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مقدمه

بش تازگي در ايران ،بـا پيـدايش و گسـترش شـبکشهـاي فارسـي زبـاني کـش بـش پخـش
سريال هاي دوبلش شده امريکايي ،کلمبيايي ،کرهاي ،ترکيـشاي و  ...مـيپردازنـد ،نگرانـي
مسئوالن و سياستگذاران فرهنگـي افـزايش يافتـش اسـت .ايـن سـريال هـا در بـدو امـر،
ناهمخواني بسياري با فرايندهاي جامعش پذيري کشور ما دارند اما عـالوه بـر آن ،روابـط
متفاوت و متضاد با فرهنگ جامعش ايران و ايدئولوژي رسمي نظام سياسي کش در آنها بـش
نمايش درآمده نيز حساسيت بش پخش و دريافت اين برنامـشهـا را در جامعـش بـاال بـرده
است .بر اسـار آمارهـاي موجـود ،حـدود  32درصـد از مـردم مخاطـب سـريالهـاي
فارسيوان هستند (خبرگزاري ايرنا )1319 ،کش اين عدد با توجش بش ممنوعيت اسـتفاده از
ماهواره در ايران ،رام بااليي بش نظر ميرسد (کاوند .)1371 ،البتـش دليـل مقبوليـت ايـن
شبکش و شبکشهاي مشابش اين است کش برنامشهاي ماهوارهاي ،بش تازگي ،بش سمت پخـش
ژانر عامش اجتماعي کش داستاني را در خصوص زندگي روزمره افراد يا خانواده يا يـا
محل روايت ميکند ،کشيده شدهاند و در آنها برخي وااعيتهاي اجتمـاعي بـش نمـايش
درميآيد کش ممکن است با زندگي برخي افراد همخواني داشتش باشد.
در جريان «سريالسازي» مي توان بش دو ويژگي بارز و تأثيرگـذار سـريالهـاي عامـش
تلويزيوني اشاره کرد کش عبارتاند از «ايجاد احسار صميميت و نزديکي» و «اسـتمرار»
کش حاکي از ميزان باالي نزديکي مخاطب و احسـار همـذاتپنـداري و همـدردي (يـا
خصومت) با شخصيتهايي خاص اسـت (کريبـر .)0221 ،1طبـ اظهـارات يـاد شـده،
افرادي کش زمان بيشتري صر تماشاي اين سريالها ميکنند ،بيشتر احتمال دارد روابـط
محکم و پيچيدهاي با آنها پيدا کنند .اما عالوه بر اين امر ،نتايج برخي پژوهشهـا (بـراي
مثال ،ايوابوچي0220 ،0؛ استروبهار 0223 ،3و ديويس )0223 ،1حـاکي از آننـد کـش از
ديگر عوامل مؤثر بر تسهيل انتقال معنا و عواطف ،داشتن چارچوبهاي ذهنـي مشـترک
و مشابش با جامعشاي است کش برنامش تلويزيوني در آن توليد شده است (لي 1و چيـو.)0221 ،9
بنابراين ميتوان گفت کش داشتن تشابش فرهنگي بين جامعش توليدکننـده و مصـر کننـده
برنامش تلويزيوني نيز از عوامل تأثيرگذار بر ايجاد احسار نزديکي و همجواري مخاطب
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با داستانها و شخصيتهاي برنامشهاي تلويزيوني است .اما با وجود اينکـش سـريالهـاي
ماهوارهاي اخير از فضاي فرهنگي متفاوتي وارد کشورمان ميشوند ،نتايج پـژوهشهـاي
صورت گرفتش در اين زمينش (علياصغر1392،؛ خواجشوند احمدي 1392،و کاوند،)1371 ،
نشان ميدهند کش مخاطبان ايراني توانستش اند در بسياري از موارد با اين سريالها ارتبـاط
نزديا برارار کنند و حتي گاه با آنها همذاتپنداري نيـز داشـتش باشـند .توجـش بـش ايـن
مسئلش کش اين نوع احسار همجواري و ارتباط نزديـا و صـميمي بـا شخصـيتهـا و
داستانهاي فيلم چرا و چگونش در مخاطب ايجاد ميشود ،کمتر مورد مطالعش ارار گرفتـش
است .بنابراين هد از پژوهش حاضر ،پاسخ بش ايـن پرسـش بـوده اسـت کـش چطـور
سريال هاي اخير ماهوارهاي توانستشاند با مخاطب ايراني خـود ارتبـاط نزديـا و حـس
همجواري برارار کنند .مطالعش احسار همجواري از آن روي حايز اهميت است کش اين
نوع احسار همجواري و براراري ارتباط نزديا و صميمي بـا برخـي شخصـيتهـا و
داستان هاي فيلم مي تواند در چگونگي نشان دادن واکنش عاطفي بش داستان فيلم و نحوه
پاسخ فرد بش چنين مواعيتهايي در زندگي وااعي تأثيرگذار باشد.
مروري بر مطالعات پيشين

در سال هاي اخير ،مطالعات بسياري درخصـوص شـبکشهـاي مـاهوارهاي و بخصـوص
سريالهاي عامشپسند آن در ايران صورت گرفتش است .براي مثال ،خواجـشونـد احمـدي
( )1392در پژوهشي با عنوان «تحليلي بر نحـوه خـوانش جوانـان از شـبکش مـاهوارهاي
فارسيوان :سريالهاي مردمپسند» با تأييد امکان احسار ارابت مخاطبـان بـا داسـتان و
شخصيت هاي فيلم ،بش اين نتيجش رسيده است کش مخاطبـان سـعي دارنـد نگـاه فرهنـگ
مسلط بش ماهواره و ارزش هاي مورد ابول آن را تعديل کنند .آزاديهـايي در روابـط بـا
جنس مخالف و نحوه پوشش در مجامع غيررسمي بش دست آورند و امتيازاتي از طريـ
لغو اوانين مربوط بش نصب و مالکيت مـاهواره و تعـديل اواعـد و اصـول مردسـاالرانش
حاکم بر ساختار خانواده کسب کنند.
کاوند ( )1371بش طر اين موضـوع مـي پـردازد کـش مخاطبـان چـش نـوع ارائـت و
خوانشي از پيامهاي ارتباطي شبکشهاي فارسي زبان مـاهوارهاي دارنـد .ايـن مطالعـش در
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پايان نشان مي دهد کش شرايط فرهنگي و هويتي مخاطبان مورد مطالعش در نحوه پـذيرش
و دريافت پيامها بسيار مؤثر است.
کالنتري و رضايي ( )1392نيز سعي داشتشاند با مطالعش موردي سريال ويکتوريـا بـش
چگونگي خوانش مخاطبان از سريالهاي شبکش مـاهوارهاي فارسـيوان بپردازنـد .نتـايج
پژوهش آنها نشان ميدهد کش مخاطبان با وجود خـوانش فعاالنـش حـول نقـش زنانـش در
بسياري از موارد توانستشاند با نقش زن اين سريال ارتباط نزديا برارار سـازند و حتـي
در برخي موارد احسار همذاتپنداري کنند.
علياصغر ( )1392هم در پژوهشي با عنوان «تحليل دريافت زنان تهراني از سـريالهـاي
فارسي وان» و با استفاده از روش مصاحبش عمي بش اين نتيجـش رسـيده کـش متغيرهـاي سـن،
تحصيالت ،اشتغال و تأهل بر نحوه مصر

و دريافت مخاطبان نقش داشتش است.

