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ن چموش رسان هزده
قالب ماهیا 

دیباچه

برای من عادت ســریالبینی از قصههای جزیره شــروع شد؛ از روزهایی که
لذتبزرگشدنبافیلیستیوسیسیلیوبقیهبچههایآنجزیرهزنده،من
جهان زیســت دیگرانی از یک جای
را از زندگی سرشــار میکرد .از زمانی که ِ
دیگــر کره خاکی -که هیچ هم شــبیه زندگی ما نبود -بــدون هیچ تعارف و
واسطهای وارد زندگی و عادتهایم شد و شخصیتهای داستان شده بودند
مثل پســرخالهها و دخترخالههای راه دوری که هر هفته سر یک ساعت به
دیدنم میآمدند و اتفاقاتی را که از سر گذراندهاند برایم تعریف میکردند.
ایــن خیلی شــبیه زندگی بود .خــود زندگی بود و بعدها که یکــی از فنهای
جدیسریالهایمهمجهانشدمبیشترفهمیدمکهبهتعدادسریالهایی
ی کردهام :یک بار با چند نفر در یک جزیره بینام و نشــان
که دیدهام ،زندگ 
گیر کردهام ،یک بار زندانی شــدم و از زندان فــرار کردهام ،یک بار ندیمهای
شــدهام که در سیســتمی ضد زن ولی مذهبی در ینگــه دنیا-امریکا -مورد
سوءاســتفاده حاکمان قرار گرفت ه اســت و خدا میدانــد که چه زندگیهایی

کردهام .در کل جهان سریالدیدن حاال مهمترین ابزار سرگرمی و گذراندن
ی کنار
اوقات فراغت است .مردم چیزهای دیداری دیگر را به نفع سریالبین 
گذاشتهاند و صنعت سریالسازی هم بخوبی توانسته نبض سلیقه مردم را
به دست بگیرد و میخ خود را در زمین مخاطب محکم بکوبد .در گزارشی
ل در جهان ،سال
که نتفلیکس ،یکی از بزرگترین شرکتهای ساخت سریا 
 2017منتشرکردهنوشتهشدهکهاینکمپانیبابررسیوتحلیلانتخابهای
مشــتریان خود توانســته  ۲۰۰۰گروه سلیقه را شناسایی کند .این عدد و البته
تالش برای رسیدن به این عدد ،میتواند نویدبخش دورهای جدید از رابطه
مخاطب با رســانه باشــد .چیزی که در فصل آخر ســریال «بلک میرور» یا
همان آینه ســیاه به اوج خود رســیده و سازندگان این ســریال در یک اقدام
عجیــب و جــذاب ،پایانبنــدی تعاملی را برای این ســریال بــه پایانبندی
تحمیلی از ســمت نویســنده و کارگــردان ترجیح دادند .به ایــن صورت که
قسمتجدیداینسریال،چندپایانمتفاوتداردوبینندهمیتواندانتخاب

سریال ها ،مردم جهان را همافق کردهاند
نگاهی به بزرگترین صنعت هنری قرن اخیر در گفتوگو با دکتر ناصرالدین علی
تقویان استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

میگویندکهسریالهادنیاراتکاندادهاند؛تکانهاییکهمرزهایمعرفت
بصری ،شــناخت هنری و جهانبینی بینندههایشــان را جا بــه جا کرده
است.سریالهایسالهایاخیربهلحاظعمقروایت،غنیتر،ازجهت
جلوهتصویر،جذابتروبیشازهمیشهمحلیبرایبازیدادنمخاطب
میترا فردوسی وبهعبارتیتعاملبااوشــدهاند.شــایدبتوانگفتایــنهمهفضابرای
پژوهشگر مخاطب منفعل سالهای گذشته که فیلم بزرگ روی پرده بزرگ سینما
مطالعات فرهنگی درخشونتینمادینقراربوداوراتحقیر،توبیخومسحورکند،بهمثابهیک
انقالببزرگوبهمنزلهبرگشتشکوهمندارادهوفاعلیتبهاوست.سریالهاآمدهاندتاجهانی
دیگرازفرمها،قصهها،روایتها،شخصیتهاواسطورههابسازندوماراهمهمراهباخوددیگرگون
کنند.مادیگرآنجا،بیرونازفیلم،رویصندلیشــقورقسینماننشستهایم؛مابهدرونسریالها
نباشدکهدوپامینیکهبعدازدیدنهر
راهیافتهایمو خودمانبخشیازآنهستیم.البته حواسما 
قسمت از سریال محبوبمان دریافت میکنیم ،کم از مخدرهای سنگین ندارد و سریالها خوب
میتوانندمارامعتاد خودشانکنند؛بایدآنهارابهقاعدهوآگاهانه،بهقدرسرخوشیمالیم جاری
البهالیروزمرگیفرســاینده،مصرفکنیم.برایاینکهبخشــیازکارکردهایفرهنگیسریا لونیز
ماللهاییراکهایجادمیکندبیشتربشناسیم،گفتوگوییکردهایمبادکترناصرالدینعلیتقویان،
اســتادیارپژوهشکدهمطالعاتفرهنگیواجتماعیوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریواستادگروه
مطالعاتفرهنگیدانشگاهعلموفرهنگ.اوکهچندکتاببامحورنسبتسینماوفلسفهبهفارسی
ترجمهکردهاستدراینگفتوگوازویژگیهایمثبتسریالهایجدیدمیگویدواعتقادداردکه
پیرنگونختسبیحروایتسریالهایمتأخر،همانجوهر هروشنگریاست.

