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بررسی انتقاادی رواباط خاانوادگی در ساریال تلویزیاونی  رحاوهدف پژوهش  هدف:
 های اس می است. بر اساس اخ ق و آموزه 1پایتخت 

ای برای ارائه اصاول اخ قای در حاوزه   ی اسنادی و کتابخانه این پژوهش از شیوه روش:
شناسای بار اسااس  روابط خانوادگی ب ره گرفتاه اسات و پاس از آن باا روش تحلیال نشاانه

ناسی جان فیسک، محورهای اخ قی مرتبط با روابط خانوادگی در ایان ساریال را باا ش نشانه
 ی کیفی و از نوع کاربردی بررسی کرده است. شیوه

و اصول  1ها در سریال پایتخت  ها در بردارنده نتای  بررسی انتقادی سکانس یافته ها: یافته
های مثبت و  که نکات و مولفهاخ قی در حوزه روابط خانواده است. پژوهش در پی آن است 
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رفتاری، مودت، رحمت و م ربانی، شکیبایی و بردباری، عفاو و  رویی و خوش شامل: خوش
تاأمین  ماداری، گذشت، مدارا و حسن خلق، تفاهم و همدلی، احترا  و توجاه طرفینای، حق

ها منطبق باا  باشد. یافته گفتاری می گذاشتن و اصل خوش نیازها، سپاسگزاری و پرهیز از منت
آوری و تحلیال گردیاده اسات کاه بیاان ماحصال آن،  مبانی و مستندات قرآنی و روایی جمع

 های رفتاری مطلو  در خانواده را ارائه خواهد داد. سیمی از پارامترهای متناسب و شاخص تر 
بیت صاحیح  تر با پایبندی و رعایت اصول اخ قی میان همسران و فرزندان،  گیری: هنتیج

هم ناین الز  اسات پژوهشای خوبی شکل خواهد گرفات،  نسل جوان در کانون خانواده به
تا صورت گیرد ها  خانواده سبک روابط دینی درهای  آموزهجامع درباره تطبیق فرهنگ بومی با 

 انواده بینجامد.به مدیریت هرچه ب تر در خ
هاای  ، آماوزه1بررسی انتقادی، بازنمایی، روابط خانوادگی، سریال پایتخت  ها: کلیدواژه

  اس می، اخ ق

 مخدم 

دهنده بیشترین عنایت را باه تکاریم، تنزیاه و  ساز و پرورش  عنوان مکتبی انسان اس   به
 کند. مودت و رحمت معرفی میبیت و م د  تر تعالی خانواده دارد و این کانون مقدس را مکان 

  ک سیک های رسانه از پ ناور، ای  رسانه ی تحت گستره عصر حاور، در ی ایرانی خانواده
 «ای  رسانه مصرف» زمان از بخشی ارتباطی، نوین های رسانه اگرچه. دارد قرار تا نوین، گرفته

 های رساانه حاذف هبا تحاول و تغییار ایان اما اند،  داده اختصاص خود به را خانواده اعضای
های اخیار،  در ساالتوان گفت  طوری که می است به نشده منجر تلویزیون ازجمله ک سیک

عنوان  یا به و ای دیگره نوان جانشینی برای فعالیتع یا بهجانبه  تلویزیون دیگر نه به شکلی یک
ای   و وسایله هاا خانواده های دورهمیبرای بستری عنوان  کننده روابط خانوادگی، بلکه به ویران

باه  تلویزیاون باتوجاه رساانه و ،.33: 3111 راد،اسات )راودکارآمد موردتوجاه قارار گرفتاه 
هاای  و واقعیت حقاایق تواند تماا  دارد، می اخ قی و تربیتی که آموزشی های فراگیر ررفیت

 هاای چالش اصولی با برخورد راهکارهای همراه ها را به ها و ناهنجاری اجتماعی مانند آسیب
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 ازطریاق چاه و تلویزیاون یها هبرناما باه فان اهال روانشناسان دعوت ازطریق چه ،خانواده
 ایرانای پویاای هاای ه خانوادههای داستانی و نمایشی با در قالب موازین دینی برتر الگوسازی

 کند. منتقل
 مخاطباان و باوده تأثیرگاذار هم ناان تلویزیاون ایاران، ای  رساانه فضاای در ،رو ازاین
 . دارد اختیار در را پرشماری

 باا هاایی کاه لمیفا و ها الیسر ازجمله مایصداوس یها برنامه ،با نظر به آن ه مطرح شد
 مانناد خود، یساختار یها یژگیو تما  با طنز قالب خاص طور به و خانواده یمحور موووع

 در مانز لحاظ به و یا  هیال م،یرمستقیی و ُبلدشده ،یرجدیی ژانر لیشما در ها تیواقع شینما
 نیبا در« 1 تخاتیپا» الیسار. دنشاو یما واقع نیمخاطب اقیاشت موردباشند،  نوروز ا یا بازه
 درصاد 23 7 باا شاد پخش مایس کی شبکه از قسمت 72 در که 33 نوروز ژهیو یها الیسر

 لیااوا در کاه یطور به بوده، ینوسان الیسر نیا از تیروا زانیم اما داشت، را نندهیب نیشتریب
 اما د؛یرس هم درصد 30 حدود به تیروا نیا یحت و میبود شاهد را یشتریب تیروا پخش

 یدرصاد 20 حادود افات باا و افتی لیتقل درصد 14 به تیروا نیا ینظرسنج نیآخر در
 اسات باوده رو باه رو های این مجموعاه به اذعان مخاطبین به نسبت به سایر سری ت،یروا

 ،. 3133فروردین  33)خبرگزاری دانشجو، 
 نیم متار از یکای «تخاتیپا» یونیازیتلو مجموعاه کاه کارد دیترد دینبا گزاره نیا در

 قاا  در 30 دهاه آساتانه در کاه یالیسار است؛ بوده گذشته دهه کی در ونیزیتلو یها برند
 فصال 1 رد دیاتول اساتمرار باا دهاه کیا به کینزد طول در امروز تابه و شد متولد ونیزیتلو

اماا  .اسات کارده ثبات خود نا  به یونیزیتلو داتیتول مختصات در را فرد  منحصربه یتیموفق
 کاه باود ناپختاه یهاا تیموقع و خاا  یها دهیاا از یا مجموعاه عمالدر« 1 تختیپا» سری

 یچا یعنی» ،بود که ساده پرسشدر پی این  یانیپا قیدقا تا ییابتدا قسمت همان مخاطب از
 یگارید پرشمار قیمصاد .شود ینم «چیه» شاهد هستیم که انیپا در عم ا و  «بشه؟ خواد یم

 ف رست قابل« 1 تختیپا» داستان در پوچ یها قیتعل و فیب تکل یها تیموقع دست نیا از
 یاعضاا بابات پول افتیدر و یدالل چون ییها داستان  خرده و زیر یها نمونه از است؛ کردن
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 مااهواره سافارش ما،یسا در ییاخبارگو یبرا «هما» یها چالش ،«یپنجعل بابا» ی اهداشده
 مواد انیچ قاچاق با «ارسطو» یهمکار هم ون یتر ک ن یها مصداق تا «کاین و سارا» توسط
 یبرنادها کارد اثباات گارید بار« 1 تختیپا«  پخش و دیتول تجربه اما همه نیباا.  و... مخدر

 در یمانادگار و دیاتول اساتمرار یبارا یشاتریب تیحساس و محافظت به ازین بسا چه محبو 
 فیط یبرا ششم فصل لحظات نیتر یداشتن دوست شاید بتوان گفت دارند؛ مخاطبان افظهح

 مواج اه نه بود گذشته یها فصل خاطرات مرور و ییابتدا تراژیت همان مخاطبان از یا گسترده
 نکات نیا همه کنار رد .آمد یم شان محبو  یکاراکترها سر بر قسمت هر طول در یی کهب  با

 و هاا یاخ ق یب به نسبت انتقادات با مواج ه در «تختیپا» دیتول میت ستداللا نیتر یاصل اما
 باه.« اسات اماروز جامعه تیواقع نیع نیا» ؛که شاید این باشد ششم فصل در ها یحرمت یب

 خالقاان ساتین باد اماا اماروز جامعه در یاهیس و یاخ ق یب از زانیم نیا وجود قبول فرض
 و نیتر محباو  خالقاان سا م کنناد؛ فکر سوال نیا به شده که هم یا قهیدق یبرا «تختیپا»

 و یریرپاذیتأث در کاه گذشاته دهاه کیا در یملا رساانه یشاینما محصاول نیتر پرمخاطب
 دنیرسا در دارد، دیاترد یکسا کمتارهاا  خانواده وزندگی مارد   متن با آن متقابل یرگذاریتأث

 است؟ دهبو چه یاخ ق بحران نیا و امروز یفرهنگ طیشرا به جامعه
، هنوز نتوانسته الگوی آنریم تکرار زیاد عنوان خانواده و ادعای توجه به  رسانه ملی علی

، پرداختاهسیم کند. تصویری که رسانه از خاانواده سااخته و  تر  مطلو  خویش از خانواده را
ندارد. این  ایرانی-آل اس می تصویری مغشوش و مب م است و نسبت چندانی با خانواده ایده

 از ای هالاه  در …هایی چون پدر، مادر، دختار، پسار، خاواهر و شود نقش سئله موجب میم
 ای جدی است کاه بادون یاافتن ، مسئله خانواده ازنظر رسانه  تصویر مطلو روند. فرو اب ا 

، اساتتلویزیاون که تصاویر ثابات  خانواده ت رانیبرتر توان الگوی  پاسخ برای آن حتی نمی
رسانه . زمین اقوا  مختلف ایران پرشمارهای  خانوادهارائه تصویر  رسد بهچه  ،ه شودداد نمایش

ای را در  های متعدد از هر صنف و دسته باید قابلیت این را داشته باشد که دین، سنت و فرهنگ
اگر در این زمینه  چارچوبی مشخص قرار داده و تصویری نزدیک به ذهن مخاطبان ارائه دهد.

