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بررهگیاارس از رویکاارد اخالقاا و ؤتفااههاس جا عهشااناخب و رواظشناساا بااه وعااو
پرداخبهش،ه است یافبهها ظشا
در توجه به حضااور اجبمااا

ده ،هه سریال رو یکردس ثعت ظقعت به قوتاه اخاالق
قو یتهاا و اسارورهها را دارد و هماه رفبارهاا و گفبارهااس

شخصیت ها تقریعا تحت تأثیر فضاس سیراخالق حاهغ بر جا عه اسات همنناین خااظواده
به نوا هاظوظ براس ر ایت ارزشهاس اخالق و لزم به تعر ،و پایعن،س به نظراا ارایاه شا،ه
است؛ ظبایج ظشا

ده ،توجاه جمو اه تلویزیاوظ عراو باه جراتگیرس اخالقا و

پذیرش ظقشها در خااظواده و جا عه بوده و با ظمایش ف،اهارس و گذشت بیا هننا،ه فضاای
اخالق در خاظوادههاس اخالق ،ار و سنب است در چنین شرایر هلیت فراین ،اجبماا
و رواظشناخب این جمو ه تلویزیوظ  ،درص،د همقوی و ظزدیک هرد روابط و اخالقیاام
در خاظواده بهسمت اصول و فضای اخالق و جرتگیرس به اخالق حمی،ه بوده است
کلیدواژهها :ظشاظهشناس  ،اخالق اسال  ،فضای و رذای  ،جمو ه تلویزیوظ ظو خ
 .1مقدمه و طرح مسئله

با توجه به اهمیت اخالق در اسالم و ظاام جمرورس اسال

و عرورم توجاه باه ن

در رساااظه لاا و ازنظجاهااه در همااه جمو ااههاس تلویزیااوظ بهصااورم قاابقیغ یااا
سیر قبقیغ ،برخ ارزشهاس اخالق تعلیم

شود ،الزم است هه عیار رفبار اخالقا و

سیراخالق  ،نرعق بر عوابط اتر  ،دین و اسال باش ،اخاالق از قاوالت اسات هاه
ً
فارغ از فاهیغ و اظگارههاس هل و اظقاظ اش هه ساتعا ن را در ظقعت به دیان سانجیغ،
در هر حرفه و صنف ظیز صادیق خاص خودش را دارد؛ هماا چیازس هاه از ن باه نوا
اخالق حرفهاس ظام

برظ ،جمو ه هاس تلویزیوظ یک از قاتعراس ظمایشا اسات هاه

هااربرد فراواظا باراس بازظماای و ارایاه اخاالق و قاوالم وابقابه باه ن را دارد تعیعبااا
ب توجر به بنیادهاس اخالق در یک رساظه
هاس اجبما

تواظ ،با ث اخابالل و ایجااد ظاهنجاارس

در جا عه گردد بنابراین شناخت رویکردهاس اخالقا در جمو اه هااس

 146تلویزیو در جرت اظرعاق نظرا با ارزش ها و هنجارهاس اخالق همواره بایا ،اورد توجاه

دست اظ،رهارا و سیاسبگذارا این رساظه ها باش ،این ا ر همک

هن ،تا رتعا فعاتیات

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
در جرت پربار هرد ضا ین اخالق در این جمو هها و بناسب باا سیاسابرا و جرات
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
ظشاظهها و ر زگا وجود در حبواس پیام هاس حاوس این قوته است تعیعبا ظشااظه هااس
عنای

وجود در این پیامها از جرام خبلف قاب بررس

رو یکرد ظشاظه  -عناشناخب
وا

باشن ،دی،گاه گفبمااظ باا

عبق ،است توتی،ام زباظ تاب فراین،س پینی،ه هقابن ،هاه

ظشاظه  -عنای باقیارس در ن دخی اظ( ،شعیرس )33 :1388،ظشاظهشناسا  1داظاش

بررس تما

پ،ی،ارهاس فرهنگ است و به گفبه او عرتو اهو اثعاام ایان ظکباه اسات هاه
عراو اسات باه پا وهش

فرهنگ در بنیا ظشاظهشناس  ،در ارتعاط است ظشاظهشناس

عناساازس،

اظوا شیوههاس رفبارس اظقا در جریا ارتعاتام داظش ظشاظهشناس  ،بررس
فراین ،شک گیرس ظشاظهها و فرغ ارتعاتاام عناادار اسات ظشاظهشناسا شاا

راتعاه

ساخت و شاک گیرس ظشااظهها ،اشاارام ،دالتتهاا ،ظامگاذارسها ،قیاسهاا ،تمثی هاا،
اسبعارهها و ر زگا هاس ارتعات است (احم،س )20 :1382،ظشاظهها بر پایه روش یا ر زگا
ورد برره براس اظبقاتشا دسبهبن،س

شوظ ،هاه

تواظا ،نواهااس خااص ،ال تهااس

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
بورژوازس به ن دست

سوءاسبفاده ای،ئوتوژیک است هه

زظ( ،بارم  )1 :1976ازظار بارم همهچیزها در ز اظه ا

به اسروره یعن رساظن،ه پیام ع،ل شود بارم اسروره را پیا
ا ه دارد ،او

خواه ،این عنا را واژگو هن ،همگا

تواظا،

داظ ،هاه عناای باراس

پن،ارظ ،هه هشاب هاج ورزش
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است بارم
پیا

را

گوی ،هه ضحکهاس تماشای بیش ظیقت هشب هج اسرورهاس است هاه

رساظ ،،ا ا این پیاام خا،وش اسات و وهیفاه اسرورهشاناس بار ال سااخبن

تحریف ایجادش،ه به دست اسروره و هشف عنااس پیاام اسات(باارم  )19 :1976هماین
تخصیص داد ظشاظهاس به نوا جا پناه پیا
قاب ا براض

دیگار اسات هاه باارم از حیاث اخالقا

داظ ،،اسروره دزدس زباظ است اتعبه از حیث دیگار ظیاز ایان ا ار ازظاار

اخالق قاب ا براض است ،اسروره ظشاظه دتعخواه یاا رفا را باه ظشااظهاس تعیعا با،ل
هن » ،بارم بر ن است هه اسروره سرقب زباظ است؛ زیرا شخصه ن تع،ی

عنا باه

شااک اساات تمااام زبا هاااس اوتیااه و عناهااا و حب ا فقاا،ا ن هااا تعمااه اساارورهاظ،
(اباذرس )33: 1380،بارهمین اسااس شاناخت ایان شخصاهها و عااظ
« جمو ه تلویزیوظ ظو خ» و چگوظگ بازظمای
توجه قرار

گیرد بهتور عمول ،سریات

فااهیغ اخاالق اساال

قاببر در بران
در ن اورد

خاتب -حور و یا خاتب پقن ،اسات هاه

ببواظ ،در تول ز ا پخش ،خاتب را با خود همراه هرده و ز ینه القه ن،س باا حباوا و
شخصیتهاس داسبا را براس وس فراهغ نورد درایان یاا  ،اوا ل هاه

