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 مقدمه و بیان مسأله

 ازانپردهیاست که اکثر نظر یو علوم اجتماع یسهل و ممتنع در علوم انسان یهااز واژه یسبک زندگ  

در حد وُسع خود از سبک  یفیکه تعار حالنیدرع اند،کرده یصورت خاص آن را بررس به و کارشناسان

 آن در نظر یبرا مانع و جامع یفیتعر توانیمسأله اذعان دارند که نم نیبه ا ،دهندیرا ارائه م یزندگ

وسط و ت اریکه به واسطة اخت ینیو چه ع یچه ذهن ،یگفت هر عمل توانیم یکل یفیاما در تعر گرفت.

بک س ،گرید عبارت . بهدهدیاو را نشان م یک زندگاو مؤثر است و سب تیبر هو ابدیفرد بروز و ظهور 

 اغراض، نیافراد در هر جامعه داللت دارد و مُب ارمعناد یهاتعامالت و کنش یو محتوا تیبر ماه یزندگ

فراد ا کیو تفک زیروزانه است و سبب تما یزندگ عمل روزمره و انیفرد در جر ریو تفاس یمعان ،اتین

 یکیاستفاده کرد.  یمختلف یاز ابزارها توانیم یمطالعه و درک سبک زندگ یبراشود. یم گریکدیاز 

 به ییاو شنو یینایاز دو حس ب تفادهاس لیبه دل ونیزیتلو هستند. یریتصو یهارسانه ابزارها، نیاز ا

، ریزمان صوت و تصوپخش هم ییتوانا کثرت مخاطبان،، سرعت در انتقال اخبار زمان،طور هم

ن با مخاطب قرار داد ونیزیتلو ست.ه اشد لیدر جهان امروز تبد یرسانجهت اطالع یپرقدرت یلهیوسبه

ز ا یبا هر سطح ،ایهنندیکه بتواند با هر ب آوردیرا به وجود م یطیذهن او شرا یجا به نندهیحس ب

 ونیزیتلو انیم نیدر ا بپردازد. یفرهنگ دیارتباط برقرار کند و به آموزش و بازتول سواد و ادراک،

 ریالقا و تصو نندهیرا به ب یخاص از سبک زندگ یریتصو یاز طرف شیبا کمک ابزار نما کوشدیم

مربوط به سبک خاص  یالگوها ،گرید یو از سو دیو مشخص نما نیمع را یاز سبک زندگ یرفتنیپذ

 ار،به افک یدهرسانه در شکل نیترمهم خود، شماریبر مخاطبان ب یرگذاریرا شکل دهد و به علت تأث

 یبه ابزار . تلویزیون(139: 1329 )مفتح، است یفرهنگ ینمودها هیهنجارها و کل عادات، ،هاشهیاند

 یمختلف زندگ یهادرحوزه یمهم اریشده است و نقش بس لیکننده تبدسرگرم لهیوس کیاز  راترف

از عوامل  یکیمدرسه و... به  همساالن، همانند خانواده، یگرید یو درکنار نهادها کندیم فایا یبشر

اص خ یهایدئولوژیو ا یرفتار ،یفرهنگ یهاارزش ونیزیتلو شده است. لیتبد زیشدن ن یمهم اجتماع

ها گفت رسانه توانیدر واقع م هاست.برساخت نیاز جمله ا زین یمقوله سبک زندگ .دهدیرا شکل م

 یرا درچارچوب گفتمان خاص یاجتماع، یفرد ،یرفتار یالگوها در ذهن مخاطبان، یمعن دیبا تول

 یدگبا زن ادیز اریبس یکینزد لیبه دل ونیزیتلو یهاالیسر (.29: 1321 ،یو لطف ای)ک کنندیم ییبازنما

 یابیجامعه را ارز یهانه تنها ارزش هاالیسر نیا روندیبه شمار م امیانتقال پ یبرا یخوب یمجرا افراد،

 دیولکه ت یاهر برنامه ونیزیتلو شکل دهند. زیمخاطبان را ن دیعقا ها وبلکه قادرند نگرش کنندیم

تجربه  .(149: 1388 ،یوضیاست )ع یسبک زندگ مصرفاز  یدائم درحال اشاعه نوع خاص کندیم

خود  یهابا برنامه یمحل ونیزیتلو الم،یا استان در ریاخ یهادر سال، دهدمیزیسته نویسندگان نشان 

 شتریخود را ب یله زمانأمس نیا تیاهم استان داشته است. ماقشار مختلف مرد انیدرم یانفوذ گسترده

 یو فرهنگی اقتصاد ،یاجتماع ستیدر ز یاگسترده راتییتغ ریچند دهه اخ یکه در ط دهدینشان م

 تان،در اس یزندگ یهاگسترده و تنوع سبک راتییتغ نیحال با توجه به ا شده است. جادیا انیالمیا
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خش ب نیصورت گرفته در ا یمحل  -یبوم یهاسو و فقدان پژوهش کی( از یشهر ،ییروستا ،یری)عشا

 نیا ورا دو چندان کرده است  نهیزم نیدر ا قیمطالعه و تحق تیاهم گر،ید ییاز سو یاز رسانه استان

 شیو به نما کندیم یرا معرف یزندگ یهاچگونه سبک یمحل سیما وکه صدا  دیآیم شیسؤال پ

نوان ع را به ینوع سبک زندگ  و چه مناسب یعنوان سبک زندگرا به ی؟ چه نوع سبک زندگگذاردیم

 ؟ کندیم یمذموم و ناپسند معرف یسبک زندگ

 رویکرد نظری

 از شیبهای عمل و تنوع الگوهای مرجع، انتخاب سبک زندگی سبب متکثرشدن زمینهامروزه به 

ی روزمره واجد نقش مؤثر شده است. این انتخاب، برخالف هاکنشدر برساخت هویت فردی و  شیپ

بک تأثیر نابرابری بر کیفیت و نوع س رغمبهتصور رایج فقط مختص طبقات باال و مرفه نیست، بلکه 

ی ریگمیتصمزندگی، اقشار فرودست نیز ناچارند در ابعاد گوناگون زندگی خویش دست به انتخاب و 

ی اجتماعی ندهایفراتأکید بر اهمیت محوری   1دنزیگگی رهیافت (. ویژ118: 1338بزنند )گیدنز، 

عاملیت، در متن نظم و ترتیبات ما بعد سنتی تبدیل به یک پروژه بازتابی  گرید عبارت بهبازتابی است. 

های زندگی بدین معنی است که هر سبک زندگی در (. بازتابی بودن سبک39:1338)گیدنز،  شودیم

قطعی نبودن سبک زندگی یعنی نفی امکان  رو نیا ازباز و نامٌتعین دارد.   ضرورتاًمتن خود معنایی 

ی ساختاری، این به بازتابندگی اشاره دارد، به این معنی که هاکنندهنییتعتبیین کافی معنا توسط 

 دادند . بلکه طی فرایشودینمتعیین  ترعیوسی جامعه روهاینتوسط  اساساً ی سبک زندگی هاتیفعال

ی نمادین تبدیل به کاالهای مصرف انبوه هاروش لهیوس بهی متمایز، هاجهانعملی زیست  ستد و

دگی و های زنی هستند؛ بنابراین نزد گیدنز، تحول سبکااستعارهکه  شوندیماشیاء و اعمال ملموسی 

(. بدین 88ن: )هما خورندیمبازتابندگی نهادی به یکدیگر گره  واسطه بهدگرگونی ساختاری مدرنیته 

سبک زندگی تأکید کرده است. از طرفی او با استفاده از مفاهیمی  بخش تیهوترتیب وی بر کارکرد 

کند و نیز خود را از طریق انتخاب های زندگی مردم اشاره میچون بازاندیشی به تغییر در ذائقه و سبک

او سبک زندگی بیان  ظرن ازکند، های زندگی مختلف و خاص به جهان پیرامونش معرفی میسبک

گفت که سبک زندگی مبتنی  توانیم تیدرنها(. 32:1323هویت فرد است )خواجه نوری و همکاران، 

 یموضوع محور یدر بررس. گیدنز شودیمة مصرف فراهم نیدرزم هاانتخاببر منابعی است که توسط 

: سدینویاو م .دهدیرا در کانون توجه قرار م یزندگ یهاابعاد گوناگون سبک لیمطالعات خود، تحل

الجرم در  "کرد؟ یزندگ دیچگونه با"است که در آن پرسش  یپسا سنت ینظم تهیمدرن»

خوردن پاسخ  یزیو چه چ دنیپوش یزیچه چ چگونه رفتار کردن، یروزمره درباره یهایریگمیتصم

