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 1نندهيهاي ايراني پرب  نسلي در سريال بازنمايي روابط بين ةنحو

  *محمدسعيد ذكايي

  **نيا محمد فتحي

  چكيده
ل جوانان در ئبا محوريت مسارا، هاي ايراني   ترين سريال  اين مقاله روايت پربيننده

روابـط جوانـان و افـراد    (نسـلي    روابـط بـين   و 1393تـا   1383هـاي   سال ةفاصل
. كند  گيري از عناصر مدل البوف بررسي مي  با بهره ،)بر والدين تأكيدبا  سال بزرگ
هاي اين بررسي حاكي از آن است كه سه الگوي توافق نسـلي، تغييـر نسـلي      يافته

و شكاف يا گسست نسلي به صـورت پنهـان    ،)زمان و تعامل هم ،تزاحمتفاوت، (
تنهـا   در ايـن ميـان،  . هاي مورد بررسي بازنمـايي شـده اسـت     يا آشكار در سريال

 سال بزرگالگويي كه در آن هم نگرش و رفتار جوانان و هم نگرش و رفتار افراد 
در سـاير   ،بر اين عالوه. نمايي شده الگوي توافق نسلي است  موارد خوب ةدر هم

رغـم تفـاوت   به ( سال بزرگالگوها نيز رفتارهاي حاكي از احترام جوانان به افراد 
 ،بـراي جوانـان   نساال بزرگو رفتارهاي حاكي از خيرخواهي ) هاي بنيادين  ارزش

در مـوارد  . نمـايي شـده اسـت     انـد، خـوب    اي مناسـب بـروز يافتـه     كه بـه شـيوه  
نسـبت داده   سـال  بزرگشتباهات فردي جوانان يا افراد شده نيز مسئله به ا  بدنمايي

صـورت     بزرگـي فيصـله يافتـه و در غيـر ايـن     فـرد  شده كه با نصيحت يا كمك 
به روابط نسلي حـاكي از آن اسـت    يين رويكردچن. عواقب وخيمي داشته است

كـاهش  فـردي   اي سطح مسـئله تا اجتماعي را  ةاين مسئلاهميت كه صدا و سيما 
هاي تلويزيـوني تـا حـدي      سريالدر عمل  ةرسد كه اين نحو  نظر مي  به. استداده 
هـايي   سياسـت  .نسلي باشد  روابط بين ةهاي صدا و سيما در حوز سياستاز  متأثر
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نمـايش  «و نيـز  » هـا   بندي يا رودررو قراردادن نسل  دسته«بر ممنوعيت  تأكيدكه با 
هاي   در سريال »)حتي در قالب طنز(و اختالفات حاد خانوادگي  ،دعوا، مشاجرات

تا پـرداختن بـه ابعـاد    است گذاشتن اين مسئله   تلويزيوني، بيشتر مايل به مسكوت
  .اجتماعي ةمختلف آن به عنوان يك مسئل

  .هاي تلويزيوني، تحليل روايت  نسلي، سريال  جوانان، روابط بين :ها هواژكليد
  

  مقدمه. 1
پـس از تحـوالت    ،در ارتباط با نسـل جـوان   خصوص به ،روابط نسلي و كيفيت آنكه  با آن

از  بسـيار بيشـتر  موضـوع  امـا قـدمت    ،مدرنيسم به طور خاص مـورد توجـه قـرار گرفتـه    
كه بـر يـك لوحـة باسـتاني      ،ترين سند مكتوب در اين خصوص  قديمي احتماالً. هاست اين

اگر اجازه دهيم اعمـال  «: با اين مضمون استاي   جملهنقش بسته،  ٢شده در شهر اور كشف
بـه نقـل از آزاد   (» تر ما ادامه يابد، تمدن ما محكوم به نابودي است  هاي جوان  نسل ةسابق  بي

هاي   ن نسبت به دگرگوني سنتساال بزرگ ةاين نگراني ريشه در دغدغ). 42: 1386ارمكي، 
بـه  . جوانان در جريان فرايند گذار و انتقال از نسلي به نسـل ديگـر دارد  به دست اجتماعي 

هـاي    كه سنت اجتمـاعي نسـل   ،پذيري  فرايند جامعهاز طريق بيان ديگر استمرار يك جامعه 
پذيري هرگـز كامـل     ليكن جامعه. شود  مين ميأدهد، ت  هاي جديد انتقال مي  پيشين را به نسل
 ،كننـد   تكرار نمي هرگز زندگي اجتماعي پيشينيان خود را دقيقاًهاي جديد   نيست؛ يعني نسل

در . هاي سنتي و يا نوآوري همراه اسـت   بلكه اين تكرار همواره با انتقاد و رد برخي از جنبه
گذارند و بـه سـبب     ر محيط اثر ميدزمان ما اين خصايص به علت تغييرات عمومي كه 

دهـد كـه تـا حـدي بـين        نسل جديد امكان مـي  كه به ،ها  تنوع فراوان هنجارها و ارزش
هاي مختلف زندگي به انتخاب بپردازند و يا عناصـر گونـاگون فرهنـگ را از نـو در       راه

 سـاز   به نقل از چيت 345: 1358باتمور، ( شود  هاي جديد تركيب كنند، بارزتر مي  انگاره
تحوالت سريع و ناگهـاني  و  در جوامعي كه تغيير خصوص بهاين مسئله  ).86: 1386، قمي

در ايران معاصر دو انقـالب مشـروطه و اسـالمي،    . تري دارد  كنند، ابعاد گسترده  را تجربه مي
جنگ تحميلي، فضاي بعد از جنگ و ظهور نسل سـوم بـا ويژگـي بـارز اسـتفاده از       ةواقع

آشـنايي  و  ،هاي سياسي مختلـف   هاي ارتباطي، پيدايش گفتمان  ويژه تكنولوژي  تكنولوژي به
هاي ارتباطي بـه صـورت روزافـزون بيشـتر       ژي  مردم با فرهنگ غرب كه با گسترش تكنولو

  .شده به اين مسئله دامن زده است
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هاي متعددي در تشخيص هرگونه شكاف يـا گسسـت نسـلي در خـانواده قابـل        مؤلفه
غ و جـوان،  كاهش ارتباط كالمي ميان نسل بال: ند ازا عبارت ها آنترين  مشاهده است كه مهم

هـاي مرجـع     فرزندان از والدين، تغييـر گـروه   نكردن سازي، تبعيت  اختالل در فرايند همانند
و  ،تعهد به فرهنگ نسل پيشـين فقدان نسلي،   هاي عاطفي ميان  جوانان، كاهش فصل مشترك

  ).114 -  113: 1382شرفي، (ها   كاهش تسامح ميان نسل
از  متـأثر نسلي، فرايند گذار جوانان را   هاي روابط بين  پس از مرور نظري پارادايم ،ذكايي
ـ «را در چهار بخش  ها آنداند كه   عواملي مي طلبـي و    اسـتقالل «، »گـذار  ةتحوالت در تجرب

بنـدي و     دسته» هاي جديد  نقش رسانه«و  ،»ها  شدن و انتقال ارزش  اجتماعي«، »روابط قدرت
به  ،گذار ةدر بخش تحوالت تجربوي . كند  ر ميهاي ملي در هر بخش را مرو  نتايج پيمايش

در ها  آنتر   گذار در نزد جوانان و اقامت طوالني ةشدن تجرب  خطي   استانداردشدن و غير غير
شدن مناسـبات    شدن و دموكراتيزه  به فردي ،طلبي و روابط قدرت  در بخش استقالل ؛خانواده

جوانـان و   ةشدن دوطرفـ   به اجتماعي ،ها  شدن و انتقال ارزش  در بخش اجتماعي ؛خانوادگي
متفـاوت جوانـان از    هـاي سياسـي و نگـاه و مصـرف نسـبتاً       والدين، گذار نسلي در ارزش

در بخـش نقـش   بـاألخره  و  ؛به قراردادهاي نسلي خانوادهآنان و پايبندي » سياست معمول«
جديد به جوانان اشاره هاي   بخشي رسانه  شدن فراغت و قدرت  اي  به رسانه ،هاي جديد  رسانه
 ةشده نيز مشخص است، مسـئل   هاي اشاره  كه در اغلب مقوله چنان). 46 -  36: 1388( كند مي

آوردن بحث خانواده است؛   ميان بهدتر جامعه مستلزم نروابط نسلي ميان جوانان و نسل سالم
تعاملي  ةساختن رابط  نسلي ضمن فراهم  خانواده به عنوان كانون اصلي تعامل طبيعي بينزيرا 

بـه  ). 570: 1383آزاد ارمكـي،  (هاي نسلي نيز هست   ها و تعارض  محل تفاوت ،ها  بين نسل
نسلي در ايران مطـرح    و گسست در خصوص روابط بين ،طور كلي سه موضع توافق، تغيير

هــاي تجربــي در خصــوص   هــاي نظــري و يافتــه  رغــم برخــي ديــدگاهبــه و اســت شــده 
و  1380آزاد ارمكـي،  (   نسـلي   وضع توافق نسبت به تزاحم و گسسـت بـين  تربودن م  پررنگ
ها و بروز شكاف ميـان    تغيير ارزش زمينة ، نگراني در)1388ذكايي،  ؛1383؛ معيدفر، 1383

 ايـن نگرانـي عمـدتاً   . هاي اخيـر شـدت گرفتـه اسـت      هاي قبلي در سال  نسل جوان و نسل
حتـي اكثـر   بـه طـوري كـه    اسـت  خـانوادگي بـوده    مسـائل  ويـژه  ، بهمربوط به چند مسئله

و سـاروخاني  . انـد   كيـد كـرده  أت هـا  آنبـر وجـود   نيـز  هاي قائل بـه توافـق نسـلي      پژوهش
تـزاحم و   أمنشـ  ةمسـئل شده در اين حـوزه، بـه     هاي انجام  پس از مرور پژوهشفرد  صداقتي

  :دننويس  و ميد نكن ميتفاوت نسلي اشاره 
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معاشرت ميان دو جـنس   ةخانوادگي ميان دو نسل در سه زمين هاي  موارد تفاوت در ارزش
ديـده  و توزيع قدرت در خانواده  ،يا فاميلي با ازدواج خويشاوندي مخالفتقبل از ازدواج، 

هاي خانوادگي، بيش از نسل قبل از   خواست ةبه عبارت ديگر نسل جديد در عرص. شود مي
جنس مخالف و اجتناب از انتخاب همسـر   خود متقاضي آشنايي و ارتباط قبل از ازدواج با

