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  جنسيتي در سينماي ايران پادقدرتقدرت و 
 اعتماد مقايسة تطبيقي آثار تهمينه ميالني و رخشان بني

  2مژگان فراهاني، 1هادي خانيكي

 چكيده
» متني«هاي  اي از انديشمندان معتقدند قدرت عموماً از طريق مكانيسم عده ،هاي مربوط به اعمال قدرت در نظريه

پرسـش  . دارد هاي متني اعمال قـدرت جنسـيتي   وهش سعي در شناخت مكانيسماين پژ. شود بر جامعه اعمال مي
كند و به تحكيم گفتمان  هايي در راستاي انقياد زنان حركت مي مسپژوهش حاضر اين است كه سينما با چه مكاني

 زد؟پـردا  در سينما چگونه گفتمان زنان به واسازي اين الگوي اعمـال قـدرت مـي    ،پردازد؟ همچنين مردساالري مي
گـي و وداك و   گيري از تحليل انتقادي گفتمان و رويكـرد تركيبـي پـل    هاي پژوهش، با بهره براي پاسخ به پرسش

اعمـال   چگـونگيِ  ،انگـاري  سازي بر مبناي استيضاح، خلق فانتزي و آلوده گفتماني، سوژه ةمنازع مفاهيمي همچون
دهد آثـار   هاي پژوهش نشان مي يافته .تفسير كرديم اعتماد بنيتهمينه ميالني و رخشان  در آثار قدرت جنسيتي را

هاي اعمال قدرت عمدتاً از جانب گفتمان  مسمكاني گيري از صدايند و اعمال قدرت و بهره تهمينه ميالني متوني تك
گويي  و امكان سخن داردفرم دموكراتيكي  اعتماد بنيآثار رخشان . استشده مردساالري براي اعمال سلطه استفاده 

هـا از   گفتمـان  ةهاي مختلف توزيع شده و هم قدرت در ميان گفتمان ،همچنين .فراهم استها  گفتمان ةهمبراي 
  .هاي مقاومت برخوردارند از امكان ها گيري از آن برند و زنان نيز با بهره هاي اعمال قدرت بهره مي مسمكاني

  كليدواژگان
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  طرح مسئله
 ي،طرفـ  زا .دهـد  يرا نشـان مـ   يا دوگانـه  يتوضـع  يـران زنان در ا يابي و قدرت يتوانمندة لئمس
ـ   يو اجتماع ياسيس يها يآگاه زنان، افزايش سواد يشافزا يفـي و ك يو به موازات آن رشـد كم 

از  ،دارد يتيجنسـ  يرنگ شدن مرزهـا  زنان و كم يابي نشان از قدرت ،در جامعه يشانمشاركت ا
 يزانو م يلتحص زنان و مردان در امر اشتغال، يانم ياديشكاف نسبتاً ز مؤيدآمارها  يگر،د يسو

رانـد و فرصـت   ب يهرا به حاشـ  يبكند گفتمان رق ينظام مردساالر تالش مگرچه . استمشاركت 
 يهـا  همواره به شكل ها آنكه  يدمسئله غفلت ورز يناز ا يدنبا ،دكنرا محدود » يگريد«حضور 

واقـع، زنـدگي    در. اند داشته نيز از قدرت و نفوذ در خانواده و جامعه يمتفاوت هاي هگوناگون تجرب
هايي را نيز بـراي   شود، پتانسيل روزمره عالوه بر اينكه بستر اعمال قدرت در جامعه محسوب مي

مالً مشـهود  هـا نيـز كـا    پاي چنين ديالكتيكي در دنياي روايترد. كند ها فراهم مي مقاومت سوژه
 ،هم از نظـر فُـرم و هـم محتـوا     ،هاي متفاوت ها سينماست كه با تكنيك يكي از اين روايت. است
گيـري   سـينما بـا بهـره   . انقياد يا قدرتمندي زنان به صـورت مـؤثري بپـردازد    ةلئتواند به مس مي

توانــد بــه تثبيــت مناســبات نــابرابر قــدرت جنســيتي يــا  هــاي فرمــي و محتــوايي مــي تكنيــك
هـاي   داشـتن تجربـه   ةبـه واسـط   كارگردانان زن، .دكنهاي جنسيتي كمك  كردن شكاف رنگ كم

بـر  ) صـدا و گفتـار   تصـوير، (كارگيري راهبردهاي خـاص هنـري    توانند با به مي ،مشترك با زنان
احساسـات، افكـار،    شخصيت و ذهنيت زنان تمركز و تالش كنند دنياي شخصي زنـان، تجـارب،  

پژوهش فعلي به اين مسئله خواهـد  . ها را به تصوير بكشند ماعي آنهاي اجت مشكالت و موقعيت
هاي مختلف در درون فيلم توزيـع   بين گفتمان قدرت پرداخت كه در آثار كارگردانان زن چگونه

شود و اين توزيع قدرت در چه جهتي است؟ به عبارت ديگر، آيا در جهـت تحكـيم گفتمـان     مي
پـردازد؟ از   مان زنان به واسازي اين الگوي اعمال قدرت ميمردساالري و انقياد زنان است يا گفت

يعنـي تهمينـه ميالنـي و     ،آثـار دو كـارگردان برجسـته    ةبه مقايسـ ، سوي ديگر، در اين پژوهش
  .توزيع قدرت و جهت اعمال قدرت خواهيم پرداخت ة، از نظر نحواعتماد بنيرخشان 

  چارچوب مفهومي
 خصـوص  در. است دهش مطرح نظري كالن رويكرد دو قدرت اعمال هاي شيوه خصوص در تاكنون
 تـوان  مي ،همچنين. دانست »محور حاكميت« يا »مكانيكي« را قدرت اعمال توان مي اول رويكرد

 خنثـي  متون منظر، اين از. دانست متني قدرت اعمالة شيو را آن و داشت قدرت به ديگري نگاه
 دوم رويكـرد از  پـژوهش،  هاي پرسش به پاسخ براي .بپردازند قدرت اعمال به توانند مي و نيستند

 و ژيـژك  آلتوسر، ياختين،هاي  هنظري با را پژوهش اين نظري چارچوب وكرده  استفاده قدرت به
  .پردازيم هاي اعمال قدرت مي مسبه برخي از مكاني ادامه،در  .كنيم مي فراهم كريستوا
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  فانتزي
. ن امر واقعي و امر نمـادين را درك كنـيم  ميا ةژيژك معتقد است براي فهم ايدئولوژي بايد رابط

سـازي امـر واقعـي     تواند امر واقعي را بازنمايي كنـد و نمـادين   گاه به تمامي نمي امر نمادين هيچ
سـازي مقاومـت    شود و همواره بخشي از واقعيـت در برابـر نمـادين    رو مي ههميشه با شكست روب

همـين  . قعي شكافي تسخيرناپذير وجـود دارد بنابراين، همواره ميان امر نمادين و امر وا. كند مي
تـرين كـاركرد    اساسـي . اسـت جامعـه   ةبخش بيانگر نوعي تخاصم بنيـادين اسـت كـه برسـازند    

