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چکیده

ایـدز یـا اچ.ای.وی یکـی از مسـائل مهـم حـوزۀ سـالمت اسـت کـه تاکنـون تالش  هـای انسـانی بـرای یافتـن درمان 

قطعـی و مؤثـر بـرای آن بـه نتیجه نرسـیده اسـت. افزایش سـاالنۀ میـزان مبتالیان بـه اچ.ای.وی در سراسـر جهان، 

لـزوم توجـه بـه ایـن بیمـاری و نـوع بازنمایـی آن در رسـانه  های جمعی را توجیـه می  کنـد. از آنجا که نحـوۀ بازنمایی 

بیمـاری، بـر نگـرش موجـود دربـارۀ بیمـاری، احساسـات مربوط به شـخص مبتـال و کارهایی کـه باید دربـارۀ بیماری 

انجـام شـود، تأثیرگـذار اسـت، در ایـن تحقیـق با هـدف بررسـی بازنمایـی ایـدز/اچ.ای.وی در رسـانه  های جمعی به 

مطالعۀ سـه مجموعۀ پزشـکی »سـایۀ تنهایی«، »حادثه« و »پرسـتاران« پرداخته  ایم. برای پاسـخ به سـؤال تحقیق 

از دو روش نشانه  شناسـی و تحلیـل گفتمـان بهـره برده  ایـم و در مجمـوع، 12 صحنـه را تحلیـل کرده  ایـم. واحـد 

تحلیـل را نیـز »صحنـه« در نظـر گرفته  ایـم. یافته  هـای تحقیـق نشـان می  دهـد کـه در هـر کـدام از ایـن سـریال  ها 

بـر راه  هـای انتقـال خاصـی تأکیـد شـده و سـایر ابعاد بیمـاری از جملـه روند پیشـرفت بیمـاری، راه  های پیشـگیری، 

راه  هـای درمـان و در واقـع، بُعـد زیست پزشـکی ایـن بیمـاری مغفـول مانـده اسـت. این در حالی اسـت کـه بر جنبۀ 

اخالقـی و دینـی پیشـگیری، بـا تأکیـد بـر رعایـت موازیـن اخالقـی، حمایت اجتماعـی- به ویژه از سـوی خانـواده- و 

ایجـاد انگیـزه بـرای مبارزه با بیماری تأکید شـده اسـت. نتایـج تحقیق حاکی از آن اسـت که اسـتفاده از برنامه  های 

آموزشـی و سـرگرمی مانند سـریال  های پزشـکی می  تواند ضمن سـرگرم کردن مخاطبان، اطالعات مناسـبی را در این 

خصـوص بـه دسـت دهـد، اما توجـه کافی به ابعـاد مختلف یک بیمـاری مزمن واگیـردار از قبیل پیشـگیری، درمان 

و راه  هـای انتقـال، از الزامـات آن بـه حسـاب می  آید.
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