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  چكيده

در بـين زنـان پرداختـه    » پهلوي  كاله«پژوهش حاضر، به بررسي نحوه تفسير و رمزگشايي سريال 
تهران، بـه روش غيراحتمـالي و هدفمنـد، بـه      است. براي اين منظور، ابتدا پنج گروه از زنان شهر

عنوان نمونه تحقيق انتخـاب شـدند و سـپس، بـا اسـتفاده از روش مصـاحبه گروهـي متمركـز،         
هايي در واكـنش   هاي آنان از اين مجموعه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد تفاوت خوانش

هاي موجود در سريال نيستند.  فعل پيامكنندگان من مخاطبان به اين سريال وجود دارد و آنان دريافت
ها و شرايط زندگي خود به منابع اطالعـاتي و گفتمـاني گونـاگوني دسترسـي      زنان بسته به ويژگي

كننـدگان،   كه برخي از شـركت شوند؛ چنان ي تلويزيوني مواجه ميها دارند و به نحو متفاوتي با پيام
اند  و در چارچوب آن به بحث و گفتگو پرداختهاند  گرايي را پيام مرجح سريال دانسته گفتمان سنت

گرايي و تجددگرايي  ي هر دو گفتمان سنتها مؤلفهو تعدادي نيز بر اساس تجارب خود، بعضي از 
  اند. اند و برخي را مورد چالش و انتقاد قرار داده را پذيرفته
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  مقدمه

كننده در تمامي وجـوه زنـدگي انسـان ايفـا      هاي جمعي نقشي مهم و تعيين امروزه رسانه
هاي زندگي مانند احساسـات، تمـايالت، افكـار و     ترين جنبه كه خصوصي  كنند؛ چنان مي

هاي عمومي و اجتماعي حيات بشر و چگونگي تعامالت او  هاي دروني تا عرصه انديشه
  اند. نصيب نمانده ها دور و بي از تأثيرات رسانه با جهان خارج،

در انتقـال اطالعـات،    رگـذار يتأثهاي جمعي، تلويزيون ابزاري مهـم و   در ميان رسانه
رسـان و   هاي مختلف است. اين رسـانه فراگيـر در كنـار عوامـل اطـالع      ها و دانش آموزه
ماننـد علـوم، بهداشـت،     هايي سازي اطالعات متنوع در زمينه كننده ديگر، با فراهم تكميل

سالمت و مسائل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي، فرايندهاي تحوالت جوامـع را  
هـاي ديـداري و حركتـي     بخشد. تلويزيون با ظرفيـت  كند و به آنها شتاب مي تقويت مي

قدرتمندي بـر   ريتأثتواند  كند و از اين رو مي قابل توجه دنيا را به خانه مخاطبان وارد مي
كنـد و از ايـن    هاي مختلف آنان را متحـول   زنان به جا بگذارد و قابليت ژهيبواطبان، مخ

  ).1،2012احمدشود ( رهگذر موجب تغييرات رفتاري در آنان 
شود  كنند، موجب مي اي كه مردم در آن زندگي مي شرايط اجتماعي و سياسي جامعه

آن در ارتبـاط هسـتند، از   كه آنان برخي از مقاطع تاريخي را كـه از جهـاتي بـا شـرايط     
منظري تازه بنگرند و به رد يا قبول آن گرايش پيدا كنند. در اين ميان، هرچند تلويزيـون  

كوشد با مهار اين معاني، آنهـا را بـه    كند و مي هايي آكنده از معاني نهفته پخش مي برنامه
ات )، دسترسـي مخاطبـان طبقـ   1390برومنـد، ترجمه ، 2معاني مرجح تبديل كند (فيسك

هاي مسلطي كـه از   هاي متعدد، نحوه مواجهه آنان را با ايده اجتماعي گوناگون به گفتمان
  سازد. شوند، متأثر مي هاي تلويزيوني ارائه مي  طريق برنامه

هاي تلويزيوني يكي از بهتـرين   اي، سريال هاي مختلف برنامه ها و قالب در ميان گونه
رها در زندگي اجتماعي هستند، زيرا از يك سـو،  ها و باو ابزارهاي انتقال و ترويج ارزش

جنبه نمايشي دارند و از سوي ديگر، براي مدتي طوالني ذهنيت زنان بيننده را بـه خـود   
 دهنـد.  هـاي گـاه رمزگـذاري شـده قـرار مـي       كنند و آنان را در معرض پيام مشغول مي

وي مشـاهده كـرد.   هلـ توان در سريال كاله پ اي از اين رسالت و كاركرد مهم را مي نمونه
اند روند ورود مدرنيته يا تجددگرايي به ايران و فـراز   اندركاران آن كوشيده كه دستچنان
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انگيزتـرين   هاي مختلف آن را در دوره پهلوي اول كه از تأثيرگذارترين و مناقشه و نشيب
ايـن دوران، تركيـب خفقـان،     در هاي تاريخ ايران بوده است، بـه تصـوير بكشـند.    دوره
گيـري   رو كـرد و بـه شـكل    و سازي دولتي، جامعه ايران را زيـر  اد سياسي و مدرناستبد

هاي جديدي در عرصه سياست و حيات روزمره انجاميد كه تا پيش از آن كمتـر   ساخت
رو شدن بود كـه بـه نوبـه خـود      و سابقه داشت. كشف حجاب، نمود بارزي از اين زير

وهله نخست، اين سياست، زنان را هدف پيامدهاي قابل توجهي دربرداشت. با اينكه در 
قرار داده بود، تنها به آنان محدود نماند و كل جامعه را تحت تأثير قرار داد. هرچند ايـن  
واقعه از نظر تاريخي فقط چند سال بـه طـول انجاميـد، تـأثيرات آن بـه قـدري پـر دامنـه و         

  ).1392ار است (صادقي، انگيز بود كه بازخواني آن همچنان از اهميت زيادي برخورد مناقشه
هاي زنان شهر تهران از سريال تلويزيوني كاله  پژوهش حاضر، در پي تحليل خوانش

انـد. ايـن سـريال كـه از      پهلوي است كه بينندگان بيش از يك سال با آن در تعامل بـوده 
 22ها سـاعت   به صورت هفتگي، جمعه قسمت 52در  1392تا پايان مهر  1391شهريور 

شد، يكي از موضوعات مهـم تـاريخي كشـور؛ يعنـي ورود      سيما پخش مياز شبكه اول 
هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسـي،   مدرنيته به ايران را كه داراي جنبه

كشيد. اين رخداد از  است، به تصوير مي كشف حجاب) بودهپوشش (جمله تغيير نوع  از
ها و پيامدهاي آن را در زمان كنوني  وهچنان اهميتي برخوردار بوده است كه استمرار جل

هاي گروه متمركز  پژوهش حاضر با اجراي مصاحبه توان مشاهده كرد. از اين رو، نيز مي
و رويدادهاي به  ها بين زنان بيننده، در پي آن است كه از نحوه رويارويي آنان با موضوع

است، آگـاهي  تصوير كشيده شده در اين سريال كه كشف حجاب يكي از نمودهاي آن 
واقع پژوهش حاضر، به دنبال پاسخگويي به اين پرسش است كه زنان تا چـه انـدازه    يابد. در

  شوند؟ كنند يا با آن وارد گفتگو مي پذيرند يا رد مي معناهاي مرجح اين مجموعه را مي

  ادبيات پژوهش

پژوهي از مخاطب منفعل به سمت مخاطب فعـال سـمت و    به طور كلي، روند مخاطب 
ها ابزار طبقه مسلط يا كانالي براي انتقـال پيـام از    كه در ابتدا، رسانه يافته است؛ چنان سو

مطالعـه مخاطبـان بـا     1980شدند اما در دهـه   گيران تلقي مي گران به ارتباط سوي ارتباط
رسانه،  راتيتأث شناسي، به جاي مطالعه با رويكرد مردم 1990دهه رويكرد دريافت و در 
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هاي كيفـي بـراي بررسـي چگـونگي معناسـازي مخاطبـان و تفسـير         روش به استفاده از
) در كتـاب  1390به نقل از بهـار و حـاجي محمـدي،     2003( متمايل شده است. فيسك

