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Abstract:

One of the patterns of encoding messages in TV series is to include 
the preferred codes of the series in the form of dialogues and behavior 
of a "quiet white and positive" character. Examining the content of the 
most watched TV series in the last 15 years shows the prevalence of this 
pattern in TV series. The present article, which is derived from the author's 
research in the field of the consumption of popular television series, 
focuses on how the audience encounters this pattern and characters, as 
well as how they decipher the preferred codes. The research data was 
collected through semi-structured individual and group interviews with 74 
viewers of popular TV series. The findings showed that the feedbacks of 
the interviewees are mainly negative emotional and cognitive. Based on 
the findings and in agreement with the cognitive views about emotions, 
the audience's encounter with contents and television series is much 
more complicated than that by including the message of the series in 
the speech and behavior of " quiet white and positive characters" and 
Presenting a direct message can influence the audience.
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بازخورد های هیجانی و شناختی مخاطبان سریال های پربیننده 
تلویزیونی نسبت به قهرمانان »سفید و مثبت« سریال ها

محمد فتحی نیا *

چکیده
یکـی از الگوهـای رمزگذاری پیام در سـریال های صداوسـیما، گنجاندن رمزگان مرجح 
سـریال در قالب گفت وگوها و رفتار یک شـخصیت »کاماًل سـفید و مثبت« اسـت. بررسـی 
محتـوای پربیننده تریـن سـریال های صداوسـیما در 15 سـال اخیـر، رواج ایـن الگـو را در 
سـریال های صداوسـیما نشـان می دهد. مقالـه حاضر که برگرفتـه از پژوهش هـای نگارنده 
در حـوزه مصـرف سـریال های پربیننـده صداوسیماسـت، بـر نحـوه مواجهـه مخاطبـان با 
ایـن الگـو و شـخصیت ها و نیـز نحوه رمزگشـایی آنان از این شـیوه مرجح کـردن رمزگان، 
تمرکـز کـرده اسـت. یافته هـای ارائـه شـده، از مصاحبه هـای نیمه  سـاختاریافته فـردی 
و گروهـی بـا 74 نفـر از مخاطبـان سـریال های پربیننـده صداوسـیما اسـتخراج شـده و 
اظهارات آنان را در خصوص شـخصیت های سـفید و مثبت سـریال ها و الگوی ذکر شـده، 
در قالـب بازخوردهـای هیجانـی و شـناختی صورت بنـدی و ارائـه کـرده اسـت. یافته هـا، 
حاکـی از آن اسـت کـه بازخوردهـای مشـارکت کنندگان، عمدتـاً در حـوزه بازخوردهـای 
هیجانـی و شـناختی منفـی قـرار می گیرنـد. بر اسـاس یافته هـا و در توافق بـا دیدگاه های 
شـناختی در خصـوص هیجانات، مواجه مخاطبان با متون و سـریال های تلویزیونی بسـیار 
پیچیده تـر از آن اسـت کـه بـا گنجانـدن پیـام سـریال در گفتـار و رفتـار »شـخصیت های 

کامـاًل سـفید و مثبـت« و ارائـه پیام مسـتقیم، بتـوان مخاطـب را تحت تأثیر قـرار داد. 

کلیدواژه ها: سریال های تلویزیونی، مخاطب، بازخورد هیجانی و شناختی، رمزگذاری/ 
رمزگشایی 
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مقدمه 
چرخـه »طراحـی ـ  تولیـد ـ  پخـشـ  بازخـورد«، مبنـای تولید و مصـرف پیام در 
صداوسـیمای جمهـوری اسـالمی ایـران اسـت. بر اسـاس این چرخـه، طراحـی و تولید 
- یـا در اصطـالح رایـج، »تعییـن پیـام« در برنامه هـای مختلـف صداوسـیما بر اسـاس 
»سیاسـت های محتوایـی« مدونـی انجام می شـود کـه با الگوهـای خاصـی در برنامه ها، 
»رمزگـذاری« می شـوند. سـریال های تلویزیونی به عنـوان پربیننده ترین ژانـر برنامه ه ای 
صداوسـیما هـم بـه همیـن شـیوه، »رمزگـذاری« می شـوند. نگاهـی بـه پربیننده ترین 
سـریال های صداوسـیما در 15 سـال اخیر نشـان می دهد که الگوی گنجانـدن رمزگان 
مرجـح سـریال در گفت وگوهـا و رفتار یک شـخصیت »کامالً سـفید و مثبـت«، الگوی 
غالـب رمزگـذاری سـریال های صداوسیماسـت. از نمونـه سـریال های شـاخص از ایـن 
دیـد، »نرگـس« در سـال 1385، »ترانـه مـادری« در سـال 1387 و »فاصله هـا« در 
سـال 1389 که بگذریم، در سـریال های پربیننـده دلنـوازان )1388(، مادرانه )1392(، 
معراجی هـا )1393(، بـرادر )1395(، زیرپـای مـادر )1396(، پـدر )1397(، بـرادر جان 
و گانـدو 1 )1398( و گانـدو 2 )1400(، مرجـح کـردن رمـزگان مـورد نظـر با اسـتفاده 
از ایـن الگـو، مشـهود اسـت. ایـن الگوی مرجح کـردن رمـزگان، در نمونه های شـاخص 
اشـاره شـده در سـال های 1385 و 1387، از سـویی بسـیار پررنـگ و بـا پیام هـای بـه 
اصطـالح »مسـتقیم و سرراسـت« بـود و از سـوی دیگر، شـخصیت های کاماًل سـفید و 
 مثبـت قهرمـان داسـتان سـریال، »دخترانی جوان« ـ  هر دو در سـن و مرحلـه ازدواجـ  
بودنـد کـه اشـتباهات جوانـان چنـد سـال کوچکتـر از خـود در خانـواده یا بسـتگان و 
حتـی اشـتباهات »بزرگترهـا« را بـه شـیوه  ای مناسـب بـه آنهـا گوشـزد کـرده و برای 
اصاًلح اشـتباهات و رفع مشـکالت وارد عمل می شـدند. در سـریال شـاخص »نرگس« 
)1385(، قهرمـان کامـاًل سـفید و مثبـت سـریال- کـه نام سـریال نیـز برگرفتـه از نام 
اوسـت- »نرگـس« اسـت؛ دختـری زیبـا، عاقل، چـادری، مؤمـن، متیـن، تحصیل کرده، 
سـنجیده و بـه اصطـالح »همـه چیز تمـام« که مشـکالت پیش ـامده بـرای ازدواجش با 
شـخصیت سـفید دیگری به نام »احسـان« را با درایت و غلبه عقل بر احساسـات رفع و 
رجـوع می کنـد و مهم تـر از آن، در جریان ازدواج و طالق خواهر کوچکترش، »نسـرین« 
بـا »بهـروز« ـ  شـخصیت های منفی سـریال که وجه مشـترک هر دوی آنهـا، »بچگی« 
)کـم سـن و سـالی و بی  تجربگـی( و »دیوانگی« )رفتـار مبتنی بر حداکثر احساسـات و 
حداقـل عقالنیـت( اسـتـ  در قامـت زنـی پخته و سـرد و گرم چشـیده ظاهر می شـود 
 کـه در ابتـدا مخالـف ازدواج آنهاسـت و سـعی می کنـد بـا نصیحـت نسـرین و بهـروز و 
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هشـدار به خانواده ها، مانع ازدواجشـان شـود و وقتی موفق نمی شـود و عشـق آتشـین 
نسـرین و بهـروز بـه یکباره سـرد شـده و رابطـه آنها به طـالق می انجامد، بـه حمایت از 
خواهـر خـود برمی  خیـزد و سـعی دارد او و فرزنـدش را بـه زندگـی عـادی برگرداند. در 
سـریال »ترانـه مـادری« )1387( نیز شـخصیت کامالً سـفید و مثبت سـریال، دختری 
جـوان و بـاز هـم »همه چیـز تمـام« بـه نـام »سمیرا«سـت. دختـری تقریبـاً بـا همـان 
مشـخصات »نرگـس« کـه همچنیـن مهنـدس سـاختمان اسـت و در یـک سـاختمان 
نیمـه  کاره و در محیطـی کامـاًل مردانـه، کار می کنـد )تـالش بـرای نشـان دادن الگوی 
از زن جـوان مؤمـن مدبـر مسـتقل(. »سـمیرا« کـه عمـه دو جـوان »خام« چند سـال 
کوچکتـر از خـود بـه نام  هـای »پویـا« و »بهرام« اسـت، اشـتباهات آنها را بـا نصیحت ها 
و رفتارهـای سـنجیده اش ـ  و بـا همراهـی مادربـزرگ پویـا و بهـرامـ   اصـاًلح می کند. 
شـخصیت، گفتار و رفتار »سـمیرا«، آنقدر پخته و سـنجیده اسـت که اشـتباهات مادر 
پویـا )کـه خـود، »عاقلـه زنی« موجه اسـت؛ اما در مراقبـت از پویا افراط می کنـد( را نیز 
بـه او گوشـزد و او هـم رفتـار خـود را تحـت تأثیـر حرف هـای سـمیرا اصـاًلح می کند. 
شـیوه رمزگذاری این دو سـریال و شـخصیت های سـفید و مثبت آنها، در زمان پخش از 
تلویزیـون، مـورد انتقاد برخی کارشناسـان بود و به خصوص باورپذیری این شـخصیت ها 
و همذات پنـداری مخاطبـان جـوان بـا آنهـاـ  کـه هـدف اصلـی سـریال ها از ایـن نـوع 

شـخصیت پردازی بـود ـ مـورد تردید قـرار گرفت. 
تحت تأثیر این انتقادها، در سـریال های سـال های بعد، ابتدا شـاهد شـخصیت های 
کامـاًل سـفید و مثبـت در نقش هـای فرعـی و در قامـت مـردان و زنـان پـا بـه سـن 
گذاشـته و سـرد و گـرم روزگار چشـیده هسـتیم؛ مثـل شـخصیت »حـاج رضـا« در 
سـریال فاصله هـا )1389( و شـخصیت مـادر »فـرزاد« در سـریال مادرانـه )1392( و 
در سـال های بعـد الگـوی رمزگـذاری پیام سـریال های پربیننـده به حضـور همزمان 
شـخصیت های کامـاًل سـفید و مثبـت در نقش هـای اصلـی و فرعـی و جوانـان و 
بزرگسـاالنی از هـر دو جنـس )البتـه با غلبـه مردان( تغییـر پیدا کرده اسـت که این 
الگـو در سـریال های معراجی ها )1393(، بـرادر )1395(، زیرپای مـادر )1396(، پدر 

)1397(، بـرادر جـان، گانـدو1 )1398( و گاندو 2 )1400( مشـهود اسـت.
فـارغ از اینکـه، شـخصیت »کامـاًل سـفید و مثبـت سـریال«، جـوان باشـد یـا 
میانسـال یـا پیـره زن باشـد یا مـرد، در نقـش اصلی باشـد یا فرعی، مسـئله اساسـی 
الگـوی مرجـح کـردن رمزگان سـریال در رفتـار و گفتار شـخصیت های کاماًل سـفید 
و مثبـت، »نحـوه قضـاوت و خوانش مخاطبان از این شـخصیت ها، میـزان باورپذیری 
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ایـن شـخصیت ها در نگاه مخاطبـان و میزان همذات  پنـداری مخاطبان با آنها«سـت. 
مقالـه حاضـر بـه مسـئله اشـاره شـده پرداخته و در پی پاسـخ به این پرسـش اسـت 
کـه الگـوی مـورد توجـه صداوسـیما مبتنـی بـر مرجـح کـردن رمـزگان مـورد نظـر 
سـریال، در قالـب گفتـار و رفتـار شـخصیت های کامـاًل سـفید و مثبـت و خـود ایـن 
شـخصیت ها از سـوی مخاطبـان چگونـه ارزیابی و خوانش می شـوند؟ در ایـن مقاله، 
دیدگاه هـای شـرکت کنندگان در تحقیـق، در قالب بازخوردهای هیجانی و شـناختی، 

صورت بنـدی، توصیـف و تحلیل شـده اسـت. 

