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 مسئله بیانمقدمه و 
های حوزه جهان مخاطبان در جهان ارتباطات، رسانه و تصویر امروز در همهها به زیستدهی رسانهشکل

خصوصی فراگیر شده و در اکثر نقاط جهان، این چیرگی و تسلط غالبِ جهان تصویر، رنگ  عمومی و

ا هایرانی هم از این قاعده مستثنی نیست و بنابراین نقش رسانه توان شاهد بود. جامعهو نقش را، می

های عمومی و خصوصی زیست روزمره بسیار جهان مخاطبان ایرانی در حوزهدهی به زیستدر شکل

 لیدی است.ک
یزیونی های تلوتواند در انواع مختلفی در اختیار مخاطبان قرار گیرد. عالوه بر شبکهجهان تصویر می

های مختلف به مخاطبان هستند. در کنندگان برنامهای نیز یکی از عرضههای ماهوارهداخلی، شبکه

های شبکه با گسترش فعالیت و های گذشته، با رواج ماهواره در بین خانوادههاهمین راستا، در دهه

اند )رحمانی ها شدهزنان، مخاطبان اصلی برخی از این برنامه .ای روبرو هستیمزبان ماهوارهفارسی

ملی هم از  های رسانه(. بسیاری از مردم، با توجه به محدود بودن شبکه9914فیروزجاه و سهرابی، 

ه دلیل قوانین کشور و بخش دیگر به دلیل رویکردهای ها که بخشی بنظر تعداد و هم از نظر نوع برنامه

ای استقبال کرده و به تنوع ذائقه و سالیق های ماهوارهتر از شبکه، بیش9ای مدیران مرتبط استسلیقه

چنان های داخلی را آندهند و برنامهها، پاسخ میهای موجود و نوع برنامهخود، با اتکا به تنوع شبکه

 (901: 9919دانند )منتظرقائم و کاوند، جذاب و مطابق سلیقه و نظر خود نمیکه باید و شاید، 

ای از زنان به سمت تماشای بخش گسترده های گذشته شاهد تمایل ذائقهبر این اساس، در سال

-ها، مخاطبان زیادی، علیها این سریالای بوده و در بسیاری از خانوادهماهواره 5پسندهای عامهسریال

عنوان مشتریان پر و توان بخش زیادی از زنان را بهص در بین زنان دارد. در یک نگاه کلی، میالخصو

های مختلف، بیننده را با داستان ها با تکنیکدانست. این سریال« 9های آبکیسریال»پا قرص بازارِ 

داستان تصویر  ها و حتی گاهی یوتوپیای خود را در دنیایآلخود همراه کرده و مخاطب آرزوها، ایده

ها، مثل ساعت مصرف تا جایی که برای بسیاری از این مخاطبان، ساعت پخش سریال داندشده می

کند و مصرف هایی که حال مخاطب را خوب میبیوتیک دارای اهمیت است. قرصهای آنتیقرص

 رود.ها، امری ضروری و حیاتی به شمار میآن

با  و -ای هستندهای ترکیهها سریالآن بخش عمده -ها سریالهای مستتر در این با توجه به پیام

-ها مبنی بر عادیسازی اکثر این مجموعهتوان از گفتمانهای مرتبط، مینگاهی بر برخی از پژوهش

ایرانی، ترویج خیانت در  سازی دوستی دختر و پسر، برابری زن و مرد بدون توجه به اقتضائات جامعه

                                                           
درصدی مردم تهران از ماهواره اشاره کرده و در این زمینه به ضرورت  19 ( به ضریب استفاده9915. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی )آقای جنتی در سال 9

 .اندریزی صحیح توسط مسئولین مرتبط اشاره کردهگذاری و برنامهچنین سیاستملی و هم نهای در رسامقابله با رویکردهای سلیقه
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ی خاص هابندیسازی گفتمان عشق، قابهای جنسی، برجستهابط مثلثی و فانتزیزناشویی، رو رابطه

معطوف به بدن و زیبایی است، سخن  آل که مبتنی بر جذابیت جنسی و سرمایهاز تصویر زن ایده

ویتی، های هها بر گفتمانها، با توجه به تأثیر این سریالها و گفتمانگفت. بدیهی است که این پیام

موفق، اثرگذار خواهد بود و مناسبات جنسیتی و  تصویر جامعه از زن مطلوب و خانواده در مورد

ای بر پسند ماهوارههای عامهخانوادگی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. حال با توجه به اثرگذاری سریال

رانی در های جامعه ایهای عمدتاً ناهمسوی این آثار با ارزشمخاطبان زن و همچنین عطف به مضمون

ها از سوی خانواده و سبک زندگی از یکسو و استقبال بسیار زیاد مخاطبان زن از این سریال حوزه

 دیگر، نیاز است تا تأملی در نحوه خوانش مخاطبان انجام شود.

در حوزه جنسیت  9هدف از این مطالعه پرداختن به این موضوع است که سریال عروس استانبول

مهمی برای شرایط امروز جامعه ایرانی است و شاهد تغییرات و تحوالتی  و روابط جنسیتی که حوزه

اساسی و تأثیرگذار در این زمینه هستیم، برای مخاطبان عمدتاً چه مضامین و مفاهیم اصلی را در 

د حوزه مورد بررسی نظر برداشته است؟ تا چه حد توانسته به ذائقه مخاطبان نزدیک شود و در مور

 ها، نزدیک است؟مخاطبان تا چه به محتوای ارائه شده در سریال از نظر آن

 

 پیشینه پژوهش

های خوانش مخاطبان از سریال های مرتبط با پژوهش حاضر یعنیدر این بخش به تعدادی از پژوهش

یا در قالب مطالعۀ موردی  های داخلی مرور شده یا مواردی هستند کهشود. پژوهشای اشاره میترکیه

( و یا مواردی هستند 9915؛ محمدی، 9916اند )کیانی و اکوانی، معطوف به یک سریال خاص بوده

ای را بدون تدقیق یک مورد خاص، مورد های ماهوارهپسند پخش شده از شبکههای عامهکه سریال

؛ 9914ده، خانیکی و عزیزی، زا؛ مهدی9914اند )رحمانی فیروزجاه و سهرابی، بررسی قرار داده

ها عمدتا معطوف به مخاطبان (. همچنین الزم به ذکر است که این پژوهش9911منتظرقائم و شریفی، 

اند. روش پژوهش ( هر دو جنس مورد توجه بوده9916اند و تنها در مطالعۀ کیانی و اکوانی )زن بوده

( روش کمی 9914مانی فیروزجاه و سهرابی )نیز در عمدۀ این موارد کیفی بوده و تنها در مطالعۀ رح

 و ابزار پرسشنامه مورد توجه بوده است.

ای بر زنان را در های ترکیهاند که تأثیر سریالمطالعات خارجی مرور شده نیز عمدتا مواردی بوده

ها معطوف به مطالعۀ موردی از سریالی اند. برخی از این پژوهشجوامع مختلف مورد توجه قرار داده

(. برخی از مطالعات نیز به 5091، 4و پمبسیوکلو 9؛ خان5096و همکاران،  5اند )اَسالمخاص بوده
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اند )رِهان پسند پخش شده را فارغ از مطالعۀ موردی مورد توجه قرار دادههای عامهصورت کلی سریال

مطالعات داخلی؛ (. از نظر روش نیز برخالف 5091، 9؛ اقبال5091و همکاران،  5؛ ازجان5091، 9و رازا

عمدۀ مطالعات خارجی مرور شده از روش کمی و ابزار پرسشنامه استفاده کرده بودند و تنها در مطالعۀ 

 ( روش کیفی مورد توجه بوده است.5091ازجان و همکاران )

دهنده آن است که مطالعات قبلی، به صورت شود نشانچه از مرور مطالعات پیشین حاصل میآن

 اند و به صورت کلینبوده زو قرائت زنان از مقوله جنسیت و روابط جنسیتی متمرکویژه بر خوانش 

اند. این موضوع یکی از وجوه تمایز های مورد مطالعه بررسی کردهقرائت زنان را از محتوای سریال

های انتخابی برای مطالعه در مطالعه حاضر نسبت به سایر مطالعات پیشین است. همچنین سریال

ها غیر همسو با حفظ کانون خانواده اند که داستان و پیام آنهایی بودهموردی، عمدتا مجموعهمطالعات 

های دیگر به صورت که سریال حاضر در مقایسه با سریالو اولویت و اهمیت آن بوده است؛ حال آن

ندگی مشخص حفظ و انسجام کانون خانواده را مورد توجه قرار داده است و گرچه مختصات و شرایط ز

دهد اما در نهایت بر این موضوع تأکید دارد که مناسبات جنسیتی و روابط معطوف امروزی را نشان می

رو بررسی خوانش مخاطبان های خانوادگی شود. از اینبه این حوزه نباید باعث از بین رفتن ارزش

 تواند برایا مینسبت به این سریال که هدفی این چنینی داشته است در خور توجه خواهد بود، زیر

کند؛ جامعه ایران که تغییرات و گذار درخور توجهی را در حوزه خانواده و روابط جنسیتی تجربه می

 های مهمی باشد.حاوی یافته

 

 مروری بر نظریات مرتبط با پژوهش

های است. استدالل کلی فمینیسم در نقد رسانه 4یکی از نظریات مرتبط با پژوهش حاضر فنای نمادین

هایی است که در باب توان در مفهوم فنای نمادین، شاهد بود. فنای نمادین یکی از نظریهجمعی را می

است، به این موضوع اشاره دارد  6این نظریه که واضع آن تاچمن بازنمایی زنان در رسانه، کاربرد دارد.

 شوند که بر پایهمی ای نشان دادهاجتماعی حضور ندارند و یا به صورت طبقه که زنان یا در عرصه

ر ها تصویر فرهنگی زنان داند. از نظر فمینیستجذابیت جنسی و انجام وظایف خانگی شکل گرفته

نانگی ز های پذیرفته شده دربارهآن، تقویت مفاهیم و کلیشه های جمعی به نحوی است که نتیجهرسانه

مسلط، فعال، مقتدر به تصویر کشیده شده های و مردانگی است؛ یعنی معموالً مردان به صورت انسان

ای، منطق و قدرت است، ها غالباً مستلزم مهارت حرفههای متنوع و مهمی را که موفقیت در آنو نقش

شوند و در مشاغل فرعی و اهمیت جلوه داده میکنند. در مقابل زنان معموالً منفعل، تابع و کمایفا می

                                                           
1. Rehan & Raza 

2. Ozgun 

3. Iqbal 
4. Symbolic destruction 

5. Tuchman 



  5 9911تابستان ، دوم شماره، دومدوره                                                  جامعه شناسی فرهنگ و هنرفصلنامه علمی 

 

وند ششان، شکل گرفته است، ظاهر میطف و عدم پیچیدگیای که برپایه جنسیت، عواکنندهکسل

 (.944: 9916زاده و آذر براءگزاز، به نقل از مهدی 554و  545: 9910)استریناتی، 

ها بر فنای نمادین زنان است. او بر این باور است که در فرایند فنای از نظر تاچمن، تمرکز رسانه

ای فرهنگی که در جهت بازسازی های کلیشهدر نقشهای جمعی نمادین، مردان و زنان در رسانه

کمتر »شوند. این وضعیت که به دنبال خود، روند، بازنمایی میهای جنسیتی سنتی به کار مینقش

را در پی دارد، محصول ایدئولوژی مردانه و به دنبال تضعیف و شکست زن در مقایسه با « 9بودن زن

 (.991: 9915به نقل از کاظمی و ناظرفصیحی،  950: 5005و دیگران،  5مرد است )توایتس

 سازی یعنی به وجود آوردنیکی دیگر از نظریات مرتبط با این پژوهش است. کلیشه 9سازیکلیشه

های اجتماعی و فرهنگی، بر اساس اطالعات ناقص یا نادرست. یکی از اعضای گروه فرضیاتی درباره

های جنسیتی، سازی در این زمینه است. کلیشهو کلیشه 4های جنسیتیبارزترین انواع آن، کلیشه

، دهدای از رفتارهای خاص مربوط به زنان و مردان را ارائه میبندی شدهتصویر ذهنی یکنواخت و قالب

: 9914که بررسی و آزمون شده باشند و یا اساساً منطبق با واقعیت باشند )اصالنی و کیانپور، بدون آن

915.) 

