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 چکیده
های ضمنی و اثرگذاریتحلیل علمی  ،شدهپرداخته، آنچه که کمتر بدان ایهای ماهوارهدر رابطه با برنامه
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ف هد ؟چیستها آناتخاذ شده فرهنگی راهبرد و ؟ اندبندی تشکیل شدهاز چه ترکیب مسلط است؟ هاآن

یل تحل برای راستااین . در استگویی به سواالت فوق در ارتباط با خانواده اصلی از پژوهش حاضر پاسخ
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به همسر، طالق و جنسی، رابطه نامشروع، داشتن فرزند نامشروع، خیانت -عناصری مانند روابط عاشقانه

 یایران جامعه اسالمی معیارهای مغایر با از خانواده جدیدیبندی ترکیبدرصدد برساخت  های متنوعازدواج

ن از آدرصدد گسترش و ترویج بندی جدید ساختنِ عناصرِ این ترکیببرجسته ضمن این سریالاست. 
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 لهئمس بیانو  مقدمه -۱

ها نقش اساسی بر های زیادی تشکیل شده که در این میان رسانهزندگی روزمرّه ایرانی از مؤلفه

 ها امروزیش برجسته شده است. رسانهپها در سده معاصر، هر روز بیش از عهده دارند. نقش رسانه

أثیر تهای جدید ارتباطی به عمق جوامع نفوذ کرده و از به واسطه کشف و به کارگیری تکنولوژی

اند. نقش و جایگاه مصرف دهی افکار عمومی برخوردار گشتهای در جهتبه سزا و تعیین کننده

-)ربیعی و عرفانیها قابل تصور دانست حضور آنتوان زندگی را بیها در حدی است که نمیرسانه

ای هها فقط وسیله سرگرمی نیستند، بلکه در بسیاری از جنبهرسانه (.172: 1392پور، حسین

ای اعم از نوشتاری یا دیداری برای فعالیت اجتماعی و فردی ما دخالت و نقش دارند. هر رسانه

ها نه تنها منبع اطالعات اصلی شود و مخاطبان خاصی را نیز دارد. رسانهمحتوای خاصی تولید می

 انددهایفا کر شان نقش مهمیاند، بلکه در شکل دادن به پندارهای افراد درباره جهان پیرامونیبوده

 .(50: 13۸9)محمدی و کریمی، 

و ابزاری  عمومیتأثیرگذار در عرصه فرهنگ  عاملی به عنوانتلویزیون  ،هادر بین رسانه

 ثبت و منفیتأثیرات م در جهت دهی به ذهنیت، نگرش و ذائقه مخاطبانش، می تواند قدرتمند

 هایها و کنشارتباطی بر موضع گیریگیری از فنون گذارد و با بهرهزیادی از خود بر جای 

(. به دلیل آن که در سراسر 132: 13۸9مردم تأثیر گذارد )باهنر و کیذقان، اجتماعی فرهنگی 

فت توان گکنند، میجهان، مردم برای گذراندن اوقات فراغت بیش از هر کاری تلویزیون تماشا می

( و 19: 13۸5یکم است )استوری، پسندترین جلوه فرهنگ در قرن بیست و که تلویزیون عامه

ابت پسندِ تولید شده با تلویزیون رقتواند به لحاظ حجم متونِ فرهنگیِ عامههیچ رسانه دیگری نمی

های متنوع و از پیش طراحی شده، تواند از طریق برنامهاین رسانه می(. 5۶7: 1391کند )بارکر، 

های بارور و های خویش، اندیشهرتو پیامهای مختلف را در میان مردم رواج دهد و در پاندیشه

-های تلویزیونی، سریالدر میان انبوه برنامههای مثبت و سازنده را به مردم بیاموزد. آداب و سنت

های تلویزیونی به عنوان یکی از ژانرهای محبوب مخاطبان زیادی را به خود جلب کرده است. 

ها به واسطه طبیعی نشان دادن این سریالتلویزیون به عنوان دستگاهی ایدئولوژیک از طریق 

کوشد گفتمان خاصی را سیطره ببخشد و این گفتمان را به مثابه ها میها و نگرشبرخی کنش

 .(50: 13۸9عُرف عام به مخاطبان خود معرفی کند )محمدی و کریمی، 

ر د و برنامه های آن، )صداو سیمای جمهوری اسالمی ایران( مواجهه ایرانیان با تلویزیون ملی

های تلویزیونی سال های اخیر با امکان و دسترسی نسبتا گسترده ای با صورت دیگری از برنامه

بکه های ماهواره ای شهرت به ش ،همراه شده است که به دلیل الگوی فنی پخش و دریافت شان

فیلم و سریال،  دارد. این شبکه ها ترکیب متنوع و گسترده ای از برنامه در چهار قالب اصلی
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مستند، خبری و موسیقی را به مخاطبان شان عرضه می دارند. در هر یک از این محورها، 

گردانندگان شبکه های مذکور، مزیت رقابتی شان را بر ورود به عرصه های مغفول مانده و یا 

ساس ا برخوردار از مالحظات فرهنگی، مذهبی و سیاسی در تلویزیون ملی تعریف کرده اند. بر این

 در تعدادی ای سریال های ترکی، امریکای التین و کرهگسترده پخش می توان شاهد است که 

که محتوای بصری و مضامین روایی آن ها در بسیاری از موارد با معیارهای  بوداز این کانال ها 

 قانونی و عرفی حاکم بر تلویزیون و سینمای ملی ایران در تعارض است.

یکی از سریال های پربیننده ماهواره ای که به عنوان نمونه در این پژوهش مورد توجه قرار 

دلیل اصلی بر انتخاب این سریال عالوه بر توفیق بود. عُمر گُل الله گرفته است، مجموعه ای به نام 

آن در جلب مخاطبان، تمرکز کامل داستان سریال بر روابط خانوادگی و پیشبرد سناریو در ارتباط 

با مسائل و چالش های خرد و کالن زناشویی در دو نسل مختلف بوده است که آن را از حیث 

ین اشده در این پژوهش، غنی ساخته است. مضامین قابل استخراج به جهت تحلیل مسأله مطرح 

 1391از نیمه دوم سال   آنخش بوده است که پتلویزیونی -ایماهواره درامی مجموعهسریال 

های چند داستانی عمر گل الله از زمره سریال سریال ادامه داشت. 1392آغاز شد و تا پایان سال 

 هر چند قسمت از این سریالبه موازات یک داستان زمینه ای کلی د. به طوری که آیبه شماره می

ها مربوط به یکی از کاراکترهای به یک داستان اختصاص داده شده است و هر  یک از این داستان

ایی کاراکترهای جذاب و زیبتمرکز اصلی بر تقابل خیر و شر در قالب  رویارویی اصلی فیلم است. 

از یک سو چهره های خبیث و بدسرشت از سوی گناه هستند، و بیکه در سراسر سریال معصوم 

این مجموعه  .کنداحساس همدلی می همواره با طرف اولبه طوری که بیننده دیگر بوده است. 

 که عبارتند از:  دانستمهم مشترک دارای چند ویژگی  های مشابه آن را می توان سریالو 

 است(. عامه مخاطبان ها ) که مورد عالقه موضوع خانوادگی و عاشقانه این سریال 

 به لحاظ جلوه های بصری )نور و رنگ و زیبایی های  هاها و سکانسجذابیت صحنه

و نیز عرضه جلوه های  فراوانمحیطی ، ابنیه باشکوه، البسه متنوع و مهمانی های 

 (قطبی شده در دو سویه خیر و شر روایتزندگی های سفید  و سیاه از 

 روز و در طول هر شبانهطول در  چندبارهها و تکرار شبانه این سریال پخش مداوم

 سال

 به زبان فارسی  دوبله روان 

 در زمان های  بازرگانیکوتاه مدّت  های ها و پیامپخش بدون وقفه این سریال

 مشخص و ثابت

 ها در عین فقدان پیچیدگی هایی رواییطوالنی بودن این سریال 
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 نهادهای رسمی فرهنگی و نظارتیهای رغم تالششده است که علیی موجب یهاچنین ویژگی

 بینندگان فراوانی از اقشار مختلف برنامه های ماهواره ای، این، دسترسی مخاطباندر جلوگیری از 

چهل  بیش ازبه طوری که مطابق با آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، را به سوی خود جلب کند. 

