معمولی و متداول ايرانی تشکیل 

های مرسوم ايرانی است. اما به طور معمول اين سفره در  های غذايی آنها نیز وعده دهد. وعده می

را « گرايی جمع»و « بومی بودن»گردد. به اين ترتیب  پهن می« جمع خانواده يا آشنايان»

ای است که اين  ها دريافت کرد. وسايل نقلیه آنها موتور يا خودروی کهنه از اين نشانهتوان  می

های ديگر  آنها همچنین اولويت داشتن شاخص  بازنمايی به منظور نشان دادن میزان بضاعت

مصرف برايشان به تصوير درآمده است. عالوه بر اين آنان از اين وسايل فقط برای مصرف 

برند. اين  کنند بلکه از آن در موقع گشايش مشکل ديگران نیز بهره می شخصی استفاده نمی

کند. گفته شد که مصرف فرهنگی  آنها را تقويت می« مردمی بودن»و « خیررسانی»موضوع، 

و « گیر و مطلع بودن پی»، «به روز بودن»آنان نسبت به شرايط روز باالست و با مفاهیمی چون 

ورد. مشاغل آنان نیز چنانچه پیش از اين گفته شد، بر خ پیوند می« دغدغة جمعی داشتن»

خورد. در  پیوند می« آگاهی و روشنگری»تاکید دارد و با « رسانی خدمت»و « تالش صادقانه»

ها را  ها و پلشتی شود که پلیدی واقع خیرخواهی و پاک سیرتی آنها در محیط کار سبب می

به خصوص در مورد شغل مردان بارزتر است. دريابند و در مسیر روشنی قدم نهند. اين ويژگی 

زنان در اين گروه يا به صورت رسمی يا در قالب کارهای نیمه وقت يا خیرخواهانه در بیرون 

فراتر « دار زن سنتی خانه»خانه مشغولند. به اين طريق حضور آنان در اجتماع، آنان را از شمول 

 . دهد ارتقا می« زنان کاربلد و کارگشا»برد و به  می

 های طبقة باالی سریال  اةگوی ملرف خانواده

 متشکل از مردی به نام منوچهر و زنی به نام مهتاب( ) 1خانوادة منوچهر 

دهندة اين خانواده، میانسال هستند. مهتاب پس از جدايی از همسر اولش با  زوج تشکیل

اداره آن را به شود. او کارخانة بزرگی را از پدرش به ارث برده که حاال  منوچهر آشنا می

حجاب است. او از زينت آالت استفاده  همسرش واگذار کرده است. مهتاب، خوشپوش و بی

کند. منوچهر نیز در بیشتر  کند و آرايش و پوشش خود را هماهنگ و همرنگ انتخاب می می

ها کت و شلوار، کراوات و کاله شابگاه به سر دارد. اين پوشش گرچه تبعیت از فرهنگ  صحنه

                                                 
8
 شود. ای به نام خانوادگی منوچهر نمی . در سريال اشاره 
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ای دارد که بیش از آنکه به يک مدير  کند، با اين حال تیپ شل و وارفته را بازنمايی می غربی

کاری شده و استخر بزرگی  ماند. خانة آنان حیاط گل باکالس شبیه باشد به يک سرکارگر می

های رو به حیاط و نمای سنگ، به نیمچه قصری  دارد، ساختمان خانه در دو طبقه، با ايوان

ماند. وسايل و اسباب و اثاثیه داخل خانه، فراوان و لوکس است.  های معمول می نهمتفاوت از خا

های غذايی آنها  شود، غذاها گرچه ايرانی است اما تنوع دارد. وعده خوراک آنها سر میز سرو می

های به  مثل عصرانه، شامل بیسکويت و قهوه، شکیل و مدرن است. با اين حال بیشتر صحنه

شود. اين زن و مرد  اين خانه، به تنش و بگو و مگوی اعضای آن ختم می نمايش درآمده در

ها يا بر سر مسائل خانوادگی يا اوضاع کارخانه در  گرچه به هم عالقه دارند اما در بیشتر صحنه

