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از کلیشه تا آموزش
بازنمایی ایدز در تلویزیون ایران با تمرکز بر سریال پریا
عبداهلل بيچرانلو ،0سياوش صلواتيان ،0زينب ابراهيمزاده
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چکيده
بيماري ايدز در طول دهههاي گذشته ،قربانيان زيادي در ايران گرفته است .بازتاب و بازنمايي رسانهاي اين مسئلة
مبتالبه جامعة ايران در آثار هنري و رسانهاي ،در نگاه جامعه به اين بيماري مؤثر بوده است .مقالة حاضر درصدد است تا
ضمن مروري بر روند بازنمايي کليشهپردازانه ويرو اچآيوي و بيماري ايدز و مبتاليان به آن در تلويزيون ايران ،بر
سريال تلويزيوني پريا که ضمن دراماتيزه کردن ابعادي از شيوع اين بيماري در جامعة ايران ،رويکردي آموزشمحور در
پرداخت به اين بيماري داشت ،متمرکز شده است 00 .سکانس براي تحليل اليههاي معنايي موجود در آنها با استفاده از
روش نشانهشناسي فيسک انتخاب شد و در سه سطح ،نشانههاي ارائهشده در خصوص بيماري و بيماران ايدز و
مبتاليان به ويرو اچآيوي تحليل گرديد .يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد که گرچه سريال پريا در نمايش
بيماري ايدز و مبتاليان به ويرو اچآيوي ،با واقعيت فاصلة بسيار دارد و برخي آموزشهاي انعکا يافته در آن،
کاستيهايي دارد ،اما اين سريال با فاصله گرفتن از کليشهسازيهاي معمول تلويزيون در اين زمينه ،دربردارندة رويکرد
همدالنة بيشتري در قبال بيماران مبتال به ايدز و ويرو اچآيوي است .همچنين در اين سريال از ميان مؤلفههاي
گوناگون مربوط به درمان بيماري ،تنها بر حمايت عاطفي و رواني خانوادهها از بيماران ،متمرکز بوده است و درمانهاي
دارويي کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
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مقدمه
بیماری ايدز ،حاصل فعالیت نوعي ويروس مسری است كه با ضعیف كردن قدرت ايمني
بدن ،توانايي فرد بیمار را برای مقابله با بیماریهای عفوني كاهش ميدهد و بنابراين زمینه
را برای ابتال به انواع بیماریهای وخیم مانند سل ،سرطان ،ذاتالريه و غیره فراهم ميآورد.
اين بیماری واكسن يا درمان قطعي ندارد و بنابراين ابتال به بیماری ايدز و ويروس
اچآیوی به معنای به همراه داشتن اين ويروس در تمام مراحل زندگي است (گیدنز و
ساتن ،ج  .)1311 ،1بر طبق برآورد سازمان ملل از سال  1131تا  2661حدود  31میلیون
نفر در سراسر جهان ،جان خود را بهدلیل ابتال به ويروس اچآیوی و بیماری ايدز از دست
دادهاند و همین تعداد تلفات باالی اين بیماری باعث شده است كه بیماری ايدز به يكي از
كُشندهترين بیماریهای تاريخ تبديل شود .امروزه تعداد مبتاليان به اين بیماری 42 ،میلیون
نفر در سراسر جهان تخمین زده ميشود (جديدترين آمار مبتاليان به ايدز در ايران اعالم
شد .)1311 ،
ويروس ايدز ،تا كنون دو موج را در كشور پشت سر گذاشته است :موج نخست مربوط
به بیماران هموفیلي بود .بهدلیل اينكه بیماران هموفیلي نیازمند فاكتورهای انعقاد خون و به
تبع آن خون سالم و تمیز هستند ،با وساطت سازمان انتقال خون ايران ،از شركتي فرانسوی
خون وارد كشور شد .اين خون واردشده ،آلوده به ويروس اچآیوی بود و بسیاری از افراد
را در سالهای  1314تا  1311به اين ويروس آلوده كرد .موج دوّم ابتال به ويروس
اچآیوی به افزايش تعداد مبتاليان از طريق مصرف سرنگهای آلوده مربوط ميشود كه از
اواخر دهة  1346تا اواسط دهة 1336پیشروی بااليي داشت و پس از آن در اواخر دهة
 1336تا حدودی كنترل شد ،امّا هنوز بهكلي كنترل نشده است و ساالنه بیش از  12درصد
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از مبتاليان به اچآیوی/ايدز از اين طريق مبتال ميشوند .از طرف ديگر ،موج سوّم ابتال به
ويروس اچآیوی به افزايش تعداد ابتال از طريق روابط جنسي كنترلنشده مربوط ميشود
كه از اوايل دهة  1336در ايران پیشي گرفت .بر اساس اعالم وزير بهداشت ،ابتال به
ويروس اچآیوی در كشور ما ساالنه  16درصد افزايش دارد .همچنین طبق آخرين آمار
رسمي وزارت بهداشت تاكنون  33666نفر مبتال به اين ويروس در كشور شناسايي شدهاند
و  31درصد از مبتاليان را مردان و  11درصد از آنها را زنان تشكیل ميدهند (آمار مبتاليان
به ايدز در ايران از زبان وزير بهداشت ،فردانیوز.)1311 ،
مسئلة اچآیوی/ايدز در كشور ما ،از چند جهت قابل مطالعه است .نخست اينكه با
توجّه به تابوهايي كه در مورد اين بیماری وجود دارد ،در رسانهها به اين بیماری كمتر
پرداخته ميشود و همچنین آمار در خصوص افراد مبتال كمتر ارائه ميشود .از سوی ديگر،
ويروس اچآیوی و بیماری ايدز به لحاظ پزشكي در دستة بیماریهايي قرار ميگیرد كه
عوارض آن تا آخر عمر فرد ،همراه وی است .بهعالوه ،به اين دلیل كه ويروس اچآیوی و
بیماری ايدز از طريق روابط جنسي نیز قابلیت انتقال دارد ،بر ازدواج و تشكیل خانواده
تأثیر زيادی دارد .بنابراين بهمنظور تغییر نگرش و متعاقب آن تغییر رفتار مردم در مورد
ويروس اچآیوی و بیماری ايدز ،پرداختن به آن در آثار هنری و رسانهای و ازجمله در
تلويزيون ضروری است ،چراكه به نظر ميرسد تلويزيون يكي از منابع اصلي آگاهي در اين
زمینه باشد (مکآلر و گونتر .)1342 ،امّا با توجّه به اينكه چگونگي بازتاب مسائل مربوط به
اچآیوی /ايدز و مبتاليان به آنها در رسانهها ازجمله در تلويزيون ،بر دريافت و خوانش
مخاطبان از آن تأثیر دارد ،و چهبسا گاه بازنمايي كلیشهای و صرفاً هراسانگیز گذشته در
مورد اين بیماری در تلويزيون ،باعث فهم نادقیقي از مبتاليان در جامعه شده ،ضروری
است كه تصوير تلويزيوني اين ويروس/بیماری و افراد مبتال به آن مطالعه شود.
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تلويزيون ايران در سريالهای متعددی چون «پرواز در حباب»« ،نرگس»« ،اوّلین شب
آرامش»« ،ساعت شني»« ،خط قرمز» و «پريا» به موضوع اچآیوی/ايدز پرداخته است .امّا
پیش از «پريا» ،سريالهای ديگر عمدتاً به كلیشههای منفي در خصوص اچآیوی/ايدز و
افراد مبتال به آن دامن زدند؛ به اين معني كه در اين سريالها افراد مبتال به اچآیوی/ايدز
بهكرات ،در قالب شخصیتهايي به تصوير درآمدند كه عموماً از طريق استفاده از سرنگ
مشترک يا روابط جنسي خارج از چارچوب ازدواج به اين بیماری مبتال ميشدند و محور
اصلي درام بر خیانت افراد مبتال به اچآیوی/ايدز به خانوادههايشان ،متمركز بود .ازاينرو
اين بیماری بهعنوان نوعي «عقوبت الهي» بازنمايي ميشد .اين نوع پرداخت رسانهای به
ايدز در طول بیش از دو دهه در تلويزيون ايران به طرد مبتاليان از جامعه و شكلگیری
ذهنیّتي منفي در مورد آنها منجر شد .بنابراين رويكردی آموزشي در خصوص نحوة درمان،
مواجهه با اين بیماری و مواجهة اطرافیان با مبتاليان در اين سريالها وجود نداشت .در
رويكردی متفاوت به بازنمايي ابتال به اچآیوی/ايدز ،سريال پريا هم حائز ويژگيهای
دراماتیک (موضوعاتي چون طالق ،ارتباط عاطفي میان والدين و فرزندان ،و  )..بوده و هم
با نگاهي آموزشي به مسئلة اچآیوی/ايدز پرداخته است.
انتخاب سريال پريا در اين مقاله ،چند دلیل داشت :نخست اينكه پريا ،اولین سريالي
است كه با رويكردی آموزشي از تلويزيون پخش شده است .دوم اينكه سريال در تابستان
سال  13111و در ساعات پربینندة تلويزيون (ساعت  )26:41پخش شد .مهمتر اينكه سريال
مذكور ،مقبولیت بااليي نزد مخاطبان پیدا كرد .بر طبق اعالم وبگاه شبكة سوم سیما« ،میزان
رضايتمندی مخاطبان از سريال پريا 46 ،درصد بوده است» («پريا» از مردم نمره قبولي
گرفت.)1311 ،
 .0اين سريال در طول سالهاي  0035تا  - 0031ازجمله در تابستان  0031از شبکة آيفيلم -در نوبتهاي مختلف بازپخش شده است.
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هدف اصلي اين مقاله ،مطالعة نشانههای سريال پريا بهعنوان نخستین سريال آموزشي در
حوزة اچآیوی/ايدز و مداقه در نحوة بازتاب و بازنمايي اچآیوی/ايدز و مبتاليان به آن در
اين سريال است .بنابراين ،سؤال مقاله اين است كه اچآیوی/ايدز و مبتاليان به آن در
سريال پريا بهمثابه يک اثر هنری چگونه بازنمايي شده است؟