تـرين كـاركرد    مهم. اجتماعي است) ناپذير تضاد آشتي( كردن همين آنتاگونيسم ايدئولوژي پنهان
سـوژه در  . اسـت  1خلق فـانتزي كردن مغاك ميان امر واقعي و نمادين از طريق  يك ايدئولوژي پر

طور اتفاقي و كامالً تصادفي صاحب يك جايگاه  بزرگ، به ه با ديگريِهامر نمادين، يعني در مواج
اما ايـن مقـام و   . را اشغال كند... سوژه ممكن است جايگاه معلم، كارمند، كاسب، شاه و. شود مي

هـاي سـوژه    ات واقعـي و ظرفيـت  تواند با ارجاع بـه صـف   جايگاه به دليل آنكه تصادفي است، نمي
كسي كه در امر نمادين جايگاه شاه را اشغال كـرده اسـت، خصـلت    ]. 170ص ،3[توصيف شود 

ـ   چـه مـي   ، سوژه به شكل خودكار با پرسشِبنابراين. ندارد  شاهانه بـا   ؛شـود  رو مـي  هخـواهي روب
اي او را خطـاب   بزرگ به گونه يعني ديگريِ ؛شود بزرگ پرسيده مي پرسشي كه از جانب ديگريِ

. كه چرا اين جايگـاه بـه او اعطـا شـده اسـت      داند را مي پرسشدهد كه گويي پاسخ اين  قرار مي
كنـد   تي از اين دست مطرح مـي سؤاالو  دداند كه چرا اين جايگاه را در امر نمادين دار سوژه نمي

آن چيـزي  خواهد؟ و چرا من  بزرگ از من چه مي بزرگ چه هستم؟ ديگريِ كه من براي ديگريِ
 بـزرگ  ديگـريِ . است» فانتزي«ت همان سؤاالپاسخ به اين ]. همان[ هستم كه قرار است باشم؟

 يـا  جامعـه  يـك  هاي ايدئولوژي و ها سنت هنجارها، قطعي، هاي آل ايده با زبان، ديگريِ« منزلة به
 حسـاب  بـه  اعتبـار  و دانـش  اقتـدار،  ديـدگاه  يا موقعيت يك و شود مي شناخته اجتماع مشخص

 ].323ص ،10[» آيد يم

  انگاري آلوده
نگـرد كـه دو وجـه     ي داللتـي مـي  فراينـد  ةمثاب به زبان بهمنتقد ادبي،  و فيلسوف، ژوليا كريستوا
تـوان گفـت    زبـاني اسـت و مـي    اي برون شيوه اي زبان وجه نشانه. اي و نمادين نشانه: اساسي دارد

اي، ديني اسـت كـه تـابع قـوانين      رهنيروها و معاني پيشازباني، احساسي، غريزي، اسطو ةمجموع
يـك نظـام    منزلـة  اي از داللت است كـه بـر زبـان بـه     وجه نمادين شيوه. مند نحوي نيست قاعده
اي از معـاني   توان آن را مجموعـه  مي ،واقع در. است حوش مبتنيو نَاي كامل با دستور زبان  نشانه

بايـد در نظـر داشـت كـه امـر      . تيا نيروهاي عقالني، مردساالر، اجتماعي، فني يا منطقي دانسـ 
                                                        

1. fantasy 
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 اعتقـاد  او. انـد  اي و امر نمادين همواره در نوعي ديالكتيك تنـاقض دوسـويه تركيـب شـده     نشانه
 سـاخته  تضاد در زين سخنگو هاى زبان، سوژه داللتىِ فرايند بودن تضادمند و دوگانه تبع به داشت

مالً خودآگاه بـا هـويتي منسـجم،    به مفهوم موجودي كا ،»خود« ةبردن واژ كار وي از به. شوند مي
آل از  آيد، انسان بـا تصـويري ايـده    به ميان مي» خود«نظر او، هرگاه مفهوم  از. كند خودداري مي

شخصـي اسـت كـه تـابع     » سوژه«اما برعكس،  .شود حاكم هستي خود فرض مي منزلة خويش به
هـا بـر    ثـر همـة ايـن پديـده    است؛ بدون اينكـه از ا ... هاي فرهنگي، اجتماعي، زباني و پديدهانواع 
 نامتجـانس  و فرايند در سوژه يك سخنگو موجود]. 14، ص8[اش آگاهي داشته باشد  گيري شكل
ستوا، سـوژه همـواره در حـال پيشـرفت     يرك اعتقاد به. پذيرد نمي ثبات او هرگز هويت زيرا است،

سـوژه   اساسي هاي يكي از ويژگي. كند ما هرگز شكل قاطع و ثابت پيدا نمي ةاست و سوبژكتيويت
دهد كـه طفـل هنـوز در وحـدت      از زماني روي مي 1انگاري آلوده. است» انگاري آلوده« فراينددر 

يعني درست پيش از آنكه تصويرش را در آينه تشـخيص دهـد و   ؛ برد خيالي با مادرش به سر مي
بـه يـك   طفـل هنـوز   . نمادين الكان شـود  ةقبل از آنكه شروع به يادگيري زبان كند و وارد حوز

انگـاري بـه    آلـوده . شدن قرار نگرفته است سوژه ةاو هنوز كامالً در آستان. سوژه تبديل نشده است
زنـي   انگـاري حـالتي از طـرد و واپـس     آلـوده ]. 51ص ،2[ كند در آنجا مستقر شود وي كمك مي

شود و خود به اين وسيله مرزهـايي را بـراي يـك     براي خود ديگري محسوب ميكه است  يزيچ
كنـد و پـس    آلوده چيزي اسـت كـه شـخص آن را طـرد مـي      .كند واره ناپديدار ايجاد ميمن هم

 ،آنچه آلوده شمرده شده است اصـوالً طـرد شـده   . داند شدت از خود بيرون مي زند و تقريباً به مي
كلي برطرف نشده است و در پيرامون وجـود شـخص دائمـاً در مجادلـه بـا مرزهـاي        اما هرگز به

كنـد از مـورد آلـوده دوري     در طول زندگي همواره تالش مـي  سوژه .زند يسست خود او پرسه م
پردازنـد و از   انگاري به برساختن سـوژه مـي   متون از طريق آلوده .كند و آن را از خود بيرون راند

  .كنند اين طريق اعمال قدرت مي

  سوژه
دانـد كـه    ومي مـي هاي مفهـ  اي از تصاوير، نمادها و چارچوب ايدئولوژي را مجموعه 2لويي آلتوسر

تعريف آلتوسر از ايدئولوژي مبتنـي بـر دو تـزِ سـلبي و ايجـابي      . است» سازي سوژه«آن  ةكارويژ
هاسـت و در   شرايط واقعي هسـتي آن  خيالي فرد با ةدر تزِ ايجابي ايدئولوژي بازنمايي رابط. است

عريـف آلتوسـر از   خيـالي در ت  ةواژ. داردمادي  ةتزِ سلبي آلتوسر معتقد است كه ايدئولوژي هست
او معتقد است چيزي . است» مربوط به تصوير«بلكه به معناي  ،ايدئولوژي نه به معناي غيرواقعي

