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  5/7/91 :دريافت تاريخ
  1/8/91: تاريخ پذيرش

  
  

  هاي  ريالـاده از سـرف فرهنگي و استفـمص
  اي  ماهوارهپسند  عامه

  

  نوشتة
   ∗عبداهللا گيويان

  **كريميد يام
   چكيده

بـسياري از مـردم، از جملـه     ة اي امروزه به جزئي از زنـدگي روزمـر   ماهوارهپسند   عامههاي    استفاده از سريال  
دنبـال   نگارانـه بـه   اين تحقيق در چارچوب مطالعات فرهنگي و با رويكـردي مـردم   . ديل شده است  جوانان تب 

روش اين پژوهش كيفي است . هاست تحليل مصرف و دريافت مخاطبان جوان شهر مريوان از اين گونه سريال
عات اسـتفاده   مشاركتي براي گردآوري اطال   ة  عميق، مشاهده، و مشاهد   ة  و در اين راستا از سه تكنيك مصاحب       

هاي عمقي انجام گرفته است، و همراه با تعـدادي از     نفر از مخاطبان جوان مريواني، مصاحبه      25با  . شده است 
هـا را     فعاالنـه سـريال   به صـورت    دهد كه افراد      نتايج پژوهش نشان مي   . ها تماشا شده است     مخاطبان، سريال 

سي فاميلي بيش از همه مورد مـصرف قـرار           ما  و پي وان    هاي دو كانال فارسي     سريال. كنند  گزينش و تماشا مي   
شـان،    هـاي اجتمـاعي     خود، و موقعيت  هويتي  بندي    هاي در دسترس، مفصل     جوانان براساس گفتمان  . گيرند  مي

بـه وجـود   ها نـوعي سـبك زنـدگي را        با مصرف اين سريال   ها     آن .ها دارند   هاي متفاوتي از سريال     رمزگشايي
شوندگان بر اين باورند كه كاركرد اصلي ايـن           بسياري از مصاحبه  . شوند  تمايز مي آورند كه از افراد ديگر م       مي

  .سازي امور و هنجارشكني است ها، طبيعي سريال

  .اي، شهر مريوان، مخاطبان جوان، مصرف، دريافت ماهوارهپسند  عامههاي  سريال: كليدواژه

  مقدمه
ها، از وجوه اصلي      ها و مجله    يون، روزنامه پسند، يعني وسايل ارتباطي مانند تلويز       هاي عامه   رسانه

بنابراين، فرهنـگ معاصـر فرهنگـي آكنـده و          . آيند  شمار مي   زندگي روزمره در مدرنيتة متأخر به     
  ).119-20: 1386بنت، (هاست  شده از رسانه اشباع

____________________________ 
  aguiviam@yahoo.comاستاديار گروه ارتباطات دانشكده صداوسيما  ∗

  omid44@gmail.com كارشناس ارشد علوم ارتباطات **
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برخي از شواهد از جمله مشاهدات اكتشافيِ محقق حاكي از آن است كه امروزه اسـتفاده از                 
غيررسمي و زيرزميني، بـه جزئـي از زنـدگي          به صورت   ايراني،  ة  اي در جامع    هاي ماهواره   برنامه
در شهر مريوان كـه يـك شـهر مـرزي بـا             به خصوص   . برخي از مردم تبديل شده است     ة  روزمر

هاي   كانال. مردماني كُردزبان و داراي نوعي فرهنگ محليِ خاص است اين امر فراگير شده است             
هـاي خبـري،      كنند، ابتـدا بيـشتر بـه برنامـه          مخاطبان ايراني برنامه پخش مي    اي كه براي      ماهواره

انـداري كانـال      پـس از راه   به خصوص   اما در چند سال اخير و       . پرداختند  تفسيري، و تحليلي مي   
كننده و تفريحي نيز روي       هاي سرگرم   اي به برنامه    هاي ماهواره   ، كانال 1388 در سال    1نفارسي وا 

توان  درحال حاضر مي. هاي خانوادگي كردند هايي همچون سريال پخش برنامهآوردند و اقدام به 
  .گير شده است اي فراگير و تاحدي همه كننده پديده هاي سرگرم گفت استفاده از سريال

مريكاي مركـزي  آمريكا و آاي ـ و   ـ خصوصاً از نوع كره آسياي شرقية ها ساخت بيشتر اين فيلم
هاي مخـالف را    در بيشتر موارد، مسائل خانوادگي و روابط جنسـ خصوصاً مكزيكي ـ هستند كه  

تـوان در تلويزيـون ايـران نيـز           اي را حتي مي     هاي كره   البته رد پاي گرايش به فيلم     . دهند  پوشش مي 
توانـد     از شبكه سوم سيما پخـش شـد، مـي          88 كه در سال     “جومونگة  افسان”موفقيت فيلم   . يافت
اين گونـه   ة  هاي موفقيت و جايگاه ويژ      يكي ديگر از نشانه   . عا باشد بسيار خوبي براي اين مد    ة  نمون

اگرچه هنوز تحقيقات منسجم و     . 2ها به ايران است     هاي اين سريال    ها در ايران، دعوت ستاره      سريال
رسد جوانان   نظر مي   ها انجام نگرفته است، اما به      ميزان و كيفيت استفاده از اين فيلم      ة  علمي در زمين  
  . شود افزوده ميها   آنروز بر تعداد دهند و روزبه ها عالقه نشان مي ن برنامهزيادي به اي

توانـد    ها مي   اند كه تماشاي اين گونه سريال       بسياري از محققان و متخصصان كشور بر اين عقيده        
منجر به عادي شدن روابط غيررسمي و نامشروع، عشق در سنين پايين، آزادي جنسي، ترويج مـد و                  

بنابراين افزايش و . شوند مناسب و حتي خيانت در بين همسران و مسائلي از اين دست هاي نا پوشش
، گرايش  ـ هاي پخش فيلم و سريال زبان ـ خصوصاً كانال اي فارسي هاي ماهواره كانالة گون رشد قارچ

هـا، تهديـدها و خطرهـاي ناشـي از تماشـاي              ها و سريال    بيش از پيش جوانان به تماشاي اين كانال       
ها و امكان دگرگوني و تغييرات فرهنگي و اجتماعي در بين جوانان، ضرورتِ توجه جدي به                  يالسر

اي بـه   هاي مـاهواره  خصوصاً اينكه اين گونه سريال  . كند  تحقيق و پژوهش در اين زمينه را آشكار مي        
  .نندتوانند مخاطبان اصلي داخلي را به خود جذب ك اند و مي رقابت با تلويزيون داخلي پرداخته
پـسند، كـشف      هـاي طـوالني و عامـه        ها و به دنبـال آن سـريال         با افزايش استفاده از ماهواره    

هـا، فراينـد      هـاي ايـن سـريال       كننده  هاي مصرف   هاي مصرفي، پي بردن به انگيزه       ها وكانال   سريال
 شود، بسيار مهم است و بايد بدانيم جوانان ما چـه  معناسازي، خوانش و تفسيرهايي كه از آن مي       

  .ها دارند دريافتي از اين نوع فيلم
ر ـردهاي اخيـ كه يكي از رويك  ـرد تحليل دريافت ـ   ـود تا با رويك   ـش ه سعي مي  ـدر اين مقال  

مخاطبـان جـوان    ة  ـ به مطالع  ـاي دارد     پژوهي است و در مطالعات فرهنگي جايگاه ويژه         مخاطب
مخاطبان جوان شهر مريوان چه حاضر آن است كه ة اصلي مقالة مسئل. شهر مريوان پرداخته شود 
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دهند؟ اين مخاطبان چگونه و بر مبنـاي   هايي مورد مصرف قرار مي هايي را و در چه كانال     سريال
كننـد؟    ـ را انتخاب و تماشا مي     ـ  ها  سريال ــ اي هاي تلويزيوني ماهواره   چه سازوكارهايي مجموعه  

  كنند؟  يها را قرائت و رمزگشايي م چگونه اين مجموعهها   آنهمچنين

  چارچوب نظري
هاي مصرف و سبك زندگي،      نظريه: چارچوب نظري اين مقاله تركيبي از دو دسته نظريات است         

هـاي مـصرف و    هاي مختلـف نظريـه   بندي ابتدا در ميان دسته. هاي دريافت در ارتباطات و نظريه 
نگرند و  رتباط ميمثابه ا  شود كه مصرف را به هايي پرداخته مي سبك زندگي به آن دسته از نظريه

سپس رويكرد تحليل دريافت و فرايند رمزگشايي بـه         . كنند  كنندگان را منفعل فرض نمي      مصرف
. شـود  شود، و به نقش مخاطب فعال در معناآفريني در اين رويكـرد اشـاره مـي           بحث گذارده مي  

، و  بين جنسيت، قوميـت   ة  همچنين در ادامه به نقش عوامل مختلف در معناسازي فرهنگي، رابط          
  .استفاده از رسانه اشاره خواهد شد

  مصرف و سبك زندگي
كند و عـالوه بـر دو         هاي مصرف فرهنگي اشاره مي      از نظريه ) 1999(بندي استوري     كاظمي به دسته  

) دسـتكاري به مثابه   مصرف فرهنگي   (اول  ة  دست. كند  سوم را نيز به آن اضافه مي      ة   نظريه، دست  ةدست
كنند و مصرف را نوعي دسـتكاري   كننده را منفعل فرض مي مصرفشود كه  هايي را شامل مي   نظريه

بـه  نگـاه بـه مـصرف    ) ارتبـاط به مثابـه  مصرف فرهنگي (دوم ة در دست. پندارند  قدرت مي ة  از ناحي 
مصرف فرهنگي در اين ديد نوعي همچشمي،       . شود  اي براي برقراري ارتباط فرض مي        رسانه عنوان

در رويكرد سوم،   . معاني اجتماعي است  ة  طور توليدكنند   نرقابت و ايجاد ارتباط است؛ مصرف همي      
كننده با كردار مصرف دسـت بـه ابـداعاتي            د؛ مصرف شو مصرف خود نوعي توليد ثانويه فرض مي      

  ).1387كاظمي، ( ياد كرد “توليد ثانويه”توان از آن با عنوان  زند كه مي مي
در اينجا  . كنند  ي از ارتباط فهم مي    ا  پردازان، مصرف فرهنگي را شيوه      بنابراين، برخي از نظريه   

ارتبـاط،  بـه مثابـه     كـاركرد مـصرف     تـرين     مهـم . معناي نوعي ارتباط و خلق معناست        مصرف به 
مصرف فرهنگي در اين مقاله به رويكرد       ). 149-52: 1387كاظمي،  (ظرفيت معناسازي آن است     

  .شوند فرض ميفعال كنندگان در اين رويكرد  تر است، و مصرف دوم نزديك
فرهنگ مصرفيِ مدرنِ اخير صورت گرفته، مانند اكثر كارهـاي جديـدي            ة  مطالعاتي كه دربار  

آورد كه با اخذ      شمار مي     به “فعال”گيرد، افراد را عامالني       ها صورت مي    كه روي مخاطبان رسانه   
ن بنابراين، چنـي  . سازند  هايي تأملي و مختص به خويش برمي        تعديلِ منابع مصرفي، هويت      و   و جرح 

پرچالـشي  ة  حيطـ بـه صـورت     معاصر  ة  فرهنگي زندگي روزمر  ة  مطالعاتي در پي تصوير كردن عرص     
هـاي   است كه در آن افراد براي به چنگ آوردن مجال و فضايي براي برساختن و ابراز كـردن شـكل            