مباني نظری
بازتاب ایدئولوژی و جامعه در اثر هنری
رويكرد بازتاب از مهمترين رويكردهای نظری برای تحلیل جامعهشناختي آثار هنری،
ازجمله سريالهای تلويزيوني است .بسیاری از جامعهشناسان هنر معتقدند كه شرايط،
ويژگيها و تحوالت اجتماعي در آثار هنری معاصرشان بازتاب داده ميشوند و با نقد
جامعهشناختي ميتوان به شناخت مناسبي از جامعة معاصر آثار هنری رسید .جَنِت ولف در
نظريهاش در مورد «تولید اجتماعي هنر» تأكید دارد كه هنرمند موجودی تکافتاده ،بركنده از
اجتماع و مصون از تأثیر ساختارها نیست (ولف .)36 :1314 ،انعكاس وجوه گوناگون
حیات اجتماعي انسان در آثار هنری نیز درست از همین جا ناشي ميشود كه هنرمند زادة
شرايط اجتماعي /تاريخيِ خود و جهاننگری حاكم بر آن شرايط است .تبلور ايدئولوژی در
هنر همواره با وساطت دو مجموعه شرايط در ساحت زيباييشناسي تحقق ميپذيرد:
«شرايط تولید هنری» و «قراردادهای زيباييشناختي» .منظور از شرايط تولید هنری همان
ابزارها ،فنون ،مواد و زمینههای عینيِ تاريخي و اجتماعي است كه پديد آمدن آثار ادبي و
هنری بدون آنها ممكن نیست و منظور از قراردادهای زيباييشناختي همان ماديت نشانهها،
زبان و عینیت رمزگان و قواعد زيباييشناختي است .بهطوركلي ،نقطة ثقل مفاهیم اين سنخ
تأكید بر تعامل ديالكتیكي جامعه و اثر هنری ،گسست از الگوی خطي و مكانیكيِ بازنمايي،
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درهمتنیدگي آفرينش هنری با عالئق و منافع و روابط و مناسبات قدرت ،برساختهبودن
پديدههای اجتماعي و تولیدات هنری ،و رابطة متن و نقد و تاريخ است .همچنین در
رويكرد بازتاب ،اعتقاد اين است كه هنر دربردارندة اطالعاتي دربارة جامعه است و به
عبارت ديگر« ،هنر آينة جامعه است» (راودراد .)16 :1332 ،رويكرد بازتاب 1بر اين ايده
استوار است كه «هنر همواره چیزی دربارة جامعه به ما ميگويد .در اين رويكرد ،تحقیق بر
آثار هنری متمركز ميشود تا دانش و فهم ما از جامعه را ارتقا بخشد» (الكساندر:1311 ،
 .)11بنابراين آنچه تعريف رويكرد بازتاب را در مباحث جامعهشناسي تلويزيون برجسته
ميسازد ،تمركزی است كه بر تأثیرپذيری مستقیم سريالها و ديگر تولیدات نمايشي
تلويزيوني از شرايط اجتماعي دارد و اين داعیه كه سريالهای تلويزيوني ،زماني كه به
مسائل اجتماعي مانند ايدز ميپردازند ،در تالشاند تا واقعیات اجتماعي را آن گونه كه در
جامعه جريان دارند ،بازتاب دهند.
البته اين بازتاب و آينگي ،ويژگيهايي خاص دارد كه آن را از سادهانگاری و تصور
وجود رابطه سرراست میان جامعه و هنر دور ميكند .اين آينه يک آينة تخت نیست ،بلكه
محدب يا مقعر است .آينه به مقتضای خود موضوع را انتخاب ميكند و آن را در چارچوب
قرار ميدهد ،بخشهايي را ناديده ميگیرد و بخشهايي را نیز مهمتر جلوه ميدهد« .كار
جامعهشناسي هنر در رويكرد بازتاب عالوهبر مطالعة هنر بهعنوان آينة جامعه ،مطالعه خود
آينه و میزان انحراف آن از واقعیت است كه اين كار را با استفاده از ساير منابع اطالعاتي
دربارة جامعه به انجام ميرساند» (راودراد .)11 :1332 ،بنابراين رويكرد بازتاب بر مطالعة
اين موضوع متمركز است كه آثار هنری ازجمله سريالهای تلويزيوني تا چه میزان در ارائة

1 .reflection approach
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مسائل جامعه ،به واقعیت وفادار هستند و از سوی ديگر تا چه میزان در ارائه اطالعات،
دست به گزينش ميزنند.

بازنمایي
نظريهپردازان بر اين باورند كه بازنمودهای تصويری و متني رسانههای جمعي اهمیت
زيادی برای واقعیت زيستة ما دارند و بنابراين تحلیلهای خود دربارة اين بازنمودها را در
چارچوب نظرية بازنمايي 1صورتبندی كردهاند .نظرية بازنمايي به لحاظ سطح تحلیل ،به
دو نوع كالسیک و جديد تقسیم ميشود .بر طبق نظرية كالسیک بازنمايي ،آثار هنری و
فرهنگي هر جامعهای بازتاب دهندة مسائل اجتماعي زمان خود هستند و همچون آينة
اجتماع عمل ميكنند (راودراد  ،1332كني ،2661 ،2میلر و استم .)1111 ،3تاكمن بر آن
است كه رسانههای جمعي ،به بازتولید نمادين اجتماع يعني به نحوهای كه يک جامعه میل
دارد خود را ببیند ،ميپردازند (استريناتي .)1336 ،برخي بهخصوص نظريهپردازان
روانكاوی ،هنر را ارضاكنندة نیازها و تخیالت مشترک اجتماعي ميپندارند يا آن را
رؤياهای اجتماعي برخاسته از ضمیر ناخودآگاه جمعي تصور ميكنند .از سوی ديگر ،برخي
به تأسي از سنت ماركسیستي ،آثار هنری را محصول شرايط اقتصادی و اجتماعي و
همچنین ايدئولوژی طبقة حاكم بر جامعه ميپندارند (كني.)2661 ،
نظرية جديد بازنمايي كه ملهم از مطالعات فرهنگي معاصر مباحث مربوط به چرخش
زباني است بر آن است كه رسانهها آينهوار اقدام به انعكاس واقعیت نميكنند ،بلكه بر
ساخت اجتماعي واقعیت اثر ميگذارند (مهدیزاده1 :1334 ،؛ بنت121 :1331 ،؛ استوری،