) اومانيسـم (معناست و ديدگاهي كه معتقد به آزادي و اختيار سوژه است  آزاد بي ةبه معناي سوژ
                                                        

1. abjection 
2. L. Athusser 
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مامي را به سـوژه  كاركرد هر ايدئولوژي آن است كه افراد انض. خود يك ديدگاه ايدئولوژيك است
دهـد   ايدئولوژي افراد را با عمل صدازدن خطاب قرار مي ،زعم آلتوسر به]. 67ص ،1[ كند بدل مي

اي كـه آلتوسـر از آن    سـوژه . شـوند  مورد نظر تبديل مـي  ةو افراد با پاسخ به اين فراخوان به سوژ
هـا بـدل بـه     يايـدئولوژ  از سـوي كند، فردي است كه با عمل فراخواندن يا صدازدن  صحبت مي

  .شود و امكان مقاومت از او سلب ميشده سوژه 

  چندآوايي
 ماهيـت  خصـوص  در بحـث  از پـس  باختين. است ايدئولوژيك ةمبارز ةعرص زبان باختين، نظر به

 حقيقـت  توليـد  از شكل دو با ما است معتقد خود، نظري مفروضات طرح و واقعيت و زبان ةرابط
 و بينـامتني  يفرمـ  چنـدآوا  متـون . آوا تك متن. 2 ،آوا چند نمت. 1 :هستيم رو هروب متن درون در

 را، اجتمـاعي  واقعيـت  چنـد  يا اجتماعي واقعيت يك خصوص در مختلف صداهاي و دارند متكثر
 دارنـد  بسته فرم يك آوا تك متون. دهند مي جاي خود درون در ،هستند ها آن موضوع واقع در كه
 آن بـارة در مختلفـي  صـداهاي  طبيعي طور به هك واقعيتي خصوص در را خاص صداي يك فقط و

 زبـان  بـودن  اي مكالمـه  ةجنبـ  چـون  بـاختين،  نظـر  بـه . دكنـ  مـي  مطـرح  دارد، وجود جامعه در
 و اسـت  جامعـه  در ايـدئولوژيك  مواضـع  طبقاتي، هاي پايگاه ها، تفكيك تعارضات، ةكنند برجسته
 آن و قـدرت  شود، مي محسوب ندهكن تهديد جامعه از اقتدارطلب و يگانه برداشت هر براي اساساً

 چنـين  بـر  گذاشـتن  سرپوش در سعي همواره اند، دولتي قدرت خدمت در كه جامعه از عناصري
 ةجامعـ « يـك  بـه  جامعـه  تبـديل  و زبـان  اي مكالمه ةجنب سركوب مستلزم كه دارند هايي جنبه
  .است »صدا تك

  روش پژوهش
ان انتقادي گفتمان بر اين باورنـد كـه   گر تحليل. روش اين پژوهش تحليل انتقادي گفتمان است

هاي اجتماعي سـاخته   افراد و سوژه ةمثاب ي است كه طي آن مردم بهفرايندزبان محمل اصلي در 
هـا   مند زبان متن هم دارند، تحليل نظام شوند و از آنجا كه زبان و ايدئولوژي پيوند تنگاتنگي با مي
سركوب مـردم در سـاختارهاي    ةتر، نحو ردهتواند برخي عملكردهاي متون و در مفهومي گست مي

گفتمـاني خـود، بـا تأكيـد بـر       ـ روث وداك، در رويكـرد تـاريخي  . كند اجتماعي جاري را آشكار
تاريخي  ـ هاي اجتماعي هاي اجتماعي خالق متن و سوژهفرايندكردن توصيف ساختارها و  تئوريزه

هاي گوناگون  اي تحليل و تفسير اليهبر) تاريخي( اي زمينه اطالعات پس ةكند كه هم استدالل مي
گي،  جيمز پل]. 67ص ،12[ مندي به هم گره زده شود به طور نظام بايدمتن گفتاري يا نوشتاري 

 تحليل گفتمان عبـارت «: كند گفتمان، تحليل گفتمان را چنين تعريف مي ةديگر محقق برجست
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 زبـان  از بيشتر چيزي متضمن ار گي گفتمان پل]. 1ص ،11[ »ست از تحليلِ زبان در كاربرد آنا
 تعامـل،  عمـل،  ةشـيو  بـا  زبـان  كـردن  هماهنـگ  متضـمن  همـواره  ها گفتمان ،او نظر از .داند مي

 ها، تكنولوژي ابزارها، اشيا، غيرزباني، نمادهاي ها، ها، لباس بدن احساس،، داشتن باور گذاري، ارزش
، به همراه را هاي زباني هوم ميدانكيد وي بر مفأما از روث وداك ت]. 82ص ،5[ است مكان و زمان

» ژانـر «يك از اين كاركردها با  است و هر 1اين نكته كه هر ميدان زباني مركب از چندين كاركرد
هاي متني  بنابراين، در اينجا، در برخورد با داده. ايم زباني خاص خود همراه است، وام گرفته) نوع(

شود كه مركب از كاركردهاي متفاوت و  ي رفتار مييك ميدان زبان ةمنزل به ،هاي سينمايي يا فيلم
هاي  دادن مجموع داده اين كار و جاي دادن محقق پس از انجام. ستها ژانرهاي زباني مربوط به آن

كليدي  يگي به شناسايي اجزا موجود در كاركردهاي متفاوت، با كمك روش تحليل گفتمان پل
  .ردازدپ ها مي هر ژانر زباني و روابط موجود ميان آن

  :اند از عبارتشمارد به ترتيب  گي برمي هفت عمل زباني كه پل
 و معنـاداركردن  بـراي  مـتن  از يـك قطعـه   توان گفـت كـه   مي  ،در اين خصوص 2:اهميت. 1

  كند؟ مي چگونه عمل آن به نبخشيدن اهميت يا چيزي بخشي اهميت
عاليـت يـا   تـوان پرسـيد ايـن مـتن درصـدد اسـت چـه ف        مـي  ،در اين خصوص 3:ها كنش. 2

هـاي اجتمـاعي    دستاورد تلقي شود؟ چـه گـروه   منزلة هايي را به ديگران محول كند تا به فعاليت
شـوند حمايـت    شـوند يـا اعمـال مـي     هايي كـه سـاخته مـي    هايي از آن فعاليت نهادها يا فرهنگ

 ].19ص ،9[ كنند؟ مي
كنـد   تالش مي است كه سخنگو اين كرد توان مي فعاليت اين بارةدر كه پرسشي 4:هويت. 3

چگونـه زبـان سـخنگو بـا      ؟اجتماعي را اعمال كند يا به ديگران بدهد ةشد تا چه هويت شناخته
هـايي بـراي ديگـران     هويت افراد ديگر در مواجهه است؟ سخنگو در رابطه با خودش چـه هويـت  

  كند؟ تعريف مي
چگونه كلمات و است كه  اين كرد توان مي فعاليت اين بارةدر كه پرسشي 5:روابط انساني. 4

هـاي   قطعات گرامري براي ساختن و تداوم يا حتي تغيير روابط بين سخنگو با افراد ديگـر گـروه  
 ؟شوند ميها و نهادها استفاده  اجتماعي فرهنگ