از ن ایت درو کند ایفا جامعه نقشی جدی در  تواند میبدون شک نوعف از خود نشان دهد، 



 

 

005 

مطالعات دینی رس
انه |  سال 

سوم
مشاره 

  |
یازدهم و دوازدهم

 |
پاییز و زمستان 

0011
 

یاا  ملای قاا و اخ ق  شایساته در  فرهنگج ت نشر ای   رسانه-دینیکیب  تر رسیدن به یک
  ماند. خواهدالمللی ناتوان  حتی بین

باه  واباط خاانوادگی  انتقاادی بازنماایی ر بررسی در این راستا پژوهش حاور، درصدد
های اخ ق اس می است. هم نین در  از منظر آموزه 1 سریال پایتخت در شده تصویر کشیده

 ؛های زیر است پی پاسخ به پرسش
هاای اخا ق  چگونه بازتا  یافته و از منظرآموزه 1 پایتختروابط خانوادگی در سریال 

 آن وارد است؟ اس می چه نقدهایی بر
 ؛و ذیل آن به این پرسش، پاسخ داده خواهد شد

روابط هم نین همسران و  روابط ک،ینزد لیفام یبا اعضا خانواده یاصل یاعضا روابط
بازنمایی شده و از منظر اخ ق اس می چه  چگونه 1سریال پایتخت  پدر و مادر و فرزندان در

 آن وارد است؟ نقدهایی بر
 ؛ی در این زمینه انجا  شده استهای نه پژوهش نیز باید گفت که پژوهشعنوان پیشی  به
، پژوهشاای بااا عنااوان 7400زاده ) حساان پیااری، مرتضاای واحاادیان و م ااران ساا را  

های آن )مطالعه موردی صداوسیمای مرکاز  شناسی رسانه در بازنمایی خانواده و گونه آسیب»
اند. بر مبنای نتای  این پژوهش، در خانواده سنتی، پایبندی به آدا  و رسو   انجا  داده« ای  ،

منزله یک ارزش تصویر شده است؛ در این خاانواده، زن  ابر مدرنیته بهمحلی و مقاومت در بر
گیرنده اصلی مارد اسات و آنجاا هام کاه زن در  است و تصمیم« زن  پذیرنده»طور معمول  به

ها  زند. آن ه که در این سریال هنجاری را رقم می ی نابه گیرد، نتیجه موووعی م م تصمیم می
وسوی شابکه  توان سمت عبارتی می در بطن جامعه نیز دید. بهتوان  شوند را می نمایش داده می

های مورد مطالعه، تمرکز بر پذیرش مردانگی و زنانگی سنتی و  استانی مرکز ای   را در سریال
، 7532-7533ها ) های پخش سریال ها دانست که در طول سال ی آن بر سایر مردانگی سیطره

 م بوده است.صورت مسلط حاک ی بازنمایی، به این نحوه
تحلیل روایت چگونگی بازنمایی خانواده »، پژوهشی با عنوان 7533آقابابایی ) احسان

نتای  در ساطح گفتماان نشاان  را انجا  داده است. «در سینمای بعد از انق   اس می ایران
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پوشانی دارناد. بادین  اجتماعی در هر دهه هم-ها با گفتمان سیاسی دهند که گفتمان فیلم می
اند که ابعاد گفتمانی هر دهه را در بازنمود  ای سامان یافته گونه ها به که ساختار روایت فیلم معنا

 .دارند انسجا ، دوا  و واپاشی خانواده درنظر
بازنماایی رواباط »، در پژوهشای باا عناوان 7531) تبار زاده، صلواتیان، قاسمی هرمزی

بااا اسااتفاده از روش  ،«یتخااتهای چ ارگانااه مجموعااه تلویزیااونی پا خااانوادگی در فصاال
 اند.  قسمت مختلف از چ ار فصل این سریال پرداخته 20شناختی به تحلیل  نشانه

بررسی سبک زندگی با رویکرد »نامه ارشد خود با عنوان  در پایان ،7533علی درویشی )
 شده از بیانات به دستورالعمل تدوین سعی داشته باتوجه «2اخ ق اس می در سریال پایتخت 

اسا می -بررسی عملکرد رسانه ملای و تاروی  سابک زنادگی ایرانای بهمقا  معظم رهبری 
 بپردازد.

بازنمایی خانواده در »پژوهشی با عنوان ، 7532عباس پرویز ) ی  هاشمی و  محسن بنی
« ی ملی در افاق رساانه های رسانه ی آن با سیاست و مقایسه« راه طوالنی»سریال تلویزیونی 

بازنمایی شاده، باا « راه طوالنی»ای که در سریال  دهد، خانواده نتای  نشان می .دنا انجا  داده
 .جای فرزندان مواجه بوده است به های نا و خواسته« فرزندساالری»ی  مسئله

 چارچوب مفهومی

 انتقادی رویکرد
که با  یاز فرع یادیبن یاستدالل معان و نییتب و هیتجز یبرا است یابزار یانتقاد کردیرو

 و ها ترمؤلفههرچه ب  یده در کنار آن، به درک و ج ت  تیو تمث  اتیها و تشب استعاره قیلفت
 ،. 36: 7133، 3)فیشر شود یم منجر یعق ن میمفاه

 و های انگیزشی )تعصب نداشتن، کنجکاو بودن، ذهن باز داشتن، هدفمند بودن، مؤلفه
ی اصالی  دو مؤلفاه ساتدالل،شناختی )پرسش درست، شناخت مناابع، ا  های م ارت مؤلفه

در ساری ششام ساریال پایتخات، ،. 35: 7531)گ سار،  شوند محسو  میتفکر انتقادی 
                                                      

1. Fisher. 
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هاا، اساتفاده زائاد از  روایت های ییرمنطقی در داساتان، عاد  انساجا  خارده علت و معلول
کند چناد قسامت  آهنگ ور  د، ریتم ویرس ها به ذهن می محصوالتی که شائبه تبلیغات آن

وارورت و  هایی کاه کرد و حضاوروییا  شخصایت که کمکی به پیشبرد روایت نمیمیانی 
مشخص از هر زاویه ممکن که  1؛ یا نماهای دفرمهتعریف نشده بودها  کارکرد معنایی برای آن

هایی است کاه بار  ازجمله المان ،برخوردار استبصری  انه یازیباشناس ی پشتوانه چهنبود از 
 دامن زده است. ،این اثرمحتوایی –اریاهمیت بازنگری و نقد ساخت

 بازنمایی
  دار باه معنای ج اان  یاا نماایش دار یمعن  مطالب  بیاناز زبان براي  گیری ب ره  ،بازنمایی

 و معنا تولید  به  که  است فرآیندي از  اصولی  بخشی  بازنمایی. شود می  تعریف ،دیگراشخاص 
 ،مف او  اده از زباان،اساتف ی دربردارناده و دازدپار می  فرهنگ  یک اعضای میان در آن  مبادله
 و  ساازیم مای  بازنمایی  هال، ما ج ان را ازطریق استوارت از دیدگاه.  است تصاویر وها  نشانه

راه و  ،ییاسات. بازنماا یا در مطالعات رساانه نیادیبن میاز مفاه ییبازنماکنیم.  می بازسازي
در  ییدهند. مف و  بازنما را نشان می ها تیواقع حوادث و ،آن قیها ازطر است که رسانه یروش

مثال  ت،یامختلف واقع یها از جنبه یجمع یها که رسانه یها عبارت است از برساخت رسانه
 ،2)هاال  کنناد می جاادیا میمفااه ریو سا یفرهنگ یها تیاشخاص، هو ،ءایاماکن، اش راد،اف

، 1انوادگی در سریال پایتخت در این پژوهش مبنای بررسی بازنمایی روابط خ ،.35: 2001
 باشد. های اس می می آموزه

 های اسالمی آموزه
 انیا، و راهنمای)خداشناسا یدربااره مباده هسات ینظر دیشامل عقا یاس م یها آموزه

 یاخ قا نیشامل فرام یاخ ق ی)آخرت، است. دستورها ی، و مقصد زندگامبرانی)پ یزندگ
                                                      

1. Deformed. 
2. Hall. 
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شاامل  زیان یاحکاا  شارع ایا ینای.  احکا  دودش یم یاست که در گستره علم اخ ق بررس
شده و در  یبررس هیاست که در علو  شرع یاجتماع و یفرد اتیح یعبادات و مسائل ورور

باوده و  گریکادیباا  درارتباط یاس م یها از آموزه کی. هرشود یاس   به آن، علم فقه گفته م
. پاژوهش حاوار باا ساتندین ماانیاز اعتقاادات و ا یاز اخ ق و اخ ق جدا یاحکا ، جدا

: 7511 ،یب ره گرفته اسات )طوسا ی ماس یها از آموزه یاصول اخ ق رهیقرار دادن دا اریمع
43.، 

 خانواده یو ارزش یاخالق یها در چالش ی نوینها نقش رسانه
 یاز عوامل م م اثرگذار بر تحاوالت خاانواده در دگرگاون یکیعنوان  به ی نوینها رسانه

چاون  یمثبتا یمادهایاپ گارید یاند. ازساو داشاته یآن نقش اساس یاعضا نیب یدرون طرواب
ب اره باا فرزنادان،  ردب تر در برخو یها خانواده، شناخت روش یاعضا یسطح آگاه شیافزا

باا  دنوانت میی بصری ها است. رسانهرا موجب شده و...  یآموزش ،یب تر از امکانات ب داشت
ناخواساته  یمادهایاشاده از پ فیاه اهاداف تعربا یابیمناسب وامن دسات یها برنامه دیتول

 یباورهاا تیاوامن تقو ،فاقمو یدر قالب طرح الگوها را عملکرد رسانه ی کرده وریجلوگ
 ،. 43 :7533 منادی،) ارتقاء بخشندنادرست  یها نگرش حیدرست و تصح

 

 های ارزشی و اخالقی . چالش1نمودار 
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 کودکان تیب تر  دیتهد
 ،فضااای مجااازی ،نترنااتیماااهواره و ا لیااازقب یا رسااانه تیااب تر  بااه نااا  یباایامااروزه رق

 یساارعت یارتباااط جمعاا لیشااده اساات. وسااا خااانواده ی درتاایب تر ی فضاااها نیگزیجااا
راه خااود  سااررا باار  یمااانع چیاساات و هاا دهیااو زمااان و مکااان را درنورد افتااهی ریناپااذ وصااف

از  شیبا زیاوج هساتند، نما نیاا شاتازیو ساواران پ یاصال گرانیتابد. نوجواناان کاه بااز برنمی
بعاد از ر اور فضااهای مجاازی باه شاناختن و شاناخته شادن دارناد.  ازیان یگریهر زمان د

