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 چکیده 

ها و توان از رسانهویژه خانواده می هاي موجود در نهادهاي اجتماعی بهمنظور بازنمایی گفتمان به
هاي تلویزیونی ها و فیلمعنوان ابزار گفتمانی بهره گرفت. این نکته که سریال هاي گفتمانی بهمتن

هاي مذهبی، حکومتی و فرهنگ هاي احتمالی موجود در آن از جمله گفتمانچگونه نهاد خانواده و گفتمان
ارسطویی که نشانگر  3توانند تئوري صفر و یکها میسریال کنند و اینکه آیاغربی را بازنمود می

پژوهش در اي است که هاي کامالٌ بد است را آشکار سازند مسئلههاي کامالً خوب و شخصیتشخصیت
دهد. میهاي ایرانی (سریال کیمیا به کارگردانی جواد افشار) به آن پاسخ حاضر با بررسی یکی از سریال

به عنوان  سلطانی شناسی گفتمانیالکال و موف و الگوي نشانه همسئله از نظری به منظور پاسخ به این
ها بر مبناي تحلیل گفتمان انتقادي صورت گرفت و گردآوري و تحلیل داده .استفاده شدچارچوب نظري 

هاي فردي و خانوادگی جدول ارائه گردید. در نهایت با بررسی هویت 7نمودار و  11در قالب 
هاي مذهبی، حکومتی و فرهنگ غربی در سریال مشاهده گردید. داستان، خرده گفتمانهاي شخصیت

هاي صفر و یک ارسطویی و با بررسی ههمچنین با کمک این دو رهیافت و در پاسخ به وجود مسئل
تحلیل متنی، بینامتنی و بافتی سریال به وجود اغراق در سریال این کارگردان  هگرفته به واسطصورت 

  کرد. اشاره توانمی
 نیشناسی گفتما، الگوي نشانهالکال و موفنظریه گفتمان،  ه: سریال کیمیا، نظریهاي کلیديواژه
 سلطانی
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 مقدمه  -1
هاي گفتمانی مختلف از جمله ها) و متنگیري از ابزارهاي گفتمانی (مانند رسانهها با بهرهگفتمان
). 73: 1397پردازند (محمدي و خالق پناه، هاي تلویزیونی، به بازنمایی نهادهاي مختلف میسریال

پردازند. بازنمایی ها به بازنمایی گفتمانی خود میبه کمک ابزارهاي گفتمانی مانند رسانهها گفتمان
اي راي تولید نکتهاستفاده از زبان ب ها در جهان خارج نیست، بلکه بازنمایی،انعکاس و بازتاب پدیده

دهد. معنا در ذات بازنمایی، معنا و زبان را به فرهنگ ربط می معتقد است 1جهان است. هال همعنادار دربار
) ). بازنمایی 15: 1997داللتی است (هال،  هیک روی صولشود و نتیجه و محوجود ندارد، بلکه ساخته می

هاي هاي مفهومی و زبانی. یکی از متنها و چارچوببه اختصار، عبارت است از تولید معنا از طریق نشانه
هاي هاي تلویزیونی است. امروزه سریالکند، سریالگفتمانی که بر مبناي مکانیسم بازنمایی عمل می

ی از ژانرهاي محبوب، مخاطبان زیادي را به خود جلب کرده است و یکی از تلویزیونی به عنوان یک
محمدي و خالق پناه، آید (ها به شمار میها و گفتمانهاي مناسب براي بازنمایی و بازتولید ارزشقالب

1397 :75.( 
وانین و قختن به پردا یک سریال همانند یک دنیا است که در تصویر این دنیا چیدمان افراد در قالب

دیک نی ما نزصویر به دنیاي واقعیت و بیروتشود و لذا هر چه این هاي همین دنیا طراحی میمناسبت
یرانی تولید بنام ا دانانهاي ایرانی که توسط کارگرها و سریالباشد، باورپذیرتر است. با توجه به فیلم

هاي تامالً خوب و شخصیکاي ههاي صفر و یک را دید که نشانگر شخصیتتوان دیدگاهاند میشده
ن دید. توامی را هم هاي خوب و بدهاي داراي ویژگیکامالً بد است. البته شایان ذکر است که شخصیت

ک یش صفر و د که این دیدگاه با نگربینهاي آدم خوب را میهاي آدم بد و بديسینماي مدرن، خوبی
کشیدن  ه تصویربال با شود. این سریدیده می» یاکیم«ارسطو مغایرت دارد اما این دو دیدگاه در سریال 

ست ار حالی و این د دهدهاي غربی را نشان میطلبی در فرهنگ غرب به نوعی ارزشگري و لذتابالیال
نیت و ، عقالمواردي همچون پیشرفت، فردگرایی که واقعیت فرهنگ غرب طبق مطالعات صورت گرفته

 یگر نشان داده شده است. آسایش است که در این سریال به نوعی د
و فرهنگی موجود در  هاي گفتمانی مذهبی، حکومتیاین پژوهش بازنمایی نظام هدر واقع، مسئل

هاي اجتماعی کالن است. براي حل این مسئله باید خاطر نشان کرد که ها با بافتآن هسریال و رابط
سه سطح متنی،  هانتقادي دربرگیرنددانیم الگوي تحلیلی فرکالف در تحلیل گفتمان گونه که میهمان

گفتمانی و اجتماعی است؛ اما کاربرد این الگو در تحلیل فیلم دو مشکل عمده دارد. الف. در مرحله اول 
) استفاده شده است در حالی که در تحلیل فیلم به نظام 2004( 2تنها از ابزارهاي تحلیل زبانی هلیدي

 دوم . ب. مشکلمندیمباشد نیازنیز موسیقی و تصویر  هرگیرندتري که عالوه بر زبان درباي کاملنشانه
 شوند،می قائل تفکیک غیرگفتمانی و گفتمانی بین امور انتقادي گفتمان تحلیل در چون که است این

                                                           
1 Hall, S. 
2 Halliday, M.A.K. 
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 استفاده دیگر هاينظریه از باید ،است نظریه این طبق امور غیرگفتمانی شامل که اجتماعی تحلیل براي
 حل و موف الکال گفتمان یهنظر در دارد وجود فرکالف روش به فیلم تحلیل در که مشکلی . دوشود
 هشناسی سلطانی، از نظریگوي نشانه)؛ بنابراین در این مقاله عالوه بر ال70: 1392 ،است (سلطانی شده

صفر و یک ارسطویی و  هتا تناقض موجود میان مسئل شده استگفتمان الکال و موف نیز استفاده 
و از درهم آمیختن این دو  شودهاي گفتمانی بررسی داستان و همچنین بررسی نظامهاي شخصیت

 .یدآهاي این تحقیق فراهم چارچوبی منسجم جهت تحلیل داده ،رهیافت
 

 پیشینه پژوهش -2
هاي ایرانی و خارجی صورت گرفته است. نظرپور و ها و سریالتحلیل فیلم ههاي چندي در حوزپژوهش 

 خشونت منظر کیمیا از تلویزیونی سریال محتواي تحلیل«اي تحت عنوان ) در مقاله1398پاکزاد (
را بررسی کردند و  کیمیا اجتماعی متن سریال در خانوادگی خشونت نمایش مشهود ، موارد»خانوادگی

 که مختلف آماري تحقیقات با خشونت خانوادگی بروز هايزمینه سریال این در که بود نآ از نتایج حاکی
 هاينظریه از برگرفته ناخواسته یا خواسته هاشخصیت و گفتمان رددا مطابقت شد، انجام در این زمینه

 .است یادگیري و منابع، کنترل فرهنگی، هزمین
 هايمؤلفه کردند سعی درام ژانر در و خانواده ) در پژوهشی با موضوعیت1397افروغ و اسماعیلی ( 
 اندازچشم و مصرف الگوي خانواده)، از بیرون اجتماعی (درون و تعامالت بعد در زندگی سبک اصلی

به این نتیجه  هاکنند. آن آن را بازشناسی تحوالت و مطالعه گفتمانی شناسینشانه روش به اخالقی را
 شرایط دیده شد که 80 هده در ایران هجامع در هنجاري و ارزشی توجه قابل دست یافتند که تغییرات

 بوده است. تأثیرگذار وضعیت این بروز در سیاسی -اجتماعی
به چگونگی بازنمایی نهاد خانواده و » ستایش«) با تحلیل سریال 1397محمدي و خالق پناه (

یابند اشاره کردند و به این مهم دست یافتند که این سریال بیانگر این نهاد نمود میهایی که در گفتمان
ایران  هتقابل گفتمانی بین دو گفتمان مذهبی و دنیاگرایی است و تصویري از فرایندهاي اجتماعی از جامع

