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ها به و بعضًا با استفاده از دیالووشرح روایت و بیان ماجراها به زبان تصویر 
های مدرن را در نظر بگیریم، ما اگر شرح روایتا ؛گرددزمان مصر باستان بر می

های اولین بار در کشورهای آلمان و انگلستان پا گرفت. اولین کمیک 1کمیک
برای  که شدها گفته میها درون بالنآمریکایی در قرن بیستم شکل گرفتند. دیالوو

رت و زا»ها استفاده شد و برخی از لغات مثل گیری از عالمت تعجب روی کلهغافل
برای بیان حاالت یا ضربات استفاده گشت و تا امروز نیز کاربرد « زورت و آخ و پاخ

ای روزنامه های مصورداستانای از دارد. اولین کتاب کمیک بر اساس مجموعه
 (13۹5، «پروفسورها)» .شکل گرفت

ها و داستان مصور امروز آیینه انعکاس روابط میان انسان و ماشین، ایده
ای از انتقال شیوه و . داستان مصور، زبان مادری گرافیکاستاین عصر گرایشات 

و  دهدتصور متراکم کرده و جای می -پیام است که واقعیت را در یک واحد متن
کنند و گرافیسم و تصاویر مستمر در حالی که فیلم را نگاه می ؛خوانندزبان را می
که نشان دهنده  کردانتزاعی ترجمه ه زبان را بها توان آنیعنی می ،شوندخوانده می

 .استهای اجتماعی مشخص ها و گروهها، اماکن، شخصیتموقعیت
متن به همراه تصویر، ابهام  ،در داستان مصور همه چیز دارای مفهوم است

 ؛دهدگاه تصویر، خود متن و یا ابهام آن را شرح نمیبرد. هیچموجود در آن را از بین می
 دهند.، یک داستان کامل را شرح میهمدیگرند و به کمک بلکه این دو مکمل یک

یک  ؛شوددر داستان مصور هیچ اثری از جذابیت بصری هنر نقاشی دیده نمی
تا  کنندهای تزئینی بوده و تصاویر تنها کمک میفاقد زیبایی کمیک کامالً داستان مصور 

گاهی و بی  (3۷: 13۷8، محمدیها ببخشد. )واسطگی به کالمحالتی از ناخودآ

                                                           
1. Comic 
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، ضعف هستندترین مسائل اجتماعی که جوامع امروزی به آن مبتال یکی از بزرگ
های صورت ناهنجاری ها بهکه مشکالت خانواده جاییآن از ؛بنیاد خانواده است

 ای دارد. العادهاهمیت فوق کند، خانواده و سالمت آنبروز میاجتماعی 
های اجتماعی یکی از پذیرش مسئولیت آماده کردن فرزندان برایبر این اساس، 

رود. جوانان باید بتوانند برای ها به شمار میوظایف مهم و اساسی خانواده
های مشترک آماده شوند و بکوشند روابط خود را با افراد پیرامونشان در حد زندگی

 که در مسائلی مانند باال رفتنی نظر از آمارولی تنظیم کنند. صرفمتعارف و قابل قب
سن ازدواج، طالق، فرار از منزل، فحشا و مسائل خانوادگی وجود دارد، سرد شدن 

های ها و شکستباعث ناکامی فی و نارضایتی از زندگی خانوادگیارتباطات عاط
ها نشان از مشکالت عمیقی در سطح بزرگی در زندگی جوانان شده است. این

 .شود یابی و درماننوعی باید ریشه خانواده دارد که به
های اصلی در بروز مشکالت خانوادگی و اصواًل نارضایتی از یکی از زمینه

ی است که تولیدات آن سبب افزایش سطح توقع و زندگی مشترک، فضای مجاز
 ویژه در میان نسل جوان شده است. به های مشترکارضا از زندگی

شده یفنوعی تحر تحت تأثیر این فضا، انتظارات جوان از زندگی مشترک به
ها و ها مانند فیلمها و محتویات رسانهاست. لذت و صمیمیتی که از برنامه

بندد، تا حد بسیار زیادی در زندگی طبیعی ها در اذهان جوانان نقش میسریال
جوانان به  هتواند تبعات زیان باری برای آینددستیابی نخواهند بود و این میقابل

 همراه داشته باشد.
ون هد كه بددمین را مكااين د ابه فر گمنامیو  سیناشنا، یزط مجايمحدر 