های جمعی، نقش ها معتقد هستند که رسانهگوید، فمینیست( می9911لومبورگ )گونه که کوآن

قای کنند و در پی الها یا تصورات قالبی جنسیتی را از خالل محصوالت خود ایفا میبازنمایی کلیشه

هایی با بار معنایی مثبت به مردان و در مقابل بار معنایی منفی به زنان هستند؛ برای مثال ویژگی

ا ههای مردانه و منطبق با مردانگی است که در رسانه، استقالل، تمایل به خطرپذیری از ویژگیقدرت

بق های زنانه منطشود اما در مقابل صفاتی مثل ضعف، زودباوری و تأثیرپذیری از ویژگیبازنمایی می

: 9919نی، ای برای زنان است )رحمتی و سلطابا زنانگی است که ارمغان ناخواستنی محصوالت رسانه

زن  هگانها، به دنبال خود بازتولید شرایط موجود را در دوسازیمهم آن است که این کلیشه (. نکته99

های رایج در و مرد به همراه خواهند داشت و به بیانی در جهان رسانه نیز، زن و مرد با همان کلیشه

 دیگر به شکل هنجاری.شوند؛ در جایی به شکل توصیفی و در جای جهان واقع تعریف می

رمزگشایی نیز از جمله رویکردهای بسیار مؤثر و مهم در مطالعه حاضر است. بر طبق این رویکرد 

 تولید ثانویه است مثابهتولید در مقابل مصرف قرار ندارد، در این رویکرد مصرف خود در عین حال به

ود؛ در این رویکرد، پیام رسانه شو همچنین تولید هم به مثابه شکلی از مصرف در نظر گرفته می

های متعدد و گوناگونی از آن وجود دارد )هازول، شود که امکان خوانشعنوان متنی در نظر گرفته میبه

 (.99: 9914به نقل از رحمانی فیروزجاه و سهرابی،  5005

                                                           
1. Less of Woman 

2. Thwaites 
3. Stereotyping theory 

4. Gender stereotypes 
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توسط  ای وجود دارد. از نظر استوارت هال، پیامهای متفاوتی در مورد یک برنامه رسانهخوانش

ک شود و مخاطبان ممکن است یکنندگان پیام، رمزگشایی میتولیدکننده، رمزگذاری و توسط دریافت

(، مدل رمزگذاری و رمزگشایی 9111) 9های متفاوتی رمزگشایی کنند. تیلور و ویلیسبرنامه را به شیوه

یر جهت از تحلیل دانند. به زعم ایشان، این مدل یک تغیهال را کمکی مهم به مطالعات مخاطب می

متن به تحلیل روابط پیچیده و پویای متن با خواننده یا بیننده است. رمزگذاری و رمزگشایی یک 

میان خواننده یا بیننده و  شود و در ضمن مبادلهفرایند است، فرایندی که در دل آن معنا تولید می

( 9919گونه که اسمیت )همان(. 69: 9911شود )مهرپرور، متن، برداشت و معنای یک اثر متولد می

های ارتباط جمعی و مطالعات رسانه، ماحصل همین رویکرد گوید، نظریه دریافت در پژوهشمی

 (.996: 9919رمزگذاری و رمزگشایی هال است )منتظرقائم و کاوند، 

استوارت هال تحت تأثیر مفهوم ، در مورد خوانش مخاطب یا به تعبیری رمزگشایی از سریال

ع موضای است. نخستین موضع، گرامشی، معتقد به سه نوع خوانش در یک گفتمان رسانههژمونی 

است یعنی هنگامی که بیننده معنای ضمنی را به شکلی کامل و صریح از یک  5مسلط و هژمونیک

کند که در گیرد و پیام را بر مبنای رمز مرجحی رمزگشایی میخبری در رسانه جمعی می برنامه

توان گفت که بیننده در چارچوب رمزگان گذاری شده است. در چنین وضعیتی میچارچوب آن رمز

های دیگری چون که از آن با نام 1جرح و تعدیلموضع دهد. دومین موضع، مسلط واکنش نشان می

ابنده و یشده است. این شکل از رمزگشایی، ترکیبی از عناصر تطبیق یاد رمزگان قابل بحث و توافقی

ای از عناصر شود به این معنا که رمزگشایی در این حالت متضمن آمیزهرا شامل میجویانه تخالف

های بزرگ به رسمیت سازگار و مخالف است که مشروعیت تعاریف هژمونیک را برای ایجاد داللت

یا  جوتقابلموضع شناسد، اما در سطحی محدودتر. سومین جایگاه از نظر هال، عبارت است از می

هد دای را تشخیص میکند که رمزگان مرجح گفتمان رسانهای اتخاذ میجایگاه را بیننده؛ این 4متضاد

 (.91 -94: 9915گیرد که گفتمان را در چارچوبی بدیل رمزگشایی کند )استوری، اما تصمیم می

گونه مانه کهتواند نشان از یک نتیجه مهم داشته باشد و آن اینرمزگشایی، می تأملی بر سه نوع نحوه

ای توسط مخاطبان، همسو با شرایط اجتماعی و گوید، رمزگشایی متون رسانه( می9116که انگ )

 (.69و  65: 9911گیرد )مهرپرور، های ذهنی او شکل میچنین تجربهفرهنگی مخاطب و هم

رویکرد تحلیل دریافت که از جمله دیگر رویکردهای بسیار مرتبط با پژوهش حاضر است بر آن 

ای از پژوهش این نظریه موجد شیوه .شودای توسط ادراکات مخاطبان خوانش میمتون رسانه است که

 های زیست شده در زندگیاست که در آن محقق کار خود را نه با بررسی متن، بلکه با تحلیل فرهنگ

ها انهتحلیل دریافتِ مخاطبان از رسکوایل، از نگاه مک .(9915کند )استوری، روزمره مردم، شروع می

                                                           
1. Taylor & Willis 
2. The Dominant-Hegemonic 

3. A Negotiated Code 
4. An Appositional 
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پیش از آن که خود یک سنت پژوهشی مستقل باشد، بازوی مؤثر مخاطب پژوهی در مطالعات فرهنگی 

ای فرض بنیادین این است که متون رسانه(. در تحلیل دریافت، پیش51:9916کوایل، معاصر است )مک

ون ه این متدارای معنایی ثابت یا ذاتی نیست، بلکه در لحظه دریافتِ متون از طرف مخاطب است ک

 کند. به بیان دیگر، مخاطبیابد؛ یعنی هنگامی که مخاطب متن را قرائت، تماشا و استماع میمعنا می

برخی از پژوهشگرانِ متعلق . ایکننده محض محتویات رسانهشمرند و نه صرفاً مصرفرا مولد معنا می

د، تفسیرهای مشترک خود را به این سنت، برای ارجاع به گروه های مختلفی که هر یک از متنی واح

اده، زمهدی زبه نقل ا 594:9116)انگ،  کننداستفاده می «جماعت های تفسیرگر»دارند، از تعبیر 

9911 :591.) 

 مخاطبان را بهرویکرد تحلیل دریافت به حضور مخاطب فعال معتقد است. رویکرد مخاطب فعال، 

ان داند. در این مطالعات، مخاطبتفسیر و تعبیر میآفرینی در تولیدکنندگان معنا و دارای نقش مثابه

براساس این رویکرد، مخاطبان (. 51: 9916کوایل، شوند )مکهای تفسیرگر دیده میعنوان جماعت به

هایی مطرح هستند که دریافت و خوانشی فعاالنه از متن دارند. همچنین مخاطبان با به عنوان سوژه

-یعبارتی مهای متفاوتی از متن دارند. بهشان، قرائتی و فرهنگیتوجه به موقعیت اجتماعی، اقتصاد

 های اصلی این رویکرد است.ها، ایدهتوان گفت فعال بودن و تکثر قرائت

 هایهای انجام شده مطرح در زمینه مطالعات رسانه بر اهمیت ویژگیبسیاری از مطالعات و پژوهش

های انگ اند. برای مثال، پژوهشا صحبت کردههمخاطبان در چگونگی تأثیرگذاری رسانه بر آن

ها بر مخاطبان ( به ما نشان داده است که تأثیر رسانه9115) 5( و مورلی9115) 9(، برانسدون9119)

 فرهنگی، و در جامعه یکدست نیست و شرایط مختلف اجتماعی و متغیرهای جمعیتی مانند زمینه

دهند ها تغییر میمردم را با رسانه و همه، رابطه سطح درآمد، وضعیت اجتماعی، سن و جنسیت، همه

پرداز مهم در که دو نظریه (. مورد دیگر، پژوهش دوسرتو و فیسک است5: 5091)ازجان و همکاران، 

اشاره کرده و مصرف « مصرف ابداعی»ای به نام ر ویکرد مطالعات فرهنگی هستند. ایشان به مقوله

ت. کننده خود تولیدکننده اسکنند؛ به این معنا که مصرفمصرف تولیدی قلمداد می مثابهابداعی را به

ستند ها هکنندهشوند و این مصرفتولید می« ناتمام»به بیان فیسک، کاالهای تولید شده در رسانه 

 هویتبنابراین در این رویکرد،  ؛(91: 9911بر، کنند )اباذری و شهلیکه تولید کاالها را تکمیل می

های مواجهه مخاطبان با یک اثر منفعالنه نبوده و بنا بر موقعیت نحوهدارای اهمیت است.  مخاطبان

 شان مختلف خواهد بود.اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

توان چنین گفت که در مطالعه حاضر، خوانش مخاطبان سریال عطف بندی کلی میدر یک جمع

نظریات مرتبط با بازنمایی رسانه از جنسیت و روابط جنسیتی به رویکرد مخاطب فعال و ضمن توجه به 

مورد توجه قرار گرفته است. هدف آن بوده است تا رمزگشایی آنان از سریال در حوزه مورد نظر بررسی 

                                                           
1  . Brunsdon 

2  . Morley 
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های سریال شود. فرض اصلی پژوهشگران در مطالعه حاضر بر فعال بودن مخاطبان در مواجه با پیام

گوناگون، تعبیر و تفسیر خود را داشته و در موضع منفعل  به موقعیت و شرایطکه آنان بسته است و این

 قرار ندارند.

 

 روش مطالعه

در این مطالعه روش در دو سطح قابل شرح و بسط است؛ تحلیل متن و تحلیل مخاطبان؛ برای بررسی 

حوزه جنسیت و ترین مضامین موجود در سریال و به منظور نشان دادن خوانش مرجح سریال در مهم

روابط جنسیتی از روش تحلیل محتوای کیفی متن استفاده شده است. تحلیل محتوای کیفی در 

پردازد؛ مفاهیمی که در قالب ترین شکل به استخراج مفاهیم مورد نیاز از متن مورد مطالعه میساده

های اما تحلیل پییابند. روش تحلیل محتوا بر این فرض بنا شده است که بمقوالتی منظم سامان می

 یافتگی جهان دست یافت.های درک و سازمانها، شیوهها، نگرشتوان به کشف معانی، اولویتزبانی می

گیری به روش هدفمند انجام شده است. در بخش تحلیل محتوای سریال، در این بخش، نمونه

صحنه که از  99اد های سریال مورد بررسی قرار گرفته و سپس در مرحله دوم تعدابتدا کل قسمت

های اصلی با محوریت موضوع جنسیت و روابط جنسیتی بوده است به عنوان نمونه از جمله صحنه

ها عطف به خط های صحنهها و پیامهای مختلف سریال انتخاب و بازبینی شده است تا داللتقسمت

 سیر داستان، مشخص شود.