 دهد. را نشان می
 گفتمانی هاينظام» مینشناسی جدایی نادر از سیتحلیل نشانه«) در پژوهش خود در 1393سلطانی (

و  ندهشتاد نشان داد هده بر ایران حاکم هايگفتمان با را و نسبت آنند کرد بازنمایی مختلف در فیلم را
 حضور چهار موف و الکال گفتمان هنظری اي براي تحلیل فیلم و به کمکیک روش سه مرحله هبا ارائ
 . ندرا به اثبات رساند فیلم در حکومتی و غربی ایرانی، فرهنگ اسالمی، گفتمان خرده
» یه حبه قند«بازنمایی نهاد خانواده در فیلم سینمایی  ه) در زمین1392تحقیق بشیر اسکندري ( 

ایرانی، نگاهی صرفاً  هبیانگر آن بود که کارگردان با برشمردن تأثیر عناصر مثبت تجدد و سنّت بر خانواد
ترین شکل خانواده را همراهی عناصر آلکند و در نهایت ایدهانتقادي نسبت به این دو مقوله را رد می
 کند. سنّت و مدرن در کنار یکدیگر معرفی می
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یه و که توسط ترک» الفاروق العمر«و » حریم سلطان«هاي تاریخی ) سریال1392کوثري و عموري (

با طرد  و سریالداین  شده بودند را مورد بررسی قرار دادند. نتایج بیانگر آن بود کهعربستان ساخته 
 . است) نیتهگفتمان انقالب اسالمی درصدد برساخت هویت ترکیبی (ترکیبی از دین اسالم و مدر

ن در سریال جوانا هبازنمایی زندگی روزمر ه) در زمین1392، گیویان و فاضلی (پژوهش فرجی
ان جوان هرا زندگی روزمگزینشی و متعصابه بیانگر آن بود که در این سریال برخوردي ب» هافاصله«

شخص شده م» هاآن«و » ما«ز میان نتی و مدرن، مربندي جوانان به سصورت گرفته است و ضمن گروه
 است. 

 و اندپرداخته فیلم در نامروزی یا غیرسنتی زنان و سنتی زنان تقابل به )1392و آقاابراهیمی ( داوري
 جدایی در ریشه فیلم در زنان از گروه دو این در همسر با برخورده شیو و پوشش هگون باور دارند

 هستند. شاننماینده آنها که دارد هاییگفتمان
 روش از و ختندپردا »آبی روسري«فیلم  در جنسیت بازنمایی بررسی به )1388احمدي ( و سجودي 

 براي روش این کردند.فادهاست )2004ي(هلید گراينقش دستور از هاییبخش و انتقادي گفتمان تحلیل
 همچنین، .ندارد را کافی کارایی فیلم شناختینظام نشانه بررسی براي اما است، خوب جنسیت بررسی

 و ندنکرد ارائه است دهش تولید آن در فیلم که ايو جامعه فیلم میان هرابط تبیین براي راهکاري هانآ
  .اندردهک استفاده انتقادي گفتمان تحلیل از رویکردهاي یک کدام از نددنکر مشخص دقیقاً

شناسی چگونگی بازنمایی ) با استفاده از روش نشانه2014( 1هاي غیرایرانی نیز، دیوتدر پژوهش
مثبت زنان  هدهد که بیانگر چهرال را نشان میزنان در سینماي هالیوود به صورت مستقل، قدرتمند و فع

تواند به عنوان ابزار گفتمانی دهد که رسانه میحاضر نشان می ههالیوود است. مرور پیشین سینماي در
 کاربرد چشمگیري در بازنمایی و تثبیت معنا داشته باشد. 

آمریکا  هتلویزیونی ایاالت متحد هبازنمایی زنان در روابط عمومی در نُه برنام ه) شیو2010( 2جانستون
هاي فمینیستی و ها، زنان را در چارچوب نظریهو انگلستان را بررسی کرد و نشان داد که این سریال

 دهد و زنان اکثراً یا مجرد هستند یا مطلقه.پسافمینیستی نشان می
در  و خارجی هاي صورت گرفته در پژوهش حاضر با آثار برخی از پژوهشگران ایرانیهمچنین بررسی

ه ز جملاین نهاد اهاي مختلف در کشیدن زندگی زنان و نهاد خانواده و بازنمایی خرده گفتمانبه تصویر 
و خالق  محمدي«، »سلطانی«، »سجودي و احمدي«، »اسکندري بشیر«، »فرجی، گیویان، فاضلی«

وجه  مسویی داشت.ه» دیوت«و » جانستون«و آثار » افروغ و اسماعیلی«، »نظرپور و پاکزاد«، »پناه
هاي تماناده و گفهاي مذکور در این است که این پژوهش به بازنمایی خانویز تحقیق حاضر با پژوهشتما

انی این ت غیرایرپرداخته است در حالی که در تحقیقا موجود در آن به عنوان نهاد اجتماعی در سریال
 جنبه نادیده گرفته شده است و مواردي مانند جنسیت بررسی شده است.

                                                           
1 Dutt, R. 
2 Johnston, J. 
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 نظري مبانی -3
. به اندحقیقت هروابط میان قدرت و تولیدکنند هکنندهاي تنظیمدستگاه ونا هاي تولید معها نظامگفتمان
تحلیلگران گفتمان در هر  در نظر گرفت. را همچون رمزگان هاباید گفتمانرسد به لحاظ نظري نظر می

هاي ها نظامها هستند و رمزگانانها حاصل عملکرد رمزگکنند و از آنجا که متنحال متن را بررسی می
هاي فرعی هاي خاص یا رمزگانرسد پیوسته با رمزگانغرض و ثابت نیستند بلکه به نظر میکلی بی

هاي خاص و بیش رمزگذاري شده اند. رمزگانها رمزگانبیش رمزگذاري شده روبرو هستیم پس گفتمان
 هجهت تولید باورهاي جمعی به مثاب و ارزش را دردار که سازوکارهاي تولید معنا یا به عبارتی نشان

کنند (سجودي، قدرت (از موضع گفتمان قدرت) هدایت می هکنندو تولید دانش و حقیقت تثبیتحقیقت 
1387 :180.( 

ارچوب پژوهش حاضر را شناسی سلطانی که چگفتمانی الکال و موف و الگوي نشانه هنظری ادامهدر 
 .گیرندقرار مید مورد بررسی دهتشکیل می

 موف و الکال گفتمانی هنظری -3-1
شناسی سوسوري دارد. الکال و موف ریشه در دو سنت نظري ساختگرا یعنی مارکسیسم و زبان هنظری

شناسی ساختگراي زبان آورد ومارکسیسم مبناي اندیشه در امر اجتماعی را براي این نظریه فراهم می
ها با درهم آمیختن این دو دیدگاه دهد. آناه را در اختیار قرار میمعنایی مورد نیاز این دیدگ هسوسور نظری

اي از هشبک هماع به مثاباجت هکل حوز ،اند که مطابق آناي پساساختگرایانه دست یافتهبه نظریه
شایان ذکر است ). 71: 1392شود (سلطانی شود که در آن معنی تولید میمی فرایندهاي متفاوت دریافت

تري برخوردار هاي زیادي وجود دارد که ممکن است دو گفتمان از برجستگی بیشکه در جامعه، گفتمان
 گیرند.خصمانه با هم قرار  هباشند و در یک رابط

تحلیل متنی، تحلیل بینامتنی (کردار گفتمانی) و تحلیل  هفیلم یا سریال باید سه مرحل تحلیلبراي 
هاي زبانی و نخست که در واقع تحلیل ساخت هعی) را در نظر گرفت. در مرحلجتمابافتی (کردار ا

 -دو فرایند اجتماعی بنیادین اند که در آنفضاهایی اجتماعی ها،هاي صوري متن است و متنویژگی
، )65-64: 1392دهند (سلطانی زمان روي میطور هم به -شناخت و بازنمایی جهان و تعامل اجتماعی

 شوند. اي خود فیلم به عنوان یک متن بررسی مینشانههاي نظام
گیرند و بدان طریق متن به دوم، مردم از زبان براي تولید و مصرف متن بهره می هبا استفاده از مرحل

). در این مرحله هر 66: 1392گیرد (سلطانی دهد و همچنین از آن شکل میکردار اجتماعی شکل می
از  اجدآخر که هرگز  هشود؛ و در مرحلرگردان مقایسه میهاي دیگر کاسریال ها وفیلم یا سریال با فیلم

