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  زنانگي، ايدئولوژي و مقاومت در برابر فرودستي
گفتمان فرودستي زنان در سينماي ايران با تكيه بر   تحليل

 مدارينظرية خود

  *2نژاد اصفهاني ، رعنا محمدتقي1منصور طبيعي

  چكيده
، عـروس آتـش  فـيلم سـينمايي    تحليل گفتمان انتقادي فرودستي زنان از خالل تحليل چهار هدف از اين پژوهش

مـرادي اسـت كـه بـا      خودمداري قاضية نظري شده استفاده چارچوب نظري. استو ناهيد  خانة پدري، خط كاغذ بي
با پيوند ميان ساختارهاي گفتماني و  گفتمان انتقادي تحليل .است شده انجام  گفتمان انتقادي فركالف روش تحليل

هـاي گفتمـاني    از جمله نظـم . كمك كند كه وجود دارد ا براي فهم مسائليتواند به درك م هاي اجتماعي مي بافت
كنـد؛ همچنـين، گفتمـانِ     مسلط، گفتمان پدرساالري است كه روابط بين دو جنس را از موضع قدرت واسازي مي

 ةسـه مرحلـ  شـامل   ايـن روش . ها به بازتعريف هويت خـويش دسـت بزننـد    شود سوژه سنت و تجدد كه باعث مي
ها و  تحليل ديالوگ( هاي صوري متن توصيف، به ويژگي ةبراي اين منظور، در مرحل .استسير و تبيين توصيف، تف

پرداخته  )پركتيس گفتماني( به بيناگفتمانيت است،تفسير  ةكه مرحل ،دومة در مرحل. است  توجه شده )ها سكانس
مـداري بررسـي   نظرية خودن با تكيه بر مت متقابل ساختارهاي كالن اجتماعي بر تأثيرآخر  ةاست؛ و در مرحل  شده

نتايج حاكي از آن است كه چگونه از گذار دو فضاي گفتماني سنت و تجدد، نظم گفتمـان جنسـيتي و   . است شده 
شده ها در برابر فرادستي مردان  مراتب، باعث فرودستي زنان و سپس مقاومت آن هلروابط قدرت نهفته در اين سلس

بلكـه از سـويي ديگـر، دال زنانـه در مقابـل       ،گيرنـد  هم قرار مي تنها در تقابل با نتي نههاي مدرن و س زنانگي. است 
  .شود هاي مرد سنتي و مدرن نيز بازنمايي مي سوژه

  كليدواژگان
  .گفتمان انتقادي، زنان، سينما، فرودستي، مقاومت تحليل

                                                        
  Mtabiee@rose.shirazu.ac.ir   شناسي دانشگاه شيراز استاديار بخش جامعه. 1
  R.m.taghinehad@gmail.com   ل اجتماعي ايران دانشگاه شيرازئدانشجوي دكتري مسا. 2

  10/6/1399: تاريخ پذيرش، 8/5/1399: تاريخ دريافت



  1399تابستان  ،2، شمارة 12، دورة فرهنگ و هنرزن در   186

  مقدمه
رانـدن زنـان و     حاشيهبه يخ با اي از تار واقعيتي اجتماعي است كه در هر برهه جنسيتي نابرابريِ

فرودست  ةعنوان طبق در اين بستر، زنان به. است  ها به جنس ديگر وجود داشته وابسته كردن آن
. شـوند  هاي همزاد پدرساالر، مشروع شناخته مـي  شوند و از طريق ايدئولوژي مردان شناسايي مي

حقوقي، سياسي، فرهنگي و يك سازمان اجتماعي است كه در آن ساختار جنسيتي،  پدرساالري
كنـد و زنـان همـواره بـه علـت جنسيتشـان مـورد         زمان عليه زنان عمل مي طور هم اجتماعي به

 .گيرند تبعيض قرار مي
و  اسـت  شـده  زندگي اجتماعي است كه با روابط قدرت اشباع  ةدهند اصل سازمان 1جنسيت

بـه  . گيـرد  ها قرار مي ها و فرصت داشها، پا توزيع امكانات، موقعيت ةپاي منزلة در بيشتر جوامع به
د كه هر عضوي از جامعه بنابر موقعيـت  شو قشربندي جنسيتي در جامعه پديدار مي، اين ترتيب

. گيـرد  بهـره مـي  ... هاي متفاوت اجتماعي از توزيع قـدرت، ثـروت، آزادي، حقـوق و    خود در اليه
 شـود و  بين افراد تقسـيم مـي   آن قدرت ةبه واسط اي اجتماعي است كه بنابراين، جنسيت مقوله

اجتمـاعي   يبرساخت جنسيت. اند دست آورده هبندي ب زنان همواره سهم كمتري را در اين تقسيم
هـاي   بـه تفـاوت   2كـه جـنس   حالي در ؛هاي مردانگي و زنانگي افراد اشاره دارد است كه به ويژگي

گرايـي و   ذات هـاي  هريـ تـوانيم بـه دو دسـته از نظ    مـي  ،بنـدي  با اين دسته. بيولوژيك توجه دارد
  .گرايي اشاره كنيم سازه

زن را بازتـاب هويـت بنيـادي و     ةمقول »زن چيست؟«گرايانه به اين پرسش كه  پاسخي ذات
ة اما شـاخ . اند هاي بدن زنانه متكي ها بر دال آن. كند شناسي يا فرهنگ فرض مي مبتني بر زيست

هـا را تنهـا    4هـا و مردانگـي   3و زنـانگي  كنـد  گرايي را رد مـي  هر شكلي از ذات ديگري از فمنيسم
هـاي فرهنگـي    از منظر پساساختارگرايان تنـوع  ،از سويي ديگر. پندارد اجتماعي مي هاي برساخته

» زن«فرهنگـي از   شمول بـين  جهان ةبين زنان و نيز ميان مردان حاكي از آن است كه هيچ مقول
 هاي متكثري از زنانگي شيوه ،عوض رد. آنان مشترك باشد ةوجود ندارد كه در ميان هم» مرد«و 

فقط از سوي زنان متفاوت، بلكه به صورت بالقوه از سوي زني واجد  يا مردانگي وجود دارند كه نه
نهايـت قابـل انعطـاف     جنس و جنسيت در اصل تـا بـي  . كند متفاوت عمل مي در شرايط مخالف

زنان . كنند خاصي پيدا ميهستند و حتي در عمل، تحت شرايط تاريخي و فرهنگي ويژه، اشكال 
ند كه دريابند معناي زن بودن چيست و مرز ميـان زنانـه و   ا فرهنگي مواجه ةهمواره با اين وظيف
  ].518ـ515، ص4[ غيرزنانه كدام است؟

                                                        
1. gender 
2. sex 
3. femininity 
4. masculinity 
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دانند كه زنان را در مقام ديگري مردانگـي   زنانگي را بخشي از ايدئولوژي مي 2و واالس 1آبوت
زنـانگي و  ]. 17[ شـود  معيار رفتار انساني شـناخته مـي   ز نظر جامعهمردانگي ا ، زيرادهد قرار مي
اي فرهنگي، اجتماعي و تاريخي است كـه بـه طـرق گونـاگون و بنـا بـه شـرايط         پديده مردانگي

. شـوند  هاي زنانگي فهم مـي  ها همواره در رابطه با ايده مردانگي .شوند توانند برساخت  مختلف مي
جو و عقالنـي   مردان قوي، ستيزه رود انتظار مي ،شوند تلقي مي اگر زنان ضعيف، منفعل و عاطفي

هويـت  ة هاي مربـوط بـه مردانگـي در تعامـل بـا سـاير عوامـل سـازند         بر اين، ايده  عالوه. باشند
برخـي از  . آورنـد  هاي متفاوتي را به وجود مـي  اجتماعي، مانند نژاد و طبقه و سكسواليه، مردانگي

مراتـب   اي كه حتـي ميـان مـردان نيـز سلسـله      به گونه ؛گر آن هستندها برتر از انواع دي مردانگي
ممكـن  . آينـد  بلكه به طريق اجتماعي به وجود مـي  ،شوند مردان متولد نمي. جنسيتي وجود دارد

شوند كه هويت مردانـه را   گيرند و گاهي نيز وادار مي اما ياد مي ،ها مذكر متولد شوند است انسان
اي براي مردان مناسـب   هاي اجتماعي آموزند كه چه رفتارها و نقش يهاي مذكر م انسان. بپذيرند

اين عمل از طريق تعليم و پاداش بـه رفتـار جنسـيتي    . گيرند كه مرد باشند پسرها ياد مي. است
گـرفتن   يـاد . شـود  آمـوزش داده مـي   ـ و انتقاد بابت انحراف از رفتـار مناسـب جنسـيتي   ـ  مناسب

بودن، در دسـت داشـتن    مردانگي مستلزم مصمم. قدرت است مردانگي به معناي آموختن اعمال
اساس ثروت و قـدرت   جو و موفق بودن است كه موفقيت نيز بر كنترل امور، هدفمندبودن، ستيزه

 شـوند  بودن سـاخته مـي   خالصه آنكه مردان به لحاظ رواني براي حاكم. شود اجتماعي تعريف مي
  ].294ـ293، ص8[

شوند در سرتاسر زنـدگي مـا تقويـت     كودكي به ما معرفي مياي كه در  هاي جنسيتي كليشه
؛ از ]7[ پيوندنـد  مـي  خود بـه حقيقـت   به آيند كه خود مي هايي در ند و به صورت پيشگوييشو مي

پـذيري   گيرند چگونه زن يا مرد باشند، جامعه سويي ديگر، فرايندي كه مردم به سبب آن ياد مي
شـده را   هـاي جنسـيتي   ن از طريق آن صفات و ويژگـي شود كه زنان و مردا ناميده مي 3جنسيتي

 ،در چنـين فراينـدي  . ها به انتظارات جامعه پاسخ دهند اساس آن كنند بر گيرند و سعي مي مي فرا
كنند و در مقابل دختـران هويـت خـود را     عنوان جنس برتر درك مي پسران هويت خويش را به

  .شناسند مي عنوان جنس دوم به

 لهئطرح مس
هـاي تـاريخي و اجتمـاعي در طـي چنـد دهـة اخيـر سـامان اجتمـاعي جامعـه            تحول همگام با
هـاي مختلـف را متـأثر     هايي كه حـوزه  است؛ دگرگوني  هاي گوناگوني را از سر گذرانده دگرگوني

                                                        
1. Abbot 
2. Wallace 
3. gender socialization 
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هـاي مختلـف اجتمـاعي را درگيـر كـرده       است و اليـه   هايي را نيز به همراه داشته كرده و چالش
گـذاري كـرد و باعـث تغييراتـي      سيار مهمي را در تاريخ ايران بنيانمشروطه نقطة عطف ب. است 

بينـي   چنـين بسـتري در ارتبـاط بـا غـرب و جهـان      . در امور فرهنگي، سياسي و اجتمـاعي شـد  
اي براي تجدد در ايران فراهم كرد و تـا بـه امـروز نسـبت خاصـي را در تـاريخ        روشنگري زمينه

  ].3[ايران شكل داده است 
سـو،   از يـك . شـود  رو مـي  بـه  متفاوتي رو هاي بيني چنين فضايي با جهان جنس و جنسيت در

 ةفضـايي كـه پـاي در سـنت جامعـ      جهان مدرن و مدرنيته بود و از سوي ديگر ةفضايي كه ويژ
اي متفـاوت قـرار    زندگي زنان را در معـرض تجربـه   طبع هاي متفاوت به بيني جهان. ايراني داشت

يك از چنين فضاهايي متفاوت بود و زنـان را در   اجتماعي هر هاي فرهنگي، سياسي و ويژگي. داد
هـاي جنسـيتي    گفتمان مدرنيته در راستاي اعتالي نقش. داد هايي پروبلماتيكي قرار مي موقعيت
فرديت يكـي  . كاهد هاي جنسيتي را تا حد ممكن فرو داشت و تالش داشت كه نابرابري مي گام بر

زنان نيز مورد توجـه قـرار گرفـت و تـالش شـد كـه در        از نمودهاي چنين بستري بود كه براي
هاي مختلف اجتماعي سازوكارهاي مناسب فراهم شود تا زنان نيز زندگي برابـر بـا مـردان     حوزه

ي، حق آموزش، حق مشاركت اجتماعي و بسياري از مـواردي  أافزون بر اين، حق ر. داشته باشند
تـرين   كه بـا نشـان دادن اينكـه خصوصـي     ديگر در جامعه پديد آمدند و همچنان تالش داشتند

هـاي اجتمـاعي را    عمومي وارد شـوند و نـابرابري   ةبخش زندگي نيز امري سياسي است، به عرص
سياسـت جنسـي بـدين معناسـت كـه      «هاي جنسي را گسترش دهنـد؛   كاهش دهند و سياست

اين وضـعيت   تنها مناسبات ميان دو جنس سياسي است، بلكه هرگونه تغيير پايدار و وسيع در نه
 لـذا هـدف از آن  ]. 105ص ،19[» مستلزم تحول در ترتيبات جنسي كنوني بشـر اسـت   سياسي

  .استتالش براي زندگي بهتر و برابري است كه با فضاي سنتي متفاوت 
جايگـاه زنـان در   . در گفتمان سنتي، زن نقش و مـوقعيتي متفـاوت از گفتمـان تجـدد دارد    

خصوصـي بـه آنـان     ةهاي خاصـي در حـوز   است و نقش تر چنين فضايي نسبت به مرد فرودست
تقابـل بـين فضـاي عمـومي و خصوصـي از      . هـا نـدارد   محـول شـده و انتظـاري جـز بـرآورد آن     

انـد   خصوصي مرتبط است تعريف شده ةهايي كه به حوز زنان با نقش. هاست ترين تبعيض بنيادي
خصوصـي و خانـه محـدود    ة نظام پدرساالري، زن را به حـوز . مردانه است و قالب فضاي عمومي

اي مردانه به همراه  يندي سلطهاچنين فر. است شده است و نقش مادري با اين فضا عجين   كرده
  .است شده عمومي طرد  ةهاي حوز ها و مشاركت دارد و زن از بسياري از فعاليت
سنتي مبتني بر عرف و رسومي است كـه در پدرسـاالري ريشـه     ةنظام حقوقي نيز در جامع

نهايـت   قانون و قواعد اخالقي در خدمت منـافع مـردان نوشـته شـده و در     ،بر همين اساس. دارد
هاي جنسيتي بـه   كنترل مردساالرانه نمودي عيان دارد و نابرابري. كند جايگاه آنان را تثبيت مي

عرف و رسوم قـوم و قبيلـه اهميـت خاصـي دارنـد و احتـرام بـه آنـان         . شود شكلي عام ديده مي
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روابط را در قالب سنت و آيين مـذهبي   همة نظام سلطه براي پيشبرد اهداف خود. ضروري است
اسـت، ايـن اسـت      كه به صورت قانون هم درآمده ،يكي از اين روابط. كند بر افراد جامعه القا مي
ايـن  . كننـد  عنوان فرودست تلقي مي عنوان فرادست و جنسيت مقابل را به كه يك جنسيت را به

شود كـه بـه يـك جنسـيت      هاي گذشته ناشي مي هن و باورهاي ديرين نسلهاي ك اصل از ريشه
  .راندند عنوان فرودست همواره به حاشيه مي دادند و جنسيت ديگر را به اي مي امتياز ويژه

 ،15[ اسـت  مرد از الزامـات تفكـر مـدرن بـوده     /زن ةفكر كردن به جنسيت به صورت دوگان
عنـوان   زنـان همـواره بـه   . انـد  ه يك اندازه بهره نبردهاما انواع جنسيت در دنياي مدرن ب]. 22ص
كنشگري آنان در . اند فرودست در يك حالت تعليق مابين دنياي سنت و تجدد قرار گرفته ةطبق

