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  12/03/95تاريخ دريافت: 
  05/04/95تاريخ پذيرش: 

 ثر بر جذب مخاطبان ؤعوامل م
  اي؛ هاي تلويزيوني ماهواره به سريال

  )مطالعة موردي سه سريال تلويزيوني(
  نوشتة 

  ∗عبداهللا بيچرانلو

 چكيده
هـاي   بت بين رسانهثر بر رقاؤاي كه در آن با وجود عوامل گوناگون م اين مقاله با اشاره به فضاي نوين رسانه
اي  هـاي تلويزيـوني مـاهواره    اند، شبكه پاره درآمده ها به صورت پاره فعال در اين فضا، مخاطبان امروز رسانه

ـ گ را يكي از عناصر فعال در اين فضا دانسته است كه با بهـره  زبان فارسي هـاي تلويزيـوني    ري از مجموعـه ي
اي تلويزيوني، توجه بخشي از مخاطبان ايراني را به خود  برنامه ها يا ژانرهاي يكي از قالب عنوان بهاي  ماهواره

اي ضـمن   از دو شبكة تلويزيوني ماهواره شده پخشاند. اين مقاله با معرفي سه مجموعة تلويزيوني  جلب كرده
بر جذب مخاطبان به اين سه مجموعه، خوانش مخاطبان از اين موضوع را نيز تشريح كرده  مؤثرتحليل عوامل 

 اي ارائه شده است. همچنين پيشنهادهايي متناسب با موضوع بحث، براي سياستگذاران فرهنگي و رسانه است.
  : تلويزيون، ماهواره، سريال، جذب مخاطب. واژه كليد

  مقدمه
 از ؛اسـت  دربرداشـته  را گونـاگوني  نتـايج  و پيامدها ارتباطات، و اطالعات فناوري در تحوالت
 كشـورهاي  فرهنگـي  و اي رسـانه  توليـدات  كـه  معني اين به ؛فرهنگي ميان مصرف ةتوسع جمله

 اختيـار  در زمـان  كمتـرين  در و سـهولت  بـه  فرهنگـي  صنايع داراي كشورهاي ويژه به مختلف،
 اشكال به فرهنگي ميان ارتباطات معنا يك به و گيرد مي قرار ديگر كشورهاي از كنندگاني مصرف
  .دهد مي رخ پويايي بسيار

 از ارتبـاط  ،فرهنگي ميان مصرف و ارتباط نوع اين اشكال ترين پيشينه با البته و بارزترين از يكي
. اسـت  كشـورها  ديگر مخاطبان ميان در ها تلويزيون اين تماشاي و اي ماهواره هاي تلويزيون طريق
 ماننـد  رقيـب  هـاي  رسـانه  ديگـر  و هـا  تلويزيون اندازة از بيش كثرت و تعدد دليل به فرايند، اين در

 گيـري  بهـره  بر مبتني و اي رسانه همگرايي حاصل نوين هاي رسانه وب، بر مبتني هاي رسانه سينما،
____________________________ 

  bicharanlou@ut.ac.ir  اديار ارتباطات دانشگاه تهراناست ∗
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 كيـك  از بخشـي  هـا  رسانه از يك هر تا است جريان در شديدي بسيار رقابت ،... و تلفن همراه  از
، دنيـاي نـو  «، بايد دانست كـه  درواقعاز آن خود كند.  را ها رسانه به كاربران و مخاطبان توجه زمان

دنياي چند صدايي است. در نتيجه، تنها توليد وسيع و توزيع درست اطالعات، كافي نيست؛ بلكـه  
ها، مد نظر و هدف ارتباطات است. اگر مخاطب توجه نكند يا توجهي سـطحي  جلب توجه انسان

 اي در دنيـاي ارتباطـات بـا نـام    ها بر بـاد رفتـه اسـت. از همـين رو، شـاخه     نشان دهد تمام تالش
تـوان از طريـق آن   ها و فنوني است كه مـي پديد آمده است كه در آن سخن از شيوه “توجه تصادقا  ”

هـاي رسـوخ بـه    دو دنياي متناهي ذهن آدميان و نامتناهي اطالعات را تحليل كـرد و سـپس شـيوه   
  )96: 1389(فرهنگي و ديگران، » رد.دنياي ذهن را فراهم ك

هـاي داسـتاني از اهميـت     ي تلويزيـوني، مجموعـه  هـا  در اين عرصة رقابتي و در ميان برنامه
بـا   تنهـا  نهتوانند مخاطبان را  سرايي، مي مندي از توانمندي داستان زيادي برخوردارند زيرا با بهره

ها كـه بعضـاً    كننده نيز همراه سازند. اين مجموعه هاي پخش هاي شبكه خود، بلكه با ديگر برنامه
هاي متوالي بـا خـود درگيـر كننـد و      ها يا سال ا براي ماهبسيار طوالني هستند، قادرند مخاطب ر

  اوقات بسياري از ايشان را از آن خود سازند.
از  متـأثر اي از ايشان، زنان و دختران ايراني هستند،  ها كه بخش عمده مخاطبان اين مجموعه

هـا عمـل    كههاي اين شـب  گيرندگان پيام عنوان بههاي تلويزيوني،  هاي موجود در اين برنامه جاذبه
كنند و در بسياري از موارد، ناخودآگاه الگوهاي فرهنگي، اخالقي و رفتاري ارائه شده در اين  مي

  شوند. هاي تلويزيوني را پذيرا مي مجموعه
هـاي مضـموني و    اي و نيـز جـذابيت   هاي رسانه ، كاربست سياستاستآنچه غيرقابل انكار 

ن شناخت عالمانه از آنها، مواجهة صحيح بصري در توليد و پخش اين محصوالت است كه بدو
حاصل از عرضة اين محصوالت بر جامعة مخاطب هدف، ناممكن است. ايـن   بار زيانبا تبعات 

شود و اين  ها محسوب مي برمخاطب توسط اين برنامه مؤثرمقاله، مدخلي براي شناسايي عوامل 
بـه تحليـل محتـواي مـتن ايـن       كارگيري سواد بصـري و هنـري،   آورد تا با به زمينه را فراهم مي

هاي تحليل عميق آنها را با تدقيق در اجزاي ساختاري توليداتي مشابه،  توليدات پرداخت و زمينه
  فراهم آورد.

  مسئلهبيان 
اند، متناسب بـا   زبان كه ايرانيان را مخاطب خود قرار داده اي فارسي هاي تلويزيوني ماهواره شبكه

هـايي   كنند و بر همين مبنا به توليد و پخش برنامه ليت ميشان فعا اهداف تخصصي تعريف شده
شود و با تبديل آنها  هاي مذكور مي پردازند كه سبب جلب توجه حداكثري مخاطبان به شبكه مي

  سازد. ها را ميسر مي به مخاطبان دائمي شبكه، تحقق اهداف اين شبكه
هـايي بـا مضـامين     سـريال  منظـور، پخـش   هـا بـدين   هاي اين شبكه ترين برنامه از جمله مهم

دن عاطفي مخاطبان، آنها را براي مدت كرها قادرند با درگير  خانوادگي يا درام است. اين سريال
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هـا، جـذب حـداكثري     . امـا گذشـته از ژانـر ايـن سـريال     كنندها همراه  تري با اين شبكه طوالني
ي آنهاست؛ تمهيداتي كه طلبد كه اين مقاله در صدد شناساي مخاطبان، تمهيدات ديگري را نيز مي

هاي شبكه  سرايي، موجبات همراهي بيشتر مخاطبان را با كل برنامه گويي و داستان در خالل قصه
  كند. رساني مي فرستندة پيام، گيرندگان خود را جذب و پيام ةمثاب آورد و در اين اثنا، به فراهم مي
 انـد  داده قرار هدف را مخاطبان از اي عمده گروه اي، ماهواره تلويزيوني هاي شبكه از يك هر

 مخاطبـان  ترين جدي جامعه، در مهم و جدي آفريني نقش دليل به جوانان و زنان ميان، اين در كه
هاي تلويزيوني  روست كه پخش مجموعه از همين .هستند اي ه ماهوار تلويزيوني هاي شبكه هدف

انــي اســت؛ همــواره در هــاي فراو داســتاني كــه بــراي ايــن گــروه از مخاطبــان، داراي جاذبــه 
  گيرد. ها مورد توجه قرار مي هاي اين شبكه ريزي برنامه

شوند جمـع كثيـري از    ها چگونه موفق مي پرسش اصلي اين مقاله آن است كه اين مجموعه
 جـذب  در هـا  مجموعـه  ايـن  توفيـق  داليل تحليل و مخاطبان را با خود همراه سازند؟ شناسايي

 بـه  مخاطبـان  جـذب  فرايند بتوان سو يك از آن اساس بر تا آورد مي فراهم را مقدماتي مخاطبان،
 هاي فرهنگي و كاستي ديگر، سوي از و ؛كرد تبيين را آن تبعات و داليل و تحليل را ها شبكه اين

 مخاطبان بازشناخت. از گروه اين جذب در را، داخلي هاي رسانه توليدات تكنيكي

  ناي و رضامندي مخاطبا هاي ماهواره تلويزيون
 يكسـان  عمومي) قلمرو( ةحيط يك در كه ها سازمان و ها گروه افراد، از زيادي شمار به جامعه مفهوم
 در كه زندگي از هايي شيوه فرهنگ، و. شود مي اطالق برخوردارند، فرهنگ يك از و كنند مي زندگي
  .شود مي دانسته دارند، مي نگه را جامعه و شوند مي داده انتقال جامعه اعضاي به زمان طول

