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 بازنمايی خانواده، 
در سريال های شبکه های ماهواره ای

مطالعه موردی سريال »گوزل«، پخش از شبکه جم
فاطمه�سادات�متولیان��

کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی
f.motevallian@gmail.com

مقدمه
اجتماع  زیربنایی  واحد  و  نهاد  طبیعی ترین 
است.  خانواده  آرامش،  کانون  اصلی ترین  و 
خانواده ای که با دارا بودن پیشینه ای به قدمت 
آفرینش، مهم ترین عامل تعادل و شکل گیری 
انتقال  وسیله  نخسین  و  انسان ها  شخصیت 
فرهنگ به شمار می آید. پرداختن به این بنای 
مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به 
جایگاه واقعی و متعالی همواره سبب اصالح 
موجب  آن  از  غفلت  و  انسانی  بزرگ  جامعه 
دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به 
ورطه هالکت و ضاللت بوده است، و اسالم این 

مکتب انسان ساز، بیشترین عنایت را به تعالی، 
تکریم و تنزیه خانواده دارد. از سوی دیگر در 
دنیای امروز، رسانه ها که ابزار ناگستنی زندگی 
انتقال اطالعات و شکل دهی  با  بشر هستند، 
تغییر فرهنگ،  و  افکار عمومی در توسعه  به 
سبک زندگی و تمدن بشری نقش بزرگی ایفا 
می کنند. رسانه ها و به ویژه تلویزیون، روش ها 
برنامه های  در  را  رفتاری مختلفی  الگوهای  و 
خود نشان می دهند، که می تواند الگویی برای 
تلویزیون های  میان  این  در  باشد.  تماشاگران 
ماهواره ای با توجه به گستردگی و نفوذی که 
مهم ترین  از  یکی  دارند،  مختلف  جوامع  در 

چکید�ه
مفهوم بازنمایی در ارتباطات، برای سنجش تفاوتی است که میان واقعیت 
نمایانده  تلویزیون  همچون  رسانه هایی  در  واقعیت  این  از  آن چه  و  عینی 
می شود، وجود دارد. خانواده در سریال گوزل چگونه بازنمایی شده است؟ این 
پژوهش با هدف شناخت بازنمایی خانواده در سریال گوزل با استفاده از روش 
نشانه شناسی و به طور مشخص تر با بهره گیری از رویکرد کیت سلبی و ران 
کاودری و همچنین فیسک در نشانه شناسی نگارش یافته است. محقق برای 
رسیدن به این منظور، پس از دیدن همه قسمت های سریال گوزل و انتخاب 
سکانس های مناسب تر برای هدف پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند، به 
تحلیل نشانه شناختی این سکانس ها پرداخته است و طبق نتایج این تحقیق، 
سریال گوزل به بازنمایی مفهوم خانواده با رویکردی کامال تخریب کننده و 

منفی پرداخته است. 
واژگان�کلید�ی

بازنمایی، خانواده، نشانه شناسی، شبکه های ماهواره ای.



شماره 27
بهمن 95

48

نژاد،  )معتمد  هستند.  ارتباطی  امکان های 
)98 :1371

سریال های  و  فیلم ها  از  بسیاری  در  تاکنون 
شبکه های ماهواره ای به مقوله خانواده پرداخته 
از  یکی  سریال،  پخش  که  چرا  است،  شده 
طریق  از  برنامه سازان  که  است  روش هایی 
آن می توانند با طرح مسائل مورد نظر خود، 
نظر  مورد  آموزش های  مستقیم  غیر  طور  به 
دهند.  ارائه  هدف،  مخاطبان  به  نیز  را  خود 
به  که  است  مدتی  جم  شبکه  میان  این  در 
است  آورده  ترکیه ای روی  پخش سریال های 
و جدیدترین سریال پخش شده از این شبکه 
مخاطب  جذب  به  موفق  »گوزل«  عنوان  با 
حداکثری در میان فارسی زبانان گردیده است. 
گذشته از اینکه مفهوم و محتوای این سریال 
مثبت است یا منفی، درگیر کردن این حجم از 
اقشار مختلف مردم با این اثر، کم نظیر به نظر 
می رسد، بنابراین پژوهش حاضر بر آن است که 
به کمک نظریه بازنمایی، به بازنمایی خانواده در 

این سریال بپردازد.
دربارهسريالگوزل

 Paramparça نام اصلی آن سریال گوزل که 
به معنی از هم پاشیده است، یک سریال درام 
خانوادگی ترکی محصول سال 2015 - 2016 
است. این سریال دارای سه فصل بوده که فصل 
اول و دوم آن به اتمام رسیده است و فصل سوم 
آن در ترکیه در حال پخش است. این سریال بر 
محور دو خانواده می چرخد. این خانواده ها در 
ابتدا هیچ اشتراکی با یکدیگر ندارند، اما اتفاقی 
آن ها را به هم پیوند می دهد. این سریال با دو 
نوع مختلف از انواع زن و شوهرها به بازنمایی 

مناسبات آن ها پرداخته است.
اثر یک  بر  متفاوت  با گذشته  نفر  زندگی دو 
اتفاق به هم گره می خورد. گوزل دختر جوان 
استانبول  در حومه شهر  که  است،  زیبایی  و 
زندگی می کند با یک ماشین تصادف می کند 
و به بیمارستان برده می شود و در آنجا زایمان 
از  دختری  که  دالرا  حال  همان  در  می کند. 
خانواده ای ثروتمند است هم در حال زایمان در 

همان بیمارستان است. در بیمارستان هنگام 
علت  به  خانواده هایشان  به  نــوزادان  تحویل 
تشابه فامیلی اشتباهی رخ می دهد و بچه ها به 
خانواده های اشتباه داده می شوند. بچه دالرا را 

به گوزل می دهند و بچه گوزل را به دالرا.
15 سال بعد گوزل را می بینیم که با دخترش 
هازال )غزل( زندگی می کند و شوهرش او را 
ترک کرده است، او تمام سعیش را می کند تا 
فراهم کند.  برای دخترش  را  زندگی  بهترین 
از  می کند.  کار  کوچک  فروشگاه  یک  در  او 
آن طرف دالرا هم با دخترش جانسو )آیسو( 
ولی  دارد  مرفهی  زندگی  او  می کند.  زندگی 
دیگر  بار  دارد.  مشکالتی  جهان  شوهرش  با 
تصادف ماشین این دو خانواده را بهم می رساند. 
آیسو تصادف می کند و زخمی می شود و بعد 
می شوند  متوجه  خانواده اش  تصادف  این  از 
که او دختر واقعی آن ها نیست. این حقیقت 
زندگی همه افراد خانواده را زیر و رو می کند. 
آیسو دختری که در خانواده ای ثروتمند زندگی 
با همه امکانات لذت  از زندگی مرفه  کرده و 
می برده است و در مقابل غزل دختری است 
که در خانواده ای فقیر بزرگ شده و همیشه 
در حسرت داشتن لباس ها و گوشی های مدل 