تواظنا ،چناین

شرایر را براس خاتب ایجاد ظماین ،،ازجمله وا ا فرهنگا  ،گویشهاا و ترجاههاس
خبلف ظو بازیگر و بازیگرس و تنز است؛ تناز هار هشاور بناساب باا ندابورساوم و
ً
فرهنگ ن است ،عموال ساخت سریالها یا فیلغهای با حوریت یک قوم ،ا ارس اظنا،
حرهت بر تعه تیم است و همواره ریقک و حقاسیت زیادس را به دظعال دارد بر اساس ظار
هارشناسا  ،توجه سازظ،گا جمو ه تلویزیوظ «ظاو ،خ» باه قاای قاو

و فرهنگا

با ااث جااذابیت و توجااه بیشاابر بااه ن شاا ،در جمااو ایاان پا وهش بااه دظعااال تحلیا
شاخصهاس اخالق و چگوظگ توتی ،عنا است بنابراین ضا ین م،ه ظشاظهشناسا را
در قاتب ر زگا هاس اخالق  ،و هارهردهاس زباظ

م،ه تحلی و به هارخواهیغ گرفت

جاس
توجه پ وهش به فرغ صحیح تصااویر چی ،ا شا،ه و ا،م تعاادر و اظبقاال باه ِ
ج،ی ،وردظار هارگردا به خاتاب اثار اسات هاه بهصاورم
عاظ زیرپوسب و عاظ
ِ

 148ه،فمن ،در یک اثر ظمایش جاظمای ش،ه و وجود دارد بر این اساس ،ه ،اصل

حقق

راتعه ظشاظهشناس و تحلی فاهیغ اخالق اسال

در جمو ه تلویزیوظ ظو خ است،

و در پ پاسخ به این سؤال است هاه در جمو اه تلویزیاوظ ظاو خ ظشااظههاس عناای
اخالق اسال

چگوظه اظعکاس یافبه است؟

 .2مروری بر ادبیات
الف .رمزگان و نشانهشناسی بارت

ازظار بارم همهچیزها در ز اظه ا

تواظ ،به اسروره یعن رساظن،ه پیام ع،ل شاود؛

دریا و اشین و پاودر رختشاوی و دادگااه و شایوه خاود وس باراس تحلیا ایان پیامهاا
پارادوهق است 1در یوظاظ به عناس ق سلیغ است 2و به عناس ع ،بارم اسروره را
پیا

خواه ،این عناا را واژگاو هنا ،همگاا

داظ ،هه عنای براس ا ه دارد او
پن،ارظ ،هه هشب هج ورزش اسات باارم

گویا ،هاه ضاحکهاس تماشاای بایش

را

رساظ ،،ا ا ایان پیاام خا،وش اسات و

ظیقت هشب هج اسرورهاس است هه پیا

وهیفه اسرورهشناس بر ال ساخبن تحریف ایجادش،ه به دست اسروره و هشف عناس پیام
است (بارم  )1 :1976بارم بر ن است هه اسروره سرقب زباظ است زیرا هاه شخصاه
ن تع،ی

عنا به شک است تمام زبا هااس اوتیاه و عناهاا و حبا فقا،ا ن هاا تعماه

اسرورهاظ،؛ بنابراین هیچچیز ظم تواظ ،از دسبعرد اسروره در ا ا باق بماظ،؛ ا ا همه زبا
ا به یکقا در برابر اسروره قاو ت ظم هنن ،،قاو ت بعض

ا بیشبر اسات؛ یکا از

ن ها زبا ریاع است در اینجا اسروره این زبا را یکجا به سرقت

برد یگاظاه تار

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

رفت ،اظقاظ هه بورژوازس و ظاام دستساخبه ن قعب پ،ی ،ن ا،

او ش،هاظ،؛ بنابراین ه ،از اسرورهزدای  ،درواق بیگاظاه زدایا اسات؛ باارم

گویا،
1. doxa

149 2. para

تصویرس هه بورژوازس از اظقا به دست

ده ،تصاویر اظقاا تغییرظاپاذیرس اسات هاه

شخصه ن تکرار ب پایا هویت خود است سخن بارم ن اسات هاه دظیااس باورژوای
دظیای اسروره زده است و تصور این جرا ب،و اسروره یقر ظیقت
فرغ ر زگا  ،روابط یا ن ها و بافب هه به ن ها تعلق دارظ ،با ث

شود هه تع،ی

به ضو یک فرهنگ خاص شویغ (چن،تر )221-222: 1387هوثرس در این ز ینه
در هر بن ظشاظهها تعق برخ

گوی:،

یثاقها و قوا  ،در ظاامهاس عنادارس ساز ا یافبهاظ ،هه

ظشاظه شناسا به ن ها ر زگا (ه،ها) (یاا ها،هاس دالتبگار) ا گوینا ،ایان یثااقهاا
ظمایاظگر یک بع ،اجبما

در ظشاظهشناس هقبن ،یک ر ز جمو هاس از هردارهاس نشنا

براس هاربرا رساظه است هه درو یک چرارچوب فرهنگ گقبردهتر م

هنا ،فراغ

چنین ه،های بخش از ن چیزس است هه به عناس ضو یک فرهنگ باود اسات ایان
ً
یثاقها ظو ا واعح ظیقبن ،،و ا بهتور عمول از قوا ،س هه بازس هنن ،،نگااه ظیقابیغ
(ن ها در عرض تفقیرظ )،ر زها ثابت ظیقبن ،بلکه ظاامهاس پویای هقبن ،هه ت ز ا
هنن ،و بنابراین ازظار تاریخ و ظیز اجبما

تغییر

تثعیت این یثاقها " ر زگذارس" ظا ی،ه

– فرهنگ

وقعیت یافبه هقبن ،شیوه

شود (هوثرس )41 :1387

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

تواظ ،فی ،باش ،ظاریهپردازا خبلاف باه تعقهبنا،سهاس بفااوت

توجه ظشا دادظ،؛ درحات هه اسلب ساخبارگراها براس اص صرفهجوی تالش براس یاافبن
همبرین تع،اد از گروههاس عرورس – اهمیت قائ ش،ظ ،ب،و تعقهبنا،س ،هاار ب اثار و
خنث و خاات از فرضهااس ایا،ئوتوژیک اسات ازجملاه ر زگاا رما هاه در بافات
رساظهها ،ارتعاتام و راتعام فرهنگا وجاود دارظا ،عارماظا ،از :ر زگاا اجبماا ؛
ر زگا
150