او بـراي   دهـد.  فرهنگ تلويزيون، استقالل مخاطب را در توليد معنا به خوبي توضيح مي
كـه   كند؛ چنـان  دكننده را مطرح ميبيننده ـ تولي  تبيين توليد معنا در متون تلويزيون، نقش

شود، تنها ناشـي از   تفسيرهاي مختلف از يك متن و معاني متفاوتي كه از آن برداشت مي
هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي محـيط   ها و چارچوب و زمينه ها فرهنگ خردهتفاوت 

ي هـاي مفهـوم   اي از ابزارهاي فرهنگي و ساخت زندگي مخاطبان است كه انواع گسترده
  گذارد. را در اختيار آنان مي

افرادي است كه در سنت مطالعات فرهنگي و بـر مبنـاي نظريـه هژمـوني      از 1مورلي
و هال، به مطالعـه تلويزيـون پرداخـت و توانسـت ثابـت كنـد كـه مخاطـب،          2گرامشي

هـا را در   نيسـت. حتـي افـرادي كـه پيـام      شـده  يرمزگذارمنفعل معناهاي  كننده افتيدر
كنند، دخل و تصرف نشانه شناختي فعالي (هرچنـد تـا    غالب معنا مي چارچوب رمزهاي

). 1390به نقل از محمـدي و كريمـي،    1993، 3(مورز دهند اي ناآگاهانه) انجام مي اندازه
او در يكي از مطالعات خود با عنوان مخاطبان نيشن وايد، در پي بررسـي فراينـد توليـد    

 تبيــين ايــن موضــوع دو شــيوه تحليــل معنــا در جريــان ارتباطــات بــود. مــورلي بــراي
. بر اين اسـاس از نظـر مـورلي، چگـونگي     برد كار را به» شناسي جامعه«و » شناسي نشانه«

مطالعـه ايـن   مـتن ( تعامل سازوكارها و سـاختارهاي درونـي    توليد معنا در متن، حاصل
مـاعي  هاي فرهنگـي و اجت  شناسي است) و پيشينه و زمينه مربوط به حوزه نشانه ها مؤلفه

شناسي) است. از آنجا كه طبقه اجتماعي، چگونگي دسترسـي بـه    حوزه جامعهمخاطبان (
 ترين عامل در رابطـه مـتن و مخاطـب اسـت     كند، مهم هاي مختلف را تعيين مي گفتمان

  ).1385، ترجمه پاينده، 4(استوري
بــه بررســي  6يي ســريال داالسكــايمردر پژوهشــي دربــاره مخاطبــان ا 5آيــن انــگ

اي ايجـاد لـذت در ايـن سـريال پرداخـت. از نظـر او، داالس مصـداق بـارز         سازوكاره
تـوان هـم در سـطح معنـاي      است؛ بر ايـن اسـاس، داالس را مـي   » گرايي احساسي واقع«

صريح و هم در سطح معناي ضمني قرائت كرد. ميزان لذت مخاطبان از اين سريال بسته 
                                                      
1. Morley       2. Gramshey       3. Moors 

4. Story        5. Ien Ang         6. Dalass 
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ازنمـايي شـده در آن احسـاس    اي است كه بين زندگي خـود و زنـدگي ب   به ميزان رابطه
فرهنگـي و   راتيتأث) براي بررسي مصرف سريال داالس و 1990( 2ليبز و 1كنند. كاتز مي

هـاي مخاطبـان از مـتن سـريال      در سطح چنـد كشـور، بـه مطالعـه خـوانش      سياسي آن
چنـد سـريال داالس بـراي     پرداختند. نتايج مطالعات اين پژوهشگران نشـان داد كـه هـر   

يكسان و واجد پيامي واحد براي دهكده جهاني است، به نحوي متفـاوت  ها  تمامي گروه
هاي ادراكي مخاطبان، رمزگشايي و برداشـت   هاي فرهنگي و چارچوب و بر اساس زمينه

هاي انتقادي قابل توجهي برخوردارند و در سطوح گوناگون  شود. بينندگان از توانايي مي
  شوند. وارد گفتگو مي  سريال شناختي، اخالقي و... با ايدئولوژيك، زيبايي
هـاي مختلـف    هـاي مخاطبـان از برنامـه    هاي متعددي درباره خـوانش  در ايران پژوهش

) در پژوهشـي بـا   1385( اي صورت گرفته است. براي مثال، آزاد ارمكي و محمـدي  رسانه
اي  در مطالعـه  )1390( و همچنين محمدي و كريمي» تلويزيون و هژموني فرهنگي«عنوان 
به ترتيـب بـه مطالعـه نحـوه     » هاي تلويزيوني هاي زنان از مجموعه تحليل قرائت«ان با عنو

ها در بيننـدگان زن پرداختنـد. نتـايج     ايراني نرگس و فاصله هاي تفسير و رمزگشايي سريال
اين مطالعات نشان داد؛ زنان بسته بـه جايگـاه متفـاوتي كـه در سـاختار اجتمـاعي اشـغال        

  دارند. ها هاي متفاوتي از متن سريال دسترس خود، خوانشهاي در  كنند و گفتمان مي
) بر اساس نظرسنجي تلفني از بينندگان پس از پخش سه قسـمت از  1391( نورهاشمي

ترين دليل آنان را براي تماشاي ايـن سـريال، تـاريخي بـودن آن      ، مهم»كاله پهلوي«سريال 
ابيت موضـوع، داسـتان و   جـذ  بيننـدگان، سـريال از نظـر    ذكر كرده است. همچنين از نظر

ها بوده است. نتايج نظرسـنجي اينترنتـي    تر از ساير زمينه ها، موفق گفتگوهاي بين شخصيت
هـاي قـوت    ترين جنبه ) صورت گرفته است نشان داد كه مهم1392( كه از سوي خضريان

ها و بازي خوب بازيگران است. از سوي ديگر، كشدار بـودن   هاي شخصيت سريال، گفتگو
  ترين موارد ضعف آن بوده است. جمله مهم و ضعف در فيلمنامه ازسريال 

شـناختي نحـوه بازنمـايي     تحليل نشانه«) در پژوهشي با عنوان 1392ساعي ( شريفي
به بررسي معاني آشكار يا سطح داللت صريح مـتن سـريال    »زنان در سريال كاله پهلوي

هـاي ضـمني    نهان و داللتپرداخت كه اين مرحله، خود، گامي براي دستيابي به سطح پ
هـاي اجتمـاعي اسـتخراج شـد و      اي از رمزگـان  متن است. به اين منظور، ابتدا مجموعه

                                                      
1. Katz        2. Liebes 
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ــدئولوژيك اي از رمزگــان در مجموعــه ســپس ــز  هــاي اي انســجام يافــت. در نهايــت ني
اي انتزاع يافتند. بـه طـور    هاي ايدئولوژيك در يك رمزگان اساسي يا مقوله هسته رمزگان

گرا و گفتمـان زنـان    گفتمان زنان تجددطلب غرب يكرد گفتماني سريال،خالصه، دو رو
هـاي گفتمـاني بـا     در اين تيـپ  يك، بازنمايي افراد گراي اسالمي هستند كه در هيچ سنت

 بدنمايي همراه نبوده است.