  :كنند مي ارائه را فرهنگ هاي انگاره هم به مربوط روش سه به جمعي هاي رسانه
 جلـب  آنها ةدربار صحبت ةنحو و جامعه در قبول قابل رفتار معيارهاي به را مردم توجه آنها .1

 جـنس  بـا  ارتبـاط  اجتماعي، ارتباطات مجرمان، با پليس برخورد ةنحو نمايش مثالً كنند؛ مي
 بـه  هـا  رسـانه . فراگيرنـد  را جامعـه  در ارتباطـات  انـواع  مخاطبان، كه شود مي ثباع مخالف
 و هنجارهـا  نحـوي  بـه ( زيباسـت  چيـزي  چـه  و است جذاب چيزي چه گويند مي مخاطبان
  .)كنند مي مشخص را ناهنجارها

 هاـآن چرا؟ و دـدارن اهميت انـجه در كسي چه و چيزي چه گويند مي جمعي ايـه انهـرس .2
 اين رايـب ليـدالي و) دانـدانشمن تا اـسينم ارگانـست از( است مشهور كسي هـچ ندويـگ مي

  .كنند مي ارائه موضوع
 با ارتباطشان عدم يا ارتباط و ودـخ از يـادراك به رادـاف دـشون مي اعثـب جمعي هاي هـرسان. 3

 با مقايسه در نم آيا دارم؟ مناسبي ظاهر من آيا: بپرسند خود از مثال براي. برسند ديگرـيك
 يك اغلب كمتر؟ يا برخوردارم بيشتري سواد از ؟ام مذهبي كمتر يا ترم مذهبي افراد، اغلب
 با را خودمان زندگي سبك و خودمان است ممكن. افتد مي اتفاق ناخودآگاه و سريع ةمقايس
  )25: 2009(تورو،  .كنيم مقايسه ديگر كشورهاي و ها فرهنگ از افرادي
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   كنند؟ مي استفاده ها رسانه از چگونه ها، رسانه خاطبانم عنوان به مردم
 آنهـا  بـراي  هـا  رسانه و دهند مي تطبيق خود نيازهاي با را جمعي هاي رسانه از استفاده مردم

  :دارند كاركرد چهار
  .مخاطبان سازي سرگرم: لذت  .1
  .كند مي پر را آنها تنهايي كنند، مي تنهايي احساس كه افرادي براي ها رسانه: همراهي  .2
  .گيرند مي اطالعات و خبر روزمره رويدادهاي از ها رسانه طريق از مخاطبان: رصد  .3
 دسـت  بـه  رصد طريق از مخاطبان كه رويدادها را اخبار و اطالعات چرايي ها رسانه: تفسير  .4

 دربـارة  تـر  تحليلـي  و تر تفصيلي اطالعات ،درواقع. دهند مي توضيح مخاطبان براي اند آورده
  .كنند مي ارائه را يدادهارو

 بـا  هـا  رسـانه  محتـواي  موافقـت  ميـزان  به مردم نزد ها رسانه اعتبار ميزان اند دريافته محققان
 فـردي  ميـان  هـاي  بحث براي ها رسانه محتواي از مخاطبان همچنين. دارد بستگي آنها هاي ارزش
 عنوان به اي رسانه محتواي و وادم از استفاده ” اصطالحاً فرايند اين به كه كنند مي استفاده روزمره
  )25: همان( .شود مي گفته “ مبادله هاي سكه يا اجتماعي رايج) پول( وجه

كـه كـاركرد     ارتباطـات اسـت،   ةها در حـوز نظريه ترين مهمنظرية استفاده و رضامندي، يكي از 
ض اصلي نظريه ياد شده فر«كند. ها تبيين ميها براي مخاطبان را از منظر نيازهاي آنها به رسانهرسانه

ها پويا و فعال هسـتند، و بنـابراين قادرنـد در خصـوص رويـارويي بـا        اين است كه مخاطبان رسانه
پردازد كه مردم  گيري كنند. اين رويكرد، بيشتر به اين موضوع مي اي تصميم هاي رسانهها يا پيام رسانه

  كنند؟  چه ميها با مردم  ها چه رفتاري دارند تا اينكه رسانه با رسانه
الزم به تأكيد است كه بيشتر الگوهاي استفاده و رضامندي، عنصر فرستنده را از فراگـرد ارتبـاط   

شوند كه بر انتخاب مخاطبـان از محتـواي    ذارند. اين الگوها نوعاً با عواملي آغاز ميگ جمعي كنار مي
دهنـدة ارتبـاط    جتمـاعي و شـكل  هـاي ا  گذارند. اين الگوها بر نياز مخاطب و زمينه ها تأثير مي رسانه

  شوند. ها عناصر اصلي محسوب مي كنند. در اين الگوها نيازها و انگيزه اجتماعي او توجه مي
كنـد، يعنـي    هـا مشـخص مـي    هاي مخاطب را در استفاده از رسـانه  انگيزه درواقعبندي  اين طبقه

ست كه انگيـزة مخاطبـان بـراي    نكته اين ا  گيرد. اما، گران قرار مي هاي ارتباط درست در مقابل هدف
هـاي شخصـي    گران يكسان و مشابه نيسـت. انگيـزه   هاي ارتباط ها با هدف ها و رسانهاستفاده از پيام

ها و معناهايي وادارد كه مورد نظر فرستنده نبوده اسـت.   ممكن است فرد مخاطب را به گزينش جنبه
ها  باط دارد. نياز مخاطبان در استفاده از رسانهبنابراين، انگيزه و نياز مخاطب نقش مؤثري در فرايند ارت

  گذارد.  روي ميزان فعال بودن آنها نيز تأثير مي
عبارتي ديگـر   افزوده است و به ناي كنوني بر قدرت مخاطبان امروزي از سوي ديگر، تنوع رسانه

ام، زمـان و  گران كه ناشي از تسلط و كنترل آنها بر محتوا، تعيين شكل و ماهيـت پيـ   از قدرت ارتباط
كنندة  چگونگي انتشار و در كل، انحصارشان بود كاسته است. بر اين اساس، سليقه و انتخاب مصرف

هـا بـر مبنـاي نيازهـا،      گذارد. مخاطـب فعـال امـروز رسـانه     ها تأثير ميرسانه در تنظيم محتواي پيام
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عبارتي رسانه و پيـام   ه يا بهها استفاد شناختي خود از رسانه شناختي و روان هاي جامعه انتظارات، زمينه
). مخاطب فعال، مخاطبي است كه با توجـه بـه مجموعـه    56: 1387كند (ميرعابديني،  را انتخاب مي

اي و مقاومت در برابر  هاي فردي، اجتماعي و فرهنگي، قدرت معناسازي و درك متون رسانه ويژگي
يـا واقعيتـي    “موضـوع مطالعـه  ”فقط  ديگر “مخاطبان”نويسد:  معاني مرجح پيام را دارد. آين انگ مي

مطالعاتي خاصي مدعي مالكيت آنها باشد، بلكه بايد آنها را پيش و بيش از  ةنيستند كه رشت “بيروني”
هـاي دائمـاً در حـال تغييـر و بسـيار       يك استعاره گفتماني تعريف كرد كه از روش عنوان بههر چيز 

در انـواع و اقسـام شـرايط روزمـره كـاربرد و       هاي معنايي ناهمگون متعدد برساختن معنا و معارضه
   )1389زاده،  به نقل از مهدي 1996(انگ،  .كند ها حكايت مي مصرف رسانه

در حقيقت رويكرد استفاده مخاطبان بر مبنـاي نيـاز و رضـامندي (خشـنودي) كـه كـاتز، بالمـر و        
  گيرد: عناصر ذيل را در بر مياند، كيد كردهأگورويچ از جمله محققاني هستند كه بر آن صحه گذاشته و ت

هـا معطـوف بـه    د به اين معناست بخش مهمي از استفاده از رسانهشو مخاطب فعال محسوب مي .1
  شود.هدف فرض مي

اي ابتكار عمل زيادي مخاطب در امر مرتبط ساختن ارضاي نياز و انتخاب رسانه  يند ارتباط،ادر فر .2
 دارد.