در نظام معنايي كه كنترل زنـان  . است  قوانين و عرف به صورت نامرئي درآمده ةجامعه به واسط
كنـد و ايـن    ن يك فرودسـتي عميـق را تجربـه مـي    مردان نهاده شده، ز ةعهدرامور وي ب ةو هم
هـاي متمـادي    ها قـرن  ذهنيت سوژه. ستها آن ةبراي شروع دوبار مهم يمنبع زنانة زيست تجربه

است كه در راستاي قطب زنانه و مردانه شكل گرفته و زنان را به حاشيه رانده و جايگـاه مـردان   
نـابرابر   ةتوانند اين قاعـد  خود مي ةزيست جربهولي زنان با تكيه بر ت ،است را در مركز تثبيت كرده

  .را به برابري بكشانند
پژوهش حاضر در پي اين است كه بازنمايي زن در فرهنگ ايراني را بر چنـين بنيـاني مـورد    

ـ  از زماني كه چنين گفتمان. ارزيابي قرار دهد  ةهايي در زيست ايراني كنار هم قرار گرفتند، تجرب
اي  كـردن چنـين تجربـه    ي با اين فضا پيدا كرد؛ از اين منظر، روشـن وجه زنانگي هم نسبتي چند
كنـد،   متنـي كـه روابـط جنسـيتي را بازنمـايي مـي       منزلة به ،سينما. كند اهميت اساسي پيدا مي

فرادستي مردان و فرودستي زنان را نهادينه كند؛ چنـين   ناخودآگاه /تواند به صورت خودآگاه مي
هاي مختلف روابط جنسـيتي موجـود در    به تصوير كشيدن اليههاي گوناگون براي  متني ظرفيت

ترين روابطي است كـه در جامعـه جريـان دارد و از     جزئية آين جامعه را دربردارد؛ متن سينمايي
تواند بـه   مي شود طريق عملكردهاي اجتماعي كه از روابط متقابل كنشگران اجتماعي حاصل مي

تواند  مي سينما و اعضاي جامعه و معناي حاصل از آندوسويه ميان  ةرابط. خلق معنا دست بزند
 منزلـة  واقـع، سـينما بـه    در. با تغيير شرايط اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي دگرگون شود

سـازي و   گذار در قرن جديد نقش مهمي را در فرهنـگ تأثير اي يكي از ابزارهاي ارتباطي و رسانه
آينـد   مـي  ها به نمايش در م خيلي زيادي در قالب فيلممفاهي. كند بازتاب مسائل اجتماعي ايفا مي

سـازي   تواند به نقادي از روند عادي زنـدگي روزمـره بپـردازد و حتـي در جريـان آگـاهي       كه مي
پيوند سـينما و گفتمـان بـراي بيـان مسـائل اجتمـاعي يكـي از        . هاي اجتماعي گام بردارد سوژه
مـتن هـر فـيلم    . ن اجتماعي را آشـكار كنـد  گيري قدرت در متو تواند شكل هايي است كه مي راه
هـاي منفـي    سينما با پررنگ كردن ويژگي. افتد اي براي اموري است كه در جهان اتفاق مي هيبيان

  .ها در جامعه دارد و مثبت بعضي از مفاهيم عامل بسيار مهمي در بازتوليد آن
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سياسـي   ـ جتمـاعي هـاي ا   گيـري بيـنش   هاي عمومي و شـكل  بنابراين، با ورود زنان به حوزه
ها، بازانديشي در جايگاه اجتمـاعي زنـان در سـينما و جامعـه مـورد توجـه قـرار         متفاوت در آن

ن اجتمـاعي؛ پـس   سينما راهي است براي تزريق ايدئولوژي فرهنگي جامعـه بـه فـاعال   . گيرد مي
نون را اي اك كند و لحظه نش را با آينده و گذشته مواجهه ميارسالتي در درونش دارد كه مخاطب

گفتمـان   رو، پـژوهش حاضـر قصـد دارد بـا اسـتفاده از روش تحليـل       ايـن  از. آورد مي به تعليق در
را با توجه به ساختار مضموني  ناهيدو  خانة پدري، خط كاغذ بي، آتش  عروسهاي  انتقادي، فيلم
ي چگونـه  ها در سطح متنـ  فيلم: ها پاسخ دهد الؤتا بتواند به اين س كندبررسي  ها و محتوايي آن

  ها حاكم است؟ هايي بر فضاي فيلم دهند؟ چه گفتمان روابط جنسيتي را نشان مي

  پژوهش ةپيشين
زنـدگي مشـترك آقـاي    گفتمان فـيلم   تحليل«اي با عنوان  در مقاله] 6[ الفقرايي و كيانپور خادم

رويكـرد  با روش فركالف و » با تمركز بر داغ ننگ ناشي از تقابل سنت و مدرنيته محمودي و بانو
آمده از اين مقاله حاكي از آن است كه سـه   دست نتايج به. اند پدام به به تحليل اين فيلم پرداخته

زني زن مدرن از  ساختارشكني زن مدرن، عدم پذيرش زن مدرن از سوي سنت و برچسبة لفؤم
ي استراتژي گفتمـان  ،بنابراين. استزني گفتمان سنتي به زن مدرن  سوي سنت، مراحل داغ ننگ

هاي مدرن در يك زن، شرايط را براي داغ ننـگ خـوردن او    دهد كه وجود ويژگي فيلم نشان مي
  .كند فراهم مي

بررسـي كـاركرد سـطوح تحليـل در رويكـرد      «اي با عنوان  در مقاله] 11[ كاظمي و سلماني
از منظـر فـركالف بـه    » جـدايي نـادر از سـيمين   موردي فيلم  ةمطالع: گفتمان انتقادي به تحليل

در ايـن  . اند اي در گشايش گفتماني پرداخته ررسي روابط قدرت و فرهنگ و نقش متون اسطورهب
  .پردازد مقاله مشخصاً به نقش دروغ در برهم ريختن روابط مي

 مل بر سـينماي ايـران  أزندگي روزمره در ايران مدرن با ت عنوان بادر كتابي ] 12[ الجوردي
هـاي   فـيلم . هفتاد سينماي ايـران اسـت  ة هاي دور فيلمدرصدد بررسي زندگي روزمره با تكيه بر 

مورد بررسي اين اثر ة نمون زير پوست شهرو  ليال، چتري براي دو نفر، دو زن، سارا، خط كاغذ بي
هـا   نظريات هانري لفور و اگنس هلـر اسـت كـه بـا تكيـه بـر آن       چارچوب نظري كتاب. هستند
  .شود هاي مورد نظر محقق استنتاج مي فكت

از » سـتاره  كافـه فـيلم  ة نامـ  گفتماني فيلم تحليل«اي با عنوان  در مقاله] 9[ جم نادري فهيم و
سعي در  كالن الكالوموفه، تحليل خُرد زباني و تحليل انتقادي گفتماني كارگيري تحليل هطريق ب

كنند كه فضـايي بـراي    دارند و استدالل مي ،بعد سنتي خصوص به ،هاي گفتماني بازنمايي شبكه
  .دهد رخ نمي ،يعني تجدد ،لش كشيدن گفتمان رقيببه چا
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  چارچوب مفهومي
يكي از نظرياتي است كه به تبيين فضاي گفتماني و خلقيـاتي   مرادي قاضي» خودمداري«ة نظري

رفـع نيازهـا،   ة گرايش انسان به زندگي در محدود. است  پرداخته ايراني وجود داردة كه در جامع
واسـطه، فـوري و آنـي     كه بي) هم مادي و هم معنوي( يتحقق منافع، مصالح شخصي و خصوص

گيـرد و فوريـت    برمـي  فعاليـت او را در  همـة  شخصـي ة حـوز . شـود  خودمداري ناميده مـي  باشد
گونـه   تـوان ايـن   هاي خودمـداري را مـي   برخي از ويژگي. هاست روزمره بودن آنة نشان نيازهايش
  :شرح داد

  :هاي فكري در خودمداري ويژگيـ 
 توان بينش روزمره ناميد برخاسته از زندگي عملي روزمره را مي ةانديش: هبينش روزمر 

يـا سـياه    سـفيد ( نگري يكي از كيفيات آن مطلق. كه در تناظر با عقل سليم قرار دارد
. استيا هر عامل ايدئولوژيك ديگر مجهز  به دين هاستبدادزد ةزيرا جامع ،است) ديدن

شــود جهــان از ســوي  جامعــه باعــث مــي گــرايش غيرعقالنــي و غيرانتقــادي در ايــن
ثباتي و ناامني بينش روزمره دچار نوسان  مورد پرسش قرار نگيرد و در بي كنشگرانش

زنـد و بـه    هركس حرف خودش را مـي . نداردهيچ قطعيتي  جهان چنين فردي ؛شوند
  ].10[ كند پردازد؛ گويي در زمان حال فقط فكر مي شخصي كردن جهانش مي

 اي را متناسـب   نظام پدرساالري، فرهنگ شخصي و جمعـي ويـژه  : ذهنيت استبدادزده
كند تا از طريـق اسـتبدادپذيركردن كنشـگرانش     با نيازهاي خود بر جامعه تحميل مي

شـود، تعصـب    ذهنيت استبدادزده باعث تعصب فكري مـي . بقاي خويش را حفظ كند
زده رابطـة  ذهنيـت اسـتبداد  . شود داوري منجر مي گيرد و به پيش جاي شناخت را مي

دانـد و اسـتحكام آن را بـا ميـزان نيـروي سـلطة        اجتماعي را مبتني بر اصل سلطه مي
شـبان و  / پادشـاه و رعيـت  / خـدايگان و بنـده  / مريـد  ـ مـراد (سنجد  موجود در آن مي

پذيري ايـن اسـت كـه فـرد خـود را از هـر مسـئوليتي مبـرا          ؛ از نتايج اين سلطه)رمه
تـرين وسـيله بـراي     ذهنيـت اسـتبدادزده مناسـب   . ذورگويد مأمورم و مع داند و مي مي

حــل و رفــع مشــكالت اجتمــاعي و برقــراري امنيــت، ثبــات، نظــم و عــدالت را زور و 
ذهنيت استبدادزده در رويارويي با مشـكالت يـا تجـويزگر اسـت يـا      . داند خشونت مي

ي ا خـواه و هـيچ تجربـه    طلب است و نه آزادي تجويزپذير؛ ذهنيت استبدادزده مساوات
  ].10[هم از آزادي ندارد 

 همـة ورزي بـه   اعتقاد حاصل مورد پرسش قرار دادن جهان اسـت و شـك  : اعتقادي بي 
فكري ايرانيان عمدتاً باورهاي شـناختي  ة شاخص، سنتي ايران ةدر جامع. هاست دانسته

و ارزشي بوده كه بر بستر دين ايدئولوژيك شده و از طريـق حكومـت اسـتبدادي هـم     
 ].10[ اعتقادي است است و آنچه وجود دارد تقليد و بي  رواج يافته رسميت يافته و
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  :هاي كرداري در خودمداري ويژگيـ 
 چيـز عقـيم    گيرد، همه حكومت استبدادي، تحولي در آن صورت نمي: ستروني و تقليد

هـاي توليـد و زنـدگي،     گيـرد، شـرايط شـيوه    بروز عمل خالق را مـي ة شود و زمين مي
ة ودمداري سه عامل مهم است كه ايران را به سمت يك جامعـ حكومت استبدادي و خ

  ].10[ كشاند عقيم و سترون مي
 ة شـود كـه زمينـ    نبود امكانات باعث ايجاد ناكـامي در فـرد مـي   : تجاوزگري و خشونت

ايلي است و غارت و چپـاول  ة كند؛ تاريخ ايران يك جامع ايجاد تجاوزگري را فراهم مي
طرفـي ديگـر حكومـت اسـتبدادي بـه اتكـاي كـاربرد         و از استهم نماد زندگي ايلي 

  ].10[ است  پرداخته خشونت به اعضاي قدرت و ثروت مي
  :هاي عاطفي در خودمداري ويژگيـ 
 عشـقي  . اسـت خدايگان و بنده ة رابط بنياد حكومت استبدادي: فقدان عشق و دوستي

ف از عشـق  اگر هم در ادبيـات حـر  . شود اعتمادي جايگزين عشق مي وجود ندارد و بي
اعتمـاد حـاكي از روابـط    . است، منظور عرفان است و عشقي كه دور از دسترس باشـد 

  ].10[ سويه دارد يكة ولي حكومت استبدادي يك رابط ،دوسويه است
 كنـد؛ ولـي انسـان     پـذير مـي   بينـي  اميد رو به آينده دارد و واقعيـت را پـيش  : نااميدي

اديـان  . ر اسـتبداد غيـرممكن اسـت   اميـد د . شود خودكامه در زندگي روزمره غرق مي
اند؛ يـا حتـي تصـوف و عرفـان بـا نااميـدي        كرده ايدئولوژيك هميشه فرد را نااميد مي

همـين   ةاسـت، بـه وسـيل     داده مـي  كه فناي انساني را مورد توجـه قـرار   استمترادف 
  ].10[ اند تقديرگرا شده نااميدي است كه ايرانيان

 يرفته شدن تحقيرشدگي از سوي فرد يا گروه تحقير با پذ: تحقيرشدگي و حس حقارت
ــابرابر و  . انجامــد تحقيرشــده بــه حــس حقــارت مــي  اصــل اساســي تحقيــر، رابطــة ن

. گيرد اي است كه تحقيركننده در جهت انقيادپذيري تحقيرشده پيش مي جويانه سلطه
كنـد، بـر    بنيان حكومت استبدادي، وقتي هيچ ضرورت تاريخي وجودش را توجيه نمي

استبداد با تحميل رابطة خدايگان و بندگي به مـردم تحـت   . دمي استوار استتحقير آ
  ].10[كند  كند و با فرد مانند شيء رفتار مي انقياد خود، تحقير در جامعه را نهادينه مي

در ايـران از زمـان   . بـرد  مرادي از موارد ديگري همچون مونولـوگ و ديـالوگ نـام مـي     قاضي
 حكومـت اسـتبدادي بـوده   ة سـلط  ابزارهاي مهم از ،گفتارية شيويك  منزلة به ،گويي باستان تك

گويد و اگر  اعتنا به ديگري فقط حرف خود را مي يك از دو سوي رابطه بي هر ،گويي در تك. است 
 ،گـويي  در تـك  .خواهد تأييد حـرف خـود را بشـنود    به سخن ديگري توجه نشان دهد، فقط مي
اسـتدالل   ،گويي در تك. كند بودن سقوط مي ءشي ةمخاطب هويت فردي ندارد و شنونده تا درج

من اين را به خاطر « :غيبت پرسشگري استة دهند مهم است و نشان» گفتن«مهم نيست، فقط 
و ايـن  انـد   هـم   ايرانيان گويي قومي هستند كه همه در حـال انـدرز دادن بـه   . »گويم خودت مي



  193   ...يدئولوژي و مقاومت در برابر فرودستيزنانگي، ا

ن در برابر ديالوگ كه يك كنش توافقي گويي در مراودت كالمي ايرانيا تك ةاي است از غلب نشانه
مـرادي   هاي خودمداري است كه قاضـي  زندگي در قلمرو تصادف يكي ديگر نشانه. و جمعي است

كنـد كـه نقـش عوامـل      حكومت استبدادي شرايطي را بر جامعه حاكم مـي . كند به آن اشاره مي
موجـود   وضـعيت بـه   ها و از اين طريق انقياد انسان تصادفي در زندگي فردي و اجتماعي تقويت

شـود و بـه    تصميمات در حكومت استبدادي تصادفي اتخاذ مي ةهم. شود شان تشديد مي زندگي
  .نه مبتني بر ضرورت اجتماعي ،شهريار مستبد متكي است ةخودكامة اراد

