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چكیده
 )GEM TV( هدف پژوهش حاضر واکاوی قرائت زنان از تماشای سریال های شبکة ماهواره ای جم
است. این پژوهش از نوع کیفی و به شیوة مصاحبة ساخت نیافته است. جامعة آماری این پژوهش 
شامل کلیة زنان مخاطب سریال های شبکة جم در شهر کامیاران است. به منظور انتخاب نمونه از 
روش غیراحتمالی نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. حجم نمونة مورد استفاده برای انجام مصاحبه 
26 نفر است. عالوه بر مصاحبه از روش کتابخانه ای نیز به منظور تکمیل اطالعات بهره گرفته شد. 
برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش کدگذاری و تفسیر کد های به دست آمده، استفاده شد. نتایج 
حاکی از آن است که مصاحبه شوندگان بیشتر تمایل دارند که وضعیت زندگی زنان این سریال ها 
را با وضعیت زندگی خود مقایسه کنند. همچنین یافته ها نشان داد که زنان اکثراً معتقدند که این 
سریال ها تأثیر چندانی بر روی آنها ندارد. در این رابطه به نظر می رسد که محیط و جامعه تغییرات 
ناخودآگاهی را که در افکار آنان به وجود آمده است، نادیده می گیرد و تمایل دارد که همان شرایط 
قبلی را بازتولید کند. درُکل می توان گفت که زنان، خواهان تغییرات در روابط با مردان، سهیم شدن 

در قدرت و کسب استقالل هستند. 
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مقدمه و طرح مسئله
در میان انبوه برنامه های تلویزیون، سریال ها به عنوان یکی از ژانرهای محبوب، مخاطبان زیادی 
را به خصوص از قشر زنان به خود جلب کرده است. تلویزیون به عنوان دستگاهی ایدئولوژیک 
از طریق این سریال ها به واسطة طبیعی نشان دادن برخی کنش ها و نگرش ها می کوشد گفتمان 
خاصی را سیطره بخشد و این گفتمان را به مثابه عرف عام به مخاطبان خود معرفی کند. همانگونه 
که جان فیسک در »فرهنگ تلویزیون« می نویسد: »تلویزیون برنامه هایی آکنده از معانی نهفته 
پخش می کند و می کوشد با مهار این معانی آنها را به معنایی یگانه تر و مرجح تر تبدیل کند؛ معنایی 
که کارکرد جهان بینی غالب را داشته باشد )محمدی و کریمی، 1390: 50(. اما این یک سوی 
قضیه است، چراکه مخاطبان برنامه های مختلف ممکن است با توجه به ذهنیات، طبقة اجتماعی، 
احساسات و غیره معنای متفاوت )و یا حتی متضادی( را از برنامه های تلویزیونی برداشت کنند. 
این دیدگاه، برگرفته از مکتب مطالعات فرهنگی است. در مطالعات فرهنگی بر پایة توجه به 
خصوصیات مخاطب که او را از بینندة صرف به خوانندة هوشیار تبدیل کرده است، رسانه ها دیگر 
تنها سرگرم کننده نیستند، بلکه گاهی به ابزاری برای مقاومت بدل می شوند )علینقیان، 1390: 180(. 
بر اساس نظریات متفکران مکتب مطالعات فرهنگی می توان گفت که میان متن و مخاطب 
رابطه ای شکل می گیرد که می توان آن را نه یک ادراک منفعالنه، بلکه یک گفت و گو دانست 
)کوبلی1، 1391: 126(. از نظر متفکران این مکتب رابطة متن و مخاطب رابطه ای یک طرفه نیست 
که در آن مخاطب صرفاً فردی منفعل قلمداد شود، بلکه مخاطب، فردی است که در قبال متن 
فعال است و متن را بر اساس پیش زمینه ها، ادراکات و اموری از این قبیل درک می کند و واکنشی 
فعاالنه در قبال متن دارد. در حقیقت مخاطبان رسانه ها بر اساس انگیزه ها، الگوها و پیش زمینه های 

متفاوت مخاطب رسانه ها می شوند و چه بسا درکی متفاوت از متن رسانه ها داشته باشند.
به عبارت دیگر بر اساس این نظریه، مخاطبان با توجه به جایگاه های اجتماعی خود، تحت 
تأثیر گفتمان های مختلفی قرار دارند، لذا ممکن است ایدئولوژی های مسلطی را که از طریق 
رسانه ها ارائه می شوند به گونة دیگری قرائت کنند )بنت، 1386: 122(. اکثر نظریات مکتب 
مطالعات فرهنگی دربارة رابطة مخاطب با تلویزیون و برنامه های آن است. خصلت تلویزیون 
آن را به مهم ترین رسانة مورد استفادة نوع بشر تبدیل کرده است؛ امری که به نظر می رسد با 

گسترش استفاده از ماهواره ها، خصلتی مضاعف یافته است. 

1. Cobley
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ورود ماهواره به ایران و ]تقریباً[ عمومی شدن آن باعث شد که فیلم ها و سریال های متنوع 
از خارج از مرزهای ایران به درون خانواده های ایرانی راه یابد. این درحالی بود که پیش از 
آن چنین امکانی وجود نداشت. مخاطبان ماهواره از اقشار گوناگون، با هدف ها، انگیزه ها و 
انتظارات متفاوتی به تماشای برنامه های آن می پردازند. اصلی ترین تفاوتی که در زمینة انتخاب 
برنامه های مشاهده شده است، تفاوت های جنسیتی است؛ به گونه ای که الگوهای انتخاب، استفاده 
و رضامندی از رسانه و محتوای آنها می تواند تحت تأثیر متغیر جنسیت قرار گیرد )ریاحی و 
همکاران، 1389(. ازجمله اصلی ترین برنامه هایی که زنان به عنوان مخاطبان اصلی آن در نظر 
گرفته می شوند، سریال ها هستند. دانیل بلومنتال که سریال ها را به عنوان جریان داستان های مردمی 
و مدرنی معرفی می کند که افراد جامعه را به صورت نمادین به یکدیگر متصل می کنند، معتقد 

است که سریال ها را اساساً و به طور ویژه ای برای زنان ساخته و نمایش داده اند )همان(. 
پژوهش های زیادی دربارة سریال ها و مخاطبان آن )زنان( انجام شده است، اما اکثر این 
پژوهش ها به انتقاد از تماشای این برنامه ها محدود شده است. اکثر این انتقادها از باال و بدون در 
نظر گرفتن نگاه خود زنان به این سریال ها است. در حقیقت تماشای این سریال ها توسط زنان 
باعث می شود که در سطحی زیرین تر استعاره های جنس دوم ]برای زنان[ تقویت شود. زنان 
مخاطب این برنامه ها و سریال ها ]که به سریال های صابونی معروف شده اند[ به عنوان زنانی 
سبک مغز و بی فکر نگریسته می شوند که قادر به درک زندگی واقعی و جریانات آن نیستند. 
دلیل این امر ناشی از ماهیت نظام مردساالرانه بورژوایی است که همواره نگاه خود را بر نگاه 

زنان تحمیل کرده و نظرات آنان را بر اساس دیدگاه های خود تفسیر کرده است.
با فراگیر شدن تماشای این برنامه ها در ایران، به نظر می رسد که زنان اهداف متفاوتی از 
تماشای این سریال ها دارند. اهدافی که شاید به نوعی با خواسته ها، امیال و شرایط زندگی 
زنان پیوند خورده باشد. بر اساس مشاهده های شخصی و مصاحبه های ابتدایی صورت گرفته 
)به صورت غیررسمی(، معلوم شد که بسیاری از زنان شهر کامیاران، این سریال ها را به صورت 
ویژه ای پیگیری می کنند، به گونه ای که حتی بخش زیادی از گپ های روزمرة آنان به صحبت 

کردن در مورد این سریال ها اختصاص دارد.
شبکة جم با پخش سریال های متنوع توجه مخاطبان زیادی را به سمت خود جلب کرده 
است. شبکة ماهواره ای جم در شهر کامیاران برخالف بعضی از شبکه های ماهواره ای )مثل 
فارسی وان و فیس وان( بسامد1 نسبتاً مطلوبی دارد و سریال هایی که این شبکه پخش می کند 

1. frequency
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در ساعات مناسب صبح یا بعدازظهر مجداداً تکرار می شود و به همین دلیل مخاطبان این 
سریال ها در صورت ندیدن این سریال ها در پخش اولیه، می توانند آنها را در فرصت مناسب 
تماشا کنند. سریال های این شبکه اکثراً عاشقانه هستند و موضوعات ملموس و روزمره ای را به 
نمایش می گذارند و ازاین رو موضوع مناسبی را برای صحبت های زنان فراهم می کنند. درُکل 
سریال های این شبکه در شهر کامیاران به طور ویژه ای ]از جانب زنان در مقایسه با مردان[ دنبال 

می شود و زنان در این شهر به مخاطب اصلی این سریال ها بدل شده اند.
زنان شهر کامیاران در ساعات میانی صبح )12-10( و عصر )ساعات 8-5( در کوچه 
جمع می شوند و دربارة مسائل گوناگون زندگی خود حرف می زنند که در این بین مسئله ای 
که اکثراً چند لحظه ای به درون صحبت های آنها راه می یابد، صحبت دربارة سریال های شبکة 
جم است. زنان در مباحث روزمرة خود با یکدیگر دربارة این سریال ها حرف می زنند و جریان 
این سریال ها را -خصوصاً سریال های شبکة جم که برای آنان جذابیت خاصی دارند- پیگیری 
می کنند. این امر در حالی است که بسیاری از زنان این شهر با وجود سخت گیری های مردان 
خانواده، این سریال  را دنبال می کنند. اکثر آنها دائماً از طرف مردان خانواده )مرد خانواده و 
احتماالً پسر یا پسران خانواده( به خاطر تماشای این سریال ها )که از نظر مردان، سریال هایی 
آبکی هستند( مورد تحقیر قرار می گیرند. این شرایط حتی در بعضی از خانواده ها به گونه ای 