 (. 18 :1338 ،دنزی)گ« ردیگیم

                                                           
.1 Giddens 
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 ندشویم یفرد ناش قهیکه از ذوق و سل داندیم یمندنظام یهاتیرا فعال یسبک زندگ 1ویبورد  

به فرد  نیصورت نمادبه حال نیع در یسبک زندگ وینظر بورد از دارند. یو خارج ینیجنبه ع شتریو ب

مطابق . (993:1388 ،یکن ی)مهدو کندیم جادیا زیتما یاقشار مختلف اجتماع انیو م بخشدیم تیهو

منش خاص منجر  دیبه تول یفرد در ساختار اجتماع تیو موقع یزندگ ینیع طیشرابوردیو مدل 

ادراکات و  یبرا یاعمال و نظام یبندطبقه یبرا ینظام دسته نظام است: . منش مولد دوشودیم

 ،زیدر کتاب تما وی(. بورد48:1389،یاست )فاضل یسبک زندگ تعامل دو نظام، یینها جهینت ها.شناخت

دارد  ییهایژگیو انیب یرا برا ییتوانا نیشتریب وهیو ش سبک» :کندیم فیتوص نیرا چن یزندگسبک 

سبک  کتاب،این در  یو .(942:1329،وی)بورد« را در خود خالصه کرده است هاتیفعال یایکه همه دن

 کنند، یکه چگونه زندگ آموزندیآن م لیکه کنشگران در ذ کندیم فیتعر ییعنوان فضا را به یزندگ

ود را خ یکه افراد سبک زندگ کندیم انیب ویبورد بشمارند. بایرا ز زیرجح بدانند و چه چرا اَ زیچه چ

ها و نظریات (. در میان دیدگاه 98:1321، زادهیو هاد یصورت آزادانه )کرداما نه به کنندیانتخاب م

 لیوهش حاضر را تشکپژ ینظر یاساس مبان ویبورد اتینظردر زمینه سبک زندگی،  شدهمطرح

، هبیتاس، 3هی، سرما9دانیهفت مفهوم: م ی در پژوهش حاضرمفهوم سبک زندگ لیتحلو در  دهندیم

 مورد بررسی قرار گرفته است.  قهیسل ، طبقه و8نماد ،4عمل

است. هال بازنمایی را  شدهاستفاده 8عالوه بر گیدنز و بوردیو  از نظریه بازنمایی استوارت هال

. به اعتقاد او، معنا از طریق فرهنگ و از داندیمدر جهان  معناداراستفاده از زبان برای بیان مطالب 

تأکید  . بازنماییدهدیم. بنابراین بازنمایی معنا و زبان را به فرهنگ پیوند شودیمسوی زبان برساخته 

هرگز دنیای واقعی را معرفی  هاآن، ندیآیمبه نظر  ریباورپذی واقعی و ارسانهتصاویر  هرچنددارد، 

 ها چگونهی  خارج از رسانههاتیهوها یا کنند. همچنین بازنمایی در پی این است که بداند گروهنمی

هان ج سازدیم. بازنمایی حلقه پیوند میان مفاهیم و زبان است و ما را قادر شوندیمها معرفی در رسانه

ی تخیلی ارجاع دهیم. دادهایروهای اشیاء، آدمیان و ان و رویدادها را به جهان انگارهواقعی اشیاء، آدمی

های مختلف های جمعی از جنبهساختی که رسانه»بازنمایی در رسانه از ریچارد دایر، عبارت است از 

 کنند. تجلیی فرهنگی و دیگر مفاهیم مجرد ایجاد میهاتیهوواقعیت مثل افراد، اشیاء، اشخاص، 

(. 98:1328)فرقانی و محمد کمال،« گفتاری، نوشتاری یا تصاویر باشد صورتبهممکن است  هاییبازنما

 .اندگرفته قرارکه در این پژوهش تصاویر منبع تحلیل 

دو استراتژی عمده بازنمایی هستند. هال کلیشه سازی را « سازیطبیعی»و « سازیکلیشه»

 دشونیمی بندطبقهها در راستای ایجاد معنا آن جهان مادی و جهان ایده بر اساسکه  داندیمفرایندی 

                                                           
1 .Bourdieu 

2 . field 

3 . capital 

4 . practice 

5 . symbol 

6 .Stuart Hall  
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 قرارها تا مفهومی از جهان شکل گیرد که منطبق بر باورهای ایدئولوژیکی است و در پس نشانه

اعی، ی اجتمهاساختکه از طریق آن  شودیمسازی به فرایندی اطالق . از سوی دیگر، طبیعیاندگرفته

که گویی امور طبیعی هستند. طبیعی سازی به شکلی  شودیمیخی به صورتی عرضه فرهنگی و تار

 توانیمهای موجود در متن یی نشانهرمزگشا(. برای 39ضمنی دارای کارکرد ایدئولوژیک است )همان :

که در آن رمزهای  نامدیم« واقعیت»از سطوح رمزگذاری فیسک استفاده کرد: او سطح نخست را 

. شودیمی، محیط، رفتار، حرکات سر و دست و... مشاهده پردازچهرهاهر، لباس، اجتماعی چون ظ

ی فنی مدنظر است. دوربین نورپردازی، تدوین، رمزها. در اینجا نامدیم« بازنمایی»سطح دوم را 

و این رمزگان خود عناصر دیگری  دهندیمموسیقی و صدابرداری، رمزهای متعارف بازنمایی را انتقال 

« یدئولوژیا»فیسک  ازنظرکنند. سطح سوم را بازنمایی می وگوگفتیت، کشمکش، شخصیت و مثل روا

قرار « مقبولیت اجتماعی»و « انسجام»های را در مقوله ادشدهاست. رمزهای ایدئولوژی، عناصر ی

ی، نژاد، طبقه اجتماعی، پدرساالریی، فردگرااز:  اندعبارت. برخی از رمزهای ایدئولوژیک دهندیم

های معانی رمزگذاری یی و ... بنابراین هدف از تحلیل نشانه شناختی معلوم کردن آن الیهگرایادم

 (. 38)همان : ردیگیمهای تلویزیونی قرار شده است که در ساختار برنامه

 پیشینه پژوهش 

 «کنندهمصرف یو سبک زندگ ونیزیتلو یتماشا»( در پژوهشی با عنوان 1232) 1تایلر ایستمن

 های تلویزیونی، ذائقه و تمایل آنان برای دیدن نوعاین نتیجه رسیده است که سبک زندگی بییندهبه 

دارد لزوماً اثربخشی کاملی را ن تلویزیونیسازد و بنابراین هر نوع تبلیغ ها را مشخص میخاصی از برنامه

( در تحقیقی 9998)9ود. ویها مختلف خواهد بای با توجه به سبک زندگی بینندهو بنابراین اثرات رسانه

به دنبال بررسی ارتباط بین سبک زندگی « های جدیدهای زندگی و رسانهسبک»با عنوان 

های جدید دیجیتالی است. ی هوشمند و برنامههاتلفنحومه شهری چین و استفاده از  کنندگانمصرف

ی جدید دیجیتالی را به عنوان و ابزارها پاسخگویان تمایل به استفاده از تلفن دهدیمها نشان یافته

رشد اند. اعنوان مالک غربی شدن و سبک زندگی اجتماعی فعال تفسیر کردهبخشی و به ابزار هویت

 را بررسی کردند و زنان در میان مدرن یدر سبک زندگتلویزیون کابل  ریتأث( 9914علی و همکاران )

مت های دیجیتال بوده و به سرسانه ثیرتأبه این نتیجه رسیدند که سبک زندگی زنان به شدت تحت 

سبک  ها بررسانه ریتأث یبررس( نیز 9913) 3پل و اوکی از مقالههدف مدرن شدن در حرکت است. 

نتایج این مطالعه نشان داده که رسانه توانسته از طریق پذیرش و سازگاری بر کسب  ی است.زندگ

کیفیت و نوع روابط اثرگذار و  ییفرهنگ غذاهای جدید مخاطبان در مورد جریانات مربوط  به مد، ایده

 باشد. 