درصد شهروندان به صورت خوداظهاری به داشتن تجهیزات دریافت امواج ماهواره ای اذعان نموده 

ن تجهیزات، تعداد واقعی استفاده (. البته که نظر به غیرقانونی بودن ای139۴اند )مرکز آمار ایران، 

صلی د مسأله ابا توجّه به آن چه گفته شنندگان می تواند بیش از این میزان باشد. بنابراین ک

ا هکدام دسته از معناها، ایدهها )با تاکید بر مورد مطالعه( سریال گونهتحقیق آن است که در این 

 الاین سریشوند؟ مسلط هستند و طبیعی جلوه داده می در ارتباط با زندگی خانوادگی هاو ارزش

این راهبرد این که  هایتاًو ندر زمینه فرهنگی جامعه ایران چه راهبردی را اتخاذ نموده است؟  ها

 ای دارد )متضاد یا هماهنگ(؟های فرهنگی جامعه ایران چه رابطهبا زمینه

 پژوهشپیشینه  -۲

 های تجربیپژوهش -۲-۱

ی را می توان در سه گروه اصلهای تلویزیونی انجام شده است که پیرامون سریال ایرانی تحقیقات

تقسیم بندی کرد. این سه گروه شامل مطالعات انجام شده پیرامون برنامه های تلویزیون ملی 

پژوهش های صورت گرفته درباره فیلم و سریال های مستقل )سینما یا شبکه )صداو سیما(، 

یزیون های ماهواره ای تحقیقات درباره برنامه های تلوو نهایتا خانگی داخل یا خارج از ایران( 

در اینجا ضمن مرور نمونه هایی محدود از دو دسته نخست، بنا بر موضوع و مسأله  بوده است.

پور، ساعی جعفرزادهپژوهش حاضر به مرور مفصل تر مطالعات در دسته سوم پرداخته خواهد شد. 

، بازنمایی الگوهای قدرت در روابط بین نسلی»( در تحقیقی تحت عنوان 13۸۸و جاروندی )

های تلویزیونی از منظر روابط بین نسلی را در سریال« 3و  1های ایرانی، مطالعه شبکه سریال

ها در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل قدرت به تفکیک جنسیت مورد بررسی قرار دادند. آن

بود را  های یک و سه پخش شدهاز شبکه 13۸5محتوای کمی چهار سریال ایرانی  که در سال 

-هها روابط سلطمورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که در این مجموعه سریال

-لطهساالنِ مذکر بیشترین رابطه سپذیر به ثبت رسیده است و میانجویانه بیشتر از روابط سلطه

 مؤنث برای ساالنِاند. دیگر نتایج تحقیق بیانگر آن بود که تالشِ میانجویانه درون نسلی را داشته

( در تحقیقی تحت 13۸9جویانه درونِ نسلی بیشتر از جوانان است. ساعی )برقراری روابط سلطه

انزده پ« بازنمایی ابعاد تاریخی و سیاسی هویّت ملّی در تلویزیون جمهوری اسالمی ایران»عنوان 
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ش شده بودند را سریال تاریخی سطح الف که در سه دهه بعد از انقالب از شبکه یک و دو پخ

ها  هویّت ملّی ساختی ایدئولوژیک مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که در این مجموعه سریال

 پیدا کرده است. 

( در پژوهشی پیرامون بازنمایی روابط خانوادگی 1397هرمزی زاده، صلواتیان و قاسمی تبار )

ب انگاشته شده خانواده در رسانه در فصل های مختلف سریال پایتخت، تصویری از الگوی مطلو

ملی را صورت بندی نموده اند. این الگو مطابق یا یافته های تحقیق مذکور مشتمل بر پذیرش 

نوعی تقسیم کار جنسیتی در عین برخورداری منصفانه از منزلت و اعتبار اجتماعی و همچنین 

ت. عنصر دیگر این الگو مواهب مادی حاصل در سطح واحد خانواده به ویژه بین زن و شوهر اس

جریان داشتن حد باالیی از روابط صمیمانه بین اعضا در کنار برخورداری کودکان از حمایت 

بزرگساالن و بهره مندی بزرگساالن از احترام کافی از سوی سارین است. گفتگو محور شدن و 

عنصر بالنسبه  پذیرش نقد سازنده از سوی تمامی اعضا جدای از مرتبه قدرت در نهاد خانواده،

نوظهوری است که این محققان آن را به عنوان یکی از ویژگی های تصویر مطلوب انگاشته شده 

و عرضه شده از خانواده در رسانه ملی شناسایی کرده اند. در کنار این موارد، انسجام و تاب آوری 

ی د، یکی دیگر از ویژگنهاد خانواده در موقعیت های بحرانی به تبع وفاداری باالی اعضا به این نها

 های کلیدی و کارآمد آن در تصویر ارائه شده است.

بازنمایی خانواده ایرانی در فیلم سینمایی »( در تحقیقی تحت عنوان 1392بشیر و اسکندری )

به بررسی نحوه بازنمایی نهاد خانواده با استفاده از روش تحلیل گفتمان پرداختند. « یه حبه قند

یانگر آن بود که کارگردان با برشمردن تأثیر عناصر مثبتِ تجدد و سنّت بر نتایج این تحقیق ب

ترین لآکند و در نهایت ایدهخانواده ایرانی، نگاهی صرفاً انتقادی نسبت به این دو مقوله را رد می

ر در تحقیقی دیگکند. شکل خانواده را همراهی عناصر نسبت و مُدرن در کنار یکدیگر معرفی می

تا  19۸9های را در سینمای امریکا در سال« پایان تاریخ»( تحول  مفهوم 1390عبداللهیان )

فیلم مورد بررسی قرار داد. وی برای شناخت بازنمایی این مفهوم از روش  13با استناد به  2011

انگر یشناسی تاریخی استفاده کرد. نتایج بشناسی بارت و روایتو موفه، نشانه تحلیل گفتمان الکال

ا ها بازتاب یافته تفیلم های نمادین در دیالوگدر بستر کنش« پایان تاریخ»آن بود که مفهوم 

 زدوده را بازنمایی کند. پدیده ارتباطی منجی تقدس

ای های ماهواره( در پژوهش خود میزان و نوع استفاده از شبکه1391) همکارانگلچین و 

شهروندان شهر تهران را با استفاده از روش پیمایشی  فارسی زبان و مناسبات خانوادگی در بین

ده ای استفاهای ماهوارههایی که از شبکهمورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از آن بود که خانواده

، مناسبات کنندای استفاده میهای ماهوارههایی که از شبکهکنند، در قیاس با خانوادهنمی
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اجتماعی  خاستگاه»( در تحقیقی با عنوان 13۸7و جهانگردی )خانوادگی بهتری دارند. شهابی 

ا این مسأله ر« ای فارسی زیان در میان مخاطبان تهرانیهای ماهوارهالگوهای استفاده از تلویزیون

زبان در میان مخاطبان تهرانی کدام هستند  ای فارسیهای ماهوارهکه الگوهای استفاده از تلویزیون

 فرهنگی مورد بررسی -این الگوها کدامند، را با استفاده از رویکرد ساختاریو خاستگاه اجتماعی 

 ا رویههای مختلف به این تلویزیونقرار داد. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که افراد مختلف با نقش

کنند. همچنین الگوی غالب استفاده از این ها برای مقاصد مختلفی استفاده میآورند و از آنمی

این  شود تا به جبرانها به تسهیل یا تکمیل ارتباطات و پیوندهای اجتماعی مربوط میونتلویزی

 ارتباطات و پیوندها بپردازد.