-یملا تیااز هو تیا، سااختار هوکاهشاد  جاادیا یسااز تیادر عرصاه هو یجاد ییخأل
و  یساابک زناادگ ،تیااهو تغییاار یافاات. باار تفکاار یاار  یمبتناا تیاابااه هو یاساا م

یاار  در جامعااه شااکل گرفاات و در مااورد  یباار تفکاار اختصاصاا یمبتناا یاایگرا مصاارف
کارد و  جاادیا یهاا گسسات جاد خانواده نیبادر  میو قاد دیانسال جد نیبا تیاوه فیتعار

 ،.3: 7534 ،)روائی ودش می  تر قیروز عم شکاف روزبه نیا

 ها خانواده دیتهد
 دهیخطاار بااه ابتااذال کشاا ،یاساا م یهااا ارزش یساااز یدروناا یناادهایفرآ بیااتخر

در  ییوفااا یباا و شکسااتن قاابحی، باادحجاب ،یوباربنااد یرواج باا ،یراناایشاادن خااانواده ا
 یراناایا یهااا خانواده یباارا ی نااوینها رسااانه یو خطرهااا هااا ینگران نی تاار خااانواده از م م

بااه  دنینفااوذ رسااانه در قااوت بخشاا ،یاساا م یخطاار از دساات رفااتن هژمااون. اساات
 بااه یابیااو کامنامحاادود  هااای یآزاد ،یاایفردگرا ،یاایگرا یهم ااون ماااد یماادرن یهااا ارزش
 نیزوجاا نیباا یتضاااد ارزشاا جااادیو گاااه ا یساانت یهااا ارزش رییااکااه باعااث تغ یمتاایهاار ق

و  یباارور زانیاسان ازدواج، کااهش م شیروزافازون آماار طا ق، افازا شیخواهد شاد، افازا
 یاماادهایاز پ ،تحاات عنااوان بیگاااری زنااان وقفااه بی اشااتغال ،یمشااارکت اجتماااع شیافاازا

قاارار شاعاع را تحاات  رانیادر جامعااه ا یخاانوادگر روابااط ت کااه سااختااساشاادن  یا رساانه
 ست.داده ا
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 ای در خانواده بیت نوین رسانه تر . تهدیدهای2نمودار 

 ها  های اسالمی و نظریه مسئولیت اجتماعی رسانه روابط خانوادگی از منظر آموزه
 حترا ا و درک هم ون یعوامل .است موفق و سالم خانواده یبنا خشت ،مانهیصم ارتباط

 فر،یخن ،یآقدای) دیافزا یم آن اریع بر خانواده نظا  در یرنگ کی و صداقت نیهم ن و متقابل
مسائولیت اجتمااعی باه تشاریح بایادها و  ي نظریه،. 721: 7531 ،یدلشادت ران فرد، ییدانا

ها بایاد در عاین  رسانه پردازد؛ جمعی در جوامع مختلف می نبایدهای حاکم بر وسایل ارتباط
مسائولیت داشاته باشاند و  نیاز هاي خاود گویی به نیازهاي مخاطبان، در برابر فعالیتپاسخ

کارکردهااي  .ها ندانناد رساانه ورایف اجتماعی خود را محدود به گیرندگان پیا  یاا مالکاان
  مسئولیت اجتماعی عبارتند از: ي نظریه

 ؛خدمت به نظا  سیاسی مورد اتفاق ازسوي اکثریت. 7

 ؛ه افکار عمومی و ارتقاي حاکمیت ملت بر خودرسانی ب اط ع. 2

 حفظ رسانی به جامعه با حمایت از حقوق افراد در جامعه و حقوق دولت در خدمت. 5
 ه؛احترا  به ن ضت رسان

اي اقتصاادي، اجتمااعی، سیاسای و ه رسانی به نظا  ازطریق اع   فعالیت خدمت. 4
 ،.43: 7533 ،یفوریان) فرهنگی

کید دارد که رسانه ، براجتماعی- قیمسئولیت اخ ي نظریه هاي همگاانی  این نکته تأ
مسائولیت انعکااس  ،ع اده دارناد تفریحی و آموزشی را به ،رسانی که امور اط ع درحالی
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 وگو  شده در جامعه و گفت ها و نظریات طرح کشمکش ،رخدادها ي دخل و تصرف همه بی
ها به تع دات  اگر رسانه ،کهشود  یاد میگو . در این الکشند دوش می ها را نیز به آن ي درباره

مباانی ها را باید وادار به رعایت این  آن ننمایند طرفی را رعایت خود عمل نکنند یا اصل بی
آزادي » ،«آزادي فاردي»شود باین ساه اصال  کرد. در الگوي مسئولیت اجتماعی سعی می

 .نوعی هماهنگی به وجود آید ها و خانواده نسبت به جامعه« ها تع دات رسانه»و « ها رسانه
 تر گسترده البته و متفاوت یکم ها رسانه یاجتماع تیمسئول یمعنا هم، یاس م فرهنگ در

 باه نسابت تیمسائول و خاود مصالح در دنیشیاند بر ع وه یفرد هر که معنا نیبد است؛
 دیبا ینید رسانه منظور نیبد .است مسئول زین خود همنوعان و جامعه افراد به نسبت خود،

 یدیتول یمحتوا آن اساس بر خواهد یم که ینشیب چارچو  و ها استیس اصول، به نسبت
 آن، تباع باه و یاجتمااع فیاتکل جامعاه، برابر در رسانه. باشد داشته کامل اشراف بسازد،
 تیانیع دقات، صداقت، چون ییها ارزش برابر در تیمسئول نیا .دارد یاجتماع تیمسئول

با نظر به دیدگاه باال شااکله رساانه  .ردیگ یم قرار موردتوجه عمو  اهداف از یپاسدار یبرا
 دامناه بلکاهباود،  نخواهدآرمانی، مانند رسانه نئولیبرالیستی محدود به اهداف فقط مادی 

  ،یغایتبل مکتب ر ور گاه یتجل تواند یم که ردیگ یم بر در را یبشر یازهاین از یتر گسترده
 .باشد  یاس م و یتیب تر

  ناسی پژوهش روش

آوری شااده و فاار  و  گیااری از روش اساانادی جمااع هااا بااا ب ره داده پااژوهشدر ایاان 
شناساای جااان فیسااک و  گیرنااد و ازطریااق نشانه محتااوا مااورد توصاایف و تحلیاال قاارار می

ابعاااد و اصااول اخ قاای در  ک،یدئولوژیااای، فناای، اجتماااعبازنمااایی سااطوح رمزگااان 
باه شایوه تحلیال  پاژوهش ایان روش کلای ه اسات.روابط خاانواده ماورد بررسای قارار گرفتا

های ماارتبط بااا مباحااث اخ قاای  آن، کاال سااریال و سااکانسجامعااه آماااري  اساات. کیفاای
 .است 1 سریال پایتختشده در  مطرح
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 شناسی جان فیسک سطوح تحلیلی نشانه .1جدول 

 رمزگان مرتبط سطوح تحلیل

 سطح نخست: واقعیت
، رفتار، گفتاار، حرکاات  ردازي، محیطپ رمزهاي اجتماعی: راهر لباس، چ ره

 .، صدا سر و دست

  دوم: بازنمایی  سطح

  و صادابرداري کاه  ، موسایقی ، ناورپردازي، تادوین : دورباین رمزهاي فنی

  دهند و رمزهاي اخیار نیاز بازنماایی را انتقال می  رمزهاي متعارف بازنمایی

،  ، شخصایت ش، کشامک : روایات دهند. ازقبیل می  عناصر دیگري را شکل

 .آفرینان و ییره وگو، زمان و مکان، انتخا  نقش گفت

 سوم: ایدئولوژي  سطح
،  گرایی ، مادي اجتماعی  ، پدرساالري، نژاد، طبقه : فردگرایی  رمزهاي ایدئولوژیک

 داري و... سرمایه

 ها یافت 

اخالق و روابط اعضای خانواده با اعضای خانواده نزدیک )خانواده گسترده( از منظر 
 های اسالمی آموزه
، گذراناد یما اش خانواده کنار در را خود یزندگ شرافت با که است یآبرودار فرد «ینق»

 مشک ت، ریم یعل. کند یم برقرار یخوب ارتباطات دارد، ییباال نفس اعتمادبه یمعمول ینق
 و دو آن شامار یب مشک ت و خواهرزاده دو داشتن وجود با و کند یم تیحما خود خواهر از
 و ماودت باودن دارا رو، نیاازا. اسات آنان کنار در همواره ارسطو، اش پسرخاله مشک ت زین

 باعث که است ییها یژگیو نیتر م م از ک،ینزد بستگان و خانواده به نسبت یم ربان رحمت،
 یقرابتا گوناه چیه آنکاه باا «هماا» ینق همسر یازطرف. است شده «ینق» کاراکتر تیمحبوب

 با تحمل و صبر با هم نان اما ندارد، همسرش شاوندانیخو با یزندگ سبک و یکرف ازلحاظ
 کاه یکسا باه: فرماود خادا رساول. گسالد ینما را یلیفاام وندیپ نیا و و کرده مدارا ها آن

 ساتم تاو بار که یکس از و ساز برقرار رابطه ده،یبر تو از که یکس با کن، عطا کرده، محرومت
اماا  ،.17: 7515 ،یمجلس) بود خواهد تو بانیپشت خداوند ،یکرد نیچن هرگاه. درگذر کرده،
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 شینماا باه تختیپا ششمسری  در که یا خانواده ،از نکات فوق که بگذریم روی دیگر سکه
. کناد را روایات می هاا آن نیبا دار مشاکل تعاام ت و اشخاص از یا مجموعه شد، گذاشته

. است شده همراه قبل به نسبت دیجد یمنف هایی یژگیو یبرخ با 1 تختیپا در ینق شخصیت
 نارخ به نان فرد کی عامه قول به او. دارد3یشینما تیشخص اخت ل از ییها رگه یمعمول ینق

 پدرش هیکل به ازین مجلس ندهینما ندیب می که یزمان و کند می کمک گرانید به. است خور روز
از باین  آن یمعناو ارزش کاه ،کناد می باازگو را آن آنقدر یول دهد می را آن اهدا بیترت دارد،

 زناده ب بود ف مد یم که یزمان و است یاقتصاد یفرد ،رود. او در ارتباط با خانواده نزدیک می
در  شادن مطرح یبرا او. کند می استفاده زیم سنگ عنوان به آن از و کنده را او قبر سنگ است،

