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  سينماي ايران گفتمانيِ فضايزن در  ةواكاوي سوژ
 )جدايي نادر از سيمينو  دو زن، ليالهاي  تحليل گفتمان موردي فيلم(

 *3امين نباتي شاغل ،2يخواهعل ينفرد ،1يياحمد بخارا

  هيدچك
 يمقالـه واكـاو   يـن هـدف ا . و زنان است يتها قرار دارد، موضوع جنس كه در كانون توجه رسانه ياز موضوعات يكي
  انتخـاب شـده   يريتصو يها و نشانه ينماس ةعرص ،در پژوهش ما. است يرانا ينمايس يگفتمان يزن در فضا ةسوژ

را كه  يزنان با جهان ةمواجه ةنحو ينمايي،س يها يلماز خالل ف يت،و واقع ينماس ةبر رابط يگفتمان يملأبا ت است تا
و  يسـوژگ  ياسـت، الكال و موفه در مورد جامعـه، س  ياتنظر ةيبر پا ،مقاله يندر ا. يمبشناس كنند يم يستدر آن ز

دو ، )1375( يالل يعني ،مورد نظر يلمسه ف يِشناخت گفتمانِ نشانه يلگفتمان به تحل يلاساس روش تحل قدرت و بر
مشـخص شـد روابـط زنـان در      ،يلن تحليدر ا. است  پرداخته شده ،)1389( يميننادر از س ييجداو ) 1377( زن

 يختهگس هم پاره و از چند ي،خانوادگ يمسلط بر جامعه و فضا يها گفتمان ينو همچن يمراتب اجتماع بستر سلسله
 ةجامعـ  يدر فضـا  مناسباتشـان كنش زنان در  يمشخص را بر چگونگ ةيسو يا يهرو يك توان ينم ينكهكما ا است؛ 
  .شمار آورد به يراندر حال گذار ا ةبودن روابط در جامع منبعث از معلق توان يرا م ينحاكم دانست و ا يرانا

  يدواژگانكل
  .هالكال و موف ينماي ايران،س ،سنت ،زنان ،گفتمان يلتحل ،تجدد
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  لهئمقدمه و طرح مس
 يتجرب ؤياهايو در متن ر ياجتماع يها و گروه يروابط انسانيچيدة همواره در شبكة پ يهنر ينشآفر

به واسطة كنش خالقانة هنرمند، روح جامعه در كالبـد اثـر    يگر،د يانبه ب. شود يو اجرا م يدروزمره تول
 يافته تجسم يسته و معناهايز يها تجربه يروني،ب ياجتماع هاي يتهنرمند واقع. شود يم يدهدم يهنر

كند  ياز نو خلقشان م يو در قالب اثر هنر گذراند يم يشوجود خو يِرا از صاف اش ياجتماع يطدر مح
آنچـه را كـه    ينماس. جامعه است ةبه مطالع اي يچهدر ينمايي،س يلمف مثالً ي،اثر هنر يب،ترت ينبد ].6[
هنر كوالژ  يو در مقام نوع كند يم ي، علنشتوجود دا يت بشردر مناسبا يتنها به صورت ضمن تر يشپ

 ي،اجتمـاع  يتوضـع  ،اطراف خود ةبا به تصوير كشيدن جامع ،ها فيلم ].5[ كند يم بندي يبدوباره ترك
بايد گفـت كـه همـواره     ،واقع در. دهند مخاطبان خود را بازتاب مي يو روان ياسيس  ي،اقتصاد  ي،فرهنگ 

و محصـول سـينمايي،    دهد يتأثير قرار م و آن را تحتداده شكل  ينمابه س يرونيب هاي يتواقع يا پاره
از  ].12[ است ويشپذيراي مخلوق خ اي كه آن را آفريده و خود مجدداً جامعه ؛سيمايي از جامعه است 
پژوهشگران علـوم   يراهگشا تواند يم  ي،و فرهنگ ياجتماع اي يدهپد منزلة به ينما،س ةمطالع منظر،  ينا

اجتمـاعي،   ايهـ  فيلم با افشاي نهاد زيرا ؛در فهم واقعيات اجتماعي باشد يو مطالعات فرهنگ ياجتماع
  ].3[ تواند روحيات يك دوران را مجسم كند سياسي و فرهنگي يك جامعه مي اقتصادي،  

كـه در   ييهـا  از عرصـه  يكـي حاصل از آن در جامعـه،   ييراتو تغ يسمبا سرعت گرفتن روند مدرن
موضـوع  عنـوان   شده، نگرش بـه سـوژة زن بـه    يسيدچار دگرد يو ساختار يمواجهه با تالطم فرهنگ

 يـژه و  و بـه  ي،بدون حضور زنان، خلق آثـار هنـر   ،امروزه. است بوده  جامعه ساختاري در كالبد جنسيت
 ينماتنهـا در سـ   حضور زنان نـه  يتاهم ةدهند  موضوع نشان ينهم. آشكار همراه است ييبا نارسا يلم،ف

در . زنانـه اسـت   يـد جد يهـا  نقـش  يرشاجتماع است و جامعه در حـال پـذ   يگرد يها بلكه در صحنه
  قـرار داشـته   يهكـرد كـه زنـانِ آن در حاشـ     يرفت را تصـو يشـر رو به پ يا جامعه توان ينم يعصر كنون

هـاي سـينمايي    مبـا تحليـل فـيل   در ايـن ميـان،    ].9[بپردازند  يسنت يها نقش يفايباشند و فقط به ا
هـا،   توان به تصويري از نظام اجتماعي، فرهنگي، سياسي و رواني يك جامعه، همچنين به خواسـته  مي
مطالعـات فرهنگـي در    سـنت  در نيـز  حاضر مقالة. يافت دست جامعهق و آرزوهاي اقشار مختلف يعال