هاي گونـاگون تعـدادي از    ) در پژوهشي، ذهنيت1393( سپاسگر شهري و منوچهري
با روش كيو مورد بررسي قـرار دادنـد.    ي را درباره اين سريالبينندگان سريال كاله پهلو

هاي  بررسي نتايج اين مطالعه، سه ذهنيت را در مورد سريال به دست داد؛ ديدگاه ذهنيت
كـه   رديـ گ يبرمـ اول و دوم به سريال، مثبت بوده است، اما ذهنيت سـوم، افـرادي را در   

هـاي   اي ذهنيـت اول، يكـي از جنبـه   انـد. افـراد دار   رويكردي انتقادي به سـريال داشـته  
انـد، همچنـان كـه در ذهنيـت      آميز سريال را پرداختن به موضوع حجاب دانسته موفقيت

نيـز   از منظـر پـرداختن بـه حجـاب     دوم، سريال افزون بر برخورداري از جنبه تاريخي،
يال، انتقاد افراد داراي ذهنيت سوم به سر  ترين مهم كه يحالاست. در   موفق پنداشته شده

ه از نظـر ايـن گـروه از مخاطبـان، مسـئله      كـ ضوع آن يعني حجاب بوده اسـت؛ چنان مو
  حجاب دغدغه جامعه امروز نيست.

  پژوهش  شناسي روش

هاي زنان درباره سريال كـاله پهلـوي و    ها و نگرش در اين پژوهش براي بررسي ديدگاه
ي روش پيمـايش، از روش  ها تر در مقايسه با داده تر و جزئي هايي عميق دستيابي به داده

اي بـراي   مصـاحبه گـروه متمركـز، شـيوه     مصاحبه گروه متمركز، اسـتفاده شـده اسـت.   
هاي كيفي است كه افراد را در يك بحث گروهي غيررسمي يـا چنـدين    آوري داده جمع

، 1كنـد (ويلكينسـون   اي از موضوعات، وارد مي بحث درباره موضوعي خاص يا مجموعه
بـر  ي گروه، ويژگي كليدي و مهم اين شيوه پژوهشي است كـه  ). تعامل بين اعضا2004
گــر و  هــاي متمركــز از مصــاحبه گروهــي كــه تعــاملي بــين مصــاحبه آن، گــروه اسـاس 
شوند. در اين موقعيـت، گروهـي از افـراد بـا پويـايي و       شونده است، متمايز مي مصاحبه

                                                      
1. Wilkinson 
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ا يـك پيشـنهاد يـا    دهند، به طوري كه تنه هاي يكديگر واكنش نشان مي انرژي به ديدگاه
هـا را از سـوي حاضـران ايجـاد كنـد       هـا و واكـنش   اي از پاسخ تواند زنجيره موضوع مي
  ).1990، 2و شامداساني 1(استوارت

هـا   دار، از بينندگان پيگير سريال هاي مختلف جامعه، بويژه زنان خانه از آنجا كه زنان گروه
نقش فعالي در رونـد  دگرا دگرا و تج هستند و در اين سريال نيز زنان دو گروه گفتماني سنت

ايـن سـريال    پژوهش حاضر نيز از ميان زنـان بيننـده   نمونهكردند، افراد  پيشبرد سريال ايفا مي
نفر) از زنان بيننده سـريال كـاله پهلـوي، بـه      26برگزيده شدند؛ به اين ترتيب كه پنج گروه (

  اند. دهش شيوه غيراحتمالي و هدفمند از مناطق مختلف تهران انتخاب
در هر يك از جلسات گروه متمركز، گرداننده (نويسنده) پس از معرفي خود و بيان  

جمالت مختصري درباره هـدف پـژوهش و نحـوه پـيش بـردن بحـث و گفتگـو ميـان         
هـايي را مطـرح كـرد و از آنـان خواسـت كـه پـس از شـنيدن          كنندگان، پرسـش  شركت
خود را درباره اظهارات آنان بيان كننـد   هاي افراد گروه، نظرهاي مخالف يا موافق ديدگاه

و به اين ترتيب، فعاالنه وارد تعامل و گفتگو شوند. وضعيت ايـن پـنج گـروه بـه طـور      
  ارائه شده است. 1خالصه در جدول 

  كنندگان پژوهش ـ مشخصات مشاركت1جدول 

  مقوله

  

  مشاركان

  تعداد قسمت  گروه  شغل  سن  تحصيالت

  يك  دار خانه  57  ديپلم  عفت
قسمت از سـريال   33گروه اين 

و رضايت خود را براي  را تماشا

ــژوهش هنگــام    ــركت در پ ش

هاي نظرسنجي  شركت در طرح

سنجش افكـار  مركز پژوهش و 

  اعالم كرده بودند.

  يك  دار خانه  21  ديپلم  ثريا

  يك  دار خانه  30  كارداني  پريسا

                                                      
1. Stewart       2. Shamdasani 
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  1جدول ادامه 

  مقوله

  مشاركان
  تعداد قسمت  گروه  شغل  سن  تحصيالت

قسمت از سريال  37اين گروه   دو  دار خانه  45  كارداني  مينو

ــرده را  ــا ك ــد و در  تماش بودن

ــالس ــي    ك ــانون دين ــاي ك ه

هــاي  فرهنگــي يكــي از محلــه

شــمال غــرب تهــران شــركت  

كردنـد. پوشـش آنـان چـادر      مي

  بود.

  دو  مدرس حوزه  55  ارشد كارشناسي  مهتاب

  دو  دار خانه  47  ديپلم  مهين

  پروانه
دانشجوي 

  رشناسيكا
  دو  دار خانه  47

  سهيال
دانشجوي 
  كارشناسي

  دو  دار خانه  50

  دو  دار خانه  47  ديپلم  شيرين

  دو  دار خانه  47  دبيرستان  فرزانه

قسمت از سريال  49گروه  اين  سه  دار خانه  46  ديپلم  نسرين

بودنـــد و در  تماشـــا كـــردهرا 

هاي سراي محله يكـي   كالس

از مناطق شمال تهران شـركت  

 ردنــد. پوشــش آنــان   ك مــي 

  بود.ن يكدست

  سه  دار خانه  44  كارشناسي  ميترا

  سه  دار خانه  55  ديپلم  اكرم

  سه  دار خانه  58  ديپلم  شهناز

  مينا
تحصيالت 
  حوزوي

  سه  دار خانه  43

قسمت از سريال  50اين گروه   چهار  دار خانه  33  پلميد فوق  الهه

ــرده را  ــا ك ــد و در  تماش بودن

يكي هاي سراي محله  كالس

از مناطق غرب تهران شركت 

ــي ــش آنــان   م  كردنــد. پوش

  بود.ن يكدست

  چهار  بازنشسته  53  كارشناسي  مهناز

  چهار  بازنشسته  48  كارشناسي  مولود

  چهار  دار خانه  39  ديپلم  مرجان

  چهار  بازنشسته  42  كارشناسي  الله

  چهار  دار خانه  35  كارشناسي  ناهيد

ـادران  ا  پنج  دار خانه  32  ديپلم  فرشته ــروه شـــامل مــ ــن گـ يـ

هاي  آموزان يكي از دبيرستان دانش

جنوب غرب تهران بود كه پس از 

قسـمت از سـريال در    53 يتماشا

پوشـش  پژوهش شركت كردنـد.  

  بود.ن يكدست آنان

  پنج  كارمند  42  ديپلم  حميده

  پنج  دار خانه  37  ديپلم  نازنين

  پنج  دبير  49  ارشد كارشناسي  زهرا

  پنج  دار نهخا  54  سيكل  فاطمه
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  سريال كاله پهلوي

الدين دري است كه  كاله پهلوي پس از كيف انگليسي، دومين سريال تاريخي سيد ضياء
كشيان براي پخش از شبكه اول سيما توليد شـده اسـت.    كنندگي محمدرضا تخت به تهيه

از شـبكه اول سـيما و تكـرار آن از     22هـا سـاعت    اين سريال به صورت هفتگي، جمعه
اي  كاله پهلوي وقايع سياسي، اجتماعي و فرهنگي برهـه  .شد شبكه ديگر پخش ميچند 

كنـد كـه كشـف حجـاب بـانوان و       از تاريخ ايران را در دوران پهلوي اول بازنمايي مـي 
اي از داستان سريال به  اي از آن رويدادهاست. خالصه شكل شدن لباس آقايان، نمونه هم

  شرح زير است:
لي دانايي) جواني ايراني از طبقه فقير جامعه اسـت. او پـس از   (اميرع» فرخ باستاني«

