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مقالةپیشروکندوکاویاستدربازنماییجنسیتوروابطزنانومرداندرمجموعة
تلویزیونیپُرمخاطبشهرزاد،نوشتةنغمهثمینیوحسنفتحیوکارگردانیحسنفتحی،
محصولسالهای1393-1394،کهدرسال1395درشبکةنمایشخانگیدرایران
توزیعشد.اینبررسیتطبیقیوتاریخیضمنمرورتاریختلویزیونوادبیاتمردمی
درایران،تحوالتفرهنگمردمیوفرهنگرسانهایرادنبالمیکند،بهتأثیرفناوری
دیجیتالدرفرهنگرسانهایایرانمیپردازدونشانمیدهدچگونهژانرهایبصریو
ادبیجاافتادهایچونملودرامورومانسدریکسریالجدیدایرانیبرایبیانمسایل
زنانومردانومشکالتفرهنگیواجتماعیبهکارگرفتهشدهاند.بهعالوه،بهنقش
بازدارندةسانسوردرنمایشروابطعاشقانهاشارهشدهواستفادةنوآورانهازویرایشصدا
درغیابتصویربرایبازسازیمفاهیمعشقیواروتیکبررسیمیشود.اینسریالاز
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سینما،ادبیاتورسانهدرخاورمیانهدرکتابهاومجالتدانشگاهیبهچاپرساندهاست.
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کهنالگوهایادبیاتمردمیچون“شهرزادقصهگو”وروایتزنانهوملودرامزنانهبهره
بردهاستتانقشیتازهازبازنماییجنسیتدرتاریخسریالهایسرگرمکنندةایرانیبر
جاگذارد.قسمتپایانیایننوشتهبهطرحمسئلةانقالبرسانهایدرایران،شروعفصلی
تازهازادبیاتتلویزیونیوکمرنگترشدننقشرسانههایمتمرکزیچونصداوسیمای
جمهوریاسالمیمیپردازد.ازرهگذرمطالعةشهرزاد،گونهایطبقهبندیازانواعملودرام
دربافتفیلمسازیایرانینیزعرضهشدهاست.سریالهایتلویزیونیوبهویژهفیلمهای
در دارند. و داشته رسانهای فرهنگ و مردمی فرهنگ در ویژهای جایگاه ملودراماتیک
اینمقالهنشاندادهمیشودکهرابطةمیانفرهنگرسانهایوفرهنگمردمیرابطهای
دوطرفهوپویاستوپویندگیسیاستجنسیتوتعاریفجدیداززنانگیومردانگیدر
سطحاجتماعیوفرهنگیموجبتحولنمودجنسیتدررسانهشدهاست.تاریخفیلمدر
ایراننشاندادهاستکهشخصیتهایماندگارداستان،فیلموتلویزیوننیزبرفرهنگ
مردمیتأثیرگذاشتهاند.فرهنگمردمیوفرهنگرسانهایبرهمدیگراثرگذارندواین

تأثیروتأثردربازنماییجنسیتدرسریالشهرزادمشاهدهمیشود.

شهرزادازشبکةنمایشخانگیبهنمایشدرآمدکهپدیدهاینسبتاًنوظهوردرعرصة
پخشفیلموسریالدرایراناست.درفضایمجازی،برایبینندگانداخلوخارجاز
کشور،باپرداختمبلغیدردسترسبودوهردوشنبهیکقسمتازآندرفروشگاههای
محصوالتفرهنگیوهمةسوپرمارکتهادرایرانبهشکللوحفشردهباکیفیتباال
)دیویدی(بهفروشمیرسید.مجموعةشهرزادبهشکلغیرمجازازوبگاههاییچون
ایرانپراودویوتیوبنیزدردسترسبودکهالبتهبهسببسرعتپاییناینترنتدرایران
وفیلتروبگاههاییچونیوتیوب،بینندگانداخلکشورکمتربهاینسایتهادسترسی
بانامشهرزاد)با داشتند.اینمجموعهزندگیعاطفی،خانوادگیواجتماعیدختری
بازیترانهعلیدوستی(رابهنمایشمیگذاردکهدرهنگامةکودتای28مرداد1332
دانشجویپزشکیدانشگاهتهراناستونامزدروزنامهنگارش،فرهاد)بابازیمصطفی
زمانی(حیندرگیریباکالهمخملیهاوعواملکودتادستگیرمیشود.شهرزادمجبور
بهازدواجبامردیازخانوادةاشرافبانامقباد)بابازیشهابحسینی(میشودکهاز
همسراولشبچهدارنشدهاست.نظامپدرساالر،تحوالتنوگرایانهدراجتماعوحوادث
سیاسیروزبهتنشهاوتضادهایمیانشخصیتهاقوتمیبخشدورابطةزنانومردان
مجموعهراتحتتأثیرقرارمیدهد.ساختوپرداختحرفهایفیلموداستانپُرکشش
آنبااقبالعمومیمواجهشدوتوجهمنتقدانوصاحبنظرانحوزةرسانهوارتباطات
موفقترین و پُرمخاطبترین از یکی بهخودجلبکرد.سریالشهرزاد نیز را جمعی
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سریالهایایرانیپسازانقالباستواینموفقیترامرهونعواملبسیاریاستکه
بهبرخیازآنهااشارهمیکنم.

شبکههای از استفاده شامل دیجیتال، عصر در جدید تکنولوژی کارگیری به الف. 
اجتماعیماننداینستاگراموتلگرامبرایتبلیغسریالوشبکةنمایشخانگی،درجلب
دربارة خبررسانی و شهرزاد رسمی وبگاه راهاندازی است. داشته تأثیر بینندگان نظر
این رسمی وبگاه و تلگرام در سریال پوسترهای و بارگذاریعکسها سریال، ساخت
مجموعههمهبهترغیببینندگانبهتماشایسریالکمککرد.کانالتلگرامیشهرزاد
بیشاز500هزارعضوداردوهماکنونآخرینتصاویرواخبارمربوطبهساختقسمت

دوممجموعهرادراختیاردوستدارانمجموعهمیگذارد.1

شبکةنمایشخانگییارسانةخانگیدرابتدایکاربازنشرویدیوییفیلمهاوسریالهایی
رابرعهدهداشتکهقباًلازسینماوتلویزیونپخششدهبود.دردهة1380،باهمت
فیلمسازاننسلجدیدشبکةخانگیبهنشرویدیوییفیلموسریالهاییدستزدکه
برایاکراندرسینماوتلویزیونساختهنشدهبودند.سریالهایپُرطرفداریچونقهوة
استفاده تولیدشدهاند. بهکارگردانیمهرانمدیریدر1389،دررسانةخانگی تلخ،
ازشبکةنمایشخانگیبهجاینمایشمجموعةشهرزادازطریقرسانةملییاصداو
سیمایجمهوریاسالمیایرانباعثشدساختوپخشاینمجموعهکمتردستخوش
کمی داستان شخصیتهای رابطة و داستانی فضاهای شود. حکومتی ممیزی اعمال
ازجملهمجموعةمعمایشاه ملی تولیدرسانة ازمجموعههای باورپذیرتر و واقعیتر
)بهکارگردانیمحمدرضاورزیدر1394-1395(استکهبسیاریازبینندگانآنرا
تاریخ،درداستانپردازیو برتحریف یافتندکهعالوه پُرخرجوشعارزده مجموعهای

بازیگریهمضعفدارد.2

ب.بهکارگیریژانرملودراموبهرهگیریازسبکداستانهایعاشقانهکهدرپاورقیهای
مجلههایقدیمیودرفضایمجازیامروزرایجاست.داستانعاشقانةشهرزاددرقالب

1برایاطالعاتبیشتردربارةنحوةعملروابطعمومی
شبکة و شهرزاد رسمی سایت به بنگرید شهرزاد

تلگرامیاینمجموعه،دسترسپذیردر
@shahrzadname (in Telegram); http://
shahrzadseries.com/.
با شهرزاد “چرا عنوان با شرق روزنامة گزارش نیز و
شرق، روزنامة ویژة گزارش در شد؟” روبرو استقبال

دسترسپذیردروبگاهشهرزاد:

http://shahrzadseries.com/392864/.
گریبان بار این خودنظامپنداری “عارضة به 2بنگرید
تابناک، وبگاه در گرفت،” را شاه معمای کارگردان

دسترسپذیردر
http://www.tabnak.ir/fa/news/549932/

و“معمایشاهدربوتهنقد”دسترسپذیردر
http://www.ion.ir/News/47382.html/.
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ـفرهاد ـشهرزادـ روایتیبهسبک“ملودرامزنانه”ساختهشدهاستوازمثلثعشقیقبادـ
است.جذب استفادهکرده داستان تقابلشخصیتهای و دراماتیک تنش ایجاد برای

ـتاریخیاست. مخاطبفراواناینسریالمرهونبهکارگیریروایتیعشقیـ

پ.استفادهازستارههایمطرحسینمایایرانوارائهبازیخوبهنرمندانیازسهنسل
وبهخصوصبازیحرفهایعلینصیریان،شهابحسینیوترانهعلیدوستیاینسریال

رابهسریالیمحبوبوپرطرفداربدلکرد.

ت.طرحفضایادبیواجتماعیوقتودغدغههایروشنفکراندهة1330وواکنش
آنانبهکودتای1332اینسریالرابرایطبقةتحصیلکردهوروشنفکرجامعهجذاب
کرد.شهرزادتصویرزندهایازفضایفرهنگیزمانةمذکورارائهمیدهد:دانشجویانو
پاتوقروشنفکرانآنزمانبودهگردهممیآیندو نادریکه تئاتردرکافه بازیگران
شعرهاینیمایوشیجرامیخوانند،ازترسهاودلهرههایشاندرفضایسیاسیپساز
فاطمیهمدردیمیکنند.درخانههاصدای بادکترمصدقودکتر و کودتاصحبت
صفحههایموسیقیپُرطرفدارآنزمانازگرامافونهاپخشمیشود.زنانبرایحضور
بیشتردراجتماعباخانوادههابحثوجدلمیکنندوهمراهبامدرنشدنشهرتهران،
زنانگی و تعریفهایجدیدمردانگی و اجتماع نوگرایی با آرامآرام خانوادههایسنتی
ایرانیآشنامیشوند.درواقع،فتحیوثمینیدراینسریالموفقمیشوندباآمیزش
تصویر به تاریخی بستری در را خانوادگی و عشقی داستان نوعی رئالیسم و ملودرام
بکشندومباحثروشنفکریواجتماعیزمانرانیزمطرحکنند.اینهمهباعثجذب

حداکثربینندهشدهاست.

ث.سبکرواییحسنفتحیودستیابیبهنوعجدیدیازدستورزبانسریالسازی
ـازجملهمونتاژصداوتصویرواستفادةصحیحازویرایشصداوهمنشینیآهنگ ایرانیـ
ـدرموفقیتاینسریالمؤثربودهاست.حسنفتحیدرواقعپختهترینتجربة وتصویرـ

تلویزیونیاشرادرشهرزادبهنمایشگذاشت.

دربینعواملموفقیتاینسریالبهجذبمخاطببسیارهمازالیةروشنفکریجامعه
وهمازمیانتودةمردماشارهشد.توجهزیادمردمبهاینسریالواشتیاقشانبهخرید
ومجموعههای ماهواره ترکی رایگان مقابلسریالهای در آن برای آنوصرفوقت
صداوسیمانشانمیدهدکهاینمجموعهجایگاهیویژهدرفرهنگمردمیوفرهنگ

رسانهایدارد.
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بهگمانمن،درحوزةمطالعاتفرهنگیورسانهای،نقدوتحلیلمجموعههایتلویزیونی
ـتفریحیبهاندازةکنکاشوپژوهشدررسانههایدیگروازجمله وویدیوهایداستانیـ
سینمایهنریارزشواهمیتدارد.سینمایهنریبازتابتفکروجهانبینیقشرمحدود
برایمخاطبروشنفکرساختهمیشود. روشنفکروتحصیلکردةهرجامعههستکه
سینمایهنریدردنیایامروز،مانندشعرمتعالیدرزمانینهچنداندورتر،محلعرضة
ـکهتاچندی فرهنگ“برتر”ایرانمدرناست3.درعوض،مجموعههایداستانیوتفریحیـ
ـبازتابفرهنگمردمیاند. پیشفقطازطریقرسانةتلویزیوندولتیبهنمایشدرمیآمدندـ
اگرسینمایهنریامروزباشعرمتعالیدیروزایرانقابلقیاسباشد،مجموعههایتلویزیونی
وویدیوییرامیتوانباهنرهایمردمیمانندهنرهاینمایشیسنتیوقدیمیایرانیچون
نقالیوشاهنامهخوانیدرمیدانشهرهاوروستاهاوداستانسراییدرقهوهخانههامقایسه
کرد.سینمایهنریبخشیازفرهنگبرترورسمیجامعهاستکهبهسببتوجهوافر
منتقدانبهشکلینظاممندنقدوبررسیشدهاستوسریالهایسرگرمکنندهبخشیاز
فرهنگشفاهیهرجامعهاندکهبهعلتجایگاه“فرودست”آنهادرطبقهبندیفرهنگواال

وکمارزشدرحیطةنقادیبهبوتةفراموشیسپردهشدهاند.4

ازبدوپیدایشتلویزیون،سریالهایتلویزیونیمجموعههاییبرایسرگرمکردن اصوالً
عامةمردمقلمدادشدهاندودرنقدفرهنگیکمتربهاینهنرمردمیبهادادهاند.بااین
همه،برنامههایتلویزیونیکهبرایصفحههایکوچکخانگیساختهمیشوند،نسبت
بهفیلمهایهنریایرانی،کهغالباًبراینمایشدرجشنوارههایبینالمللیفیلمساخته
دارند. بیشتری مخاطبان ندارند، را کشور داخل در نمایش اجازة حتی گاه و شدهاند
مجموعههایداستانیباخاستگاهیعمومیواجتماعیدرخیلیازمواردانعکاسفرهنگ
عامهیافرهنگرسانهایروزندوگاهوقایعاجتماعی،فرهنگیوسیاسیزمانخودشانرا
بازنماییمیکنندوازاینجنبهبایدموردتوجهپژوهشگرانحوزةرسانهوفرهنگواقع
شوند.میبایدگفتکهسریالهایایرانیبیشترمصرفملیومنطقهایدارند،5حالآنکه


و فارسی شعر میان رابطة جزییات از اطالع 3برای

سینمایهنریایرانبنگریدبه
Khatereh Sheibani, The Poetics of Iranian 
Cinema: Aesthetics, Modernity, and Film after 
the Revolution (London : I.B. Tauris, 2011).
4درحیطةنقدرسانهدرغربنیزاوضاعدرگذشتهبه

همینمنوالبودهاست.بنگریدبه
Bernadette Casey et. al. (eds.), Television Studies: 
The Key Concepts (London and New York: 

Routledge, 2007).
5گاهبرخیازسریالهایایرانیدرکشورهایفارسیزبان

یاعربزبانمنطقههمتوزیعوتماشاشدهاند.نمونهای
ازآنهاسریالپرهزینه)فاخر(وپُربینندةیوسفپیامبر
که است )1387 در سلحشور فرجاهلل کارگردانی )به
بهسببدرونمایةمذهبیوبهکارگیریهنرپیشههای
خوشسیماییچونمصطفیزمانیوکتایونریاحیدر
کشورهایافغانستان،پاکستانوتاجیکستانهمپخش

وبااستقبالفراوانروبهروشد.
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سینمایایرانوبهخصوصسینمایهنریمصرففرامرزیوجهانیهمدارد.بااین
تأثیر تلویزیوندرساختوسازفرهنگمردمیو بایدخاطرنشانکردکهرسانة همه،
متقابلشبرفرهنگرسانهایجایگاهمهمیدارد.ساختارفرهنگی،اجتماعیوسیاسی

هرجامعهبافرهنگتلویزیونیآنرابطةتنگاتنگدارد.

هنرهای در مردمی فرهنگ و رسانهای فرهنگ بازتاب از نمونهای شهرزاد مجموعة
رهایی و فیلم پخش خانگی شبکة ایجاد رسانهای، فرهنگ رشد است: نمایشی
کارگردانانوتهیهکنندگانازوابستگیبهصداوسیمابستری“مناسبتر،”ونهکاماًل
مناسب،برایآنانفراهمآوردهتابهدورازاعمالمستقیمممیزیرسانةملیداستان
رابهشیوهایواقعگراتروجذابترتهیهکنند.انتخابگریمولباسدراینمجموعه
واقعگرایانهترو“گاهی”منطبقبانوعآرایشوپوششایراندهة1330استواثریاز
ازایدئولوژیزدگیشدیدرایجدرسریالهایتلویزیونیدراینکاریافتنمیشود.باید
ذکرکردکهپوششزنانسنتیترمانندمادرشهرزادومادرفرهادمطابقرسمدوران
مربوطبهسریالطراحیشدهاست،اماپوششزنانمدرندراینسریالوازجمله
شخصیتشهرزادوشیرینبهپوششزناندردهة1330شباهتکاملندارد؛واضح

استکهاینامربهعلتمحدودیتحجابواعمالممیزیوزارتارشادبودهاست.