و بـيش از نسـل    ؛هاي فاميلي است  بيش از نسل قبل مخالف ازدواج است؛سنتي  ةبه طريق
  ).26: 1388(انديشد   جاي اقتدار عمودي آن مي   قبل به توزيع افقي قدرت در خانواده به

اندكار   است كه دستمنابع مختلفي  تأثيرتحت  ،اي فرهنگي  به عنوان مسئله ،روابط نسلي
در كنار خانواده، محيط اجتمـاعي و مدرسـه و در   . دادن و تغيير فرهنگ جامعه هستند  شكل

شـمار    سازي و تغيير فرهنگ افـراد جامعـه بـه     ها از منابع فرهنگ  تعامل با اين نهادها، رسانه
قبـال مخاطبـان   هـا و ا   روزافـزون رسـانه   ةهاي اخير به دنبال رشد و توسع  در سال. روند  مي
دهـي و تغييـر     هـا در شـكل    بيشتري بر نقـش رسـانه   تأكيدجوانان به اين منبع،  خصوص به

گفـتن از    سـخن  ،)Stevenson( كه به زعم استيونسـون  چنان. فرهنگ افراد جامعه شده است
و به تعبير ) 3 :1995( اي است هاي رسانه گفتن از فرهنگ  به معناي سخن ،هاي مدرن فرهنگ

و اسـت  پذيري تبديل شده   اي به نيروي مسلط جامعه  امروزه فرهنگ رسانه، )Kellner( كلنر
و تفكر تا حد زيادي  ،مثابه سازندگان سليقه، ارزش   هاي تلويزيوني به  تصاوير و شخصيت

هـاي جديـدي از     انـد و صـورت    و نهادهـاي مـذهبي را گرفتـه    ،ها، مـدارس   جاي خانواده
 و رفتـار شـكل گرفتـه اسـت     ،زم با آن در خصوص سـبك، مـد  يابي و تصاوير مال  هويت

. اسـت  هاي مختلفي ابراز شده  نقش تلويزيون در روابط نسلي ديدگاه مورد در. )17 :1995(
هـا   اعتقاد به نقش مثبت رسانه(بينانه   خوش ةها در سه دست  بندي اين ديدگاه  يوسفي با تقسيم

ها به عنوان عامل اصـلي يـا     درنظرگرفتن رسانه(بدبينانه ، )ها بين نسلدر ها  ارزش  در انتقال
ات مثبـت و  تـأثير اعتقاد به (و بينابين  ،)يكي از عوامل اصلي بروز شكاف يا گسست نسلي

هاي معتقدان به هر ديـدگاه   به مرور استدالل) موردر حسب ر روابط نسلي بدها   منفي رسانه
 تأكيـد دهد كه درمجمـوع    و نشان مياست ه شده در اين حوزه پرداخت  هاي انجام و پژوهش

ايـن دغدغـه   اهميـت  . )1388( بيشتري بر نقش منفي تلويزيون در روابط نسلي شده اسـت 
هاي مختلـف از    سازي خود در حوزه  كه بر نقش فرهنگاست هايي   براي رسانه خصوص به

ـ  سيماي جمهوري اسـالمي   و صدا. كنند  مي تأكيدروابط نسلي  ةجمله در حوز  ةايـران نمون
بـه عنـوان يكـي از     ،هـاي مختلـف    سـازي در حـوزه    هاست كه فرهنگ  بارزي از اين رسانه

قرار  تأكيدمختلف در اسناد باالدستي اين سازمان مورد  يبه انحا ،هاي آن ترين رسالت  اصلي
روابط نسلي نيز بـه دنبـال تـرويج فرهنگـي      ةسيما در حوز و بر اين مبنا، صدا. گرفته است
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است و اين هدف را بيش از هر ژانر ديگـري  ) جوانان خصوص به(در بين مخاطبان  خاص
رغـم حساسـيت موضـوع و    به  ،اين در حالي است كه. كند  پيگيري ميخود  هاي  در سريال

هاي تلويزيـوني، تصـوير روشـني از عملكـرد       سريال ةبسيار براي تهي ةصرف وقت و هزين
تفـاوت و   ةپژوهش حاضر بـا درنظرداشـتن سـه زمينـ     .ها در اين حوزه وجود ندارد  سريال

معاشـرت ميـان دو   يعنـي   ؛شده در اين حـوزه   هاي انجام  تعارض نسلي ذكرشده در پژوهش
روايـت   ؛و توزيع قدرت در خانواده ،با ازدواج خويشاوندي مخالفتجنس قبل از ازدواج، 

و جوانان  مسائل ةدر حوزرا ن شده از تلويزيو  هاي داخلي توليد و پخش  ترين سريال  ندهنپربي
 .كنـد   بررسي مي ،13933تا  1383هاي   سال ةدر فاصل ،هاي قبل  و نسلآنان نسلي   روابط بين

سـيما در     و سازي صـدا   سريال )big story( روايت  دهد تا كالن  پژوهش امكان مياين نتايج 
روابط نسلي و نقاط قوت و ضعف عملكرد سازمان در اين حوزه مشخص  ةخصوص مسئل

  .شودتر به اين مسئله در توليدات آتي تلويزيوني فراهم   اي    تر و حرفه  علميتوجه  ةو زمين
 

  مباني نظري. 2
مفهومي گسـترده و سـيال    ،بسياري از مفاهيم اجتماعيهمچون  ،)generation( مفهوم نسل

از . وجـود نـدارد  آن شده از آن توافق كاملي در مورد معناي   هئاست و در تعاريف متعدد ارا
شناسـان آن را    انسان .استميان والدين و فرزندان  ةفاصلنسل به معناي  ،شناسان  زيستنظر 

 ةي چـون دور شناسان بـا مفـاهيم    جمعيت .كنند  در ارتباط با نسبت خويشاوندي بررسي مي
. دارنـد كيـد  أشناسان بـر تجربيـات نسـلي ت     و جامعهكنند  ياد ميآن از ها   اي  دوره  نسلي و هم
 مانهايم .دهد  در تعريف نسل اقتضائات سني مشترك را مبنا قرار مي )Inglehart( اينگلهارت

)Mannheim(    ــون ــابيري چ ــا تع ــدب ــلي  واح ــاي نس ــاه  ،)generation units( ه جايگ
بر  )generation as an actuality( تنسل به مانند يك واقعيو  ،)generation location(نسلي

در تعريف  )Becker( بكر .كند  كيد ميأتاريخي يكسان ت ةاشتراك افراد يك نسل در يك دور
و نظام اجتماعي اشاره عاليق خاص در سطح فردي تاريخي خاص، به  ةعالوه بر دور ،نسل
 داند و بالس  فرهنگ جمعي و مشترك افراد يك نسل را مهم مي )Bourdieu( بورديو .كند  مي

)Bollas( گذارد  صحه مي ،ها  كننده در تمايز نسل  به عنوان عامل تعيين ،هاي مشترك  بر ابژه.  
 بنـدي   طبقـه  رويكرد چهاراز نسل را در قالب  شده  ارائه متعدد تعاريف )Kertzer( ركرتز

دوره، نسـل بـه مثابـه      نسل به مثابه نسبت خويشاوندي، نسل به مثابه افراد گروه هم :كند  مي
  ).190-125 :1983( تاريخي ةو نسل به مثابه دور ،زندگي ةمرحل
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 هـا  آنسني ميان والدين و فرزندان  ةمطالعات خانواده، به طور كلي نسل فاصل ةدر حوز
حضـور   ،رو ايـن از  .تـا سـي سـال اسـت    مدت زماني ميان بيست شامل كه گيرد   دربرميرا 

و والـدين والـدين    ،فرزنـدان، والـدين  : شـود   حداقل سه نسل در زندگي هر فرد مطرح مي
زيـرا افـراد    ؛شود داراي اهميت است  به نظر شارون، زماني كه فرد متولد مي). 1380بالس، (

 آنـان  هـاي  دادن ديـدگاه   گيرنـد كـه نسـلي شـروع بـه شـكل        اي تاريخي قـرار مـي    در دوره
اي   شـناختي، دوره   رغم دارابودن معنايي زيستبه  ،شفرز معتقد است جواني. )1382(  كند  مي

براي كنش مسـتقل در تمـام   را اي كه فرد شرايط الزم   دوره .اجتماعي و فرهنگي نيز هست
هـاي آن    تاريخي افراد را با ديـدگاه  ةاين دور. )23: 1383( كند  هاي زندگي كسب مي  عرصه

به نقل (گذارد   اثر مي ها آنر بسياري از باورهاي ددهد و   نسل در سراسر زندگيشان پيوند مي
  ).13 -  12: 1388 فرد، يو صداقت ساروخانياز 

تواننـد در    جوانان به عنـوان يـك نسـل مـي     ،)generation approach( در رويكرد نسلي
 ةمرحلـ «رويكـرد، جـواني يـك    در ايـن  . ارتباط با هريك از عناصر ذكرشده تعريف شوند

شناختي خاصي آن را از مراحـل ديگـر     شناختي و جامعه هاي روان  است كه ويژگي» زندگي
هاي فـردي و گروهـي افـراد ايـن       هايي كه از ويژگي  در كنار توصيف. سازد  رشد متمايز مي

بـه دنيـاي    شود، تحليل گذار جوانـان   ه ميئواقع در اين مرحله از زندگي ارادرگروه سني يا 
 يـافتن  گذار را تداوم ةاصلي در مطالع ةلئاين رويكرد مس. استموضوع محوري ي سال بزرگ

به عنوان رويكـرد نظـري    ،شدن  اجتماعي ةداند و از نظري  هاي نسلي مي  ارزش نيافتن يا تداوم
  ).32 -  31: 1388ذكايي، (گيرد   بهره مي ،مسلط

، دو ديـدگاه نظـري در مـورد    )ها  ارزش نيافتن يا تداوم يافتن تداوم(بر اساس اين معيار 
بازتوليـد فرهنگـي بـه دسـت     فقـدان  يك ديدگاه . ه شده استئوضعيت نسلي در ايران ارا

ساختاري بـه   ياين ديدگاه نگرش. داند  ها مي  انقطاع بين نسل ةدهند  هاي جديد را نشان  نسل
هـاي    كنند فاقد انطبـاق بـا ارزش    يد ميهاي جديد تول  چه را نسل فرهنگ معاصر دارد و آن

