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چکيده

ــط  ــايی مجموعه هاي تلويزيونی توس تالش اصلی اين مقاله، تبيين چگونگي قرائت يا رمزگش

ــت. اين پرسش که مجموعه هاي تلويزيونی، به مثابة گفتمان هايی ترکيبی،  مخاطبان (زنان) اس

ــازوکارها و  ــری تمهيدات، س چه معناها، ايده ها و ارزش هايی را (از طريق به کارگيری يک س

ــطة برخی رمزگان اجتماعی و ايدئولوژيک) مرجح می سازند و  ــگردهای فنی و نيز به واس ش

ــايی و تفسير می کنند، موضوع اصلی  مخاطبان چگونه اين معناها، ايده ها و ارزش ها را رمزگش

ــت. از اين منظر، يک مجموعه نوعی «ترکيب بندی» عناصر مختلف و گاه  پژوهش حاضر اس

ــت. سوبژکتيويتة مخاطبان نيز  ــت که حول «نقطة محوری» خاصی وحدت يافته اس متضاد اس

ترکيبی از عناصر مختلف است. در مواجهة اين دو ترکيب بندی است که معنا برساخته می شود. 

ــيده ايم با استفاده از روش تحليلی نشانه شناختی - ساختگرايانة  در پژوهش حاضر، ابتدا کوش

ــريح کنيم و سپس با استفاده از روش کيفی  «خوانش مرجح» مجموعه  «پرواز در حباب» را تش

بحث گروهی متمرکز، به مطالعه قرائت های مخاطبان (زنان) از اين مجموعه  پرداخته ايم. از جمله 

نتايج اين پژوهش در بخش نخست، آن است که خوانش مرجح اين مجموعه  می کوشد نهيليسم 

اجتماعی نهفته در پس گرايش افراد به مواد مخدر را پنهان کند و علت اصلی شکل گيری اين 

پديده را به وجود منابع شر نسبت دهد. در بخش تحليل قرائت های مخاطبان مشخص خواهد 

شد که مخاطبان، قرائت معارضی از اين مسئله دارند. 

ــتيضاح، ايدئولوژی ارگانيک، بلوک قدرت، ترکيب بندی، خوانش مرجح،  واژگان کليدی: اس

رمزگان، رمزگشايی، رمزگذاری، سوبژکتيويته، گفتمان، هژمونی. 
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مقدمه

هستة اصلي ديدگاه هاي نظري در پژوهش حاضر، نظرية گرامشي دربارة هژموني و روابط 

ــكل گيري سوژه است. اين نظريه مبناي اصلي پژوهش هايي بوده است  قدرت و چگونگي ش

كه در حوزة مطالعات فرهنگي، دربارة تلويزيون و مخاطبان آن انجام شده است. سنت فکری 

گرامشی به دست متفکرانی چون استوارت هال۱، ارنستو الکالو۲ و شانتل موفه۳، ديويد مورلی۴، 

و کسان ديگري در مطالعات فرهنگي بسط داده شد. ما کوشيده ايم از دل مناقشات نظري اي كه 

در اين سنت وجود داشته، براي مطالعة مجموعه هاي تلويزيوني و مخاطبان آن در ايران نوعي 

«منظومة نظري» استخراج كنيم. 

ــك دولت) نقش مهمي در  ــتگاه هاي ايدئولوژي ــة ما، تلويزيون (به طور كلي دس در جامع

ــوبژكتيويتة افراد دارد. تلويزيون از طريق تثبيت معناي نشانه ها، طبيعي جلوه  ــكل دهي به س ش

ــرپوش نهادن بر خصلت پيشامدِي رخدادهاي اجتماعي و  دادن برخي كنش ها و نگرش ها، س

ــاخته بودِن هويت، مي كوشد گفتمان خاصي را سيطره بخشد. گفتمان مورد پسند  كتمان برس

تلويزيون، مثل هر گفتمان ديگری، نوعي «تركيب بندي» عناصر مختلف است كه حول «نقطة 

محوري» خاصي وحدت مي يابد. تلويزيون اين گفتمان را به مثابة «عرف عام» به مخاطبان خود 

معرفی مي كند و بدين وسيله، با تمام قوا در جهت طبيعي جلوه دادن عناصر و معناهاي مندرج 

در اين گفتمان می کوشد. از ميان برنامه هاي مختلفي كه تلويزيون پخش مي كند، مجموعه  هاي 

ايراني اهميت خاصي دارند و مي توان گفت در زمرة پربيننده ترين برنامه هاي تلويزيون هستند. 

ــف معاني نهفته در اين مجموعه ها نيستيم بلكه كوشش ما تحليل  در اين پژوهش ، در پي كش

ــت كه گفتمان حاكم بر اين مجموعه  ها (كه نوعي تركيب بندي عناصر مختلف  اين مسئله اس

ــكل دهد. به  ــود به ذهنيت مخاطبان (در اين پژوهش، زنان) ش ــت) تا چه حد موفق مي ش اس

عبارت ديگر، موضوع پژوهش حاضر، مطالعة مواجهة دوگونه «تركيب بندي» است: مجموعه 

تلويزيوني به مثابة نوعي تركيب بندي (يا گفتمان تركيبي داراي خوانش مرجح) و سوبژكيتويتة 

مخاطبان به عنوان نوعي تركيب بندي عناصر مختلف. برساختن معنا همواره در جريان مواجهه 

متن و مخاطبان رخ مي دهد. اين مواجهه نه يك سويه است و نه يكدست و به همين دليل نياز 

به مطالعه اي تجربي دارد. 

مطالعة تلويزيون و مخاطبان آن در چارچوب اين سنت  فکری (مطالعات فرهنگی) ، گرچه 

1 - Stuart Hall 
2 - Ernesto Laclau 

3 - Chantel Mouffe
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ــه تبديل  ــيع و پرمناقش ــابقه اي طوالني ندارد، اما امروزه به يكي از حوزه هاي مطالعاتي وس س

ــت. ديويد مورلي (مطالعة مخاطبان نيشن وايد) ، آين انگ۱ (مطالعة مجموعه  داالس  ــده اس ش

ــون۲ (پژوهش دربارة بينندگان مجموعه هاي کراس رود۳، تانيا  و مخاطبان آن) ، دوروتي هابس

ــگراني چون شارلوت  ــكی۴ (زنان بيننده مجموعه هاي آبكي) ، جنيس ردوي۵ و پژوهش مادلس

برانسدون۶، رابرت آلن۷ و اِلن سايتر۸ از جمله كساني هستند كه در كنار بسياري ديگر، اين سنت  

نظري پژوهشي را بسط داده اند. در ايران مطالعه دربارة تلويزيون و مخاطبان آن در چارچوب 

سنت های نظری ديگر (عمدتًا سنت ارتباطات توده ای آمريکايی) بسيار بوده است، اما در اين 

سنت تقريبًا مطالعه ای دربارة تلويزيون انجام نشده است. البته می توان از يک مورد نام برد که تا 

حدي به اين دست مطالعات نزديک است و آن اثری از دکتر حسين پاينده است با عنوان قرائتی 

ــت با استفاده  ــيده  اس نقادانه از آگهی های تجاری در تلويزيون ايران. پاينده در اين كتاب كوش

از نقدهاي نشانه شناختي و فمينيستي و با تمسك به نقد ادبي، به تحليل  آگهي هاي تجاري در 

ــود، قرابت  تلويزيون ايران بپردازد. اين كتاب با كارهايي كه در مطالعات فرهنگي انجام مي ش

بسيار دارد. 

ــئله اصلي پژوهش حاضر، آن است كه مجموعه   تلويزيوني پرواز در حباب چگونه و  مس

ــازوکارها و تمهيداتي، گفتمان حاكم را بازنمايي و بازتوليد مي كند و مخاطبان  بر مبناي چه س

مختلف اين مجموعه  چگونه به قرائت و رمزگشايي آن مي پردازند. در اين مجموعه  كدام دسته 

ــتند و طبيعي جلوه داده مي شوند و مخاطبان  ــلط هس از معناها، ايده ها و ارزش ها مرجح و مس

مختلف تا چه حد قرائت مسلط و معناهاي مرجح اين مجموعه  را مي پذيرند يا رد مي كنند و يا 

با آن وارد گفتگو مي شوند. به عبارت ديگر، در پي تبيين اين مسئله هستيم كه مخاطبان مختلف 

به چه گفتمان هايي، غير از گفتمان حاكم بر مجموعه  ، دسترسي دارند و اين دسترسِي گفتماني 

چه نقشي در قرائت آن ها از مجموعه  دارد. به تعبيري، رويارويي مخاطبان و مجموعه  ها نوعي 

«جنگ چريكي نمادين» است (اکو، ۱۳۸۲، ۵۱). در اين جا مي کوشيم سازوكارها و چگونگي 

اين جنگ نمادين را تبيين کنيم. كار ما تنها به تبيين اين مسئله محدود نمي شود كه كدام دسته 

1 - Ien Ang 

2 - Dorothey Hobsom
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4 - Tania Modleski
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8 - Ellen Seiter
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ــته کاملًا رد مي كنند و چه قشري  ــلط مجموعه   را مي پذيرند، كدام دس از مخاطبان، گفتمان مس

از مخاطبان با اين گفتمان وارد گفتگو مي شوند. بلكه فراتر از اين، كوشش ما تبيين چگونگي 

ــت: سوبژكتيويتة مخاطبان و مجموعه  ها در مقام  مواجهة عناصر مختلف دو «تركيب بندي» اس

ــکل گيری  ــاختار اجتماعی، نقش عمده ای در ش نوعي تركيب بندي. جايگاه عينی افراد در س

ــان از يک متن دارد. از آن سو نيز مجموعة  تلويزيونی به مثابه  ــوبژکتيويته آن ها و قرائت ش س

ــک به شگردها، تمهيدات و ترفندهای مختلف، می کوشد مخاطبان را  گفتمانی ترکيبی با تمس

فراخواند تا ايده ها و معناها و ارزش های خاصی را بپذيرند. تحليل اين رويارويی، هدف اصلی 

پژوهش حاضر است. 

مبانی نظری

ــنت فکری مطالعات فرهنگی انجام شده و مقصود اصلی  پژوهش حاضر در چارچوب س

آن، تبيين نقش و تأثير هژموني در شكل دهي به سوبژكتيويتة افراد و چگونگي مقاومت ايشان 

ــت. نظرية هژموني آن طور كه گرامشي، هال، الكالو و موفه آن  ــلطه و هژموني اس در برابر س

را شرح و بسط داده اند، ناظر بر سياليت روابط قدرت، ارگانيك بودن ايدئولوژي، تناقض آميز 

ــم هاي اجتماعي، مقاومت سوژه ها در برابر سلطه و در يك  بودن «عرف عام»، تكثر آنتاگونيس

كالم، نافي «تز ايدئولوژي حاكم» و نظرية زيربنا/روبنا و نيز ناقد مفروضات ليبرالِي دربارة دولت 

ــت كه بازتاب  ــت. پاية اصلي هر نظام هژمونيك نوعي «ايدئولوژي ارگانيك» اس و جامعه اس

منافع مجموعه اي از گروه ها و طبقات اجتماعي مختلف (به تعبير گرامشي، بلوك قدرت) در 

ــته اند پس از فتح جامعة مدني و با به  ــت؛ اين گروه ها و طبقات توانس برهة خاصي از زمان اس

دست گرفتن رهبري فكري و اخالقي، به قدرت دست يابند و سپس با تمسك به سالح هاي 

ــد» خلق كنند و با اعمال گونه اي  ــكلي هنجاري» نوعي «نظم فرهنگي جدي «اعمال زور به ش

«تركيب بندي»، سوژه هاي اجتماعي موجود را در جهت تحكيم پايه هاي نظام هژمونيك شكل 

بخشند. بنابراين، كاركرد اصلي ايدئولوژِي ارگانيك، استيضاح افراد و تبديل آن ها به سوژه هايي 

متناسب با نظم فرهنگي جديد است. ايدئولوژي ارگانيك، اين كاركرد را از طريق دستگاه هاي 

ــانه ها، آموزش و پرورش و...) انجام مي دهد؛ بدين  ايدئولوژيك دولت (خانواده، مدرسه، رس

معنا كه مي كوشد از راه برساختن گفتمان هايي تركيبي حول «نقطه محورِي» خاصي، جهان و 

ــة ويژه اي تصوير كند. اما تنها به انجام اين  ــوژه ها از زاوي جامعه و روابط اجتماعي را براي س

ــكل دادن به «عرف عام» و طبيعي جلوه دادن برخي  ــنده نمي كند، بلكه مي كوشد با ش كار بس

معناها و ارزش ها و ايده ها در قالب «عرف عام»، خود را به زندگي روزمره و انضمامِي آدميان 

پيوند بزند تا بدين وسيله كارايي و اثربخشي عيني و تاريخي اش را تضمين كند. «عرف عام» 
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ــت كه مطلوب و مقبول ايدئولوژي ارگانيك هستند. «عرف عام» به  تركيب بندي عناصري اس

ــت، بلكه امري تاريخي و برساخته و تركيبي  ــجم، طبيعي و حقيقي نيس هيچ  رو پديده اي منس

است. نظام هژمونيك مي كوشد «عرف عام» را طبيعي و بديهي جلوه دهد تا سوژه ها فكر كنند 

ــتقالل و آزادي برخوردارند. الكالو و موفه به جاي  با اموري حقيقي و ذاتي طرف اند و از اس

ــتفاده مي كنند. گفتمان، كليت ساخت يافته اي است كه  مفهوم «عرف عام» از مفهوم گفتمان اس

حاصل عمل تركيب بندي است و جهان اجتماعي را برمي سازد و معنا مي بخشد (لکال و موفه، 

ــت.  ــت، يعني فرايند «تثبيت» معناي نشانه هاس ۱۹۸۵: ۱۱۲). گفتمان نوعي فرايند خلق معناس

تثبيت معناي يك نشانه در يك گفتمان، فقط از طريق «طرد» تمام معناهاي ممكن ديگري كه 

آن نشانه مي تواند به خود بگيرد، امكان پذير مي شود. بنابراين، هر گفتماني براي آن كه بتواند يك 

نظام معنايي واحد و منسجم ارائه كند، ناگزير است معناي نشانه ها را به معنايي واحد فروكاهد. 