بـه فهـم سـوژة زن     سـينمايي، واسطة تحليل سه اثر  به تا است آن پي در و گيرد مي قرار حوزة سينما
و نيز اين ادعـا را ارزيـابي كنـد     جامعة ايران دست يابد يِفرهنگ ن اجتماعيگفتما يفضا بخشي از در

گسـترده در نقـش زن و    هـاي  ينشـان داده كـه دگرگـون    يپس از انقالب اسـالم  يرانا ينمايس«كه 
خـود را در جامعـه و    ها ييرتغ ينبا گذشت زمان، ا و است يريگ او در جامعه در حال شكل يستارهايا
واسطة نظريات الكال و موفـه، كـه شـرح آن     به  مقاله، ينادر  ].9[ »دهد ينشان م يشترب ينمادر س يزن

  :شود  دادهسؤاالت پاسخ اين به  بر آن است تا آمد، قصد در ادامه خواهد 
 مثابـة  حاكم بر جامعـه چگونـه زنـان را بـه     ياجتماع يها نظر، گفتمان مورد هاي يلمدر ف .1
  كنند؟ يم يفتعر يانسان يها سوژه
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مـورد نظـر    يبر زنان، در درون چارچوب گفتمان يبه چه صورت ياجتماع يها گفتمان ينا .2
  گذارند؟ يم تأثير ،خود

  كنند؟ يارتباط برقرار م ي در جامعهگفتمان يي واقعها با صورت نما چگونهيدر سزنان  .3
ـ  ها در سطوح سه ين است كه دگرگونيا ياصل ةلئمس ،نيبنابرا انـه و كـالن در   يخُـرد، م  ةگان

 ةمطرح در سـه دور  يها لميران در سه نمونه از فيا ينمايدر س يزنان در جامعه چه بازتاب ةحوز
توانـد   يبه سه پرسش مذكور مـ  يليرسد پاسخ تحل يبه نظر م. اند ر داشتهياخ ةدو ده يط يزمان
  .كند يرا بازكاو لهئمس

 مباني نظري
ارائـه   يا يـه نظر يگـر د كـرانِ متف هاي يدگاهآن با د يبو ترك 2فوكو  يدگاهبراساس د 1هالكال و موف

بـه   يا يـه ، كه نظرهگفتمان الكال و موفة ينظر. و منسجم است يجامع، كاربرد ياراند كه بس داده
ظهـور، اسـتمرار و    يچگـونگ  يـين تب يبـرا  ييباال ياربس ايياست، كار يانهگرا ساخت معنا پسا تمام

 يكننـدگ  يـه توج يـت قابل يـه نظر يـن ا ،واقـع  رد. داردها  آن يانتعامل م يها و بررس افول گفتمان
مفهوم گفتمان خـود را از فوكـو    هالكال و موف ].8[دارد  يتحوالت اجتماع يبرا يزي راانگ شگفت

از  ييهـا  بخـش  ،از زبان است و هر گفتمـان  تر بزرگ يينظام معنا ينجاگفتمان در ا. اند وام گرفته
ها، به گفتارهـا و   گرفتن ذهن سوژه ياردر اخت ةخود گرفته و به واسط ةيطراجتماع را در س ةحوز

 يزمفهوم قدرت فوكو را ن ينهمچن هو موف كالال. دهد يها شكل م آن يو اجتماع يفرد يرفتارها
اما بـه  . يدندراننده بخش يشپ يرويين ،گفتمانبه  يبترت ينگفتمان خود كردند و به ا ةيوارد نظر

ساختار گفتمـان اسـتفاده    يحتوض يسوسور برا 4ةفوكو از نشان 3حكم يها به جا آن رسد ينظر م
ـ  هگفتمـان از نظـر الكـال و موفـ     ،ينبنابرا. كردند از  يا از احكـام بلكـه مجموعـه    يا مجموعـه  هن
 ةيـ در نظر يبنـد  با مفهوم مفصل ياسقابل ق يزفوكو ن يگفتمان يبند مفهوم صورت. هاست نشانه

  ].16[خورند  يهم جوش م ها با آن، نشانه ةبه واسط زيرا ؛است هگفتمان الكال و موف
در بحـث از  . مفهوم قدرت نزد فوكو اسـت  يهشب ياربس هالكال و موف يةدر نظر 5مفهوم قدرت

و  ينـدها تمام فرا ،قدرت. شوند يم يكنزد يفوكو در تبارشناس هاي يهبه نظر هالكال و موف ،قدرت
قـدرت  . گيـرد  يدربرم كنند يما معنادار م يو آن را برا سازند يرا م يكه جهان اجتماع يروهايين

. رهانـد  يمـ  نظمـي  يو ب يو ما را از آشفتگ كند يم يجادما ا ياست، جهان قابل سكونت برا لدمو
هر جامعـه و   يجادمعنا كه ا ينبه ا. محصول روابط قدرت است يا و جامعه يتهر هو يريگ شكل

                                                        
1. Laclau and Mouffe 
2. Foucault 
3. order 
4. sign 
5. power 
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 هـاي  يتسوژه را به موقع هالكال و موف ].4[ همراه است يرهر گفتمان با سركوب و طرد غ يتتثب
 ةمفهـوم سـوژ   يـق، طر ينو از ا دهند يم يلتقل كنند، يخود فراهم م يها برا كه گفتمان يسوژگ
با  يزروابط متما يقاز طر ي،ا سوژه يتهر موقع. كنند يو منافع ثابت را طرد م يتمختار با هو خود
 يـت بـه هو  ي،ها در درون ساختار گفتمان سوژه ].20[شود  يساخته م يگرد يا سوژه هاي يتموقع

 يبـرا  هـا  آنبه نظـر   ].16[ زنند يو براساس آن، دست به عمل م يابند يشناخت از خود دست م
و  ياسـتعار  يوجهـ  اسـت كـه لزومـاً    ييفضا يجادبه ا يازن ياجتماع يفضا يك يينو تب ييبازنما

