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 چكيده

هاي نهادها و مسئوالن فرهنگي كشـور و از  روابط دختران و پسران جوان، يكي از مسائل و دغدغه
هاي صداوسيماست كه با محوريت مسائل جوانان توليـد و  هاي اصلي آن دسته از سريال درونمايه

 بـويژه در سـريال   سيما در دهه اخير توجه بيشتري به اين مسئله نشان داده و و اند. صداپخش شده

هايش سعي در ارائه الگويي مبتني بر مذهب و سنت از اين روابط داشته است. در مقالـه حاضـر،   
هاي پخش شده از صداوسـيما  ترين سريالنحوه بازنمايي روابط دختران و پسران جوان در پربيننده

بررسي » يل روايتتحل«، با استفاده از روش 1383ـ 1393هاي  با محوريت جوانان، در فاصله سال
هاي پژوهش حاكي از آن است كه روابط دختران و پسران جوان (پيش از ازدواج) شده است. يافته

بندي شده است: روابـط عاشـقانه دو    هاي مورد بررسي در يكي از الگوهاي زير صورتدر سريال
با روابط عـاطفي  طرفه، روابط عاقالنه دو طرفه (عقالنيت ارزشي) همراه طرفه، روابط عاشقانه يك

برادري). از ميان اين الگوها، فقط الگوي رابطـه عاقالنـه دو    ـ  حداقلي و روابط اجتماعي (خواهر
نمايي شده  طرفه با قصد ازدواج و با اطالع، هدايت و نظارت افراد بزرگسال (بويژه والدين)، خوب

 اند.و ساير الگوها كم و بيش دچار بدنمايي يا غياب بازنمايي بوده
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 مقدمه

اي اسـت   هاي رسانه هاي مدرن به معناي سخن گفتن از فرهنگ سخن گفتن از فرهنگ
هـا بـا   هاي فرهنگ بازنمايي شده از طريق رسانهويژگي). 3، ص 1995، 1(استيونسون

اي اصـلي سياسـت رسـانه   كننـده مـرتبط اسـت. عناصـر      ييهاي رسانه بازنمـا سياست
هـاي ميـان    نظر از موضوع تغييـرات صـورت گرفتـه در طـول زمـان و تفـاوت       صرف
ها و معيارهـايي   شوند؛ ارزشاند از: اهداف يا موضوعاتي كه دنبال مي ها، عبارت بافت

اطي متنوع كه اند؛ محتوا و خدمات ارتبكه از طريق اين اهداف تعيين يا شناسايي شده
كنند؛ خدمات توزيـع متفـاوت و در نهايـت، ارزيـابي     سياست تعيين شده را دنبال مي

). تمـام ايـن   2003، 3و كـولنبرگ  2كوئيـل  هاي تكميلي (مـك  سياست مطلوب و روش
كنـد، مؤثرنـد. بـر    عناصر كم و بيش در تعيين نوع فرهنگي كه يك رسانه بازنمايي مي

هاي گوناگون بازنمـايي  هاي مختلفي را در حوزه فرهنگهاي متنوع، اين اساس، رسانه
 خواننـد. بـه   مـي  اي ارائه شده فـرا شان را به پذيرش فرهنگ رسانه كنند و مخاطبانمي

پـذيري تبـديل شـده و    اي بـه نيـروي مسـلط جامعـه    رسانه طوري كه امروزه فرهنگ
تفكـر، تـا حـد    مثابه سازندگان سـليقه، ارزش و  هاي تلويزيوني بهتصاوير و شخصيت
هاي جديـدي  اند و صورتها، مدارس و نهادهاي مذهبي را گرفتهزيادي جاي خانواده

يابي و تصاوير مالزم با آن را در خصوص سبك زندگي، مد و رفتـار شـكل   از هويت
 ).17، ص 2002، 4اند (كلنر داده

جـه بـه   هاي تلويزيـوني بـا تو  كنندگان برنامهدر چنين شرايطي، سياستگذاران و تهيه
 هـاي تعيـين شـده، سـعي در تـرويج فرهنـگ تلويزيـوني خاصـي در         اهداف و سياست

اي ل فرهنگـي و اجتمـاعي را بـه گونـه    ئهاي مختلف دارند و به اين منظـور، مسـا   حوزه
كنند كه مخاطبان را به سمت فرهنگ تلويزيوني مورد نظر دعوت كننـد. بـر   بازنمايي مي

هـاي  مي ايـران نيـز از طريـق ژانرهـا و برنامـه     سيماي جمهوري اسـال  و اين اساس، صدا
پي ترويج فرهنگ تلويزيوني خاصي در بين مخاطبان است. در ايـن ميـان،    گوناگون، در

هـاي  در ميان ژانرهـاي مختلـف برنامـه   برخي ژانرها و مخاطبان جايگاهي خاص دارند: 
                                                      

1. Stevenson       2. McQuail       3. Cuilenburg 

4. Kellner 
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ــوني،  ــريال«تلويزي ــي» س ــريال  ويژگ ــر س ــه دارد؛ ژان ــن زمين ــارزي در اي ــاي ب ــاي ه  ه
ترين ژانر تلويزيون ـ از سويي، به دليل جـذابيت آن بـراي     تلويزيوني ـ به عنوان پربيننده 

هـاي   هايي كـه بـراي طـرح پيـام     مخاطب عام تلويزيون و از سوي ديگر به دليل ظرفيت
برانگيز دارد، مورد توجه فراوان است.  مستقيم و كمتر حساسيتمورد نظر به صورتي غير

نيز، توجه خاصي به مخاطبان نوجوان و جـوان، بـا توجـه بـه تركيـب       در ميان مخاطبان
سني كشور و قابل مالحظه بودن جمعيت اين قشـر و نيـز تصـوري مبنـي بـر در حـال       

 ها و رفتارهاي اين رده سني وجود دارد. گيري بودن نگرششكل
سيما بـه منظـور تـرويج فرهنـگ تلويزيـوني       و هاي مختلف صدا بر اين اساس، شبكه

هـاي متعـددي بـا     ورد نظر سازمان در بين نوجوانان و جوانان، به توليد و پخش سريالم
انـد و در برخـي مـوارد    محوريت مسائل و موضـوعات مربـوط بـه ايـن قشـر پرداختـه      

هاي معمول تلويزيـون   اند مخاطبان زيادي را به خود جلب كنند. عالوه بر سريال توانسته
ايم كـه بـا    هاي تلويزيوني بودهجديدي از سريال شاهد توليد و پخش نوع 1385از سال 

سـازي در   سياست پرداختن به مسـائل فرهنگـي ـ اجتمـاعي جـاري جامعـه و فرهنـگ       
انـد و بـا توجـه بـه      خصوص اين مسائل بويژه در ميان نوجوانان و جوانان توليـد شـده  

هـا و نحـوه پخـش آنهـا (هـر شـب يـا يـك شـب در ميـان) از            موضوعات، درونمايـه 
روابـط  «دهد كه درونمايه  ها نشان مي اند. بررسي هاي تلويزيوني بوده ترين برنامه ندهپربيي

تـرين  ترين يا يكـي از اصـلي  اصلي» دختران و پسران جوان بويژه روابط پيش از ازدواج
ها بوده است. پژوهش حاضر، نحوه بازنمايي ايـن درونمايـه را   هاي اين سريال درونمايه
 كند. ي پربيننده در حوزه جوانان بررسي ميهاي تلويزيون در سريال

هاي تلويزيـوني بـه نظـر    هاي اكتشافي از نحوه مواجهه مخاطبان با سريالدر بررسي
ها را پيش و بيش از هر عنصر ديگري، از طريق روايت آنها رسد كه مخاطبان، سريال مي

پربيننـده از   هـاي حاضر بـا تحليـل روايـت سـريال     مقاله. بر اين اساس، )1(كننددرك مي
روابط دختران و پسران جوان در پي به دست دادن تصويري كلي از نحوه بازنمايي ايـن  

تـرين  ييـد و مـورد نكـوهش پربيننـده    أدرونمايه و چگونگي روايـت الگوهـاي مـورد ت   
باشـد.   ، مـي 1393 ــ 1383هاي  در فاصله سالهاي تلويزيوني با محوريت جوانان  سريال
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سـيما در  سـازي صـداو  سـريال  1دهـد تـا كـالن روايـت    مي نتايج پژوهش حاضر امكان
خصوص مسئله روابط دختران و پسران جوان و نقاط قوت و ضعف عملكـرد سـازمان   

تـر بـه ايـن مسـئله در     ايتر و حرفـه در اين حوزه مشخص شود و زمينه پرداختن علمي
 توليدات آتي تلويزيوني فراهم آيد. 