تعریف از خود و ساخت دیگری؛ »( در تحقیقی دیگر تحت عنوان 1392کوثری و عموری )

حریم » های تاریخیسریال« های حریم سلطان و الفاروق العمرمطالعه پسااستعماری سریال

ای اهوارههای مکه توسط ترکیه و عربستان ساخته شده بودند و از شبکه« العمرالفاروق»و « سلطان

پخش گردیده بودند را مورد بررسی قرار دادند تا نسبت واقعیت و  ام بی سی و  تی ویدبی 

برساخته شدن شرق در محصوالت فرهنگِی تولید شده جهان شرق را تعیین نمایند. در این 

تحقیق از نظریه پسااستعماری و تحلیل گفتمان انتقادی استفاده گردید. نتایج بیانگر آن بود که 

الب اسالمی درصدد برساخت هویت ترکیبی )ترکیبی از دین این دو سریال با طرد گفتمان انق

( به توصیف رمزگشایی 1392زاده )در پژوهشی دیگر کریمی و مهدیباشند. اسالم و مدرنیته( می

ای با استفاده از رویکرد تحلیل دریافت و پسند ماهوارههای عامهمخاطبان شهر مریوان از سریال

ای فردی و هبیانگر آن بود که افراد مختلف بر اساس ویژگیروش کیفی پرداختند. نتایج تحقیق 

ذات ها احساس همهای این سریالهای اجتماعی و فرهنگی خود با شخصیتهمچنین زمینه

ماعی های اجتکنند. دیگر نتیجه پژوهش حاکی از آن بود که انطباق زیادی بین زمینهپنداری می

 ها وجود دارد. مخاطبان با دریافت آن

زبان در ای سیاسی فارسیهای ماهواره( در پژوهشی مصرف شبکه1392عی و عرفانی )ربی

های تهران را با استفاده از روش کیفی و تکنیک مصاحبه عمیق ایران توسط دانشجویان دانشگاه

بان زای سیاسی فارسیهای ماهوارهمورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از آن بود که مصرف شبکه

ای هشجویان به معنای مخالفت با مواضع جمهوری اسالمی نیست، بلکه جوانان خوانشتوسط دان

شان به ( در پژوهش1393ها دارند. منتظر قائم و کاوند )ای نیز با این برنامهمقاومتی و مذاکره

 هایزبان چگونه به خوانش پیامهای فارسیدنبال این پاسخ بودند که مخاطبان جوان شبکه

ها دارند. در راستای  پاسخ به این پردازند و چه نوع خوانشی از این پیامها میشبکه ارتباطی این

مسأله از رویکرد تحلیل دریافت و مدل رمزگذاری و رمزگشایی استوارت هال و  از روش تحلیل 
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های اللتها حاوی دنتایج بیانگر آن بود که این برنامه گفتمان و تکنیک مصاحبه استفاده نمودند.

ای ( در پژوهش خود با استفاده از روش نظریه زمینه139۴زاده )ری ویژه است. قادرزاده و نبینظ

ها و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ماهواره در ها، داللتو تکنیک مصاحبه بازسازی معنایی زمینه

یزیونی لوهای تنزد جوانان شهر سردشت را مورد بررسی قرار دادند. نتایج بیانگر آن بود که برنامه

ماهواره پیامدهای فرهنگی و اجتماعی گسترده و بعضاً متناقضی برای جوانان در پی داشته است 

احمدی و همکاران  اند.متمرکز شده« ساختارشکن -ساختاربخش»که در ذیل مقوله هسته 

 ایهشناسی، سریالو روش نشانه« استوارت هال»( نیز در تحقیق خود با استفاده از نظریه 139۴)

را به لحاظ چگونگی بازنمایی هویت جنسیتی مورد بررسی قرار دادند. « تکیه بر باد»و « زمانه»

ه دهنده شخصیتی هستند کهای زنانه نشاننتایج بیانگر آن بود  که در این دو سریال بازنمایی

 های سنتی و مُدرن را به طور تلفیقی به همراه دارند. ویژگی

مطالعه »در یک پروژه تحت عنوان  19۶0گرنبر در اوایل دهه  در تحقیقات خارجی نیز، جورج

های که حدود دو دهه ادامه داشت به بررسی موضوع خشونت در برنامه« های فرهنگیشاخص

ردید گ« های فرهنگیشاخص»پرداخت. این پروژه نقطه آغاز طرح مطالعاتی موسوم به تلویزیونی 

ینندگان های مختلف بتلویزیونی و تأثیر آن بر ادراک و رفتار گروههای که به بررسی محتوای برنامه

ای های تماشاختصاص داشت. گرنبر در این پروژه، بینندگان تلویزیون را بر حسب تعداد ساعت

نند و ککه بیش از چهار ساعت تلویزیون نگاه می« بینندگان پُرمصرف»تلویزیون به دو گروه 

رنبر بینند تقسیم کرد. نتایج تحقیق گز دو ساعت تلویزیون میکه کمتر ا« بینندگان کم مصرف»

 های تلویزیونی،آمیز برنامهتحت تأثیر محتوای خشونت« بینندگان پُرمصرف»نشان داد که 

کنند و جهان را بیش از آنچه واقعاً هست آمیز از خشونت در جهان واقعی پیدا میباورهای اغراق

یزیون ممکن است تماشاگران پّرمصرف را به درک دنیای پست پندارند. تلوناامن و خطرناک می

  (.139: 13۸9کیذقان، جعفری دهد )باهنر و سوق می

ارتباط تفسیرهای بینندگان از متون تلویزیونی با « وایدمخاطبان نیشن»مورلی نیز در کتاب 

بر  ود که رمزگشاییها را مورد بررسی قرار داد. نتایج این تحقیق بیانگر آن بجایگاه اجتماعی آن

شود، بلکه قرائت همواره برآیند جایگاه اجتماعی به حسب جایگاه طبقه اجتماعی تعیین نمی

های گفتمانی خاص است. قرائت واجد ساختار است، زیرا ساختاِر دسترسی به ی جایگاهعالوه

 -39: 13۸5کند )مورلی به نقل از استوری، های متفاوت را جایگاه اجتماعی تعیین میگفتمان

های ای جنسیتی در برنامه( تقکرات کلیشه2000) مادر تحقیقی دیگر، فانگ و اریک (.۴1

تلویزیونی را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که تفکرات قالبی درباره جنسیت در 

سیتی جن هایهای تلویزیونی به وضوح قابل مشاهده است و تلویزیون کلیشهمیان مردم و برنامه
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 ای این گونههای کلیشهدهد و با نشان دادن این نقشرا منطقی و برخاسته از واقعیت جلوه می

  کند.تفکرات را بازتولید می

های جمعی بر هویت جنسیتی را مورد ( نیز در تحقیقی تأثیر رسانه200۸بارلت و همکاران )

های خود )به ویژه جمعی از طریق برنامههای بررسی قرار دادند. نتایج بیانگر آن بود  که رسانه

ه دهند کآل از بدن زنان و مردان به مخاطبان خود ارائه میهای تلویزیونی( تصویرهای ایدهسریال

آل بپردازند. در نهایت شود که مخاطبان به مقایسه بدن خود با تصویرهای ایدهاین امر موجب می

شی در تحقیق دیگر مادی شود.اطبان میاین مقایسه موجب ناخشنودی و تزلزل هویتی مخ

« 1آکون»( با استفاده از روش تحلیل گفتمان نقش موسیقی و غزلیاتِ موسیقیدانی به نام 2011)

گیری کارآفرینی و تجارت مورد بررسی  قرار داد. نتایج بیانگر آن بود که آکون از طریق را بر شکل

ای های اقتصادی رابطهجتماعی و ویژگیا -های فرهنگیموسیقی و غزلیات  خود بین ویژگی

 3و جورجِسو 2در تحقیقی دیگر، آنگورونو برقرار نموده است که بر کارآفرینی و تجارت داللت دارد.