چه در ايران امروز وجـود دارد انقطـاع    اما ديدگاه دوم معتقد است آن .داند  نسل گذشته مي
بـر اسـاس ايـن    . هاسـت   بلكه شكاف بـين نسـل   ،نسلي و درنتيجه انقطاع فرهنگي نيست

ايـن  . اسـت  ها رخ داده و ضرورت زندگي تاريخي بشـر   ديدگاه، شكاف هميشه ميان نسل
سـازي اطالعـات و دانـش در بشـر اسـت و تغييـر         شكاف ناشي از افزايش قدرت ذخيره

هاي تكنولوژيـك و معرفتـي مرهـون همـين فراينـد اسـت         اجتماعي و پيشرفت در حوزه
 در مـورد تر   روشنتصويري بر اين مبنا، براي دستيابي به ). 253   -   252: 1382عبداللهيان، (
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توافـق  : در اين زمينه اشاره كردوجود مسه ديدگاه توان به  مي ايرانفهم وضعيت نسلي در 
 ،و در حالت حداكثري آن انطباق نسلي ،توافق نسلي .و تغيير نسلي ،نسلي، گسست نسلي
اسـاس بسـتر واحـد فرهنگـي و وحـدت رويـه        هـا بـر    آيد كه نسـل  در صورتي پيش مي

جتماعي و فرهنگي شـكل گرفتـه   توافق انوعي و باشند داشته  يهاي عملي يكسان  صورت
گيـرد    در وضعيتي شكل مـي  ،و در حالت حداكثري آن انقطاع نسلي ،گسست نسلي .باشد

و  ،تفـاوت، تـزاحم  (تغييـر نسـلي    .ديگـر را ندارنـد   ها امكان تعامل و رابطه با يك  كه نسل
كـه از  با توجه به درك و فهمـي   ،ها  آيد كه نسل  در شرايطي پيش مي) مانأتعامل نسلي تو

و در عـين حـال، بـه    شوند  ميهويت مستقل داراي هاي پيراموني دارند،   اوضاع و موقعيت
  ).56 -  49: 1386آزاد ارمكي، (كنند   تعاملي پيدا مي ة، رابطزمان هملحاظ حضور 

در نيـز   )generation gap( عالوه بر اين اصطالحات، از اصـطالح شـكاف نسـلي   
بـه عنـوان   شـكاف نسـلي    ،آكسـفورد  فرهنگدر . شود  مينسلي استفاده   تبيين روابط بين

كـه موجـب   اسـت  اختالفي در نگرش يا رفتار جوانان و افراد سالمندتر تعريـف شـده   
شكاف نسلي به عنوان  نيز وبستر فرهنگدر . شود  ديگر مي فهم متقابل آنان از يك فقدان

گاهي نيـز  . شده استها تعريف   هاي ميان نسل  ها و نگرش  اختالفي گسترده در خصلت
بـه  . اند  كار رفته  ديگر به و انقطاع نسلي به جاي يك ،مفاهيم شكاف نسلي، گسست نسلي

بتـوان گفـت    امـا شـايد   ،نشده اسـت  ارائههر حال در تمايز اين مفاهيم تعاريف دقيقي 
هـا    ترين اخـتالف ميـان نسـل     ترين و گسترده مفهوم گسست يا انقطاع نسلي به بزرگ

تر چنـين اختالفـي     در حالي كه منظور از شكاف نسلي، وجود وجوه نازل .دارداشاره 
در بـاب شـكاف    )Bernardes( برنـاردز ). 57 -  56: 1383معيـدفر،  (هاسـت    ميان نسل

كـه ممكـن   انـد   سه نسـل  ةهاي مدرن دربرگيرند  نسلي معتقد است بسياري از خانواده
هـا و    هـا و مـادربزرگ    پـدربزرگ  شـكاف ميـان  : وجود آيـد   شكاف به ها آناست بين 

و شكاف ميـان   ،خودفرزندان، شكاف ميان زن و شوهرها با فرزندان نوجوان و جوان 
وضوح خود را نسل   نسل پدرها و مادرها به. هايشان  ها با نوه  ها و مادربزرگ  پدربزرگ

 نظر دارندتر اختالف  تر و هم با نسل كوچك هم با نسل بزرگكه كنند   بينابين تلقي مي
)1997: 165.(  

هـاي    بر مبناي تفاوت در ارزش ،نسلي را  روابط بينتوان  ميبندي منطقي   در يك تقسيم
و تفـاوت در رفتـار   ) بيني مادي  بيني ديني يا جهان  جهان(بيني   بنيادين مثل تفاوت در جهان

  :تفكيك كرد 1مطابق جدول  ،بيروني
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  نسلي  انواع روابط بين. 1جدول 
 بنديتقسيممعيار

  نسلي  انواع روابط بين
هاي تفاوت در ارزش
  بنيادين

  رفتار بيروني ةتفاوت در نحو

  -   -   توافق نسلي

  √  -   )مانأو تعامل تو ،تفاوت، تزاحم(تغيير نسلي 
  -   √  شكاف يا گسست نسلي پنهان

  √  √  شكاف يا گسست نسلي آشكار

پــذيري و   انــدركار جامعــه  منــابع و نهادهــاي مختلــف دســتاز ســوي روابــط نســلي 
هـا    رسانه. ها هستند  يكي از اين منابع رسانه .شود  پذيري افراد جامعه شكل داده مي  فرهنگ

انتقـال ميـراث فرهنگـي و اجتمـاعي و     « ؛ يعنـي تواننـد از طريـق دو كـاركرد متفـاوت      مي
و  ،هـا   زشهـا، ار  هاي نوين به جاي فرهنگ  تزريق الگو«و » هاي سنتي به نسل جديد  ارزش
هـايي   شـيوه ها   در كاركرد نخست، رسانه. ثيرگذار باشندأر روابط نسلي تد» هاي سنتي الگو

نشـان   نسـبت بـه آن واكـنش   كنند و  ميزندگي اجتماعي را تفسير   آناز طريق را كه افراد 
هـا    رسـانه . كنند ريزي مي ما از زندگي اجتماعي، قالب ةدادن به تجرب  دهند، با كمك نظم مي

بـه نسـل جديـد انتقـال      هـا و هنجارهـاي خـانوادگي و اجتمـاعي را      ارزشاز اين طريق، 
هـا بـه عنـوان عـامالن تغييـر و        اما در كاركرد دوم، رسانه. كنند دهند و آن را دروني مي مي

و  كشـند  ميها را به چالش   به طوري كه سنت .ها مطرح هستند ها و هنجار  تحول در ارزش
پـس  . دنـ كن در انتقال تجربيات نسل گذشته به نسل جديد عمـل مـي   خود به عنوان مانعي

روابـط نسـلي داشـته باشـند      ةتوانند عملكـردي دوگانـه در خصـوص مسـئل      ها مي  رسانه
ـ ها هر دو كاركرد را با  د كه رسانهكرتوجه  بايدالبته  ).8: 1388يوسفي، ( نمايشـي از  « ةارائ

هـا بازنمـايي     چه در رسـانه  آن به عبارتي. دهند  انجام مي) Branston, 2002: 150(» واقعيت
گيـري خاصـي از آن اسـت و ايـن       بلكه جهـت  ،شود تقليدي صرف از واقعيت نيست  مي

هايي را متناسب با ساختار معنـايي دلخـواه     كه سوژه دگيرانه توان آن را دار  بازنمايي جهت
 ةتلويزيون با توجه بـه دامنـ   ،هاي مختلف  در ميان رسانه .)Danesi, 2004: 16(خود بسازد 

بـه تعبيـر   . پذيري افـراد جامعـه دارد    پذيري و فرهنگ  مخاطبانش جايگاه خاصي در جامعه
شـدت در حـال فراگيرشـدن در سـطح جهـان        شده به  تلويزيوني ةجامع ،)Gerbner( گربنر
هـاي    هـا، متـون تلويزيـوني نيـز بـا ارزش       هاي ساير رسانه  همانند پيام). 177 :1998( است
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واقعيـت   شود، نه تمـام   چه از اين طريق بازنمايي مي اند و آن  رمزگذاري شده  آنسازندگان 
تلويزيـون   ).Kress and Van Leeuwen, 1996: 79(بخـش خاصـي از آن اسـت    فقـط  كه 

 يبه عنوان ابزار ،اين رسانه .عمل كندنيز آموزشي  ةتواند به مثابه يك وسيل  همچنين مي
سازي و هم به عنـوان ابـزار مقاومـت      مند  هم به عنوان ابزار قاعده ،مانأبراي يادگيري تو

، از جنسيت گرفته تـا  ها ارزش و گيرند  كيد قرار ميأها در آن مورد ت  هويت. كند  عمل مي
كشـمكش   هـا  آنبـر سـر    .شـوند   برجسته مـي تمايل جنسي و از نسل گرفته تا قوميت، 

سـاختارهاي مراقبتـي تلويزيـون و    . شـود   كار مي ها آنس بر روي گيرد و سپ  صورت مي
مخاطبان را به مثابه فرد مورد خطـاب قـرار    كليةاجزا قصد دارند  ةاخالقيات آن در هم

مهم است كـه امـروزه   تأكيد بر اين نكته  ،)Ellis( به زعم اليس ).Briggs, 2010: 150( دهند
موقعيـت  . يافتـه اسـت    خانگي هر فرد در جهـان توسـعه   ةنوس از تجربأتلويزيون بخشي م

تلويزيون بدان معناست كه بيشتر اوقات سطح پاييني از توجـه مخاطـب را بـه     ةخانگي ويژ
و (اما اين سطح پايين مشابه توجهي است كه به بيشتر موارد ديگر  ،دهد  خود اختصاص مي

ون در فضاي صميمي افراد رخنـه  تلويزي. شود  در فضاي خانگي مي) حتي بيشتر افراد ديگر
  ).68 :1999( كرده و قدرت آن هم در همين مسئله نهفته است

هـا،    در خصوص نقـش تلويزيـون در روابـط نسـلي سـه ديـدگاه خوشـبين       يوسفي 
ضـمن   ،بينانه  طرفداران ديدگاه خوش. روها را از هم تفكيك كرده است  و ميانه ،ها  بدبين
ها، اعتقاد دارند تلويزيون از  بين نسلدر ها  ارزش  ر انتقالها د بر نقش مثبت رسانه تأكيد

اين سازوكارها . كند ها كمك مي به تلطيف روابط بين نسلمشخصي طريق سازوكارهاي 
ساز در  اي فرهنگ به عنوان رسانهآن تأثير  ؛پذيري ر فرهنگ و جامعهدتأثير : اند از عبارت

