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 6تختیپا الیزن مسلمان در سر تیگفتمان هو لیتحل

 
 )نویسنده مسئول( *ینجمه تقو
 **یرضو محمد یعل دیس

 چکیده

از منرار  1تخاتیپا الیبه گفتمان حاکم بر سر یابیاز پژوهش حاضر دست هدف: هدف
 یتیو جنس یا رسانه ،یفرهنگ یها از نشانه یریگ بهره یزن مسلمان و شناخت چگونگ تیهو

برجساته  یدهولوژیاباه ا یابیدسات نیو همچنا الیسر نیازن مسلمان در  تیهو ییدر بازنما
 .است شده ادی الیسرزن مسلمان در  تیهو یمعرف

حاضر به  پژوهش ریس نیبنابرا است؛ یفیک پژوهش نیا کردیروپژوهش:  یشناس روش
زن مسالمان در  تیافرکالف هو یدگفتمان انتقا لیگونه است که با استفاده از روش تحل نیا

 مورد پژوهش قرار گرفته است.   1تختیپا الیسر
 هاا، الو(ید ،یریتصاو یها نشاانه ،ها برگرفته از صحنه میمفاه پژوهش نیدر ا :ها افتهی

زن مسلمان از  تیزن مسلمان و نقاط مورد نرر هو تینقاط در تعارض هو ،برداشت از متن
 گرفته قرار یبررس مورد 1تختیپا الیسر در( یاجتمای و یگخانواد ،ی)فرد مختلف یهاجنبه
 .است

                                                      
 .nj.taghavi@gmail.com رانیقم، ا ما،یو رسانه، دانشگاه صداوس نیدارشد، دانشکده  یکارشناس *

 .azarbakhsh2005@gmail.com رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یجامعه شناس یدکترا **
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 1تخااتیپا الیساار دهااد یماا نشااان پااژوهش نیااا یها افتااهی یبنااد جمع: یر یگ جررهینت
 یرسااانیزن مساالمان در خااانواده و اجتماااع نداشااته و آگاااه تیاادر اراهااه هو یرونااد مااوفق

 یالگوهاااا در ن،یبناااابراانجاااام ناااداده اسااات.  ناااهیزم نیاااا درجامعاااه  یبااارا یمناساااب
 از و اساات یسااردرگم و تشااتت دچااار ارتباطااات و تعااامالت هااا، تیهو شااده، ییبازنمااا
 صااورتبااه 1تخااتیپا الیساار در زن تیااهو. باارد یماا رنااج انسااجام و یکپااارچگی فقاادان

 یجاار یساتینیفم گفتماان و یاساالم تیاهو گفتماان دو نیبا وآمادرفات حاال در سرگردان
 یاجتمااای و یخااانوادگ ،یفاارد ساا ح در زنااان تیااهو یالگااو یمااده و اساات غاارب در
 .است گفتمان دو هر تابع یالتقاط صورت  به

 تختیپا الیسر مسلمان، زن ت،یگفتمان، هو لیتحل :ها دواژهیکل

 قدمهم

 یاساالم انقاالب رهباران و اساالم دگاهیاد از تیجنسا و زن یدیکل میمفاه یبررس با
 مقادم خاط ساربازان خاانواده،ساازندگان  نینوا به یزن در فرهنگ اسالم گاهیجا میابی یدرم

 طیمح شیآسا و آرامش هیما آگاهانه، مانیا یدارا ،یغرب فرهنگ و سنت از بودن دور انقالب،
 طاول در جمعی، های رسانه در و غرب فرهنگ در مقابل در. است شده ادی فییف و خانواده

 لهیوسا کیا و هیماسار کیا صاورت به مختلف های دانیم در را زن مسئله متمادی های سال
قارار  یبه مقاصد خود ماورد بحاث و بررسا دنیرس یبرا یابزار ینوانبه و درآورده سوداگری

 دچار را مخاطب اذهان گسترده غاتیتبل و مختلف یها یساز فرهنگو با استفاده از  دهند یم
 یاجتمای قییم ریتأث لیبه دل ونیزیتلو ژهیو به و ها رسانه .کنند یم بزر( گمراهی   و وسهوس کی

 از پسبرخوردار است.  یا ژهیو یها طور خا  از ارزش به رشیابعاد فراگ لیو به دل یو فرهنگ
 که شد ساخته رانیا یاسالم یجمهور یمایس در یمتنوی یها الیسر یاسالم انقالب یروزیپ

 نیاو سازندگان ا است گرفته قرار یستیفمن یفضا الشعاعتحت زنان حضور ها از آن یبرخ در
 از متفااوت و یشخصا قیساال براسااس و رم لاوبیغ یا گوناهباه را زناان تیهو ها الیرس
 در زن تینام لوب هو ییبازنما و اراهه اساس نیهم بر. کشند یم ریبه تصو ینید یکردهایرو
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 سبک ،یانسان روابط خانواده، انیبن کرهیبر پ یو مخرب یجد راتیتأث تواند یم مایس یهابرنامه
 ییشناساا ونیازیتلو یهااالیسر در موارد نیا است الزم نیگذارد. بنابرا یجاو... بر  یزندگ

 یآثاار نیچن پخش و هیو نرارت بر ته یاستگذاریس د،یتول یهاحوزه در قیطر نیشود تا از ا
و  یاساالم یهایریگ جهت و کردهایرو شیازپشیب تا گردد تالش و ردیگ صورت دنرریتجد

  .ردیما موردتوجه قرار گ ینید
، اسااتفاده از یمختلاف رمزگاذار یهااسااحت یدر پاژوهش حاضار ضامن بررسا

 یونیزیتلو یها الیسر در مسلمان زن تیهو یبارا یتیجنس و یفرهنگ ،یا رسانه یها نشانه
 یمعرفا یچگاونگ نیای( باه تب1 تخاتیپا الی)مورد م العه سر یاسالم یجمهور یمایس

پرداخات.  میخواه 1 تختیپا الیرموجود در س یها زن مسلمان و شناخت گفتمان تیهو
گفتماان  میبرسا جهینت نیاست که به ا نیحاضر ا پژوهشاز  یو هدف اصل پرسش درواقع

 در وچاه صاورت اسات؟  باهزن مسالمان  تیااز منرار هو 1 تخاتیپا الیحاکم بر سار
 و یخاانوادگ ،یفارد تیاهو منرر از زنان تیشخص نییتب و یبررس به مختلف یها بخش

 یهاا از نشاانه یباه شاناخت میتالشا در نیهمچنا و میبپارداز الیسر نیا رد آنان یاجتمای
 الیزن مسالمان در سار تیاهو ییدر بازنماا شاده اساتفاده یتیو جنس یا رسانه ،یفرهنگ

 .میکن دایپ دست 1 تختیپا
توان   یگمان، م ی. باستمساهل جوامع  نیتر از مهم یکی ،(Personal identity) تیهو

 تیااسات. هو یجمعا یهرگوناه زنادگ ازیانشیانسان و پ یروان یزهاایاز ن تیگفت که هو
کند و   یبه فرد القاء م یاجتمای یها است که چگونه بودن را درخصو  نقش یمجمویه معان

کند کاه  یم دیفرد تول یرا برا یو مجمویه معان ستیاو ک دیگو یاست که به فرد م یتیوضع ای
 .(13: 9989 ،یساز قمتید )چده یم لیاو را تشک یستیو چ یستیمرجع ک

کاه باه  یاماور یدهد در تمام  ینشان م زیدر مورد خلقت زن و مرد ن یاله اتیآ یبررس
 ییوجود دارد و منشأ خلقت، نفس واحادها یشود، وحدت و تساو  یها مربوط م آن تیانسان

 یدارا یجا که موجاودشده است. انسان از آن ینیب شیدر آن پ یگوناگون یها  هیاست که سرما
 یشاگیهم یو خوشابخت ییکمال م لق و مقصاد نهاا یاست، همواره در پ اریو اخت فیتکل
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 ابدی  یرا نم یقیحق ینرسد خوشبخت یآن در حرکت است و تا به اوج کمال ذات یسواست و به
 انیام یبه آن تفاوت یابیاست که در دست یو جسم ی، خلقیهمان کمال یقل زین یو کمال ذات
را  یعیو طب یویافتخارات دن ل،یو رذا لیبودن فضا یمعنو انیبا ب می. قرآن کرستیزن و مرد ن

کارده  ینفا حینژاد و مانند آن بازگردند، با الفا  صر ت،یرا که به جنس ییها ده، تفاوتکر ینف
 آیه کند )حجرات: یم یمعرف لیو رذا لیفضا شناخت یبرا یرا محور اصل یاله یاست و تقوا

 تیااست که هو یفیها، منزلت، حقوق و وظا یژگیو یمعنا مسلمان بهزن  ینید تی(. هو99
کناد،  یم نییتع یاسیو س یاقتصاد ،یاجتمای ،یخانوادگ ،یزن مسلمان را در ابعاد انسان کی

منرار  از -1 .نشیزن و مارد در آفار ی: براباریمنرار انساان از -9 :است ریابعاد ز یکه دارا
-یمقولاه اجتماای در -9ینوان همسار و ماادر.  ده بهزن در خانوا گاهی: نقش و جایخانوادگ
: یاسایمقوله س در -3 .یفاف و حضور زنان در اجتماع ت،ی: مساهل مربوط به مالکیاقتصاد

 .(11: 9919افزا، جاه و روحجهاد زنان )رفعت ،یزمامدار ،یاسیمشارکت س
زن و مارد  یهاست برا که مالک سنجش انسان یانسان یها اسالم، ارزش یها در آموزه