 )424: 1384. (سورين و تانكارد، كنندابت ميها با ديگر منابع ارضاي نياز رقرسانه .3
پس از اشاره به دو برداشـت كالسـيك از مفهـوم     “ماهيت مخاطب” ناماي با  آين انگ در مقاله

نويسـد: ديـر زمـاني اسـت كـه       مي - “بازار” عنوان بهو مخاطب  “توده  ” عنوان بهمخاطب  - مخاطب
اي  كوشـند بـراي مخاطبـان رسـانه     ند و مي ا شعالمان رشته ارتباطات با اين دو مفهوم رايج در چال

اي  مصـرف رسـانه   ةانـدازهاي نـوين، مطالعـه دربـار     انداز بديلي را عرضه كنند. در اين چشم چشم
هـا بـراي نيـل بـه ايـن مقصـود        شود. نخستين تـالش  كيد ميأفعاليتي اجتماعي و فرهنگي ت ةمثاب به
صورت گرفت. نقطه عزيمت اين پژوهشـگران   استفاده و رضامندي ةمحققان قائل به نظري ةوسيل به

هـاي   ها، نيازهـا و خواسـت   دارند، يعني استفاده از رسانه “كاركرد ”ها براي مردم  اين بود كه رسانه
كند. گروه ديگري از پژوهشگران كه به فعاليت مخاطبان توجه دارند، كسـاني   معيني را برآورده مي

پردازند. سروكار اين پژوهشـگران بـا    ها مي رسانه محصوالت “دريافت” ةهستند كه به بررسي نحو
در  ،كنند. سرانجام اينكـه  ها را تفسير و معنادار مي هايي است كه برحسب آن، مردم متن رسانه شيوه
از  اسـت   شود؛ اين روند عبارت اي مشاهده مي مخاطب روند تازه ةدانشگاهي پژوهش دربار ةحوز

هـاي جمعـي چگونـه در     رك اين نكته كـه رسـانه  ضرورت د :رشد آگاهي نسبت به يك ضرورت
  )1389زاده،  ؛ به نقل از مهدي214: 1995 (انگ، .گيرند جاي مي “بافت زندگي روزمره”

اي شـده   هاي ماهواره در حقيقت، آنچه باعث گرايش روزافزون مخاطبان ايراني به تلويزيون
كاركردهـاي  «اغلـب آنهـا    هـا بـراي   است، نياز آنها به گذران اوقات فراغت است و ايـن شـبكه  

هـا   ترين كاركردهاي رسانه بخشي، لذت و سرگرمي را دارد كه از مهم گوناگوني همچون آرامش
  )25: 2009(تورو، » .رود شمار مي به
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  فيسك و معناسازي تلويزيون
  روند.    اي، نوعي پخش تلويزيوني به شمار مي هاي تلويزيوني ماهواره شبكه

هاي گروهي ميـالدي معـتقد بـود كه تـمام رسانه 1960و  1950 ةـلوهان در دو ده مارشال مك
چشـم   عنوان بهگوش و روزنامه يا كتاب  مثابة بهمصاديق چشم بشر هستند. وقتي راديو  ، درواقع

چشم و گوش در نظر گرفته شـد   ةاي براي استفادمورد استفاده قرار گرفت، تلويزيون نيز وسيله
). امـا  16: 1384  شـد (مـك كـوئين،   به سيستم عصبي انسان مي رساني كه موجب تقويت اطالع

ويـژه   بـه   تـوان يـك عامـل فرهنگـي،    كنـد، مـي  گونه كه جان فيسك تصريح مي را آن  تلويزيون،
كند كه مشحون از معاني هايي ايجاد ميبرنامه معاني دانست. تلويزيون،  ةكنند توليدكننده و توزيع

ن معنادار بودن را كنترل و آن را به سوي معاني مـرجح خاصـي   كند ايبالقوه هستند و تالش مي
. ايـن قـدرت تاثيرگـذاري رسـانه     )Fisk, 1999: 4 (سوق دهد كه نتيجه ايدئولوژي غالب باشـد  

هـاي خاصـي اسـت كـه ايـن رسـانه از آنهـا        تلويزيون در ايجاد و توزيع معاني ناشي از ويژگي
ت در كشورهاي مختلف و تشديد روند همگرايي اينترن ةشبك ةرغم توسع برخوردار است و علي

  .بديل استبي  ايها، همچنان تلويزيون، رسانهرسانه
رويكرد فيسك به تلويزيون، در اين تحقيق به اين جهـت موضـوعيت دارد كـه بسـياري از     

اي هنگامي كه در بافت ارتباطي، اجتمـاعي، فرهنگـي و    هاي تلويزيوني ماهواره هاي شبكه برنامه
مخاطبي كـه در زمـرة    ويژه بهشود  و حتي اقتصادي ايران براي مخاطب ايراني پخش مي سياسي

  هاي خاص خود را دارد. ها و داللت گيرد، تداعي متوسط جديد ايران قرار مي ةطبق

  روش تحقيق
دن يـك موقعيـت نـامعين اسـت؛ بنـابراين،      كرجوي منظم براي مشخص و پژوهش، فراگرد جست
جو پرداخـت و دربـارة آن،   و به جست “هاناشناخته”  ةتوان دربارق آن ميفراگردي است كه از طري

شناخت و آگاهي الزم را كسب كرد. در اجـراي هـر پـژوهش بايـد بـه منظـور كسـب شـناخت،         
د و سپس آنها را آزمون كرد يا پاسخ آنها را فراهم ساخت؛ اين كرها را تدوين اي از گزارهمجموعه

دادن پـژوهش در اختيـار وي    پژوهشگر است، و چارچوبي براي انجام كننده و راهنماي امر هدايت
جوگرايانـه  و توان روش تحقيق را چارچوب عمليات يا اقـدامات جسـت  نهد؛ به بيان ديگر، ميمي

  )22: 1383ناميد. (سرمد و ديگران، هاي تحقيق)  دهي به سؤال براي تحقق اهداف پژوهش (پاسخ
ـ پژوهش اي تقسـيم  بنيـادي، كـاربردي و توسـعه     ه سـه دسـته  هاي علمي بر اساس ماهيت ب

جوي آن است كه دانش كاربردي خويش و شوند. در تحقيقات كاربردي، پژوهشگر در جست مي
هاي كاربردي بپردازد. به عبارت ديگر پژوهش مسئلهي خاص توسعه دهد و به حل  ا را در زمينه

  شوند. به سمت كاربرد علمي دانش هدايت مي
ورده ااي فراگردي است كه به منظور تدوين و تشخيص مناسب بودن يك فرپژوهش توسعه

  شود.  ها) انجام مي ها و برنامه ها، روش (طرح
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ها، تبيين روابـط بـين   ها، درك بهتر پديدههاي بنيادي محقق مترصد آزمون نظريهدر پژوهش
اي كـه  ؛ به گونه)79: همانآنها، و افزودن به مجموعة دانش موجود در يك زمينة خاص است (

هـا بعـدها   هايي را بنا نهد يا ارزيابي كند؛ هر چند اين نظريهبر اساس نتايج حاصله، بتواند نظريه
  )28: 1383فرد و ديگران،  دانايي( .ها تلقي شوند هاي آينده پديدهمبنايي براي بررسي
دانسـت؛ چـرا   توان پژوهش حاضر را پژوهشي كاربردي ياد شده، مي بنديبا توجه به دسته

اي و نگاه مخاطبان به ايـن   هاي تلويزيوني ماهواره هاي شبكه كه از نتايج حاصل از تحليل برنامه
ريزي و سياستگذاري رسانه تلويزيون (سيما) در قبال فعاليت  توان در جهت برنامه ها را مي برنامه
  هاي رقيبش بهره گرفت.     سازمان

هدف بـه سـه دسـته توصـيفي، تبيينـي و اكتشـافي        ها را بر اساستوان پژوهشهمچنين مي
  تقسيم كرد: 
انـد. در  هـاي مـورد مطالعـه   هاي توصيفي در پي وصف و شـرح چگـونگي پديـده   پژوهش

هـاي  هاسـت. در پـژوهش  هـا، داليـل و چرايـي   مطالعات تبييني، پژوهشگر مترصد يافتن پاسـخ 
  هاي مورد مطالعه است. پديدههاي بديع اكتشافي نيز پژوهشگر مترصد كشف و شناسايي ويژگي

  جامعه و روش تحقيق
 از شـده  پخـش  هـاي  برنامه به ها رسانه هاي واكنش و مطالب شده، انجام هاي پيمايش به نگاهي با

 فضـاي  در كـاربران  گوهـاي و گفـت  جملـه  از ديگـر  شواهد بسياري و اي ماهواره هاي تلويزيون
 و وتـو  مـن  وان، از جملـه فارسـي   زبـان  فارسـي  هـاي  شـبكه  برخـي از  گفـت  تـوان  مـي  مجازي

كـه   انـد  بوده اخير هاي سال در اي ماهواره هاي شبكه ترين پرمخاطب و ترين از مهم كالسيك، جم
انـد كـه در ميـان آنهـا،      هايي براي جذب حـداكثري مخاطبـان، توليـد و يـا پخـش كـرده       برنامه
  ند. كن را به خود جذب ، توانسته است تعداد زيادي از مخاطباشده پخشهاي تلويزيوني  سريال
 حـريم ”سـه مجموعـة تلويزيـوني پرمخاطـب      روي مقاله، مطالعة موردي كيفـي بـر   اين در
و  “جـم ”فصل اول اين سريال از شبكة تلويزيـوني  ( “الله گل عمر” و “گوني كوزي ” ،“سلطان

 ةـه از دو شبكـت كـاس زـمتمرك »)تـاس دهـش  پخش »تري اي فيملي«ل دوم آن از شبكة ـفص
 در كه است توضيح به الزم تحقيق، نمونة خصوص در اند. شده پخش “جم”و  “فميلي اي  تري   ”

 تواند نمي تصادفي گيري نمونه حتي نيست، آماري معتبر فرمول نيازمند گيري نمونه  كيفي، تحليل
 تحليـل  و بررسـي  كيفـي،  تحليـل  هـدف  چراكه  دهد، قرار محقق اختيار در را مفيدي اطالعات
 روش مقالـه از  ايـن  در رو، ايـن  از). 155: 1383 زاده، مهـدي ( اسـت  جزئي موارد يا عاتموضو
 )59: 1387  سـفيري، ( »نامنـد  مـي  نيز قضاوتي گيري نمونه را آن گاهي كه« هدفمند، گيري نمونه