                                                           
1  .  Tyler Eastman  
2. Wei 

.3 Paul and Uikey  

https://www.tandfonline.com/author/Eastman%2C+Susan+Tyler
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 ییبا بازنما المیا یشبکة محلی هاالیدهد که سری( نشان م1328) یریو پ یپژوهش قاسم جینتا

برابر  در و کنندیم دیآن تأک تیو تقو رشیبر پذ ،کیهژمون یزنانگ ةبه منزل یاز زنانگ یشکل خاص

 ینانگاز آن به مثابة ز ایمقاومت کرده است  ای که در جامعه حضور دارند، یگریمتکثرِ د یزنانگ ییبازنما

-الیسر نیترپرمخاطب یبه بررس ی( در پژوهش1328) یعقوبیو  یریپ کند.یم ادینامتعارف  نابهنجار،

ا ها ب الیسر نیدهد که ایپژوهش نشان م جینتا. اندپرداخته ریاخ هایسالدر  المیشبکة مرکز ا یها

کرده  آن کمک تیو تقو دییتأ ،رشیبر پذ غالب، یبه عنوان مردانگ یگاز مردان یشکل خاص ییبازنما

 یمردانگ عنوانبهقرار دارند  یکه جدا از بافت پدرساالرانه و سنت یگرید یمردانگ نیهمچن است.

به  ی( در پژوهش1321رستگار خالد و کاوه ) .شوندمیطرد  یاز اجتماع محل یاهینابهنجار و حاش

سبک  ابعاد انیکه از م دهدمیحاصله نشان  جینتا .اندتولید شدۀ دهه هشتاد پرداخته هایفیلمبررسی 

دهه هشتاد را به خود اختصاص داده  ینمایدرسیی بازنما زانیم نیشتریب یمصرف فرهنگ ،یزندگ

 یهاارزش تیاولو، بدن تیریمد اوقات فراغت، ها،نگرش تنداز:راعب بیبه ترت ،گریسپس ابعاد د، است

 که دهدنشان می( 1321) یو لطف ایک قیتحق جینتا مصرف غذا. یو الگو یانهیهز یهاعادت ،یاخالق

 و یکنند و اغلب موارد معانیم ییرا بازنما «یبیترک» یسبک زندگ یالگوها های مورد مطالعهسریال

 پژوهش .ندارد یگذاران همخواناستیمورد نظر س یهااستیها با سالیرس نیشده در ا دیتول نیمضام

 الت،یتحص ،یقیمصرف موس امر است که مصرف رسانه، نیدهنده انشان( 1321) انیو خالد یفاضل

و  شناسینشانهروش استفاده از ( با 1383) یصفر .است طبقات مختلف یکننده سبک زندگ نییتع

ر بناب پردازد.می یاجتماع یهانهاد یسازبه آشکار یفن یرمزها یبرخنمادها و  ها،از استعاره یریگبهره

: چون هاییبیماریو  یگرفتار تعارضات هنجار بوده و مارینمادها مخدوش و ب نیا ،قیتحق هاییافته

اعث را ب یاریبس هایرفتاری کژها و یاهنجارن هستند و صفات ناپسند، یبکاریو فر یکارایر ،ییدورو

 و زادهیعل. ستندیجوانان و نوجوانان ن افتنی تیشدن و هو یاجتماع یبرا یشوند و بستر مناسبیم

جامعه را در  (نییپا متوسط و )طبقات مرفه،ی پرداختن به سبک زندگ ی( نحوه1388) این یفتح

 قیتحق نیا یهاافتهی .اندقرار داده یمورد بررس 1388دوم سال  یشش ماهه یونیزیتلو یهاالیسر

 یبقهاز ط شتریطبقات باال ب یسبک زندگ ونیزیتلو ینندهیپرب یهاالیاز آنست که در سر یحاک

اده با استفرا  ونیزیتلو غاتیدر تبل یسبک زندگ یها( مؤلفه1389) یرسول شود.یمتوسط نشان داده م

ه که س دهدمینشان  قیبه دست آمده از تحق جینتا. قرار داده است یمورد بررس محتوا لیروش تحل از

 یاهالگوها و ارزش شیبر نما یمبتن یسبک زندگ غات مطرح شده است:یدر تبل یگونه سبک زندگ

 یزندگ و سبک یو اقتصاد یفرهنگ یبر مصرف کاالها یمبتن یسبک زندگ ،یمربوط به طبقات اجتماع

  ی.مدرن و سنت یبر الگوها یمبتن

 یبه جنبه بازنماگر شتری( بیو خارج ی)داخل قاتیتحق نیدر ا شودیده مگونه که مشاههمان

 پژوهش شده است. ( پرداختهیصورت کل)به یخاص سبک زندگ یهاشاخص ایاز منظرها و  ونیزیتلو

 گرفتهامانج یسبک زندگ نهیزم است که تاکنون در ییو گسترش کارها قی، تعملیحاضر درصدد تکم
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 را در یحوزه آن است که سبک زندگ نیشده در ا انجام یهاپژوهش ریپژوش با سا نیاست و تفاوت ا

 .مطالعه خواهد کرد یساختار یشناسآنهم با روش نشانه (ها و ابعاد آنخود )با تمام شاخص تیکل

 روش تحقیق 

که  هنددیم یاشدۀ رسانه یسازهیشب ریخبر از جهان تصاو یکیالکترون یهارسانهبا فرض اینکه 

 و تیو واقع برندیم نیرا از ب یریو جهان تصو یواقعجهان  نیب زیو تما دهندیجلوه م یخود را واقع

مدل  عنوانبهی شناسهاز روش نشاندر این مقاله (. 99:1382،کی)تاج کنندیم فیها را تحرنشانه

ها دال و مدلول ییشناسا یبرا دال و مدلول است. کیهر نشانه شامل . استفاده شده است پژوهش

 موردو قلمر .ردیقرار گ قیدارد مورد تحق یشناسکه داللت بر نشانه یرسانه را به شکل مناسب دیبا

تا  1388 یهاسال نیدر ب دشدهیتول المیاستان ا یمایس یمحل یهاالیمطالعه پژوهش حاضر سر

 یلاست که شک المیاستان ا یمایشبکه س یمحل یهاالیسر پژوهش، نیدر ا لیواحد تحل است. 1329

 ل )ازجمله نما، سکانس ویمتن مورد تحل یهاتیمعنا که با توجه به قابل نیبه ا دارد، ریمنعطف و متغ

 لیتحل یبرخوردار است و مبنا یسبک زندگ یدر معرف یشتریب یمعناشناخت ینما از غنا کی ی( گاه...

. ردیگیقرار م یموردمطالعه و بررس ،لیعنوان واحد تحلسکانس به کیکل  زین یو گاه ردیگیقرار م

 تفادههدفمند اس یریگنمونه وهیاز ش بودن روش، یفیتناسب موضوع و به سبب ک به ،قیتحق نیدر ا

 الیاستان سه مجموعه سر یمایکه با مراجعه به مرکز پژوهش صداوس یمعن نیبه ا شده است،

«  9برا و به ش» (،8138« )1قال و قه واله»: اند ازعبارت هاالیسر نیا شد. ییپرمخاطب استان شناسا

 یفارس بانبه ز یاز زبان کرد هاالیسر نیا یهاالوگید (.1329« )3یهر که ارا خو»( و 9132)

صورت  شناسینشانه لیصورت تحلپژوهش به نیها در اداده لیتحل و هیتجز وهیش برگردانده شده است.

 ات،جمله: کلم باشد از یخاص ینشانه و بازنماگر سبک زندگ تواندیم یزچیروش هر  نیدر ا. ردیگیم

 قیاز طر که شودیدر نظر گرفته م ییهامثابه نشانه به لمیعناصر ف گریو د یقیموس ، صداها،ریتصاو

پرداخته های بررسی شده ای از سه مجموعه سریالدر اینجا به ذکر خالصه .شوندیخلق م یها معانآن

 شود. می

 «قال و قواله»خالصه داستان سریال 

دارند  یریعشا یچند خانواده  که زندگ ی،  داستان زندگ88محصول سال « والهه قال و ق» الیسر

 صریو ق ریجهانگ نیاست که حد و حدود زم ینیسند زم الیسر نیا یکند. موضوع اصلمی ییرا بازنما

 نیا هک شودیها مآن نیو اختالف ب یریدرگ نهیآن زم یسند و مشکالت بعد نیکند. ارا مشخص می

                                                           
 .قال یعنی داد و فریاد و قواله یعنی سند )در اینجا سند زمین( .1
 .بش یعنی تقسیم برا به معنای برادر و .9
 .به معنای هر کسی به ساز خودش .3
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، موضوعات نیکند. عالوه بر امی دایادامه پ الیسر نیا 99 یهاقسمت یدر تمام یبه نحو یریدرگ

، آوردن ریدختر جهانگ یخواستگار یبا ماجرا الیسر. شده استه گنجاند الیسر یالدر البه زین یگرید

: شودیدنبال م یبعد یهادر قسمت یمتعدد یاجتماعشروع  و با موضوعات  یمحل ساز و رقص

و انجام  یسنت یتابوها تی، رعاریممانعت از ازدواج مجدد جهانگ ی(  برایاهیسدل یاستفاده از  )دارو

