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چكيده
هدف از این مقاله، بررسی نقش رسانه های فرامرزی به عنوان مرّوجان فرهنگ عاّمه پسند است. بدین 
منظور با رویکرد تحلیل دریافت، به توصیف رمزگشایی مخاطبان جوان شهر مریوان از این گونه 
سریال ها پرداخته شده است. نظریه های جهانی شدن و دریافت در ارتباطات منظومة نظری مقالة 
حاضر را تشکیل می دهد. روش این پژوهش کیفی است و از دو تکنیک مصاحبة عمیق و مشاهده 
برای گردآوری اطالعات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد افراد مختلف بر اساس 
ویژگی های فردی و هم چنین زمینه های اجتماعی و فرهنگی خود، به شخصیت های خاصی عالقه 
نشان می دهند و با آ نها احساس هم ذات پنداری می کنند. این عالقه مندی تا جایی پیش می رود که 
مخاطب، سریال را به خاطر شخصیت مورد عالقه اش پیگیری می کند. هم چنین انطباق زیادی بین 
پس زمینه های اجتماعی مخاطبان با دریافت آنها از سریال ها وجود دارد. تعدادی از مخاطبان ضمن 
انتقاد از سریال ها، به پیامدهای منفی آن در جامعة خود اشاره می کنند. اما با این وجود دیدن سریال ها 

را ادامه می دهند. در واقع آنها لّذت حاصل از تماشای سریال را به خطرات آن ترجیح می دهند.
واژگان كلیدی: سریال های عاّمه پسند ماهواره ای، شهر مریوان، مخاطبان جوان، جهانی شدن، دریافت.
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مقدمه
تبدیل شده است و  نیروهای غالب در فرآیند اجتماعی شدن  از  به یکی  »فرهنگ رسانه ای 
تفکْر جایگزین خانواده ها،  ارزش و  داوران سلیقه و  مقام  پرآوازه در  تصاویر و چهره های 
مدارس، و کلیساها شده است و سرمشق تازه ای برای هویت یابی و الگوهای هماهنگ سبک، مد 
و رفتار ایجاد می کند« )کلنر1، 1995، به نقل از بنت، 1386: 119(. به عبارت دیگر امروزه رسانه ها 
در فرآیند شکل گیری فرهنگ ها در جوامع نقش آفرینی می کنند و فرهنگ مردم در بیشتر جوامع 

تحت تأثیر رسانه ها قرار گرفته است.
برخی از شواهد از جمله مشاهدات اکتشافِی محقْق حاکی از آن است که امروزه استفاده از 
ماهواره در جامعة ایرانی، اگر چه به صورت غیررسمی و زیرزمینی، به جزئی از زندگی روزمرة 
برخی از مردم تبدیل شده است.  بخصوص در شهر مریوان که یک شهر مرزی با مردمانی 
فراگیر شده است. کانال های  امر  این  ُکردزبان و دارای نوعی فرهنگ محلِی خاص است، 
ماهواره ای که برای مخاطبان ایرانی برنامه پخش می کردند، ابتدا بیشتر به برنامه های خبری، 
تفسیری، و تحلیلی می پرداختند. اما در چند سال اخیر و بخصوص پس از روی کار آمدن کانال 
فارسی وان2 در سال 1387، کانال های ماهواره ای به برنامه های سرگرم کننده و تفریحی نیز روی 

آوردند و اقدام به پخش برنامه هایی همچون سریال های خانوادگی کردند. 
می توان گفت استفاده از سریال های سرگرم کننده و دارای مضامین مشترکـ  که اکثراً به ژانر 
خانوادگی و اجتماعی می پردازد ـ پدیده ای فراگیر و تا حدی همه گیر شده است. برای نمونه 
در سال  های اخیر می توان به سریال های پرطرفداری چون »ویدیا« و »زهره« در کانال ماهواره ای 
»آریانا«، »بِریوان« ـ دوبله شده به زبان کردی ـ در کاناِل »کانال 4« و فیلم های دیگری همچون 
»ویکتوریا«، »در جست و جوی پدر«، »سفری دیگر«، »نقاب آنالیا« و ... در کانال »فارسی وان«، 
و هم چنین سریال »تقدیر یک فرشته« و »عشق و نفرت« در »پی.ام.سی فامیلی3« اشاره کرد4. 
استقبال از این سریال ها، چه در مریوان و چه در شهرهای دیگر ایران، به حدی بوده است که 

تعدادی از آنها چندین بار از طریق این کانال ها پخش شده است.
می توان گفت این سریال ها درون ساختار پیچیده ای از روابط حرفه ای و در ارتباط تنگاتنگی 
1. Kelner
2. Farsi1
3. PMC Family
4. عالوه بر این سریال ها، سریال های دیگری نیز در این کانال ها یا کانال های مشابه پخش می شود که در این جا به 

سریال های پرطرفدارتر فقط اشاره ای کوتاه شد. برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به فصل چهارم.
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با قدرت ساخته می شوند. سریال های مذکور سعی می کنند به وسیله انواع رمزگان ایدئولوژیک، 
اجتماعی و فنی، معانی موردنظر خود را القاء کنند. سریال های عاّمه پسند ماهواره ای را نظام های 
معنایی در نظر می گیریم که به  صورت گفتمانی برساخته می شوند و در پی القای ارزش ها و 
معیارهای فرهنگی، اجتماعی، و ایدئولوژیکِی گفتماِن خاصی هستند که در البه الی ماجراهای 
داستان های آنها رمزگذاری شده است. بیشتر این فیلم ها ساختة آسیای شرقی ـ خصوصاً از 
نوع کره ای و هندی ـ و امریکا و امریکای مرکزی ـ خصوصاً مکزیکی ـ هستند که در بیشتر 
موارد، مسائل خانوادگی و روابط جنس های مخالف را پوشش می دهند. البته رّد پای گرایش به 
فیلم های کره ای را حتی می توان در تلویزیون ایران نیز یافت. موفقیت فیلم »افسانه جومونگ« 
که در سال 88 از شبکه سوم سیما پخش شد می تواند نمونه بسیار خوبی برای این مدعا باشد. 
یکی دیگر از نشانه های موفقیت و جایگاه ویژه این گونه سریال ها در ایران، دعوت ستاره های 
این سریال ها به ایران است1. اگرچه هنوز تحقیقات منسجم و علمی در زمینه میزان و کیفیت 
استفاده از این فیلم ها انجام نگرفته است، اما به نظر می رسد جوانان زیادی به این برنامه ها عالقه 

نشان می دهند و روزبه روز بر تعداد آنها افزوده می شود. 
مطالعات اکتشافي محقق نشان مي دهد که این سریال ها به دو شیوه فردي و جمعي مورد 
مصرف قرار مي گیرد. در مورد سریال هایي چون »ویدیا« و »بیریفان« در بسیاري از نقاط شهر، 
خانواده ها شبانه دور هم جمع مي شوند و به تماشاي آنها مي پردازند. اما جوانان ترجیح مي دهند 
سریال هایي چون »سفري دیگر«، »همسایه ها«، »تقدیر یک فرشته« و »نقاب آنالیا« را در خفا و 
به تنهایي و در طول روز2 نظاره کنند. پوشش نامناسب و نمایِش روابط عاشقانه ی آزاد و راحت 
شاید از دالیل آن باشد. جوانان ـ به خصوص زنان ـ در میهماني ها، محیط کار، و در جاهاي 
مختلف به بحث و تبادل نظر راجع به شخصیت هاي این سریال ها مي پردازند، به قهرمانان و 
شخصیت هاي سریال ها عالقه نشان مي دهند و گاهي اوقات دیالوگ ها و تکیه کالم هاي آنها را 
تکرار مي نمایند. به آنها خو مي گیرند و حتي گاهي تالش مي کنند در لباس پوشیدن و آرایش 

ظاهري آنها را الگوي خود قرار دهند.
امروزه مخاطب تلویزیونی ُکرد همچون بسیاری از مردم دنیا در معرض جریان های متعدد 
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و ... است که این جریان ها بر نوع مفصل بندِی هویّتی 

1. برای نمونه سانگ ایل گوگ، بازیگر نقش جومونگ در »افسانه  جومونگ« در مرداد ماه 1388 با دعوت مسئوالن 
دولتی وارد تهران شد.

2. البته جوانانی هستند که شبانه به تماشای این گونه سریال ها می پردازند اما بسیاری از آنها نیز تالش می کنند این 
مسئله را از والدین شان پنهان کنند.
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فرد و به  تبع بر نوع رمزگشایی ای که از سریال های تلویزیونی به عمل می آورد، تأثیر می گذارند. 
ضمن اینکه می توان در داخل خود جامعه کردستان نیز مردم را به طبقات و گروه های اجتماعی 
متفاوتی تقسیم کرد که به طبع این امر هم تنوع در مفصل بندی هویتی افراد و هم تنوع در 

رمزگشایی سریال ها را در پی دارد.
در این تحقیق سعی شده است تا با رویکرد تحلیل دریافتـ  که یکی از رویکردهای اخیر 
مخاطب پژوهی است و در مطالعات فرهنگی جایگاه ویژه ای دارد ـ به مطالعه مخاطبان جوان 
شهر مریوان پرداخته شود. در واقع در این تحقیق به دنبال پاسخ دادن به این پرسش هستیم که 
زمینه اجتماعیـ  فرهنگی مصرف کنندگان چه مشخصات و ویژگی هایی دارد؟ مخاطبان جوان 
شهر مریوان چگونه این مجموعه ها را قرائت و رمزگشایی می کنند؟ آیا مصرف این سریال ها 
می تواند منجر به امپریالیسم فرهنگی شود؟ پیامد مصرف این سریال ها از نگاه مخاطبان جوان 
مریوانی چیست؟ مخاطبان جوان مریوانی چه زبان و ژانری را برای تماشای فیلم یا سریال 

ترجیح می دهند؟

پيشينه تحقيق
تاکنون تحقیقات خوبی در داخل و خارج از ایران در زمینه تحلیل دریافت انجام شده است. 
در این قسمت به طور کلی به تحقیقات برجسته و چشمگیر خارجی و داخلی اشاره ای خواهیم 
کرد. بیشتر تحقیقات انجام  گرفته در مطالعات فرهنگی مربوط به مطالعات تلویزیون و مخاطبان 
آن است که از میان آنها می توان به کارهای دیوید مورلی، جنیس َردَوی، رابرت آلن، دوروتی 
هابسون، آین آنگ، الیبز و کاتز، کریستین گراتی، ماری گیلیسپی، کریس بارکر و غیره اشاره کرد.
دیوید مورلی )1987( مخاطبان برنامه خبری »نَیِشن واید« را با دو رویکرد نشانه شناسی و 
جامعه شناسی بررسی کرد. هدف او سنجش مدل »رمزگذاری و رمزگشایی1« استوارت هال 
بود. مورلی توانست با استفاده از مدِل هال، قرائت های مختلف از یک برنامه را تبیین کند. در 
نهایت مورلی درباره ارتباط جایگاه اجتماعی و نوع قرائت به این نتیجه رسید که هرچند طبقه 
اجتماعی افراد مستقیماً رمزگشایی مخاطبان را تعیین نمی کند اما در عین حال، دسترسی آنها به 

