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 چكيده

شود كه چطور با وجـود دور بـودن فضـاي فرهنگـي      پرداخته مي در مقاله حاضر، به اين موضوع
اند در بسياري از مـوارد بـا ايـن     اي از جامعه ايران، مخاطبان آنها توانسته هاي اخير ماهواره سريال
ها ارتباط نزديك و حس همجواري برقرار كنند. در اين پژوهش، با تقسيم افراد به سه گروه  سريال

هران (حومه) و روستا، هفده نفر از ميان جوانان استان تهران بـه شـيوه   شمال شهر تهران، جنوب ت
انـد. نتـايج    هاي گروهي متمركز قـرار گرفتـه   اند و مورد مصاحبه گيري تدريجي انتخاب شده نمونه

روي هـم قـرار    دهد كه دو گروه با عقايدي از دو قطب مخالف، رو به  حاصل از مصاحبه نشان مي
شوندگان گروه روستايي. گروه حومه هم تقريبـاً   ن گروه شهري و  مصاحبهشوندگا داشتند: مصاحبه

ها، قرار گرفته بودنـد.   هاي شمال شهري جايي در بين اين دو گروه، و البته متمايل به سمت ديدگاه
هـاي محيطـي و فرهنگـي خـود بـا       شوندگان متعلق به گروه شمال شهر بيشتر بر مشابهت مصاحبه

هـا نشـان    كيه داشتند و نوعي همجواري ارزشي و ظاهري بـا ايـن سـريال   ها ت مضامين اين سريال
دادند ـ همجواري ملي و محلي. اما افراد متعلق به گروه روستايي بيشتر بـه تضـاد فرهنگـي و      مي

 كردند و احساس همجواري آنها فقط به لحاظ ژانري بود.  ها اشاره مي محيطي خود با اين سريال
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 مقدمه

هـاي فارسـي زبـاني كـه بـه پخـش        و گسـترش شـبكه   به تازگي در ايران، بـا پيـدايش  
پردازنـد، نگرانـي    اي و ... مـي  اي، تركيـه  هاي دوبله شده امريكايي، كلمبيايي، كره سريال

هـا در بـدو امـر،     ايش يافتـه اسـت. ايـن سـريال    مسئوالن و سياستگذاران فرهنگـي افـز  
پذيري كشور ما دارند اما عـالوه بـر آن، روابـط     ناهمخواني بسياري با فرايندهاي جامعه

متفاوت و متضاد با فرهنگ جامعه ايران و ايدئولوژي رسمي نظام سياسي كه در آنها بـه  
جامعـه بـاال بـرده     هـا را در  نمايش درآمده نيز حساسيت به پخش و دريافت اين برنامـه 

هـاي   درصـد از مـردم مخاطـب سـريال     30است. بر اسـاس آمارهـاي موجـود، حـدود     
) كه اين عدد با توجه به ممنوعيت اسـتفاده از  1389وان هستند (خبرگزاري ايرنا،  فارسي

). البتـه دليـل مقبوليـت ايـن     1378رسد (كاوند،  ماهواره در ايران، رقم بااليي به نظر مي
اي، به تازگي، به سمت پخـش   هاي ماهواره اي مشابه اين است كه برنامهه شبكه و شبكه

ژانر عامه اجتماعي كه داستاني را در خصوص زندگي روزمره افراد يك خانواده يا يـك  
هاي اجتمـاعي بـه نمـايش     اند و در آنها برخي واقعيت كند، كشيده شده محل روايت مي

 همخواني داشته باشد.   آيد كه ممكن است با زندگي برخي افراد  درمي
هـاي عامـه    توان به دو ويژگي بارز و تأثيرگـذار سـريال   مي» سازي سريال«در جريان 

» اسـتمرار «و » ايجاد احساس صميميت و نزديكي«اند از  تلويزيوني اشاره كرد كه عبارت
پنـداري و همـدردي (يـا     كه حاكي از ميزان باالي نزديكيِ مخاطب و احسـاس همـذات  

طبـق اظهـارات يـاد شـده،      .)2001، 1هايي خاص اسـت (كريبـر   خصيتخصومت) با ش
كنند، بيشتر احتمال دارد روابـط   ها مي افرادي كه زمان بيشتري صرف تماشاي اين سريال

هـا (بـراي    اي با آنها پيدا كنند. اما عالوه بر اين امر، نتايج برخي پژوهش محكم و پيچيده
) حـاكي از آننـد كـه از    2003، 4و ديويس 2003، 3هار ؛ استروب2002، 2مثال، ايوابوچي

هاي ذهنـي مشـترك    ديگر عوامل مؤثر بر تسهيل انتقال معنا و عواطف، داشتن چارچوب
). 2008 ،6ويـ چو  5يلاي است كه برنامه تلويزيوني در آن توليد شده است ( و مشابه با جامعه

كننـده   نـده و مصـرف  توان گفت كه داشتن تشابه فرهنگي بين جامعه توليدكن بنابراين مي
برنامه تلويزيوني نيز از عوامل تأثيرگذار بر ايجاد احساس نزديكي و همجواري مخاطب 
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هـاي   هاي تلويزيوني است. اما با وجود اينكـه سـريال   هاي برنامه ها و شخصيت با داستان
هـاي   شوند، نتايج پـژوهش  اي اخير از فضاي فرهنگي متفاوتي وارد كشورمان مي ماهواره

، )1378 كاوند، و 1390،يوند احمد هخواج؛ 1390اصغر، ي(علگرفته در اين زمينه صورت 
ها ارتبـاط   اند در بسياري از موارد با اين سريال دهند كه مخاطبان ايراني توانسته نشان مي

پنداري نيـز داشـته باشـند. توجـه بـه ايـن        نزديك برقرار كنند و حتي گاه با آنها همذات
هـا و   س همجواري و ارتباط نزديـك و صـميمي بـا شخصـيت    مسئله كه اين نوع احسا

شود، كمتر مورد مطالعه قرار گرفتـه   هاي فيلم چرا و چگونه در مخاطب ايجاد مي داستان
 است. بنابراين هدف از پژوهش حاضر، پاسخ به ايـن پرسـش بـوده اسـت كـه چطـور      

ط نزديـك و حـس   اند با مخاطب ايراني خـود ارتبـا   اي توانسته هاي اخير ماهواره سريال
همجواري برقرار كنند. مطالعه احساس همجواري از آن روي حايز اهميت است كه اين 

هـا و   نوع احساس همجواري و برقراري ارتباط نزديك و صميمي بـا برخـي شخصـيت   
تواند در چگونگي نشان دادن واكنش عاطفي به داستان فيلم و نحوه  هاي فيلم مي داستان

 هايي در زندگي واقعي تأثيرگذار باشد.   تپاسخ فرد به چنين موقعي

 مروري بر مطالعات پيشين

اي و بخصـوص   هـاي مـاهواره   هاي اخير، مطالعات بسياري درخصـوص شـبكه   در سال
ونـد احمـدي    پسند آن در ايران صورت گرفته است. براي مثال، خواجـه  هاي عامه سريال

ـ   «) در پژوهشي با عنوان 1390( اي  ان از شـبكه مـاهواره  تحليلي بر نحـوه خـوانش جوان
با تأييد امكان احساس قرابت مخاطبـان بـا داسـتان و    » پسند هاي مردم وان: سريال فارسي

هاي فيلم، به اين نتيجه رسيده است كه مخاطبـان سـعي دارنـد نگـاه فرهنـگ       شخصيت
هـايي در روابـط بـا     هاي مورد قبول آن را تعديل كنند. آزادي مسلط به ماهواره و ارزش

الف و نحوه پوشش در مجامع غيررسمي به دست آورند و امتيازاتي از طريـق  جنس مخ
لغو قوانين مربوط به نصب و مالكيت مـاهواره و تعـديل قواعـد و اصـول مردسـاالرانه      

 حاكم بر ساختار خانواده كسب كنند.
پـردازد كـه مخاطبـان چـه نـوع قرائـت و        ) به طرح اين موضـوع مـي  1378كاوند (

اي دارنـد. ايـن مطالعـه در     هاي فارسي زبان مـاهواره  ي ارتباطي شبكهها خوانشي از پيام
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دهد كه شرايط فرهنگي و هويتي مخاطبان مورد مطالعه در نحوه پـذيرش   پايان نشان مي
 ها بسيار مؤثر است. و دريافت پيام

اند با مطالعه موردي سريال ويكتوريـا بـه    ) نيز سعي داشته1390كالنتري و رضايي (
وان بپردازنـد. نتـايج    اي فارسـي  هاي شبكه مـاهواره  نش مخاطبان از سريالچگونگي خوا

دهد كه مخاطبان با وجود خـوانش فعاالنـه حـول نقـش زنانـه در       پژوهش آنها نشان مي
اند با نقش زن اين سريال ارتباط نزديك برقرار سـازند و حتـي    بسياري از موارد توانسته

 .پنداري كنند در برخي موارد احساس همذات
هـاي   تحليل دريافت زنان تهراني از سـريال «) هم در پژوهشي با عنوان 1390اصغر ( علي

و با استفاده از روش مصاحبه عميق به اين نتيجـه رسـيده كـه متغيرهـاي سـن،      » فارسي وان
 تحصيالت، اشتغال و تأهل بر نحوه مصرف و دريافت مخاطبان نقش داشته است.

