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مورد : واناي فارسیماهواره ۀهاي شبکخوانش مخاطبان سریال

  تماشاگري ویکتوریا

  **مونا کالنتري، *محمد رضایی
  

اساس  بر. بررسی کنیم را ویکتوریا ةدر این مقاله سعی کردیم خوانش زنان ایرانی از سریال پربینند: چکیده

، فرهنگی و اجتماعی ۀاي با تکیه بر زمینانهمصرف رس ،فرهنگیهاي مخاطب فعال، به ویژه مصرف بیننظریه
 30این تحقیق با روش کیفی و تکنیک مصاحبۀ عمیق، در میان. شودجانبه تعیین میمخاطب به نحوي چند

 دهد که تماشاي این سریال نوعی اشتیاق مفرطی را پدید آوردهنتایج نشان می. نفر از زنان صورت گرفته است

افزون براین، تماشاگران زن این سریال، نقش . سخن گفت» تماشاگري شیفتهپیدایش «توان از که می است
نمایش زن مقتدر حس خوشایندي از تماشاي . نداهرا مقتدر و مستقل تعبیر کرد) قهرمان زن داستان(ویکتوریا 

ر فرایند پنداري مکانیسم قدرتمندي دها نشان دادند، همذاتیافته. استها تداعی کردهاین سریال را براي آن

وضعیت واقعی زندگی زنان تماشاگر با متن تصویري، مقایسه و موضوع مجادله . تماشاي این سریال است
و انتظارات از نقش زنانه براساس  هاشی فعاالنه حول قضاوتفرایند سبب شده تا خواناین . تماشاگران است

تحصیلی متغیرهایی هستند که در نوع  تأهل، اشتغال و رشتۀ. نمایش نقش ویکتوریا در این سریال شکل گیرد

وجه » مقایسه ما و دیگري«کنیم که افزون بر این، ما در این مقاله استدالل می. ثر استؤم هاییچنین خوانش
  .  بین زنان ایرانی است مسلط در خوانش ویکتوریا در

 .مخاطب فعالفرهنگی، مصرف بین ویکتوریا، سریال خوانش زنان،: کلیدي هايهواژ
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 هاياما، چه بسا تاًکید برنامه. پراکنی و تکثیر اطالعات سیاسی بودنداي فارسی، معطوف به کارکرد خبرماهواره
. ریزان به صدا درآورده استتري براي برنامههاي خانوادگی زنگ خطر را به نحو جدياین شبکه بر سریال

متفاوت روابط . پذیري در جامعه ایران داردها، در بدو امر، ناهمخوانی بسیاري با فرایندهاي جامعهاین سریال

ها به نمایش در آمده و متضاد با فرهنگ جامعه ایران و ایدئولوژي رسمی نظام سیاسی که در این سریال
توجه به آمارها لزوم این توجه را با شدت  .ها را در جامعه باال برده استحساسیت به پخش و دریافت این برنامه

 ةکنندنزدیک به سه میلیون دستگاه دریافترسمی،  هاي غیربر اساس برخی تخمین. دهدبیشتري نشان می
درصد  30اساس آمارهاي موجود، حدود  و باز بر) 1387:19کاوند، (اي در ایران وجود دارد هاي ماهوارهشبکه

ظاهراً، این عدد را نباید رقم باالي  ).1389خبرگزاري ایرنا، ( وان هستندفارسی هايمردم، مخاطب سریال

  . خور اعتناستاستفاده از ماهواره، این عددي دربا توجه به ممنوعیت  اما،. مخاطب درنظر گرفت

نخست، دامنه و عمق عالقه . اي نوظهور در ایران استپدیده» وانتماشاگري فارسی«ین رو، از ا

اي است؛ دوم، ارزیابی از هاي ماهوارهتماشاگران این شبکه به نحو قابل توجهی متفاوت از دیگر شبکه

اي دیگر بوده گذاران فرهنگی در ایران به گونهاي از سوي مسئوالن و سیاستهاي ماهوارهتهدیدات شبکه

هاي اسالمی، خطر سازي ارزش، تخریب فرایندهاي درونی»ملی ۀرسان«خطر از دست رفتن هژمونی . است

ست که از ا طراتیها و مخاشکنانه از مهمترین نگرانیو طرح مسائل قبح ایرانی ةشدن خانوادابتذال کشیدهبه 

  . ها یاد شده استآن

از فرهنگی برآنیم که بخشی هاي مخاطب فعال و نظریه مصرف بینما در این مقاله، با تکیه بر نظریه

 هاییدر واقع، فرضیات حاصل چنین مبالغه. هاستاي بر مخاطبان آنثیرات رسانهحاصل، مبالغه در تأهاي نگرانی

دعوي . هنوز به قدر کفایت آزمون نشدند )461: 2002، استرلیز(یات خارجی چه در سطح داخلی و چه در ادب

ها در آن. شوندهاي این شبکه مواجه نمیاي منفعالنه با برنامهوان به گونهما این است که مخاطبان فارسی

  . کنندیه مارای وانفارسی هاي شبکهاز برنامهرا اي از متغیرهاي محلی و محیطی، خوانش خاص خود زمینه

  

  مخاطب فعال

فعال باعث  ةواژ. وجود نداشته استهاي مخاطب فعال در نظریه فعال ةهمیشه، فهم یکسانی از واژ
البته ممکن است که فعال به . براي یک ببیننده فعال، هوشیاري و توجه نیاز نیست ،شودسردرگمی زیادي می

مکن است بیشتر فرآیندهاي غیر ذهنی اتصال متن اما این مسئله م.... معنی خوانش خالقانه نیز تعریف شود
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: 1994؛ به نقل از سیلورستون، 193: 1990لیوینگستون، (هاي افراد باشد هاي خانوادگی یا عادتدر چارچوب
براي . با وجود این، رویکرد مخاطب فعال به اشکال مختلف در تحقیقات گوناگون مطرح شده است ).152

اي که با شرایط اجتماعی و اي را به شیوهن داد که تماشاگران، متون رسانهنشا) 1982( 1نمونه، آین انگ

این . کنندها از این شرایط مربوط است، رمزگشایی یا تفسیر میشان و با کیفیت تجربه ذهنی آنفرهنگی
. کندتأیید می را »نمایش مجموعه آبکی: کراس رد«در ) 1982( 2اي است که تحقیق دوروتی هابسوننتیجه

و دمبو ) 1972( 4پژوهش دمبو. نیز خالقیت و نقش فعال تماشاگران را برجسته کرد )2003( 3دیوید باکینگهام
در . هاي ارزشی خرده فرهنگی قرار دارنداي تحت تأثیر نظامدهد رفتار رسانهنشان می )1973(دمبو و هاویت 

شدن جهانی هاي ارتباطی،تکنولوژيد که هر چن به این نتیجه رسیدتوان میبا رویکردي میان فرهنگی واقع، 

نیز در مطالعه خود درباره  5هاج و تریب. شودآن منتج نمیهمگونی فرهنگی از  سازند ولی،میرا تسهیل 

» مفسرانی فعال«اما » تماشاگرانی مشتاق«بندي رسیدند که کودکان به این جمع» تلویزیونکودکان و «

اگر تلویزیون بر رفتار . یان تلویزیون و مخاطبان کودك برقرار نیستاي مسویهها نسبت یکبه نظر آن. هستند

هاج و (دانست ها و باورها توان این تأثیر را به طور غیرمستقیم از طریق معانی، ارزشتنها می گذارد،تأثیر می

  ).3- 4 :1986 تریپ،

 6»ايي اجتماعی پیچیدهنیروها«اي از توان گفت که مخاطبان در زمینهبا تکیه بر نظر هاج و تریپ می