 هاي تلويزيونيفرهنگ و روايت

اي اجتماعي محصول تعامل رمزگـذاري  برساخته» فرهنگ«ويكرد مطالعات فرهنگي، با ر
متون از طريق نهادهاي فرهنگـي مختلـف و رمزگشـايي مخاطبـان در جريـان مصـرف       

ها يكي از نهادهاي فرهنگي جامعه هستند كـه در تعامـل بـا سـاير     فرهنگي است. رسانه
أثر از نحوه مواجهه مخاطبـان بـا آنهـا،    پذيري مخاطبان و متپذيري و جامعهمنابع فرهنگ

باشند. در اين ميـان،  هاي مختلف مياندركار تغيير فرهنگ عمومي جامعه در حوزهدست
هـاي اخيـر، موجـب     ها در سـال هاي نوين ارتباطي و گسترش انواع رسانهظهور فناوري

 ها در اين عرصه شده است.  تر شدن نقش رسانهپررنگ
هـا در زنـدگي   كاركردهاي زير را بـراي رسـانه   3و ريمر 2در همين خصوص، گيبينز

سازي و ساختن هويت كمـك  ها به فرايندهاي معناشمارند: رسانهروزمره مخاطبان برمي
كنند؛ با شكل دادن بـه الگـوي ذهنـي مخاطبـان، رويـدادها را بـراي آنهـا معنـادار و         مي

كننـد؛ در  آنهـا كمـك مـي    هـاي گيري نگرشسازند و از اين طريق، به شكلفهم مي  قابل
اي وجـود دارد كـه بـه مصـرف محـدود      جويانـه هـا، جنبـه لـذت   استفاده مردم از رسانه

كنند و ها با هم صحبت ميشود، بلكه مخاطبان در مواقع ديگر درباره محتواي رسانه نمي
شـوند   منـد شـدن زنـدگي روزمـره مـي     ها تا حدي موجب سـاخت سرانجام اينكه رسانه

 ).48ـ 49 ص، ص1389زاده، به نقل از مهدي 70ـ 73 ، صص1381ر، (گيبينز و ريم

هـاي   ) بخش اعظم فرهنگ مدرن از طريق رسـانه 3، ص 1995به اعتقاد استيونسون (
هـاي گونـاگون، اپـرا و موسـيقي كالسـيك پخـش        شود. رسـانه  جمعي منتقل مي  ارتباط

پردازند و آخرين اخبار و  يزندگي سياستمداران م  هايي درباره كنند؛ به تعريف داستان مي
كنند. اين امر موجب تغييـر شـگرفي در    هاي هاليوود را در اكناف جهان منتشر مي شايعه

                                                      

1. Big Story        2. Gibbins       3. Reimer 
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زيسـته  » واقعيت»  است. به بيان ديگر، شالودهپديدارشناختي زيستن در مدرنيته شده   تجربه
گيـرد   شكل مي ها اخير با جذب بازنمودهاي تصويري و متني دريافتي از رسانه  در مدرنيته

بـا ايـن ديـدگاه موافـق اسـت و       1شود. چني ها تدوين و بيان مي اين از طريق همانو بنابر
منـابع بـازنمودي     دهنـده  ما از رهگذر فعاليت شكل  زيسته  هاي تجربه جنبه  همه«گويد:  مي

بـه نقـل از بنـت، ترجمـه جوافشـاني و       67، ص 1994» (شـود  بنـدي و عيـان مـي    فرمول
معتقـد اسـت كـه در پرتـو      2). در همين زمينـه، رابـرت اسـنو   121، ص 1386چاووشيان، 

فرهنـگ  «اكنـون در يـك   آميز نيست اگـر بگـوييم مـا هـم     ها، مبالغهفراگير و پرنفوذ رسانه
كنيم. اين به معناي آن اسـت كـه تقريبـاً تمـام نهادهـا ـ مشـتمل بـر         زندگي مي» اي رسانه

انتظامي، بهداشت و درمان، آموزش و پـرورش   نهادهاي مذهبي، سياسي، دولتي، قضايي و
هـاي جمعـي قـرار دارنـد.     جانبه فرهنگ متبادر از رسـانه و حتي خانواده ـ تحت نفوذ همه 

اجتمـاعي  «اي در جوامـع مـدرن كنـوني را    خصوصيت اوليه فرهنگ رسـانه  3ميشل مارتين
 ).3ـ  5 ص، ص1998، 5داند (استرانجالوها ميافراد از سوي رسانه» 4شدن انفرادي

كننـد و  ها اغلب به عنوان پلي بين زندگي شخصي و جهان اجتماعي عمل مـي رسانه
پذيري ما هستند. مـا، خودمـان و جايگاهمـان را در جامعـه از      عاملي قدرتمند در جامعه

كنـيم و بـه همـين دليـل، بـراي ايفـاي وظـايف و كاركردهـاي         ها درك ميطريق رسانه
ها و درك محتواي آنها هستيم. يعنـي  ير از توجه به رسانهخود در جامعه، ناگز اجتماعي

هـا در جامعـه را   هاي اجتماعي خاص و انتظارات نقـش  همه ما، نحوه رفتار در موقعيت
ها به طـور متنـاوب، تصـاوير و الگوهـاي رفتـاري دربـاره       گيريم. بنابراين، رسانه ياد مي

 ).58، ص 1389زاده، كنند (مهديزندگي را به مخاطبان عرضه مي
اي دارد و هاي مختلف، تلويزيون نقش مهمي در ارائه فرهنـگ رسـانه  در ميان رسانه

وجـه اصـلي فرهنـگ    «، ايـن رسـانه ارتبـاطي را    6برخي صاحبنظران از جملـه بودريـار  
كنـد،  دانند. آنچه رسانه تلويزيون با ساماندهي فني خـود القـا مـي   (همان)، مي» اي رسانه

پـذيري و قرائـت شـدن در تصـاوير     يوسته قابل رويت، تقسـيم اي جهاني است كه پ ايده
                                                      

1. Chaney       2. Robert Snow       3. Michelle Martin 

4. scialization of individuals            5. Strangelove 

6. Baudrillard 
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). تلويزيون تصاوير مختلفي از جهان پيرامـون  115، ص 1386است (ترجمه احمدزاده، 
دهد و مخاطبان را به سمت پذيرش قرائت و روايتي خـاص ـ كـه     و مسائل آن ارائه مي

 كند.ها برجسته شده ـ دعوت مي به نحوي در ميان ساير روايت
جمعي تلويزيون، براي رسيدن به احساسات مشترك، باعث نش ساده تماشاي دستهك

آينـد. تلويزيـون   شود كه فراتر از كلمـاتي اسـت كـه بـر زبـان مـي       برقراري ارتباطي مي
تواند به مثابه يك وسيله آموزشي عمل كند: اين رسانه كه به عنـوان ابـزاري   همچنين مي

سازي  مند وارد شده، توأمان هم به عنوان ابزار قاعدهشناسي براي يادگيري به حوزه نشانه
گيرنـد،  ها در آن مورد تأكيد قـرار مـي  كند. هويت و هم به عنوان ابزار مقاومت عمل مي

گيـرد و  شوند و در نهايت، بر سر آنها كشمكش صورت مـي ها در آن برجسته مي ارزش
از نسل گرفته تـا قوميـت.    شود: از جنسيت گرفته تا تمايل جنسي وبر روي آنها كار مي

ساختارهاي مراقبتي تلويزيون و اخالقيات آن در همه اجزا قصد دارند همه مخاطبـان را  
) 1999( 2). الـيس 150، ص 2010، 1به مثابه يك فرد مورد خطـاب قـرار دهنـد (بريگـز    

مهم است تأكيد «اي ديگر توضيح داده است: گونهنقش تلويزيون در خانه و جامعه را به
يافتـه  م كه امروزه تلويزيون بخشي مأنوس از تجربه خانگي هر فرد در جهان توسـعه كني

است. موقعيت خانگي ويژه تلويزيون بدان معناست كه بيشـتر اوقـات، سـطح پـاييني از     
دهد؛ اما اين سطح پايين مشابه توجهي است كـه  توجه مخاطب را به خود اختصاص مي

گيـرد.   راد ديگر) در فضـاي خـانگي صـورت مـي    به بيشتر موارد ديگر (و حتي بيشتر اف
كند و قدرت آن هم در همـين مسـئله نهفتـه     تلويزيون در فضاي صميمي افراد رخنه مي

آورد (يـا   ، معتقد اسـت تلويزيـون معناهـايي را بـه وجـود مـي      3). فيسك68است (ص 
ن گيرند. به وجـود آمـد   بيني غالب قرار مي كوشد به وجود آورد) كه در خدمت جهان مي

هاي تلويزيوني، مستلزم به كار گرفتن رمزگان تلويزيون اسـت كـه فيسـك     معنا از برنامه
هـاي قانونمنـد كـه     رمز عبارت است از نظامي از نشانه«آن را چنين تعريف كرده است: 

هـاي آن پايبندنـد. ايـن نظـام، مفـاهيمي را در       آحاد يك فرهنگ به قوانين و عـرف   همه
(ترجمه » شود دهد كه موجب حفظ آن فرهنگ مي اشاعه ميآورد و  فرهنگ به وجود مي

 ).  127، ص 1386برومند، 
                                                      

1. Briggs        2. Ellis       3. Fiske 
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هـاي مختلـف، از طريـق ژانرهـاي     در حـوزه » سـازي فرهنگ«تالش تلويزيون براي 
شود و در اين راستا ژانـر نمـايش و بـويژه    سازي در اين رسانه انجام مي گوناگون برنامه