كـه بـه    يگفتمـان  يموجود و فضـا  ياجتماع يفضا: دو فضا وجود دارد ين،بنابرا. دارد يا اسطوره
شـكل   شـود  يها ساخته مـ  سوژه به وسيلةكه  يا اسطوره ةحوز. است  شده تهساخ يصورت آرمان

 يژگـي موجود است كـه و  ساختار يگزينيبا ساختار موجود ندارد، بلكه نقد و جا يمشابه يمنطق
 يمنطق يگزينجا منزلة به يا اسطوره يفضا يگر،به عبارت د. دهد يم يلرا تشك يا كاركرد اسطوره
مفهـوم   يگزينمفهوم گفتمان را جـا  هالكال و موف ].17[شود  يمسلط مطرح م يگفتمان ساختار
 يكديگرها بود كه با  از نشانه ياز وجود ساختار يكه حاكينا ينمفهوم گفتمان در ع. ساختار كردند

ممكـن در   يهـا  حالت همةبود   هرگز قادر نخواهد يكرد كه ساختاربند يم يدكأرابطه داشتند، ت
 يگريد هاي يبند گفتمان را مفصل يكوجود دارد كه  انامك ينهمواره ا. انتساب معنا را رفع كند

  ].14[ كنند يفتضع كنند، يمرتبط م يكديگربه  يها را به شكل متفاوت كه نشانه
گفتمان  يةبر نظر مقاله ينا يچارچوب نظر ،كه ذكر شد ياساس و با توجه به موارد ينبر هم

گفتمـان الكـال و    يةنظر توان، به در پژوهش يهنظر ينانتخاب ا ييچرا. است يمبتن هالكال و موف
 يـة نظر يگـر، به عبـارت د  .گردد برميدر سطح كالن  ياجتماع ـ ياسيمسائل س يلتحل يبرا هموف

. در سطح كالن كارآمد است ياجتماع هاي يدهپد يشناخت نشانه يلتحل يبرا هگفتمان الكال و موف
 ياجتمـاع  يـي گرا سـازنده  اصـول كه بـه   يگفتمان يكرديرو منزلة به ه،گفتمان الكال و موف يةنظر
 يكـه در آن زنـدگ   يجهان ييرفعال در خلق و تغ يگفتار ما نقشيوة معتقد است ش ،است بند يپا
 ينـي ع يقتـي حق ،دانش ما دربـارة جهـان   ينكهمان دارد و ا يو روابط اجتماع ها يتو هو يمكن يم
هـا   فهـم آن يوة و شـ  نـد مند يختار يها موجودات انسان ين،همچن. هاست و محصول گفتمان يستن

مثابـة   نان بهمقاله تفسيري از نحوة بازنمايي ز ينا ].8[است  يخيو تار يرونيب يطمشروط به شرا
  .هاي اجتماعي و فرهنگي حاكم بر جامعه است هايي انساني در درون گفتمان سوژه

  شناسي روش
كـل   يـك بلكـه   يسـت، ن ها يافته يلدر تحل يا يهرو از آن، صرفاً ييابتدا يبرخالف تلق ،گفتمان يلتحل

نقـش زبـان    ةشناسانه دربار و معرفت يشناخت يمفروضات هست ياست كه حاو يو نظر يشناخت روش
امـر   يـن اثـر ا . انـد و هـم روش   دانسـته  يهآن را هم نظر ،رو ينبه هم. استجهان  يدر ساخت اجتماع

 ير اسـت عنـوان روش، نـاگز   بـه  ،گفتمـان  يـل اسـتفاده از تحل  يكـه محقـق بـرا    شـود  يم يانآنجا نما
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 تةهـر محقـق وجـود دارد كـه بسـ      يامكـان بـرا   ينا ،حال ينع در. يردبپذ يزآن را ن يمفروضات فلسف
 يگفتمـان  يـر غ يلـي تحل هاي يدگاهد يگفتمان و حت يلمختلف تحل هاي يتاز روا يرا با عناصر يشخو
 يـاز امت يـك  يـد را با يگفتمان يكردهاياز رو يدر برخ يقتلف يتامكان و قابل. يردكار گ هكند و ب يبترك
گفتمـان   يـل تحل]. 14[ انجامـد  يضـوع مـ  از مو يتـر  به فهـم گسـترده   يراز ،ها محسوب كرد آن يبرا
را در  يزبـان  يهـا  واحـد  يـام معنـا و پ  يـري گ تبلور و شكل يكه چگونگشود  يم شناخته يروش منزلة به

 يبررسـ ) يتيو مـوقع  يفرهنگـ  ي،بافـت اجتمـاع  ( يزبـان  و عوامـل بـرون   يارتباط با عوامل درون زبـان 
 هـاي  يـده نهفته در پد يدارد و قصد آن كشف معنا يشهر يگفتمان در معناكاو يلتحل]. 11[ كند يم

 ].13[ هر آنچه واجد معناست، مناسبت دارد يبررس يگفت كه برا توان يم .است ياجتماع
 يي، شناسـا هالكـال و موفـ   يگفتمان يلاثر در چارچوب تحل يامتن  يك يلتحل يقدم برا نخستين

ها همواره بـه   گفتمان. اند سازانه برقرار كرده يريتغ يا هم رابطه حداقل دو گفتمان متخاصم است كه با
 دوجـو . كننـد  يمـ  يماسـاس آن تنظـ   خـود را بـر   ييو نظام معنا كنند يم يداپ يتهو» دشمن« ةواسط
و هرگـز   يسـت ن يرپـذ  امكان يهنظر يناساس ا حاكم باشد بر يا بر جامعه ييتنها به و كه مطلقاً يگفتمان

مگر آنكه آن را در مقابـل   ؛قرار داد يآن را مورد بررس ييمعنانظام  ياگفتمان  يكتحول  يرس توان ينم
آن را در مقابـل   يـد گفتمـان با  يك ييساختار نظام معنا يبررس يبرا يقت،حق در. دشمن قرار داد يك