بلوك قدرت براي تحكيم پايه هاي هژموني خود، گفتمان خاصي را حول نقاط محوري خاصي 

به گروه هاي فرودست القا مي كند. اما فرودستان نيز گفتمان هايي حول نقاط محوري ديگري در 

جهت دفاع از منافع و ارزش هاي خود به وجود مي آورند. به همين دليل، عرصة اجتماع، عرصة 

ــانه ها در يك گفتمان، هيچ گاه  ــت. افزون بر اين، تثبيت معناي نش «جنگ چريكي نمادين» اس

ــت. گفتمان ها ساخت هايي ناتمام در «قلمرو نامتعيِن» امور بشري هستند  دائمي و اليتغير نيس

و هرگز به ساخت يافتگي كامل نمي رسند. به همين دليل، فرودستان همواره مي توانند گفتمان 

ــدة آن را وارونه سازند.  ــلط را تركيب زدايي و واسازي كنند و معناهاي مرجح و تثبيت ش مس

سياست نيز معنايي جز اين ندارد (لکال و موفه، ۲۰۰۲: ۳۴). 

در واقع، سياست يعني شيوه اي كه گروه ها و طبقات اجتماعي براي برساختن امر اجتماعي 

ــيدن به آن به كار مي برند. به كارگيري هر شيوه اي براي برساختن امر اجتماعي، به  و معنا بخش

معناي طرد شيوه هاي ديگر است. نظام هژمونيك پيوسته مي كوشد شيوة مورد استفاده اش براي 

ــاختن امر اجتماعي را به مثابة وضعيتي «عيني» معرفي كند، اما عينيت چيزي نيست مگر  برس

گفتمان مسلط و رسوب يافته. هويت افراد در چنين قلمروي است كه برساخته مي شود. از آن جا 

كه در هر اجتماعي، همواره گفتمان هاي مختلف وجود دارند و در شكل دهي به سوبژكتيويتة 

افراد دخيل اند، هويت همواره امري تركيبي است؛ درست مثل گفتمان حاكم كه تركيبي از عناصر 

مختلف و متضاد است، هويت افراد نيز نوعي تركيب بندي عناصر مختلف و متضاد است. اما 

هرگونه تركيب بندي، واجد نقطه اي محوري است كه اصل وحدت بخش يا عنصر مسلط آن به 

ــمار مي رود. هويت هيچ گاه امري ذاتي نيست، بلكه برساخته مي شود (لکال و موفه، ۱۹۸۵:  ش

۱۱۱). اين برساختن به هيچ وجه امري ارادي نيست، بلكه محصول ميزان و چگونگي دسترسي 

ــت؛  ميزان و چگونگي دسترسي افراد به گفتمان هاي مختلف  افراد به گفتمان هاي مختلف اس
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نيز تابع جايگاه عيني آن ها در ساختار اجتماعي است. نظام هژمونيك تالش مي كند با ترويج و 

گسترش گفتمان مسلط، ساختار و سلسله مراتب اجتماعي موجود را بازتوليد كند. تالش براي 

بازتوليد قواعد حاكم بر خانواده و مدرسه و آموزش و پرورش فقط بخشي از اين تالش است؛ 

ــيطره بر رسانه ها و كتاب و سينما و جز آن براي توليد سوژه هاي اجتماعي  بخش ديگر آن، س

است. از اين زاويه است که رابطة بين نظام هژمونيک و دستگاه ها و نهادهای اجتماعی روشن 

می شود. از اين منظر، نهادهايی همچون رسانه ها، خانواده، مدرسه، دانشگاه، هيچ گاه نهادهايی 

خنثی و بی  طرف نيستند، بلکه نقش مهمی در بازتوليد وضع موجود دارند. 

ــت كه برنامه هايي آكنده از معناها،  ــتگاه هاي ايدئولوژيك دولت اس  تلويزيون يكي از دس

ــتفاده از تمهيدات  ــا و ارزش هاي خاص پخش مي كند و به انحاي مختلف (يعني با اس ايده ه

ــتيضاح کند (مفهوم  ــد مخاطبان را اس ــگردهاي فني و اجتماعي و ايدئولوژيك) مي كوش و ش

ــر است. از نظر آلتوسر سلطة بلوک قدرت  ــتگاه های ايدئولوژيک دولت از آن لويی آلتوس دس

ــود: از طريق دستگاه های ايدئولوژيک دولت و از طريق دستگاه های  از دو طريق اعمال می ش

ــرکوبگر دولت. آموزش و پرورش، خانواده، رسانه ها و نهادهای حقوقی در زمرة مهمترين  س

ــتگاه های ايدئولوژيک دولت اند؛ نگاه کنيد به: آلتوسر، ۱۹۷۱). پخش فزايندة مجموعه  هاي  دس

ــي يكي از ترفندهاي تلويزيون براي طبيعي جلوه دادن «عرف عاِم» موجود و تقويت  تلويزيون

جهان نگري حاكم و بازنمايی جهان اجتماعي تثبيت شده است. اما ادعاي ما در اين جا به هيچ 

ــت كه برنامه هاي تلويزيوني ابزاري در دست «طبقة حاكم» (اين مفهوم در سنت  وجه آن نيس

نظري اين پژوهش جايي و معنايي ندارد) براي تحميل ايدئولوژي مسلط خود بر ديگر اقشار 

ــوم بلوک قدرت (مفهومی که  ــت. در اين جا به جای مفهوم طبقة حاکم، از مفه ــي اس اجتماع

ــم، از مفهوم ايدئولوژی ارگانيک (اين  ــی آن را جعل کرد) و به جای ايدئولوژی حاک گرامش

مفهوم نيز از آن گرامشی است و استوارت هال آن را بسط داد) استفاده می شود. بلوک قدرت 

دال بر آن است که صاحبان قدرت در يک جامعه، همگی متعلق به طبقه واحدی نيستند، بلکه 

ــع و عاليق خاصی وحدت  ــتگاه های اجتماعی متفاوت که حول مناف ــتند از خاس افرادی هس

يافته اند و درست به همين دليل، ايدئولوژی بلوک قدرت يک ايدئولوژی منسجم و يکدست 

ــت (هال، ۱۹۸۰: ۶۳). فرض اصلي ما آن است كه متكثر  ــت، بلکه نوعی ترکيب بندی اس نيس

ــدن كانون هاي آنتاگونيسِم اجتماعي در جامعه ايران، زمينة شكل گيري گروه  هاي متفاوت با  ش

ــاخته و امروزه نظام هژمونيك جامعة ما بازتابي از حضور  منافع و عاليق مختلف را فراهم س

اين گروه ها و طبقات و نيروهاست. گفتمان مسلط نيز برايند عاليق و منافع و ارزش هاي متضاد 

اين گروه هاست و وجه ارگانيك بودن آن در همين امر نهفته است. بنابراين، تلويزيون نيز در 

مقام يكي از ارگان هاي مروج اين ايدئولوژِي ارگانيك، سرشار از تناقض ها و تضادهاست. اما 
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در هر صورت، اين گفتمان مسلط كه بر تلويزيون هم حاكم است، واجد نقطة محوري خاصي 

ــمار مي رود. بنابراين، گفتمان مسلط يا خوانش  ــت كه عامل و اصل وحدت بخش آن به ش اس

مرجِح مجموعه هاي تلويزيون پيوند تنگاتنگی با ايدئولوژی ارگانيک نظام هژمونيک دارد. نظام 

هژمونيک می کوشد با مرجح ساختن اين خوانش يا گفتمان، شرايط پديدآورنده هژمونی خود 

را بازتوليد کند. 

اين سنت نظری مبنای پژوهش های بسياری دربارة مخاطبان تلويزيون بوده است. تونی بِِنت۱ 

ــت والکات۲ بر مبنای همين طرح به مطالعة مخاطبان و متن و عمل قرائت پرداخته اند.  و جان

ــت که شخصيت جيمز باند  موضوع اصلی کتاب آن ها جيمز باند و فراســو۳ (۱۹۸۷) اين اس

چگونه از طريق طيفی از متون و رفتارهای فرهنگِی متفاوت، توليد و بازتوليد شده است. آن ها 

ــتان های عامه پسند، القاء ايدئولوژی است  اين نظريه را رد می کنند که کارکرد اصلی متون داس

ــتان ها از مصاديق صنعت فرهنگ سازی هستند (استوری، ۱۳۸۳: ۱۷). آن ها  و اين که اين داس

معتقدند که هر متنی طيف متنوع و متناقضی از گفتمان ها و ضد گفتمان های ايدئولوژيک را در 

ــوند.  ــترس خوانندگان قرار می دهد که بايد در موقعيت خاصی از قرائت به کار انداخته ش دس

ــتدالل آن ها به طور خالصه و کلی آن است که محبوبيت جيمز باند ناشی از توانايی او در  اس

ــايل فرهنگی و سياسی است (استوری، ۱۳۸۳:  ــای مجموعه ای از مس ترکيب بندی و بيان رس

 .(۱۸

يکی ديگر از پژوهشگراني که به طور مفصل رابطة بين متن و مخاطبان يا فرهنگ مسلط و 

فرهنگ عامه را مورد کندوکاو و بررسی قرار داده، جنيس ردوی۴ است. ردوی در اثرش، قرائت 

داستان های عاشقانه۵ (۱۹۸۷) ، به پژوهش دربارة زنانی پرداخته است که داستان های عاشقانه 

می خوانند. پژوهش او در مورد چهل و دو خوانندة داستان های عاشقانه است که ساکن منطقة 

اسميتون و اکثرشان متأهل و دارای فرزند هستند. بنابر يافته های پژوهش ردوی، زنان اسميتون 

ــقانه ای را می خوانند که در آن ها زنی باهوش و استقالل خواه و شوخ طبع،  ــتان های عاش داس

ــنگدلی، سرانجام تسليم مردی با ذکاوت  پس از ترديد و بی اعتمادی فراوان و اندکی جفا و س

ــانی عاطفی اما  ــود. اين مرد از خالل رابطه اش با زن، از انس و با محبت و خوش خلق می ش

ــود به کسی که می تواند برای او دل بسوزاند و به گونه ای بپرورانداش  نافرهيخته، تبديل می ش

1 - Tony Bennett

2 - Janet Woolacott
3 - Bond and Beyond

4 - Janice Radway

5 - Reading Romances
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ــی  ــنتًا فقط از زنان توقع می رود (ردوی، ۱۹۸۷: ۲۰-۳۵). به نظر ردوی، نفس زنانه، نفس که س

مرتبط با ديگران است، حال آنکه نفس مردانه خودساالر و مستقل است. ردوی در گفتگوهايی 

ــيد که آنان در توصيف لذت ناشی از خواندن  ــميتون انجام داد، به اين نتيجه رس که با زنان اس

داستان های عاشقانه، اصطالح «ادبيات تفّنن» را به دو مفهوم مختلف، اما مرتبط به کار می برند: 

هم برای اشاره به فرايند هم ذات پنداری خواننده با رابطة قهرمان مرد و قهرمان زن، و هم «به 

مفهومی غيراستعاری و برای کتمان زمان حال». 

