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با  و بانو ديمحمو يقاآمشترك  يزندگ لميگفتمان ف ليتحل
  يتهابل سنت و مدرنقاز ت يتمركز بر داغ ننگ ناش

 2، مسعود كيانپور*1الفقرايي مهوش خادم

  چكيده
منزلـة   رفتن به سوي دنياي مدرن نيـز بـه   پيش. رو شدن جوامع با تغييرات همواره با مقاومت همراه بوده است روبه

هـاي   گـذاري  برآمده از دنيـاي مـدرن، فـارغ از ارزش   برخي آداب جديد . تغييري بزرگ از اين قاعده مستثنا نيست
هاي متعددي پيرامون كسـاني كـه از    داوري سو نبودن از سوي جامعه طرد شده و پيش مثبت و منفي، به دليل هم
. يكي از راهكارهاي جامعه براي جلوگيري از تغييرات، داغ ننـگ زدن اسـت  . گيرد مي  اين آداب پيروي كنند شكل

برانگيزتر از مردان، شرايط  مراتب حساسيت هايي به نيمي از اعضاي جامعه، با قرار گرفتن در موقعيتعنوان  زنان، به
زنـدگي مشـترك   اين پژوهش به بررسي چگونگي بازنمايي فـيلم سـينمايي   . كنند اي در اين موقعيت پيدا مي ويژه

روش . پـردازد  شدنشـان مـي   مـدرن  در رابطه با فرايند داغ ننگ خوردن بـه زنـان در جريـان    آقاي محمودي و بانو
و » سـطح عمـق  «، »عمق سطح«، »سطح سطح«تحليل گفتمان انتقادي فركالف است كه چهار الية  شده استفاده

 رشيعـدم پـذ  «، »ساختارشكني زن مدرن«آمده حاكي از آن است كه سه مؤلفة  دست نتايج به. دارد» عمق عمق«
زني بـه زن مـدرن در ايـن     ننگ مراحل داغ » از سوي سنت زني بر زن مدرن برچسب«و » سنت يزن مدرن از سو

هاي مدرن در يك زن، شرايط را براي  دهد كه وجود ويژگي بنابراين، استراتژي گفتماني فيلم نشان مي. فيلم است
  .كند داغ ننگ خوردن او فراهم مي

  كليدواژگان 
  .، سينماي ايران، زن مدرنزندگي مشترك آقاي محمودي و بانوتحليل گفتمان، داغ ننگ، 
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  مقدمه
سو در پي حفظ سنن و آدابي است كه از ديرباز در كشور حاكم بـوده و هريـك بـه     جامعة ايران از يك

منزلـة قـوانيني    ايـن آداب و سـنن بـه   . انـد  اي كاركردهاي منفي و مثبتي با خود به همراه داشـته  گونه
اي كـه تخطـي از    كنده است؛ به گونـه عرفي يا حتي رسمي همواره بر همة شئون زندگي افراد سايه اف

هـاي ديگـر    از سوي ديگر، ارتباط با فرهنگ. رسمي براي افراد در پي دارد هايي غير اين قوانين مجازات
سـويي   دهد كه گاهي با قوانين پيشيني هـم  كشورها قوانين و آداب جديدي را در جامعه گسترش مي

سـو نبـودن از سـوي     ثبت و منفي، فقط به دليل همهاي م گذاري اين آداب جديد، فارغ از ارزش. ندارد
  هاي متعددي پيرامون كساني كه از اين آداب پيـروي كننـد شـكل    داوري شود و پيش جامعه طرد مي

شدن افراد از سوي جامعـه، مسـئلة داغ ننـگ را بـه ميـان       داوري، قضاوت يا حتي طرد پيش. گيرد مي
دار و  حامل آن از طرف اجتماع طرد و بـه فـردي لكـه   داغ ننگ ويژگي يا صفتي است كه فرد . آورد مي
اعضاي جوان جامعه نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و بـا مواجهـه   . شود ارزش در جامعه تبديل مي بي

ايـن تغييـرات،   . آينـد  هاي زندگي در پي تغييراتي در سبك زندگي خود برمـي  ها و سبك با ساير شيوه
جامعه متفاوت باشد، مورد بازخواست مردان و زنـان پايبنـد بـه    كه گاهي ممكن است با آداب و عرف 