هاي هاي تصویري و نشانهکنند و برآیند این نیروهاست که عمل تفسیر و خوانش پیامها را تماشا میبرنامه

به همین دلیل است که هاج و تریپ به خالف . این خوانش فعال و خالقانه است. سازدرا ممکن می ايرسانه

هاج و تریپ . بینندتلویزیون را خطرناك و همیشه مخرب نمی کودکان و ۀبسیاري از محققان تلویزیون، رابط

منظور از . کنندهاي متنوع را شناسایی میشناختی خود پتانسیل درونی براي خوانشبا تکیه بر رویکرد نشانه

فیسک و . اي با خود دارندهاي رسانههایی است که نشانهپتانسیل درونی، ابهام همیشه موجود در متن پیام

فیسک و هارتلی . شوندیکی از منابع اصلی چنین رویکردي در نزد هاج و تریپ محسوب می) 1978(ی هارتل

                                                        
1 .  Ien, Ang 
2   . Hobson,D 
3   . Buckingham, David 
4   . Dembo 
5   . Hodge & Tripp 
6. a complex of social forces 
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تلویزیون تنها یک محرك نیست بلکه یک پتانسیل . هاي تلویزیونی اساساً پر از ابهام و چندپهلواندمعتقدند که پیام
  ).7:1976هاج و تریپ، (بصري است  دار گسترده و پیچیده و یک مجموعه به هم پیوسته معانی کالمی ومعنی

  

  فرهنگیمصرف بین

وقتی . فرهنگی خود را بازیافته استاي دیگر در قالب نظریه مصرف بیننظریه مخاطب فعال به گونه

شود یابند این سؤال مهم پدیدار میهاي مختلف مخاطبان خود را میصحبت از متونی است که در فرهنگ
دهد؟ ثیر قرار میها را تحت تأچگونه مصرف این پیاماي جهانی، رسانه هاي محلی مصرف متونکه زمینه

هاي بسیاري را به ویژه در بین سیاستگذاران شدن کاالهاي فرهنگی نگرانیطوري که گفته شد، جهانیهمان

اي ندارند و فرهنگی و مردم کشورهایی موجب شده که راهی براي تولید داخلی محصوالت فرهنگی رسانه

این نگرانی به . شونددائم کاالهایی هستند که در شرایط فرهنگی و اجتماعی دیگري تولید می ةکنندمصرف

  . جدي است) دینی مانند ایران(هاي سیاسی ایدئولوژیک ویژه براي کشورهایی با نظام

هاي مداخله میانجی«مفهوم محوري وي . است) 1991(یک رویکرد در این زمینه از آن تاملینسون 

هاي جهانی در فرهنگ ۀنفوذ ناهموار رسان«این مفهوم ناظر بر . است) 460: 2002استرلیتز، ( 7»فمختل

ثیر متغیرهاي اجتماعی دیگر مانند جایگاه اي تحت تأبیان دیگر، مصرف رسانه به). 460: همان(» محلی است

  . گیردها صورت میهاي اجتماعی و مانند ایناجتماعی یا شبکه

براي . گران رسانه نبوده استهمیشه مورد قبول تحلیل ،آن م ظاهر قابل قبول و بدیهیبه رغ ،این فرض

؛ 1995( کندمحیطی و محلی تاحدي غفلت میبه سبب تأکید زیاد بر رسانه، از تأثیر متغیرهاي کلنر نمونه، 

اي جهانی به نگرانی هرسانه ۀسویثیرات یکتأکید بر تأاین،  افزون بر .)236: 2007به نقل از اُربی و هریس، 

تز امپریالیسم «. زندتولید فرهنگی دامن می ةدر حوز ن فرهنگی و مردم کشورهاي پیرامونسیاستگذارا

علت اصلی چنین . هاي جهانی استمحصول چنین رویکردي به رسانه) 461: 2002استرلیتز، (» ايرسانه
رسانه و «از آن به تمایز میان ) 1991(ینسون اعتنایی به تمایزي جستجو کرد که تاملرویکردي را باید در بی

ها نقش گري آنجا مشتمل بر متغیرهاي محلی بسیاري است که واسطهفرهنگ در این. کندیاد می» فرهنگ

است که به جاي تعین ساده ذهنیت  آنتر سخن درست ،چه بسا. کنداي را تعدیل میهاي رسانهمسلط پیام
. کننداي را تعیین میرسانهکه به نحوي چندجانبه، مصرف و خوانش متون  مخاطبان، از عواملی صحبت کنیم

                                                        
7. interplay of mediations 
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در خوانش متون تلویزیونی را ها برخی تحقیقات در ایران دخالت فعاالنه مخاطبان و متغیرهاي محیطی آن
 . شوداشاره می هااین پژوهشدر ادامه به برخی از  .اندنشان داده

زبان، فعاالنه و با اي فارسیهاي ماهوارهه مخاطبان شبکهمشخص کرده است ک) 1387(رضا کاوند 

اي متضادي از مفاهیم و هدهند و حتی گاهی دریافتها توجه نشان میها و شبکهنگاهی گزینشی به برنامه
 هايزنان و سریال«با عنوان  نیز در تحقیق خود) 1387(ل محمدي جما .ها دارنده شده در این شبکهمعانی ارای

وارد ) سریال(نشان داده است که زنان در اغلب موارد با قرائت مسلط یا گفتمان حاکم بر متن » ونیتلویزی
دیگري حتی به شکلی وارونه  ةها و معناهاي مرجح آن را به شیوها و ارزششوند و ایدهمجادله می

   .کنندرمزگشایی می

اي عملی پیچیده و با هاي ماهوارهالدر این نوشتار، نشان خواهیم داد که خوانش مخاطبان سری ما نیز

 ها،ثیر فرهنگ در خوانش رسانهدر پذیرش تأ) 1991(نظر تاملینسون ضمن تأیید . هاي خاص خود استظرافت

دستورالعملی عام و یکسان وجود تجربی است و  ثیرات امري کامالًرسد تعیین نوع و میزان این تأبه نظر می

هاي خوانش ایران به ویژگی ۀتوضیح چرایی محبوبیت ویکتوریا در جامع در این نوشتار، افزون بر. ندارد

استدالل ما این است که توضیح چرایی این محبوبیت جدا از شناسایی . پردازیمایرانی از این مجموعه می

 کنند زمینۀیرانی در آن زیست میبستر فرهنگی که زنان ا. هاي خوانش ایرانی از این مجموعه نیستگیژوی

که کدها ما نشان خواهیم داد که بیشتر از آن. نش متفاوت و محبوبیت این مجموعه را فراهم کرده استخوا

 هايها و خالءزنان ایرانی شکل خاصی از خوانش را سبب شده باشد، فقدان ۀو عناصر موجود در فرهنگ زیست

 اي، مجموعهویکتوریا. دارد موجود در فرهنگ، نقشی مهم در تکوین خوانش زنان ایرانی مخاطب این مجموعه

افزون براین، مدعاي اصلی نوشتار این است که . کنداز تضادهاي فرهنگی را به مخاطبان خود عرضه می

به همین دلیل، تعارضات ظاهري وجه . نقطه تقاطع جدال میان متن و زمینه است ،خوانش ويمخاطب و 

در . توان ترسیم کردستی از خوانش مخاطبان نمیددر بسیاري اوقات تصویر یک. مسلط خوانش مخاطبان است

اوقات این جدال به نفع عناصر فرهنگی مرجح در متن سریال و در اوقاتی دیگر، مخاطب، رمز مرجح  ايپاره

رمزگشایی  /رسد باید مدل رمزگذاريبه نظر می. گیردکند و از قضا موضعی مخالف میرا رمزگشایی می