هـاي  فرهنگـي ـ اجتمـاعي دارد. سـريال     اي بـراي طـرح مسـائل   سريال، جايگـاه ويـژه  
هاي مختلف هستند. گفتمان تلويزيون، هماننـد  سازي در حوزهتلويزيوني در پي گفتمان

» 1نقطه محـوري «عناصر مختلف است كه حول » بندي تركيب«هر گفتمان ديگري، نوعي 
). بــه بيــان ديگــر، 3، ص 1385انــد (آزاد ارمكــي و محمــدي،  خاصــي وحــدت يافتــه

ها و طبيعي جلـوه   هاي مختلف، تثبيت معناي نشانههاي تلويزيوني با طرح روايت سريال
سازي گفتمـان مـورد نظـر تلويزيـون در     ها، در پي برجسته دادن برخي رفتارها و نگرش

هـاي  هـاي تلويزيـوني روايـت   تـرين سـطح، سـريال   هاي مختلف هستند. در كالنحوزه
تـوان بـه نحـوه    كنند كه با تحليل آنها ميمي مختلفي را از دنياي پيرامون مخاطبان مطرح

شـوند، پـي بـرد. از    بازنمايي يك مسئله و روايتي كه مخاطبان به پذيرش آن دعوت مـي 
تـرين و در عـين حـال     ارائـه شـده شـايد سـاده     2ميان تعاريف مختلفي كه براي روايت

ه بـه طـور   توالي از پيش انگاشته شده رخـدادهايي كـ  «باشد:  3ترين، تعريف توالن كامل
درواقع در بطن هر روايـت، دو ويژگـي بسـيار مهـم     ». اندغيرتصادفي به هم اتصال يافته

در تعريـف فـوق   » تـوالي «و » غير تصادفي«هاي مندي. واژهشود: عليت و زمان ديده مي
) در 1391). اوحـدي ( 9، ص 1387، ترجمـه راغـب،   4بيانگر همين نكته هستند (بارت

هاي فيلم بر اهميت روايت نسبت به ساير جنبه» و تلويزيون شناسي سينماروايت«كتاب 
هاي بلند، نخست بر حسـب روايـت،   فيلم اصوالً«نويسد: كند و مي (و سريال) تأكيد مي
هـاي تماشـايي،    شوند و هر چيز ديگـري، جنبـه ثـانوي دارد. جلـوه    درك و دريافت مي

هوشمندانه در القـاي زمـان و   هاي هاي باشكوه، طرحپردازيهاي پيچيده، صحنهميزانسن
). براي تحليـل روايـت، الگوهـاي مختلفـي     15(ص » اندفضا و ... همه جزئي از روايت

وجود دارد كه اغلب آنها معطوف به بررسي ساختار روايت هستند. در اين ميان، ويليـام  
 الگويي ارائه داده كه بيشتر متوجه محتواي روايت است تا ساختار آن و الگـويي  5البوف

 شود.     ال اصلي پژوهش حاضر تلقي ميؤكاربردي براي پاسخ به س

                                                      

1. nodal point       2. narrative       3. Toolan 

4. Barthes         5. William Labov 
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 اند از: داند كه عبارتكردي متمايز ميرالبوف، يك روايت كامل را متشكل از شش جزء كا
و كـد   5حل؛ نتيجه يا راه4؛ ارزيابي3كننده؛ كنش پيچيده2گيري؛ جهت1انتزاع (چكيده)

 ).73 -74، صص 1387ذكايي،  به نقل از 370، ص 1972(البوف،  6(پايان)
گيـري،  دهـد. جهـت  انتزاع، نماي كلي روايت را به شكل كامالً خالصه به دست مي

هاي زمـاني و مكـاني را    ها، بخصوص موقعيت ها) و موقعيتكنندگان (شخصيتشركت
كننـده تنهـا عنصـر ضـروري هـر روايـت و       پيچيـده كند. كـنش  در روايت مشخص مي

كنـد و پيچيـدگي الزم را بـراي     را از حالت عادي خارج ميرويدادي است كه وضعيت 
تـرين مؤلفـه دخالـت راوي و دربرگيرنـده     آورد. ارزيابي برجسته خلق روايت فراهم مي

همه ابزارهايي است كه براي به اثبات رساندن و حفظ نكته اصلي روايت، اهميت يافتن 
حل، راهكار پيشنهادي روايـت  رود. راهپذيري آن به كار ميو قابليت بازگويي يا گزارش

حـل و  كننده است و در عنصر كد، بـه نتيجـه راه  براي حل مشكل ناشي از كنش پيچيده
 ).265ـ 284، صص 1386شود (توالن، ترجمه علوي و نعمتي، پايان روايت توجه مي

هاي تلويزيـوني پربيينـده بـا محوريـت جوانـان از      در پژوهش حاضر، روايت سريال
گيري از عناصر مدل البوف بررسي شده اسـت تـا   و پسران جوان با بهرهروابط دختران 

سـاله  هـاي صداوسـيما طـي يـك دوره زمـاني ده     نحوه بازنمايي اين درونمايه در سريال
مشخص شود. تمركز پژوهش حاضر بر متن، به معناي ناديده گرفتن فعاليـت مخاطبـان   

رهـاي فـردي و اجتمـاعي، نحـوه     در تعامل با اين متن نيست و مخاطبـان متـأثر از متغي  
تواننـد گفتمـان و روايـت ارائـه شـده را      مصرف و چگونگي مواجهه آنها بـا مـتن، مـي   

 بپذيرند، تعديل كنند يا رد نمايند.

 روش پژوهش

هاي مورد نظر در خصـوص روابـط دختـران و    در اين پژوهش از بررسي روايت سريال
عناصر مـدل البـوف، بـراي پاسـخ بـه       گيري ازپسران جوان و تحليل اين روايت با بهره
هـاي آن در   دليل استفاده از اين الگـو، ظرفيـت  سؤال اصلي پژوهش استفاده شده است. 

 بررسي محتواي روايت است.  
                                                      

1. abstract        2. orientation         3. complicating action 

4. evaluation      5. result or resolution    6. coda 
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 هاي مورد بررسي در اين پژوهش، با در نظر گرفتن دو معيـار پربيننـده بـودن    سريال
رح بودن درونمايـه روابـط   درصد مخاطب) و مط 60(با تعريف عملياتي داشتن بيش از 

هاي اصـلي سـريال،    دختران و پسران جوان به عنوان درونمايه اصلي يا يكي از درونمايه
قسـمت،   69انـد از: نـرگس (   هـا عبـارت   اند. اين سريالبه صورت هدفمند انتخاب شده

هاي پخش)، ترانه  درصد در طول ماه 6/78با متوسط ميزان بيننده  85سال  پخش شده در
درصـد)،  3/64بـا متوسـط ميـزان بيننـده      87قسمت، پخـش شـده در سـال     47( مادري

درصـد)،  6/74بـا متوسـط ميـزان بيننـده      88قسمت، پخش شده در سـال   48دلنوازان (
درصـد) و  2/70بـا متوسـط ميـزان بيننـده      89قسمت، پخش شده در سال  37ها (فاصله

درصـد)  9/66ننـده  بـا متوسـط ميـزان بي    92قسمت، پخـش شـده در سـال     27مادرانه (
سـيما در خصـوص ميـزان مخاطبـان      و هـاي هفتگـي مركـز تحقيقـات صـدا     (نظرسنجي

هاي اشاره شده بازبيني و هاي سريالهاي تلويزيوني در حال پخش). تمام قسمت سريال
 تحليل شده است.  

هـا در مواجهـه   تمركز اين پژوهش ـ با توجه به اهميتـي كـه بـراي روايـت سـريال      
ها بـا توجـه   ها (داستان فيلمنامه) بوده و يافتها ذكر شد ـ بر روايت سريال مخاطبان با آنه

هايي با موضوع مشابه تحليـل   هاي پژوهشهاي حاصل، ابعاد نظري و يافتهبنديبه دسته
كننـده   تـأمين  نويسندهشده است. تشريح عناصر الگوي البوف و كنترل جداول از سوي 

هـاي دايـم و ارائـه شـواهدي از مـتن      مقايسـه  همچنـان كـه   پايايي پژوهش بوده است؛ 
 ها، روايي پژوهش را تأمين كرده است.   سريال

 هاي پژوهشيافته

هاي تلويزيوني پربيننده با محوريت مسائل و موضوعات جوانـان،  بررسي روايت سريال
هـاي مـورد   حاكي از آن است كه روابط دختران و پسـران (پـيش از ازدواج) در سـريال   

 بندي شده است: در يكي از الگوهاي زير صورت )2(ر عمدهبررسي به طو
 روابط عاشقانه دو طرفه    .1

 طرفهروابط عاشقانه يك  .2

 روابط عاقالنه دو طرفه (عقالنيت ارزشي) همراه با روابط عاطفي حداقلي  .3

 برادري)  -روابط اجتماعي (خواهر  .4
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 طرفه روابط عاشقانه دو. 1