ها و فضاهل نفس و روح انسان است نه  م شده است. چون خاستگاه ارزشیکسان ترسیطور  به
ص و یجسام متفااوت زن و مارد و خصاا .جسم او و زن و مرد در نفس و روح تفاوت ندارند

 ینگرتیبه واقعکه باتوجه یهاست؛ امرآن »منشأ تفاوت زن و مرد»ک از یهر یت جسمیماه
 یبرا ینیدا کرده است. اسالم حقوق تکویات قرآن انعکاس پیدر آ ییگشا شکلم یقرآن و برا

ست یمردان نسبت به زنان قاهل ن یبرا یح حقوقیاز و ترجیزن و مرد قاهل نشده است و هرگز امت
حقاوق زن و  یت کرده است. اسالم با تساویزن و مرد ریا هها را دربار و اصل مساوات انسان

از  یعنای) ینیلحا  تکاوها مخالف است. زن و مرد به به حقوق آنست با تشایمرد مخالف ن
ن یل همایازناد. باه دلیگر متمایکادیکامال از  طور باهو احساساات(  ی، روانایستیجهت ز

شود که زن و  یت موجب میست. جنسیر نیها امکان پذ آن ی، تشابه حقوقینیتکو یها تفاوت
 ههاا الزما ان آنیز مین، اختالف و تمایرارند. بنابیک نوع واحد قرار گیمرد تحت دو صنف از 

ن اسااس، یر همابااست.  یها ضرور ان آنیم یاساس، تفاوت حقوقنیشان است و براصفت
رد یگ یها تعلق مانسان هر است، به همای، قدرت و اختیکه شرط آن داشتن آگاه یف الهیتکل
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رش یمن پاذباه زن، ضا یب، در نگارش الهایاترتنیاختصا  ندارد. بد یو به جنس خاص
و تبلور گاوهر  یات بشر و تجلیدو جنس، استقرار یدالت و تداوم نرام ح یعیطب یها تفاوت

ن ی(. با11: 9981ر است )ی ارزاده، یف متقابل افراد امکان پذیتحقق تکال هیت در سایانسان
ز یام نییرا یک تحاول اجتمااییاگذار  انیینوان بن ، بهینی، نرر امام خمیشمندان اسالمیاند

گاه زنان ین جاییشان در تبیق و مورد تأمل است. ایدق یشان به زن نگاهیاست. نگاه ا وجهموردت
سات، ین زن و مرد نیب ی، تفاوتینرر حقوق انساناز :دیفرما ید دارد و میتأک یت انسانیبر هو

اند و زن حق دخالت در سرنوشت خود را همچاون مارد دارد. درخصاو   را هر دو انسانیز
دانند و زنان را  یاقشار جامعه م ههم هفیرا وظ یاسیز، دخالت در امور سین یاجتمای یها نقش

ل یارا باه دل یشبرد انقاالب اساالمینقش زنان در پ ینیدانند. امام خم ین امر مؤثر میز در این
انات یان کردند. در بیفرد بق مردان منحصربهیو تشو عیتشجن یها و همچن آن خود ینیآفر نقش

 یخانوادگ یها د بر خانواده و نقشیزنان، تأک یاجتمایر کنار حضور ، دینیحضرت امام خم
ن شغل یینوان باالتر به یاست که مادر یدر حد یمادرگاه یشود و توجه به جا یده میز دیزن ن

زن در جامعه باالتر  نقشداند  یرا باالتر از نقش مرد م زنن اساس نقش یشود و بر همیان میب
ابعااد هساتند،  هفعال در هما قشرک یبر خود، که  که بانوان یالوهنیا یاز نقش مرد است، برا

به جامعه از خدمت معلم بااالتر  مادرکنند. خدمت  یت میفعال را در دامن خود ترب یقشرها
 خواه کیان) تندخواسا یا مایااست کاه انب ین امریاست، از خدمت همه کس باالتر است؛ ا

 (.19: 9919 ،یفساه یصادق و یقمصر
دارد و برخالف  یشتریت بیزنان، نرر اسالم جامع همختلف در باب مسئل یها هینرر نیب

رامون و مشکالت موجود زناان شاکل یط پیبه مح یدر قالب واکنش اغلبها، که  هینرر گرید
دگاه یان دیایت موجود به تبیوضع یستیو فارغ از چ یجابیصورت ا است، نرر اسالم به گرفته
 ست.زن پرداخته ا هرامون مسئلیپ خود

 9111و  9111 یهاا باه دهاه یریتصاو یهاا مرباوط باه زناان و رساانه یها پژوهش
 یتیجنسا یهاا ا زناان را در نقاشها رسانه نیدهد ا ینشان م ها پژوهش نیا جیگردد. نتا یبرم

موضاوع،  نیاا رامونیپ دیمرتبط و جد یخارج یها پژوهش انیدهد. در م یم شینما یمتفاوت
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هاا نقش ییجا هجاب گاهیزنان و  ریتصو شیدر نما راتییتغ از ادامه 9111دهه  یها پژوهش
 یونیازیتلو یهاا در گوناه راتییتغ نیدارند. ا تیو اروپا حکا کایآمر یونیزیتلو یها لمیدر ف

همانند  یفعال و اجتمای ،دهد زنان مجرد، زنان شاغل ینشان م یخانوادگ یها الیهمچون سر
 ییبازنما به یدرخورتوجه یها پژوهش زین رانیا رداند.  شده دهیکش ریها به تصو لتخص گرید

رساانه و  مسالمان،زن  یهاا ه دواژیاکل یکه با بررسا اند پرداخته یریتصو یها رسانه در زنان
 :ل اشاره کردیذ یهاتوان به سرفصل  یم تختیپا الیسر

گااه زناان در گفتماان یجا» یبررسا( در پژوهش خود باه 9911مبر و رضاپور)یس -
 ییهااصاورت ماداوم بار مقولاه . پاژوهش بهانادپرداخته «یاسالم رهبران انقالب
ف ی، مقام مادر، شجایت، حق و تکلیت، برابری، انسانیاسالم یهاهمچون ارزش

کییمشارکت در تع یقاهل شدن برا گاه زنان یع جاید کرده و با ترفین سرنوشت زنان تأ
و حفاظت از نرم زن در ساخت  هفین وظیمب یو اجتمای یفرد یشئون زندگ هدر هم

 بر اسالم است. یمبتن یاسیس
پانج  یامجمویاه یااللاه خامناه تیدگاه آی( درخصو  زن در د9919پور)یبانک -

یفااف و حجااب در »ل موضاویات یذ «نقش و رسالت زن» یکلبا ینوان  یجلد
گااه و مسااهل یجا» ،«ن و خانوادهز» ،«زن یالگو» ،«یاسالم یرانیا یسبک زندگ

 ن کرده است. یتدو «زن یحضور اجتمای یهایرصه» و «و تجددزنان در اسالم 

 ه،هاار حاوزدر چ «یقایت حقیهو یابیباز وزن » ینوان با ی( کتاب9911) یکرمان -
ن یاآنچاه در ا همنتشر کرده اسات. یماد یو اجتمای ی، خانوادگیفرد بعد ات،یکل

است که  ییهادر قالب سرفصل یاالله خامنه تیانات آیم بیشود تنریده میکتاب د
  .گر موضویات استین موضوع با دین ایق بیدق یا هفاقد نرام و شاکل

رواباط  ییبازنماا» یناوان با یپژوهش( 9911)تبار یقاسم و انیصلوات زاده، یهرمز -
اند  منتشر کرده را ««تختیپا» یونیزیچهارگانه مجمویه تلو یها در فصل یخانوادگ

چهارگاناه  یهادر فصل یابط خانوادگرو ییپژوهش م العه بازنما نیا ازکه هدف 
بهره برده  سکیف جان یشناساست و از روش نشانه «تختیپا» یونیزیمجمویه تلو
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بر رواباط  یفرهنگ یها از داللت یا دهد که مجمویه یپژوهش نشان م جیشد و نتا
 خانواده داللت دارند. یایضا یکیو نزد تیمیسرشار از صم

 یها در مجمویاه یرانایاقاوام ا ییبازنماا» هشپاژو( در 9911و زردار ) ایان یفتح -
و  تخاتیپا یونیازیتلو هها در مجمویا یمازن ییبازنما هبه نحو «یونیزیتلو هنندیپرب

 .ندا پرداخته ییبازنما نیمورد استفاده در ا یهاشهیها و کلرمزگان ییشناسا

باا  ننادهیپرب یهااالیسر یشناسنشانه»( پژوهش 9988) زاده یهرمز و برندق فالح -
کید  نیاکاه ا اند هکرد منتشر و هیته را «تختیپا الیسر یبر اخالق؛ م العه مورد تأ

پرداختاه اسات. باا  تخاتیپا الیدر سار یاخالقا یها مقوله یشناسمقاله به نشانه
 یبارا ،پاژوهش نیاا یم رح شده در چاارچوب نرار یاخالق اتیاستفاده از نرر

بارت استفاده شده اسات و نشاان  پنج رمزگان یشناسها از روش نشانههداد لیتحل
شان حل مشکالت یاست که افراد برا یا گونه بهحاکم بر شهر تهران  یفضا دهد یم

موجاب  ،یاخالقریغ یرفتارها یزنند و انجام برخ یم یاخالقریغ یدست به کارها
 شود. یبه اهداف م دنیرس

 «خود یجنس تیهو به زنان نگرش و رسانه» پژوهش( در 9911) یو مذهب یحاتم -
 ماورد را آن از مناتج راتییاتغ و مدرن یها رسانه با آن ارتباط و زنان یجنس تیهو

 .اند داده قرار یبررس و بحث

 منااظر از را تخاتیپا الیسار خود، قیمصاد در ای ،یبررس مورد یها نهیشیپ مجموع در
 نیوت از هدف امتفا کردیموضوع و مفهوم زن را با رو نکهیا ای ندا هداد قرار یبررس مورد یگرید