گفــت .من البته میخواهم یک گام فراتر بروم
و بگویم شــاید کانسپت «مخاطب» دیگر برای
سریال جواب ندهد و بهتر است برای مخاطبان
سریالازمفهوممشارکتکنندهاستفادهکنیم.
ëëبسیاریازمنتقدانفیلموجامعهشناسانهنر
معتقدند که صنعت سریالسازی ،به مثاب ه یک
انقالب ،هنرهای دیــداری را وارد یک دوره جدید
کردهاست.نظرشماچیست؟
ســریال را میتوان با ادبیات داســتانی مقایسه
کــرد« .جنبش رمانتیسیســم» در ادبیــات ،ژانر
رمــان را پدیــد آورد .رمانهــای بلنــد در همین
هنگام شــکل گرفتند که یک انقالب در ادبیات
داســتانی به شــمار میرفــت .رمان ،ادبیــات را
وارد ساحت دیگری کرد و ادبیات بیش از پیش
با فلســفه و بــا زندگــی روزمــره پیوند خــورد .از
ایــن رو ،قرن  19در ادبیــات و هنر به عنوان قرن
رمــان شــناخته میشــود .در قرن  20بــه دالیل
جامعهشناختی ،تاریخی و سیاسی ،رمان افول

وتخــت»بــرایهــراپیزودیــکنویســندهدارد.
مجموعهای از نویســندهها ،یــک «مگاروایت»
را میســازند کــه متفــاوت بــا مــدل کالســیک
فیلمهاستکهیکنویسندهوخالقبایدروایت
رابسازد.اینتفاوت،چهتأثیریبرفرهنگبصری
میگــذاردوچــهنوعجهانــیرابــرایمخاطب
یسازد؟
م 
کامــاً درســت اســت .مــن حتــی فراتــر از آن
مــیروم .نه تنها در خلق یک اثر ســریالی یا اثر
اپیزودیک،دیگربهندرتمیتوانیکنویسنده
واحــد پیدا کــرد بلکه ســوژههای متعــددی در
شــکل دادن بــه داســتان و کارگردانــی و فضای
برنامــه نقــش دارند و عــاوه بــر آن هم نوعی
تعامل با مخاطب در خلق اثر صورت میگیرد.
همین ســریال «بــازی تــاج و تخت» کــه مثال
زدیــد ،فکر میکنــم بعــد از ســیزن اول بود که
چــون ســریال گل کــرد و مخاطبهــای زیادی
گرفت و رتبه آن در وبسایت  IMDBباال رفت،
ســازندگان ســریال در شــبکه اچ.بــی.او متوجه
شدندکهیکمنبععظیم ازمعناهاونمادها در
توگوهایی به وجود آمده که در فنپیجهای
گف 
ســریال وجــود دارد .آنهــا شــروع بــه تحلیــل
توگوها و کامنتهای مردم در مورد سریال،
گف 
شخصیتهای آنو یاگافهایی که درهر اپیزود
وجود داشــت ،کردنــد .آنها به دقت پیشبینی
روند داستان از دید مردم را آنالیز کردند و با این
کار متوجه شدند که کدام هنرپیشه و شخصیت
و صحنه جذابیت بیشــتری داشــته! بر اســاس
مجموعه تحلیل نظرات مخاطبان در نتیجه،
خط داســتان را عوض میکردنــد .اینجا بود که
مخاطــب وارد داســتان میشــد و تأثیــر خود را
میگذاشــت .تأثیرگــذاری بدین شــکل بود که
ناگهان شــخصیتی کــه خیلی محبوب بــود در
ابتدای ســیزن بعدی کشته شــد در حالی که از
خط داستان چنین برداشتی شکل نمیگرفت.
بدینترتیبناگهانزیستجهانمخاطباندر
موقعیتمسألهانگیزجدیدیقرارگرفت.
ëëآیا میتوان گفت که برخالف رسانههای دیگر
که ناتوان از مشــارکتدهی مخاطبان هستند و
تقریباًهیچ کدام تعاملی نیســتند! اآلن میتوان
مخاطبسریالرامخاطبجدیدینامید؟
بلــه ،میتــوان ایــن ســؤال شــما را پرورانــد و
تئوریهای جدیدی در مورد مخاطبان ســریال

