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  4 پايتخت سريالتحليل گفتمان 
  ي تعارض نقش سنتي با نقش اجتماعي زن ايرانييبازنما

  3، صفيه پروانه*2مسعودي، حسن 1حسن بشير

  چكيده
 زن بازنمـايي  تحليـل  دارد كـه در  اي رسانه و فرهنگي مسائل تحليل جهت در بااليي ظرفيت گفتمان تحليل  حوزة

هـا   اين باورهـا و نگـرش   .دهد خود را نشان مي ها رسانه فرهنگ در جنسيتي هاي ارزش و ها نگرش باورها، تحليل و
سـو بـه باورهـاي سـنتي خـود دلبسـته اسـت و از سـوي ديگـر           در جامعة ايـران از يـك  » زن موفق«در بازنمايي 

ا و يـافتن راه  هـ  بازنمايي ايـن تعـارض  . تواند حضور اجتماعي زنان را كه حاصل باورهاي جديد است انكار كند نمي
نوشتار حاضـر بـر آن اسـت تـا     . سانة ملي، ظهور ويژه داشته استخصوص ر اي، به حلي براي آن در توليدات رسانه

. پـردازد، اسـتخراج كنـد    را، كه به صورت مستقيم به اين موضوع مـي  4پايتخت گفتمان حاكم بر سريال پربينندة 
دهد كه اگرچه سريال سعي دارد رويكردي مثبت بـه حضـور اجتمـاعي زنـان بازنمـايي       نتايج اين تحليل نشان مي

را فقط با پذيرش گفتمان مردساالرانه و نقش سـنتي زن در خـانواده و همچنـين تحمـل فشـار نقـش و        كند، آن
  .داند فداكاري بيشتر زن عملي مي

  كليدواژگان
  .4پايتخت تعارض نقش، سريال ، گفتمان بازنمايي زن، تحليل

   

                                                        
  bashir@isu.ac.ir   )ع(استاد تمام دانشگاه امام صادق .1
  hadimasoudi1366@gmail.com   دكتري فرهنگ و ارتباطات دانشگاه آزاد تهران دانشجوي .2
  parvane.safa@gmail.com   شناسي دانشگاه پيام نور مشهد كارشناس ارشد جامعه .3

 5/12/1396: تاريخ پذيرش 14/9/1396: تاريخ دريافت



  1397بهار ، 1، شمارة 10، دورة فرهنگ و هنرزن در   76

  مقدمه
هـاي   آن بـا نقـش   خصوص در زمينة اقتصادي و تعـارض  هاي اجتماعي زنان، به در زمينة فعاليت

هـاي   فعاليـت  بـا  نقـش  انباشـتگي  سنتي آنان، رويكردهاي متفـاوتي وجـود دارد؛ مـثالً رويكـرد    
 افـراد  كـه  اسـت  آن رويكـرد  ايـن  اصـلي  فـرض . آواسـت  هـم  زن خصوص اشتغال اجتماعي و به

 و فشـار  آن بـا  تـوأم  و مـوازات  بـه  آنكـه  بدون دهند، بسط را خود هاي نقش ةمجموع توانند مي
 از هريــك بــه را نيرومنــدي تعهــد احســاس افــراد اينكــه بــر مشــروط يابــد، افــزايش پريشــاني

سـنتي و   هاي نقش هم و اجتماعي هاي نقش هم كه زناني بنابراين،. دهند گسترش هايشان نقش
 كـافي  انـرژي  و وقت كنند، مي تلقي بااهميت هويتشان براي را ها نقش اين و اشغال را خانوادگي

 نظريـة  برابـر  البتـه در  .آورند مي دست به را نقش هر با مرتبط هاي فعاليت گرفتن عهده به براي
 تعـدد  منفـي  پيامـدهاي  بـر  اغلـب  رويكـرد  ايـن . دارد قرار نقش تعارض نظرية نقش، انباشتگي

 فشـار  منبـع  ديگـران  با روابط تعدد كه است اين آن مهم مفروضات از يكي و دارد توجه ها نقش
 بـه  تعهـدش  از كشيدن دست با فقط فرد رويكرد، اين براساس. است اجتماعي ناپايداري و رواني

 كلـي  نظـام  بـرعكس،  و بماند متعهد سخت خويش شغلي هاي نقش و هويت به تواند مي خانواده
 هـا  نقـش  از اي مجموعـه  وسـيلة  به فرد اجتماعي روابط چون و اند خواه زياده اصوالً فرد هاي نقش
 اضـافي  نقـش  هـر  شـدن  اضـافه  باشد، بااهميت فرد براي هريك است ممكن كه گيرد، مي شكل

 بـه  كافي، زمان و انرژي افراد كه آنجا از و است شخص انرژي و زمان براي تقاضا افزايش ةمثاب به
 اختصـاص  شـان  نقشـي  تعهدات ايفاي براي تا ندارند اختيار در آن، محدوديت و بودن ثابت دليل
 اگـر . شوند متعهد ها نقش ساير شدن رنگ كم ازاي در نقش يك به توانند مي صرفاً بنابراين دهند،
 از دو هـر  آنكـه  توجـه بـه   بـا  شـوند،  افـزوده  خانوادگي هاي نقش بر شغلي هاي اجتماعي و نقش
 از تـوجهي  درخور منابع ها نقش اين از هريك شوند، مي محسوب افراد اصلي اجتماعي هاي نقش
 افـزوده  هم بر خانواده و كار قلمروهاي از متعدد تقاضاهاي و كنند مي تقاضا را فرد انرژي و زمان
 تعـارض  و بـار  اضـافه  بـه  كنـد،  برآورده را نقش دو هر تقاضاهاي تواند نمي چون فرد و شوند مي

 قـوي  تعهد از بايد كند، پيدا شديد تعهد خانواده يا كار به شخص آنكه براي. شود مي دچار نقش
 وقـت  تمـام  اشـتغال  كه شاغل مادران براي ويژه به موضوع اين كه كند، نظر صرف ديگر نقش به

 سـالمت  بـراي  منفـي  پيامـدهاي  هـا  آن وقت تمام اشتغال كه طوري به است؛ صادق بيشتر دارند،
 از ناشـي  نقـش  فشـارهاي  و نقش تعارض بر عالوه. ]9[ دارد پي در آنان اجتماعي روابط و رواني
 ةعمـد  تـأثير  و زنـان  شـغلي  نقـش  بـه  مردان منفي نگرش خانه، از بيرون در كار و خانه در كار

 مورد در نقش تعارض همسران، احساس اشتغال ةادام يا كار به شروع از مردان از برخي ممانعت
 مشـكالت  بـه  گـاهي  آمـده،  پديـد  گوناگون فرهنگي ـ اجتماعي شرايط ةدرنتيج كه شاغل، زنان

 دو از ناشي رواني فشار و خستگي. ]1[ شود مي منجر شاغل زنان براي جسماني و رواني سالمت
. گـذارد  مـي  جـا  بـه  زنـان  روانـي  و جسـمي  سـالمت  بـر  نـامطلوبي  هايتأثير متفاوت مسئوليت



  77   ...4پايتخت  سريالتحليل گفتمان 

 دارد ناخوشـايندي  اتتـأثير  زوجـين  روابـط  بر خانگي كار و رسمي كار از ناشي فشار همچنين،
كيـد  أج متضـاد را ت هـايي كـه همـين نتـاي     با توجه به اين دو رويكرد متضاد و البته پژوهش .]7[

. سازي و بازنمايي اين تعارض مورد توجه جدي قرار داد ها را در گفتمان كند، بايد نقش رسانه مي
گوهـاي مربـوط بـه    و هاي اجتماعي، همـواره شـاهد گفـت    محملي براي بيان ايده ةمنزل به ،رسانه

هـاي   مجموعـه ي و يهـاي سـينما   فـيلم . هاي سنتي و اجتماعي زنان بوده است نقش ياه تعارض
  .براي اين منظور بوده است شده اي استفاده هاي مهم رسانه تلويزيوني از محمل

  بازنمايي تعارض نقش سنتي با نقش اجتماعي زن ايراني 4پايتخت سريال 
سـري   چهاردر  1394 تا 1390 مقدم، از سال  سيروس كارگرداني به ،پايتختپرمخاطب  سريال

 فـر،  رامـين  ريمـا  .اسـت   شده  مبارك رمضان از تلويزيون ايران پخشو ماه  نوروز عيد روزهاي در
 .نـد ا هـاي اصـلي ايـن سـريال     از بازيگران نقـش  فر مهران احمد و تنابنده محسن خمسه، عليرضا