پیشینه پژوهش
تحقیقـات پیشـین متعـدد خارجـی و داخلـی در حـوزه بررسـی متـن و نحـوه 
خوانش و مصرف سـریال های تلویزیونی انجام شـده اسـت. چند پژوهش کالسـیک و 
جریان  سـاز، مرجـع اصلـی پژوهش های مخاطب پژوهشـی و مصرف سـریال هسـتند. 
دیویـد مورلـي1 دو پژوهـش مرجـع ایـن حـوزه را انجـام داده اسـت کـه عبارت انـد 
از: »مخاطبـان نیشـن وایـد«2 )1980( و »تلویزیـون خانـواده«3 )1986(. مورلـي در 
پژوهـِش »مخاطبـان نیشـن وایـد«، بـه دنبـال شـناخت فراینـد تولید معنا ازسـوی 
مخاطبـان تلویزیـون بـود و به این منظـور، از دو روش »نشانه شناسـي سـاختارگرا« 
)بـراي اسـتخراج خوانـش مرجـح برنامـه خبري- مـروري نیشـن وایـد( و »مصاحبه 
گروهـي« )بـراي بررسـي نحـوه تفسـیر مخاطبـان از ایـن برنامـه و تفـاوت آن در 
گروه هـاي مختلـف سـني، جنسـي، نـژادي و طبقـه  اي( اسـتفاده کـرد. او پـس از 
شـناخت سـاختار، فرم هـا و مکانیسـم  هایي کـه از طریـق آنهـا برنامه »نیشـن واید« 
قرائـت خاصـي را مرجـح مي  سـازد و مخاطبـان خود را بـه پذیرش آن فـرا مي  خواند، 
دریافـت 29 گـروه مختلـف مخاطبـان را از قسـمت اول و دوم ایـن برنامـه بررسـي 
کـرد. یافته  هـاي ایـن پژوهـش در بخـش اول )نشانه شناسـي( نشـان داد کـه نیشـن 
وایـد سـعي در کمرنـگ جلـوه دادن فاصلـه طبقاتـي در جامعـه انگلسـتان و القـاي 
معنـاي کاذبـي از وحـدت ملي داشـته اسـت )خوانـش مرجح نیشـن واید(. از سـوي 
دیگـر، نتایـج حاصـل از مصاحبه هـاي گروهي در بیشـتر موارد بـر جایگاه هاي فرضي 
رمزگشـایي در مـدل رمزگـذاري/ رمزگشـایي هال صحه گذاشـت و بیشـتر مخاطبان 
قرائت هایـي از ایـن برنامـه ارائـه دادند که بین رمزگشـایي مسـلط، توافقـي و مخالف 

در نوسـان و بسـته بـه متغیرهـاي زمینـه اي مخاطبـان، متفـاوت بود.
دارتـي هابسـون4 نیـز دو پژوهـش شـاخص در ایـن حـوزه انجـام داده اسـت؛ 
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4. Dorothy Hobson
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»چهـارراه؛ داسـتان یـک سـریال عامه پسـند«1 )1982( و »زنـان مخاطـب و محیط 
کار«2 )1990(. او در پژوهـش اول، قسـمت هایي از سـریال »چهـارراه« را همـراه 
بـا برخـي بیننـدگان آن در خانـه آنـان مشـاهده کـرد )روش مشـاهده مشـارکتي( و 
سـپس مصاحبه هـاي غیـر سـاختارمندي بـا آنـان انجـام داد و در پژوهش هـاي دوم، 
بـا اسـتفاده از مصاحبـه و مشـاهده تالش کرد اطالعات بیشـتري از مخاطبـان درباره 
نحـوه مصـرف تلویزیـون و دریافـت آنـان کسـب کنـد. یافته خـاص هابسـون در این 
پژوهش هـا ایـن اسـت کـه مخاطبـان از برنامه هـاي تلویزیـون اسـتفاده مي کننـد تا 
دربـاره زندگـي خودشـان یـا اعضـاي خانـواده و دوستانشـان به طور کلـي سـخن بـه 

میـان آورنـد و سـریال ها را بـه زندگـی روزمـره خـود ربـط می دهنـد.
تماشـاي داالس3 )1985(، رسـاله دکتـرای آین انـگ4 و )جیمـز( بانـد و فراسـو5؛ 
تونـي بنیـت6 و جنـت والکات7 )1987(، دو پژوهـش شـاخص دیگـر در ایـن حـوزه 
هسـتند. دغدغـه اصلـي انـگ این بـود که مکانیسـم هاي محـرک لـذت در داالس را 
بررسـي کنـد. در ایـن راسـتا، وی بـا چـاپ آگهـي در یکـي از مجـالت از خوانندگان 
مجلـه بـراي مکاتبـه بـا او و بیـان علـت دوسـت داشـتن یـا نداشـتن سـریال داالس 
درخواسـت و سـپس نامه هـای دریافـت  شـده از آنـان را بررسـی کـرد. او بـه ایـن 
نتیجـه رسـید کـه بخشـي از لـذت تماشـاي سـریال داالس ناشـي از آن اسـت کـه 
بیننـده مي توانـد دنیـاي تخیلـي این سـریال را به دنیـاي زندگي روزمـره  اش مرتبط 
کنـد. بنیـت و والکات در پـي شـناخت شـیوه هاي مختلفـي کـه بـا اسـتفاده از آنهـا 
شـخصیت جیمـز باند از طریـق طیفي از متـون و رفتارهاي فرهنگي متفـاوت، تولید 
و بازتولیـد شـده و به عنـوان یـک قهرمان محبـوب در فرهنـگ عامه رواج داده شـده 
اسـت؛ رمان هـا و فیلم هـاي جیمـز بانـد، نقدهـاي دانشـگاهي و مقـاالت مجـالت 
فیلـم، نوشـته هاي طرفـداران فیلم هـاي جیمـز بانـد، آگهي هـاي تجـاري مرتبـط و 
مصاحبه هـاي هنرپیشـه  ها و سـازندگان فیلم هـاي جیمـز بانـد را بررسـي و تحلیـل 
کردنـد و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه محبوبیـت جیمز بانـد ناشـي از توانایـي او در 

پیکر بنـدي و بیـان مجموعـه اي از مسـائل فرهنگـي و سیاسـي بـوده اسـت.
کریسـتین گلدهیـل8 در پژوهـش گفت وگوهاي لذت  بخـش9 )1988( بـا رویکردی 
فمینیسـتی، قرائـت زنـان از سـریال ها را بررسـی کـرده و جیمـز الل10 در پژوهـش 
 )1982( مي کننـد«11  انتخـاب  را  تلویزیونـي  برنامه هـاي  چگونـه  »خانواده هـا 
گونه شناسـي  اي از کاربردهـاي اجتماعـي تلویزیـون را، بـا اسـتفاده از روش مشـاهده 

مشـارکتي در بیـن خانواده هـا، ارائـه کـرده اسـت.
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سـایر پژوهش هـاي خارجـي انجام شـده در حـوزه پژوهـش حاضـر عبارت اند از: 
ران لمبـو1؛ تأملـي در تلویزیـون )1992(، جکی استیسـی2؛ هالیوود و زنان تماشـاگر 
سـریال هاي  در  اجتماعـي  و  فرهنگـي  گفتمان هـاي  کاسـتلو3؛  انریـک   ،)1994(
تلویزیونـي از تولیـد تـا دریافـت )2010(، الیزابت بـروس4؛ واکنش مخاطبان نسـبت 
بـه راهبردهـای متقاعد کننـده در سـریال های پزشـکی )2015( و دیوید اسـتمپس5؛ 
تحلیلـی از شـخصیت های مثبـت مـرد سیاه پوسـت در تلویزیون و سـرمایه فرهنگی 

جامعه مخاطبـان )2021(. 
سـریال های  مخاطب پژوهـی  حـوزه  در  متعـددی  پژوهش هـای  نیـز  ایـران  در 
تلویزیونـی انجـام شـده که برخـی از آنها عبارت انـد از: تلویزیـون و هژموني فرهنگي؛ 
از  زنـان  تفسـیر   ،)1386( محمـدي  تلویزیونـي؛  سـریال هاي  از  زنـان  قرائت هـاي 
بازنمایـي هویـت زنانـه در تلویزیـون؛ سـرکاراتي )1387(، سـریال  هاي تلویزیونـي 
شـبکه  سـریال هاي  مخاطبـان  خوانـش   ،)1388( بني اسـدي  روزمـره؛  زندگـي  و 
ماهـواره اي فارسـي وان؛ کالنتـري و رضایـي )1390( و بررسـی مؤلفه هـای سـبک 
و  تولیـد  پیش  تولیـد،  فراینـد  )مطالعـه  تلویزیونـی  در سـریال های  بومـی  زندگـی 

.)1397( علیمحمـدی  مصـرف(؛ 
روش تحقیـق تمـام مـوارد اشـاره شـده، بررسـی خوانـش مخاطبان سـریال ها با 
اسـتفاده از مصاحبه هـای فـردی و گروهـی اسـت و در بیشـتر مـوارد خوانش هـای 
مؤیـد مخالفـت بـا تمام یـا بخشـی از رمـزگان مرجح سـریال، تواتـر داشـته اند6 . در 
بررسـی تحقیقـات پیشـین، پژوهش یـا مقاله ای که بـر الگوی مرجح کـردن رمزگان 
در قالـب شـخصیت های سـفید و مثبـت سـریال ها و بازخوردهـای مخاطبان نسـبت 

بـه ایـن الگو و شـخصیت ها متمرکز باشـد، مشـاهده نشـد.

مفاهیم و مبانی نظری
در بخـش مبانـی نظـری مقالـه حاضـر، اشـاره بـه دو حـوزه نظـری مرتبـط بـا 
رسـانه ها و مخاطبـان؛ یعنـی حوزه های نظـری »دریافت« و »مصرف« ضـرورت دارد. 
همچنیـن، از آنجـا کـه مقالـه حاضر بـر بازخوردهای هیجانـی و شـناختی مخاطبان 

متمرکـز اسـت، بـه دیدگاه هـای نظـری ایـن حـوزه نیز اشـاره می شـود.
پیدایـش »نظریـه دریافـت«7 در مطالعـات ارتباطـی را بـه مقالـه »رمزگـذاری/ 
رمزگشـایی گفتمـان تلویزیونـی«8 اسـتوارت هال9 )چـاپ اول: 1973 و چاپ نسـخه 
ایـن   .)219  :1389 )مهـدی زاده،  می دهنـد  نسـبت   )1980 شـده:  نظـر  تجدیـد 

1. Ron Lambo
2. Jackie Stacey
3. Enric Castello
4. Elizabeth Brusse

5. David Stqmps
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نظریـه را مي تـوان »حـد واسـط« میـان رویکردهـاي »مخاطـب به مثابـه قربانـي« و 
»مخاطـب به عنـوان موجودیت کاماًل مسـتقل« در نظر گرفت )لیسـی1، 2002: 171 
بـه نقـل از علیـزاده، 1392: 34(. در الگویـي کـه هـال از ارتبـاط تلویزیونـي ارائـه 
مي دهـد، چرخـه معنـا در گفتمـان تلویزیـون سـه برهـه متمایـز را طـي مي کنـد؛ 
ابتـدا دسـت اندرکاران رسـانه ها، شـرح خاص خودشـان از یـک واقعه پردازش  نشـده 
اجتماعـي را بـه صـورت گفتمـان معنـادار تلویزیونـي ارائـه مي دهنـد. در ایـن بخش 
از مـدار، طیفـي از شـیوه هاي نگریسـتن بـه جهـان )یـا طیفـي از انـواع ایدئولـوژي( 
»مسـتولي« هسـتند. بدین سـان، دسـت اندرکاران رسـانه ها تعییـن مي کننـد کـه هر 
رویـداد »خـام« اجتماعـي، چگونـه در »گفتمـان« رمزگـذاري مي شـود. در دومیـن 
برهـه چرخـه »معنـا« در گفتمـان تلویزیون بـه محض اینکـه رویداد خـام اجتماعي 
در گفتمانـي معنـادار قـرار گرفـت )یعنـي زمانـي کـه این رویـداد به شـکل گفتمان 
تلویزیونـي در آمـده اسـت(، قواعد صوري زبـان و گفتمان، »تسـلط« مي  یابند. اکنون 
پیـام ایـن برنامـه تلویزیوني در معرِض بـازي معنایـي چندگانه قرار دارد. سـرانجام و 
در سـومین برهـه چرخه »معنـا« در گفتمان تلویزیون؛ یعنـي مرحله اي که مخاطبان 
از برنامـه تولیدشـده رمزگشـایي مي کننـد، طیف دیگـري از شـیوه هاي دیدن جهان 
)انـواع ایدئولـوژي( در »موقعیـت مسـلط« قـرار مي  گیرنـد. در ایـن مرحلـه، مخاطب 
نـه بـا یـک رویـداد »خـام« اجتماعي، بلکـه با ترجمـان گفتمانـي آن رویـداد مواجه 
مي شـود. براي معنادار شـدن رویداد مذکـور، مخاطب باید گفتمان آن را رمزگشـایي 

