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 چکیده

( و متون گفتمانی مختلف  از هارسانهاز ابزارهای گفتمانی )مانند  گیریبهرهبا  هاگفتمان

. پردازنفدمیویژه نهاد خفانواده نهادهای مختل  به تلویزیونی، به بازنمایی هایسریالجمله 

چفه  ،شفودیمفنهاد خانواده چگونه بازنمایی تلویزیونی،  هایلسریادر  دقت به این مهم که

بفه کفدا   هاگفتمانو این  اندچگونه هاگفتمانروابط بین  ،ابندییمدر آن نمود  ییهاگفتمان

اسفت کفه تیقیفق  ایمسفلهه ،های اجتماعی تعلق دارنفدفرایندهای نهادی و به کدا  فرایند

میبفو  ایرانفی )سفریال سفتایه( بفه آن  هاییسریاهحاضر سعی دارد با بررسی یکی از 

نوان چفارچو  عبفهنورمن فرکلفا   از نظریاتمسئله در راستای پاسخ به این  پاسخ دهد.

 انتقفادی نیز از روش تیلیل گفتمفان هادادهو برای گردآوری و تیلیل  استفاده شدمفهومی 

بیفانگر تقابفل گفتمفانی که این مجموعه سریال  دهدنشان میاستفاده گردید. نتایج پژوهه 

قابفل گفتمفانی، تربیفت بین دو گفتمان مذهبی و دنیاگرایی اسفت کفه میفور ا فلی ایفن ت

گفتمفان بهتفر و برتفر در  ،پیروزی گفتمفان مفذهبی دادن. این سریال با نشانفرزندان است

تیقیفق بیفانگر آن بفود کفه  ةدیگر نتیجف. کندیممعرفی  را تربیت نسل جدید ۀراستای شیو

 ةایفران اسفت، زیفرا در جامعف ةهای اجتماعی در جامعففرایندتصویری از « ستایه» لسریا

ر گفتمفانی بفر آن ایران نیز تقابل گفتمانی بین گفتمان دنیاگرایی و مذهبی وجود دارد و هف

اجتماعی حاکی از تقابل طبقاتی است که  فرایند .مورد نظرش را تثبیت کند است که معنای

متوسط سفنتی و  ةسریال شاهد تقابل دو طبقاین بر این اساس در . هاستگفتمانحامل این 
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 ةگفتمفان مفذهبی )بفه مثابفبرای رفع ایفن نفزاا اجتمفاعی،  بورژوازی بازاری هستیم. ةطبق

برتری گفتمفان خفود را بفه اتبفات  (سریال ستایه) گفتمانیمتون از طریق گفتمان حاکم( 

   .خواندیممان خود فرا )واهدین و جوانان( را به گفت هاسوژهرسانده و 

 گفتمان مذهبی، گفتمان دنیاگراییسریال ستایه، ، انتقادی تیلیل گفتمانها: کلیدواژه

   مقدمه. 1

تغییفر حاضفر موجف   ۀایران در سفد ةجامع اقتصادی،  نعتی و اجتماعی هاییدگرگون

 یهفاگفتمفانپیفدایه  وائلِ اجتماعی روحیات و دگرگونی نگرش مرد  جامعه نسبت به مس

 ۀ، یا بفه شفیومعموهاً به شکلی از کاربرد زبان 1ا طلاح گفتمانمختل  در جامعه شده است. 

خا فی  ۀگفتمان را شیو توانیم(. به اختصار 11 ، ص.1832، 2یکداگفتن اشاره دارد )سخن

مختل  هر یفک روش خا فی  یهاگفتمان .جهان و فهم آن دانست ۀباردرگفتن برای سخن

 هفاگفتماندر . دهنفدیمجهان اجتماعی و فهم آن در اختیفار اففراد قفرار  ۀربرای گفتگو دربا

دال مهمفی چفون  ییگرااسفلا . مثلفاً در گفتمفان متفاوت است هادالمعنای زبان و ارجاعت 

برای خود یافته است و همفین دال در گفتمفان  «مصونیت»حجا ِ زن تقدیس شده و معنای 

) ادقی  کشدیمزن را با خود یدک « میدودیتِ»وهی چون و معنا و مده شدههیبراهیسم تقبیح 

ز یفک مختلف  ا یهفاگفتمان عبارت دیگر،به (.33-33 ، ص.1838فسایی و شریفی ساعی، 

و همفواره سفعی بفر آن دارنفد کفه  دهندیمو تفاسیر متفاوت ارائه  هاخوانهیکسان،  ةواقع

. پردازنفدیمبا یکدیگر به منازعفه  تفسیر خود را مشروا و مقبول جلوه دهند و در این راستا

در تربیت نسل جدیفد چگونگی  ونهاد خانواده  ،گفتمانی در ایران ةمنازع یهاعر هیکی از 

در راسفتای  موجفود در جامعفه هفایگفتمانهر یفک از  این امر موج  گردیده که. استآن 

. یکفی از گیرنفدمفیکفار ی را بفهمختل  و متعدد د ابزارهایدستیابی به اهدا  گفتمانی خو

 و شف ک ةواسطبهمعا ر،  ۀدر سدزیرا  جمعی است، هایرسانه ،ابزارهای گفتمانی ترینمهم

                                                           
1. Discourse 

2. Van Dijk 
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بسفا  یریتفلتو  ردهکف نفوذ جوامع عمق بهها رسانه ،یارتباط دیجد یهاینوهوژکت یریارگکبه

را زنفدگی  تواننمیکه  نجاستآتا  تیر؛ این تلاندگذاشته یعموم ارکاف دهیجهت درشگر  

، بلکفه در شفوندمیمیسو  اطلاعات ا لی تنها منبع نه هارسانه. کردتصور  هاآن حضوربی

)بفاهنر و  انفدکردهنقفه مهمفی ایففا  شانپیرامونیدادن به پندارهای افراد درباره جهان شکل

از  جمعی ابزارهایی هستند که یهارسانهعبارت دیگر، به (.182 ، ص.1833جعفری کیذقان، 

را در میان  هاگفتمان مختل  یهاارزش، خود از پیه طراحی شدهمتنوا و  یهارنامهبطریق 

 .دهندیممرد  رواج 

گفتمفانی خفود  1ییبازنمابه  ،هارسانهمانند  ابزارهای گفتمانیبه کمک  هاگفتمانبنابراین 

 ،یبازنمفای بلکفه ،در جهفان خفارج نیسفت هاپدیفدهبازنمایی انعکاس و بازتا   .پردازندمی

معتقد است که بازنمفایی  2هال .جهان است ۀمعنادار دربار اینکتهاستفاده از زبان برای توهید 

و  شفودمیمعنا در ذات وجفود نفدارد، بلکفه سفاخته . دهدمیمعنا و زبان را به فرهنگ ربط 

بازنمایی به اختصار، عبفارت (. 11 ، ص.1331هال، ) نتیجه و میصول یک رویه دهاهتی است

 یکی از متون گفتمانی .مفهومی و زبانی هایچارچو و  هانشانهتوهید معنا از طریق  است از

 یهاالیسر امروزه هستتند.تلویزیونی  هایسریال ،کندمیکه بر مبنای مکانیسم بازنمایی عمل 

خود جل  کفرده اسفت و مخاطبان زیادی را به ،عنوان یکی از ژانرهای میبو تلویزیونی به

 نفدیآیمفشفمار بفه هفاگفتمانو  هاارزشمناس  برای بازنمایی و بازتوهید  یاهقاه یکی از 

 یهاالیسففرجریففان مففداو  و مکففرر بازنمففایی  زیففرا ،(15 ، ص.1833)میمففدی و کریمففی، 

 هاآنو  گذاردیمتیر مخاطبان تل یهاکنهطرز قوی بر ادراکات و بهتلویزیونی از جهان واقع، 

بازنمایی این  یهاهینظرعین واقعیت است، اما میور اساسی در  هاییبازنماکه این  پندارندیم

. «گزینه واقعیفت اسفت فرایندبر خلا  ظاهر، بازنمایی عین واقعیت نیست؛ بلکه »است که 

خا فیتی  یریگجهتو این  بخشدیمجهت  کرده ودوربین تلویزیون واقعیات را رمزگذاری 

                                                           
1. Representation 

2. Hall 
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 هادهیفپدبازنمفایی اسفت و  یهفانظا ا برسفاخته . بنابراین معنففرهنگی و ایدئوهوژیکی دارد

. بفر مبنفای هاسفتآنمیصول چگونگی بازنمفایی  هادهیپدمعنا ندارند، بلکه معنای  نفسهیف

، زیفرا شفودیمفچنین درکی از بازنمایی است که مفهو  گفتمان در متون تلویزیفونی مطفرح 

مسفلط گفتمفان خا فی را  ونفوعی گفتمفان هسفتند  ۀوجود آورنفدتلویزیونی به یهاالیسر

احتی رتلویزیونی ماهیت گفتمانی خفود را بفه یهاالیسرذکر است که اهبته هاز  به  .سازندمی

و  شفوندیمظاهراً فقط به منظور بازتا   ر  واقعیت تصویر  هاالیسر. این کنندینمآشکار 

این ظاهر خنثی،  اما در پس فرهنگی سیاستگذاران آن ندارند، یهانگرشو  هاارزشربطی به 

که حکم تعریف  تلفوییی از واقعیفت اجتمفاعی را  ندیآیم دررفتارهای گفتمانی به نمایه 

) فادقی فسفایی و شفریفی سفاعی،  کننفدیمفاعلیت ذهن را تعیین  ۀدارند و در نهایت نیو

 (.15 ، ص.1833میمدی و کریمی، ؛ 33-33 ، ص.1838

 در ایفران خفانواده بفه بازنمفایی نهفاد یکی از متون گفتمفانی اسفت کفه« ستایه» سریال

توجفه  سفال اخیفرچنفد کفه در  تلویزیفونی اسفت یهاالیسراز جمله  الیسراین  .پردازدیم

دو  سفال  ةنیماز ل این سریااول  ةمجموعپخه  .است کردهخود جل  بینندگان زیادی را به

شفروا  1838هار دو  آن در ب ةمجموع وادامه داشت  1835و تا اواسط سال  شدآغاز  1833

 «تماشا» در شبکةنیز  1838سریال در پاییز سال این  ادامه داشت. 1838سال  تابستانتا  شد و

انفد عبارتکه  دارای چند ویژگی مهم بود الیسر ةاین مجموع. به نمایه گذاشته شد مجدداً

 و هفااهوگید، ازدواجمسفئله  (،موضوا اختلا  عروس و پدر شفوهر)موضوا خانوادگی از: 

 سفتایه» و «1 سفتایه» با عنوان متناو  این سریال در دو مجموعهپخه ، ا لاحات خاص

، مهدی جمشید مشایخیتیرانداز،  سیما، مانند داریوش ارجمند انتخا  بازیگران برجسته، «2

 الیسفرمجموعفه کفه ایفن  بودموج  شده  یهایژگیوچنین . مهدی سلوکیمیمد پاکدل و

طفوری کفه گروهفی از به .کندسوی خود جل  به راقشار مختل  توجه بینندگان فراوانی از ا

انتخفا  نمودنفد و  شفانیهامغازهو  شانفرزندانمرد  نا  بازیگران این سریال را برای اسم 

برجسته ایفن سفریال در بفین  یهاتیشخص یهااهوگیدا طلاحات و نیز برای مدتی موقت 
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 نهاد خفانوادها لی تیقیق آن است که مسئلة  با توجه به آنچه گفته شد عامه مرد  رایج بود.

