
 ای ی نمونۀ ترکیهها مصرف و خوانش زنان تهرانی از سریال

 2، رؤیا شریفی1مهدی منتظرقائم

 4/10/97، تاریخ تایید:18/6/97تاریخ دریافت:

 چکیده
های خانوادگی )ژانر  کننده و تفریحی و پخش سریال های سرگرم های اخیر استفاده از ماهواره و وجود کانال در سال

صورت غیررسمی، به بخش  هر چند به است. این امر در جامعۀ ایرانی اپرا( در کشور گسترش یافته سوپ

ها، یا از  ویژه درصدی از زنان تبدیل شده است. این سریال برانگیزی از زندگی روزمره بخشی از مردم به مناقشه

دی و  وی ای و یا از طریق دی های ترکیه وان و شبکه وتو، فارسی ای نظیر جم کالسیک، من های ماهواره طریق شبکه

های خانوادگی،  کنندة سریال های پخش شوند. حجم باالی استفاده از کانال سمی عرضه میپخش زیرزمینی و غیرر

 توجه بسیاری از صاحبنظران فرهنگی و اجتماع و نیز سیاستگذاران را به خود جلب کرده است.

های هویتی زنان ایرانی در نتیجۀ تماشای  پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که چگونه چالش

انجامد. برای نیل به پاسخ از  های متفاوت می های خانوادگی در جامعۀ مدرن به مواضع گفتمانی و ارزش لسریا

نفر از زنان تهرانی( استفاده شده و در مدل  30شناسی کیفی )با مصاحبۀ عمیق با  رویکرد مطالعات فرهنگی و روش

خوانش ارجاعی و خوانش انتقادی ـ   نظری نیز مصرف و سپس دریافت مخاطبان ـ در سه الیۀ خوانش شخصی،

 مورد مطالعه قرار گرفته است.

گیرند. تأثیر  دهد که زنان در سه تیپولوژی هویتی سنتی، اسالمی و مدرن قرار می های تحقیق نشان می یافته

عوامل ساختاری مانند خانواده، آموزش و اشتغال در قشرهای مختلف زنان که در جریان مدرنیته هستند، موجب 

بازسازی هویت آنان شده است. تأثیر عوامل ساختاری مانند خانواده، آموزش و اشتغال در قشرهای مختلف زنان که 

های سنتی مقاومت نشان  ای در برابر هویت در جریان مدرنیته هستند، موجب بازسازی هویت آنان شده و عده

ها و  کارگیری منابع فرهنگی)ارزش رانی با بهکنند. زنان ای دهند و فعاالنه برای ایجاد هویت جدید تالش می می

 اند. های سنتی خود پرداخته ها و هویت ها( و منابع مادی)درآمد و دارایی( به تأمل و بازاندیشی در موقعیت نگرش

 اپرا، هویت. های سوپ زنان، دریافت، خوانش انقادی، سریال واژگان کلیدی:
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 مقدمه

تباطات، در مسیر بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل از نظر کارشناسان و متخصصین حوزة ار

ترین مسئله  ای  ترین و پایه وجود آورندة تحوالت بزرگ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، کانونی به

همگانی است )ساروخانی های  ی رسانهها شکل اخص، تکنولوژی شکل اعم، نقش ارتباطات و به به

گری  عمومی و جامع است که قدرت روایت ای (. تلویزیون، رسانه239: 1381زاده،  و مهدی

ای دموکراتیک  ای مرکزگرا و هم رسانه هم رسانه تواند می چندگانه دارد و در طیف اثرگذاری،

گیری و چیستی و چرایی نظام اجتماعی  ترین عوامل در شکل تلویزیون یکی از از مهم باشد.

ایجادکنندة نظم اجتماعی باشد. کننده و  تواند عامل تسهیل آید. این رسانه می شمار می به

منظور ثبات نظم اجتماعی و  ها به ها، وظیفۀ تطابق تصور و واقعیت تلویزیون در رابطه با واقعیت

 (. 1393توازن بین فرد و جامعه را برعهده دارد )منتظرقائم و شریفی، 

نوین این  های شود. یکی از رسانه بریم، عصر ارتباطات نامیده می سر می عصری که در آن به

عنوان رسانۀ فراگیر این دوره،  ای به های ماهواره تلویزیون»ای است.  دوره، تلویزیون ماهواره

ها،  تحوالت بسیاری را در دنیای کنونی ایجاد کرده است. از جمله پیامدهای ایجاد این تلویزیون

)مک « ره کردهای مختلف تلویزیونی برای جذب مخاطب اشا شدید بین شبکه  توان به رقابت می

 (.98: 1380کوایل، 

های اخیر، به موازات گسترش مدرنیزاسیون و تجلی پیامدهای مدرنیته، زیست  در دهه

اند و خط  ها و معناسازی نهفته در آنها دستخوش تغییر گشته جهان سنتی با تمام قواعد و عرف

نیت ابزاری بوده شدن، روزمرگی و سیطرة منطق مبادله و عقال سوی عرفی سیر این تغییر، به

سویه نبوده، به پیدایش  ها اگرچه خطی و یک (. خط سیر این دگردیسی1383است )احمدی، 

 ها در متن زندگی روزمرة افراد منجر گشته است.  ها و بحران ها و دوسویگی انواع تعارض

دهی  های زندگی و نحوة تعریف و شکل ها و سبک کانون همۀ این تغییرات، دگردیسی ارزش

ها و تغییرات در سبک زندگی و الگوی  (. این دگردیسی271: 1386ت است )گیدنز، هوی

ها  عنوان مجموعه نگرش مصرف، موجب نگرانی در پذیرش این تغییرات از سوی مخاطبان آن، به

 (.640: 1387و رفتارهای شخصیتی شده است )دفلور و دنیس، 

ت بود که هدف آن بازاندیشی و یکی از اوّلین ژانرهای فمنیس 1اپرا ، سوپ1980در سال

اپرا  (. سوپFord, 2011:141بوده است )« ژانرهای زنانه»تجدیدنظر در رسانه عام با برچسب 

است  گرایی شناخته شده کننده و فرزند مصرف عنوان ژانری زنانه، بدون تفکر، اعتیادآور، منفعل به

                                                           
در مطالعات انجام شده، از همین واژه التین « اپرا سوپ»در این پژوهش به دلیل نیافتن ترجمۀ دقیقی برای واژه  1

 استفاده خواهد شد.
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(Ford, 2011:9برخالف ملودرام، سوپ .) رم( زنانه است )اپرا میراث یک شکل)فMandel, 

2014 .) 

های  های ارتباطی و دسترسی به محتواهای فراملی و تأثیرات سریال گسترش تکنولوژی

 کند.  اپرا را مطرح می های سوپ اپرا روی زنان، ابعاد مختلفی از مسئله زنان و سریال سوپ

 طرح مسئله
کننده و تفریحی  های سرگرم کانالای و وجود  های گذشته، استفاده از تلویزیون ماهواره در سال

است. این امر در  پسند در کشور، گسترش یافته اپرا و نوع محتوای زن های سوپ و پخش سریال

ویژه  صورت غیررسمی، به بخش قابل توجهی از زندگی روزمره مردم به جامعۀ ایرانی هر چند به

اپرا توجه افراد  های سوپ ریالهای مربوط به س زنان تبدیل شده و حجم باالی استفاده از کانال

ای نظیر جم  های ماهواره ها، یا از طریق شبکه خود جلب کرده است. این سریال  زیادی را به

دی و پخش زیرزمینی و  وی ای و یا از طریق دی های ترکیه وان و شبکه وتو، فارسی کالسیک، من

 شوند.  غیررسمی عرضه می

شوند و  گویی ارائه می ها، در قالب قصه این شبکه شده از طریق های تلویزیونی پخش سریال

های مختلف، برخالف  های قبلی است و قسمت هر قسمت، ادامۀ روایت داستانی قسمت

(. این ژانر یکی از 55: 1384کوئین،  های تلویزیونی، مستقل از یکدیگر نیستند )مک مجموعه

در نظر « ژانر زنانه»طور سنتی  بهفرهنگی است که  نسلی و میان ماندگارترین اشکال هنری میان

سرگرمی، بر رفتارهای ـ  عنوان رسانۀ آموزشی ( و بهByerly & Ross,2006:22شود ) گرفته می

 (. Paluck & Trujillo,2011گذارد ) اجتماعی و سیاسی تأثیر مهمی می

های جدیدی از جمله چالش هویتی  ها و چالش شیوة نوین مادی و فکری زندگی پرسش

شود که این مقوله،  کند. حساسیت مسئلۀ هویت از این دلیل ناشی می عه ایجاد میدر جام

شدت تحت تأثیر تحوالت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تکنولوژیک پیرامون خود قرار دارد.  به

که  در این میان، مسئلۀ هویت زنان بیشترین سهم را در پذیرش این آثار، داراست؛ به طوری

سمت  شدن، هویت اجتماعی و شخصی به در طول فرایند مدرن برخی عقیده دارند که

رود )چاوشیان و  شدن به فرایندهای انعکاسی می گسستن از شالودة ساختاری و تبدیل

 (. 65: 1381آزادارمکی، 

گیدنز معتقد است انسان تحت فشار ساختار اجتماعی، سبک زندگی و مصرف کاالی 

دگی افراد با هستۀ واقعی هویت و ساخت و تجدید کند. سبک زن فرهنگی را بیشتر تقلید می

(. افزایش تحصیالت و اشتغال زنان از سویی سبب 1387ساخت آن سروکار دارد )گیدنز، 

شود و از سوی دیگر دشواری در هماهنگ کردن  کاهش مطلوبیت الگوی زن سنتی می
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گوگزینی جدید های جدید شده و به تعارض هویت زنان و ال های سنتی و قدیمی با نقش نقش

های ارتباطی و  (. در این میان، در پی گسترش تکنولوژی97: 1387جاه،  شود )رفعت منتهی می

  روند و زن ایرانی دچار چالش ای می های ماهواره بینی، زنان به سراغ تلویزیون و سریال جهان

 شود.  هویتی می

، تأمل و چند و چون بر این اساس، زنان در مقابل هویت شخصی و اجتماعی سنتی و مدرن

های  های تحمیلی و برساختن هویت هایی از آنان به مقاومت فعاالنه در برابر هویت کنند و گروه می

گویی  دنبال پاسخ (. بر این اساس، پژوهش حاضر به101کنند )همان،  شخصی و اجتماعی اقدام می

 زنان توسط ای وارهماه های سریال تماشای از حاصل هویتی های به این پرسش است که چالش

 انجامد؟ می متفاوت یها ارزش و گفتمانی مواضع چگونه به مدرن جامعۀ در ایرانی

 مبانی نظری
های  تر مخاطبان در تفسیر پیام گر بودن مخاطب، تفاوت نیازها و نقش جدی انتخاب

یگر، عبارت د های زندگی متفاوت آنها است. به شان با توجه به زمینه فرهنگی و سبک ای رسانه

این پژوهش تعامل بین رسانه و مخاطب را از منظر مخاطب و نه ازمنظر رسانه مورد توجه قرار 

 داده است و تأکید آن بر مخاطب فعال است. 