 لیتحل به زن تیهو یاسالم کردیرو با چکدامیه بنابرابن. ندا هداد قرار پژوهش مورد پژوهش،
 .اند نپرداخته 1 تختیپا الیسر گفتمان

 یشناسروش

 ،یفرهنگا ،یاسیس یها(بافت) نهیزم چگونه دهد نشان که است آن گفتمان لیتحل هدف
 ایاا ساااختارها ،یمعااان محتااوا، باار ارتباطااات و زبااان کاااربرد یشااناخت و یاجتمااای ،یخیتااار
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 یبساترها و سااختارها یریگ شاکل بار گفتمان چگونه زین و گذارند یم ریتأث متن یها یاستراتژ
م العه قسمت  یاص الح برا کیل گفتمان ی(. تحل93: 9983 ،یفرقان) گذارد یم ریتأث ادشدهی

گوناگون  یها مختلف با روش یها دگاهیو د کردهایشامل تنوع رو یطورکل ایرم زبان است و به
 ها یها و تئور از روش یا گفتمان مجمویه لیکه تحل دشو یاضافه م گرید ییااست. در ج یادیز

 (. 991: 9916 ،یمسلم و فریاست )خن یاجتمای یها نهیزبان و کاربرد زبان در زم یبررس یبرا
قدرت و زبان اسات.  انیاو متأثر از راب ه م نییفرکالف، نحوه تب یگفتمان لیتحل یالگو

 power in . قدرت در زباندهد یقرار م موردتوجهفرکالف، راب ه قدرت و زبان را از دو بعد 

language و قدرت پشت زبانpower behind language. 
 لهیوس موجب کنترل فرد فاقد قدرت به یو دگاهیمفهوم قدرت در زبان را که از د فرکالف،

 ی. او هر نرام اجتمایدهد یم میتعم زین ی ح کالن اجتمایبه س شود یفرد صاحب قدرت م
 یها تی(، روابط و هونی)مضام ها و ایتقادها واس ه دانش که به داند یم ییها گفتمان یرا حاو

صاحبان قدرت )صاحبان گفتمان مسلط( را به کنتارل فاقادان  یفایل یها تیعموق ،یاجتمای
دربااره هار  یمختصر حیگفتمان، توض لیتحل روشن شدن مراحل یبرا .سازد یقدرت توانا م

 :رسد ینرر م نرر فرکالف الزم بهگفتمان از لیاز س وح تحل کی
که  شود یاطالق م یا گفتمان به مرحله لیدر تحل فینرر فرکالف، توصاز: فیتوص .9

واژگاان و دساتور زباان  یهاا تیرواباط، هو ن،یبه مضاام متن را باتوجه گر، لیتحل
 .کند یم لیتحل

 یاست که مؤلف و مخاطب متن هر دو دارا یباور متک نیبر ا ریتفس مرحله: ریتفس .2
و  دیتول ای هنیهستند. متن در زم طیدر مح یجار یها بارور و فربه از گفتمان یاذهان
  ها تسلط دارند. که گفتمان شود یم ریتفس

 نیا. در اکناد یما ادیاگفتمان  لیس ح تحل نیرا سوم نییمرحله تب فرکالف: نییتب .3
گفتماان و  ریو تفسا دیاتول ینادهایاز فرا یگفتمان، بخشا کی ح، متن به منزله س

 ل،یادل نی. باه هماردیاگ یقارار ما موردتوجه ییمل اجتمای کیبه منزله  نیهمچن
 داند. یم یاجتمای لیل گفتمان را تحلیدر تحل نییفرکالف س ح تب



 

 

86 

 لیحتل
هو

ان 
تم

گف
 تی

سر
در 

ان 
لم

مس
زن 

یپا الی
خت

ت
6 

 

 از یسابرر یبارا کاه دشاپخاش  قاهیدق 61 باایقسامت تقر 91 در 1 تخاتیپا الیسر
کاه متنااظر باه موضاوع  ییها الو(یو د ها سکانس ها، صحنه از و الیسر نیا فرد یهاقسمت

 فاقد یفیک یها روش که شود یم تصور نادرست به یگاهشده است.  یریگ بهره است پژوهش
 مالحراات یدارا هاا روش نیاا کاه اسات یحاال در نیاا هساتند، یریگ نمونه یبرا یا وهیش

 تیاتبع خاود خاا  من اق از پاژوهش اهداف به باتوجه و ستنده خود خا  یشناس روش
 در یریگ نمونه درخصو  شده گرفته ماتیتصم یفیک یها پژوهش در معمول طور به. کنند یم

 است، ینرر اشباع ،یریگ نمونه گرفتن انیپا اریمع و شوند یم ظاهر پژوهش ندیفرآ خود خالل
 ینرار مقولاه کیا شادن مشخص و لیتکم به یکمک گرید شتریب یها نمونه که یمعن نیا به

 یعنای پاژوهش هادف باه مع اوف یریگ نمونه پژوهش نیا در(. 61: 9989 ،ی)ذکاه نکنند
 نیاا در یریگ نموناه وهیشا گفات تاوان یما اسات شده انجام مسلمان زن تیهوپرداختن به 

 دیابا کاه الیسر از ییها بخش انتخاب پژوهش نیا در. است هدفمند یراحتمالیغ پژوهش،
 الیمسلمان در سر زن تیهو یبررس یعنی پژوهش هدفبه  باتوجه گرفتند یم قرار لیتحل مورد

 گرانیبااز نقاش و حضور بر یمبتن که ییها الو(ید و ها صحنه ها، سکانس به تنها ،1 تختیپا
 .است شده پرداخته باشد یم زن

 ها افتهی

 مقادم، روسیس یدانکارگر به تختیپا یونیزیتلو مجمویه از ششم فصل نام 1 تختیپا
 شابکه و کیا شبکه از 9911 نوروز دیی در آن قسمت 96 که است تنابنده محسن یطراح با

 کروناا روسیاو وعیشا لیادل به آن یانیپا یها قسمت پخش و ساخت یول شد؛ پخش تماشا
 از 9911 اسافند 91 و 11 در بیاترت باه الیسار نیا 91 و 91 یها قسمت اما ماند تمام مهین

 بادن یایضا یاهدا و یپنجعل فوت با« 1 تختیپا» الیسر قصه. شد پخش مایس یک شبکه
 ییماجراها اما گردد یبازم رانیا به ها سال از پس( یاحمد مهران) بایفر. بهبود شود یم آغاز او
 نیاا در بهباود. کناد یما سرد دل شوهرش از را( ینصرت نینسر) مهیفه که دیآ یم شیپ شیبرا

 کاریب 6 فصل در که( یافشار بهرام) بهتاش. است مبتال قرار یب دست سندرم یماریب به فصل
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 کنیبااز باه و اسات شاده مازنادران ینساج فوتبال باشگاه بان دروازه حاال بود، پاس و آس و
 ندهینما یشخص محافظ و راننده و شده یاسیس هم یمعمول ینق و دارد یالقه چک تریپ فوتبال

 کااووس اسم به یفرد با ارس و. شده است اخبار ندهیگو هم ینق همسر هما،. است مجلس
 اسات، مجلاس نادهینما راننده که ینق نیماش از و شود یم مخدر مواد فروش وارد ناخواسته

 دهیدرخش ینساج یبرا بان دروازه پست در که هم بهتاش. کند یم استفاده مواد ییجا هجاب یبرا
 از بعاد. کناد یم ازدواج یاتیب خانم اب رحمت هم طرف آن. ونددیپ یم ونانی کوسینایتیپانا به
 باه خاود پادر کاردن مباتال جارم به ینق از هما برادر که رودیم بعد سال کی به اتفاقات نیا
 شده ریدستگ مخدر مواد پخش و عیتوز جرم به که هم ارس و. کند یم تیشکا کرونا یماریب

 بهتااش. شاود یما قلودار سه رحمت نیهمچن. زند یم شلوار عیتوز کار به و شود یم آزاد بود
 بارادر ستار خرهباأل. شده اخراج کوسینایپانات میت از که شود یم متوجه سال لیتحو قبل شب
 .گذرد یم ینق از و ردیگ یم پس را تشیشکا هما

 میمفاه فیتوص: اول مرحله

 نیاا فارد یها قسامت در مجمویاه شده پخش یها سکانس از یتعداد بخش، نیا در
 صاورت به یتعاامل کنتارل و یپارداز واژه ازلحا ( 91، 96، 99، 99، 1 ،1، 6، 9، 9) الیسر

زن  تیدر تعارض هو نقاط متن، از برداشت ها، الو(ید یریتصو یها نشانه ها، صحنه میمفاه
است  دهش میتنر یجداول صورت بهزن مسلمان استخراج و  تیمسلمان و نقاط مورد نرر هو

 : شود یکه به اختصار به چند مورد آن اشاره م

 میمفاه فیتوص. 1جدول

1. 

 و ها صونه
 یر یتصو  یها نشانه

. کناد یم را همسرش تیشکا و دیآ یم ینق منزل به قرمز یصورت با یتق
 شود یم وارد هما و یتق بحث نیح در مهیفه

 ها الوگید
 میبار شاو بلناد بهتاش بزنه؟ کتکت یکرد نگاه یستادیوا هم تو: مهیفه

 کنم ادب رو زنه نیا من
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 مسلمان زن تیهو نرر مورد نقاط متن از رداشتب
 تعارض در نقاط

 مسلمان زن تیهو 
 زنانه یگر م البه/ خشونت

 نظر مورد نقاط
 مسلمان زن تیهو 

 گریکدی به احترام و یرفتار خوش و میحر حفظ

2. 

