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بااه  وعااو   رواظشناساا  و شااناخب جا عه هاس ؤتفااه رویکاارد اخالقاا  و از گیاارسبرره
اخاالق  ظقعت به  قوتاه  ثعت سکردیروال یسر ده، ههها ظشا    یافبه  ش،ه استپرداخبه

س ها را دارد و هماه رفبارهاا و گفبارهااهاا و اسارورهقو یت  مااا اجب حضااور در توجه به
تحت تأثیر فضاس سیراخالق  حاهغ بر جا عه اسات  همنناین خااظواده  شخصیت ها تقریعا

 به تعر، و پایعن،س به نظراا ارایاه شا،ه لزم و هاس اخالق   نوا  هاظوظ  براس ر ایت ارزشبه
گیرس اخالقا  و تلویزیاوظ   عراو  باه جراتده، توجاه  جمو اه است؛ ظبایج ظشا    

هننا،ه فضاای  بیا  و گذشت سف،اهارظمایش با  و جا عه بوده و  خااظواده در هارش ظقشیپذ
در چنین شرایر  هلیت فراین، اجبماا   هاس اخالق  ،ار و سنب  است  اخالق  در خاظواده

رد  روابط و اخالقیاام ظزدیک ههمقوی  و درص،د  و رواظشناخب  این  جمو ه تلویزیوظ ،
 گیرس به اخالق حمی،ه بوده است  اصول و فضای  اخالق  و جرت سمتدر خاظواده به

  رذای ،  جمو ه تلویزیوظ  ظو  خ و فضای  اخالق اسال  ، شناس ،ظشاظه ها:کلیدواژه

 هئلمقدمه و طرح مس. 1

توجاه باه ن   عرورمبا توجه به اهمیت اخالق در اسالم و ظاام جمرورس اسال   و 
صااورم  قاابقیغ یااا به تلویزیااوظ  هاس جمو ااهو ازنظجاهااه در همااه  رساااظه  لاا در 

 عیار رفبار اخالقا  و  الزم است ههشود، هاس اخالق  تعلیم   سیر قبقیغ، برخ  ارزش
  اخاالق از  قاوالت  اسات هاه باش، اسال  بر عوابط اتر ، دین  و   نرعق، سیراخالق 

سانجیغ، اش هه ساتعًا ن  را در ظقعت به دیان   هاس هل  و اظقاظ گارهفارغ از  فاهیغ و اظ
 نوا  در هر حرفه و صنف  ظیز  صادیق خاص خودش را دارد؛ هماا  چیازس هاه از ن  باه

هاه  جمو ه هاس تلویزیوظ  یک  از قاتعراس ظمایشا  اسات برظ،  اس ظام   اخالق حرفه
خاالق و  قاوالم وابقابه باه ن  را دارد  تعیعبااا هااربرد فراواظا  باراس بازظماای  و ارایاه ا

توجر  به بنیادهاس اخالق  در یک رساظه    تواظ، با ث اخابالل و ایجااد ظاهنجاارس ب 
 جمو اه هااس شناخت رویکردهاس اخالقا  در    بنابراینهاس اجبما   در جا عه گردد

ه بایا،  اورد توجاه ارزش ها و هنجارهاس اخالق  هموارجرت اظرعاق نظرا با تلویزیو  در 
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هن، تا  رتعا فعاتیات دست اظ،رهارا  و سیاسبگذارا  این رساظه ها باش،  این ا ر همک   
رساظه بر اساس چشغ اظ،ازها، سیاست ها و اصول اخالق  پایش شود و باراس رسای،  باه 
نین،ه  رلوب خود نسیب هاس وابقبه به ظمایش ظادرست هنجارهاس اخالق  را شناسای  و 

ها و  بناسب باا سیاسابرا و جرات ت پربار هرد   ضا ین اخالق  در این  جمو هدر جر
گیرس هاس اخالق  حرهت ظمای،  یک  از راهرااس دسابیاب  باه پاایش و بررسا  حضاور 
هنجارهاس اخالق  و چگوظگ  ظمایش نظرا در سریال هاس تلویزیو ، بررسا  و اسابخرا  

 قوته است  تعیعبا ظشااظه هااس اس حاوس این ها و ر زگا   وجود در  حبواس پیام هظشاظه
باا   ،گاه گفبمااظیدباشن،  ها از جرام  خبلف قاب  بررس     عنای   وجود در این پیام

،ه هقابن، هاه ینیپ سن،یتاب  فرا  ،ام زباظی عبق، است توت   عناشناخب -کرد ظشاظه یرو
داظاش  1شناسا ظشاظه  ( 33 :1388شعیرس،) اظ، یدر ن  دخ ساریباق ی  عنا - وا   ظشاظه 

اثعاام ایان ظکباه اسات هاه   بررس  تما   پ،ی،ارهاس فرهنگ  است و به گفبه او عرتو اهو
شناس   عراو  اسات باه پا وهش شناس ، در ارتعاط است  ظشاظهفرهنگ در بنیا  ظشاظه

 شناس ، بررس   عناساازس،هاس رفبارس اظقا  در جریا  ارتعاتام داظش ظشاظهاظوا  شیوه
شناسا  شاا    راتعاه ها و فرغ ارتعاتاام  عناادار اسات  ظشاظهگیرس ظشاظهفراین، شک 

هاا، هاا، تمثی ها، قیاسگاذارسهاا، ظامها، اشاارام، دالتتگیرس ظشااظهساخت و شاک 
ها بر پایه روش یا ر زگا  ظشاظه ( 20: 1382)احم،س،هاس ارتعات  است ها و ر زگا اسبعاره

هااس تواظا، نواهااس خااص،  ال تشوظ، هاه   بن،س   دسبه ظبقاتشا ا ورد برره براس 
اتفعای ، ظمادهاس تصویرس، حرهام ب،  یا حب  پوشی،  یاک تعااس ویا ه باشا،  ازظاار 
بارم جا ه ب،اهت پوشاظ،  به ا ور زظ،گ  روز ره ظو   سوءاسبفاده ای،ئوتوژیک است هه 

تواظا، چیزها در ز اظه  ا   ازظار بارم همه ( 1: 1976)بارم زظ، بورژوازس به ن  دست   
داظ، هاه  عناای  باراس به اسروره یعن  رساظن،ه پیام  ع،ل شود  بارم اسروره را پیا     

پن،ارظ، هه هشاب  هاج ورزش خواه، این  عنا را واژگو  هن،  همگا     ا ه دارد، او   

                                                      
1. Semiotics 
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اس است هاه هج اسرورهاس تماشای  بیش ظیقت هشب  گوی، هه  ضحکهبارم     است
شاناس بار ال سااخبن ا ا این پیاام  خا،وش اسات و وهیفاه اسروره ،رساظ،پیا   را   

هماین  ( 19: 1976)باارم تحریف ایجادش،ه به دست اسروره و هشف  عنااس پیاام اسات
پناه پیا   دیگار اسات هاه باارم از حیاث اخالقا   نوا  جا اس بهتخصیص داد  ظشاظه

اظ،، اسروره دزدس زباظ  است  اتعبه از حیث  دیگار ظیاز ایان ا ار ازظاار دا براض   قاب 
اس تعیعا  با،ل ا براض است، اسروره ظشاظه دتعخواه یاا  رفا  را باه ظشااظهاخالق  قاب 

زیرا  شخصه ن  تع،ی   عنا باه  ؛بارم بر ن  است هه اسروره سرقب  زباظ  است« هن،   
 اظ،هااا تعمااه اساارورهاهااا و حباا  فقاا،ا  ن هاااس اوتیااه و  عنتمااام زبا  شااک  اساات 

