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  ايرانگذاري توليد محصوالت نمايشي در تلويزيون  سياست
 با محوريت خانوادة اسالمي

  3، سياوش صلواتيان2، محسن اسماعيلي*1

 چكيده
 الگـوي  ارائـة  لـذا  .اسـت  شـده  تزلزل دچار جامعه، ركن ترين اصلي منزلة خانواده، به نهاد كنوني عصر متأسفانه در

 ارائة دنبال به مقالة حاضر. باشد گشا گره تواند تلويزيون مي نمايشي محصوالت طريق از خانوادة اسالمي از مناسبي
. است اسالمي زندگي سبك مبناي بر نمايشي تلويزيون محصوالت در خانواده مطلوب نمايش محتوايي هاي سياست

خـانوادة   حـوزة  در ،)جلـد  21 شـامل ( كتـاب  عنـوان  7 محتواي ابتدا،. است شده انجام مرحله دو در پژوهش اين
هـاي خـانوادة    زمينة ويژگي در كد 725 آمدن دست به نتيجه،. بررسي شد كيفي، ايمحتو تحليل روش به اسالمي،

 اسـالم  نظـري  هـاي  ديدگاه« اصلي محور سه در اسالم، در خانواده جامع الگوي بندي پس از مقوله كه اسالمي بود
 طراحي با دوم، مرحلة در. شد ارائه »خانواده تزلزل عوامل« و »خانواده تحكيم عملي راهكارهاي« ،»خانواده دربارة

 گـذاري،  سياسـت  و مـديريت  حـوزة  4 كارشناسـان  و اسـتادان  با نخست، گام در احصائي الگوي از برآمده سؤاالتي
 انتخـاب  هدفمنـد  گيري نمونه روش از استفاده با كه ارتباطات، و تلويزيوني توليد اسالمي، زندگي سبك و خانواده

 نمـايش  كنونيِ وضعيت از كارشناسان ارزيابي بخشِ دو نتيجه در. شد انجام ساختاريافته نيمه مصاحبة بودند، شده
 رضـه عبخـش   دو ها در اين سياست. شد ارائه خانواده بازنمايي براي ي هاي پيشنهاد سياست در تلويزيون و خانواده

 ترسـيم « ،»ازدواج و خانواده تشكيل« مقوله 7 شامل »ها اولويت و محورها اهداف،« بخش نخست، با عنوان. ندشد
 اعضـاي  وظـايف « ،»صـلة رحـم  « ،»خانواده بر حاكم مطلوب محيط« ،»خانواده اقتصاد« ،»خانواده اعضاي جايگاه
 ضـوابط  و هـا  سياسـت « بخش دوم نيز، با عنوان. زيرمقوله است 23و  »خانواده تزلزل عوامل با مقابله« و »خانواده

نمايشي است كـه   محصوالت خانوادة اسالمي در مطلوب بازنمايي خصوص در محتوايي گزارة 35 شامل ،»محتوايي
  .پردازند طور دقيق و مصداقي به بايدها و نبايدهاي محصوالت نمايشي مي به

  كليدواژگان
 مصـاحبة  ايـران،  تلويزيـون  نمايشـي  محصـوالت  اي، رسـانه  گـذاري  ياستس اسالمي، زندگي سبك خانوادة ايراني،

    .يافتهساختار نيمه
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  مقدمه
در . هاست ها و امت ساز خوشبختي يا بدبختي انسان ترين ركن جامعه و زمينه نهاد خانواده، اصلي

هـا سـالم بماننـد،     گرفته كه اگر ايـن سـلول   هايي به نام خانواده شكل  مكتب ما، جامعه از سلول
ت حكمت قداستي كه اسالم به خانواده بخشـيده اسـ  . ة جامعه سالم باقي خواهد ماندكريپ ناًيقي

  .سازي براي تقويت اين نهاد و پيشگيري از فروپاشي آن است منظور زمينه نيز به
نگـاهي گـذرا بـه    . آمارها حاكي از آن است كه ميزان طالق در كشـور افـزايش يافتـه اسـت    

شـاخص نسـبت   . يـد ايـن مطلـب اسـت    مؤخوبي  به طالق در كشور ما به ازدواجشاخص نسبت 
اعـالم شـده اسـت؛     8/9كشـور   احـوال  ثبـت ي سـازمان  از سـو  1383ازدواج به طالق در سـال  

 3/4درصدي بـه ميـزان    44سال، با كاهش عجيب  11كه همين شاخص پس از گذشت  يدرحال
  .]13[رسيده است 

  

  طالق به ازدواج نسبتشاخص . 1 شكل
  

دهد كه در صورت ادامـة رونـد    به ما نشان مي 1يا رگرسيون، در شكل  1رسم برازش منحني
اين بدان معناست كـه كشـور   . خواهد رسيد 1به عدد  1400كنوني، ميزان اين شاخص در سال 

گـذاري   طبيعي است كه سياست. شاهد برابري نرخ طالق و ازدواج خواهد بود 1400ما در سال 
  .شود ه اين روند منجر مينادرست فرهنگي در اين زمينه به ادام

                                                        
1. trend line 
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به حفـظ و تشـكيل خـانواده، نبـود تصـور       نداشتن رسد يكي از عوامل مهم تمايل به نظر مي
بنـابراين، ارائـة الگـوي مناسـبي از زنـدگي      . صحيح از طعـم دلنشـين زنـدگي خـانوادگي اسـت     

تواند راهكار مناسـبي بـراي حـل ايـن مسـئله       اي غيرمستقيم براي جامعه مي خانوادگي به شيوه
گرفتن از سبك زندگي اسالمي، تنها عامل آرامش و ماية نجات خانواده  ين مسير، الهامدر ا. باشد

  .آن جامعه است تبع بهو 
در عصر كنوني، جوانان بيش از آنكـه از معلـم و والـدين بياموزنـد، در معـرض يـادگيري از       

هـا   اره از آنهايند و مردم همـو  ارزش ةدهند و شكل دانش ةآورند ها فراهم رسانه. ها هستند رسانه
آموزشـي   كـاركرد گـرفتن از   بنابراين، با بهـره  .]110ـ109 ، ص24[ آموزند پذيرند و مي تأثير مي

  .داشته باشيم پيشروي ا جامعهاي سالم و  خانواده ميتوان يم ها رسانه
طـوركلي هـر آنچـه بـا داسـتان و       اي، فـيلم، سـريال و بـه    هاي گوناگون رسـانه  از ميان قالب
زيرا در اينجـا دو كـاركرد آموزشـي و     گذارد،  باشد، تأثير بيشتري بر مخاطب ميسرگرمي همراه 

و بـدين ترتيـب درگيـري مخاطبـان بـا مـتن        شـود  مـي سرگرمي رسانه باهم آميخته  ـ تفريحي
خلـق آثـار نمايشـي بـا محوريـت خـانواده و        منظـور  بهبنابراين، . ]30[د ياب مياي افزايش  رسانه

محتـوايي در ايـن حـوزه هسـتيم تـا       گـذاري  سياسـت ي، نيازمنـد  اساس سبك زندگي اسـالم  بر
نخستين گام از فرايند پيچيـدة مـديريت توليـد را محكـم و منطقـي بـرداريم و بـه         لهيوس نيبد

  .ميابي  دستمحورهايي مصداقي و ايجابي در اين زمينه 
، بــه انتشــار اهــداف و 1384ســازمان صــدا و ســيماي جمهــوري اســالمي ايــران، در ســال 

ت و    هايي در حوزة خانواده و محصوالت نمايشـي اقـدام كـرد كـه ضـعف      استسي هـايي در كليـ
بنـابراين، وجـود چـارچوبي جـامع، راهنمـايي اسـت بـراي عوامـل توليـد          . ]3[يت داشـت  جامع

هـاي پـيش روي وي را    ها و فرصت كه عالوه بر هدايت اثر هنري، محدوديت اي محصوالت رسانه
همچنين، بـا توجـه بـه    . گذارد ست هنرمند را براي خالقيت باز ميكند و از سويي د مشخص مي

نقش راهبردي خانواده در جامعة اسالمي و حضور جدي اين نهاد در غالب محصـوالت نمايشـي،   
از سـوي ديگـر،   . رسـد  هم درآميزد، ضروري به نظـر مـي   هايي كه اين دو حوزه را با ارائة سياست

توانـد جامعيـت بـااليي داشـته      اسالم، عالوه بر آنكه مـي هاي برآمده از متن دين  تدوين سياست
هاي مورد تأكيد سبك زندگي ديني را برجسته كند، اين قابليـت را دارد كـه ديـد     باشد و حوزه
  .اي را از موضوع خانواده به توليدكنندگان محصوالت نمايشي عرضه كند جانبه روشن و همه

توليـد محصـوالت نمايشـي     منظـور  بهوايي محت هاي سياستهدف اصلي اين مقاله، پيشنهاد 
. مبناي سبك زنـدگي اسـالمي اسـت    براي سيماي جمهوري اسالمي ايران با محوريت خانواده بر