است که زنان مجبور می شوند در خفا این برنامه ها را بینند.
تأثیر  شرایط عمومی زندگی زنان در شهر کامیاران به گونه ای است که به نظر می رسد 
زیادی بر زنان برای تماشای این سریال ها داشته است. اکثر زنان شهر کامیاران خانه دار هستند 
و شغلی خارج از خانه و کارهای خانگی ندارند و این امر -در خانه بودن-  فرصت و زمان 
کافی را برای تماشای این برنامه ها برای آنها فراهم می کند. زنان این شهرستان آزادی کمی در 
رفت وآمد خارج از خانه دارند و –به دلیل کم درآمد بودن اکثر خانواده های این شهر- تفریحات 
و سرگرمی های محدودتری دارند. همچنین به نظر می رسد که شکاف بین نسلی در بین زنان 
نسل جوان و مسن این شهر تنوع دیدگاه های گوناگونی را به دنبال داشته باشد. عموم زنان 
مسن این شهر متعلق به جامعة روستایی هستند که از حدود 30- 20 سال قبل به شهر کامیاران 
مهاجرت کرده اند و در مقابل زنان جوان تر این شهر اکثراً در خود کامیاران به دنیا آمده اند و 
عموماً تحصیالت بیشتری را در مقایسه با زنان مسن تر دارند و همچنین در شرایط اجتماعی 
متفاوت تری در قیاس با زنان مسن تر بزرگ شده اند. به نظر می رسد که این شرایط درُکل 

دیدگاه های متنوعی را دربارة تماشای این سریال ها به وجود آورده باشد. 
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عدم درک دیدگاه زنان و تفسیر دیدگاه آنان بر اساس اندیشه های مردساالرانه مسائل و 
مشکالت بسیاری را برای این قشر به وجود آورده است. ازاین رو، فهم نگاه زنان می تواند کمک 
زیادی به حل مسئلة زن در دنیای امروزی بکند. در همین راستا این پژوهش درصدد واکاوی 

قرائت زنان از تماشای سریال های شبکة ماهواره ای جم در شهر کامیاران است.
اینکه زنان به چه دالیلی به مخاطبان اصلی این سریال ها بدل شده اند به پس زمینه های 
اجتماعی، وضعیت اجتماعی زنان مخاطب این سریال ها، تفسیرهای آنان از این برنامه ها و 
اموری از این قبیل ربط دارد. بنابراین برای فهم این فعالیت  باید از نگاه خود زنان بینندة این 

سریال ها را نگاه کرد. 
با توجه به مطالب مطرح شده، سؤاالت پژوهش حاضر عبارت اند از:

-  زنان چه قرائت و خوانشی از سریال های شبکة ماهواره ای فارسی زبان جم دارند؟
-  زنان مخاطب سریال های شبکة ماهواره ای فارسی زبان جم از تماشای این سریال ها  چه 

هدفی دارند؟
-  زنان چه دیدگاه هایی به سریال های شبکة ماهواره ای فارسی زبان جم دارند؟

-  سریال های شبکة ماهواره ای فارسی زبان جم از دید پاسخگویان چه تأثیری بر نحوة نگاه 
زنان به زندگی دارد؟

چارچوب نظری پژوهش
با توجه به موضوع پژوهش حاضر و تناسب با اهداف تحقیق، از رویکرد مطالعات فرهنگی 
استفاده شده است. این رویکرد به دلیل توجه به مخاطبان و تأکید بر قدرت آنها در معنادهی به 
متون مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعة حاضر با توجه به الگوی اصلی مطالعات فرهنگی که 
بر مبنای نظریات گرامشی –به عنوان پس زمینه- شکل گرفته، درصدد است تا با تلفیقی از آرای 
هال، بوردیو و دوسرتو به واکاوی قرائت زنان کامیارانی از تماشای سریال های شبکة ماهواره ای 

جم بپردازد. البته در به کارگیری این نظریات تأکید اصلی بر نظریات هال و دوسرتو است. 
مطالعات فرهنگی متشکل از گفتمان های چندگانه و تاریخ های گوناگون است؛ کلی متشکل 
از مجموعه ای از صورت بندی هاست که برهه ها، جنبه ها و همایندی متفاوتی از رویدادهای 
خاص خودش را در گذشته ایجاد کرده است )رضایی، 1386: 3(. در این دیدگاه مخاطبان 
آزادی زیادی در استفاده از رسانه ها و حتی دستکاری پیام های آنها مطابق با جایگاه )اجتماعی، 
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اقتصادی و فرهنگی( خود دارند. در میانه های دهة 1980 کم کم توجه شایانی به نقش مخاطبان 
در برساختن معناهای متنی و بصری معطوف شد. نتیجة توجه جدی به نقش مخاطبان در 
برساختن معنا، مجموعه کارهای جدیدی بود که مخاطبان را قدرتی 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 کنند. این بازتعریف مخاطبان، تلویحاً به 
معنای تضعیف اقتدار تفسیری روشنفکران برای تعریف معناهای تصاویر و متون رسانه ای برای 
مخاطبان بود )کریمی و مهدی زاده، 1392: 119- 118(. نظریه پردازان رویکرد مطالعات فرهنگی، 
مطابق با این رویکرد معتقدند که بین مخاطب و متن روبه روی او نوعی مذاکره وجود دارد. 
مذاکره ای که در جریان آن مخاطبان بر اساس جایگاه خود قرائت متفاوتی از متن ارائه شده دارند. 
یکی از اهداف اصلی مطالعات فرهنگی، توسعة طرح میان رشته ای بوده است که با اعمال زندگی 
روزمره سروکار دارد. )موران1، 2005: 9(. همان گونه که جان هارتلی بحث می کند، مطالعات 
فرهنگی هرروزه در ارتباط با منافع شخصی مردم عادی در ساختار فرهنگی ـ  سیاسی هویت و 
معنادهی فهمیده می شود و از همین رو مطالعات فرهنگی به مثابه نشانه ای برای چیزی دیگر-
مبارزات، ایدئولوژی ها، ظلم و ستم ها، ساختارهای قدرت- نگریسته می شود )موران، 2005: 9(.
مطالعات فرهنگی بر مناسبات میان روابط و معناهای اجتماعی تأکید می کند، و یا دقیق تر 
این  به  از طریق آن معنادار می شود.  تأکید دارد که تقسیمات اجتماعی  بر شیوه ای  بگوییم 
ترتیب، فرهنگ در معنای کلی اش حوزه ای تلقی می شود که در آنجا طبقه، جنسیت، نژاد و 
نابرابری های دیگر طبیعی سازی و در قالب هایی بازنمایی می شوند که )تا آنجا که امکان پذیر 
باشد( هرگونه ارتباط میان این نابرابری ها و نابرابری های سیاسی و اقتصادی پوشیده می ماند و 
برعکس، فرهنگ همچنین ابزاری است که گروه های مختلف فرودست، به وسیله و به واسطة 
آن زندگی می کنند و فرودستی شان را تاب می آورند. از این رو، فرهنگ عرصه ای است که در 
آنجا بر سر ]کسب[ هژمونی، مبارزه درمی گیرد و هژمونی در آنجا تثبیت می شود و بنابراین 
می توان این عرصه را جایگاه »مبارزات فرهنگی« هم به حساب آورد )اُسولیوان2، هارتلی3، 
ساندرز4، فیسک5، 1385: 119- 118(. از نظر متفکران این مکتب رابطة متن و مخاطب رابطه ای 
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یک طرفه نیست که در آن مخاطب صرفاً فردی منفعل قلمداد شود، بلکه مخاطب فردی است 
که در برابر متن فعال است و متن را بر اساس پیش زمینه ها، ادراکات و اموری از این قبیل درک 
می کند و واکنشی فعاالنه در قبال متن دارد. مک کوایل می نویسد: »نقش متعارف مخاطبان، نقش 
شنونده، مصرف کننده، گیرنده یا هدف منفعل نیست؛ بلکه مخاطب امروزی می تواند هریک از 
این نقش ها را بر عهده بگیرد: جست وجوگر، مشورت خواه، پرسه زن، پاسخگو، هم صحبت یا 

حراف« )مهدی زاده، 1391: 260(. 
مشخص ترین راهبرد نظری مطالعات فرهنگی، قرائت تولیدات فرهنگی، کردارها و حتی 
نهادهای اجتماعی به عنوان متن است. مطالعات فرهنگی بیشتر به این مسئله می پردازد که 
چگونه گروه هایی با داشتن حداقل قدرت، عماًل محصوالت فرهنگی را به شیوة خاص خود 
قرائت می کنند و آنها را به شکل خاصی به کار می گیرند )برای تفریح، مقاومت یا شکل دادن 
به هویت خود(. این مکتب با به کارگیری الگوی هژمونی و ضدهژمونی گرامشی می کوشد تا 
نیروهای »هژمونیک« یا حاکم، یعنی نیروهای اجتماعی و فرهنگی مسلط را تحلیل و نیروهای 

»ضدهژمونیک« مقاومت و مبارزه را شناسایی و معرفی کند )مهدی زاده، 1391: 213(.
مفهوم هژمونی مبتنی بر نوعی مقاومت و گفتمان مخاطب با طبقات مسلط است. هژمونی به 
لحاظ تاریخی امری بسیار مشخص و ویژه است و لحظه ای موقت در حیات یک جامعه است 
)هال1، 1986: 15(. در فرهنگ لغت هژمونی به معنای سلطه و نفوذ یک دولت بر دولت دیگر 
است. آنتونیو گرامشی هژمونی را به مثابه رهبری فکری و اخالقی بازتعریف کرده است و هژمونی 
را به مثابه مفهوم بسیار قدرتمند خودش، برای در نظر گرفتن اینکه چگونه براندازی سوسیالیستی 
سرمایه داری غربی می تواند صورت بگیرد، توسعه داده است. )کورتز2، 1996: 103(. هژمونی 

به شکلی از کنترل اجتماعی اشاره می کند )مارتین3، 1997: 38(. 
هژمونی  اعمال  دارد.  وجود  هژمونی  برابر  در  مقاومت  امکان  همواره  گرامشی  نظر  از 
همواره بر این اصل استوار است که منافع و عالیق گروه های تحت سلطه باید مورد توجه 
قرار گیرد، یعنی بلوک قدرت باید به آنها امتیاز بدهد. کسب و حفظ هژمونی فرایندی پرتنش 
است که در آن جنگی دائمی بین نیروهای مدافع و متعارض هژمونی برقرار است. هژمونی 
هیچگاه الیتغیر و یکدست نیست، بلکه همواره متشکل از روابط قدرت موقت و ناپایدار است 
)آزاد ارمکی و محمدی، 1385(. هژمونی عبارت از شکلی از کنترل اجتماعی است که قدرت 
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فیزیکی یا زور را با اقناع فکری، اخالقی و فرهنگی یا در یک کالم رضایت در هم می آمیزد. در 
جامعه ای که هژمونی در آن برقرار است، میزان باالیی از اجماع، وفاق و ثبات اجتماعی وجود 
دارد. هژمونی برخالف رویکردهای کالسیک به اسطوره و ایدئولوژی، دربارة گفت وگو بین 
بخش های صاحب قدرت و فاقد قدرت دربارة اهداف و ارزش های اجتماعی است. به بیان 