رود. پـاريس در   تحصيل در مدرسه دارالفنون تهران، براي ادامه تحصيل بـه پـاريس مـي   
روزهاي پس از جنگ جهاني اول، شرايط سختي دارد. اين وضعيت فشار زيادي به فرخ 

رگـه بـه نـام بالنـش (نگـين      آورد و او در جريان رويدادهايي، بـا دختـري دو    وارد مي
شود كه از پدري فرانسوي و مادري ايراني متولد شده است. فرخ پـس   محسني) آشنا مي

گـري   شود سمت منشـي  كند و موفق مي از سپري كردن ماجراهايي، با بالنش ازدواج مي
بـه   1934تـا   1933هـاي   سفير وقت ايران در فرانسه را در فاصله سـال » زاده حسن تقي«

اي خطـاب بـه    زاده هنگام بازگشت فرخ باسـتاني بـه ايـران، طـي نامـه      . تقيدست آورد
كنـد كـه از فـرخ در دسـتگاه      ، وزير فرهنگ و معـارف توصـيه مـي   »اصغر حكمت علي«

كنـد   وزير داخله، توصيه فرخ را مـي » محمود جم«حكومت استفاده شود. حكمت نيز به 
» سامان«هر كوچك كويري به نام و به اين ترتيب، فرخ باستاني به سمت فرماندار يك ش

شود. فرخ پس از حضور در آن شهرستان، به مرور، اقدام به تخريـب بافـت    منصوب مي
كنـد. حضـور    هاي جديـد مـي   سنتي شهر و جايگزين كردن آن با خياباني مدرن و مغازه

همسر فرانسوي او در آن شهر كوچك و مذهبي نيز به تدريج، باعث بـروز تغييراتـي در   
شود. چندي بعد با صدور فرمان كشـف اجبـاري حجـاب بـانوان، رويـدادهاي       شهر مي

اي مانند مقاومت مردم و روحانيون در مقابـل كشـف حجـاب در شـهر سـامان رخ       تازه
دهد و ... . در اين سريال، دو گفتمان فكـري و رفتـاري تجـددطلبي بـا سـردمداري       مي

گيرنـد.   ، در مقابل هم قرار ميگرايي اسالمي با سردمداري فروغ و سنت بالنش و شادي
هـاي آن در پـي حـذف يـا تضـعيف       از فرهنگ غرب و ارزش متأثرگفتمان تجددطلبي 
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هاي گوناگون زندگي فردي و اجتمـاعي   الگوهاي پيشين و سنتي تفكر و رفتار در حوزه
هاي جديدي به روي ايرانيـان گشـوده    اندازها و پنجره مردم است. در اين گفتمان، چشم

هـاي گذشـته و تقليـد و پيـروي از      كه الزمه دستيابي به آنها، كنار گذاشتن رويهشود  مي
ها و راهكارهاي مـدرن پيشـرفت ماننـد تغييـر الگـوي مصـرف،        الگوهاي غربي و شيوه

همشكل شدن لباس مردان و كشف حجـاب زنـان و حضـور فعـال آنـان در فضـاهاي       
  آموزشي و شغلي در كنار مردان جامعه است.

هـاي مختلـف زنـدگي،     گرايي، رمز موفقيـت و سـعادت در عرصـه    سنتدر گفتمان 
هـاي   ها و آموزه هاي اصيل اسالمي و ايراني است. در اين گفتمان، ارزش پيروي از سنت

هـاي   غربي، سنخيت و تناسبي با جامعه ايراني ندارند و به همين دليـل، از سـوي گـروه   
شـوند. در ايـن    كشـيده مـي   هاي مذهبي و در نتيجه مردم، به چـالش  مرجع و شخصيت

گفتمان كوشش بيگانگان براي نفوذ در ايران و رواج مدرنيته، نوعي سوءاستفاده به نفـع  
سـاماني و دور شـدن از    شود كـه بـراي ايرانيـان جـز نابـه      شان تلقي مي كشورهاي متبوع

 تـوان در  اي از تقابل اين دو گفتمان را مـي  اصالت و هويت خود نفعي در برندارد. نمونه
گراي اسالمي مشاهده كـرد.   گرا و زنان سنت رويارويي دو گفتمان زنان تجددطلب غرب

و همچنـين   گفتمان زنان تجددطلب در تالش براي آزادي زنان از قيد حجـاب و سـنت  
 ؛ امـا طرفداري از حضور آنها در اجتماع همپـاي مـردان، موافـق كشـف حجـاب اسـت      

هـا و باورهـاي مـذهبي در     ت، بـه سـنت  گرا در مواجهه با گروه نخس گفتمان زنان سنت
ين زناني كـه در ايـن   ؛ بنابراتعامالت زنان و مردان اعتقاد دارد و نحوه پوشش هاي زمينه

شوند، نگهبان مرزهاي عفـاف و پاكـدامني و حفـظ حجـاب كامـل       گفتمان بازنمايي مي
بـدنمايي   يك از اين دو گفتمان، بازنمايي افراد بـا  يچههستند. نكته مهم اين است كه در 

گيرد، نه زنان  همراه نبوده است؛ در اين سريال سياست كشف حجاب مورد نقد قرار مي
)، اگرچه عاقبـت زنـان سـردمدار گفتمـان تجـددطلبي و      1392پيرو آن (شريفي ساعي، 

  پيروان آنان، چيزي جز مورد سوءاستفاده قرار گرفتن و شكست نبوده است.

  هاي پژوهش يافته

ه مصاحبه با گروه متمركز (يـك جلسـه بـا هـر گـروه) سـخنان       طي برگزاري پنج جلس
كنندگان در جلسات، پس از ضبط و اجرا، مورد بررسي و مطالعـه قـرار گرفـت.     شركت
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شناسـايي   بندي و تحليل نهايي، دو دسته از زنان از نظر نـوع خـوانش، قابـل    بعد از جمع
  گيرند. بودند كه در اين بخش به تفصيل، مورد بحث قرار مي

گرايـي   هاي سريال را در چارچوب گفتمان سنت افرادي هستند كه پيام .سته نخستد
هاي اين گفتمان بازنمايي شده در سريال را  ها، معاني و ارزش كنند و ايده رمزگشايي مي

انـد:   پذيرنـد. عناصـر مسـلط بـر ذهنيـت ايـن تيـپ از زنـان عبـارت          به طور كامل مـي 
سنتي، وفاداري به نظام خانواده و سلسله مراتب  هاي هاي ديني، پايبندي به عرف گرايش

كننـد و بـه بـاز توليـد آن      اجتماعي. اين زنان در همان فضاي گفتماني سريال سـير مـي  
ساله و داراي مدرك كارداني از اين گروه در پاسـخ بـه    30پردازند. براي مثال، پريسا  مي

خته اسـت، بحـث را   براي چه اين سـريال را سـا   مايصداوساين پرسش كه به نظر شما 
هـا وارد كشـور شـدند و روي     براي حجاب، اينكه چطور فرانسـوي «گونه آغاز كرد:  اين

رونـد، ولـي    حجابي را رواج دادند، يـك عـده دنبـال كتـاب مـي      مردم اثر گذاشتند و بي
توانند با وقايع آن دوره، از طريق اين سريال  كنند، مي ها كه درگيرند و مطالعه نمي بعضي

  »د.آشنا شون
دنبـال   اآلنها  بچه«دار نيز در تأييد سخنان پريسا گفت:  ساله، ديپلمه و خانه 57عفت 
هـا از   روند، من خودم نوجوان و جوان دارم. سريال پخش شد براي اينكه بچه كتاب نمي

  »گذشته آگاهي داشته باشند، حاال يا حجاب باشد يا درباره حكومت پهلوي باشد.
نظرم اين اسـت  «كننده ديگر اظهار كرد:  همخوان با دو شركتساله و ديپلم،  21ثريا، 

توانـد   از حجاب چيزهايي شنيده باشيم، ولي تا آدم عيناً نبينـد، نمـي   جا  همهكه شايد ما 
بگويد چه اتفاقاتي رخ داده است، چون قبل از اين درباره حجـاب خيلـي چيزهـا گفتـه     