درصدسالگذشتةایران،بارهاوبارهاحوادثسیاسیاثریشگرفبرزندگیاجتماعی
وفردیایرانیانگذاشتهاندکهدرسریالهاییچونداییجانناپلئون)بهکارگردانی
در1353- همایونشهنواز کارگردانی )به تنگستان دلیران در1355(، تقوایی ناصر
کشیده تصویر به در1364-1363( نیکپور سعید کارگردانی )به امیرکبیر و )1354
و شهرزاد داستان، دلدادگان برای پیشآمده نامالیمات شهرزاد مجموعة در شدهاند.
فرهاد،ناشیازکودتای1332وسقوطدولتمردمیدکترمحمدمصدقاستکهبرای
بسیاریازبینندگانامروزیادآورحوادثپسازانتخابات1388نیزهست.شرایطنابرابر
اجتماعیبرایزنانومشکلدوهمسرینیزمشکالتیاجتماعیاندکهدراینمجموعه
دیجیتال، عصر در و خانگی نمایش شبکة ورود با امروز، ایران در شدهاند. بازنمایی
مجموعه، این رابطةشخصیتهای است. دگرگونی و تغییر درحال رسانهای فرهنگ
بازیگرانهمهوهمهمنعکسکنندةتغییراتفرهنگ لباس انتخابگریمو میزانسن،
تلویزیونی سریالهای تاریخچة است الزم عوامل این بررسی از پیش است. رسانهای
ایرانیوسیاستهایاثرگذاربرفرهنگرسانهایایرانآوردهشودتابتوانسریالشهرزاد

راازمنظرتاریخیوتطبیقیمطالعهکرد.



شهرزاد:فرهنگمردمی،فرهنگرسانهایوبازنماییجنسیتدرعصردیجیتال 68

تلویزیون و سریال های سرگرم کننده در خانه های ایرانی 
نخستینفرستندةتلویزیونیایراندرساعت5بعدازظهرجمعهیازدهممهرماه1337اولین
برنامةخودراپخشکرد.اینفرستندهرا،کهتلویزیونایراننامیدهشد،بخشخصوصیوبا
سرمایهوتالشحبیباهللثابتپاسالپایهگذاریکردهبود.6تلویزیونایراندراندکزمانی
بهبخشدولتیمنتقلشدوحاالسالهایسالاستکهدولتهایحاکمبرایرانتولیدو
پخشتمامیبرنامههایتلویزیونیوازجملهسریالهایتلویزیونیراکنترلمیکنند.این
کنترلبهشکلمنسجمورسمیازطریقدولتازسال1345وباتأسیستلویزیونملی
ایراندربخشدولتیشروعشد.اگرچهرژیمشاهنشاهیسعیدر“رهبریافکارعمومیدر
جهتحفظمنافعملی”7ونظامشاهنشاهیداشت،هدفاصلیتولیدوپخشبرنامههای
تلویزیونیتأمینسرگرمیبرایمردموبعدازآن،افزایشآگاهیودانشعمومیهمگانبود.
دربخشبرنامههایمستند،داستانیوفیلمهایسینماییپیشازانقالبگاهفیلمسازان
برجستهایچونآربیاوانسیان،فریدونرهنماوفرخغفاریآثاربینظیریتولیدکردند.
برنامةمستندایرانزمین)ساختةفریدونرهنمادر1345(ازبهترینمستندهایتلویزیون
ایران تلویزیون در را وشاعرانه دقیق نگاه با مستندسازی رهنماسنت بود. ایران ملی
پایهگذاریکرد.فیلمچشمه،ساختةاونسیان،یکیازشاهکارهایماندگارسینماییایران،
درسال1350اولینمحصولسینماییتلویزیونملیایرانبودکهدرسالبعددرسینما
کاپریبهنمایشدرآمدوباشکستمالیمواجهشدوحتینظرمنتقدانزمانخودش
راهمجلبنکرد.8درهمینسالها،مستندهایبرجستهایچونبادجن)ساختةناصر
تقواییدر1348(وفیلمهایسینماییماندگاریچونطبیعتبیجان)ساختةسهراب

شهیدثالثدر1354(باسرمایهگذاریتلویزیونملیساختهشدند.

درکنارساختبرنامههایسرگرمکنندهوفیلمهایسینماییومستندوداستانی،تلویزیون
ملیایرانبهساختسریالهایتلویزیونینیزاقدامکرد.دردهة1350،چندعاملمهم
باعثمحبوبیترسانةتلویزیوندرمیانمردمشد:1.فضایاختصاصدادهشدهبههنرهای
نمایشیمدرنازقبیلتئاتروسینمادردهة1350بیشترفضاهایمردانهو/یاروشنفکری
بودند.تئاترمدرندرایرانهیچگاهبهمنزلةسرگرمیمردمیجانیفتادهبود.سالنهای
تئاترمحلاجتماعدانشجویانوروشنفکرانبود.دراینسالها،اجرایتئاترهایکانون
پرورشفکریکودکانونوجوانان،ازقبیلنمایشهایعروسکی،محدودبودندوبیشتر

سال تا آغاز از ایران سینمای تاریخ مهرابی، 6مسعود
1357)تهران:مسعودمهرابی،1364(،314.

7مهرابی،تاریخسینمایایران،315.

8مهرابی،تاریخسینمایایران،321.
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فعالیتهایتئاتریکانوندرشهرهایبزرگصورتمیگرفت.سالنهایسینمادردهة
1350بیشترفیلمهایتجاریوبهاصطالح“فیلمفارسی”نشانمیدادند.اینفیلمها
صحنههایی“کافهای”اروتیکهمراهبارقصداشتومخاطباناصلیاینفیلمهاهممردان
جوانکمسوادبودند.29.نمایشهایسنتیازقبیلنقالیوتعزیهدرشهرهاوروستاهایا
درحالاضمحاللبودندیابیشتردرقهوهخانههااجرامیشدندکهمحلگردهماییمردان
بود،مردانیکهبهطبقةسنتیبازاریاطبقةکارگرمتعلقبودند.3.رشدشهرهایبزرگو
خانهسازیدرحومةشهرها،سفرهایشهریبهمرکزشهرراکهمحلسالنهایسینماو
تئاتروکافههابوددشوارترساخت.تلویزیونبعدازروزنامهومجلهخوانیوگوشسپردنبه
رادیواولینرسانةدردسترسبرایهمةاهالیخانهبود.تلویزیوندستگاهیبودخانگیکه
امکانسرگرمیبرایهمةخانوادهرافراهممیکردواستفادهازآننیازیبهخروجازخانه
ومسافرتهایشهرینداشت.برایبسیاریازخانوادههایسنتیتر،رفتنزنانبهسینما
وکافههاهنوزجانیفتادهبودومحیطخانهبرایشانامنتربود.اینامرنیزعاملاستقبال
ازتماشایتلویزیونبهجایسینماوباقیهنرهاینمایشیبود.4.نوسازیجامعهدر
ایراندهههای1340و1350ورشدطبقةمتوسطشهریکهقادربهخریددستگاههای
تلویزیونبودندنیزبهعمومیشدنتلویزیونشدتبخشید.5.تولیدبیشترسریالهاو
برنامههایسرگرمکنندهوسریالهایعامهپسندخریدیکدستگاه از استقبالعمومی
تلویزیونراتوجیهپذیرکردهبودوبههمینعلت،اکثرخانههایایرانییکدستگاهتلویزیون

داشتند.

کمکمبرایبسیاریازخانوادههایایرانیتماشایتلویزیوندراوقاتبعدازظهروشب
جایگزینگوشکردنبهرادیودراینساعاتشد.“تاسال1355،طبقبرآوردهایادارة
آمارتلویزیون،93درصدمناطقشهریو45درصدمناطقروستاییایرانزیرپوشش
برنامههایتلویزیونیقرارگرفتهبود.”10درنیمةدومدهة1350،محبوبیتسریالهای
تلویزیونیبیشترومنجربهبحراناقتصادیسینمایتجاریدرایرانشد.تلویزیونبه
وسیلةسرگرمیشمارةیکایرانیانبدلشدودراتاقهاینشیمنجایگاهیاساسیپیدا

کرد،بهشکلیکهحتیچیدمانمبلماناتاقنشیمنروبهتلویزیونبود.11

9Hamid Naficy, A Social History of Iranian 
Cinema (Durham and London: Duke University 
Press, 2011), vol. 3, 161-162.

10مهرابی،تاریخسینمایایران،316.
11پژوهشگرانتلویزیوندرفرهنگهایدیگرنیزبهقرار
توجه خانه در مرکزی جایگاهی در تلویزیون گرفتن

در تلویزیون نقش خصوص در مثال، برای کردهاند.
خانههایامریکاییبنگریدبه

Lynne Joyrich, “All the Television Allows: TV 
Melodrama, Postmodernism and Consumer 
Culture,” Camera Obscura, 6:1 (1988), 129-157.
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بیشترمجموعههایتلویزیونیپیشازانقالبازجنبةتکنیکیوهنریدرسطحپایینیقرار
داشتند.بازیگریوفیلمبرداریاکثراینمجموعههاباسهلانگاریوتعجیلانجاممیشدو
ـافراد کارگردانیاینسریالهارا،که“بهتعبیرطنزآلودیعدهایسهریالمینامیدند،”12ـ
ارزش از اندکی آنسالها، تلویزیونی میانمجموعههای از معدودیصورتمیدادند.
هنریبرخورداربودند.سلطانصاحبقراندر1354بابازیدرخشانپرویزفنیزادهوبه
کارگردانیعلیحاتمی،داییجانناپلئوندر1355بافیلمنامهایبراساسرمانموفق
ایرجپزشکزاد،بازیحرفهایفنیزادهوپرویزصیادوکارگردانیناصرتقواییوطالقدر
1356،ساختةمسعوداسداللهیبافیلمبرداریعلیرضازریندستنمونههاییازسریالهای
برترایرانیآنسالهایند.براثرمحبوبیتاینسریالها،واژههایمصطلحدرآنهابهفرهنگ
کوچهوخیابانواردشد:اصطالحاترایجدرسریالداییجانناپلئونمانند“تاقبرآ...آ..
.”کهکنایهایاززودگذربودنعمربودو“سانفرانسیسکورفتن”بهمعنایرابطةجنسی
به اشارةغیرمستقیم با بهاصطالحعوام“سلیطه” واردزبانروزمرهشد.زنانزورگوو
سریالقمرخانم)بهکارگردانیجمعیازهنرمندانازجملهمحمدعلیکشاورزوفخری
که روستایی سادهلوح مردان و میشدند خوانده قمرخانم در1350-1348( خوروش
آرزویشهرنشینیداشتندبهمزاح“صمدآقا”نامیدهمیشدندکهکنایهایبهصمدآقا،
شخصیتاصلیسریالپُربینندةماجراهایصمدبهکارگردانیپرویزصیاددر1353بود.

موضوعاتتاریخیواجتماعیدرونمایةبسیاریازسریالهایقبلوبعدازانقالببودهاست.
درسریالهایپسازانقالب،اعمالنفوذحکومتبرتولیدوپخشسریالهافزونیگرفت.
بااینحال،سریالهایتاریخیواجتماعیپُرمخاطبیچونهزاردستان)بهکارگردانیعلی
حاتمیدر1360-1366(،سربداران)بهکارگردانیمحمدعلینجفیدر1362(،سلطان
وشبان)بهکارگردانیمحمدعلینجفیدر1363(،خانةسبز)بهکارگردانیبیژنبیرنگ
ومسعودرسامدر1375(،کیفانگلیسی)بهکارگردانیسیدضیاالدیندریدر1378(و
پسازباران)بهکارگردانیسعیدسلطانیدر1379(درصداوسیماتولیدوپخششدند.

دردهة1390بودکهحسنفتحیشروعبهساختسریالهایپُربینندهکرد.

گذری و نظری بر کارنامۀ حسن فتحی
و سینمایی فیلمهای عرصة در پُرمخاطب و شناختهشده کارگردانی فتحی حسن
مجموعههایتلویزیونیایراناست.اوبافیلمازدواجبهسبکایرانیدر1383وزمانی

12مهرابی،تاریخسینمایایران،325.
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کهبیشترکارگردانانایرانیازکارکردنباهنرپیشههایفیلمهایتجاریقبلازانقالبو
بهخصوصآنانکهازایرانبهغربکوچکردهبودنداباداشتند،سعیدکنگرانی،هنرپیشة
نامآشنایپیشازانقالب،رابهسینمایایرانبازگرداند.اگرچهکنگرانیبازیضعیفی

ارائهداد،حضوراووداستانگیشهپسندفیلمبینندگانفراوانیراجذبفیلمکرد.

برای مردمی فرهنگ عناصر و تاریخی واقعیتهای از ساختههایش در فتحی حسن
کاربرد حال عین در و نوآوری با میکند سعی و استفاده داستان اصلی خمیرمایة
بافیلمیکروزدیگردر1390 او فرمولهایآشنایرواییتماشاگرانراجلبکند.
نقرهایو بهپردة بازیگرانخارجیرا تلویزیونیمدارصفردرجهدر1386، وسریال
صفحةتلویزیونهایمردمایراندعوتکردوباانتخابکشورهایاروپاییبرایمحل
فیلمبرداریتوانستزنان)خارجی(رابدونحجابرویصحنهبیاوردوروابطزنانو
مردانرادرحالتهایینسبتاًطبیعیتربهتصویربکشد.درهنگامةسخنانپُرهیاهوی
رئیسجمهوروقت،محموداحمدینژاد،دربارةانکارهولوکاست،فتحیدرمدارصفردرجه
آزارواذیتیهودیانبهدستنازیهادرجنگجهانیدومرابهتصویرکشیدوداستان
یکرابطةعاشقانهمیاندخترییهودیازفرانسهبانامساراآستروک)بابازیناتالی
ماتی(وپسریمسلمانازایرانبانامحبیبپارسا)بابازیشهابحسینی(راازشبکة
یکتلویزیونبهرویآنتنبرد.اینمجموعهنگاهیهمسووموافقبایهودیانایرانی
وغیرایرانیداردوکمکیکدیپلماتایرانیدرفرانسهبهیهودیانیراتصویرمیکند
کهزندگیشانبهخطرافتادهبود.13شخصیتهایمنفیاینفیلمکارگزارانبلندمرتبة
حکومتپهلویاول،هودارانرایشسوموصهیونیستهاهستند.شخصیتهایمثبت
داستانافرادتحصیلکردهوروشنفکرانمسلمانویهودیاندکهبایکدیگرهمزیستی
مسالمتآمیزودوستانهایدارند.حبیبودوستانکتابخوانشکتابهایبزرگعلویو
صادقهدایترامیخوانندوشعرهایپلالواررازمزمهمیکنند،بهوجودتکثرمذهبی

وملیتیدرجامعهاعتقاددارندوبارژیمرضاشاهیسرسازشندارند.

سریالشبدهمفتحی)تولید1380(روایتدهشبعزاداریمحرم،طغیانمذهبیون
ولوطیهایمحلهعلیهفرمانمنعتعزیهازطرفرضاشاهورابطةعشقیمیانمردی
عامیوشاهزادهخانمیقجراست.دراینسریال،مانندفیلمهاییچونقیصر)ساختة

13شباهتهایاندکیمیاندیپلماتایرانیاینسریال

گذرنامه صدور با و میشتابد یهودیان کمک به که
شخصیت و میرهاند مرگ خطر از را آنان ایرانی
ساکن ایرانی دیپلمات سرداری عبدالحسین تاریخی

فرانسهکهناجییهودیانغیرایرانیدرهنگامهجنگ
جهانیدومشدهبودوجوددارد،ولیاینشباهتهابه

تأییدسازندگانمجموعهنرسیدهاست.
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تصویر به جذابی و فریبنده طرز به لوطیگری فرهنگ در1348(، کیمیایی مسعود
کشیدهشدهاست.اودرسریالدیگریباناممیوةممنوعهدر1386برداشتیمدرنو
آزادازعشقپیریشیخصنعانبهترسایرومیدرمنطقالطیرعطارراعرضهکردکه
بانامهستی)بابازیهانیه دراینداستانبهشکلعشقنامتعارفیکدخترجوان
توسلی(ویکپیرمردمتمولبانامحاجیونس)بابازیعلینصیریان(بهنمایشدرآمده
است.میوةممنوعهازسیاهوسپیدجلوهدادنشخصیتهاپرهیزمیکندوبینندهرا
بههمسوییوهمذاتپنداریباهرسهشخصیتدرگیر،یعنیحاجیونسوهمسرشو

دخترجوان،وامیدارد.

سریالهایفتحیازفرمولرواییخطیومعمولاستفادهکردهاند،ازایدئولوژیزدگی
سریالهایدیگرتلویزیونیتاحدزیادیفاصلهگرفتهاندوبهسمتوسویداستانهای
رومانتیکوعاشقانهتوجهبیشترینشاندادهاند.باساختههایفتحی،باردیگرمخاطبان
تلویزیونیفراوانیازبرنامههایسرگرمکنندةتلویزیونیاستقبالکردند.محدودیتهای
ویرایش و وساخت فیلمنامه در تعدیل و وجرح ملی،سانسور پاگیررسانة و دست
سریالهافتحیرابرآنداشتکهبرایآخرینسریالخودرسانةصداوسیماراانتخاب
نکند.درمجموعةشهرزاد،فتحیباردیگرملودرامیاجتماعیراباچاشنیسیاستو
از که بود فتحی مجموعةحسن اولین این میآمیزد. هم در خانوادگی درگیریهای

شبکةنمایشخانگیپخششد.