و ؟ انفدافتهیدر این سریال نمفود  ییهاگفتمانچه در این سریال چگونه بازنمایی شده است؟ 

 کفدا  بفهو  نهفادی هایفرایند کدا  به هاگفتمان این ؟وجود دارد هاگفتمانبین  یارابطهچه 

های مدرنیتفه فرایندین است که با تکوین نظری مقاهه ا ۀاید دارند؟ تعلق اجتماعی هایفرایند

و طبقفات اجتمفاعی  هاگفتمان ةاجتماعی در ایران، خانواده به فضای مجاده ةویژه مدرنیتو به

. بر این اساس سعی خواهیم کرد و فرهنگ بازنمای این مجادهه است مختل  بدل شده است

 متون فرهنگی نشان دهیم. ةواسطبهاین ایده را 

 تجربی ۀپیشین. 1. 1

تلویزیونی  هایسریال سینما و مطاهعات فرهنگی پیرامون ۀتیقیقاتی که در حوز ترینمهم

 ( در تیقیقی1833، ساعی و جاروندی )پورجعفرزاده :باشندمیانجا  شده است به شرح ذیل 

با اسفتفاده از تلویزیونی از منظر قدرت به تفکیک جنسیت  هایسریالرا در  یروابط بین نسل

طور که به بودتیقیق بیانگر آن  هاییافته .مورد بررسی قرار دادندلیل میتوای کمی روش تی

بفه تبفت رسفیده  پذیرسلطهبیشتر از روابط  جویانهسلطه ةرابط هاسریالمجموعهکلی در این 

 (1833سفاعی ). اندداشتهدرون نسلی را  جویانهسلطهمذکر بیشترین رابطه  ساهانِمیاناست و 

بعد از انقلفا  از شفبکه  ةتیقیقی پانزده سریال تاریخی سطح اه  که در سه دهدر همچنین 

نشفان داد کفه در ایفن تیقیفق قفرار داد. نتفایج  مطاهعفهیک و دو پخه شده بودند را مورد 

بشفیر و نتفایج تیقیفق . ساختی ایدئوهوژیک پیفدا کفرده اسفت هویت ملی هاسریالمجموعه

یفه حبفه »در فیلم سینمایی  بازنمایی نهاد خانواده ۀیون ةزمیندر همچنین ( 1832اسکندری )

تجفدد و سفنت بفر خفانواده  بیانگر آن بود که کارگردان با برشمردن تلتیر عنا ر مثبفتِ «قند

 ترینلئفاایفدهو در نهایفت  کندمینگاهی  رفاً انتقادی نسبت به این دو مقوهه را رد  ،ایرانی

  .کندمیرن در کنار یکدیگر معرفی دت و مُشکل خانواده را همراهی عنا ر سن

و  «حففریم سففلطان»تففاریخی  هایسففریال (1832کففوتری و عمففوری )در تیقیقففی دیگففر 

. را مفورد بررسفی قفرار دادنفد ندکه توسط ترکیه و عربستان ساخته شده بود «اهعمراهفاروق»
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اخت هویفت نتایج بیانگر آن بود که این دو سریال با طرد گفتمان انقلا  اسلامی در دد برس

جفی، گیویفان و فاضفلی نتفایج تیقیفق فر .باشندمی)ترکیبی از دین اسلا  و مدرنیته( ترکیبی 

بیفانگر آن « هافا فله»در سفریال  جوانانۀ روزمربازنمایی زندگی  ةندر زمی همچنین( 1832)

جوانفان  فورت  ۀبرخوردی گزینشی و متعصفبانه بفا زنفدگی روزمفربود که در این سریال، 

مشفخ  « هفاآن»و « مفا»جوانان به سنتی و مدرن، مرز میان  یبندگروهت و ضمن گرفته اس

از روش  اسفتفادهبفا در تیقیقی همچنین  (1838فسایی و شریفی ساعی ) ی ادقشده است. 

بازنمایی روابط دختر و پسر را در سه سریال پُر بینندۀ ایرانفی مفورد  هاییوهش ،یشناسنشانه

تیقیق نشان داد که این روابط در سفه قفا  گفتمفانی سفنتی، نیمفه  مطاهعه قرار دادند. نتایج

روابط دختفر و پسفر  هاگفتمانکه هر کدا  از این  یاگونه، به اندشدهسنتی و مدرن بازنمایی 

در دیگفر اسفت.  یهفاگفتمانکه مغفایر بفا  اندکردهرا براساس گفتمان خاص خود بازنمایی 

کدگفذاری  ۀنیو یشناسنشانهاز روش  یریگبهرهبا ( 1831بهمنی و سجودی )تیقیقی دیگر 

ج ینتفا ینتفرمهم. را مورد بررسی قرار دادنفد «ستایه» یونیزیال تلویمردان سر ةت مردانیهو

در سفه گفروه مفردان  یطور کلفهب ،ن مجموعهیادر مردان  عبارت بود از این کهن پژوهه یا

ه یبف یرپذسفلطهو  گرسلطهور مردان که حض اندشده ییو مستقل بازنما یرپذسلطه، گرسلطه

 فورت گرفتفه از  یین بازنمفایافته است. همچنفین مجموعه انعکاس یاز مردان مستقل در ا

نتایج تیقیق در نهایت  ده است.یرا به چاهه کش یت پدرساهاریال، مشروعین سریمردان در ا

روابفط جنسفیتی و  منظفرایرانی از  ۀبازنمایی خانواد ةدر زمین( نیز 1831کوتری و عسکری )

ذهنی قفدرت بفا  ةکه تبلیغات تلویزیونی در وجبیانگر آن بود  ،تلویزیون هاییآگهنسلی در 

کفه  هایییشفهکلعینی با نمایه  ةافکارهای ذهنی همخوان با نظا  مردساهار و در وجنمایه 

وابفط به بازتوهید شکا  قفدرت و نفابرابری در ر ،گیرندیمهایی را و واهدین تصمیم نمردان 

 .انجامندیمخانوادگی 
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کفرات بررسی تف ةدر زمین( 2555) 1فانگ و اریکنتایج تیقیق ، در تیقیقات خارجی نیز

 ۀتفکرات قاهبی دربفار بیانگر آن بود که کنگهنگ ییزیونتلو هایبرنامهجنسیتی در  ایکلیشه

لویزیفون و تتلویزیونی به وضفوح قابفل مشفاهده اسفت  هایبرنامهجنسیت در میان مرد  و 

دادن ایفن و بفا نشفان دهفدمیجنسیتی را منطقفی و برخاسفته از واقعیفت جلفوه  هایکلیشه

در تیقیقفی همچنین  (2551) 2میجر .کندمیتوهید را بازگونه تفکرات این ایکلیشه هاینقه

پُر بیننفده آهمفانی را مفورد  هایسریالو هنجارهای قومی را در  هانگرش، هاارزشبازنمایی 

 هفاقومیتو  هفااقلیتتصویری منفی از  هاسریالعه قرار داد. نتایج بیانگر آن بود که این مطاه

وه بازنمفایی زنفان شی ( در راستای بررسی2515) 8جاستوننتایج تیقیق . کنندمیرا بازنمایی 

ایفن حاکی از آن بود که  ،تلویزیونی ایاهات متیده و انگلستان ةنُه برنام در در روابط عمومی

اکثر زنان و  دهندمیفمنیستی و پسافمنیستی نشان  هاینظریه را در چارچو زنان  ،هاالسری

( در تیقیقففی بففا اسففتفاده از روش 2511) 1دیففوتدر نهایففت  یففا مجففرد هسففتند یففا مطلقففه.

چگونگی بازنمایی زنان در سینمای هفاهیوود را مفورد بررسفی قفرار داد. نتفایج  شناسینشانه

در سه ژانر مستقل، قدرتمنفد و فعفال بازنمفایی ان در سینمای هاهیوود تیقیق نشان داد که زن

 ةمفرور پیشفین اسفت. زنان در سینمای هفاهیوودتصویر مثبت . این بازنمایی حاکی از اندشده

ابزارهفای گفتمفانی در  ةبفه مثابف همواره جمعی هایرسانه تجربی تیقیق بیانگر آن است که

. وجفه تمفایز تیقیفق حاضفر بفا انفدگرفتهد استفاده قفرار مورراستای بازنمایی و تثبیت معنا 

 تفرینمهمیکفی از  ةبه مثابف دد چگونگی بازنمایی خانواده تیقیقات مذکور آن است که در

تلویزیونی است، در حاهی که در تیقیقات مفذکور ایفن جنبفه  هایسریالدر نهادهای جامعه 

 .اندپرداختهجنسیت، هویت و قومیت  به موضوعاتی از قبیل نادیده گرفته شده است و بیشتر

 

                                                           
1. Fang & Eric 

2. Meijer 

3. Johnston 

4. Dutt 
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 تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف ۀنظری: چارچوب مفهومی .2

 اسفت 2رویکرد نورمن فرکلفا  ،1یکی از رویکردهای برجسته در تیلیل گفتمان انتقادی

 پرطرففدارترینو  ترینجامع، ترینمنسجم» گفتمان انتقادی گرانتیلیلدیگر که در مقایسه با 