کنـد و بفهمد )اسـتوري2، ترجمـه پاینـده، 1389: 31-33(. 
هـال بـا پیروی از تمایزی کـه »بارتز«3 میان رمزهای »صریـح« و »ضمنی« قائل 
می شـود معتقـد اسـت که در سـطح رمزهـای صریح یک توافـق تقریبـاً جهانی میان 
معانـی رمزگـذاران و رمزگشـایان وجـود دارد؛ امـا در سـطح رمزهای ضمنی، شـاهد 
مداخلـه فعـال ایدئولوژی  هـا بـر گفتمان هـا هسـتیم. در این سـطح نشانه شـناختی- 
ایدئولوژیـک اسـت کـه هـال تمایزگـذاری میان سـه »موضـع رمزگشـایی« فرضی و 
شـناخته شـده )موضـع مسـلط- هژمونیـک، موضـع مبتنـی بـر چانه زنـی و موضـع 
مخالـف( را مفیـد تلقـی می کنـد. به عقیـده هال، موضع مسـلط- هژمونیـک4، زمانی 
رخ می دهـد کـه »بیننـده معنـای ضمنـی را بـه شـکل کامـل و سـر راسـت بگیرد« 
)136( و لـذا بـه لحـاظ ایدئولوژیک تحت سـلطه معنـای رمزگذاری شـده خواهد بود. 
موضـع مبتنـی بـر چانه زنـی5، خوانـش دوجنبـه  ای همـراه بـا »آمیـزه  ای از عناصـر 
سـازگار یافتـه و مخالـف اسـت« )137( و موضـع مخالـف6، زمانـی رخ می دهـد کـه 

1. Lacey
2. Story

3. Barthes
4. Hegemonic-dominate Position

5. Negotiated Position
6. Oppositional Position



76
پژوهش های ارتباطی،
ســال بیـست  و نــــهـم،
شمـاره 2 )پیاپي 110(،
تابســــــــتان 1401

خواننـدگان مبتنـی بـر درک کامـل ابعـاد صریـح و ضمنـی پیـام هژمونیـک، پیـام 
تلویزیـون را »در یـک چارچـوب ارجاعـی جایگزین درک می کننـد« )138(، )به نقل 

از شـرودر1، 2000: 238-239(. 
شـرودر )2000( در مقالـه ای بـا عنـوان »معنـادار کـردن گفتمان هـاي مخاطب؛ 
بـه سـمت یـک مدل چنـد بعدي از مسـئله دریافـت وسـایل ارتباط  جمعـي«2 ضمن 
انتقـاد از چارچـوب نظـری پیشـنهاد شـده »اسـتوارت هـال« در مقالـه معـروف  اش، 
»رمزگـذاري/ رمزگشـایي« نشـان می دهـد کـه ایـن چارچـوب چگونـه منجـر بـه 
تمرکـز صـرف پژوهش هـاي دریافـت بـه مسـئله ایدئولـوژي  شـده اسـت. او تأکیـد 
می کنـد کـه سـال ها مخاطب  پژوهـي تجربـي، نشـان داده اسـت کـه خوانش  هـاي 
واقعـي بسـیار پیچیده تـر از آنچـه در مدل هال تصویر شـده، هسـتند. در تالش برای 
لحـاظ کـردن این پیچیدگی  ها، شـرودر یـک مدل کلـي مبتني بر رویکـرد تجربي از 
مسـئله دریافـت رسـانه اي ارائه می دهد که شـامل شـش بعد اسـت: انگیـزه3، درک4، 
فرق  گـذاري5، موضع  گیـري6، ارزیابـي7 و اجـرا8. شـرودر تأکیـد می کنـد که اگـر افراد 
بـه نوعـی »انگیـزه« خوانـدن متـن رسـانه ای را که بـا آن مواجه می شـوند، نداشـته 
باشـند، فراینـد دریافـت در همـان ابتدا متوقف می شـود. افراد از طریـق مقوله انگیزه 
و بـا توجـه همزمـان بـه دیگـر ابعـاد دریافـت، تصمیـم می گیرنـد کـه آیـا یـک پیام 
رسـانه ای خـاص ارزش توجـه آنهـا را دارد یـا نـه. »درک« در سـطح پایـه ای نشـانه 
رخ می دهـد و بنابرایـن نیازمنـد یـک نظریـه نشانه شناسـی اجتماعی مناسـب اسـت 
کـه بتوانـد رونـد معناسـازی را در میـان انـواع مختلـف نشـانه ها مفهوم سـازی کنـد 
و معنـا را در یـک بافـت اجتماعـی قـرار دهـد. بـه عقیـده شـرودر، مـدل خوانش هـا 
بایـد شـامل یـک بعـد فرق گـذاری زیباشـناختی باشـد کـه طیفـی از »غرق شـدن« 
در متـن تـا »فاصله گیـری« انتقـادی از آن را در بـر بگیـرد. مرحلـه »موضع گیـری« 
شـامل طیفـی از واکنش هـای نگرشـی اسـت کـه یـک سـر آن پذیـرش و سـر دیگر 
آن رد کـردن موضـع متنـی دریافـت  شـده و عناصـر متنـی مختلفـی اسـت کـه این 
موضـع  را سـاخته اند. موضع گیـری خواننـدگان نسـبت بـه متـن را بـه ماننـد دو بعد 
دیگـر فراینـد خوانـش، بایـد به عنـوان فراینـد »تحـول« مفهوم سـازی کـرد، هرچند 
واکنش هـای »پذیـرش« و »رد کـردن« کـه ثابـت و خالـی از هـر ابهامـی هسـتند 
هـم قابـل تصورنـد. شـرودر توضیـح مي دهـد کـه در بعـد »ارزیابـي«، تحلیل گـر، بر 
اسـاس تحلیل سیاسـی و اجتماعـی خود، خوانش  هایـي از طیف مواضـع ایدئولوژیک 
کـه دامنـه ای از موضـع »هژمونیـک« تـا موضـع »مخالـف« دارد، انجـام مي دهـد. 

1. Schrøder
2. Making sense of audience 
discourses; Towards a 
multidimensional model of mass 

media reception
3. motivation
4. discrimination
5. position

6. evaluation
7. implementation
8. immersion
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ارزیابـي سیاسـي خوانش هـا باعـث مي شـود تحلیل گـر بـه ایـن فـرض بپـردازد کـه 
اگـر خواننـدگان اجـازه دهنـد خوانش  هاي آنها بـر عمل سیاسي  شـان تأثیـر بگذارد، 
چـه پیامدهایـي خواهـد داشـت. منظـور از »اجـرا« در مـدل شـرودر، ظهـور ایـن 
پیامدهـا در عمـل اسـت )شـرودر، 2000: 454-244(. مدل شـش بعدی شـرودر، به 
تبییـن فرایندهـای پیچیـده ای می پـردازد کـه از طریـق آنهـا مخاطبـان بـا پیام های 
انتقال یافتـه وسـایل  ارتبـاط جمعـی درگیر می شـوند، آنهـا را درک می کننـد، به نقد 
آنهـا می پردازنـد و بـه آنهـا واکنـش نشـان می دهنـد. به عالوه ایـن مدل مجـال الزم 
را بـه پژوهشـگرانی کـه دیدگاه هـای متفاوتـی دربـاره تـوازن قـدرت میـان رسـانه ها 
و مخاطبـان دارنـد، می دهـد تـا بـه تحلیـل و بحـث دربـاره نقـش تثبیت کننـده یـا 
مخالفت جویانـه خوانش هـای مخاطب در قالـب اقدامات گفتمانـی و اجتماعی دخیل 

در شـکل گیری اجتماعـی بپردازنـد.
رویکـرد نظـری بعـدی، نظریـه مصـرف رسـانه اسـت. بـر اسـاس ایـن رویکـرد، 
مخاطبـان در بافـت زندگـی روزمـره از رسـانه ها به عنـوان یکـی از منابـع فرهنگـی 
موجـود اسـتفاده می کننـد و تفسـیر خـود از پیام هـای رسـانه ای را از طریـق تعامـل 
تجـارب و فرهنـگ رسـانه ای  بـا تجـارب و فرهنـگ زندگـی روزمـره خـود شـکل 
می دهنـد. مصـرف رسـانه ای به مثابـه »مقاومـت« و مصرف رسـانه ای به مثابـه »تولید 

ثانویـه«، در ایـن رویکـرد نظـری قـرار می گیرنـد. 
مصرف رسـانه ای به مثابه مقاومت ریشـه در آرای دوسـرتو1 و فیسـک2 دارد. از نظر 
دوسـرتو، فرهنـگ، عرصـه کشمکشـی پایان  ناپذیـر بیـن راهبردهای تحمیـل فرهنگ 
)قـدرت تولیـد( و تاکتیک هـای اسـتفاده از فرهنـگ )مصـرف یـا تولید ثانوی( اسـت. 
تفـاوت ایـن دو در ایـن اسـت کـه »راهبردها«، قـادر بـه تولید فرهنگ هسـتند، حال 
آنکـه »تاکتیک هـا« صرفـاً می تواننـد فرهنگ را مصرف یا دسـتکاری کنند )دوسـرتو، 
1984: 30 بـه نقل از اسـتوري، ترجمـه پاینده، 1389: 292(. برخالف هال، دوسـرتو 
تاکتیک هـای  او،  به زعـم  نمی دانـد.  متـون  تولیدکننـدگان  مختـص  را  رمزگـذاری 
روزمـره مصرف کننـدگان در برخـورد بـا متـون تولیدشـده از سـوی نهادهـای قـدرت 
را نیـز بایـد به مثابـه رویّه هـای رمزگـذاری در نظـر گرفـت، نـه رمزگشـایی. اگرچـه 
نویسـندگان و تولیدکننـدگان، متون )راهبردهـا( را رمزگذاری می کننـد؛ اما رمزگذاری 
مصرف کننـدگان )تاکتیک هـا( فراتر از لحظـه رمزگذاری اولیه و اصلی مـی رود. این دو 
فراینـد رمزگـذاری، دارای روابـط دلبخواهانـه از طریـق اتفاقات گـذرا و موقتی زندگی 
روزمـره هسـتند )الفـی3، 2007: 174(. از نظـر دوسـرتو، هـم تولیدکننـدگان و هـم 

1. de Certeau 2. Fiske 3. Laughey
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مصرف کننـدگان متـون فرهنگـی و رسـانه ای در تعییـن معناهـای زیبایی شـناختی 
تصاویـر، فنـون و اشـیایی کـه صنایـع فرهنگـی و رسـانه ای عرضـه می کننـد، نقـش 
اعتقـاد دوسـرتو،  بـه  دارنـد )بنـت، ترجمـه چاوشـیان و جوافشـانی، 1386: 89(. 
قرائـت یـک متـن، متـرادف مصـرف و تولیـد و واجـد همـه ویژگی های نوعـی تولید 
بی سروصداسـت؛ زیـرا خواننـده با توسـل بـه ترفندهایی موفق می شـود تـا در متنی 
کـه بـه کـس دیگری تعلـق دارد، موجبـات لذت خـود را فراهـم آورد و آن را مصادره 
بـه مطلـوب کنـد. به سـخن دیگـر، »خواننده، متـن را )به شـکلی کـه می خواهد( به 