سـازي    بستگي، همرنگي، و شـبيه  ايجاد همتأثير در  ؛هاي فرهنگي انتقال فرهنگ و ارزش
ايجـاد  بـاألخره  و  ،ايجاد كنش متقابل بـين افـراد خـانواده   تأثير در  ؛در جامعه و خانواده

توانـد   مي يايجاد شرايط و بسترهاي ةواسط  تلويزيون به ،ها  از نظر بدبين. وحدت ارزشي
و روابط نسلي را به مخاطره هاي فرهنگي و اجتماعي شود  باعث بروز شكاف در ارزش

كـردن    هـاي فرهنگـي، عرفـي    اخـتالل در انتقـال ارزش   :اند از اين بسترها عبارت. اندازد
 شدن  محليـ  هاي دگرسويه، افزايش جهان ها، تقويت فردگرايي و ايجاد شخصيت ارزش

)glocalization(     ،جوانان، ساختارشكني در جامعه و خانواده، ايجـاد تـنش در خـانواده
و تغييـر   ،هـاي زنـدگي، تـأثيرات روانـي منفـي      كاهش نقش تربيتي والدين، تغيير سبك

ر د ،مورد، بر حسب مانأثيرات مثبت و منفي توأروها تلويزيون را واجد ت ميانه. ها ارزش
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شـود و جامعـه    ها پشت سر گذاشته مي هاي نسل دانند و معتقدند بحران  روابط نسلي مي
  :گيرد  او نتيجه مي. يابد هاي خود را بازمي  نسلبندي جديدي تعامل  در صورت

ر دهـاي انتشـاريافته در زمينـة تـأثير تلويزيـون       چه از بررسي منابع و پژوهش درنهايت، آن
توان استنتاج كرد اين است كه با وجود نقش دوگانة تلويزيون، در مجموع  ها مي روابط نسل

هـا شـده اسـت     الت ارزشـي نسـل  ر تعـام دزاي اين رسانه  بيشتري بر نقش گسست تأكيد
)1388 :91.(  

، شـود  پذير مي كانماثيرگذاري تلويزيون در روابط نسلي از طريق ژانرهاي مختلف آن أت
هـا   بودن و ظرفيت آن براي رمزگذاري پيام  اما در اين ميان ژانر سريال با توجه به پرمخاطب

  .دكن پيدا ميمستقيم اهميت خاصي  به صورت غير
و طبيعـي   ،هـا  هاي مختلف، تثبيت معنـاي نشـانه    تلويزيوني با طرح روايتهاي   سريال

سازي گفتمان مورد نظـر تلويزيـون در     ها در پي برجسته دادن برخي رفتارها و نگرش  جلوه
هاي مختلفـي    هاي تلويزيوني روايت  ترين سطح، سريال  در كالن. هاي مختلف هستند  حوزه

 ةنحـو متوجـه  تـوان    مـي  هـا  آنكنند كه بـا تحليـل     طرح ميرا از دنياي پيرامون مخاطبان م
اوحدي بـر  . شوند  كه مخاطبان به پذيرش آن دعوت ميشد بازنمايي يك مسئله و روايتي 

  :نويسد  ميچنين و كند  ميكيد أهاي فيلم و سريال ت  اهميت روايت نسبت به ساير جنبه
شوند و هر چيز ديگـري    دريافت ميهاي بلند نخست بر حسب روايت درك و   فيلم اصوالً
و هـاي باشـكوه،     پردازي  هاي پيچيده، صحنه  هاي تماشايي، ميزانسن  جلوه. ثانوي دارد ةجنب

  ).15: 1391(اند   زمان و فضا همه جزئي از روايت يهاي هوشمندانه در القا  طرح

گرفتن فعاليت مخاطبـان    تمركز پژوهش حاضر بر متن به معناي ناديدهكه  گفتني است
 ،مصرف ةاز متغيرهاي فردي و اجتماعي، نحو متأثردر تعامل با اين متن نيست و مخاطبان 

تعديل  يا آن را  شده را بپذيرند  ارائهتوانند گفتمان و روايت   و چگونگي مواجهه با متن مي
  .يا رد كنندو 

  
  روش تحقيق. 3

هـاي تلويزيـوني در خصـوص روابـط       سريالبا استفاده از روش تحليل روايت  اين تحقيق
اسـتفاده از   علـت . انجام شده است) كيد بر والدينأبا ت( سال بزرگنسلي جوانان و افراد   بين

ة مواجهـ  ةهـاي اكتشـافي از نحـو     پژوهشـگر در بررسـي   ةتحليل روايت آن است كه تجرب
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پيش و بـيش از   ،ها را  هاي تلويزيوني حاكي از آن بود كه مخاطبان سريال  مخاطبان با سريال
از ميان تعاريف مختلفـي كـه بـراي     .كنند  درك مي ها آنهر عنصر ديگري، از طريق روايت 

تـرين تعريـف     ترين و در عـين حـال كامـل     شايد سادهاست، شده  رائها )narrative( روايت
ش تـوالي از پـي  «روايـت عبـارت اسـت از    به گفتة او،  .باشد )M. Toolan( توالنمتعلق به 
درواقع در بطن هـر  . »اند  تصادفي به هم اتصال يافته رخدادهايي كه به طور غير ةشد  انگاشته

و » غير تصادفي«هاي   واژهو مندي   عليت و زمان: شود  روايت دو ويژگي بسيار مهم ديده مي
بـراي تحليـل   ). 9: 1387بـه نقـل از بـارت،    ( اند در تعريف فوق بيانگر همين نكته» توالي«

از ميـان معـدود   . آن اسـت هاي مختلفي وجود دارد كه بيشتر متوجـه سـاختار     روايت، مدل
بـيش از  ) W. Labov( اند، مدل ويليـام البـوف    هايي كه به محتواي روايت توجه كرده  مدل

يـت كامـل را   البـوف، يـك روا  . كنـد  را تـأمين مـي  ها اهداف پژوهش حاضر   ساير مدل
، )abstract( انتـزاع  :نـد از ا دانـد كـه عبـارت     كردي متمـايز مـي  رمتشكل از شش جزء كا

ــري  جهــت ــ، )orientation( گي ــدهك ــده  نش پيچي ــابي ،)complicating action( كنن  ارزي
)evaluation( ،حل   نتيجه يا راه)result or resolution( پايانيا كد ، و )coda( )  به نقـل از

  ).74 - 73: 1387ذكايي، 
گيـري    جهـت . دهـد   دسـت مـي    خالصـه بـه   انتزاع نماي كلي روايت را به شكل كـامالً 

را در  ،هاي زماني و مكاني خصوص موقعيت  ها، به و موقعيت) ها  شخصيت(كنندگان   شركت
كننده تنها عنصر ضروري هر روايت و رويدادي است   پيچيده  كنش . كند  روايت مشخص مي

. كنـد   براي خلق روايت فراهم مـي را كه وضعيت را از حالت عادي خارج و پيچيدگي الزم 
ابزارهـايي اسـت كـه بـراي      ةهمـ  ةدخالت راوي و دربرگيرنـد  ةمؤلفترين   ارزيابي برجسته

ي و قابليـت بـازگويي يـا    اهميـت بـافت   و نيـز  اصـلي روايـت   ةرساندن و حفظ نكت  اثبات  به
حل راهكار پيشنهادي روايت براي حل مشكل   راهمنظور از . رود  كار مي  پذيري آن به  گزارش

حـل و پايـان روايـت توجـه       راه ةكننده است و در عنصر كد به نتيجـ   ناشي از كنش پيچيده
  ).284 -  265: 1386توالن، (شود   مي

بـا  (بـودن    با درنظرگـرفتن دو معيـار پربيننـده    ،هاي مورد بررسي در اين پژوهش  سريال
ل جوانان به عنـوان  ئو مطرح بودن مسا) درصد مخاطب 60تعريف عملياتي داشتن بيش از 

شده از صدا و سـيما در    هاي پخش  هاي اصلي سريال، از ميان سريال  تم اصلي يا يكي از تم
اطالعـات مربـوط بـه    . انـد   به صورت هدفمند انتخاب شده 1393 تا 1383هاي   سال ةفاصل

  .آمده است 2شده در جدول   هاي انتخاب  سريال
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  شده از تلويزيون   هاي ايراني پخش  ترين سريال  پربيننده. 2جدول 
  13934 تا 1383هاي  سال ةدر فاصل جوانان مسائلبا محوريت 

سال  نام سريال
 پخش

تعداد
 هاقسمت

متوسط ميزان
  ريالس 6داستانموضوع محوري  5)درصد(بيننده

روابط جوانان با وروابط پيش و پس از ازدواج جوانان  6/78  69  1385  نرگس
 سال بزرگافراد 

  روابط جوانان با والدين و روابط پيش از ازدواج جوانان 3/64 47 1387  مادري ترانة

روابط جوانان با وروابط پيش و پس از ازدواج جوانان  6/74  48  1388  نوازان دل
 سال بزرگافراد 

روابط جوانان با افراد  و روابط پيش از ازدواج جوانان  2/70  37  1389  ها  فاصله
  والدين خصوص به سال بزرگ

  روابط جوانان با والدين و روابط پيش از ازدواج جوانان 9/66 27 1392  مادرانه
  

  هاي تحقيق  يافته. 4
روابط بـين جوانـان و   (نسلي   روابط بينشده از   هاي تلويزيوني انتخاب  تحليل روايت سريال

هـاي    حاكي از آن است كه بارزترين موارد اين روابـط در سـريال  ) ويژه والدين  نسل قبل، به
  :بندي شده است  صورت ذيلمورد بررسي در قالب يكي از الگوهاي 

 ؛هاي مشترك    متقابل بر مبناي ارزش ةروابط دوستان :توافق نسلي. 1
 ؛زمان هم و تعامل ،تفاوت، تزاحم بر مبتنيروابط  :تفاوت نسليتغيير يا . 2
  .)به صورت پنهان يا آشكار(تعارض و اختالف  بر مبتنيروابط  :شكاف نسلي. 3
 

 هاي مشترك  متقابل بر مبناي ارزش ةروابط دوستان :توافق نسلي 4.1
هاي بنيادين و   ارزشبر توافق در خصوص   هاي مورد بررسي مبتني  اين نوع رابطه در سريال

فهـم صـحيح طـرفين از جايگـاه،      ةاي آرام و صميمي بر پاي  رابطه. رفتار بيروني است ةنحو
هـايي چـون صـداقت،      و ويژگـي  ؛هـاي مشـترك    ارزش ؛و موقعيت طرف مقابـل  ،وضعيت