پس در نگاه نو به مصرف ). 104: 1386بِنِت، (زنند  وكارهاي هويتي دست به مبارزه مي كردة جداگان
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كنندگان منفعلي نيستند كه به تعبير آدورنـو كاالهـايي            مردمان زندگي روزمره، مصرف   «توان گفت     يم
ها   آن.داري كمك كنند شده را استفاده كنند و از طريق مصرف كاالها به تقويت نظام سرمايه بندي بسته

  ).162: 1387كاظمي، (» اند كارزار زندگي روزمره فعالة نيز در صحن
مـدرن بـدل شـده اسـت     ة ترين مفاهيم بـراي فهـم جامعـ     ف به يكي از اساسي    امروزه، مصر 

انديـشمندان قـرن    . نظران قرار گرفته اسـت      اي كه از زواياي مختلف، مورد بحث صاحب         گونه  به
ة مؤلفـ ترين    مهمبيستم بيش از همه بر شكل فرهنگي مصرف تأكيد كردند و مصرف فرهنگي را               

مـصرف  .  فعـاليتي اجتمـاعي و كـرداري روزمـره اسـت         مصرف فرهنگي، . جديد دانستند ة  جامع
دهد، مواد الزم براي توليد تخيالت و رؤياهايمـان فـراهم             فرهنگي، سبك زندگي ما را شكل مي      

ـ             تفاوتة  دهند  كند، نشان   مي  مـا در بـه    ة  ها و تمايزات اجتماعي است و نمايـانگر توليـدات ثانوي
  ).87: 1999استوري، (كارگيري ابزارهاي موجود است  

كار ايجاد تمـايز اجتمـاعي        مصرف به . داند  بورديو نيز مصرف فرهنگي را نوعي خلق ارتباط مي        
بورديـو  . دهد كه مصرف، قلمرو معناداري از تنازع بين و درون طبقات است   بورديو نشان مي  . آيد  مي

مـايزات  دنبال اين است كه دريابد ما چگونه از مصرف بـراي ايجـاد ت               خود از مصرف به   ة  در مطالع 
اي  نظر او زندگي روزمـره و چيزهـايي از قبيـل سـبك زنـدگي عرصـه        به. كنيم اجتماعي استفاده مي 

وي در تحقيقـات  ). 152: 1387كاظمي، (هاي اجتماعي يا طبقات است  معنادار از تنازعات بين گروه  
نـداني  اقتـصادي چ  ة   محصوالتي كه سـرماي    به عنوان اي به مصرف كاالهاي فرهنگي        خود توجه ويژه  

د و بـه    كـر شاخص سبك زنـدگي تعيـين       به عنوان   د و مصرف محصوالت فرهنگي را       كرطلبد،    نمي
ترين وجه    الگوهاي مصرف اصلي  ). 1378دورينگ،  (هاي زندگي متعالي و عاميانه دست يافت          سبك

  .هاي زندگي از نظر بورديو هستند بروز سبك
د كه آن را ابزار مفهومي مهمي       مطرح ش ) 1978(مفهوم سبك زندگي ابتدا توسط ماكس وبر        

  ن اقتـصادي               عدي قشربندي اجتماعي قلمداد مي    در مدل چندبكرد كه چالشي بـود بـا مـدل تعـي
  : خوبي دريافته است، از نظر وبر طور كه رايمر به همان. موردنظر ماركس

شود؛ بلكه براساس منزلت، راه و رسـم آشـكار    لحاظ اقتصادي قشربندي نمي  جامعه فقط به  
» شـود   هاي اجتماعي مختلف نيـز قـشربندي مـي           گروه “هاي  سبك زندگي ” دن منزلت در  ش
  ).97-8: 1386 به نقل از بنت، 1995رايمر، (

بـه  بندي الگوهاي مختلف اسـتفاده از رسـانه،            غالباً براي توصيف و طبقه     “سبك زندگي ”مفهوم  
مفهـوم سـبك    .  شـده اسـت    كار برده    هاي متفاوت، به    رفتارها و گرايش  ة  بخشي از منظوم  عنوان  

هنـري و  ة اي ـ بـرخالف سـليق    رسانهة فرض كه سليق زندگي راهي است براي فرار از اين پيش
هاي زندگي تا  شود، چرا كه شيوه اجتماعي تعيين مية سنّتي ـ با تحصيالت و طبق ة شناسان زيبايي
  ).137: 1387، كوايل مك(اند  خواسته اي خود رسانهة اي الگوهاي رفتاري و استفاد اندازه

فرهنگ در آن نقش مهمـي  ة هايي كه مطالعات سبك زندگي در حوز        بخشترين    مهميكي از   
اي و شناخت     راهبردهاي انتخاب رسانه  ة  ايفا كرده است، در بحث وسايل ارتباط جمعي و توسع         
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بنـابراين نقـش كليـدي      ). 166: 1387خادميـان،   (هاست    هاي مخاطبان رسانه    ها و ويژگي    تفاوت
هـا، و كاالهـاي مـصرفي جديـد اسـت؛       هـا، ذائقـه     ها در اينجا مطلع ساختن افراد از سبك         هرسان

آگاهي از كاالهـاي    «كند؛ يعني      ياد مي  (Knowledge) مفهومي كه فدرستون از آن با عنوان آگاهي       
» نحوي مقتضي استفاده كنـيم      را به ها     آن و اينكه چگونه  ها     آن جديد، ارزش اجتماعي و فرهنگي    

  ).16: 2007ون، فدرست(
  : كوايل مكة گفت به

نوين تبديل  ة  روزمره در جامع  ة  ناپذير و مداوم زندگي و تجرب       ها به بخش جدايي     امروزه رسانه 
امـروزه  . اند و تنها يك عامل نفوذگذار يا محرك بيروني، به شكل پيام يا محتـوا نيـستند                  شده

ها، هم در برساختن و هـم         وزه رسانه امر... ها بسيار متنوع شده است      ها و اهداف رسانه     فعاليت
 از مخاطبان دخيـل هـستند كـه بـا اصـطالح سـبك               )Segments( “هايي  تكه”گويي    در پاسخ 

  ).427-28: 2002كوايل،  مك(شوند  زندگي تعريف و معين مي
هاسـت كـه      ها و كنش    ها، احساسات، شناخت    سبك زندگي در تعاريف جديد، الگويي از انديشه       

ديويـد چنـي نيـز، سـبك     ). 1996تيـرا،  (سازد    تماعي و شخصي فرد را مي     در مجموع هويت اج   
سـبك  . سـازد  الگوهاي كنشي تعريف كرده است كه افراد را از هم متمايز ميبه عنوان  زندگي را   

دهند و چرا و اينكه انجـام آن،          كاري انجام مي     كند تا بفهميم كه مردم چه       زندگي به ما كمك مي    
  ).1996چني، (ديگران دارد و ها   آنچه معنايي براي

  سنّت فرهنگي و تحليل دريافت
ـ فرهنگـي،    اجتماعية  بازتابي از يك زمين   به مثابه   ها    سنّت مطالعات فرهنگي بر استفاده از رسانه      

كند و مـدل محـرك ـ     آفريني براي تجربيات و محصوالت فرهنگي تأكيد مي يند معنااو نيز بر فر
هاي داراي قدرت تام و تمـام را          ها يا متن    باور به پيام     همچنين   ها و   پاسخ مربوط به اثرات رسانه    

هاي مسلط علوم اجتمـاعي       شناسي  رويكرد دريافت، روش  ). 1387كوايل،    مك(شمارد    مردود مي 
هـا    آنبرد و هردوي گراييِ محتوا را زير سؤال مي پژوهي، و نيز مطالعات انسان    تجربي و مخاطب  

  ).86: 1383اسميت، (داند   در خلق معنا، ناتوان مي“رت مخاطبقد”ة توضيح دربارة را در ارائ
اي داراي    فرض بنيادين اين است كه متون رسانه        به اعتقاد آين انگ، در تحليل دريافت، پيش       

دريافتِ متون از طرف مخاطب است كه ايـن متـون           ة  معنايي ثابت يا ذاتي نيستند، بلكه در لحظ       
بـه بيـان    . شـنود   كند و يا مـي      طب متن را قرائت، و تماشا مي      يابند؛ يعني هنگامي كه مخا      معنا مي 

. اي  محـضِ محتويـات رسـانه     ة  كننـد   شمرند و نه صـرفاً مـصرف        ديگر، مخاطب را مولّدِ معنا مي     
وچـونِ   اش و چنـد     هايي كه با شرايط اجتمـاعي و فرهنگـي          اي را به شيوه     مخاطب، متون رسانه  

  ). 1995آنگ، (كند  زگشايي يا تفسير ميذهنيِ وي از آن شرايط مربوط است، رمة تجرب
هاي جمعي هميشه باز ـ گشوده ـ است، بدين معني    هاي رسانه دريافت، پيامة براساس نظري

كنندگان پيام هستند كه با توجه بـه مـتن            تواند معاني مختلفي داشته باشد؛ لذا اين دريافت         كه مي 
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نقـل    بـه 1994كوايل،  مك(زنند  پيام ميهاي فرهنگي خويش دست به تعبير و تفسير        پيام و زمينه  
انتقادي خودخواسـته داشـته و مـدعي        ة  اين رويكرد پيوسته يك چهر    ). 65: 1384زاده،    از مهدي 
هاي جمعـي و   رسانهة جويان توان مخاطبان براي مقاومت در برابر معاني مسلط يا سلطه قدرت و
  . است بوده ها   آنكردن سست 

 منبع  به عنوان   ها و باورهايش      اجتماعي، نگرش ة  ئت متن از پيشين   هنگام قرا   اي به   هر خواننده 
شده مورد قبول واقع و يا         در نتيجه اين احتمال وجود دارد كه معاني رمزگذاري        . كند  استفاده مي 
دور از انتظـار نهـاد رسـانه،      توانـد مـتن را بـه    اما نكته مهم اين است كه خواننده مي     . انكار شود 

  ).1999ور و ويليس، تايل(رمزگشايي كند 
  مخاطبان فعال

كـم     كـم  1980ة  هاي دهـ    در ميانه .  نخستين بار در آثار بنيامين مطرح شد       “فعال”مفهوم مخاطبان   
توجـه  ة  نتيجـ . توجه شاياني به نقش مخاطبان در برساختن معناهاي متني و بصري معطوف شد            

كه مخاطبان را قـدرت     كارهاي جديدي بود    ة  جدي به نقش مخاطبان در برساختن معنا، مجموع       
كرد؛ يعني در مقام عامالني كه تـوان تفكـر انتقـادي و ارزيـابي                 اصيل و خودمختاري تصوير مي    

ايـن  . كنـد   ها دريافت مي    دارند نه يك ظرف توخالي كه تصاوير و اطالعات را منفعالنه از رسانه            
راي تعريف معناهـاي    معناي تضعيف اقتدار تفسيريِ روشنفكران ب       بازتعريف مخاطبان، تلويحاً به   

  ).93-4: 1386بنت، (اي براي مخاطبان بود  تصاوير و متون رسانه
نظـري از رويكـرد تحقيـق اثـرات و نيـز رويكـرد              به طـور    و منفعل   فعال  بحث از مخاطب    

هاي جديد ارتباطي   فناورية  واسط  ها به بعد مطرح شد و در اين اواخر به         ها و رضامندي  استفاده
مطـرح  فعال اي، و اينترنت است كه موضوع مخاطب          يون كابلي، و ماهواره   همچون ويدئو، تلويز  