 از .شود انیب یاستان باراخ در ح  از یو بازگشت خبر که خواهد یم همسرش ازفامیل و آشنا 
د بودن، مافوق بهدر روابط خانوادگی میل  ینق یشگرینما ابعاد گرید  شینما به ،بودن لیفام ه 

 حارف خاو  یمعماول ینق راستا نیا در. است ح  مثل یمعنو امر یحت زیچ همه گذاشتن
 جملاهاز صاحنه چند در. کند می فیتعر م مش شغل و ها ییتوانا خودش، از مدا  و زند یم

 نادهینما لیااتومب باا وانت تصادف مورد در یپرداز داستان و دروه به متوسل تصادف، از بعد
 خواهرش ب ه به هم نین او .برد می باال کار یرزم ق رمان کی سطح در را خودش و شود می

 دهاد، می نظار زیاچ هماه درباره .زند یم هم زبان شین او به یول کند؛ می کمک ب تاش یعنی
 یها قسامت تماا  در وبایش کم او ثابات یژگایو نیا) باشد مطالعه و کتا  اهل آنکه بدون

 ،.است بودهسریال مش ود 

 های اسالمی از منظر اخالق و آموزه ۶روابط همسران در سریال پایتخت 
« هما» همواره برای رفاه همسرش، هایش ها و بداخ قی حسادت  با وجود برخی« نقی»

رفتاری  همسرش شود و در قبال پیشرفت همسرش خوشحال میکند، از  و دخترانش ت ش می
 هماا ای کاه طاور مثاال، صاحنه بخش دارد )باه و اطمیناان گر حمایت شده، دبانه، حسا ؤم

اطمیناااان  باااه هماااا خواهاااد اخباااار بگویاااد و نقااای در مجلسااای درگیااار اسااات، می
                                                      

1. hystrionic personality. 
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مختلف در باازی به اشکال  ،کند،. این امر دهد که اخبار را خو  اجرا می می خاطر آرامش و
خوبی در رفتار  الگوی آموزشی تواند برای مخاطب می ،نقی برجسته است که به نظر نویسنده

ی  مرد باید نقش مراقبتی و حمایتی نسبت به خانواده ،با همسر باشد. در بحث اخ ق اس می
 تیحما و اعتماد یرو از نه همسرش بهنقی  ازحد شیب هیتک خویش داشته باشند. اما ازسویی

 ترساو، یفارد او از باشد و این نکته می دارد، که است یزیچ آن هر دادن دست از ترس   از که
 درست تواند ینم مختلف یها تیموقع در او .است بازنمایی کرده متظاهر و درویگو ف،یوع

 ب باود. کند یم ساکت را مقابلش طرفشبیه به یک حیوان  ییصدا درآوردن با و کند صحبت
 در .ندارد اجیاحت او به کس چیه که ردیبگ برع ده را خانواده یسرپرست تا برگشته یطیشرا در نیز
 ها آن با مخاطب دندیرس یم یزندگ سخت یها چیپ به ها تیشخص که یزمان نیشیپ یها یسر

 بادون و فیواع مارد نیا رایز کند ینم یهمراه ب بود با یکس نجایا در اما. کرد یم یهمراه
مرد نگ بان »فرماید:  می رتباط با همین مطلب، پیامبر اکر . در اشناسد ینم یکس را ت ش

،. 70: 7510 )نیشاابوری،« گو باشاد اش است و باید در قباال آناان پاساخ و مراقب خانواده
نوعی دچار عد  ثباات و  در سری ششم سریال پایتخت به ،همسر نقی هم« هما»شخصیت 

 تا ش گذشاته فصاول در که کرده، لیتحص یانریا زن نماد عنوان به هماتزلزل رفتاری است. 
 شده، خارج خط از خود بار نیا کرد، میصبوری  اش یزندگ یبرا و کند تیهدا را ینق کرد می

 یجلو رفتن یبرا. دیگو یم دروه همسرش به و فرستد یم اردو به پدر اجازه بدون را دخترانش
 یبارا کند می بیتری را او مهیف  که مینیب می هم یبخش در و گذارد یم یشیآرا ماسک نیدورب

. که تمامی این موارد صاحه بار بزند... و تاتو و بوتاکس به دست نیدورب یجلو شتریب ییبایز
 ادامه روند تغییرات منفی است. 

 های اسالمی از منظر اخالق و آموزه ۶روابط پدر و مادر و فرزندان در سریال پایتخت 
 والدین روابط از سنخ دو با سریال این در گفت وانت مي فرزندان و والدین روابط مورد در

 و یاحتراما یب گفتمان تحت آشکار صورت به ها سنخ این از یکي که هستیم مواجه فرزندان و
 کی ب تاش تیشخص کند، مي بازتولید را گفتمان این پن اني صورتي به دیگري و است نیتوه
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 است ازبلج و سرکش یپسر او دارد. 1یمرز تیشخص است که یراخ قیی و یمنف تیشخص
 شکست شگرینما نبوده، هماهنگ او خانواده فرهنگ و رسو  و آدا  با اش یزندگی  هویش که

 شرفتیپ و ورزش به راهر به گرچه ب تاش، .است فرزند با ارتباط یبرقرار در خانواده زحمات
 الیسار از فصال نیاا در بزرگترهاا، باه او هاای یاحترام یبا و یهتاک اما کند، می ع قه ابراز

 باه اش یایدا زن و مادر قراردادن خطا  ،ینق یرو او کردن بلند دست. است شده تر برجسته
 ودیال دروه با انیاطراف زدن غیت و دختران با اخ ق یمناف و نامتعارف ارتباطات کوچک، اسم

پذیری او نسابت باه  د و مسائولیتتع ا عاد  نشاانگر ماوارد نیاا .اوسات یرفتارها ازجمله
 باشد. اش می نوادهخا

ده است و این امار، شتوحید بیان  ی هلئاهمیت احترا  به پدر و مادر در قرآن، پس از مس
َوَقَضى  »فرمایاد:  ی اهمّیت این ُحکم در پیشگاه ال ی است. خادای متعاال می دهنده نشان

اُه َوِبا الَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإیَّ
َ
َک أ ى  ْلَواِلَدْیِن ِإْحَساًنا ِإمَّ اَربُّ ُُ ْو ِکاَلُهَما َفىاَل َت

َ
َحُدُهَما أ

َ
ا َیْبُلَغنَّ ِعنَدَک اْلِکَبَر أ

ُهَما َقْواًل َکِریماً  فٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما َوُق  لَّ
ُ
ُهَمآ أ ْحَمىِ  ِمىَن  الىُُّّ    َجَنىاَ   َلُهَمىا َواْخِفىْ  لَّ ب   َوُقى الرَّ  رَّ

َیاِن  َکَما اْرَحْمُهَما رت فرمان داده که جز او را نپرستید و به پادر و ماادر و پروردگا ؛«َصِغیًرا َربَّ
کمترین اهانات باه  ها نزد تو به سن پیری رسند نیکی کنید. هرگاه یکی از آن دو یا هر دوی آن

هاا بگاو و نیاز  ها فریاد مزن و گفتار لطیف، سنجیده و بزرگواراناه باه آن ها روا مدار و بر آن آن
گونه  همان»لطف در برابر آنان فرود آر و بگو: پروردگارا،  های تواوع خویش را از محّبت و بال

 خاانواده رزندانف «.7بیت کردند، ایشان را مشمول رحمت قرار ده تر  ها مرا در خردسالی که آن
 را یخانوادگ یها ارزش ها آن. دارند خانواده از متفاوت ییایدن هم ،ب تاش ب روز، کا،ین سارا،)

 ب تاش در کردیرو رییتغ نیا. دهند یم کردیرو رییتغ پول به دنیرس محض به و کنند ینم درک
 یها شابکه در هاا آن. دارد وجاود زیان کااین و ساارا در ، حتیشود یم انیع یمجرد یزندگ با

 بدون کند یم مصمم را ها آن نیهم. کنند کسب درآمد توانند یم بسا چه و هستند فعال یمجاز
 وصل خانواده هب را بالغ فرزندان آن ه پس. کنند هوارهما نصب به اقدا  مادر و پدر با مشورت

                                                      
1. borderline personality. 

 .21ا73. سوره إسراء   آیه 7



 

 

050 

رس
بر

 ی
قاد

انت
 ی

منا
باز

 یی
گ

واد
خان

ط 
واب

ر
 ی

ت 
تخ

پای
ی 

یون
یز

تلو
ال 

ری
ر س

د
6 

وزه
 آم

س
سا

برا
 

 اس
ای

ه
می

ال
 

 هر به ازین نیا یوقت. است ییابتدا و یمال ازین بلکه ستین خانه طیمح بودن امن و محبت کرده
 حرمات. زنناد یما خاانواده یباورهاا هیعل بر شورش به دست فرزندان شود برطرف یقیطر

 کمش سن وجود باهم  ب تاش برادر ب روز .ندکن یم مالیپا را ها سنت و شکنند یم را بزرگترها
 بزرگساالن ک   به ،یباز ای یدرس فیتکال نگارش نیح در که است اریع تما  زنک  خاله کی

 در کاه یقو طنز کنار در ها یژگیو نیا رسد می نظر به. کند می یخبرکش مئدا وهد د می گوش
 لیتحل فاقد و سالو سن کم کودکان در یریالگوگ باعث دارد، وجود نگرایباز بدن زبان و ک  

  .گردد یم یمنف یرفتارها

 6بازنمایی سریال پایتخت 
 روابط در موردنظر یاخ ق ابعادکه  شده  یطراح  یجداول ، سکیف جان الگوي مبناي بر 

رمزگاان   سه ساطح منظراز  ، بیرتت  به 1 تختیپا الیسر .اند شده دهیکش ریتصو به یخانوادگ
عنوان نموناه هریاک از  در ادامه باه . اند قرار گرفته یمورد بررس  کیدئولوژیو ا  یفن ، یاجتماع

همراه خ صه آن و نیز نقد از منظار اسا می گنجاناده  ی فیلم، به  های انتخا  شده سکانس
 است. شده

 یرفتار  خوش و ییرو  خوش اصل .2 جدول

 رفتاری رویی و خوش اصل خوش

 صحنه
 سطح سوم ایدئولوژی بازنماییسطح دوم  سطح نخست واقعیت

 ایدیولوژیک فنی رمزهای اجتماعی

همه اعضای خانواده با لباسای  1

تیره در باالی پااگرد کناار هام 

اند و جمیلاه باا لباسای  ایستاده

روشن در پایین و وسط حیااط 

تن ایی تصویر شده اسات.  و به

نمااي  از ناوع ابیشتر نماها

متوساااط و نمااااي کامااال 

تیب کااه در  تر بدین هستند

وگوي میاان  ارتبااط و گفت

بیشااتر  شاوهرشو  جمیله

  و فنای  ع رمزگان اجتماعیمجمو

عااد  باار   شااده داللاات بررسی

رفتااااری  رویی و خوش خاااوش

جمیله با شاوهرش دارد. در ایان 

توزی و  کیناه توان گفات رابطه می
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شوهر جمیله )تقی، با حاالتی 

س خااودش را در  تاار  تااوه  بااا

و در دورترین نقطاه  پشت همه

 کند. خانه پن ان می

جمیله با حالتی عصابانی و باا 

صدای بلند شوهرش را ت دیاد 

ای فلااااک زده از »کنااااد:  می

اي و رو  دست مان فارار کارده

هاا کاه  هاا، این اي به این آورده

اند،  ساا م تااو را باااال کشاایده

های گفتیاد  ،اش شما خانواده»

معتاده، عمال داره، های زدیاد 

پس رو باه بقیاه سا« به سرش.