ملودرام و درون مایۀ عشق در سریال های صدا و سیما و مجموعۀ شهرزاد
بانگاهیکلیمیتوانگفتکهاگرچهامروزهوزارتارشاداسالمیبرساختوتوزیع
ـیاآنچهرسماًاعمال فیلمهایسینماییوسریالهایتلویزیونینظارتدارد،اماسانسورـ
ـدرسریالهایتلویزیونیبیشازفیلمهایسینماییبودهاست. ممیزیخواندهمیشودـ
علتاینامرایناستکهاوالًصداوسیمانهادیدولتیاستوزیرنظرمستقیمنهاد
رهبریکارمیکندوثانیاً،سرمایهگذاریبیشترفیلمهاوسریالهایتلویزیونیازطریق
صداوسیماوسازمانهایوابستهیاسازمانهایدولتیدیگرتأمینمیشود.سانسور
صداوسیمادرساختسریالهایتلویزیونیاثریمنفیدرکیفیتبرنامههایارائهشده
داشتهاست.ازاینگذشته،بهسبباسالمیسازیبازیگریودکوپاژ،نمودزنانومردان
و یاعاطفیدرداستانهایصدا رابطةعشقی یا بازنماییخانواده انسانیدر رابطة و
سیمابهشدتغیرواقعیومخدوشاست.زناندراتاقخوابباروسریوحجابکامل
اسالمینشاندادهمیشوندووقتیزنیدریکصحنهغشمیکند،شوهریابرادرش
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تا بایدمنتظریکیازشخصیتهایزنداستانبشوند نمیتوانندبهاودستبزنندو
همسریاخواهرشانراازرویزمینبلندکند.صحنههاینمازودعاخواندنوزیارت
ازامامزادهدرنماهایطوالنیوکشدارجزءالینفکبیشترسریالهایرسانةملیاست
وبازدیدازاماکنمذهبیوبجاآوردنعباداتنشاندهندةمثبتبودنشخصیتهای
داستان.14تاچندیپیش،دربسیاریازسریالهایصداوسیمااسامیاصیلایرانیاز
آِنشخصیتهایمنفیداستانبودواسامیاسالمیازآنشخصیتهایمثبتداستان،
کهبیشتراوقاتازقضاسّیدواوالدپیامبراسالمهمبودند.سریالهایتلویزیونیایرانی
بیشازفیلمهایسینماییایدئولوژیزدهاندوغالباًهمراهباسیاستروزحکومتمبلغ
شعارسیاسیوفرهنگیخاصیمیشوند.اعمالممیزیشدیددراینرسانهدرونمایة
عشقرانیزتحتتأثیرقراردادهاست.نمودعشق،شایدبیپردهترازهربرنامةتلویزیونی

دیگریدردورانپسازانقالب،درسریالشهرزادنمایشدادهشدهاست.

درونمایةاصلیسریالشهرزادعشقورابطةعاطفیشهرزادبادوشخصیتفرهادو
قباداستکهدستخوشبازیهایسیاسیونظاممردساالرانةاجتماعایراندهة1330
میشود.شهرزادشخصیتاصلیاینمجموعهاستورفتاروکردارباقیشخصیتهای
داستانازمنظررابطهشانباشهرزادیاتأثیرشانبرزندگیشهرزادسنجیدهمیشود.در
اینمجموعه،بهکارگیریژانرملودرامبسترمناسبیبرایپرداختنبهدرونمایةعشق
بهتماشایقسمتهایبعدیسریالشده بینندگان باعثجذب فراهمآوردهاستو
است.بایداضافهکردکهاینسریالدرقالبدوژانراصلیویکژانریاسبکفرعیتر
ساختهشدهاستکهبهترتیباهمیتشاندراینمجموعهعبارتاندازملودرامبابازنمود

ـنوآربابازنمودبیشتراَکشن. بیشتررئالیسمخانگی،15فیلمجناییوفیلمـ

سبکنوآربهمنزلةنوعی“سبکنمایشی”16فقطدرسکانسهاییازاینمجموعهوبه
اقتضایروندداستانبهکارگرفتهشدهاستتاصحنههایدراماتیکوجناییرابابه

 
14قابلذکراستکهزیارتازامامزادههاواماکنمذهبی
درفیلمهایسینماییقبلازانقالبهمدرشتنمایی
میشد،همدرژانرتجاریفیلمفارسیوهمدرفیلمهای
مشخصههای از یکی رفتن زیارت اصوالً نو. موج
شخصیتهایمثبتمردوزنفیلمهایقبلازانقالب
بود.نمونةآنزیارتقیصروننهمشهدیازحرمامام
رضادرفیلمقیصراست.اینامردرسریالهایپساز
انقالببهشکلقابلتوجهیپُررنگترشد،بهقسمی
کهسکانسهایطوالنیازیکسریالفقطبهنمایش

زیارتشخصیتهااختصاصیافتهاست.

15برایتعریفیازرئالیسمخانگیبنگریدبه
Michael Stewart, Melodrama in Contemporary 
Film and Television (New York: Palgrave 
Macmillan, 2014), 13.
نمایشی سبکی منزلة به فیلم-نوآر از اطالع 16برای

بنگریدبه
Susan Hayward, Cinema Studies: The Key 
Concepts (3rd ed.; London & New York: 
Routledge, 2006), 149.
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کارگیریتضادسیاهوسفید،نورپردازیدرشبواستفادهازسایهوروشندرنمایش
چهرةپُرتنششخصیتهاییچونبزرگآقا،فرهادوشهرزادباورپذیرتروجذابترکند.
بصری ویژگیهای از هم دهم درشب جمله از و قبلی سریالهای در فتحی حسن
در )femme fatale( ویرانگر زن یا اغواگر زن نقش است. کرده استفاده ـنوآر فیلمـ
ـنوآراهمیتویژهایدارد.مثاًلزناغواگردرشخصیتپردازیزنیازتبارقاجار فیلمـ
)بابازیکتایونریاحی(درشبدهمنقشیاساسیداشت،امادرمجموعهشهرزادبه
پانتهآ بازی )با نامشربت به زنی وکماهمیتتردرشخصیت بسیارکمرنگتر شکلی
پناهیها(تبلوریافتهاستکهمانندیکنینجا17آدممیکشدوناپدیدمیشود.جالب
آنکهموفقترینقاتلوکارسازترینعاملخشونتوسرکوببهفرمانرؤسایگروههای
مافیاییدراینمجموعههمینزناستونهمردانلوطیوکالهمخملی.شربتازنقش
سنتیمادرفداکار،همسرسربهراهوزنکنشپذیر،مانندمادرشهرزاد،فاصلهمیگیردو
بهشخصیتیکنشگر،امامنفی،بدلمیشود.شربتبرخالفسایرزنانکهدرفضاهای
زنانه،مانندخانه،کارکردبیشتریدارند،درفضاهایمردانهوخشنیمانندصحنةنزاع

17فکرمیکنماصطالحنینجابرایتوصیفشخصیت
باپرویزجاهد شربترادرمصاحبةبیبیسیفارسی

شنیدهام.

سریال رسمی وبگاه از برگرفته تصویرها 18تمام
شهرزادند.

صحنههایتاریکورازآمیزنوآردرمجموعةشهرزاد.18
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شربتدرلباسمردانه،آمادهبرایقتلدشمنانبزرگآقا.18

وقتلرفتوآمدمیکند.اگرچهاینسریالمانندسایرسریالهایایرانیتولیدشدهدر
سیوچندسالگذشتهازنمایشصحنههایاروتیکبریاست،بهوضوحپیداستکه
شربتونصرت)مباشراصلیبزرگآقاپسازمرگحشمت،بابازیپرویزفالحیپور(به
یکدیگرعالقهمندشدهاند.بااینهمه،قدرتاصلیشربتدرجذابیتجنسیاونیست،
بلکهدرمهارتهایمردانهاشدرقتلواعمالخشونتاست.درهرصورت،نقشزن

اغواگردراینفیلمنقشیفرعیوکمرنگاست.

پایهواساسژانرجناییبازنماییودرشتنماییخشونتونیرویمردانهاست.بهنظر
میرسدکهفیلمهایمافیاییازنوعپدرخوانده)بهکارگردانیفرانسیسفوردکاپوالدر
1972(تأثیرمستقیمیبرساختسریالشهرزادداشتهاند.شخصیتبزرگآقادرکسوت
پدرساالرورهبریکگروهمافیاییوجناییدراینمجموعهحائزاهمیتاست.قتلهای
اقتصادی،سیاسیو قراردادهای بزرگآقاصورتمیگیرد، ایادی بهدست مرموزیکه
جناییپشتپردهبینگروههایمافیایی،زندگیمجلل،پُرتنشوپُراضطرابپدرساالر
فیلم،مهمانیهایپُرخرجدرباغهایزیبایتهرانونگاهابزاریپدرساالربهافرادزیردست،
ازجملهفرزندانش،همهوهمهیادآورفیلمپدرخواندهاست.روابطسنتیافراد،مبتنیبر
ـامریکاییفیلمیادشدهدیدهمیشود، حفظنظمپدرساالرانه،کهدرخانوادههایایتالیاییـ
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ـآبِینوآر. قتلاصالنتوپچیبهدستعواملبزرگآقا،میزانسنبانوردهیسیاهـ

عواملمافیاییبزرگآقامشغولشناسایییکیازمردانگروهرقیب.
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و بزرگ وارث،خانههای اهمیتداشتن ایرانیمنطبقشدهاست. برسریال بهراحتی
مملوازکاالهایلوکس،اسلحه،زنانزیبارووماشینهایآخرینمدلیکهدرفیلمهای
ـمافیاییوازجملهپدرخواندهبهچشممیخورددراینسریالهممشهوداست. جناییـ
جایگانگسترهایفیلمهایامریکایییاافرادگروهمافیاییرادراینسریالکالهمخملیها
که گرفتهاند توپچی اصالن و بهبودی شیروانی، بزرگآقا، چون پدرساالرانی فرمان به
عامالنجرموجنایتمیشوند،درخیابانهایتهرانفریاد“جاویدشاه”سرمیدهند،
حکومتمصدقراسرنگونمیکنند،باعثارعابروشنفکرانمیشوندودفترمجلهو
روزنامههاراویرانمیسازند.روابطعلّیومعلولیدررابطةگروههایمافیاییدراینفیلم
همیشهبهخوبیپرداختنشدهاستیاتوجیهپذیرنیستوگاهدرهالهایازابهامباقی
میماند.مثاًلکاماًلمشخصنیستکهروایتفیلمازرهگذرکشتهشدنحشمت)بابازی
ابوالفضلپورعرب(،کهپیشکاراصلیبزرگآقابود،چهبهرهایمیبردوچرانصرتعیناً
جایگزینشخصیتحشمتمیشود.مهمتراینکهحشمتاصاًلچراوبهدستچهکسانی

کشتهشد.شایدپاسخاینسوالهادرقسمتدومسریالدادهشود.

ساختارملودراماتیکفیلماماازروشنیبیشتریبرخورداراستوجزییاتآنبیننده
رابهدنبالقسمتبعدیسریالمیکشاند.نکتةحائزاهمیتدراینسریالاستفادهاز
دوژانرجناییوملودراماستکهکارگردانتوانستهازهردومؤلفةجذاباَکشن/نیروی
مردانهومرکزیتاحساساتعاشقانهدربافترئالیسمخانگیاستفادهکند.درملودرام
احساسات،رنجهاوحاالتروحیشخصیتهااهمیتخاصیدارند.19زندگیسراسررنج

ودرماندگیزناندرجامعةپدرساالرمحورتوجهداستانملودراماتیکاست.20

بیشتر اصلی درونمایة خانوادگی گاه و اجتماعی و تاریخی مسایل که شد گفته
غالباً اجتماعی و تاریخی سریالهای اگرچه است. بوده انقالب از پیش سریالهای
درونمایههایفرعیملودراماتیکهمدارند،سریالهایعاشقانةایندورانانگشتشمار
بودهاند.نمونهایازعاشقانههایقبلازانقالبسریالسیزدهقسمتیشهرمنشیراز
)ساختةشاهرخذوالریاستیندر1354-1355(بودکهبراساسرمانیازنادرابراهیمی
ساختهشدهبود.شهرمنشیرازملودرامیبودجوانپسندکهروایتعشقینافرجامرا
توصیفمیکرد.اکثرملودرامهایتلویزیونیپسازانقالبملودرامهایضعیفیبودهو

ازواقعیتهایجامعةایرانیفاصلهداشتهاند.

19Stewart, Melodrama, 4.
20Stewart, Melodrama, 13.
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قدمتداستانهایعاشقانه،یاآنچهدراصطالحادبیژانررومانسخواندهمیشود،به
پیشازاختراعسینماوتلویزیونبازمیگردد.شاهنامهفردوسیازمعدودحماسههای
پهلوانی داستانهای چاشنی را )رومانس( عاشقانه داستانهای که است هندواروپایی
وحکایتجنگهایبیپایانایرانوتوران)حماسه(کردهاست.داستانهایعاشقانة
پهلوانان و درباری پُرهیبت مردان شاهان، عشق داستان فارسی کالسیک ادبیات
فرهنگ در داستانها این است. اشراف یا درباری زیباروی زنان و ایرانی قدرت َقَدر
مردمیمحبوبیتبسیارداشتهودارند.داستانهای“بیژنومنیژه”و“زالورودابه”
آثار دستمایة بعدها که هستند شاهنامه روایتهای پُرطرفدارترین و شیرینترین از
هنریدیگریدرعرصةیاُپرا،تئاتر،نقاشیونقالیهمشدهاند.داستانهایعاشقانة
“لیلیومجنون”و“خسرووشیرین”باروایتدلنشینوزبانشاعرانةنظامیگنجهای
تأثیریجاودانهبرفرهنگوادبپارسیگذاشتهاند.اگرچهداستانهایعاشقانهدرقالب
ریشة ماندهاند، بهجا ایرانی مینیاتور نقاشی و فارسی بینظیریدرشعر شاهکارهای
داستانهایعاشقانةایرانیرادرفرهنگمردمیوشفاهیبایدیافت.21داستانهایی
مثل“داستاندخترشاهپریان”و“داستانحسنکچل”عاشقانههایعامیانهاند.دراین
داستانهامعموالًشاهزادهاینیکخودلبهپسریادختریازطبقةتهیدستمیبندد.
شخصیتهایمنفیداستانمثلوزیرخبیث،مادرناتنی،شاهبیخردیاجادوگربدخواه
باایجادموانعیسعیدردوریدلدادگاندارندودرنهایت،درجدالمیاننیکیوبدی،
نیکیبهپیروزیمیرسدوعاشقانبهوصالمیرسند.داستانهایهزارویکشبکه
محوراصلیرواییاشحولپادشاهیتشنهبهخوِندخترانباکرهوهمسریخردمند
ودانامیگرددنیزشاملداستانهایعشقیفراوانیاستکهریشهدرادبیاتشفاهی
وفرهنگمردمیایرانزمیندارند.ازرابطةمیانداستانهایهزارویکشبوسریال

شهرزاددربخشیدیگربهتفصیلبحثخواهدشد.

جنبشمشروطیتکهبهامضایفرمانمشروطهدرسال1285شبهدستمظفرالدینشاه
قاجارمنتهیشد،فرهنگمردمیوداستاننویسیراتحتتأثیرقرارداد.باتأثیرگرفتن
ازرمانهایاروپاییوداستانهایعامیانةایرانی،رماننویسیدرایرانبابوپایطبقة

دفعات  به شاهنامه در فردوسی که است ذکر 21قابل
نقل که را داستانهایی از بسیاری که میکند ذکر
محلی حاکمان و )زمینداران دهقانان از میکند
دوران در که ایرانی فرهنگ اصلی نگهدارندگان و
خالفتاعرابوترکانفرهنگایرانیراسینهبهسینه
منتقلونگهداریمیکردند(بهصورتشفاهیشنیده

از بسیاری که گرفت نتیجه میتوان بنابراین، است.
فرهنگ در ریشه نیز شاهنامه عاشقانة داستانهای
شفاهیومردمیدارد.بنگریدبهمحمدجعفرمحجوب،
ادبیاتعامیانةایران:مجموعهمقالههادربارةافسانههاو
آدابورسوممردمایران)چاپ4؛تهران:نشرچشمه،

.44،)1382
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متوسطبه“میداناندیشهوهنر”گشودهشد.22ازسویدیگر،روزنامهنگاریدرهمین
یافت. اختصاص داستاننویسی به روزنامهها و مجلهها از قسمتی و کرد رشد سالها
شایانذکراستکهرونقمجلههایخانوادگیوجاافتادنپاورقیهاوداستاننویسی
نتیجةنوگراییجامعه،تجددفکری،رشدطبقةباسوادشهریوبهخصوصافزایشزنان
باسوادپسازانقالبمشروطهبود.23بارونقگرفتنمجلههایخانوادگیوسرگرمکننده
به شفاهی فرهنگ و عامیانه داستانهای کالسیک، ادبیات از ملودرام پای ایران، در
ستونداستانهایدنبالهداریاپاورقیمجلههابازشد.24ازپاورقیهایمشهورقدیمی
تهرانمخوفبهقلممرتضیمشفقکاظمیبودکهدرستارةایراندرسال1303به
چاپمیرسید.درسالهایبعد،رسولاورنقیکرمانی،سردبیروپاورقینویسمشهور
اطالعاتهفتگی،پاورقیمحبوبامشبدختریمیمیردرانوشت.ازپاورقینویسهای
رسیدند بهشهرت بیستم قرن در رومانتیک داستانهای بسط و باشرح که دیگری
ازحسینقلیمستعان،محمدحجازی،حسینمسرور،ذبیحاهللمنصوریور. میتوان
بعدها دیگران و مستعان،حجازی دنبالهدار داستانهای از بسیاری برد. نام اعتمادی
بهشکلکتاببهچاپرسیدند.25پاورقیهاهنوزطرفدارانخودرادرفرهنگعامه
دارند.پاورقیهایامروزیسرازفضایمجازیهمدرآوردهاندودرشبکههایاجتماعی
چونوبالگهایشخصی،اینستاگرام،فیسبوکوتلگرامپخشمیشوند.داستانهای
پستچیوشیداوصوفینمونههاییازاینپاورقیهایمجازیاندکهبهقلمچیستایثربی

نوشتهشدهاند.26

اندکاندک،شاهزادههاوپهلوانانداستانهایادبیاتکالسیکفارسیدرداستانهایپس
ازمشروطهجایخودرابهشخصیتهاییازخانوادههایمتوسطشهریوروستاییدادند.
“زنبهعنوانموجودیاجتماعی،همزمانباانقالبمشروطهبهادبیاتراهمییابد”27و
شخصیتاصلیرمانهاوپاورقیهامیشود.زنانروسپینمادبدکاریجامعهوظلمنظام
پدرساالربهزنانشده،شخصیتاصلیبسیاریازاینداستانهامیشوندوروسپیگری

22بنگریدبهحسنعابدینی،صدسالداستاننویسیدر
ایران)تهران:نشرچشمه،1380(،21.