1.representation theory
2.Kenney
3.Miller & Stam
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 )23 :1331و بنابراين« ،بازنمايي را بايد ساخت رسانهای و زباني واقعیت دانست»
(مهدیزاده ،همان.)1 :

روش پژوهش
پژوهش حاضر با استفاده از روش نشانهشناسي فیسک انجام شده است .در دهههای اخیر،
استفاده از روشهای كیفي بهشدت توسعه و گسترش يافته است« .روشهای تحقیق كیفي
ارتباط خاصي با مطالعة روابط اجتماعي دارد و وامدار اين واقعیت است كه زيستجهانها
متكثر شدهاند» (فلیک« .)13 :1312 ،هدف از انجام پژوهشهای كیفي ،نزديک شدن به عالم
واقعیت و شناخت ،توصیف و گاهي تشريح پديدهها از دل پديدهها به روشهای گوناگون
است» (بیچرانلو.)11 :1316 ،
نشانهشناسان عقیده دارند كه هیچ نشانهای فارغ از معنا نیست؛ لذا نشانهشناسي عالوهبر
اينكه مستلزم شناخت و درک متن است ،تفسیر و ارزيابي آن را نیز در بر ميگیرد
(ضمیران .)111 :1332 ،فیسک میان تولید متون و تولید معنا تمايز قائل ميشود و از نظر او
برای فهم اين تمايز نیازمند مفهوم گفتمان هستیم .گفتمان در سادهترين معنای آن عبارت
است از سازماندهي زبان در سطحي فراتر از سطح جمله .در سطحي فراتر از سطح جمله
ميتوان از گفتمانهای غیركالمي مانند گفتمان نور يا دوربین نام برد... .گفتمانها توسط
گويندههای منفرد تولید نميشوند ،بلكه در زمینهای اجتماعي تولید شده ،بسط مييابند و
معنای خود را پیدا ميكنند (شهليبر.)1316 ،
از نظر فیسک «رمز» عبارت است از نظامي از نشانههای قانونمند كه همة آحاد يک
فرهنگ به قوانین و عرفهای آن پايبندند .اين نظام مفاهیمي را در فرهنگ به وجود مي
آورد و اشاعه ميدهد كه موجب حفظ آن فرهنگ است .رمز ،حلقة واسط بین پديدآورنده،
16
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متن و مخاطب است و نیز حكم عامل پیوند دروني متن را دارد .از راه همین پیوند دروني
است كه متون گوناگون ،در شبكهای از معاني به وجودآورندة دنیای فرهنگي ما ،با يكديگر
پیوند مييابند .اين رمزها در ساختاری سلسلهمراتبي و پیچیده عمل ميكنند (اسماعیلي،
.)1313
فیسک هدف از تحلیل نشانهشناختي را معلوم كردن آن اليههای معنايي رمزگذاری
شدهای ميداند كه در كوچکترين ساختارهای تولیدات صوتي -تصويری مشاهده ميشوند
(فیسک .)1336 ،از نگاه فیسک ،رمزها دارای سه سطح هستند :واقعیت ،بازنمايي،
ايدئولوژی (فیسک.)123 :1336 ،
جدول  -1سطوح سهگانة تحلیل نشانهشناختي فیسک
واقعهای كه قرار است از تلويزيون پخش شود ،پیشاپیش با
سطح 0

واقعيت يا رمزگان اجتماعی

رمزهای اجتماعي رمزگذاری شده است؛ مثل ظاهر ،لباس،
چهرهپردازی ،محیط ،رفتار ،گفتار ،حركات سر و دست و
صدا.
رمزهای اجتماعي را رمزهای فني به كمک دستگاههای
الكترونیكي رمزگذاری ميكنند .برخي از رمزهای فني

سطح ۲

بازنمايی يا رمزگان فنی

عبارتاند از :دوربین ،نورپردازی ،تدوين ،موسیقي و
صدابرداری .رمزهای اخیر نیز بازنمايي عناصر ديگری را
شكل ميدهند :از قبیل روايت ،كشمكش ،شخصیت ،گفت
وگو ،زمان و مكان و انتخاب نقشآفرينان.

سطح 8

ايدئولوژی يا رمزگان
ايدئولوژيک

رمزهای ايدئولوژيک ،عناصر مزبور را در مقولههای
«انسجام» و «مقبولیت اجتماعي» قرار ميدهند مانند:
فردگرايي و مادیگرايي.
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روش نمونهگیری مورد استفاده در اين پژوهش ،روش هدفمند بوده است .از میان 31
قسمت سريال پريا  23سكانس كه بهصورت مستقیم به موضوع اچآیوی/ايدز پرداختهاند،
برای تحلیل نشانهشناختي انتخاب گرديدهاند و در انتخاب سكانسها ،مواردی كه صرفاً در
جهت پیشبرد روايت داستان بودهاند ،تحلیل نشدهاند.
نمونهگیری و تحلیل سكانسها تا زمان تكراری شدن يافتههای حاصل از تحلیلها ادامه
يافت .نشانههای اولیه از دستیابي به اشباع نظری از سكانس  26مشخص شد و فرايند
نمونهگیری تا سكانس  23ادامه يافت .در جدول  2سكانسهای انتخابي و همچنین پیام
كلي سكانسها را شاهد هستیم:
جدول  -2سكانسهای منتخب تحلیلشده از سريال پريا
شمارة سکانس

قسمت

پيام سکانس

1

1

راههای انتقال

 2تا 1

13 ،12 ،1 ،1

1

14

 4تا 11

14 ،11 ،11

12

14

13

14

14

13

مشكالت روحي فرد و اطرافیان پس از اطالع از ابتال به ويروس
اچآیوی
راههای انتقال
مشكالت روحي اطرافیان پس از اطالع از ابتال به ويروس اچآیوی
مشكالت روحي فرد و اطرافیان پس از اطالع از ابتال به ويروس
اچآیوی
ترس فرد از بیماری ايدز

12

راههای انتقال
آموزش پزشكي
ترس از بیماری ايدز
مشكالت روحي فرد پس از اطالع از ويروس اچآیوی
ترس از بیماری ايدز
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شمارة سکانس

قسمت

11

13

 11تا 26

24 ،23 ،26

21

21

22

32

23

34

پيام سکانس
مشكالت روحي فرد پس از اطالع از ويروس اچآیوی
لزوم حمايت عاطفي
رفتارهای نادرست اطرافیان مبتال به ويروس
ترس از بیماری ايدز
لزوم حمايت عاطفي
سازمانهای مردمنهاد حمايت از مبتاليان به اچآیوی/ايدز
رفتارهای نادرست اطرافیان فرد مبتال
ترس از ايدز
آموزش پزشكي

یافتهها
چکيدة داستان سریال پریا
كیوان و شهرام در يک پارتي شبانه ،شركت كردهاند .كیوان از طريق سرنگ آلوده ،مبتال به
ويروس اچآیوی مي شود ،امّا قبل از آنكه اين موضوع را بفهمد ،به پريا ـ دختر خالة
مطلّقهاش ـ كه دو فرزند دارد و بهتازگي از خارج برگشته ،عالقهمند شده است و باالخره با
مشقّتهای فراو ان و ايستادگي در برابر مخالفت پدرش ،با وی ازدواج ميكند .پريا و كیوان
سعي ميكنند زندگي تازهای را آغاز كنند ،امّا آزمايش اچآیوی كیوان مثبت ميشود .با
وجود اين ،پريا كیوان را ترک نميكند و عليرغم مشكالت فراواني كه پیش روی آنها قرار
ميگیرد ازجمله عدم پذيرش كیوان ،بهويژه بهعنوان يک مبتال به اچآیوی از سوی فرزندان
پريا ،زندگي مشترک پريا و كیوان ،تداوم پیدا ميكند.
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به دلیل اينكه شرح تحلیل همة سكانسهای سريال سبب طوالنيشدن مقاله ميشود،
تحلیل دو سكانس برای نمونه در ادامه ذكر شده است.