یافته و پرسشنامه بازنمایی فرهنگی جامعه ( با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساخت2013)

شد مورد بررسی قرار دادند. نتایج پخش میهای آبکی که در کشور رومانی امریکا را در سریال

ها به صورت غیر مستقیم به بازتولید فرهنگی جامعه امریکا تحقیق بیانگر آن بود که این سریال

 پردازد.می

 چارچوب مفهومی -۲-۲

های جمعی )به ویژه تلویزیون( بر زندگی اندیشمندان متعددی در رابطه با بررسی نقش رسانه

ریه توان به نظاند. در این راستا میبه تحقیق، تفحص و ارائه نظریه اقدام نمودهها اجتماعی انسان

یه )نظر سازی، نظریه مطالعات فرهنگی، نظریه برجستهگرنبر جورج گرامشی، نظریه کاشت

و رویکرد تحلیل دریافت اشاره نمود. با توجه به این که (  5، اکو و جان فیسک ۴استوارت هال

گرامشی، های ای است، از نظریههای ماهوارهسریال تحلیل راهبرد فرهنگیهدف پژوهش حاضر 

، که تناسب بیشتری با هدف و مسأله پژوهش سازیو نظریه برجسته گرنبر جورج نظریه کاشت

 شود.دارد به عنوان چارچوب مفهومی پژوهش استفاده می

 

1- Akon 

2- Ungureanu 

3- Georgescu 
4- Stuart Hall  

5- John fisk 
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کتب مکتب فرانکفورت است. مآنتونیو گرامشی یکی از نظریه پردازان  :نظریه هژمونی گرامشی

نامید، به معنای صنایع می 1ای پرداخت که آن را صنعت فرهنگفرانکفورت به مطالعه وسیع پدیده

ها. لهها و مجتولید سرگرمی و تفریح مثل فیلم، تلویزیون، موسیقی عامه پسند، رادیو، روزنامه

بهره همه در یک سطح و بی استدالل آنها این بود که گسترش صنعت فرهنگ، با محصوالتی که

ج کنند. هنر در امواران میاز تفکر هستند، توانایی تفکر مستقل و انتقادی افراد را از اساس وی

، )گیدنز 2"قطعات موسیقی موتزارت"مثل برگزیده  –شود سازی غرق و کامأل ناپدید میتجاری

به معنای اژه واین ژمونی است. های اصلی گرامشی در این زمینه ایده هیکی از ایده (.۶۶۸: 13۸۶

 بلکه از طریق فعل ،یک گروه معین است که نه از طریق زور و اجبار )یا تفوق و سیادت(  سلطه

های اجتماعی گسترش و تسری شود و به زندگی خصوصی و حیطهو انفعالی فرهنگی حاصل می

بسترها و مجراهایی  توانندها، آموزش و پرورش و ایدئولوژی همگی مییابد. از این رو، رسانهمی

ای ی همواره پدیدههژمون(. 175: 13۸۶، یابد )گیدنزها هژمونی استقرار میباشند که از طریق آن

ک های نظام هژمونیکوشد پایهسیال و ناپایدار است. بلوک قدرت با تثبیت گفتمانی خاص می

های دیگر کنند با تثبیت گفتمانتالش می های فرودست نیز دائماً خود را مستحکم کند، اما گروه

لش کشیده و از های دیگر گفتمان مسلط را به چانگریها و جهانو برساختن معناها و ارزش

منافع و عالیق خود دفاع کنند. تحکیم هژمونی مستلزم خلق نوعی نظم فرهنگی جدید است و 

( ها و...های ایدئولوژیکِ دولت )مدرسه، دانشگاه، رسانهبلوک قدرت این کار را از طریق دستگاه

 مان مسلط وای در تثبیت گفتها، نقش عمدهدهد. تلویزیون در مقام یکی از دستگاهانجام می

 (.3: 13۸5، تحکیم هژمونیِ بلوکِ قدرت دارد )آزادارمکی و محمدی

ندگی روزمره و نحوه و ز "عرف عام"در نظریه هژمونی گرامشی، بین هژمونی و ایدئولوژی و 

شود. بلوکِ قدرت از طریق برساختن گیری سوژه و فرهنگ عام پیوند مستحکمی برقرار میشکل

ها، معناها و جهان نگریِ موردپسند خود را در متن کوشد ارزششکل خاصی از عرف عام می

ظام ریزی هرگونه نزندگِی روزمره سیطره بخشد و به سوبژکتیویته افراد شکل خاصی بدهد. پی

نگری مشترک جدید است. هژمونیک مستلزم تغییر قلمرو ایدئولوژیک قدیم و خلق نوعی جهان

. بندی دوباره عناصر ایدئولوژیک موجود استییر و ترکیبو اخالقی مبتنی بر تغاین رفورم فکری 

شترکی که نگری مکند، یعنی با تکیه بر جهانمل میبلوک قدرت با تکیه بر ایدئولوژی ارگانیک ع

 

1- Cultural Industry 

ای ساده شده و عامه های موتزارت به شیوهها قطعاتی از ملودیهای موسیقی که در آنای از کاستمجموعهنام  -2

 شد.پسند با ارکسترهای روز اجرا می
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نگری مشترک مشتمل اصل وحدت بخشِ بلوک قدرت و بازتاب ارگانیک کل بلوک است. جهان

متفاوت است و وحدت آن ریشه در اصل  هایبر عناصر ایدئولوژیکی مختلفی با سرچشمه

شود. قلمرو فرهنگ عامه همواره دارد که به دست طبقه هژمونیک فراهم می 1"بندیترکیب"

 13۸5، عناصر و مفاهیم و معناهاست )آزادارمکی و محمدی "بازترکیب"و  2"زداییترکیب"محل 

:5.) 

 تقدم حق اند،پرداخته هارسانه مدت دراز آثار به که هایینظریه میان در: گرنبر نظریه کاشت

 چنان مدرن، هایرسانه میان در لویزیونت است معتقد یاست. و  گرنبر جورجکاشت  نظریه را

 مامحیط نمادین  بر آن غلبه ر بهمنج که است کرده پیدا ما روزمره زندگی در محوری جایگاه

 گرفته را جهان شناخت وسایل سایر و شخصی تجربه جای واقعیت مورد در هایشپیام و شده

 غات،تبلی نمایش،. است زندگی از بخشی و جزء تلویزیوناز نظر گرنبر،  (.13۸5)مک کوایل،  است

 و آوردیم خانه داخل به را هاپیام تصورها، از منسجم تقریبا دنیایی آن دیگر هایبرنامه و اخبار

 بر .دهدمی پرورش شد،می کسب دیگر اولیه منابع از قبالً که را عالئق و استعدادها کودکی از

بلقا و دهدمی شکل چنان را خود قوی بینندگان ذهنیت تلویزیون، رسانه نظریه، این اساس

)مظفری  است اعتماد غیرقابل و ناآرام پست، ایپدیده جهان بینندگان، نظر از که کندمی گیری

. در واقع به نظر می رسد بیش از آن که برنامه های تلویزیونی (1۸۴: 13۸۸روح متین، و نیک

انعکاسی از واقعیت های جهان پیرامون مخاطب باشند، این جهان مخاطب است که بر پایه تصاویر 

 ی عرضه شده از سوی تلویزیون شکل می گیرد.هابرداشتو 

 در یا،دن درباره لفمخت نظرهای و تلویزیون تماشای میان رابطه که کندمی تصدیق، گرنبر

 تشکیل در نه هارسانه اهمیتاز نظر گرنبر،  .باشد یدیگر متغیرهای سبب به است ممکن واقع

نظام از استفاده با که استها رویداد به نگریستن و انتخاب مشترک هایراه خلق در بلکه توده،

 .انجامدمی جهان فهم و نگریستن مشترک هایراه بر و شودمی عملی تکنولوژی بر مبتنی های

 اجتماعی واقعیات از وفاق مورد نسبتاً و یکسان هایروایت که دارد این به گرایش رسانه واقع در

 13۸۸روح متین، پذیر کند )مظفری و نیکفرهنگ آن با سازگار نیز را خود مخاطبان و دهد ارائه

:1۸۴.) 