حال جر و بحثند. در اين خانواده مرد و زن به صورت جداگانه ماشین دارند. در اين خانة بزرگ 

خواند آن هم  ثاثیه، اثری از دستگاه تلويزيون نیست. اما گاهی مرد روزنامه میو پر از اسباب و ا

 شود.  ها چه می برای اين که بداند سرانجامِ اعتصاب کارگران و تعطیلی کارخانه

 شامل مرد به نام شهرام و زنی به نام محبوبه( ) خانوادة شهرام کامفر 

ای بزرگ و مجلل دارد، با اسباب  خانه شهرام کامفر، مامور ساواک و مردی میانسال است،

های  زيبا با گیالس 8کند باری فراوان و گران، اما مهمترين چیزی که در خانه او خودنمايی می

های رنگارنگ مشروب است. میز کنسولی و کمدهای مختلف، اين خانه را پر و  بلور و شیشه

زند و  پوشد. او کراوات می دهد. شهرام کت و شلوار و گاهی شلور جین می پیمان نشان می

ها به تن دارد، او با اينکه سرگرد ارتش است اما  آمريکايی يا پالتويی شبیه کارآگاه  معموال اورکت

پوشد. يکی از مهمترين  ها لباس مبدل می هیچگاه لباس نظامی به تن ندارد و در برخی صحنه

او به صورت اوريب بر شانه کند، کمربندی است که  عناصری که همواره پوشش او را کامل می

دهد. محبوبه همسر شهرام، دلبسته اوست، زنی زيبا که  بندد و اسلحة خود را در آن قرار می می

جويد. او آرايش غلیظی دارد، داخل خانه، لباس حرير  آرامش خود را تنها در کنار همسرش می

لتو و روسری پوشیده های ديگر هم پا و روسری کوچکی به سر به تن دارد، در صحنه  پوشیده

است. محبوبه و شهرام با هم خوبند و تنشی در میان آنان نیست جز فراق اجباری که دلیل آن 

شود. البته شهرام به  ای از میز غذای آنها با هم ديده نمی سرعت گرفتن انقالب است. هیچ صحنه

روح به هنگام  بی های خلوت و ها يا در خانه اش در غذاخوری هنگام تنهايی و زندگی مخفیانه

کشد،  نوشد و پیاپی سیگار می خورد، مدام مشروب می می  هايش غذاهايی آماده طرح نقشه

شود. مرد  شهرام نه يک ماشین بلکه چند ماشین دارد. کتاب و تلويزيون در خانة آنها ديده نمی

 کند. ها را تورق می گاهی برای سرگرمی روزنامه

                                                 
1
 bar 
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 های طبقة باال د  سریال کیمیا نوادههای ملرف خا شاخص .3جد ل شما ة 

 اجتماعی   مزگا   نی   مزگا  ها شاخص
مقوةة 

 ای هسته

 خانه
بسیار بزرگ با نمای سنگ، دارای 

 فضاهای تزيینی و تفريحی

اضافه بودن فضا نسبت به اعضا، هراس 

 از ناامنی، خلوت، سکوت و تنش

 

 

 

 

 

 طبقة باال:

 دا  سرمایه

 گرا غرب

غیر 

 مردمی

 ریزگ دیب

 

رمزگان 

 ايدئولوژيک

نشانة تمول، ارجاع به اين مطلب که سرمايه زياد با آرايش و آرامش همراه نیست. 