 ].7[ كـرد  يـدا را پ ييمعنا يها و تفاوت يريقرار داد و نقاط درگ يبشگفتمان رق ييساختار نظام معنا
بـه   يـابي  يـت هو. يابد يتآن هو ةدارد تا به واسط يازن يگريد يببه گفتمان رق ضرورت به يهر گفتمان

 يسـاز  برجسته. گيرند يشكل م يران يهو حاش يساز به كمك برجسته ها يريتو غ يساز يريتغ ةواسط
معنـا   يـد قـدرت هـم بـه تول    يـق، طر ينبـد . حفظ و استمرار قدرت اسـت  يبرا يا يوهش يران يهو حاش

به كمك . دكن يحذف و طرد م را يردشمن و غ ياد،انضباط و انق يابزارها يريكارگ ا بهپردازد و هم ب يم
اجمـاع و   يـد هـا بـه تول   بر ذهن سـوژه  يگفتمان با تأثيرگذار يكپس  كار است كه قدرت و ساز ينهم
 يگفتمـان  يرا بـه دالّ مركـز   يواقع مدلول خاص و در كند يخاص اقدام م هاي يوهها به ش نشانه يفتعر
گفتمـان   يدالّ مركـز  يد با ساختارشـكن كن يم يزمان سع و هم كند يم يكچسباند و آن را هژمون يم
ـ  يهو حاش يساز برجسته يقت،حق در. اش را بشكند يش جدا كرده و هژمونلّمدلولش را از دا يب،رق  يران

  ].7[كند  يو آن را از نظرها پنهان م دهد ميجلوه  يعيقدرت را طب ةچهر ،اجماع يدبا تول

  هگفتمان الكال و موف ةينظر يابزار يها لفهؤو م يممفاه
وجوه مختلف را به كار  يو دارا يچيدهمتعدد و گاه پ يمخود مفاه يةنظر يينتب يبرا هالكال و موف

 يمكثرت مفاه. است يممفاه ينمند شناخت ايازكاربست آن ن آنان و تبعاً يةاند كه فهم نظر گرفته
 ياردر اخت يحال ابزار ينع در كند، يدشوار م يچه فهم آن را تا حد اگر يشمنددو اند ينا يةدر نظر

حاكم بر  يها گفتمان يگفتمان و برون يگفتمان بتواند روابط درون يخوب كه به دهد يمحقق قرار م
 اهيممفـ  يژگـي و. كند يلو تحل يهرا تجز يجتماعا هاي يدهمختلف پد يجوامع را بشناسد و اجزا
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هـاي ابـزاري الكـال و     از ميان مؤلفه .ندا مرتبط يكديگربا  يرواربه صورت زنجشده آن است كه  ياد
  :شود مي  اند، شرح داده ها استفاده شده موفه، ده مورد را كه در تحليل فيلم

مفهـوم در   يـن ا. دارد يشـه ر 2يگرامشـ  ةيشدر اند يمفهوم هژمون 1:هژموني و تثبيت معنا .1
و  ياخالقـ  يقدرت اشاره دارد و گـاه از آن بـه رهبـر    يتتثب يمعنا برا يدبه روند تول يو ةيشاند
منجـر   يـد جد يماجماع و عقل سل يجاداست كه به ا ياسيمنطق س يهژمون. كند يم يرتعب يفكر
 يـك هژمون يبنـد   صـورت  يـا  يينظام معنـا  يتتثب يا يجادا يكهدف اعمال هژمون ].16[شود  يم

  .مورد نظر خود است يمعان يتآن در تثب يتموفق يگفتمان به معنا يكشدن  يكهژمون. است
و  يسـاز  برجسـته  يمدر ذات خود با مفاه يريتمفهوم غ 3:راني سازي و به حاشيه برجسته .2
ظـاهر   يمنازعـات گفتمـان   ةدو مفهوم به اشـكال مختلـف در عرصـ    ينا. همراه است يران يهحاش

اسـتمرار قـدرت و تـداوم     حفـظ و  يبـرا  يا يوهشـ  يران يهو حاش يساز واقع برجسته در. شوند يم
  ].1[ گفتمان است يك يهژمون
كـه   ينحـو  عناصر پراكنده ارتباط برقـرار كنـد، بـه    ياناست كه م يهر عمل 4:بندي مفصل .3

نزد الكال  يبند مفصل ].19[شود  يلعمل اصالح و تعد ينا ةيجعناصر در نت ينا يو معنا يتهو
 يـت كـه هو  يا بـه گونـه   ؛كند يم يجادعناصر گوناگون ا يانرا م اي است كه رابطه يكنش هو موف

  ].2[ابد ي يم ييركنش تغ يندر اثر ا ها آن
 يا نشـانه  يدالّ مركـز . انـد  وام گرفتـه  6از الكان همفهوم را الكال و موف ينا 5:دالّ مركزي .4

هـا   لدا يركه سـا  يمفهوم يابه شخص، نماد . گيرند يها در اطراف آن نظم م نشانه يراست كه سا
  ].1[يند گو يم يشوند، دالّ مركز يم يبند حول محور آن جمع و مفصل

 ينشـان از امـر   يگر،به عبارت د. است ياجتماع يدر فضا خأل يانگرب تهي دالّ 7:دالّ تهي .5
 هـا  دالّ يـن از آنجـا كـه ا  . اسـت  يوضع مطلوب و آرمان ييبازنما تهي يها دالّ ةيفوظ. دارد يبغا

  ].18[ شود مي ياستجامعه و س ياييها سبب پو آن يدتول كنند، يهمواره نواقص را گوشزد م
نـاممكن   »يريتغ«و  »يتضد« يمگفتمان بدون فهم مفاه ةيفهم نظر 8:ضديت و غيريت .6
ها همواره در برابـر   گفتمان. گيرند يشكل م يكديگرو تفاوت با  يتضد در ها اساساً گفتمان. است