 كند و در هر  ايراني و سنتي را روايت مي ةهاي يك خانواد و بلندي داستان فيلم اتفاقات و پستي 
در سـري   .پردازد مي ايراني  ةخانواد جامعه و هاي ناهنجارييكسري از  نقد و بازنمايي به مجموعه

در ) همسـر نقـي  ( تحقيـق حاضـر اسـت، همـا سـعادت      ةكه مورد مطالعـ  ،چهارم از اين سريال
جريـان   .شـود  د و با اكثريت آرا وارد شوراي شهر مينك ميآباد شركت  انتخابات شوراي شهر علي

 اصـلي  شـكل  .و موانع سر راهش موضوع اين سريال اسـت  هاي اجتماعي هما و مشكالت فعاليت
نقـش جديـد بـا     ياهـ  اجتماعي و تعارض هاي مشاركت در زن جايگاه بازنمايي جهت به داستان
 مـاجراي  درگيـر  كـه همـا   چنـان  .گيرد مي قرار سريال اين اصلي محور ةمنزل به سنتيهاي  نقش
 وارد شـده  ها آن ةخانواد پدرشوهر هما به همسر عنوان  مادرش به كه شود مي مردي خواري زمين

 اجتمـاع،  در زنـان  حضـور  انتخابـاتي،  اخـالق  شهر، شوراي انتخابات به جريان فيلم هما را .است 
 و خـانواده  و كـار  تنيـدگي  درهـم  همـه  از تر مهم و درنهايت و نامتخلف با برخورد و خواري زمين

  .زند مي گره صحيح انتخاب دشوار مسئوليت
اي سنتي است كـه روابـط مردمـان آن نزديـك و      جامعه پايتختتصويرشده در فيلم   ةجامع
ــ اخالقـي محكـم و     اي غنـي و روابـط اجتمـاعي    آنجا فرهنگي محكـم، موسـيقي   .استصميمي 

اي كه در اين فيلم به تصوير درآمده به دليـل شـرايط    خانواده. كوش و متدين دارد مردمي سخت
تا شكل سـنتي بـودن ايـن جامعـه بيشـتر         شده  رده نشان دادهگست ةآمده به شكل خانواد پيش

بـراي   همچنـين فـردي كـه   . كننـد  خانوار در آن زندگي مي سهاي كه بيش از  خانه ؛نمايان شود
نظـر   از .ست كـه تيـپ مادرانـه و سـنتي دارد     ا شخصي  شده  پرسوناژ نقش اول زن فيلم انتخاب

انتخـاب همـا    ،در ادامـه . مدرن و امـروزي را نـدارد  اندام، چهره و لباس پوشيدن هم او تيپ زن 
شـده بـه ايـن زن،     هـاي محـول   عنوان اولين و تنها زن عضو شوراي شهر ايفـاي نقـش    سعادت به

هايي كه از قديم براساس سنت بر دوشش بوده و قبول مسـئوليت اجتمـاعي    ها و مسئوليت نقش
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هـا را   كارگردان وزن سنتي موقعيت ،لمدر اين في. كند هاي فراواني مي جديدش او را دچار چالش
 .دهـد  قرار مـي ) عضويت در شوراي شهر(باالي شغلي   ةدفعه زن را در يك رد كند و يك زياد مي

ايـن  . كنـد  ايجاد مياجتماعي  ـ اين فيلم كمديدار در  فضايي خندهبينيم  تضادهايي كه مي ةهم
شكاف جنسيتي، شكاف درآمـدي، شـكاف عاقـل و غيرعاقـل،      ؛ها ايستاده است فيلم روي شكاف

  .آيد وجود مي ها به ف هاي طنز در فيلم از همين شكا موقعيت . ...شكاف سنت و مدرنيته و

  مباني نظري
  بازنمايي ةنظري

بـين واقعيـت    ةفاصـل از شده اشاره كرد كـه همـواره    اي ي بايد به واقعيت رسانهيدر تعريف بازنما
ـ  هـا بـه   ه رسـانه ها و آنچـ  پديده در دنيـاي  . كنـد  دهنـد حكايـت مـي    ميـانجي انتقـال مـي    ةمنزل
تا  ؛دهند ما را از دنياي اطرافمان شكل مي ةتصاوير تا حد بسيار زيادي تجرب ،امروز ةشد اي رسانه

مـا باشـد    ةزيست ةها معاني ذهني ما بيشتر از آنكه حاصل تجرب حدي كه در بسياري از موقعيت
 بازنمـايي  كـه  واقعيتـي  با همواره اي رسانه بازنمايي ،بنابراين. اي است رسانه هاي ييحاصل بازنما

 و جهـان  در موجـود  واقعيـت  بـين  ةفاصـل  كـه  اعتقاد دارند بسياري حتي و دارد تفاوت شود مي
  .است ذاتي اي فاصله است،  ايجاد شده اي رسانه بازنمايياز سوي  كه ،ما ذهن در موجود واقعيت

 موضـوع  ايـن . نـدارد  وجود بازنمايي و زبان از خارج پنداريم، مي واقعي خود نزد در ما آنچه
 منظـور  سخن، ديگر به. دهد مي روي ما اطراف جهان در كه است تجربي و واقعي امور از جداي

 رد يـا  پـذيريم  مـي  واقعيـت  عنـوان  به خود جمعي و شخصي داوري در ما كه است چيزي آن از
  ].12[ كنيم مي

 رازيـ  ،نـدارد  وجـود  معنـادار  نحو به واقعيت كنند استدالل بعضي است طبيعي ،تصور اين با
 معنـاي  گونـه  هيچ واقعيت كند كه مي ايجاد را تصور اين بازنمايي و زبان ةعرص به واقعيت ارجاع
 طـول  در هـا  آن بـه  شـده   داده نسبت متنوع معاني و ها بازنمايي لذا. شود بازنمايي تا ندارد ثابتي
 تـوان  مي كه اي نتيجه حداقل ،مباحث با وجود اين .يافت خواهد تغيير قدرت تأثير تحت و زمان
 كـرد  تصور نبايد همچنين. معناست توليد اساسي هاي شيوه از يكي بازنمايي كه است اين گرفت

 و اسـت  لغزنـده  يـا  ثبـات  بـي  زمان درگذر بازنمايي طريق از بلكه ،است شفاف يا صريح معنا كه
 .يابـد  مـي  تغييـر  و گيرد مي قرار مذاكره مورد جديد هاي موقعيت با شدن طنين هم براي هميشه
 در شـدت  بـه  معـاني  البته و است  شده جنگ آن سر بر شدت به گاهي و بوده مجادله مورد اغلب
 جهان بين موجود ةفاصل به نوعي به لذا مفهوم بازنمايي .]8[ شود مي حك و ثبت با قدرت رابطه

 فهمـيم  مـي  جهان اين واقعيات از امروز دنياي در ما آنچه. كند مي اشاره جهان اي رسانه تصوير و
 توليـد  فرايندهاي به زيادي وابستگي كه نمودها و ها نشانه از اي سيطره در گرفتار است واقعياتي

 كشـيد،  تصـوير  به آن شمار بي هاي پيچيدگي ةهم با را جهان توان نمي كه  از آنجا .دارد اي رسانه
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 از اي مجموعـه  قالـب  در معنـا  تحميل يا تقابل تهييج، پروپاگاندايي، فشارهاي خبري، هاي ارزش
 بازنمـايي  ،اسـاس  ايـن  بـر . دهـد  ي را شـكل مـي  يساختار بازنمـا  محتوايي و فني هاي پيچيدگي
گيري تصـور مخاطـب از    كه البته در شكل] 15[ است واقعيت از تعريف ةارائ در محوري عنصري
  .گذارد مي تأثيرواقعيت 
 ةتوليدكننـد  و دارد كاركردي و وظيفه پيام هر كه گرفت نتيجه توان مي بحث اين انتهاي در
 داشـته  بسـيار  تفاوت واقعيت با تواند مي بازنمايي اينكه به توجه با. دارد آن از خاصي انتظار پيام

 ذهـن  در دوباره بازنمايي ةوسيل به را آن كند، منعكس را جهان بخواهد آنكه از بيش رسانه باشد،
 نداشـته  مطابقـت  خـارجي  واقعيت با گاهي پيام شود مي باعث ساختن همين. سازد مي مخاطب

 تلـويحي  طور به هايي ارزشي چه به بازنمايي يك در كه است اين شود مي مطرح كه سؤالي. باشد
  .]2[ ؟كند منتقل را هايي ارزش چه خواهد مي رسانه ؟شود مي اشاره

  نقش ةنظري
 را  تيـ موقع  آن  فيوظـا   شرح و  است  ياجتماع  تيموقع  يك  مخصوص  هك هنجارها از  يا مجموعه