کرد و به سمت داستان کوتاه رفتیم .سینما هم
وارد شــد و رمان را از جذابیت گذشته انداخت.
همــان طــور که ژانــر رمــان در ادبیات یــک ژانر
بزرگ بود و جهش عظیمی ایجاد کرد اآلن هم
سریال دارد این کار را در حوزه هنرهای دیداری
انجام میدهد .قرن آینده ،قرن ســریال خواهد
بود و سینما به معنای کالسیک آن ،گرچه محو
نمیشود،بهحاشیهمیرود.
اآلن فیلمهایــی کــه اســکار میگیرنــد خیلــی
چیــپ ،لــوس و بیمزه بــه نظرمان میرســند
و اصــاً تعجــب میکنیم کــه چرا یــک فیلم را
در یک فســتیوال معتبــر ،بهترین دانســتهاند.
حقیقتاً دیگر فیلم خوبی هم تولید نمیشــود
کــه بخواهند برگزیننــد .خیلــی از کارگردانها و
بازیگران و تهیهکنندههای ســینمای کالســیک
بــه ســمت ســریال آمدهانــد .حتی یک ســری
فیلمهــای ســینمایی دنبالــهدار شــکل گرفته!
قبالً هم در ســینمای کالسیک این کارها انجام
میشــد ولی اآلن بیشــتر شــده! «ماتریکس» و
بعد هم «ارباب حلقهها» به صورت چندتایی
درســت شــدند .اینها نمونههایــی از فیلمهای
ســینمایی هســتند کــه تــاش کردهانــد نوعــی
جهش به ســمت ســریال داشــته باشــند .انگار
سینمای کالسیک میخواهد از این اتفاق عقب
نماند .در مجموع به ســمتی میرویــم که ژانر
هنرهــای دیداری وارد مرحله و جهــان دورهای
جدیــد میشــود .در این جهاندوره ،ســینما به
معنای کالسیکش ارج و قرب گذشته را ندارد و
سریال دارد جایگزین آن میشود.
ëëآیا میشود گفت یکی از دالیل مقبولیت این
فضای سریالی ،این است که سریالها به زندگی
روزمــرۀ ما شــباهت دارند؟ مثالً همــان طور که
بچههــای همســایه بــزرگ میشــوند ،بچههای

 ëëســریالهاامــروزتبدیلبــهیکــیازمهمترین
عالقهمندیهــای جهانــی شــدهاند و صنعــت
سریالسازی به قدری رونق گرفته که بزودی گوی
ســبقت را از خیلــی از ژانرهای هنــری دیگر مثل
فیلمهــاوشــوهایتلویزیونــیمیگیــرد.چطور
سریالهااینقدرترندشدندومحبوبمردم؟
ســؤال خیلــی مهمــی اســت .شــخصاً فیلــم
ســینمایی زیاد میدیدم و در این حوزه کارهای
تئوریــک و ترجمههایی هــم کــردهام؛ بویژه در
مورد نســبت بین سینما و فلسفه! فیلم دیدن،
نــه تنهــا یکــی از عالیــق و تفریحهای مــن بود،
بلکــه برایم نقش آموزشــی داشــت .از گنجینه
سینما ،جهان معنایی خود و طیف ارتباطاتم را
با دیگران گسترش و ارتقا میدادم .اما اآلن  4یا
 5ســال میشود که عمالً دیگر نمیتوانم فیلم
ببینم ،فقط مخاطب سریال هستم چون فیلم،
دیگرمراسرشاروراضینمیکندوسریالجهان
معناییبزرگتروبهتریبرایممیسازد.
ëëســریال چه ویژگیهایی نســبت به فیلمهای
ســینمایی دارد که توانســته این جهان را برایتان
بسازد؟
بخشــی از پاســخ به ساختار ســریال برمیگردد
کــه نســبت بــه ســینما و فیلــم ســینمایی در
معنــای کالســیک آن خیلــی متفــاوت اســت.
ســریال میتواند به صورت اپیزودیک و فصلی
(ســیزنال) ســاخته شــود یعنــی فصلهــای
متعدد داشــته باشــد و در عین حــال ،اپیزودها
خیلی کوتاهتر از فیلم سینمایی هستند .سریال
میتوانــد بــه صــورت هفتگــی پخش شــود .با
گسترشاینترنت،امکاندانلودنیزپیشمیآید
و آدمهــا میتوانند کل مجموعه را یکجا دانلود
کنند و ببینند .عالوه بر ســاختار متفاوت ،جهان
معنایــی که محتوای ســریال برای ما میســازد
تفاوتهایــی نســبت بــه ســینما و فیلمهــای
سینمایی به معنای کالســیک آن دارد .از دیگر
ویژگیهای ســریال این است که میتوانید آن را
در خانه تماشا کنید .سریال اساساً برای صفحه
تلویزیون ســاخته شده ،نه پرده عریض سینما!
عالوه بر اینها برخالف فیلمهای سینمایی که
معموالً دو ساعت هستند هر اپیزود سریال بین
 45دقیقه تا  1ساعت است.
ëëاشارهبه«فرم»کردید.لطفاًراجعبه«روایت»
همبگوییــد.فکرمیکنممثالًســریال«بازیتاج