 نظریه در اصلی مفاهیم از یکی 1970 دهه اوایل از سازیبرجسته نظریه: سازینظریه برجسته

 جمعی هایرسانه آن طریق از که است هاییشیوه از یکی "سازیبرجسته". است بوده ارتباطات

 

1- Articulatory Principle 
2- Disarticulate 
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 و موضوعات ارائه با هارسانه که اندیشه این یعنی سازیبرجسته. بگذارند تأثیر عامه بر توانندمی

 گرایش(. 1۸5)همان: نمایندمی تعیین کنند،می فکر هاآن به راجع عامه که را موضوعاتی خبرها،

 کنند،می تلقی مهم آنچه یا کرد، خواهند فکر آن درباره مردم آنچه بر گذاشتن تأثیر به هارسانه

 درمورداولین مطالعه سیستماتیک  2و شاو 1مک کامبز .است هارسانه سازی برجسته کارکردهای از

 در پژوهش با سازیبرجسته فرضیه.  اندکرده گزارش 1972 درسال را"سازیبرجسته"فرضیه

 این چگونه که این و دهندمی نسبت خاص موضوعات به افراد که اهمیتی یا برجستگی مورد

( 13۸5)مک کوایل: است شناختی روانشناسی با مقایسه قابل بسیار آمده، دست بهی هابرجستگی

 مربوط3لیپمن عمومی افکار کتاب به را سازیبرجسته نیز پژوهشگران از برخیسر و کار دارد. 

 دهند.را شکل می "تصاویر اذهان ما" جمعی هایرسانه است کرده استدالل آن در که اندکرده

 موضوع یک به هارسانه توجه میزان بر تأثیرگذاری در که کرد پیشنهاد رافانکاوز  پنج مکانیسم 

 افراطی گزارش/ رویدادها از جریانی به هارسانه زگاریاس :از عبارتند هامکانیسم این دارند، دخالت

 که هاییموقعیت خبری ارزش دارای هایجنبه گزینش گزارش/ غیرعادی ولی مهم رویدادهای

 رویدادهای که هاییوضعیت یا رویداد خالصه/ رویدادها شبه/ ندارند خبری ارزش خودخودی به

)مظفری و نیکروح متین،  کنندمی ترسیم خبری ارزش دارای شیوهای به را خبری ارزش فاقد

13۸۸ :1۸5.)  
مرور شده می توان این گونه استباط کرد که تلویزیون های ماهواره ای  نظریاتاز مجموعه 

ابزاری قدرتمند در دست گردانندگان شان هستند که به آنها امکان حضور در رقابتی سرسختانه 

)صداو سیما و سینمای ملی و شبکه  با اداره کنندگان رسانه های سمعی و بصری در داخل کشور

های پخش خانگی( را می دهد. این رقابت آن گونه که از نظریه گرامشی برمی آید در جهت 

هایی از فرهنگ اصیل و فاخر تحقق حدی از تفوق فرهنگی است که در قالب آن همه یا بخش

یرامون نهاد خانواده ی عامه پسند و تقلیل گرا از امر فرهنگی پهابرداشتکنار زده می شود و 

شود. نظریه کاشت کمک می کند تا بتوان عملکرد تدریجی و بیش و کم پنهانی جایگزین می

ی غیربومی از نهاد خانواده و انتظارات عامالن هابرداشتشبکه های ماهواره ای در فراگیر ساختن 

استفاده در سریال تبیین نمود. بخش زیادی از سازوکارهای مورد اجتماعی از کارکردهای آن را 

های ماهواره ای جهت انتقال پیام و متاثرسازی مخاطب نیز در انطباق با فرایند برجسته سازی 

قرار دارد که مطابق با آن، محورهای جدیدی با سوگیری های معین، برای مباحثه درباره نهاد 

 

1- Mc Combs 

2- Shaw 

3- Lippmann 
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وع این نظریات خانواده و فهم ماهیت آن در اختیار کنش گران اجتماعی قرار می گیرد. در مجم

بر عرفی نگری و عادی سازی امور حساس در ارتباط با نهاد خانواده در رسانه های عامه پسند 

 تاکید دارند که مبنای معرفتی مناسبی برای نقد عملکرد رسانه های مذکور فراهم می آورد.

 روش تحقیق -۳

ا فرهنگی مرتبط بواکاوی مضامین ارزشی و هدف پژوهش حاضر گونه که پیشتر اشاره شد، همان

و استخراج ایده اصلی و  نهاد خانواده در یکی از سریال های پربیننده ماهواره ای )عمر گل الله(

. دلیل اصلی انتخاب ها در ارتباط با زندگی خانوادگی و نهاد خانواده بوده استراهبرد این سریال

ن از استقبال نسبی تعدد در فصل های ساخت آن )چهار فصل پی در پی( که نشااین سریال 

بینندگان داشته است و نیز تمرکز قصه های روایت شده در آن پیرامون تنوعی از روابط خانوادگی 

 هر هب محتوا تحلیلاز روش تحلیل محتوا بهره گرفته شد.  هدف مذکوربرای نیل به بوده است. 

 به پیام هایویژگی تعیین منظور به عینی و منظم صورت به که گرددمی اطالق استنباطی روش

 بندیطبقه نحوی به و کدگذاری منظم صورت به اطالعات یا هاپیام روش این در. شودمی کاربرده

(. 275: 13۸5)دالور، کند تحلیل و تجزیه کمی صورت به را هاآن بتواند پژوهشگر که شوندمی

اصلی، عناصر  پیام از عینی و یافته نظام توصیفی ارائه ،در این تحقیق روش این کاربرد از هدف

با مالحظه  در این روشاست.  مورد نظرمجموعه  درهای معانی رمزگذاری شده مسلط و الیه

 نشانه های بصری همراه شده با مضامین خیر و شر درمحتوای روایی، شخصیت پردازی و کامل 

پس و س سازیمفهومگیری از تکنیک کدگذاری باز با بهرههای اصلی آن، پیامابتدا ، این سریال

در شده ، راهبرد فرهنگی اتخاذمضامینگیری از این هو در پایان نیز با بهر شودمیبندی مضمون

  گردد.سریال مشخص می

با توجه به رویکرد کیفی و تمرکز بر واحدهایی معنایی در تجزیه و تحلیل داده ها، واحد ثبت 

( بیان 1379مفهوم آن گونه که کینگزبرگ )در این پژوهش، صحنه بوده است. مقصود از این 

و نماهای به هم پیوسته در یک توالی زمانی و مکانی معین است که  هابرداشتدارد، مجموعه می

معنا یا مقصود معینی را در سیر داستان به مخاطب عرضه می دارد. واحد تحلیل نیز طبیعتا با 

توجه به موردپژوهی انجام شده، کلیت یک مورد مشخص، یعنی سریال منتخب بوده است. به 

ا نیز فرایند کدگذاری و استخراج مضامین، در سه بازه زمانی جهت تحقق معیار پایایی در یافته ه

ر ج تا حد قابل قبولی دمختلف، از سوی محققان به صورت مستقل از هم پیش برده شد که نتای

ق با یکدیگر قرار داشت. مضاف بر این مجموعه نتایج حاصل به منظور وارسی قابلیت اعتماد انطبا

خانه دار، دو دانشجو و یک استاد دانشگاه( عرضه شد که  خانم نسبت به آنها، به پنج شهروند )دو
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 نشان می داد. رای محققان و افراد مذکور هابرداشتنتیجه بررسی توافق نسبی بین 

 های پژوهشیافته -4

ه بشود، سپس  اشاره الیسر مجموعه نیا از یاخالصه بهبر آن است که ابتدا  یبخش سع نیا در

 ها و در نهایت به تعیین ایده و راهبرد سریال پرداخته شود. تحلیل داده

 سریال خالصه -4-۱

های را می توان مجموعه ای از روایت های عاشقانه با محوریت عشق ورزی عمر گل الله سریال

 خانواده ثروتمندیبه طور کلی روایت زندگی داستان  مکرر قهرمان اصلی داستان به حساب آورد.