متعدد وجود دارد كه آن گفتمـان   يرهايگفتمان، غ يكگاه در برابر . كنند يم يساز يريتخود غ
  ].7[د كنن يمختلف استفاده م هاي يتكسب هو يگوناگون و برا يطها در شرا از آن

                                                        
1. hegemony and meaning confirm  
2. gramsci 
3. signify and marginalization  
4. articulation  
5. nodal point 
6. lacan 
7. empety signifier 
8. antagonism and otherness  



  23   ...سينماي ايران گفتمانيِ فضايواكاوي سوژة زن در 

هـايي كـه روابـط     سازي الكـال و موفـه بايـد شـيوه     براي توجيه غيريت 1:ارزي همة زنجير .7
ايـن   دادن بـراي انجـام  . دهند، مشخص كرد مورد تهديد قرار ميهاي گفتماني را  ساز نظم غيريت

ارز  هاي هم كاركرد اين زنجيره توليد هويت. كنند ارزي را معرفي مي همة كار الكال و موفه زنجير
بـا   ياصـل  يها  دال يبند در عمل مفصل ].10[سلبي در نظام گفتماني دارد  است كه بياني كامالً

 يبه خـود  يعني ؛يندمحتوا يب يها ها نشانه دال ينا. شوند يم يبترك يارز هم ةيردر زنج يكديگر
هـا را از معنـا پـر     كـه آن  ييهـا  نشـانه  يربا سا يارز هم ةيرزنج يقاز طر ينكهتا ا يندمعنا يخود ب

  ].15[شوند  يم يبترك كنند يم
 يهژمـون  شكسـتن بـردن ثبـات معنـا و     ياناز م ي،هدف از ساختارشكن 2:ساختارشكني .8

 يرفـتن هژمـون   يانبه از م يتنها گفتمان در يك ييشكستن ثبات معنا زيرااست،  يبگفتمان رق
  ].1[ شد  آن گفتمان منجر خواهد

گفتمان نـام   شود، يحاصل م يبند كه از عمل مفصل يا شده يساختارده يتكل 3:گفتمان .9
معنـادار بـه هـم     يا يوهشوند كـه بـه شـ    يم يلاز اصطالحات تشك يا ها از مجموعه گفتمان. دارد

 ].19[ اند مرتبط شده

 هـا  يـت هو. يستشده ن يينتع يشپ و از يثابت دائم يت، هوهالكال و موف ةيدر نظر 4:هويت .10
 ].20[هاسـت    يـت هو يـري گ گفتمان مقـدم بـر شـكل    يريگ و شكل كنند يم يجادها ا را گفتمان

هسـتند كـه در درون    هـايي  يـت موقع هـا  يـت اند و به عبارت بهتر هو يگفتمان ها يتهو ،ينبنابرا
  ].14[ شوند يگروه اعطا م يا فردها به  گفتمان

است با استناد به برخي از مفاهيم و ابزارهاي زبـاني الكـال و موفـه      سعي شده ،در اين مقاله
لم، از ده مـورد مفـاهيم زبـاني الكـال و موفـه يـك       يمربوطه تحليل شوند و براي هر ف يها فيلم

هـاي زن   مشخص در ارتباط با سـوژه  و همچنين يك ديالوگ به صورت كامالً صحنه يا موقعيت
 5.ها به شكل نمونه آورده شوند فيلم

براي تحليل در پژوهش  جدايي نادر از سيمينو  دو زن، ليالدر باب چرايي انتخاب سه فيلم 
خودشـان  هـاي اكـران    هاي پـر فـروش سـال    فيلم ءد گفت سه فيلم مورد نظر، هم جزيحاضر با

ـ     شوند و هم از فيلم محسوب مي خـود بيشـترين اقبـال را از سـوي     ة هـايي هسـتند كـه در زمان
از آنِ خود كردنـد   ،هاي مختلف رسانه و چه در جشنوارهة چه در حوز ،ن و اصحاب سينماامنتقد

                                                        
1. chain of equivalence  
2. deconstruction  
3. discourse  
4. identity  

هـا   به دليل لزوم اختصار مقاله، پرداختن به همة مفاهيم و ابزارهـاي زبـاني الكـال و موفـه بـراي تحليـل فـيلم        .5
ها  به همين سبب، نگارندگان به ده مورد از مفاهيم كه قرابت بيشتري با مضمون تحليل فيلم. پذير نبود امكان

 .كتفا كردندداشتند براي نشان دادن در جدول ا
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 ،از سوي ديگـر . شوند هاي حائز اهميتي در تاريخ سينماي ايران محسوب مي و از اين حيث فيلم
زن ايرانـي را   هـة ارتباط و مواج ةزن دارند نحو ةها به دليل پرداخت مناسبي كه به سوژ فيلم اين

دهنـد و از   خوبي نشـان مـي   متفاوت به يزمان ةزيستي خود در سه بره ةبا فضاي گفتماني جامع
. شده به مخاطب عرضه كنـد   اي كه به تصوير كشيده توانند بازنماي مناسبي از دوره اين نظر مي

 يان دوران پس از جنگ موسوم به سـازندگ يدر پا لياللم يف: ند ازا ب عبارتيسه دوره به ترت نيا
جدايي نـادر از  لم يو ف 1377در دوران موسوم به اصالحات در سال  دو زنلم ي، ف1375در سال 
  .ز شدياسكار ن ةزيجا ةكه برند 1389در سال  ييگرا اصول در اواسط دوران موسوم به سيمين

  ها يافته
  يالل يلمف يلتحل .1
ـ  .ساخته شد ييمهرجو يوشدار يبه كارگردان 1375است كه در سال  يلمينام ف يالل ـ ( يالل  يالل

هـم   بعد بـا  يو چند بينند يرا م يگرپزان همد زرد مراسم شله يكدر ) مصفا يعل(و رضا ) يحاتم
و  ياوردب يابه دن يفرزند تواند ينم يالكه ل شوند يمتوجه م ي،زندگ ياز مدت پس. كنند يازدواج م
 يرضا از زندگ تيو خوشبخ يتبا وجود احساس رضا ،مادر رضا. ماند يم يجهها همه بدون نت درمان