انقالب در زنان “نقش امامی، فیضاهلل به 23بنگرید
مشروطهوتحوالتآن،”درزندرتاریخایرانمعاصر:
ازانقالبمشروطهتاانقالباسالمی،ویراستةمنصوره
کویر، انتشارات )تهران: بیانی شیرین و اتحادیه

.89-53،)1390
24ملودرام،رومانسوداستان/فیلمعاشقانهدربسیاری
ازبحثهایتئوریکگاهبهشکلواژههایهممعنابه

کاربردهشدهاند.
25بنگریدبهایرجباباحاجی،“ادبیاتعامهپسند:نگاهی

بهتاریخچه،”دسترسپذیردر
http://hamshahrionline.ir/details/21569/.
26کانالپاورقیهایتلگرامیچیستایثربیبابیشاز26

هزارعضوفعالاست.بنگریدبه
@chista_yasrebi (in Telegram).

27عابدینی،صدسالداستاننویسیدرایران،55.
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تهرانمخوف در زنان از استفادةجنسی مثال، برای داستانمیشود. اصلی درونمایة
الهام با نظرمیرسدکهسریالشهرزاد به 28 است. داستانعشقی اصلییک موضوع
اوایل پاورقیهای مانند مجموعةشهرزاد، در است. نوشتهشده عاشقانه پاورقیهای از
ازاهمیتبسیارباالییبرخورداراست.درژانر قرنچهاردهمشمسی،درونمایةعشق
ملودرام،مانندداستانهایاجتماعمحوردرادبیات،مسایلاجتماعیدرقالبمشکالتو
مسایلخانوادگیبهنمایشدرمیآیندووضعیتروحیوروانیآدمهایداستانبهشکل
مشکالتاجتماعیبروزمیکنند.29درستمانندرمانتهرانمخوف،موضوعاتخانوادگیو
شکستهایعشقیباچاشنیاتفاقاتتاریخیواجتماعیدرسریالشهرزادبینندگانراهر
هفتهبهدنبالکردنملودرامیپُرکششفرامیخواند.شایداتفاقینباشدکهدرصحنهای
ازاینمجموعه،فرهادرامیبینیمکهدرفرشفروشیپدرشنشستهومشغولخواندن
رمانتهرانمخوفاست.درمجموعةشهرزاد،مانندرمانقدیمیتهرانمخوف،درونمایة
عشقبامحوریتشخصیتزنداستاننمودیافتهاست.درواقع،درژانرملودرامپرسوناژ
زنداستانازنقشهایحاشیهایبهسمتنقشهایمرکزیسوقدادهمیشودواین
وجهممیزةملودرامازژانرهایدیگریچونفیلمهایجاهلیومافیاییاست.اصلیبودن
شخصیتشهرزاددراینمجموعهعاملاصلیموفقیتوجذابیتداستانسریالاست.
اهمیتزندرداستانهمدرخطاصلیروایتوهمدرعنوانمجموعهنمودیافتهاست.
قابلذکراستکهبسیاریازپاورقیهاورمانهایپسازانقالبمشروطهبا“بهسخره
گرفتنرسمخانوادههایسنتیکهزنانخانوادهشانرابانامکوچکشانصدانمیزدند،
نامزنانرابرایداستانهایخودانتخابکردند:”30شهرنازبهقلمیحییدولتآبادیدر
1305،پرویندخترساسانینوشتةصادقهدایتدر1309،زیبااثرمحمدحجازیدر
1312نمونههاییازاینداستانهایند.شهرزادازنظرانتخابناممجموعهنیزازهمین

شیوةقدیمیبهرهبردهاست.

فیلمهای وارد ملودرام ژانر فیلم، پخش سالنهای رونق و سینما صنعت پاگرفتن با
تجاریشدوسپسدرسریالهایتلویزیونیهمبهکارگرفتهشد.اگربهتاریخفیلمهای
سینماییوتلویزیونیدرایراندقتکنیم،میبینیمکهدرمجموعشخصیتپردازیزنان
درساختههایامروزدقیقترازفیلمهاوسریالهایتلویزیونیگذشتهاست.31بازنمایی

28عابدینی،صدسالداستاننویسیدرایران،55.
29Hayward, Cinema Studies, 238.
30 Janet Afary, Sexual Politics in Modern 
Iran (Cambridge & New York: Cambridge 

University Press, 2009), 168.
31Sheibani, The Poetics of Iranian Cinema, 
139-161.
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امروزهدرمیانتماشاگرانرسانههای اینکه ازجمله زنانعللبسیاریدارد، دقیقتر
و کارگردانان و یافتهاند فزونی معتقدند جنسیتی برابری به که آنان و زنان جمعی،
داستانهایشان زنان شخصیتپردازی به بیشتر تماشاگران جذب برای تهیهکنندگان
بیشتر ایران، سینمای شدن صنعتی ابتدایی سالهای در میدهند. بیشتری بهای
بینندگانفیلمهایسینماییمردانبودندوشایدبههمینسببمسیراصلیروایت
از و داشتند فرعی نقشهایی داستان زنان میچرخید. مردان قهرمانی محور حول
شخصیتزنجوانداستانهافقطاستفادةابزاریوجنسیتیمیشد.رسانةتلویزیون
ازهمانابتدارسانهایخانگیبودهاستوبینندةسریالهایتلویزیونیهمةاهالیخانه
بودهوهستند.دربسیاریازموارددرایران،تماشایسریالهایتلویزیونیدرخانوادهها
فعالیتیخانوادگیوجمعیبودهوهست.بههمینسبب،یکروایتجذابوپُرکشش
برایخانوادهروایتیاستکههممردانوهمزنانرابههمذاتپنداریدعوتکند.حتی
درسریالهاییکهشخصیتپردازیوسینماتوگرافیبهشکلغیرحرفهایصورتگرفته،
زنانداستانبهاندازةمرداندرنقشکلیروایتنقشآفرینومهماند.مجموعةتلخو
شیرین)ساختةمنصورپورمنددر1353(،کهنشاندهندةاختالفاتودغدغههایسه

نسلزنانومردانساکنتهراناست،شاهدیبراینمدعاست.

بازیگرانسریالتلخوشیرین،برگرفتهازویکیپدیا.
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بیشتر به نسبت بیشتری عمق و دقت از زنان شخصیتپردازی شهرزاد، سریال در
حسن که باشد آن علت شاید است. برخوردار ایران پیشین تلویزیونی مجموعههای
فتحیدرنوشتنفیلمنامةسریالازهمکارینویسندةزنبهرهبردهاست.نویسندةدوم
اینسریال،نغمهثمینی،نمایشنامهنویسواستاددانشگاهتهراناستکهدرنوشتن
فیلمنامههاونمایشنامههایزنمحوردیگریچونفیلمهمیشهپاییکزندرمیان

است)ساختةکمالتبریزیدر1386(همکاریداشتهاست.

درپنجاهسالاخیر،مطالعاتدانشگاهیاننشاندادهاستکهاستفادهازژانرملودرامدر
فیلموسریالسازیبااهداففمینیستیوجامعهشناسانههمراهاستودربسیاریاز
مواقع،نظامپدرساالروشرایطنابرابرزنانرابهپرسشکشیدهاست.پژوهشهایجدی
دراینزمینهملودرامراازنظرسینمایمؤلف،میزانسنومطالعاتروانشناسانه،تاریخی،
فمینیستیونئومارکسیستیبررسیکردهاند.32زیرمایه)موتیف(ملودرامیاداستانهای
عاشقانهزمینةخوبیبراینمودتضادوتقابلشخصیتهاییکخانوادهاست.تقابلاصلی
درداستانهایملودراممیانخودیوغیرخودینیست،بلکهمیانافرادخودیاست:آنان
کهباهمپیوندخونیوعاطفیدارند.صحنةنبرددرداستانهایملودراماتیکعموماًنه
خیاباناستونهمیدانجنگ،صحنةنبردخانهاستوافرادمتخاصمافرادیکخانوادهیا
عشاققدیمیاند.تضاداصلیدراینژانرمیاننیرویتولید،کاروسرمایه)بهشکلسنتی
مرد/پدر(ونیرویخانگیوتولیدمثل)زن/مادر(است.33درملودرامهایجدیدیمثل
شهرزادمیبینیمکهبامدرنشدناجتماعوورودزنانبهعرصههایاجتماعی،نیروی
محرکاجتماعیودرنتیجهقدرتبهشکلانحصاریدردستمرداننیست.بااینهمه،
نظاممردساالرازورودزنانبهعرصةکاروسرمایهبیمداردوبرایحفظقدرتسنتی
خودتالشمیکندنقشزنانرادرصرفاًدرجایگاهنیرویخانگیحفظکند.دانشجو
بودنشهرزاددردانشگاهومهمترازآن،شخصیتاندیشهورز،پویاوگاهکنشگراودر
طولداستانوجودشرابرایمردانیچونبزرگآقا،پدرش،جمشید،)بابازیمحمود
پاکنیت(،وشوهراولش،قباد،مشکلآفرینمیکند.شهرزادپسازآنکهمتوجهمیشود
بزرگآقادرتصمیمخودمبنیبرازدواجاوبادامادشقبادمصمماست،بانامزدشفرهاد
ازتهرانفرارمیکند.درقسمتهایبعدیسریالمیبینیمکهپسازمتارکهباقباد،
بهرغمعرفزمانوموانعخانوادگیوفرهنگی،بافرهادازدواجمیکند.شهرزادنمونةزن

متجددیاستکهنظاممردساالررابهچالشمیکشد.

32Pam Cook, The Cinema Book (London: BFI, 
2007), 316-322.

33Hayward, Cinema Studies, 236-248.
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اختالفاتطبقاتیوعشقمیانفقیروغنینیزاززیرمایههایژانرملودراماست.بیشتر
داستانهایملودراماتیکحولمحوردوعاشقوخانوادههایشانشکلمیگیرد.درنظام
و قدرت سلسلهمراتب رعایت و طبقاتی اختالف مجموعه، این پدرساالری و مافیایی
ثروتنقشیاساسیدرسرنوشتشخصیتهایداستاندارد.فرهادبایدازعشقشهرزاد
دستبشویدونامزدشرابهقبادبسپارد،چراکهپدرشنوچةبزرگآقاست.شهرزاد
بهرغمتحصیالتعالیومهمترازآنباروربودن،کهدرنظاممردساالریکیازوظایف
زنواصاًلعلتوجودیاوست،دربرابرشیرینمتمول)بابازیپرینازایزدیار(احساس
ضعفمیکند،چراکهپدرشجیرهخواربزرگآقاست.داستاندردورةنوگراییجامعة
زنان لباسوکفشفرنگیعرضهمیکنند، بوتیکهایخیاباناللهزار ایرانمیگذرد.
ومردانبهاصطالحمتجددشدهاندودرتئاترهایپایتختنمایشهملتواتللودایر
است،امازیرپوستةنازکایننوگرایی،اختالفطبقاتیبههمانشیوةقدیمیسرنوشت

انسانهاراعوضمیکند.

زیرمایههایسادهایچونتقابلخیروشریافقیروغنیدرملودرامباعثشدهاست
کهداستانهایعاشقانهدربسیاریمواردجزوادبیاتحاشیهایوکمارزشردهبندی
شوند.بسیاریازناقدانتصورکردهاندکهداستانهایعاشقانهبرایمخاطبانزنساخته
وپرداختهمیشوند.34فارغازنظرناقدانوتحلیلگران،داستانهایعاشقانةشفاهیدر
فرهنگایرانوادبیاتفارسیموردتوجهمردانوزنان،بزرگساالنوخردساالنازهر
ازشهرزاد،کهیکملودرام طبقهوسطحتحصیالتیبودهوهست.استقبالهمهگیر
خوشپرداختاست،باردیگربرایننظریهصحهمیگذارد.گفتهشدکهژانرملودرام
پسازتجددونوگراییرشدشایانتوجهییافت.دراینمجموعةتلویزیونی،تضاداصلی
میانتجددوسنتدربافتملودراماتیکاست.بزرگآقا،پدرشهرزادوپروین)بابازی
سهیالرضوی(،مادرشهرزاد،نمایندگانوحامیاناصلیسنتاند.برایبزرگآقاازدواج
مایةبقایثروتونامخانوادگیاستوبههمینعلتحاضرمیشودبرایدخترخودش
هووبیاورد.35برایپدرومادرشهرزاد،ازدواجدخترشانباخانوادهایازطبقةاجتماعی
باشد. دومشوهرش دخترشانهمسر اگر میشود،حتی افتخارمحسوب نوعی باالتر

34 Casey  et. al., Television Studies, 171.
35جالبآنکهدردورةوقوعداستان،ازدواجمحمدرضاشاه

علت به اسفندیاری، ثریا دلخواهش، همسر با پهلوی
ثریا وچون بنبستکشیدهمیشود به ثریا ناباروری
به مجبور میکند، مخالفت شاه دوم موقت ازداوج با
متارکهباشاهوترکایرانمیشود.دوهمسریدرایران

ناپسندمحسوب عملی عرفی نظر از سالهای1330
رضاشاه زمان در حتی آفاری، ژانت گفتة به میشد.
پهلویدویاچندهمسریدرمیاناکثرمردمکاری“از

مدافتاده”بهحسابمیآمد.بنگریدبه
 Afary, Sexual Politics, 154.
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آسایشمادیومقاماجتماعیبرایآنانمهمترازعشقوعالقةشخصیدخترشاناست.
شهرزادوفرهادنمایندةتجددوعاملتغییردرجامعةایرانینشاندادهشدهاند.شهرزاد
دانشجویپزشکیاستوحتیپسازازدواجباقبادبرادامةتحصیلپافشاریمیکند،
بهمکانهایعمومیمانندکافهنادریکهازمکانهایمردانهمحسوبمیشودهمآمد
وشدداردوازدواجبرپایةعشقراحقمسلمهرزنومردیمیداند.بااینکهشهرزاد
درسریالبهاقتضایعبورازسدسانسورباکالهوگاهروسرینشاندادهشده،دراصل
بیحجاباست.دغدغةاصلیفرهادهمرشدفکریواجتماعیمردمایراناست.فرهاد
بهمصدق،رهبرملی،ووزیرامورخارجهاش،دکترفاطمی،عشقمیورزدوشعرهای
مدرنواجتماعینیمایوشیجرازمزمهمیکند.فرهادوشهرزادهردوخواهانبرابریو
آزادیهمةشهرونداناندوعشقبرایهردوازجایگاهمهمیدرزندگیبرخورداراست.

بااینکهدربسیاریازتولیداتسینماییوتلویزیونیاخیرزنانبهشکلپُررنگترینمود
یافتهاند،عاشقانههایایرانیدرفیلمهاوسریالهایسالهایاخیرکمبودهاند.یکیازعلل
اینامرمیتوانداعمالممیزیشدیددرتلویزیونرسمیوموانعناشیازآنباشد.حتی
دربعضیازتولیداتقبلیحسنفتحی،درونمایةعشقموضوعیفرعیاستکهموازی
باداستاناصلیترروایتمیشود.سریالهایتلویزیونیبهسببچندقسمتیوطوالنی
بودنروایتبسترمناسبیبرایپرداختملودرامفراهممیکنند.بااینحال،درصداو
سیمایجمهوریاسالمی،کهشهروندانرامقیدبهرعایتاخالقاسالمیمیداند،موضوع
عشقورابطةرومانتیکمیانزنانومردانیکیازموضوعات“دشوار”بودهاست.نگاهی
بهفهرستسریالهایتولیدشدهدرسالهایپسازانقالبگواهیبراینمدعاست.عشق
دربسیاریازمجموعههایتلویزیونیسالهایاولیةپسازانقالب،چونهزاردستان،نه
درونمایةاصلی،بلکهموضوعیفرعیوگذراست.بابازشدنظاهریفضایفرهنگیدر
تلویزیوندردورةریاستجمهوریاکبرهاشمیرفسنجانی،ملودرامهاییچونسریال
درپناهتو)ساختةحمیدلبخندهدر1374(سعیدرجذببینندگانجوانترداشتند.
دیالوگهایکشداروگاهبیمعنیاینسریالداستانمثلثعشقیمیانیکخانمدانشجو
باناممریمافشار)بابازیلعیازنگنه(ودوپسردانشجوبانامهایرامین)بابازیرامین
پرچمی(ومحمد)بابازیحسنجوهرچی(راروایتمیکند.محمد،کهجوانیمسلمان
با ازدواج و عشق در که مریم با نهایت در است، “محاسن” دارای و موقر چهرهای با
رامینسبکسرشکستخوردهازدواجمیکند.اینسریالکهقراربودهتصویرگررابطهای
ـدانشجوییاست عشقی“جذابوجوانپسند”باشد،درنهایتروایتیازعشقاسالمیـ
کهارزشهایطبقةمذهبیجامعهازقبیلتقویوپاکدامنیوحیایزندرمواجهبامرد
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راتبلیغمیکندوبراهمیتساختارخانوادةسنتیمرکبازپدر،مادروفرزندوحضور
مداوماًتصمیمگیرندةبزرگترهایفامیلصحهمیگذارد.مریمافشاِرداستانی،برخالف
اکثریتدختراندانشجویواقعیدرطبقةمتوسطکهبدحجابوگاهطغیانگرندوقوانین
پوششورفتاراجتماعیدولتیراباانتخابروسریهایکوتاهترولباسهایرنگیبه
چالشمیکشند،دخترنجیبوباحجابیاستکهچادروروسریمشکیبهسرمیکند،
سرسپردةقوانینخانوادهاشاستوپاسدارارزشهایاسالمیموردتأییدحکومتوصداو
سیما.بامعرفیچهرههایزیباییچونلعیازنگنهوحسنجوهرچیدرنقشدانشجویان
متعهد،صداوسیمارسالتاسالمیخودرابازارپسندانهبهبینندگانعرضهمیکند.صداو
سیمادرسریالهایدیگریچونستایش)ساختةسعیدسلطانیدر1388(هنرپیشههای
زنانمطیع بهشکل را نرگسمحمدیدرنقشستایش زیباروییچون و فرشتهگون
ووابستهبهنظاممردساالربهتصویرمیکشدتاخاطرنشانکندکهقدرتنظامسنتی
مردساالروراینیازهایعاشقانهوخواهشهایزودگذرجوانی،موجبتحکیمنظامخانواده
وپاسدارزناناست.دراینسریال،هنرپیشةمشهورسینما،داریوشارجمند،کهدرنقش
پدرویگانهتصمیمگیرندهورئیسخانوادهبازیمیکندوهنرپیشةجوانوزیباییدرنقش
ـاسالمیرادرقالب ستایش،کهزنیآرامومطیعقوانینمردساالراست،ارزشهایسنتیـ
سریالیسرگرمکنندهتبلیغمیکنند.زنانباتقویدرسریالهاییچونستایشبااعمال
نورازسهجهتوآرایشنامرئیوگریمحرفهایفرشتهگونومعصومبهنظرمیرسند.
اینزنانبیشتردرفضاهایخانگِیبستهدیدهمیشوندواگربهتنهاییوسِرخوداقدامبه
فعالیتهایخارجازخانهکنندبهدردسرمیافتندوبایدمردانخانوادهآنهاراازمخمصه
نجاتدهند.آرایشتندندارند،لباسهایگشادمیپوشندوبیرونازخانهودرمواجهبا
نامحرمبیشترازپوشش“برتر،”چادرمشکی،استفادهمیکنند.زنانبدطینتداستان
کهازتوجهخاصدوربین،مثلزومکردنرویصورتبانورسهجهته،بیبهرهاندآرایش
تنددارند،لباسهایرنگیبهتنمیکنند،رفتارجلفازخودنشانمیدهند،مستقلاند
یابایکمردمجرمیاقاچاقچییامعتادزندگیوهمکاریمیکنند،رانندگیمیکنند
ودراجتماعآزادانهرفتوآمدمیکنندوسرانجامبهقهقراکشیدهمیشوند.درسریال
شبدهمنیززنانطبقةاشرافزنانیبدطینتاندکهبهاخالقیاتنیزپایبندینیستندواز
قربانیکردنافرادزیردستاباییندارند.زنانطبقةکارگربرعکسنمادتقویوفداکاریو