 بران در ها و  عااظ   قاببر بارهمین اسااس شاناخت ایان  شخصاه ( 33: 1380)اباذرس،
ن   اورد  بازظمای   فااهیغ اخاالق اساال   درو چگوظگ   «ظو  خ  جمو ه تلویزیوظ »

ه ها اسات  حور و یا  خاتب پقن،-تور عمول، سریات   خاتببهتوجه قرار    گیرد   
 ن،س باا  حباوا و ببواظ، در تول ز ا  پخش،  خاتب را با خود همراه هرده و ز ینه  القه

تواظنا، چناین ،  اوا ل  هاه    یاا هاس داسبا  را براس وس فراهغ نورد  درایانشخصیت
هاس هاا و ترجاهشرایر  را براس  خاتب ایجاد ظماین،، ازجمله  وا ا  فرهنگا ، گویش

ورساوم و ؛ تناز هار هشاور  بناساب باا نداباستزیگرس و تنز  خبلف ظو  بازیگر و با
های  با  حوریت یک قوم، ا ارس  اظنا، ها یا فیلغساخت سریال  عموالً فرهنگ ن  است، 

بر اساس ظار   بر تعه تیم است و همواره ریقک و حقاسیت زیادس را به دظعال دارد حرهت
 باه  قاای  قاو   و فرهنگا « خظاو ،»  جمو ه تلویزیوظ سازظ،گا  هارشناسا ، توجه 

ایاان پاا وهش بااه دظعااال تحلیاا   در جمااو   شاا، ن با ااث جااذابیت و توجااه بیشاابر بااه 
شناسا  را هاس اخالق  و چگوظگ  توتی،  عنا است  بنابراین  ضا ین  م،ه ظشاظهشاخص

 هاس اخالق ، و هارهردهاس زباظ   م،ه تحلی  و به هارخواهیغ گرفت در قاتب ر زگا 

جاِس شا،ه و  ا،م تعاادر و اظبقاال باهفرغ صحیح تصااویر چی، ا  وهش بهتوجه پ  
صاورم  عاظ  زیرپوسب  و  عاظ  ج،یِ،  وردظار هارگردا  به  خاتاب اثار اسات هاه به

ه،  اصل   حقق  ،ه،فمن، در یک اثر ظمایش  جاظمای  ش،ه و وجود دارد  بر این اساس
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ظو  خ است،   جمو ه تلویزیوظ    در شناس  و تحلی   فاهیغ اخالق اسال راتعه ظشاظه
   عناای هاسظاو  خ ظشااظه  جمو اه تلویزیاوظ در  پاسخ به این سؤال است هاهپ  در و 

 ؟اخالق اسال   چگوظه اظعکاس یافبه است

 . مروری بر ادبیات2

 بارت شناسینشانهرمزگان و . الف
 ؛شاود  ع،ل پیام اظن،هرس یعن  اسروره به تواظ،    ا ز اظه در چیزهاهمه بارم ازظار

 هااپیام ایان تحلیا  باراس وس خاود شایوه و  دادگااه و شاوی رخت پاودر و  اشین و دریا
1است  پارادوهق 

 را اسروره بارم  ع،  عناس به  و 2است سلیغ  ق   عناس به یوظاظ  در 
 ا همگا  هنا، واژگاو  را  عناا این خواه،   او  دارد  ا ه براس  عنای  هه داظ،   پیا  

 بایش تماشاای  اس ضاحکه هاه گویا،   باارم  اسات ورزش هج هشب  هه پن،ارظ،  
 و اسات  خا،وش پیاام ایان ا ا ،رساظ،   را پیا   هه است اساسروره هج هشب   ظیقت
 پیام  عناس هشف و اسروره دست به ایجادش،ه تحریف ساخبن بر ال شناساسروره وهیفه
  شخصاه هاه زیرا است زباظ  سرقب  اسروره هه ستا ن  بر بارم  ( 1: 1976 بارم) است

 تعماه هاان  فقا،ا  حبا  و  عناهاا و اوتیاه هااسزبا  تمام  است شک  به  عنا تع،ی  ن 
 زبا  همه ا ا بماظ،؛ باق  ا ا  در اسروره دسبعرد از تواظ،ظم  چیزهیچ بنابراین اظ،؛اسروره

 از یکا  اسات؛ بیشبر  ا بعض  قاو ت  هنن،،ظم   قاو ت اسروره برابر در یکقا  به  ا
 تار  یگاظاه  برد   سرقت به یکجا را زبا  این اسروره اینجا در  است ریاع  زبا  هان 

بایا،   اساروره خاود هرد  اساسروره از است  عارم اسروره برابر در  قاو ت براس بارم
 اظقااظ  ،باود قابهواب ن  باه ز ا  ن  در بارم هه ای،ئوتوژس ازظار ش،ه بیگاظه اظقا  گفت

 ن ا،  پ،ی،  قعب ن  ساخبهدست ظاام و بورژوازس هه اظقاظ  رفت،   شمار به تاریخ 
 گویا،   باارم اسات؛ زدایا  بیگاظاه درواق  ،زدای اسروره از ه،  بنابراین اظ،؛ش،ه او

                                                      
1. doxa 

2. para 
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 هاه اسات تغییرظاپاذیرس اظقاا  تصاویر ده،   دست به اظقا  از بورژوازس هه تصویرس
 باورژوای  دظیااس هاه اسات ن  بارم سخن  است خود هویت پایا ب  تکرار ن   شخصه

   ظیقت  یقر اسروره ب،و  جرا  این تصور و است زده اسروره دظیای 
شود هه تع،ی  ها تعلق دارظ، با ث   ها و بافب  هه به ن فرغ ر زگا ، روابط  یا  ن 

گوی،: ثرس در این ز ینه   هو ( 221-222: 1387)چن،تربه  ضو یک فرهنگ خاص شویغ 
اظ، هه یافبههاس  عنادارس ساز ا ها و قوا ، در ظاامها تعق برخ   یثاقدر هر  بن  ظشاظه

هاا گوینا،  ایان  یثااقها ر زگا  )ه،ها( )یاا ها،هاس دالتبگار(  ا ظشاظه شناسا  به ن 
هردارهاس نشنا  اس ازشناس  هقبن،  یک ر ز  جمو هظمایاظگر یک بع، اجبما   در ظشاظه

هنا،  فراغ تر  م    براس هاربرا  رساظه است هه درو  یک چرارچوب فرهنگ  گقبرده
چنین ه،های  بخش  از ن  چیزس است هه به  عناس  ضو یک فرهنگ باود  اسات  ایان 

گااه ظیقابیغ تور عمول از قوا ،س هه بازس   ها ظو ًا واعح ظیقبن،، و  ا به یثاق هنن،، ن
هاس پویای  هقبن، هه ت  ز ا  عرض تفقیرظ،(  ر زها ثابت ظیقبن، بلکه ظاامها در  )ن 

فرهنگ   وقعیت یافبه هقبن،  شیوه  –هنن، و بنابراین ازظار تاریخ  و ظیز اجبما   تغییر   
 ( 41: 1387)هوثرس شود ها " ر زگذارس" ظا ی،ه   تثعیت این  یثاق

های  هقابن،    و قوا ، عمن  و  حا،ودیتظشاظه شناسا  به دظعال درک اظوا  ر زگا
ها دریافبن، هه تققایغ ر زگاا  در هه در فراین، توتی، و تفقیر  عناس هر ر ز وجود دارد  ن 

هاس  بفااوت  بنا،سپردازا   خبلاف باه تعقهتواظ،  فی، باش، ظاریههاس  خبلف   گروه
تالش براس یاافبن  جوی فههه اسلب ساخبارگراها براس اص  صرتوجه ظشا  دادظ،؛ درحات 