 فیلم یا سریال را با فضاي  هجا) رابطگیرد (هماننی صورت نمیتحلیل متن و کردارهاي گفتما
که این سریال یا فیلم شود. به این معنا اي که آن فیلم و سریال در آن اجرا شده است معین میاجتماعی
کند؛ که در این پردازد و چه کمکی به درك یا حل این مسائل میفرهنگی یا اجتماعی می همسئلبه چه 

ه عرص ههم موف پساساختگراي الکال و هنظری اي خارج از سینما رجوع کرد. طبقصورت باید به حوزه
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 شکلیبی هتود معنایی لحاظ به اما دارند، وجود غیرگفتمانی امور درحقیقت .است گفتمانه اجتماع، عرص

 متنی تحلیل تحلیل، یعنی همرحل سه هر در نتیجه در نیستند. فهم قابل گفتمان عینک بدون که هستند
گرفت (سلطانی،  بهره گفتمان الکال و موف هنظری از توانمی اجتماعی، تحلیل و بینامتنی تحلیل فیلم،

1393 :51(. 
 ارنستو ادي، رویکردانتق گفتمان تحلیل و گرانقش گرا،گفتمان ساخت تحلیل هايقالب خالف بر

 است. سیاسی لسفهف هحوز از است، برخاسته یافته شهرت هم گفتمان هنظری به که موف شانتال الکال و
 آمیختن هم به با ست. آنهاا اجتماعی -سی سیا فلسفه هحوز در فوکو هنظری بسط واقع در نظریه این

 ارائه اياختارگرایانهپساس هنظری دیگران، و فوکو آلتوسر، گرامشی، سوسور، دریدا، الکان، هايدیدگاه
گیرند (سلطانی، شکل می فتمانیگ فرآیندهاي تأثیر تحت هاي اجتماعیپدیده ههم آن بر اساس که ندداد

، »شناسی دانشانیبایگ«است. از نظر او در کتاب  فوکو هنظری اساسی از مفاهیم» حکم). «26: 1392
و، بندي گفتمانی باشند (فوکاحکام تا زمانی که متعلق به صورت از ايمجموعه گفتمان، عبارت است از

 از» نشانه«ه کردند. استفاد» نشانه«از » حکم«اصطالح  به جاي خود هنظری در موف ).الکال و77: 1972
 سازند؛می مرتبط هم هب را مدلول و دال هاچند نشانه هر او نظر از است. سوسور هنظری در مهم عناصر

 هرابط اساس این بر .ندارد وجود مدلول و دال بین وضعی حتی و ضروري، طبیعی هرابط گونههیچ اما
 بلکه ها؛مصداق جهان ارجاع به با نه هانشانه معناي«ترتیب اینبه است. اتفاقی و اختیاري و مدلول دال
 به و شودمی زبان برقرار شناختینشانه درون نظام در هانشانه خود میان که است ايرابطه هواسط به

 ).156: 1383آید (سلطانی، می دست
آیند اي درمیصورت شبکه به در آن هانشانه از ايمجموعه که است ايگفتمان حوزه«اساس  این بر

نشانه بررسی علم را شناسینشانه«). سوسور 106: 1386شود (سجودي، و معنایشان در آنجا تثبیت می
ستند اجتماعی ه هاییپدیده که داندمی اينشانه هاينظام بررسی علم را آن بلکه داند،نمی منفرد هاي

 اند؛گرفته سوسور زا را شناختینشانه بودن نظام ايرابطه موف ). هر چند الکال و47: 1387(سجودي، 
اند کرده دریدا پیروي زا خصوص این در هانآ ندارند. مدلول و دال بین هرابط بودن ثابت به اما اعتقادي

 مدلول بدون هايالد از ايو زبان را مجموعه شکندمی هم در را سوسور مدلول و دال دوگانگی دریدا«
 مختلف، شرایط در قعوا در آورند.می دست کاربرد به هنگام به را معنایشان که هاییدال پندارد؛می

 همواره است، ولیمدل چه متضمن خاص، دال یک کهاین و شوندمنتسب می دال به مختلفی هايمدلول
 معنادار براي عیاجتما هپدید هر گفتمان، هنظری اساس ). بر157: 1383مناقشه است (سلطانی،  مورد
 هايداده به محدود الزاماً مقوله این گیرد. قرار خاصی گفتمان چارچوب و در شود گفتمانی باید شدن

 همثاب غیرزبانی به و زبانی هايداده از وسیعی همجموع گفتمانی الکال با تحلیل در و شودزبانی نمی
 ).4: 1377 هوارث،(شود می برخورد متن،

 کارکردهاي بررسی به محدود که گفتمان انتقادي تحلیل برخالف رویکرد دیگر، عبارتی به
 با چه سیاسی و اجتماعی هايپدیده تمامی«موف  دیدگاه الکال و اساس ایدئولوژیک زبان است، بر
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 واقع در اند.قابل فهم گفتمانی فضایی در تنها زیرا اند؛گفتمانی نباشند، چه و باشند مرتبط زبان کاربرد
 دنیاي هاانسان آنجا در است که فضایی بلکه نیست؛ زبان اجتماعی کاربرد صرفاً گفتمان از منظور

  شکل شاناجتماعی و فردي رفتار اعمال و گفتمانی، فهم اساس آن بر و فهمندمی را خود پیرامون
 ). 107: 1392شود (سلطانی، می درك قابل و گیردمی

 زبان اينشانه ساختاري شبیه نظام که است شناختینشانه نظام یک اگرچه گفتمان«بر این اساس 
 کاربرد چگونگی تر از زبان است کهبزرگ فضایی ولی است؛ شده نامیده گفتمان دلیل همین به و دارد
 جامعه، یک اجتماعی تحوالت نظریه، این اساس ). بر107: 1392کند (سلطانی، می تعیین را زبان

رو است گفتمان ازآن هاهمیت معنا در نظری«هاي متخاصم است. میان گفتمان معنایی منازعات محصول
 عقل سلیم با مطابق و طبیعی قدرت، هچهر که ستا هاسوژه ذهن بر معنایی که تنها از طریق استیالي

 بهترین عمومی افکار معنایی بر هسلط روازاین گیرد؛نمی قرار مؤاخذه مورد دلیل همین به و کندمی جلوه
 )165: 1383(سلطانی، » است قدرت اعمال هشیو مؤثرترین و
 شناسی گفتمانی سلطانیالگوي نشانه -3-2

 ترتیب به به سلطانی، گفتمانی شناسیالگوي نشانه از استفاده با ،»کیمیا«سریال  گفتمانی تحلیل براي
بررسی  4شود که در بخش می اشاره . تحلیل بافتیپ بینامتنی، متنی، ب. تحلیل سطح الف. تحلیل سه
 ست:ا ترسیم قابل زیر شکل به تحلیل سطح سه . اینشودمی

 
 )50: 1393(سلطانی،  شناسی گفتمانی سلطانینشانه هگانمراحل سه -1شکل 

 هاي گفتمانینظام -3-3
 اقتضائات و التزامات چراکه است؛ دیالکتیک ارتباطی واقعیات، گفتمان با ارتباط«که  داشت توجه باید

 بنابراین کند؛ حاکم را آن و تواند نوع خاصی از گفتمان را مطالبهمی فرهنگی و اجتماعی تاریخی،
 آن دچار حاکم مانگفت که هاییکاستی نیز و التزامات اجتماعی و سیاسی جامعه و مطالبات بر هاگفتمان

 از رفتبرون در توانمند و کارآمد نظامی عنوان به را آن و باز ساخته را خود معنایی نظام اند،شده
ها و مفاهیم مختلف که در این سریال ). با توجه به دال93: 1390دهند (مقدمی،ارائه می جامعه مشکالت

هاي مختلف گفتمانی از فهمید که در ایران گروهتوان ها بر خانواده و فرد میآن مطرح هستند و تأثیرات

تحلیل
بافتی
تحلیل

نیبینامت

تحلیل 
متنی
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وجود دارند که در   مذهبی خرده گفتمان و خرده گفتمان فرهنگ غربی، جمله خرده گفتمان حکومتی

 . شودبررسی می 2-4بخش 
 خرده گفتمان حکومتی (انقالب اسالمی) -3-3-1

اي پدیده سالمی نیزاگفتمانی باشد. انقالب دن باید شاي براي معنادار از منظر تحلیل گفتمان، هر پدیده
ه شکل اي از مفاهیم بتوان آن را به صورت یک گفتمان دید. این گفتمان مجموعهمعنادار است که می