مااان »گویاااد:  کناااد و می می

اومد  تکلیفم رو روشن کانم، 

اون خاااک باار ساار )اشاااره بااه 

تونه حقاش رو  شوهر، که نمی

 «بگیره.

 از نمااي متوساط اسااتفاده

ی  هدهناد شاده کااه نشاان

شخصي باا ساوژه ی  هرابط

. دوربااین چرخشاای اساات

نماهاااای دور، متوساااط و 

دهااد  را نشااان می  درشاات

ی  نمااای درشاات از چ ااره

اوااطرا  و جمیلااه کااه 

 هاد.د میرا نشاان  او  خشم

دیگر نمای متوساط  ازسوی

و درشت نشان از مشااجره 

و بحاااث و جااادل باااین 

ها دارد. نماای چ اره  سوژه

ز پایین به باال نشان جمیله ا

داده شده که حااکی از دون 

شأن بودن شخصایت او در 

دیاادگاه اعضااای خااانواده 

 است.

 رخ خصاوص باه دل گرفتن و به به

های ناپسند اعضای  دن رفتارکشی

و در  باودهخانواده، بسیار ماذمو  

تعااالیم اساا می نکااوهش شااده 

 است.

انسااان دچااار لغاازش و اشااتباه 

هام از ایان قاعاده  مردشود و  می

مستثنی نیست، پاس الز  اسات 

بااا تاادبیر و اندیشااه،  زن هاامکااه 

خطاهای احتماالی همسارش را 

 نادیده بگیرد.

هر »فرمایند:  می رسول اکر  

گاه پیوند ازدواج صورت پذیرفت 

بایاد در هر فرد موراف اسات و 

 همسارشاحترا  و گرامیداشات 

طور مرتب  بهرا  اوبکوشد، خطای 

هااا درگااذرد.  کنااد و از آنبااازگو ن

  ،.771: 7533 ،)حرعاملی

 یمهربان و رحمت مودت، اصل .3جدول

 مهربانی ،اصل مودت و رحمت

صح

 نه

 سطح سوم ایدئولوژی زنماییسطح دوم با سطح نخست واقعیت

 ایدیولوژیک فنی رمزهای اجتماعی

  و فنااای  ع رمزگاااان اجتمااااعیمجماااونمااای صااحنه؛ ب بااود صاابح خیلاای زود پساار  1۱
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کوچاااک ب باااود فریباااا 

کنااد  سااعی می« ب ااروز»

خودش را از آیاوش پادر 

او را بغال  ،که در خاوا 

کاارده بیاارون بکشااد. بااا 

وار  حرکت کاش و قاوس

ب بااااود از خااااوا   ،او

خیاازد و بااه پساارش  برمی

چااه شااده »گویااد:  می

بابا خاوا  »پسر: « بابا؟

موند . ماماان مناو بیادار 

 ،نکاارده کااه باار  مدرسااه

اگه بود منو  ،دایی هم رفته

 .«برد می

فریبا را در اتاق خاوا  

دهد کاه پسار  نشان می

کوچکش را در آیاوش 

گرفتااه اساات. فضااای 

اتاااق کااام ا روشاان و 

امیااادبخش روزهاااای 

ب تااری اساات. وجااود 

همزمااان موساایقی در 

صااحنه حاااکی از ایاان 

شااروع فصاالی تااازه در 

روابط پدر و پسری این 

 دو فرد است. 

محبات و م رباانی بار   شده داللت بررسی

نقی معمولی نسابت باه اعضاای خاانواده 

هایی کاه  در ساالچرا کاه  خواهرش است

ب بود فریبا ناپدید شده باود، نقای معماولی 

مااور مناازل مساائولیت باارآورده کااردن ا

خواهرش را برع ده گرفته باود در ایان بااره 

هنگا  وفات پادر یاا توان یادآور شد که  می

مادر در یک خانواده، همه اقاوا  و آشانایان 

وریفه دارناد جاای خاالی او را پار کنناد؛ 

ی  گذارند گرد یتیمی بار چ ارهبباید نمردان 

طور کاه  فرزندان آن خانواده بنشیند و همان

ن خااود هسااتند، بااه فکاار بااه فکاار فرزناادا

، فامیال هامباشاند. زناان  کودکان یتیم نیز

ها را فرزنادان  خود را مادر فرزندان یتیم و آن

ماادری  خود بدانند و نگذارند طعم تلخ بی

 .را ب شند

 . اصل شکیبایی و بردباری4جدول 

 اصل شکیبایی و بردباری

 صحنه
 وژیسطح سوم ایدئول سطح دوم بازنمایی سطح نخست واقعیت

 ایدیولوژیک فنی رمزهای اجتماعی

، حا  تمتاع رفتن نقی باهاز  قبل 3

مراسمی با حضور اقاوا  خانواده 

اناد. نقای  کردهبرگازار  و دوستان

  متناسب  یسنت  یقیموس

و صااادای  باااا فضاااا

هااا در  جمعیاات م مان

  و فنای  ع رمزگان اجتمااعیمجمو

شاکیبایی و بر   شده داللت رسیبر

نقای باا  ازسوی نقی دارد. بردباری
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انتظار دارد دخترانش سارا و نیکاا 

را قبل از خداحافظی ببیند. وقتی 

بیند باا  ها را در کنار خود نمی آن

حالتی حاکی از یأس باد لپش را 

ایان »گوید:  کند و می میخارج 

دو تا ب ه کجان؟ چرا خودشاون 

همااااا « رو نشااااون نمیاااادن؟

هاا  ایان دو تاا تازگی»گوید:  می

خیلای حسااس شادن، دلشااون 

ی آخر با تاو  خواست لحظه نمی

ی  خداحافظی کانن. االن خوناه

باباا »گویاد:  نقی می« ف یمه ان

های منن،  ها ب ه مگه میشه، این

هماا  «هاا رو ببیانم من بایاد این

نه دیگه ولشاون کان »گوید:  می

هاشونم  خورن، امتحان لطمه می

و بعاد باا جماع کاردن « نزدیکه

نقای جاان، »گویاد:  کایفش می

پس من بار  سار برناماه پخاش 

و نقای از سار ناچااری « اخبار؟

ساااوی  و به« بااارو»گویاااد:  می

رود تااا او را در  همساارش ماای

آیوش بکشد کاه صادایی ماانع 

 شود. می

 شاود. می  پخشمحیط 

  سطح  هم  نیدورب  هیزاو

عادي   که  است  با چشم

در عاین  را  بودن صحنه

هیجانات بعدی کاه در 

 نشانشرف وقوع است 

دهاااااد و نمااااااي  می

  یشخص  رابطه ، متوسط

با هم  ها سوژه  کیو نزد

 کند. می انیرا ب

 هااایی اتاااق دارای پرده

باشد کاه تاا  وخیم می

 نیمه به کنار رفته است.

نماهاااای متوساااط از 

فضااای اتاااق و نمااای 

درشاات و کلااوز آپ از 

چ ره نقی و هماا بارای 

نشاااان دادن حااااالت 

دقیق درونی و اوطرا  

ها است. نور فضاای  آن

اتاااق روشاان اساات و 

حس تمرکز بیشتری باه 

 کند. مخاطب القاء می

اینکاااه دوسااات دارد در موقاااع 

خداحافظی، اعضاای خاانواده در 

کنارش باشند ولی نه همسار و ناه 

بیند.  فرزندانش را در کنار خود نمی

هار  در همیشاه ونقی در این فیلم 

همساار و رسااان  یاااریمااوقعیتی، 

ری که انتظااآن بی ،فرزندانش است

لحاظ  . بااههااا داشااته باشااد از آن

عفاو، : اخ ق اس می باید گفات

گرفتن  ادیادهگذشت، بخشاش و ن

های طارف مقابال، باه طارز  بدی

محتاااج صاابر و  قاباال تااوج ی

شکیبایی است؛ یعنی تا وقتی زن یا 

شااااوهر در خااااانواده در براباااار 

نام یماااااات خاااااانوادگی و در 

رویارویی باا عیاو  و اشاکاالت 

نواده، صاابور و سااایر اعضااای خااا

تواند باه دساتور  شکیبا نباشد، نمی

ی قرآن کریم عمال کناد و  سازنده

و اصاال و  درنتیجااه از حاکمیاات

خاارج در زندگی شکیبایی  اساس

گردد که حاصل آن کمبود م ار  می

صامیمیت در  صافا و و ،و محبت

 .خانواده استمحیط 
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 . اصل مدارا و حسن خلق5جدول 

 اصل مدارا و حسن خلق

 صحنه
 سطح سوم ایدئولوژی سطح دوم بازنمایی سطح نخست واقعیت

 ایدیولوژیک فنی رمزهای اجتماعی

ب باود »باره پادر  به یک  ۷

همراه دو کودک  به «فریبا

پوساات در مقاباال  سیاه

در فرودگااااه  ،ب تااااش

شاود. پادر باا  راهر می

دیاااادن ب تاااااش بااااا 

هایش  خوشحالی دست

کند تاا او را در  را باز می

د و آیاااااوش بگیااااار

ب تااااش »گویاااد:  می

پساار ، چقاادر عااوض 

شاادی، چقاادر باازرگ 

ب تاش « شدی، بیا بغلم

باااا دیااادن آن دو ب اااه 

ی پادر  دست رد بر سینه

گویاااد:  زناااد و می می

اجازه بده، قبل از اینکه »

بغاال کناای اول تکلیااف 

این دو تا ب ه رو روشن 

از نماهااااای درشاااات و 

درپی  و پی های کوتاه پ ن

باارای نشااان دادن میاازان 

خشام ب تاااش نساابت بااه 

پااادرش و برخاااورد تناااد 

فیزیکی با او استفاده شاده 

از   نیدورباا  هیاازاواساات. 