. گو و درك متقابـل و گفت ةاحترام دوطرفه در ساي خيرخواهي، دلسوزي، محبت، حمايت و
 ها مثبت دارند و نگرش و رفتار آن شخصيتي كامالً سال بزرگدر اين حالت، جوانان و افراد 

اي است كـه    ترين مسئله ازدواج جوانان مهم ةمسئل. ييد و رضايت طرف مقابل استأمورد ت
 ،رابطهدر خصوص غياب بازنمايي در اين نوع . اين الگو در ارتباط با آن بازنمايي شده است

بـه عبـارت   . هسـتند  انها دختـر   اين رابطههمة كه جوانان  اول آن .دو نكته قابل توجه است
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اي از الگـوي توافـق نسـلي بـين پسـران جـوان و         هاي مورد بررسي نمونه  ديگر، در سريال
شود و پسران جوان اغلب فرزنداني ناسـازگار بـا والـدين بازنمـايي       ديده نمي ها آن والدين
هـايي    هاي مورد بررسـي در خـانواده    كه الگوي توافق نسلي در سريال دوم آن ةنكت. اند  شده

). پدر نرگس و مهتاب و مادر نغمـه (اند   كه يكي از والدين فوت كردهاست نشان داده شده 
  .آمده است 3هاي مورد بررسي در جدول   جزئيات مربوط به اين نوع رابطه در سريال

 هاي ايراني پربيننده با محوريت جوانان  توافق نسلي در سريالبر   روابط مبتني. 3 جدول

الگوي 
رابطه 

  )انتزاع(

ها و   شخصيت
  سريال

  شرح رابطه در سريال
  )وضعيت(

  نتيجه
  )پايان(

موضع 
  سريال

  )ارزيابي(

توافق 
  نسلي

  نرگس و مادرش
  )نرگس(

نرگس و مـادرش بـر درك نـرگس از شـرايط     ةرابط
چنـدان مناسـب     وضعيت اقتصادي نه ويژه به(زندگي 

كه (و مراقبت او از مادرش ) خانواده و كاركردن مادر
و دلسوزي و اطمينان خاطر مـادر  ) بيماري قلبي دارد

در ماجراي درخواست . نسبت به نرگس استوار است
دهـد كـه     ازدواج احسان از نرگس، مـادر اجـازه مـي   

او چـون بـه    ؛تنهايي با احسان صحبت كنـد   نرگس به
كنـد كـه     او همچنين به نرگس كمك مي. اعتماد دارد

 .احسان بگيردموردتصميم صحيحي در

ازدواج نرگس 
با احسان با 

رضايت مادر و 
  خوشبختي او

نمايي   خوب
رفتار هر دو 

  طرف

  نغمه و پدرش
  )يمادر ترانة(

كامل روابط دوسـتانه بـين   ةنغمه و پدرش نمونةرابط
نغمـه از همـان آغـاز آشـنايي بـا      . پدر و دختر اسـت 

مراحل همة و نيز در ) پويا(خود  كالسي دانشگاهي  هم
گذارد و نظـر او    بعدي، مسئله را با پدرش درميان مي

و  ،خواهد و پدر نيز با رفتاري مهربان، صميمي  را مي
نغمـه  . كند  جا به دخترش كمك مي دور از تعصب بي

نيز همانند يك مادر از پدر بيمارش مراقبـت و بـه او   
  .هاي اوستكند و پذيراي راهنماييمحبت مي

اتخـــاذ بهتـــرين 
تصـــــــميم در 
ـا  خصــوص پويـ
 و با مشورت پدر

بازيابي سـالمت  
 ةپــدر در نتيجــ 

  هاي نغمه  مراقبت

نمايي   خوب
رفتار هر دو 

  طرف

  مهتاب و مادرش
  )نوازان دل(

  

و  ،دلسوزي، مراقبـت برمبتنيمهتاب و مادرشةرابط
مراقـب سـالمت    مهتاب كامالً. حمايت متقابل است

كه بيماري قلبي دارد و حتـي در مقطعـي   است مادر 
و  نـد نظـر ك   از ازدواج صرف گيرد كه كالً  تصميم مي

وجـود نگـران   همـة  مادر نيـز بـا   . دنامكنار مادرش ب
ــاب  ــك(وضــعيت مهت ــ  عشــق ي ــه ةطرف ــاب ب  مهت

و خواســـتار خوشـــبختي او ) ش بهـــزادا پســـردايي
و در ايـن راه  اسـت  ) ازدواج ةدر مسـئل  خصوص به(

 .كندتالش مي

بهبـــود نســـبي 
بيماري مادر در 
ــ  ةنتيجــــــــ

هـــاي  مراقبـــت
ــاب، ازدواج  مهت
مهتاب بـا دكتـر   

ــد و  ،زنـــــــ
  خوشبختي او

نمايي   خوب
رفتار هر دو 

  طرف
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 زمان همو تعامل  ،تفاوت، تزاحم بر مبتنيروابط  :تغيير يا تفاوت نسلي 4.2

هـاي بنيـادين و     بـر توافـق در ارزش    هاي مورد بررسـي مبتنـي    اين نوع رابطه در سريال
خيرخواهي والدين بـراي جوانـان    ةاين رابطه بر پاي. رفتار بيروني است ةتفاوت در نحو

در . پذيرش جوانان استفقدان و ) بروز آن ةبودن شيو  نظر از درست يا نادرست  صرف(
و  مسائل بارةآرامي در  توانند به  ها نمي  سريال سال بزرگجوانان و افراد  ،رابطهاز اين نوع 

گو و توافق كننـد  و بين يا مشكالت جوانان در خارج از خانه با هم گفت  ما  مشكالت في
هـاي درگيـر در     شخصيت. شود  ايجاد ميديگر سوءتفاهم  با يك ها آنو اغلب در ارتباط 

ازدواج و روابط پيش از آن در  ةمسئل. هستند) مثبت(اين نوع رابطه، خاكستري يا سفيد 
خصوص اين نوع رابطه نيـز دو نكتـه    در. اصلي بازنمايي شده است ةاين الگو نيز مسئل
شده از ايـن نـوع، دسـت بـر قضـا        بازنمايي ةكه در هر دو رابط اول آن .قابل توجه است

كه جوانـان درگيـر در    خانواده هستند و دوم آن ةخواند  رزند واقعي كه فرزندجوانان نه ف
جزئيـات مربـوط بـه ايـن نـوع رابطـه در       . نـه دختـران   و اين نوع رابطه پسران هسـتند 

  .آمده است 4هاي مورد بررسي در جدول   سريال
 يت جوانانهاي ايراني پربيننده با محور  بر تفاوت نسلي در سريال  روابط مبتني. 4جدول 

الگوي رابطه 
  )انتزاع(

ها   شخصيت
  و سريال

  شرح رابطه در سريال
  )وضعيت(

  نتيجه
  )پايان(

  موضع سريال
  )ارزيابي(

  تفاوت نسلي

پويا و 
  مادرش

 ترانة(
  )يمادر

 ةمثل يك بچاز جوانشمادر پويا
عالوه بر اين، او . كند  كوچك مراقبت مي

رود و   وسايل شخصي پويا مي اغبارها سر
را شنود  شتلفن .كند  او را چك مي

و در  ،گردد  هايش را مي كند، جيب  مي
من «: گويد  اين رفتارها مي ةتوجيه هم

پويا هم از اين . »فقط دوستش دارم
وضعيت بسيار ناراضي است، اما اوايل 

ماجراي آشنايي پويا و . گويد  چيزي نمي
هم   ظاهر آرام را به  به ةنغمه اين رابط

مشكالت فراواني بين پويا و زند و   مي
ها   آورد كه با نصيحت  وجود مي  مادرش به

زياد در    تنش
روابط پويا و 
مادرش و 
 درنهايت

 ةبهترشدن رابط
ر اثر ب ها آن

شدن   متعادل
رفتار هر دو 

 ،طرف
  مادر خصوص به

بدنمايي رفتار 
  هر دو طرف
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الگوي رابطه 
  )انتزاع(

ها   شخصيت
  و سريال

  شرح رابطه در سريال
  )وضعيت(

  نتيجه
  )پايان(

  موضع سريال
  )ارزيابي(

پدر ،هاي مادربزرگ، سيمراو راهنمايي
و تجديد نظر هر دو طرف در رفتار  ،پويا

  .شود  خود نسبت به طرف مقابل حل مي

بهزاد و پدر 
و مادرش 

  )نوازان دل(

پدر و مادر بهزاد افرادي خيرخواه، 
مخالف ازدواج  ها آن. اند و جدي ،منطقي

، اما پس از ازدواج و هستند بهزاد و يلدا
كنند   سعي مي آن دوبروز تنش در روابط 

را به بهترين مسير راهنمايي و در  ها آن
. كمك كنند ها آنبه  حل مشكالت عمالً

درنهايت هم اين پدر و مادر بهزاد هستند 
كه با ازخودگذشتگي، زندگي بهزاد و 

رفتار بهزاد اما در . كنند  سامان مي  يلدا را به
پذيرش فقدان اغلب موارد حاكي از 

او در ديالوگي مشكالت بين خود . است
تفاوت «و مادرش را ناشي از  و پدر
  .داند  مي» نسلي

رسيدن پدر   قتل  به
در ) پدرخوانده(

جريان كمك بـه  
ــر، نجـــات  پسـ
زندگي بهزاد بـا  
تــالش پــدر و  

پشيماني و مادر، 
  بهزاد

نمايي   خوب
رفتار والدين و 
بدنمايي رفتار 

  بهزاد

 

 شكاف يا گسست نسلي 4.3

 پنهان نسلي شكاف 4.3.1

هاي بنيـادين جوانـان و     تفاوت در ارزش بر مبتنيهاي مورد بررسي   سريال اين نوع رابطه در
بـه   ،سال بزرگافراد  اين تفاوت در رفتار جوانان ونمود پيدانكردن از . ستا سال بزرگافراد 

هـا    تفـاوت ديـدگاه  اغلـب دربـارة   در ايـن حالـت،   . شكاف نسلي پنهان تعبير شـده اسـت  
 سال بزرگيارهاي مورد نظر افراد عمعمدتاً و   شود  ميسكوت ) از سوي جوانان خصوص به(