ه ورشکست نجیب خان( که تنها پسر خانواده )چنار( با دختر یک خانواده ثروتمندِاست )خانواده 

بعد از گذشت یک سال در یک سانحه الله کند، امّا )خانواده زمرد تاشکیران( به نام الله ازدواج می

دچار بیماری  کوتاهبه دلیل مرگ همسر برای مدتی  چنار نیز دهد وخود را از دست می جان

خانواده نجیب خان و زمرد تاشکیران برای رهایی چنار از این وضعیت  .گرددمی ردگیافسروحی و 

 ،گیرد با دختری دیگر به نام توپراک ازدواج کندا چنار تصمیم میزنند امّدست به اقداماتی می

اما نه یک ازدواج عاشقانه، بلکه ازدواجی قراردادی و عاری از روابط عاشقانه و فقط برای راضی 

لو رفتن ماجرا از همسر دوم بعد از های خانواده مادرزن سابقش و اش. با توطئهنگهداشتن خانواده

 ازدواجشود و درصدد ی بعد از مدتی متوجه عشق خود نسبت به توپراک میگردد، ولخود جدا می

گردد و در این های خانواده مادرزن سابقش مواجه میمجدداً با توطئه که ،آیدمجدد با او بر می

در نهایت در پایان فیلم )یعنی بعد از  آید.به وجود می برای او زیادی و ماجراهای راستا مشکالت

د( در همین رسد و خانواده مادرزن سابقش )یشیم و زمرقسمت( چنار به معشوقه خود می 2۶0

  رسند. دنیا به سزای اعمال خود می

 هاداده تحلیل-4-۲

مشاهده و سکانس های حاوی اشارات مستقیم ابتدا مجموعه سریال به طور کامل  در این مرحله

س سپ .شدندمشخص م به خانواده، روابط زناشویی و سبک مراوده با جنس مخالف یو غیر مستق

 ی نهایی به دست آمدههامقوله .بر روی آن ها اجرا شدبندی کدبندی مفهومی و مقوله فرایند

برقراری رابطه عاشقانه افراد متأهل با رابطه عاشقانه با جنس مخالف قبل از ازدواج،  عبارت از

-، تنوعهای دلبخوانه داشتن فرزند نامشروع، طالق(، خیانت به همسرافرادی غیر از همسر خود )

بوده اند که در ادامه شرح مختصری  با جنس مخالف قبل از ازدواجدوستی  تعدد گرایی در ازدواج و

 شود.از آنها آورده می
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 رابطه با جنس مخالف قبل از ازدواج

به عنوان که  است مورد نظر یکی از موضوعات اصلی سریالبا جنس مخالف قبل از ازدواج  ابطهر

شد. رابطه با جنس به وفور نمایش داده میِع افراد یکی از ابعاد روابط اجتماعی مورد قبول و مشرو

ا رابطه دوستی بُبعد باره باشد. درمی روابط عاشقانه دو بُعد مفهومی روابط دوستانه ومخالف دارای 

اصلی  هایبه صورت طبیعی نشان داده شده و اکثر شخصیتجنس مخالف باید گفت که این رابطه 

 هایبه طوری که هر کدام از شخصیت .کنندمیداستان در دوره قبل از ازدواج این رابطه را تجربه 

عد از کنند و ببا چند نفر از جنس مخالف رابطه دوستی برقرار می اصلی فیلم تا پایان این سریال

گل الله: توپراک با احمد، هایی از این مورد در فیلم عمر دهند. نمونهمدتی به این رابطه خاتمه می

 که) و شخص ناشناسخان، زمرد با هاکوک، زمرد با علی آقا، زمرد توپراک با اوکان، زمرد با نجیب

ا ، یشیم با چنار، یشیم با جانسل، یشیم ب(بعدًا با یشیم نیز رابطه دوستی برقرار کرداین شخص 

 های متعدد خود.و موکلدوست پسر مادر خود، چنار با یشیم، چنار با عذرا و اوکان 

 های اصلی، شخصیتروابط عاشقانهدوم رابطه با جنس مخالف قبل از ازدواج یعنی درباره بُعد 

کنند. البته این عشق فقط به روابط عاطفی های زمانی مختلف، عشق را تجربه میاین سریال در دوره

اهمیت آن است که اکثر نکته حائز  شود، بلکه با روابط جنسی نیز آمیخته است.محدود نمی

تا در این راس کنند.تجربه میرا به طور متعدد و با افراد مختلف های داستان این رابطه را شخصیت

، توپراک و احمد توپراک و چنار،هایی مانند روابط عاشقانه توان به نمونهعمر گل الله می سریال در

ریحان )بعد از طالق( و اوکان،  ،جانسل یشیم و، کرم و دختر علی آقا، کرم و عذرا، عذرا و چنار

 اشاره کرد. ریحان و میتات

 خیانت به همسر

ه بهای سریال در دوران زندگی متأهلی ، بیانگر آن است که شخصیتمقوله خیانت به همسر

اختالفات جزئی خانوادگی از جمله دعوای و دالیلی مانند مشغله شغلی همسر یا محیط شغلی 

ایبند نبوده پ مشترک به تعهد خود نسبت به زندگی بر سر شیوه تربیت فرزندخانوادگی یا اختالف 

اند. الزم به ذکر است که خیانت برقرار نمودهو به همسر خود خیانت نموده و با فرد دیگری رابطه 

ابط با روتوأم ، بلکه نیستبه همسر در این مجموعه سریال به روابط دوستی یا عاشقانه محدود 

بار موضوع خیانت به همسر توسط بازیگران  بیستبیش از مورد بررسی  سریالدر  جنسی است.

خیانت نجیب خان به برادر  های زیر اشاره کرد:توان به نمونهنقش اول نمایش داده شد که می

یعنی اقبال خانم که نتیجه آن فرزند نامشروعی به  ود و برقراری رابطه نامشروع با همسر ویخ

خیانت زمرد تاشکیران و هاکوک به همسر دوم زمرد ( بود، سریالیلگاز )بازیگر نقش اول نام چنار ا
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های یشیم و کَرم بود و در نهایت بعد از فاش یعنی پدر الله که نتیجه آن دو فرزند نامشروع به نام

خیانت چنار و یشیم به الله که همسر چنار  شدن به خودکشی پدر الله و مرگ الله منتهی شد.

حان که همسر ه به ریخیانت مهمت و اِژ، بود که موجب افسردگی الله گردید خواهر یشیمو 

خیانت ریحان و ، ین رابطه طالق ریحان از مهمت بوده بود که نتیجه اژمهمت و دختر خاله اِ

ان خخیانت زمرد به نجیب، اوکان به مهمت که همسر ریحان بود )تالفی کردن و مقابله به مثل(

خیانت اوکان به ریحان ) برقراری رابطه عاشقانه با موکل و  رابطه عاشقانه با علی آقا() برقراری 

 .خود(

 فرزند نامشروع

ها است که در خانواده که در این مجموعه برجسته است، وجود فرزند نامشروع هایمقولهیکی از 

همان  سریالفرزندان نامشروع که برخی از به طوری . گیرندقرار میپذیرش  ردوم به راحتی

 ،چنار فرزند نامشروع نجیب خان و اقبال خانم به عنوان مثال:. هستند سریالهای اصلی شخصیت

 ،ایزل فرزند نامشروع چنار و یشیم، اش یعنی هاکوککرم و یشیم فرزند نامشروع زمرد و معشوقه

. اشنامشروع نجیب خان و معشوقهتیبت فرزند و  اشعذرا فرزند نامشروع مادر عذرا و معشوقه

ها فرزندان نامشروع هیچ تفاوتی با فرزندان مشروع نکته قابل ذکر آن است که در این سریال

ها نه تنها فرزندان نامشروع، بلکه رابطه مشروع نیز ها ندارند و از نگاه بازیگران این سریالخانواده

 باشد.امری پسندیده و مقبول می

 (مکرر)های طالق 

 دهد. نمایشبه طور مکرر و متعدد نشان می این سریالهایی است که طالق یکی دیگر از مقوله

ای است که قبح و زشتی طالق از بین رفته است و آن را یک امر رایج و ها به گونهاین صحنه

طالق توپراک و ، طالق ریحان و مهمت هایی از این مورد عبارتند از:دهد. نمونهعادی نشان می

  و غیره. طالق یشیم و چنار، طالق زمرد و نجیب خان، نارچ

 در ازدواج تنوع گرایی

ای هشود. شخصیتهایی است که در این سریال نمایش داده میازدواج متعدد و متنوع از دیگر مقوله

درصدد کسب تجارب جدید در  کنند واصلی این سریال هر کدام چندین بار ازدواج را تجربه می

مثال این ادعا را می توان به خوبی در سرنوشت قهرمان اصلی زندگی مشترک با افراد جدید هستند. 