بفه  هفاگفتمانفرکلا  معتقفد اسفت  (.15ص.  ،1831)سلطانی،  «یه را تدوین کرده استنظر

دنبال آن اسفت کفه دریابفد چگونفه روابفط بر این اساس، به و کنندیمبازتوهید قدرت کمک 

، 8یورگنسن و فیلیفسس) انجامدیمجنسیت، نژاد و قو   ۀدربار ییهاگفتمانقدرت به بازتوهید 

ری را بودن زبان این فرض نظکارکردی چند فرکلا  از طریق مفهو  (.128-111 ، ص.1833

واره مفکفاربرد زبفان ه»اجتمفاعی هسفتند:  هایبرسفاخته هاگفتمانکه متون و  داردمیعنوان 

دانفه و  هفاینظا اجتمفاعی، روابفط اجتمفاعی و  هفایهویتاز  ایمتشکلهطور همزمان به

. در مقابل، کارکرد بفین آفریندمیدانه را  هاینظا  ،زبان ایایدهکارکرد «. است هاباورداشت

وی تلکیفد . سفازدمی هفاآنیا روابط بین  هاهویتاجتماعی را با  هایسوژه ،شخصی گفتمان

اجتماعی نیست، بلکه چون امفری از نظفر اجتمفاعی تعیفین  ةزبان  رفاً یک برساخت دارد که

« نظم گفتمفانی»چیده را با استفاده از مفهو  پی. فرکلا  این رابطه بسیار شودمیشده نیز دیده 

کفار گفتمفانی بفه هایگونفهتمامی  بندیترکی عبارت است از نظم گفتمانی . کندمیتعری  

 بنفابراین ؛(113 ، ص.1833گرفته شده در یک نهاد یا میدان اجتماعی )یورگنسن و فیلیفسس، 

قلمرو در این  هاآنو روابط بین  هاگفتماننظم گفتمانیِ یک قلمرو اجتماعی، بر تامیت انواا 

نظم گفتمفانی را مفهفومی دال بفر وجفود  توانیم (.113 ، ص.1832دهاهت دارد )میمدپور، 

مختلفی دانست که تا حدودی قلمرو واحدی را تیت پوشفه دارنفد، قلمرویفی  یهاگفتمان

« کنفدیمفقابفت برای پرکردن آن با معانی مورد نظرش با دیگفران ر هاگفتمانکه هر کدا  از 

یفک نظفم  معتقفد اسفت کفه فرکلا همین دهیل به(. 285 ، ص.1833و فیلیسس، )یورگنسن 

                                                           
1. Critical Discourse Anelysis 

2. Fairclough 

3. Jorgensen & Philips 
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)ایمفان،  کنندمیگفتمانی، نظامی با تبات نیست، بلکه نظامی باز است و با تغییر شرایط تغییر 

   (.253 ، ص.1831

، میوشفیمفکه در یفک تیقیفق بفر نظفم گفتمفانی واحفد متمرکفز  یزماناز نظر فرکلا  

بررسی  توانیمتیلیل کرد و  توانیممتفاوت و رقی  درون یک قلمرو واحد را  یهاگفتمان

مختلف  وجفود دارد؟  یهفاگفتمانکشمکشفی میفان چفه  و ؟کرد کدا  گفتمان حاکم اسفت

، برخفورد میفان دهفدیمفبنابراین میققی که نظم گفتمانی را چارچو  تیلیلفی خفود قفرار 

یفک » نظم گفتمانی به کانون تیلیل وی بدل خواهد شد. این امفرموجود در آن  یهاگفتمان

. شفوندیمفچفون در ایفن برخفورد پیامفدهای اجتمفاعی آشفکارتر  شفودیممزیت میسو  

، کننفدیممتفاوتی از جهان ارائه  یهابرداشتکه در قلمرو واحدی دو یا چند گفتمان هنگامی

جای دیگری برگزیده شود، چفه داشتی بهاین سؤال را مطرح کند که اگر بر تواندیمپرسشگر 

همچنین هاز  بفه  (.281 ، ص.1833)یورگنسن و فیلیسس، « همراه خواهد داشتپیامدهایی به

گفتمانی مشخصی وجود دارند که متن و گفتگفو را  یهاعملذکر است در یک نظم گفتمانی 

افراد را برای توهید و ی است که فرایندگفتمانی  عمل .کنندیمتوهید و مصر  یا تفسیر  هاآن

نظفم  برعلفاوهفرکلفا  معتقفد اسفت کفه در تیلیفل گفتمفانی . رندیگیمکار مصر  متون به

از کاربرد زبان از  یانمونهگفتمانی بایستی به رخداد ارتباطی نیز توجه نمود. رخداد ارتباطی 

بنفابراین هفر  .سینمایی، ویدئو، مصاحبه یا سفخنرانی سیاسفی اسفتروزنامه، فیلم ةقبیل مقاه

تیقیق از طریق تیلیل رخداد ارتباطی در رابطه با  رخدادی ارتباطی است. ، یکزبانیکاربرد 

اجتمفاعی بفرای  عمفلاز  یاگونفه ةمنزهفهر رخداد ارتباطی به . »ردیگیمنظم گفتمانی انجا  

-113 ، ص.)یورگنسفن و فیلیفسس« کنفدیمفی عمل کشیدن نظم گفتمانتوهید یا به چاههباز

)گفتار، نوشتار، تصویر بصری یا : متن شودمیهر رخدادی ارتباطی از سه بُعد تشکیل  (.128

 اجتماعی. عملو  گیردبرمیگفتمانی که توهید و مصر  متن را در عمل ، (هااینترکیبی از 

. بفدین ترتیف  هر تیلیل گفتمانِ رخدادهای ارتباطی باید هر سه این بُعد را پوشه دهد

های فراینفد .2 ؛زبان متن )مفتن( هایویژگی .1د بر موارد زیر متمرکز شود: چنین تیلیلی بای
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ه آن که رخفداد ارتبفاطی بفاجتماعی  عمل .8 ؛گفتمانی( عملمرتبط به توهید و مصر  متن )

تیلیل متن بر خصو یات  وری )از قبیل کلمات، گرامر، نیفو  .اجتماعی( عملتعلق دارد )

و ژانرها  هاگفتمانزبانی  گیریشکلخصو یاتی که باعث  ؛شودمیمتمرکز  (و انسجا  جمله

. بدین ترتی  شودمیگفتمانی برقرار  عملاجتماعی با وساطت  عملمتون با  ة. رابطشوندمی

اجتمفاعی شفکل پیفدا  عمفل ةوسفیلوجودآمده و بفهگفتمانی است که متون به عملاز طریق 

و  اندشفده بندیمفصلمتن در کنار یکدیگر و ژانرهایی که برای توهید  هاگفتمانآن  .کنندمی

، ساختار گیرندمیو ژانرها کمک  هاگفتماندریافت کنندگان آن متن برای تفسیر آن از همین 

دهای . بدین ترتی  تیلیل رخدادهندمیزبانی خا ی دارند که توهید و مصر  متن را شکل 

 ارتباطی شامل موارد زیر است:

  اندشفده بندیمفصفلکه در توهیفد و مصفر  مفتن  و ژانرهایی هاگفتمانتیلیل 

 )سطح پرکتیس گفتمانی(؛

 )تیلیل ساختار زبانی )سطح متن 

نظم گفتمانی موجود را بازتوهید و یا به عکس  ،گفتمانی عململاحظات مربوط به این که 

و ملاحظات مربفوط بفه پیامفدهایی کفه ایفن امفر بفرای پفرکتیس  کندمیساختاربندی مجدد 

 ، ص.1833)یورگنسفن و فیلیفسس،  اجتماعی(. عملهمراه دارد )سطح به ترستردهگاجتماعی 

111-128.) 

ضفمن مشفخ   کفه با استفاده از چارچو  مفهومی در تیقیق حاضر، سعی بر آن است

 ۀبفا یکفدیگر، نیفو هاآنرابطه  ورد بررسی ومموجود در رخداد ارتباطی  هایگفتماننمودن 

های نهفادی و اجتمفاعی فراینفدبررسی قرار گیرد و ارتباط آن بفا بازنمایی خانواده نیز مورد 

 جامعه ایران مورد تبیین و تفسیر قرار گیرد.
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 روش تحقیق .3

)بفا تلکیفد بفر  انتقادی از روش تیلیل گفتمانتیقیق  مسئلةبرای پاسخ به در این تیقیق 

بفا  .باشفدیمبازیگران  یهااهوگیدواحد تیلیل نیز  گردید واستفاده  تیلیل گفتمان فرکلا (

 ةتو ی ، تفسیر و تبیین اسفت، ابتفدا در مرحلف ةتوجه به این که این روش دارای سه مرحل

سسس براسفاس  شد،تعیین کلمات  (و بیانی یارابطهتجربی،  یهاارزش) بار ارزشیِتو ی  

 تنمیتویات مف نیز تفسیر در مرحلةموجود در سریال مشخ  گردید.  یهاگفتماننوا  هاآن

در  تعیفین گردیفد.نفوا گفتمفان و نظفم گفتمفانی ، بافت موقعیتیمورد تفسیر قرار گرفت و 

 یهفاگفتمان یریگشفکلشاهوده اجتماعی و نظریات اجتماعی که در تبیین  ةدر مرحلنهایت 

که چگونه ساختارهای اجتماعی گفتمان  داده شدنشان و  ندمذکور نقه داشتند، مشخ  شد

مرحلفه تفلتیرات اجتمفاعی گفتمفان و عوامفل  ایفن در عبفارت دیگفر،هب؛ بخشندیمرا تعین 

  .قرار گرفتند بررسی مورد و نهادی سطح اجتماعیدو در  گفتمان ۀکنندنییتعاجتماعی 

 انتخاب متن فرایند. 1. 3

 فر   بفرای تیلیفل متفون زمان زیادیعلت توجه به جزئیات متن، در روش فرکلا  به

بفه شفکل اسفتراتژیکی »بایفد  کنفدیمه از روش فرکلا  استفاده . در نتیجه میققی کشودیم

حتمفاً  ی داشتخود را برای تیلیل انتخا  کند. برای اینکه بتوان انتخا  استراتژیک یهامتن

« شناسایی کفرد متون مربوط، ةگفتمانی را از طریق بررسی اوهی یهانظمو  هاگفتمانباید ابتدا 

