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و سريال  هاي تلويزيوني زنان
آن مطالعه( و مخاطبان ) اي دربارة سريال كالنتر

 ** جمال محمدي،*تقي آزاد ارمكي

پياين مقاله: چكيده اين بررسي. هاي تلويزيون استو تفسير زنان از سريال1 رمزگشايي، بررسي قرائت در

هم. بر مبناي رويكرد مطالعات فرهنگي انجام گرفته است اي از نظرية ين دليل، چارچوب نظري ما منظومهبه

و نظرية تركيب و هال و2بندي هژموني گرامشي و هال و آلتوسر اين.و موفه استو الكالدر آثار گرامشي

ميهاي يافته. است انجام شده روش كيفيِ مصاحبة متمركزاز استفادهباپژوهش  دهد اين پژوهش نشان

مي) سريال(يا گفتمان حاكم بر متن3ائت مسلطكه زنان در اغلب موارد با قر و ايده وارد گفتگو و شوند ها

مي ارزش و معناهاي مرجح آن را به شيوة ديگري، يا حتي به شكلي وارونه، رمزگشايي . كنند ها

، رمزگشايي، مخاطب،5خوانش مرجح بندي، ايدئولوژي ارگانيك، تركيب،4استيضاح: هاي كليدي واژه

 هژموني

و طرح مسئلههمقدم
و، مبناي اصلي بخش عظيمي از كـاوش مفهوم در مطالعات فرهنگي ترين هژهوني، به مثابه محوري هـا

و نحوه شكل، سلطه فرهنگ، دربارهها پژوهش بلـوك«بر اسـاس ايـن نظريـه. گيري سوژه است ايدئولوژي

مي» قدرت و نيز از راه تركيب منا همواره و عاليق گروهكوشد از طريق كسب رضايت عامه  هاي فرودست فع

و عاليق خود، و منافع خود را بازتوليد كند با منافع مي. سلطه هـاي شود كه دستگاه بر همين اساس استدالل

بلـوك قـدرت از طريـق مـرجح.ددهي به سوبژكتيويتة افـراد دارنـ ايدئولوژيك دولت نقش عظيمي در شكل 

و ايده ساختن و ارزش معناها مي هايي خاص سوژه ها خواند تا گفتمان مسلط يا خوانش مـرجح يـك ها را فرا
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و آنها گفتمان حاكم) مخاطبان(ها اين پرسش كه نحوة تعامل سوژه. متن را بپذيرند با اين متون چگونه است

مي بر يك متن را تا چه اندازه مي  مي پذيرند يا رد و يا با آن وارد گفتگو شوند، پرسش اصلي ايـن مقالـه كنند

و مخاطبان زن است سريال لعه اين پژوهش وضوع مطام. است چارچوب نظري ايـن مطالعـه. هاي تلويزيوني

و موفه استهال، آلتوسر،،نزد گرامشي» تركيب بندي«و نظريه از نظريه هژمونياي منظومه ايـده. الكالو

ي بـه دهـلبـراي شـك»1ايـدئولوژي ارگانيـك«وت كه به رغم كوشش نظـامِ هژمونيـك اصلي ما اين اس 

در واقـع، دسترسـي مخاطبـان بـه.اند هاي ديگري نيز در اين امر ذي مدخل بوده، گفتمان سوبژكتيويته زنان

و ارزش هاي مختلف سبب شده است كه آنها ايده گفتمان و معناها هاي تلويزيوني را بـه هاي مرجح سريال ها

ح. هاي گوناگون قرائت كنند شيوه و زنان تا چـه اين كه نظام هژمونيك تا چه د موفق به انجام اين كار شده

.اند، مسئلة اصلي اين مقاله است تبديل شده» هايي در ايدئولوژي ارگانيكِ حاكم سوژه«حد به

بندي عناصر مختلـف اسـت كـه در آن برخـي، سريال تلويزيوني به مثابه متن نوعي تركيب از يك سو

سو. عناصر خاص مسلط هستند  و منسجم يـا چيـزي واجـد، سوبژكتيوي ديگر از يته افراد نيز امري يكدست

و عنصر بنيادين نيست بلكه نوعي تركيب بندي عناصـر مختلـف اسـت  و رمزگـشايي. ذات مطالعـه تفـسير

قـصد اصـلي مـا.بنـدي اسـت هاي تلويزيون در واقع مطالعه نحوه مواجهه اين دو تركيب مخاطبان از سريال 

م تحليل هاي اجتماعي متفاوت واجـد، كه به سبب قرارگرفتن در جايگاه ختلف اين مسئله است كه مخاطبان

بنـدي عناصـر مختلـف اسـت هاي متفاوتي هستند، گفتمان مسلط سريال را كه همـان تركيـب سوبژكتيويته

مي. كنند چگونه قرائت مي  مي رد مي يا پذيرند، آيا گفتمان مسلط سريال را و يا با آن وارد گفتگو و كنند شوند

و تا چـه دست آخ  و اين عناصر چگونه ر اين كه در سوبژكتيويته هر گروه از مخاطبان كدام عناصر مسلط اند

مي» خوانش مرجحِ«اندازه به رمزگشايي آنها از در. دهند متن شكل فرض ما اين است كه عوامـل متعـددي

 سـاختار اجتمـاعي، سـطح عواملي نظير جايگاه فرد در سلسله مراتب( سوبژكتيويته افراد نقش دارند برساختن

و نحوه دسترسي بـه گفتمـان و غيـره تحصيالت، ميزان هـايي كـال برسـاختهو مخاطبـان) هـاي متفـاوت،

، آنهـا را فـرا براي شكل دادن سـوبژكتيويته افـراد در تالش خود» بلوك قدرت« در اين سو نيز. اند اجتماعي

1-Organic Idiology :ميبه» تز ايدئولوژي حاكم«گرامشي اين مفهوم را براي نقد شـود بر مبناي اين تز طبقة حـاكم موفـق مـي. برد كار
و طبقات تحميل كند ايدئولوژي طبقاتي خود را بر ساير گروه  كـه(» بلـوك قـدرت«آنچـه. گرامشي بر آن است كه چنين چيزي امكان ندارد. ها

مي)هاي مختلف است متشكل از گروه  و عاليق گروه» اصل هژمونيك«دهد اين است كه بر مبناي انجام هاي فرودست را با منـافع خـود منافع
هاي موجود در جامعه در بر ساختن اين ايدئولوژي دخالـت دارد در واقع، ايدئولوژي ارگانيك اشاره دارد به اين كه منافع تمام گروه. كند همسو مي 

و فرودستي اين منا و سلطه استاما فرادستي .فع است كه موجد سلسله مراتب اجتماعي
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 متفـاوت بـا هاي كه جامعه همواره عرصه فعاليت گروه اما از آنجا. خواند تا جهان نگري خاصي را بپذيرند مي

و عاليق متفاوت هاي مختلف است، لـذا فرودسـتان هميـشه بـهو نيز قلمروي برساخته از آنتاگونيسم منافع

و تعارض هدف اصلي ايـن مقالـه. مسلط را نمي پذيرند نگري آساني جهان  تحليل اين رابطة سرشار از تنش

.است

 مباني نظري

و  مقاومت هژموني

آن روبنا مطرح ساخت، استعاره/ آنتونيو گرامشي مفهوم هژموني را در نقد استعارة زيربنا اي كه بر طبـق

و روابط توليدي متشكل از شيوه( زيربناي اقتصادي  و ابزارهاي توليد تعيين كنندة روبنـاي جامعـه) هاي توليد

و جز آن است  و هنر و ايدئولوژي و سياست رواز. يعني فرهنگ اي كه مالك ابزارهاي توليد مـادي طبقه اين

هـاي طبقـة حـاكم، اي ايـده به همين دليـل، در هـر دوره. كند است، ابزارهاي توليد فكري را هم كنترل مي 

مي. اند هاي حاكم ايده هژموني، از نظر گرامشي بـه مـوقعيتي. زند نظرية هژموني گرامشي اين معادله را برهم

آ اطالق مي يكشود كه در ـ اخالقـي رهبري فكـري،هاي طبقة حاكم متشكل از جناح1»بلوك تاريخي«ن

مي طبقات فرودست را به دست مي و نوعي اقتدار اجتماعي پيدا و كسب. كند گيرد فرايند دستيابي به هژموني

مي» اِعمال زور«آن معموالً از طريق تركيبي از  ت بر آن اس2كريس روژك. شودو كسب رضايت مردم ميسر

كه هژموني در آثار گرامشي معاني مختلفي دارد، با اين حال تمام اين معاني حول مـضامين مـشتركي چـون

و اخالقي«،»ة مردم كسب رضايت عام« برسـاختن شـكل«،»3خلق نـوعي ارادة جمعـي«،»رهبري فكري

روژك،(نـدز دور مـي» تركيب منافع طبقات فرودست در نظام ايـدئولوژيك حـاكم«و»4خاصي از عرف عام 

2003 :114 .( 

و جامعة مدني قايـل يكي ديگر از مفروضات اصلي نظرية هژموني تفكيكي است كه گرامشي بين دولت

 هـاي سازمانجامعة مدني نزد گرامشي يعني هژموني يك گروه اجتماعي بر كل جامعه كه از طريق. شود مي

و غيره كليسا، اتحاديه(خصوصي و پرورش مي) هاي تجاري، آموزش جامعـة).27: 1987فميـا،(شـود اِعمال

 
1.historical bloc :مي» طبقة حاكم«گرامشي اين اصطالح را به جاي مفهوم .برد كه در ماركسيسم ارتدوكس رايج بود به كار

2.Chris Rojek 
3.collective will 
4 .common sense 



 1385 زمستان،4، شماره4پژوهش زنان، دورة 70

ميها گروهمدني متشكل از اي هر گروه يا طبقه. كنندو طبقات مختلفي است كه براي كسب هژموني تالش

رو.تواند كنترل دولت را نيز در دست بگيردمي،كه موفق به كسب هژموني در جامعة مدني شود  فـتح از اين

هاي قلمرو جامعة مدني عرصة مقاومت در برابر هژموني گروه همچنين.دولت مستلزم فتح جامعة مدني است

اِعمال هژموني همواره بـر. از نظر گرامشي همواره امكان مقاومت در برابر هژموني وجود دارد. فرادست است 

و عاليق   تحت سلطه بايد مورد توجه قرار گيرد، يعني بلوك قدرت هاي گروهاين اصل استوار است كه منافع

و حفظ هژموني فرايندي پرتنش است كه در آن جنگي دايمي بـين نيروهـاي. ايد به آنها امتياز بدهدب كسب

و معارض هژموني برقرار است  از. مدافع و يكدسـت نيـست بلكـه همـواره متـشكل هژموني هيچگاه اليتغير

و ناپايدار است  و بلوك قدرت حول سطوح مختلفي از تناقض، ابعاد. روابط قدرتِ موقت مختلفي از كشمكش

مي تكه پاره  در. گيرد هاي خاصي از تاريخ شكل و بازتوليد هژموني منوط است به توانايي بلوك قـدرت توليد