 دور بودن از مردم و انزوا 

اسباب و 

 وسايل

 

وسايل متنوع و متکثر، نو با چیدمانی 

 همرنگ و هماهنگ 

اين وسايل الزاماً برای مصارف روزمره 

نمايد،  نمینیست، بیش از نیاز و ايرانی 

برخی از وسايل مخالف هنجارهای 

 دينی

رمزگان 

 ايدئولوژيک

گريزی،  گرايی و دور بودن از زندگی معمولی و دين ، زياده خواهی، غرب« افراط»به 

 دهد. ارجاع می

 خوراک

 

های خوراکی بیش از معمول،  وعده

معموالً چند نوع غذا، ترکیبی از غذاهای 

های آماده، ايرانی و غیرايرانی و غذا

 های حرام، دخانیات نوشیدنی

میزهای غذا رنگارنگ اما خلوت است، 

شود.  گاهی به تنهايی غذا صرف می

خوراک يا نوشیدنی، راهی برای فرار از 

 ها و اشتغاالت ذهنی تنش

رمزگان 

 ايدئولوژيک

بهره بودن از حمايت جمع و فقدان آرامش اشاره  به حرام بودن روزی، اسراف، بی

 ند.ک می

 پوشاک

 

های متنوع، مدهای غربی،  لباس

های هماهنگ، استفاده از  رنگ

 های مبدل  لباس

کاری، خودنمايی،  کاری، پنهان مخفی

 پوشیدگی، 

رمزگان 

 ايدئولوژيک

سعی بر نشان دادن تبعیت اين عده از فرهنگ بیگانه دارد، ضمن اينکه بر 

کند. با اين حال به دلیل  میطلبی، ترس، تناقض و دوچهرگی آنها تاکید  زياده

 گرا بودن آنها را پذيرفت. توان، غرب پوشیدگی زنان نمی

 وسیلة نقلیه
زن و مرد هر کدام ماشین اختصاصی  استفاده از چندين خودرو، شیک

 دارند. 

رمزگان 

 ايدئولوژيک

نشان از اينکه، خودرو يک نیاز لوکس و باال بوده، قدرت خريد باال و نوگرايی را 

 دهد شان مین

مصرف 

 فرهنگی

حداقل استفاده از رسانه، صرفا خواندن 

های شیک در  روزنامه، وجود گرامافون

 صحنه

خواندن روزنامه توسط مردها، آن هم 

 به قصد تحلیل شرايط مرتبط با خود، 

رمزگان 

 ايدئولوژيک

ودن توجهی به جريانات اجتماعی، به روز ب طلبی، حفظ موقعیت، بی ارجاع به فرصت

 بیشتر مردان 
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 های طبقة باال د  سریال کیمیا نوادههای ملرف خا شاخص .3د ل شما ة جدامه ا

 اجتماعی   مزگا   نی   مزگا  ها شاخص
مقوةة 
 ای هسته

 تحصیالت
مشخص نیست، اشراف به رخدادها  شود. تصويری از آن ارائه نمی

های سیاسی  البته بیشتر در  ديدگاه
 مردان آن هم به دلیل موقعیت کاری

 

رمزگان 
 ايدئولوژيک

 های فردی   در اين طبقه، اهمیت فرد و حوزه« دانش و آگاهی»سست بودن عنصر 

 شغل
به ارث بردن، دستور دادن، خشونت،  ، مامور حکومتیدار  کارخانه

نشینی به هنگام  تدبیری، عقب زور، بی
 بحران

رمزگان 
 ايدئولوژيک

سرمايه حاصل پیوند با صاحبان سرمايه و قدرت است، بازتولید فاصله طبقاتی و 
 کارگی و شانس، واهی بودن و ناکارآمدی ثروت و قدرت تاکید بر سلسه مراتب، بی

اساس توضیحات پیشین و جدول باال، خانه در اين طبقه، بسیار بزرگ است نمای بر 

ای دارد و فضای وسیع آن بیش از حد نیاز اعضای خانواده است. با اين حال اين مکان،  آراسته

اعضای آن با مردم « تقابل»يا « عدم همراهی»ست و دلیل آن به «زا تنش»و « ناامن»

آيد.  معنايی است که از اين بازنمايی برمی« جدايی از متن جامعه»گردد. به اين ترتیب،  بازمی

است. اين اثاث « متعدد و متنوع»ها به تبع وسعت و بزرگیش،  اسباب و وسايل اين خانه

چیدمانی همرنگ،   گرانقیمت، بیش از رفع نیاز به منظور آراستن خانه، پرکردن فضا و ارائة