هاي متفاوت افراد ـ بسته به متغيرهـايي    ر خوانشها با وجود تكيه ب همه اين پژوهش
هـا در   چون جنس، سن، تحصـيالت و ... ـ بـه نـوعي حـاكي از موفقيـت ايـن سـريال        

پنـداري مخاطـب بـا     برقراري ارتبـاط بـا مخاطبـان و حتـي گـاه ايجـاد حـس همـذات        
توانـد موفقيـت متوليـان در ايجـاد حـس       اند. يكي از داليل اين امر مي ها بوده شخصيت

يك از كارها به صورت عملي   همجواري با مخاطبان باشد كه چگونگي اين امر در هيچ
مـورد بررسـي قـرار نگرفتـه اســت. در تمـام كارهـاي پيشـين، از پـارادايم كدگــذاري/         

) استفاده شده است. اما در پژوهش حاضر سعي شده اسـت بـه   1980، 1كدگشايي (هال
هـا   ) مخاطب با ايـن سـريال  2003و  1991هار،  (استروب» همجواري فرهنگي«موضوع 

پرداخته شود و با وجود اعتقاد به اينكه اين نظريه برگرفته از همين پارادايم است، هدف 
انـد در مخاطبـان    هـا توانسـته   اصلي، بررسي اين مطلب بوده است كه چطور اين سـريال 

 ايجاد حس همجواري كنند.  

 چارچوب نظري

ي جذابيت متون فرهنگي براي مخاطبـان، توجـه بـه    هاي پي بردن به پيچيدگ يكي از راه
) در سطوح مختلف است. به طور كلي منظور 1991هار،  (استروب» همجواري فرهنگي«

                                                      

1. Hall  
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گوينـد، ايـن    هاي تلويزيـون سـخن مـي    با برنامه» همجواري«پژوهشگراني كه از مفهوم 
ارجاعـات  ها و  كننده برنامه و جامعه هدف، هر دو به تبادل برخي ارزش است كه پخش

توانند با استفاده از برخي عناصـر ماننـد    پردازند. توليدات درام تلويزيوني مي فرهنگي مي
نوع زبان، طنز و يا بازنمايي مشكالت اجتماعي يـا محـل وقـوع مـاجرا باعـث تقويـت       

. درواقع همجواري فرهنگي به اين معناست كـه  )2010 ،1ستلوا(كهاي ملي شوند  هويت
هـا را از طريـق سـازندگان و     معناهـاي نهفتـه در داسـتان سـريال     مخاطبان به چه ميزان

هـا را بـه واقعيـت     كنند و افـراد چطـور قادرنـد ايـن داسـتان      كنندگان دريافت مي پخش
هـاي   جغرافيايي و اجتماعي خود ارتباط دهنـد. مفهـوم همجـواري فرهنگـي بـا برنامـه      

هاي عامـه   معتقد بود كه سريالهار به كار برد. وي  تلويزيوني را براي اولين بار استروب
به طور معمول، به دنبال ايجـاد نـوعي همجـواري هسـتند كـه خوشـايند مـزاج محلـي         

دهنـد كـه اغلـب بـه      ها را تـرجيح مـي   مخاطبان است و افراد به اين دليل اين نوع برنامه
، 2هايي در مصارف فرهنگي خود هسـتند (دون ليـوي   صورت فعال در جستجوي قرابت

  هاي عامه، بـه ويژگـي فـوق    ) نيز در مدل تجزيه و تحليل سريال1999( 3). ادونل2005
كننـدگان و توليدكننـدگان ايـن     گويـد مصـرف   كنـد و مـي   ها اشاره مي روايي اين سريال

هاي داستاني و متن زندگي اجتماعي خود ارتباط برقـرار   توانايي را دارند كه بين روايت
ها و جامعه، آنها را وارد روابـط اجتمـاعي    يتكنند و با ساختن برخي معاني درباره واقع

هاي عامه، به ميزان احساس همجواري فرد بـا آنهـا    روايي سريال  كنند؛ البته قابليت فوق
). همجواري فرهنگي بيشتر بر پايـه ميـزان تشـابه    2010بستگي دارد (به نقل از كاستلو، 

ي نيز در سطوح مختلـف  هاي ديگر زباني است اما عالوه بر زبان، مشابهت يا همجواري
توان به نوع پوشش، قوميت، زبان بدن، زبان غيركالمـي و   وجود دارد كه از آن جمله مي

هـاي موسـيقي،    طبعي، اعتقاد درخصـوص پويـايي داسـتان، سـنت     حركات، ميزان شوخ
نيز معتقـد اسـت    )2003( 4). ترپت1991هار،  عناصر مذهبي و غيره اشاره كرد (استروب

ها به لحـاظ فواصـل جغرافيـايي،     توان از ميزان همجواري را مي» هنگيهمجواري فر«كه 
اي/ زباني، مذهب، توسعه اقتصادي، سياسي، نظام اجتماعي و عناصر ديگـر   قومي، لهجه

 ).2008 دريافت (به نقل از لي و چيو،
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هـايي از آن جغرافيـايي    اي دارند كه جنبه هاي فرهنگي پيچيده و چنداليه افراد هويت
سته به مكان و فضاست: محلي، فروملي، ملي، فراملي و جهاني. وجـوه ديگـر، بـه    يا واب

طور كامل زباني يا فرهنگي هستند، مانند زماني كه مهاجران، كشش هويتي شـديدي بـه   
تواند مذهبي يا قوميتي و يـا مربـوط    دهند. جنبه ديگر مي وطن يا فرهنگ خود نشان مي

كه زنـان بـدون توجـه بـه مرزهـاي جغرافيـايي و        به هويت جنسيتي باشد. مانند زماني 
هاي درام يا ملودرام خانوادگي كه بـه مشـكالت خـانوادگي مشـترك      فرهنگي، با سريال

 ).2005هار،  و استروب 1كنند (الپاستينا پنداري مي اشاره دارند، همذات
ه رسـد كـ   هاي متعدد همجواري سخن بگوييم. به نظر مي توانيم از اليه بنابراين ما مي

ترين ساعات در بسـياري از كشـورها    اولين اليه همجواري، محلي يا ملي باشد. پربيننده
). امـا گـاه ممكـن اسـت     2003هار،  هاي توليد داخلي اختصاص دارد (استروب به برنامه

شود، درك نكننـد و   بينندگان، برخي از عناصر فرهنگ ملي را كه در تلويزيون پخش مي
هاي محلي شبيه به  ي دست نيابند. يعني ممكن است ارزشيا با آن، به احساس همجوار

هايي كه از طريـق توليـدات    هايي باشد كه در ديگر كشورها وجود دارد، نه ارزش ارزش
). طبـق  2005هـار،   شود (الپاستينا و اسـتروب  تلويزيوني در كشور خودشان بازنمايي مي

فضـاي فرهنگـي دوري بـه    ) هنگامي كه يك نمايش تلويزيـوني از  2006( 2گفته باونانو
هاي محلي، هماهنگي،  ها و ژانرها به شيوه شود، اگر برنامه يك جاي ديگر انتقال داده مي

