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تحلیل دریافت مخاطبان جوان شهر مریوان از سریالهای عا ّمهپسند ماهوارهای
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چکیده
هدف از این مقاله ،بررسی نقش رسانههای فرامرزی بهعنوان مر ّوجان فرهنگ عا ّمهپسند است .بدین

منظور با رویکرد تحلیل دریافت ،به توصیف رمزگشایی مخاطبان جوان شهر مریوان از این گونه
سریالها پرداخته شده است .نظریههای جهانیشدن و دریافت در ارتباطات منظومة نظری مقالة
حاضر را تشکیل میدهد .روش این پژوهش کیفی است و از دو تکنیک مصاحبة عمیق و مشاهده

برای گردآوری اطالعات استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد افراد مختلف بر اساس

ویژگیهای فردی و همچنین زمینههای اجتماعی و فرهنگی خود ،به شخصیتهای خاصی عالقه

نشان میدهند و با آنها احساس همذاتپنداری میکنند .این عالقهمندی تا جایی پیش میرود که

مخاطب ،سریال را بهخاطر شخصیت مورد عالقهاش پیگیری میکند .همچنین انطباق زیادی بین

پسزمینههای اجتماعی مخاطبان با دریافت آنها از سریالها وجود دارد .تعدادی از مخاطبان ضمن
انتقاد از سریالها ،به پیامدهای منفی آن در جامعة خود اشاره میکنند .اما با این وجود دیدن سریالها

را ادامه میدهند .در واقع آنها ّ
لذت حاصل از تماشای سریال را به خطرات آن ترجیح میدهند.

واژگان کلیدی :سریالهای عا ّمهپسند ماهوارهای ،شهر مریوان ،مخاطبان جوان ،جهانیشدن ،دریافت.

 .1این مقاله برگرفته از قسمتی از پایاننامه کارشناسیارشد امید کریمی ،رشتهعلوم ارتباطات در دانشگاه صداوسیما میباشد.
 .2دانشجوی دکتری تخصصی علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی -علوم و تحقیقات تهران و پژوهشگر مرکز
()omid44@gmail.com
تحقیقات صداوسیما
()mehdizadeh45@yahoo.com
 .3دکترای علوم ارتباطات و استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی

مقدمه

یشدن تبدیل شده است و
«فرهنگ رسان های به یکی از نیروهای غالب در فرآیند اجتماع 

تصاویر و چهر ههای پرآوازه در مقام داوران سلیقه و ارزش و
تفکر جایگزین خانواد هها،
ْ
مدارس ،و کلیساها شد هاست و سرمشق تاز های برای هوی 
تیابی و الگوهای هماهنگ سبک ،مد

و رفتار ایجاد م 
یکند» (کلنر ،1995 ،1ب هنقل از بنت .)119 :1386 ،ب هعبارت دیگر امروزه رسان هها

شآفرینی م 
گها در جوامع نق 
لگیری فرهن 
در فرآیند شک 
یکنند و فرهنگ مردم در بیشتر جوامع

تحت تأثیر رسان هها قرار گرفته است.

برخی از شواهد از جمله مشاهدات اکتشافیِ محققْ حاکی از آن است که امروزه استفاده از

ماهواره در جامعة ایرانی ،اگر چه ب هصورت غیررسمی و زیرزمینی ،به جزئی از زندگی روزمرة
برخی از مردم تبدیل شده است .بخصوص در شهر مریوان که یک شهر مرزی با مردمانی
ُکردزبان و دارای نوعی فرهنگ محلیِ خاص است ،این امر فراگیر شده است .کانا لهای
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ماهوار های که برای مخاطبان ایرانی برنامه پخش م 
یکردند ،ابتدا بیشتر به برنام ههای خبری،

تفسیری ،و تحلیلی م 
یپرداختند .اما در چند سال اخیر و بخصوص پس از روی کار آمدن کانال

فارسی وان 2در سال  ،1387کانا لهای ماهوار های به برنام ههای سرگر مکننده و تفریحی نیز روی

آوردند و اقدام به پخش برنام ههایی همچون سریا لهای خانوادگی کردند.

م 
یتوان گفت استفاده از سریا لهای سرگر مکننده و دارای مضامین مشترک ـ که اکثرا ً به ژانر

خانوادگی و اجتماعی م 
یپردازد ـ پدید های فراگیر و تا حدی هم هگیر شده است .برای نمونه

لهای اخیر م 
در سا 
یتوان به سریا لهای پرطرفداری چون «ویدیا» و «زهره» در کانال ماهوار های
«آریانا»« ،بِريوان» ـ دوبل هشده به زبان کردی ـ در کانا ِل «کانال  »4و فیل مهای دیگری همچون

«ویکتوریا»« ،در جس 
ت وجوی پدر»« ،سفری دیگر»« ،نقاب آنالیا» و  ...در کانال «فارسی وان»،

و ه مچنین سریال «تقدیر یک فرشته» و «عشق و نفرت» در «پی.ام.سی فامیلی »3اشاره کرد.4
استقبال از این سریا لها ،چه در مریوان و چه در شهرهای دیگر ایران ،ب هحدی بوده است که
تعدادی از آنها چندین بار از طریق این کانا لها پخش شد هاست.

یتوان گفت این سریا لها درون ساختار پیچید های از روابط حرف های و در ارتباط تنگاتنگی
م 
1. Kelner
2. Farsi1
3. PMC Family

 .4عالوه بر این سریالها ،سریالهای دیگری نیز در این کانالها یا کانالهای مشابه پخش میشود که در اینجا به
سریالهای پرطرفدارتر فقط اشارهای کوتاه شد .برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به فصل چهارم.

یکنند ب هوسیله انواع رمزگان ایدئولوژیک،
لهای مذکور سعی م 
یشوند .سریا 
با قدرت ساخته م 
اجتماعی و فنی ،معانی موردنظر خود را القاء کنند .سریا لهای عا ّم هپسند ماهوار های را نظا مهای
یشوند و در پی القای ارز 
یگیریم که بهصورت گفتمانی برساخته م 
معنایی در نظر م 
شها و
معیارهای فرهنگی ،اجتماعی ،و ایدئولوژیکیِ گفتما ِن خاصی هستند که در الب هالی ماجراهای
داستا نهای آنها رمزگذاری شده است .بیشتر این فیل مها ساختة آسیای شرقی ـ خصوص ًا از
نوع کر های و هندی ـ و امریکا و امریکای مرکزی ـ خصوص ًا مکزیکی ـ هستند که در بیشتر
سهای مخالف را پوشش م 
موارد ،مسائل خانوادگی و روابط جن 
یدهند .البته ر ّد پای گرایش به
مهای کر های را حتی م 
فیل 
یتوان در تلویزیون ایران نیز یافت .موفقیت فیلم «افسانه جومونگ»
که در سال  88از شبکه سوم سیما پخش شد م 
یتواند نمون هبسیار خوبی برای این مدعا باشد.
یکی دیگر از نشان ههای موفقیت و جایگاه ویژ های 
نگونه سریا لها در ایران ،دعوت ستار ههای
این سریا لها به ایران است .1اگرچه هنوز تحقیقات منسجم و علمی در زمینه میزان و کیفیت
مها انجام نگرفته است ،اما ب هنظر م 
استفاده از این فیل 
یرسد جوانان زیادی به این برنام هها عالقه
یدهند و روزب هروز بر تعداد آنها افزوده م 
نشان م 
یشود.
مطالعات اكتشافي محقق نشان م 
يدهد که اين سريا لها به دو شيوه فردي و جمعي مورد
مصرف قرار م 
يگيرد .در مورد سريا لهايي چون «ويديا» و «بیریفان» در بسياري از نقاط شهر،
يپردازند .اما جوانان ترجيح م 
يشوند و به تماشاي آنها م 
خانواد هها شبانه دور هم جمع م 
يدهند
سريا لهايي چون «سفري ديگر»« ،همساي هها»« ،تقدیر یک فرشته» و «نقاب آنالیا» را در خفا و
ِ
ب هتنهايي و در طول روز 2نظاره كنند .پوشش نامناسب و
نمايش روابط عاشقان هی آزاد و راحت
شايد از داليل آن باشد .جوانان ـ ب هخصوص زنان ـ در ميهمان 
يها ،محيط كار ،و در جاهاي
لها م 
تهاي اين سريا 
لنظر راجع به شخصي 
مختلف به بحث و تباد 
يپردازند ،به قهرمانان و
يدهند و گاهي اوقات ديالو 
لها عالقه نشان م 
تهاي سريا 
شخصي 
گها و تكي هكال مهاي آنها را
يگيرند و حتي گاهي تالش م 
ينمايند .به آنها خو م 
تكرار م 
يكنند در لباس پوشيدن و آرايش
ظاهري آنها را الگوي خود قرار دهند.
امروزه مخاطب تلویزیونی ُکرد همچون بسیاری از مردم دنیا در معرض جریا نهای متعدد
ل ِ
بندی هویّتی
نها بر نوع مفص 
فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و  ...است که این جریا 

 .1برای نمونه سانگ ایل گوگ ،بازیگر نقش جومونگ در «افسان ه جومونگ» در مرداد ماه  1388با دعوت مسئوالن
دولتی وارد تهران شد.
 .2البته جوانانی هستند که شبانه به تماشای اینگونه سریالها میپردازند اما بسیاری از آنها نیز تالش میکنند این
مسئله را از والدینشان پنهان کنند.
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یگذارند.
یآورد ،تأثیر م 
لهای تلویزیونی ب هعمل م 
یای که از سریا 
فرد و بهتبع بر نوع رمزگشای 

یتوان در داخل خود جامع هکردستان نیز مردم را به طبقات و گرو ههای اجتماعی
ضمن اینکه م 

لبندی هویتی افراد و هم تنوع در
متفاوتی تقسیم کرد که ب هطبع این امر هم تنوع در مفص 

رمزگشایی سریا لها را در پی دارد.

