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 LOSTعنوان سریال: 

نام سریال در زبان فارسی به معنی گمشده است؛ در فصل اول چنین به نظر می رسد که منظور از نام سریال همین مسافران 

است که در جزیزه گم شده اند. اما در ادامه به سبب رازها و شگفتی ها و عجایب و  777بازمانده از سقوط هواپیمای بوئینگ 

 ن در طول فصل ها، احساسی از گم شدگی مخاطب در فیلم ایجاد می شود. شخصیت های تازه وارد و شکست مان و مکا

در کل نگاهی فلسفی و مرتبط با گم شدگی انسان امروز می باشد. البته در فیلم مفهوم سرزمین گمشده نیز می توان اطالق 

 کرد. )نا کجا آبادی(

 

 

 مشخصات:

دقیقه ای  22قسمت تهیه شده است. هر قسمت  121مل بر فصل مشت 6است که در  Day Time Seriesاین سریال از نوع 

 می باشد.

 ادامه یافت. 2010آغاز شد و تا سال  2002از سال  ساخت سریال

 شبکه ای، بی، سی آمریکا، کمپانی بدروبات، تلویزیون تاچ استون و تلویزیون بوئنا ویستا. تهیه کننده:

 (2002از شبکه آمریکایی ای، بی، سی )از سال  پخش سریال

 J.J ABRAMSجی جی ابرامس  کارگردان:

 توسط مایل جیا جینو موسیقی:

 غار، ماکت، نیویورک، کالیفرنیا، عراق، استرالیا، هاوایی محل فیلم برداری:

 جی جی ابرامس، جفری لیبر، دیمون لیندلف. فیلمنامه نویس:
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 خالصه فصول فیلم

جزیره متروکه سقوط می کند. بازماندگان واقعه علی رغم تفاوتها و تنش ، هواپیما در گذر از اقیانوس در یک فصل اولدر 

 هایی که با هم دارند به همراهی و همکاری با هم می پردازند تا زنده بمانند.

 بازماندگان توسط عوامل مختلفی مانند حمله خرس، ساکنان جزیزه و غیره مورد تهدید قرار می گیرند.

 ی، از دیگر قسمت های اینکربرخورد با زنی که سالها قبل در اثر غرق کشتی به جزیزه پناه برده یا موضوع در بحبحه مرموز ف

 فصل است. 

 قسمت است. 22این فصل 

روز پس از سقوط است. درگیری بین بازماندگان و بومیان افزایش می یابد. ساکنان جدیدی که قبال  22مربوط به  فصل دوم

 ینان هواپیما بوده و در محل دیگر ساکن بوده اند به سریال اضافه می شوند.سرنش

جزئیات بیشتری از زندگی افراد و جغرافیای جزیزه بر مال می شود. دلیل سقوط هواپیما مشخص می شود و موضوعات علمی و 

 دینی در مباحث بین شخصیت ها مطرح می گردد.

درگیری میان بازماندگان و بومیان به اوج خود می رسد. اطالعات بیشتری از بومیان در اختیار مخاطب قرار می  فصل سومدر 

 گیرد. بازماندگان موفق به تماس با تیم نجات می شوند.

 آینده برخی افراد مد نظر قرار می گیرد. پیامدهای فرار شش تن از بازماندگان روایت می شود. فصل چهارم

شاهد شکل گیری دو داستان متفاوت از بازماندگان هستیم یکی از این داستان ها مربوط به شش نجات یافته  نجمفصل پدر 

است که سه سال در خارج از جزیزه زندگی می کنند و سپس تصمیم به برگشت به جزیزه می گیرند. تعداد دیگری از 

 شوند.منتقل می  1772بازماندگان که در جزیره جا مانده اند به سال 

در فصل ششم مجدداً هواپیمایی بر جزیزه فرود می آید اما اینبار سالم و همه در سالمت هستند اما هیچکدام یکدیگر را نمی 

 شناسند.

مجدداً به سراغ گروه بازماندگان می رویم و رازهای بزرگ آنان به تدریج بر مخاطب آشکار می شود و مثل برخی شخصیت 

 های مرموز.

 

 (ویست )ژانر ارائه روایت

 ژانر این مجموعه را می توان درام ماجراجویی و حادثه نامید.

داستان بطور مداوم در فالش بک و فالش فور وارد سیر می کند و در هر قسمت به دنبال مطرح کردن شخصیت ها و افشا 

 کردن الیه های زندگی گذشته و حتی آینده آنهاست.

ه صورت می گیرد که مخاطب را نیز در انبوه ماجراهای مرتبط و یا بی ارتباط با هم تغییرات زمان و مکان گاه آنقدر بی مقدم

 دچار ابهام و گم گشتگی می کند.
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فصل اول گرانترین و پرهزینه ترین بخش سریال است. خصوصاً دو قسمت اول این فصل که بیشترین هزینه ساخت را با حدود 

 میلیون دالر در تاریخ سریال سازی دارد. 12

آغاز می شود که تا آخر این فصل به عنوان رهبر گروه دیده می شود. او پزشک است  "جک شپرد"ل اول با گشودن چشم فص

 و در نهایت خلوص و با وجود زخم کاری اش، به نجات جان دیگران می پردازد.