جدید بوده است.
معرفیشخصیتها

چندین  صاحب  سال،  میان  مردی  جهان: 
رستوران بزرگ و مجلل، مهربان و مقتدر، بسیار 

متعهد به فرزندان و عالقه مند به دختر خود.
دل آرا: زنی میان سال، همسر جهان، فعال در 
امورات اجتماعی، ظاهربین، سخت گیر، خشک 

و کم احساس.
آیسو: دختر نوجوان جهان، مهربان، عالقه مند 
به درس، عضو تیم ملی اسب سواری، مستقل، 

راستگو. 
اوزان: پسر جوان جهان، بی عالقه به تحصیل، 

پرخاشگر همراه با عکس العمل های هیجانی.
امینه: زنی مسن، کارگر منزل جهان.

و  دوست  پول  مردی  جهان،  پدر  راحمی: 
ورشکسته که برای رسیدن به اهداف خود به 
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اوزجان: مردی میان سال، همسر گوزل، بیکار 
با سابقه حضور در زندان، بی تعهد نسبت به 

خانواده، دروغگو و پرخاشگر.
گوزل: زنی میان سال، مهربان و با شرافت، از 

خود گذشته و صبور.
غزل: دختر نوجوان گوزل، بی عالقه به درس و 
تحصیل، دروغگو، بدجنس و پنهان کار، بی ادب 

و دارای خواسته های زیاد.
کریمان: زنی مسن، خواهر شوهر گوزل بددهن 

و بدذات، عالقه مندبه پول و مادیات.
سولماز: زنی جوان، زن برادر دل  آرا، بسیار مکار 

با ظاهری مهربان، زیاده خواه و حسود.
آلپر: برادر نامشروع و پنهانی دل آرا و شریک 

جهان، مردی حقه باز و مکار.
هارون: مردی میان سال با ظاهری فریبنده.

دریا: زنی جوان، مهربان و دلسوز، سخت کوش 
و قانع، دوست گوزل.

جانان: زنی جوان، زیرک، مکار و خیانت کار، 
دوست دل آرا.

پیشینهپژوهش
y  پژوهش »بازنمایی خانواده، در سریال هفت

سنگ و مقایسه آن با الگوی مطلوب ایرانی- 
اسالمی« با بررسی دوازده قسمت از بیست 
»هفت  تلویزیونی  سریال  قسمت  پنج  و 
سنگ« به تحلیل بازنمایی بنیاد خانواده بر 
اساس روش فیسک پرداخته است. خانواده 
به  سنگ  هفت  سریال  در  شده  بازنمایی 
رمزهایی چون صله رحم، زوجیت بر اساس 
امری فطری، سلسله مراتب خانواده، عدالت 
و مدارا، دوری از خشونت و مشارکت در حل 
عقالنیت  و  همدلی  همچنین  و  مشکالت 
در جهت تحکیم خانواده می پردازد؛ اما به 
در  خانواده  فعالیت های  به  گسترده  طور 
جهت اجتماعی شدن و مشارکت اجتماعی 
و بازنمایی شعائر اسالمی چون نقش روزه، 
و  دین  اعم  به طور  و  انتظار  حج، خمس، 
مذهب تشیع در بنیان خانواده نمی پردازد. 

)حسینی، 1394(

y  در پژوهش »بازنمایی خانواده در شبکه های
موردی  مطالعه  زبان:  فارسی  ماهواره ای 
سریال عمر گل الله پخش شده از شبکه 
جم« محقق به دنبال نقش رسانه ای شده 
خانواده بوده و نتایج به وسیله روش تحلیل 
محتوای کیفی حاکی از آن است، که والدین 
خیانت  و  پنهان کاری   درگیر  خانواده  دو 
عمده  هستند.  فرزندانشان  یا  همسر  به 
دست   که  هستند  خاکستری  شخصیت ها 
به  گریبان گناهان بزرگی، آن  هم متأثر از 
محیط و دست  سرنوشت هستند، ارزش های 
اخالقی همچون مسئولیت پذیری، صداقت، 
والدین، پشتکار، گذشت. مقابل  به  احترام 
اخالقی  ــای  ــدارزش ه ــا، ض ارزش هـ ایــن 
فراوانی همچون روابط  خیانت آلود والدین، 
میان  اختالف افکنی  حسادت،  دروغگویی، 
دو زوج، تحقیر و اذیت دیگران، خودخواهی، 
مصرف  فرزندان،  ناسالم  ترویج  دوستی 
مشروبات الکلی در کنار پوشش نامناسب و 
مدگرایانه و ... دیده  می شود . نمایش بیش  از 
حد رفتارهای ناشایست، نشان از برجستگی 
بیشتر ضدارزش ها در مقایسه با ارزش های 
خوزانی،  )قصری  دارد.  سریال  در  اخالقی 

)1392
y  در پژوهش »رسانه ها و ارزش های اخالقی

و  در جست  سریال،  در  تحقیقی  خانواده؛ 
جوی پدر شبکه فارسی 1« که با استفاده از 
دو روش پیمایش و تحلیل محتوا انجام شده 
است، بیشتر رفتارهایی که توسط بازیگران و 
به صورت جدی در این سریال نمایش داده 
این رفتارها  اکثر  شده اند، منفی هستند و 
اطرافیان محیط صحنه  و  بازیگران  توسط 
مورد تأیید قرار می گیرد و دارای نتیجه و 
پیامد مطلوب هستند. در تجزیه و تحلیل 
سریال،  این  معناداری  اختالف  با  رفتارها، 
دشمنی،  و  کینه توزی  بدگمانی،  و  شک 
دروغگویی، بی ادبی و بی احترامی نسبت به 
بی عفتی  مصرف زدگی،  و  اسراف  همدیگر، 
پیمان  و  به عهد  پایبندی  و هرزگی، عدم 
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و بی وفایی و خیانت نسبت به همسر، غرور 
و تکبر، فردگرایی، بدخواهی، بی مسئولیتی 
و فساد را در خانواده القا می کند. )رجبی، 