ــای آين انگ۱ می توان ديد.  ــان را مفصل تر از هر جا، در کاره ــث تعامل متن و مخاطب بح

ــت دربارة مخاطبان  ــی اس چکيدة نظرات او در کتاب ديدن داالس۲(۱۹۹۱) آمده که پژوهش

مجموعة آمريکايی داالس که در اوايل دهة ۱۹۸۰ همزمان در بيش از نود کشور پخش می شد. 

ــازوکار های محرک لذت در داالس را بررسی کند. به نظر  ــت که س دغدغة اصلی انگ اين اس

انگ، داالس مصداق بارز «رئاليسم احساسی»۳ است (انگ، ۱۹۹۱: ۵). به همين دليل داالس را 

هم در سطح معنای صريح و هم در سطح معنای ضمنی می توان قرائت کرد. مخاطبان می توانند 

ــده در داالس رابطه برقرار کنند. بخش اعظم لذت های  بين زندگی خود و زندگی بازنمايی ش

داالس ناشی از ميزان سياليتی است که مخاطبان می توانند بين جهان داستانی و جهان زندگِی 

روزمره تشخيص دهند (استوری، ۱۹۹۶: ۲۰-۱۸). 

دوروتی هابسون۴ متفکر ديگری است که همين شيوه را برای تحليل مجموعة کراس رود و 

مخاطبان آن پی گرفته است. او در اثرش، کراس َرود: نمايش مجموعه  آبکی۵ هم فرايندها و 

سازوکار های توليد مجموعه  را بررسی می کند و هم به مطالعة مردم نگارانه مخاطبان می پردازد. 

سرآغاز اثر او بحثی است مفصل دربارة مجموعه هاي تلويزيونی و تاريخ آن ها. در ادامة بحث 

توليد خود مجموعه  کراس رود مطرح می شود. هابسون برای مطالعة فرايندهای توليد مجموعه ، 

در جلسات سازندگان آن حاضر  شده و با آن ها مصاحبه کرده است. او در همين بحث توليد، 

به خوبی ماهيت و اثرات فرايندهای توليد بر متن را نشان می دهد. به عبارت ديگر، اين بخش 

کتاب او تحليلی است دربارة چگونگي عملکرد صنعت های فرهنگ سازی. ايدة اصلی هابسون 

در اين بخش، آن است که مجموعه  کراس رود محصول ترکيبی نهادهای پخش و شرکت های 

توليد و سازندگان برنامه و مخاطبان است (مورلی، ۱۹۸۹. ۳۵). اما بخش اصلی کتاب به همين 
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بحث مخاطبان و چگونگي استفادة آن ها از مجموعه  مربوط می شود. فرق هابسون با مورلی در 

ــت که هابسون با استفاده از روش های مردم نگارانه و مشاهدة مشارکتی و گفتگوهای  اين اس

آزاد به مطالعة چگونگي مصرف مجموعه  ها در متن زندگی روزمره می پردازد. اما او نيز همچون 

ــت مخاطبان می توانند معانی نهفته در متون تلويزيونی را وارونه کنند. با اين  مورلی معتقد اس

ــت، بلکه دغدغة  ــايی عالقه مند نيس حال برخالف مورلی چندان به مطالعة فرايندهای رمزگش

عمدة او ارزيابی تأثيرات عملکردهای حرفه ای رمزگذاری است(ترنر، ۱۹۹۲: ۱۱۵). 

ــان ديگری که در عرصة مطالعات فرهنگی، دربارة متن و مخاطبان انجام  پژوهش درخش

ــز۲(۱۹۹۳) در کتاب «صدور معنا» انجام داده اند.  ــت که تامار ليبز۱ و اليهو کات گرفته، کاری اس

آن ها در اين کتاب به بررسی مصرف مجموعه  داالس در سطح بين المللی پرداخته اند. پرسش 

اصلی آنان اين بود که آيا برنامه هايی مثل داالس صرفًا کااليی فرهنگی برای فروش در بازارهای 

جهانی به شمار مي روند يا اين که چنين برنامه هايی، عواملی برای انهدام ارزش های بومی نيز 

هستند (ليبز و کانز، ۱۹۹۳: ۸). آنان برای بررسی تأثيرات فرهنگی و سياسی داالس به مطالعة 

خوانش های مخاطبان اين مجموعه  در سه کشور اسرائيل، آمريکا و ژاپن پرداختند. در اسرائيل 

چهار گروه اجتماعی را مورد مطالعه قرار دارند: ساکنان با سابقة شهرک های يهودی نشين که از 

ــرائيل مهاجرت کرده بودند، مهاجران جديد از روسيه، اعراب اسرائيلی و يهوديان  غرب به اس

مراکشی. آن ها به منظور مقايسة بيشتر، بينندگان آمريکايی اين مجموعه  در لس آنجلس (بخشی 

ــدود مکان هايی که به  ــه) و بينندگان ژاپنی در توکيو (يکی از مع ــة اين برنام ــان اولي از مخاطب

ــتوری،  ــان نداد) را نيز در پژوهش خود ملحوظ کردند (اس مجموعه  داالس اقبال چنداني نش

 .(۳۰۵ :۱۳۸۳

از نظر ليبز و كاتز، عمده ترين تفاوت در پاسخ هاي اين گروه ها، گفتمان چارچوب دهنده اي 

ــير مجموعه  بر مي گزيدند. گفتمان مورد استفادة آمريكاييان و شهرك نشينان  بود كه براي تفس

يهودي و ژاپني ها، گفتماني زيبايي شناختي بود. يهوديان مراكشي از گفتماني اخالقي و مهاجران 

روس از گفتماني ايدئولوژيك، سود مي جستند. مثلًا، يكي از مهاجران روس مجموعه  داالس 

را «تبليغ براي سبك زندگي آمريكايي» مي دانست. در اين سو، يك عرب اسرائيلي از منظري 

كلي تر، سبكي از زندگي را كه به گمان او در اين مجموعه  بازنمايي شده بود، محكوم مي كرد 

و اظهار مي داشت «وقتي گرايش به ماديات غلبه داشته باشد، اركان جامعه فرو مي ريزند و همه 

ــود». در عين حال، يك بييندة ژاپني مدعي بود نمي تواند داستان اين مجموعه   چيز مادي مي ش

1 - Tamar Leibes

2 - Elihu Katz
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را جدي تلقي كند، زيرا با برداشت او از واقع گرايي اجتماعي تطبيق ندارد: «مشكل بتوان باور 

كرد كه چنين ازدواجي بين بابي و آن دختر كه در طبقات مياني معمول است در ميان اعيان رخ 

دهد» (استوري، ۱۳۸۳: ۳۰۶). 

ــود كه رابطة بين متن و مخاطبان، رابطه اي  به طور كلي، در مطالعات فرهنگي فرض مي ش

يك سويه نيست. مخاطبان بسته به زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي شان قرائت هاي متفاوتي از 

ــش فعالي ايفا مي كنند. فرض فعال بودن  ــاختن معناي متن، نق ــن دارند و از اين رو در برس مت

ــت. بدين معنا كه ما معتقديم  مخاطبان و تكثر قرائت ها، اصلي ترين فرض پژوهش حاضر اس

گرچه مجموعه  هاي تلويزيوني ايران مي كوشند معناها و ايده ها و ارزش هاي خاصي را مرجح 

سازند و با استفاده از شگردها، تمهيدات و تكنيك هاي مختلف آن ها را به مخاطبان القا كنند، 

ــي به  ــبب قرار گرفتن در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي متفاوت و دسترس اما مخاطبان به س

گفتمان هايي ديگر، خوانش ديگري از اين مجموعه  ها دارند. گفتمان يك مجموعه،  تركيبي از 

عناصر و مقوالت خاص است و گفتمان حاكم بر سوبژكيتويتة مخاطبان نيز تركيبي از عناصر 

ــير و قرائت  ــت كه در آن معنا و تفس ــر. مواجهة اين دو تركيب بندي، همان عرصه اي اس ديگ

برساخته مي شود. 

روش پژوهش

ــت: در سطح تحليل متن و در سطح  ــطح مطرح اس  بحث روش در اين پژوهش در دو س

ــت، از روش تحليل نشانه شناختي ساختگرايانه برای تحليل  تحليل مخاطبان. در بخش نخس

متن (يعنی برای نشان دادن خوانش مرجح مجموعه  تلويزيونی پرواز در حباب) استفاده شده 

ــش دوم، روش کيفی مصاحبه هاي گروهی متمرکز برای مطالعة قرائت های مخاطبان  و در بخ

از مجموعه  به کار رفته است. تحليل نشانه شناختي ساختگرايانة مجموعه  کوششی است برای 

ــديم كه هر متني واجد نوعي خوانش مرجح  ــلط متن. پيشتر متذكر ش ــان دادن قرائت مس نش

ــش اين است كه خوانش مرجح متن دقيقًا كجاست؟ آيا درون خود متن است  ــت، اما پرس اس

(يعني خصلتي نهفته در متن است) يا چيزي است كه مي توان با استفاده از روش هاي تحليل 

نشانه شناختي آن را از متن بيرون كشيد؟ يا نه، تنها نوعي اظهارنظر يا پيش بيني از جانب تحليلگر 

است در اين باره كه چگونه اكثر مخاطبان، متن خاصي را تفسير و قرائت خواهند کرد؟ فرض 

ما بر اين است كه خوانش مرجح، نوعي خصلت عيني نهفته درون متن نيست كه بتوان به طور 

عيني آن را نشان داد. از سوي ديگر، خوانش مرجح حدس تحليلگر دربارة نوع قرائت مخاطبان 

از متن هم نيست، بلكه خوانشي است كه عوامل توليد (که رابطة تنگاتنگي با بلوك قدرت دارد 

و طيف وسيعي از مسائل مالي و فني و فرهنگي و نيز فعاليت هاي حرفه اي و صنعتي را در بر 



فصلنامه علمی - پژوهشی

۸۹
مخاطبان و

 مجموعه هاي ...

ــطة تأكيد بر برخي از رمزها (رمزهاي فني و اجتماعي و ايدئولوژيك) آن را  مي گيرند) به واس

ــته مي سازند و با استفاده از تمهيدات و شگردها و سازوکارهاي خاصي، مخاطبان را به  برجس

ــت از رمزهاي فني و اجتماعي  پذيرش آن دعوت مي كنند. مجموعه ، به مثابة متن، تركيبي اس

و ايدئولوژيك و تالشي است براي برجسته كردن برخي از اين رمزها جهت خلق نوعي نظام 

معنايي منسجم. هدف از تحليل نشانه شناختي، معلوم كردن آن اليه هاي معاني رمزگذاري شده 

است كه در ساختار متن وجود دارند (فيسك، ۱۳۸۰: ۱۳۰). تصويري كه مجموعه ها از جامعه و 

روابط اجتماعي ارائه مي دهند پيشاپيش با رمزهاي اجتماعي (لباس، ظاهر، چهره پردازي، محيط، 

ــت، صدا و غيره) و رمزهاي فني (نقش دوربين، نورپردازي،  ــر و دس رفتار، گفتار، حركات س

تدوين، موسيقي، صدابرداري، شخصيت پردازي، روايت و غيره) و رمزهاي ايدئولوژيك (مثل 

فردگرايي، پدرساالري، نژاد، طبقة اجتماعي، مادي گرايي، سرمايه داري و غيره) رمزگذاري شده 

است (چندلر، ۲۰۰۲: ۲۴). بر مبناي رويكرد فوق، مي توان عناصر مسلط مجموعه ها را به مثابة 

ــخص ساخت و خوانش مرجح آن ها را نشان داد. مثلًا، مي توان نشان داد  گفتماني تركيبی مش

ــخاصي هستند كه نقش مهمي در جامعه ايفا مي كنند و تجسم  كه قهرمانان اين مجموعه ها اش

ايدئولوژي ارگانيك اند، ولي تبهكاران و قربانيان خشونت قهرمانان به خرده فرهنگ هاي نابهنجار 

ــوژي ارگانيك مطرودند. يا مثلًا در اين مجموعه ها،  ــت تعلق دارند و از دايرة ايدئول و فرودس

قهرمان همواره ظاهر محجوب و متينی دارد، به موقع عصبانی و خوشحال مي شود و حرکات 

سر و دست و شيوه سخن گفتن او بسيار سنگين و سرشار از متانت است (و اين با تصويری 

که ايدئولوژی ارگانيک از انسان «نمونه» دارد، کاملًا همخوان است). به عالوه، ساختار روايی 

ــری تقابل های دوتايی است: فقر/ ثروت، خير/ شر، مرد/ زن،  اين مجموعه ها مبتنی بر يک س

ظاهر/ باطن، ماندگار/ زودگذر و غيره. و دست آخر اين که از انواع تمهيدات و شگردهای فنی 

برای بازنمايی يک سری معناها و ارزش ها و طرد برخی ديگر استفاده می شود. ما براي نشان 

ــيوه عمل كرده ايم: با انتخاب برخي مقوالت تحليلي كوشيده ايم  دادن خوانش مرجح بدين ش

عناصر مسلط اين مجموعه ها و اليه هاي معنايي رمزگذاري شده آن ها را نشان دهيم. البته در اين 

ميان عمدتا بر رمزگان اجتماعي و ايدئولوژيك موجود در اين مجموعه ها (و كمتر بر رمزگان 

فني) تأكيد كرده ايم. 