چگونه كلمات پرسيد كه  توان مي ،در اين خصوص ):توزيع كاالهاي اجتماعي( 6سياست. 5
ر مـورد اينكـه چـه چيزهـايي كاالهـاي اجتمـاعي       دديدگاه و قطعات گرامري براي ساختن يك 

 ؟شوند ميچگونه بايد در جامعه توزيع شوند استفاده  هستند يا

                                                        
1. function  
2. significance 
3. practices 
4. identities  
5. relationship 
6. politics 
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كـه چگونـه كلمـات     اسـت  ايـن  دكـر  تـوان  مي فعاليت اين بارةدر كه پرسشي 1:پيوندها. 6
ان كننـد يـا بـه پيونـدهاي ميـ      ربط مـي  دهند يا بي ها را به هم ربط مي پديده كاررفته در متن هب

  كنند؟ اعتنايي مي ها بي پديده
كـه   است اين دكر توان مي فعاليت اين بارةدر كه پرسشي 2:اي هاي معرفتي و نشانه نظام. 7

دهند يا از امتياز  اي خاصي را امتياز مي هاي نشانه رفته در متن نظام كار چگونه كلمات و گرامر به
  كنند؟ محروم مي

  گيري منطق نمونه
، گيـري هدفمنـد   در نمونـه . گيـري هدفمنـد اسـت    ز اين جامعه، طبق نمونـه نوع انتخاب نمونه ا

در ايـن  . گيـرد  كـار مـي   پژوهش داوري خود را براي انتخاب نمونـه بـه   پژوهشگر براساس اهداف
هاي تهمينه ميالني و رخشـان   تحقيق از ميان فيلم هاي پرسشگويي به  به منظور پاسخ ،پژوهش

انطباق را با اهداف پژوهش داشت به صـورت هدفمنـد انتخـاب     دو فيلم كه بيشترين اعتماد بني
روسـري   هاي تهمينه ميالنـي و  از ميان فيلم واكنش پنجمو  دو زنبه اين اعتبار، فيلم . ايم كرده
  .اند ، براي تحليل انتخاب شدهاعتماد بنيهاي رخشان  از ميان فيلم بانوي ارديبهشتو  آبي

  ها تحليل يافته
  دو زن ةگزيد
او عـالوه بـر   . كنـد  سختي با تحصيل او در تهران موافقت مي دانشجوست كه پدرش به يدختر فرشته

حسـن   .كنـد  اش را تـأمين مـي   تدريس خصوصـي مخـارج زنـدگي خـود و خـانواده      با، درس خواندن
مشـكالت فرشـته بـا اسيدپاشـي حسـن بـه       . مند اسـت  هسوار مزاحمي است كه به فرشته عالق موتور

تحصـيل او   ةدانـد و از ادامـ   فرشـته را مقصـر حادثـه مـي     پدر. شود آغاز مي صورت پسرعموي فرشته
گردد و بـه ازدواج اجبـاري بـا يكـي از بسـتگان خـود تـن         فرشته به زادگاهش بازمي. كند ممانعت مي

را مجـروح   ،بـراي گـرفتن انتقـام از فرشـته، شـوهر او، احمـد       ،پس از آزادي از زندان ،حسن. دهد مي
  .داند كه به آزادي رسيده است بال مي اي بي خود را همچون پرنده ،از مرگ احمد فرشته پس. كند مي

  تحليل اثر
هـاي موجـود در فـيلم     صدا به منازعه با ساير گفتمـان  گفتمان مردساالري با چهار در اين فيلم،

سرتاسر فيلم طنـين صـداي گفتمـان مردسـاالري     . پردازد؛ پدر فرشته، حسن، قاضي و احمد مي
                                                        

1. connections 
2. sign systems and knowledge  
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فيلمي دوقطبـي اسـت كـه سـنت و      زن دو . ندا اين گفتمانة ها صدا و سوژ ثر شخصيتاك است و
. كـار رفتـه اسـت    گفتماني كالن بـه  منزلة گرا به گفتمان سنت. دهد مدرنيسم را كنار هم قرار مي

گفتمـاني و   ةمنازعـ . يابـد  كليت نظـام معنـايي فـيلم در حدفاصـل ايـن دو قطـب سـامان مـي        
ارز  ترين امور هم را با آلوده وي گفتمان مردساالر است تا گفتمان رقيبشكني عمدتاً از س شالوده

طـرد شـود تـا     بايـد هم ريختـه اسـت و   ه از ديدگاه اين گفتمان، فرشته نظم يكپارچه را ب. كند
 منزلـة  كند فرشـته را بـه   گفتمان مردساالر تالش مي. دست شكل بگيرد طور يك هويت مردانه به

د، با دوستان خود معاشرتي نداشته باشد و اميـال شخصـي خـويش را    داري كن زني كه بايد خانه
» ديگـران «و » مـا «دو قطـب  . گونـه سـوژگي او را تثبيـت كنـد     فداي خانواده كند برسازد و اين

بـه   ادامـه در . رانـي زنـان دارنـد    فيلم سعي در به حاشيه ديگرانِ. شود وضوح در فيلم ديده مي به
  :كنيم اين فيلم اشاره ميانگاري در  هايي از آلوده نمونه

  :گويد احمد مي ،خواند مي تربيت كودكدر سكانسي وقتي فرشته كتاب 
  .و تو رو بچاپن زنن براي اينكه من كار مي كه يه سري آدم بي هاينا يه مشت مزخرفاتـ 

  .زند فرشته پوزخند مي
 ،ه تو زدمهايي كه ب حرف. نه رگ داري نه عاطفه. كلم. زميني خندي سيب به چي مي: احمد

  .زنم معلوم بود از روز اول هم خودم رو گول مي. معلوم بود. شد زدم آب مي به سنگ مي
 ،در دو صحنه از فيلم. كند در مقابل، فرشته عمدتاً در برابر رفتارهاي پدر و احمد سكوت مي

 ةهمـ  دو زن. ريـزد  و اشـك مـي   گيـرد  مـي هاي خـود را   گوش، كند وقتي احمد به او توهين مي
فصـل   و هـاي رقيـب حـل    انگـاري گفتمـان   ضات و منازعات اجتماعي را ابتدا با بازنمايي آلودهتناق
بازگردانـدن جامعـه   ؛ زنـد  عيار مي و براي تكميل كار دست به برساختن يك فانتزي تمامكند  مي
كـه همـان يكپـارچگي اسـت و در ايـن فـيلم حـذف         شدت پرشكاف و متنازع به آغوش مادر به

) مقـاومتي (اما هيچ راهي ، اثر حذف گفتمان مردساالري است فانتزيِ. است گفتمان مردساالري
از طريق گفتمـان مردسـاالر    فقطها نيز  انگاري دهد، بلكه آلوده براي حذف اين گفتمان ارائه نمي

گيـري مشـخص خـتم     بندد و به نتيجه بندي فيلم راه را بر هر صدا و تعدد تفسير مي پايان. است
شـدن بـه    اند و اغلب در برابر آلوده انگاري كمتري پرداخته به مردان به آلوده زنان نسبت. شود مي