همیشه به این معنا که نباید انتظار داشت . دیگر مورد استفاده قرار داد ايه گونهرا ب) 69:1383(استوارت هال 
همیشه این امکان وجود دارد که . گانه مورد نظر هال در خوانش مخاطبان غالب باشدهاي سهیکی از خوانش
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تجربی است  ، امريستا تریک بیشتر و مسلطکه کدامتعیین این. در قرائت مخاطب یافت شود هر سه خوانش
  . که باید در عمل آزموده شود

 
  شناسی تحقیق روش

گیري استراتژي نمونه. آوري شدعمیق فردي، از زنان جمع ۀهاي تحقیق با تکیه بر روش مصاحبداده

معلوم بود که  آغازاز . برفی ممکن شد و دسترسی به موارد با تکیه بر تکنیک گلوله استنظري  و مندهدف
هاي استفاده از ماهواره در ایران با محدودیتچون، . اي یافتن موارد وجود داشته باشدمشکالت زیادي بر

اي است که طبیعی است که موافقت براي مصاحبه در منزل زنان نیازمند اعتمادهاي اولیه. زیادي مواجه است

باید  آغازاز  .دبو افرادهاي اولیه هدف تحقیق براي مشکل دیگر، در معرفی. شده استبه دشواري حاصل می

روشن بود که بسیاري از . متمرکز است ویکتوریاشد که تحقیق بر تماشاگري به طور مختصر توضیح داده می

به دلیل بازتاب نه چندان مثبت این سریال در بین مردم، تمایل . زنان مایل به صحبت در این مورد نیستند

موع در مج. شدین سریال در بین زنان دیده نمیزیادي براي بیان تجربیات شخصی و خانوادگی تماشاگري ا

دار، دانشجو، بیکار، خانه(ساله با وضعیت شغلی متنوع  50تا  20سنی  ةهل در بازنفر از زنان مجرد و متأ 30با 

. مصاحبه صورت گرفت) لیسانسدیپلم تا فوق(و تحصیالت مختلف ) منشی شرکت، معلم و مدیر مدرسه

سازي براي این منظور از از دو تکنیک مثلث. تدارك دیده شد 8شرایط وثوقتحقیق با تمرکز بر تأمین 

  . نویسی استفاده شدها و گزارشتحقیق به ترتیب در دو مرحله گردآوري داده 9پژوهشگر و بازبینی مشارکین

به از مصاحقبل از انجام . به طول انجامید 1389ها حدود سه ماه، از اوایل خرداد تا اواخر شهریور  مصاحبه

شونده گرفته و توضیح مختصري قبلی براي مصاحبه با فرد مصاحبه گوي تلفنی یا حضوري، وقتوطریق گفت

 عالوه بر آن به مصاحبه. شدتحقیق، موضوع آن و هدف از انجام مصاحبه به فرد مورد مصاحبه داده می ةدربار

هاي ضبط  جا ذکر نشده و صحبتهیچ ی درها با نام خانوادگهاي آنشد که گفته شوندگان اطمینان داده می

برفی از طریق  گلوله ةانتخاب به شیو. کس به جز محقق نخواهد بودها قابل دسترسی براي هیچشده آن

  . کردافراد آشنا تا حد زیادي به ایجاد اعتماد اولیه کمک می

                                                        
8. truthworthiness 
9. member checking 
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در طول مصاحبه . شد ها صرفدقیقه زمان براي انجام آن 150تا  120از  عمیق و ةها به شیومصاحبه
این مهم براي تأمین شرایط . تالش شد تا بیشترین توصیفات و توضیحات از مشارکین دریافت شود

ود که در چند مورد مخالفت مصاحبه ها استفاده از رکوردر بثبت داده ةشیو. ضروري بود» توصیف عمیق«

  .ها انتخاب شدان محل انجام مصاحبهشوندگمنزل مصاحبه. برداري در محل صورت گرفت شوندگان، یادداشت

  وان و چرا ویکتوریاچرا فارسی

اي در اختیار نیست تا میزان داده. هاي مختلف متفاوت استها در فرهنگمیزان محبوبیت سریال

ل بومی رسد تماشاگران ایرانی دالینظر میاما، به . در کشورهاي مختلف ارزیابی شود ویکتوریامحبوبیت 

دار بیشترین وقت خود را در خانه با زنان متأهل و خانه. شان نسبت به این برنامه دارندیاقخاصی براي اشت

این برنامه به شنیدن صداي همیشگی عادت ها از آن. گذرانندمیویکتوریا وان و هاي فارسیتماشاي برنامه

   . حتی در حین کار و تکرار تماشا سخن گفتند

در مخاطبان ایرانی  ویکتوریاآوري به سریال اصلی رويز دالیل یکی ا :تماشاي سریال براي سرگرمی

فارغ از این که کدام . کندنیازهاي متفاوتی از زنان را مرتفع می ویکتوریااز این منظر، . تفریح و شادي است

رمزگان در این متن برجسته و مرجح شده، زنان بسته به متغیرهاي مختلفی مانند تأهل، سن، شغل و مانند 

متنی را عرضه کرده  ویکتوریا. براي مفرح بودن و عالقه خود به سریال ابراز کردند ل متفاوتی راها دالیاین

سو و زندگی قهرمان سریال از سوي زن ایرانی انطباق زیادي میان نیازهایی خیالی خود از یک آنکه در 

نشاط بلکه اساساً، امکان زیادي مردم در جامعه نه فقط امکان زیادي براي زندگی شاد و پر. بینددیگر می

. گیردها در اولویت صرف اوقات فراغت قرار میلذا، تمایل به رسانه. براي گذران اوقات فراغت خود ندارند

محور تکیه دارد دهد که الگوي گذران اوقات فراغت در ایران به شدت بر گذران رسانهتحقیقات نشان می

ش زیادي از عالقه و اشتیاق براي ویکتوریا، محصول خواست لذا، طبیعی است که بخ ).1387کاظمی، (

  .  شادباشانه اوقات فراغت است
   

سریال، بیشتر  ...سرگرمی و تفریح و استراحت داشت  ۀماجراي سریال برایم جالب بود اما بیشتر جنب...    

  ).ساله22ساناز (...فانتزي و سرگرمی داشت ۀبرایم جنب
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را که در  اما این سریال امثال مایی .بندوباري را رواج داده استفحشا و بییکتوریا وبعضی اعتقاد دارند که ...
، به دنبال خود هستیمهاي کار و زندگی اجتماعی  ها و خستگی پی نوعی سرگرمی براي رهایی از دغدغه

  ).ساله25مریم ( کشاند

هاي ها برنامهاز نظر آن. نداهاي جدي و غیرجدي قائلبرنامه/ مرزي میان رسانه ویکتوریاتماشاگران 
سازي تلویزیون ایدئولوژیک که دائمًا درصدد محوري برنامهپیام. اندبیش از حد جدي ،هاداخلی حتی سریال

هاي غیرجدي اما مفرح هاي دلخواه است به نوعی مخاطبان را به سوي برنامهساخت معانی و تولید ذهنیت
هاي سیاسی و دینی توجهی به سرگرمی و نشاط ود بر انتقال پیامتلویزیون ایران با اصرار خ. دهدسوق می

هاي خارجی را هاي داخلی و اشتیاق به سوي سریالهاي گریز از برنامههمین امر، زمینه. مخاطبان ندارد

هاي جدي را در نزد رسد لذت سرگرمی جاي خواست فهم معانی و پیامبه نظر می. سازدورتر میشعله

سازي تلویزیون داخلی متمرکز بر مضامین این در حالیست که هر چه بیشتر برنامه. استمخاطبان گرفته 

  . دینی و مذهبی است

این ماجراهاي شاد  دیوانۀ معلوم است که ما در رتبه پائین قرار داردایران  ي شاد،کشورها ازمارگیري در آوقتی ...   