ــش دوم برای تحليل قرائت های مخاطبان از روش کيفی مصاحبة گروهی متمرکز   در بخ

ــكالت انجام مردم نگاري در جامعة ايران و عدم امكان حضور  ــتفاده کرده ايم. به دليل مش اس

ــگر در فضاي زندگي روزمرة مخاطبان و مشاهدة مشاركتي در تماشا كردن تلويزيون،  پژوهش

ــن از آن جا كه مصاحبة متمركز در  ــت. همچني ــري اين روش براي ما امكان پذير نيس به كارگي

زمرة روش هاي كيفي است، براي انتخاب موارد نمونه به هيچ وجه از نمونه گيري هاي آماري 
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ــيرها و تلقي ها و  ــي تفس ــتفاده نكرده ايم. موضوع اصلي پژوهش حاضر، بررس و احتمالي اس

ــايي هايي زنان شهر تهران (در هر سن و طبقة اجتماعي و شغل و مقامي) از مجموعة   رمزگش

 تلويزيونی پرواز در حباب است. پرسش اصلي ما اين است كه زنان چگونه خوانش مرجح و 

رمزگان مسلط مجموعه  ها را رمزگشايي مي كنند و در اين كار از چه گفتمان هايي، غير از گفتمان 

حاكم بر مجموعه  ها، تغذيه مي كنند؟ آيا زنان در بربر «موقعيت هاي سوژگي»۱ اي كه مجموعه  

به آن ها عرضه مي كند، مقاومت مي ورزند يا تسليم مي شوند يا وارد مذاكره مي شوند؟ از سوي 

ــف و افشاي  ديگر، برخالف رويكردهاي تحليل متن، پژوهش حاضر به هيچ وجه در پي كش

معناي نهفته در مجموعه  ها نيست. قصد اصلي ما تحليل اين مسئله است كه معنا در فرايند توليد 

و مصرف مجموعه  ها چگونه برساخته مي شود. 

براي گردآوري اطالعات و داده هاي مربوط به مخاطبان از روش مصاحبة گروهي متمركز 

ــتفاده كرده ايم. براي انجام مصاحبه هاي گروهي متمركز دو راه بيشتر وجود ندارد: تشكيل  اس

گروه هاي مصاحبه شونده و مشاركت كننده در بحث به وسيلة فرد پژوهشگر، و دوم مراجعه به 

گروه هاي واقعي موجود در جامعه. انتخاب هريك از اين دو شيوه بستگي به امكانات پژوهشی 

پژوهشگر دارد. با توجه به محدوديت ها و امكان هاي پژوهش حاضر، راه دوم را برگزيده ايم. 

ــت كه در جامعة ما يك زن (يك فرد مونث) مي تواند به عنوان زن خانه دار، همسر،  واضح اس

شاغل، دانشجو و مذهبي دست به قرائت يك مجموعه  بزند. اما آنچه از نظر ما مهم است، تعلق 

يك زن به گروه هاي عيني است. يعني مثلًا يك زن معلم بيش از هر چيز خود را به عنوان يك 

معلم مي شناسد و يك دختر دانشجو، خود را در درجة اول دانشجو مي داند. ما کوشيده ايم در 

ــرای حضور در مصاحبه های گروهی متمرکز، پيش از هر چيز وجه  ــاب گروه های زنان ب انتخ

هژمونيک بودن اين گروه ها را در نظر بگيريم. به بيان ديگر، گروه هايی که برای مصاحبه انتخاب 

ــتند و نقش عمده ای در برساختن ايده ها و  کرده ايم، به نحوی گروه های هژمونيک جامعه هس

ارزش ها و شکل دهی به سوبژکتيويته افراد دارند؛ مثال نقش زنان خانه دار در تربيت و پرورش 

کودکان، نقش معلمان در آموزش افراد و يا نقش دانشجويان در رشد و تحول فکری جامعه، 

نمونه هايی از اين دست هستند. 

ــاس، ما كوشيده ايم در مصاحبه هاي گروهي متمركز، بحث دربارة اين مجموعه    بر اين اس

بدون هر نوع پيشداوري و القاي ايده هاي خاصي انجام بگيرد، ولي در ضمن كوشيده ايم جهت 

subject positions - ۱ : اصطالح آلتوسر براي تبيين چگونگي تعامل ايدئولوژي با سوژه ها. ايدئولوژي سوژه ها را فرا مي خواند 
ــون در مطالعة خود پيرامون مجموعه ها به اين  ــت، قرار بگيرند. مثلًا دوروتي هابس تا در موقعيت  هايي كه مطلوب خود اوس
نتيجه رسيد كه «موقعيت  مادر آرماني» كه گفتمان حاكم بر مجموعه ها زنان را براي قرار گرفتن در آن فرا مي خوانند، غالبًا 

مورد پذيرش زنان قرار نمي گيرد. 
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بحث (و نه محتواي آن) را به سوي پرسش هايي كه خود مد نظر داشته ايم، سوق دهيم. 

مجموعة  پرواز در حباب

مجموعة  «پرواز در حباب» در زمستان ۱۳۸۵ از شبكة سوم سيماي جمهوري اسالمي ايران 

ــته شد. موضوع اين مجموعه  مسائل اجتماعي مختلف و به ويژه مسئلة بسيار  به نمايش گذاش

ــندة داستان، مسئلة  مهم مواد مخدر و اعتياد (به طور خاص قرص هاي روان گردان) بود. نويس

اعتياد و گرايش به مواد مخدر را در متن پاره اي روابط و مناسبات اجتماعي و تعامل دولت و 

خانواده (به عنوان دو نهاد اصلي و مسلط در جامعة ايران) بررسي كرده بود. خالصة داستان به 

طور مختصر بدين شرح است (منبع خالصة داستان، خود نگارنده است که تمام قسمت های 

مجموعه  را به دقت نگاه کرده است) : 

ــال پيش به   «فردي به نام کورش فراهاني که پدرش (يک قاچاقچي مواد مخدر) پانزده س

دست پليس كشته شده، به قصد انتقام گرفتن از قاتالن او، از آمريكا به ايران باز مي گردد. مادر 

کورش بعد از قتل پدرش، با يكي از شركاي او (كه قاچاقچي بزرگي است) ازدواج كرده است. 

پليسي كه پدر كورش را كشته (آقاي سرهنگ لطفي) اكنون با دخترش، عاطفه، و پسرش اميد، 

تنها زندگي مي كند. آقاي لطفي در خانواده اش فردي متعصب و سخت گير است و فرزندانش 

و به ويژه پسرش را درك نمي كند. هدف اصلي كورش، انتقام گرفتن از اين دو خانواده است. 

ــت  ــورش، همچون پدرش در كار پخش و فروش مواد مخدر (قرص هاي روان گردان) دس ك

ــت) در حال عملي كردن  ــندة اين قرص ها اس دارد و با همكاري فردي به نام آرش (كه فروش

ــر آقاي لطفي،  ــت. غير از اين ها خانوادة ديگري نيز وجود دارد كه اميد، پس ــة خويش اس نقش

عاشق دختر آن ها مهتاب است. خانواده مهتاب سه نفرند، خودش و پدر و مارش. پدرش معتاد 

است و مادرش زني سنتي و سنگ صبور خانواده. اميد بارها براي خواستگاري از مهتاب اقدام 

مي كند اما هر بار با مخالفت پدرش (آقاي لطفي) روبرو مي شود. بهانة آقاي لطفي، معتاد بودن 

پدر مهتاب و عدم تناسب دو خانواده است. بدين ترتيب زمينه و استعداد گرايش به سوي مواد 

ــود. او در همين حين در مسابقات دوچرخه سواري شركت مي كند و  مخدر در اميد پيدا مي ش

پدرش به او قول مي دهد در صورت اول شدن، اجازة ازدواج با مهتاب را به او بدهد. اميد براي 

رسيدن به هدفش ناچار مي شود از مواد نيروزا استفاده كند و اين مواد را از آرش مي خرد. همة 

ــت به دست هم مي دهند تا اميد به سوي مواد مخدر كشيده شود و بخشي از  اين حوادث دس

نقشة كورش عملي گردد. كورش پس از آشنايي با اميد درصدد عملي كردن بخش ديگري از 

نقشة خود بر مي آيد. بدين منظور خود را با نام ديگري (رامين معزي) معرفي مي كند و تصميم 

مي گيرد با نفوذ به درون خانوادة لطفي از دختر او خواستگاري كند. در ضمن اميد و خواهرش، 
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ــورت مي كنند. دايي با ازدواج عاطفه و  ــت، هميشه مش ــان كه يک پليس اس عاطفه، با دايي ش

رامين معزي مخالفت مي كند، اما به سبب پافشاري عاطفه اين ازدواج صورت مي گيرد. در آن 

طرف كورش (يا همان رامين معزي) براي عملي كردن نقشة خود در مورد خانواده دوم (يعني 

ــكيل مي دهند) نزد  ــريك پدر كورش ازدواج كرده و اكنون يك خانواده را تش مادرش كه با ش

آن ها مي رود و با آن ها زندگي مي كند و حتا شب خواستگاري از عاطفه، آن ها را به عنوان عمه 

و شوهرعمه خودش معرفي مي كند. نقشة كورش تا اين جا خوب پيش رفته است و كسي جز 

دايي اميد و عاطفه به او شك نبرده است. سپس او براي از بين بردن آقاي لطفي از نوعي آمپول 

استفاده مي كند كه از آمريكا با خود آورده و اگر به كسي تزريق شود، شخصي بالفاصله دچار 

سكته مغزي مي شود. او با تزريق آمپول به آقاي لطفي او را از پاي در مي آورد. سپس براي آن كه 

نقشه اش لو نرود، آن را به دوست خود، آرش، نيز تزريق مي كند. اما در لحظة آخر، دايي متوجه 

نقشه مي شود و كورش را دستگير مي كند. كورش در ادارة پليس به همه چيز اعتراف مي كند، 

ــريك پدر كورش  اما از پليس مي خواهد يك قاچاقچي بزرگ ديگر را نيز (يعني فردي كه ش

بوده و اكنون با مادرش ازدواج كرده) از بين ببرد. كورش همراه پليس به سراغ اين فرد مي رود. 

قصد كورش عملي كردن بخش دوم نقشة خود است. كورش از پليس اجازه مي گيرد كه ابتدا 

ــدن به خانه،  ــود و پليس اين اجازه را به او مي دهد. كورش بعد از وارد ش خود وارد خانه ش

شريك پدرش را مي كشد و مادرش را به گروگان مي گيرد و بدين ترتيب از دست پليس فرار 

مي كند. اما پليس در لحظة آخر در حين تعقيب او را مي كشد و فردي كه به او شليک مي کند 

كسي نيست جز دايي اميد و عاطفه. 

شخصيت اصلي مجموعة  «پرواز در حباب»، رامين معزي، فردي كينه توز و انتقام جو و آكنده 

ــرارت و نفرت است. اين فرد محصول و ثمرة خانواد ه اي است كه در آن پدر، قاچاقچي  از ش

ــاس گفتمان مسلط مجموعه، افرادي از  ــت. بر اس مواد مخدر و مادر، بي وفا و خائن بوده اس

قبيل رامين معزي در جامعه بسيار كم اند. اما با وجود همين تعداد كم مي توانند سرمنشاء انواع 

مصيبت ها و فالكت ها باشند. از اين حيث، رامين معزي در «پرواز در حباب» بسيار شبيه شوكت 

ــت كه هيچ مقاومتي، جز از طرف پليس، در برابر  ــت. اما تفاوتشان در اين اس در «نرگس» اس

كردارهاي تخريب گر رامين معزي وجود ندارد. اميد به آساني در دام توطئه هاي رامين گرفتار 

ــادگي فريب مي خورد و با رامين ازدواج مي كند؛ مرجان،  ــود؛ خواهر اميد (عاطفه) به س مي ش

معشوقة رامين، كه زني عاطفي و عاقل است با وجود آگاهي از شخصيت و نقشه هاي رامين، 

همچنان به او عشق مي ورزد؛ شريك قديمي پدر رامين كه اكنون با مادر او ازدواج كرده با آن كه 

قاچاقچي ماهري است و تاكنون به دست پليس نيفتاده، حضور رامين را در خانه اش مي پذيرد؛ 

آقاي لطفي گرچه سال ها پليس بوده، به هيچ وجه به رامين شك نمي کند و دخترش را به عقد 
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ــت كه اعضاي آن بسيار ساده دل اند و  او در مي آورد. به طور كلي، رامين با جامعه اي روبرو اس

ــاني در برابر ژست ها و دروغگويي هاي او سر تعظيم فرود مي آورند و رامين نيز هرچه  به آس

مي خواهد با آن ها مي كند. اين جامعه يك نگهبان قدرتمند دارد و آن پليس است كه او هم فقط 

در لحظة آخر موفق مي شود اين منبع شر را نابود كند. 

