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چکیده

هدف :هدف از پژوهش حاضر دستیابی به گفتمان حاکم بر سریال پایتخات 1از منرار
هو یت زن مسلمان و شناخت چگونگی بهرهگیری از نشانههای فرهنگی ،رسانهای و جنسیتی
معرفی هو یت زن مسلمان در سریال یادشده است.
روششناسی پژوهش :رو یکرد این پژوهش کیفی است؛ بنابراین سیر پژوهش حاضر به
این گونه است که با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف هو یات زن مسالمان در
سریال پایتخت 1مورد پژوهش قرار گرفته است.
یافتهها :در این پژوهش مفاهیم برگرفته از صحنهها ،نشاانههای تصاو یری ،دیالو)هاا،
برداشت از متن ،نقاط در تعارض هو یت زن مسلمان و نقاط مورد نرر هو یت زن مسلمان از
جنبههای مختلف (فردی ،خانوادگی و اجتمایی) در سریال پایتخت 1مورد بررسی قرار گرفته
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در بازنمایی هو یت زن مسلمان در این سریال و همچناین دساتیابی باه ایادهولوژی برجساته

است.
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نتیجررهگیری :جمعبناادی یافتااههای ای ان پااژوهش نشااان م ایدهااد سااریال پایتخاات1
رونااد مااوفقی در اراهااه هو ی ات زن مساالمان در خااانواده و اجتماااع نداشااته و آگاااهیرسااانی
مناسااابی بااارای جامعاااه در ایااان زمیناااه انجاااام ناااداده اسااات .بناااابراین ،در الگوهاااای
بازنماااییشااده ،هو یتهااا ،تعااامالت و ارتباطااات دچااار تشااتت و سااردرگمی اساات و از
فقاادان یکپااارچگی و انسااجام رنااج م ایباارد .هو ی ات زن در سااریال پایتخاات 1بااهصااورت
سرگردان در حاال رفاتوآماد باین دو گفتماان هو یات اساالمی و گفتماان فمینیساتی جااری
در غاارب اساات و یمااده الگااوی هو یاات زنااان در ساا ح فااردی ،خااانوادگی و اجتمااایی
بهصورت التقاطی تابع هر دو گفتمان است.
کلیدواژهها :تحلیل گفتمان ،هو یت ،زن مسلمان ،سریال پایتخت
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مقدمه

با بررسی مفاهیم کلیدی زن و جنسایت از دیادگاه اساالم و رهباران انقاالب اساالمی
درمییابیم جایگاه زن در فرهنگ اسالمی بهینوان ساازندگان خاانواده ،ساربازان خاط مقادم
انقالب ،دور بودن از سنت و فرهنگ غربی ،دارای ایمان آگاهانه ،مایه آرامش و آسایش محیط
خانواده و یفیف یاد شده است .در مقابل در فرهنگ غرب و در رسانههای جمعی ،در طاول
سالهای متمادی مسئله زن را در میدانهای مختلف بهصاورت یاک سارمایه و یاک وسایله
سوداگری درآورده و بهینوان ابزاری برای رسیدن به مقاصد خود ماورد بحاث و بررسای قارار
میدهند و با استفاده از فرهنگسازیهای مختلف و تبلیغات گسترده اذهان مخاطب را دچار
یک وسوسه و گمراهی بزر) میکنند .رسانهها و بهو یژه تلو یزیون به دلیل تأثیر یمیق اجتمایی
و فرهنگی و به دلیل ابعاد فراگیرش بهطور خا

از ارزشهای و یژهای برخوردار است .پس از

پیروزی انقالب اسالمی سریالهای متنویی در سیمای جمهوری اسالمی ایران ساخته شد که
در برخی از آنها حضور زنان تحتالشعاع فضای فمنیستی قرار گرفته است و سازندگان ایان
سریالها هو یت زناان را باهگوناهای غیرم لاوب و براسااس ساالیق شخصای و متفااوت از

 85رو یکردهای دینی به تصو یر میکشند .بر همین اساس اراهه و بازنمایی نام لوب هو یت زن در

برنامههای سیما میتواند تأثیرات جدی و مخربی بر پیکره بنیان خانواده ،روابط انسانی ،سبک
زندگی و ...بر جای گذارد .بنابراین الزم است این موارد در سریالهاای تلو یزیاون شناساایی
شود تا از این طریق در حوزههای تولید ،سیاستگذاری و نرارت بر تهیه و پخش چنین آثااری
تجدیدنرر صورت گیرد و تالش گردد تا بیشازپیش رو یکردها و جهتگیریهای اساالمی و
دینی ما موردتوجه قرار گیرد.
در پاژوهش حاضار ضامن بررسای سااحتهاای مختلاف رمزگاذاری ،اسااتفاده از
نشانههای رسانهای ،فرهنگی و جنسیتی بارای هو یت زن مسلمان در سریالهای تلو یز یونی
سیمای جمهوری اسالمی (مورد م العه سریال پایتخات  )1باه تبیاین چگاونگی معرفای
هو یت زن مسلمان و شناخت گفتمانهای موجود در سریال پایتخت  1خواهیم پرداخات.
درواقع پرسش و هدف اصلی از پژوهش حاضر این است که به این نتیجه برسایم گفتماان
حاکم بر ساریال پایتخات  1از منرار هو یات زن مسالمان باه چاه صاورت اسات؟ و در
بخشهای مختلف به بررسی و تبیین شخصیت زنان از منرر هو یات فاردی ،خاانوادگی و
اجتمایی آنان در این سریال بپاردازیم و همچناین در تالشایم باه شاناختی از نشاانههاای
پایتخت  1دست پیدا کنیم.
هو یت ( ،)Personal identityیکی از مهمترین مساهل جوامع است .بیگمان ،میتوان
گفت که هو یت از نیازهای روانی انسان و پیشنیااز هرگوناه زنادگی جمعای اسات .هو یات
مجمویه معانی است که چگونه بودن را درخصو

نقشهای اجتمایی به فرد القاء میکند و

یا وضعیتی است که به فرد میگو ید او کیست و مجمویه معانی را برای فرد تولید میکند کاه
مرجع کیستی و چیستی او را تشکیل میدهد (چیتساز قمی.)13 :9989 ،

بررسی آیات الهی در مورد خلقت زن و مرد نیز نشان میدهد در تمامی اماوری کاه باه
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فرهنگی ،رسانهای و جنسیتی اساتفاده شاده در بازنماایی هو یات زن مسالمان در ساریال

انسانیت آنها مربوط میشود ،وحدت و تساوی وجود دارد و منشأ خلقت ،نفس واحادهایی
است که سرمایههای گوناگونی در آن پیشبینی شده است .انسان از آنجا که موجاودی دارای
تکلیف و اختیار است ،همواره در پی کمال م لق و مقصاد نهاایی و خوشابختی همیشاگی 83

است و بهسوی آن در حرکت است و تا به اوج کمال ذاتی نرسد خوشبختی حقیقی را نمییابد
و کمال ذاتی نیز همان کمال یقلی ،خلقی و جسمی است که در دستیابی به آن تفاوتی میاان
زن و مرد نیست .قرآن کریم با بیان معنوی بودن فضایل و رذایل ،افتخارات دنیوی و طبیعی را
نفی کرده ،تفاوتهایی را که به جنسیت ،نژاد و مانند آن بازگردند ،با الفا صریح نفای کارده
است و تقوای الهی را محور اصلی برای شناخت فضایل و رذایل معرفی میکند (حجرات :آیه
 .)99هو یت دینی زن مسلمان بهمعنای و یژگیها ،منزلت ،حقوق و وظایفی است که هو یات
یک زن مسلمان را در ابعاد انسانی ،خانوادگی ،اجتمایی ،اقتصادی و سیاسی تعیین میکناد،
که دارای ابعاد زیر است -9 :از منرار انساانی :براباری زن و مارد در آفارینش -1 .از منرار
خانوادگی :نقش و جایگاه زن در خانواده بهینوان همسار و ماادر -9 .در مقولاه اجتماایی-
اقتصادی :مساهل مربوط به مالکیت ،یفاف و حضور زنان در اجتماع -3 .در مقوله سیاسای:
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مشارکت سیاسی ،زمامداری ،جهاد زنان (رفعتجاه و روحافزا.)11 :9919 ،