 در« انـد.  متن، مـورد تحليـل قـرار گرفتـه     مثابة بههاي تلويزيوني مذكور  استفاده شده و مجموعه
 هـا  گـروه  برخـي  دربـارة  خود خاص دانش يا تخصص از پژوهشگر هدفمند، گيري هنمون روش
همچنـين تـالش     ).59: همـان ( »كند مي استفاده باشد، آنها گر نمايان كه موضوعاتي انتخاب براي
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هاي تحليل شده در ايـن مطالعـه، خـوانش     هاي مخاطبان سريال آوري ديدگاه شده است با جمع
  ها نيز به طور اجمالي بيان شود. يالبيت سرآنها از داليل جذا

توان بر اساس هدف به سه دسته توصيفي، تبييني و اكتشـافي تقسـيم كـرد:     ها را ميپژوهش
انـد. در مطالعـات   هاي مورد مطالعههاي توصيفي در پي وصف و شرح چگونگي پديدهپژوهش

هـاي اكتشـافي نيـز    شهاست. در پـژوه ها، داليل و چراييتبييني، پژوهشگر مترصد يافتن پاسخ
  هاي مورد مطالعه است. هاي بديع پديدهپژوهشگر مترصد كشف و شناسايي ويژگي

پژوهش در مقالة پيش رو از نوع اكتشافي است كه در جريان آن، مطالعه و تحليل محتـواي  
اي برگزيـده، و   هاي تلويزيوني ماهواره شده از شبكه هاي تلويزيوني منتخب ضبط كيفي مجموعه

هـاي جلـب توجـه     هـا، در پـي كشـف و شـناخت شـيوه      ل دريافت مخاطبان اين مجموعهتحلي
ها در فضاي مجـازي بـه    مخاطبان به آنها است. بر اين منوال، نظرياتي كه مخاطبان اين مجموعه

ها رهنمون شـده اسـت    تري از دريافت مخاطبان اين مجموعه اند نيز به تحليل دقيق ثبت رسانده
  شود. وط به هر مجموعه، به برخي از آنها اشاره ميهاي مرب كه در تحليل

هاي معمول اسـنادي (شـامل رجـوع بـه منـابع مكتـوب فيزيكـي و        در اين تحقيق از روش
نامه، گزارش پژوهش و ...) براي تبيـين مبـاني نظـري، بهـره     ديجيتال، اعم از كتاب، مقاله، پايان

اي در مـدت اجـراي   تلويزيوني مـاهواره  هايعالوه با مشاهدة پيوسته شبكه هگرفته شده است. ب
تحقيق (حدود يك سال)، ضبط و تحليل محتواي كيفي آنهـا، توصـيفي از وضـع موجـود ايـن      

، تالش درواقعشده است. اند، ارائه ها و رويكردهايي كه در قبال مخاطبان خود اتخاذ كرده شبكه
اي، چـه  و اينكـه چـه برنامـه    ايهاي تلويزيوني مـاهواره شده است با بررسي رويكردهاي شبكه 

گيـرد و  هـايي بهـره مـي   ها و شـيوه مخاطبي را هدف قرار داده است و در اين راه از چه تكنيك
اي  تلويزيوني ماهواره مجموعة سهها، تحليلي از  تحليل محتواي كيفي، موضوع و محتواي سريال

، تحليل محتواي كيفي در قعدرواتر از موضوع برسيم.  پربيينده صورت بگيرد تا به شناختي دقيق
اي هـاي تلويزيـوني مـاهواره    تـرين شـبكه   گيـرد كـه مهـم    ال تحقيق صورت ميؤساين پاسخ به 
  گيرند؟ هاي خود بهره مي هايي براي جذب مخاطب به سريال زبان از چه روش فارسي

ز ها به ناچـار بايـد سـراغ دريافـت مخاطبـان ا      بودن اين روش مؤثراما به منظور اطمينان از 
رو، تحليـل دريافـت     ايـن   اقبال آنها به يك برنامه مطالعه شـود. از  ها رفت تا اقبال يا عدم برنامه

گامي تكميلي، ضروري است. به همين جهت، با تحليل  عنوان بههاي منتخب،  مخاطبان مجموعه
طـور مشـخص    اي و بازخوردهايي كه در فضاي مجازي (به هاي ماهوارهدريافت مخاطبان شبكه

 و شـبكة  هـا  نوشـت  هاي بررسي شـده و نيـز وب   ها و شبكه هاي مربوط به خود برنامه سايت در
انـد، برخـي داليـل    اي ارائـه كـرده  بوك) از اين سه مجموعة تلويزيـوني مـاهواره   اجتماعي فيس
شـده اسـت تـا تحليـل دريافـت       ها از نگاه مخاطبـان بررسـي    هاي اين مجموعه جذابيت برنامه

  زمينه صورت گرفته باشد.  متناسب هم در اين
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  اي هاي تلويزيوني ماهواره تحليل مجموعه
  شبكة جم

 دفـاتري  جـم،  شود. گروه مي پخش عربي متحده امارات در دبي از ، وي تي مهاي شبكة ج برنامه
 و شـبكه  ارتقـاي  بـا  اخير هاي سال در و دارد آنجلس لس و كواالالمپور لندن، دبي، شهرهاي در

كـرده اسـت. ايـن گـروه      پيدا دست شبكه  ده از بيش به خود معروف كهشب دو از آن گسترش
نام داشت و اخيـراً بـا عنـوان     “م كالسيكج”هاي اخير ترين شبكة آن در سال تلويزيوني كه مهم

تدريج توانست جاي پـاي نسـبتاً    به 1380پردازد، در اواخر دهة  به پخش برنامه مي “وي تي جم”
 را تلويزيـوني  شـبكه  ايـن  هاي برنامه زبان پيدا كند. محتواي رسيمحكمي را در ميان مخاطبان فا

 تشـكيل  كننـده  سرگرم هاي برنامه ساير تلويزيوني و هاي سريال و ها مجموعه سينمايي، هاي فيلم
  شوند. مي پخش فارسي دوبله م،ج تلويزيون هاي اغلب برنامه. دهند مي

  حريم سلطان
  چكيدة داستان سريال

سـلطان (الكسـاندرا نـام اصـلي او     خرم و عثماني، سليمان سلطان زندگي هحريم سلطان ب سريال
بـا ابـراز عالقـه بـه      روس كـه  اي برده سلطان ملقب شده است)، بوده و در دربار عثماني به خرم
روابـط ميـان زنـان     تلويزيـوني  مجموعـة  ايـن  .است پرداخته  شد، سلطان سليمان، ملكه عثماني

 سـليمان  سـلطان  دربـار  و حرمسرا در كه هايي دسيسه و ها وطئهدربار، بگومگوهاي حرمسرا و ت
  . كشد مي تصوير به را دهد مي روي

  مـاه  تدريج، رابطة سـليمان بـا همسـرش،    شود به ورود الكساندرا به دربار سليمان، باعث مي
شود، جايگاه ممتـازي   سلطان ملقب مي دوران، به سردي گرايد و در مقابل الكساندار كه به خرم

گرچـه در ايـن سـريال بـه      تدريج بر بسياري از روابط دربار مسلط شود. ر دربار پيدا كند و بهد
سـليمان و روابـط او بـا     هـاي سـلطان   هـا و كشورگشـايي   هاي گوناگوني از جمله جنگ موضوع
شود، اما موضوع مورد تمركـز در سـريال، روابـط بـين زنـان       هاي ديگر نيز پرداخته مي سرزمين

سليمان و برخي ديگر از درباريان اسـت.   ور كلي زنان دربار از جمله زنان سلطانط حرمسرا و به
آيد و بـا بـه    طور رسمي به ازدواج او در مي با ابراز ماهرانة عشق خود به سليمان، به سلطان خرم

 سـليمان،  دربـار  در چيني دسيسه طريق از او شود. عزيزتر نيز مي دنيا آوردن پسراني، نزد سليمان
   دهد. نيز گسترش مي عثماني امپراتوري را درنفوذش 

همچنين برخي روابط ديگر در حاشية رابطة خرم با سليمان به تصوير درآمده است از جمله 
كالفـا،   نگـار  عالقـه  و سـليمان  سلطان، خواهر خديجه اعظم عثماني، به وزير پاشا،  ابراهيم عالقة

  پاشا.  ابراهيم از خرم جويي انتقام و اني آنهاپنه رابطة و پاشا ابراهيم به يكي از زنان حرمسرا
گري و اغواگري و نيز  شوند و با عشوه اشيايي جنسي معرفي مي مثابة بهدر اين سريال، زنان 

چـين،   هـايي دسيسـه   انسـان  عنوان بهتوانند به اهداف خود دست پيدا كنند. زنان  چيني مي دسيسه
تـرين نقششـان در    انـد كـه مهـم    تصوير درآمده ظرفيت، و درماندگان طفيلي مردان به حسود، بي
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ن مستقلي ندارند. آرايـش  أهاي مردان است و خود در زندگي جايگاه و ش زندگي، ارضاي خواسته
هاي دورة تاريخي مورد نظر به تصـوير درنيامـده، بلكـه     هاي زنان حرمسرا متناسب با لباس و لباس

هـاي ايـن    عددي در نقش زنان حرمسـرا مـدل  شود كه زنان جوان مت نوعي نمايشگاه مد تصوير مي
 عنـوان  بـه طور كلي تمركـز سـريال بـر روابـط زنـان بـا يكـديگر         شوند. به نمايشگاه محسوب مي

موجوداتي حسود تعريف شده است. در ادامه برخي نظرهاي مخاطبان ايـن سـريال در خصـوص    
ايـن   (https://www.facebook.com/gemtv) بوك جوانب مختلف سريال، برگرفته از صفحة فيس

  شبكه ارائه شده است.
  داليل جذابيت سريال  

 هاي داستان سريال  ها و تعليق كشش داستاني و چالش .1
هـاي گونـاگون سـريال،     انـد كـه شخصـيت    حوادث و رويدادهاي داستان به نحوي روايت شده

ـ     ذات هاي محوري كه ممكن است حس هم شخصيت ويژه به ا پنـداري مخاطبـان را برانگيزاننـد ب
هـا جـان خـود را از     شوند كه حتي در مواردي اين شخصـيت  رو مي ههاي گوناگوني روب چالش

هـايي بـراي    دهند. اين موضوع باعث شده است كه روايت سريال از كشـش و تعليـق   دست مي
 جلب توجه مخاطب و همراهي او با داستان سريال برخوردار شود. 