و معارض در نظام هژمونيك ادغام عناصر حاشيه  در يـك ). 221: 1998؛ در جـان اسـتوري، 1986بِنت،(اي

ل گردد كه زور اِعمال شده مبتنـي بـر رضـايت شود كه اين اطمينان حاص نظام هژمونيك همواره تالش مي 

در ها، تشكل هاي افكار عمومي، روزنامه اين رضايت اغلب به وسيلة ارگان. اكثريت است و جز آن، كه خود ها

و مخدوش مي  مي برخي مواقع دستكاري از نظـر گرامـشي، نظـام).80: 1971گرامـشي،(گـردد شوند، ايجاد

و ارگان  نظـام«هـستند، يعنـي نـوعي» اِعمال زور بـه شـكلي هنجـارين« در پي هاي آن همواره هژمونيك

مي. دهند را از كانال كسب رضايت عموم شكل مي1»هنجارين : دهند به بيان ديگر، دو كار مهم انجام

از) الف مي كه پايه» روابط واقعي«تصويري كاذب . دهند هاي نظام هژمونيك بر آن مبتني است به دست

از شبكه)ب و نظريه اي مي گفتارها مي ها توليد و اين همان كنند كه تصوير ياد شده را طبيعي جلوه دهد

).113: 2003روژك،(است» عرف عام«

از» عرف عام« و رسوب يافته كـه موجـد تعبيـري مـشترك چيزي نيست مگر نوعي دانش مورد توافق

از. واقعيت اجتماعي نزد گروه يا طبقة خاصي است  نظـر گرامـشي، مبـين ارگانيـك بـودن پديدة عرف عـام،

و عملـي گـره خـورده ارگانيكها ايدئولوژي. ها است ايدئولوژي و زنـدگي اند زيرا به عـرف عـامِ روزمـره انـد

مي توده ـ اجتماعي آن اسـت. دهند هاي مردم را شكل . ارگانيك بودن يك ايدئولوژي ضامن كارايي تاريخي

و متناقض است عرفِ عام امري منسجم نيست بلكه غالباً و چندپاره با اين همه، اهميت عرف عـام. پراكنده

و مقوالتي خاص، مبناي شـكل از آن حيث است كه در مقام عرصة ايده  و تصورات گيـري آگـاهي عملـي ها

 
1. normative order  
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و. هاي مردم است توده و اسـت كـه در آن فلـسفه» بـديهي«عرفِ عام قلمروي از پـيش شـكل گرفتـه هـا

مي منسجم براي هاي ايدئولوژي را هر جهان نگري جديدي كه بخواهد توجـه تـوده. جنگند كسب سلطه هـا

و پنجه نرم كردن با عرف عام  و كارايي تاريخي پيدا كند ناگزير از دست و به بينش آنها شكل دهد جلب كند

).306: 2002؛ در مارتين، 1986هال،(است

گ و عرف عام در نظرية و ايدئولوژي رامشي مبـين آن اسـت كـه از ديـد او پيوند مستحكم بين هژموني

و در قلمـرو عـرف عـام هـا ايـدئولوژي ها موجوداتي از پيش شكل گرفته نيستند بلكه همواره از رهگذر سوژه

 هـاي ايـدئولوژي هـدف اصـلي. سوبژكتيويتة انـساني محـصول پراكـسيس اجتمـاعي اسـت. شوند متولد مي

و هويـت اين است كه سوژه) اند ار بوده كه در تاريخ تاثيرگذ هايي ايدئولوژييعني(ارگانيك هـاي هاي مختلف

و طرح  و آرمان مختلف ايدئولوژي ارگانيك. بندي خاص با هم تركيب كند هاي مختلف در قالب يك شكل ها

هژموني يعني اِعمـال نـوعي. سازد برمي» وحدت«ها نوعي نيست بلكه از دل اين تفاوت»ها تفاوت«بازنماگر

و كردارهـاي اجتمـاعير مجموعـهبـ»1بنـدي اصل تركيب« اصـل«بنـدي يـا اصـل تركيـب. اي از روابـط

ميشمشتمل بر نظامي از ارز»2هژمونيك و ارزشـهاي هاست كه بلوك قدرت آن را مبنا قرار و منـافع دهـد

ميها گروهديگر  چنين نيست كه بلوك قدرت ايدئولوژي خاص خود را بر سـاير طبقـات. كند را با آن تركيب

ـ ايـدئولوژيك نـوعي اصـل هژمونيـك يـا. كندتحميل  بنابراين، اصلِ وحدت بخشِ يك نظـام هژمونيـك

مي تركيب . كند بندي است كه تمام عناصر ايدئولوژيك ديگر را با نظام ارزشي بلوك قدرت تركيب

چيزي است كه به وسـيلة بلـوك قـدرت خلـق»3امر عامه پسند«در يك كالم، برمبناي نظرية گرامشي

و»ما« پسند فقط در قالب پروبلماتيك امر عامه. شود مي در»ما«قابل تحليل است و موجود چيزي مفروض

و تعارض است  و»ما«. عالم خارج نيست، بلكه عرصة كشمكش و بازتوليـد چيـزي اسـت كـه دايمـا توليـد

 ). 195: 1996هبديج؛ در مورلي،(شودمي»4بندي تركيب«

ا صلي متفكراني چون لويي آلتوسر، استوارت هال، ارنستو الكالو، شانتل نظريه هژموني گرامشي دستاويز

و نحوة شكل  و امثالهم براي مطالعة فرهنگ عامه، ايدئولوژي، سلطه زا. گيري سوژه است موفه، ديويد مورلي

1 . articulatory principle 
2 . hegemonic principle 
3 .the popular 
4 . articulation 
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و تحوالت اين نظريه در آراي اين متفكـ پيش ما اين رو ران از آنكه به بحث اصلي اين نوشتار بپردازيم تغيير

. كنيم را به طور اجمالي بررسي مي

و دستگاه  هاي ايدئولوژيك دولت ايدئولوژي

هـاي سـنت چـپ بـود كـه همچـون تـرين چهـره لويي آلتوسر، متفكر ماركسيست فرانسوي، از شاخص

و سوژه پرداخـت  و فرهنگ و ايدئولوژي و تحت تاثير او به بازنگري مسايلي چون سلطه او. گرامشي نظريـة

و چگونگي دربارة و سازوكارهاي سلطه  سوژه عمدتاً در مقالة معـروف او گيري شكل نحوة عملكرد ايدئولوژي

و دستگاههاي ايدئولوژيك دولت« اي ايـستا از ديد آلتوسر، ايدئولوژي مجموعه. طرح شده است»1ايدئولوژي

در پويا است كه پي از عقايدِ اعمال شده بر طبقة فرودست به وسيلة طبقات حاكم نيست، بلكه روندي   در پي

مي» در عمل«.شود عمل بازتوليد مي مي يعني آن گونه كه مردم فكر و روابط كنند، رفتار و خود شان بـا كنند

هـاي دسـتگاه«و» ايـدئولوژيك دولـت هاي دستگاه« آلتوسر بين ). 119: 1381فيسك،( فهمند جامعه را مي 

مي» سركوبگر دولت  س دستگاه. گذارد فرق و زندان هاي و دادگاهها و پليس . هـا هـستند ركوبگر شامل ارتش

و الزام است اين دستگاه و اجبار با ايـن همـه، دولـت بـراي. ها سركوبگرند زيرا عملكردشان توأم با خشونت

هـاياهكـاركرد اصـلي دسـتگ. كنـد هاي ايدئولوژيك تكيه مـي بازتوليد شرايطِ موجودِ توليد اساساً بر دستگاه 

و رفتار كنند اين است كه در مردم اين ميل را ايجاد كنند كه به شيوه ايدئولوژيك . هاي مقبول اجتماعي فكر

بي اين دستگاه مي ها گرچه به لحاظ اجتماعي خود را و بازتوليـد طرف جلوه دهنـد، لـيكن در واقـع در توليـد

از هاي اين دستگاه نمونه. ايدئولوژي نقش اصلي را دارند : ها عبارتند

) هاي كليسايي مختلف نظام( مذهبي هاي گاهدستـ

و دولتي نظام( هاي آموزشياهـ دستگ ) هاي آموزشي خصوصي

ـ نهاد خانواده

 حقوقي هاي دستگاهـ

و تشكل(ـ نهادهاي مرتبط با نظام سياسي ) هاي سياسي مختلف احزاب

 هاي تجاريـ اتحاديه

و روزنامه، راديو، تلوي(هاي ارتباط جمعيـ رسانه  ...) زيون

1 . Idiology and Idiological State Apparatus 
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و( فرهنگيهاي دستگاهـ  ...) ادبيات، هنر، ورزش

و گفتارهاي انـضمامي سـوژهها دستگاهنقش اصلي اين هـاي بازتوليد ايدئولوژي حاكم در قالب كردارها

ايـدئولوژي. اسـت بنابراين، ايدئولوژي امري مادي است زيرا در بطن كردارهاي روزمـره نهفتـه. موجود است 

اي  و عرف عام است كه آدميان به واسـطة آن رابطـه اسطوره ها، مفاهيم،دهنظامي از و ايماژها و ها اي خيـالي

مي موهوم با شرايط واقعي هستي  افراد بـه منظـور تـداوم» استيضاح«هدف اصلي اين نظام. كنند شان برقرار

كـه بـر مبنـاي آن شـود استيضاح به مكانيـسمي اطـالق مـي ). 122: 2003روژك،(بازتوليد اجتماعي است 

مي ها را فرامي ايدئولوژي سوژه  و به آنها تفرد در فرد بـر اثـر مكانيـسم استيـضاح بـه سـوژه. بخشد خواند اي

كه.شود ايدئولوژي تبديل مي  هـيچ كـرداري وجـود نـدارد مگـر از طريـق«بدين ترتيب، آلتوسر اعتقاد دارد

و در ايدئولوژي  و از كانال سوژه ندارد مگر براي سوژه اي وجود هيچ ايدئولوژي«و» ايدئولوژي آلتوسر،(»ها ها

1971 :170.(

طرح فكري آلتوسر به رغم انتقادات بسياري كه به آن وارد شـده اسـت اثـرات چـشمگيري بـر مطالعـه

و نحوة شكل  و سلطه اين طـرح بـه همـراه طـرح فكـري گرامـشي. گيري سوژه گذاشته است فرهنگ عامه

و سلطه بوددستماية اصلي بانيان مط و فرهگ عامه .العات فرهنگي براي تحليل رابطة سوژه

 بندي تركيب

آ عمده و و بسط مفهوم ترين نوآوري گرامشي اين مفهـوم، هـم در مقـام. بود» بندي تركيب«لتوسر طرح

و هم در مقام روش، به يكي از محوري  شد نظريه آثار استوارت هـال،. ترين مفاهيم مطالعات فرهنگي تبديل

و ديگر  و موفه و بـسط ايـن مفهـوم پژوهشگرانديويد مورلي، الكالو  مطالعات فرهنگي همگي يا در شـرح