یغمـا می بـرد« )دوسـرتو، 1984: 174بـه نقـل از اسـتوری، 1389: 293(. 
عـالوه بر دوسـرتو، فیسـک با طـرح مفاهیـم »چندمعنایـی«، »عامه پسـندی« و 
»لـذت« بـه بسـط پارادایم مخاطـب فعال و مصرف رسـانه ای به مثابـه مقاومت کمک 
کـرده اسـت. درحالـی کـه الگوی رمزگـذاری/ رمزگشـایِی هال بـر قـدرت ایدئولوژی 
مسـلط در تحمیـِل خوانش هـای مرجح از متون رسـانه ای )رمز مسـلط( بر مخاطبان 
تأکیـد می کنـد، فیسـک اظهار مـی دارد که رمزگشـایی تقابلی هال را نه یک اسـتثنا، 
بلکـه بایـد یـک قاعـده تصور کـرد. او اسـتدالل می کند کـه مخاطبـان به طورمعمول 
در برابـر معانـِی مرجـح متون رسـانه ای مقاومـت می کنند. بـه باور فیسـک، مقاومت 
نـه تنهـا در خـود متـون رسـانه ای  بلکه همچنیـن در بافت هـای زندگـی روزمره که 
در آن متـون بـه وسـیله مصرف کنندگان اسـتفاده می شـوند، وجود دارد. فیسـک دو 
نـوع مقاومـت را کـه در عیـن حال بـا یکدیگـر پیوند متقابـل دارند، معرفـی می کند: 
مقاومـت نشانه شـناختی1 و مقاومـت گریـز2. مقاومـت نشانه شـناختی ناشـی از تولید 
معانـی متضـاد از متـون رسـانه ای و مقاومـت گریز، فـرار از هرگونه الزام و فشـار معنا 

در متـون بـه وسـیله تولید لذت اسـت« )الفـی، 2007: 171(. 
مصرف رسـانه ای به مثابه »تولید ثانوی« در دیدگاه هاي جنکینز3 و سیلورسـتون4 
برجسـته اسـت. جنکینز بـا پرداختن بـه »فرهنـگ هواخواهي«5 در میـان مخاطبان 
رسـانه ها، مخاطبانـي فعـال و خالق ترسـیم مي کنـد کـه رویدادهاي رسـانه اي را در 
راسـتای تجربـه زیسـته خود گسـترش مي دهنـد و معاني آنهـا را در راسـتاي عالیق 
و منافعشـان بازسـازي مي کننـد. وي بـا اسـتناد بـه مطالعـات مردم نگارانـه  اش در 
خصـوص هواخواهـان )دوسـت داران پروپاقرص یک سـتاره، بازیگر، سـبک نمایشـي یا 
برنامـه رسـانه اي(، ضمـن رد دیدگاه هاي منفـي درباره آنـان، هواخواهي رسـانه اي را 
مسـتلزم »تولیـد« یـک عنصر رسـانه اي به کمـک مخاطبـان و نشـان  دهنده »قدرت 

آنـان مي داند. خالقه« 
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5. fandom culture
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بازخـورد  می کنـد  تـالش  مصـرف«1  »چرخـه  مفهـوم  طـرح  بـا  سیلورسـتون 
رویّه هـای روزمـره مصـرف به رویّه های تولیـد را درک و تحلیل کند. الگـوی او درباره 
وابسـتگی متقابـل مصـرف و تولیـد، رد نظریه هـای سـاختارگرایانه اسـت کـه در آن 
مرحلـه تولیـد )رمزگـذاری متـون(، تعیین کننـده مرحله مصـرف )نحوه رمزگشـایی( 
اسـت. وی بـه شـش مرحلـه در چرخـه مصـرف اشـاره می کنـد کـه عبارت انـد از: 
)عینیت یافتگـی( 5،  )تصـرف( 4، شیء شـدگی  دادن  اختصـاص  تصـور3،   کاالیی  سـازی2، 
درآمیختـن )ترکیـب کـردن( 6 و تبدیـل7. کاالیی  سـازی بـه فرایندهـای تجـاری و 
صنعتـی تولیـد محصـوالت مـادی و نمادیـن اشـاره دارد. مرحله تصور بـه توقع لذت 
از خرید یا اسـتفاده از محصول و معانی لذت  بخش آن مربوط اسـت. در مرحله سـوم 
)تصـرف(، مصرف کننـدگان معانـی عمومـی و رسـانه ای شـده تولیـدات را به عنـوان 
اتـاق  ماننـد  روزمـره  بافت هـای  و  زمینه هـا  در  و شخصی شـان  معانـی خصوصـی 
نشـیمن مصـرف می کننـد. در مرحلـه چهارم، محصـوالت جدید در کنـار محصوالت 
موجـود در زندگـی خانوادگـی و روزمـره مصرف کننـده جایگزیـن شـده و در مرحلـه 
پنجـم فراخـور فراغـت و موقعیت هـای مختلـف افـراد در زندگی خانوادگـی، مصرف 
می شـوند. در ششـمین و آخریـن مرحلـه در چرخـه مصـرف، محصـوالت بـا معانـی 
خانگـی و شـخصی بـه محصوالتـی تبدیـل می شـوند کـه مسـتعد انتقـال معانـی به 
بیـرون خانـه در بافت هـای عمومی مانند محل کار و تحصیل هسـتند )سیلورسـتون؛ 

بـه نقـل از مهـدي  زاده، 1389: 250-256(. 
در خصـوص مقولـه »هیجان« به طورکلـی، دو دیدگاه نظری وجـود دارد؛ دیدگاه 
»زیسـتی« و »شـناختی«. دیـدگاه زیسـتي معمـوالً بـر چندین هیجان اصلـي تأکید 
مي کنـد کـه حداقـل دو و حداکثر ده مورد هسـتند. ایزارد8 )1991( بر اسـاس نظریه 
هیجانـات متمایـز خـود ده هیجـان را معرفي مي کند کـه عبارت اند از: خشـم، ترس، 
انـدوه، شـادي، نفـرت، تعجـب، شـرم، گنـاه، عالقـه و تحقیـر؛ امـا دیدگاه شـناختي، 
قاطعانـه مي گویـد کـه انسـان ها برخالف آنچه دیدگاه زیسـتي معتقد اسـت، بیشـتر 
از دو تـا ده هیجـان را تجربـه مي کننـد. نظریه پـردازان زیسـتی مي گوینـد درسـت 
اسـت کـه تعـداد محـدودي مدار عصبـي و واکنش بدنـي مثل واکنش جنـگ و گریز 
وجـود دارد؛ امـا چنـد هیجـان مختلـف مي توانـد از واکنـش زیسـتي یکسـاني ایجاد 
شـود. بـراي مثـال بـاال رفتن فشـار خـون مي تواند مبناي زیسـتي خشـم، حسـادت 
یـا رشـک باشـد؛ ولـی از دیـد نظریه پـردازان شـناختي، انسـان ها هیجانـات بسـیار 
متنوعـي را تجربـه مي کننـد، زیـرا موقعیت ها را مي توان بسـیار متفـاوت تعبیر کرد و 

1. cycle of consumption 
2. commodification
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5. objectification
6. incorporation

7. conversion
8. Izard
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علـت آن مخلـوط تعبیر شـناختي زبـان، رانش شـخصي1، اجتماعي شـدن و فرهنگ 
در ایجـاد هیجـان اسـت. شـیور2 و همـکاران )1987(، پـس از بررسـي هاي مکـرر و 
زیـاد بـا تلفیـق دو دیـدگاه شـناختي و زیسـتي پنـج هیجـان اصلـي را چنیـن بیان 
مي کننـد؛ خشـم، تـرس، غم، شـادي و عشـق )بـه نقـل از سـهیلی  فرد، 1400: 20(.

کـه  کـرد  جمع بنـدی  چنیـن  را  بحـث  نظـری  مبانـی  می تـوان  به طور کلـی، 
مخاطبـان، مصرف کننـدگان منفعل متون رسـانه ای نیسـتند؛ آنها فعاالنـه به خوانش 
متـون رسـانه ای می پردازنـد و متناسـب بـا ویژگی هـای دموگرافیـک خـود )سـن، 
جنـس، تحصیـالت، پایگاه اقتصادی – اجتماعی و...(، دسترسـی به سـایر گفتمان ها، 
تأثیـر متـون هویتی، تجربه زیسـته، تأثیر سـایر منابـع فرهنگ پذیـری، جامعه پذیری 
و آمـوزش، ذهنیـت قبلی نسـبت به رسـانه و متـون آن و تعامل این متـون با زندگی 
روزمـره خـود ، اقـدام به مصـرف و خوانش سـریال ها می کنند. بازخوردهـای هیجانی 
و شـناختی، یکـی از نقـاط عطف تجلّی این خوانـش در دیدگاه های مخاطبان اسـت. 
ایـن خوانـش می توانـد مبتنـی بر پذیـرش رمـزگان مرجح سـریال، چانه  زنـی در این 
خصـوص )پذیـرش برخـی جنبه  هـا و رد برخـی دیگر( یـا مخالفت با آن باشـد. متن، 
بـه روی مخاطبـان گشـوده اسـت و مخاطبـان ایـن تـوان را دارنـد که حتـی پیش از 
مواجهـه بـا متـن، قصـد خوانش مخالف آن را داشـته باشـند یـا در حیـن مواجهه یا 
بعـد از آن، خوانشـی ارائـه دهنـد کـه رمـزگان حاکـم بـر متـن، آن را مرجـح نکرده 

باشـد )بـه یغما بـردن متن(.

روش شناسی پژوهش
ایـن مقالـه، برگرفتـه از مصاحبه های نگارنده بـا مخاطبان سـریال های تلویزیونی 
پربیننـده در فاصلـه سـال های 1392- 1400 اسـت. بخشـی از ایـن مصاحبه هـا در 
قالـب رسـاله دکتـری نگارنـده3 انجـام شـده و برخـی دیگـر حاصـل جسـت وجوی 
نگارنـده در خصـوص مخاطب پژوهـی سـریال های تلویزیونی اسـت که پـس از پخش 
سـریال های شـاخص و پربیننـده از صداوسـیما انجـام شـده اند. مصاحبه هـا، از نـوع 
نیمه سـاخت  یافته هسـتند و بـه صـورت فـردي و گروهـي )گروه هـای 3 تـا 5 نفـره( 
بـا  ارائه شـده در مقالـه حاضـر، مسـتخرج از مصاحبـه   انجـام شـده اند. یافته هـای 

74 نفر از مخاطبان سریال های پربیننده صداوسیماست.
مصاحبه هـا، پـس از پیاده سـازی، بـا اسـتفاده از نرم افـزار مکس کیـودا4 به روش 
تحلیـل مضمونـی، کدگـذاری و تحلیـل شـده اند. مضمـون یـا تـم5 مبیـن اطالعـات 

1. personal buoyancy 
2. Shiver

4. MAXQDA 10
5. Theme

علوم  رشته  دکتری  رساله  تلویزیونی«،  پربیننده  سریال های  مصرف  و  روایت  در  پژوهشی  جوانان؛  روزمره  زندگی  و  تلویزیویی  »فرهنگ   .3
ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی )1393(
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مهمـي دربـاره داده هـا و پرسـش های تحقیق اسـت و تا حدي معنـي و مفهوم الگوي 
موجـود در مجموعـه اي از داده هـا را نشـان مي دهـد. به بیان دیگـر، یـک مضمـون، 
چیـزی مهـم دربـاره داده و در ارتباط با پرسـش تحقیق بیان و برخی سـطوح واکنش 
الگومنـد یـا معنـادار را در مجموعـه داده هـا بازنمایـی می کنـد )بـراون1 و کالرک2، 
2006: 11(. مضامیـن یـا الگوهـاي داده هـا را مي توان بـه روش اسـتقرایي )مبتني بر 
داده( و روش قیاسـي )مبتني بر نظریه( شناسـایی کرد. در روش اسـتقرایي، مضامین 
شـناخته  شـده، بـا داده هـا مرتبـط هسـتند. ایـن روش تحلیـل مضمـون تـا حدودي 
شـبیه نظریـه داده بنیـاد اسـت. در ایـن روش، فراینـد کدگـذاري داده ها بـدون تالش 
بـراي انطبـاق آن بـا چارچوب کدگذاري از قبل تهیه شـده )یا قالـب مضامین( صورت 
مي گیـرد؛ امـا در روش قیاسـی، مضامیـن از ایده های نظری موجود مشـتق می شـوند 
آنـان نظـم می دهـد )علیـزاده، 1392: 116(.  از طریـق  را   کـه پژوهشـگر داده هـا 
در پژوهش هـای منبـع مقالـه حاضـر، از روش اسـتقرایي )مبتنـي بـر داده( تحلیـل 