يـا خاكسـتري   ) مثبـت (هايي سـفيد    جوانان در اين الگو شخصيت .در روابط حكمفرماست
جزئيات مربوط به اين نوع رابطه . يا مثبت است يا منفي سال بزرگافراد شخصيت دارند، اما 
  .آمده است 5در جدول 
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  هاي ايراني پربيننده با محوريت جوانان  نسلي پنهان در سريالشكاف  بر مبتنيروابط . 5جدول 
الگوي رابطه 

  )انتزاع(
ها  شخصيت
  و سريال

  )پايان( نتيجه  )وضعيت( شرح رابطه در سريال
 موضع سريال

  )ارزيابي(

شكاف نسـلي  
  پنهان

پويا و بهرام و 
مادربزرگ 

 )مادري ترانة(

ــرام     ــا و بهـ ــامي پويـ ــادربزرگ حـ مـ
مقابــل طمــع فــرخ بــه در ) هــايش  نــوه(

ارث   بـه  ها آنباغ بزرگي است كه به   خانه
رفتـار   ةاو همچنـين نحـو  . اسـت  رسيده

را با هم زير نظر خود  هاي  فرزندان و نوه
ــرف را   ــر دو طـ ــتباهات هـ دارد و اشـ

رفتـار  . كنـد   اي مناسب گوشزد مي  گونه  به
منطبـق   مادربزرگ با پويا و بهـرام كـامالً  

ربيـت جوانـان   شناسـي ت  بر اصـول روان 
رفتار پويا و بهرام با مادربزرگ نيز . است
  .م با احترام و پذيرش استأتو

حل مشكالت 
بين پويا و 
بهرام با 

خود  والدين
به كمك 
  مادربزرگ

نمايي   خوب
رفتار هر دو 

  طرف

الدن و پدرش 
 )مادري ترانة(

ــ  ــدر از عالقـ ــه الدن  ةپـ ــرش بـ مباشـ
سو مـاجرا    او از يك. كند  ءاستفاده مي  سو

ــي  ــيرا از الدن مخف ــدك م ــوي  ن و از س
ــر ــر  ،ديگ ــاهي(مباش ــال در ) پن را دو س
كشد،  ميو از او بيگاري ارد گذ ميانتظار 

به ايـن اميـد كـه قضـيه را بـه دختـرش       
بـا آشكارشـدن موضـوع،    . خواهد گفت

الدن . كشـد  پدر مسئله را به شوخي مـي 
العمـل خاصـي     عكـس  ،رغم ناراحتيبه 

م بـا  أرفتار الدن با پدر تو. دهد  نشان نمي
  .احترام و ترس است

اطالع الدن از 
ابزاري  ةاستفاد

 و پدر از او
ناراحتي و 

در  شسكوت
  مقابل پدرش

بازنمايي خنثي 
از رفتار الدن و 
بدنمايي رفتار 

  پدر

سعيد و 
  عمويش

  )ها  فاصله(

ــا رفتــاري دوســتانه نقــش  حــاج رضــا ب
ــزرگ ــان، خيرخــواه،   ب ــري آگــاه، مهرب ت
 ةكند كـه نحـو    و حامي را ايفا مي ،ناصح

ــان را   ــا جوان ــار مناســب ب ــار و رفت گفت
ــي ــد  م ــابالً. دان ــا   متق ــعيد ب ــورد س برخ

نجات سعيد 
از انحراف 

) رابطه با بيتا(
با راهنمايي و 
  كمك عمو

نمايي   خوب
رفتار هر دو 

  طرف
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مراجعه، برمبتنيرضا هم برخورديحاج
رضا اغلب   حاج. و پذيرش است ،احترام

ميـانجي  هاي سعيد و پدرش   درگيريدر 
صحبت جداگانـه  را با  مسائلد و وش مي
. دهـد   دو طرف فيصله مينصيحت هر و 

ــ ــاجراي رابط ــم  ةدر م ــا ه  ،ســعيد و بيت
رضـا در حـل     ها و كمك حـاج   راهنمايي

شود كـه سـعيد     مشكل پدر بيتا باعث مي
د و خـود را  ومتوجه ماهيت واقعي بيتا ش

  .از اين رابطه و عواقب آن نجات دهد

 نيما و پدرش
زهره و  و

 پدرشوهرش
 )ها  فاصله(

پدر نيما بعد از آزادي از زندان با ازدواج 
بـودن او    كه در زمان زنداني ،نيما و زهره
ــرده ــد  عقــد ك ــد  مخالفــت مــي ،ان او . كن

ــاز ــين در مغ ــار او  ةهمچن ــا و در كن نيم
شود و بـا    وكار ديگري مي  مشغول كسب

خواهـد كـه     از نيما ميخود  كسبرواج 
نيمـا هـم از روي   . كارش را كنار بگذارد

بـا ايـن   . كنـد   ناچاري مغازه را تخليه مي
رفتار نيمـا و زهـره بـا فرهـاد از      ،وجود

 ،روي احترام است و درنهايت هم فرهاد
 ها آنبه ازدواج  ،ثير همين مسئلهأتحت ت

 .دهدرضايت مي

آمدن   كوتاه
نيما و زهره 

ابل پدر در مق
 ها آنو اصرار 

به كسب 
رضايت پدر 
 براي ازدواج

رضايت  و 
  پدر

نمايي   خوب
رفتار زهره و 
نيما و بدنمايي 

  رفتار پدر

  شكاف نسلي آشكار 4.3.2
متفاوت است و هم  سال بزرگهاي بنيادين جوانان و افراد   هم ارزشنيز رابطه از در اين نوع 

بـر ايـن   ). سـال  بـزرگ حالت تعارض و اختالف بين جوانان و افراد (رفتارهاي بيروني آنان 
اختالفـات   أمنش. گيرد  درمي يهاي شديد  اغلب بحث سال بزرگاساس، بين جوانان و افراد 

 و در برخـي ) دوستان يـا روابـط پـيش از ازدواج   (ديگر  در اكثر موارد ارتباط جوانان با يك
و  جـوان ، اعـم از  هـا   شخصـيت رابطـه نيـز   از در ايـن نـوع   . مادي اسـت  مسائلموارد نيز 

جزئيـات  . گيرنـد   را دربرمـي ) منفـي (و سياه  ،، خاكستري)مثبت(، طيفي از سفيد سال بزرگ
  .آمده است 6مربوط به اين نوع رابطه در جدول 



 هاي ايراني پربيننده  نسلي در سريال نحوة بازنمايي روابط بين   46

  

  ايراني پربيننده با محوريت جوانانهاي   نسلي آشكار در سريال شكاف بر مبتنيروابط . 6جدول 
الگوي رابطه 

  )انتزاع(
هاشخصيت
  و سريال

 شرح رابطه در سريال
  )وضعيت(

  )پايان( نتيجه
 موضع سريال

  )ارزيابي(

نسلي  شكاف
 آشكار

نسرين و 
مادرش 

  )نرگس(

 بـر مبتنـياينسرين و مـادرش رابطـهةرابط
 فقـدان دلسوزي و نصيحت از طرف مادر و 

از سـوي نسـرين    ،در اغلب مـوارد  ،پذيرش
نســرين وضــعيت مــادر و وضــعيت . اســت

كنــد و    اقتصــادي خــانواده را درك نمــي   
او همچنـين  . خـواه اسـت    بلندپرواز و زيـاده 

دوستي به نام ميترا دارد كه به لحاظ ظـاهر و  
مادر . مادر نيست تأييدرفتار و خانواده مورد 
پيش از ازدواج بهروز  ةهمچنين مخالف رابط
 مسـائل ايـن  . سـت ها آنو نسرين و ازدواج 

ــين نســرين و مــادر   باعــث بگومگوهــايي ب
 .اما نسرين پذيرشي ندارد،شودمي

ندادن   نتيجه
هاي   دلسوزي

مادر براي 
نسرين، ازدواج 
 ،نسرين با بهروز

  ها آنو طالق 

نمايي   خوب
رفتار مادر و 
بدنمايي رفتار 

  نسرين

بهروز و 
پدرش 

  )نرگس(

پدر تصميم دارد كه بهروز با دختر عمـويش  
شراكت مالي او  ةازدواج كند و واسط) آرزو(

بهروز پنهان از پدرش با نسرين . دشوو عمو 
پدر بعد از اطـالع از مـاجرا   . كند  ازدواج مي
او . را از هم جدا كند ها آنشود كه   مصمم مي
 بـه ) براي مـدتي  مثالً(اي بهروز را   طي نقشه
بهـروز در ايتاليـا مانـدگار و    . فرستد  ايتاليا مي

نسرين با داشتن يك بچه به طـور غيـابي از   
 .شودبهروز جدا مي

پاشيدن   ازهم
زندگي بهروز در 

هاي   نقشه ةنتيج
پشيماني  و پدرش

  بهروز و پدر

بدنمايي رفتار 
  هر دو طرف

مريم و 
 ترانة(پدرش 

  )مادري

بدسرپرست است وساله17مريم دختري
او و پـدرش  كه مادربزرگ پويا و بهرام به 

 ةپـدر مـريم مـانع ادامـ     .كنـد   رسيدگي مي
د و قصد دارد به خـاطر  وش ميتحصيل او 

پول، او را به ازدواج يكـي از طلبكـارانش   
تـرس و  دليـل  مريم چند بـار بـه   . درآورد

و افتـد   مـي خودكشـي  بـه فكـر   استيصال 
بــا . كنــد  از خانــه فــرار مــي  بــاألخره 

شدن   حل
مشكالت مالي 
پدر مريم و 

نظركردن او   صرف
از ازدواج اجباري 

و دخترش 
بازگشت مريم به 

  خانه

بازنمايي 
خنثي از 

رفتار مريم و 
بدنمايي رفتار 

  پدر
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هاي مادربزرگ و سميرا، طلبكاران پيگيري
 ةدهنـد و قضـي    به پـدر مـريم مهلـت مـي    

  .شود  منتفي مينيز ازدواج او 

سعيد و 
پدرش 

  )ها  فاصله(

اغلــب مــوارد، در،ســعيد و پــدرشةرابطــ
هاي شديد   م با جروبحثأاي پرتنش تو  رابطه
ــت ــي . اس ــعي م ــعيد س ــايش   س ــد كاره كن

كارهايي نظير آشنايي بـا شـهره، آشـنايي و    (
را ...) و  ،رابطه با بيتا، روابط كاري با ساسـان 

از پدر مخفـي كنـد و پـدر بـا تجسـس در      
برد و از سـعيد    مي پيبه همه چيز او كارهاي 

سـعيد هـم اغلـب در    . خواهـد   توضيح مـي 
بودن رفتار پدر   توجيه اشتباهاتش به نامناسب