  نییپاا  باه باالب تاش نگاه 

و   درشت از نماهاي  است

 هااي پ ن و  منقطع  نیتدو

 کوتاااه، بااراي نشااان دادن

 ب تااش  و خشم اوطرا 

 شود. درمقابال می استفاده

نماااي   نیمااداو  باا رییااتغ

نشان از  ، درشت و  متوسط

 سااوژهدو   نیباا  کشاامکش

 مایه درون نورپردازي. دارد

 سایه تیره دارد کاه روشن و

فضای انتظار و تناسب با م

  و فناای  ع رمزگااان اجتماااعیمجمااو

عاد  مادارا و بار   شده داللات بررسی

د. ب تاش نسبت به پدر دار خلق حسن

ها و پاس  که بعد از سال ب تاش زمانی

کارده پادرش فاوت  از اینکه تصور می

جای آنکه  بیند و به کرده است، او را می

اش  با دیدن پدر و آگااهی از سا متی

سوی او برود و با شعف او را در بغل  به

خود گیرد، دست رد بر سینه پدر زده و 

پرسد که ماجرای  از او با عصبانیت می

اي کاه در کناار او اسات،  این دو ب ه

گویااد تاو از شاامر هاام  چیسات و می

بدتری کاه نشاان از بادخلقی و ساوء 

معاشرت ب تاش در برخورد با پادرش 

در آیااااات باشااااد. خداونااااد  می

سپاس از پدر  ،قرآن کریم بخش حیات

و ماااادر را در کناااار سپاساااگزاری و 

بیاان   خاویش تعاالی پرستش از ذات

ا میثىا  واذ اخىُّن» :فرماید میو  داشته
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ها مال کی  کن، این ب ه

 «.هستند؟

 

سپس وقوع یاک درگیاری 

 است.

ىىى  و  بنىىى  ائىىىراعی  التعبىىىدوّ اال  الل 
از بنای اسارائیل » 3؛«بالوالدین احساناً 

پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرساتید و 

 «.یدیبه پدر و مادر نیکی و احسان نما

 . اصل تفاهم و همدلی6جدول

 اصل تفاهم و همدلی

 صحنه
 سطح سوم ایدئولوژی سطح دوم بازنمایی سطح نخست واقعیت

 ایدیولوژیک فنی زهای اجتماعیرم

در مسااابقات فوتبااال  «ب تاااش» ۹

 ،باان تایم عنوان دروازه نساجی به

خوش درخشیده است، ب تااش 

با لباسی ورزشی در وساط اتااق 

نشساااته، دیوارهاااای اتااااق باااا 

های فوتبالی ب تاش تزئین  عکس

شده است. وقتی ب تاش باا ایان 

عااد  اسااتقبال و عااد  شااادی 

ی در تااایم والااادینش از پیاااروز

شااود، بااا  رو می نساااجی روبااه

حالتی سرشار از یاأس باا خاود 

گویااد:  کنااد و می صااحبت می

چااه اسااتقبال گرماای کردیااد از »

من، ای خدا، ای خدا، بیرانوناد، 

 یانیانماي معرف از اتاق م

از   نماااي درشاات  خانااه،

 ییچ ااره ب تاااش کااه گااو

مستاصل و پا در هوا ماناده 

 ری، نشان از حس تحق است

واقاع  یوج تا یاو و مورد ب

خااانواده را  یشاادن ازسااو

 د.ده ینشان م

 جاااااادیو ا ناااااورپردازي

خااموش و تیاره  یهاا رنگ

 یوششاااصاااحنه، پ در

متناسب با موواوع انتقااد 

موجاود  تیسوژه از وواع

 است.

و   ع رمزگاان اجتمااعیمجمو

بار   شاده داللات بررسی  فنی

 اصل عاد  تفااهم و همادلی

با فرزند ازسوی ف یمه و ب بود 

فریبا دارد. ب تاش بعد از بازی 

خو  در تیم نسااجی بسایار 

خوشحال است و در پوسات 

گنجد اماا وقتای باه  خود نمی

آیاااد آثااااری از  می خاناااه

خوشحالی را در فضای خاناه 

بااین اعضااای خااانواده  و در

بیند و مشارکت آنان را در  نمی

موقعیت خود حاس نکارده و 

ها  اش را با آن تواند شادی نمی
                                                      

 .11آیه   سوره بقره .3
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چطوری شد بیرانوناد، حمایات 

تااون گاار ،  شااد ازش، واقعاااا د 

واقعااااا مناااو شااارمنده کردیاااد. 

حمایت ماا رو بباین، های صاد 

د ب تاااش، گویناا هاازار نفاار می

 «.ب تاش ولی، ای خدا، ای خدا

خاطر  س یم شود. بناابراین باه

فقدان محبت پدر و ماادر باه 

شااادت احسااااس تن اااایی 

تاوان  کند. در این رابطه می می

ماادلي محباات و ه ،گفاات

والاادین آثااار مسااتقیم باار 

محافظت و مراقبت از فرزناد 

که والادین  دارد؛ زیرا هنگامي

از وواااااعیت و شااااارایط 

فرزندشان آگااه باشاند و او را 

درك کنند، در زندگي فاردي و 

تاأثیرات مثبتای  اجتماعي وي

 خواهد گذاشت.

ی  خواهد به رابطه هما از نقی می 11

فامیلی باا ارساطو خاتماه دهاد 

شاود  قی علت را جویا میوقتی ن

در ووااعیتی »گویااد:  همااا می

ی این رابطاه باه  دیدمش که ادامه

ص ح نیست. دیدمش باا دختار 

محمااود نقاااش داشااتند بااا هاام 

بااا »نقاای: « کردنااد صااحبت می

اسم این خاو  »هما: « طاهره؟

خاو  »نقای: « یادت مونده نه؟

یاااد  مونااده کااه باااألخره ایاان 

در نمااااایی متوسااااط از 

اتومبیاال، نقاای و ب بااود در 

جلااو، همااا و ف یماااه در 

پشت ماشاین نماایش داده 

شاااغول شاااوند کاااه م می

وگو باوده و در نماایی  گفت

کلااوز آپ حاااالت چ ااره 

هماااا و نقااای نشاااان داده 

شود کاه مادا  درحاال  می

 بحااث و کلنجااار هسااتند.

 هااااا، ناااورپردازي و رنگ

و   گاان اجتمااعیع رمزمجمو

بار   شاده داللات بررسی  فنی

درک و  ،اصاال عااد  تفاااهم

هماادلی بااا همساار ازطاارف 

شااخص نقاای دارد. همااا از 

اینکه همسارش از احاواالت 

نامزد سابق خود باخبر اسات 

بسیار عصبانی اسات و نقای 

جای آنکه احساس همسار  به

خاااود را درک کناااد و باااا او 

هماادلی کاارده و دلجااویی 
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ی ما بود، مان آلزایماری  همسایه

هما: « که نیستم. من یاد  مونده.

هاتون  ی همسااایه اساام همااه»

ی  همااه»نقای: « یاادت مونااده؟

ها رو خیاار، ولاای همااا  همسااایه

جااان، مااا ساان و سااالی ازمااون 

گذشااته، دخترهااای مااا باازرگ 

شااادند، تاااو االن داری اخباااار 

هماا: « گی، آخه بد واسه ماا می

آخه نقی جان من چاه کاار باه »

شاااما دار . مااان ارساااطو رو 

حاال چی کاار »ب بود: « گم. می

نقاای: « کنااه، ازدواج کاارده؟ می

همااا بااا لحناای « متارکااه کاارده»

گوید:  حاکی از خشم به نقی می

« شما خبر داری متارکه کارده؟»

 «.بابا همه خبر دارن»نقی: 

کاه  ،مایه تیاره داشاته درون

نشااان از سااختی شاارایط و 

دگرگااونی فضااا از حالاات 

گی  آرامش به فضای ک فاه

توه  باا الت اا  و سارزنش 

 است.

 

دادن نمایااد، در عااوض بااا 

اط عااات بیشااتر از دختاار 

محمودنقاااش ماننااد تعااداد 

هااا زمینااه  فرزناادان و نااا  آن

بیشتر ناراحتی هماا را فاراهم 

رهیز از آورد. درخصوص پ می

اماااا  جعفااار  همسااار،آزار 

فرماینااااد:  می صااااادق

 ماردیملعون است ملعون، »

که همسرش را بیازارد و وی را 

دار کنااد، و  یمگااین و یصااه

کااه خوشاابخت اساات، زناای 

احتاارا  شااوهر را نگااه دارد و 

 ایشااااان وی را نیااااازارد و از

)مجلساای، « اطاعاات نمایااد

7515: 235.، 

 

 . اصل احترام و توجه۷جدول 

 اصل احترام و توجه

 صحنه
 سطح سوم ایدئولوژی سطح دوم بازنمایی سطح نخست واقعیت

 ایدیولوژیک فنی رمزهای اجتماعی

ف یمه با اینکاه همسارش بعاد از  ۸

ها دوری از خانواده باه خاناه  سال

 ساطح نمای دو شات و هم

از چ اااره نقااای و ف یماااه 

و   رمزگاان اجتمااعی عمجمو

بار   شاده داللات بررسی  فنی
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برگشته، زانوی یم باه بغال گرفتاه 

اساات. در ایاان ووااعیت همااا 

االن هرکای جاای ماا »گوید:  می

« بود تو خونش گل و شیرینی باود

سااال  در ایاان لحظااه مااردی میان

زنااد. او از  زنااگ در خانااه را می

طلبکارهااای ب بااود اساات کااه در 

اش را بخشیده  زمان مرگ او بدهی

اال با شنیدن خبر زناده بود ولی ح

بودن ب بود در پی طلب خود آمده 

داداش »گویاد:  است. ف یماه می

هاا  د  من از پول قبار هی ای نمی

گفته باشم. من پول قبار رو بابات 

د . ایشاالله  بدهی این خائن نمای

آقاجاان »هماا: « همون قبر رو...