تـوانيم فضـاي فرهنگـي     كنـد، مـي   ها اشـاره مـي   مرادي به آن با توجه به مفاهيمي كه قاضي
فرادسـتي و   ةمهم در اين مقاله رابط ةلئترسيم كنيم؛ مس كنيم زندگي مي ر آنكه درا اي  جامعه

هاي مختلف به  هاي سينمايي در دهه فرودستي مردان و زنان است كه اين امر اجتماعي در فيلم
فرودسـتي   ةلئها مسـ  دههة شود اين است كه در هم ؛ اما آنچه ديده مياست شده   تصوير كشيده

آهسـتگي و   ؛ گويي تغيير وضعيت زنان بـه است شده كساني به تصوير كشيده هاي ي لفهؤزنان با م
  .كندي در حال انجام است

  شناسي روش
گفتمـان را، همچـون هـر    «؛ ميلز است گفتمان انتقادي تحليل در اين پژوهش شده استفاده روش

فوكـو  و ] 11ص ،14[ »كنـد   تعريف مي نيست آنچه از سويحال، عمدتاً  عين اصطالح ديگري، در
گـاهي  . ام ها يا احكام تلقي كـرده  گزاره ةكلي هم ةحيط« :كند گونه تعريف مي نيز گفتمان را اين

مندي كه شـماري از احكـام    ضابطه ةروي ةمثاب قابل تمايزي از احكام و گاهي به ةعنوان مجموع به
  ].13ص ،14[ »دهد را توضيح مي

گفتمـاني،   شناسـي  ن انتقـادي، روان گفتمـا  تحليـل : گفتمان وجود دارد سه رويكرد در تحليل
هايي باهم  تفاوت هاي مشترك فرض اين سه رويكرد با وجود پيش. گفتمان الكالئو و موفه تحليل
كلي تثبيـت معنـا درون يـك قلمـرو مشـخص تعريـف        طور هر سه رويكرد، گفتمان را به«. دارند
ارزي، ميـدان   هـم  ةرگـذاري، زنجيـ   اصطالحاتي همچون طرد و كنـاره ]. 230، ص16[ »اند كرده

تفاوتشـان سـطح تأكيـد     ةنقطـ . ها هسـتند  هاي مشترك بين آن از واژه گفتماني  نظمو  گفتمان
الكالئـو و  (تـرين سـطح    گفتماني تا انتزاعي  شناسي ترين سطح در روان هاست كه از انضمامي آن

تأكيــد  .گيــرد گفتمـان انتقــادي در وســط ايـن پيوســتار قــرار مـي    ةادامــه دارد و نظريــ) موفـه 
بيننـد؛   چيـز را گفتمـاني مـي    گوست و الكالئو و موفه همهو گفت  گفتماني بر تحليل شناسان روان
گفتمان انتقادي به ديالكتيك بـين مـتن و نهادهـاي اجتمـاعي تأكيـد دارد و       ةكه نظري حالي در

؛ فركالف قائل به حضور سه سطح در روش خود است كه شامل ستتر از ساير رويكردها منعطف
مؤلـف   جامعـه بـر   تـأثير ركتيس اجتماعي، پـركتيس گفتمـاني و مـتن اسـت كـه منظـور وي       پ
  .شود مي نهايت به توليد يك متن منجر است كه در) پركتيس گفتماني(
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 توليد متن
 

  
  متن

 پركتيس گفتماني مصرف متن

 پركتيس اجتماعي

 ]121، ص16[ بعدي تحليل گفتمان انتقادي فركالف مدل سه. 1شكل 
  

كننـدة   بندي اجتماعي تعيين به اين شكل كه صورت. اند هم مرتبط سه سطح مجزا ولي با اين
دهندة جامعه و  پركتيس اجتماعي نشان. اجتماعي هستند كنندة كنش  نهادهاي اجتماعي و تعيين

شده از سوي مؤلف است و در قسـمت   هاي استفاده دهندة گفتمان گفتماني نشان  سطح پركتيس
كنندة آن اسـت و از ديـالوگ افـراد     كننده و مصرف عهدة دريافت تحليل آن بر آخر متن است كه

وي هـر متنـي را داراي انسـجام    . اجتمـاعي ادامـه دارد    شود و تا ارتباط آن با پركتيس شروع مي
فركالف همچنـين بـه مـتن و    . دهندة يك گفتمان باشد كند و نشان داند كه معنايي را توليد  مي

. كنـد  كند و روش خود را از تحليل محتوا جدا مي شود توجه مي توليد مي صورتي كه متن در آن
شامل تحليل (شناختي  كند مفاهيم تحليل زبان دو مفهوم كه شيوة او را از تحليل محتوا جدا مي

متني  و تحليل بين) شناسي، دستور زبان تا حد تحليل جمله و واژه مسائل دروني متن از جمله واج
وي از مفاهيم رايج در ). دهندة ارتباط متن با تاريخ و جامعه است كه نشان(ت يا ساختار متن اس

  ].16[كند  گاه و بست نيز استفاده مي بندي، ميدان گفتمان، گره گفتمان همچون مفصل
آنچـه از ايـن مفهـوم    . ابزار بازسازي روابـط اجتمـاعي و تصـورات قـالبي هسـتند      ها گفتمان

نگاهي كه در نـوع انتقـادي   . ل اجتماعي پيرامون ماستئبه مساتر  آيد داشتن نگاهي عميق برمي
انتقادي گفتمان   كه از تحليل هنگامي. بسا ابداع فهمي نوين در بازتوليد روابط قدرت باشد چه آن

. اسـت الي مفـاهيم مختلـف    هـا در البـه   صحبت از تضـادها و آشكارسـازي آن   ،گوييم سخن مي
كشـد و در   ف جامعه را در بستر قـدرت بـه تصـوير مـي    هاي مختل هاي گروه رويكردي كه ويژگي

گفتمـان را  . كند نقشي اساسي ايفا مي بازنمايي توليد روابط هژمونيك در ساختار گفتمان مسلط
ابـزاري  ؛ هاي مسلط دانست و گروه  هاي حاشيه توان ابزار بازسازي روابط سلطه در ميان گروه مي

برداري  ها پرده از قدرت نهفته در روابط افراد و گروه كه با توجه به نقش زبان در ساختار اجتماع
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قـدرت   ةلئسـازي مسـ   له كه كدام بعد و سطح گفتمـاني بـه شـفاف   ئبا توجه به اين مس. كند مي
هاي گفتماني قادر است به فهم روابـط موجـود يـاري     يك از روش كند و از طرفي كدام كمك مي

رويكري ساختاري  كه گفتمان از آنجا. واهد شدهاي گوناگون استفاده خ رساند از مفاهيم و روش
تحليـل  ، كنـد  شـناختي را فـراهم مـي    هـاي جامعـه   به متن است كه امكان اتصال متن به جنبـه 

سلطه چگـونگي برسـاخته شـدن مـتن در     ة انتقادي گفتمان درصدد است با كشف روابط پيچيد
  ].13[ بستر جامعه را مطالعه كند

ديالكتيكي بين متن و نهادهـاي اجتمـاعي و چندبعـدي    شناسي خاص، روابط  به دليل روش
بنـا  . اسـت  شده روشي در اين پژوهش استفاده   چارچوب منزلة گفتمان انتقادي به بودن از تحليل

هـاي   متون گفتمـاني در نظـر گرفـت كـه نشـانه     ة توان فيلم را نيز در زمر مي گفتمان،ة به نظري
گشـايي از يـك اثـر     تـوان بـا رمـز    د دارد و مـي اجتماعي را در خو رمزگان يك گفتمان فرهنگي

بـا   ما در سطح اول ،بنابراين. فرهنگي را كشف كرد ةهاي موجود در يك زمين سينمايي، گفتمان
پـركتيس   ،در سـطح دوم . گيري گفتمـان سـروكار داريـم    سطح اجتماعي و فضاي اجتماي شكل

و در سـطح سـوم بـه اسـتخراج      كند لف بيان ميؤاجتماعي را بر م ةزمين تأثيرگفتماني است كه 
  .پردازيم هاي مرتبط با چارچوب مفهومي براي توليد متن مي لفهؤم

انتخـاب  . ناهيـد و  خانة پـدري ، خط كاغذ بي، عروس آتش: ند ازا عبارت شده هاي بررسي فيلم
بوده است؛ به اين منظور، فهرستي  1عنوان جامعة آماري پژوهش با استفاده از روش دلفي ها به فيلم

نامه در اختيار پـانلي از   هاي سينمايي با محوريت موضوع زنان به صورت پرسش از فيلمفهرستي 
هايشان بر اين چهار فيلم  ها و بررسي پاسخ آوري آراي آن متخصصان سينما قرار داده شد و با جمع

تنيدگي  هاي تحقيق كيفي بين نظريه و روش درهم از آنجا كه در روش. توافق نظري صورت گرفت
هـم طـرح    توان اين دو را از هم تفكيك كرد، در پژوهش حاضر اين دو بخش با ارد و نميوجود د

شـده در پـژوهش،    دال مركـزي مشـخص  . است شده و اطالعات مربوط به هر دو باهم ارائه شده 
بـه  » خودمداري«فرودستي زنان در فرهنگ پدرساالرانة جامعة ايراني است كه با توجه به نظرية 

هاي شناوري نيز وجود دارد كه بـه برسـاخت    حول محور اين دال مركزي، دال. است  دست آمده
  .گيرد زنانگي و مردانگي در فرهنگ ايراني اشاره دارد و رابطة زنان و مردان را نشانه مي

  2ها داستان فيلم
  فيلم اول

غـزل  ( احـالم . اسـت  شـده  برداري  به كارگرداني خسرو سينايي فيلم 1378در سال  عروس آتش
، دختري خوزستاني كه از كودكي زادگاهش را ترك كرده و به اهواز آمده، اكنون سـال  )يمصار

                                                        
1. Delphi 

  ].18[ت سپديا ها برگرفته از سايت اينترنتي ويكي داستان فيلم. 2
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اش بايـد بـه همسـري     عشيره به حكم قوانينكه او . كند پزشكي را در دانشگاه سپري مي مرچها
اسـت  ) مهدي احمدي( دكتر پرويز ،درآيد، عاشق استادش) نژاد حميد فرخ( نفـَرحا پسرعمويش

 ناپـذير انكار اي را مقـدس و   احـالم گرچـه تفكـر عشـيره    . در گرو عشـق او دارد  و استاد نيز دل
سوادش كه به قاچاق كاال مشغول اسـت ازدواج   خواهد با پسرعموي ماهيگير و بي شمارد، نمي مي
گيـرد بـراي    تصـميم مـي  ، همراه مادرش به شهر آمده، پس از مرگ پدر ،سالگي از دوكه او . كند

 ،انـد  كه تاكنون همديگر را نديـده  ،احالم و فرحان. د به زادگاهش برودصحبت كردن در اين مور
گويد كـه قـادر نيسـت در     گويي صريح با فرحان به او ميو بينند و احالم طي گفت يكديگر را مي

گـوي احـالم سـخت    و فرحان كه از گفت. همسر او شود شرايطي كه كس ديگري را دوست دارد
داند و در صورت عدم تمكين، حكم قتـل او را براسـاس    ود ميرنجيده، همچنان احالم را نامزد خ

) گـزن سليمه رن( خاله هاشميه احالم همچنين با. داند تكليف خود مي اش سنتي ديرينه در قبيله
. كند كه اين سنت قديمي در دوران حاضر ديگر معنايي نـدارد  كند و او را متقاعد مي صحبت مي

دكتـر  . فرحان در ازدواج او با فرحان مصر هسـتند  ةخانواد ولي ،خيزد برمي اوخاله به حمايت از 
هـا   ولي با موجي از مخالفـت  ،راهي براي اين معضل پيدا كند كند تالش مي پرويز با كمك وكيل

در شـب  . اجبار بـا ازدواج موافقـت كنـد    احالم به شود فشارهاي عشيره باعث مي .دشو رو مي هروب
آورد و احالم نيز در آتشي كـه خـود در اتـاق     از پاي درمي عروسي آن دو، خاله با كارد فرحان را

  .زدسو مي اش برافروخته حجله

  فيلم دوم
داسـتان ايـن فـيلم از يـك     . اسـت  شده اكران  1380به كارگرداني ناصر تقوايي در  خط كاغذ بي

 دوو ) هديـه تهرانـي  ( ، رؤيـا )خسرو شكيبايي( جهانگير. شود شروع مي 7صبح پاييزي در ساعت 
اي چهـارنفره هسـتند    اعضاي خـانواده  )آرين مطلبي( و منگول) هانيه مرادي( ندشان شنگولفرز

از اين حيث  ؛كنند، اما در اين بين، رؤيا موقعيتي متمايز دارد اي معمولي را سپري مي كه زندگي
زيـاد همسـرش بـه     ةعالقـ  ةجهانگير با مشاهد. سرايي است بافي و داستان كه دائم در حال خيال

نويسي برود و به شـكل آكادميـك    دهد كه به آموزشگاه داستان پردازي، به او پيشنهاد مي نداستا
كنـد و   ثبت نام مـي فردوس  باغ ةمدرس نويسي نامه فيلمس رؤيا در كال .داين جريان را دنبال كن

كند كه براي نوشتن، از نكات رايـج زنـدگي واقعـي     به او توصيه مي) جمشيد مشايخي( استادش
شـود كـه اعتـراض     كند، ولي چنان درگير ايـن فراينـد مـي    چنين مي  اينرؤيا . ه ببردخودش بهر

گيرد و براي همين  هاي جاري امكان نوشتن در منزل را از رؤيا مي تشنج. انگيزد جهانگير را برمي
پـس از بـه    .ندرا بـه اتمـام برسـا    نامه فيلمشود تا نوشتن  مي) جميله شيخي( مادرش ةراهي خان
ـ  حالي در؛ گردد به خانه بازمي ،ندن آنانجام رسا  ريختـه و آشـفته   شـدت درهـم   هكه وضعيت آن ب

كنـد و   او را مطالعـه مـي   ةنامـ  زماني كه رؤيا مشغول نظافت منزل است، جهانگير هم فيلم. است 
خواندن اين متن از شـام تـا بامـداد    . اتفاقات زندگي مشتركشان است بيند كه متن آن شامل مي
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 7كه ساعت بـاز   حالي در؛ خورند كند و به اتفاق مي ح رؤيا صبحانه را آماده ميصب .كشد طول مي
  .است شده صبح است و روز ديگري آغاز 

  فيلم سوم
اكران شده  1390است و در دهة  1389كارگرداني كيانوش عياري، محصول سال  ، بهخانة پدري

مهران (پدرش  ،به داليل ناموسي ملوك دختر جواني است كه. است رو شده  و هر بار با توقيف روبه
گفته تـا قبـري در   ، نام محتشم به ،كار به پسر كوچكش خواهان مرگ اوست و براي اين) رجبي

 ةهاي يك خان اتفاق ةاين فيلم كه قص .ندو در آنجا دفن كن بكشندزيرزمين حفر كند تا ملوك را 
 سـاخته  اپيـزود  چند در ،ندك روايت مي 1379تا ت رضاشاه اوايل حكوم 1308قديمي را از سال 

  .است كشيده  تصوير به اخير سال هفتاد در را ايران زنان مشكالت و مسائل و شده

  فيلم چهارم
زن جـواني   )ساره بيات( ناهيد. است شده به كارگرداني آيدا پناهنده اكران  1393در سال  ناهيد

و خرج زنـدگي خـود و    به خاطر اعتيادش جدا شده )نويد محمدزاده(د است كه از شوهرش احم
طبـق توافـق بـا همسـر      .آورد هاي دانشـجويي درمـي   نامه پسر خردسالش را از طريق تايپ پايان