 .اسـت  عمـل  جـنس  از نقـش  البتـه ايفـاي   .نـد يگو  تيموقع  آن ياجتماع  نقش دهد يم  لكيتش
 از اي مجموعـه  نقـش  كـه  گفتـه شـد   نقـش  تعريـف  در. اسـت  هنجار جنس از نقش كه حالي در

 كردن عمل يعني نقش ايفاي ولي ،كند مي تعيين را موقعيت يك صاحب ةوظيف كه هنجارهاست
 بـه  و خـود  موقعيـت  بـه  مربـوط  نقش به چقدر شخص اينكه. موقعيت يك به مربوط وظايف به

 از ولـي  ،دارد زيـاد  و كـم  اسـت  كـرده  وفا و داده نشان پايبندي خود قرارداد و هنجارها و تعهد
 بلكـه،  ،نيسـت  عمـل  و فعاليـت  نقـش، . نيست عمل جنس از نقش آنكه حال .است عمل جنس

 يا دهد انجام را هايي عمل و ها فعاليت رود مي انتظار موقعيت يك  ةاحرازكنند از و است »انتظار«
 موقعيـت  يـك   ةدارند نيست كه هايي فعاليت يا عمل  ةمجموع نقش ،ديگر عبارت به. ندهد انجام
 است هنجار و وظيفه نقش يعني ؛است »انتظار مورد هاي فعاليت يا ها عمل« بلكه ،دهد مي انجام

  ].10[ نقش خود نه و است »نقش ايفاي« عمل و فعاليت و
  .پرداخت خواهيم ها آن توضيح به ادامه در كه دارند خصوصياتي اجتماعي هاي نقش

   نقش ناسازگار تفسير. 1
ه ك  معناست  نيا  به  نقش  يريرپذيتفس.  است  آن  يريرپذيتفس  ياجتماع  نقش  يها يژگيو از  يكي

 از  يا درجـه   چنـان  بـا   تيـ واقع در هرگـز   هكـ   اسـت   يا گونـه   به  نقش  ةدهند لكيتش  يهنجارها 
  . ]6[ نگذارد  يباق ريتفس و ريتعب  گونه چيه  يبرا جا  هك اند نشده  فيتعر  دقت و  صراحت
 ريتفسـ   شـه يهم ،برخوردارنـد   يريرپذيتفس  همان اي  يريرپذييتغ  ةدامن از ها نقش  هك يحال در
 ناسـازگار  ريتفسـ   ياجتماع  نظام  يك  يها نقش از  هرگاه اما شود، ينم  انجام ناسازگار طور هب  نقش

  نقـش  از ناسـازگار  ريتفس .ديآ يم وجود  به  تعادل  عدم  يك و  يساختار  لكمش  يك ،رديگ  صورت
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 از  تيـ موقع  آن  ةنندكاحراز  فهم با  نقش  يدارا  تيموقع از  گرانيد  انتظارات  نيب  يناسازگار  يعني
  .شود  نزاع أمنش تواند يم  خانواده  ياجتماع  نظام در  نقش از ناسازگار ريتفس. خود  فيوظا

   نقش  درون  تناقض. 2
  يهنجارهـا   خـانواده   نظام  يها نقش در اگر .اند متناقض  باهم غلبا ها نقش بر  مترتب  يهنجارها

 تضـاد  ايـ   تناقض  يدارا خود  درون در ـ ها نقش ريسا اي ـ ييبانو  نقش  يهنجارها اي  يشوهر  نقش
  لكمشـ   يدارا  خـانواده   ياجتمـاع   نظـام  نباشـد،  سـر يم  باهم  همراه ها آن  ةهم  به  عمل  هك باشند

  .بود خواهد  تعادل  عدم و  يساختار
   تيموقع  يك  به  مربوط  نقش چند  يهنجارها  تناقض. 3

 قـرار   ييبـانو   تيـ موقع  قبـال  در  يشوهر  تيموقع مثالً ؛ است  گفته  سخن ها نقش  ةاز دست مرتن 
  نقـش   است طور نيهم و رديگ يم قرار بانو  انتظارات قبال  در صرفاً  يشوهر  نقش  جهيدرنت و دارد
  تيموقع  انتظارات  به  ييبانو  نقش در بانو  يعني ؛دارد قرار شوهر  انتظارات  قبال در  فقط  هك  ييبانو

  انتظـارات   بـه  دارد  يسـع   ياجتمـاع   شـخص   يـك   ةمنزل به  عمل در اگر و دهد يم  پاسخ  يشوهر
  تيـ موقع  نـه   اسـت   يمـادر   نقـش  و  يمادر  تيموقع  به  مربوط  عمل  نيا دهد،  پاسخ زين  فرزندان

  نقـش  چنـد   يشوهر  تيموقع هك ردك  انيب  توان يم طور نيا را  مرتن ركتذ.  ييبانو  نقش و  ييبانو
  ].10[  است  ييبانو  تيموقع ها آن از  يكي  هك  گوناگون  يها تيموقع  قبال در  ييها نقش ؛دارد

   گوناگون  يها تيموقع  به  مربوط  يها نقش  يهنجارها در  تناقض .4
  متعـدد   يهـا  سـازمان  در  تيعضـو  بـا   شخص  يك.  است  تيموقع تعدد همان  درواقع  نقش تعدد
 چنـد   يدارا  سـازمان   يك در  تيبا عضو موارد  يبرخ در  شخص  يحت.  ي داردمتعدد  يها تيموقع
 ].10[ شود يم  تيموقع

   نقش  يگرانبار. 5
و   بـودن   نيسـنگ  گـر يد  عبـارت   به اي  تيموقع  يك  فيوظا  يفراوان: از  ستا عبارت  نقش  يگرانبار

ـ   يناهماهنگ  نقش  يگرانبار ،درواقع.  ياجتماع  تيموقع  يك  فيوظا  ادبودنيز  يانـرژ  و  دهيـ ا  نيب
  ةانـداز   ياجتمـاع   نظـام   ةطريسـ   تحت و  ياجتماع  سازمان عضو  انسان  يك  يانرژ و  ييتوانا.  است 

ـ   ي،حـالت   نيچنـ  در .باشد  آن با  متناسب ديبا زين  آن بر  سوارشده  يها دهيا  هكدارد   يخاص   يفزون
  ].13[ دهد يم  رخ  يانرژ  به  نسبت نقش هنجارهاي و ها دهيا

  شـخص  باشد، شتريب  شيها يتواناي از ديآ يم  عمل  به  شخص از  هك  ييها درخواست  هك  يزمان
  انجـام  را هـا  آن ايـ  شـود  يمـ   شـمرده  جـرو ك  گـران يد نظر در و ندك ينم  برآورده را ها ا آني عمالً

  هكـ   ياشخاصـ   يبـرا   لكمشـ   نيـ ا. نـد ك يمـ   مفـرط   يخسـتگ  و  يدگيد ستم  احساس و دهد يم
  ياجتمـاع   نظـام  چنـد   ةطريسـ   تحـت   زمان هم ها آن  زميو ارگان دارند  برعهده  يمتعدد  يها نقش
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  عمـل  بـر  ثرؤمـ   نظـام  دو  انيـ م  تعادل  عدم از  ينوع  نقش  يگرانبار لذا. ديآ يم  شيپ شتريب است
  خـانواده  در. دارد  وسكـ مع  ةرابط  تيرضا با  نقش  يگرانبار و  يستيز  نظام و  ياجتماع  نظام:  است

  .است ثرؤم  يخانوادگ  نزاع بر  هك شود يم  مفرط  يخستگ و  يينارضا  موجب  نقش  يگرانبار ،زين

  روش پژوهش
 ةامـروزه ادبيـات مفصـلي دربـار    . روش تحليل ما براي اين سريال روش تحليـل گفتمـان اسـت   

هاي تحليل گفتمان هنوز روش مـورد   روش ةاما در زمين ،گفتمان و نسبت آن با متن وجود دارد
از . كننـد  مـي هاي گوناگوني اسـتفاده   روشاز گران گفتمان  لذا تحليل. وفاقي معرفي نشده است

  .است شدهبودن استفاده  به دليل عملياتي 1هاي موجود، روش پدام ميان روش

  روش پدام
اگرچـه   .2شود استفاده مي» روش عملياتي تحليل گفتمان«براي تحليل گفتمان سريال مزبور از 

فـركالف را بـه شـكل     ةبودن شيو هايي با روش فركالف دارد، به دليل عملياتي اين روش شباهت
  .استشده حاضر از اين روش استفاده  پژوهشد و به همين دليل در كن تر پياده مي كاربردي
 مـتن،  اصـل  از برداشـت  شـامل  اول ةمرحلـ  سه شامل چندين سطح است كه در پدام روش