بن ؛ ر زگا تفقیرس (چن،تر)224 :1387،

ب) اخالق اسالمی

اخالق به دو گوظه اخالق مل و اخالق ظارس تققایغ ا گاردد قصاود از اخاالق
ظارس ،ج،ا هرد فضای از رذای است به سخن دقیقتر ،ظمود فضای و بیا تفاومهااس
یا بشابرام ن و ظیز ظمود رذای و بیا تفاومهاس یا بشابرام ن و اسب،الل بر ظیکو
بود فضای و زشت بود رذای است قصود از اخالق ملا  ،نشاکار هارد چگاوظگ
پاکسازس ظفس و بیا راتب سیر بهسوس حقتعات و بیا توصیهها و رهنمودهای هلا یاا
جزئ براس ترذیب ظفس و سیر از یک نزتگاه به نزتگاه دیگر است این اصرال ظیز از قعی
تعلق صفت به حال بعلق وصو است؛ زیرا اینها همه با لغ اخالق پیوظ ،دارظ ،ظه با خود
اخالق؛ زیرا اخالق ،هما صفام پنرا در ظفس است ،ا غ از فضای و رذای و این صفام،
ظه ظارس هقبن ،و ظه مل  ،چه ،ظارس از ،رهام قل است و ملا از افکاار و اقاوال و
ا مال هه ن ظیز جرب  ،از ،رهام قل به شمار نی ( ،ااهرس )25 :1388 ،تعیین فضای و
رذای اخالق در اسالم همواره یک از دس،سههاس ؤتفا نثار اخالق اسال

بوده است ،تا

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

ابعاد اخالق در بعد نظری و عملی

اخالق
رلوبیت
اخبیار
رلوبیت
اظقاظ
فضای
رذای

شاخصها
ذام عناااس ارزش ظرفبااه اساات؛ شا ء داراس رلوبیاات اساات بنااابراین
رلوبیت یک از وی گ هاس ام تمام عاظ ارزش بهحقاب

نی،

ز اظ یک م اخالق است هه از روس اخبیار و اراده خود فرد صورم گیرد
مل هه رلوب اظقا باش ،وت به خاتر ظیاز سرایز حیواظ ظعاش،
دوست داشبن خیر و ظعمب هه صال بوده باش،
صفت و ادم و مل گوین ،هه اظ شناخت ات و حقیقا خ،اوظا ،و
بن،گ او و برخورد ثعت با سایر بن،گا خ،اوظ ،توسط اظقا

شود
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جدول شماره  .1ابعاد اخالقی و شاخصها

ظبایج پ وهش هر زس زاده و فال برظ،ق( )1393تحت نوا ظشاظهشناس سریالهاس
پربینن،ه با تأهی ،بر قوته اخالق :راتعه وردس حاه از ن اسات هاه در ساریال پایبخات
ً
ً
شخصیتها از ظار اخالق ها ال َ نف یاا هاا ال َ ثعات ظعودهاظا ،در ترارا اظجاام برخا
رفبارهاس سیراخالق

وجب رسای ،باه اها،ا

شاود و فضااس حااهغ بار شارر ترارا

بهگوظهاس است هه فرد براس حا شاکالتش دساتبههارهاس سیراخالقا

زظا ،از ظاار

ظویقن،گا ارزشهاس حاهغ برشرر تررا ارزشهاس اخالق ظیقت و درواق حیط شاررس
ایجاب

هن ،هه هرهق به فکر نفعت شخص خود باشا ،و از توجاه باه دیگارا ا بناا

هن،؛ زیرا ظه فرصت ن را دارد و ظه ظفع براس فرد به دظعال دارد تررا به نوا پایبخات ایارا
فاصله زیادس از ،ینه فاعله یا شرر اخالق دارد ظبایج پ وهش پیار با،اق ( )1384تحات
نوا بررس ارزشها و عا ،ارزشهااس اخالقا از ناار اساالم در رواباط ز و ارد در
جمو ههاس تنز پاورچین و ظقراهچین حااه از ن اسات :ارزشهاا و عا ،ارزشهااس
اخالق از نار اسالم در روابط ز و ارد در جمو اههاس تناز «پااورچین و ظقراهچین»
اظجامش،ه است به همین ناور  650صحنه و  1300رابره بین ز و رد در  202ققامت
از این جمو ه تنز تلویزیوظ به روش تحلی حبوا بررس ش،ه است و قصا ،دارد روشان
سازد هه چه ظو رفبارهاس ع ،اخالق و ارزشهاس اساال

در ایان دو ساریال باه ظماایش

درن ،ه است تذا به روابط ظمایش ز و رد در دو سریال «پاورچین و ظقرهچین» پرداخبه و
یزا حارم و سیر حارم و پوشش و یزا نرایش را ظیز وردبررس قرار داده اسات ایان دو
سریال هره،ام  101ققمت بودظ ،هه شخص ش ،هه بیشبرین رابراه باین ز و ارد ،رابراه
همقرا با  41/5درص ،بوده و در  70درص ،از روابط ترهیع از حارم و سیر حاارم وجاود
داشبه است  36درص ،رابره ز و رد ع ،ارزشها و  33درص ،هغ ارزشهاا و هاغ عا،
ارزش و  18درص ،رفبار ارزش وجود داشبه است همننین زظا  41درص ،بایش از اردا
( 24درص )،ارزشها را در روابط خود بکار بردهاظا ،در اورد پوشاش  76درصا ،پوشاش
 152عموت و بعار و  24درص ،پوشش سیر عمول و ظا بعار اسبفاده هردهاظ ،ها ،هلا

این تحقیق تعیین و تعریف فروم تنز از نار اسال

و بیا وی گ هاس یک تنز رلوب و

قاب قعول است و عرورم نشنای برظا هساازا را باا عاار و ارزشهااس اساال

باذهر

شود .ظبایج پ وهش حم ،زاده وحا،ت ( )1389تحات ناوا رویکردهااس اخالقا در
برظا ه هودک ( راتعه ظشاظهشناس فیبیله) ظشا

ده ،هه برظا ه فیبیله در تالش است باراس

هماهنگ با گفبما اخالق دین  ،حبوای را به هودها ارائه هنا ،هاه از خاالل ن هودهاا
ً
صرفا به زظ،گ در دظیاس «بای،ها» رهنمو شوظ ،این گفبما اخالق با ث شود برظا ه تا
ح،ودس از واقعیتها فاصله بگیرد همننین ظباایج ظشاا

دها ،هاه برظا اه فبیلاه واجا،

وی گ هاس یک نیین (هنش ظمادین ،اجرا ،رفبار رسوم و ) است و
دایه اتکبروظیک به شکل نیین
به تربیت اسال

هوش ،همنو یاک

خاتعا هودک خود را با صورم تازهاس از تربیت هه ظزدیک

است ،پرورش ده ،بار اسااس ظباایج ،خاتعاا ایان برظا اه «فرشابه»،

« عصوم» و در ینحال «سربههوا» و «ظیاز ن ،ظصیحت» و تلق ش،هاظ. ،ظبایج پا وهش
گویین ع،اتله ( ،)2006تحت نوا دین ،تلویزیو و فرهنگ در ایرا پس از اظقالب ،ظشا
ده ،توسعه تلویزیو اسال