Diana Sheydai:   
 خـرم  شخصـيت  ولـي  دارد تفاوت خيلي سريال با كتاب متن و سلطانه منا هب ام خوانده را كتاب من

 در و گيرد مي قرار سلطان كنار در آخر در و كند مي مبارزه ها دسيسه تمام با و باشد مي قوي بسيار
 بـاور  اوسـت  عاشـق  سـليمان  چـون  اما گيرد مي انتقام هم سليمان از و رود مي دنيا از سلطان قصر
 واقعيـت  ولـي  داري مـرا  آزار قصد گويد مي و نيست خودش به متعلق زندانفر از يكي كه كند نمي
  .شنيدي كه است همين كه است اين مرگ بستر در خرم آخر سخن و دارد

 

 محوريت شخصيت و زندگي يك زن در سريال  .2
دار   اي را زنـان و بـه طـور خـاص خانـه      هـاي مـاهواره   از آنجا كه بسياري از مخاطبان تلويزيون

هايي زنانـه در يـك حرمسـرا و بـه طـور خـاص بـر         دهند، تمركز سريال بر موضوع تشكيل مي
سـلطان)، از ظرفيـت جـذب ايـن دسـته از       در تـاريخ (خـرم   مؤثرهاي زندگي يك زن  كشاكش

حدي درگير داستان و ماجراهاي مربوط به اين  مخاطبان برخوردار بوده است. مخاطبان سريال به
طف شديدي را در حمايت از او يا در مخالفت با رفتار و اند كه احساسات و عوا شخصيت شده

، مخاطبان با معيارهاي فرهنگي، اخالقي و  اجتماعي گوناگوني درواقعاند.  عملكرد او ابراز كرده
انـد. اغلـب،    به ارزيابي او پرداخته مل كرده وأدربارة اين شخصيت و تعاملش با اطرافيان خود ت

داشـتن او يـا    پنداري داشته و همـين باعـث دوسـت    ذات زنان با او يا مخالفانش هم ويژه بهافراد 
  نفرت از او شده است. 

  : ايراني بهار
 صـدمه  بهـش  ميخواسـتن  و كـردن  مي حسادت بهش همه اول از آخه. موافقم خرم كارهاي با من
  .كنه مي دفاع خانوادش و خودش از داره خرمم.  بزنن
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Vida Chitgar  :  
 كشـيده  تصـوير  بـه  كه بوده همين اگر اش، فريبندگي و زيبايي درايتش، و عقل ذكاوتش، و هوش
 ضـعف  و افسردگي به تن هرگز نداشته، پشتيباني هيچ كه شرايطي در. دارد آفرين راستي به شده
  .كند مي ماندگار تاريخ در را خود و نداده

  

Shadi Aryan  :  
 حـال  در همـش  و نـداره  آرامـش  هـم  شعمـر  آخـر  تـا  حتـي  كـه  متزلزل و ضعيف شخصيت يه

 حيله با و بوده ديگران به متعلق قبالً كه چيزهاييست دادن دست از واهمه و ترس و خوردن حرص
 خودشـم  هاي بچه به...  و طلبي قدرت براي حتي كه شخصيت اين. آورده دست به قتل و نيرنگ و

  .رسه مي نظر به گونه بيمار و زانگي رقت بسيار بلكه نيست، جذاب و قوي تنها نه كنه، نمي رحم
  

Sahar Karimpoor  :  
 بـه  رسيدن براى كشتار و ريزى خون همه اين ارزش دنيا روز دو. من نظر به بوده عفريته و مخالفم
  .نيست قائل هم خودش دختر براى ارزشى و شه مي بدبخت دخترشم حتى و داره؟ رو قدرت

  

Mansoureh Nobahari :   
 كـاري  هـر  اون و دادن عـذابش  خيلي خرم، اطرافيان بينيم مي باشيم، داشته انصاف يكم اگه قطعاً
  .كرد دفاع خودش از فقط كرد،

  

Sarah Zabihi  :  
 كـرد،  نمـي  اسـتفاده  ذكـاوتش  و هـوش  از سلطان خرم اگه ميشي؛ خورده نخوري، جنگل، قانون تو

 رفـتن،  مـي  بـين  از دشمنانش توسط هاش بچه و خودش نهايت، در يا و موند مي برده يك هميشه
  .بوده خوردن آب مثل براشون كار اين زمان اون در چون

  

Sanaz Shahsavan  :  
  .مخالفم كنه مي سلطان خرم كه كارايي با من

  

Fatima Askari  :  
 متاسـفم،  واقعـاً  دارن قبـول  كثيفش كاراي كنن، مي دفاع ازش كه اونايي متنفرم؛ كاراش و خرم از
 سـليمان  سـلطان  تا كرد كاري هر بود، پست بود، برده كه موقع همون اشيدب ديده فيلم اول از اگه
  .بشن دشمن باهاش همه شد باعث خودش خرم كنه، خودش برده رو

  

Parisa Karimi   :  
 ماننـد  زيبـايي  و مهربـان  زن سـلطان،  سـوگلي  كـه  بـوده  عثمـاني  تـاريخ  زن تـرين  پست زن، اين

  .كند لعنتش خدا شد؛ پاشا ابراهيم و مصطفي ادهشاهز مرگ باعث و داد آزار را دوران ماهي
  

Forogh Hoshmandi  :  
  .خرم با موافقم كنه، حفظ زندگيشو دندون و چنگ با و باشه داشته سياست بايد زن

  

Ziina Kh  :  
 آدم اصـالً . داده انجـام  انسـانيت  از دور بـه  كاراي هم قدر همون باشه، كرده خير كار كه چقدر هر

  .خوبي به نه شده معروف كرد، خود مال كه قدرتي و زيباييش خاطر به. نبوده درستي
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Farzane Taieby  :  
 ابتـداي  اگـه  شما نكرد حسادت اول از اون به كسي نداشتم دوست رو نهك  مي كه كارهايي كالً من

 اون بـا  ابراهيم و كرد مي حسادت پادشاه و ابراهيم دوستانه رابطه به كه بود خرم اين بينيدب فيلمو
 آدم يـه  خـرم  . ... سـلطان  سـراي  حـرم  براي كرد انتخاب اونو خودش كه چرا نداشت؛ دشمني سر

  .... كشت هم را همه برسه، هاش خواسته به خواست مي فقط كه بود اي عقده
  

Mozh Deh  :  
  .نيست بيش حسودي و اي عقده آدم يه گه، مي بد خرم مورد در هركسي

  

Pari SA  :  
 باتمـام  كه كسي باشه، داشته رو شخصيت اين تونه مي بيمار و ترسو و لتاصا بي زن يك من نظر به

 در ريشـه  هـم  همـش . ريـز  وخـون  نـاآرام  زن يه شده، باشه صلح اسطوره تونه مي داره كه امكاناتي
  .سياسته بي خيلي ضمن در داره، كودكيش

  

Niloo Ka  :  
 موفـق  ولـي  بكشـن  رو خـرم  خواستن خودشون منافع خاطر به هم ها خيلي همينه .سياست عزيزم
  .نشدن

  

Dorsa Bagheri  :  
 اينكـه  و نـداره  كاري باهاش نگذاره دمش رو پا كسي تا دارم قبولش خيلي كه من بوده، زني شير
  .خانوما خانوووم كنه رحمتت خدا عاليه كنه دفاع خودش از بلده

  

Roksana Mahrabon  :  
  .شده اژدها مارخورده بس از خرم

  

Ebrahim Hashemipour  :  
 او بـه  خواهرانش هم بعد و سليمان مادر اابتد در اگه خودش، ذات نه بود، ديگران شيطنت دليلش
  .ماند مي همچنين بود، قلبي خوش و خوب انسان كردند، نمي بدي

  
Zari Hojjati  :  
  .دارم دوستش و بازيگريشم عاشق

  

Mahnaz Shahraz  :  
 كنه، مي منافعش فداي هم هاشو بچه كه زني نديدم اج هيچ خرم از گرتر حيله و پليدتر و تر كثيف

  . ... واقعيه معناي به شيطان يه
Nader Daghighian  :  

  .ازش متنفرم و مخالفم
  

Are Zu  :  
  .معجزه= عشق+  قدرت و شهامت يعني سلطان خرم

  

MahDi Ghp  :  
  .دارم دوسش واقعاً بوده مدار سياست خرم،
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Manizheh Mirzaei :  
  .بدجنس ازش دميا بدم خيلي

  