گفتمان های مختلف را تعیین می کند )به نقل از استوری، 1376: 44(.
مورلی در تحقیق دوم خود با عنوان »تلویزیون خانگی« سعی کرد از روش »مردم نگاری« 
1. Encoding and Decoding 
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به مشاهده کنش های مخاطبان در درون خانواده بپردازد. وی به این نتیجه رسید که »تلویزیون 
از یک نظر بهانه ای ـ و از نظری دیگر زمینه ای ـ فراهم می آورد تا اعضای خانواده با یکدیگر 
مواجه شوند . . . تلویزیون نه فقط به هیچ  وجه تعامل خانوادگی را مختل نمی کند، بلکه اعضای 
نیز به  وجود آوردن  از آن به منظور ایجاد مناسبت هایی برای تعامل هایشان و  خانواده تعمداً 
زمینه ای برای تعامل با یکدیگر استفاده می کنند« )به نقل از استوری، 1376: 47-50(. هم چنین 
وی به این نتیجه رسید که تماشای تلویزیون در خانواده بخشی از سیاست جنسی خانواده 
است و تاحدود زیادی تحت تأثیر قدرت مردان است )مورلی1، 1994: 147(. مورلی به تفاوت 
زنان و مردان در عالقه مندی به ژانرهای متفاوت پی برد. زنان بیشتر طرفدار درام های خانوادگی 
و سریال های عاّمه پسند و عاشقانه بودند و مردان بیشتر به برنامه های حادثه ای عالقه داشتند 

)فیسک، 1386: 229(. 
دوروتی هابسون نیز در سال 1982 با رویکردی »قوم نگارانه« به بررسی مصرف سریال 
»چهارراه« در بریتانیا پرداخته است. هابسون توضیح می دهد که »افراد مختلف به  دالیل متفاوتی 
برنامه های تلویزیون را تماشا می کنند و »قرائت های« متفاوتی از آن برنامه ها به  عمل می آورند . 
. . پیام منحصراً در »متن« نیست، بلکه مخاطبان با تفسیر خودشان از هر برنامه ای می توانند آن 
پیام را تغییر دهند یا روی آن کار کنند«. وی اصرار می ورزد که بینندگان »متن را بررسی می کنند 
و تجربه ها و عقایدشان را به داستان های برنامه می افزایند« )به نقل از استوری، 1386: 50-54(.
تامار لیبز و ایلیو کاتز نیز درباره مجموعه »داالس« مطالعه مشهوری انجام داده اند. مطالعه این 
دو معطوف به تفاوت ها و هویت های فرهنگی و تأثیر آن بر نوع رمزگشایِی مخاطبان تلویزیونی 
بود )لیبز و کاتز2، 1992: 205(. لیبز و کاتز در تحقیق خود نشان دادند که سریال داالس بر اساس 
تفاوت های فرهنگی مخاطبان به   صورت هایی متفاوت رمزگشایی می شود. این سریال و دیگر 
محصوالت فرهنگی امریکایی، همچنانکه عده ای اعتقاد دارند موجب یک دست شدن فرهنگ 

جهانی نمی شود و امپریالیسم فرهنگِی امریکایی به  علت فّعال بودن مخاطبان، تحقق نمی یابد.
کریس بارکر برای پی بردن به چگونگی استفاده از تلویزیون و اپراهای صابونی به عنوان 
منبعی برای ساختن هویت، در سال 2000 مطالعه ای را درباره سریال »همسایه ها« بین جوانان 
آسیایی تبار و کارائیبِی ساکن شهر بیرمنگام انگلستان انجام داد. در نهایت بارکر )1382( نتیجه 
می گیرد »مخاطبان خالقان معنی اند که در زمینه های فرهنگی، به هیچ وجه کورکورانه آنچه را 

1. Morley
2. Liebes & Katz
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که از تلویزیون ارائه می شود، نمی پذیرند؛ بلکه از تلویزیون جهانی همچون منبع مهمی برای 
ساخت هویت های خود از طرق مختلف استفاده می کنند . . . مفاهیم خلق شده توسط مخاطب 
در ارتباط با برنامه های تلویزیونی، تنها به زمان تماشای تلویزیون محدود نمی شوند بلکه این 
معانی به هنگام فّعالیت های عادی روزانه پدید می آید . . . فضای خصوصی و خانوادگِی خانه، 
مکانی برای شکل گیری و تضاد هویت های گسترده اجتماعی است که هویت جنسی نیز بخشی 

از آن است« )بارکر، 1382: 307-306(.
در ایران نیز در سال های اخیر مطالعاتی با رویکرد جدید مخاطب پژوهی )تحلیل دریافت( انجام 
شده است که بیشتر در قالب پایان نامه های دانشجویی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری جای 
گرفته است. گرچه بازخوانی این پژوهش ها خارج از حوصله این مقاله است اما برای مقایسه یافته ها 

و نتایج تحقیق حاضر به ذکر پژهش های داخلی مرتبط تر اشاره ای کوتاه خواهیم کرد. 
پایان نامه دکتری جمال محمدی )1387( در دانشگاه تهران یکی از نخستین کارهای تحقیقاتی 
در این زمینه است. محمدی با استفاده از دو روش نشانه شناسی ساخت گرا و مصاحبه متمرکز 
گروهی به رمزگشایی زنان از سریال های تلویزیونی در ایران پرداخته است. نتایج این تحقیق 
حاکی از آن است که زنان در اغلب موارد با قرائت مسلط یا گفتمان حاکم بر متن ـ سریال ـ 
وارد گفتگو می شوند و ایده ها، ارزش ها و معناهای مرجح آن را به شیوه دیگری، یا حتی به 
شکل وارونه، رمزگشایی می کنند. ارتباط پژوهش حاضر و تحقیق محمدی در بررسي دریافت 
و خوانش بینندگان ایراني از متون رسانه اي است. تفاوت تحقیق محمدی با این تحقیق در 
جامعه مورد مطالعه، روش تحقیق و گرد آوری اطالعات است؛ وی فقط دریافت زنان را مورد 
بررسی قرار داده است، در حالیکه تحقیق حاضر به بررسی تمامی مخاطبان جوان ـ فارغ 
مطالعه  را  قومیت خاصی  تحقیق مخاطبان یک  این  است. هم چنین  پرداخته  ـ  از جنسیت 
کرده است. محمدی متن و مخاطب را توأمان بررسی کرده است ولی پژوهش حاضر فقط به 

دریافت های مخاطبان می پردازد.
شهرام بهرامی )1387( نیز در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه عالمه به بررسی 
نحوه رمزگشایی سریال های تلویزیونی ایران توسط دانشجویان کرد دانشگاه کردستان پرداخته 
است. وی برای تحلیل و تفسیر یافته ها، طبقه اجتماعی، دسترسی گفتمانی و مفصل بندی هویتی 
را در امر رمزگشایی دخیل می داند و آنها را به  کار می گیرد. به نظر نگارنده چیزی که بهرامی 
اجتماعی و  تلویزیون و پس زمینه های  تماشای  بپردازد، زمینه خانگی  به آن  نتوانسته است 
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فرهنگی حاکم بر ُکردها و رابطه آن با خوانش مخاطبان بوده است. بهرامی اشاره می کند که 
»گفتمان ناسیونالیستی کردی سریال ها را به  صورت متعارض و گفتمان های ایرانی سکوالر 
و کردی سنّتی به  صورت توافقی و گفتمان هژمونیک ـ مسلط به صورت موافق رمزگشایی 
می کنند. در تحلیل مصاحبه ها نیز به این نتیجه رسیدیم که مخاطبان با توجه به مفصل بندی 

هویتی و گفتمان های در دسترس شان سریال ها را رمزگشایی می کنند«.
رضا کاوند )1387( نیز در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه تهران، به »مطالعه 
کیفی نحوه دریافت شبکه های ماهواره ای فارسی زبان« پرداخته است. وی با استفاده از مصاحبه 
عمیق توانسته است مشخص کند که مخاطبان شبکه های ماهواره ای فارسی زبان، فّعاالنه و با 
نگاهی گزینشی به برنامه ها و شبکه ها توجه نشان می دهند و حتی گاهی دریافت های متضادی 
از مفاهیم و معانی ارائه شده در این شبکه دارند. پژوهش مذکور نیز از آن جهت که شبکه هاي 
ماهواره اي فارسي زبان را مورد بررسي قرار داده است به پژوهش حاضر نزدیکي زیادي دارد. 
اما این دو پژوهش تفاوت های زیادی با هم دارند؛ در حالیکه کاوند تمام برنامه های فارسی زبان 
را بررسی کرده است، تحقیق حاضر فقط به سریال های عاّمه پسند توجه می کند. هم چنین این 
تحقیق کاماًل راه خود را از رویکرد استفاده و رضامندی دور می داند و صرفاً براساس رویکرد 

تحلیل دریافت صورت گرفته است.

چارچوب نظری
در این تحقیق از دو دسته نظریه برای تفسیر یافته ها استفاده خواهد شد: نظریه های جهانی شدن 
و نظریه دریافت در ارتباطات. با توجه به تنوع و گستردگی فراوان نظریه های جهانی شدن و 
هم چنین رویکردهای گوناگون، دسته ای از نظریه ها مورد نظر این تحقیق خواهد بود که با 
یکسان سازی تمام و کامل فرهنگی توسط رسانه های بین المللی، مخالف اند و جهانی شدن را 
به عنوان فرآیندی برای رویارویی با پیام های فرامرزی در نظر می گیرند. نظریه دریافت اگرچه 
دارای گوناگونی فراوانی است، اما این نظریه ها در مخالفت با یکدیگر قرار نمی گیرند و به 
 نوعی مخاطب فّعال، چندمعنایی و مقاومِت مخاطبان در مقابل معنای مرّجح پیام اعتقاد دارند؛ 

در تحقیق حاضر مخاطب ضمن فّعال بودن، خالق معنا نیز شمرده می شود.