ــاند كه از منظر اين  ــق در گفتمان حاكم بر اين مجموعه   ما را به اين نتيجه مي رس ــل عمي تأم

گفتمان، سبب اصلي گرايش به مواد مخدر در جامعه چيزي نيست مگر شرارت ها، كينه توزي ها و 

انتقام جويي هاي معدودي افراد ناباب. چگونگي شخصيت پردازي رامين معزي در اين مجموعه  بر 

اساس همان خصلت هايي است كه در فرهنگ ديني سنتي ما براي افراد شرور برشمرده مي شود. 

اين شخصيت کاملًا سياه است و جامعه اي كه او در پي انتقام گرفتن از آن برآمده، از افرادي ساده و 

معصوم تشكيل شده است. بي جهت نيست كه در اين مجموعه  راه ترك اعتياد و خالصي از يأس 

و استيصال و افسردگي، در پناه بردن و تمسك جستن به عرفان و متافيزيك و پند و اندرز (يعني 

ــود. اگر اين فرض را بپذيريم كه مسايل اجتماعي  ــت به فطرت) خالصه مي ش راه دل، راه بازگش

ريشه هاي اجتماعي دارند، بايد بپذيريم راه حل نيز بايد در پي خشكاندن اين ريشه ها و حل عقالني 

اين مسائل باشد. پناه بردن به عرفان و رازگونگي در واقع نوعي دور زدن مسائل اجتماعي است 

كه توسط اين مجموعه  توصيه مي شود. مهتاب، دختر مورد عالقة اميد، بارها پدرش را نزد فردي 

مي برد كه مدعي است از طريق كشف و شناخت نفس و از راه دل، اعتياد را ترك گفته است. از 

ــائل بين االذهاني و اجتماعي، راهي خارج از چارچوب جامعه معرفي  اين ديدگاه، براي حل مس

مي شود (اباذری، ۱۳۸۱). نهيليسم حاكم بر طبقة متوسط كه ريشة اصلي گسترش اشتياق به مواد 

مخدر است، تنها چاره اش در بيرون و به قول ميالن كوندرا در «جايي ديگر» است. 

ــن اليت درباره  ــت براي تحليل گفتمان حاكم بر اين مجموعه  از تحليلي كه آليس بهتر اس

محافظه كاري نهفته در داستان هاي پليسي آگاتاكريستي به دست داده، مدد بجوييم. اليت بر آن 

ــت كه داستان هاي پليسي آگاتا كريستي بازنماگر نوعي محافظه كاري بين دو جنگ جهاني  اس

ــت كه به امري روزمره و خانگي تبديل شده بود. آگاتاكريستي نماينده و در  ــتان اس در انگلس

ــكننده كه  ــخنگوي چنين محافظه كاري اي بود. در رمان هاي او، زن رمانتيك و ش عين حال س

جفت مرد قهرمان و جنگجو است، جاي خود را به زني مي دهد كه اهل خانه و خانواده است 

و از شوهر خود تقاضايي جز سرپرستي خانواده ندارد. هيجاني كه رمان هاي كريستي به وجود 

مي آورند، نوعي هيجان مهارشدة خانگي است و در پايان داستان، تعادل زندگي روزمره دوباره 

ــتي در برانگيختن ترس از آشوب اخالقي و  ــود. محافظه كاري داستان هاي كريس برقرار مي ش

اجتماعي و در تقويت آرزوي زندگي در جهان منظم نهفته است (اليت، ۱۳۸۳: ۱۷۹). از نظر 

اليت، نوعي گفتمان روان شناختي عاميانه بر داستان هاي پليسي آگاتا كريستي حاكم است. اين 
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گفتمان مهياگر زباني مناسب براي نوع خاص محافظه كاري اوست. اين گفتمان ملودرام را از 

رمان هاي او مي زدايد و به احكام اخالقي، جنبه اي انساني و عقل سليمي مي دهد. آگاتا كريستي 

به روان شناسي كردن جنايت مي پردازد، او قصد دارد با اين كار فهم خواننده از رفتارها و روابط 

اجتماعي را گسترش دهد (اليت، ۱۳۸۳: ۱۸۳). در همة داستان هاي آگاتا كريستي، هنگامي كه 

ــير صحيح از قصه ها فقط يك  به صحبت هاي مردم گوش مي دهيم، در مي يابيم فقط يك تفس

شيوة عقالني وجود دارد و بر خالف مفروضات جامعه شناختي، هزارتويي از امكانات بي پايان 

به چشم نمي خورد. مضمون اصلي داستان هاي او كه بنيان هر نوع محافظه كاري است، اعتقاد به 

سرشت تغييرناپذير بشر است، سرشتي كه هر جا آن را بيابي، همان است. 

ــود كه همة اعضاي آن  ــيده مي ش ــة  «پرواز در حباب» جامعه اي به تصوير كش در مجموع

ــائل زندگي خانوادگي و اجتماعي خود هستند. اما اين  ــغول انجام كارهاي روزمره و مس مش

ــت. تمام شخصيت هاي اين مجموعه  به  ــتعد هرگونه آسيب پذيري و فروپاشي اس جامعه مس

نحوي درگير آسيب هاي اجتماعي و مستعد استيصال هستند: 

ــدن پدرش و خيانت مادرش به فردي شرور و كينه توز و  ــته ش ـ رامين معزي به دليل كش

انتقام جو بدل شده است. 

ــه صورت مجرد زندگي مي كند، با فرزندانش  ــال ها خدمت اكنون ب  آقاي لطفي پس از س

دايمًا دعوا دارد، و به فردي پير و فرتوت و ورشكسته تبديل شده است. 

ـ مهتاب، دختر مورد عالقة اميد، گرفتار دست پدري معتاد است كه بايد مدام او را به مراكز 

درمان اعتياد ببرد، پدري كه مانع اصلي رسيدن مهتاب به آرزوهايش است. 

ــت رامين معزي، به علت نرسيدن به عشق خود، سال ها كلفتي معشوقش را  ـ آرش، دوس

پذيرفته، اما ناكامي در اين امر او را به ورطة فروش مواد مخدر كشانده است. 

ــخصيت هاي اين مجموعه  نيز وضعي بهتر از اين ندارند. فضاي حاكم بر اين  ــاير ش و س

جامعه، فضايي نهيليستي و سرشار از يأس و سرخوردگي است. با اين همه، گفتمان حاكم بر 

مجموعه،  بر اين سوية بسيار مهم سرپوش مي نهد و ريشه تمام مسائل و برهم خوردن «تعادل 

طبيعي» جامعه را در وجود فردي ذاتًا شرور و كينه توز جستجو مي كند. محافظه كار بودن اين 

ــتي و در سركوب خصلت اجتماعي معضالت  ــركوب همين ابعاد نهيليس گفتمان، دقيقًا در س

نهفته است. در گفتمان ياد شده، فرد شرور مهم مي شود تا نقش دولت (حافظ و امين زندگي 

مردم) در نابود كردن او برجسته شود. اعتقاد به سرشت تغييرناپذير فرد، در اين گفتمان برجسته 

است. اين اعتقاد سرپوشي است براي پنهان كردن خصلت برساخته بودن و شناور بودن هويت. 

اين گفتمان با طبيعي جلوه دادن رخدادها و روابط اجتماعي و با تأييد ذات تغييرناپذير آدميان بر 

خصلت پيشامدي بودن آن ها سرپوش مي نهد. بر اساس اين گفتمان، در فضايي سرشار از يأس 
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و سرخوردگي جامعه، همه افراد ذات پاك خود را حفظ مي كنند، جز معدودي افراد بدطينت و 

منحرف که توسط دولت كه پدر واقعي جامعه است، نابود مي شوند. بنابراين، مقوالت محوري 

مجموعه  «پرواز در حباب» عبارتند از: 

۱) پنهان كردن نهيليسم اجتماعي نهفته در پس گرايش افراد به مواد مخدر؛

۲) تقليل اين نوع نهيليسم به تقصيرات و اشتباه هاي فردي و به نقش افراد شرور؛

ــكل از افراد كودك صفت و بي پدر كه نيازمند پدري بزرگ ترند  ۳) بازنمايي جامعه اي متش

(دولت)؛ 

۴) روانشناسي كردن مسائل اجتماعي و طبيعي جلوه دادن روابط بين االذهاني. 

 

قرائت زنان خانه دار

 شايد بتوان گفت زنان خانه دار، مهم ترين مخاطبان اجتماعی مجموعه هاي تلويزيونی هستند. 

پژوهشگراني رسانه ها اغلب به اين نکته اذعان دارند که مجموعه  ها نخستين بار به قصد سرگرم 

کردن زنان خانه دار و هماهنگ با ذهنيات و ضرباهنگ کارهای خانگی آن ها ساخته شدند. اگر 

چه اين گفته بيشتر در مورد مجموعه هاي روزانه و آبکی صادق است، اما مجموعه هاي شبانه 

و ساعات پربيننده نيز به همان اندازه زنان خانه دار را مخاطب قرار می دهند. تفسير رمزگشايی 

زنان خانه دار از مجموعه  ها به دليل وجود موانع پژوهشی، کار بسيار دشواری است. با اين همه، 

ما موفق شديم يك مصاحبه گروهِی متمرکز با زنان خانه دار (۵ نفر) تشکيل دهيم. اين بحث 

ــفندماه ۱۳۸۵ با حضور ۵ نفر از زنان خانه دار  ــط اس ــريال «پرواز در حباب» در اواس دربارة س

صورت گرفت. مشخصات اين ۵ نفر به ترتيب زير بود: 

جدول ۱: مشخصات زنان مشارکت کننده در بحث گروهی متمرکز ۱

۱۲۳۴۵مشخصات / کد زنان

ميدان فلسطينايرانشهرخيابان بهار جنوبیميدان سپاهخيابان سميهمحل سکونت (تقريبی) 

اجاره ایاجاره ایشخصیاجاره ایشخصیوضع مسکن

۶۰۰ هزارتومان۶۵۰ هزارتومان ۷۵۰ هزارتومان۶۰۰ هزارتومان۷۰۰ هزارتوماندرآمد تقريبی خانواده

۲۹ سال۳۲ سال۳۴ سال۲۶ سال۲۸ سالسن

فوق ديپلمديپلم سيکلديپلمديپلمسطح تحصيالت

بلهبلهخيرخيربلهاستفاده از ماهواره

خيربلهخيرخيرخيراستفاده از اينترنت

VCDو DVD بلهبلهبلهبلهبلهاستفاده از

بلهبلهخيربلهبلهخواندن روزنامه و مجله
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ــتان ۱۳۸۵ از شبکة سوم سيما پخش شد و نمايش آن  مجموعه  «پرواز در حباب» در زمس

ــفند به اتمام رسيده بود. زنان مشارکت کننده در اين بحث، عالقة خاصی به گفتگو  تازه در اس

ــرح نکاتی در مورد اين  ــان می دادند. بحث را خود من با ط ــارة اين مجموعه  از خود نش درب

مجموعه  شروع کردم. هدفم آن بود که در اين بحث، نکات و مسائلی که مطلوب و مورد نظر 

من است مطرح شود. سپس يکی از خانم ها (کد ۴) بحث را ادامه داد: 

«اين مجموعه  می خواهد از رامين معزی يک تبهکار جانی بسازد، اما چهرة اين بازيگر برای 

بيننده خيلی جذابيت دارد؛ حداقل از آقای لطفی جذاب تر است. طرز حرف زدن و پوشش و 

همه چيز رامين معزی مخاطب را به خود جلب می کند. به عالوه، در اين مجموعه  می خواهند 

تقصير مسئلة اعتياد را به گردن يک سری قاچاقچی بيندازند، ولی به نظر من اعتياد ريشه های 

عميق تری دارد.» 