 ،و فكر ،نظر«و توضيح تفاوت  دوخدر قبال 
ي وگـو  گفـت . پـردازد   با پدر مي» و نگاهش

سعيد و پدرش اغلب بعد از چند جملـه بـه   
  .شود  جروبحث منجر مي

زياد در    تنش
روابط سعيد و 

پدرش و 
سرانجام 
 ةبهترشدن رابط

ر اثر ب ها آن
شدن رفتار   متعادل

  هر دو طرف

بدنمايي رفتار 
  هر دو طرف

وحيد و 
پدرش 

 )ها  فاصله(

 بـر مبتنـيوحيـد بـا پـدر نيـز اغلـبةرابط
مستقيم پدر بعد  ةاخذؤكاري وحيد و م  پنهان

پدر بعـد   مثالً. ستاواز آگاهي از اشتباهات 
هــاي   دي  ســيكــه وحيــد  ايــناز آگــاهي از 

شـدت بــا او    بـه كنـد،   تماشـا مـي  مسـتهجن  
هـاي امـانتي را     دي  كنـد و سـي    برخورد مـي 

شكند و همين مسـئله موجـب تـنش در      مي
ــراج او از   ــتش و اخ ــد و دوس ــط وحي رواب

در مواردي هم كه برخـورد  . شود  مدرسه مي
پــــدر بــــا وحيــــد از روي مهربــــاني و 

نكـردن    مثل ماجراي شـركت (ست وگو گفت
، وحيــد )وحيــد در نمــاز جماعــت مدرســه

  .پذيرد  ميو نه در عمل  ظاهر  به

در روابط    تنش
وحيد و پدرش و 

سرانجام 
 ةبهترشدن رابط

ر اثر ب ها آن
شدن رفتار   متعادل

  هر دو طرف

بدنمايي رفتار 
  هر دو طرف

فرزاد و
مادرش 

خواهي فرزاد و زيادهبرمبتنيمادر از رفتارهاي
و ضمن  شدت دلگير است  با رها بهاو ارتباط 

تنش در روابط
فرزاد و مادرش 

نمايي   خوب
رفتار مادر و 
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 كند، عمـالً كه مرتب فرزاد را نصيحت ميآن )مادرانه(
و رهــا اقــدام او  ةنيــز در جهــت قطــع رابطــ

فــرزاد پذيرشــي از مــادر نــدارد و . كنــد  مــي
درنهايت هم مادر او را نفرين و از خانه بيرون 

ماجراي مصرف مواد بـا  فرزاد پس از . كند  مي
 ،از ماشـين  شپريـدن   توهم رها و بيـرون  ،رها

ــه ــارفتن او  بـ ــس از   ،كمـ ــي پـ و فراموشـ
وكار   د و سراغ كسبوش ميآمدن متنبه   هوش  به

مـادر بـه دنبـال فـرزاد     . رود  مي اي انهآبرومند
  .گرداند  و او را به دامان خانواده باز مي ودر مي

علت  به
رفتارهاي بد 

فرزاد، برخورد 
جدي مادر با 

فرزاد، پشيماني 
و  ،فرزاد
  شدن او  اصالح

بدنمايي رفتار 
  فرزاد

رها و پدرش 
 )مادرانه(

رها قصد دارد همراه دوسـت پسـر و مـادر    
پدر كه بعد از يك . اش به استراليا برود  مطلقه

در  شـدن   غرقتوجهي به فرزندان و   دوره بي
هـا نشـان     ، حاال توجـه زيـادي بـه بچـه    كار
كند او را   شود و سعي مي  مانع او مي ؛دهد  مي

معتاد بـوده و   رها كه قبالً. به خود جلب كند
كند و   از خانه فرار مياست، حاال ترك كرده 

اثر تـوهم از  ر بكند و   مواد مصرف مي مجدداً
او بعـد  . رود  كما مي  پرد و به  ماشين پايين مي

. آورد  خـاطر نمـي    آمدن كسي را به  هوش  از به
 اونامزد پـدر   كه قبالً ،رها ةخانم مدير مدرس

كنـد و بـا     ، با پدر رها ازدواج مـي است بوده
رها و پدرش و اوضاع كلـي   ةكمك او رابط

  .يابد  بهبود مي ها آنزندگي 

نبودن پدر   موفق
  در كمك به رها

بدنمايي رفتار 
  فهر دو طر

  
  گيري  نتيجه. 5

با محوريت جوانـان در   ،هاي تلويزيوني  ترين سريال  هاي اين بررسي نشان داد كه پربيننده  يافته
هاي مديريتي ذكرشده در كشور و سـازمان صـدا و     با ويژگي( 1393تا  1383هاي   سال ةفاصل
نسلي،   الگوي توافق بينهاي قبلي را در قالب سه   نسلي جوانان و نسل  روابط بين ةمسئل ،)سيما

  .اند  نسلي به صورت پنهان يا آشكار بازنمايي كرده  و شكاف بين ،نسلي  تغيير يا تفاوت بين
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نسلي توافقي بين جوانان و والدينشان، روابطي را روايـت    هاي روابط بين  بارزترين نمونه
گذارند و هم والدين خود را   هاي نسل قبل احترام مي  هم جوانان به ارزشدر آن كنند كه   مي

. دهنـد   پذيري بيشتري از خود نشان مـي   با اقتضائات زندگي نسل جديد وفق داده و انعطاف
جوانـان و   ةطرفـ   شـدن دو   اجتمـاعي  ة، نتيجـ است كه ذكايي نيز اشاره كرده چنان ،اين رويه
 درشـده    قابل توجه در خصوص روابـط تـوافقي بازنمـايي    ةنكت. )1388( ستها آنوالدين 
والدين نسبت به الگوهاي  ةپذيري قابل مالحظ  هاي تلويزيوني مورد بررسي، انعطاف  سريال

. دانـد   و انعطـاف مـي   وگـو  گفتقابل  ها و هنجارها را غير  سنتي است كه بسياري از ارزش
در سـريال  . اسـت روابط پيش از ازدواج دخترانشـان   مورد شاهد اين مدعا رفتار والدين در

شاپ با احسـان مالقـات و     تنهايي و در يك كافي  دهد به  ادر نرگس به او اجازه مي، منرگس
 ،البته احسان به همراه خواهرش كه دوست نرگس است(در خصوص ازدواج صحبت كند 

 ترانـة در سـريال   ،پدر نغمـه ). شود  ها در حضور او انجام مي  آيد و صحبت  شاپ مي  به كافي
 هاي مختلف مثل دادن جزوه به نغمه بـه در   را كه به بهانه) دخترشكالسي  هم(پويا  ،مادري
در . كند  كند، به منزل دعوت و با مهرباني و صميميت با او صحبت مي  مراجعه مي ها آن خانة

كه مادرش به او اطمينان كامل دارد، در شـرايطي كـه مـادر در     ،نيز مهتاب نوازان دلسريال 
  .گذارد  كتر زند قرار ازدواج ميخارج از كشور است با همكارش د

و تعامـل نسـلي    ،تفـاوت، تـزاحم  (نسلي حاكي از تغييـر    هاي روابط بين  بارزترين نمونه
بر خالف حالت قبلي در ارتباط با پسران جوان، كه در هر دو مورد فرزندخوانـده  ) زمان هم

مادرش بيشتر ناشي از ، اختالفات پويا و يمادر ترانةدر سريال . هستند، بازنمايي شده است
نشـان   اومادري خود را به صورت مراقبـت و كنتـرل مـداوم     ةرفتار مادر پوياست كه عاطف

است كه با سـوءتفاهم و  ) بهزاد(جوان سريال شخصيت اين  ،نوازان دلدهد و در سريال   مي
و خـود را  ) در امـر ازدواج  خصـوص  به(كند   هاي والدينش توجه نمي  به نصيحتيي أخودر

  .اندازد  دردسر مي  به
هاي مورد بررسـي بـه دو شـكل      شكاف يا گسست در سريال بر مبتنيروابط بين نسلي 

رغـم تفـاوت   بـه  كـه در آن   ،شكل پنهان ايـن روابـط  . پنهان و آشكار نشان داده شده است
مربوط به حالتي اسـت كـه طـرفين     ،شود  هاي بنيادين در عمل تزاحمي مشاهده نمي  ارزش

، كـه ناشـي از تفـاوت آشـكار     سال بزرگبا افراد  خود را نان تفاوت ديدگاهجوا خصوص به
گذارنـد و اغلـب بـه معيارهـاي       ست، مسـكوت مـي  ا سال بزرگبا افراد  ها آنجهان   زيست
پويا و بهـرام در سـريال   (پسران جوان مورد علت اين سكوت در . دهند  تن مي نساال بزرگ
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 مـورد و در  سـال  بـزرگ ، احتـرام بـه افـراد    )ها  فاصلهو سعيد و نيما در سريال  يمادر ترانة
  .ستا سال بزرگترس از افراد  ،)ها  فاصلهو زهره در  يمادر ترانةالدن در (دختران جوان 

هـاي بنيـادين جوانـان و افـراد       شكل آشكار شكاف نسلي كه در آن تفاوت در ارزش
و بحـث بـين آنـان منجـر      ،به تفاوت در رفتار بيروني و اخـتالف، كشـمكش   سال بزرگ
در اين الگو، كه هـر  . نسلي بازنمايي شده است  بيش از ساير الگوهاي روابط بين ؛شود  مي

جهاني بسيار متفـاوت از والدينشـان دارنـد و      دهد، جوانان زيست  دو جنس را پوشش مي
) زدواجانتخاب دوستان يا روابط پيش از ا بارةدر مثالً( خود هاي  شدن ديدگاه  براي حاكم

 بـر  مبتنينيز اغلب  سال بزرگرفتارهاي افراد . شوند  وارد كشمكش مي سال بزرگبا افراد 
و مفاهمـه   وگـو  گفـت بحث با جوانان است و جـايي بـراي    و هشدارهاي مستقيم و جر

كننـد،    در اغلب مواردي كه از اين الگو پيروي مـي  ،رفتارهاي هر دو طرف. وجود ندارد
  .بدنمايي شده است

نمايي و ساير   هاي مورد بررسي الگوي روابط نسلي توافقي را خوب  طور كلي، سريالبه 
و  سـال  بـزرگ رفتارهاي حـاكي از احتـرام جوانـان بـه افـراد       تأييدنظر از   صرف(الگوها را 