دیگر، هژمونی به شکل »بده و بستان« قدرت است )مهدی زاده، 1391: 218- 217(.
استوارت هال تحت تأثیر مفهوم هژمونی گرامشی، معتقد به سه نوع خوانش در یک گفتمان 
تلویزیونی است: نخستین موضع فرضی، موضع مسلط- هژمونیک است. هنگامی که بیننده 
معنای ضمنی را به شکلی کامل و صریح مثاًل از یک برنامة خبری در تلویزیون می گیرد و پیام را 

بر مبنای رمز مرجحی رمزگشایی می کند که در چارچوب آن رمزگذاری شده است.
دومین موضع مشخص، موضع یا رمز مورد توافق است. احتماالً اکثر مخاطبان آنچه را 
به شکل مسلط تعریف می شود و به طور حرفه ای معنا می یابد، به خوبی می فهمند، اما تعاریف 
مسلط دقیقاً به این دلیل هژمونیک است که تعاریفی از وضعیت ها و رویدادها را ارائه می کند 
که در »موضع مسلط« است. رمزگشایی در درون این گونه از رمز، متضمن آمیزه ای از عناصر 
سازگار و مخالف است: مشروعیت تعاریف هژمونیک را برای ایجاد داللت های بزرگ )انتزاعی( 
به رسمیت می شناسد، اما در سطحی محدودتر. به بیان دیگر، با استثنائات بر قاعده عمل می کند. 
با وجودی که موقعیت ممتاز تعاریف مسلط از رویدادها را می پذیرد، این حق را برای خود 
حفظ می کند که آنها را در شرایط محلی و مواضع مادی تر خود به شکلی که بیشتر مورد توافق 
باشد به کار بندد. این گونه از ایدئولوژی مسلط مبتنی بر توافق، با تناقض هایی همراه است، اما 

این تناقض ها تنها در برخی موارد خاص کاماًل آشکار می  شوند. 
سومین موضع این است که، ممکن است بیننده ای زیروبم های صریح و ضمنی یک گفتمان 
را کاماًل بفهمد، اما رمز پیام را به شکلی عام، اما متضاد بگشاید. او تمامیت پیام را در رمز مرجح 
می شکند تا بار دیگر در یک چارچوب بدیل ذهنی به آن تمامیت بخشد. مصداق آن بیننده ای 
است که به مناظره ای دربارة نیاز به تحدید دستمزدها گوش می دهد؛ او هرجا اشاره ای به منافع 
ملی می شود، آن را به عنوان منافع طبقاتی قرائت می کند. او به آنچه می توان رمزگشایی متضاد 
نامید، عمل می کند. رمزگشایی تقابلی یا متضاد بیانگر تفسیر بدیل از یک چارچوب مخالف 
است که به طور جداگانه ای جای هر معنای مسلط را با یک اعتبار جانشینی یک به یک منکر 
می شود تا بتواند آنچه را رمزگذار در پس زمینه قرار می دهد، به پیش زمینه براند )همان: 215(.
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یا مرجحی )هال 1973( را در محتوا  تهیه کنندگان رسانه ها، معانی غالب  از نظر هال، 
برگزیند  را  ازپیش انتخاب شده ای  معنای  مخاطب  که  می شوند  باعث  و  می کنند  جاسازی 
)مک کوایل1، 1388: 344(. او در مقالة رمزگذاری/ رمزگشایی گفتمان تلویزیونی )1973(، بر 
این نکته تأکید می کند که فرایند ارتباط - از لحظة تولید پیام تا لحظة دریافت پیام از سوی 
مخاطب - باید به عنوان یک کلیت در نظر گرفته شود. هال استدالل می کند که امکان استنباط 
بیش از یک برداشت یا قرائت از متون رسانه ای وجود دارد؛ یعنی میان پیامی که به وسیلة 
انطباق یا  فرستنده رمزگذاری می شود و آنچه از سوی مخاطب رمزگشایی می شود، لزوماً 

همانندی وجود ندارد )مهدی زاده، 1391: 214(. 
از دیگر نظریه پردازان این مکتب پیر بوردیو است. پیر بوردیو با طرح نظریة منش، نشان می دهد 
که سالیق، عالیق و نظام ارزشی فرد، تحت تأثیر موقعیت اجتماعی آنان است؛ بنابراین انسان ها بر 
اساس موقعیت اجتماعی خود، درک متفاوتی از جهان اجتماعی دارند و به همین ترتیب برداشت 
مخاطبان از پیام های رسانه ها به منش آنها و جایگاهی که در میدان اجتماعی دارند بازمی گردد 
)بهرامی کمیل، 1388: 98- 96(. منش در اندیشة بوردیو به این معنی است که ذائقة مصرف کننده 
- مانند مصرف موسیقی، نمایش های تلویزیونی و ...- صرفاً یک انتخاب شخصی نیست، بلکه 
ترجیحاً بر اساس موقعیت اجتماعی ساخته می شود و شکل می گیرد. بنابراین هر یک از منش های 

افراد، هم زمان هم تولید می شود و هم بازتولید می کند )مهدی زاده، 1391: 263(.
در دیدگاه بوردیو، منش به صورت اصولی درمی آید که مردم را قادر می سازد برکنش های خود 
کنترل داشته باشند، بدون آنکه بر شرایط شکل گیری این اصول کنترل داشته یا از وجود آنها آگاه 
باشند. البته مفهوم منش به این معنا نیست که انسان ها ابزارهایی بی روح یا آلت دست منش های خود 
هستند. منش بیش از آنکه قواعد سفت و سخت تعیین کنندة اعمال آدمی باشد، دستورالعمل هایی 
دارای آزادی عمل است که به افراد اجازه استراتژیزه کردن، انطباق با موقعیت های جدید و ابداع 
اعمالی نو را می دهد. بوردیو، رابطة میان ساختار اجتماعی، منش و کنش اجتماعی را یک رابطة 
خطی ساده، عّلی و مکانیکی نمی داند. وی اعتقاد دارد که افراد موقعیت ساختاری یا  طبقاتی مشترک 
و تجربه های مشابه و تکرارشونده ای دارند که منش مشترکی ایجاد می کند، و این منش به نوبة خود، 
به کنش های اجتماعی آنان ساختار می بخشد؛ یعنی دستورالعمل هایی را تنظیم، و اعمال کنشگران را 
محدود می کند؛ اما درعین حال، اجازة نوآوری فردی را هم می دهد. ازاین رو، افراد نه عامالنی کاماًل  

آزادند و نه محصول منفعل ساختار اجتماعی )همان: 265- 264(.
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بوردیو با نقد مفهوم اقتدار مصرف کننده و همچنین معتقدان به »ذائقه دلیل نمی خواهد« 
در کتاب »تمایز«، موضع بینابینی اتخاذ می کند و عنوان می کند که آنچه فرد به عنوان انتخاب 
شخصی می پندارد، در عمل چیزی جز نتیجة درونی سازی قواعدی که گروه تعلقش به او 
تحمیل کرده  است، نیست )همان: 263(. در حقیقت بوردیو در نظریة منش خود به تأثیرات 
خصلت اجتماعی افراد بر نوع مصرف آنها تأکید می کنند و در حقیقت معتقد است که ذائقة 

مردم تحت تأثیر جایگاه اجتماعی مصرف کنندگان است.
دوسرتو هم از دیگر نظریه پردازان این مکتب است که معتقد به دوسویه بودن خلق معنا در 
رابطة متن با مخاطب است. دوسرتو به جای آنکه تولید فرهنگ توده ای را جریان یک طرفه ای 
بداند که با انقیاد و از دست دادن اراده همراه است، خلق معنا در محصوالت صنایع رسانه ای 
و فرهنگی را فرایندی دوسویه قلمداد می کند )مهدی زاده، 1391: 248(. دوسرتو، قرائت یک 
متن را مترادف مصرف و تولید و واجد همة ویژگی های نوعی تولید بی سروصدا می داند، زیرا 
خواننده با توسل به ترفندهایی موفق می شود تا در متنی که به کس دیگری تعلق دارد، موجبات 
لذت خود را فراهم آورد و آن را مصادره به مطلوب کند. به سخن دیگر خواننده متن را به یغما 
می برد. وی مدعی است که خواننده از این طریق، متن را، درست مثل آپارتمانی اجاره شده، 

برای خود قابل سکونت می کند )مهدی زاده، 1391: 249(.
دوسرتو، رویه های زندگی روزمره را عبارت از تاکتیک هایی می داند که توسط مصرف کنندگان، 
در درون »استراتژی های« رسمی نهادهای قدرتمند )برای مثال شرکت های سرمایه داری( اعمال 
از تفکر  استراتژی عملکردی در مکان است، نوعی خاص  او  از نظر  می شود )همان: 247(. 
استراتژیک یا عملیاتی که بالواقع مکانی را تولید می کند. برعکس استراتژی، تاکتیک ها محاسبه ای 
هستند که غیاب یک مکان مناسب آنها را معین می گرداند. )باچانان1، 2000: 87(. به باور وی، 
استراتژی تکنیک مکان است و تاکتیک ها تکنیک فضا )همان: 89(. به عبارت دیگر، تاکتیک ها 
رویکردی است که در زندگی روزمره اتخاذ می شود، یعنی زمانی که شخصی قادر نیست در برابر 
متغیرهایش دست به اقدام بزند. تاکتیک ها دائماً در اشیا شناورند و به همان اندازه در معرض خطر 
ُرفت وروب شدن یا غوطه ور شدن در جریان رویدادها هستند. تاکتیک ها قادر به ترکاندن دیوارهای 
استراتژی هستند، دیوارهایی که دورادور تاکتیک ها را فراگرفته اند. تاکتیک ها همراه نشان شخصی 
خود در انرژی بی حساب و ویرانگر، مکان محافظت شده  استراتژی را فرو می پوشانند. تاکتیک ها به 
مجموعه ای از رویه ها اشاره می کنند که استراتژی قادر به دست آموز کردن این رویه ها نیست. خود 

1. Buchanan
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تاکتیک ها ویرانگر نیستند، بلکه آنها ارزشی نمادین دارند که  نباید این ارزش را دست کم گرفت، آنها 
روزانه گواهی دربارة جانبداری کنترل استراتژیک می آورند و در انجام این کار امید معنادار خود را 
حفظ می کنند که حتی اتفاقات بد نیز ُرخ خواهند داد؛ تاکتیک ها الزاماً چنین کاری را انجام نمی دهند. 
به عبارت دیگر، تاکتیک ها عمدتاً در سطح باور عمل می کنند )همان(. وی، یک مثال از تاکتیک های 
روزمره را عمل خواندن به مثابه به یغما بردن می داند. در حالی که مؤلفان کتاب ها را به این منظور 
می نویسند که همة کلمات آنها خوانده و به ذهن سپرده شود، در تاکتیک های به یغما بردن روزمره 
مانند قرائت سریع )تند خوانی(، نوعی آزادی عمل و استقالل از جبرهای متنی وجود دارد. این امر 
تاحدودی پیامد تاریخی انتقال از قرائت شفاهی به قرائت همراه با سکوت است. قرائت شفاهی 
)با صدای بلند(، استراتژی نهادهای قدرتمند مانند کلیسای قرون وسطی برای کنترل مکان هایی بود 
که اعمال دینی در آنجا انجام می شد، اما با بسط و گسترش سوادآموزی در سطح عمومی، خوانندة 
ساکت، از مکان رهایی یافت و عضو خوانندة آزاد در عمل خواندن شد. خوانندگان آزادانه از متون 
معناسازی می کنند و همچون مسافر یا خانه به دوش، به مکان به معنی استراتژیک، مقید و مستلزم 

نیستند )مهدی زاده، 1391: 248- 247(.