به نوا یک نیین رهزس در ظار گیرد هه با یاک جناعش

احیاء ش،ه ذهع و سپس با شارهت یاک اذهب رسام در شاک گیرس فرهناگ دخیا
است حقق در این پ وهش به بررس این قئله

پردازد هه :چگوظه تلویزیاو اساال ،

قای ،ذهع  -اظقالب و سایر اجزاس فرهنگ ایرا را بیا

هن،؟ در این تحقیق ،حقق باا

اسبفاده از روشهاس ترهیعا چاو صااحعه باه روش گاروه بمرهاز ،شااه،ه شاارهب ،
ظشاظهشناس و تحلی برهاظ باه جما نورس و بررسا یافباههاس خاود

پاردازد در ایان

پ وهش حقق به این ظبیجه رسی،ه است هه تلویزیو اسال باه رغتارین ا ا اساال
هرد و نیین هرد اسالم تع،ی ش،ه است و سرا اظقالب با حمایت از تلویزیاو اساال ،
ن را به ظراد رهزس جوا شیع تع،ی هردهاظ ،و همننین تلویزیو اساال باا قابا دیا،
هرد ارزشهاس جا عه و تأهیا ،بار رزبنا،سهاس اجبماا  ،االوه بار اساال

هارد ،

ارزشها سایر اجزاس تشکی دهن،ه فرهنگ ایراظ را هغ در بر گیرد بر ایان اسااس ،وجاه
تمایز در این پ وهش ظیز تعیین قوته ا عبن بر بن و هغز ا تصاویر ورد راتعاه باوده و 153

در تعریف ن ها از ناب بع،د (براس تعیین و تعریاف قوتاههاس اخالقا بیشابر از هبااب
عرا اتقعاده) اسبفادهش،ه است بنابر اهیت هیف و تفقیرس روشهااس هیفا و باهوی ه
ظشاظهشناس ا بعار این تحقیق از تریق ا بعارس صورس (توافق صاحبظارا ) وردبررس
قرار

گیرد.

 .3روششناسی

روش این تحقیق هیف و با برره گیارس از تکنیاک ظشاظهشناسا باوده اسات و روش
تجزیهوتحلی دادهها توصیف  -تحلیل است گی و ندا ز ظشاظهشناس را به این صاورم
تعریف هردهاظ" :،ظشاظهشناس " راتعهس شیوههاس توتی ،عنا در ظاامهاس ظشاظهاس اسات
هه افراد براس قاصا ،ارتعات شاا باه هاار

گیرظا( ،گیا و ندا از )252 :1384 1در ایان

پ وهش ،پس از گردنورس اتال ام ،جرت اظجام تجزیاهوتحلی ایان اتال اام از روش
پنج ر زگا بارم اسبفاده هردیغ بارم همواره بر تفقیر بن جرت رسی ،به عناا تأهیا،
داشبه است برودل و تا قو دراینباره

ظویقن« :،براس فرغ و درک چگوظگ شک گیرس

عنا در بو و خواظش ظشاظههاس ن ،

بایقت به داظش و ابزارس تکیه هرد هاه از خاالل

تجربه فرهنگ به این بو ظگریقت بر این اساس است هه بارم همواره از باههاار بارد
واژه روش اجبناب

هن،؛ چراهه این واژه با ابرام توس به ظگاه اثعامگرایاظاه و ظگااه

لم به بن همراه است ازاینرو بارم همواره از اسابرات سهاس تفقایرس ابن صاحعت
هن( »،برودول و تا قو  )73 :1377،بارم عمن بررس ظشاظه هااس تفاا و سیرتفاا
هوش ،از ظشاظه شناس ارتعاط اظ،یشمن،اظ ظایار دوسوساور و دیگارا رساما فاصاله
بگیرد و به سوس ظشاظه شناس دالتت حرهت هن )Cobley,2001,158( ،بارم تاهی ،ا
هن ،هه زبا بشرس صرفا اتگوی از عنا به شمار ظم رود بلکه بنیاا عناا و زیرسااخت
اصل ن حقوب
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شود()Lavers,1982:5تحلی ر زگا بارم عارم است از تقری
1 Gill and Adams

داسبا (به قول خود بارم فروپاشاظ ،ن ؛ گوی زتزتاهاس خفیاف ن ا،ه باشا )،و ساپس
تحلی «دالهاس بن » بهدستن ،ه بار اسااس پانج ر زگاا هاه عارماظا ،از :ر زگاا
هر نوتیک  ،ر زگا واح،هاس همینهس عنای یا دالها ،ر زگا ظمادین ،ر زگاا هنشا ،
ر زگا فرهنگ
ر زگا هر نوتیک  :این بهواق هما ر زگا داسبا گوی است هه روایت بهواساره
نفرین ،و سراظجام در قایر خاود گاره

ن سؤاالت را پیش هش ،و تعلیق و ر زوارگ
ً
هن ،این ر زگا عموال با ظاام ظحوس ،واژگا و سیره سروهار دارد و
گشای

تاوا ن

را بر اساس شاک هلا اش تشاخیص داد :یکروظا ،ر زنتاود باه هماراه و ا،ه عامن
ر زگشای  :نفرینش حاتت تعلیق و به دظعال ن گرهگشای (سجودس)154: 1387 ،

ر زگا دالها :بهتور عمن ظشا دهن،ه ثروم بادنورده و ظاساتغ است این ر زگاا
هغوبیش شعیه ضمو نشناس ظق ،اظگلیق – ن ریکای  ،یعنا «درو ایاه» یاا «سااخبار
ضموظ » است (سجودس)155 :1387،

ر زگااا ظمااادین :ر زگااا ظمااادین ر زگااا «گروهبناا،س ااا» یااا ترهیببناا،سهاس
قاب تشخیص است هه بهتور ناغ در شک هاس بفاوم و به شیوههاس خبلاف در ابن
ً
ً
تکرار شوظ ،و سراظجام ترهیببن،س ساتب را سازظ ،ثال در واحا ،خاواظش « میقاا
دریک از رؤ یاهاس روزاظهام فرورفبه بودم» (سجودس)155 :1387،

قالظ تعیین ظبیجه ما » ریشاه دارد

ر زگا هنش  :این ظو ر زگا در «تواظای
ً
ً
ثال واح ،خواظش « میقا دریک از رؤ یاهاس روزاظهام فرورفبه بودم» ظشاا دهن،ه حاتات
جذب و فریفبگ است و خود بهتور عمن حکایت از وقاو رویا،ادس باراس خابغ ایان
حاتت دارد (سجودس)155 :1387،

ی،ا تحقیق در این پ وهش جمو ه تلویزیوظ ظو خ است هاه در ساال  1398از
شعکه یک سیما پخش ش ،و ظموظه اظبخاب در این پ وهش شا
جمو ه تلویزیوظ بوده است (اول ،سوم ،پنجغ،
با بررس و شاه،ه تما