همش اين پژوهشها با وجود تکيش بر خوانشهاي متفاوت افراد ـ بستش بش متغيرهـايي
چون جنس ،سن ،تحصـيالت و  ...ـ بـش نـوعي حـاکي از موفقيـت ايـن سـريالهـا در
براراري ارتبـاط بـا مخاطبـان و حتـي گـاه ايجـاد حـس همـذاتپنـداري مخاطـب بـا
شخصيتها بودهاند .يکي از داليل اين امر ميتوانـد موفقيـت متوليـان در ايجـاد حـس
همجواري با مخاطبان باشد کش چگونگي اين امر در هي يا از کارها بش صورت عملي
مـورد بررسـي اـرار نگرفتـش اســت .در تمـام کارهـاي پيشـين ،از پـارادايم کدگــذاري/

کدگشايي (هال )1912 ،1استفاده شده است .اما در پژوهش حاضر سعي شده اسـت بـش
موضوع «همجواري فرهنگي» (استروبهار 1991 ،و  )0223مخاطب با ايـن سـريالهـا
پرداختش شود و با وجود اعتقاد بش اينکش اين نظريش برگرفتش از همين پارادايم است ،هد
اصلي ،بررسي اين مطلب بوده است کش چطور اين سـريالهـا توانسـتشانـد در مخاطبـان
ايجاد حس همجواري کنند.
چارچوب نظري

يکي از راههاي پي بردن بش پيچيدگي جذابيت متون فرهنگي براي مخاطبـان ،توجـش بـش
«همجواري فرهنگي» (استروبهار )1991 ،در سطو مختلف است .بش طور کلي منظور
1. Hall
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پژوهشگراني کش از مفهوم «همجواري» با برنامش هاي تلويزيـون سـخن مـيگوينـد ،ايـن
است کش پخش کننده برنامش و جامعش هد  ،هر دو بش تبادل برخي ارزشها و ارجاعـات
فرهنگي ميپردازند .توليدات درام تلويزيوني ميتوانند با استفاده از برخي عناصـر ماننـد
نوع زبان ،طنز و يا بازنمايي مشکالت اجتماعي يـا محـل واـوع مـاجرا باعـث تقويـت
هويتهاي ملي شوند (کاستلو .)0212 ،1دروااع همجواري فرهنگي بش اين معناست کـش
مخاطبان بش چش ميزان معناهـاي نهفتـش در داسـتان سـريالهـا را از طريـ سـازندگان و
پخشکنندگان دريافت ميکنند و افـراد چطـور اادرنـد ايـن داسـتانهـا را بـش وااعيـت
جغرافيايي و اجتماعي خود ارتباط دهنـد .مفهـوم همجـواري فرهنگـي بـا برنامـشهـاي
تلويزيوني را براي اولين بار استروبهار بش کار برد .وي معتقد بود کش سريالهاي عامـش
بش طور معمول ،بش دنبال ايجـاد نـوعي همجـواري هسـتند کـش خوشـايند مـزاج محلـي
مخاطبان است و افراد بش اين دليل اين نوع برنامشها را تـرجيح مـيدهنـد کـش اغلـب بـش
صورت فعال در جستجوي ارابت هايي در مصار فرهنگي خود هسـتند (دون ليـوي،0
 .)0221ادونل )1999( 3نيز در مدل تجزيش و تحليل سريالهاي عامش ،بـش ويژگـي فـوق
روايي اين سريالها اشاره ميکنـد و مـيگويـد مصـر کننـدگان و توليدکننـدگان ايـن
توانايي را دارند کش بين روايت هاي داستاني و متن زندگي اجتماعي خود ارتباط براـرار
کنند و با ساختن برخي معاني درباره وااعيتها و جامعش ،آنها را وارد روابـط اجتمـاعي
کنند؛ البتش اابليت فوق روايي سريالهاي عامش ،بش ميزان احسار همجواري فرد بـا آنهـا
بستگي دارد (بش نقل از کاستلو .)0212 ،همجواري فرهنگي بيشتر بر پايـش ميـزان تشـابش
زباني است اما عالوه بر زبان ،مشابهت يا همجواريهاي ديگري نيز در سطو مختلـف
وجود دارد کش از آن جملش مي توان بش نوع پوشش ،اوميت ،زبان بدن ،زبان غيرکالمـي و
حرکات ،ميزان شو طبعي ،اعتقاد درخصـوص پويـايي داسـتان ،سـنتهـاي موسـيقي،
عناصر مذهبي و غيره اشاره کرد (استروبهار .)1991 ،ترپت )0223( 1نيز معتقـد اسـت
کش «همجواري فرهنگي» را ميتوان از ميزان همجواريها بش لحـاظ فواصـل جغرافيـايي،
اومي ،لهجش اي /زباني ،مذهب ،توسعش ااتصادي ،سياسي ،نظام اجتماعي و عناصر ديگـر
دريافت (بش نقل از لي و چيو.)0221 ،
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افراد هويتهاي فرهنگي پيچيده و چنداليشاي دارند کش جنبشهـايي از آن جغرافيـايي
يا واب ستش بش مکان و فضاست :محلي ،فروملي ،ملي ،فراملي و جهاني .وجـوه ديگـر ،بـش
طور کامل زباني يا فرهنگي هستند ،مانند زماني کش مهاجران ،کشش هويتي شـديدي بـش
وطن يا فرهنگ خود نشان ميدهند .جنبش ديگر ميتواند مذهبي يا اوميتي و يـا مربـوط
بش هويت جنسيتي باشد .مانند زماني کش زنـان بـدون توجـش بـش مرزهـاي جغرافيـايي و
فرهنگي ،با سريال هاي درام يا ملودرام خانوادگي کش بـش مشـکالت خـانوادگي مشـترک
اشاره دارند ،همذاتپنداري ميکنند (الپاستينا 1و استروبهار.)0221 ،
بنابراين ما ميتوانيم از اليشهاي متعدد همجواري سخن بگوييم .بش نظر ميرسـد کـش
اولين اليش همجواري ،محلي يا ملي باشد .پربينندهترين ساعات در بسـياري از کشـورها
بش برنامشهاي توليد داخلي اختصاص دارد (استروبهار .)0223 ،امـا گـاه ممکـن اسـت
بينندگان ،برخي از عناصر فرهنگ ملي را کش در تلويزيون پخش ميشود ،درک نکننـد و
يا با آن ،بش احسار همجواري دست نيابند .يعني ممکن است ارزشهاي محلي شبيش بش
ارزش هايي باشد کش در ديگر کشورها وجود دارد ،نش ارزشهايي کش از طريـ توليـدات
تلويزيوني در کشور خودشان بازنمايي ميشود (الپاستينا و اسـتروبهـار .)0221 ،طبـ

گفتش باونانو )0229( 0هنگامي کش يا نمايش تلويزيـوني از فضـاي فرهنگـي دوري بـش
يا جاي ديگر انتقال داده ميشود ،اگر برنامشها و ژانرها بش شيوههاي محلي ،هماهنگي،

انطباق و تغيير و تعديل يابند ،توليدات نش تنها مورد پذيرش ارار ميگيرند بلکش افراد بـا
آنها مأنور ميشوند ـ فرايندي کش وي آن را بوميسازي مينامد (بـش نقـل از کاسـتلو.)0212 ،
الپاستينا و استروبهار ( )0221نشان دادند کش چطور مخاطبان امريکاي جنوبي بيهـي
مشکلي توليدات ساخت کشورهاي نزديا خود را مـي پذيرنـد و يـا حتـي آنهـا را بـش
توليدات فرهنگي کشور خودشان ترجيح مي دهند ،در حقيقت ،آنها با عناصر فرهنگياي
کش اين کشورها نشان مـي دهنـد ،خيلـي بيشـتر از توليـدات فرهنگـي کشـور خودشـان
احسار همجواري و اشتراک ميکنند.
طب گفتش ايوابوچي ( )0220شـيوه ديگـري کـش در آن مـيتـوان شـاهد همجـواري
مخاطب با متن بود« ،همجواري تمنيات »3با مدرنيتـش اسـت .در ايـن تحليـل ،توليـدات
3. desired proximity