)1390
اهدافوپرسشپژوهش

چگونگی  شناخت  پژوهش،  این  اصلی  هدف 
بازنمایی خانواده در سریال ماهواره ای »گوزل« 
در  خانواده  بازنمایی  وضع  بررسی  منظور  به 
شبکه های فارسی زبان ماهواره است. بر اساس 

هدف اصلی، اهداف فرعی از این قرار است:
در . 1 والدین  نقش  بازنمایی  نحوه  شناخت 

خانواده در سریال گوزل.
شناخت نحوه بازنمایی مناسبات میان فردی . 2

در خانواده در سریال گوزل.
در . 3 خانواده  اخالقی  ــای  ارزش ه شناخت 

سریال گوزل.
در . 4 خانواده  در  دینی  ارزش های  شناخت 

سریال گوزل.
شناخت نحوه پرداختن به سالمت جسمی و . 5

روانی در خانواده در سریال گوزل. 
بر اساس هدف اصلی این پژوهش قصد پاسخ 
به این پرسش را دارد که خانواده در سریال 

گوزل چگونه بازنمایی شده است.
چارچوبمفهومیپژوهش

بازنمايی
بازنمایی  بنیان  بر  پژوهش  این  اصلی  مسئله 
آورد  آیا دست  که  معنا  این  به  است.  استوار 
آن  واقعی  ازای  به  ما  از  حکایت  رسانه،  یک 
دارد یا نه. اساس بازنمایی بر این بنیان استوار 
است که هر آن چه در زبان و متأثر از آن در 
فرهنگ، و متأثر از آن در هنر و رسانه و به طور 
خالصه در هر متنی ارائه می شود، برساخته ای 
از حقیقت و واقعیت است، نه خود واقعیت. با 
»بت واره سازی«1  دیدگاه  نه  دیگر  وصف،  این 
بود،  هنری  مطالعات  غالب  نگرش  زمانی  که 
پاسخگوی پژوهشگران در این زمینه است و نه 
دیدگاه دیگری که برخالف دیدگاه بت سازی، 

1.  fetishization

صرفا به بررسی روحیه آفریننده اثر یا بیننده 
اثر محدود می کند و نه هیچ دیدگاهی شبیه 
این ها. حاال دیگر در روش های کیفی و با طرح 
برای  وانمایی،  و  بازنمایی  همچون  مفاهیمی 
بررسی  را  متن  خود  باید  متن،  یک  بررسی 
کرد، مخاطب را بررسی کرد، عوامل تولید را 
بررسی کرد، گفتمان های مطرح در جامعه به 
ویژه گفتمان های غالب را بررسی کرد و بسته 
به موضوع و چارچوب نظری و روش تحقیق، 
بتوان  تا  کرد  بررسی  را  دیگر  مرتبط  مسائل 
درباره آن متن، به نتیجه رسید و تحلیلی ارائه 
کرد. )کوبلی به نقل از ولوشینف، 1391: 31 

)33 -
رويكردهایبازنمايی

در حال حاضر سه رویکرد بازتابی، التفاتی یا 
چگونگی  درباره  برساخت گرایی  و  نیت مندی 
بازنمایی جهان وجود دارد، که در این تحقیق 
از رویکرد برساخت گرایی استفاده شده است. 
در این رویکرد معنا کشف نمی شود بلکه تولید 
برساخته  معنا،  واقع  در  می شود.  برساخته  و 
 )Hall, 1997: 24 - 25(.نظام های بازنمایی است
از نظر برساخت گرایی این دنیای مادی نیست 
که معنا را دربردارد، بلکه این نظام زبان یا هر 
نظامی است که ما از آن استفاده می کنیم تا 
مفاهیم خود را ارائه دهیم. کنش گران اجتماعی 
خود  زبان  و  فرهنگ  مفهومی  نظام های  از 
می کنند  استفاده  بازنمایی  نظام های  سایر  و 
تا معانی را ساخته و جهان را معنادار سازند 
و با دیگران ارتباط معنادار برقرار کنند. نگاه 
معنا  که  است  مدعی  بازنمایی،  به  برساختی 
»در« و »به وسیله« زبان ساخته می شود. هال 
نشانه شناسی  دیدگاه  از  استفاده  با   )2003(
»م.فوکو«،  گفتمانی  نگاه  و  »ف.دوسوسور« 
ویژگی  دارای  بازنمایی  که  می دهد  نشان 
برساختی است و این ویژگی از خالل نگاه به 
زبان به مثابه رسانه  محوری در چرخه فرهنگ 

شکل می گیرد. 
برساخت گرایی،  رویکرد  شاخه های  از  یکی 
نشانه شناسی است. پرسش اصلی در بررسی 
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چگونه  معناها  که  است  این  نشانه شناسانه 
بازنمایی  چگونه  واقعیت  و  می شوند  ساخته 
حوزه هایی  همه  به  نشانه شناسی  می شود. 
انتقال اطالعات  و  ارتباطات  با  به گونه ای  که 
موضوع  و  می شود  مربوط  دارند،  کار  و  سر 
نشانه شناسی بررسی شیوه های تولید نظام های 
معنابخش است. موضوع نشانه شناسی بررسی 
است.  معنابخش  نظام های  تولید  شیوه های 
نشانه شناسی مربوط به هر چیزی است که به 
صورت عالمت یا نشانه آورده می شود. بازنمایی، 
برای این کار، از کلمات، تصاویر و انواع نشانه ها 
عنوان  به  عناصر  این  تمام  می کند.  استفاده 
دال هایی برای تولید معنا به کار می روند. در 
چیزی  هر  مطالعه  شامل  نشانه شناسی  واقع 
است که به جای دیگری می نشیند. باید به یاد 
داشت که نمی توان نشانه ها را به شیوه ای مجزا 
مطالعه کرد، بلکه مطالعه هر نشانه، در »نظام 
نشانه ای«، »ژانر« یا »رسانه« و موضوع مورد 

نظر معنا دارد. )چندلر، 1387: 25(
انتقال  قواعد  رمزگان ها،  نشانه شناسی  در 
حمل  نشانه ها  توسط  که  هستند  پیام هایی 
می شوند.  خوانش  قابل  رمزگشایی  با  و  شده 
نشانه ها هستند که  از  رمزگان ها مجموعه ای 
آن  دریافت کننده  و  پیام  ارسال کننده  میان 
پیوند برقرار می کنند و نشانه را به نظام های 
معنادار تبدیل می کنند، که در چارچوب آن ها 
ایجاد  همبستگی  نوعی  مدلول  و  دال  میان 
می شود. )ضیمران، 1382: 135( فرایند خلق 
یا تفسیر یک متن، که به ترتیب 1.رمزگذاری 
و 2.رمزگشایی نام دارد متضمن برخورداری از 
این رمزگان ها یا قراردادها برای ایجاد ارتباط 