در آموزههای اسالم ،ارزشهای انسانی که مالک سنجش انسانهاست برای زن و مارد
بهطور یکسان ترسیم شده است .چون خاستگاه ارزشها و فضاهل نفس و روح انسان است نه
جسم او و زن و مرد در نفس و روح تفاوت ندارند .جسام متفااوت زن و مارد و خصاایص و
ماهیت جسمی هریک از «منشأ تفاوت زن و مرد« آنهاست؛ امری که باتوجهبه واقعیتنگری
قرآن و برای مشکلگشایی در آیات قرآن انعکاس پیدا کرده است .اسالم حقوق تکو ینی برای
زن و مرد قاهل نشده است و هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قاهل نیست
و اصل مساوات انسانها را درباره زن و مرد ریایت کرده است .اسالم با تساوی حقاوق زن و
مرد مخالف نیست با تشابه حقوق آنها مخالف است .زن و مرد بهلحا تکاو ینی (یعنای از
جهت زیستی ،روانای و احساساات) باهطور کامال از یکادیگر متمایزناد .باه دلیال هماین
تفاوتهای تکو ینی ،تشابه حقوقی آنها امکان پذیر نیست .جنسیت موجب میشود که زن و
مرد تحت دو صنف از یک نوع واحد قرار گیرند .بنابراین ،اختالف و تمایز میان آنهاا الزماه
صفتشان است و برایناساس ،تفاوت حقوقی میان آنها ضروری است .بار هماین اسااس،

 86تکلیف الهی که شرط آن داشتن آگاهی ،قدرت و اختیار است ،به همه انسانها تعلق میگیرد

و به جنس خاصی اختصا

ندارد .بدینترتیاب ،در نگارش الهای باه زن ،ضامن پاذیرش

تفاوتهای طبیعی دو جنس ،استقرار یدالت و تداوم نرام حیات بشر و تجلی و تبلور گاوهر
انسانیت در سایه تحقق تکالیف متقابل افراد امکان پذیر است (ی ارزاده .)11 :9981 ،باین
اندیشمندان اسالمی ،نرر امام خمینی ،بهینوان بنیانگذار یاک تحاول اجتماایی یرایم نیاز
موردتوجه است .نگاه ایشان به زن نگاهی دقیق و مورد تأمل است .ایشان در تبیین جایگاه زنان
بر هو یت انسانی تأکید دارد و میفرماید :ازنرر حقوق انسانی ،تفاوتی بین زن و مرد نیسات،
زیرا هر دو انساناند و زن حق دخالت در سرنوشت خود را همچاون مارد دارد .درخصاو
نقشهای اجتمایی نیز ،دخالت در امور سیاسی را وظیفه همه اقشار جامعه میدانند و زنان را
نیز در این امر مؤثر میدانند .امام خمینی نقش زنان در پیشبرد انقاالب اساالمی را باه دلیال
نقشآفرینی خود آنها و همچنین تشجیع و تشو یق مردان منحصربهفرد بیان کردند .در بیانات
حضرت امام خمینی ،در کنار حضور اجتمایی زنان ،تأکید بر خانواده و نقشهای خانوادگی
زن نیز دیده میشود و توجه به جایگاه مادری در حدی است که مادری بهینوان باالترین شغل
بیان میشود و بر همین اساس نقش زن را باالتر از نقش مرد میداند نقش زن در جامعه باالتر
قشرهای فعال را در دامن خود تربیت میکنند .خدمت مادر به جامعه از خدمت معلم بااالتر
است ،از خدمت همه کس باالتر است؛ این امری است کاه انبیاا مایخواساتند (نیاکخواه
قمصری و صادقیفساهی.)19 :9919 ،
بین نرریههای مختلف در باب مسئله زنان ،نرر اسالم جامعیت بیشتری دارد و برخالف
دیگر نرریهها ،که اغلب در قالب واکنشی به محیط پیرامون و مشکالت موجود زناان شاکل
گرفته است ،نرر اسالم بهصورت ایجابی و فارغ از چیستی وضعیت موجود به تبیاین دیادگاه
خود پیرامون مسئله زن پرداخته است.
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از نقش مرد است ،برایاینکه بانوان یالوهبر خود ،که یک قشر فعال در هماه ابعااد هساتند،

پژوهشهای مرباوط باه زناان و رساانههاای تصاو یری باه دهاههاای  9111و 9111
برمیگردد .نتایج این پژوهشها نشان میدهد این رسانههاا زناان را در نقاشهاای جنسایتی
متفاوتی نمایش میدهد .در میان پژوهشهای خارجی مرتبط و جدید پیرامون ایان موضاوع80 ،

پژوهشهای دهه  9111از ادامه تغییرات در نمایش تصو یر زنان و گاهی جابهجایی نقشهاا
در فیلمهای تلو یزیونی آمریکا و اروپا حکایت دارند .این تغییرات در گوناههاای تلو یزیاونی
همچون سریالهای خانوادگی نشان میدهد زنان مجرد ،زنان شاغل ،فعال و اجتمایی همانند
دیگر خصلتها به تصو یر کشیده شدهاند .در ایران نیز پژوهشهای درخورتوجهی به بازنمایی
زنان در رسانههای تصو یری پرداختهاند که با بررسای کلیادواژههاای زن مسالمان ،رساانه و
سریال پایتخت میتوان به سرفصلهای ذیل اشاره کرد:

 سیمبر و رضاپور( )9911در پژوهش خود باه بررسای «جایگااه زناان در گفتماانرهبران انقالب اسالمی» پرداختهاناد .پاژوهش بهصاورت ماداوم بار مقولاههاایی
همچون ارزشهای اسالمی ،انسانیت ،برابری ،مقام مادر ،شجایت ،حق و تکلیف
قاهل شدن برای مشارکت در تعیین سرنوشت زنان تأکید کرده و با ترفیع جایگاه زنان
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در همه شئون زندگی فردی و اجتمایی مبین وظیفه زن در ساخت و حفاظت از نرم
سیاسی مبتنیبر اسالم است.
 -بانکیپور( )9919درخصو

زن در دیدگاه آیتاللاه خامناهای مجمویاهای پانج

جلدی با ینوان کلی «نقش و رسالت زن» ذیل موضاویات «یفااف و حجااب در
سبک زندگی ایرانی اسالمی»« ،الگوی زن»« ،زن و خانواده»« ،جایگااه و مسااهل
زنان در اسالم و تجدد» و «یرصههای حضور اجتمایی زن» تدو ین کرده است.
 کرمانی ( )9911کتابی با ینوان «زن و بازیابی هو یت حقیقای» در چهاار حاوزه،کلیات ،بعد فردی ،خانوادگی و اجتمایی منتشر کرده اسات .یماده آنچاه در ایان
کتاب دیده میشود تنریم بیانات آیتالله خامنهای در قالب سرفصلهایی است که
فاقد نرام و شاکلهای دقیق بین این موضوع با دیگر موضویات است.
 هرمزیزاده ،صلواتیان و قاسمیتبار( )9911پژوهشی با یناوان «بازنماایی رواباطخانوادگی در فصلهای چهارگانه مجمویه تلو یزیونی «پایتخت»» را منتشر کردهاند
که هدف از این پژوهش م العه بازنمایی روابط خانوادگی در فصلهای چهارگاناه

89

مجمویه تلو یزیونی «پایتخت» است و از روش نشانهشناسی جان فیسک بهره برده

شد و نتایج پژوهش نشان میدهد که مجمویهای از داللتهای فرهنگی بر رواباط
سرشار از صمیمیت و نزدیکی ایضای خانواده داللت دارند.
 فتحینیاا و زردار ( )9911در پاژوهش «بازنماایی اقاوام ایرانای در مجمویاههایپربیننده تلو یزیونی» به نحوه بازنمایی مازنیها در مجمویاه تلو یزیاونی پایتخات و
شناسایی رمزگانها و کلیشههای مورد استفاده در این بازنمایی پرداختهاند.
 فالحبرندق و هرمزیزاده ( )9988پژوهش «نشانهشناسی سریالهاای پربینناده بااتأکید بر اخالق؛ م العه موردی سریال پایتخت» را تهیه و منتشر کردهاند کاه ایان
مقاله به نشانهشناسی مقولههای اخالقای در ساریال پایتخات پرداختاه اسات .باا
استفاده از نرریات اخالقی م رح شده در چاارچوب نراری ایان پاژوهش ،بارای
تحلیل دادهها از روش نشانهشناسی پنج رمزگان بارت استفاده شده اسات و نشاان
میدهد فضای حاکم بر شهر تهران بهگونهای است که افراد برای حل مشکالتشان
دست به کارهای غیراخالقی میزنند و انجام برخی رفتارهای غیراخالقی ،موجاب
رسیدن به اهداف میشود.
هو یت جنسی زنان و ارتباط آن با رسانههای مدرن و تغییارات مناتج از آن را ماورد
بحث و بررسی قرار دادهاند.
در مجموع پیشینههای مورد بررسی ،یا در مصادیق خود ،ساریال پایتخات را از منااظر
دیگری مورد بررسی قرار دادهاند یا اینکه موضوع و مفهوم زن را با رو یکرد متفاوت از هدف این
پژوهش ،مورد پژوهش قرار دادهاند .بنابرابن هیچکدام با رو یکرد اسالمی هو یت زن به تحلیل
گفتمان سریال پایتخت  1نپرداختهاند.