مضامیـن بـراي کدگـذاري داده هـا در سـه مرحلـه اسـتفاده کرده اسـت: 
در مرحلـه اول پـس از خوانـدن متـن، نـکات و ایده هـاي هر یک از قسـمت هاي 
آن اسـتخراج و کـدي توصیفـي )یادداشـتي کوتـاه و ترجیحـاً نزدیـک بـه متـن کـه 
توصیف کننـده ایـده مـورد اشـاره بـا توجـه بـه کلیت متـن باشـد( بـه آن اختصاص 
یافتـه اسـت. کدهـا در ایـن مرحلـه صرفـاً توصیفـي هسـتند و در صورت هم پوشـي 
در هـم ادغـام مي شـوند. در مرحلـه دوم کدهـاي توصیفـي با معاني مشـترک در هم 
ادغـام شـده اند تـا کدهایـي با سـطح انتزاع باالتـر از کدهـاي توصیفي به دسـت آید. 
کدهـاي ایجـاد شـده بـه ایـن شـکل، کدهـاي تفسـیري هسـتند. در ایـن مرحلـه از 
سـطح توصیـف فراتـر رفتـه و بـه تفسـیر پرداخته شـده اسـت. کدهـاي توصیفي که 
اغلـب بسـیار گسـترده هسـتند، در ایـن مرحلـه در شـکل کدهاي تفسـیري خالصه 
شـده اند تـا زمینـه بـراي کدگـذاري مرحلـه سـوم آمـاده شـود. مرحله سـوم مرحله 
پیونـد کدهـاي تفسـیري و ایجـاد کدهاي فراگیـر )مضامین( اسـت. کدهـاي فراگیر 
ابزارهـاي مفهومـي محقـق بـراي طبقه بنـدي وتبییـن موضـوع مطالعه هسـتند. این 
مرحلـه بـا شناسـایي مضامیـن فراگیـر تحقیـق، بـه سـطح انتزاعـي باالتـر از مرحله 
قبـل رسـیده؛ سـطحی کـه الزمـه تحلیل آنهـا با توجـه به مبانـي نظـري و کاربردي 

اسـت.  تحقیق 
در پژوهش هـای منبـع مقالـه حاضـر، ایـن تمهیـدات بـرای اطمینـان از پایایـی 
تحقیـق به کار گرفته شـده اسـت: تشـریح جزییات روش شـناختی تحقیـق، دقت در 

1. Braun 2. Clarke
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انجـام دادن مصاحبه هـا، بازنگـری در روند کار و پرسـش ها در طـول دوره مصاحبه ها 
و کنتـرل متـن پیاده  شـده آنهـا، یکدسـت بـودن کدها و همـکاری در تحلیـل متن و 
مصاحبه هـا، کدگـذاری و تجزیـه  و تحلیـل داده هـا. روایـی این پژوهش ها با اسـتفاده 
از سـه مقولـه »مثلث بنـدی یا چندسـویه نگری«1، »بازرسـي مسـیر کسـب اطالعات 

)مقایسـه  های دایـم(« و »ارائه شـواهد« تأمین شـده اسـت. 

یافته های پژوهش
پـس از کدگـذاری اظهـارات شـرکت کنندگان در خصوص شـخصیت های »کاماًل 
سـفید و مثبـت« سـریال های پربیننـده تلویزیونـی و ادغـام کدها، مشـخص شـد که 
اظهـارات مصاحبه شـدگان در اغلـب مـوارد حـاوی بازخوردهای هیجانی بـوده که به 
صـورت کلـی در دو دسـته مثبـت و منفی دسـته  بندی می شـود. جزئیات بیشـتر در 

ادامه آمده اسـت.
فقـط تعـداد معدودی از مصاحبه شـدگان با شـخصیت های کاماًل سـفید و مثبت 
سـریال ها ارتبـاط برقـرار کـرده، این گونه شـخصیت ها را بـاور و با آنهـا همذات  پنداری 
کرده انـد. اظهار نظرهـای ایـن دسـته از مخاطبان، بیشـتر حـاوی گزاره  هـای منطقی 
یـا بازخوردهـای هیجانـی و شـناختی مثبت نظیِر عالقـه و لذت )حاصل رمزگشـایی 

موافـق( یا عشـق و احتـرام و غبطه بوده اسـت؛
... »ایـن جوونـای پلیـس تـو سـریال گانـدو، خیلـی جوونای خوبـی بـودن. مؤمن، 
مؤدب، متین، آروم، کاربلد و در خدمت کشـور. خیلی خوشـم میومد ازشون. به خصوص 
اون فرمانده شـون کـه اسـمش محمـد بـود، عاشـق اون بودم مـن. رفتارش بـا مادرش، 
خانمش، مافوقش، زیردسـتش همیشـه خوب بود. آرزوم بود که دو تا پسـر منم تو این 

مایه  هـا بودنـد؛ ولـی اونا کجا، اینا کجـا. « )عباس،52 سـاله، راننده تاکسـی(.
... »دختـرم تـو دبیرسـتان چـادری و نمازخـون و حرف  گوش کن بـود. هر حرفی 
داشـت بـه مـن می ـزد. دو سـه تا دوسـت و همکالسـی صمیمی داشـت کـه تو محل 
بـودن و مـن خودشـون و خانواده هاشـونو می شـناختم. مثـل خودمون بـودن اونا هم. 
دانشـگاه کـه قبـول شـد، از همـون اول بـا مانتـو رفـت. گفت چـادر دسـت و پاگیره. 
نمی  تونـم بـا یه دسـت چـادر بگیـرم و با یه دسـت میله اتوبوسـو. کم  کـم اعتقاداتش 
هـم سسـت شـد. دیگـه راجـع بـه دوسـتاش و روابطـش و کاراش بـا مـن صحبـت 
نمی کنـه. فکـر می  کنـه چـون سـوادش از من بیشـتر شـده، بیشـتر از مـن می  فهمه. 
دائـم یـا سـرش تو گوشـیه یـا تـو اتاقش فیلـم و سـریاالی خارجـی می  بینـه. گاهی 

1. triangulation
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وقتـا کـه تـو ایـن سـریاالی صداوسـیما دختـرای چـادری مؤمـن رو می  بینـم کـه با 
مادراشـون رفیقـن و همـه حرفاشـون رو میـان بـه مادراشـون می گن، دلـم غنج میره 
براشـون. هـم خوشـم میـاد از اونا و هـم دلم می گیره کـه دختر منم می  تونسـت مثل 
اینا باشـه. بهش می  گم به جای اون سـریاال بیا بشـین سـریاالی صداوسـیما رو ببین 
و یـاد بگیـر از ایـن دختـرا. می خنـده فقط. می گه شـما ببیـن، برای مـن تعریف کن.« 

)فاطمـه، 48 سـاله، خانه  دار(. 
... »یادمـه سـریال نرگـس کـه پخـش می شـد، مـن از شـخصیت نرگـس خیلی 
خوشـم می ومـد. خیلـي خودسـاخته و قوي بـود شـخصیتش. خیلي پخته بـود. حرفا 
و کاراش بـا فکـر و تعقـل بـود. بـه نظـرم بـه خاطر توکلـي بود کـه به خدا داشـت و 

راز و  نیـازش بـا خـدا قطع نمي  شـد )نسـرین، 27 سـاله، دانشـجو(. 
... »قبلنـا صدا و سـیما سـریاالی بهتـری می  سـاخت. 4 تـا آدم خـوب، 4 تـا جـوون 
خـوب، 4 تـا پیرمـرد و پیرزن باصفا تو سـریاال نشـون می دادن که فرهنگ سـازی بشـه. 
االن خیلـی کـم شـدن آدمای خـوب تو سـریاال. هم ش جوونا بـا خانواده مشـکل دارن، 
جوونـا و بزرگتـرا احتـرام همـو نگـه نمی ـذارن، بیـرون از خونـه درگیـرن، اهـل رعایـت 
حرمـت و حـالل و حـرام و نماز و روزه و مسـجد و اینا نیسـتن. سـریاال هم شـدن عین 
بیرون. به نظرم سـریاالی صداوسـیما باید آدمای سـالم و درسـت و خوب رو نشـون بده 
کـه مـردم الگـو بگیـرن، واال خالف و بـدی که بیـرون پره« )احمـد، 58 سـاله، خیاط(.

در مقابـل ایـن اظهارنظرها کـه معدودی از شـرکت کنندگان ابراز کردند، بیشـتر 
مصاحبه شـدگان ـ به خصـوص جوانـان ـ نـه تنهـا بـا شـخصیت های کامـاًل سـفید و 
مثبـت سـریال ها ارتبـاط برقـرار نکرده اند؛ بلکه آنهـا را غیرواقعی و باورناپذیر دانسـته 
یـا بـا عبـارات هیجانی و شـناختی منفی بیانگر تنفر، خشـم، تأسـف، تـرس و غم در 
مـورد قهرمانـان »کامـاًل سـفید و مثبـت« سـریال ها، اظهـار نظـر کرده انـد. جزییات 

بیشـتر در ادامه آمده اسـت. 
برخـی اظهـارات شـرکت کنندگان، بـه وضـوح نشـان دهنده »تنفر و خشـم« آنها 

از شـخصیت های کامـاًل سـفید و مثبت سریال هاسـت:
... »صادقانـه بگـم، حالـم بـد می شـه، وقتـی ایـن شـخصیت ها رو می بینـم. ایـن 
جـور شـخصیت ها اختـراع صداوسـیما هسـتند؛ واال مـن تا اونجـا که فیلم و سـریال 
خارجـی دیدم، همچین شـخصیتایی توشـون نبـوده. حتی پیامبرا و قدیسـا رو هم تو 
فیلماشـون اینجـوری سـفید نمیـارن که سـریاالی صداوسـیما یه جوون بیست سـاله 

رو میـاره. آخـه کـی همچیـن چیـزی رو باور می کنه« )آسـیه، 21 سـاله، دانشـجو(.
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... »اون دختـره مهتـاب تـو سـریال دلنـوازان، انـگار اصـاًلً آدم نبـود. احساسـات 
. من که تا  نداشـت. یـه بار نشـد عصباني بشـه، از خـودش دفاع کنـه. دروغ بود اصـاًلً
حـاال دور و بـرم همچیـن کسـي ندیـدم. فکـرم نمي  کنم اصاًلً باشـه همچین کسـي. 
حتـي االنـم کـه دارم راجـع بهـش صحبـت مي  کنـم، از کاراش حرصم می  گیـره. من 
اگـه جـای اون بـودم، یـه کشـیده محکـم می ـزدم تـو گـوش پسـرداییم و هرچـی از 
دهنـم درمیومـد بهـش می  گفتـم کـه قـرار بـوده بـا هـم ازدواج کنیـم و رفتـه یکی 

دیگـه رو گرفتـه« )یلدا، 23 سـاله، دانشـجو(. 
... »آب و روغـن قاطـی می  کنـم وقتی اینـا رو می بینم تو سـریاال. کاًل رو مخ منن 
اینجـور آدمـا. یـه روز یکی شـبیه اینـا اومـد در مغازه، بعـد از اینکه روغن ماشـینش 
رو عـوض کـردم، سـر قیمـت بحثمـون شـد. یـارو 500 میلیون پـول ماشـینش بود، 
سـر 30 هـزار تومـن قشـقرق راه انداخت و آبروی مـا رو برد جلو در و همسـایه. البته 
خیالـی نیسـت. اینـا عـادت دارن بـه ایـن چیـزا. از اون موقـع مـن ماشـین این تیپ 
آدمـا رو سـرویس نمی  کنـم. می گـم نداریـم، تمـوم شـده. بـرو یـه چهـارراه پایین  تـر 

)ابوالفضـل، 23 سـاله، تعویض روغنی(.
مثبـت  و  نبـودن شـخصیت های سـفید  باورپذیـر  از  اظهـارت، حاکـی  برخـی 
سـریال ها و همـراه نشـدن مخاطبـان بـا ایـن شـخصیت ها بـه همیـن دلیـل اسـت.