هـاي مشـترك بازنمـايي    ررسـي بـا برخـي ويژگـي    هاي مورد باين نوع روابط در سريال
واسطه (خودگزين)، دل بستن به طرف اند از: آشنايي بي آنها عبارت ترين اند كه مهم شده

مقابل بدون شناخت كافي از او (شكل گرفتن عشق پيش از ازدواج و كـافي دانسـتن آن   
ي بـدون اطـالع   براي ازدواج)، رابطه عاطفي حداكثري و عقالنيت حداقلي، رابطه پنهـان 

تـوجهي بـه هشـدارهاي    شـاپ، بـي  ها در فضاهايي مانند خيابان، پارك و كـافي خانواده
بزرگترها و اصرار بر ازدواج با وجود مخالفت خانواده، ازدواج فراطبقاتي و مهم نبـودن  
تناسب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دو طرف، ازدواج با مهريه بـاال و مراسـم سـاده و    

اعتنايي به اصول مـذهبي و  ها و دوستان صميمي و سرانجام بيخانواده خانگي با حضور
هاي تلويزيوني مـورد بررسـي بـا    سنتي در روابط پسر و دختر. چنين روابطي در سريال

اند؛ اما حاصل آنها يك زندگي توأم با رنـج و بـدبختي   دردسر زياد منجر به ازدواج شده
هـاي مـورد   ايي اين نوع رابطـه در سـريال  و سختي بوده است. جزئيات مربوط به بازنم

و تحليل روايت يكـي از ايـن روابـط (رابطـه بهـروز و نسـرين در        1بررسي در جدول 
 آمده است.   2نرگس) در جدول   سريال

هاي ايراني پربيننده طرفه (پيش از ازدواج) در سريالـ رابطه عاشقانه دو1جدول 

 با محوريت جوانان

الگوي رابطه 

 (انتزاع)

ها  صيتشخ

 و سريال

 شرح رابطه در سريال

 (وضعيت)

 نتيجه

 (پايان)

موضع 

 سريال

 (ارزيابي)

روابط عاشـقانه  

 دو طرفه؛

رابطــه عــاطفي 

حـــــداكثري و 

ــت  عقالنيـــــ

حــداقلي از هــر 

 دو طرف رابطه

بهروز و 

نسرين 

 (نرگس)

كمرنگ شـدن عشـق در جريـان مواجهـه بـا      

مشــكالت زنــدگي، اصــرار پــدر بهــروز بــراي 

ز از نسرين، سفر بهروز به ايتاليا و جدايي بهرو

ــارداري،   ــاز نگشــتن او، اطــالع نســرين از ب ب

تالش براي ملحق شـدن بـه بهـروز و ناكـام     

ماندن، تولـد فرزنـد نسـرين در شـهر مـرزي،      

طالق غيابي نسرين از بهروز، بازگشت بهـروز  

بعد از سه سال و تصميم نسرين به زندگي در 

 كنار او به خاطر بچه

ــال ق و ازدواج، ط

بازگشـت مجـدد   

 به خاطر بچه

 بدنمايي
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 1جدول ادامه 

الگوي رابطه 

 (انتزاع)

ها  شخصيت

 و سريال

 شرح رابطه در سريال

 (وضعيت)

 نتيجه

 (پايان)

موضع 

 سريال

 (ارزيابي)

روابط عاشـقانه  

 دو طرفه؛

رابطــه عــاطفي 

حـــــداكثري و 

ــت  عقالنيـــــ

حــداقلي از هــر 

 دو طرف رابطه

بهزاد و يلدا  

 (دلنوازان)

تبديل عشق به نفـرت و بنـاي ناسـازگاري از    

طرف بهزاد بعد از ازدواج به دليل سوءتفاهم او 

ــدا از ازدواج (دريافــت   ــزه يل در خصــوص انگي

اي)، تصميم يلدا به طـالق  سكه 2000مهريه 

و مقاومت بهزاد، راضي شدن بهزاد به طـالق  

پس از بخشش مهريه از سوي يلدا و نااميدي 

ي با او، اطـالع از بـارداري   بهزاد از ادامه زندگ

يلدا و به تعويق افتادن طالق تا زمان به دنيـا  

آمدن بچه، به دنيا آمدن بچه، اقدام يلدا بـراي  

تــرك بهــزاد و خــانواده از بيمارســتان (طبــق 

توافق قبلي بهزاد و يلدا)، تغيير نظـر بهـزاد در   

 آخرين لحظه و برگرداندن يلدا به خاطر بچه

ــميم  ازدواج، تص

ق، بـــه طــــال 

تعويق طالق تـا  

ــا آمــدن  ــه دني ب

بچه ، بازگشـت  

ــه  ــدگي ب ــه زن ب

 خاطر بچه
 بدنمايي

رابطه عاشقانه دو طرفه (پيش از  ـ تحليل روايت سريال نرگس از2جدول 

 گيري از عناصر مدل البوف براي تحليل روايتازدواج) بهروز و نسرين با بهره

 حل راه پايان
 ارزيابي

 (موضع سريال)

كنش 

 كننده پيچيده

 وضعيت

 )گيري (جهت
 انتزاع

طالق نسرين از 

بهروز، بازگشت 

مجدد بهروز بعد 

ــال و   ــه س از س

رضايت نسـرين  

به ادامه زنـدگي  

ــه   ــط ب ــا او فق ب

 انخاطر دخترش

بيني، كمك واقع

ــرفتن از  گـــــ

ترها، غلبه  بزرگ

عقـــــل بـــــر 

 احساسات

آشنايي و روابـط  

پـــيش از ازدواج  

خــارج از دايــره  

ــنت،   ــرع و س ش

ــدون اطـــالع  بـ

ــا خــانواده هــا و ب

ــي ــه ب ــوجهي ب ت

ترهـا   نظر بـزرگ 

منجر به شكست 

رابطــه اســت و  

ــروي  ــي نيـ حتـ

ــه  ــادر ب عشــق ق

ــين  ــات چنـ نجـ

 .اي نيسترابطه

مخالفــت پــدر  

ـ  ا ازدواج بهروز ب

نسرين و بهروز 

و تــــــالش او 

بــراي جــدايي  

آنهــا بــه هــر   

 قيمتي

ــروز و  ازدواج به

نسرين به دنبال 

ــه   ــك رابطـ يـ

عاشقانه پيش از 

ازدواج، بـــــروز 

ــكالت  مشـــــ

زنــدگي، خســته 

شــدن بهــروز از 

مشكالت و رها 

 كردن خانواده

ــقانه دو   ــط عاش رواب

 طرفه پيش از ازدواج
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 طرفهروابط عاشقانه يك. 2

هاي مورد بررسي در دو حالت بازنمايي شده است: حالت اول، اين نوع رابطه در سريال
الـت دوم، عشـق از   طرف و فريب از طـرف ديگـر اسـت و در ح   مبتني بر عشق از يك

تفاوتي طرف ديگر مواجه اسـت.  طرف با واكنش بيشتر عقالني و كمتر عاطفي يا بي يك
هاي مورد بررسـي، در شـرايطي كـه    طرفه در سريالهاي كلي روابط عاشقانه يكويژگي

هاي كلـي ذكـر شـده بـراي     يكي از طرفين در پي فريب طرف ديگر است، شبيه ويژگي
هاي است. جزئيات مربوط به بازنمايي اين نوع رابطه در سريال روابط عاشقانه دو طرفه

 آمده است. 3مورد بررسي، در جدول 

طرفه (پيش از ازدواج) به صورت عشق از يك طرف ـ رابطه عاشقانه يك3جدول 

 هاي ايراني پربيننده با محوريت جوانانو فريب از طرف ديگر در سريال

الگوي 

رابطه 

 (انتزاع)

 هاشخصيت

 ريالو س

 شرح رابطه در سريال

 (وضعيت)

 نتيجه

 (پايان)

موضع 

 سريال

 (ارزيابي)

ــط  روابــــــ

عاشقانه يـك  

طرفه؛ عشـق  

طرف و از يك

ــب از  فريــــ

 طرف ديگر

سعيد و بيتا 

 ها)(فاصله

آشنايي سعيد و بيتا در محـل كـار و عشـق    

سعيد به بيتا كه دختري هرزه و دزد اسـت،  

واده تظاهر به عشق از طرف بيتا، اطالع خان

و اطرافيان سـعيد از رابطـه سـعيد و بيتـا و     

ماهيت واقعي بيتا و هشدار آنهـا بـه سـعيد،    

توجهي سعيد و ادامه رابطه، آگـاه شـدن   بي

سعيد از ماهيت واقعي بيتـا، تـرك رابطـه و    

پشيماني از سوي سعيد، ادامه دادن بيتا بـه  

 هرزگي و تجاوز به او از جانب چند جوان

ناكامي، 

شكست، 

و جدايي 

 پشيماني

 بدنمايي

ساسان و شيدا 

 ها)(فاصله

تظاهر به عشق از طـرف ساسـان بـا انگيـزه     

سوء استفاده از وضعيت مالي خوب پدر شـيدا  

هـاي مـالي   و عشق از طـرف  شـيدا، كمـك   

شيدا به ساسان (در اختيار قرار دادن مغـازه و  

ماشين)، تصميم شيدا و ساسان براي فـروش  

خـارج از كشـور،    همه چيز و ادامه زنـدگي در 

اطالع شيدا از ماهيت واقعي ساسـان قبـل از   

سفر به خارج از كشور و جدا شـدن از او بعـد   

 پشيماني شيدا از پس گرفتن همه چيز،

ناكامي، 

شكست، 

جدايي و 

 پشيماني

 بدنمايي
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 3جدول ادامه 

الگوي 

رابطه 

 (انتزاع)