،معنا را نه امري پيـشيني      3“متن”به عنوان اي    اين مفهوم ضمن اشاره به محتواي رسانه      . شده است 
شود، بلكه حاصل تعاملِ مخاطب و متن در خـاللِ مـصرفِ مـتن                كه در فرايند ارتباط منتقل مي     

  ).211: 1389زاده،  مهدي(داند  مي
  اي هاي رسانه نقش عوامل فردي، اجتماعي، و فرهنگي در دريافت پيام

كـه   دهند، چنان هاي گوناگون بروز مي اي واكنش هاي رسانه مخاطبان گوناگون نسبت به پيام   
همين ترتيـب افـراد    مردان نيست، بهة استفادة  ها، همسان با نحو     زنان از رسانه  ة  استفادة  نحو

اي   ها، ممكن است به محتواي خـاص رسـانه          ژادي، قومي، و ديگر گروه    هاي ن   متعلق به گروه  
اي تفريحي از موضعي انتقادي نگاه كنند كه با موضع اشخاص متعلـق بـه             مشخص با برنامه  

  ؛ )248: 1380فردرو، (فرهنگ مسلط متفاوت است 
و اين امر وابسته بـه عوامـل خـاص اجتمـاعي و فرهنگـي و شـرايط زنـدگي افـراد اسـت                        

  ).1385كوايل،  مك(
نقل از رزنگرن و ويندال، تاريخ، سنّت، تجارب شخصي، قوميت و حتي محـل            به) 2005(گرابل  

ويليـامز نيـز    . اي مؤثر دانسته است     هاي رسانه   زندگي والدين را در تفاوت فهم و رمزگشايي پيام        
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شان، عـادت،   از تاريخ ها     آن هايي هستند كه تفاسير     معتقد است مخاطبان جمعيت كثيري از گروه      
در انجام اين عمل، با طيفي از       ها     آن شود و توانايي    هاي اجتماعي متأثر مي     و عاليقشان و فعاليت   

  ).2003ويليامز، (شود  عوامل فردي، اجتماعي، و فرهنگي مشخص مي
  قوميت و استفاده از رسانه

. هاست  ميتمعناسازي در بين قو   ة  گران، بحث قوميت و شيو     پژوهشة  يكي از مباحث مورد عالق    
ـ را  ــ ـ كُردهـاي مريـوان      ــ با توجه به اينكه پژوهش حاضر نيز، مخاطبان يك قوميت خاصـي             

  .گران در اين زمينه اشاراتي خواهيم كرد دستاورد پژوهشترين  مهمبررسي كرده است به 
هـاي غالـب و سـاليق فرهنگـي           هاي قومي همانند ديگـران بـه رسـانه          افراد متعلق به اقليت   

اين . حال از امكان ابراز اَشكال فرهنگي اقليتي نيز برخوردارند شوند و در عين يمحوري جذب م
هويت . رسانند  مندتر، و آشناتر مدد مي      تر، ارزش   اشكال فرهنگي به ايجاد يك محيط نمادين امن       

ـ از طـرف سـاليق      ــ   هـا در جوامـع سفيدپوسـت        پوسـت   ويژه هويت سياه     به ـهاي قومي ـ    گروه
هاي موسيقي رپ و هيپ ـ هـاپ در مركـز     نمونه، سبك رايب. شوند قويت ميفرهنگيِ متمايز ت

پوسـتان    اي از سياه    مالحضه  هاي قابل   هاي اجتماعي پيچيده در كشورهايي كه داراي اقليت         هويت
  ).1387كوايل،  نقل از مك  به1992الل، (هستند، قرار دارند 

اجتماعـات  ”ن محلـي بخـشي از       هاي خود معتقدند كـه مخاطبـا        ليبس و كاتز براساس يافته    
هـا و احـساسات        با همـان معرفـت     “آنان با متن  فعال  دادوستد  ”اي هستند كه       جداگانه “تفسيرگر
نقـل از بِنِـت،    بـه (دهـد   شـكل مـي  ها   آنشود كه اوضاع و شرايط محلي به      اي مقدور مي    روزمره
هـاي فرهنگـي      تنشان دادند كه سريال داالس براسـاس تفـاو        گر    پژوهشاين دو   ). 128: 1386

اين سريال و ديگر محصوالت فرهنگـي       . شود  هاي گوناگوني رمزگشايي مي     صورت   مخاطبان به 
شـوند و     دست شدن فرهنگ جهاني نمـي       اي اعتقاد دارند موجب يك      مريكايي، همچنان كه عده   آ

  .يابد بودن مخاطبان، تحقق نميفعال علت   مريكايي بهآامپرياليسم فرهنگي 

  جنسيت مخاطبان
هاي فمينيستي، اين باور هم رشد كرده كه استفاده از رسـانه            تأثير نظريه    تحقيق دريافت، تحت   در

آنچه تازگي دارد، كنجكـاوي بيـشتر در مـورد         . همواره و مشخصاً به عامل جنسيت بستگي دارد       
هاي جنسيتي و تالش براي فهميدن اين نكته است كه ساخت اجتماعي جنسيت و          معناي تفاوت 

  ).141: 1387كوايل،  مك(گذارند  اي چگونه بر يكديگر تأثير مي رسانههاي  گزينش
به طـور  دهد اين ژانر  هاي خانوادگي نشان مي بينندگان زنِ نمايشة شناختي دربار  هاي مردم   پژوهش

براي زنان مناسب است و غالباً در مكالمـات و اظهارنظرهـاي بيننـدگان در مـورد       به خصوص   گسترده  
  ).142: 1387كوايل،  نقل از مك   به1988ليوينگستون، (ن كاربرد دارد شا تجربيات روزمره

افراد در تماشاي تلويزيـون،     ة   نيز نشان داد كه در سبك و سليق        1986تحقيق مورلي در سال     
هـاي واقعـي و      بـراي مثـال، مـردان ديـدنِ برنامـه         . توان ديد   هايي را براساس جنسيت مي      تفاوت
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ـ مثـل   ـ  كه زنان، داستان    دهند، درحالي   ـ را ترجيح مي   ـهاي ورزشي     ه مانند اخبار و برنام    ــ مستند
  .شمارند ـ را برتر ميـهاي نمايشي ديگر  هاي داستاني و مجموعه سريال

ها تمايل دارند     دهد كه مردان بيش از زنان به تماشاي كامل برنامه           هم نشان مي  ) 1995(آنگ  
نـد تماشـاي تلويزيـون را بـا         ا  كه زنان مايـل     حالي در. تا مبادا چيزي از برنامه را از دست بدهند        

  .كارهاي ديگر، از قبيل كاموابافي، صحبت كردن و انجام كاروبار منزل همراه كنند
تـوان فعاليـت      هاي خانوادگي را ديگر نمي      دهند كه تماشاي سريال     هابسن و گراتي نشان مي    

اي تغيير يافته است كـه نـه    گونه  بهها سريالة گويند كه جاذب ميها   آن.اي قلمداد كرد   جنسي ويژه 
  .كشاند سوي خود مي   مردان بلكه زنان را نيز بهفقط

  روش تحقيق
تـر اسـت و نيازمنـد آن          رويكرد كيفي نسبت به مخاطبان همدالنه     «گويد،    كوايل مي   طور كه مك    همان

ز محتـواي    ا  اجتماعي پذيرش و استفاده از رسـانه و نيـز معـاني احتمـالي حاصـل               ة  است كه به زمين   
دنبال مـصرف، دريافـت،       بنابراين، در اين تحقيق كه به     ). 57: 1385كوايل،    مك(» ها توجه كند    رسانه

اي هـستيم، كارآمـدترين روش        ماهوارهپسند    عامههاي    رمزگشايي، و تفسير مخاطبان جوان از سريال      
نگارانـه،    رهيافت مردم بر اين اساس با     . ها و نتايج مورد نظر، روش كيفي است         جهت رسيدن به يافته   

) 1386(اسـپردلي   . كار گرفته شده اسـت      عميق به ة  مشاركتي، و مصاحب  ة  سه تكنيكِ مشاهده، مشاهد   
  :گويد ها چنين مي تلفيق روشة دربار

اند داريد، بايد به كـاري بـيش    اي فرهنگي را كه مردم آموخته اگر شما قصد توصيف زمينه    
 از آنجا كه وقت محدود است بايد بـراي درك           . . .تنها عاملِ آنان دست بزنيد      ة  از مشاهد 

بهترين روش عبارت است از مـشاركت كـردن،         . ها تكيه كرد    رسان  ديگران به كمك اطالع   
   ).80: 1386(مشاهده كردن، و مصاحبه كردن 

يافته نبـود و بـسته بـه          شوندگان پرسيده شد، كامالً ساخت      سؤاالتي كه در اين تحقيق از مصاحبه      
در مجمـوع   . هاي وي سؤاالت مختلف و جديدي ممكن بود مطرح شود           ده و پاسخ  شون  مصاحبه

ايِ ساكن شهر مريـوان انجـام         ماهوارهپسند    عامههاي     مصاحبه با مخاطبان جوان سريال     25تعداد  
 نفر مجرد، و 12 نفر متأهل و 13. زن و پنج نفر مرد بودندها    آن  نفر 20لحاظ جنسيتي     شد كه به  

  .ندگان بومي و ساكن شهر مريوان، سنّي مذهب، و كُردزبان بودندشو تمامي مصاحبه
هـاي   اي از جوانان شهر مريوان هستند كـه از سـريال   ما در اين تحقيق، دسته ة  مورد مطالع ة  جامع

شونده به    گيري در اين تحقيق براي انتخاب افراد مصاحبه         نمونه. كنند  اي استفاده مي    ماهوارهپسند    عامه
هـاي     گلوله برفي صورت گرفت كه در اين راستا با جوانان مريـواني كـه سـريال                روش غيرتصادفيِ 

هـاي    سـاز مـصاحبه     با معرفي افراد ديگر زمينه    ها     آن كردند، مصاحبه شد، و خود      اي تماشا مي    ماهواره
پايـاني  ة  نـد تـا اينكـه بـه نقطـ         كرداين افراد نيز نفرات بعدي را به محقـق معرفـي             .شدند  بعدي مي 
  .عمقي صورت گرفته استة  نفر مصاحب25در مجموع با تعداد . و اشباع نظري رسيديمها  مصاحبه
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شـوندگان   شده در اختيار تعدادي از مـصاحبه      در اين پژوهش، در دو مرحله اطالعات گردآوري       
يكـي پـس از اتمـام و        . شونده دست يـابيم     قرار گرفت تا به اعتباري نسبي از طريق اعضاي مصاحبه         

ها و نتايج تحقيق؛ يعني پس از تحليل و تفـسير             ها و ديگري پس از نگارش يافته        بهكردن مصاح  پياده
  .ايم بهره برده) هاي متنوع روش(سازي  همچنين براي باال بردن قابليت اعتماد از نوعي مثلث. ها داده

ايـن  . زمينه مبنايي انجام شد   ة  آمده با روش نظري     دست   هاي به   در تحقيق حاضر، تحليل داده    
  ).1388ليندلف، تيلور، (هاي كيفي است  يه يكي از مؤثرترين الگوهاي كدگذاري دادهنظر
  هاي تحقيق يافته