بررس ققمتهاس فارد

و سیزدهغ)

سکاظسهاس ققمتهاس اظبخااب

جمو اه تلویزیاوظ
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ظو خ به اسبخرا ظشاظههاس تصویرس و بن به گردنورس دادهها اق،ام ش ،همننین واح،
تحلی در این تحقیق سکاظس است؛ یعن صحنههاس حاوس ابعاد اخالق
قرار گرفت صحنه عارم است از هوچکترین واح ،ها
یک کا اوق و در یک چرارچوب ز اظ رخ

اورد بررسا

فیلغ یا گروه از ظماها هه در

ده ،در این پ وهش پایاای و روایا

با توجه به تعیین قوتهها عبن بر بن ورد راتعه بوده و در تعریف ن ها از ناب بعا،د
(براس تعیین و تعریف قوتههاس اخالق بیشبر از هباب عرا اتقعاده) اسبفادهش،ه است بناا
بر اهیت هیف و تفقیرس روشهاس هیف و باهوی ه ظشاظهشناسا ا بعاار ایان تحقیاق از
تریق ا بعارس صاورس یعنا توافاق صااحبظارا دربااره ا بعاار ظباایج اسات ظباایج
بهدستن ،ه این تحقیق ظیز به تائی ،اساتی ،و هارشناسا این حوزه رسای،ه اسات تحلیا
دادهها از صحنههاس اظبخابش،ه از جمو ه تلویزیاوظ ظاو خ هاه باا اسابفاده از روش
ظشاظهشناس

عبن بر پنج ر زگا بارم بوده و شا  15صحنه است

 .4یافتهها

در این فص به ناور شناخت بربر و ظمایش ابعاد و و ی گ

ا ورد راتعه ،بخش از

ن ها به همراه ظمای از وععیت وجود با اسبفاده از جواظب توصیف یافبههاس تحقیق ،در
قاتبهاس خبلف ارائهش،ه است سپس بر عنااس ظباایج حاصا از ظاریاههاس خبلاف
وردبررس قرار

گیرظ،

داستان مجموعه تلویزیونی نون خ

جمو ه تلویزیوظ ظو خ جمو ه تلویزیوظ است هه هر شب سا ت  22در ایام
ی ،سال  1398از شعکه یک سیما پخش
اجبما

ش ،این جمو اه تلویزیاوظ در ژاظار تناز

تریه ش،ه بود بیشبر بازیگرا این جمو ه تلویزیوظ داراس زبا هاردس باوده و

ظورات،ین خاظزاده ،اسغ شخصیب اساات هااه در ایان جمو اه تلویزیاوظ ایفااس ظقاش
هن ،و به همین دتی اسغ جمو ه تلویزیاوظ
 156است در ذی به بررس ظموظههاس اظبخاب

خفاف ایان شخصایت اظبخااب شا،ه

جمو ه تلویزیوظ

پردازیغ

قسمت سوم :قنعر به ظورس در قعرسبا
به دظعال قنعر

گوی ،خوابت را دی،م و رود ظورس ظگارا

رود تا خواب را بفرم ،پقر هیوا خواسبگار روژا باهغ صحعت

هننا،

روژا درخواست رفبن با او را دارد ،وت ایان هاار را ظم هنا ،درخواسات نب دارد خاواهر
روژا با ج،یت با شیلنگ به او نب
بعجب

شود و بهش،م او را

تفاهمام باهغ صحعت

ده ،و او

رود ظورس به سراغ خلی

پذیرد و پاس او را

رود ،خلیا

بوس ،خلی و ظورس در اورد ساوء

هنن ،،تلفن ظاورس زظاگ خاورد اهاات باا هیاوا ساوءتفاهغ

پی،اهردهاظ ،هه چرا ظورس به او چک داده است و درظرایت به خشوظت هشی،ه شود
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 -تحلیل رمزگان (قسمت سوم مجموعه تلویزیونی)

ز اظ هه اهات به دظعال چک پیش هیوا و ریار

روظا ،ن هاا هیاوا و ریاار را باه

داخ هاظال نب خشکش،ه اظ،ازظ ،و خودشا باالس هاظال ایقبن ،هه ظشا از ظگاه باال
به پایین و ق،رم اهات ظقعت به هیوا و خشک بود هاظال نب ظشاظه ب ثمرس و ب حاصا
بود این د وا دارد ز اظ هه سر هیوا

شکن ،و همه به هالظبرس روظ ،قرار است یاک

ظفر خود را به نوا عارب عرف هن ،تا بقیه اهات نزاد شوظ ،هر یک از اهات ا الم هن،
هه او عربه را زده هه ظشا از اتحاد و هم،ت و پشتهغ بود اهات دارد
قسمت پنجم :ظورات،ین با اتوبوس باه سامت ترارا ا رود قاافر هناار ظوراتا،ین
درحات هه شغول تخمه خورد بود صحعتهاس ظورات،ین با دخبرش را گوش داد و ب،و
تعار و راحت در ورد صحعتهاس ن ها سؤال پرسی ،سپس ب،و تعار برارس نب را
از ظورات،ین

گیرد ظورات،ین جرت برداشبن نب در اتوبوس ب،و نظکه قافر هنار ظورات،ین

از سر جایش بلن ،شود ظزد راظن،ه اشین رود همننین راظن،ه و همکراظن،ه در ورد اوعا
ملکت و شکالم هه توسط دوتت ردا درست ظم شود گالیاه

هردظا ،ظوراتا،ین در

تررا بع،ازاینکه با در دست داشبن ظا سنگک به خاظه یرزای و راساغ تارحیغ او ا رود،
باهماهنگ ظزد نقاس افشار (روحاظ هه داور فوتعال بوده و قئول دفبر و همکار یرزای و در
حال حاعر قئول تقویهحقابهاس رحوم یرزای ش،ه بود) در اسبادیوم فوتعال و بعا ،از
بحث و گفتوگو با او به خاظه دخبرش رفت
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 -تحلیل رمزگان (قسمت پنجم مجموعه تلویزیونی)
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سیروس در پشتبام یک ظاظوای سکوظت دارد ظا و ظاظوای ظشاا از خاورد گنا،م
توسط ند

و راظ،ه ش ،او از برشت است با خورد گن،م است هه بع،ازن دروغ و ریا و

در ند

گردد سیروس ظیز از اص خاود ج،اشا،ه و بااالس یاک ظااظوای باا

بی،ار

شکالم فراوا زظ،گ

هن ،هه شای ،اگر در هما روسابا

اظا ،اینقا،ر شاکالم

گریعا گیر او وزظ،گ اش ظم ش ،ز اظ هاه ظاورس باا افجاه باراس ااجراس تخماه قارار
ً
گذارد ،افجه شغول داورس بازس فوتعال است تقریعا اهثر افراد از داورس افجه ظاراعا
هقبن ،و به داورس او ا براض دارظ ،وقب افجه به رخبکن