 ).ساله22مهدیه (یم دنبال سرگرمی هست ما. دباید خودش جنبه داشته باش هر کس. باشیم و راحت

  

ویکتوریا در نقش مأمن و پناهگاهی براي مخاطبان زن این  :تماشاي سریال براي کسب آرامش

جویی از در باال به خواست لذت. کندتلویزیون داخلی نیاز به آرامش را در مخاطبان تأمین نمی. برنامه است

حاکمیت الگوي سیاه . نگ نقش مهمی در جذب مخاطبان داردر. اشاره شد ویکتوریامضامین شاد در سریال 

ها در خیابان تا سایر ابعاد فردي و اجتماعی، نوعی تمنا براي رنگ را در ـ سفیدي در جامعه از پوشش آدم

 .دانندزا میافزون بر این، بسیاري از مخاطبان تماشاي این برنامه را براي خود آرامش. سازدمخاطبان زنده می

  . شودهاي داخلی یافت نمیدر برنامه گویا ی کهآرامش

   

که در هم چند ساعتی  ،روز را درگیر مسائل کار و سختی زندگی هستیدرست هست که بیشتر وقت شبانه آیا
سپري کنی که همش جنگ و درگیري سیاسی داخلی  داخلی خانه احتیاج به آرامش روحی داري با تلویزیون

 برم تاوان و سریال ویکتوریا پناه میهاي شبکه فارسیبه تماشاي سریال ، مندهدو خارجی را نشان می

  ).ساله28شهناز ( ... مدقایقی در آرامش باش
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 اندازدرا به فکر می مادهد برخی از که سبک دیگري از زندگی را نشان میهمین سریال هم با توجه به این
مان فاصله بگیرد ن از مسائل و مشکالت روزمرهاي براي آسایش و خلوت کردن است تا ذهنماو بهانه ...

  .)ساله40شهال (

گذارد، هاي بسیاري که پشت سر میبینم و سختیو زندگی پرفراز و نشیبش را می ویکتوریاوقتی مشکالت    
  ).ساله25مریم (تسلی بیابم و برایم حس خوبی به همراه دارد ... تسکینی برایم است تا با دیدن ماجراي سریال، 

  
تماشاگر . کندگاه کسب آرامش محصول فرایند تأملی است که تماشاي ویکتوریا در مخاطبان ایجاد می

با . ایران هستهاي فرهنگی موجود در این برنامه و عناصر و شرایط فرهنگی مراقب تفاوت ایرانی کامالً

کند که تجربیات معمول و وجود این، بسیاري از کدهاي غریب این متن، بیینده را به نوعی تأمل وادار می

  . شودپرتنش زندگی فردي و خانوادگی را تعدیل و در نتیجه آرامش بیشتري را سبب می

 مانتوان مشاهده کرد، دقیقًا وضعیت ما در خانوادهکشمکش مسائل خانوادگی را به صراحت در این سریال می

روابط جنسی پیش از ازدواج را  همین است و من به شخصه در میان دوستانم مسئله خیانت به همسر و

  ).ساله24سمانه (دهد ام و اتفاقأ این سریال راه درست برخورد با چنین مسائلی را نشان میدیده

شود در زندگی من هم ممکن است پیش بیاید که  نشان داده می  ویکتوریا در مورد خانواده  مشکالتی که در سریال

  ).ساله27شکوفه (کل خودم الگو بگیرم توانم از آن براي حل مشدر این صورت می

  

کند که براي بسیاري از ایرانیان غریب و ، در عین حال، کدهایی از زندگی متفاوتی را عرضه میویکتوریا

بیشترین نگرانی و دغدغه چه بسا، . ها مسئله خیانت و روابط نامشروع استمهمترین این. ناشناخته است

سویه میان محتواي در صورت پذیرش رابطه یک. حاصل شده استسیاستگذاران فرهنگی از همین منظر 

شود اما، با رجوع به نظر مخاطبان این برنامه معلوم می. اي و ذهنیت مخاطبان، این نگرانی به جاسترسانه

اي که خود ها، متن سریال را به گونهآن. که تماشاگران ویکتوریا به خوبی قادر به تشخیص این کدها هستند

یابد که ، چیزهایی را در آن میویکتوریابه بیان دیگر، مخاطب ایرانی . دهندهند مورد استفاده قرار میخوامی

ممکن است  هوشیاري و توجه به مسائلی است کهاین، نوعی . هاستدر زندگی روزمره خود در جستجوي آن

حل و فصل اختالفات احتمالی براي تماشاگران مجرد این سریال، ویکتوریا الگویی براي . در آینده رخ دهند

ها، اتفاقاتی که براي آن. خوردها پیوند می نقش مادري آن اما، خوانش زنان متأهل با. ج استپس از ازدوا



 
 
 
 
  

      1390 زمستان، 2 ، شماره3 هدورزن در فرهنگ و هنر  14

  
 

ها را در آید حاکی از خطراتی است که چه بسا، نوجوانان و جوانان آنبراي جوانان این مجموعه پیش می
  .  آینده تهدید کند

هایی به تماشاي این اي از گفتمانکه، تماشاگر ایرانی با ذخیرهاول آن. جا وجود دارددو نکته مهم در این

احساس نگرانی از بروز اتفاقات درون . هاي اجتماعی موجود استنشیند که در نهایت به نفع ارزشبرنامه می
هاي اعتنایی رسانهیدوم، توجه به این امور حاصل ب. ها مؤید این نکته استمتن سریال در زندگی واقعی آن

نامحتمل  ،داخلی نسبت به مسائلی است که آن قدر واقعیت دارد که تماشاگران رخداد آن را در زندگی خود
بلکه در  شودمحتواي ویکتوریا الگویی براي رفتار زن ایرانی تلقی نمی. دانند و به همین دلیل نگرانندنمی

.  سازدرا نسبت به برخی مسائل زندگی امروزي هوشیار میخوانش خاص خود، خود  عوض، زن ایرانی به واسطۀ

خیالی را پدید  یفضای ،ویکتوریامانند  فراملینشان داد کاالهاي فرهنگی ) 1995( 10جی لیپیطور که همان

توانند مرزهاي فرهنگی خود را نگه دارند یا مرزهاي جدیدي ها میکنندگان با توسل به آند که مصرفآورنمی

  .  هاي جدید منجر شوداین وضع چه بسا به تولید اشکالی فرهنگی هیبریدي مانند قومیت. رندرا پدید آو

افتد و من جامعه چه اتفاقاتی می خواهم ببینم که درشاید به خاطر دخترم که در سن بحرانی بلوغ است می

تخاب دوستانش با دهم که در مورد رفت و آمدش و در مورد ان در مورد این حوادث براي دخترم توضیح می

  ).ساله31لیال (احتیاط رفتار کند 

ها من بعد از دیدن این سریال سعی کردم روابطم با فرزندانم را بهتر کنم و بیشتر خودم را کنترل کنم و آن  

  ).ساله 45فرزانه (را درك کنم، من به نوبه خود مدیون این سریالم چون زندگیم را متحول کرد 

هایی است که امروزه بند به سنتاي نسبتاً پايجامعه ایران جامعه :نیسازي تمنیات دروعریان

که براي تقریباً ها جدي است به طورياین تنش. شودهاي جدید به چالش کشیده میتاحدودي توسط نسل