ساختاریافته عمیق های نیمهتکنیک مصاحبههای مخاطبان پژوهش حاضر، از در گردآوری قرائت

-هدفمند است. در نمونه -گیری نظریگیری در این مطالعه، نمونهاستفاده شده است. استراتژی نمونه

رای بخشی را بای انتخاب شوند که بیشترین روشناییها باید به گونههدفمند، نمونه -گیری نظری

برفی لولهها از تکنیک گاشته باشند. برای دستیابی به نمونهای که تا آن لحظه تدوین شده است، دنظریه

شناسد را معرفی نماید و کمک کند تا استفاده شده است تا هر نفر افراد دیگری که در این زمینه می

یادی به برفی تا حد زگیری تحت تأثیر عالیق و نظرات محقق قرار نگیرد. انتخاب به شیوه گلولهنمونه

که افرادی برای این مطالعه مورد کنندگان کمک نموده و همچنین عطف به آنارکتاعتماد اولیه مش

چنین تالش شده است تا کرد. همهدف بودند که سریال را دیده باشند، این مهم را نیز تأمین می

های مختلف سنی، تحصیلی، شغلی، مالی، وضعیت تأهل و ... باشند تا حداکثر ها در بردارنده گروهنمونه

 ترین نکاتوع با توجه به احتمال تفاوت شرایط در نظرات و نحوه خوانش لحاظ شود. یکی از مهمتن

 گیریهای نسلی را نیز در این نمونهمورد نظر پژوهشگر در مطالعه حاضر این بوده است که تفاوت

ده است. گیری انجام شسال، نمونه 56تا  91رو در یک دامنه سنی از مورد توجه قرار دهد و از این

سازی انجام شد و در این راستا دو تکنیک مثلث 9مطالعه با تمرکز بر تأمین شرایط اعتبار یا وثوق

                                                           
1  .  Truthworthiness 



  1 9911تابستان ، دوم شماره، دومدوره                                                  جامعه شناسی فرهنگ و هنرفصلنامه علمی 

 

ها استفاده ها و تنظیم گزارش یافتهمطالعه برای دو مرحلۀ گردآوری داده 9پژوهشگر و بازبینی مشارکین

 شد.

تفاوت بسیاری است؛ حجم نمونه جایی که انتخاب نمونه در روش کیفی با روش کمی دارای از آن

 ؛( بر مبنای اشباع نظری تعیین شده است9151) در تحقیق حاضر همسو با نظر گلیزر و اشتراوس

های مختلف در نظر گرفته گیری از گروهزمان توقف نمونه یعنی اشباع نظری، مبنای داوری درباره

(. بر این اساس با 940: 9915، فلیک)باشد شده است و این به معنای عدم حصول چیز جدیدی می

های مختلف تحصیلی، سنی، وضعیت تأهل، اقتصادی و شغلی نفر از زنان مخاطب سریال در گروه 56

تری داشتند برای تحلیل مبنا قرار گرفت. های غنیمصاحبه که داده 59مصاحبه شد و از این میان 

بوده و سطح تحصیالتشان از دیپلم تا  زنان مخاطبی که مورد مصاحبه قرار گرفتند، ساکن شهر تهران

 دکتری متغیر بوده است.

بارت ع تحلیل موضوعی یا تماتیک استفاده شده است. این تکنیکدر تحلیل خوانش مخاطبان از 

، 5گویند )توماس و هاردنها چه میها با این هدف که دادهاست از فرایند کدگذاری و تحلیل داده

د. گیرنها نشأت میها از دادهکه تمطوریهاست؛ بهل الگویابی در داده(. این نوع تحلیل به دنبا5001

 این است. کیفی هایداده در موجود الگوهای گزارش و تحلیل شناخت، برای روشی موضوعی، تحلیل

غنی و  هاییداده به را پراکنده و متنوع هایداده و است متنی هایداده تحلیل برای فرایندی روش،

( تحلیل 5006(. براساس نظر دپوی و گیلتین )5005، 9کند )براون و کالرکمی تفصیلی تبدیل

 موضوعی شامل این مراحل است:

ها از ها؛ این مقولهساخت و تدوین مقوله-5طور همزمان؛ استقرایی به -درگیری در تفکر قیاسی-9

های ی دادههدف نهایی کدگذاری تحلیل نهایشوند. طریق فرایند کدگذاری متعارف ساخته می

 توان مجدداً براساسها را میها در سطوح باالتر انتزاع؛ مقولهبندی مقولهتقسیم -9گردآوری شده است؛ 

 -6های زیرین؛ کشف معانی و تم -4منطق مقایسه معنایی به سطوح باالتری از انتزاع ارتقاء داد؛ 

 (.51-51: 9915نوشتن گزارش تحقیق )محمدپور، 

هایی چون سن، کنندگان در پژوهش حاضر بر اساس مؤلفهکلی از مشارکت در جدول زیر شمایی

 تحصیالت، وضعیت تأهل، اشتغال و میزان استفاده از ماهواره آمده است.
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: مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش3جدول شماره   

 اشتغال وضعیت تأهل تحصیالت سن ردیف
میزان استفاده 

 از ماهواره

کارشناسیدانشجوی  91 3  متوسط دانشجو مجرد 

مدرس زبان -شاغل مجرد کارشناسی 59 5  کم 

عکاس -شاغل مجرد کارشناسی ارشد 59 1  متوسط 

 متوسط دانشجو مجرد دانشجوی کارشناسی ارشد 56 4

 زیاد حسابدار مجرد کارشناسی ارشد 55 2

دارخانه متأهل دیپلم 51 6  زیاد 

دارخانه متأهل دیپلم 51 7  زیاد 

ارشدکارشناسی 90 8 دارخانه متأهل   زیاد 

ارشددانشجوی کارشناسی 90 1  کم دانشجو مجرد 

 متأهل دانشجوی دکتری 96 30
مدیرعامل -شاغل

 شرکت
 کم

کارمند -شاغل متأهل کارشناسی ارشد 96 33  کم 

گرفتهطالق کارشناسی 45 35 معمار -شاغل   کم 

دارخانه متأهل کارشناسی 46 31  زیاد 

 متوسط بازنشسته متأهل دیپلم 60 34

شدههمسر فوت کارشناسی 69 32  
بازنشسته تأمین 

 اجتماعی
 متوسط

دارخانه متأهل دیپلم 64 36  زیاد 

 متأهل دیپلم 66 37
 -دبیربازنشسته

دارخانه  
 زیاد

دارخانه متأهل دیپلم 61 38  متوسط 

شدههمسر فوت دیپلم 50 31 دارخانه   زیاد 

شدههمسر فوت دیپلم 55 50 دارخانه   زیاد 

 متأهل دکتری 56 53
بازنشسته و استاد 

 دانشگاه
 کم

 

 پژوهش هایافتهی

عروس استانبول، سریالی است در مورد خانواده با تمام زوایای تأثیرگذار بر حیات، انسجام، دوام و 

زن داستان(  پایداری آن. عشق و ازدواج فاروق )شخصیت اصلی مرد داستان( و ثریا )شخصیت اصلی

پسند، مرد داستان از مقام، منزلت، شغل های عامههسته مرکزی سریال است. همانند تیپیک سریال
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ای هترین ویژگیرده باال و ثروت زیادی برخوردار است و زن به جز زیبایی و سرمایه جنسی که از مهم

البته زن این داستان تفاوت ها است، دارایی خاصی ندارد. گونه سریالمورد نظر برای یک زن در این

های مشابه این ژانر دارد و آن این است که درایت، ذکاوت و تدبیر خاص ای با سایر سریالقابل مالحظه

 و البته تالش برای اعمال موضع فعاالنه در مقابل موضع منفعالنه به وضوح در او رمزگذاری شده است.

نند؛ کالف طبقاتی و فرهنگی، با یکدیگر ازدواج میاین دو به رغم مخالفت مادر فاروق به دلیل اخت 

ای هازدواجی منطبق با الگوی همسرگزینی و سبک ازدواج مدرن. شغل ثریا خوانندگی است و با ارزش

ای با اصل و نسب و ها تطابق ندارد و تعلق فاروق به خانوادهسنتی مادر و شأن و منزلت خانوادگی آن

اند و تنها عضو خانواده سر و سامان ثریا )مادر و پدر او از دنیا رفته در مقابل خانواده ضعیف و بدون

های ای سوار بر اسب سفید است که در عمده داستانثریا خاله او است( باز هم از همان جنس شاهزاده

پسند شاهد آن هستیم که موضع فرادست را در اختیار مرد و موضع فرودست را در اختیار زن عامه

که عروس مورد نظر مادر خانواده، دختری )ایپک( کنند در حالیدو با هم ازدواج می. ایندهدنشان می

شناسد، دختری اش را مییعنی دختری که او و خانواده ؛از بین آشنایان در همان شهر بورسا است

پردازی سنتی و محدود به همان شهر، بدون حضور در عرصه کار و بدون استقالل از خانواده. داستان

ای انجام شده است که ثریا در موضع ضعف قرار بگیرد و تمام تالش خود را جهت جلب رضایت گونهبه

 اسماء )مادر همسرش( به کار بگیرد.

پرسوناژ مرد در طول داستان بر پرسوناژ زن، غلبه داشته و به نوعی موازنه قدرت برابر نیست. در 

تری برخوردار بوده و به بیانی سه با زنان از قدرت بیشکل سریال، عمومًا مردهای داستان در مقای

تر در اختیار مردان بوده و زنان عمدتا در کار و اشتغال جدی و همچنین مشاغل بلند مرتبه عرصه

 های غیر مدیریتی و ریاستی، مشغول به کار هستند.مشاغل رده پایین و یا در شغل

ه طرق مستقیم و غیرمستقیم در پس تمام کشاکش سنت و مدرنیته موضوعی است اساسی که ب

های مدرن و سنتی این کشاکش دیده اتفاقات در سراسر داستان جاری است و هم بین شخصیت

شود نه زنگی زنگ ها نیز در یک دوگانه قرار دارند که باعث میکه خود شخصیتشود و هم آنمی

گذار است و خود نیز احتماالً با این  باشند و نه رومی روم و مخاطب هم با این کشاکش که ذاتی عصر

 شود.ها همراه میکند، با شخصیتپنداری میذاتموضوع هم

های بسیار، افکنیای پیش رفته است که با گرهگونهقسمت به 901این سریال در سه فصل و 

انتظار پسند مورد گونه که از یک سریال عامهچیز آنمخاطب را با خود همراه کند. در آخر نیز همه

های اصلی )فاروق و ثریا(، با خوبی و خوشی با هم یعنی شخصیت ؛رسدمخاطب است به اتمام می

زندگی کرده و خوشبخت و شاد هستند و خانواده نیز بعد از عبور از مشکالت بسیار درونی و همچنین 

 و کانون خانوادهماند آید در نهایت پایدار و منسجم باقی میمسائلی که از بیرون برای آن پیش می

تا  5091به اتمام رسید و به مدت دو سال یعنی از  5091شود. ساخت این سریال در سال حفظ می
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د با تأکی -ای فارسی زبانهای ماهوارههای تلویزیونی ترکیه و همزمان با آن از شبکهدر شبکه 5091

 پخش شد. -9بر شبکه جِم

گیرد که در این میان نهاد مختلفی را در برمیموضوع سریال عروس استانبول، مسائل اجتماعی 

. هسته مرکزی داستان استخانواده با سه بعد روابط جنسیتی، روابط نسلی و محوریت کانون خانواده، 

ه که ترکیاست. در کشوری مثل  در این مطالعه، جنسیت و روابط جنسیتی مورد بررسی قرار گرفته

های موجود است )در شهرهای مختلف به نسبت رسوم آنهنوز هم سایه سنت در بسیاری از آداب و 

تر( جنسیت و روابط جنسیتی در یک کشاکش که ذاتی دوران گذار است قرار تر یا بیشمتفاوتی کم

کند که عناصری از سنت و ای را پیشنهاد میگرفته. سریال در مورد این موضوع، استراتژی میانه

 عطف به شرایط و مختصات روزگار فعلی قابل شرح و بسط است.عناصری از مدرنیته را ادغام کرده و 

در این مجموعه، سه گفتمان مدرن، سنتی و میانه حضور دارد. در گفتمان مدرن از جنسیت و 

روابط جنسیتی، شاهد افزایش جایگاه و قدرت زنان در مناسبات خانوادگی و برهم خوردن اقتدار 

توأمان زن و مرد از دیگر مصادیق مهم این گفتمان است  رقیب مردان هستیم. تأکید بر پیشرفتبی

که در این مجموعه نشان داده شده است. در گفتمان سنتی این سریال از مناسبات جنسیتی، شاهد 

پذیر، حضور جدی مردان خانواده در عرصه کار، شغل و موضوعات تأکید بر زن سازگار مسئولیت

ها هستیم. گفتمان میانه این نه زنان خانواده در این حوزههای عمدتا منفعالاقتصادی خانواده و نقش

سریال در حوزه جنسیت و روابط جنسیتی به معنای آن است که عناصری از گفتمان مدرن و عناصری 

شود. نکته مهم آن است که استراتژی مورد تأیید سریال از گفتمان سنتی به صورت توأمان پذیرفته می

ود. شهای پیدا و پنهان بسیاری دیده میمیانه است. در این مجموعه الیه که نمایش داده شده گفتمان

های کنند ولی در الیههای پیدا نمایندگی گفتمان مدرن را میها در الیهبه این معنا که گاهی شخصیت

 پنهان نماینده گفتمان سنتی هستند.