خانه به روزمره به مناسبت مرگ اقوام )نمونه: غذا نخوردن، خاموش بودن آتش یهاتیندادن  فعال

 یهانیدر زم یطرح  دولت ی، اجرایآورفرزند دهیمتفاوت افراد نسبت به پد یهانگرش، ( ه غم و ...نشان

، شرکت کردن ریگتوسط جهان ونیزیتلوخریدن برق،  موتور دنیآن، خر از بعد یو ماجراها ریعشا

، ادیتاع، یتر در مراسم خواستگار، مشارکت افراد بزرگیمحل یمایس یونیزیدر مسابقه تلو ریجهانگ

 یبوم یروهاین (، استخدام صریدر ترک دادن ق فهیطا یو مشارکت اعضا صریمعتاد شدن ق یماجرا

رفع کدورت و جذب  یمحبت برا ی، استفاده از دارویریعشا یهانیدر زم یطرح دولت یمنظور اجرابه

ر د بریدن و...، موضوع ناف ریکالس نهضت در عشا ی، برگزارنیشدن قباله زمگم یمحبت افراد، ماجرا

با مراسم  الی، سرتینها کند و درازدواج می یشهر انبا دختر جو ری، جهانگالیسر ییقسمت نها

  .رسدیم انی( به پای)رقص کرد ی، ساز و رقص محلریجهانگ یعروس

 «شبرا و به»خالصه داستان سریال 

چوارشمه  یهابه نام یدو برادر ناتن ی، داستان زندگ29محصول سال « شه برا و ب» الیسر

 کندیم یپنجشمه که در روستا زندگ الیسر نیکند. در امی انی)چهارشنبه( و پنجشمه )پنجشنبه( را ب

مدرن را  یزندگ یکند و تا حدمی یاست برخالف چوارشمه که در شهر زندگ ییگرااز سنت ینماد

منازعه چوارشمه و پنجشمه بر سر » یقسمت، عالوه بر موضوع اصل 93در  الیسر نیکند. اتجربه می

 ی، ماجرایرمال :گذاردیم شیبه نما زیرا ن یگری، موضوعات مختلف د«یو ارث پدر نیزم میتقس

پسر/ دار بودن )توسط پدر خانواده، حق ندهیانتخاب همسر آ یمی، ضمانت، رسم قدتایخانواده آرم

، چشم و ینترنتیازدواج ا یو ماجرامخرب آن، چت کردن  راتی، ماهواره و تأثادی(، اعتدخترعمو

منازعه چوارشمه  تیدرنهاو  یبازی، پارتی، عقل معاش، بدگمانیرمال قیپولدار شدن از طری، چشمهم

ن از خالو الوا یگریانجیبا م شودیشکراب م شانانهیمسائل مربوط به ارث م لیو پنجشمه که به دل

با مراسم  الیکنند و سرو پسر و دختر پنجشمه با دختر و پسر چوارشمه ازدواج می شودحل می

در  .رسدیم انی( به پایمردان )رقص کرد یعمو رقص دسته ج یها در روستا، ساز محلآن یعروس

را( و )بِ یبرادر یتوجه به معادل کرد است و با نیو بر سرِ زم یدو برادر ناتن نیب یاصل یدعوا نجایا

 شده است. یگذارنام« برا و به ش»)بَش( به  نیزم میتقس
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 « هر که را خوی»خالصه داستان سریال  

 ریبه اسم باسکه م یفرد ی، داستان زندگ29محصول سال « یهرکه را خو» یقسمت 98 الیسر

کونت س المی( در شهر اریخانه م)تر او  کند و برادر بزرگمی یکه در روستا زندگ گذاردیم شیرا به نما

 . در قسمتشوندیگذاشته م شیشهر و روستا به نما طیدر دو مح الیسر یهاصحنه یدارد. به عبارت

ه با صحن الیو داستان سر دهدیهمسرش را در اثر حادثه تصادف از دست م ریباسکه م الیسر نیاول ا

 ریمرگ همسر درگ بعد از ری. باسکه مشودی)هاجر( شروع م ریهمسر باسکه م یتصادف و مراسم عزادار

و که . اندیآفریصورت طنز مرا به یاتفاقات الیسر یهاکه در کل قسمت شودیم یاتفاقات گوناگون

ماهواره را  یهادارد برنامه یماهواره دارد پس از مرگ همسرش سع یجنگ یهالمیبه ف یادیعالقه ز

. عالوه بر ماهواره، دهدیانجام م انهیعمل را مخف نیکه وجود دارد ا ییهابنا بر سنت یدنبال کند ول

و از او  شودیم کیبه او نزد یدارهبرقصد کال ه)رعنا( که ب یآشنا شدن با دختر جوان شهرستان

گذاشته و او را  ریتأث ریهستند که بر ذهن و روان باسکه م یاز عوامل یکند، همگمی یخواستگار

 و شودیبرمال م یدختر شهرستان یهبرادرکال یماجرا رهیزنج یینها یهادر قسمت .سازندیمتحول م

ه ک شودی، مشخص مدکه در اثر حادثه تصادف به کما رفته بو ریبا به هوش آمدن باسکه م تیدرنها

ه ب الیاتفاق افتاده و بعد از به هوش آمدن او از کما سر ریدر خواب باسکه م الیسر یهاصحنه یتمام

آن  یگذارموجب نام الیسر نیها و موضوعات اتیتقابل شخص، تنوع  و یدگیتندر هم. رسدیم انیپا

 خودش( شده است.     یبرا یهر کس = یبه )هر که را خو

موجود در  یسبک زندگ یهامؤلفه ،یبه عبارت ای هاالیموجود در سر یهابا توجه به نشانه

و  ییموجود شناسا یهانسلو سپس  گرانیهرکدام از باز ینوع سبک زندگ ،یمحل ،یبوم یهاالیسر

 موجود است، هاالیکه در سر ینوع سبک زندگ کنندهنییتع یهاازجمله مؤلفه است. شده یمعرف

یی )الگوی مصرف غذا و فضاهایی که برای صرف آن در نظرگرفته مصرف غذا،  اند از: پوششعبارت

ن )هر نوع بیا قضاوت نگرش/ ،)مصرف سینما، موسیقی، کتاب، دانشگاه( یمصرف فرهنگ  ،شود(می

  ،یتماعروابط اج ،نظر درمورد یک شیء یا یک فرد یا یک رویداد که در آن قضاوت و ارزیابی نهفته باشد(

که افراد  هاییزمان)   اوقات فراغت ،ی )اولویت دادن به مسائل و امور مختلف(نید  /یاخالق یهاارزش

  ،ند(ککار ضروری برای انجام ندارند و فرد این زمان را طبق تمایل شخصی خود و برای خود تنظیم می

)عنوان یا برچسبی است که با آن جایگاه و الگوهای رفتاری شخص در بین جامعه تعیین  هانقش

شامل بدن ) تیریو مد )ترکیب عناصر بصری و فضا(  منزل نیزاید  /یطراح، لیوسا  ،شود(می

ر که ه» الیدر سر تندر که بهزیبایی، رسیدگی به خود و . . . است  هایجراحیاز قبیل:  هاییفعالیت

 . (شده استمشاهده «یرا خو

موجود  یهاالیو مدرن از سر نینابیب ،یسنت یسه نوع سبک زندگ ها،مؤلفه نیبا توجه به ا

 ،یروابط اجتماع نگرش، یهامؤلفه مؤلفه موجود، 19 نیشده است و از ب و استخراج ییشناسا
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ی قال و قواله و هر که را خو» الیپوشش و بعضاً مؤلفه اوقات فراغت در سر ،ینید /یاخالق یهاارزش

  .اندافراد داشته ینوع سبک زندگ نییدر تع یشترینقش ب «

  طیدو مح نیاز ا کدامچیاست که ه یسنت یمدرن و روستا نماد مکان یشهر نماد مکان نجایدر ا

 یسنت یدو نوع سبک زندگ نیو در حال گذار ب ستندیو کامالً مدرن ن یکامالً سنت یسبک زندگ یدارا

 دشدهیتول یهاالیسر مدرن در یسبک زندگ .ند( هستیسنت یهایریگجهت بر هیو مدرن با )تک

 افتی را (ی)لحظات ییهاصحنه توانیم ،یبه عبارت .ردیگیقرار م هیدر حاش المیاستان ا یمحل یمایس

 نیدر ب تهرفیپذ یسبک زین سبک، نیو ا شودیارجاع داده م نینابیمدرن و ب یکه در آن به سبک زندگ

 قرار هیدر حاش ینوع از سبک زندگ نیا حالنیا با است. یمحل ،یبوم یهاالیموجود در سر یهانسل

مدرن  یو تجربه سبک زندگ تهیو در حال گذار به مدرن یسنت یاجامعه المیجامعه ا گرفته است.