تـو سـریاالی  ... »ایـن پسـرا و دختـرای حـرف گوش  کـن و خـوب رو فقـط 
صداوسـیما می  شـه دیـد. انـگار آدم داره فیلـم تخیلـی نـگاه می  کنـه. واال مـا کـه تو 
خانـواده و فـک و فامیـل همچیـن چیـزی نمی  بینیـم«  )مریـم، 50 سـاله، خانه دار(.

... »مـن حـس خوبـی راجع به شـخصیتای سـفید سـریاال ندارم. چـون همچین 
آدامایـی وجـود خارجـی نـدارن. داریـم آدمـای خـوب تـو جامعـه، ولـی اونقـدر کـه 
مطلـق خـوب نشـون میـده، سـریاالی صداوسـیما، نـه. این شـخصیتا دروغـن و من 
حرفـا و رفتارشـونو بـاور نـدارم. چـرا بایـد پـول بیت المـال صـرف سـاختن همچین 

سـریاال و شـخصیت هایی بشـه؟« )جـواد، 25 سـاله، دانشـجو(.
... »یـه سـریالی نشـون می داد که بعـدش اون دختره رفت ترکیه، کشـف حجاب 
کـرد؛ پسـره کـه تـو سـریال تصادف کـرد و مـرد، انـگار پیغمبر خـدا بـود. دختره تو 
دانشـگاه بهـش گفـت دوسـتت دارم، از پنجـره پریـد بیـرون... )می خنـدد(. آخه مگه 

داریـم همچیـن چیزی؟« )میالد، 20 سـاله، آرایشـگر(.
... »تـو سـریاالی صداوسـیما بعضی شـخصیت ها مثل ماشـین موعظـه می  مونن. 
یـه سـریالی مـی داد کـه پسـره رفته بـود با یه دختره، سـر کارش دوسـت شـده بود. 
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تـو کل سـریال عمـوی پسـره داشـت راجع بـه آسـیب  های دوسـتی  های خیابونی به 
پسـره تذکـر مـی داد. مثـاًلً داشـت بـا پسـره صحبـت می  کـرد، اما انـگار بـاالی منبر 
بـود و داشـت کل جوونـا رو موعظـه می  کـرد. کی با پسـر برادرش اینجـوری صحبت 

می  کنـه و کـدوم جوونـی اینجوری ارشـاد می  شـه؟« )فرزانه، 24 سـاله، دانشـجو(. 
... »حـاال اونایـي کـه پیرمرد و پیرزنن یا سـني ازشـون گذشـته یه چیـزي. مثاًلً 
اینـا جوونیاشـونو کـردن و اآلن تجربـه دارن و آرومـن و اهـل نماز و دعا و تقـوان. اما 
ایـن جوونایـي کـه تو سـریاال نشـون می دن کـه اینقدر علیه  السـالمند مثـل نرگس و 
سـتایش و اون دختـره تـو سـریاله کـه مامانـه همش نگـران بچـش بود، اینـا رو من 
اصـاًلً نمي  تونـم بـاور کنم. جالبـه االن که گفتم فهمیدم که بیشـتر دختـرا اینجورین 
تـو سـریاال. بابـا اینـا رو اینقـدر معصوم نشـون ندیـن. بذارین مـا ببینیم کـه اینا هم 
آدمـن و یـه جاهایـي اشـتباه می کنـن. مثـل همه آدمـا. مگه آدمـاي خـوب، جووناي 
خـوب، اشـتباه نمي  کنـن. اگـه بـه واقعیـت نزدیک باشـه، آدم بـاور می کنه. تأثیرشـم 
بیشـتره. ولـي اینجـوري آدم میگـه این کـه خالی بندیه« )زهرا، 26 سـاله، دانشـجو(.

نشـان  کـه  داشـته اند  اظهاراتـی  شـرکت کنندگان  برخـی  زمینـه،  همیـن  در 
می دهـد آنهـا شـخصیت های خاکسـتری و حتـی منفـی را بـه دلیـل انطباق بیشـتر 
ایـن شـخصیت ها بـا واقعیـت بیرونـی اطرافشـان و شـباهت آنهـا بـا خودشـان یـا 
آدم هـای اطـراف، بیشـتر باور کرده اند و بیشـتر با شـخصیت های خاکسـتری و منفی 
همذات پنـداری کرده انـد، تـا شـخصیت های کامـاًل سـفید و مثبت. اظهـارات آنان در 
ایـن بخـش، حـاوی هیجانـات عالقه )به دلیل جذابیت(، شـادی و سرخوشـی اسـت.

... »کاًل اکثر آدما خاکسـترین. سـریاالي صداوسـیما اصرار دارن که همه رو سفید 
یـا سـیاه نشـون بدن. یکـي کـه دزده ممکنه پـدر خیلي خوبه باشـه و اگه تو سـریال 
این جـوري نشـون داده بشـه احتمـال اینکـه دزدا تأثیـر مثبـت بگیرن تو رفتارشـون با 
بچه  هاشـون بیشـتره تـا اینکـه پدراي خـوب تأثیـر منفي بگیـرن و برن دزدي. سـیاه 
و سـفید کـردن آدمـا اغراق آمیـزه بـه نظـرم. مـن شـخصیتاي خاکسـتري رو بیشـتر 

دوسـت دارم و بیشـتر باهاشـون ارتباط می  گیرم« )سـعید، 26 سـاله، دانشـجو(.
... » شـخصیت های منفـی سـریاالی ایرانـی جوونـای مثـل مـن و دوسـتامن کـه 
سـریال سـعی می کنـه خیلـی بد جلـوه بده اونـا رو. مثاًلً سـریال نرگس رو که نشـون 
مـی داد مـن شـبیه خواهـر کوچیکه بـودم که شـخصیتش منفی بـود اونجا. قشـنگ 
می  فهمیـدم چـی میگـه و چـرا اونجـوری رفتـار می کنه؟ شـبیه خـودم بـود خیلی از 
طـرز فکـراش. بعـد هـم کـه تـو سـریال ازدواج کـرد و بدبخت شـد، من گذاشـتم به 
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حسـاب بدسـازی سـریاالی صداوسـیما و دشـمنی ای که سـریاالی صداوسـیما با آدم 
غیـر پاسـتوریزه  ها دارن« )نگین، 24 سـاله، دانشـجو(. 

... »مـن بـا شـخصیتاي خاکسـتري بیشـتر ارتبـاط برقـرار مي  کنم. تـا جایي که 
می دونـم دوسـتامم همینجوریـن. فکر می کنم به خاطر اینه که شـخصیت خاکسـتري 

به خودمون بیشـتر شـبیه« )سـیاوش، 25 سـاله، دانشجو(.
از نظـر برخـي شـرکت کنندگان، شـخصیت هاي خاکسـتري و سـیاه، پیچیدگـي 
و جذابیـت ذاتـي بیشـتري در مقایسـه بـا شـخصیت هاي سـفید دارنـد یـا امـکان و 
احتمـال بیشـتر تحـول شـخصیت هاي خاکسـتري و سـیاه در طـول سـریال، آنها را 

جذاب تـر از شـخصیت های مثبـت می کنـد:
... »جذابیـت فیلـم و سـریال بـه شـخصیتای منفیشـه. کسـي کـه خوبـه، خوبـه 
دیگـه. معمـوالً از اول فیلـم و سـریال خوبـه تـا آخـرم خـوب می مونـه. می دونید چي 
میگـم؟ کمـن فیلـم و سـریاالیی کـه رو آدمـای خـوب زوم کنـن؛ چـون آدم خوبـا 
خیلـی جذابیـت نـداره حرفـا و رفتارشـون. خطـی هسـتند و خیلـی بـه کار سـریال 
نمیـان. بـرای همیـن سـریاال بیشـتر سـعي می کنـن رو آدم بـدا کار کنـن تـا خـوب 
بشـن. همیـن شـخصیت منفیـه رو پیچیده تـرش می کنـه. جذاب تـرش می کنـه« )رویا، 

24 سـاله، دانشـجو(. 
... »مـن، سـریال کـه می بینـم، بـا اون قسـمتایی کـه آدم بـدا رو نشـون می ـده 
بیشـتر حـال می کنم. سـریال مختار رو که نشـون مـی داد، همش منتظر بـودم عمر و 
شـمر و اینـا رو نشـون بـده. بازی هاشـون بهتر بـود فکر کنم یـا هر چـی، نمی دونم؛ اون 
قسـمتا رو بیشـتر دوسـت داشـتم، هـر  چنـد عمر و شـمر و اینـا رو که دوسـت ندارم 
اسـتغفراهلل. امـا بچـه هـم که بودم، تو تعزیه بیشـتر دوسـت داشـتم زودتر به شـمر و 

عمـر و جنـگ و اینجـور چیـزا برسـه تعزیه« )احمد، 40 سـاله، کاشـی کار(.
... »بازیگـرای نقشـای منفـی، هنرمندترنـد تـا نقشـای مثبت. شـایدم بـه بازیگر 
برنگـرده و خـود شـخصیت منفیـه جـای مانـور بیشـتری داره و دسـت کارگـردان و 

بازیگـر رو بـاز می گـذاره « )آزاده، 42 سـاله، کارمنـد(.
برخـی شـرکت کنندگان، اظهاراتـی مؤیـد هیجـان منفـی »احسـاس تـرس و 
برخـی  داشـتند.  مثبـت  و  سـفید  کامـاًل  بـا شـخصیت های  مواجهـه  در  نا امنـی« 
دیگـر نیـز بـه تأثیرگـذاري بیشـتر شـخصیت هاي خاکسـتري و منفي در مقایسـه با 
شـخصیت هاي سـفید و پذیـرش حـرف درسـت از زبان شـخصیت هاي خاکسـتري و 

منفـي، اشـاره کرده انـد: 
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... »مـن تـو زندگـی واقعیـم سـعی می کنـم خیلـی بـه آدمایـی کـه جانمـاز آب 
می کشـن و خیلـی مثبـت و خـوب نشـون می دن خودشـونو، نزدیک نشـم. راسـتش، 
می  ترسـم از همچیـن آدمایی. احسـاس مي کنم کـه دارن فیلم بـازي مي  کنن و مدام 
در حـال کنتـرل خودشـون هسـتن کـه خـوب باشـن؛ ولی یـه جاهایی گیر اساسـی 
دارن؛ مثـاًلً تـو رعایـت حق و حقوق دیگران و رعایت اخالقیات در قبال مخالفانشـون 
و از ایـن جـور چیـزا. مـن آدمای متعـادل و اصاًلً شـخصیتاي خاکسـتری رو بیشـتر 
دوسـت دارم. خودمـم خاکسـتریم فکـر کنم. تو سـریاال هـم از شـخصیت های کاماًل 
خـوب می ترسـم و با شـخصیت های خاکسـتری بیشـتر ارتبـاط برقـرار می  کنم. حتی 
گاهـی شـخصیت های منفـی رو هـم دوسـت دارم. اصاًل بـه نظرم، آدم فکـر و حرف و 

عمـل خـوب رو از شـخصیت منفـی هم می  پذیـره« )بیتا، 25 سـاله، دانشـجو(.
... »مثـالً وقتـي حشـمت فردوس تو سـریال سـتایش یه حرف   حسـابي میزنه که 
ناشـي از تجرب شـه مـن مي  پذیـرم ازش. افـکار و کاراشـو نمي  پذیرم بیشـتر اوقـات؛ اما 
حرفـاي حسابشـو مي  پذیـرم. امـا همون حـرف رو اگه سـتایش بزنه نمي  پذیـرم. چون 
همـش مي  خـواد حرف حسـاب بزنه و یه جوري رفتار کنه که همیشـه درسـت باشـه 
مثـاًلً. اونـو بیشـتر باهاش ارتبـاط برقـرار مي  کنم تا اینو« )محمد حسـین، 21 سـاله، 

دانشجو(.
... »سـریال »پـول کاغـذی« رو کـه می  دیـدم، کلـی حرف حسـاب از زبـون دزدا 
شـنیدم و کلـی چیـز خـوب یـاد گرفتـم ازشـون؛ نظـم، دقـت، برنامه ریـزی، رفاقت، 
مـرام، دوسـت داشـتن خانـواده و از این چیزا داشـتند طالهای بانک مرکزی اسـپانیا 
رو سـرقت می  کـردن؛ امـا مـن عاشقشـون بـودم و وقتـی پلیـس یکیشـونو کشـت، 

خیلـی ناراحـت شـدم« )آرش، 46 سـاله، مهنـدس کامپیوتر(.