اثار و بنا،س، هاار ب اهمیت قائ  ش،ظ،  ب،و  تعقه –هاس عرورس همبرین تع،اد از گروه
  ازجملاه ر زگاا   رما  هاه در بافات اساتهااس ایا،ئوتوژیک خنث  و خاات  از فرض

اظا، از: ر زگاا  اجبماا  ؛ ها، ارتعاتام و  راتعام فرهنگا  وجاود دارظا،  عارمرساظه
 ( 224: 1387)چن،تر، بن ؛ ر زگا  تفقیرس ر زگا  
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 ب( اخالق اسالمی
گاردد   قصاود از اخاالق  اخالق به دو گوظه اخالق  مل  و اخالق ظارس تققایغ  ا 

هااس تر، ظمود  فضای  و بیا  تفاومظارس، ج،ا هرد  فضای  از رذای  است  به سخن دقیق
اس  یا   بشابرام ن  و اسب،الل بر ظیکو ه یا   بشابرام ن  و ظیز ظمود  رذای  و بیا  تفاوم

بود  فضای  و زشت بود  رذای  است   قصود از اخالق  ملا ، نشاکار هارد  چگاوظگ  
ها و رهنمودهای  هلا  یاا تعات  و بیا  توصیهسوس حقسازس ظفس و بیا   راتب سیر بهپاک

اصرال  ظیز از قعی   جزئ  براس ترذیب ظفس و سیر از یک  نزتگاه به  نزتگاه دیگر است  این
ها همه با  لغ اخالق پیوظ، دارظ، ظه با خود تعلق صفت به حال  بعلق  وصو  است؛ زیرا این

اخالق؛ زیرا اخالق، هما  صفام پنرا  در ظفس است، ا غ از فضای  و رذای  و این صفام، 
قاوال و ظه ظارس هقبن، و ظه  مل ، چه، ظارس از  ،رهام  قل  است و  ملا  از افکاار و ا

تعیین فضای  و  ( 25: 1388) ااهرس، نی، ا مال هه ن  ظیز جرب ، از  ،رهام  قل  به شمار   
 تااخالق اسال   بوده است،  نثارهاس  ؤتفا  رذای  اخالق  در اسالم همواره یک  از دس،سه

ها در هدر جرت ارتقاس  عرفت و پایعن،س به این ن وز« ظااام اخالق »با تحلی  و ترسیغ ببوا  
جا عه اق،ام ظمود  در ج،ول زیر ابعاد اخالق  و شاخص هاس  زتعط به هر ه،ام  ورد بررس  

 قرار گرفبه است 

 هاشاخص اخالق 

ابعاد اخالق در بعد نظری و عملی
  رلوبیت 

ذام  عناااس ارزش ظرفبااه اساات؛ شاا ء داراس  رلوبیاات اساات  بنااابراین 
 نی، حقاب   ظ  ارزش بههاس  ام تمام  عا رلوبیت یک  از وی گ 

 ز اظ  یک  م  اخالق  است هه از روس اخبیار و اراده خود فرد صورم گیرد اخبیار

 رلوبیت 
 اظقاظ 

  مل  هه  رلوب اظقا  باش، وت  به خاتر ظیاز سرایز حیواظ  ظعاش،

 ر و ظعمب  هه صال  بوده باش،یدوست داشبن خ فضای 

 رذای 
ن، هه  اظ  شناخت  ات  و حقیقا  خ،اوظا، و صفت و  ادم و  مل  گوی

 شودبن،گ  او و برخورد  ثعت با سایر بن،گا  خ،اوظ، توسط اظقا    
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 ها. ابعاد اخالقی و شاخص1جدول شماره 

 سهاسریال شناس تحت  نوا  ظشاظه (1393)ظبایج پ وهش هر زس زاده و فال  برظ،ق
هی، با پربینن،ه  پایبخات ساریال در حاه  از ن  اسات هاه سورد   راتعه: اخالق  قوته بر تأ

 برخا  اظجاام ترارا  در  اظا،َ ثعات ظعوده هاا الً  یاا َ نف  ها الً  اخالق  ظار از هاشخصیت
 ترارا  بار شارر حااهغ سفضاا و شاود   اها،ا  باه رسای،   وجب سیراخالق  سرفبارها

  از ظاار زظا،   سیراخالقا  هارهاسبهدسات  شاکالتش حا  سبرا فرد هه است اسگوظهبه
 سشارر  حیط درواق  و ظیقت اخالق  هاسارزش تررا  شرربر هاس حاهغارزش ظویقن،گا 

 ا بناا  دیگارا  باه توجاه از و باشا، خود  نفعت شخص  فکر به هرهق  هه هن،   ایجاب
 ایارا  پایبخات  نوا به تررا  دظعال دارد  به فرد سبرا ظفع  ظه و دارد را ن  فرصت ظه زیرا هن،؛

تحات  (1384)دارد   ظبایج پ وهش پیار با،اق   اخالق  شرر یا فاعله  ،ینه از سزیاد فاصله
هااس اخالقا  از  ناار اساالم در رواباط ز  و  ارد در ها و عا، ارزش نوا  بررس  ارزش

هااس هاا و عا، ارزشچین  حااه  از ن  اسات: ارزشهاس تنز پاورچین و ظقراه جمو ه
« چینپااورچین و ظقراه»هاس تناز وابط ز  و  ارد در  جمو اهاخالق  از  نار اسالم در ر

ققامت  202رابره بین ز  و  رد در  1300صحنه و  650ش،ه است  به همین  ناور اظجام
ش،ه است و قصا، دارد روشان از این  جمو ه تنز تلویزیوظ  به روش تحلی   حبوا بررس 

  در ایان دو ساریال باه ظماایش هاس اساال سازد هه چه ظو  رفبارهاس ع، اخالق  و ارزش
پرداخبه و « چینپاورچین و ظقره»درن ،ه است  تذا به روابط ظمایش  ز  و  رد در دو سریال 

 یزا   حارم و سیر  حارم و پوشش و  یزا  نرایش را ظیز  وردبررس  قرار داده اسات  ایان دو 
  و  ارد، رابراه ققمت بودظ، هه  شخص ش، هه بیشبرین رابراه باین ز 101سریال هره،ام 

درص، از روابط ترهیع  از  حارم و سیر  حاارم وجاود  70درص، بوده و در  5/41همقرا  با 
هاا و هاغ عا، درص، هغ ارزش 33ها و درص، رابره ز  و  رد ع، ارزش 36داشبه است  

درص، بایش از  اردا   41درص، رفبار ارزش  وجود داشبه است  همننین زظا   18ارزش و 
درصا، پوشاش  76اظا،  در  اورد پوشاش ها را در روابط خود بکار بردهرزشدرص،( ا 24)

اظ،  ها،  هلا  درص، پوشش سیر عمول و ظا بعار  اسبفاده هرده 24 عموت  و  بعار  و 
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هاس یک تنز  رلوب و این تحقیق تعیین و تعریف  فروم تنز از  نار اسال   و بیا  وی گ 
هااس اساال    باذهر ساازا  را باا  عاار  و ارزشهقعول است و عرورم نشنای  برظا قاب 
تحات  ناوا  رویکردهااس اخالقا  در  (1389)ظبایج پ وهش  حم، زاده وحا،ت   .شود  

ده، هه برظا ه فیبیله در تالش است باراس شناس  فیبیله( ظشا    برظا ه هودک ) راتعه ظشاظه
ائه هنا، هاه از خاالل ن  هودهاا  هماهنگ  با گفبما  اخالق دین ،  حبوای  را به هودها  ار