پایبندیبهاخالقیاتمعرفیمیشوند.

دربسیاریازسریالهایتلویزیونیپسازانقالب،تمرکزبرزنانومسایلخانوادگیو
ـحکومتیبودهوازچهرةزنمحجبهو عشقیمحملیبرایتبلیغایدئولوژیاسالمیـ
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پاکدامنبرایشخصیتمثبتداستاناستفادهشدهتاحجابزنانوسرسپردگیآنان
درقبالمردانراامریعادیوپسندیدهجلوهدهندوبهنوعیآنرادراجتماعبازتولید
کنند.ملودرامهاییازنوعستایشودرپناهتورامیتوان“ملودراماسالمی”یا“ملودرام
صداوسیمایی”نامنهادکهدرآنها،جریانداستانبهنحویاتفاقمیافتدکهدرپایان
همآشتیمیاننیرویمردانه/نیرویکارونیرویزنانه/نیرویخانگیصورتمیگیرد
برتری اهمیت به ونشیبهایعاطفی/خانگی/اجتماعی، فراز از باگذشتن زنان وهم
نیرویمردانهودواموبقاینظامپدرساالرپیمیبرند.تولیدکنندگانمجموعههاییاز
ایندستملودراماسالمیمیسازند،بهاینامیدکهاینالگوهایتلویزیونیتبدیلبه
الگوهایکالناجتماعیوفرهنگیدرجامعهایرانشوند،غافلازاینکهبینندةایرانی
بینندهایمنفعلوبیکنشنیستکههرآنچهراکهمیبیندتماموکمالقبولکند.36
ایرانیدرشهرهاوحتیروستاهادر30سالگذشتهدرعرصههایاجتماعیو زنان
مؤسسات و دانشگاهها در گذشته از بیش کردند، فعالیت گذشته از پویاتر فرهنگی
نظاممند روشی به اجباری حجاب با  بدحجابی حربة به حتی و نوشتند اسم عالی

پوسترتبلیغاتیسریالدرپناهتو،برگرفتهازشاپآث.

بینندگان برای رسانه هر پیام میگوید اکو 36امبرتو
فرهنگی و اجتماعی خاستگاههای از که متفاوتی

و تفسیر نیست. واحد پیام یک آمدهاند گونهگون
آن دریافتکنندگان به رسانه هر پیام از برداشت
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برخوردکردندکهمیتوانآنرابهنوعینافرمانیمدنیتعبیرکرد.37نتیجةغیرمترقبه
برایصداوسیماازحضورهرچندکمرنگیامخدوشزناندرملودرامهایاسالمی
تلویزیونحفظکردند. رادررسانة بودهاستکهزنانهنرپیشهحضورخودشان این
در دیدهشدنشان موجب وسینما تئاتر عرصههای در بازیگر زنان همپای وجودشان
مقامشخصیتهایهنریشدوآنانبهزنانکنشگردرفضاهایعمومیورسانهایبدل
شدندودرحیطههایاجتماعیوفرهنگیتوانستندصدایزناناجتماعیومدرنباشند.
دستبهدستشدنعکسهایبدحجابوبیحجاباینزناندرشبکههایاجتماعیو
ـایدئولوژیکیسریالهاییکهدرآننقشآفرینی فعالیتهایشانکهگاهباروایتاسالمیـ
کردهبودندهمخوانینداشت،موجبشدبینندگانملودرامهایاسالمینقشمطیعاین

زنانرافقطیک“نقش”ببینندکهباحضوراجتماعیشاندرتقابلاست.38

شخصیتهای میشود. دور ایدئولوژیزدگی از عشق درونمایة شهرزاد، مجموعة در
گروهی بزرگآقا ندارند. جایی مجموعه این در ملی رسانة سریالهای سیاه و سپید
مافیاییرارهبریمیکند،برایدخترشهوومیگیردوبهدامادشظلممیکند،اما
درنهایتشرمطلقنیست.احساساتانسانیبزرگآقانیزدرسریالبهنمایشگذاشته
میشود:گاهبرایدخترشوگاهبرایشهرزاددلمیسوزاندوفرهادراازمرگنجات
میدهد.عالوهبراینها،بزرگآقاشخصیتورفتاریباوقاردارد.سخاوتومناعتطبع
مالی کمک جگرفروشی مغازة صاحب مثل تهران کسبة به است، خوشپوش دارد،
میکندوگاهحتیباباغبانخانهاشهمدرددلمیکند.شهرزادهمبااینکهشخصیت
مثاًل افرادمیشود. واکنش اشتباهدرمحاسبة محبوبسریالاستدرجاهاییدچار
فرارمیکند، بهسمتشیراز نامزدش با است، بزرگآقابیخبر میزانقدرت از چون
غافلازآنکهعواملبزرگآقااوراپیداخواهندکرد.شیرین،دختربزرگآقا،همنسبتبه
شهرزادحسودودررابطهاشباخدمتکارانبدطینتاست،ولیدرعینحالگاهباقباد

 

زندگی کهسبک اسالمی، ملودرام دارد. بستگی پیام
به را ایرانیان پیش دهه چندین محافظهکار و سنتی
میکند، ارائه لعابدار و رنگ و نو و جذاب شکلی
و جذاب پیام متوسط طبقة شهری بینندگان برای
نوینبودوباعثکاهشبینندگانصداوسیماودر
عوضافزایشبینندگانبرنامههایماهوارهایوازجمله

ملودرامهایترکیشد.بنگریدبه
Umberto Eco, “Towards a Semiological Guerrilla 
Warefare,” in Travels in Hyperreality (San Diego, 
NY and London: Harcourt Brace Jovanovich, 
1983), 135-150.

37Nayereh Tohidi, “Women’s Rights and 
Feminist Movements in Iran,” International 
Journal of Human Rights, at  http://sur.
conectas.org/en/womens-rights-feminist-
movements-iran/.
38باجستجوییسادهدرشبکههایاجتماعیمیشودبه
عکسهایبدحجاببازیگرانیازقبیلنرگسمحمدی،
حضور که حالی در یافت. دست ستایش، بازیگر
نرگس است، ممنوع ورزشی استادیومهای در زنان
به برزیل در استادیومی در 2014 سال در محمدی
تماشایفوتبالایرانونیجریهنشستوخبرسازشد.
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وبیشتراوقاتبافرزندقبادمهربان.وضعیتشیرینترحمبرانگیزودشوارنمایشداده
شدهاست،اماگاهبینندهبادیدنرفتارخشناونمیتواندبرایشدلبسوزاند.آدمهای
را افراددیگر قربانیمیشوندوگاه نیستند.گاه یاظالممطلق قربانیمطلق داستان
قربانیمیکنند.نمونهاشسرهنگشهربانیاستکهدرپایانوپسازعمریسرکوب
گروههایمخالفشاهتصمیممیگیردبهفرهاددرپیداکردنحقیقتوروکردندست

متهمانواقعیکمککند.

طراحی صحنه و تأثیر ژانر ملودرام
یامذهبیمشخص،سعی دنبالکردنیکخطمشیسیاسی و بهجایشعارزدگی
سازندگانسریالشهرزادجذبمخاطباست؛مخاطبیکهقراراستبرایهرقسمت
ازسریالمبلغیبپردازدوداستانرادنبالکند.قسمتاعظمروایتشهرزادبازنمایی
مشکالتخانوادگیاست:رابطةیکشوهربادوهمسرش)قبادباشهرزادوشیرین(،
رابطةدودلداده)شهرزادوفرهاد(ورابطةفرزندانباوالدیندرزمینهایپدرساالرانه.
سریالازیکسودرامیعاشقانهاستوازسویدیگردرامیخانوادگیواجتماعی.نقش
خانوادههادرروابطعاشقانهوعاطفیفرزندانشاندرایراننقشیبسیارپررنگاست.در
جوامعمردساالر،اصوالًسلطةپدرخانوادهوپدرخواندههایجامعه،نظیربزرگآقا،نقشی
تعیینکنندهدرزندگیافرادخانوادهدارد.درگیریهایاینافراددرخردهداستانهای
یا تبلیغسیاسی از داستان روایت اما است، دادهشده نشان تفصیل به اینمجموعه
مذهبیپرهیزمیکند.درعوض،عالقههایتجاریسازندگانآنانرابهاستفادةبهتراز

میزانسنوطراحیصحنهوانتخابدرستبازیگرانسوقدادهاست.

دراماتیک و فرمالیست بیشتر و نئورئالیست یا واقعگرا کمتر بازی ملودرام ژانر در
استوازرئالیسمفقطبرایخدمتبهمؤلفههایملودراماتیکاستفادهمیشود.بازی
ترانهعلیدوستی،علینصیریانوشهابحسینیدراماتیکودر هنرپیشههاییچون
اروتیک غیابصحنههای در تأکیدکردکه باید است. وحرفهای باورپذیر عینحال
بهجزییات بیننده توجه تمامی ایرانی، فیلمهای و درسریالها برهنه بدن نمایش و
بازیگریمعطوفمیشودواینبازیگریرادشوارترمیکند.طیدهههایپسازانقالب،
بازیگریحرفهایدرایرانبسیاررشدکردهاستوحاصلتوجهبهظرایفبازیگریو
بازیشهابحسینیدریک بهوضوحدیدهمیشود. بازیگرفتندرسریالشهرزاد
کالمبهترینکارتلویزیونیاوبود.اواحساساتیکعاشقسرخوردهویکدامادبزدل
القامیکند.علینصیریانمثلهمیشه باحرکاتصورتودستوبدن رابهخوبی
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ادعاکرد ارائهکردهاستوبهجرئتمیتوان بازیفرمالودقیقوحسابشده یک
کهنقشپدرخواندههایایرانیپسازاینبدونتأثیرازبازیبینظیراودرفیلمهاو
سریالهایآیندهامکانپذیرنخواهدبود.ترانهعلیدوستیباصورتسادهوبدونعمل
زیباییوحرکاتطبیعیوراحتیادآوردخترانزیبارویدهة1330ایراناست.بازی
پرینازایزدیاردرنقششیرینازظرافتکارترانهعلیدوستیکمیفاصلهمیگیردودر
بعضیازصحنههابازیاوکمیبیشازحدتئاترگونهودراماتیک،باژستهایتکراری
است.باعثتاسفاستکهبسیاریاززنانومردانبازیگردراینسریالتاریخیکه

صحنهایازفیلمنوشتهبرباد.عشقسرکوبشده
قدرت،ثروت،باروریواتومبیلبهمنزلةنمادنوگراییدرژانرملودرام.

درشهرزادبهمادیات،اتومبیلورقابتهایعشقیتوجهشدهاست.
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و بادماغهایجراحیشده اندیسالپیشاست و ایرانشصت نشاندهندهوضعیت
صورتهاییکهتحتعملزیباییقرارگرفتهاندبهنمایشدرآمدهاند.

رنگهایاشباعشدهمشخصةسینماتوگرافیژانرملودراماستکهدراینمجموعهبه
وفورازآناستفادهشدهویادآورفیلمکالسیکنوشتهبرباد)بهکارگردانیداگالس
سرکدر1956(است.فضاسازیوطراحیداخلیاینفیلممنعکسکنندةارزشهای
بورژوازینوکیسةدهة1330،مانندشخصیتبزرگآقا،درایراناست.طراحیصحنه
با ازمعماریرضاشاهیوسنتهایایرانیآندههبهرهبردهاست.فضاسازیسریال
مؤلفههاییچوننمایشلوطیهاوجاهلهایتهرانی،تقابلدرنمایشخانةاشرافو
تهیدستانوانتخابپوشاکفاخروپرزرقوبرقزنانتهمایهایازفیلمفارسیهایقبل

ازانقالبنیزدارد.

دیده دردکورصحنه اشیا قدمت از اثری رنگیاند. و نو اشیاهمه بزرگآقا، درخانة
نمیشودکهدوعلتدارد:اولآنکهبهاقتضایفضایملودراماتیک،میزانسنشلوغو
مدرناستوسینماتوگرافیونورپردازیعمداًبانوردهیباالورنگهایسیرواشباع
متمکنشدهاند، رانتخواری و بند و زد با که بزرگآقا افرادیچون آنکه دوم است.
تازهبهدورانرسیدهاندودرنتیجه،اشیایگرانبهاوخانههایموروثیندارندکهرنگ
قدمتوگذشتزمانداشتهباشد.طراحیصحنةشلوغولعابزدةاینسریالبدوندر
نظرگرفتناینمهمکهمختصاتملودراماتیکرادرنظرداشتهاست،باانتقادبرخی
صاحبنظرانروبهروشدهاست.39بایداذعانکردکهطراحیصحنهمیتوانستباظرافت
ودقتبیشتریصورتگیردتابهحالوهوایدهة1330ایراننزدیکترشود.مثاًل
درصحنهایدرخانةیمادروپدراکرم،ندیمةشیرین،مادراکرممشغولآمادهکردن
قلیانیباطرحجدیداستکهبههیچوجهشبیهقلیانهایقدیمی60سالپیشنیست.
درصحنهایدیگر،درمنزلپدرومادرشهرزاد،یکپارچةتکهدوزیپاکستانیطرح
جدیدبهدیوارنصبشدهکهحتیتادهسالپیشهمدربازارهایایرانیافتنمیشد.

بههرترتیب،طراحیملودراماتیکصحنه،وجودرنگهایسیرواشباعشدهودکوراسیون
قدیمییاشبهقدیمیباعثلذتبینندهمیشود.نمایشتهرانقدیمدراینمهمنقشی
اساسیبازیمیکند:تهرانمجموعةشهرزادتهرانیاستدرمیانةپروژههایمدرنسازی

سریال صحنه طراحی به “نگاهی کریمی، 39شهرام

شهرزاد،”درسایتسینماــچشم.
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محمدرضاپهلویکههنوزرنگوبویمعماریایرانیرضاشاهیرادارد.سردرزیبایکاخ
دادگستری،نردههایدانشگاهتهران،خانههایزیبایدورةرضاشاهیباستونهایبلندو
استوار،حیاطهایسرسبزباحوضوباغچههایچهارطرفآنبهسبکوسیاقباغایرانی،
قسمتبیرونیواندرونیخانههایقدیمیومحیطکافههاهمهوهمهبرایبینندةایرانی
سریالجذابوخاطرهانگیزاست.درتهرانمدرنآندوران،کهاکنونبرایماحالو
هوایتهرانقدیمرادارد،کابارههاپررفتوآمدندوخوانندههایبلندوالغراندامیکه
چهرهوصدایویگنرابهخاطرمیآورند،آهنگهایپاپعاشقانهمیخوانند.سینماها
فیلمکازابالنکاوبربادرفتهرانمایشمیدهندومغازههایخیاباناللهزارآخرینلباسها
وکراواتهایپاریسرادرویترینگذاشتهاند.کافهنادریمحلقرارعاشقانوروشنفکران
استوجواهرفروشیقازاریانبهترینجواهراتکشوررابهزنانمتمولتهرانیمیفروشد.در
خیابانهایسنگفرشتهران،فرشفروشیوخیاطخانهوبقالیوچلوکبابیوکوزهفروشی
وبوتیکوتئاتروسینماوکابارهوکافهنمودآمیزشزندگیقدیمومدرنتهرانآن
سالهاست،نمودینوستالژیکوشاعرانهکهدرکنارداستانجذاباینمجموعهبینندهرا

هرچهبیشترمشتاقدیدنقسمتهایبیشتریازسریالمیکند.