هستی اجتماعی، رفتار و مصرف مفاهیمی هستند که در سه دایره، درون یکدیگر قرار 

رت که هستی اجتماعی مجموعه عناصر گیرند و با یکدیگر رابطه دیالکتیکی دارند. به این صو می

کننده دارند و دارای  حیات مادی هستند که در پیدایش و تکامل آگاهی اجتماعی نقش تعیین

شناسی است و شامل طبقه،  سطوح مختلفی هستند. این مفهوم جزو یکی از مسائل جامعه

شود،  نی تعبیر میها در رفتار که به پاسخ عی جنسیت، سبک زندگی، هویت و... است. این مقوله

دنبال مصرف محتوای خاص،  یابند و در نحوة انتخاب محتوا و مصرف تأثیر دارند. به نمود می

عوامل متعددی در دریافت و خوانش آنها نقش دارند. بنابراین این سه الیه از مدل مفهومی، با 

 کنند. یکدیگر رابطه دیالکتیکی برقرار می

شکل  های مردمی در آن بی سویه نیست که توده انی یکرابطۀ میان رسانه و مخاطبان، جری

کنند و این  صورت فعاالنه برخورد می رنگ باشند، بلکه در فرآیند مصرف با رسانه به و بی

کند تا بپرسد که من کیستم و چرا این محتوا را  مخاطب در خالل مصرف، امکان عمل پیدا می

تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار  می ای (. مصرف رسانه31: 1387کنم )کاظمی،  مصرف می

ای ب( شرایط فردی یا شرایط  گیرد که سه دسته از این عوامل عبارتند از الف( محتوای رسانه

شناسی انتخاب و استفاده افراد از  مربوط به وقت مخاطبان ج( زمینۀ اجتماعی و جمعیت

شناسی دارد و  جتماعی و یا جمعیتهای ا ها پیوند عمیقی با مشخصه ها. استفاده از رسانه رسانه



  131 ای های نمونۀ ترکیه مصرف و خوانش زنان تهرانی از سریال

 

طور کلی مصرف  ها یا محتوای خاص و به های شخصی در خصوص ژانرها، قالب سالیق، رجحان

پذیرد و  ای مخاطبان قطعاً از عواملی نظیر سن، تحصیالت، جنسیت و نظایر اینها تأثیر می رسانه

 ای باشد. مصرف رسانه تواند یکی از دالیل کند که می انتظاراتی را در مخاطب ایجاد می

کنند و هم خود این نیازهای تولیدشدة دیگر نیازهای درونی فرد  ها هم ایجاد نیاز می رسانه

گیرد  ای صورت می سازند؛ یکی از اشکال جدید رفع نیازها از طریق مصرف رسانه را مرتفع می

(Hand&Shove,2007:5در واقع مصرف به .) طور که  مانعنوان یک فعالیت اجتماعی است و ه

معنای  (. مصرف به52: 1381تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد )باکاک،  تواند تحت گفته شد می

 (. 31: 1387ور از رسانه جمعی است )کاظمی،  برخورداری یک بهره

کنند. در اینجا مصرف  ای از ارتباط فهم می پردازان، مصرف فرهنگی را شیوه برخی نظریه

مثابه ارتباط، ظرفیت  ترین کارکرد مصرف به خلق معناست. مهممعنای نوعی ارتباط و  به

 (. 149معناسازی آن است )همان، 

مصرف فرهنگی در زمرة رفتارهای زندگی روزمره و سبک زندگی قرار دارد. کاالی فرهنگی 

شوند، بلکه باید گفت این مصرف یا  مطلوب نمی به در خالء اجتماعی مصرف یا مصادره

مطلوب صورت  به های مصرف و مصادره همواره در چارچوب سایر شکل مطلوب، به مصادره

گیرد که خود با سایر کارهای روزمره مرتبط هستند و این کارها نیز مجموعأ تار و پود  می

(. بنابراین مصرف، Hand&Shove,2007:17دهند ) تغییریابندة زندگی روزمره را تشکیل می

 ای در مدار ارتباطی دارد. اهمیت ویژه

طور کلی، مخاطبان وابسته به عوامل خاص اجتماعی و فرهنگی و شرایط زندگی، ژانر  به

گرایی پیوند  زنانگی با مصرف»گوید:  می 1گونه که مودلسکی کنند. همان اپرا را مصرف می سوپ

وجود آورد و به  (. ظهور فیلم زنان، تماشاگران زن را نیز به1379)استریناتی، « خورده است

بخشد. سه نسل از مراحل دریافت در مطالعات فرهنگی  ن ژانر، ماهیت گروهی میمخاطبان ای

 وجود دارد:

 مطالعات دریافت -1

دهد که برنامۀ تلویزیونی  در مقالۀ رمزگذاری و رمزگشایی گفتمان تلویزیون توضیح می« هال»

نظر سازمان عنوان گفتمان معنادار بر اساس ساختار معنی مورد ای دیگر، به یا هر متن رسانه

شده بر اساس ساختار معنی  شود، اما متن رمزگذاری های جمعی رمزگذاری می تولید رسانه

  (.1384زاده،  شود )مهدی متفاوت و چارچوب معرفتی مخاطبان رمزگشایی می

                                                           
1 Modleski 
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شود.  شناسی پیام می پارادایم دریافت هال، شامل تغییر از رویکرد تکنیکی به رویکرد نشانه

های ارتباطی به وسیله  شود. در واقع، پیام توپی به زمین گیرنده پرتاب مییک پیام همانند 

های  شوند و ممکن است که مخاطبان مختلف دریافت ها رمزگذاری می تولیدکنندگان برنامه

کند که یک پیام ممکن است یک تأثیر  متفاوتی از آن داشته باشند. هال این فرضیه را رد نمی

کند بدین معناست که یک فرد از مدل  شناختی که او معرفی می شانهداشته باشد، اما چارچوب ن

ای  های رسانه پاسخ رفتاری به چارچوب تفسیری که تمام تأثیرات بستگی به تفسیر پیامـ  محرک

 کند. دارد، تغییر می

 توان چنین برشمرد: اصول کلیدی رویکرد دریافت را می

 ـ چندگانگی معنای محتوای متون رسانه؛

 کننده در تعیین معنا؛ ی دریافتـ برتر

 ـ وجود اجتماعات تفسیرگر؛

های  دنبال نحوة برداشت و قرائت مخاطبان از برنامه به طور کلی، سنت تحلیل دریافت، به

« قرائت»ترین استراتژی نظری مطالعات فرهنگی از ابتدا،  هاست. مشخص ارتباطی رسانه

است. این مکتب بیشتر به « متن»عنوان  عی بهتولیدات فرهنگی، کردارها و حتی نهادهای اجتما

هایی با داشتن حداقل قدرت، عمالً محصوالت فرهنگی را  این مسئله توجه دارد که چگونه گروه

گیرند )برای تفریح، مقاومت  کار می شکل خاصی به کنند و آنها را به شیوة خاص خود قرائت می به

از جمله مفاهیم و مقوالتی است که « اییرمزگذاری و رمزگش»دادن به هویت خود(.  یا شکل

گیرد تا نقش مخاطب در معناسازی متون  خدمت می مطالعات فرهنگی و نظریۀ دریافت، به

 (.1380ای را مستدل و برجسته کند )مک کوایل،  رسانه

 مدار و مقاومت دریافت هویت -2

عدادی تغییرات تدریجی صورت تجربی انجام شد، ت رغم افزایش تعداد مطالعات دریافت که به علی

 شود.  یاد می« نگاری مخاطبان مردم»در پارادایم دریافت رخ داد که از آن با عنوان پارادایم 

یافتن  خصوص اهمیت های هویتی به های قراردادی به سیاست نخست، تغییر از سیاست

جنسیت  ها با مسئلۀ هایی که شیوة برخورد برنامه جنسیت است. این بدین معناست که گفتمان

گیری زنان بینندة تلویزیون از  گیرد و چگونگی تفسیر و بهره در محدودة آنها شکل می

کند،  زمینۀ زندگی و تجربیات روزمره اهمیت پیدا می های پیشنهادی در جهت نفی پس قرائت

توانند فاصلۀ خود را از محتوا تعیین  نیستند، بلکه می« خوردگان فرهنگی فریب»مخاطبان صرفاً 

هایی از فیلم،  ( رابطۀ ارجاعی به درگیری با بخش2006) 1د و بنابر استدالل آکاهانکنن

                                                           
1 Akahane 
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کند. این نوع رابطه، شامل قرائتی زیباشناسانه و  ها و اپیزودهای آن اشاره می رویدادها، شخصیت

 (Alasuutar,1999.) شود احساسی از متن می

ردهای رسانه است. افزایش عالقه در ها با توجه به کارک دوم، کاهش عالقه در محتوای برنامه

« پارادایم استفاده و خشنودی»عنوان تولد دوبارة  تواند به کارکردهای تلویزیون در خانواده می

عنوان منبع اجتماعی  نگاری مخاطبان، توجه به تلویزیون به باشد. یکی از نقاط تمرکز در مردم

ت. نقش اطالعات و ارتباطات در خانه، برای گفتگو و یا بازتولید روابط قدرت در خانواده اس

 هاست.  همچنین، نشانگر افزایش عالقه در استفادة اجتماعی از تلویزیون و سایر رسانه

سوم، زمانی که مطالعات مربوط به نسل دوم با برنامۀ خاص یا سریال تعامل پیدا کرد، 

لعات، حول محور زندگی محققان شروع به نگاه به مخاطبان از پایان زنجیره شدند. در واقع مطا

 روزمره یک گروه اجتماعی و ارتباط آن با استفاده از برنامه یا رسانه بود.

ها نیستند و امکاناتی در اختیار دارند که  رسانه  مخاطبان، موضوعاتی منفعل در برابر گفتمان

نا بودن متن توانند در برابر معانی، مقاومت کنند. این مقاومت یا ناشی از چندمع واسطۀ آن می به

نحوی  تلویزیونی است یا برخاسته از مواضع موضوعات متفاوتی است که موضوعات اجتماعی به

ای را  عنوان رمزگشا، متن رسانه کنند. در هر دو حالت، ذهنیت مخاطبان به گفتمانی کسب می

ای و  هگیر در مواجهه با متن رسان (. در واقع، پیام59: 1391کند )نایتینگل و راس،  خوانش می

تولید در حین »( آن را 1386کند که استوری ) مندی از آن، متن دیگری تولید می هنگام بهره به

 نام نهاده است.« مصرف

 شناسانه تحلیل دریافت معرفت -3

در مطالعات نسل دوم که « مباحثه»هایی مربوط به  نسل سوم این مطالعات ریشه در بخش

کند، برقراری رابطۀ  ( بیان می2006طور که آکاهان ) دارای چارچوبی وسیع است، دارد. همان

تر است که موجب بازنگری در خویشتن، تفکر دوباره در خصوص  انتقادی مستلزم خوانش عمیق

شود. خوانش انتقادی، سریال را مانند یک  جایگاه رسانه در زندگی روزمره و مفهوم مخاطب می

 ت. شناختی اس دهد و  ساخت داستانی مدّنظر قرار می

معنای بازتفکر و بازنگری کامل جایگاه رسانه در زندگی  خود، به   این موج از انتقاد و بازتاب

و جایگاه رسانه در تمامی این ساختار است. پیامد چنین وضعی « مخاطب»روزمره، مفهوم 

تر از متن  ای در معنایی گسترده ظهور مطالعۀ مخاطبان فرهنگی است. رسانه و پیام رسانه

 رمزگشایی شود. « جامعۀ تفسیری»شود که قرار است توسط یک  اری شده تلقی میرمزگذ

های فرهنگی در سه نسل رخ  با توجه به آنچه گفته شد، توسعۀ مطالعات مربوط به رسانه

دهد. این روند ارتباطی، در ابتدا با چرخش از مدل رمزگذاری و رمزگشایی هال به  می
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ه گفتمانی و ساختارگرای رسانه و مخاطبان توسعه نگاری مخاطب و سپس به دیدگا مردم

عنوان نسلی جدید و نو در تحقیقات رسانه ظهور یافته است، با افزایش  یابد. نسل سوم که به می

شناسی مخاطب و پرداختن به مجموع  شناسی مخاطب به جامعه پذیری، حرکت از روان انعطاف

ه است. عوامل مؤثر بر مصرف و دریافت و جای ارتباطات جمعی، همراه بود به« فرهنگ رسانه»