را در اين چیدمان « طلبی افزون»و « خواهی زياده»براين هماهنگ و مدرن به کار رفته است. بنا

های  ناهمخوانی چنین چیدمانی با شیوة مرسوم ايرانی و آموزه مهمتربینیم. نکتة  برجسته می

در خانة شهرام قابل اثبات است.  (bar) باشد، اين ادعا به ويژه در مورد طراحی يک بار آن می

آورد. پوشاک به  را به متن چنین زندگی می« ناپاکی»و « خواری حرام»، «دينی بی»کما اينکه، 

داللت دارد. مردان اين « مدگرايی»و « گرايی غرب»عنوان شاخصی از مصرف در اين گروه، به 

هايی برآمده از غرب و فرهنگ غربی به تن  زنند يا لباس ها به طور معمول، کراوات می خانواده

ها متناسب با شرايط  دار( اين شاخص های لبه وار جین، کالهمثل اورکت آمريکايی، شل) کنند می

ای از تبعیت از الگوی غربی دارد. در مورد زنان بايد  ها، نشانه آن دوره و سن و سال شخصیت

حجاب هستند. اما به دلیل ضوابط حاکم بر تلويزيون ج.ا.ا اين  گفت که آنان به ظاهر بی

قلمداد کرد. « حجاب بی»جه به پوشیدگی مو، آنها را توان با تو حجابی مشهود نیست و نمی بی

شود چراکه علیرغم رنگ، لعاب و تنوع،  هايشان نیز مانع چنین دريافتی می کما اينکه لباس

همواره پوشیده است. با اين حال، تنوع لباس و آرايش چهره در آنها با تعمد بیشتری نمايش 

های دينی به مخاطب القا  توجهی به آموزه بی و بیحجا شود تا از اين طريق معنايی از بی داده می
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های غذايی آنان نسبت به معمول آن دوره  آنها برجسته گردد. وعده« گرايی مصرف»شود و 

تر است و در آن هم غذاهای ايرانی هم غذاهای آماده  تر است، میز غذای آنها پر و پیمان متنوع

شود و  طی نامأنوس و خالی از محبت صرف میشود. اما خوراک آنان در محی غیرايرانی ديده می

فاصله گرفتن اعضا از هم به هنگام غذا خوردن در بازنمايی اين طبقه کامال مشهود است. آنان يا 

غذا « تنها»اند يا از لحاظ فکری از همديگر دورند. بنابراين يا  از نظر فیزيکی از هم دور افتاده

گردد. در اين  کنند و اينگونه تعارضشان آشکار می خورند يا اينکه حین غذا بگو و مگو می می

همچنین اهمیت « تمول و برخورداری»ها، چندين خودرو وجود دارد که اين نیز بر  خانواده

ها، کتابی مشاهده  کند. در اين خانواده وسیلة نقلیه در نظام مصرف اين عده، داللت می

ها  و تلويزيون يا استفاده از اين گونه رسانهشود،  با وجود فراوانی امکانات، اثری از راديو  نمی

کند. در  تهی می« آگاهی»ها، الگوی مصرف فرهنگی آنها را از معنای  شود. اين رمزگان ديده نمی

ها، الگوی فرهنگی آنها را  های گرانقیمت در اين خانه عوض وجود آالت موسیقی مثل گرامافون

کشد. با اين حال مردان اين گروه، گاهی  یدر راستای تبعیت از نمادهای غربی به تصوير م

آنها « های برنامه»يا « موقعیت شغلی»کنند که با  خوانند، اما اخباری را رصد می روزنامه می

دهد. و زنان  ارجاع می« سودجويی»و « طلبی منفعت»ای، به  برداری رسانه مرتبط است. اين بهره

منبع »ظاهريی مدرن برخوردارند اما از حیث اين طبقه ، شاغل نیستند آنان با وجود اينکه از 

خورد.  پیوند می« قدرت»و « داری سرمايه»اند. شغل مردان با مفاهیم  به مردان وابسته« درآمد

درآمد آنها نه به واسطه تالش يا هوشمندی بلکه به دلیل پیوند با افراد متمکن يا صاحب قدرت 

از معانی است که از نوع « کاری و خیانت پنهان»، «اندوزی مال»، «طمع»به دست آمده است. 