 يسـبك زنـدگ   يمبنـا  مطلـوب بـر   ةخـانواد  ياتخصوصـ  ييشناسـا راي دستيابي به اين هدف، ب
  .شود منزلة هدف فرعي اين مقاله تعريف مي  بهي، اسالم
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  پيشينة پژوهش
 1 جـدول ينة پژوهش در دو حوزة داخلي و خارجي بررسي و ارزيابي شـد كـه نتـايج آن در    پيش
  .مشاهده است  قابل

  پيشينة داخلي پژوهش .1 جدول
  بررسي و نقد گرپژوهش عنوان پژوهش  رديف

1  

تطابق  يبررس
 يشينما هاي برنامه

 يجمهور يمايس
 با رانيا ياسالم

 يهاي رسم سياست
در امور  سازمان

 دگاهيخانواده از د
خبرگان و كارشناسان 

  ينيد

سارا طالبي 
)1389(  

در محورهاي حمايـت از اركـان    ،هاي سازمان اغلب سياست
اقتصاد اسالمي در خانواده در  و خانواده، نقش زن در خانواده

ها در  اما تحقق سياست ،تهاي نمايشي حاكم بوده اس برنامه
ــرويج   ــط خــانوادگي، ت محورهــاي اخــالق اســالمي در رواب

هـاي انقالبـي در خـانواده     داري در خانواده، ترويج ارزش دين
. ]15[ هاي خانوادة اسالمي نبوده است سياستا همگام ب... و

ي نمايشـي سـيماي   ها برنامهطالبي به توصيف وضع موجود 
هـاي رسـمي    بـا سياسـت   جمهوري اسالمي ايران در قيـاس 

. سازمان پرداخته و هدفش ارائة وضعيت مطلوب نبوده است
و  شـده   دادههاي سازمان مبنا قرار  در اين پژوهش، سياست

همـين نكتـه،   . هـا نيسـت   نقد اين سياست گر پژوهشداعية 
  .كند نامة طالبي متمايز مي پژوهش حاضر را از پايان

2  

بازنمايي الگوي 
شخصيت مرد و زن 

سينماي ايران و  در
اساس  ارزيابي آن بر
  آيات و روايات

الدين  رفيع
اسماعيلي 

)1393(  

هـاي پـس از انقـالب     در سـال  شـده  ساختههايتحليل فيلم
تنهـا   ها نه الگوي شخصيت مرد و زن در بيشتر فيلم: اسالمي

هـا و   اساس فرهنگ اسـالمي نيسـت، بلكـه بعضـاً ويژگـي      بر
اين فرهنگ نسـبت داده   مفاهيم مخالف فرهنگ اسالمي به

در مواردي، خواسته يا ناخواسته، احكام اسـالمي  . شده است
مخـالف آن از   كـامالً اعتبـار نشـان داده شـده و الگـويي      يب

نتيجـة ديگـر ايـن    . شخصيت مرد و زن بازنمايي شده اسـت 
پژوهش حاكي از آن است كه هرچه از آغاز انقالب اسـالمي  

يج از فرهنگ اسالمي دور تدر بهها نيز  گيريم، فيلم فاصله مي
دغدغة اصلي اين پژوهش توصـيف چگـونگي   . ]1[شوند  مي

نمايش شخصيت زن و مرد در آثار سينمايي پس از انقـالب  
خصوص الگوي مطلوب  اسالمي بوده است، لذا پيشنهادي در

 .دهدارائه نمي

3  
بازنمايي سبك طبقات 

اجتماعي در 
هاي خانوادگي  سريال

  تلويزيون

مانعبدالرح
عليزاده و 
محمد 
نيا  فتحي

)1386( 

ة دوم سال ماه ششهاي تلويزيوني پربينندة  بررسي مجموعه
هــاي تلويزيــوني خــانوادگي پربيننــده     مجموعــه: 1385

ي مسائل، مظاهر و سبك زنـدگي طبقـات مرفـه را    طوركل به
  .]18[ اند دادهبيش از طبقات متوسط و پايين انعكاس 
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  بررسي و نقد گرپژوهش عنوان پژوهش  رديف

4  

هاي  بررسي جنبه
چگونگي  مختلف در

نمايش خانواده در 
هاي تلويزيوني  سريال
  ايراني

محمدحسين 
الياسي و 
همكاران 

)1382(  

نظر وجـود عوامـل تحكـيم خـانواده در اسـالم تقريبـاً در       از
عوامل تحكيم خانواده وجـود داشـته    ها چهارم از خانواده سه

منفي زنان با شوهران خـود بـيش از    ةرابط ،درمجموع .است
تحليلـي صـرفاً   . ران با زنان خود بوده استمنفي شوه ةرابط

ــانواده در    ــايش خ ــود نم ــونگي وضــعيت موج ــي از چگ كم
بـرخالف آنچـه در چكيـدة    . هـاي تلويزيـوني ايرانـي    سريال

تواند  گيري از روش توصيفي، نمي يل بهرهبه دلتحقيق آمده، 
  .]4[راهنمايي كامل براي ارائة تصوير مطلوب خانواده باشد 

ايي رؤياي امريك  5
  ها خانواده در فيلم

ژرژ كوريان 
)1991(  

: 1980تا  1960هاي دهة بازنمايي خانوادة امريكايي در فيلم
خصـوص   هـا شـاهد نوسـانات فراوانـي در     در طول اين دهـه 

از كــاهش شــديد . ايــم خــانوادة امريكــايي در ســينما بــوده
تـا بازگشـت بـه     1960ساختارهاي خانوادگي در اواخر دهة 

  .]27[ 1980خانواده در اواخر دهة هاي سنتيسازه

6  
مادران مجرد در 

هاي خانوادگي  فيلم
  معاصر

آنگارا والديويا 
)1998(  

هاي خـانوادگي معاصـر    بررسي تصوير مادران مجرد در فيلم
دهد كه  نتايج تحليل والديويا نشان مي: توليدشده در هاليوود

. اند دهبندي كر ها مادران مجرد را در دو دسته طبقه اين فيلم
كسي است كه همسرش او را رها كـرده و يـا   » مادر خوب«

صـورت ازدواج   پاداش ايـن زن در فـيلم بـه   . فوت كرده باشد
ها بـه تصـوير كشـيده     مجدد، ثبات اقتصادي يا هر دوي اين

نيز كسي است كـه بـر اثـر جـدايي و     » مادر بد«. شده است
 كاهش پايگاه اقتصـادي و اجتمـاعي،  . طالق تنها شده است

قيدي جنسي مجازات  مدت و سرخوردگي و بي تجرد طوالني
  .]30[ة اين پژوهش است شد هاي بررسيوي در فيلم

7  
خانواده در 

هاي  ملودرام
نمايي  واقع: هاليوودي

  گرايي آل يا ايده

كينان  مك
)2004(  

هـا فاصـلة ميـان    اين فـيلم: 1950هاي دهة تحليل ملودرام
اي  قيقـي را از خـانواده  تجربيات و باورهاي يـك خـانوادة ح  

هـا از   تجليـل آشـكار ايـن ملـودرام    . كنـد  آرماني متمايز مي
كـه خـانوادة بـورژوايي     اي اسـت  خانوادة آرمـاني و اسـطوره  

تحليل چنـد فـيلم   . دهد مردساالر را كامالً طبيعي جلوه مي
دهد كه حفـظ خـانواده    ملودرام ديگر اين دهه نيز نشان مي

  .]29[رويج شده استاي تبليغ و تطور گستردهبه

8  
بازنمايي خانواده در 

هاي سينمايي  فيلم
  معاصر امريكايي

هي  وان
)2008(  

؛ در اين سه فيلم، 2005بررسي سه فيلم توليدشده در سال 
هـا يـا    خانواده به ترتيب با تهاجم بيگانگان از شـهرها، قـاره  

شـود، امـا درنهايـت در مقابـل      هاي ديگر مواجـه مـي   يارهس
ايسـتد و در هجـومي ناگهـاني آينـده را بـراي       يمبيگانگان 

  .]32[كند  كشورش تضمين مي

  پيشينة داخلي پژوهش .1 جدول ةادام
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  چارچوب نظري
 اي گذاري رسانه سياست

ي عمـومي  ها سازمانهاي  يتفعالو  ها اقدامها،  يمتصمهاي عمومي اصولي هستند كه به  ياستس
ي ا جموعهمسياست عمومي به . كنند يمرا در مسير تحقق اهداف تنظيم  ها آندهند و  يمجهت 

شـود كـه در محـدودة يـك قلمـرو       يمـ از اقدامات پيشنهادي شخص، گـروه يـا دولـت اطـالق     
بخشـي از   گـذاري  سياستعلوم  .]14[يي مواجه است ها فرصتجغرافيايي با مشكالت و موانع يا 

كردن زندگي بشري و عقاليي عمل كردن بشر است كه به كمك آن انسان سعي  جنبش عقاليي
روزافزوني بر زندگي اجتماعي خويش دسـت يابـد كـه تركيبـي اسـت از علـم،       كند با تسلط  يم