خوانش شامل مدرنیته، هویت، طبقۀ اجتماعی، سواد و تحصیالت؛ وضعیت تأهل، اشتغال، سن و 

 ای هستند.  سواد رسانه

ای پرداخته  ای وسیع است و بسته به اینکه از کدام منظر به سواد رسانه مفهوم سواد رسانه

( بر اساس مفاهیم کلیدی، 2001اند متفاوت باشد. شر)تو ای می شود، تعریف سواد رسانه می

 کند: بندی می شکل جدول زیر دسته ای انتقادی را به سواد رسانه

 ای انتقادی بندی مفاهیم سواد رسانه . طبقه1جدول شماره 

 مفهوم عنوان

 شوند. لحاظ اجتماعی نیز ساخته می تمام اطالعات به اصل عدم شفافیت

 کنند. هایی با رمزها و قواعد ویژه استفاده می ها از زبان رسانه زبان)رمزها و قواعد(

 ای داشته باشند. های رسانه توانند درک مشابه یا متفاوت از پیام ها می افراد و گروه رمزگشایی مخاطب

 بازنمایی )محتوا و پیام(
قدرت هایی هستند که روابط  ها و دیدگاه ها، گفتمان ها دربردارندة ایدئولوژی رسانه

 دهند. سلسله مراتبی را انتقال می

 شوند. شده و ساماندهی می ها از لحاظ اقتصادی، انگیخته اکثر رسانه انگیزه

که  (1999السوتاری) دریافت و فرهنگی مطالعات رویکرد دادن قرار در این پژوهش، با مبنی

زنان تهرانی از  گیرد، نحوة خوانش و دریافت سه نسل از مطالعات دریافت را نیز در بر می

 ای را در سه الیۀ مفهومی زیر مورد مطالعه قرار خواهیم داد. های ماهواره سریال

 
 : مدل نظری پژوهش1نمودار شماره



  135 ای های نمونۀ ترکیه مصرف و خوانش زنان تهرانی از سریال

 

 شناسی روش
ای و نقش این  های ماهواره هدف این پژوهش، مطالعۀ خوانش و دریافت زنان از سریال

لف و با توجه به ویژگی مختلف ها در ساخت هویت جدید در شرایط اجتماعی مخت سریال

زنان است. بر همین اساس، این پژوهش در پی آن است تا شناخت عمقی از نحوة خوانش و 

ای  همین منظور، متغیرهای زمینه اپرا حاصل کند. به های سوپ دریافت زنان تهرانی از سریال

وانش و مختلف مانند سواد و تحصیالت، سن، وضعیت تأهل و طبقۀ اجتماعی بر نحوة خ

 شود. دریافت مشخص می

بینی و  ها، جهان فرض با پیش»توان تحقیق کیفی را به این صورت تعریف کرد که  می

کنندگان، به  شود و از طریق درک معانی از منظر مشارکت استفاده از دیدگاه تئوریکی آغاز می

های  ویژگی(«. 42: 1391پردازد )کرسول،  بررسی مسائل گوناگون انسانی، اجتماعی و غیره می

رسمیت شناختن  های مناسب؛ به ها و روش اصلی تحقیق کیفی عبارتند از انتخاب صحیح نظریه

ها در تحقیق  های مختلف، تأثیر متقابل محقق و تحقیق؛ تنوع رویکردها و روش و تحلیل دیدگاه

 (.16: 1388کیفی )فلیک، 

نامند  ستانداردیزه نشده میدر تحقیق کیفی، مصاحبۀ عمیق را مصاحبۀ کیفی یا مصاحبۀ ا

پور،  بردن به کیفیت و عمق مسئله، مورد نظر است و نه کمیت و ترتیب آن )رفیع چون پی

وگوی غیررسمی ولی مبتنی بر چارچوب  صورت گفت (. پس از انجام مصاحبه به306: 1386

ها  ادهگیرد. وقتی در د ها به روش کدگذاری صورت می مورد نظر محقق، تجزیه و تحلیل داده

بندی  شوند. روند طبقه بندی می گاه مفاهیم بر محور آنها گروه معانی خاصی کشف شد، آن

شود )استراس و  نامیده می« پردازی مقوله»کنند،  مفاهیم که به پدیدة مشابه ربط پیدا می

 (. 65: 1393کوربین، 

که عوامل مؤثر  ، استفاده شده است. از آنجایی1گیری هدفمند در این تحقیق، از روش نمونه

بر نحوة خوانش انتقادی در این پژوهش شامل سواد و تحصیالت، سن، وضعیت تأهل و طبقۀ 

ها از زنان مجرد یا متأهل که ساکن مناطق  همین دلیل، در انجام مصاحبه  اجتماعی است، به

سال و دارای نوع و میزان متفاوتی از  65تا  20مختلف شهری در تهران، در محدودة سنی 

 گیری هدفمند استفاده شده است.  حصیالت هستند با استفاده از روش نمونهت

علت جذابیت موضوع و نو بودن، سریال  به« فاطماگل»در این پژوهش، سریال 

به علت مدت زمان کوتاهی که از پایان آن گذشته و محبوبیت زیادی هم « روزگاری روزی»

 درحال پخش بودنشان، انتخاب شدند. علت ، به«لطیفه»و « ریزان برگ»داشته و همچنین 

                                                           
1
 Purposive Sampling 
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های کمّی و بدون فرضیه انجام شده  این تحقیق با رویکردی اکتشافی و بدون اتکا به روش

کنندة ابعاد  خوبی تبیین است. در واقع، هنگامی که در مورد موضوعی، مطالعات پیشین، به

 شود. موضوع مورد پژوهش نیست، رویکردی اکتشافی در پیش گرفته می

 های تحقیق فتهیا
نفر از آنها  11سال بود.  64سال تا  20دهد که بازة سنی زنان نمونه از  ها نشان می یافته

نفر دارای مشاغل دیگر بودند. حدود  13نفر بیکار و  2نفر دانشجو،  4نفر بازنشسته(، 2دار ) خانه

نفر  1ارشناسی، نفر دارای تحصیالت ک 11نفر از زنان تهرانی دارای مدرک کارشناسی ارشد، 9

نفر از آنها  9نفر دارای مدرک زیردیپلم بودند. همچنین تعداد  2نفر دیپلم و  7دیپلم،  فوق

 نفر نیز بیوه بودند. 2نفر مطلقه و  2نفر متأهل،  17مجرد، 
 

 : نتایج اوّلیۀ حاصل از مصاحبه با زنان تهرانی2جدول شمارۀ 

لحاظ اجتماعی و اقتصادی  متوسط و مرفه به گویان، در سه طبقۀ پایین، همچنین پاسخ

های اقتصادی مانند میزان درآمد خانواده،  بندی بر اساس شاخص بندی شدند. این طبقه تقسیم

های اجتماعی مانند  وضعیت مسکن، تعداد فرزندان و جغرافیای محل سکونت و شاخص

 تحصیالت و اشتغال صورت گرفته است.

 بکۀ جماپرا در ش های سوپ ف سریالمصر
مندی به ژانر و  بودن فرد در انتخاب محتوا و میزان عالقه ای بیانگر میزان فعال مصرف رسانه

ای شامل  همچنین بافت و نوع ساختار خانوادگی هر فرد است. در این پژوهش، مصرف رسانه

شده و پیشینۀ مصرف آنها، نحوة پیگیری و مداومت در مصرف، ابزار و  های مشاهده سریال

 توضیحات متغیرها

 سال 64تا  20بازه سنی  سن

وضعیت 

 تأهل
 نفر بیوه 2 نفر مطلقه 2 نفر متأهل 16 نفر مجرد 10

 تحصیالت
نفر کارشناسی 9

 ارشد

نفر  11

 کارشناسی
 نفر دیپلم 7

نفر  1

 دیپلم فوق
 نفر زیردیپلم 2

 نفر بیکار 2 نفر دانشجو4 دار نفر خانه 10 اشتغال
نفر دارای مشاغل  14

 دیگر
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شده با زنان تهرانی، این موارد بر اساس  شود. طبق مصاحبۀ انجام های مصرف می کانال

 متغیرهای سن، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال و تحصیالت بررسی خواهند شد. 

سازد. تاریخچۀ  نوع تکنولوژی مورد استفاده، هنجارهای حاکم بر اوقات فراغت را روشن می

شوندگان از چه زمانی شروع به استفاده از  صاحبهمصرف در این پژوهش به این معناست که م

اند. اکثر زنان تهرانی بیش از  هایی را مشاهده کرده اند و چه سریال ای کرده های ماهواره شبکه

کنند و همۀ آنها حداقل دو سریال از  ای استفاده می های ماهواره سه سال است که از شبکه

 کنند. ا تماشا میای جم ر ماهواره  ای شبکه های ترکیه سریال

 گوید: ساله، مجرد، کارشناسی، دانشجو می 21عنوان مثال، سهیال  به

سال است  4کنم، حتی برای اخبار. حدود  من اصالً تلویزیون ایران را تماشا نمی» 
های  بینم. قبالً سریال کنم و دو سال است که سریال می که ماهواره را تماشا می

کنم؛  تا سریال رو دنبال می پنج االن فقط سریال چهارـدیدم، اما  امریکایی را هم می
گل و حریم سلطان رو هم قبالً  ریزان، گزل، منیژه و خلیل، لطیفه. فاطما مثل برگ

 «.دیدم

 گوید:  دار می ارشد و خانه ساله متأهل، کارشناسی 27نیلوفر، 

کنیم، اما  مند است و اگر در خانه باشد، با هم تماشا می شوهرم به سریال عالقه»
شود، از ماهواره  من خودم، هم در خانۀ پدری و هم االن ک حدود هشت سال می

های  بینم. قبالً سریال های جم، ریور و روبیکس رو بیشتر می کنم. شبکه استفاده می
کنیم و من  خاطر همسرم تماشا می اسپانیایی هم دیدم، اما االن سریال لطیفه را به

ها رو هم قبالً دیدم مثل  الله را دوست دارم. بعضی از سریال ریزان و عمر گل خودم برگ
 «.فاطماگل، حریم سلطان

ای جم تماشا  شوندگان، بیش از دو سریال را از طریق شبکۀ تلویزیونی ماهواره اکثر مصاحبه

کنند. آمار تماشای  ای استفاده می های ماهواره کنند و بیش از سه سال است که از شبکه می

دار و با فرزندان بالغ بیش از زنان شاغل با کودک است. زنان  اً در میان زنان خانهسریال تقریب

های دیگر  کنند، اما در جریان سریال علت نداشتن وقت، اغلب یک سریال را تماشا می شاغل، به

 نیز هستند.