بنـدي ايـدئولوژيك و    تـوانيم صـورت   مـي  ،بر همين اسـاس . اند امور ناشايست سكوت پيشه كرده
 ةپايـ  كـه بـر  ، هاي سنتي و اساسـاً سـنتي   را در ستيز با مردساالري و نفي ارزش دو زن گفتمانيِ

در ، دو زنشود كه فيلم  مشخص مي ،با اين تحليل. فته است، خالصه كنيممردساالري تكوين يا
شـمار   طلبد و بنـابراين اثـري انتقـادي بـه     كليت خود، گفتمان مسلط زمان خود را به چالش مي

  .گيرد مردساالرانه و جنسيتي است اما زباني كه به خدمت مي ،رود مي
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  واكنش پنجم ةگزيد
قصد دارد حضـانت  ، مرگ شوهرش، سعيد از ه است كه بعدالتدريس يك مدرس م حقمعلفرشته 

بنگـاه   يـك نفـوذ و صـاحب    بـا  يمـرد  بگيـرد كـه   حـاج صـفدر   ،پدرشوهرشفرزندان خود را از 
كنـد و تنهـا شـرط مالقـات بـا       خـود بيـرون مـي   ة حاج صفدر فرشته را از خان .است نقل و حمل

پنهـاني   حاج صفدر قصـد دارد . داند مي) برادر سعيد( فرزندانش را ازدواج فرشته با پسرش مجيد
م يتصـم  ،با مشـورت دوسـتانش  ، او ةفرشته پس از اطالع از نقش. هايش را به اصفهان بفرستد نوه
فرشـته و  . شـود  از قضـيه مطلـع مـي   نـد، امـا حـاج صـفدر     كفرار  يش به دبيها رد با بچهيگ يم

هـا   آب يسـو  ا بـه آن يز راه درها را ا خواهد آن يه مكروند  يم يرزنيپ ةبه بوشهر و خان فرزندانش
  .شود يمها از او گرفته  حضانت بچهبازداشت و فرشته  نهايت، در، ، امابفرستد

  تحليل اثر
دو گفتمـان   فقـط و  نداردآواست و تكثر گفتماني  تكي توان گفت كه اثر در تحليل اين فيلم مي

ان زنان فيلم كه گرچه گفتمان مردساالر كه صداهاي مختلفي دارند و گفتم. بر فيلم حاكم است
عمالً هر دو  ،و زنان سنتي قائل شد )دوستان فرشته(توان تمايزي ميان گفتمان زنان متجدد  مي

 ةهمگـي در سـاي   دارد، فكر گرچه تعـدد صـدا   گفتمان زنان روشن. نددارگفتمان ساخت واحدي 
ليم شرايط زندگي كه تس ،برخالف ديگر دوستانش ،فرشته. اند گفتمان مردساالر فيلم قرار گرفته

و دهـد   مـي ، واكنش پنجمي بـه شـرايط نشـان    )فكر فيلم صداهاي گفتمان زنان روشن( اند شده
فـيلم  . اش فـرار كنـد   خواهد از شرايط موجود براي رسيدن به اوضاع مطلوب و جهان آرمـاني  مي

ن در ايـ . نـد ا اين گفتمان ةها صدا و سوژ اكثر شخصيت طنين صداي گفتمان مردساالري است و
. شـود  آلوده طرد مـي  يامر منزلة گفتمان زنان به ،در سرتاسر فيلم، دو زنهمانند فيلم  ،فيلم نيز

انگـاري   اما اين آلوده ،پردازد انگاري گفتمان مردساالري مي فرشته نيز در چند جاي فيلم به آلوده
بيشتر حديث نفس اوسـت و در برابـر حـاج صـفدر و ديگـر صـداهاي گفتمـان مردسـاالري در         

انگـاري گفتمـان مسـلط فـيلم را در       آلـوده . گويي پيشه كرده است قربان اش سكوت و بله زندگي
گفتمان مردساالر و  از سويانگاري گفتمان زنان  اوج آلوده. توان ديد وضوح مي جاي فيلم به جاي
  .توان در ديالوگ ميان حاج صفدر و ترانه ديد را مي ،يعني حاج صفدر ،ترين صداي آن قوي

موفق بشيد فرشته رو  حتي اگه. اين بازي نيستين ةحاج آقا شما برند): دوست فرشته( هتران
  .هاش باشه بذاريد با بچه. بذاريد بره. بازم هردوتون باختيد ،هم پيدا كنيد

چند . كني و معرفي مير رسيدي تهرون خودت. زني ترانه خانوم خيلي حرف مي: حاج صفدر
  .مگه اينكه بگي فرشته كجاست. دآ ت جا ميحسابي حال ،روز كه آب خنك بخوري

فردايـي ديديـد    اما حاج صفدر فردايي پـس . دم همون آب خنك رو بخورم ترجيح مي: ترانه
  .بدونيد آتيش رو خودتون روشن كرديد ،هاتون آتيش گرفت كاميون
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ايي كـه زدي از  هـ  بـذار اون . خـوري  ها نمي به اين صحبت. بوق بزن برو جلو بابا: حاج صفدر
فوتـت  . زنـي  تر از دهنت حرف مـي  خيلي گنده. يمارستان مرخص بشن بعد قپي بيا و الف بزنب

يك قدم به جلـو  (ا نيستي ه اما قد اين حرف. نه تمرين كردي صدات خوب بشه. كنم افتادي كه
  .)دارد برمي

فـانتزي  . مدل ذهني يا جهان نماديني كه فيلم در خود دارد، نقد گفتمان مردساالري اسـت 
بندي فيلم تسليم حاج صفدر در برابر فرشـته   پايان. فيلم رهايي از گفتمان مردساالري استاين 
حاج صفدر بـه سـوي    ةدوربين سرپايين و انگشت اشار ةاما با توجه به نماي تاريك و زاوي، است

فـانتزي كـه   . هنوز قدرت اين گفتمان بر زنـدگي زنـان آشـكار اسـت    ، گذاري براي شرط ،فرشته
هـاي   از مكانيزم اما عمدتاً ،د خلق آن است، به زانو در آوردن و شكست صفدر استصد فرشته در

توان گفت اين فيلم بـا   مي ببينيم،اگر فيلم را از طريق نقد بيروني . برد اي نمي اعمال قدرت بهره
امـا از طريـق نقـد     .گفتماني اثري است كه منتقد وضع موجود اسـت  هاي كردن تعارض برجسته

توان گفت فيلم بـه تثبيـت گفتمـان     مي ،وجه به تحليلي كه از اين فيلم ارائه كرديمدروني و با ت
  .فيلم وجود ندارد ةبخشي ميان دو گفتمان برجست مردساالري كمك كرده و هيچ گفتمان رهايي

  روسري آبي ةگزيد
ثروتمند اسـت كـه    يدار كارخانه و اي به نام رسول رحماني خورده داستان مرد سال روسري آبي

از ميان . رسول صاحب سه دختر و سه داماد است. كند همسرش را از دست داده و تنها زندگي مي
كند بـيش از   را كه در خارج با همسر و فرزندانش زندگي مي، دخترانش، افتخار، دختر كوچكش