، معتقـد  1، به نام بريان اسميتگذاري سياستنظران  همچنين، يكي از صاحب. ]2[مهارت و هنر 
ي جامعه، دانـش  ها ارزشي از عوامل شامل اعتقادات و ا مجموعهگذاري،  است در فرايند سياست

  .]6[يرگذارند تأثدن و نكردن و قوانين و مقررات و فن، فشار و قدرت، حمايت كر
اي اسـت كـه بـر     شـده  شامل اصول و راهبردهاي كلي و عملياتي نيز گذاري فرهنگي سياست

از  يافتـه  سـامان اي  به ايـن اعتبـار، منظومـه   . نهاد اجتماعي استيال دارد هرنوع عملكرد فرهنگي 
ابزارهـاي وصـول بـه آن اهـداف را     و نيـز   سـنجش  قابـل  مـدت  ميـان و  درازمـدت اهداف نهـايي  

  .]8[ گيرد مي دربر
 نگـاري  آينـده جامعـه و   ةعامـ  مصلحتاز تجربيات گذشته،  اي آميزه اي گذاري رسانه سياست

شدن يك سياست  بايد به چگونگي و قابليت اجرا و عملياتي اي رسانه گذار سياست. ستااي  رسانه
در بسـتر تـاريخي، فرهنگـي و     اي رسانه هاي ستسيا از آنجا كه. در جامعه نيز توجه داشته باشد

 هـاي  ويژگـي ، در نظر گرفتن مختصات فكري، معرفتـي و همچنـين   كنند مياجتماعي معنا پيدا 
  .]7[ اي بسيار اهميت دارد رسانه گذاري سياستاجتماعي هر عصر و هر نسلي در  روان

ر نيــل بــه اهـداف    د هـا  رسـانه راهبرد كالني است كه بـر هـدايت    اي رسانه گذاري سياست
اي را  رسـانه  گـذاري  ياسـت س تـوان  يمـ  ي،طـوركل  بـه . ]10[ مشخص نظـام حـاكم داللــت دارد   

اي بـا   رسـانه  يهـا  اهـداف سـازمان   پيشبرد جهت و اتخاذ تصميماتي در يزير ، طرحيزير برنامه
افـراد و   در فراينـد اتخـاذ تصـميمات   . توجه به تشكيالت و محيط و نيروي انساني تعريـف كـرد  

اجتمـاعي، فرهنگـي، ارزشـي، اعتقـادي، اقتصـادي و سياسـي        هـاي  ينـه مختلف بـا زم  يها گروه
بـه  . شود يتنوع عاليق و منافع مطرح م ة، مسئلها يمدر فرايند اتخاذ تصم .دارند گوناگون دخالت

و متناسـب بـا اهـدافش از     كنـد  يخـاص خـود را دنبـال مـ     كه هر فرد يا گروه منـافع  ااين معن
  .]17[ گيرد يمتفاوتي بهره م هاي ياستراتژ

                                                        
1. Brian Smith 
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  خانواده
گروهي از محققان علـوم  . شناسي، تعاريف متنوعي از خانواده در دست است از نظر علماي جامعه

شـكل   يخـون  اسـاس هـم   گروهي از افراد كه روابط آنـان بـا يكـديگر بـر    «اجتماعي خانواده را به 
در تعريف ديگري، . ]12[ كنند تعريف مي» شوند گيرد و نسبت به هم خويشاوند محسوب مي مي

اي از افراد است كه با هدف و انديشة وصول به منـافع مشـترك،    اند خانواده شامل مجموعه گفته
بـه اعتقـاد برخـي نيـز، واژة خـانواده      . ]21[گيرند و سرگرم زنـدگي هسـتند    زير سقفي قرار مي

  .]107 ، ص26[ برگيرد كنند، در تدريج بازتعريف شده تا هر جمعي را كه باهم زندگي مي به
 كننـد،  خانواده صرفاً گروهي از افراد نيست كه در كنار هـم زنـدگي مـي    به نظر ارنست ماور

 را خـانواده  و دهد مي بسط مستقل طور به خانواده هر كه است الگوهايي و ها بلكه سازمان نگرش
  .]28[شناساند  مي فرهنگي گروه يك منزلة  به

دانـد متشـكل    خانواده بايد گفت كه اسالم خانواده را گروهي مياما در بررسي نگاه اسالم به 
اي مشروع و الهي در كنار يكديگر قرار گرفته و بر  از دو ركن اصلي زن و مرد كه در ساية ضابطه

اساس روابـط انسشـان   . اند اثر آن پيوند، داراي شخصيت اجتماعي، حقوقي، معنوي و مدني شده
اسـاس آن رابطـة زوجيـت مشـروع      عقد يا پيماني اسـت كـه بـر   دهد و نكاح،  را نكاح تشكيل مي

  .]21[شود  مي
دژي در مقابـل زنـدگي   «، »پيوندي محكم«، »اي از آيات خداوند آيه«قرآن كريم خانواده را 

كنـد و از   معرفـي مـي  » عامـل تكثيـر نسـل   «و » سنت پيـامبران الهـي  «، »سراسر فسق و فجور
ترين  محبوب«روايات اسالمي خانواده را   همچنين،. برد ينام م» لباس يكديگر«منزلة   همسران به

، »كننـدة ديـن   كامـل «داننـد و ازدواج را   مـي » باالترين نعمت پس از اسـالم «و » بنا نزد خداوند
  .]5[كنند  معرفي مي» يافتن عبادات عامل ارزش«و » گشايندة درهاي رحمت الهي«

در الگوي . شود فقهي و اخالقي بررسي مي ـ بايد دانست مسائل خانواده از دو ديدگاه حقوقي
زوجين و فرزندان به يكديگر و ساير خويشـاوندان در سـاية   » حقوق و تكاليف«خانوادة اسالمي، 

  .]11[اصول اخالقي مورد تأكيد قرار گرفته است 

  سبك زندگي
 از سوي دانشمنداني چون زيمل، وبلـن، » سبك زندگي«مهدوي كني با ارائة تعاريف مختلفي از 

گيـرد   نتيجـه مـي   ]25 ، ص14[وبر، مك كي، آدلر، كالكهون، بورديو، ونزل، لسلي، يوث و گيدنز 
» وحـدت «اول مفهوم . خصوص در نظر گرفته شده است كه تقريباً در همة تعاريف، دو مفهومِ به

به اين معنا كـه سـبك زنـدگي حـاكي از مجموعـه عناصـري اسـت كـه         . »تمايز«و دوم مفهوم 
همـين اتحـاد و   . آورنـد  مند باهم ارتبـاط داشـته و يـك كـل را پديـد مـي       ر نظامطو وبيش به كم

  .]34 ، ص22[كند  هاي ديگر متمايز مي مندي، اين كل را از كل نظام
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: دهـد  مهدوي كني با بررسي اين نظرات، درنهايت تعريف ذيل را از سبك زنـدگي ارائـه مـي   
ي اجتماعي ها وضعهاي دروني و بيروني، ة منظمي از رفتارمجموعيا ) كليت تامي(همگرا الگوي 

و در تعامل با شـرايط  ) سليقه( ها حيترجي از تمايالت و ا پارهمبناي  كه فرد يا گروه بر ها ييداراو 
» ي مـرجح ها كنش مند نظامة مجموعالگو يا «: اختصار بهيا  كند ميمحيطي خود ابداع يا انتخاب 

  .]75 ، ص25[ است
هايي بـراي سـبك زنـدگي ارائـه      زان غربي در مقام عمل نيز شاخصپردا افزون بر اين، نظريه

هـا در ايـن    تـرين شـاخص   مهـم . تواند ما را به درك بهتري از اين مفهوم برسـاند  اند كه مي كرده
الگوي مصرف و شيوة تغذيه، پوشاك و نوع مسـكن، شـيوة گذرانـدن اوقـات     : اند از زمينه عبارت

انـدازهاي   هـا، آداب معاشـرت و چشـم    منـدي  ز بـر عالقـه  فراغت، الگوهاي مربوط به شيوة تمركـ 
  .]24ـ22 ، ص19[اخالقي، الگوهاي زندگي خانوادگي و بهداشت و سالمت 

فلسفي سبك زندگي اسالمي بايد گفت كه در فلسفه و برهان،  ـ اما در بررسي مباني عرفاني
گيرد، مگر آنكـه بـه    مياي انجام ن به اثبات رسيده است كه هيچ عمل آگاهانه و حتي غيرآگاهانه

اي  مرحـوم عالمـه طباطبـايي در مقالـه    . ها متصل باشد ها و نگرش علل طولي خود از نظام ارزش
انـد كـه ربـط محكمـي      خوبي نشان داده به» عقايد، اخالق، اعمال«اي در  مستقل با عنوان رساله

يك از  يت و تضعيف هركه تقو طوري ميان رفتارهاي ما، باورهاي اخالقي و تفكر ما وجود دارد؛ به
  .]16[يي دارد بسزااين سه عامل در دو عامل ديگر تأثير 