پیشینة پژوهش
در پژوهشی که جوک هرمس1 )1995( دربارة استفادة روزمره از رسانه ها ازجمله مجالت زنان 
انجام داد، به این نتیجه رسید که مردم به این دلیل مجالت زنان را می خوانند که این مجالت برای 
زندگی روزمرة معمولی شان مناسب است. هرمس اظهار می  کند اگر مجالت درصدد شکستن 
و گسستن زندگی روزمرة معمولی و آرامش خوانندگان از طریق جهان تخیلی باشند، ارزش 
و جایگاه پایینی در نزد مخاطبان خواهند داشت )مهدی زاده، 1391: 260(. جنیس ردوی2 در 
اثرش »قرائت داستان های عاشقانه« در پی آن است که پیوند ها و همسازی های بین یک سبک 
روایی خاص و توانش های فرهنگی گروه خاصی از خوانشگران را تبیین کند. بنا به استدالل 
او زنانی که داستان های عاشقانه را می خوانند در واقع می کوشند از این طریق فضایی برای 
خود درون محدوده های زندگی روزمره در مقام مادر و همسر خلق کنند. خواندن داستان های 
عاشقانه در حکم راه فراری است از تکالیف و خواسته هایی که در مقام پرورش دهندة بچه 
بر آنها تحمیل می شود. به بیان کلی تر، خواندن داستان های عاشقانه اعتراضی است بر ضد 

قید و بندهای زندگی روزمره در جامعه ای مردساالر )آزادارمکی و محمدی، 1385(.

1. Hermes
2. Janice Radway
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همچنین افشارکهن و هوشمندی یاور )1394( در پژوهشی با عنوان »بررسی رابطة میان 
نگرش سیاسی مخاطبان نخبه و نحوة رمزگشایی آنها ازبرنامة خبری 20:30 شبکة دو سیما در 
شهر همدان« به این نتیجه رسیدند که مخاطبانی که دسترسی فراخ تری به گفتمان های متفاوت 
دارند، رمزگشایی متفاوتی از برنامة خبری 20:30 می کنند. آنان براساس نوع نگرش سیاسی 
متمایل به محافظه کاری و لیبرال و همچنین متغیرهایی نظیر سرمایة فرهنگی، موقعیت ساختاری 
و موقعیت سوژه ای که در آن قرار می گیرند، دست به رمزگشایی متفاوتی می زنند )افشارکهن 

و هوشمندی یاور، 1394: 29(.
در پژوهشی که ماری گیلسپی1 دربارة جوانان پنجابی ساکن محلة »ساوت هال«2 لندن انجام 
داد، پی برد که دختران بیش از پسران عالقه دارند تا دربارة سریال ها حرف بزنند. همچنین نتایج 
نشان داد که هم پسران و هم دختران هنگام صحبت کردن دربارة سریال ها مسائل و زندگی 
خصوصی خویش را نیز مطرح می کردند. در این گفت وگوها، مخاطبان جوان موضوعاتی را 
که در فرهنگ مادر تابو هستند، مطرح می کنند، اما همیشه به تفاوت های خود با شخصیت های 
داستان آگاه هستند و همواره بر این تفاوت ها تأکید می کنند. نتایج همچنین نشان داد که مجموعة 
»همسایه ها«3 برای دختران اهمیت بیشتری دارد، زیرا همسایه ها زنان جوانی را معرفی می کندکه 
آزاد بودنشان آرزوی بسیاری از دختران آسیایی تبار )بریتانیایی( است. بدین ترتیب، این برنامه 
با نمایش زنانی که دارای اعتمادبه نفس باالیی هستند، نوعی لذت در بینندگان ایجاد می کرد 
و مباحث زیادی را دربارة هویت های جنسیتی بر می انگیزد. بدین ترتیب اگرچه هم پسران و 
هم دختران جوان از یک گروه قومی هستند، ولی دختران به واسطة هویت جنسی شان به نحو 
دیگری با سریال ارتباط برقرار می کنند )بهرامی، 1387: 66(. یکی دیگر از کسانی که در زمینة 
نحوة قرائت مخاطبان از برنامه های تلویزیونی به تحقیق پرداخت، ُمرلی4 بود. ُمرلی در پژوهش 
خود، اشخاصی را در 29 گروه مختلف تقسیم کرد تا برنامة خبری ـ مرورِی »نیشن واید«5 را 
که عصرها از شبکة بی بی سی پخش می شود، به مدت یک سال )از 1976 تا 1977( تماشا 
کنند. اولین قسمت این برنامه به هجده گروه نشان داده شد و دومین قسمِت آن به یازده گروه. 
اعضای گروه ها به نحوی انتخاب شده بودند که رمزگشایی های شان متفاوت باشد و طیفی از 
انواع رمزگان »مسلط« و »جرح وتعدیل  شده« و »تقابل جو« را شامل شود. مرلی سپس قرائت های 
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بر الگوی پیشنهادی  مختلف هر گروه  را تحلیل کرد. بخش بزرگی از یافته های او ظاهراً 
از  نیز گروهی  و  هنر  دانشجویان رشته های  از  مثال، گروهی  برای  می گذاشت.  هال صحه 
دانشجویان مراکز تربیت معلم قرائت هایی ارائه دادند که بین رمزگشایی های »جرح و تعدیل شده« 
و »مسلط« در نوسان بود، حال آنکه گروه متشکل از نمایندگان اتحادیه های کارگری از همان 
برنامه، »قرائتی تقابل جو« داشتند. اما وقتی که هم مدیران بانک که از طبقة متوسط بودند و هم 
کارگرانی که دوره های کارآموزی را طی می کردند قرائت هایی منطبق با رمزگان مسلط ارائه 
دادند، ارتباط متقابل بین طبقة اجتماعی و جایگاه قرائت آن قدرها قطعی به نظر نمی رسید و 
لذا ُمرلی به ناچار پذیرفت که رمزگشایی »مستقیماً بر حسب جایگاه طبقة اجتماعی« تعیین 
نمی شود؛ بلکه، آنگونه که وی این رابطة متقابل را تبیین می کند، »قرائت همواره برآینِد جایگاه 
اجتماعی به عالوه  جایگاه های گفتمانی خاص است. قرائت واجد ساختار است، زیرا ساختار 
دسترسی به گفتمان های متفاوت را جایگاه اجتماعی تعیین می کند« )استوری، 1389: 41- 39(.
پژوهش دیگر در این زمینه، مربوط به بینندگان سریال »چهارراه«1 در انگلستان است که توسط 
دوروتی هابسون2 انجام گرفته است. هابسون با تماشای سریال چهارراه در کنار مخاطبان این برنامه، 
به این نتیجه رسید که »تماشای تلویزیون جزئی از زندگی روزمرة بینندگان است. برخالف آنچه 
برخی اوقات گفته می شود، دیدن برنامه های تلویزیون فعالیت جداگانه ای نیست که در آرامش کامل 

و در محیطی آسوده و راحت صورت بگیرد« )استوری، به نقل از مهدی زاده، 1391: 232(.
هابسون همچنین دریافت، معنا چیزی نیست که فقط یک  بار حادث بشود؛ یعنی در اولین 
لحظه ای که در برابر صفحه تلویزیون می نشینیم و شروع به مصرف فرهنگی آن می کنیم. خلق معنا 
فرایندی تکوینی است که چه بسا از نخستین لحظه های مصرف به مراتب فراتر می رود. زمینه های 
جدید، موجب مطرح شدن داللت های جدید می گردد؛ روایتی که ظاهراً کنار گذاشته شده بود، 
ناگهان دوباره مرتبط و سودمند به نظر می آید )استوری3، به نقل از مهدی زاده، 1391: 232(. به زعم 
هابسون، بینندگان »متن را بررسی می کنند و تجربه ها و عقایدشان را به داستان های برنامه می افزایند« 
)استوری، به نقل از مهدی زاده، 1391: 233(. مردم »نمی نشینند تا بدون هرگونه خالقیت یا فعالیت 
ذهنی، برنامه را در تمامیتش منفعالنه هضم کنند. آنها می خواهند در تولید آنچه تماشا می کنند سهیم 
شوند و از دانش خود به منظور افزودن بر داللت ها یا معانی متن بهره بگیرند« )استوری، 1386 به 
نقل از مهدی زاده، 1391: 233(. هابسون )1982( بر این باور است که زنان تماشای سریال های 
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تلویزیونی را راهی برای صحبت کردن غیرمستقیم راجع به نگرش ها و رفتارهای شان می دانند. 
تردیدی نیست که تماشای سریال و حرف زدن با اعضای خانواده و دوستان در زمینة اتفاقات آن، 

تجربه ای لذت بخش برای بسیاری از زنان محسوب می شود )ریاحی و همکاران، 1389(.
در پژوهشی که آزادارمکی و محمدی )1385( با عنوان »زنان و سریال های تلویزیونی« 
انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که زنان در اغلب موارد با قرائت مسلط یا گفتمان حاکم بر 
متن )سریال( وارد گفت و گو می شوند و ایده ها و ارزش ها و معناهای مرجح آن را به شیوة 