گيرند بلكه افراد بـا   انطباق و تغيير و تعديل يابند، توليدات نه تنها مورد پذيرش قرار مي
). 2010 كاسـتلو،  نامد (بـه نقـل از   سازي مي شوند ـ فرايندي كه وي آن را بومي  آنها مأنوس مي

هـيچ   ) نشان دادند كه چطور مخاطبان امريكاي جنوبي بي2005هار ( الپاستينا و استروب
مشكلي توليدات ساخت كشورهاي نزديك خود را مـي پذيرنـد و يـا حتـي آنهـا را بـه       

اي  دهند، در حقيقت، آنها با عناصر فرهنگي توليدات فرهنگي كشور خودشان ترجيح مي
دهنـد، خيلـي بيشـتر از توليـدات فرهنگـي كشـور خودشـان         ان مـي كه اين كشورها نش

 كنند. احساس همجواري و اشتراك مي
تـوان شـاهد همجـواري     ) شـيوه ديگـري كـه در آن مـي    2002طبق گفته ايوابوچي (

با مدرنيتـه اسـت. در ايـن تحليـل، توليـدات      » 3همجواري تمنيات«مخاطب با متن بود، 
                                                      

1. Lapastina       2. Baunano       3. desired proximity 
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پردازنـد   هـاي فرهنگـي نمـي    ها يا شباهت ي همجواريفرهنگي امريكا، چندان به بازنماي
هاي تلويزيـوني امريكـا    كشند. افراد برنامه بلكه تمنيات و آرزوهاي افراد را به تصوير مي

نقـل  به ، 1992، 1كنند تا ببينند مدرنيته جهاني به چه شكل است (فيدرستون را تماشا مي
 ).  2005هار،  از الپاستينا و استروب

هاي تلويزيوني است؛ يعنـي برخـي ژانرهـا     واري، مربوط به ژانر برنامهاليه ديگر همج
باشـند.   هاي متفاوت سـهيم  توانند در تسهيل ايجاد همجواري در ميان فرهنگ خودشان مي
بر ساختار مشـترك ملـودرام   » همجواري ژانري«) در بحث مربوط به 1995( 2رافائل اُبرگ

هـا بـر اسـاس الگوهـا،      كنـد. ملـودرام   د ميهاي مختلف است، تأكي كه مورد عالقه فرهنگ
هـا مـورد    توانـد در تمـام فرهنـگ    شوند كه مـي  ها و ساختارهايي شفاهي ساخته مي فرمول

تبادل قرار گيرد. اين ساختار مهم ملودرام در اكثر نقاط دنيا ريشه دارد و بـه همـين دليـل،    
هـا،   سـد كـه همـه فرهنـگ    ر هاي متفاوت ارتباط برقرار كند. به نظر مـي  تواند با فرهنگ مي

انـد. در آن   گويي به شيوه ملودرام را حتي قبل از آمدن تلويزيون هـم تجربـه كـرده    داستان
ها و كشورها جـذاب   زمان نيز داستان كشورهاي ديگر به صورت كتاب براي ديگر فرهنگ

پسـند   هـاي عامـه   گويي سريال بود. بنابراين سازگاري و مأنوس شدن با شيوه جديد داستان
 ).2005هار،  بلويزيوني در سراسر جهان آسان بوده است (به نقل از الپاستينا و استروت

 روش پژوهش

همان طور كه گفته شد، مبحـث اصـلي مقالـه حاضـر، حـول ايـن موضـوع اسـت كـه          
اند در مخاطبان ايراني خود ايجـاد   اي، چطور توانسته هاي دوبله شده اخير ماهواره سريال

هـا، سـعي شـده     فرهنگي كنند. اما به دليل تعدد اين سريال احساس قرابت و همجواري
كنندگان، تنهـا دو سـريال مـورد توجـه آنـان انتخـاب و        است كه بنا بر نظر اكثر شركت

ها، سـريال كلمبيـايي    مباحث صورت گرفته پيرامون آنها مطرح شود. يكي از اين سريال
ابتـداي كـار بـا تجزيـه و      ويكتوريا و ديگري عشق ممنوع، توليد كشور تركيـه بـود. در  

هاي عمده اجتمـاعي و فرهنگـي بازنمـايي     ها، مروري بر زمينه تحليل گفتمان اين سريال
هـاي مخاطبـان پرداختـه     ها صورت گرفت و سپس به مقايسه ديدگاه شده در اين سريال

                                                      

1. Featherstone       2. Rafael Oberg 
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شد. از آنجا كه روش تحقيق كيفي است، پژوهشگر در پي تعميم نتايج بـه ديگـر افـراد    
پـذيري،   پذير نبودن تعميم هاي مورد مطالعه نبوده است، اما با وجود امكان گروه متعلق به

توانند برآوردي در خصوص محيط اجتماعي خود بـه مـا بدهنـد.     اين تعداد افراد هم مي
كنندگان استفاده شد و با توجـه بـه    براي اين كار از روش بحث گروهي در ميان شركت

هاي تقسيم طبقاتي و يك پـيش زمينـه هـويتي     اينكه محل سكونت فرد يكي از شاخص
) 153 ص ،1390 ، ترجمه چاووشـيان، 1مؤثر بر انتخاب يا طرد عملي خاص است (بورديو

هـا و   اش بـا شخصـيت   كه به تبع آن، بر سبك زندگي وي ـ و در نتيجه ميزان همجواري 
ي مختلـف  هـا  كننـده از محـيط   هاي فيلم ـ نيز مؤثر است، در ابتدا، افراد شـركت    داستان

گيري در دسترس انتخاب شدند. براي اين منظـور، گـروه اول    جغرافيايي با روش نمونه
كه نماينده محيط شهري بودند از افراد متعلق به شمال شهر تهران كه به لحاظ اقتصـادي  
در سطح بااليي قرار داشتند، انتخاب شدند و گروه دوم افراد متعلـق بـه حومـه شـهر و     

شـماري از مهـاجران از    ) كه پذيراي تعداد بي20ران بودند (منطقه منطقه جنوبي شهر ته
ها و روستاهاي مختلف كشور است. دسته سوم نيز روستايياني بودند كه كمتـر   شهرستان

در معرض فرهنگ شهرنشيني و سبك زندگي متفاوت آنان قرار داشتند. هر چند كه اين 
اي كامل از جامعـه باشـند،    د نمايندهتوانستن افراد داراي خصوصيات متفاوتي بودند، نمي

هاي اجتماعي خود به ما عرضه كننـد.   توانند برآوردي در خصوص محيط اما به يقين مي
اي پاسـخ   پيش از پرداختن به بحث گروهي، از پاسخگويان خواسـتيم تـا بـه پرسشـنامه    

 هـاي مختلـف   دهند كه به صورت كمي، به ارزيابي ميزان احساس نزديكي آنها با جنبـه 
ها  پرداخت. اين پرسشنامه ها مي اجتماعي و فرهنگي بازنمايي شده در داستان اين سريال

كننـده را بـا امـوري     كردند تا ميزان موافقت و احساس نزديكـي افـراد شـركت    كمك مي
هاي آن، مضـامين فرهنگـي مطـرح شـده و ديگـر       همچون درونمايه داستان و شخصيت

اطالعـات كمـي مقدمـه و آغـازي بـراي طـرح       ). اين 2و  1موضوعات دريابيم (جدول 
مباحث بعدي فراهم كرد تا بتوانيم با استفاده از آنها به مصاحبه گروهي بـا پاسـخگويان   

هاي عامه بپردازيم. ما ايـن   در خصوص احساسات و تفكراتشان در خصوص اين سريال
آنـان   نفر توزيع كرديم كـه ميـانگين سـني    48هاي كمي را در مجموع در بين  پرسشنامه

                                                      

1. Bourdieu  
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نفـر   17شد. سپس براي مصاحبه گروهي متمركـز   مرد مي 6زن و  39بود و شامل  5/25
از آنها مورد مصاحبه قرار گرفتند. پس از به دست آمدن اطالعات ابتدايي در خصـوص  

شـوندگان از ميـان آنهـا، سـاختار      كنندگان مناطق مختلف، براي انتخاب مصـاحبه  شركت
گيـري تـدريجي    به طور عمده مبتني بر راهبـرد نمونـه  نمونه بر اساس اصول نظري، كه 