شـدن يكـي از    فرايند مـدرن . شود گيرد و از سوي آنان داغ ننگي بر جوانان خورده مي آن آداب قرار مي
  .همين تغييرات است

درنتيجـه، بـا   . شود مثابة يك سازة پويا در دوران گذار از سنت به مدرنيته دچار تنش مي جامعه به
بـه همـين علـت، مسـئلة     ]. 10[شـود   هـا همـراه مـي    هـا و نابسـاماني   ها، تـنش  اي از اختالل موعهمج

فكـران، بلكـه همـة مولـدان      تنهـا روشـن   نه  هاي كانوني شدن در چند دهة اخير يكي از دغدغه امروزي
و فكري و فرهنگي، از محققان دانشگاهي گرفته تا كارگردانان، نقاشـان، هنرمنـدان، فعـاالن سياسـي     

هـاي   كند، استفادة متفاوت افـراد و گـروه   تنها چيزي كه در اين زمينه تفاوت مي. اجتماعي، بوده است
  ].11[شان است  هاي ايدئولوژيك و نظري مختلف از اين مفهوم با توجه به چارچوب

مراتــب  هــايي بــه عنــوان نيمــي از اعضــاي جامعــه، بــا قــرار گــرفتن در موقعيــت  زنــان، بــه
هـاي   فـيلم . انـد  از مردان، همواره مورد توجه متفكران و هنرمندان قرار گرفته برانگيزتر حساسيت

اين پژوهش نيـز  . سينمايي يكي از بسترهاي مناسب جهت نمايش اين تعارضات در جامعه است
فـيلم  . شدنشـان اسـت   در پي بررسي چگونگي فرايند داغ ننگ خوردن به زنان در جريان مـدرن 

اي مناسـب   به نمـايش درآمـد، زمينـه    1393، كه در سال بانوزندگي مشترك آقاي محمودي و 
  .كند دهي به سؤاالت پژوهش فراهم مي براي پاسخ

  چارچوب مفهومي
  سنت و مدرنيته

در ايـن نظـام، زنـدگي و    . محـور و مقـدس اسـت    در فضاي سنتي، درك عمومي از جهان كيهان
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منـد و از پـيش تعيـين شـده      شدة پيشيني سامان هاي تعريف ها و نظام فرهنگ از طرف اسطوره
در فضاي اجتماعي سـنتي، شـخص در موقعيـت اجتمـاعي و فرهنگـي كـامالً مشـخص و        . است

تواند از سرنوشت محتوم خـود بگريـزد و بـراي خـود      ندرت مي آيد و به اي به دنيا مي شده تثبيت
حاشية امني كه انسان در فضاي اجتماعي سنتي دارد، به دليل مطـرح  . اي ايجاد كند فضاي تازه

 هنجارهــا ســنتي، جوامــع در]. 10[هــايي دربــارة چيســتي امــر انســاني اســت  نبــودن پرســش
 بـا  مواجـه  در حتـي  هنجارهـا،  ايـن  از يپيـرو  و اطاعـت  اينكـه  بـراي . دارند حياتيهاي  كاركرد
 بسـان  هنجارهـا  ايـن  باشـد،  اجبـاري  و آور الـزام  كـافي  انـدازة  بـه  نافرمـاني،  شديدهاي  وسوسه
  ].1[شوند  مي تلقين الهي قوانين معموالً همچون و هاي مطلق ارزش

ا بـه  هـاي مختلفـي آن ر   واژة مدرن يا مدرنيته از واژگان چندمعنايي است، زيرا اقشار و گروه
گيـرد؛ مـثالً، در هنـر، واژة     هاي گوناگون معنايي متفاوت به خود مـي  گيرند و در گفتمان كار مي

بينـي متمـايز از    شود، در فلسفه بـه معنـاي نـوعي جهـان     مدرن به نوعي سبك هنري اطالق مي
شناســي بــه تغييــرات ايجادشــده در  بينــي پيشــامدرن و متــافيزيكي اســت و در جامعــه جهــان

شـود و مسـائلي همچـون عقالنيـت، شهرنشـيني، فردگرايـي،        اجتماعي اطـالق مـي  ساختارهاي 
آنچه در اين پژوهش مـد نظـر اسـت، مفهـوم توأمـان      ]. 11[را در پي دارد ... شدن و دموكراتيك