رضا  يكه اجازه دهد برا خواهد يو از او م دهد يقرار م يدشد يرا تحت فشارها يالبدون فرزند، ل
  ...شود ان ميداست و همين موضوع دستماية اصلي فيلم در ادامه يرندبگ يهمسر

زن داسـتان   يتحـاكم بـر شخصـ    يو فرهنگـ  يگفتمـان اجتمـاع   ةسلط لياليلم ف ياصل مضمون
دار نشدن خود را تحت فشار خـانوادة شـوهر    بچه يلكه به دل يسنت يا است از خانواده يزن يالل. است

شـدن تصـور   دار  اش در بچـه  ينـاتوان  يـل بـه دل  ،بـا رضـا دارد   يمـوفق  ييزناشو ياو كه زندگ. يندب يم
 يـك عنـوان   خود را بـه  يفرد يتهو يالل. كند يفاا يخوب خود را به ينقش همسر تواند يند كه نمك يم

بـا   يـز مسـلط در جامعـه ن   يزمـان گفتمـان خـانوادگ    و هـم  كند يم يفتعر» فرزند دالّ« يرامونزن پ
  .پردازد يزن م يتو فرد يتزنان به كنترل هو يبرا يبرجسته كردن نقش مادر

يندة به منزلة نما(شوهر  است كه مادر يجامعه تا حد يبرا) يمادر دالّ( ينقش مادر اهميت
خواهد موافقت كند كه رضـا زن   يم يالاز ل يدر سكانس) يحاكم بر روابط اجتماع يگفتمان سنت

عبـارت   به. خواستة شوهرش را برآورده كند تواند ينم يالخواهد و ل يرضا بچه ميرد، زيرا دوم بگ
 يبه نحو كند يم يسع ،فرزند دارد يكه بر دالّ مركز يديكأشوهر با ت گفت كه مادر توان يم يگر،د

 يهژمـون  ي،بخشـ  يتمعنا و هو يتبا تثب يقطر ينبراند و از ا يهرا به حاش) يالل( يبشگفتمان رق
كـه در   يـزي چ ؛جامعه است، برجسته كند ينسل در عرف سنت يكه همانا بقا را، مورد نظر خود

معنا در  يتتثب يقآن از طر يو هژمون آيد يبه شمار م يهيبد ياصل يسنت ةگفتمان حاكم بر جامع
  .است شده يلتبد يافته گفتماني عينيتبه  يسنت ةجامع يگفتمان مسلط خانوادگ يينظام معنا
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ـ   ي داردسع كند، يم يفاكه نقش همسر را ا ،يزرضا ن ،يگراز طرف د گفتمـان   يندر مواجهـه ب
 يـان بـا ب  ين جهـت و در همـ  يـرد طرف همسرش را بگ) يالل( يبو گفتمان رق) شوهر مادر(اكم ح

 ،»يتـو مهمـ   ،يستمن مهم ن يخدا بچه براه ب! خوام تموم يآقاجون من بچه نم«چون  يجمالت
آقا من بچـه  ... بهتر... يمكه ندار يمبچه ندار گم يهم بهت م يگهبار د يه تمصد بار بهت گف ينبب«
كنم، خود تـو رو بـه    كار يخوام چ يمن زن م«، »راحت يالمونخ... خوام يخوام نم ينم خوام ينم

 يمگه ما چه گل... خوب بشه.. كرد بپا نسلت منقرض نشه ياز بس كه مادرم اصرار م... زور گرفتم
 يرا كه از سو يتي، هو» كنه يم يچه فرق... كمتر يكي يختههمه آدم ر ينا .يممردم زد ينبه سر ا
دچـار خدشـه    »يدالّ فرزند« يران يهبه حاش يقاز طر شود يبرجسته م يان مسلط خانوادگگفتم

معنـا   يـت فرهنگ حـاكم بـر جامعـه تثب    يقكه از طر يهژمون يبا ساختارشكن ينسازد و همچن
. اسـتحكام ببخشـد   »يدالّ مادر« يبه جا »يدالّ همسر«عنوان  به يالل ديفر يتبه هو شود، يم

شوهر اسـت كـه    مادر ينا يالرضا و ل يخانوادگ يدر گفتمان مربوط به زندگ ينكهاما با توجه به ا
ها را متقاعـد كنـد    آن يدالّ فرزند يساز با برجسته كند يم يسع ،را برعهده دارد يتنقش مرجع

  .شود يامر موفق م يناش تن دهند و دست بر قضا در ا كه به خواسته
  

  ليالشناختي فيلم  تحليل گفتمان نشانه .1 جدول
  )موقعيت و ديالوگ مربوطه(صحنه هاي زباني الكال و موفه لفهؤها و م شاخص

  هژموني و تثبيت معنا

كـه   ،را مورد نظـر خـود   يهژمون ي،بخش يتمعنا و هو يتشوهر با تثب مادر
  .كند يبرجسته م ،است ينسل در عرف سنت يهمانا بقا

مردا براي چيزي كـه دلشـون بخـواد    : خطاب به ليالمادرشوهر/44ةدقيق
  ...ايـن شـوخي نيسـت     ...بچه مالن مخصوصاً چيز رو به تنشون مي پيه همه

ديگـه  لـيال مـن اگـه يـه پسـر        ...ما كه فقط يه پسر داريم ةاونم تو خونواد
  .كردم طور كه به تو التماس نميداشتم اين

  راني حاشيه سازي و به برجسته

 يكند به نحو يم يفرزند دارد سع يكه بر دالّ مركز يديكأبا ت مادرشوهر
  .براند يهرا به حاش) يالل( يبشگفتمان رق