در این تحقیق سعی شده است تا با رویکرد تحلیل دریافت ـ که یکی از رویکردهای اخیر

بپژوهی است و در مطالعات فرهنگی جایگاه ویژ های دارد ـ به مطالع همخاطبان جوان
مخاط 

شهر مریوان پرداخته شود .در واقع در این تحقیق به دنبال پاسخ دادن به این پرسش هستیم که

یهایی دارد؟ مخاطبان جوان
فکنندگان چه مشخصات و ویژگ 
زمین هاجتماعی ـ فرهنگی مصر 

یکنند؟ آیا مصرف این سریا لها
شهر مریوان چگونه این مجموع هها را قرائت و رمزگشایی م 

یتواند منجر به امپریالیسم فرهنگی شود؟ پیامد مصرف این سریا لها از نگاه مخاطبان جوان
م 
مریوانی چیست؟ مخاطبان جوان مریوانی چه زبان و ژانری را برای تماشای فیلم یا سریال
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یدهند؟
ترجیح م 
پیشینهتحقیق

تاکنون تحقیقات خوبی در داخل و خارج از ایران در زمینه تحلیل دریافت انجام شده است.
در این قسمت ب هطور کلی به تحقیقات برجسته و چشمگیر خارجی و داخلی اشار های خواهیم

کرد .بیشتر تحقیقات انجامگرفته در مطالعات فرهنگی مربوط به مطالعات تلویزیون و مخاطبان

یتوان به کارهای دیوید مورلی ،جنیس َرد َوی ،رابرت آلن ،دوروتی
آن است که از میان آنها م 
هابسون ،آین آنگ ،الیبز و کاتز ،کریستین گراتی ،ماری گیلیسپی ،کریس بارکر و غیره اشاره کرد.
دیوید مورلی ( )1987مخاطبان برنامه خبری «نَی ِشن واید» را با دو رویکرد نشان هشناسی و

جامع هشناسی بررسی کرد .هدف او سنجش مدل «رمزگذاری و رمزگشایی »1استوارت هال
بود .مورلی توانست با استفاده از مد ِ
تهای مختلف از یک برنامه را تبیین کند .در
ل هال ،قرائ 

نهایت مورلی درباره ارتباط جایگاه اجتماعی و نوع قرائت به این نتیجه رسید که هرچند طبقه
یکند اما در عین حال ،دسترسی آنها به
اجتماعی افراد مستقیم ًا رمزگشایی مخاطبان را تعیین نم 
یکند (ب هنقل از استوری.)44 :1376 ،
نهای مختلف را تعیین م 
گفتما 

مورلی در تحقیق دوم خود با عنوان «تلویزیون خانگی» سعی کرد از روش «مرد منگاری»
1. Encoding and Decoding

شهای مخاطبان در درون خانواده بپردازد .وی به این نتیجه رسید که «تلویزیون
به مشاهده کن 
از یک نظر بهان های ـ و از نظری دیگر زمین های ـ فراهم م 
یآورد تا اعضای خانواده با یکدیگر
مواجه شوند  . . .تلویزیون نه فقط ب ههیچوجه تعامل خانوادگی را مختل نم 
یکند ،بلکه اعضای
تهایی برای تعام 
خانواده تعمدا ً از آن ب همنظور ایجاد مناسب 
لهایشان و نیز ب هوجود آوردن
زمین های برای تعامل با یکدیگر استفاده م 
یکنند» (به نقل از استوری .)50-47 :1376 ،ه مچنین
وی به این نتیجه رسید که تماشای تلویزیون در خانواده بخشی از سیاست جنسی خانواده
است و تاحدود زیادی تحت تأثیر قدرت مردان است (مورلی .)147 :1994 ،1مورلی به تفاوت
زنان و مردان در عالق همندی به ژانرهای متفاوت پ 
یبرد .زنان بیشتر طرفدار درا مهای خانوادگی
و سریا لهای عا ّم هپسند و عاشقانه بودند و مردان بیشتر به برنام ههای حادث های عالقه داشتند
(فیسک.)229 :1386 ،
دوروتی هابسون نیز در سال  1982با رویکردی «قو منگارانه» به بررسی مصرف سریال
«چهارراه» در بریتانیا پرداخته است .هابسون توضیح م 
یدهد که «افراد مختلف بهدالیل متفاوتی
تهای» متفاوتی از آن برنام هها بهعمل م 
یکنند و «قرائ 
برنام ههای تلویزیون را تماشا م 
یآورند .
 . .پیام منحصرا ً در «متن» نیست ،بلکه مخاطبان با تفسیر خودشان از هر برنام های م 
یتوانند آن
یورزد که بینندگان «متن را بررسی م 
پیام را تغییر دهند یا روی آن کار کنند» .وی اصرار م 
یکنند
نهای برنامه م 
و تجرب هها و عقایدشان را به داستا 
یافزایند» (ب هنقل از استوری.)50-54 :1386 ،
تامار لیبز و ایلیو کاتز نیز درباره مجموعه «داالس» مطالعه مشهوری انجام داد هاند .مطالعه این
تها و هوی 
دو معطوف به تفاو 
تهای فرهنگی و تأثیر آن بر نوع رمزگشاییِ مخاطبان تلویزیونی
بود (لیبز و کاتز .)205 :1992 ،2لیبز و کاتز در تحقیق خود نشان دادند که سریال داالس بر اساس
تهایی متفاوت رمزگشایی م 
تهای فرهنگی مخاطبان به صور 
تفاو 
یشود .این سریال و دیگر
کدس 
محصوالت فرهنگی امریکایی ،همچنانکه عد های اعتقاد دارند موجب ی 
تشدن فرهنگ
یشود و امپریالیسم فرهنگیِ امریکایی بهعلت ف ّعال بودن مخاطبان ،تحقق نم 
جهانی نم 
ییابد.
کریس بارکر برای پی بردن به چگونگی استفاده از تلویزیون و اپراهای صابونی ب هعنوان
منبعی برای ساختن هویت ،در سال  2000مطالع های را درباره سریال «همسای هها» بین جوانان
یتبار و کارائیبیِ ساکن شهر بیرمنگام انگلستان انجام داد .در نهایت بارکر ( )1382نتیجه
آسیای 
یاند که در زمین ههای فرهنگی ،ب ههیچ وجه کورکورانه آنچه را
یگیرد «مخاطبان خالقان معن 
م 
1. Morley
2. Liebes & Katz
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یپذیرند؛ بلکه از تلویزیون جهانی همچون منبع مهمی برای
یشود ،نم 
که از تلویزیون ارائه م 

قشده توسط مخاطب
یکنند  . . .مفاهیم خل 
تهای خود از طرق مختلف استفاده م 
ساخت هوی 
یشوند بلکه این
در ارتباط با برنام ههای تلویزیونی ،تنها به زمان تماشای تلویزیون محدود نم 

یآید  . . .فضای خصوصی و خانوادگیِ خانه،
تهای عادی روزانه پدید م 
معانی ب ههنگام ف ّعالی 

تهای گسترد هاجتماعی است که هویت جنسی نیز بخشی
لگیری و تضاد هوی 
مکانی برای شک 

از آن است» (بارکر.)307-306 :1382 ،

بپژوهی (تحلیل دریافت) انجام
لهای اخیر مطالعاتی با رویکرد جدید مخاط 
در ایران نیز در سا 

یارشد و دکتری جای
ننام ههای دانشجویی در سطح کارشناس 
شده است که بیشتر در قالب پایا 

شها خارج از حوصل هاین مقاله است اما برای مقایس هیافت هها
گرفت هاست .گرچه بازخوانی این پژوه 
طتر اشارهای کوتاه خواهیم کرد.
شهای داخلی مرتب 
و نتایج تحقیق حاضر به ذکر پژه 

پایا ننام هدکتری جمال محمدی ( )1387در دانشگاه تهران یکی از نخستین کارهای تحقیقاتی
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تگرا و مصاحبه متمرکز
در این زمینه است .محمدی با استفاده از دو روش نشان هشناسی ساخ 

گروهی به رمزگشایی زنان از سریا لهای 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

شها و معناهای مرجح آن را به شیوه دیگری ،یا حتی به
یشوند و اید هها ،ارز 
وارد گفتگو م 

یکنند .ارتباط پژوهش حاضر و تحقيق محمدی در بررسي دريافت
شکل وارونه ،رمزگشایی م 

و خوانش بینندگان ايراني از متون رسان هاي است .تفاوت تحقیق محمدی با این تحقیق در
جامع همورد مطالعه ،روش تحقیق و گر دآوری اطالعات است؛ وی فقط دریافت زنان را مورد
بررسی قرار داده است ،در حالیکه تحقیق حاضر به بررسی تمامی مخاطبان جوان ـ فارغ

از جنسیت ـ پرداخته است .ه مچنین این تحقیق مخاطبان یک قومیت خاصی را مطالعه

کرده است .محمدی متن و مخاطب را توأمان بررسی کرد هاست ولی پژوهش حاضر فقط به

یپردازد.
تهای مخاطبان م 
دریاف 

یارشد خود در دانشگاه عالمه به بررسی
ننامه کارشناس 
شهرام بهرامی ( )1387نیز در پایا 

نحوه رمزگشایی سریا لهای تلویزیونی ایران توسط دانشجویان کرد دانشگاه کردستان پرداخته
لبندی هویتی
است .وی برای تحلیل و تفسیر یافت هها ،طبق هاجتماعی ،دسترسی گفتمانی و مفص 

یگیرد .ب هنظر نگارنده چیزی که بهرامی
یداند و آنها را بهکار م 
را در امر رمزگشایی دخیل م 
سزمین ههای اجتماعی و
نتوانسته است به آن بپردازد ،زمینه خانگی تماشای تلویزیون و پ 

یکند که
فرهنگی حاکم بر ُکردها و رابط هآن با خوانش مخاطبان بوده است .بهرامی اشاره م 
«گفتمان ناسیونالیستی کردی سریا لها را به صورت متعارض و گفتما نهای ایرانی سکوالر

و کردی سنّتی به صورت توافقی و گفتمان هژمونیک ـ مسلط ب هصورت موافق رمزگشایی
یکنند .در تحلیل مصاحب هها نیز به این نتیجه رسیدیم که مخاطبان با توجه به مفص 
م 
لبندی
یکنند».
لها را رمزگشایی م 
سشان سریا 
نهای در دستر 
هویتی و گفتما 

یارشد خود در دانشگاه تهران ،به «مطالعه
ننامه کارشناس 
رضا کاوند ( )1387نیز در پایا 
کیفی نحوه دریافت شبک ههای ماهوار های فارس 
یزبان» پرداخته است .وی با استفاده از مصاحبه
عمیق توانسته است مشخص کند که مخاطبان شبک ههای ماهوار های فارس 
یزبان ،ف ّعاالنه و با
یدهند و حتی گاهی دریاف 
نگاهی گزینشی به برنام هها و شبک هها توجه نشان م 
تهای متضادی
از مفاهیم و معانی ارائه شده در این شبکه دارند .پژوهش مذکور نيز از آن جهت كه شبك ههاي
ماهوار هاي فارسي زبان را مورد بررسي قرار داده است به پژوهش حاضر نزديكي زيادي دارد.
تهای زیادی با هم دارند؛ در حالیکه کاوند تمام برنام ههای فارس 
اما این دو پژوهش تفاو 
یزبان
لهای عا ّم هپسند توجه م 
را بررسی کرده است ،تحقیق حاضر فقط به سریا 
یکند .ه مچنین این
تحقیق کام ً
ال راه خود را از رویکرد استفاده و رضامندی دور م 
یداند و صرف ًا براساس رویکرد
تحلیل دریافت صورت گرفته است.
چارچوب نظری

یشدن
در این تحقیق از دو دسته نظریه برای تفسیر یافت هها استفاده خواهد شد :نظری ههای جهان 
و نظریه دریافت در ارتباطات .با توجه به تنوع و گستردگی فراوان نظری ههای جهان 
یشدن و
ه مچنین رویکردهای گوناگون ،دست های از نظری هها مورد نظر این تحقیق خواهد بود که با
فاند و جهان 
نالمللی ،مخال 
نسازی تمام و کامل فرهنگی توسط رسان ههای بی 
یکسا 
یشدن را
ب هعنوان فرآیندی برای رویارویی با پیا مهای فرامرزی در نظر م 
یگیرند .نظریه دریافت اگرچه
دارای گوناگونی فراوانی است ،اما این نظری هها در مخالفت با یکدیگر قرار نم 
یگیرند و به
ِ
مرجح پیام اعتقاد دارند؛
نوعی مخاطب ف ّعال ،چندمعنایی و
مقاومت مخاطبان در مقابل معنای ّ
یشود.
لبودن ،خالق معنا نیز شمرده م 
در تحقیق حاضر مخاطب ضمن ف ّعا 
مقدمهای بر جهانیشدن و قومیت

یشدن» مفهومی است که ابتدا در ده ههای  1960مطرح شد و به فرهنگ لغات نیز راه
«جهان 
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شهای نظری فراوانی
یشدن در طی چند دهه اخیر ،مناقشات و چال 
یافت .بحث بر روی جهان 

را در بین نظری هپردازان این حوزه ب هوجود آورده است .ه مچنین واژ هها و اصطالحات جدیدی

یکردن»« ،جها نگرایی»« ،جهان ـ محلی شدن»« ،امر جهانی»،
را نیز ب ههمراه داشته است« .جهان 

یشدن» است.
«امر محلی» و غیره ماحصل تالش محققان و نظری هپردازان حوزه «جهان 

یشدن را در شش نظریه تقسی مبندی
عاملی ( )27 :1383دیدگا ههای کلی راجع به جهان 

یگرایی ـ فراساختارگرایی ـ
تگرایی ـ بازساز 
کگرایی ـ نسبی 
یگراها ـ ش 
یکند :افراط 
م 

انتقا لگرایی .یکی از نظری ههایی که بسیار به آن توجه شده است و مورد قبول بسیاری قرار

یشدن است .در سا لهای اخیر نظری هپردازان و محققان زیادی
گرفته است ،نظریه افراطی جهان 

با این رویکرد مخالفت کرد هاند و آن را به چالش کشید هاند.