کاااره خااب، پااولش رو  ایاان طلب

 میخواد دیگه. 

نشانگر وجود حس اعتماد 

و سااپردن امااور از جانااب 

ف یمااه بااه باارادرش نقاای 

 است. 

هااای  و نااورپردازی و رنگ

همراه نشااان دادن  تیااره بااه

آلود ف یمااه  چ ااره یضااب

داللت بر وجود مشک ت 

رو دارد  های پایش   و سختی

توج ی  و حس بدبینی و بی

باااه همسااارش را یاااادآور 

 شود. می

عااد  احتاارا  و توجااه ف یمااه 

انسان  نسبت به همسرش دارد

شاود  دچار لغزش و اشتباه می

هاام از ایاان قاعااده  مااردو 

مسااتثنی نیساات، پااس الز  

بااا تاادبیر و  زناساات کااه 

اندیشه، خطاهاای احتماالی 

همساارش را نادیااده بگیاارد. 

بایااد در احتاارا  و  زنهاار »

بکوشاد،  ماردشمیداشت گرا

را در پااایش  ماااردخطاااای 

و حتای  ردهفرزندان بازگو نکا

را  پدرشاناگر فرزندان خطای 

ذهان ماادر یادآوری کردناد، 

 مااوارد دوررا از ایاان  فرزناادان

را در دل  پاادرسااازد و احتاارا  

 .  کندایشان استوار 

 مداری . اصل حق8جدول 

 مداری اصل حق

 صحنه
 سطح سوم ایدئولوژی زنماییسطح دوم با سطح نخست واقعیت

 ایدیولوژیک فنی رمزهای اجتماعی

خواهاد  نقی از همسرش می 5

که در اخباار خبار بازگشات 

از اتاااق خااوا ، نماااي کاماال 

 لحن هما محکم و آرا  است. 

و   ع رمزگااان اجتماااعیمجمااو

باار   شااده داللاات بررسی  فناای



 

 

035 

مطالعات دینی رس
انه |  سال 

سوم
مشاره 

  |
یازدهم و دوازدهم

 |
پاییز و زمستان 

0011
 

نقاای معمااولی پیشکسااوت 

کشتی را از سفر حا  اعا   

زناد و  کند، هما سار بااز می

تواناد در  گوید کاه او نمی می

اخبااار دساات بباارد و اصاا ا 

ی این کار را ندارد و باه  اجازه

گویااد کااه جااای  می نقاای

دیگری هم این حرف را نزند 

و نقی با گفتن چشم، حارف 

 پذیرد. همسرش را می

به تعدد نماهای ثابت و متوسط 

از چ ره نقی و هماا نشاان داده 

 شود. می

ی هماا  زاویه دورباین از چ اره

صورت باال به پایین است که  به

ط و ثبات تصمیم هما را در تسل

   دهد. این صحنه نشان می

نیاااز از ناااورپردازي روشاااان 

 اساتفاده شاده کاه خوشابختي

و صمیمیت این زوج را تاداعی 

 کند. می

مااداری  پااذیرش اصاال حق

ازسوی نقی دارد. چرا که او باا 

حااالتی تااوه  بااا خااواهش و 

ساات عاجزانااه از همااا درخوا

خواهد که خبر بازگشات او  می

از سااافر حااا  را در اخباااار 

 هماااا ايصد لحن وبخواناااد 

ست ا خنده و تعجاب با اههمر

گوید اجازه انجاا   که به او می

چنااین کاااری را ناادارد امااا 

درن ایت، به هماا حاق داده و 

دل  ناراحتی و گلاه نیاز از او باه

 گیرد. نمی

 

بینااد همااا  نقاای وقتاای می 6

خوابیااده و در محاال کااارش 

حاوااار نشاااده، رو باااه او 

ف یمااه رو ببااین »گویااد:  می

پااول داده کاا س رفتااه، کااار 

نیست نتونه این انجاا  باده، 

زناه،  کنه، ژل می بوتاکس می

کنااه، پاادیکور  مااانیکور می

برو به کارت »هما: «. کنه می

برس، اینقدر هم سر صبحی 

نشااانگر  ،نمااا از اتاااق همااا

ای کاه در  های چاوبی پارتیشن

راهااروی خااارجی خانااه قاارار 

 باشد. ، میدارد

صاادای پااای نقاای در فضااا 

 پی یده است.

و   اسات  سطح هم  نیدورب  هیزاو

ها را در  کنااد سااوژه می  یسااع

  باه گریکادیمساوي باا   حالت

  نیدوربااا، بکشاااد ریتصاااو

بینااد همااا در  وقتاای نقاای می

محل کاارش حاوار نشاده و 

مرخصاای گرفتااه و خوابیااده 

است، خاواهرش ف یماه را باا 

کناد کاه ایان  هما مقایساه می

ار نقی، باعث ناراحتی هما رفت

شاااود. درواقاااع، بایاااد  می

نگر بود چرا که  باانصاف و حق

ویژگی خااص خاود  فردی هر

هاا و  قابلیتتعیین  را دارد و در
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« واسه من ف یمه، ف یمه نکن

ا و نیکاا، در این لحظاه ساار

شااوند. نقاای:  وارد اتاااق می

کناای  چیااه حسااودی می»

 «.ب ش

زناد و  هما لحاف را پس می 

گویااد:  بااا چ ااره گریااان می

 آره...»

  حرکات در  یصورت چرخش هب

 ماارورفضااا را  ی و همااه  اساات

 کند. می

 توان وجه نمی هیچ ها به توانایی

دیگر مقایسه  فردرا با شخصی 

هااااای  کاااارده و دارای ویژگی

 یکسان دانست.

 . اصل تامین نیازها۹جدول 

 نیازها اصل تأمین

 صحنه

سطح نخست 

 واقعیت
 سطح سوم ایدئولوژی سطح دوم بازنمایی

 ایدیولوژیک فنی رمزهای اجتماعی

ف یماااه در میاناااه  4

آشااپزی کااردن بااا 

دیاادن ب تاااش بااه 

رود و  سمت او مای

به پسرش پیشان اد 

کنااد کااه دختاار  می

ماااالکی )نمایناااده 

مجلاااس، گزیناااه 

مناساااابی باااارای 

 ازدواج با او است.

 لیما نور ،یرپردازنو ازلحاظ

 یفضاا ،کاه اسات تاریک به

. کناد یما ءالقاا را خانهناآرا  

 ای باا یاهزاو ،نیدوربای  یهزاو

 بر هم که است متوسط ینما

 و دیااافزا می مخاطااب تمرکااز

در باار  را صااحنه کاال هاام

ب تااش در  که زمانی. دیرگ می

 نااور ،صااحنه حضااور دارد

 رهیات باه لیما مقداری صحنه

 اجتمااااعی و فنااای رمزگاااان هعااامجمو

اصاال تااأمین باار   شااده داللاات بررسی

نیازهااای فرزناادان ازسااوی ف یمااه دارد. 

ف یماه چاون همساارش را در کناار خااود 

بیناد پسارش  بیند و ازطرفی وقتی می نمی

دنبال  به سن ازدواج رسیده و تن اسات باه

گیارد. همسر برای اوست تا سر و ساامان 

تاأمین نیازهاای ماادی و معناوی او برای 

)نظیر ت یه مسکن و هزینه زندگی، تدارک 

ازدواج فرزندان و کمک در تأمین نیازهای 
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 مراه باایی هفضا رایز شود می

   .است حاکم و جروبحث یم

به کار آرایشاگری روی آورده    اولیه خانواده

 کند. و گذران زندگی می

 گفتاری . اصل خوش1۱جدول 

 گفتاری اصل خوش

 صحنه
 سطح سوم ایدئولوژی ییسطح دوم بازنما سطح نخست واقعیت

 ایدیولوژیک فنی رمزهای اجتماعی

«. مامااان مریضااه»سااارا:  6

یعنی چی، تا دیاروز »نقی: 

ره  سااالم بااود، امااروز نماای

ناه »سارا و نیکاا: « سرکار؟

در آن لحظاه « ره امروز نمی

آیاد  صدا درمی تلفن نقی به

و نقی در حضور دختارانش 

به دروه به فرد پشت تلفان 

ینااده مجلااس کاه گویااا نما

حاااجی »گویاد:  اسات می

رساام، دار  بناازین  االن می

 «  زنم می

صااورت  زاویااه دوربااین به 

سطح و با نمای متوساط  هم

های  صااااورت شااااات و به

منقطع بار روی چ اره نقای 

سعی در القاای شخصایت 

متزلازل او در ایاان سااکانس 

 دارد. 

هاای  با ایجاد طیفی از رنگ

تیاره کاه باار اثار ساایه پاارده 

بااار روی  پشااات پنجاااره،

صورتش ایجاد شده، گاویی 

تأکید به همان وجه تاریاک 

 شخصیتی اوست. 