شود برظا ه تا رهنمو  شوظ،  این گفبما  اخالق  با ث   « بای،ها»صرفًا به زظ،گ  در دظیاس 
دها، هاه برظا اه فبیلاه واجا، ها فاصله بگیرد  همننین ظباایج ظشاا    ح،ودس از واقعیت

هوش، همنو  یاک هاس یک نیین )هنش ظمادین، اجرا، رفبار  رسوم و   ( است و   وی گ 
اس از تربیت هه ظزدیک دایه اتکبروظیک به شکل  نیین   خاتعا  هودک خود را با صورم تازه

، «فرشابه»به تربیت اسال   است، پرورش ده،  بار اسااس ظباایج،  خاتعاا  ایان برظا اه 
ظبایج پا وهش . اظ،و    تلق  ش،ه« ظیاز ن، ظصیحت»و « هواسربه»حال و در ین«  عصوم»

، تحت  نوا  دین، تلویزیو  و فرهنگ در ایرا  پس از اظقالب، ظشا  (2006)ین  ع،اتله  گوی
گیرد هه با یاک جناعش  نوا  یک نیین  رهزس در ظار   ده، توسعه تلویزیو  اسال   به  

گیرس فرهناگ دخیا  احیاء ش،ه  ذهع  و سپس با  شارهت یاک  اذهب رسام  در شاک 
پردازد هه: چگوظه تلویزیاو  اساال  ، ررس  این  قئله   است   حقق در این پ وهش به ب

هن،؟ در این تحقیق،  حقق باا اظقالب  و سایر اجزاس فرهنگ ایرا  را بیا     - قای،  ذهع 
هاس ترهیعا  چاو   صااحعه باه روش گاروه  بمرهاز،  شااه،ه   شاارهب ، اسبفاده از روش

پاردازد  در ایان هاس خاود   یافباه نورس و بررسا شناس  و تحلی  برهاظ  باه جما ظشاظه
تارین  ا ا  اساال   پ وهش  حقق به این ظبیجه رسی،ه است هه تلویزیو  اسال   باه  رغ

ش،ه است و سرا  اظقالب با حمایت از تلویزیاو  اساال  ، هرد  و نیین  هرد  اسالم تع،ی 
ساال   باا قابا  دیا، اظ، و همننین تلویزیو  ان  را به ظراد  رهزس جوا   شیع  تع،ی  هرده

هیا، بار  رزبنا،سهرد  ارزش هاس اجبماا  ،  االوه بار اساال   هارد ، هاس جا عه و تأ
گیرد  بر ایان اسااس،  وجاه دهن،ه فرهنگ ایراظ  را هغ در بر  ها سایر اجزاس تشکی ارزش

ه و ز ا  تصاویر  ورد راتعاه باودتمایز در این پ وهش ظیز تعیین  قوته  ا  عبن  بر  بن و هغ
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هاس اخالقا  بیشابر از هبااب ها از  ناب   بع،د )براس تعیین و تعریاف  قوتاهدر تعریف ن 
وی ه هااس هیفا  و باهش،ه است  بنابر  اهیت هیف  و تفقیرس روش عرا  اتقعاده( اسبفاده

ظارا (   وردبررس  شناس  ا بعار این تحقیق از تریق ا بعارس صورس  )توافق صاحبظشاظه
 .یردگقرار   

 شناسیروش. 3

شناسا  باوده اسات و روش از تکنیاک ظشاظه با برره گیارس روش این تحقیق هیف  و
شناس  را به این صاورم تحلیل  است  گی  و ندا ز ظشاظه -ها توصیف وتحلی  دادهتجزیه

اس اسات هاس ظشاظههاس توتی،  عنا در ظاامس شیوهشناس "  راتعهاظ،: "ظشاظهتعریف هرده
در ایان (  252: 1384 1)گیا  و ندا ازگیرظا، شاا  باه هاار   فراد براس  قاصا، ارتعات هه ا

وتحلی  ایان اتال اام از روش پ وهش، پس از گردنورس اتال ام، جرت اظجام تجزیاه
هیا، هردیغپنج ر زگا  بارم اسبفاده    بارم همواره بر تفقیر  بن جرت رسی،  به  عناا تأ

گیرس براس فرغ و درک چگوظگ  شک »ظویقن،: باره   اینداشبه است برودل و تا قو  در
بایقت به داظش و ابزارس تکیه هرد هاه از خاالل هاس ن ،    عنا در  بو  و خواظش ظشاظه

هاار بارد    بر این اساس است هه بارم همواره از باهظگریقتتجربه فرهنگ  به این  بو  
گرایاظاه و ظگااه  رام توس  به ظگاه  اثعاماین واژه با اب چراهههن،؛ واژه روش اجبناب   

هاس تفقایرس  ابن صاحعت رو بارم همواره از اسابرات س لم  به  بن همراه است  ازاین
بارم عمن بررس  ظشاظه هااس تفاا  و سیرتفاا   ( 73: 1377برودول و تا قو ،) «هن،  

رساما فاصاله    هوش، از ظشاظه شناس  ارتعاط اظ،یشمن،اظ  ظایار دوسوساور و دیگارا  
بارم تاهی،  ا   (obley,2001,158Cبگیرد و به سوس ظشاظه شناس  دالتت حرهت هن، )

 هن، هه زبا  بشرس صرفا اتگوی  از  عنا به شمار ظم  رود بلکه بنیاا   عناا و زیرسااخت
تحلی  ر زگا  بارم  عارم است از تقری  (Lavers,1982:5اصل  ن   حقوب    شود)

                                                      
1 Gill and Adams  
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اس خفیاف ن ا،ه باشا،( و ساپس ارم فروپاشاظ،  ن ؛ گوی  زتزتاهبه قول خود ب)داسبا  
اظا، از: ر زگاا  بار اسااس پانج ر زگاا  هاه  عارم ن ،هدستبه «س  بن هادال»تحلی  

ها، ر زگا  ظمادین، ر زگاا  هنشا ، س  عنای  یا دالهاس همینههر نوتیک ، ر زگا  واح،
 ر زگا  فرهنگ  

واساره گوی  است هه روایت بههما  ر زگا  داسبا  واق بهر زگا  هر نوتیک : این 
و سراظجام در  قایر خاود گاره نفرین،و تعلیق و ر زوارگ     هش،  را پیش   سؤاالتن  

تاوا  ن  دارد و    سروهارهن، این ر زگا   عمواًل با ظاام ظحوس، واژگا  و سیره گشای    
عامن   باه هماراه و ا،ه زنتاودر روظا، اش تشاخیص داد: یک هلارا بر اساس شاک   

 ( 154: 1387سجودس، ) گشای ر زگشای : نفرینش حاتت تعلیق و به دظعال ن  گره
دهن،ه ثروم بادنورده و ظاساتغ است  این ر زگاا  تور عمن  ظشا ها: بهر زگا  دال

سااخبار »یاا  «هیا ادرو »ن ریکای ، یعنا   –یش شعیه  ضمو  نشناس ظق، اظگلیق  وبهغ
 ( 155: 1387سجودس،) است « ظ ضمو

هاس بناا،سیبترهیااا  « اااس بناا،گروه»ر زگااا  ظمااادین: ر زگااا  ظمااادین ر زگااا  
هاس  خبلاف در  ابن هاس  بفاوم و به شیوهتور  ناغ در شک یص است هه بهتشخقاب 

 میقاًا »سازظ،   ثاًل در واحا، خاواظش   بن،س ساتب را یبترهشوظ، و سراظجام تکرار   
 ( 155: 1387سجودس،) «بودم فرورفبهام س روزاظهاهایرؤ  از یکدر