2. Baunano

1. Lapastina
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فرهنگي امريکا ،چندان بش بازنمايي همجواريها يا شباهتهـاي فرهنگـي نمـيپردازنـد
بلکش تمنيات و آرزوهاي افراد را بش تصوير ميکشند .افراد برنامشهاي تلويزيـوني امريکـا
را تماشا ميکنند تا ببينند مدرنيتش جهاني بش چش شکل است (فيدرستون ،1990 ،1بش نقـل
از الپاستينا و استروبهار.)0221 ،
اليش ديگر همجواري ،مربوط بش ژانر برنامشهاي تلويزيوني است؛ يعنـي برخـي ژانرهـا
خودشان ميتوانند در تسهيل ايجاد همجواري در ميان فرهنگهاي متفاوت سـهيم باشـند.
رافائل اُبرگ )1991( 0در بحث مربوط بش «همجواري ژانري» بر ساختار مشـترک ملـودرام
کش مورد عالاش فرهنگهاي مختلف است ،تأکيد ميکنـد .ملـودرامهـا بـر اسـار الگوهـا،
فرمولها و ساختارهايي شفاهي ساختش ميشوند کش مـيتوانـد در تمـام فرهنـگهـا مـورد
تبادل ارار گيرد .اين ساختار مهم ملودرام در اکثر نقاط دنيا ريشش دارد و بـش همـين دليـل،
ميتواند با فرهنگهاي متفاوت ارتباط برارار کند .بش نظر مـيرسـد کـش همـش فرهنـگهـا،
داستان گويي بش شيوه ملودرام را حتي ابل از آمدن تلويزيون هـم تجربـش کـردهانـد .در آن
زمان نيز داستان کشورهاي ديگر بش صورت کتاب براي ديگر فرهنگها و کشورها جـذاب
بود .بنابراين سازگاري و مأنور شدن با شيوه جديد داستانگويي سريالهـاي عامـشپسـند
تلويزيوني در سراسر جهان آسان بوده است (بش نقل از الپاستينا و استروبهار.)0221 ،
روش پژوهش

همان طور کش گفتش شد ،مبحـث اصـلي مقالـش حاضـر ،حـول ايـن موضـوع اسـت کـش
سريالهاي دوبلش شده اخير ماهوارهاي ،چطور توانستشاند در مخاطبان ايراني خود ايجـاد
احسار ارابت و همجواري فرهنگي کنند .اما بش دليل تعدد اين سريالهـا ،سـعي شـده
است کش بنا بر نظر اکثر شرکت کنندگان ،تنهـا دو سـريال مـورد توجـش آنـان انتخـاب و
مباحث صورت گرفتش پيرامون آنها مطر شود .يکي از اين سريالها ،سـريال کلمبيـايي
ويکتوريا و ديگري عش ممنوع ،توليد کشور ترکيـش بـود .در ابتـداي کـار بـا تجزيـش و
تحليل گفتمان اين سريالها ،مروري بر زمينشهاي عمده اجتمـاعي و فرهنگـي بازنمـايي
شده در اين سريالها صورت گرفت و سپس بش مقايسش ديدگاههـاي مخاطبـان پرداختـش
2. Rafael Oberg

1. Featherstone
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شد .از آنجا کش روش تحقي کيفي است ،پژوهشگر در پي تعميم نتايج بـش ديگـر افـراد
متعل بش گروههاي مورد مطالعش نبوده است ،اما با وجود امکانپذير نبودن تعميمپـذيري،
اين تعداد افراد هم ميتوانند برآوردي در خصوص محيط اجتماعي خود بـش مـا بدهنـد.
براي اين کار از روش بحث گروهي در ميان شرکتکنندگان استفاده شد و با توجـش بـش
اينکش محل سکونت فرد يکي از شاخ

هاي تقسيم طبقاتي و يا پـيش زمينـش هـويتي
1

مؤثر بر انتخاب يا طرد عملي خاص است (بورديو  ،ترجمش چاووشـيان ،1392 ،ص )113
کش بش تبع آن ،بر سبا زندگي وي ـ و در نتيجش ميزان همجوارياش بـا شخصـيتهـا و
داستانهاي فيلم ـ نيز مؤثر است ،در ابتدا ،افراد شـرکتکننـده از محـيطهـاي مختلـف
جغرافيايي با روش نمونش گيري در دسترر انتخاب شدند .براي اين منظـور ،گـروه اول
کش نماينده محيط شهري بودند از افراد متعل بش شمال شهر تهران کش بش لحاظ ااتصـادي
در سطح بااليي ارار داشتند ،انتخاب شدند و گروه دوم افراد متعلـ بـش حومـش شـهر و
منطقش جنوبي شهر تهران بودند (منطقش  )02کش پذيراي تعداد بيشـماري از مهـاجران از
شهرستانها و روستاهاي مختلف کشور است .دستش سوم نيز روستايياني بودند کش کمتـر
در معرض فرهنگ شهرنشيني و سبا زندگي متفاوت آنان ارار داشتند .هر چند کش اين
افراد داراي خصوصيات متفاوتي بودند ،نميتوانستند نماينده اي کامل از جامعـش باشـند،
اما بش يقين ميتوانند برآوردي در خصوص محيطهاي اجتماعي خود بش ما عرضش کننـد.
پيش از پرداختن بش بحث گروهي ،از پاسخگويان خواسـتيم تـا بـش پرسشـنامشاي پاسـخ
دهند کش بش صورت کمي ،بش ارزيابي ميزان احسار نزديکي آنها با جنبـشهـاي مختلـف
اجتماعي و فرهنگي بازنمايي شده در داستان اين سريالها ميپرداخت .اين پرسشنامشها
کما ميکردند تا ميزان موافقت و احسار نزديکـي افـراد شـرکتکننـده را بـا امـوري
همچون درونمايش داستان و شخصيتهاي آن ،مضـامين فرهنگـي مطـر شـده و ديگـر
موضوعات دريابيم (جدول  1و  .)0اين اطالعـات کمـي مقدمـش و آغـازي بـراي طـر
مباحث بعدي فراهم کرد تا بتوانيم با استفاده از آنها بش مصاحبش گروهي بـا پاسـخگويان
در خصوص احساسات و تفکراتشان در خصوص اين سريالهاي عامش بپردازيم .ما ايـن
پرسشنامش هاي کمي را در مجموع در بين  11نفر توزيع کرديم کـش ميـانگين سـني آنـان
1. Bourdieu
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 01/1بود و شامل  39زن و  9مرد ميشد .سپس براي مصاحبش گروهي متمرکـز  17نفـر
از آنها مورد مصاحبش ارار گرفتند .پس از بش دست آمدن اطالعات ابتدايي در خصـوص
شرکتکنندگان مناط مختلف ،براي انتخاب مصـاحبششـوندگان از ميـان آنهـا ،سـاختار
نمونش بر اسار اصول نظري ،کش بش طور عمده مبتني بر راهبـرد نمونـشگيـري تـدريجي
است ،بنا شد .دروااع ،نمونش گيري بر مبناي مرتبط بودن موردها (با تحقيـ ) و نـش نمايـا