مقدمه ای بر جهانی شدن و قوميت
»جهانی شدن« مفهومی است که ابتدا در دهه های 1960 مطرح شد و به فرهنگ لغات نیز راه 
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یافت. بحث بر روی جهانی شدن در طی چند دهه اخیر، مناقشات و چالش های نظری فراوانی 
را در بین نظریه پردازان این حوزه به وجود آورده است. هم چنین واژه ها و اصطالحات جدیدی 
را نیز به همراه داشته است. »جهانی کردن«، »جهان گرایی«، »جهانـ  محلی شدن«، »امر جهانی«، 

»امر محلی« و غیره ماحصل تالش محققان و نظریه پردازان حوزه »جهانی شدن« است. 
عاملی )1383: 27( دیدگاه های کلی راجع به جهانی شدن را در شش نظریه تقسیم بندی 
ـ  فراساختارگرایی  ـ  بازسازی گرایی  ـ  نسبیت گرایی  ـ  شک گرایی  ـ  افراطی گراها  می کند: 
انتقال گرایی. یکی از نظریه هایی که بسیار به آن توجه شده است و مورد قبول بسیاری قرار 
گرفته است، نظریه افراطی جهانی شدن است. در سال های اخیر نظریه پردازان و محققان زیادی 

با این رویکرد مخالفت کرده اند و آن را به چالش کشیده اند. 
داشت:  وجود  مسلط  دیدگاه  سه   1990 دهه  از  قبل  تا  نیز  »قومیت«  بحث  مورد  در 
از جامعه  نمادپردازان قومی. نکته مشترک همه آنها در تصورشان  ابزارگرایان و  ازلی انگاران، 
به عنوان »مجموعه منسجم و به  هم پیوسته ای از ساختارها و کردارهاست که به وسیله دولت- 
ملت اداره می شود« است. اما بعد از اواخر دهه 1980 پارادایم مطالعات فرهنگی بیرمنگام 
توجه خاصی به جهانی شدن و تأثیر آن بر هویت های فرهنگی ـ قومی نشان داد. هم چنین 
جهانی شدن ابعاد مختلف اقتصادی، تکنولوژیکی، فرهنگی و سیاسی را در بر می گیرد که در 
این مقاله به بعد فرهنگی آن توجه می شود. نظریه پردازان جهانی شدن فرهنگ نیز به دو دسته 
تقسیم شده اند: طرفداران همگن سازی و طرفداران ناهمگن سازی. الگوی اول آینده جهان را 
یک دست و تحت سلطه غرب می داند. در این الگو گفته می شود که ما در جهانی زندگی 
می کنیم که صفت بارز آن ترویج آمریکائی شدن1 و مک.دونالدیزه شدن2 و همگن سازی3 است. 
آنها بر امپریالیسم فرهنگی و شیوه ای انگشت می گذارند که از آن طریق، فرهنگ ایاالت متحده 
به  همراه ایدئولوژی بازار آزاد به بقیه نقاط جهان صادر می شود. الگوی دوم به تأثیر پیچیده، 
ناگزیر و متقابل امر جهانی و امر محلی تأکید می کند. به بیان دیگر "امر جهانی" مربوط است 
به نیروهای اجتماعی و فرهنگی به  لحاظ مکانی گسترده که با "جهانی شدن" مرتبط اند: از قبیل 
مصرف گرائی، ارتباطات ماهواره ای، صنایع فرهنگی، مهاجرت و غیره. در حالیکه "امر محلی" 
با راه و رسم های خود و سنت و شیوه های به لحاِظ جغرافیایی محدود از قبیل سنّت های قومی، 

1. Americanization
2. Mc. Donaldization
3. Homogenization



فصلنامه علمی-پژوهشی

115
تحلیل دریافت 

مخاطبان جوان... 

زبان، مذهب و . . . مرتبط است )فدرستون1، 1995، 12-6(. در این گروه استوارت هال بیش از 
دیگر نظریه پردازان به رابطه قومیت و جهانی شدن پرداخته است. در ادامه نظریه های فیدرستون، 
رابرتسون، هال و دیگر متفکرانی به بحث گذاشته می شود که با رویکرد فرهنگی در مورد 

جهانی شدن نظریه پردازی کرده اند.

مقاومت های محلی و قومی؛ بطالن نظریه افراطی جهانی شدن
استوارت هال بر این باور است که دوشادوش تمایل به یکسان سازی جهانی، تمایلی به تفاوت، 
قومیت و »دیگری« وجود دارد. عالقه جدیدی به »امر محلی« همراه با تأثیر »امرجهانی« وجود 
دارد. بنابراین به جای اندیشیدن به امر جهانی که جایگزین امر محلی می شود خیلی صحیح تر 
خواهد بود که به ترکیب بین »امرجهانی« و »امرمحلی« بیندیشیم یعنی بپذیریم که تقابلی بین امر 
محلی و امر جهانی وجود ندارد. همانگونه که رابرتسون می گوید: »امر جهانی فی نفسه مقابل 
امر محلی نیست؛ بلکه بر عکس آنچه که غالباً امر محلی خوانده می شود اساساً جزیی از امر 
جهانی است« )هال، 1383: 226(. هال در صورت بندی اخیر مدل رمزگشایی و رمزگذاری 
می گوید اوالً: در کنار متون برآمده از گفتمان هژمونیک جهانی شدن، متون برآمده از گفتمان های 
حاشیه ای که مهم ترین آنها مربوط به مستعمرات سابق است مورد تأکید قرار می گیرند و ثانیًا 
چارچوب رمزگانی که تماشاگران با استفاده از آنها اقدام به رمزگشایی متون می کنند، مبتنی بر 
هویت های جمعی برآمده از تفاوت هایی چون قومیت و جنسیت و غیره است نه موقعیت عینی 
طبقاتی مبتنی بر اقتصاد؛ و این هویت ها هم نه مقوله های ذاتی، بلکه مقوله های گفتمانی و سیال 

هستند که مدام در دل  روایت پردازی های متغیر درحال شکل گیری هستند.
یکی از مباحث اصلی و مهم که مورد توجه منتقدان قرار گرفته است و در سطور قبلی نیز 
به آن اشاره شد، بحث از امپریالیسم فرهنگی و باور به این است که ابرقدرت های جهانی با 
استفاده از قدرت اقتصادی و سیاسی خود رسانه های اصلی را در اختیار می گیرند و از این طریق 
عادت ها و ارزش های فرهنگ خودی را بر دیگر فرهنگ ها در جوامع دیگر تحمیل می کنند. یکی 
از این رسانه ها که دارای خاصیت فراگیری و همه جایی بودن است، تلویزیون ماهواره ای است. 
بسیاری از منتقدان معتقدند که رویارویی مخاطبان جهانی با محصوالت رسانه ای کشورهای 
صاحب نفوذـ  مانند فیلم های هالیوودـ  منجر به امپریالیسم فرهنگی می شود. اما در مقابل تعدادی 
1. Featherstone
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از نظریه پردازان که معتقد به فعال بودن مخاطبان هستند با چنین دیدگاهی مخالفت کرده اند. به 
عقیدة  فدرستون )1995( به جای به وجود آمدن نوعی فرهنگ جهانی واحد ؛ نوعی تمایل قوی 
به سمت روند جهانی شدن که موجب تفاوت های جهانی فرهنگی است، به وجود آمده است. 
در واقع دریچه ای به سوی همه فرهنگ ها برای جامعه بشری باز شده است، به  صورتی که 

»فرهنگ های دورافتاده » آن  سوی جهان را به طور مستقیم وارد خانه افراد جامعه کرده است.
استوری نظریه امپریالیسم فرهنگی هربرت شیلر را مورد نقد قرار می دهد و به نتایج تحقیق 
لیبز و کاتز )1992: 152( اشاره می کند. آنها نتیجه می گیرند که برنامه هایی از قبیل سریال داالس 
»ممکن است واجد پیامی هم گون برای دهکده جهانی باشد، لیکن یافته های تحقیق ما نشان 
می دهد که این پیام به  نحو متکثری رمزگشایی می شود«. به بیان دیگر، گرچه گروه های متفاوت 
اجتماعی این سریال را به شکل های متمایزی می فهمند؛ اما همه آنها به وضوح می توانند ارتباطی 
بین زندگی خویش و »محتوای« آن بیابند. این سریال برای همه آنان یکسان است؛ آنچه در 
واکنش های این گروه ها تفاوت دارد و درک آنان از سریال را تحت تأثیر قرار می دهد، عبارت 
است از نحوه ادراک فرهنگی ای که هریک از گروه ها برای فهمیدن آن اِعمال می کنند )استوری1، 
فرهنگی  تفاوت های  اساس  بر  داالس  سریال  که  دادند  نشان  محقق  دو  این   .)406 :2004
مخاطبان به صورت های گوناگونی رمزگشایی می شود. این سریال و دیگر محصوالت فرهنگی 
امریکایی، هم چنان که عده ای اعتقاد دارند موجب یک دست شدن فرهنگ جهانی نمی شوند. و 

امپریالیسم فرهنگی امریکایی به  علت فّعال بودن مخاطبان، تحقق نمی یابد.
امر  و  »جهانی«  امر  نفوذ هم زمان  به  معنای  را  رابرتسون )1995( اصطالح جهانی شدن 
»محلی« به  کار می برد. »جهان محلی شدن« را هم چنین می توان این گونه توضیح داد که کاالی 
فرهنگی صادراتی، همواره به زمینه ای که از پیش وجود داشته است راه می یابد. به عبارت دیگر، 
صادرات فرهنگی همواره به واردات تبدیل می شود، چرا که در فرهنگ بومی ادغام می گردد 

)به نقل از استوری، 1376: 309(.
شاید این گزاره درست باشد که فرآیندهای جهانی شدن دنیای ما را کوچک تر می کنند و 
شکل های جدیدی از آمیختگِی فرهنگی را به وجود می آورند، اما این فرآیندها باعث تالقی و 
تعارض راه های مختلف معنادار کردن جهان نیز می شود )استوری، 2004: 309(. مصرف کنندگان 

یک کاال و یا مقوله فرهنگی، لزوماً درک، قرائت، و پاسخ مشترکی نخواهند داشت.

1. Storey
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تامیلسون نیز در ارتباط با همین مسئله می گوید مردم ضمن داشتن بخشی از فرهنگ 
خود، از طریق رسانه ها و وسایل ارتباطی با فرهنگ های دیگر آشنا می شوند و گاه بخشی از 
این فرهنگ ها را جزئی از فرهنگ خود می سازند. با این توضیح می توان گفت شخصی که 
در چنین فرهنگی پذیرای دیگر فرهنگ هاست، آمیزه ای از فرهنگ ها را داراست و جهان را به 
 نوعی دیگر می بیند. رسانه، برای چنین فردی، پنجره ای است برای دیدن دنیا. رسانه های جمعی 
و دیگر شکل های پیام رسانی باواسطه، در زندگی روزمره ما یکی از منابع تجربه فرهنگی 
جهانی شونده است و عنصر فرهنگ که با جهانی شدن دچار تحول شده است، صرفاً به صورت 
تک خطی منتقل نمی شود بلکه حرکت بین نقاط فرهنگی جغرافیایی همیشه مستلزم تفسیر، 
ترجمه، انطباق، و بومی شدن است زیرا فرهنگ گیرنده، تمام منابع خود را به کار می گیرد و به 

 شیوه دیالکتیکی بر واردات فرهنگی تأثیر می گذارد )تامیلسون، 1381: 157(.