Hengame Rsd  :  
 كه حسادتاي و كردن بهش كه ظلمايي اين با و شد سليمان عاشق بعد اما بود انتقام قصدش اول
. بود راه همين ظلم برابر در كار بهترين. بود بجا هاش دسيسه كردن بهش سلطان خواهراي و مادر
  .شد مي سياست بي دوران ماهي مث عاقبتش يا بود مرده پيش وقت خيلي نه مگر

  

Mohammadreza Javanmard  :  
 دسيسـه  از نبايـد  چرا اند كرده تيز دندان تو مقام براي و تو خالي جاي براي تو كنار در همه وقتي
  .هميشه گرم دمش. كرد استفاده فرزندان و خود جان از دفاع براي

  

Alishahab Hassanzade  :  
  .كنه مي بازي خوب خيلي رو نقشش مياد خوشم خيلي سلطان خرم از كه من

  

Zohreh Mesbah  :  
 كـه  هـم  اى خيريـه  كارهـاى  تمام. كرد باور را شيطان وجود توان مي زن اين فريب و مكر ديدن با

  !بوده ريا و فريب براى نبوده خير عمل نفس براى كرده
  

Mikaeil Safari  :  
  .ديدم حال هب تا كه موجودي آورترين چندش

  

Akbar Hoseyni  :  
  .ستودنيه نشدنش وتسليم گندگيجن حس

  

Elham Arfaee  :  
  .عاشقشم و موافقم

  

Maziar HakhamAnesh  :  
 ها زن نگاه. ترسونه مي منو اين. هستن وحشي زن اين موافق ها خانم بيشتر ها كامنت اكثر تو جالبه
 جامعـه  هد مي نشون.  ميدن كاري هر به تن اهدافشون براي ميده نشون. نيست مدارانه اخالق اصالً
  .ست فاجعه اين و شده مشكل دچار “خودخواهي ” و “ عشق ” تشخيص در ما

  

  اي حرفه دوبله. 3
 در هـا  دوبله برنامـه  هاي تلويزيون جم، بودن برنامه مينيأت دليل بهتر اشاره شد  طور كه پيش همان
موضـوعي  طور مشخص، در دوبله اين سريال كه  است. به برخوردار بااليي اهميت از شبكه اين

تاريخي را دستمايه خود قرار داده است، تالش زيادي صورت گرفته است تا دوبله، قابل قبـول  
هـاي سـريال را بـه ادبيـاتي      باشد. براي اين منظور مدير دوبالژ اين سريال، گفتارهاي شخصيت

انـه  تبديل كرده است تا با ادبيات امـروز و عامي  -نه گفتاري و عاميانه -تاريخي، كتابي و رسمي
هـاي سـريال، صـداهاي     رغم تعدد شخصـيت  رايج فاصله داشته و باورپذير باشد. همچنين علي

  ها در حد قابل قبولي، متناسب با نوع نقش آنها انتخاب شده است.  شخصيت
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  “يي گونكوزِ”مجموعة تلويزيوني  .2
  چكيدة داستان سريال

 در تلويزيـوني  مجموعه يك )جنوب شمال: فارسي به) (Kuzey Güney: تركي به( گوني كوزي
 است. شده  پخش دي كانال شبكه تركيه نيز از در كه است تركيه ساخت و اكشن درام ژانرهاي

بـا   يفـرد  ،محلـه  يكوزي و گوني دو برادر از يك خانواده متوسـط هسـتند و پدرشـان نـانوا    
ره زنـدگي  مـ دختـري بـه نـام جِ    ،در همسايگي اين دو برادر .است ، اما قلبي مهربانخشن ظاهري

خواهـد راز   اي مي كند كه دو برادر پنهاني به او عالقه دارند تا اينكه شبي كوزي با خريدن هديه مي
اما برادرش گوني زودتر از او رسيده و كوزي خشمگين به خانه بـر   .دلش را براي جمره فاش كند

ت كوزي، كـه در  ساز حوادث بسياري در سريال است كه در نهاي عشقي، زمينه ث. اين مثلگردد مي
 شود.    ترسيم شده است، موفق به ازدواج با جِمره مي ـ والبته عصبي ـسريال، فردي جوانمرد 

  داليل جذابيت سريال
  بازي يك ستاره در سريال  .1
هاي اخيـر بـه    كرده است در سال تر نقش مدل را ايفا مي توغ، كه پيش يا تاتلي “تو تاتلي كيوانچ ”

سينما و تلويزيون تركيه تبديل شده است. شبكة جم، بـا آگـاهي از   اي در صنعت  ستارة برجسته
هاي متعددي را پخش كرده است كـه ايـن    هاي جذب مخاطب اين ستاره، تاكنون سريال ظرفيت

و  “عشـق ممنـوع  ”، “نـور  ”هـا    ترين اين سريال ستاره در آنها به ايفاي نقش پرداخته است. مهم
چنان در ميان مخاطبان ايراني به محبوبيت رسيده است كه بوده است. اين ستاره  “كوزِي گوني”

هـاي او حتـي بـر پشـت جلـد بسـياري از        شناسند و عكـس  بسياري از مخاطبان او را به نام مي
اي كـه بسـياري از مطبوعـات، هنگـام بحـث از       گونه مجالت كشورمان نيز منتشر شده است؛ به

كننـد.   هـا اسـتفاده مـي    نماد اين سريال عنوان بهاي از عكس او  هاي ماهواره هاي تلويزيون سريال
شبكة جم نيز با آگاهي از محبوبيت اين ستاره، تالش كـرده اسـت تـا گـاهي در سـايت خـود،       

  اطالعاتي از زندگي وي براي طرفدارانش قرار دهد: 
 مصـاحبه  در كيـوانچ  ... مـوردش  در توضيحاتي و Mavi تبليغات در تو تاتلي كيوانچ بند دست •

 يكي به بپرسن اليؤس هر ازش ميتونستن خبرنگارها و دوستان كه) Mavi به ربوطم( قبليش
 بـا  خيلـي  براش بند دست اين ... كه داد توضيح بود ندشب دست مورد در كه ها الؤس اين از

 كنـه  مـي  دريافـت  كـه  هايي هديه داد ادامه وي.. . هست شخصي طرف از اي هديه و ارزشه
 ايـن  هميشـه  گفتـه  كيـوانچ ...  داره خاصـي  معني دستبند اين و هستن باارزش خيلي براش
  !هست دستش در بند دست

طـور   يكي از مخاطبان طرفدار اين ستاره در مورد دستمزد باالي اين بازيگر، با اشـتياق ايـن  
  نظر داده است:

Ranaei Bahareh  :  
العـاده   ي رو فـوق تر مثل كوزِ هم نقشهاي خشن هاي رمانتيك و يگري كه هم نقشباز؛ حقشه واقعاً

فيلم جديدش هم كه به اسكار راه پيدا كرد در نقـش   حسي كه در بازيش داره عاليه.، بازي ميكنه
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گـن بـازي    اونجا هم مي اميدواري زيادي هست كه برنده بهترين فيلم خارجي بشه. يه شاعر ترك.
  ! جاي تعجب داشت ،اگه غيراز اين بود خيلي خوبي داشته.

 هايي است كه اين ستاره بازي كرده است: يا مخاطب ديگري، خواستار پخش صرف سريال

Mahin ـHasani :  
  اريد كه كوزي بازي كردهذهايي ب اين سريال ايليا چيه سريال

  هاي سريال. ان در قبال برخي شخصيتا عواطف منفي مخاطبپنداري ي ذات هم .2
درگيري عاطفي با داستان سريال كه از تعليـق و كشـش كـافي بـراي جـذب       دليل بهمخاطبان  

هـا و در مقابـل، احساسـات و     پنداري بـا برخـي نقـش    ذات مخاطب برخوردار است، امكان هم
  .اند عواطف منفي در قبال ضدقهرمانان داستان پيدا كرده

• Shadloo Azadeh باشي گوني مثل بايد بشي موفق اينكه براي ايران ر: د.  
•  Tehraan Mehdi : زشته اسمش مثل گوني اعمال!  
• Roshany Sami نيست متعهد ..... هست بازم هوس .....: ترسو.  
• Taieby Farzane : ولي نيست پولكي .............. نمياد بدم گوني از من . ...  
• Dehdari Darya : هـيچ  بـه  وگرنـه  است خودخواهي آدم .تونه نمي ولي باشه خوب خواد مي 

  .زندان بره بجاش برادرش شد نمي حاضر وجه
• Bahramzadeh Maryam  :خواد نمي دشمن باشه داشته گوني مثل برادر يه آدم فكرخودشه هب فقط.  
• Gunner HamidReza : مظلومه.  
• Alizadeh Nasser : مـا  همـه  نزديكان در و ما جامعه تو النا كه است صفت گربه يك گوني 

 و فهمنـد  نمـي  كني خوبي بهشان دنيايي كه هايي آدم...  دارد وجود صفتي گربه آدماي چنين
  .بذارند پا زير را چيز همه اهدافشان به رسيدن براي حاضرند هم خودشان

• in SHasrN : باشـه  شمنـافع  كه سمتي هر كه باده حزب آدماي دسته اون از گوني من نظر به 
  .سمته همون

• Sadeghi Shaghayegh : ًميده نشون رو طلب منفعت آدم يك دقيقا.  
• Shahrokh Alireza : مغروره اكثراً. هم به ميريزه آدمو اعصاب وقتا بعضي اما. نيست بدك  
• Pie Mary : هست صفتي بوقلمون آدم!  
• Abbasi Ariyan : سوزه مي حالش به دلش دمآ جديداً ولي داد مي نشون خودخواه دمآ يه اوايل.  
• Heyratpour Nastaran : جايي به خودش. پا و دست بي و تنهاست. سوزه مي براش دلش آدم 