گيري بر مبناي مرتبط بودن موردها (با تحقيـق) و نـه نمايـا     است، بنا شد. درواقع، نمونه
). بـه عبـارت ديگـر،    141، ص 1378، ترجمـه جليلـي،   1گيرد (فيليك بودنشان انجام مي

گـردآوري شـده اسـت. در    ها و تحليل آنها  آوري داده نمونه قدم به قدم و در حين جمع
همين جهت، پس از تكميل پرسشنامه كمي از سوي افرادي از هـر سـه گـروه، كـه بـه      

هـا بـه    صورت در دسترس انتخاب شده بودند، به دنبال مـواردي رفتـيم كـه بـه گزينـه     
گيري هدفمند، گـزينش   صورت افراطي باال يا پايين پاسخ داده بودند. زيرا يك راه نمونه

افراطي يا نابهنجار است تا به اين ترتيب، با كمك مـوارد حـاد، از ميـدان     عامدانه موارد
). در مصـاحبه  143مورد مطالعه به منزله يك كل درك الزم حاصـل شـود (همـان، ص    

 كيـ  تيروش به ذهن نيا شود؛ از اين رو، گروهي متمركز بر وجه تعاملي داده تأكيد مي
افراد  تيدر درك مجموع ذهن يسع تركند و بيش توجهي نمينفر خاص به صورت منفرد 

مصاحبه با حضور گرداننده بحـث اسـت كـه     ينوع ،فيتعر نيتر روش در ساده نيا دارد.
 ،روش نيــكنــد. ا يمـ  تيبحــث را هــدا ،شـده  مياز قبــل تنظــ يراهنمـا  كيــاســاس  بـر 

 .شـد ياند يجامعه در مجموع چگونه مـ  كيله است كه ئمس نيدرك ا يراه برا نيتر مناسب
روه متمركز استفاده صريح از تعامل گروهي براي توليـد داده و شـناختي اسـت    مشخصه گ

 ).220شود، قابل دريافت نيست (همان، ص  كه بدون تعاملي كه در گروه يافت مي

 هاي مورد بحث چارچوب داستاني سريال

زبان در مدتي كوتـاه، بـه طـور عمـده بـه دليـل        هاي فارسي شهرت و زبانزد شدن شبكه
است كه شنبه تا چهارشنبه به طور پيوسته در ساعات آغـازين شـب پخـش     هايي سريال

اي با تشخيص ذايقه ايرانيان، به طـور روزافزونـي بـه پخـش      هاي ماهواره كنند. شبكه مي
 87ـ  88اند. سريال ويكتوريا (كه اولين نمـايش آن بـه سـال     هاي درام عامه پرداخته فيلم

                                                      

1. Flick 
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انـد كـه    اي بـوده  دو سريال محبوب و عمـده ) 89رسد) و سريال عشق ممنوعه (سال  مي
هـا در   طبق اظهارات خود بينندگان، مورد توجه آنان قـرار گرفتـه اسـت. البتـه مصـاحبه     

  شـوندگان بـاقي   اند كه هنوز درونمايه داستان آنها در خاطر مصاحبه زماني صورت گرفته
 منوع.مانده؛ يعني يك سال پس از سريال ويكتوريا و در حين پخش سريال عشق م

اي  دقيقـه  45قسمت  169شد، شامل  وان پخش مي سريال ويكتوريا كه از شبكه فارسي
اي اسـت كـه    سـاله  50و محصول مشترك امريكا و كلمبيا بود. در اين فيلم، ويكتوريـا زن  

كنـد و   سه فرزند دارد و تمام روزش را صرف باغباني، كه كار مـورد عالقـه اوسـت، مـي    
مل باشد او در بيسـت و پنجمـين سـالگرد ازدواجـش متوجـه      دار كا تالش دارد يك خانه

سال است با زن ديگري در ارتباط است و به اين ترتيب، به شدت  2شود كه شوهرش  مي
اش زيـر و رو شـده اسـت امـا پـس از آن       كند كه تمام زنـدگي  شود و گمان مي آزرده مي

شـود.   واني آشـنا مـي  گيرد زندگي مستقلي را شروع كند و كمي بعد، با پسر جـ  تصميم مي
 اوست. داستان اين سريال درباره مسائل و مشكالت مربوط به ويكتوريا و فرزندان

شود، از ايـن   تركيه پخش مي GEM TVداستان سريال عشق ممنوع هم، كه از شبكه 
هاي خانواگي تقريبـاً تمـام    قرار است كه خانواده ثمر پس از مرگ پدرش، به دليل بدهي

دهند و ثمر كه به همراه مادرش در تالش براي نجـات خـود از    ت مياموالشان را از دس
دهـد. امـا پـس از     فقر هستند، به خواستگاري مردي پنجاه ساله و متمول پاسخ مثبت مي

شود و ماجراهاي اين سـريال حـول    ازدواج با او، عاشق برادرزاده جوان همسر خود مي
 خد.  چر عشق پنهان آن دو و ترس از فاش شدن اين راز مي

دهد، با وجود موضوعات بسيار مختلفي كه هـر دوي آنهـا    ها نشان مي تحليل سريال
توان به بازنمايي برخي مضامين مشترك در اين دو سريال اشاره كرد.  كنند، مي مطرح مي

 اند از: ها عبارت هاي اصلي داستان اين سريال تعدادي از چارچوب
هـا،   هـاي اصـلي مطـرح در ايـن سـريال      يكـي از درونمايـه   . بازنمايي روابط سيال.1

بازنمايي تعامالت و روابط عاطفي ميان دو جنس است. وجه مشخصه اكثر اين روابـط،  
 ثباتي است. نوعي سيال بودن، ناپايداري و بي

هـا   برعكس توليدات داخلي، اين سريال . نمايش هويت مستقل زنانه و تضاد جنسي.2
هايي مقتدر و  زنان بازنمايي شده در آنها شخصيتدهند و  نمايشي از زنان فعال ارائه مي
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توانمند هستند كه سعي دارند بر نابرابري موجود بين زنان و مردان فايق آيند (حال ايـن  
 نابرابري جنسي باشد يا اقتصادي).

پوشش و آرايش يكـي از محورهـاي مهـم چـالش      . نمايش پوشش و آرايش زنان.3
پسند هـم بازنمـايي    هاي مردم ابراين، در اين سريالزنان با عرف رايج در جامعه است، بن

ها، برخاسته از فرهنگ توليدكننده اين  صورت گرفته از نحوه پوشش و آرايش شخصيت
 ها و در تضاد با فرهنگ و عرف رايج در جامعه كنوني ماست. برنامه

وع شيوه چيدمان منزل و بازنمايي از فضاي وقـ  . بازنمايي محل زندگي، چيدمان منزل.3
ها، سبك زندگي مدرن و شهري را به تصوير كشيده  حوادث داستاني در هر دو اين سريال

 اند.   ها نيز به تفريحات و مشاغل منطبق بر همين سبك زندگي مشغول است. شخصيت

ها يعني نمايش پوشـش و آرايـش    ها از دو مضمون آخر اين سريال براي تحليل بهتر داده
 شود.   و چيدمان منزل، با عنوان مضامين ظاهري نام برده ميزنان و بازنمايي محل زندگي 

 هاي مخاطبان ديدگاه

هاي مخاطبان در اين پژوهش شامل دو بخش است. پژوهشگر در ابتدا بـا   مطالعه ديدگاه
كننـدگان در خصـوص    هاي مختلف به بررسي ديدگاه شـركت  در اختيار قراردادن گزاره

هـا پرداختـه و در بخـش دوم،     ده در سـريال هاي فرهنگي و اجتماعي مطرح شـ  گفتمان
كننـدگان خواسـته شـد تـا      هاي گروهي را تجزيه و تحليل كرده اسـت. از شـركت   بحث

= كامالً موافق) عالمـت  7= كامالً مخالف و 1بخشي ( 7نظرهاي خود را در يك مقياس 
 هايي اسـتفاده شـده اسـت كـه بتوانـد ميـزان همجـواري        بزنند. در اين مرحله، از گزاره

