علی رجب زاده طهماسبی
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ساختمندی درام آپارتمانی (مکان محور) در تلویزیون

امروزه تعداد بسياري مجموعه و سريال تلويزيوني با موضوعهای گوناگون ساخته ميشود که در شکلدهي محتوي
و ساختار آنها ،مکان (لوکيشن) نقشي کليدي بر عهده دارد .اين آثار به عنوان درام مکانمحور طبقهبندي
ميشوند .گونهی خاصي از درامهای تلویزیونی که به زندگي افراد در يک خانه یا مجتمع آپارتماني ميپردازد
«درام آپارتماني» خوانده ميشود .با وجود نمونههاي بسيار درامهاي مکانمحور ،این نوع درامها هنوز بهشکلی
اساسی و ساختاری مطالعه نشدهاند؛ به همين سبب در اين مقاله با تمرکز بر درام آپارتماني ،این پرسشها مطرح
میشوند« :ويژگيها و مؤلفههاي درامهاي آپارتماني کداماند و از چه ساختاري تبعيت ميکنند؟»« ،شباهت و
تفاوت ساختاري درامهای ساختمانی با ساير انواع درامهاي تلويزيوني چيست؟»« ،کاهش هزينهي ناشی از توجه
به درام مکانمحور چه تأثيري بر کيفيت اين آثار دارد؟» .با استفاده از روش اسنادی و با رجوع به منابع کتابخانهاي
و نيز با بهکارگیری روش تحليل ساختارشناسانهی درام ،به این پرسشها پاسخ داده خواهد شد .پژوهش حاضر،
با تمرکز بر جزئيات درام آپارتماني ،ساختاري فراهم و نقایص و راهکارهاي رفع آنها را در نمونههاي ايراني
اینگونهی نمايشي مطرح میسازد.
کليدواژهها :ساختمندی ،درام آپارتمانی ،مکانمحور ،درام تلویزیونی

 1استادیار گروه آموزشی تلویزیون ،دانشگاه صدا وسیما ،تهران ،ایران

E-mail: ali_tahmasebi@hotmail.com
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 -1مقدمه

کارکرد فضا در متون دراماتيک و روايي ،تنها به نیاز هر داستان به عرصهاي براي وقوع يا محيطي که در
آن شخصيتها بتوانند داستان را اجرا کنند ،محدود نميشود؛ بلکه شامل نقش الگوسازانهي مکان و فضا
نیز میشود.
درام زمينهي مشترکي است که به رسانهي عامهپسند تلويزيون اجازه داده است بر حسب کارکردها
و اهداف ويژهي رسانهي تجاري و عامهپسند ،در معيارهاي زيباييشناختي آن دست ببرد؛ نمايشي
واحد را به پارهاي سريالي تقسيم کند؛ تحرکات دوربين را به جاي حرکت بازيگر به کار بگيرد؛
با دستکاری و تغيير دادن اندازهي نماها ،به جاي چشم و ذهن تماشاگر تصميم بگيرد؛ مضامين
عوامانه را به درام راه دهد؛ و در نهايت ،با اقتدار چيزي بيافريند که امروزه به درام تلويزيوني
معروف است؛ نوعي نمايش که نه هنرمند و نه منتقد نبايد و نميتوانند با تغافل از کنار آن بگذرند.
(لطفي)14 ،1387 ،

امروزه در کشورها و شبکههاي تلويزيوني گوناگون تعداد بسياري مجموعه و سريال تلويزيوني با
موضوع زندگي و ماجراهاي خانوادگي عدهاي مشخص در يک يا چند مکان محدود ،توليد ميشود.
در اين مجموعهها معمو ًال لوکيشن مؤلفهای برای در کنار یکدیگر قرار گرفتن شخصیتهاست و نقش
بسيار مهمي در شکلگيري محتوي و ساختار درام بر عهده دارد ،تا جايي که در برخي از اين آثار،
مکان شکلگيري درام به عنوان نام آن گونهي درام استفاده شده است و از اين میان ميتوان درامهاي
«بيمارستاني» و «آپارتماني» را نام برد.
در ايران ،اين آثار که معمو ًال به آسيبشناسي زندگي آپارتماني پرداختهاند (مانند سریالهای خانهی
سبز و همسران) ،از نظر مباحث مربوط به توليد ،به دليل هزينهي کم و قابليت کنترل ،همواره مورد توجه
برنامهسازان و مديران رسانه بودهاند .پرشماری مجموعههاي نمايشي در تلويزيون ايران و ضرورت
پرداخت به گونههاي پرمخاطب آنها ،پژوهشگر را بر آن داشته است که بر اساس سند چشمانداز افق
رسانهي ملي و نياز ايجاد رقابت کيفي با مجموعههاي تلويزيوني شبکههاي ماهوارهاي ،به ضرورت
بررسي و تعريف ویژگیهاي گونهاي از اين نوع درامهاي تلويزيوني که رويدادهاي آن متکي بر اجراي
تک مکاني در بستر تلويزيون است ،بپردازد .هدف اصلي اين پژوهش ،بررسي و تبيين ساختار درام
تلويزيوني مکانمحور با تأکید بر درام آپارتماني به عنوان متن (برنامهي) تلويزيوني و ارائهي تمهيداتي
برای ارائهی قابلقبولتر این نوع درام به مخاطب است .اين مطالعه و تحليل عناصر ساختاري ،فرم و
محتواي گونهي درام تلويزيوني مکانمحور ،از جمله عناصر بصري (تصوير ،نور و ميزانسن) و مضامين
داستاني آن را در برمیگیرد؛ با این هدف که دستاندرکاران توليد اين نوع درام (نويسندگان ،سازندگان و
مديران تلويزيون) با شناخت ظرفيتهاي ساختاری و مضمونی آن ،کيفیت مطلوب شکلي و محتوايي و
نيز چگونگي کاهش هزينه توليد را بهتر دریابند.

 -2روششناسي پژوهش

در مقالهی حاضر پژوهشگر با انتخاب رویکرد نظری ساختارشناسی درام ،با استفاده از روش اسنادی
(کتابخانهای) همهی اطالعات مورد نیاز را از منابع مکتوب فارسی و التین گردآوری ،فیشبرداری و
طبقهبندی و دادههای به دست آمده را با به کار گیری روابط علت و معلولی تجزیه و تحلیل کرده و سپس
با استفاده از روش توصیفی-اکتشافی در پرداخت مفاهیم تحقیق ،آنها را تبیین کرده است .در راستای
تحقق اهداف پژوهش ،پژوهشگر ابتدا به ریشهشناسی 1دادههای به دست آمده و مفهومشناسی 2آنها در

 -3چارچوب نظری پژوهش :ساختارگرايي

فرهنگ بزرگ سخن ساختارگرايي را اینگونه تعريف ميکند« :نظريهاي که شناخت پديدهها را منوط
به بررسي قواعد و الگوهايي ميداند که ساختار بنيادي آنها را به وجود آورده است» (انوري،1381،
 .)3963ساختارگرايي در جستجوی کنار زدن تفاوتها و تمايزهاي سطحي و ظاهري و رسیدن به عنصر
واحد و ثابت متن است ،عنصری که تفسير متن را بر آن اساس ارائه دهد.
در سبکشناسي ساختگرا بحث اساسي اين است که هيچ جزئي بهتنهایی معنيدار نيست ،بلکه
بايد هر جزء اثر را در ارتباط با اجزاي ديگر آن و نهايت ًا کل نظام در نظر گرفت .به عبارت ديگر
عناصر و اجزای يک متن یا پيام را نبايد مجزا و مجرد بررسي کرد( .شميسا)162 ،1384 ،

ساختار برنامههاي تلويزيوني آنچنان که ساختارگرايان بر آن تأکيد ميورزند همچون هرمي
ميماند (شکل  )1که در سر رأس آن اجرا (پخش برنامه) قرار دارد .در قاعدهی اين هرم (مثلث
پايهاي) و در سه رأس آن سه ساختار مستقل با اين عناوين قرار دارد :ساختار رسانهاي ،ساختار
فني و ساختار متني (بافت) ،سطح قاعده را محتواي برنامه قلمداد ميکنند و محور هادي يا مياني
(ثقلي) هرم را محور زيباشناسي رسانهاي (برنامهاي) مينامند( .مؤدبیان و عطاردی )5 ،1386

 .1ساختار رسانهاي :اين ساختار از فرستنده (سازمان و تشکيالت و عوامل اصلي سازندهی برنامه)،
سیاستگذاری و تبيين پيام در چارچوب يک شبکهي معين ،بهکارگيري محمل ارتباطي (کانال/شبکه)،
دريافت پيام رمزگذاري شده توسط گيرنده ،رمزخواني (درک پيام) و ارتقاي مقام بيننده به مخاطب:
بازخورندها ،تشکیل شده است.
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ساختار ،نظامي است متشکل از اجزايي که رابطهی همبسته با يکديگر و با کل نظام دارند ،يعني اجزا
به کل و کل به اجزاي سازنده وابستهاند ،چنان که اختالل در عمل يک جزء موجب اختالل در کارکرد کل
نظام میشود .کارکرد هر نظام پيچيدهتر ،گستردهتر ،نافذتر و تأثيرگذارتر از کارکرد تکتک اجزای آن
نظام است .نظام با پيوستگي ساختاري اجزا پديد ميآيد ،اما کارکرد هر جزء (با وجود همهي استقالل آن)
وابسته به کل نظام است .بديهي است که در اينجا مقصود از نظام ،نمايش است؛ نمايش بر روي صحنهي
تئاتر و در مقابل تماشاگران ،نمايش فيلم بر پردهي نمايش سالن سينما و در مقابل ديدگان تماشاگران ،و
بهويژه برنامههاي تلويزيون به هنگام پخش براي بينندگان.
نقد ساختاري از سه مرحله تشکيل شده است :نقد اجزاء ،نقد ارتباط ميان اجزاء ،نقد داللت در کليت
اثر .بنابراین بر اساس مراحل یاد شده ،می توان در شکلگیری ساختار یک اثر نمایشی در تلویزیون نیز
مراحل زیر را در نظر گرفت و بر آنها تأکید کرد:
1 .1بررسي و شناخت اجزاء (در درجهی اول ارکان) ساختار اثر
2 .2بررسي و شناخت روابط و مناسبات ميان اجزاء
3 .3بررسي و شناخت «زمينهي موضوعي» ساختار و داللتهاي گوناگون (تطابقي و تضمني) بر روي
زمينهي موضوعي ساختار اثر
مقالهی حاضر به «ساختمندی درام آپارتماني در تلويزيون» و ویژگیهاي آن ميپردازد .مؤدبيان
(نظریهپرداز درام تلویزیونی) و عطاردی در ساختارهاي نمايشی در ايران ( )1386مینویسند:

ساختمندی درام آپارتمانی (مکان محور) در تلویزیون

بیان مفاهیم تحقیق پرداخته و سپس با استناد به روششناسی 3توصیفی-اکتشافی ،مفاهیم را عینیسازی
کرده و در نهایت ،به واسطهی فراگیرشناسی 4آثار و نمونهها ،از این مفاهیم برای تحلیل نمونههای موردی
تحقیق ،یعنی مجموعههای تلویزیونی خانهی سبز و همسران ،استفاده کرده است.
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 .2ساختار متني :همهی برنامههاي تلويزيوني داراي متن (بافت) هستند .بعضي از برنامهها پيش
از اجرا متن نوشتاري دارند (برنامههاي نمايشي-داستاني و برخي مستندها) ،بعضي در مراحل نهايي
پيشتوليد ،متن ويژهي خود را مييابند (برنامههاي ترکيبي ،خبري و  )...و بعضي به هنگام اجرا صاحب
متن يا بافت نهايي ميشوند (مستندهاي گزارشي–خبري ،مسابقهها و  .)...عوامل دخيل در شکلگيري متن
عبارتاند از :چه گفته ميشود ،چه کسي ميگويد ،در چه شرايط زماني و مکاني و براي چه کسي ميگويد،
چگونه و با چه هدفي ميگويد ،کدام ابزار اجرايي را براي گفتن به کار ميگيرد و . ...
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نمودار  :1هرم ساختار برنامه
منبع :مؤدبیان و عطاردی7 ،1386 ،