حتلیل گفتمان هویت زن مسلمان در سریال پایتخت6

 -حاتمی و مذهبی ( )9911در پژوهش «رسانه و نگرش زنان به هو یت جنسی خود»

روششناسی

هدف تحلیل گفتمان آن است که نشان دهد چگونه زمینه (بافت)های سیاسی ،فرهنگای،
تاااریخی ،اجتمااایی و شااناختی کاااربرد زبااان و ارتباطااات باار محتااوا ،معااانی ،ساااختارها یاا 85

استراتژیهای متن تأثیر میگذارند و نیز چگونه گفتمان بار شاکلگیری سااختارها و بساترهای
یادشده تأثیر میگذارد (فرقانی .)93 :9983 ،تحلیل گفتمان یک اص الح برای م العه قسمت
ایرم زبان است و بهطورکلی شامل تنوع رو یکردها و دیدگاههای مختلف با روشهای گوناگون
زیادی است .در جایی دیگر اضافه میشود که تحلیل گفتمان مجمویهای از روشها و تئوریها
برای بررسی زبان و کاربرد زبان در زمینههای اجتمایی است (خنیفر و مسلمی.)991 :9916 ،
الگوی تحلیل گفتمانی فرکالف ،نحوه تبیین او متأثر از راب ه میان قدرت و زبان اسات.
فرکالف ،راب ه قدرت و زبان را از دو بعد موردتوجه قرار میدهد .قدرت در زبان

power in

languageو قدرت پشت زبان.power behind language
فرکالف ،مفهوم قدرت در زبان را که از دیدگاه وی موجب کنترل فرد فاقد قدرت بهوسیله
فرد صاحب قدرت میشود به س ح کالن اجتمایی نیز تعمیم میدهد .او هر نرام اجتمایی
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را حاوی گفتمانهایی میداند که بهواس ه دانشها و ایتقادها (مضامین) ،روابط و هو یتهای
اجتمایی ،موقعیتهای فایلی صاحبان قدرت (صاحبان گفتمان مسلط) را به کنتارل فاقادان
قدرت توانا میسازد .برای روشن شدن مراحل تحلیل گفتمان ،توضیح مختصری دربااره هار
یک از س

وح تحلیل گفتمان ازنرر فرکالف الزم به نرر میرسد:

 .9توصیف :ازنرر فرکالف ،توصیف در تحلیل گفتمان به مرحلهای اطالق میشود که
تحلیلگر ،متن را باتوجهبه مضاامین ،رواباط ،هو یتهاای واژگاان و دساتور زباان
تحلیل میکند.
 .2تفسیر :مرحله تفسیر بر این باور متکی است که مؤلف و مخاطب متن هر دو دارای
اذهانی بارور و فربه از گفتمانهای جاری در محیط هستند .متن در زمینهای تولید و
تفسیر میشود که گفتمانها تسلط دارند.
 .3تبیین :فرکالف مرحله تبیین را سومین س ح تحلیل گفتمان یااد مایکناد .در ایان
س ح ،متن به منزله یک گفتمان ،بخشای از فراینادهای تولیاد و تفسایر گفتماان و
همچنین به منزله یک یمل اجتمایی موردتوجه قارار مایگیارد .باه هماین دلیال،

88

فرکالف س ح تبیین در تحلیل گفتمان را تحلیل اجتمایی میداند.

سریال پایتخات  1در  91قسامت تقریباا  61دقیقاه پخاش شاد کاه بارای بررسای از
قسمتهای فرد این سریال و از صحنهها ،سکانسها و دیالو)هایی کاه متنااظر باه موضاوع

پژوهش است بهرهگیری شده است .گاهی به نادرست تصور میشود که روشهای کیفی فاقد
شیوهای برای نمونهگیری هساتند ،ایان در حاالی اسات کاه ایان روشهاا دارای مالحراات
خود هستند و باتوجهبه اهداف پاژوهش از من اق خاا

خاود تبعیات

روششناسی خا

میکنند .بهطور معمول در پژوهشهای کیفی تصمیمات گرفتهشده درخصو

نمونهگیری در

خالل خود فرآیند پژوهش ظاهر میشوند و معیار پایان گرفتن نمونهگیری ،اشباع نرری است،
به این معنی که نمونههای بیشتر دیگر کمکی به تکمیل و مشخص شادن یاک مقولاه نراری
نکنند (ذکاهی .)61 :9989 ،در این پژوهش نمونهگیری مع اوف باه هادف پاژوهش یعنای
پرداختن به هو یت زن مسلمان انجام شده اسات مایتاوان گفات شایوه نموناهگیری در ایان
پژوهش ،غیراحتمالی هدفمند است .در این پژوهش انتخاب بخشهایی از سریال کاه بایاد
مورد تحلیل قرار میگرفتند باتوجهبه هدف پژوهش یعنی بررسی هو یت زن مسلمان در سریال
پایتخت  ،1تنها به سکانسها ،صحنهها و دیالو)هایی که مبتنیبر حضور و نقاش باازیگران

یافتهها

پایتخت  1نام فصل ششم از مجمویه تلو یزیونی پایتخت به کارگردانی سیروس مقادم،
با طراحی محسن تنابنده است که  96قسمت آن در یید نوروز  9911از شبکه یاک و شابکه
تماشا پخش شد؛ ولی ساخت و پخش قسمتهای پایانی آن به دلیال شایوع و یاروس کروناا
نیمهتمام ماند اما قسمتهای  91و  91این ساریال باه ترتیاب در  11و  91اسافند  9911از
شبکه یک سیما پخش شد .قصه سریال «پایتخت  »1با فوت پنجعلی و اهدای ایضای بادن
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زن میباشد پرداخته شده است.

او آغاز میشود .بهبود فریبا (مهران احمدی) پس از سالها به ایران بازمیگردد اما ماجراهایی
برایش پیش میآید که فهیمه (نسرین نصرتی) را از شوهرش دلسرد مایکناد .بهباود در ایان
فصل به بیماری سندرم دستبیقرار مبتال است .بهتاش (بهرام افشاری) که در فصل  6بیکار 86

و آس و پاس بود ،حاال دروازهبان باشگاه فوتبال نساجی مازنادران شاده اسات و باه باازیکن
فوتبال پیتر چک یالقه دارد و نقی معمولی هم سیاسی شده و راننده و محافظ شخصی نماینده
مجلس است .هما ،همسر نقی هم گو ینده اخبار شده است .ارس و با فردی به اسم کااووس
ناخواسته وارد فروش مواد مخدر میشود و از ماشین نقی که راننده نمایناده مجلاس اسات،
برای جابهجایی مواد استفاده میکند .بهتاش هم که در پست دروازهبان برای نساجی درخشیده
به پانایتینایکوس یونان میپیوندد .آن طرف هم رحمت با خانم بیاتی ازدواج میکناد .بعاد از
این اتفاقات به یک سال بعد میرود که برادر هما از نقی به جارم مباتال کاردن پادر خاود باه
بیماری کرونا شکایت میکند .ارس و هم که به جرم توزیع و پخش مواد مخدر دستگیر شده
بود آزاد میشود و به کار توزیع شلوار میزند .همچنین رحمت سه قلودار مایشاود .بهتااش
شب قبل تحو یل سال متوجه میشود که از تیم پاناتینایکوس اخراج شده .باألخره ستار بارادر
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هما شکایتش را پس میگیرد و از نقی میگذرد.
مرحله اول :توصیف مفاهیم

در این بخش ،تعدادی از سکانسهای پخش شده مجمویاه در قسامتهای فارد ایان
سریال ( )91 ،96 ،99 ،99 ،1 ،1 ،6 ،9 ،9ازلحا واژهپاردازی و کنتارل تعااملی بهصاورت
مفاهیم صحنهها ،نشانههای تصو یری دیالو)ها ،برداشت از متن ،نقاط در تعارض هو یت زن
مسلمان و نقاط مورد نرر هو یت زن مسلمان استخراج و بهصورت جداولی تنریم شده است
که به اختصار به چند مورد آن اشاره میشود:
جدول .1توصیف مفاهیم

.1
صونهها و
نشانههای تصویر ی

65

دیالوگها

تقی با صورتی قرمز به منزل نقی میآید و شکایت همسرش را میکناد.
فهیمه در حین بحث تقی و هما وارد میشود
فهیمه :تو هم وایستادی نگاه کردی کتکت بزنه؟ بهتاش بلناد شاو باریم
من این زنهرو ادب کنم

برداشت از متن
نقاط در تعارض
هو یت زن مسلمان
نقاط مورد نظر
هو یت زن مسلمان

نقاط مورد نرر هو یت زن مسلمان
خشونت /م البهگری زنانه
حفظ حریم و خوشرفتاری و احترام به یکدیگر
.2