ــارکت کنندة اولی خوشش آمده بود،  در اين لحظه خانم ديگری که گويا از حرف های مش

لب به سخن گشود (کد ۵) : 

«ببينيد، اين مجموعه  هم مثل مابقی مجموعه  هاست. همة سريال ها يکجوراند. تنها چيزي 

ــد نفر معدود. خوب، اگر اين جوری  ــت که همه خوبند جز چن که می خواهند بگويند اين اس

ــت، چرا اين همه مشکالت داريم؟ تازه مگر مسائل جامعة امروز را می توان با بد و خوب  اس

حل کرد؟»

سپس خانم ديگری با اعتراض به حرف های او گفت (کد ۳) : 

«خوب، مشکالت ما را همين آدم های شرور ايجاد می کنند؛ واال همه که بد نيستند. به نظر 

ــان می داد و زنان را  ــن اين مجموعه ، مجموعه  خوبی بود، فقط کاش آقای لطفی را بهتر نش م

آدم هايی گيج و احساساتی معرفی نمی کرد.» 

سپس اين پرسش را مطرح کردم که به نظر شما اين مجموعه  راه حلی برای مسئلة گرايش 

به سوی مواد مخدر ارائه می دهد؟ بالفاصله همان خانِم منتقِد مجموعه  (کد ۵) گفت: «نه اصلًا، 

ــت است که  ــيم. » اما خانم ديگری (کد ۲) گفت: «درس فقط می گويد که قاچاقچی ها را بکش

ــن می کند. مثلًا اين که گرايش به سوی  راه حل خاصی ارائه نمی دهد، اما خيلی چيزها را روش

اين مواد اکثرًا ريشه در شکست های عاطفی و ساير مشکالت روحی دارد. ما بايد اين مشکالت 

را برطرف کنيم. » سپس پرسيدم فکر نمی کنيد اين مجموعه  مسايل را ساده و در سطح جلوه 

می دهد؟ همه معتقد بودند که می شد اين مسائل را عميق تر و دقيق تر نشان داد. 

تحليل قرائت هاي زنان خانه دار از مجموعه   

ــاختار اجتماعي دارند و در  ــاني در س با وجود آن که زنان خانه دار جايگاه اجتماعي يكس
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فضاي گفتماني مشابهي مي زيند، اما ذهنيت شان از عناصر متفاوتی ترکيب شده است. نخست 

اين كه جايگاه اجتماعي خانوادة آن ها موجب دسترسي به گفتمان هاي متفاوت مي شود و دوم 

اين كه تركيب بندي هويت آن ها (اين كه عنصر مسلط در تركيب بندي هويت آن ها كدام است) 

نوع قرائت آن ها را متفاوت مي سازد. عناصر مسلط بر سوبژكتيويتة يك تيپ از زنان خانه دار، 

ــنتي، وفاداري به نظام خانواده و  ــت از: گرايش هاي ديني، پايبندي به عرف هاي س عبارت اس

ــله مراتب اجتماعي، عالقه به تربيت و كنترل فرزندان و طبيعي ديدن جايگاه زن و مرد.  سلس

اين تيپ زنان در چارچوب گفتمان روانشناختي مجموعه  مي انديشند؛ انسان نمونة مجموعه   را 

مي پذيرند و در همان فضاي سنگين مجموعه  نفس مي كشند. اين تيپ زنان اغلب به جزئيات 

ــان از  ــتان و گاهی نيز به بدآموزي هاي آن اعتراض دارند و انتقادش ــتی هاي جزئي داس و كاس

چارچوب گفتمان مسلط مجموعه  فراتر نمي رود. 

اما عناصر مسلط بر ذهنيت تيپ ديگري از زنان خانه دار عبارت است از: گرايش به زندگي 

روزمره (اموري مثل خريد، مد، آرايش، آشپزي و غيره) ، مقاومت در برابر مردان در خانواده، 

مخالفت با تعصبات سنتي و ديني (اما در عين حال اقرار به دينداري مدرن) ، گرايش به ژست ها 

ــش، طرز حرف زدن، رابطه با جنس مخالف و جز آن). اين  و اداهای رفتاري مدرن (در پوش

ــلط مجموعه  وارد گفتگو مي شوند، بدين معنا كه عناصري از آن  ــته از زنان با گفتمان مس دس

ــب تجربيات و ذهنيات خود معنا  را مي پذيرند، برخي را رد مي كنند و پاره اي ديگر را بر حس

ــلط اكثرًا نقد تالش هاي اين گفتمان براي معرفي انسان  مي كنند. انتقادات آن ها به گفتمان مس

نمونه و پنهان کردن نهيليسم اجتماعي نهفته در پس گرايش افراد به مواد مخدر است. اما اين 

ــي به تحليل و ارزيابي امور  ــپ زنان از اين حيث که در چارچوب همان گفتمان روانشناس تي

مي پردازند، خوانش مسلط مجموعه  را مي پذيرند. 

قرائت های دانشجويان 

در جامعة ما اقشار فرهيخته و کتاب خوان باوجود دسترسی به منابع گفتمانی ديگری نظير 

اينترنت و کتاب و نشريه و فضای دانشگاه و جز آن، کما بيش برنامه های تلويزيونی و به ويژه 

مجموعه هاي شب هنگام را نگاه می کنند و اين به ويژه در ميان دختران دانشجو بيشتر است. به 

همين دليل، در نقد و بررسی ديدگاه های زنان دربارة گفتمان حاکم بر مجموعه هاي تلويزيونی، 

ــك بحث گروهی متمرکز  ــجويان را ناديده گرفت. در اين پژوهش، ي ــوان قرائت دانش نمی ت

ــجويان فنی داشتيم که گزارش و تحليل قرائت های  پيرامون مجموعة «پرواز درحباب» با دانش

آن ها را در اينجا می آوريم. 



فصلنامه علمی - پژوهشی

سال اول
شماره ٢
تابستان ١٣٨٧

۹۸

جلسة بحث گروهی متمرکز ۲ در اسفند ماه ۱۳۸۵ با حضور ۹ نفر از دانشجويان رشته های 

فنی در دانشکدة فنی دانشگاه تهران دربارة مجموعة  «پرواز در حباب» برگزار شد. مشخصات 

مشارکت کنندگان به ترتيب زير است: 

جدول۲: مشخصات دانشجويان مشارکت کننده در بحث گروهی متمرکز ۲

۱۲۳۴۵۶۷۸۹مشخصات/کد زنان

بزرگراه همتخ ۱۷ شهريورخ دولتسعادت  آبادمحل سکونت (تقريبی) 
شريعتی خ 

واعظی

ميدان امام 

حسين
 جمالزادهکوی نصرنارمک

اجاره ایشخصیشخصیاجارهایاجاره ایشخصیشخصیشخصیشخصیوضع مسکن

۶۵۰ هزار۸۰۰ هزار۷۵۰ هزار۸۰۰ هزار۷۰۰ هزار۱ ميليون۹۰۰ هزار۱ ميليون۸۰۰ هزاردرآمد تقريبی خانواده

۲ سال۲۸ سال۲۰ سال۲۱ سال۱۹ سال۲۷ سال۲۴ سال۲۳ سال۲۳ سالسن

کارشناسیکارشناسی ارشدکارشناسیکارشناسی کارشناسیکارشناسی ارشدکارشناسی ارشدکارشناسی ارشدکارشناسی ارشدسطح تحصيالت

خيربلهگاهی اوقاتخيربله گاهی اوقاتخيربلهخيراستفاده از ماهواره

خيرگاهی اوقاتبلهخيربلهبلهبلهبلهبلهاستفاده از اينترنت

استفاده از 

VCD و DVD
بلهکمتربلهبلهگاهی اوقات گاهی اوقاتخيربلهبله

خواندن روزنامه 

و مجله
خيربلهبلهخيرخيربلهبلهبلهبله

ــته های فنی کمتر اهل بحث و گفتگو دربارة مسائل  ــجويان رش ــايد به نظر برسد دانش ش

اجتماعی باشند، اما در واقع در جامعة ما چنين نيست، اگر چه عمدتًا بحث را به سوی جنبه های 

سياسی قضايا می کشانند. يکی از دانشجويان (کد ۸) بحث را اين گونه شروع کرد: 

«به نظر من اين مجموعه  می خواهد ريشه های اعتياد را به عوامل خارجی و غربی ربط دهد، 

زيرا رامين معزی(يا همان کورش فراهانی) از خارج برگشته؛ ولی واقعيت اين است که اعتياد 

ريشه در خود جامعة ما دارد و با زور و تهديد پليس نيز از بين نمی رود.»

يکی ديگر از دانشجويان در تأييد همين حرف ها گفت (کد ۴) : 

«اين مجموعه   از جامعة ما خيلی دور است. من صرفًا برای آشنايی با خرده فرهنگ معتادان 

اين مجموعه  را نگاه کردم، ولی چيزی دستگيرم نشد. اين مجموعه  دو گروه را بازنمايی می کند: 

خالفکارها و پليس. ولی قشر متوسط جامعه را به کلی رها کرده است.» 

نظرات سه نفر ديگر از دانشجويان (کد ۱، کد ۳، کد ۵) به طور خالصه چنين بود: 

«بازنمايی زنان خيلی ضعيف است. در عوض، نقش پليس خيلی پررنگ است؛ دايی، عقل 

کل مجموعه  است، ولی خانم اش اصلًا دو جمله بيشتر حرف نمی زند، بلکه کارش گوش دادن 

ــت. عاطفه با آن که دانشگاهی است، ولی حتا ازدواج کردن هم بلد نيست.  و درد دل کردن اس

ــاتی و عاشق قيافة رامين است. مادر رامين هم سراپا سطحی و احساساتی  مرجان هم احساس
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ــت. کل جامعه در اين فيلم يا کودک صفت اند يا تبهکار، و پليس نگهبان و مواظب هر دو  اس

گروه است.» 

يکی ديگر از دانشجويان (کد ۲) نظر خود را چنين بيان کرد: 

«من چند قسمت بيشتر از اين مجموعه  را نديده ام، ولی در همان چند قسمت همدلی ام با 

آرش و رامين [دو عامل تبهکار] بيشتر از همدلی ام با دايی  [پليس] و آقای لطفی [پليس قديمی] 

بود. به نظر من اين ها قربانيان جامعه هستند. با از بين بردن اين افراد که نمی توان ريشة مسئلة 

مهمی چون اعتياد را خشکاند.» 

دانشجوی ديگری که تا اين لحظه ساکت مانده بود (کد ۹) اندکی متفاوت سخن گفت: 

«مجموعه  خوبی بود. من قبول ندارم که مخاطبان با رامين معزی هم ذات پنداری کنند، زيرا 

به دليل خباثت های موذيانه اش چندان مورد عالقة آن ها نبود و نوجوانانی که من می ديدم، اصلًا 

او را نمی پسنديدند.»

ادامة بحث حول همين مسائل بود و نکتة جديدی در آن ديده نشد. 

تحليل قرائت هاي دانشجويان

دسترسي دانشجويان به منافع معرفتي و گفتماني مختلف، بيشتر از ساير گروه هاي اجتماعي 

ــگاه ها و عرصه هاي عمومي در ايران، تحولي شگرف در رفتارها و  ــت. ورود زنان به دانش اس

نگرش هاي آنان ايجاد كرد. دانشگاه بر خالف ساير نهادهاي اجتماعي كه كمابيش تحت سيطرة 

ــتند، عرصة نزاع گفتمان هاي مختلف است. از همين رو، دانشجويان  ــلط هس يك گفتمان مس

ــتة تحصيلي نيز در  به لحاظ هويتي متكثرتر و چندگون تراند. به عالوه، مقطع تحصيلي و رش

ــجويان نقش عمده اي دارد. مي توان دو تيپ اجتماعِي متفاوت در  ــكل دهي به نگرش دانش ش

ــخيص داد و مواضع آن ها را در قبال گفتمان حاكم بر مجموعه  ها  ــجويان دختر تش ميان دانش

دسته بندي كرد:

۱) تيپ اجتماعي اول

تركيب بندي هويتي: گرايش به حفظ ارزش هاي واال و اصيل؛ عالقه به رعايت پوشش 

ــگاه و جامعه؛ حفظ فاصله با جنس مخالف؛ طرفداري از  ــالمي(چادر) در حريم دانش اس

ــايل اجتماعي؛ تعلق به خانواده هايي با گرايش هاي ديني؛ اين  نظريه توطئه در تحليل مس

ــجويان به ندرت اهل استفاده از اينترنت(چت، پست الکترونيکي و...) و تماشا  تيپ دانش

ــدة غربي (رمان) هستند. آن ها عمدتًا در چارچوب  كردن ماهواره و كتاب هاي ترجمه ش

همان گفتمان روانشناسي فكر مي كنند و در تحليل مسايل اجتماعي، درست مثل مجموعه ، 

ــان «عرف عام»ي زندگي و فكر  ــا را به گردن افراد مي اندازند. در چارچوب هم تقصيره
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ــد آن را طبيعي جلوه دهد. انتقادات آن ها اساسًا به جزئيات  مي كنند كه مجموعه   مي كوش

ــت. مجموعه  را به خاطر بدآموزي ها و بازنمايي بد زنان  ــتي هاي فني مجموعه  اس و كاس

نقد مي كنند. با اين همه، به نگاه سياه و سفيد مجموعه   به مسائل اجتماعي اعتراض دارند 

ــت. علت اصلي عالقة اين تيپ دختران به  ــائل بسي پيچيده تر از اين هاس و معتقدند مس

ــاده و معصومانه اي است كه به نظرشان  ــتالژي براي زندگي س مجموعه  هاي ايراني، نوس

ــايل پيچيده تر شده اند و امور به مراتب بدتر شده  ــت. از نظر آن ها مس در حال نابودي اس

است. 