دوم ازدواج ، ازدواج ازدواج چنار و یشیم، اول توپراک و چنارچنار و الله، ازدواج ازدواج  داستان دید:

یک از این ازدواج ها به دیگری عالوه رخداد طالق، الله و چنار. توجه داشته باشیم که در گذار از هر 
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تعددی از روابط خارج از چارچوب تعهدات زناشویی و هوس رانی های پراکنده نیز به تصویر کشیده 

 .شده اند

 خانواده تک والدینی

های قسمتدر های تک والدینی است. به طوری که های این سریال خانوادهیکی دیگر از مقوله

ارت به عب کنند.ها همراه با یکی از اعضای خانواده )پدر  یا مادر( زندگی میبچه اکثر سریال مختلف

ک سرپرست و تک والدینی داده سریال خانواده معمولی جای خود را به خانواده تدیگر، در این 

واده خان، خانواده زمرد تاشکیران به همراه فرزندانش ها عبارتند از:هایی از این نوع خانوادهنمونه است.

، خانواده اوکان به همراه دخترش جیدا، بعد از جدایی از مهمت (سفیو) ریحان به همراه فرزندش

خانواده اقبال خانم به همراه فرزندش  و خانواده تیبت به همراه مادرش، خانواده عذرا به همراه مادرش

 .چنار

 راهبرد سریالایده و تعیین  -4-۳

های چند داستانی از زُمره سریال گل الله مرِعُسریال همان طور که پیش از این شرح آن رفت، 

آید. به طوری که هر چند قسمت از این مجموعه سریال به یک داستان اختصاص به شماره می

ها مربوط به یکی از کاراکترهای اصلی فیلم است. داده شده است و هر  یک از این داستان

گناه هستند، به طوری که بیننده کاراکترهای جذاب و زیبایی که در سراسر سریال معصوم و بی

ها و ماجراهایی که برای سوژه محوری کند. داستانپنداری میذاتها احساس همدلی و همبا آن

ی او است. آید حول یکی از اعمال و رفتارهای خواسته یا ناخواسته)چنار( به وجود میفیلم 

تارهایی مانند رابطه عاشقانه با جنس مخالف قبل از ازدواج )رابطه عاشقانه چنار و الله(، برقراری رف

رابطه عاشقانه افراد متأهل با افرادی غیر از همسر خود )خیانت به همسر(، داشتن فرزند نامشروع 

واج چنار با الله، )ازد )فرزند یشیم از چنار(، طالق )جدایی چنار از توپراک و یشیم(، تعدد ازدواج

توپراک، یشیم و مجدداً با توپراک( و تعدد دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج 

)دوستی چنار با عذرا(. نکته حائز اهمیّت آن است که این رفتارها و اعمال محدود به سوژه محوری 

هند دمال و رفتارها را انجام میفیلم )چنار( نیست، بلکه  همه کاراکترهای اصلی فیلم نیز این اع

توان به اعضای خانواده او یعنی اقبال خانم )مادر اند. در این راستا مییا در گذشته انجام داده

چنار(، نجیب خان )عمو یا پدر چنار(، ریحان )عمه چنار(، مهمت )شوهر عمه چنار(، یشیم 

بق چنار(، عذرا )دوست و کارمند )خواهرزن سابق چنار و همسر سوم خود او(، زمرد )مادرزن سا

چنار( و کَرَم، )برادر زن چنار( اشاره کرد. در این سریال طوالنی به هر یک از این کاراکترها و 

اختصاص داده شده است. مانند:  ،خور توجّهها یک داستان عاشقانه در اعمال و رفتارهای آن
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خان و خان و اقبال خانم، نجیبنجیبداستان عشق چنار و الله، یشیم و چنار، چنار و توپراک، 

آقا، ریحان و اوکان، کرم و زمرد، مهمت و اژه، عذرا و احمد، زمرد و علی آقا، کرم و دختر علی

  های متعدد خود و غیره.ان و موکلعذرا، اوک

ر د نسبتِ فامیلی کاراکترهای اصلی این سریال به هم دیگر نیز بیانگر آن است که این سریال

 ایشود، زیرا بخش قابل مالحظهمُدرن( نمایش داده میشبه خانوادگی )در فُرم خانواده  یک فُرم

مانند پدر، مادر، زن، شوهر، عمو،  محیط خانواده و توسط اعضای خانوادههای فیلم در از صحنه

به جز  شود. هر چند که بازیگران اصلی این مجموعه سریالفرزندان و سایر بستگان اجرا می

-های دیگری مانند مدیر کارخانه، رئیس کارخانه، راننده، سرمایههای خانوادگی دارای نقشنقش

برجسته است.  ها در این مجموعه سریالهای خانوادگی آنباشند، امّا نقش یا نقشگذار و غیره می

 ههای آن را به حاشیه راندبه طوری است که سایر نقش های خانوادگی این سریالبرجستگی نقش

در طول این  های اصلی این سریالبیانگر آن است که هر کدام از شخصیت هادادهاست. تحلیل 

چندین بار به اعمالی مانند خیانت به همسر، طالق، ازدواج کوتاه مدت، دوستی با جنس  برنامه

در  های عاشقانههر یک از این داستان اند. به عبارت دیگر،مخالف و رابطه نامشروع اقدام نموده

در جدول شماره یک اطالعات مشترک هستند. که شرح آن در قسمت قبل رفت، هایی مقوله

جزئی مربوط به این مقوله های در روایت های فرعی مربوط به هر یک از شخصیت های سریال 

 مشاهده می شود. 

 ها به تناسب بازیگران: فراوانی مقوله۱جدول 

 بازیگران

 هامقوله

دوستی با 

 مخالفجنس 
 خیانت

رابطه 

 نامشروع

داشتن فرزند 

 نامشروع

های ازدواج

 کوتاه مدت
 طالق

 مورد 2 مورد ۴ مورد 1 مورد 3بیش از  مورد 3 مورد ۴بیش از  چنار

 مورد 3 مورد 3بیش از  مورد 2 مورد 3بیش از  مورد 5 مورد ۶بیش از  زمرد

 مورد 1 - مورد 1 مورد ۴بیش از  مورد 2 مورد 3بیش از  یشیم

 مورد 1 مورد 1 مورد 2 مورد 2 مورد 2 مورد 2بیش از  نجیب خان

 - - مورد 1 مورد 1 مورد 1 مورد 1 اقبال خانم

 مورد 2 - - مورد 2 مورد 1 مورد 2 ریحان

 مورد 1 مورد 1 - مورد 1 مورد 1 مورد 1 مهمت

 - - - مورد 2 - مورد 3بیش از  کَرَم

 مورد 1 مورد 2 مورد 1 مورد 3از  بیش مورد 3 مورد ۴بیش از  عذرا

 مورد 5 مورد 3بیش از  - مورد ۴بیش از  مورد 5 مورد ۴بیش از  اوکان
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بندی زندگی انسان مدرن معاصر حاکی از ترکیبمورد مطالعه سریال  ایده اصلی ،بر این اساس

با به  جدید بندیبندی زندگی انسان سنتی است. این ترکیببا ترکیبدر تقابل و تضادی آشکار 

ی مانند از عناصر سخره گرفتن اصول اخالقی و فرهنگی حاکم بر ترکیب سنتی زندگی خانوادگی،

جنسی، رابطه نامشروع، داشتن فرزند نامشروع، خیانت -دوستی با جنس مخالف، روابط عاشقانه

ر ت دبه همسر، طالق و ازدواج کوتاه مدت تشکیل یافته است. تکرار فراوان این عناصر و مقوال

هاست. فیلم با سازی آنها و کاراکترهای متفاوت در این سریال بیانگر برجستهقالب داستان

بندی جدید درصدد گسترش و ترویج این عناصر، استیضاح برجسته ساختنِ عناصرِ این ترکیب

 ها است. بندی جدید به آنبینندگان و القای این ترکیبباورهای پیشین و نهادینه شده 

ده ارائه ش بندی جدیددرصدد برساخت سوژه در درون ترکیب سریال مذکورت دیگر، به عبار

اجتماعی اتخاذ شده در این سریال،  -است. این بدان معناست که راهبرد فرهنگی از سوی خود