سکانس انتقال ویروس از طریق سرنگ آلوده
الف -توصيف سکانس

بيهوش بر روی تخت افتاده است .صاحب
روانگردان 

كیوان در اثر مصرف داروی
ميآيد كیوان را
ميگويد سريعاً دارويي به او تزريق كند تا پدر كیوان باال 
مهماني ،به شهرام 
در اين حال نبیند .شهرام در اثر مصرف مواد مخدر نشئه است .دوربین بعد از زوم بر روی
صورت شهرام ردّ نگاهش را كه سرنگ استفاده شده است نشان ميدهد .سپس سرنگ را
برميدارد و دارويي را به كیوان تزريق ميكند.
ب -تحليل سکانس

سطح اوّل :تزريق دارو به كیوان برای بهبود حال وی كه در اثر مصرف داروی روانگردان
بیهوش شده است بهوسیلة سرنگ مشترک انجام ميشود و تصادفاً دارو با سرنگ آلوده به
وی تزريق ميشود .محل وقوع سكانس اتاقي نیمهتاريک است و از پنجرة اتاق ميتوان
رقص نوری را كه در فضای داخلي خانه و خارج از اتاق روی ميدهد مشاهده كرد.
تابلوی نقاشيای كه بهصورت كج نصب شده است و نقوش روی آن ،خطوط درهم و
برهم قرمز ،آبي و سفید هستند  .اين تابلو ،در واقع نقاشي آبستره و مدرني است كه در
جهت شخصیت پردازی صاحب مهماني مورد استفاده قرار گرفته است؛ او شخصیتي مدرن
و گرايش به سبک زندگي غربي دارد .سرنگ ،فندک اتمي ،قاشق برای استعمال مواد مخدر،
لپتاپ همگي بر روی زمینهای مشكي بر روی میز قرار دارند و اين زمینة تیره
لیوان و 
ميتواند نشانه ای برای آلوده بودن اين ابزار و وسايل باشد .میز پر از ادكلن است كه
14
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مشخص ميكند صاحب مهماني بهظاهر خود اهمیت ميدهد .تخت يکنفره كه نشان
ميدهد صاحبخانه مجرّد است و حلقة دست شهرام ،نشانهای است بر متأهل بودن وی.
نشئه بودن شهرام (مالیدن چشمها با دست ،بيحالي شديد و فینفینهای مكرّر) تأيیدی
است بر مصرف بیش از حدّ مواد مخدّر توسط او؛ زماني كه او كار غیرمنطقي تزريق دارو
به كیوان را انجام ميدهد در ذهن مخاطب ارتباطي میان مصرف مواد مخدّر توسط او و
بيكنشي كیوان در جريان تزريق
دستزدن به چنین كاری ،شكل ميگیرد .از سوی ديگر 
دارو به او كه سريال از اين طريق زمینة ذهني مثبتي را برای بیننده رقم ميزند تا به اين
واسطه از عاملیت كیوان در ابتال به ويروس اچآیوی جلوگیری كند.
كلوزآپ كه بهوسیلة اين نماها سعي در ايجاد
سطح دوم :نمای مديوم ،مديوم كلوزآپ و 
نزديكي و تمركز بر روی سوژهها دارد .در اين سكانس با استفاده از نمای مديوم فضا به
مخاطب معرّفي مي شود تا به اين واسطه او را به محیطي كه داستان در جريان است،
نزديکتر كند .سپس با استفاده از نمای مديوم كلوزآپ ،مخاطب متوجه موقعیت كاراكترها
نسبت به يكديگر و وسايل صحنه ميشود و در نهايت با استفاده از نمای كلوزآپ حاالت
چهره و وضعیت دروني شخصیتها برای مخاطب پررنگتر ميشود .رنگ تیرة چهرة
شهرام ،حالت برافروختة صورت صاحب مهماني و صورت رنگپريدة كیوان ،همگي از
طريق نمای كلوزآپ قابل تشخیص است كه به اين واسطه اعتیاد و نشئگي شهرام،
عصبانیت و اضطراب صاحب مهماني از موقعیت پیشآمده و بیماری و كیوان پررنگ شده
است .زاوية باال كه نشاندهندة تسلّط روايتگر بر روايتشونده است .بهعالوه دوربین در
كلّ اين سكانس بر روی دست گرفته شده است و لرزش در آن محسوس است .استفاده از
فنّ دوربین روی دست ،نشاندهندة موقعیتي متزلزل و ناپايدار است و اين معنا را به دنبال
خود دارد كه وضعیت به زودی متشنّج خواهد شد .زماني كه شهرام و كیوان در كادر قرار
11
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دارند ،تركیببندی بهسمت شهرام نامتقارن است تا به اين واسطه انفعال كیوان در جريان
تزريق دارو به او و همچنین تسلّط شهرام بر او را روشن ميكند .فوكوس بر روی
سوژههاست و عمدتاً اشیا و بکگراند فلو هستند .كارگردان با فوكوس بر روی شخصیتها
بهجای محیط ،عاملیت اصلي در بروز مشكالت را به افراد ميدهد و اهمیت سبک زندگي
افراد را در حضور در مهماني های غیرمتعارف و انتقال ويروس ايدز ،پررنگتر مينمايد.
همچنین نورپردازی موضعي سبب به وجود آمدن سايههای شديد و تشديد حاالت چهره و
موقعیتي كه كاراكترها در آن قرار دارند ،شده است .اين سايهها و كنتراست شديدی كه در
محیط فیلمبرداری وجود دارد ،فضا را متالطم و ملتهب تصوير ميكند.
موسیقي دارای آكسانگذاری كوتاه و القاكنندة ترس است .صداهای كاراكترها در اين
سريال دارای زمینة بم و سطح پايین (صدای آهسته) است كه نشان از پچپچ و امری پنهاني
دارد .صدای موسیقي ريتمیكي كه پخش ميشود نیز پسزمینة صدای صحبت
كاراكترهاست كه نشاندهندة در جريان بودن مهماني است.
خطّ اصلي داستان در اين سكانس ،انتقال ويروس از شهرام به كیوان از طريق سرنگ
آلودة مشترک است .كشمكش اصلي میان شخصیت صاحبخانه و شخصیت شهرام است؛
شهرام در ابتدا در برابر تزريق دارو به كیوان مقاومت ميكند ،اما پس از بحث با صاحبخانه،
قانع ميشود كه بايد به كیوان دارو تزريق كند .اين كشمكشها را ميتوان در جهت
شخصیت پردازی اين سه كاراكتر در نظر آورد .صاحبخانه بهعنوان كسي نمايش داده
ميشود كه سرنوشت افراد برای او اهمیتي ندارد و تنها سعي ميكند تا از عصبانيتر شدن
پدر كیوان و بروز مشكالت قانوني برای خود جلوگیری كند .شهرام بهعنوان كسي نمايش
داده ميشود كه انجام دادن عمل اخالقي (نميداند چه دارويي بايد به كیوان تزريق كند و
ميگويد اينكاره نیست) برای او اهمیت دارد ،اما توانايي مقاومت در برابر نظر ديگران و يا
11
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مخالفت با آنها را ندارد (شخصیتي سستعنصر است كه در سكانسهای بعدی سريال ،از
اين ويژگي شهرام برای بروز مشكالت بعدی او استفاده ميشود) .همچنین اين موضوع كه
تصمیمي در خصوص كیوان گرفته ميشود و او نیز در اين تصمیمگیری دخیل نیست ،نیز
نشان دهندة انفعال او در برابر رويدادهايي است كه در زندگياش رخ ميدهد (او بهواسطة
همین انفعال به اين مهماني آمده است .همچنین سالها پس از مرگ مادرش نیز افسرده
شده و از خانه خارج نشده است ،و غیره).
زمان در اين سكانس ،شب است .مكان ،اتاقي تاريک است كه تنها صدای موسیقي و
رقص نوری كه از پنجره مشاهده ميشود ،برای مخاطب روشن ميكند كه اين اتاق بخشي
از خانه ای است كه میهماني در آن جريان دارد .در نهايت و بهعنوان نتیجه ميتوان گفت
بيهوشي كیوان)،
ميتواند زمینة بروز مشكالت جسمي ( 
پارتيهای شبانه 