تهرانقدیِمبازنماییشدهدراینسریالنوستالژیکوزیباست،اماشهریاستبسیار
کوچککههمةرفتاروسکناتمردممدامزیرذرهبینبزرگآقاوگروههایمافیاییدیگر

خانةبزرگآقاپرزرقوبرقومملوازاثاثیهاستوبارنگهایسیرملودراماتیکنشاندادهشدهاست.
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بناهایقدیمی،سرگرمیهایجدید:آمیزشسنتونوگراییدرتهران.

رنگقرمزسیروآزاردهنده،نشاناتاقخوابشیرینونمادعشقسرکوبشده،خشمواندوهزنجوان.
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“درتندبادحوادثعشقاولینقربانیاست.”نقلقولیازپوسترتبلیغاتیسریالشهرزاد.
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است.آدمهادرفضاهایداخلیوخارجیتحتکنترلپدرهاوپدرخواندههاهستند.
فضاهایکالستروفوبیکوتاریکداخلیبارنگهاینارنجی،سیاهوقرمزتیرهایمثل
اتاقخوابفرهادیااتاقخوابشیریننمادیازشرایطروحیوروانیشخصیتهای
داستاناند.هجمةخیابانیروزکودتاوکالفگیشهرزاددرمیانةزدوبندهایخیابانی
مثالدیگریازبازنماییشرایطروانیشخصیتهادرمیزانسناستکهدرژانرملودرام
ـنواربهکارگرفتهمیشود.فردیتشخصیتهاوحریمخصوصیزندگیشان، وفیلمـ
کهبامدرنشدناجتماعاهمیتبیشتریپیداکرده،درهرزمانوهرجاموردتجاوز
میزانسن و صحنه طراحی میگیرد. قرار اجتماع پدرساالر و تمامیتخواه قدرتهای

خفقان،ناچاری،گرفتاریوبیزاریآدمهارادراینشرایطبازنماییمیکند.

سانسور، داستان عشقی، مونتاژ صدا
بااینکهمجموعةشهرزاددرشبکةخانگیتولیدشدوازسرمایههایدولتیصداوسیما
استفادهنکرد،مانندهمةتولیداترسانهایدرایرانبایداززیرتیغسانسورارشاداسالمی
عبورمیکرد.پُرواضحاستکهمجموعهایکهبهصورتقانونیوعلنیدرشبکةخانگی

فروپاشیدولتمصدقفقطتبعاتسیاسیبههمراهندارد،
فروپاشیزندگیشادوعشقشهرزادمتعاقبآناتفاقمیافتد.
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بهفروشمیرسدنمیتواندصحنههایعشقیواروتیکرابهنمایشبگذارد،ولواینکه
ملودرامیعاشقانهباشد.پسازانقالب،شخصیتهایعاشقدرسریالهایایرانیبایدبا
استفادهازبرداشتاززاویهدیِدعاشقبهمعشوقیادرحالرویابافینشاندادهشوند.
آرایشصحنهومیزانسنهمدرسریالهایایرانیبهکارگردانکمکمیکندجایخالی
تماسبدنیورابطةعشقیراپرکند،مثاًلعاشقاگرنهخودمعشوق،عکسمعشوقرا
دربغلمیفشاردواگرنتواندگردنمعشوقرانوازشکند،گردنبندیبهآنمیآویزد.

آنچهباعثموفقیتهرچهبیشترکارگرداندرالقایلحظههایعشقیواروتیکشد،

استفادةدرستازمونتاژصداوآهنگبود.درنبودتصویرهایعاشقانه،صدایگرمو
خشدارمحسنچاووشی،خوانندةمحبوبپاپایران،بهکارگردانکمککرداروتیسم
رادرالیةصداییوباهمنشینیدرستصداوتصویردرمرحلةادیت/ویرایشواردروایت
کند.مثالبارزهمنشینیصداوتصویررامیتواندرسکانسیپسازازدواجشهرزادبا
قباددراتاقخوابشاندیدکههمراهباتقطیعموازیازصورتغمگینوگریانفرهاد
نشاندادهمیشود.صورتعاشقشکستخوردهوشهرزاِدخوابیدهدرتختباصدای
محزونمحسنچاووشیکهبرداشتیآزادازغزل“همخواب”وحشیبافقیرامیخواند،

فرهادگردنبندمرغآمینرادرکافهنادریبهگردنشهرزادمیآویزد.
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همنشینشدهاست.40شعر“همخواب”زیرمایهایاروتیکدارد،مخصوصاًبهاینسبب
کهباتصویرشهرزاددررختخوابمونتاژشدهاست.دررختخواب،شهرزادتنهاخوابیده
است،قبادباعشقوعالقهباالیسراوایستادهوبهاونگاهمیکند،روینوعروسشپتو
میکشدوبهسمتخانةبزرگآقاحرکتمیکند.فرهادفقطدرخیالوباحسرتچهرة

زیبایمعشوقرامیبیند،چراکهشهرزادحالهمخوابرقیبشدهاست.

محسنچاووشیباآهنگسازیدرملودرامموزیکالعلیسنتوری)بهکارگردانیداریوش
مهرجوییدر1385(کارموفقخودرادرآهنگسازیبرایفیلمشروعکرد.اینفیلم،
کهدربارةنوازندهوآهنگسازیعاشقومعتادبهموادمخدراست،ازصدایخشدارو
اوبهنحواحسناستفادهکرد.چاووشیاصاًل گرفتةچاووشیوموسیقیاعتراضآمیز
ُکردتباراستوکمیپیشازجنگایرانوعراقدرخرمشهربهدنیاآمد.پسازجنگ،

شهرزادپسازدستگیریوحکماعدامفرهاددیگرامیدیبهبازگشتاوندارد.

40همخوابرقیبانیومنتابندارم/بیتابموازغصة

باهیچکسممیلسخن و /دلتنگم ندارم اینخواب
نیست/کسدرهمهآفاقبهدلتنگیمننیست/بسیار
ستمکاروبسیعهدشکنهست/امابهستمکاریآن
عهدشکننیست/پیشتوبسیازهمهکسخوارترم

من/زانرویکهازجملهگرفتارترممن/روزیکه
نمانددگریبرسرکویت/دانیکهزاغیاروفادارترم
من/بربیکسیمننگروچارةمنکن/زآنکزهمه
کسبیکسوبییارترممن/بییارترممن،بییارترم

من،بییارترممن.
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بههمراهخانوادهاششهربهشهرکوچمیکندتاسرانجامدرتهرانسکنیمیگزیند.41
صدایچاووشیزخمههایجنگوانقالب،عصبانیتوسرخوردگیازعشقواحساس
سرکوبشدةنسلجوانراباهمبهشنوندهالقامیکند.آهنگهایچاووشیازقسمت
پنجمسریالجایگزینآهنگهایکالسیکعلیرضاقربانیشده،موجبمحبوبیتبیشتر
سریالشدند.برخیازاینترانههاعاشقانهاند،برخیدیگرخشمگینوطغیانگروبعضی
همواخوردهوغمگین.شایداینآهنگهاازنظرزمانتاریخیسریالبابافتزمانیو
اجتماعیآنبهاندازةسبکخواندنقربانیهمخوانینداشتهباشند،امابابینندةمدرن
واقعپلیمیشوندمیانزمان برقرارمیکنندودر ارتباط بهشکلمؤثرتری وجوان
تاریخیسریالوموضوعاتودغدغههایزمانحالبینندگاناینمجموعه.آهنگهای
چاووشیکهاختصاصاًبرایاینمجموعهدرستشدهبودندمیلیونهاباردریوتیوبو
تلگرامهمرسانیوباربرداریشدهاند.بهگفتةروابطعمومیسریالشهرزادوبهنقل
ازروزنامةشرق،فقطدرسایتتلگراماینسریالآهنگ“کجایی؟”درعرضیکیدو
ماهچهارمیلیونمرتبهباربرداریشدهاست.مونتاژصدابرایالقایاروتیسموعشق
واخوردهفقطبااستفادهازآهنگهایعاشقانهصورتنگرفته،صدایگرموپراحساس
شهرزاددرلحظههایتنهاییاشبافرهاددرکافهنادریوشعرخوانیرساوزیبایفرهاد

راههاییدیگربرایعاشقانهکردنروایتوعبورازسدسانسوربودهاند.

ترانهخوانیزنانشهریوروستاییدرفرهنگمردمیایرانیانریشهایکهندارد،اما
سالهاستکهدرصداوسیماوهمةفضاهایاجتماعیمختلطدرایران،خواندنزنان
ممنوعشدهاست.ترانهخوانیزنانشایدبرایاولینبارپسازانقالبدرسریالشهرزاد
تاریخی زمان القای و مونتاژصدا نظر از را اینسریال و گذاشتهمیشود نمایش به
داستانبهشکلواقعگرایانهبهاثریموفقبدلمیکند.اضافهکردنصحنههایجشنو
مهمانیزنانهباترانهخوانیزنانبهشکلدستجمعییاانفرادیازقسمتهایزیبایاین
سریالاست.دریکصحنههمآذر)بابازیغزلشاکری(،عاشقبیقرارفرهادوهوادار
ازدسترفتهاشالالییآهنگینوزیبایی برایکودک بهزندانمیافتد، تودهایکه
میخواند.صدایگیرایغزلشاکریدراینسکانستاحدیبازیضعیفومصنوعی
اورادرنقشآذرجبرانمیکند.ممیزیدرحذفصدایزنانخوانندهدراینسریال
صورتنگرفتهاست.غزلشاکریکهقباًلهمقطعههاییراهمخوانییاتکخوانیکرده
ودرفضایمجازیدراختیاربینندگانقراردادهبود،یکشعرغیررسمیبانام“حدیث

41http://www.mohsenchavoshi.net/#Biography/.
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آشنایی”راکهقباًلپوران،خوانندةمشهورپیشازانقالب،خواندهبودبرایاینسریال
بازخوانیکردکهدرشبکههایاجتماعیهمراهباتصویرهاییازسریالپخششد.اینها

همهنوآوریهایمونتاژصدادرمجموعةشهرزادودرحاشیةاینمجموعهاند.

نگاه زنانه و روایت زنانه
مطالعاتپژوهشگرانفیلموتلویزیوندرچهاردهةاخیرنشانمیدهدکهدربیشتر
)male discourse(”و“روایتمردانه)male gaze(”فیلمهاوسریالها“نگاهمردانه
لحاظشدهاست.42نگاهحاکممردانهازطریقزاویةدیددوربینونوعنگاهکارگردان
پژوهشگر مالوی، لورا میگذارد.43 تأثیر هم بینندگان نگاه نوع در فیلمنامهنویس و
تحلیلی روانشناسی علم اصول از بهرهگیری با جنجالیاش مقالة در سینما، مشهور
نتیجهگیریکردکهدر بررسیو نقدو را فیلم ازتماشای لذتجوییبصریمردان
سینمایتجاری،زنانسوژةلذتجوییبصریمرداناند.دراینروایتهایمردانه،که

همخوانیسهزندرعروسیشهرزادوترانهسراییشانبهسبکتصنیفهایروحوضیتهران.

42Stephanie McBride, “The Female Gaze: 
Looking at Women in Popular Cinema,” Circa, 
44 (1980), 19-21; Laura Mulvey, “Visual Pleasure

 and Narrative Cinema,”  Screen: Oxford Journals, 
16:3 (1975), 6-18.
43Mulvey, “Visual Pleasure and Narrative 
Cinema,” 6-18.
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بانگاهمردانةدوربینبهزنانهمراهاست،زنانبرایتماشاشدنوحظبصرمردانهدر
فیلمظاهرمیشوند.گرچهدرسالهایاخیرگاهنگاهزنانه)female gaze(وروایتزنانه
)female discourse(درفیلموسریالهامنظورمیشوند،درسریالهایصداوسیما
روایتهایمردانةصداوسیما است. بوده روایتمردانه و نگاه نگاهدوربینهمچنان
نگاه میکند. معرفی جامعه و خانواده بقای عامل و توجیهپذیر را سنتی پدرساالری
مردانهیانگاهمردمحور)phallocentric gaze(دوربین،کهبهنگاهبینندگانمردتعمیم
دادهمیشود،درفیلموسریالهایقبلازانقالبباتکیهبرلذتجوییمردانهازبدن
برهنهیانیمهبرهنةزناستواربود.درساختههایپسازانقالبوبهرغممحدودیتهای
مرتبطباحجابورعایتموازیناسالمینگاهمردانهحذفنشده،امابیشتربهقرص
در مرد و زن نگاه بهخط دوربین وخیرهشدن برداشتهایطوالنی در زن صورت

نماهایمکملخالصهمیشود.

وجهافتراقمجموعةشهرزادبابسیاریازساختههایتلویزیونیکهازرسانهملینمایش
دادهمیشوندتأکیدبیشترآنبرروایتزنانهازعشقوزندگیاستکهبابازنمایینگاه
زنانهدرکنارنگاهمردانههمراهشدهاست.برایروشنشدناینموضوعالزماستبه
عشقدرسریالهاییازقبیلشبدهمومیوةممنوعهوروایتمردانهازعشقتوجه
کنیمکههمموضوععشقوهممعشوقهازنگاهمردنشاندادهمیشوند.درشبدهم،
شخصیتمرداصلیداستان)حیدر(آنقدرمحونگاهبهشاهزادهخانماستکهپاک
غافلمیشودودردامنقشةمزّورانةشاهزادههایقجریمیافتد،مراسمممنوعةتعزیه
رادوبارهبرپامیکندودرنهایتقربانیهوسبازیمعشوقهاشمیشود.درشبدهم،
شخصیتاصلیزن،زیباروستوسوژةعشقمردانهونگاههایعاشقانةحیدروبینندگان
مرداست.اینزنزناغواگروویرانگرداستانهمهست.بااینکهمردقربانیدسیسههای
زناغواگرمیشود،اماروایتداستانبرمنطقیواخالقیبودنرفتارشخصیتاولمرد
واحساسیونادرستبودنرفتارشخصیتزنصحهمیگذارد.بههرصورت،زنسوژة
عشقونگاهمردانهاست.درشهرزاد،شخصیتاولزنسوژةعشقسهمرد)بزرگآقا،
قبادوفرهاد(استوکلوزآپهایبسیاریکهبهصورتشهرزاداختصاصدادهشده
شخصیتزنراسوژةنگاهمردانهنشانمیدهد.درعینحال،بینندهبسیاریازوقایع
ـقباد،دلدادههاازچشم ـفرهادـ راازدیدشهرزادمیبیندودرمثلثعشقیشهرزادـ
شهرزادنمودمییابند.تصاویرطوالنیازصورتخوشسیمایفرهادودربیشتراوقات
بااستفادهازکلوزآپیانمایمتوسطکهبازنماینگاهشهرزاداستنگاهزنانةفیلمرا
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نشانمیدهد.روایتداستانگاهبهسمتوسویروایتمردانهمیگراید،مخصوصاًدر
قسمتهاییازداستانکهبهفعالیتهایمافیاییبزرگآقاورقیبانشاختصاصیافته
است،اماداستاندرمجموعروایتیاستکههمدلیبینندهراباشهرزادبرمیانگیزد
در است. داستان در زنانه روایت کاربرد از کارگردان استفادة نشاندهندة امر این و
بخشهاییازسریال،نقطهنظرشیرین،آذریامرضیه،مادرفرهادبابازیفریبامتخصص،
پُررنگشدهاستوروایتداستانرابهروایتزنانةچندصدایینزدیکترکردهاست.

وقتیکهدرفیلمیاداستانروایتازدیدزنانتعریفمیشود،خوانندهیابینندهبا
زنانهمذاتپندارییابامشکالتشاناحساسنزدیکیمیکند.مقایسهایسادهاینامر
راواضحترنشانمیدهد:فیلمقیصرفیلمیاستکهبهمسئلةتجاوزجنسیودفاعاز
ناموسمیپردازد.روایتداستانروایتیمردانهاستوبینندهبهندرتبازنانداستان
و شده جنسی تجاوز قربانی فرمان، و قیصر خواهر فاطی، میکند. همذاتپنداری
فقطدرصحنههایکوتاهیرویبرانکارددیدهمیشودیادرمونتاژیتندباحرکات
قیصر مادر است. بازسازیشده اودریکفالشبک به تجاوز سریعدوربین،صحنة
فقطآهونالهمیکندوحتییککلوزآپهمبهصورتاواختصاصدادهنشدهاست.
نوردهیرویصورتاونوردهیسختاستکهباعثبزرگنماییچروکهایصورتش
و صورت روی سهجهته نور با اگرچه قیصر نامزد میشود. روحیاش بد وضعیت و
کلوزآپهایطوالنیتردیدهمیشود،امادغدغههاورنجهایشوحتینظرشدربارة
واکنشقیصربهنمایشنیامدهاست.نامزدقیصرنمودزنخوبوفرمانبراستکه
درهنگامحادثهحاضربهفداکاریوازخودگذشتگیاست.روایتمردانهباالهاماز
ژانرکالهمخملیکهبافیلمقیصردرفیلمسازیایرانینهادینهشدودرسریالشب
دهمهماعمالشدهاست،اماشخصیتهایزنداستانبیشتردیدهمیشوندوازآنها
بهشکلزناغواگراستفادهشدهاست.حالاینشیوةروایتمردانهراباشیوةروایت
زنانهدرسریالهاییچونشهرزادمیتوانمقایسهکرد.اولآنکهبرخالفمدارصفر
درجهوشبدهمکهشخصیتاصلیشانمردبود،دراینجاشخصیتاصلیشهرزاد
استکهنظرشرادربسیاریمواقعبیانمیکندودوربینرفتاربیرحمانةبزرگآقا،
پدروشوهراولشراازدیدشهرزادبهنمایشمیگذارد.مرضیهنیزازنقشزنسنتی
با مطلقه ـزن شهرزادـ با فرهاد ازدواج دربارة را نظرمثبتش و میگیرد فاصله بارها
ـبیانمیکند.چون بارمعناییمنفیاشدرسالهاییکهداستانبهوقوعمیپیونددـ
عشقفرهادوآذرازدیدآذرهمدیدهشده،بینندهبااونیزهمذاتپنداریمیکندو

برایشدلمیسوزاند.
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درروایتهایزنانهزنهایداستانایستاومنفعلنیستند.مثاًلدرستاستکهشهرزاد
دررسیدنبهفرهادشکستخوردودرزندگیزناشوییاشباقبادبهعلتدخالتهای
بزرگآقاناموفقبود،امابرایبهدستآوردنخواستههایشتالشکرد؛نهفقطمنفعل
نبودکهدرجاهاییکنشگرهمبود،اماخواستههایشدربیشترمواقعسرکوبشدند.
سرکوبخواستههایشهرزاددرابتداباعثتثبیتقدرتمردان)بزرگآقا،قباد،جمشید(

شد،امادرنهایتشهرزادبهخواستهاشرسیدوبافرهادپیوندزناشوییبست.