 و ها صونه
 یر یتصو  یها نشانه

 کرده پر را نیماش کف باران و مانده باز بهتاش نیماش سقف

 ها الوگید
 میمیتحر. خرابه سقف نیا بابا: بهتاش

 .یکرد بسته و باز و نیا مردم یدخترا یجلو که بس: مهیفه
 دختران با پسرش نامتعارف راب ه از مادر تیرضا متن از برداشت

 تعارض در نقاط
 مسلمان زن تیهو 

 پسر و دختر روابط در یآزاد شدن جیرا

 نظر مورد نقاط
 مسلمان زن تیهو 

 یاسالم اخالق آموزش و فرزندان حیصح تیترب

3. 

 و ها صونه
 یر یتصو  یها نشانه

 شود یم یوارد منزل نق دهید ضرب و قرمز یصورت با یتق

 ها الوگید

 رهی: طالق منو بگیتق ؟یمنو طالق بده. هما: چ ی: اومدم دنبال نقیتق
: دیوا یباز؟ تق دیخالصم کنه. هما: دیوا کرد لهیمنو از دست جم

: یتق. داشت شهیهم که ورکرده. هما: دست بزن  دایست بزن پد ه؟یچ
 منو اومدن ها هیهمسا که گرفت لگد و چک ریز منو یطور دفعه نیا

 .صورتم تو زده کله با. دادن نجات
 زن مقابل در مرد یناتوان متن از برداشت
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 تعارض در نقاط
 مسلمان زن تیهو 

 زنانه یگر م البه/ زنانه خشونت

 ظرن مورد نقاط
 مسلمان زن تیهو 

 مشکالت حل و یبدرفتار و ییتندخو از زیپره و خانواده میحر حفظ
 ها بحران در

4. 
 و ها صونه

 یر یتصو  یها نشانه
- 

 ها الوگید

 یها بچاه دوتاا با یجور چه رحمت نیا بود نیا ذهنم تو همش: ارس و
 .کرده تا بهتاش و بهروز پسر، نیا

 نیا الیخیب بتونم من که داره آپشن انقدر بچه دوتا نیا مادر: رحمت
 .آپشنه فول دخترخاله آره. ارس و: بشم لنگه به لنگه ییدمپا جفت کی

 او یها تیمحدود و مساهل به توجه بدون زن به صرف یالقه متن از برداشت
 تعارض در نقاط

 مسلمان زن تیهو 
 نامناسب القاب و یتیجنس یها هیکنا ،یتیجنس یفضا

 نظر مورد نقاط
 مسلمان زن تیهو 

 یفداکار و یاریهم هیروح داشتن مشکالت، با یمن ق برخورد

5. 

 و ها صونه
 یر یتصو  یها نشانه

 ی)نما .ندیب یم را هما صورت ماسک   با چهره و شود یم خانه وارد ینق
 ینما و( 9 شماره ری( )تصونهیآ مقابل هما ستادنیا از کینزد

 (1شماره ری)تصو صورت یرو ماسک با هما از شات النگ

 ها الوگید
 از ستین معلوم. یه: هما ؟یافتاد یساز جوان فکر به نگ،ید: ینق

 هی ونیزیتلو رمیم دارم که حاال گفتم دم؟یکش خجالت ماسک پشت
 برسم خودم به کم

 همسر دیجد یرفتارها از شدن متعجب متن از برداشت
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 تعارض در نقاط
 مسلمان زن تیهو 

 زن یءبودگیش

 (بدن و ظاهر به توجه)
 نظر مورد نقاط

 مسلمان زن تیهو 
 نامحرم توجه جلب و ییخودنما و ییخودآرا از زیپره

6. 

 و ها صونه
 یر یتصو  یها نشانه

 .رود یم است دهیخواب که بهتاش سمت به مهیفه

 ها الوگید

ماا باا مان  یمارد اوماد وساط زنادگ نیا فردا، پس فردا بهتاش،: مهیفه
 مان از اهیسا ساال صاد نیا دینبر بحسا من از. داینکن یپوخ یشوخ

 ...که دیکن رفتار من با یجو هی. برهینم حساب
 زد دیبا. دیهم لنگه شما همه: مهیفه آره؟ ؟یبش گردنش سوار: بهتاش

 شماها همه سر تو
 مردان مقابل در سوءرفتار و زنانه خشونت متن از برداشت

 تعارض در نقاط
 مسلمان زن تیهو 

 -یستیفمن یفضا

 زن از دمر تیتبع
 نظر مورد نقاط

 مسلمان زن تیهو 
 محبت هیروح و احترام اصل تیریا

9. 

 و ها صونه
 یر یتصو  یها نشانه

 ساک کردن باز مشغول حج سفر مهیول از بعد ینق نییپا به باال از ینما
 (9شماره ری. )تصوآنهاست میتقد و ها یسوغات

 ها الوگید

 رنااگ هم شااب، سلبااا. هماخااانم بااه شااود یماا میتقااد شیاولاا: ینقاا
 میتقاد یدوما: ینقا یدیکش زحمت. نکنه درد دستت: هما. کفشاست

 اون باا یگفتا کاه یشال اون: ینق من؟ بازم: هما. خانم هما به شود یم
 میتقاد شاب و روز ی ار کیا یساوم: ینق مایصداس برم خوامیم مانتو
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 و من البته: هما. داره یخوب یبو یگفت که یهمون. خانم هما به شود یم
: ینقا. ممناون یلایخ: ماهیفه. میکنا یم استفاده هم با. که میندار میفه

 باا رناگ هم یکفشاا خاانم هماا به شود یم میتقد یچهارم اما و خب
 رناگ چهار: ینق هم؟ هیبق یبرا ینق: اشاره با هما. مایصداس یبرا مانتو
 باه دیابردار دیخواسات شو رنگ هر که آوردم چندتا چندتا آوردم، حیتسب
 .دیبد دیستخوا هم یکس

( خوشگله چه نیا دیگو یم و دارد یبرم را ها حیتسب از یکی بهتاش)
. دییبفرما جان هما. هما مخصو  بودم کرده تبرک رو یکی نیا: ینق

 همایه یبرا. هما یبرا گهیم یوقت: بهتاش. بهتاش نداره قابل نه نه: هما
 .گهید

 همسر به ادیز یشق و یالقه متن از برداشت
 ارضتع در نقاط

 مسلمان زن تیهو 
 یگرید بودنمهم  /یساز تیریغ/ یتیسیفمن یفضا

 نظر مورد نقاط
 مسلمان زن تیهو 

 در یدوست و یدالت یبرقرار -خانواده یایضا همه به احترام و توجه
 حسادت حس جادیا از زیپره و خانه

9. 

 و ها صونه
 یر یتصو  یها نشانه

 خبار خاود بودن زنده از و ردیگ یم یریتصو تماس یتق خانواده با بهبود
 و دهیترس بهبود بودن زنده ریتصو مشاهده از بعد ارس و و ینق. دهد یم

 .دهند ینم جواب مجددا را یگوش
 زن ندهینما لهیجم یالنگوها ادیز تعداد از کدینز و مختلف ینماها

 (6 و 3شماره ری)تصاو من ق یب و نگر یس ح و یوام ی،سنت

 ها الوگید
. نادارم دلشاو مان باده جواب تو نه: ارس و. بده ابجو پسرخاله: ینق
 .گهید بده جواب پسرخاله: ینق

 شدن الل نایا. ریبگ گوش الو... من بده. بدم جواب من بده: لهیجم
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 حرف ذره هی بده تکون پا و دست ذره هی تو. بهبود بزنن حرف تونن ینم
 .بشه باورشون نایا بزن

 زنان بودن تمندقدر و مردان بودن فیضع متن از برداشت
 تعارض در نقاط

 مسلمان زن تیهو 
 به زیآم نیتوه الفا  از استفاده -مرد به زن یبرتر و یستینیفم یفضا

 مردان
 نظر مورد نقاط

 مسلمان زن تیهو 
 برخورد حسن و معاشرت دابآاصل احترام در  تیریا

3. 

 و ها صونه
 یر یتصو  یها نشانه

 را هما ییاخبارگو تا برند یم نویزیتلو یپا را بهبود ارس و و مهیفه
 .ندیبب

 ها الوگید

: بهبود آره: مهیفه شده؟ اخبارگو هماخانومه؟ نیا. یه)باتعجب(:  بهبود
 بلبل مثل بهبود: ارس و. زده هم به هم یسرزبون چه. ماشاالله. ماشاالله

 از واقعا زن نیا ارس و گمیم: بهبود نداره دو. مازندرانه کی. گهیم اخبار
 .گمیم جدا  . ست اضافه ینق سر

 زنان ییبر توانا تأکیدمرد و  ریتحق متن از برداشت
 تعارض در نقاط

 مسلمان زن تیهو 
 مرد به زن یبرتر یستیفمن یفضا

 نظر مورد نقاط
 مسلمان زن تیهو 

 مرد نفس یزت و غرور حفظ و احترام اصل تیریا
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 2تصویر شماره  1تصویر شماره  

 
 3تصویر شماره 

     
 5تصویر شماره  4تصویر شماره  
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  الیزنان در سر تیشخص یکاو گفتمان و ریتفس :دوم مرحله

 اسات، «است مسلمان زن تیهو گفتمان لیتحل» کاه پژوهش، انیا موضاوعبه  باتوجه
 زن، ریتحق رت،یغ خشونت، نقش، تداخل ،یستینیفم یفضا زن، یتوانمند مانناد یمیمفااه