در مورد بحث «قومیت» نیز تا قبل از دهه  1990سه دیدگاه مسلط وجود داشت:

یانگاران ،ابزارگرایان و نمادپردازان قومی .نکت همشترک هم هآنها در تصورشان از جامعه
ازل 
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ب هعنوان «مجموع همنسجم و به هم پیوست های از ساختارها و کردارهاست که ب هوسیل هدولت-

یشود» است .اما بعد از اواخر دهه  1980پارادایم مطالعات فرهنگی بیرمنگام
ملت اداره م 

تهای فرهنگی ـ قومی نشان داد .ه مچنین
یشدن و تأثیر آن بر هوی 
توجه خاصی به جهان 

یگیرد که در
یشدن ابعاد مختلف اقتصادی ،تکنولوژیکی ،فرهنگی و سیاسی را در بر م 
جهان 

یشدن فرهنگ نیز به دو دسته
یشود .نظری هپردازان جهان 
این مقاله به بعد فرهنگی آن توجه م 
نسازی .الگوی اول آینده جهان را
نسازی و طرفداران ناهمگ 
تقسیم شد هاند :طرفداران همگ 

یشود که ما در جهانی زندگی
یداند .در این الگو گفته م 
کدست و تحت سلطه غرب م 
ی 

نسازی 3است.
یکنیم که صفت بارز آن ترویج آمریکائی شدن 1و مک.دونالدیزه شدن 2و همگ 
م 

یگذارند که از آن طریق ،فرهنگ ایاالت متحده
آنها بر امپریالیسم فرهنگی و شیو های انگشت م 

یشود .الگوی دوم به تأثیر پیچیده،
به همراه ایدئولوژی بازار آزاد به بقیه نقاط جهان صادر م 
یکند .به بیان دیگر "امر جهانی" مربوط است
ناگزیر و متقابل امر جهانی و امر محلی تأکید م 

طاند :از قبیل
یشدن" مرتب 
به نیروهای اجتماعی و فرهنگی بهلحاظ مکانی گسترده که با "جهان 
فگرائی ،ارتباطات ماهوار های ،صنایع فرهنگی ،مهاجرت و غیره .در حالیکه "امر محلی"
مصر 
با راه و رس مهای خود و سنت و شیو ههای ب ه ِ
تهای قومی،
لحاظ جغرافیایی محدود از قبیل سنّ 
1. Americanization
2. Mc. Donaldization
3. Homogenization

زبان ،مذهب و  . . .مرتبط است (فدرستون .)6-12 ،1995 ،1در این گروه استوارت هال بیش از

یشدن پرداخته است .در ادامه نظری ههای فیدرستون،
دیگر نظری هپردازان به رابط هقومیت و جهان 

یشود که با رویکرد فرهنگی در مورد
رابرتسون ،هال و دیگر متفکرانی به بحث گذاشته م 
یشدن نظری هپردازی کرد هاند.
جهان 

مقاومتهای محلی و قومی؛ بطالن نظریهافراطی جهانیشدن

استوارت هال بر این باور است که دوشادوش تمایل به یکسا نسازی جهانی ،تمایلی به تفاوت،
قومیت و «دیگری» وجود دارد .عالقه جدیدی به «امر محلی» همراه با تأثیر «امرجهانی» وجود
حتر
یشود خیلی صحی 
دارد .بنابراین ب هجای اندیشیدن به امر جهانی که جایگزین امر محلی م 

خواهد بود که به ترکیب بین «امرجهانی» و «امرمحلی» بیندیشیم یعنی بپذیریم که تقابلی بین امر

ینفسه مقابل
یگوید« :امر جهانی ف 
محلی و امر جهانی وجود ندارد .همانگونه که رابرتسون م 
یشود اساس ًا جزیی از امر
امر محلی نیست؛ بلکه بر عکس آنچه که غالب ًا امر محلی خوانده م 

تبندی اخیر مدل رمزگشایی و رمزگذاری
جهانی است» (هال .)226 :1383 ،هال در صور 
یشدن ،متون برآمده از گفتما نهای
یگوید اوالً :در کنار متون برآمده از گفتمان هژمونیک جهان 
م 
یگیرند و ثانی ًا
مترین آنها مربوط به مستعمرات سابق است مورد تأکید قرار م 
حاشی های که مه 

یکنند ،مبتنی بر
چارچوب رمزگانی که تماشاگران با استفاده از آنها اقدام به رمزگشایی متون م 

تهایی چون قومیت و جنسیت و غیره است نه موقعیت عینی
تهای جمعی برآمده از تفاو 
هوی 

تها هم نه مقول ههای ذاتی ،بلکه مقول ههای گفتمانی و سیال
طبقاتی مبتنی بر اقتصاد؛ و این هوی 

لگیری هستند.
یهای متغیر درحال شک 
تپرداز 
هستند که مدام در دل روای 

یکی از مباحث اصلی و مهم که مورد توجه منتقدان قرار گرفته است و در سطور قبلی نیز

تهای جهانی با
به آن اشاره شد ،بحث از امپریالیسم فرهنگی و باور به این است که ابرقدر 
یگیرند و از این طریق
استفاده از قدرت اقتصادی و سیاسی خود رسان ههای اصلی را در اختیار م 

یکنند .یکی
گها در جوامع دیگر تحمیل م 
شهای فرهنگ خودی را بر دیگر فرهن 
تها و ارز 
عاد 
یبودن است ،تلویزیون ماهوار های است.
از این رسان هها که دارای خاصیت فراگیری و هم هجای 

بسیاری از منتقدان معتقدند که رویارویی مخاطبان جهانی با محصوالت رسان های کشورهای
یشود .اما در مقابل تعدادی
مهای هالیوود ـ منجر به امپریالیسم فرهنگی م 
صاحب نفوذ ـ مانند فیل 

1. Featherstone
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از نظری هپردازان که معتقد به فعال بودن مخاطبان هستند با چنین دیدگاهی مخالفت کرد هاند .به

عقیدة فدرستون ( )1995ب هجای ب هوجود آمدن نوعی فرهنگ جهانی واحد ؛ نوعی تمایل قوی

تهای جهانی فرهنگی است ،ب هوجود آمده است.
یشدن که موجب تفاو 
به سمت روند جهان 

گها برای جامعه بشری باز شده است ،به صورتی که
در واقع دریچ های ب هسوی همه فرهن 

گهای دورافتاد ه« آنسوی جهان را ب هطور مستقیم وارد خان هافراد جامعه کرده است.
«فرهن 

یدهد و به نتایج تحقیق
استوری نظریه امپریالیسم فرهنگی هربرت شیلر را مورد نقد قرار م 

یگیرند که برنام ههایی از قبیل سریال داالس
یکند .آنها نتیجه م 
لیبز و کاتز ( )152 :1992اشاره م 
«ممکن است واجد پیامی ه مگون برای دهکد هجهانی باشد ،لیکن یافت ههای تحقیق ما نشان

یشود» .به بیان دیگر ،گرچه گرو ههای متفاوت
یدهد که این پیام بهنحو متکثری رمزگشایی م 
م 
یتوانند ارتباطی
یفهمند؛ اما هم هآنها ب هوضوح م 
لهای متمایزی م 
اجتماعی این سریال را به شک 

بین زندگی خویش و «محتوای» آن بیابند .این سریال برای هم هآنان یکسان است؛ آنچه در
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یدهد ،عبارت
شهای این گرو هها تفاوت دارد و درک آنان از سریال را تحت تأثیر قرار م 
واکن 
یکنند (استوری،1
یای که هریک از گرو هها برای فهمیدن آن اِعمال م 
است از نحو هادراک فرهنگ 

تهای فرهنگی
 .)406 :2004این دو محقق نشان دادند که سریال داالس بر اساس تفاو 

یشود .این سریال و دیگر محصوالت فرهنگی
تهای گوناگونی رمزگشایی م 
مخاطبان ب هصور 
یشوند .و
تشدن فرهنگ جهانی نم 
کدس 
مچنان که عد های اعتقاد دارند موجب ی 
امریکایی ،ه 
ییابد.
امپریالیسم فرهنگی امریکایی بهعلت ف ّعال بودن مخاطبان ،تحقق نم 

یشدن را به معنای نفوذ ه مزمان امر «جهانی» و امر
رابرتسون ( )1995اصطالح جهان 

نگونه توضیح داد که کاالی
یتوان ای 
مچنین م 
یشدن» را ه 
یبرد« .جهان محل 
«محلی» بهکار م 

ییابد .ب هعبارت دیگر،
فرهنگی صادراتی ،همواره به زمین های که از پیش وجود داشته است راه م 

یگردد
یشود ،چراکه در فرهنگ بومی ادغام م 
صادرات فرهنگی همواره به واردات تبدیل م 

(ب هنقل از استوری.)309 :1376 ،

یکنند و
کتر م 
یشدن دنیای ما را کوچ 
شاید این گزاره درست باشد که فرآیندهای جهان 

یآورند ،اما این فرآیندها باعث تالقی و
لهای جدیدی از آمیختگیِ فرهنگی را ب هوجود م 
شک 

فکنندگان
یشود (استوری .)309 :2004 ،مصر 
تعارض را ههای مختلف معنادا رکردن جهان نیز م 
یک کاال و یا مقوله فرهنگی ،لزوم ًا درک ،قرائت ،و پاسخ مشترکی نخواهند داشت.
1. Storey