کند که میخواهد کدام پایان را ببیند .یعنی مثل یک بازی کامپیوتری خط
داســتان را خود مخاطب انتخاب میکند و در هر ســکانس از بیننده ســؤال
میشودکهکاراکتراصلیچهتصمیمیبگیرد؟
ســریالها حاال دیگر فقط گوشــهای از ذهن ما را اشغال نکردهاند مثل یک
عــادت یــا وقتگذرانی .حــاال صنعت سریالســازی ارتباطات آیینــی را به
خدمــت خود گرفته و با ســرعت هرچــه تمامتر برای تصرف مــا آمدهاند،
برای کشــاندن مخاطب در آیین برگزاری جهانی به نام ســریال و پایشان را
چند قدمی جلوتر گذاشتهاند .حاال نیاز به یارگیری از میان مخاطبان دارند.
قالبشان خیلی وقت است ماهیان چموش رسانهزده را به دام نمیاندازد
و طرحی انداخته که خود ماهیها درگیر در فضای مجاز آنها شــوند .جایی
که مرز باریک خیال و واقعیت را در هم میشکند .جایی که اسمش تجربه
اســت و هر چه قدر که تجربه واقعیتری برای انسان مجازی قرن بیست و
یکمبسازی،محبوبتری.

ســریال هــم قــد میکشــند و جزئیــات زندگــی
شخصیتهارابیشترمیشناسیم.
بلــه ،یــک دلیــل عمــدهاش همیــن اســت .در
ســینمای کالسیک ،داستان فشــرده بود و اصالً
نمیشــد اینقدر زیاد به داســتان و شخصیتها
نزدیکشد.
البتــه نمیخواهــم وارد گفتمــان مطالعــات
فرهنگی شــوم بلکه بــا دید پدیدارشناســانه به
ســریال مینگــرم .اصطالحاتی مثــل «زندگی
روزمره» مربوط به مطالعات فرهنگی هســتند
ولی من رویکرد پدیدارشناسانه دارم و با سریال
زندگی میکنم .ســریال ،فراتر از زندگی روزمرۀ
من است .همۀ آدمها در زندگی روزمره خرید،
پخت و پز و شســت و شــو انجــام میدهند ولی
هیچ کدامش یادشــان نمیماند .ســریال فراتر
از زندگی روزمره اســت چون در خاطر میماند.
گرچــه عناصر مختلــف زندگی روزمــره و حتی
مــال زندگــی روزمــره را در بعضــی ســریالها
ِ
تجربــه میکنیــد ،در خــال ســریال در جهــان
تازهای مشارکت دارید و حتی اتفاقهای زندگی
روزمــره را در خــال دریچــهای رو بــه آن جهان
جدید تفســیر میکنیــد .بدین ترتیــب ،زندگی
روزمره ،ذیل سریال قرار میگیرد.
ëëیعنیتابعیازسریالمیشود؟
مــن
تابعــی از ســریال و جهانــی میشــود کــه ِ
مشــارکت کننــده ،در همراهی با شــخصیتها
و داســتان ســریال برای خود میســازم .زندگی
روزمره در دل آن جهان قرار میگیرد .نمیگویم
زندگی روزمره تابع ســریال اســت ولی بخشــی
از آن میشــود .نوید «جهــاندوره» جدیدی که
گفتم ،با این نوع عناصر پدیدار میشود.
ëëیک انگ کــه بخصوص جامعهشــناسهای
سنت انتقادی ،همیشه به ســریال وارد میدانند
ایــناســتکه«راهــیبرایغیرسیاســیشــدن
جامعه به شــمار میرود و عادتوارهای اســت که
مارابهســمتفارغشدنازمسائلاطرافسوق
میدهدوباعثخألذهنیمیشود».حتیگاهی
پارافراترمیگذارندوسریالرامخدرنسلجدید
میداننــد .این دیــدگاه انتقادی را چطور تفســیر
میکنید؟
عدهای شاید چنین تفسیرهای رادیکالی بدهند
ولــی من زیــاد موافــق نیســتم .شــاید نظریات
صنعــت فرهنــگ و امثــال آن را مطــرح کننــد
ولــی من نمیتوانم بپذیرم .ابتــدا باید تعریف