 سـعي  اسـت و  مـتن  هـاي  گـرايش  ساير به توجه با توجيهي تحليل و متن گرايش و گيري جهت
 .شوند مي آورده جدول يك در مرحله سه اين. دشو كشف متن  درون در متن يمعنا شود مي

 و كلمـات  كشـف  درصـدد  محقق »متن اصل از برداشت« نامبا  »سطح سطح« اول سطح در
 از سـطح  نيـ ا. ندا تحقيق اهداف راستاي دري دارند و خاص معنايي بار متن در كه است جمالتي

تـرين ويژگـي آن در    و مهـم ] 4[ است گفتمان ليتحل بخش ترين ظاهري و ترين سطحي ليتحل
هـاي   تعـارض نقـش   ةاست كه زمينـ هايي  گوها و صحنهو تحليل اين مقاله شامل تشخيص گفت

ها نوعي توصـيف اوليـه از    نفس تشخيص اين ويژگي ،به همين دليل .استسنتي و اجتماعي زن 
 .گيرد اول تحليل قرار مي ةفيلم است و در مرحل

 تـوان  مـي . اسـت  »متن گرايش و گيري جهت« روش اين در »عمق سطح« تحليل دوم سطح
 معـاني  ،اينجـا  در. دانسـت  برابـر  فـركالف  در روش تفسـير  ينـد افر دوم سطح از بخشي با را آن

مورد  تركيبي و انفرادي شكل به ها آن ضمني و صريح معناهاي و كلمات قالب در تنها نه جمالت
 درنهايـت  و جمالت گوناگون هاي گرايش و ها گيري جهت به آن از فراتر كه ،گيرند مي قرار توجه
 .شود مي توجه نيز تحقيق موضوع با مرتبط اما مختلف مسائل به نسبت  متن خود

                                                        
1. Practical Discourse Analysis Method (PDAM)  

هـاي   نامه و نيز در مقاالت و پايان اي و تحليل گفتمان شبكهخبر، تحليل دكتر بشير در كتاب  از سويروش  اين .2
  .متعددي استفاده شده است



  1397بهار ، 1، شمارة 10، دورة فرهنگ و هنرزن در   82

 تـوجيهي بـا   تحليـل « كـه  اسـت  تحليل »سطح عمق« سطح روش اين با تحليل سوم سطح
 ةمرحلـ  از ديگـري  بخـش  بـه  شـبيه  را آن تـوان  مـي  و دارد نام »متن هاي گرايش ساير به توجه
 را محقـق  انتخـاب  دليـل  قسمت اين. ]11[ دانست ،موضعي انسجام يعني ،فركالف روش تفسير
د و آغاز ورود به مبـاحثي  كن مي روشن تحقيق با هدف آن ارتباط و متن از قسمتي انتخاب براي

  .است كه در مباني نظري اين تحقيق بدان اشاره شده است
 در روش گفتمـاني  تحليل اصلي مراحل ،»تر عميق« و »عميق« مراحل يعني ،بعد ةمرحل دو
 صـورت  مرحلـه  دو ايـن  در هـا  ناگفته و ها گرايش ها، گيري جهت معناها، اصلي كشف كه اند پدام
 بـا  تـوجيهي  تحليل« يعني ،تحليل سوم ةمرحل از آمده دست به نتايج عميق، ةمرحل در. گيرد مي

 .شود مي بررسي و مقايسه مرتبط مختلف هاي گفتمان با »متن هاي گرايش ساير به توجه
 و سـاختار  يعني فركالف، روش از ديگري مرحلة با توان مي هم را روش اين در چهارم سطح

 ظـاهري  ساختار از خروج مرحلة مرحله اين. ]11[دانست  مرتبط داستان، بافت و متن ماية جان
 كـه  اسـت  اي مسـئله  هـر  مرحله اين در فرامتن. است متن با مرتبط هاي فرامتن به توجه و متن
 ايـن  در .كنـد  ايجـاد  رابطـه  ها آن با يا باشد تأثيرگذار آن تر درست فهم و متن خلق در تواند مي

 هـاي  گفتمـان  و مـرتبط  هـاي  بينامتنيـت  گـر،  تحليـل  ذهنيـت  ميان بينامتنيت از نوعي مرحله،
 و بينامتنيـت  سـه  ايـن  ميـان  كـه  است آن درصدد گر تحليل و قرار گرفته مورد توجه بينامتني

 .كند ايجاد فهم  لقاب و منطقي رابطة از نوعي تحليل قبلي مراحل از آمده دست به نتايج
 صـورت  مرحلـه  اين در نهايي تحليل. است تحليل حساس مرحلة ،»تر عميق« ،پنجم مرحلة

 نخسـت  سـطح  سـه  مطالـب  نيـز  و عميـق  سـطح  هـاي  تحليل از مرحله اين در محقق. گيرد مي
 .دهد مي قرار توجه مورد زمان هم را ها آن و كند مي استفاده

 ةمرحلـ  مزبـور،  ةمرحلـ . گيـرد  مـي  انجـام  هـا  گفتـه  ةپايـ  بـر  ها ناگفته كشف مرحله، اين در
 بنـدي،  جمـع  از نـوعي  بنـابراين . است قبلي مراحل در گرفته انجام تحليل يندافر از گيري نتيجه
 .]4[ دهد مي نشان را كلي استنباط باالخره و نهايي نتايج كالن، سازي مقوله

 مـرتبط  اطالعـات  از استفاده با و فرامتني نگاه يك با درنهايت كه ،مزبور ةمرحل پنج مجموع
 نظـر  مـورد  گفتمـاني  تحليـل  ةدهند تشكيل گيرد، مي صورت ديني فرهنگي، اجتماعي، سياسي،
  .بود خواهد

  تحليل سريال
 و اجتمـاعي  نقش تعارض ةنحو تحليل به ،پدام گفتمان تحليل روش از استفاده با ،بخش اين در

 بـه  توجـه  بـا  هـدف،  اين به دستيابي مسير در. پردازيم مي 4 پايتخت سريال در زن سنتي نقش
 بررسـي  و تحليـل  نتايج واست  دهش انتخاب سكانس 55 فيلم، هاي موقعيت و ها ديالوگ بررسي

  .دشو مي ارائه جدول قالب در و مرحله به مرحله صورت به
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  اول تحليل ةگان مراحل سه
 تـا  اول ةمرحلـ  سـه  ةپايـ  بر منتخب فيلم در زن اجتماعي حضور بازنمايي ةنحو گفتمان تحليل
  سوم

  تحليل ةگان مراحل سه. 1جدول 

برداشت از   شده از فيلم ينشگزي ها سكانس  رديف
  متن

تحليل توجيهي با توجه به 
  هاي متن ساير گرايش

1  

هما به علت.نداهما و نقي و خواهر نقي در آمبوالنس
شهر آباد  يعلاسترس شركت در انتخابات شوراي شهر 

. رفته  حال از) يكي از شهرهاي شمالي دارد(يرگاه ش
 »؟غذاي مسموم خورده«: پرسد يمنقي از خواهرش 

نقي » .هاز استرس حالش خراب ،نه«: گويد يمخواهرش 
كه بين ه چه استرسي؟ استرس كسي دار«: گويد يم

تو چرا استرس داري؟ تو  .همرز قبول شدن و نشدن باش
دي داري كه قبول ي اميكورسوچه شانسي داري؟ تو 

 من ،و بزرگ كنر ت گم شما بشين بچه من مي ...شي؟
 »رو چه به شوراي شهر؟شما.و خشك كنو ترر

نقش مادرانه 
زن رسيدگي 
به فرزندان 

  .است

هاي  تعارض مسئوليت
بيرون خانه با مسئوليت 

  مادرانه

2  

شما.نفر بشناسنشچهاركههروشوراي شهر كسي مي
حرف قهرمان جهان رو اين گوش ... شناسه؟ رو كي مي

 )نقي در كشتي قهرمان جهان شده بود( ».ده ينم
و ر مگه من«: گويد شود و نقي مي پرستار معترض مي

: گويد نقي در آخر مي »...گيرم من كشتي ؟شناسي نمي
و ر قهرمان جهان .شناسن يو نمر ببين من«

 »و بشناسن؟رخوان اينمي.شناسننمي

در  جايگاه زن
بيرون خانه 

شده  شناخته
  .نيست

جامعه مسئوليت بيروني 
  .پذيرد زن را نمي

3  

خبر اول شدن)ارسطو(نقيةدر بيمارستان پسرخال
نقي ورقش .... آورد  هما را در انتخابات شوراي شهر مي