د يجاابا  چنینهمينترنت آورد. ا یپردازی روخیالگونه   به هرن شناخته شدس از تر
ت ين محصوالاز ا وسیعیحجم ورود  ی،رنگازههرت به محصوالن ساآ دسترسی
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پردازد. در نتیجه روزی در این زمینه میشبانهو ست ده اكر تسهیلرا ها خانه خلدابه 
ها به صورت مداوم در معرض این محصوالت قرار دارند؛ محصوالتی که خانواده

های مخربی برای کانون خانواده هستند که روابط واقعی و دیدگاه اعضای حامل پیام
 (13۹1، معمار و همکاران)د. دهخانواده را نسبت به یکدیگر تحت الشعاع قرار می

های شناسی، پیاماست که با استفاده از تحلیل نشانه نآهدف اصلی این مقاله 
به  نوادههای مصور جنسی، برای خارمزگذاری شده و روابط خیالی که در داستان

با بررسی فضای روایی دیگر  شوند را بازشناسد؛ به عبارتمتصور می زوجین ویژه
تأثیرات عینی گیری این فضا را در مخاطبان بررسی کند و داستان مصور، زمینه شکل

 رنوگرافیک نشان دهد.وو ذهنی آن را بر کنش کاربران سایت های پ

یه شبیه  واقعیت سازی و حادنظر
تشکیل  1واقعیت ژان بودریار سازی و حادشالوده نظری این تحلیل را نظریه شبیه

کنیم که به مدد ای زندگی مید. بودریار معتقد است ما اینک در جامعهدهمی
فتار آمده و هیچ نسبتی با های خیالی گرمعه مصرفی در صورتها، جارسانه

که نوعی سازی های خارجی ندارد. از دید بودریار معانی در روند شبیهواقعیت
شوند که او از این حالت فراواقعی با های فراواقعی میدچار وضعیت، است 2بازنمود

 (138۷)بودریار،  .کندواژه حاد واقعیت یاد می
معتقد  و را ارائه کرد 3هاوانمودهای درک جهان پست مدرن نظریه ر بربودریا

ها به هیچ سازیامروزه در دوره پست مدرن، شبیه .ایمشده 4هاشبیهوارد عصر است 
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2. Represent 
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ها همزمان ایده واقعیتی را که مدعی بازنمایی آن هستند به آن ،واقعیتی اشاره ندارند
 تی خارج از خودشان اشاره ندارند.ها به هیچ واقعیسازیآورند. شبیهوجود می

شویم. بازنمایی امر ها وارد فضای فراواقع میدر عصر نشانه ،به زعم بودریار
. شود که قرار است به آن ارجاع داشته باشدتر از آن واقعیتی تلقی میواقع، واقعی

 (231: 138۶، سیدمن)
های نماییمعتقد است جوامع غربی در سیلی از کثرت معانی و بازچنین هم

سلطه اجتماعی نه از طریق سرکوب و اجبار یا قدرت  و اندفرهنگی غرق شده
های جمعی و معانی رسانهواسطه اغفال فرد از طریق تصاویر عقالنی شده، بلکه به 

این سیستم سلطه اجتماعی که از  کند. سیاست مدرن طغیان، از مواجهه باعمل می
ها عمل سازیها و شبیهنه، تصاویر، رسانهبخشی نشاطریق اغفال، قابلیت تسکین

 (232عاجز است. )همان:  ،کندمی
 سه سطح دارد: وانمودهاز نظر بودریار 

 ؛دادنی استنسخه بدلی از واقعیت است که به روشنی تشخیص .1
تواند می ،گیرندهایی که مردم از زمینه آماده از اماکن مقدس میعکس

 مثالی از این سطح باشد.
ویرایش  ؛کندچنان که مرزهای واقعیت را محو میاست آن نسخه بدلی .2

 .ای از این سطح باشدواند نمونهتمی هانشریهها و روزنامهو ها ای عکسحرفه
که کند، بدون ایننسخه بدلی است که واقعیتی از آن خود را تولید می .3

 های جهان تکیه داشته باشد.بر واقعیت ایذره
های نامد. نمونه بارز این سطح، داستانمی واقعی حادبودریار این سطح را 
وسیله مترجمان ایرانی در دنیای  هسایت تولید و باین مصوری است که توسط 

 (131: 13۹0، لهیان و یحیاییلعبدا). یابدمجازی فارسی زبان انتشار می
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که به سبب غیر اخالقی بودن، بیش از این شرح داده  داستان مصور مورد مطالعه
در  سایتاین  است.استخراج شده  های غیر اخالقیسایتیکی از از  شود،نمی

، نمایان شد آنبا بررسی  که های مصور پورنو فعالیت داردزمینه تولید و نشر داستان
بوده است و در این  اج فرم قبیحی از روابط بین زوجینهدف اصلی مدیران آن، رو