گذارد. نحوة پیگیری و  وجود ساختار قدرت در خانواده، بر نحوة مصرف ژانر تأثیر می

ها اختصاص  ها شامل مدت زمانی است که به تماشای این سریال ت در مصرف سریالمداوم

های  دارد. زنان تهرانی در طول هفته، چند روز، چند قسمت و چند ساعت را به تماشای سریال

کنند یا به همراه  ها را تماشا می دهند. آیا به همراه خانواده این سریال اپرا اختصاص می سوپ

تنهایی؟ در واقع پاسخ به این سؤاالت نشانگر نحوة پیگیری و مداومت آنها در  دوستان و یا به

 هاست. تماشای سریال
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 گوید:  ساله، مجرد، کارشناسی و بیکار می 26مهتا، 

صورت تفننی، کار خاص دیگری ندارم. به همین  به جز خواندن زبان، آن هم به»
نشینم. اغلب با مادرم و خواهرم  ها می زمان زیادی را به تماشای سریال خاطر ، مدت

ساعت و سه سریال را در شش روز در هفته  3کنم. معموالً روزی  ها را تماشا می سریال
 «. بینم کنیم. اگر خانه نباشیم هم تکرار آن را می دنبال می

 کند:  دار )بازنشسته( بیان می ساله متأهل، کارشناسی و خانه 54دخی 

دهم  رژی انجام خیلی از کارها را ندارم. ترجیح میسن و سالی از من گذشته و ان»
ساعت بدون همسرم، اگر در خانه  4ها پر کنم. معموالً روزی  وقتم را با دیدن سریال

ها را  قسمت از سریال 5کنم. حداقل  ها را تماشا می باشم و مهمان نداشته باشم، سریال
 «.کنم تماشا می

 گوید:  دار می ساله، کارشناسی، متأهل و خانه 33نیاز 

های امریکایی مانند اپیزود و فرندز یا گریز آناتومی را دوست  من خودم سریال»
خاطر احترام به خانواده  طور به دارم ببینم، اما برای اینکه تافتۀ جدابافته نباشم و همین

همسرم در هفته، هر چند شبی که پایین )طبقۀ پایین ساختمان( باشیم، با آنها 
 «.کنم ای پنج شب و شبی دو سریال را تماشا می . تقریباً هفتهکنم همراهی می

های مختلف و سالیق و عالیق  دهد که زنان باتوجه به ویژگی نتایج حاصل نشان می

کنند.  صورت فعاالنه برخورد می آورند و با فرایند مصرف به خودشان به محتوای رسانه روی می

اند که سرپرستی او  مثل خانواده، مرد و... فرض کردهگاهی را  برای زنان که در طول تاریخ، تکیه

ای که حتی در  را بر عهده دارد و همیشه باید تابع نظرات دیگر اعضای خانواده باشد. به گونه

 مورد اینکه زمان فراغت خودش را چگونه و کجا سپری کند نیز استقالل رأی ندارد.

 های شخصی دیدگاه
ای از منظر زنان  های ماهواره ( تماشای سریالهای شخصی به تبیین )چرایی دیدگاه

افق »وسیلۀ بینندگانی که یک  ها متونی هستند که باید به کند. سریال شونده اشاره می مصاحبه

 شوند.« رمزگشایی»کنند  خاص در معنا دادن به آنها استفاده می« انتظارات

های مختلف  طی توسط گروههای ارتبا شدن پیام رویکرد دریافت بر رمزگشایی و یا بازخوانده

کند. آنچه که در این تحلیل مورد توجه قرار دارد، چندمعنایی  اجتماعی و فرهنگی تأکید می

بودن متون و تعدد تفاسیر است. در واقع، معنا از مذاکرة بین متن و خوانندگان آن خارج 

نیز متکثر است؛ ها  ها متکثر هستند، خواندن شود. بنابراین همچنان که خوانندگان رسانه می

هایش وارد  شود و از جهان پیشینه پس تماشاگر فیلم با یک معرفت از جهان با اثر مواجهه می
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صورت  کند و در شرایط مختلف آن را به یاد آورده و به شود، آن را درک می جهان فیلم می

 کند.  عملی از آن استفاده می

  گوید: ساله، مجرد، کارشناسی و دانشجو می 21سهیال، 

ها بیکار هستم و چون خیلی به درس  روزها حتی اگر به دانشگاه بروم، اما شب»
خاطر پر کردن اوقات فراغت  ها را از روی بیکاری و صرفاً به عالقه ندارم، این سریال

 «.کنم تماشا می

 گوید:  دار می ساله، متأهل، زیردیپلم و خانه46مریم، 

ت و وقتی در خانه، همۀ کارهایم را کننده اس کارهای روتین روزمره خیلی کسل»
گذرانی و پر کردن  دهم برای وقت رود و ترجیح می ام سر می دهم، حوصله انجام می

 «.ها را ببینم وقتم سریال

 :کند که  دار بیان می ساله، متأهل، دیپلم و خانه24زهرا، 
لی بینم. تیپ مردان و زنان خی ها را می هایشان این سریال خاطر لباس فقط به»

 «.شوم شیک و جذاب است و با آنها سرگرم می

 گوید:  ساله، دیپلم، متأهل، خیاط می25نازنین، 
شود، خیلی برای من جذاب است.  ها نشان داده می هایی که در سریال مدل لباس»

هایی  دهند، مشابه همین مدل هایی که سفارش می هایم مدل لباس چون اکثر مشتری
 «.شود داده میها نمایش  است که در سریال

 :کند که ساله، مطلقه، دیپلم و مربی آشپزی بیان می46شهناز، 
اند و من با دیدن محیط خانه و  آب و رنگ  ها انگاری خیلی خوش این سریال» 

خصوص میز صبحانه آنها و  ها و میزهای غذا به شوم. سفره حتی طبیعت آنجا سرگرم می
 .«تزیین خوراکی آنها نیز برای من جالب است

ها ذکر شده  عنوان عامل اصلی در دیدن سریال شده، سرگرمی به های انجام در اکثر مصاحبه

کدام از متغیرهای سن، تحصیالت، وضعیت تأهل و وضعیت اشتغال  است و در این مسئله هیچ

 تأثیر مستقیمی نداشتند. 

با توجه به توان گفت که زنان تهرانی  ها می کننده بودن این سریال پس از کارکرد سرگرم

گیرند. به این معنی که  ها نیز در نظر می خود، کارکرد خاصی را برای سریال« وضعیت اشتغال»

دلیل اینکه وقت بیشتری در اختیار دارند و سرگرمی دیگری ندارند،  دار و دانشجو به زنان خانه

ان شاغل بر گیرند، اما زن ها در نظر می کننده و تفریحی را برای سریال اغلب کارکرد سرگرم

اساس شغلی که دارند، نکات مربوط به شغل آنان )طراح داخلی، مربی آشپزی، خیاط و...( نیز 

 کند.  نظر آنها را در فیلم به خود جلب می
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نکته قابل توجه دیگر لحن معترضانه و نارضایتی از تلویزیون ملی است. از نگاه 

کننده، موفقیت چندانی کسب  های سرگرم شوندگان، تلویزیون ایران برای ایجاد برنامه مصاحبه

دلیل فقر  شده در آن سراسر غصه و غم و اندوه است و به های نمایش داده نکرده است و سریال

 شوند.  ای روانه می های ترکیه سمت سریال های تفریحی و جذاب آنها به برنامه

 گوید:  ساله، کارشناسی، متأهل و کارمند می 33شهره، 
خوردی. وقتی از سرکار  نی پر از اشک و آه است و اعصابهای ایرا سریال»
نظرم رفع  ای به های ترکیه گردم، دوست دارم کسالتم رفع شود و این سریال برمی

 «.کنند. همچنین چیدمان منزل نیز برایم جذاب است کسالت می

 گوید:  دار می ساله متأهل، دیپلم و خانه56پروانه، 
نظر من خیلی ضعیف  ها به سریال و سایر برنامههای داخلی به لحاظ پخش  شبکه»

ای به  های ترکیه ها پر از اندوه و گریه و ناله است. اما سریال کند. این سریال عمل می
دهد و من برای سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت این  بودن می آدم حس نشاط و زنده

 «.کنم ها را تماشا می سریال

ها که از نظر زنان در الویت  مندی به محتوای سریال قهتوان گفت نوع عال طور کلی، می به

ها، تنوع مفاهیم و معانی  قرار دارند و برای آنها مهم است، بیانگر میزان توجه به این سریال

، نمایش زنان، جذابیت بصریهایی مانند  ای از دریافت موجود در آنها و در نهایت طیف گسترده

 نوع معاشرت و تعامل با دیگران است. گرایی، پویایی و زنده بودن، اخالق

 اپرا برای زنان تهرانی سوپ های سریال جذابیت: دالیل 3جدول شماره

 ها میزان دریافت معنای سریال ها مقوله

 درصد 60 جذابیت بصری

 درصد 16.66 نمایش زنان

 درصد 3.33 گرایی اخالق

 درصد 10 بودن پویایی و زنده

نوع معاشرت و تعامل با 

 اندیگر

 درصد 10

 درصد 100 جمع کل

ها و هم  ها بر زنان الزم است که هم سریال برای درک تأثیر محصوالت فرهنگی مانند سریال

های سریال متأثر  درک زنان و واکنش آنها به متون مورد مطالعه قرار گیرد. واکنش زنان به پیام

 گذارد.  ها بر مردم می ریالاز تفسیر آنان از سریال و همچنین تأثیر واقعی است که این س
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 های خوشایند کاراکترها و مقوله

هایی است که در ارتباط  ها و مقوله هایی از شخصیت معنی تمایل به تشریح جنبه این مقوله، به

 شود: شان، برای آنان موردپسند است و شامل دو زیرمقوله می با تجارب زنان در زندگی روزمره

 ـ عشق و جذابیت کاراکترها:1

 گوید:  نگار می ساله، کارشناسی، مجرد و روزنامه29ارا، س
کسی که وفادار و متعهد باشد و پای عشقش بایستد و حاضر نباشد به هیچ قیمتی »

عشقش را از دست بدهد را میپسندم. شخصیت کریم در فاطماگل با وجود اینکه 
محدود است،  کشیده و دانست چه بالیی سر فاطماگل آمده و چقدر این دختر، سختی می

 «.جان خرید را دوست داشتم هایش را به جوره او را قبول کرد و سختی اما همه

 گوید:  ساله، مجرد، کارشناسی ارشد و طراح داخلی می25بنفشه، 
کاراکترهای خانوم و جوان که موقعیت عشق و ازدواج دارند را دوست دارم و »

و پولدار هستند که درگیر عشق  کنم. معموالً خوشگل، جذاب بیشتر به آنها توجه می
بودم. کالً قیافه و چهره خیلی برایم « مَلتَم»شوند. در سریال فاطماگل عاشق  می

 «.اهمیت دارد

 گوید:  دیپلم، مجرد و بیکار می ساله فوق23هانیه، 
در « فکرت»پسندم. مثل  حاشیه را می دختران زیبا، مستقل، عاقل، قدرتمند و بی»
یط این خانواده شبیه شرایط خانواده خودم است، خیلی از ریزان. چون شرا برگ

 «.ها را دوس دارم شخصیت

ها، به  شوندگان عالوه بر جذابیت کاراکترهای جوان در سریال میان یکی از مصاحبه در این

جذابیت اصطالحات و واژگانی که کاراکترها در خالل سریال و همچنین به پیشرفت و استقالل 

 کند: در اشاره می شخصی در زندگی نیز

 گوید:  دار می ارشد و خانه ساله، متأهل، کارشناسی27نیلوفر، 
دستی و  آید. دم برند خیلی خوشم می کار می ای که به از اصطالحات روزمره»

چیز  های خودمون همچین اتفاقی نمیفته و همه خودمونی هست، ولی در سریال
 «.هیکل خوشم میاد تیپ و خوش شهای خو ها تکراریه. از شخصیت ها و واژه دیالوگ

 ـ اخالق و منش کاراکترها2

 گوید: ساله، دیپلم، مطلقه و مربی آشپزی می 46شهناز
خاطر بابا علیرضا که پدر خانواده است فیلم را  ریزان من به در سریال برگ» 

خورد و سعی  هایش را می بینم. شخصیتی مهربان و فداکار دارد که خیلی غصه بچه می
 «.آنها را راهنمایی کندکند  می
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 گوید:  ساله، زیردیپلم، بیوه و کارگر می49نجمه
 «.پذیر است آید. منطقی و مسئولیت ریزان خوشم می من از باباعلی در برگ»

 گوید:  ساله، متأهل، کارشناسی و کارمند می33شهره، 
رود  برانگیز است. کسی که زیرآبی می شخصیت فرخنده برایم جذاب و چالش»
کند.  رسد؛ چون برای دیگران چاه می طلب است، اما به جایی نمی رواز و منفعتبلندپ

 «. رسند کردن به کجا می هایی هستم که با بدی دنبال شخصیت به

 گوید:  دار )بازنشسته( می ارشد و خانه ساله، متأهل، کارشناسی 54دخی،
کنند  های پُرکار و تالش که در خانواده متوسطی هستند و سعی می شخصیت»