به رسانه های غالب و سالیق فرهنگی  اقلیت های قومی همانند دیگران  به  افراد متعلق 
محوری جذب می شوند و در عین حال از امکان ابراز اَشکال فرهنگی اقلیّتی نیز برخوردارند. 
این اشکال فرهنگی به ایجاد یک محیط نمادین امن تر، ارزش مندتر و آشناتر مدد می رساند. 
از طرف  ـ  به  ویژه هویت سیاه پوست ها در جوامع سفیدپوست  ـ  قومی  هویت گروه های 
سالیق فرهنگِی متمایز تقویت می شود. به  عنوان نمونه، سبک های موسیقی َرپ و هیپـ  هاپ 
در مرکز هویت های اجتماعی پیچیده در کشورهایی که دارای اقلیت های قابل مالحظه ای از 

سیاه پوستان هستند، قرار دارند )الل1، 1992 به نقل از مک کوایل، 1387: 140(.

سنّت فرهنگی و تحليل دریافت
سنّت مطالعات فرهنگی بر استفاده از رسانه به  مثابه بازتابی از یک زمینه اجتماعیـ  فرهنگی و نیز 
بر فرآیند معنی آفرینی برای تجربیات و محصوالت فرهنگی تأکید می کند و مدل محرکـ  پاسخ 
مربوط به اثرات رسانه ها و هم چنین  باور به پیام ها یا متن های دارای قدرت تام و تمام را مردود 
می شمارد )مک کوایل، 1387: 28(. رویکرد دریافت، ریشه در نظریه انتقادی، نشانه شناسی و 
تحلیل گفتمان دارد و بیشتر در قلمرو فرهنگ قرار می گیرد تا علوم اجتماعی. رویکرد دریافت، 
روش شناسی های مسلط علوم اجتماعی تجربی و مخاطب پژوهی و نیز مطالعات انسان گرایِی 
محتوا را زیر سوأل می برد و هر دوی آنها را در ارائه توضیح درباره »قدرت مخاطب« در خلق 

معنا، ناتوان می داند )اسمیت، 1383: 86(.
1. Lull
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پیدایش نظریه دریافت در پژوهش های ارتباط جمعی را به مقاله »رمزگذاری و رمزگشایی 
پایه گذار نظریه دریافت ـ نسبت  اعتقاد بسیاری،  به  اثر استوارت هال ـ  گفتمان تلویزیونی« 
می دهند )مک کوایل، 1387: 29(. به اعتقاد آین انگ، در تحلیل دریافت پیش فرض بنیادین 
این است که متون رسانه ای دارای معنایی ثابت یا ذاتی نیست، بلکه در لحظه دریافِت متون 
از طرف مخاطب است که این متون معنا می یابد؛ یعنی هنگامی که مخاطب متن را قرائت و 
یا تماشا می کند و یا حتی می شنود. به بیان دیگر مخاطب را مولِّد معنا می شمرند و نه صرفًا 
مصرف کننده محِض محتویات رسانه ای. مخاطب، متون رسانه ای را به شیوه هایی که با شرایط 
اجتماعی و فرهنگی اش و چند و چوِن تجربه ذهنِی وی از آن شرایط مربوط است، رمزگشایی 

یا تفسیر می کند )آنگ1، 1995( 
براساس نظریه دریافت، پیام های رسانه های جمعی همیشه بازـ  گشودهـ  است، بدین معنی 
که می تواند معانی مختلفی داشته باشد؛ لذا این دریافت کنندگان پیام هستند که با توجه به متن 
پیام و زمینه های فرهنگی خویش دست به تعبیر و تفسیر پیام می زنند )مک کوایل، 1994 به نقل 
از مهدی زاده، 1384: 65(. نظریه دریافت شامل اصول کلیدی چندگانه ای است: چندگانگی 
معنای محتوای رسانه، وجود اجتماعاِت تفسیرگِر متنوع و برتری دریافت کننده در تعیین معنا 
این رویکرد پیوسته یک چهره انتقادی  از مهدی زاده، 1384: 65(.  )مک کوایل، 1994 به نقل 
خودخواسته داشته است و مدعی قدرت و توان مخاطبان برای مقاومت در برابر معانی مسلط 

یا سلطه جویانه رسانه های جمعی و سست  کردن آنها بوده  است. 
هر خواننده ای به هنگام قرائت متن از پیشینه اجتماعی، نگرش ها و باورهایش به  عنوان منبع 
استفاده می کند. در نتیجه این احتمال وجود دارد که معانی رمزگذاری شده مورد قبول واقع و 
یا انکار شود. اما نکته مهم این است که خواننده می تواند متن را به دور از انتظار نهاد رسانه، 

رمزگشایی کند )تیلور و ویلیس2، 1999(.

مخاطبان فّعال
مفهوم مخاطبان »فّعال« نخستین بار در آثار والتر بنیامین مطرح شد. در میانه های دهه1980  کم کم 
توجه شایانی به نقش مخاطبان در برساختن معناهای متنی و بصری معطوف شد. نتیجه توجه 
جدی به نقش مخاطبان در برساختن معنا، مجموعه کارهای جدیدی بود که مخاطبان را قدرتی 

1. Ang
2. Taylor & Willis
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اصیل و خودمختار تصویر می کرد؛ یعنی در مقام عامالنی که توان تفکر انتقادی و ارزیابی 
دارند نه یک ظرف توخالی که تصاویر و اطالعات را منفعالنه از رسانه ها دریافت می کند. این 
بازتعریف مخاطبان، تلویحاً به معنای تضعیف اقتدار تفسیرِی روشنفکران برای تعریف معناهای 

تصاویر و متون رسانه ای برای مخاطبان بود )بنت، 1386: 93-94(.
نیز رویکرد  اثرات و  از رویکرد تحقیق  نظري  به طور  منفعل  فّعال و  از مخاطب  بحث 
استفاده ها و رضامندي ها به بعد مطرح شد و در این اواخر به  واسطه فناوري هاي جدید ارتباطي 
همچون ویدئو، تلویزیون کابلي، ماهواره ای و اینترنت است که موضوع مخاطب فّعال مطرح 
شده است. این مفهوم ضمن اشاره به محتوای رسانه ای به عنوان »متن«1، معنا را نه امری پیشینی 
که در فرآیند ارتباط منتقل می شود، بلکه حاصل تعامِل مخاطب و متن در خالِل مصرِف متن 

می داند )مهدی زاده، 1389: 211(.

روش تحقیق
در این تحقیق که به  دنبال دریافت، رمزگشایی و تفسیر مخاطبان جوان از سریال های عاّمه پسند 
ماهواره ای هستیم، کاراترین روش جهت رسیدن به یافته ها و نتایج مورد نظر، روش کیفی 
است. بر این اساس برای گردآوری اطالعات، دو تکنیِک مشاهده و مصاحبه عمیق به کار گرفته 

شده است. 
سوأالتی که در این تحقیق از مصاحبه شوندگان پرسیده شد، کاماًل ساخت یافته نبود و 
بسته به مصاحبه شونده و پاسخ های وی سوأالت مختلف و جدیدی ممکن بود مطرح شود. 
در مجموع تعداد 25 مصاحبه با مخاطبان جوان سریال های عاّمه پسند ماهواره اِی ساکن شهر 
مریوان انجام شد که به لحاظ جنسیتی 20 نفر از آنها زن و پنج نفر مرد بودند. 13 نفر متأهل و 12 
نفر مجرد و تمامی مصاحبه شوندگان بومی و ساکن شهر مریوان، ُسنّی مذهب و ُکردزبان بودند. 
ویمر و دومینیک )1384: 172( مشاهده را شامل چهار بعد یا گونه می دانند: مشاهده علنی– 
مشاهده مخفی– مشاهده مشارکت کننده– مشاهده مشاهده کننده. در تحقیق حاضر، محقق به 
تناسب موقعیت و زمان، سه شیوه از چهار شیوه ذکرشده در مورد مشاهده را برای جمع آوری 

اطالعات استفاده نموده است.
از  که  هستند  مریوان  شهر  جوانان  از  دسته ای  تحقیق،  این  در  ما  بررسی  جامعه مورد 
1. Text
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سریال های عاّمه پسند ماهواره ای استفاده می کنند. نمونه گیری در این تحقیق برای انتخاب افراد 
مصاحبه شونده به روش غیرتصادفِی گلوله برفی صورت گرفت که در این راستا با جوانان 
مریوانی که سریال های ماهواره ای تماشا می کردند، مصاحبه شد و خود آنها با معرفی افراد 
دیگر، زمینه ساز مصاحبه های بعدی می شدند. این افراد نیز نفرات بعدی را به محقق معرفی 

نمودند تا اینکه به نقطه پایانی مصاحبه ها و اشباع نظری رسیدند.
شیوه تحلیل اطالعات در این تحقیق بدین گونه بود که ابتدا نگارنده پس از انجام تمام 
مصاحبه ها، تک تک آنها را گوش داد و آنها را از زبان ُکردی به زبان فارسی ترجمه و سپس 
حروفچینی کرد. محقق، در مرحله نخست، پس از پیاده نمودن مصاحبه ها، اقدام به خواندن 
و کدگذاری های اولیه کرد. هم چنین داده های مربوط به مشاهده و مشاهده مشارکتی که قباًل 
یادداشت شده بود، در کنار داده های حاصل از مصاحبه حروفچینی و آماده تحلیل شد. در 
مرحله آغازیِن کدگذاری از هر دو شیوه کدگذاری ـ باز و در محیط طبیعی ـ استفاده شد. ابتدا 
با مقایسه داده ها با یکدیگر و تعیین تفاوت ها و شباهت ها، تعدادی مقوله نام گذاری و استخراج 
شد. فرآیند یکپارچه سازی مرحله ای بود که پس از کدگذاری باز و در محیط طبیعی انجام شد، 
و همانطور که اشاره شد در این مرحله بود که مقوالت به  دست آمده دچار تغییر و تحول شد.

یافته های تحقيق
اولیه، محقق به کدگذاری، مقوله بندی و  در این قسمت پس از گردآوری داده های خام و 
نظم بخشی داده ها در قالب الگوها و مضامین، و مقوله ها پرداخته است. در زیر هر مقوله پس 
از توضیحات و تحلیل اولیه به منظور شفاف سازی، نمونه هایی از صحبت ها و نقل قول های 
مستقیم مخاطبان مصاحبه شونده آورده شده است1و در مقوالتی که داده های حاصل از مشاهده 

و مشاهده مشارکتی نیز وجود داشته است باز هم به آنها اشاره شده است.