دیگری، یا حتی به شکلی وارونه رمزگشایی می کنند )آزادارمکی و محمدی، 1385(.
از  زنان  قرائت های  »تحلیل  عنوان  با  که  پژوهشی  در  نیز   )1390( کریمی  و  محمدی   
مجموعه های تلویزیونی« انجام دادند به این نتیجه رسیدند که تفاوت های زیادی در واکنش 
مخاطبان به این سریال ها وجود دارد و افراد دریافت کنندگان منفعل پیام های موجود در سریال 
نیستند. همچنین نتایج پژوهش حاکی از این بود که زنان با توجه به طبقة اجتماعی و شرایط 
دارند و  متفاوت  به گفتمان های  متمایزی  اجتماعی ای که در آن زندگی می کنند، دسترسی 
بنابراین از سوبژکتیویتة ناهمسانی برخوردارند. به همین دلیل در مواجهه با گفتمان های مسلط 

سریال، آن را به گونه های متفاوتی رمزگشایی می کنند )محمدی و کریمی، 1390: 48(.
سریال های  مخاطبان  »خوانش  عنوان  با   )1390( کالنتری  و  رضایی  که  پژوهشی  در 
شبکة ماهواره ای فارسی وان: مورد تماشای ویکتوریا« انجام دادند به این نتیجه رسیدند که 
هم ذات پنداری سازوکار قدرتمندی در فرایند تماشای این سریال است. همچنین نتایج نشان داد 
که وضعیت واقعی زندگی زنان تماشاگر با متن تصویری، مقایسه و موضوع مجادلة تماشاگران 
است. این فرایند سبب شده است تا خوانشی فعاالنه حول قضاوت ها و انتظارات از نقش زنانه 
بر اساس نمایش ویکتوریا در این سریال شکل گیرد. تأهل، اشتغال و رشتة تحصیلی متغیرهایی 

هستند که در نوع چنین خوانش هایی مؤثرند )رضایی، کالنتری، 1390(.
در مرور این پژوهش ها می توان گفت که پژوهش های صورت گرفته عمدتاً بر این نکته 
تأکید داشتند که خواننده در تقابلی که با متون مختلف دارد به هیچ وجه منفعل نیست؛ بلکه 
دائماً بر سر معنا و تعیین آن مبارزه می کند. به عبارت دیگر این مخاطبان هستند که به متون معنا 
می بخشند و آن متون را بر اساس ذهنیات، جایگاه اجتماعی، طبقاتی و... خود تفسیر می کنند. اکثر 
پژوهش های صورت گرفته خارجی هستند و در این زمینه پژوهش های داخلی سهم بسیار کمی 
دارند. همچنین در پژوهش های داخلی صورت گرفته کمتر به پیش زمینه ها و شرایط اجتماعی، 
اقتصادی و ... مخاطبان توجه شده است و بیشتر به مرحلة خوانش آنان از متون پرداخته اند. 

کم توجهی به شرایط زمینه ای مخاطبان می تواند به سوءتعبیر از خوانش آنان بینجامد. 
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کیفی است و با مصاحبة عمقی ساخت نیافته انجام شده است. روش 
نمونه گیری این پژوهش از نوع نمونه  گیری غیراحتمالی است. نمونه گیری غیراحتمالی نوعی 
نمونه گیری است که بنیان آن احتمال ورود برابر و مساوی همة واحد ها در طرح نمونه نیست 
)محمدپور، 1390: 32(. در این پژوهش نیز با توجه به محدودیت دسترسی به کسانی که مخاطب 
برنامه های شبکة ماهواره ای فارسی زبان جم باشند، از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. 
حجم نمونه مورد استفاده برای انجام مصاحبه با زنان مخاطب سریال های شبکة جم »سی نفر« بود 
که به دلیل رسیدن به اشباع نظری و عدم همکاری زنان مخاطب این سریال ها، در مجموع با 26 
نفر از آنان مصاحبه شد. از داده های کتابخانه ای-اسنادی نیز به منظور تکمیل اطالعات پژوهش بهره 
گرفته شد. جهت تحلیل داده های کیفی به دست آمده از مصاحبه های ساخت نیافته ابتدا اظهارنظرهای 
مصاحبه شوندگان توصیف و سپس در مقوله های کلی تر کدگذاری می شوند و در ادامه بر اساس 
نظریة برآمده از داده های گردآوری شده از مصاحبه، تفسیر خواهند شد. در این روش، شیوه های 
مختلفی برای تفسیر متن مورد نظر استفاده می شود که شامل »کدگذاری باز«، »کدگذاری محوری« و 
»کدگذاری گزینشی« است. )فلیک1، 1387: 329(. فرایند کدگذاری ]نظری[ از داده ها آغاز می شود 

و طی فرایند انتزاع به تدوین نظریه منتهی می شود )فلیک، 1387: 330(.

مصاحبة ساخت نیافته با مخاطبان سریال های شبكة جم
از این مصاحبه ها برای بازسازی نظریه های شخصی دربارة موضوع مورد مطالعه )برای مثال، 
نظریه های شخصی مشاوران دربارة اعتماد میان آنها و مراجعانشان( استفاده می شود. محتوای نظریة 
شخصی در طول مصاحبه ها بازسازی می شود. راهنمای مصاحبه به چند موضوع مختلف اشاره 
دارد. هریک از این موضوعات با طرح یک سؤال باز مطرح می شود و با یک سؤال مواجهه ای پایان 
می یابد. پاسخ های مصاحبه شونده به سؤاالت باز بر مبنای نخستین اطالعات حاضر در ذهن او 
است. در ادامه، سؤال های مأخوذ از نظریه و متأثر از فرضیات مطرح می شوند. در ادامه این روش، 
سؤال های مواجهه ای مطرح می شود. سؤال های مواجهه ای به نظریه ها و روابطی که مصاحبه شونده 
تا آن لحظه مطرح کرده است واکنش نشان می دهد تا بدین طریق این تصورات را در پرتو بدیل های 

رقیبشان مورد بازنگری انتقادی قرار دهد )فلیک، 1387: 174- 173(.

1. Flick
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یافته های پژوهش
این قسمت از پژوهش به تحلیل یافته های کیفی برگرفته از مصاحبه ها اختصاص دارد. در این 
پژوهش قرار بر این بود که با سی زن و دختر پانزده سال و باالتر مصاحبه شود، اما به دلیل اشباع 
نظری و عدم همکاری زنان به دالیل مختلف، در مجموع با 26 زن و دختر پانزده سال و باالتر 

مصاحبه شد. در جدول زیر مشخصات عمومی مصاحبه شوندگان ارائه شده است.

جدول 1. مشخصات عمومی مصاحبه شوندگان

درصدفراوانی

سن

27/.157- 20 سال
23/.216- 25 سال
23/.266- 30 سال

27/.317 سال و باالتر

تحصیالت

12/.3بی سواد
19/.5ابتدایی

42/.11راهنمایی و دیپلم
19/.5کاردانی و کارشناسی

8/.2کارشناسی ارشد و باالتر

تحصیالت پدر

31/.8بی سواد
42/.11ابتدایی
15/.4دیپلم

12/.3کاردانی و باالتر

تحصیالت مادر
65/.17بی سواد

27/.7پنجم ابتدایی
8/.2راهنمایی و باالتر

نوع مسکن
42/.11اجاره ای
58/.15شخصی

میزان درآمد

38/.60010 هزار و کمتر
27/.7007- 900 هزار
23/.16میلیون- 1300
12/.13000003 به باال

یافته های این پژوهش درُکل به موضوع واحدی )قرائت زنان از سریال های شبکة جم( اشاره دارند؛ 
لذا در نظر گرفتن یک سؤال ]این پژوهش[ بدون ارتباط با دیگر سؤاالت سبب عدم درک کلی هدف 
پژوهش خواهد بود. از این رو، هر سؤال در ارتباط تنگاتنگ با سایر سؤاالت در نظر گرفته خواهد شد. 
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یافته ها در کل به موضوع واحدی -که همان واکاوی قرائت زنان از سریال های شبکة جم 
است- اختصاص دارند و بر مبنای الگوی اصلی مطالعات فرهنگی، که همان خوانش های 
متفاوت و بعضاً تقابلی از خوانش مرجح هستند ]همان الگوی هال[ بیان شده اند و در آنها به 
پس زمینة زندگی اجتماعی مخاطبان، توجه شده است و بر مبنای بافت اجتماعی جامعة مورد 
نظر و در راستای مباحث بوردیو بیان شده است. همچنین در یافته ها به مقاومت مخاطبان از 
طریق به کار گیری استراتژی اشاراتی شده است. البته ازآنجایی که موضوع این پژوهش به صورت 
کلی مطرح شده است، یافته ها نه به صورت مشخص، بلکه به طور کلی و با ترکیبی از نظریات 

گرامشی- به عنوان مبنا- هال، دوسرتو و بوردیو ارائه شده است.
سؤال اول پژوهش: »زنان چه قرائت و خوانشی از سریال های شبکة ماهواره ای فارسی زبان 

جم دارند؟«.
از مجموع مصاحبه های صورت گرفته، به نظر می رسید که عموماً خوانش زنان از سریال های 
شبکة جم در تقابل با زندگی روزمرة آنها قرار دارد. آنها موضوع، محیط و فضای سریال ها را با 
زندگی خصوصی و شخصی خود مقایسه می کردند و بر اساس آن خوانشی هم سو با سریال ها 

و متضاد با زندگی واقعی خود ارائه می دادند.
در سریال های شبکة جم عموماً زنان از استقالل نسبی برخوردارند، آزادی بیشتری برای کار 
کردن در بیرون از خانه دارند، روابط برابرتری با مردان دارند )در تقابل با جامعة ایرانی(، روابط 
آنان با جنس مخالف از آزادی بیشتری برخوردار است و درُکل میزان بیشتری از قدرت، ثروت 
و احترام در اختیار دارند. زنان مخاطب این سریال ها هم سو با این معانی عموماً شرایط زندگی 
آنان را با زندگی خود مقایسه می کردند و بسته به مؤلفه هایی همچون سن، تحصیالت و عقاید 

مذهبی به شرایط زندگی در این سریال ها واکنش نشان می دادند. 
نمونه هایی از اظهارات مصاحبه شوندگان در زیر ارائه شده است:

هانیه 31 ساله که تا کالس پنجم ابتدایی درس خوانده در مورد سریال های شبکة جم اعتقاد 
دارد که: »این سریال ها عموماً بی حجابی و بی بندوباری را تشویق می کنند؛ به نحوی که بازیگران 
این سریال ها بدن خود را نمایان می کنند و هر لحظه ای که بخواهند با یک مرد رابطه برقرار 
می کنند«. او در ادامه سخنانش این طور عنوان کرد که: »من زندگی و روابط خانوادگی خودمان 
را ترجیح می دهم، چراکه افراد جامعة خودمان حجاب را رعایت می کنند، نماز می خوانند و به 
شوهرانشان وفادارند. اما خوب زندگی آنها هم از لحاظ مالی، وضعیت کار و برابری زن در 

رابطة با مرد بهتر از ما هستند«.
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نادیا پانزده ساله که در مقطع سوم راهنمایی مشغول تحصیل است بر این باور است که: »هرچند 
روابط جنسی نمایش داده شده در سریال ها بدآموزی دارد و می تواند باعث از راه به  در شدن بچه ها 
می شود، اما در عوض در این سریال ها به من آموختند که از زندگی ناامید نشوم و به تالش برای 
موفقیت ادامه دهم. در این سریال ها بازیگران لباس های زیبایی به تن دارند که برای من بسیار جذاب 
است و دوست دارم در آینده مثل آنها شیک پوش باشم«. او در پاسخ به این سؤال  که »وضعیت زنان 
را در این سریال ها چگونه می بینی؟«، این گونه پاسخ داد که: »زنان در این سریال ها از احترام فراوانی 
برخوردارند، پدر و مادرها هم به بچه هایشان چه دختر باشد و چه پسر به یک چشم نگاه می کنند. 

همچنین زنان در این سریال ها مستقل اند و آزادی کاملی را دارند«.
فرمیسک 22ساله که در مقطع کارشناسی رشتة جامعه شناسی دانشگاه کردستان تحصیل 
می کند این گونه عنوان کرد که: »همه چیز آنان از ما بهتر است و ما هیچ برتری ای بر آنها نداریم. 
فرهنگ آنها، اخالق و رفتار آنها، راستگویی آنها و درکل همه چیز آنها از ما بهتر است«. او 
وضعیت زنان در این سریال ها را با یک مقایسه این گونه بیان می کند: »زنان و مردان حتی در 

کار خانگی هم به مانند هم کار می کنند و آشپزخانه به هیچ وجه قلمروی زنانه تلقی نمی شود«.
برنامه ریزی شهری  ارشد جغرافیا و  دانشجوی مقطع کارشناسی  نیز که  آسوی 26ساله 
دانشگاه خوارزمی است بر این باور است که: »این سریال ها عموماً دارای جاذبة جنسی )از 
لحاظ ظاهر و قیافه پسر و دختر( هستند و قسمت های آنها جوری پایان می یابد که تو حتمًا 
قسمت بعد را دنبال کنی. همچنین روابط خانوادگی در این سریال ها به بی بندوباری ]در تقابل 
با جامعة خودمان[ نزدیک تر است، اما وضع زندگی آنها درُکل خیلی بهتر از وضع زندگی 
ما است«. او در ادامه در جواب سؤال »وضعیت زنان را در این سریال ها چگونه می بینی؟«، 
این گونه پاسخ داد که: »در سریال های ایرانی زنان کاماًل تحقیر می شوند. آنها دائماً درحال بچه 
بزرگ کردن و شست وشو هستند. اگر آنها کاری هم داشته باشند در مشاغل پَست جامعه 
مانند منشی گری یا خیاطی مشغول کارند، اما زنان در سریال های خارجی ابهت دارند. ابهت 
آنها به قدری است که مثاًل در سریال حریم سلطان، آنها غالم دارند و دستورات بسیار مهمی 
را صادر می کنند. در حقیقت این سریال ها عموماً زن ساالر هستند و زنان در آن قدرت زیادی 
دارند. مثاًل در سریال حریم سلطان، خرم از قدرت فراوانی برخوردار است و توانایی انجام هر 
کاری را دارد. در سایر سریال ها هم زنان اعتمادبه نفس بیشتری دارند و از روابط برابرتری در 

جامعه برخوردارند«.
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مابقی بحث های مصاحبه شوندگان نزدیک به همین نکات ارائه شده در باال بود و نکتة 
جدیدی که در روشن کردن دیدگاه های زنان برای این پژوهش مفید باشد وجود نداشت. 
درُکل براساس مصاحبه های صورت گرفته می توان گفت که خوانش زنان از این سریال ها با 
توجه به مؤلفه هایی مانند سن و میزان تحصیالت متفاوت بود. زنان تحصیل کرده تر در مقایسه 
با زنان با تحصیالت کمتر )یا فاقد تحصیالت( و زنان کم سن و سال تر در قیاس با زنان مسن تر 
بیشتر در مصاحبه ها جنبة مثبت زندگی بازیگران سریال ها - مانند آزادی بیشتر زنان، وضع بهتر 
زندگی آنان )از لحاظ مادی و تاحدی غیرمادی و قدرتمند بودن زنان(- را می دیدند. در مقابل 
نیز زنان مسن تر در مقایسه با زنان جوان تر بیشتر بر بی بندوباری و بی حجابی این سریال ها 

تأکید می کردند. 
سؤال دوم پژوهش: »زنان مخاطب سریال های شبکة ماهواره ای فارسی زبان جم از تماشای 

این سریال ها چه هدفی دارند؟«.
هدف کلی از طرح این سؤال این بود که دالیل و اهداف زنان را از تماشای سریال های 
شبکة جم بررسی کنیم. برای این منظور، در ابتدا چند نمونه از اظهارنظرهای مصاحبه شوندگان 

ارائه و در ادامه کدهای به دست آمده از این اظهارات را به اجمال بررسی می کنیم. 
کژال 34ساله که تا مقطع پنجم ابتدایی درس خوانده است هدف خود را از دیدن سریال های 
شبکة جم این گونه عنوان می کند: »این سریال ها سرگرم کننده هستند. بعضی وقت ها با خودم 
فکر می کنم که اگر این سریال ها نباشند، چه باید بکنم«. او در ادامه این گونه عنوان می کند که: 
»اگر این سریال ها را نگاه نکنم، مجبور می شوم که به کوچه بروم این جایی است که اصاًل 

دوست ندارم زیاد در آنجا بمانم«. 
نرگس 21 ساله که در مقطع دیپلم مشغول تحصیل است، هدفش را از تماشای سریال ها 
»لذت بردن از تماشای این فیلم ها به خاطر رمانتیک بودن آنها« عنوان می کند. او در جواب به 
سؤال »آیا هیچ وقت در فکر و خیال خود با آنها ارتباط برقرار می کنی؟«، عنوان کرد که: »بله، 
من همیشه مخصوصاً وقتی تنها هستم زندگی، روابط، حرف ها و حرکات آنان را مرور می کنم. 
گاهی اوقات خود را به جای آنان می گذارم و احساس می کنم که اتفاقات سریال برای من 
رخ می دهد. ارتباط عاطفی من با آنان در حدی است که گاهی اوقات که لحظات احساسی و 

هیجانی آن به اوج می رسد برای آنان گریه می کنم«. 
مهسای 25 ساله نیز که در مقطع کاردانی مدیریت بازرگانی تحصیل می کند هدفش از 
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تماشای سریال ها را »سرگرم شدن« می دانست. او اضافه کرد که »به دلیل اینکه اعضای خانواده 
سریال ها را نگاه می کنند و به آنها عالقه دارند، این سریال ها را به فیلم های ایرانی ترجیح دادم«. 
همچنین شیدای 23 ساله که تا مقطع دیپلم درس خوانده است، دلیل خود از تماشای این 

سریال ها را »طوالنی بودن این سریال ها« عنوان می کند. 
مابقی اظهارات مصاحبه شوندگان تقریباً نزدیک به نکات ارائه شده در باال بود و نکتة جدیدی 
در مورد اهداف زنان از تماشای سریال ها در بر نداشت. از مجموع مصاحبه های صورت گرفته، 
به نظر می رسید که هدف زنان از تماشای این سریال ها عموماً سرگرم شدن، لذت بردن از 
تماشای این سریال ها، گذران اوقات، یادگیری سبک زندگی بازیگران سریال ها و خیال پردازی 

است؛ به طوری که بعضی از آنها با بازیگران سریال ها احساس هم ذات پنداری می کردند.
سؤال سوم پژوهش: »زنان چه دیدگاه هایی به سریال های شبکة ماهواره ای فارسی زبان جم 

دارند؟«.
ویژگی اساسی سریال های شبکة جم پخش مداوم و هرروزه بودن آنهاست. برنامه های 
عموم  ترتیب  این  به  و  می شود  تکرار  نیز  ظهر  یا  صبح  مناسب  ساعات  در  سریال ها  این 
مصاحبه شوندگان سریال های مورد عالقه شان را می بینند. در طی مصاحبه های صورت گرفته 
با زنان مخاطب سریال های شبکة جم مشخص شد که دیدگاه آنها دربارة سریال های شبکة 
جم متأثر از تقابلی است که وضعیت زندگی افراد این سریال ها با وضعیت زندگی آنها دارند. 
به عبارت دیگر، در این بخش نیز همچون سؤال اول پژوهش زنان به مقایسة وضعیت زندگی 
بازیگران سریال با زندگی خود می پرداختند. در بخش حاضر نیز همچون سؤاالت قبل ابتدا 
چند نمونه از اظهارات مصاحبه شوندگان ارائه می شود و در ادامه کدهای به دست آمده از این 

اظهارات به اجمال بررسی خواهد شد.
چیمن پانزده ساله که در مقطع سوم راهنمایی مشغول تحصیل است دربارة سریال های شبکه 
جم اعتقاد دارد که: »این سریال ها عموماً عاشقانه هستند و برخالف سریال های ایرانی که - در 
آن زنان اصاًل آزادی ندارند، اجازه کارکردن ندارند و مثاًل حتی در موقع تنهایی و خواب با 
حجاب کامل می خوابند- زنان از آزادی کاملی برخوردارند و رابطة زن و مرد در آنها برابر 