چیست؟ این فیلمها چه فلســفه و جهانبینی
دارند؟
ابتــدا مقدمــهای در ارتباط بــا این ســؤال بیان
میکنم .من ســریال را یک گسســت از ســینما
نمیدانــم بلکــه ســریال ادامــه هنــر مــدرن از
جمله ســینما اســت .همان طور که در اخالق
مــدرن و سیاســت مــدرن قائــل بــه گسســت
نیســتم ،گسســت را در هنر مدرن قبول ندارم.
سؤال شــما را در گفتمان فلســفی و اجتماعی
مدرنیتــه جــواب میدهم .همــان طــور که در
ســینما ،رمــان و هر هنــر مدرن دیگــر هم نقد
مدرنیتــه را میبینیــد و هم دفــاع از آن؛ همان
طــور کــه در فلســفه مدرن شــاهد نقــد و دفاع
همزمان هستید؛ سریال نیز یک فلسفه خاص
و عمومی ندارد منتها نخ و رگه پیونددهندهای
که هنــر مــدرن ،علم مــدرن ،سیاســت مدرن
و اخــاق مــدرن را از  300یــا  400ســال پیش تا
کنون در عرصه تاریخ جلو برده و به هم متصل
کرده «گوهر روشــنگری» اســت؛ همان چیزی
کــه متفکــران ،هنرمندان و کنشــگران امــروز و
دیروز در مقابلش یا در کنارش به سخن گفتن
پرداختهانــد .باالخــره یک عنصر مشــترک در
این امر مدرن و روشــنگرانه وجــود دارد که من
اسمش را «اندیشۀ بازتابی» یا «تأملگرایانه»
یــا «خوداندیشــانه» میگــذارم؛ یعنــی مــا از
رنســانس به بعد ،آگاه شدهایم که هر چیزی را
باید زیــر ذرهبین نقد بگذاریم؛ حتی خودمان،
تواناییهــای خویــش ،شــناختهایمان و
کنشهاییکهانجاممیدهیم!میخواهیمتن
به اسطوره و خرافه ندهیم؛ تن به ظلم و ستم
ندهیم ،و تن به زشتی و ابتذال هم نسپاریم .در
هر سه عرصه علم ،اخالق و هنر ،میخواهیم
معیارهــای داوری خــود را هــر چــه عقالنیتر،
متکاملتر،انسانیتروخردمندانهترکنیم.
ëëقهرمانهای این سریالها چه چیزی را ترویج
میدهند؟
بــه نظر مــن در این فقره نمیشــود یک جواب
سرراســت داد .این که قهرمانهای ســریال چه
باشــند و چه کنند بســتگی به داســتان دارد ولی
کلیــت جریــان ســریال در ادامــه علــم مــدرن،
هنر مدرن ،ســینمای کالســیک ،ســینمای قرن
بیســتم ،و همچنین در کنار علم مدرن ،فلسفه
مــدرن و اخــاق مدرن اســت .تمام اینهــا را در
مجموع در جهت عقالنیتر شدن بیشتر انسان