بفه  «سفتایه»سفریال تلویزیفونی در ایفن تیقیفق (. 283 ، ص.1833، )یورگنسن و فیلیفسس

 و حفدتیدیفد  ،خفانواده با در  مختل  یهاگفتماناز قبیل: وجود  ییهایژگیوداشتن دهیل

 .انتخا  گردیدرخداد ارتباطی  به مثابةی گفتمان جدالو  یگفتمان مرزهای

 ستایشسریال  خلاصۀ .2. 3

تایه و طفاهر( اسفت کفه برخلفا  میفل داستانِ دختر و پسر جوانی )س« ستایه» سریال

. گردندیمطرد  شانیهاخانوادهدهیل هر دو از سوی همین. بهکنندیمبا هم ازدواج  شاننیواهد

توجفه حشفمت  هفاآنپسردارشفدن  .شوندیمو یک پسر  خیلی زود  اح  یک دختر هاآن
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این . ردیگیم هاآن تا آنجا که تصمیم به بخشیدن ،کندیمخود جل  فردوس )پدر طاهر( را به

 دیفآبر  هاآنبرادر طاهر )همسر  ابر( در دد توطئه علیه  زنانیس،   که شودیمامر موج  

نا  غلامی به جاسازی مواد مخدر در کامیون به همراه برادرش ) فایی( و یک فرد معتاد به و

. مفلموران هنفددو مشخصات کامیون را به پلیس مبارزه با مواد مخدر اطلفاا  کنندطاهر اقدا  

و طاهر نیز با دیدن ملمورها ففرار  کنندیمبعد از شناسایی کامیون، مواد جاسازی شده را پیدا 

 . کندیمو بعد از چند روز تعقی  و گریز در اتر سانیه تصاد  فوت  کندیم

تنهفایی و بفدون کمفک  کفه خفودش بفه ردیفگیمفبعد از مرگ طاهر، سفتایه تصفمیم  

 شودیم هیهانوهبزرگ کند، اما حشمت فردوس خواستار قیومت  پدرشوهرش فرزندانه را

، قاضفی ریی . با برگفزاری چنفدین جلسفه دادگفاهکندیمخاطر از ستایه شکایت همینو به

نهایی را مبنی بر حضانت پسربچه تا دو ساهگی و حضانت دختربچه تا هفت ساهگی بفه نففع 

ت زمان قانونی بایستی هفر دو فرزنفد بفه شدن این مدبعد از سسری ، اماکندیمستایه  ادر 

پدری )حشمت فردوس( تیویل داده شوند. حشمت ففردوس از تفرس ایفن کفه  پدر بزرگِ

یک نفر را  ورت  ،را تیویل ندهد هابچهمبادا ستایه بعد از اتما  مدت قانونی فرار کند و 

 ةشفدن از نقشفبفا آگفاه . سفتایه و پفدرشدیفنمایممخفیانه ملمور نگهبانی از خانه ستایه 

همفراه پفدرش در یفک کمف  و بفه کننفدیمفسمت شمال فرار حشمت فردوس از تهران به

 در آنجفا ، اقدامات سفتایه و حفاج آقفا نفادریشوندیمعنوان سرآشسز و انباردار استخدا  به

 پفدرشاما سفتایه و  ،شودیم هاآن گاهیمخفگروهی از کارگران و هو رفتن موج  دشمنی 

 . کنندیمحشمت فردوس از کم  فرار  قبل از رسیدن

را تعقیف  کنفد بفه یکفی از  هاآنبدین ترتی  ستایه از ترس اینکه مبادا فردوس مجدداً 

و زنفدگی جدیفدی را  رودیمف)رامسر( نزدیک روسفتای پفدربزرگه  شمال کشور شهرهای

ایه . میمد پسر ستشوندیم. بعد از گذشت بیست سال فرزندان ستایه بزرگ کندیمشروا 

و به دهیل آشفنایی قبلفی کفه بفا حشفمت  دیآیمبا اجازه مادرش برای کس  درآمد به تهران 

. در خوابفدیمفعنوان کارگر مغازه او استخدا  شده و شبانه در همفان مغفازه فردوس دارد به
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. میمفد کننفدیمفچند کارگر قصد دزدی از گاو ندوق حشمت ففردوس را  هاش یکی از 

ایفن اتففاق او را نفزد حشفمت ففردوس . گفرددیمفو مفانع دزدی  شفودیمفمتوجه موضوا 

. حضور ناگهانی ستایه در میل کار میمد و دیدار غیرمنتظفره سفتایه و کندیم ترمیبو 

از سوی دیگر،  ابر نیز برای جلف   .کندیمچیز را برای میمد آشکار حشمت فردوس همه

 ورت پنهانی وکاهت تا  از پدرش ا بهجدیدی که قصد ازدواج با او را دارد، ابتد رضایت زنِ

، سفسس کنفدیمفگرفته و موجودی گاو  ندوق )پول و دسته چک و اسناد املاک( را خفاهی 

 ورت رسمی به دارایی پدرش را به اسم خودش کرده و قسمتی از این دارایی را نیز به ةهم

، اشخفانوادهو  . همسر جدید  ابر برای انتقا  از حشمت ففردوسدینمایمآن خانم واگذار 

دادن امفواهه، حشفمت ففردوس . بفا از دسفتکنفدیمبیرون  اشمغازهفردوس را از خانه و 

 .کندیمرا ترک  اشخانههمراه میمد به

 هادادهتوصیف . 4

. گردیفدتجربفی و بیفانی مشفخ   یهاارزش بار ارزشی کلمات به هیاظدر این مرحله 

 نتفایج اسفتفاده گردیفد کفه تضاد معنایی  تکنیکاز تجربی کلمات  یهاارزشبرای تعیین بار 

قفدرت پفول در خدا در مقابل پول، تربیت دینی در برابر تربیت غیر دینفی، آمد: دستذیل به

گرایانفه در مقابفل اسفتمداد معنفوی، فردگرایفی در برابفر مقابل قدرت خدا، اسفتمداد مفادی

یرمادی، دزدی و کسف  پفول از گرایی، دنیای مادی و آرزوهای مادی در مقابل دنیای غجمع

علاقفه بفه پفول و دنیای پول در برابر دنیای غیرپفول، داری دقیق، راه نامشروا در برابر امانت

خاطر پول در مقابل نهی از منکر در رابطه با پفول، همذهبی، خیانت ب ةحفظ آن در مقابل علاق

 در برابر قناعت. یطلبادهیز، میوریعداهتخودمداری در برابر 
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 بار ارزشی مفاهیم .1 جدول

 عبارت تأییدی ارزش تجربی ردیف

1 
 قدرت پول

 ابر: بگو چقدر؟ قفل، چقدر باید بهت بدیم که یه قفل میکم روی  دخترِ

 دهنت بذاری؟

 .خدا کشتی را آنجا خواهد برد    اگر ناخدا جامه از تن درد قدرت خدا

2 

 خودمداری
اره بادی اتل، نه جنایتکار، فقط دوس دحشمت فردوس نه دزده، نه ق ستایه:

  .نوزه که بهه ضرر برسونه

 عداهت میوری
سکوت کنم،  نمیبیمکه  ییهایعداهتیبمن هم در این کم  در برابر این  آگه

 شم با حشمت فردوس فرقی ندار .بخاطر این که یه سرپناهی داشته با

8 
 .یدادیمانجا   یخواستیم یه فریدون بود و یه انبار، هر زیر و رویی که دزدی

 .شمرهیمرو  هاخیماز زمانی که نادری انبار رو تیویل گرفته دونه دونه  امانتداری

1 

 میدون که چم و خم کار دسته بیاد. از همین فردا پسربچه طاهر رو میارمه بازار

 نماز
نیست،  تا امروز پسره من بوده، از امروز میشه پسره تو، اهل هیچی خان: اههفتح

 .قضا اشروزهتا امروز نه نمازش ترک شده، نه . اهل کار و خانه است

1 
 پول میوری

فقط جون این  کنمیم، اسکناس فرش اتخونهآقای دکتر من از در اتاقت تا د  

  .بچه رو نجات بده

 . سسار یماول به خدا بعد به تو  رو ها بچهستایه طاهر:  خدامیوری

1 
 دنیای پول

یای این آقا هیچی قشنگ نیست، دنیای این آقا )حشمت فردوس( دنیای توی دن

 پول است. 

 .تو دنیای این آقا بزرگ بشن ها بچه خوا ینممن  دنیای غیرپوهی

1 
 سیما: خو  خاهیه کن.  ابر: باشه. ابر: اهو تو اتاق پدرمم. پری  خیانت

 ، میگم روزه.اگر بگه روزهمادر  بگه شبه، میگم شبه و  آگه وفاداری

 

کفه در  باشفدیمفافراطی نوا دیگری از ارزش تجربی در سطح تو ی  متن بندی عبارت

  .اندشدهذکر  در جدول زیر هاعبارتاین  تیقیق مورد استفاد قرار گرفت.این 
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 افراطیبندی عبارت .2جدول 

 افراطی یهاعبارت ردیف

1 

  .فقط جون این بچه رو نجات بده کنمیمناس فرش ، اسکاتخونهآقای دکتر من از در اتاقت تا د  

آسمون زمین بیاد،  آگههمه داروندار و همه مال و منال حشمت فردوس تا قرون آخر مال منه، 

 .تونهینمزمین به آسمون بره، دنیا هم یکن بشه، حتی خدا هم 

ز د  دواخونه تا که ا کنمیم. براش آد  ردی  کنمیماز شیرمرغ تا جون آدمیزاد رو براش تهیه 

 جلوی خونه شیرخشک رو دست به دست بیارند.

 .که تا سقفه شیرخشک بچینم خر یم. یه انباری کنمیمزیر پاش نه خاک، اسکناس فرش 

 .میدون که چم و خم کار دسته بیاد از همین فردا پسربچه طاهر رو میارمه

2 

 .شمرهیمرو  اهخیماز زمانی که نادری انبار رو تیویل گرفته دونه دونه 

 شبه و اگر بگه روزه، میگم روزه. مادر  بگه شبه، میگم آگه

 .ر یممیمد: هیچی من پا برهنه هم راه  ؟یپوشیمحشمت فردوس: پس خودت چی 

 

بیانی کلمات بفا دیگفر  یهاارزشفرکلا  معتقد است تفاوت میان انواا گفتمان به هیاظ 

 یهاطرحخود از طریق  یهاارزشگوینده به بیان کلمات به هیاظ ایدئوهوژیک معنادار است. 