است. 
»داللت های  مبحث  »ر.بارت«  زمینه  این  در 
داللت  در  نمود.  مطرح  را  صریح«  و  ضمنی 
صریح با مدلولی مواجه ایم که به صورت عینی 
آمده است.  به تصویر در  و چنان که هست، 
حال آن که، داللت ضمنی بیانگر ارزش های 
ذهنی ای است که به واسطه صورت و کارکرد 
نشانه به آن منسوب می شود. )گیرو، 1380: 

47( هر واژه در وحله اول، دارای معنایی صریح 
و در مرتبه بعد معنایی ضمنی و غیر مستقیم 
است. در تحلیل متن تلویزیونی، داللت ضمنی 
ضمنی  سطح  است.  مهم تر  صریح  داللت  از 
داللت های معنایی، ارتباط نزدیکی با فرهنگ، 
صریح  سطح  برخالف  و  دارد  تاریخ  و  دانش 

آن ها، باز، نامحدود و چند معنایی تر است.
معانی صریح پدیده ها یا اشیا با گذشت زمان 
ضمنی  معانی  اما  نمی کنند،  چندانی  تغییر 
آن ها در زمینه های مختلف فرهنگی و تاریخی 
دگرگون می شوند. کار نشانه شناسی نیز، یافتن 
داللت معنایی در گستره بی پایان زندگی بشر 
امروزی است. )بارت، 1380: 85( خالصه این 
سازکارهای  و  تولید  به  نشانه شناسی،  در  که 
متنی توجه می شود و با توجه به عناصر مختلف 
و  صریح  داللت های  جمله  از  نشانه شناسی 
و  جانشینی  محورهای  و  استعارات  ضمنی، 
هم نشینی، می توان به زبان محصوالت فرهنگی 

و نوع انتقال معنای آن ها دست یافت.
بازنمايیدررسانهها

مفهوم »بازنمایی« در رسانه ها ناظر بر عملکرد 
پیام«  ارائه  در»شیوه  فرستندگان  و  رسانه ها 

محسوب می شود.
بعد بازنمایی توجه ما را به تولیدات رسانه ای 
جلب می کند. این بعد شامل زمینه های ذیل 
می گردد: مطالبی که رسانه ها عرضه می کنند، 
گفتمان های  انواع  موضوعات،  انعکاس  نحوه 
مطرح و ماهیت مباحث و مناظرات ارائه شده. 
بازنمایی به ابعاد اطالعاتی تولیدات رسانه ای از 
جمله ابعاد نمادین و بدیهی آن آثار اشاره دارد. 
بعد بازنمایی در گستره عمومی به پرسش هایی 
اساسی نظیر این که »چه مطالبی« باید برای 
انعکاس انتخاب شوند و »چگونه« به بینندگان 
عرضه گردد، اشاره می کند. از این رو نوع پیام 
و چگونگی بازنمایی آن در رسانه های جمعی 
مفهوم  و  است،  برخوردار  فراوانی  اهمیت  از 
انواع  که  دارد  تأکید  مسئله  این  بر  بازنمایی 
قابل  دیدگاهی  هر  از  رسانه ای  بازنمایی های 
تحلیل انتقادی هستند؛ زیرا رسانه ها خود در 
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معرض اعمال نفوذ منابع قدرتمند و سازمان 
یافته ای قرار دارند. )دادگران، 1380: 31(

بیان  برای  بازنمایی  واژه  از  رسانه ها  در حوزه 
جهان  از  تصویری  عرضه  رسانه ای  ویژگی 
در  بازنمایی  مفهوم  امروزه  می شود.  استفاده 
مطالعات فرهنگی و مطالعات رسانه از جایگاه 
برجسته ای برخوردار است. معموال بازنمایی را 
و  نشانه ها  کارگیری  به  از طریق  »معناسازی 
مفاهیم« یا »استفاده از یک چیز به جای چیز 
تعریف می کنند.  معنا«  انتقال  با هدف  دیگر 
ذاتی  فرایند  بازنمایی،  )میلنر، 1385: 333( 
تولید و مبادله معنا بین اجزای یک فرهنگ 
از طریق به کارگیری زبان، نشانه ها و تصاویر 
این  به  بازنمایی  است.  بازنمایی مطالب  برای 
دارای  فی نفسه  پدیده ها  که  دارد  اشاره  نکته 
محصول  پدیده ها  معنای  بلکه  نیستند،  معنا 

)Hall, 2003: 2( .چگونگی بازنمایی آن ها است
روششناسیپژوهش

چگونگی  به  کاربردی،  صورت  به  جا  این  در 
استفاده از روش نشانه شناسی به مثابه روش 
کاودری،  و  می پردازیم. سلبی  پژوهش  اصلی 
»مخاطب«،  »ســازه«،  شامل  را  مرحله  پنج 
»روایت«، »رده بندی« و »عوامل تولید« برای 
تحلیل یک متن رسانه ای پیشنهاد می کنند، که 
ما در مرحله اول پژوهش حاضر، با توجه به متن 
رسانه ای مدنظر در پژوهش، مراحل »سازه« و 
»عوامل تولید« را انتخاب کرده ایم. چرا که در 
این پژوهش، ما صرفا به بازنمایی خانواده در 
سریال گوزل خواهیم پرداخت و نشانه شناسی 
تمام سریال را مدنظر نداریم. بنابراین از سه 
مرحله دیگر که بیشتر ناظر به نشانه شناسی 
تمام سریال و نکات غیر مرتبط با موضوع این 
پژوهش است، استفاده نکرده ایم. هچنین برای 
تکیمل مرحله اول، از روش فیسک نیز استفاده 
کرده ایم. همان طور که گفته شد، در مرحله 
اول فصل چهارم که تحلیل سکانس ها است، 
ما جدولی را شامل دو قسمت طراحی کرده ایم:

بخش سازه، که بر گرفته از مرحله اول روش . 1
کیت سلبی و ران کاودری است و این بخش 

و »رمزهای  شامل دو قسمت »میزانسن« 
فنی« است و هر یک از این دو بخش های 

متعددی دارند.
رمزگان های . 2 شامل  که  فیسک،  رمزگان 

»واقعیت یا رمزگان اجتماعی«، »بازنمایی 
رمزگان  یا  »ایدئولوژی  و  فنی«  رمزگان  یا 
دارای  یک  هر  که  است،  ایدئولوژیک« 