ریشاه دارد    « ما تواظای   قالظ  تعیین ظبیجه »ر زگا  هنش : این ظو  ر زگا  در 
حاتات  دهن،هظشاا  «بودم فرورفبه امروزاظهس اهایرؤیک  از در میقًا »خواظش  ثاًل واح، 

از وقاو  رویا،ادس باراس خابغ ایان  تور عمن  حکایتجذب و فریفبگ  است و خود به
 ( 155: 1387سجودس،)حاتت دارد 

از  1398 ی،ا  تحقیق در این پ وهش  جمو ه تلویزیوظ  ظو  خ است هاه در ساال 
س فارد هاققمتشعکه یک  سیما پخش ش، و ظموظه اظبخاب  در این پ وهش شا   بررس  

 دهغ(  جمو ه تلویزیوظ  بوده است )اول، سوم، پنجغ،      و سیز
س اظبخااب   جمو اه تلویزیاوظ  هاققمتهاس با بررس  و  شاه،ه تما   سکاظس 
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ها اق،ام ش،  همننین واح، هاس تصویرس و  بن به گردنورس دادهظو  خ به اسبخرا  ظشاظه
بررسا   هاس حاوس ابعاد اخالق   اوردتحلی  در این تحقیق سکاظس است؛ یعن  صحنه

ترین واح، ها   فیلغ یا گروه  از ظماها هه در ز هوچک  صحنه  عارم است اگرفتقرار 
 پ وهش پایاای  و روایا ده،  در این یک  کا   اوق  و در یک چرارچوب ز اظ  رخ   

ها از  ناب   بعا،د بوده و در تعریف ن   ورد راتعهها  عبن  بر  بن با توجه به تعیین  قوته
است  بناا  ش،هاسبفاده از هباب  عرا  اتقعاده(هاس اخالق  بیشبر )براس تعیین و تعریف  قوته

شناسا  ا بعاار ایان تحقیاق از وی ه ظشاظههاس هیف  و باهبر  اهیت هیف  و تفقیرس روش
ظارا  دربااره ا بعاار ظباایج  اسات  ظباایج تریق ا بعارس صاورس یعنا  توافاق صااحب

تحلیا     رسای،ه اسات اساتی، و هارشناسا  این حوزه ،یتائن ،ه این تحقیق ظیز به دستبه
روش  ش،ه از  جمو ه تلویزیاوظ  ظاو  خ هاه باا اسابفاده ازهاس اظبخابها از صحنهداده

  استصحنه  15شناس   عبن  بر پنج ر زگا  بارم بوده و شا   ظشاظه

 هایافته. 4

از    ا  ورد راتعه، بخش   گیش ابعاد و ویشناخت بربر و ظما  ناوربهن فص  یدر ا
ق، در یهاس تحقیافبه  فیت  وجود با اسبفاده از جواظب توصیاز وعع ی همراه ظماها به ن 

هاس  خبلاف یاهاز ظارج حاصا  یظباا سش،ه است  سپس بر  عنااس  خبلف ارائههاقاتب
  گیرظ،     قرار  وردبررس

 نون خ مجموعه تلویزیونیداستان 
 در ایام 22 سا ت شب هر جمو ه تلویزیوظ  است هه   خ ظو   جمو ه تلویزیوظ 

 تناز ژاظار دراین  جمو اه تلویزیاوظ    ش،   پخش سیما یک شعکهاز  8139 سال  ی،
 باوده وداراس زبا  هاردس   جمو ه تلویزیوظ  این بازیگرا    بیشبربود ش،هتریه  اجبما  
ظقاش  سایفاا  جمو اه تلویزیاوظ  در ایان هااه اساات شخصیب  اسغ خاظزاده، ظورات،ین

 شا،هاظبخااب  شخصایت ایان  خفاف  جمو ه تلویزیاوظ  اسغ دتی  همینبه  و هن،  
 پردازیغ     جمو ه تلویزیوظ اظبخاب   سهاظموظهدر ذی  به بررس    است
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ظورس ظگارا    روددی،م و   را گوی، خوابت قنعر به ظورس در قعرسبا     قسمت سوم:
هننا،  بگار روژا  باهغ صحعت   تا خواب را بفرم،  پقر هیوا  خواس    رود قنعربه دظعال 

درخواسات نب دارد  خاواهر   ،هنارا ظم  هاار یانااو را دارد، وت  با روژا  درخواست رفبن 
خلیا   ،رودس به سراغ خلی    ظور رود ده، و او   گ به او نب   نروژا  با ج،یت با شیل

و ظورس در  اورد ساوء  بوس،  خلی   پذیرد و پاس او را   او را  ش،مبهشود و  بعجب   
ساوءتفاهغ خاورد  اهاات  باا هیاوا  تلفن ظاورس زظاگ    ،هنن،تفاهمام باهغ صحعت   

 شود یت به خشوظت هشی،ه   درظرااظ، هه چرا ظورس به او چک داده است و ی،اهردهپ
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 (مجموعه تلویزیونیتحلیل رمزگان )قسمت سوم  -
 باه را  ریاار و هیاوا  هاان  روظا،    ریار و هیوا  پیش چک دظعال به اهات  هه ز اظ 

 باال ظگاه از ظشا  هه ایقبن،   هاظال باالس خودشا  و اظ،ازظ،  ش،ه خشک نب  هاظال داخ 
 حاصا ب  و ثمرسب  ظشاظه نب هاظال بود  خشکو  هیوا   به ظقعت اهات  ق،رم و پایین به

 یاک است قرار روظ،   هالظبرس به همه و شکن،   هیوا  سر هه ز اظ   دارد د وا این  بود 
 هن،   مالا  اهات  از یک  هر شوظ، نزاد اهات  بقیه تا هن،  عرف  عارب  نوا به را خود ظفر
  دارد اهات  بود  هغپشت و هم،ت  و اتحاد از ظشا  هه زده را عربه او هه

راتا،ین رود   قاافر هناار ظوظورات،ین با اتوبوس باه سامت ترارا   ا  قسمت پنجم:
داد و ب،و  هاس ظورات،ین با دخبرش را گوش   هه  شغول تخمه خورد  بود صحعتدرحات 

پرسی،  سپس ب،و  تعار  برارس نب را ها سؤال   هاس ن تعار  و راحت در  ورد صحعت
گیرد  ظورات،ین جرت برداشبن نب در اتوبوس ب،و  نظکه  قافر هنار ظورات،ین از ظورات،ین   

راظن،ه در  ورد اوعا  رود همننین راظن،ه و همکیش بلن، شود ظزد راظن،ه  اشین   از سر جا
هردظا،  ظوراتا،ین در شود گالیاه   درست ظم   ردا دوتت ملکت و  شکالم هه توسط 

رود، تررا  بع،ازاینکه با در دست داشبن ظا  سنگک به خاظه  یرزای  و  راساغ تارحیغ او  ا 
روحاظ  هه داور فوتعال بوده و  قئول دفبر و همکار  یرزای  و در شار )افباهماهنگ  ظزد نقاس 

هاس  رحوم  یرزای  ش،ه بود( در اسبادیوم فوتعال و بعا، از حقابحال حاعر  قئول تقویه
 گو با او به خاظه دخبرش رفت  وبحث و گفت
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 (مجموعه تلویزیونیتحلیل رمزگان )قسمت پنجم  -
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 گنا،م خاورد  از ظشاا  ظاظوای  و ظا   دارد سکوظت ظاظوای  یک بامپشت در سیروس
 و ریا و دروغ بع،ازن  هه است گن،م خورد  با  است برشت از او ش،  راظ،ه و ند   توسط
 باا ظااظوای  یاک  بااالس وج،اشا،ه  خاود اص  از ظیز سیروس  گردد   بی،ار ند      در 