بخش اول( زمينه های اجتماعی ـ فرهنگی مصرف کنندگان
مشاهدات محقق در این قسمت نشان داده است که بیشتر مصرف کنندگان سریال ها به طبقه متوسط 
شهری و طبقه پایین جامعه تعلق دارند. می توان گفت بیشتر آنها به اعتقادات مذهبی، اخالقی، 
نظام خانواده و ارزش های حاکم بر جامعه ُکردی در مریوان پایبندند؛ اما کسانی یافت می شوند 

1. به  دلیل کمبود جا، نقل قول های فراوان مصاحبه شوندگان و صحبت های هنگام مشاهده کمتر آورده شده است.
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که از تعلقات فرهنگی گذر می کنند و به فرهنگ های بیگانه گرایش دارند. گرایش به ُمدگرایی 
یکی از نشانه های فرهنگ گریزی در آ نها است. تعصبات قومی و ناموسی در بین مصرف کنندگان 
مشهود است. گفتمان های مختلفی مانند گفتمان ُکردی سنتی، ُکردِی خواهان مدرن شدن و ُکردی 

مدرن و حتی ُکردی ناسیونالیست در بین مصرف کنندگان دیده می شود.
و  خرده فرهنگی  تفاوت های  زبانی،  و  فرهنگی  مشابهت های  به رغم  مریوان  شهر  در 
زیرلهجه ای زیادی در بین مردمان آن دیده شود. ساکنان شهر مریوان همگی ُکرد زبان هستند و 
لهجه غالب بین آنها سورانی است. به  لحاظ مذهبی همگی اهل سنّت و پیرو امام شافعی هستند.

خود شهر امروزه تحت تأثیر فرآیند مدرنیته و روند جهانی شدن شاهد تغییرات زیادی در 
بافت شهری، نحوه پوشش مردم و حتی آداب و رسوم بوده است. به  لحاظ جامعه شناختی مریوان 
آمیزه ای است از گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی که شکاف های مذهبی، جنسیتی، نسلی، 
طبقاتی و ایلی و طایفه ای در آن مشهود است. از نظر طبقه اجتماعی می توان گفت بیشتر ساکنان 
شهر متعلق به طبقه متوسط شهری هستند که در بین این طبقه نیز گوناگونی زیادی دیده می شود.

گرچه مردم شهِر مریوان خود را مسلمان، ُسنّی مذهب و پیرو امام شافعی قلمداد می کنند 
اما در میان آنها اختالف های مذهبی زیادی دیده می شود. گرایش های مذهبی همچون تصّوف، 
دراویش و گسترش فرقه های مذهبی چون وّهابیت، مفتی زاده اخوان المسلمین، مکتبی و غیره 
نمونه های بارز اختالف های مذهبی نزد مردم شهر مریوان است. در کنار مذهبی بودن عمیِق 
تعدادی از این افراد، به  راحتی می توان افرادی را مشاهده کرد که نه تنها عالقه چندانی به 
گرایش های مذهبی ندارند، بلکه در مواردی گرایش هایی به سمت سکوالریسم و مذهب گریزی 
نیز دارند. باوجود تمام این تفاوت ها در باورهای مذهبی، می توان گفت به خاطر تجربه های 
مذهبی و موروثی جوانان، در پس زمینه های آنها گرایش به مذهبی بودن و اعتقاد به یک سری 
از مسائل مذهبی وجود دارد که کم وبیش آن اعتقادات را در رفتارهای روزمره خویش به کار 
می گیرند. شاید بتوان گفت در سنین جوانی تفاوت های جنسیتی در گرایش های مذهبی وجود 

دارد؛ دختران بیش از پسران به اعتقادات مذهبی خویش پایبندند.
امروزه در شهر مریوان همچون بسیاری از نقاط جهان، مسئله ُمد برجستگی ویژه ای دارد؛ 
طوری که استفاده از ُمدهای روز دنیا در بین جوانان به امری رایج تبدیل شده است. با نگاهی 
گذرا به بازار، خیابان ها و سطح شهر می توان نشانه هایی از گرایش جوانان به ُمدگرایی را 
ـ بخصوص در سن های  پسر و دختر  بین جوانان  در  َفِشن کردن موی سر  مشاهده کرد. 
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پایین تر ـ پوشیدن شلوارهای جین ـ ساده، پاره پاره ـ پوشیدن تی شرت های رنگی و متنوع و 
حاوی نوشته های گوناگون ـ فارسی و انگلیسی ـ استفاده از گوشی های تلفن همراه به روز و 
تعویض مداوم آنها و گوش دادن به آهنگ های َرپ، می تواند نشانه هایی از عالقه جوانان به 
پدیده ُمدگرایی باشد. این در حالی است که تا 10 سال پیش پوشیدن لباس های ُکردی محلی 
در جامعه امری مرسوم و نوعی عرف عام بود؛ در آن زمان پوشیدن لباس های غیرمحلی امری 
نامتعارف بود و حتی تعدادی از مردم واکنش های بدی نسبت به چنین افرادی نشان می دادند. 
اما امروزه به  نظر می رسد استفاده از ماهواره، اینترنت، فیلم ها و سریال های مختلف، رشد تعداد 
دانشجویان و هم چنین گرایش بیش از پیش جوانان به ُمدگرایی و بهره وری از آن، ُمد را به امری 

طبیعی نزد مردم شهر مریوان تبدیل کرده است.
به هر حال چیزی که می توان به آن اشاره کرد این است که هویّت های مذهبی، خانوادگی 
و فرهنگی می تواند تعیّن بخِش نوع پوشش مردم باشد. اما نکته جالب تر اینجاست که بعضی از 
جوانان پا را از تعلقات خانوادگی و تاریخی خود فرا نهاده اند و هویّتی جدید و متضاد برای 
خود ساخته اند. مواردی از این دست باعث ایجاد شکافی نسلی بین فرزندان و پدر و مادر و 

هم چنین جامعه شده است.
خانواده به عنوان نهادی ایدئولوژیک در شهر مریوان جایگاه ویژه و حیاتی دارد. با وجود 
تغییر و تحوالت دنیای خانواده هنوز دیدگاه های مردساالرانه در بعضی از خانواده ها دیده 
می شود؛ البته امروزه در بین زوج های جوان، مردساالری دچار چالش شده است و تغییرات 
اساسی در آن رخ داده است. اما نکته مهم اینکه ساختار خانواده در مریوان به گونه ای است که 
افرادـ  از جمله جوانانـ  خود را متعلق به خانواده می دانند و وابستگی خاصی به خانواده خود 
دارند. بنابراین فروپاشی نظام خانواده که در نقاط مختلف جهان نمود پیدا کرده است در شهر 
مریوان جایگاهی ندارد و خانواده یکی از نهادهای هویّت بخش فرد محسوب می شود. خود 

خانواده نیز ممکن است تحت تأثیر تعلقات قومیـ  قبیله ای و مذهبی خود قرار بگیرد.

بخش دوم( دریافت و رمزگشایی مخاطبان از سریال ها
در پاسخ کوتاه و کلی به سوأل مربوط به رمزگشایی مخاطبان می توان گفت که مخاطبان 
فّعاالنه با الیه های مختلف معنایِی سریال ها درگیر می شوند و دریافت و خوانش های متفاوتی 
از آن دارند؛ هرچند که نقاط اشتراکی زیادی نیز در بین آنها دیده می شود. مخاطبان جوان به 
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سریال ها و شخصیت های خاصی عالقه نشان می دهند، با شخصیت مورد عالقه شان احساس 
هم ذات پنداری می کنند و در عالقه مندی به شخصیت ها به جنبه های گوناگونی اشاره می کنند. 
آنها به مفاهیم مطروحه در سریال ها و لذات اکتسابی متفاوتی اشاره می کنند. گاهی از سریال ها 

انتقاد می کنند و بسیاری از آنها از پیامدهای منفی سریال ها آگاهی دارند.

ژانر و زبان سریال
مصاحبه شوندگان با انواع ژانر آشنایی چندانی نداشتند و بیشتر به نوع و کشور سازنده فیلم 
توجه می کردند. می توان گفت اکثر بینندگان، فیلم های امریکایی، ایرانی، و کره ای را می پسندند.
ادیبه می گوید: »من فیلم های مکزیکی، آمریکای مرکزی، کره ای، و ایرانی را دوست دارم«. 
نرمین نیز در جمله ای مشابه می گوید: »بیشتر به فیلم های مکزیکی و آمریکای مرکزی و ایرانی 

عالقه دارم«. میترا و نادیا به فیلم های کره ای و ایرانی عالقه مندند. 
ژاله، گالله، و مرضیه ترجیح می دهند سریال ها و فیلم های ایرانی را تماشا کنند. روژان، 

سنور و ژیال نیز به فیلم های ایرانی و هندی عالقه مندند. 
فرید و سارا نیز ژانر فیلم برایشان اهمیت دارد و در میان ژانرها به ژانر اجتماعی و طنز بیشتر 
عالقه دارند. سارا چنین می گوید: »بیشتر از سریال هاي طنز و اجتماعي خوشم مي آید ولي به 

فیلم های اکشن و غیره عالقه ای ندارم«.
بیشتر مخاطباِن جواِن سریال های عاّمه پسند ماهواره ای که در شهر مریوان زندگی می کنند، سعی 
می کنند سریال هایی را تماشا کنند که یا زبان اصلی آن فارسی باشد و یا به زبان فارسی دوبله شده 
باشد. البته این به این معنی نیست که آنها به هیچ وجه عالقه ندارند سریال های ُکردی و دوبله شده 
به زبان ُکردی و یا انگلیسی را ببینند. بیشتر مخاطبان در دسته ای قرار می گیرند که به سریال فارسی 
و ُکردی عالقه مندند. در مواردی فارسی را بر ُکردی ترجیح می دهند و در مواردی بر عکس، ُکردی 
را بر فارسی. ژاله چنین می گوید: »از فیلم با زبان فارسی خوشم می آید. ُکردی هم خوب است ولی 
بیشتر فارسی را می پسندم. دوست دارم دوبله هم فارسی باشد«. برهان می گوید »زبان اگر فارسی یا 

ُکردی باشد بهتر متوجه می شوم. دوست دارم ُکردی باشد تا فارسی«. 
مسعود نیز در این رابطه اظهار نظر می کند: »در مورد زبان فیلم، فارسی را می پسندم. زبان 
ُکردی و فارسی را می توان متوجه  شد ولی از زیرنویس ]فیلم انگلیسی[ خوشم نمی آید، چون 

متوجه نمی شوم«.
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در میان مصاحبه شوندگان سارا اظهارنظری متفاوت با بقیه دارد. وی می گوید: 
از فیلم هاي زبان انگلیسي بدون زیرنویس خوشم مي آید. از فیلم فارسي خوشم مي آید ولي 
از فیلم ُکردي خوشم نمي آید. از دوبله ُکردي که اصاًل خوشم نمي آید چون بد دوبله میکنند. 
مثاًل فیلم ایراني »تب سرد« را دوبله کرده بودند و من اصاًل خوشم نیامد؛ خیلي جاهایش را 

اصاًل متوجه نمي شدم. 
مردم مریوان با وجود اینکه ُکردزبان هستند اّما دسترسی چندانی به فیلم های ُکردی ندارند؛ 
درواقع می توان گفت تعداد فیلم هایی که با زبان ُکردی تولید می شود بسیار کم و نادر است. 
هم چنین به  ندرت می توان کسانی را یافت که کاماًل با ساختار زبان کردی، دستور زبان و 
شیوه نوشتن ُکردی آشنایی داشته باشند. آموزش های رسمی زبان ُکردی وجود ندارد، کودکان 
از بچگی )دبستان( تا بزرگسالی )دبیرستان و دانشگاه( با زبان فارسی آموزش می بینند. فقط 
کسانی که خودشان مشتاق یادگیری زبان ُکردی هستند می توانند به بعضی از مؤسسات تحت 
نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مراجعه کنند و زبان ُکردی را فرا گیرند. از طرف دیگر 
فراگیرترین رسانهـ  یعنی تلویزیونـ  برنامه های خود را با زبان فارسی پخش می کند1و مخاطبانی 

که بخواهند رسانه با زبان ُکردی را مالحظه کنند باید از ماهواره استفاده کنند.
یافته های به دست آمده از طریق مشاهده به ما کمک کرد تا دالیلی برای عالقه ی مخاطبان به 
زبان فارسی و ُکردی و ترجیح دادن زبان فارسی بر ُکردی را پیدا کنیم. مخاطبان به رغم تعصبات 
قومی، و عالقه به زبان مادری خود، درمورد تماشای فیلم گاهی زبان فارسی را بر زبان ُکردی 
ترجیح می دهند. درواقع مخاطبان براساس توانایی های زبانی خود، اولویت زبانی در انتخاب 

فیلم را مشخص می کنند.

