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از نکات قابل توجــه 
مجموعه های 
تلویزیونیِ  دهه هفتاد 
اساسا تکثرگرایی 
نظرات بستگانِ  
در برابر اتقــان 
دیدگاهِ  ارکان 
اصلــی خانوادهّ  
اســت که گویی 
ســکاندار مطلق 
العنان یک مجموعه 
به حســاب می آیند 
و سخنی ورای سخن 
آنان، مستلزم تاوانی 
برای متنبه شدن 
است 

خانواده، در هر مشــکلی به ارکان واالتر پناه 
می برند. همان ها که خانــواده را به مثابه یک 
ستون نگاه می دارند و از قِبل سختگیری و گاها 
پرخاش آنان - چون گویی به سعادت خودشان 
است - خم به ابرویی آنچنان خصمانه که حال 
رخ در رخ پدر قرارگیرنــد نمی آورند که حال 

بخواهند تیغ از نیاِم خود برکشند.
     بــه همین علــت میتوان به جــرأت گفت 
پدران و مادراِن خلق شــده در آثار دهه هفتاد 
- که سخنان پندآموزشان متوازن با کنش های 
حکیمانه و پهلوانانه شــان بــود - هیچکدام 
سرشتی بی اعتقاد به اسالم و آموزه های دینی 
ندارند. زنان و مادران همچنــان با چادرهای 
نماز و یا مجلســی همچنان یا نذر کرده اند و 
پای دیگ هستند و یا مشــغول مهر و محبت 
کردن به فرزندان، قبل یــا بعد از انجام فریضه 
نمازشان است. پدران نیز یا در محل کسب خود 
دائما ذکر بر لبانشــان جاری است و به شدت 
ســختکوش هســتند و یا در منازل خویش با 
فرزندان خوشحالند و چند صباحی نیز فرزندان 

را به َمثلی حکمت میدهند و ز تجربه ای پند. 
     پدران و مادران هرگز خستگی شــان هویدا 
نمیشود و در مضیقه بودنشان آشکار نمیگردد؛ 
ممکن اســت دوربیِن روایتگر، اندکی بر غبار 
نشســته از رنج و غصه بر گرِد سیمای پدران 
فوکوس کند ولی حســیات آنان را بر تمامی 
شخصیت ها بســان راز مگویی فاش نمیکند. 
نکته بس قابل تامل تر از لحاظ تکنیکِی دوربین 
این اســت که هرگز دوربین خــود را از باال بر 
پدران و مادران ســایه نمی اندازد، گویی حذر 
میکند که از باال به آنان نگاه کند و همیشه در 
کلیت مجموعه هــای تلویزیونی دهه هفتاد با 
محوریِت موضوعِی خانــواده، دوربین در مقام 
روایتگر، حمایت تک تک اعضــای خانواده را 
میکند که هیچکدام را قضاوت نکند، احترام ها 
را حفظ میکند، سّیاس و مکار نیست و به چشم 
ادب در منزله ای پرنسیب یافته و سوم شخص 
-که گویی یکی از همین اعضای خانواده است 
- با آنان نشست و برخاست کرده، ُگر گرفته و 
آرام میشود، میخوابد و سر سفره به صورت کامال 
همسطح با آنان غذا میخورد، با رأفت خود را به 
آنان )با زوم( نزدیک میکند و از پن و زوم شالقی 
حذر میکند و هیچوقت خــود را درجایگاهی 
نمی بیند که بخواهد و یا بتواند- بخاطر حفظ 
شــئونات- از نماهای نزدیِک اورشــولد، که 

فرزندان در رخ پدر ایســتاده اند و درشــتی 
میکنند، استفاده کند. 

بــه همین دلیل اســت کــه هرگز بــه خود 
و کاراکترهایشــان در روایت اجــازه طغیان 
نمیدهد؛ چراکــه واالترین ســنگر هر فرد را 
خانواده قلمداد میکند کــه از دل آن تمامی 
مشــکالت اجتماعی، اقتصــادی و فرهنگی 

حل میشود. 
      به همین طریق اســت که قریب به اتفاق 
تمامی سریال های دهه 1370 بسان »پهلوانان 
نمی میرند«، 1379 اثر حسن فتحی و سریال 
»در قلب من«، 1377 اثر حمیــد لبخنده و 
امثالهم، فلسفه و نهاد خانواده را مهِد آرامش 
و مدرســه انسان ســازی قلمداد میکنند. با 
پذیرش این مفاهیم، بیخود و بی ربط نیســت 
که شــخصیتی چــون مرادبیگ در ســریال 
»روزی روزگاری« 1370 که پیشــتر سخن 
از آن شــد- از عمق غارت، راهزنــی، ارعاب 
و تجاوز به اموال مردم به واســطه آشــنایی با 
یک خانواده روستایی کم کم به تعالِی درونی 
خویش میرسد تا ســیرتش را رفته رفته الک 
کند. حال بد نیســت بگوییم که ســیر ورود، 
بازنمــود و ارجاع مشــکالت در نهادی چون 
خانواده، چون یک امر دینامیک است؛ بالطبع 
پویایی مشکالت نیز خود را متجدد میکنند تا 

اعضای خانواده را اســتثمار کنند درحالی که 
بن مایه آثار تلویزیونی و سینمایی دهه هفتاد 
با ژانر خانواده به قدری گســتره استحفاظِی 
قدرتمندی را به تنــاوب )یحتمل( آرکتاپ ها 
برای خود گواه گرفته اســت کــه گویی این 
مشکالت و کشــمکش های برآمده از زیست 
اعضای خانواده هستند که آنان را به مجادله 

دعوت میکنند.
     این همــان کاریزمای مجهولی اســت که 
مشکالت را متحمل بر شخصیت ها به گونه ای 
که همه علیه یکی قرار بگیرند و در مشکالتی 
محیرالعقول ســهیم باشــند، نمیکند، بلکه 
به واسطه انگاره های برخاسته از هژمونی نگاه 
پدرساالری/ فرزندســاالری تن به دگرگونِی 
بن مایه ای میدهد که اساسا مسیر دهه هفتاد 
را با دهه هشتاد شمسی تغییر دهد؛ آنگونه که 
حال منیت اعضای خانواده مستقل میشود و 
از سهیم شدنشان با یکدیگر فرار میکنند و در 
تالش هســتند که- با رضایت و یا بی رضایت 
والدین- راه های نرفته و مطرود شده گذشتگان 
خــود را بپیمایند تا صاحب فضــل و کرامتی 
همچون ارکان خانواده شوند. به همین سبب 
میتوان گفت بزرگترین تغییر رویه این دهه از 
حیث تماتیک، وقوع حــوادث و رویدادهایی 
هستند که بر سر شــخصیت ها نازل میشوند 
تا تقدم خودخواسته و یا ناخواسته از پذیرش 
رنج های درونــی و یا بیرونی شــان را متبین 
کنند. اولین پیامد این رویه نیــز تمایل وافِر 
اعضای خانواده- معمــوال فرزندان اصلی- به 

زیاده خواهی و مقام طلبِی آنان است.

دهه 80 ؛ انشعابات مضمونی و ژانرهای 
متفاوت

      در مجموعه هــای تلویزیونی دهه 1380 
که با رشدی کندویی در بیشتر ژانرها کسب 
فیض کرده اســت؛ مجموعه های محبوب و 
پربیننده ای چــون »روزگارقریب«، 1386 