صونهها و
نشانههای تصویر ی
دیالوگها
برداشت از متن
نقاط در تعارض
هو یت زن مسلمان
هو یت زن مسلمان

بهتاش :بابا این سقف خرابه .تحریمیم
فهیمه :بس که جلوی دخترای مردم این و باز و بسته کردی.
رضایت مادر از راب ه نامتعارف پسرش با دختران
رایج شدن آزادی در روابط دختر و پسر
تربیت صحیح فرزندان و آموزش اخالق اسالمی
.3

صونهها و
نشانههای تصویر ی

تقی با صورتی قرمز و ضربدیده وارد منزل نقی میشود
تقی :اومدم دنبال نقی منو طالق بده .هما :چی؟ تقی :طالق منو بگیره
منو از دست جمیله خالصم کنه .هما :دیوا کردید باز؟ تقی :دیوا

دیالوگها

چیه؟ دست بزن پیدا کرده .هما :دست بزن رو که همیشه داشت .تقی:
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نقاط مورد نظر

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

این دفعه طوری منو زیر چک و لگد گرفت که همسایهها اومدن منو
نجات دادن .با کله زده تو صورتم.
برداشت از متن

ناتوانی مرد در مقابل زن

60

نقاط در تعارض
هو یت زن مسلمان
نقاط مورد نظر
هو یت زن مسلمان

خشونت زنانه /م البهگری زنانه
حفظ حریم خانواده و پرهیز از تندخو یی و بدرفتاری و حل مشکالت
در بحرانها
.4

صونهها و
نشانههای تصویر ی

ارس و :همش تو ذهنم این بود این رحمت چهجوری با دوتاا بچاههای

دیالوگها

این پسر ،بهروز و بهتاش تا کرده.
رحمت :مادر این دوتا بچه انقدر آپشن داره که من بتونم بیخیال این
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یک جفت دمپایی لنگهبهلنگه بشم .ارس و :آره دخترخاله فول آپشنه.
برداشت از متن
نقاط در تعارض
هو یت زن مسلمان
نقاط مورد نظر
هو یت زن مسلمان

یالقه صرف به زن بدون توجه به مساهل و محدودیتهای او
فضای جنسیتی ،کنایههای جنسیتی و القاب نامناسب
برخورد من قی با مشکالت ،داشتن روحیه همیاری و فداکاری
.5

صونهها و
نشانههای تصویر ی

نقی وارد خانه میشود و چهره با ماسک صورت هما را میبیند( .نمای
نزدیک از ایستادن هما مقابل آینه) (تصو یر شماره  )9و نمای
النگشات از هما با ماسک روی صورت (تصو یر شماره)1
نقی :دینگ ،به فکر جوانسازی افتادی؟ هما :یه .معلوم نیست از

دیالوگها

پشت ماسک خجالت کشیدم؟ گفتم حاال که دارم میرم تلو یزیون یه
کم به خودم برسم

65

برداشت از متن

متعجب شدن از رفتارهای جدید همسر

نقاط در تعارض
هو یت زن مسلمان
نقاط مورد نظر
هو یت زن مسلمان

شیءبودگی زن
(توجه به ظاهر و بدن)
پرهیز از خودآرایی و خودنمایی و جلب توجه نامحرم
.6

صونهها و
نشانههای تصویر ی

فهیمه به سمت بهتاش که خوابیده است میرود.
فهیمه :بهتاش ،فردا پسفردا ،این مارد اوماد وساط زنادگی ماا باا مان
شوخی پوخی نکنیدا .از من حساب نبرید این صاد ساال سایاه از مان

دیالوگها

حساب نمیبره .یه جوی با من رفتار کنید که...
بهتاش :سوار گردنش بشی؟ آره؟ فهیمه :همه شما لنگه همید .باید زد
تو سر همه شماها

نقاط در تعارض

فضای فمنیستی-

هو یت زن مسلمان

تبعیت مرد از زن

نقاط مورد نظر
هو یت زن مسلمان

ریایت اصل احترام و روحیه محبت
.9

صونهها و
نشانههای تصویر ی

نمای از باال به پایین نقی بعد از ولیمه سفر حج مشغول باز کردن ساک
سوغاتیها و تقدیم آنهاست( .تصو یر شماره)9
نقای :اولایش تقاادیم مایشااود بااه هماخااانم .لباااس شااب ،همرنااگ

دیالوگها
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برداشت از متن

خشونت زنانه و سوءرفتار در مقابل مردان

کفشاست .هما :دستت درد نکنه .زحمت کشیدی نقای :دومای تقادیم
میشود به هما خانم .هما :بازم من؟ نقی :اون شالی کاه گفتای باا اون
مانتو میخوام برم صداسیما نقی :ساومی یاک ی ار روز و شاب تقادیم

63

میشود به هما خانم .همونی که گفتی بوی خوبی داره .هما :البته من و
فهیم نداریم که .با هم استفاده میکنایم .فهیماه :خیلای ممناون .نقای:
خب و اما چهارمی تقدیم میشود به هماا خاانم کفشاای همرناگ باا
مانتو برای صداسیما .هما با اشاره :نقی برای بقیه هم؟ نقی :چهار رناگ
تسبیح آوردم ،چندتا چندتا آوردم که هر رنگشو خواساتید برداریاد باه
کسی هم خواستید بدید.
(بهتاش یکی از تسبیحها را برمیدارد و میگو ید این چه خوشگله)
نقی :اینیکیرو تبرک کرده بودم مخصو

هما .هما جان بفرمایید.

هما :نه نه قابل نداره بهتاش .بهتاش :وقتی میگه برای هما .برای همایه
دیگه.
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برداشت از متن
نقاط در تعارض
هو یت زن مسلمان
نقاط مورد نظر
هو یت زن مسلمان

یالقه و یشق زیاد به همسر
فضای فمنیسیتی /غیریتسازی /مهم بودن دیگری
توجه و احترام به همه ایضای خانواده -برقراری یدالت و دوستی در
خانه و پرهیز از ایجاد حس حسادت
.9
بهبود با خانواده تقی تماس تصو یری میگیرد و از زندهبودن خاود خبار

صونهها و
نشانههای تصویر ی

میدهد .نقی و ارس و بعد از مشاهده تصو یر زنده بودن بهبود ترسیده و
گوشی را مجددا جواب نمیدهند.
نماهای مختلف و نزدیک از تعداد زیاد النگوهای جمیله نماینده زن
سنتی ،یوام و س حینگر و بیمن ق (تصاو یر شماره 3و )6
نقی :پسرخاله جواب بده .ارس و :نه تو جواب باده مان دلشاو نادارم.

دیالوگها

66

نقی :پسرخاله جواب بده دیگه.
جمیله :بده من جواب بدم .بده من ...الو گوش بگیر .اینا الل شدن

نمیتونن حرف بزنن .بهبود تو یه ذره دست و پا تکون بده یه ذره حرف
بزن اینا باورشون بشه.
برداشت از متن

ضعیف بودن مردان و قدرتمند بودن زنان

نقاط در تعارض

فضای فمینیستی و برتری زن به مرد -استفاده از الفا توهینآمیز به

هو یت زن مسلمان
نقاط مورد نظر
هو یت زن مسلمان

مردان
ریایت اصل احترام در آداب معاشرت و حسن برخورد
.3

صونهها و
نشانههای تصویر ی

فهیمه و ارس و بهبود را پای تلو یزیون میبرند تا اخبارگو یی هما را
ببیند.
بهبود (باتعجب) :یه .این هماخانومه؟ اخبارگو شده؟ فهیمه :آره بهبود:

دیالوگها

ماشاالله .ماشاالله .چه سرزبونی هم بههم زده .ارس و :بهبود مثل بلبل
اخبار میگه .یک مازندرانه .دو نداره بهبود :میگم ارس و این زن واقعا از

برداشت از متن
نقاط در تعارض
هو یت زن مسلمان
نقاط مورد نظر
هو یت زن مسلمان

تحقیر مرد و تأکید بر توانایی زنان
فضای فمنیستی برتری زن به مرد
ریایت اصل احترام و حفظ غرور و یزتنفس مرد
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سر نقی اضافه ست .جدا میگم.