رو. فرضيات بنيادين آن متكي است است يا بر و داللت از اين در شرح معاني هاي آن، ولَو به طـور اجمـالي،

داري پيـشرفته بندي ريشه در اين استدالل گرامشي دارد كـه جوامـع سـرمايه نظرية تركيب. اينجا الزم است 

و كشمكش كنند نزاع ايجاب مي  اق بيفتند تا در قلمرو اتف» بندي بلوكي شكل«هاي سياسي در قلمرو نوعي ها

اي كه براي ارتقاي منافع اجتمـاعيِ يك بلوك، ائتالفي است از نيروهاي اجتماعي. روابط طبقاتيِ تعين يافته 

مي مشترك بنـدي، گيري بلوك، بـه مثابـة نـوعي تركيـب شكل. آيند شان در شرايط تاريخي خاصي گرد هم

ا مستلزم فعاليت سياسي به شيوه  و عامدانه  رخ كننـده تعيـين ست؛ همچنين در مـتن برخـي شـرايط اي فعال

مي مي بندي، پيونـدي اسـت كـه از عناصـر مختلـف، تحـت تركيب. تواند اين شرايط را دگرگون كند دهد اما
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و مطلـق. آفريند شرايط خاصي، نوعي وحدت مي و متعين اين پيوند، پيوندي نيست كه براي هميشه ضروري

).142: 1996هال؛ در مورلي،(و ذاتي باشد

در» كليت پيچيـده«آلتوسر با طرح مفهوم. گردد ريشه اين مفهوم همچنين به نظرية آلتوسر برمي

و ايـن سـطوح براسـاس هماننـدي. بندي اجتماعي اشاره دارد واقع به تركيب سطوح مختلف شكل هـا

و. اند شان با هم تركيب شده تناقضات و بازتوليـد روابط اين سطوح از كانال ايدئولوژي، بازنمايي  توليـد

نزد گرامشي نيز هژموني به فرايندي اشاره دارد كه طـي آن ). 124: 1996اسالك؛ در مورلي،(شوند مي

مي هاي اجتماعي را به نحوي تركيب طبقة هژمونيك منافع گروه  هـا عمـالً بـه كند كه اين گروه بندي

. دهند موقعيت فرودست خود رضايت مي

بندي به طور صريح تئوريزه شد، يعني بود كه مفهوم تركيب1970 دهة با اين همه، نخستين بار در

و نيز مسئله ذات زماني كه مسئلة تقليل  و ايـن پرسـش كـه گرايي در ماركسيسم گرايي برجـسته شـد

مي اي غيرتقليل بندي اجتماعي چگونه به شيوه عناصر يك شكل« و گرا با هم تركيب  نـوعي بـه شـوند

اي از كردارهـاي بنـدي در اينجـا بـه مجموعـة پيچيـده تركيب. هميت يافتا» دهند؟مي وحدت شكل

مي تاريخي اطالق مي  و تناقض نوعي هويت يـا شود كه با استفاده از آنها و تفاوت كوشيم از پيچيدگي

بندي به يكـي از مفـاهيم زايـا در مطالعـات فرهنگـي بدين ترتيب، تركيب. وحدت ساختاري بيافرينيم 

اي است براي تفكر دربارة ساختارهاي حاكم بندي شيوه در مطالعات فرهنگي تركيب.معاصر تبديل شد 

و ناهمانندي بر همانندي  و تناقض ها به ها ذي»وحـدت«گيري هايي كه در شكل عنوان تكه پاره ها هـا

مي» بندي تركيب« الكالو در تعريف. اند مدخل : نويسدو رابطة آن با هژموني چنين

يك«  واحد بر كـل نگري جهان طبقه بستگي به ميزان توانايي اين طبقه در تحميل يك هژمونيك بودن

اي بـا مختلف را به گونـه هاي گري جهانجامعه ندارد، بلكه بستگي دارد به اين كه اين طبقه تا چه حد بتواند

آ ).161: 1971الكالو،(»نتاگونيسم بالقوة آنها خنثي شودهم تركيب كند كه

و مخاط  بان تلويزيون

. نقطة شروع مطالعة تلويزيون در سنت مطالعات فرهنگي چرخش اين سنت به سوي نظرية هژموني بـود

و عمده» رمزگشايي گفتمان تلويزيون/ رمزگذاري«مقالة مشهور استوارت هال با عنوان ترين تحليل نخستين

و تاحدودي آلتوسر بود تلويزيون بر مبناي آموزه   در اين مقاله اين است كـه پرسش اصلي هال. هاي گرامشي



و 75 تلويزيوني هاي سريالزنان

و سوژه تلويزيون تا چه حد مي و تواند سوژه را شكل دهد و هـا ارزشها تا چه اندازه قادرنـد در برابـر معناهـا

مي رمزهايي كه برنامه  سـه جايگـاه پرسـش براي پاسخ به اين. ورزند كند، مقاومت هاي تلويزيون به آنها القا

:شود فرضي براي مخاطبان متصور مي

ـ هژمونيك)1 زماني كه جايگاه اجتماعي بيننده سـبب سـازگاري هـر چـه پيـشتر او بـا: جايگاه مسلط

را»1هايي مسلط قرائت«اين گونه مخاطبان. شود ايدئولوژي حاكم مي  از متن دارند، يعني معاني مرجح مـتن

. پذيرند مي

ه مقابـل ايـدئولوژي مـسلط قـرار زماني كه جايگاه اجتمـاعي معـارض او را در نقطـ: جايگاه معارض)2

و معاني مرجح متن را نمي»2هاي معارض قرائت«اين مخاطبان. دهد مي . پذيرند از متن دارند

مي. اكثر مخاطبان در اين جايگاه قرار دارند: جايگاه توافقي)3 را آنها ايدئولوژي مسلط را پذيرنـد امـا آن

مي حتي ج االمكان تغيير . است»3قرائت توافقي«قرائت آنها از متن. ور درآيددهند تا با نيازهايشان

هاي متضاد يا تـوافقي را بـراي هاي تلويزيون به رغم آنكه امكان انواع قرائت از نظر هال متون يا برنامه

و مقوي ايدئولوژي حـاكم اسـت، مـرجح مخاطب فراهم مي  كنند اما ساختارشان همواره معناهايي را كه مبلغ

اين متن منبعي بـالقوه از معناهـاي نـابرابر. است»4يافته ساختچند معناييِ«يزيوني نوعي متن تلو. سازد مي

و فقط مخاطبان مي  و موقعيت اجتماعي آنها صـورت مـي است گيـرد ايـن توانند طي گفتگويي كه بين متن

و تعيين شده است ). 352و 350: 1382هال،(معناها را فعال سازند  و نه كامالً به متن نه واجد معنايي قطعي

 يـا گـران خـوانش نزد هال اشاره دارد بـه ايـن كـه»5خوانش مرجح«مفهوم. است» گشوده«روي مخاطب

و تفسير آن نقشي فعال دارند، اما فعال بودن آنهـا تحـت شـرايط خاصـي مخاطبان در معنا بخشيدن به متن

. است

رمزگشايي هال براي مطالعة فراينـد/ از الگوي رمزگذاري»6مخاطبان نيشن وايد«ديويد مورلي در اثرش

مي. توليد معنا استفاده كرد  و نـشانه: گيـرد او در اين اثر با تكيه بر اين الگو دو شيوة تحليل را به كار شناسـي

 
1 . dominant reading 
2 . oppositional reading 
3 . negotiated rreading 
4 .structured polysemy 
5 .preferred reading 
6 . Nationwide Audiences 



 1385 زمستان،4، شماره4پژوهش زنان، دورة 76

هدف او از به كارگيري اين دو شيوه، به تعبير خودش، مطالعـة دو گونـة متفـاوت سـاختارهاي. شناسي جامعه

:حاكم بر توليد معنا بود

و ساختارهاي دروني متن كه به برخي قرائت سازوكار)1 مي ها و مابقي را منـع مـي ها امكان . كننـد دهند

و ساختارها كار نشانه مطالعة اين مكانيسم / گـر اي كـه خـوانش بافـت يـا زمينـة فرهنگـي)2.شناسي است ها

و مطالعة آن كـار جامعـه  تعامـل بـين ايـن دوگونـه از نظـر مـورلي. شناسـي اسـت مخاطب در آن قرار دارد

مي آور است كه خصيصه ساختارهاي الزام سئوال اصلي مورلي در نيـشن. كند هاي اصلي معناي متن را تعيين

ها تا چه اندازه در چارچوب خوانش مرجح يا مـسلطي كـه پيـام برنامـه بـر رمزگشايي«وايد اين است كه كه 

ارايه: پردازيم در دو سطح به مطالعه سريال كالنتر مي ما نيز.»گيرند؟ مبناي آن رمزگذاري شده، صورت مي 

برخي از فرضيات ما براي. مخاطبان از متنهاي قرائتو تحليل از متنشناختي نشانه-تحليلي ساختارگرايانه 

:تحليل متن سريال بدين ترتيب اند

مي» انسان نمونه«- و بازنمايي و بازتوليد . شودو موفق به انحاء مختلف توليد

مي- و پيچيدگي شود تناقض سعي و آنتاگونيسم ها و ها هاي جهان اجتمـاعي در سـطح جلـوه داده شـود

.و تقصيرات فردي معرفي شوندها باهنتيجه اشت

و تاكيد بر چيزهاي اصيلي كه در پس پديدارهاي عيني نهفته- اند در زمـره رازگونه كردن امور اجتماعي

و تمهيدات اساسي . هستند اين سريالترين ترفندها

خـورد به هم مـي» وضعيت تعادل« بدين نحو است كه در آغاز روايت نوعي ساختار روايي اين سريال-

مي ولي دست آخر در پايان طرح همه چيز راه مي حل خود را و به وضعيت اوليه رجعت .شود يابد

و راها پراكنـده مـيه همواره توجه بيننده را به سوي طيف وسيعي از شخصيت اين سريال- حـل سـازند

مي  . اندازند نهايي را، با كش دادن رخدادهاي داستان، به تاخير

كه» نامكتوب« گفتماني گفتمان مسلط در اين سريال- مي» حقيقت«و پنهان است كند، يعنـي را بازگو

و ارزيـابي هـاي روايـت دهد تا از آن موضع مابقي گفتمـان مخاطبان را در موضع داناي كل قرار مي   را درك

. كنند

و موسـيقي سـاخته گفتمان مسلط سريال به واسطه نقش دوربـين، تـدوين، صـحنه- و ديـالوگ آرايـي

.شود مي
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» كالنتر«توانيم رويكردمان در تحليل مجموعة تلويزيوني بر مبناي فرضيات نظري گفته شده، اكنون مي

هاي ايـدئولوژيك يون يكي از ابزارهاي هژمونيك يا دستگاه بنا به استدالل اين مقاله، تلويز. تر كنيم را روشن

ميو ايدهها ارزش هايي آكنده از معناها،هدولت است كه برنام  هاي اين دستگاه برنامه. كند هايي خاص پخش