 هاشخصيت

 و سريال

 شرح رابطه در سريال

 (وضعيت)

 نتيجه

 ن)(پايا

موضع 

 سريال

 (ارزيابي)

ــط  روابــــــ

ــقانه  عاشــــ

ــك ــه؛  ي طرف

ــق از  عشــــ

طــرف و يــك

ــب از  فريــــ

 طرف ديگر

مهران و صـبا  

 ها)(فاصله

تظاهر به عشق از طرف مهـران بـا انگيـزه    

تصاحب زميني كه به صبا و مادرش به ارث 

رسيده  و عشق از طرف  صبا، ازدواج صـبا  

با مهران با وجود مخالفت مادر، تحت فشار 

ر گرفتن صبا و مادرش از سـوي مهـران   قرا

براي واگذاري زمين، فـرار صـبا بـه همـراه     

خبري مادر از او بـراي  دخترش از خانه و بي

مدتي، بازگشت صبا با كمك حاج محسـن،  

 ناكام ماندن مهران و به زندان رفتن او

ناكامي، 

شكست و 

جدايي و 

 پشيماني

 بدنمايي

 فرزاد و رها

 (مادرانه)

رك در هنگامي كه رها به دنبال آشنايي در پا

مواد مخدر بـوده، تظـاهر بـه عشـق و قصـد      

ازدواج از طــرف فــرزاد بــا انگيــزه بــه دســت 

آوردن سهمي از ثروت پدر رها و عشق (توأم 

با ترديد) از طرف رها، در جريان رابطـه قـرار   

هـا و تـالش هـر دو خـانواده     گرفتن خانواده

 براي فهماندن هدف واقعـي فـرزاد بـه رهـا،    

اطمينــان دادن فــرزاد بــه رهــا در خصــوص 

عاشق بودن، فرار رها از خانه، تالش نـاموفق  

فــرزاد بــراي معاملــه و اخــاذي از پــدر رهــا، 

مصرف مواد مخدر (شيشـه) از سـوي رهـا و    

فرزاد به تحريك فرزاد، تـوهم رهـا و بيـرون    

پريدن او از ماشين، بـه كمـا رفـتن رهـا و از     

فـرزاد،   دست دادن حافظه و فراموش كـردن 

پشيماني، عذاب وجدان و متنبه شدن فرزاد و 

كار شدن او در يك كارگـاه تعميـر   مشغول به

موتور (دست برداشتن فـرزاد از رويـاي يـك    

 شبه پولدار شدن)

ناكامي، 

شكست، 

جدايي و 

 پشيماني

 بدنمايي

اما در حالتي كه پاسخ عشق از يك طرف، با واكنش بيشتر عقالني و كمتر احساسـي  
هاي كلي متفـاوت اسـت. در ايـن    تفاوتي از سوي طرف مقابل همراه است، ويژگييا بي
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كم يكي از آنهـا در جريـان رابطـه هسـتند و دو طـرف،      حالت، هر دو خانواده يا دست
جزئيات مربوط به بازنمـايي ايـن نـوع    پايبندي بيشتري به اصول مذهبي و سنتي دارند. 

 آمده است. 4هاي مورد بررسي در جدول رابطه در سريال

طرف و طرفه (پيش از ازدواج) به شكل عشق از يكـ رابطه عاشقانه يك4جدول 

 هاي ايراني پربيننده با محوريت جوانانتفاوتي از طرف ديگر در سريالعقل يا بي

 الگوي رابطه (انتزاع)
ها شخصيت

 و سريال

 شرح رابطه در سريال

 (وضعيت)

 نتيجه

 (پايان)

موضع 

 سريال

 (ارزيابي)

روابــــــط 

ـقانه  عاشـــ

يك طرفه؛ 

عشــــق از 

طرف و يك

فريــــب از 

 طرف ديگر

عشق از يك 

طرف و عقل 

(همـــراه بـــا 

روابــــــــط 

عــــــاطفي 

ــداقلي) از  حـ

 طرف ديگر

 پويا و نغمه

 مادري)(ترانه 

عشق شديد پويا به نغمه در اولين 

ــيط   ــول در مح ــاي معم برخورده

دانشگاه، رفتارهاي بچگانه پويا در 

ــت   ــق و درخواس ــن عش ــروز اي  ب

منـد شـدن    ازدواج از نغمه، عالقـه 

نغمه به پويا و رفتار عاقالنـه او بـا   

ترهـا   راهنمايي و همراهـي بـزرگ  

بخصوص پدرش، به هم خـوردن  

قرار خواسـتگاري پـس از اطـالع    

پدر نغمه از ماجراي شـركت پويـا   

ــرص    ــرف قـ ــارتي و مصـ در پـ

گردان، منتفـي شـدن مـاجرا     روان

براي مدتي، بخشش پويا از سوي 

پدرش، توافق پويا و نغمـه   نغمه و

ها براي تعويق ازدواج تـا  و خانواده

 مهيا شدن شرايط  

توافق طـرفين  

ــانواده ــا و خ ه

ــق  ــراي تعوي ب

ازدواج تا زمان 

مهيـــا شـــدن 

شــرايط (بلــوغ 

فكــــــري و 

اجتمــــــاعي، 

ــايي اداره  توانـ

مستقل زندگي 

و بـــه عهـــده 

ــرفتن  گــــــ

مســــــئوليت 

 مشترك)

بدنمايي جنبـه  

ــقانه و  عاشـــ

ــوب ــايي خ نم

 ه عاقالنهجنب

عشق از يك 

ــرف و  طــــ

تفـاوتي از   بي

 طرف ديگر
بهزاد و مهتاب 

 (دلنوازان)

ها براي توافق قديمي و اوليه خانواده

ازدواج بهزاد و مهتاب كـه پسـردايي   

و دختــر عمــه هــم هســتند، عشــق 

تفاوتي بهزاد به مهتاب به بهزاد و بي

مهتاب، تصميم بهـزاد بـراي ازدواج   

ازدواج عاشقانه با فردي ديگر (يلدا)، 

بهزاد با يلدا و شكست ايـن عشـق،   

ازدواج عاقالنه و موفـق مهتـاب بـا    

 همكارش دكتر زند

ازدواج هر يك 

ــا  ــرفين ب از ط

فــردي ديگــر، 

خوشـــــبختي 

طرف عاشق و 

شكست طرف 

ــاوت در بــي تف

 ازدواج بعدي

 بدنمايي
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 يطرفه (عقالنيت ارزشي) همراه با روابط عاطفي حداقل روابط عاقالنه دو. 3

هاي بررسي شده حاكي از آن است كه طـرفين  هاي كلي اين نوع رابطه در سريالويژگي

اين نوع روابط پيش از ازدواج، در اغلب موارد، پسر و دختري مـذهبي، موجـه، عاقـل،    

هستند كه يا از طريق خانواده با هدف » همه چيز تمام«متعادل از هر نظر و در يك كالم 

ها از اولين مرحله آشنايي در جريـان رابطـه آنهـا    و يا خانواده دانازدواج با هم آشنا شده

 قرار دارند و طرف اجازه و مشورت آنها هستند. 

در اين الگو، تمام مراحل آشنايي و روابط پيش از ازدواج تا زمان ازدواج و تشـكيل  

ه شـود و از آنجـا كـ   ترها انجام مـي  خانواده و حتي بعد از آن، با هدايت و نظارت بزرگ

پسندند، مورد ترها مي بين فرزندان و والدين همنوايي ارزشي حكمفرماست؛ آنچه بزرگ

دهنـد، در اغلـب مـوارد، مـورد تأييـد و      انجـام مـي  آنـان  موافقت فرزندان است و آنچه 

نكته قابل توجه در خصوص اين نـوع روابـط، اعتمـاد    گيرد.  ترها قرار مي تحسين بزرگ

در جريـان آشـنايي   خـود  ها وقتي كه توسط جوانان  تر رگها به جوانان است. بز تر بزرگ

گيرند؛ با اعالم اعتمـاد   اوليه يا صحبتي كه قرار است به قصد ازدواج انجام شود، قرار مي

كنند كه جوانان بتوانند شناخت الزم را از هـم كسـب    خود به جوانان، فضايي فراهم مي

خـود بـا     اسخ به اين اعتماد در تصميمگيري نمايند، البته جوانان نيز در پ كرده و تصميم

شود، محصـول تعامـل سـازنده جوانـان و      كنند و آنچه انجام مي ترها، مشورت مي بزرگ

 باشد. ترها مي بزرگ

كننـد، افـرادي   شـوند و ازدواج مـي   پسر و دختري كه طبق اين الگو با هم آشـنا مـي  