رود بوجاه

یک روحاظ است هه ازقضا داور فوتعال ظیز هقات اهثار تماشااگرا فکار
افشین داورس ناسع اظجام ظ،اده ،وت افجه
است از تعا

شاویغ افجاه
هردظا ،هاه

گوی ،قضاوم درست اظجاام داد رغتار

با تماشاچیا در جرت همبر ش ،ظارعایب و افزایش ترف،ارا خود است

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

دارد

قسمت هفتم :بع ،از نزادس سیروس از زظ،ا به خاتر منو اتخرو باودظش ،خعار
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سقوط هواپیما  845را اهات خاظواده و افجه از تلویزیو شنی،ظ ،اهات روسبا براس اباراز
هم،ردس به خاظه نقاس ظورس رفبن ،ه ال دخبر ظورس باور به زظ،هبود پ،ر دارد و
« مههام دارظ ،براس نش پشت پاس پ،رم سعزس پااک

هننا » ،اادر ظاورس زظاگ در را

زظ ،ه ال ظگرا این است هه ادربزرگ رگ ظورات،ین را ظفرم ،وقب
ش،ه؟ اهات

گوی:،

پرسا« :،چا

گن ز نقا ابراهیم باردار است»
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 -تحلیل رمزگان (قسمت هفتم مجموعه تلویزیونی)

وقب اهات در قروهخاظه جم
اهات باز هنن،،

شوظ ،تا پول جم هنن ،و گره از شکالم یکا از

بینیغ هه همه اهات گرفبارظ ،وت پاول را قعاول ظم هننا ،و باه دیگارس

دهن ،تا گره از شکالم شخص دیگرس باز شود هاه ظشاا از ن دارد هاه در جوا ا
هوچک سخاوم و هم،ت بیشبر است ز اظ هه خعار فاوم ظوراتا،ین باه اهاات روسابا
رس ،اهات براس رض تقلیت به خاظه ظورات،ین

نین ،و در همین حین بنهاس ظیز در

خاظه ظورات،ین بوت،

شود هه ظشا از ن دارد هه زظ،گ همننا در جریا است توتا،

بنه در خاظه ظورات،ین

تواظ ،ظشا از باز ش ،شکالم و گرفبارس در نین،هاس ظزدیاک

ظیز داشبه باش ،ز اظ هه ظورات،ین
صعاظ
چاته

بین ،شاکالم سایروس خیلا زیااد شا،ه اسات،

شود و او را به نرقهاس بروهه
اظ،ازد و شرو به دفن هرد سیروس

برد ،براس او چاتاه

هنا ،و او را در داخا

هن ،این صحنه حاوس ر زگاظ چو با

عاالت ظورس ظقعت به سیروس ،ب تعر،س در قعال هم،یگر، ،م هنبرل خشغ ،چاه هن،
براس دیگرا و

تواظ ،باش ،هه از بقیارس از خصای اخالق به دور بوده است

قسمت نهم :ظورات،ین در ظاظوای در ورد شرایط و خااظواده و دا ااد خاود صاحعت
هن ،،ظا

گیرد و ص ،و پاظزده هزار تو ا پول بابت  4اه ظا گرفبن سیروس پرداخت

هن ،و بر گردد خاظه دخبرش همز ا احضاریه دیگرس را سیروس تحوی
ظورات،ین درگیر

162

شود خلی  ،هتقا و ریار به تررا

نین،

گیرد و

 -تحلیل رمزگان (قسمت نهم مجموعه تلویزیونی)

ز اظ هه خلی وارد تررا

شود ،دچار سردرگم و دردسر فاراوا

شاود و ایان

ظشا از سریعه بود خلی با فرهنگ شررظشین است و دور ش ،هغهغ خلیا از اصا و
اصاتت خود دارد
قسمت یازدهم :هتقا به رجا

گوی :،برگرد به روسبا و تررا هوه و نسما نب ظ،اره 163

ظورات،ین از خواب بی،ار شود هتقا با الالی او را خواب هن ،شاتر باراس ظوراتا،ین نش
نورد خلی به خاظه سیروس ن ،ه تا بوجه راست و دروغ بود فاوم ظوراتا،ین قارار بگیارد
ظورات،ین از اینکه اهات بوجه شوظ ،خعر فوم او دروغ بوده ظگرا و ظاراحت است
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 -تحلیل رمزگان (قسمت یازدهم مجموعه تلویزیونی)

وقب افجه به ظورس پیشنراد

هن ،هه هواپیمای هه فرود اعررارس هارده را باهجاس

تلعشا بردارد ،حکایت از زظ،گ ظورس دارد هاه اظنا ،یاک هواپیماای اسات هاه فارود
اعررارس هرده و اگر درایت داشبه باش ،این هواپیما بلن،

شاود و زظا،گ از سار گرفباه

شود ،وت اگر درایت ظ،اشبه باش ،،براس همیشه هواپیماس زظ،گ او ز ینگیر

گردد

قسمممت سممی:دهم :حا نقااا افجااه روس نعاار قااج ،بااراس ازدوا جواظاااا
صحعت

هرد شااتر ظااظوای از حا نقاا درخواسات

هنا ،پا،ر و اادرش باشاه تاا

از دخباار ظوراتاا،ین (شاایرین) خواساابگارس هناا ،ظوراتاا،ین در ابباا،ا خاتفاات

هناا ،و

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

 -تحلیل رمزگان (قسمت سیزدهم مجموعه تلویزیونی)

ز اظ هه فریعرز براس خواسبگارس به هواپیما نی ،ریار ظیز در داخ هواپیما اسات و
165

فریعرز و ریار شرو به شاجره باهغ

هنن ،در این ساکاظس باا توجاه باه اینکاه ریاار و

فریعرز باهغ رقیب هقبن ،در هیچ جای از سکاظس ریار و فریعرز را در یک قاب ظم بینیغ
در جمو

توا وععیت این جمو ه تلویزیوظ را در ج،اول زیر از نار رویکارد

سه شاخگ و بارم و ظیز زویکرد اخالق و ابعاد ن  ،ورد توجه قرار داد
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 .5بحث و نتیجهگیری

در جمو ه جمو ه تلویزیوظ ظو خ ،همه رفبارها و گفبارهاا تحات تاأثیر فضااس
سیراخالق حاهغ بر جا عه است خاظواده ظورس هه داراس فرهنگ اجبماا
است ،خود را بیشبر به ر ایت ارزشهاس اخالق

