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یکی از جذابیت های ســریال از منظر خانــواده و خانواده درمانی 
بحث قدرت اســت. البته قدرت در خانــواده از جنبه های متفاوت 
قابل بررسی است: »قدرت فردی«، »قدرت فرد در اجرای نقش های 

خانوادگی« و »قدرت کلی خانواده«.
یکی از نیازهای خاص انسانی که گالسر نیز به آن توجه خاصی 
دارد، نیاز به قدرت است. او در کتاب »ازدواج بدون شکست« بیان 
می دارد که ازدواج با همســرانی که نیاز به قدرت در آن ها باال، اما 
نیازشــان به عشق و تعلق در ســطح پایینی باشد، ریسک خیلی 
زیادی دارد. نیاز شــدید به قدرت هنگامی که نیاز به آزادی شدت 
داشته باشد، حتی خطرناک تر هم می شود. گالسر عشق و تعلق را 

بهترین تعدیل کنندة این دو نیاز می داند.
در ســریال پایتخت، بی شک شــخصیت نقی قدرت طلب ترین 
شخصیت ســریال اســت. اما آنچه که در وجود او قدرت طلبی را 
تعدیل می کند، احساس عشق و تعلق به خانواده است. ضمن اینکه 
نیاز به آزادی در وی شــدید نیست و لذا شخصیت او، قدرت طلبی 
دوست داشتنی اســت که برای همگان قابل تحمل است و مانع از 
هم پاشــیدگی خانواده می شود.  البته قدرت طلبی به خوبی در سایر 
شخصیت ها هم نمایان است؛ به ویژه در مخالفت های صریح بهتاش 
با نقــی، در غرولند کردن هــای پی در پی فهیمه بــا فرزندش، در 
دخالت کردن های فهیمه در زندگی برادرش تقی، در کتک خوردن 
تقی از همســرش، و باالخره در تحقیر رحمت توســط فرزندان 

فهیمه. در همة این صحنه ها می توان قدرت را دید.
در ســکانس اول فیلم، وقتی ارســطو از زندان آزاد می شــود 
و اعضــای خانوادة نقــی جرئت ندارند در را بــه روی او باز کنند، 
قدرت طلبــی و نفوذ نقی را به خوبی می توان مشــاهده کرد. اینجا 
نمایشی از قدرت فردی نقی را می بینیم. اما قدرت فردی تنها مؤلفة 
قدرت در خانواده نیست. اگرچه قدرت فردی نقش مهمی در نفوذ 
بر خانواده دارد، نقش تعیین کننده و اصلی از طریق مرزها، اتحادها 

و تبانی هایی معلوم می شود که در خانواده صورت می گیرند.
مینوچین معتقد اســت که اتحادها شــیوة توافــق یا مخالفت 
اعضای خانواده با یکدیگر را برای فعالیت های خانوادگی به نمایش 

می گذارند و بــه پیوند هیجانی یا روان شــناختی اعضای خانواده 
با یکدیگر اشــاره دارند. اما تبانی بــه ائتالف های اعضای خاصی از 
خانواده با یکدیگر اطالق می شود که در برابر شخص سومی به وجود 
می آید. گاهی تبانی با ثبات است. یعنی این اتحاد انعطاف ناپذیر و 
ثابت است. اما گاهی تبانی انحرافی است. یعنی حاصل اتحاد دو نفر 
است که عضو سومی از خانواده را مسئول مشکالت یا تعارض های 
خود می دانند و می خواهند فشــار وارده بر خود یا روابطشــان را 
کاهش دهند. به عبارت بهتــر، دو نفر به دنبال پیدا  کردن قربانی 
برای ثبات روابطشان هستند. این به دنبال قربانی گشتن و مقصر 
دانستن دیگری، از ویژگی های خانواده های بدکارکرد است که در 

خانواده های امروزی فراوان دیده می شود.
همچنین، قدرت در خانواده هم به اقتدار )اینکه چه کسی تصمیم 
می گیرد( و هم به مســئولیت )اینکه چه کســی تصمیمی را اجرا 
می کند( اشــاره دارد. اما این قدرت به نــدرت حالت مطلق دارد، 
بلکه وابسته به زمینه یا موقعیت عمل می کند. در مجموع، قدرت 
با شــیوة ادغام نیروها به دســت اعضای خانواده از طریق تبانی و 
اتحاد ارتباط دارد. لذا به ســختی می توان گفت قدرت در خانواده 
در دست چه کسی است. قدرت گاهی پنهان و گاهی سیال است. 
بازی قدرت را در بخش های زیادی از ســریال به روشنی می توان 
مشاهده کرد. مثاًل اتحاد ارسطو و رحمت در سکانس ابتدایی فیلم، 
یا اتحاد ارســطو و بهتاش در سکانس پایانی، اتحاد اعضای خانواده 
برای پنهان کردن تصادف رحمت با خودروی نقی و ... نمونه هایی 

از جنگ قدرت، تبانی و اتحاد اعضای خانواده است.
مورد آخر یکی از زیباترین ســکانس های آموزشــی فیلم است. 
ابتــدا همگان از برخورد غیرمنتظرة نقــی به خاطر تصادف خودرو 
می ترســند و اتحادی شکل می گیرد. اما وقتی این حقیقت آشکار 
می شود، رفتار هما به عنوان همسر قابل توجه است. هما در شرایطی 
مجبور می شــود اتحاد خویش را با نقی کنار بگذارد و این موضوع 
ناهماهنگی والدین را در خانواده نشان می دهد. اینجاست که مرد 
قدرتمندی چــون نقی تنها می ماند و با این طرد، مرگ خویش را 

از خدا می خواهد.

تلنگرهایی با چاشنی طنز
تحلیل سریال پایتخت
از منظر خانواده و خانواده درمانی

تحلیل فیلم و مجموعه های تلویزیونی
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