60
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تصویر شماره 1

69

تصویر شماره 2

تصویر شماره 3

تصویر شماره 4

تصویر شماره 5

مرحله دوم :تفسیر و گفتمانکاوی شخصیت زنان در سریال

باتوجهبه موضاوع ایان پژوهش ،کاه «تحلیل گفتمان هو یت زن مسلمان است» اسات،
مفااهیمی مانناد توانمندی زن ،فضای فمینیستی ،تداخل نقش ،خشونت ،غیرت ،تحقیر زن،
غیریتسازی ،شیءشدگی زن و ...مفصلهایی ایجاد میکنند که باا اساتفاده از آن مایتاوان
گفتماانی را کاه ایجااد میشود نمایان کارد .درواقاع ،ماا میتاوانیم باا اساتفاده از یناصار و
شاکلههای خود متن و نیروهاایی کاه در خاود ماتن وجاود دارد ایادهولوژیهای نهاان آن را
باتوجهبه صاداهایی کاه در ماتن وجاود دارد آشکار کنیم .ما در پی تولید و مصرف نرمهاای
گفتمانهایی هستیم که در متن وجاود دارد .با برساختهشدن مفاهیمی که این گفتمان را شاکل
مایدهناد و باا تعلیاق درآماادن ،زنجیرههاای مشاابهی از نرمهاای گفتماانی را در فیلمهاا
مشاهده میکنیم.
شخصیت هما

هما باوجوداینکه زنی خانهدار است اما مایل است توانمندیهای فردی خود را افازایش
است .او همواره برای مشکالت راه حل پیدا میکند و از آگاهی و یقالنیت بیشتری نسبت به
بقیه برخوردار است .به نقش مادری و خانهداری توجه دارد و در یین اینکه مایل است فعالیت
اجتمایی داشته باشد تالش میکند از نقش سنتی زن در خانواده نیز غافل نماند .به فرزنادان
خود یالقه زیادی دارد و در این مجمویه شاهد بودیم که به ظاهر و بدن خود توجه زیادی دارد
و به جوانسازی پوست و بوتاکس و غیره میپردازد (پیشوایی.)69 :9911 ،
شخصیت فهیمه

فهیمه در پنج سال غیبت بهبود ،سرپرستی دو پسرش را بریهده گرفته است و برای گذراندن
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دهد .کالس زبان رفته و برای گو یندگی خبر آموزش دیده ،تمرین کرده و زحمت زیادی کشیده

زندگی به آرایشگری رو آورده و مسئولیت زندگی را بریهده گرفتاه اسات و از اماور خاناهداری و
پختوپز نیز غافل نیست .فهیمه بسیار پولدوست و منفعتطلب است و باه پسارش پیشانهاد
ازدواج با دختر مالکی را میدهد و معتقد است اگر دختر مالکی را بگیری زندگیات ازاینرو باه 65

آنرو میشود .زمانی که متوجه میشود خواهر بهبود در مسابقه آشپزی شبکه مااهوارهای 9111
پوند برنده شده است ،ذهنش درگیر شده و در اوج ناراحتی هما ،از او میپرسد معادل این مبلاغ
به تومان چقدر میشود؟ فهیمه رفتارهای خارج از یرف دارد .او دو سال است که راب اه بسایار
نزدیاک بااا رحماات کااه باه او نااامحرم اساات دارد ،بااا رحمات هماهنااگ کاارده و هاار دو نااام
آرایشگاههایشان را که برگرفتاه از ابتادای ناام فهیماه و رحمات اسات ،فرهمناد گذاشاتهاند .او
درحالیکه هنوز با رحمت ازدواج رسمی نکرده است سی میلیون تومان از او برای درست کردن
دندان خودش و بهروز گرفته است .فهیمه باه ظااهر خاود اهمیات زیاادی مایدهاد و در ایان
مجمویه آرایشهای تندی بر صورت داشته و فرم خا

لباسها ،کفشهای سفید نامتعاارف و

پالتوی پلنگی و زیورآالت درشتش توجه مخاطب را جلب میکند (همان.)61 :
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شخصیت جمیله

جمیله بسیار پرخاشگر است و شخصیتی دارد که متانتگفتار در او دیده نمیشود و در
بسیاری از سکانسها بیادبی در گفتارش مشاهده میشود .بهینوانمثال در سکانسی که تقی
با دیدن تماس تصو یری بهبود سکته میکند به ارس و و نقی میگو ید :غاش نکنیادها .شاما
خانوادگی غش میکنید و با شوکه شدن نقی و ارسا و باه بهباود مایگو یاد :ایناا الل شادن
نمیتونن حرف بزنن و در جایی دیگر او رحمت را اوا خواهر خ اب میکناد .در شخصایت
جمیله حسادت و در برخی موارد تهمت به دیگران مشاهده میشود .ماثال گو ینادگی هماا و
آرایشگاه فهیمه را ناشی از سوءاستفاده از اهدای یضو پنجعلی میداند (همان.)11 :
شخصیت سارا و نیکا

سارا و نیکا در سریال بسیار کمحرفند .ازاینرو هو یتشان کمتر شناخته شده است .آنها
تا حدودی توجه به مساهل خانهداری دارند و در غیاب مادرشان کارهای منزل ازجمله آشپزی و
سرکشی به غذا و  ...را انجام میدهند .آنها همواره در اینترنات و شابکه مجاازی اینساتاگرام

68

هستند .تاجاییکه به محی رسیدن به من قه مورد نررشان در پیکنیک از خودشان فیلم زنده

(الیو) میگذراند که با ایتراض بهتاش روبهرو میشوند .در سکانسهایی رفتارهایی حاکی از
بیاحترامی آنها نسبت به بزرگترها مشاهده میشود .وقتی تقی به خاناه آنهاا مایآیاد ساارا
میگو ید :یمو تقیه! نیکا با لحن ایتراضآمیز میگو ید :همش وسط غذا میااد کاه باا برخاود
مادرش مواجه میشود .آنها در مواردی رفتارهای خارج از یرف از خود نشان میدهند .مثال
سارا و نیکا بدون اجازه و اطالع والدینشان بهصورت اینترنتی درخواسات مااهواره مایکنناد
(همان.)66 :
مرحله سوم :تببین شخصیت زنان از منظر هویت فردی ،خانوادگی و اجتماعی آنها
در سریال

زنان در فصل  1سریال پایتخت ،بهو یژه فهیماه و هماا ،در نقشهاای سانتی ایرانای در
خانواده بسیار خوب نشان داده شدهاند .امور خانهداری و پختوپز و رتقوفتق مساهل داخال
خانه از وظایف اصلی آنان است که بدان اهتمام دارند و آشپزخانه و اجاق گاز از محلهاایی
است حضور آنان در آنجا و کنار آن بازنمایی میشود .انداختن سفره و آوردن غذا به سفره کاه
سختترین شرایط غذا میپزند ،سفره میاندازند و سبزی خوردن الزمه سافره آنهاا اسات،
حتی هما که فعالیت اجتمایی دارد ،از وظایف خانه غافل نشده و در غیاب خود کارها را باه
دخترانش میسپارد ،تاجاییکه فهیمه از دستپخت دختران او بهخوبی یاد میکند.
در کنار این مسئله که بستر ارتباطات خانوادگی و کنشها و تعاامالت اجتماایی زناان در
خانه و خانواده رخ میدهد ،درمییابیم ارزشمندی خانه و خانواده ،توجه به همسار و فرزنادان،
و یژگی مشترک این سه زن است؛ حتی جمیله که حقی از خانواده نقی م البه میکناد ،باه فکار
فرزندان و آینده آنان است و گمان میکند که تقی نمیتواند از یهده گارفتن حاق خاود بربیایاد.
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موجب جمع شدن ایضای خانواده کنار یکدیگر میشود ،بر مدار آنان مایچرخاد .آناان در

درجمع بین هو یتهای زنانگی بازنماییشده ،دسته اول زنان مانناد هماا رفتارشاان باه نسابت
قابلقبول و من قی است .همنشینی ِ خصوصیات مثبت مانند رفتاار یاقالناه و مدبراناه هماراه
ی وفت و مهربانی در شخصیت هما ،با حضور رسمی زنان در خارج از خانه ،نشان مایدهاد 66