  .بزنه چنگ جايي به بايد حتماً برسه تونه نمي
• Fd Mah : خودخواه و معرفت بي خيلي متنفرم ازش... .  
• Safabakhsh Babak : همه بقيه زدن زمين و خودش بقاي براي انگله نيست خودخواه گوني 

 . ...كنه مي كاري
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  (AAA Family) فميلي اي   تري تلويزيوني شبكة
 و “فميلـي   اي  تري ” ونيـتلويزي شبكة دازيـان راه با 1392ال ـدر س “يتري ا ” ونيـتلويزي روهـگ
 هـاي  شـبكه  ميـان  در پـايي  خـاص، جـاي   هـايي  برنامـه  پخـش  با كرد تالش “ميوزيك اي   تري ”

 سـر  بـر  مـدتي  را فميلـي  اي  تـري  شبكة نام ها برنامه اين پخش اما .كند پيدا اي هوارهما تلويزيوني
 نسـبي  افـول  شاهد مدتي از پس مخاطبان اما انداخت، اي ماهواره هاي تلويزيون مخاطبان هاي زبان
 گونـاگون  هاي حوزه به خود اي رسانه هاي فعاليت توسعة با تلويزيوني گروه اين. اند بوده شبكه اين

ه داشـته كـ   تـالش  متعـدد،  هـاي  شـبكه  در آنهـا  پخـش  و موسيقي و سريال فيلم، از اعم سرگرمي
  .  يكي از آنها است “عمر گل الله”كند كه سريال  عرضه را متنوعي سرگرمي محصوالت

  

  (Laleh Devri) عمر گل اللهسريال 
  چكيده داستان سريال

خـانوادة متمـول و    يها و روابط دو خانوادة ثروتمند تركيه اسـت؛ يكـ   كشمكش داستاناين سريال، 
تي خان، با رويكردي سنّ موفق در عرصة تجارت به نام ايلگازها با رهبري بزرگ خانواده به نام نجيب

ها، خانوادة ثروتمند ديگري هسـتند   مقابل اين خانواده، تاشكيران در و نيو گاه پايبندي به فرهنگ دي
اند. اين خانواده رويكردي مدرن به زنـدگي دارد و   ه در عرصة تجارت، صاحب نام و شهرت بودهك

در ، خـانواده  كيران بعد از مرگ پدرشخانواده تااند.  خو گرفته  اغلب اعضاي آن به مصرف متظاهرانه
طر توقيف قرار دارد. خدر  و در اثر شكست شركتشان، اموال آنها شود مواجه مي تشكستجارت با 

آمده همة آنها را در شرايط دشواري قرار داده است. چنار فرزند خانوادة ايلگازهـا بـه    وضعيت پيش
شود چنـار و اللـه سـرانجام بـا      ها دل بسته است. اين دلبستگي باعث مي الله، دختر ارشد تاشكيران

اي مـالي و خـانوادگي، بـين دو     تصميم به ازدواج بگيرند. با وسـاطت چنـار و در مصـالحه    يكديگر
خان در كنـار هـم در    ها به رهبري زمرد، مادر خانواده و ايلگازها به رهبري نجيب خانواده، تاشكيران

. كننـد  خان و ايلگازها در آمده است، زندگي مي ويالي مجلل زمرد خانم كه اكنون به مالكيت نجيب
اند بسيار پر  ت گرفتهئاجتماعي نش – زمينة فرهنگي روابط اين دو خانواده به جهت اين كه از دو پس

تنش است و اغلب به كشمكش بين زنان خانواده انجاميده است. الله خواهري به نام يِشيم دارد كـه  
طرفي شـوهر  كند. از  مند شده است و براي جلب دل او بسيار تالش مي به شوهر خواهر خود عالقه

اي پنهاني  ريحان يعني خواهر نجيب خان، فردي به نام مهمت است كه با خواهرزادة همسرش رابطه
  هايي جدي را در پي دارد.  دارند كه در نهايت آشكار شدن اين رابطه پنهاني، چالش

زمرد، مادر خانواده تاشكيران در گذشته روابط غيراخالقي و كثيفـي داشـته اسـت و همـين     
ع باعث شده است تا شوهر او كشته شود. الله در شب عروسي خود متوجه اين موضـوع  موضو
شـود. ايـن    شدن او در يك حادثة رانندگي مي شود و غم و ناراحتي او در نهايت باعث كشته مي

شدن به چنار  منظور نزديك شود و فضا را براي مانور يشيم به شدن چنار مي حادثه، باعث افسرده
گـري   تازگي بر اثر الابـالي  كه به تُپراكنار در اثر آشنايي با دختري روستايي به نام چ. كند باز مي

همسرش، دختر خود را از دست داده و غمگين است. احساس قرابت بين چنار و تُپراك باعـث  
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شود آنها در ابتدا يك زندگي صوري را با يكديگر آغاز كنند تا از افسردگي نجات پيدا كننـد   مي
گيرند كه حقيقتاً با يكديگر ازدواج كنند.  شوند و تصميم مي مند مي يج به يكديگر عالقهتدر اما به

و  آيـد شدت به خشـم   شود يِشيم كه تالش كرده چنار را به چنگ آورد به اين تصميم باعث مي
بـا   ميشـ يِهاي گوناگون براي برهم زدن رابطة چنار و تُپراك متوسل شود كه در نهايت  به تالش

  رسد. ه سرانجام تاريكي ميخودكشي ب
  داليل جذابيت سريال

  تمركز بر مديريت بدن و ظاهرآرايي. 1
وفـور بـه    هـاي آن بـه   فضاي اين سريال، نوعي از مصرف متظاهرانه را در رفتار برخـي شخصـيت  

نمايش گذاشته است؛ از جمله يشيم همچون يك مدل عمل كرده و تقريباً هر روزي از زنـدگي او  
هاي شـو لبـاس اسـت     هاي نمايشگاه آمده است، وي با لباسي كه بيشتر شبيه لباس كه به تصوير در

گرايانـه بـه    شود. عالوه بر آن، شخصيت مذكور و مادرش كه رويكردي تجمل در تصوير ظاهر مي
طـور   كننـد كـه بـه    گونه و افراطي رفتـار مـي   زندگي دارند، در پرداختن به وزن خود چنان وسواس

وار دارد.  شـود كـه تيپـي مـانكن     به موضوع وزن فردي ماننـد يشـيم مـي    طبيعي باعث جلب توجه
ل و ئاهاي افراد مختلف در طول سريال از وزن و زيبايي يشـيم، باعـث ارائـه تصـوير ايـد      تحسين

شـوند.   ها باشند، زيبا محسوب مـي  شود كه اگر زنان به شكل مانكن آرماني از وزن و زيبايي او مي
نحوي اسـت كـه آنهـا بـه      هاي ياد شده در اين سريال به از شخصيتطور خالصه، تصويرسازي  به

دهند و اين موضوع بـه اشـكال مختلـف بـه تصـوير       زيبايي و مديريت بدن خود بسيار اهميت مي
زيبايي و مديريت بدن  ةكه به مقول - درآمده است. اين موضوع، از قابليت جلب توجه مخاطب زن

ين رو با اينكه يشيم، شخصيت منفي و ضـدقهرمان سـريال   برخوردار است. از ا - بسيار توجه دارد
  ، اما در ميان مخاطبان از محبوبيت خاصي برخوردار بوده است.  دشو محسوب مي

• Sanaz Sanaz   :گرفت ازش عشقشو يكي كه بود واقعي عاشق يشيم.  
• Kimia Takmilifard :  خوشم مياد ازش چون استايل لباس پوشيدنش قشنگه.  
• Nazgol Moazami  : چون جذابه و خوشتيپ ]را دوست دارم[تُپراك. 

  

  سازي در روايت سريال  قطبي .2
و نيرنگ، صادقانه و ورزي  در اين سريال، شخصيتي معصوم به نام تُپراك، فارغ از هر گونه حيله

اش جنگيـده و   اش و براي عشق خالصانه غش براي به ثمر نشستن اميدهايش در زندگي و غل بي
ـ  در مقابل، شخصيتي به نام يشيم، با بهره كـارگيري ابزارهـاي    هگيري از هر نيرنگ و ترفندي و ب

و سـياه و   پراك بجنگد. اين فضـاي دوقطبـي  ا با تُتگوناگون ثروت و قدرت، تالش كرده است 
هاي گوناگون سـريال، مخاطـب    ها و تعليق سفيد مشخص سريال، باعث شده است تا در چالش

  پنداري با شخصي سفيد سريال را پيدا كند. ذات امكان هم
  .متنفرم شيمماهه، از ي خيلي پراك،تُ فقط: مهتاب شهابيان •
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  گيري نتيجه
ـ  فارسـي  اي مـاهواره  تلويزيـوني  هـاي  شـبكه  رسـد  مـي  نظر به  مخاطـب،  جـذب  منظـور  بـه  انزب

 از برآمـده  آنهـا  رويكردهاي گفت توان مي مجموع در كه اند كرده اتخاذ را خاصي هاي مشي خط
 كـه  است اي رسانه محيط و بافت مطالعه و زنان ايران اجتماعي شناسي روان بر متمركز مطالعات
  .است دربرگرفته را ايراني زنان ويژه به زبان فارسي مخاطب