یگوید مردم ضمن داشتن بخشی از فرهنگ
تامیلسون نیز در ارتباط با همین مسئله م 
گهای دیگر آشنا م 
خود ،از طریق رسان هها و وسایل ارتباطی با فرهن 
یشوند و گاه بخشی از
یسازند .با این توضیح م 
گها را جزئی از فرهنگ خود م 
این فرهن 
یتوان گفت شخصی که
گهاست ،آمیز های از فرهن 
در چنین فرهنگی پذیرای دیگر فرهن 
گها را داراست و جهان را به
نوعی دیگر م 
یبیند .رسانه ،برای چنین فردی ،پنجر های است برای دیدن دنیا .رسان ههای جمعی
لهای پیا مرسانی باواسطه ،در زندگی روزمره ما یکی از منابع تجربه فرهنگی
و دیگر شک 
یشونده است و عنصر فرهنگ که با جهان 
جهان 
یشدن دچار تحول شده است ،صرف ًا ب هصورت
کخطی منتقل نم 
ت 
یشود بلکه حرکت بین نقاط فرهنگی جغرافیایی همیشه مستلزم تفسیر،
گگیرنده ،تمام منابع خود را ب هکار م 
ترجمه ،انطباق ،و بومی شدن است زیرا فرهن 
یگیرد و به
شیو هدیالکتیکی بر واردات فرهنگی تأثیر م 
یگذارد (تامیلسون.)157 :1381 ،
تهای قومی همانند دیگران به رسان ههای غالب و سالیق فرهنگی
افراد متعلق به اقلی 
یشوند و در عی 
محوری جذب م 
نحال از امکان ابراز اَشکال فرهنگی اقلیّتی نیز برخوردارند.
شمندتر و آشناتر مدد م 
نتر ،ارز 
این اشکال فرهنگی به ایجاد یک محیط نمادین ام 
یرساند.
هویت گرو ههای قومی ـ به ویژه هویت سیا هپوس 
تها در جوامع سفیدپوست ـ از طرف
یشود .بهعنوان نمونه ،سب 
سالیق فرهنگیِ متمایز تقویت م 
کهای موسیقی َرپ و هیپ ـ هاپ
تهای قاب 
تهای اجتماعی پیچیده در کشورهایی که دارای اقلی 
در مرکز هوی 
لمالحظ های از
سیا هپوستان هستند ،قرار دارند (الل 1992 ،1ب هنقل از م 
ککوایل.)140 :1387 ،
سنّت فرهنگی و تحلیل دریافت

سنّت مطالعات فرهنگی بر استفاده از رسانه بهمثابه بازتابی از یک زمین هاجتماعی ـ فرهنگی و نیز
یآفرینی برای تجربیات و محصوالت فرهنگی تأکید م 
بر فرآیند معن 
یکند و مدل محرک ـ پاسخ
مچنینباور به پیا مها یا مت 
مربوط به اثرات رسان هها و ه 
نهای دارای قدرت تام و تمام را مردود
یشمارد (م 
م 
ککوایل .)28 :1387 ،رویکرد دریافت ،ریشه در نظریه انتقادی ،نشان هشناسی و
تحلیل گفتمان دارد و بیشتر در قلمرو فرهنگ قرار م 
یگیرد تا علوم اجتماعی .رویکرد دریافت،
بپژوهی و نیز مطالعات انسا نگراییِ
یهای مسلط علوم اجتماعی تجربی و مخاط 
ششناس 
رو 
یبرد و هر دوی آنها را در ارائ هتوضیح دربار ه«قدرت مخاطب» در خلق
محتوا را زیر سوأل م 
یداند (اسمیت.)86 :1383 ،
معنا ،ناتوان م 

1. Lull
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طجمعی را به مقال ه«رمزگذاری و رمزگشایی
شهای ارتبا 
پیدایش نظری هدریافت در پژوه 
گفتمان تلویزیونی» اثر استوارت هال ـ به اعتقاد بسیاری ،پای هگذار نظری هدریافت ـ نسبت
ککوایل .)29 :1387 ،به اعتقاد آین انگ ،در تحلیل دریافت پی 
یدهند (م 
م 
شفرض بنیادین
ِ
دریافت متون
این است که متون رسان های دارای معنایی ثابت یا ذاتی نیست ،بلکه در لحظه
از طرف مخاطب است که این متون معنا م 
ییابد؛ یعنی هنگامی که مخاطب متن را قرائت و
یشنود .به بیان دیگر مخاطب را مول ّ ِ
د معنا م 
یکند و یا حتی م 
یا تماشا م 
یشمرند و نه صرف ًا
ِ
فکنند ه
مصر 
محض محتویات رسان های .مخاطب ،متون رسان های را به شیو ههایی که با شرایط
اجتماعی و فرهنگ 
یاش و چند و چو ِن تجرب هذهنیِ وی از آن شرایط مربوط است ،رمزگشایی
یا تفسیر م 
یکند (آنگ)1995 ،1
براساس نظری هدریافت ،پیا مهای رسان ههای جمعی همیشه باز ـ گشوده ـ است ،بدین معنی
یتواند معانی مختلفی داشته باشد؛ لذا این دریاف 
که م 
تکنندگان پیام هستند که با توجه به متن
یزنند (م 
پیام و زمین ههای فرهنگی خویش دست به تعبیر و تفسیر پیام م 
ککوایل 1994 ،ب هنقل
از مهد 
یزاده .)65 :1384 ،نظری هدریافت شامل اصول کلیدی چندگان های است :چندگانگی
ِ
اجتماعات تفسیرگ ِر متنوع و برتری دریاف 
معنای محتوای رسانه ،وجود
تکننده در تعیین معنا
ککوایل 1994 ،ب هنقل از مهد 
(م 
یزاده .)65 :1384 ،این رویکرد پیوسته یک چهر هانتقادی
خودخواسته داشته است و مدعی قدرت و توان مخاطبان برای مقاومت در برابر معانی مسلط
یا سلط هجویانه رسان ههای جمعی و سستکردن آنها بودهاست.
هر خوانند های ب ههنگام قرائت متن از پیشین هاجتماعی ،نگر 
شها و باورهایش بهعنوان منبع
یکند .در نتیجه این احتمال وجود دارد که معانی رمزگذار 
استفاده م 
یشده مورد قبول واقع و
یا انکار شود .اما نکته مهم این است که خواننده م 
یتواند متن را ب هدور از انتظار نهاد رسانه،
رمزگشایی کند (تیلور و ویلیس.)1999 ،2
مخاطبان ف ّعال

مفهوم مخاطبان «ف ّعال» نخستین بار در آثار والتر بنیامین مطرح شد .در میان ههای دهه 1980ک مکم

توجه شایانی به نقش مخاطبان در برساختن معناهای متنی و بصری معطوف شد .نتیج هتوجه

جدی به نقش مخاطبان در برساختن معنا ،مجموع هکارهای جدیدی بود که مخاطبان را قدرتی
1. Ang
2. Taylor & Willis

یکرد؛ یعنی در مقام عامالنی که توان تفکر انتقادی و ارزیابی
اصیل و خودمختار تصویر م 

یکند .این
دارند نه یک ظرف توخالی که تصاویر و اطالعات را منفعالنه از رسان هها دریافت م 
ِ
تفسیری روشنفکران برای تعریف معناهای
بازتعریف مخاطبان ،تلویح ًا ب همعنای تضعیف اقتدار

تصاویر و متون رسان های برای مخاطبان بود (بنت.)93-94 :1386 ،

بحث از مخاطب ف ّعال و منفعل ب هطور نظري از رويکرد تحقيق اثرات و نيز رويکرد

استفادهها و رضامنديها به بعد مطرح شد و در اين اواخر بهواسط هفناوريهاي جديد ارتباطي

همچون ويدئو ،تلويزيون کابلي ،ماهوار های و اينترنت است که موضوع مخاطب ف ّعال مطرح

شده است .این مفهوم ضمن اشاره به محتوای رسان های ب هعنوان «متن» ،1معنا را نه امری پیشینی
ِ
مصرف متن
یشود ،بلکه حاصل تعاملِ مخاطب و متن در خال ِل
که در فرآیند ارتباط منتقل م 

یزاده.)211 :1389 ،
یداند (مهد 
م 
روش تحقیق

در این تحقیق که بهدنبال دریافت ،رمزگشایی و تفسیر مخاطبان جوان از سریا لهای عا ّم هپسند

ماهوار های هستیم ،کاراترین روش جهت رسیدن به یافت هها و نتایج مورد نظر ،روش کیفی
ِ
تکنیک مشاهده و مصاحب هعمیق ب هکار گرفته
است .بر این اساس برای گردآوری اطالعات ،دو
شده است.

سوأالتی که در این تحقیق از مصاحب هشوندگان پرسیده شد ،کام ً
تیافته نبود و
ال ساخ 

خهای وی سوأالت مختلف و جدیدی ممکن بود مطرح شود.
بسته به مصاحب هشونده و پاس 
در مجموع تعداد  25مصاحبه با مخاطبان جوان سریا لهای عا ّم هپسند ماهوار ه ِ
ای ساکن شهر

مریوان انجام شد که ب هلحاظ جنسیتی  20نفر از آنها زن و پنج نفر مرد بودند 13 .نفر متأهل و 12
یمذهب و ُکردزبان بودند.
نفر مجرد و تمامی مصاحب هشوندگان بومی و ساکن شهر مریوانُ ،سنّ 
یدانند :مشاهد هعلنی–
ویمر و دومینیک ( )172 :1384مشاهده را شامل چهار بعد یا گونه م 

تکننده– مشاهد همشاهد هکننده .در تحقیق حاضر ،محقق به
مشاهد همخفی– مشاهده مشارک 

تناسب موقعیت و زمان ،سه شیوه از چهار شیو هذکرشده در مورد مشاهده را برای جم عآوری
اطالعات استفاده نموده است.

جامع همورد بررسی ما در این تحقیق ،دست های از جوانان شهر مریوان هستند که از
1. Text
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یکنند .نمون هگیری در این تحقیق برای انتخاب افراد
لهای عا ّم هپسند ماهوار های استفاده م 
سریا 

مصاحب هشونده به روش غیرتصادفیِ گلوله برفی صورت گرفت که در این راستا با جوانان

یکردند ،مصاحبه شد و خود آنها با معرفی افراد
لهای ماهوار های تماشا م 
مریوانی که سریا 
یشدند .این افراد نیز نفرات بعدی را به محقق معرفی
دیگر ،زمین هساز مصاحب ههای بعدی م 

نمودند تا اینکه به نقط هپایانی مصاحب هها و اشباع نظری رسیدند.

نگونه بود که ابتدا نگارنده پس از انجام تمام
شیوه تحلیل اطالعات در این تحقیق بدی 
کتک آنها را گوش داد و آنها را از زبان ُکردی به زبان فارسی ترجمه و سپس
مصاحب هها ،ت 

حروفچینی کرد .محقق ،در مرحل هنخست ،پس از پیاده نمودن مصاحب هها ،اقدام به خواندن
یهای اولیه کرد .ه مچنین داد ههای مربوط به مشاهده و مشاهد همشارکتی که قب ً
ال
و کدگذار 
یادداشت شده بود ،در کنار داد ههای حاصل از مصاحبه حروفچینی و آماد هتحلیل شد .در

مرحل هآغازینِ کدگذاری از هر دو شیو هکدگذاری ـ باز و در محیط طبیعی ـ استفاده شد .ابتدا
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تها ،تعدادی مقوله نا مگذاری و استخراج
تها و شباه 
با مقایس هداد هها با یکدیگر و تعیین تفاو 
شد .فرآیند یکپارچ هسازی مرحل های بود که پس از کدگذاری باز و در محیط طبیعی انجام شد،

و همانطور که اشاره شد در این مرحله بود که مقوالت بهدست آمده دچار تغییر و تحول شد.
یافتههای تحقیق

در این قسمت پس از گردآوری داد ههای خام و اولیه ،محقق به کدگذاری ،مقول هبندی و

نظ مبخشی داد هها در قالب الگوها و مضامین ،و مقول هها پرداخته است .در زیر هر مقوله پس
لقو لهای
تها و نق 
فسازی ،نمون ههایی از صحب 
از توضیحات و تحلیل اولیه ب همنظور شفا 

مستقیم مخاطبان مصاحب هشونده آورده شده است1و در مقوالتی که داد ههای حاصل از مشاهده

و مشاهد همشارکتی نیز وجود داشته است باز هم به آنها اشاره شده است.
بخش اول) زمینههای اجتماعی ـ فرهنگی مصرفکنندگان

فکنندگان سریا لها به طبق همتوسط
مشاهدات محقق در این قسمت نشان داده است که بیشتر مصر 

یتوان گفت بیشتر آنها به اعتقادات مذهبی ،اخالقی،
شهری و طبق هپایین جامعه تعلق دارند .م 
یشوند
شهای حاکم بر جامع ه ُکردی در مریوان پایبندند؛ اما کسانی یافت م 
نظام خانواده و ارز 

 .1به دلیل کمبود جا ،نقلقولهای فراوان مصاحبهشوندگان و صحبتهای هنگام مشاهده کمتر آورده شده است.