 .3ساختار فني :عناصر ديداري و شنيداري در يک سازماندهي تلفيقي و تدويني در کنار يکديگر بر
روي محمل ارتباطي (کانال) قرار ميگيرند تا دادههاي متن يا پيام تبيينشده از سوي برنامهساز را به شکلی
منسجم و قابلدريافت براي گيرنده ارائه دهند؛ بنابراین ساختار فني از نشانههاي ديداري و شنيداري (به
عنوان ارکان ساختاري) و تدوين و شيوههاي تلفيقي به عنوان روابط و مناسبات بين اجزاء ساختاري که
همگی با محوریت موضوع يا مضمون برنامهاند ،تشکيل شده است.
 .4محتواي برنامه :ساختارگرايان سطح مثلث هرم ساختاري برنامه را محتواي آن ميدانند (نمودار
 .)1هرگونه تحليل محتوا ،با هر نگرش يا هدف ،بايد در زمان پخش و يا پس از آن و با تکیه بر
تحليل ساختاري هر يک از ساختارهاي تشکيلدهندهی پايهی هرم (ساختار متني ،ساختار فني و ساختار
رسانهاي) انجام شود.
 .5زيباييشناسي رسانهاي :باتوجه به هرم ساختاری (نمودار  ،)1چنانچه از مرکز قاعدهی هرم ،یعنی
سطح محتوا ،خطی را به سوی رأس هرم ،یعنی نقطهی اجرا ،وصل کنیم ،در ساختارشناسي برنامهها ،اين
محور مياني و يا ثقلي هرم را محور هادي تکويني متن تا اجرا ميدانند .بر این اساس ،محور زیباییشناسی

 -4دادههای پژوهش :درام

واژهی «دراما» از زبان يوناني باستان و از طريق زبانِ «التيني پسين» به زبانهاي اروپايي راه
يافته است و امروزه نيز به کار ميرود .واژهی « »dramaاز مصدر « »dramيوناني ،به معناي به کار
پرداختن ،انجام دادن و «کارپرداخت (کنش) بر صحنهي نمايش» 6فراگرفته شده است( .ناظرزادهي
کرماني)30 ،1385 ،

درام ،با گسترهی وسيعي از معاني و كاربردها ،اصطالحي مبهم و در عين حال مفيد است .کاربرد این واژه
در زبان انگليسي مدرن معمو ًال نشانگر عملكرد يك حكايت داستاني است .در اين مفهوم ميتوان درام
را به معناي صحنهپردازي و نمايش رويدادهاي داستاني براي تماشاگر ،در نظر گرفت .درام تا زمان ظهور
فناوریهاي صفحهی نمايش در قرن بيستم ،همچنان به عنوان موضوعي مرتبط با صحنه تلقي ميشد؛ اما
امروزه اكثر مردم درام را بر روي صفحهی نمايش ميبينند تا در تئاتر.
«بازشکافي» و «واکاوي» نمايش و برشماري اجزاء آن و توصيف چند و چون هر يک از آنها،
نخستين بار در سدهي چهارم پيش از ميالد در «نظريهي ادبي» (بوطيقاي) «ارسطو» ( 384تا 322
پ .م) در يونان باستان نمودار گشته است؛ و هر چند نظريهي ادبي «ارسطو» با نگاه به «تراژدي
يوناني» 7و اجزاء سازندهی آن ابراز گرديده ،ليکن در مناسبت با هر گونه نمايشنامه و نمايشي
کاربرد و کارايي داشته است( .همان)74 ،

بدون تردید از قرن چهارم پيش از ميالد مسيح ،از زمانی که ارسطو انواع اصلي درام (يعني تراژدي
و کمدي) را مشخص کرد ،درام به تقليد– 8ايدهی تقليد يا نمايش واقعيت– پیوند خورد .در مطالعههای
انجامشده دربارهی تلويزيون ،پيشينهی تلويزيون در تئاتر و سينما تأیید ميشود .در این مطالعهها از
اصطالح درام بارها و بارها استفاده شده است و معاني گوناگوني دارد .بسیاری از سازمانهاي تلويزيوني
بزرگ عهدهدار مسئوليت پخش و يا توليد درامهاي تلويزيونياند .درامهاي مقطعي ،9مجموعههاي درام و
سريالهاي درام برنامههايی داستانياند كه همهی مؤلفههاي دراماتيك مورد نظر ارسطو (در صحنهپردازي
و ايفاي نقش و  )...را دربرمیگیرند.
درامهاي تلويزيوني اغلب به زيرگروههاي ژانر-وابستهای مانند درام جنايي ،درام اجتماعي و
واقعگرا ،درام كمدي ،درامهای تلویزیونی طوالنیمدت (سپ اپرا) 10و غيره تقسيم ميشوند .همهی

نامۀ هنرهاي نمایشی و موسیقی

درام( 5يا دراما) يکي از متنوعترين ،پيچيدهترين و معروفترين انواع برنامههای تلويزيوني معاصر است،
اما براي درک اهميت فعلي آن بايد به سالها پيش از اختراع تلويزيون بازگشت و سرچشمهی درام را در
ادبيات باستاني يونان جستجو کرد.

ساختمندی درام آپارتمانی (مکان محور) در تلویزیون

نیز در حرکت پلکانی رو به باال ،از سطح قاعدهی هرم به سوی رأس هرم ،سطوح افقي تطوري متن تا اجرا
را (در محدودهي اضالع جانبي هرم) هماهنگ میکند و بر اساس ضرباهنگ مناسب ارتباطي ،در کنار
یکدیگر قرار ميدهد تا به اجرا يا مرحلهی نمايش و پخش بيانجامند.
حوزهی فعاليت ساختارشناسي ،بررسي ارتباط هر يک از قالبهاي برنامهسازي در تلويزيون،
مخاطبشناسي ،ترسيم هرم ساختاري برنامه در هر يک از ساختارهاي برنامههاي تلويزيوني ،تبيين
حرکت عمودي در تکوين برنامه از متن تا اجرا ،پژوهش در زيباشناسي رسانهاي و کارکردي ،تشريح
ساختار متني و ارتباط آن با ساختار فني ،طبقهبندي ساختاري برنامهها و بررسي گونهها و قالبها در هر
ساختار ،تعيين معيارهاي ارزيابي هر يک از ساختارها و قالبهاي درون آنهاست.
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مستندها و برنامههاي خبري به دنبال موضوعات مربوط به رويدادهاي «دراماتيک»اند .درام در اين
مفهوم به رويدادهاي پر از احساس مانند جنگ ،قحطي ،جنايت ،رسوايي سياسي ،تروريسم و  ...اشاره
دارد .امروزه درام تلويزيوني معمو ًال شامل درامهاي داراي چند داستان همپوشان ،پستمدرن و خودآگاه
و آنچه روبين نلسون« 11درامي با برنامهی تبليغاتي انعطافپذير» مينامد ،میشوند .نلسون اشاره میکند
که «درام تلويزيونی امروزه از درام رئال با ريشههايی در تئاتر ناتوراليست (شخصيتهاي قابلشناسایی،
داستانهای علت و معلولی ،حسي از تاريخ) ،به سوي ساختارهایي حرکت ميکند که به شدت تحت تأثير
سبک و حساسيتهاي پستمدرن قرارگرفتهاند» (نلسون .)71 ،1997 ،مؤدبيان و عطاردی ()16 ،1386
دربارهی فن درامنویسی در تلویزيون ميگويند:
دراماتورژي (فن درامنویسی) 12تلويزيوني در ميانهی راه دراماتورژي تئاتر و دراماتورژي سينما
راه ميسپرد .در هنگام تدارک متن بر اصول و مباني فن نگارش نمايشنامه تکيه دارد و در دورهی
تدارک اجرا –براي آنکه تبديل به تصويرنامهی تلويزيوني شود– از اصول دراماتورژي ارتباط
سينمايي مدد ميجويد.

تصويرنامه 13نامي است که براي متن تلويزيوني (هرگونه برنامهاي) برگزيدهاند.
تصويرنامهي داستاني ،در ساخت و پرداخت داستان ،برکشيدن يا نهادن مضمون در دل داستان،
پرورش شخصيتها ،ارتباط دادن آنها با يکديگر و دست آخر در ساختن موقعيت ،واژگون
کردن و يا گره زدن آنها به يکديگر از اصول هنر نمايشنامهنويسي پيروي ميکند ،اما براي ارتباط
با تماشاگر و بيان داستان خود و از همه مهمتر درگير کردن تماشاگر با روند داستان از اصول
نگارش فيلمنامه سود ميجويد( .پییرسون و سیمپسون)186 ،2005 ،

تصويرنامه ،متني کاربردي است که اطالعات مربوط به کار همهی عوامل توليد در آن ارائه میشود.
براي دانستن جایگاه درام آپارتماني در ميان برنامههاي نمايشي تلويزيون ابتدا بايد تقسيمبنديهای
ويژهي برنامههاي نمايشي تلويزيون را مرور کنيم .باتلر در کتاب تلويزيون کاربرد و شيوههاي نقد
( )1388تعداد محدودي از ساختارهای بنيادين را که شامل سه شکل روايتي اصلي در تلويزيوناند ،معرفي
ميکند .1 :فيلم تلويزيوني (تله فيلم) .2 ،مجموعههاي چند قسمتي و  .3سريال.
با در نظر گرفتن انواع روایتهای تلویزیونی و توجه به تصویرنامههای داستانی آن میتوان ساختارهای
نمایشی تلویزیونی را به شکل زیر طبقهبندی کرد:
1 .1فيلم سينمايي در تلويزيون
2 .2تکقسمتي داستاني (تلهفيلم)
3 .3تئاتر در تلويزيون
4 .4چند قسمتيهاي داستاني (سریال و مجموعه)
5 .5نمايش به کمک ابزار واسطهاي
باتلر ( )1388براي هزاران آثار کالسيکي که در طول سالها ساخته شدهاند ،هفت جزء اصلي ساختار
روايتي کالسيک را برمیشمرد -1 :بازيگر اصلي -2 ،تشريح شخصيت و موقعيت -3 ،انگيزش-4 ،
گره روايت -5 ،زنجيرهي علت و معلولي -6 ،نقطهي اوج -7 ،راه حل يا نتيجهي نمايش.
در ادامه ،با توجه به اينکه درام آپارتماني به عنوان یکی از چند قسمتیهای داستاني طبقهبندی میشود،
به مطالعهی جايگاه درام در اين نوع از برنامههای تلويزيوني ،در مطالعات ژانر-وابسته میپردازیم و
ساختار روايتي آن را با توجه به رويکرد ساختاري باتلر بررسي ميکنيم.

