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دستمایه قرار دادن مســائل اخالقی و عرفانی 
همسو با جامعه، »یادداشت های کودکی« ساخته 
پریسا بخت آور با پرداخت به سوژه ای متفاوت در 
مقیاس آن دوران زمانی و چنگ زدن به موضوع 
ارزش  های ویژه سنتی و پاسداشت نوستالژی های 
کودکی، »همراز« ساخته سامان مقدم و دستمایه 
قــرار دادن رویکردهایی اخالقــی در خصوص 
رســتگاری معرفتی انســان های خالفکار پس 
از زیستن در جوار انســان های صالح، و »عروج« 
ساخته سیروس مقدم با دستمایه قرار دادن توبه 
یک کالهبردار و بازگشت او به سوی راست کرداری 
تالش مناسبی در خوانش ایدئولوژی بر بستر باور 

عمومی انجام شده بود.
این تالش ها در ســریال های دیگری ادامه 
یافت که از جمله می توان به این موارد اشاره کرد: 
»پشت کنکوری ها« ساخته پریسا بخت آور با توجه 
نشان دادن به دغدغه ها، چالش ها و سختی های 
جوانان پشــت کنکوری؛ »رانت خوار کوچک« 
ساخته حسین ســهیلی زاده با خلق شخصیت 
اُشترخانی با بازی سیروس گرجستانی و رویکردی 
کمیک به مفاســد اداری و نقد به نوکیســه گی 
و ریاکاری رســوخ کــرده در بخشــی از بدنه 
مدیریتی ادارات دولتی؛ و سریال »کمکم کن« 
به کارگردانی قاسم جعفری با رویکرد پیوند زدن 

سرگشتگی های انسان امروز به پندار برزخ باور.
تلویزیون طی چند سال به چنان تشخصی 
در ساخت مجموعه های ماه رمضان رسید که با 
فرا رسیدن ایام روزه داری، مخاطبان خود را با 
پخش سریال هایی کمدی و معناگرایانه غافلگیر 
می کرد که در این زمینه می تــوان به »خانه به 

دوش« به کارگردانــی رضا عطاران و هنرنمایی 
حمید لوالیی در نقش ماشاءاهلل مرزوقی با محور 
قرار دادن فرجام نیک تالش برای کسب درآمد 
حالل، »او یک فرشته بود« ساخته علیرضا افخمی 
و »اغما« به کارگردانی ســیروس مقدم درباره 
تقابل انسان و شیطان اشاره کرد. سریال »متهم 
گریخت« ســاخته رضا عطاران و با هنرنمایی 
سیروس گرجســتانی در نقش هاشم بابازاده با 
داستانی از نیک اندیشــی شخصیتی ساده دل و 
باصفا که قلبش مدام باتری خالی می کند و در 
تردد مدام میان این دنیا و آن دنیاست مفاهیمی 
کلیدی از اخالق ُاخروی را به زندگی دنیوی پیوند 
می زد و باور فکــری اش را در جمله »این دنیا یه 

شاهی هم نمی ارزه« بیان می کرد.
در این میــان تلویزیــون در ســال 85 با 
ســه ســریال جذاب »صاحبدالن« ســاخته 
محمدحســین لطیفــی، »آخرین گنــاه« به 
کارگردانی حسین ســهیلی زاده و »زیرزمین« 
ساخته علیرضا افخمی قدرت باالی خود در جذب 
مخاطبان از هر طیف فکری را نشان داد و با محور 
قرار دادن خوانش آیات قــرآن در زندگی امروز، 
اشاره به چشم برزخی و تصویرگری آیات عذاب 
گناهان کبیره، و در نهایت نقب زدن به پستوهای 
زیست در مناطق جنوبی تهران به بررسی فرهنگ 
زیستی در شهر مدرن و در جوار عرفان و معنویت 
اشارتی به جا و هدفمندانه داشت که با استقبال 

ویژه مخاطبان روبه رو شد.
ساخت »میوه ممنوعه« به کارگردانی حسن 
فتحی و بر پایه اشاراتی به داستان های مشهور 
کالسیک مانند »شیخ صنعان« و »برصیصای 

عابد« یکی دیگر از اوج های مهــم تلویزیون در 
سریال سازی مناسبتی بود که در کنار »بزنگاه« 
به کارگردانــی رضا عطاران قوتــی ویژه به آنتن 
تلویزیون در سال 87 بخشید اما گویی پس از این 
سال تلویزیون راه رسیدن به مخاطبان را نسبتًا گم 
کرد و نتوانست به قوت قبل سریال هایی را روانه 
آنتن کند که باشــکوه و جذاب باشند و البته در 
همین مدت رکود تلویزیون سریال هایی چون »در 
مسیر زاینده رود« ساخته حسن فتحی، »نردبام 
آســمان« به کارگردانی محمدحسین لطیفی، 
»پنجمین خورشید« ســاخته علیرضا افخمی و 
»جراحت« به کارگردانی محمد مهدی عسگرپور 
را روانه آنتن کرد که نســبتًا در جذب مخاطب 

موفق بودند.
امــا در دهه نــود ما شــاهد شــیبی در 
سریال ســازی رمضانی بودیم کــه روز به روز 
جدول پخش ایــن ماه را از مــردم دورتر کرد؛ 
چنان چه در 10 ســال گذشــته شــاید تنها 
بتــوان نمونه هایی چون »دودکش« ســاخته 
محمدحسین لطیفی، »مادرانه« به کارگردانی 
جواد افشــار، »مدینه« و »پایتخت 4« ساخته 
سیروس مقدم و در نهایت »دردسرهای عظیم 
2« به کارگردانی برزو نیک نــژاد را، آن هم در 
نســبیتی با کل دهه نود، ســریال هایی موفق 

ارزیابی کرد.
آیا مخاطبی که ایــن خاطره ها را در ذهن 
دارد می توان با »خوشــنام« و »نجال 2« راضی 
کرد؟ پاسخ به قطعیت خیر است و همین منفی 
بودن باید به تغییر رویکردی در سریال ســازی 

تلویزیون منجر شود.

تلویزیون طی 
چند سال به چنان 
تشخصی در ساخت 
مجموعه های ماه 
رمضان رسید که 
با فرا رسیدن ایام 
روزه داری، مخاطبان 
خود را با پخش 
سریال هایی کمدی و 
معناگرایانه غافلگیر 
می کرد 