برای داشتن رفتار معقول و من قی ،تحصیالت آکادمیک ضروری است و یاالوهبارآن بایاد در
اجتماع حضور مؤثر داشت .ضمن اینکه همین زن یاقل و مدبر ،به محی دیادن تصاو یری از
بهبود در هواپیما که کنار زنی دیگر نشسته ،تحتتأثیر حسادت زنانه خود بدون درنگ هماراه باا
فهیمه و دیگران ،به بهبود ظنین شده و شریک بدگو ییهای فهیماه یلیاه بهباود مایشاود یاا در
مواجهه با طاهره ،دختر محمود نقاش که نقی پیش از این قصاد ازدواج باا وی را داشاته ،رفتاار
توهینآمیز و حساسیت غیرمن قی نشان میدهد .فهیمه در رتبه بعد از هما و در دساته دوم قارار
دارد .او مانند هما تحصیلکرده و م لع نیست .زنی خانهدار و مادری یاطفی است که بااوجود
مشکالت فراوان توانسته فرزندانش را حفظ و سرپرستی کند .باا بازگشات بهباود ،فشاار بسایار
زیادی بر او وارد میشود که البته بهخوبی از یهده آن برمیآید .فهیمه همسر برادرش را به چشم
خواهر میبیند و پیوند خوبی بین خانواده خود و برادرش ایجاد کرده اسات .در مقابال برجساته
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بودن خصوصیات منفی در زنانی مانند جمیله که زنی خانهدار و البته منفور است ،او را در نق ه
مقابل هما و فهیمه قرار میدهد (همان .)11 :در کنار این نق ه قوت مهم که الگاوی سانتی زن
ایرانی در خانواده است ،و یژگی مشترک هو یتی سه زن داساتان در ارتباطاات خاانوادگی هنگاام
تعارض بین وظایف خانوادگی و یالقمندیهای شخصی ،ترجیح یالیق شخصای ،احساسای
یمل کردن در بحرانها و گاه منفعتطلبی است .در مفصلبندی گفتمانی ،مفااهیم گونااگونی
وجود دارد که همه از ارزش یکسانی برخوردار نیستند .بخش اصلی هار مفصالبندی ،مفهاوم
محوری است .مفهوم محوری یا مرکزی ،مفهومی با ثبات معنایی است که سایر مفااهیم حاول
آن جمع میشوند و نق ه ثقل همه مفاهیم و انسجامبخش آنها است .گفتمانها که تعیینکننده
نحوه اندیشه و متاأثر از سااختارهای اندیشاهای قاراردادیاناد (بشایر ،)19 :9986 ،در ارتبااط
معنایی و مفصلبندی بین گزارههای مرتبط با هم شاکل گرفتاه و هو یات مییابناد .باه یباارت
دیگر ،ارتباط مجمویهای از دالها با هم ،گفتمانهای حااکم بار ساریال را تشاکیل مایدهاد.
تحلیلهای یادشده نشان میدهد ارتباطات خانوادگی و تعامالت اجتمایی دستکم تحات دو
گفتمان اصلی در پایتخت  1بازنمایی شدهاند که یبارتاند از گفتمان برگرفته از هو یات غربای
 055وگفتمان برگرفته از هو یت اسالمی.

گفتمان برگرفته از هویت غربی در سریال

نسبیت اخالق در ارتباطات خانوادگی و تعامالت اجتمایی در سریال پایتخت  1یکای
از دالهای سبک زندگی غربی بهشمار میرود .این دال در این گفتمان بهصورت جدی حضور
دارد و رحمت هم یکی از پایههای این دال اسات .قبحشاکنی اخالقای و کنایاههای جنسای
دیالو)های رحمت درمورد فهیمه و اشارات کنایی بهتاش از این دست است .این بیاخالقی
که ناظر به بعد رفتاری هو یت خانوادگی است ناشی از ایتقاد و باور به اصالت سود و منفعت
مادی است.
شخصیت هما که در فصلهای قبلی ،مقاوم با آستانه باالیی از تحمل ،من قای و فهایم
معرفی شده بود ،در این فصل صالبت خود را از دست داده است؛ بهینوان مثال مخاطب از او
انترار ندارد باوجوداینکه میداند نقی با اردو رفتن دخترانش مخالف است ،با توسل به دروغ با
دخترانش در رفتن به اردو همکاری کند .باوجود راب ه یاطفی و قلبای باین هماا و نقای ،در
پایتخت  1از آن یکرنگی و صمیمیت بین این دو خبری نیست .هما در لحرات مهمی که نقی
قصد سفر برای حج دارد ،برای رفتن جلوی دوربین مشغول باه جوانساازی پوساتش باوده و
از هم دور افتادهاند که هیچ کس از دیگری خبر ندارد و حتای ساارا و نیکاا باهینوان دختاران
نوجوان نقی میتوانند بهراحتی ماهواره سفارش بدهند و برای این کار به بازر)تار خاود هام
نیازی ندارند .وقتی هم که پدر از موضوع م لع میشود ،نهتنها از موضع خود کوتاه نمیآیند،
بلکه مصرانه پیگیر آن هستند و آموزش زبان را بهانه میکنند و مقابل پدر میایستند .نقی هام
تنها در چند دیالو) به بد بودن ماهواره تأکید میکند با مواجهه هما با اینستاگردی نیکا و سارا
در حد چند جمله ایتراضآمیز خالصه مایشاود .ازساویدیگار هماا تاالش دارد همچناان
محوریت تربیت دخترانش را در دست داشته باشاد و در ایان قسامت باا تشارها و تاذکرات
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ماسک آرایشی گذاشته و در مورد دخترانش پنهانکاری میکند .ایضای این خانواده تا جاایی

اخالقی که به آنها در شرایط مختلف میزند ،جایگاه خود را تثبیت میکناد (هماان.)961 :
یکی از مهمترین شخصیتهای این مجمویه ،فهیمه است که مخاطاب از فصال اول تاا باه
ششم شاهد سیر صعودی این شخصیت در داستان بود ،چرا که در فصول قبل با یک زن خانه 050

دار روبهرو بودیم که همدم ایضای خانواده بود ،اما بهمرورزمان به یک خانم فعال اجتماایی
تبدیل شده که روی ظاهر و لباس پوشیدنش تأثیر مایگاذارد .در فصال  ،1فهیماه آرایشاگر
میشود تاجاییکه خودش را در حد دکتر تصور میکند و دست باه کارهاایی مایزناد کاه از
اختیارتش خارج است .فهیماه دیگار آن ماادر خاناهدار مهرباان و سااده و بایآالیاش و باا
دغدغههای روزمره نیست و در پایتخت  1تبدیل باه زنای ساودجو شاده کاه حتای یواطاف
مادریاش را هم تحتالشعاع قرار داده است؛ بااینحال ،هنوز خانواده بر محور او میچرخد.
او جای خالی هما را برای نقی پر میکند و به نویی نقش مادر دوم را برای سارا و نیکا دارد.

دال دیگر ،بازنمایی از آزادی م لقگونه جدید از زندگی بدون هیچ قیدوبند بهخصاو
در جوانان است و هو یت اجتمایی ضدفرهنگ را بسیار پررنگ بازنمایی میکناد .تعاامالت
اجتمایی بهتاش از ارتباطات (ارتباطات او با دختران که به قصد خوشگذرانی و سوءاساتفاده
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مالی از آنها است) بر مسئله هنجارشکنی و ضدیرف یمل کردن او داللت دارد .این مسئله
تاحدودی هم برای ایضای خانواده یادی شده ،تاآنجاکاه بهتااش وقتای از خاراب باودن در
ماشینش گله میکند مادرش پاس میدهد از بس جلوی دخترای مردم این در و بااز و بساته
کردی!! و یا فهیمه درباره ارتباطش با رحمت به بهتاش میگو ید من مثل تو نیستم .من میخوام
زندگی کنم .سارا و نیکا نیز بخش دیگری از این خرده مفااهیم هساتند کاه باا نادیاده گارفتن
مخالفت پدر در رفتن به اردو و سفارش نصب ماهواره در خاناه ،از تاالش بارای رسایدن باه
خواستههایشان فروگذار نمیکنند .موسیقیهای تند و محرک پااپ ماورد یالقاه ایانگوناه از
نوجوانان است.
از مفاهیم دیگر این گفتمان روابط آزاد است .ارتباط راحت و صمیمانه فهیمه و رحمات
درحالیکه هنوز به هم محرم نشدهاند یا ارتباط ارس و با طاهره ضمن اینکه در این راستا قابل
توجیه است ،به نویی نیز سبک فردگرایانه در انتخااب همسار و ازدواج و تشاکیل خاانواده را
بازنمایی میکند که از و یژگیهای این گفتمان است .بدترین نوع ارتباطات آزاد در رفتارهاای
بهتاش بازنمایی میشود .ارتباط او همزمان با دختران متعدد تا آنجا است که دوست دخترش
 055با ماشین به جلوی منزل او میآید و فهیمه و دیگران هم از این موضوع آگاهاند.