ساختمندی درام آپارتمانی (مکان محور) در تلویزیون
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بي شک در ميان برنامههاي گوناگون تلويزيوني ،چند قسمتيهاي داستاني ،از پربينندهترين برنامهها
هستند .کمتر شبکهی تلويزيوني در جهان وجود دارد (به استثنای شبکههای خبري) که به توليد و به ويژه
پخش اين گونه برنامههاي نمايشي مبادرت نکند .حتی برخي از شبکههاي تلويزيوني در طول بيست و
چهار ساعت ،تنها چند قسمتيهاي داستاني را در قالبهاي گوناگون و اختصاصي آن (براي مخاطبان در
سنين و در شرايط گوناگون) پخش ميکنند .امروزه چند قسمتيهاي متنوعی توليد ميشوند ،اما ميتوان
همهی آنها را در سه قالب ساختاري طبقهبندی کرد:
1 .1مجموعه داستاني پيوسته (سریال) که داستاني واحد را در چند قسمت ارائه میدهد و هر قسمت
در ادامهي قسمت قبل پخش ميشود.
2 .2مجموعه داستاني ناپيوسته (مجموعه) که داستانهای مستقل را در چارچوب يک طرح مشترک
ارائه میدهد و فضاي نمايشي در همهی قسمتها وجوه مشترکی دارد.
3 .3چند قسمتي تلفيقي که ترکيب و تلفيقي از دو گونهی باالست.
در ادامه این سه قالب ساختاری را شرح خواهیم داد:
در مجموعه داستاني پيوسته (سریال ،داستاني پيدرپي ،دنبالهدار و  ،)...داستاني اغلب طوالني با
صحنهها و شخصيتهاي متعدد ،در چند قسمت (با توجه به بلندی داستان) ،به تصوير کشيده ميشود .هر
قسمت ،بخشي از آن داستان طوالني است که سير منطقي خود را طي ميکند و خود آغاز ،ميانه و پاياني
دارد .در پايان هر قسمت ،برای خلق تعلیق در داستان« ،چرخشي» در سير کلي داستان رخ ميدهد .ابهام
در پايان هر قسمت و کنجکاوي تماشاگر و تالش او برای پیشبینی نتيجه و ماجراي پساز آن ،سبب
ميشود تماشاگر منتظر قسمت بعدي باشد.
در مجموعهی داستاني پيوسته ،کنش اصلي (که گاهي به آن انگيزهی اصلي و پيش برندهي داستان
نيز ميگويند) همچون بزرگراهی است که تمامي رويدادهاي اصلي و فرعي در آن يا در کنارش مستقر و
زنجيره شدهاند .سریال پيرو وحدت موضوعي است و بنابراین در هر قسمت نويسنده ميتواند موضوع
خاصي را به عنوان واحد انسجامبخش رويدادها و زنجيرهي آنها برگزيند و از پس آن مضامين گوناگون
را پرورش دهد و عرضه کند .بنابراین مجموعههاي پيوسته ،مجموعهای از مضامين گوناگون (با محوریت
موضوعي مشترک) را در خود جاي میدهند و ميپرورانند.
«سپآپرا» 14به عنوان یکی از قدیمیترین و محبوبترین گونههای
درام تلویزیونی طوالنیمدت یا ُ
نمایش تلویزیون که بخش مهمی از برنامههای شبکههای تلویزیونی را در سراسر دنیا به خود اختصاص
داده است ،از انواع مجموعههای داستانی پیوسته با ساختاری روایی ،بیانتها و با نقطههای اوج مکرر
محسوب میشود .سریالی تلویزیونی که حول محور شخصیتها و لوکیشنهای ثابت شکل میگیرد ،اگرچه
شخصیتهای دیگری نیز حضور دارند که لحظههایی از زندگیشان با لحظههایی از زندگی شخصیتهای
اصلی داستان در هم میآمیزد (لیوینگستون.)60 ،1990 ،
اصطالح «مجموعه» 15معمو ًال براي توصيف شکل داستاني بسياري از برنامههاي درام تلويزيوني
در زمان اوج مشاهدهی تلويزيون ،استفاده ميشود و شامل نمايشهاي اکشن ،ماجراجويانه و کمدي
موقعيت 16است (پییرسون و سیمپسون .)557 ،2005 ،اوحدی در کتاب روایتشناسی سینما و تلویزیون،
مجموعهی تلويزيوني ناپیوسته را چنين تعريف میکند« :آن دسته از مجموعههای تلویزیونی که هر بخش
آنها دارای روایتی مستقل است و شخصیتهایشان بهطور معمول تحولی به نسبت بیرون آن بخش
ندارند ،مجموعههای ناپیوسته نامیده میشوند» (اوحدی .)249 ،1391 ،اين مجموعههاي اپيزوديک،
ويژگيهاي ثابت محيطي و شخصيتي خود را در طول هر اپيزود حفظ میکنند و اکثر داستانهای هر
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اپيزود را در همان اپیزود به پايان ميرسانند .کمدی موقعیت یا  Sitcomیکی از انواع مجموعههای
داستانی ناپیوستهی تلویزیونی است« .مجموعهی داستانی نمایشی کوتاهی در تلویزیون که معمو ًال در
زمانی حدود بیست تا سی دقیقه ،با شخصیتهایی دائمی و اکثرا ً مضحک ،فضایی خاص و کمدی را همراه
با موقعیتهای مسخره ،توصیف میکند» (نیل و کروتینک.)235 ،1378 ،
چندقسمتيهاي داستاني-تلفيقي تلويزيوني ،برنامههايی داستاني ،چندقسمتي (و عموم ًا چندين و
چندقسمتي)اند که در آنها يک داستان طوالني اما خطي و ساده ،در پسزمينه در جريان است (همچون
سريال) ،اما در هر قسمت ،داستان (يا داستانکهاي) مستقلي در پيشزمينه آغاز ميشود ،بسط مييابد و
به پايان ميرسد (همچون يک مجموعهی داستاني ناپيوسته) .جذابيت اين گونه يا قالب ،رابطهي ظريف
و تنگاتنگ ميان پسزمينه و پيشزمينه است؛ رابطهای بر اساس قواعد بيانگرايي و زيباشناختي در قاب
تلويزيون .اين برنامههای تلويزيونی که از توليدهاي عالي و برتر نمايشي بهشمار میروند ،در واقع ،تلفيقي
از دو گونه يا قالب نمايشياند ،یعنی چندقسمتيهاي پيوسته و ناپيوستهی داستاني و به همین سبب تقابل و
تعامل مفاهيم دوگانه در موقعيت نمايشي آنها رنگي از کارکردهاي اجتماعي و نظام جامعهشناختي پوياي
هنري دارد و از هر گونه و گروهي که باشند ،بر زمينهاي اجتماعي تکيه دارند و مضامين انساني فراقومی و
فرامليتي را عرضه ميدارند .مجموعههاي قصههاي جزيره ،پزشک دهکده ،ناوارو و باالخره موفقترين
مجموعه در اين قالب ،یعنی مجموعهی طوالني پرستاران ،از نمونههاي برجسته و با قابلیت نقد و بررسي
در اين شيوه از داستانگويي در تلويزيوناند (مؤدبيان و عطاردی.)108 ،1386 ،
امروزه برنامههای تلویزیونی را میتوان سرگرمکننده دانست« .با اين وجود تلويزيون نيز ،مانند
رسانهي پيش از آن يعني راديو ،به عنوان يک "رويداد ويژه" عمل نمیکند ،بلکه بيشتر به عنوان يک
جزء اصلي از ویژگیهای زندگي در خانه مورد پذیرش قرار گرفته است» (نیل و کروتینک.)209 ،1378 ،
 . . .اين زمينهی خانگي و خانوادگي پريشان ،اهميت حياتي دارد ،براي اينکه به تعيين فرمي که
متون تلويزيون به خود میگیرند کمک میکند .به عنوان مثال ،محتواي بسياري از برنامههای
محبوب ،اغلب خانواده و يا فضاهاي خانگي را که بيننده در آن واقع شده است ،بازتاب میدهند.
کمديهاي موقعيت و سپاپراهایي مانند دوستان يا خیابان ،تاجگذاری در محیطهای خانگي
با داستانهایی حول محور مشکالت ،شرايط و روابط بين فردي ،شکل ميگيرند .مکالمهی
شخصیتها در زمان واقعي رد و بدل میشود ،آنها در اماکن روزمره (آپارتمان ،قهوهخانه ،بار،
محل کار) تعامل دارند و به زبان عادي صحبت میکنند .در واقع ،زندگي آنها درست مانند اينکه
مردمی واقعي و نه شخصیتهاي داستانياند ،تصویر میشود( .کیسی و کالورت)63 ،2008 ،

واژهی  Domesticبرگرفته از واژهي التين  domusو به معناي «خانه ،خانواد ه یا مربوط به خانواده»
است .واژهی  Dramaپيشتر به تفصیل توضيح داده شد .ترجمهي تحتاللفظي ترکيب دو واژهي domestic
و  dramaعبارت است از «داستان جدي مربوط به خانواده» .آثار نمايشي تقريب ًا هميشه ،در سطور طرح
اصلي داستانيشان يک مفهوم درام خانوادگي دارند .نمايشهاي مدرن معمو ًال به مباحث روانشناسي،
اجتماعي و سياسي ميپردازند و به نظر ميرسد همهي انواع نمایشهای مدرن ريشه در نمايش خانگي
دارند« .آثار جديد نيز از نظريههاي تفسيري مانند صدا و تصوير مشخص ،محيطهاي خشک و بيروح،
زبان تند و تلخ در ديالوگ محدود ،سکوتهاي معنيدار ،تجسم خصلت نيرومند تهديد و احساسات
ب شده ،استفاده ميکنند» (ویلیامز .)96 ،2003 ،عناصر آثار نمايشي
مربوط به خشونت واقعي و ايجا 
بهشدت بسط يافتهاند اما همهي آنها نشانههايي از نمايش خانگي را در خود دارند و مفاهيم امروزی
جامعه از جمله حقوق مدني ،فمينيسم و بحثهاي جامعهشناسي و سياسي را پوشش ميدهند .نمايش

معرفي تلويزيون پس از جنگ جهاني دوم با صعود ناگهاني نرخ بهره ،نرخ زادوولد و افزايش
انبوهسازی در حومهی شهرها همراه بود .در اين شرايط اجتماعي ،تعجبآور نيست که تلويزيون،
نخست و بيش از هر چيز به عنوان رسانهاي خانوادگي شناخته و در نظر گرفته شود( .نیوکامب،
)87 ،2004