بكن اجـازه بـده رضـا زن     يخانوم ياب: يالخطاب به لمادرشوهر/32ةيقدق
فقـط    ...شه يم يرداره د  ...بكن يكار يه ياگه تو رضا رو دوست دار  ...يرهبگ

 .ينهم...بگو باشه

  بندي مفصل

مطلوب خود را  يتدارند تا هو يخواهران رضا در قالب گفتمان متجدد سع
  .كننديبندمفصليالدر ارتباط با ل

دي ديگـران تـو    چـرا اجـازه مـي   : ها خطاب به ليالخواهرشوهر/78ةدقيق
  ...يه زن ديگه تو خونه تو كه قراره بهش بچه بـده   ...ت دخالت كنند زندگي

  اي؟ تو چه كاره...اگه عاشق شد چي؟
» فرزنـد  يدالّ مركـز « يرامونپ ،زن يكعنوان خود را بهيفرديتهويالل  دالّ مركزي

 .كنديميفتعر
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  )موقعيت و ديالوگ مربوطه(صحنه هاي زباني الكال و موفه لفهؤها و م شاخص
مـن    ...شـه جنگيـد   رضا بـا سرنوشـت نمـي   : ليال خطاب به رضا/ 47ة دقيق
خـواي   به همون چيزي كـه مـي   ،اگه ازدواج كني  ...تونم بهت بچه بدم نمي
  .بگو ديگه  ...خواد بابا تو هم بگو كه دلت بچه مي  ...رسي مي

  دالّ تهي
  .است يدالّ ته ةمثاببه مادرشوهر يزندگ يگفتمانيدر فضايپسرةدالّ نو
چـي بـه    همه  ...پسر اميد پدر و مادره: خطاب به ليالمادرشوهر/41ةدقيق

 همن كه فقط ي مخصوصاً  ...هاست بچهة پسر گل سر سبد هم  ...رسه پسر مي
 .پسر دارم

  ضديت و غيريت

مـن زن  «و » خـوام يآقاجون مـن بچـه نمـ   «يلبقازيجمالتيانرضا با ب
خود را با گفتمان مطلـوب مـادرش    يريتو غ يتضد  ...و »كار يخوام چ يم

 .دهدينشان م
 براي چي هي بايد به...فهمي آخه تو چرا نمي:رضا خطاب به ليال/50دقيقة

از   ...خود تو رو هم به زور گرفتم  ...كار خوام چي من زن مي  ...من بگي زن بگير
  .خوب بشه...بس مادرم هي اصرار كرد كه بپا نسلت منقرض نشه

  ارزي همة زنجير

رضـا را سـرزنش    ،ارز از جمالت همة يرزنج يانبا بليالةانوادخيلمفيندر ا
اش دفـاع   در برابـر رضـا و خـانواده   كرده و سعي دارند از هويت فردي ليال 

 .كنند
بمونه  شما انتظار داشتي ليال واقعاً: ليال خطاب به رضاة خانواد /112 ةدقيق

مـرد حسـابي چـرا نيومـدي بـا مـا        ...تو خونه با همسر جديد زندگي كنه
  ...خواستي براي چي قبول كردي شما كه بچه نمي... مشورت كني

  شكني ساختار

فرهنـگ حـاكم بـر جامعـه      يـق كه از طر يدر هژمونيشكنرضا با ساختار
 يبه عنوان دالّ همسر يالل يفرد يتدارد به هو يشود سع يمعنا م يتتثب

 .استحكام بخشد
هر روزم   ...عاشقشم...آقاجان من يه زن دارم:رضا خطاب به ليال/62ةدقيق

  .كار خوام چي ديگه زن مي...خوامشبيشتر مي

  گفتمان

دالّ  يـت حـول محور مادرشوهرگفتمان  يذهنيمعناهاةهميلمفيندر ا
 .استفرزند پسر شكل گرفته

كـاري بكـن    همادر جون تو رو خدا ي: خطاب به ليال مادرشوهر /75 ةدقيق
  .شي هم من جوري هم تو راحت مي اين  ...رضا اين يكي رو قبول كنه

  هويت

به ترك خانـه   يمتصم يالپس از ازدواج مجدد رضا، ل،يلمفيانيدر فصل پا
اش را دوباره  شده يدهكش چالش به يفرد يتهو ينكاربا ا يتا به نوع يردگ يم

كه همان اسـتقالل راي در عمـل و نـرفتن     ،يابد و از گفتمان مد نظرشباز
  .زير بار حرف گفتمان مرجعيت است، دفاع كند

چـي   واسم همه... ارمذپا تو اون خونه ب تونستمديگه نمي:ليال/117ةدقيق
 ...بودتموم شده
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 يها اشاره كـرد خـواهران رضـا بودنـد كـه نقشـ       به آن توان يكه م يگريزن د هاي شخصيت
ـ  يـت رضـا بـه حما   ةازدواج دوبار ةيداشتند و در قض يلمف يگونه در فضا يپت پرداختنـد و   يالاز ل

گفت كه  يدبا ،يگربه عبارت د. حاضر نشدند در تداركات مربوط به ازدواج برادرشان شركت كنند
از دالّ  يـت بـا حما ) يالل( يبو گفتمان رق) شوهر مادر(گفتمان حاكم  ينتقابل ب درخواهران رضا 

  .پرداختند يالاز ل يبانيبه پشت» زن ةسوژ«
از سـبك   يا او را نمونه توان ياست كه م يا به گونه يالل يپرداز يتگفت شخص يدبا ،يتنها در

ـ  هايي يژگيوة ساز با ارائ يلمف. گرا دانست زنان سنت شـوهر   در برابـر فشـار مـادر    يالچون انفعال ل
 مادر( دهند يدر او شكل م يانكه اطراف يانتساب يتهو يي،گرا يرتقد يش،ها خواسته يلتحم يبرا