هاي گوناگون جـذب   له، سه مجموعه تلويزيوني پرمخاطب، مطالعه و دربارة شيوهدر اين مقا
اند تـا   ها با توجه به اصولي چند، موفق شده مل شد. اين مجموعهأها ت مخاطب در اين اين برنامه

  جمع كثيري از مخاطبان را همراه خود سازند: 
ان متمركـز هسـتند كـه ايـن     سازي زنان و دختـر  ها بر سرگرم اين مجموعه .تمركز بر سرگرمي

ناسي اجتماعي جامعه ايران نيز تناسـب زيـادي دارد؛ بـراي بسـياري از     ش موضوع با روان
 -شـود  اي نيز مي كه شامل تلويزيون ماهواره -مردم، تماشاي تلويزيون به معناي عام كلمه

ز شـود، ا  يك تفريح يا سرگرمي جدي در برنامة روزمرة زندگي آنها محسوب مي عنوان به
هاي گوناگوني در ژانرهاي مختلف كه از  اي مجموعه هاي تلويزيوني ماهواره اين رو شبكه

  كنند.      كننده برخوردار هستند را براي مخاطبان خود پخش مي محتوايي سرگرم
شناختي و هنـري يـك برنامـه     هاي زيبايي ها و قابليت ؛ ويژگيساختاري هاي گيري از زيبايي بهره

نور، رنگ، دكور، لباس هنرپيشگان، موسيقي فـيلم و ... از اهميـت زيـادي    تلويزيوني شامل 
هـاي تلويزيـوني    دهنـد. مجموعـه   ها اهميت مـي  برخوردار است و مخاطبان به اين موضوع

اي، با كاربست اين اصل، از قابليت جلـب توجـه مخاطبـان     هاي ماهواره از شبكه شده پخش
  اند. برخوردار بوده

هـاي تلويزيـوني    ؛ غالب مجموعـه شده پخشهاي  پسندانه در مجموعه هاي عامه توجه ويژگي
پاافتاده و مضامين سهل و ممتنع، زنان را در  گيري از مضامين ساده، پيش با بهره شده پخش

مـل در  أشوند و مخاطب را بـراي ت  دهند كه به سادگي دريافت مي برابر توليداتي قرار مي
 اندازند. مفاهيم پيچيده به زحمت نمي

هـاي   هـاي شـبكه   تحليل جـدول پخـش برنامـه    هاي تلويزيوني؛ ريزي پخش مناسب مجموعه رنامهب
هـاي   تـرين مجموعـه   تـرين و جـذاب   ها، مهـم  دهد، اين شبكه اي نشان مي تر ماهواره پرمخاطب

كنند تا جامعة مخاطـب هـدف بـه     ساعات پرمخاطب تلويزيون پخش ميتلويزيوني خود را در 
 دختـران  و زنان غالب، طور به كه تلويزيوني هاي مجموعه پخشنها باشد. سهولت بتواند بينندة آ

همچنـين تكـرار آنهـا در     و ايران زنان زندگي سبك درنظرداشتن با نيز، است داده قرار هدف را
  كند. دار اوقات آزادتري دارند نيز از همين مقصود تبعيت مي ساعاتي كه اغلب زنان خانه

  پيشنهادها
طور خاص بـراي   اي بر زنان متمركز هستند و به هاي تلويزيوني ماهواره ي از برنامهكه بسيار در حالي

كننـد، در حـال حاضـر در تلويزيـون كشـورمان       زناني كه در منزل حضور دارند، برنامه پخـش مـي  
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گذاري تلويزيون در  پردازند، معدودند. اين امر حاكي از آن است كه سرمايه هايي كه به زنان مي برنامه
نيـز يـك زن،    “تـا ثريـا   ”هاي تلويزيـوني ماننـد    زمينه محدود بوده است. البته در برخي سريالاين 

توان در اين زمينه نگـاهي راهبـردي در پـيش     شخصيت محوري داستان را تشكيل داده است اما مي
گرفت و براي الگوسازي در مورد زن ايراني، سراغ زندگي زناني رفت كه داستان زندگي آنها از اين 

انـد،   هـايي را پـرروش داده   ظرفيت برخوردار است. روايت زندگي زناني كـه در دامانشـان قهرمـان   
تـرين   ترديد از قابليت و ظرفيت داستاني و دراماتيك بااليي برخوردار است و بهترين و اثـربخش  بي

ـ   ها را براي دعوت مخاطبان به محصوالت تلويزيوني داخلي در اختيار مـي  سوژه دن گـذارد. برگردان
گـذاري راهبـردي بـر     سوي الگوهاي بومي و وطني در زمينة زنان، مستلزم سرمايه مخاطبان گريزپا به

هاي اجتماعي است. با شناسايي اين زنان، مطالعه در خصوص زندگي  روي زنان فعال در همة عرصه
نهايـت بـه   هايي كه از قابليت روايت تلويزيوني برخـوردار هسـتند و در    پربار آنها و استخراج سوژه

فرنگيس ”توان در اين زمينه گام متقني را برداشت. براي نمونه، داستان زندگي  تصوير كشيدن آنها مي
غرب در دوران دفاع مقـدس، از چنـين قـابليتي بـراي ارائـه بـه         كه رشادت او در گيالن “حيدرپور

ه اسـت،  روايـت شـد   دادوست برخوردار است. آنچه در كتاب پرمخاطب و جـذاب   مخاطبان وطن
هاي مربوط به زنـان   گرايي در خصوص برنامه ينمونة ديگري از اين موضوع است. الزم است از كم

گرايي در اين زمينه رو آورده شود. زناني همچون پـروين اعتصـامي و سـپيدة     پرهيز شده و به كيفي
و هستند  وار در خدمت اين سرزمين بوده كاشاني در كسوت شاعر، پزشكان زبردستي كه دكتر قريب

عدم معرفي مناسب و در قالب اثربخش تلويزيوني، الگوي شخصيت زن موفق  دليل بهو ديگراني كه 
 و قهرمان زن مورد نظر دختران و زنان ايراني، هنوز در اذهان آنها شكل نگرفته است. 

هاي زني است كه قابليت ارائة تصويري و داسـتاني بـراي    ادبيات ايران، سرشار از شخصيت
انـد كـه در    ها در شاهنامة فردوسي معرفـي شـده   بان برخوردارند. تعدادي از اين شخصيتمخاط

فرسايي كـرده اسـت.    ورزي خالصانه و پاكي و نجابت آنها فردوسي  بسيار سخن رشادت، عشق
در  “سوسـانا ”كنـد تـا زنـاني همچـون      ه را فراهم ميـن ظرفيت عظيم، زمينـره نگرفتن از ايـبه

هاي هاليوودي همچون آنجلينا جـولي و ديگـر    هاي فيلم يا شخصيت “مونگافسانة جو ”سريال 
برانگيـز و   هـايي رشـك   انسان عنوان بهعرصة موسيقي و ورزش، نزد دختران و زنان در ستارگان 
  برانگيز جلوه پيدا كنند.       تحسين

هـاي   امـه هاي سـخيف تلويزيـوني را از برن   اي، برنامه مخاطبان با برخورداري از سواد رسانه
اي  مفيد و ارزشمند تشخيص خواهند داد. توانمندسازي مخاطبان از طريق توسـعه سـواد رسـانه   

زنـان   ويـژه  بـه بسـياري از مخاطبـان   راهبردي جدي در نظر آورده شـود.   عنوان بهتواند  آنها مي
تحليل اي كافي براي  اي هستند، از سواد رسانه هاي ماهواره دار كه مخاطبان اصلي تلويزيون خانه
اين پيشنهاد بر اين ها برخوردار نيستند و نيازمند كمك و آگاهي هستند.  هاي اين تلويزيون برنامه

لحـاظ   اي، به هاي تلويزيوني ماهواره فرض استوار است كه اگر زنان و دختران مخاطب مجموعه
داني در اي، قابليـت جـذب چنـ   هاي تلويزيوني ماهوارهاغلب برنامه  سواد بصري توانمند شوند،
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ميان آنان نخواهند داشت چراكه از محتوا و عمق كافي برخوردار نيستند و صرفاً كاركرد گذران 
 اوقات فراغت را براي ايشان دارند. 

در تفسـير،  بيشـتري  و توانـايي  به قدرت مخاطبان اي اين است كه دف اصلي سواد رسانهه
اي، مهـارتي حيـاتي    مندي از سـواد رسـانه   هبهر مسلماًاي دست يابند. ي رسانهها يامتعبير و نقد پ

اي در مفهـوم وسـيع خـود شـامل توانـايي      آيد. سواد رسـانه  حساب مي يكم به و براي قرن بيست
هـاي مكتـوب،    دسترسي، تحليل، ارزيابي و پردازش فعـال اطالعـات در اشـكال مختلـف پيـام     

يرقابـل اجتنـاب و   پاسـخي ضـروري، غ   ،ايعبـارتي سـواد رسـانه    ديداري و شنيداري است. بـه 
  پيچيده و دائم در حال تغيير و تحول اطراف ما است.اي  رسانهبه محيط  نگر واقع

 -فرهنگـي  هشيارسـازي  نيـز  و كشـور  در اي رسـانه  سـواد  توسـعة  بـه  مربوط هاي آموزش
 بـراي  را الزم آموزشـي  و تربيتـي  و فرهنگـي  هـاي  زيرسـاخت  زنـان،  ويژه به همگاني اجتماعي
  .آورد مي فراهم هاي ايراني تلويزيوني بر نهاد خانواده توليدات اين بار زيان تبعات از اجتناب
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