 -5ساختارشناسي درام آپارتماني

پژوهش دربارهي درام آپارتماني ما را از مطالعهي گونههايي از برنامههاي نمايشي تلويزيون که
ويژگيهاي ساختاري مشابهي دارند ناگزیر میسازد؛ درامهای تلویزیونی طوالنیمدت ،کمديهاي
موقعيت و بهطور کلي درامهاي خانوادگي از اين گروهاند .کریستین گراتي 19براي درامهاي خانوادگي
ویژگیهايي را برمیشمرد که ساختار گونههاي ذکرشده را نيز در برمیگیرد .لوکيشنها و شخصيتهاي
ثابت ،داستانهای زندگي روزمره ،خطوط داستاني درهمتنيده ،قالب ملودرام ،پخش متعدد در طول هفته و
توليد مقرون بهصرفه تنها تعدادي از اين ويژگيها هستند (گراتي .)25 ،1384 ،اوحدي دليل شکلگیری
درامهاي آپارتماني و خانگي بودن موضوعات آنها را خانگي بودن ماهيت تلويزيون ميداند:
کافي است به شمار و نوع برنامههايي که روايت آنها پيرامون روابط خانگي و خانوادگي (آشنايي
و عشق ،خواستگاري و ازدواج) ،امور خانه ،شغل مرد ،محوريت زن در خانواده است ،فکر کنيم.
ميتوان گفت که جايگاه تلويزيون در خانه ،به وجود برنامههايي انجاميده که محور آنها باورها و
آرمانهاي جاري و پذيرفته شده است( .اوحدي)242-243 ،1391 ،
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نگارندهی این مقاله گونهي خاصي از درام مکانمحور را که بر مکان زندگي شخصیتهای داستان
يعني خانه و به ويژه آپارتمان ،تأکید دارد ،درام آپارتماني نامگذاری کرده است .اين گونهی تلويزيوني
هم داراي برخی ویژگیهای نمایشهای سريالي درام تلویزیونی طوالنیمدت است و هم پیوندی نزدیک
با کمديهاي موقعيت دارد (در نمونههای ايراني اين پیوند نزديک بيشتر به چشم میآید) .درام آپارتماني
به لحاظ مضمون و ساختار بسیار شبیه به درام خانوادگي است .درام آپارتماني مجموعهای چند قسمتي
داستاني تلفيقي است که در آن لوکيشن عنصري کليدي بهشمار میرود و نقشي تعیینکننده در جمع کردن
شخصیتها در کنار یکدیگر بر عهده دارد .مکان در اين مجموعهها عامل بسيار مهمي در شکلگيري
محتوا و ساختار درام است .اين آثار که در ايران معمو ًال به آسيبشناسي زندگي آپارتماني پرداختهاند،
از نظر مباحث مربوط به توليد و به دليل هزينهي کم و قابليت کنترل ،همواره مورد توجه برنامهسازان و
مديران رسانه بودهاند .چندين فيلم يا سريال تلويزيونی ایرانی را میتوان به عنوان نمونهها و مصداقهاي
بارز آثار آپارتماني نام برد :فیلمهای خانهي قمر خانم ،18اجارهنشينها ،مهمان مامان ،دايره زنگي و
مجموعههاي خانهی سبز ،همسران ،همسايهها ،من يك مستأجرم ،همهی بچههاي من ،سايهی همسايه،
آپارتمان (اصغر هاشمي) و آپارتمان شمارهی ( 13يداهلل صمدي) از جمله اين آثارند .مجموعه طنزهاي
 90شبي مثل پاورچين و نقطهچين نيز بهنوعی طنز آپارتماني محسوب ميشوند .درامهاي مکانمحور با
وجود داشتن نمونههاي بسيار در سينما و تلويزيون و داشتن ويژگيها و مؤلفههاي قابلبررسی و شناخت
يک ژانر ،هنوز موضوع مطالعات اساسي و ساختاري قرار نگرفتهاند و از قابليتهاي دراماتيک و اهميت
آنها در تأثيرگذاري بر مخاطب آپارتماننشين امروز ،به درستي استفاده نشده است.

ساختمندی درام آپارتمانی (مکان محور) در تلویزیون

خانگي امروزي به سبک تئاتري «جنگ در خانه» 17گرایش دارد ،درحاليکه نمايش خانگي قرن بيستم را
ميتوان در دو گروه تئاتر تجربي و تئاتر سمبليک دستهبندي کرد.
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اوحدي سپس اشاره میکند که «وجود تماشاگراني که از خانوادهها تشکيل شده ،محدوديتهايي از
نظر محتوا در پیش پای تهيهکنندگان و مسئوالن شبکهها قرار ميدهد که بهویژه در غرب اصو ًال مطرح
نيست» (همان .)243 ،در اینجا برای مشخص کردن ساختار درامهای آپارتمانی ،با دیدگاهی مقایسهای و
تطبیقی به ذکر ویژگیها ،عناصر و مؤلفههای ساختاری این نوع درام میپردازیم.

الف) ویژگیهای درام آپارتماني و مقايسهی آن با مجموعههاي تلويزيوني
 .1مدت زمان درام آپارتماني بهويژه در تلويزيون ايران ،با احتساب زمان پيامهاي بازرگاني که
در ميان آن پخش میشود ،يک ساعت است .اين مدت زمان با توجه به محتواي سريالها که بهشکلی
محدود ،به روابط و مشکالت خانوادگي اختصاص دارد و معمو ًال تنها يک گره داستاني مطرح میشود،
کمي طوالني به نظر میرسد .راهکاري که میتواند اين مشکل را حل کند ،استفاده از دو (يا چند) خط
داستاني متقاطع با گرهافکني و اوج و فرودهای جداگانه است که با توجه به مدت زمان پخش برنامه و تعدد
شخصیتها امري کام ً
ال امکانپذیر و قابل اجراست.
 .2از ديگر ویژگیهای درام آپارتماني که یکی از ویژگیهای برجستهی مجموعههای تلویزیونی
است ،وجود شخصيتهاي مشترک و پردازش هماهنگ و همسان شخصيتها در قسمتهاي مختلف
است .در اين گونه درامها شخصیتهاي هميشه حاضر در همان مرحلهی عنوانبندی ،به مخاطب معرفي
ميشوند و به اين ترتیب مخاطب از آغاز مجموعه با شخصیتها همراه است .مخاطب در هر قسمت با
شخصیتهایی روبهرو است که پيشتر با آنها آشنا شده است و در نتيجه با آنها همذاتپنداري میکند
و مشکالتشان را مشکالت خود میداند .این همذاتپنداري سبب میشود که حتي اگر مشکل مطرح شده
پیشپاافتاده و ساده باشد نيز بيننده برنامه را دنبال کند.
 .3طرح الگوي موقعيت در تمامي مجموعههاي تلويزيوني که بر اساس موقعيت (مکاني يا زماني)
بناشدهاند ،اينچنين است :هر قسمت با فرض موقعيت ثابت و شرايط عادي و تثبیتشده آغاز میشود ،به
عبارت ديگر ،همه چيز متعادل است .سپس در نتیجهی دادههاي بيرون از قاب ،در موقعيت اصلي دگرگوني
رخ میدهد و تعادل از ميان ميرود؛ تضادي شکل میگیرد و برخورد ناشي از تضاد ميان دو نيروي حاکم
بر موقعيت ،سببساز حرکت محور زيربنايي کشمکش ميشود ،کنشي متقابل ميان شخصيتها درمیگیرد
و حرکتي براي از ميان برداشتن اين کنش آغاز میشود .اين دگرگوني و تقابل «گره» يا «گرهافکني» ناميده
میشود و رويداد يا مشکلي است که براي يکي از اعضاي ساختمان يا براي خود ساختمان اتفاق میافتد،
تعادل را بر هم ميزند و موجب پيشروي داستان میشود .در پايان با از میان برداشتن يا پذيرش تضاد و
با گرهگشایی نهایی در نقطهی اوج ،يعني باالترين نقطهی کنش در مسير داستان ،روايت به شرايط با ثبات
نخستين بازمیگردد ،تعادل دوباره بر قرار میشود و کار به پايان و ماجرا به سرانجام ميرسد.
 .4اصو ًال داشتن روال و سبک منسجم و هماهنگ يکي از مهمترین ویژگیهایی است که تقريب ًا در
همهی انواع درام آپارتماني ديده میشود .البته اين ویژگی منحصر به اين گونهي خاص درام تلويزيوني نيست
و در ديگر انواع مجموعههاي تلويزيوني نيز مشاهده میشود .در همهی نمونههای درام آپارتمانی ،مانند
مجموعههای تلویزیونی خانهی سبز و همسران ،تقطيع و تدوين همهی قسمتهاي مجموع ه یکسان است.
ب) ویژگیهای درام آپارتماني و مقايسهی آن با سريالهاي درام تلويزيوني طوالنیمدت
 .1داستانهای زندگي روزمره :يکي از مهمترین شباهتهای سریالهای درام تلویزیونی طوالنیمدت
و درامهاي آپارتماني تمرکز بر اعمال و جزئيات زندگي عادي شخصيتهاست« .پرداختن به
شخصیتهایی که چندان از بطن جامعه دور نيستند سبب همراهي اقشار گوناگون جامعه با شخصیتهاي

ساختمندی درام آپارتمانی (مکان محور) در تلویزیون
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داستان و در نتيجه مقبولیت مجموعه در ميان طيف گستردهتری از مخاطبان میشود» (دییر.)89 ،1981 ،
البته واقعگرایي به آن معنايی که دربارهی درامهای طوالنیمدت انگليسي بهکاربرده شده است ،به هيچ
وجه در درام آپارتماني جایي ندارد ،چراکه درام آپارتماني تا اندازهای وامدار تئاترهاي تلويزيوني است
و بازي بازيگران تا اندازهای مصنوع و اغراقشده است؛ اما اين موضوع باعث بیعالقگی مخاطب به اين
گونه مجموعهها نمیشود و حتی گاهی اين ابراز احساسات اغراقشده موجب عالقهی بيشتر مخاطب به
داستان میشود .در نمونهاي که شهبا و گلمحمدی در مقالهی ساختارشناسی تلهتئاتر در ایران (،)1389
از مجموعهی گرگها ذکر کردهاند ،میتوان این موضوع را مشاهده کرد %85« :از افراد مورد نظرسنجی،
مجموعهی گرگها را که ساختاري نزديک به تلهتئاتر دارد ،ديده و  %71از تماشاي آن راضي بودهاند».
شهبا و گلمحمدی نتیجهگیری کردهاند که «هرگاه فرق بين تئاتر و تلويزيون در نظر گرفته شود بر
کيفيت توليد و بالطبع مخاطبان اثر تأثير میگذارد» و اين دقيق ًا اتفاقي است که در درامهاي آپارتماني،
بهخصوص در لحظههایی که هنرمنداني چون خسرو شکیبایی نقشآفرینی میکنند ،میافتد و مخاطب از
ايجاد رابطهی مشارکتي با شخصيتها ،از طريق بازيهاي اغراقشده اما دقيق ،لذت ميبرد.
 .2لوکيشنها و شخصيتهاي ثابت :از ديگر شباهتهای درام آپارتماني با درامهای تلویزیونی
طوالنیمدت ،نمايش بازيگران اندک و دکورهاي محدود است که سبب میشود با صرف کمترين هزينه،
مخاطبان پرشماری جذب برنامه شوند .محدود بودن دامنهی تصویربرداری به يک يا چند مکان سبب میشود
برای عوامل تکنيکي مانند نورپردازي ،تصوير و صدابرداری ،کمترين زمان صرف شود .اين موضوع که
هر قسمت از داستان ،زندگي شخصيتهاي واحدي را به تصوير ميکشد نيز سبب سهولت در اجرای عوامل
تکنيکي ديگري از جمله چهرهپردازی و گريم ،طراحي و انتخاب لباس و طراحي صحنه میشود و همهی اين
عوامل در کنار یکدیگر سبب میشوند که هزینهی توليد به شدت کاهش يابد و اين خود يکي از مهمترین
عوامل انگیزهساز توليد اين گونه از برنامههای نمايشي در تلويزيون است .شايد بتوان کمهزینه بودن را
مهمترین شباهت درام تلویزیونی طوالنیمدت و درام آپارتماني دانست .همانطور که پيشتر نيز اشاره شد،
درامهای تلویزیونی طوالنیمدت به چند دليل براي تلويزيون اهميت دارند :حجم خالص توليد ،مخاطبان
زياد و منبع درآمد .اين ویژگیها برای توليدات درام آپارتماني نيز کام ً
ال صدق میکنند.
 .3داستانهای پایانپذیر :اگرچه درامهاي آپارتماني و درامهای تلویزیونی طوالنیمدت شباهتهایي
به يکديگر دارند ،اما بر خالف درامهای تلویزیونی طوالنیمدت ،درام آپارتماني معمو ًال تنها براي يک
فصل ساخته میشود و در انتهاي فصل داستان حلوفصل میشود و مجموعه به پايان میرسد .این تفاوت،
تفاوت درام آپارتماني و مجموعههاي تلويزيوني نيز هست ،زیرا مجموعهها نيز عموم ًا براي ساختهشدن
در چندين فصل برنامهریزی ميشوند.
 .4داستانهای ساده :يکي ديگر از تفاوتهای عمدهی درام آپارتماني و درام تلویزیونی طوالنیمدت
عدم وجود خطوط داستاني درهمتنيده و پيچيده است .درام آپارتماني بر بنیان داستانهایی ساده و متکي
بر درامهاي خانوادگي بنا میشود که عموم ًا حول محور مشکالت يکي از شخصیتهاي ثابت مجموعه
شکل ميگيرند و سير تعادل ،عدم تعادل و تعادل مجدد را طي میکند ،اگرچه وجود دو يا چند داستان
همزمان میتواند امکانات فراوانی را برای درامپرداز فراهم سازد ،اما در درام آپارتماني از اين امکان
استفاده نمیشود و شايد بتوان گفت دليل محبوبيت اين گونه از درام همين سادگي و پيچيده نبودن است
و البته خطر تکراري و خستهکننده شدن آن نیز همواره وجود دارد.
 .5قالب ملودرام :از ديگر تفاوتهای درام تلویزیونی طوالنیمدت و درام آپارتماني قالب داستاني
آنهاست .اگرچه قالب اين مجموعهها نيز ملودرام است ،اما نوع آن ملودرام خانوادگي و متکي بر روابط
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اعضاي يک يا چند خانواده است که به دليل حضور مداوم در يک مکان به يک خانوادهی بزرگ تبدیل
شدهاند و در حل مشکالت يکديگر همکاري و مشارکت میکنند .اين قالب کام ً
ال با داستانهای متکي
بر عشقها ،روابط پنهاني ،خيانت ،چند ازدواجي و بسياري ديگر از موضوعات مورد توجه درامهای
تلویزیونی طوالنیمدت تفاوت دارد .همچنين درامهاي آپارتماني به دليل موضوعاتشان تقريب ًا همهی
افراد خانواده را مخاطب خود قرار میدهند ،درحاليکه درامهای تلویزیونی طوالنیمدت بهطور خاص
زنان (بين  20تا  50سال) را به عنوان مخاطبان خود ،هدف قرار میدهند (هابسون.)103 ،2003 ،