هـا را   هاي اين سريال فرهنگي مصاحبه شوندگان و ميزان احساس نزديكي آنها با داستان
ها را مشـاهده كـرده    هاي موجود در بين گروه توان تفاوت گيري كند. با اين كار مي اندازه

هـا احسـاس    همچنين الزم است بدانيم كه آنها در هر سطح به چه ميزان با ايـن داسـتان  
گزاره اول از مخاطبان خواسته شد تا مشخص كننـد كـه بـه اعتقـاد     كنند. در  نزديكي مي

آنها، داستان و وقايع اين سريال به چه ميزان شبيه وقايعي است كه در كشور و فرهنـگ  
هـا   دهد؟ گزاره بعدي، شامل اين پرسش بود كه آيا مشابه اين شخصـيت  خودمان رخ مي

آيـا ايـن    كـه  ه شـد ايت هم پرسـيد و در نه اند؟ را در همسايگي يا در اطراف خود ديده
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كند كه درباره مشكالت خود فكر كننـد؟ در هـر سـه منطقـه      ها به آنان كمك مي داستان
مورد نظر ـ باالي شهر، حومه شهر و روستا ـ اين سؤاالت پرسيده شد. اين افـراد از كسـاني     

را داشـتند تـا   كردنـد. بنـابراين ايـن امكـان      ها را به صورت پيوسته تماشا مي بودند كه سريال
 ها را براساس زندگي و تجربه فرهنگي خودشان رمزگشايي كنند. داستان اين سريال

اي مـورد عالقـه    هاي ماهواره كنندگان در مصاحبه خواسته شد تا نام سريال از شركت
درصـد ديگـر   36درصد) سريال عشق ممنـوع و  43خود را بنويسند. تقريباً نيمي از آنها (

هاي ديگـري را برگزيـده بودنـد     نتخاب كردند. باقي افراد نيز سريالسريال ويكتوريا را ا
هاي ياد شده از سوي پاسخگويان و بـراي ارائـه بحثـي     اما به دليل انتخاب بيشتر سريال

 مباحث، محدود به همين دو سريال شده است. مفيدتر، 

يا پنداري پاسخگويان با سريال ويكتور و همذات 1ـ ميزان احساس همجواري1جدول 

 )1ـ 7(مقياس 

 روستايي حومه شهر شهري ها گزاره

داستان و وقايع ايـن سـريال بسـيار شـبيه     

چيزي است كه در كشور و فرهنگ مـا رخ  

 (همجواري ملي) دهد مي

5/5 2/5 7/2 

ــيت ــريال  شخص ــن س ــاي اي ــبيه   ه ــا ش ه

ــايه ــا همس ــرافم   ه ــراد اط ــا اف ــتند ي هس

 (همجواري گروهي)

5/4 9/3 8/1 

كمـك كـرد دربــاره    ايـن سـريال بـه مـن    

 (همجواري شخصي) مشكالتم فكر كنم
7/5 8/4 9/1 

                                                      

) است، شدت احساس همجـواري از بـاال بـه پـايين در حـال      2010ته از كاستلو (هاي حاضر در جدول، كه برگرف . در گزاره1
رسـد فـرد    اي از همجواري در سطح فردي است كه به نظر مي افزايش است، به اين معنا كه براي مثال، همجواري شخصي اليه

 پنداري كند.  همذات ها داشته و توانسته است با آنها ها و داستان سريال در آن، بيشترين درگيري را با شخصيت
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پنداري پاسخگويان با سريال  ـ ميزان احساس همجواري فرهنگي و همذات2جدول 

 )1ـ 7عشق ممنوع (مقياس 

 روستايي حومه شهر شهري ها گزاره

داستان و وقايع ايـن سـريال بسـيار شـبيه     

چيزي است كه در كشور و فرهنگ مـا رخ  

 (همجواري ملي) دهد مي

1/6 2/5 3 

ــيت ــريال  شخص ــن س ــاي اي ــبيه  ه ــا ش ه

ــايه ــا همس ــرافم   ه ــراد اط ــا اف ــتند ي هس

 (همجواري گروهي)

8/5 5/4 9/2 

اين سـريال بـه مـن كمـك كـرد دربـاره       

 (همجواري شخصي) مشكالتم فكر كنم
1/6 5/5 4/2 

 ها تحليل يافته

كلـي   اي توان نتيجـه  سؤاالت كمي، مي كنندگان و پاسخگويي آنان به با توجه به آراي شركت
دسـت   شخصي ـ به  و كنندگان در سطوح مختلف ـ ملي، گروهي  از ميزان همجواري شركت

هـاي   آورد. در ادامه، ابتدا با توجه به نتايج جدول، تحليلـي كلـي در خصـوص ديـدگاه    
 كنندگان صورت خواهد گرفت. شركت

در  دهـد.  و فرهنگ خودمـان رخ مـي   ها به آنچه در كشور . ميزان شباهت اين سريال1
هاي هر سه دسته از تماشاگران مورد مطالعه در خصـوص شـبيه دانسـتن     مقايسه ديدگاه

دهـد، تماشـاگران شـمال شـهر      ها به آنچه در كشور خودمـان رخ مـي   وقايع اين سريال
انـد.   باالترين ميزان و تماشـاگران روسـتايي كمتـرين ميـزان همجـواري را ابـراز داشـته       

اگران مورد مطالعه حومه ـ پايين شهر ـ هم جايي در ميان اين دو و البته نزديك به   تماش
اند؛ يعني روستاييان بـرعكسِ سـاكنان حومـه و شـمال      نظر شمال شهرنشينان قرار گرفته

هـا دور هسـتند در ايـن ميـان، شـمال       هـا، از فرهنـگ   اند كه اين سريال شهر معتقد بوده
 اند. ها ابراز داشته ري را با وقايع اين سريالها بيشترين ميزان همجوا شهري
همجـواري بـا   «همچنـين بـا توجـه بـه گـزاره       هاي سريال. . همجواري با شخصيت2
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هايي در اين زمينه هسـتيم، بـراي مثـال، تماشـاگران      شاهد تفاوت  »هاي سريال شخصيت
هـا   مورد مطالعه شمال شهري باالترين ميزان احساس همجواري را به شخصيت سـريال 

انـد و گـروه روسـتايي،     اند. گروه حومه مورد مطالعه هـم ديـدگاهي بينـابين داشـته     داده
 اند. كمترين ميزان همجواري را در اين خصوص نشان داده

در خصوص اينكه آيا اين  هاي داستان. پنداري تماشاگران با شخصيت . ميزان همذات3
تنـد و خـود را بـه جـاي آنهـا      ها باعث شده از كه آنها به ياد مشـكالت خـود بيف   سريال

شود كه احساس نزديكي شخصي در بين روسـتاييان مـورد    بگذارند يا خير، مشاهده مي
دهد و به طور كلي، احساس همدردي و روابط عاطفي  مطالعه كمترين ميزان را نشان مي

كه ممكن است باعث برانگيخته شدن احساسات و در نتيجه امكان تغيير در رفتـار آنهـا   
كنندگان متعلق بـه   ر ميان روستاييان كمتر از همه بوده و برعكس، در ميان شركتشود، د

خـورد، در ايـن ميـان،     پنداري به چشـم مـي   حومه چشمگيرترين ميزان احساس همذات
كنندگان متعلق به گروه شهرنشينان شمال شهر تهـران، بيشـترين ميـزان احسـاس      شركت
 اند. وجود آمده در اين سريال را داشته هاي به پنداري را با شخصيت و موقعيت همذات

اما با طرح مضامين غالب و مشترك چهارگانه در اين دو سـريال، بـه طـور خـاص،     
شوندگان در خصوص اين چهار مضمون و بـه   تر نظرات مصاحبه سعي بر ارزيابي عميق

 دست آوردن اطالعات بيشتر بوده است.