وسـت هسـتند و بنـاي    دزيست، قانع، منطقـي و خـانواده  طبقه سادهمتناسب و اغلب هم

رابطه آنها ابتدا بر عقل و سپس بر عالقه استوار است. آنها با كمك يكـديگر و در سـايه   

ــزرگ ــر مشــكالت پــيش رو فــايق مــي  مشــورت و حمايــت ب ــدگي  ترهــا ب آينــد و زن

 كنند.  اي را آغاز مي سعادتمندانه

 5ر جـدول  هاي مورد بررسي د جزئيات مربوط به بازنمايي اين نوع رابطه در سريال

  و تحليل روايت يكي از اين مـوارد (رابطـه پـيش از ازدواج علـي و ريحانـه در سـريال      

   آمده است. 6ها) در جدول  فاصله
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هاي ايراني پربيننده ـ رابطه عاقالنه دو طرفه (پيش از ازدواج) در سريال5جدول 

 با محوريت جوانان

الگوي رابطه 

 (انتزاع)

ها شخصيت

 و سريال

 ر سريالشرح رابطه د

 (وضعيت)

 نتيجه

 (پايان)

موضع 

 سريال

 (ارزيابي)

ــه  ــط عاقالن رواب

 دو طرفه؛

 (عقالنيت ارزشي)

همراه بـا روابـط   

 عاطفي حداقلي

احسان و نرگس 

 (نرگس)

آشنايي احسان و نـرگس از طريـق خـواهر    

احسان (دوست خوب و صميمي نرگس) در 

اي گيري عالقهجريان يك همكاري، شكل

عقالنيـت بـين احسـان و    متقابل بـا مهـار   

نرگس، درخواست ازدواج احسان با همراهي 

خــواهرش  و طــرح وضــعيت خــاص او    

(احسان پيش از اين با شقايق ازدواج كـرده  

انـد)، نظـر منفـي اوليـه     و از هم جـدا شـده  

ــدن    ــا خوانـ ــه بـ ــادرش كـ ــرگس و مـ نـ

هاي (نامـه) احسـان در خصـوص     يادداشت

كنـد، تناسـب و   اش تغييـر مـي   ازدواج قبلي

تفاهم نرگس و احسان، مزاحتمهاي شقايق 

كند آشـنايي احسـان   كه به اشتباه تصور مي

با نرگس مربوط به زمان قبل از طالق او از 

احسان است، رفع مشكالت و ازدواج سـاده  

احسان و نرگس (با جشن خانگي) و زندگي 

 توام با تفاهم و خوشبختي آنها

ازدواج (پس از 

رفع مشكالت) و 

 خوشبختي

 مايينخوب

علي و ريحانه 

 ها)(فاصله

ــگاه و    ــه در دانش ــا ريحان ــي ب ــنايي عل آش

اي با مهـار عقالنيـت در   گيري عالقه شكل

او، صبر كردن علي تا مهيـا شـدن شـرايط    

حداقلي براي ازدواج، اجازه خواستن علـي از  

پدر ريحانه براي صحبت با او در دانشـگاه،  

روابــط محــدود (دو جلســه و يــك نامــه از 

ترهـا   ي) با حضور يا نظارت بـزرگ سوي عل

ــي و   ــاهم عل ــنايي، تناســب و تف ــراي آش ب

ريحانه، رفع برخـي مسـائل جزئـي، ازدواج    

 ساده علي و ريحانه و خوشبختي آنها

ــس از  ازدواج (پـ

رفع مشكالت) و 

 خوشبختي

 نماييخوب
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 5جدول ادامه 

الگوي رابطه 

 (انتزاع)

ها شخصيت

 و سريال

 شرح رابطه در سريال

 ت)(وضعي

 نتيجه

 (پايان)

موضع 

 سريال

 (ارزيابي)

ــه  ــط عاقالن رواب

 دو طرفه؛

 (عقالنيت ارزشي)

همراه بـا روابـط   

 عاطفي حداقلي

ــره  ــا و زه نيم

 ها)(فاصله

معرفي زهره به نيما براي ازدواج از طريق 

دايي نيماست) دايي نيما (زهره از اقوام زن

در شرايطي كه پدر نيما در زنـدان اسـت،   

و زهره بـا هـدايت و نظـارت     آشنايي نيما

ترها، تناسب و تفاهم متقابل و عقد،  بزرگ

مخالفت پـدر نيمـا بـا ايـن ازدواج بعـد از      

آزادي از زندان، رضايت پدر بعد از تـالش  

زهره، نيما و مادر و دايي او، ازدواج بـدون  

 برگزاري جشن و خوشبختي

ازدواج (پس از 

رفع مشكالت) 

 و خوشبختي

 نماييخوب

و فرهاد مهتاب 

 (دلنوازان)

آشنايي مهتاب با فرهـاد در محـيط كـار    

(مهتاب رزيدنت قلب و فرهاد متخصص 

قلب است)، تـنش اوليـه بـين مهتـاب و     

فرهاد به دليـل مسـائل كـاري، آشـنايي     

مهتاب با خواهر فرهاد (الهـام) و تـالش   

الهام بـراي كمـك گـرفتن از مهتـاب و     

بهبود وضعيت روحي فرهاد (فرهاد پيش 

يــــن ازدواج كــــرده و زن و بچــــه از ا

خردسالش را در جريان يـك تصـادف از   

دست داده است. او خود را در آن تصادف 

دانـد و وضـعيت روحـي بـدي     مقصر مي

دارد)، كمك مهتاب بـه فرهـاد و بهبـود    

 -شرايط روحي او در جريان روابط خواهر

برادري آنهـا در محـيط كـار (مهتـاب و     

موضوع  فرهاد قصد ازدواج ندارند)، طرح

ازدواج از سوي خـواهر فرهـاد، مخالفـت    

اوليه طرفين و رضـايت آنهـا بـه ازدواج    

 پس از مدتي

ازدواج (پس از 

رفع مشكالت) 

 و خوشبختي

 نماييخوب
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ها از رابطه عاقالنه دوطرفه (پيش از ـ تحليل روايت سريال فاصله6جدول 

 براي تحليل روايتگيري از عناصر مدل البوف حانه با بهرهريازدواج) علي و 

 روابط اجتماعي (خواهرـ برادري) . 4

برادري) در اشاره به آن دسـته از روابـط بـين دختـران و پسـران       ـ رابطه اجتماعي (خواهر
الت طـرف  كار برده شده كه انگيزه دو طرف، خيرخواهي، كمك، حمايت و رفـع مشـك   به

هـاي  در محـيط  در حـال حاضـر  روابـط  مقابل (بدون چشمداشتي خاص) است. اين نوع 

 كننده كنش پيچيده ارزيابي حل راه پايان
وضعيت 

 گيري) (جهت
 انتزاع

تفاهم  رفع سوء

ــر  و در نظــــ

ــرفتن  گــــــ

ــت ــا،  اولويـ هـ

ازدواجي بدون 

مسئله، ساده و 

ــيرين،  شـــــ

 خوشبختي

. صــداقت و   1

گفتگو، تساهل 

 و مفاهمه

.درك حساسيت 2

ـه   زن (تمايل او ب

اي  داشــتن خانــه

ـتقل از  مســــــ

) از مادرشـــــوهر

جانب مرد و اقدام 

ـورد  ــت مـ در جه

ـاه   ـر زن (كوتـ نظـ

آمدن مرد بـدون  

كشـــــمكش و 

 بحث)

اهميــت . بــي1

ــودن مســئله  ب

ــه   ــه ب ــا توج ب

ــودن   ــه ب موج

ــي  دليـــل علـ

براي انصـراف  

 از ازدواج

ــزوم 2 . لـــــ

استقالل علـي  

ــادرش  از مـــ

ــدگي  ــدا زن (ج

ــا)  ــردن آنه  ك

 پس از ازدواج

ــي 1 ــالش دوســت عل . ت

ــم زدن   ــه ه ــعيد) در ب (س

ــه از  رابطــه ــي و ريحان عل

طريــق مطــرح كـــردن   

تصميم علي بـراي ازدواج  

ــري در   ــر ديگـ ــا دختـ بـ

 هاي قبل دانشكده در سال

. وضــعيت مــادر علــي 2

 بعد از ازدواج

آشنايي علـي و ريحانـه   

(هر دو سنتي و مذهبي) 

ــگاه،   ــيط دانشـ در محـ

غلبه عقل و منطـق بـر   

ــر دو  ــات از هـ احساسـ

طرف، اطـالع دادن بـه   

 ترهــا و اجــازه  بــزرگ

خواســتن از آنهــا بــراي 

آشنايي و صحبت با هم 

دربــاره ازدواج، صــحبت 

در محــيط دانشــگاه و  

حجــــب و حيــــا در  

هـا، در جريـان    صـحبت 

ترهـا   قرار گرفتن بـزرگ 

ها و  از محتواي صحبت

ــا   ــتن از آنه ــر خواس نظ

بــراي ازدواج، برگــزاري 

مراســـم بـــا مشـــورت 

ــزرگ ــادگي   ب ــا، س تره

مراسم ازدواج، رضـايت  

ــانواده ــه  هـــر دو خـ بـ

كفايت شرايط اقتصادي 

 حداقلي براي ازدواج

روابط عاقالنه 

دوطرفه پيش از 

 ازدواج
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هاي بررسي شده اين نـوع  توانند نمود داشته باشند. در سريالفاميلي، تحصيلي يا كاري مي
اند كمتـر بـه ايـن    ها ترجيح دادهندارد. سريال روابط بين دختران و پسران، روايت پررنگي

