زیر ذره بین مردم

تحلیل محتوای نظرات کاربران توییتر
درباره سریال «گیسو» نشان داد:

«گیسو» هم راه «دل» را رفت
گروه تلویزیون :سریال «گیسو» که
در ادامه سریال «عاشقانه» از اسفندماه
سال گذشته از پلتفرم نماوا پخششد ،از
جنجالیترین سریالهای نمایش خانگی در
سالهای اخیر بود که در مواقع مختلف موجی از
انتقادات از ساختار و نوع روایت تا بازیها و انتخاب
نقشها به آن وارد شد تا جایی که دادهکاوی
توییتهای پرالیک منتشر شده از بازه زمانی پخش
سریال در اسفندماه تا زمان اتمام سریال در مردادماه
به حجم باالی توییتهای انتقادی و نارضایتی باالی
مخاطبان این سریال در فضای توییتر اشاره دارد.
این در حالی است که پیش از این نیز منوچهر هادی
دو سریال دیگر در نمایش خانگی با نام «عاشقانه»
و «دل» ساخته بود که با وجود اینکه سریال
«عاشقانه» با جذب مخاطبان نمایش خانگی روبرو
شد ،سریال «دل» نتوانست اعتماد طرفدران هادی
را بار دیگر جلب کند و انتقادات به این سریال افزایش
یافت .حال سؤال اصلی بسیاری از دوستداران
سریالهای نمایش خانگی این بوده که چرا با وجود
این حجم از انتقادات و تخریب و کنایهها به مجموعه
«دل» ،فیلمساز و عوامل تولیدی با کمترین وقفه
فصل دوم سریال «عاشقانه» را با بیشترین سرعت
و کمترین دقت ،تولید و روانه بازار کردند .آیا اعتبار
هنری و جلب رضایت مخاطب آنقدر اهمیت ندارد
که بعد از واکنش خیل عظیمی از نقدها ،کامنتها و
نظرات منفی درباره سریال «دل» ،منوچهر هادی در
مقام فیلمساز تأملی در ادامه کار و تجدیدنظری در
برخی تمهیدات و سیاستهای کاری خود نماید؟
در ادامه برجستهترین نقطهنظرات کاربران توییتر
درباره سریال «گیسو» که با معیار بیشترین
الیک استخراج شدند دستهبندی و مورد تحلیل
قرارگرفتند .توییتها در دو بخش موافق و مخالف
دستهبندی شده و توییتهای متنوع در هر زمینه
استخراج و واکاوی شدند .الزم به توضیح است که
درج مصادیق دقیق توییتها برای استناد بیشتر
و روایت لحن و بیان دقیق نظرات کاربران صورت
گرفته است.

الف :موافقان سریال «گیسو» درباره آن چه نظری داشتند؟
بررســی توییتهای پرالیک مرتبط با مجموعه نمایش خانگی «گیســو» از نظر کمی ،نشــان از حجم کم
توییتهای موافق و راضی ســریال «گیسو» در بازه زمانی پخش ســریال دارد .توییتهایی که با اغماض و
مماشات در گروه موافقان طبقهبندی شــده اســت و حتی در برخی موارد نمیتوان به طور قطع احساس
مخاطبان در نوشته آنها را حمایتی و مثبت ارزیابی کرد .در هر صورت ،مهمترین محورهای حمایتی موافقان
این سریال به حس همذاتپنداری با برخی کاراکترها از قبیل ســاره بیات در نقش پگاه ،سانیا ساالری در
نقش نازی و محمدرضا گلزار در نقش ســهیل مربوط میشــود .از ســوی دیگر حضور بازیگران محبوب و
سوپراستارهایی چون محمدرضا گلزار ،هومن ســیدی و ...عامل جذب برخی مخاطبان برای تماشای فصل
دوم مجموعه «عاشقانه» با نام «گیسو» بوده است.
در ادامه مهمترین مصادیق پرالیک در توییتر در این باره ارائه شده است:
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