یستی های مدرناساس مؤلفههای رایج فرهنگ ترکیه را بر به تعبیری سریال عروس استانبول سنت

دهد ترکیبی چه را پیش روی مخاطب قرار میکند و سپس آنشمول نقد و ارزیابی میعام و جهان

گرایی افراطی است به نحوی که آن عناصری از مدرنیته تعدیل شده میان مدرنیته افراطی و یا سنت

در مقابل دست به نقد عناصر افراطی  کند وداند ترویج میرا که مطابق نیازها و شرایط روز جامعه می

های سنتی که منطبق با شرایط است را نیز مورد توجه و ها و ایدهزند و در همین زمان ارزشآن می

 ها، مسائل ورفت از گرهدهد و با یک رویکرد ادغامی متناسب با شرایط موجود راه برونتأیید قرار می

 دهد.مشکالت را نمایش می

                                                           
1  .  GEM 
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توان چنین گفت که مقوالت ت بیان شده و عطف به تحلیل متن سریال، میبر اساس توضیحا

محوری این سریال در حوزۀ جنسیت و روابط جنسیتی یا به نوعی خوانش مرجح این سریال از این 

 حوزه در موارد زیر قابل شرح و بسط است:

ت شخصی ترویج الگوی رایج کالسیک از دوگانه مرد و زن، به رغم نمایش شخصیت مدرن در (9

 شودای که خود او در نقاط عطف نماینده گفتمان سنتی میگونهاصلی زن داستان به

 ترویج گفتمان میانه در تنظیم روابط جنسیتی (5

 کشاکش سنت و مدرنیته در حوزه جنسیت و روابط جنسیتی (9

   

 تحلیلی بر مضامین خوانش مخاطبان زن در حوزه جنسیت و روابط جنسیتی

شود تا خوانش و قرائت زنان مخاطب این سریال در مورد جنسیت و روابط در این بخش تالش می

های سنی مختلف مورد توجه قرار گیرد. هدف آن است تا مشخص شود مخاطبان جنسیتی؛ در گروه

ان ای برای آنها و مضامین این تولید رسانهکنندگان آن هستند و پیاماین سریال که در اصل مصرف

های مستتر در آن را چگونه ه تعبیر و خوانشی از این حوزه داشته و پیامرمزگذاری شده است، چ

 نمایند؟رمزگشایی می

رسد که نمایش سه گفتمان سنتی، میانه و مدرن در این سریال که در بخش معرفی به نظر می

 ها واز شخصیت «چندمعنایی ساختاری»سریال به آن اشاره شد، سبب شده است که شاهد نوعی از 

ع ای بر طیف وسیشود تأثیرهای گستردهچنین محتوای سریال باشیم که همین موضوع سبب میهم

 های متفاوتی نیز بسته به شرایطها، عقاید و شرایط مختلفی گذاشته شود و خوانشمخاطبان با ذائقه

 کدهد که ما با یمخاطبان مختلف صورت گیرد. بر این مبنا نتایج حاصل از این بخش نیز نشان می

های متفاوت است که در چه وجود دارد تکثر و قرائتخوانش و گفتمان یکپارچه روبرو نیستیم و آن

 خالل کار مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت.

ترین مضامین دریافت شده از خوانش مخاطبان در حوزه جنسیت و روابط در زیر مروری بر مهم

 جنسیتی ارائه شده است.

 

 ماتریس مضامین بدست آمده از خوانش مخاطبان. 5جدول شماره 

 مضمون هسته مضامین مرکزی مضامین اصلی مضامین اولیه

  ترویج سبک زندگی مصرفی برای زنان

 گرایی زنانهمصرف

 

 

 

 

بازنمایی زنانگی 

 ایکلیشه

 

 

 

تقابل خوانش 

ای و کلیشه

 روز در بین زنانعالقه به پیگیری مُد 

 های متعددنمایش پوشش

داری در باب تسلط ایدئولوژی سرمایه

 مصرف
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زیبایی و جذابیت جنسی در نمایش 

 آلزن ایده
 

 سرمایه جنسی زنانه

 

ساختارشکنانه از 

جنسیت و روابط 

های رایج از معیارهای نمایش کلیشه جنسیتی

 زیبایی

 اهمیت زیبایی زنان در همسرگزینی

  اهمیت ازدواج برای زنان

های بازنمایی نقش

 ایسنتی و کلیشه

 اهمیت مادر شدن برای زنان

 حضور پر رنگ زنان در خانه و خانواده

 فقدان حضور زن موفق مجرد

دموکراتیزه شدن  فرادستی زبانی زنان

 روابط زن و مرد

 

بازنمایی زنانگی 

 ساختارشکنانه

کشاکش زنان و مردان بر سر توزیع 

 قدرت

جرح و تعدیل  نمایش هنجارهای مدرن زنانگی

 نمایش اقتدار و استقالل زنانه هنجارهای زنانگی

زنانگی همراه با عاملیت، درایت و 

 تدبیر

    

 

 یتیجنس روابط و تیجنس از ساختارشکنانه و ایشهیکل خوانش تقابل

است که در مورد بازنمایی جنسیت و در نگاه مخاطبان مورد مطالعه، سریال عروس استانبول سریالی 

سازی هها و کلیشسو شاهد تقویت کلیشهیعنی از یک ؛روابط جنسیتی عملکردی دوسویه داشته است

 هایشود. نکته آن است که مخاطبان خوانشهایی انجام میشکنیهستیم و از سوی دیگر کلیشه

تکثر و چندخوانشی هستیم؛ به این معنا نمایند. درواقع شاهد نوعی متفاوتی از این موضوع ارائه می

ا. در مورد هشکنینمایند و برخی بر کلیشهها تأکید میها و تقویت کلیشهسازیکه برخی بر کلیشه

اند. بر همین بازنمایی جنسیت و روابط جنسیتی، مخاطبان زنانگی و زن بودن را در مرکز قرار داده

ی ارای برخی از مخاطبان ذیل تقویت زنانگی سنتی و کلیشهاساس از این منظر بازنمایی زن و زنانگی ب

ید چنین برخی نیز بر هر دو بعد تأکقرار داشته است و برای برخی دیگر ذیل زنانگی ساختارشکنانه. هم

هایی از خوانش ساختارشکنانه از بازنمایی زنانگی را ای و بخشهایی از خوانش کلیشهدارند و بخش

 ند.دهمورد توجه قرار می

 

 ایبازنمایی زنانگی کلیشه

ای، آن زنانگی است که تداعی کننده زن در معنای همیشگی و رایج منظور از بازنمایی زنانگی کلیشه

ایه گرایی زنانه، سرمآن بدون هیچ تقابل، جرح و تعدیلی است. در این مطالعه سه مضمون اصلی مصرف
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برای زنان؛ تشکیل دهندۀ این مضمون مرکزی ای های سنتی و کلیشهجنسی زنانه و ترویج نقش

 هستند. در ذیل نگاهی بر این مضامین اصلی خواهیم داشت:

 

 گرایی زنانهمصرف

گرایی زنانه است که در این سریال یکی از مقوالت محوری مورد اشاره توسط مخاطبان، بحث مصرف

ه اند و برخی نیز از آن بپرداختهگرایی نمایش داده شده است. برخی از مخاطبان به تقبیح این مصرف

کنند. همچنین برخی نیز مشاهده سریال را به مثابه عنوان امری مطابق با شرایط و نیازهای روز یاد می

-یک سرگرمی تجاری تلقی کرده که در قالب مشاهده اجناس، کاالها و پوشاک مختلف روز در صحنه

 شود.های مختلف نمایش داده می

موارد اصلی مورد تأکید در این سریال رواج سبک زندگی مصرفی به خصوص در هر حال یکی از 

 برای زنان داستان است که مورد توجه مخاطبان بوده است.

-یکی از دالیلی که سبب استقبال مخاطبان از این سریال شده است، تمایز و اختالف آن با سریال

ها تأکید شد این عمدتاً در مصاحبه های پخش شده از رسانه ملی است. عبارتی که از طرف مخاطبان

 ها تقویتهای تماشا در آنمورد بود که به دلیل تطابق این سریال با نیازهای امروزی جامعه، انگیزه

-شده است. جذابیت بصری که شامل انتخاب لباس، آرایش بازیگران، طراحی صحنه و ... سبب عالقه

های صدا ها و محتواهای سریاله مخاطبان پیامشود. این در حالی است کمندی مخاطبان سریال می

ری های بصدانند و همچنین جذابیتآل فرضی و نه واقعیت میتر مطابق با حالت ایدهو سیما را بیش

 کنند.را به عنوان یک خأل در این زمینه تلقی می

 یعنی عالوه بر ؛در همین مورد شاهد نوعی از الگوبرداری از لباس یا آرایش بازیگران نیز هستیم

کنند در سبک مصرف خود شود بلکه برخی از مخاطبان تالش میکه لذت بصری مخاطب فراهم میآن

بینند، تغییراتی را ایجاد نمایند. البته تأثیرپذیری مخاطبان از این عامل بسته چه مینیز با اتکا به آن

 به موارد متعدد، مختلف و متفاوت است.
جا رنگی گیره. همهبینی! اصاًل چشم آدم نور میین سریال میببین شما چقدر رنگ تو ا»

های ایرانی چی مرتب و منظم هست؛ ولی تو سریالرنگی هست، قشنگ هستند همه، همه

جون و رمق هست؛ رنگی که الی ماشااهلل چیز انگار کِدر و بیکنی همههر طرف رو نگاه می

 .«متأهل(ساله،  46بینی سیاه و تیره هست )گیتی، می

گرایی به سه شکل های مصرفبراساس نتایج حاصل از این بخش، مخاطبان به وجوه و مشخصه

لذت در  عدم عقالنیت در دریافت و عقالنیت در دریافت و لذت در استفاده؛ دهند:عمده پاسخ می

 شود.استفاده و عقالنیت در دریافت و عدم لذت در استفاده. در زیر شرح این سه دسته مشاهده می

گیرند کسانی هستند که با گروهی که در دسته عقالنیت در دیافت و لذت در استفاده قرار می 

گرایی در این سریال نشان داده شده است موافق نیستند و نقد خود را بیان چه در مورد مصرفهمه آن

ها از دیدن کاال کشند اما در نهایتکرده و حتی عملکرد تولیدکنندگان و صاحبان اثر را به چالش می
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برند. این دسته از مخاطبان به نمایش چنانی، لذت هم میهای فراغتی آنو پوشاک رنگارنگ و سبک

اما در هر حال لذت حاصل از  ؛کنندگرایی اعتراض دارند و از آن استقبال نمیاین حجم از مصرف

برند؛ اما این لذت هم میگرایی دهند و حتی از تماشای مظاهر مصرفتماشای سریال را از دست نمی

گیرند. عمده مخاطبان کنند که خودشان در زندگی خودشان این الگو را به کار نمیچنین بیان می

 جوان و دارای تحصیالت دانشگاهی در این گروه قرار داشتند.
ره ها بدم نیست؛ باالخبرای کسی مثل من که خیلی اهل خرید رفتن نیست دیدن این سریال»