شکاف نظران مسائل اجتماعی ایران، گذاران فرهنگی و صاحبهاي مهم سیاستیک دهه، یکی از دغدغه

؛ 1382توکلی، ؛ 1382القلم، ؛ سریع1382؛ فیرحی، 1382، ؛ قادري1382آقاجري، ؛ 1383عیدفر، م(بود  نسلی

ها و تمنیات ایرانیان مفهوم شکاف، اصطالح عامی است براي تغییر خواست ).1382؛ منصورنژاد، 1382جاللی، 

تغییر . شان داده استمختلفی خود را ن هايساله پس از انقالب اسالمی که در قالب شاخصدر طی دوران سی
به ویژه حجاب و الگوي روابط ) 1386، ؛ آزاد ارمکی1386 ؛ شهابی،1386ذکائی، (هاي زندگی متزاید در سبک

شود که در برابر همه این جا آغاز میمسئله از آن. شوندزنان و مردان از مهمترین این تغییرات محسوب می

                                                        
10  . Gillispie 
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سبک و یا تالش براي بازگرداندن عادات و ذهنیت مردم به اعتنایی تغییرات، دو سیاست کلی مسئوالن، بی
سیاسی ـ  به بیان دیگر، خواست مسئوالن. بوده است» مقدس شصت دهۀ«هاي جنگ یا سیاق سال

. هاي انقالبی اولیه بودمین شرایط حداکثري ایدئولوژیک اسالمی است که بنیان حرکتفرهنگی در ایران تأ

به همین دلیل، متن سریال ویکتوریا . هاي مردم مجالی براي بروز نیافتستدر چنین فضایی، بسیاري از خوا
. شان را موجب شده استها و رفع نیازهاياي خیالی میان آنبخشی از بینندگان، رابطهبا نمایش مطالبات 

 .درباره آنهاستسازد که حداقل خواسته وي دیدن و دانستن وهایی را براي بیننده زن ایرانی عریان میلویکتوریا، تاب
غریب نیست بلکه بیشتر محصول نوعی تمنّا  قدر مسلم، اشتیاق زن ایرانی محصول امري مهیج و کامًال

هاي تصویري داخلی مانع از سازي در برنامهبراي دیدن اشکال متنوعی از زندگی است که اصرار بر همسان

. هاي زندگی هم مهم استشیوه ةگیري دربارافزون بر این، اشتیاق قضاوت و تصمیم. هاستدسترسی به آن

  . کننداي از زندگی را تجربه میامکانی براي قضاوت و انتخاب شیوه ،هرچند در خیال ،ویکتوریاها با دیدن آن

توریا همه ما را به تأمل فرو توان انکار کرد که ویکنمی... است، پرده پرداختهاین سریال به برخی مسائل بی

  ).ساله42مرضیه (مان داشته باشیم برده است که تجدید نظر اساسی در مورد زندگی و روابط

     

هاي اصلی زندگی زنانه در ایران، مسئله خیانت یکی از تم :نمایش روابط همسران و مسئله خیانت

 11»انقالبی تدریجی«ریجی یا به تعبیري حادتر بروز این نگرانی در جامعه، شاخصی از تحولی آرام و تد. است

به بیان دیگر، تم خیانت . خیانت تأکید کردند مسئلۀ تماشاگران زن سریال ویکتوریا مکرر، بر. در جامعه است

در سریال ویکتوریا سبب شد تا نزدیکی زیادي بین موضوع این داستان و زندگی تماشاگر زن و ایرانی ایجاد 

 دوشهاي خانوادگی تقبیح میگاه طرح موضوع خیانت در سریال. این مسئله شنیدنی است مواجهه زنان با. شود

مهم در زندگی زناشویی، الگویی براي حل مسائل مشابه تماشاگران  و گاه مواجهۀ ویکتوریا با این مسئلۀ
» روابط آزاد« قدر مسلم، اغلب تماشاگر زن این مجموعه، نوع روابط افراد غیرهمجنس را از نوع. ارزیابی شد

 باوجود این، ویژگی خوانش زنان ایرانی را باید. کنندها عمدتاً این روابط را خیانت تلقی میآن. تلقی نکردند

بلکه نحوه مواجهه با این  ،هاستخیانت که امري رایج در تمام فرهنگ در این نکته جست که نه خود مسئلۀ
 .   مشکل، کانون توجه زنان را شکل داده است

                                                        
11. long revolution 
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اگر  !ددارنرا ن با جنس مخالف اشهاي ایرانی مشکالتی چون خیانت همسر یا روابط پنهانی فرزندانهخانواد ثراک
نستم ادمین زمانن آ و! هی افتاداتین اتفاقچن؟ براي من دباید برخورد کنن گونهاین اتفاق افتاد اعضاي خانواده چ

این  با گونهگر در آینده براي دخترم اتفاق افتاد چحلش کنم اما با دیدن این سریال یاد گرفتم که ا چگونه

  ). ساله25آزاده ( برخورد کنم مسئله
کنیم که چون همسر ویکتوریا کنیم هرگز فکر نمیوقتی با دوستانم راجع به سریال ویکتوریا صحبت می

معتقدم که  کنیم بلکه به شخصه خود من همرویم و عشق جدید پیدا میبهش خیانت کرد ما هم مانند او می
تواند جاي خانواده را بگیرد و این سریال مستقیم و غیرمستقیم روابط صمیمی و گرم بین واقعأ هیچ چیز نمی

مان داد که همه دیدیم هرکس جاي خودش را دارد و همه به هم احتیاج داریم اعضاي خانواده را نشان

  ).ساله35ژینوس، (

  

حد زیادي حاصل  خوانش بینندگان ویکتوریا تا :لنمایش زنان مقتدر، مستقل و مطلوب در سریا

اي دنبال پر کردن هاي ماهوارهدر واقع، تماشاگران در برنامه. هاي داخلی با ویکتوریاستمقایسه سریال

ها نمایش زن فعال و یکی از این کاستی. شودهاي تلویزیون ایران دیده میهایی هستند که در برنامهخالء

هاي تلویزیونی در ایران چندان ناظر بر نمایش زن مقتدر و تولید متن. ي داخلی استهاتوانمند در سریال

هاي فرودست در متون تصویري نمایش تحقیقات مختلفی نشان دادند که زنان در موقعیت. توانمند نیست

؛ 1387؛ رضایی، 1385؛ صادقی، 1384؛ صادقی، 1383؛ دباغ، 1380؛ راودراد،1380اعزازي،( شوندداده می

؛ 1385، کریمی ؛1383نوین و جهاندیده،؛ 1376؛ صفري،1378نبیی، ؛1382حاج محمدیاري،؛ 1387راودراد، 

نمایش تحقیرآمیز ). 1383 ،یگانه و کاظمیجوادي؛ 1374؛ دیباجی، 1384؛ میرساردو،1371،1382قاسمی،

نظر بسیاري از مخاطبان هاي داخلی و رشد شخصیتی ویکتوریا از زنی منفعل به زنی مقتدر زنان در سریال
  . سریال ویکتوریا را به خود جلب کرده است

به نظر من تصویري که از زنان در این سریال وجود دارد، بسیار متفاوت با آن چیزي است که در جامعه ما 

اما بسیار قابل تحسین است که مراحل . شودپردازي زنان افراط و تفریط میشود که در شخصیتدیده می
داري هنري ندارد دن ویکتوریا از یک زن منفعل و ضعیف که جز ماندن در چهاردیواري خانه و بچهتبدیل ش

شود ریزي کند و قدرتمند و مستقل میتواند براي زندگی خودش برنامهدهد که میرا به زنی نشان می