لزم

قابا قعاوت

داظن ،جرتگیرس اخالق ها

جمو ه تلویزیوظ بیا هنن،ه روال روبهزوال اخالق در جا عه دارد هه با ث دور ش ،ن
از اصول و فضای اخالق و حرهت به سامت جاایگزین ایان اخاالق حمیا،ه باا رذایا
اخالق است و شای ،ببوا ر زگا وجود در این جمو ه تلویزیوظ را تر هش،ارس در
این ز ینه داظقت
تقابلهمای دوگانم رذایممل و ایممایل اخالقمی در مجموعم تلوی:یممونی نمموخ
برجست شدهاند .این تقابلها شامل موارد زیر است :احبرام گذاشبن/ب احبرا

هرد ،

حقااان هن/ساااوءهن ،ا بمااااد هرد /ب ا بماااادس ،ترمااات زد /ترمااات ظااازد ،
راستگو ی /دروغگو ی  ،صعر هرد /ظاشکیعای و ب صعرس تقاب های هه ظشا
بیشبر رفبارهاس سیراخالق

دها،

شاه،هش،ه در جمو ه تلویزیوظ توسط فرهنگ بعصاب و

احقاس و رفبارهاس اخالق را افراد صعور با خاظواده بمرهز و هقبهاس اظجام
رفبارهاس عبن بر ارزشهاس اخالق ایان جمو اه تلویزیاوظ را
سرح فردس ،خاظوادگ و اجبما

دهن،

تاوا در ساه

تققیغبن،س هرد:

الف) فردی (بین افراد در جامعه)

احبرام به دیگرا  ،تواع و فروتن در قابا دیگارا  ،ا بمااد باه دیگارا  ،گذشات
هرد  ،حعت هرد  ،دسبگیرس از دیگرا
ب) خانوادگی (بین اعضای خانواده)

احبرام به بزرگتر خاظواده و وات،ین ،تعر ،و حفظ خاظواده ،صمیمیت و ررباظ باین
168

ا ضا ،توصیه به یک،یگر به ر ایت نرا اش ،دتقاوزس ظقاعت باه هاغ از شاادس ظزدیکاا

خودشا ش ، ،احقاس قئوتیت ظقعت به هغ داشابن رابراهاس خاوب و حعات هارد
اهات و ظزدیکا و اقوام خود
ج) اجتماعی (بین نهادها و افراد اجتماع)

قاظوظمن،س و ر ایت قاظو  ،ناغ بود  ،همکارس با پلیس در این جمو ه تلویزیوظ
اسبفاده از ت،وین روا و دورس از جام هاام و پرهیاز از اسابفاده از زوایااس ظا بعاار در
جرت همک به اظبقال داسبا به خاتب و پرهیز از تقری زیاد پال اا در ارتعااط برقارار
هرد بربر با خاتب بقیار اؤثر اسات همنناین اسابفاده بجاا از وسایق

حلا در

سراسر جمو ه تلویزیوظ هغ به نوا وسیق فایلغ و هاغ باه نوا وسایق و صا،اس
درو سکاظس در شناساظ ،وسیق سن

نرقه هردسبا به خاتاب بقایار وفاق باوده

است اسبفاده از تعاس حل در جاسجاس فیلغ چه ز اظ هه ظوراتا،ین و خااظواده ن در
روسبا هقبن ،و چه ز اظ هه به تررا

نین ،ظشا از حفظ و پایعن،س ظاورس و خااظواده ن

به سنت و حفظ اصاتت است اسبفاده از تعاس هردس و حل در فیلغ و وجود رظگهااس
بنو ؛ و جذاب در ترهیببن،س تعاسها جذابیت بصارس شاگفتاظگیزس را ایجااد هارده
است اسبفاده از هرس و شیشههاس رظگ در تراح خاظه اا در روسابا ظشاا از وجاود
شادس و ظشاط و پررظگ بود سنت ظقعت به ،رظیبه است و ز اظ هه ظو
شرر

روظ ،و تحت تأثیر فضاس ،ر شرر قرار

با خاظواده باه

گیرظ ،دیگر خعرس از رظگ و فضااس

سنب ظیقت و این ظشا از تحت تأثیر قرار گرفبن سنت براثر وجود ،رظیبه است یکا از
دخبرهاس ظورس ظقاش است و ظقاش به سعک ،ر و پقت ،ر

هن ،هه تغییر فضااس

خاظواده ظورس و رفبن به سمتوسوس ،ر ش ،و دورس از سنت را ظشاا ا دها ،در
ققمت سوم ،ز اظ هه ظورس به قعرسبا و سر خاک همقر خاود ا رود ،ظاورس گاورهن
روسبا یعن قنعر را
اتاق

شوظ،

بین ،و به همراه قنعر به اتاق او

روظ ،ز اظ هه ظاورس و قنعار وارد

بینیغ هه دورتادور اتاق پوشی،ه ش،ه اسات از ا ال یاههاس فاوم هاه ن

تواظ ،ظشاظه و تلنگرس براس ظورس باش ،هه قع از رگ بای ،ب،ه خود را تقاویه هنا ،و 169

دیر یا زود یک از ن ا ال یههاس روس دیوار ظیز

تواظ ،ربوط به ظورات،ین باش ،به ظاار

نی ،وعو اصل داسبا  ،قضاوم است؛ زیرا با یک قضاوم ظادرست

توا زظا،گ

یک ظفر را ظابود هرد در زیر بن قصاه بهساادگ پرهیاز از خاام فروشا ساعک درسات
زظ،گ  ،دورس از زیادهخواه  ،با زیره به تماشاچ اتقا

گردد حضور ها ال باه نوا

دخبرس ق،رتمن ،هه حافاه خاظواده است ،ظموظهاس از شیر زظا هرد است هه در ز ا جنگ
تحمیل دوشبهدوش ردا به قابله با دشمن پرداخبهاظ ،ا بماد به هغ و بعر ،بود باه
ر ،و پیما  ،از دیگر ظکام داسبا است هه ظورات،ین در روسباس خود باا گارو گذاشابن
سعیلش هغ بعر ،به پرداخت قرض خود
بودظ ،قول

شود و هغز اظ هه اهات گرفباار هالظبارس

ده ،خود ن ها را از بازداشبگاه بیرو نورد و فردا صعح به هالظبرس بازگرداظ،،

درصورت هه ز اظ هه همین رد به شرر

نی ،دیگر این ا بماد و این احبرام وجود ظ،ارد

فضای اخالق در جمو ه تلویزیوظ ظو خ اینگوظه ارائهش،ه است هه ترو یج حاسن و
کارم اخالق  ،یک از روشهاس تربیت و بای،ها در رساظه لا اسات از ساوس دیگار،
پایعن،س به اخالق هه عیار اظقاظیت اظقا است و از تعا واال ،تعاات روحا و عناوس
اظقا حکایت دارد ،به بزرگ نش او ربوط

شود و در ز ره کارم اخالق قرار

گیرد

به عارمدیگر ،کارم اخالق ،رحله تکا یافبه حاسن اخالقا اسات در ن اوزههااس
دین  ،از اخالق حقن و ظیکو سخن بقیار ن ،ه است و ا را بر لکام حمی،ه و ساجایاس
اخالق پقان،ی،ه تشاو یق
ضا ین اخالق اسال
شود هه اخالق اسال
اجبما شک