نفـره   سـه ة او سرپرست يك خانواد. كند رسول كار مي ةنوبر كرداني در كارخان. همه دوست دارد
. شـود  مواد براي مادر دستگير مـي  ةو برادرش نيز در جريان تهياست ادر معتادش زندان م. است

كند به زندگي نـوبر سـاماني دهـد و مـردي      آورد و سعي مي رسول برادر او را از زندان بيرون مي
  .كند و با او پنهاني ازدواج مي شود ميتدريج عاشق نوبر  او به. مناسب براي ازدواج با او پيدا كند

  تحليل اثر
 ةعشـق و همچنـين منازعـ    ةگفتماني پيرامون مسئل ةتوان گفت با منازع در تحليل اين فيلم مي

گفتمـاني ديگـر در آغـاز فـيلم      ةمنازعـ . گفتماني طبقات اجتماعي جامعه و دارا و ندار مواجهيم
هاي مختلف حضور دارند و از اين جهـت   گفتمان، در فيلم. خصوص گفتمان مردساالري است در
در آغاز فيلم، اصغر به هنگام استخدام زنـان  . داردنسبت متن دموكراتيكي  توان گفت فيلم به مي

و وقتي نگاه اصـغر بـه نـوبر منفـي     ) بيانگر گفتمان مردساالري(» شغل شوهر«: پرسد از نوبر مي
  :گويد شود، نوبر مي مي

  .دم ميو خرجي سه نفر ر .گفتم شوهر نكردم، نگفتم تنهامـ 
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كنـد و خرجـي سـه نفـر را      كـار مـي  «: كند رديف مردان معرفي مي نوبر خود را همدر اينجا 
يكـي از  (توان طرح گفتمان مردساالر را در نگاه كارگران كارخانه بـه كبـوتر    يا باز مي. »دهد مي

قدرت يعنـي اينكـه او بـه    ، واقع در. زنند كارگران او را قدرت صدا مي. مشاهده كرد )كارگران زن
طبقـات پـايين    ،در ايـن مـتن   .تواند كارهاي سخت انجام دهد شده است كه مي يك مرد تبديل

مثالً دختران رسول همواره به نوبر صفات زشتي چـون   ؛شوند ارز مي جامعه با انواع امور آلوده هم
  .پذيرد دهند و نوبر نيز اين سوژگي را مي كس نسبت مي غربتي، پاپتي و بي

چه معني داره يه دختر غربتـي   .گن بيراه نمي. بعداً برم اما گفتم ببينمت ،خواستم برم ميـ 
  .و پاپتي زن آقا رسول بشه
اينجـا   در. دهد پذيرد و به فراخواني اين گفتمان پاسخ مثبتي مي نوبر خود اين سوژگي را مي

) مرفه جامعـه (او ة شود هويتي است كه طبق هويتي كه از او در زبان رسول و دخترانش خلق مي
پارچه را بـر   نظم يك ،دختر دهاتي، پاپتي و غربتي ،نوبر. كنند جتماعي نوبر خلق ميا ةبراي طبق
اي از ايـن سـوژگي گفتمـان     طرد شود تا تـوازن جامعـه بـازگردد يـا نمونـه      بايدو  است  هم زده

چـرا   پرسـد  هنگـامي كـه نـوبر از او مـي     .توان در خلق هويت براي كبوتر دانست مردساالر را مي
  :گويد مي اسمش قدرت است،

  همه ريش و پشم به من بگن رعنا؟ خواي با اين ميـ 
گونـه   بودن يعني ظرافت و لطافت پوست و اگر زني اين گويي كبوتر خود نيز باور دارد كه زن

كنـد گفتمـان    توان گفت رسـول تـالش مـي    خلق فانتزي مي خصوص در .ديگر زن نيست ،نباشد
سالي را به چالش بكشـد   خصوص عشق كهن  معه دردختران را به حاشيه ببرد و گفتمان رايج جا

روسري توان گفت  مي ،مجموع در .او دانست از سويتوان در ترك خانه  و اوج خلق فانتزي را مي
زنان در اين فيلم پـذيراي  . جنسيت است ةهاي سينمايي مردانه يا نابرابر در مقول وارث سنت آبي

رود بـه مناسـبات اجتمـاعي بايـد بـه سـاختار       زنان طبقات پايين بـراي و . شرايط زندگي خودند
ها را اتخاذ كننـد يـا    هاي آن خواه نامي مردانه بر خود نهند و خواه كنش( مردساالرانه تن بدهند

) كـارگر مـرد  ( كردن با اصغر زنند و شأن او با ازدواج كبوتر را قدرت صدا مي). تن به ازدواج دهند
دختـر  ( افتخـار . نـد دشـرايط حـاكم بـر زنـدگي خو     ةدمرفه نيز سرسپر ةزنان طبق. يابد ارتقا مي
هايش گرم كرده و دختران ديگـر   در غربت از ازدواج خود ناراضي است و سرش را به بچه) رسول

توان گفت اگرچه اثر از منظر بيروني در پـي   مي ،كل در. ندا هاي مردساالري رسول نيز وارث سنت
بـا زبـان    ،رود شـمار مـي   اثـري انتقـادي بـه   هاي رايج جامعه است و از اين لحـاظ   تشكيك سنت

  .جنسيتي ساخته شده است
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  بانوي ارديبهشت ةگزيد
 ،فروغ كيا كارگردان و مستندسازي است كه از همسرش متاركه كرده و بـا تنهـا پسـرش، مـاني    

مـاني تمـام تـالش    . مند شده اسـت  هسالگي به همكارش عالق چهل ةاو در آستان. كند زندگي مي
فروغ درصـدد  . زند د و دائماً به فروغ طعنه ميكنا مادر را از اين ازدواج منصرف كند ت خود را مي

عنـوان مـادر    تا بتواند از آن ميان يكـي را بـه   تهيه كند »مادران نمونه«از زندگي  يدمستناست 
بـار   ،تنـه  رود كـه در نبـود همسـر، يـك     مـي مـادراني  به همراه ماني به ديـدار   او. نمونه برگزيند

راحتـي مـادر نمونـه را     تواند از ميـان زنـان بـه    نميفروغ . دان تهرا به دوش داش دگيزن مسئوليت
ماننـد دسـتگيري در    ،رفتارهـاي نابهنجـار مـاني   . دهد نتيجه از كار انصراف مي انتخاب كند و در

مـاني در   اعتراض همسايه به صداي موسـيقيِ  مهماني شبانه و برخورد مأمور كالنتري با فروغ يا
  .گفتمان سنتي در باب مادري حائز اهميت استآشنايي با 

  تحليل اثر
و هـر گفتمـان صـداي     دارد دموكراتيك يتوانيم بگوييم اين فيلم متن مي ،باختين يبراساس آرا

كنـد و   برتـر معرفـي نمـي   ي گفتمـان  منزلـة  مستقل خود را دارد و متن يك گفتمان خاص را بـه 
گشايند و تابع مقاصـد   مؤلف لب به سخن مي طور مستقل و جدا از دخالت هاي رقيب به گفتمان