بنـدي و     هاي خـام و اوليـه، محقـق بـه كدگـذاري، مقولـه               در اين قسمت پس از گردآوري داده      
ز در زير هر مقوله پـس ا   . ها پرداخته است    ها در قالب الگوها و مضامين، و مقوله         بخشي داده   نظم

هاي مستقيم    قول  ها و نقل    هايي از صحبت    سازي، نمونه   منظور شفاف   توضيحات و تحليل اوليه به    
هـاي حاصـل از مـشاهده، و           و در مقـوالتي كـه داده       4شونده آورده شده است     مخاطبان مصاحبه 

  .اشاره شده استها   آنمشاركتي نيز وجود داشته است بازهم بهة مشاهد

  شده هاي مصرف سريال
، آريانا، و   4سي فاميلي، كانال   ما  وان، پي  هاي فارسي   ان انجام تحقيق مشخص شد كه كانال      در جري 

 شش كانالِ پرطرفداري هستند كه توسط مخاطبان مريواني براي          5وي، سي پرشين، و جِم تي      بي  ام
 فـاميلي بيـشتر از   سـي  ما پيوان، و  ها، فارسي در ميان اين كانال  . شوند  تماشاي سريال انتخاب مي   

  .شوند ها مصرف مي ساير كانال
  كننده شده به تفكيك كانال پخش هاي مصرف   سريال1 جدول

  نام سريال  نام كانال

  فارسي وان
با    آشنايي، دارما وگرِك ،ويكتوريا ،ها  همسايه،افسونگرة  افسان، سفري ديگر،جوي پدرو در جست

 در  ،داشـتني مـن      خواهر دوست  ، زيبا  طلسم ، نقاب آناليا  ، اليسا كجاست؟  ، باران دروغ  ، ريبا ،مادر
   همسان، ماهي تنگ بلور،اي  آرزوي عروسك پارچه، سامسونگ، اوالونا،آرزوي ازدواج

   روزهاي زندگي، عشق و نفرت، تقدير يك فرشته،نام عشق   به  فاميلي سي ام پي
   فرار از زندان، بيست و چهار، الست،بيريفان  4كانال
   زهره،ويديا  آريانا

  عاصي  سي پرشين يب  ام
  

شـود و تعـداد زيـادي از مخاطبـان بـه تماشـاي آن                 ها باب مـي     در هر دوره يكي دوتا از اين سريال       
ورزنـد، و     هـا عـشق مـي       كنند، به شخصيت    ها عادت مي    نشينند؛ طوري كه مخاطبان به اين سريال        مي

حتـي  . كنند  استفاده مي ا  ه   آن گاهي اوقات از نوع پوشش    . آورند  را بر زبان مي   ها     آن هاي  حتي ديالوگ 
مـثالً  . ها بر روي آن حك شده باشـد         كنند كه عكس بازيگران اين سريال       هايي را خريداري مي     لباس
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 شخصيت زن سريال تقدير يك فرشته ـ بر  ـ ـ“ماريچي”هايي وارد بازار شده بود كه عكس  شرت تي
همچنين شلوار زنانه و    . ر گرفت روي آن كشيده شده بود و مورد استقبال تعداد زيادي از جوانان قرا            

در تابستان . كردند ها آن را خريداري مي      نيز وارد بازار شده بود كه بسياري از خانم         “ماريچي”پايي    دم
در . گرفت   بيش از هر سريالي مورد مصرف قرار مي        “ها  همسايه” و   “سفري ديگر ” سريال   1389سال  

 از  “عـشق ممنوعـه   ” و پـس از آن سـريال         “تقـدير يـك فرشـته     ” سريال   1390حالي كه در تابستان     
عشق و ”ها، سريال  فاميلي بيشترين طرفدار را به خود جذب كرده بود، و در كنار اين سريالسي  ام پي

البته اين به اين معني نيست كـه مخاطبـان فقـط ايـن چنـد           .  نيز طرفداران زيادي داشته است     “نفرت
هـاي ديگـري نيـز تماشـا      هـا، سـريال   ايـن سـريال  كنند؛ واضح است كه در كنار       سريال را تماشا مي   

 و وقت بيننده ممكن است از يك سريال تا چنـدين سـريال در روز توسـط             بسته به سليقه  . شوند  مي
مخاطبان ة ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد اين است كه همة نكت. وي انتخاب و تماشا شوند

هـاي   ها فقط فرصت تماشاي تعدادي از قسمت       بعضي .كنند  هاي يك سريال را نگاه نمي       تمام قسمت 
 موفـق بـه ديـدن       ـــ  شانـسي ة   مواجهـ  ـ ـ  اتفاقيبه طور   ها     آن و بعضي از  . كنند  يك سريال را پيدا مي    

  .شوند ها مي سريال
  ها ها و انتخاب آن آشنايي با سريالة شيو

هـاي   با شيوهها    آن .استاي توسط مخاطبان، كنشي فعاالنه        ماهوارهپسند    عامههاي    انتخاب سريال 
آشنايي ة  شناسي شيو   در گونه . شوند  اي آشنا مي    هاي ماهواره   ها و همچنين كانال     مختلفي با سريال  
  . ها سه نوع تشخيص داده شد مخاطبان با سريال

وجـو در     هـاي جديـد را از طريـق جـست           مـداوم كانـال   به طور   اول كساني هستند كه     ة   دست .الف
ها پيشرواني هستند كه كانال يا سريال جديد را به دوستانشان معرفـي              اين. كنند  ا مي ديپماهواره  

وجـو    هـاي جديـد را جـست        بار در ماه كانال     متوسط يك به طور   من  «گويد    مختار مي . كنند  مي
  ».كنم چه كانال جديد فارسي يا كُردي را بيابم، آن را ذخيره و تماشا مي كنم و چنان مي

هـاي    هاي مختلف تبليغاتي، يـا لينـك        ـ سايت ـ  از طريق اينترنت  دوم كساني هستند كه     ة   دست .ب
. شوند  ها آشنا مي    ـ با سريال  ـ  پست الكترونيكي هاي اجتماعي، و يا دريافت        مختلف در شبكه  

 پيشروان تماشاي سريال هستند و مسبب آشنايي دوسـتان       ءاين گروه نيز مانند گروه اول جز      
معمـوالً در   «كـه   كنـد     اسرين در اين رابطه بيان مي     . ندها نيز هست    و اطرافيانشان با اين سريال    

موردِ جديـد آن    ة  گردم و درصورت مشاهد     هايي مي   ها و كانال    دنبال چنين سريال     اينترنت به 
، چون از قبـل تبلـيغش را        “تقدير يك فرشته  ”مثالً در مورد سريال   . كنم  را در ماهواره پيدا مي    

   .»خواد شروع بشه ريالي ميدونستم چنين س در اينترنت ديده بودم، مي
فردي با كانال و سريال جديد  دهند كه از طريق ارتباطات بين   سوم را كساني تشكيل مي    ة   دست .ج

. كنند  اين دسته كساني هستند كه كمتر از اينترنت، روزنامه و مجله استفاده مي            . شوند  آشنا مي 
گـروه، بعـد از آشـنايي بـا كانـالِ           البته افراد اين    . گيرند  بيشتر مخاطبان در اين دسته قرار مي      
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هاي بعدي آن كانال كه قرار است در آينده پخش شود آگاهي دارند؛               جديد معموالً از سريال   
اولـين   «گويـد   اديبه مي . كند  هاي جديد را معرفي مي      مداوم سريال به طور   چرا كه خودِ كانال     

ي به من معرفي كرد و مـن        فاميل سي ما  پيبار يكي از دوستانم سريال تقدير يك فرشته را در           
ة اومـد ادامـ     شدم و اگـه خوشـم مـي         هاي ديگر اين كانال آشنا مي       بعد از آن خودم با سريال     

  » .كردم سريال را تماشا مي
  )الگوي مصرف(تماشا ة شيو
در . اي هم امري فردي است و هـم جمعـي           ماهوارهپسند    عامههاي    توان گفت تماشاي سريال     مي

 و بـيش     كـم ة  توان سه دست    ها توسط مخاطبان جوان مريواني، مي       ريالتماشاي اين س  ة  مورد شيو 
  . متفاوت را تشخيص داد

از «كنـد     بيـان اعـالم مـي     . كنند  تنهايي تماشا مي     گروه اول بينندگاني هستند كه سريال را به        .الف
ه اگه البت. بينم ها نداره، خودم تنهايي سريال رو مي اي به اين سريال    اونجايي كه شوهرم عالقه   

  . »شوهرم هم خونه باشه كاري با من نداره
دهند كه درصورت امكان همراه با ديگر اعضاي خـانواده            دوم را كساني تشكيل مي    ة   اما دست  .ب

سارا كـه مجـرد اسـت و در    . بينند  ها را مي    ها سريال   و يا حتي دوستان و بستگان در ميهماني       
چي رو هر شبي خانه باشـيم، خـانوادگي   سريال ماري«گويد    كند مي   پدري زندگي مي  ة  خانواد

چنـين پاسـخ      مختار هم  ».كنيم  كنيم ولي در مهموني يا وقتي مهمون داريم نگاه نمي           تماشا مي 
بينيم و به بحث و تبـادل         مند باشيم مي    هم هر سريالي رو كه عالقه      من و همسرم با   «دهد    مي

   .»پردازيم آن مية نظر دربار
تنهايي و گاهي نيز همراه با ديگر اعضاي خانواده به             اهي اوقات به  سوم كساني هستند كه گ    ة  دست .ج

افراد اين دسته بيشتر متأهل هستند و در طـول روز كـه همـسرشان     . نشينند  ها مي   تماشاي سريال 
ها در حضور شوهر و همراه با او سريال را تماشـا        بينند و شب    سرِكار است، تنهايي سريال را مي     

بينيم ولي اگه او نباشه من خودم      مواقعي كه شوهرم خونه است باهم مي      «گويد    سنور مي . كنند  مي
   ».كنه نيز ما رو همراهي مي] ساله است5كه [ام  گاهي حتي بچه. بينم تنهايي مي

ها با مخاطبان در منزل شخصي خودشان، نكات جالبي راجـع بـه اوضـاع                 در جريان تماشاي سريال   
اعضا حضور داشتند، ة چهار نفري كه همة در يك خانواد. شدحاكم بر خانه در هنگام تماشا مشاهده 

زنِ خانـه ضـمن پـذيرايي از    . گر سريال بود كنترل تلويزيون در دست زن خانه بود و مرد فقط نظاره         
ديـد؛    كه مرد فقط روي مبل لم داده بود و سريال را مي             درحالي. كرد  ها، سريال را نيز تماشا مي       مهمان

در طي تماشاي سريال، اعضاي خانواده راجع به اتفاقات . ديد سريال را نميهرچند كه خيلي با دقت     
  .كردند بيني مي بعدي كه ممكن است در سريال بيفتد باهم بحث و پيش

هـاي    ديگر تفـاوت  ة  اي به خانواد    اوضاع حاكم بر خانه در هنگام تماشاي سريال، از خانواده         
شـوند،   هاي خاصي مي گيري گفتمان ي شكلها، باعث و بان     در بعضي خانواده  . چشمگيري داشت 
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ها، ماجراها و  كنند تا به بحث و تبادل نظر راجع به شخصيت و به روح جمعي خانواده كمك مي     
كـه در بعـضي        حـالي  در. اتفاقات داخل سريال، داستان سريال و مواردي از اين دست بپردازند          