کنیم و انگار که داریم ویندوشاپینگ ی مد روز هست، چی نیست. یکم هم نگاه میفهمیم چمی

ها کنیم، لذت هم داره. ولی در هر حال نمایش این چیزها اصاًل خوب نیست و ذهن آدممی

کنند این چیزها ارزش ها فکر میکنه. جدای از اون بعضیرو محدود به این موضوعات می

ها رو ندارند باید تحقیر بشند و حس خوبی نداشته باشند پاشهست و اگر پول این ریخت و 

 .«ساله، مجرد( 59)مهرک، 

گیرند آن مخاطبانی قرار می لذت در استفاده گروهی که در دسته عدم عقالنیت در دریافت و

کنند و با آن همراه گرایی نمایش داده شده است را تأیید میچه در مورد مصرفهستند که همه آن

شوند. شاید جنسی شبیه به همراهی و دنبال کردن کورکورانه را بتوان در این گروه دید؛ همراهی می

گرایی لذت برده و به شود. مخاطبان این گروه از دیدن مظاهر مصرفکه بدون نقد و چالش انجام می

بخش گرایی لذتدهند. برای این مخاطبان سرگرمی و لذت حاصل از این مصرفآن عالقه نشان می

که چه مضامینی در این سریال بازنمایی شده است و چه پیامی برجسته و رو فارغ از آناست و از این

 ترین دالیل این استقبال است.گرایی یکی از مهممرجح باشد، سرگرمی حاصل از نمایش مصرف
 طوریکنم. اونکنم و کارهام رو شروع میشم ماهواره رو روشن میمن صبح که بیدار می»

جوری که دارم به کارهام نیست که بخوام بشینم ثانیه به ثانیه فیلم رو نگاه کنم؛ همین

شنوم و باالخره در بینم یکم میکنه. یکم میرسم این هم داره برای خودش پخش میمی

بینم چه مدل مویی اش این هست که میافته هستم. خوبیکه چه اتفاقی داره میجریان این

خورند. خودش سر رند، چیا میی رو با چه رنگی ست کردند، کجاها میمُد هست، چه رنگ

 .«ساله، متأهل( 66کنه. انگار رفتی یک دوری زدی و برگشتی )خانم واحدی، آدم رو گرم می

هم با دید انتقادی به نمایش حوزه  مخاطبان گروه عقالنیت در دریافت و عدم لذت در استفاده

که لذتی از مصادیق و مظاهر نمایش داده شده در این کنند و هم آنگرایی در سریال نگاه میمصرف

شده است را در همین ها میزدگی در آنبرند و اتفاقًا یکی از مواردی که سبب ایجاد دلخصوص نمی

یرد گدانستند. به بیانی علت تماشای سریال مورد مطالعه در این گروه در موارد دیگری قرار میمورد می

ها ایجادکننده دافعه است. این گروه عمدتاً کسانی هستند که به دالیل دیگری اتفاقاً برای آن و این مورد

گرایی و مظاهر آن نقد داشته و از تماشای آن لذتی کنند و به بحث مصرفاین مجموعه را تماشا می

 برند.نمی
های تونستی دو قسمت رو پیدا کنی که زنهای سریال به زور میشما توی کل قسمت»

شخصیت اصلی لباس و زیورآالت تکراری استفاده کنند. در هر حال برای اون خانواده که 
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ه بینند دیگاونقدر ثروتمند هست شاید این کار عجیبی نباشه ولی باالخره وقتی مردم می

ای هخوان تقلید کنند. کاًل نمایش این همه لباسگن ما که اونقدر پولدار نیستیم، مینمی

چنانی نه تنها نکتۀ مثبت نداره بلکه سرتاسرش منفی های آنها و خونهو ماشین رنگ به رنگ

شه اعتماد به نفس آدم به واسطه کیف و کفش و لباسش که باعث میاش هم اینهست. اولی

 .«ساله، متأهل( 60هاش )الهه، تعیین بشه نه فکر و مهارت

 

 سرمایه جنسی زنانه

هایی است که امروزه همسو با یعنی جذابیت ظاهری و جاذبه جنسی از جمله مؤلفه 9سرمایه جنسی

برای افراد مهم است و به مثابه  4و فرهنگی 9، اجتماعی5های اقتصادیسایر انواع سرمایه، یعنی سرمایه

(. تلقی از زیبایی و تعریف 906: 9916شود )صادقی فسائی، فاضل و رضایی، یک دارایی مهم تلقی می

های مختلف متفاوت است؛ لیکن تأکید دنیای رسانه و مُد بر انواع خاصی از آن در کشورها و فرهنگ

زیبایی )مثالً باریک بودن و اندام ظریف داشتن برای زنان( در جهان امروز تقریباً سبب شده است که 

ف های مختلنهای برای زیبایی و جذابیت تعریف شده و از سوی رسااستانداردهای یکسان و یکپارچه

 به افراد القا شود.

( سرمایه جنسی موضوعاتی نظیر زیبایی، جذابیت جنسی، 9919به تعبیر کاترین حکیم )

گیرد و به های اجتماعی و مهارت جنسی را در برمیپوشی، دلربایی و مهارتسرزندگی، ذکاوت، خوش

دانست )به نقل از صادقی فسائی و های ظاهری و اجتماعی ای از جذابیتتوان آن را آمیزهنوعی می

رسد امروزه اهمیت این سرمایه هم برای (. نکته مهم آن است که به نظر می901: 9916همکاران، 

زنان و هم برای مردان بسیار مهم و اساسی است اما اهمیت این سرمایه در بسیاری از مطالعات برای 

رسد که این موضوع برای زنان نقش می تر دانسته شده است و به بیانی چنین به نظرزنان بیش

 تر آنان را به این حوزه شاهد هستیم.رو است که اهتمام بیشتری دارد و از اینحیاتی

ی اهای این ژانر، تأکید و توجه ویژهاز دید مخاطبان سریال عروس استانبول نیز مانند عمده سریال

بازنمایی ظاهر زنان کرده است؛ به این معنا که های موجود در مورد سازی و تقویت کلیشهبه کلیشه

های اصلی زن داستان قرار داده است و عالوه بر انتخاب، زیبایی را در محوریت انتخاب بازیگر شخصیت

برداری، نورپردازی و سایر موارد دیگر به تأکید و توجه ویژه بر نمایش این زیبایی را به واسطه فیلم

ت. نکته جالب توجه آن است که عده بسیار کمی از مخاطبان دید انتقادی دقت مورد توجه قرار داده اس

به این نمایش داشتند و عمدتاً این شیوه بازنمایی را به مثابه امری طبیعی و همیشگی که بایدی است 

                                                           
1. Erotic Capital 
2 . Economic Capital  
3 . Social Capital 
4 . Cultural Capital 
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ان ای را به عنوهای این ژانر و حتی سایر محصوالت رسانهتلقی کرده و تکرار این عمل در سایر سریال

 کردند.برای رایج بودن این امر بیان میدلیلی 

به زعم مخاطبان، ثریا به عنوان شخصیت اصلی داستان، زنی است که در زمینه سرمایه جنسی 

هیچ چیزی کم ندارد و حتی به تعبیر برخی از مخاطبان درصد باالیی از موفقیت ثریا به واسطه همین 

و گو با مخاطبان این سریال مورد توجه قرار عامل ایجاد شده است. نکته محوری دیگری که در گفت 

گرفت آن بود که به زعم آنان این سریال، به صورت عامدانه و آگاهانه زنان ثروتمند را در پیوند با 

یعنی زنان زیبا یا از طبقه ثروتمند نبوده )ثریا( و به واسطه سرمایه جنسی با  ؛دهدزیبایی نشان می

که از نظر خانوادگی نیز در سطح خوبی از واج خواهند کرد و یا آنفردی از یک خانواده ثروتمند ازد

ثروت قرار دارند )ایپک(. در مقابل زنان طبقات فرودست مثل خدمتکاران )آسیه، نورگل و ...( به 

ن سرمایه تریتر منطبق با معیارهای رایج زیبایی باشند و به عبارتی کماند که کمای انتخاب شدهگونه

ا نشده هبرداری نیز توجه به جزئیات بدن، اندام و زیبایی آنچنین در فیلمه باشند. همداشت جنسی را

 است در حالی که این موضوع برای سایر زنان )ایپک، دالرا، ثریا( مورد توجه قرار گرفته است.
برداری شده که توجه مخاطب به بحث زیبایی زنان جلب بشه و ها جوری فیلمتمام صحنه»

هدف نیست. به وضوح در مورد زنان طبقات پایین این موضوع موضوع قاعدتًا بیخوب این 

برداری طوری هست که اصاًل در ها و هم فیلمنادیده گرفته شده و هم خود انتخاب بازیگر

محوریت قرار نگیرند ولی مثالً در مورد ثریا یا ایپک این موضوع به دقت مورد توجه قرار 

 .«متأهل(ساله،  96گرفته )فرنوش، 

ین توان چنگاه میبراین اساس اگر تعریف کاترین حکیم از سرمایه جنسی را معیار قرار دهیم آن

نتیجه گرفت که در این سریال عمدتاً به وجوه خاصی از این سرمایه توجه شده است و به صورت کلی 

مورد  برای زنان پوشی، دلربایی و مهارت جنسی عمدتاًموضوعاتی نظیر زیبایی، جذابیت جنسی، خوش

 های این سرمایهتوجه بوده است و به جز شخصیت ثریا راجع به سایر زنان داستان شاهد سایر مؤلفه

 های اجتماعی نیستیم.مثل ذکاوت، هوش و مهارت

 

 ایهای سنتی و کلیشهبازنمایی نقش

اضر که در سریال حهایی است ها و تقویت کلیشهسازیپیوند زنانگی با تأهل و مادری از جمله کلیشه

ازی سانجام شده است. در این سریال، پیوند زنانگی با دو مفهوم طرح شده از طریق دو راهبرد کلیشه

اری دای ارزشی هستند که قضاوت جهتها در بردارنده سویهسازی اتفاق افتاده است. کلیشهو طبیعی

کی از موقعیت یک گروه فراهم آورند که را در بردارند و سعی دارند با استفاده از موضوعات ساده، ادرا

-ها از خالل فرایندهای سادهها را برجسته کنند. کلیشهبه شکل قطعی و مشخص، تفاوت میان گروه

ود شها دارند. این راهبرد به فرایندی اطالق میسازی تفاوت میان اعضای گروهسازی سعی در یکدست

شوند که رهنگی و تاریخی به صورتی عرضه میهای اجتماعی، فکه طی آن موضوعات از راه ساخت
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گویا اموری آشکار و طبیعی هستند به نحوی که انگار برخی از خصوصیات به طور طبیعی متعلق به 

(. به زعم مخاطبان، سریال 905-904: 9915پوست یا قومیتی خاص است )بهمنی، کودک، زن، سیاه

داده است که مادر شدن را برای کامل شدن تصویر  ای انجامعروس استانبول، بازنمایی زن را به شیوه

 دهد.آل در محوریت خود قرار میاز یک زن کامل و ایده

ها هستند همگی در مقام مادر و دارای فرزند نشان داده اسماء، ثریا و ایپک که زنان خانواده بوران

به زعم عمده مخاطبان،  شوند. در مورد ثریا این موضوع از اهمیت دوچندان برخوردار است؛ چراکهمی

وی نماینده گفتمان مدرن، ساختارشکنی و تابوشکنی در سریال بوده است و در سرتاسر داستان رنگ 

دهد. او که در کلیت داستان، چهره قوی و قدرتمندی تر سنتی را نشان میتر مدرن و کمو بویی بیش

ای مورد موضوع فرزندآوری چهره شود، دررا بروز داده و به ندرت دچار استیصال و درماندگی می

شود، پسند بازنمایی میهای عامهطور که در اکثر سریالکمابیش رایج از الگوی غالب زنان را همان

ود شترین موارد عجز و استیصال ثریا وقتی نشان داده میدهد؛ به این معنا که یکی از مهمنشان می

دهد. این امر سبب شده است تا آن را از دست می که باردارای او با موفقیت طی نشده و فرزند خود

دسته از مخاطبانی که شخصیت ثریا را شخصیت محبوب و دارای رفتار و عمل شایسته در سریال 

دانند نسبت به این موضوع دچار نوعی از به قطعیت رسیدن شوند به آن معنا که اگر ثریا که خود می