در راستای تحقق اهداف پژوهشگر و  و گیری هدفمندراستا با استفاده از روش نمونه
 ، یک داستان مصور انتخاب گردید.تحقیق

 ها شناسی رسانهروش تحلیل نشانه
های ها این است که بررسی کند چگونه رسانهشناسی رسانهموضوع اصلی نشانه

شناسی نشانه د؛کننمی 1ها را برای اهداف خاص خود، خلق و بازیابیجمعی، نشانه
، دانسی) دهدانجام میبه صورت زیر هایی کار را با طرح پرسش ها اینرسانه

 شود:که در ادامه به پاسخی برای هر کدام نیز پرداخته می (۶۶: 138۷
 کند؟هر چیزی چه معنایی دارد یا چه چیزی را بازنمایی می .1

داستان این . در دکناین داستان در زمینه رواج هرزگی همزمان زوجین فعالیت می
نهایت لذت به جای به مخاطب القا شده که غریزه جنسی و رسیدن  طوری به

 .نشیندمی وفاداری به ازدواج، شرم و حیا، عفت و ازخودگذشتگی
 دهند:شهوت بصری را تشکیل میمبنای اصلی،  سازوکاربه طور کلی سه 

ای که با نقش دادن به نگاه، فرد بیننده را به جای اعترافی است به ناتوانی -
غریزه جنسی در جایی که  ،به بیان دیگر و دهدل جنسی قرار میفاعل عم

 نیست. ،باید باشد

                                                           
1. Recycle 
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نوعی زایل  ست که بهیا نمونه و سرمشقی ا به معنای جستجوی مشوق -
باشد که از ناکامی در برآوردن میل جنسی کننده احساس گناهی می

 شود.مترتب می
گاه ببعضی از شهوت - ه جای یکی از رانان بصری، خود را به طور ناخودآ

یتشان را با او یکی طرف دخیل در عمل جنسی قرار می دو دهند، هو
. کننداحساس می ،بردو در عالم خیال همان لذتی را که او می کنندمی

 (13۷8، مورالی دانیو)
 کند؟چگونه معنای آن را تثبیت می .2

های چرا این داستان نیازمند به تأمل در این مطلب است کهال ؤپاسخ به این س
 ؟جذاب و جالب است ،تصویری برای مخاطبان مدرن

فردا و توان رابطه بسیار کوتاه، غالبًا بیهرزگی جنسی را می ،در تعریف عام
ها در این زمینه مشاهده رفتاری که بیشتر وقت ؛گری تعریف کردمتفاوت از روسپی

گی از خواهد بفهماند نیازهای جنسی بزرمربوط به فردی است که میشود، می
تواند دائمًا به یک نفر قناعت کند، به طوری که نمی ؛جهات کمی و کیفی دارد

طور که نباید انتظار داشت انسان دائمًا با یک نوع غذای واحد و تغییرناپذیر همان
 .رفع گرسنگی نماید

 های خانوادگی کهن زیر است:برساختی جدید از  نظام روابط،این گونه 
مانند  ؛در جوامعی که تعدد زوجات درآن رایج است ای رابطه مرسومگونه -

های در تمدن نیزآل پروانه دارد و جوامعی که ادیانشان کمتر رنگ ایده
سنتی متکی بر کشاورزان سنتی که در آن اهمیت نقش زن به عنوان کارگر 

 (99)همان:  شود.، مشاهده میقابل چشم پوشی نیست



162  / ( PURE LIFE, Vol. 6, No.20 (Rajab 1441. Esfand 1398. March 2020) 

 

فقیر بدوی است که به دلیل  که مربوط به جوامع ترتیبات چندشوهری -
سروکار  شکالت مادی، چندین مرد با یک زن و یک خانواده مشترکم

توانستند پدر را به طور قطع گونه جوامع چون نمیداشنتند. در این
تعیین هویت اوالد از که همان  در نتیجه شجره مادری ،مشخص کنند

 (1387 ،الینفسکیمنتیجه الزامی چنین نظامی بود. ) است، روی نسبت مادری
نقش مددکار را در  بضاعتی است،که معمواًل مرد کم شوهر کمکی -

 کند.کارهای منزل و مواظبت از زن ایفا می
سکونتگاهی در  -1نظام ازدواج گروهی که هنوز به ندرت در جزایر مارکیز -

 به عنوان نوعی مشارکت بین، خوردبه چشم می -فرانسه و در اقیانوس آرام
زنان ارباب به عنوان جبران  که لطف است ان خدمتکاریارباب و مرد

ها را به کار کردن و ماندن نزد ارباب گردد تا آنزحمات شامل حالشان می
 (100)همان: . تشویق کند

زن و مرد در چارچوب قوانین و عرف جامعه  ،هایی که برشمرده شددر نظام
طه جنسی، برآوردن لذت کردند و هدف از راباقدام به ایجاد رابطه زناشویی می

تشکیل خانواده در  ،جنسی به این صورت مطرح نبوده است و هدف غایی ازدواج
 چارچوب عرف همان جامعه بوده است.