اهمیت یافتن بدن و زیبانمایی از مفاهیم دیگر این گفتمان یعنی هو یات زنادگی غربای
است که ریشه در باور به آزادی نامحدود انسان دارد .الگوی ناهنجاار از زناان مانناد کشایده
شدن هما و فهیمه به الگوی کلیشهای از زنان در زمینههایی همچون توجه خاا

باه بادن و

ظاهر از مصادیق این دال است و این مسئله هم که تزریق ژل لب در هماا باا مشاکل مواجاه
میشود ،تنها به دلیل انجام کار نزد غیرمتخصص بوده و اصال کاار زیار پرساش نمایرود!!
پوشش خا  ،کفشهای نامتعارف و آرایش تند فهیمه هم این دال را همراهی میکند.
مصرف رسانهای ،دال دیگر این گفتمان در هو یت است که بیشاتر ازساوی نوجواناان و
جوانان داللت میشود .از و یژگیهای مهم این گفتمان ،ایجاد نیااز باه کاانون توجاه باودن و
تأییدطلبی است که رسانههای فعال در فضای مجازی مانند اینستاگرام این نیاز به دیده شدن را
برطرف میکنند .این دال نیز بر محور ایتقاد بیمارگونه به اصالت انسان شکل گرفته است .از
گفتگوهای ردوبدل شده در سریال به دست میآید که سارا و نیکا حضاور زیاادی در فضاای
مجازی دارند .فالورهای فیک خریدند و وقایع زندگی خودشان را بهصورت زناده در فضاای
مجازی منتشر میکنند .الگوی این مسئله این چنین است که هرچه نیاز باه تأییاد و تحساین
میان ،دال قبلی یعنی خودنمایی و دال بعدی یعنای اهمیات یاافتن فارد ،ایان نیااز را تشادید
میکنند.
فردگرایی و ترجیح منافع و یالیق شخصی به الزامات و تعهادات خاانوادگی دال دیگار
گفتمان هو یت غربی است .در جامعه غربی فرد از توده جادا مایشاود و هو یات مساتقل و
خودانگیخته پیدا میکند .در این گفتمان ،فرد در محور تحوالت اجتماایی قارار دارد و هماه
امکانات جامعه باید برایاینکه فرد به خواسته خودش برسد ،بسیج شود .اصرار هما بر اشتغال
خارج از خانه و ترک خانواده در لحرات خا

و حساس خانواده ،نشاندهنده ترجیح منافع
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ازسوی دیگران در فرد تشدید شود ،مصرف رسانهای نیز دریاوض افازایش مییاباد .در ایان

فردی بر منافع جمعی خانواده است .بازنمایی تضاد بین منافع فردی و ارزشهای اخالقی در
تعامالت اجتمایی و ترجیح منافع فردی مانند دروغگو یی و پنهانکاری هما و یا اصرار فهیمه
برای ازدواجش با رحمت ،این دال را نمایندگی میکنند.

053

جمع بندی گفتمان حاکم بر سریال پایتخت 6

دال مرکزی گفتمان زندگی غربی یا همان سبک زندگی مدرن ،انسانمحوری یا اومانیسم
(مبتنیبر لذتگرایی) است .منرور از انسانمحوری در اینجا انساندوستی نیست ،بلکه مراد
این است که انسان در مرکز تصمیمگیری و تعیینکنندگی قرار مایگیارد و خودمختااری پیادا
میکند .در این گفتمان ،حاکمیت ارزشهای سنتی و دینی رنگ باخته و خواست و هواهاای
بشری و منافع مادی او جانشین اصول و ارزشهای اخالقی و دینی میشود .محوریت انسان
و پایبندی به خواستهها و یالیق انسانی ،تصدیق جایگاه لذت در زندگی اخالقای ،تسااهل و
تسامح دین و ایتقاد به بنا نهادن اخالق و جامعه بر مبنای خودمختاری و براباری اخالقای از
مؤلفههای انسانمحوری است .براساس اندیشه انسانگرایانه ،در زمیناه اخاالق ،ارزشهاا و
بایدهاونبایدهای اخالقی ،تنها بر مبنای یقل و وجدان و اخالق یملی و براسااس آموزههاای
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دینی استوار میشود .بررسی سریال پایتخت  1نشان مایدهاد بخشای گفتماان و تعاامالت
حاکم بر این سریال براساس این اندیشه رقم خورده است که برخی از مصاادیق آن گذشات.
برای بررسی ساختار و نرام معنایی یک گفتمان باید آن را مقابل نراام معناایی یاک گفتماان
رقیب قرار داد .در این سریال گفتمان هو یت زن مسلمان از منرر ایرانی اسالمی و هو یت زن
غربی (مصادیق مختلف فیمنیسم) وجود دارد که با همادیگر متفااوت هساتند و باه رقابات
میپردازند .بهیبارتدیگر ،این گفتمانها همواره به واس ه «دشمن» هو یت پیادا مایکنناد و
نرام معنایی خود را براساس آن تنریم میکنند .این خصومت و غیریت در سریال پایتخت 1
در قالب نرام گفتمانی به وضوح قابل مشاهده است.
از مجموع شواهدی که گذشت ،به دست میآید کاه الگاوی زن در ساریال پایتخات 1
بهصورت سرگردان در حال رفتوآمد بین دو گفتمان هو یات اساالمی و گفتماان فمینیساتی
جاری در غرب است که به تناسب تحوالت فرهنگی اجتمایی جامعه ظهور یافتهاند و درست
به همین دلیل است که هو یت زنان در این فصل در یین داشتن نقاط قوت ،از آسیبهایی نیز
رنج میبرد .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت هو یت زناان در ایان ساریال ازیاکساو براسااس
 056باورهای ریشهدار مایل به حفظ خود و سنتهای مربوطه اسالمی ازجمله تقسیم کار خاناه و

بیرون خانه بین زن و مرد و  ...است .ازسویدیگر شاهد تحوالتی همچون تغییرات اقتادار از
طول به یرض ،آزادی یمل بیشتر زنان و فرزندان ،یدم پذیرش نررات والدین توسط فرزندان،
تزلزل پیوندهای خانوادگی و  ...هستیم .طبق تحلیلهایی که گذشت ،یمده الگاوی هو یات
زنان در س ح فردی ،خانوادگی و اجتمایی بهصورت التقاطی تابع هر دو گفتمان است.
بررسی نحوه انطباق گفتمان حاکم در سریال با نظریه اسالم

تحلیلها نشان میدهد اکثر زنان به تصو یر کشیدهشده در فیلمهاا از برگازاری مناساک
دینی بهینوان اصلیترین مشخصههای زن مسلمان برخوردار نیستند .با تمام تأکید اسالم بار
فراهی دینی بهینوان پل ارتباطی بنده و پروردگار خو یش و مواهبی که هر شخص میتواند از
انجام ایمال دینی برخوردار شود اما فیلمها و ساریالهای پرمخاطاب باهخصاو

ساریال

پایتخت  1اندازه مؤثری از این مناسک و لزوم وجود آنها در زندگی یک زن صحبتی به میاان
نیاورد و درحقیقت این مسئله را برجستهسازی و به جامعه آگاهیرسانی نکرد .ایان درحاالی
است که اسالم این ایمال دینی را مایه آرامش و مانع بروز بسایاری از گناهاان و خالفهاای
گزینههای داشتن یک هو یت موفق و گریز از پوچی در زنادگی افاراد اسات .البتاه در فصاول
گذشته سریال پایتخت به مناسکی مانند نماز جمایت و نماز اول وقت و  ...اشاراتی شده بود
اما در این مجمویه یالوهبر کمرنگ شدن تقییدات مذهبی بهنحوی به گروهی از افراد متدین
هم خردههایی گرفته شد که یالمت مهر روی پیشانی و به سخره گرفتن آن توسط ارس و تأیید
این م لب است .از دیگر مشخصههای اصلی زن مسلمان داشتن حجاب تعریاف شاده در
چارچوب حجاب اسالمی است .ازنرر تصو یری آنچه از تحلیلها بر میآید آن است که زنان
حاضر در این سریال دارای پوشش چادر که حجاب برتر ازنرر اسالم معرفی شاده نبودناد و
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اجتمایی میداند .الزم به تأکید اسات کاه ازنرار اساالم ارتبااط باا پروردگاار از مهمتارین

بهطور یمده دارای پوششی هستند که نه آنچنان به قوانین اسالم نزدیک است و نه کامال قابل
قبول یرف حاکم بر جامعه ایران است .استفاده از لباسهایی با رنگهاایی کاه جلابتوجاه
ً
نامحرم را در پی دارد و برخالف قوانین اسالم است امری کامال معمولی در این سریال بهنرر 050

میرسید .آرایش کردن بهخصو

در لفافه گریم و تالش برای زیباسازی چهره بهوفور در این

سریال دیده میشود .تمامی این موارد از مصادیق «تبرج» است که در اسالم بهتأکید نفی شده
است .نکته حاهز اهمیت آن است که بیشتر زنانی که در مجمویههای پایتخت حجاب کامال
(چادر) دارند در سنین میانسالی و پیری قرار دارند و ازنرر تحصیالت و شغل در س ح باالی
اجتمایی نیستند .این نشان میدهد تلو یزیاون ایاران بیشاتر از برجساته سااختن هو یات زن
مسلمان ،سربسته متضاد آن را به جامعه تزریق کرده است بدینصورت که «حجاب برای قشر
جوان ،تحصیلکرده و فعال در اجتماع نیست» .و ازسو ییدیگر بسیاری از سکانسها نهتنهاا
بازیگرانی با پوشش مناسب ندارد بلکه بهصورت غیرمستقیم به تماشااگر القاا مایکنناد کاه
بهضرورت زن خوب زن با حجاب کامل نیست اگرچه در اسالم داشتن حجاب شارط کاافی
برای زن کامل بودن نیست اما م مئنا حجاب شرط الزم برای مسلمان بودن یاک زن و آغااز
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بسیاری از محاسن تعریفشده در اسالم است .در اسالم کانون خانواده از اهمیات خاصای
برخوردار است .زن و مرد بهینوان دو ستون خانواده موظف به تشکیل و حفاظ یاک خاانواده
سالم اسالمی هستند .در این بخش این سریال اگرچه تالشهایی برای اراهه مفااهیم صاحیح
خانوادگی داشته است اما در این راه دچار برخی لغزشها ازجمله یادیسازی روابط زن و مرد
قبل از ازدواج و روابط آزاد دختر و پسر و به تصو یرکشیدن رفتارهای خارج از یرف شده است.
نتیجهگیری