  شاکالم قا،راین  اظا،   روسابا  هما در اگر شای، هه هن،   زظ،گ  فراوا   شکالم
 قارار تخماه  ااجراس باراس افجاه باا ظاورس هاه ز اظ   ش،ظم  اش وزظ،گ او گیر گریعا 

 ظاراعا  افجه داورس از افراد اهثر تقریعاً   است فوتعال بازس داورس  شغول افجه ،گذارد  
 افجاه شاویغ    بوجاه رود   رخبکن به افجه وقب  دارظ، ا براض او داورس به و هقبن،

 هاه هردظا،   فکار تماشااگرا  اهثار  هقات ظیز فوتعال داورازقضا  هه است روحاظ  یک
تار  رغ داد  اظجاام درست قضاوم گوی،   افجه وت ، ظ،اده اظجام  ناسع  داورس افشین
 است خود ترف،ارا  افزایش و ظارعایب  ش،  همبر جرت در تماشاچیا  با تعا   از است

   جمو اه تلویزیاوظ  ایان در  دارد هاغ باه ظقعتها ندم هرد  قضاوم زود از ظشا  این و
  دارد تأ   بق  جاس ظیز  افجه بود  داور و بود  روحاظ 

خعار  ،اتخرو  باودظشبع، از نزادس سیروس از زظ،ا  به خاتر  منو  قسمت هفتم:
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روسبا براس اباراز اهات    را اهات  خاظواده و افجه از تلویزیو  شنی،ظ، 845سقوط هواپیما 
 گوی،:  پ،ر دارد و  بود زظ،هه ال دخبر ظورس باور به   هم،ردس به خاظه نقاس ظورس رفبن،

 اادر ظاورس زظاگ در را  «هننا، هام دارظ، براس نش پشت پاس پ،رم سعزس پااک    مه»
چا  » :پرسا،ه ال ظگرا  این است هه  ادربزرگ  رگ ظورات،ین را ظفرم، وقب      زظ،  

 « اهات     گن ز  نقا ابراهیم  باردار است ؟ش،ه
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 (مجموعه تلویزیونیتحلیل رمزگان )قسمت هفتم  -
 از یکا   شکالم از  گره و هنن، جم  پول تا شوظ،   جم  خاظهقروه در اهات  وقب 

 دیگارس باه و هننا،ظم  قعاول را پاول وت  گرفبارظ، اهات  همه هه بینیغ   ،هنن، باز اهات 
 جوا ا  در هاه دارد ن  از ظشاا   هاه  شود باز دیگرس شخص  شکالم از گره تا هن،د  

  روسابا اهاات  باه ظوراتا،ین فاوم خعار هه ز اظ   است بیشبر هم،ت  و سخاوم هوچک
 در ظیز اسبنه حین همین در و نین،   ظورات،ین خاظه به تقلیت  رض براس اهات  رس،  

 است  توتا، جریا  در همننا  زظ،گ  هه دارد ن  از شا ظ هه شود    بوت، ظورات،ین خاظه
 ظزدیاک اسنین،ه در گرفبارس و  شکالم ش،  باز از  ظشا  تواظ،   ظورات،ین خاظه در بنه
، اسات شا،ه زیااد خیلا  سایروس  شاکالم بین،   ظورات،ین هه ز اظ   باش، داشبه ظیز

 داخا  در را او و هنا،   چاتاه او راسب ،برد    بروهه اس نرقه به را او و شود    صعاظ 
صحنه حاوس ر زگاظ  چو  با   این  هن،   سیروس هرد  ندف به شرو  و اظ،ازد   چاته

 عاالت  ظورس ظقعت به سیروس، ب  تعر،س در قعال هم،یگر،  ،م هنبرل خشغ، چاه هن،  
 بوده است  براس دیگرا  و        تواظ، باش، هه از بقیارس از خصای  اخالق  به دور

ظورات،ین در ظاظوای  در  ورد شرایط و خااظواده و دا ااد خاود صاحعت قسمت نهم: 
 اه ظا  گرفبن سیروس پرداخت  4و پاظزده هزار تو ا  پول بابت  گیرد و ص،ظا     ،هن،  
گیرد و همز ا  احضاریه دیگرس را سیروس تحوی      گردد خاظه دخبرشبر   و هن،  

 نین، و  ریار به تررا     تقا هشود  خلی ،    یردرگظورات،ین 
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 (مجموعه تلویزیونیتحلیل رمزگان )قسمت نهم  -
 ایان و شاود   فاراوا  دردسر و سردرگم  دچار ،شود   تررا  وارد خلی  هه ز اظ 

 و اصا  از خلیا  هغهغ ش،  دور و است شررظشین  فرهنگ با خلی  بود  سریعه از ظشا 
  اردد خود اصاتت

گوی،:  برگرد به روسبا و تررا  هوه و نسما  نب  ظ،اره  تقا به  رجا     هقسمت یازدهم: 
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هن،  شاتر باراس ظوراتا،ین نش تقا  با الالی  او را خواب   شود  هظورات،ین از خواب بی،ار   
بگیارد نورد  خلی  به خاظه سیروس ن ،ه تا  بوجه راست و دروغ بود  فاوم ظوراتا،ین قارار   

   ظورات،ین از اینکه اهات   بوجه شوظ، خعر فوم او دروغ بوده ظگرا  و ظاراحت است
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 (مجموعه تلویزیونیتحلیل رمزگان )قسمت یازدهم  -
 جاسباه را هارده اعررارس فرود هه هواپیمای  هه هن،   پیشنراد ظورس به افجه وقب 

 فارود هاه اسات هواپیماای  یاک نا، اظ هاه دارد ظورس زظ،گ  از حکایت ،بردارد تلعشا 
 گرفباه سار از زظا،گ  و شاود   بلن، هواپیما این باش، داشبه درایت اگر و هرده اعررارس

  گردد   ز ینگیر او زظ،گ  هواپیماس همیشه براس ،باش، ظ،اشبه  درایت اگر وت  ،شود  
عاار  قااج، بااراس ازدوا  جواظاااا  نافجااه روس   نقاااحا قسمممت سممی:دهم: 

تاا هنا، پا،ر و  اادرش باشاه درخواسات    نقااحا شااتر ظااظوای  از   هردصحعت   
هناا، و دخباار ظوراتاا،ین )شاایرین( خواساابگارس هناا،  ظوراتاا،ین در ابباا،ا  خاتفاات    از

پااذیرد  راسااغ خواساابگارس در هواپیمااا اسااقات  افجااه  اا  نقاااحا بااا پااا در یاااظ  
 صورم بگیرد 

 

 (ه تلویزیونیمجموعتحلیل رمزگان )قسمت سیزدهم  -
 و اسات هواپیما داخ  در ظیز  ریار نی،   هواپیما به خواسبگارس براس فریعرز هه ز اظ 
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 و  ریاار  اینکاه باه توجاه باا ساکاظس این در هنن،   باهغ  شاجره به شرو   ریار و فریعرز
  غبینیظم  قاب یک در را فریعرز و  ریار سکاظس از جای  هیچ در هقبن، رقیب باهغ فریعرز

در  جمو     توا  وععیت این  جمو ه تلویزیوظ  را در ج،اول زیر از  نار رویکارد 
  ورد توجه قرار داد و ظیز زویکرد اخالق  و ابعاد ن ، سه شاخگ  و بارم 
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 گیرینتیجه و بحث. 5