بودنشان انجام ميگيرد (فيليا ،1ترجمـش جليلـي ،1371 ،ص  .)111بـش عبـارت ديگـر،
نمونش ادم بش ادم و در حين جمعآوري دادهها و تحليل آنها گـردآوري شـده اسـت .در
همين جهت ،پس از تکميل پرسشنامش کمّي از سوي افرادي از هـر سـش گـروه ،کـش بـش
صورت در دسترر انتخاب شده بودند ،بش دنبال مـواردي رفتـيم کـش بـش گزينـشهـا بـش
صورت افراطي باال يا پايين پاسخ داده بودند .زيرا يا راه نمونشگيري هدفمند ،گـزينش
عامدانش موارد افراطي يا نابهنجار است تا بش اين ترتيب ،با کما مـوارد حـاد ،از ميـدان
مورد مطالعش بش منزلش يا کل درک الزم حاصـل شـود (همـان ،ص  .)113در مصـاحبش
گروهي متمرکز بر وجش تعاملي داده تأکيد ميشود؛ از اين رو ،اين روش بش ذهنيت يـا
نفر خاص بش صورت منفرد توجهي نميکند و بيشتر سعي در درک مجموع ذهنيت افراد
دارد .اين روش در سادهترين تعريف ،نوعي مصاحبش با حضور گرداننده بحـث اسـت کـش
بـر اســار يـا راهنمـاي از ابــل تنظـيم شـده ،بحــث را هــدايت مـيکنــد .ايـن روش،
مناسبترين راه براي درک اين مسئلش است کش يا جامعش در مجموع چگونش مـيانديشـد.
مشخصش گروه متمرکز استفاده صريح از تعامل گروهي براي توليـد داده و شـناختي اسـت
کش بدون تعاملي کش در گروه يافت ميشود ،اابل دريافت نيست (همان ،ص .)002
چارچوب داستاني سريالهاي مورد بحث

شهرت و زبانزد شدن شبکشهاي فارسيزبان در مدتي کوتـاه ،بـش طـور عمـده بـش دليـل
سريالهايي است کش شنبش تا چهارشنبش بش طور پيوستش در ساعات آغـازين شـب پخـش
ميکنند .شبکشهاي ماهوارهاي با تشخي ذايقش ايرانيان ،بش طـور روزافزونـي بـش پخـش
فيلمهاي درام عامش پرداختشاند .سريال ويکتوريا (کش اولين نمـايش آن بـش سـال  11ـ17
1. Flick
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ميرسد) و سريال عش ممنوعش (سال  )19دو سريال محبوب و عمـدهاي بـودهانـد کـش
طب اظهارات خود بينندگان ،مورد توجش آنان اـرار گرفتـش اسـت .البتـش مصـاحبشهـا در
زماني صورت گرفتشاند کش هنوز درونمايش داستان آنها در خاطر مصاحبششـوندگان بـااي
مانده؛ يعني يا سال پس از سريال ويکتوريا و در حين پخش سريال عش ممنوع.
سريال ويکتوريا کش از شبکش فارسيوان پخش ميشد ،شامل  199اسمت  11دايقـشاي
و محصول مشترک امريکا و کلمبيا بود .در اين فيلم ،ويکتوريـا زن  12سـالشاي اسـت کـش
سش فرزند دارد و تمام روزش را صر باغباني ،کش کار مـورد عالاـش اوسـت ،مـيکنـد و
تالش دارد يا خانشدار کامل باشد او در بيسـت و پنجمـين سـالگرد ازدواجـش متوجـش
ميشود کش شوهرش  0سال است با زن ديگري در ارتباط است و بش اين ترتيب ،بش شدت
آزرده ميشود و گمان ميکند کش تمام زنـدگياش زيـر و رو شـده اسـت امـا پـس از آن
تصميم ميگيرد زندگي مستقلي را شروع کند و کمي بعد ،با پسر جـواني آشـنا مـيشـود.
داستان اين سريال درباره مسائل و مشکالت مربوط بش ويکتوريا و فرزندان اوست.
داستان سريال عش ممنوع هم ،کش از شبکش  GEM TVترکيش پخش ميشود ،از ايـن
ارار است کش خانواده ثمر پس از مرگ پدرش ،بش دليل بدهيهاي خانواگي تقريبـاً تمـام
اموالشان را از دست مي دهند و ثمر کش بش همراه مادرش در تالش براي نجـات خـود از
فقر هستند ،بش خواستگاري مردي پنجاه سالش و متمول پاسخ مثبت ميدهـد .امـا پـس از
ازدواج با او ،عاش برادرزاده جوان همسر خود ميشود و ماجراهاي اين سـريال حـول
عش پنهان آن دو و ترر از فاش شدن اين راز ميچرخد.
تحليل سريالها نشان مي دهد ،با وجود موضوعات بسيار مختلفي کش هـر دوي آنهـا
مطر ميکنند ،مي توان بش بازنمايي برخي مضامين مشترک در اين دو سريال اشاره کرد.
تعدادي از چارچوبهاي اصلي داستان اين سريالها عبارتاند از:
.0بازنماييروابطسيال .يکـي از درونمايـشهـاي اصـلي مطـر در ايـن سـريالهـا،
بازنمايي تعامالت و روابط عاطفي ميان دو جنس است .وجش مشخصش اکثر اين روابـط،
نوعي سيال بودن ،ناپايداري و بيثباتي است.
.3نمايشهويتمستقلزنانهوتضادجنسي.برعکس توليدات داخلي ،اين سريالهـا
نمايشي از زنان فعال ارائش ميدهند و زنان بازنمايي شده در آنها شخصيتهايي مقتدر و

احساس همجواري با سريالهاي عامه ماهوارهاي 011 

توانمند هستند کش سعي دارند بر نابرابري موجود بين زنان و مردان فاي آيند (حال ايـن
نابرابري جنسي باشد يا ااتصادي).
.2نمايشپوششوآرايشزنان .پوشش و آرايش يکـي از محورهـاي مهـم چـالش
زنان با عر

رايج در جامعش است ،بنابراين ،در اين سريالهاي مردمپسند هـم بازنمـايي

صورت گرفتش از نحوه پوشش و آرايش شخصيتها ،برخاستش از فرهنگ توليدکننده اين
برنامشها و در تضاد با فرهنگ و عر

رايج در جامعش کنوني ماست.

.2بازنماييمحلزندگي،چيدمانمنزل .شيوه چيدمان منزل و بازنمايي از فضاي واـوع
حواد داستاني در هر دو اين سريالها ،سبا زندگي مدرن و شهري را بش تصوير کشيده
است .شخصيتها نيز بش تفريحات و مشاغل منطب بر همين سبا زندگي مشغولاند.
براي تحليل بهتر دادهها از دو مضمون آخر اين سريالها يعني نمايش پوشـش و آرايـش
زنان و بازنمايي محل زندگي و چيدمان منزل ،با عنوان مضامين ظاهري نام برده ميشود.
ديدگاههاي مخاطبان

مطالعش ديدگاه هاي مخاطبان در اين پژوهش شامل دو بخش است .پژوهشگر در ابتدا بـا
در اختيار اراردادن گزارههاي مختلف بش بررسي ديدگاه شـرکتکننـدگان در خصـوص
گفتمان هاي فرهنگي و اجتماعي مطر شـده در سـريال هـا پرداختـش و در بخـش دوم،
بحثهاي گروهي را تجزيش و تحليل کرده اسـت .از شـرکتکننـدگان خواسـتش شـد تـا
نظرهاي خود را در يا مقيار  7بخشي ( =1کامالً مخالف و  =7کامالً مواف ) عالمـت
بزنند .در اين مرحلش ،از گزاره هايي اسـتفاده شـده اسـت کـش بتوانـد ميـزان همجـواري
فرهنگي مصاحبش شوندگان و ميزان احسار نزديکي آنها با داستانهاي اين سريالهـا را
اندازهگيري کند .با اين کار ميتوان تفاوتهاي موجود در بين گروهها را مشـاهده کـرده
همچنين الزم است بدانيم کش آنها در هر سطح بش چش ميزان با ايـن داسـتانهـا احسـار
نزديکي ميکنند .در گزاره اول از مخاطبان خواستش شد تا مشخ