بحث و نتیجه  گیری
یافته هـای ارائـه شـده در مقالـه، به طور کلـی حاکـی از آن اسـت کـه اظهـارات 
مصاحبه شـدگان در اغلـب مـوارد حـاوی بازخوردهـای هیجانـی منفـی نسـبت بـه 
شـخصیت های »کاماًل سـفید و مثبت« سـریال های صداوسـیما بوده و در بسـیاری از 
مـوارد بازخوردهـای هیجانـی مبتنی بر تنفر، خشـم، تأسـف، ترس و غـم در مواجهه 

بـا ایـن شـخصیت ها، از سـوی مخاطبـان ابراز شـده اسـت. 
مصاحبه های انجام شـده، شـواهد بیشـتری مبتنـی بر تأیید دیدگاه »شـناختی« 
در قیـاس بـا دیـدگاه »زیسـتی« در تحلیـل مقولـه »هیجـان« ارائه داده اند. درسـت 
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اسـت کـه بـرای کدگـذاری و ارائـه مقالـه، یافته هـا در قالب چنـد بازخـورد هیجانی 
صورت بنـدی شـده اند؛ امـا واقعیتـی کـه در خـالل مصاحبه هـا کامـاًل مشـهود بود و 
به واسـطه مجـال انـدک مقالـه حاضـر بیش از ایـن قابلیت تشـریح و تفصیـل نیافت، 
ایـن بـود که مواجهـه مخاطبان با متـون تلویزیونـی )در اینجا، سـریال های پربیننده 
صداوسـیما( و بازخوردهـای هیجانـی آنـان، مواجه ه ـای بسـیار پیچیده تـر از آن بـود 
کـه در ابتـدا تصـور می شـد. به عبارت دیگـر، در »میـدان« پژوهـش، اهمیـت تأکیـد 
مبانـی نظـری بـر پیچیـده بـودن فراینـد مصـرف متـن تلویزیونـی، بیـش از پیـش 
لمـس گردید؛ مصـرف برنامه هـای تلویزیونی، چنانکـه لمبـو )1994( تأکید مي کند، 
یـک فعالیـت چندبعـدي اسـت و بسـیار پیچیده تـر از آن اسـت کـه در ابتـدا به نظر 
مي  آیـد. بـراي ارزیابـي معنـاي تلویزیون نـزد مـردم، نیازمنـد بازسـازي تحلیلي این 
رسـانه به عنـوان فرهنگـي متمایـز - فرهنـگ تماشـا- هسـتیم. لمبو توجه بـه مؤلفه 
»قـدرت« در تحلیـل رسـانه ها و مخاطبـان را ضـروري مي دانـد؛ امـا در عیـن حـال 
معتقـد اسـت کـه بـراي مـردم قـدرت رسـانه موضوع مهـم و مـورد توجهي نیسـت، 
ولـو آنکـه گاهـي به تأثیـر آن در زندگیشـان اعتراف کننـد. به همین دلیل بهتر اسـت 
کـه بازسـازي اسـتفاده مـردم از تلویزیـون بـا تمرکز مسـتقیم بـر موضوعـات قدرت 
آغـاز نشـود. تحلیل گـران فرهنـگ تماشـا بایـد از قـدرت تلویزیـون آگاه باشـند؛ امـا 
بایـد سـاختارهاي قـدرت را کنـار بگذارنـد و بررسـي کننـد کـه چگونـه مخاطبـان 
روابـط معنـادار خـود را به طـور ملمـوس بـا تلویزیون شـکل مي دهند )لمبـو، ترجمه 

پور قاسـمیان، 1388: 119-120(. 
سـریال های صداوسـیما بر اسـاس اسـناد باالدسـتی سـازمان که خود نسـخه  ای 
خردتـر از اسـناد باالدسـتی کشـور )قانـون اساسـي، قوانین مجلس شـوراي اسـالمي 
در خصـوص صداوسـیما و مصوبات شـوراي عالـي انقالب فرهنگي( اسـت، رمزگذاری 
شـده اند تـا پیام خاصی در حوزه ای مشـخص بـه مخاطب خود بدهنـد و در اصطالح 
رایج اسـناد باالسـتی، »فرهنگ سـازی« و »الگودهی« کنند. الگـوی غالب رمزگذاری 
سـریال های صداوسـیما، مرجـح کـردن رمـزگان مـورد نظـر در قالـب گفتـار و رفتار 
شـخصیت های کامـاًل سـفید و مثبـت اسـت. بـر اسـاس ایـن الگـو، موضع سـریال ها 
در خصـوص مسـائل برجسـته شـده، موضعـي شـفاف و مشـخص اسـت کـه بیش از 
آنکـه از طریـق نشـانه  ها و عناصـر گفتمان  سـازي برجسـته شـود، از طریـق روایـت 
سـریال و به طور مشـخص از زبان شـخصیت یا شـخصیت هاي کاماًل سـفید و مثبت 
سـریال بارهـا در طـول سـریال تکـرار مي شـود. ایـن شـخصیت ها در تمـام مـوارد، 
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شـخصیت هایي مثبـت از هـر نظـر هسـتند کـه در جریـان وقایـع مختلـف سـریال، 
موضـع خـود )و در واقـع موضـع سـریال( را در قالب نصیحـت، توضیح، بیـان دلیل و 

ارائـه راه حـل مشـکالت پیش آمـده بیـان می کنند.
سـریال ها، پـس از رمزگذاری در مرحله تولید، از شـبکه های مختلف صداوسـیما 
پخـش و تکـرار می شـوند. از ایـن مرحلـه بـه بعـد، چرخـه پیـام وارد فراینـد مصرف 
مخاطـب و معناسـازی مخاطـب- یـا بـه تعبیـر دوسـرتو، »تولیـد ثانویـه« از سـوی 
مخاطـب – می شـود. برخـی از مخاطبـان به هدف ایـن متون )سـریال ها( بی  توجهی 
کـرده و برخـی دیگـر آن را مصـرف می کنند. آن دسـته از مخاطبان کـه عامدانه این 
متـون را تماشـا نمی کننـد، چنانکـه شـرودر )2000( در اولیـن بُعـد از مـدل شـش 
بُعـدی خـود مطـرح می کنـد، »انگیـزه« مواجهـه بـا متـن را ندارنـد. از نظـر آنـان، 
متـن ارزش توجـه آنهـا را نـدارد. ایـن قضـاوت حاصل نگرشـي اسـت که این دسـته 
از مخاطبـان در طـول مواجه  هـاي قبلـي خـود بـا متـون مشـابه تولیـد شـده از ایـن 
رسـانه داشـته اند. در اینجـا فراینـد دریافـت، در همـان ابتـدا متوقف می شـود. سـایر 
مخاطبـان متـن را مصـرف می کننـد. مصـرف متن همیشـه نشـانگر عالقـه مخاطب 
بـه متـن یـا موافقـت او با موضع متن نیسـت. گاهـي چنانکه برخي شـرکت کنندگان 
در ایـن پ  ژوهـش مطـرح کرده انـد؛ دلیل تماشـاي سـریال صرفـاً جذابیت هـاي فرمي 
سـریال، همراهـي بـا جمـع خانـواده یـا فامیل، تنبلـي یا نبـود گزینه فراغتـي بهتر و 
باالخـره کنجـکاوي در خصـوص نحـوه طـرح مسـئله در سـریال و موضع سـریال در 
قبـال مسـئله اسـت. به هـر حـال، در جریان مصـرف متـن در بافت زندگـی روزمره، 
مخاطبـان بـا توجـه به ویژگی هـای فـردی و اجتماعی خود، نگاهشـان به سـریال ها، 
فرهنـگ تماشـا و نحوه مصرف سـریال در بین آنان، متن را دگرگـون کرده و بازتولید 
می کننـد. ایـن بـاز تولید چنانکـه دوسـرتو مي  گوید: »واجـد همه ویژگي هـاي نوعي 
تولیـد بي سروصداسـت« )دوسـرتو، 1984 بـه نقـل از اسـتوري، 1386: 293(. در 
جریـان ایـن بازتولیـد، برخـی از آنـان موافـق روایـت سـریال ها، برخی موافـق کلیت 

سـریال و منتقـد جزئیـات آن و برخـی منتقـد کلیت و جزئیات سـریال می شـوند. 
یافته های ارائه شـده در مقاله حاضر حاکی از آن اسـت که بیشتر مصاحبه شدگان، 
نه  تنهـا الگـوی مرجـح کردن رمـزگان در قالـب شـخصیت های کاماًل سـفید و مثبت 
را نمی  پسـندند و بـا آن ارتبـاط برقـرار نمی کننـد؛ بلکـه از چنین شـخصیت هایی به 
دلیـل دروغ بـودن آنهـا، اغـراق در شـخصیت پردازي مثبـت، باورناپذیـر بـودن آنها و 
موعظه  گـري افراطي به شـدت و بـا عباراتی بیانگر هیجانات منفی تنفر، خشـم، ترس 
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و بی  اعتمـادی، انتقـاد می کننـد. یافته غیرمنتظره ایـن تحقیق برای دسـت اندرکاران 
تهیـه و تولیـد سـریال های صداوسـیما آن اسـت کـه مخاطبـان مصاحبه شـده بیش 
از شـخصیت های کامـاًل سـفید و مثبت با شـخصیت های خاکسـتری و منفـی ارتباط 
برقـرار می کننـد و پیام هـای مثبـت در زبان و رفتار آنهـا را باورپذیرتـر می دانند. آنان 
در توضیـح ایـن مسـئله به پیچیده تر بـودن، جذاب تر بـودن، انطباق بیشـتر با واقعیت 
و باورپذیرتـر بـودن ایـن شـخصیت ها اشـاره می کننـد و شـخصیت خـود را شـبیه تر 

بـه شـخصیت های خاکسـتری و منفی سـریال های ایرانی حـوزه جوانـان می دانند.
ایـن یافتـه، الگـوی پذیرفتـه شـده و معمـول بـرای برجسته سـازی مسـائل و 
ارائـه پیـام و الگو دهـی و فرهنگ سـازی از طریـق سـریال های صداوسـیما در طـول 
سـال ها را بـه چالـش می  کشـد. براین  اسـاس، سـریال ها بـدون اینکـه درک روشـنی 
از نحـوه مواجهـه مخاطبـان بـا این الگو داشـته باشـند، مرتـب آن را تکـرار کرده اند؛ 
حـال آنکـه مخاطبـان بـا ایـن الگـو ارتبـاط برقـرار نکـرده و آن را بـه صـورت تقابلی 
رمزگشـایی کرده انـد. مخاطبـان حتـی پـا فراتر نهـاده و بـه دالیلی با شـخصیت های 
خاکسـتری و منفـی ارتبـاط برقـرار کرده اند. نتیجـه این رویکرد در حالـت حداکثری 
 آن ممکـن اسـت بـه رویگردانـی از الگوهایی که صداوسـیما در پی ترویج آنهاسـت و 
روی  آوردن بـه الگوهایـی کـه صداوسـیما در پـی بازنمایـی منفی آنهاسـت، بینجامد 
و باعـث شـود کـه تأثیـر سـریال بـر مخاطبـان، عکـس تأثیـري باشـد که مـورد نظر 
سیاسـتگذاران اسـت. بـرای آنکـه ایـن رونـد را درک کنیـم الزم اسـت دیدگاه هـای 
دوسـرتو در خصـوص »تاکتیک هـای روزمـره« مخاطبان را به یاد آوریم که بر اسـاس 
آن خواننـده متـن بـا توسـل بـه ترفندهایـی موفق می شـود تـا در متنی کـه به کس 
دیگـری تعلـق دارد، موجبـات لـذت خـود را فراهـم آورد و آن را مصـادره به مطلوب 
کنـد. به عنـوان نمونـه، اظهارات یکی از شـرکت کنندگان در خصـوص نتیجه ای که از 
سـریال فاصله هـا1 گرفتـه یادآوری می شـود: »مـن از سـریال فاصله ها نتیجـه گرفتم 
کـه مثل سـعید سـاده لوح نباشـم اینقدر. اگـه یه روز خواسـتم دوسـت  دختر بگیرم، 
حواسـم جمـع باشـه که طرف چـه  کارس. نـذارم منو تلکه کنـه. یه چیز دیگـه هم از 
ایـن سـریال یـاد گرفتـم. اگه هـم یه روز خواسـتم با یکـي ازدواج کنـم، حتماً قبلش 
خـوب تحقیـق کنـم تـا مطمئـن بشـم که مثـل بیتـا قبـل از من بـا چند نفـر نبوده 
باشـه« )محسـن، 28 سـاله، دانشـجو(. ایـن همـان »به یغما بـردن متن« مـورد نظر 
»دوسرتو«سـت. مخاطـب در متنـی کـه متعلـق بـه خـود نمی دانـد، »النه کـرده« و 
خوانشـی از متـن ارائـه می دهـد کـه رمـزگان آن به هیچ وجـه در متن، تعبیه نشـده 