یک  کند راجع به اینست و این تفکرات را بازنمایی میشکنی و زن مدرن انماد ساختارشکنی، کلیشه

ن بود شود زکند. پس در نتیجه این مورد یک استثناء است، گویا نمیحوزه به خصوص چنین فکر می

 شود زن بود اما بدون مادر شدن، یک زن کامل بود.اعتنا بود؛ نمیو نسبت به مادری و فرزندآوری بی
دار نشدی، جدی تا وقتی که ازدواج نکردی و بچه فق باشیببینید شما هرچقدر هم که مو»

یعنی خود ثریا هرچقدر هم که قوی و  ؛جوری هستشی. توی این سریال هم اینگرفته نمی

مستقل و مقتدر بود بدون فاروق پریشان و سرگردان بود؛ انگار وقتی که فاروق توی زندگی 

شاید جدی هم نبود. ثریایی که اونقد رهایی و قدری که باید و اش اونثریا نبود اساساً زندگی

کرد جوری فکر نمیجوری نبود و اینخواست در مورد بچه واقعاً اینآزادی و استقالل می

 «ساله، متأهل( 61)اعظم، 

عمده مخاطبان بر این عقیده هستند که بازنمایی زنانگی در گرو مادری برای تمام طبقات و 

 شود.سریال دارای اهمیت تلقی میها نشان داده شده در گروه
کشید تا دار شدن نقشه میهمه تو این سریال دنبال بچه بودند؛ از اسماء که برای نوه»

کسی نبود که زن باشه ولی به فکر بچه خدمتکار خونه تا ثریا و ایپک، همه. اصاًل انگار هیچ

خوان و اوضاع دیگه بچه نمی ها االنجوری نیست. خیلی از زننباشه. از این نظر جامعه ما این

ترها فکرشون ها، امروزیها، دانشجوها، شاغلکردهترها، تحصیلفرق کرده. به خصوص جوان

شون تقریباً شش تر از خودم دارم یکیخیلی عوض شده تو این موضوع. من دو تا خواهر بزرگ

 د و بچه ندارندخواهنکدوم هم بچه نمیسال و اون یکی هفت سال هست ازدواج کردند. هیچ

 .«ساله، مجرد( 59)مهرک، 
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ترین موارد مورد تأکید و چنین مخاطبان فقدان حضور زن موفق مجرد و غیرمتأهل را از مهمهم

در سرتاسر داستان حتی یک زن مستقل، موفق و قدرتمند  هادانند. به زعم آناشاره این سریال می

یک فرد مهم و تأثیرگذار باشد. به بیانی از این منظر در وجود ندارد که ازدواج نکرده باشد ولی بتواند 

شرطی است که در بازنمایی تصویر از یک زن موفق شاهد سریال حاضر ازدواج و تشکیل خانواده، پیش

 آن هستیم.
هیچ زن مجردی تو سرتاسر سریال مورد توجه و تأکید قرار نگرفت و انگار اساسًا هویت زن »

خورد. به نظرم عوامل تولید به صورت آگاهانه دواج کرده بودن گره میبودن در این سریال با از

ای از زن در سایه همون تصویر سنتی از زن متأهل و تالش کرده بودند تا یک تصویر کلیشه

 .«ساله، متأهل( 96در مقام مادر نشان بدهند )ذکری، 

ج از تداوم زنانگی غالب و رایتوان چنین تلقی کرد که از نظر مخاطب، با نمایش نوعی بنابراین می

یاد کرد؛ به این معنا حتی در گفتمان  «زنانگی ابدی»توان از آن تحت عنوان مواجه هستیم که می

مدرن و یا میانه نشان داده شده در سریال نیز هویت زنانه با تأهل و مادری گره خورده است و همان 

مفهوم سنتی از هویت زنانه در این بستر نیز بازنمایی شده است و شاهد ابدی بودن معنای سنتی از 

توان زنانگی صحیح بازنمایی ها هستیم. میسایر گفتمانزن در ارتباط با دو مفهوم یاد شده حتی در 

شده در این سریال را زنانگی ابدی در حوزه تأهل و فرزندآوری تلقی کرد به نحوی که با یک نگاه 

 بودگی صحیح مواجه هستیم.ایدئولوژیک از این زنانگی به عنوان زن

های ایدئولوژیک دانست وان سازهتوان به عنبه زعم مخاطبان نقش مادری و نقش زن متأهل را می

 گذاری نیز در سریال دیدهیعنی از این منظر نوعی ارزش ؛که در این فیلم ساخته و پرداخته شده است

و  آل از زنشود؛ مخاطبان بر این عقیده هستند که عوامل تولید اثر به صورت عامدانه تصویر ایدهمی

داستان سریال با ترویج نگاه مثبت به این نوع از زنانگی در اند و زنانگی را با تأهل و مادری پیوند زده

 مقابل نگاه منفی به تجرد و همچنین امتناع از فرزندآوری همراه است.
ده که درس و دیدن این سریال برای دخترهای جوان خیلی الزمه، چون بهشون نشون می»

ای خونه و زندگی و های فردی به جای خودش خوبه، ولی هیچی جدانشگاه و کار و موفقیت

ینند بها وقتی میکنند ولی تو این سریالگیره. ما که بهشون بگیم قبول نمیبچه رو نمی

 .«ساله، متأهل( 64تر هست )حمیده، اش خیلی بیشکنه و به نظرم اثرگذاریداستان فرق می

 

 بازنمایی زنانگی ساختارشکنانه

، یکی گیردهای موجود قرار میسازی و تقویت کلیشهای که در زمره کلیشهدر مقابل بازنمایی کلیشه

گیرد و عمده مخاطبان نیز بر آن تأکید داشتند، بازنمایی ها قرار میشکنیاز مواردی که در زمره کلیشه

ز های پررنگی امتفاوتی از جنس زن و زنانگی در قالبی ساختارشکنانه است. زنانگی که در آن رگه

ان چندهنده تصویر قالبی ارائه شده از زن آنشود و ادامهتوانمندی دیده میعاملیت، درایت، تدبیر و 

شود نیست. به تعبیری بازنمایی هویت زنانه از بعد جرح و تعدیل پسند دیده میهای عامهکه در سریال
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هنجارهای زنانگی از نظر مخاطب در این سریال به دقت ساخته و پرداخته شده است و یکی از 

اصلی استقبال مخاطب و تماشای سریال از جانب او است. این مضمون شامل دو مضمون  هایانگیزه

اصلی دموکراتیزه شدن روابط زن و مرد و جرح و تعدیل هنجارهای زنانگی است؛ در زیر نگاهی بر این 

 دو مضمون خواهیم داشت:

 

 دموکراتیزه شدن روابط زن و مرد

ت که همواره در رسانه شاهد آن هستیم و در این سریال نمایش ساختار قدرت در خانواده موضوعی اس

شود و در زمینه بازنمایی از عاملیت و درایت زنان پرداختن به این موضوع نیز درخور نیز مشاهده می

گیری در خانواده است که نشان یافته تصمیمتوجه است. منظور از ساختار قدرت همان الگوهای ساخت

در، مادر، فرزندان یا همه به صورت برابر( در مورد موضوعات مهم خانواده، دهد چه کسی )مرد، زن، پمی

 آید.فرد اصلی و کلیدی به شمار می

تأثیرگذاری و اهمیت زن در خانواده نیز از نظر مخاطبان موضوعی مهم و درخور توجه است. در 

های غیرمهم و صیتای، زنان به مثابه شخها و یا به صورت کلی تولیدات رسانهبسیاری از سریال

غیرفعال در مورد موضوعات اصلی خانواده و محدود به حوزه خانه و آشپرخانه، ابژه جنسی و بدون 

اما درخور توجه است که خوانش مخاطب  ؛شوندگیری نشان داده میفاعلیت جدی در زمینه تصمیم

تأثیرگذار داستان نه به عنوان از این سریال، رنگ و بویی کاماًل متفاوت دارد و به بیانی زنان مهم و 

 اند.جنس دوم بلکه به عنوان یک فرد مهم و تأثیرگذار در حوزه خانواده بازنمایی شده
خواست نقش زن رو در حفظ کانون خانواده نشون بده؛ در ابتدای داستان این سریال می»

ه قبل از خود اسماء تونسته بود حتی بدون همسرش خانواده رو سرپا نگه داره، بعد هم ک

مرگش سکّان خانواده رو سپرد دست عروسش؛ هم خود اسماء و هم ثریا دو شخصیتی بودند 

ها رو سرپا نگه دارند و حتی خود فاروق هم انقدر حواسش به همه که تونستند خانواده بوران

 .«ساله، متأهل( 66)خانم واحدی،  چیز نبود

شود و به نوعی مرد داستان تلقی میدر این سریال شخصیت ثریا شخصیت محوری و قدرتمند 

کننده یک مردانگی هژمونیک یا کامل است در سایه او قرار که اتفاقًا خود بازنمایی -فاروق -داستان

ود شگیرد. محوریت اصلی ثریا در حوزه تسلط بر حفظ کانون خانواده از جانب مخاطبان قلمداد میمی

شماره یک تأثیرگذار در حفظ کانون خانواده قلمداد توان زن داستان را شخصیت و بر این مبنا می

توانیم چنین بگوییم که به زعم مخاطبان ( استفاده کنیم می9919کرد. اگر بخواهیم از تعبیر گیدنز )

این سریال در برخی از جوانب، کوششی در جهت دموکراتیزه شدن روابط زن و مرد خانواده داشته 

 (.90: 9914است )کوثری و عسکری، 

کته مهم آن است که اختالف قدرت میان زن و مرد و حفظ و نمایش همان شیوه غالب مرد در ن

فرادست در خانواده از نظر مخاطبان مورد توجه قرار نگرفت و به تعبیری برخالف نتیجه  موضع مقتدر

های جنسیتی در حوزه ها و نقشحاصل از بخش تحلیل محتوای سریال که خبر از بازتولید کلیشه



22 یتیجنس روابط و تیجنس از زن مخاطبان خوانش... 
  

 

نواده داشت، معانی پنهان رمزگذاری شده در سریال از دید مخاطبان پنهان مانده و عمدتاً همان خا

 ها قرار دارد.معنای ظاهری که بازنمایی متفاوتی از زنانگی است مورد توجه آن
 

 جرح و تعدیل هنجارهای زنانگی

قوی، دارای اعتماد به به زعم عمده مخاطبان شخصیت اول زن نشان داده شده در این سریال زنی 

اش )فوت پدر و مادر در سن نفس، جنگجو و دانا است. زنی است که با وجود شرایط سخت خانوادگی

گیده آل بودن جنکودکی(، پا پس نکشیده است و برای موفق بودن، برای شاد بودن و برای یک زن ایده

های مادر رغم تمام مخالفت است. بعد از ازدواج هم جنگ آن برای حفظ زندگی خودش و همسرش به

کند و داستان سریال به نحوی شود و وی با تمام توان برای حفظ این زندگی تالش میهمسر آغاز می

 شود که او از نبرد زندگی پیروز بیرون آمده و موفقیت و سربلندی همراه او است.نشان داده می

رش هنجارهای مدرن زنانگی است؛ چه در این مورد انجام شده است، گستبه تعبیر مخاطبان آن

اگر  کنند.هنجارهایی که ربطی به رنگ و بوی سنتی نداشته و نوع دیگری از ارزش را نمایندگی می

زن سنتی آن زنی است که وابسته به دیگری، ضعیف و بدون توانمندی و تسلط و فرودست در مقابل 

نمندی و موضع فرادستی را در بسیاری از شود، ثریا آن زنی است که استقالل، قدرت، توامرد دیده می

توان دید مثبت این سریال به شخصیت زن مدرن را در مقابل دهد و از این منظر میمواقع نشان می

دید منفی به شخصیت زن سنتی برجسته و درخور توجه دانست و چنین نتیجه گرفت که موضع 

شد  طور که در باال نیز بیاننه است؛ اما همانسریال در این زمینه تأیید این نوع از زنانگی ساختارشکنا

دهد یعنی به نوعی که از مرزهای حتی همین شخصیت نیز نوعی از ساختارشکنی مشروط را نشان می