 مضامين ظاهري شوندگان حومه شهري در خصوص هاي مصاحبه ديدگاه

هـا   ، در گروه متعلق به حومه شهر عموماً نظـر تماشـاگران ايـن سـريال    نتايجبا توجه به 
بيشتر به سمت نظر گروه شمال شهري متمايل است. درواقع نكته قابل توجه اين اسـت  

كم در سطح ظـواهر ـ در    كه اين گروه با وجود تفاوت در بازنمود سبك زندگي ـ دست 
كننـدگان   هـاي مشـابه بـا شـركت     واقعيت زندگي خودشان بيشتر ديدگاهها با  اين سريال

مشـابهت بـا     كنندگان روستايي. اين امر در هر سـه سـطح ـ    شمال شهر داشتند تا شركت
فرهنگ ملي، فرهنگ گروهي و اطرافيان خود و در نهايت با خودشـان ـ خـود را نشـان     

هـا و   ظـاهري ايـن سـريال    شـوندگان ايـن گـروه، نمودهـاي     داده است. از نظر مصاحبه
ها، شيوه چيـدمان   هاي آنها ـ مانند نمايش پوشش و آرايش زنان، مدل خودرو  شخصيت

هـاي   و ... ـ بيشتر شبيه به سبك زندگي ثروتمندان و به اصـطالح خودشـان، باالشـهري    
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ها توانسـته بودنـد باعـث بـه وجـود       تهران است تا خود آنها اما با اين حال، اين سريال
پنداري در آنها شوند. همين تنـاقض باعـث شـد تـا بـا       همجواري و همذات آمدن حس

استفاده از مصاحبه گروهي، كنكاش و جستجوي بيشتري در خصوص اين امر در ميـان  
كنندگان طبقه حومه صورت بگيرد. پس از مصاحبه و تجزيه و تحليـل اظهـارات    شركت
كنندگان با آن احساس نزديكي  تتوان نتيجه گرفت واقعيتي كه اين گروه از شرك آنها مي

) است، اين امر به 1985، 1(انگ» شناختي واقعيت روان«كنند، نوعي  پنداري مي و همذات
دهد كه به جاي پـرداختن بـه معـاني و مصـاديق صـريح، سـطحي و        مخاطبان اجازه مي

هاي عـاطفي   ، حالت»شناختي روان«تر و عامِ  ظاهري يك روايت، به معناي ضمني، عميق
هـاي    ). در اينجا نيـز سـريال  2002، 2هاي اجتماعي آشنا توجه كنند (اسكوس موقعيتو 

ويكتوريا و عشق ممنوع به زندگي روزمره، مشاجرات و روابط پنهـاني زنـان و مـردان،    
در  واقع گرچه، سبك زنـدگي بازنمـايي شـده    پردازند. در هايشان مي ها و ناراحتي شادي

قيمـت و ... بـراي    هـاي گـران   ند شيوه چيدمان و ماشينبه لحاظ ظاهري، مان ها اين فيلم
هـا و   كـرده، بـه لحـاظ روانـي، خواسـته      پاسخگويان اين گروه ايجاد حسِ نزديكي نمي

كشـيد و   هاي اجتماعي و سنتي را به تصوير  تمنيات دروني آنها مثل فارغ بودن از كنترل
هاي  وقايع و شخصيت شده است كه در آنها، احساس نزديكي نسبت به همين امر باعث 

داشتند كه تماشـاي ايـن    واقع پاسخگويان اين گروه اظهار مي اين سريال افزايش يابد، در
هـا و   ها باعث شده است، بيش از پيش، به خالي بودن زندگي خود از اين ويژگي سريال

اند، پي ببرند و تـالش كننـد تـا از طريـق      اينكه چقدر از آرزوها و نيازهايشان دور شده
   شوند.» تخليه هيجاني«ها  اشاي اين برنامهتم

 شوندگان گروه شهري در خصوص مضامين ظاهري نظر مصاحبه

كنندگان، گروه شهري (طبقه بـاالي شـهر تهـران) در هـر سـه       با توجه به جدول شركت
اند. براي پي بردن به دليل ايـن   را ابراز كرده بيشترين ميزان همجواريگزاره مطرح شده، 

ن خواسته شد تا در خصوص نحوه احساس همجواري و نزديكي خود با ايـن  امر از آنا
شوندگان كه از طبقات بـاال و متوسـط رو بـه     ها بيشتر توضيح دهند. اين مصاحبه سريال

                                                      

1. Ang       2. Skuse 
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كردنـد   ها را نه به دليل وجه جنسي آنها تماشا مي باال بودند، اذعان داشتند كه اين سريال
ي به نمايش درآمده؛ بلكه به اين دليل كه عين همين و نه به لحاظ تأييد روابط غيراخالق

شان اتفاق افتاده است و يا براي خودشـان. درواقـع آنهـا اظهـار      اتفاقات يا براي اطرافيان
كردند كه حتي اگر خودشان هم اين موارد را تجربه نكرده باشند، از ديدن آنها شوكه  مي

اند. اين گـروه   چنين مسائلي بودهشوند چون به طور روزمره، در اطراف خود شاهد  نمي
ها  هاي زندگي خود با شخصيت هاي مشترك و مشابهت كنندگان بيشتر بر جنبه از شركت
هاي زيادي را، هم بـا نحـوه تفكـر و     هاي اين سريال تكيه داشتند و همجواري و داستان

شان (خانـه، محـل سـكونت، چيـدمان،      شيوه زندگي آنها و هم با فضاي فيزيكي زندگي
كننـدگان ايـن    كردند. بـيش از نيمـي از شـركت    وشش و آرايش آنها و ...) احساس ميپ

كنند و با توجه به قوانين و مقـررات   كردند كه گرچه در ايران زندگي مي گروه اذعان مي
عرفي، ناچار به رعايت برخي موازين در محيط بيرون هسـتند، در محـيط داخلـي و در    

هاي اجتماعي  وستانه خود مجبور به رعايت اين كنترلها و روابط خانوادگي و د ميهماني
هـا و سـبك    كننـد، بسـياري از ارزش   نيستند، درواقع با وجود اينكه در ايران زندگي مي

كردنـد؛ نـه آنچـه در     ها تماشا مي دانند در اين سريال زندگي خود را مطابق با وقايعي مي
 شود.  تلويزيون ملي به تصوير كشيده مي

هـا را   وه، نه مثـل شـمال شهرنشـينان وقـايع رخ داده در ايـن سـريال      درواقع اين گر
هـا و   دانسـتند و نـه سـنت    متناسب با فرهنگ و سبك زندگي خود يـا اطرافيانشـان مـي   

داد كـه در خصـوص زنـدگي بـا      شان به آنها اجازه مـي  هاي حاكم بر زندگي محدوديت
نهـا احسـاس همجـواري    چنين سبكي روياپردازي كنند و در آرزوي داشتن آن باشند. ت

) بناميم. كـه  1995(ابرگ، » همجواري ژانري«توانيم  شوندگان را مي اين گروه از مصاحبه
 ها هم كمابيش وجود داشت. البته اين نوع از همجواري در بين ساير گروه

شوندگان: زير سؤال بردن روابـط جنسـي    بازنمايي روابط سيال و نظرهاي مصاحبه

 هر سه گروهقيدوبند در   آزاد و بي

شايان ذكر است كه افراد مورد مصاحبه، همه عناصر فرهنگي بازنمايي شـده در ايـن   
بلكه به صورت فعـال، در برابـر     خورند كنند، يا به آن غبطه نمي دو سريال را تأييد نمي

دهنـد و آنهـا را زيـر     هاي ناهنجار برخالف فرهنگشان مقاومت نشـان مـي   برخي ارزش
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هـايي كـه در بافـت زنـدگي      به صورت گزينشي و بر طبق اولويـت برند. يعني  سؤال مي
زننـد. ازجملـه عناصـر     هـا مـي   اجتماعي خود دارند، دست به تأييـد يـا رد ايـن سـريال    

انـد، ميـزان آزادي در روابـط بـا      اي كه افراد مورد مصاحبه آن را زير سؤال برده فرهنگي
هـا احسـاس نزديكـي و     يالجنس مخالف بوده است. حتي اكثر كساني هم كه با اين سر

كردند كه رابطه عاشقانه الزاماً برقـراري رابطـه جنسـي     اند، اذعان مي پنداري بااليي داشته همذات
هـاي ايـن سـريال را     واقـع بـا وجـود اينكـه آزادي در روابـط شخصـيت       قيدوبند نيست. در بي
 دانستند. تني نميقيد وبند بودن و داشتن رابطه جنسي حساب نشده را پذيرف پذيرفتند، بي مي