 ،یمحل یمایس یهاالیسراما  باشدیدر جامعه موجود م زین یسنتی هاقرارگرفته است و اگرچه ارزش

 ،یومب یهاالیسازندگان سر حالنیا با اند.آن در جامعه مطرح نموده یفعل تیتر از وضعسنت را پررنگ

 یک زندگاز سب یاهیو حاش یمنف ییو بازنما یسنت یمثبت و غالب از سبک زندگ ییبازنما ینوع یمحل

 شیرا به نما دیجد یهاسبک رشیدر برابر پذ مقاومو  ستایا یاجامعه یبه عبارت .دهندیمدرن را ارائه م

 یهاالیسازندگان سر استیس جامعه است. ییایگرفتن وجه پو دهیناد یامر به معنا نیو ا گذارندیم

 /یمنف /رمتعارفیغ یسبک مدرن را سبک ناخواسته، ایخواسته ، المیمرکز ا یمایدر س شده دیتول

ک مثبت نسبت به سب شهیاند ینوع دیموجب بازتولامر  نیکه ا کندیم ییدر جامعه بازنما یاهیحاش

 یبک زندگبه س ینگرش منف ینوع  مدرن و رواج ینسبت به سبک زندگ یمنف شهیو اند یسنت یزندگ

نظر خود و به مورد یسبک زندگ یسازبه برجسته قیو از دو طر شودیسبک م نیا گانمدرن و دارند

ها و و ارزش ییروستا یهاطیبر مح دیتأک. 1: کنندیموجود اقدام م یهاسبک گریبردن د هیحاش

 یگدمثبت از سبک زن یی، بازنمای( و به عبارتی شهر طیدر مح ی)حت یسنت یسبک زندگ یهامؤلفه

از افراد  یو منف یاهیحاش ریمدرن و ارائه تصو یو ابزارها یاز سبک زندگ یمنف. بازنمایی 9ی. سنت

 الیاستخراج شده از سر یسه نوع سبک زندگ حیمدرن. در ادامه به تشر یو ابزارها یسبک زندگ یدارا

 شود:  یمورد مطالعه پرداخته م یها

استفاده از ابزارها و  ،یمیو قد یسنت یهاو ارزش دیاز عقا تیتبع یبه معنا: یسنت یزندگ سبک

تن با در نظر گرف نکیا است. یو سنت یمیبافت قد یدارا یهاطیکردن در مح یو زندگ یمیقد یهاابژه

پرداخته  یمورد بررس یهاالینوع سبک درسر نیاز ا ییهابه ذکر نمونه استخراج شده یهامؤلفه

 : شودمی
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 9، کِالش1های مردان با پیراهن و شلوار کردی، لَچِگنقش« واله قال و قه» الی: در سریپوشش سنت

، 8، کٌلَنجَه4، کَمَرچین3و لباس زنان شامل پیراهن بلند )بدون پولک یا با پولک(، شلوار جافی، گٌلوَنی

 عبا و... است. 

: در اغلب موارد غذاهای مورد استفاده، متشکل از مواد طبیعی  از جمله : گوجه، مصرف غذایی سنتی

بامیه، خیار، استفاده از  نان ساجی، استفاده از محصوالت لَبنی و سایر محصوالت تولیدی روستا و 

 عشایر. 

 رینبهت پرسدمینادر درجواب پسر عمویش که «  برا و به ش» سریال در: سنتی هایقضاوتنگرش/ 

 : ماست محلی و روغن حیوانی.دیگویم غذای دنیا چه غذایی است؟

به  دنکیتصادف م هیکه فخر نیبعد از اجهانگیر «  قال و قه واله»در سریال روابط اجتماعی سنتی: 

رف ح نیو در جواب ا شودتا مشکلت حل  کنممیو کمکت  فروشممی نمویزم و نی: ماشگویدیم صریق

تا  امضاش  کنم  ورایب ابرو  قباله  ر تیجبران خوب یو برا دباش یخدا ازت راض ویدگیکه م صریق

به فکر منافع خودم  تیموقع نیا توکه  ستمین ی، آدم  نامردخوامینم طیشرا نینه تو ا» : ویدگیم

ر گید یدر صف عزا در کنار مردادر همین سریال مردان روستا « ی امضاش کن خوادیباشم، نم

 .2ایستندمی

برا »است. در سریال  3جهانگیر در حال خواندن مور«  قال و قه واله»در سریال اوقات فراغت سنتی: 

 گذراند.( می8نیز مرد روستایی )جهانگیر(  برخی اوقات را به بافتن صنایع دستی )چیت« و به ش

                                                           
های و گاهی زمینه سفید و رگه لَچِگ یا چفیه یکی از انواع سرپوش های مردانه است که در اشکال مختلف مانند سفید، سفید راه راه، مشکی راه راه .1

 شوند.باشند که بیشتر به تنهایی به دور سر بسته میقرمز یا سبز و بعضا دارای ریسه در کناره می
گذشته هم مردانه و هم زنانه( است که توسط مردان با نخ پنبه و جوال دوز به شیوه ای خاصی روی یک قطعه پالستیک نوعی کفش )امروزه مردانه و در. 9

 و امروزه در برخی نقاط عشایری و شودپهن به اندازه کمی بزرگتر از کف پا بافته می شود. این الستیک از روه داخلی چرخهای کهنة اتومبیل تهیه می 

 اده قرار می گیرد. روستایی مورد استف
و جنس آن نازک بوده و زمینة  شودنوعی سرپوش از جنس حریر، ابریشم و یا نخی می باشد که در اندازه های مختلف کوچک و بزرگ تولید می . 3

 و گاهی نارنجی و آبی تزئین گردیده است.  مشکی داشته و با گل و بوته و نقش های ساده اسلیمی در رنگهای سفید و قرمز یا سبز
فاده بود که به علت است« کمرچین»تا چند دهه پیش باالپوش عمدۀ بیشتر زنان ایالمی خصوصا در نواحی شمالی و مرکزی نوعی پالتو زنانه به اسم  .4

 به همین خاطر باشد. جنس کمرچین از مخمل در رنگهای قرمز،نیز  آن  نام  فراوان از نوارهای زربافت در تزئین آن از زیبایی خاص برخوردار و احتماال 

، سرمه ای و مشکی بوده و دارای آستین بلند ، جلوباز و جیب با دهانة کج در طرفین و کمربندی از جنس خود می باشد و بسته به سن و زجگری، سب

ای( ی و سرمه)مشک  میانسالی و یا کهنسالی بوده و از رنگهای سنگین چنانچه زن در سنین  و  موقعیت مالی زن ممکن بود از تزئینات بیشتری برخوردار

 استفاده می کرد. 
های زنان می باشد که از نظر رنگ، جنس، دوخت و تزئینات و کاربرد عینا مانند کمرچین می باشد با این تفاوت که فقط اندازۀ نوعی دیگراز باال پوش. 8

 در مناطقی که کمرچین کاربرد داشته مورد استفاده بوده است.  رسد و آن کمتر بوده و تا حدود زانو می
 .  نت میگیکنندگان در مراسم در آخر با افرادی که در صف ایستادن دست میدن و تسلشده به نشانه عزا صف تشکیل میدن و شرکتنزدیکان فرد فوت .8
  .نوعی آواز سنتی غمیگن. 3
شود و دارای مصارف متعددی از قبیل ایجاد مانع و دیوار در ساخته می نی   استفاده از نخ های رنگی و آید که بانوعی صنایع دستی به حساب می. 8

 سیاه چادر ها، استفاده از آن به عنوان محافظ پنجره حتی در جوامع شهری و . . . است.
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شنیدن خبر مرگ بعد از  ریجهانگ«  قه واله قال و» سریال دراخالقی/ دینی سنتی:  هایارزش

به مسئول پنجشنبه «  براو به ش». درسریال 1دکنیخاموش م ار شخاله اش به نشانه غم با آب آت

د و کنیم یو عذرخواه «ستیپسرتون اشتباه شده و معتاد ن شیجواب آزما» ویدگیکه م شگاهیآزما

 /  هریم نیشر و بال به خاطرش از ب یبره در خونه کسی گفتن زن میاز قد اشکال نداره،»: دیگویم

 «.بخوره بعد بره ییاول چا درست کن، یبرو براش چا گهیبه زنش م )ارزش زن (، .9شهیمتوقف م

های موجود زنان به پختن نان کردی، جارو زدن، ریسندگی نخ با دوک در سریالهای سنتی: نقش