است«. او معتقد است که در این سریال ها »زن چهرة غالب است«.
آرزو 23ساله که تا مقطع اول دبیرستان درس خوانده است دربارة این سریال ها بر این باور 
است که: »این سریال ها عموماً طوالنی هستند و ازاین رو اوقات فراغت ما را پر می کنند و ما را 
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سرگرم می کنند. همچنین جذابیت و هیجان این سریال ها بیشتر است«. او در جواب این سؤال 
که »چرا سریال های ایرانی را نگاه نمی کنی؟«، این گونه جواب داد که: »در سریال های ایرانی 
همیشه آدم های ریشی و چادری خوب هستند، اما در سریال های خارجی خوب و بد از هم 
مشخص نیستند )نقش های بازیگران خاکستری1 است( و ازاین رو به واقعیت نزدیک تر است«.
هاوژین 41 ساله و بی سواد در جواب به این سؤال که »آیا امکان دارد داستان این سریال ها 
واقعی باشند؟«؛ پاسخ داد که: »در جامعة ما چنین چیزی امکان ندارد، ولی در جامعة خارج 
امکان چنین چیزهایی وجود دارد. آنها پول، امکانات و رفاه باالیی دارند، زنان در آن هرکاری که 
بخواهند انجام می دهند، حجاب ندارند، اما در جامعة ما امکان این روابط وجود ندارد. پس برای 
جامعة ما غیرواقعی است، اما برای جامعة آنان امکان دارد. هرچند که جامعة ما هم از لحاظ روابط 

دختر و پسر بسیار بد شده و آنها خارج از شرع، روابط نامشروع زیادی با هم پیدا کرده اند«.
باقی اظهارات مصاحبه شوندگان دربردارندة نکتة جدیدی نبود و تقریباً مشابه همین نکات 
بیان می  شد. با توجه به مصاحبه های صورت گرفته، می توان گفت که زنان، وضعیت زندگی 
سریال ها را با وضعیت زندگی خود مقایسه می کردند و بر این اساس دیدگاه خود را دربارة 
این سریال ها بیان می کردند. عموماً زنان به آزادی زنان، برابری رابطة مرد و زن، وضعیت کار 
و درُکل وضعیت مادی بازیگران سریال ها، دیدگاه مثبتی داشتند و در عوض روابط غیردینی و 
نامشروع بین دختر و پسر و بی حجابی زنان موجود در این سریال ها را نامطلوب می دانستند. 
به نظر این زنان، جذابیت این سریال ها و واقعی بودن نقش بازیگران )خاکستری بودن نقش 

بازیگران( در آنها مهم ترین دالیلی است که آنها جذب این سریال ها می شوند
سؤال چهارم پژوهش: »سریال های شبکة ماهواره ای فارسی زبان جم از دید پاسخگویان چه 

تأثیری بر نحوة نگاه زنان به زندگی دارد؟«.
تماشای سریال ها تأثیراتی خواسته یا ناخواسته بر مخاطبان این برنامه ها دارد. در این سؤال 
سعی شده است تا تأثیرات این سریال ها بر مخاطبان این برنامه ها بررسی شود. به این منظور، 
ابتدا چند نمونه از اظهارات مصاحبه شوندگان ارائه می شود و در ادامه کدهای به دست آمده از 

این اظهارات به اجمال بررسی خواهد شد.
اوین هفده ساله که در مقطع دبیرستان مشغول تحصیل است در خصوص تأثیرات این 

1. خاکستری بودن نقش بازیگران به این معنی است که بازیگران، نقشی کاماًل مثبت یا کاماًل منفی ندارند؛ بلکه به تناسب 
شرایط در هریک از این دو نقش ظاهر می شوند.
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سریال ها معتقد است که »این سریال ها تأثیرات چندانی بر افکار یا رفتار او نداشته است، فقط 
بعضی وقت ها در این مورد خیال پردازی می کند و خود را به جای بازیگران مورد عالقه اش 
اصرار  مصاحبه شوندگان  یعنی  بود،  نوع  این  از  مصاحبه شوندگان  اظهارات  اکثر  می گذارد«. 

می کردند که سریال ها تأثیری بر افکار یا رفتار آنها نداشته است.
مریم هجده ساله که در مقطع دبیرستان درس می خواند، در جواب سؤال این  طور بیان کرد 
که: »این سریال ها باعث شدند که اعتمادبه نفس من باال رود و مثاًل هنگامی که یک نفر حرف 
ناحقی را به من می زند، از خودم دفاع  کنم و جواب او را بدهم. این درحالی است که پیش تر 
از این، این گونه نبودم. همچنین این سریال ها باعث شده اند که رفتار من با پدر و مادرم تغییر 

کند و همواره سعی کنم که بیشتر آنان را درک کنم«.
در این رابطه کژال بیان کرد که: »در این سریال ها اغلب تمام اعضای خانواده با هم زندگی 
می کنند، درست مثل زمانی که ما بچه بودیم، ولی االن ما هرکدام در یک خانة جدا زندگی 
می کنیم که این امر چندان خوشایند نیست و این سریال ها باعث بیدار شدن حس زندگی 

خانوادگی گسترده در من شدند. من دوست دارم به همان زندگی برگردیم«.
فرمیسک در جواب این سؤال بیان کرد که: »این سریال ها باعث شدند که فکر من بسیار بازتر 
شود و باعث شد که با چشم بازتری به دنیا نگاه کنم. این سریال ها باعث شدند که به آزادی بیشتر 
فکر کنم. قبل از این دختران حتی اجازه نداشتند که در حضور میهمانان حاضر شوند، ولی االن 

بهتر شده و این امر روز به روز بهتر می شود. در آخر روزی همه چیز عادی می شود«.
باقی اظهارات مصاحبه شوندگان دربردارندة نکته جدیدی نبود و تقریباً مشابه همین نکات 
بیان می شد. با توجه به مصاحبه های صورت گرفته، می توان گفت که تأثیرات سریال ها بر نحوة 
نگاه زنان به زندگی، بیشتر در رابطه با رفتارهای جزئی، افزایش اعتمادبه نفس آنان، باال بردن 
توقعات آنها و تغییر دیدگاه آنها دربارة آزادی زنان بوده است. در این زمینه عموماً زنان بر این 

باور بودند که سریال ها نمی توانند تأثیر چندانی بر زندگی یا افکار و رفتار آنان بگذارد.

نتیجه گیری
با ورود به عصر جهانی ارتباطات و شکل گیری دهکدة جهانی هر روز شاهد ورود فناوری 
جدیدی در میان جوامع هستیم. یکی از مهم تریِن این فناوری ها که با گسترش خود همة 
جوامع را در بر گرفت و مرز ها را درنوردید، ماهواره های تلویزیونی بود. با ورود ماهواره ها به 
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ایران، شبکه ها و برنامه های متنوعی به کانون خانواده ها وارد شد. یکی از مهم تریِن این برنامه ها 
سریال ها بودند. سریال ها رفته رفته مخاطبان خاص خود را یافتند، به طوری که زنان به مخاطبان 
اصلی سریال ها بدل شدند. در همین راستا، هدف این پژوهش واکاوی قرائت زنان از تماشای 

سریال های شبکة ماهواره ای جم بود. 
یافته های پژوهش حاضر با تأکید بر پیش زمینة اجتماعی، اقتصادی و... مخاطبان نگاشته شده 
است و در آن برخالف برخی از مطالعات صورت گرفته که بدون توجه به جامعة مورد نظر 
نگاشته می شود و یافته ها صرفاً بر پایة نظریات مطرح شده تحلیل می شود، تأکید اصلی آن بر 
پیش زمینة اجتماعی مخاطبان است و در آن از نظریات صرفاً به منظور تحلیل این شرایط بهره 

گرفته شده است.
نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که زنان به نوعی با سریال ها احساس هم ذات پنداری 
می کنند. در نظر آنها زنان این سریال ها قدرتمندند و این شاید برای آنان نوعی »سازوکار 
جبران1« باشد. چیزی که قدرت نداشتة آنان، کار کردن آنان، استقالل آنان و روابط برابر آنان را 
جبران می کند. در این زمینه، تماشای سریال ها شاید به نوعی، به کارگیری سازوکار جبران باشد.
یافته های به دست آمده از پژوهش به نوعی حاکی از نوعی فاصله گرفتن از قدرت و گرایش 
به گریز از سلطه2 توسط زنان شهر کامیاران است. در این رابطه به نظر می رسید که زنان شهر 
کامیاران خواهان نوعی از تغییرات در زندگی خود بودند؛ تغییراتی که در آن دیگر زن صرفًا 
موجودی منفعل و متعلق به آشپزخانه تلقی نمی شود، بلکه در آن زن به موجودی ارتقا می یابد 
که در آن توانایی کار کردن، کسب درآمد و قدرت تصمیم  دارد و رابطة نسبتاً برابرتری با مرد 
دارد. این امر برخالف آن چیزی است که مردساالری ایرانی خواهان آن است. اظهارات زنان 
در طول مصاحبه ها نشان داد که آنان روایت قدرت مستقر جامعة مردساالر ایرانی از زن را قبول 
ندارند و به اشکال متنوعی در برابر آن مقاومت می کنند، مقاومتی که نمودی از آن خوانشی 

است که آنان از زن در سریال های شبکة جم دارند3. 

1. جبران یا تالفی وسیله ای است که روان شخص برای پوشش گذاشتن بر روی کمبود ها و مشکالتش به کار می بندد و از 
این طریق در وجود فرد، تعادلی برقرار می سازد که پیش از جبران وجود نداشته و یا از بین رفته است )فروید، 1387: 21(.

2. گرایش به گریز از سلطه در اینجا یادآور مباحث دوسرتو دربارة به کارگیری استراتژی ها در درون نهاد های قدرت، توسط 
مخاطبان است.