همه رفبارها و گفبارهاا تحات تاأثیر فضااس ،ظو  خ  تلویزیوظ  جمو ه  جمو ه در 
 قابا  قعاوت اهغ بر جا عه است  خاظواده ظورس هه داراس فرهنگ اجبماا   سیراخالق  ح

گیرس اخالق  ها  داظن،  جرتهاس اخالق   لزم   خود را بیشبر به ر ایت ارزش ،است
ن  دارد هه با ث دور ش،   جا عهاخالق در  زوالروبههنن،ه روال بیا   جمو ه تلویزیوظ 

ایان اخاالق حمیا،ه باا رذایا  جاایگزین   سامت حرهت بهفضای  اخالق  و و از اصول 
هش،ارس در تر  را   جمو ه تلویزیوظ ر زگا   وجود در این اخالق  است و شای، ببوا  

 این ز ینه داظقت  
نمموخ    مجموعمم  تلوی:یممونیرذایممل و ایممایل اخالقمی در  دوگانمم همای تقابل

یر  هاتقابلاند. این برجست  شده  ،هرد  احبرا   بذاشبن/احبرام گ: استشامل موارد ز
 ،ترمااات زد /ترمااات ظااازد  ،ا بماااادس با بمااااد هرد / ،حقااان هن/ساااوءهن

دها، ی  هه ظشا    هاتقاب    صعرسصعر هرد /ظاشکیعای  و ب  ،ی گودروغی /گوراست
توسط فرهنگ  بعصاب و   جمو ه تلویزیوظ در  ش،ه شاه،هبیشبر رفبارهاس سیراخالق  

 دهن، س اظجام   اهقبهق  را افراد صعور با خاظواده  بمرهز و احقاس  و رفبارهاس اخال
در ساه تاوا  را      جمو اه تلویزیاوظ هاس اخالق  ایان رفبارهاس  عبن  بر ارزش

 بن،س هرد:اجبما   تققیغ و فردس، خاظوادگ  سرح

 فردی )بین افراد در جامعه( (الف
باه دیگارا ، گذشات  ا بمااد  ،و فروتن  در  قابا  دیگارا تواع  احبرام به دیگرا ،

  هرد ،  حعت هرد ، دسبگیرس از دیگرا 

 خانوادگی )بین اعضای خانواده( (ب
خاظواده و  وات،ین، تعر، و حفظ خاظواده، صمیمیت و  ررباظ  باین  تربزرگاحبرام به 

شاادس ظزدیکاا   هاغ ازس ظقاعت باه دتقاوز ا ضا، توصیه به یک،یگر به ر ایت نرا اش،
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س خاوب و  حعات هارد  ارابراهداشابن  هغیت ظقعت به  قئوتاحقاس ش، ،  خودشا 
 خود  اهات  و ظزدیکا  و اقوام

 اجتماعی )بین نهادها و افراد اجتماع( (ج
  جمو ه تلویزیوظ س با پلیس در این همکار قاظوظمن،س و ر ایت قاظو ،  ناغ بود ،

 در ظا بعاار  زوایااس از هاز اسابفاد پرهیاز و هاام جام از دورس و روا  ت،وین از اسبفاده
ارتعااط برقارار  در  اا پال  زیاد تقری  از پرهیز و  خاتب به داسبا  اظبقال به همک جرت
 در  حلا   وسایق  از بجاا همنناین اسابفاده  اسات  اؤثر بقیار  خاتب با  بربر هرد 

  صا،اس و  وسایق   نوا باه هاغ و فایلغ  وسیق   نوا به هغ  جمو ه تلویزیوظ  سراسر
 باوده  وفاق بقایار  خاتاب به هردسبا   نرقه سن   وسیق  شناساظ،  در سکاظس و در

 در ن  خااظواده و ظوراتا،ینهه  ز اظ  چه فیلغ  سجاسجا در  حل  تعاس از اسبفاده  است
 ن  خااظواده و ظاورس پایعن،س و حفظ از ظشا  نین،   تررا  به هه ز اظ  چه و هقبن، روسبا

 سهاارظگوجود  و فیلغ در  حل  و هردس تعاس از  اسبفاده است اصاتت حفظ و سنت به
 هارده ایجااد را سزیاظگشاگفت بصارس  جذابیتها تعاس سبن،بیتره در جذاب؛ و  بنو 
 وجاود از ظشاا  روسابا در  اا خاظه تراح  در رظگ  سهاشهیش و هرس  از اسبفاده  است

 باه خاظواده با ظو   هه  اظ ز و است  ،رظیبه به ظقعت سنت بود  پررظگ و ظشاط و شادس
 فضااس و رظگ از خعرس دیگر  گیرظ،   قرار شرر  ،ر  فضاس تأثیر تحت و روظ،   شرر

 از یکا   است  ،رظیبه وجودبراثر  سنت گرفبن قرار تأثیر تحت از ظشا  این و ظیقت سنب 
 سفضاا تغییر هه هن،   ،ر  پقت و  ،ر  سعک به ظقاش  و است ظقاش ظورس دخبرهاس

 در  دها، را ظشاا   ا  سنت از دورس و ش،   ،ر  سوسوسمت به رفبن و ظورس خاظواده
 گاورهن ظاورس ،رود ا  خاود همقر خاک سر و قعرسبا  به ظورس هه ز اظ  ،سوم ققمت
 وارد قنعار و ظاورس هه ز اظ   روظ،   او اتاق به قنعر همراه به و بین،   را قنعر  یعن  روسبا
 ن هاه  فاوم سهاهیاا ال  از اسات ش،ه پوشی،ه اتاقدورتادور  هه بینیغ    شوظ،   اتاق 

و  هنا، تقاویه را خود ب،ه  بای،  رگ از قع  هه باش، ظورس براس تلنگرس  و ظشاظه تواظ،  
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 ظاار به  باش، ظورات،ین  ربوط به  تواظ،   ظیز دیوار روس سهاهیا ال  ن  از یک  زود یا دیر
 زظا،گ  توا    ظادرست قضاوم یک با زیرا؛ است قضاوم ،با داس اصل   وعو  ،ین  

 درسات ساعک فروشا  خاام از پرهیاز ساادگ به قصاه  بن زیر در   هرد ظابود را ظفر یک
  نوا باه ها ال حضور  گردد   اتقا  به تماشاچ  زیره  اب ،خواه زیاده از دورس ،زظ،گ 

 جنگ ز ا  در هه است هردزظا   ریش زا ساظموظه ،است خاظواده حافاه هه ق،رتمن، دخبرس
 باه بود   بعر، و هغ به ا بماد  اظ،هپرداخب دشمن با  قابله به  ردا دوش بهدوش تحمیل 

 گذاشابن گارو باا خود روسباس در ظورات،ین هه است داسبا  ظکام دیگر از ،پیما  و  ر،
 هالظبارس گرفباار اهات  هه  ز اظهغ و  شود   خود قرض پرداخت به  بعر، هغش سعیل

 بازگرداظ،، هالظبرس به صعح فردا و نورد بیرو  بازداشبگاه از را هان  خود ده،قول    بودظ،
  ظ،ارد وجود این احبرام و ا بماد این دیگر نی،   شرر به  رد همین هه ز اظ  هه درصورت

ج  حاسن و یش،ه است هه تروگوظه ارائهظو  خ این  جمو ه تلویزیوظ فضای  اخالق  در 
گار، ید ساسات  از ساو  ،ها در رساظه  لایت و بایترب سهااز روش  کی،   کارم اخالق

 سو  عناو  روحا  ت اظقا  است و از تعا  واال، تعااتیار اظقاظیپایعن،س به اخالق هه  ع
رد  یگ شود و در ز ره  کارم اخالق قرار   او  ربوط     نشت دارد، به بزرگیاظقا  حکا