 تاوان یما آن از اساتفاده باا که کنندیم جادیا ییها مفصل... و زن یشدگءیش ،یساز تیریغ
 و یناصار از اساتفاده باا میتاوان یم ماا درواقاع،. کارد انینما شود یم جاادیا کاه را یگفتماان
 را آن نهاان یها یدهولوژیاا دارد وجاود ماتن خاود در کاه ییروهااین و متن خود یها شاکله
 یهاا نرم مصرف و دیتول یپ در ما. میکن آشکار دارد وجاود ماتن در کاه ییصاداهابه  باتوجه

 شاکل را گفتمان نیا که یمیمفاه شدن برساخته با. دارد وجاود متن در که میهست ییها گفتمان
 هاا لمیف در را یگفتماان یهاا نرم از یمشاابه یهاا رهیزنج درآماادن، اقیتعل باا و دهناد یما

 .میکنیم مشاهده

 هما تیشخص
 شیافازا را خود یفرد یها یتوانمند است لیما اما است دار خانه یزن نکهیداباوجو هما

 دهیکش یادیز زحمت و کرده نیتمر ده،ید آموزش خبر یندگیگو یبرا و رفته زبان کالس. دهد
 به نسبت یشتریب تییقالن و یآگاه از و کند یم دایپ حل راه مشکالت یبرا همواره او. است

 تیفعال است لیما نکهیا نیی در و دارد توجه یدار خانه و یمادر شنق به. است برخوردار هیبق
 فرزنادان به. نماند غافل زین خانواده در زن یسنت نقش از کند یم تالش باشد داشته یاجتمای

 دارد یادیز توجه خود بدن و ظاهر به که میبود شاهد مجمویه نیا در و دارد یادیز یالقه خود
 .(69: 9911 ،ییشوای)پ پردازد یم رهیغ و کسبوتا و پوست یساز جوان به و

 مهیفه تیشخص
 گذراندن یبرا و است گرفته بریهده را پسرش دو یسرپرست بهبود، بتیغ سال پنج در مهیفه

 و یدار خاناه اماور از و اسات گرفتاه بریهده را یزندگ تیمسئول و آورده رو یشگریآرا به یزندگ
 شانهادیپ پسارش باه و است طلب منفعت و دوست پول اریبس مهیفه. ستین غافل زین وپز پخت

 باه رو نیازا ات یزندگ یریبگ را یمالک دختر اگر است معتقد و دهد یم را یمالک دختر با ازدواج
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 9111 یا مااهواره شبکه یآشپز مسابقه در بهبود خواهر شود یم متوجه که یزمان. شود یم رو آن
 مبلاغ نیا معادل پرسد یم او از هما، یناراحت اوج در و شده ریدرگ ذهنش است، شده برنده پوند

 اریبسا راب اه که است سال دو او. دارد یرف از خارج یرفتارها مهیفه شود؟ یم چقدر تومان به
 نااام دو هاار و کاارده هماهنااگ رحمات بااا دارد، اساات نااامحرم او باه کااه رحماات بااا کیانزد
 او. اند گذاشاته فرهمناد اسات، رحمات و ماهیفه ناام یابتادا از برگرفتاه که را شانیها شگاهیآرا

 کردن درست یبرا او از تومان ونیلیم یس است نکرده یرسم ازدواج رحمت با هنوز که یدرحال
 نیاا در و دهاد یما یادیاز تیااهم خاود ظااهر باه مهیفه. است گرفته بهروز و خودش دندان

 و تعاارفنام دیسف یها کفش ها، لباس خا  فرم و داشته صورت بر یتند یها شیآرا مجمویه
 .(61)همان:  کند یم جلب را مخاطب توجه درشتش ورآالتیز و یپلنگ یپالتو

 لهیجم تیشخص
و در  شود ینم دهیدر او د گفتار متانت که دارد یتیشخص و است گر پرخاش اریبس لهیجم

 یکه تق یدر سکانس مثال ینوان به. شود یدر گفتارش مشاهده م یادب یها ب از سکانس یاریبس
. شاما دهایا: غاش نکندیگو یم یبه ارس و و نق کند یبهبود سکته م یریتماس تصو دنیبا د

الل شادن  ناای: ادیاگو یو ارسا و باه بهباود ما یو با شوکه شدن نق دیکن یغش م یخانوادگ
 تی. در شخصاکناد یاو رحمت را اوا خواهر خ اب م گرید ییحرف بزنن و در جا تونن ینم

هماا و  ینادگی. ماثال گوشود یمشاهده م گرانیبه دموارد تهمت  یحسادت و در برخ لهیجم
 .(11)همان:  داند یم یپنجعل یضو یاهدا از استفادهاز سوء یرا ناش مهیفه شگاهیآرا

 کاین و سارا تیشخص
ها  . آناست شده شناخته کمتر شان تیهو رو نیازا. حرفند کم اریبس الیسر در کاین و سارا

 و یآشپز ازجمله منزل یکارها مادرشان ابیغ در و رنددا یدار خانه مساهل به توجه یحدود تا
 نساتاگرامیا یو شابکه مجااز نترناتیدر ا همواره ها آن .دهند یم انجام را...  و غذا به یسرکش

 زنده لمیف خودشان از کین کیپ در نررشان مورد من قه به دنیرس محی به که ییجاهستند. تا
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از  یحاک ییرفتارها ییها . در سکانسشوند یم رو هروب بهتاش ایتراض با که گذراند یم( وی)ال
ساارا  دیاآ یهاا ما به خاناه آن یتق ی.  وقتشود یها نسبت به بزرگترها مشاهده م آن یاحترام یب
کاه باا برخاود  ادیا: همش وسط غذا مدیگو یم زیآم با لحن ایتراض کای! نهی: یمو تقدیگو یم

. مثال دهند یخارج از یرف از خود نشان م یرفتارها یها در موارد . آنشود یمادرش مواجه م
 کنناد یدرخواسات مااهواره ما ینترنتیا صورت به شان نیبدون اجازه و اطالع والد کایسارا و ن

 .(66)همان: 

ها  آن یو اجتماع یخانوادگ ،یفرد تیهو منظر از زنان تیشخص نیتببسوم:  مرحله

 الیسر در

 در یرانایا یسانت یهاا نقش در هماا، و ماهیفه ژهیو به تخت،یپا الیسر 1 فصل در زنان
 داخال مساهل وفتق رتق و وپز پخت و یدار خانه امور. اند شده داده نشان خوب اریبس خانواده

 ییهاا محل از گاز اجاق و خانهزآشپ و دارند اهتمام بدان که است آنان یاصل فیوظا از خانه
 کاه سفره به غذا آوردن و سفره انداختن. شود یم ییبازنما آن کنار و آنجا در آنان حضور است

 در آناان. چرخاد یما آنان مدار بر شود، یم گریکدی کنار خانواده یایضا شدن جمع موجب
 سات،ا هاا آن سافره الزمه خوردن یسبز و اندازند یم سفره پزند، یم غذا طیشرا نیتر سخت

 باه را ارهاک خود ابیغ در و نشده غافل خانه فیوظا از دارد، یاجتمای تیفعال که هما حتی
 .کند یم ادی یخوب به او دختران دستپخت از مهیفه که ییتاجا سپارد، یم دخترانش

 در زناان یاجتماای تعاامالت و ها کنش و یخانوادگ ارتباطات بستر که مسئله نیا کنار در
 فرزنادان، و همسار به توجه خانواده، و خانه یارزشمند میابی یدرم دهد، یم رخ خانواده و خانه

 فکار باه کناد، یم م البه ینق خانواده از یحق که لهیجم یحت است؛ زن سه نیا مشترک یژگیو
 .دیاایبرب خاود حاق گارفتن یهده از تواند ینم یتق که کند یم گمان و است آنان ندهیآ و فرزندان
 نسابت باه رفتارشاان هماا مانناد زنان اول دسته شده، ییبازنما یزنانگ یها تیهو نیب درجمع

 هماراه مدبراناه و یاقالناه رفتاار مانند مثبت اتیخصوص ِ   ینیهمنش. است ی قمن و قبول قابل
 دهاد یما نشان خانه، از خارج در زنان یرسم حضور با هما، تیشخص در یمهربان و ی وفت
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کادم التیتحص ،یمن ق و معقول رفتار داشتن یبرا  در دیابا بارآن یاالوه و است یضرور کیآ
 از یریتصاو دنیاد محی به مدبر، و یاقل زن نیهم نکهیا ضمن. داشت مؤثر حضور اجتماع

 باا هماراه درنگ بدون خود زنانه حسادت ریتأث تحت نشسته، گرید یزن کنار که مایهواپ در بهبود
 در ایا شاود یما بهباود هیایل ماهیفه یها ییبدگو کیشر و شده نیظن بهبود به گران،ید و مهیفه

 رفتاار داشاته، را یو باا ازدواج قصاد نیا از شیپ ینق که نقاش محمود دختر طاهره، با مواجهه
 قارار دوم دساته در و هما از بعد رتبه در مهیفه. دهد یم نشان یرمن قیغ تیحساس و زیآم نیتوه
 بااوجود که است ییاطف یمادر و دار خانه یزن. ستین م لع و کرده لیتحص هما مانند او. دارد

 اریبسا فشاار بهباود، بازگشات باا. کند یسرپرست و حفظ را فرزندانش توانسته فراوان مشکالت
 چشم به را برادرش همسر مهیفه .دیآ یبرم آن یهده از یخوب به البته که شود یم وارد او بر یادیز

 برجساته مقابالدر . اسات کرده جادیا برادرش و خود خانواده نیب یخوب وندیپ و ندیب یم خواهر
 نق ه در را او است، منفور البته و دار انهخ یزن که لهیجم مانند یزنان در یمنف اتیخصوص بودن

 زن یسانت یالگاو که مهم قوت نق ه نیا کنار در .(11: همان) دهد یم قرار مهیفه و هما مقابل
 هنگاام یخاانوادگ ارتباطاات در داساتان زن سه یتیهو مشترک یژگیو است، خانواده در یرانیا