حضور در
اجتماعي (مشاهده شدن كیوان در پارتي شبانه توسط مشتری پدرش) و خانوادگي (تشديد
مشكالت میان كیوان و پدرش) شود .بهعالوه خانواده در اين سكانس بهعنوان عنصری
دلسوز برای فرزند توصیف شده است.
سطح سوم :كنار هم قرار گرفتن دالهای پارتي ،مهماني دوستانه ،استفاده از سرنگ
مشترک ،مصرف مواد مخدر و داروهای روانگردان ،به مدلول انتقال بیماری ايدز در بستری
ناسالم اشاره دارد .از سوی ديگر ،قرار دادن كیوان در فضايي ناسالم به همراه دوستانش،
درحاليكه خانوادهاش در دورهمي سالمي كنار هم جمع شده بودند ،مهمترين تقابل را در
اين سكانس ايجاد ميكند و ساير تقابلها ،حول همین محور شكل ميگیرد .مصرف مواد
سالم در برابر مواد ناسالم ،پوشش سنتي خانوادة كیوان (چادر گُلي و كتشلوار حسینآقا)
در برابر پوششهای مدرن جوانان (تيشرت و پیراهنهای رنگ شاد ،كاپشن چرم و موهای
بلند صاحب مهماني) تقابلهای ديگری هستند كه در اين سكانس مشاهده ميشود .اين
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سكانس ،كلیشههای مربوط به پارتيهای شبانه (رقص نور ،مصرف قرصهای روانگردان و
مواد مخدر ،موسیقي با صدای بلند و آزار همسايگان) ،را تقويت ميكند .بهعالوه ،اين
میهمانيها بستر اصلي انتقال بیماریهای مهلک ،معرفي ميشوند .دالهای پارتي شبانه،
اعتیاد ،سرنگ آلوده ،نقش دوستان ناباب در فراهم آوردن زمینة ابتال به ويروس و مصرف
داروهای روانگردان ،همگي دالهايي منفي هستند كه در ارتباط با ويروس اچآیوی در
اين سكانس به نمايش درآمدهاند .بهعالوه در اين سكانس كلیشههايي در خصوص معتادان،
خانههای مجرّدی ،دوستان ناباب و سبک زندگي غربي مشاهده ميشود .اساساً در اين
سكانس مخاطب شاهد گزارهای كلّي است كه «با توجه به تكرار وقوع اين حوادث در
پارتيهای شبانه (استفاده از عدسي عادی و طبیعي بودن استفاده از سرنگ مشترک در نظر
شهرام و صاحب مهماني) بهترين راه جلوگیری از رخ دادن رويدادهای مشابه كه به بروز
بیماریهای طوالنيمدت و مشكالت كوتاه و میانمدت منجر ميشود ،عدم حضور در
چنین مهمانيهايي است».

خودکشي پس از اطّالع
الف -توصيف سکانس

شهرام در حمّام نشان داده ميشود .حولة نارنجي دور خود گرفته است و زير دوش
ميايستد .با بيقیدی كیسة صابون و شامپوی خود را روی زمین پرت ميكند .سرش را
بهسمت دوش بلند ميكند .دستش را بهسمت دهانش ميبرد و از زير زبانش تیغي بیرون
ميكشد .دوربین بهسمت پايین ميآيد و او را از پشت سر مشاهده ميكنیم .شهرام بهسمت
دوربین برميگردد .تنفّسش تند است .همانطور كه حوله روی شانة اوست ،دوش آب را
باز ميكند .دوربین كه بهسمت او حركت ميكند ،نفسهای عمیقي ميكشد .كلوزآپ او را
13
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شاهديم .چشمهايش را ميبندد ،به ديوار تكیه ميدهد و تصوير او مات ميشود .بهسمت
پايین حركت ميكند و از كادر خارج ميشود.
ب -تحليل سکانس

سطح اوّل :شهرام به نیّت خودكشي تیغي تهیه ميكند و وارد حمّام زندان ميشود .اين
سكانس صحنههای حضور او در حمّام و تالش وی برای از بین بردن خود است.
گفتوگوها نشاندهندة اين است كه همة زندانیان برای استحمام آمدهاند .تیغي كه شهرام از
زير زبان خود درميآورد يكي از مهمترين وسايل صحنه در اين سكانس است .در
آشكارترين معنا ،داشتن تیغ به معنای خودكشي شهرام است .ورود با قدمهای آهسته به
حمّام زندان ،نشاندهندة ترديد شهرام و ترس او از خودكشي است .درآوردن تیغ از زير
زبان خود ،نشاندهندة اين است كه او كاری خالف قانون انجام ميدهد و به همین دلیل
مجبور به پنهان كردن تیغ شده است .زماني كه او رگ خود را ميزند ،تُندتُند نفس ميكشد
كه عالوهبر نشان دادن اضطراب او ،نشان ميدهد كه او در حال درد كشیدن است .زماني
كه در حمّام مينشیند ،چشمهايش نیمهباز است و حالت بيحالي بر صورتش غلبه ميكند.
اين موضوع نشاندهندة از دست دادن قوای جسماني و بيحالي ناشي از درد زياد و از
دست دادن خون بدنش است.
در خصوص رمزهای لباس بايد اشاره داشت كه همة كاراكترها (جز سربازها) حولة
حمّام دور خود پیچیدهاند ،شهرام نیز حولهای نارنجي به دور خود گرفته است و با آن به
داخل سلول ميرود .حولة شهرام رنگ نارنجي دارد كه معنای ضمني افسردگي را به ذهن
مخاطب متبادر ميكند.
سطح دوّم :تالشهای شهرام برای از بین بردن خود  -در كنار تصويری كه پیش از اين
از او در سريال به نمايش درآمده است -ميتواند اين معنای ضمني را داشته باشد كه شهرام
11