کننـد کـش بـش اعتقـاد

آنها ،داستان و واايع اين سريال بش چش ميزان شبيش واايعي است کش در کشور و فرهنـگ
خودمان ر ميدهد؟ گزاره بعدي ،شامل اين پرسش بود کش آيا مشابش اين شخصـيتهـا
را در همسايگي يا در اطرا

خود ديدهاند؟ و در نهايت هم پرسـيده شـد کـش آيـا ايـن
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داستانها بش آنان کما مي کند کش درباره مشکالت خود فکر کننـد؟ در هـر سـش منطقـش
مورد نظر ـ باالي شهر ،حومش شهر و روستا ـ اين سؤاالت پرسيده شد .اين افـراد از کسـاني
بودند کش سريالها را بش صورت پيوستش تماشا ميکردنـد .بنـابراين ايـن امکـان را داشـتند تـا
داستان اين سريالها را براسار زندگي و تجربش فرهنگي خودشان رمزگشايي کنند.
از شرکتکنندگان در مصاحبش خواستش شد تا نام سريالهاي ماهوارهاي مـورد عالاـش
خود را بنويسند .تقريباً نيمي از آنها (13درصد) سريال عش ممنـوع و 39درصـد ديگـر
سريال ويکتوريا را انتخاب کردند .بااي افراد نيز سريالهاي ديگـري را برگزيـده بودنـد
اما بش دليل انتخاب بيشتر سريال هاي ياد شده از سوي پاسخگويان و بـراي ارائـش بحثـي
مفيدتر ،مباحث ،محدود بش همين دو سريال شده است.
جدول 1ـ میزان احساس همجواری 1و همذاتپنداری پاسخگویان با سریال ویكتوریا
(مقیاس 7ـ )1

گزارهها
داست ن و وق يع ايع سع ي بسعي شعبي
چيز اس ک د کشو و ف هنگ مع خ
م دهد (همجوا م )
شخصععي هعع ايعع سعع ي هعع شععبي
همسعع ي هعع يعع افعع اد اطعع اف هسععتند
(همجوا گ وه )
ايع سع ي بع مع کمعک کع د د بع ه
مشک ت فک کن (همجوا شخص )

شهري

حومه شهر

روستايي

6/6

6/4

4/3

7/6

1/6

3/3

6/3

7/3

3/6

 .1در گزارههاي حاضر در جدول ،کش برگرفتش از کاستلو ( )0212است ،شدت احسار همجـواري از بـاال بـش پـايين در حـال
افزايش است ،بش اين معنا کش براي مثال ،همجواري شخصي اليشاي از همجواري در سطح فردي است کش بش نظر ميرسـد فـرد
در آن ،بيشترين درگيري را با شخصيتها و داستان سريالها داشتش و توانستش است با آنها همذاتپنداري کند.
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جدول 2ـ میزان احساس همجواری فرهنگی و همذاتپنداری پاسخگویان با سریال
عشق ممنوع (مقیاس 7ـ )1

گزارهها
داست ن و وق يع ايع سع ي بسعي شعبي
چيز اس ک د کشو و ف هنگ مع خ
م دهد (همجوا م )
شخصععي هعع ايعع سعع ي هعع شععبي
همسعع ي هعع يعع افعع اد اطعع اف هسععتند
(همجوا گ وه )
اي سع ي بع مع کمعک کع د د بع ه
مشک ت فک کن (همجوا شخص )

شهري

حومه شهر

روستايي

1/3

6/4

1

6/3

7/6

4/6

1/3

6/6

4/7

تحليل يافتهها

با توجش بش آراي شرکتکنندگان و پاسخگويي آنان بش سؤاالت کمّي ،ميتوان نتيجـشاي کلـي
از ميزان همجواري شرکتکنندگان در سطو مختلف ـ ملي ،گروهي و شخصي ـ بش دسـت
آورد .در ادامش ،ابتدا با توجش بش نتايج جدول ،تحليلـي کلـي در خصـوص ديـدگاههـاي
شرکتکنندگان صورت خواهد گرفت.
.0ميزانشباهتاينسريالهابهآنچهدرکشوروفرهنگخودمـانر مـيدهـد.در
مقايسش ديدگاه هاي هر سش دستش از تماشاگران مورد مطالعش در خصـوص شـبيش دانسـتن
واايع اين سريالها بش آنچش در کشور خودمـان ر مـي دهـد ،تماشـاگران شـمال شـهر
باالترين ميزان و تماشـاگران روسـتايي کمتـرين ميـزان همجـواري را ابـراز داشـتشانـد.
تماشاگران مورد مطالعش حومش ـ پايين شهر ـ هم جايي در ميان اين دو و البتش نزديا بش
نظر شمال شهرنشينان ارار گرفتشاند؛ يعني روستاييان بـرعکس سـاکنان حومـش و شـمال
شهر معتقد بودهاند کش اين سريالهـا ،از فرهنـگ هـا دور هسـتند در ايـن ميـان ،شـمال
شهريها بيشترين ميزان همجواري را با واايع اين سريالها ابراز داشتشاند.
.3همجواريباشخصيتهايسريال .همچنـين بـا توجـش بـش گـزاره «همجـواري بـا
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شخصيتهاي سريال» شاهد تفاوتهايي در اين زمينش هسـتيم ،بـراي مثـال ،تماشـاگران
مورد مطالعش شمال شهري باالترين ميزان احسار همجواري را بش شخصيت سـريالهـا
دادهاند .گروه حومش مورد مطالعش هـم ديـدگاهي بينـابين داشـتشانـد و گـروه روسـتايي،
کمترين ميزان همجواري را در اين خصوص نشان دادهاند.
.2ميزانهمذاتپنداريتماشاگرانباشخصيتهايداستان.در خصوص اينکش آيا اين
سريالها باعث شده از کش آنها بش ياد مشـکالت خـود بيفتنـد و خـود را بـش جـاي آنهـا
بگذارند يا خير ،مشاهده مي شود کش احسار نزديکي شخصي در بين روسـتاييان مـورد
مطالعش کمترين ميزان را نشان ميدهد و بش طور کلي ،احسار همدردي و روابط عاطفي
کش ممکن است باعث برانگيختش شدن احساسات و در نتيجش امکان تغيير در رفتـار آنهـا
شود ،در ميان روستاييان کمتر از همش بوده و برعکس ،در ميان شرکتکنندگان متعل بـش
حومش چشمگيرترين ميزان احسار همذاتپنداري بش چشـم مـيخـورد ،در ايـن ميـان،
شرکتکنندگان متعل بش گروه شهرنشينان شمال شهر تهـران ،بيشـترين ميـزان احسـار
همذاتپنداري را با شخصيت و مواعيتهاي بش وجود آمده در اين سريال را داشتشاند.
اما با طر مضامين غالب و مشترک چهارگانش در اين دو سـريال ،بـش طـور خـاص،
سعي بر ارزيابي عمي تر نظرات مصاحبش شوندگان در خصوص اين چهار مضمون و بـش
دست آوردن اطالعات بيشتر بوده است.
ديدگاههاي مصاحبهشوندگان حومه شهري در خصوص مضامين ظاهري