جریان سریال در ادامه علم مدرن ،هنر مدرن ،سینمای
کالسیک،سینمایقرنبیستموهمچنیندرکنار
علم مدرن ،فلسفه مدرن و اخالق مدرن است .رگه
پیونددهندهای که کلیت تمام اینها را توضیح دهد،
همان «گوهر روشنگری» و عقالنیت است
سیاســت و امر سیاســی را مورد بازاندیشی قرار
دهیم .من تعریف سیاســت با این نــوع نگاه را
نمیپسندم.
ëëپــساگردرســتفهمیدهباشــمبهنظرشــما
سریالدیدننوعیازسیاستورزیجدیداست.
اگــر سیاســت را بــه معنــای هابرماســی آن در
نظر بگیریم ،ســریال یک سیاســتورزی جدید
با وجوه انتقــادی زیاد اســت .معتقدم تعریف
هابرماسی از سیاست ،خیلی جامعتر و فراگیرتر
اســت و ویژگیهای تأملگرایانه و بازاندیشــانه
بیشتری را دارد.
ëëوبدینترتیب،سریالدیدنهمامریسیاسی
واجتماعیبهشمارمیرود؟
بله ،و چون کنشــی اجتماعی است و در زیست
جهان اجتماعی رخ میدهد ،امری سیاسی نیز
هست.
بــه هر حال ،هم از نگاه پدیدارشناســانه و هم از
دید اندیشه انتقادی ،میشود خیلی از حرفها
و نظریههایی که در سینمای کالسیک میزدیم
را بــه صورتی غنیتــر و قویتر پیرامون ســریال
مطــرح کنیم .حتــی جریانهــای چپ هــم در
مورد سینمای کالسیک نتوانستند به خود اجازه
دهنــد که کلیــت ســینما را جزئــی از «صنعت
فرهنگ» بدانند بلکه ســینما را به دســتههایی
مثل «ســینمای خــارج از ژانــر» و غیره تفکیک
کردهانــد .در بعضی ســریالها وجوه «صنعت
فرهنگ» آن قویتر از وجوه انتقادی آن اســت.
حتی در سریالهایی که ژانرهای خیلی اکشن و
عامهپسنددارند،مشابهسینما،بهطورهمزمان
وجوهانتقادیمشاهدهمیشود.
ëëآیــا جهانی که ســریال به وجود مــیآورد ،یک
فلســفه خــاص دارد و چیــز خاصــی را روایــت
میکند؟ نخ تســبیح روایتهای این ســریالها

میدانــم .رگــه پیونددهندهای کــه کلیت تمام
اینها را توضیح دهد ،همان «گوهر روشــنگری»
و عقالنیت است.
ëëبهمددتکنولوژیهاییکهبرایدانلودسریالها
وجــود دارد ،از تهران گرفته تا کابــل تا نیویورک،
همه با هم یک ســریال را میبینیم .شاید سؤالم
شــعاری باشــد ولی آیا ایــن فناوریهــا میتواند
باعــث نزدیککــردن مرزهــا بــههــم و رفتن به
سمتدرکجهانیمشترکباشد؟
قطعــاً همیــن طــور اســت .آرمــان روشــنگری
در نهایــت ،آزادی ،برابــری و صلــح اســت.
آرمانهای روشنگری ،رهایی است .این رهایی،
میتوانــد برابــری را به عنوان یــک ایده محقق
ســازد .هم صلح و هــم آزادی ،به قــول کانت،
ایدههــای تنظیم گر هســتند .ما با نــگاه به این
ایدهها میتوانیم در جهانی مشــترک همبهره
باشــیم طوری که یــک افغان ،یــک نیویورکی،
یــک آفریقایــی و یــک ایرانــی همــه بــا هــم به
افقی مشــترک برســند .گویا بــا دیدن ســریال،
نوعــی همزادپنداری با شــخصیتها میکنیم
و دردهــای مشــترکمان را فریــاد میزنیــم و به
اشتراکمیگذاریم.یکدیگرراحساسمیکنیم
وقتی که از خود میپرســیم که مضمون نهایی
که در این ســریال به اشــتراک گذاشته میشود
در نهایــت به چــه افقی مینگرد؟ چــه آرمانی
دارد؟ ایــن آرمان اســت که در نهایــت آدمها را
به یکدیگر پیوند میدهد و باعث میشود بدون
این که طرف مقابل را بشناســم ،ســاعتها در
مــورد فالن ســریال با وی به صحبت بنشــینم.
توگو بــه معنای
بــه وجــود آمــدن همیــن گف 
نوعی نزدیکی اســت و این که بیــش از پیش ،از
توگو
خشونت دور میشویم .هر چه بیشتر گف 
کنیم،کمترجنگبینمانرخمیدهد.