 یاحساسا ،یشخصا قییال حیترج ،یشخص یها ییالقمند و یخانوادگ فیوظا نیب تعارض
 یگونااگون میمفااه ،یگفتمان یبند مفصل در. است یطلب منفعت گاه و ها بحران در کردن یمل

  مفهاوم ،یبند مفصال هار یاصل بخش. ستندین برخوردار یکسانی ارزش از همه که دارد وجود
 حاول میمفااه ریسا که است ییمعنا ثبات با یمفهوم ،یمرکز ای یمحور  مفهوم. است یمحور

 کننده نییتع که ها گفتمان. ستا هاآن بخش انسجام و میمفاه همه ثقل نق ه و شوند یم جمع آن
 ارتبااط در ،(19: 9986 ر،یبشا) اناد یقارارداد یا شاهیاند یسااختارها از متاأثر و شهیاند نحوه
 یباارت باه. ابنادی یم تیاهو و گرفتاه شاکل هم با مرتبط یها گزاره نیب یبند مفصل و ییمعنا

. دهاد یما لیتشاک را الیسار بار حااکم یها گفتمان هم، با ها دال از یا مجمویه ارتباط گر،ید
 دو تحات کم دست یاجتمای تعامالت و یخانوادگ ارتباطات دهد یم نشان ادشدهی یها لیتحل

ی غربا تیاهو از برگرفته گفتمان از اند یبارت که اند شده ییبازنما 1 تختیپا در یاصل گفتمان
 .یاسالم تیهو از رفتهبرگ وگفتمان
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 الیسر در یغرب تیهو از برگرفته گفتمان

 یکای 1 تختیپا الیسر در یاجتمای تعامالت و یخانوادگ ارتباطات در اخالق تینسب
  حضور یجد صورت هب گفتمان نیا در دال نیا. رود یم شمار به یغرب یزندگ سبک یها دال از

 یجنسا یها هیاکنا و یاخالقا یشاکن قبح. اسات دال نیا یها هیپا از یکی هم رحمت و دارد
 یاخالق یب نیا. است دست نیا از بهتاش ییکنا اشارات و مهیفه درمورد رحمت یها الو(ید

 منفعت و سود اصالت به باور و ایتقاد از یناش است یخانوادگ تیهو یرفتار بعد به ناظر که
 .است یماد

 میفها و یمن قا تحمل، از ییباال آستانه با مقاوم ،یقبل یها فصل در که هما تیشخص
 او از مخاطب ینوان مثال به است؛ داده دست از را خود صالبت فصل نیا در بود، شده یمعرف

 با دروغ به توسل با است، مخالف دخترانش رفتن اردو با ینق داند یم نکهیباوجودا ندارد انترار
 در ،ینقا و هماا نیبا یقلبا و ییاطف راب ه باوجود. کند یهمکار اردو به رفتن در دخترانش

 نقی که یمهم لحرات در هما. ستین یخبر دو نیا نیب تیمیصم و یکرنگی آن از 1 تختیپا
 و باوده پوساتش یسااز جوان باه مشغول نیدورب یجلو رفتن یبرا دارد، حج یبرا سفر قصد

 ییجاا تا خانواده نیا یایضا. کند یم یکار پنهان دخترانش مورد در و گذاشته یشیآرا ماسک
 دختاران ینوان باه کااین و ساارا یحتا و ندارد خبر یگرید از کس چیه که اند هافتاد دور هم زا

 هام خاود تار بازر( به کار نیا یبرا و بدهند سفارش ماهواره یراحت به توانند یم ینق نوجوان
 ند،یآ ینم کوتاه خود موضع از تنها نه شود، یم م لع موضوع از پدر که هم یوقت. ندارند یازین

 هام ینق. ستندیا یم پدر مقابل و کنند یم بهانه را زبان آموزش و هستند آن ریگیپ مصرانه هبلک
ک ماهواره بودن بد به الو(ید چند در تنها  سارا و کاین ینستاگردیا با هما مواجهه با کند یم دیتأ
 همچناان دارد تاالش هماا گارید یازساو .شاود یما خالصه زیآم ایتراض جمله چند حد در

 تاذکرات و تشارها باا قسامت نیاا در و باشاد داشته دست در را دخترانش تیربت تیمحور
 .(961)هماان:  کناد یم تیتثب را خود گاهیجا زند، یم مختلف طیشرا درها  آن به که یاخالق

 باه تاا اول فصال از مخاطاب که است مهیفه مجمویه، نیا یها تیشخص نیتر مهم از یکی
 خانه زن کی با قبل فصول در که چرا بود، ستاندا در تیشخص نیا یصعود ریس شاهد ششم
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 یاجتماای فعال خانم کی به مرورزمان به اما بود، خانواده یایضا همدم که میبود رو روبه دار
 شاگریآرا ماهیفه ،1 فصال در. گاذارد یما ریتأث دنشیپوش لباس و ظاهر یرو که شده لیتبد

 از کاه زناد یما ییکارهاا باه ستد و کند یم تصور دکتر حد در را خودش که ییتاجا شود یم
 باا و شیاآال یبا و سااده و مهرباان دار خاناه ماادر آن گارید ماهیفه. است خارج ارتشیاخت

 یواطاف یحتا کاه شاده ساودجو یزنا باه لیتبد 1 تختیپا در و ستین روزمره یها دغدغه
. چرخد یم او محور بر خانواده هنوز حال، نیباا است؛ داده قرار الشعاعتحت هم را اش یمادر

 .دارد کاین و سارا یبرا را دوم مادر نقش ینوی به و کند یم پر ینق یبرا را هما یخال یجا او
 خصاو  به دوبندیق چیه بدون یزندگ از دیجد گونه م لق یآزاد از ییبازنما گر،ید دال

. تعاامالت کناد یم ییپررنگ بازنما اریضدفرهنگ را بس یاجتمای تیدر جوانان است و هو
 اساتفادهءو سو یهتاش از ارتباطات )ارتباطات او با دختران که به قصد خوشگذرانب یاجتمای

 مسئله نیا. دارد داللت او کردن یمل ضدیرف و یهنجارشکن مسئله بر( ستا هاآن از یمال
 در باودن خاراب از یوقتا بهتااش تاآنجاکاه شده، ییاد خانواده یایضا یبرا هم یتاحدود

 بساته و بااز و در نیا مردم یدخترا یجلو بس از دهد یم  پاس مادرش کند یم گله نشیماش
 خوام یم من. ستمین تو مثل من دیگو یم بهتاش به رحمت با ارتباطش درباره مهیفه ای و!! یکرد

 گارفتن دهیاناد باا کاه هساتند میمفااه خرده نیا از یگرید بخش زین کاین و سارا. کنم یزندگ
 باه دنیرسا یبارا تاالش از خاناه، در ماهواره بنص سفارش و اردو به رفتن در پدر مخالفت

 از گوناه نیاا یالقاه ماورد پااپ محرک و تند یها یقیموس. کنند ینم فروگذار شانیها خواسته
 .است نوجوانان

 رحمات و مهیفه مانهیصم و راحت ارتباط. است آزاد روابط گفتمان نیا گرید میمفاه از
 قابل راستا نیا در نکهیا ضمن طاهره با ارس و طارتبا ای اند نشده محرم هم به هنوز که یدرحال

 را خاانواده لیتشاک و ازدواج و همسار انتخااب در انهیفردگرا سبک زین ینوی به است، هیتوج
 یرفتارهاا در آزاد ارتباطات نوع نیبدتر. است گفتمان نیا یها یژگیو از که کند یم ییبازنما

 دخترش دوست که ستا آنجا تا متعدد تراندخ با همزمان او ارتباط. شود یم ییبازنما بهتاش
 .آگاهاند موضوع نیا از هم گرانید و مهیفه و دیآ یم او منزل یجلو به نیماش با
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 یغربا یزنادگ تیاهو یعنی گفتمان نیا گرید میمفاه از ییبانمایز و بدن افتنی تیاهم
 دهیکشا مانناد زناان از ناهنجاار ی. الگودارد انسان نامحدود یآزاد به باور در شهیر که است
 و بادن باه خاا  توجه همچون ییها نهیزم در زنان از یا شهیکل یالگو به مهیفه و هما شدن
 مواجاه مشاکل باا هماا در لب ژل قیتزر که هم مسئله نیا و است دال نیا قیمصاد از ظاهر

!! رود ینما پرساش ریاز کاار اصال و بوده رمتخصصیغ نزد کار انجام لیدل به تنها شود، یم
 .کند یم یهمراه را دال نیا هم مهیفه تند شیآرا و نامتعارف یها کفش  ،خا پوشش

 و نوجواناان یازساو شاتریب که است تیهو در گفتمان نیا گرید دال ،یا رسانه مصرف
 و باودن توجاه کاانون باه ازیان جادیا گفتمان، نیا مهم یها یژگیو از. شود یم داللت جوانان

 را شدن  دهید به ازین نیا نستاگرامیا مانند یمجاز یفضا در فعال یها رسانه که است یدطلبییتأ
 از. است گرفته شکل انسان اصالت به مارگونهیب ایتقاد محور بر زین دال نیا. کنند یم برطرف

 یفضاا در یادیاز حضاور کاین و سارا که دیآ یم دست به الیسر در شده ردوبدل یگفتگوها
 یفضاا در زناده صورت به را خودشان یزندگ عیوقا و دندیخر کیف یفالورها. دارند یمجاز
 نیتحسا و دییاتأ باه ازین هرچه که است نیچن نیا مسئله نیا یالگو. کنند یم منتشر یمجاز
 نیاا در. ابادی یم شیافازا دریاوض زین یا رسانه مصرف شود، دیتشد فرد در گرانید یازسو