تواند یک بینامتن تلقی شود زیرا معناي آن از طریق رجوع به ها است و طبعاً میها، عناصر و لحظهدال
ن معنا آیوند با پشود. دال مرکزي انقالب اسالمی که سایر مفاهیم در ها حاصل میهاي گفتمانسایر متن

). ظهور و 50: 1397کنند خود انقالب یا انقالب اسالمی است (مشیرزاده، یابند و با هم ارتباط پیدا میمی
وزدهم ر قرن نرآمد به اواخبسیاسی و اجتماعی  ههاي عرصبروز این گفتمان که درصدد معنادهی به دال

هاي الهایی را براي مفاهیم یا دگردد، یعنی زمانی که تجدد و مفاهیم فکري و سیاسی آن چالشمیبر
 ).164: 1383کرد (سلطانی، آن دوره در هر دو عرصه معرفتی و اجتماعی ایجاد می

 خرده گفتمان فرهنگی -3-3-2
هنگی عی و فرجتمانظام اظهور فرهنگ مدرن غرب در ایران، محصول ارتباطات فزاینده با غرب، اصالح 

صادي و ی و اقتموزشآگرا، نوسازي فرهنگی، ایران از اواخر قرن نوزدهم، پیدایی طبقه روشنفکران غرب
واکنش  ه تدریجت باجتماعی توسط دولت پهلوي و ادغام تدریجی ایران در نظام جهانی بود. این تحوال

ی قاید دینهاي مذهبی و سیاسی کردن عالب بازگشت به سنّتاي ایجاد کرد که در قفرهنگی گسترده
 هنیتي و مدروسازقوط رژیم طرفدار نتجلی یافت. توجه به احیاي فرهنگ اسالمی بالفاصله بعد از س

) بیشتر خصلت 1320ـ1340رضاشاه گسترش یافت. جنبش احیا و تجدید اسالم در این دوران اولیه (
ن جنبش سی آانقالب اسالمی، خصلت سیا فرهنگی داشت تا سیاسی، اما در دوران بعد از پیروزي

 ی درهاي فرهنگی متکثر و متنوع. بعد از انقالب اسالمی جریان)48: 1379(بشریه: تر گشت برجسته
ود در خر مؤثر حضو وند کم و بیش به حیات د و به رغم همه عوامل، توانستنجامعه ایران واقعیت داشت

 ).132: 9137بشریه: ( عرصه گفتمانی جامعه ادامه دهند
 خرده گفتمان مذهبی -3-3-3

شکیل ـوي تهـاي معنمرکـزي آن را مـذهب، خـدا و ارزشگفتمان دینی گفتمانی است که محـور 
 ).160: 3951مدي، (مح الهی است اساس احکام دینی و اعمال تمام اعضاي جامعه بر دهند و رفتار ومی

قایق و تمامی د اي ایدئولوژیک بدان بخشید که بازتابچهره وبود  این گفتمانامام خمینی پدیدآورنده 
ر مرکز دخش بود. بهاي سیاسی ـ اجتماعی مدرن و رهایی عناصر آرمانی، انسانی و انقالبی سایر گفتمان

 ).69: 1377 ،گفتمان امام، اسالم یک دین متعالی بود (تاجیک
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 نظم گفتمانی سریال -1نمودار 

 

 »کیمیا«تحلیل سریال  -4
 روش پژوهش -4-1
الکال و  ه(با تأکید بر نظری انتقادي گفتمان تحلیل روش از پژوهش مسئله به پاسخ براي پژوهش این در

هاي واحد تحلیل، هویت فردي و اجتماعی شخصیت .گردید استفاده شناسی سلطانی)موف و الگوي نشانه
تحلیل متنی، بینامتنی و بافتی  ههاي مذکور داراي سه الیروشکه  درون سریال است. با توجه به این

هاي حکومتی، انبه عنوان عناصر درون سریال و خرده گفتم هاتحلیل متنی شخصیت هاست، ابتدا در الی
هاي دیگر جواد افشار و ارتباط میان سریال، بینامتنی ه. سپس در الیشدمذهبی و فرهنگی بررسی 

هاي این و در پی آن مجموعه سریال تحلیل او هاين سریال با دیگر سریالدر ایهاي گفتمانی نظم
در زمان پخش بافتی فضاي گفتمانی  ه. در نهایت در الیگردیدسازان دیگر مقایسه ساز با آثار فیلمفیلم

 .بررسی شد» کیمیا«سریال 
 

 تحلیل متنی -4-2
. در ابتدا تعریفی از شودبررسی میها که جزئی از عناصر درون سریال هستند در این مرحله شخصیت

ها، رفتار و کردارشان، هر چه عجیب باشد باید ها، دنیاي آن. امروزه شخصیتشودارائه میردازي پشخصیت

خرده 
گفتمان 
مذهبی

خرده گفتمان
حکومتی

خرده 
گفتمان 
فرهنگ 

غربی

ی نظم گفتمان
فیلم
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را اي (مخلوقی) شدهدر نظر خواننده و در قلمرو داستان زنده، معقول و باورکردنی باشد. اشخاص ساخته

نامند. این شخصیت در اثر روایتی یا نمایشی، یابند شخصیت میکه در داستان و نمایشنامه حضور می
دهد وجود داشته باشد. گوید و انجام میفردي است که باید کیفیت روانی و اخالقی او در عمل و آنچه می

داستان را  هر حیطنویسنده براي معرفی و شناخت به خواننده د ههایی به وسیلخلق چنین شخصیت
در هر  .انگیز و پیچیده هستندها گاه صاف و ساده و گاه شگفتگویند. این شخصیتپردازي میشخصیت

 .)85: 1385هاي حقیقی و واقعی افراد هستند (میرصادقی، صورت الگویی از شخصیت
 

 هویت فردي -4-2-1
ر دمرکزي  ک دالهر شخصیت را ی توانیمگفتمان الکال و موف می هبراي بررسی هویت فردي در نظری

یم؛ که شی بنامال ارزو د کنیمکنند پیدا هاي دیگر که این دال مرکزي را تعریف مینظر بگیریم و دال
د است. دهیشامل زبان، پوشاك، تصویر و عملکرد شخصیت یا هر چیزي که به دال مرکزي معنا م

ش میا)، آرادر کیمیا)، فرخ (پدر کیري (ماند از: کیمیا، مهعبارت» کیمیا«هاي مهم سریال شخصیت
ي آرش). در (ناپدر وچهر(همسر اول کیمیا)، پیمان (همسایه و همسر دوم کیمیا)، مهتاب (مادر آرش) و من

 کنیم.هاي ارزشی مرتبط با هر شخصیت را بررسی میاینجا دال
 

 کیمیا
 شود.اهده میر مشو نمودار زی هاي ارزشیِ مرتبط با او در جدولکیمیا به عنوان دال مرکزي و دال

 
 مدلول دال ارزشی

 متوسط هعضو طبق خانه داشتن، زندگی کردن در بخش متوسط شهر
 مذهبی هاي مذهبی از جمله پوشش و نماز خواندن اونشانه همشاهد

ی از نقالبي اهادر زمان قبل از انقالب گرایش شدید او به انجام فعالیت
 اعالمیهجمله تکثیر و انتشار 

 جوانقالبی و مشارکت

 هااويکند و با کنجکهایش زندگی خود را طراحی میاو بر اساس آرمان
 هایش به دنبال کشف حقایق استو سماجت

 طلبگرا و حقیقتآرمان

 ن پدرشخیزید و براي یافتبا اشخاص سیاسی به مبارزه و مشاجره برمی
 کندبه جنوب کشور سفر می

 شجاع

-ها کمک میهایش در یادگیري درسشاگرديرسه به همدر دوران مد
ر پی و د گیرداي را به عهده میکند و در زمان تأهل، مدیریت مدرسه

 موزانش است وآحل مشکالت اخالقی و اجتماعی و خانوادگی دانش
ود خها را در اتاق همچنین براي کمک به پیمان ساك حاوي اعالمیه

 کندپنهان می

 و مدیري توانگرپیرو منافع جمعی 
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ده از جنگ (آزاده) و تالش در نپذیرفتن سرپرستی کودك به جا ما 

آل زندگی براي این کودك و پیگیري جهت فراهم نمودن شرایط ایده
 وضعیت زندگانی آزاده بعد از ربوده شدن توسط آرش

 گرمادري حمایت

 هاي ارزشی کیمیادال -1جدول 
اجتماعی متوسط و از  هگرا از طبقتصویر یک دختر آرمانکیمیا به عنوان نقش محوري داستان 