مارشال برمن، مدرنيته را وجه خاصي از تجربة حياتي، تجربة . شناختي آن است فلسفي و جامعه
داند كـه   ميان خود و ديگران، تجربة امكانات و مخاطرات زندگي مي زمان و مكان، تجربة ارتباط

نوردد و نـوع بشـر    مي همة مرزهاي جغرافيايي و قومي، طبقاتي، ملي و ديني و ايدئولوژيكي را در
واقـع،   در]. 9؛ 4[آميز كه مبتني بر تفرقه اسـت   بخشد، اما وحدتي معماوار و تناقض را وحدت مي

و همـين   ]10[كنـد   رو مـي  ان را با فضايي گسسته و دائماً سيال روبـه جهان انس مدرنيسم زيست
  .شود گيري تناقض منجر مي سيال بودن به شكل

  
  تقابل جامعة سنتي و جامعة مدرن. 1جدول 

  فضاي مدرن فضاي سنتي
  خانوادة مبتني بر مشاركت ساالرخانوادة پدر
  فرد در كنار جامعه شده در جامعهفرد ذوب
  روابط غيرشخصي جمعيپيوندهاي

  جهان ذهني سيال جهان ذهني ثابت
  اقتدار عقالني و قانوني اقتدار سنتي
  هاي مذهبيتضعيف ارزش هاي مذهبيتسلط ارزش

  غلبه بر طبيعت زيستي با طبيعتهم
  

هـاي   مطابق نظر گيدنز، زنان كه در جامعة ما قبل مـدرن از مشـاركت كامـل در عرصـة فعاليـت     
در جوامـع  . كننـد  آميز تجربـه مـي   تر اما تناقض اجتماعي محروم بودند، گشادگي دوران مدرن را كامل

تـري از امكانـات دارنـد و از سـوي      مدرن، زنان از سويي فرصت آزمودن شانس خود را در طيف وسيع
از ديـدگاه  ]. 7[مانـد   هـا بـه روي زنـان بسـته مـي      گر در فرهنـگ مردگرايـي، بسـياري از ايـن راه    دي
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فمنيستي، جامعة سنتي براي زنان فقط نقش همسري و مادري قائـل بـود و ايـن چـارچوب تعريفـي      
نتيجـه، زنـان در    در. داد در جهت انجام وظايف همسري و مادري بـراي او شـكل مـي   » خود«خاص از 

بردنـد   ها در جهاني مملو از ترس بـه سـر مـي    آن. گيري نداشتند قدرت انتخاب و تصميم جهان سنت
پذير نبود، زيرا از ايـن طريـق امنيـت موجـود خـود را از       كه حتي خروج ذهني از آن، براي آنان امكان

: بيننـد  اما در دنياي مدرن، زنـان خـود را در مقابـل دو جريـان فكـري متعـارض مـي       . دادند دست مي
يـك از دو مسـير بـه پيـدايش نـوعي ابهـام در        سردرگمي در انتخاب هر. ن سنت و جريان مدرنجريا
بنابراين پيش رفـتن بـه سـوي هريـك از ايـن جريانـات، بـا توجـه بـه          . شود هاي زنان منجر مي نقش

  ].7[آورد  ابهامات موجود در آن، مشكالتي را با خود به همراه مي

  داغ ننگ
شـود بـراي    بندي كردن افراد و مجموعـه صـفاتي كـه تصـور مـي      ستهجامعه ابزارهايي را براي د

هاي اجتمـاعي نيـز آن    محيط. كند ها طبيعي و عادي است تثبيت مي يك از اين دسته اعضاي هر
كننـد و   رو شـويم تثبيـت مـي    بـه  هـا رو  رود در جامعه بـا آن  هايي از افراد را كه احتمال مي دسته
دهند كه بـدون   شده به ما اجازه مي هاي تثبيت اين محيطهاي معمول آميزش اجتماعي در  روال

بنابراين، هنگامي كه با يك غريبـه  . توجه يا انديشة خاصي با ديگران از پيش معلوم مواجه شويم
ايـن  ]. 14[كنـيم   بينـي مـي   اش را پـيش  شويم، از طريق ظاهر اوليه، هويت اجتمـاعي  رو مي به رو

شونده تبديل شود، زيرا ممكن اسـت   غ ننگ براي فرد مالقاتتواند در مراتبي به دا بيني مي  پيش
  .شده در ذهن ما مغايرت داشته باشد بندي تثبيت در او صفتي ببينيم كه با دسته