مفاهيم مطرح شده در سریال ها
هرگونه متن ارتباطی بدون شک حاوی پیام ها و مفاهیم خاصی است که منبع ارتباطی به  دنبال 
مطرح کردن و انتقال آنها است. به عالوه در مطالعات فرهنگی فرض اولیه بر این است که 
هیچ متن ارتباطی بی طرف نیست و در هر متنی تعدادی رمزگان فنّی اجتماعی و ایدئولوژیک 
با معناها، ایده ها و ارزش های خاصی نهفته و مرجح است. سریال های عاّمه پسند ماهواره ای 
نیز از این قاعده مستثنی نیست و هرکدام از آنها بر روی مفاهیم خاصی تأکید می کنند. آنها 
1. البته کانال های استانی ـ مانند شبکه استانی کردستان ـ در این زمینه استثناء هستند که معموالً ساعت کمی در طول 
روز، برنامه پخش می کنند و به نسبت شبکه های ملی از مخاطبان کمتری برخوردارند. کانال سحر نیز که برنامه هایی 

به زبان ُکردی پخش می کند فقط توسط ماهواره قابل دریافت است.
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مفهوم یا مفاهیمی را مطرح و سپس بارور می کنند و بر اساس ایدئولوژی خاص خود، مفهوم 
را برمی سازند.

عشق و دوست داشتن در مقابل نفرت، خیانت و انتقام، دروغ، خداپرستی، شهوت، مسائل 
جنسی، مسائل خانوادگی و خشونت، چکیده ای از مفاهیمی است که مخاطبان جوان به آن 
اشاره کرده اند. آ  نها راجع به شیوه مطرح کردن مفاهیم در سریال ها با هم توافق زیادی دارند اما 
در مورد نتیجه گیری و برون داد آن، تفاوت چشمگیری بین آنها است. در حالیکه برخی معتقدند 
که  سریال ها با طرح مسائل خانوادگی و روابط زوجین باعث می شود که الگوی جدیدی از 
روابط ـ که منافی آیین، سنّت ها، باورها و اعتقادات محلی است ـ رواج داده شود؛ برخی با 
این عقیده مخالفند و می گویند سریال ها در نهایت روابط غلط بین زوجین ـ مانند خیانت ـ 
را رد می کند. برخی نیز به عوامل فردی اشاره می کنند و بر این باورند که حتی اگر سریال ها 
آموزش های بدی را ترویج کنند فرد می تواند با ایمان قلبی خویش از این آسیب ها دوری گزیند.

اسرین که دانشجوی کارشناسی و فردی محجبه است، رمزگشایی خودش از مفاهیم طرح 
شده در سریال را این گونه بیان می کند:

خیانت ـ هم در سریال هاي فارسي وان هم در پي .ام .سي ـ به وفور دیده می شود . . . من 
این گونه سریال ها رو دوست دارم که مسائل مذهبي را رعایت می کنند . . . به نظر من دین 

و مذهب این توانایي را دارند که مسائلي را مطرح کنند و مردم نیز آنها را به راحتي بپذیرند.
سارا دانش آموز دبیرستانی از طبقه متوسط جامعه است و نظرش را چنین بیان می کند: »هر 
کارگرداني به دنبال این است که یک سري مسائل را به مخاطبش انتقال بدهد. تمام فیلم هایي 
که من دیدم، مباحث مربوط به عشق را در خود جاي داده اند. در این سریال ها دروغ، خیانت، 
عشق و انتقام وجود دارد. به  نظر من سریال ها خیانت کردن و دروغ  گفتن را در جامعه رواج 

می دهند و به نوعی جوانان را آموزش می دهند«.
روناک، 22 ساله و متأهل نیز نظرش را این گونه بیان می کند:

عشق، مسائل خانوادگی، رابطه روزمره زن و مرد، خیانت )بخصوص(، جنایت )از این ها 
لّذت نمی برم(، خشونت هم هست. دروغ هم خیلی زیاد است. »باران دروغ« آکنده از دروغ 
است. یکی از فیلم ها درباره رفتار والدین با بچه هاست. سریال ها در نهایت هر طور نتیجه گیری 
کنند، مردم از آ نها یاد می گیرند چگونه خیانت کنند، دروغ بگویند و از همان سنین پایین به 

همدیگر عشق بورزند.
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در واقع سارا و روناک به طور تلویحی اشاره می کنند که سریال ها ممکن است گاهی در 
نتیجه گیری نهایی، خیانت را امری زشت تلقی کند اما چنین سریال هایی معنای نهفته در پیام را 
اندک اندک و در طی قسمت های گوناگون به بیننده تحمیل می کند. طوالنی بودن سریال ها به 
روند ماساژ دائمی و پی درپی مخاطبان کمک می کند و بدین سان در عین فعال بودن مخاطبان، 

این امکان نیز وجود دارد که آنها خیانت کردن و دروغ گفتن را از سریال ها یاد بگیرند. 

عالقه مندی و وابستگی به سریالی خاص
از  بیش  خاصی  سریال  به  آنها  از  هرکدام  که  می دهد  نشان  مصاحبه شوندگان  پاسخ های 
بقیه سریال ها عالقه دارند و در هر دوره یکی از سریال ها باب می شود و مخاطبان زیادی را به 

خود اختصاص می دهد.
مثاًل سارا می گوید »بیشتر به "تقدیر یک فرشته" عالقه مندم و پارسال هم به "در جست و جوي 

پدر" عالقه مند بودم«. 
فرشته«  یک  »تقدیر  سریال  به  که  می کردند  اذعان  مصاحبه شوندگان  از  زیادی  تعداد 
عالقه مندند و این نکته در سطح شهر به راحتی قابل مشاهده بود. الزم به ذکر است که در میان 
مخاطبان کسانی هستند که فقط یک سریال را نگاه می کنند و طبیعتاً به همان سریال نیز عالقه 
دارند، هرچند که کسانی نیز پیدا می شوند که فقط یک سریال را نگاه  کنند اما به آن یک سریال 

نیز عالقه ندارند بلکه عوامل دیگری آنها را وادار به تماشای سریال می کند. 
برهان، دارای مدرک تحصیلی دیپلم و 30 ساله که دارای شغل آزاد است این مسئله را 
این گونه بیان می کند:  »فقط سریال »تقدیر یک فرشته« را نگاه می کنم و چندان به آن عالقه مند 
نیستم. به دنبال چیز خاصی در این سریال نیستم؛ فقط می خواهم بدانم چه اتفاقی در قسمت های 
بعدی می افتد« و در مورد عالقه مندی به آن می گوید: »بی تفاوتم. اصاًل به یادش هم نمی افتم«.

سنور که سواد زیر دیپلم دارد و 29 ساله است می گوید: » از »تقدیر یک فرشته« خوشم 
می آید. اگر روزی این سریال را نبینم بسیار احساس دلتنگی خواهم کرد. دوست دارم ماجرای 
فیلم را دنبال کنم«. ندیدن سریال ها حتی گاهی زندگی روزمره مخاطبان جوان را دگرگون 

می کند و می تواند اثرات روحیـ  روانی نیز ایجاد کند.
ژیال در پاسخ به سوأالت بیان می کند: »از »تقدیر یک فرشته« خوشم می آید. موضوع فیلم برایم 

جالب است. اگر یک روز آن را نبینم به  شدت عصبانی می شوم و نمی توانم کاری انجام دهم«. 



فصلنامه علمی-پژوهشی

127
تحلیل دریافت 

مخاطبان جوان... 

بیشتر مخاطبان در مصاحبه ها به این نکته اشاره کرده اند که هر کدام به  نوعی به یک یا 
چندین سریال عادت می کنند و حتی اگر جایی غیر از خانه خودشان باشند، در لحظه پخش 
سریال یاد آن می افتند. این بینندگان تالش می کنند که حداقل تکرار سریال را ببینند. حتی در 
مواردی از یکی از افراد خانه یا دوستانشان خواهش می کنند که سریال را برای آنها ضبط کند 

تا بعداً آن را تماشا کنند.