چوبی )مخصوص جوامع روستایی و عشایری( و رنگ کردن نخ برای بافتن صنایع دستی اشتغال دارند 

 می پردازند. غیره وو مردان نیز اغلب به کار کشاورزی، دامداری، دِرو کردن 

، 3های موجود شامل: سیاه چادر، چیتدر سریالمورد استفاده  لیوساوسایل مورد استفاده سنتی: 

های چوبی و طناب دستبافت برای نگه داشتن دارندۀ مشک دوغ، قالیچه، استفاده از میخسه پایة نگه

، ظروف مخصوص آب و 4، دارِ مخصوص بافتن صنایع دستی، هاوَنگ چوبی، مشک آبچادرهاسیاه 

 هایحلبیاستفاده از بشکه و استفاده از فانوس، داس، تبر و تیشه،  ،8، قالیچه و نمد8غذای گوسفندان 

 و غیره. حمل جو و گندم یبرا یفلز

 د.وجود ندار یسنت لیاز وسا یدر شهرآثار 

طراحی اغلب منازل به شکل سیاه چادر « قال و قه واله»: در سریال طراحی / دیزاین منزل سنتی

ها و میخ های چوبی که با طناب به سیاه چادر متصل ستون و کامال سنتی است. سیاه چادر به وسیله

شود و اطراف هر سیاه چادر به وسیله چیت های طویل که به صورت حصاری نگه داشته می اندشده

دور تا دور سیاه چادر را فراگرفته اند احاطه شده است. داخل هر سیاه چادر آتشدانی برای پخت غذا 

 لآغ ووجود طویله « برا و به ش»لیچه پوشانده شده است. در سریال تعبیه و کف زمین با نمد و قا

بزرگ خاکی نمایانگر  هایحیاطگچ کاری شده،  دیوارهایگوسفندان و النه مرغ در حیاط روستا، 

 طراحی سنتی است.

  در این نوع از سبک زندگی این دو مؤلفه وجود ندارد.ی: بدن سنت تیریمد ی  ومصرف فرهنگ  

گیرند از لحاظ قرار گرفتن در حوزه بندی قرا میافرادی که در این نوع گروه بینابین:سبک زندگی 

سبک زندگی سنتی عقاید افراطی سنتی را کنار گذاشته و دارای عقاید سنتی تعدیلی هستند و از 

ا ههای سبک زندگی مدرن در فعالیتلحاظ قرار گرفتن در سبک زندگی مدرن نیز اگر چه دارای مؤلفه

                                                           
  .رسم قدیمی خاموش کردن آتش به نشانه غم. 1
 .«مالِ شرِ وَ خاطرِ خفِآفِرَتِ بِچِدَ درِ » ضرب المثل کردی . 9
 باشد. صنایع دستی که برای سیاه چادرهای عشایر کاربرد دیوار را دارا می. 3
 . دشود که آب تا مدت طوالنی خنک باقی بمانشود و باعث می) بز و گوسفند ( و توسط زنان ساخته می  وسیله نگهدارندۀ آب که از پوست حیوانات. 4
 مستطیل شکل هستند.   گفته می شود و« نا » ظروف فلزی  در زبان کردی به این . 8
 شود. نوعی قالیچه سنتی است که با استفاده از پشم گوسفندان ساخته می. 8
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شود. اینک به ذکر ها محسوب نمیاصلی )غالب( آن سبکروزانه خود هستند و این نوع  هایکنشوا

 شود: این سبک در سه سریال مورد بررسی پرداخته می  هایمؤلفههایی از نمونه

: عباس در این سریال دارای پوشش کتِ تک و شلوار کردی است. در هر سه سریال پوشش بینابین

 کنند. زنان جوان برای رفت وآمد بیرون از پوشش چادر استفاده میاغلب دختران و 

 الیدر سر و برزو میکرچنین مؤلفه ای وجود ندارد. « قال و قواله»در سریال مصرف غذایی بینابین: 

که در حال خوردن فالفل هستند دارای سبک بینابین در حوزه مصرف غذایی  «یهر که را خو»

 . باشندمی

از طریق  1نادر در حال گوش دادن به ساز و دهل«  برا و به ش»در سریال  نابین:مصرف فرهنگی بی

 ضبط ماشین است.

در واکنش به حرف برادرش که  جهانگیر«  قال و قه واله»: در سریال بینابین هایقضاوتنگرش/  

 وبه؟خ یبرا چه روز یپس برادر رو بفروشم، طالها ستمیمجبور ن گهید یگه تو ضامنم بشا»گوید می

ارو ک نیمن چرا ا و من قرض تو روپس بدم؟ یبرا زنت طال بخر یمن ضامنت بشم و تو بر»  :گهیم« 

 «.؟ردک یزندگ شهیاگه طال نباشه نم یعنیکارو درحقت بکنم؟  نیبهت شده که ا یچه ظلم بکنم؟

 االغ است. در حال حرف زدن با نادر « برا و به ش»در سریالروابط اجتماعی بینابین: 

 ی است. در حال کبوتر بازبرزو « هرکه را خوی»: در سریالاوقات فراغت بینابین

و قباد که  مهیحل مشکل فه یبرا عباس« قال و قه واله» الیدر سر :های اخالقی بینابینارزش

 صریق به منزلهمراه همسرش رفته است،  (،صریبرادرش )قمنزل  مهیو فه دناهبچه دعوا کرد بخاطر

 ستیدست ما ن نایا ،دهینخواد نم دهیدختر و پسر بودن دست خداست بخواد م»: گویدو می رودمی

برگرده سر خونه  هیهمو ف میونبشرو بخوا میما اومد .انیم حساببه یشدن و نادان یمیحرفا قد نیا

 «. شیزندگ

 «هرکه را خوی»ای وجود ندارد. در سریال چنین مؤلفه« قال و قه واله»: در سریال های بینابیننقش

 اشتغال دارد.کردن  یدستفروشتهمینه به 

در روستا وسایلی از قبیل سماور نفتی،  «یهرکه را خو» الیدر سروسایل مورد استفادة بینابین: 

مصنوعی برای تزئین، اتاقک  هایدرختچهمخصوص نگهداری آب وجود دارد و در شهر  هایبطری

 کبوتر و... . مخصوص نگهداری

 ای وجود ندارد.های مورد مطالعه چنین مؤلفه: در سریالنینابیبدن ب تیریمدطراحی و 

که سنت و این نوع سبک به معنای استفاده از ابزارها و مظاهر مدرن است سبک زندگی مدرن: 

کر به ذ نکیا. دارد شرفتهیبه استفاده از امکانات پ یادیدر آن وجود ندارد و توجه ز نیشیپ یهاروش

 : پردازیمی میمورد بررس الیسبک در سه سر نیا یهااز مؤلفه ییهانمونه
                                                           

 .نوعی موسیقی سنتی .1
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جوانان )اعم از شهری/ مدرن( در اغلب موارد پوشش مانتو و « برا و به ش»: در سریال پوشش مدرن

 پوشند.شلوار جین )دختران( و پیراهن و شلوار جین )پسران( می

ه برا و ب»شود. در سریالایی یافت نمیچنین مؤلفه« و قه واله قال»الیدر سر: مصرف غذایی مدرن

برای نمونه: زن روستایی  شودمیمصرف ساندویچ و پیتزا حتی در جوامع روستایی نیز یافت  «ش

 :ویدگیم ،«درست کن 1نهیرخیم تبرا»گوید، میشوهرش  یوقت ماهواره، هایبرنامه تأثیرتحت )کشور( 

کننده غذاها و رعنا مصرف« هر که را خوی»در سریال«. ارنیب چیو ساندو تزایگفتم از شهر برامون پ»

 هایی از قبیل: پیتزا، کاپوچینو و کافه گالسه است.نوشیدنی

 پری در حال مطالعه کردن کتاب است.  «یکه را خو هر»الیدر سر مصرف فرهنگی مدرن:

مرگ  خاطر به که جهانگیرخطاب به  عباس« و قه واله قال»سریال در :مدرن هایقضاوتنگرش/  

بس  ستین یفرهنگ خوب نیا» :ویدگیمکند، خودش را از خوردن غذا محروم میو  داریعزا اشخاله

و در جواب « فرق داره کردنیغذا نخوردن( م ،دنیپوش اهیکارا )س نیزمان با اون زمان که از ا نیا کن.