اساس آنچه محققان در نظر دارند تعريـف و   هاي گوناگوني بر منزلة يك مفهوم به شكل داغ ننگ به
در اين پـژوهش، داغ ننـگ ويژگـي يـا صـفتي اسـت       مطابق با تعريف گافمن، ]. 16[شود  استفاده مي

آور كه قدرتش نه در ذات خويش، بلكـه در بطـن روابـط اجتمـاعي نهفتـه       كننده يا ننگ شدت بدنام به
ارزش  شده و بـي  دار تواند فرد حامل آن را از شخص كامل و معمولي به شخص لكه است؛ صفتي كه مي

منزلة يك پديدة جهاني پذيرفته شده است، تجربة داغ ننـگ   كه داغ ننگ به حالي در]. 13[تبديل كند 
كنند كه بـين   اشاره مي) 2007(يانگ و همكاران . محور است هاي ناشي از آن محلي و مكان و تبعيض
اي  شـده   هـاي مشـخص   ها و نتايج داغ ننگ متفاوت است؛ حتي اگـر داغ ننـگ   ها معاني، شيوه فرهنگ

بـه ايـن معنـا كـه در     . اي نسبي است بنابراين، داغ ننگ پديده ].15[همچون معلوليت جسماني باشد 
ممكن است عاملي كه در يـك  . روابط اجتماعي ريشه دارد و از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است
  .نامي به بار آورد فرهنگ به بدنامي فردي منجر شود، در فرهنگي ديگر براي او خوش

  روش تحقيق
فركالف يكي از افـراد برجسـته   . تحليل گفتمان انتقادي است شده در اين پژوهش روش استفاده
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او در رويكرد خـود بـر ايـدئولوژي و قـدرت تمركـز دارد و سـعي       . در حوزة تحليل گفتمان است
از نظر تحليل گفتمـان انتقـادي، هـر    ]. 12؛ 5[كند رابطة بين زبان و ايدئولوژي را فاش كند  مي

داشته باشد، بنابراين متن فقط يك معناي خـاص نـدارد    تواند برداشت خود را از متن انساني مي
اي وجود ندارد  همچنين بايد دانست كه هيچ متن خنثي. منزلة يك كل نگاه كرد و بايد به آن به

معناي برخاسته از متن، در اجتمـاع، فرهنـگ و خـالق خـود     . و همة متون بار ايدئولوژيك دارند
براي متون نوشـتاري مناسـبت بيشـتري دارد، در ايـن     از آنجا كه روش فركالف ]. 3[دارد   ريشه

 ]2[كـردن روش فـركالف    براي عمليـاتي ) 1388(پژوهش از روش پيشنهادي دكتر حسن بشير 
رود كه به عمق معناي نهفته  اي پيش مي اي به گونه اين روش به صورت اليه. استفاده شده است
در چهـار بعـد   » عمـق «و » سطح«هاي  يهاين شيوه بر پاية دو پايه تحليل ال. در متن رسوخ كند

، »سـطح سـطح  «در . استوار اسـت » عمق عمق«و » سطح عمق«، »عمق سطح«، »سطح سطح«
. وجو كرد توان جست ترين الية متن، ساختار بيروني و شكل بيان يا نمود گفتمان را مي يا فوقاني

. يان را در بـردارد ترين الية سطحي متن است و ساختار دروني يا محتواي ب عميق» عمق سطح«
. ترين سـطح از عمـق مـتن، محتـواي مشـخص مـتن قـرار دارد        ، يعني فوقاني»سطح عمق«در 

شده در متن و دليل اين انتخاب در اين اليـه   انتخاب حوادث داستاني يا خبري يا موضوعات ارائه
. انـد  دهترين الية يك متن، ساختارهاي كالن واقع شـ  در آخرين يا عميق. از متن واقع شده است

محتواي گفتمان، نقـش و كـاركرد اجتمـاعي مـتن و نقـش آن در فرهنـگ و دانـش اجتمـاعي         
ترين الية مـتن، يعنـي    دهندة اين عميق فرهنگي مخاطب از ساختارهاي كالني هستند كه شكل

  ].3[شوند  ، محسوب مي»عمق عمق«
ايـن فـيلم در   . اسـت  زندگي مشترك آقاي محمودي و بانومتن مورد نظر براي تحليل فيلم 