  ). ساله27شکوفه (
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شان متکی به خود هايو در نقشهاي اجتماعی زیاد است ویکتوریا حضورشان در نقش ها در سریالزن
  ).ساله25مریم (هستند و براي خودشان اهمیت قائلند 

توانند مستقل عمل دهد که در حاشیه نیستند و میسریال ویکتوریا، زنان را بسیار مقتدر و موفق نشان می

دهد و ان نمیآید را به خوبی نشگرچه فشارهایی که بر یک زن وارد می. کرده و در جامعه خودي نشان دهند
چرا که حذف کردن حرف و حدیث مردم از زندگی و در الك خود ! بینانه استتا حدي ماجراي داستان خوش

  ).ساله 25هاله (پذیر نیست رفتن مخصوصأ در ایران به این سادگی امکانو فر
 حضور در عرصۀ. تاقتدار را نیز یافها از توان تعابیر آنهاي زنان مخاطب ویکتوریا به سادگی میدر گفته

هاي عمومی موضوع شکایت عموماً، نابرابري حضور در عرصه. هاستعمومی یکی از مهمترین شاخص

هاي زنان از برنامه گالیۀ. تصویري داخلی شکایت دارند ها از بازنمایی نامناسب زنان در متونآن. آنهاست

وجه مسلط » نمایش ناشایسته«د که نشان دادن) 1387(رضایی و کاظمی . ربط نیستداخلی چندان هم بی

هاي تلویزیونی  بازنمایی زنان در برنامه به بیان دیگر،. ونی ایران استیزیهاي تلوتصویر زنان در سریال

 با و مقتدر ،مسلط، فعال ،معموالً مردان. رایج در جامعه استاي فرهنگی  هاي کلیشه نقشمنطبق با 

اي، کفایت،  ها مستلزم مهارت حرفهموفقیت در آنکنند که بازي میهایی را ها نقشآن. اندمتنوع یهای نقش

اند و در مشاغل فرعی و در مقابل، زنان معموًال تابع، منفعل، تسلیم و کم اهمیت .منطق و قدرت است

. است  ها تحمیل کردهشان به آن شان و عدم پیچیدگی شان، عواطف شوند که جنسیت اي ظاهر می کننده کسل

شود که خوانش ها را به سوي کدهایی از ویکتوریا رهنمون میزنان در قبال چنین نقشی آن گیريموضع

  . دهدها را شکل میخاص آن

دهد همیشه یک زن نباید از مسائلی که در جامعه است بترسد و در خانه بماند و اشتغال سریال ویکتوریا نشان می  

از توانایی و استعدادش براي  گیريع و کسب درآمد و بهرهاجتما عنوان مجالی براي ورود به عرصۀهزن را ب

  ).ساله 26افسانه (دهد موفقیت نشان می
تر بوده انگار یک زن بود براي من جالب  ویکتوریا که نقش اول آن بینم سریالکنم میاالن که نگاه می

نم که همیشه در آشپزخانه است و بیهاي ایرانی زنی را می ی در سریالوقت. شدممی نناخودآگاه بیشتر جذب آ

اي دهم که یک سریال خارجی و ماهوارهکشد و لباس نامرتب بر تنش دارد ترجیح میاش دامنش را میبچه
آید و دوست  میعهده خودش و شغلش هم به خوبی بر دهد که از ببینم که زنی را نشان می مثل ویکتوریا را

  ).ساله27اکرم (ببینم   اي از زن را در سریالآراسته ةدارم چهر
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اما، روابط عشقی . تم عشقی یکی از محورهاي اصلی ویکتوریاست :خواست عشق در دنیایی خیالی

 ايبرقراري رابطه. کندموجود در این سریال از چند جهت براي بیننده ایرانی، حسی بسیار متفاوت را ایجاد می
ن کمتر دو ویژگی روابط عاشقانه در این مجموعه خالف عرف و ایجاد رابطه زنی با سن بیشتر با پسري با س

واکنش زنان ایرانی در . شودهر دوي این روابط در فرهنگ ما رایج نیست و تا حد زیادي تقبیح می. است

اول طفره رفتند در حالی که رابطه زنی  ها به شیوه خود از ویژگیآن. مواجهه با این روابط جالب توجه است
که موضعی مخالف یا موضعی شیفته در قبال آن تر و خوشایندتر یافتند؛ بیتر را جذابتر با پسري جوانمسن

کند تا از  سو، محتواي عاشقانه در بین زنان مورد مصاحبه، به زنان کمک میاز یک. ها داشته باشندآن

که تمام زنان با ورود به دنیاي عاشقانه قهرمان یعنی کسی . هاي زندگی اجتماعی فرار کنند محدودیت

چه آن. توانند از نظر عاطفی خالءهاي موجود در زندگی خود را پر کنندشود، می اش ارضاء می نیازهاي عاطفی

از . کندها ایجاد میبردند احساس ارضاي عاطفی است که این سریال عاشقانه براي آن زنان از آن لذت می

 کنندچه را که در دنیاي واقعی کسب نمیعه  آنرسد زنان در خوانش خود از این مجموسویی دیگر، به نظر می

نوعی  ،تر خودویکتوریا با معشوق جوان ها در خوانش خود از رابطۀآن. کننددر دنیاي سریال جستجو می

ما از این خوانش به . بینندهاي صلب جامعه را میو تعرضی خوشایند و مالیم به چارچوب زنانهمقاومت 

هیجان «، »هیجان دلچسب«استفاده از استعاراتی مانند . کنیمیاد می» ر ایمنگیري از زندگی سراسفاصله«

و » شادکننده«، »لذتبخش«، »احساس باشکوه«، »نظیربی«، »احساس خوشی«، »منشأ امید«، »سازنده

  .  مؤید این خواسته است» انگیزشگفت«

ر خوانش زنان از این دو اتفاق مهم د :پنداريهمذات/ سازي متن سریال با زندگی واقعیشبیه

اتفاقات درون سریال براي . ایران است ۀسازي متن سریال با جامعاول، نوعی شبیه. شودمجموعه دیده می

  . کندتماشاگر زن ایرانی واقعی جلوه می

اما از وجود دارد  هاي فرهنگی هرچند تفاوتواقعیاتی که در جامعه ماست خیلی شبیه سریال ویکتوریاست، 
  .)ساله30لیدا (ت اجتماعی شباهت زیاد است لحاظ واقعی

براي من از این نظر . ویکتوریا در مورد مسائلی است که یا در جامعه ما اتفاق افتاده یا در شرف وقوع است

 .)ساله28شهناز (گیرم که چگونه با فرزندم و همسر و دوست و آشنا و فامیل رفتار کنم  جالب است که یاد می
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چه در مورد تم عشق در بین مخاطیان آن. هاي داستان استنداري زنان با شخصیتپاتفاق دیگر، همذات
هاي این سریال براي شخصیت .هاي این سریال استویکتوریا دیده شد، امري معمول در مورد سایر تم

 هاي دیگري رفتار کنند ولی بهها دوست دارند به گونهشان است؛ آنآلهاي ایدهبعضی زنان، مقوم ذهنیت

لذا، . تواننددالیل مختلف مانند فشارهاي اجتماعی و حتی فشارهاي درونی از جمله اعتقادات مذهبی نمی
   .ها پیداستهاي آنهاي سریال به راحتی در گفتهپنداري با شخصیتهمذات

ستقالل مالی پیدا کرد لذت اکه خودش را باور کرد و خیلی احساس همدردي با ویکتوریا داشتم و از این
     ).ساله28ندا . (هاش براي بازگشت به زندگی مشترك برایم قابل تحسین بودچنین فداکاريبردم، هم

  