نستم همه به هما ود من مي«: گويد و مي رددگ ميبر
 دن كه حرف و مردم به كسي راي مي .دن ي ميأر

ه هايي كه هما آورده ب يأنصف ر.. .هعملش يكي باش
هما همسر يك  ...من باعث شدم .خاطر من بوده

 ».هقهرمان

تطابق حرف و 
عمل ضرورت 

  موفقيت
موفقيت زن بدون عمل 

  .پذير نيست امكان مرد
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4  

در،ي نياوردأكه رقيب انتخاباتي هما بود و ر،آقاي بائو
و علت حضورش را  شود ميمهماني براي تبريك حاضر 

خود به هما اعالم  ةشد تدوين ةتقديم كردن برنام
طور  به) هما( نويشاهرحال  به«: ويدگ ميبائو . كند مي

اي  دست خالي نباشن و برنامه .ان اتفاقي وارد شورا شده
 ».داشته باشن

موفقيت زنان 
خارج از خانه 

يك اتفاق 
  .است

هاي  زنان براي مسئوليت
  .ندارندبيرون خانه برنامه 

هاي هما به  ه در كارهاي خانه و رسيدگي به بچهميفه  5
  .كند او كمك مي

 ةهما به هم
كارهاي خانه، 
وظايف مادري 

و همسري 
  .رسدنمي

تعارض مسئوليت مادرانه و 
هاي بيرون از  مسئوليت

  خانه

6  

تا او را براي سحري بيدار كندگيردميمادر هما تماس
نگراني از مسئوليت جديد هما از احوالپرسي ابراز  و بعد

باهم انجام  را همه كار تواند اين دارد و به نظرش او نمي
گويد كه او از  هما در پاسخ به نگراني مادر مي. دهد

ريزي  چيز برنامه آيد و براي همه كارها برمي ةپس هم
 .كرده است

نسل قديم نيز 
هاي  مسئوليت

زن در بيرون 
خانه را 

  .تابند برنمي
  

بودن تعارض  نهادينه
هاي درون و  مسئوليت

  بيرون خانه

7  

:گويدهما نگران است و در حالت دودل با فهيمه مي
برم انصراف بدم؟ آخه درس و مشق و كالس زبان «

دهد و  به او دلداري مي فهيمه  »...شه ها چي مي بچه
فهيمه به «: پرسد دوباره مي. دهد قول كمك به او مي

و ر اال يه وقت زندگيمح نظرت من كار درستي كردم؟
 ».از دست ندم به خاطر كار

زنان نگران 
زندگي درون 

  .دان خانه

وجود تعارض ميان 
درون و هاي  مسئوليت

  بيرون خانه

8  

كار براي اولين  بعد از خداحافظي هما براي رفتن به سر
مامان كي «: گويند دختران هما به پدر مي ،روز در شورا

و فراموش ر ديگه مامانها  بچه«: نقي »گرده؟ برمي
 .ين به بعد من هم باباي شمام هم مامانتونا از .كنيد

  »...با من و عمه فهيمه اي شماهكار

نارضايتي مرد 
جايي  هدر جاب
ها با  نقش

هاي  مسئوليت
زن در بيرون 

  خانه

 ةكمرنگ شدن نقش مادران
زن توسط كارهاي بيرون 

  خانه
  

9  

اعضاي جديدةشوراي شهر براي معارفةاولين جلس
ميان اعضاي جديد و قديم  در. شود شورا تشكيل مي

فقط يك زن حضور دارد  ،مردچهل شورا در بين حدود 
 .هم هماستو آن

حضور هما 
عنوان تنها  به

زن در شوراي 
  شهر

حضور حداقلي زنان در 
  اجتماعيهاي  فعاليت



  85   ...4پايتخت  سريالتحليل گفتمان 

10  

در كاغذي كه جلوي خود.در جلسه هما استرس دارد
عرق  دستم« :نويسد گذاشته جمالتي از اين دست مي

كرده، نفس عميق بكش، استرس دارم، دارم از خجالت 
كه از  را دستان هما ةدوربين نماي بست »...ميرم مي

گراند مردان مقابل او  هم فشرده شده و بكه استرس ب
 .دهدرا نشان مي

سختي پذيرش 
هاي  نقش

 ـ سياسي
اجتماعي 
  توسط زنان

نگراني زنان از حضور در 
  جمع مردانه

11  

وگويي كه در مسير مسجد دربارةة نقي در گفتخانواد
هاي مسجد دارند نقي  دوره كردن هما توسط زن

 ها عادت ها و درخواست بايد به اين شلوغي«: گويد مي
ها بيشتر  شي و اين مجلس مي ةيه روزي نمايند .كني
حتي  ...بينم براي تو مي واي بلندي ره من افق .نش مي

 ».جمهور شدنرئيس

پذيرش 
هاي  نقش

از بيرون خانه 
  مرد خانه سوي

شدن حضور زنان در  عادي
  جامعههاي  فعاليت

12  
از سحري در ماه رمضان براي  نقي هر روز بعد ةخانواد
هما  ،در ميان راه .روند نماز به مسجد محل مي ةاقام

ها صحبت  مشكالت ارسطو و فهيمه با آن ةدربار
  .كند مي

علت حضور 
اجتماعي هما 
موفقيت او در 
حل مسائل 
خانوادگي 

  .است
  

تواند فعاليت  زني مي
اجتماعي موفق داشته باشد 

باشد كه در خانواده موفق 
علت حضور اجتماعي (

موفقيت او در حل مسائل 
  )خانوادگي

13  
ريزان اولين حرفي  در سخنراني خود در مراسم گل هما

من قبل از اينكه عضو شوراي «: گويد زند مي كه مي
كنم و  درك مي وشهر باشم يك مادر هستم و شما ر

  ».كنم هرگز به خوبي شما نيستم اعتراف مي

هما با وجود 
قبول نقش 
جديدش در 
شورا هنوز 

نقش مادري را 
  .داند ميترمهم

اعتراف عمومي به اهميت 
از زن بيش  ةنقش مادران
  ديگرهاي  نقش

14  

متني را آماده،دوقلوهاي هما،در مراسم سارا و نيكا
تو قهرمان «: خوانند با اين مضمون مي و نندك مي

تو براي نگهداري از ما از جان مايه  .زندگي ما هستي
 .ها كه كشيدي تو براي نگهداري از ما چه رنج .گذاشتي

ها و  او را از ناراحتي .تا شريك زندگي ةشانه به شان
مشكالت عبور دادي، با خوب و بد او ساختي و دم 

فكر و اراده محكمت، شجاعتت ...اي كوه  ...برنياوردي
ست براي من و خواهرم كه چگونه اانسانيتت الگويي 

تو  ...كوشيم همچون تو باشيم مي ما .زندگي كنيم
 ».اي مادر خوب،قهرمان و الگوي مايي

استحكام 
ده در اخانو

تعادل ميان 
درون هاي    نقش

 و بيرون خانه

ها  تحول مثبت نگاه خانواده
  زنانهاي  به نقش
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15  

و جلسه را تركشودميدختران دلگيرةي از دكلمنق
اندازد  در تاكسي و هنگام شام به او متلك مي ...كند مي

شما عقلت بيشتر از « ...زند و او را خانم الگو صدا مي
نقي » ...فهمي ما بيشتر مي ةاز هم ...رسه ما مي ةهم

دم حساب آو ر من هاي من اصالً بچه« :گويد مي
 ننويسن و از او ن ميوانشا براي مادرش .كنن نمي

 ».كننالگوبرداري مي

تر شدن  رنگ پر
زن هاي  نقش

در بيرون خانه 
بر نقش آن 
درون خانه 

  .گذارد تأثير مي

هاي  ضرورت بازتعريف نقش
شرايط جديد مرد و زن در 

زنان هاي  گسترش فعاليت
  در بيرون خانه

16  

دادندر حال انجام.يك روز جمعه هما خانه است
كارهاي  ةبه نقي دربار او دائماً ...كارهاي خانه است

چشم الگو «: گويد نقي مي ...دهد او تذكر مي ةبچگان
شهر رو آباد  ...نوازي فرموديد شما امروز منزل ...خانم
هما با صبوري در » ...زل رو آباد كنيداومديد من ،كرديد

 .زندهاي نقي فقط لبخند ميمقابل اين حرف

ايجاد اختالل 
خانوادگي در 

 ةساي
هاي  فعاليت

 ةبيرون از خان
  زنان

جديد براي هاي  مسئوليت
زنان عامل گسست وحدت 

  خانواده

17  

كه بعد از ازدواج مادرش و)رقيب انتخاباتي هما(بائو 
هر بار از او  ،داند مي برادر نقي پدر نقي خودش را