مرد  ةاو دلباخت. تواند بچه را نزد خودش نگه دارد كه ازدواج نكند در صورتي مي فقطسابقش، او 
اده، امـا ناهيـد بـه    است كه به او پيشـنهاد ازدواج هـم د   )پژمان بازغي( ثروتمندي به نام مسعود

 اسـت  به پيشنهاد مسعود جواب رد داده ،اش رغم ميل دروني بهخاطر ترس از دست دادن فرزند، 
  .است شده او  ةو صيغ

  سينما، بازنمايي و فرودستي جنسيتي: گفتمان انتقادي تحليل
  توصيف: اول ةمرحل

د توجـه قـرار   هاي صوري متن با توجه به پرسش اصـلي تحقيـق مـور    در بخش توصيف، ويژگي
در قسـمت  . كاربرد واژگان و كنترل تعاملي دو ويژگي متن در قسـمت توصـيف اسـت   . گيرد مي
كننـد   ها و بار معنايي كه در بستر خود ايجـاد مـي   پردازي، به كاربرد واژگان و نحوة اداي آن واژه
  ها نسبت به و نحوة تعامل آن) بازيگران(پردازيم و در قسمت كنترل تعاملي بر موضع كنشگران  مي

كنيم؛ مثالً، نقش زن و نقش مرد در چه موضعي نسبت به هم قرار دارند؟ چه نقشي،  هم توجه مي
شود؟  آورد؟ چه نقشي به واسطة جايگاه فرودستي خود طرد مي مي نقش ديگر را به كنترل خود در

  .شود سي ميپردازي و كنترل تعاملي به طور جداگانه برر در اين بخش، هر فيلم از لحاظ واژه
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  عروس آتش
تقابل باورهاي فرهنگي ايـن  . استشهري  ةفضاي فيلم تقابل دو فرهنگ سنتي عشيره و مدرنيت

چهـار شخصـيت    ،در ايـن فـيلم  . شود جنسيت در فيلم بازنمايي مي ةدو گفتمان در رابطه با ساز
شهر بـوده   سالگي در و از دو استعرب  ةاحالم دختري كه متعلق به يك عشير: اصلي وجود دارد

دكتر پرويز كه اسـتاد  . استو حال دانشجوي سال چهارم پزشكي و خواهان ازدواج با استاد خود 
فرحـان، پسـرعموي خالفكـار، قاچـاقچي و     . كنـد  پزشك است و در شهر زندگي مي است،احالم 

سالخورده كـه   ةيك زن مطلق) هاشميه( احالم ةخال. كند سواد احالم كه در عشيره زندگي مي بي
بـه   مهـرآكين  ةهاي عشيره به تباهي گذرانـده و يـك رابطـ    سنت ةمرش را در عشيره به واسطع

شود كـه در جـدول    مفاهيم زيادي ذيل گفتمان جنسيتي در فيلم بيان مي. مردان و عشيره دارد
  .شود مشاهده مي 1

  شده از فيلم اول مفاهيم استخراج. 1جدول 
  صحنه/ديالوگ مفهوم

سرنوشت و 
  تقديرگرايي

ها و آداب و  ا سنته سرنوشت من اين بوده تو عشيره به دنيا بيام، اون:احالم به دكتر
كي بخواد ملكشون رو  دونن و هر ا زن رو ملك مرد ميه رسوم خودشون رو دارن، اون

  !ازشون بگيره سزاش مرگه
  !مرد عشيره بودن هم سخته خاله: فرحان به خاله هاشميه

ان، اما زندگي  ا و دخترايي هست كه فقط زندهه ز زناينجا پر ا: احالم به فرحان
  .كنن نمي

مگه من جوون نبودم؟ مگه من آدم نبودم؟ آرزو نداشتم؟ زن : خاله هاشميه به احالم
  .بايد تحمل داشته باشه

  .گاو هم نبوده ةسهم من از زندگي انداز: گو با گاوو خاله هاشميه در گفت
  !ها همه سوختيمما زن:خاله هاشميه

  بودگي زن ءشي

  .ولي خوب احالم ملك پسرعموشه ،سواد نداره،دونم خالفكارهمي:مادر احالم به دكتر
  !خوام بره شهر گه ملك خودمه ديگه نمي فرحان مي: مادر فرحان

  گي دكتر دست گذاشتي رو دختر من؟ ام؟ كه مي مادر مگه من چي: احالم به مادر
ولي  ،شه تو سرم شكسته مي م با آهن هم بزننمن يه سنگ شد: خاله هاشميه به احالم

  .دآدردم نمي

  گري زنانه مطالبه

من رفتم شهر درس خوندم آدم شدم، دكتر شدم، خودم بايد برم با :احالم به مادر
  .عشيره حرف بزنم

اي ه زن ةاين مشكل هم .بايد يه فكري به حال رسم و رسوم قبيله كرد: احالم به فرحان
  .ست  قبيله

تا جون داره  .يه كه تازه از شط گرفتنشا اين دختر مثل ماهي: اشميه به فرحانخاله ه
  .بندازش تو آب

  .دوتايي تصميم به ازدواج گرفتيم) احالم و دكتر(ما : احالم به مادر
 .هم حرف بزنيم و قدم بزنيمبيا با:احالم به فرحان

  . نه به اينكه پسرعموشه ،رتون فكر كنيدشما بايد به سعادت دخت:دكتر به مادر احالم نگري عدم آينده
  !اين زندگي منه.منم آدمم:احالم  عدم فرديت

  !خوام با تو ازدواج كنم نه با عشيرهمن مي:احالم به فرحان
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  صحنه/ديالوگ مفهوم

  /سازي غيريت
  بودن ديگري مهم

  .خواي بار من نكن جلوي مردم هرچي مي:فرحان به احالم
  مردم بشم؟ ةانتظار داري مضحك: فرحان به خاله هاشميه

و ر من دوست ندارم كسي پشت ناموسم حرف بزنه؛ دهنش: هاي عشيره فرحان به زن
  .گيرم كاهگل مي

  .خوبيت نداره كسي ببينه .برو پشت ميز بشين:احالم به دكتر

  خشونت
  .هآخر اين قصه خون:مادر به دكتر

  .كاري نكن سرت رو گوش تا گوش ببره: خاله هاشميه به احالم
خودسوزي، قتل، كتك و : هاي رواني و فيزيكي در فيلم وجود دارد مثل تانواع خشون

  .فحش

رسم و رسوم عشيره 
  در مقابل قانون

  اين مملكت قانون داره، مگه اونجا جنگله؟:دكتر به وكيل
  .ست دخترعمو ملك پسرعموشه، اين قانون عشيره: افراد عشيره ةتكرار هم ديالوگ پر

  .ون پاك عشيره اعتقاد دارنا به خه اون: وكيل به دكتر
  !پسرعموش كه نيستي .دكتر هستي كه باش: مادر احالم به دكتر

اين قانون . زنه قانون عشيره حرف مي. زني نه من اينجا نه تو حرف مي: فرحان به احالم
  !خالص. حد من و تو هم نيست كه عوضش كنيم از خيلي قبل بوده جواب هم داده در

ون نزني؟ اونجا اونجاست، قا م فارسي حرف ميه و بري امريكا بازببينم ت: فرحان به دكتر
از روز اول دخترعمو ماله : اينجا قانونش اينه. قانونش اينه ،اينجا اينجاست. اونجاست

  .پسرعموشه
 .شيوخ و مردان در فرادستي زنان عشيره قرار دارند

/ آبرو/ غيرت
  پرستي ناموس

  !ريزه غيرت دارن، خونشون بريزه غيرتشون نميمرداي عشيره:خاله هاشميه به احالم
  .ها باشي خوبيت نداره اين موقع روز زير نخل: فرحان به احالم

  !ور اسم مرد غربيه رو به دهنت نيار، گل بگير دهنت: فرحان به احالم
  .هو صدات رو بيار پايين هو: فرحان به احالم
  .و بخرمر كشتمش تا آبرومون: فرد قاتل در دادگاه

  .اسم احالم رو به زبونت نيار: ن به دكترفرحا
چرا بپوسم و خاكستر بشم؟ واسه اينكه به غيرت آقا فرحان : احالم به خاله هاشميه

  برنخوره؟
  فهمي؟ احالم ناموسه منه نمي: فرحان به دكتر

و با داشتن دوتا بچه كشتن، چون فكر ر زنش اي زن خياطهبرادر: وكيل به دكتر
  .پسرعموشونه كردن خواهرشون مال مي

خودش را به خاطر آبرو است  سالنوزده زنند كه خواهر  در دادگاه با برادري حرف مي
  .استكشته

  تحقير زن
و سرخ كنم، پشت كت داماد رو بگيرم ر امهلپتراشم،و ميرامهسبيل:فرحان به احالم

  .خاكي نشه
  . بريم حموم زنونه سفيدآب بفروشيم:برادر فرحان به فرحان

  قعش
  !مادر، من و پرويز همديگه رو دوست داريم:احالم به مادر

  !تو رو دوست ندارم الًفرحان من اص: احالم به فرحان
كي گفته من تو رو د د د دوست دارم؟ اصن من كدوم زني رو دوست : فرحان به احالم

  دارم؟
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بلنـد و   شـهري اسـت، صـداي احـالم    ة كـرد  زبان يك فرد تحصـيل  لحن احالم ،در اين فيلم
فرحان در اغلب مـوارد تپـق   . اي و خشمگين است زبان فرحان يك زبان عامي و عشيره. رساست

. گيـرد  گيرد؛ براي اينكه معناي حرفش را برساند، از حركات دست كمك مي زند و زبانش مي مي
سـازي و باورهـاي فرهنگـي     كند جـز اينكـه از غيريـت    هاي او از منطق خاصي پيروي نمي حرف
گو و مكالمه اسـت؛ بـا منطـق،    و در مقابلِ فرحان، دكتر پرويز اهل گفت. ش استفاده كندا عشيره

]. دادن هديـه [ كنـد  استفاده مـي  كردن از اقناع براي قانع. زند اساس قانون حرف مي استدالل و بر
هايي كه احالم و فرحـان   در سكانس. زند دب است و حتي در مقابل فرحان با احترام حرف ميؤم
سـواد اسـت، فرحـان بـا      و فرحان بي زنند، با وجود اينكه احالم دانشجوي پزشكي رف ميهم ح با

هايش  احالم در آخر حرف. استفاده از زور و خشونت در جايگاه باالتري نسبت به احالم قرار دارد
تـا اطمينـان حاصـل كنـد كـه فرحـان       » گـم؟  شي من چي مـي  متوجه مي« :گويد به فرحان مي

است و در مقابل فرحان هركجا كـم بيـاورد بـا صـداي بلنـدتري حـرف         دههاي او را فهمي حرف
. »!خـالص « :گويـد  زند و يك كالم مي دست مي) سيلي زدن( زند و حتي به خشونت فيزيكي مي

در . گوسـت و دكتـر قائـل بـه گفـت     ،هايي كه احالم و دكتر در مقابل هم هسـتند  اما در سكانس
بـا دعـوا بـه جـايي     « :گويد كند و مي احالم عذرخواهي ميهم اختالف نظر دارند از  مواقعي كه با

در سكانسـي ديگـر كـه     ».سفيدان عشـيره حـرف بـزنيم    ترين راه اينه با ريش منطقي .رسيم نمي
و ماشـينش را پنجـر    بعد از اينكه فرحان وي را كتـك زده  ،شوند رو مي هم روبه فرحان و دكتر با

  .كند فرحان بدون استدالل، دكتر را تهديد ميولي  ،كند گو ميو است، با فرحان گفت  كرده
شـود كـه    كـرات تكـرار مـي    بـه » دخترعمو ملـك پسرعموشـه  « عبارت عروس آتشدر فيلم 

 بـرادر ، پدر( تحت تملك مردان ءاين است كه در يك گفتمان سنتي زنان مانند شي ةدهند نشان
اراده و اختيـاري بـراي   زنـان  . كنـد  ها را تعيـين مـي   ند و اين عبارت سرنوشت آنهست) همسرو 

امـا در يـك   . خـورد  هـا رقـم مـي    گيري زندگي خود ندارند و با همين عبارت، زندگي آن تصميم
گو، تفاهم، داشتن اشتراكات كاري و تحصيلي و سـليقه بـه   و گفتمان مدرن، دختر و پسر با گفت

؛ شـود  در گفتمان مدرن هم نابرابري جنسـيتي مشـاهده مـي    ،بدون شك. زنند انتخاب دست مي
يا كـالس درس پزشـكي كـه دانشـجوهاي آن      اي كه بين پرويز و احالم وجود دارد نابرابري مثالً

اين است كه هنوز دختران بـه مقـام اسـتادي    ة دهند كه نشان استدخترند و استاد آن يك مرد 
اي همچنان بايد تالش كننـد، ولـي در فضـاي شـهري و      اند و براي شكستن سقف شيشه نرسيده
شـود،   مـي   اي كه در گفتمان سنتي و عشـيره ديـده   شود، به اندازه اي كه ديده مي رابريمدرن ناب

  .مرئي نيست

  خط كاغذ بي
متوسـط   ةطبقـ  ةنماينـد  درون فيلم  ةخانواد. استفضاي فيلم نمايانگر يك زندگي شهري مدرن 
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: دفـيلم دو شخصـيت اصـلي دار   . اسـت  شـده  جامعه است كه از زن و شوهر و دو فرزند تشكيل 
كش است و در يـك تنـاقض سـنت و مـدرن      مهندس نقشه شود ناميده مي) جهان(جهانگير كه 

ولي در درون از اينكه زنش تغيير كنـد   ،در ظاهر با پيشرفت زنش مشكلي ندارد .سرگردان است
كه مـادر دو   دار خانه يزن؛ يا نام داردؤشخصيت زن فيلم ر. و نتواند آن را كنترل كند نگران است

شايد نـام دو شخصـيت   . نويس شود نامه فيلمخواهد  شدت تخليل بااليي دارد و مي به، استفرزند 
  !يا و جهانؤر: ها باشد گوياي شخصيت آن

  
  شده از فيلم دوم مفاهيم استخراج .2جدول 

  صحنه/ديالوگ مفاهيم

  گري زن مطالبه

  .هاي نويسندگي برود خواهد به كالسداري كه ميزن خانه
فروشم هرطور شده يه ويال تو  هام كه مي نامه فيلمخوام از پول  من مي :به جهانرؤيا 

  !اون جزيره بخرم
آيا باران رحمتي هست ! ستاره در دل اين ابرهاي تيره، اي آسمان بي: رو به آسمانرؤيا 

با تخيلش حتي آسمان را رؤيا ) بارد باران مي( هاي چرب و چيل مرا بشويد؟ كه ظرف
  .آورد مي به بارش در

  .خوام جلو بشينم مي من): فرزندان( منگول به شنگول
  .كند براي پوشيدن لباس مدرسه مقاومت مي) ياؤدختر ر( منگول

  همه حق رو از كجا آوردي؟ تري؟ اين كي گفته تو از همه عاقل: به جهانرؤيا 
  چرا اومدي سراغ من؟ ،خواستي تو اگه كلفت مي: به جهانرؤيا 

  .نوشتم تو يه زندون ساختي هنام فيلممن : به جهانرؤيا 
خط تميز و خوب  رو كاغذهاي بي .نويسم كوله مي و دار كج روي كاغذ خط: به استادرؤيا 

  .نويسممي

  نقش جنسيتي

  !پزم سابم و مي شورم و ميمي:ياؤشعار ر
ها، خريد، همسرش، مهمانداري و  زمان بايد به كارهاي خانه، آشپزي، بچه همرؤيا 

  .اش برسد كارهاي نويسندگي
تون  هروز خونه نباشم، شما هم اگه من يه نصفه): ياؤدوستان جهان و ر( سوسن به علي