 دیتشاد را ازیان نیاا د،فار افتنیا تیااهم یعنای یبعد دال و ییخودنما یعنی یقبل  دال ان،یم
 .کنند یم

 گارید دال یخاانوادگ تعهادات و الزامات به یشخص قییال و منافع حیترج و ییفردگرا
 و مساتقل تیاهو و شاود یما جادا توده از فرد یغرب جامعه در. است یغرب تیهو گفتمان
 هماه و دارد قارار یاجتماای تحوالت محور در فرد گفتمان، نیا در. کند یم دایپ ختهیخودانگ

 اشتغال بر هما اصرار. شود جیبس برسد، خودش خواسته به فرد نکهیایبرا دیبا جامعه امکانات
 منافع حیترج دهنده نشان خانواده، حساس و خا  لحرات در خانواده ترک و خانه از خارج

 در یاخالق یها ارزش و یفرد منافع نیب تضاد ییبازنما. است خانواده یجمع منافع بر یفرد
 مهیفه اصرار ای و هما یکار پنهان و ییدروغگو مانند یفرد منافع حیترج و یاجتمای تتعامال

 . کنند یم یندگینما را دال نیا رحمت، با ازدواجش یبرا
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 6 تختیپا الیگفتمان حاکم بر سر یبند جمع

 سمیاومان ای یمحور انسان مدرن، یزندگ سبک همان ای یغرب یزندگ گفتمان یمرکز دال
 مراد بلکه ست،ین یدوست انسان نجایا در یمحور انسان از منرور. است( ییگرا ذتل بر ی)مبتن

 دایاپ یخودمختاار و ردیاگ یما قرار یکنندگ نییتع و یریگ میتصم مرکز در انسان که است نیا
 یهواهاا و خواست و باخته رنگ ینید و یسنت یها ارزش تیحاکم گفتمان، نیا در. کند یم

 انسان تیمحور. شود یم ینید و یاخالق یها ارزش و اصول نیشجان او یماد منافع و یبشر
 و تسااهل ،یاخالقا یزندگ در لذت گاهیجا قیتصد ،یانسان قییال و ها خواسته به یبندیپا و

 از یاخالقا یبرابار و یخودمختار یمبنا بر جامعه و اخالق نهادن بنا به ایتقاد و نید تسامح
 و هاا ارزش اخاالق، ناهیزم در انه،یگرا انسان شهیاند براساس. است یمحور    انسان یها لفهؤم
 یهاا آموزه اسااسبر و ییمل اخالق و وجدان و یقل یمبنا بر تنها ،یاخالق یدهایدهاونبایبا
 تعاامالت و گفتماان یبخشا دهاد یما نشان 1 تختیپا الیسر یبررس. شود یم استوار ینید

. گذشات آن قیمصااد از یبرخ که است خورده رقم شهیاند نیا براساس الیسر نیا بر حاکم
 گفتماان کیا ییمعناا نراام مقابل را آن دیبا گفتمان کی ییمعنا نرام و ساختار یبررس یبرا
 زن تیهو و یاسالم یرانیا منرر از مسلمان زن تیهو گفتمان الیسر نیا در. داد قرار بیرق

 رقابات باه و هساتند متفااوت گریهماد با که دارد وجود( سمیمنیفمختلف  قی)مصاد یغرب
 و کنناد یما دایاپ تیهو «دشمن» واس ه به همواره ها گفتمان نیا گر،ید یبارت به. پردازند یم

 1 تختیپا الیسر در تیریغ و خصومت نیا. کنند یم میتنر آن براساس را خود ییمعنا نرام
 .است مشاهده قابل وضوح به یگفتمان نرام قالب در

 1 تخاتیپا الیسار در زن یالگاو کاه دیآ یم دست به گذشت، که یشواهد مجموع از
 یساتینیفم گفتماان و یاساالم تیاهو گفتمان دو نیب وآمد رفت حال در سرگردان صورت به

 رستد و اند افتهی ظهور جامعه یاجتمای یفرهنگ تحوالت تناسب به که است غرب در یجار
 زین ییها بیآس از قوت، نقاط داشتن نیی در فصل نیا در زنان تیهو که است لیدل نیهم به

 براسااس ساو کیااز الیسار نیاا در زناان تیهو گرفت جهینت توان یم ن،یبنابرا .برد یم رنج
 و خاناه کار میتقس ازجمله یاسالم مربوطه یها سنت و خود حفظ به لیما دار شهیر یباورها
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 از اقتادار راتییتغ همچون یتحوالت شاهد گرید یازسو. است...  و مرد و زن نیب خانه رونیب
 فرزندان، توسط نیوالد نررات رشیپذ یدم فرزندان، و زنان شتریب یمل یآزاد یرض، به لطو

 تیاهو یالگاو یمده گذشت، که ییها لیتحل طبق .میهست...  و یخانوادگ یوندهایپ تزلزل
 .است گفتمان دو هرتابع  یالتقاط صورت به یاجتمای و یخانوادگ ،یفرد س ح در زنان

  اسالم هینظر با الیسر در حاکم گفتمان انطباق نحوه یبررس

 مناساک یبرگازار از هاا لمیف در شده دهیکش ریتصو به زنان اکثر دهد یم نشان ها لیتحل
ک تمام با. ستندین برخوردار مسلمان زن یها مشخصه نیتر یاصل ینوان به ینید  بار اسالم دیتأ

 از تواند یم شخص هر که یمواهب و شیخو پروردگار و بنده یارتباط پل ینوان به ینید فراهی
 الیسار خصاو  باه پرمخاطاب یها الیسار و ها لمیف اما شود برخوردار ینید ایمال انجام

 انیام به یصحبت زن کی یزندگ درها  آن وجود لزوم و مناسک نیا از یمؤثر اندازه 1 تختیپا
 یالدرحا نیاا. نکرد یرسان یآگاه جامعه به و یساز برجسته را مسئله نیا قتیدرحق و اوردین
 یهاا خالف و گناهاان از یاریبسا بروز مانع و آرامش هیما را ینید ایمال نیا اسالم که ستا

ک به الزم. داند یم یاجتمای  نیتار مهم از پروردگاار باا ارتبااط اساالم ازنرار کاه اسات دیتأ
 فصاول در البتاه. اسات افاراد یزنادگ در یپوچ از زیگر و موفق تیهو کی داشتن یها نهیگز

 بود شده یاشارات...  و وقت اول نماز و جمایت نماز مانند یمناسک به تختیپا الیسر گذشته
 نیمتد افراد از یگروه به ینحوبه یمذهب داتییتق شدن رنگ کم بر یالوه مجمویه نیا در اما
 دییأت ارس و توسط آن گرفتن سخره به و یشانیپ یرو مهر یالمت که شد گرفته ییها خرده هم

 در شاده فیاتعر حجاب داشتن مسلمان زن یاصل یها مشخصه گرید از. است م لب نیا
 زنان که است آن دیآ یم بر ها لیتحل از آنچه یریتصو ازنرر. است یاسالم حجاب چارچوب

 و نبودناد شاده یمعرف اسالم ازنرر برتر حجاب که چادر پوشش یدارا الیسر نیا در حاضر
قابل کامال نه و است کینزد اسالم نیقوان به آنچنان نه که هستند یپوشش یدارا هیمدطور  به

 توجاه جلاب کاه ییهاا رنگ با ییها لباس از استفاده. است رانیا جامعه بر حاکم یرف قبول
 نرربه الیسر نیا در یمعمول کامالً  یامر است اسالم نیقوان برخالف و دارد یپ در را نامحرم
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 نیا در وفور به چهره یباسازیز یابر تالش و میگر لفافه در خصو  به کردن  شیآرا. دیرس یم
کید به اسالم در که است «تبرج» قیمصاد از موارد نیا یتمام. شود یم دهید الیسر  شده ینف تأ

 کامال حجاب تختیپا یها مجمویه در که یزنان شتریب که است آن تیاهم حاهز نکته. است
 یباال س ح در شغل و تالیتحص ازنرر و دارند قرار یریپ و یسال انیم نیسن در دارند( چادر)

 زن تیاهو سااختن برجساته از شاتریب رانیاا ونیازیتلو دهد یم نشان نیا. ستندین یاجتمای
 قشر یبرا حجاب» که صورت نیبد است کرده قیتزر جامعه به را آن متضاد سربسته مسلمان،

 نهااتنه ها سکانس از یاریبس گریدییازسو و «.ستین اجتماع در فعال و کرده لیتحص جوان،
 کاه کنناد یما القاا تماشااگر به میرمستقیغ صورت هب بلکه ندارد مناسب پوشش با یگرانیباز
 یکااف شارط حجاب داشتن اسالم در اگرچه ستین کامل حجاب با زن خوب زن ضرورت به
 آغااز و زن کیا بودن مسلمان یبرا الزم شرط حجاب م مئنا اما ستین بودن کامل زن یبرا
 یخاصا تیااهم از خانواده کانون اسالم در. است اسالم در شدهفیتعر محاسن از یاریبس

 خاانواده کیا حفاظ و لیتشک به موظف خانواده ستون دو ینوان به مرد و زن .است برخوردار
 حیصاح میمفااه اراهه یبرا ییها تالش اگرچه الیسر نیا بخش نیا در. هستند یاسالم سالم

 مرد و زن روابط یساز ییاد ازجمله ها لغزش یبرخ دچار راه نیا در اما است داشته یخانوادگ
 .است شده یرف از خارج یرفتارها دنیرکشیتصو به و پسر و دختر آزاد روابط و ازدواج از قبل