 تاباند. را بازمی« فرديت»، و «نگاه سلسله مراتبی»، «خشونت»آيد، کارهای آنها  شغل آنها برمی

 بندی اةگوی ملرف جم 
شود  ای بازنمايی می ها در بخش نخست سريال کیمیا چنانچه ديده شد به گونه مصرف خانواده

کند. به اين ترتیب، معانی که از اين نوع  تقسیم می« باال»و « متوسط»که آنها را به دو طبقة 

 سازد:  آيد، آنها را بر اساس مفاهیم موجود در جدول زير از هم متمايز می بندی بدست می تقسیم

 

 طبقة باال طبقه متوسط
 طلب فرصت کش زحمت

 فرد مردم
 انزوا جمع

 افراط روی میانه
 مادی فرامادی
 تغافل آگاهی
 بیگانه خودی



821 8331زمستان / 33شماره  چهاردهم/نجمن ايرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات / سال فصلنامه ا 

 

ای  در خانواده، منظومه« برداری ازآن چگونگی بهره»و « نحوة کسب آن»، «میزان سرمايه»

سازد که هر کدام در سمتی از يک طیف قرار دارند و  از مفاهیم را برای هر دو طبقة نامبرده می

شی ک های شريف و زحمت در خانواده« طبقة متوسط»در تقابل با يکديگرند. در اين رويارويی، 

اشان از مجرای کار ارزشمند  شان حالل است و منبع درآمد روزمره آيند که کسب به تصوير درمی

و « ثروت»شود. اما در مقابل طبقة باال، به واسطة پیوندشان با منابع  و خدمت به خلق تامین می

 طلبی هستند که از شرايط به های فرصت يابند. آنان آدم به درآمد هنگفتی دست می« قدرت»

پیوند « جمع و مردم»برند. از اين منظر، طبقة متوسط، فراتر از خود با  نفع خود بهره می

دهد. اين معنا در شیوة  ارجاع می« طلبی فرد و منفعت»خورد، در حالیکه طبقة باال به  می

دهد، آنها  مصرف آنان به وضوح برجسته است. دسترنج طبقة متوسط، کفاف زندگی آنها را می

اشان آشکار  در زندگی« روی اعتدال و میانه»برند و  نیاز از امکانات مادی بهره میبه اندازة 

افراط و »کند. اين نوع مصرف،  گردد. اما طبقة باال، بسیار بیش از نیاز روزمره، مصرف می می

کند. از اين نگاه، نقطة اتکا طبقة متوسط در زندگی روزمره، نه  را بازنمايی می« روی زياده

های فرا مادی چون اعتقاد به خدا، عشق به مردم و میهن است، بنابراين  لکه ارزشماديات ب

« خودی»های بومی است بنابراين در ذيل مفهوم  زندگی آنان، برآمده از آموزهای دينی و ارزش

کند تنها ماديات است. در  گردد. اما آنچه زندگی طبقة باال را معنی می برای مخاطبان معرفی می

ترين عامل حفظ  شود و پول اصلی ها ناديده گرفته می های دينی و سنت خدا، ارزشاين نگاه، 

شود. اين نوع بازنمايی با بکارگیری لوازمی که ريشه در غرب و فرنگ دارد،  خانواده تلقی می

پرستی  های بومی به تصوير درآورده، آن را نمادی از بیگانه چنین الگويی را به دور از ارزش

تة مهمتر آنکه زندگی طبقة متوسط چه به واسطة شیوة درآمد چه به واسطة شمرد. نک برمی

ای  ای به گونه رسانه –گیری آنان از ابزار هنری  خورد. بهره پیوند می« آگاهی»مصرف، با عنصر 

دهد و با توجه به  آيد که آنان را در متن زندگی اجتماعی و جريانات آن قرار می به تصوير درمی