  »پذيرفتند. اي نمي شد، ولي عده مي
گرايي سريال را دريافت كـرده بودنـد و    گان پيام آشكار گفتمان سنتكنند اين شركت

ي بازنمايي شده در سريال يكسان نبـود؛  ها مؤلفهاگرچه عمق و گستردگي توجه آنان به 
هـاي متعـددي از    و به حـوزه  دانستند بيشتر آنها وسعت گفتمان سريال را بسيار زياد مي

ردم با احوال و تـاريخ گذشـته و همچنـين    كه آشنا كردن م دادند؛ چنان زندگي تسري مي
هاي مربوط به كشف حجاب و جريانات پس از آن، مانند تأثيرات ورود  بازنمايي جريان

هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي را     بيگانگان به ايران و غارت ميراث ملـي و اسـتحاله ارزش  
ـ     دانستند. بر اين اساس مـي  هدف مهم تهيه و پخش اين سريال مي ان تـوان گفـت كـه آن
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هنگام بحـث از هـدف سـريال بـر تقويـت آگـاهي و شـناخت مخاطبـان از حجـاب و          
ـ تأككنندگان در همين دسته، ضمن  ورزيدند. شركت موضوعات پيراموني آن تأكيد مي  دي

هـاي   بر موضوع كشف حجاب و پيامـدهاي آن در سـطح فـردي و اجتمـاعي، بـه پيـام      
اتر از بازنمايي جريان كشف حجاب و آن را فر و نهفته سريال نيز توجه داشتند تلويحي

ساله در كنار تأكيد بر سياسي بودن  21كه ثريا نگريستند؛ چنان تند و مصداقي نميدانس مي
تـوان گفـت كـه ايـن سـريال       نمـي «هـا گفـت:    سريال و نمايش ترفندهاي سياسي غربي

اش درباره حجاب است، فراتـر از آن اسـت و بـه نـوعي واقعـه عاشـورا را نشـان         همه
ها بـراي خـتم سـيدعلي آمدنـد و يكدسـت       دهد. براي مثال، در آن قسمتي كه خانم مي

ها همه روي زمين خوابيدند، برايم خيلي تأثيرگذار بود. اين نشان  شدند و در مقابل امنيه
هاي ديني خود از جـان و حتـي    هاي ايراني براي حجاب و حفظ ارزش دهد كه خانم مي

  »كودك درون شكم گذشتند.
ها را نشـان   ساله معتقد بود كه سريال، به نوعي جنگيدن براي حفظ ارزش 30پريسا 

هاي مختلـف درون كشـور، روابـط     دهد. وضعيت مذهبي، نوع سياست، روابط گروه مي
ها با ايرانيان و تحقير آنان از جهات گونـاگون ماننـد سـبك لبـاس پوشـيدن در       خارجي

  .دوران حكومت پهلوي اول به تصوير كشيده شده است
تـر از   ساله، هدف صداوسيما را از ايـن سـريال وسـيع    44ميترا كارشناس پرستاري،   
دانست و معتقد بود كه هدف صداوسيما اين بـوده اسـت كـه     ي ميبندوبار يبيابي  ريشه

دار نيـز   ساله، ديپلمه و خانـه  55مردم به پايه و اساس دين خود برگردند. همچنين اكرم، 
وسيما از سـاخت ايـن سـريال و محـدود نكـردن آن بـه       ضمن فراتر دانستن قصد صدا

نگرانـه امـا از    بازنمايي كشف حجاب، هدف از تهيه و پخش اين سريال را با ديدي كـل 
خواهـد پايـه اسـتعمار را     اين سريال مـي «زاويه ديگر مورد توجه قرار داد و اظهار كرد: 

ـ       ي بـوده اسـت.   نشان دهد. خيلي از پايـه شـروع كردنـد. در گذشـته مردسـاالري عجيب
كردنـد و بـا وجهـه     كشورهاي خارجي به ظاهر به زن اهميت دادند و آقايان را شماتت 

خورده حاال ارزش پيدا  ها روي آنان نفوذ كردند. خانمي كه مرتب كتك مي دادن به خانم
خواهد نشان دهد كه كشورهاي خارجي از اين نقطه ضعف  كند. ساخت اين فيلم مي مي

  »راي پيش بردن اهداف خود سود بردند.استفاده كردند و ب
دانسـتند،   تر از نمايش كشف حجـاب مـي   در مقابل افرادي كه هدف سريال را وسيع
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كردند و معتقد بودند كه در عمل، سريال به نشـان دادن   برخي آن را بسيار محدود تلقي مي
هـا و   ثكه در اين زمينـه بحـ   هاي مختلف زنان فرو كاسته شده است؛ چنان ظاهر و آرايش

هـاي اكـرم،    ساله در مخالفـت بـا گفتـه    43ايجاد شد. براي مثال، مينا  هايي بين آنان چالش
بينيم بيشتر ظاهر و آرايش اسـت. ايـن سـريال فقـط      آنچه ما از اين سريال مي«اظهار كرد: 

  »سرگرمي و پرداختن به ظاهر است و داراي بار فرهنگي چنداني نيست.
گونه  ارداني با برداشتي انتقادي درباره هدف سريال اينساله، داراي مدرك ك 45مينو 

خواستند حجاب را مطرح كنند، ولي مثل اينكه هدف برعكس شـده   مي«وارد بحث شد: 
گويم هدف آن ترويج بدحجابي است، ولي از هدف خـود دور شـده اسـت.     است. نمي

ي شيك و قشنگ حجابي را خيل بي درواقعدهد؛  حجابي را بيشتر نشان مي سريال بي اآلن
  »كند. حجابي تشويق مي كشد كه اين خود، جوانان را به بي به تصوير مي
ساله ضمن تأييد ايده مينا مبني بر محور قرار گرفتن ظـواهر و تجمـالت    46نسرين 

پرسـت   امروزه يك مقدار تجمـل «در سريال، براي توجيه اين نحوه بازنمايي اظهار كرد: 
كردنـد.   ساده بود و تجمالت نداشت، مردم آن را نگـاه نمـي  اما اگر اين سريال   ايم، شده

همـه نـوع آرايشـي دارنـد،      اآلنپرداخـت، دختـران جـوان كـه      اگر سريال به ظاهر نمي
  »كردند. وقت اين سريال را تماشا نمي هيچ

كنندگان در چارچوب گفتمان غالب و از وجوه مختلـف، موضـوع    هر يك از شركت
ـ تأكاي خـاص   دادند و بر جنبه ر قرار ميسريال را مورد تحليل و تفسي ؛ ورزيدنـد  مـي  دي

كه برخي از آنان به هدف كشف حجاب، برخي ديگر به عوامل مـؤثر بـر پـذيرش     چنان
هـا از   هاي فرزندپروري افراد در تأثيرپذيري فرزندان خـانواده  حجابي مانند نقش شيوه بي

، به پيامدهاي كشف حجاب ها با يكديگر و برخي نيز هاي غربي و مقايسه خانواده سبك
كردند. براي مثال، پروانـه،   در روابط خانوادگي تأكيد مي ومرج هرجمانند بروز مشكل و 

ساله، دانشجوي كارشناسـي، بـه داليـل تأثيرپـذيري مـردم از جريانـات آن دوران و        47
چنـين بيـان كـرد:      پـذيري مـردم از فرهنـگ بيگانـه پرداخـت و      بـر آسـيب   مؤثرعوامل 

شـود.   ها موجب ورود بيگانـه مـي   ند نشان دهند ضعف فرهنگي داخل خانوادهخواه مي«
تواند وارد كشوري شود و كاله سر همه بگذارد، يكي از داليل اصـلي آن   اگر دشمن مي

ضعف فرهنگ درون خانواده است. وقتي مردم از جهت ديني كمبـود دارنـد، بـا اينكـه     
  »گذارند. ه راحتي حجاب را كنار ميكنند، چون پشتوانه ديني ندارند، ب چادر سر مي
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هاي اساسي و مسـلط سـريال، بـر اسـاس شـرايط و       كنندگان در كنار پيام اين شركت
ورزيدنـد.   هاي زندگي خود، روي برخي موضوعات خاص و جزئي نيز تأكيد مي ويژگي