پسندم. مثل عُمر که واقعاً پسر خوب و  خودشان را به سطح باالتری بکشانند را می
 «.بااخالق و توانمندی بود و استعدادهای خودش را شناخت

وجود عشق پاک در  شوندگان عالوه بر اهمیت اخالق و منش کاراکترها به یکی از مصاحبه

 آید: شمار می ی وی نیز پر اهمیت بهنظر، این مقوله برا کند و به زندگی نیز اشاره می

 گوید:  ساله، بیوه، کارشناسی و کارمند می 51فرحناز، 
پسندیدم. زنی مبارز که با نامالیمتی زندگی جنگید و حاضر به  جمیله را می»

بار نشد. یک مادر قوی که هم پدر بود و هم مادر.  خفت و ماندن در زندگی خیانت
پسندم، مثالً مادرشوهر جمیله هم  اشتن را مید همچنین من مقوله عشق و دوست

انسان خوب و بااخالقی بود و هم اینکه عاشق پیرمردی شده بود و او را دوست داشت. 
 «.نظر من عشق، مقدس و پاک باید باشد به

در نوع دریافت کاراکترها و « وضعیت تأهل»و « سن»طور که مشاهده کردیم، متغیر  همان

رگذار است. زنان مجرد و جوان بیشتر به مفهوم عشق و جذابیت ها در سریال تأثی مقوله

کنند و نوع رابطه و تداوم عشق و محبت و ازدواج این کاراکترها  کاراکترهای جوان اشاره می

سال معموالً به اخالق و منش  40برای آنها اهمیت دارد. در مقابل زنان متأهل و با سن باالی 

و تفسیرشان از خصوصیات کاراکترها متناسب با بستری است  کنند کاراکترها در فیلم توجه می

رسد که وضعیت اشتغال و وضعیت تحصیل تأثیری در این  نظر می اند. اما به که در آن قرار گرفته

 مقوله ندارند.

 مضامین و کاراکترهای ناپسند
اند  گرفتهاین مقوله شامل مضامین و کاراکترهایی است که بنا به بستری که زنان در آن قرار 

شده، بیشترین  های انجام شود. طبق مصاحبه عنوان مقوالتی ناپسند و ناخوشایند تفسیر می به

است و پس از آن « خیانت و دروغ»هایی که از نظر زنان، ناپسند هستند  صفت و شخصیت
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اغراق و »و « نیرنگ و فریبکاری»، «کاری ظاهرسازی و پنهان»و « نمایی تصنع و غیرواقع»

 است. « اییبزرگنم

 نمایی ـ تصنع و غیرواقع1

 گوید:  دار می ساله، متأهل، کارشناسی و خانه33نیاز 
نظر من  ها وجود دارد، به و اغراقی که در سریال 1ظاهرسازی و آگراندیسمان»

دادن طبیعت کشورشان  آید. بزرگنمایی بیش از حدی که در نشان ناخوشایند می
ایم و  خواهند بگویند که ما خیلی پیشرفته دهد. می کنند و طبقات مرفه را نشان می می

 «.دانم چه خبر است رفاه داریم، اما من خودم به آنجا رفتم و می

 گوید:  ساله، متأهل، کارشناسی و مددکار اجتماعی می44سوسن، 
ای واقعاً فیلم هستند و واقعیت آن چیزی نیست  های ترکیه باید بدونیم که سریال»

هند. جوانان، مدام در حال کار کردن هستند. تجاوز و خیانت اما د که آنان نشان می
 «.وجود دارد

تعدادی از زنان تهرانی نیز با توجه به تجربه سفر خود به کشور ترکیه، برخی از خصوصیات 

ساله، متأهل، دیپلم و  56کنند. پروانه،  واقعی بیان می شده در فیلم را غیر اخالقی نشان داده

 د: گوی دار می خانه
من خودم به ترکیه بارها سفر کردم و انگاری ترکیه ایه بخشی از خاک ایران »

ها نشان  اند و اصالً شبیه آن چیزی نیست که در سریال کوش اند. سخت است. مهربان
 «.دهند گونه نشان می کنند و این دهند. آنها خیلی صفر و یک عمل می می

 ـ اغراق و بزرگنمایی2

 گوید:  ارشد و کارمند می کارشناسیساله، مجرد، 35پگاه، 
ها وجود  کنند. آدم خاکستری در این سریال می 2ها بیش از حد اِگزجره این فیلم»

ندارد. یا سیاهِ سیاه هستند یا سفیدِ سفید. در بد بودنشان خیلی اصرار دارند. توطئه، 
 «.کاری در میان آنها بسیار زیاد است زنی و پنهان دورویی، زیرآب

 گوید:  ارشد و بازاریاب می ساله، مجرد، کارشناسی26سمیرا، 
روایات ماورائی در فیلم خیلی زیاد است و غیرقابل باور؛ یک طرف خیلی ثروتمند »

هستند و طرف دیگر خیلی فقیر. ازدواج این دو طیف باهم ناممکن است، اما در 
نت آنها گیرد. هم عشق آنها مسخره است و هم خیا ای صورت می های ترکیه سریال

                                                           
 1 Agrandissement.واژهای فرانسوی به معنای بزرگ نمودن یا چیزی را زیاد نمودن : 

2
exaggerate 
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 «.غیرقابل باور

متغیرهای سن، میزان تحصیالت، وضعیت تأهل و وضعیت اشتغال تأثیر چندانی بر این 

شوندگان این مقوالت را  توان گفت که تقریباً همه مصاحبه مقوالت نداشته است و می

 پسندند.  نمی

شده است را ابراز هایی که در باال ذکر  از زیرمقوله  شوندگان، نظراتی غیر سه نفر از مصاحبه

 کردند: 

 :گوید که ارشد و پژوهشگر می ساله، متأهل، کارشناسی27محبوبه، 
ها اصالً به مباحث  واقعاً برایم عجیب و آزاردهنده است که زنان در این سریال»

دهند. حتی اگر تحصیالت هم داشته باشند، اما با تحصیالت  فرهنگی توجهی نشان نمی
چیز شوخی است و  ای ندارند. انگاری همه و هیچ مطالعه دهند خود کاری انجام نمی
 «.آید دست می ثروت فقط موروثی به

 گوید:  دار می ساله، دیپلم، متأهل و خانه 22یگانه،
قول معروف، نمک خورد و  ریزان شخصیت داماد خانواده که به در سریال برگ»

بود و یکی دوهفته این  آورد، واقعاً رو مُخم نمکدان را شکست و خیلی پرروبازی درمی
 «.کنم سریال را تماشا نکردم تا کمی از آن بگذرد بعد دوباره تماشا می

 گوید:  ساله، مطلقه، دیپلم و مربی آشپزی می46شهناز، 
زنند، آزاردهنده  دهند و حرف خودشان را می ها حرف پدر را گوش نمی اینکه بچه»

کنند و خیال  رزندان مدرن فکر میکند، اما ف است. اینکه پدر سنتی و درست فکر می
 «.روند.. کنند راه مستقیم را می می

 کاری ـ  ظاهرسازی و پنهان3

 گوید:  ساله، متأهل، دیپلم و معلم می 62منیره، 
کاری و طفره رفتن  آید. مدام پی پنهان ریزان خوشم نمی از مادر خانواده در برگ»

ریختگی نشود، اما  هم ار تشنج و بهدهد که خانواده دچ است. این کارها را انجام می
زنند و  ها از روی کمبود و حسادت مدام زیرآب یکدیگر را می شود. زن اوضاع بدتر می

 «.افتد اصالً برایشان مهم نیست چه اتفاقی می

 ـ نیرنگ و فریبکاری4

 گوید:  ساله می35ماندانا 
کار لذت ببرد، کسی که بخواهد زیرآب کسی دیگر را بزند و اذیت کند و از این »

 «.برای من غیرقابل تحمل است
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پسندم. از شخصیت هَووی  همه حسادت در میان زنان را نمی این»گوید:  ساله می 51فرحناز

 «.ریزان که پر از نیرنگ و حسادت بود بیزار بودم جمیله در سریال برگ

و هایی مثل طاهر  شخصیت»گوید:  ساله، متأهل، کارشناسی و بازنشسته می54دخی، 

های منزجرکننده و دورو هستند که به ظاهر قصدشان کمک کردن است، اما  خانوم آدم عمه

 «.آید کاری بدم می بزن و کتک کاری و بزن زنند. همچنین از خالف خنجر می

 ـ خیانت و دروغ5

 :کند که  دار بیان می ساله، متأهل، دیپلم و خانه59ناهید، 
کنند مانند عروس خانواده در  پا میجا فتنه به  های بدجنس و شوم همه آدم»

چیند. ارتباط نزدیک و  ریزان که حتی بر علیه همسرش هم توطئه می سریال برگ
کنند،  علیک می دهد. اینکه باهرکسی که سالم بودن اراده در زنان مرا آزار می سست

 «.آیند تر با وی برمی درصدد ارتباط نزدیک

 گوید:  و میساله، مجرد، کارشناسی و دانشج 20ارغوان
از پشت خنجرزدن و دروغ در عشق را دوست ندارم. اینکه چرا وقتی به یکی »

 «.دهند به خودشان که حتی به دیگری نگاه کنند شوند اجازه می متعهد می

 گوید:  ساله، مجرد، کارشناسی و دانشجو می22مائده،  
ن از هم شا از دختر یا پسرهایی که در فکر خیانت هستند و حاضرند خانواده»

 «. ها بیزارم بپاشد، متنفرم. از حیله و نیرنگ در سریال

 ها های سریال بندی تفسیر خوشایند زنان به پیام : دسته4جدول شماره 

 درصد های خوشایند مقوله

 %53 عشق و جذابیت کاراکترها

 %47 اخالق و منش کاراکترها

 100 جمع کل

 ها های سریال نان به پیامبندی تفسیر ناخوشایند ز : دسته5جدول شماره

 درصد های ناخوشایند مقوله

 %31 خیانت و دروغ

 %23 نمایی تصنع و غیرواقع

 %21 کاری ظاهرسازی و پنهان

 %15 نیرنگ و فریبکاری

 %10 اغراق و بزرگنمایی

 100 جمع کل
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 های ارجاعی دیدگاه

کنند، ترکیبی از  ای دریافت می های تلویزیونی ماهواره اپرای شبکه های سوپ آنچه زنان از سریال

آن چیزی است که در صفحۀ نمایش تلویزیون به تصویر کشیده شده و اینکه آنان چگونه این 

عبارت دیگر، زنان در  کنند. به عنوان انعکاسی از خود و دیگران تفسیر می ها را به سریال

نها در نسبت با دیگران، ت ها را نه ها سریال ها و شخصیت ها، موقعیت تفسیرگری خود از سریال

 کنند. پندارانه در نسبت با موقعیت خود نیز ارزیابی می ذات بلکه با نگاهی هم

کردند که مشابه این اتفاقات یا برای  ها را برای این تماشا می گروهی از زنان این سریال

ها شوکه  یلماطرافیانشان اتفاق افتاده است و یا برای خودشان. این دسته از زنان از دیدن این ف

اند. آنها بیشتر بر  طور روزمره در اطراف خود شاهد چنین مسائلی بوده شوند؛ چون به نمی

ها تکیه داشتند.  های این سریال ها و داستان های مشترک و مشابهت زندگی خود با شخصیت جنبه

اطرافیانشان  زندگی خود یا ها را متناسب با فرهنگ و سبک داده در این سریال این گروه، وقایع رخ

کردند و در آرزوی داشتن  دیدند و همچنین دربارة زندگی با چنین سبکی هم رویاپردازی نمی نمی

 کردند. ( می1995)ابرگ، « همجواری ژانری»ها احساس  آن نبودند. آنها با این سریال

 گوید:  ارشد و مشاور می ساله، متأهل، کارشناسی35مهدیه 
زن  شان مانند سیاستمداری و زیرآب ت اخالقیهایی که خصوصیا مشابه شخصیت»