قسمت های متعددی است.
جامعهآماریوتعیینحجمنمونه

از  سکانس   21 پژوهش،  این  آماری  جامعه 
میان  از  است.  »گوزل«  قسمتی   71 سریال 
سکانس های فراوان این سریال، 21 سکانس به 
مثابه نمونه آماری انتخاب شده و در نهایت بر 

اساس آن ها نتیجه گیری انجام شد.
با توجه به این که روش پژوهش، نشانه شناسی 
قرار  کیفی  روش هــای  زیرمجموعه  و  است 
از  جدای  نمونه گیری،  چگونگی  می گیرد، 
موضوع  به  بستگی  هم  زیادی  حد  تا  روش، 
شد،  گفته  آن چه  به  توجه  با  دارد.  پژوهش 
روش نمونه گیری هدفمند برای این پژوهش 
پژوهش  این  در  نگارنده  است.  شده  انتخاب 
که  را  سکانس   70 سریال،  تماشای  از  پس 
با  قیاس  در  نسبی  و  احتمالی  اهمیت  دارای 
تمام سکانس ها بودند، در گزینش ابتدایی از 
از  انتخاب کرده و به نکته برداری  این سریال 
آن ها پرداخته است. مالک اصلی برای انتخاب 
در  سکانس ها  نسبی  گویایی  سکانس ها،  این 
بازنمایی و برجستگی نکات درخور توجه درباره 
اهداف و سؤاالت تحقیق ناظر به خانواده، بوده 
انتخاب  برای  است. همچنین مالک تکمیلی 
مجموع  در  که  است  بوده  این  سکانس ها 
از  شمایی  بتوان  شده،  انتخاب  سکانس های 
شخصیت هر یک از اعضای خانواده به تناسب 

کیفیت حضور هر یک از آن ها مشاهده کرد.
بعد از پایان دور اول، با توجه به اشتراک بسیاری 
از سکانس ها در بیان نکات مرتبط با مالک های 
یاد شده، و با دقت نظر به حذف سکانس های 
کم اهمیت پرداخته شد و در نهایت در مرحله 
پایانی، 21 سکانس مشخص شد که به طور 
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نسبی می توان آن ها را گویای تمام نکات سریال 

گوزل در حوزه بازنمایی خانواده دانست.
طبق نمونه گیری خوشه ای از فصل اول سریال 
که 31 قسمت بوده است، 5 قسمت به وسیله 
تصاعد حسابی با قدر نسبت 7 انتخاب شده 
است. )قسمت های 1، 8، 15، ...، 29( همچنین 
از فصل دوم سریال که در 40 قسمت پخش 
شده است، 6 قسمت به وسیله همان تصاعد 
حسابی انتخاب گردیده است. )قسمت های 36، 

)71 ،... ،50 ،43
برای انتخاب صحنه یا سکانس های سریال به 
عنوان »واحد تحلیل« و »واحد نمونه گیری« 
از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید. 
از  گونه ای  عنوان  به  نشانه شناسی  روش  در 
و  ادعا  اثبات  بر  نمونه ها  کیفی،  روش هــای 
تأکید  روایی  عناصر  و  نشانه ها  مستندسازی 
ایفا  تحقیق  در  را  اثری  آن  فراوانی  و  دارد 
نمی کند. می توان گفت نمونه گیری در تحلیل 
نشانه شناسی به »نمونه گیری نظری« نزدیک 

است.
اصل اساسی نمونه گیری نظری عبارت است از؛ 
انتخاب موارد یا گروه هایی از موارد بر اساس 
محتوایشان، نمونه گیری بر مبنای مرتبط بودن 
موردها با تحقیق و نه نمایان بودنشان انجام 
می گیرد. )فیلک، 1388: 141( به عبارت دیگر 
نمونه گیری نظری معطوف به هدف است و بعد 
نیازی به گردآوری اطالعات  از اشباع نظری، 

ندارد. )فیلک، 1388: 141( 
ادعای  پژوهش  این  نیز  جهت  همین  به 
تعمیم پذیری نتایج پژوهش فراتر از نمونه های 

مورد مطالعه را نخواهد داشت.
يافتههایپژوهش

اساس  بر  سال ها  که  چیزی  برخالف  رسانه، 
بیان  تصویر  ارتباطات  نظریه های  از  بسیاری 
حاال  اما  بود.  حقیقت  بیان کننده  می شود، 
و  نظریه ها  شدن  جدی  با  که  است  مدتی 
رسانه  اجتماعی،  علوم  در  انتقادی  مکاتب 
دیگر صرفا آن ابزار بیان حقیقت نیست. رسانه 
صرفا نمایی از حقیقت را برای مخاطب آشکار 

می کند. این گزاره، پژوهشگران را بر آن داشته 
به  مختلف،  عرصه های  و  سطوح  در  تا  است 
بررسی چگونگی بازنمایی مسائل مختلف در 
رسانه بپردازند و سعی کنند مدالیته واقعیت 
بازنمایی شده یا فراواقعیت را با واقعیت بیرونی 

و تحقق یافته به قیاس بگذارند. 
این پژوهش با استفاده از نشانه شناسی انجام 
شد. در روش نشانه شناسی که روش اصلی این 
تحقیق است، از روش های فیسک و سلبی و 
 21 اساس  این  بر  و  شد،  استفاده  کــاودری 
در  که  شد  تحلیل  گوزل  سریال  از  سکانس 
بخش بعدی نتیجه گیری از این تحلیل، آورده 

خواهد شد.
نتیجهگیریپژوهش

اگر بخواهیم پرداختن به خانواده در این سریال 
شبکه های  سریال های  دیگر  با  نسبت  در  را 
می توانیم  ابتدا  در  کنیم،  مقایسه  ماهواره ای 
نمره بهتری به آن بدهیم؛ اما بعد از بررسی های 
عمیق تر متوجه اثرگذاری های تدریجی، پنهان 
برای  شد.  خواهیم  سریال  این  در  الیه ای  و 
نتیجه گیری به طور خاص تر و دقیق تر، در دو 
قسمت به سؤاالت تحقیق پاسخ می دهیم. در 
قسمت اول، به سؤاالت فرعی پاسخ می دهیم 
و در قسمت دوم، بر اساس برآیندی از پاسخ 
سؤاالت فرعی، به سؤال اصلی پاسخ می دهیم. 