  رسانه و سبك زندگي
 زنـدگي  نـوين  هـاي  سـبك  گيـري  اثرگذار بر شـكل   اي از عوامل مهم ها و محصوالت رسانه رسانه
بـا  . آفريننـد  ها هم بستري هستند براي تجلي آرزوها و هـم آرزوهـاي جديـدي مـي     رسانه .است

هـا توليـد و بازتوليـد     ينكه هويت افراد در يـك جامعـه از راه سـبك زنـدگي انتخـابي آن     فرض ا
كردن رفتارها و باورها  شود، بايد بپذيريم اين سازوكار بيش و پيش از هر چيز از خالل دروني مي

 بيشـتري  تضـمين  نظام شود، تر دروني سازوكارها ايناندازه  هر .كند در ظرف روزمرگي عمل مي
 و مـدار  كارهاي قـدرت سـازو  از شـدن  درونـي  يجـا   اندازه به هر برعكس و دارد خود ومتدا براي

 نظـام  شـود،  اسـتفاده  خـاص  زنـدگي  شـيوة  يـك  تحميـل  بـراي  اجتمـاعي  الـزام  مانند بيروني،
  .]19[شود  مي تر سطحي آن واقعيت و تر ضعيف آن تداوم تر، شكننده

 تصويري نوين هاي رسانهتأثير  و شنق بررسي«ي با عنوان تحقيق هاي همچنان كه يافته
گيـري   هاي نوين تصويري به شكل استفاده از رسانه ،دهد نشان مي »زندگي سبك تغيير در

هاي مختلف سبك زندگي، نظام ارزشي  انجامد و در هريك از جنبه اي مي سبك زندگي ويژه
فراد منجر و باعث هاي گوناگوني از جانب ا كند كه به كنش بيني متفاوتي را ايجاد مي و جهان

گـذران آن،   ةازجمله اوقات فراغـت و شـيو   ،هاي مختلف زندگي خود شود افراد در حوزه مي
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، رفتارهاي ديني و مدگرايي از الگوهاي متفاوتي پيروي )همسرگزيني ةشيو(نگرش به ازدواج 
  .]20[ كنند

تواننـد   ها مـي  در بررسي نسبت و تأثير رسانه بر سبك زندگي خانوادگي بايد گفت كه رسانه
، افزايش سطح آگـاهي اعضـاي خـانواده   . تأثيرات مثبت و منفي فراواني بر اين نهاد داشته باشند

تقويت باورهاي دينـي در  ، يند تربيت فرزنداناتأثير مثبت بر فر ،معرفي الگوهاي صحيح رفتاري
ايش بزهكـاري و  افـز . تواند بر خانواده داشـته باشـد   از تأثيرات مثبتي است كه رسانه مي خانواده
، شـدن پيونـدهاي عـاطفي در خـانواده و فردگرايـي      رنـگ  كـم  ،منفـي  يمعرفي الگوها ،خشونت
نيـز از   شـدن نقـش تربيتـي خـانواده     رنگ كم و در تزلزل خانواده يرمستقيمتأثير غ، گرايي تجمل

  .]9[ ها بر خانواده است تأثيرات منفي رسانه

  روش پژوهش
ساختاريافته  ر دو مرحلة تحليل محتواي كيفي و مصاحبة نيمهاين مقاله، برمبناي روش كيفي، د

منظور شناسـايي خصوصـيات مطلـوب خـانوادة اسـالمي       در گام نخست، كه به. انجام شده است
انجام شده است، با روش تحليل محتواي كيفي به سـراغ منـابع دينـي رفتـيم كـه بـا مشـورت        

از كتـب اسـالمي در   ) جلـد  21(عنـوان   7استادان مطلع حوزه و دانشگاه انتخاب شده بودنـد و  
 و قـرآن  نگـاه  از خـانواده  تحكـيم و  الحكمـه  ميـزان هـاي   كتاب. شدند حوزة خانواده را شامل مي

 مطلع عشـق و  خانوادهآملي،  اهللا جوادي ، اثر آيتالحيات مفاتيحشهري،  تأليف محمدي ري حديث
تـأليف   )خـانوادگي  زنـدگي ( چهـارم  دفتر نبوي سيرةاي،  اهللا سيد علي خامنه گزيده بيانات آيت

اثر سيد جواد مصطفوي، منابع پژوهشـي بخـش نخسـت     بهشت خانوادهمصطفي دلشادتهراني و 
و بـا   شـده  شـماري جامعـة بررسـي    در اين مرحله، با رويكردي استقرايي و با تمام. مقالة حاضرند

بنـدي خصوصـيات    طبقـه ها به استخراج و  منزلة شيوة گردآوري داده بهاستفاده از روش اسنادي 
  .خانواده از ديدگاه اسالم اقدام كرديم

هاي رسانة ملي در جهت هدف پـژوهش، از روش   در مرحلة دوم پژوهش، براي ارائة سياست
آمـده از مرحلـة قبلـي،     دست هاي به گونه كه خروجي بدين. ساختاريافته بهره برديم مصاحبة نيمه

زة محصـوالت نمايشـي و خـانواده در اختيـار     هاي فعلـي رسـانة ملـي در حـو     به همراه سياست
مبنـاي قاعـدة    قرار گرفت و با توجه به سـؤاالت تحقيـق و عمـل بـر    )  جدول(شوندگان  مصاحبه

حـوزة توليـد تلويزيـوني، ارتباطـات،      4تن از متخصصان  12ساختاريافته با  اشباع، مصاحبة نيمه
هـاي   گذاري فرهنگي و خانواده و سبك زندگي اسالمي انجام پـذيرفت و داده  ياستمديريت و س

  .بندي كيفي شدند حاصل، كدگذاري و مقوله
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  شوندگان مصاحبه يها يژگيو .2 جدول
  سمت و تخصص  تحصيالت  رديف

  مدير مركز پژوهش و سنجش افكار  شناسي و مطالعات فرهنگي ايران دكتري جامعه  1
  مدير حوزة علوم اسالمي رسانه  يتحصيالت حوزو  2

نامة مطالعات سبك زندگي و مدير  مديرمسئول فصل  شناسي دكتري زبان  3
  گروه فرهنگ مردم مركز پژوهش و سنجش افكار

كارگرداني و دانشجوي دكتريارشديكارشناس  4
 مديريت رسانه

كننده، كارگردان و معاون آموزشي و پژوهشي تهيه
  دا و سيماگروه توليد دانشگاه ص

 يركل پشتيباني و اجراي نظرسنجي مركز پژوهشمد  دكتري فلسفه  5
 و سنجش افكار

علمي حوزة هنري سازمان  يئتهمنتقد فيلم و عضو   دكتري علوم ارتباطات اجتماعي  6
 تبليغات اسالمي

مركز پژوهش و ييگروه بازنما يرو مد گرپژوهش  دانشجوي دكتري علوم اجتماعي  7
 سنجش افكار

معاون فرهنگي رياست دانشگاه و استاديار دانشگاه   دانشجوي دكتري علوم ارتباطات اجتماعي  8
 صدا و سيما

  دكتري علوم ارتباطات اجتماعي  9
پژوهي مركز پژوهش و  مدير پيشين گروه آينده

علمي گروه ارتباطات  يئتهسنجش افكار و عضو 
  )ره(ييعالمه طباطبادانشگاه 

هاي راهبردي مركز  مدير پيشين ادارة كل پژوهش  يدكتري علوم اقتصاد  10
  پژوهش و سنجش افكار

  كارشناس فرهنگي  سطح دوم حوزة علميه  11
  مشاور مدير مركز پژوهش و سنجش افكار  شناسي دكتري جامعه  12

  
  .به تصوير كشيده شده است 2ي شماتيك در شكل ا گونه بهمراحل اجراي اين پژوهش 



  11   ...گذاري توليد محصوالت نمايشي سياست

  وهشمراحل اجراي پژ .2شكل 

  هاي پژوهش يافته
  هاي پژوهش در گام نخست يافته

هـاي   كـد از مؤلفـه   725، شـده  يبررسـ هاي جامعة  در مرحلة نخست پژوهش، با كدگذاري داده
مفهـوم و سـپس    93بندي اين كدها مـا را بـه    بندي و مقوله طبقه. خانوادة اسالمي استخراج شد

. در سـه محـور كلـي جـاي گرفتنـد      مقوله در بـاب خـانوادة اسـالمي رسـاند كـه درنهايـت       12
عوامل تزلزل «و » راهكارهاي عملي تحكيم خانواده«، »هاي نظري اسالم دربارة خانواده ديدگاه«

اي از  خالصـه . محورهاي اين الگو هستند كه هريك چندين و چند زيرمجموعـه دارنـد  » خانواده
  .به تصوير كشيده شده است 3طي اين روند در شكل 
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ديدگاه هاي نظري 
اسالم درباره خانواده