 شوندگان و نمايش هويت مستقل زنانه و تضاد جنسي هاي مصاحبه ديدگاه

ــن         ــان اي ــيالت در مي ــنس و تحص ــون ج ــذاري همچ ــاي تأثيرگ ــود متغيره ــا وج ب
آيد كه مسئله جنسـيت بـيش از سـاير مـوارد بـر نگـرش        شوندگان، چنين برمي مصاحبه
داشته است. مسـئله جنسـيت،    شان تأثير شوندگان در خصوص نحوه همجواري مصاحبه

تر يافت كه در خصوص نحوه بازنمـايي تصـوير هويـت     زماني جنبه آشكارتر و ملموس
توان چنين اذعان داشت كه با وجود تفاوت در نحوه  زنانه سؤال شد. به طور مختصر مي

تـوان گفـت كـه     شوندگان، مـي  هاي زنان و مردان هر گروه از مصاحبه دريافت و ديدگاه
اي كـه از زنـان بـه     هـا، چهـره   اكثر زنان، به اتفاق معتقد بودند كه در ايـن سـريال  تقريباً 

شود، نمايشي از زنان مستقل و قدرتمند است. آنها معتقد بودنـد كـه    نمايش گذاشته مي
دهد، اما در نقطه مقابل، اغلـب مـردان    ها، تصوير بسيار مثبتي از زنان ارائه مي اين سريال

 صويري از زن باعث سوق دادن خانواده به سوي فروپاشي است.معتقد بودند كه چنين ت

 همجواري جغرافيايي

توان به آن اشاره كرد اين است كه به طور كلي، ميزان  موضوع قابل توجه ديگري كه مي
احساس همجواري هر سه گروه، نسبت به سريال عشق ممنوع (ساخت كشـور تركيـه)   

هاي مختلف، بسته  ه است؛ هر چند كه در گروهبيشتر از سريال ويكتوريا (كلمبيايي) بود
 شد.   به محل سكونت، احساس همجواري، اندكي كمتر يا بيشتر مي

باشـد،   تربـاال  اي هـاي فرهنگـي در جامعـه    چه شـباهت  كه هرگفت  توان درواقع مي
هـاي   توجـه بـه برنامـه   به اين ترتيـب،  شود و  احساس همجواري با آن جامعه بيشتر مي
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در اينجا هم عـواملي همچـون    ،واقع يابد. در شده از آن هم افزايش ميتلويزيوني پخش 
شـباهت   ،جـه يو در نت هـا  ، تشابه نامفاصله جغرافيايي كمتر، شباهت زباني برخي از افراد

بـر احسـاس قرابـت بيشـتر      رگـذار يثأت عوامـل از  توانـد  يتركيه مكشور ... با  و يفرهنگ
 .باشد ها اليسر نيبه ا نآنا شتريتماشاگران و توجه ب

 گيري نتيجه

اي و اسـتقبال مخاطبـان ايرانـي، نگرانـي مسـئوالن از       هاي عامه مـاهواره  با گسترش سريال
شـود   ها افزايش يافته است. اما سؤالي كه در اينجا مطـرح مـي   استيالي فرهنگي اين سريال

هـا   امـه ها از فضاي فرهنگـي ايـران، ايـن برن    اين است كه با توجه به دور بودن اين سريال
هـاي   اند در مخاطبان ايراني احساس همجواري را به وجود آورند. پـژوهش  چطور توانسته

 )1378 كاونـد، و  1390،ياحمد وند هخواج؛ 1390اصغر، يعلصورت گرفته در اين زمينه (
پـژوهش  . امـا در  انـد  كـرده  ) اسـتفاده 1980 (هال،يي كدگشا /يكدگذار ميپاراداهمگي از 

) 2003، 1991هـار،   (اسـتروب  »يفرهنگـ  يهمجـوار «موضـوع   بهاست  سعي شده حاضر
ـ ا نكـه ياعتقاد به اپرداخته شود. اما با وجود  ها اليسر نيمخاطب با ا برگرفتـه از   نظريـه  ني

هدف، پرداختن به اين موضوع بوده است كـه  است،  ييو كدگشا يكدگذار ميپارادا نيهم
 اسحسـ ا جـاد يانـد در مخاطبـان ا   ستهتوان ها اليسر نيا سازوكاريچطور و با چه  در اينجا
كننـدگان؛ يعنـي    در نظر گرفتن دو سريال محبوب از نظر خود شـركت  با كنند. يهمجوار

كنندگان به سه گروه شهرنشينان شـمال شـهر    و تقسيم شركت» عشق ممنوع«و » ويكتوريا«
 ريسـ تف تهران، حومه (جنوب شهر تهران) و روستا و مقايسه اين سه با هـم، دريـافتيم كـه   

با آنچـه در مـتن بـه عنـوان      ـ  شهر در گروه حومه و كم، ـ دست  موارد شتريمخاطبان در ب
امـر بـا    نيـ و مطابقت داشته است. البتـه ا  يهمخوان ،ذكر شده ها اليسر نيغالب ا نيمضام
 ييرهـا ياز متغ يهـم ناشـ   ميـزان  نيتفاوت در نحوه درك مخاطبان همراه است كه ا ياندك

روســتا)، جــنس،  و (شــهر، حومــه شــوندگان ونت مصــاحبهمحــل ســك يايــچــون جغراف
 يهمچـون آزاد  ياجتمـاع ي ـ  فرهنگـ  يها ارزش يبرخ رشي. اما پذاست...  و التيتحص

به  ني. اگرفت يشوندگان مورد مقاومت قرار م مصاحبه يدر روابط با جنس مخالف از سو
ان دور از شـوندگ  مصـاحبه  ياز سـو  هكـ  ياجتمـاع  يهـا  گفتمان يكه برخ معناي آن است

بـودن و حـس    يموجـب كـاهش احسـاس واقعـ     شـد،  يشـناخته مـ  ي اجتماع يها ارزش
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دهـد كـه دو گـروه بـا      . پژوهش حاضر نشـان مـي  مقوالت شده بود نيآنها با ا يهمجوار
روي هم قرار دارنـد: گـروه شـهري و گـروه روسـتايي.       عقايدي از دو قطب مخالف، روبه

دو گروه و نزديك به نظرهاي گروه شمال شـهري   گروه حومه هم تقريباً جايي در بين اين
ها خواسـتار بـرانگيختن    شوندگان گروه روستا با آنچه متن اين سريال قرار داشتند. مصاحبه

شـوندگان   ها موافقت داشـتند و در نقطـه مقابـل، مصـاحبه     اند، كمتر از ساير گروه آنان بوده
بـا محتويـات سـريال احسـاس      ها توانسـته بودنـد   گروه شهري خيلي بيشتر از ساير گروه

هـاي مشـترك و    شوندگان متعلق به گروه شهري بيشتر بـر جنبـه   همجواري كنند. مصاحبه
كردند و تا حـدود   ها تكيه مي ها و داستان اين سريال هاي زندگي خود با شخصيت مشابهت

هـاي اطـراف خـود     هاي آنها را مطابق با واقعيـت  ها و وقايع و شخصيت زيادي اين سريال
واقـع   رود. در ها تقريباً همه چيز عادي پيش مي دانستند و معتقد بودند كه در اين سريال مي

خورند و قريب بـه اتفـاق آنهـا معتقدنـد كـه اينهـا از        آنها از ديدن وقايع فيلم زياد جا نمي
 يظـاهر  تيـ و موقع يارزشـ  ي(همجـوار مسائل رايـج امـروز زنـدگي اطـراف آنهاسـت      

شوندگان  ) همجواري ملي و محلي. اما مصاحبه2003هار ( ستروبـ يا به تعبير ا  )ياجتماع
ها از واقعيت زندگي آنان دور هسـتند   متعلق به گروه روستايي اذعان داشتند كه اين سريال

هاي تصويري و پيگيري يك داسـتان پرهيجـان، ايـن     و بيشتر به دليل جذابيت رنگ، جلوه
شـونده متعلـق بـه حومـه نيـز       . گروه مصاحبهكنند (همجواري ژانري) ها را تماشا مي برنامه