هاي زنان پوشش و آرایش یکی از محورهاي مهم چالش :نمایش پوشش و آرایش زنان در سریال

ي براي دهد که این چالشی جدایران نشان می ۀتحقیقات مختلفی در جامع. با عرف رایج در جامعه است

توان گفت که مسئله پوشش، محور بدون مبالغه می). 1387کاوند، (مردم و سیاستگذاران فرهنگی است 

» حجابیمنع بی«و قانون » کشف حجاب«دو قانون . بسیاري از تحوالت عمده در تاریخ معاصر بوده است

لذا، طبیعی است که با . تایران اس ۀپهلوي و انقالب اسالمی گویاي این حقیقت مهم در جامع ةدر دو دور

ها در جامعه که هر از گاهی با قوانینی مانند مبارزه با بدحجابی و مانورهایی براي وجود جریان این بحث

هاي مهم و کلیدي زنان به طورکلی مسئله پوشش و کنترل پوشش در جامعه همراه است، یکی از دغدغه

یکی از محورهاي اصلی خوانش زنان از . ثیر پذیرفته استشاگري ویکتوریا هم از این روند تأتما. آرایش باشد

هاي داخلی و نکته مهم در این خوانش، مقایسه میان سریال. گرددویکتوریا به مسئله پوشش و آرایش برمی

  . ویکتوریا توسط زنان است

یقه و به نظر من این حق ماست که بدون ترس از قانون و عادات تحمیلی اجتماعی حداقل بتوانیم از سل

  ).ساله22ساناز (هاي پوششی زنان سایر کشورها از طریق سریالی مثل ویکتوریا مطلع شویم ها و طرحمدل

شود و اي منفی نشان داده می ه هاي ایرانی زنانی که به سر و وضع خودشان برسند به صورت چهردر سریال  

ویکتوریا بازیگران زن به سر و  ر سریالاما د. شودها صحبت می به عنوان زنان سطحی و مبتذل در مورد آن
هاي ایرانی وقتی زنی را با سر و اما در سریال. دهنداهمیت می زندگی و کارشانبه اندازة  وضع خودشان

  ).ساله28الهام (دهند  وضع مرتب نشان دهند حتماً یک جنبه منفی به او می
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هاي خودمان خسته مصنوعی و غیرطبیعی سریالکه خودم مقید به حجاب هستم اما از روابط سرد و من با این
شاد و سرزنده لباس زنان و  هاياش روحیه گرفتم و دلم باز شد، رنگبا تماشاي ویکتوریا و خانواده شدم و واقعًا

   ).ساله20رزا (انرژي بخش بود  بازیگران در این سریال واقعًا

  

  گیرينتیجه
اي در هاي ماهوارهاجتماعی خوانش برنامه هاي زمینۀنشانۀ برخی ویژگی ویکتوریاخود عمل تماشاگري 

در واقع، عمل . افتدتعارضات خانوادگی اتفاق مینشان داده شد که این عمل، در متنی از . ایران است

 که رابطۀگردد می جا برمسئله به این. هاي ایرانی، عملی پروبلماتیک استتماشاگري ویکتوریا، در بین خانواده

سر  سو در خانه برزن تماشاگر از یک. ابهامی میان ویکتوریا و تماشاگر زن ایرانی برقرار نیست روشن و بدون

به . شودگاه این رقابت به نوعی فداکاري منجر می. دیدن این برنامه باید با دیگر اعضاي خانواده رقابت کند

شود تا ش مجدد آن موکول میاین معنا که، به دلیل حضور بیشتر زن در خانه، دیدن برنامه به زمانی پخ

دار بودن برنامه به از سوي دیگر، مسئله. هاي خود را داشته باشنددیگر اعضا خانواده فرصت دیدن برنامه

ابهام و تردید در دیدن برنامه در . گردداجتماعی ایرانی برمی در این متن با زمینۀ تفاوت بارز فرهنگ رایج

ها میان دیدن جدال آن. الی بسیار مورد توجه زنان مخاطب ویکتوریاستکنار فرزندان به دلیل بدآموزي احتم

  . شودتماشاگري حل می فعاالنهیا ندیدن ویکتوریا را با تغییر، یا به بیانی بهتر، مدیریت 

هاي تلویزیونی جهانی با تکیه هاي عامی که مجموعههاي این تحقیق نشان داد، افزون بر ویژگییافته

اجتماعی تماشاگري  هاي زمینۀکنند، برخی ویژگیدا میهاي مختلف محبوبیت پیفرهنگ ها در بینبر آن

در واقع، . تأکید داریم» فقدان«جا بر مفهوم ما در این. شده است ویکتوریاها به زنان ایرانی سبب اشتیاق آن

هاي اجتماعی یا به خالءاي در ایران در بستري از هاي ماهوارهادعاي اصلی ما این است که تماشاگري برنامه

. زنددامن می» خارجی خوشایند«و » داخلی ناخوشایند«افتد که به دوگانه هایی اتفاق میبیان دیگر، کاستی
سو، در بیشتر اوقات از یک. انداصلی در این فرایند دخیل دو زمینۀ. فرایند است سازوکار اصلی این ،مقایسه

محصوالت تلویزیونی داخلی با  ین برنامه را از رهگذر مقایسۀلف ازنان مخاطب ویکتوریا، رمزگان مخت
مجراي فهمی از مطالبات اجتماعی  از ویکتوریااز سوي دیگر، خوانش . کنندهاي خارجی فهم میبرنامه

ها در خلق دنیایی به آن ویکتوریابنابراین، . شودمخاطبان این برنامه مرتفع نمی ةگیرد که به عقیدصورت می

سازي عریان«لذا، ما از مفهوم . شودها ارضاء میکند که در آن بسیاري از این خواستک میمجازي کم
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تأمل در جامعه و یادآور  کانالی براي ویکتوریادر واقع، . مخاطبان از طریق این برنامه یاد کردیم» تمنیات
فعاالنه مسائل، رمزگانی را الی و سازي ایدهها از طریق برجستهآن. مشکالتی است که زنان در جامعه دارند

در . سو کشانده استها را به اینکنند که بستر اجتماعی ایرانی آنشناسند و معانی را دریافت میباز می

هاي روزمره، پوشش، ز دغدغههاي قبلی نشان داده شد که نشاط، سرگرمی، رنگ، آرامشی فارغ ابخش
اي قادر به گزینش زندگی خود است، محورهاي عمده و باالخره، نمایشی دلپذیر از زنی مقتدر که آرایش

 هاي عمدةها، محل بروز چالشویژگیهمه این . دهدهستند که خوانش مسلط زنان مخاطب را شکل می
ها یا توجه افراطی اعتنایی تلویزیون ایران به این جنبهاین، بی افزون بر. زندگی زنانه در جامعه ایران است

سازد که یی را فراهم می»هاحفره«اصلی پیدایش  م ایدئولوژیک مورد نظر خود، زمینۀیین و تبلیغ فربراي تع

  .زندرا رقم می ویکتوریا اززنان  خاص خوانش

  

  منابع
 .دانشگاه شهید بهشتی: نگرشی بر تحلیل جنسیتی در ایران، تهران: تحلیل ساختاري جنسیت) 1380( اعزازي، شهال

: در ابراهیم حاجیانی، الگوهاي سبک زندگی ایرانیان، تهران ،»ي سبک زندگی در ایرانالگوها«) 1386( آزاد ارمکی، تقی

  .پژوهشکده تحقیقات استراتژیک

: ها، تهران، در علی اکبر علیخانی، نگاهی به پدیده گسست نسل»هاها ـ انسداد نسلانقطاع نسل«) 1382( هاشمري، سیدجآقا