 «.ام و.. است را در اطرافم دیده

 گوید:  ساله، بیوه، زیردیپلم و کارگر می49نجمه، 
یکی از اقواممان با شوهرش قهر کرده بود و به خانۀ پدر رفته بود وقتی با او »

رای او همسرش را دوست دارد و ب« کارادائی»گفت، ببین چقدر  کردم می صحبت می
 «.کند هرکاری می

 گوید:  دار )بازنشسته( می ساله، متأهل، کارشناسی و خانه 64زهره، 
های  های سریال سازی مشابه این شخصیت متأسفانه از نظر تقلیدی و شبیه»
ام نیز سریعاً   کند، برادرزاده ام. تا لطیفه از یک مدل مو استفاده می ای را زیاد دیده ترکیه

چیز عیان باشد،  لحاظ خیانت که درون خانواده رخ بدهد و همه ما بهکند، ا تقلید می
 «.اصالً ندیدم

های آنها در تعارض  های ناهنجار که با باورها و نگرش به طورکلی، زنان، در برابر برخی ارزش

صورت گزینشی و بر اساس  برند؛ یعنی به دهند و آنها را زیر سؤال می است، مقاومت نشان می

زنند.  ها می که در بافت زندگی اجتماعی خود دارند، دست به تأیید یا رد این سریالهایی  الویت

عناصر فرهنگی مانند میزان آزادی در روابط با جنس مخالف توسط زنان زیر سؤال برده شد؛ 

ای حتی  کردند، معتقد بودند که هر رابطه ها احساس نزدیکی می حتی کسانی که با این سریال
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قید و بند بودن را پذیرفتنی  اید حد و مرزهای خاصی داشته باشد و بیرابطه عاشقانه ب

 دانستند.  نمی

کردن در جهان  کردن و به یادآوردن و بر اساس آن عمل دریافت، شامل ادراک، درونی

های  ها باعث شده که زنان با شخصیت قدر این سریال اجتماعی است. در خصوص اینکه چه

طور  جای آنها بگذارند و به مشکالت خود فکر کنند و به د؛ خود را بهپنداری کنن ذات ها هم سریال

های متفاوتی داده شد. احساس همجواری شخصی  کلی با آنها احساس نزدیکی کنند، پاسخ

شوندگان،  برخی از مصاحبهاحساس همراهی آنی است. به این معنا که شوندگان، شامل  مصاحبه

ها  ها نداشتند و صرفاً همراهی آنی با شخصیت ریالهای س پنداری عمیقی با شخصیت ذات هم

ساله، متأهل، 27ها نبودند. محبوبه،  داشتند و به لحاظ عاطفی چندان درگیر سریال

 گوید:  ارشد و پژوهشگر می کارشناسی

بینم. و  زندگی و... جدا از هم می ها را به لحاظ فرهنگ، سبک من، خودم و این سریال»

 «.شوم م خیلی آنی و زودگذر است و درگیرش نمیها برای دیدن این فیلم

برخی از زنان  شوندگان است. همدردی از دیگر احساس همجواری مصاحبه همچنین

ساله، مطلقه، 35کنند. ماندانا،  عمیق با کاراکترها اشاره می« پنداری ذات هم»شونده به  مصاحبه

 گوید:  کارشناسی ارشد و مدرس می
ها به خودم گفتم ببین اگه  دیدن بعضی از این شخصیت خیلی اتفاق افتاده که با»

کنم یا مثل این زن افسرده میشم یا  اینجوری پیش برم همچین سرنوشتی پیدا می
ها. دچار درگیری ذهنی هم  کنم چقدر نزدیک منه این شخصیت تحقیر. احساس می

 «.کننده است شود و این ناراحت میشم. چون برخی از چیزها در ذهن من نقض می

جای کاراکتر است و چنین عملی باعث  پنداری به لحاظ توصیفی قرار دادن خود به ذات هم 

کنند که خودشان آن کاراکتری  شود. در واقع، زنان تصور می اهمیت یافتن کاراکتر برای فرد می

کنند. این امر به بخشی از خِرد جمعی واکنش به فیلم تبدیل  پنداری می هستند که با او همذات

نگاه تطبیقی به این نکته  گیرد. کردن و... را در برمی های احساسی مانند گریه شود و واکنش یم

شناسی، افراد در زندگی خود به نکاتی توجه دارند و آنها را  لحاظ روان بهکند که  اشاره می

ت سپارند که آن نکات حاوی مسائل موردعالقۀ آنها باشد. ولی اگر این نکا خاطر می خوبی به به

کنند. در مورد افراد مورد مطالعه  خاطر سپردن آن نمی وجود نداشته باشد، افراد سعی در به

آورند. عناصری که  خاطر سپرده و به یاد می توان گفت آنها، با دقت عناصر درون سریال را به می

 گوید:  یارشد و کارمند م ساله، مجرد، کارشناسی35خوانی دارد. پگاه،  با روحیات و عالیق آنها هم
کنم. بدون روسری کنار دریاچه راه  هایشان مقایسه می خودم را مدام با جوان»

 «..دغدغه است و.. کند؛ چقدر بی جا سفر می رود. بدون ویزا به همه می
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 گوید:  ارشد و دانشجو می ساله، مجرد، کارشناسی 28صفورا، 
سیدند، فکر دربارة عشق و عاشقی دختر و پسری که با رنج و سختی به هم ر»

دادم...  ها را از دست نمی ای کاش بعضی از موقعیت  افتم که کنم. یاد خودم می می
دانم که جرأت ریسک را ندارم و به عُرف  شود، اما من می ذهنم همان لحظه درگیر می

 «.خیلی پایبندم

انی اپرای مورد نظر به زندگی روزمره، مشاجرات و روابط پنه های سوپ در اینجا نیز سریال

لحاظ  ها به شده در سریال پردازد. گرچه سبک زندگی بازنمایی ها می ها و غم زنان و مردان، شادی

قیمت و.... برای زنان، احساس نزدیکی را در بر  های گران ظاهری، مانند چیدمان و ماشین

های  بودن از کنترل ها و تمنیات درونی آنها مانند فارغ لحاظ روانی، خواسته نداشته، اما به

اجتماعی و سنتی را به تصویر کشیده و همین امر باعث شده در آنها احساس نزدیکی به وقایع 

ها باعث شده، به  ها افزایش یابد. در واقع، تماشای این سریال های این سریال و شخصیت

ر قدر از آرزوهایشان و نیازهایشان دو ها و تمناها و اینکه چه بودن زندگی خود از این ویژگی خالی

 شوند.« تخلیۀ هیجانی»ها  اند، پی ببرند و تالش کنند تا از طریق تماشای این برنامه شده

کنندة نیازهای مرتبط با  کنند محتواهایی که تأمین زنان بر اساس این عناصر، سعی می

خودشان است را دریافت و درک کنند و این محتواها شامل مفاهیم خانوادگی، عاشقانه و 

 عاطفی است. 

« درس عبرت»مثابه  ها را به شونده این سریال این میان، تعدادی از زنان مصاحبهدر 

 گوید:  ساله، مطلقه، دیپلم و مربی آشپزی می46گیرند. شهناز،  نگرند و از آن آموزش می می
کنم. مثالً در  ها به آن فکر می ماند و مدت ها در یاد من می بعضی از سکانس»
شوند یا محبت  خاطر یک مرد با هم درگیر می واهر بهریزان که دوتا خ برگ  سریال

روزگاری. اما خودم را  ریزان و روزی خرسه در سریال برگ مادرانه و دوستی خاله
 «.ها نگذاشتم و فقط از آنها درس عبرت گرفتم وقت جای این شخصیت هیچ

شود، احساس همدردی و روابط عاطفی که ممکن است باعث  طور که مشاهده می همان

دهد. درواقع زمانی که  شدن احساسات و در نتیجه تغییر دررفتار زنان شود نیز رخ می برانگیخته

خاطر داشته  ها و اثرگذاری یک سریال را به تواند با این دقت، عناصر، اسامی، دیالوگ یک فرد می

 باشد که آن سریال دارای نکات و محتوایی باشد که:

 شود ـ برای فرد مهم تلقی 

 ها و تمنیات مخاطبان را برانگیرد ، حسرتـ آرزوها

 اش باشد ـ دارای کارکردهایی در زندگی روزمره
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های  ها، با توجه به زمینه شونده در ارتباط با کاراکترهای سریال به طورکلی، زنان مصاحبه

شان در آمد و شد، هستند. بنابراین در احساس نزدیکی با  شناختی فرهنگی، اجتماعی و روان

ی مورد نظر، متغیرهای سن، وضعیت تأهل و اشتغال، نقش چشمگیری ندارد و ها سریال

های اجتماعی و شخصیتی و بافت زندگی شخصی و خصوصی افراد، عوامل  زمینه

 رسند. نظر می تری به کننده تعیین

ها با دیگران نیز صحبت  شونده به این سؤال که آیا دربارة سریال پاسخ زنان مصاحبه

گیری هویت گروهی آنان است.  ی بردن به ماهیت اجتماعی خوانش و شکلکنید، برای پ می

 گوید: ارشد و طراح داخلی می ساله، مجرد، کارشناسی25بنفشه، 
کنیم در حد اینکه قسمت گذشته چه اتفاقی  هایم و مادرم صحبت می با خاله» 

 «.. کاوی نداریم.. های تحلیلی و روان افتاد، اما بحث

آید،  وسیلۀ کنشگران اجتماعی پدید نمی های انسانی تنها به که فعالیت کند گیدنز بیان می

گیرند، پیوسته بازتولید  بلکه از طریق همان راهی که کنشگران برای ابراز وجودشان در پیش می

 شود.  می

های  ها را در حد آگاهی یافتن از قسمت گروهی از زنان، صحبت با دیگران دربارة سریال

 کنند. طالعات سطحی و گذرا بیان میشده قبلی و ا پخش

های کاراکترها و  تعدادی دیگر از افراد مورد مطالعه نیز دربارة درستی رفتارها و کنش

 گوید:  دار می ساله، متأهل، دیپلم و خانه59کنند. ناهید،  باورپذیری آن با یکدیگر صحبت می
ها صحبت  یالروم، دربارة سر روی به پارک می با دوستانم وقتی برای پیاده»

های  های مثبت سریال را بیشتر باز کنیم؛ چون جنبه کنیم جنبه کنیم و سعی می می
 «.منفی که واضح است

ها با دیگران است. افراد  کردن در باب این سریال عامل مهمی در صحبت« وضعیت تأهل» 

کنند یا خیر  یها را تماشا م مجرد دربارة اینکه در قسمت قبلی چه گذشت و یا اینکه آیا سریال

با دوستان یا اطرافیانشان در ارتباط هستند. افراد متأهل دربارة مضامین ظاهری فیلم و 

کنند  کنند و سعی می های کاراکترها با یکدیگر صحبت می همچنین درستی رفتارها و کنش

الل های خود از خ پاسخ سؤاالت ذهنی خود را دریافت کنند و یا مُهر تأییدی به نظرات و دیدگاه

 صحبت با دیگران، بزنند. 