 ماند.ها پایبند میکند و به این حوزهتأهل و یا مادری گذر نمی

ل هنجارهای زنانگی و شخصیت ثریا با بازنمایی خاصی از هویت زنانه که دربردارنده جرح و تعدی

مندی به خود و نقض هنجارهای رایج و گسترش هنجارهای مدرن است؛ سبب ایجاد کشش و عالقه

شود. به زعم مخاطبان ثریا به مثابه زنی است دنبال کردن سریال در بین مخاطبان مورد مصاحبه می

ه و شرایط زندگی بسیار که گذشتدهد حال آنگیری و نفوذ باالیی از خود نشان میکه قدرت تصمیم

 چه که امروز هست تالش کرده و جنگیده است.سختی داشته است و از این نظر برای آن
شخصیت ثریا جوری ساخته و پرداخته شده بود که برای برخی از زنان بتونه تلنگر ایجاد »

سوی  وها خیلی زیاد بود و باز هم فضای کلی به سمت کنه. هرچند که باز هم بازتولید کلیشه

زن در جنس دوم بود ولی باز هم در مقایسه با الگوهای دیگه خوب تونسته بود اهمیت 

 .«ساله، متأهل( 56توانمندی رو برای زنان مورد توجه قرار بده )هاجر، 

کنند و برخی دیگر از برخی از منظر یک الگوی خاص و در خور توجه به این شخصیت نگاه می

احترام. همچنین برخی از مخاطبان، ثریا را وجه خیالی از شخصیت منظر شخصیتی جسور و شایسته 

های نرفته خود در دنیای واقعی را به واسطه ثریا در دنیای خیال دانند و کارهای نکرده و راهخود می

بخشند. برخی از مخاطبان احساس مشابهت زیادی به ثریا در دنیای واقعی داشته و از این تحقق می
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کنند که به دلیل هویت زنانه خاص ثریا پیش روی او چه میپنداری با همه آناتذمنظر احساس هم

ها کنیشها، کلیشهشود که هنجارشکنیگیرد. ثریا به عنوان نماینده گفتمان زن مدرن سبب میقرار می

 یها از منظر برخی از مخاطبان مورد تشویق و تقدیر قرار گیرد و احساس پیروزی، قدرتمندو تابوشکنی

 و توانمندی ثریا به مخاطب نیز انتقال پیدا کند.

ای در مورد موضوع جنسیت و بازنمایی قدرت، های رسانهترین مباحث در تحلیلیکی از مهم

(. به زعم مخاطبان 9915است )بیچرانلو، شعبانی و برکت،  9زدگی زبانیهای مربوط به جنسیتبحث

کند و به وی با اقتدار و با زبانی قدرتمند صحبت می شود آن است کهچه در مورد ثریا دیده میآن

زدگی زبانی و پیرو آن تحت سلطه قرار گرفتن شخصیت اصلی هیچ روی از این منظر شاهد جنسیت

؛ پسند شاهد هستیمهای عامهچه در بسیاری از سریالباشیم. به یک بیان برخالف آنزن داستان نمی

شود و حتی در برخی از مواقع شاهد فرادستی زبانی در اقناع نمیدر مورد ثریا، فرودستی زبانی دیده 

 های دیگر از جانب وی هستیم.و سایر شخصیت -شخصیت اصلی مرد داستان -فاروق
های دیگه های ترکی مرد )پسر اول( و مادر شوهر نقش محوری رو دارند و زندر اکثر سریال»

شن؛ یعنی فضولی نشون داده می های بد و ضعیف و جاسوسی وهمیشه اکثراً با نقش

هایی بود که اومده بود های مثبت و مؤثری نیستند. این سریال جزو معدود سریالشخصیت

هاش تونست موانع یک زن خوب و موفق رو نشون داده بود. زنی که به واسطه فکر و مهارت

رایی خانواده جوروش برداره، بدون بدجنسی کارهاش رو پیش برد و در آخر هم یهرو از پیش

 ها رو همهای داستان هم تأثیر بگذاره و اونبه اون سپرده شد و تونست روی بقیه شخصیت

 .«ساله، متأهل( 66تغییر بده )خانم واحدی، 

ل آمندی مخاطبان زن به این سریال همین شخصیت ثریا است؛ برخی زن ایدهیکی از دالیل عالقه

توانمند، عاقل، با درایت و مستقل را در ثریا به عنوان شخصیت  از نظر خود را به معنای یک الگو از زن

 به نوعی کردند.پنداری میذاتمند شده و با او همدیدند و از این منظر به وی عالقهاصلی داستان می

د، کنهای مصرف این سریال را فراهم میچه برای برخی از مخاطبان انگیزهتوان چنین گفت که آنمی

شان با جریان و اتفاقات سریال است. پیوندی که از تشابه ین زندگی خود یا اطرافیاننوعی پیوند ب

پنداری و همدلی در باالترین حد امکان اتفاق بیافتد شود همذاتشود و باعث میموضوعات ناشی می

 تر احساس نزدیکیداند بیشها میهایی که خود را شبیه به آنو مخاطب هم با شخصیت یا شخصیت

ها و اتفاقات حساس آرزو کند تا داستان به نفع کسانی که افکنیکه در گرهمندی کند و هم آنالقهو ع

 روایتی شبیه وی دارند پیش برود و تمام شود.

پنداری به لحاظ توصیفی قراردادن خود به جای مخاطب است و چنین ذاتبه صورت کلی هم

کنند خودشان آن در واقع مخاطبان تصور میشود. عملی باعث اهمیت یافتن مخاطب برای فرد می

(. بنابر 941: 9911کنند )منتظرقائم و شریفی، پنداری میذاتشخصیتی هستند که با وی هم

پنداری در بین مخاطبان این ذاتتوان چنین گفت که عمدتا دو نوع از همهای انجام شده میمصاحبه

                                                           
1 . gendered language  
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چنین ها و همشوند و با شخصیتنداری عمیق میپذاتای درگیر نوعی همشود؛ عدهسریال دیده می

-ذاتای دیگر عمدتًا مخاطبانی هستند که همکنند. عدهداستان احساس نزدیکی بسیار زیادی می

 شوند.ها و داستان نمیافتد و چندان درگیر شخصیتشان به صورت سطحی اتفاق میپنداری

ان ششباهت تجربه زیسته مخاطبان و اطرافیانیکی از عواملی که در این زمینه اثرگذار است میزان 

خود  تری ازپنداری عمیقذاتبا سریال است. عمده کسانی که مشابهت زیادتری را شناسایی کردند هم

ان شپنداریذاتکردند، همتری را شناسایی میدادند و در مقابل مخاطبانی که مشابهت کمنشان می

ه رسد کپنداری گاهی به شرایطی میذاتمندی و هماین عالقهماند. عمدتاً به صورت سطحی باقی می

مخاطب صرفاً به خاطر یک شخصیت خاص و مشخص شدن نتیجه داستان و اتفاقات برای وی سریال 

خواهد بداند کسی که عالقه و دلبستگی زیادی به او پیدا کرده است، چه کند. گویا میرا دنبال می

د سریال حاضر شخصیت ثریا در مرتبه اول و سپس فاروق، آن کند. در مورشرایطی را پیدا می

ها و دنبال کردن نتیجه مند شده و به خاطر دیدن آنها عالقههایی هستند که مخاطبان به آنشخصیت

 نمایند.اتفاقات و داستان، سریال را پیگیری می
ها رو داستان کردم ثریا خود من هست. دقیقاً مشابه همینیک لحظاتی از داستان فکر می»

من با همسرم و مادرهمسرم داشتم و هنوز هم کمابیش دارم؛ برام جالب بود که ببینم ثریا 

شه. یک جاهایی که گیره و نتیجه براش چی میکنه چه راهی رو در پیش میچی کار می

ساله،  96کردم )فرنوش، سوخت انگار داشتم برای خودم دلسوزی میدلم برای اون می

 .«متأهل(

 ر شکل زیر مضامین اصلی حاصل از خوانش مخاطبان آمده است:د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  25 9911تابستان ، دوم شماره، دومدوره                                                  جامعه شناسی فرهنگ و هنرفصلنامه علمی 

 

. مضامین اصلی خوانش مخاطبان مورد مطالعه از جنسیت و روابط جنسیتی سریال 3نمودار شماره 

 عروس استانبول

 

 

 یرگیجهینت

ی های قابل اعتنایتفاوت آید،های مخاطبان زن این سریال بر میها و قرائتچنان که از تحلیل دیدگاهآن

ها نسبت به یک موضوع وجود دارد و هر یک از مخاطبان بر اساس سالیق، عالیق، تجارب در برداشت

توان کنند و بر این اساس میبینی خود دیدگاه متعارض، توافقی و یا مسلط را اتخاذ میو جهان

رایط خود تفسیر و خوانش خویش های تفسیرگرا نامید که بسته به شمخاطبان این سریال را جماعت

ها بسته به شرایط و موقعیتی که دارند متفاوت بوده را ارائه داده و به بیانی چاچوب ادارک و تفسیر آن

توان دید یکپارچه و کلی را شاهد بود. این موضوع تأیید کننده نظریه مخاطب فعال است که در و نمی

 بخش نظریات به آن اشاره شد.

های نسلی در خوانش ت مورد توجه پژوهشگران در مطالعۀ حاضر، توجه به تفاوتیکی از موضوعا 

در  کنندهرسد که مؤلفه تعیینمخاطبان بوده است، اما بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، به نظر می

تواند صرفاً سن باشد و چه بسا برخی از موارد مثل وضعیت اشتغال، نحوه خوانش و قرائت مخاطبان نمی

ترین موارد تأثیرگذار بر چگونگی خوانش تحصیالت و کم و کیف استفاده از ماهواره، از مهم میزان

مضمون هستهمضامین مرکزیمضامین اصلی

تقابل خوانش 
ای و کلیشه

ساختارشکنانه از 
جنسیت و روابط 

جنسیتی

بازنمایی زنانگی 
ایکلیشه

هگرایی زنانمصرف

نهسرمایه جنسی زنا

هایبازنمایی نقش
ای سنتی و کلیشه

بازنمایی زنانگی 
ساختارشکنانه

دموکراتیزه شدن 
روابط زن و مرد

جرح و تعدیل 
هنجارهای زنانگی
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ونه گها از سریال نقش بازی کنند. شاید در نگاه اول اینتوانند در نوع قرائت آنمخاطبان هستند که می

ریال به س به نظر برسد که زنان در سن میانسالی و سالمندی عمدتًا از دید یکسان و سنتی نسبت

دهد و بر این مبنا صرف های انجام شده خالف این موضوع را نشان میکه مصاحبهبرخوردارند حال آن

کنندگی قطعی در این زمینه داشته باشد و بر این مبنا شاید یک تواند نقش تعیینمعیار سن نمی

ندی بحاضر دستهتحلیل نسلی سخت، پیچیده و حتی غیر راهگشا باشد و بر همین اساس در پژوهش 

 های نسلی معنای متمایزی ایجاد نکرد.خوانش مخاطبان از منظر سن و تفاوت

گان کنندتوان چنین تلقی کرد که به صورت کلی مخاطبان این سریال دریافتدر نهایت امر می

ین اتوان شاهد بود. از ها را میهای سریال نیستند بلکه در اشکال متفاوت فعال بودن آنمنفعل پیام

(؛ 9915) یمحمداعم از  توان همسو با نتایج عمده مطالعات پیشینمنظر نتایج این مطالعه را می

 ( دانست.5091اقبال )( و 9911) یفیشرمنتظرقائم و 

گیرند عمدتًا کسانی هستند که نسبت به آن دسته از مخاطبانی که در جایگاه متعارض قرار می

چنین محتوای ارائه شده دریافتی متضاد و متعارض دارند؛ اهداف سریال، تولید کنندگان آن و هم

مانند کسانی که نسبت به نمایش تجرد برای زنان به عنوان امری نه چندان مطلوب واکنش نشان داده 

و هدف عوامل تولید از نمایش اهمیت تأهل برای مخاطبان را رد کرده و نسبت به آن واکنش نشان 

های خانوادگی قوی عمدتاً در افرادی که تحصیالت باالتر و یا زمینهدهند. دید انتقادی مخاطبان می

وان با تشود. از این منظر نتایج این مطالعه را میاند دیده میاز نظر پایگاه اجتماعی و فرهنگی داشته

( مبتنی بر تأثیر شرایط فردی و زمینه اجتماعی بر چگونگی 9911نتایج مطالعه منتظر قائم و شریفی )

 راستا دانست.ای همرسانهمصرف 

ر زنند و دجایگاه توافقی برای آن دسته از مخاطبانی است که دست به نوعی از جرح و تعدیل می

و پذیرند و با آن همسمورد برخی از موضوعات، مضامین ارائه شده از سوی تولید کنندگان سریال را می

اتخاذ کرده و خوانش خود را که در تقابل با شوند و در مورد برخی از موارد دیگر، دیدگاه متعارض می

ه گرایی زنانه نمایش داده شددهند؛ مانند کسانی که نسبت به مصرفمضامین ارائه شده است، ارائه می

کنند و یا گروهی که تابوشکنی در عشق واکنش نشان داده و آن را امری نه چندان مطلوب تلقی می

گذاری مثبت نمایش داده شده ه در سریال امری دارای ارزشکرغم آنو ازدواج غریب و اسماء را به

 ای مخاطبانبندی خاصی را بر اساس متغیرهای زمینهتوان دستهکنند. از این منظر نمیاست رد می

توان افرادی را های مختلف بر اساس موضوع مورد تعارض میشاهد بود و از تمام مخاطبان به نسبت

 در این گروه مالحظه کرد.