کند و این مسئله هایش زندگی خود را طراحی میاي مذهبی و انقالبی است که بر اساس آرمانخانواده
هایی دیده امروزي غریب به نظر برسد. در شخصیت او دوگانگی هممکن است براي افراد زیادي در جامع

کند که شاید تمایل وي به غرب، براي دیدار پدر شوهرش به پاریس سفر میشود اینکه باوجود عدم می
اي مذهبی با پایبندي به اصول اسالمی زندگی گر او باشد. او نیز اگرچه در خانوادهناشی از ویژگی حمایت

ش که هاي انقالبی خود را از مادر و نیز پدراي که دارد فعالیتطلبیحقیقت هکند اما با توجه به روحیمی
 سازد.فردي نظامی در دستگاه سلطنتی پهلوي است پنهان می

 
 
 

 
 

 هاي هویتی کیمیاویژگی -2نمودار
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طلب
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شجاع

پنهان کار
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 مهري

 مدلول دال ارزشی
 متوسط هعضو طبق خانه داشتن، زندگی کردن در بخش متوسط شهر

 مذهبی هاي مذهبی از جمله پوشش و نماز خواندن اونشانه همشاهد
ی نقالباي اهگرایش شدید او به انجام فعالیتدر زمان قبل از انقالب 

 از جمله مبارزه با شهرام کام فر
 جوانقالبی و مشارکت

 فتند و براي یاخیزاسی به مبارزه و مشاجره برمیبا اشخاص سی
 کندهمسرش به جنوب کشور سفر می

 شجاع

ز فرخ هاي انقالبی فرزندانش را به دلیل حفظ منافع جمعی افعالیت
 کندپنهان می

 کارپیرو منافع جمعی و پنهان

 هاي ارزشی مهريدال -2جدول 
 

ناگونی هاي گوهعیار یک زن ایرانی است و یا به عبارتی یک مادر ایرانی است که دغدغشمایل تمام
ذهبی، انقالبی توسط، مم هبقطپندار است. او نیز مانند کیمیا فردي از ذاتدارد و داراي وجدانی بیدار و هم

یک  درشان کهها را با شغل پده و آنخود را به خوبی تربیت کر گر است که فرزندانو مادري حمایت
ر آگاه رایط پدرك شها را در دسازد و آننتی پهلوي است آشنا مینظامی مشغول به کار در دستگاه سلط

ز جمله انی اا دچار مشکالت فراوکند اما در حین حال با شغل همسرش (فرخ) مخالف است زیرمی
ر که فوآمدهاي اشخاص سیاسی از جمله شهرام کام رو هستند و نیز با رفتها روبهاعتنایی همسایهبی

فی در التکلیبکند. پس داراي یک دوگانگی و گر است مخالفت میعضو فعال ستاد ساواك و شکنجه
ی پدر  مشاجره با شهرام کام فر خصوص شغل شوهرش است. او فردي شجاع است که با نزاع و

تل قتن جرم ذیرفخویش و رهایی همسرش از مکر شهرام و با پ هبرگرداندن آرامش به خانه و خانواد
رساند. ثبات میاا به راش گیرد حمایت خود از خانوادهشهرام کام فر که ناخواسته توسط کیمیا صورت می

ان خود نش انه ازجویاي مشارکتنگ تحمیلی روحیههاي مردمی در مساجد حین جاو نیز با انجام کمک
اسی ي سیهاجام فعالیتهایش نسبت به فرزندانش که تمایل به انرغم نگرانیدهد. وي علیمی

دلیل حفظ  حمیلی بهتدهد. همچنین در زمان جنگ انجام این امور را می هها اجازآمیز دارند به آنمخاطره
لی چار دودقات دشود. پس گاهی اون کیوان (پسرش) به جنگ میمنافع ملی و کشورش حاضر به فرستاد

هایش وريدن ناباان دادارد و با نششود. او پس از ناپدید شدن فرخ دست از جستجو برنمیو دوگانگی می
شور کوبی نسبت به کشته شدن شوهرش و شروع جستجو براي پیدا کردن او و سفر به مرزهاي جن

کند اما وشزد میانش گرساند. او همواره صادق بودن را به فرزندثبات میحمایت خود از همسرش را به ا
 کند.ها را از فرخ پنهان میهاي انقالبی آندر مواقعی فعالیت
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 هاي هویتی مهريویژگی -3نمودار 

 فرخ پارسا
 

 مدلول هاي ارزشیدال
 متوسط هعضو طبق خانه داشتن، زندگی کردن در بخش متوسط شهر

اش با هاي ملی مجبور به پنهان کردن رابطهمنافع و ثروتبراي حفظ 
 شودشهرام کام فر می

 کارپرست و پنهانوطن

 شجاع و حامی خانواده کندبه منظور نجات بیژن با افراد ضدانقالبی همکاري می
 هاي ارزشی فرخدال -3جدول 

اش متأثر از شغلش او با خانواده هگیر و پایبند به مقررات است که رابطدار نظامی سختیک درجه
است. او از دیدگاه همسایگان فردي ضدانقالبی است چراکه در سیستم نظامی دولت پهلوي مشغول به 

او صرفاً به  هخدمت است و با افراد سیاسی از جمله شهرام کام فر (عضو ساواك) در ارتباط است ولی رابط
از اعدام است. او همانند دخترش کیمیا فردي  اش (بیژن) براي رهاییدلیل کمک به خواهرزاده

پردازد اما گاهی براي حفظ منافع پرست است و براي رسیدن به اهدافش با مخالفانش به مبارزه میوطن
 کند.کاري میگوید و پنهانخانواده و کشورش به صورت مصلحتی دروغ می

 
 هاي هویتی فرخویژگی -4نمودار 
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 پیمان نکونام

 
 مدلول ارزشیهاي دال

 متوسط هعضو طبق خانه داشتن، زندگی کردن در بخش متوسط شهر
 مذهبی شوداو دیده می ههاي مذهبی در رفتار و خانوادنشانه

ا بد و هاي انقالبی مشارکت زیادي داردر تمام فعالیت
گ شجاعت تمام در پی مبارزه است. حتی در زمان جن

روستاهاي رود و همچنین به تحمیلی به جبهه می
 د.کنیهاي نیازمند سفر ماطراف براي کمک به خانواده

 
 جوانقالبی و مشارکت

 هاي ارزشی پیماندال -4جدول 
 

طالعات افروشی) از شغل پدرش (کتاب هیک جوان مذهبی انقالبی که سر نترسی دارد و به واسط
مرویی دلیل ک ما بهااو جمع است ها در زیادي در رابطه با مذهب و سیاست برخوردار است و تمام خوبی

کند و در ی میسا زندگپار هداي در همسایگی خانواخود را به کیمیا نشان دهد. او در خانه هتواند عالقنمی
منظور  طراف بهاتاهاي هاي انقالبی، سفر به روساش در امور مختلف از جمله فعالیتتمام مراحل زندگی

 تحمیلی مشارکت دارد.کمک به مردم ستمدیده و حضور در جنگ 
 
 

 
 

 هاي هویتی پیمانویژگی -5نمودار 

پیمان

ه عضو طبق
متوسط

مذهبی
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 آرش مشفق

 
 مدلول هاي ارزشیدال

درپی داشتن خانه در بهترین منطقه و ماشین آخرین مدل و سفرهاي پی
 به خارج از کشور

 مرفه هعضو طبق

شود و شدیداً تمایل به نشانی از مذهب در پوشش و رفتار او دیده نمی
هاي انقالبی مخالف است و سعی دارد تا غرب دارد و با فعالیتزندگی در 

 مانع رفتارهاي انقالبی کیمیا شود.