  !ميريد از گشنگي مي
  ام؟ يه روشنفكر يا يه كلفت؟ من كي: به جهانرؤيا 

  .كنيز پارسالي سياه بود) خواهد براي وي غذا بياوردوقتي جهان مي: (به جهانرؤيا

  فضاي جنسيتي

ولي جهان ميز شخصي مخصوص  ،ميز آشپزخانه يا ميز آرايش بنويسدبايد رويرؤيا
  .به كار دارد

خواهد سوار تاكسي شود در يك فضاي مردانه و جنسي قرار  وقتي شب ميرؤيا 
  .گيرد مي

گويد جاي اين كوله اين  هم ريخته است و جهان ميه بة اش وسط خان كولهرؤيا وقتي 
  ار شام فقط جاي كوله من نيست؟گويد در اين باز ميرؤيا وسط است و 

هاي  دخترش در ديگ، يخچال و سطل آشغال و قفسه وقتي از خانه رفته است، رؤيا 
  .گردد ميرؤيا آشپزخانه دنبال
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  صحنه/ديالوگ مفاهيم

  توانمندي زن
  .كند رانندگي ميرؤيا

  .رود به كالس نويسندگي ميرؤيا 
  .كند مزاحم با قلم او را تهديد مي ةدر مقابل تهديد رانندرؤيا 

  .استبسيار آزاد و در اوايل فيلم چريكي رؤياششپو

  /سازي غيريت
  بودن ديگري مهم

  تو مگه مهمون دعوت نكردي كجا رفتي؟:ياؤبه ررؤيامادر
  !جلو عصمت خانم زشته: ياؤبه ررؤيا مادر 

  .اش باخبر شوند ناراحت است جهان از اينكه همكارانش از اوضاع خانه

  تحقير زن

  .كردي هم كور بود هم كر با هلن كلر عروسي ميبايد:جهان به علي
  .نامند كالس نويسندگي زن را اكابر مي

  .بياد قدر بنويس تا گندش در نيا: ياؤجهان به ر
ده روز از رؤيا چون ( ديونه شده .رو ببريد پيش روانكاررؤيا : ياؤعصمت خانم به مادر ر

  .)نويسد مي نامه فيلماست بيرون و   خانه زده
ت برس؛ اكابر رفتنت  سالته، دو تا بچه داري به خونه زندگي 32تو : ياؤبه ريا رؤمادر 

  چيه؟
  )اش را ننوشته؟ نامه فيلميعني هنوز (هنوز فارغ نشدهرؤيا:ياؤجهان به مادر ر

  خشونت

  .اي ننويسپوكت واسش هيچ برنامهةتا من نخوندم تو اون كل:رؤياجهان به
  .كند ش را باز كند با ساتور او را تهديد ميمچ دسترؤيا جهان براي اينكه 

اي  هاي زنجيره شود كه از قتل هايي ريخته مي هاي زيادي روي روزنامه در فيلم خون
  .دهد خبر مي

  .خورد بخش مي هاي آرامش شود قرص به علت فشارهاي رواني كه به او وارد ميرؤيا 
  .من از درون چروك خوردم :رؤياسوسن به 

هاي جنسي و كالمي زيادي  اهد در خيابان تاكسي بگيرد با خشونتخو وقتي ميرؤيا 
  .شودرو ميبهرو

  .يا وعده وعيد راضي نگه دارد را با شام دعوت كردنرؤياكندجهان سعي مي اقناع
  فال قهوه گرفتن  تقديرگرايي سرنوشت و

  
كنـد و بـه   تكـراري خـود فـرار     ةخواهـد از زنـدگي روزمـر    مـي رؤيـا  ، خـط  كاغذ بيدر فيلم 

آورد و  مصـداق شـاعرانه مـي    ها پديده ةاي دارد، براي هم گونه او زبان استعاره .نويسندگي بپردازد
صـدا   ــ  سـرورم  ـ همسرش را بـه كنايـه  . كند گونه توصيف مي زندگي خود و فرزندانش را اشراف

. زنـد  صدا مي ، شنگول و منگول»پا بز زنگوله«ة سي از داستان كودكانأزند و فرزندانش را به ت مي
او در درون . خواهد با جهان براي مشكالتي كه دارند حرف بزنـد  گوست و ميو قائل به گفترؤيا 

اهـل نوشـتن اسـت و داسـتان      .كنـد  بخش اسـتفاده مـي   هاي آرام خود بسيار تنهاست و از قرص
ـ رؤيـا  . خواهد كه جهان آن را بخواند است و مي اش كرده نامه فيلمزندگي خود را موضوع  ا لحـن  ب

. را تغيير دهد) چه همسرش و چه جهان هستي( خواهد جهان گري خود مي گونه و مطالبه خيال
 ،هرچند در خانه، فضا و زمان شخصي ندارد و مجبور است يك صبح تا شب لباس چرك بشـورد 
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 ها را آويـزان كـرده   و در كل خانه آن هايي كه شسته او در ميان لباس. براي نوشتن مصمم است
هـايش در حـال    با نـوع پوشـش و نـوع خواسـته    رؤيا . كند پردازي مي زند و خيال سه ميپر است 

است، نشـان    اش را در آن پنهان كرده هاي افسردگي او، وقتي قرصة كرد مشت گره. مبارزه است
رؤيـا  . شـود  هرچند با تهديد جهان مواجه مـي  ؛خواهد مقاومت كند از مشت مبارزي دارد كه مي

كند، براي احقاق حقوق خود در خانواده، هـم در   آسمان را به باريدن وادار ميزني كه با دعايش 
  .مقابل جهان و هم در مقابل مادرش كه به نسل قبلي تعلق دارد، راه طوالني در پيش دارد

كـش سـروكار    كرده است كه شغلش با عـدد، رقـم و خـط    در مقابل، جهان يك مرد تحصيل
» پـا  بـز زنگولـه  «رد و دوسـت دارد گـرگ خونخـوار داسـتان     ب اش لذت مي از قدرت مردانه. دارد

شكند و بـراي بريـدن مـاهي از سـاتور      باشد؛ براي ورود به خانه اگر كليد نداشته باشد، در را مي
كنـد و   سـوزي تهديـد مـي    گاهي رؤيا را به كتاب. پر از تناقض و دوگانگي است. كند استفاده مي

رؤيـا را بـه كـالس نويسـندگي تشـويق      . را بخوانـد  هـاي رؤيـا   از طرفي ديگر مايل است نوشـته 
ره سـر   كسي كه اكابر مـي «: گويد كند و به رؤيا مي كند، ولي از طرف ديگر مهمان دعوت مي مي

آميز اسـت و از موضـع قـدرت بـا      لحن جهان طعنه» .هاش رو بنويسه آد تا مشق ساعت خونه مي
ترسـند و حتـي در را بـه روي وي بـاز      فرزندانش از وي مي. زند همسر و فرزندان خود حرف مي

شخصيت ديگر، مادر رؤياست كه نمـاد يـك زن سـنتي و همسـو بـا نظـام پدرسـاالر        . كنند نمي
هنگـام بـه خانـه بـاز      كنـد و وقتـي رؤيـا شـب     خواهي تلقي مـي  هاي رؤيا را زياده است؛ خواسته

وقـع شـب كجـا    تـا ايـن م  «: پرسـد  كند و با حالـت تحكـم از وي مـي    گردد، به وي تلفن مي مي
رود  رؤيا را براي اينكه به جاي رسيدگي به فرزند و همسرش به كالس نويسـندگي مـي  » بودي؟

دوسـت مـادر   » گـردد؟  رؤيا دنبال عقلـش مـي  «: گويد كند و به دوستش مي خطاب مي» ديوانه«
ماندگان زن سـنتي اسـت كـه حتـي وقتـي شـوهرش مـرده         رؤيا، عصمت خانم، نيز يكي از باقي

: گويـد  رود و به مـادر رؤيـا مـي    پوشد و سر مزار وي مي وفادار به او لباس مشكي مياست، هنوز 
كـرده   اين يك سال كه شوهرش مرده است تنهاتر از زماني كه سـي سـال بـا وي زنـدگي مـي     «

وقتـي چيـزي   «: گويـد  زنـد و مـي   او از عشقي كه وجـود نداشـت حـرف مـي    » .است نبوده است
  »توني تعريفش كني؟ نيست، چطور مي

  خانة پدري
سرنوشت دختـران  . شود بزرگ با معماري ايراني در چند اپيزود روايت مي اي خانه فضاي فيلم در

محسـوب   ءشـي  طـور كـه زنـان    است؛ همـان   شود گره خورده ي كه در فيلم بازنمايي ميئبا اشيا
پدر و پسري هستند كه در ابتـداي فـيلم ملـوك را بـه خـاطر       هاي مرد فيلم شخصيت. شوند مي
  .شود هاي بعدي سرنوشت دختران هر نسل خانواده روايت مي در اپيزود. كشند رف مردم ميح
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  شده از فيلم سوم مفاهيم استخراج .3 جدول 
  صحنه/ديالوگ  مفاهيم

  اقناع
  ).اپيزود اول( دهد تا كشته نشودملوك النگوهايش را به محتشم رشوه مي

  ).اپيزود دوم( بريز تو دامنم و بشكن نه نخودچير نه سرم: ريحانه به عليرضا
  ).اپيزود سوم( سن پدرش است كردن سكينه براي ازدواج با مردي كه همراضي

  عدم مسئوليت

  .برو تو زيرزمين كارت رو تموم كن.به تو مربوط نيست:كلبحسن به ملوك
داند و آن را مجازاتي براي خود آن دختر  كسي خودش را مسئول كشتن ملوك نمي
  .دانند مي

ها هم  بعضي وقت .كنه روز بازار رو كساد مي چهليه خون ناحق تا : زن محتشم به محتشم
  .تا قيام قيامت

  خشونت

زدن  از قتل دختر تا كتك ؛دهد هاي فيزيكي و رواني و كالمي در فيلم رخ ميانواع خشونت
  .دادن و استفاده از نمادهاي خشن مثل شمشير خوني و فرزند، تا فحش همسر

  .هام خرد شده و زد دندهر كلجون يه جوري من :ريحانه
  .و باال نيارر روي سگ من. پايين تا شل و شهيدت نكردم برو: پدر به ملوك

  !ترشيده: محتشم به فرخنده

 سرنوشت و
  تقديرگرايي

  !بستوني با برادرش داشت كه من تاوانش شدمدونم بابام چه بدهنمي:ريحانه به مادر
  .كه هرچي گنده ماله من دردمندهاي طالع بسوزي : ريحانه
  !مرتبه چشم گريون رو بيشتر از لب خندون دوس داره خدا هزار: مادر به ريحانه

منم هرچي دارم از تو گهواره  .داداشت هرچي داره از تو گهواره داره: كلبحسن به فرخنده
 .دارم

  /سازي غيريت
  بودن ديگري مهم

  كي رو بايد ببينم؟ ،ر كنهاگه من نخوام زنم كا:عليرضا به زن محتشم
 از اينكه جلوي مردم ،در اپيزود چهارم كه دختر براي كارگاهش دار قالي سفارش داده است

  .شود ها را وارد زيرزمين كند نگران مي آن
داداش؟ بذار خونش ريخته بشه تا  آبرو مونده برامون تو فاميل زن: عمو به كلمعصومه

  .ره چهلمش يادمون مي

  تيهاي جنسي نقش

  مگه رفوكاري كار زنه؟:عليرضا به ريحانه
بافي،  كردن نخ فرش، بافتن فرش، كارگاه فرش دختران اين خانواده به رفوگري فرش، رنگ

پردازند و در نسل آخر عروس خانواده پزشك  رغم داشتن نقش مادري و همسري مي به
  .است

گه پسر بود كه تو بغلت ا .باهاشون نرفتي بيمارستان ،چون دختر بود: فرخنده به محتشم
  .بود و زودتر از همه تو راه بودي

  .ترشيدهگويد مي است كه ازدواج نكرده)فرخنده(محتشم به خواهر خود تحقير زن

  گري زنان مطالبه

  .رفوگري فرش، كاري غير از كار خانگي
  .ندادن به ازدواج اجباري خودكشي براي تن

  .آموزش آنكردن كارگاه و  بافي و درست ديپلم قالي
مسلط بودن روي  .كنم اي كه جنايت توش رخ داده زندگي نمي من تو خونه: عروس پزشك

  .شوهرش
  .تالش دختران خانواده براي تغيير زندگي خود

 /غيرت /آبرو
 پرستي ناموس

  .كردي و تموم مير مون آبرو نذاشته؟ بايد كارشهدخترت واس:عمو به كلبحسن
  .ده باز نم پس مي ،و شيشه هم حبس باشهزن جماعت ت:كلبحسن به محتشم
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سـال از يـك    هفتـاد واقـع بازنمـايي    در. شـود  روايت مي 1379تا  1308از سال  خانة پدري
در اين فـيلم  . ايراني دارد ةسنتي و گسترد ةهايي كه يك خانواد نماد همةايراني است با  ةخانواد

ها زيرزمين خانه  كاري اين پنهان همةي فضا. گيرد ها صورت مي كاري انواع پنهان براي حفظ آبرو
زدن همسر و خشونت كالمي، همه و همـه در   شدن دختر، به خاك سپردن او، كتك كشته. است

فرش نمـاد  . گيرد صورت مي ،كه خود مكاني است براي پنهان كردن وسايل خانه ،زيرزمين خانه
رفـوكردن   .نگـاتنگي دارد ت ةسنت ايران است و در اين خانه فرش با زندگي اعضـاي خانـه رابطـ   

كـردن امـور    كردن عيوب فرش و مردان فيلم همواره در پي پنهـان  فرش عاملي است براي پنهان
زنند  مردان همه درجا مي ،شود كه در پنج اپيزود روايت مي ،در اين خانه. مربوط به زنان هستند

بـافي   ، ديـپلم قـالي  كننـد  كننـد، تحصـيل مـي    تغيير مي و اين زنان هستند كه همراه با تغييرات
 .رسـد  يا تهديد به گوش مردان مـي  خوردن ها بدون كتك شوند و صداي آن گيرند، پزشك مي مي

در سكانس پاياني مكالماتي كه مريم و ناصر داشتند واضح است كه مريم با جايگاهي كـه دارد و  
توانـد   شـد، مـي  باالتر نبا اگر از همسر خود كه معلم است كند كه زندگي مي يا تاريخي ةدر دور

ه يـ اي زندگي كنم كـه زيـرش    من حاضر نيستم تو خونه« :گويد مساوي باشد و به همسرش مي
وقتي از جنايـت زيـرزمين   ) ربابه(در اپيزود قبلي دختر كوچك خانواده . »جنازه خوابيده، وسالم

اول هماننـد اپيـزود   ( كنـد  خورد و حتي از ترس در زيرزمين ادرار مـي  شود و كتك مي باخبر مي
كند  بافي خود را جمع مي ، وسايل كارگاه قالي)فيلم كه ملوك هم در زيرزمين از ترس ادرار كرد

 :گويـد  و محتشـم بـه وي مـي   » كـنم  رم كرايـه مـي   من يه جاي ديگه مي« :گويد و به پدرش مي
دختـر  ، در اپيـزود سـوم  » .كردي چه خبـره  ريه تيكه كاغذ دادن دستت فك! بزرگ شدي ديگه«

ست تن ندهـد، بـا ميـل خـود تريـاك      اسن پدرش  ه به ازدواج اجباري با مردي كه همبراي اينك
. اسـت  شده خودكشي نيز مقاومتي است در برابر حقي كه از او سلب . خورد تا خودكشي كند مي

ـ    كند، رفـو مـي   كشد، پنهان مي كند، تيغه مي حقيقت را دفن مي خانة پدري  ةكنـد و حتـي خان
كسي چيـزي  «. لي هنوز باورها تغيير نكرده و از درون به آن پايبندندو ،كند قديمي را خراب مي