راهكارهاي عملي 
تحكيم خانواده

عوامل تزلزل خانواده

  پژوهش نخست بخش ةخالص .3شكل 
  

. مقوله اسـت  4هاي نظري اسالم دربارة خانواده، شامل  ذيل عنوان ديدگاه شده مطرحمطالب 
 بـه همـراه  » ديـدگاه اسـالم نسـبت بـه تشـكيل خـانواده      «، »ديدگاه اسالم نسبت بـه زوجـين  «

هـاي مطلـوب محـيط     يژگـي و«و » رابطة ميان خانواده و جامعـه «خصوص  هاي اسالم در ديدگاه
 هاي ديگر اسالم در موضوع خانواده، همچنين، ديدگاه. مقوالت اين عنوان هستند از زير» خانواده

  .ارائه شدند» ها ديگر ديدگاه«گنجيدند، با عنوان  ينمكه ذيل اين عناوين 
 وجهـي را  راهكارهاي عملي تحكيم خانواده از منظر متون اسالمي، بخش ديگر اين الگوي سه

صـلة  «، »تشـكيل خـانواده  «هاي كلي ديگري چـون   دهد كه خود شامل زيرمجموعه تشكيل مي
  .است» وظايف اعضاي خانواده«و » اقتصاد خانواده«، »رحم 

عوامـل تزلـزل   «آخرين وجه الگوي جامع خـانوادة مسـتخرج از گـام نخسـت پـژوهش، بـه       
عوامـل تزلـزل   «، »تشكيل خانواده موانع«ذيل اين عنوان نيز مقوالتي چون . پردازد مي» خانواده

گنجنـد كـه ماننـد     يم» وظايف ديگران در زمان اختالف زوجين«و » خانواده پس از تشكيل آن
  1.موارد باال هريك شامل چندين و چند زيرمجموعه است

  هاي پژوهش در گام دوم يافته
ه بـه سـبك   هاي مطلوب معاونت سيما براي نمـايش خـانواد   منظور تدوين و پيشنهاد سياست به

از كارشناسان پژوهش، معطوف به  شده مطرحي ها پرسشزندگي اسالمي در محصوالت نمايشي، 
دو بخش ارزيابي ايشان از وضعيت موجود و پيشنهادهاي ايشان براي وضعيت مطلـوب طراحـي   

يافته با كارشناسان پژوهش، بر همين مبنا به دو ساختار هاي حاصل از مصاحبة نيمه يافته. شدند
اي است كه در آن  ساختاريافته مصاحبه مصاحبة نيمه. بندي شدند تقسيم و درنهايت طبقه بخش

                                                        
مطالـب در مقالـة   اي از ايـن   ناگزير به آوردن خالصه ،هاي بخش نخست پژوهش تهبه دليل گستردگي حجم ياف .1

  .ر خواهد شدآمده در اين مرحله، در مقالة مجزايي چاپ و منتش دست ي بهها مشروح يافته. حاضر شديم
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هـاي مشـابه پرسـيده     دهندگان پرسش شود و از همة پاسخ سؤاالت مصاحبه از قبل مشخص مي
 .]23[خواهند ارائه كنند  ها آزادند كه پاسخ خود را به هر طريقي كه مي شود، اما آن مي

 23 مجموعاًسان از وضعيت موجود نمايش خانواده در محصوالت نمايشي، در ارزيابي كارشنا
  .ارائه شده است 3مقوله از اظهارات كارشناسان شناسايي و استخراج شد كه در جدول 

  
  ارزيابي كارشناسان از وضعيت كنوني نمايش خانواده در محصوالت نمايشي .3 جدول

  زير مقوالت مقوله  رديف

الگوي  نكردن طراحي  1
  مطلوب خانواده

 :اين گويه شامل موارد زير است
خصوص نمايش الگوي مطلوب  نامة موجود در نقص در طراحي نظام. 1

  ايراني ـ خانوادة اسالمي
  وجود تعارض در الگوي نمايش خانواده در محصوالت نمايشي. 2

  بودن ساليق عوامل توليد در بازنمايي خانوادهمحسوس.3

 اولويت نكردن رعايت  2
  ضوعي در توليدمو

 :اين گويه شامل موارد زير است
  شناخت نادرست سازمان صدا و سيما از وضعيت حقيقي جامعه. 1

  محور نبودن موضوعات محصوالت نمايشي مسئله. 2
  اولويت نداشتن آموزش اخالق و آداب ديني خانوادگي. 3

  خدا به مخاطبان و هنرمندانه و صحيح از انسانعدم ارائة تصوير.4

ترسيم نادرست جايگاه   3
  اعضا در خانواده

 :اين گويه شامل موارد زير است
  ارائة تصوير ناقص از جايگاه اعضا در خانواده. 1

عنوان مظهر عقالنيت، آرامش و نقطة  ترسيم نادرست جايگاه پدر به. 2
  اتكاي خانواده

  هايي ناقص و پر از مشكل و درگيرينمايش خانواده.3

 استفاده از عوامل  4
  توليدي نامناسب

 :اين گويه شامل موارد زير است
آفرين در  ضعف اعتقادي برخي توليدكنندگان و هنرمندان نقش. 1

  محصوالت نمايشي
  تعمد در ارائة تصوير نادرست از خانواده از سوي برخي عوامل توليد.2

هاي  تخطئة خانواده  5
  پرجمعيت

 :اين گويه شامل موارد زير است
  هاي پرجمعيت هاي خانواده يگرفتارنمايش . 1

  هاي پرجمعيت تحقير خانواده. 2
  هاي مناسبتي در سريال صرفاًهاي گسترده بازنمايي مثبت از خانواده.3

6  
نمايش معيارهاي 
نادرست در زمينة 

  انتخاب همسر

 :اين گويه شامل نكات زير است
  ترين مالك انتخاب همسر ياصلمنزلة   ؛به»مندي عالقه«القاي . 1

  هاي متدين در زمينة انتخاب همسر هوشمندي خانواده ندادن نمايش. 2
  هاي صحيح انتخاب همسر بر مالكردنكنپافشاري.3

7  
انتشار پيام مخدوش 
دربارة سبك صحيح 

  همسرگزيني

 :اين گويه شامل موارد زير است
  بازنمايي مثبت از خواستگاري سنتي. 1
  بازنمايي منفي از روابط پيش از ازدواج. 2

  يني به موفقيت در زندگي زناشوييهمسرگزارتباط نداشتن سبك.3
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  زير مقوالت مقوله  رديف

ارائة تصوير مبهم از  8
  ها جاي عشق در سريال  نمايش فضاي مبهم هوسناك به مفهوم عشق

گري درتمسخر واسطه  9
  گري در ازدواج توهين و تمسخر واسطه ازدواج

هاييمحرنكردنرعايت  10
  شرعي

هاي ميان محرم و نامحرم در محصوالت ميحربسياري ازنكردنرعايت
  نمايشي

  محوري تهران  11
 :اين گويه شامل موارد زير است

  گيري داستان منزلة بستر مكاني شكل در نظر گرفتن شهر تهران به. 1
  توجهي به شهرهاي ديگر كشوركم.2

ايجاد نيازهاي كاذب در  12
  يرحقيقي در خانوادهغايجاد تشنگي در مخاطبان به نيازهاي كاذب و  مخاطب

بازنمايي منفي از افراد  13
  بازنمايي منفي و نادرست از افراد داراي ظواهر مذهبي در خانواده داراي ظواهر مذهبي

14  
افراط در نمايش

و  هاي فقير خانواده
  ثروتمند

 :اين گويه شامل موارد زير است
  هاي فقير و ثروتمند افراط در نمايش خانواده. 1

  هاي متوسط به لحاظ اقتصادي نمايش خانوادهبهتوجهيكم.2

15  
ضعف نظارت بر

محصوالت نمايشي با 
 موضوع خانواده

نقاط ضعف فراوان در زمينة نظارت بر محصوالت نمايشي با موضوع 
  خانواده

عدم اعتدال در بازنمايي  16
  زنان

در اين  نداشتنبازنمايي زنان بسيار قوي يا بسيار ضعيف و اعتدال
  عموضو

ضعف در بازنمايي روابط  17
  بازنمايي ضعيف و ناقص از روابط عاطفي ميان فرزندان خانواده عاطفي ميان فرزندان

هايتناقض ميان قالب  18
  گوناگون

گومحور در موضوع و هاي گفت هاي نمايشي و برنامهتناقض ميان برنامه
  خانواده

ضعف در نمايش اولويت  19
  ها در خانه لقاي اولويت كار خانمعدم ا ها در خانهكار خانم

هايعدم آموزش مهارت  20
  حل مسئله

هاي شناسايي و حل مسئله  توجهي به آموزش دانش اجتماعي، مهارتبي
  ها و تعارض به خانواده

تقوامحور نبودن  21
  محصوالت نمايشي

ندادن مراقبة نفس در فيلم و  منزلة محور و نمايشتقوا بهندادننمايش
  ها سريال

نمايش حداقلي زندگي   22
  خانوادگي اسالمي

 :اين گويه شامل موارد زير است
  بودن نظام ارزشي مخاطبان تركيبي. 1

  تالش محصوالت نمايشي براي جذب مخاطبان بيشتر. 2
  ناكامي در نمايش مفهوم كامل خانوادة اسالمي.3