ج) ساختار روايتي در درام آپارتماني
 -1شخصيتهاي اصلي چندگانه :در درام آپارتماني معمول است که چندين شخصيت اصلي وجود
داشته باشند .براي مثال ،در مجموعهی همسران چهار شخصيت اصلي و در مجموعهی خانهی سبز هشت
شخصيت اصلي (در چند قسمت پاياني نه شخصیت) وجود دارد .اين موضوع ساختار درام آپارتماني را
به ساختار درام تلویزیونی طوالنیمدت نزدیک میسازد؛ در این نوع درام تلویزیونی طوالنیمدت معمو ًال
بين ده تا بيست شخصيت اصلي وجود دارد .در ديگر انواع درام مکانمحور نيز در هر قسمت از مجموعه
چندين شخصيت اصلي (در حدود هشت يا نه نفر) حضور دارند ،مانند مجموعهی آرايشگاه زيبا.
يکي از تفاوتهای درام آپارتماني با اکثر مجموعههاي تلویزیونی زمان یکساعتهی آن است،
درحالیکه مجموعههاي تلویزیونی بيست یا سی دقيقهاند ،زمان بلند درامهای آپارتمانی امکان پرداختن به
تعداد بيشتري از شخصیتها را فراهم میکند .ازآنجاکه کارکرد عمدهي اين شخصيتهاي اصلي چندگانه،
امکان ایجاد پيرنگهاي متنوع در محيط داستان است زمان بلند این نوع درامها شرايط بسيار مناسبي را
برای درامپردازي و خلق داستان در اختيار نويسندگان متن قرار میدهد؛ البته متأسفانه در نمونههای درام
آپارتماني (چه نمونههاي مورد برسی و چه نمونههای متأخر) سيماي کشورمان از اين امکان استفادهی
صحيحي نمیشود.
 -2تشريح موقعيت و شخصيتها :در درام آپارتماني به دليل تداوم حضور شخصيتهاي اصلي،
هر بخش به شرحي خالصه و کوتاه نياز دارد ،اگرچه بعد از مدتي اين شرح تنها در دل عنوانبندی شکل
ميگيرد و با آغاز هر قسمت ،بيننده بدون رویارویی با شرحي خاص ،به دل داستان پرتاب میشود ،فقط
بايد شخصيتهاي جديدي که در هر قسمت حضور مييابند و نيز مکانهای جديد معرفيشوند .تکرار
حضور شخصیتها در مکانهای مشخص مهمترین مؤلفهی يک درام آپارتماني است و به همين سبب
است که اين گونه از درام ،مکانمحور خوانده میشود.
 -3انگيزه :در درام آپارتماني حضور شخصيتها و محيط آنها ،توازن روايت را تثبيت ميکند.
توازن بر قرار است زیرا شخصیتها در جايگاه خود قرار دارند؛ اما حادثهای مانند فرارسیدن عيد نوروز
(يک اتفاق نيک) در قسمت عيد سبز از مجموعهی خانهی سبز اين توازن را برهم میزند .اکنون همهی
شخصیتها بايد خود را براي مواجهه با اين رويداد آماده کنند .اين حادثه (که هنوز اتفاق نیفتاده است)
توازن را بر هم میزند و قصه را به جريان میاندازد و زمینهساز فعلوانفعاالت دروني و بيروني شخصیتها
میشود .چنانکه اشاره شد ،رايجترين عامل فعلوانفعال روايتها ،مانند داستانهای سينماي کالسيک،
کمبودها و يا خواستههاي شخصيت اصلي است .نکتهی مهم اين است که در هر قسمت از اين مجموعهها،
همچون ديگر مجموعههاي داستاني ناپيوستهی تلويزيون ،خواسته يا کمبود يک يا چند تن از شخصیتها
مطرح میشود و در قسمتهای بعد خواسته يا کمبود شخصيت يا شخصیتهایی ديگر.
 -4گره روايت :پرسشها و گرههایي در داستان هر قسمت که مخاطب براي باز شدن آنها و رسيدن به
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د) درونمايه ،مکان و تصوير
از آنجا که سريالهاي خانوادگي از ديرباز با زندگي شخصي و خانوادگي سروکار داشتهاند ،بايد راه
و روشي را انتخاب کرد که اين سريالها بتوانند مسائل روز سياسي و اجتماعي را به عنوان موضوع خود
برگزینند .در واقع ،سريالهاي خانوادگي بیش از ديگر ژانرهاي تلويزيوني ،در فضاي خاص خود قرار
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نتيجه تا انتهاي هر قسمت را تماشا میکند .گره یا گرههای روایتی مانع يا موانعي بر سر راه رسيدن شخصيت
به هدف و خواستهاش در هر قسمتاند و نيل به آن خواسته را تا انتهاي هر قسمت به تعويق میاندازند.
 -5زنجيرهي علت و معلول :در درام آپارتماني حوادث از صحنهای به صحنهی ديگر منتقل ميشوند،
چراکه بههرروی درام آپارتماني (مکانمحور) گونهاي از مجموعههاي تلويزيوني است .وقوع نخستين
اتفاق که گرهافکني داستان است سبب میشود زنجیرهی علت معلولي وقايع ،هر صحنه را به صحنهی
بعد مرتبط سازد .براي مثال ،در سري خانهی سبز در داستاني با عنوان نغمهای براي يک مادر سبز ،علی
کوچولو نامهی مدرسه را به مادرش میدهد و مادر با خواندن نامه ناراحت میشود .ناراحتي مادر ،علي را
به چارهاندیشی وامیدارد .او ابتدا بايد از متن نامه آگاه شود ،پس نزد پسردایياش ،فريد ،میرود و فريد
نامه را میخواند .با اطالع از مضمون نامه علي براي کمک گرفتن ،به سراغ دایياش میرود و به او میگوید
از نامه چنین استنباط کرده است که مادرش بايد ازدواج کند .این سلسله وقایع همچنان ادامه مییابند تا در
نهايت علي فرد مناسبي را براي جایگاه پدر خود بيابد .در اين داستان سير روابط علت و معلولي بهروشنی
قابل مشاهده است .اين زنجیرهی علت و معلولي در همهی نمونههای درام آپارتماني ديده میشود.
 -6نقطهي اوج :وجود نقطهی اوج در هر قسمت از ديگر شباهتهای درام آپارتماني به مجموعههاي
تلويزيوني است .البته اين نقطهی اوج در درام آپارتماني گاه چندان قابل تشخيص نيست زیرا در قالب آشتي
کردن دو شخصيت ،متقاعد شدن يک شخصيت و يا قبول مسئلهای از جانب يکي از شخصیتها شکل
میگیرد .اگرچه اين نقطههای اوج بار دراماتيک چنداني ندارند ،اما گره ماجرا بهنوعی در آنها باز میشود.
 . . .زماني که رويدادي در يک درام آپارتماني حلوفصل میشود عم ً
ال پرسشی براي پاسخ داده
شدن باقي نمیماند و بيننده تنها به صرف عالقه به شخصیتها و کليت مجموعه است که در انتظار ديدن
مجموعه در قسمتهای آتي میماند و باز به تماشاي آن مینشیند ،نه به دليل انگیزهی دراماتيکي که در
آن قسمت از مجموعه براي ديدن قسمت بعد در او ايجاد شده است (آلن.)103 ،1985 ،
اما در سريالها عالوه بر نقطهی اوج اصلي همواره چندين داستان کوچک با نقطههای اوج کوچک
نيز وجود دارد که باعث میشود مخاطب بيحوصله نشود و انگيزهی تماشای مجموعه را از دست ندهد.
 -7راه حل (نتيجهي نمايش) :برخي از درامهاي آپارتماني تولید سیمای ايران ،راه حل يا نتیجهی
نهایی ندارند .زماني که شخصیتهاي داستان خانهی سبز در قسمت عيد سبز ،رو به دوربين سال نو را به
بينندگان تبريک میگویند و داستان با همين صحنه تمام میشود ،براي بيننده اص ً
ال پرسشی مطرح نيست
که نيازي به راه حل يا نتيجهی نهایی داشته باشد .زماني که نخستين قسمت سريال همسران ،درحاليکه
همهي مشکالت به خير و خوشي حل شده است و دو همسايه از آشنایی با يکديگر خوشحالاند ،با
جملهی «چه همسایهی خوبي پيدا کرديم» تمام میشود نيز عم ً
ال پرسشی در درام داستان وجود ندارد که
مخاطب براي شنیدن پاسخ آن برای تماشای ادامهی مجموعه ترغيب شود؛ و اين عدم وجود انگیزهی
دراماتيک براي تماشای مجموعه یکي از مهمترين ضعفهای درامهاي آپارتماني توليد سیمای ايران
است ،زیرا همانطور که پيشتر اشاره شد ،قسمتهاي يک مجموعه نميتوانند راه حل نهايي و پايان
روايت را در خود داشته باشند ،چرا که این به معناي پايان یافتن مجموعه خواهد بود.
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دارند و تمايز فضاي خصوصي و عمومي در ساختار آنها بسيار مهم است .يکي از انتقادهای رايج اين
است که سريالهاي خانوادگي با پرداختن به مسائل شخصي مثل ازدواج ،خانواده و رفاقت ،از مسائل
عمومي کار ،بيکاري ،مشکالت کارگري و تجارت غافل میمانند.
فضاي مجموعه نقطهي شروع مناسبي براي بررسي شیوهي پرداختن درامهاي آپارتماني به مکانهای
عمومي است .درامهاي آپارتماني مکانهایی را به تصوير ميکشند که با کار و تجارت ارتباط کمي دارند
و به اين دليل انتخاب ميشوند که مردم در آنجا زندگي و يکديگر را مالقات میکنند و واقعهای را که به
داستان سوخت میرساند ،شرح میدهند .اين کار به تعين ماهيت مکانهای عمومي فیلمبرداری در مجموعه
کمک ميکند .تبادل اطالعات و طرح مشکالت معمو ًال در مکانهاي عمومی شکل میگیرند .مکانهای
عمومي و خصوصي در درامهاي آپارتماني مشخص شدهاند ،اما نفوذناپذیر نيستند و دراماتیکترین
لحظات هنگامي اتفاق ميافتد که رفتار مناسب با مکان خصوصي ،خواه موضوع عشقي باشد خواه دعواي
زناشويي ،در مکانی عمومي رخ دهد .شگفتانگیز نیست که اساس درامهاي آپارتماني ،زندگي خانوادگي
است .شخصیتها در خانه زندگي ميکنند و خوشیها و ناخوشیهای خانواده درون اين ساختار فراگير
شکل ميگيرد .داليل اين هماهنگي سريالهای خانوادگي و خانواده ،در ساختار فرم و جذابيت آن براي
مخاطب نهفته است .درامهاي آپارتماني ،بر اهميت موضوعهاي عاطفي و خانوادگي و ارزش مهارت زنان
در مکانهای شخصي تأکيد دارند .فضاي مجموعه یکي از مؤلفههای مهم برای خلق حداقل هماهنگي
ميان شخصيتهاست .اين فضا ،خواه محل کار باشد و خواه آپارتماني مسکوني ،حس تجربهي واحدي
را برمیانگیزد که از ویژگیها و عقايد خاص ناشي از تجربهي کار يا حس مکان مشترک سود ميجويد.
خلق فضاي جغرافيايي شناختپذير ،يکي از راههای درگير کردن مخاطب با داستان است و به همین
سبب است که درامهای آپارتمانی معمو ًال در تالشاند مکانهایی آشنا برای مخاطب را خلق کنند.
سریالهایی مانند خانهی سبز و همسران ،مکان وحدتبخشي را ايجاد کردهاند که ميتوان مشکالت
عمومي جامعه را در آن مشاهده کرد .هر دو سريال فضاي داستاني خاصي دارند .اين سريالها مانند
بسياري از کمديهاي موقعيت ،به چهاردیواری زندگي خانوادگي محدود ميشوند؛ اما خانهها هويتي
مکاني براي شخصيتها تعين ميکنند .جغرافياي داستاني در واقع ،نشانگر برجستهی هویتهای مکانی
است .در سریالهای خانهی سبز و همسران ،رفتار و گفتار شخصیتها ،به طبقهي متوسط تعلق دارند و
هویت مکانی به شهر تهران نزدیک است .شخصيتها عمدت ًا در خانههاي آپارتماني مرکز شهر ديده
ميشوند .خانهها محل اصلي برگزاری جلسههای ضروري و ناگهاني است .این مجموعهها از فضاي خود
براي به نمایش درآوردن جامعهی انسانی شهري بسته استفاده میکنند.
محصول عمدهي سريالهاي خانوادگي ،که درام آپارتماني يکي از مهمترين انواع آن است ،تفاوت زن
و مرد ،منزلت شخصي و اجتماعي و مشکالت در خانه و محل کار است .توجه خانوادهها به این مجموعهها
نشان ميدهد که هنوز دلمشغولي اصلي وجود همین تفاوتهای جنسیتی و مشکالت شخصی و اجتماعی
است ،اگرچه ،چگونگي بيان این تفاوتها در هر سريال متغیر است ،ارتباط نزديک بين داستانهای
خانوادگي و مخاطبان آنها ،شناخت عميق تماشاگر پيگير نسبت به اين سريالها و همذاتپنداري او با
شخصيتهاي خاص ،باعث شگفتي کساني است که مجموعههاي خانوادگي را تماشا نميکنند.
در درامهاي آپارتماني ،نماي معرف و نخستین نماي صحنه معمو ًال نماهاي سه يا چند نفرهاند که موقعيت
جغرافيايي دنياي داستان را مشخص ميکنند و کاربرد بسيار محدودي دارند .در اين گونه مجموعهها نماي معرف
تصويري خارج از محل وقوع داستان است ،براي مثال ،در خانهی سبز نمای معرف به نمایی تکنفره ،متوسط
يا درشت از يکي از شخصیتهاي داستان (اغلب رضا که راوي داستان نيز به شمار میآید) برش میخورد.