۲) تيپ اجتماعي دوم

ــي: گرايش به مظاهر مادي زندگي مدرن همچون مد و اتومبيل و تلفن  تركيب بندي هويت

همراه و لب تاب و غيره؛ نسبت به پوشش اسالمي تسامح بيشتري دارند؛ ادعا مي كنند اهل رمان 

و فيلم و سينما هستند؛ در ايجاد ارتباط با جنس مخالف آسان گيرتر هستند؛ عمدتًا به طبقات 

مرفه و متوسط به باال تعلق دارند؛ اين تيپ دانشجويان گفتمان روانشناختي حاكم بر مجموعه   

را تشخيص مي دهند و رد مي كنند؛ به فضاهاي سبك گرايش دارند و وجود تناقض و تعارض 

در زندگي را مي پذيرند. با اين همه، رشد و شكوفايي فرديت آنان به حدي نيست كه از چنگ 

ــم حاكم بر فضاي اجتماعي گريخته باشند، اما در هر صورت به تجربه كردن چيزهاي  نهيليس

ــرهايی هستند كه گفتمان  ــر از دختران از جمله قش مختلفي مي پردازند. مي توان گفت اين قش

ــوزة خصوصي خود آنقدر اهميت مي دهند كه تحمل  ــم بر مجموعه   را نمي پذيرند. به ح حاك

فضاي «خودماني» حاكم بر مجموعه   را ندارند. اغلب شخصيتي چندپاره دارند و اميد بازگشت 

به سوي دنياي معصومانه را از دست داده اند. 

 قرائت دانش آموزان دبيرستان 

ــتان به عنوان نسل نوظهور جامعة ايران، از جمله قشرهايي هستند كه  دانش آموزان دبيرس

ــانه اي و از طريق توليد كاالهاي فرهنگي به  ــلط مي كوشد در قالب برنامه  هاي رس گفتمان مس

ــكل بدهد. اين نسل به سبب دسترسي به گفتمان هاي ديگر و بر اثر دگرگوني  ذهنيت آن ها ش

چگونگي جامعه پذيري، داراي تجربيات و ذهنيات خاص خود هستند. اين مسئله كه گفتمان 

مسلط تا چه اندازه موفق به استيضاح آن ها شده و آن ها تا چه حد در برابر اين گفتمان مقاومت 

مي ورزند، نيازمند مطالعه اي تجربي است. در پژوهش حاضر، در يك بحث گروهِي متمركز با 

۷ نفر از اين دانش آموزان به بحث و گفتگو نشستيم كه گزارش آن را در اين جا مي بينيد. 
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ــفند ماه ۱۳۸۵ با حضور ۷ نفر از دانش آموزان دبيرستان  ــوم كه در اس در بحث گروهي س

ــخصات دانش آموزان  ــد. مش ــه ۱۲) دربارة مجموعه  «پرواز در حباب» برگزار ش ــاه (منطق رف

مشاركت كننده به ترتيب زير است:

جدول ۳: مشخصات دانش آموزان مشاركت كننده در بحث گروهي متمركز ۳

 كد زنان

مشخصات
۱۲۳۴۵۶۷

زعفرانيهتجريشفرمانيهشهر زيبانياورانسعادت آبادپاسدارانمحل سكونت

شخصيشخصياجاره ايشخصيشخصيشخصيشخصيوضع مسكن

۱ ميليون۹۰۰ هزار۸۰۰ هزار۱ميليون به باالا ميليون به باالا ميليون به باال۸۰۰ هزاردرآمد خانواده

۱۷ سال۱۷ سال۱۷ سال۱۷ سال۷ سال۱۷ سال۱۷ سالسن

سوم  دبيرستانسوم دبيرستانسوم  دبيرستانسوم  دبيرستانسوم  دبيرستانسوم دبيرستان سوم دبيرستانمقطع تحصيلي

خيربلهخيرخيربلهخيرخيراستفاده از ماهواره

بلهخيرخيربلهگاهي اوقاتگاهي اوقاتخيراستفاده از اينترنت

DVD و VCD گاهي اوقاتگاهي اوقاتگاهي اوقاتخيربلهبلهبلهاستفاده از

خيرخيرخيربلهبلهبلهبلهخواندن روزنامه و مجله

بحث گروهي با دانش آموزان دبيرستان به طور كاملًا آزاد برگزار شد، به اين معنا كه چون 

زبان آن ها غيرتخصصي بود و احتمال داشت هرگونه توضيح از جانب من در رأي و نظر آنان 

تغيير ايجاد كند، آنان را آزاد گذاشتم تا هر طور كه خواستند، نظر بدهند. به همين دليل ما فقط 

نظراتشان در اين جا نقل مي كنيم. 

(كد ۴) : «پرواز در حباب مجموعه  خوبي بود. ضعف ها و مشكالت جامعه را خوب نشان 

مي داد. اما شخصيت آقاي لطفي را با توجه به اين كه قبلًا پليس بوده، خيلي گيج نمايش مي داد. 

ــدند. در مورد رامين  او در تربيت بچه هايش ناتوان بود و به همين دليل، بچه هايش بدبخت ش

معزي من فكر نمي كنم كه آدم تا اين حد بتواند كينه اي باشد.» 

(كد ۳) : «خيلي غيرواقعي بود. رامين معزي از كشوري خارجي به ايران مي آيد و به راحتي آدم 

مي كشد و برنامه هايش را به خوبي اجرا مي كند و كسي جلوش را نمي گيرد. اين مجموعه  همه چيز 

را ساده جلوه مي داد. رامين معزي به دليل زيبايي هاي ظاهري و زرنگي اش مورد عالقة ما بود.» 

(كد ۲) : «اين مجموعه  اصلًا پر از تناقض بود. پليس ها را گيج نشان مي داد. يك فرد به اسم 

رامين معزي وقتي دستگير مي شود كه تمام برنامه هايش را اجرا كرده است. ولي كلًا مجموعه  
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جذابي بود، چون به مسائل روز مي پرداخت.» 

(كد ۱) : «مجموعه  هاي ايراني نسبت به مجموعه  هاي خارجي كلًا سطحي ترند. مجموعه  هاي 

خارجي پيچيدگي ها را نشان مي دهند. به نظر من دولت اگر مي خواهد فرهنگ سازي كند، بايد 

ــوند. چگونه چنين  ــازد. در اين مجموعه  ها آدم ها ناگهان متحول مي ش برنامه هاي غني تري بس

چيزی امكان دارد و كدام مخاطب اين را باور مي كند؟»

(كد ۵) : «اين مجموعه  مثل بقية مجموعه  ها اوايل خيلي مسائل پيچيده را مطرح مي كند، ولي در 

آخر همه چيز را ناگهاني حل مي كند. مثلًا در اين مجموعه  هيچ راه حلي براي از بين بردن معضل 

اعتياد ارائه نمي شود. به غير از كشتن رامين معزي. خوب، اگر اين طوري بود، اآلن ما اين همه معتاد 

نداشتيم. به عالوه، در اين مجموعه  ها هميشه به آدمهاي خوش تيپ و پولدار توهين مي كنند.» 

(كد ۷) : «من واقعًا نمي دانم برخي از مجموعه  ها چه مي خواهند بگويند. البته برخي ديگر 

ــيارجذاب و قوي اند، مثل مجموعه  نرگس. اما اين مجموعه  به نظر من همة   از مجموعه  ها بس

آدم ها را گيج و بي عقل نشان داده، جز آن دايي كه پليس بود.» 

(كد ۶) : «به نظر من اين مجموعه  معضالت واقعي جامعة ما را خوب نشان داده بود، ولي 

در ارائه راه حل خوب عمل نكرده بود.» 

تحليل قرائت هاي دانش آموزان دبيرستان

ــورت گرفت، تفاوت دنياي ذهني آنان با دنيايي  ــتان ص در بحثي كه با دانش آموزان دبيرس

كه مجموعه  ها تصوير مي كنند، به خوبي قابل درك بود. حتا نگاه آن دسته از دانش آموزاني هم 

كه كمتر با جهان نگري حاكم بر تلويزيون فاصله داشتند، نسبت به بعضي مسائل متفاوت بود. 

تفاوت چيزهايي كه در گفتمان مسلط، مفروض و طبيعي گرفته مي شوند با چيزهايي كه مطرود 

ــي از دانش آموزان، داراي  ــتند، براي دانش آموزان قابل درك نبود. تركيب بندي هويتي تيپ هس

ــت: متأثر از فضاي ديني خانواده؛ داراي نظم و انضباط در مدرسه؛  ــت اس عناصري از اين دس

داراي روحيه اي آرام و تقريبًا انزواطلب؛ بي عالقگي به برنامه هاي ماهواره و فيلم هاي خارجي. 

اين دانش آموزان اكثرًا «انسان نمونه» مجموعه  ها را الگو قرار مي دهند، گرچه او را خيلي آرماني 

و غيرطبيعي مي دانند. گفتمان مسلط تا حدود زيادي موفق به استيضاح اين تيپ از دختران شده 

است، زيرا آنان معناها، ايده ها و ارزش هاي اين گفتمان را تأييد مي كنند و نقد و ارزيابي مسايل 

ــن چارچوب انجام مي دهند. در يك كالم، اين تيپ از دانش آموزان خوانش مرجح  را در همي

مجموعه  ها را كم  و بيش مي پذيرند. 

تركيب بندي هويتي تيپ ديگري از دانش آموزان تا حدودي متفاوت است: كمتر گرايش هاي 

ديني دارند و عمدتًا در برابر پند و اندرزهاي اخالقي واكنش منفي نشان مي دهند؛ اهل بازيگوشي 
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ــار از  ــتند؛ و هويتي چندپاره دارند و سرش و مد و برنامه هاي ماهواره و فيلم هاي خارجي هس

ــتند. اين تيپ از دانش آموزان خيلي از  تنش هاي روحي و اضطراب و تناقض هاي فكري هس

ايده ها و معناهاي مرجح مجموعه   را نمي پذيرند. عمدتًا فضاهاي سبك را بر فضاهاي سنگين 

ترجيح مي دهند. با شخصيت هايي كه در مجموعه  ها قيافه و ظاهر خوبي دارند و شيك پوش و 

امروزي هستند (هرچند در مجموعه  نقش منفي داشته باشند) هم ذات پنداري مي کنند. با اين 

 همه، تالش اصلي اين تيپ از دانش آموزان در جريان تماشا كردن مجموعه  صرف نوعي گفتگو 

با قرائت مسلط متن مي شود. اما طي اين گفتگو، مفاهيم و عناصر محوري متن را طور ديگري 

معنا مي كنند؛ طوري كه با تجربة روزمره و ذهنيت خودشان متناسب باشد. 

 قرائت كارمندان ادارات

فضاي يكدست حاكم بر ادارات دولتي، نقش عمده اي در شكل دادن به ذهنيت و نگرش 

كارمندان دارد. به عالوه، بحث و گفتگوهايي كه كارمندان با يكديگر دربارة مسائل خانوادگي 

و اجتماعي خود دارند، نگرش آنان را در جهت خاصي شكل مي بخشد. كارمندان ادارات در 

زمرة تيپ هاي اجتماعي اي هستند كه عالقة خاصي به تماشاي مجموعه  ها دارند. ما موفق شديم 

با آن ها يك بحث گروهي متمركز داشته باشيم. 