یدگاه مسلط برای کسانی است که همان محتوا و مضامین ارائه شده از سوی تولید کنندگان اثر د 

ه دهند؛ مانند کسانی که نسبت به سرمایرا پذیرفته و به بیانی خوانشی همسو با صاحبان اثر ارائه می

سانی ند و یا ککنجنسی نمایش داده شده در سریال، دید همسو با عوامل تولید داشته و آن را تأیید می



  27 9911تابستان ، دوم شماره، دومدوره                                                  جامعه شناسی فرهنگ و هنرفصلنامه علمی 

 

که اهمیت مقوله مادری نمایش داده شده در سریال را پذیرفته و همسو با سریال به تشریح چرایی 

 پردازند.این اهمیت می

تر و غیرشاغل دید انتقادی حداقلی نکته مهم آن است که به صورت کلی افراد دارای تحصیالت پایین

تر پذیرای محتوا و مضامین ارائه شده از سوی شو دید پذیرش حداکثری نسبت به سریال داشته و بی

صاحبان اثر بدون چون و چرا بودند. در جدول زیر نقش وضعیت اشتغال و تحصیالت در نوع رمزگشایی 

 ها مورد توجه قرار گرفته است.غالب بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه

 
اشتغالشوندگان برطبق تحصیالت و . نوع رمزگشایی مصاحبه1جدول شماره   

 تحصیالت                          

 وضعیت اشتغال

 نوع رمزگشایی غالب

 

 شاغل و بازنشسته

مسلط/ جرح و تعدیل شده –هژمونیک  تحصیالت متوسط  

جویانهشده یا تقابلجرح و تعدیل تحصیالت باال  

 

 غیر شاغل

 دار()عمدتا خانه

مسلط -هژمونیک  تحصیالت پایین  

و باالتحصیالت متوسط  جویانهشده یا تقابلجرح و تعدیل   

 

توان چنین بندی کلی میاز نحوه رمزگشایی که بگذریم در مورد محتوای سریال در یک جمع

پردازی نقش اصلی زن داستان سریال از منظر جنسیت و روابط جنسیتی برای گفت که شخصیت

شخصیت او و جریان داستان برای مخاطبان بسیار با اهمیت بوده است. علت اهمیت وی آن است که 

هایی با تجارب و داستان زندگی زنان مخاطب دارد و همین موضوع باعث سو مشابهتوی از یک

شود و از سوی دیگر برای برخی از مخاطبان جنسی شبیه به ذات پنداری میگیری نوعی همشکل

و گریز از واقعیتی که همراه با حسرت و گریز از واقعیت در مقایسه با زندگی خودشان را دارد. حسرت 

پردازی، مشاهده آرزوهای خود در دل شخصیت داستان و رها شدن از مرزهای زندگی واقعی خیال

است. از این منظر نتایج مطالعه حاضر با برخی از مطالعات پیشین مثل مطالعه رحمانی فیروزجاه و 

بان به خصوص افراد جوان و دارای رسد که عمده مخاطراستا است. به نظر می( هم9914سهرابی )

ری از تتحصیالت دانشگاهی خواهان تغییر روابط قدرت با مردان هستند و تمایل دارند تا سهم بیش

ها را به این فضا نزدیک کند قدرت را در اختیار داشته باشند و به همین دلیل آثاری که بتواند آن

ها دارای جذابیت است. ر سریال حاضر نیز برای آنبرایشان دارای جذابیت و گیرایی است و از این منظ

خواه، متمایز و دارای قدرت و استقالل روبرو هستند و از این جهت چرا که در ظاهر امر با زنی برابری

برند از تماشای عملکرد او لذت برده و حتی در برخی از مواقع به منزله نوعی آموزش از آن بهره می
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ا توان بیز راهگشا و مؤثر باشد. از این منظر نتایج مطالعه حاضر را میتواند برای خودشان نکه می

 ( همسو دانست.9914زاده، خانیکی و عزیزی )پژوهش مهدی

های هویتی روبرو های گذشته، زنان ایرانی با چالشهای مهم آن است که در دههیکی از نکته

و مطلوبیت الگوهای سنتی اثرگذار بوده  سو تحصیالت و اشتغال زنان بر کاهش اهمیتاند؛ از یکبوده

ها و حقوق سنتی و مدرن پیش آمده سوی دیگر، تعارضاتی به دلیل هماهنگ کردن نقش است و از

های اطالعاتی هم در این زمینه بسیار مهم بوده های عمومی و فناوریاست. همچنین گسترش رسانه

فتمان مدرن )ثریا( با نمایندگان گفتمان سنتی (. تعارضاتی که میان نماینده گ9911جاه، است )رفعت

 روی برخی ازهای پیشآید، به نوعی روایتی از تعارضات و کشاکشو میانه )اسماء و فاروق( پیش می

مخاطبان در زندگی شخصی خودشان است و همین موضوع یکی از علل پیگیری سریال و مشاهده آن 

های گفتمان مدرن در حوزه جنسیت و نتی و ارزشهای گفتمان ساست. برقراری تعادل میان ارزش

 ها به آن توجهروابط جنسیتی، بحث محوری داستان است که مخاطبان مختلف طرفدار این گفتمان

ا به شود چراکه آن رنشان داده و استقبال از استراتژی گفتمان میانه تقریباً در تمام مخاطبان دیده می

کنند. همچنین برای برخی از رفت نگاه میان یک راه برونمنزله یک استراتژی راهگشا و به عنو

مخاطبان فاصله میان زندگی و شخصیت ثریا از خودشان به مثابه یک حسرت و گریز از واقعیت و 

 ها ایجاد کرده است.پردازی بوده و همین موضوع تمایل به تماشای سریال را در آنخیال

که عوامل تولید سریال به طرق مختلف در پی آن های مهم مرتبط با موضوع فوق یکی از نکته

اند، آن است که در عین نمایش بازنمایی زنانگی متفاوت در شخصیت ثریا، باز هم بخشی از بوده

های جنسیتی را امری های مهم در نقشهای جنسیتی را بازنمایی کرده و برخی از تفاوتکلیشه

سیتی های جنهای سنتی و کلیشه. منتهی بازنمایی ارزشاندطبیعی، بدیهی و اساساً الزم قلمداد نموده

های پنهان و معانی ضمنی رفتار و شخصیت ثریا و همچنین جریان داستان وجود داشته عمدتاً در الیه

چه به صورت برجسته نشان داده شده همان زنانگی مدرن و تالش برای احقاق حقوق مدرن است و آن

اند و از طرفی در ظاهر امر با فردی چون جذب شخصیت ثریا شدهبوده است. برهمین مبنا مخاطبان 

ویت ها و تقسازیاند به هدف عوامل تولید مبنی بر کلیشهاند، عمدتاً نتوانستهمدرن سر و کار داشته

مندی به شخصیت ثریا مجموعه عملکرد که به دلیل عالقهها در برخی از ابعاد پی ببرند؛ حال آنکلیشه

آنکه بدانند با متن داستان همراه ها نیز بیأیید قرار داده و در نتیجه نسبت به کلیشهاو را مورد ت

ای انجام شده است که حس گونهپردازی بههای سریال در محتوا و شخصیتبه تعبیری پیاماند. شده

مین و هپسند را به مخاطب بدهد های عامهسازی رایج در اکثر سریالتقابل با فنای نمادین و کلیشه

چون در ظاهر امر، گفتمان برابری خواهانه و  کند و به عبارتیعامل جذب عمده مخاطبان را ایجاد می

 های مخالف با اینشود، مخاطب نسبت به رمزگشایی از پیامفمینیستی از جانب خود ثریا دیده می

ل بان نسبت به منفعموضوع ناتوان مانده و در نتیجه برخالف بسیاری از مطالعات دیگر انتقاد مخاط

 شود.های جنسیتی از جانب وی دیده نمیبودن زن داستان و بازتولید کلیشه
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که در حال حاضر تلویزیون و آثار آن رقبای بسیار به عنوان نکته آخر، ذکر یک نکته اساسی است 

ای رههای ماهواهای اجتماعی و فضای مجازی و شبکهتوان به شبکهزیادی دارد که از آن جمله می

شود تا امکان مقایسه به راحتی در مخاطبان ایجاد شود و به دنبال میاشاره کرد. همین عامل سبب 

ها و راهکارهای سابق در شرایط جدید رو تداوم سیاستگویی به سلیقه و نیاز خود بروند. از اینپاسخ

و سوت ذائقه مخاطبان از یکبایست عطف به تفاطور که باید و شاید مؤثر و راهگشا نخواهد بود و میآن

و وجود رقبای متعدد از سوی دیگر، محتواهایی تولید شوند که به دلیل جذابیت بصری و محتوایی 

مخاطب را با خود همراه نمایند. سرگرمی و جذابیت کماکان یکی از اهداف اصلی مخاطبان از تماشای 

بایست آثار به نحوی رو میشد؛ از این ها است و این موضوع در مورد مجموعه حاضر نیز مشاهدهسریال

 تهیه و ارائه شوند که بتوانند این نیاز مخاطبان را پاسخگو باشند.
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Female Audiences' Readings of Gender and Gender Relations in 

“Istanbullu Gelin” Series 

Maryam Mollaei1 & Armin Amir2 

 

 

Abstract 

In the present study, the female audience of the Turkish TV series” İstanbullu Gelin”, 

reading about gender and its relations has been considered. Active audience, symbolic 

destruction and stereotyping have been the most important theories in the present study. 

The method of the present study is qualitative. For data gathering in-depth semi structured 

interview technique was used and purposive-theoretical sampling has been 

considered.One of the most important points that researchers have been paying attention 

to is the generational differences in the study of audience reading, and therefore the age 

range of 19 to 65 years have been studied. The sample size in the present study is 

determined based on theoretical saturation. In order to enrich the data as much as possible, 

21 interviews with the best quality were selected and analyzed out of a total of 25 

interviews.Thematic analysis has been used in the analysis of audience reading data. 

Theme analysis was performed at 4 levels of primary, main, central and core themes. 

According to the research results, the contrast between stereotyped and deconstructive 

readings of gender and gender relations was the core theme of the findings. The main 

themes of feminine consumerism, feminine erotic capital, the representation of traditional 

patterns and stereotypes have been themes representing stereotypical femininity. The 

democratization of gender relations and the violation of the norms of femininity were also 

the main themes of the representation of deconstructive femininity. Also, according to the 

results of the research there are significant differences in the reading of the audience and 

each audience has adopted an oppositional, negotiated and dominant view based on their 

tastes, interests, experiences and worldview. Also according to the findings, education and 

employment status have been the important components that affecting the type of audience 

perceptions and the age component did not play a decisive role and generational 

differences were not seen in the audience reading. 
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