  بـودن ايـن فـيلم    مطرح. آمده و هنوز تحليلي روي آن انجام نشده است به نمايش در 1393سال 
اي  توانـد زمينـه   در سينماي ايران و مناقشات پيرامون آن به دليل نوع بازنمايي از زن مدرن مـي 

  .مناسب جهت تحليل باشد
 1باورپـذيري و خودبـازبيني محقـق   هـاي تأييدپـذيري،    در ارتباط با اعتبار تحقيـق، از روش 

. آمـده اسـت   دسـت  كننده بودن نتايج به باورپذيري به معناي قابل باور و قانع. استفاده شده است
هـا را تأييـد    اي متخصص نتايج تحقيق را مطالعه و صحت يافته براي رسيدن به اين مسئله، عده

تأييدپذيري به معناي . گرفت همچنين روش مورد نظر دقيق و صحيح مورد استفاده قرار. كردند
تمهيدي كه در اين بخش انديشيده شده است، استفاده و . هاست ريشه داشتن نتايج در دل داده

  .هاي هر فيلم و توصيف دقيق جزئيات فيلم است كاربرد دقيق ديالوگ

                                                        
1  . self-monitoring 
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  يقهاي تحق يافته
  فيلم ةخالص

ـ    يروزه و مرمت بنـاي  براي سفري چند ،يك زوج جوانعنوان  به، ساناز و رامتين ة قـديمي بـه خان
ـ  در اقامـت چنـد  . رونـد  مـي  )محدثـه ( ساناز ةخال بـين زوج جـوان و زوج    ،قـديمي ة روزه در خان

كه زنـدگي   دشو شود و معلوم مي مشخص مي عميقيهاي  شكاف )محدثه و منصور( خانه صاحب
  .آن نيستظاهر آرام  ماننديك از اين دو خانواده  شترك هيچم

  تحليل فيلم
سـطح اول بـا نـام    . شـود بايد سه سطح اول تحليل گفتمان انتقـادي در فـيلم بررسـي     ،در ابتدا

گيـري   جهـت «كه  ،سطح دوم. پردازد هاي فيلم مي ها و صحنه به ديالوگ» برداشت از اصل متن«
تحليـل  «كنـد و سـطح    ي برآمده از سـطح پيشـين را آشـكار مـي    نام دارد، معنا» و گرايش متن

]. 2[ تعميم يك صحنه به كل بافت اجتمـاعي اسـت  » هاي متن توجيهي با توجه به ساير گرايش
  .است شدهاين سه سطح بررسي  2در جدول 

  
  روش تحليل گفتمان انتقادي ةسه سطح اولي. 2جدول 

  سطح عمق  عمق سطح سطح سطح  رديف

1  
؛پوشدهاي زرد و قرمز ميساناز لباس

آقاي محمودي همه ة كه خانواد حالي در
 .پوشندهاي خاكستري و تيره مي لباس

هاي شاد و جايگزيني رنگ
گرم در پوشش توسط 

  زنان مدرن

به چالش كشيدن پوشش 
مورد قبول دنياي سنت 

  توسط زنان مدرن

2  
ساناز در حال صحبت كردن با منصور

ثه ناراحت خندد و محد بلند مي بلند
 .شود مي

نامناسب بودن بلند 
  خنديدن زن در برابر مرد

توبيخ زن به علت انجام 
  رفتارهايي خالف سنت

.كندساناز سيگار روشن مي،هنگام شام  3
 .شودجمع با سكوت به ساناز خيره مي

سيگار كشيدن ةزنان اجاز
 ندارند

توبيخ زن به علت انجام 
  رفتارهايي خالف سنت

4  
ديوارها را برداريم وهمةگويدساناز مي

كند  جاي آن ستون بگذاريم و اذعان مي
خود ديوار اتاق خواب را هم  ةكه در خان
 1.اندبرداشته

نپذيرفتن قواعد دنياي 
  ساختارشكني زن مدرن  سنت توسط زن مدرن

منصور، ساناز را زني اجتماعي و محدثه او  5
 2.داندهوا ميبهرا سر

توجيه رفتارهاي زن 
  مدرن با معيارهاي سنت

عدم پذيرش رفتارهاي زن 
مدرن و سعي در قرار دادن 

                                                        
نكنـه قاعـده از دسـتمون    «: گويـد  كند و مي در جايي ديگر، محدثه ناراحتي خود را از برداشتن ديوارها ابراز مي .1