 ییهاطرحو همچنین  ندیآیمحسا  ارزشیابی به یهانظا که تا حدودی  پردازدیم یبندطبقه

 یهفاگفتمانمتففاوت را در انفواا  یهفاارزشبه هیاظ ایدئوهوژیک متضادی وجود دارند که 

بیفانی  یهفاارزشتمان اول این در گف (.132 ، ص.1813)فرکلا ، سازندیممختل  متجسم 

و در گفتمان  اندافتهیتجلی  فردگراییشدن و ، بازاریییگراانسانشدن پول، ارزش در مفاهیم

 نگفرش مفذهبیو  یمیورعفداهت، ییگراجمفع، یمیورآخرتخدامیوری، دو  در مفاهیم 

 .اندافتهیتجلی 

 عیین گفتمانت .1. 4

گفتمفان متففاوت در بیانگر وجود دو متن  یهااهوگیدبیانی و تجربی  یهاارزشبررسی 

اسفتمداد  ،قفدرت پفول ارزش تجربفی مففاهیم رخداد ارتباطی )سفریال تلویزیفونی( اسفت.

، علاقفه بفه ، دزدی و کس  پفول از راه نامشفروادنیای مادی و آرزوهای مادی، گرایانهمادی
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، ییگراانسفاندن پول، شارزش ،یطلبادهیز، خاطر پول، خودمداریه، خیانت بپول و حفظ آن

کفه  یاجامعفهگفتمفان اول )بیانگر آن است که گفتمان دنیاگرایی بر  شدن و فردگراییبازاری

حاکم است. گفتمان دنیاگرایی گفتمانی است کفه  (برجسته آن استۀ مت فردوس نمایندحش

اعضفای  ةدر ایفن گفتمفان همف. دهفدیممادی تشکیل  یهاارزشمیور مرکزی آن را پول و 

و معیفار و ملفاک  سفنجندیمفچیز را بفا آن و همه کنندیمامعه برای دستیابی به پول تلاش ج

مادی است. اعضای این گفتمان برای رسیدن به اهدا  خفود از  یهاارزش رفتار مرد  پول و

خفدا دارای قفدرت اسفت و ۀ که پفول بفه انفدازطوری، بهکنندیمپول و قدرت پول استفاده 

چیز میور پول و اقتصاد قفرار گرفتفه اسفت و ست. در این گفتمان همهجایگزین خدا شده ا

 فردگرایی و خودمداری ستایه شده است.

 :مال و منال حشمت فردوس تا قرون آخر مال منفه،  ةهمه داروندار و هم» انیس

آسمون زمین بیاد، زمین به آسمون بره، دنیا هم یکفن بشفه، حتفی خفدا هفم  آگه

 .«تونهینم

  :این پوهی که تو جیبشه مفال خودشفه، مفن بهفه داد ، پفول »حشمت فردوس

 «.، رفیقه رو به من فروختهیفروشآد 

  :امداد نیستم، این چند ساهی هم که فروخته پوهه رو گرفته،  ةمن که کمیت» ابر

 «.د ینممفتکی نفروخته، من بابت اون بار یه قرون هم 

 )به نمایندگی ستایه( بیانگر وجود گفتمان مذهبی بیانی و تجربی گفتمان دو  یهاارزش

معنوی  یهاارزشخدا و  ،مذه  است که میور مرکزی آن را است. گفتمان مذهبی گفتمانی

و رفتار و اعمال تما  اعضای جامعه بر اساس احکفا  دینفی و اههفی اسفت.  دهندیمتشکیل 

اسفت. براسفاس ایفن گفتمفان قفوانین اههفی و دینفی  هاانسفانمعیار و میور تما  رفتارهای 

گرایی مورد تلکید قرار گرفته است. در این هی شده و تعاون و همکاری و تقدیرخودمداری ن

مفادی دارای ارزش تفانوی اسفت و اعضفای جامعفه تلفاش  یهفاارزشگفتمان پول و سایر 
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خفروی هسفتند. و بیشتر در دد دستیابی بفه سفعادت اُ کنندینمچندانی برای دستیابی به آن 

 و احترا  به ائمه اطهار ستایه شده است.  ییگراجمعدر این گفتمان همچنین 

  :سسار یمرو اول به خدا بعد به تو  ها بچهستایه »طاهر» . 

  :چرا دونمینمنوشته  یجورنیا، چرا دونمینمخواسته  یجورنیاچرا »ستایه ،

 خفوا ینمف، اما هر چی هفس دونمینمما سه تا زیر یه سق  جم بشیم ة خواست

 «.باهاش بجنگم چون که خودش خواسته

 :دار خوبی باشمخدا نخواست که امانت» حاج آقا نادری .» 

 میگن امروز عاشوراسفت، خفون ریخفتن حرومفه، اون کسفی کفه » خان: اههفتح

  عبداهلفه تفا  فُ یوس  منو از خیمه انداخته بیرون، امش  رو  دقه سفر ابفا

 «.خوامهیمسر کنه، فردا  تونهیم

 تفسیر ۀمرحل. 2. 4

 هایدههگرایی دارد، در موقعیت دنیا دینی و هایگفتمانگفتمانی که حاکی از تقابل  ةزمین

 هایپویاییایران،  ة. پس از پایان جنگ و شروا بازسازی جامعکندمیاخیر در ایران معنا پیدا 

ن، نزاعفی جوانفان و زنفا ةواسفطاجتمفاعی بفه هفایدگرگونیتیصیلات و  ةواسطفرهنگی به

 هفایفر گفتمانی را در ایران نمایان کرد که از آن روز به بعد به مضمون بنیفادی بسفیاری از 

در رابطه با ابعفاد مختلف  زنفدگی اجتمفاعی  توانمی. پیامدهای این امر را فرهنگی بدل شد

طور کلفی ارزشی و به هایتقابلنشان داد، یعنی از طریق دگرگونی نسلی، دگرگونی ارزشی، 

دنیفاگرایی و گفتمفان کفه بفین دو گفتمفان  یارابطهبیانگر آن است « ستایه» سریالاخلاق. 

عبارت دیگر، این مجموعه سریال بیانگر تقابفل تقابلی است. به ةیک رابط ،وجود داردمذهبی 

و )بفا نماینفدگی سفتایه( دو گروه با دو گفتمان متفاوت است؛ یک گروه با گفتمان مذهبی 

بفا توجفه بفه  هاگروه. هر کدا  از این )با نمایندگی حشمت( فتمان دنیاگراییگروه دیگر با گ

و  کننفدیمفخفود تلفاش  یهاآرمانو  هاارزشگفتمان خود در راستای دستیابی به اهدا  و 

اما ایفن تقابفل  رداخته و در مقابل هم قرار گیرند،همین امر موج  شده که به رقابت با هم پ
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عبارت دیگر، این تقابل گفتمانی بفر بی به نمایه درآمده است؟ بهگفتمانی در چه شکل و قاه

است؟ آن چه در این مجموعه سریال منجر به تقابل ایفن دو گفتمفان شفده،  یامسلههسر چه 

تربیت فرزندان میفور  ۀخود فرزندان، بلکه شیوویژه پسربچه( است. اهبته نهفرزندان طاهر )به

زیفر بفه  یهفااهوگیدتقابل گفتمانی در  ةمثابور تربیت بهتقابل گفتمانی این سریال است. می

 تصویر کشیده شده است:

  :بفا مفرا   ها بچه، نذار سسار یمرو اول به خدا بعد به تو  ها بچهستایه »طاهر

 ۀپدرت بزرگ کن نه با قاعفد رو با قاعدۀ ها بچه بزرگ شن ... حشمت فردوس

هفم میتفاج شفدی نفذار  به نون شف  آگهحشمت فردوس. گوش کن ستایه 

 شهمفهیه  ذره آدمیت هم دار   آگهبرن زیر چتر حشمت فردوس. من  ها بچه

 .)آخرین دیاهوگ طاهر و ستایه( «.خاطر مادرمه نه پدر هب

 :توی دنیای این آقا هیچفی قشفنگ نیسفت، دنیفای ایفن آقفا )حشفمت » ستایه

«. ا بفزرگ بشفنتفو دنیفای ایفن آقف ها بچفه خوا ینمفردوس( دنیای پوهه. من 

 )دیاهوگ ستایه، حشمت فردوس و قاضی در یکی از جلسات دادگاه(

 :از همفین  خفوا یمفدوس دار  بچه طاهر رو بغل کنم،  ابر » حشمت فردوس

)دیفاهوگ حشفمت  «.فردا با خود ببرمه میدون که چم و خم کار دسفته بیفاد

 .فردوس با  ابر در دفتر وکیل هنگا  خبر دستگیری ستایه(

و  تقابفل، رقابفتماجرای ا لی در رخداد ارتباطی انتخفا  شفده گفت  توانیم اینبنابر

دو گفروه از  همین دهیل است کفهبهو  تربیت فرزندان است ۀشیو برای تعیین هاگفتمانتضاد 

بفه اهفدا  خفود و  یبخشتیققبرای  ،واهدین که هر کدا  در یک گفتمان خا ی قرار دارند

 از:اند عبارت هاتقابلاین  نیترمهم. پردازندیمبا یکدیگر  تقابلو به رقابت  غلبه بر دیگری

 کردنکردن/جذباجیرتقابل اول: 

اوهین تقابل جدی ستایه و حشمت فردوس دانست، زمفانی ر   توانیماین تقابل را که 

فرار کند و دیگفر  هیهانوههمراه که حشمت فردوس از ترس این که مبادا ستایه به دهدیم
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 اجیر کردنا  قاسم که یک هندوانه فروش است را را ببیند، فردی به هیهانوهدهد که اجازه ن

طور غیر مستقیم اعمال و رفتار سفتایه را که با فروختن هندوانه در میل سکونت ستایه به

زیر نظر بگیرد و روزانه به او گزارش دهد. در مقابل هر روز هندوانه را به نص  قیمت بازار 

ستایه و حاج آقا نادری را زیفر  طور غیرمستقیمقاسم برای یک مدت طوهانی بهاز او بخرد. 