 
 غیرمذهبی، غیرانقالبی و غرب دوست

ظاهر  گوید و بههاي فراوان میبراي رسیدن به اهدافش به کیمیا دروغ
 کندبه او ابراز عشق می

 طلبگو و منفعتریاکار و دروغ

 جوانتقام ز کیمیا و پدرش استدر پی انتقام ا
 هاي ارزشی آرشدال -5جدول 

تهران که شخصیتی  50 همرفه ده ههاي طبقاي نزدیک به جوانمقابل پیمان با چهره هدرست نقط
اش در پی انتقام از پدرش است. او براي رسیدن به اهدافش از دیگران کامالً بد دارد و کل زندگی

ملی ربوده شده توسط شهرام کام فر و پدرش  هگونه که براي دستیابی به سرمایهمانکند. استفاده میسوء
هاي فرخ به اموال ریزيازدواج با او و نزدیک شدن به برنامه هکند تا به واسطبه کیمیا ابراز عشق می

کند و یکیمیا را جلب م ههایش رضایت کیمیا و خانوادگوییها و دروغسرقت شده دست یابد و با دورویی
هاي مداوم خویش قصد فریب کاريسعی دارد تا با عقاید انقالبی کیمیا مخالفت نماید. او نیز با پنهان

متزلزل آرش  هکند. در خانوادکیمیا را دارد و درجایی اقدام به ربودن آزاده و بردن او به فرانسه می
 هی کرده است و فرهنگ غربی در نحوشود. او از کودکی در فرانسه زندگگونه نشان مذهبی دیده نمیهیچ

 مند است.شود و به زندگی در کشورهاي غربی عالقهگر او دیده میابالیپوشش و رفتار ال

 
 هاي هویتی آرشویژگی -6نمودار 
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 مهتاب و منوچهر (مادر و ناپدري آرش)

 
 مدلول هاي ارزشیدال

-باسل نداشتن خانه در بهترین منطقه و ماشین آخرین مدل و پوشید
 قیمتهاي گران

 مرفه هعضو طبق

ن کرد شود و براي پایبندهیچ نشان مذهبی در پوشش او دیده نمی
 کندازدواج آرش و کیمیا را فراهم می هآرش در ایران زمین

 
 طلبغیرمذهبی و منفعت

 هاي ارزشی مهتابدال -6جدول 
  

اکی از حپوشش او  هنحو طرف نسبت به عقاید انقالبی است اماظاهر بی مهتاب شخصی به
پردازد. او یمکیمیا  ج باسازي ازدواغیرمذهبی بودن است. او با هدف پایبند کردن آرش در ایران به زمینه

منوچهر  رسند.یظر نمنبار دارند و زوج چندان مناسبی به با منوچهر یک زندگی مرفه اما سرد و کسالت
لی ا به شکمهري) راالرث خواهرش (طلب است که سهمکار منفعت(ناپدري آرش) نماد یک تاجر محافظه

ازدواج  هنویش زمینافع خماش) براي رسیدن به اش به کیمیا (خواهرزادهباال کشیده است و با وجود عالقه
 دت تابعبه ش وکند کند. چشم دیدن آرش را ندارد و به او حسادت میآرش را با کیمیا فراهم می

راي نگ بجنی ندارد و فردي بسیار ترسو است چراکه در زمان احساسات خود است و منطق چندا
گردد. زمیهران بابه ت کند اما به دلیل ترس شدید از جنگکیمیا به خرمشهر سفر می هبرگرداندن خانواد

 شود.در زندگی این زوج هیچ نشان مذهبی دیده نمی
 

 
 هاي هویتی مهتابویژگی -7نمودار 
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 هاي ارزشی منوچهردال -7جدول 
 

 
 هاي هویتی منوچهرویژگی -8نمودار 

 

 هویت خانوادگی -4-2-2
توانیم به هویت هاي سریال به دست آوردیم میکه از شخصیتهاي فردي بندي ویژگیحال با جمع

 ههاي ایرانی داشته باشیم: خانوادتوانیم توصیفی از خانوادهخانوادگی نیز دست یابیم و از این طریق می
 آرش. هپیمان، خانواد هکیمیا، خانواد

منوچهر

غیرمذهبی

منفعت طلب

پیرو منافع
شخصی

حسود

ترسو

عضو طبقۀ 
مرفه

 مدلول هاي ارزشیدال
دار و خانه در بهترین منطقه و ماشین آخرین مدل و سرمایه داشتن

 اي عظیمداراي کارخانه
 عضو طبقه مرفه

شود و براي رسیدن به هیچ نشان مذهبی در رفتار او دیده نمی
 سازداهدافش زمینه ازدواج آرش و کیمیا را مهیا می

 
طلب و پیرو غیرمذهبی و منفعت

 منافع شخصی
 حسود شودهاي منوچهر شروع میران حسادتبا برگشتن آرش به ای

رود اما به خاطر او براي بازگرداندن خانواده کیمیا به خرمشهر می
 گردد.ترس از جنگ به تهران برمی

 ترسو
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 کیمیا پارسا هخانواد
انقالبی  هايلیتمله فعااي دارد از جن دوستانههاي انقالبی و مذهبی و وطاي متوسط که گرایشاز طبقه

ري دیده قض رفتاتنا گونهفرخ به کشورش. در این خانواده هیچ هکیمیا و برادرش کیوان و خدمت خالصان
ه است که خانواد منافع کاري نیز به نیت حفظشود و حتی رفتارهاي به ظاهر ناشایست از جمله پنهاننمی

رده ایانی کشکمک  ها به انسجام و استواري خانوادهاست و این ویژگی در هویت افراد مذکور مشهود
 است. 

 
 هاي خانوادگی کیمیاویژگی -9نمودار 

 پیمان نکونام هخانواد
ن و پدرش بی پیمانقالمتوسط است. رفتارهاي ا هاین خانواده به شدت کنجکاو و متدین و سالم و از طبق

اي نشأت گونهید بهپارسا شا هخانواده به خصوص در مورد خانوادشود. کنجکاوي این به وضوح دیده می
راي ارسا داپم و نکونا هدوستی و به عبارتی حفاظت از منافع جمعی باشد. خانوادگرفته از حس نوع

مواجه  کاريانپنه هنکونام با مسئل ههاي مشابه و یکسانی هستند با این تفاوت که در خانوادمشیخط
 نواده از انسجام و استواري باالیی برخوردار است.شویم. این خانمی

 
 پیمان ههاي خانوادویژگی -10نمودار
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 آرش مشفق هخانواد

مرفه اجتماع است و اعضاي آن با حضور در زندگی کیمیا، سرنوشت کیمیا  هاي متزلزل و از طبقخانواده 
گونه گرایشی ندارند و تمایلی به هیچزنند. این خانواده به مسائل مذهبی اي نامناسب رقم میگونهرا به

دهند و تنها در پی رسیدن به اهداف شخصی خود هاي انقالبی از خود نشان نمیشرکت در فعالیت
عالوه توان یافت، بهها نمیستی و حفاظت از منافع جمعی در آندوگونه حس نوعهستند؛ بنابراین هیچ

شود که شاید نشأت گرفته از جدایی پدر و مادر او و سرکشی در رفتار آرش به خوبی دیده می گريالابالی
 اش در فرانسه باشد.و زندگی

 
 مشفق ههاي خانوادویژگی -11نمودار

 
 تحلیل بینامتنی -4-3

بررسی ها و افکار وي است هر چه بیشتر اندیشه هدهندهاي دیگر افشار که نشانسریالدر این بخش 
مشخص و در پی آن  او هايدر این سریال با دیگر سریال هاي گفتمانیتا ارتباط میان نظمخواهد شد 

هاي چندي از جواد افشار سریالشود. سازان دیگر مقایسه ساز با آثار فیلمهاي این فیلممجموعه سریال
آتش  ه، لب1390امین روز ، سی1392، مادرانه 1394، کیمیا 1395، برادر 1396، آنام 1397جمله گاندو 

را کارگردانی  1382سکوت  هو سای 1382، پول کثیف 1385، جابربن حیان 1388، روزهاي زیبا 1389
 کرده است. 

آتش که در  هجز جابربن حیان و لبموضوع اصلی آثار جواد افشار مسائل اجتماعی و خانوادگی است به
که » گاندو«و » امین روزسی«هاي ها به تاریخ، تاریخ اسالم و مذهب پرداخته شده است و سریالآن

مشکالت خانوادگی » برادر«و » مادرانه«، »کیمیا«هاي مسائل خانوادگی محور اصلی نیستند، در سریال
هاي محوري و ز موضوعیکی ا» کیمیا«همانند » مادرانه«در سریال یکی از محورهاي اصلی است. 