شهرزاد: ملودرامی زن محور
ملودرامایرانی،بستهبهدرجةاهمیتفضاهایعمومییاخصوصیوتمرکزبرمفهوم
ملودرام عشقی، ملودرام میشود: تقسیم نوع سه به اجتماع، یا خانواده یا عشق
خانوادگیوملودراماجتماعی.اینسهنوعملودرامگاهدرهمادغاممیشوندکهدر
شهرزادهماتفاقافتادهاست.استفادهازیکداستانعاشقانهبهمنزلةبستریبرای
نمایشتأثیرسیاستواجتماعدرزندگیخصوصیبارهادرساختههایتلویزیونیو
اینسریالهاست. از نمونهای انگلیسی است.کیف گرفته ایرانصورت در سینمایی
تا بردهاند بهره مؤلفه این از نیز فرشته ازجملهسهگانة و میالنی تهمینه فیلمهای
در شهرزاد بزنند.44 گره سیاسی و اجتماعی مشکالت با را ایران زنان امروز مسایل
قسمتاولبهشکلملودرامیاجتماعیشروعشد،امادرقسمتهایبعدیازمسایل
اجتماعیوبهخصوصسیاسیفاصلةبیشتریگرفتوتبدیلبهملودرامیخانوادگی
وگاهعشقیشد.اینسهنوعملودرامایرانی،بستهبهزاویةدیدونگاهجنسیتی،خود

بهچنددستهتقسیممیشوند.

1.ملودراممردانهیامردمحور)male melodrama(45کهمشکالتخانوادگیوعشقی
درپایانداستانباآشتیطرفینوگذشتزنازخواستههاوتوقعاتاولیهاشخاتمه
مییابد.درملودراممردانه،زنانمعموالًدرپایانبهبرتریمردونقشمرددرمقامرئیس
خانوادهگردنمینهند.ملودراماسالمیپسازانقالبکهبهشکلینظاممنددرصداو
سیمایتولیدوپخشمیشودنوعیملودراممردانهاست.سریالشبدهمحسنفتحی
ملودرامی روایتمیکند را لوطیجوانمردماجرایعاشقانهای بادرشتنمایی نیزکه
مردانهاست.نقشزناندرملودراممردانهبیشتربهنقشخانگیشانمحدودمیشود.
حتیاگراینزنانشاغلباشند،بازهمنقشاولیهشانوظایفخانگیآناناست.زن

44Michelle Langford, “Practical Melodrama: 
From Recognition to Action in Milani’s Fereshteh 

Trilogy,” Screen, 51:4 (Winter 2010), 342.
45Hayward, Cinema Studies, 243.
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اغواگرنیزگاهصاحبنقشمهمیمیشودتاسرانجامازنیرویمردانهشکستبخورد.در
ایننوعملودرام،نیرویمردانهنمادیازقدرتنگهدارندةجامعهوضامننظماجتماعی

معرفیمیشود.

2.ملودرامزنانهیازنمحور)female melodrama(مبتنیبرتضادهایالینحلدرنظام
خانوادگیاست؛تضادهاییکهقرارنیستدرطولروایتازبینبروند.درملودرامزنانه،
و وتجدددرجامعهدگرگونمیشود نوگرایی با اجتماع و ومرددرخانواده نقشزن
هردوجنسدرگیریهایتازهایپیدامیکنند.زنهافقطدرقالبنیرویتولیدمثلو
عاملبقاینامونشانخانوادهارزشگذارینمیشوند،بلکهبرایکرامتانسانی،فردیتو
استعدادهایمنحصربهفردانسانیشانارزشپیدامیکنند.زنهادرملودرامزنانهصرفاًسوژة
نگاهمردانهنیستند.ملودرامزنانهاگرچهاینروزهابهسببنوگراییاجتماعیوتجددفردی
بیشترمرکزتوجهپژوهشگرانبودهاست،ریشهدرکهنالگوهایادبیاتداستانیفارسیدارد.

یا فداکاری درشتنمایی با )maternal melodrama( مادرمحور یا مادرانه ملودرام .3
مقاومتیاخطاهایمادرانداستانهمراهاست.46ملودراممادرانهزیرشاخةملودرامزنانه
نیست.زاویةدیددرملودراممادرانهممکناستزاویةدیدمردانهباشدیازاویةدیدزنانه.
اصلدرملودراممادرانهتأکیدبرارزشزندرمقاممادر،زاینده،پرورشدهندهوبارآورندة
کودکودرنهایتپرورشدهندةجامعهیاملتاست.47ملودراممادرانهممکناستبر

ارزشهایصرفمادرانهیاارزشهایانسانیشخصیتمادرداستانتأکیدداشتهباشد.48

قسمت پایان ـتا شهرزادـ مجموعة که گفت میتوان بندی طبقه این اساس بر
کنشگر گاه دارد؛ پیچیده و چندبُعدی شهرزادشخصیتی است. زنانه ـملودرامی اولـ

مقالهای در را سینمایی مادران بازنمود و 46ملودرام
مجزابهتفصیلبررسیکردهام.بنگریدبه

Khatereh Sheibani, “The Aesthetics of Dis/
Empowered Motherhood in Iranian Cinema 
(1956-1978),” in Screening Mothers: Motherhood 
in Contemporary World Cinema, ed. Asma Sayed 
(Toronto:  Demeter Press Canada, 2016), 374-419.
47طبقهبندیهایملودرامبراساسمشاهداتنویسنده

مطالعة اساس بر و ایرانی سریالهای و فیلمها از
مطالعات در تئوریک آثار در مشابه طبقهبندیهای
فیلمورسانهانجامشدهاست.بهعنوانمثالدرآثار
میشود دیده ملودرام از متفاونی طبقهبندیهای زیر
کهبهگماننویسندهباسبکشناسیفیلمسازیایرانی
کامالسازگارنیست.بهدلیلتمرکزاینمقالهبریک

مجموعهسرگرمکنندهمشخص،نویسندهقادربهارائه
مثالهایبیشتروبحثمفصلتردرزمینةانواعمختلف

ملودرامنبودهاست
Casey et. al., Television Studies, 171; Hayward, 
Cinema Studies, 242-248; Janice A. Radway, 
Reading the Romance: Women Patriarchy and 
Popular Literature (Chapel Hill, NC & London: 
University of North Carolina Press, 1984).
فردین محمدعلی بازی )با قلبها سلطان 48فیلمهای

بهرام کارگردانی )به کوچک غریبه باشو ،)1347 در
ملودرام سه هر ستایش سریال و )1364 در بیضایی
بازنمایی اثر هر در مادر از که نقشی اما مادرانهاند،

میشودکاماًلمتفاوتاست.
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اجتماعی و فردی آزادی برایکسب تالشهایش و او پویایی گاهکنشپذیر. و است
نمودیازپایوریوپویاییزنان)female agency(دردهة1330درایراناست.49زنان
نمایش به پُررنگتروفعالتر ازهمةکارهایقبلیحسنفتحی درمجموعةشهرزاد
درآمدهاند.برخالفشاهزادهخانمبدطینتشبدهمکهبارفتارمردانهوپرازعشقو
تعهددلدادهاشمتحولمیشود،دراینمجموعهشهرزاداستکهمردانراتحتتأثیر
قرارمیدهد.بااینکهبزرگآقاعاملکنترلوسرکوبپدرساالرانهدرمیانخانوادهو
اطرافیانشاست،شهرزادباازدواجاجباریوپیوستنبهتباربزرگآقابازهمبهورطة
عزلتخانگینیفتادوباپافشاریبهتحصیلرشتةپزشکیادامهداد.اینمقاومتزنانه

واستفادهازتدبیرزنانهیادآورشخصیتداستانی“شهرزاد”درهزارویکشباست.

بازآفرینی شهرزاد، قصه گوی هزار و یک شب
شخصیتاصلیمجموعةشهرزادهمنامقصهگویداستانهایپارسیکهنهزارویک
شباست.شهرزادقصهگودرهزارویکشبفقطیکشخصیتسادهدرتاریخادبیات
فارسینیست.شهرزاددرادبیاتمردمیوعامیانةایرانسمبلشجاعت،خردورزیو
شکیباییزنایرانیاست.درهزارویکشبمیخوانیمکهشهرزادیکیازدودختروزیر
و،“دخترمهین،داناوپیشبینوازاحوالشعراوادباوظرفاوملوکپیشینآگاهبود.
چونماللتوحزنپدربدیدوسببآندانستبهپدرگفت:‘مرابهَملَککابینکن.یا
مننیزکشتهشومیازندهمانموبالازدخترانمردمبگردانم.’”50شهرزادقصهگودرهزار
ویکشبباشجاعتوجسارتمثالزدنیحاضربهازدواجباشهریاردیوانهخومیشود
تادخترانراازخطرنابودیومردمسرزمنیشراازسوگواریمدامبرایفرزندانشان
نجاتدهد.داستانهایهزارویکشببیشاز1500سالاستکهبارهاوبارهادر
فرهنگهایگوناگونترجمهواقتباسشدهاند.فراترازاین،داستانهایجادوییاین
کتابسیالمدامدرزبانهایفارسی،عربی،انگلیسی،فرانسه،آلمانی،ترکی،اسپانیولی
و...درحالبازتولید،تغییروتطوروتوسعهبودهاند.قصةشهرزادوشهریارکهقصةاصلی
ـبه ـمثاًلنوشتاریـ شکلدهندةکتاباستبارهاترجمهواقتباسشدهوازرسانهایـ
ـرفتهاست.عالوهبراینها،داستانهایهزارویکشبهماز ـمثاًلبصریـ رسانةدیگرـ
نظرفرمرواییوهمازنظرمحتوابارهاالهامبخشآثارهنریدیگرشدهاست.شهرزاد
قصهگوباهمکاریخواهرشدنیازادوبابهرهبردنازدانشوسیعوهنرداستانسرایی

49Afary, Sexual Politics.
50هزارویکشب،اقتباسعبدالطیفتسوجی)تهران:

هرمس،1383(،8.
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سایةمرگراهرشبازخودیکقدمدورمیکند،پادشاهدیوانهرادرحالتتعلیقو
تشنةشنیدنباقیداستاننگاهمیدارد،اوراازاندیشیدنبهقتلزنانبرحذرمیدارد،
سرزمینشرانجاتمیدهدوحتیدرامورمملکتداریسررشتهرابهدستمیگیرد
بهسببموضوع ویکشب دوبارهمیرساند.هزار آرامش به را نهایت،شهریار در و
پرکششوداستانهایتودرتوازادبیاتفارسیمیانه/پهلویبهادبیاتعربوپساز
آنبهادبیاتاروپاییترجمهواقتباسوشهرزادقصهگوتبدیلبهکهنالگوییجهانی
شدهاست.نویسندگانپرآوازهایچونخورخهلوییسبورخس،مارسلپروستوادگار
آلنپوباالهامازایناثربزرگقصههایجدیدنوشتهاند.51فیلمسازانفراوانیدرسینما
جملهاند آن از که اند کرده گرتهبرداری قصهگو شهرزاد ازشخصیت نیز تلویزیون و
شبهایعربیجانرولیندر1942،نیمةپنهانتهمینهمیالنیدر2001،شهرزاد
قصهایبرایمبگواثریسرینصراهللدر2009وسریالتلویزیونیهزارویکشبقدرت

صابانچیدر2009-2006.

سریالحسنفتحینیزازاینکهنالگویادبفارسیوفرهنگمردمیتأثیرپذیرفته
است.پسازتماشایچندقسمتازاینسریال،بینندهمتوجهمیشودکهشباهتاسمی
شخصیتاصلیسریالباشهرزادقصهگواتفاقینیست.شهرزاداینمجموعهحاضربه
ازدواجباقبادمیشودتافرهادراازخطرمرگوزندانیشدنبرهاند.گاهشهرزادقصهگوی
قبادمیشودوهرشبباامیداصالحقبادبرایشازداستانهایهزارویکشبمیخواند.
اینمجموعهنیزمانندمجموعةداستانیالهامدهندهاشمتعلقبهفرهنگمردمیاست،اما
بارمعناییجدیدیبرایبینندةمدرنخودبهارمغانمیآورد.مبارزةشهرزاداینمجموعه
باپدرساالرانپیرامونشمبارزةزنانیرابهخاطرمیآوردکهبرایفعالیتهایاجتماعیو

آزادیهایفردیوحقوقیدرایرانسالهاستکهتالشمیکنند.52

شجاعتشهرزادتاریخیدررویاروییبانظامخشنمردساالرانهوپایداریاشبهمدت
هزارویکشبفقطبهیمنهنرقصهگوییودانشوسیعاوازعلومتاریخیوادبیو

51“Modern Echoes” in Daniel Heller-Roazen 
(ed.), The Arabian Nights (New York: W. W. 
Norton & Company, 2010), 356-379.
و زنان مطالبات دربارة بیشتر مطالعة 52برای

دستاوردهایجنبشزناندرقرنحاضربنگریدبه
Afary, Sexual Politics in Modern Iran, 360-373.
رابطةمیانوقایعتاریخیسریالووقایعجامعةکنونی
مصدق حصر و دستگیری حتی است. مشهود بسیار

جنبش رهبران حصر به عدهای سوی از داستان در
با را مجموعه پخش ادامة و بود شده داده ربط سبز
خطرتوقفوسانسورروبهروکردهبود.بنگریدبهفرهاد
بهمن،“آیاشهرزادقصةانتخاباتسال88رامیگوید؟”

دسترسپذیردر
http://www.bbc.com/persian arts/2015/12151-
201_l10_pfb_shahrzad/.
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اجتماعیحاصلآمدهبود.روایتدرداستانهایشهرزادبرایشهریارروایتزنانهاست.
قصههایاوباحکایتهاییاززنانبدکارشروعمیشودکهبهدستشوهرانخشمگینشان
بعدی داستانهای در آرامآرام نمیرسند.سپس، قتل به هیچگاه اما میشوند، تنبیه
زنانخردمندترشدهومردانداستاننیازبهمشاورهبااینزناندارند.اگرچهشهرزاِد
مجموعةتلویزیونیحسنفتحیدانشجویپزشکیاستودراجتماعآمدوشددارد،
اماداناییوتدبیرشهرزادتاریخیرانداردومانندشخصیتهایداستانهایمدرندچار
اشتباهولغزشمیشود.شخصیتاولاینمجموعهمانندشهرزادقصهگوسعیداردبا
مالطفتوسازشگریتغییراتمثبتیدرزندگیخودوخواهرکوچکترشایجادکند؛
تغییریکهاوراازکنشپذیریمحضنجاتدهد،قبادراانسانباوجدانتروشجاعتری
بسازد،زخمهایروحیاوراالتیامبخشدوفرهادراوادارکندواقعگرایانهتربهزندگی
نگاهکند.شهرزاداینداستاناگرچهدرمحیطخفقانآورپدرساالریزندگیمیکند
وزندومآدمیبزدلوبیارادهاست،درزمانهایزندگیمیکندکهبهعلتسیاست
اصالحجنسیتی،فضابرایمشارکتاجتماعیوسیاسیزنانبازترشدهاستواونیز
و قدیمی پاورقیهای در زنان مانند اینمجموعه است.شهرزاد باخبر ازحقوقخود
ملودرامهایمردانهوگاهمادرانهقربانییالکاتهنیست،انسانیاستباهمةخصوصیات

وپیچیدگیهایانسانی.

شهرزادقصهگونجاتدهندهاست،نهنجاتیافته.اوقدرتاستفادهازواژههاراداردوبا
کمکواژههاازمرگنجاتمییابد،همسردیوانهاشراباداستانهایشمداوامیکندو
جانزنانکشورشرانجاتمیدهد.برایشهرزاداینمجموعهنیزواژههایگانهمأمن
وپناهگاهاند.باکمکواژههامغازةخیاطیرابرایدوستمغضوبشسعیدهازبزرگآقا
برگرد، شیراز به میگیرد تصمیم است،چونسعیده بیفایده البته که میگیرد پس
راجلبمیکند قباد اعتماد و ومحبت کرده تحملپذیرتر را قباد با زندگیخودش
وبرایخواهرش،سیمین،امکانشرکتدرفعالیتهایورزشیرافراهممیآورد.اگر
مردانیچونبزرگآقاازاسلحهبرایپیشبردمقاصدشاناستفادهمیکنند،زنانیچون
شهرزادواژههارابرایرسیدنبههدفبهکارمیگمارند.کهنالگویشهرزادالگویزنده
وپویاییدرفرهنگوادبیاتماست.شهرزادهایبسیاریسرازداستانهاوفیلمهای
خویشتنداری و گفتوگو و تعامل با که شهرزادهایی درآوردهاند، غیرایرانی و ایرانی
مردساالران و مردان به بردباری و صبر با میخواهند و دارند سر در تغییر سودای
اطرافشانبفهمانندکهسرانجامخردورزیبرخشونتپیروزخواهدشد.یکیازاینزنان
داستانیفرشته)بابازینیکیکریمی(درملودرامنیمةپنهانتهمینهمیالنیاستکهبا
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نوشتنیکنامهوپردهبرداریاززندگیگذشتهاشبرایتجدیدنظرشوهرشدرپروندة
اعدامیکزنبهجرمفعالیتسیاسیمیکوشد.شهرزاداینمجموعةتلویزیونیهمیکی
ازآنشهرزادهاست.زاویةدیددربسیاریازخردهروایتهایاینمجموعهزاویةدید
بااوبدلبهیکیدیگرازشهرزادهای شهرزاداستوبینندهازطریقهمذاتپنداری

قصهگومیشود.