ساختمندی درام آپارتمانی (مکان محور) در تلویزیون

نامۀ هنرهاي نمایشی و موسیقی

درام عاطفي سريال خانوادگي ،مستلزم زیباییشناسی خاصي است که مخاطب را به درون خود
ميکشاند و شخصيتهايي خلق ميکند که هم موضوع نمايشاند و هم نمايندگان عاطفي بيننده .سريالها
در هر قسمت ،به سراغ قواعدی متفاوت با قواعد قسمت قبل ميروند و مجددا ً بازمیگردند و هر شب
طيف گستردهای از تجارب زیباییشناختی را با سازماندهی داستانی مشترک ،به نمايش ميگذارند .اين
جابهجايي بين سنتهاي گوناگون ،به تجربهي درگير شدن مخاطب و فاصله گرفتن او از دنیای واقعی خود
–که ويژگي تماشاگران سريالهاي خانوادگي است -ميانجامد .تأکيد بر نماي درشت از چهره تا اندازهای
با نيازهاي خاص قواعد ملودرام تلويزيوني ،که در آن بر اهميت هر اشاره بايد تأکيد شود ،هماهنگي دارد.
براي رسيدن به اهداف ملودرام ،بازي بايد هم گويا باشد و هم مرموز .بايد اهميت واژهها و اشارات اصلي
را نشان دهد و فضايی کافي براي مخاطب باقي بگذارد تا او نیز نتیجهگیری خاص خود را داشته باشد.
تأکيد بر چشمها و دهان ،نگاههاي معنادار و سر تکان دادنهاي متفکرانه را ميتوان با اين شرايط توضيح
داد ،اما زیباییشناسی واقعگرا مستلزم آن است که بازي «واقعي» باشد و ويژگيهاي هر شخصيت داستاني
ترسيم شود .اين روش به سبکي از بازي بها ميدهد که به فاصلهي بازيگر و شخصيت استوار است.
میتوان تحليل مشابهي از ديگر عناصر زیباییشناختی از جمله لباس ،فضا ،دکور و نورپردازي ارائه داد،
اما شاید بهتر باشد به عنصري تکنيکي توجه کنيم که در تحليل تلويزيون از منظر نظريهي فيلم ،کمتر به آن
توجه شده ،و آن موقعيت و حرکت دوربين است .این عوامل در درام آپارتماني به واسطهي ضرورتهاي
زمانی و مالی کام ً
ال محدودند ،اما این عنصر زیباییشناختی نقش خود را به خوبي ايفا ميکند.
برنامهي سرگرمکننده همواره هم بر صحنه تأکيد دارد و هم بر ستارهها ،و بنابراين ،موقعيت دوربين
مدام بين نماهاي طوالني تغيير ميکند تا فضاهاي جذاب و نماهاي درشتي از چهرهي بازيگران بگيرد.
کاربرد نماها در درام آپارتماني بسيار شبيه به کاربرد آنها در کمديهاي موقعيتي مانند مجموعهی
دوستان 20است .در کمدي موقعيت معمو ًال برای بیان داستان از نماهاي متوسط ،متوسط دور و متوسط
نزديک استفاده میشود .اين نماها به سرعت به يکديگر برش میخورند و ريتمي سرزنده و پرشور
به داستان میدهند .از نماهاي نزديک به ندرت و تنها در لحظات بسيار احساسي استفاده میشود .در
درامهاي آپارتماني نيز معمو ًال از همين شيوه استفاده میشود ،با اين تفاوت که همچون درام تلویزیونی
طوالنیمدت ،بیشتر از نماهاي نزديک چهرهی بازيگران (به ويژه در لحظات دراماتيک) استفاده میشود؛
اما نماي دور براي معرفي و حتي بررسي محيط به کار میرود .اين گونه نماها توجه تماشاگر را به
دکورهاي خود معطوف ميکند؛ اما چنين نماهايي عملکردي واقعگرايانه نيز دارند و بر ويژگيهاي محيط
تأکيد ميکنند .بنابراين ،نماي دور هم ارزشهاي برنامهي سرگرمکنند ه را در نظر دارد و هم واقعگرایی را
تقويت ميکند .نماي درشت مزيت مضاعف هماهنگي با روش ملودراماتيک را نيز دارد و به عقيدهي
نگارنده ،نماي درشت با نيازهاي زیباییشناختی اثر مطابقت دارد و در مقايسه با ديگر موقعيتهاي
دوربين در مجموعهها ،مزيت بهشمار میرود .نماي درشت امکان تأکيد بر بازيگر را فراهم ميکند ،اما
راه دستيابي به منظور يا اشارهای مهم را نيز به مخاطب نشان ميدهد و به اين ترتيب ،او فرصت مييابد
نتیجهگیری کند و موضوع را بفهمد .عالوه بر این ،ميتوان از نماي درشت براي متمرکز شدن بر موضوع
واقعگرايانه استفاده کرد .اين نماها داستان را پيش نميبرند ،اما کمک ميکنند آنچه را که ميبينيم درک
کنيم .معیار کاربرد راحتی کار با دوربین یا صرفهجویی در زمان و مواد نیست؛ بلکه ميتوان آن را مکمل
زیباییشناختی سريال دانست .درامهاي آپارتماني ساختار ارزشي ریشهداری را که بر تفاوتهاي سنتي
مردانه و زنانه مبتني است ،بر هم زدهاند .رويداد در درامهاي آپارتماني ،در مقايسه با ديگر برنامههای
تلويزيوني مانند مجموعههاي پليسي يا اخبار ،بهشدت آشکار است ،اما بار فيزيکي ندارد ،بلکه خميرمايهي
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آن انعکاس مشکالت شخصي است و بر برقراری ارتباط کالمی و به تأخیر انداختن فرجام یک عمل
تأکید دارد و نه بر نشان دادن انجام عمل و تأثیر آن .تلويزيون بر تکرار شخصيتها و داستانهای آشنا
متکي است ،اما درامهاي آپارتماني بيش از ساير ژانرها ،نوع خاصي از تکرار را عرضه ميکنند که در
آن موقعيتهاي خاص عاطفي در سنین مختلف ،شخصيتها ،محيطهای فرهنگي و طبقههاي اجتماعي
گوناگون ،بررسي ميشود .روابط شخصي ،ستون فقرات اين گونهي نمايشي است .درامهاي آپارتماني
نماي همواره متغيري از روابط عاطفي را در يک مکان خاص (آپارتمان يا خانه) نشان ميدهند و این به
مخاطب امکان ميدهد که دريابد چگونه ميتوان يا بايد اختالفهای عاطفي را از میان برداشت .به طور
کلی ،ممکن است درامهاي آپارتماني تکراري و بيش از حد آشنا به نظر برسند؛ اما تفاوتها ،اگرچه در
سطح محدود ،اهميت مییابند .مخاطب ،درگير اين پرسش است که «چه اتفاقي ميافتد اگر ...؟» و فرصت
دارد احتماالت را بررسي کند .اين مجموعهها ،مخاطب را به تمرکز بر روابط چند زوج دعوت ميکنند،
گويي مي خواهند بدانند رابطهی کدامیک مطلوبتر و بادوامتر است.