سال داشت، روابط خوب آقاي تدين با همسر و مـادر خـود را    57براي مثال، عفت كه 
معتقد بود در شرايط حاضر كه احترام به مـادر و   چراكهدانست؛  سيار مهم ميموضوعي ب

خواهر كمرنگ شده است، به تصوير كشيدن چنين روابطـي بسـيار مهـم اسـت. پريسـا      
ساله) نيز بر نوع روابط بـين زن و شـوهرهاي جـوان در سـريال      30شده و  متأهل(تازه 

  كرد. تأكيد مي
پـردازي،   اي جزئـي داسـتان ماننـد شخصـيت    هـ  زنان ايـن دسـته اغلـب بـه كاسـتي     

ها اعتراض دارند و كمتر محتوا و معـاني   آموزي پردازي، ايرادهاي فني و برخي بد صحنه
رونـد. بـراي مثـال،     دهند يا از چارچوب گفتمان مسلط فراتر مـي  قرار مي سؤالرا مورد 
اي سـريال  هـا يكـي از ايرادهـ    ساله، نبودن كودكان را در بسـياري از صـحنه   47شيرين 

هـا چنـدان    هاي سريال بسيار شيك به تصوير كشيده شده بود؛ از بچه صحنه«دانست:  مي
زدنـد و   هـا دايـم در كوچـه و خيابـان پرسـه مـي       خبري نبود، در حالي كه در قديم بچه

  »حضور داشتند.
ساله، داراي تحصيالت كارشناسي، درباره هدف صداوسـيما از نمـايش ايـن     42مينا 

هاي بسياري داشـت و فضـاي بحـث را در چـارچوب مقايسـه       ها و ابهامسريال، ترديد
من هميشه «حجاب و مسائل آن در جامعه قديم با وضعيت حال پيش برد و اظهار كرد: 

حجابي را مطرح كند، اما زيبـاتر از   خواست بحث بي پرسم. مي از خودم اين سؤال را مي
 صدسـال زي هستند. اين اتفـاق مـال   امرو  شد. زنان اين سريال داراي آرايش اين هم مي

ها مـال االن اروپاسـت. يـك جورهـايي بـه       ها و ظاهر خانم پيش ايران است، ولي لباس
شـود. زن ايرانـي كـه االن بـدحجاب      قبل ايران توهين مـي  صدسالهاي  شخصيت خانم

مهتـاب  ». پيش صدسالتا چه رسد به زن مسلمان  است داراي عرق و هويت ديني است
سريال حالـت شـعاري داشـت و از    «هاي منفي ديگري توجه كرده بود:  جنبه ساله به 55

كرد، در حالي كه بايد از حركات و سكنات و تصـوير بيشـتر بهـره     كالم زياد استفاده مي
 در مقابـل كننده شـده بـود، امـا     گرفت. براي مثال، سخنان سيدرضا براي مردم خسته مي

بسـيار گويـا و   » زنِ مـردم را آزاد كـن  «صحبت مختصر و شفاف خانم سيمونز كه گفت 
  »تدين بود. خانوادهفرزندي بودن  مختصر بود. ايراد ديگر اين سريال، تك
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افراط و تفريط «بر ضرورت بازنمايي كشف حجاب معتقد بود:  ديتأكزهرا نيز ضمن 
شـود.   در موضوعات مختلف مانند طرز لباس پوشيدن و طرز برخوردها زياد ديـده مـي  

حجـاب   خواهد زن بـي  ط نامناسبي كه لزومي ندارد نشان داده شود. اگر ميهمچنين رواب
را نشان بدهد، لزومي ندارد كه مانكن نشان دهد. اين افراط در روابط زن و شـوهر هـم   

  »شود. شود. نبودن تعادل هم در ظاهر و هم در محتوا ديده مي ديده مي
گرايـي و   بـا گفتمـان سـنت    كنندگاني هستند كه اين دسته از زنان، شركت دسته دوم.

شوند. اين زنان از ميان عناصر محوري سريال طرفدار  تجددطلبي سريال وارد گفتگو مي
عفتي،  حجابي و بي مفاهيمي مانند تقدس خانواده، حفظ حيا و عفت، يكسان ندانستن بي

هـاي سـنتي و    تسامح و اعتدال بيشتر در پوشش اسـالمي و برخـورد عقالنـي بـا ارزش    
حل مشكالت و همچنين خوانش مدرن از سنت هستند. بر اين اساس بعضي  مذهبي در

پذيرند و در برابـر برخـي    گرايي و تجددطلبي سريال را مي ي سنتها گفتمانهاي  از ايده
هـاي خـود    ورزند و انتقادهايي را مطرح و مواردي را بر اساس تجربه از آنها مقاومت مي

ان در مجموع معتقد بودنـد كـه فـيلم تاحـدودي     كنندگ كنند. اين دسته از شركت معنا مي
بخشي درباره تاريخ و وقايع آن دوران اسـت، امـا    رساني و آگاهي هاي اطالع داراي جنبه

هـايي دارد و   هـا، محـدوديت   هاي مختلف رخدادها و واقعيت در به تصوير كشيدن جنبه
 كـه مولـود   ند؛ چناننتوانسته است وجوه مثبت و منفي رخدادها و آثار آنها را بازنمايي ك

اين سريال واقعيت را تاحدودي بيان كرده است، كشف حجـاب  «كند:  ساله اظهار مي 48
دهـد.   هاي مملكت را نشان مـي  گويد. تاراج سرمايه و تاحدودي دزديده شدن طال را مي

  ».دهد ولي بسيار محدود است و اطالعات زيادي نمي
وسيما را از پخش ايـن سـريال، بيشـتر    دار، هدف صدا ساله، ديپلمه و خانه 58شهناز 

هايي نيز همراه شده است:  دانست كه با ايرادها و اغراق بخشي مي آموزي و آگاهي عبرت
اش ايـن   خواهد بگويد، برداشتن حجاب يا دين تقليدي نتيجه كنم سريال مي من فكر مي«

مي كه كتـك  دهد، خان آميز نشان داده است. براي مثال، سريال نشان مي است ولي اغراق
  »شود. اش با شوهرش خوب مي حجاب شدن، رابطه خورده پس از بي مي

 ي اساسـي گفتمـان  هـا  مؤلفـه پـذيرش   دار، با وجـود  ساله، ديپلمه و خانه 42حميده 
ورود مدرنيته به كشور و پيامدهاي آن، آثار اين غربي شدن و دگرگوني را  سريال درباره

شان دهند غربزدگي مملكـت مـا، چطـور شـروع     خواهند ن مي« كند: بيشتر مثبت معنا مي
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شد. سياستمداران غرب به چه صورت وارد مملكت مـا شـدند. آنهـا وارد مملكـت مـا      
توانستند فرهنگ خود را به ما القـا كننـد. اسـتقالل     صورت گرفتههاي  شدند و با ازدواج
رش خورد. بـدترين بـال سـ    دهد. پيش از اين، زن از شوهرش كتك مي زنان را نشان مي

طور نبـود. مـثالً    آمد ولي وقتي خانم بالنش آمد و فكر آنها را روشن كرد، ديگر اين  مي
آمـد.   كرد و من از ايـن موضـوع خوشـم مـي     زد، اعتراض مي لقا او را مي وقتي شوهر مه

بينيم از ابتدا چطور فرهنـگ غـرب    توانستند از خودشان دفاع كنند. مي ها مي ديگر، خانم
اي  توانسـت صـحبت كنـد. پـرده     هايشان. حتي مثالً زن راحت نمي وارد شد، حتي لباس

شود بين زن و مـرد، بـدون اينكـه بـراي      بينيم صحبت مي مي اآلنشد، اما خب  حايل مي
  ».طرفين مشكل پيش بيايد