است كه سرشار از تـرس اسـت؛ در سكانسـي فرخنـده بـه       خانة پدريديالوگ پرتكرار » !نفهمه
  ».و بكشهر خواست خودش كار كردي كه دخترت از دست تو مي ببين چي« :گويد محتشم مي

  ناهيد
هـواي خاكسـتري شـهر و    . دهـد  گرفتـه را نشـان مـي    يك شهر كوچك شمالي و مه فضاي فيلم

كنـد كـه مـابين خوشـبختي خـود و حضـانت        زندگي زني را براي مـا روايـت مـي    بودن آن ابري
تواند حضانت فرزندش را از شوهر  كه نمي است شده اسير قانوني . است  فرزندش سرگردان مانده

ضانت به طور مشروط به وي واگذار معتاد و قمارباز خود بگيرد و به شرط ازدواج نكردنش اين ح
شود تا فرزندش را داشته باشد؛ او زني است كـه ميـل بـه زنـدگي دارد،      او صيغه مي. است شده 

قرمزي  ةاش كاناپ كند و با تمام نداري كند، موهايش را مش مي خرد، آرايش مي عينك دودي مي
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سه شخصـيت اصـلي    ،ر اين فيلمد. خرد كه روح زندگي را در زندگي سياه او به جريان اندازد مي
زنـدگي  ) اميررضـا ( و به همراه فرزنـدش  است شده زني كه از شوهر خود جدا  ناهيد: وجود دارد

مسـعود مـردي متمـول و    . همسر سابق ناهيد كه مـردي قماربـاز و معتـاد اسـت     احمد. كند مي
  .خواهد با ناهيد ازدواج كند مهربان كه همسرش مرده است و حال مي

  
  شده از فيلم چهارم مفاهيم استخراج. 4 جدول

  صحنه/ديالوگ مفاهيم

  تداخل نقش
عهده دارد، هم در بيرون از خانه تايپيست تنهايي سرپرستي فرزندش را برناهيد كه به

... رسد و هم در خانه مشغول آشپزي و شستن لباس و نامه است؛ هم به امور فرزندش مي پايان
  .كند كه كنترل اميررضا از دستم خارج شده استن ميهاي آخر فيلم بيااست؛ در سكانس

  شدگي زنء شي
  .كند تا زيباتر به نظر برسدناهيد مش مي
  .آيد هاي چاق خوشم نمي گويد از زن براي اينكه شام نخورد مي

كند و رژ  اش را با روسري تعويض مي خواهد پيش مسعود برود مقنعه ناهيد براي وقتي كه مي
  .زندمي

  عشق
كردن  بازي. شودهاي ناهيد وقتي دلتنگ مسعود ميز عشق مسعود و ناهيد به هم و گريهابرا

  .ناهيد و مسعود لب ساحل
  .ابراز محبت احمد به ناهيد

  اقناع
گويد خوشگل شده است و دلش برايش تنگ دست آوردن دل ناهيد به وي مياحمد براي به

  .شده است
  .تايي زندگي كنيم سه هم بازبا.من ترك كردم:احمد به ناهيد

  پذيري جنسيتي  جامعه
  .شده فرش زير پامم بفروشم تو بايد درس بخوني:تالش ناهيد براي تحصيل پسرش

هاي خوني تو  االن تو رو بايد از تو كوچه جمع كنم و لباس. شدي عين بابات: ناهيد به اميررضا
  .رو بشورم

  .زنن دن و هي داد مي هل ميتو بازي .آدمن از پسرا بدم مي:مبينا به مسعود
  /سازي غيريت

  بودن ديگري مهم
آد اينجا  جلو كارگرام زشته، االن مرادي مي:كندمسعود به ناهيد در موارد زيادي گوشزد مي

  .ا گفتم خوبيت ندارهه ا و خواهرم اينه من به فاميل. جلوش خوبيت نداره
  بايد اينجا باشي؟ اين چه زندگيه؟ اين وقت شب:صاحبخونة ناهيد به ناهيد

  عدم فرديت
  .دهد گذارد ناهيد ديگر سر كار برود و خودش به او كارت بانكي ميمسعود نمي

  دو ساله از ما جدا شدي، ببين چه گندي باال آوردي؟: ناصر به ناهيد
  »!تو غلط كردي«: گويد خوام تنها زندگي كنم و ناصر به او ميمن مي:ناهيد به ناصر

  خشونت
از صحنة كتك زدن .شود هاي خشونت فيزيكي و كالمي و رواني ديده ميانواع صحنهدر فيلم

بازجويي شدن ناهيد از طرف مسعود . سيلي زدن ناصر برادر ناهيد به ناهيد. اميررضا و احمد
فحش دادن احمد و مادر احمد به . داد زدن اميررضا سر مادرش. ها كردن پول براي خرج

  .ناهيد
 سرنوشت و

  راييتقديرگ
  !شههر كاري هم كني درست نمي!خون بد، بده:ناهيد به اميررضا

  .شايدم يه شوهر پولدار گير آوردم: ناهيد به اميررضا
  .خدا الهي قسمتت كنه، مرد خوب خيلي خوبه:ناهيد به ليال

  آبرو

  .شودنگاه متعجب همساية ناهيد وقتي مسعود از خانه ناهيد خارج مي
  آبرو؟ خواي بي از جون ما چي مي: مادر احمد به ناهيد

  .است دهد تا بفهمد عقد نكرده  اش را به احمد نشان مي ناهيد شناسنامه
  !آبرويي گذاشتي رو سرم كاله بي: احمد به ناهيد
  تو به آبروي ما فكر نكردي؟!حيابي:ناصر به ناهيد
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كنـد و حقيقـت را    كاري مـي  گويد، پنهان اش دروغ مي در اين فيلم، ناهيد براي نجات زندگي
زنـد و از او نفـرت دارد و بـه خـدا      با همسر سابقش با پرخـاش حـرف مـي   . دهد وارونه جلوه مي

احمد يـك فـرد معتـاد و     ».بخشمش كه زندگي من رو سياه كرد من تا آخر عمر نمي« :گويد مي
ـ  ضعفي ندارد سعي مي تا زماني كه از ناهيد نقطه .الابالي است آورد و  دسـت ه كند دل ناهيد را ب
بـا خشـونت تمـام بـا      ،شود ولي وقتي از ارتباط ناهيد و مسعود خبردار مي، اي دارد لحن مهربانه

از سويي ديگر، مسـعود يـك    »!شه به تو دست بزنم چندشم مي« :گويد زند و مي ناهيد حرف مي
ده گو و قانون براي حل مشكالت اسـتفا و كند از گفت سعي مي .فرد متمول و مهربان و آرام است

شـوند،   رو مـي  هم روبه در سكانسي كه احمد و مسعود با. صداقت است ةهايش بر پاي كند و حرف
  .كند با فحش و مسائل ناموسي مسعود را تخريب كند احمد سعي مي

هاي عوامانـه، سـبب بـه چـالش كشـيدن زنـي        هاي نامناسب و بدگماني عرف، قانون، ارزش
ائل اقتصادي و اجتماعي و فرهنگـي اطـرافش مبـارزه    است و بايد با مس  شود كه طالق گرفته مي
ناهيد براي مـا يـك شخصـيت سـفيد نيسـت؛ او      . دهد اين فيلم مظلوميت زن را نشان نمي. كند

او يك زن معمولي اسـت بـا   . كند تا بتواند مشكالتش را حل كند كاري مي گويد، پنهان دروغ مي
تغيير دهد و پسـرش  را اش  واهد زندگيخ هايش كه در يك بستر مردانه مي ها و عيب حسن همة

 ةبا تمام مشكالت مالي كه دارد پسرش را بـه مدرسـ  . را طوري تربيت كند كه مثل پدرش نشود
ناهيـد مجبـور   . پايش را بفروشد تـا او تحصـيل كنـد    برد و حاضر است فرش زير غيرانتفاعي مي

 دراز كشيده بود و مرده بـود در اتاقي كه زماني مادر ناتوانش در آنجا روي تخت هميشه  شود مي
كـرده اسـت و نـه مثـل      خواهد؛ او نه مثل مادرش فكر مي ولي او اين زندگي را نمي ،زندگي كند

او از نسـل  . شـود  كند و از آن اتـاق خـارج مـي    اش مبارزه مي او براي زندگي. مادرش ناتوان است
  .كند گري مي براي احقاق حقوق خود مطالبه و گذشته نيست

 بيناگفتمانيت: تفسيردوم  ةمرحل
يـك مـتن   . يندهاي توليد، توزيع و مصرف متن اسـت اشامل فر) پركتيس گفتماني( دوم ةمرحل

. نـد ا هـم وصـل    ها مثل زنجير بـه  متن. شود ارتباطي ديگر متون در نظر گرفته مية عنوان حلق به
. شـوند  مـي بندي  مفصل متنيتي است كه ژانرهاي مختلف از طريق آن حاصل ميان بيناگفتمانيت
صـدايي ويژگـي    چنـد . نام بـرد  1صدايي باختين صدايي و چند تك ةتوان از نظري مي ،در اين ميان

صـداها حـق حضـور داشـته     ة گومندي است؛ يعني توزيع مساوي صداها در يك متن، همو ِگفت
دادن روابط قـدرت   بر نشان  عالوه گفتمان تحليل. باشند، بدون اينكه يكي بر ديگري مسلط باشد

كند و با ايجاد يك  هاي اجتماعي استفاده مي ماندگار براي شناسايي تناقض ر متن، از نقد دروند
درواقع، كژكاركردها و كاركردهاي پنهـانِ  . شود بخش، تغييرات اجتماعي را باعث مي بستر رهايي

                                                        
1. Bakhtin 
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شود و به صورت غيرمستقيم تناقضات اجتماعي مـتن   ماندگار آشكار مي متن از رهگذر نقد درون
آيـد تـا مناسـبات قـدرت و ايـدئولوژيك را       اكنون به تعليق درمية كند؛ گويي لحظ را پررنگ مي

  .نشان دهد و تالش براي رهايي آن صورت گيرد
را  ماندگار، ما قصد به پرسـش كشـيدن شـرايط و ايـن     گفتمان انتقادي و نقد درون با تحليل

يك متن اجتمـاعي خنثـي نيسـت و    . ندآيند هست گونه كه به نمايش درمي ها آن كه آيا آنداريم 
با توجه به موضـوع ايـن   . استناپذير  هايي از آن رويت پذير و اليه هايي از متن رويت هميشه اليه

/ سـنت / هـايي ماننـد آبـرو    ، مفـاهيم و كليشـه  اسـت » گفتمـان فرودسـتي زنـان   «كـه  ، پژوهش
توان گفتمـاني را كـه ايجـاد     كنند كه با استفاده از آن مي هايي ايجاد مي مفصل... سازي و غيريت

هاي خود متن و نيروهـايي   توانيم با استفاده از عناصر و شاكله ما مي ،واقع در. شود نمايان كرد مي
هاي نهان آن را با توجه به صـداهايي كـه در مـتن وجـود      ايدئولوژي كه در خود متن وجود دارد

. اي هستيم كه در متن وجـود دارد  هاي گفتماني ما در پي توليد و مصرف نظم. آشكار كنيم دارد
دهنـد و بـا تعليـق درآمـدن      شدن مفاهيمي كه گفتمان فرودستي زنان را شـكل مـي   با برساخته

  .كنيم ها مشاهده مي ي را در فيلمنهاي گفتما هاي مشابهي از نظم ، زنجيره1اكنونة لحظ
از لحـاظ  . هـاي مشـابه زيـادي وجـود دارد     هـا و صـحنه   ، سـكانس شده بررسي در چهار فيلم

اي فرازمـان   ولـي گـويي بـه گونـه     است، 1390ـ1370 ةها ده زمان انتشار و توليد فيلم ،تاريخي
 همـة در . شوند خود شناخته مية زمانة لئمس ها در هر زماني منتشر شوند از آن كيهستند و هر

هـا   آن فرهنـگ  ةرو هستيم و كنشگراني كه نمايند ها با تقابل دو فرهنگ سنت و تجدد روبه فيلم
هـا و   ديـالوگ (هـا   آن ةدهند كه مـتن بـه وسـيل    كدام يك نظم گفتماني را شكل مي هستند، هر

مقابـل هـم    ةكند كـه نقطـ   سنت، زن و مردي را تعريف مي. شوند برساخته مي) ها هاي آن كنش
هاي مختلفي كه  طور كه در ديالوگ همان. بردار باشد، مرد بايد رهبر باشد هستند؛ اگر زن فرمان

شـود كـه مـرد مالـك زن      كرات تكرار مـي  شود اين نكته به ها بيان مي هاي زن فيلم بان نقشاز ز
گيري و انتخاب ندارد و بايد مطيع باشد؛ عشيره، عـرف،   زن حق تصميم. است و اختيار او را دارد

صـدايي جريـان    در اين گفتمـان، تـك  . گيرند اش براي وي تصميم مي قانون و افراد ذكور خانواده
و اگر بخواهد صـدايي   2رسد و فرودست صدايي براي خود ندارد فقط يك صدا به گوش مي .دارد

نسـبت   هـاي بـه   در مقابـل در فرهنـگ تجـدد مـا بـا دال     . شود آن صدا خاموش مي ،داشته باشد
توانند آزادانه بـراي زنـدگي خـود     شويم كه زن و مرد فراي جنسيت خود مي رو مي برابرتري روبه

صـدايي   در گفتمان تجدد، بـا چنـد  . رانندگي كنند و واج كنند، تحصيل كنندتصميم بگيرند، ازد
توانـد حـرفش را بزنـد و     جنسيتي خـود مـي   ـ هر فردي بنا به موقعيت اجتماعي. رو هستيم روبه

ند و زماني رابطـه را كامـل   ا گومندي قائلو گيرد به گفت هايي كه شكل مي دال. محدوديتي ندارد
  .ها نيز حرفي براي گفتن داشته باشد نبيند كه طرف مقابل آ مي

                                                        
  ].5[ است  گرفته شده تعليق ناميدناين اصطالح از كتاب . 1
  ].1[ است  گرفته شده تواند سخن بگويد آيا فرودست مياين اصطالح از كتاب . 2
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ل كسي است كه ئابراي او زن ايد .يك مرد سنتي است ة، فرحان نمايندعروس آتشدر فيلم 
 فرحـان . مين كنـد أداري كند و مرد بتواند هـر آنچـه را او خواسـت تـ     در خانه باشد، بزايد و بچه

دال مـرد سـنتي   . بينـيم  و را ميا ها شخصيتي است كه ما در كاراكترهاي مرد ساير فيلمة نمايند
ها بـه حكـم    ولي آن ،ها ممكن است تحصيالت و موقعيت اجتماعي بااليي نداشته باشند در فيلم

قانون، عرف و باورهاي فرهنگي جامعه، نسبت به زنان دسترسي باالتري بـه امتيـازات اجتمـاعي    
كـي  « :گويـد  به جهان مـي يا رؤ، خط كاغذ بيدر فيلم . گيرند فرادستي قرار مي ةدارند و در مرتب

رؤيـا   »همه حق رو از كجـا آوردي؟  تري؟ اين گفته تو شعورت بيشتره؟ كي گفته تو از همه عاقل
او . دهد كند و او را مورد پرسش قرار مي اي كه مرد براي خود قائل است اعتراض مي به فرادستي

انتخـاب   سـكينه  اي اينكـه بر پدري خانة در فيلم . خواهد صدا داشته باشد فرودستي است كه مي
نيـز   ناهيددر فيلم . زند تا به ازدواج اجباري تن ندهد خود را داشته باشد، به خودكشي دست مي

اسـت، بـه خـاطر حضـانت فرزنـدش سـكوت       ) كه نماد مرد سـنتي (وقتي ناهيد در مقابل احمد 
ره بـراي خـود   و با اين گزا» قانون گفته، خدا گفته«  :شود كند، فقط صداي احمد شنيده مي مي