 ،و فنای  ع رمزگان اجتماعیمجمو

اصاااال عااااد  باااار   داللاااات

گفتاااااری و راسااااتگویی  خوش

ازسااوی نقاای دارد. او در حضااور 

 پرورشگوید،  فرزندانش دروه می

دهی شخصایت فرزنادان  و شاکل

در کودکی همانناد نقشای کاه بار 

 ، اسااات.ودشااا سااانگ زده می

درویگااویی پاادر و مااادر باعااث 

و شاده تشکیل یک زنجیره معیو  

ها نیز درویگو  آنفرزندان درنتیجه 

 و تحویل جامعاه بیت تر تع د  و بی

 .د شدنخواه

 گیری نتیج بحث و 

ایلب بسیاری از مسائل  ،علت قرار داشتن در ژانر خانوادگی و طنز ، به1سریال پایتخت 
را هرچند یلوآمیز اماا در بیاان کمادی  خانوادگی های روابط درون یتلخ اجتماعی و ناهنجار
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ج ت که نقطه ثقل سریال با محوریات رواباط همساران و اعضاای  مطرح کرده است. ازاین
گیرد، نمایش اصول و محورهای اخ قی نظیر موّدت و م ربانی و تفااهم و  خانواده شکل می

ها با ذکار و تبیاین  ل فردی هریک از شخصیتهمدلی و... در کنار رفتارهای نامناسب و اعما
همان اندازه دارای اهمیت است. چرا که طنزگونه بودن داستان که  به ،های روز اجتماعی آسیب

 ،ها و آفات رفتاری شود نباید بر واقعیت ها می پنداری بیشتر مخاطب با کاراکتر موجب همذات
 میحار حفاظ» را به تعویق بینادازد. ها ها سایه افکنده و نقد آن اجتماعی شخصیت ،اخ قی
 ششام فصل در. بود گذشته فصل پن  در «تختیپا»داستان  برنده برگ نیتر یدیکل «خانواده

 کاه از اد » فرماول متأسافانه. باود «خانواده» بحث داستان روایت در عنصر نیتر بییا اما
 کاه یا خانه در نکهیا د بهبرس چه ،افتاد نخواهد کارگر هیتوج یبرا بار نیا «ادبان یب از یآموخت

ی مانند حت گرید و، الیسر فصل ششم در ب تاش از یالوگید) «زدیر یم دروه وارشید و در از»
 ، شود دیده نمی هم «هما» یعنی خانواده نیا یاصل استوانه یرفتار س مت از یا نشانه گذشته،

 1پایتخت  ی مجموعه داشت؟ ها یرو  ک  این شدن ریخ به ختم یبرا توان یم یدیام چه گرید
تر به آن اشاره شد، باه طارز  برانگیز خود که پیش  های مثبت و تحسین در کنار بسیاری از جنبه

گذار در شوخی با  وی  سبک زندگی یربی و نیز بدعت تر  گری و آوری، پیشتاز در اباحه شگفت
غییار سابک های اساسی جامعه شده است. مصادیق فراوانی برای خیز این سریال در ت ارزش

دچار  «ف یمه»طور مثال  است؛ به بیانانگاری در روابط خانوادگی قابل  وی  س ل تر  زندگی و
شود و این موووع را در مقابال  شده، با از دست دادن شوهر، دلباخته رحمت می 1دگردیسی

کند. هرچناد موواوع ازدواج او در نباود همسارش خاارج از عارف  فرزندان خود، علنی می
. است یرانیا زن عفت از ییزداقبح ،که دارد ییها یهنجارشکن رحمت با اوروابط  نیست، اما

 و محر  حدود تیرعا عد ، ایح شدن رنگکم ال،یسر در یزندگ سبک رییتغ قیمصاد گریاز د
 پسار، و دختار روابط در تساهل ساله، 72 زیّ مم پسر توسط ییدازن دنیبوس هم ون نامحر 

  منزل، در ماهواره نصب دادن جلوه یعاد ،ییرب رقص  یترو تعارف،نام یها کهیت و ها الوگید
 .است... و ریتزو و ایر  یترو مبتذل، یقیموس اشاعه دروه، و یکار پن ان  یترو

                                                      
1. Transformation )تغییر شکل،    
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 ،که، تن ا فردی کاه در ایان خاانواده باه موفقیاتاست  این 1از نکات جالب پایتخت 
زند  یال، حرف ن ایی فیلم را میهای آخر سر رسد ب تاش است. ارسطو در قسمت ونوا می نان

کااراکتر ب تااش باه  3گوید: ما رو شبیه خودت کن! بنابراین اگر در پایتخات  و به ب تاش می
د تاا خاود را ناک برد و با دیدن روحیه بزرگوارانه نقی و ارسطو سعی می می اشتباهات خود پی 

  گردد. ، ورق برمی1ها کند، اما در پایتخت  شبیه آن
هاای  ادبی و بی  ها ها، باددهنی الب گفته شده مؤید آن است که گستاخیبندی مط جمع

، متوسل شدن «شکاف بین نسلی»ترها و پدر و مادر تحت عنوان  فرزندان در مواج ه با بزرگ
های  کاری در میان شخصایت گویی و پن ان به شعائر دینی به ب انه مذهبی بودن و رواج دروه

  رن بط نادرست و شکستن حریم محر  و نامحر ، القاء سوءسازی روا داستان، اشاعه و عادی
جا در میان اعضای خانواده کاه تااکنون در  به های نا های ایرانی، استفاده از شوخی در خانواده

هایی است که به رساانه ملای هام راه  های سینمایی قابل مشاهده بود ازجمله ناهنجاری فیلم
 جامعاه، در اگر یحت آن، لیرذا نه باشد جامعه لیضاف رگریتصو دیبا ،یمل رسانهیافته است. 

 د،یبرآ مسائل نیا حل یراستا در دیبا یلم رسانه دارد، وجود هم هایی یناهنجار و مشک ت
 ،ساتین یونیازیتلو یمعمول الیسر کی تختیپا ند.ک آن از ییزدا قبح و یساز یعاداینکه  نه
 کاارمسائله  نیهما. کنناد می یزادپنادارهم آن یها تیشخص با همه و دارد نندهیب ها ونیلیم

 یآموزش و یتیترب وجه ،یسرگرم وجه کنار در که بدانند دیبا ها آن. دکن می سخت را سازندگان
 کاه زماانی. اساتاهمیات ویاژه یافتاه  مخاطبانشان یباال تعداد واسطه به هم آن که دارند زین

گاه ند،یب می را آثار نیا مخاطب  هم جهینت. دهد می انجا  خود انوادهخ با را رفتار همان ناخودآ
 باا یروانا و یروحا ،یجسام خشاونت سرزنش، ر،یتحق با که ییها خانواده در که است نیا

 همه. شود می نهین اد ها آن ریوم در خشونت و هستند یعصباناعضاء  کنند، یم رفتاریکدیگر 
 .دهاد نشاان خاود زا پرخاشاگرانه رفتاار شاد  جامعه وارد فرد یوقت شود می باعث موارد نیا

 الیسر. شود قیتزر جامعه به شاد یفضا نیا تا باشند، بخش یشاد و ددهندهیام دیبا ها الیسر
 و رواباط رفتاار باه دیبا کند، جادیا رامفرحی  لحظات تا کند می ت ش نکهیا نیع در تختیپا
 از دافارا 1 تخاتیپادر  .شاود شاتریب آن مثبات راتیتاأث تاا کرده توجه هم ها تیشخص انیم
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 در تیاهو بحاران ،ساریال در جادشادهیا شکاف و ییفردگرا اند؛ شده دور خود یها خانواده
 فصال باه فصال شاد، انیاب کاه یموارد مجموع و مواد و ادیاعت نقش کرده؛ تیتقو را خانواده
 در متقابال صاورت باه افاراد که را یفیورا و کارها از یاریبس شده باعث و شود یم تر پررنگ
و  احتارا  اساس   شدن سست .شود سپرده یفراموش ورطه به باشند داشته برع ده دیبا خانواده

 یجم اور یملا رساانه .کناد دار خدشاه را خاانواده کی تیامن تواند می خانواده در مشورت
 و مخاطاب ذائقه رییتغ دنبال به ازهرسو که دشمن ای رسانه اریع تما  جنگ کارزار در یاس م

 کاه یشاناخت جنگ دانیم در و است پاافتاده شیپ و یسطح احثمب به آن یارزش نظا  لیتقل
 رحماناه بی حم ت آماج ران،یا مرد  یال  و یاس م یها ارزش و ها نگرش باورها، فیتحر

 سرگر  بر ع وهملی  . به این ترتیب رسانهشد خواهد یعموم دانشگاه است، گرفته قرار دشمن
 در را مارد  نگارش سابک و یزندگ بکس یاعت  هدف با یهمگان آموزش مخاطب، کردن

 کناار در «مخاطاب مصلحت» گرفتن درنظر یعنی مقوله نیا و دهد قرار باید خود کار دستور
 اسا می و گساترش تفکارات ینید کردیبا رو یاست رسانه مل یوروراو.  «ذائقه» توجه به

کارده  یساز رنامهها ب ملموس جامعه و رفتار خانواده یها تیمتناسب با زمانه و بر اساس واقع
فنادهای ازپایش  تر  باا حاوار، کاه درحاال یا گاناهیب یها باشاد در برابار رساانه یتا پادزهر

 .ندا افتهوسیعی ی پرکشش و گستره نفوذشده  تعیین

 منابع: 

 .قرآن کریم .1
 .الب یه ن   .2

 یاسالم بانقال از بعد ینمایس در خانواده ییبازنما یچگونگ تیروا لیتحل .،7533) احسان ،ییآقابابا .3
 .رانیا یشناس جامعه نشر: ت ران .رانیا

،. واکاوی و ف ام اصاول 7531فرد، حسن؛ دلشادت رانی، مصطفی ) آقدایی، میثم؛ خنیفر، حسین؛ دانایی .4
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،، 1و3)2، یزنتدگ سبک مطالعات. رسانه افق در یمل ی رسانه یها استیس با آن ی سهیمقا و «یطوالن
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Abstract 

Purpose: The purpose of the current research is to critically examine 

family relationships in the TV series Paytakht 6 based on Islamic ethics and 

teachings. 

Methodology: This research has used documentary and library method 

to present ethical principles in the field of family relationships and then by 

semiotic analysis based on John Fisk semiotics, the ethical themes related to 

family relationships in this series have been investigated qualitatively and 

practically. 

Findings: The findings include the results of a critical review of the 

sequences in the series Capital 6 and ethical principles in the field of family 

relationships. The research seeks to describe and explain positive and negative 

points and components with the help of 11 ethical axes along with examples. 

The axes include: kindness and good behavior, kindness, mercy and kindness, 

patience and forbearance, forgiveness and forgiveness, tolerance and good 

nature, understanding and empathy, respect and attention of parties, right-

mindedness, meeting needs, gratitude and avoiding giving up and It is the 

principle of eloquence. The findings have been collected and analyzed in 

accordance with the foundations and documents of the Qur'an and narration, 

and the expression of the result will provide a drawing of appropriate 

parameters and desirable behavioral indicators in the family. 
Conclusion: Proper training of the young generation will be well formed 

in the center of the family by adhering to and observing the moral principles 

between spouses and children. Also, it is necessary to carry out a 

comprehensive research on the adaptation of local culture with religious 

teachings in the style of family relationships in order to lead to the best 

possible management in the family. 

Keywords: Critical review, representation, family relations, Paytakht 6 

series, Islamic teachings, ethics. 
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