دار نيز در راستاي سخنان حميده ولي با شك و ترديد  ساله، ديپلمه و خانه 37نازنين 
حـوه بـه تصـوير كشـيدن و بازنمـايي پيامـدهاي ناخوشـايند        و ناباوري بيشتر دربـاره ن 

اين سريال تاريخچه كشف حجاب و ايـن  «تحوالت و رويدادهاي آن دوران اظهار كرد: 
دهـد. مـن    حجـابي رسـيدند، نشـان مـي     ها از پوشيدگي بـه بـي   قضيه را كه چطور خانم

ه در حجـاب  لقا زماني كـ  ورزي شده. خانمي مثل مه كنم در اين مورد غرض احساس مي
شـود، بـه    كند و متمـدن مـي   كرده ولي وقتي كشف حجاب مي بوده از شوهر اطاعت مي

شود. بهتر بود كـه يـك مقـدار     دهد و به مسائل بد كشيده مي حرف شوهرش گوش نمي
  »دادند. باورتر نشان مي تر و قابل اين مسئله را متعادل

گرايي و تجددطلبي  نتنيز ضمن پذيرش عناصري از هر دو گفتمان س ساله 53مهناز
، هـا  مؤلفـه و همچنين رد برخي از آنها، بر اساس ذهنيات خود و با برداشـتي تلفيقـي از   

سـريال، جامعـه خيلـي كـوچكي از ايـران را نشـان       «اي را بين آنها مطرح كرد:  مصالحه
دهد. نكات مثبت آن دوران را بزرگ نكردند، كارهـاي درسـت را مطـرح نكردنـد و      مي
هـاي مثبـت    حجابي را پررنگ كردند. از مهناز خواسته شـد بـه جنبـه    ي بيهاي منف جنبه

سريال نيز اشاره كند. او در پاسخ گفت: اين يك فيلم تاريخي بود و ما دوست داريم كه 
توان حجاب داشـت و چـادر    دهد كه مي بدانيم چه خبر بوده است. اين سريال نشان مي

حجاب بـه تصـوير كشـيده شـدند امـا       الب بيها در ق سر نكرد. البته در سريال اين خانم
  »ند.هاي شكيل و مناسب بدون هيچ مشكلي حجاب را رعايت كرد توان با لباس مي

هاي مثبت و منفي مـدرن شـدن،    ساله با تأكيد بر لزوم در نظر گرفتن سويه 35ناهيد 
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 تواننـد سـازنده   ها مـي  خانم«مطرح كرد:  گونه نيابرداشت خود را از آثار كشف حجاب 
هاي بـد بـرود و    تواند هم به راه باشند، در هر شرايطي. خانمي كه حجاب را برداشته مي

هاي خوب. برخي از برداشتن حجاب سوءاسـتفاده كردنـد و يـك سـري هـم       هم به راه
استفاده مثبت كردند و سازنده شدند. اين سريال هم جنبه مثبت دارد و هم جنبـه منفـي.   

  »برند كه اين جهت منفي سريال است. بينند لذت مي ها را مي حجاب ها وقتي بي جوان
هـاي بازنمـايي    هـا و ارزش  هاي متفاوتي كه از ايده كنندگان عالوه بر خوانش شركت

كه مهتاب، دانستند؛ چنان را نيز متفاوت مي هدف سريالن شده در سريال داشتند، مخاطبا
مخاطبان سريال، نسل سوم « باره اظهار كرد: در اين گرايي ساله، يكي از مدافعان سنت 55

اند. آنـان   و چهارم هستند. ما چيزهايي يادمان است، اما نسل سوم و چهارم چيزي نديده
  »حجابي يعني چه. دانند اين هجمه بي نمي

ساله، بر اين اعتقاد بود كه در كل، سريال همه مردم را جذب كرده اسـت،   47پروانه 
خواهند آنـان وضـعيت زمـان كشـف      ن ميها هستند، چو اما مخاطب هدف، بيشتر خانم

  حجاب را بدانند.
من «ساله و داراي تحصيالت زير ديپلم در مخالفت با پروانه چنين گفت:  47فرزانه، 

كنم آقايان با رفتارهاي اشتباه  كنم مخاطبان، بيشتر، آقايان هستند. من احساس مي فكر مي
ند كـه اجتمـاع بـه ايـن     و رعايت نكردن روابط درست اسالمي و اجتماعي موجب شـد 

اول كاله سر مردهـا رفـت    چراكهمعضالت كشيده شود. زنان زياد مورد خطاب نيستند، 
  »و بعد زنانِ آنان مورد خطاب قرار گرفتند.

ساله و ديپلمه نيز معتقد بودند كه بيشتر، آقايـان   47ساله و همچنين شيرين،  45مينو 
د خطـاب سـران و فرمانـدار قـرار     مخاطب اين سريال هستند؛ چون نخست آقايان مـور 

  گرفتند.
بـه خـاطر آنكـه زمـان پخـش      «ساله در اين زمينه چنين اظهار كرده اسـت:   55اكرم 

اندازنـد   شود گفت همه نگاهي به آن مـي  سريال زماني بوده كه مردم سر شام هستند، مي
نه كنند. مخاطب عام مورد نظر بوده ولي متأسفا و راجع به مسائل مختلف آن صحبت مي

  »به قشر مسن كشيده شده است.
مخاطـب مـورد نظـر    «هـاي اكـرم چنـين گفـت:      سـاله نيـز در تأييـد گفتـه     44ميترا 

  »كشش ندارد كه جوانان به آن توجه كنند. قدر آنصداوسيما، خانواده بوده ولي 
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  گيري بحث و نتيجه

يال كـاله  هاي زنان تهراني از سر ها و ديدگاه  در اين پژوهش تالش شده است به خوانش
پهلوي پرداخته شود. بر اين اساس، پنج گروه از زنان سـاكن تهـران در جلسـات گـروه     

آيد  هاي زنان از اين سريال برمي ها و قرائت متمركز حضور يافتند. آنچه از تحليل ديدگاه
هاي مخاطبان در مورد عناصر گوناگون  اعتنايي در برداشت هاي قابل اين است كه تفاوت

هـاي موجـود در سـريال نيسـتند.      كنندگان منفعل پيـام  ارد و آنان دريافتسريال وجود د
ها و باورهايشان، وارد نوعي گفتگـو دربـاره محتـواي سـريال و      مخاطبان بسته به ارزش
كننـد. يكـي از    شوند و عناصر مختلف آن را تحليل و بررسـي مـي   ديدگاه مسلط آن مي

وان به آن دست يافت، اين است كه آنـان  ت هاي زنان مي نتايج اصلي كه از تحليل ديدگاه
هـاي مربـوط بـه     پيام آشكار، اصلي و مهم سريال، يعني نشان دادن تحـوالت و جريـان  

رخــدادهاي تــاريخي دوران پهلــوي اول، بــويژه كشــف حجــاب و پيامــدهاي آن را در 
انـد، ولـي هـر گـروه بـه نـوعي و بـا عمـق و          هاي مختلف زندگي دريافت كرده عرصه

كنند و به جهـان كنـوني و الزامـات آن     مي ليوتحل هيتجزفاوت، اين پيام را گستردگي مت
  سازند. مربوط مي

كننـدگان، هـدف از سـاخت و پخـش ايـن سـريال را        رسـد كـه شـركت    به نظر مـي 
بخشي درباره تاريخ گذشته ايـران و بـه تصـوير كشـيدن رويـدادهاي مقطعـي از        آگاهي

) 1392با نتايج پيمايش ملي حسيني انجـداني (  اند. اين يافته همسو دوران پهلوي دانسته
سال و باالتر درباره اين سريال با انطبـاق   15نفر از بينندگان  4595است كه در آن، نظر 

نتـايج   همچنان كـه هاي پژوهش حاضر، مورد مطالعه قرار گرفته است.  نتايج آن بر يافته
مختلفي پرداخته شـده كـه   اين بررسي نيز نشان داد، اگرچه در اين سريال به موضوعات 