 یریگ جهینت

 الیزن مسلمان در سر تیهو میدیبه آن رس پژوهش یها افتهیکه در فصل  طور همان. 9
 گفتماان و یاساالم تیاهو گفتماان ود نیب وآمد رفت حالسرگردان در صورت به 1 تختیپا

 فرهناگ از ثرأمت یتاحد الیسر نیا در ها تیشخص تیهو و است غرب در یجار یستینیفم
 تیااز فرهناگ و هو یریرپذیتأثاز  یناش الیموجود در سر یها بیآس و است یرانیا یاسالم

 است.  افتهیاست که در جامعه رواج  یغرب

 دهاد یم نشان 1 تختیپا الیزنان در سر یفرد تیاز منرر هو پژوهش نیا یها افتهی. 1
گفتماان  لیااند اماا تحل نشان داده شده یخوب به یرانیا یسنت یها نقش در الیسر نیاآنان در 
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 ماورد یفرد تیهو به تنها نه که است م لب نیا دیؤم الیسر از فصل نیا دهیادش یها بخش
 یهاا آموزه خالفزنان را بار یفرد تیاز موارد هو یاریدر بس ، بلکهنشده پرداخته اسالم نرر

 خشاونت ، زنانه یا شهیکل یها حسادت زنان، یبودگ ءیش: ازجملهاست.   کرده برجسته ینید
 ...و زانهیمردست غلط یرفتارها زنانه،

 فرزنادان و همسار باه توجاه خانواده، و خانه یارزشمند یخانوادگ تیهو بخش در. 9
 که قوت نق ه نیا کنار در اما. است یخانوادگ تیوه منرر از الیسر نیا زنان مشترک یژگیو

 در یگرید متعارض مشترک یها یژگیو است، یاسالم یرانیا اول تراز یبانو کی مهم یالگو
 از شادن دور ات،یخصوصا نیاا کاه خورد یم چشم به ها تیشخص نیا یخانوادگ ارتباطات

 یهاا یمناد یالقه حیترج: لهجماز .است داشته همراه به را خانواده در اسالم نرر مورد اصول
مشاترک،  یزناان در خاانواده و زنادگ یطلبا منفعات زنان، در یخانوادگ فیوظا به یشخص

 آنان ریتحق و مردان به نسبت ییجو یبرتر ،یزندگ مساهل و مشکالت در کردن یمل یاحساس
 ...و

 رتصاو به الیسار نیاز زنان در ا یدر تعداد یاز منرر اجتمای شده ییبازنما تیهو. 3
 ،یمن قا و قباول قابال تینساب نیشده است که البته در کنار ا نیییاقالنه و مدبرانه تب یرفتار

 رواباط ،یرمن قایغ یها تیحساسا ز،یاآم نیتاوه یبرخوردهاا: مانناد یمتعارضا یرفتارها
 و یاجتماای یبرخوردها در زنان ییخودنما مخالف، جنس با زنان یرف از خارج یاجتمای

 قارار یبررسا و لیاتحل ماورد الیسار نیا مختلف یها صحنه در وفور به لیقب نیا از یموارد
 .گرفت

 باه رساانه نیمخااطب نیبا در کاه اسات دهه کی به بیقر نکیا که تختیپا الیسر. 6
 ینقا»خاانواده  یو یااد یمعمول یزندگ تشیموفق لیتنها دل افتهیدست  توجه قابل یتیمحبوب
باود کاه متاسافانه  نینواده مقابال دورباخاا یایضا نیب تیمیو صم یکپارچگیو  «یمعمول

 یدیجد نسبت به سرآغاز که 1 تختیپا و گرفت خود به یگرید یوبو رنگ الیسر نیا رفته رفته
 کاار باه یفنا رمزگاان. دش یادیز یفیدچار افت ک رود یم شمار به یمعمول ینق خانواده یبرا

 در شده گرفته کار هب یها یقیموس ، ها آن میگر گران،یباز لباس ازجمله الیسر نیا در شده گرفته
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 باه سنت از زنان تیهو رییتغ دادن نشان در یسع نیدورب مختلف یها هیزاو و نماها ال،یسر
 کاه یطور باه. اسات شاده زیان یتیهاو و یفرهنگا گسسات کیا موجاب که دارد را تهیمدرن

هاا  آن ابا توانسات یما یسخت به مخاطب و شده یبعد تک و یمصنوی شدت به ها تیشخص
 یزنا ینوان بهگذشته  یها که در فصل الیسر نیا تیشخص نیتر مهم یرتباط برقرار کند. حتا

 و الگو از که شد یفراوان تحوالت و رییتغ دچار فصل نیا در شد ینشان داده م ییاقل و من ق
 .گرفت یادیز فاصله بودن زبانزد

 دارد، یانوادگخا یها برناماه دیاتول باه یمبرما ازیان یملا رسانه که یفعل طیشرا در. 1
  گفته زین تر شیپ که گونه همان و رود یم شمار به ارزشمند نهیگنج کی ینوان به تختیپا مجمویه

 رشاد روند در را آن یرگذاریتأث و نفوذ قدرت ،یکارشناس بدنه از یاری و ریتدب با توان یم شد،
 تیااهم م،یکنا توجاه زن تیاهو یهاا یژگایو باه که یزمان. داد ارتقاء جامعه یمدار اخالق
. شاود یما روشان شاتریب پرمخاطب یچندفصل یها الیسر در مسلمان زن تیهو ییبازنما

 و شواهد دهد یم نشان تختیپا 1 فصل در یگفتمان تقابل از یینها لیتحل ،باال مواردبه  باتوجه
 زن تیهو نوع دو تقابل ییبازنما الیسر سازندگان قصد فصل، نیا در که دارد وجود یداتیمؤ

 زن تیهو که دارد را امیپ نیا کم دست ای است یغرب فرهنگ در زن تیهو و یاسالم-یرانیا
 فرهناگ در زن تیاهو یساو به یشاتیگرا ییوامل و یلل ریتأث تحت ران،یا جامعه در مسلمان

 زانیام چه به 1 تختیپا الیسر بداند که بود آن دنبال هب حاضر پژوهش. است پیدا کرده یغرب
 نیاا کاه داد نشان ها افتهی. است دهیکش ریتصو به جامعه یبرا را زن تیهو یاسالم یدهایبا

 قارار تیهو بحران خ ر در یرانیا زن گفت دیبا. است نبوده موفق آنچنان منرر نیا از الیسر
 . ربط یذ یدولت یها ارگان هیکل و ها خانواده یبرا است یخ ر زنگ نیا و دارد

 مسالمان زن یتیهاو جنباه تیاهم و رانیا رد اسالم نیمب نید بودن دردسترسبه  باتوجه
 پژوهشگران اسالم، و قرآن به ییگرا یاخرو و یمعنو فقط نگاه بر یالوه که رسدیم نرره ب الزم

 جامعه به دیجد یها قالب در و استخراج را مسلمان زن تیهو یها لفهؤم که باشند آن یپ در
 شااهد امار، نیا یاخرو جنبه بر یالوه و دگذر یم ایدن از آخرت راه چراکه .نندک اراهه یا رسانه

 . میباش یاسالم یمبنا براساس یا رسانه داتیتول یها نهیزم در شرفتیپ
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 شنهاداتیپ

زن مسالمان باه  تیاهو ییبازنماا تیاو اهم تخاتیپا الیبودن سار پرمخاطب لیدل به
 لیلمنرر مورد تح نیرا از هم تختیگذشته مجمویه پا یها فصل شود یم هیپژوهشگران توص

 که یمناسب ریتفس با و دهکر یها را بررس آن یها ها و شباهت قرار داده و تفاوت یگفتمان انتقاد
 دست به الیسر نیا در مسلمان زن تیهو از یمتقن یبند جمع د،یآ یم دسته ب ها گفتمان از
 .دیآ

 گریکدی ارکن در مرد و زن به یمتک را خانواده قوام و هیپا اسالم نیمب نید که نیابه  باتوجه
 اتتأکید)زن و مرد(  جنس دو هر یاجتمای و یخانوادگ ،یفرد یها تیهو رامونیپ و داند یم

مختلاف  یها مارد در فصال تیو هو گاهیهم به جا یاست پژوهشگران ستهیشا ،دارد یفراوان
 زیاماردان کاه در اساالم ن رامونیپ یا رسانه یپرداخته و به موضویات پژوهش تختیپا الیسر
 جلوه داده شده است بپردازند.  تیاهمپر
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Abstract 

Purpose: To achieve the dominant discourse in the Capital Six series 

from the perspective of Muslim women and to recognize how to use cultural, 

media and gender symbols in the representation of Muslim women in this 

series and also to achieve a prominent ideology of introducing Muslim 

women. In the Capital Six series 

Methodology: The approach of this research is qualitative; Therefore, the 

course of the present study is as follows: Using the method of critical 

discourse analysis of Fairclough Muslim Muslim identity in the series Capital 

Six has been studied 

Findings: In this study, concepts taken from scenes, visual cues, 

dialogues, interpretations of the text, points of conflict in the identity of 

Muslim women and points of Muslim Muslim identity from different aspects 

(individual, family and social) in Capital Six series are examined. has taken. 
Conclusion: Summarizing the findings of this study shows that the 

Capital series has not had six successful trends in presenting the identity of 

Muslim women in the family and community and has not provided proper 

awareness to the community in this regard. Thus, in the represented patterns, 

identities, interactions, and communications are fragmented and suffer from a 

lack of integration and cohesion, and the female identity in the Capital Six 

series wanders between the two discourses of Islamic identity and the current 

feminist discourse. It is in the West and the major pattern of women's identity 

at the individual, family and social levels is eclectic in both discourses. 
Keywords: Discourse Analysis, Female Identity, Muslim Woman, 

Capital Series  
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