هنا ،و از صافام ظاپقان ،بااز دارد و اظعکااس چگاوظگ

از ناار تناز در جمو اه تلویزیاوظ ظاو خ اینگوظاه تا،ا
بر اساس وجود و شخصیت بهتور نحصربهفرد در خااظواده و

گیرد اگر وا

صحیح در فارد بیشابر باشا ،،فضاای اخالقا ایجااد

شود اگر وا ظادرست و بضاد در شخص بیشبر باش ،،به نوا رذای اخالق شک
گیرد بر اساس ظبایج بهدستن ،ه از تحلی صاحنههاس جمو اه تلویزیاوظ ظاو خ،
شخصیتپردازس در جمو ه تلویزیوظ باااخالق حمیا،ه صاورم گرفباه اسات با،ین
ً
ً
 170ترتیب ها ال ثعت و ها ال نف ظیقبن،؛ بهتورسهه شخصیت اول جمو ه تلویزیوظ هه

خاتب با او هماظ اتگوبردارس

هن ،،به نوا یک شخصایت ثعات در ذهان بیننا،ه

بن،د باوجوداین ،برخ هردارها و شخصیتها از ظو سیراخالق بوده و این رفبار
شک
ً
با اظباار بینن،ه بمایز است و دیگر شخصیتها بیشبر بهصورم اخالقیام تقریعا ثعات و
ً
یا تقریعا نف ظشا دادهش،ه است در جمو ه تلویزیوظ ظو خ دسبهبن،س اخالق باا دو
بع ،ظارس و مل بر پایه تعلق رلوبیت ،اخبیار فضای و رذای افراد در جا عه در ابعاد
فردس خاظوادگ  ،اجبما بفاوم صورم گرفبه است اهثر ظمایشهاس اخالق اسال
ً
به ظمایش گذاشبهش،ه داراس هویت اجبما اصی ها ال چشمگیر قاب شااه،ه اسات
ارزشهاس اخالق چو احبرام به بزرگتر ،ر ایت حقاوق دیگارس ،گذشات ،تعلاق و
داراس رفبارهای هقبن ،هه در ن به اخاالق اساال

ارزش داده

شاود و در قابا باه

خاتر شرایط زظ،گ  ،افراد خودرأس خودشیفبه ،غرور ،بکعر ،ب تعلاق و تعرا ،هقابن،
ً
ً
یک از دالیل هه در این جمو ه تلویزیوظ ظم تواظیغ از اخالقیام ها ال ثعت و هاا ال
نف حر بزظیغ این است هه شخصیتهاس ثعت در ابب،اس جمو ه تلویزیوظ بناا باه
اه،ا داسبا جمو ه تلویزیوظ  ،به رور ز ا رفبارهاس و اخالقیام نف و رذای را یاد
گیرظ ،و براس رسی ،به اه،ا فردس از ن ها اسبفاده

هنن ،همننین رذای اخالقا

در جمو ه تلویزیوظ ظو خ اینگوظه ارائهش،ه است هه بیشبرین صفت نفا هاه با اث
نسیب اجبما
شود صفات

جا عه هغ ش،ه است در برخ ققمتهاس این جمو ه تلویزیوظ دیا،ه
اظن ،دروغگوی هه بههرام و در هر ققامت از جمو اه تلویزیاوظ از

زبا افراد شررس تاا روسابای و از پیار تاا جاوا شانی،ه

شاود صافت نفعاتتلع ،

ظاشکیعای  ،سرزظش ،قرار ،خاودبرتربین  ،قضااوم جوالظاه ،ساوءهن ،ازجملاه رذایا
اخالق است هه بیشبر در رفبار شررسها و سپس روساباییا باه هاار

رفات اتعباه در

شخصیت خلی هه در روسبا بود ،بهتور ذات رذای اخالقا زیاادترس ظقاعت باه دیگار
روسبای ها سر

زد به ظار

رس ،اهبمام وی ه به «اخالق» ،خاسابگاه و حاور تقا،م

اخالق بر دین ،باش،؛ یعن تمام شاهله این جمو ه تلویزیوظ  ،بر این ظکبه عبنا اسات
هه عنا یا گوهر ،اخالق اجبما

است و هرن چه با این اص خاتفات داشابه باشا ،،را 171

بای ،هنار گذاشت همننین تأهی ،افرات بر وی گ ها و خصوصیام رفبارس یک قاوم هاه
بای ،عبن بر اخالق اسال یعاش ،،وه،ا در دیان باه ن اشارهشا،ه اسات وجاود اخاالق
اسال

در دین و تعمیغ ن به اجبما  ،از رغترین ناصر در تربیت دینا و اساال

جا عه است ز اظ هه خاظواده خود را پایعن ،و بعر ،به اصول دین و اخالقا
تواظ ،از شکالم عور هن ،به ظار
به فلقفه دین و دیندارس اشاره

در
داظا،،

رس ،در جمو ه تلویزیوظ ظو خ ،اببا،ا بایا،

ش ،و از ن اخالق اسال

اخالق زیر جمو ه و برگرفبه از دین است ،وت

اسبخرا

گردی ،چراهاه

بأسفاظه در جمو اه تلویزیاوظ ظاو خ

اشارهاس به دین و دیندارس ظم شود و این جمو ه تلویزیوظ بیشبر به قوته اخالق اشاره
دارد در جمو ه تلویزیوظ بهصورم افرات بر دروغگو ی و پایعن ،ظعود به ر ،و پیما
ظاشکیعای دهنبین
در جا عه
پیشنراد

نفعتتلع و سوءهن اشارهش،ه است هه این با ث شکقبن قعح ن

شود و با ث ترو یج این اخالق رذیله

گاردد باه پ وهشاگرا اجبماا

شود تا درباره ارتعاط و اثرگذارس و همننین چگوظگ همخواظ اخالق سنب و

عبن بر ارزشها در شررهاس ،ر به تحقیق بپردازظ ،و ،لهاس سعک زظ،گ را در ایان
ز ینه ارائه هنن ،همننین قایقه چگوظگ شک گیرس اخالق اسال
یا ز و رد ایراظ

در شرر و روسابا و

تواظ ،ز ینهساز توجه بیشبر به حوزههاس دین و اخالق در فیلغها

و جمو ههاس تلویزیوظ باش ،شناخت فضای و رذای اخالق

ربوط به زظاا در یاا

نثار هارگرداظا ایراظ و سرب و تحلی گفبما اظبقادس در فیلغهاس قابن ،باا حوریات
ظوجواظا باا تکیاهبر اخاالق

تواظا ،باه توتیا ،ادبیاام و بقبرساازس حضاور اخاالق و

ارزشهاس دین و ا بقادس در بن نثار ظمایش

ا همک ظمای،
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