گهای بیگانه گرایش دارند .گرایش به ُمدگرایی
یکنند و به فرهن 
که از تعلقات فرهنگی گذر م 

فکنندگان
گگریزی در آنها است .تعصبات قومی و ناموسی در بین مصر 
یکی از نشان ههای فرهن 
مشهود است .گفتما نهای مختلفی مانند گفتمان ُکردی سنتیُ ،ک ِ
ردی خواهان مدر نشدن و ُکردی
یشود.
فکنندگان دیده م 
مدرن و حتی ُکردی ناسیونالیست در بین مصر 

تهای خرد هفرهنگی و
تهای فرهنگی و زبانی ،تفاو 
در شهر مریوان ب هرغم مشابه 
زیرلهج های زیادی در بین مردمان آن دیده شود .ساکنان شهر مریوان همگی ُکر دزبان هستند و

لهج هغالب بین آنها سورانی است .بهلحاظ مذهبی همگی اهل سنّت و پیرو امام شافعی هستند.

یشدن شاهد تغییرات زیادی در
خود شهر امروزه تحت تأثیر فرآیند مدرنیته و روند جهان 

بافت شهری ،نحو هپوشش مردم و حتی آداب و رسوم بوده است .بهلحاظ جامع هشناختی مریوان

فهای مذهبی ،جنسیتی ،نسلی،
آمیز های است از گرو هها و طبقات مختلف اجتماعی که شکا 

یتوان گفت بیشتر ساکنان
طبقاتی و ایلی و طایف های در آن مشهود است .از نظر طبق هاجتماعی م 

یشود.
شهر متعلق به طبق همتوسط شهری هستند که در بین این طبقه نیز گوناگونی زیادی دیده م 

یکنند
گرچه مردم شه ِر مریوان خود را مسلمانُ ،سنّی مذهب و پیرو امام شافعی قلمداد م 

شهای مذهبی همچون تص ّوف،
یشود .گرای 
فهای مذهبی زیادی دیده م 
اما در میان آنها اختال 

یزاده اخوا نالمسلمین ،مکتبی و غیره
دراویش و گسترش فرق ههای مذهبی چون و ّهابیت ،مفت 
ِ
عمیق
یبودن
فهای مذهبی نزد مردم شهر مریوان است .در کنار مذهب 
نمون ههای بارز اختال 
یتوان افرادی را مشاهده کرد که نه تنها عالقه چندانی به
تعدادی از این افراد ،به راحتی م 

بگریزی
شهایی به سمت سکوالریسم و مذه 
شهای مذهبی ندارند ،بلکه در مواردی گرای 
گرای 

یتوان گفت ب هخاطر تجرب ههای
تها در باورهای مذهبی ،م 
نیز دارند .باوجود تمام این تفاو 

یبودن و اعتقاد به یک سری
سزمین ههای آنها گرایش به مذهب 
مذهبی و موروثی جوانان ،در پ 
از مسائل مذهبی وجود دارد که ک موبیش آن اعتقادات را در رفتارهای روزمره خویش ب هکار

شهای مذهبی وجود
تهای جنسیتی در گرای 
یگیرند .شاید بتوان گفت در سنین جوانی تفاو 
م 
دارد؛ دختران بیش از پسران به اعتقادات مذهبی خویش پایبندند.

امروزه در شهر مریوان همچون بسیاری از نقاط جهان ،مسئل ه ُمد برجستگی ویژ های دارد؛

یکه استفاده از ُمدهای روز دنیا در بین جوانان به امری رایج تبدیل شده است .با نگاهی
طور 

یتوان نشان ههایی از گرایش جوانان به ُمدگرایی را
نها و سطح شهر م 
گذرا به بازار ،خیابا 
مشاهده کردَ .ف ِ
نهای
شن کردن موی سر در بین جوانان پسر و دختر ـ بخصوص در س 
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تهای رنگی و متنوع و
یشر 
نتر ـ پوشیدن شلوارهای جین ـ ساده ،پار هپاره ـ پوشیدن ت 
پایی 

یهای تلفن همراه ب هروز و
حاوی نوشت ههای گوناگون ـ فارسی و انگلیسی ـ استفاده از گوش 

یتواند نشان ههایی از عالق هجوانان به
گهای َرپ ،م 
تعویض مداوم آنها و گوش دادن به آهن 
سهای ُکردی محلی
پدید ه ُمدگرایی باشد .این در حالی است که تا  10سال پیش پوشیدن لبا 

سهای غیرمحلی امری
در جامعه امری مرسوم و نوعی عرف عام بود؛ در آن زمان پوشیدن لبا 
یدادند.
شهای بدی نسبت به چنین افرادی نشان م 
نامتعارف بود و حتی تعدادی از مردم واکن 

یرسد استفاده از ماهواره ،اینترنت ،فیل مها و سریا لهای مختلف ،رشد تعداد
اما امروزه بهنظر م 
دانشجویان و ه مچنین گرایش بیش از پیش جوانان به ُمدگرایی و بهر هوری از آنُ ،مد را به امری
طبیعی نزد مردم شهر مریوان تبدیل کرده است.

تهای مذهبی ،خانوادگی
یتوان به آن اشاره کرد این است که هویّ 
ب ههر حال چیزی که م 

ن ِ
بتر اینجاست که بعضی از
بخش نوع پوشش مردم باشد .اما نکت هجال 
یتواند تعیّ 
و فرهنگی م 
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جوانان پا را از تعلقات خانوادگی و تاریخی خود فرا نهاد هاند و هویّتی جدید و متضاد برای

خود ساخت هاند .مواردی از این دست باعث ایجاد شکافی نسلی بین فرزندان و پدر و مادر و
ه مچنین جامعه شده است.

خانواده ب هعنوان نهادی ایدئولوژیک در شهر مریوان جایگاه ویژه و حیاتی دارد .با وجود

تغییر و تحوالت دنیای خانواده هنوز دیدگا ههای مردساالرانه در بعضی از خانواد هها دیده

جهای جوان ،مردساالری دچار چالش شده است و تغییرات
یشود؛ البته امروزه در بین زو 
م 
اساسی در آن رخ داده است .اما نکت همهم اینکه ساختار خانواده در مریوان ب هگون های است که

یدانند و وابستگی خاصی به خانواده خود
افراد ـ از جمله جوانان ـ خود را متعلق به خانواده م 
دارند .بنابراین فروپاشی نظام خانواده که در نقاط مختلف جهان نمود پیدا کرده است در شهر

یشود .خود
تبخش فرد محسوب م 
مریوان جایگاهی ندارد و خانواده یکی از نهادهای هویّ 
خانواده نیز ممکن است تحت تأثیر تعلقات قومی ـ قبیل های و مذهبی خود قرار بگیرد.

بخش دوم) دریافت و رمزگشایی مخاطبان از سریالها

یتوان گفت که مخاطبان
در پاسخ کوتاه و کلی به سوأل مربوط به رمزگشایی مخاطبان م 
شهای متفاوتی
یشوند و دریافت و خوان 
لها درگیر م 
ف ّعاالنه با الی ههای مختلف معناییِ سریا 

یشود .مخاطبان جوان به
ندارند؛ هرچند که نقاط اشتراکی زیادی نیز در بین آنها دیده م 
از آ 

یدهند ،با شخصیت مورد عالق هشان احساس
نم 
تهای خاصی عالقه نشا 
لها و شخصی 
سریا 

یکنند.
تها به جنب ههای گوناگونی اشاره م 
یکنند و در عالق همندی به شخصی 
تپنداری م 
مذا 
ه
یکنند .گاهی از سریا لها
لها و لذات اکتسابی متفاوتی اشاره م 
آنها به مفاهیم مطروحه در سریا 
یکنند و بسیاری از آنها از پیامدهای منفی سریا لها آگاهی دارند.
انتقاد م 

ژانر و زبان سریال

مصاحب هشوندگان با انواع ژانر آشنایی چندانی نداشتند و بیشتر به نوع و کشور سازند هفیلم

یپسندند.
مهای امریکایی ،ایرانی ،و کر های را م 
یتوان گفت اکثر بینندگان ،فیل 
یکردند .م 
توجه م 
یگوید« :من فیل مهای مکزیکی ،آمریکای مرکزی ،کر های ،و ایرانی را دوست دارم».
ادیبه م 

یگوید« :بیشتر به فیل مهای مکزیکی و آمریکای مرکزی و ایرانی
نرمین نیز در جمل های مشابه م 
عالقه دارم» .میترا و نادیا به فیل مهای کر های و ایرانی عالق همندند.
یدهند سریا لها و فیل مهای ایرانی را تماشا کنند .روژان،
ژاله ،گالله ،و مرضیه ترجیح م 

سنور و ژیال نیز به فیل مهای ایرانی و هندی عالق همندند.

فرید و سارا نیز ژانر فیلم برایشان اهمیت دارد و در میان ژانرها به ژانر اجتماعی و طنز بیشتر

یگوید« :بيشتر از سريا لهاي طنز و اجتماعي خوشم مي آید ولي به
عالقه دارند .سارا چنین م 
فیل مهای اكشن و غیره عالق های ندارم».
بیشتر مخاطبا ِن جوا ِ
یکنند ،سعی
لهای عا ّم هپسند ماهوارهای که در شهر مریوان زندگی م 
ن سریا 

یکنند سریا لهایی را تماشا کنند که یا زبان اصلی آن فارسی باشد و یا به زبان فارسی دوبله شده
م 
باشد .البته این به این معنی نیست که آنها به هیچ وجه عالقه ندارند سریا لهای ُکردی و دوبل هشده

یگیرند که به سریال فارسی
به زبان ُکردی و یا انگلیسی را ببینند .بیشتر مخاطبان در دست های قرار م 
یدهند و در مواردی بر عکسُ ،کردی
و ُکردی عالق همندند .در مواردی فارسی را بر ُکردی ترجیح م 

یآیدُ .کردی هم خوب است ولی
یگوید« :از فیلم با زبان فارسی خوشم م 
را بر فارسی .ژاله چنین م 
یگوید «زبان اگر فارسی یا
یپسندم .دوست دارم دوبله هم فارسی باشد» .برهان م 
بیشتر فارسی را م 
یشوم .دوست دارم ُکردی باشد تا فارسی».
ُکردی باشد بهتر متوجه م 
یپسندم .زبان
یکند« :در مورد زبان فیلم ،فارسی را م 
مسعود نیز در این رابطه اظهار نظر م 

یآید ،چون
یتوان متوجهشد ولی از زیرنویس [فیلم انگلیسی] خوشم نم 
ُکردی و فارسی را م 