جامعهشناسي هنر و ادبيات ،دوره  ،9شماره دوم ،پاييز و زمستان 6991

در اغلب موارد به جای حلّ مسئله ،به پاک كردن صورت مسئله ميپردازد .پس از اينكه
بهار به او گفت كه از او جدا خواهد شد ،او تصمیم به خودكشي ميگیرد .سريال اين
رويكرد كلّي را دارد كه شخصیتهای ضعیف ،به خود و ديگران آسیب ميزنند.
نمای اوّلیّه مديوم است و نمايي معرّف از فضای حمّام زندان است .زماني كه شهرام
وارد حمّام ميشود ،تمام نماها (تا زماني كه او از كادر خارج ميشود) كلوزآپ است .اين
نمای كلوزآپ برای برجستهتر ساختن وضعیت و حاالت چهرة شهرام است تا مخاطب از
حاالت چهرة او تشخیص دهد كه چه زماني رگ خود را ميزند و درد و ناتواني بر او
غلبه ميكند .در اكثر نماهای اين سكانس ،زاوية دوربین زاوية سطح چشم است .امّا زماني
كه قرار است به مخاطب نمايش داده شود كه شهرام تیغ را زير زبان خود جاسازی كرده
است ،زاوية دوربین از باالی سر اوست .زماني كه نمای مديوم برای معرّفي فضای حمّام
استفاده شده است ،زاوية دوربین سرپايین است .به اين صورت كه گويي مخاطب ،ناظری
بیروني است كه در گوشهای از فضای زندان قرار دارد كه از باال تحرّكات و فعّالیّتهای
زندانیان را مشاهده ميكند .پس از اينكه شهرام وارد سلول ميشود دوربین دارای زاوية
چشم پرنده است كه تا زماني كه شهرام تیغ را از زير زبان خود خارج ميكند ،از اين زاويه
استفاده ميشود .اين زاويه برای تشديد موقعیت و ايجاد اضطراب در مخاطب استفاده شده
است .بهعالوه ،دوربین از اين زاويه ،بهدلیل از دست رفتن برخي از جزئیّات ،حاالت چهرة
كاراكتر را برای مخاطب برجستهتر ميكند .پس از اينكه شهرام اقدام به خودكشي ميكند،
دوربین در زاوية همسطح چشم انسان قرار ميگیرد كه روبهرو قرار گرفتن دوربین با شهرام
نشاندهندة همموضع بودن مخاطب با وی و ايجاد حسّ همدلي و همدردی در مخاطب
است.
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تركیببندی در اين سكانس متقارن است .در نماهای اوّلیّه ،وسايل صحنه و جاگیری
سوژهها بهگونهای است كه تركیببندی بهصورتي متقارن باشد و در نماهايي كه شهرام
بهتنهايي حضور دارد ،وی در مركز قاب و بدون فضای منفي گسترده است .در نمايي كه
زاوية دوربین چشم پرنده است و از باال شهرام را نشان ميدهد ،با نمايش دادن ديوار در
اطراف او ،برای مخاطب تصويری از قبر را يادآور ميشود .همچنین بستهبودن قاب ،به اين
دلیل استفاده ميشود كه تحت فشار بودن كاراكتر را به نمايش بگذارد.
در اين سكانس ،فوكوس بر روی سوژه است و اشیای اطراف آن فلو است كه
نشاندهندة اهمیّت سوژه و حاالت چهره و بدن اوست .ميتوان گفت كه كارگردان با
استفاده از اين تمهید بار مسئولیت چنین عملي را بر دوش شهرام قرار داده است و برای
مخاطب اين معنای ضمني را دارد كه شرايط نميتواند مجوّز دست زدن به آسیب به خود
باشد.
فضا دارای ماية روشن است .نور حالتي طبیعي دارد و سايههای شديدی را بر صورت
شهرام ايجاد نميكند .اين نوع نورپردازی طبیعي ،نشان ميدهد كه دوش گرفتن زندانیان در
روز اتّفاق ميافتد .بهعالوه طبیعي بودن نورها و نبود سايههای شديد ،نشاندهندة در جريان
بودن شرايط عادّی در زندان برای بقیة زندانیان است .با استفاده از اين نور ،مخاطب متوجّه
ميشود كه اين شرايط تنها برای شهرام دشوار است ،در حاليكه برای ساير زندانیان
شرايطي كامالً طبیعي بهشمار ميآيد .بنابراين ميتوان گفت كه در اينجا نیز كارگردان بار
مسئولیت خودكشي را بر دوش شهرام گذاشته است (بهخصوص اينكه هنوز ساير زندانیان
از بیماری شهرام اطّالعي ندارند) .البتّه زماني كه شهرام دست به خودكشي ميزند و بر
روی زمین مينشیند ،رنگ چهرهاش تیره شده كه حاصل نور كم است و نه نورپردازی
موضعي؛ چراكه شاهد سايههايي شديد بر روی صورت او نیستیم.
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رنگهای بهكاررفته در اين سكانس همگي زمینة سفید و خاكستری روشن دارند.
استفاده از رنگ خاكستری برای معنادار كردن محیط هم به خنثي بودن محیط در مقايسه با
وضعیت شهرام اشاره دارد و هم يادآور فضای سردخانهای است (يخچالهای سردخانهها
عمدتاً فلزی و دارای رنگهای با تم خاكستری هستند) .رنگهای سفید نیز سفیدی كفن را
به ياد مخاطب ميآورد و در واقع به لحاظ رنگشناسي مخاطب را برای مرگ شهرام آماده
ميكند.
موسیقي دارای آكسانگذاری كوتاه ولي بدون ضرب است كه همراهي سازهای زهي
احساس اندوه را به مخاطب منتقل ميكند .در مورد صداگذاری بايد اشاره داشت كه فضای
حمّام شلوغ و پر از سروصدای ديگر زندانیاني است كه مشغول استحمام هستند .شهرام
خود كامالً ساكت است و حتّي زماني كه رگ خود را ميزند ،صدايي از او شنیده نميشود.
داستان اصلي در اين سكانس در خصوص خودكشي شهرام است و كشمكش
بهنمايشدرآمده ،كشمكش دروني شهرام بر سرِ انجام دادن /ندادن خودكشي است.
بهطوركلّي ،ميتوان گفت كه خودكشي شهرام در جهت تكمیل شخصیت او بهعنوان فردی
ترسوست كه بهجای رويارويي با مشكالت از آنها فرار ميكند و راههايي نامناسب را برای
حلّ آنها انتخاب ميكند .پیش از اين نیز چنین كنشهايي را از او شاهد بودهايم :ترک
خانوادهای كه با ازدواج او مخالف بودهاند ،اعتیاد و خیانت به همسر .در اين سكانس،
گفتوگويي بین شهرام با ساير شخصیتها مشاهده نميشود و اين نشاندهندة عدم تمايل
شهرام به برقراری ارتباط با ديگران است .همچنین اين عدم تمايل ،ميتواند به معنای
انزوای او از جامعه بهعنوان يک بیمار ايدزی باشد كه از واكنش ديگران به خود و
بیماریاش واهمه دارد.
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زماني كه در اين سكانس جريان دارد ،ساعاتي از روز است ،چراكه حمّام دارای نورهای
طبیعي است .از نظر مكاني هم بايد اشاره داشت كه اتّفاقات در حمّام زنداني در جريان
است كه شهرام عسگری در آن زنداني است .انتخاب اين مكان بهعنوان محیطي برای
خودكشي شهرام ،ميتواند نشاندهندة تنهايي و بيكسي او در مبارزه با ايدز باشد و درواقع
بهنوعي توجیهكنندة عمل او در برابر ايدز است .همچنین انتخاب اين شیوة خودكشي ،كامالً
وابسته به مكاني است كه شهرام در آن قرار دارد و آن را توجیه مينمايد.
سطح سوّم :كنار هم قرار گرفتن دالهای ترديد (گامهای آرام بهسمت در حمّام) و ترس
(نفسهای تند در هنگام تصمیم برای عملي كردن خودكشي) و در نهايت عمل خودكشي
بهتنهايي ،مدلول ترسو بودن شهرام را به ذهن متبادر ميكند .از ديگر سو ،مهمترين محور
تقابل در اين سكانس را تقابل میان حلّ مشكل و حذف آن تشكیل ميدهد .شهرام كه
خانوادهاش او را ترک كردهاند ،بهجای اينكه برای اثبات خود به خانوادهاش تالش كند ،به
خودكشي فكر ميكند .اين سكانس و قرار دادن اين تقابلها ،در جهت معرفي شخصیت او
بهعنوان فردی ترسو است .در مجموع ،در سطح سوّم ،شاهد نوعي برچسبزني هستیم
كه شهرام را «منحرف اجتماعي» معرّفي ميكند و بیماری ايدز او را «تاوان و عقوبت»
اشتباهات او ميداند .اين موضوع در مقابله با كیوان بهعنوان شخصي كه بهصورت تصادفي
به اين بیماری مبتال شده است ،برجستهتر ميشود.
در اين سكانس شاهد «ترس از ايدز» هستیم كه در بسیاری از موارد به خودكشي
شخص مبتال به ويروس اچآیوی و ايدز منجر ميشود .بهصورت كلّيتر ميتوان گفت كه
اين سكانس بهدنبال نمايش اين انديشه در افراد بیمار است كه «ايدز پايان زندگي است» و
همین انديشه در ابتدا به انزوای اين افراد از اطرافیان و سپس خودكشي آنها منجر ميشود.
در كنار تفكّر ترس از ايدز كه در اين سكانس به نمايش درآمده است ،مخاطب كلیشههايي
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در خصوص «خودكشي افراد ضعیف» را مشاهده ميكند .شخصیت شهرام در اين سريال
بهعنوان فردی ضعیف و از نظر اجتماعي ناهنجار به تصوير كشیده شده است كه در برابر
مشكالت خود تصمیمهای نادرستي را اتّخاذ ميكند .ضعف اين شخصیت در تقابل با
كیوان و انصراف او از خودكشي برجستهتر ميشود.

تحليل پيامهای مرتبط با بيماری ایدز
راههای انتقال ایدز
در اين سريال ،تنها سه راه انتقال بیماری ايدز برای مخاطبان به نمايش درآمده است :انتقال
از طريق سرنگ آلوده ،انتقال از راه رابطة جنسي و انتقال از مادر به فرزند .انتقال بیماری از
نازی به شهرام از طريق رابطة جنسي و انتقال از شهرام به كیوان از طريق سرنگ آلوده بوده
است .انتقال بیماری از كیوان به پريا و به فرزندشان در هالهای از ابهام قرار دارد .نكتة مهم
اينكه راههای انتقال تماماً در زمینههای مذموم يا غیراخالقي به نمايش درآمده است؛ تزريق
در پارتي شبانه و انتقال از رابطة نامشروع جنسي و حاصل از خیانت شهرام به همسرش.
حال آنكه ،انتقال خونِ آلوده ممكن است در بسترهای پزشكي و يا آرايشگاهي (هنگام تتو
يا استفاده از تیغ استفادهشده) و  ..نیز اتفاق افتد .اين نوع بازنمايي راههای انتقال ميتواند
زمینة برچسبزني به بیماران ايدز را فراهم كند.