پاسخبهسؤاالتفرعیپژوهش
به  بر اساس سؤاالت تحقیق، در سه قسمت 
به  پاسخ  قالب  در  پژوهش  نتیجه گیری  ارائه 

سؤاالت فرعی تحقیق می پردازیم:
محور . 1 »گوزل«  سریال  در  زوجین  روابط 

اصلی کل داستان را تشکیل می دهد. ارتباط 
زوجین در چند خانواده به تفصیل در این 
سریال به تصور کشیده است. ارتباط جهان 
با دل آرا، از سویی نشانگر قدرت و اقتدار او 
در چارچوب خانواده است و از سوی دیگر 
نمونه ای از طالق عاطفی میان زوجین است، 
طالقی که گویی از ابتدا نشانه های آن در 
زندگی آن ها بوده است و تنها متولد شدن 
دختر خانواده از عملی شدن آن جلوگیری 
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کرده است؛ در مقابل شاهد ارتباط سرد و 
گویی  هستیم،  جهان  با  آرا  دل  قانون مند 
نمایشی  نقشی  این خانواده  اقتدار مرد در 
داشته و پایه تمامی تصمیم هایی که در خانه 
گرفته می شود رای و عقیده مادر است و به 
قدری قدرت مادر زیاد است که به راحتی 
می تواند، پدر را از خانه بیرون کند )سکانس 

سیزدهم(.
 در کنار آن شاهد روابط اوزجان و گوزل نیز 
و  دروغ ها  نظاره گر  فیلم  ابتدای  از  هستیم؛ 
حیله های مکرر اوزجان به گوزل هستیم، به 
این سریال،  از  آخرین سکانس  تا  که  طوری 
لحظه ای حتی او را نمی توان تکیه گاه مناسبی 
برای زندگی دید در مقابل گوزل را می بینم که 
در ارتباطش با او همواره دچار وحشت و خشم 
است و به هیچ نحوی حتی اجازه نزدیک شدن 
اوزجان به خود را نمی دهد. این در حالی است 
که آن ها هنوز از هم جدا نشده است. )سکانس 

پانزدهم(
خانواده سومی نیز به عنوان خانواده ای فرعی 
آلپر  این سریال دیده می شوند. سولماز و  در 
رابطه ای توهین آمیز همراه با تحقیر دارند. در 
که  این هستیم  سکانس های مختلفی شاهد 
پایه ارتباط این دو نفر تنها نفع مادی است و 
تنها زنجیره اتصال زندگی آن ها به هم مادیات 
است. آلپر به راحتی خشونت فیزیکی و روانی 
از  نیز  سولماز  و  می کند  اعمال  همسرش  بر 
هر فرصتی برای تحقیرهای کالمی و رفتاری 
می کند،  استفاده  مستقیم  غیر  و  مستقیم 
به طوری که به جرأت می توان گفت تمامی 
نشان دهنده  خانواده  به  مربوط  سکانس های 
در  این  است؛  نفر  دو  این  بیمارگونه  رابطه 
حالی است که آن چه از خود در اجتماع بروز 
می دهد، زندگی آرام و همراه با احترام است. 
به عبارتی رابطه به تصویر کشیده شده از این 
دو نفر رابطه ای مبتنی بر تحقیر و نمایش های 

دروغین بیرونی است.
روابط میان پدر و فرزندان در این سریال، . 2

در مجموع و در مقایسه با سریال های دیگر، 

به تصویر کشیده شده است.  نسبتا خوب 
رابطه ای  جهان  دارد.  نیز  مهمی  نکات  اما 
فرزندان  با  احترام  و  صداقت  بر  مبتنی 
اغراق  بسیار  خود  دختر  به  او  دارد.  خود 
شده محبت می کند و این رفتار او دختر را 
دارای شخصیت محکمی ساخته است و در 
ارتباط با پسر خود الگوی رفتار مردانه را به 
صورت ضمنی به او آموزش می دهد. آن چه 
در این میان، قابل تأمل است، این است که 
الگوی بهترین رفتار پدر و فرزندی الگویی 
معرفی می شود که در آن فرزندان عالوه بر 
داشتن دوست غیر هم جنس، بتوانند آن را 
به راحتی به پدر خود معرفی کنند. مثال در 
سکانس سوم، پدر سر میز صبحانه، سراغ 
اوزان را از دختر خود می گیرد و به راحتی 
به او می گوید: نکند دوست دختر جدید پیدا 
کرده است که سر میز صبحانه حاضر نشده 
است؟ یا در سکانس هجدهم، وقتی اوزان از 
خواهر علت حضور آن پسر جوان در خانه 
او  می گوید  راحتی  به  خواهر  می پرسد،  را 
دوست من است و من از پدر برای آمدنش 
اجازه گرفته ام. رابطه رحمی، پدر جهان با او 
نیز رابطه ای مبتنی بر دروغ و کلک است 
نقشه  شاهد  متعددی  سکانس های  در  و 
جهان  نابودی  برای  رحمی  کشیدن های 
هستیم، در سکانس نهم به وضوح می توان 
بودن  اعتماد  قابل  غیر  جلوه های  از  یکی 
پدر را دید وقتی به راحتی بدون اجازه سر 
موبایل فرزند خود می رود، فایلی را از گوشی 
او پاک می کند، به او درباره علت حضورش 
در دفتر کار دروغ می گوید و برای نابودی 
روح پسرش حاضر است که در دادگاه، شاهد 

دل آرا، همسر او باشد. 
دختر  با  اوزجان  رابطه  شاهد  دیگر  سویی  از 
خود هستیم، او به راحتی از پنج سالگی غزل 
و گوزل را ترک کرده است و بعد از ده سال 
زمانی که باز می گردد، به هیچ وجه به دنبال 
دیدن دختر خود نیست، او به راحتی این که 
را  است  شده  جا  به  جا  بیمارستان  در  غزل 
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می پذیرد، در واقع هیچ محبت عمیق و قلبی 
و ریشه داری میان آن ها وجود ندارد. اوزجان 
به دنبال راهی برای ابراز محبت پدرانه خود به 
دختری که تا 16 سالگی او را حتی نمیشناخته 
است، می گردد. او به راحتی در مالقاتی که با 
آیسو دارد در قسمتی قبل از سکانس یازدهم 
او را تشویق به دروغ گفتن به جهان می کند، 
خود اوزجان نیز جواب همه سؤال های آیسو 
داده شده  نمایش  رابطه  به دروغ می دهد.  را 
میان آنان رابطه ای سست، پوشالین و غیر قابل 
اعتماد است. چنان که در سکانس بیستم شاهد 