اين بار براي تيم فوتبال شهرشان كه  .اي دارد خواسته
اند بفروشند و هما در شوراي شهر محالفت  خواسته مي

زنت گفته «: گويد يد و به او ميآ مي كرده سراغ نقي
ن نگه داريم و سخنراني غرائي وبراي شهر خودم وتيم ر

يك  .ندهوبرگرد وردر شوراي شهر كرده و راي همه 
كه  كند مينقي را تحريك » .شهكاري بكن زنت راضي 
 كند كه با مي ايم و نقي را راضي ما همه يك خانواده

نبايد در  گويد زن اصالً نقي مي ...كند هما صحبت مي
 .مسائل ورزشي دخالت كند

فعاليت زنان 
بيرون خانه 
بايد محدود 

  .باشد

  
نگاه منفي به گسترش 

  در بيرون خانهفعاليت زنان 

18  

كارهاي خانه است و به نقي  دادن در حال انجام هما
 .چي بهم ريخته دوهفته سرم شلوغ بوده همه«: گويد مي

ها زبان كار  ، با بچهه، فريزر خاليهها كثيف لباس
  »...نكردم

تعارض 
هاي  مسئوليت

زنان با  ةمادران
هاي  مسئوليت

  بيرون از خانه

گسترش اختالفات 
هاي  با فعاليتخانوادگي 

  زنان ةبيرون از خان

19  
م ه اين شوراي شهر ،بله«: گويد ي در جوابش مينق

همين كه به  .هنه خير«: گويد هما مي» ...شري شده
  ».هكنم حالم خوب مي مردم كمك

تغيير نگاه 
مردان به 
كارهاي 

اجتماعي به 
دليل تداخل 

  زنهاي نقش

كمك به مردم مرد و زن 
ور ضرورت حض(شناسد  نمي

يكسان زن و مرد در 
  )اجتماعيهاي  فعاليت
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20  

نقي تهديد و فحشةروي خانهي روي ديوار روبافراد
 ...اند اند و به هما و نقي و شوراي شهر فحش داده نوشته

 و كند ميها با هما دعوا  از رنگ زدن روي آن نقي بعد
من  .ري نه بيرون نميوبدون من از خ هديگ«: گويد مي

شينم تا كارت  شورا پشت در شورا ميم آ باهات مي
 »...تموم شه

جامعه 
هاي  نقش

 ةبيرون از خان
زنان را 

  تابد نمي بر

ضرورت تالش براي تغيير 
نگرش نسبت به 

 جديد زنانهاي  مسئوليت

21  
و سكته ر تو كه آخر خودت داداش« :گويد فهيمه مي

... م از االنه ها اين اون از صبح به خاطر فحش .دي مي
  ».ما راحت شه ةتعطيل شه اين شورا خيال هماي 

هاي  مسئوليت
 زنان بيرون از
خانه زندگي 
خانوادگي را 
مختل كرده 

  .است

بخشي از جامعه هنوز 
جديد زنان را هاي  نقش

  .پذيرد نمي

نقي هزار بار بهت نگفتم حساب كار شورا رو از «: هما  22
  ».خونه جدا كن

ضرورت 
تفكيك 

درون هاي   نقش
و بيرون خانه 

  زنان از سوي

 ةبازتعريف خانواده بر پاي
  جديد زنانهاي  نقش

23  
خواند كه هما  مي اش شعر براي خاله دسر سفره نقي دار

 الگو« :نقي با شعر »....آدم سر سفره « :دهد تذكر مي
و ر چي من ةواس ،و كشتي الگو جانر تو كه من ،جان

  ».دوست نداشتني الگو جان

مردان احساس 
به كمرنگ 

شدن جايگاه 
خود با 

گسترش 
هاي  مسئوليت
  زنان

زنان در خانه نبايد 
بيرون از خانه هاي  نقش

  .داشته باشند

24  
: زند زن گرفتن ارسطو با مادرش حرف مي ةنقي دربار

 ...مدبر مدير، ...مثل هما هارسطو بايد زني داشته باش«
  ».هيچي نداشتم ،و نداشتمر من اگه اين زن

پذيرش 
تدريجي مردان 
نسبت به نقش 
زنان در بيرون 

  از خانه

جامعه در حال تغيير نسبت 
  مردان و زنانهاي  به نقش
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25  

بائوةهما و نقي سر رفتن افطاري به شوراي شهر يا خان
گويد من موقعيتم فرق  هما مي. كنند دعوا ميباهم 
نه «: نقي» .بينه همة رفت و آمدهاي من زير ذره. كرده
يه شوراي شهر ... حاال فكر كرده به كجا رسيده بابا

من بايد برم افطاري شوراي «: هما» ...فكسنيه ديگه
باشه مامان «: نقي» ...شما هم بايد با من بياي. شهر
با كي . براي طفل صغيرت تعيين تكليف كن. الگو

همين مونده تو براي . ولمون كن... بگردم با كي نگردم
ره مهموني  صالً هركسي ميا... من تعيين تكليف كني

ولي اين رو بدون، من شرعاً قانوناً عرفاً ... خودش
كنم  اگه نمي ...كنم تونم براي شما تعيين تكليف مي

 ».كنمميدارم لطف

وجود قوي نگاه 
 مرد بر زن ةغلب

امكان تعامل زن و مرد 
رغم نگاه برتري مرد بر  به

  زن

26  
ن دعواي و هما سر تذكر دادن هما به دخترشانق
از  ه،رعايت نكن وتر ادب ر وقتي بزرگ«: هما. كنند مي

 »...بچه چه توقعي دارم

كيد بر أت
ضرورت تبعيت 

  زن از مرد

افزايش شكاف خانوادگي 
هاي  به دليل مسئوليت

  بيرون از خانه زنان

27  

تو نيستي مثل.به هارت و پورتش نگاه نكن«:يمهفه
منم دوستش «: هما» ...گه هما مرغ سركنده همش مي

ولي  .شه براش تنگ مي كار دلم واقعاً رم سر مي .دارم
دفعه  اين ...هر دفعه من بايد كوتاه بيام پا پيش بذارم

 ».مآمن كوتاه نمي

استحكام 
خانواده ايراني 
فراتر از اختالف 

هاي زنان  نقش
  و مردان

ايراني در حال  ةخانواد
  تعريف جديدي از خود باز

28  
  

ي بيند هما تو مي) كه انيميشن است(خواب در  ارسطو
او را از هواپيما به بيرون پرت  زند و ميگوش نقي 
  ...كند و بعد هم مردهاي ديگر را مي

 تصورات غلط
مردان از 

طلبي  قدرت
  زنان

احساس خطر مردان از 
  قدرت گرفتن زنان

29  

گيردميهما دارد براي او گلاز دعوايي كه بانقي بعد
همكارانش گل  ةجلوي هم .رود مياو در شورا  ةبه جلس

خواستم جلو همكارات  مي«: گويد مي دهد و را به او مي
 »...بگم من با كار شما هيچ مشكلي ندارم

نقي اهميت 
نقش هما را 

  .كند مي درك

تدريج در حال  جامعه به
هاي  پذيرش فعاليت

  اجتماعي زنان

30  
اتفاقي كه براي ساختماندليلدعواي هما و نقي به

 حسابي باال ،كه خالف ساخته شده ،فهيمه ةكار نيمه
 ...گيردمي

تداخل امر 
خانوادگي با امر 

  اجتماعي
ترجيح امر اجتماعي بر امر 

  خانوادگي

31  
ره شورا به خاطر  كي مي فكر كردي هر تو«: هما

  »؟عههاي تو حمايت
  »كاري نكردم؟ اينه كه من هيچ منظورت« :نقي

نقي معتقد 
است هما بدون 

حمايت او 
توانست  نمي

  .وارد شورا شود

زن بدون حمايت ديگران 
تواند وارد فعاليت  نمي

  .اجتماعي شود
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 ):ساختمان معمار( يموس ةبين هما و خواهرزاد ةمكالم  32
  ».ه كه تونستي بري شورادشوهرت موافقت كر حتماً«

بازنمايي توافق 
زن و شوهر در 

هاي  فعاليت
  اعياجتم

هاي  تحول مثبت در نقش
  زن در جامعه

  ».ي بيارمأكرد ر ولي فكر نمي .موافقت كرد ،اره« :هما  33

هنوز جامعه در 
سطحي نيست 

كه فعاليت 
اجتماعي زنان 

  .را بپذيرد

جامعه به قدرت زنان اعتقاد 
  .ندارد

34  
با و رود  مي براي اثبات يك تخلف به خارج از شهر هما

 و گوشي و دوربينش از دست شود مرداني درگير مي
 ...ماند و راه برگشت ندارد مي جا تا شب همان .رود مي