 سهاااسات  در ن اوزه  افبه  حاسن اخالقایدیگر،  کارم اخالق،  رحله تکا   عارمبه
 سای،ه و ساجایار ن ،ه است و  ا را بر  لکام حمیکو سخن بقی، از اخالق حقن و ظ نید

دارد و اظعکااس چگاوظگ   هنا، و از صافام ظاپقان، بااز  ق  ی،ه تشاویاخالق پقان،
گوظاه تا،ا   ظاو  خ این ه تلویزیاوظ  جمو ا ضا ین اخالق اسال   از  ناار تناز در 

فرد در خااظواده و تور  نحصربهشود هه اخالق اسال   بر اساس وجود و شخصیت به  
گیرد  اگر  وا   صحیح در فارد بیشابر باشا،، فضاای  اخالقا  ایجااد اجبما  شک    

شک   نوا  رذای  اخالق  شود  اگر  وا   ظادرست و  بضاد در شخص بیشبر باش،، به  
ظاو  خ،   جمو اه تلویزیاوظ هاس ن ،ه از تحلی  صاحنهدستگیرد  بر اساس ظبایج به  

با،ین   باااخالق حمیا،ه صاورم  گرفباه اسات  جمو ه تلویزیوظ پردازس در شخصیت
هه   جمو ه تلویزیوظ هه شخصیت اول تورسبه ؛ترتیب ها اًل  ثعت و ها اًل  نف  ظیقبن،
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 نوا  یک شخصایت  ثعات در ذهان بیننا،ه هن،، بهارس    خاتب با او هماظ  اتگوبرد
ها از ظو  سیراخالق  بوده و این رفبار بن،د باوجوداین، برخ  هردارها و شخصیتشک    

صورم اخالقیام تقریعًا  ثعات و بیشبر به هاشخصیت دیگربا اظباار بینن،ه  بمایز  است و 
بن،س اخالق باا دو ظو  خ دسبه ه تلویزیوظ  جمو ش،ه است  در یا تقریعًا  نف  ظشا  داده

بع، ظارس و  مل   بر پایه تعلق  رلوبیت، اخبیار فضای  و رذای  افراد در جا عه در ابعاد 
هاس اخالق  اسال   فردس خاظوادگ ، اجبما    بفاوم صورم گرفبه است  اهثر ظمایش

 شااه،ه اسات  ر قاب ش،ه  داراس هویت اجبما   اصی  ها اًل چشمگیبه ظمایش گذاشبه
تر، ر ایت حقاوق دیگارس، گذشات، تعلاق و    هاس اخالق  چو  احبرام به بزرگارزش

شاود  و در  قابا  باه داراس رفبارهای  هقبن، هه در ن  به اخاالق اساال   ارزش داده   
،  غرور،  بکعر، ب  تعلاق و تعرا، هقابن،  خودشیفبه خودرأسخاتر شرایط زظ،گ ، افراد 

تواظیغ از اخالقیام ها اًل  ثعت و هاا اًل ظم   جمو ه تلویزیوظ دالیل  هه در این یک  از 
بناا باه   جمو ه تلویزیوظ  ابب،اسهاس  ثعت در  نف  حر  بزظیغ این است هه شخصیت

ز ا  رفبارهاس و اخالقیام  نف  و رذای  را یاد   رور، به جمو ه تلویزیوظ اه،ا  داسبا  
همننین رذای  اخالقا    هنن،ها اسبفاده   ،  به اه،ا  فردس از ن گیرظ، و براس رسی  
ش،ه است هه بیشبرین صفت  نفا  هاه با اث گوظه ارائهظو  خ این  جمو ه تلویزیوظ در 

هاس این  جمو ه تلویزیوظ  دیا،ه در برخ  ققمت نسیب اجبما   جا عه هغ ش،ه است
 جمو اه تلویزیاوظ  از در هر ققامت از  هرام و گوی  هه بهدروغ شود  صفات   اظن،  

تلع ، صافت  نفعات شاود شانی،ه   افراد شررس تاا روسابای  و از پیار تاا جاوا  زبا  
ازجملاه رذایا   ،خاودبرتربین ، قضااوم  جوالظاه، ساوءهن ظاشکیعای ، سرزظش، قرار،

در اتعباه   رفاتو سپس روساباییا  باه هاار    ها شررس در رفبار اخالق  است هه بیشبر 
دیگار  تور ذات  رذای  اخالقا  زیاادترس ظقاعت باه به ،خلی  هه در روسبا بود شخصیت
 تقا،م  حاور و خاسابگاه ،«اخالق» به وی ه اهبمام رس،   ظار زد  بهها سر   روسبای 

 اسات  عبنا  ظکبه این بر ، جمو ه تلویزیوظ این  شاهله تمام یعن  باش،؛ دین، بر اخالق
را  باشا،، داشابه  خاتفات اص  این باهرن  چه  و است اجبما   القاخ ،گوهر یا  عنا هه



 

 

172 

 

هی، افرات  بر وی گ   گذاشت هنار بای، هاه و خصوصیام رفبارس یک قاوم  هاهمننین تأ
شا،ه اسات  وجاود اخاالق باه ن  اشاره یاندر د  وه،ا عاش،،یاخالق اسال بای،  عبن  بر 

در    و اساال  ینا د یترین  ناصر در تربتاز  رغ ،ن  به اجبما  یغو تعم یندر د  اسال 
 ،داظا،    و اخالقا ین و  بعر، به اصول د یعن،هه خاظواده خود را پا  ز اظ  جا عه است 

 یا،اببا،ا با ،ظو  خ  جمو ه تلویزیوظ در  رس،به ظار     تواظ، از  شکالم  عور هن،  
   چراهاهگردی، اسبخرا     ش، و از ن  اخالق اسال دارس اشاره   و دین ینبه فلقفه د

ظاو  خ   جمو اه تلویزیاوظ در   بأسفاظه  وت ،است یناخالق زیر جمو ه و برگرفبه از د
به  قوته اخالق اشاره  یشبرب این  جمو ه تلویزیوظ  و شود دارس ظمو دین ینبه د سااشاره
 یما به  ر، و پ ظعود  یعن،و پا ی گوبر دروغ  صورم افراتبه  جمو ه تلویزیوظ  در  دارد

قعح ن   شکقبنبا ث  ینهه ا ش،ه استو سوءهن اشاره  تلع نفعت  نیبدهن یعای ظاشک
باه پ وهشاگرا  اجبماا     گاردد   یلهاخالق رذ ینا یجترو با ث و  شود   در جا عه

س و همننین چگوظگ  همخواظ  اخالق سنب  و اثرگذارشود تا درباره ارتعاط و پیشنراد   
س سعک زظ،گ  را در ایان هاو  ،لدر شررهاس  ،ر  به تحقیق بپردازظ،  هاارزش  عبن  بر

و در شرر و روسابا  گیرس اخالق اسال  شک  چگوظگ  همننین  قایقه  ز ینه ارائه هنن،
 هالغیفس دین  و اخالق  در هاحوزهتوجه بیشبر به  سازنهیز تواظ، ایراظ      رد و ز    یا 

 در  یاا  شناخت فضای  و رذای  اخالق   ربوط به زظاا  باش،  زیوظ تلوی هاس جمو هو 
هاس  قابن، باا  حوریات در فیلغ اظبقادس گفبما  سرب   و تحلی  و ایراظ  هارگرداظا  نثار

تواظا، باه توتیا، ادبیاام و بقبرساازس حضاور اخاالق و اخاالق    برهیاتک ظوجواظا  باا
 ایش   ا همک ظمای،  س دین  و ا بقادس در  بن نثار ظمهاارزش
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