یشوم».
متوجه نم 
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یگوید:
در میان مصاحب هشوندگان سارا اظهارنظری متفاوت با بقیه دارد .وی م 
يآید .از فیلم فارسي خوشم م 
مهاي زبان انگليسي بدون زيرنويس خوشم م 
از فيل 
يآید ولي
يآید .از دوبله ُكردي كه اص ً
ال خوشم نم 
از فيلم ُكردي خوشم نم 
يآید چون بد دوبله ميكنند.
ال فيلم ايراني «تب سرد» را دوبله كرده بودند و من اص ً
مث ً
ال خوشم نيامد؛ خيلي جاهایش را
اص ً
ال متوجه نم 
يشدم.
مردم مریوان با وجود اینکه ُکردزبان هستند ا ّما دسترسی چندانی به فیل مهای ُکردی ندارند؛
مهایی که با زبان ُکردی تولید م 
یتوان گفت تعداد فیل 
درواقع م 
یشود بسیار کم و نادر است.
یتوان کسانی را یافت که کام ً
مچنین به ندرت م 
ه
ال با ساختار زبان کردی ،دستور زبان و
شیو هنوشتن ُکردی آشنایی داشته باشند .آموز 
شهای رسمی زبان ُکردی وجود ندارد ،کودکان
از بچگی (دبستان) تا بزرگسالی (دبیرستان و دانشگاه) با زبان فارسی آموزش م 
یبینند .فقط
کسانی که خودشان مشتاق یادگیری زبان ُکردی هستند م 
یتوانند به بعضی از مؤسسات تحت
نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مراجعه کنند و زبان ُکردی را فرا گیرند .از طرف دیگر
فراگیرترین رسانه ـ یعنی تلویزیون ـ برنام ههای خود را با زبان فارسی پخش م 
یکند1و مخاطبانی
که بخواهند رسان هبا زبان ُکردی را مالحظه کنند باید از ماهواره استفاده کنند.
یافت ههای ب هدس 
تآمده از طریق مشاهده به ما کمک کرد تا دالیلی برای عالق هی مخاطبان به
زبان فارسی و ُکردی و ترجیح دادن زبان فارسی بر ُکردی را پیدا کنیم .مخاطبان ب هرغم تعصبات
قومی ،و عالقه به زبان مادری خود ،درمورد تماشای فیلم گاهی زبان فارسی را بر زبان ُکردی
یدهند .درواقع مخاطبان براساس توانای 
ترجیح م 
یهای زبانی خود ،اولویت زبانی در انتخاب
فیلم را مشخص م 
یکنند.
مفاهیم مطرحشده در سریالها

هرگونه متن ارتباطی بدون شک حاوی پیا مها و مفاهیم خاصی است که منبع ارتباطی ب ه دنبال
مطرح کردن و انتقال آنها است .ب هعالوه در مطالعات فرهنگی فرض اولیه بر این است که
یطرف نیست و در هر متنی تعدادی رمزگان فنّی اجتماعی و ایدئولوژیک
هیچ متن ارتباطی ب 

شهای خاصی نهفته و مرجح است .سریا لهای عا ّم هپسند ماهوار های
با معناها ،اید هها و ارز 

یکنند .آنها
نیز از این قاعده مستثنی نیست و هرکدام از آنها بر روی مفاهیم خاصی تأکید م 

 .1البته کانالهای استانی ـ مانند شبکه استانی کردستان ـ در این زمینه استثناء هستند که معموالً ساعت کمی در طول
روز ،برنامه پخش میکنند و به نسبت شبکههای ملی از مخاطبان کمتری برخوردارند .کانال سحر نیز که برنامههایی
به زبان ُکردی پخش میکند فقط توسط ماهواره قابل دریافت است.

یکنند و بر اساس ایدئولوژی خاص خود ،مفهوم
مفهوم یا مفاهیمی را مطرح و سپس بارور م 
یسازند.
را برم 

عشق و دوست داشتن در مقابل نفرت ،خیانت و انتقام ،دروغ ،خداپرستی ،شهوت ،مسائل

جنسی ،مسائل خانوادگی و خشونت ،چکید های از مفاهیمی است که مخاطبان جوان به آن

اشاره کرد هاند .آنها راجع به شیوه مطرح کردن مفاهیم در سریا لها با هم توافق زیادی دارند اما
در مورد نتیج هگیری و برو نداد آن ،تفاوت چشمگیری بین آنها است .در حالیکه برخی معتقدند

یشود که الگوی جدیدی از
لها با طرح مسائل خانوادگی و روابط زوجین باعث م 
که سریا 

تها ،باورها و اعتقادات محلی است ـ رواج داده شود؛ برخی با
روابط ـ که منافی آیین ،سنّ 

یگویند سریا لها در نهایت روابط غلط بین زوجین ـ مانند خیانت ـ
این عقیده مخالفند و م 

یکنند و بر این باورند که حتی اگر سریا لها
یکند .برخی نیز به عوامل فردی اشاره م 
را رد م 

بها دوری گزیند.
یتواند با ایمان قلبی خویش از این آسی 
شهای بدی را ترویج کنند فرد م 
آموز 

اسرین که دانشجوی کارشناسی و فردی محجبه است ،رمزگشایی خودش از مفاهیم طرح

یکند:
نگونه بیان م 
شده در سریال را ای 

یشود  . . .من
ي.ا م.سي ـ ب هوفور دیده م 
لهاي فارسي وان هم در پ 
خيانت ـ هم در سريا 

یکنند  . . .به نظر من دين
لها رو دوست دارم كه مسائل مذهبي را رعايت م 
اين گونه سريا 
و مذهب اين توانايي را دارند كه مسائلي را مطرح كنند و مردم نيز آنها را ب هراحتي بپذيرند.

یکند« :هر
شآموز دبیرستانی از طبقه متوسط جامعه است و نظرش را چنین بیان م 
سارا دان 
كارگرداني به دنبال اين است كه يک سري مسائل را به مخاطبش انتقال بدهد .تمام فيل مهايي
كه من ديدم ،مباحث مربوط به عشق را در خود جاي داد هاند .در اين سريا لها دروغ ،خيانت،
عشق و انتقام وجود دارد .بهنظر من سریا لها خیانت کردن و دروغ گفتن را در جامعه رواج
یدهند».
یدهند و ب هنوعی جوانان را آموزش م 
م 
یکند:
روناک 22 ،ساله و متأهل نیز نظرش را این گونه بیان م 

نها
عشق ،مسائل خانوادگی ،رابط هروزمر هزن و مرد ،خیانت (بخصوص) ،جنایت (از ای 
ّ
یبرم) ،خشونت هم هست .دروغ هم خیلی زیاد است« .باران دروغ» آکنده از دروغ
لذت نم 
است .یکی از فیل مها دربار هرفتار والدین با بچ ههاست .سریا لها در نهایت هر طور نتیج هگیری
یگیرند چگونه خیانت کنند ،دروغ بگویند و از همان سنین پایین به
کنند ،مردم از آنها یاد م 
همدیگر عشق بورزند.
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یکنند که سریا لها ممکن است گاهی در
در واقع سارا و روناک ب هطور تلویحی اشاره م 

نتیج هگیری نهایی ،خیانت را امری زشت تلقی کند اما چنین سریا لهایی معنای نهفته در پیام را
یکند .طوالنی بودن سریا لها به
تهای گوناگون به بیننده تحمیل م 
اندک اندک و در طی قسم 

نسان در عین فعال بودن مخاطبان،
یکند و بدی 
یدرپی مخاطبان کمک م 
روند ماساژ دائمی و پ 
این امکان نیز وجود دارد که آنها خیانت کردن و دروغ گفتن را از سریا لها یاد بگیرند.
عالقهمندی و وابستگی به سریالی خاص

یدهد که هرکدام از آنها به سریال خاصی بیش از
خهای مصاحب هشوندگان نشان م 
پاس 

یشود و مخاطبان زیادی را به
لها باب م 
لها عالقه دارند و در هر دوره یکی از سریا 
بقی هسریا 

یدهد.
خود اختصاص م 
مث ً
ت وجوي
یگوید «بيشتر به"تقدير يك فرشته" عالق همندم و پارسال هم به"در جس 
ال سارا م 
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پدر" عالق همند بودم».

یکردند که به سریال «تقدیر یک فرشته»
تعداد زیادی از مصاحب هشوندگان اذعان م 

عالق همندند و این نکته در سطح شهر ب هراحتی قابل مشاهده بود .الزم به ذکر است که در میان
یکنند و طبیعت ًا به همان سریال نیز عالقه
مخاطبان کسانی هستند که فقط یک سریال را نگاه م 
یشوند که فقط یک سریال را نگاهکنند اما به آن یک سریال
دارند ،هرچند که کسانی نیز پیدا م 
یکند.
نیز عالقه ندارند بلکه عوامل دیگری آنها را وادار به تماشای سریال م 

برهان ،دارای مدرک تحصیلی دیپلم و  30ساله که دارای شغل آزاد است این مسئله را

یکنم و چندان به آن عالق همند
یکند« :فقط سریال «تقدیر یک فرشته» را نگاه م 
نگونه بیان م 
ای 
تهای
یخواهم بدانم چه اتفاقی در قسم 
نیستم .به دنبال چیز خاصی در این سریال نیستم؛ فقط م 
یتفاوتم .اص ً
یافتم».
ال به یادش هم نم 
یگوید« :ب 
یافتد» و در مورد عالق همندی به آن م 
بعدی م 
یگوید « :از «تقدیر یک فرشته» خوشم
سنور که سواد زیر دیپلم دارد و  29ساله است م 
یآید .اگر روزی این سریال را نبینم بسیار احساس دلتنگی خواهم کرد .دوست دارم ماجرای
م 
فیلم را دنبال کنم» .ندیدن سریا لها حتی گاهی زندگی روزمر همخاطبان جوان را دگرگون
یتواند اثرات روحی ـ روانی نیز ایجاد کند.
یکند و م 
م 

یآید .موضوع فیلم برایم
یکند« :از «تقدیر یک فرشته» خوشم م 
ژیال در پاسخ به سوأالت بیان م 
یتوانم کاری انجام دهم».
یشوم و نم 
جالب است .اگر یک روز آن را نبینم بهشدت عصبانی م 

بیشتر مخاطبان در مصاحب هها به این نکته اشاره کرد هاند که هر کدام به نوعی به یک یا

یکنند و حتی اگر جایی غیر از خان هخودشان باشند ،در لحظه پخش
چندین سریال عادت م 
یکنند که حداقل تکرار سریال را ببینند .حتی در
یافتند .این بینندگان تالش م 
سریال یاد آن م 

یکنند که سریال را برای آنها ضبط کند
مواردی از یکی از افراد خانه یا دوستانشان خواهش م 
تا بعدا ً آن را تماشا کنند.
عالقهمندی به شخصیتها

مصاحبه با مخاطبان جوان سریا لها نشان از این داشت که هر کدام از مخاطبان به یکی از

یکنند که ای
یورزند و تعدادی از آنها آرزو م 
تها عالقه خاصی دارند ،به او عشق م 
شخصی 

یگیرند و
یتوانستند ب هجای او باشند؛ تحت تأثیر اتفاقات و ماجراهای آن شخصیت قرار م 
کاش م 

یکنند تا قصه و داستان را پیگیری نمایند.
تها هستند که مخاطب را ترغیب م 
ب هنوعی این شخصی 

یارتباط با زمین ههای فرهنگی ،تاریخی و اجتماعی افراد مصاحب هشونده
انتخاب این شخصیت ب 

تها بسیار تأثیرگذار بوده است.
نیست .طبق هاجتماعی افراد در عالق همندی به شخصی 

یرخی از مصاحب هها نشان داد هاند که مخاطب نه بهخاطر اصل داستان و قصه بلکه بهخاطر

یدهد .آنها دالیل عمده و گوناگونی را برای
شخصیت مورد عالق هاش دیدن سریال را ادامه م 

شاخالق بودن و خاکی بودن
شتیپی ،خو 
یکنند .خو 
انتخاب شخصیت مورد عالق هشان بیان م 
سه عاملی است که در انتخاب شخصیت مورد عالق هسارا تأثیرگذار بوده است.