 ةامـا در اليـ  . گيـرد  شود كه با وجود اعتياد و قماربازي در فرادستي ناهيد قرار مي حقي قائل مي
بـه تغييـر فكـر     بينيم كه ناهيد براي تغيير جايگاه فرودستي خود در مقابل احمد پنهان فيلم مي

ـ  حضانت فرزندش را به جريـان مـي  ة رود و پروند كند و به دنبال مسعود مي مي او صـداي  . دازدان
او يك كنشـگر فعـال بـا     .روي تختي دراز بكشد و بميرد جان مادرش نيست كه بية شد خاموش

  .كند اي كه خود آن را انتخاب مي تمنايي براي زندگي است؛ زندگي
شود كـه فرومـايگي و فرودسـتي     هايي استفاده مي در گفتمان سنتي براي ناميدن زن از واژه

حيـا، ديوانـه و    آبرو، مطلقـه، بـي   هايي همچون ترشيده، زنيكه، نازا، بي ژهوا. كند زن را نمايان مي
عـروس  در فـيلم  . واژگاني كه از مطيع بودن و نـاقص بـودن زن نشـان دارد   ... . ملك بودن زن و

گفت يه آب هرچقدر  مي .زد بابام خدابيامرز حرف خوبي مي« :گويد ، برادر فرحان به وي ميآتش
موقـع   بـه  ودوني يعني چي؟ يعني اگه درخت خرما ر مي .شه بمونه لجن مياما يه جا  ،پاك باشه

 :گويـد  نيز كلبحسن به محتشـم مـي   خانة پدريدر فيلم  ».ره زنه و آبرومون مي كرم مي ،نچيني
، كـالس  خـط  كاغـذ بـي  و يـا در فـيلم   » .ده باز يه جا نم مـي ، زن رو تو شيشه هم حبس كني«

ولـي در  . زننـد  نامند و بـا تمسـخر آن را صـدا مـي     را اكابر مي رود به آنجا ميرؤيا نويسندگي كه 
ة شود، به تحصيالت و شاغل بودن آن، به اينكه وظيفـ  هاي زن اشاره مي گفتمان مدرن به توانايي

 به اينكه زنان با عقـل، سـواد و منطقـي كـه دارنـد      ؛فرزندآوري نيست داري و يك زن فقط خانه
  .افراد خانواده را به دست گيرند ةتوانند سرنوشت خويش و حتي بقي مي

يـك   شـوند  برسـاخته مـي  » جنسـيت « سـازه  ةمفاهيمي كه در اين دو نظم گفتماني بر پايـ 
روابـط قـدرت و باورهـاي     ةدهـد كـه بازگوكننـد    معنـايي را در چهـار فـيلم نشـان مـي      ةزنجير

هـا ايجـاد    دالمعنا از طريـق  . ها جريان دارد ايدئولوژيكي است كه در گفتمان حاكم بر متن فيلم
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شود و هرگز ثابت نيستند؛ كاراكترهاي فيلم با توجه به موقعيتي كه به منابع قدرت دارند در  مي
  .گيرند يا فرودستي قرار مي فرادستية مرتب

  )پركتيس اجتماعي( تبيين: سوم ةمرحل
دو،  گفتمان انتقادي با توصيف متن و كاربرد آن در پركتيس گفتماني و با پيوند آن روش تحليل

در پركتيس اجتماعي سعي بر اين دارد كه نشان دهد چگونه ساختارهاي اجتمـاعي موجـود در   
پس در اين قسمت بـه  . شوند شوند يا به وسيلة آن شكسته مي جامعه به وسيلة متن بازتوليد مي
شده در پژوهش،  پردازيم و با استفاده از چارچوب نظري استفاده رابطة متن و ساختار اجتماعي مي

تكيه دارد، سعي بر تبيين گفتمان فرودسـتي زنـان   ]10[قاضي مرادي » خودمداري«كه بر آراي 
ها در سطح متني چگونه روابط جنسيتي را نشان  فيلم«با توجه به دو پرسش اصلي پژوهش . داريم
و مفاهيمي كه از نظرية قاضي مرادي » ها حاكم است؟ هايي بر فضاي فيلم دهند؟ و چه گفتمان مي

  .پردازيم ايم مي ها را داشته ايم به تبيين متوني كه قصد كاوش آن راج كردهاستخ
نيز صـحبت  است  شده كنيم، بايد از موقعيتي كه متن در آن ايجاد  وقتي از متن صحبت مي

ناپـذير و   يـت ؤهـاي ر  توانيم سويه كند، مي با آگاهي داشتن از بستري كه متن را توليد مي. كنيم
اَتُمايزشـده بعـد از   ة ايرانـي، در ايـن جامعـ   ة در جامعـ . را نيز آشـكار كنـيم  هاي پنهان متن  اليه

اسـاس فردگرايـي غربـي     شود بر مشروطه، روابط افراد با خودشان، با ديگران و با حكومت را نمي
مـرادي   توضيح داد؛ ترمي كه قاضـي  عميق فلسفي و اقتصادي برخوردار استة كه از يك پشتوان

فـردي كـه    ؛استبدادزده و سترون استاي  هجامع است كه حاصل» اريخودمد«كند  استفاده مي
دوري و نزديكي فرد به مقام قـدرت  . تواند برقرار كند حقوقي مي ةنه حق مالكيت دارد و نه رابط

ال اينجاسـت در چنـين بسـتر    ؤحـال سـ  ]. 10[ كنـد  است كه جايگاه اجتماعي وي را تعيين مي
  كنند؟ خود را بازنمايي مي در متونْ فرودستي زنان چگونه اي  اَتُمايزشده

هـاي   ، ويژگـي )اعتقادي بينش روزمره، ذهنيت استبدادزده، بي(هاي فكري  با توجه به ويژگي
فقـدان عشـق، نااميـدي،    ( هـاي عـاطفي   و ويژگـي ) تجاوز و خشـونت  ستروني و تقليد،( كرداري

و ) لوگ و ديالوگمونو( خودمداري و همچنين متغيرهاي ديگر مثل كنش كالمي) تحقيرشدگي
هاي مـوردنظر را برسـاخت    توانيم گفتماني كه در متن تكيه بر عوامل تصادفي و دست تقدير، مي

  .اند تبيين كنيم شده
هـاي غيرعقالنـي و    گيـري  نگـري، تصـميم   هـا، شـاهد مطلـق    هاي مختلـف فـيلم   در سكانس

قـاد بـه عقايـد    داوري و برچسب زدن، عدم پرسشـگري و اعت  قطعيت، تعصبات فكري و پيش عدم
در گفتمـان  . هـا هسـتيم   شـدگي سـوژه   ءايدئولوژيكي، عدم تحول و خشونت، فقدان عشق و شي

اسـاس آن مردانگـي و    گيـرد كـه بـر    ها، يك دال سنتي و يك دال مدرن شكل مي جنسيتي فيلم
  .شود زنانگي بازتعريف مي
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» ديگـري «ر رسـد، سرنوشـت خـود را د    ها به گوش مي صداي آن هايي كه از دل سنت سوژه
يـا قـوانين    تواند سرنوشت، آداب و رسوم ديني و عرفي باشد اين ديگري مي .كنند جو ميو جست

؛ سوژه منفعل اسـت، خـود را   است شده البته قوانيني كه به دست مردان ايجاد  ـ يك كشور باشد
ه بـه  كنـيم كـ   مشاهده مـي  عروس آتشدر  .بينند و توانايي مالي ندارد در دستان تقدير اسير مي

رؤيا ، خط كاغذ بيدر  .كردن غير از احالم، زنان عشيره يا مشغول نان پختن هستند يا خرما پاك
خواهـد بـه كـالس     تـازگي مـي   سال زندگي مشـترك بـه   دوازدهدار است كه بعد از  يك زن خانه

در  خانـة پـدري  هـاي خـود در آينـده پولـدار شـود؛ در       نامـه  فـيلم نويسندگي برود و با فـروش  
دهنـد و در   كند، زنان كارهاي خانگي انجـام مـي   كه دنياي سنتي را بازنمايي مي ،هاي اول اپيزود

  .كنند بافند و رفو مي زيرزمين خانه و به دور از چشم بقيه فرش مي
سنتي فردگرا نيست؛ آزادي و اختياري براي خـود نـدارد، آنچـه بايـد بـه آن بپـردازد        ةسوژ

ده روز بـه   خـط  كاغذ بـي ياي ؤوقتي ر. است و ديگراناش نيست، بلكه خانواده  آرزوهاي شخصي
شود كه عقلش را  از جانب ديگران به ديوانگي متهم مي ،بنويسد نامه فيلمرود تا  مادرش مي ةخان

نيز، وي براي جـدايي از همسـر    ناهيددر فيلم . است و بايد به روانكاو مراجعه كند  از دست داده
. دسـت آورد  هاش ب نكردن دوباره را مشروط به ازدواجحضانت فرزندش  است شده معتادش حاضر 

شود كه ديگـران بـراي وي ارزشـي بـاالتر از      و يك كاال در نظر گرفته مي ءزن همچون يك شي
سـزايش مـرگ    ،ندارند؛ زن ملك مرد است و اگر كسي بخواهد به ملك مرد نگاه كنـد  ءيك شي

با ديالوگ  عروس آتشدر فيلم : است قابل مشاهده شده بررسي شدگي در چهار فيلم ءشي. است
رؤيـا  وقتـي بـه دنبـال    رؤيـا  ، دختـر  خـط  كاغـذ بـي  در فيلم  ؛»دختر ملك پسرعموشه«پرتكرار 

، خانة پـدري در فيلم ؛ گردد گردد، در سطل آشغال، توي ديگ و يخچال به دنبال مادرش مي مي
افراد ذكـور گـوش كننـد    شوند كه جز اينكه به دستورات  دختران فيلم به چشم كااليي ديده مي

» ترشـيده «بـا الفـاظي ماننـد    ، توانند انجام دهند و اگر بخواهند مقاومـت كننـد   كار ديگري نمي
 ناهيـد در فـيلم  ). اسـت   ترشيده يعني كااليي كه از زمان مصـرف آن گذشـته  ( شوند مواجهه مي

حتي همسر  ،ورافراد ذك همةتواند از جانب  گيرد مي بينيم كه يك زن چگونه وقتي طالق مي مي
  .»زنيكه« :مانند مورد الفاظي قرار گيرد كه وي را تحقير كنند به ،سابق خود

ناموس به باورهاي فرهنگي، ايدئولوژيكي و سنتي نظام پدرساالري تكيه دارد كه زن را  ةكلم
سـازي و   غيريـت  ةلئنـد و همـاره بـا مسـ    ا مـردان مالـك زن   .گيـرد  همانند يك كاال در نظر مـي 

عنـوان يـك انسـان مسـتقل در نظـر       زن بـه . اند ديگري سعي در سركوب زن داشته دانستن مهم
ثانويه است كه اختياري از خود ندارد و به حكـم نهادهـاي كـالن     اي سوژه شود، بلكه گرفته نمي

زن در . تواند براي وي تصميم بگيرد و او را مورد قضاوت قـرار دهـد   جامعه، اين مرد است كه مي
شود و مرد به اعتبار قدرتي كـه   ثانويه تبديل مي ةي كالن جامعه به يك سوژساختارها ةزير ساي

  .شود اوليه محسوب مية آورد، سوژ از اين ساختارهاي به دست مي
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آنچـه وجـود دارد يـك    . اساس عشق و دوسـتي نيسـت   ها در چنين گفتماني بر ارتباط سوژه
جايگاهي كه در  ةمرد به واسط .گيرد انقيادي است كه بين فرادست و فرودست صورت مي ةرابط

 ةدر مرتبـ » مـرد قـدرتش رو از گهـواره داره   « :نسبت با قدرت دارد و به قول ديالوگ كلبحسـن 
و مـادر  رؤيـا  مانند مادر احالم، مـادر  ـ  اند زناني كه اين گفتمان را پذيرفته. گيرد باالتري قرار مي

. دين، خود نيـز فعاالنـه حضـور دارنـد    ند و در اين خشونت نماا دست با فرادستانِ خود هم ـ احمد
اسـت و بـه خـود      گويـد غـش كـرده    مادر احالم زماني كه احالم در مورد عشق خود و دكتر مي

وقتـي از  رؤيا ، خط كاغذ بييا در فيلم  است  فرستد كه چرا چنين دختري تربيت كرده نفرين مي
ايـن موقـع شـب كجـا      تـا «كنـد كـه    آيد، مادرش وي را بازجويي مي كالس نويسندگي دير مي

 آيد كه مادراني كـه خـود در ايـن بسـتر     اين ستم و فرودستي زماني بيشتر به چشم مي »بودي؟
كه  صورتي در. كنند است، دختران خود را به اين بستر خشك محكوم مي  باد رفته آرزوهايشان بر

دداري ياسـت، از پوشـيدن لبـاس مدرسـه و مقنعـه خـو      ؤكه متعلق به نسل بعـد از ر رؤيا دختر 
دختـر  . نشـيند  كند و جلو مي كند و سر نشستن در جلوي ماشين مدرسه با برادرش دعوا مي مي

دهـد كـه    پاسخ ميرؤيا رنگي را بپوشد كه دوست ندارد و  پرسد كه چرا بايد روپوش تيره ميرؤيا 
» .اي اي و قهـوه  جز مشكي و سورمه ؛ها ممنوع است رنگ ةهم« :وزير آموزش پرورش گفته است

توانـد بپرسـد، زيـرا     نمـي  بـرد،  سنتي در يك دنياي متعصب فكري به سر مية كه سوژ صورتي در
ايـن  . اسـت  چيز را امري عـادي و طبيعـي جلـوه داده    مشروعيت قدرت به قدري باالست كه همه

گـر اسـت و خواسـتار     اي باشد كـه مطالبـه   زدايي از امور طبيعي يقيناً بايد به دست سوژه آشنايي
  .رهايي باشد
) خـط  كاغذ بـي فيلم ( تواند بنويسد دار نمي كند روي كاغذ خط اي كه ساختارشكني مي سوژه

ة سـوژ ). ناهيدفيلم ( اش را تمام كند تواند جواني روح كه مادرش جان داده نمي و در يك اتاق بي
خانـة  فـيلم  ( ولي به يك ازدواج اجباري تن ندهـد  ،تواند جان خود را از دست دهد گر مي مطالبه

نظـام خشـك    ةولـي زيـر سـلط    ،كشـد  اي كه در شب عروسي خود را به آتش مـي  ، سوژه)يپدر
ساختارشكن مدرن از جانـب سـنت مـورد قضـاوت و     ة سوژ). عروس آتشفيلم ( رود عشيره نمي

، وي را ديوانه و )ناهيدفيلم ( گويند لياقت مادر شدن نداري گيرد؛ به وي مي داوري قرار مي پيش
خواهـد در دنيـايي كـه صـدايش      ، اما اين سوژه مـي )خط كاغذ بيفيلم ( كنند عقل خطاب مي بي

  .صاحب صدا شود شده است شنيده نمي
امـا بـا   . رود طـور نيـز از دنيـا مـي     شود و همان صدا و بدون پرسش متولد مي سوژه سنتي بي

راكـد را   ةبپرسـد، گذشـت   كنـد كـه   عمومي اين سوژه توانايي پيدا مي ةتغييرات و گسترش حوز
از جهـاني كـه فقـط يـك     . سر گذارد و به بازتعريف جديدي از هويت خود دست پيدا كندپشت 

شد، عبور كند و به جهـاني حركـت كنـد     ها صداي وي شنيده نمي خاست و قرن صدا از آن برمي
ـ      آن كسـي كـه هنـوز در جهـان     . دسـت آورد  هكه بتواند مطالبه كنـد و حـق زنـدگي خـود را ب
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فضـاي مـدرن در را بـه روي    . اي را درك كنـد  اند چنين تجربهتو نمي كند صدايي زيست مي تك
وجـود نـدارد؛ كنشـگران    ) عشيره و زيرزمين و اتاق تاريك(فضاي بسته  آن بندد و در كسي نمي