 دیدگاه انتقادی
ای  های جدید دانش غیرمحلی و انواع اطالعات نمادین رسانه ها، با گشودن دریچه پیشرفت رسانه

کند. در این حالت افراد قادرند که  ، سازمان بازتابی خود را پربار و تقویت می«خود»به روی 
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ای را بیابند  های درک گسترده فقهای جدید دانش دسترسی پیدا کنند و ا شکل به

(Thompson,1995ارزیابی محتوای فیلم شامل نظراتی می .) عنوان یک  شود که فیلم را به

شده از زنان،  ها شامل چهرة بازنمایی کند. این زیرمقوله تر، بررسی می صورت عمیق و به« کل»

 گوید:  ساله، متأهل، کارشناسی و کارمند می51مانند فرحناز، 
کنند و پول  استفاده می صفت هستند که از زنانگی خود سوء ها یا شیطانزن»

خورند. اما وجه مشترک  خورده و کسانی که همیشه گول می آورند. فریب دست می به
کردن به هر قیمتی )حتی به  فکربودن و احساسی بودن زیاد است. خیانت همۀ زنان، بی

صورت مُدلینگ نمایش داده  ب بهدست آوردن عشق! زنان اغل خواهر خود( برای به
 «. ای به جز رسیدگی به ظاهرشان و رابطه با جنس مخالف ندارند شوند که دغدغه می

اپرا با وضعیت اجتماعی جاری در ایران مانند شهناز،  های سوپ شباهت وقایع سریال

 گوید: ساله، مطلقه، دیپلم و مربی آشپزی می46
ریزان  دهد. مشکلی که در سریال برگ ن میها واقعیت جامعه را نشا این سریال» 

های خودمان وجود دارد. فرزندان به  وجود دارد، مشابه مشکالتی است که در خانواده
و تأثیرات « توانند کاری کنند خوردند و نمی روند و والدین چقدر غصه می بیراهه می
 شود.  ها می این سریال

ای اکثر آنها از یک محتوای  اده رسانهدهد که استف شوندگان نشان می های مصاحبه گفته

ای خاص بدون توجه به سن، میزان تحصیالت، وضعیت اشتغال و یا تأهل، با نحوة  رسانه

بازنمایی زنان در آن محتوا در ارتباط است. در واقع، انتخاب تماشای سریال با نحوة بازنمایی 

ده غیرهدفمند از یک محتوای عبارت دیگر، عوامل متعددی در استفا زنان در ارتباط است. به

بودن اعضای خانواده یک  خاطر جمع که برخی از زنان صرفاً به ای تأثیرگذار هستند؛ چنان رسانه

 پردازی زنان در آن برنامه مطلوب باشد.  کنند بدون آنکه شخصیت برنامه را تماشا می

مهمی در نقش « تحصیالت»دهد که متغیر  شوندگان نشان می های مصاحبه تحلیل پاسخ

کند. بسیاری  ای ایفا می اپرای ترکیه های سوپ های زنان در سریال نوع خوانش زنان از شخصیت

از زنان، دارای تحصیالت باالی کارشناسی، معتقدند که زنان باید دارای شخصیت واالتر و 

، کار و فعالیت اجتماعی هستند  ای که تمایل به تری باشند. در واقع زنان تحصیلکرده مستقل

ها هستند. از نظر این دسته از زنان، بُعد  تری برای زنان سریال خواهان شخصیت و نقش مهم

ها باید تقلیل یابد و زنان در مدارج و جایگاه  بودن شخصیت زن در سریال احساساتی و سطحی

ای که از زنان در  شده، معتقد بودند که چهره اجتماعی باالتری نمایش داده شوند. زنان مصاحبه

شود، در طیف مختلفی قرار دارد، اما نکتۀ مشترک میان  ها به نمایش گذاشته می ین سریالا

های  بودنشان است. این کلیشه منطق  بودن و رفتارهای غیرعقالنی آنان و بی همه آنها سطحی

عنوان  ای به های شبکۀ ماهواره شوند و این سریال طور دائم در جامعه، بازتولید می جنسیتی به
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پذیری در دنیای مدرن با بازنمایی الگوهای هنجاری حاکم بر زندگی  ز ابزارهای جامعهیکی ا

 گیرند. های جنسیتی را در زندگی اجتماعی بر عهده می اجتماعی، نقش برسازندة کلیشه

، «مشابهت زیاد»ها که شامل  شونده در روی طیفی از دیدگاه های زنان مصاحبه دیدگاه

ها دربارة شباهت  گیرد. در بررسی این دیدگاه است، قرار می« هتعدم مشاب»و « بودن همسان»

ای با وقایع جاری در ایران، اکثر آنان معتقد  اپرای ترکیه های سوپ های سریال وقایع و داستان

رغم پرده برداشتن از حقایق پشت پرده، بیش از اندازه مضامین را  ها علی بودند که این سریال

 کنند. صورت غلوشده مسائل را مطرح می کنند و به بزرگنمایی می

های فرهنگی در جامعه باالتر باشد، احساس  توان گفت که هرچه، شباهت در واقع می

یابد. در  ها نیز افزایش می شود و به این ترتیب، توجه به سریال همجواری با آن جامعه بیشتر می

ها  تر این سریال عمیق در خوانش« طبقه»و « تحصیالت»توان گفت که متغیر  این مورد، می

تأثیرگذار هستند. به این صورت که کسانی که دارای تحصیالت باالتری هستند، نگاه 

ها دارند. همچنین افرادی که در طبقۀ باالتر  تری در ارتباط با این سریال تر و دقیق موشکافانه

شور ترکیه تری به ک مدت دلیل برخورداری از مزیت مادی، سفرهای طوالنی قرار دارند، به

تری وضعیت کشور خودمان را با ترکیه  تر و گسترده توانند با نگاه جامع اند. بنابراین می داشته

 مقایسه کنند.

ای  گانۀ سواد رسانه های پنج شوندگان با در نظر گرفتن مؤلفه های مصاحبه همچنین گفته

هی زنان از رمزها و قواعد ها در ارسال پیام، آگا انتقادی که شامل آگاهی زنان از شفافیت رسانه

شده از سوی زنان و  ای، آگاهی از رمزگشایی مخاطبان دیگر، محتوا و پیام دریافت بازنمایی رسانه

و « اشتغال»، «تحصیالت»دهد که متغیر  های ساخت پیام است، نشان می شناسایی انگیزه

افرادی که دارای  ای هستند. عامل مهمی در برخورداری زنان تهرانی از سواد رسانه« طبقه»

کنند و دیدگاه  ای را درک می ارشد هستند، سطوح مختلف سوادرسانه تحصیالت کارشناسی

ها دارند. نوع اشتغال و میزان حضور در اجتماع و کار جمعی  تری نسبت به این سریال انتقادی

است. بدین  اپرا و فهم معانی ضمنی آن تأثیرگذار های سوپ تر به سریال تر و دقیق در نگاه عمیق

معنی که کسانی که به اموری که مستلزم حضور آنها در اجتماع و تعامل آنها با دیگران است 

طبقه متوسط »تر دارند. اما تعدادی از افراد مورد مطالعه،  مشغول هستند، دیدگاهی انتقادی

فاً بر دهند. این طبقه دارای منزلت و موقعیت اجتماعی باال هستند که صر را تشکیل می« جدید

شرایط اقتصادی آنها داللت ندارد، بلکه موقعیت شغلی، فرهنگی و اداری در کنار موقعیت 

اقتصادی، وجه مشخصه طبقه متوسط جدید است. موقعیت اجتماعی باال در نگاه نقادانه و کنار 

 ها به تعدادی از زنان تهرانی کمک کرده است. زدن الیۀ سطحی از این سریال
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توان  شوندگان را می دهد که مصاحبه شده با زنان تهرانی نشان می انجامهای  بررسی مصاحبه

های  ای را واجد آسیب های ماهواره به دو گروه تقسیم کرد؛ گروه اوّل، کسانی هستند که سریال

ها هستند. گروه دوم، زنانی هستند که  قید و شرط مخالف سریال صورت بی دانند و به فراوان می

ها و برخی نکات مثبت بوده و مخالفت آنان با  ها واجد برخی آسیب یالاز نظر آنها این سر

 ای، مشروط است.  های ماهواره سریال

 ها را  ترین آسیب این سریال ای هستند مهم های ماهواره زنانی که مخالف سریال

 ـ شیوع ویروس خیانت در زندگی زناشویی

 ـ ترویج فساد و فحشا در جامعه

 بند و باری بیگری و  ـ ترویج اباحه

 سازی خطاها ـ  عادی

 ـ  طغیان نیازهای جنسی و بلوغ زودرس 

های مذهبی بر روی  های دینی با استفاده از نام شدن ارزش رنگ و همچنین زوال اخالق و کم

 دانند.  های بد و خطاکار می شخصیت

 ای؛ های ماهواره های سریال ترین آسیب از نظر برخی دیگر از زنان، مهم

 ج مدگرایی در پوشش و آرایشـ تروی

 گرایی ـ ترویج فرهنگ بیگانه و مصرف

ای را منوط به نگاه و دید  های ماهواره ـ ابطال وقت و زمان است. این زنان تماشای سریال

دانند و معتقدند که عالوه بر تأثیرات منفی، تأثیرات مثبتی مانند تمیز و  هرکس، متفاوت می

بودن و هچنین قدردان زندگی خود بودن را به همراه دارند. این زنان، عقیده دارند که  مرتب

که زنان دسته  ها تأثیرات فرهنگی سطحی و صوری است، در حالی  رات منفی این سریالتأثی

 ها عمیق و نابودکنندة خانواده و جامعه است.  اوّل معتقدند که تأثیرات منفی این سریال

گیرد که منجر به تیپولوژی هویتی که  ها صورت می های هویتی در طیفی از گفتمان چالش

ها  شود. به این معنا که گروهی از زنان این سریال هویتی قرار دارد می های روی طیفی از چالش

ها خوانش مرجح دارند و  کنند. گروهی دیگر از این سریال کنند و از آن انتقاد می را تماشا می

پذیرند. در واقع مواضع گفتمانی )سنت، اسالمی، مدرنیته( و نظام  گروهی نیز همۀ آن را می

 کند.  ای را ایجاد می مختلف تیپولوژی هویتی چندگانه ارزشی )تابوها و...(

گروهی )اسالمی( که گرایش بیشتری به دیدگاه شخصی دارند، گرایش مذهبی شدید دارند 

های واال و اصیل معتقدند؛ رعایت به پوشش اسالمی در جامعه، تعلق به  و به حفظ ارزش

کنند، در  تفکر خود بازنگری و تأمل نمیهای دینی، در اعتقادات و نحوة  هایی با گرایش خانواده

ها،  کنند. علت عالقه این گروه از زنان به سریال کنند و زندگی می چارچوب عرف عام فکر می
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وسیلۀ دیدن عواقب بدی که در این  هایشان به ها و سنت خاطرجمعی بیشتر درمورد ارزش

چک برای بهبود روابط با ها وجود دارد و همچنین یادگیری برخی از مسائل ریز و کو سریال

دلیل اینکه تابع اصول رفتاری و نگرشی خاصی  اطرافیان و همسر و سرگرمی است. این زنان به

شوند. یکی از عوامل  ها دچار حس گناه و یا حس شرم می هستند، در هنگام تماشای این سریال

ب و باورهای های سنتی، مذهبی بودن زن است. معموالً مذه مقاومت نکردن در برابر هویت

های اساسی سنت هستند. در میان زنان مذهبی که دارای تحصیالت دانشگاهی  دینی از مؤلفه

تر از زنانی است که تحصیالت عالی و گرایش  های سنتی کم هستند، مقاومت در برابر هویت

 تری دارند. زنان غیرمذهبی مقاومت بیشتری در برابر هویت سنتی دارند.  مذهبی ضعیف

گر، )سنتی( که گرایش بیشتری به دیدگاه ارجاعی دارند کمابیش دارای گرایش گروه دی

مذهبی هستند، به مظاهر مادی زندگی مدرن مانند مد و لباس و... گرایش دارند، نسبت به 

بوک و  های اجتماعی مانند فیس پوشش اسالمی تسامح بیشتری دارند، اهل استفاده از شبکه

گیرتر هستند، به طبقات متوسط  یجاد ارتباط با جنس مخالف سهلاینستاگرام و... هستند، در ا

شدن با مد و آرایش و دکوراسیون  به باال تعلق دارند. این دست از زنان برای فرار از تنهایی، آشنا

تر و متعلق به طبقۀ  کنند. دارای تحصیالت کارشناسی یا پایین ها را تماشا می منزل این سریال

 ند.  متوسط و یا پایین هست

گروه دیگری )مدرن( که گرایش بیشتری به دیدگاه انتقادی دارند، کمتر گرایش دینی دارند 

های اعتقادی و  دهند، در بنیان و عمدتاً در برابر پند و اندرزهای اخالقی واکنش منفی نشان می

، کنند کنند و دقیقاً طبق الگوهای سنتی دینداری فکر و عمل نمی رفتاری خود بازاندیشی می

کنند  های فیلم مقایسه می های روحی و تناقض فکری هستند و خود را با شخصیت دارای تنش

و در آرزوی برخی وجوه از زندگی آنها هستند. این دسته از افراد، دارای تحصیالت باالتری 

 هستند.  « متوسط جدید»هستند. دارای طبقۀ اجتماعی باال و یا 
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 گیری بحث و نتیجه
توانند  اپرا می های سوپ هایی که سریال رغم بیان آسیب شده علی انی مصاحبهبیشتر زنان تهر

ها قرار دارند؛ به این معنی که  ایجاد کنند، در جایگاه توافقی نسبت به تماشای این سریال

اندرکاران آنها در موضع متعارض قرار دارند، اما  ها و دست درحالی که در قبال کلیت شبکه

کنند. اکثر افراد مورد مطالعه، به لحاظ گرایش به  اپرا را تماشا می های سوپ بازهم سریال

صورت کامل سنتی است و  بودن، افرادی هستند که سبک زندگی آنها نه به بودن یا مدرن مذهبی

 نه کامالً مدرن. 