توهین های آیسو به اوزجان نیز هستیم.
روابط میان مادر و فرزندان در سریال گوزل . 3

کشیده  تصویر  به  نامطلوب  و  سیاه  بسیار 
است. از سویی شاهد رابطه دل آرا با آیسو، 
اوزان و غزل هستیم و از سوی دیگر روابط 

گوزل را با غزل و آیسو می بینیم. 
سر  تا  سر  در  که  چیزی  آن  اول  مورد  در 
فیلم به چشم می خورد، رابطه جدی، خشک 
و بی احساس دل آرا با فرزندان خود است به 
قدری که دختر خانواده بیشتر از مادر، پدر را 
استبدادی  روحیه  می داند.  خود  اسرار  محرم 
دل آرا برای هر دو فرزند غیر قابل تحمل و 
کالفه کننده است. به عنوان مثال در سکانس 
سوم شاهد این هستیم که پدر در جریان تب 
داشتن دختر است و نگران حال اوست و به 
نظر می رسد که مادر نسبت به مریضی دختر 
خود آگاهی ندارد. متقابال می بینیم که دختر 
نیز تمایلی به ارتباط برقرار کردن با مادر خود 
بر  تأییدی  نیز مهر  ندارد. سکانس چهاردهم 
عدم صمیمیت و احترام عمیق قلبی میان آیسو 
پسر  از  رفتارها  از  این دست  است.  آرا  و دل 
خانواده نیز دیده می شود، شاهد آن در سکانس 
سیزدهم وجود دارد، در این سکانس دل آرا، 
جهان را از خانه بیرون می کند و اوزان مادرش 
را شخصی مستبد می خواند که فکر می کند او 
فقط توان تشخیص درست و نادرست را دارد. 

در رابطه دل آرا با غزل که در واقع دختر حقیقی 
او است، آن چه به چشم می خورد ناتوانی مادر 

در کنترل دختر سرکش خود است. غزل در 
این سریال دختری سرکش نمایش داده شده 
است، که مشابهت های اخالقی زیادی به دل آرا 
دارد، با این تفاوت که دل آرا الیه ای سطحی 
از ادب را همواره رعایت می کند؛ اما غزل به آن 
نیز پای بند نیست. عالوه بر آن بعد از بارداری 
نامشروع دل آرا از هارون، دل آرا به جهت نیاز 
شدید روحی به مادرش زنگ می زند ولی مادر 
جواب او را نمی دهد. این در حالی است که در 
هیچ یک از قسمت های فیلم حتی یک بار هم 
نام مادر او آورده نشده است و فرزند تنها زمانی 
که به استیصال روحی خورده است به دنبال 

مادر رفته است. )سکانس شانزدهم(
و  نادرست  ارتباطی  نیز  غزل  با  گوزل  رابطه 
به  مداوم  به صورت  مادر  است،  منطقی  غیر 
دختر خود محبت می کند و در مقابل دختر 
همواره ناسپاس، قدر ناشناس و پرخاشگر است. 
)سکانس دوم( تنها ارتباط صحیح نمایش داده 
شده میان مادر و فرزندان، ارتباط گوزل با آیسو 

است.
پاسخبهسؤالاصلیپژوهش

این  تحلیل  و  تماشا  از  بعد  که  چیزی  آن 
سریال به ذهن متبادر می شود، این است که 
شبکه هاي ماهواره اي نقشي فراتر از یک وسیله 
صرفا سرگرم کننده دارند و به ابزاري فرهنگ ساز 
مبدل شده اند، که در تار و پود زندگي اجتماعي 
انسان ها راه یافته اند و با حرکت آرام و خزنده 
خود، افکار و اندیشه خانواده ها و روابط افراد 
مي کنند.  تحول  و  تغییر  دچار  را  یکدیگر  با 
همان گونه که نظریه پردازان ارتباطي معتقد 
هستند رسانه ها اولویت های ذهني و رفتارهاي 
مخاطبان را تعیین مي کنند و اگر چگونه فکر 
کردن را به آن ها یاد نمي دهند، این که به چه 

چیزي فکر کنند، را به آن ها مي آموزند.
بر اساس یافته هایی که مطابق الگوی فیسک 
دست  به  کاودری  و  سلبی  روش  طبق  بر  و 
آمده است، این گونه نتیجه گیری شده است 
که در سریال گوزل خانواده دارای چارچوبی 
مسنجم و اثرگذار بر شخصیت افراد شناخته 



شماره 27
بهمن 95

56

نمی شود و مخالف آن چیز که نظر اسالم و 
و  مستحکم  بنایی  خانواده  است،  الهی  ادیان 
به  ریشه ایی نیست. خانواده در سریال گوزل 
سادگی رو به اضمحالل و نابودی کامل می رود 
و در الیه های عمیق رحم و مروت میان اعضا 

دیده نمی شود. 
در مورد ترکیب ظاهری در این خانواده ها سعی 
از  متفاوت  دو شکل  انتخاب  با  تا  است  شده 
خانواده از قبیل ترکیب اعضا، تعداد فرزندان، 
شکل  و  فرزندان  و  والدین  سنی  مشخصات 
تحصیلی آن ها موقعیت های مختلف و متفاوت 
را بازنمایی نماید. یکی از اصلی ترین تفاوت ها در 
موقعیت اقتصادی دو خانواده است، که بخش 
مهمی از داستان سریال را به خود اختصاص 
می دهد و نتیجه آن است که مهم ترین سهم 
در خوشبخت بودن افراد به مادیات اختصاص 

دارد.
در سریال گوزل هیچ کدام از اعضا به صورت 
پایدار آرامش را تجربه نمی کنند و گوزل که 
شخصیت اصلی داستان را شکل می دهد نیز، 
با وجود تمام فاکتورهای مثبت اخالقی، هیچ 
گاه در زندگی اش روی آرامش را نمی بیند. به 
عبارت دیگر برای داشتن زندگی آرام، مرزی 
میان کسانی که مطابق اخالق عمل می کنند 
و کسانی که کامال غیر اخالقی عمل می کنند، 