1. در این سریال، تالش شده بود به جوانان در خصوص عواقب روابط عاطفی پیش از ازدواج در قالب روابط دوستی پسر و دختر هشدار داده 
شود. »بیتا«- شخصیت کامالً منفی و سیاه داستان- دختری جوان، زیبا، پرشروشور، غیرمذهبی و بی  قید است که به بهانه تأمین دیه مقتول 
پدرش، به صورت عبوری سوار ماشین افراد ثروتمند و هوسباز می شود و با دزدیدن کیف آنها، فرار می کند. او در محل کار )کترینگ و تهیه غذا 
که بیتا از آنجا هم دزدی می کند(، با »سعید«- شخصیت خاکستری داستان که از خانواده ای مذهبی است؛ اما از خانواده و ارزش های مذهبی 
فاصله گرفته-  طرح دوستی می  ریزد و سعید هم ساده  لوحانه در دام بیتا می  افتد و به او دل می  بندد. در انتهای سریال، سعید با کمک خانواده، به 

ماهیت واقعی بیتا پی برده و نادم و پشیمان به دامان خانواده برمی  گردد و بیتا به دام گروهی از جوانان تبهکار می افتد که به او تجاوز می کنند.
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اسـت؛ خوانشـی کـه کامـاًل متضـاد با نظـر تولیدکننـده متن اسـت. شـواهدی از این 
دسـت- کـه از قضـا زیـاد هم هسـت- نشـان می دهـد که خوانـش مخاطبـان از متن 
تلویزیونـی، موضوعـی بسـیار پیچیـده اسـت کـه درک آن نیازمنـد پژوهـش مـدام و 

تأثیرگـذاری بـر آن بسـیار مشـکل  تر از آن اسـت کـه تصور می شـود. 

راهکارهای رسانه ای
یافته هـای پژوهش هـای منبـع مقالـه حاضـر، نشـان می دهـد کـه در توافـق بـا 
دیدگاه هـای شـناختی اشـاره شـده در بحـث هیجـان، مواجهـه مخاطبان بـا متون و 
سـریال های تلویزیونـی بسـیار پیچیده تـر از آن اسـت کـه بـا گنجانـدن پیام سـریال 
در گفتـار و رفتـار »شـخصیت های کامـاًل سـفید و مثبـت« سـریال ها و ارائـه پیـام 
مسـتقیم و تقلیـل مسـائل اجتماعـی بـه اشـتباهات فـردی و تجویـز چنـد نصیحت 
بـه اصطـالح »گل درشـت« از زبان شـخصیت های سـفید و مثبـت سـریال ها، بتوان 
»فرهنگ سـازی« و »الگودهـی« کـرد. ایـن یافته هـا بر لـزوم درک پیچیدگـی فرایند 
تولیـد و مصـرف پیـام رسـانه ای و مخاطب پژوهـی قبـل، حین و پـس از مصرف متن 
و بازنگـری در سیاسـت ها و رویّه هـای تولیـد بـر مبنـای بازخوردها، صحـه می گذارد. 
بیشـتر شـرکت کنندگان پژوهـش، اعـالم کرده انـد کـه بـا شـخصیت های کامـاًل 
سـفید و مثبت سـریال ها ارتباط برقـرار نمی کنند و برقراری ارتباط با شـخصیت های 
خاکسـتری و حتـی منفـی سـریال ها بیـش از شـخصیت های مثبـت گـزارش شـده 
اسـت. بیشـتر جوانـان همچنیـن اعـالم کرده انـد کـه حرف و عمـل درسـت از طرف 
هـر شـخصیتی پذیرفتنـی اسـت. بر ایـن اسـاس الزم اسـت در الگوی پذیرفته شـده 
سـریال ها بـرای پیام دهـی و فرهنگ سـازی کـه طـی آن پیام هـای سـریال عمدتـاً 
گنجانـده  سـریال ها  مثبـت  کامـاًل  شـخصیت های  رفتارهـای  و  گفت وگوهـا  در 
می شـود، تجدیـد نظـر شـده و بـه ظرفیـت سـایر شـخصیت ها در ایـن زمینـه نیـز 
توجـه گـردد. همچنیـن بیشـتر شـرکت کنندگان پژوهـش، بـه نقش هـای فرعی هم 
در کنـار نقش هـای اصلـی توجـه می کننـد؛ بنابراین الزم اسـت به شـخصیت پردازی 

نقش هـای فرعـی و ظرفیـت ایـن نقش هـا هـم توجـه شـود. 
از سـوی دیگر، شـعار زدگی و ارائه پیام به صورت مسـتقیم در قالب گفت وگوهای 
شـخصیت های مثبـت هـم مـورد انتقـاد بیشـتر مصاحبه شـدگان بوده اسـت. بـر این 
اسـاس خالقیت در ارائه پیام به شـکل های غیرمسـتقیم و هنرمندانه توصیه می شـود.
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بـر اسـاس یافته هـا، پیشـنهاد می شـود کـه سیاسـت های محتوایـی سـازمان 
صداوسـیما در تولیـد سـریال و رویکـرد فعلـی سیاسـتگذاری کـه مبتنی بـر تعریف 
خـط قرمزهـا و سـیاه و سـفید دیدن مسـائل فرهنگی و اجتماعی اسـت، بـا توجه به 
وضعیـت واقعـی ایـن مسـائل در جامعـه و نـگاه مخاطبان بـه این مسـائل و محتوای 

تولیـدی سـازمان در ایـن حـوزه، بازنگری شـود.
در هنـگام برنامه ریـزی بـرای تولیـد یـک سـریال بایـد مخاطـب هدف سـریال و 
ویژگی هـا و اقتضائـات خـاص این مخاطب مشـخص شـود. به دسـت آوردن اطالعات 
دقیـق در ایـن خصـوص و لحـاظ کـردن آنهـا در سـاخت سـریال بسـیار مهم اسـت. 
توصیـه می شـود ضمن بررسـی تحقیقـات موجود و مراجعه به کارشناسـان، مسـتقیم 
بـه مخاطبـان هـدف مراجعه و آرای آنـان از طریـق روش های کیفـی و کمی تحقیق، 
احصاء شـود. پس از تولید چند قسـمت از سـریال نیز می توان به صورت پیش آزمون، 

دیـدگاه مخاطبـان هـدف در خصـوص آن را بررسـی و در ادامه تولیـد لحاظ کرد. 

محدودیت  و نوآوری
محدودیـت درخـور توجه در پژوهش های بررسـی خوانـش مخاطبان در خصوص 
سـریال ها، ایـن اسـت کـه الزم اسـت بـه مخاطبانـی مراجعـه شـود کـه سـریال یـا 
سـریال های مـورد نظـر را دیـده و داسـتان، شـخصیت ها، محتـوا و پیـام سـریال را 
در ذهـن داشـته باشـند. بـا توجـه بـه گسـتردگی محتـوای ایـن ژانـر، امـکان ارائـه 
آن بـه شـرکت کنندگان قبـل از مصاحبه هـا نیـز وجـود نـدارد )در خصـوص برخـی 
ژانرهـا نظیـر آگهی هـای بازرگانـی و اجتماعـی و خبـر، امـکان ارائـه محتـوا قبـل از 
مصاحبـه وجـود دارد(. بـرای مواجهه بـا این محدودیت هـا، پژوهش هـای منبع مقاله 
حاضـر، اوالً بـر سـریال های پربیننـده صداوسـیما متمرکز شـده اند تا تعداد بیشـتری 
از مخاطبـان، سـریال ها را دیـده باشـند و محقـق محـدود بـه دسـته های خاصـی از 
مخاطبـان نگـردد و بتوانـد دسـته های گوناگـون مخاطبـان را پوشـش دهـد. ثانیاً در 
خصـوص سـریال های جدیـد تـالش شـده، مصاحبه هـا بـا کمتریـن فاصلـه از زمـان 
پخـش و اتمـام سـریال انجـام شـود تـا مخاطبـان در حیـن پاسـخ بـه پرسـش ها و 
ابـراز دیدگاه هـا و بازخوردهایشـان، سـریال را بـه خاطـر داشـته باشـند. در مـواردی 
هـم کـه بیـن پخـش سـریال و مصاحبه هـا فاصلـه افتـاده، تالش شـده تا بـا نمایش 
سـکانس  های معـرف، سـریال بـرای مخاطب یـادآوری شـود. باید توجه داشـت که با 
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توجـه به شـاخص بـودن سـریال های مورد بررسـی، یـادآوری کلیت، داسـتان و پیام 
سـریال چنـدان مشـکل نخواهد بـود. به عنوان مثـال، بسـیاری از مردم، سـریال هایی 
شـاخص ماننـد »پدرسـاالر«، »نرگـس«، »فاصله هـا« و ... را تماشـا کرده انـد و بـا 
دیـدن چنـد سـکانس معـرف، محتـوا و پیـام سـریال را بـه یـاد می  آورنـد و بـه بیان 
دیدگاه هـای خـود در خصـوص سـریال و مسـائل مطـرح شـده در آن می پردازنـد. 
تجربه نشـان می دهد که سـریال و داسـتان آن، بهانه  ای برای ورود شـرکت کنندگان 
بـه بحـث در خصـوص موضوعاتی اسـت که سـریال پیامـی را در آن خصـوص مرجح 
کـرده و سـعی در جـذب مخاطـب یـا تأثیرگـذاری بـر او  مطابـق سیاسـت محتوایی 
مدنظـر رسـانه، دارد. بـر ایـن اسـاس، بـه خاطـر آوردن کلیـت و داسـتان سـریال و 
شـخصیت ها، بـرای شـروع مصاحبـه و بحـث کفایـت می کنـد و اغلـب در خـالل 
مصاحبه هـای فـردی و گروهـی، نحـوه مواجهه مخاطب با مسـئله برجسـته شـده در 

متـن و نیـز بـا خـود متـن و رسـانه، نمـود پیـدا می کند. 
محدودیـت دیگـر در مطالعـات خوانـش، آن اسـت کـه جـدا کـردن مخاطـب از 
محیـط زندگـی روزمـره او )مثـاًلً دعـوت از شـرکت کننده بـرای حضـور در بحـث 
گروهـی در یـک محیـط رسـمی( باعـث می شـود کـه دیدگاه هـای او تحـت تأثیـر 
موقعیـت مکانـی یا فضای جلسـه و افراد قرار گیـرد. برای مواجهه بـا این محدودیت، 
تـالش شـده تـا جایی کـه بشـود در محیط هـای زندگـی روزمـره مخاطبـان و بدون 
اخـالل جـدی در فعالیت هـای روزمـره آنـان، شـرایط گـپ و گفت و مصاحبـه فردی 

و گروهـی فراهـم گردد.  
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