با توجش بش نتايج ،در گروه متعل بش حومش شهر عموماً نظـر تماشـاگران ايـن سـريالهـا
بيشتر بش سمت نظر گروه شمال شهري متمايل است .دروااع نکتش اابل توجش اين اسـت
کش اين گروه با وجود تفاوت در بازنمود سبا زندگي ـ دستکم در سطح ظـواهر ـ در
اين سريالها با وااعيت زندگي خودشان بيشتر ديدگاههـاي مشـابش بـا شـرکتکننـدگان
شمال شهر داشتند تا شرکتکنندگان روستايي .اين امر در هر سـش سـطح ـ مشـابهت بـا
فرهنگ ملي ،فرهنگ گروهي و اطرافيان خود و در نهايت با خودشـان ـ خـود را نشـان
داده است .از نظر مصاحبششـوندگان ايـن گـروه ،نمودهـاي ظـاهري ايـن سـريالهـا و
شخصيتهاي آنها ـ مانند نمايش پوشش و آرايش زنان ،مدل خودروها ،شيوه چيـدمان
و  ...ـ بيشتر شبيش بش سبا زندگي ثروتمندان و بش اصـطال خودشـان ،باالشـهريهـاي
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تهران است تا خود آنها اما با اين حال ،اين سريالها توانسـتش بودنـد باعـث بـش وجـود
آمدن حس همجواري و همذاتپنداري در آنها شوند .همين تنـااض باعـث شـد تـا بـا
استفاده از مصاحبش گروهي ،کنکاش و جستجوي بيشتري در خصوص اين امر در ميـان
شرکت کنندگان طبقش حومش صورت بگيرد .پس از مصاحبش و تجزيش و تحليـل اظهـارات
آنها مي توان نتيجش گرفت وااعيتي کش اين گروه از شرکتکنندگان با آن احسار نزديکي

و همذاتپنداري ميکنند ،نوعي «وااعيت روانشناختي» (انگ )1911 ،1است ،اين امر بش

مخاطبان اجازه ميدهد کش بش جاي پـرداختن بـش معـاني و مصـادي صـريح ،سـطحي و
ظاهري يا روايت ،بش معناي ضمني ،عمي تر و عام «روانشناختي» ،حالتهاي عـاطفي

و مواعيت هاي اجتماعي آشنا توجش کنند (اسکور .)0220 ،0در اينجا نيـز سـريال هـاي
ويکتوريا و عش ممنوع بش زندگي روزمره ،مشاجرات و روابط پنهـاني زنـان و مـردان،
شادي ها و ناراحتيهايشان ميپردازند .در وااع گرچش ،سبا زنـدگي بازنمـايي شـده در
اين فيلمها بش لحاظ ظاهري ،مانند شيوه چيدمان و ماشينهـاي گـرانايمـت و  ...بـراي
پاسخگويان اين گروه ايجاد حس نزديکي نميکـرده ،بـش لحـاظ روانـي ،خواسـتشهـا و
تمنيات دروني آنها مثل فارغ بودن از کنترلهاي اجتماعي و سنتي را بش تصوير کشـيد و
همين امر باعث شده است کش در آنها ،احسار نزديکي نسبت بش واايع و شخصيتهاي
اين سريال افزايش يابد ،دروااع پاسخگويان اين گروه اظهار ميداشتند کش تماشـاي ايـن
سريال ها باعث شده است ،بيش از پيش ،بش خالي بودن زندگي خود از اين ويژگيهـا و
اينکش چقدر از آرزوها و نيازهايشان دور شدهاند ،پي ببرند و تـالش کننـد تـا از طريـ
تماشاي اين برنامشها «تخليش هيجاني» شوند.
نظر مصاحبهشوندگان گروه شهري در خصوص مضامين ظاهري

با توجش بش جدول شرکت کنندگان ،گروه شهري (طبقش بـاالي شـهر تهـران) در هـر سـش
گزاره مطر شده ،بيشترين ميزان همجواري را ابراز کردهاند .براي پي بردن بش دليل ايـن
امر از آنان خواستش شد تا در خصوص نحوه احسار همجواري و نزديکي خود با ايـن
سريالها بيشتر توضيح دهند .اين مصاحبششوندگان کش از طبقات بـاال و متوسـط رو بـش
2. Skuse

1. Ang
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باال بودند ،اذعان داشتند کش اين سريالها را نش بش دليل وجش جنسي آنها تماشا ميکردنـد
و نش بش لحاظ تأييد روابط غيراخالاي بش نمايش درآمده؛ بلکش بش اين دليل کش عين همين
اتفااات يا براي اطرافيانشان اتفاق افتاده است و يا براي خودشـان .دروااـع آنهـا اظهـار
مي کردند کش حتي اگر خودشان هم اين موارد را تجربش نکرده باشند ،از ديدن آنها شوکش
نمي شوند چون بش طور روزمره ،در اطرا خود شاهد چنين مسائلي بودهاند .اين گـروه
از شرکتکنندگان بيشتر بر جنبشهاي مشترک و مشابهتهاي زندگي خود با شخصيتها
و داستانهاي اين سريال تکيش داشتند و همجواريهاي زيادي را ،هم بـا نحـوه تفکـر و
شيوه زندگي آنها و هم با فضاي فيزيکي زندگيشان (خانـش ،محـل سـکونت ،چيـدمان،
پوشش و آرايش آنها و  )...احسار ميکردند .بـيش از نيمـي از شـرکتکننـدگان ايـن
گروه اذعان ميکردند کش گرچش در ايران زندگي ميکنند و با توجش بش اوانين و مقـررات
عرفي ،ناچار بش رعايت برخي موازين در محيط بيرون هسـتند ،در محـيط داخلـي و در
ميهمانيها و روابط خانوادگي و دوستانش خود مجبور بش رعايت اين کنترلهاي اجتماعي
نيستند ،دروااع با وجود اينکش در ايران زندگي ميکننـد ،بسـياري از ارزشهـا و سـبا
زندگي خود را مطاب با واايعي ميدانند در اين سريالها تماشا ميکردنـد؛ نـش آنچـش در
تلويزيون ملي بش تصوير کشيده ميشود.
دروااع اين گروه ،نش مثـل شـمال شهرنشـينان واـايع ر داده در ايـن سـريالهـا را
متناسب با فرهنگ و سبا زندگي خود يـا اطرافيانشـان مـيدانسـتند و نـش سـنتهـا و
محدوديت هاي حاکم بر زندگيشان بش آنها اجازه مـي داد کـش در خصـوص زنـدگي بـا
چنين سبکي روياپردازي کنند و در آرزوي داشتن آن باشند .تنهـا احسـار همجـواري
اين گروه از مصاحبششوندگان را ميتوانيم «همجواري ژانري» (ابرگ )1991 ،بناميم .کـش
البتش اين نوع از همجواري در بين ساير گروهها هم کمابيش وجود داشت.
بازنمايي روابط سيال و نظرهاي مصاحبه شوندگان :زير سؤال بردن روابطط جنسطي
آزاد و بي قيدوبند در هر سه گروه

شايان ذکر است کش افراد مورد مصاحبش ،همش عناصر فرهنگي بازنمايي شـده در ايـن
دو سريال را تأييد نميکنند ،يا بش آن غبطش نميخورند بلکش بش صورت فعـال ،در برابـر
برخي ارزش هاي ناهنجار برخال فرهنگشان مقاومت نشـان مـيدهنـد و آنهـا را زيـر
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سؤال ميبرند .يعني بش صورت گزينشي و بر طب اولويـتهـايي کـش در بافـت زنـدگي
اجتماعي خود دارند ،دست بش تأييـد يـا رد ايـن سـريالهـا مـيزننـد .ازجملـش عناصـر
فرهنگياي کش افراد مورد مصاحبش آن را زير سؤال بردهانـد ،ميـزان آزادي در روابـط بـا
جنس مخالف بوده است .حتي اکثر کساني هم کش با اين سريالهـا احسـار نزديکـي و
همذاتپنداري بااليي داشتشاند ،اذعان ميکردند کش رابطش عاشقانش الزاماً براـراري رابطـش جنسـي
بيايدوبند نيست .دروااـع بـا وجـود اينکـش آزادي در روابـط شخصـيتهـاي ايـن سـريال را
ميپذيرفتند ،بيايد وبند بودن و داشتن رابطش جنسي حساب نشده را پذيرفتني نميدانستند.
ديدگاههاي مصاحبهشوندگان و نمايش هويت مستقل زنانه و تضاد جنسي