نیست. 
رمزهای  از  بسیار  استفاده  با  سریال  این  در 
شاهد  خانواده،  اعضای  در  اخالقی  نابودی 
گذار از خانواده سخت گیر و مستبد به خانواده 
همین جهت  به  هستیم.  پریشان  و  گسسته 
رمزهای ایدئولوژیکی بازنمایی شده اند که نشان 
از پایان دوره حاکمیت اخالق در خانواده دارند 
و به تبع آن شاهد عدم وجود ارتباط درست 
میان خانواده و جامعه هستیم. آن چیزی که به 
صورت ملموس و محسوس قابل مشاهد است 
عدم امکان اعتماد به دیگران است و هر کس 
در این سریال به کسی اعتماد می کند از ناحیه 

او ضربه می خورد.
یکی از مباحثی که در حوزه بازنمایی خانواده 

به  پرداختن  در مجموعه گوزل مطرح است، 
روابط بین نسلی است، در این سریال روابط 
بین نسلی با شکافی بسیار زیاد نمایش داده 
و  سنت  میان  آمده  پیش  فاصله  و  می شود 
مدرینته به هیچ عنوان قابل حل شدن دیده 
نمی شود، کما این که می توانیم در قسمت های 
مختلفی ارجحیت دادن به شیوه مدرن برای 

زندگی خوب و موفق را شاهد باشیم.
نتايجفرعیپژوهش

والدین در این سریال افرادی معرفی شده اند 
که علی رغم عالقه به فرزندانشان، در تصمیم ها 
و اتفاق های مهم اولویت را نفع خود می دانند. 
همان طور که در سکانس هجدهم می بینیم، 
مادر برای گرفتن انتقام شخصی از پدر با مرد 
دیگری ارتباط برقرار کره است و از او صاحب 
فرزند شده است. او به راحتی با ترک کردن 
مقابل  در  و  می کند  نگران  را  فرزندان  خانه، 
نگرانی آنان گوشی تلفن همراه خود را خاموش 
می کند. مادری دیگر نیز بدون گرفتن طالق 
مردی  با  احساسی  لحاظ  از  خود،  همسر  از 
ارتباط برقرار می کند. پدر در یکی از خانواده ها 
را ترک  به سادگی 10 سال زن و همسرش 
آنان  با  بار  یک  حتی  که  آن  بدون  می کند، 
سال   18 از  بعد  دیگر  پدر  و  بگیرد  تماس 
زندگی مشترک و داشتن دو فرزند، به خاطر 
آشنا شدن با زنی که او را دوست دارد، تقاضای 

طالق از همسر خود می کند.
به چشم  فردی  میان  مناسبات  از  که  آن چه 
می خورد رقابت تنگاتنگ افراد برای زمین زدن 
طرف مقابلشان است. آلپر به دنبال زمین زدن 
خواهر خود است، زن او به دنبال گرفتن انتقام 
زندگی مرفه دل  از  کمبودهای زندگی خود، 
آرا است. دوستان دل آرا به دنبال راهی برای 
تخریب شخصیت او هستند. کریمان بدترین 
رفتارها را با زن برادر خود دارد. مناسبات میان 
غزل و دوستانش بر مبنای چشم و هم چشمی 
به  با دوستانش، آن ها  اوزان  ارتباط  است. در 
دنبال برقرار کردن رابطه با دوست دختر اوزان 
صمیمی  دوست  که  آرا  دل  وکیل  هستند. 
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اوست، برای زمین زدن روحی دل آرا، پرونده 

طرف مقابل دعوا را قبول می کند.
تنها  که  می رسد  نظر  به  طور  این  ابتدا  در 
پرچم داران رعایت ارزش های اخالقی، در این 
سریال دو شخصیت گوزل و جهان هستند؛ اما 
بعد از نشانه شناسی این سریال می توان دریافت 
اتفاقات در  پایه ای ترین  انجام دهنده  که آن ها 
زمینه به وجود آمدن ناهنجاری های اخالقی 
هستند. می توان بی احترامی نسبت به والدین 
را بیشترین ناهنجاری اخالقی اتفاق افتاده در 
سریال دانست. عالوه بر آن شاهد لگدمال شدن 
ارزش های اخالقی دیگری نیز هستیم. ارتباط 
برقرار کردن مادر خانواده با مردی دیگر و باردار 
شدن از او، شاخص ترین نشانه بی اخالقی در 

این سریال است. 
آن چه در قالب داستان، محتوا را برای مخاطب 
از خط  جذاب تر می کند، هنجارشکنی، عبور 
و  فرهنگی  اخالقی،  ممنوعیت های  و  قرمزها 
اعتقادی است. در سریال   گوزل بعد نمایشی 
با  و  فکر شده  بسیار  دکوراسیون صحنه ها  و 
برنامه ریزی طراحی شده است و تجمل گرایی 
و مصرف زدگی در نحوه گذران اوقات فراغت 

بسیار برجسته به نظر است. 
پیشنهادها

فیلم ها . 1 در  ملی  رسانه  می شود  پیشنهاد 
تصویر  به  از  بیشتر  داخلی،  سریال های  و 
اجتماعی،  تلخ  و مسائل  بحران ها  کشیدن 
را  اسالمی  ایرانی-  خانواده  مطلوب  الگوی 

نمایش دهد.
به . 2 برنامه هایی در جهت  پیشنهاد می شود 

برنامه های  مخرب  نقش  کشیدن  تصویر 
خانواده  کانون  بر  ماهواره ای  شبکه های 

ساخته شود.
رسانه ملی باید توجه به تأثیرات تدریجی . 3

نشان دهنده  که  برنامه هایی  مدت  دراز  و 
خانواده  کانون  در  ناهنجاری ها  و  ضعف ها 
منظور  ایــن  ــرای  ب باشد.  داشته  اســت، 
جلوه های منفی را در قسمت های کوتاه به 
همراه نتیجه آن نمایش دهد تا از این دسته 

از اثرگذاری های ناخواسته و منفی جلوگیری 
شود.

سبکی . 4 اسالمی،  ایرانی-  زندگی  سبک 
به  ابعاد گوناگون، که  است جامع و دارای 
نظر می رسد از ظرفیت باالی آن تا به حال 
استفاده نشده است و تنها چند بار به صورت 
تک بعدی به آن پرداخته شده است. حرکت 
درک  به  جهت دهی  سمت  به  ملی  رسانه 
مخاطبین از سبک زندگی ایرانی- اسالمی 
تولیدات  برای  می تواند محور بسیار خوبی 

آتی در این حوزه باشد. 
و . 5 صــدا  سازمان  برنامه های  تولید  در 

سیمای جمهوری اسالمی ایران می بایست 
بهره گیری از نظرات کارشناسان مسلط به 
در  اجتماعی  و  تربیتی  دینی،  حوزه های 

اولویت قرار بگیرد.
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