ازند و آنرا محدود به روابـط فـاميلي نزديـك (روابطـي كـه امكـان ازدواج       نوع روابط بپرد
توانست نماينده اين نوع رابطه طرفين وجود ندارد) بازنمايي كنند. در يك مورد هم كه مي

فرهاد در سريال دلنـوازان)، دو طـرف رابطـه     ودر مناسبات غيرفاميلي باشد (رابطه مهتاب 
اي غيرمنتظـره بـا هـم ازدواج    هر يكي از طرفين، به گونـه در انتهاي سريال به پيشنهاد خوا

كنند. نكته قابل ذكر در بازنمايي اين نوع رابطه، فعال بودن دختران (دختران همـه چيـز    مي
تجربه) بوده است كه يـادآور   تمام) در راهنمايي و كمك به پسران (پسران جوان خام و بي

بـرادري   ــ  رت ديگر، تمام روابـط خـواهر  است. به عبا» مادري كردن دختران براي پسران«
بـرادري بـا    ـ  هاي مورد بررسي از اين دست بوده و رابطه خـواهر بازنمايي شده در سريال

محوريت پسران بازنمايي نشده است. جزئيات بيشتر روابط اجتماعي (خـواهر ـ بـرادري)    
 آمده است. 7هاي مورد بررسي در جدول بازنمايي شده در سريال

 هاي ايراني پربينندهبرادري) در سريال ـ ابطه اجتماعي (خواهرـ ر7جدول 

 با محوريت جوانان

الگوي رابطه 

 (انتزاع)

ها شخصيت

 و سريال
 شرح رابطه در سريال(وضعيت)

نتيجه 

 (پايان)

موضع 

سريال 

 (ارزيابي)

روابط اجتماعي 

 برادري) ـ (خواهر

ــرگس و  نــــ

 بهروز (نرگس)

ابتـدا بـا   نرگس خواهرخانم بهـروز اسـت. او   

ازدواج خواهرش با بهروز مخـالف اسـت، امـا    

پــس از ازدواج آنهــا نقــش حــامي بهــروز و  

كنـد.  نسرين را در مقابل پدر بهروز ايفـا مـي  

نرگس در خصوص اشتباهات ريـز و درشـت   

بهروز او را راهنمايي و در عمـل بـراي حـل    

كنـد. بهـروز هـم    مشكالت به او كمك مـي 

پذيرد و  مياغلب راهنمايي و كمك نرگس را 

قدردان اوست؛ اما در نهايت بهروز و نسـرين  

كــاري از نــرگس اشــتباهي انجــام بــا پنهــان

 .شوددهند كه منجر به جدايي آنها مي مي

ــم  ــت ك موفقي

دختـــــــر در 

 كمك به پسر

 نماييخوب
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 7ادامه جدول 

الگوي رابطه 

 (انتزاع)

ها شخصيت

 و سريال
 شرح رابطه در سريال(وضعيت)

نتيجه 

 (پايان)

موضع 

سريال 

 (ارزيابي)

ــاعي  ــط اجتم رواب

 (خواهر ـ برادري)

مهتاب و رامين 

 (دلنوازان)

مهتاب خـواهر خـانم رامـين اسـت كـه در      

كند تـا بتوانـد    مواقع لزوم او را راهنمايي مي

بر مشكالتي كه با همسرش دارد غلبه كند. 

ــز   ــاب از ســوي ديگــر خــواهرش را ني مهت

اب نيـز  كند. رفتار رامين با مهتنصيحت مي

 رفتاري از روي پذيرش و احترام است.

موفقيت نسبي 

دختر در كمك 

 به پسر

 نماييخوب

سميرا و پويا و 

 )بهرام (ترانه مادري

تر از پويا و بهرام  سميرا كه چند سال بزرگ

(دو برادر جوان) است و خـود را فاميـل دور   

كنـد، درواقـع عمـه پويـا و     آنها معرفي مـي 

ت اعظـم سـريال   بهرام است امـا در قسـم  

رابطه خانوادگي واقعـي آنهـا از نظـر پويـا،     

بهرام و مخاطب پنهان است.  رابطه سـميرا  

اي مبتني بـر احسـاس   با بهرام و پويا رابطه

وظيفــه، خيرخــواهي، مراقبــت و حمايــت از 

طرف سميرا و احساس احترام و پـذيرش از  

 طرف پويا و بهرام است.

موفقيت كامل 

دختر در كمك 

 به پسران

 نماييخوب

به طور كلي، صداوسيما با اين نحوه بازنمايي مسئله، در پي تأكيد بر چارچوب ازدواج 
به عنوان تنها شكل پذيرفته شده روابط دختران و پسران جوان و ارائـه الگـويي مبتنـي بـر     

هـاي  عقل و عواطف حداقلي بـراي ازدواج اسـت كـه در آن بـر نقـش خـانواده و ارزش      
سـيما از   و هاي صـدا شود. سريالوابط پيش از ازدواج جوانان تأكيد ميمذهبي و سنتي در ر

خواهند تا از روابط خـارج از مسـئله ازدواج پرهيـز كننـد و در     دختران و پسران جوان مي
شان از همان آغـاز آشـنايي بـا اطـالع، هـدايت و نظـارت افـراد         مسئله ازدواج نيز، روابط

هاي مذهبي و سنتي در اين زمينـه باشـد.   فتن ارزشبزرگسال بويژه والدين و با در نظر گر
هاي مورد بررسي، الگوي اشاره شده تنها الگويي است كه منجر به ازدواج موفق در سريال

 اند.  وخوشبختي جوانان شده است و تمام الگوهاي ديگر محكوم به شكست بوده
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 گيري نتيجه بحث و

ـ اجتماعي جوانـان در جامعـه ايـران     يروابط دختران و پسران جوان يكي از مسائل فرهنگ
باشـد. ايـن مسـئله     است كه مورد توجه نهادهاي مختلف فرهنگي و آموزشي جامعـه مـي  

جامعـه  «ريشه در عوامل متعددي دارد كه شايد بتوان آنها را در حركت به سمت گـذار از  
بيعـت  هـايي چـون ط  اي بـا ويژگـي  خالصه كرد. جامعه توده» ايجامعه شبكه«به » ايتوده

پذيري در درون اجزاي بـاال،  اجزاي همسان، مقياس گسترش يافته، محدوده محلي، اتصال
هـاي   چگالي، تمركز و فراگيرندگي باال و انواعي از اجتماعـات فيزيكـي و يكتـا، سـازمان    

چهـره و  بـه هاي پرتعداد و پرفاميل، ارتباطات چهرهاز باال، خانواده بوروكراتيك و يكپارچه
هـايي چـون طبيعـت اجـزاي     اي با ويژگيكم و با پخش جمعي و جامعه شبكه هايرسانه

پـذيري در  محلـي، اتصـال   -يافته، محدوده جهانييافته و كاهشناهمسان، مقياس گسترش
ميان اجزاي باال، چگالي، تمركز و فراگيرنـدگي پـايين و انـواعي از اجتماعـات مجـازي و      

هاي كوچك، ارتباطات بـه طـور   ايز افقي، خانوادههاي اينفوكراسي و متمگوناگون، سازمان
شوند هاي زياد و تعاملي با مخاطبان محدودتر شناخته مي اي شده و رسانهروزافزون رسانه

 ).1385، به نقل از اكبرزاده جهرمي، 33، ص 2006، 1دايك(ون

هـاي مـورد بررسـي در    هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه موضـع سـريال  يافته
گوهاي روابط دختران و پسران جوان، موضعي شفاف و مشخص اسـت كـه   خصوص ال

سازي برجسـته شـود، از طريـق روايـت      ها و عناصر گفتمانبيش از آنكه از طريق نشانه
 »هـاي كـامالً سـفيد و مثبـت    شخصيت يا شخصيت«سريال و به طور مشخص، از زبان 

هـايي  مـوارد، شخصـيت  هـا در تمـام   شود. اين شخصيتبارها در طول سريال تكرار مي
كه در جريـان وقـايع مختلـف     )3(اندبوده» همه چيز تمام«مثبت از هر نظر و به اصطالح 

سريال، موضع خود (و درواقع موضع سريال) را در قالب نصيحت، توضيح، بيان دليل و 
 اند.  ارائه راه حل مشكالت پيش آمده بيان كرده

واج دختران و پسران جوان كه از هر دو بر اين اساس، آن دسته از روابط پيش از ازد
طرف يا يكي از طرفين مبتني بر عشق بوده، روابطـي بـدنمايي شـده و مـورد نكـوهش      