راههای جلوگيری از انتقال ایدز
در اين سريال تنها در سكانسهای ابتدايي اطالع يافتن خانوادة كیوان از بیماری او ،اشاراتي
مختصر در خصوص امكان انتقال از كیوان به پريا ميشود .اطالعات دقیق در خصوص
راههای انتقال از طريق رابطة جنسي مانند ضريب انتقال از مرد به زن و يا برعكس ،ارائه
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نشده است .همچنین توضیح صريحي در خصوص راههای جلوگیری از انتقال در رابطة
جنسي نیز در اين سريال مشاهده نميكنیم .همچنین با مشخص نبودن سرنوشت بیماری
پريا ،آموزش مراقبت در رابطههای جنسي ،ناقص ميماند و بیش از اثر بر روی مخاطب،
ايجادكنندة سؤال و پرسش برای اوست .مورد ديگری كه بايد به آن اشاره كرد در خصوص
راههای ديگر انتقال بیماری است .استفاده از سرنگ مشترک ،چندين بار (در شرايطي كه
آموزش از زبان پزشک انجام ميشود) در اين سريال برجسته ميشود امّا اثری بر كاراكترها
ايجاد نميكند .در نهايت ،آموزش در خصوص راههای انتقال ويروس از مادر به فرزند
بهطور كامل توسط پزشک توضیح داده ميشود ،امّا در نهايت با نمايش عدم رعايت چنین
موقعیتهايي ،نوعي سردرگمي برای مخاطبان شكل ميگیرد .همچنین تأكید بر استريلیزه
بودن وسايل آرايشگاهي و پزشكي و مواردی از اين دست ،در اين سريال تماماً مغفول
مانده است .در نتیجه در خصوص آموزش پیشگیری از انتقال بیماری ايدز در اين سريال،
موضوع به نحو دقیقي بازتاب نیافته است.

درمان ایدز
راهبردهای درمان بیماری ايدز در عمل را ميتوان به دو دستة -1 :درمان رواني و حمايت
عاطفي و  -2درمان پزشكي تقسیم كرد.

درمان رواني و حمایت عاطفي
مهمترين درماني كه در اين سريال به آن پرداخته شد و بهخوبي زوايای مختلف وضعیت
رواني و موقعیت اجتماعي يک بیمار ايدز در جامعه را بازنماياند ،موضوع درمان رواني و
حمايت عاطفي بود .پس از اطالع از بیماری ،دورهای كه هر فرد افسردگي ناشي از اطالع
يافتن از بیماری را طي ميكند ،در هر دو كاراكتر مبتال به نمايش درآمده است .نقش
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حمايت خانواده و قرار دادن آن در سوية شهرام  -كه از خانواده ،طرد شده است -و كیوان
 كه خانواده از او حمايت ميكند -اين برساخت را داشت كه حمايت خانواده ،ميتواندمسیری كامالً متفاوت را برای افراد مبتال به ايدز رقم بزند .همچنین تعادلي نسبي در بازتاب
برخوردها و رفتارهای غلط جاری در جامعه؛ مثالً در بیمارستان ،زندان ،محل كار يا خانه
كه ميتواند به بروز بحرانهای اساسي در افراد مبتال به ايدز منجر شود ،در مقابل حمايتها
از مبتاليان به ويروس اچآیوی ،ازجمله تالش گروههای مردمنهاد برای بهبود حال آنها در
سريال به چشم ميخورد.
سريال در بازتاب برخي ابعاد عاطفي مواجهه با مبتاليان به ايدز ،جلوههای قابلتوجهي
دارد؛ نمايش وضعیت رواني بیمار پس از اطالع از بیماری خود ،آموزش نحوة برخورد
مناسب با اين بیماران در محیطهای عمومي و همچنین اطالعرساني در مورد وجود
سمنهايي كه خدمات مربوط به حمايت از بیماران مبتال به اچآیوی را ارائه ميكنند ،از
موضوعاتي است كه سريال به آنها پرداخته است.

نتيجهگيری
يكي از مهمترين مفاهیمي كه در اين سريال به نمايش درآمد ،مفهوم ترس از ايدز است .در
بسیاری از سكانسهايي كه بهصورت مستقیم به ايدز ارتباط داشتهاند ترس از ايدز مشاهده
ميشود و سريال پريا با نشاندادن دوگانگي رفتار درست -نادرست سعي دارد به مخاطب
رفتار درست را نشان دهد .اين تالش برای از بین بردن هراس عمومي از ايدز ،زيرمجموعة
آموزشهای رواني و حمايت عاطفي قرار ميگیرد .از نحوة بیان پیامها در اين سريال
ميتوان حدس زد كه مخاطب هدف اين سريال ،مردم بهطوركلي هستند كه ممكن است با
فردی كه بیماری ايدز دارد  ،روبهرو ميشوند و بنابراين آموزشهای اساسي در اين حوزه
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به اين افراد داده ميشود؛ اگرچه سريال برخي آموزشها به مبتاليان را فراموش نكرده
است ،امّا آموزشهايي جامع در اين خصوص به مبتاليان ارائه نشده است.

بازنمایي ایدز
اين سريال در زمینة عوامل منجر به ايدز ،در ادامة روند سريالهای پیشین تلويزيون قرار
ميگیرد كه دچار شدن به ايدز را بهنوعي عقوبت الهي در نظر ميآوردند .اين سريال دو راه
انتقال را – رابطة جنسي و سرنگ آلوده -و در زمینة منفي معرّفي ميكند .رابطة جنسي در
زمینة خیانت ،و سرنگ نیز در زمینة پارتيهای شبانه معرفي ميشود .ايدئولوژیهای فرعي
ديگری نیز در زمینة انتقال وجود دارد .برای مثال ،به لحاظ علمي احتمال انتقال ويروس
اچآیوی از طريق رابطة جنسي از زن به مرد ،خیلي كمتر از مرد به زن است .امّا در اين
سريال ،عامل انتقالدهندة ويروس در رابطة جنسي ،زن به نمايش درآمده است و ميتواند
مؤيّد نگاه مردساالرانه باشد .از سوی ديگر كلیشههای قبح پارتيهای شبانه و دوستيهای
ناباب ،در زمینههای انتقال بیماری بازنمايي شده است.
در زمینة پیشگیری از ايدز در اين سريال اساساً پیامي به مخاطب منتقل نميشود .در
حوزة پیشگیری در روابط جنسي ،سريال بهوضوح دچار پرش ميشود و آموزش خاصي به
مخاطب ارائه نميشود .در اين زمینه ،ميتوان ايدئولوژی اصلي را قبح طرح مسائل جنسي
تعريف كرد.
در زمینة بازتاب چگونگي درمان ايدز ،ضعفهايي جدی در سريال ديده ميشود .درمان
شهرام پیگیری نميشود؛ درمان كیوان در سريال به نمايش درنميآيد ،تنها در ابتدای آگاهي
كیوان از بیماری ،او چند قرص را ميخورد و ديگر اين موضوع رها ميشود .همچنین
بارداری و زايمان پريا كه طبق گفتة پزشک بايد تحت نظر پزشک ميبود تا ريسک ابتالی
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نوزاد به ايدز را كاهش بدهد ،تماماً بر اساس اتّفاق پیش ميرود و توصیههای پزشک ناديده
گرفته ميشود .ايدئولوژی اصلي در اين بخش نیز مسكوت گذاشتن دانش پزشكي در زمینة
بیماری است.
تنها زمینهای كه به میزان زيادی در اين سريال به آن پرداخته شده است ،حمايت عاطفي
از بیمار است كه با نشان دادن دو حدّ نهايي شهرام – كه خانوادهاش او را ترک كرده
است -و كیوان – كه تحت حمايت خانواده قرار دارد -سعي در نمايش نقش خانواده در
قبال اين بیماران دارد .از سوی ديگر ،با نشان دادن واكنشهای احتمالي بیماران پس از
اطّالع از بیماری خود ،به مخاطبان أموزش ميدهد كه رويارويي با ايدز به چه صورت بايد
باشد .ايدئولوژی اصلي سريال در اين زمینه ،خانوادهمحوری و اهمیت تحت حمايت
خانواده بودن بیماران ايدزی است و در اين زمینه ،برای حمايت دوستان ،جايگاهي تعريف
نشده است.