  .نشگاهیپزوهشکده علوم اجتماعی و انسانی جهاد دا

، در علی اکبر علیخانی، نگاهی به پدیده گسست »هاي دو نسل در چارچوب نظام ارزشیبررسی ویژگی«) 1382( توکلی، مهناز

  .پزوهشکده علوم اجتماعی و انسانی جهاد دانشگاهی: ها، تهراننسل

ها، اهی به پدیده گسست نسل، در علی اکبر علیخانی، نگ»هاشناسی سیاسی انقطاع نسلروان«) 1382( جاللی، محمدرضا

  .پزوهشکده علوم اجتماعی و انسانی جهاد دانشگاهی: تهران
هاي سینمایی پس از انقالب دربارة نگرش نسبت به  تحلیل محتواي فیلم« )1384( کاظمی، عباس ؛یگانه، محمدرضاجوادي

العات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشکده علوم ، گروه پژوهشی مط»زنان و میزان تقریب آن با جایگاه مطلوب زن در نظام اسالمی

 .اجتماعی دانشگاه تهران

کل پشتیبانی و پژوهش، مرکز تحقیقات، مطالعات و  ة، ادار»بازیابی اطالعات ویژه زن و رسانه« )1382( محمدي، رقیهحاج
  .سیماي جمهوري اسالمی ایران و اي، صدا سنجش برنامه

، گزارش نشست مرکز تحقیقات استراتژیک  مجمع »وانف پنهان و آشکار شبکه فارسیبررسی اهدا«) 1389( خبرگزاري ایرنا

 .خرداد3تشخیص مصلحت نظام، دوشنبه 
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پژوهش و سنجش، سازمان  ، فصلنامۀ»هاي طنز رسانه ملیجنسیت در برنامه نگاهی بر مقولۀ«) 1383( دباغ، علیرضا
 .38صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران، سال یازدهم، شماره 

، مجموعه مقاالت اولین سمینار زن و »گیري شخصیت اجتماعی زن نقش تلویزیون در چگونگی شکل« )1374( دیباجی، فاطمه

 .اي صداوسیما ها، تهران، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه رسانه

: وهاي سبک زندگی ایرانیان، تهران، در ابراهیم حاجیانی، الگ»زندگی در ایرانتحول الگوهاي سبک«) 1386( سعیدذکائی، محمد

 .پژوهشکده تحقیقات استراتژیک

 .1، شماره1، مجله پژوهش زنان، دوره »تغییرات نقش زن در جامعه و تلویزیون«) 1380( دراد، اعظمراو

رهنگی، سال تغییرات ف ، فصلنامۀ»تفسیر زنان از بازنمایی هویت زنانه در تلویزیون«) 1387( راودراد، اعظم؛ سرکاراتی، پریسا
 . 2اول، شماره 

مطالعه کیفی سه مجموعه تلویزیونی سیماي : سیاست جنسیت در تلویزیون ایران«) 1387( رضایی، محمد؛ عباس، کاظمی

 .3، شماره6پژوهش زنان، دوره  ، مجلۀ»جمهوري اسالمی ایران

، در علی اکبر علیخانی، نگاهی به »ر ایرانها، افکار و پیامدهاي ظهور نسل سوم نخبگان دویژگی«) 1382( القلم، محمدسریع

  .پزوهشکده علوم اجتماعی و انسانی جهاد دانشگاهی: ها، تهرانپدیده گسست نسل

، در ابراهیم حاجیانی، »هاي سیاسی آنوطنانه در میان جوانان ایرانی و داللتهاي زندگی جهانسبک«) 1386( شهابی، محمد
  . پزوهشکده تحقیقات استراتژیک: الگوهاي سبک زندگی ایرانیان، تهران

 ،3شماره  ،پژوهش زنان فصلنامۀ ،»هاي تلویزیونی ایرانهاي جنسیتی سریالکلیشه«) 1384( سهیال؛ کریمی، شیوا ،صادقی

 .مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران: تهران

 فصلنامۀ ،»تلویزیونی ایرانیهاي تحلیل جنسیتی بازنمایش ساخت خانواده در سریال«) 1385( -------------------- 
 .مرکز مطالعات زنان: تهران ،3سال چهارم، شماره  ،مطالعات زنان

، »)ها و برنامه گفتگوي خانواده سریال(هاي خانواده شبکه اول سیما  تحلیل سیماي زن و مرد در برنامه« )1376( صفري، فاطمه

 .هوري اسالمی ایراناي، صدا و سیماي جم مرکز مطالعات و تحقیقات و سنجش برنامه

: ها، تهران، در علی اکبر علیخانی، نگاهی به پدیده گسست نسل»هاهاي سیالن یا انقطاع نسلمالك«) 1382( فیرحی، داود

  .پزوهشکده علوم اجتماعی و انسانی جهاد دانشگاهی

: ها، تهراندیده گسست نسل، در علی اکبر علیخانی، نگاهی به پ»ها؛ انقالبی کاملانقطاع نسل«) 1382( قادري، حاتم
  .پزوهشکده علوم اجتماعی و انسانی جهاد دانشگاهی

اي صدا و  ، تهران، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه»تصویر زن در سریال تلویزیونی چراغ خانه«) 1371( قاسمی، فاطمه

 .سیما

مرکز تحقیقات،  ،»»ن، جوانی و شب دهمدردسر والدی«نیهاي ایرا بررسی مقوله عشق در سریال« )1382( ---------- 
   .اي صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران مطالعات و سنجش برنامه
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نهاد : ، تهران»هاهاي زندگی فراغتی در میان دانشجویان کشور و عوامل همبسته با آنبررسی سبک«) 1387( کاظمی، عباس
 . هانمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

کارشناسی ارشد، به راهنمایی مهدي  ، رسالۀ»زباناي فارسیهاي ماهوارهدریافت شبکه مطالعه کیفی نحوة« )1387( کاوند، رضا

 .منتظر قائم، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

 نامه ، پایان»هاي تلویزیونی هاي جنسیتی و ساخت خانواده در سریال شناختی کلیشه بررسی جامعه«) 1383( کریمی، شیوا

  .کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی

، ص 2تحقیقات فرهنگی، سال اول شماره  ، فصلنامۀ»هاي زنان از مجموعه پرواز در حبابقرائت« )1387( محمدي، جمال

110-79. 

، 24شماره  عی،جتماا، نامه علوم »)بررسی شکاف نسلی در ایران(شکاف نسلی یا گسست فرهنگی « )1383( معیدفر، سعید

 .55-80صص

ها، ، در علی اکبر علیخانی، نگاهی به پدیده گسست نسل»ها با تاکید بر ایرانشکاف و گفتگوي نسل«) 1382( منصورنژاد، محمد

  .پزوهشکده علوم اجتماعی و انسانی جهاد دانشگاهی: تهران

هاي تلویزیونی  و فرهنگی زنان و مردان در سریال مقایسه منزلت و نقش اجتماعی، سیاسی، اقتصادي« )1384( میرساردو، طاهره
 .اي صدا و سیما ، تهران، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه»1383در تابستان و پائیز سال 

 .، مرکز تحقیقات صدا و سیما»سیماي زنان در سیما، سنجش افکار عمومی« )1378( نبیی، سودابه

، اداره کل مطالعات و رسانه و ارتباطات »هاي تلویزیونی داخلی ماي زن در مجموعهسی« )1383( مریم ،جهاندیده ، زهرا؛نوین

  .اي صداوسیما مرکز تحقیقات و سنجش برنامه

، ترجمه نیما محمدي، در مطالعات فرهنگی، ویراستاري، سایمون دیورینگ، »رمزگذاري و رمزگشایی« )1383( هال، استوارت
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