انـد.  اي جز شكست، ناكامي و پشيماني نداشتهاند كه نتيجههاي مورد بررسي بودهسريال
                                                      

1. Vandijk 
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طرفه، دواند و در حالت عشق طرفه منجر به ازدواج نشدهاين روابط در حالت عشق يك
اند، امـا چنـد صـباحي     ها و كشكمش فراوان به ازدواج انجاميدهپس از مخالفت خانواده

پاشيدن زندگي و پشيماني طرفين شده است. بعد، مشكالتي پيش آمده كه موجب از هم
پـروازي و رويـاپردازي جوانـان در    هاي تلويزيوني بررسي شـده، بلنـد  در روايت سريال

هاي مـذهبي و سـنتي، دور   توجهي جوانان به اصول و ارزشخصوص زندگي آينده، بي
ها داليلي هستند كـه موجـب   كاري آنها از خانوادهشدن جوانان از دامان خانواده و پنهان

هـاي مـذهبي،   ز ا در بين جوانان دانسته شده و بر بازگشت بـه ارزش  بروز روابط آسيب
 ن روابط تأكيد شده است.  هاي اي سنتي و خانوادگي براي در امان ماندن از آسيب

در اين ميان، روابط مبتني بر فريب از هر دو طرف و روابط دختـران و پسـران (بـدون    
قصد ازدواج و بدون قصد فريب؛ چنان كه در جامعه شاهد چنين روابطي نيز هسـتيم) در  

اند؛ اين در حالي است كه هر دو حالت اين روابـط  هاي مورد بررسي بازنمايي نشدهسريال
 هاي مورد نظر صداوسيما داشته باشند.هايي براي رمزگذاري پيام توانند ظرفيتيم

در كنار اين الگوهاي مسكوت مانده يا منفـي بازنمـايي شـده، الگـوي مـورد تأييـد       
صداوسيما در روابط پيش از ازدواج دختران و پسران، الگويي مبتني بر عقل بـا چاشـني   

هـا  مذهبي و سنتي و نظارت و دخالت خانواده هايعواطف حداقلي و پايبندي به ارزش
ترها از اولين مراحل آغاز رابطه است. تنها چنـين الگـويي اسـت كـه منجـر بـه        و بزرگ

 هاي موفق شده است.ازدواج و زندگي
از سوي ديگر، بازنمـايي روابـط اجتمـاعي دختـران و پسـران جـوان (بـدون قصـد         

هـاي مـورد بررسـي محـدود بـه      سريال هاي كاري، تحصيلي و ... درازدواج) در محيط
 بـرادري تعبيـر شـده) در حيطـه آن     ـ  حالت مثبت آن (حالتي كه از آن به روابط خواهر

دسته از روابط فاميلي بوده كه امكان ازدواج طرفين وجود نداشته اسـت. حالـت غالـب    
در حـق  » چيزتمـام همـه «اين نوع بازنمايي نيز بـه شـكل حمايـت و كمـك دخترهـاي      

تجربه بوده است. در خصوص اين الگو نيز در مـوارد زيـر يـا    جوان خام و بيپسرهاي 
گيري روايتي اي، بدون شكلرنگ و حاشيهايم يا بازنمايي بسيار كمغياب بازنمايي داشته

هـاي  خاص بوده است: روابط اجتماعي مثبت متقابل بـين دخترهـا و پسـرها در محـيط    
با محوريت پسرها و حالـت منفـي ايـن نـوع     تحصيلي و كاري، روابط اجتماعي فاميلي 

رسـد  كنند). به نظر ميروابط (حالتي كه در آن هر دو طرف يا يكي از طرفين، تظاهر مي
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از اين نوع روابط، باعـث غيـاب بازنمـايي     رسمي كه در اختيار نبودن الگوي مورد تأييد
ـ  اين الگو در سريال ران و پسـران  هاي تلويزيوني شده است. اين در حالي است كـه دخت

جوان در زندگي روزمره خود در فضاهاي اجتماعي بسياري (نظيـر دانشـگاه يـا محـيط     
كار) در تعامل با هم قرار دارند و ناديده گرفتن روابط اجتماعي جوانان در اين حوزه در 

توانست در اي است كه صداوسيما ميهاي تلويزيوني، منجر به حذف نقش بالقوه سريال
 ه باشد.اين مسئله داشت

و   واقعيت آن است كه وضعيت روابط دختران و پسـران جـوان در جامعـه، پيچيـده    
تابع عوامل متعددي است. از يك سو، بـه تـأخير افتـادن اسـتقالل اقتصـادي جوانـان از       
خانواده و گرايش جوانان به ادامـه تحصـيل، موجـب بـاالرفتن سـن ازدواج و افـزايش       

تر آنها در خـانواده شـده و از   آنها و حضور طوالنيفاصله بلوغ جنسي جوانان و ازدواج 
هايي چون ماهواره و اينترنـت بـا ارائـه اشـكال جديـدي از      سوي ديگر، گسترش رسانه

ها را در اين حوزه تحت تأثير قـرار  هاي جوانان و خانوادهرابطه دختران و پسران، ارزش
هـاي  ن جـوان در عرصـه  داده است. عالوه بر اين، حضور بيشتر جوانان و بويژه دختـرا 

هاي همراه هوشـمند  هاي ارتباطي جديد نظير تلفناجتماعي و ظهور و گسترش فناوري
هاي اجتماعي ارتباط دختران و پسران را تبديل به امري سـاده، آسـان، پنهـان و    و شبكه

ها كرده است. در چنين شرايطي نحوه بازنمـايي ايـن روابـط در    خارج از كنترل خانواده
 ي صداوسيما نيز بايد با توجه كافي به پيچيدگي ابعاد اشاره شده باشد.  هاسريال

سـيماي جمهـوري اسـالمي ايـران در توليـد       و شود كه صدابر اين اساس پيشنهاد مي
هــا و مطالعــات ميــداني و هــاي تلويزيــوني در ايــن حــوزه، بــا انجــام پــژوهشســريال
هاي مـرتبط، بـه   ركارشناسان حوزهگيري از نظپژوهي در اين حوزه و نيز با بهره مخاطب

از ازدواج دختران و پسـران متناسـب بـا واقعيـت ايـن       ابعاد مختلف مسئله روابط پيش
هاي تلويزيوني بـا ايـن موضـوع توجـه     مسئله در جامعه بپردازد و در رمزگذاري سريال

اي مهندسي پيام و طرح غيرمستقيم و هنرمندانه موضـع سـازمان   بيشتري به اصول حرفه
رسـد كـه   ه جاي طرح مستقيم آن در قالب گفتگوها داشته باشد. همچنين بـه نظـر مـي   ب

ها به صورت پـايلوت، بـراي مخاطبـان هـدف و كارشناسـان و      امكان پخش اين سريال
ها بر اساس بازخوردهاي به دست آمده، پيش از نمـايش  اصالح برخي موارد و سكانس

 ه باشد.  عمومي آنها در يك شبكه تلويزيوني وجود داشت
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 ها نوشت پي

سؤال معمول مخاطباني كه يك قسمت از سريال مورد عالقـه خـود را از   » چي شد؟« .1
اند. پاسخ اين سؤال نيز به طور معمـول  اند، از كساني است كه سريال را ديدهدست داده

     باشد.ذكر اتفاقاتي كه در آن قسمت رخ داده (روايت سريال) مي
اد شده، در يك مورد (سريال دلنوازان؛ رابطه روشنك و عالوه بر الگوهاي ي .2

رابطه مبتني بر لجبازي با «اي هستيم كه شايد بتوان آن را رامين) شاهد بازنمايي رابطه
ناميد. رامين و روشنك (هر دو مد روز و پرشر و شور) » حداقلي از عشق و عقل

اي نها با يكديگر، رابطههمكار يكديگر در يك آژانس هواپيمايي هستند. رابطه كاري آ
آميز هاي كاري با چاشني شوخي كنايهگيري از طرف مقابل و جر و بحثمبتني بر مچ

خواهد كه براي كند و از او مياست. رامين در محل كار از روشنك خواستگاري مي
شود، ولي در خواستگاري به همراه خانواده به منزل آنها بيايند. روشنك ابتدا شوكه مي

» كلكل«آيند. رابطه مبتني بر كند و رامين و روشنك به عقد هم درميت قبول مينهاي
ها و رامين و روشنك همچنان ادامه دارد و ارتقاي روشنك به مديريت آژانس، حرف

... به تنش در  هاي خواهر رامين، مشكالت آنها در پيدا كردن محلي براي اجاره وكنايه
بيني و توافق ترها و واقع هايت، با كمك و راهنمايي بزرگزند تا در ناين رابطه دامن مي

 شوند.متقابل براي حل مشكالت از سوي رامين و روشنك، مشكالت به ظاهر حل مي
هاي مورد بررسي به شرح سفيد و مثبت سريال هاي كامالًشخصيت يا شخصيت .3

انه مادري، جهان و اند: نرگس در سريال نرگس، سميرا و مادربزرگ در سريال ترزير بوده
 و محمدجواد در سريال مادرانه. ها فاصلهمهتاب در سريال دلنوازان، حاج رضا در سريال 
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