تــوانيم بگـوييم كــه آنهـا هــم، ماننــد    تفاسـير نامتعــارفي از ايـن دو ســريال داشـتند. نمــي   
هاي ناهمخوان در ايـن   اند، اما گفتمان ها داشته روستانشينان، ديدگاهي متضاد با متن سريال

هـا   گروه ديگر، اين سـريال  خورد. اينها گروهي بودند كه مانند دو گروه بيشتر به چشم مي
را نه به لحاظ وجه جنسي و تأييد روابط غيراخالقي بلكه به منظور تخليـه روانـي خـود و    

كردند كـه در تعـامالت روزانـه خـود بـا       به دليل به تصوير كشيده شدن وقايعي تماشا مي
ـ     وچي طبقات باالتر جامعه خود نيز شاهد آن هستند (همجواري رواني ـ يا بـه تعبيـر ايواب

 همجواري تمنيات).
درواقع اگر طبقه شهري تهران، هم به لحـاظ بازنمـايي ظـاهري وضـعيت اجتمـاعي      

احساس نزديكـي و   ها با اين سريال (نحوه چيدمان، خودرو) و ... و هم به لحاظ ارزشي
شـناختي بـه احسـاس     كنند، پاسخگويان گروه حومه، بيشتر به لحاظ روان همجواري مي

كننـد. بـه عبـارت ديگـر، هـر چنـد كـه         هـا دسـت پيـدا مـي     نامـه همجواري بـا ايـن بر  
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ها چيزي براي احساس همجواري بـه لحـاظ    شوندگان گروه حومه، در اين فيلم مصاحبه
هاي آنهـا بـا    ها و مقايسه داشته يافتند، با ديدن اين سريال وضعيت ظاهري اجتماعي نمي

 كردند.   جربه ميآرزوهاي محقق نشده خود، نوعي احساس همجواري رواني را ت
پژوهش حاضر، ضمن تأييدي دوباره بر تحقيقات صورت گرفته پيشين در خصوص 
تأثير عوامل اجتماعي ـ فرهنگي بر نحوه درك و تفسير مخاطب، سعي دارد تا در جهت  

هاي پيشين، نشان دهد كه احساس قرابت و همجواري فرهنگـي مخاطـب    بسط پژوهش
هـا نيسـت،    اي بـا داسـتان   قرابت ملي، زباني و منطقـه  ها فقط محدود به با داستان سريال

 شناختي يا حتي ژانري باشد. تواند ملي، روان بلكه اين احساس همجواري فرهنگي مي
شايان ذكر است كه اين پژوهش به دنبال تعميم نتايج به دست آمده نيست چـرا كـه   

تواننـد   امـا بـه يقـين مـي    اي كامل از جامعه باشـند،   نماينده توانند افراد مورد مطالعه نمي
 پـژوهش  يهـا  افتـه هاي اجتماعي خود به ما عرضه كننـد. ي  برآوردي درخصوص محيط

 ديگـر  هاي پژوهشاست كه در  يمختلف همجوار يها هيالبرخي وجود  دأيياز ت يحاك
ـ  توان يواقع م . دراست شدهاشاره  به آنها ـ اذعـان داشـت كـه بـه دل     نيچن  يدگيـ چيپ لي

 يمختلفـ  يهـا  هيشاهد ال ها اليسر نيتماشاگران ا انيدر م ،رانيادر  يفرهنگ يها تيهو
 اتيـ تمني )، همجوار2003 هار، (استروبي محل اي يملهمجواري  لهجم از ياز همجوار

 بـه عبـارت ديگـر،   . ايـم  ه) بـود 1995 (ابـرگ، ي ژانـر  ي) و همجـوار 2002 ،يوابوچي(ا
 يو معنـا  رفتـه يرا پذ داتيولت نيا يمشكل چيه يب ها اليسر نيا يساز يمخاطبان با بوم

ـ انـد. در ا  افتـه يكرده و با آنهـا اخـت    ليخود تعد يآنها را منطبق با اقتضائات فرهنگ  ني
 ،هـا  اليسر نيابه نمايش درآمده در  ياز تماشاگران با عناصر فرهنگ يبرخ يحت ،طيشرا

رسـد   بـه نظـر مـي    .كننـد  يمـ  يكشور خود احساس همجوار يفرهنگ داتياز تول شتريب
ها با تشـخيص مشـكالت و مسـائل پـيش روي افـراد امـروز        كنندگان اين سريال شپخ

هـايي دارنـد كـه بتوانـد بـا ايجـاد        جامعه ايران و نيز ذايقه آنها، سعي در انتخاب سريال
هاي ذهني مشترك و حس همجواري ـ چه در سطح ظاهري و ارزشي و چـه    چارچوب

هايي كه متوليـان، در پـي كاشـت آن    در سطح رواني و ژانري ـ بستري مناسب براي بذر 
جملـه   اي از مـوارد از  در ذهن مخاطب ايراني هستند، بيابد. هر چند كـه ديـديم در پـاره   

تقبيح روابط آزاد جنسي و خيانت به همسر، گفتمان توليد شده از جانـب سـازندگان و   
ست مانع مخاطبان با هم متفاوت است، بايد توجه داشته باشيم كه اين تفاوت، نتوانسته ا
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شوندگان گـروه شـمال شـهر و حومـه (پـايين شـهر) بـا         از احساس همجواري مصاحبه
ها و داستان سريال شود و از اين رو، اين احساس همجواري و ابـراز واكـنش    شخصيت

توانـد در نحـوه پاسـخ فـرد بـه چنـين        هاي داستاني ترسيم شده مـي  عاطفي به موقعيت
شـده،   هـاي حسـاب    جمله اين انتخاب ر باشد. ازهايي در زندگي واقعي تأثيرگذا موقعيت

اي است. نكته قابل توجه در مورد سـريال   هاي متعدد تركيه سريال ويكتوريا و نيز سريال
سال پيش ساخته شده است، به دليل اينكه  22ويكتوريا اين است كه با آنكه اين سريال 

نيـز   ن و پسران نوجـوان و با برخي مسائل اجتماعي كنوني در كشور ما همچون روابط دخترا
هاي مردان يا زنان شاغل تناسب دارد، مورد توجه مخاطبان ايراني قـرار گرفتـه    گرفتاري
واقع، نظر به اينكه كشور مـا در برخـي از ابعـاد فنـاوري و مدرنيتـه، چندگانـه        است. در

و كند، تأثير فناوري در ميان مردم آن، نمودي متفاوت  تر از دنياي غرب حركت مي عقب
گاه متأخر با نمود آن در جوامع صنعتي دارد اما به هر حال، مشكالت و مسائلي كـه در  

تر شاهديم، با تأخيري طوالني در جامعه مـا   خصوص تأثيرات مدرنيته در جوامع صنعتي
سال پيش آنها اكنون، با در نظـر   22كند و از همين روي، فيلم متعلق به  نيز نمود پيدا مي

شـود (بيچرانلـو،    هاي پيش روي ايرانيان، براي مـا پخـش مـي    لشگرفتن مشكالت و چا
) تا بتواند با ايجاد حس همجواري در سطوح مختلف، تغييرات ارزشـي مخاطبـان   1388

اي،  هـاي تركيـه   را همسو با خود كنند. اما نكته حايز اهميتـي كـه در خصـوص سـريال    
مسائل مشابه با  ها نيز لمدر اين في هر چند جمله عشق ممنوع وجود دارد اين است كه از
هـاي   رسـد كـه بـه دليـل شـباهت      شود، به نظر مي ميپخش  يا ماهواره يها اليسر گريد

هاي اين كشور از نظر  يافتگي و ... سريال مذهبي، فرهنگي، جغرافيايي و نيز ميزان توسعه
رار تـر ارتبـاط برقـ    رسد و بنـابراين بـا آنهـا راحـت     تر به نظر مي مخاطبان ايراني اخالقي

پذيرند. بنـابراين شـايد بتـوان گفـت متوليـان پخـش ايـن         كنند و در نتيجه، تأثير مي مي
 ييبـذرها  يمناسب بـرا  يبسترها، با واقف بودن به اين فن ارتباطاتي سعي دارند  سريال

 . هستند يرانيا اندر ذهن مخاطب هاكاشت آن يكه در پفراهم آوردند 
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