 ».بره در
هـا براتـون    جـور زن  دوني مشكل امثال شما چيه؟ چون شما خودتون مراوده نداشتين، رفتـار ايـن   مي«: منصور .2
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  سطح عمق  عمق سطح سطح سطح  رديف
  هاي گذشته آن در قالب

6  
شود و نام رامتينساناز پيدا ميةشناسنام

محدثه و منصور . در شناسنامه نيست
 .شوندبرآشفته مي

عدم ازدواج رسمي زن 
  1آبرويي او برابر است با بي

داغ ننگ خوردن زن بدون 
  سميازدواج ر

7  
كردن موضوعمحدثه هنگام مطرح

زند و  شناسنامه با ساناز خود را مي
كنن؟  دختر رو عقد موقت مي«گويد  مي

 »صاحبي؟مگه تو بي

صاحب  الصاق معناي بي
به زن مدرن هنگام 

  گيري تصميم
عدم به رسميت شناختن 

  تصميمات زن مدرن

8  
صحبتيكهيچ،در دعواي ساناز و رامتين

پذيرد و هر دو بر  يديگري را نم
 .كنندشان پافشاري ميخواسته

قدرت برابر زن مدرن با 
  مرد

 ةحضور انتقادي زن در خانواد
  مدرن

 شدن صحبت كردن ساناز با متين آشكار  9
  .گيري دعوا و شكل) دوست رامتين(

ناشايست بودن 
كردن پنهاني زن  صحبت

  2با مرد غريبه
توبيخ زن به علت انجام 

  سنت رفتارهايي خالف

10  
خواهدساناز از رامتين مي،در هنگام دعوا

 :گويد تا او را رها كند و رامتين به او مي
 ».خواي بكنيكه بري هر غلطي مي،آره«

عدم كنترل زن مساوي 
است با تبلور رفتارهاي 

  خالف عرف در زن
داغ ننگ بر زن مدرن به علت 

  نپذيرفتن كنترل مرد

11  
:گويدساناز ميدر پايان دعوا، رامتين به

ري  از يه زندگي مي .ها شدي مثل كولي«
 ».تو يه زندگي ديگه

بودن به فرد  الصاق كولي
  هاي خود آزاد در انتخاب

عدم پذيرش سياليت زن 
  مدرن

  
 ،در اين سـطح . شود تحليل پرداخته مي ،»عمق عمق«يعني ، دوم به سطح چهارم ةدر مرحل
آمده در جدول  دست هاي به مقوله ،واقع در. دشو مي بندي تفسير و طبقه) سطح عمق(ستون سوم 

سـطوح  . شوند تري با يكديگر ادغام مي هاي كالن هم در سطح مفهومي باة ، به علت داشتن رابط2
  .در فيلم است شده آمده در اين مرحله گوياي روند بازنمايي موضوع مطالعه دست تر به كالن

فـيلم  . شود بررسي مي» سطح عمق« ةز الي، مواردي ا)عمق عمق(جهت فهم بهتر اين سطح 
از همـان ابتـدا   . د؛ ورودي كه با خود تغييراتـي را در پـي دارد  شو با ورود ساناز و رامتين آغاز مي

نگـاهي كـه   ؛ دشـو  كردن او با تلفن در دستشويي آغاز مي نگاه شكاكانه به ساناز با پنهاني صحبت

                                                                                                                                 

 
  ».گين چي؟ طرف پالونش كجه اش قويه، سريع مي طرف دو زار روابط عمومي چون. اندازه غلط
پـك سـيگار    و نـدازه روي پـاش، پـك    تـر پـاش رو مـي    هوا؟ جلوي دوتا بزرگ به زن اجتماعي يعني زن سر«: محدثه

 » .كشه مي
 ».زندگي اين دختر به باد بنده«: گويد محدثه در اين رابطه مي .1
اجازه دادي با يه مرد عذب بشينه در مورد عشق و عاشقي «: گويد ، محدثه به رامتين ميدر رابطه با اين موضوع .2

  ».آقا رامتين، خوب نيست آدم زنش رو ول كنه. ش حرف بزنه توسري و خاك

  روش تحليل گفتمان انتقادي ةسه سطح اولي. 2جدول  ةادام
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قبـل از خـوردن شـام    . شود متعلق به منصور است، اما از زاوية دوربين به مخاطب نشان داده مي
شـود كـه    تـر مـي   رنـگ  هاي ساناز هستيم و اين شك زماني پر ي صحبتنيز، دوباره شاهد بازنماي