زندگی و فرهنگ
سونامی رسانهای

با مرور تاریخ ســینما در میان ه قرن بیستم به نقل قولها
و مصاحبههــای متعــددی از ســینماگرانی برمیخوریم
گزاره کــه همگــی در نکوهــش تلویزیــون گفتهاند و نســبت به
خطراتــش هشــدار دادهاند .از آلفرد هیچــکاک گرفته که
تماشای تلویزیون را کاری عبث و ناتوان در تغییر عادات
بیننــدگان توصیف میکرد ،تا گروچــو مارکس که در نقل
قول مشــهور و کنایهآمیــزی گفته بــود« :تلویزیون خیلی
یحیی نطنزی برایم آموزندهست .هر وقت کسی در پشت صحنه آن را
روزنامهنگار و روشن میکند به اتاق دیگری میروم و شروع به خواندن
منتقد فیلم یــک کتاب میکنــم ».حاال امــا بعد از گذشــت چند دهه
و تحــوالت عظیمی کــه تلویزیون تجربه کــرده و تأثیرات
شــگرفی که بر نظام سرگرمیسازی گذاشــته ،پناه بردن به این جور نقل قولها
برای توصیف کارکرد تلویزیون و برنامهها و بخصوص سریالهایش بیش از حد
ســادهانگارانه به نظر میرسد .در دورانی به سر میبریم که بیش از  15درصد از
ترافیکاینترنتیدرسطحدنیامتعلقبهنتفلیکسبهعنواناصلیترینشبکه
ی و یکی از مهمترین بســترها برای پخش سریالهای پرمخاطب
نمایش خانگ 
اســت؛ دورانی که ورود سینماگران برجسته به عرصه سریالسازی دیگر نه یک
اتفاق جدید ،بلکه یک عرف پذیرفتهشــده اســت .و دورانی که سینمای جریان
اصلی برای نباختن قافیه به رقبای قدرتمندش در شبکههای تلویزیونی ،بیشتر
از گذشــته برای اســتفاده از تکنولوژیهای جدید در عرص ه نمایش هول میزند
تا بلکه به لطف فیلمهای سهبعدی و سالنهای «آیمکس» بتواند از وفاداری
مخاطبان به تلویزیون بکاهد .مهمتر اینکه در این مبارز ه قدیمی و در عین حال
تازه از اینکه قواعد قصهگوییاش را با الگوهای داستانگویی در سریالها سازگار
کنــد هم ابایی ندارد و به همین دلیل بیشــتر از گذشــته از تجربههــای دنبالهدار
سینمایی که اساساًماهیتی سریالگونه دارند استقبال میکند.
ســریالهای تلویزیونی بهدلیل بازار شــدید رقابتیشــان بخصوص در سالهای
اخیر ناگزیر از به کارگیری ایدههای فرمی و روایی بدیع و غافلگیرکنند ه بودهاند.
مکانیسم رابط ه بیننده با تلویزیون بهگونهای تنظیمشده که سریالها بدون این
ایدهها خیلی زود شکست میخورند و جای خود را به آلترناتیوهایی میدهند که
بیرحمانهجایگزینبرنامههایکممخاطبمیشوند.همینعاملباعث شده
سریالهاریسکپذیریبیشتریازخودنشانبدهندوبتوانندبانمونههایموفقی
مثــل «بازی تــاج و تخــت»« ،خان ه پوشــالی» و «تئوری بیگبنــگ» مخاطبانی
از نســلهای مختلف به دســت بیاورند و در سرگرمیسازی و سلیقهسازی برای
آنهــا تا حد زیادی موفق عمل کنند .ســریالهای موفق ایــن دوره و زمانه چنان
به فرهنگ عامه رســوخ میکنند که گاهی حتی بیشتر از سینما در قالب عاملی
هویتساز ظاهر میشوند و میتوانند بر رفتارهای طیف وسیعی از بینندگان خود
تأثیر بگذارند .از طرف دیگر سریالها بهدلیل بستر مناسبی که برای تجربهورزی
دارند به ســازندگان خود امکان اســتفاده از نوآوریهایی میدهند که میتوانند
پیشــگام زمان خود باشــند و موجها و جریانهای فراگیر ایجاد کنند .نمونهاش
امکان تماشای اینتراکتیو و تعاملی که سازندگان سریال «بلک میرر» اخیراًایجاد
کردند و با الگوبرداری از ساختار تعاملی بازیهای رایانهای شاید بتواند در آینده
نزدیک به شکلگیری یک گونه هیبریدی یا تلفیقی پرطرفدار تبدیل شود.
ســریالهای تلویزیونی مثــل هر پدید ه پرطرفــدار و پرنفوذ دیگــری در معرض
نقدهــای منفــی و نگاههــای آسیبشناســانه زیــادی قــرار دارنــد .خصوصــاً که
تأثیرگذاری آنها بهدلیل قالب پخش مستمر میتواند در برخی مواقع از سینما،
ادبیــات یــا بازیهای رایانهای فراتر برود و گســتر ه وســیعتری از مخاطبان را هم
هــدف بگیــرد و جهانبینی و تعامالت فردی و جمعی آنهــا را متأثر کند .طبعاً
ســریالها و بــه طور کلی هــر برنام ه تلویزیونیای میتواند کیفیــت باال یا پایینی
داشــته باشد اما دسترسپذیر بودن آنها برای هر مخاطبی و هزینه نسبتاً پایین
این دسترســی باعث شــده با پدیدهای مواجه باشــیم که دامنه رسوخش از بین
مخاطبــان عادی محصوالت سرگرمیســاز فراتر رفته و به دیگــر اجزای جوامع
ســرایت کرده اســت .تا جایی که ،مشــابه اتفاقی که چند وقت پیش افتاد ،گاهی
سیاستمداران هم برای فرستادن پیامهای منفی یا مثبت خود ترجیح میدهند
از نشانههای آشنای سریالها بهره ببرند .احتماالً اگر خود این سیاستمداران هم
ندانند مشاورانشان به گوش آنها رساندهاند که فراگیری سریالهای تلویزیونی
در دنیــای امــروز بــه شــکلگیری یک جــور ســونامی سرگرمی/رســانهای منجر
شــد ه و ضریــب نفوذش از قالب تلویزیونها و ســقف اتــاق خانههای بینندگان
بســیار فراتر رفته است .ســریالها حاال در کنار همه کارکردهای جذاب ،فریبنده
و چندبعدیشــان نوعــی زبــان ارتباطی جدید هم خلــق کردهانــد .زبانی که در
ســایه نوآوریهــای تکنیکی و ابداعات روایی هر روز بیشــتر از گذشــته موقعیت
رقبــای قدیمیاش را در معرض خطر قرار میدهد و الیههای معنایی خودش
را پیچیدهتــر میکنــد .شــاید بههمیــن دلیــل ســریال را باید اصلیترین رســانه
سرگرمیساز قرن بیست و یکم دانست و سرفصلهای مطالعات رسانهای را با
توجه به کارکردها و قابلیتهای آن بازتعریف کرد.