3. در تحلیل صورت گرفته تأکید اصلی بر خوانش تقابلی زنان از متن دیکته شده توسط جامعه بر آنان است که در آن بر اساس 
زمینة اجتماعی خود در برابر متن مورد نظر مقاومت می کنند و به اشکال مختلف راه های گریز از آن را پیدا می کنند. راه گریز 

زنان در اینجا نوعی گریز و خیال پردازی نمادین و فراموشی است. 
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نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از این است که مصاحبه شوندگان بیشتر تمایل 
دارند که وضعیت زندگی زنان این سریال ها را با وضعیت زندگی خود مقایسه کنند. جنبة 
مقایسة آنها طوری بود که عموم آنها به آزادی زنان نگاه مثبتی داشتند و شرایط و وضعیت 
مادی آنها را بهتر از وضعیت خود می دانستند. به نوعی می توان گفت که خوانش آنان در تضاد 
با زندگی واقعی خود آنها )زنان مصاحبه شونده( بود. آنها آزادی زنان و قدرت آنان را در مقابل 
ضعف و آزادی کمتر خود در نظر می گرفتند و به نوعی زندگی بازیگران را دارای آزادی بیشتری 
می دانستند. بر اساس این نتایج می توان گفت که در حقیقت زنان به شرایط زندگی خود به نوعی 
اعتراض داشتند؛ اعتراضی که شاید فقط در افکار آنها بود و در بعضی موارد جای خود را به 
افکار قبلی می داد، اما به نظر می رسد که تفکرات زنان به سمت دوران جدیدی کشیده می شود؛ 

به سمت دورانی که در آن، آنها خواهان آزادی های بیشتری هستند. 
همچنین نتایج به دست آمده از مصاحبه ها، نشان داد که سن و تحصیالت در نوع خوانش 
زنان مؤثر است. زنان مسن تر که در دوره ای متفاوت با زنان )دختران( جوان تر بزرگ شده بودند، 
دیدگاهی متفاوت با آنها داشتند. آنان بیشتر بر بی حجابی و بی بندوباری این سریال ها تأکید 
می کردند - هرچند جوان ترها نیز بی حجابی را بد می دانستند، بر آن زیاد تأکید نمی کردند- و 
این امر را از نکات منفی سریال می دانستند. آنها معتقد بودند که این امر شاید بر جامعه تأثیرات 
منفی ای بگذارد. در مقابل مصاحبه شوندگان جوان تر که در دوره ای متفاوت با مصاحبه شوندگان 
مسن تر بزرگ شده اند، بیشتر جنبة مثبت سریال ها )ازجمله وضعیت زندگی بهتر، آزادی بیشتر 
زنان، کار کردن زنان و روابط برابر آنان( را می دیدند و حسرت آن را می خوردند. با توجه به 
توضیحات باال می توان گفت که دوره1 یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در خوانش زنان است. 
در حقیقت خوانش زنان از سریال های شبکة جم با توجه به دورة به دنیا آمدن آنها متفاوت است. 
کمترتحصیل کرده،  زنان  با  مقایسه  در  تحصیل کرده تر  زنان  نتایج،  اساس  بر  همچنین 
دیدگاه های مثبت تری را دربارة این سریال ها داشتند. زنان تحصیل کرده هرچند منکر تأثیرات 
منفی این سریال ها نبودند، اما آنها تأثیرات مثبت سریال ها را نیز در نظر داشتند. به نظر می رسد 
که زنان تحصیل کرده به واسطة حضور در محیط های علمی دیدگاه مثبت تری دربارة آزادی زنان، 
کار آنها و روابط برابرتر با مردان دارند؛ چیزی که سریال های شبکة جم با پخش برنامه های خود 

آن را نمایش می دادند.
1. دوره در اینجا تقریباً معادل نسل است. مثاًل کسانی که بین سال های 1370- 1380 به دنیا آمده اند یک دوره را تشکیل می دهند.
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بر این باورند که این  همچنین نتایج به دست آمده از مصاحبه ها نشان داد که زنان اکثراً 
سریال ها تأثیر چندانی بر آنها ندارد. در این خصوص به نظر می رسد که محیط و جامعه 
تغییرات ناخودآگاهی را که در افکار آنان به وجود آمده است نادیده می گیرد و تمایل دارد 
که همان شرایط قبلی را بازتولید کند. در حقیقت جامعه با بازتولید مدام و پیوستة مناسبات 
مردساالرانه، تأثیرات احتمالی )شاید ناچیز یا حتی عمیق( ناشی از تماشای سریال ها را خنثی 
می کند. تأثیراتی که زنان در طی مصاحبه ها آن را با جمالتی نظیر »وضعیت زندگی آنان بهتر 
است« و یا »روابط آنها برابر است« و »زنان قدرت دارند«؛ بیان کردند. آنها با بیان این جمالت 
تمایل خود را به این تغییرات نشان دادند. البته باید این نکته را متذکر شد که شاید بیان این 
جمالت ناشی از دورة جدیدی باشد که زنان امروزی در آن زندگی می کنند و نه صرفاً حاصل 

تماشای ماهواره.
درُکل بر اساس این اظهارات می توان گفت که زنان، خواهان تغییرات در روابط با مردان، 
سهیم شدن در قدرت و کسب استقالل هستند. زنان شاید تغییراتی را در جامعه و محیط 
خانوادگی خود احساس نمی کنند، اما تغییراتی که در آگاهی آنان رخ داده است می تواند نشانی 

از تغییرات در جامعة فردا باشد.



فصلنامه علمی - پژوهشی

دوره هشتم
شماره 4
زمستان 1394

116

منابع
استوری، جان )1389(. مطالعات فرهنگی دربارة فرهنگ عامه. )ترجمة حسین پاینده(، تهران: نشر آگه.

اُسولیوان، تیم؛ هارتلی، جان؛ ساندرز، دنی و فیسک، جان، )1385(. مفاهیم کلیدی ارتباطات. )ترجمة میرحسن 
رئیس زاده(، تهران: انتشارات فصل نو.

افشار کهن، جواد و هوشمندی یاور، مجتبی. )1394(. بررسی رابطة میان نگرش سیاسی مخاطبان نخبه و نحوة 
رمزگشایی آنها از برنامة خبری 20:30 شبکة دوسیما در شهر همدان. فصلنامة تحقیقات فرهنگی ایران، 8 

.29 -71 ،)2(
آزاد ارمکی، تقی و محمدی، جمال )1385(. زنان و سریال های تلویزیونی )مطالعه ای دربارة سریال کالنتر و 

مخاطبان آن(. پژوهش زنان، 4 )4(، 94- 67.
بنت، اندی )1386(. فرهنگ و زندگی روزمره. )ترجمة لیال جوافشانی و حسن چاوشیان(، تهران: اختران.

بهرامی کمیل، نظام )1391(. نظریة رسانه ها. جامعه شناسی ارتباطات. تهران: انتشارات کویر.
بهرامی، شهرام )1387(. بررسی نحوة رمزگشایی سریال های تلویزیونی ایرانی توسط دانشجویان کرد دانشگاه 
کردستان. پایان نامة کارشناسی ارشد، رشتة علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکدة علوم ارتباطات اجتماعی، 

دانشگاه عالمه طباطبایی.
رضایی، محمد )1386(. مطالعات فرهنگی: دیدگاه ها و مناقشات. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی 

واحد تهران.
رضایی، محمد و کالنتری، مونا )1390(. خوانش مخاطبان سریال های شبکة ماهواره ای فارسی وان: مورد 

تماشای ویکتوریا. زن در فرهنگ و هنر، 3 )2(، 24- 5.
ریاحی، محمداسماعیل؛ علی وردی نیا، اکبر و حق گویی اصفهانی، مرضیه )1389(. زنان و سریال های تلویزیونی: 

سنجش انگیزه های تماشا و میزان رضامندی. زن در توسعه و سیاست )پژوهش زنان(، 8 )1(، 77- 53.
علینقیان، شیوا )1390(. رمزگشایی های زنانه از شبکة تلویزیونی فارسی وان؛ شناخت داللت های معنایی حاکم بر 

قرائت مخاطبان زن از سریال ویکتوریا. فصلنامة مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 24، 204- 179.
فروید، زیگموند )1387(. مکانیزم های دفاع روانی. )ترجمة سیدحبیب گوهری راد و محمد جوادی(، تهران: 

انتشارات رادمهر.
فلیک، اووه )1388(. درآمدی بر تحقیق کیفی. )ترجمة هادی جلیلی(، تهران: نشر نی.

امید و مهدی زاده، سید محمد )1392(. تحلیل دریافت مخاطبان جوان شهر مریوان از سریال های  کریمی، 
عامه پسند ماهواره ای. فصلنامة تحقیقات فرهنگی ایران، 6 )4(، 136- 107.

پژوهشکدة  انتشارات  تهران:  شاه قاسمی(،  احسان  )ترجمة  ارتباط ج. سوم.  نظریه های   .)1391( پل  کوبلی، 
مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

گرامشی، آنتونیو )1386(. شهریار جدید. )ترجمة عطا نوریان(، تهران: نشر اختران.



فصلنامه علمی -پژوهشی

117
واکاوی قرائت زنان... 

محمدپور، احمد )1390(. ضد روش 2، مراحل و رویه های عملی در روش شناسی کیفی. ج. 2، تهران: انتشارات 
جامعه شناسان.

محمدی، جمال و کریمی، مریم )1390(. تحلیل قرائت های زنان از مجموعه های تلویزیونی )مطالعة موردی 
قرائت های زنان شهر ایالم از سریال فاصله ها(. فصلنامة تحقیقات فرهنگی ایران، 4 )1(، 77- 49.

مک کوایل، دنیس )1388(. درآمدی بر نظریة ارتباط جمعی. )ترجمة پرویز اجاللی(، تهران: دفتر مطالعات و 
توسعة رسانه ها.

مهدی زاده، سید مهدی )1391(. نظریه های رسانه، اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی. تهران: انتشارات 
همشهری.

Buchanan, I. (2000). Michel de certeau cultural theorist. London: Sage. 
Hall, S. (1986). Gramsci’s relevance for the study of race and ethnicity. Journal of 

Communication Inquiry, 10, 5-27.
Kurtz. D. v. (1996). Hegemony and anthropology: Gramsci, exegeses, reinterpretations. 

Critique of Anthropology, 16 (2), 103-135.
Martin. J. (1997). Hegemony and the crisis of legitimacy in Gramsci. Sage publications.
Moran, J. (2005). Reading the everyday. London, New York: Routledge.



Cultural Research

دوره چهارم
شماره 2
تابستان 1390

Abstract

A Study on Women’s Reading of TV Shows on Gem TV
Case Study: The City of Kamyaran *

Received Date: Sep. 6, 2014  Accepted Date:  Jan. 21, 2016

S. Mohammad Mehdizadeh1

Hadi Khaniki2

Hamid Azizi3  

Abstract 
This article studies women’s reading of TV shows aired on Gem satellite channel. 
This is a qualitative research using unstructured interviews. The statistical society 
is all the female audiences of GEM TV-shows in the city of Kamyaran. To select 
the sample, the non-probability sampling technique of snowball sampling was used 
and the sample size for the interviews was 26. For analyze the data, they were 
coded and the resulting codes were interpreted.

The results show that the interviewees tend to compare the lives of the women 
in the TV shows with their own lives. More over most of the women believe that 
the TV shows do not really affect them. It seems that the subconscious effects on 
their thoughts are being ignored. In general, it can be said that the women want to 
change their relations with men, as well as share of power and gain independency.
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