ه) بررسي ساختار درام آپارتماني بر اساس هرم ساختار برنامههای تلويزيوني
 .1ساختار رسانهاي :امروزه تقريب ًا همهی شبکههای سيما (داخلي و بینالمللی) انواع گوناگوني از
درامهای آپارتماني را نمایش میدهند و اين مجموعهها در سراسر دنیا مخاطبان بسياري دارند .مباحث
مطرح در اين آثار نيز طيف وسيعي از موضوعات مربوط به سیاستگذاریهای فرهنگي سيما در داخل
و خارج از کشور را دربرمیگيرد؛ موضوعاتی شامل مشکالت خانواده تا مسائل ملي و بینالمللی و نیز
رويکردهاي اخالقي .در نتيجه ،پرداختن به ساختار رسانه و تأثیرات آن با رويکرد ساختار رسانهاي،
امري بسيار دشوار و زمانبر است .از این رو در اين مقاله به ساختار رسانهاي درام آپارتماني نمیپردازیم.
 .2ساختار متني :درامهاي آپارتماني مانند مجموعههاي تلويزيوني ،پيش از اجرا متن نوشتاري
دارند .در متن اين گونه مجموعهها معمو ًال گروه شخصیتهاي ثابت داستان با مشکالت و موقعیتهایی
چالشبرانگیز و حتی گاهی کميک مواجه ميشوند و هر يک از آنها با توجه به شخصیتپردازیاش
در متن و تعریفی که از او ارائه شده است ،به آن موقعيت عکسالعمل نشان میدهد .شرایط مکانی نیز
در فضاهای شناختهشدهی داخل خانه یا آپارتمانی است که شخصیتهای داستان بیشترین زمان خود را
آنجا میگذرانند.
موضوع اين متنها معمو ًال بر اساس روابط فردي شخصیتها و تقابل آنها با یکديگر (چه
شخصیتهاي اصلي چه شخصیتهاي فرعي) شکل ميگيرد .هدف از مطرح شدن مشکالت عاطفی و
شخصی افراد ،به تأمل واداشتن مخاطب و در عين حال ،ارائهی ابزار و راهکارهایی نامحسوس براي غلبه
بر مشکالت مشابهي است که مخاطب با آنها دست به گريبان است .زبانی که براي مطرح کردن اين
موضوعات و بیان راهکارهای فائق آمدن بر آنها به کار ميرود ،هم شیوایی زبان هنروران عرصهی
تئاتر را دارد و هم به زبان مردم کوچه و بازار نزديک است ،و اين موضوع سبب میشود مخاطب
با شخصیتها همراه شود .گاه حتی بازیگران مونولوگهاي بلندی دارند که هم احساسات تماشاگر را
برمیانگیزند و هم پيام هر قسمت از مجموعه را منتقل میسازند .مهمترین و بهیادماندنیترين مونولوگ
سريال خانهی سبز ،مونولوگ مرحوم خسرو شکیبایی بود.
 .3ساختار فني :درامهای آپارتمانی در فضاهای شناختهشدهی داخل خانه ،آپارتمان و محل کار یا
بر اساس روش کار چنددوربینی (واحد سیار) و تدوین همزمان ،تصویربرداری میشوند ،یا بر اساس
روش کار تکدوربینی و تدوین غیرهمزمان و با به کارگیری شیوههای تلفیقی ،که با روش اخیر بیشتر

پژوهش حاضر که با هدف بررسي و تبيين ساختار درام تلويزيوني مکانمحور (درام آپارتماني) به عنوان
متن (برنامهي) تلويزيوني و ارائهي تمهيداتي برای ارائهی قابل قبولتر این نوع از برنامهها به مخاطب
انجام شده ،تالش کرده است با بهرهگیری از بررسی ساختارشناسانهی درامهای تلویزیونی به شناخت
مؤلفههای رسانهای ،فنی ،محتوایی و زیباییشناسی اثرگذار و مطرح این گونهی نمایشی دست یابد و با
استفاده از نظرات صاحبنظران داخلی و خارجی این حوزه ،ویژگیها ،مؤلفهها ،شباهتها و تفاوتهای
آن را با سایر درامهای تلویزیونی تبیین کند.

ساختمندی درام آپارتمانی (مکان محور) در تلویزیون

 -6نتيجهگيري
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به ساختار فیلمهای سینمایی نزدیک میشوند .به سبب شيوهي تصویربرداری غيرهمزمان ،که از تصوير
يک شخصيت به شخصيت ديگر برش زده میشود ،گاه حسي از فاصله در ميان شخصیتها القا میشود.
گاه در برخي صحنهها نماهاي عمومي و چند نفره به چشم نمیخورد و نماها بیشتر ،نماهاي نزديک،
متوسط نزديک و متوسطند .همچنین زمان توقف دوربين روي شخصیتها بيشتر است ،زیرا جابهجایی
مدام دوربين زمانبر و در نتيجه هزینهبر است و توقف و تمرکز بر روي شخصیتها در زمان تقطيع،
سبب پديد آمدن ريتمیکند و در نتيجه حسي از سکون (و آرامش ،در صورت کاربرد صحيح) میشود.
نزديکي بيش از حد دوربين به شخصیتها سبب میشود بار عاطفي بیشتری به بيننده منتقل شود و گاهی
او را احساساتي کند و اين یکی از ویژگیهای مثبت اين گونهي نمايشي است .اگرچه ،نزديکي بيش از حد
دوربين به شخصیتها ممکن است گاهی موجب از ريتم افتادن داستان و در نتيجه بيحوصلگي مخاطب
شود .در اين مجموعهها اغلب صداي محيط حذف و از موسيقي به عنوان ابزاري براي فضاسازي و القای
احساس درونی شخصیتها استفاده میشود.
 .4محتواي برنامه :محتواي درام آپارتماني که بر پایهی سه ساختار مورد بررسي پيشين بنا میشود،
در راستاي ايجاد همدلي و فضایی دوستانه در ميان اقشار گوناگون جامعه ،به فکر واداشتن و گاه به خنده
و يا گريه انداختن مخاطب و فرهنگسازی (با توجه به سیاستگذاریهای شبکه) دربارهی موضوع
مطرحشده در هر قسمت است .استفاده از نماهاي متوسط و نزديک سبب میشود مخاطبان خود را به
لحاظ احساسي به شخصیتها نزدیکتر بدانند و در نتيجه انتقال پيامها و احساسات به بينندگان با سهولت
بيشتري انجام میشود .در اين مجموعهها ،گاهی خانواده به نمادي از جامعه و آپارتمان به نمادي از کشور
تبدیل میشود و فائق آمدن شخصیتهاي داستان بر مشکالت ،تشويق بينندگان به همدلي و همراهي در
مواجهه با مشکالت است.
 .5زيباييشناسي رسانهاي :درام آپارتماني همچون يک فيلم سینمایی ،پس از طي مراحل گوناگون ،از
پيش توليد گرفته تا ضبط و تدوين و صداگذاري ،آمادهی نمايش و مخاطب در مرحلهی اجرا يا نمايش
با آن روبهرو میشود .در نتيجه ،متن بدون دخالت مخاطب در توليد ،به مرحلهی نمايش میرسد .امکان
حرکت دوربين ،به دليل استفاده از فضاهاي داخلي محدود است و در نتيجه ،شخصیتها و رفتارشان نيز
به چارچوب مکانهای تکرارشوندهی وقوع داستان محدود میشوند و این مسئله سبب میشود بازیگران
در رویارویی با مکان تصویربرداری ،رفتارهای خاصی داشته باشند.
عدم حضور مخاطب و نزديکي دوربين به چهرهی شخصیتها اين امکان را به بازيگران میدهد که
توان خود را در تأثیرگذاری هرچه بيشتر بر مخاطب بهکارگیرند و مخاطب را با شخصيت خود و درامی که
روایت میشود ،همراه کنند .اين موضوع يکي از مهمترین جنبههای زیباییشناسي درام آپارتماني است
و گاه تا آنجا پيش میرود که مخاطب شيفتهي چهرهی شخصیتها میشود.
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همچنین از آنجا که هدف اين مقاله بررسي درام مکانمحور (از نوع آپارتماني) بوده است و اين
گونهی درام زيرمجموعهای از گونهي چندقسمتیهای داستاني به شمار میرود ،به معرفي و بررسي انواع
برنامههای چندقسمتي داستاني پرداخته شد .این برنامهها عبارتند از .1 :مجموعهی داستاني ناپيوستهی
تلويزيوني .2 ،مجموعهی داستاني پيوستهی تلويزيوني و  .3چندقسمتيهاي داستاني–تلفيقي تلويزيوني
(مجموعهی تلفيقي) .در ادامه اشاره شد که «درام آپارتماني» چه به لحاظ مضمون و ویژگیهای محتوایی
و چه به لحاظ شيوههاي ساختاري ،به کمديهاي موقعيت ،درامهای تلویزیونی طوالنیمدت و درامهاي
خانوادگي شباهتها (و البته تفاوتهایی) دارد .ویژگیها و عناصر ساختاری درام آپارتمانی از منظر
روایی و فرمی ،و تفاوتهای آن با هر یک از دیگر گونههای درام در ادامه خواهد آمد:

ويژگيها :شباهتها ،معضالت و راهکارها
 .1دربارهی مدت زمان درام آپارتماني (به ويژه در تلويزيون ايران) اشاره شد که زمان این برنامهها
يک ساعت است .با توجه به مطرح شدن تنها يک گره داستاني ،اين مدت کمي طوالني به نظر میرسد
و استفاده از دو (يا چند) خط داستاني متقاطع با گرهافکني و اوج و فرودهای جداگانه میتواند راه حلی
برای اين مشکل باشد.
 .2شخصيتهاي مشترک و پردازش هماهنگ و همسان شخصيتها از ویژگیهای درام آپارتماني
و از ویژگیهای مهم يک مجموعه به شمار میآید .حضور اين شخصیتهاي مشترک سبب میشود
مخاطب در هر قسمت با شخصیتهایی روبرو شود که پيشتر با آنها آشنا شده است و در نتيجه بهسرعت
مشکالت آنها را مشکالت خود میداند ،با شخصیتها همذاتپنداري و برنامه را تعقيب میکند.
 .3طرح الگوي موقعيت در درام آپارتمانی ،مانند همهی مجموعههاي تلويزيوني که بر پایهی موقعيت
بناشدهاند ،اينچنين است :آغاز با شرايطي عادي ،تثبيتشده و متعادل ،برخورد با موقعيتي تضاد بر انگيز،
گرهافکني و عدم تعادل ،رفع يا پذيرش تضاد ،گرهگشایي و برقراری تعادلي نوين.
 .4در درام آپارتماني داستانپردازي با معرفي زمان ،مکان ،شخصيتها و مناسباتشان با يکديگر،
شرايط کلي و وضعيت متعادل اوليه و اطالعات ضروري براي درک و شناخت تغييرات بعدي آغاز
میشود« .گره» يا «گرهافکني» رويدادي است که تعادل را بر هم ميزند .در ميان داستان کنشها در تقابل
با يکديگر قرار ميگيرند تا در نهايت داستان با رسيدن به نقطهی اوج ،يعني باالترين نقطهی کنش و
کشمکش عاطفي در سير روايت داستان ،گرهگشایی شود و به پايانبرسد.
 .5روال و سبک منسجم و هماهنگ که به ويژه در تقطيع و تدوين ديده میشود ،يکي از مهمترین
مؤلفههای انواع درام آپارتماني است .البته اين ویژگی منحصر به اين گونهي خاص درام تلویزيوني نيست
و در ديگر انواع مجموعههاي تلويزيوني نيز مشاهده میشود.
 .6در راستاي بیان شباهتهای درام تلویزیونی طوالنیمدت و درامهاي آپارتماني ،میتوان به تمرکز
بر اعمال و جزئيات زندگي عادي شخصيتها اشاره کرد .پرداختن به شخصیتهایی که از بطن جامعه
دور نيستند سبب همراهي اقشار گوناگون جامعه با شخصیتها و در نتيجه مقبولیت آنان در ميان طيف
گستردهتری از مخاطبان میشود.
 .7اما مهمترین شباهت درام آپارتماني و درام طوالنیمدت آپارتمانی ،استفاده از شخصیتهای
مشخص و دکورها و مکانهای محدود است که سبب میشود با صرف کمترين هزينه ،مخاطب بسیاری
جذب برنامه شود .محدود بودن دامنهی تصویربرداری به يک يا چند مکان سبب میشود کمترين ميزان
زمان صرف عوامل تکنيکي مانند نورپردازي ،تصوير و صدابرداری شود .استفاده از شخصيتهاي
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ساختار روايتي :شباهتها ،معضالت و راهکارها
 -1شخصيتهاي اصلي چندگانه :در درامهای آپارتماني معمو ًال چند شخصيت اصلي حضور دارند
(بهطور معمول بين چهار تا ده نفر) .زمان یکساعتهی درام آپارتماني امکان پرداختن به تعداد بيشتري
از شخصیتها را فراهم میسازد و در نتيجه ،درام آپارتماني به راحتي ،در هر قسمت به نه يا ده شخصيت
متفاوت میپردازد .از آنجا که کارکرد عمدهی شخصیتهای اصلی درام آپارتمانی ،امکانپذیر ساختن
طرحها و توطئههای متنوع در بستر داستان است ،نویسندگان این نوع آثار ،با استفاده از این امکان
میتوانند فضای مناسبتری برای درامپردازی و خلق داستان فراهم آورند .اما متأسفانه در نمونههای درام
آپارتماني سيماي کشورمان از اين امکان بهشکلی مناسب استفاده نشده است.
 -2تشريح موقعيت و شخصيتها :تداوم حضور شخصیتهای اصلی در همهی قسمتها سبب
میشود در هر قسمت تنها توضیحی خالصه دربارهی شخصیتها ارائه شود ،و پس از گذشت چند قسمت
این توضیح میتواند به تیتراژ محدود ،و بيننده بدون هر شرح خاصی به دل داستان پرتابشود .تنها الزم
است شخصيتهاي جديدي که در هر قسمت حضور مييابند و نيز مکانهای جديد معرفيشوند .اساس ًا
تکرار حضور شخصیتها در مکانهای مشخص مهمترین عنصر يک درام آپارتماني است و از همين
روست که اين گونه از درام ،مکانمحور خوانده میشود.
 -3انگيزه :در درام آپارتماني حضور شخصيتها و محيط آنها توازن روايت را تثبيت ميکنند؛ اما
حادثهای اين توازن را برهم میزند و قصه را به جريان میاندازد و فعلوانفعاالت دروني و بيروني را در
شخصیتها برمیانگیزد .همانطور که اشاره شد ،رايجترين عامل برانگیزانندهی فعلوانفعال روايت در
درام آپارتمانی ،همچون سينماي کالسيک ،کمبودها و يا خواستههاي شخصيت اصلي است.
 -4گره روايت :در درام آپارتماني پرسشهاي اساسي شخصيت از خودش و ديگران ،گرههایي
را در داستان ايجاد میکنند که مخاطب براي مشاهدهی چگونگی باز شدن آنها و رسيدن به نتيجه ،تا
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مشخص نيز عملکرد عوامل تکنيکي مانند چهرهپردازی ،انتخاب و طراحي لباس و صحنه را تسهیل
میکند ،و همهي اين عوامل در کنار یکدیگر به کاهش هزینهی توليد میانجامند و اين يکي از مهمترین
دالیل توليد اين گونه برنامههای نمايشي در تلويزيون است.
 .8اگرچه درامهاي آپارتماني و درامهای تلویزیونی طوالنیمدت شباهتهایی به يکديگر دارند ،اما
تفاوتهایی نیز مابینشان وجود دارد .درامهای آپارتماني بر خالف درامهای تلویزیونی طوالنیمدت،
تنها براي يک فصل ساخته میشوند و در انتهاي فصل مجموعه به پايان میرسد ،و این ویژگی تفاوت
درامهای آپارتماني با مجموعهها نيز هست.
 .9از تفاوتهای مهم درام آپارتماني و درام تلویزیونی طوالنیمدت ،عدم وجود خطوط داستاني
درهمتنيده و پيچيده است .درام آپارتماني بر پایهی داستانهایی ساده و متکي بر درامهاي خانوادگي ،که
معمو ًال به مشکالت يکي از شخصیتهاي ثابت میپردازند ،بنا میشود.
 .10از ديگر تفاوتهای درام تلویزیونی طوالنیمدت و درام آپارتماني قالب داستاني آن است.
اگرچه قالب اين مجموعهها نيز ملودرام است ،اما نوع آن ملودرام خانوادگي و متکي بر روابط اعضاي
يک يا چند خانواده است که برای حل مشکالت يکديگر ،همکاري میکنند .اين قالب کام ً
ال با قالب
داستانهای متکي بر عشقها ،روابط پنهاني ،خيانت ،چند ازدواجي و بسياري ديگر از موضوعات مورد
توجه سپاپراها متفاوت است ،و درامهاي آپارتماني به دليل نوع موضوعاتشان تقريب ًا همهی افراد
خانواده را مخاطب خود قرار میدهند.
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انتهاي هر قسمت ،آن را دنبال میکند .در هر قسمت مانع يا موانعي بر سر راه رسيدن شخصيت به هدف
و خواستهاش وجود دارد و تحقق این امر را تا انتهاي هر بخش به تعويق میاندازد ،زیرا اگر چنین نباشد
قصهاي براي گفتن وجود نخواهد داشت.
 -5زنجيرهي علت و معلول :در درام آپارتماني ،حوادث از صحنهای به صحنهی بعد جریان ميیابند.
وقوع نخستين اتفاق که همان گرهافکني داستان است ،سبب میشود زنجیرهی علت و معلولي وقايع هر
صحنه را به صحنهی بعد مرتبط سازد .اين زنجیرهی علت و معلولي در همهی نمونههای درام آپارتماني
مشاهده میشود.
 -6نقطهي اوج :وجود نقطهی اوج در هر قسمت ،از ديگر شباهتهای درام آپارتماني به مجموعههاي
تلويزيوني است .اگرچه گاهی نقطهی اوج درام آپارتماني قابل تشخيص نيست ،زیرا بهشکل آشتي کردن
دو شخصيت يا متقاعدشدن يک شخصيت يا قبول مسئلهای از جانب يکي از شخصیتها تجلی مییابد.
اين نقطههای اوج بار دراماتيکي ندارند اما گره ماجرا در آنها باز میشود .زماني که رويدادي در يک
درام آپارتماني حلوفصل میشود ،عم ً
ال پرسشي براي پاسخ داده شدن باقي نمیماند و بيننده تنها به
صرف عالقه به شخصیتها و کليت مجموعه است که در انتظار ديدن قسمتهای آتي میماند.
 -7راه حل (نتيجهي نمايش) :برخي از درامهاي آپارتماني تولید سیمای ايران ،راه حل يا نتیجهی نهایی
ندارند .اين عدم وجود انگیزهی دراماتيک براي تماشای مجموع ه یکي از مهمترين ضعفهای درامهاي
آپارتماني توليد سیمای ايران است .در این نوع درامهای تلویزیونی ،وجود راه حل نهایی در پایان هر
قسمت پایان درام قلمداد میشود ،بنابراین ارائهی راه حل در هر قسمت امکانپذیر نیست .اگر تهديدي براي
حلقهي دوستي و روابط شخصیتها وجود نداشته باشد ،اگر آنها با يکديگر ازدواج کنند و شغل خوبي داشته
باشند يا اگر ديگر کشمکشي برای شکلگیری روایت وجود نداشته باشد ،داستان به پایان خواهد رسید و
بنابراين ،پايان هر بخش بايد مخاطب را در شک و ترديد نگه دارد تا به تضاد نهايي مجموعه نزديک شود
و البته باز بودن دامنهي روايت و وجود روزنههاي محدود نیز باید همواره احساس شود.
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انوری ،حسن ( ،)1381فرهنگ بزرگ سخن
اوحدي ،مسعود ( .)1391روايتشناسي سينما و تلويزيون .انتشارات دانشکدهی صدا و سيما ،تهران.
ی صدا و
باتلر ،جرمي جي ( .)1388تلويزيون ،کاربرد و شيوههاي نقد ،ترجمهی مهدي رحيميان ،انتشارات دانشکده 
سيما ،تهران.
شميسا ،سيروس ( ،)1384نقد ادبي ،انتشارات فردوسی ،تهران.
شهبا ،محمد؛ گلمحمدی ،محمود (« ،)1389ساختارشناسي تله تئاتر در ايران» ،در نشریهی هنرهاي زيبا-هنرهاي
نمايشي و موسيقي ،شمارهی  ،40صص .49-64
گراتي ،کريستين ( ،)1384زنان و سريال خانوادگي :بررسي سريالهاي خانوادگي پخششده در ساعات پربيننده،
ترجمهی فاطمه کرمعلي ،انتشارات ادارهي کل پژوهشهاي سيما ،تهران.
لطفي ،غالمحسين ( ،)1387تئاتر تلويزيوني ،نشر سروش ،تهران.
مؤدبيان ،داريوش؛ عطاردي ،الهه ( ،)1386ساختارهاي نمايش در تلويزيون ،انتشارات ادارهی کل پژوهشهاي سيما،
تهران.
ناظرزادهي کرماني ،فرهاد ( ،)1385درآمدي به نمايشنامهنويسي ،نشر سمت ،تهران.
نيل ،استيو؛ کروتينک ،فرانک ( ،)1378کمدي عاميانه و مردمي در سينما و تلويزيون ،ترجمهی مهدي ارجمند ،انتشارات
سورهی مهر ،تهران.
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12. Dramaturgy
13. Script
14. Soap Opra
15. Series
16. Situation Comedy
17. war-at-home
1818خانهی قمر خانم ( )1351ساختهی بهمن فرمان آرا از نخستین نمونههای درام مکانمحور در سینما و تلویزیون
کشورمان بهشمار میآید.
19. Chritian Grati
20. Friends Series
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The Structure of Location Based Drama in Television
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Abstract
Nowadays many Television Serials are produced that location plays a key role in shaping their contents and drama
structures. In television, these kinds of programs are structurally categorized as Location Based Dramas. Apartment
Drama is a special genre of Television Dramas in which characters are going to play in places such as home and
apartment complex. Apartment Drama is based on its characters’ lives and stories and real themes. Location is a
core element of the content and drama structure. In order to draws the audience, apartment drama are based on
themes such as marriage proposal, love and family life within the known locations. These kinds of dramas are
close to what happens in real life and they can reach a wide audience. Although these kinds of dramas have a
particular place in international television programing and in Iranian television productions as well, they have not
been studied properly. Therefore, this study tries to answer the questions about Apartment Dramas: What are their
specificities and which dramatic structures they have? What are the differences between these kinds of dramas
and other versions of Television Dramas? And what is the cost effect of their production on the quality of such
programs? The technique used in this study to answer these questions is library based and structurally analyzing all
kinds of Television Dramas. Based on the results of this study, the structures that fit these kinds of dramas have been
suggested and some examples of Apartment Dramas in Iranian Television Productions have been given.
Key words: Apartment Drama, Drama Structure, Location Based, Television Drama