يعنی نزديک شدن به پیروزی انقالب، مصرف آنان را با حرکت مردم پیوند زده،  شرايط آن دوره،

کند. اما چنانچه گفته شد طبقة باال، به واسطة زندگیشان، از  بخش معرفی می آنها را آگاهی

اند و  توجه مردم دورند، نسبت به اخبار و رويدادها مگر به اجبار و برای حفظ موقعیت خود، بی

 دث پیرامون خود ندارند. اعتنايی به حوا

 گیری نتیجه

دو کلیشة ثابت « دار خانوادة سرمايه»و « خانوادة متوسط»بررسی الگوی مصرف نشان داد که 

بندی اجتماعی  در بخش نخست سريال کیمیا هستند که به واسطة آنها نه تنها بخشی از طبقه

ستفاده از آن شرايط سیاسی دورة گردد بلکه با ا آن دوره از نگاه سازندگان اين سريال روايت می
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آيد. در واقع اين سريال بر آن است با بکارگیری از اين نوع  پیش از انقالب نیز به نمايش درمی

سازی، دو گروه مخالف و موافق انقالب را به تصوير بکشد. با اين تمهید، مدافعان انقالب،  کلیشه

ها و  روی هستند که در مقابل زيادهرو، پرهیزکار، پاکدست، مردمی و آگاهیی  افراد میانه

های مرفه و  تابند. بر خالق آنان مخالفان انقالب، خانواده ايستند و آن را برنمی ها می طلبی افزون

بندی،  است. بر اساس اين دسته« اندوزی ثروت»شوند که دغدغة اصلی آنها  دردی معرفی می بی

روه دوم به دنبال حفظ شرايط موجود طبیعی است که گروه اول در پی تغییر اين شرايط و گ

فرهنگی در اين سريال،  –باشند. در واقع بازنمايی طبقة متوسط و باال بر اساس مصرف مادی 

به « باال دست»شود بر آن است تا با اتصال طبقات  ای که به انقالب منتهی می با توجه به دوره

ا در حرکت انقالبی مردم توجیه داليل طرد آنها ر« ماديات»و « پول»، «قدرت»مفاهیمی چون 

داری و مظاهر آن از مهمترين رويکردهای انقالبیون بود، به  نمايد. در آن دوره، مبارزه با سرمايه

های  اين ترتیب، اين مجموعة نمايشی قصد دارد که با بازنمايی اين طبقه در قالب خانواده

قب زند و اين فاصله را به شکلی های زيرين آنها ن هايشان، به اليه گسیخته از مردم و ارزش

عینی و در چارچوب مظاهر ملموس زندگی به نمايش گذارد. از طرفی زندگی طبقة متوسط، با 

کشد. برجسته بودن  ها و مطالبات مردمی را به تصوير می عجین شدن با مردم، ماهیت آرمان

و تضاد آنها را با  کند ترسیم می« خودی»دين، میهن و سنت، زندگی آنها را مطابق معیارهای 

کند. در اين بازنمايی،  ، طبیع، منطقی و خردمندانه تلقی می«ديگری»طبقة باال دست به عنوان 

های طبقة متوسط با اموری که با همگان، جمع و جامعه گره  مشارکت محوری خانواده

گرچه  بخشد. بايد گفت اين بازنمايی ای در حرکت انقالبی به آنان می خورد، نقش برجسته می

هايی  پرستانه دورة پیش از انقالب، قرابت دارد، اما با کاستی حرکت ضد استکباری و بیگانه

 کند:  روبروست که رفع آنها به فهم بهتر آن دوره ياری می

، بخشی از واقعیت «باال»و « متوسط»نخست آنکه تقلیل طبقات آن دوره به دو طبقة 

گیرد.  در جامعه را ناديده می« محروم و پايین»اجتماعی آن دوره يعنی وجود و حضور طبقة 

ويژه با انتشاب طبقة متوسط به عنوان طبقة اصلی و اثرگذار در جريان حرکت  اين موضوع به