  .روند مي نقي، ارسطو و موسي به كمكشان

هما در فعاليت 
اجتماعي 
خودش در 

تقابل با مردان 
شكست خورد 

و نقي به 
  .كمكش آمد

زنان تاب مشكالت ناشي از 
  .فعاليت اجتماعي را ندارند

35  

ما به خارج از شهر دوباره بحثدعواي رفتن ه در
و بهم ر من زمين و زمان«: نقي ...آيد انتخابات پيش مي

 تو اصالً .دروغ نگو«: هما  »...شورا يدوختم تا تو بري تو
بقيه ... ي ندادي و من فهميدمأانتخابات به من ر يتو

 »...صالحيتشون از من بيشتر بود

تشكيك در 
توانايي زنان در 

هاي  فعاليت
  اجتماعي

بيرون هاي  جامعه به توانايي
  .از خانه زن اعتماد ندارد

شب و دعوايش با نقي در  هاي آن از فشار درگيري هما  36
  .كند راه برگشت به خانه گريه مي

هما در 
فشارهاي ناشي 

هاي  از فعاليت
اش  اجتماعي
  .كند گريه مي

طاقت زنان در مقابل 
  .فشارهاي شغلي كم است

37  

به جايكنند وميسارا و نيكا در باشگاه ورزشي تقلب
از فهميدن موضوع  هما بعد. ..دهند هم امتحان مي

در  ...كند مي را تنبيه ها نآشود و  حسابي عصباني مي
نم كجا ود نمي«: گويد مي صحبت با خواهرزاده موسي

 ا از دست دره كار اين رم سر يه مدته مي .اشتباه كردم
بايد اول  ا نگفتم حتماًه من به اينوقت  هيچ .رفتن

 »...شين، قهرمان شين

ترديد در 
درست بودن 

زن هاي  نقش
  در جامعه

تعارض ميان نقش مادرانه 
  و نقش اجتماعي زنان

38  
ارسطو باز هم هما مردان را كه در هواپيمادر خوابِ

 هكار هستند با خود هواپيما به سمت آن ساختمان نيمه
 .كندميپرت

تصورات ةغلب
قالبي مخالفت 
  زنان و مردان

بخشي از تصورات در مورد 
رابطه زن و مرد در جامعه 

  .در تخيل  ريشه دارد
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39  

از دعواهاي مكرر باهماي كه هما و نقي بعدمكالمه در
رو  هاي تو وقت لطف نقي من هيچ«: هما ...دارند

رو نگه داشتي تا من درس  ها تو بچه .كنم فراموش نمي
 .گرما و سرما رفتي كارهاي سخت كردي تو ...بخونم

براي همه فداكاري  ...خيلي فداكاري كردي نقي
دونم چرا كسي قدر  من فقط نمي«: نقي» ...كردي

 ».دونهنمي

حمايت 
هميشگي 
  شوهر از زن

ضرورت تفاهم و همكاري 
هاي  در تقسيم مسئوليت

  خانواده

40  
هما به زن ... ذليلي  تيكه انداختن همه به نقي كه تو زن

ا مصالح ه فروشي گفته به اين بائو زنگ زده و به مصالح
  .ندنفروش

جامعه سنتي، 
تحوالت مدرن 

  تابد نمي را بر

ايراني هنوز در  ةجامع
  .مراحل سنتي قرار دارد

41  

سالپونزدهازهما بعد«:ودل با فهيمهردنقي در د
اين نه  ...دارهاين نه خيلي فرق  ...زندگي به من گفته نه

و ر غرور من... منهدم كرد ...و داغون كردر من
 شدن در كار تخلف سر جريان پارتي( ».شكست

 )ساختمان

مردان جامعه 
هنوز استقالل 
فكري زن را 

  .پذيرند نمي

ضرورت تبعيت زن از مرد 
  سنتي ةدر جامع

هاي  كردن به آلبوم عكس شب در خانه با نگاه هما  42
  .كند اش كلي گريه مي پوسترهاي تبليغاتيخانوادگي و 

حسرت زن 
 ةفعال در صحن
اجتماعي به 
بازگشت به 
نقش اصلي 

  خود

درگيري روحي زنان به 
 متعددهاي  دليل نقش

43  

سر سفره هما و نقي سر جريان ساختمان دعوا 
از فردا حق نداري بري «: گويد مي نقي .كنند مي
 كارشكني يعني من دارم ؟يعني چي« :هما» ...شورا

كنه زن من تو  غيرت من قبول نمي«: نقي» ...كنم؟ مي
من بايد از  .خواهر من رو خراب كنن ةشورا باشه خون

  »...برگ چغندر كمتر باشم

روابط 
خانوادگي مانع 

فعاليت 
  .اجتماعي است

جامعه هنوز ميان امر 
خانوادگي و عمومي تفكيك 

  .قائل نيست

و ر يك كدوم .سعادت از فردا يا من يا شورا هما« :نقي  44
  ».م شد رفتوتم .بايد انتخاب كني

تعارض جدي 
امر خانوادگي 
  با امر اجتماعي

ساالري در خانواده مانع  مرد
حضور اجتماعي زن 

  .شود مي
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  )عميق(ارم هتحليل سطح چ
هاي مشابه و متفـاوت   عميق تحليل بر نوعي تفسير از سطح سوم تحليل و تعيين رويكرد ةمرحل

آمده، تفسير كلي  دست با توجه به نتايج به ،در اين مرحله. ناظر است) تحليل توجيهي(در ستون 
كند، انجـام   كه نوعي از رويكرد كالن را ترسيم مي ،تر هاي كالن عناوين يا واژه باها  مربوط به آن

هاي مركزي مشترك به  عميق، با تعيين دال ةيعني مرحل ،2اختصار جدول  در اينجا به. گيرد مي
  :تهيه شده است ذيلشكل 

  
  
  

45  

:نقيةخال»...و درآورديرديگه شورشداداش«:فهيمه
شورا نقي اين اخالقه تو داري؟ من جاي هما بودم «

يه ماه  .زني حرفي مي«: تقي داداشش» ...داشتم ورمي
 گن حتماً مي .ش بيشتره نشده از شورا بره كه آبروريزي

 »...اي داشته برداشتنشلهئمس

گسترش 
محكوميت 
  مردساالري

پذيرش نقش  ةجامعه آماد
  .اجتماعي زن است

اين از «: ارسطو» .از زنت عذرخواهي كن برو« :موسي  46
  ».ياد گرفته سر زنش داد بزنه داري فقط زن

اعتراض در 
مورد وجود 

  ساالري مرد
تغيير تدريجي جامعه از 

 سنتي به مدرن

اش شب را  عاطفي ةهما به ياد خاطراتش با نقي و رابط  47
  .كند مي سپري

فعاليت 
اجتماعي هما 

روابط 
اش را  خانوادگي

به خطر 
  .انداخته

فعاليت اجتماعي زن باعث 
 خانوادگياختالل در روابط 

  .گردد مي

48  
قد بهت گفتم بيا دختر  اين«: نقي خطاب به نقي ةخال

 ...همهي گفتي هما عشقمه عشق .فالني رو برات بگيرم
  ».بيا تو رو ول كرد رفت شورا رو گرفت

نگاه  ةغلب
سنتي در 

هاي  نسل
  گذشته

هاي  تعارض فعاليت
هاي  اجتماعي با مسئوليت

  خانواده

شود  معلوم مي. رود مي از حالآورد و  ميهما تاب ن  49
  .قلبي كرده است ةسكت

تعارض امر 
خانوادگي با امر 
اجتماعي باعث 

هاي  فشار
  .شود مي روحي

ضرورت تجديد نظر در 
هاي  تعادل فعاليت

 خانوادگي و اجتماعي
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  عميق تحليل ةمرحل. 2جدول 
تحليل از  طموارد مرتب  تحليل توجيهي  دال مركزي  رديف