شوند؛ اين مورد خصوصاً      رواني مي هاي روحي و      ها باعث بروز اختالف و تنش       ديگر از خانواده  
  .دهد هاي جوان كه فاقد فرزند هستند، روي مي در بين زوج

  دليل انتخاب و مصرف سريال
گوينـد    كننـد و مـي      شدن بيان مـي    ها را سرگرم    شوندگان دليل انتخاب اين گونه سريال       بيشتر مصاحبه 

اين افراد  . كنند  ها را تماشا مي     الگونه سرگرمي ديگري ندارند، سري      چون در خانه بيكار هستند و هيچ      
همچنين . خوانند ندرت كتاب، روزنامه، و مجله مي  كساني هستند كه تحصيالت دانشگاهي ندارند، به

انـد، فقـط نـرمين از اينترنـت           در ميان كساني كه بدين گونه پاسـخ داده        . كنند  از اينترنت استفاده نمي   
توان ديد كه افراد اين       وضوح مي    به. خواند  نيز مي پسند    عامههاي    كند و گاهي اوقات مجله      استفاده مي 
كنند و هيچ شغل و كـار ديگـري           داراني هستند كه بيشتر وقت خود را در خانه صرف مي            گروه خانه 

دليل اصلي اينه كه وقتمون كامالً آزاده و        «: گويد   ساله و مجرد مي    20گالله،  . داري ندارند   غير از خانه  
  ». سرگرم بشيمهيچ كاري نيست كه بهش

هـا بـه    كننـد، پـرداختن سـريال    ها را انتخـاب مـي       دليل ديگري كه مخاطبان اين گونه سريال      
 ساله و مجرد، ايـن مـسئله را بـدين شـكل بيـان               20فريد،  . مباحث اجتماعي و خانوادگي است    

  ».چون فيلم در مورد مسائل اجتماعيه و بازيگرهايش هم سرشناس هستند«كند  مي
اي اسـت كـه مخاطبـان     هـا پـر از نكـات آموزنـده         ن معتقدند كه اين سـريال     بعضي از جوانا  

. كار ببرنـد    خويش به ة  را در زندگي روزمر   ها     آن ها ياد بگيرند و     توانند اين نكات را از سريال       مي
اي   نكـات آموزنـده  “تقدير يك فرشته”سريال « ساله و متأهل، بر اين عقيده است كه   28روژين،  

و اديبه هـم بـر ايـن        » . مرد، پدر و مادر و فرزند توش هست كه برام جالبه           راجع به روابط زن و    
  » .دن اي نشون مي اند و واقعيت را در هر جامعه ها آموزنده و جالب  سريال«باور است كه 

اي را به اين  ماهوارهپسند  عامههاي  اما در جريان مصاحبه با مخاطباني برخورد شد كه سريال     
هـا و خـط       دليـل محـدوديت     كردند كه معتقد بودند كه در كشورمان ايـران، بـه            دليل انتخاب مي  

هاي فرهنگـي، دينـي، و        به محدوديت ها     آن .هايي وجود ندارد    قرمزها امكان پخش چنين سريال    
. شـوند  شور ميها در داخل ك كردند كه مانع از توليد و پخش اين گونه سريال    حكومتي اشاره مي  

شـه؛ ايـن      هايي در تلويزيون ايران پخش نمي       همچين سريال «: گويد  براي نمونه مسعود چنين مي    
ند، لباس و پوشش بازيگرا راحتـه و در كـشور مـا اينجـوري              ا  شن، راحت   ها سانسور نمي    سريال

كنـيم و وقتـي در تلويزيـون          بينـيم و از نزديـك لمـسش نمـي           نيست و همچين چيزايي رو نمي     
   ».كشونه طرف خودش مي بيني، جذابه و آدم رو به مي

خاطر يك شخصيت خاص سريال را        شوند كه به    شوندگان كساني ديده مي     در ميان مصاحبه  
 كـه طرفـداران     “تقدير يك فرشـته   ” در سريال    “خوان ميگل ”نام    مثالً شخصيتي به  . كنند  تماشا مي 
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از خوان ميگل خيلي خوشـم      «گويد    تي مي راح   ساله و مجرد، به    18سارا،  . زيادي پيدا كرده است   
 روژان ».بيـنم  خاطر او اين سريال رو مـي     تيپه و اخالقاشم قبول دارم و بيشتر به         چون خوش . مياد

منـدم، چـون خيلـي        يكي از داليلم اين است كـه بـه خـوان ميگـل خيلـي عالقـه                «گويد    نيز مي 
  ».تيپه خوش

آراستن بازيگران، ايـن  ة رداري از لباس و شيودليل الگوب يابيم كه به  نهايت كساني را مي    و در 
سـريال سـفري ديگـر    «گويـد    ساله و مجـرد، مـي   29ژاله،  . كنند  ها را انتخاب و تماشا مي       سريال
دلـيلش  . اومـد   ها در اين سريال خيلي خوشم مي        هاي خانم   از طرح لباس  . هاش جالب بود    صحنه

چون توي خونه بيكار بودم و بـا        . ستهاي بازيگران و سرگرم شدن ا       خاطر طرح لباس    بيشتر به 
مـن  «كنـد      ساله و متأهل، نيز در اين رابطه بيان مي         28سنور،  . »شدم  ديدن اين سريال سرگرم مي    

  .»كنم كنم و خيلي وقتا خودم رو شبيه اونا آرايش مي دقت نگاه مي آرايش بازيگران بهة به نحو
  جنسيت

اي  مـاهواره پـسند   عامـه هاي    ماشاي سريال توان گفت عامل جنسيت در انتخاب و ت         ت مي ئبه جر 
اين مـسئله   . گذرانند  زنان معموالً به نسبت مردان ساعات بيشتري را در خانه مي          . تأثيرگذار است 

. مهمي است ة  شود زنان اوقات فراغت بيشتري داشته باشند و پركردن اين اوقات مسئل             باعث مي 
هـا بـه كـانون        گذرانند و اكثراً شـب       سرِكار مي  مردان اما بيشترِ وقت خود را در بيرون از خانه و          

اند كه هم در طـول شـب و           هاي مورد مطالعه تالش كرده      هرچند كه كانال  . گردند  خانواده بازمي 
مردان را نيز به خـود        زنان بلكه توجه    ة   توج  فقط  ها را پخش كنند تا نه       هم در طول روز، سريال    

  .جلب كنند
اي  اي به تلويزيون ـ چه داخلي و چه ماهواره ش از هر رسانهها بي زنان مريواني در بين رسانه

كنند و در بـين       هاي تلويزيون مي    ساعات زيادي را صرف تماشاي برنامه     ها     آن .ـ دسترسي دارند  
در طي انجام ايـن     . تبديل شده است  ها     آن ها، تماشاي سريال به عادتي روزمره در بين         اين برنامه 
شـد    اي ديده شد كه نگارنده گاهي وسوسه مي         هاي ماهواره   يالحدي مخاطب زنِ سر     تحقيق، به 

ها ـ و در مـوارد بـسيار     ها ساخته شده است و فقط خانم ها فقط براي خانم كه بگويد اين سريال
اما با پيشرفت كار و كندوكاوِ بيشتر مشخص شـد كـه نـه    . بينند ها را مي نادر آقايان ـ اين سريال 

توان گفت ايـن اسـت        چيزي كه مي  . مندند  ها عالقه   به اين گونه سريال    زنان بلكه آقايان نيز      فقط
  . نشينند ها مي مراتب ساعات بيشتري را پاي اين گونه سريال  كه زنان به

مندنـد كـه بـه مـسائل          هايي عالقه   ها يا سريال    به فيلم ها     آن دهد كه   مصاحبه با زنان نشان مي    
ها و ارتباط برقرار كردن       دار بودن سريال    آنان كِش براي  . پردازد  عشقي و عاطفي، و خانوادگي مي     

ها از اهميت بااليي برخوردار است؛ طوري كه به نوعي عادت تبديل شده و                روزمره با شخصيت  
من بـه   «كه  دهد    روژان پاسخ مي  . كنند  احساس دلتنگي مي  ها     آن گيرند، و در نبود     خو مي ها     آن به
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گويـد    گالله نيز مي».بحث دختر و پسر را مطرح كنه     هايي عالقه دارم كه مسائل عشقي و          سريال
  ».آد هاي دراماتيك و عشقي خوشم مي از سريال«

ها كمتر به سريال عادت  بعضي. ها از فردي به فرد ديگر متفاوت است شدت عالقه به سريال
حت خيلي دوست دارم فيلم رو ببينم ولي اگه هم نبينم خيلي نارا           « گويد  مثالً اسرين مي  . كنند  مي

شه حتي اگه جايي باشم كـه        در اون لحظه در طول روز يادم مياد كه االن فيلم پخش مي            . نميشم
  ».به ماهواره دسترسي نداشته باشم

هـاي عـشقي و       مردان در كنار سـريال    . ها در مورد مردان قدري متفاوت است        اما اين روايت  
بيـشتر  «گويـد     برهان مي . هندد  هاي اَكشِن و حاوي خشونت نيز عالقه نشان مي          عاطفي به سريال  

بِزَن . پسندم  عالقه دارم، البته نه سريال بلكه فيلم سينمايي رو مي         ) هاليوود(مريكايي  آهاي    به فيلم 
  ».افتم اصالً يادشم نمي. تفاوتم اگه سريال رو نبينم بي«افزايد  و در ادامه مي. »بِزَن و اَكشِن جالبه

ر فيلم حتي در هنگام تماشـاي سـريال خـانوادگي           مندي به ژان    هاي جنسيتي در عالقه     تفاوت
هـاي    هاي عشقي و عـاطفي و بيـشتر بـه فـيلم             اينكه مردان كمتر به سريال    . نيز قابل مشاهده بود   
 بـا يـك زن و مـرد    “تقـدير يـك فرشـته   ”در جريان تماشاي سريال . مندند اَكشِن و خشن عالقه  

 يه؟ االن يه يه فيلم اَكـشِن يـا ترسـناك          ا  مبابا اين چه فيل   «جوان، در اواسط فيلم مرد به زن گفت         
درد خـودت     ايـن فيلمـا فقـط بـه       «خـانم ايـشان در جـواب گفـت          . »ذارم حالشو ببري    برات مي 

 ».خوره، برو كشتي كچتو نگاه كن مي
 زنگ خورد، گوشي را     “م”، موبايل آقاي    “س” و خانم    “م”در هنگام تماشاي سريال با آقاي       

صحبت كرد؛ از دست دادن بخشي از سريال براي ايشان اهميتـي   دقيقه 10برداشت و نزديك به  
همچنين در حين تماشاي سريال، پـسر كوچـك         . كرد  نداشت و حتي تكرارش را هم تماشا نمي       

  .خانه مادرش را صدا زد ولي ايشان توجهي به وي نكرد و كامالً غرق در سريال شده بود
  ها مخاطبان اصلي سريال

هـاي    توان چند تيپ يا دسته كـه سـريال          ها و مشاهدات محقق مي      وندهش  هاي مصاحبه   براساس پاسخ 
 زنان ،  جوانان متأهل، جوانان مجرد،كنند، از هم تمييز داد؛ نوجوانان اي را تماشا مي ماهوارهپسند  عامه
   .سال  مردان ميان،دار سال خانه ميان
   نوجوانان.الف

اي  مـاهواره پسند  عامههاي   گروهي هستند كه سرياللحاظ سِنّي، اولين  ساله ـ به 17 تا 12نوجوانان ـ  
ة آمـوزان دور    هـا، دانـش     سـريال ة  توان گفت تمامي نوجوانـان بيننـد         مي 6.كنند  را انتخاب و تماشا مي    