وید: گمی «. حرمت مرده خودشو نگه نداشته گنیکارا رو نکنم مردم م نیاگه  ا» ویدگیکه م ریجهانگ

  «.یکن ینه زندگ یآب بخور یتونینه م یبه حرف مردم گوش بد یاگه بخوا»

 هر» الیدر سرشود. ای یافت نمیچنین مشخصه « و قه واله قال »الیدر سرروابط اجتماعی مدرن: 

 گیرد. می کادودختر شهری )رعنا( برای مرد روستایی  «یکه را خو

رعنا و مینو اغلب در پارک یا کافی شاپ با هم قرار  «یکه را خو هر»الیسردر  :اوقات فراغت مدرن

 گذارند. می

 برا»الیدرسرچنین مؤلفه ای وجود ندارد.  «و قه واله قال»الیدر سر: های اخالقی/ دینی مدرنارزش

 هیبچه تهرانه و وضعشون عال ،المیا ادیقراره دوستم ب گرفتار شدم،» :ویدگیبه نادر م پیمان «و به ش

 «.ارمیکم ب ششونیپ خوامینم بهیخب ع ،ینجوریمنم که ا

 درپردازد. موسی اغلب به انجام آزمایشات شیمیایی می «و قه واله قال»الیدر سر های مدرن:نقش 

 وجود ندارد. یمؤلفه ا نیچن «یکه را خو هر»الیسر

نمونه این وسایل شامل: خریدن اتومیبل  «و قه واله قال»الیدر سر وسایل مورد استفادة مدرن:

 توسط جهانگیر، تلفن همراه، تلویزیون، موتور برق و ... است. 

 الیرسو « و به ش برا»الیدر سر .یی یافت نشدامؤلفه نیچن« و قه واله قال» الیسر در: طراحی مدرن

طراحی منزل شهری دربرگیرندۀ آشپزخانة اپن و کابینت کاری شده، وجود قفسه  «یکه را خو هر»

 های چوبی تزئینی است. 

                                                           
غلب ا شود این نوع سوپیجات ، رب گوجه فرنگی ، دوغ محلی و.. . ساخته مشلغم، پیاز، سیر، انواع ادویه  نوعی سوپ محلی که با استفاده از گندم،. 1

 . گیرددر زمستان مورد استفاده قرار می
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در  همآن« هر که را خوی»های مورد مطالعه تنها در سریال ای در سریالچنین مؤلفهمدیریت بدن: 

 کند.می ستفادها نهیمداوم از آشود. مریم نیز  به طور میر نمایان مینقش مریم و خانه

   
های( های نشانه. نوع سبک زندگی بازیگران )سنتی، بینابین و مدرن( براساس مؤلفه0جدول 

 موجود
  هایمؤلفه
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 9بینابین مدرن

 مدرن

 3سنتی _    _    مدرن (کاظم11
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 9بینابین

سنتی  _   
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  یریگجهینت

 :یدگسه نوع سبک زن یبندو گروه نییبه تب شدهشناسایی یهامؤلفه اساس بر ،هاافتهی لیتحل

 شیه نماب یهاالیدر سر .پردازدیمدرن م یو سبک زندگ نینابیب یسبک زندگ ،یسنت یسبک زندگ

اصر اغلب با عن ،یسنت یسبک زندگ یاست و افراد دارا یسنت یسبک غالب همان سبک زندگ درآمده،

 ،نییپا یهنگفر هیسرما یدارا ،یکار کشاورز ای یدستعیاشتغال به بافتن صنا: لیاز قب یریو تصاو

 ینترسوم س و به آداب یبندیپا ،گریکدیدر حل مشکالت  یسنت یاریو هم یپول ریروابط غ یبرقرار

 ،ییکمرنگ بودن فردگرا مدرن است(، یهاارزش )که نماد جامعه مدرن با یدر جوامع شهر یحت

 ) یسنت یاخالق یهابر ارزش دیتأک ،یازدواج سنت بر نقش خانواده در حل مسائل و مشکالت، دیتأک

 یخانوادگ یحفظ آبرو نهمچو ییهابر ارزش دی، تأکیستی، ساده زیمیرسوم قد و ازجمله: حفظ آداب

                                                           
 هرکدام از ارقام باال نشانگر تکرار آن مفهوم در کل متن سریال است . 1
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 یهاارزشفقدان  ،فهیطا تر خانواده/مشورت با افراد بزرگ قیو حل اغلب مسائل از طر تیخوخیش (،... و

خانه به  طیموجود زنان همواره در مح یهاالیدر سر .شوندیگذاشته م شینما به... و  یابراز وجود

اشتغال  یدستعیبافتن صنا ای یدارخانه فیکه اغلب اوقات به انجام امور و وظا شوندیگذاشته م شینما

و  یزنان شهر یسبک زندگ نیب یتفاوت منظر، نیاز ا و دارند و فاقد اوقات فراغت و وقت آزاد هستند

و قلمر یدارا دانیم ،ویزعم بورد به آنکهحال وجود ندارد. موجود یهاالیسر درشده  ییبازنما ییروستا

منطق متفاوت و ساختار متناسب با ضرورت و  کنندۀ خود، نییتع یمحتوا لیاست و به دل یخاص

است که مختص و درخور آن است و  یاخو انگاشته شده که هم محصول و هم مولد شاکله اتیهیبد

مختلف  یهادانیم نیب یتفاوت کهیوجود دارد درصورت زیهر جامعه تفاوت و تما یهادانیم نیب

 ریبه تعب یاز طرف معدود. یجزء در موارد وجود ندارد، یمحل یمایس یهاالیشده در سر ییبازنما

 که در جامعه اِشغال یتیو به موقع کنندیاست که افراد کسب م یو خصلت ی، نظام خودانیم ویبورد

 ی، اجتماعی)اقتصاد هیها از انواع سرماآن یدمنبهره زانیوابسته به م . به عبارتی، دارد یبستگ کنندیم

 نیتر نیدر پائ یاقتصاد هیو سپس سرما یفرهنگ هیسرما زانیم ،نیب  نیا ( است که دری و فرهنگ

د افرا یهاو نگرش یبخصوص مؤلفه روابط اجتماع ،شدهییمؤلفه شناسا 19حد قرارگرفته و با توجه به 

 از دارند.برخور ییباال یاجتماع هی( از سرمایاجتماع هیسرما ویبورد ری)به تعب یگرید اینسبت به خود 

رار دارد. و مدرن ق یسنت یفاصل سبک زندگ وجود دارد که حد زین نینابیب یسبک زندگ ینوع ،یطرف

ه ب یسنت یسبک زندگ یها، عالوه بر دارا بودن مؤلفهحال نیع افراد در  ،یمدل سبک زندگ نیدر ا

و روابط  کنش ،تبه سن یبندی، عالوه بر پایدارند. به عبارت شیگرا زیمدرن ن یسبک زندگ یهامؤلفه

 .هستند زیمدرن ن یهاو خصلت دیعقا یدارا ،یسنت

مدرن است  یسبک زندگ ،المیمرکز ا یمایس یهاالیموجود در سر یاز سبک زندگ یگرید نوع

 یریو با عناصر و تصاو ندیآیدرم شیبه نما یاهیصورت حاش به ینوع از سبک زندگ نیا یهاکه مؤلفه

 التیتحص یدارا ،دیجد یگر ابزارها، استفادهیشهر مدرنِ یِربومیغ از سنت، زانیرگ :لیاز قب

ی. فرد تیهو انیو ب یابراز وجود یهاارزش یدارا باال، یو فرهنگ یاقتصاد هیسرما یدارا ،یدانشگاه

 یامّا حضور پررنگ سبک زندگ مدرن است. ی، جامعة در حال گذار و تجربه سبک زندگالمیا جامعه

عه و مدرن در جام نینابیب ینسبت به سبک زندگ یکیمکان یهمبستگ یدر اجتماعات دارا یسنت

نبال ، به دیاستیس نیچن افکنده است. هیسا هاالیسر نیبر همة ا ،یکیارگان یهمبستگبا  یشهر

 موجود است. یهاالیها در سرسبک ریسا رشیو مقاوم در برابر پذ کدستیو  یسنت یاجامعه شینما
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ر ه ،ویزعم بوردبه جوامع مختلف است. یدر مورد سبک زندگ ویبورد اتیخالف نظر ،یموضوع نیچن

خاص خود(  یها)منش زیمتما یهاواره متفاوت و عادت یهادانیها با ممتشکل از گروه یاجامعه

 و کدستی یجامعة ا ,المیجامعه ا ،شودیگذاشته م شیبه نما هاالیدر سرکه آنچه  رحسباما ب است.