هاي این دو سریال ریشه در اصلی، بحث خانواده بوده است. یکی از مشکالت موجود در خانواده
به مسائل مربوط به انقالب و حکومت پهلوي و جنگ » کیمیا«دوستی و غیرمذهبی بودن است. در غرب

خانوادة
مشفق

غیر 
مذهبی

عضو 
طبقۀ 
مرفه

منفعت متزلزل
طلب

غیر 
انقالبی
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» مادرانه«شده است. در سریال یک از دیگر آثار افشار دیده نتحمیلی نیز پرداخته شده است که در هیچ

دهد به حدي پررنگ و اي که رخ میفاجعه» کیمیا«پردازد نیز همانند که به فروپاشی خانواده می
رغم اینکه به ترتیب علی» کیمیا«مانند » برادر«در  دهد.آمیز است که شکل واقعیت را از دست میاغراق

گویی و ریا در خانواده به چشم کاري، دروغند اما پنهانهاي پهلوان، پارسا و نکونام، مذهبی هستخانواده
نشیب  و زندگی پرفراز» کیمیا«نیز همانند » آنام«خورد که نشانگر تضاد در رفتار ایرانیان است. در می

هاي نتیجه افشار در آثارش به بازنمایی دغدغه به تصویر کشیده شده است. در» مارال«زنی به نام 
 هاي مذهبی و حکومتی متفاوتی را بازنمایی کرده است.اع پرداخته و گفتماناجتماعی زنان و اجتم

ن شود بلکه در آثاري چوهاي افشار دیده نمیشایان ذکر است که مفاهیم فوق، تنها در سریال
و » یشستا«ام ننشیب زنی به  و به کارگردانی سعید سلطانی که نمایانگر زندگی پرفراز» ستایش«

هاي دنیاگرایی و اي مذهبی بزرگ شده است و گفتمانرغم اینکه در خانوادههاي وي علیکاريپنهان
حسینی که رام شاهبه کارگردانی شه» هشت و نیم دقیقه«اند؛ و مذهبی در تقابل با یکدیگر قرار گرفته

می خورد. در تماکشد نیز به چشم میتصویر می بعد از فوت همسرش را به» یکتا«مشکالت زنی به نام 
ن هاي موجود در تالش براي تثبیت خویش هستند و فرایندهاي اجتماعی حامل ایها، گفتمانسریال

ابه زاده با برخوردي گزینشی و متعصبه کارگردانی حسین سهیلی» هافاصله«. در سریال استها گفتمان
کاري سعید شویم و پنهانمواجه می» هاآن«و » ما«رز میان و مشخص شدن م جوانان هبه زندگی روزمر

 مذهبی محسن کریمی (پدر سعید) به خوبی مشهود است. هدر خانواد
 تحلیل بافتی -4-4

فتمانی هاي گمو نظا هامایهشناسی گفتمانی، قرار دادن درونسوم تحلیل بر اساس الگوي نشانه همرحل
 و موف، گفتمان الکال هتر است. چون بر اساس نظریاجتماعی کالنافت بآمده از سریال در دستبه

 هه شیوباعی را اجتم هاي مختلفی است که هرکدام تالش دارند مناسباتنزاع میان گفتمان هاجتماع عرص
 ).1393خود تعریف کنند (سلطانی 

ت؟ با اسبوده  فضاي گفتمانی چگونه» کیمیا«شود در زمان پخش سریال حال این سؤال مطرح می
ست باید ل بوده از انقالب، جنگ تحمیلی و زمان حاقبل ا هکه این سریال نمایشگر سه دورتوجه به این

آمده از سریال در بافت اجتماعی دستهاي گفتمانی بهبررسی آن را به این سه دوره تقسیم کنیم تا نظام
 بررسی شوند.

 دوران قبل از انقالب -4-4-1
شوند و چنانکه تمایلی به همراهی در انقالب از خود ان اصلی آن محسوب میمردم در هر انقالبی ارک

افتد و تداوم هر انقالبی نیز منوط به حضور مردم درصحنه است و نشان ندهند هیچ انقالبی اتفاق نمی
فشانی، این حضور در انقالب ایران به عینه اثبات شده است و مردم مسلمان ایران با توکل به خدا، جان

هاي معنوي اسالمی، همبستگی، بردن به ارزش شهادت، حضور مستمر وحدت کلمه، حفظ ارزش پی
عالوه ها و دستاوردهاي انقالب نشان دادند. بهها و وفاداري خود در پاسداشت ارزشاستقامت و راهپیمایی
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بعد از سقوط  ومیل منابع و ثروت ملی ایرانیان چه در زمان حکومت پهلوي و چهبودند کسانی که با حیف

این رژیم و فرار شاه به خارج از کشور به فکر منافع خویش بودند. چنانچه در این سریال بررسی شد، 
بی به وضوح دیده هاي انقالهاي داستان در صحنهحضور کیمیا، کیوان، پیمان، مهري و دیگر شخصیت

همدلی، همکاري و همبستگی در ها، وفاداري، رشادت، شجاعت، فشانیها بر خدا، جانشود. توکل آنمی
سرتاسر داستان وجود دارد. غارت اموال ملی توسط شهرام کام فر به سرکردگی مشفق (پدر آرش)، 

 اي از به غارت بردن ثروت ایرانیان در سریال کیمیا است.نمونه
 دوران جنگ تحمیلی -4-4-2

زمان ارتش بعث به زمینی هم هوایی عراق به چند فرودگاه ایران و تعرض هبا حمل 1359شهریور  31
ماه  19حکومت صدام حسین علیه ایران آغاز شد. این جنگ  هسال 8شهرهاي غرب و جنوب ایران، جنگ 

پس از پیروزي انقالب اسالمی ایران اتفاق افتاد. این جنگ در حالی شروع شد که مردم ایران دوران 
اندیشیدند. ایمان و کشور و آرامش و سازندگی می گذراندند و طبعاً به بازسازينقاهت پس از انقالب را می

براي » بسیج«اعتقاد راسخ رزمندگان ایران و حقانیت انقالب اسالمی و موج عظیم مردمی که در قالب 
 سال دائماً حضور خود را در جبهه حفظ کردند.  8دفاع از کیان نظام جمهوري اسالمی ایران طی 

 هه حضور کیوان و پیمان در جبهه و شهادت رضا (پسرخالمشاهده شد ک» کیمیا«با بررسی سریال 
پرستی و رشادت در دوران جنگ وطن هپیمان) و بسیاري از مردم خرمشهر و اسارت کیوان حاکی از روحی

مردمی از بازوي  هکردتحمیلی است. دفاع از حقیقت، تنها در جنوب و غرب خط مقدم نبود. این مشت گره
ها و درون شهرها بود. از بازوي همین مردم دي بود که در پشت جبههقدرت مردم مستضعف و دردمن

کوچه و بازار، اعم از مرد و زن و کودك، جوان و طلبه و دانشجو و کارمند و کارگر و... که بدون هیچ 
نهایی  هکردند و در انتظار ضربداشتی هر آنچه را که براي پیروزي در این جنگ الزم بود تهیه میچشم

شد. ان بودند. حضور زنان به دلیل خودباوري و لبیک آنان به دعوت امام خمینی کامالً دیده میفرزندانش
تر و مؤثرتر هاي تازهزنان پس از پیروزي انقالب اسالمی، بار دیگر بر خود تکلیف دیدند تا به ایفاي نقش

ت، نگهبانی از پیکر شهدا و تر بپردازند. زنان رزمنده در خرمشهر به مراقبت از تسلیحاهاي جدیددر عرصه
ها نیز به با پشتیبانی روانی و عاطفی جنگجویان و پرداختند. آنح بین رزمندگان میها و توزیع سالزخمی

هاي خرمشهر و تقسیم هاي کیمیا در بیمارستانکردند. کمکروحیه دادن به سربازان ایفاي نقش می
او و کمک و همیاري مهري و دیگر زنان در  هاي عازم به خط مقدم توسطمهمات جنگی میان ماشین

 ها است.مساجد حاکی از حضور زنان در تمام عرصه
 زمان حال -4-4-3

شتند. در این فرسا دیگر به زمانی براي آرامش نیاز داسخت و طاقت همردم ایران بعد از گذراندن دو دور
دست آوردن تجربیات فراوان اینک  ها با بهیستیم. آنها در زندگی مردم نمالیمتیروزها دیگر شاهد نا

درازي و تعرض به دست هکنند و دیگر به دشمنان اجازبراي حفظ این آرامش از هیچ تالشی دریغ نمی
دهند. کیمیا نیز بعد از انقالب و طی کردن دوران سخت جنگ تحمیلی و کشور عزیزشان ایران را نمی
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 اي سرشار از خوشبختی و موفقیت دارد که درفرساي زندگی با آرش، حال زندگیروزهاي سخت و طاقت

اش بوده است. وفور خوشبختی و ها و ایمان وي در طول زندگیها، کنجکاويتجربیات، پرسشگري هنتیج
 مقابل آرش قرار داشت. هحضور پیمان است که نقط هدهندتفاهم در زندگی او نشان

 گیرينتیجه-5
دهند؛ ار میکنند شکل و تحت تأثیر قررا که در آن فعالیت می ايها ساختارهاي ایدئولوژیکی جامعهرسانه