نشيني مذهب با فقرهم  23
  فقر اقتصادي در خانواده هاي مذهبي با نشيني خانواده هم اقتصادي

  ارزيابي كارشناسان از وضعيت كنوني نمايش خانواده در محصوالت نمايشي .3 جدول ةادام
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حاصل از پيشنهادهاي كارشناسان در خصوص وضـعيت مطلـوب بازنمـايي خـانواده در      نتايج
در بخش نخست، اهـداف،  . محصوالت نمايشي را پس از تحليل كيفي به دو بخش تقسيم كرديم

ائـه  ارطـور مشـروح    و پـس از آن بـه  ) 4شـكل  (صورت شـماتيك    ابتدا بهها را  محورها و اولويت
  .پردازيم هاي محتوايي موردنظر كارشناسان مي ، به ارائة سياستآن از  پس. كنيم مي

  

  
  يشينما محصوالت در خانواده شينما ي مطلوبها ست

 ها لويت
بنـدي   يرمجموعه دسـته ز 7هاي حاصل از مرحلة دوم پژوهش به  يافته

. هـاي نمايشـي در حـوزة خـانواده هسـتند      لة روح كلي حاكم بر برنامه
  .كنند پردازند و وضعيت مطلوب را توصيف مي وجود نمي
  و ازدواج

 ت پسنديدة ازدواج دائم؛
 مجرد زيستن؛يل خانواده و معايب 

صورت يك وظيفـه   كردن زمينه براي ازدواج ديگران به مك به فراهم

 

 

ايس .4شكل 

اهداف، محورها و او
ي بند مقولهاساس  اين بخش بر

منز محتويات اين بخش به. شد
حقيقت، اين موارد به وضع م در

  تشكيل خانواده
تبليغ و ترويج سن .1
نمايش مزاياي تشك .2
نمايش ازدواج و ك .3

 و واجب شرعي؛
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  سازي نقش ازدواج در حفظ استقالل جامعه؛ برجسته .4
  بازنمايي مثبت از تأثير توكل و اعتماد به خداوند در زمينة ازدواج؛ .5
 هاي صحيح و عقالني انتخاب همسر؛ ترويج مالك .6
پرسـتي و   ارزشـي چـون دنيـاگرايي، شـهوت     هاي غيـر  آثار سوء ازدواج با انگيزه نمايش .7

 گرايي؛ مقام
مهريه، جهيزيه، جشـن  (پرستي در امر ازدواج  ترويج و تبليغ سادگي و دوري از تجمل .8

  ...).ازدواج و
 ترسيم جايگاه صحيح اعضاي خانواده  
 ه؛عنوان مظهر آرامش و آرايش معنوي محيط خانواد نمايش زن به .1
 خانواده؛ اتكاي نقطة و اعتماد، عقالنيت عنوان مظهر نمايش مرد به .2
  بازنمايي تأثيرات مثبت حفظ جايگاه پدر در خانواده از سوي مادر و فرزندان؛ .3
 يك در خانواده؛ كنندگي زوجين براي يكديگر و عدم فرعيت هيچ نمايش نقش تكميل .4
 ترها در خانواده؛ تقويت فرهنگ حفظ حرمت بزرگ .5
  .هاي خانوادگي گيري ترها در تصميم ايي جايگاه فعال و مجرب بزرگبازنم .6
 اقتصاد خانواده  
 هاي متوسط به لحاظ اقتصادي؛ داشتن نمايش خانواده اولويت .1
 آرامش روحي افراد از رعايت سادگي و قناعت مالي در زندگي؛ نمايش رضايت و .2
 خانواده؛ در اسالم اقتصادي آداب مفيد و عقالني نمايش وجه .3
 سازي قوت هرچه بيشتر مسائل معنوي ازدواج بر مسائل مادي آن؛ جستهبر .4
 گرايي در حوزة اقتصاد خانواده؛ تقبيح فرهنگ بيكاري و شانس .5
 برقراري رابطة مستقيم ميان تالش و پشتكار با برخورداري از نعمات در خانواده؛ .6
 ترويج فرهنگ استفادة بهينه از امكانات زندگي؛ .7
  .اسالمي در خانواده غير هاي اقتصادي نقد ارزش .8
 محيط مطلوب حاكم بر خانواده  
منزلة محورهاي اصـلي زنـدگي     محوري به عدالت مداري و فضيلت طلبي، ترويج حقيقت .1

 اسالمي در محيط خانواده؛
 در سـرزندگي  و شـادي  ماليمـت،  و مـدارا  عقالنيـت،  و تـدبير  ترويج و تبليغ آرامـش،  .2

 خانواده؛ محيط بر حاكم مطلوب هاي مؤلفه لةمنز به الهي، قضاي از رضايت و خانواده
 خانواده؛ در جمعي عبادت و بازنمايي مثبت از تأثيرات پرداختن به معنويات، دعا .3
 گرايي؛ آخرت بر خانوادگي زندگي نهادن ترويج بنا .4
 بـا  خانواده و بازنمايي آثار مثبت آن براي فرد و جامعـه  مديريت در ساالري تبليغ عقل .5

 خانواده؛ در منطق به تمكين ترويج هدف
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 در موفقيت با خانواده در تقوا هاي مؤلفه ترين مهم رعايت برقراري رابطة مستقيم ميان .6
 زندگي؛

 داخلي خانواده؛ فضاي به خانه از خارج مشكالت واردكردن منفي از بازنمايي .7
  .خانواده و ميان اعضاي آن محيط بر رحمت و مودت حاكميت بازنمايي مثبت از .8
  رحم صلة  
 رحم و تأثيرات منفي قطع رحم بر فرد و جامعه؛ صلة  بركات و فوايد ايشنم .1
 در زنـدگي  هـاي  لـذت  وسيلة نمايش هاي گسترده به ترويج فرهنگ زندگي در خانواده .2

  .ها اين خانواده
 وظايف اعضاي خانواده  
وظيفة  ترين مهم منزلة  به خداوند بندگي براي يكديگر به اعضاي خانواده كمك نمايش .1

 انواده؛عضو خ
 خداوند و وظايف شرعي؛ محوريت با خانواده اعضاي وظايف تبيين .2
 داستان؛ قالب در خانواده اعضاي از هريك نقش از دقيق تعاريف ارائة .3
 ويژه در حضور در محيط خانواده و به آرايش و پيرايش پاكيزگي، رعايت ترويج و تبليغ .4

 همسر؛
 خانواده؛ در حقوق بر اخالق تقدم و خانوادگي وظايف آموزش .5
 تبعـات  از منفـي  بازنمـايي  و بـانوان  همسـري  و مادري نقش تكريم مثبت آثار نمايش .6

 فرزندان؛ حضور در ويژه به ايشان به احترام عدم
 زنان در خانواده؛ از اقتصادي برداري بهره منفي آثار نمايش .7
 هاي همسري و مادري؛ تعظيم كار بانوان در خانه در نقش .8
 خانواده؛ اعضاي براي آرام محيطي به خانه تبديل ترويج تالش بانوان براي .9

 هـاي  فعاليـت  از عملي حمايت و تشويق و انقالبي و مؤمن همسر تكريم تبليغ و ترويج .10
 بانوان؛ براي وظيفه يك منزلة  به فرزندان و همسر اجتماعي

 در امور مشروع؛ همسر رضايت جلب نتايج از مثبت بازنمايي .11
 فرزندان؛ تربيت و همسرداري وظايف بر بانوان ننداشت تمركز منفي آثار نمايش .12
 هـاي  مسـئوليت  اولويـت  رعايـت  بـا  جامعـه،  در زنـان  اجتمـاعي  مثبـت  حضور ترويج .13

 خانوادگي؛
ويـژه از سـوي زوجـين بـه      اخالقـي در خـانواده بـه    ورزي و خوش ترويج روحية محبت .14

 يكديگر؛
 بردبـاري،  و يباييشك سازگاري، تقسيم كار در وظايف مشترك، و مدارا فرهنگ ترويج .15

 وظيفـه  يـك  مثابـة  به همسر از عذرخواهي و پوشي چشم و تغافل توافق، و تفاهم ايثار،
 زوجين؛ براي
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 آوري؛ فرزند ترويج و تبليغ .16
 ايشان؛ به زوجين مورد نياز هاي مهارت آموزش .17
 فرزندان؛ ميان عدالت خصوص رعايت سازي در فرهنگ .18
 دختران؛ تزويج در تعجيل و لوغب هنگام در فرزندان تزويج ترويج و تبليغ .19
 خانواده؛ فرزندان تكريم .20
 ايشان؛ ممات و حيات زمان در والدين به حداكثري احترام و نيكي سازي دربارة فرهنگ .21
  .يكديگر با خانواده فرزندان روابط تقويت مثبت نتايج نمايش .22
 مقابله با عوامل تزلزل خانواده  
 و همسـر  از بيجـا  انتظـارات  شـتن دا زدن و تهمـت  نهـادن،  منـت  منفـي  تبعات نمايش .1