رسیم که افرادی که حتی از اعتقادات  با بررسی نحوة رمزگشایی زنان به این نتیجه می

م برخوردارند، اما تلقی که از یک زن ایرانی دارند، دارای شخصیتی مذهبی کمتری ه

شود که چرا  تأثیرپذیرفته از باورهای دینی است؛ با وجود این، وقتی این سؤال پرسیده می

های زیر  های آنها در دسته کنید؟ پاسخ ها را تماشا می ها، این سریال های سریال رغم آسیب علی

 گیرد:  قرار می

 های آن رغم آگاهی از آسیب ای علی های ترکیه : علت تماشای سریال6ۀ جدول شمار

 درصد علت

 %33 سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت

 %25 های داخلی نارضایتی از شبکه

 %19 ای های ترکیه روند مالیم سریال

 %7 تناسب با شغل

 %6 اجتماعی آداب یادگیری

 %3 همراهی با خانواده

 %3 یی به سؤاالت ذهنیگو کنجکاوی و پاسخ

 %2 کسب اطالع دربارۀ کشور ترکیه

 %2 اعتیاد به تماشای سریال

 100 جمع کل

های  های سریال رغم آگاهی نسبت به آسیب در عین حال برخی مصاحبه شوندگان، علی

عبارت دیگر،  گیرند. به ها در جایگاه متعارض یا توافقی قرار نمی اپرا در تماشای این سریال سوپ

کنند که اهداف برنامه چیست و یا چه  ها اصالً به این فکر نمی آنها هنگام دیدن این برنامه

ایدئولوژی در پس این برنامه نهفته است، بلکه تنها برای رفع نیازهای خود از آن استفاده 

کدام از متغیرهای سن،  توان گفت برای این دسته از مخاطبان، هیچ طور کلی، می کنند. به می



  155 ای های نمونۀ ترکیه مصرف و خوانش زنان تهرانی از سریال

 

رغم  ای علی های ماهواره الت، وضعیت اشتغال و وضعیت تأهل در تداوم تماشای سریالتحصی

ها را  هایی که دارند، نقشی ندارد و برخی زنان تهرانی بر اساس نیازهای خود این سریال آسیب

 کنند.  تماشا می

ران طور طبیعی، تغییر نگرش زنان بر تربیت کودکان آنها تأثیرگذار خواهد بود چون ماد به

های آیندة کشورمان تحت تأثیر  طور طبیعی، نسل ای در تربیت کودکان دارند و به نقش ویژه

از طرف دیگر، دختران جوان زیادی در زمرة مخاطبان  چنین تربیتی، پرورش پیدا خواهند کرد.

ای قرار دارند که تغییر نگرش آنها در خصوص سبک زندگی شامل   های ماهواره بالقوه شبکه

وشش، نحوة تعامل با جنس مخالف، ازدواج، مصرف، اوقات فراغت، تعامل با والدین و نحوة پ

تدریج آثار خود را در رفتارهای فردی و اجتماعی  دیگر اعضای خانواده، حضور اجتماعی، و... به

 دهد.  بروز می

ها  هاست. یکی از منابع ارزش ها و نگرش هویت فرد مبتنی بر ارزشتوان گفت  همچنین می

افرادی که اعتقادات مذهبی بیشتری دارند، هنگام تماشای این  ها، باورهای دینی است. نگرش و

ای متفاوت با  برند، نحوة دریافتشان تا اندازه ها با اینکه لذات بصری و یا شنوایی می سریال

ر کنند، رفتارهای تولیدکنندگان و دیگ ای که می استفاده آنهاست. به این معنا که ضمن استفاده

کنند و دریافتی  ها را متعارض با یک فرد ایرانی و مسلمان تلقی می اندرکاران این سریال دست

 تحلیلی دارند. اما نحوة استفاده بر اساس احساسات و هیجانات درونی است. 

های معطوف به  کنندة فعالیت در پایان ذکر این نکته مفید خواهد بود که یکی عوامل تعیین

راد در مدرنیتۀ متأخر سلیقه و ذوق آنان در گذران نوع اوقات فراغت دانسته بازنمایی هویتی اف

هایی که در این زمان انجام  شده است. به بیان دیگر، نحوة گذران اوقات فراغت و فعالیت

شود، رنگ و نماد فرهنگ و معنای تمایزبخش را به خود گرفته است. از این رهگذر، تمایزات  می

رغم برخی  توان از طریق تفاوت الگوهای سبک زندگی درک کرد. علی رفتاری و نگرشی را می

های اساسی در سبک زندگی و عالیق فرهنگی و اعتقادی زنانی که در بافت و زمینۀ  تفاوت

های  ای آنها، با این حال، درونمایه سریال کنند، با همتایان ترکیه جامعۀ ایران زندگی می

ها، برای ذائقه ایرانی، جذاب  بازیگران و ماجرای سریال اپرای این کشور و نوع موسیقی و سوپ

توان از نظر دور  ها مؤثر بوده است. این مسئله را نیز نمی است و در استقبال زنان از این سریال

های  پردازند با الگوها و شخصیت ها می داشت که بعضی از افراد، زمانی که به تماشای این سریال

کنند و خود را در وجود شخص نمایش داده شده  ندی میشده احساس همان نمایش داده

سو  ها، از یک بینند. مجموع این شرایط باعث شده است تا خوانش زن ایرانی از این سریال می

اش باشد و از سوی دیگر، حاکی از  اعتقادی ـ  منتقدانه و متصل به سنت و باورهای فرهنگی

 ای باشد. ر زیست زنان ترکیهتحسین برخی تطورات و تغییرات بازنمایی شده د



156 1398 / بهار  54 شماره/ پانزدهم سال/  رتباطاتا و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

 منابع

 (. مدرنیته و اندیشه انتقادی. تهران: نشر مرکز1383) احمدی، بابک 

 ( اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه1393استراس، آنسلم و کوربین، جولیت )  ها و
 . نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.ها شیوه

 نشر : تهران. ترجمۀ حسین پاینده. فرهنگی دربارة فرهنگ عامه مطالعات( 1386)ـ استوری، جان

 .آگه

 ( 1379استریناتی، دومینگ )نظر. تهران: گام  . ترجمۀ ثریا پاکای بر نظریات فرهنگ مردم مقدمه

 نو

 (1381باکاک، رابرت .)ترجمۀ خسرو صبوری. تهران: انتشارات شیرازهمصرف . 

 ( 1381چاوشیان، حسن و آزادارمکی، تقی )شمارة شناسی ایران جامعهمثابه رسانه هویت.  بدن به .

4. 

 ( 1387دفلور، ملوین و دنیس، اورتای )ترجمه سیروس مرادی. تهران: شناخت ارتباط جمعی .

 دانشکده صدا و سیما.

 5. شمارة رسانه جهانی( اینترنت و هویت اجتماعی. 1387جاه، مریم و شکوری، علی ) رفعت . 

 تهران: سهامی انتشار.ها کند و کاوها و پنداشته( 6138پور، فرامرز ) رفیع . 

 شمارة  پژوهشنامه علوم انسانی.( تلویزیون و نوگرایی. 1381زاده، شراره ) ساروخانی، باقر و مهدی

35. 

 ( درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمۀ هادی جلیلی. تهران: نشر نی.1388فلیک، اووه ) 

 (1387کاظمی، عباس ) تهران: فرهنگی و زندگی روزمره در ایرانمطالعات فرهنگی، مصرف .

 انتشارات جهاد دانشگاهی.

 ( روش و طرح تحقیق کیفی1391کرسول، جان دبیلیو )پور و اشکان  . ترجمّۀ طهمورث حسنقلی

 الهیاری. تهران: نگاه دانش.

 ( 1386گیدنز، آنتونی )اصغر سعیدی. تهران: کویر.  . ترجمۀ علیمعنای مدرنیت 

 ( 1387گیدنز، آنتونی )ترجمۀ ناصر موفقیان. تهران: نشر نی.تجدد و تشخص . 

 ترجمۀ مهدی منتظرقائم. تهران: دفتر مطالعات و مخاطب شناسی( 1380کوایل، دنیس ) مک .

 ها. توسعه رسانه

 ترجمه فاطمه کرمعلی و عصمت گیویان. راهنمای شناخت تلویزیون( 1384)کوئین، دیوید مک .

 . یماهای س اداره کل پژوهش: تهران

  تحلیل . های تلویزیونی کاربرد ژانر نقد و تحلیل برنامه( 1393)منتظرقائم، مهدی و شریفی، رؤیا
 .70ـ  37سال سوم، شمارة هفتم، صفحۀ . پیام

 مرکز : تهران. تمطالعۀ تطبیقی نظریه کاشت و دریافت در ارتباطا(. 1384)زاده، محمد  مهدی

 تحقیقات صدا و سیما



  157 ای های نمونۀ ترکیه مصرف و خوانش زنان تهرانی از سریال

 

 ترجمۀ های انتقادی پیرامون:مخاطبان و رسانه خوانش( 1391و راس، کان ) نایتینگل، ویرجینیا .

 امیرعبدالرضا سپنجی. تهران: دانشگاه امام صادق)ع( .

 Akahane, Michie (2006) An investigation into audience perception of Mononoke Hime: 

Construction and reconstruction of contemporary Japanese identity. A thesis submitted 

for the degree of Master of Arts. University of New South Wales. 

 Alasuutari,Pertti (1999) Rethinking the media audience. London: Sage publications Ltd. 
 Byerly,Carlyn M & Ross,Karen (2006) Women and Media.A critical introduction. 

UK:Blackwell publishing 

 Ford, sam & Kosnik,Abligail & Harrington,Lee (2011) The survival of soap 

opera:transformations for a new media era. United States of America: university Press 

of Mississippi. 

 Hand, Martin and Elizabeth,Shove (2007) Media consumption. Sage publication:journal 

of consumer culture.  

 Mandel,Ruth (2014) Structural adjustment and soap opera. Londen: Routledge 

 Paluck, Elizabeth & Trujillo,Matthew (2011) The devil knows best: experimental effects 

of a televised soap opera on Latino attitudes. Analyses of social issues and public policy. 

1 - 20. 

 Share, Jeaf. (2001). Critical media literacy is elementary: A case study of teachers' ideas 

and experiences with media education and young children, Unpublished doctoral thesis,  

University of California, Los Angele 

 Thompson,Linda(1995). Gender in families. Journal of marriage and the family.845-871  

 

 

 