دهـد كـه پـاي        فرصـت مـي   هـا      آن داشتن وقت اضـافي در خانـه بـه          . راهنمايي و دبيرستان هستند   
هـاي خـود راجـع بـه          كالسـي   مدرسه با دوسـتان و هـم      همچنين در   . اي بنشينند   هاي ماهواره   سريال
شوندگان نيـز بـر       بسياري از مصاحبه  . كنند  وگو مي   ها بحث و گفت     هاي سريال   ها و شخصيت    داستان

  . اي، نوجوانان هستند ماهوارهپسند  عامههاي  اين باور بودند كه يكي از مخاطبان اصلي سريال
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ولـي  . ها جوانـان، و نوجوانـان هـستند         ن سريال به نظر من مخاطبان اصلي اي     «گويد    اديبه مي 
بيننـد    ها را مـي     هايي كه سريال    نظر ايرج نيز يكي از گروه        و به  ».كنند  اقشار جامعه تماشا مي   ة  هم

  .نوجوانان هستند
  )زن و مرد( جوانان مجرد .ب

شـوند، و     ها در بـين قـشر جـوان يافـت مـي             توان گفت بيشترين مخاطبان سريال      بدون شك مي  
در بين خود جوانان الزم     . اند  اي به اين مسئله اشاره كرده       گونه  شوندگان نيز به    ري از مصاحبه  بسيا

تماشـا، و  ة هر حال نـوع آشـنايي، شـيو     به. است كه دو نوع مجرد و متأهل از هم تفكيك شوند    
 بنابراين جوانان مجرد ـ شامل مردان و زنـان ـ   . ها متفاوت ديده شد رمزگشايي مجردها با متأهل

  .دانيم ها از جوانان متأهل منفك مي  يك تيپ يا گروه مخاطب سريالبه عنوان را 
سـارا هـم    . »بيننـد   هـا را مـي      بيشتر مجردهاي جوان اين سـريال     «گالله بر اين باور است كه       

دختـرا بيـشتر از     . بيننـد   بينند ولي سنين باال هم مي       ها رو قشر جوان بيشتر مي       اين فيلم «گويد    مي
  ».بينند ها رو مي يالپسرا اين سر

  )هاي جوان زوج( جوانان متأهل .ج
اند، بيش از  شوندگان نشانگر اين است كه جواناني كه تازه ازدواج كرده پاسخ بسياري از مصاحبه
گذرانند،   دار كه بيشتر وقت خود را در خانه مي          زنان خانه . مندند  ها عالقه   سايرين به ديدن سريال   

كنند تا    ردارند و جهت پركردن اوقات خود فرصت زيادي پيدا مي         از اوقات فراغت زيادي برخو    
الفـت بگيرنـد، و در      ها     آن ها درگير شوند، به     ها در ماهواره بنشينند، با شخصيت       سريالة  به نظار 

  . نندكتقليد ها   آنمواردي از
در مريوان كساني كـه تـازه ازدواج كـردن بيـشتر تماشـا              «گويد    فريد در اين رابطه چنين مي     

ميترا هم كه خودش متأهل است بر اين بـاور اسـت كـه    . »بينند ها بيشتر از مردها مي      زن. كنند  يم
 افراد مجرد ديگري چون ناديا و نـرمين معتقدنـد         .»بينند  كار بيشتر مي    دار و جوانان بي     زنان خانه «

  .ستنده» كار و جوانان هاي بي دار، و آدم بيشتر زنان خانه«ها  كه مخاطبان اصلي اين سريال
 دار سال خانه زنان ميان. د

ساالن نيز افرادي ديده       ميان ،دهند، اما در ميان     اگرچه قسمت اعظم بينندگان را جوانان تشكيل مي       
در اين دسته نيز بازهم زنان به نسبت مردان تعداد بيـشتري       . مندند  ها عالقه   شوند كه به سريال     مي

بيننـد، مـادران      ز قشرهايي كه سريال را مـي      يكي ا «گويد    سحر مي . دهند  را به خود اختصاص مي    
   ».مادر من يكي از اين افراد است. كار نشستند اند كه در خانه بي سال ميان
  سال  مردان ميان. ه

اين افراد نيز مانند زنان     . سال است   گيرند، مردان ميان    بندي ما قرار مي     آخرين گروهي كه در دسته    
تفاوت اصلي اين گروه با گروه قبلـي در         . كنند  ها مي   لسن و سال خود اقدام به تماشاي سريا         هم
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ندرت   دليل شرايط كاري و شغلي خويش در طول روز به            مردان به . هاست  زمان تماشاي سريال  
ها و همراه بـا ديگـر         كنند، و به اين خاطر در بيشتر مواقع شب          ها را پيدا مي     فرصت ديدن سريال  

  . بينند ها را مي اعضاي خانواده سريال
وقتـي  . ها در خانه حـضور دارد        سال دارد و بيشتر شب     40پدرم نزديك به    «گويد    مرضيه مي 
  » .كنيم ها را تماشا مي گردد باهم سريال از سرِكار برمي

اين افراد كتـاب و     . شوند  دانشگاهي يافت مي  ة  كرد  در بين افراد اين دسته كمتر افراد تحصيل       
ها بيشترين بهـره را       واقع در بين رسانه    در. رسي ندارند خوانند و به اينترنت نيز دست       روزنامه نمي 

متوسـط رو بـه پـايين       ة  اجتماعي بيشتر به طبقـ    ة  توان گفت به لحاظ طبق      مي. برند  از ماهواره مي  
  .جامعه تعلق دارند

 ها الگوپذيري از روابط زوجين در سريال
  :ر اين زمينه از هم جدا كنيمگوناگون را دة توانيم سه دست دهد كه ما مي ها نشان مي تحليل مصاحبه

   پذيرش ـ پذيرش.الف
هاي داخل سريال ـ كه اكثراً جوان هستند ـ را قبـول     گيرد كه رفتار زوج مي بر اين دسته كساني را در

كننـد تـا جـاي ممكـن ماننـد            گيرنـد و سـعي مـي        اين رفتارها را يـاد مـي      ها     آن دارند و خود نيز از    
روژان  كه متأهل است موافقت خود را با رفتار زوجين           .  كنند هاي داخل سريال باهم رفتار      شخصيت

آخه بـه زنـا خيلـي ظلـم         . پسندم  بله من رفتاراشون رو مي     :گويد  كند و مي    ها اعالم مي    در اين سريال  
پوشند و شوهرانشون اجازه نميدن كـه         هرجور دلشون بخواد لباس مي    . ندا  اونا آزادند، راحت  . نميشه

را هـا      آن كـنم   كنم و سعي مـي      منم تاحدودي مثل اونا رفتار مي     . خالت كنند شون د   ديگران در زندگي  
  .اما خُب طبيعتاً در بعضي كارها نميشه از اونا تقليد كرد. الگوي خودم قرار بدم

  

   رد ـ پذيرش.ب
كنند كـه در      ها موافق هستند اما سعي نمي       دوم كساني هستند كه با رفتار زوجين در سريال        ة  دست

هرچند كه در موافقـت بـا       . رفتار كنند ها     آن را الگو قرار داده و مانند     ها     آن ودزندگي شخصي خ  
هاي داخـل    دهند كه رفتار شخصيت     كلي نشان مي  به طور   نيز تاحدي مردد هستند اما      ها     آن رفتار

مسعود كه متأهـل و داراي مـدرك تحـصيلي سـيكل اسـت، در ايـن بـاره        . پسندند  سريال را مي  
  خوب و بد توشون هست ولي زن و شوهرايي هستند كه بـه            . بد نيست . هتاحدي خوب  :گويد  مي

 شده بود و توي هتل بـا        ]تحريك[كم وادار     مثالً در سريال عاصي، كريم كم     . كنند  هم خيانت مي  
نـه  . گرفـت   محبتي زنش بود و اينكه زيادي بهانه مي         اي آشنا شده بود و دليلش كم        يه خانم ديگه  

 ».دم نمياونا رو الگوي خودم قرار 
رفتار مـردا  «كند  سحر كه دانشجوي كارشناسي و مجرد است اين گونه ديدگاهش را بيان مي 

ام اين گونه باشـم       منم دوست دارم در زندگي زناشويي     . ها خوب است    با زنا در اين گونه سريال     
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ها   آنشه هايي وجود داره و نمي ولي در ايران ـ خصوصاً شهر كوچكي مثل مريوان ـ محدوديت  
 ».را الگو قرار داد

   ردـ رد.ج
هـا    آن نـد و نـه از     ا  ها در سـريال موافـق       دهند كه نه با رفتار زوج       آخر را كساني تشكيل مي    ة  دست

  . گيرند شوندگان در اين دسته قرار مي بيشتر مصاحبه. كنند الگوبرداري مي
جامعـه  متوسط به بـاالي     ة  وي كه متعلق به طبق    . اسرين، دانشجوي كارشناسي و مجرد است     

اش را ايـن گونـه بيـان         كند، ديـدگاه انتقـادي      است و از اينترنت، روزنامه و مجله نيز استفاده مي         
ها بيشتر روابط جنسي و عاطفي رو نشون ميده كـه             روابط بين پسر و دختر در اين فيلم       «كند    مي

د شـاي . دن ها نشون مـي   روابط جنسي رو بعضي از سريال     . من دوست ندارم  . خيلي جالب نيست  
  ».دادند بيشتر دوست داشتم ببينم اگه نشون نمي

ها دسترسي نـدارد و       وي به ساير رسانه   . ژاله، فرد ديگري است كه متأهل و زير ديپلم است         
ژاله، عدم الگوبرداري و عدم پذيرش رفتار زوجين در سريال          . برد  بيشترين بهره را از ماهواره مي     

چـون  . پـسندم   نـه واهللا نمـي    «كنـد     چنـين بيـان مـي      را با آوردن مثالي از سريال سفري ديگر اين        
. اي نداشـت    حتي پشيمون هم شد ولي فايده     .  به شوهرش خيانت كرد و اون رو كشت        “ايزابل«”

  ».دم من اونا رو الگوي خودم قرار نمي
  هاي اكتسابي تلذ

 مخاطبـان بـه   . هاي خاصـي اسـت      ها براي مخاطبان جوان بدون شك واجد لذت         تماشاي سريال 
تـوان گفـت مخاطبـان بـا          پيرو همين بحـث مـي     . كنند  ها مي   ل مختلفي اقدام به ديدن سريال     دالي  

 .كنند هاي متفاوتي را تجربه مي ها لذت تماشاي سريال
پاسخ مخاطبان نكات اشتراكي زيادي دارد؛ هرچند كه در مـواردي در مخالفـت بـاهم قـرار                  

شوندگان بحث آزادي روابـط        مصاحبه در يك ديد كلي بيشترين لذات اكتسابي از ديد        . گيرند  مي
هاي فرهنگي    مسعود به تفاوت  . ها و آشنايي با فرهنگي بيگانه و غريب است          بين افراد در سريال   

اينكـه  « :گويـد  كنـد و مـي   ها اشاره مي    بين تماشاگران مريواني و فرهنگ غيرخودي داخل سريال       
گيـره و راحـت       زنـش رو مـي    مـثالً شـوهر دسـت       . اونـا ة  برهنه بودن امري عادي و راحته واس      