هريك به ميزان متفاوتي نظر بينندگان را به خود جلب و در آنان مشغوليت ذهني ايجـاد  
آشـنايي  «و در مرتبـه بعـد   » نشان دادن تاريخ دوران پهلوي«كرده است، از نظر مخاطبان 
كه يكي از مقـاطع مهـم تـاريخ معاصـر ايـران بـه شـمار        » مردم با جريان كشف حجاب

از داليل اصلي توليد و پخـش ايـن سـريال از سـوي صداوسـيما بـوده اسـت.        رود،  مي
ـ نترين هدف خود بينندگان از تماشاي سريال  همچنين مهم آگـاهي از تـاريخ دوران   « زي

  بوده است.» سرگرمي«و » جذابيت سريال«و در مراتب بعد » پهلوي
هـدف   در خصـوص كننـدگان گـروه متمركـز     هاي شركت از بررسي و مطالعه گفته 
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توان آنان را از نظر نوع نگرش به هدف اين سـريال، بـه دو    آيد كه مي سريال چنين برمي
گـراي   كنندگان همسو و در چارچوب گفتمان سنت گروه تفكيك كرد. تعدادي از شركت

هـاي مقـاطعي از    هـا و جريـان   انديشند. آنان هدف سريال را بازنمايي واقعيت مذهبي مي
سـازي مخاطبـان، بـويژه     ه صرفاً به منظور روشـنگري و آگـاه  دانستند ك تاريخ معاصر مي

نسل جوان و نوجوان كشور صورت گرفته و ضرورت آن در ايـن دوران، بـا توجـه بـه     
  پوشيده نيست. كس چيهتحوالت فرهنگي، اجتماعي و ارزشي جامعه بر 

كنندگان داراي خوانش مثبت و همسو با پيام مسلط سريال بودنـد   اگرچه اين شركت
بر روي نشان دادن رويدادهاي مربوط به كشف حجاب و وقايع مـرتبط بـا آن، ماننـد    و 

ها به عنوان هدف سريال تأكيد داشتند، بيشـتر آنـان ضـمن اينكـه      ورود و نفوذ خارجي
اندركاران را به تصوير كشيدن رخداد كشف حجـاب   كنندگان و دست قصد و هدف تهيه

كردنـد   ري سريال نيز انتقادهايي را مطـرح مـي  دانستند، درباره عناصر محتوايي و صو مي
  يي قرار دارد.گرا سنتكه در همان چارچوب گفتمان 
كننــدگان، ضــمن همســويي بــا عناصــري از هــر دو گفتمــان  دســته ديگــري از شــركت

شوند و با توجـه بـه شـيوه بازنمـايي      يي و تجددطلبي، با هر دو آنها وارد تعامل ميگرا سنت
كـه معتقدنـد،   قي از سنت و مدرنيته دارنـد؛ چنان ي خوانش تلفيكشف حجاب در سريال، نوع

هـاي اعتقـاد    هدف سريال و موضوع آن نمايش رخدادهاي كشف حجاب براي تقويت بنيان
حجـابي   به حجاب بوده، در حالي كه در دستيابي به اين نتيجه چندان موفق نشده و بيشتر، بي

ل، در قالب و به نحوي نمـايش داده شـده   حجابي در اين سريا را تشويق كرده است. البته بي
اند، اما به هـر حـال نـوعي از الگـوي پوشـش در راسـتاي        است كه زنان داراي پوشش بوده

توان مطابق با معيارهاي روز لباس پوشيد، شـيك بـود و    يعني مي؛ حجابي تبليغ شده است بي
عبارت ديگـر، در ضـمن   هاي رسمي اين دوران (چادر يا مانتو) هم استفاده نكرد، به  از لباس

  رعايت حجاب، با نامحرم نيز بدون هيچ مشكلي معاشرت كرد.
گرا و متجـدد وارد   هاي سنت كنندگان نيز به نحو ديگري با گفتمان اي از شركت دسته
خود، عناصـري   در دسترسهاي  ها، تجارب و گفتمان شوند و مطابق با ذهنيت تعامل مي

رساني درباره مقطعـي   آنان معتقدند؛ هدف سريال، اطالعكنند.  از هر دو را رد يا تأييد مي
كـه رويـدادها و   سـوگيري نيـز همـراه شـده اسـت. چنان      از تاريخ ايران است كه گاه بـا 

رود، بـه   جريانات مربوط به كشف حجاب كه تنها يكي از اقدامات آن زمان به شمار مي
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نشـده اسـت. ضـمن     طور گسترده بازنمايي شده و ساير اقـدامات آن دوران نشـان داده  
اينكه كشف حجاب نيز تنها با توجه بـه آثـار و پيامـدهاي نـامطلوب آن تبيـين شـده و       

هاي مثبت مدرن شدن و آزادي زنان ناديـده گرفتـه شـده اسـت. آنـان بـا        برخي از جنبه
هاي منفي كشف حجاب مانند اعمال خشونت و زور نسـبت بـه    پذيرفتن برخي از جنبه

نان، بر اين اعتقادند كه ورود زنـان بـه عرصـه اجتمـاع و داخـل      از آ سوءاستفادهزنان و 
هايي نيز در پي داشـته كـه بـه     شدن و اشتغال در امور مختلف جامعه، رشد و سازندگي

تصوير كشيده نشده و تنها بر آثار نامطلوب مدرن شدن با توجه به يكـي از مصـاديق آن   
  انواده، تأكيد شده است.ي و سست شدن بنيان خبندوبار يبحجابي) به صورت  (بي

رسـد، بيننـدگان دربـاره هـدف سـريال داراي دو خـوانش        بر اين اساس به نظر مـي 
هستند. خوانش نخست، هـدف سـريال را روشـنگري و تنـوير افكـار عمـومي دربـاره        

دانـد و   هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي بخشي از دوران پهلـوي مـي   واقعيت
احدي سوگيرانه و بازنمايي اقدامات منفي آن دوران تلقـي  خوانش ديگر، اين هدف را ت

هاي نـامطلوب مـدرن شـدن، معتقـد اسـت كـه        كند و ضمن اذعان به برخي از جنبه مي
  هاي مثبت و سازنده اين روند در سريال ناديده گرفته شده است. جنبه

ها نقش و جايگاه مهمـي قايـل    كنندگان ضمن اينكه براي حجاب خانم بيشتر شركت
تـري (مثبـت و منفـي)     تـر و عميـق   حجـابي را داراي ابعـاد وسـيع    ودند، پيامدهاي بـي ب

اي  كه عـده  هاي متفاوت و گاه معارضي داشتند؛ چنان دانستند و در اين زمينه، خوانش مي
شود و برخي ديگر معتقـد   ها منجر به ضعف عفاف آنان مي حجابي خانم معتقد بودند بي

  هايي نيز با خود دارد. نحراف نيست و سازندگيحجابي لزوماً عامل ا بودند بي
هـاي   كنندگان نسبت به گفتمـان  متفاوت شركت شيوب كم ها و نظرهاي با وجود ديدگاه

يك از آنان، به طور كامل، گفتمـان   گرايي و تجددطلبي بازنمايي شده در سريال، هيچ سنت
ن آن دو نوعي مصـالحه و  اند و فقط بي ه گرايي را به نفع گفتمان تجددطلبي طرد نكرد سنت

رسد كه آنان گفتمـان تجـددگرايي و    به عبارت ديگر، چنين به نظر مي؛ اند توافق قايل شده
هاي جاري در امـور مختلـف زنـدگي     مدرنيته را در اين سريال، با توجه به بسترها و زمينه

  اند. جمله وضعيت امروزي پوشش در جامعه، مورد توجه قرار داده روزمره، از
هـاي   هـا و مكـان   كننـدگان گـروه   جود اين، به دليل يكسان نبودن تعداد شـركت با و

شده قبل از تشـكيل جلسـات،    هاي پخش متفاوت جلسات گروه متمركز و تعداد قسمت
  هاي اين پژوهش، با احتياط بيشتري صورت گيرد. گيري از يافته الزم است كه نتيجه
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