پدیدهای به نام بینج واچینگ
یا از جایت تکان نخور!

فرهنگ تماشای پشت سر هم تلویزیون یا همان بینج واچینگ
( )binge-watchingاصطالحــی اســت که در میان ما بههمان
ترجمه «خوره ســریال» جا افتاده اســت .میگویند نتفلیکس بهعنوان
یکی از جریان ســازترین کانالهای تماشــای تلویزیون در قالب
اســتریمینگ ،باعــث و بانــی اصلی ایــن رفتار اســت.امروزه در
حــدود  75درصد بیننــدگان تلویزیون تأیید میکنند که پشــت
ســرهم تلویزیون تماشــا میکنند و حتی میدانند در فهرســت
تماشایشان ،گزینه بعدی چیســت .مطالعه دیگری هم نشان
تمنا منصوری
مترجم داده اســت که این آیین یعنی تماشای پشت سر هم تلویزیون
یــک «هنجار جدید» اســت ،بهطــوری که  61درصد مشــترکان
نتفلیکــس اقــرار کردهانــد کــه بهطور منظم ســریال میبیننــد .بعید نیســت که این
اتفاقات حاکی از این باشــد که ما به مردمی گوشــهگیر تبدیل شده باشیم که فوبیای
جامعه دارد اما نباید فراموش کنیم که تماشای پشت سر هم تلویزیون اثر عظیمی
بر صنعت تلویزیون نیز داشــته اســت -نه تنها بر اینکه ما چگونه برنامهها را تماشــا
میکنیم مؤثر است بلکه بر اینکه چه چیزهایی میبینیم و چطور آنها ساخته شدهاند
نیز تأثیر دارد .این چهار مورد ،چهار تغییر بزرگ دنیای تلویزیون هستند-1:ما بیشتر
سریال میبینیم یعنی تقاضا برای محتوای جدید بیشتر از هر زمان دیگری است-2.
سریالها متفاوت از هم ساخته میشوند-3.کل این صنعت پیرامون بینج واچینگ
به مثابه یک رفتار یا فرهنگ ،شکل گرفته است-4.درخانه ماندن و به تنهایی سریال
دیدن دیگر پذیرفته شده است.
شما یک بینج واچر هستید؛ وقتی که:
عبارت «فقط یک قسمت دیگر» را بیشتر از هرچیز دیگر در روز تکرار کنید.خواب سریالی را میبینید که درحال حاضر تماشا میکنید. نام دوستان و اعضای خانواده را فراموش میکنید اما در عوض تمام شخصیتهایداستان را از بر هستید.
 تمام ســاعتها و روزها و هفتهها بدون اینکه متوجه باشــید اشتباه حرف میزنید.پــس از مــدت زمــان طوالنی نشســتن ،دیگر چیــزی در نشــیمنگاه خود احســاسیکنید.
نم 
وقتی ســریال تمام میشود احســاس از دست دادن میکنید اما این تنها سه ثانیهطول میکشد چون قسمت بعدی آغاز میشود.
دوستان و اعضای خانواده به شما یک نوشیدنی سم زدا توصیه میکنند. از اینکه به خاموش کردن تلویزیون یا لپتاپتان فکر کنید بدنتان به لرزه میافتد.*منبع :تلگراف