عالقه مندی به شخصيت ها
مصاحبه با مخاطبان جوان سریال ها نشان از این داشت که هر کدام از مخاطبان به یکی از 
شخصیت ها عالقه خاصی دارند، به او عشق می ورزند و تعدادی از آنها آرزو می کنند که ای 
کاش می توانستند به جای او باشند؛ تحت تأثیر اتفاقات و ماجراهای آن شخصیت قرار می گیرند و 
به نوعی این شخصیت ها هستند که مخاطب را ترغیب می کنند تا قصه و داستان را پیگیری نمایند. 
انتخاب این شخصیت بی ارتباط با زمینه های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افراد مصاحبه شونده 

نیست. طبقه اجتماعی افراد در عالقه مندی به شخصیت ها بسیار تأثیرگذار بوده است.
یرخی از مصاحبه ها نشان داده اند که مخاطب نه به  خاطر اصل داستان و قصه بلکه به  خاطر 
شخصیت مورد عالقه اش دیدن سریال را ادامه می دهد. آنها دالیل عمده و گوناگونی را برای 
انتخاب شخصیت مورد عالقه شان بیان می کنند. خوش تیپی، خوش اخالق بودن و خاکی بودن 

سه عاملی است که در انتخاب شخصیت مورد عالقه سارا تأثیرگذار بوده است. 
نادیا، 20ساله، مجرد و دانش آموز دبیرستانی است. وی »اخالق« برایش اهمیت دارد و 
می گوید: »از فابین ـ رئیس بار فابین در فیلم طلسم زیبا ـ خیلی خوشم می آید، با اخالق من 

سازگار است. از این گونه شخصیت ها خوشم می آید«.
یک  "سرنوشت  سریال  در  "ماریچی"  از شخصیت  مصاحبه شوندگان  از  زیادی  تعداد 
فرشته" خوششان می آید. دالیل آنها برای انتخاب این شخصیت بیشتر به خاطر روحیه قوی، 

مظلومیت، فقر و بدبختی وی و در نهایت پشتکار ماریچی در رسیدن به اهدافش است. 
مسعود که متأهل است و خودش دارای شخصیت آرام و صبوری است در مورد شخصیت 
مورد عالقه اش می گوید: »در فیلم "عاصی" از پدر عاصی خوشم می آمد. پدر عاصی خیلی آدم 
باهوش، تیز و آرامی بود. صبر و تحملی زیادی داشت و عاقل بود و مشکالت اعضای خانواده 

را درک می کرد«.
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ژاله که متأهل و دارای دو فرزند است و از سواد نسبتاً پایینی برخوردار است، دلیل انتخاب 
به عنصر  و روژان  فرید، سنور،  »کنجکاوی« وی می داند.  در  را  مورد عالقه اش  شخصیت 
»جذابیت« اشاره می کنند و معتقدند که بعضی از آدم ها از جاذبه باالیی برخوردارند لذا می توانند 

دیگران را به سمت خود جذب کنند. 
گالله که دانشجوی دانشگاه پیام نور است به دقت داشتن، منظم بودن و پشتکار خیلی 
اهمیت می دهد و در مورد شخصیت مورد عالقه اش در سریال می گوید: »بیشتر نقش مردی به 
اسم »خوان میگل« را دوست دارد. چون او در تمام مواقع برای خودش برنامه خاصی دارد و در 
مقابل مشکالت خودش را  گم نمی کند و در تصمیم گیری هایش پشتکار دارد و ثابت قدم است«.

ژیال که به لحاظ طبقه اجتماعی متعلق به قشر رو به پایین جامعه است و در خانواده  ای فقیر 
بزرگ شده است دلیلش را برای انتخاب ماریچی این گونه بیان می کند:

چون دختر فقیری است که پدر و مادرش را از دست داده است و با یک پسری به نام 
»خوان میگل« ازدواج کرده است و به خاطر اینکه »خوان میگل« با دختر دیگری ازدواج کرده 
است، از هم جدا شدند. حاال یک دختری دارد که دخترش دقیقاً مثل خودش در فقر و بدبختی 

بزرگ می شود و خیلی زندگی ساده ای دارد.
همانطور که پاسخ های مخاطبان به سوأل های این قسمت نشان می دهد، انتخاب شخصیت 
مورد عالقه در سریال ها ارتباط نزدیکی با شخصیت، اخالق، گرایش ها، زمینه های اجتماعی، 
مورد  انتخاب شخصیت های  دالیل  کلی  به طور  دارد.  افراد  تفکرات  و  تاریخی  و  فرهنگی 
عالقه مخاطباِن جوان سریال ها را می توان در ذیل مقوله هایی همچون اخالق، توان مندی در فایق 
آمدن بر مشکالت، کنجکاوی، بدبختی، جذابیت، برنامه ریزی، ثابت قدم بودن و عالقه مندی های 

شخصی دیگر دسته بندی کرد.

هم ذات  پنداری
هم ذات پنداری مفهومی است که بیشتر در نقد ادبی، روان شناسی، سینما، ارتباطات و به طور کلی 
در هنر به کار می رود. هم ذات پنداری که گاهی آن را »هم سانی با شخصیت های داستانی« نیز 
می نامند به  معنای حسی است که در آن خوانندهـ  مخاطبـ  آنچنان ارتباطی با شخصیت داستان 
برقرار می کند که خود را با او یکی می پندارد و می تواند منشأ مشترکی برای رفتار خود و آن 
شخصیت بیابد. پاسِخ بینندگان نشان از سطح درگیری باالی مخاطبان با داستان و شخصیت های 
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آن دارد. مخاطباْن ماجراها و اتفاقاتی که در داستان برای شخصیت ها رخ می دهد را به روابط و 
زندگی روزمره خود ربط می دهند و در مواقع زیادی خود را دقیقاً در جایگاه شخصیت داستانی 

قرار می دهند و حتی بعد از دیدن سریال راجع به مسائل پیِش روی وی فکر می کنند.
ژیال احساس هم ذات پنداری اش را این گونه بیان می کند:

ما خودمان هم زندگی ای پر از فقر داشتیم و در فقر بزرگ شدیم. آن کسانی که در فقر 
زندگی می کنند، افراد فقیر را درک می کنند. من هم به این خاطر از »ماریچی« خوشم می آید و 
دوست دارم ماجراهایش را پیگیری کنم و ببینم در ادامه به کجا می رسد. بعضی اوقات خودم 
را جای او می گذارم. آخر او  اآلن نابینا شده است و نمی تواند دخترش را ببیند. من خودم را 
جای او می گذارم و می گویم اگر من هم یک روز چشمم را از دست بدهم چگونه زندگی 
خواهم کرد و برای پسرم چه کار خواهم کرد. آن دختر چه قدر سختی می کشد و ناراحت است 

از اینکه پسرش را نمی بیند.
روناک تجربه خودش از هم ذات پنداری با شخصیت ها را این گونه بازگو می کند: »در بعضی 
صحنه ها »لوال« مثل من است و به این خاطر او را زیاد دوست دارم. مثل اینکه بدشانس است و 
هر اتفاقی می افتد او را مقصر می دانند و من فکر می کنم بعضی اوقات در زندگی مثل او هستم 

و آدم بدشانسی هستم«.
سارا نیز ضمن اینکه تأیید می کند که با شخصیت مورد عالقه اش احساس هم سانی می کند، 
چنین می گوید: »احساس می کنم خیلي از ماجراها و  اتفاقاتي که برای ماریچي مي افتد برای 

من هم افتاده است«.
مختار که به برنامه های خبری، تحلیلی و تفسیری عالقه مند است، به اینترنت نیز دسترسی 
دارد و گاهی اوقات به نویسندگی می پردازد، می گوید: »من مخالف ظلم و ستم علیه انسان 
خصوصاً زنان هستم. با شخصیت هایی احساس هم ذات پنداری می کنم که علیه دیکتاتوری و 

فشار علیه بشریت به پا می خیزند و بیشتر طرفدار دموکراسی هستند«.
و  فرهنگی  تاریخی،  زمینه های  بین  ارتباط  قسمت،  این  در  مصاحبه شوندگان  پاسخ 
با انتخاب شخصیت های مورد عالقه شان و هم ذات پنداری با آنها را برای  اجتماعی شان را 
ما روشن می کند. ژیال به  وضوح اشاره می کند که فقر، بیچارگی و مشقتی که ماریچی در آن 
گرفتار است با زمینه های تاریخی وی نزدیکی بسیاری دارد و به همین خاطر با وی احساس 
هم ذات پنداری می کند. روناک به یک باور فرهنگی یعنی بدشانسی اشاره می کند و لوال را 
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به  اما  مثال نمی زند  را  نیز گرچه شخصیت خاصی  بدشانس می داند. مختار  مانند خودش 
مسائل اجتماعی و دردهای مشترک جامعه اشاره می کند. شاید پاسخ متفاوت مختار به  خاطر 

گفتمان های متفاوتی است که به آنها دسترسی دارد.

انتقاد از سریال ها
در حالیکه همه مصاحبه شوندگان اقرار می کنند که کم وبیش سریال ها را تماشا می کنند و حتی از 
آنها لّذت می برند اما بسیاری از آنها نیز نگاهی انتقادی به سریال ها دارند؛ دیدن آن را به دیگران 

توصیه نمی کنند و حتی تعدادی از آنها تصمیم به عدم تماشا و پیگیری سریال ها دارند.
انتقاد اصلی مصاحبه شوندگان از سریال ها به  خاطر داشتن روابط نامشروع، نشان دادن 
روابط جنسی، پوشش نامناسب زنان، خیانت کردن و دروغ گفتن زن و مرد به یکدیگر است.

ژاله به  دلیل پخش خیانت کردن همسران به یکدیگر در سریال »سفری دیگر« از این سریال 
انتقاد می کند و معتقد است که اعتقادات مذهبی می تواند مانِع آلوده شدن انسان به خیانت و 
مسائلی از این دست شود. اسرین همانند ژاله بر این باور است که میزان خیانت ها در شهر 
مریوان بعد از پخش این سریال ها افزایش یافته است و جامعه جوان مریوانی در حال تغییری 

اجتماعی و فرهنگی است.
مسعود نیز می گوید: »ایراد اصلی این است که به فرهنگ و آداب و رسوم ما نمی خورد؛ 
پوشش آنها، رفتارهایشان، اینکه خیلی راحت عاشِق هم می شوند و راحت به خانه هم می روند. 

مسائل جنسی را تا حدی نشان می دهد که برای خانواده و بچه ها خیلی مضر است«.
سارا که خود مجرد است از سریال ها به خاطر پخش پارتی های مختلط، نمایش خیانت به 

همسر و عدم وفاداری آنها نسبت به هم، به سریال انتقاد می کند.
فرید هم که مجرد است به گونه ای دیگر از سریال ها انتقاد می کند. وی معتقد است که 
سریال ها باعث می شوند انتظارات زنان از شوهرانشان باال برود و این مسئله می تواند منجر به 

فروپاشی نظام خانواده شود.
ادیبه به مسائل خیانت و روابط جنسی کاری ندارد و بحث دروغ را پیش می کشد. وی 
می گوید: »در بعضی از وقت ها خیلی واضح است که صحنه ها را با دروغ درست می کنند«. 
شاید منظور وی از دروغ، واقعیت گریزی برنامه ها و غیرطبیعی  بودن آنها است که از نظر وی 

جالب نیست.
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مختار بیش از هرکسی سریال ها را به نقد می کشد. انتقاد اصلی وی به عدم کار حرفه ای به 
 لحاظ فنّی، کارگردانی صحنه پردازی و شیوه دوبله کردن سریال هاست. نگرانی مختار اما از خطر 
نابودی آیین، سنّت و احساسات کردی است؛ چرا که از نظر وی تماشای سریال ها می تواند 

منجر به غرب زدگی، غرب گرایی و فراموش کردن پوشش و لباس و تاریخ قوم ُکرد  گردد.
ژیال هم به طور ضمنی به ما می گوید که دیدن سریال ها در جمع خانواده امری نا مطلوب 
است، اما تماشای آن به  تنهایی ضرری ندارد: »این فیلم ها مناسب خانواده نیست و تماشای این 