از  بندی جدیدیها( در ترکیبهای ایرانی و اعضای آنبرساخت سوژه ایرانی )به ویژه خانواده

 جنسی، رابطه نامشروع،-اصلی آن دوستی با جنس مخالف، روابط عاشقانه اصرخانواده است که عن

ید بندی جدداشتن فرزند نامشروع، خیانت به همسر، طالق و ازدواج کوتاه مدت است. این ترکیب

ی جدبندی آن مغایرت و تضاد اسالمی و ترکیب -اجتماعی جامعه ایرانی -های فرهنگیبا زمینه

گیرد بسیار متضاد با  خانواده بندی جدید جای میای که در این ترکیبخانوادهدارد و و بنیادی 

چه بسا به واسطه اغراق و تظاهر بیش از حد در به تصویر کشی مقوله های اسالمی و  -ایرانی

 است.  در سایر جوامعخانواده  متعارف ی از قالب های بسیارمذکور، حتی ناهمخوان با 

 گیرینتیجهبحث و  -5

خیانت، طالق، ازدواج کوتاه مدت و مضامینی مانند برجسته نمودن بیانگر  نتایج تحقیق حاضر

های نابهنجار آموزهالقای  در نتیجه قانه با جنس مخالف قبل از ازدواج وگرایی و رابطه عاشتنوع

ن است ها آاست. از جمله این آموزهدر زمینه بهنجار حیات نهاد خانواده در جامعه اسالمی ایران 

تواند بیش از چندین بار خیانت کند، بیش از چندین بار با جنس که: هر یک از اعضای خانواده می

مخالف رابطه برقرار کند، بیش از چندین بار ازدواج کند و طالق بگیرد، به آسانی به همراه یکی 

ده نمایانگر خانوا یمضامین چنین ندگی خوب و راحتی هم داشته باشد.از والدین زندگی کند و ز

طوفان »یعنی همان شکل از خانواده که امروزه در غرب موجب بحران  .نامتعارف غربی است

از گسترش آن  ممانعت  درصدد متفکران غربی و( 22۶: 13۸3)سروریان،  شده است« اجتماعی

 . تندهس

اصلی در برنامه های سرگرم گننده ای راهبرد فرهنگی نتایج این مطالعه نشان می دهد 
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برساخت خانواده نامتعارف در جامعه و « خانوادهاصالت زدایی از » همچون سریال مورد مطالعه،

، محور تمام روابط عاطفی، فکری، ایران از جملهاسالمی خانواده در جوامع  .اسالمی است -ایرانی

ترین دالیل آرامش فردی و ی از بزرگروانی، الگودهی، حمایتی، تربیتی و تقویتی است و یک

یین آفرینی و تباجتماعی و تنظیم زوایای حضور فرد در جامعه و نیز تعیین جایگاه، اعتبار، نقش

. ساختار اصیل، های اجتماعی استها و پیوندها در روابط اجتماعی با حاکمیت و گروهفاصله

های در برنامه آمیز به تصویر کشیده شدهبدعت های ارزشکارآمد و سازنده خانواده در مواجه با 

ص به طور مشخ. آن تغییر می یابد و نامطلوب نامتعارفبه سمت قالب های ای فارسی زبان ماهواره

 ،ها و مضامینی مانند خیانت، طالق، ازدواج کوتاه مدتروزی صحنهبا نمایش شبانه هارسانهاین 

زشتی این موضوعات را در نظر ل از ازدواج، انه با جنس مخالف قبگرایی و رابطه عاشقتنوع

مخاطبان به یک امر برند و این موضوعات غیر اخالقی را در نظر های ایرانی از بین می خانواده

ر هنجار و مغایپیدایش و گسترش این اعمال نابه می سازند. در نتیجهمبدل و مقبول  عادی شده

راد مختلف، می تواند در غایت امر به قلب ماهیت افاسالمی از سوی  -های خانواده ایرانیبا ارزش

نامتعارف، بدعت آمیز و متمایل به  یشکلاسالمی ایرانی به  از شکل آن گونیدگر نهاد خانواده و

  .گرددفرهنگ غربی 

ترین از جمله مهماز جامعه « زداییخانواده»و به تبع آن « خانوادهاصالت زدایی از »استراتژی 

: 13۸9حسینی، )حاجهژمونی فرهنگی غرب عنوان شده است و کارآمدترین راهبردهای تحقق 

و  استحاله کارکردهای خانواده، ت تشکیل خانوادهاهمیّ ساختنکمرنگ که از طریق  (17۸

 دنرخ رش افی )افزایش نرخ رشد طالق و کاهشبرخوردار نبودن خانواده از استمرار و استکمال ک

اذ راهبرد اتخنتایج تحقیق مؤید آن است که نیز به لحاظ نظری  و تحقق می یابد. ( نمودازدواج

مورد مطالعه، همخوانی ضمنی قابل توجهی با اصول  سریالشده در پس روایت های خانوادگی 

 با هدف سازی،ظریه کاشت و نظریه برجستهاز قبیل نهای علمی رهیافتمطروحه در نظریات و 

 اثرگذاری بر اذهان مخاطبان، داشته است. 

مطابق با دریافت های حاصل از نظریه برجسته سازی، به نظر می رسد عملکرد شبکه های ماهواره 

ای در قالب پخش سریال هایی همچون نمونه مورد بررسی در این پژوهش، خارج ساختن تابوهای 

یرامون آنها در عرصه خانواده و فراتر از آن جنسی از حریم خصوصی افراد و عمومی سازی بحث پ

در فضای عمومی جامعه باشد. به نحوی که به تدریج آمادگی روان شناختی جهت مواجهه و 

 پذیرش سبک های متفاوتی از ساماندهی امر جنسی در خانواده و جامعه در مخاطبان فراهم آید. 

ی از سرگرمی های مشترک خانوادگی، تعریف برنامه ها و سریال های ماهواره ای به عنوان بخش

در گذر زمان، همان گونه که در نظریه کاشت گرنبر بر آن تاکید شده است، به تدریج بین دنیای 
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سابقا واقعی و مطلوب انگاشته شده مخاطب و آنچه وی به تبع این مواجهه، مطلوب و ارزشمند 

ایداری مداوم منظومه های هنجاری می انگارد، فاصله بیافتد. این فاصله افتادگی، خود سبب ناپ

می شود که کنش گران اجتماعی بر پایه آن به تعامالت شان سامان می بخشند. به طور خاص 

نقش آفرینی سازنده نهاد خانواده در جامعه تا حد زیادی مدیون پشتیبانی آن از سوی مجموعه 

آنها می تواند به ناپایداری  گسترده ای از قواعد، ارزش ها و باورهای فرهنگی است که آشفتگی در

 و ناکارآمدسازی نهاد مذکور منجر شود.

عملکرد تلویزیون های ماهواره ای در ارتباط با نهاد خانواده، نمونه ای قابل تامل از فرایندی 

است که گرامشی در تحلیل صنعت فرهنگ و نظریه اش پیرامون هژمونی بدان پرداخته است. در 

جریان رسمی و غیر رسمی، داخلی و خارجی و یا غالب و مغلوب  اینجا مخاطب حداقل با دو

سروکار دارد که در تالشند با بهره گیری از ظرفیت های برآمده از ترکیب مصنوعات فرهنگی و 

ابزارهای تکنولوژیک، جهان نگری معینی پیرامون نهاد خانواده را به او عرضه دارند. این نیروهای 

غازین، با یکدیگر در رقابتند، اما در شکل دهی به جهان ذهنی و دوگانه هر چند در برداشتی آ

عینی عامالن اجتماعی، گاه از یکدیگر متاثر می شوند و یا از رویه ها و مسیرهای مشابهی کار 

خود را پیش می برند. به هر حال نتیجه نهایی این فرایند، ارائه ترکیب بندی هایی نوین از نهاد 

 در اذهان مخاطبان است.خانواده و جایگزاری آن 
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