و متعين نيـستند، لـيكن داراي ايدئولوژيك به  و قطعي »خـوانش مـرجح«رغم آنكه به لحاظ رمگذاري فروبسته

و رمزگان ها برخي ايده در هر يك از اين برنامه يعني هستند بلوك قـدرت. اند ها بر برخي ديگر ارجحيت يافته ها

و تثبيـت مـي» عـرف عـام«بازتوليد هژموني خود نوع خاصي از براي  را را در جامعـه تـرويج و مخاطبـان كنـد

و رمزگـشايي هايي كه خود او به آنها پيـشنهاد خواند تا با قرار گرفتن در موقعيت فرامي كـرده دسـت بـه تفـسير

كننـد، بلكـه بـه سـبب قـرار هاي پيشنهادي را قبول نمـي اما مخاطبان لزوماً اين موقعيت. برنامة مورد نظر بزنند 

و دسترسي به گفتمان داشتن در موقعيت  مي هايي ديگر و رمزگشايي برنامـه هايي ديگر هـا فعـال توانند در تفسير

كه. باشند و اين هم نيست كـه مخاطـب يـا خـوانش» فاعل قرائت« تواند متن مي ايدة ما اين نيست  گـر بسازد

كـه خـود محـصول(هـا محصول اجتماع است، بلكه ايدة اصلي ما اين است كـه خـوانش بـه ميـانجي گفتمـان

ميو نيز در محدودة چارچوب) اند اجتماع مي هايي كه متن تحميل بـرخالف كارهـاي كـساني. پـذيرد كند انجام

دهيم بلكـه بـه بررسـي تجربـي مخاطبـان مادِلسكي، ما از طريق تحليل متن در مورد مخاطبان نظر نمي مانند 

.پردازيم مي

 پژوهشادبيات

هـاي در حوزة مطالعات فرهنگي بخش اعظم مطالعاتي كه پيرامون تلويزيون انجام گرفته دربارة سـريال

و مخاطبان آنها  زن(تلويزيوني اس) عمدتاً مخاطبان ردوي،.تبوده دوروتي هابسون، تانيا مادلـسكي، جنـيس

و كاتز همگي در زمرة آنهايي  و اليبز اند كه به تحليل شارلوت برانسدون، رابرت آلن، الن سايتر، جان تولوش،

و مخاطبانشان پرداخته سريال  با مخاطبان زن گره خـورده1 مقولة سريال آبكي پژوهشگران از نظر اين. اند ها

در ها اين است كه چرا اين ژانر اساساً براي زنـان لـذت صلي دربارة اين سريالا پرسش. است بخـش اسـت؟

و دايمـاً يكي همگوني بين سبك روايي اين برنامه: پاسخ دو فرضيه طرح شده است  و سرشـت چرخـشي هـا

و فرهنگي زنان با تمركز اين سر هاي توانقطع شوندة كارهاي خانگي زنان، ديگري تناسب  هـا يال اجتماعي

).30: 1989سايتر،(هاي روابط انساني بر پيچيدگي

1 . Soap Opera 
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و رمان ها با فُرم روايي فيلم تانيا مادلسكي بر آن است كه فُرم روايي سريال ـ محـور ها هاي مـرد

كنـد، آل فرض مـي گر را مادري ايده ها فُرمي زنانه دارد كه خوانش ساختار روايي سريال. متفاوت است 

ميديالوگ را بركنش ترجي مي دهد، توجه بيننده را به سوي طيف وسيعي از شخصيتح سازد ها پراكنده

).47: 1989آلن؛ در سايتر،(اندازدو راه حل نهايي را همواره به تأخير مي

 به اين نتيجه رسيد كه اين سريال Crossroadsاش راجع به سريال دوروتي هابسون در تحليل

اي فرهنگي ها به عنوان پديده پسند بودن رسانه يكي عامه:ح كنيم دهد دو چيز را تشري به ما امكان مي

و نفرت عمـومو ديگري رابطة بين جذابيتِ عامه  از نظـر.ي منتقـدانِ از ايـن سـريال پسند اين سريال

و مـورد خطـاب پـسند بـودن آن در ميـ هابسون منزلت متناقض سريال آبكي به عامه  ان زنـان بيننـده

هاي آبكي به دليل طرح مسايل مربوط به زندگي روزمرة زنـان، متـوني سريال. دادن آنها ربط دارد قرار

).53: 1989آلن؛ در سايتر،(هستند» مترقي«

و همسازي»1هاي عاشقانه قرائت داستان«جنيس ردوي در اثرش هـاي در پي آن است كه پيوندها

و توانش  بنـا بـه. را تبيين كنـد گران هاي فرهنگي گروه خاصي از خوانش بين يك سبك روايي خاص

مي استدالل او زناني كه داستان  مي هاي عاشقانه را كوشند از اين طريق فـضايي بـراي خوانند در واقع

در خود درون محدوده  و همسر خلق كنند هاي زندگي روزمره هاي عاشـقانه دن داستان خوان. مقام مادر

و خواسته  مق در حكم راه فراري است از تكاليف ام پرورش دهنـدة بچـه بـر آنهـا تحميـل هايي كه در

و بنـدهاي زنـدگي تر، خواندن داستان به بيان كلي. شود مي هاي عاشقانه اعتراضي است بـر ضـد قيـد

).35: 1987ردوي،(اي مرد ساالر روزمره در جامعه

و تامار اليبز در زمرة پژوهش ي هستندهايي كارهاي آين انگ، واليو كاتز ك كه به مطالعة مخاطبان

و اليبز در پژوهش خود فقط يك اپيزود را براي مخاطبان. اند پرداخته) مثالً داالس(سريال خاص كاتز

و دربارة همان اپيزود با آنهـا مـصاحبه كردنـد  دغدغـة اصـلي آنهـا مطالعـة فراينـدهاي. نمايش دادند

مي رمزگشايي در ميان گروه  و همين امر ايجاب  خود را بـه يـك كرد كه كار هاي فرهنگي مختلف بود

و به مقايسة اين رمزگشايي ).105: 1989بورشِرز؛ در سايتر،(ها بپردازند اپيزود محدود كنند

1 .Reading Romances 
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 روش پژوهش
و  مخاطـب، نقـش بـودن فعـال به طور كلي، در مطالعات فرهنگي توجـه بـه برسـاختن معنـا، خالقيـت

و نقش روابط قدرت در توليد در دستور ها در شكل گفتمان فـرض بـر ايـن. كار قرار گرفته است گيري سوژه

و يكدست نيستند بلكه متعلق به گروه است كه مخاطبان توده  و طبقـات اجتمـاعي مختلـف اي همگن هـاي

و به همين سبب به گفتمان  مخاطبـان«از نظر فيسك چيـزي بـه اسـم. هاي متفاوتي دسترسي دارند هستند

ق» تلويزيون . ابل دسترس تعريف كرد وجود نداردكه بتوان آن را به عنوان يك ابژة تجربي

اند بلكـه چنـدين برنامـة هاي مربوط به مخاطبان همه در چارچوب پارادايم واحدي انجام نگرفته پژوهش

و از روشـها هاي معرفت پژوهشي مختلف در اين زمينه وجود دارند كه بر بنيان  شناختي متفاوت مبتني هستند

و فنون متفاوتي براي مطالعة  ، رويكـرد»1مطالعة اثرات«برنامه پژوهشي. اند مخاطبان استفاده كردهو ابزارها

و رضامندي« در. هـا هـستندو پارادايم مطالعات فرهنگـي از جملـة ايـن برنامـه»2استفاده پـژوهش حاضـر

و مناسـب رايج. چارچوب پارادايم مطالعات فرهنگي انجام شده است  تـرين روش در مطالعـات فرهنگـي ترين

روش گـروه متمركـز،. روش كيفي بـوده اسـت) باالخص مخاطبان تلويزيون( دربارة مخاطبانبراي پژوهش 

و جز آن در زمرة روش  ده بـراي مطالعـة هاي كيفي مـورد اسـتفا مصاحبة عميق، اتنوگرافي، مصاحبة متمركز

ده كـرده اسـتفا»3گـروه متمركـز«، ديويد مورلي در پروژة نيشن وايد از روش براي نمونه. مخاطبان هستند 

در. انـد است، اما آين انگ سيلورستون روش اتنـوگرافي را بكـار بـرده  مـصاحبه"پـژوهش از روش ايـن مـا

و گيـري در اينجا براي انتخاب موارد نمونه به هـيچ وجـه از نمونـه. استفاده كرده ايم» متمركز هـاي آمـاري

از. شـوند تراتژيكي انتخـاب مـي ها بـه شـيوة اسـ كيفي نمونه هاي روشدر. ايم احتمالي استفاده نكرده  يكـي

و. است»4گيري نظري يا قصدمند نمونه«ها استراتژي اين شيوه به جاي تكيه بر شرط معرف بـودن تجربـي

امـا. گيري، بزرگي حجم نمونه مـالك نيـست در اين نوع نمونه. هاي نظري استوار است اعتبار بيروني بر پايه 

ن  و آزمون آن موثر باشندبايد مواردي انتخاب شوند كه در بسط ما تعداد نمونه. ظريه ها بايد به قدري باشد كه

. برساند» نقطة اشباع نظري«را به 

: نيستيمهاي پرسشاين از قبيل هايي پرسشبراين اساس، ما در پي پاسخگويي به

1 . Effects Studies 
2 . Usese and Gratifications 
3 . Focused Interview 
4 . Theoretical or Purposive Sampling 
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مي چه كساني سريال)1  كنند؟ ها را نگاه

 د؟ شان دارن ها چه تاثيراتي بر بينندگان سريال)2

و روايت)3 مي هاي اين سريال كاراكترها  كنند؟ ها تا چه اندازه جهان واقعي را به طور دقيق بازنمايي

 اي هستند؟ هاي اجتماعي هاي تلويزيون از چه طبقات يا گروه مخاطبان سريال)4

مي مالكان توليد رسانه)5  دهند؟ ها چگونه به افكار مخاطبان خود شكل

ك از بر توده)ها سريال(ردن از اثرات متن از نظر ما، صحبت اي همگن از مخاطبان كه بـه طـور همـسان

مي اين سريال  بي ها تاثير خوانش«چگونه) زنان( اصلي ما اين است كه مخاطبان پرسش. معني است پذيرند،

مي» مرجح و در اين كار از چه گفتمانو رمزگان مسلط سريال را رمزگشايي ن حاكم هايي، سواي گفتما كنند

اي كـه سـريال بـه آنهـا عرضـه»هـاي سـوژگي موقعيـت«كنند؟ آيـا زنـان در برابـر بر سريال، استفاده مي

مي)آل مثالً موقعيت مادرِ ايده(كند مي مي مقاومت مي كنند يا تسليم در. شوند شوند يا وارد مذاكره خالصه، ما

و مان تحليل پي كشف معاني نهفته در متن نيستم، بلكه قصد اصلي  اين مسئله است كه معنا در فرايند توليد