قاسفم موجف   یهاپسفربچهستایه نسبت بفه  ةو دهسوزان زیآممیبت، اما رفتار ردیگیمر نظ

سفتایه  ةکه قاسم در مورد تصمیم خود مبنی بر کنتفرل و گفزارش کارهفای روزانف گرددیم

کردن ستایه از دیفدن حشمت فردوس مبنی بر میرو  ةکند و ستایه را از نقش تجدید نظر

ففرار  یهابچههمراه پدر و بنابراین ستایه به ؛بعد از اتما  مدت قانونی آگاه سازد هیهابچه

 . کندیم

زمانی آغاز شفد کفه سفتایه و حفاج آقفا  ،کردن/ جذ اجیرکردن تقابل مورد در دومین

سرآشسز و انباردار آغاز کفرده بودنفد و خیلفی عنوان نادری فعاهیت کاری خود را در کم  به

دقیفق مفورد  یدارامانتخاطر هحاج آقا نادری بو  خاطر دفاا از حق کارگرانهستایه ب زود

امفا ایفن اقفدامات موجف  آزردگفی  مانی و سایر کارگران قفرار گرفتنفد،احترا  مهندس رح

ا اقفدامات خفود )نظفارت گروهی دیگر از کارگران به رهبری فریدون گردید، زیرا ستایه بف

دزدی  یهفاکانالداری دقیق خود دقیق بر آشسزخانه و کیفیت غذا( و حاج آقا نادری با امانت

دهیفل فریفدون در فدد همفینروی فریدون و گروهه مسدود کرده بودند. بهاز شرکت را به

با دیفدن برداشتن حاج آقا نادری و ستایه بر سر راه اهدا  خود برآمد و هنگامی که غلامی 

عکس طاهر در خانفه سفتایه، راز سفتایه را نفزد فریفدون آشفکار نمفود، فریفدون بفرای 

همراه غلامی به میل کار حشمت فردوس رفت خود به انهیگرایمادبه اهدا   دنیبخشتیقق

با خبر بفود و تیفت تفلتیر  هاآن ةو با او ملاقات و مذاکره نمود. اما مجید که از نقشه و توطئ

فریفدون آگفاه سفاخت و سفتایه  ةآقا نادری قرار گرفته بود، ستایه را از نقشنصایح حاج 

به کمک مهندس رحمانی قبل از رسیدن حشفمت ففردوس و  و اشخانوادههمراه بهتوانست 
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و ناکفامی حشفمت ففردوس بیفانگر فرار سفتایه . کندملموران نیروی انتظامی از کم  فرار 

 نیاگرایی است. پیروزی موقت گفتمان مذهبی بر گفتمان د

 وم: خیانت تقابل د

این تقابل زمانی آغاز شد که پاسگاه اکبرآباد به سفتایه مشفکوک شفد و او را بازداشفت 

حشمت فردوس برای شناسایی متهمان به پاسگاه فراخوانده شدند و  ابر  ۀنمود و از خانواد

خفاطر هه، بفشناسفایی سفتای رغفمیعلبه نمایندگی از حشمت فردوس به پاسگاه آمد، وهی 

دستیابی به همه دارایی پدرش شناسایی او را انکار نمود و ستایه از بازداشت آزاد شد. ایفن 

تقابل بیانگر آن است که اعضای گفتمان دنیاگرایی برای رسیدن به مادیفات و تفروت بیشفتر 

ا خیانت کنند، حتی اگر مال و تروت کافی نیز داشته باشند، زیفر گریدهمحاضر هستند که به 

گفتمان دنیاگرایی اسفت. آزادشفدن سفتایه از بازداشفت و  یهایژگیویکی از  یخواهادهیز

گفتمان مفذهبی  یهایروزیپ یکی دیگر از خیانت  ابر به پدرش در شناسایی ستایه بیانگر

 بر گفتمان دنیاگرایی است.

 : تربیت فرزندانسومتقابل 

ر دو بُعفد نمایفان اسفت: فسفاد سفریال د ةدر ایفن مجموعف هفاگفتمانتقابل نهایی بفین 

 و پایداری نسلی/ جهه نسلی. فرزندان اخلاقی/سلامت اخلاقی

 فرزندان بُعد اول: فساد اخلاقی/ سلامت اخلاقی

تقابل نهایی بین این دو گفتمان بیست سال طول کشید و نتیجفه آن بعفد از بیسفت سفال 

)به نماینفدگی سفتایه( و تربیت گفتمان مذهبی  ۀیعنی زمانی که نتیجه شیو ؛مشخ  گردید

گفتمان دنیاگرایی )به نمایندگی حشمت فردوس و  ابر( مشخ  شده است. این نتیجفه در 

کفه دخترهفای طفوریرفتار فرزندان ستایه و دخترهای  ابر و خود  ابر نمایان اسفت. بفه

د و و تا دیر وقت در پارتی هستن کنندیمو مواد مخدر استعمال  اندشده ابر به فساد کشیده 

 .کنندیم یگذرانوقتبا پسرها 

 «مثل کیا هستی  ابر؟ دونییمبیبین!  :حشمت فردوس 



 39                       خانواده يو برساخت گفتمان يونیزیتلو یهاالیسر یيبازنما                        دومشمارة 

 

 نه آقا ابر : 

 عین طوافایی ! چر  طوافی دیدی؟ یه وقتی من یکیشو داشتم، حشمت فردوس :

، تابسفتون کننیمفبادو  و گوجه سبز بفار  . بهار چاقاههکرد یمیک سال طوافی 

)پوزخنفد  فابر(  شن! پفاییز زاهزاهفک و ازگیفل،ورسی  و گیلاس و زردآهو میف

زمستون که بشه هبوفروش میشن. خلا ه هفر فصفل خوردنفد اون فصفل کفار و 

 .ریختشون عوض میشه. تو عین اونایی  ابر

 میشه بگین چرا؟ ابر : 

 و این خونه اش جور بشه، ت: بله که میشه! پاش که برسه و بهونهحشمت فردوس

و یفه  کنفییمدخترات هباسای تیتیه مامانی  زی، تنندادهنگ و دوهونگ راه می

توهده،  و حاها هر کی که باهاشون هست! زنییموج  از پایین دامنشونو قیچی 

عیده، ش  یلداست هرچی که هست تا اهه  بح تو این خونه بزن و بکفو  راه 

ایی کفه دختفرات عفین یمیندازی، پاش که بیفته چشمتو رو اون سرخا  سفیدآب

روسفری  . پاش که بیفته یفادت میفره کفهبندییمماهن رو  ورتشون کاهگل می

 255کردن سر منفار! پفاش کفه بیفتفه مفاهی واسه پوشوندن موست، نه چراغونی

تم نداری که بسرسفی ایفن یهزار تومن پول تلفن جیبی دختراتو میدی. بیبین! جر

ه با یه قوره هزار تومنو این یه اه  بچه با کی اختلاط می کنه؟ پاش که بیفت 255

 «.کنه با یه مویز گرمیت میزنه باهاسردیت می

  :یا در دیاهوگ دخترهای  ابر با میمد در داخل اتومبیل

 «:کفار ؟ اینکه کجا میریم. چفهیگینمتو که کارهای ما رو پیه بابا   دختر  ابر

 .میکنیم

  وغ در تفونمینمفآقا ففردوس بسرسفن  آگهمیمد: من کارمند باباتون نیستم، وهی

 بگم.
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 بگو چند؟ چقدر؟ قفل، چقدر باید بهت بدیم کفه یفه قففل میکفم دختر  ابر :

 «روی دهنت بذاری؟

نکفردن و و قناعفت کردن اموال پدر بدون کس  اجازهرکردن، واگذافردگرایی و و خیانت

 تربیت گفتمان دنیاگرایی است.  ۀو هوسبازی نیز یکی دیگر از نتایج شیو یگذرانخوش

 «چیفز   رو واضی کرد ، دار  با خود  میارمه اونجا، امضا کنفه، همفه ابر: بابا

 حاضره!

 من بسسار، من دارونفدار حشفمت چیز رو به:  ابر  دبار گفتم تو همهمایسیپر

 .«زنمیمفردوس رو به نامت 

کامففل دارد.  ییشففنوحر ش از مففادر ،دختففر سففتایه ،اسففت کففه نازگففلحففاهیایففن در

  :خاطر مخاهفت مادرش رد کردههیه یکی از اساتید خودش را بخاطر خواستگاری اوهمینبه

 «مادر  بگه شبه، میگم شبه و اگر بگه روزه، میگم روزه. آگه» 

نیز دانشجوی کشفاورزی اسفت و در کنفار تیصفیل بفا رعایفت  ، پسر ستایه، و میمد 

وس ه در مغفازه حشفمت ففردکو هنگامی پردازدیمامورات شرعی و قانونی به کس  درآمد 

خیانفت نشفود و  اشمغفازهخاطر ایفن کفه در امانفت  فاح  هب کردیمعنوان کارگر کار به

خوبی انجا  دهد جان خود را به خطر انداخت و زخمی شد و با وجفود مسئوهیت خود را به

که مبادا در امانتی که به او واگذار  دادینمورود به داخل مغازه را به کسی  ۀشدن اجاززخمی

 لی وارد شود:خل اندکرده

 « ففردوس، نیاید جلو، هیشکی حق نداره بیاد جلو، زنگ بزنید بفه رسفتم یفا آقفا

 «جز این دو تا هیشکی حق نداره بیاد جلو.به

  فردوس به  ابر در مورد میمد یها یبتیا 

  :بیبین! این پسره حیاش از  د تا دختر بیشتره. اون شوفر منفه، حشمت فردوس

خودتو جمع و جور بکن.  یهابچهخیلی غیرت داری  اگر  مونهیممنم  ةتو خون

 ؟افتاد
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 جهش نسلی/پایداری بُعد دوم:  

پایفداری منظفور از  جهه نسلی نیز نمایفان اسفت./پایداریتقابل نهایی )تربیتی( در بُعد 

 و حفظ آن توسط نسفل جدیفد نسل گذشته به نسل جدید یهاارزشنسلی، انتقال نگرش و 

نسل جدید با  یهانگرشو  هاارزش شدید ، تیول و دگرگونیو منظور از جهه نسلی است

پوهی، جهفه  یهاارزشودن پول و در گفتمان دنیاگرایی به دهیل میورینسل گذشته است. 