شده   در موارد بدنمايي. اند  بدنمايي كرده) هاي مناسب  براي جوانان با شيوهها  آنخيرخواهي 
و با نصيحت و كمك است لب به اشتباهات جوانان يا والدين نسبت داده شده نيز مسئله اغ

بـه جوانـان و والدينشـان    » سـفيدان   ريش«به جوانان و يا نصيحت و كمك  سال بزرگافراد 
 ةاين نحو. همراه داشته است  صورت عواقب بدي براي افراد به  فيصله پيدا كرده و در غير اين

. فـردي اسـت   ةاجتماعي شكاف نسلي در سطح يـك مسـئل   ةسئلبه معني تقليل م ،بازنمايي
گذاشـتن مسـئله     نيز بيشتر متوجه مسكوت 7روابط نسلي ةسيما در حوز هاي صدا و سياست

 ةواقعيت آن است كه مسـئل  .اجتماعي ةاست تا بررسي ابعاد مختلف آن به عنوان يك مسئل
. اي جدي با ابعادي پيچيده است  جوانان و نسل قبلي مسئله ةروابط نسلي در زندگي روزمر

 ةنگرش جوانان به نحـو  بارةشده در سطح شهر تهران در  نتايج دو نظرسنجي انجام بر اساس
كننـده    خسـته  شانمحيط خانه برايكه اند  جوانان ابراز داشتهاز درصد  42 ،رابطه با والدينشان

 .كنند   درك نميها را  ن آنيك از والدينشا كه هيچاند  گفتهسوم آنان   همچنين حدود يك. است
بـه شـيوة    »بسـيار كـم  «و يـا   »كـم «به ميزان حاضرند كه نيز درصد از جوانان تهراني  7/42

هـاي پدرانشـان را حشـو      ارزش ها آنسوم   حدود يك عالوه بر اين،. پدرانشان زندگي كنند
ـ   ،به احتمال زياد اين تفـاوت ديـدگاه   ).181 -  176: 1383(اند  دانسته ثير گسـترش  أتحـت ت

در چنـين فضـايي   . هاي اخير، بيشتر نيـز شـده اسـت     شكاف نسلي در سال ةعوامل افزايند
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 ،، نصيحت»سفيدي  ريش«سازي مسئله و حل آن با   سكوت يا ساده بر مبتنيسياست بازنمايي 
خـود   ةدر موضوعي كه مخاطبان پيچيدگي آن را در زندگي روزمر سال بزرگو كمك افراد 

شده در زمان پخش برخي از اين   انتقادات مطرح. سياست مناسبي نخواهد بود ؛كنند  لمس مي
سـريال  كـارگردان   ةبنابـه گفتـ  بـه عنـوان مثـال    . اند  كيد كردهأها نيز بر همين مسئله ت  سريال
خـط  ايـن سـريال بـر آن بـود كـه       پخش شد،سيما  3 ةشبكاز  1389كه در سال  ،ها  فاصله

 .8به مخاطب منتقل كند» و رو ،واضح، مستقيم«هايش را   پيامرا به طور شفاف بيان و قرمزها 
را » درشـتي   گـل «هاي اخالقي و مذهبي   هاي سياه و سفيد و پيام  پردازي  شخصيت رو، ايناز 

جـاري  هـاي مثبـتش    يح شخصـيت اهـا و نصـ    نولوگودر قالب م كه مستقيماًكرد  مطرح مي
كتـاب  «و » مـذهبي  ةبيانيـ « عنوان بهسريال مذكور  از سوي منتقدان اما اين رويكردد، ش مي

  .9تعبير شد» معارف مصور
كـه  حـاكي از آن اسـت   سازي صدا و سيما اتفاق افتاده   چه در عمل در فرايند سريال آن

هـاي    ها، پرداختن به شـكاف نسـلي در سـريال    هاي ذكرشده در سياست محدوديترغم   به
 بـر  مبتنيشكاف نسلي بيش از الگوهاي  بر مبتنيناپذير بوده و الگوهاي   مورد بررسي اجتناب

شكافتن ابعـاد مختلـف    زمينةقرمزهاي سازمان در    اما خط ست،ا   توافق نسلي بازنمايي شده
توجه به نصيحت افراد با حل   راه ةارائمسئله يا ساير عوامل منجربه برخورد سطحي با آن و 

 بـود، اساسـاً    اين در شرايطي است كه اگر ايـن راه حـل عملـي مـي    . است   شده سال بزرگ
  .شد  ايجاد نمي اي مسئله

سازمان به ابعاد مختلـف مسـئله در زنـدگي     نكردن سياست بازنمايي و توجهنوع از اين 
 ،پـذيري افـراد    پـذيري و فرهنـگ    ارتباطي آن با ساير نهادهاي جامعـه   مخاطبان و بي ةروزمر

اين  ةو ادام دهد ميجايگاه صدا و سيما را در ذهن مخاطب تقليل  انواده و مدرسه،ويژه خ  به
گفتنـي  . دشـ روند در درازمدت باعث كاهش اعتماد و توجه مخاطبان به اين رسانه خواهد 

هاي اجرايي تهيـه و    هاي اعالمي، ناشي از رويه عالوه بر سياست ،اين رويكرد سازماناست 
توانـد موضـوعي بـراي      مـي  هـا  آنباشد كه بررسـي    نيز مي) انوشتهنوشته و ن(توليد سريال 

  .هاي مرتبط باشد  پژوهش
  
  نوشت پي

 

فرهنـگ  «بـا عنـوان    )نيـا  محمـد فتحـي  ( دكتري نگارنـده  ةنام  هاي پايان  اين مقاله بخشي از يافته. 1
  .است» هاي تلويزيوني ايراني  پژوهشي در روايت و مصرف سريال :تلويزيوني و زندگي روزمره
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سـال   3500تورات زادگاه ابراهيم نبي است و در حـدود   ةاز مراكز مهم تمدن سومري كه به گفت. 2
 .ه استقبل از ميالد شهر آبادي بود

و ظهور نژاد   احمدي محمودجمهوري   رياست ةمديريت ضرغامي بر صدا و سيما كه با دور ةدور3. 
  .هاي مختلف همراه بود  هاي اسالمي و انقالبي در حوزه  گفتمان بازگشت به ارزش

هاي   هاي هفتگي مركز تحقيقات صدا و سيما در خصوص ميزان مخاطبان سريال  نظرسنجي: منبع. 4
  .تلويزيوني در حال پخش

   از         آمـده          دسـت         بـه        ميزان         ميانگين             عبارت است از                                    ميزان بيننده در طول زمان پخش سريال        متوسط. 5
    آن     پخش      زمان     طول    در         يك سريال       مورد        سيما در                     مركز تحقيقات صدا و   كه    ي   هاي           نظرسنجي     همة

  .   دهد          انجام مي
هـاي سـريال بـه آن پرداختـه       ري داستان سريال موضوعي است كه در اكثر قسمتوموضوع مح. 6

  .نيز دارد تعدادي موضوع فرعي ،عالوه بر موضوع محوري ،هر سريال. شود  مي
ـ   سياست«از  16بند بر اساس . 7  ،»هـاي جوانـان    و پخـش برنامـه   ،مينأها و ضوابط ناظر بر توليد، ت

اهـداف، محورهـا،    كتابچـة (هـا ممنـوع اسـت      ها و يا جنس  بندي يا رودررو قراردادن نسل  دسته
هـا و    سياسـت «از  6و  5بنـد   ).188: 1384، و پخـش  تـأمين،  توليـد،  هاي و سياست ها، اولويت

دهـد كـه     نيز تذكر مـي » و نمايش ،هاي فيلم، سريال  و پخش برنامه ،مينأضوابط ناظر بر توليد، ت
ممنـوع اسـت   ) لـب طنـز  حتـي در قا (و اختالفـات حـاد خـانوادگي     ،نمايش دعوا، مشـاجرات 

  ).190  :همان(
  : اي گفته بود  در مصاحبه ،پخش سريالزمان با  هم ،زاده  حسين سهيلي. 8

هـا دو حالـت     اما بين اين ديـدگاه  ،هاي مختلفي وجود دارد  ل تربيتي ديدگاهئبراي بيان مسا
شود و يا واضـح و    و زيرپوستي بيان مي سوسل به صورت نامحئيا مسا: تر است مشخص
ل اخالقـي و  ئمسـا  ،ما ههايي كه خـودم سـاخت   حتي سريال ،ها از سريال بسياريدر . مستقيم

تصميم گرفتيم مستقيم حرف سريال اما ما براي اين . است ي بيان شدهتربيتي خيلي زيرپوست
هـايي زيـادي    انتخاب اين ديدگاه هم خط قرمز علت. ها را مستقيم منتقل كنيم بزنيم و نكته

ها بـراي   هم اين خط قرمزكه ما تصميم گرفتيم . نامه وجود داشت بود كه در سريال و فيلم
هـاي   يعنـي پيـام   ؛كـه ايـن خطـوط خواهنـد گفـت      هايي هم حرفو بيننده ملموس باشد 

در ايـن وسـعت   كـه  وقتي روي كاري  ،صورتبه هر . كه درونشان وجود دارد اي اخالقي
درصد بيننده خواهد داشت شـورايي بـه نـام     80تا 70حدود  دانم قطعاً مي وشود  نوشته مي

در همين شورا ا م. كند، روي برخي رويكردها توافق شده  ميشوراي عالي تلويزيون نظارت 
  .ل بپردازيمئبار روتر به مسا م كه اينيبه اين نتيجه رسيد

مـا در  ! آزمون و خطا جلـو بـرويم   ةبا شيوخواستيم  و اي بهتر است  دانيم چه شيوه ما نمي
. كنـيم  داريـم بـرعكس عمـل مـي     هـا  فاصلهاما در  ،داديم مستقيم پيام مي غير يمادر ةتران
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استنباط ما ايـن بـوده،   . چيز را روتر ببينند  واقعيت اين است كه مردم ما دوست دارند همه
. جديدي اسـت  ةاين سريال براي خود من تجرب ،به هر حال. شايد هم اشتباه كرده باشيم

 ايـم  رفتـه  حاال بايد منتظر بازتاب كار باشيم تا ببيـنم اشـتباه كـرديم يـا مسـير درسـت را      
  ).35: 271  ، شجوان همشهري(

در » هـاي ارشـاد    شب«عنوان  ذيلتوان به مطالب منتشرشده   اي از اين انتقادات مي  به عنوان نمونه. 9
  .اشاره كرد 34 تا 32صفحات  1389مرداد  9به تاريخ  جوان همشهري 271 ةشمار
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