بــا وجــود متغيرهــاي تأثيرگــذاري همچــون جــنس و تحصــيالت در ميــان ايــن
مصاحبششوندگان ،چنين برمي آيد کش مسئلش جنسـيت بـيش از سـاير مـوارد بـر نگـرش
مصاحبش شوندگان در خصوص نحوه همجواريشان تأثير داشتش است .مسـئلش جنسـيت،
زماني جنبش آشکارتر و ملمورتر يافت کش در خصوص نحوه بازنمـايي تصـوير هويـت
زنانش سؤال شد .بش طور مختصر ميتوان چنين اذعان داشت کش با وجود تفاوت در نحوه
دريافت و ديدگاه هاي زنان و مردان هر گروه از مصاحبششوندگان ،مـيتـوان گفـت کـش
تقريباً اکثر زنان ،بش اتفاق معتقد بودند کش در ايـن سـريالهـا ،چهـرهاي کـش از زنـان بـش
نمايش گذاشتش مي شود ،نمايشي از زنان مستقل و ادرتمند است .آنها معتقد بودنـد کـش
اين سريالها ،تصوير بسيار مثبتي از زنان ارائش ميدهد ،اما در نقطش مقابل ،اغلـب مـردان
معتقد بودند کش چنين تصويري از زن باعث سوق دادن خانواده بش سوي فروپاشي است.
همجواري جغرافيايي

موضوع اابل توجش ديگري کش مي توان بش آن اشاره کرد اين است کش بش طور کلي ،ميزان
احسار همجواري هر سش گروه ،نسبت بش سريال عش ممنوع (ساخت کشـور ترکيـش)
بيشتر از سريال ويکتوريا (کلمبيايي) بوده است؛ هر چند کش در گروههاي مختلف ،بستش
بش محل سکونت ،احسار همجواري ،اندکي کمتر يا بيشتر ميشد.
دروااع ميتوان گفت کش هر چش شـباهتهـاي فرهنگـي در جامعـشاي بـاالتر باشـد،
احسار همجواري با آن جامعش بيشتر ميشود و بش اين ترتيـب ،توجـش بـش برنامـشهـاي
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تلويزيوني پخش شده از آن هم افزايش مييابد .دروااع ،در اينجا هم عـواملي همچـون
فاصلش جغرافيايي کمتر ،شباهت زباني برخي از افراد ،تشابش نامهـا و در نتيجـش ،شـباهت
فرهنگي و  ...با کشور ترکيش ميتوانـد از عوامـل تأثيرگـذار بـر احسـار ارابـت بيشـتر
تماشاگران و توجش بيشتر آنان بش اين سريالها باشد.
نتيجهگيري