کند. از آنجا که اين بخش از  انقالبی مردم، نقش محرومان و ضعفا را در اين میان حذف می

ن دهد، بنابراين ناديده انگاشتن اين طبقه سريال بر آن است تا تاريخ آن دوره را به مخاطب نشا

به معنی تفسیری از انقالب به نفع طبقة متوسط آن هم طبقة متوسط برخوردار و باالست. در 

ره( همواره انقالب ) حالیکه انقالب اسالمی در کالم رهبران آن، خاصه در سخنان امام خمینی

 محرومان و پابرهنگان خوانده شده است. 

در متن زندگی جمعی و جريانات روزمرة آن دوره « طبقة متوسط»ته کردن دوم آنکه برجس

اعتنايی به طبقة محروم، مطالبات اقتصادی، انقالب را به نفع مطالبات ايدئولوژيک به  و بی
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گرايی فرادستان و حاکمان آن دوره، عامل مهمی در  پرستی و غرب راند. گرچه بیگانه حاشیه می

پیشگامان نهضت از خاستگاه واالی دينی برخوردار بودند، اما جوشش سراسری مردم بود و 

ور شدن خشم مردم  دست نیز در شعله اعتنايی به فرودستان و طبقات پايین محرومیت، فقر و بی

 کند.  موثر بود. بنابراين پرداختن به آن، به دريافت درست شرايط آن دوره کمک می

تناقضاتی روبرويیم. مثال زندگی طبقة متوسط در  نکتة بعد آنکه در بازنمايی طبقات، بعضا با

قابل تعريف است. شغل « متوسط مطلوب»اين سريال چنانچه اشاره شد در سطح طبقة 

های اين زندگیست، با اين حال سريال بر آن  آبرومند، درآمد مکفی، نداشتن کمبود از ويژگی

برای اين امر، بخش از مصرف آنها را تر گره بزند و  بهره است که آنها را با متن مردم و طبقة کم

کند. مثال آقای نکونام با داشتن کتابفروشی و چاپخانه از يک  در قالبی ضعیف بازنمايی می

کند، در حالیکه اين موضوع با میزان بضاعت وی همخوانی  ماشین لکندی و قراضه استفاده می

موتور اسقاطی دارد، در صورتی که ندارد. يا استوار پارسا با اين که صاحب دو خانه است اما يک 

صاحبان اين مشاغلی به نظر، توان خريد وسیلة نقلیه بهتری را با توجه شرايطی که روايت 

کنند  اند. يا آنکه طبقات متوسط از تلويزيون استفاده می کند، داشته سريال برای آنها ترسیم می

وير درآمده، جايی برای حضور اما در طبقات باال با توجه به وفوری که در زندگیشان به تص

 دستگاه تلويزيون در نظر گرفته نشده است.

های تلويزيونی، القای  نمايش« صورت يا ساختار ظاهری»توجهی به  آخرين نکته آنکه بی

سازد. اين موضوع در تصويری که از زنان اين سريال به خصوص زنان  معنا را نقیصه همراه می

حجابی و  فروشی، بی  روشن است. سريال سعی دارد، فخرطبقة باال دست ارائه شده، کامالً

تواند اين معانی  مدگرايی آنها را نمايش دهد، اما پوشش سر و تن آنها به دلیل پوشیدگی، نمی

دهد گرچه سیمای ج.ا.ا  آموزان آن دوره را کامال پوشیده نشان می را القا کند. يا اينکه دانش

اره است اما به هر دلیل نشان دادن حجاب و تلقی مجبور به رعايت مالحظاتی در اين ب

کند و امکان متبادر کردن معنايی متفاوت به  حجابی از آن تناقضی در رمزگشايی ايجاد می بی

های تاريخی،  برد. بنابراين شايسته است که در روايت تصويری واقعیت ذهن مخاطب را باال می

ايی که امکان خطای دريافت را کم ه نمايش توجه بیشتری شود و از شیوه« صورت»به 

 کند،  استفاده گردد.  می
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