مي) خوانش(مصرف  و تفسير. شود چگونه برساخته يـا گفتمـان» خوانش مـرجح«در اينجا نخست به معرفي

و سپس به تفسير رمزگشايي مسلطِ سريال كالنتر مي  و دست آخـر بـه نتيجـه پردازيم گيـري هاي مخاطبان؛

. زنيم دست مي

 سريال كالنتر

و سيماي جمهوري اسـالمي ايـران پخـش شـد 1385نتر در پاييز مجموعه كال ايـن. از شبكة اول صدا

مجموعه، شايد براي نخستين بار، به طور مستقيم بحث مسايل جوانان، زندگي روزمره طبقة متوسط ايرانـي، 

و جرايم خياباني را پيش كشيده بو  و عاطفي جوانان » نـدا«.ددختران فراري، باندهاي تبهكار، مسايل جنسي

و همكالسـي دختري از خانواده و در خـانواده(»مايشـ«اش اي طبقة متوسط با دوست اي فروپاشـيده كـه پـدر

و شـتابزدگي وارد يـك سـري روابـطِ بـرون خـانوادگي) مادرش متاركه كرده بودند  بر اثر حـس كنجكـاوي

و نه در چارچوب. شوند مي  كارهـاي مربـوط بـه مدرسـه، اين روابط از آنجا كه نه تحت كنترل خانواده است

مي. براي آنها جذابيت خاصي دارد و اعتمـاد مـي شيما در پارك با پسري آشنا و به او اطمينان كنـد، امـا شود

و لذا شيما دست آخر معلوم مي  كه(شود كه پسر آلت دست يك باند تبهكار براي به دام انداختن دختران است

ميشتابز، عاطفي، باور خوش، شخصيتي سادهبا و كنجكاو نشان داده مي) شود ده . افتد به دام اين باند
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و مادر ندا با او دربارة نحوة گمشدن شيما اسـت مابقي قسمت . هاي اين مجموعه دربارة كلنجار رفتن پدر

و سايرين مدام مورد پرس گيـرد، وجو قرار مـي ندا از سوي خانوادة خود، از سوي خانوادة شيما، از سوي پليس

او او معتقد است كه كسي او را درك نمي. آورد چيزي به زبان نمي اما هرگز  كند، همـه بـه حـوزة خـصوصي

و مناسـبات لـه شـده تجاوز مي  و آرزوهايش در كشاكش اين روابط و نيازها نـدا سـرانجام تـصميم. انـد كنند

و خيابان گيرد تا شخصاً با پرسه زني در پارك مي و پرس ها دن ها و آن به او. بال شـيما بگـردد وجو از اين امـا

م  و خوش انندنيز، درست و در دام همـان بانـد باوري به همان پـسر اعتمـاد مـي شيما، براساس سادگي كنـد

و. شود تبهكار گرفتار مي  و نيز بـا همكـاري والـدين نـدا و درايت نيروي انتظامي و تدبير دست آخر با تالش

كـشته» شـيما«ة رويارويي نيروي انتظـامي بـا آن بانـدِ مـسلح اما در معرك،افتد شيما باند تبهكار به دام مي 

مي مي و لحظة آخر سريال رئيس پليس به ندا و عدم همكاري شود گويد كه كشته شدن شيما معلول سكوت

.و خودخواهي او بوده است

و مسايل اجتماعي است  اين سريال بـه خـوبي. مضمون اصلي اين سريال نحوة مواجهة جوانان با جامعه

و و مددكار اجتماعي وجود ندارد، هر چه هـست دولـت بازنماگر اين قضيه است كه در ايران نهادهاي ياريگر

مي. خانواده است  و دولـت بـراي جوانـان. كنـد يـا دولـت مسايل اجتماعي جوانان را يا خانواده حل خـانواده

و والديني دلسوز هستند گاه تكيه از تثبيت شدهسريال بر ارزشهاي سنتيِ. هايي مطمئن اي همچـون اطاعـت

و(ها بزرگتر و فضاهاي عمومي)آنمانندوالدين، مدير مدرسه، نيروي انتظامي در(، هراس از بيگانه پسري كه

و(، ازدواج دايمي)زند پارك يا خيابان پرسه مي  پدر شيما كه با مادر او متاركه كرده به عنوان آدمـي خودپـسند

بي بي و دي مسئوليت و بـر رعايـت) شـود گران، مخصوصاً نسبت به سرنوشت دخترش، نشان داده مي اعتنا به

و انضباط اجتماعي حاكم تاكيد مي با اخـالق( از انقالب همواره دو خانوادة مرفهپسهاي در سريال. ورزد نظم

ـ غربي ـ ديني(و فقير) اشرافي مي) با منش سنتي . شوند به عنوان دو قطب متضاد نمايش داده

و نشيب و فروپاشي خانوادة نوع اول پس از فراز و اقسام مصايب و آشفتگي هاي بسيار دچار انواع و ها هـا

مي بحران و فقط با بازگشت به ارزش ها و مشكالت او حل مـي شود . شـود هاي خانوادة دوم است كه مسايل

و در سريال كالنتر، خانوادة شيما خانواده و از هم گسيخته و. بنيـان اسـتبياي فرو پاشيده شـيما كـه نظـم

و خودخواهي اي باالي سرخود نمي قاعده و اطاعت كردن را به خوبي ياد نگرفته، براثر ماجراجويي در بيند اش

و خارج از كنترل دولت، منتظر او هستند(دام تبهكاران  مي) كه بيرون از خانواده پدر شيما آدمـي.ودش گرفتار

و  خانوادة ندا نيز كه از طبقة متوسـط سـنتي اسـت گرفتـار ايـن معـضل.و استجو منفعت طلب لذتالابالي
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پدر ندا نيـز چنـدان دختـرش را درك. شود، زيرا دختر آنها با دختر يك خانوادة از هم گسيخته رفيق است مي

و عاطفي است نمي و مادر او نيز زني سنتي و پيامدهاي دهـشتبار آن اسـت. كند . نتيجة اين امر فرار دختران

هايي كه بلوك قدرت بـا تكيـه بـر يعني ارزش( حاكم بر جامعه هاي ارزش تمام افزون بر اين، در اين سريال

و سيطره بخشيده استياصل هژمونيك تثب  مي)ت كرده و بديهي جلوه داده جايگاه زنان، نقـش: شوند طبيعي

و مسئول خانواده، اطاعت كوچكتر از بزرگتر، بازگشت  فرزندان خالف كار به دامان خانواده پدر در مقام رئيس

كه ترين نكته اساسي.و غيره  مي» خوانش مرجح«اي سـازد ايـن اسـت كـه يا گفتمان مسلط سريال برجسته

و انحرافات نتيجة اشتباها تمام گرفتاري  و جرايم و مسايل ويها و قـوانين حـاكم و سرپيچي از قواعد  فردي

. ماعي استمقابله با سلسله مراتب تثبيت شدة اجت

و تعارض و تناقضات مي گفتمان حاكم بر اين سريال تضادها و آنهـا هاي اجتماعي را در سطح جلوه دهد

نقش ساختارهاي اجتماعي در پيدايش اين مسايل به كلي ناديده گرفتـه. داند را محصول تقصيرات فردي مي 

مي. شود مي بـ اگر ندا همان لحظة اول با پليس همكاري و خوشـي حـل مـي كـرد همـه چيـز . شـده خـوبي

و مناسبات اجتماعي بسيار ساده جلوه داده مـي و پيامـدهاي همچنين، روابط و پيچيـدگي ايـن روابـط شـوند

و مصايب اجتماعي به نوعي. شوند ناخواستة كنش بشري مغفول نهاده مي  منبع فساد«سرچشمة تمام مسايل

مي»و شرّ  پايان سريال لحظة نابودي اين. آن همه چيز درست شود شود كه بناست با از بين بردن برگردانده

و احساس پيروزي عامل امنيت يعني نيروي انتظامي  گويي شاه كليد حـل تمـام. است)نِماد دولت(منبع شرّ

و بحران  و نابـالغ خـويش مسايل و محـافظ فرزنـدان خـام ها دولت است كه همچون پدري مهربان مواظب

. به همكاري فرزندان نيز دارداما براي اين كار نياز. است

و ارزش و ايده اين سريال آكنده از معناها ـ ها و نظـام هژمونيـك هايي است كه با نظـام ارزشـي حـاكم

و همسو هستند  و اعتبار دولت؛ اين كـه جامعـه: ايدئولوژيك موجود همساز و اصالت خانواده؛ قداست اهميت

و پيامدهاي ناخواسـتة كـنش يعني نفي پيچي(چيزي جز تصميمات افراد نيست  اگـر تـك: دگي روابط انساني

و طبيعي بودن سلسله مراتبش؛ اصالت ارز)تك افراد اصالح شوند، كل جامعه اصالح خواهد شد  هاي سنتي

و استيـصال(اجتماعي و بـدبختي و نيروي انتظامي چيزي جز گرفتاري و مدير مدرسه نتيجة سرپيچي از پدر

و هال، ايدئولوژي ارگانيـك(نظام هژمونيك اما همين.و غيره) نيست كوشـد ايـن مـي) يا به تعبير گرامشي

و راه حـل آنهـا را  و علـل مسايل اجتماعي را با تركيب نمودن در نظام ارزشي خود معناي ديگـري ببخـشد

و تمايالت جنسي كـه نقـش عمـده براي نمونه. خواهد معرفي كند طوري كه خود مي  در، مسئلة جنسيت اي
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و كالً در عصيان نسل جوان دارد به كلي در اين تركيب فرار و ايـن. بنـدي مطـرود اسـت دختران ايـن فـرار

و نابالغي است  و سادگي به طور كلي گفتمان مسلط سزيال كالنتر واجد سه مقوله. عصيان نتيجة خودخواهي

و تخري-2 روانشناسانه كردن مسايل اجتماعي-1: محوري است  ب حوزه خـصوصي سركوب تجربه مدرنيته

از-3و ازتاكنون بر اساس اين تفسير به تحليل قرائ. ايدئولوژيك دولت هاي دستگاه اطاعت فرد هاي زنـان

.اين سريال مي پردازيم

و مخاطبان  سريال كالنتر

و نحوة رمزگـشايي آنهـا از ايـن) سريال(همانطور كه گفته شد، براي مطالعة تعامل بين متن و مخاطبان

» مـصاحبة گروهـي متمركـز«به كـارگيري روش. ايم استفاده كرده» مصاحبة متمركز«روش كيفي سريال از

، حاصـل رهـا كـردن 1990و 1980هـاي براي مطالعة مخاطبان در مطالعـات فرهنگـي، بـه ويـژه در دهـه

و اسـتفادة مخاطبـان از مـتن روش و معناسازي و درك و به منظور تفسير دقيق نحوة رمزگشايي هاي كمي

هـاي فـردي را حتـي بـر مـصاحبه» مصاحبة گروهي متمركز« اين حوزه پژوهشگرانسبب اين كه اكثر.دبو

و تفسير محتويات رسانه ترجيح مي  ها طبيعتاً فرايند يـا فعـاليتي گروهـي دهند اين است كه فرايند معناسازي