  1جدول 

سنتي با  ةتعارض جامع  1
  فعاليت اجتماعي زنان

است و در مردساالري امري خيالي
خانواده مانع حضور اجتماعي زن 

 .شودمي
28،  38 ،42 ،43 ،46  

جامعه هنوز ميان امر خانوادگي و 
 .عمومي تفكيك قائل نيست

45 ،26 

زن  ةهاي بيرون از خانجامعه به توانايي
  35  ،33، 2 .اعتماد ندارد

  10، 4  نگراني زنان از حضور در جمع مردانه
هاي  زنان در فعاليتحضور حداقلي

  9 اجتماعي

  42، 36، 34  فشار نقش به زنان فعال اجتماعي

تعارض نقش در حوزه   2
  عمومي و خصوصي براي زن

هاي درون  وجود تعارض ميان مسئوليت
  و بيرون خانه

1،  5 ،6،7 ،8 ،16 ،17 ،
18،  13 ،21،  23 ،37،  

47  

همبستگي خانوادگي ضامن   3
  اجتماعي زنانادامه فعاليت 

موفقيت زن بدون عمل مرد و ديگران 
  12 ،31 ،3  پذير نيست امكان

تقسيم نقش در خانواده ضامن حضور 
  39  اجتماعي زن

  گذار از سنت به مدرنيته  4

هاي  نقشةبازتعريف خانواده بر پاي
  27، 24، 22، 15 جديد زنان

  30  ترجيح امر اجتماعي بر امر خانوادگي
تدريج در حال پذيرش جامعه به
  29، 14، 11  هاي اجتماعي زنانفعاليت

ضرورت تجديد نظر در تعادل 
  49، 22  هاي خانوادگي و اجتماعيفعاليت

رغم نگاه بهامكان تعامل زن و مرد
  25 برتري مرد بر زن

تغيير تدريجي جامعه از سنتي به مدرن 
  46، 45، 32، 19  در نقش اجتماعي زن
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  )تبيين( تر پنجم عميقتحليل سطح 
گونه كه در بخش روش هم ذكر شد، با استفاده از تحليل سطح چهـارم كـه    همان ،در اين سطح

بود، فضاي كلي گفتماني فـيلم مـورد   ) باالخص در سطح سوم تحليل(هاي جدول  سلول ةمقايس
در ايـن  . دتوان برمبناي روش فركالف، تبيين قلمـداد كـر   مي اين مرحله را. گيرد تحليل قرار مي

  .شود و تحليل نهايي ارائه مي گيرد ميزمان مورد توجه قرار  متن بينامتني و فرامتن هم همرحل
 در  تنـاقض  ةنقش و نظريـ  ةدر سطح چهارم تحليل به اين نتيجه رسيديم كه همسو با نظري

وظـايف  ض جـدي ميـان   قدر فيلم نيز تنا  گوناگون،  يها تيموقع  به  مربوط  يها نقش  يهنجارها
كتر همـا نـوعي گرانبـاري نقـش را     ابانويي و وظايف مادري در مقابل نقش شـوهري بـراي كـار   

تعـارض نقـش حـوزة    (دال مركـزي  توان نتيجه گرفـت ايـن    ، ميدر اين حوزه. كند ي مييبازنما
كـه بـا نظريـة     بـودن ايـن تنـاقض تأكيـد دارد؛ چنـان      بـر طبيعـي  ) عمومي و خصوصي براي زن

دال مركزي دوم كه در اين فيلم درخور توجه است تعارض . نيز مطابقت داردها  ناسازگاري نقش
بنـدي   مفصـل  ذيـل  هـاي  اين دال مركزي با داللـت . جامعة سنتي با فعاليت اجتماعي زنان است

  :شده است
 ؛نيست قائل تفكيك عمومي و خانوادگي امر ميان هنوز جامعه 
 ؛ندارد اعتماد زن ةخان از بيرون هاي توانايي به جامعه 
 ؛مردانه جمع در حضور از زنان نگراني 
 ؛اجتماعيهاي  فعاليت در زنان حداقلي حضور 
 ؛اجتماعي فعال زنان به نقش فشار  
 دشو زن اجتماعي حضور مانع خانواده در تواند مي مردساالري.  

طبيعي در  ياه سنتي فيلم فارغ از تعارض ةي جامعيدهد كه در بازنما ها نشان مي اين داللت
سـنتي   ةهاي جامعـ  خاص نيز كه حاصل برساختهاي  خصوصي، نوعي چالش ةنقش زن در حوز

ها در  سنتي فيلم، اين برساخت ةي جامعيدر بازنما. براي فعاليت اجتماعي زنان وجود دارد ،است
سـنتي دال   ةي همـين جامعـ  ياما در بازنما. هاي جدي دارند مقابل حضور اجتماعي زنان مقاومت

كـه تحمـل    ،شدن و اقتضائات آن سنتي به سمت مدرن ةزي ديگري مبني بر گذار اين جامعمرك
  .وجود دارد ،فعاليت اجتماعي زنان است

سنتي بـه مدرنيتـه و    ةدرنهايت بايد گفت وجود دو گفتمان متضاد در فيلم يكي گذار جامع
كـه فـارغ   ) اعي زنانمانند حضور اجتم(سنتي در مقابل پيامدهاي اين گذار  ةيكي مقاومت جامع

ايرانـي امـروز دارد، نـوعي     ةتنگاتنگي با شرايط فرهنگي و اجتماعي جامع ةي فيلم رابطياز بازنما
ده بـا ايجـاد   كـر البته فيلم سـعي  . ده استكرشده در فيلم ايجاد  ييبازنما ةعدم تعادل در خانواد

ـ توان داللـت مركـزي آن را همبسـتگي خـانوادگي و      كه مي ،گفتماني جديد بـازتعريفي از   ةارائ
  .ها در خانواده دانست، شرايط بحراني اين عدم تعادل را پشت سر گذارد نقش
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است  )تبيين(تر  كه حاصل تحليل عميق، بنابراين محورهاي اساسي گفتماني مربوط به فيلم
  :است ذيلبه شرح 

هـاي اجتمـاعي زن تعـارض طبيعـي و درنتيجـه       ي و نقـش يميان نقش مادرانه و بـانو  .1
 ؛نباري نقش وجود داردگرا

جامعه در حال گذار از حالت سنتي به مدرنيته است و يكي از وجوه اين گذار پذيرش  .2
 ؛فعاليت اجتماعي زنان است

كند، ايـن در حـالي اسـت كـه بـه عـدم        سنتي در مقابل اين گذار مقاومت مي ةجامع .3
اين مقاومـت   ولي درنهايت .انجامد مي تعادل بيشتر در نهادهاي اجتماعي مثل خانواده

 ؛شكسته خواهد شد
بهترين مسير براي حفظ تعادل خانواده در اين شرايط گذار همبسـتگي بـين اعضـاي     .4

  .هاست خانواده و تالش براي بازتعريف نقش

  بندي جمع
فرهنگي و اجتماعي هاي  ي چالشيضمن بازنمايي زن موفق سعي دارد با بازنما 4پايتختسريال 

شده در حضور اجتمـاعي   ل گذار راه گريزي از عدم تعادل ايجادسنتي در حا ةزنان در يك جامع
دال مركـزي مهـم ايـن سـريال بـر گفتمـان       . اي مردساالر بـه بيـاني طنـز بيابـد     زنان در جامعه

را  اجتمـاعي  هـاي  فعاليـت  لـذا الگـويي از زن موفـق در    .كيد داردأهمبستگي در درون خانواده ت
 همسـري  باشـد،  نمونـه  مـادري  كنـد،  عمـل  موفق نيز خانوادگي زندگي در كه كند بازنمايي مي

 حمايـت  خـانواده  طـرف  از كه باشد حضور داشته اجتماع در تواند مي زني .باشد مهربان و صبور
 هميشـه  از بيشـتر  خانـه  در خـانواده  حمايـت  و اش اجتمـاعي  فعاليـت  حفظ براي بايد زن .شود

  .كند فداكاري
كـه   اول اينكه سريال چنـان  ةنكت. اهميت است چند نكته در تحليل گفتمان اين سريال حائز

خصوصـي و عمـومي    ةكيد دارند، وجود تعارض در حـوز أاجتماعي بر آن ت هاي هبسياري از نظري
كـه زن  را اين گفتمان  ،حال بااين .ي كرده استييك گفتمان غالب بازنما ةمنزل فعاليت زنان را به

لـذا از  . كنـد  ي مـي يعـال باشـد نيـز بازنمـا    تواند ف اجتماعي نيز مي ةموفق زني است كه در حوز
خانوادگي بـراي شخصـيت زن   هاي  اجتماعي و نقشهاي  جا عدم تعادل و تعارض در نقش همين

امـا  . گيـرد  مي وجوه طنز داستان قرار ةماي شود كه البته دست مي ايجاد، يعني هما ،اصلي سريال
كه با تحمل ناماليمات جامعه را كار رفت از اين بحران سعي دارد گفتمان زن فدا فيلم براي برون

و از اين طريق  كندكيد بر حفظ همبستگي خانواده حمايت خانواده را جلب أسنتي و با ت ةجامع
  .ي كنديعنوان راه حل گفتماني اين چالش بازنما به آمدهبر مشكالت فائق 
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