شآموز دبیرستانی است .وی «اخالق» برایش اهمیت دارد و
نادیا20 ،ساله ،مجرد و دان 

یآید ،با اخالق من
یگوید« :از فابین ـ رئیس بار فابین در فیلم طلسم زیبا ـ خیلی خوشم م 
م 
یآید».
تها خوشم م 
نگونه شخصی 
سازگار است .از ای 
تعداد زیادی از مصاحب هشوندگان از شخصیت "ماریچی" در سریال "سرنوشت یک

یآید .دالیل آنها برای انتخاب این شخصیت بیشتر ب هخاطر روحی هقوی،
فرشته" خوششان م 
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

یآمد .پدر عاصی خیلی آدم
یگوید« :در فیلم"عاصی" از پدر عاصی خوشم م 
مورد عالق هاش م 
باهوش ،تیز و آرامی بود .صبر و تحملی زیادی داشت و عاقل بود و مشکالت اعضای خانواده
یکرد».
را درک م 
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ژاله که متأهل و دارای دو فرزند است و از سواد نسبت ًا پایینی برخوردار است ،دلیل انتخاب

یداند .فرید ،سنور ،و روژان به عنصر
شخصیت مورد عالق هاش را در «کنجکاوی» وی م 

یتوانند
یکنند و معتقدند که بعضی از آد مها از جاذب هباالیی برخوردارند لذا م 
«جذابیت» اشاره م 
دیگران را به سمت خود جذب کنند.

گالله که دانشجوی دانشگاه پیام نور است به دقت داشتن ،منظم بودن و پشتکار خیلی

یگوید« :بیشتر نقش مردی به
یدهد و در مورد شخصیت مورد عالق هاش در سریال م 
اهمیت م 
اسم «خوان میگل» را دوست دارد .چون او در تمام مواقع برای خودش برنام هخاصی دارد و در
یهایش پشتکار دارد و ثابت قدم است».
مگیر 
یکند و در تصمی 
مقابل مشکالت خودش را گم نم 
ژیال که به لحاظ طبق هاجتماعی متعلق به قشر رو به پایین جامعه است و در خانواد های فقیر

یکند:
بزرگ شده است دلیلش را برای انتخاب ماریچی این گونه بیان م 

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

یشود و خیلی زندگی ساد های دارد.
بزرگ م 

یدهد ،انتخاب شخصیت
لهای این قسمت نشان م 
خهای مخاطبان به سوأ 
همانطور که پاس 

شها ،زمین ههای اجتماعی،
لها ارتباط نزدیکی با شخصیت ،اخالق ،گرای 
مورد عالقه در سریا 

تهای مورد
فرهنگی و تاریخی و تفکرات افراد دارد .ب هطور کلی دالیل انتخاب شخصی 
عالق همخاطبا ِ
یتوان در ذیل مقول ههایی همچون اخالق ،توا نمندی در فایق
لها را م 
ن جوان سریا 

یهای
آمدن بر مشکالت ،کنجکاوی ،بدبختی ،جذابیت ،برنام هریزی ،ثابت قدم بودن و عالق همند 
شخصی دیگر دست هبندی کرد.

همذاتپنداری

تپنداری مفهومی است که بیشتر در نقد ادبی ،روا نشناسی ،سینما ،ارتباطات و ب هطور کلی
مذا 
ه
تهای داستانی» نیز
مسانی با شخصی 
تپنداری که گاهی آن را «ه 
مذا 
یرود .ه 
در هنر ب هکار م 

ینامند بهمعنای حسی است که در آن خواننده ـ مخاطب ـ آنچنان ارتباطی با شخصیت داستان
م 

یتواند منشأ مشترکی برای رفتار خود و آن
یپندارد و م 
یکند که خود را با او یکی م 
برقرار م 
تهای
پاسخ بینندگان نشان از سطح درگیری باالی مخاطبان با داستان و شخصی 
شخصیت بیابد.
ِ

یدهد را به روابط و
تها رخ م 
آن دارد .مخاطبانْ ماجراها و اتفاقاتی که در داستان برای شخصی 
یدهند و در مواقع زیادی خود را دقیق ًا در جایگاه شخصیت داستانی
زندگی روزمر هخود ربط م 
یکنند.
پیشروی وی فکر م 
یدهند و حتی بعد از دیدن سریال راجع به مسائل ِ 
قرار م 
یکند:
نگونه بیان م 
یاش را ای 
تپندار 
مذا 
ژیال احساس ه 

یکه در فقر
یای پر از فقر داشتیم و در فقر بزرگ شدیم .آن کسان 
ما خودمان هم زندگ 
یآید و
یکنند .من هم به این خاطر از «ماریچی» خوشم م 
یکنند ،افراد فقیر را درک م 
زندگی م 
یرسد .بعضی اوقات خودم
دوست دارم ماجراهایش را پیگیری کنم و ببینم در ادامه ب هکجا م 
یتواند دخترش را ببیند .من خودم را
یگذارم .آخر او اآلن نابینا شده است و نم 
را جای او م 
یگویم اگر من هم یک روز چشمم را از دست بدهم چگونه زندگی
یگذارم و م 
جای او م 
یکشد و ناراحت است
خواهم کرد و برای پسرم چ هکار خواهم کرد .آن دختر چ هقدر سختی م 
یبیند.
از اینکه پسرش را نم 
یکند« :در بعضی
نگونه بازگو م 
تها را ای 
تپنداری با شخصی 
مذا 
روناک تجرب هخودش از ه 
صحن هها «لوال» مثل من است و به این خاطر او را زیاد دوست دارم .مثل اینکه بدشانس است و
یکنم بعضی اوقات در زندگی مثل او هستم
یدانند و من فکر م 
یافتد او را مقصر م 
هر اتفاقی م 
و آدم بدشانسی هستم».
یکند،
مسانی م 
یکند که با شخصیت مورد عالق هاش احساس ه 
سارا نیز ضمن اینکه تأیید م 

يافتد برای
یکنم خيلي از ماجراها و اتفاقاتي كه برای ماريچي م 
یگوید« :احساس م 
چنین م 
من هم افتاده است».
مختار که به برنام ههای خبری ،تحلیلی و تفسیری عالق همند است ،به اینترنت نیز دسترسی

یگوید« :من مخالف ظلم و ستم علیه انسان
یپردازد ،م 
دارد و گاهی اوقات به نویسندگی م 
یکنم که علیه دیکتاتوری و
تپنداری م 
مذا 
تهایی احساس ه 
خصوص ًا زنان هستم .با شخصی 
یخیزند و بیشتر طرفدار دموکراسی هستند».
فشار علیه بشریت ب هپا م 
پاسخ مصاحب هشوندگان در این قسمت ،ارتباط بین زمین ههای تاریخی ،فرهنگی و

تپنداری با آنها را برای
مذا 
تهای مورد عالق هشان و ه 
یشان را با انتخاب شخصی 
اجتماع 

یکند که فقر ،بیچارگی و مشقتی که ماریچی در آن
یکند .ژیال بهوضوح اشاره م 
ما روشن م 

گرفتار است با زمین ههای تاریخی وی نزدیکی بسیاری دارد و به همین خاطر با وی احساس

یکند و لوال را
یکند .روناک به یک باور فرهنگی یعنی بدشانسی اشاره م 
تپنداری م 
مذا 
ه
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یزند اما به
یداند .مختار نیز گرچه شخصیت خاصی را مثال نم 
مانند خودش بدشانس م 
یکند .شاید پاسخ متفاوت مختار بهخاطر
مسائل اجتماعی و دردهای مشترک جامعه اشاره م 

گفتما نهای متفاوتی است که به آنها دسترسی دارد.
انتقاد از سریالها

یکنند و حتی از
لها را تماشا م 
موبیش سریا 
یکنند که ک 
در حالیکه هم همصاحب هشوندگان اقرار م 
آنها ّ
یبرند اما بسیاری از آنها نیز نگاهی انتقادی به سریا لها دارند؛ دیدن آن را به دیگران
لذت م 

یکنند و حتی تعدادی از آنها تصمیم به عدم تماشا و پیگیری سریا لها دارند.
توصیه نم 

انتقاد اصلی مصاحب هشوندگان از سریا لها به خاطر داشتن روابط نامشروع ،نشان دادن

روابط جنسی ،پوشش نامناسب زنان ،خیانت کردن و دروغ گفتن زن و مرد به یکدیگر است.

ژاله بهدلیل پخش خیانت کردن همسران به یکدیگر در سریال «سفری دیگر» از این سریال
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یتواند مان ِع آلوده شدن انسان به خیانت و
یکند و معتقد است که اعتقادات مذهبی م 
انتقاد م 

تها در شهر
مسائلی از این دست شود .اسرین همانند ژاله بر این باور است که میزان خیان 

مریوان بعد از پخش این سریا لها افزایش یافته است و جامع هجوان مریوانی در حال تغییری

اجتماعی و فرهنگی است.

یخورد؛
یگوید« :ایراد اصلی این است که به فرهنگ و آداب و رسوم ما نم 
مسعود نیز م 
پوشش آنها ،رفتارهایشان ،اینکه خیلی راحت عاش ِ
یروند.
یشوند و راحت به خانه هم م 
ق هم م 
یدهد که برای خانواده و بچ هها خیلی مضر است».
مسائل جنسی را تا حدی نشان م 
یهای مختلط ،نمایش خیانت به
لها ب هخاطر پخش پارت 
سارا که خود مجرد است از سریا 

یکند.
همسر و عدم وفاداری آنها نسبت به هم ،به سریال انتقاد م 

یکند .وی معتقد است که
لها انتقاد م 
فرید هم که مجرد است ب هگون های دیگر از سریا 

یتواند منجر به
یشوند انتظارات زنان از شوهرانشان باال برود و این مسئله م 
لها باعث م 
سریا 
فروپاشی نظام خانواده شود.

یکشد .وی
ادیبه به مسائل خیانت و روابط جنسی کاری ندارد و بحث دروغ را پیش م 

یکنند».
تها خیلی واضح است که صحن هها را با دروغ درست م 
یگوید« :در بعضی از وق 
م 

تگریزی برنام هها و غیرطبیعیبودن آنها است که از نظر وی
شاید منظور وی از دروغ ،واقعی 
جالب نیست.