خيلي از مسائل جنسي مثل طرز حرف زدن، چگونگي عاشـق شـدن، قهـر كـردن و                  . خوابند  مي
 ».ده آشتي كردن و مسائلي از اين دست به اونا لذت خاصي مي

دهـد كـه چـه        كند و توضيح نمي     اكتفا مي  “هيجان زيادي دارد  ”ة  اديبه اما فقط به گفتن جمل     
لـذت بـردن از     «ژيـال   . آورنـد   ميبه وجود   هيجان هستند و هيجان را      چيزهايي در سريال داراي     

هـا كـسب    داند كه مخاطبان بـا ديـدن سـريال    هايي مي را از جمله لذت» هاي مخالف خود  جنس
مردان در مقابل زنـان را بـه بحـث          ة  روژان بحث آزادي زنان، تبعيض جنسيتي، و سلط       . كنند  مي
هـاي داخـل      ها را در قدرت زنانه و آزادي شخصيت         الهاي ناشي از ديدن سري      گذارد و لذّت    مي
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دن كه مرد چگونـه بايـد بـا زنـش رفتـار كنـه و        ها نشون مي سريال« :گويد داند و مي سريال مي
هـا خيلـي آزادي داده    هـا بـه زن     توي ايـن سـريال    . نيازهاي روحي و رواني وي رو برآورده كنه       

از اينكه . اونا باشيمة دن و بايد تحت سلط  ميشه و مثل ماها نيستند كه شوهرامون بهمون گير مي
  ».برم ها براي خودش داراي قدرت است، لذت مي زن در اين سريال

تواند جايگزين دنياي طبيعي فرد باشد        سحر هم بر اين باور است كه دنياي داخل سريال مي          
وي قابـل   وقـت بـراي       لش نزديك كند؛ چيزي كه شايد در واقعيـت هـيچ          ئاو او را به دنياي ايد     

ها به تمام آنچه تاكنون برايشان دور از تصور بوده اسـت                جوانان با ديدن سريال   «. دستيابي نباشد 
بخـش اسـت كـه حتـي      اين لـذت . مجازي نه واقعي به طور   رسند، البته فقط براي لحظاتي و         مي

 ».ديگران را ببيني كه از آزادي كامل برخوردارند
هـايي در      بر شهر مريوان، عدم پخـش چنـين سـريال          هاي فرهنگي و اجتماعي حاكم      محدوديت

هـاي    هايي واجد لذت    هاي داخلي، و شكستن بسياري از تابوهاي فرهنگي در چنين سريال            تلويزيون
هـا،    هاي زنان و مردانِ داخل سـريال        اي از قيافه    گونه  هركدام از جوانان به   . خاصي براي جوانان است   

اي، آزادي در نوع پوشـش، آزادي در مـسائل            ون ماهواره عشق ورزيدن و نمايش آن در تلويزي      ة  نحو
اين در حالي است كه     . برند  بعد، و غيره لذت مي        سال به  18جنسي، استقالل نسبي جوانان در سنين       

بـرداري و     اي و تكراري است، نـوع فـيلم         ها نسبتاً ساده، كليشه     هاي اين گونه سريال     ها و داستان    قصه
سازي در سـطح نـسبتاً پـايين          هاي فيلم   لحاظ تكنيك   كلي به به طور    ها ضعيف است، و     سريالة  دوبل

  .كنند هم طرفداران زيادي را به خود جذب مي قرار دارند، اما باز
  ها انتقاد از سريال
 كننـد و    هـا را تماشـا مـي        وبيش سريال    كنند كه كم    شوندگان اقرار مي    مصاحبهة  در حالي كه هم   

ها دارند، ديـدن آن را بـه          ديدي انتقادي به سريال   ها     آن سياري از برند اما ب    لذت مي ها     آن حتي از 
ها را بيان  تصميم به عدم تماشا و پيگيري سريالها   آنكنند و حتي تعدادي از   ديگران توصيه نمي  

خاطر داشتن روابط نامـشروع، نـشان دادن          ها به   شوندگان از سريال    انتقاد اصلي مصاحبه  . كنند  مي
  .مناسب زنان، خيانت كردن و دروغ گفتن زن و مرد به همديگر استروابط جنسي، پوشش نا

دليل پخش خيانت كردن همسران به همديگر در سريال سفري ديگر از ايـن سـريال                  ژاله به 
تواند مانع فرد از آلـوده شـدن بـه خيانـت و      كند و معتقد است كه اعتقادات مذهبي مي         انتقاد مي 

هـا در شـهر    نند ژاله بر اين باور است كـه ميـزان خيانـت        اسرين هما . مسائلي از اين دست باشد    
جوان مريواني در حـال تغييـري       ة  ها افزايش يافته است، و جامع       مريوان بعد از پخش اين سريال     

  .اجتماعي و فرهنگي است
هـاي مخـتلط، نمـايش خيانـت بـه            خاطر پخش پارتي    ها به   سارا كه خود مجرد است از سريال      

اي ديگـر از      گونـه   فريد هم كه مجرد اسـت بـه       . كند  به سريال انتقاد مي   ها     آن همسر، و عدم وفاداري   
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انتظارات زنان از شوهرانشان باال       شوند  ها باعث مي    وي معتقد است كه سريال    . كند  ها انتقاد مي    سريال
  .تواند منجر به فروپاشي نظام خانواده شود برود و اين مسئله مي

لحاظ   اي به انتقاد اصلي وي به عدم كار حرفه. كشد  نقد ميها را به   مختار بيش از هركسي سريال    
نگراني مختار اما از خطر نـابودي       . هاست  دوبله كردن سريال  ة  پردازي، و شيو    فنّي، كارگرداني، صحنه  

توانـد منجـر بـه        هـا مـي     آيين، سنّت، و احساسات كُردي است؛ چرا كه از نظر وي تماشاي سـريال             
  .دشو موش كردن پوشش و لباس و تاريخ قوم كُرد گرايي، و فرا زدگي، غرب غرب

ة وجـود همـ    شده توسط مخاطبان اين است كه با        جالب توجه در مورد انتقادات مطرح     ة  نكت
. دهنـد   ها را ادامه مـي      كنند اما باز هم ديدن سريال       ها وارد مي    ايرادها و نقدهايي كه به اين سريال      

وجـه چنـين    هـيچ   شان ديگر بـه  ِ مورد عالقه  سريال اند كه پس از پايان      حتي افرادي كه ادعا كرده    
كـه    تر اينكه كـساني     جالبة  و نكت . اند  كنند، اما باز اين كار را ادامه داده         هايي را تماشا نمي     سريال

هـا   اي با پخش و تماشاي اين سـريال       گونه  كنند و معتقدند بايد به      ها انتقاد مي    شدت از سريال    به
هـا   شوند و سـريال  ها تسليم مي اشان در مقابل آن سريال و هم خانواده مقابله بشود، هم خودشان     

  . كنند را تماشا مي
شـايد  . در دنياي واقعي تفاوت چشمگيري دارد     ها     آن شوندگان با رفتار    هاي مصاحبه   صحبت

افتـد    شود، يادشان مـي     هايي سؤال پرسيده مي     در مورد ايرادهاي چنين سريال    ها     آن فقط وقتي از  
كنند يا نقدها و خطرات  وقتي سريال را تماشا مي. ها وارد است ايرادهايي به اين سريالكه چنين  

آورند؛   را به ياد نمي   ها     آن زنند و   نوعي خودشان را گول مي      كنند، و يا به     احتمالي را فراموش مي   
  .دهند واقع لذت حاصل از تماشاي سريال را به خطرات آن ترجيح مي در

  گيري نتيجه
اي از مـصرف       گونـه  به عنـوان    اي در بين جوانان مريواني        ماهوارهپسند    عامههاي    لمصرف سريا 

تـوان     بورديو مـي   يبرطبق آرا . فرهنگي به فعاليتي اجتماعي و كرداري روزمره تبديل شده است         
ها    آن طلبد و   اقتصادي چنداني نمي  ة  ها براي مخاطبان جوان مريواني سرماي       گفت، مصرف سريال  

دهنـد كـه از ديگـران متمـايز           اي را تشكيل مي     هاي اجتماعي   ها، گروه   ونه سريال گ  با مصرف اين  
حـدي   را بـراي مـا تـا   هـا      آن هاي زندگي   ها توسط اين مخاطبان، سبك      مصرف سريال . شوند  مي

  .كنند روشن مي
اي توسط اقشار و طبقات مختلف جامعه مـورد           ماهوارهپسند    عامههاي    وجود اينكه سريال   با

هـاي فرهنگـي     هاي اجتماعي هستند كه تشابه      كنندگان، اليه   گيرند اما اين مصرف     يمصرف قرار م  
هـا    كنندگان سريال   اي و سبك زندگي دارند؛ درواقع بيشتر مصرف         لحاظ مصرف رسانه     زيادي به 

دسترسـي  ) مانند كتاب، تئـاتر، اينترنـت و غيـره   (هاي سطح باال  افرادي هستند كه كمتر به رسانه 
پـسندانه و     هايي عامه   هايي دسترسي داشته باشند، بيشتر از گفتمان         به چنين رسانه   حتي اگر . دارند

  .برند ها بهره مي نزديك به محتواي سريال
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اي   مـاهواره پـسند     عامههاي    توان گفت، مصرف سريال     هاي تحقيق مي    ها و يافته    براساس داده 
بلكـه مخاطبـان فعاالنـه ايـن         7.خودي نيست   نزد مخاطبان جوان مريواني، امري اتفاقي و خودبه       

 انتخـاب و  فقـط دهد كه نـه   ها نشان مي همچنين يافته. كنند ها را گزينش و تماشا مي    گونه برنامه 
ها نوعي ارتباط را خلـق        ها، كنشي فعاالنه است، بلكه مخاطبان با تماشاي سريال          تماشاي سريال 

درواقع معنا چيزي نيست كه از قبـل        . كنند  كنند، و در برساختن و توليد معنا نيز نقش ايفا مي            مي
بعضي از مخاطبـان در مقابـل       . ندكدر پيام بوده باشد، و مخاطب دقيقاً همان را دريافت و درك             

. دهنـد  كنند، و توان و تفكر انتقادي در مقابل آن از خود نـشان مـي      هاي دريافتي مقاومت مي     پيام
درواقع افرادي كـه در     . سريال است بنابراين معنا حاصل تعامل مخاطب و متن در خالل مصرفِ           

هاي انتقادي بيـشتري از       گيرند، ديدگاه   هاي مخالف و معارض، و انتقادي قرار مي         معرض گفتمان 
ضمن اينكه نبايد فراموش كنيم مخاطب در برساختن معنا طيف وسـيعي از             . دهند  خود نشان مي  
  .گيرد كار مي  اي و فردي را به عوامل زمينه

آيد، و اين مخاطـب       ميبه وجود   مخاطب با متن    ة  ي است كه در اثر مواجه     بنابراين معنا چيز  
ة خـود، طبقـ   هويتي  بندي    اي تركيبي از عوامل همچون مفصل       است كه معنا را براساس مجموعه     
هاي سياسـي     هاي اجتماعي، فرهنگي و تاريخي خود، ديدگاه        اجتماعي، دسترسي گفتماني، زمينه   

و در فرايند برساختن معنا، تفسير و ادراك خود را بـه آن             . دساز  و مذهبي، جنسيت و غيره برمي     
هـاي متفـاوتي از       هرچند كه ممكن است افرادي با جايگاه طبقاتيِ يكسان، رمزگشايي         . افزايد  مي