عنوان يك زن  از طرف ديگر، ساناز به. هاي او را نشنود بندد تا منصور صحبت ساناز در اتاق را مي
هـاي خالـة خـود،     پوشد كه كامالً با لبـاس  هايي مي او لباس 1.شود امروزي به مخاطب معرفي مي

، )پرسـد  نظر او را در مورد شوهرش مـي (كند  حتي با منصور صحبت ميرا به. محدثه، تفاوت دارد
هاي اولية  فـيلم شـاهد    بنابراين، در سكانس... . كشد و خندد، هنگام شام سيگار مي بلند مي بلند
  .هاي مدرن او هستيم نشيني شكاكيت به ساناز و ويژگي هم

ر اينجـا منصـور و محدثـه    در حين بازنمايي موارد يادشده، نمايندگان دنيـاي سـنت، كـه د   
هـا در   برخـي از ايـن شـيوه   . هاي مخصوص به خود سعي در توبيخ ساناز دارنـد  هستند، به شيوه

زماني كه ساناز با نگين از خانه خـارج  (عالوه بر آن، در نيمة دوم فيلم . ذكر شده است 3جدول 
سـاناز بـه يقـين    كـردن متـين و    شدن صحبت شده به مخاطب با آشكار ، شكاكيت ارائه)شوند مي

ويژه زماني كه رفتن ساناز به آژانس هواپيمايي با رفـتن متـين بـه تركيـه در      شود؛ به نزديك مي
. شود بنابراين، از نيمة دوم فيلم است كه برچسب خيانت بر ساناز زده مي. گيرد كنار هم قرار مي
اي  گونه صـحنه  هيچواقع، فيلم  در. اساس مشاهدات منصور، محدثه و رامتين است اين برچسب بر

سـاناز نيـز   . خارج از مشاهدات كاراكترها ندارد كه به صورت اختصاصي بر مخاطب آشـكار شـود  
شـده در فـيلم فقـط بـر معيـار       بنابراين، قضاوت ارائـه . پذيرد شده را نمي يك از اتهامات وارد هيچ

عـدم  «، »مدرنساختارشكني زن «توان سه مؤلفة  بر اين اساس، مي. رفتارهاي ساناز متكي است
منزلـة   را بـه » زنـي بـر زن مـدرن از سـوي سـنت      برچسب«و » سنت يزن مدرن از سو رشيپذ

  .محور به زن مدرن دانست زني از سوي جامعة سنت ننگ  مراحل داغ
  

  سطح چهارم تحليل گفتمان انتقادي. 3جدول 
 »سطح عمق«موارد مرتبط از اليه  بعد عمق عمق

  ساختارشكني زن مدرن
  مدرن زنان توسط سنت دنياي قبولموردپوششكشيدنچالشـ به

 مدرنزنـ ساختارشكني
  مدرنخانوادهدرزنانتقاديـ حضور

  عدم پذيرش زن مدرن از سوي سنت

  مدرنزنسياليتپذيرشـ عدم
 هاي قالب در آندادن قرار در سعي و مدرنزنرفتارهايپذيرشـ عدم
 گذشته
  مدرن زن تصميماتشناختنرسميتبهـ عدم

زني بر زن مدرن از سوي  برچسب
  سنت

 سنت خالف رفتارهاييدادنانجامعلتبهزنـ توبيخ
  ـ داغ ننگ خوردن زن بدون ازدواج رسمي

  مرد كنترل نپذيرفتنعلتبهمدرنزنبرننگـ داغ

                                                        
 .بودن مد نظر است هاي مدرن منزلة ويژگي شده در فيلم، معيارهايي است كه در عرف جامعه به معيارهاي ارائه .1
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بـه صـورت زن   شـوند، بلكـه    كنـد، زنـان زاده نمـي    گونه كه سيمون دوبوار مطرح مـي  همان
حقيقت امري است كـه   بودن برساختي اجتماعي است و در اين بدين معناست كه زن. آيند درمي

حال اگر زنان مطـابق بـا الگـويي كـه از     . شود از سوي جامعه و نظام اجتماعي بر زن تحميل مي
 كنند، رفتار نكنند و الگوي خود را جـايگزين آن كننـد،   سوي جامعه جهت زن بودن دريافت مي