فیلم ها در خانواده ها جایز نیست«.
اما نشمیل قرائتی کاماًل متفاوت با بقیه دارد و به محتوای سریال ها کاری ندارد. وی می گوید: 

»پیام های بازرگانی زیادی پخش می کنند«.
نکته جالب توجه در مورد انتقادات مطرح شده توسط مخاطبان این است که با وجود همه 
ایرادها و نقدهایی که به این سریال ها وارد می کنند اما باز هم دیدن سریال ها را ادامه می دهند. 
به  هیچ وجه  دیگر  مورد عالقه شان  پایان سریال ِ  از  پس  که  کرده اند  ادعا  که  افرادی  حتی 
چنین سریال هایی را تماشا نمی کنند، اما باز این کار را ادامه داده اند. نکته جالب تر این است که 
کسانی که به  شدت از سریال ها انتقاد می کنند و معتقدند باید به گونه ای با پخش و تماشای این 
سریال ها مقابله شود، خودشان و خانواده شان در مقابل آن سریال ها تسلیم می شوند و سریال ها 

را تماشا می کنند. 
صحبت های مصاحبه شوندگان با رفتار آنها در دنیای واقعی تفاوت چشم گیری دارد. آنها از 
خطرات احتمالی سریال ها آگاهی دارند و دیگران را از دیدن چنین سریال هایی نهی می کنند اما 
خودشان هم چنان به دیدن آنها ادامه می دهند. شاید فقط وقتی از آنها در مورد ایرادهای چنین 
سریال هایی پرسیده می شود، یادشان می افتد که چنین ایرادهایی به این سریال ها وارد است. 
وقتی سریال را تماشا می کنند، نقدها و خطرات احتمالی را فراموش می کنند و یا به  نوعی 
خودشان را گول می زنند و آنها را به یاد نمی آورند؛ در واقع لّذت حاصل از تماشای سریال را 

به خطرات آن ترجیح می دهند.

نتيجه گيری
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ابزارهای جدید توزیع، جهانی شدِن صنایع رسانه ای و افزایش 
ظرفیت ارتباطات جهانِی تصاویر مخاطبان داخلی و مّلی به مخاطبان فرامّلی تبدیل شده اند. 
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یکی از ابعاد و ابزارهای جهانی شدن، ماهواره ها و استفاده روزمره مخاطبان از آن است. مخاطبان 
جوان ُکردزبان، که جامعه مورد مطالعه این تحقیق هستند نیز از این قافله جانمانده اند و استفاده 

از ماهواره در بین آنها به بخشی از زندگی روزمره شان تبدیل شده است.
می توان گفت مخاطبان سریال ها ضمن داشتن بخشی از فرهنگ خود، از طریق رسانه ها و 
وسایل ارتباطی با فرهنگ های دیگری که سریال ها به نمایش می گذارند، آشنا می شوند و گاه 
بخشی از این فرهنگ ها را جزئی از فرهنگ خود می سازند. مخاطبان از قسمت هایی از سریال ها 
الگوبرداری  با سلیقه، تفکرات و پس زمینه های فرهنگی و اجتماعی آنها سازگار است،  که 

می کنند یا حداقل آن را می پذیرند و تحسین می کنند و از بقیه موارد انتقاد می کنند.
یافته های این تحقیق نشان می دهد که سریال های عاّمه پسند ماهواره ای ممکن است واجد 
متکثری رمزگشایی می شود و  به نحو  پیام  این  اما  باشد،  برای دهکده جهانی  پیامی هم گون 

مخاطبان قرائت های متفاوت و مختلفی از سریال ها دارند.
جوان  مخاطبان  بین  در  استفاده رسانه ای  اثر  در  جهانی شدن  از  نشانه هایی  است  ممکن 
سریال ها دیده شود، اما این به  معنای ذوب شدن در فرهنگ دیگری نیست. مخاطبان جوان ُکرد 
در شهر مریوان با یک پدیده جهانی ـ سریال های عاّمه پسند ماهواره ای ـ روبه رو هستند که به 
آنها این فرصت را می دهد تا پیام هایی را از ورای مرزها دریافت و در منازل خود تماشا کنند. در 
این راستا ممکن است تحت تأثیر فرهنگ صادرکننده سریال ها قرار بگیرند و حتی در مواردی 
پیام داخل سریال را بپذیرند و آن را الگوی زندگی خود قرار دهند، اما در بسیاری از مواقع در 
مقابل این پیام جهانی مقاومت می کنند و پس زمینه های اجتماعی و فرهنگی خود را در دریافت 
و رمزگشایی این پیام ها به  کار می گیرند. بدین سان چیزی به نام امپریالیسم فرهنگی در آن حّدی 
که نظریه پردازان افراطی جهانی شدن به آن اعتقاد دارند، اتفاق نمی افتد. ضمن اینکه در بین خود 
مخاطبان نیز خوانش های متفاوتی براساس هویّت، تحصیالت، طبقه اجتماعی، گفتمان های در 
دسترس، زمینه های خانگی و غیره دیده می شود که در ادامه بیشتر به آنها پرداخته خواهد  شد.

بر اساس داده ها و یافته های تحقیق می توان گفت، انتخاب و تماشای سریال های عاّمه پسند 
ماهواره ای نزد مخاطبان جوان مریوانی، امری اتفاقی و خودبه خودی نیست1 بلکه مخاطبان، 
فّعاالنه این گونه برنامه ها را گزینش و تماشا می کنند. هم چنین یافته ها نشان می دهد که نه 

1. الزم است اشاره شود که مخاطبانی بودند که خود اقدام به انتخاب و تماشای سریال ها نمی کردند، بلکه چون بقیه  
اعضای خانواده سریال را می دیدند، آنها نیز برای گریز از انزوا و همراهی با خانواده سریال را تماشا می کردند.
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تنها انتخاب و تماشای سریال ها کنشی فّعاالنه است، بلکه مخاطبان در برساختن و تولید معنا 
نیز نقش ایفا می کنند. همانطور که در نقل قول های مصاحبه شوندگان مشهود است، بعضی از 
مخاطبان در مقابل پیام های دریافتی مقاومت می کنند و در مقابل آن، توان و تفکر انتقادی از 
خود نشان می دهند. این افراد بیشتر کسانی هستند که به گفتمان های متفاوت و گاهی متعارض 
دسترسی دارند و از تحصیالت باالتری نسبت به بقیه برخوردارند. بنابراین، معنا حاصل تعامل 

مخاطب و متن در خالل مصرِف سریال است. 
نکته دیگر که در مورد فّعال بودن مخاطبان می توان به آن اشاره کرد، این است که فّعال بودن 
از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. ممکن است فردی فقط در انتخاب و گزینش سریال 
فّعال باشد، اما فردی دیگر عالوه بر این در رویارویی با پیام نیز از خود فعالیت نشان دهد و 
حتی در مواردی به انتقاد از سریال و پیام آن بپردازد. مثاًل نادیا، ژاله و سنور خودشان دست به 
انتخاب سریال می زنند اما در رمزگشایی پیام چندان فّعالیتی از خود نشان نمی دهند و بر عکس 

مختار، مسعود و اسرین هم در انتخاب سریال فّعال اند و هم به انتقاد از سریال ها می پردازند.
ما در این تحقیق به نتایجی مشابه گفته های تامپسون رسیدیم. اینکه مصرف محصوالت 
رسانه ها یک پدیده محلی است، از این جهت که همواره شامل افراد معینی است که در متن و 
زمینه های اجتماعی ـ تاریخی مشخصی قرار دارند و از منابعی که در دسترس آنها است برای 
معنادادن به پیام های رسانه ها و دخالت دادن آنها در زندگی هایشان استفاده می کنند؛ و این پیام ها 
غالباً در این فرآینِد مصرف تغییر شکل می یابد؛ چرا که مخاطبان، آنها را با متن و زمینه های 

زندگی روزانه تطبیق می دهند.
کسانی که از اینترنت، روزنامه، ماهواره و غیره استفاده می کنند و در عین حال به برنامه های 
خبری، تحلیلی، تفسیری و مستند عالقه مند هستند، ممکن است خوانش های متفاوتی با دیگر 
مخاطبان داشته باشند. در واقع افرادی که در معرض گفتمان های مخالف و معارض و انتقادی 
قرار می گیرند، دیدگاه های انتقادی بیشتری از خود نشان می دهند؛ بنابراین ممکن است شخصی 
از تمام رسانه های مدنظر استفاده کند، اما قرائتی موافق با متن داشته باشد و سواد انتقادی 
چندانی در برخورد با متن از خود نشان ندهد. بنابراین می توان گفت رابطه دسترسی گفتمانی 
و خوانش متن، به محتوای گفتمان مورد استفاده بستگی دارد. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم 

مخاطب در برساختن معنا طیف وسیعی از عوامل زمینه ای و فردی را به کار می گیرد.
و  دریافت  در  مخاطبان  فرهنگی  و  اجتماعی  که پس زمینه های  بگیریم  نتیجه  می توانیم 
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رمزگشایی آنها دخیل است و انطباق باالیی بین این دو وجود دارد. ما دیدیم که مخاطبان، 
جنبه هایی از پیام را برجسته می کردند که با زمینه های فرهنگی و تاریخی شان ارتباط داشت. 
اینکه مفاهیمی همچون »خیانت«، »آزادی جنسی«، »پوشش آزاد« و غیره را برجسته می کردند، 
از آن انتقاد می کردند، و به پیامدهای منفی ناشی از تماشای سریال ها اشاره می کردند، می تواند 
ریشه در باورهای مذهبی، تعصبات قومی و چارچوب های اجتماعی آنها داشته باشد. آنها در 
جامعه ای بزرگ شده اند که خیانت و دروغ عملی ناپسند و نکوهیده است و وقتی آن رفتارها 

را در سریال ها می بینند به  مثابه نوعی هنجارشکنی به آنها نگاه می کنند.
یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که مخاطبان جواِن مریوانی براساس موقعیت های 
اجتماعِی خود، دریافت و رمزگشایی های متفاوتی از سریال ها دارند. منظور از موقعیت اجتماعی 
در اینجا، خانواده، شغل، میزان تحصیالت و به طور کلی طبقه اجتماعِی فرد است که مؤلفه هایی 
هویّت بخش هستند و مجموعه ای از این عوامْل هویّت فرد را تشکیل می دهد. هرچند که 
ممکن است افرادی با جایگاه طبقاتِی یکسان، رمزگشایی های متفاوتی از پیامی یکسان داشته 
باشند. مخاطبان باتوجه به جایگاه خویش در سلسله مراتب اجتماعی به رمزگشایی سریال ها 

می پردازند.
در نهایت باید گفت یکی از نکات قابل توجه در دریافت مخاطبان از سریال ها، نقش عوامل 
فردی در معناسازی است. آنها بیشتر به جنبه هایی از پیام توجه می کنند که با زمینه های قبلی شان 

به گونه ای ارتباط داشته باشد.
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