و در متن تعامل  مي است ب. گيرد هاي جمعي انجام راي مطالعة نحوة تعامـل ما در پژوهش حاضر از اين روش

و تـصادفي. ايم استفاده كرده» كالنتر«مخاطبان زن با سريال تلويزيوني  براي انتخاب نمونه به روش آماري

و قصدمند بود  در انتخاب نمونه متغيرهايي چون سـن، طبقـة. عمل نكرديم، بلكه انتخاب نمونه امري نظري

و درآمد خانواده(اجتماعي ، وضع مسكن و گرايش ديني را لحـاظ كـرديم)و جز آن محل سكونت بـر.، سواد

براي اين. مصاحبه كرديم) نفره6 نفره،6 نفره،9به ترتيب( نفر در قالب سه گروه متمركز21اين اساس، با 

گ  اعضاي بعالوه. ها را مختلط انتخاب كرديم روهكه نقش متغيرهاي ياد شده را به خوبي نشان دهيم اعضاي

ر  و دانش آموزان انتخاب كرديم،دار خانها از سه قشرِ زنان اين سه گروه اي هـا بـه شـيوه بحـث. دانشجويان

و تقريباً آزاد انجام مي مي. داشتدهنده جهتو كننده تسهيل نقش پژوهشگرشد هاي ايـن كوشيم يافته اينك

.پژوهش را گزارش دهيم

1 بحث گروهيِ متمركز
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دي خانه بحث گروهي متمركز با زنان نخستين . دربارة سريال كالنتر تـشكيل شـد 1385ماه دار در اوايل

و از جمله سريال هايي بود كه مـورد اسـتقبال مخاطبـان نمايش سريال كالنتر در اواخر آذرماه به پايان رسيد

آن»مسافر خوشبختي«داستان سوم اين سريال،. قرار گرفت   نفر مشاركت9، موضوع اصلي بحثي بود كه در

: به ترتيب زير بودكنندگان مشاركتمشخصات. وجود داشتندكننده
.3كننده در بحث گروهيِ متمركز دار مشاركت مشخصات زنان خانه:4ـ4جدول

كد/ مشخصات
 زنان

123456789

محل سكونت
)تقريبي(

كوي
 نصر

 گيشا آرا شهر اميرآباد
شهرك
 آزمايش

 گيشا ستارخان آرياشهر
شهرك
 آزمايش

 شخصياي اجاره شخصياي اجارهاي اجاره شخصي شخصي شخصياي اجاره مسكنوضع
درآمد تقريبي
 خانواده

650 
 هزار

 هزار500
700 
 هزار

750 
 هزار

600 
 هزار

650 
 هزار

 هزار550 هزار600
800 
 هزار

 سال28 سال33 سن
52 
 سال

 سال47 سال27 سال44 سال32 سال24 سال35

 ابتدايي ديپلم فوق ابتدايي سيكل ديپلم ديپلم ابتدايي ليسانس ديپلم سطح تحصيالت
استفاده از
 ماهواره

 بله بله بله بله بله بله خير خير خير

 خير بله خير خير بله خير خير بله خير استفاده از اينترنت
 VCDاستفاده از

, DVD 
 بله بله بله بله بله بله بله بله بله

و خواندن روزنامه
 مجله

 خير بله خير خير بله خير خير بله خير

و گفتگو دربارة داستان سومِ سريال كالنتر براي مشاركت دليل اين. كنندگان جذابيت خاصي داشت بحث

و رابطة بچه  و فرزندان ها كه از همه يكي از خانم. ها با جامعه بود امر از نظر آنها موضوع جذاب رابطة والدين

شر)3كد(تر بود مسن و گفتبحث را : وع كرد

مي« و به مشكالت جوانان و مادرها را خيلي بـي اگر چه سريال موضوع جالبي دارد و پردازد، اما پدر توجـه

مي بي و مـادري. كنـد پدر هم اصالً دختره را درك نمـي. مادره خيلي گيج است. دهد خيال نشان كمتـر پـدر

».طوري هستند اين

حد حرف ميهاي او را خانم ديگري كه تا : ادامه داد)9كد(نمود ودي مسن
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مي« مي من اين سريال را كه و مادر بايد اين طوري ديدم خيلي جاهاش از كوره در رفتم كه چرا يك پدر

تربيت آنها كار سـختي اسـت؛ نبايـد اجـازه دهـد بـا. ها را به حال خودشون ول كند آدم كه نبايد بچه. باشند

».دوستان ناباب بگردند

را)2كد(هاي متفاوتي بزند خواست حرف خانم جواني كه ظاهراً مي در اين لحظه رشتة كالم خانم قبلي

و گفت : قطع كرد

مي« يـك دختـر كـه. اين تقصير جامعة ماست كه فضاي امن وجود ندارد. خواهندخُب، جوانان هم آزادي

دا. نبايد از ترس اينكه مبادا دزديده شود در خانه زنداني شود  و تفريح برود باالخره حق البتـه بـه. رد به پارك

درسـته كـه در جامعـة مـا. هاي جامعه خيلي اغراق كـرده بـود نظر من اين سريال در برجسته كردن سياهي 

و غيره وجود دارند، ولي اگر طرف اهلش نباشه، باور كنيد خطري او را تهديـد  و باندهاي فساد دختران فراري

».كند نمي

 را طـرح پرسـش براي عوض كردن بحث ايـن.و جوانان متمركز شده بود بحث فقط روي رابطة والدين

: گفت)8كد(ها كنيد؟ يكي از خانم كردم كه تصوير ارايه شده از پليس در اين سريال را چگونه ارزيابي مي

به نظـر مـن اشـكاالت كـار. تر از والدينِ آدمي است انگار نيروي انتظامي مهربان. آميز بود خيلي اغراق«

مي. يس را اصالً نشان نداده بود پل و بانـد اگر پليس اين قدر عالي كار كند چرا در كشور مـا ايـن همـه دزدي

و ربودن آدم ».ها هست خالف

و دولت بود و جوانان و حوش فضاي جامعه  را مطـرح كـردم كـه پرسشاين. بحث اين جلسه تماماً حول

و در مقابـلِ مـدير اين كه ندا بدون(با مدير مدرسه» ندا«نحوة برخورد  اجـازة مـدير، مدرسـه را تـرك كـرد

از. دهــد آمــوز درس خـوب يــا بــد مـي چـه انــدازه بــه جوانـان دانــش) واكنـشي احــساسي نــشان داد يكــي

):5(كنندگان گفت مشاركت

مي جوانان كنوني از اين نوع صحنه. باور كنيد بدآموزي دارد«  هـاي روشها بايـد بـه سريال. كنند ها تقليد

و پرورش جوانان بكوشندبهتري مي به نظر من يك جوان فقط به اين نوع سريال. براي آموزش ».خندد ها

):1كد(سپس خانم ديگري گفت
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و مـسايل. متاسفانه امروز همه چيز باب شده است« تنها چيزي كـه بـراي جوانـان مطـرح نيـست درس

».تلويزيون بايد اينها را به جوانان آموزش دهد. اخالقي است

و نكتة جديدي كه در روشـن هاي ساير مشاركت ابقي بحثم و حوش همين مسايل بود كنندگان نيز حول

. هاي زنان براي ما مفيد باشد در آن وجود نداشت كردن ديدگاه

 دار از سريال كالنتر هاي زنان خانه تحليل قرائت
و در فـضاي گفتمـاني دار به رغم اين كه جايگاه اجتماعي يكساني در سـاختار اجتمـا زنان خانه عي دارنـد

به. زيند سوبژكتيوتة همساني ندارند مشابهي مي  نخست اين كه جايگاه اجتماعي خانواده آنها سبب دسترسي

بنـدي اين كه عنـصر مـسلط در تركيـب( بندي هويت آنهاو دوم اين كه تركيب. شود گفتمانهاي متفاوت مي 

دار مـشاركت خانـه اگر بخواهيم نسبت بـين زنـان. سازد وت مي نوع قرائت آنها را متفا)هويت آنها كدام است 

و مقوالت محوري گفتمان حاكم بر سه سـريال مـورد هاي بحثكننده در   را پـژوهش گروهي اين پژوهش

.توان تشخيص داد تشريح كنيم چند تيپ مختلف در ميان آنها مي

از زنان خانه-1 و بـاال سال در هر سه طبقه اجتمـاعي پـايي40دار باالتر و متوسـط عناصـر مـسلط بـر.ن

، وفـاداري بـه نظـامف ديني، پايبندي به عر هاي گرايشسوبژكتيوتيه اين زنان عبارت است از  هـاي سـنتي

و مرد  و طبيعي ديدن جايگاه زن و كنترل فرزندان ، عالقه به تربيت و سلسله مراتب اجتماعي ايـن. خانواده

و در تيپ زنان از ميان مقوالت محوري خوا  نش مرجع سريال گفتمان روانشناختي حاكم بر آن را مي پذيرنـد

و تفسير سريال دست  و تجـارب ژرف انـسانها زنندميچارچوب همان گفتمان به نقد ؛ سركوب پويـايي هـا

و در همان فضاي سنگين سريال نفس مي به. كشند چندان توجه شان را جلب نمي كند اين تيپ زنان اغلب

و كاستي جزئيا و گاهي نيـزت دري بـه بـدآموز هاي جزئي داستان و نقادهـاي آنهـا هـاي آن اعتـراض دارنـد

.چارچوب گفتمان مسلط سريال است

، آرايـش، مـد، خريد:اموري چون(گرايش به زندگي روزمره: دار خانه بندي هويت تيپ دوم زنان تركيب-2

و غيره ب)آشپزي و ديني، مقاومت در برابر مردان در خانواده، مخالفت اما در عين حال اقـرار(ا تعصبات سنتي

به)به دينداري مدرن  در پوشش، طرز حرف زدن، رابطه بـا جـنس(و اداهاي رفتاري مدرنها ژست، گرايش

و جز آن  مي اين دسته از زنان با گفتمان مسلط سريال ). مخالف شوند، بدين معنا كه عناصـري ها وارد گفتگو
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، برخي از آن را مي و پاره را رد مي پذيرند و ذهنيات خود معنـا مـي كنند . كننـد اي ديگر را بر حسب تجربيات

و تخريـب حـوزه هاي تالشانتقادات آنها به گفتمان مسلط اكثراً نقد  اين گفتمان براي معرفي انسان نمونـه

و. خصوصي است  ارزيابي اما اين تيپ زنان از اين حيث كه در چارچوب همان گفتمان روانشناسي به تحليل

ميها سريالپردازند خوانش مسلط امور مي درمي.پردازند را توان گفت كه ايـن تيـپ زنـان خواهـان تـنفس

و در عين حال به استقالل فردي خود بسيار اهميت مي .دهند فضايي سبك هستند

2بحث گروهيِ متمركز

ي درباره سـريال كالنتـر برگـزار نفر از دانشجويان مطالعات فرهنگ6 با حضور 1385ماه اين بحث در دي