انقالب رسانه ای در ایران و شکست رسانۀ ملی
امبرتواکودربارةاهمیترسانههایجمعیگفتهکهامروزه“درعصرارتباطاتزندگی
میکنیم.”رسانهومحتوایآنهرروزدستخوشتحوالتبیشتریمیشودوآنانکه
سودایدردستگرفتنقدرتسیاسیواجتماعیدرهرکشوریرادرسرمیپرورانند،
تحول میدهند.53 قرار کنترل تحت را کشور آن جمعی رسانههای اقدام اولین در
رسانههایجمعیمرهونتحوالتفناورانهوتغییرفرهنگمردمیوفرهنگرسانهای
است.بهعبارتدیگر،درعصرارتباطاتشیوةتولید،پخشودریافتمحتوایرسانهدر

تحولرسانههایجمعیمؤثراست.54

نو رسانهای فناوریهای باظهور درسطحجهانی فناوریمدرن بیستویکم، قرن در
رسانههای و اینترنت دیجیتال، فرهنگی ماهوارهای،محصوالت تلویزیون ویدیو، چون
پیامرسانیجمعی است.شکل لحظهای و تحولسریع و تغییر درحال مدام جمعی
ریشهایومتمرکزدرشبکههایتلویزیونیورادیوییوخبرنگاریرویکردکنترلشدة
سنتیبودکهفقطدستگروههایمحدودوخاصیرادرانتخاب،ساخت،تولیدوتوزیع
اینگروهخاِصصاحباختیاردرمطالعاترسانهایبه بازمیگذاشت. پیامرسانهای
پیامرسانی مشهورند. )gatekeepers of mass media( جمعی رسانههای دروازهبانان
غیرمتمرکزوریزومیابتدابادستگاههایپخشویدیووسپسماهوارههاوبعدهابا
تکنولوژیدیجیتالباسرعتپابهعرصةوجودگذاشت.برایمثال،امروزهدرحیطة
روزنامهنگاری،شبکههایرسانهایقدرقدرتوروزنامههایکثیراالنتشارکهزمانییگانه
مسیردسترسیبهاخباروگزارشهایروزبودند،باحضوراینترنترقیبانسرسختی
پیداکردهاندکهبهظاهرقدرتیندارندوفقطبایکگوشیهمراهکوچکوبااستفادهاز
اینترنتبه“شهروندانخبرنگار”)citizen journalist(تبدیلشدهاند.باانتشارخبرهای

53Eco, “Towards a Semiological Guerrilla 
Warefare,” 135-136.

54Eco, “Towards a Semiological Guerrilla 
Warefare,” 135-136.
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متفاوتوموازیخبرهایرسمی،خوانندگانوبینندگانبازاویهاینوونگاهیمتفاوت
میتواننداخباررادرشبکههایاینترنتیدنبالکنند.شبکههایارتباطجمعیگوناگون
را اجتماعیفضایی اینستاگراموسایرشبکههای توییتر، یوتیوب،فیسبوک، ازقبیل

برایخبررسانیوبازنماییخودودیگراندراختیارمردمعادیگذاشتهاند.55

فیلمهای تغییررسانهدرمستندسازیوساخت نیزشاهد نمایشی درعرصةهنرهای
گروه و بزرگ دوربینهای به نیازی دیگر فیلم یک ساختن برای هستیم. داستانی
و ندارند ارشاد وزارت اجازة به نیازی ایران در زیرزمینی فیلمهای نیست. فیلمبرداری
براینمایش،بهجایپردةنقرهایسینمابهصفحههایکوچککامپیوتروحتیصفحة
تلفنهایهمراهقناعتکردهاند.امروزهبسیاریازکارگردانانبزرگدنیا،مانندکنلوچ،
فیلمهایشانراگاهبهرایگاندراختیارببیندگانرسانههایدیجیتالگذاشتهاند.اینپدیده
رویدادیجهانیاستکهمنجربهنوعیانقالبرسانهایدردنیاشدهاست؛انقالبیکه
رسانههایسنتیگذشتهچونسینماوشبکههایتلویزیونیرابهآرامیبهحاشیهمیراند.

شکل به جهان و ایران در سرگرمکننده سریالهای پخش و تولید پیش، چندی تا
پاگرفتن از بیستموپس قرن نیمةدوم وکنترلشدهصورتمیگرفت.در متمرکز
تلویزیون،شبکههایمتفاوتتلویزیونیکارساختوتهیةبرنامههایسرگرمکنندهواز
جملهساختسریالهایتلویزیونیراشروعکردند.مثاًلدرکشورهایامریکایشمالی
اکثرسریالهایتلویزیونیوبرنامههایتفریحیراشبکههایقدرتمندامریکاییازقبیل
فاکس،ایبیسیواچبیاومیساختندوپخشمیکردند.درواقع،سلیقةکارگردانان
وبازیگرانوذائقةتماشاچیانبرنامههایتلویزیونیهمهتحتالشعاعسلیقهوسرمایة
شبکههایبزرگتلویزیونیومنطقهایقرارداشت.دستگاههایپخشویدیودراواخر
دهة1970میالدیامکانیفراهمآوردتابینندگانیککشوریامنطقةخاصبتوانند
ازبرنامههایسرگرمکنندةمتنوعتروبیشتریبهرهمندشوند.اینپدیدهدرکشورهایی
چونایرانوعربستانسعودیکهازنظربرنامههایسرگرمکنندهمحدودترندوتلویزیون
درخدمتتبلیغاتدولتیوحکومتیاستبااستقبالشایانیمواجهشد.پسازویدیو،
اینکه با کرد.56 باز مردم خانههای به را خارجی شبکههای پای ماهوارهای تلویزیون

55John Pavlik and Shawn McIntosh, “The 
Changing of Media Landscape,” in Converging 
Media: A New Introduction to Mass 
Communication (2nd ed.; New York and 
Oxford: Oxford University Press, 2011), 2-28.

56Khatereh Sheibani, “Film and Media in the 
Middle East,” in Encyclopedia of Islam and the 
Muslim World, ed. Richard C. Martin (2nd ed.; 
Macmillan Reference USA, 2015).
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استفادهازماهوارهدرایرانممنوعاستوحتیبرخیازمراجعدینیتماشایتلویزیون
ماهوارهایراحرامدانستهاند،57درحالحاضردرکشورایرانوسایرکشورهایمنطقه،
بینندگانبسیاریسریالهایترکیپخششدهازماهوارهراباعالقةوافردنبالمیکنند.
برنامههایماهوارهایبابیشازصدهاکانالخبریوسرگرمکنندهازکشورهایترکی،
عربیوانگلیسیوهندیزبانبهصورترایگاندراختیارخانوادههایشهریوروستایی

ایرانیاست.58

عصرتلویزیونوشبکههایمحدودوکنترلشدهدراروپا،امریکاوخاورمیانهبهپایان
شبکههای ظهور و اینترنت وجود یمن به و بیستویکم قرن در حاال است. رسیده
به امریکایشمالی در قدرتمند و بزرگ قدرتشبکههای نتفلیکس موازیهمچون
پرسشکشیدهشدهاست.امروزهنتفلیکسبا93میلیونعضودر190کشورجهان
همبرنامههایتلویزیونیراازطریقسامانةاینترنتیبازپخشمیکندوهمازسال2013
برنامههای اینترنتی است.59پخش زده تلویزیونیمستقلدست بهساختسریالهای
سرگرمکنندهودسترسیبهرسانههایغیرمتمرکزازمختصاتمهمعصردیجیتالاست
کهروندروبهرشدیداردوآیندةتلویزیوندردنیاراتصویرمیکند.درایران،بهسبب
کندبودنسرعتاینترنت،عدمدسترسیبهویزاکارتوفیلترشبکههاییچونیوتیوب،
اکثربینندگانبهنتفلیکسودیگرشبکههایفیلموسریالاینترنتیدسترسیندارند.
درعوض،درعرصةملی،شبکةنمایشخانگییارسانةخانگیکاریمشابهنتفلیکس،
البتهدرمقیاسبسیارکوچکتر،بهانجامرساندهاستودرسالهایاخیر،برخیفیلمهای
سینماییومجموعههایتلویزیونیمستقیماًبرایشبکةنمایشخانگیساختهمیشوند.

چونتولیداتشبکةخانگیزیرنظرصداوسیماساختهنمیشوند،تحتاعمالممیزی
صداوسیماقرارنمیگیرند،هرچندبازهمبایدبهتأییدوزارتارشاداسالمیبرسند.
تهیهکنندگانبخشخصوصیکهبیشتربهفکربازگشتسرمایهاند،برایجلببینندهو
خریدارمحصوالتفرهنگیخودمیکوشندتولیداتشاننسبتبهمحصوالتصداوسیما
ازکیفیتبهتریبرخوردارباشد.درعصردیجیتال،بینندةمحصوالتفرهنگیلزوماًبه

مکارمشیرازی آیتاهلل ایسنا، گزارشخبرگزاری 57به
فروش،نصبواستفادهازتلویزیونماهوارهایراحرام

دانستهاست.بنگریدبه
http://isna.ir/fa/news/92100301264/.
نگاه ماهواره مردم درصد 71 “وقتی به 58بنگرید
میکنند،چهمیتوانکرد؟”دروبگاهتابناکو“گزارش

سیاستهای و دیدگاهها مورد در پژوهشها مرکز
مرتبطباماهوارهدرایران،”دروبگاهمرکزپژوهشهای

مجلسشورایاسالمی،دسترسپذیردر
http://rc.majlis.ir/fa/news/show/897801/.
59https://ir.netflix.com/.
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دستگاههاینسبتاًبزرگتریمانندتلویزیونوابستهنیستندومیتوانندبادستگاههای
کوچکترالکترونیکیقابلحملچونکامپیوتر،تبلت/لوحهوشمندوتلفنهمراههم
برنامههایدلخواهخودراتماشاکنند.پسامکانتماشایبرنامههایشبکةخانگیقابل
بارگیریازبرنامههایتلویزیونسنتیبهمراتببیشتراست.ببیندگانایرانیسالهاست
سرخوردهازرسانةملیوبرنامههایکممایهوبیمایهایکهکمترینشباهتیبافرهنگ
ترکی کممایهتر سریالهای به را وچشم گوش ندارند، خیابان و کوچه مردم واقعی
سپردهاندکهالاقلسرگرمکنندهترند،رابطةزنومردراواقعیتربازنماییمیکنندو

اثریازایدئولوژیحاکمدرآنهانیست.

پخشگرانترینمجموعةتلویزیونیتاریخسینمایایرانباهزینهایبالغبر30میلیارد
تومانویکیازباکیفیتترینتولیداتتلویزیونیازشبکةنمایشخانگیخبرازحرکت
تلویزیونبهسویتولیدغیرمتمرکزوغیردولتیدرسالهایآتیمیدهد.نحوةمتفاوت
نشاندهندة روشنی به شهرزاد سریال از استقبال و توزیع و پخش تولید، و نگارش
ازتغییراتدرزمینة ایراناستکهبهنوبةخودمتأثر تغییراترسانههایجمعیدر
پیداست وضوح به شهرزاد ساخت با است. بوده سیاست و فرهنگ اقتصاد، فناوری،
میالنی تهمینه چون کارگردانانی ساختههای با سینما در قباًل که زنانه، ملودرام که
رشد امکان و است شده روبهرو استقبال با هم تلویزیون رسانة در بود، یافته رونق
است: گرفته الهام فراوانی تلویزیونی و آثارسینمایی از دارد.مجموعةشهرزاد بیشتر
هالیوودی، فیلم–نوار تا پدرخوانده چون امریکایی مافیایی فیلمهای زیباشناسی از
ایرانی دو درجة تجاری فیلمهای حتی و خارجی پُربینندة ملودراماتیک سریالهای
کهبهفیلمفارسیشهرتدارند.گرچهسبکنمایشیژانرفیلمفارسیازجملهنمایش
لوطیهاوبریزوبپاشخانههایاشرافیدراینفیلمجذابیتبصریایجادکرده،اما
روابطجنسیتیسمتوسویتازهایدارد.پدرساالریاگرچهبهتصویرکشیدهشده،اما
همیشهتأییدنشدهاست.زنهاازامامزادهها،پستووآشپزخانهوکابارههایفیلمفارسی
بیرونآمدهوآمادهاندکهنظاممردساالررابهچالشبکشندیاحداقلتکانیدرذهنیت
مردساالرجامعهبدهند.شهرزادیکهحسنفتحیونغمهثمینیخلقکردندمیتوانست
پسازازدواجاولومتارکهوازدستدادنفرزندشتاابددلگیرومغمومکنجخانةپدر
ومادرزندگیکند.زنتلخیبشودودرپیدسیسهچینیبرایبهدستآوردندوبارة
فرزندوشوهراولشباشدوهنوزهمشخصیتمحبوببینندهباقیبماند.اماچنین
نشد.شهرزادمادرخوبووظیفهشناسینشاندادهشد،اماوقتیحققیمومیتفرزندرا
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ازدستداد،درجانزدوتبدیلبهشخصیتیایستانشد.زندگیشهرزاددرعشقدوباره،
ازدواجدوبارهوزندگیجدیدشادامهپیداکرد.اگرشهرزادداستانیپسازازدواجاول
ومادرشدنوسپسمتارکهتوانستبازهمبهزندگیبازگردد،دوبارهعاشقشودو
پیوندیبرمبنایعشقوتفاهمبافرهادببندد،بایددرسریالهایآیندهمنتظربودو
دیدخواهرهایجوانترشهرزادچگونهعملمیکنندوچگونهپویاییزنانهشانرادر

عرصههایداستانیجدیدرقممیزنند.

از برایزناننوعیفرار گفتهشدهکهخواندنداستانهایعشقیوتماشایملودرام
روزمّرگیوروزَمرگیبودهاستوموجببهفراموشیسپردنوظایفخانگیوفشارهای
نظامپدرساالر.خواندناینداستانهابهگماننظریهپردازانیچونژانیسرادوی،ورود
زنانبهدنیایذهنیشیرینوگوارایعشقبودهاستدرقالبداستانخیالیغریب
مردم استقبال اینحال، با نشیبعشقی.60 و پرفراز وخمهای پیچ با ماجرایی پر و
و نمیشود ساخته زنان برای فقط ملودرام که داد نشان روشنی به مجموعه این از
بینندگان طرفدارانیدرمیانمردانوکودکانهمدارد.هردوشنبهکهخیلعظیم
سریالسرگرمتماشایقسمتجدیدمجموعهمیشدند،انگاربهنوعیازدنیایواقعی
قباد و فرهاد و ونشیبعشقیشهرزاد فراز تا فاصلهمیگرفتند وروزمّرگیهایشان
رامزمزهکنند.دراینمجموعه،ملودرامازسیاستفاصلهمیگیردتامسایلعاطفی
شخصیتهایداستانرابازنماییکند.میتوانتصورکردکهشهرزادباانتخابآگاهانه
وهوشمندانةشبکةخانگیبرایپخشتوانستازسیاستوسیاستزدگیدنیایرسانة
و امروز سیاستزدة ایران در که سخنی بگوید، سخن عشق از و کند عبور رسمی
واخوردگیهای و انتخابات1388 از پس سیاسی ازسرخوردگیهای پس بهخصوص
اقتصادیناشیازتحریمورسواییفسادمالیبیشازهرسخنیمخاطبدارد،همبرای
مردانوهمبرایزنان.آرزویاینزنانومردانبرایرهاییازسرخوردگیهایاجتماعی
وسیاسیوپناهآوردنشانبهداستانیعشقییادآورآرزوینیمایوشیجبرایآمدنمرغ
آمیناست،همانمرغافسانهایکهبرفرازباممردمانرنجدیدهومحرومپروازمیکند
تاآرزوهایشانرابرآورد.شعرزیبای“مرغآمین”کهدراسفندماه1330وقبلازکودتا
علیهمصدقودراوجفعالیتهایدکترمصدقوجنبشملیدرایرانسرودهشدهبارها
درسریالشهرزاداززبانفرهادبرایشهرزادخواندهشدوگردنبندمرغآمینبهنشانة

پیونددودلدادهوامیدبهآیندهایبهتربهگردنشهرزادبستهشد:

60Radway, Reading the Romance.
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مرغآمیندردآلودیستکآوارهبمانده
رفتهتاآنسویاینبیدادخانه

بازگشتهرغبتشدیگرزرنجوری،نهسویآبودانه.
نوبتروزگشایشرا
درپیچارهبمانده.

میشناسدآننهانبیننهانان)گوشپنهانجهاندردمندما(
باصدایهردمآمینگفتنش،آنآشناپرورد،

میدهدپیوندشاندرهم
میکندازیأسخسرانبارآنانکم

مینهدنزدیکباهم،آرزوهاینهانرا.61

61نیمایوشیج،“مرغآمین،”دسترسپذیردر
http://www.nimayoushij.com/poetry116.html/.