 خانواده؛ در نابجا ورزي غيرت و سوءتدبير
 نمايشي؛ محصوالت قالب در مسئله حل هاي مهارت آموزش .2
 مرد در قالب داستان؛ و زن طبيعي نيازهاي و ها تفاوت آموزش .3
 و جنسـي  آزادي ميـان  مسـتقيم  رابطـة  برقراري و جنسي آزادي منفي تبعات نمايش .4

 خانواده؛ تزلزل
 بازنمايي آفات هرگونه دخالت بيجا در زندگي مشترك زوجين از سوي ديگران؛ .5
 جامعه؛ و فرد براي خانواده فروپاشي مضرات تلخ بازنمايي .6
  .خورده شكست اي تجربه منزلة  به غرب در خانواده كنندة متزلزل عوامل نمايش .7

 ها و ضوابط محتوايي سياست
منزلة روح كلي حاكم بر محصوالت  كرد كه به يان ميها را ب بخش قبل، اهداف، محورها و اولويت

اما مواردي كه در ادامه خواهد آمد، از جنس ضابطة محتوايي اسـت و بـه شـكلي    . نمايشي بودند
  .دهد هاي مطلوب را شرح مي مصداقي و با وضوح بيشتر سياست

 طوركلي نفي شود؛ نبايد ازدواج موقت به .1
 زدواج پرهيز شود؛گري براي ا از نمايش تمسخرآميز واسطه .2
در نمايش آداب و مقدمات ازدواج، همچون تهية جهيزيه و جشن عروسي، از هرگونـه   .3

 گري پرهيز شود؛ تجمل و اشرافي
 آنچه بر برتري تجرد نسبت به تأهل داللت دارد، پرهيز شود؛ از نمايش هر .4
 ؛منزلة امري پسنديده و مثبت اجتناب شود  از به تصوير كشيدن طالق و جدايي به .5
 درپي آن اجتناب شود؛ وسيلة نمايش پي سازي طالق به از عادي .6
منزلة  گرايي به پرستي و مقام كردن زندگي خانوادگي بر دنياگرايي، شهوت از نمايش بنا .7

 امري پسنديده و مثبت پرهيز شود؛
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 كند اجتناب شود؛ آنچه بر برتري زنان بر مردان يا بالعكس داللت مي از نمايش هر .8
 شود ممنوع است؛ ويژه والدين مي ه موجب تضعيف جايگاه اعضاي خانواده، بهنمايش هر آنچ .9

منظور تأييد و تقويت روحية همكاري در خانواده، از نمايش تمسخرآميز كار اعضاي  به .10
 ويژه مردان، پرهيز شود؛ خانواده در خانه، به

 پرهيز شود؛ هاي خانوادگي ايشان دادن كار بيرون از منزل بانوان بر مسئوليت از برتري .11
 هاي همسري و مادري بانوان در خانه اجتناب شود؛ از تحقير و تمسخر مسئوليت .12
جـاي آن بـر    ساالري و فرزندسـاالري در خـانواده ممنـوع و بـه     نمايش مردساالري، زن .13

 تمكين به منطق و امر الهي تأكيد شود؛
ترهـاي   و بزرگويژه به والدين  حرمتي اعضاي خانواده به يكديگر، به نمايش هرگونه بي .14

  خانواده، ممنوع است؛
 كردن مسائل مادي ازدواج بر مسائل معنوي آن پرهيز شود؛ از برجسته .15
 گرايي در حوزة اقتصاد خانواده ممنوع است؛ ترويج و تبليغ فرهنگ بيكاري و شانس .16
هاي اقتصادي اسالم در خانواده  اسالمي بر ارزش هاي اقتصادي غير دادن ارزش از برتري .17

 د؛پرهيز شو
 سازي اسراف و تبذير در خانواده اجتناب شود؛ از عادي .18
از هرگونه نمايشي كه باعث همنشيني ميـان دو مفهـوم مـذهب و فقـر اقتصـادي در       .19

  شود پرهيز شود؛ خانواده مي
درپـي   سازي ايجاد تشويش در محيط خانوادگي، از طريـق تكـرار و نمـايشِ پـي     عادي .20

 ؛مشاجرات و دعواهاي خانوادگي، ممنوع است
ويـژه از سـوي    گويي و ظلم بـه اعضـا در محـيط خـانواده، بـه      درپي دروغ از نمايش پي .21

 زوجين به يكديگر، پرهيز شود؛
  منزلة امري پسنديده ممنوع است؛ نمايش بغض و كينة اعضاي خانواده به يكديگر به .22
رحم بايـد جـاري و    صلة  نمايشي مصاديق همة بر خويشاوندان تكريم و احترام روحية .23

 باشد؛حاكم 
  منزلة امري پسنديده ممنوع است؛ نمايش قطع رابطه با اعضاي خانواده و فاميل به .24
 هاي پرجمعيت به هر شكلي ممنوع است؛ تخطئه و تحقير خانواده .25
خصوص ارتباط ميان محرم و  هاي عرفي در از نمايش خارج از موازين شرع و چارچوب .26

 نامحرم در محصوالت نمايشي خانوادگي اجتناب شود؛
  ازنمايي منفي از افرادي با ظواهر مذهبي در خانواده ممنوع است؛ب .27
 منزلة امري پسنديده، ممنوع است؛  نمايش تمرد از وظايف ديني اعضاي خانواده، به .28
وظـايف اخالقـي در    دادن از ترويج هرگونه مزدخواهي و انتظار از همسر، در قبال انجام .29

 خانواده اجتناب شود؛
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 منزلة امري پسنديده، ممنوع است؛ از همسر، بهنمايش عدم تبعيت بانوان  .30
 فرزندان، پرهيز شود؛ حضور در خصوص به يكديگر، به زوجين احترامي بي از هرگونه .31
 شود پرهيز شود؛ زوجين منجر مي اختصاصي وظايف جايي جابه هر آنچه به ترويج از .32
  عدالتي ميان فرزندان پرهيز شود؛ از بازنمايي مثبت بي .33
 ك حرمت همسر به هر شكلي ممنوع است؛نمايش هرگونه هت .34
  .اسالمي ممنوع است ترويج سبك زندگي خانوادگي به شيوة غير .35

  گيري بحث و نتيجه
گيري حاصل نيز به دو بخـش تقسـيم و    پژوهش حاضر در دو مرحله انجام شد، نتيجه كه آنجا از

ب از منظر سـبك  گيري پژوهش از الگوي خانوادة مطلو در بخش نخست، به نتيجه. شود ارائه مي
خصـوص نحـوة    پـردازيم و سـپس، نتـايج حاصـل از بخـش دوم پـژوهش، در       يمزندگي اسالمي 

 .مطلوب نمايش خانواده به سبك زندگي اسالمي را ارائه خواهيم كرد
دهد كه اسالم به همة اجـزا و عناصـر مـرتبط بـا      نشان مي 5شكل شده در  ارائهمرور الگوي 

هاي نظري، عالوه بر  در محور ديدگاه. ي را از قلم نينداخته استخانواده توجه دارد و هيچ عنصر
حقيقـت،   در. توجه ويژه به متن خانواده، به رابطة ميان خانواده با جامعه نيـز توجـه شـده اسـت    

ها در نظر گرفته شده، اما از محيط پيراموني آن غفلـت نشـده    منزلة كانون اين ديدگاه خانواده به
ترين مقوالت موجـود در ايـن عرصـه     عملي تحكيم خانواده، كاربردي در محور راهكارهاي. است

همچنـين،  . مورد عنايت قرار گرفته است؛ به شكلي كه هيچ عنصر ديگري فراموش نشـده اسـت  
در محـور عوامـل تزلـزل خـانواده     . بندي اين راهكارها باعث تبيين بهتر موضوع شده است مقوله

همچنين، عوامـل  . ي از اين عوامل در نظر گرفته شده استمنزلة يك نيز، موانع تشكيل خانواده به
نهايت به وظايف ديگران در زمان  تزلزل اين نهاد مقدس پس از تشكيل آن نيز بررسي شده و در

شـود كـه ايـن الگـو از ابعـاد گونـاگون        مالحظـه مـي  . اختالف ميان زوجين پرداخته شده اسـت 
  .نتوان مقولة مهم ديگري را بدان افزود اي كه شايد جامعيت درخور توجهي دارد؛ به گونه

منزلة كانون اصـلي خـانواده توجـه كـرده، امـا از نقـش        اين الگو از سويي به نقش زوجين به
منزلـة اصـل در    از سوي ديگر، نهاد خـانواده را بـه  . فرزندان و ديگر افراد جامعه غافل نشده است

تنهـا خـانواده را در    همچنين، نه. رده استنظر گرفته، اما از تأثير محيط پيراموني بر آن غفلت نك
زمان تشكيل آن بررسي كرده، كه به عوامل مؤثر بر آن در زمان قبل از ازدواج نيز توجـه كـرده   