: كنندگان به ترتيب زير بود مشخصات مشاركت. شد

 10 مشخصات دانشجويان مشاركت كننده در بحث گروهيِ متمركز:4–11جدول
123456 زنانكد/ مشخصات

ميدان)تقريبي(محل سكونت
 جمهوري

ميدان
 فاطمي

 نژاد لبافي ستارخان ميدان توحيد اميرآباد

 شخصياي اجاره شخصي شخصياي اجاره شخصي ضع مسكنو

 هزار750 هزار800 درآمد تقريبي خانواده
به1 ميليون

 باال
 هزار700 هزار650 هزار600

 سال24 سال25 سال23 سال26 سال23 سال24 سن

كارشناسي سطح تحصيالت
 ارشد

كارشناسي
 ارشد

كارشناسي
 ارشد

كارشناسي
 ارشد

كارشناسي
دارش

كارشناسي
 ارشد

 گاهي اوقات بله گاهي اوقات گاهي اوقات خير بله استفاده از ماهواره
 گاهي اوقات بله بله بله گاهي اوقات بله استفاده از اينترنت

 به ندرت بله كمتر كمتر بله بله  VCD.DVDازاستفاده

و مجله  بله به ندرت كمتر بله كمتر بله خواندن روزنامه

و گفتگوي هاي گروهـي بين دانشجويان مطالعات فرهنگي دربارة سريال كالنتر بيش از ساير بحث بحث

به. برگزار شده خصلت ديالوگ را داشت و نقد ابعاد مختلف سريال در اين جلسه و بررسي نظرات يكديگر نقد

ي آغاز كردم كه مضمون محوري اين سريال چيست؟ يكـ پرسشمن بحث را با طرح اين. خوبي مشهود بود 

:ضمن شروع بحث گفت)1كد(از دانشجويان

ندا در نقطه مقابل مدرسه: از ديد من، مضمون اصلي اين سريال تقابل فرد مدرن با نهادهاي قدرت است«

و پليس؛ نهادهايي كه خواهان اطاعت او هستند  خواهد او نمي. هاست سكوت ندا سرشار از ناگفتني.و خانواده



 1385 زمستان،4، شماره4پژوهش زنان، دورة 88

بر به دوستش صدمه و زندگي شخصي او احترام قايل است اي بزند؛ اما ايـن نهادهـا بـا قـدرتِ. اي تجربيات

ترينو در نهايت گفتمان حاكم بر سريال سكوت او را به عنوان سخت. خواهند سكوت او را بشكنند تمام مي 

».دهد لطمه به شيما نشان مي

: هاي او گفت ضمن نقد حرف)3كد(كنندة بعدي مشاركت

و موضوع آن را اساساً امنيت مي من با اين تلقي« و. دانم از سريال چندان موافق نيستم، سريال زندگي ندا

مي اي عبرت شيما را صرفاً به عنوان نمونه  مي. دهد آميز نشان كوشد فضاي حاكم بر جامعه را نمايش دهـد،و

و تمجيد از نيروي انتظامي است كه زياد با واقعيت كه تنها اشكالش بزرگ ».خواندي موجود نميها نمايي

: گفت)4كد(سپس دانشجوي ديگري

مي: ما بايد دو چيز را از هم تفكيك كنيم« و اين كه ما چه چيـزي اين كه سريال چه چيزي خواهد بگويد

و نمايش مبـارزة پلـيس بـا. كنيم از سريال برداشت مي  درست است كه قصد سريال نمايش امنيت اجتماعي

مي. تبهكاران است ».وان چيزهاي ديگري از آن استنتاج كردت اما

:كنندگان را در نكات زير خالصه كرد توان نظرات ديالوگ مانند ساير مشاركت به طوركلي، مي

و تربيت جوانان گرفتمي«):2كد( ».توان از اين سريال درسهاي زيادي دربارة نحوة تعليم

».عه استهاي جام كوشش اصلي اين سريال نشان دادن سياهي«):6كد(

مي مثل بقية سريال«):5كد( و نيازمند نصيحت معرفي ».كند ها جوانان را افرادي خام

و علوم انساني(هاي دانشجويان تحليل قرائت )فني

و گفتماني مختلف بيشتر از ساير ورود زنـان. اجتماعي اسـت هاي گروهدسترسي دانشجويان به منافع معرفتي

عمو عرصهها دانشگاهبه  و نگرشـهاي آنـان ايجـاد كـرد هاي دانـشگاه. ومي در ايران تحولي شگرف در رفتارها

 هـاي گفتمانبرخالف ساير نهادهاي اجتماعي كه كمابيش تحت سيطرة يك گفتمان مسلط هستند عرصة نزاع 

و چندگون. مختلف است و. ترند از همين رو، دانشجويان به لحاظ هويتي متكثرتر بـه عـالوه، مقطـع تحـصيلي

درمي. اي دارد دهي به نگرش دانشجويان نقش عمدهة تحصيلي نيز در شكل رشت توان دو تيپ اجتماعيِ متفاوت

و مواضع آنها را در قبال گفتمان حاكم بر سريال :بندي كرد ها دسته ميان دانشجويان دختر تشخيص داد
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 تيپ اجتماعي اول)1

و اصي گرايش به حفظ ارزش: بندي هويتي تركيب در) چـادر(ل؛ عالقه به رعايت پوشش اسالمي هاي واال

و جامعه؛ حفظ فاصله با جنس مخالف؛ طرفداري از تئوري توطئه در تحليل مسايل اجتمـاعي؛ حريم دانشگاه

با تعلق به خانواده اي( ديني؛ اين تيپ دانشجويان به ندرت اهل استفاده از اينترنتهاي گرايشهايي ميل چت،

وو نگاه كردن ماهوا ...)و  آنهـا عمـدتاً در چـارچوب همـان. هـستند) رمـان( ترجمه شدة غربي هاي كتابره

و در تحليل مسايل اجتماعي، درست مثل سريال گفتمان روانشناسي فكر مي  ها، تقـصيرها را بـه گـردن كنند

مي»عرف عام«در چارچوب همان. گذارند افراد مي  و فكر مي كنند كه سريالي زندگي  كوشند آن را طبيعي ها

و كاسـتي. جلوه دهند هـا را بـه خـاطر سـريال. هـا اسـت هـاي فنـي سـريال انتقادات آنها اساساً به جزئيـات

مي هاي بدآموزي و بازنمايي بد زنان نقد و سـفيد سـريال. كنند شان هـا بـه مـسايل با اين همه، به نگاه سياه

و معتقدند مسايل بسي پيچيده  از اجتماعي اعتراض دارند بهع. هاست اينتر لت اصلي عالقة اين تيپ دختران

و معصومانه سريال مي هاي ايراني نوستالژي براي زندگي ساده از نظر. شود اي است كه به نظرشان دارد نابود

و امور به مراتب بدتر شده است تر شده آنها مسايل پيچيده .اند

 تيپ اجتماعي دوم)2

و لـب گرايش به مظاهر مادي زندگي مدر: بندي هويتي تركيب و موبايـل و اتومبيل ون همچون مد تـاب

در غيره؛ نسبت به پوشش اسالمي تسامح بيشتري دارند؛ ادعا مي  و سـينما هـستند؛ و فـيلم كنند اهل رمـان

در ايجاد ارتباط با جنس مخالف سهل  و متوسـط بـه بـاال تعلـق دارنـد؛ گيرتر هستند؛ عمدتاً به طبقات مرفه

ها را بـه خـاطر سـركوب اين تيپ دختران قبل از هر چيز سريال. انساني هستند هاي فني بيشتر از علوم رشته

و رد مـي هـا را تـشخيص مـي كنند؛ گفتمان روانشناسي حاكم بر سـريال تجربة مدرنيته نقد مي  كننـد؛ دهنـد

و تعارض را در زندگي مي  و تناقض و شـكوفايي. پذيرند گرايش به فضاهاي سبك دارند با ايـن همـه، رشـد

ت آنها تا آن حد نيست كه از چنگ نهيليسم حاكم بر فضاي اجتماعي گريخته باشند، اما در هر صـورت فردي

توان گفت كه اين قـشر از دختـران از جملـه قـشرهاييمي. زنند به تجربه كردن چيزهاي مختلفي دست مي

دهند كه تحمـلميبه حوزة خصوصي خود آنقدر اهميت. پذيرند ها را نمي هستند كه گفتمان حاكم بر سريال 

و اميد بـه بازگـشتن بـه سـوي. ها را ندارند حاكم بر سريال» خودماني«فضاي اغلب شخصيتي چندپاره دارند

.اند دنياي معصومانه را از دست داده
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3 بحث گروهيِ متمركز

ر دانشگاهي دربـارة سـريال كالنتـر برگـزا آموزان پيش نفر از دانش6 با حضور 1385اين بحث در دي ماه

:كننده به ترتيب زير بود آموزان مشاركت مشخصات دانش. شد

13كننده در بحث گروهيِ متمركز آموزان مشاركت مشخصات دانش:4-13جدول

 كد زنان
 مشخصات

123456

 شهرك غرب ميدان سرو ونك اميرآباد آرياشهر گيشا محل سكونت
اي اجارهاي اجاره شخصي شخصياي اجاره شخصي وضع مسكن

به1 درآمد خانواده  ميليون
 باال

 هزار900 هزار800
به1  ميليون

 باال
 هزار900 هزار800

 سال19 سال18 سال19 سال18 سال18 سال19 سن
 دانشگاهي پيش دانشگاهي پيش دانشگاهي پيش دانشگاهي پيش دانشگاهي پيش دانشگاهي پيش مقطع تحصيلي
استفاده از
 ماهواره

 خير بله خير بله خير بله

استفاده از
 اينترنت

 خير گاهي اوقات خير بله خير خير

استفاده از
VCD. DVD 

 بله به ندرت بله بله بله گاهي اوقات

خواندن روزنامه
و مجله

 بله گاهي اوقات بله بله گاهي اوقات خير

 آن هم بـه هاي خاص داشت، آموزان پيش دانشگاهي دربارة سريال كالنتر جذابيت بحث ميان دانش

و ساختارهاي قدرت را پـيش كـشيده) دختران جوان(دليل موضوع اين سريال بود كه بحث رابطة فرد

باز هم ما نخواستيم با توضيحات تخصصي ذهنيت آنهـا را جهـت دهـيم، امـا در ضـمن از طـرح. بود

.سئواالت خودداري نكرديم

مي”):5كد( و خانواده همه ميدانيم كه در اين سريال مدرسه اما. كردندو پليس دايماً ندا را سرزنش

ها هم هستند كه بـرعكس ولي خيلي از خانواده. ندا خيلي تنها بود. كسي حاضر نبود با او درد دل كند 

و با او همدلي كنند هاي بچه خانواده ندا حاضرند به درد دل .“هايشان گوش دهند
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به”):2كد( ها مشكالت امروزه خانواده. تربيت جوانان بودبه نظر من موضوعِ اصلي اين سريال راجع

پذيرترند، البته آدمهاي بد هميشه شان، چون كه دخترها آسيب زيادي دارند، به ويژه در رابطه با دختران