طلبی در رابطه دارد، آن هم در از طرفی این داستان به طور کلی، داللت بر تنوع
ه غربی، زن در گونه سنتی و مرسوم خانواده چه شرقی و چ؛ چارچوب بسته زناشویی

دهند و حریم خانواده از نفوذ هر و مرد در تعاملی همسطح روابط خود را شکل می
ذائقه انسان به دلیل ایجاد نیازهای  ،نردر عصر مد؛ اما ای در امان استبیگانه

کاذب ناشی از تبلیغات گسترده کاالهای مصرفی، دچار تغییر و تحول شده است. 

                                                           
1. Marquesas Islands 
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طلب مخرب مدرنیته، طبع انسان مدرن را تنوع گرایی به عنوان پیامدهایمصرف
به عنوان مد  یق کالهای جدیدی با اندکی تغییرطلبی از طراین تنوع که کرده است

چیزی که مربوط به  د. در این شرایط انسان دائمًا بر آن است که از هرشوارائه می
کاذبش را  های جدید، نیازهایها و تجربهشیوه باو  برکنددل  ،گذشته و سنت است

 (18: 1388، تیموتی) ارضا نماید.
گاه عشق در  شود که هرطلبی جنسی چنین تعریف میدر نهایت پدیده تنوع

شود. در این زمینه روابط زناشویی کمرنگ شود، ارضای ناقص جنسی متولد می
که موجب  استررنگی های غیر مجاز از عوامل پ  ماهواره و سایت مثلهایی محرک

توانند به طور طبیعی با شریک که نمی ت کاذب شده و برخی افرادز هیجانابرو
ای هستند که همه چون افراد گرسنهزندگی خود به رضایتمندی جنسی برسند و هم

جدیدتر یا روشی و تر همواره در پی کشف فردی زیباتر، جذاب ،بینندچیز را غذا می
 (13۹5، ظیم خانوادهرسانی تن)پایگاه اطالع. برای ارضای جنسی خویش هستند

 چرا آن چیز معنایی را که دارد، دارد؟ .3
 شودمعناهای صریحی که در ذهن مخاطب متجلی می ، بایدلؤاساین برای پاسخ به 

 .دریافتو سپس تفسیرهای تلویحی مترتب شده از معناهای صریح را نمود را مشخص 
انه و است که بین یک نش 2، رابطه ارزش صوری1معنای صریحبه طور کلی، 

مرجع آن برقرار است؛ معنای صریح یک تعمیم از چند نشانه و معنایی است که در 
های شود. تفسیرهای تلویحی در تولید و رمزگشایی متننگاهی سطحی متجلی می

 جا داستان مصور کاربرد دارد.بدیع مانند شعر، رمان، آثار هنری و در این

                                                           
1. Denotative Meaning 

2. Face Value 
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عناهای تلویحی قدرتی شگرف برای تولید معناهای به لحاظ فرهنگی مهم، م
گونه که سوزان همان ،انگیزدزیرا احساسات و ادراکات درباره چیزها را برمی ؛دارند
زیرا  ؛کرد، اشکال هنری تأثیرگذارنداستدالل می میالدی 1۹48در سال   1لنگر

چه ها چیزهای زیادی دارند که به ما بگویند، بسیار فراتر از آنآن کنیماحساس می
صورت احساسی و برای ارضای ه زیرا مخاطبان ب؛ دهندتدا و به ظاهر انتقال میدر اب

 (۶۹-۷1: 138۷، دانسی). شوندها مواجه مینیازهای غریزی با آن

 ینتیجه گیر 
و  زبان که گردانندگان نامشخصی داردمورد مطالعه از سایتی انگلیسی داستان مصور

. در این تحلیل، هدف اصلی ده استبا اندکی دخل و تصرف به فارسی برگردانده ش
که در  جااما از آن ؛اهمیت قابل توجهی دارد، های مصورسایت از تولید این داستان

فرهنگ و فضای آمریکایی در حال فعالیت است و اطالعات اندکی در مورد 
، از وجود داردهای مختلف گردانندگان آن و تأثیرات آن بر مخاطبان در فرهنگ