یکشد .انتقاد اصلی وی به عدم کار حرف های به
لها را به نقد م 
مختار بیش از هرکسی سریا 

لحاظ فنّی ،کارگردانی صحن هپردازی و شیو هدوبله کردن سریا لهاست .نگرانی مختار اما از خطر

یتواند
لها م 
نابودی آیین ،سنّت و احساسات کردی است؛ چراکه از نظر وی تماشای سریا 
بگرایی و فراموش کردن پوشش و لباس و تاریخ قوم ُکردگردد.
بزدگی ،غر 
منجر به غر 
یگوید که دیدن سریا لها در جمع خانواده امری نامطلوب
ژیال هم ب هطور ضمنی به ما م 

است ،اما تماشای آن بهتنهایی ضرری ندارد« :این فیل مها مناسب خانواده نیست و تماشای این
فیل مها در خانواد هها جایز نیست».
اما نشمیل قرائتی کام ً
یگوید:
لها کاری ندارد .وی م 
ال متفاوت با بقیه دارد و به محتوای سریا 

یکنند».
«پیا مهای بازرگانی زیادی پخش م 

حشده توسط مخاطبان این است که با وجود همه
نکت هجالب توجه در مورد انتقادات مطر 

یدهند.
لها را ادامه م 
یکنند اما باز هم دیدن سریا 
لها وارد م 
ایرادها و نقدهایی که به این سریا 
حتی افرادی که ادعا کرد هاند که پس از پایان سریا ِل مورد عالق هشان دیگر به هیچ وجه

ناست که
بتر ای 
یکنند ،اما باز این کار را ادامه داد هاند .نکت هجال 
لهایی را تماشا نم 
چنین سریا 

یکنند و معتقدند باید ب هگون های با پخش و تماشای این
لها انتقاد م 
یکه بهشدت از سریا 
کسان 

یشوند و سریا لها
لها تسلیم م 
لها مقابله شود ،خودشان و خانواد هشان در مقابل آن سریا 
سریا 
یکنند.
را تماشا م 

تهای مصاحب هشوندگان با رفتار آنها در دنیای واقعی تفاوت چش مگیری دارد .آنها از
صحب 

یکنند اما
لهایی نهی م 
لها آگاهی دارند و دیگران را از دیدن چنین سریا 
خطرات احتمالی سریا 

یدهند .شاید فقط وقتی از آنها در مورد ایرادهای چنین
مچنان به دیدن آنها ادامه م 
خودشان ه 
یافتد که چنین ایرادهایی به این سریا لها وارد است.
یشود ،یادشان م 
لهایی پرسیده م 
سریا 

یکنند و یا به نوعی
یکنند ،نقدها و خطرات احتمالی را فراموش م 
وقتی سریال را تماشا م 
یآورند؛ در واقع ّ
لذت حاصل از تماشای سریال را
یزنند و آنها را به یاد نم 
خودشان را گول م 

یدهند.
به خطرات آن ترجیح م 
نتیجهگیری

یشد ِن صنایع رسان های و افزایش
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ابزارهای جدید توزیع ،جهان 
ظرفیت ارتباطات جهانیِ تصاویر مخاطبان داخلی و م ّلی به مخاطبان فرام ّلی تبدیل شد هاند.
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یشدن ،ماهوار هها و استفاد هروزمر همخاطبان از آن است .مخاطبان
یکی از ابعاد و ابزارهای جهان 
جوان ُکردزبان ،که جامع همورد مطالع هاین تحقیق هستند نیز از این قافله جانماند هاند و استفاده

از ماهواره در بین آنها به بخشی از زندگی روزمر هشان تبدیل شده است.

م 
یتوان گفت مخاطبان سریا لها ضمن داشتن بخشی از فرهنگ خود ،از طریق رسان هها و

یگذارند ،آشنا م 
لها به نمایش م 
گهای دیگری که سریا 
وسایل ارتباطی با فرهن 
یشوند و گاه

یسازند .مخاطبان از قسم 
گها را جزئی از فرهنگ خود م 
بخشی از این فرهن 
تهایی از سریا لها

که با سلیقه ،تفکرات و پ 
سزمین ههای فرهنگی و اجتماعی آنها سازگار است ،الگوبرداری
یکنند و از بقی هموارد انتقاد م 
یپذیرند و تحسین م 
یکنند یا حداقل آن را م 
م 
یکنند.

یافت ههای این تحقیق نشان م 
یدهد که سریا لهای عا ّم هپسند ماهوار های ممکن است واجد

مگون برای دهکد هجهانی باشد ،اما این پیام ب هنحو متکثری رمزگشایی م 
پیامی ه 
یشود و

مخاطبان قرائ 
تهای متفاوت و مختلفی از سریا لها دارند.
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ممکن است نشان ههایی از جهان 
یشدن در اثر استفاد هرسان های در بین مخاطبان جوان
لها دیده شود ،اما این بهمعنای ذو 
سریا 
بشدن در فرهنگ دیگری نیست .مخاطبان جوان ُکرد

در شهر مریوان با یک پدید هجهانی ـ سریا لهای عا ّم هپسند ماهوار های ـ روب هرو هستند که به
آنها این فرصت را م 
یدهد تا پیا مهایی را از ورای مرزها دریافت و در منازل خود تماشا کنند .در

این راستا ممکن است تحت تأثیر فرهنگ صادرکنند هسریا لها 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

یکنند و پ 
مقابل این پیام جهانی مقاومت م 
سزمین ههای اجتماعی و فرهنگی خود را در دریافت

یگیرند .بدی 
و رمزگشایی این پیا مها بهکار م 
نسان چیزی ب هنام امپریالیسم فرهنگی در آن حدّ ی

یشدن به آن اعتقاد دارند ،اتفاق نم 
که نظری هپردازان افراطی جهان 
یافتد .ضمن اینکه در بین خود

مخاطبان نیز خوان 
شهای متفاوتی براساس هویّت ،تحصیالت ،طبق هاجتماعی ،گفتما نهای در
دسترس ،زمین ههای خانگی و غیره دیده م 
یشود که در ادامه بیشتر به آنها پرداخته خواهدشد.

بر اساس داد هها و یافت ههای تحقیق م 
یتوان گفت ،انتخاب و تماشای سریا لهای عا ّم هپسند
ماهوار های نزد مخاطبان جوان مریوانی ،امری اتفاقی و خودب هخودی نیست 1بلکه مخاطبان،
مچنین یافت هها نشان م 
یکنند .ه 
نگونه برنام هها را گزینش و تماشا م 
ف ّعاالنه ای 
یدهد که نه

 .1الزم است اشاره شود که مخاطبانی بودند که خود اقدام به انتخاب و تماشای سریالها نمیکردند ،بلکه چون بقیه
اعضای خانواده سریال را میدیدند ،آنها نیز برای گریز از انزوا و همراهی با خانواده سریال را تماشا میکردند.

تنها انتخاب و تماشای سریا لها کنشی ف ّعاالنه است ،بلکه مخاطبان در برساختن و تولید معنا

لقو لهای مصاحب هشوندگان مشهود است ،بعضی از
یکنند .همانطور که در نق 
نیز نقش ایفا م 

یکنند و در مقابل آن ،توان و تفکر انتقادی از
مخاطبان در مقابل پیا مهای دریافتی مقاومت م 
یدهند .این افراد بیشتر کسانی هستند که به گفتما نهای متفاوت و گاهی متعارض
خود نشان م 

دسترسی دارند و از تحصیالت باالتری نسبت به بقیه برخوردارند .بنابراین ،معنا حاصل تعامل
ِ
مصرف سریال است.
مخاطب و متن در خالل
یتوان به آن اشاره کرد ،این است که ف ّعال بودن
نکت هدیگر که در مورد ف ّعال بودن مخاطبان م 

از شخصی به شخص دیگر متفاوت است .ممکن است فردی فقط در انتخاب و گزینش سریال

ف ّعال باشد ،اما فردی دیگر عالو هب راین در رویارویی با پیام نیز از خود فعالیت نشان دهد و
حتی در مواردی به انتقاد از سریال و پیام آن بپردازد .مث ً
ال نادیا ،ژاله و سنور خودشان دست به

یدهند و بر عکس
یزنند اما در رمزگشایی پیام چندان ف ّعالیتی از خود نشان نم 
انتخاب سریال م 
یپردازند.
لها م 
لاند و هم به انتقاد از سریا 
مختار ،مسعود و اسرین هم در انتخاب سریال ف ّعا 

ما در این تحقیق به نتایجی مشابه گفت ههای تامپسون رسیدیم .اینکه مصرف محصوالت

رسان هها یک پدید همحلی است ،از این جهت که همواره شامل افراد معینی است که در متن و

زمین ههای اجتماعی ـ تاریخی مشخصی قرار دارند و از منابعی که در دسترس آنها است برای
یکنند؛ و این پیا مها
یهایشان استفاده م 
معنادادن به پیا مهای رسان هها و دخالت دادن آنها در زندگ 
غالب ًا در این فرآین ِ
ییابد؛ چراکه مخاطبان ،آنها را با متن و زمین ههای
د مصرف تغییر شکل م 

یدهند.
زندگی روزانه تطبیق م 

یکنند و در عین حال به برنام ههای
یکه از اینترنت ،روزنامه ،ماهواره و غیره استفاده م 
کسان 

شهای متفاوتی با دیگر
خبری ،تحلیلی ،تفسیری و مستند عالق همند هستند ،ممکن است خوان 
مخاطبان داشته باشند .در واقع افرادی که در معرض گفتما نهای مخالف و معارض و انتقادی

یدهند؛ بنابراین ممکن است شخصی
یگیرند ،دیدگا ههای انتقادی بیشتری از خود نشان م 
قرار م 

از تمام رسان ههای مدنظر استفاده کند ،اما قرائتی موافق با متن داشته باشد و سواد انتقادی

یتوان گفت رابط هدسترسی گفتمانی
چندانی در برخورد با متن از خود نشان ندهد .بنابراین م 

و خوانش متن ،به محتوای گفتمان مورد استفاده بستگی دارد .ضمن اینکه نباید فراموش کنیم

یگیرد.
مخاطب در برساختن معنا طیف وسیعی از عوامل زمین های و فردی را ب هکار م 

سزمین ههای اجتماعی و فرهنگی مخاطبان در دریافت و
یتوانیم نتیجه بگیریم که پ 
م 
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رمزگشایی آنها دخیل است و انطباق باالیی بین این دو وجود دارد .ما دیدیم که مخاطبان،

یشان ارتباط داشت.
یکردند که با زمین ههای فرهنگی و تاریخ 
جنب ههایی از پیام را برجسته م 

یکردند،
اینکه مفاهیمی همچون «خیانت»« ،آزادی جنسی»« ،پوشش آزاد» و غیره را برجسته م 

یتواند
یکردند ،م 
لها اشاره م 
یکردند ،و به پیامدهای منفی ناشی از تماشای سریا 
از آن انتقاد م 

بهای اجتماعی آنها داشته باشد .آنها در
ریشه در باورهای مذهبی ،تعصبات قومی و چارچو 
جامع های بزرگ شد هاند که خیانت و دروغ عملی ناپسند و نکوهیده است و وقتی آن رفتارها

یکنند.
یبینند بهمثابه نوعی هنجارشکنی به آنها نگاه م 
لها م 
را در سریا 
یدهد که مخاطبان جوا ِ
تهای
ن مریوانی براساس موقعی 
یافت ههای تحقیق حاضر نشان م 
یهای متفاوتی از سریا لها دارند .منظور از موقعیت اجتماعی
اجتماعیِ خود ،دریافت و رمزگشای 

در اینجا ،خانواده ،شغل ،میزان تحصیالت و ب هطور کلی طبق هاجتماعیِ فرد است که مؤلف ههایی
ْ
یدهد .هرچند که
عوامل هویّت فرد را تشکیل م 
تبخش هستند و مجموع های از این
هویّ 
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یهای متفاوتی از پیامی یکسان داشته
ممکن است افرادی با جایگاه طبقاتیِ یکسان ،رمزگشای 

باشند .مخاطبان باتوجه به جایگاه خویش در سلسله مراتب اجتماعی به رمزگشایی سریا لها
یپردازند.
م 

در نهایت باید گفت یکی از نکات قابل توجه در دریافت مخاطبان از سریا لها ،نقش عوامل

یشان
یکنند که با زمین ههای قبل 
فردی در معناسازی است .آنها بیشتر به جنب ههایی از پیام توجه م 

ب هگون های ارتباط داشته باشد.
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