نسلی که در  شودیمخاص آن موج   یهایژگیوعبارت دیگر، پول و . بهدیآیمنسلی پدید 

یابی بفا اهفدا  گفتمفانی خفود بسفیار ، در راسفتای دسفتابنفدییمگفتمان دنیاگرایی پرورش 

 یهفاارزشکه در راستای دستیابی بفه پفول و طوریاز نسل گذشته عمل نمایند. به تریافراط

دیگر را زیر پا بگذارند و یک دنیاگرای خاه  شوند. خلفوص دنیفایی  یهاارزش ةمادی هم

د نسفل قفدیم ایفن است که در راستای دستیابی به اهدا  گفتمانی خو یاگونهنسل جدید به

 .کنندیمگفتمان و بستگان خود را نیز فدا 

 آدمای امروز آدمای امروزن که آدمفای دیفروز بفه » )خطاب به انیس(: مایسیپر

. تو دهه دزد بودی من خود خود شادزد ، تو دنبال دونه رسنینمگرد پاشون هم 

حشمت  یهامونده، تو پس نهیآ. فرق من و تو خوا یمبودی من همه خرمن رو 

. ففرق خفوا یمف، من زیر و روی حشفمت ففردوس رو یخواستیم فردوس رو

. آد  بدهای دیروز یه ناخاهصفی داشفتند، مفروت نفه، نهیآآدمای دیروز و امروز 

معرفت هم نیست، انصا  هم نیست، فقط ناخاهصی. انفیس خفانم بفد بایفد بفد 

د  بدهای امفروز ایفن باشه، سیاه باید سیاه باشه، شیطان باید خود شیطان باشه. آ

 «.طورین

که در گفتمان مذهبی نسل جدید نسبت به نسل قدیم پایفدار و وففادار هسفتند. در حاهی 

سکانس آخر این سریال بیانگر ویژگی وفاداری و پایفداری اعضفای گفتمفان مفذهبی اسفت، 

حشفمت ففردوس را دزدیدنفد و میمفد  یهفاکفهسفوار  ه چند نفر موتفورکیعنی هنگامی

 .را به پدربزرگه داد هیهاکفه
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  ؟یپوشیمحشمت فردوس: پس خودت چی 

  ر یممیمد: هیچی من پا برهنه هم راه. 

همه این موارد بیانگر پیروزی نهایی گفتمان مذهبی بر گفتمان دنیاگرایی است. علفاوه بفر 

 بیمارستان بیفانگر شکسفت گفتمفانآمدن از هنگا  بیروناین موارد دیاهوگ حشمت فردوس 

 است.ایی و بازگشت به گفتمان مذهبی دنیاگر

  بفه خفودت قسفم خیلفی رو سفیاهم. »به آسمان:  در حال نگاهحشمت فردوس

 «.چاکرتم، عبدتم، عبیدتم

 نظم گفتمانی  .3. 4

 از اسفت عبفارت گفتمفان دنیفاگراییاستراتژی مفورد اسفتفاده از در این رخداد ارتباطی 

در فدد ایفن اسفتراتژی اعضفای گفتمفان  از بفا اسفتفاده. شدنو بازاری شدناستراتژی پوهی

اما اسفتراتژی  ،مشکلات خود را با پول حل کنند ةهم کنندیمو سعی دستیابی به پول هستند 

 است.  یمیورنیدمیوری و مورد استفاده گفتمان مذهبی استراتژی وفاداری، اخلاق

 تگفتمانی میان .4. 4

و  وجود داردا لی  یهاگفتماندرون  در که ییهاگفتمانعبارت است از  تمیان گفتمانی

و  یمیففورپولگفتمففان  در ایففن رخففداد ارتبففاطی نویسففنده .کنففدیمففواقعیففت را بازنمففایی 

میففوری، ان اخلففاققففرار داده اسففت و گفتمفف گفتمففان دنیففاگراییدرون در شففدن را بففازاری

  ست.قرار داده ا مذهبی گفتمان را در درون یمیورنیدگرایی و میوری، تقدیرعداهت

 تبیین ۀمرحل .۵. 4

 هفاآنتربیت  ۀشیوفرزندان و گفتمانی بر سر موضوا تقابل « ستایه» میور ا لی سریال

 ةکفه در ایفن مجموعفتربیفت نسفل جدیفد  ۀشیومسئله تربیت نسل جدید.  ۀاهبته شیو ؛است

یکفی از ا لی یک مجموعفه سفریال نیسفت، بلکفه مسئله ، فقط هتصویر کشیده شدسریال به

تربیت نسفل  ۀدر مورد شیو .باشدیم جامعه ما یهاچاههو یکی از  ذهنی واهدین یهادغدغه

تربیفت  ۀمتفاوتی در جامعفه مفا وجفود دارد کفه هرکفدا  در مفورد شفیو یهاگفتمانجدید 
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 نجفا کفهتفا آ جوانان شفده و خودِ هاخانوادهمختلفی دارند که موج  سردرگمی  یهادگاهید

 یهفاگفتمان، جامعفهفعفال در  یهفاگفتمان در بفین. اندشفده جوانان با بیران هویت مواجه

حاکم بر جامعفه  که گفتمان مذهبی گفتمانِطوریمذهبی و دنیاگرایی قدرت بیشتری دارند، به

 فییح  ۀشفیوبر این باور اسفت کفه  تربیت فرزندان نیز در با مذهبی گفتمان . باشدیمنیز 

دین اسلا   یهاآموزهی بر نتربیت دینی مبت یهاوهیشکارگیری هتربیت دینی است. با ب ،تربیت

تنهفا نفهشاهد فرزندان ساهم و  اهح در جامعه باشیم و وجفود چنفین فرزنفدانی  میتوانیمما 

بفه آینفده  از یک سو، که واهدین شودیم سب ، بلکه گرددیمموج  پیشرفت و ترقی کشور 

و  باشفندیمواهدین برای دوران پیری  امیدوار باشند، زیرا فرزندان  اهح همانند عصایی خود

 شفاننیواهدو تفا آخفرین هیظفات زنفدگی از و وفادارانفد  کننفدینمبه واهدین خود خیانت 

که واهفدین  شودیموجود چنین فرزندانی موج  از سوی دیگر،  .کنندیم و حمایت مراقبت

دینفی و  یهفاآموزهبفه ، زیرا مطمئن هستند بفا توجفه امیدوار باشندنیز  شانفرزندان ۀبه آیند

و سفعادت  و روی پفای خفود بایسفتند زندگی سربلند شفده یهاامتیاندر  توانندیممذهبی 

 ورند.اخروی را به دست بیدنیوی و اُ

تربیتی  ییح آن است که فرزندان مفا طفوری تربیفت  ۀشیوگفتمان دنیاگرایی از دیدگاه 

و فرزندان خو  فرزندانی هسفتند کفه رفته باشند یاد گشوند که راه و رسم پول درآوردن را 

 ةبنابراین در جامع ؛در راستای کس  پول تلاش کننددست بیآورند و بتوانند تروت بیشتری به

نوعی تقابل گفتمانی وجود دارد که با هم در مختل   یهاگفتماندهیل وجود امروزی ایران به

ایفن تقابفل گفتمفانی . دباشنیم درقابت هستند و هر کدا  در دد گسترش کمی و کیفی خو

مهفم  یهفاانتخا ذهنفی در  یهاچاههو  هاکیاهکتیدو جوانان با  هاخانواده تاموج  شده 

از  گفتمفان حفاکمبرای رفع این دیاهکتیک گفتمانی، تربیت مواجه شوند. مسئله زندگی مانند 

نمفوده « سفتایه» تلویزیونی از جمله سفریال یهاالیسر ةاقدا  به ساخت و تهیطریق رسانه 

بنفابراین  ؛ایفن دیاهکتیفک و تفابفل گفتمفانی اسفتاز  رفتبرون راهسریاهی که بیانگر  است.

به نهاد خانواده تعلق دارد، اما این نهاد عر ه تقابل دو نهاد مذه  چارچو  نهادی این متن 
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 انیفاگرایدن( و انیگراسنتمنازعه میان مذهبیون )این دو گفتمان بخشی از و  باشدیمو بازار 

. مذهبیون بر این باورند که تربیت نسل آینده بایستی بر اساس ا فول باشدیم( هاستیمدرن)

دین اسلا  باشد، اما دنیاگرایان معتقدند که نسل آینده را بایفد براسفاس ا فول بفازار تربیفت 

عنوان بافت موقعیتی این نزاا گفتمانی و اجتماعی بر این امفر دهاهفت وسیما نیز به دا نمود.

که این نزاا بخشی از تیوهات نهادی و اجتمفاعی جامعفه ایفران اسفت کفه از سفوی  کندمی

عنفوان . بنابراین اگرچفه ایفن نفزاا بفهشودمیعنوان انیرا  و تهدید تلقی گفتمان رسمی به

، اما تیلیل گفتمانی سریال گویای این امر است کفه ایفن نفزاا شودمینزاعی ارزشی تعری  

های مدرنیزاسفیون و فراینفدایفن امفر  ةتماعی و طبقاتی است و واسفطارزشی خود نزاعی اج

بنابراین این مجادهه در سراسر جامعه و از جمله خانواده است.  دارانهسرمایههای فرایندبسط 

ل طبقاتی بفه تصفویر کشفیده  ورت یک تقابریشه در فضای اجتماعی دارد که در سریال به

نزاا گفتمانی بر نزاعی اجتماعی بین طبقفات دهاهفت  به هیاظ اجتماعی، این شده است؛ یعنی

 بورژوای بازاری. ةمتوسط سنتی و طبق ة؛ نزاا طبقکندمی

 یریگجهینت .۵

چفارچو  نهفادی آن بفه نهفاد است که  یکی از متون فرهنگی« ستایه» مجموعه سریال

ن سفریال در ایف خفانواده تصفویر خانواده اسفت.در دد بازنمایی نهاد خانواده تعلق دارد و 

 ةمنازعف مفورد ،«تربیت نسفل جدیفد»ویژه عنا ر نهادی آن بهبستر آن و است که  یاگونهبه

خانواده نهاد در این سریال  عبارت دیگر،به ؛واقع شده است مذهبی و دنیاگرایانه یهاگفتمان

و  خفوانه هاگفتمانهرکدا  از این که طوریبه .باشدیمعر ه تقابل دو نهاد مذه  و بازار 

و همواره سعی بر آن دارنفد تربیت نسل جدید در نهاد خانواده دارند  ۀویشتفسیر متفاوتی از 