با گسترش سريالهاي عامش مـاهوارهاي و اسـتقبال مخاطبـان ايرانـي ،نگرانـي مسـئوالن از
استيالي فرهنگي اين سريالها افزايش يافتش است .اما سؤالي کش در اينجا مطـر مـيشـود
اين است کش با توجش بش دور بودن اين سريالها از فضاي فرهنگـي ايـران ،ايـن برنامـشهـا
چطور توانستشاند در مخاطبان ايراني احسار همجواري را بش وجود آورند .پـژوهشهـاي
صورت گرفتش در اين زمينش (علياصغر1392،؛ خواجشوند احمدي 1392،و کاونـد)1371 ،
همگي از پارادايم کدگذاري /کدگشايي (هال )1912 ،اسـتفاده کـردهانـد .امـا در پـژوهش
حاضر سعي شده است بش موضـوع «همجـواري فرهنگـي» (اسـتروبهـار)0223 ،1991 ،
مخاطب با اين سريالها پرداختش شود .اما با وجود اعتقاد بش اينکـش ايـن نظريـش برگرفتـش از
همين پارادايم کدگذاري و کدگشايي است ،هد  ،پرداختن بش اين موضوع بوده است کـش
در اينجا چطور و با چش سازوکاري اين سريالها توانستشانـد در مخاطبـان ايجـاد احسـار
همجواري کنند .با در نظر گرفتن دو سريال محبوب از نظر خود شـرکتکننـدگان؛ يعنـي
«ويکتوريا» و «عش ممنوع» و تقسيم شرکتکنندگان بش سش گروه شهرنشينان شـمال شـهر
تهران ،حومش (جنوب شهر تهران) و روستا و مقايسش اين سش با هـم ،دريـافتيم کـش تفسـير
مخاطبان در بيشتر موارد ـ دستکم ،در گروه حومش و شهر ـ با آنچـش در مـتن بـش عنـوان
مضامين غالب اين سريالها ذکر شده ،همخواني و مطابقت داشتش است .البتـش ايـن امـر بـا
اندکي تفاوت در نحوه درک مخاطبان همراه است کش اين ميـزان هـم ناشـي از متغيرهـايي
چــون جغرافيـاي محــل ســکونت مصــاحبششــوندگان (شــهر ،حومــش و روســتا) ،جــنس،
تحصيالت و  ...است .اما پذيرش برخي ارزشهاي فرهنگـي ـ اجتمـاعي همچـون آزادي
در روابط با جنس مخالف از سوي مصاحبششوندگان مورد مقاومت ارار ميگرفت .اين بش
معناي آن است کش برخي گفتمانهـاي اجتمـاعي کـش از سـوي مصـاحبششـوندگان دور از
ارزشهاي اجتماعي شـناختش مـيشـد ،موجـب کـاهش احسـار وااعـي بـودن و حـس
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همجواري آنها با اين مقوالت شده بود .پژوهش حاضر نشـان مـيدهـد کـش دو گـروه بـا
عقايدي از دو اطب مخالف ،روبشروي هم ارار دارنـد :گـروه شـهري و گـروه روسـتايي.
گروه حومش هم تقريباً جايي در بين اين دو گروه و نزديا بش نظرهاي گروه شمال شـهري
ارار داشتند .مصاحبششوندگان گروه روستا با آنچش متن اين سريالها خواسـتار بـرانگيختن
آنان بودهاند ،کمتر از ساير گروهها موافقت داشـتند و در نقطـش مقابـل ،مصـاحبششـوندگان
گروه شهري خيلي بيشتر از ساير گروهها توانسـتش بودنـد بـا محتويـات سـريال احسـار
همجواري کنند .مصاحبششوندگان متعل بش گروه شهري بيشتر بـر جنبـشهـاي مشـترک و
مشابهتهاي زندگي خود با شخصيتها و داستان اين سريالها تکيش ميکردند و تا حـدود
زيادي اين سريالها و واايع و شخصيتهاي آنها را مطاب با وااعيـتهـاي اطـرا خـود
ميدانستند و معتقد بودند کش در اين سريالها تقريباً همش چيز عادي پيش ميرود .دروااـع
آنها از ديدن واايع فيلم زياد جا نميخورند و اريب بـش اتفـاق آنهـا معتقدنـد کـش اينهـا از
مسائل رايـج امـروز زنـدگي اطـرا آنهاسـت (همجـواري ارزشـي و مواعيـت ظـاهري
اجتماعي) ـ يا بش تعبير استروبهار ( )0223همجواري ملي و محلي .اما مصاحبششوندگان
متعل بش گروه روستايي اذعان داشتند کش اين سريالها از وااعيت زندگي آنان دور هسـتند
و بيشتر بش دليل جذابيت رنگ ،جلوههاي تصويري و پيگيري يا داسـتان پرهيجـان ،ايـن
برنامشها را تماشا ميکنند (همجواري ژانري) .گروه مصاحبششـونده متعلـ بـش حومـش نيـز
تفاسـير نامتعــارفي از ايـن دو ســريال داشـتند .نمــيتــوانيم بگـوييم کــش آنهـا هــم ،ماننــد
روستانشينان ،ديدگاهي متضاد با متن سريالها داشتشاند ،اما گفتمانهاي ناهمخوان در ايـن
گروه بيشتر بش چشم ميخورد .اينها گروهي بودند کش مانند دو گروه ديگر ،اين سـريالهـا
را نش بش لحاظ وجش جنسي و تأييد روابط غيراخالاي بلکش بش منظور تخليـش روانـي خـود و
بش دليل بش تصوير کشيده شدن واايعي تماشا ميکردند کـش در تعـامالت روزانـش خـود بـا
طبقات باالتر جامعش خود نيز شاهد آن هستند (همجواري رواني ـ يا بـش تعبيـر ايوابـوچي
همجواري تمنيات).
دروااع اگر طبقش شهري تهران ،هم بش لحـاظ بازنمـايي ظـاهري وضـعيت اجتمـاعي
(نحوه چيدمان ،خودرو) و  ...و هم بش لحاظ ارزشي با اين سريالها احسار نزديکـي و
همجواري مي کنند ،پاسخگويان گروه حومش ،بيشتر بش لحاظ روانشـناختي بـش احسـار
همجواري بـا ايـن برنامـشهـا دسـت پيـدا مـي کننـد .بـش عبـارت ديگـر ،هـر چنـد کـش
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مصاحبش شوندگان گروه حومش ،در اين فيلمها چيزي براي احسار همجواري بـش لحـاظ
وضعيت ظاهري اجتماعي نمي يافتند ،با ديدن اين سريالها و مقايسش داشتشهاي آنهـا بـا
آرزوهاي محق نشده خود ،نوعي احسار همجواري رواني را تجربش ميکردند.
پژوهش حاضر ،ضمن تأييدي دوباره بر تحقيقات صورت گرفتش پيشين در خصوص
تأثير عوامل اجتماعي ـ فرهنگي بر نحوه درک و تفسير مخاطب ،سعي دارد تا در جهت
بسط پژوهشهاي پيشين ،نشان دهد کش احسار ارابت و همجواري فرهنگـي مخاطـب
با داستان سريالها فقط محدود بش ارابت ملي ،زباني و منطقـشاي بـا داسـتانهـا نيسـت،
بلکش اين احسار همجواري فرهنگي ميتواند ملي ،روانشناختي يا حتي ژانري باشد.
شايان ذکر است کش اين پژوهش بش دنبال تعميم نتايج بش دست آمده نيست چـرا کـش
افراد مورد مطالعش نميتوانند نمايندهاي کامل از جامعش باشـند ،امـا بـش يقـين مـيتواننـد
برآوردي درخصوص محيط هاي اجتماعي خود بش ما عرضش کننـد .يافتـشهـاي پـژوهش
حاکي از تأييد وجود برخي اليشهاي مختلف همجواري است کش در پژوهشهاي ديگـر
بش آنها اشاره شده است .دروااع ميتوان چنـين اذعـان داشـت کـش بـش دليـل پيچيـدگي
هويتهاي فرهنگي در ايران ،در ميان تماشاگران اين سريالها شاهد اليشهـاي مختلفـي
از همجواري ازجملش همجواري ملي يا محلي (استروبهار ،)0223 ،همجواري تمنيـات
(ايوابوچي )0220 ،و همجـواري ژانـري (ابـرگ )1991 ،بـودهايـم .بـش عبـارت ديگـر،
مخاطبان با بوميسازي اين سريالها بي هي مشکلي اين توليدات را پذيرفتـش و معنـاي
آنها را منطب با ااتضائات فرهنگي خود تعديل کرده و با آنهـا اخـت يافتـشانـد .در ايـن
شرايط ،حتي برخي از تماشاگران با عناصر فرهنگي بش نمايش درآمده در اين سريالهـا،
بيشتر از توليدات فرهنگي کشور خود احسار همجواري مـيکننـد .بـش نظـر مـيرسـد
پخش کنندگان اين سريالها با تشـخي مشـکالت و مسـائل پـيش روي افـراد امـروز
جامعش ايران و نيز ذايقش آنها ،سعي در انتخاب سريالهـايي دارنـد کـش بتوانـد بـا ايجـاد
چارچوبهاي ذهني مشترک و حس همجواري ـ چش در سطح ظاهري و ارزشي و چـش
در سطح رواني و ژانري ـ بستري مناسب براي بذرهايي کش متوليـان ،در پـي کاشـت آن
در ذهن مخاطب ايراني هستند ،بيابد .هر چند کـش ديـديم در پـارهاي از مـوارد ازجملـش
تقبيح روابط آزاد جنسي و خيانت بش همسر ،گفتمان توليد شده از جانـب سـازندگان و
مخاطبان با هم متفاوت است ،بايد توجش داشتش باشيم کش اين تفاوت ،نتوانستش است مانع
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از احسار همجواري مصاحبش شوندگان گـروه شـمال شـهر و حومـش (پـايين شـهر) بـا
شخصيت ها و داستان سريال شود و از اين رو ،اين احسار همجواري و ابـراز واکـنش
عاطفي بش مواعيتهاي داستاني ترسيم شده مـيتوانـد در نحـوه پاسـخ فـرد بـش چنـين
مواعيتهايي در زندگي وااعي تأثيرگذار باشد .ازجملش اين انتخابهـاي حسـاب شـده،
سريال ويکتوريا و نيز سريالهاي متعدد ترکيشاي است .نکتش اابل توجش در مورد سـريال
ويکتوريا اين است کش با آنکش اين سريال  00سال پيش ساختش شده است ،بش دليل اينکش
با برخي مسائل اجتماعي کنوني در کشور ما همچون روابط دختران و پسران نوجـوان و نيـز
گرفتاري هاي مردان يا زنان شاغل تناسب دارد ،مورد توجش مخاطبان ايراني اـرار گرفتـش
است .دروااع ،نظر بش اينکش کشور مـا در برخـي از ابعـاد فنـاوري و مدرنيتـش ،چندگانـش
عقبتر از دنياي غرب حرکت مي کند ،تأثير فناوري در ميان مردم آن ،نمودي متفاوت و
گاه متأخر با نمود آن در جوامع صنعتي دارد اما بش هر حال ،مشکالت و مسائلي کـش در
خصوص تأثيرات مدرنيتش در جوامع صنعتيتر شاهديم ،با تأخيري طوالني در جامعش مـا
نيز نمود پيدا ميکند و از همين روي ،فيلم متعل بش  00سال پيش آنها اکنون ،با در نظـر
گرفتن مشکالت و چالشهاي پيش روي ايرانيان ،براي مـا پخـش مـيشـود (بيچرانلـو،
 )1311تا بتواند با ايجاد حس همجواري در سطو مختلف ،تغييرات ارزشـي مخاطبـان
را همسو با خود کنند .اما نکتش حايز اهميتـي کـش در خصـوص سـريالهـاي ترکيـشاي،
از جملش عش ممنوع وجود دارد اين است کش هر چند در اين فيلمها نيز مسائل مشابش با
ديگر سريالهاي ماهوارهاي پخش ميشود ،بش نظر ميرسـد کـش بـش دليـل شـباهتهـاي
مذهبي ،فرهنگي ،جغرافيايي و نيز ميزان توسعشيافتگي و  ...سريالهاي اين کشور از نظر
مخاطبان ايراني اخالايتر بش نظر ميرسد و بنـابراين بـا آنهـا راحـتتـر ارتبـاط براـرار
مي کنند و در نتيجش ،تأثير مي پذيرند .بنـابراين شـايد بتـوان گفـت متوليـان پخـش ايـن
سريالها ،با وااف بودن بش اين فن ارتباطاتي سعي دارند بستري مناسب بـراي بـذرهايي
فراهم آوردند کش در پي کاشت آنها در ذهن مخاطبان ايراني هستند.
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