راحتي حركت كنند، به دانشگاه بروند، راننـدگي   توانند به فارغ از جنسيتشان مي در جهان مدرن
گو و مشـاركت وجـود   و چنين فضاي آزادي، امكان گفتدر . نويسنده شوند و كنند، عاشق شوند

مگـر   ؛شنوند و صدايي بلندتر از صداي ديگـري وجـود نـدارد    ها صداي همديگر را مي سوژه. دارد
  .اينكه به زور متكي باشد

عنوان دو كنش كالمي در دو فضاي گفتماني سنت و  مونولوگ و ديالوگ را به ،ديگر از سوي
عمومي است كه در آن افـراد  ة ديالوگ مربوط به فضاي مدرن و حوز. كردبررسي  توان مي تجدد
دكتـر پرويـز،   . انديشـي داشـته باشـند    گو بپردازند و با يكديگر هـم و توانند با يكديگر به گفت مي

هـاي مـدرني هسـتند كـه طـرفين مقابـل خـود را بـراي حـل           سوژهة مسعود جوانرودي، نمايند
هـايي همچـون فرحـان، احمـد و      ند؛ در مقابل سوژهكن گو و تفاهم دعوت ميو مشكالت به گفت

نگران حـرف   ،شنوند و اگر بخواهند به صداي ديگري گوش كنند مي محتشم تنها صداي خود را
فكـر   سـنتي مردانـه   ةسـوژ . كنـد  ها چگونه قضاوت مـي  مردم هستند و اينكه جامعه در مورد آن

ديالوگ فرحان . شود تبديل مي ضعيفة خودش نيز به يك سوژ ،كند اگر صداي زن را بشنود مي
ايـن اسـت كـه     ةدهند نشان» ...هايم را سرخ كنم هايم را بزنم و لپ سبيل« :گفت كه به احالم مي

وقتـي درِ   ،خانـة پـدري  در نمـايي در فـيلم   . صدا نزول پيدا كند بي ةخواهد تا حد يك سوژ نمي
و بـا بلنـدگو    اسـت  شـده  دهد، كلبحسن با وجود اينكه دچار بيمـاري حنجـره    زيرزمين صدا مي

واقـع در   در. دهد كه در را روغن بزنند تا ديگر صـدا ندهـد   كند به ديگران دستور مي صحبت مي
طبق نظر باختين، زبان محـل توليـد   . مانند اشيا صدايي از خود ندارند فضاي سنتي، زنان نيز به 

صـدايي در   است و تك يك فضاي مدرن و متكثر ةدهند آوايي در زبان نشان ايدئولوژي است؛ چند
  .ييد سنت و قدرت استأزبان مورد ت

ة هـا بـه واسـط    هايي كه فرادستي آن زور و خشونت در يك گفتمان بسته وجود دارد و سوژه
كننـد و خواهـان    شود، نسبت به اين فضاي بسته احساس تعلق مي اين زور و قدرت بازتوليد مي

قـدرتي   ةالمي، رواني و جنسي را بـه واسـط  هاي فيزيكي،ك انواع خشونت. تغييري در آن نيستند
هـا را   تواند آن كنند و كسي نمي شوند و مسئوليتي در قبال آن احساس نمي كه دارند مرتكب مي

 ةدهـد بازگوكننـد   هايي كه دادگاه را نشان مـي  در سكانس عروس آتشدر فيلم . بازخواست كند
شـد و  بكُ) سـازي  غيريت( ي حرف مردمراحتي خواهر خود را برا تواند به اين امر است كه فرد مي

پـذيرد كـه    دهـد و مـي   كسي از او شاكي نباشد و مادر مقتول نيز با نظام عشيره خود را وفق مي
اگـر فضـا   . اسـت داشت قدرت  هميشه يكي از ابزارهاي نگه زور و خشونت. شد چنين بايد مي اين

د، بـا دوگـانگي هنجـاري    مدرن شود ولي هنوز باورهاي فرهنگي مطابق با آن كامل شـكل نگيـر  
كـه مـا بـا يـك فضـاي مـدرن شـهري و افـراد          خـط  كاغـذ بـي  در فـيلم   مثالًشويم؛  رو مي روبه
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رؤيـا  به  هاي پاياني شاهد خشونت پنهان و آشكار جهان رو هستيم، در سكانس كرده روبه تحصيل
ة كـرد  گـره كند كه مشت خود را باز كند، مشـت   را تهديد ميرؤيا جهان با ساتور  وقتي. هستيم

ـ    ميرؤيا  گيـرد   دسـت مـي   هتواند نماد يك فرد مبارز باشد كه جهان از اين مشت كه قلـم هـم ب
  .كند ترسد و او را با ساتور تهديد مي مي

سـنتي نيـز بـراي     ةبسـت  ةغيرعقالني در يك جامع هاي قضا و قدر، عوامل تصادفي و گرايش
هـاي سـنتي خـود را     ، سوژهشده ررسيب در چهار فيلم. داشت آن همواره ضروري است توجيه نگه

بـه احـالم   . كننـد  دانند و به قضا و قدر الهي آن را مربـوط مـي   اسير دست سرنوشت و تقدير مي
اي و بايـد قـانون آن را    شود كه اين سرنوشت توست كه در عشيره به دنيا آمده مرتباً گوشزد مي

ها گذشته اسـت بـه فـال قهـوه      سالي از آن و و دوستش با وجودي كه سنرؤيا مادر . رعايت كني
نيز بر بخت بد  خانة پدريدر فيلم . اي روشن الاقل در خيال داشته باشند آورند تا نقطه روي مي
خداونـد چشـم گريـان را    « :شـود كـه   مي  شود و از سوي مادر خانواده به دختران گفته اشاره مي

فرسـتد و مـرد خـوب را     ن ميبه بخت بد خود نفري ناهيد نيز» .بيشتر از لب خندان دوست دارد
ولـي در فضـاي مـدرن سرنوشـت و تقـدير و      . شـود  داند كه باعث خوشبختي زن مي قسمت مي

  .مبناي عقل و منطق باشد چيزي مهم است كه بر  شانس محلي براي اعراب ندارد و آن
نسـبت  . يميـ رو روبه شوند در يك متن با نسبت نيروهايي كه در آن متن باعث معناسازي مي

ها بـه منـابع قـدرت، جايگـاه فرادسـتي و فرودسـتي        هم و همچنين دسترسي آنه نيروها باين 
آشكارسازي روابط قدرت و فراينـدهاي   گفتمان انتقادي هدف تحليل. كند ها را مشخص مي سوژه

. اسـت  شـده  ايدئولوژيكي موجود در متون است كـه باعـث ايـن جايگـاه فرادسـتي و فرودسـتي       
هـاي گفتمـاني    نظـم  منزلـة  تـوان از آن بـه   شوند كه مـي  بندي مي صلمفاهيم زيادي در متن مف

هـم   نظريه و عمـل در مـتن بـا   . شود گيري پركتيس اجتماعي مي متكثري نام برد كه باعث شكل
شوند كـه در مـتن حاصـل روابـط قـدرت و       هايي مي بخشي سوژه كنند و باعث رهايي حركت مي

  .فضاي گفتماني هستند

  گيري نتيجه
. انـد  ايم نقش زناني را بازي كنيم كه روي صحنه به اختيار خود زندگي كرده ت توانستهندر ما به«

هويـت تئـاتري مـا    ). فردي كه البته مرد بوده( ايم فردي بودهة ما هميشه همسر، مادر يا معشوق
ما تنها . است شده  شناخته مي )تر فردي مهم( هاي مردان اغلب بر حسب مناسبات ما با شخصيت

  .]27، ص2[» داشتيم، چون چسبيده به يك مرد بوديميك حيات 
گـذاري آنـان   تأثيرهـاي اجتمـاعي و قـدرت     جايگـاه  همةبا توجه به موقعيت واقعي زنان در 

بندي بـازتعريف   توانيم به مفصل كنند، مي عنوان كنشگران فعالي كه در متن جامعه زندگي مي به
هاي سينمايي بـه   ايي نقشي كه زنان در فيلمبازنم. زنانگي در دو گفتمان سنت و تجدد بپردازيم
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مبنـاي آن   كشـد كـه بـر    پردازند، نظام معنايي خاصي را براي بيننده به تصوير مـي  ايفاي آن مي
 ةدر نظام پدرساالري كه وظيفـ . هاي گفتماني مختلف توجه كرد توان به نقش قدرت در نظم مي

به تعبير پارسونز كاركرد زن يـك كـاركرد   داند و  داري، همسرداري و فرزندآوري مي زنان را خانه
اش بايـد   خانـه و خـانواده   يك زن در چنين گفتمـاني ة ترين دغدغ مهم، عاطفي و حمايتي است

هـايي فراتـر از خـانواده و     اگر زن دغدغـه . خواهد او بايد بداند نظام اجتماعي از وي چه مي .باشد
شـود؛   رو مـي  بـه  رو  از جانـب سـنت  هاي مختلفـي   با مشكالت و برچسب ،فرزندانش داشته باشد

  .به اين نتيجه رسيده بودند] 6[ الفقرايي و كيانپور خادمة طور كه در مقال همان
هدف از اين پژوهش بررسي روابط قدرت، باورهاي فرهنگي و ساختار فرهنگ در ارتبـاط بـا   

و هنجارهاي  گيري روابط و در اين راستا به نقش زنان در شكل استجايگاه زنان در متن جامعه 
و ] 10[» خودمـداري «ة مباني نظري اين پژوهش مبتني بـر نظريـ  . است شده اجتماعي پرداخته 

كه به خوانش انتقادي چهـار فـيلم انتخـابي بـا      استهاي گفتمان فرودستي و پدرساالري  لفهؤم
هـاي   هـاي اصـلي زن در فـيلم    شخصـيت . زند دست ميگفتمان انتقادي استفاده از روش تحليل 

و تحول در زندگي خود  ولي همگي قصد تغيير ،اند همه از يك بافت سنتي برخاسته شده يبررس
شده ها سلب  تر از آن ساختارها و نهادهاي بزرگ ةرا دارند و در پي مطالباتي هستند كه به وسيل

گـذاري  تأثيرهاي زن، خود محرك سرنوشت خويش هستند و ايـن نشـان از قـدرت     سوژه. است 
هاي مردانه  ها در تصميم سرنوشت آن. توانند در جامعه نقشي را ايفا كنند د كه ميها دار نهان آن

ساختارهاي اجتماعي مثل قانون و ( و چه در سطح كالن) و برادر پدر همسر،( چه در سطح خُرد
ة شـد  سازند و بـا سرنوشـت تعيـين    ها دنياي پيرامون خود را مي ولي آن ،است  گره خورده) قبيله

ها فقط بـه بازنمـايي گفتمـان     ، كه آن]9[ جم فهيم و نادري ةكنند؛ برخالف مقال يخود مبارزه م
  .بودند  سنتي پرداخته
گفتمـان   ،گيرنـد  عهـده مـي   هايي كه زن و مـرد بـر   با توجه به نقش ،هاي مختلف در فرهنگ

شـود و   پذيري از نسلي به نسلي ديگـر منتقـل مـي    گيرد كه در فرايند جامعه جنسيتي شكل مي
عنـوان   شـود و زنـان بـه    نهادهاي كالن مثل سـنت، مـذهب، عـرف و قـانون تقويـت مـي       توسط

هايي كه بررسـي كـرديم    در فيلم. شوند در حاشيه قرار دارند شناسايي مي هكنشگراني كه هموار
عنـوان   هـا بـه   اند و مردانِ مقابـل آن  هاي زن، ثانويه و در ظاهر فاقد قدرت نشان داده شده سوژه
مردان هماره با تكيـه بـر حقـوقي كـه دارنـد و اسـتقالل مـالي و        . شوند ته مياصلي شناخ ةسوژ

عنـوان جـنس اول در نظـر     بـه  اند جنسي و بدني خود و جايگاهي كه در طول تاريخ كسب كرده
  .شوند گرفته مي
كننـد و شـدت    برند، طول جمالتي كـه اسـتفاده مـي    هاي ما در واژگاني كه به كار مي سوژه

برنـد و جايگـاه    اند كه به كـار مـي    گفتماني ةدهند كنند، نشان استفاده مي صوت صدا و لحني كه
مثـال  ( كنـد  ها را نمايان مي دهد و فرودستي و فرادستي طبقاتي و جنسيتي آن آنان را نشان مي
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شـود و از   اين فرودسـتي آموختـه مـي   ). فرحان در مقابل دكتر و احالم در مقابل دكتر و فرحان
كننـد؛   افراد براي اقناع ديگري از گفتمان خاصي استفاده مـي . شود قل مينسلي به نسل بعد منت

ها  سوژه ،بنابراين). تحصيالت هست ةدهند نشان( يا منطق و استدالل )دين و پيغمبر( از اسطوره
كـه   دارنـد  سـازي و اقنـاع سـعي در حـل مشـكالتي      با استفاده از باورهـاي فرهنگـي و غيريـت   

 ءجامعه با توجه به جايگـاه فرودسـتي كـه دارد هماننـد يـك شـي      زن در . ستها گير آن گريبان
سـنجد و بـراي مطالبـات روحـي و      شود؛ جامعه حقوق وي را با معيارهاي مادي مي محسوب مي

كنـد و ايـن    سوژه گفتمان سنتي همدست با فرادست عمـل مـي  . معنوي وي ارزشي قائل نيست
شدگي مبـارزه   ءمدرن است با اين شي اي كه حاصل گفتمان پذيرد؛ ولي سوژه شدگي را مي ءشي
  .كند كند و در اين راه مقاومت مي مي

  
  ها تبيين زنانگي در بافت گفتماني فيلم. 5جدول 

 مقولة مركزي مقوالت عمده مفاهيم

زن يك شخصيت عاطفي و احساساتي و مطيع و 
از خودگذشتگي بسيار دارد و ديگران را . فرمانبردار است

اهميت فراواني به عرف و سنت و  .دهد بر خود ترجيح مي
بودن  بودن و وابسته آن نجيب ةدهد و به واسط آبرو مي

در فضاي  فقط. شود يك امتياز براي او محسوب مي
فرديت مشخصي براي خود . خصوصي امكان حضور دارد

 .شود با وي رفتار مي ءمانند شي ندارد و به

 دال زن سنتي

يك  ةمثاب زنانگي به
 برساخته ةسوژ

. كند هاي عقالني و منطقي مي مستقل است و انتخابزن
تواند  در فضاي عمومي مي. كرده و شاغل است تحصيل

نسبت به امور سنتي و عرف و آبرو . حضور داشته باشد
خود را  ةتنها وظيف. گر است مطالبه. تفاوت است بي

  .مستقل است. داند همسرداري و فرزندآوري نمي
 دال زن مدرن

  
هاي گفتمـاني   گيري نظم دست آمد، ما شاهد شكل ههاي اين پژوهش ب ه از يافتهاساس آنچ بر

خاصي بوديم كه در بسترهاي خود دو فضاي گفتماني سنت و تجدد را ايجاد كردند و بـا توجـه   
هـاي مـدرن و    جنسـيت، زنـانگي  ة با اسـتفاده از سـاز  » فرودستي زنان«به مفهوم اصلي پژوهش 

هـاي مـرد مـدرن و     ند و از طرفي ديگر دال زنانه در مقابـل سـوژه  سنتي در مقابل هم قرار گرفت
در . شـود  قدرت هر جا وجود دارد مقاومت نيـز وجـود دارد و متولـد مـي    . سنتي نيز قرار گرفتند

  ».هرجا بز باشد، گرگ هم وجود دارد« همين عنوان وجود دارد با، ديالوگي خط بي كاغذفيلم 
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