ی می بینند که در ارتباط آن با ظاهراً هواپیما سقوط کرده و برخی از سرنشینان آن زنده مانده اند و خودشان را در جزیره ا

 خشکی های دیگر قطع شده و فعالً امکان تغییر مکان نیست.

باید در کنار هم و با رویا رویی با مشکالت طبیعت زندگی کنند تا اینجا احساس می شود که در این وضعیت تعدادی انسان 

شاهد باشیم. نظیر حضور موجودی ناپیدا اما رعب انگیز و قرار است با داستانی کامالً واقعی روبرو باشیم و سریالی هیجانی را 

 هولناک.

 اما همة ماجرا ها تا بدین حد پر هیجان و اکتیو نیستند. گاه شاهد طرح ماجرایی معمایی هستیم.

 در کل داستان غیر قابل پیش بینی است. حتی دو دقیقه بعد را نمی توان درست حدس زد.

محدود به حوادث جزیره نمی شود. و نویسندگان پر شمار )نویسندگی سریال تا فصل چهارم، نکته قابل تأمل اینکه داستان 

با درایت کامل برای هریک از شخصیت های اصلی پیشینه ای هم روایت می کنند که دو مزیت  هفده نفر بر عهده داشته اند(

 عمده برای ارتقاء کیفیت سریال دارد: 

از یکنواختی در می آورد و بیننده را برای دقایقی از فضای جزیره خارج می کند، حوادث نخست اینکه حوادث را تا حد زیادی 

خارج از جزیره که با فالش بکها یا فالش فورواردها حاصل می شود؛ خود تکمیل کننده اتفاقاتی است که در جزیره رخ می 

 دهند.

که از طریق کاراکترها یا حوادث بیننده را فریب  جالب اینکه این سریال در برخی قسمت ها دروغهایی به مخاطب می گوید

 می دهد.

دومین عامل جذابیت سریال گمشده، شخصیت پردازی قوی آن است. هر یک از شخصیت های داستان چهره متفاوتی با هم 

 دارند، هیچ کدام بی گناه نیستند؛ هر یک به نحوی مرتکب امر خطایی شده اند و از خود فرار می کنند.

 هر شخضیت در جزیره نیمه پنهان خود را آشکار می کند.در واقع 

 اثر شده است. اینها باعث ایجاد حس همزاد پنداری بهتر نجات گریان

 

 تولید سیستمی

 برنامه سازی تلویزیونی نمونه ای از تولید سیستمی است که به ترتیب شامل موارد زیر است.

 تلویزیونی است.این سریال نمونه بارز تولید سیستمی در شبکه های 

 ارزیابی -2  بازخورد -2  پخش -3  تولید -2  طراحی -1
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 توضیحات سریال گمشده

تلویزیونی تحسین مردم و منتقدین را بر انگیخت و منتقدان این سریال را بین ده سریال برتر تاریخ آمریکا قرار  این مجموعه

 داده اند.

مینه ها و جشنواره های مختلف شده است و برخی از آنها را نیز به دست بار نامزد دریافت جایزه در ز 220این سریال بیش از 

 .2007ای و جایزه بهترین سریال درام از گولدن گالب در سال  2002آورده است. از جمله جایزه سال 

 

 تکنیک های اثر شامل زمینه های:

 مضمون .1

 ساختار فیلمنامه .2

 تصویر .3

 بازیگری .2

 تدوین .2

 عوامل مکمل .6

 

 تالش برای دست یافتن به مدینه فاضله ) به تعبیر افالطون آکاپلیس یا اتوپیاگرایی(مضمون یا تم:  .1

 ساختار فیلمنامه:  .2

  فیلمنامه به صورت روایت خطی پیش نمی رود و با شکست مداوم زمانی سیر سنتی روایت را مخدوش می

 کند. به این ترتیب در قالبی نو و مدرن به ماجرا پرداخته است.

  های بصری از ویژگی های عمده فیلمنامه این اثر است.کاربرد نشانه 

  خصوصیات شخصیت ها نه در بازگویی کالمی که اغب از ظریق حرکت و حادثه به مخاطب منتقل می

 شوند.

  از ویژگی های برجسته فیلمنامه این اثر، پرورش شخضیت های چند بعدی متعددی است که اغلب در هر

 دگی و اجتماعی آنها می پردازد.قسمت به ابعاد مختل شخصی، خانوا

 نگرند و ابعاد آشکار و  جزیره نامسکون نشانه ای از یک آینده است که شخصیت ها به نوبت در آن می

 پنهانی وجودشان در معرض دید و قضاوت مخاطب قرار می گیرد.

 ی گرفتار در حادثه اصلی و مرکزی در فیلمنامه، سقوط در جزیره است اما کنکاش روحی و روانی انسان ها

جزیره، این مکان را در اختیار فیلمنامه قرار داده است تا به فضاهای متعددی در خارج از فضای جزیره 

سیر کنند و با این کار نتنها جذابیت تصویری ایجاد شده بلکه روند ماجرا ها به فراخور ملیت و محل 

 سکونت شخضیت ها تکوین می یابد.