بازنمایي ایدز
بازنمايي پنج شكل دارد .1 :كمنمايي .2 ،بدنمايي .3 ،به حاشیه راندن .4 ،كلیشهسازی و .1
ترسیم مرزهای خودی و غیرخودی (طرد) .در سريال پريا ،در خصوص بیماری ايدز،
مخاطب شاهد نوعي بدنمايي و كلیشهسازی است .شهرام از طريق رابطة جنسي خارج از
چارچوب خانواده به ايدز مبتال ميشود ،كیوان از طريق سرنگ آلوده در پارتي اين ويروس
را ميگیرد و از سوی ديگر ،سرنوشت ابتالی پريا و فرزندش به اين بیماری اساساً در
سريال مبهم ميماند .اينكه مبتاليان تنها در بافتهای منفي به اين بیماری دچار ميشوند
(خیانت و سرنگ آلوده در پارتي) خود نوعي كلیشهسازی از راههای انتقال اين بیماری
است و چهرهای منفي از بیماران ايدز را به نمايش ميگذارد.
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در زمینة راههای درمان اين بیماری ،مخاطب بهنوعي شاهد كمنمايي است .پس از اطالع
كیوان ،و شهرام از بیماری خود ،غلبه با عناصر دراماتیک در سريال است و درمانهای
پزشكي به میزان بسیار كمي به نمايش درميآيد .همچنین مخاطب اساساً شاهد مراجعة
كیوان و شهرام به پزشک نیست و فقط پريا – بهعنوان فردی در معرض ايدز -مرتّب به
پزشک مراجعه ميكند .اين كمنمايي در خصوص پيگیری پزشكي بیماری ميتواند اين
تصوّر را از بیماری به وجود آورد كه ايدز بهشدت وابسته به حمايتهای عاطفي اطرافیان
است و در صورت حمايت عاطفي اطرافیان ميتوان زندگي سالمي داشت و حتّي بچهدار شد.
صعبالعالج بودن ابتال به اچآیوی نیز در سريال مغفول مانده و ممكن است اين تصوّر
را به وجود آورد كه پس از درمانهای اولیّه ،بیماری متوقّف ميشود و تا زمان فعّالیّت
دوبارة اين بیماری ،نیازی به درمان نیست و بیمار بايد از فعّال شدن دوبارة ويروس در بدن
خود جلوگیری كند .بهطوركلّي بازنمايي ناقص ايدز در سريال ،به غلبة عناصر دراماتیک بر
بعد آموزشي منجر شده است.

بازنمایي بيماران مبتال به ایدز
از راهبردهای هوشمندانهای كه در اين سريال به كار گرفته شده است ،شكلدهي به دوگانة
شهرام-كیوان است .شهرام فردی به لحاظ عرفي نابهنجار است :با خانوادة خود قهر كرده
است ،همسرش قصد طالق از او دارد ،معتاد بوده ،درس خود را رها كرده ،به همسرش
خیانت كرده است ،پس از اطّالع از بیماری خود در زندان خودكشي ميكند و در نهايت در
اثر مصرف مواد مخدّر از دنیا ميرود .از سوی ديگر ،كیوان ،در اثر اشتباهي به بیماری دچار
ميشود ،او به شیوهای سالم ازدواج كرده است و صاحب فرزند ميشود و شاغل است .اگر
بازنمايي بیماران ايدز فقط بهصورت شهرام بود ،سريال دچار بدنمايي و طرد بیمار مبتال به
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ايدز بود ،اما ازآنجاكه كیوان حائز ويژگيهای مثبت نیز به اين بیماری دچار شده است،
ميتوان گفت بازنمايي بیماران ايدز در اين سريال ،در مقايسه با گذشته از كلیشهها فاصله
گرفته است.
يكي از مهمترين عناصری كه در سريالهای پیشین در خصوص ايدز شاهد بوديم،
ترسیم مرزهای خودی و غیرخودی و بیرون راندن بیماران ايدزی از مرزهای خودی بود.
در اين سريال شاهد اين مرزبندی نیستیم .مهم اين است كه شخصیتهای منفي اين سريال
ـ مانند حبیب و پدر شهرام ـ بهدنبال اين مرزبندی هستند كه در نتیجه باعث همدلي بیشتر
مخاطبان با شخصیت مثبت كیوان ميشود .بنابراين ،ميتوان گفت كه بیماران مبتال به
اچآیوی /ايدز در اين سريال افرادی هستند كه در میان ما و با ما زندگي ميكنند و طرد
آنها از محیطهای اجتماعي ،وجهي ندارد .از سوی ديگر ،برخوردهای نامناسب با مبتاليان
به ايدز در سريال ،مذمت ميشود و مخاطب را با بیمار همدل ميكند.

خانواده
در مورد خانواده نیز ميتوان دوگانهای را مشاهده نمود :خانوادة شهرام و خانوادة كیوان.
خانوادة شهرام ،خانوادهای است كه بهعلّت مخالفت خود با ازدواج شهرام ،او را طرد كرده
است و در طول سريال بهكرات بار اشتباهات شهرام را به دوش پدرش مياندازند .از سوی
ديگر ،خانوادة كیوان با وجود مخالفت با ازدواج كیوان و پريا از كیوان حمايت ميكنند .در
اين میان ،پدر كیوان در مراسم عقد كیوان و پريا حضور پیدا نميكند ،اما حمايتهايش
ادامه دارد و تالش ميكند تا آنها زندگي سالم و بامحبّتي را آغاز كنند.
پس از اطّالع از بیماری نیز واكنش هر دو اين خانوادهها متفاوت است .پس از اطّالع از
بیماری كیوان ،خانوادة او حمايت خود را از وی افزايش ميدهد و برای درمان او تالش
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ميكند .اما خانوادة شهرام ،رويكرد خود را تغییر نميدهد .اگرچه مادر خانواده تالش
بسیاری ميكند تا بتواند بهار را به زندگي با شهرام برگرداند و همچنین شهرام پس از طالق
بهار بتواند زندگي عادیای را در كنار پدر و مادرش داشته باشد ،اما بهدلیل قدرت
بیشازحد پدر خانواده ،تمام اين تالشها بيثمر ميماند و در نهايت به فرار شهرام از
خانواده و رو آوردن دوباره به مواد منتهي ميشود .اين دوگانه ،نشان ميدهد كه در صورت
وجود حمايت خانوادهها از افرادی كه به بیماری دچار هستند ،بیماری آنها ميتواند مسیری
متفاوت را در پیش بگیرد.
دوگانة ديگری كه در اين سريال بر مبنای خانواده شكل ميگیرد ،خانوادههای
بهارـشهرام و كیوانـپريا است .پس از اطّالع از بیمار شدن كیوان ،پريا تالش بسیاری
ميكند تا وی روند درمان خود را آغاز كند و همچنین به لحاظ عاطفي از او حمايت
ميكند .از سوی ديگر ،بهار پس از اطّالع از بیماری شهرام ،عزم جدّیتری برای طالق پیدا
ميكند و هیچگونه حمايتي از او به عمل نميآورد.
در مجموع ميتوان نتیجه گرفت كه اين سريال تنها بخش پیامدهای رواني و اجتماعي
حاصل از بیماری ايدز و همچنین لزوم حمايت عاطفي از اين افراد را بازتاب داده است.
مسائل درماني در اين سريال تا حدّ زيادی بازتاب نیافته است؛ حال آنكه زماني كه سريال
رسالت آموزشي دارد ،ميتوان درام را بهگونهای چید كه پیامهای آموزشي بهگونهای ساده،
روان و همهجانبه برای مخاطبان مطرح شوند كه عالوهبر ترغیب مخاطب به افزايش دانش
خود در آن حوزة خاص ،اطالعات بهشكلي برای او عرضه شود كه وی اطالعات اوّلیّة
كاملي در دست داشته باشد.
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