اين فيلم، گفتمان زنان فمنيست، زنان سياستمدار، گفتمان سنتي و . گيرند صداي غالب قرار نمي
توانيم بگوييم با تكثر گفتماني  كند و بنابراين، مي مادر نمونه را بيان مي ةهمچنين خود فروغ دربار

هـاي موجـود در فـيلم     صدا به منازعه با ساير گفتمان گفتمان مردساالري با سه. رو هستيم هروب
 ،آزارد هايش مي ماني مادر را با كنايه. پردازد؛ صداي ماني، صداي مأمور كالنتري و مرد همسايه مي

  :كند پذير مي اي او را در برابر اين گفتمان تسليم به گونه اما مهر مادري فروغ
داند  آزارد و خوب مي هاي خويش مرا مي و با كنايهآزرده است . داند مرا تنها از آنِ خود ميـ 

فهمـم، امـا او چقـدر مـرا      اش را مـي  هـاي جـواني   العمـل  عكس. ممهاي او تسلي در برابر دلگيري
  اي است؟ تازه ةتجربة يابد؟ چرا بايد مرا دريابد آن هم در دوراني كه در آستان مي در

هاي فرزندش  او به دلگيري. تي مادر استترديد فروغ به الگوي سنّ» يابد مي او چقدر مرا در«
آمده بـا تصـور    وجود جديدي است و شرايط به ةتجرب ةنگرد و معتقد است او در آستان مادرانه مي
  :شنويم فيلم مي هاي در يكي از نريشن. خواني ندارد فرزند هم

آيـا ايـن محبـت جـاري در رگ و خـونم بـراي       ! تـن مـن   ةهاي تنهايم، پـار  سال ةخان همـ 
امـن تـو را جـا خـواهم      ةبودن كافي است؟ با تو تا كجاي زندگي همـراهم؟ در كـدام نقطـ    ادرم

امني كه اين مادران درگير، مادران دربند براي يافتن آن به جان خـود چنـگ    ةگذاشت؟ و نقط
  زنند كجاست؟ مي
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نظر مادر از . شود وضوح تعارض گفتماني او با گفتمان مادر سنتي ديده مي به، اين نريشندر 
و به حقوق و نيازهاي شخصي خود نيـز واقـف    داردكسي است كه فرديت و حقوقي » فروغ كيا«

مـادر را فـردي    ،برخالف گفتمان سـنتي  ،فروغ. گيرد است و تنها فرزندان خويش را در نظر نمي
توقـع اسـت و بـا جـان و دل      ه ماه جنين را با خود حمل كرده و همـواره بـي  نُ فقطداند كه  نمي

مور كالنتـري و  أدر مقابل چنين گفتماني، ماني، مـ  .رساند كند و به ثمر مي را بزرگ مي فرزندان
هـا فـروغ    ها و طعنه داند و با ترديدها و كنايه ماني فروغ را از آنِ خود مي. مرد همسايه قرار دارند

سراغ پدر داند،  عنوان مادر براي سرپرستي شايسته نمي مور كالنتري كه فروغ را بهأم. آزارد را مي
قانون نيز . داند مرد همسايه هم به نوعي فروغ را براي تربيت ماني شايسته نمي. گيرد ماني را مي

واقـع، در گفتمـان    در. دانـد  داده و او را شايسته سرپرستي نمـي  حق حضانت ماني را به مادر نمي
خطـاي   فـارغ از مـادر بـودنش،    ،ديد فرديت و توجه به نيازهاي شخصي يـك زن هسنتي براي ت

نگـاه مـرد همسـايه و    (د و مادر سزاوار سرزنش اسـت  شو فرزند عدول از وظايف مادري تلقي مي
خواهـد   شود، هويتي مردد است كه نمـي  هويتي كه در اين اثر از زن ساخته مي). مور كالنتريأم
در ) صـداي گفتمـان مردسـاالر   ( مـاني . دهد مردساالري پاسخ مثبت  ةراحتي به سوژگي جامع به
بر مادر و فرديت او و عشق به ديگري در كنار عشـق بـه فرزنـد بـراي فـروغ ترديـدي ايجـاد        برا
بـه دنبـال يـافتن پاسـخي      ،كند و فروغ نيز گفتمان مردساالر مي ةكند و به عبارتي او را سوژ مي
مردساالر است و البتـه   ةآمدن بر ترديدهايش، به دنبال يافتن مادر نمونه در جامع خور و فائق در
انگـاري   خود در گفتمان مردساالر و آلـوده  آگاهي فروغ از سوژگي . يابد هايت نيز پاسخي نميندر

  :توان يافت جاي فيلم مي اين گفتمان به او را در جاي
افتـه   اولين اتفاقي كـه مـي   ،خوام با مردي ازدواج كنم كه دوستش دارم همين كه بگم ميـ 

كنـه مـادرش يـه     مـي  ركه فك هخود آدم ةهمه بچ بدتر از. دارم تاج مادري رو از روي سرم برمي
يعنـي  . چيز بـراش تمـوم شـده    كافي زندگي كرده و همه ة، يه روزي به دنيا اومده، به اندازهآدم
  .خونن ات رو مي ذارنت تو گور و فاتحه كشي، مي اي و نفس مي زنده

ر به اين مسـئله  ، مهرانگيز كااستهاي مستند اين فيلم  كه جزء سكانس ،از فيلم يا در جايي
مبنـاي   زيـرا انتخـاب مـادر نمونـه قطعـاً بـر      » چرا بايد مادر نمونه انتخاب شـود؟ «كند  اشاره مي

مردسـاالر تعريـف كـرده و زنـان بـراي انطبـاق خـود بـا آن          ةمعيارهايي است كه همين جامعـ 
ق بـه  فانتزي فروغ قرار گرفتن عشق مادرانـه و عشـ  . شوند گفتمان مردساالر مي ةناخودآگاه سوژ

ي قـرار  سـؤال زن در اين فـيلم در برابـر تـاريخ مـادرانگي عالمـت      . ديگري در كنار يكديگر است
كنـد و تعريـف    را براي مادرانگي تعريـف مـي  » توجه به نيازهاي شخصي«و » فرديت«دهد و  مي

 واكنش پـنجم و  دو زنگرچه در اين فيلم نسبت به فيلم . كند جديدي به اين گفتمان اضافه مي
پاسـخي   ،تـدريج در حـال تكميـل اسـت     كننـده بـه   انفعال معصومانه به سوي آگاهي بيدارزن از 

در ابتـداي فـيلم، نيمـي از    . بينـيم  آمدن بر ترديـدهايش و مقـاومتي از او نمـي    درخور براي فائق
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بينيم و تلويحاً گويا او  او را كامل مي ةصورت فروغ در هاله و تاريكي است و در انتهاي فيلم چهر
  .بينيم اما چگونگي اين تصميم و خلق فانتزي را نمي ،يدهايش فائق آمدهبر ترد

  گيري نتيجه بندي و جمع
 .1: هـايي بـراي فهـم قـدرت در اختيـار مـا قـرار داد        چارچوب مفهومي ايـن پـژوهش مكـانيزم   