 پردازنفدیم تقابلکه تفسیر خود را مشروا و مقبول جلوه دهند و در این راستا با یکدیگر به 

در راسفتای  .تثبیت معنای تربیت نسل جدید بر گفتمفان دیگفر غلبفه کننفد در ددند که باو 

گفتمان  کهطوری. بهکنندیمخاص خود استفاده  یهایاستراتژاز  هاآن معنا هر کدا  از تثبیت
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 یهفایاسفتراتژگفتمفان مفذهبی از  و« شفدنشدن و بازاریپوهی» یهایاستراتژدنیاگرایی از 

 .کنندیماستفاده  «یمیورنیدمیوری و وفاداری، اخلاق»

کفردن، اجیرکفردن/ جفذ  یهفاتقابلمانند گفتمانی  یهاتقابلنمایه با « ستایه» سریال

و بفا  کشفدیمفتصفویر گفتمفانی در نهفاد خفانواده را بفه یهانزاا ،تربیت فرزندان و خیانت

ایفن سفریال که طوریبه. رساندیمبه کمال  رابازنمایی خانواده  ،هاتقابلدادن نتایج این نشان

دارایی و آوارگفی حشفمت  ةدن همداکه منجر به از دست)خیانت  ابر به پدر  دهدیمنشان 

، عفذا  وجفدان هفاآن یهفایکفارپنهانشدن فرزندان  ابر و ، به فساد کشانده(فردوس شد

گفتمفان  ۀاز نتفایج تربیفت فرزنفدان بفه شفیو ،خفود ةپشیمانی انیس از رفتار گذشفت انیس و

، وی، چشفم پفاکی (کفه موجف  زخمفی شفدنه شفد)داری میمد دنیاگرایی است و امانت

کس  پول و درآمد از راه حلفال نیفز نتفایج گفتمفان مفذهبی  و فرزندان ستایه یشنوحر 

این نتایج بیانگر برتری گفتمفان مفذهبی در مقابفل گفتمفان دنیفاگرایی اسفت.  ةاست. مقایس

بفودن پفول و که در گفتمان دنیفاگرایی بفه دهیفل میفوری دهدیمهمچنین این سریال نشان 

خفاص آن  یهفایژگفیوعبارت دیگفر، پفول و به ؛دیآیم دپدیپوهی، جهه نسلی  یهاارزش

که در راستای دسفتیابی بفا اهفدا   ابندینسلی در گفتمان دنیاگرایی پرورش  شودیمموج  

از نسفل گذشفته عمفل نماینفد. خلفوص دنیفایی نسفل جدیفد  تریافراطگفتمانی خود بسیار 

د نسفل قفدیم ایفن گفتمفان و است که در راستای دستیابی به اهدا  گفتمانی خفو یاگونهبه

که در گفتمان مذهبی نسل جدیفد نسفبت بفه نسفل . در حاهیکنندیمبستگان خود را نیز فدا 

 ةدر زمینفدادن نتایج تقابفل گفتمفانی با نشان این سریال بنابراین .قدیم پایدار و وفادار هستند

 .دهدیمرا نشان  تربیت نسل جدید ۀ، گفتمان بهتر و برتر در راستای شیوتربیت نسل جدید

مفرد  را در  ،هفاتقابل ةدادن پیروزی و موفقیت ستایه در همسریال با نشانهاین مجموع

کفه  دهفدیمفنشان  و کندیمتربیت نسل جدید راهنمایی یا هدایت  ۀانتخا  گفتمان در شیو

 ودشفیمفتربیت مبتنی بر آن منجر به داشتن فرزندان فاسد  ۀانتخا  گفتمان دنیاگرایی و شیو

، وهفی شفوندیمف، بلکه موج  آوارگی و ورشکستگی نیفز شوندیمشرمساری  ةتنها مایکه نه
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تربیت مبتنی بر آن منجر بفه داشفتن فرزنفدان  فاهح، متقفی،  ۀانتخا  گفتمان مذهبی و شیو

 افتخار کرد. هاآنبه داشتن  توانیمکه  شودیم، با اد  و با ایمان شنوحر 

در  های اجتمفاعیفراینفد تصفویری از« ستایه» سریال ست کهاز دیگر نتایج تیقیق آن ا

ایران نیز تقابل گفتمانی بین گفتمفان دنیفاگرایی و مفذهبی  ةایران است، زیرا در جامع ةجامع

وجود دارد و هر گفتمانی بر آن است که معنای مورد مفورد نظفرش را تثبیفت کنفد و سفایر 

تربیت نسل جدید کفه در  ۀشیومسئلة رت دیگر، عبابه ؛معانی دیگر را به میدان گفتمانی براند

ا لی یفک مجموعفه سفریال نیسفت، مسئله تصویر کشیده شده، فقط این مجموعه سریال به

در مفورد  ، زیراباشدیمما  ةجامع یهاچاههکی از ذهنی واهدین و ی یهادغدغهبلکه یکی از 

کفدا  در مفورد رد کفه هرمتفاوتی وجود دا یهاگفتمانما  ةدر جامعتربیت نسل جدید  ۀشیو

و خودِ جوانفان شفده  هاخانوادهمختلفی دارند که موج  سردرگمی  یهادگاهیدتربیت  ۀشیو

دهیفل جامعه امفروزی ایفران بفه . بنابراین دراندشدهتا آنجا که جوانان با بیران هویت مواجه 

هسفتند. ایفن مختل  نوعی تقابل گفتمانی وجود دارد که با هم در رقابت  یهاگفتمانوجود 

ذهنفی در  یهفاچاههو  هفاکیاهکتیدو جوانفان بفا  هاخانوادهتقابل گفتمانی موج  شده تا 

تربیت مواجه شوند. برای رفع این دیاهکتیفک گفتمفانی، مسئلة مهم زندگی مانند  یهاانتخا 

تلویزیفونی  یهاالیسراز طریق رسانه اقدا  به ساخت و تهیه  )گفتمان مذهبی( گفتمان حاکم

قابل گفتمانی بین گفتمان دنیاگرایی . سریاهی که در آن تنموده است« ستایه» ز جمله سریالا

بنابراین گفتمان حاکم )گفتمان مذهبی( بفا  ؛یابدیمو مذهبی، با برتری گفتمان مذهبی خاتمه 

برتری گفتمان گفتمان رقی  را به چاهه کشیده و )سریال ستایه(  متون فرهنگیاستفاده از 

 خوانفدیم)واهدین و جوانفان( را بفه گفتمفان خفود ففرا  هاسوژهبه اتبات رسانده و خود را 

یک استیضاح مستقیم نیست، بلکه استیضفاحی غیرمسفتقیم  هاسوژهاما استیضاح  ،)استیضاح(

 هاسفوژهاست. استراتژی غیرمسفتقیمی کفه گفتمفان حفاکم بفا اسفتفاده از آن بفه استیضفاح 

است. در این استراتژی، گفتمان حفاکم بفا اسفتفاده از  «گفتمانی هُشدار»، استراتژی پردازدیم

جفز گفتمفان حفاکم بفا بفه ییهفاگفتمانکه انتخفا   دهدیمهُشدار  هاسوژهبه  متونیچنین 
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 هاسفوژهدادن این پیامدهای منففی پیامدهای منفی )برای فرد و جامعه( همراه است و با نشان

تیقیق بیانگر آن است که زمینه گفتمانی کفه حفاکی از  نتایج. خواندیفرامرا به گفتمان خود 

اخیر در ایران معنا پیفدا کفرده  هایدههدینی و دنیاگرایی دارد، در موقعیت  هایگفتمانتقابل 

« سفتایه» فرهنگی بدل شده است و در سریال هایفر است و به مضمون بنیادی بسیاری از 

ارزشی در سریال ستایه،  هایمنازعهدیگر،  عبارتبه ؛به شکل نزاا ارزشی نمایان شده است

عنفوان بخشی از تیوهات نهادی و اجتماعی جامعه ایران است که از سوی گفتمان رسمی بفه

عنوان نزاعفی ارزشفی بهدر سریال انیرا  و تهدید تلقی شده است. بنابراین اگرچه این نزاا 

ت که این نزاا ارزشفی خفود ، اما تیلیل گفتمانی سریال گویای این امر اسشده استتعری  

های فراینفدهای مدرنیزاسیون و بسط فراینداین امر  ةنزاعی اجتماعی و طبقاتی است و واسط

بنابراین این مجادهه ریشه در فضفای در سراسر جامعه و از جمله خانواده است.  دارانهسرمایه

 . یعنفیه اسفت ورت یک تقابل طبقاتی به تصویر کشیده شداجتماعی دارد که در سریال به

 ة؛ نفزاا طبقفکنفدمیهیاظ اجتماعی، این نزاا گفتمانی بر نزاعی اجتماعی بین طبقات دهاهت 

مفتن گففت کفه  توانیمآمده دستبا توجه به نتایج بهبورژوای بازاری.  ةمتوسط سنتی و طبق

 .پردازدیمبه بازنمایی نهاد خانواده یک متن اجتماعی است که این مجموعه سریال 

. کندیم، بلکه آن را رمزگذاری کندینمراین دوربین تلویزیون واقعیات را  رفاً ضبط بناب 

خا فیتی فرهنگفی و ایفدئوهوژیکی  یریگجهفتو این  دهدیمرمزگذاری به واقعیت جهت 

معنفا  نفسفهیفف هادهیفپدبازنمایی است و  یهانظا معنا برساخته  این بدان معناست که ؛دارد

. بر مبنای چنفین درکفی از هاستآنمیصول چگونگی بازنمایی  هادهیدپندارند، بلکه معنای 

 یهاالیسفر، زیفرا شفودیمفبازنمایی است که مفهفو  گفتمفان در متفون تلویزیفونی مطفرح 

 دهدیمنشان  نتایج تیقیق حاضر از آنجا کهنوعی گفتمان هستند.  ۀوجود آورندتلویزیونی به

بازنمفایی و تثبیفت معنفا سفعی در بازتوهیفد یفا بفه  بفاتلویزیونی  یهاالیسر، از یک سوکه 

متون فرهنگی، همواره و از سوی دیگر،  را دارندمختل  در جامعه  یهاگفتمانکشیدن چاهه

یفک  ةبه مثابفو از آن جهت که  باشدیمفرکلا   ةمؤید نظری، ندیآیمشمار بهمتون اجتماعی 
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