موجود  یهاسبک گریراندن د هیموجب به حاش یو سلطه سبک سنت یرگیهماهنگ است که چ

 در ،دانیها و قواعد حاکم بر هر موارهتعاد نیب زیآنکه بر اساس تما حال .شودیو مدرن( م نینابی)ب

مدرن است و  یو در حال تجربه سبک زندگ زیمتما یهادانیمتشکل از م زین المیجامعه ا ت،یواقع

ظر به ن اند.آن در جامعه مطرح نموده یفعل تیتر از وضعسنت را پررنگ ،المیمرکز ا یمایس یهاالیسر

و  رشیبر پذ غالب، یسبک زندگ وانعنبه یاز سبک زندگ یشکل خاص ییبا بازنما هاالیسر رسدیم

 ایمت کرده ها مقاوسبک گریدیی کرده و در برابر بازنما دی( تأکیسنت یسبک )سبک زندگ نیا تیتقو

 همسو و هماهنگ با یاستیس نیچن است. ادکردهینامتعارف  / یاهیحاش یاز آن به منزلة سبک زندگ

 یمش)خط یقانون اساس138اصل 8است که بر اساس ماده ی مرکزی مایصداوس یفرهنگ یهااستیس

 تیحاکم :مایاز اصول موردتوجه سازمان صداوس یکی (،یمل یمایس و حاکم بر سازمان صدا یهاو ارزش

نهادن به   ارج قیالفت و انسجام جامعه از طر و گسترش وحدت، تیتقو ،یرانیا یاسالم یهاارزش

در سازمان  یاصل نینچ یدر راستا و کرامت افراد. تیثیکشور و ح فیسنت و اقوام و طوا فرهنگ،

را در دستور کار خود قرار  یقوم یهااصل حفظ فرهنگ و سنت زین المیمرکز ا یمایس ،مایس و صدا

 یواز س آن عناصرمثبت از  ییو بازنما سو کیاز  یسنت یسبک زندگ یهابر مؤلفه دیداده و با تأک

ها بکس گریو د پردازدیم المیاعنوان سبک مسلط در جامعه به یسنت یسبک زندگ یه معرفب ،گرید

 هالمیف یدر رابطه با محتوا .کندیم ییو بازنما یاستان معرف غیربومیو  یاهیرا تحت عنوان سبک حاش

 رودیگفت که انتظار م توانیم دارانه،جانب ریغ ،یاسیرسیغ ،ارزشی غیرآمده، با نگرش دستبه جیو نتا

( یسبک زندگ ییبازنما نجایجامعه )در ا تیواقع ییو بازنما یدر بخش فرهنگی ارتباط یهارسانه

بها دادن به  جایبه یمحل یمایاست که س یدر حال نیا آن جامعه حرکت کند. راتییهمسو با تغ

 یو اشاعة سبک زندگ جیروز به سمت ترو به روز در جامعه، گریو متکثر د دیجد یزندگ یهاسبک

 . رودیم شیها به طرق مختلف پسبک گریبردن د هیو به حاش یسنت

سبک زندگی با نتایج پژوهش حاضر همسو و منطبق و در برخی  نهیزم درنتایج برخی تحقیقات 

جداگانه  دسته دودر  توانیمموارد در تضاد است. مطالعات صورت گرفته در حوزه سبک زندگی را 

ی سیمای مرکز ایالم بوده است. ب( تحقیقاتی هاالیسر، هاآن موردمطالعهقرار داد: الف( تحقیقاتی که 

. اندرداختهپها زندگی در حوزه رسانه )اعم از تلویزیون و سینما( و سایر حوزهکه به بررسی کیفیت سبک 
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ی کیفی سبک هاشاخص ماًیمستق، ( «1328(، قاسمی و پیری )1328پیری و یعقوبی )»دسته اول، 

 اّما نتایج این تحقیقات با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد.  اندنکردهزندگی را بررسی 

ی هاالیسری سیمای مرکز ایالم، نشانگر این موضوع است که هاالیسرته در تحقیقات صورت گرف

با بازنمایی شکل خاصی از زنانگی/ مردانگی به منزلة زنانگی/ مردانگی هژمونیک بر پذیرش  موردمطالعه

ی زنانگی/ مردانگی در جامعه مقاومت کرده و از آنان هانوعکنند و در برابر دیگر و تقویت آن تأکید می

که  دهندیمکند. در تحقیق حاضر، نتایج نشان ی یا نامتعارف یاد میاهیحاشعنوان زنانگی/ مردانگی به

های متکثرِ دیگر مقاومت کرده و با بازنمایی شکل خاصی از سبک زندگی در برابر  سبک هاالیسر

این نوع سبک غالب و هژمونیک، سبک زندگی سنتی است، چنانچه در  د.بریمرا به حاشیه  هاآن

ست. این منجر شده ا هاالیسرها به استخراج نوعی زنانگی و مردانگی سنتی از تحقیقات پیشین، یافته

، آنکهالح پردازندیم هاالیسرقبیل مطالعات تنها به بررسی و تحلیل بُعد زنانگی و مردانگی در  این 

و  دهدیمی قرار موردبررسی موجود را هاالیسری )سبک زندگی( از ترگستردهابعاد  پژوهش حاضر

گستردگی دامنة مطالعاتی آن به نسبت تحقیقات سابق در حوزه  رغمیعلکه گفته شد،  طورهمان

 همسو با نتایج این قبیل تحقیقات بوده است. آمدهدستبه جینتاسیمای مرکز ایالم، 

ه ک دهندیممیدان هماهنگ و یکدست را نشان  کیاز ی سنتی و متشکل اجامعهنتایج تحقیق، 

ی مدرن و بینابین است و بدین ترتیب بنا به گفتة گیدنز، اهیحاشدارای سبک غالب سنتی و سبک 

ها کها و سبو معیار و مالک ارزیابی دیگر گروه شودیمسبک زندگی سنتی به سبک مرجع تبدیل 

 . در اینجا افراد تحتشودیمها جب به حاشیه راندن و بازنمایی منفی از دیگر سبکو مو ردیگیمقرار 

ی  ابراز وجودی نیز هستند هاارزشو دارای  زنندیمعنوان  کنشگران عقالنی  که دست به انتخاب 

 ،کند و معتقد است که اگرچه قدرت انتخابکه گیدنز در این زمینه مطرح می طورهمانوجود ندارد. امّا 

، ردیگینمخصیصة اصلی سبک زندگی است امّا همیشه انتخاب سبک زندگی توسط خود افراد صورت 

که  شودیمی اقتصادی  موجب  محدود شدن  انتخاب افراد فشارهاهای اجتماعی یا بلکه گاهی گروه

 و  دهندیمطبیعی جلوه  کامالً ها را ی موجود این محدودیتهاالیسردر اینجا ساختار سنتی حاکم بر 

 کند، سبک زندگیبوردیو مطرح می آنچه بر اساسهای مختلف وجود ندارد.  زمینه انتخاب سبک عمالً

 موردمطالعهی هاالیسرهای فاخر که دارای قریحة ناب و زبیایی شناختی هستند در طبقات و گروه

 هایی از قبیل:در قالب مؤلفه همآنو اغلب به بازنمایی طبقات متوسط و پائین،  شوندینممشاهده 

هایی همچون مدیریت بدن، و مؤلفه پردازندیمی اخالقی، روابط اجتماعی هاارزش، رسوم و آداب
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مصرف فرهنگی که گرایش به آن در تعیین و تبیین  سبک زندگی  طبقات  باال و مدرن نقش بیشتری  

 . ندیآیدرمی به نمایش اهیحاش صورتبهدارند،  

 منابع
تأثیر  شناختیجامعه(. بررسی 1328بوالغی، مهدی. ) و بستی، حیدربراهیمی، قربانعلی؛ جانعلیزاده چوبا
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The representation of lifestyle in TV soap operas (Case study: 

Ilam Broadcasting Center) 

Yarmohamad Ghasemi 1, Sedughe Piri2,Shima Barzardy3 

 
Abstract 

 The present study was conducted using a qualitative method. Study fileds is three TV 

series of the Local Channel of Ilam Broadcasting Center, in the period of 88 to 92 

including: “Ghal va Ghawala”, “Bera va bash”, “Har ka ra khoye”. Sampling is purposeful. 

Semiotics was used to analyze the data. Findings show that in these serials, three types of 

traditional, intermediate and modern lifestyles are introduced and represented. However, 

the traditional life style is at the center of the text and the modern and intermediate way of 

life is marginalized. the Local Channel of Ilam Broadcasting Center, by representing a 

certain form of lifestyle as the dominant style, emphasizes the acceptance the traditional 

lifestyle and resists other styles in the society and mentions other lifestyles as abnormal 

and uncommon kind. 
 

Key words: Semiotics, Lifestyle, Series of the Local Channel of Ilam Broadcasting 

Center. 
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