 .9همانطور که در فصل یافتههای پژوهش به آن رسیدیم هو یت زن مسلمان در سریال
پایتخت  1بهصورت سرگردان درحال رفتوآمد بین دو گفتماان هو یات اساالمی و گفتماان
فمینیستی جاری در غرب است و هو یت شخصیتها در این سریال تاحدی متأثر از فرهناگ
اسالمی ایرانی است و آسیبهای موجود در سریال ناشی از تأثیرپذیری از فرهناگ و هو یات
غربی است که در جامعه رواج یافته است.
 .1یافتههای این پژوهش از منرر هو یت فردی زنان در سریال پایتخت  1نشان میدهاد

 059آنان در این سریال در نقشهای سنتی ایرانی بهخوبی نشان داده شدهاند اماا تحلیال گفتماان

بخشهای یادشده این فصل از سریال مؤ ید این م لب است که نهتنها به هو یت فردی ماورد
نرر اسالم پرداخته نشده ،بلکه در بسیاری از موارد هو یت فردی زنان را بارخالف آموزههاای
دینی برجسته کرده است .ازجمله :شیء بودگی زنان ،حسادتهای کلیشهای زنانه ،خشاونت
زنانه ،رفتارهای غلط مردستیزانه و...
 .9در بخش هو یت خانوادگی ارزشمندی خانه و خانواده ،توجاه باه همسار و فرزنادان
و یژگی مشترک زنان این سریال از منرر هو یت خانوادگی است .اما در کنار این نق ه قوت که
الگوی مهم یک بانوی تراز اول ایرانی اسالمی است ،و یژگیهای مشترک متعارض دیگری در
ارتباطات خانوادگی این شخصیتها به چشم میخورد کاه ایان خصوصایات ،دور شادن از
اصول مورد نرر اسالم در خانواده را به همراه داشته است .ازجمله :ترجیح یالقهمنادیهاای
شخصی به وظایف خانوادگی در زنان ،منفعاتطلبای زناان در خاانواده و زنادگی مشاترک،
احساسی یمل کردن در مشکالت و مساهل زندگی ،برتریجو یی نسبت به مردان و تحقیر آنان
و...
 .3هو یت بازنماییشده از منرر اجتمایی در تعدادی از زنان در این ساریال بهصاورت
رفتارهای متعارضای مانناد :برخوردهاای تاوهینآمیاز ،حساسایتهای غیرمن قای ،رواباط
اجتمایی خارج از یرف زنان با جنس مخالف ،خودنمایی زنان در برخوردهای اجتماایی و
مواردی از این قبیل بهوفور در صحنههای مختلف این ساریال ماورد تحلیال و بررسای قارار
گرفت.
 .6سریال پایتخت که اینک قریب به یک دهه اسات کاه در باین مخااطبین رساانه باه
محبوبیتی قابلتوجه دست یافته تنها دلیل موفقیتش زندگی معمولی و یاادی خاانواده «نقای
معمولی» و یکپارچگی و صمیمیت بین ایضای خاانواده مقابال دورباین باود کاه متاسافانه

حتلیل گفتمان هویت زن مسلمان در سریال پایتخت6

رفتاری یاقالنه و مدبرانه تبیین شده است که البته در کنار این نسابیت قابالقباول و من قای،

رفتهرفته این سریال رنگوبوی دیگری به خود گرفت و پایتخت  1که سرآغاز بهنسبت جدیدی
برای خانواده نقی معمولی بهشمار میرود دچار افت کیفی زیادی شد .رمزگاان فنای باهکاار
گرفتهشده در این سریال ازجمله لباس بازیگران ،گریم آنها ،موسیقیهای بهکار گرفتهشده در 055

سریال ،نماها و زاو یههای مختلف دوربین سعی در نشان دادن تغییر هو یت زنان از سنت باه
مدرنیته را دارد که موجاب یاک گسسات فرهنگای و هاو یتی نیاز شاده اسات .باهطوریکاه
شخصیتها بهشدت مصنویی و تکبعدی شده و مخاطب بهسختی مایتوانسات باا آنهاا
ارتباط برقرار کند .حتی مهمترین شخصیت این سریال که در فصلهای گذشته بهینوان زنای
یاقل و من قی نشان داده میشد در این فصل دچار تغییر و تحوالت فراوانی شد که از الگو و
زبانزد بودن فاصله زیادی گرفت.
 .1در شرایط فعلی که رسانه ملای نیااز مبرمای باه تولیاد برناماههای خاانوادگی دارد،
مجمویه پایتخت بهینوان یک گنجینه ارزشمند بهشمار میرود و همانگونه که پیشتر نیز گفته
شد ،میتوان با تدبیر و یاری از بدنه کارشناسی ،قدرت نفوذ و تأثیرگذاری آن را در روند رشاد
اخالقمداری جامعه ارتقاء داد .زمانیکه باه و یژگایهاای هو یات زن توجاه کنایم ،اهمیات
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بازنمایی هو یت زن مسلمان در سریالهای چندفصلی پرمخاطب بیشاتر روشان مایشاود.
باتوجهبه موارد باال ،تحلیل نهایی از تقابل گفتمانی در فصل  1پایتخت نشان میدهد شواهد و
مؤ یداتی وجود دارد که در این فصل ،قصد سازندگان سریال بازنمایی تقابل دو نوع هو یت زن
ایرانی-اسالمی و هو یت زن در فرهنگ غربی است یا دستکم این پیام را دارد که هو یت زن
مسلمان در جامعه ایران ،تحتتأثیر یلل و یواملی گرایشاتی بهساوی هو یات زن در فرهناگ
غربی پیدا کرده است .پژوهش حاضر بهدنبال آن بود که بداند سریال پایتخت  1به چه میازان
بایدهای اسالمی هو یت زن را برای جامعه به تصو یر کشیده است .یافتهها نشان داد کاه ایان
سریال از این منرر آنچنان موفق نبوده است .باید گفت زن ایرانی در خ ر بحران هو یت قارار
دارد و این زنگ خ ری است برای خانوادهها و کلیه ارگانهای دولتی ذیربط.
باتوجهبه دردسترس بودن دین مبین اسالم در ایران و اهمیت جنباه هاو یتی زن مسالمان
الزم به نرر میرسد که یالوهبر نگاه فقط معنوی و اخرویگرایی به قرآن و اسالم ،پژوهشگران
در پی آن باشند که مؤلفههای هو یت زن مسلمان را استخراج و در قالبهای جدید به جامعه
رسانهای اراهه کنند .چراکه راه آخرت از دنیا میگذرد و یالوهبر جنبه اخروی این امار ،شااهد
 058پیشرفت در زمینههای تولیدات رسانهای براساس مبنای اسالمی باشیم.

پیشنهادات

به دلیل پرمخاطببودن ساریال پایتخات و اهمیات بازنماایی هو یات زن مسالمان باه
پژوهشگران توصیه میشود فصلهای گذشته مجمویه پایتخت را از همین منرر مورد تحلیل
گفتمان انتقادی قرار داده و تفاوتها و شباهتهای آنها را بررسی کرده و با تفسیر مناسبی که
از گفتمانها به دست میآید ،جمعبندی متقنی از هو یت زن مسلمان در این سریال به دست
آید.
باتوجهبه اینکه دین مبین اسالم پایه و قوام خانواده را متکی به زن و مرد در کنار یکدیگر
میداند و پیرامون هو یتهای فردی ،خانوادگی و اجتمایی هر دو جنس (زن و مرد) تأکیدات
فراوانی دارد ،شایسته است پژوهشگرانی هم به جایگاه و هو یت مارد در فصالهای مختلاف
سریال پایتخت پرداخته و به موضویات پژوهشی رسانهای پیرامون ماردان کاه در اساالم نیاز
پراهمیت جلوه داده شده است بپردازند.
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Abstract

6حتلیل گفتمان هویت زن مسلمان در سریال پایتخت

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.

000

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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