دهـد كـه    بررسي متون و روايات اسالمي در موضوع خانواده همچنـين بـه مـا نشـان مـي      .است
مطالـب را بـه خـود اختصـاص      راهكارهاي عملي تحكيم خانواده از منظر اسالم، بيشترين حجم

در ارزيابي نگاه دين به امر تشكيل خـانواده و ازدواج بايـد گفـت كـه اسـالم تمركـز       . داده است
شده، بخش  ي كه اين امر در هر سه وجه الگوي ارائها گونه  بهاي بر امر تشكيل خانواده دارد؛  ويژه

  .مجزايي را به خود اختصاص داده است
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  نواده از منظر اسالمالگوي جامع خا. 5شكل 

معطـوف بـه دو بخـش    ها آمده اسـت،   طور كه در متن يافته نتايج بخش دوم پژوهش، همان
ارزيابي نخبگان از وضعيت موجـود محصـوالت نمايشـي و پيشـنهادهاي ايشـان بـراي وضـعيت        

خصـوص وضـعيت موجـود محصـوالت      تحليل محتـواي اظهـارات كارشناسـان در   . مطلوب است
  .دهد را نتيجه مي مقوله 23نمايشي، 

ترسـيم  «، »عدم رعايت اولويت موضوعي در توليـد «، »عدم طراحي الگوي مطلوب خانواده«
هـاي   تخطئة خـانواده «، »استفاده از عوامل توليدي نامناسب«، »نادرست جايگاه اعضا در خانواده

الگوي جامع خانوادة تراز در انديشة اسالمي

ديدگاه هاي نظري اسالم دربارة خانواده

به زوجين

به تشكيل خانواده

رابطة ميان خانواده و جامعه

ويژگي هاي مطلوب محيط خانواده

ديگر ديدگاه ها

راهكارهاي عملي تحكيم خانواده

تشكيل خانواده

صلة رحم

اقتصاد خانواده

وظايف اعضاي خانواده

عوامل تزلزل خانواده

موانع تشكيل خانواده

عوامل تزلزل خانواده پس از تشكيل آن

وظايف ديگران در زمان اختالف زوجين
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ربارة انتشار پيام مخدوش د«، »نمايش معيارهاي نادرست در زمينة انتخاب همسر«، »پرجمعيت
  .بخشي از اين مقوالت است» ارائة تصوير مبهم از مفهوم عشق«و » سبك صحيح همسرگزيني

ــين  ــطه «همچن ــخر واس ــري در ازدواج تمس ــريم  «، »گ ــت ح ــدم رعاي ــرعي  ع ــاي ش ، »ه
بازنمـايي منفـي از افـراد داراي ظـواهر     «، »ايجاد نيازهاي كاذب در مخاطـب «، »محوري تهران«

ضعف نظارت بر محصوالت نمايشي «، »هاي فقير و ثروتمند وادهافراط در نمايش خان«، »مذهبي
ضعف در بازنمـايي روابـط عـاطفي ميـان     «، »عدم اعتدال در بازنمايي زنان«، »با موضوع خانواده

بندي اظهـارات   از ديگر مقوالتي است كه با طبقه» هاي گوناگون تناقض ميان قالب«و » فرزندان
  .دست آمده است كارشناسان به

، »هـاي حـل مسـئله    عدم آموزش مهـارت «، »ها در خانه در نمايش اولويت كار خانمضعف «
همنشيني «، »نمايش حداقلي زندگي خانوادگي اسالمي«، »نبودن محصوالت نمايشي تقوامحور«

ة نخبگان پژوهش دربارة وضـعيت موجـود   شد نيز از ديگر مقوالت اشاره» مذهب با فقر اقتصادي
  .محصوالت نمايشي است

خصوص وضـعيت مطلـوب بازنمـايي خـانواده در      ج حاصل از پيشنهادهاي كارشناسان درنتاي
طور كه در متن پژوهش بدان اشاره شد، پس از تحليـل كيفـي بـه دو     محصوالت نمايشي، همان

 و خانواده تشكيل«مقولة  7ها در  در بخش نخست اهداف، محورها و اولويت. بخش تقسيم شدند
 ،»خانواده بر حاكم مطلوب محيط« ،»خانواده اقتصاد« ،»خانواده عضايا جايگاه ترسيم« ،»ازدواج

محتويات . جاي گرفتند »خانواده تزلزل عوامل با مقابله« و »خانواده اعضاي وظايف« ،»رحم صلة «
  .هاي نمايشي در حوزة خانواده هستند منزلة روح كلي حاكم بر برنامه اين بخش به
طور دقيق و مصداقي بـه بايـدها و نبايـدهاي محصـوالت      ها و ضوابط محتوايي اما به سياست
شده بـراي توليدكننـدگان و    كشي منزلة چارچوب راهنمايي واضح و خط پردازند و به نمايشي مي

  .طور مبسوط ارائه شدند گيرد كه به مي بر گزاره را در 35اين بخش . شود ناظران محسوب مي

  پيشنهادهاي كاربردي
طـور خـاص، بـراي سـازمان صـدا و سـيماي        اي و، بـه  هاي رسانه مانپيشنهادهاي ذيل براي ساز
  :تواند مفيد و مؤثر واقع شود جمهوري اسالمي ايران مي

منظور ترويج سادگي و پرهيز از تشريفات در امر تشكيل خـانواده و ازدواج، نمـايش    به .1
ها در محصوالت نمايشـي، كـه بـه لحـاظ بصـري نيـز زيباسـت،         و رسوم قوميت  آداب
  شود؛ نهاد ميپيش

شـدن   برخي از وظايف زوجين در خانواده به دليل رعايت فقه رسانه، قابليـت نمايشـي   .2
هـاي محبـت ميـان     خودآرايي و تبرج زن در حضور شوهر يا ابراز برخي از گونه. ندارد

هـاي انيميشـن و    در اين مواقع، اسـتفاده از قالـب  . گيرد زوجين در اين دسته جاي مي
  به ارائة الگوي صحيح خانواده به سبك زندگي اسالمي كمك كند؛تواند  پويانمايي مي
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جانبـه بـر محصـوالت نمايشـي از نقايصـي اسـت كـه در         نبود نظارت صـحيح و همـه   .3
براي رفع ايـن  . شود اظهارنظر كارشناسان پژوهش در ارزيابي وضعيت موجود ديده مي

كارشناسـان حـوزة   خصوص  هاي گوناگون، به شود ناظراني از حوزه نقيصه، پيشنهاد مي
ايـن نظـارت بايـد قبـل،     . خانوادة اسالمي، بر محصوالت نمايشي نظارت داشته باشـند 

حين و پس از اجراي پروژه و در هنگام نمايش محصول براي رصد ديـدگاه مخاطبـان   
 اتفاق بيفتد؛

تنهـايي   تواند بـه  پرداختن صرف به خانوادة مطلوب اسالمي در محصوالت نمايشي نمي .4
اي زنـدگي   وضعيت اين نهاد مقدس در جامعة ما باشد؛ زيرا ما در جامعـه  باعث بهبود

كنيم كه عوامل و ساختارهاي گوناگوني در به وجود آمدن آن نقش دارنـد و نبايـد    مي
رسـد كـه در كنـار     لذا به نظر مـي . يك از اين عوامل بر خانواده غافل شد از تأثير هيچ

اي فرادستي و مؤثر بر اين نهاد نيـز مـدنظر   پرداختن به موضوع خانواده، بايد ساختاره
هـاي اجتمـاعي مـؤثر بـر      شود كه رويه در همين زمينه، پيشنهاد مي. رسانه قرار بگيرد

بازتوليد چنين وضعيتي براي خانوادة ايراني شناسايي و نقد شوند و در طـرف مقابـل،   
  ساختارهاي مفيد براي خانواده از طريق رسانة ملي تقويت شوند؛

هاي بازيگران و عوامل توليد محصوالت نمايشي در حـين يـا پـس از نمـايش      مصاحبه .5
بـدين منظـور   . بـرد  ها، بعضاً محتواي اين محصـوالت را زيـر سـؤال مـي     فيلم و سريال

ها به اثبات نرسـيده   يك از اين روش راهكارهاي متفاوتي استفاده شده، اما كارايي هيچ
هـاي مطلـوب و انتخـاب بهتـرين      ي روشمنظـور گـردآور   بنابراين، الزم است به. است

  هايي با اين موضوع تعريف شوند؛ روش، پژوهش
گذاري اولين  شود و سياست گذاري محقق نمي نمايش خانوادة اسالمي صرفاً با سياست .6

منظـور طـي مراحـل بعـدي ايـن       گام در جهت رسيدن به هدف مذكور است؛ لـذا بـه  
شده از خـانوادة اسـالمي،    الگوي ارائههايي جهت تبديل  پژوهش دادن پژوهش، به انجام

رسد كـه   ، به نظر ميشده با توجه به موضوع بررسي. هاي نمايشي نياز داريم به وضعيت
  .اساس نظرهاي عوامل هنري و توليدي استوار شود الگوي مورد نظر بايد بر
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