.“در جامعه هستند ولي اين سريال در اين مورد كمي اغراق كرده بود

 واقعاً امنيت نيست دولـت بايـد آن را خب، اگه. موضوع سريال راجع به امنيت دختران بود”):1كد(

مي من فكر نمي. فراهم كند همـه. داد مهربان باشد كنم نيروي انتظامي اينقدر كه در اين سريال نشان

و شيما مي  االن. توانـد باشـد سوخت چون اين سرنوشت همه مـا مـي ما دختران جوان دلمان براي ندا

و پسر  پسرها اين همـه آزادي دارنـد مـا چـرا. تبعيض گذاشتجامعه خيلي تغيير كرده نبايد بين دختر

.“نداشته باشيم

و دعوا بـا مـدير مدرسـه. تري دارد به نظر من آزادي معناي عميق”):6كد( آزادي فقط پارك رفتن

و نظم خوب است. نيست مي. آزادي با انضباط شود هرج اگر كسي نباشد اين نظم را برقرار كند، جامعه

سر.و مرج و خيانت در اين و هم به پليس بدقولي و مادر و شيما هم به مدير مدرسه، هم به پدر يال ندا

.“پيام اصلي اين سريال از نظر من پيام تربيتي است. كنند مي

مي”):3كد( و شيما را را. بينيم چرا ما فقط خطاهاي ندا و اشتباهات والدين در تربيت آنها تقصيرات

و شيما. نيز بايد ببينيم   اگر در اين جامعه جرأت نداشته باشند با يك پـسر هـم حـرف بزننـد ديگـر ندا

.“آزادي چه معني دارد

و نظم”):4كد( و هم انضباط بي. به نظر من هم آزادي مهم است .“بندوباري فرق دارد آزادي با

 آموزان دبيرستان هاي دانش تحليل قرائت

گر هايي كه با دانش طي بحث ها فت تفاوت دنياي ذهني آنها با دنيايي كه سريال آموزان دبيرستان صورت

نگـري حـاكم بـر آموزاني كه كمتر بـا جهـان حتي آن دسته از دانش. كنند به خوبي قابل درك بود تصوير مي

در. خـورد تلويزيون فاصله داشتند باز هم تغييراتي در نحوه نگاهشان به مسايل به چشم مي  گفتمـان مـسلط

تج سريال و ها كوشيده است و ژرفـا و معناي خاصي ببخشند، اماعمق و ذهنيات نسل نوظهور را جهت ربيات

و طبيعي. پويايي اين تجربه نزد نسل نوظهور واقعاً چيز ديگري است  چيزهايي كه در گفتمان مسلط مفروض

و چيزهايي كه مطرود هستند تفاوتشان براي دانش گرفته مي  تثبيـت معنـاي. آمـوزان قابـل درك نبـود شوند
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دو در چهار مورد بحث گروهي با دانش. اي ديگر بود ها در گفتمان حاكم بر ذهنيت آنها به گونه نشانه آمـوزان

: تيپ اجتماعي قابل تشخيص بود

 تيپ اجتماعي اول
و انـضباط در مدرسـه؛ داراي روحيـه: بندي هويتي تركيب و متاثر از فضاي ديني خانواده؛ داراي نظـم اي آرام

و فيلم طلب؛ عدم عالقه به برنامهتقريباً انزوا  هـا آموزان آنچه را كه در سريال اين دانش. هاي خارجي هاي ماهواره

و مدرسه نامگذاري مي  و جوانان در برابر خانواده مي با عنوان عصيان نوجوانان و با گفتمان حـاكم شود تاييد كنند

و سركوب برخي از سويه. همدلي دارند  هـا اعتراضـي ذهنيت نسل نوظهور درسريال هاي دربرابر سركوب تجارب

و تقريباً برايشان قابل درك نيست  مي سريال» انسان نمونه«اكثراً. ندارند دهند، گرچـه او را خيلـي ها را الگو قرار

و غيرطبيعي مي  گفتمان مسلط تا حدود زيادي موفق به استيضاح اين تيپ از دختـران شـده اسـت،. دانند آرماني

و  مي ايدهزيرا معناها و ارزشهاي اين گفتمان را تاييد و ارزيابي مسايل را در همين چـارچوب انجـام ها و نقد كند

كم آموزان خوانش مرجح سريال در يك كالم، اين تيپ از دانش. دهند مي مي ها را . كنند وبيش قبول

 تيپ اجتماعي دوم

بر كمتر گرايش: بندي هويتي تركيب و عمدتاً در و انـدرزهاي اخالقـي واكـنش منفـي ابر پند هاي ديني دارند

و برنامه نشان مي و مد و فيلم دهند؛ اهل بازيگوشي و هاي ماهواره و هويتي چنـدپاره دارنـد هاي خارجي هستند؛

و تناقض،هاي روحي سرشار از تنش  و آمـوزان خيلـي از ايـده اين تيپ از دانش. هاي فكري هستند اضطراب هـا

بـا. دهنـد عمـدتاً فـضاهاي سـبك را بـر فـضاهاي سـنگين تـرجيح مـي. پذيرند نميرا معناهاي مرجح سريال 

و هايي كه در سريال شخصيت و ظاهر خوبي دارند و امـروزي هـستند شيك ها قيافه هرچنـد در سـريال(پـوش

ن آمـوزان در جريـا همه، تالش اصلي اين تيپ از دانش با اين. پنداري دارند همذات.) نقش منفي هم داشته باشند 

مي نگاه كردن سريال و عناصـر. شود ها صرف نوعي گفتگو با قرائت مسلط متن اما طـي ايـن گفتگـو، مفـاهيم

و ذهنيت خودشان متناسب باشد محوري متن را طور ديگري معنا مي . كنند؛ طوري كه با تجربه روزمره

 گيري نتيجه
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بخـش اعظـم مخاطبـان. هـا دارد گفتگوي گروهي مخاطبان اين سريال نشان از انـواع مختلـف رمزگـشايي

مي آنهايي و با تكيه بر جهان اند كه و ايماژهـاي نگري خود ايده كوشند با گفتمان مسلط متن وارد گفتگو شوند ها

گيري گفتگوهاي مخاطبان دست بزنيم بايد بگـوييم به طور كلي اگر بخواهيم به نتيجه. مسلط متن را معنا كنند 

شـر،/ نگري سنتي است كه مبتني بـر دوگانـة خيـر تر در پي بازتوليد نوعي جهان كه گفتمان مسلط سريال كالن 

و زبردست/ بزرگ . شود زيردست است، اما چندان موفق به انجام اين كار نمي/ كوچك

مي»كالنتر« آئـين خـويش خواهد بر مبناي عقلِ خود، از ديد اكثر مخاطبان، داستان زندگي دختري است كه

گو،زندگي كند  مي اما گويد كه تو توان انجام اين كار را نداري زيرا تبهكاران منتظـر يي ايدئولوژي ارگانيك به او

و تباه ساختن تو هستند  و نيز نظـاره ندا كه نظاره. به دام انداختن گـر سـازوكارهاي گر سرنوشت تلخ دوست خود

بز جامعه است از ايدئولوژي ارگانيك مي  و( رگترشنود كه يگانه راه نجات توسل به و مـدير مدرسـه و مـادر پـدر

مي يافته. است) نيروي انتظامي  و مخاطبان همـين نـزاع هاي پژوهش نشان دهند كه محل اصلي نزاع بين متن

و لـذا در واقع، فرد خود. بر سر خودآيين بودن يا نبودن فرد است  آيين چندان مورد پسند هژمـوني حـاكم نيـست

از اين هژموني مي  و تكيـه بـر دستگاه كوشد با استفاده هاي ايدئولوژيك خود اين ايده را القا كند كه خود آيينـي

و دروغ است بلكه پيامدهاي دهشتناكي هم دارد  اما از اين سو نيز تحوالت جامعة مـا. عقل فردي نه فقط فريب

و ارزش منجر به تولد فردي شده است كه به آساني نمي  و تواند هنجارها لذا دچار انواع هاي مسلط را دروني كند

شر«و» تبهكار«در واقع، فردي كه در گفتمان مسلط به عنوان. اختالالت شده است  شـود بازنمـايي مـي» منبع

و به حاشيه رفـتن دچـار اخـتالالت  و طرد شدن همان كسي است كه به سبب دروني نكردن هنجارهاي حاكم

.شخصيتي شده است

در برخالف تلقي ايدئولوژي ارگانيك، نسل جوان  دريافته است كه فرايند متمدن شدن حاصـل قـرار گـرفتن

و طاقت وضعيت و دشوار و خـرد جمعـي از اين رو فرسا است هاي حاد  براي حل مسايل اجتماعي به خود آيينـي

مي. نياز دارد به سريال كالنتر، در عوض، و جهـل خـود» خودشناسي«خواهد مخاطب خود را و وقوف به ضعف

ش. دعوت كند و و روح آنها چند پاره شده اسـت يما نمونه ندا . هاي بارز آدمياني هستند كه در جامعة ايراني هويت

و هنجارهايي توسل جويند كه دست بر قضا مسبب اصلي ايـن خواند تا به ارزش سريال كالنتر آنها را فرا مي ها

و از هم گسيختگي  مخمـصة پرآشـوب را كـشف خوانش مرجح سريال يگانه راه رهـايي از ايـن. اند چند پارگي

مي» عميق«چيزي  و» عميـق«افراد بايد به ايـن چيـز. داند در درون آدميان دسـت يابنـد تـا در دام انحرافـات

و اگر هم شدند دولت ياريگر آنهاست . تبهكاران گرفتار نشوند
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و ملموس در جامعة ما گذاشته است» كالنتر«مجموعة يـون، در ايـن كـه تلويز. انگشت روي مسايلي واقعي

يكي حاد بـودن: هاي ايدئولوژيك دولت، به طرح چنين مسايلي بپردازد گوياي دو چيز است مقام يكي از دستگاه 

و  و معنابخـشي و ديگري تالش نظـام هژمونيـك بـراي رمزگـذاري و ميزان گسترش اين مسايل در جامعة ما

و فراخواندن سوژه از.حها به پذيرش ايـن خـوانشِ مـرج تفسير اين رخدادها امـا تحـوالت جامعـة مـا حكايـت

و اين دسترسي گفتماني مخاطبان را در رمزگـشايي وارونـة خـوانش دسترسي مخاطبان به ديگر گفتمان  ها دارد

و گـروه. كند مرجح ياري مي  هـاي گفتگوي مخاطبانِ زنِ اين سريال گوياي تقابلي عظيم بين نظام هژمونيـك

اگـر هـدف اصـلي ايـن پـژوهش را تحليـل نحـوه مواجهـه. آن اسـت فرودستِ نوظهور براي مقاومت در برابر 

، آنگاه وجـود تيپهـاي اجتمـاعي متفـاوت زنـان نـشان دهنـده هاي مختلف با گفتمان مسلط بدانيم سوبژكتيويته

.هاي متفاوت مواجهه با گفتمان مسلط است شيوه
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