هاي رایشر اساس گب، فعاالنه و جاي کارکرد انفعالی و توصیف صرف اخبار و حوادث ها بهبنابراین رسانه
-7: 1389انلو، زنند (بیچرها میبان قدرت دست به بازسازي مجدد آنایدئولوژیک خود و حفظ منابع صاح

8 .( 
ر و صف هسئلمد میان ونه که در چکیده عنوان شد، در این مقاله سعی بر بررسی تناقض موجوگهمان

ا ب» کیمیا«یال هاي گفتمانی موجود در سرهاي داستان و همچنین بررسی نظامیک ارسطویی و شخصیت
و  ویت فرديف بوده است. با بررسی هالکال و مو هشناسی سلطانی و نظریاستفاده از الگوي نشانه

یا، مهري ال، کیمان مثالکال و موف، میزانی از تضاد دیده شد. به عنو هها توسط نظریخانوادگی شخصیت
ه منظور بمثبت،  صایصو فرخ که هر سه اعضاي یک خانواده بودند هر کدام با وجود داشتن بسیاري از خ

ب و یا الً خوامهاي کحضور شخصیت هزدند که مسئلکاري میحمایت از منافع جمعی دست به پنهان
 کند. هاي ایرانی نقض میکامالً بد را در تمام سریال

بی بوده هاي غیرمذهبی و ضدانقالگر ویژگی خانوادهدوستی که همیشه نشانهمچنین موضوع غرب
ود اما براي قالبی بو ان اي مذهبیتر دیده شد. کیمیا از خانوادهاست در این سریال به صورت کمی متفاوت

وام اش و دیدار با پدر شوهرش با نیت احترام و کمک به ددوستیآزاده و نشان دادن حس نوعیافتن 
ریال سدر این  هاي گفتمانیکه چه نظامکند. در پاسخ به اینزندگی مشترکش بارها به فرانسه سفر می

بررسی  نی ولطاشناسی سالکال و موف و الگوي نشانه هشود، توانستیم با استفاده از دو نظریدیده می
هنگ ی و فرهاي مذهبی، حکومتهاي داستان به خرده گفتمانهاي فردي و خانوادگی شخصیتهویت

فتی سریال نی و بانامتغربی اشاره نماییم. همچنین توانستیم با کمک این دو نظریه به تحلیل متنی، بی
ه کارگردان اشار یال اینسر ر دوبپردازیم که از این طریق با تحلیل بینامتنی توانستیم به وجود اغراق در ه

ایی که هبررسی ه باصفر و یک ارسطویی به این نتیجه دست یافتیم ک هنماییم. در پاسخ به وجود مسئل
رش زندگی که با آ ايرهخوب و بد تقسیم کرد. دو هتوان زندگی کیمیا را به دو دورصورت پذیرفت نیز می

وده بودن آرش مذهبی و انقالبی نب اید نشأت گرفته ازفرسا داشت که شکرد و دورانی سخت و طاقتمی
و  ، مذهبیتدینماست و برعکس دورانی آرام و سرشار از خوشبختی و تفاهم که به دلیل حضور فردي 

 انقالبی و غیرغربی در زندگی کیمیا است. 
متی، هاي مذهبی، غیرحکوشاید بتوان با اشاره به این دو دوره از زندگی کیمیا، تخاصم گفتمان

صفر و یک  ههاي غیرمذهبی، حکومتی و غربی و تأثیراتشان بر زندگی افراد و مسئلغیرغربی و گفتمان
که اگرچه همیشه ارسطویی که مغایر با سینماي مدرن است را به خوبی در این سریال مشاهده کرد. این
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انوادگی در این هاي خهاي فردي و ویژگیگونه که با بررسی هویتاین موضوع صادق نیست (همان

ها و کامالً هاي ایرانی شاهد این کامالً خوبیهایی از سریالمقاله نشان دادیم) اما همچنان در بخش
 ها هستیم.بدي

 منابع
تلویزیونی  هايسریال در زندگی سبک گفتمانی شناسینشانه« .)1397( اسماعیلیهادي افروغ، عماد و 

 .146-123 :10، دین و سیاست فرهنگی، دو فصلنامه »درام سریال سه موردي همطالع ؛80 هده
 ه، فصلنام»»یه حبه قند«ایرانی در فیلم سینمایی  هبازنمایی خانواد« .)1392علی(بشیر اسکندري، 

 .161-143 :)2(6 تحقیقات فرهنگی ایران
تهران:  )5(2، فصلنامه مطالعات ملی ،»توسعه سیاسی و بحران هویت ملی« .)1379(بشیریه،  حسین،

 مؤسسه مطالعات ملی.
 )،8(2فصلنامه تحقیقات فرهنگی،  ،نامه پژوهش  ،»امام، قدرت، گفتمان« .)1377( تاجیک، محمدرضا

 .تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
سازي هالیوود از مسلمانان؛ بازنمایی مسلمانان در تصویرسازي و کلیشه« .)1389(بیچرانلو، عبداهللا 

 . 33-1): 3(20رسانه،  ه، مجل»سینماي هالیوود
 با اصغر فرهادي سینماي در ایرانی هجامع مسلط هايگفتمان« ).1392(آقاابراهیمی و هاجر نگار داوري،

 و جامعه، فرهنگ هفصلنام ،»»سوري چهارشنبه«و » سیمین از نادر جدایی«فیلم  دو به نگاهی
 .72-43 :8 ، رسانه

جوانان در سریال  هبازنمایی زندگی روزمر« ).1392(فاضلینعمت اهللا  و فرجی، سجاد؛ گیویان، عبداهللا
 .138-105 :)4(4 جامعه پژوهشی فرهنگی همجل ،»هافاصله

-105 :10 . دفترپژوهیحافظ هسالنام ،»تقابل دو گفتمان هغزلیات حافظ، عرص« ).1386(سجودي، فرزان
112. 

 ، تهران.علمانتشارات   ،شناسی کاربردينشانه ).1387(سجودي، فرزان
 هنامپژوهش، »روسري آبی«فیلم  گفتمان انتقادي تحلیل« ).1388(احمدي و فاطمه فرزان سجودي،

 .128-112ص ، 12 هشمار ،هنر فرهنگستان
 .180-153 :28 سیاسی، علوم نشر ،»روش همثاب به گفتمان تحلیل« ).1383( سلطانی، سید علی اصغر
قدرت، گفتمان و زبان، سازوکارهاي جریان قدرت در جمهوري اسالمی  ).1392(سلطانی، سید علی اصغر

 .، نشر نیایران
): 2(21شناختی، ، مطالعات جامعه»»جدایی«شناسی گفتمانی یک نشانه« ).1393(سلطانی، سید علی اصغر

43-72. 
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تعماري پسااس هتعریف از خود و ساخت دیگري، مطالع« ).1392(عموريعباس کوثري، مسعود و 

 -143 :)2، (3، هاي سیاسی جهان اسالمپژوهش ه، فصلنام»العمرهاي حریم سلطان و الفاروقسریال
166. 

فتمان گ(تحلیـل  تربیت نسل جدید؛ دال شـناور جـدال گفتمـانی در ایـران« ).1395محمدي، فردین(
 .172-145): 18(5 ،راهبرد اجتماعی فرهنگیفصلنامه  ،»)سریال ستایش با رویکرد الکالئو و موفه

هاي تلویزیونی و برساخت گفتمانی بازنمایی سریال« ).1397(خالق پناهکمال  و محمدي، فردین
 .104-73: 32، دانشگاه فردوسی مشهد، علوم اجتماعی ه، مجل»خانواده

، »هوري اسالمیاز گفتمان انقالب اسالمی تا گفتمان سیاست خارجی جم« ).1397(مشیرزاده، حمیرا
 .64-43): 4(32، سیاست خارجی هفصلنام

 -رفت فرهنگیمع ه، نشری»تحلیل گفتمان الکال و موف و نقد آن هنظری«). 1390(مقدمی، محمدتقی
 .124-91): 2(2اجتماعی، 

 ن، تهران.جلد اول، نشر سخ عناصر داستان، ).1385(میرصادقی، جمال
 خشونت منظر زکیمیا ا تلویزیونی سریال محتواي تحلیل«  ).1398(پاکزادبتول نظرپور، رابعه و 

 .169-139 :14 ،شناسیجرم و جزا حقوق هايپژوهش ه، مجل»خانوادگی
-156 :2،سیاسی ومعل هفصلنام سلطانی، اصغر علی سید هترجم،» گفتمان هنظری« ).1377(هوراث، دیوید
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