سازي بر مبناي هويت مورد قبول يك گفتمان در فضاهاي استيضاح يـا فراخـواني موجـود     سوژه
پـارچگي از طريـق خلـق     يـك  .3، بازتوليـد منازعـات گفتمـاني موجـود در جامعـه      .2 ،در متون
سازي بـر مبنـاي هويـت مـورد قبـول يـك گفتمـان در فضـاهاي          سوژه. انگاري آلوده .4، فانتزي

استيضاح يا فراخواني موجود در متـون عمـدتاً از طريـق گفتمـان مردسـاالري بـراي برسـاختن        
برجسـته   واكـنش پـنجم  و  دو زنهـويتي كـه از زن در   . تگرفـ  هويتي منقاد از زنان صورت مي

ـ      ةسـوژ . شد، هويتي متزلزل و منقاد در برابر گفتمان مردساالر است  ةزنانـه بـر سـر هويـت زنان
گفتمـان مردسـاالرند و فضـايي     ةزنـان سـوژ  . زني اسـت  خود در گفتمان مردساالر در حال چانه

، اسـت با آنچه سوژگي گفتمـان مردسـاالري    مبناي زنانگي و متفاوت آفريني بر اندك براي هويت
تـوان   مـي  ،بـانوي ارديبهشـت   و روسـري آبـي   ، يعنياعتماد بنيدر دو فيلم رخشان . فراهم است

هاي مختلف را در درون خـود جـاي داده    تر است و صداي گفتمان گفت كه متن اثر دموكراتيك
يتي اسـت كـه در برابـر    ، هـو بـانوي ارديبهشـت  خصـوص در   بـه ، هويت زنانه در اين فيلم. است

او بـه سـوژه شـدن    . سوژگي در گفتمان مردساالر مردد است و به دنبال هويـت مسـتقلي اسـت   
خصـوص تحكـيم قـدرت از طريـق      در. رسـد  خود در درون گفتمان مردساالري بـه آگـاهي مـي   

 ةتـوان گفـت هـر دو اثـر تهمينـه ميالنـي در بافـت خـود منازعـ          بازتوليد منازعات گفتماني مي
بخـش   گرچه گفتمـان رهـايي  . اند ميان مردان و زنان را بازتوليد كرده ةي موجود در جامعگفتمان

رخشـان  شـدة   در آثـار مطالعـه  . بسيار سطحي به آن پرداخته شده است، در دو فيلم وجود دارد
ـ   ،شـود  نيز منازعات گفتماني موجود در بطن جامعه در مـتن فـيلم ديـده مـي     اعتماد بني ه امـا ب

ـ هـا سـعي در اعمـال سـلطه ن     د گفتمـان كـر تـوان ادعـا    بودن متن مـي  دليل دموكراتيك د و دارن
. بخـش بـودن مـتن كمـك كـرده اسـت       هاي مختلف پيرامون قـدرت، خـود، بـه رهـايي     ديدگاه

واكـنش  و  دو زندر دو فـيلم  . شـود  ديـده مـي   شده انگاري در هر چهار اثر مطالعه سازوكار آلوده
واقـع ايـن نشـان از     بينـيم و در  گفتمان مردساالر را مـي  وياز سانگاري زنان  آشكارا آلوده ،پنجم

كننـد گفتمـان مردسـاالر را بـه      زن در ايـن دو فـيلم تـالش مـي    . نگاه راديكال كارگردان اسـت 
اي است و در خلوت خود و به شـكل حـديث نفـس از ايـن      اما اين تالشِ طنزگونه، حاشيه براند

در آثـار  . شـود  ايـن گفتمـان مـي    ةاالري سـوژ سازوكار استفاده و در برخورد بـا گفتمـان مردسـ   
هـاي ديگـر را دارنـد و تنهـا      انگـاري گفتمـان   هـا امكـان آلـوده    گفتمان ة، هماعتماد بنيرخشان 

هـا   گفتمـان  ةانگـاري بـراي همـ    گفتمان مردساالري، گفتمان مسلط فيلم نيست و امكان آلـوده 
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 بـا پايـاني بسـته،    ،پـنجم واكـنش  و  دو زنتـوان گفـت در    خصوص فـانتزي مـي   در. فراهم است
رانـدن گفتمـان رقيـب خـود و خلـق فضـايي مبتنـي بـر          فانتزي گفتمان مردساالري به حاشيه
  .پارچگي است سكوت براي برگرداندن جامعه به يك

هـا   يكي از بهترين تكنيك. فانتزي زنان حذف گفتمان مردان است، در دو اثر تهمينه ميالني
مظلـوم از زنـان    ةچهرة است كه در آن با حذف مردان و ارائ بندي بسته براي خلق فانتزي، پايان

حـذف گفتمـان   ، برخالف آثار ميالنـي  اعتماد، بنيفانتزي موجود در آثار رخشان . رو هستيم هروب
بـانوي  مردساالر براي برگردان انسـجام در جامعـه نيسـت، بلكـه بـراي مثـال فـانتزي فـروغ در         

ة نگي است؛ معنـايي متفـاوت بـا آنچـه تـاكنون جامعـ      يافتن معناي متفاوتي از مادرا ارديبهشت
  .پارچگي خيالي در جامعه پديد آورد ده تا يككرمردساالر ارائه 

هاي تهمينه ميالني، مؤلف  توان گفت در فيلم در نقد و تحليل دروني اين آثار مي ،مجموع در
گفتمـان  . ازدپـرد  زن ناخودآگاه از منظري مردانـه بـه مسـائل ايـدئولوژيك نهفتـه در زبـان مـي       

انگاري گفتمان  تر به آلوده چه عيان مردساالرانه در هر دو فيلم گفتمان غالب و مسلط است كه هر
گرچه در آثار نقـاط گسسـت همچـون    . كند نتيجه فانتزي خود را خلق مي پردازد و در رقيب مي
 ،وردارنـد هـايي بـراي اعمـال قـدرت برخ     شود و زنان نيـز از امكـان   هاي بيروني ديده مي واقعيت

تـري   متن دموكراتيـك  اعتماد بنيهاي  فيلم. هاي اعمال قدرت دارند دسترسي كمتري با مكانيزم
توان  مي ،مجموع در. ها را دارند گويي مستقل از ساير گفتمان ها امكان سخن گفتمان ةدارند و هم

هـاي   يز از امكانتري است و زنان ن معقوالنهة به نحو اعتماد بنينتيجه گرفت توزيع قدرت در آثار 
هاي ميالني قدرت عمدتاً  اما در فيلم ،گفتمان مردساالر نيستند ةمقاومت برخوردارند و سرسپرد

استفاده از زبان . دارند تريمقاومت بسيار كم  جانبه و جهت آن انقياد زنان است و زنان امكان يك
. ردساالري در جامعـه دارد تر گفتمان م مردانه براي خلق يك اثر زنانه نشان از قدرت هرچه تمام

گونه كه زنان راه دشواري براي رسيدن به برابري جنسيتي در محيط پيراموني خـود بايـد    همان
و راهي سخت براي كاراكترهاي   شده نيز از همين منظر به مسائل نگريسته لف آثار يادؤبپيمايند، م

  .است  هاي اجتماعي ترسيم كرده خود براي غلبه بر نابرابري
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