 تواند راهگشا باشد.ج است؛ هرچند بررسی آن میموضوع بحث خار
از اهمیت زیادی  ورزی مترجم فارسی این اثرسی غرضبرر دیگر، از طرف

، ادبی و حتی ه در انتخاب یک اثر علمی، فرهنگیکبرخوردار است؛ به دلیل این
رنوگرافی برای ترجمه و عرضه به یک فرهنگ، انگیزه و مقاصد مترجم متجلی وپ

های ذهنی و یا حتی منافع مادی، ها و انگیزهتوجه به انگاره بانیز ترجم شود. ممی
در نتیجه با ؛ گماردیک اثر را از یک زبان غیر، انتخاب و به ترجمه آن همت می

 یافت.راه ذهن مترجم  ماورایبه  توانهای اثر مییافتن پیام
 -طور خاصه ب -تن، پیام کلی مارائه شدبا توجه به محتوای داستان و تحلیلی که 

 .استغیرتی جنسی )ناموسی( فرهنگ منحرف بیرواج خرده

                                                           
1. Susanne Langer 
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واژه غیرت از تغییر : است آمدهچنین  گ لغت دهخدا ذیل معنای غیرتدر فرهن
و تغیر گرفته شده و یک نوع حالت، دگرگونی و برانگیختگی درونی به همراه حس 

، آبرو، شرف، دین، زتعدارد؛ اعم از چه دوست میدفاع در شخص، نسبت به آن
 .استکشور  و ناموس

 چه، آنکهاظهار نگرانی از ایننیز عبارت است از شناسی غیرت در اصطالح روان
برخی نیز آن را یک نوع حس ؛ البته داند به تصرف دیگران درآیدمال خودش می

گیرد و تغییرات بدنی را به ت میئدانند که از احساسات و عواطف نشدرونی می
اول تغییرات بدنی  ،دیگر بیانشود و به ها و عواطف را سبب میدارد و هیجاندنبال 

، و قاسمی سوته رودگر. )گرددنمودار می هیجان و عاطفهسپس شوند و ظاهر می
13۹4 :۷2) 

رانگیختگی چه در تعریف غیرت گفته شد، اگر غیرت را نوعی ببا توجه به آن
که فرد انسانی یا حیوانی از آن  د دانستارزشمن یءحس دفاع یا حمایت از ش

مورد تهدید یا تعدی و تعرض از سوی دیگران قرار گرفته ولی برخوردار است، 
از مقوله جنسی و ناموسی باشد که در مورد  ارزشمند یءشچه آن است، چنان

ه این برانگیختگی و تغییر حالت، غیرت خورد، بها شرافت افراد به آن گره میانسان
 (۷5)همان: . شودگفته می جنسی
 هنجار حد زیادی ضد سازی هنجار و تاغیرتی جنسی یا ناموسی، نوعی عرفیبی

اسالمی از -در فرهنگ ایرانی شود. این هنجاردوستی تلقی میغیرتمندی و ناموس
جا که برخی مواقع این غیرتمندی در نقاطی از تا آن شدهگذشته محترم شمرده می

  1؛های ناموسی ختم شده استد گرفته و به قتلهایی خشن به خوکشور، سویه

                                                           
، 1381، پروین بختیارنژاد، «های ناموسی(فاجعه خاموش )قتل» ، ر. ک به:برای مطالعه تکمیلی. 1

 انتشارات صمدیه.



166  / ( PURE LIFE, Vol. 6, No.20 (Rajab 1441. Esfand 1398. March 2020) 

 

اند و البته این مواضع افراطی در زمینه مسائل ناموسی تا حدودی تعدیل شده
وضعیت کنونی جامعه گویای کاهش این سنخ رفتارهای خشن در قبال مسائل 

ای گسترده این رویکردهای خشن به مسئله غیرتمندی، باعث است. بازتاب رسانه
ی در ذهن برخی مخاطبان شده که زمینه را برای پذیرش الگوی بی غیرتی تأثیر منف

 مهیا می کند.
غیرتی پیشفرض اصلی داستان است و تمامی در داستان مورد بحث، انگاره بی

  .استهای به شکلی عریان، نمایانگر این انگاره صحنه
فی رنوگراوهای پها و انجمندر سایت به ویژهبی غیرتی در فضای مجازی 

های فارسی در سایت انجام شدههای بررسی گیرد.های خاصی به خود میفرم
های توان فرمدهد که میهای اعضا نشان میپورنوگرافی و رصد محتوای کامنت

که شرح آن با توجه به رعایت اصول اخالقی،  غیرتی برشمردرا برای بی مختلفی
 شود.ارائه نمی
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