ــازمان  ــفند با حضور ۸ نفر از كارمندان زن س در بحث گروهي متمركز ۴ كه در اواخر اس

ــخصات اين  ــد. مش آموزش و پرورش منطقة ۲، دربارة مجموعه  «پرواز در حباب» برگزار ش

مشاركت كنندگان به ترتيب زير بود:

جدول ۴: مشخصات افراد مشاركت كننده در بحث گروهي متمركز ۴

 كد زنان

مشخصات
۱۲۳۴۵۶۷۸

اقدسيهميدان فلسطينميدان فاطميستارخانونكنارمكجمهوريسعادت آبادمحل سكونت

شخصيشخصياجاره اياجاره ايشخصيشخصياجاره ايشخصيوضع مسكن

۹۰۰ هزار۶۵۰ هزار۷۰۰ هزار۸۰۰ هزار۷۰۰ هزار۸۰۰ هزار۷۵۰ هزار۱ ميليوندرآمد خانواده

۳۴ سال۳۲ سال۲۷ سال۲۶ سال۲۹ سال۳۷ سال۳۴ سال۴۳ سالسن

کارشناسيکاردانيکاردانيکارشناسيکارشناسيکارشناسيکارشناسيکارشناسيمقطع تحصيلي

بلهگاهي اوقاتخيرخيربلهخيرخيرخيراستفاده از ماهواره

بلهبه ندرتخيرگاهي اوقاتبلهگاهي اوقاتخيرگاهي اوقاتاستفاده از اينترنت

DVD و VCD بلهبلهبلهبلهبلهگاهي اوقاتبلهبلهاستفاده از

خيربلهبه ندرتبلهبلهبلهبلهبلهخواندن روزنامه و مجله
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ــدان ادارة آموزش و پرورش، از اين حيث براي ما مهم بود كه در  ــث و گفتگو با كارمن بح

اين سازمان، فضايي يكدست و منسجم و گفتمان خاصي حاكم است، به نحوي كه رفتارها و 

ــت، بسيار مشابه مي نمود. به همين خاطر كوشيديم فضاي  نگرش هاي كارمندان در نگاه نخس

جلسه را از حالت رسمي خارج كنيم تا آنان راحت تر و با احساس امنيت بيشتر، نظراتشان را 

بيان كنند. يكي از كارمندان بحث را اين گونه شروع كرد (كد ۱) : 

«من كلًا از ديدن برخي از مجموعه  هاي تلويزيوني لذت مي برم. مجموعه  «پرواز در حباب» 

هم در ابتدا برايم جالب بود، اما هر چه كه پيش رفت، سطحي تر و ساده تر شد. زنان را خيلي 

ــت آموزنده تر  ــتند، اين مجموعه  مي توانس ــت كم گرفته بود، اصلًا حضوري درخور نداش دس

باشد.» 

سپس مشاركت كنندة ديگري (كد ۸) با نقد شديد اين مجموعه  گفت:

ــه هاي تكراري و نگاه سياه و سفيد و تكرار  ــار بود از كليش «به نظر من اين مجموعه  سرش

ــتر جذب رامين معزي شده اند تا جذب پليس.  حرف هاي بي معني. من مطمئنم جوانان ما بيش

ــائل  ــان دهند كه مس ــت و يا مي خواهند نش همة مجموعه  های ما يا دعواي بدها و خوب هاس

اجتماعي  ما ريشه در سوءتفاهم ها دارند.» 

اما خانم ديگري (كد ۷) گفت:

ــكل اين است كه كارگردان از روش ها و  ــت، اما مش «ايده هاي خوبي در اين مجموعه  هس

شگردهاي خوب و جذابي براي معرفي اين ايده ها استفاده نمي كند. همين ايده ها و ارزش ها را 

مي توان طوري به مخاطب داد كه قبولش كند.» 

در ادامه اين پرسش را مطرح كردم كه اين مجموعه  چه چيزهايي را بيان نمي كند؟ يكي از 

مشاركت كنندگان (كد ۴) اين گونه اظهار نظر كرد: 

 «خيلي چيزها را؛ مثلًا اين كه چرا كسي مجبور مي شود معتاد شود يا مواد مخدر بفروشد. 

يا آيا نقش دولت در ريشه كن كردن اين معضل چه بايد باشد.» 

ــتي ها و ضعف هاي فني مجموعه    به طور كلي، بحث هاي اين كارمندان عمدتًا دربارة كاس

بود. اكثر آن ها به شيوه شخصيت پردازي ها، افراط و تفريط ها، بدآموزي هاي مجموعه  و كمرنگ 

جلوه دادن نقش زنان و ضعيف نشان دادن نقش خانواده نقد داشتند. 

تحليل قرائت های زنان کارمند ادارات 

قرائت هاي زنان كارمند را مي توان ذيل مقولة «قرائت گفتگويي» دسته بندي كرد. اصلي  ترين 

علت اين امر، شايد سيطرة فضايي آرام و يكدست بر دنياي اجتماعي اين زنان باشد. در ميان 

عناصر مسلط گفتمان حاكم بر مجموعه ، اين تيپ زنان طرفدار مفاهيمي چون نظم و مسئوليت 
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ــاب و برادرانه، ماندگارتر و  ــن ايدة مجموعه   را كه روابط ن ــت از بزرگتر بودند. اما اي و اطاع

كارآمدتر از روابط مبادله اي هستند، اصلًا نمي پسنديدند. فضاي حاكم بر برخي ادارات جامعة 

ــي و سلسله مراتب ها وجود دارد، در  ــوه خواري و چاپلوس ما كه در آن انواع پارتي بازي و رش

ــا اغلب جامعه اي را به  ــئله تأثير دارد. مجموعه  ه ــي نگرش اين تيپ زنان به اين مس چگونگ

ــت اما بر اثر شرارت هاي يك عده تبهكار دچار بحران  ــند كه در باطن سالم اس تصوير مي كش

مي شود. اين تيپ زنان اين ايده را كاملًا تأييد مي كنند، اما تفسيرشان از «يك عده تبهكار» همان 

ساختارهاي فرسودة اجتماعي است كه راه را بر حل مسائل بسته اند. از اين حيث، مي  توان گفت 

گفتمان روانشناختي مجموعه  ها كمتر توانسته اين دسته از زنان را استيضاح كند. 

نتيجه گيري

 بر مبناي مفروضات نظري و نيز بر اساس مطالعة تجربي قرائت هاي مخاطبان، مي توان به 

نتايجي از اين دست در مورد مجموعه  پرواز در حباب دست يافت. 

ـ اين مجموعه   با عيني جلوه دادن رخدادها و روابط اجتماعي، بر خصلت پيشامدي آن ها 

سرپوش مي نهد. 

ــد «عناصر» نوظهور و مدرن در جامعة ايران را به  ـ اين مجموعه  در مقام گفتمان مي كوش

ــتن معناهاي متكثر اين عناصر به معنايي ثابت و  «برهه ها» تبديل كند، آن هم از طريق فروكاس

واحد. 

ــد با طرح مفاهيمي همچون «ذات»  و «فطرت» و «اصل»، خصلت  ـ اين مجموعه  مي کوش

برساخته بودن و شناور بودن هويت را پنهان کند. 

ــانه ها در يك نظام  ــه ، مثل هر گفتمان تركيبي ديگري، تثبيت معناي نش ــن مجموع ـ در اي

معنايي واحد به قيمت «طرد» تمام معناهاي ممكن ديگر تمام مي شود. 

ـ كوشش مي شود تناقض ها، پيچيدگي ها و آنتاگونيسم هاي جهان اجتماعي در سطح جلوه 

داده شود و نتيجة اشتباهات و تقصيرات فردي معرفي گردد. 

ــت، «وضعيت تعادل» به هم  ــت كه در آغاز رواي ــاختار روايي اين مجموعه   چنان اس ـ س

ــت آخر در پايان داستان، همه چيز راه حل خود را مي يابد و وضعيت اوليه  مي خورد، ولي دس

دوباره برقرار مي شود. 

 - رمزگان فنی، مثال نقش دوربين، تدوين، صحنه آرايي و ديالوگ و موسيقي، تا حد ممکن 

در خدمت برساختن و تثبيت گفتمان مسلط مجموعه  هستند. 

ــه  در خدمت تقويت ابعاد عاطفی  ــود خوانش مرجح اين مجموع چنان كه مالحظه مي ش

اخالقی زندگی و نيز در خدمت ارائه تصويری مثبت از وضعيت اجتماعی موجود است و تا 
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حد امکان از بازنمايی مسائل حاد اجتماعی و سويه های زشت و منفی زندگی پرهيز کند. اين 

مجموعه  بطن و نهان جامعه را سالم و بکر نشان می دهد و تنش ها و تعارض ها و بحران ها را 

پديده هايی زودگذر و سطحی معرفی می کند تا بدين وسيله، اين اميد را در مخاطبان زنده نگه 

دارد که همه چيز درست شدنی است و اين تعارض ها و تنش ها موقتًا پديد آمده اند. 

ــت نخوردة ايراني است كه  ــت جهان» دس ــتة اصلي اين خوانش، دفاع از نوعي «زيس هس

ــة تمام معضالت و مشكالتش در وجود «منابع شر»، در سوءتفاهم ها و تقصيرات افراد و  ريش

ــت. اين خوانش، وجود تعارض ها و  ــت هايي پنهان براي برهم زدن تعادل آن نهفته اس در دس

تناقض هاي واقعي در اين زيست جهان و رابطة آن با ساختارهاي قدرت را به طور كامل پنهان 

مي كند. 

ــته به  ــت که زنان بس ــل قرائت های زنان از اين مجموعه  بر می آيد آن اس ــه از تحلي  آنچ

ترکيب بندی هويتشان، با گفتمان مسلط مجموعه وارد نوعی گفتگو  می شوند و عناصر مختلف 

ــن گفتمان را واکاوی می کنند. در ميان هر يک از گروه های اجتماعی مورد مطالعه، با توجه  اي

ــه ترکيب بندی هويتی مخاطبان، قرائت های متفاوتی از مجموعه ها وجود دارد. يکی از نتايج  ب

ــد فرد از بديع بودن  ــت که در نگاه اول به نظر می رس اصلی تحليل قرائت های زنان، اين اس

ــه لذت می برد، حال آن که در واقع فرد به آن دليل از مجموعه لذت می برد که واجد نوعی  قص

ــت که ثابت باقی می ماند. به تعبير امبرتو اکو، مجموعه های  بازآيی و رجوع الگويی روايی اس

تلويزيونی پاسخگوی نياز کودکانه شنيدن هميشگی قصه ای واحد است، پاسخگوی نياز تسلی 

يافتن به واسطه «بازگشت امر همسان» که به گونه ای سطحی چهره پوشانده است (اکو، ۱۳۸۲: ۵۱). 

زنان مخاطب مجموعه هاي تلويزيونی در ايران كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفتند از 

«تکرار» رخدادها و بازنمايی روابط اجتماعی و خانوادگی در مجموعه ها لذت می برند. کساني 

که اين نوع تکرار را مالل آور می دانند در واقع عملًا هيچ تعلقی به آن «زيست جهان» ساده و 

يکدست که در مجموعه ها بازنمايی می شود، ندارند. آن ها دوست دارند عمق و ژرفای تجربة 

ــود. اين تيپ از زنان، آنچه را  ــان بازنمايی ش روزمره آن ها و پيچيدگی ذهنيت و شخصيت ش

زندگی سرشار از سکوت و اطاعت مي دانند، زندگي كه به تعبير ايشان مبتنی بر همبستگی های 

سنتی است و در آن همه چيز در جای طبيعی خود قرار دارد، نمی پسندند. زنانی که در مجموعه  

«پرواز در حباب» بازنمايی می شوند، زنانی ساکت و آرام اند و راضی به وضع موجود هستند. 

ــار آن نوع تناقض ها و تنش ها و تالطم هايی که  ــا (به جز مهتاب، آن هم تا حدودی) دچ آن ه

شخصيت چندپاره دستخوش آن هاست، نشده اند. بخشي از مخاطبان به سبب آنكه در معرض 

ــتند براي يافتن تسلي، داستان مجموعه   ــوب ها و تالطم ها و تعارض هاي زندگي هس انواع آش

را دنبال مي كنند. آن دسته از مخاطبان كه به امكان ناپذيري احياي چنين زيست جهاني وقوف 
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يافته اند، فقط به دليل وجود نوستالژي مجموعه   را تماشا مي كنند. اما دسته اي ديگر واقعًا تالش 

مجموعه   تلويزيونی را عين حقيقت مي دانند و گفتمان مسلط را مي پذيرند. نهيليسم حاكم بر 

فضاي اجتماعي جامعة ما، مخاطبان را وادار به جستجوي چيزي «سخت و استوار» مي كند و 

اين مجموعه   بنا به ادعاي خود، داراي اين مستمسك نجات دهنده است. 
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