مخاطبان باتوجه به جايگاه خويش در سلـسله مراتـب اجتمـاعي بـه              . پيامي يكسان داشته باشند   
  .پردازند ها مي رمزگشايي سريال

هـا را     در مورد تماشـاي سـريال     ) 1992(هاي تحقيق حاضر تاحدي نظريه ليبس و كاتز           هيافت
كند؛ اينكه تماشاي تلويزيون فعاليتي نيست كه مخاطب با تمركـز كامـل و در محيطـي                   تأييد مي 

ـ از جملـه رفتـار      ــ موضوعات مختلفي   ة  ساكت انجام دهد بلكه هنگام تماشاي تلويزيون دربار       
ـ صـحبت   ــ بعدي، اندام و زيبـايي بـازيگران        ة  بيني صحن    جنسيتي، پيش  هاي  ها، نقش   شخصيت

هـا تماشـا      هـايي كـه سـريال       توان اين نكته را اضافه كرد كه ايـن امـر در مهمـاني               و مي . كنند  مي
  .افتد شوند، بيشتر اتفاق مي مي

 و  تـوانيم نتـايج هابـسن       اي براساس جنسيت مي     ماهوارهپسند    عامههاي    در مورد تماشاي سريال   
تـوان فعاليـت      هاي خانوادگي را ديگر نمـي       دهند كه تماشاي سريال     نشان مي ها     آن .گراتي را بپذيريم  

اي تغيير يافته است كه نه  گونه  ها به سريالة گويند كه جاذب مربوط به جنس خاصي قلمداد كرد، و مي
ها،   كه در انتخاب سريال   حاضر نشان داد    ة  مطالع. كشاند  سوي خود مي     زنان بلكه مردان را نيز به      فقط
هاي عشقي و عاطفي عالقه دارند، و مـردان           شود؛ زنان بيشتر به سريال      جنسيتي بارزي ديده مي   ة  جنب

البته بدين معني نيـست كـه       . برند  خورد لذت مي   و هاي اَكشِن، حاوي خشونت و زد       بيشتر از سريال  
هاي اخير، و خصوصاً با   بلكه در سالهاي عشقي و عاطفي عالقه ندارند، وجه به سريال هيچ  مردان به

هـاي    هاي خانوادگي و پخش آن در شـب، و همچنـين دخيـل كـردن موضـوع                  تغيير ساعات سريال  
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اند؛ اما هنوز زنان      ها پيدا كرده    سمت اين گونه سريال     هايي به   ها، مردان نيز گرايش     مردپسند در سريال  
مصاحبه با مردان در اين تحقيق نشان . ها دارند البيشتري به اين سرية مراتب عالق  به نسبت مردان، به

. مندنـد  هاي خبري و مستند نيز عالقه ها را نيز دنبال كنند، به ديدن برنامه حتي اگر سريال ها     آن داد كه 
بيـشتري بـه   ة مورد بررسي، مردان به نسبت زنـان عالقـ        ة  مشاهدات محقق نيز نشان داد كه در جامع       

  .لي و تفسيري، و مستند دارندهاي خبري، تحلي ديدن برنامه
 در. تماشا و شدت غرق شـدن در سـريال اسـت   ة  يك تفاوت جنسيتي ديگر، مربوط به شيو      

كنند، مردان چندان خود را درگير ماجراهـا و           ها را نظاره مي     كه زنان با دقت فراوان سريال        حالي
هـا،    در كنار تماشاي سـريال    البته الزم است اشاره شود كه زنان        . كنند  اتفاقاتِ داستان سريال نمي   

بيننـد، بـه      هـا را مـي      تكـرار سـريال   هـا      آن كنند به كارهاي داخل خانه هم برسند، ولـي          سعي مي 
. شـوند   دهند، و در صورت از دست دادن سريال ناراحت و متأثر مي             ها عالقه نشان مي     شخصيت

هـا   ي كامـل برنامـه    مردان بيش از زنان به تماشـا      «كرد    كه فكر مي  ) 1995(بنابراين برعكس آنگ    
دهد كـه تماشـاي       اين پژوهش نشان مي   » .تمايل دارند تا مبادا چيزي از برنامه را از دست بدهند          

  .تر است در بين زنان رايجها   آنها، و تالش براي از دست ندادن كامل سريال
 ـ چه ـزنان  . ال برخوردار بودند  ـاي سري ـري در تماش  ـان از آزادي بيشت   ـردان به نسبت زن   ـم

نيز ) 1387(كوايل    طور كه مك    بنابراين همان . شدند  ـ توسط مردان كنترل مي    ـمجرد و چه متأهل     
اي است كـه تحـت تـأثير قـدرت            مخاطبان براساس جنسيت برايند پيچيده    ة  كند، تجرب   اشاره مي 

اي از طريـق      هاي ماهواره   مخاطبان زن سريال  . گيرد  ـ نيز قرار مي   ــ دنياي مردها  ـمردساالرة  جامع
هـاي    كردند تا با ساير زنان راجـع بـه مـشكالت و گرفتـاري               اي گفتماني پيدا مي     ها زمينه   سريال
ها، و در جاهاي مختلف راجع بـه رفتـار            زنان در مهماني  . انديشي كنند   خود بحث و هم   ة  روزمر

  .كنند وگو مي ـ گفتـ خصوصاً رفتار زوجين باهمديگر ـهاي سريال ـ شخصيت
هاي قـومي پـذيرفت و گفـت كـه مخاطبـان              بس و كاتز را در مورد اقليت      گيري لي   توان نتيجه   مي

 با همان   “آنان با متن  فعال  ستد   و داد”اي هستند كه       جداگانه “اجتماعات تفسيرگر ”مريواني بخشي از    
 . دهد شكل ميها   آنشود كه اوضاع و شرايط محلي به اي مقدور مي ها و احساسات روزمره معرفت

هـا از   ها به آن رسيد، كاركردهاي منفي سريال  توان از طريق يافته      كه مي  يكي ديگر از نتايجي   
هـا ايـن      بر اين باورند كه كاركرد اصلي اين سريال       ها     آن بسياري از . شوندگان است   نگاه مصاحبه 

 .ما امري ناپسند و غيرقابل پذيرش اسـت    ة  است كه رفتارهايي را طبيعي جلوه دهند كه در جامع         
ياد ها     آن شوند كه جوانان از     هايي باعث مي    ها با نشان دادن چنين صحنه       سريالمعتقدند كه   ها    آن

 .نوعي هنجارشكني كنند  بگيرند و به
كردنـد، نـوعي تفـاوت     يكي از مباحثي كه مخاطبان در خالل معنـاآفريني بـه آن اشـاره مـي        

دنـد كـه   بـر ايـن عقيـده بو   ها   آندر موارد متعددي. گذاشتن بين فرهنگ خودي و ديگري است 
هـا    آنشود، با فرهنگ خودشـان متفـاوت اسـت، و    ها نشان داده مي فرهنگي كه در داخل سريال  
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كردنـد كـه      به عـواملي اشـاره مـي      ها     آن .هاي داخل سريال رفتار كنند      توانند مانند شخصيت    نمي
  .گذاري كرديم نام 8»ها ما ـ آن«اين مسئله را تحت عنوان . كرد شان محدوديت ايجاد مي براي

كامالً با فرهنگ و تفكرات ما تضاد داره و به هم «گونه بيان كرد   را اين“ها ما ـ آن ”برهان تفاوت 
خُب ببينيد اونجـوري كـه اونجـا زن و مـرد بـاهم راحـت هـستند و رابطـه دارنـد             . خورند  نمي
  ».پذير نيست وقت در مناطق كُردنشين يا در مملكت خودمان همچين چيزي امكان هيچ

شـود،    ـ با فرهنگ بيگانه تفاوت قائل مـي       ــ شهر مريوان    ـ بين فرهنگ خودي     قط ف سارا، نه 
و بـدين   .  حتي با شهرهاي ديگر در داخل ايران نيز متفـاوت اسـت            “ما”معتقد است كه فرهنگ     

شهر كـه  ة وي به فضاي نسبتاً بست   . داند   را فراتر از يك فرهنگ خارجي و بيگانه مي         “ها آن”گونه  
اون رفتارا واسه محـيط خودشـون       « :گويد  كند و مي    محيط است اشاره مي   ناشي از كوچك بودن     
كنم موردِ پسند هيچ كـسي   مثالً در همين شهر مريوان اين روابط فكر نمي      . خوبه ولي واسه ما نه    

 اونـا كـالً   .  به اصطالح  روشنفكرترنتره، طرز تفكرشون بازتره،      چون اونا محيطشون بزرگ   . باشد
ولـي اينجـا    . شـن    سـالگي كـامال آزاد مـي       18اونـا در سـن      . د و مستقل  آزا. اينجوري بار اومدن  

  ».كنه مريوان حتي با سنندج و تهران هم فرق مي. برعكسه
اين نوع روابط شايد براي اونا امري عادي و «كند   را اين گونه بيان مي“ها ما ـ آن ”مختار هم 

رگـي باشـد؛ تهديـد بـراي لبـاس،      تواند تهديد بز جوان كُردي مية اي باشد اما براي جامع   كليشه
  ».آيين، و آداب و رسوم محلي ما

  ها نوشت پي
1. Farsi1 

بـا دعـوت     1388ر مـرداد مـاه       د “ جومونـگ  ةافـسان ”بازيگر نقش جومونگ در     ،  “سانگ ايل گوگ  ”براي نمونه   . 2
  .مسئوالن دولتي وارد تهران شد

3. Text 
  .هاي هنگام مشاهده كمتر آورده شده است شوندگان و صحبت هاي فراوان مصاحبه قول  نقل،دليل كمبود جا  به . 4

5. MBC Persian, and GEM TV 
ها را تماشـا      شود كه همراه با ساير اعضاي خانواده، سريال          سال نيز ديده مي    12شايان ذكر است كه گاهي كودكان زير         .6

 اتفاقي است و ممكن است يك كودك فقـط   اما اين گونه تماشاها مداوم و گزينشي نيست بلكه امري كامالً       . كنند  مي
هايي از يك سريال را ببيند و به پيگيـري ادامـة داسـتان، يـا درگيـري بـا ماجراهـا و          گريخته صحنه    و  طور جسته   به

 .ها، كودكان را لحاظ نكرديم بندي مخاطبان اين سريال بنابراين ما در دسته. هاي سريال نپردازد شخصيت
چـون   كردنـد، بلكـه     ها نمي    كه مخاطباني بودند كه خود اقدام به انتخاب و تماشاي سريال           الزم است اشاره شود    .7

ها نيز براي گريز از انزوا و همراهي بـا خـانواده سـريال را تماشـا                  ديدند، آن    اعضاي خانواده سريال را مي     ةبقي
 .نگاه كنيد به فصل چهارم. كردند مي

ـ  . رود، تفـاوت دارد  كار مـي  هاي بازنمايي به ر نظريه كه د“ما و ديگري” با “ها ما ـ آن ” اين .8 مـا و  ” ةدرواقـع نظري
هـا،    هـا از طريـق رسـانه         ديدگاهي انتقادي به نهاد رسانه دارد و معتقد است كه فرادستان و ابرقـدرت              “ديگري
مرار ، به استقرار و است    “خود” و منزلت بخشيدن به      “ديگري”با حذف و طرد      دهند كه   هايي را شكل مي     گفتمان

   .كنند روابط و مناسبات نابرابر اجتماعي كمك مي
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