تـوان نتيجـه گرفـت     بنابراين، مي. شوند ننگ خوردن از سوي نظام اجتماعي مي وارد مراحل داغ 
هاي مدرن در يـك زن، شـرايط را بـراي     دهد كه وجود ويژگي استراتژي گفتماني فيلم نشان مي

  .كند داغ ننگ خوردن او فراهم مي

  گيري نتيجه
هـا بــه   آوردن آن الت دانشــگاهي و رويشـدن بيشـتر زنــان از تحصـي    منــد هـاي اخيــر، بهـره   در دهـه 
هاي جديدي در حوزة خـانواده ايجـاد كـرده و     ويژه در شهرهاي بزرگ، ارزش هاي اقتصادي، به فعاليت

باعث دگرگوني مناسبات زناشويي و خانوادگي و ارتقاي جايگـاه اقتصـادي و اجتمـاعي زنـان و ايجـاد      
شـود كـه    رو مـي  ها با موانعي روبه عي جديد آناما هويت اجتما. هاي جديد براي آنان شده است هويت

اما هنوز در جامعـة مـا نخسـتين هويـت و     ]. 6[فرهنگ سنتي و قوانين بر سر راهشان قرار داده است 
شوند، هويت سنتي است كه در پايبندي و وفـاداري بـه ميـراث و قبـول      نقشي كه براي زنان قائل مي

طبـق  (عفـت   ن تعريـف، زن موجـودي اسـت سـاده و بـا     در اي. يابد هاي مبتني بر سنت معنا مي ارزش
او در جامعـه و  . هـايش محـدود بـه خانـه اسـت      كـه فعاليـت  ) دهد تعريفي كه سنت از عفت ارائه مي

خـوبي ايفـا    عنوان مادر و همسر به كند وظايف خود را به هاي اجتماعي حضور ندارد و سعي مي فعاليت
هاي مـذكور در شـرايطي متفـاوت     هايي فراتر از ويژگي در مقابل، زن مدرن با داشتن ويژگي]. 8[كند 

شود و از سـوي ديگـر نقـش جديـد او      سو در نقش مثبت زن سنتي شناخته نمي از يك. گيرد قرار مي
هـاي   اساس باورهـاي مبتنـي بـر ارزش    مورد پذيرش جامعه نيست، زيرا بيشتر افراد جامعه همچنان بر

در چنـين شـرايطي، زنـان بـراي     . توانند بپذيرند ني را نميكنند و چنين زنا سنتي قضاوت و داوري مي
هـاي سـنتي    هاي جديد خود، نقش هاي نقش كنند با حفظ ويژگي كسب مقبوليت در جامعه سعي مي

هـا سـنگيني و    هاي مختلف و گاهي ناهمسو بـر دوش آن  نتيجه، بار زياد نقش در. خود را نيز ايفا كنند
پذيرنـد   هاي پيشـين را نمـي   اي انقالبي دارند و نقش ني كه روحيهزنا. كند شرايط زيستن را دشوار مي
  .شود زده مي  ها داغ ننگ شوند و بر آن از سوي جامعه پذيرفته نمي
زنـي بـر زن    اي از داغ ننـگ  نمونه زندگي مشترك آقاي محمودي و بانوتحليل گفتمان فيلم 

مالحظـه، زن سـنگدل، زن    بـي  كار، زن هايي همچون زن خيانت داغ. مدرن در جامعة ايران است
بـراي مثـال، بلنـد خنديـدن بـه معنـاي       . شـود  در سرتاسـر فـيلم مشـاهده مـي    ... و» هوا سربه«
، »مالحظگـي  بـي «، سيگار كشيدن هنگام شام بـه معنـاي   »ناز و ادا داشتن«بودن و » هوا سربه«

و خواسـتار جـدايي شـدن بـه معنـاي      » خيانـت «صحبت كردن بـا دوسـت همسـر بـه معنـاي      
شده به رفتارها، دستاويزي است كه دنيـاي سـنت بـراي     معاني الصاق. شود تعبير مي» نگدليس«

كه اين رفتارها به خـودي خـود    حالي كند؛ در جلوگيري از تغييرات و طرد افراد از آن استفاده مي
  .تواند معاني ديگري نيز داشته باشد واجد اين معاني نيستند و مي
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