  .كند يم يدكأت ،زن داستان  يبر وجه سنت) بودن
ـ  يلمدر فـ ر زن يتصـو  يعناصر اصـل  ـ  :يالل ي پوشـش ظـاهر   اي، يهعنصـر حاشـ   ي،سـنت  يزن

  .يت فرديبحران در هو ،عمل منفعالنه نه،گرا سودا

  دو زن يلمف يلتحل .2
پـس   )نيكي كريمي( آور فرشته نام .1377در سال  يالنيم ينهتهم ةاست ساخت يلمينام ف دو زن
 يهـا  ل مزاحمتيدل هب ياما پس از مدت. ديآ يل به تهران ميتحصة ادام يدر دانشگاه برا ياز قبول

. شـود  يمجبـور بـه بازگشـت بـه اصـفهان مـ       )رضا فروتن محمد( يبه نام حسن نجف يرر فردكم
 يدرس در دانشگاه و كمـك بـه خـانواده، تـن بـه ازدواجـ       ةبه هدفش، ادام يدنرس يفرشته برا

كـه فـردي متعصـب و بـدبين      ،ولي در ادامه با احمـد  ،دهد يم )آتيال پسياني( ناخواسته با احمد
  ...شود ش دستخوش تحوالت ميا خورد و زندگي به مشكل برمي ،است

بر محور احساسات و  يعبه نام فرشته است كه وقا يزن يلم،ف ياصل يت، شخصدو زن يلمف در
اسـت كـه    يقـت حق يـن ا ينِم مبـ يلف يناشده از زن در  ارائه يرتصو. است  اعمال او متمركز شده

هـا را حـول دالّ    آن يِفـرد  يو سـوژگ  يتزنان قائل است و شخصـ  يبرا يوجود مستقل يسندهنو
 ياصـل  يتعنوان شخص به فرشته، .كند يم يبند مفصل ياكتساب يتيو هو ياستقالل فرد يمركز

به . است يرامونشپ يطمح رخود د يفرد يتهو يتمدرن است و به دنبال تثب يآگاه يدارا يلم،ف
 ،دكنن يساز مورد نظر خود را برجسته هژموني ي دارنداست كه سع يفرشته نماد زنان يگر،عبارت د

  .ببرند يشاز پ يكار توانند يمطلوبشان در سطح جامعه نم يمعان يتو تثب يساز ياما در همگان
محافظـت كنـد و   اش  يو اسـتقالل شخصـ   يفـرد  يـت از هو خواهد يخود م يرويبا تمام ن فرشته

 يفرشـته سـع   ،واقـع  در .ال ببـرد ؤسـ  يـر او را ز يفـرد  يتشعور و انسان ي،كه انسان يندبب يستحاضر ن
 ،در برابـر دادگـاه   ،رانديه ببه حاشخواهد او را  ميكه  ،اش در قبال عنصر مرجع زنانه ياز سوژگ كند يم

ـ  يـده و ا يشخصـ  يلاما دال. دفاع كند ،جامعه است يشگاهاز پ يكه نماد طـالق   يكـه فرشـته بـرا    يآل
 يرفتـه جامعـه پذ  ياجتمـاع  يگفتمـان حـاكم بـر فضـا     ينـدة نمامنزلـة   به يقاض ياز سو كند يارائه م
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 تـوان  يمـ  يگـر، بـه عبـارت د  . يردپـذ  يطالق م يلدل منزلة را به يماد يلقانون فقط دال يراز شود، ينم
 كنـد  يمـ  ينـدگي گفتمـان حـاكم بـر جامعـه را نما     يـدئولوژي كه ا يفستيعنوان مان گفت كه قانون به

كـه ممكـن اسـت از     ييتـا جـا   ؛دارد ييجامعه همسـو ) مردانه(اتش با عناصر مرجعِ ينظر ،ماطور ع به
اوسـت كـه    يو فـرد  يشخصـ  يـت در تضـاد بـا منـافع فرشـته و هو     ينو ا كند احمد و منافع او دفاع 

فرشـته در قبـال    يريپـذ  يمامـر تسـل   يـن ا و شـود  يزنانه او منجـر مـ   يهژمون يران يهبه حاش يتنها در
اسـت كـه    يريپـذ  يتپرواز و مسئول مستعد، بلند فرشته جوانِ در اين ميان، .سرنوشت را به همراه دارد

 يـة كـه از ناح  ييامـا جبرهـا   نيسـت، فروگـذار   يتالشـ  يچبهتر، از ه يزندگ يكبه  يدنرس يشةدر اند
 همـة سـازد كـه    يخـورده مـ   شكسـت  ياز او انسـان  يتـاً نها شـود،  يمـ  يـل بـر او تحم  يرامونشپ يطمح

 ي،بـا ساختارشـكن   كننـد  يم ياست كه سع يفرشته نماد كسان. اند اش به هدر رفته القوهب يها استعداد
 يا در جامعـه  ينكـه ا يـل اما به دل كنند، يقتزر شان يرفتار و سبك زندگ بهرا مدرن مدنظرشان  يآگاه

سـت  اگونـه كـه مطلوبشـان     آن تواننـد  يحاكم اسـت، نمـ   يسنت يها و باورها هستند كه در آن ارزش
  .ندا كنند و همواره در ارتباط با گفتمان حاكم بر جامعة خود در حال مواجهه و تخاصم يستز

  
  دو زنشناختي فيلم  تحليل گفتمان نشانه. 2 جدول

 )موقعيت و ديالوگ مربوطه(صحنه هاي زباني الكال و موفهها و مؤلفه شاخص

  هژموني و تثبيت معنا

شـد كـه    يلتبديمشتركش با احمد به فرديزندگيانفرشته در جر
دارد از  ياو كه سع يبرا ينموظف به جواب دادن به شوهرش است و ا

  .مورد نظرش دفاع كند، دردآور استيهژمون
دروغ : احمـد  .يـا ؤبا ر: فرشته ي؟زد يحرف ميبا ك:احمد/42ةيقدق
حـرف   يبـا كـ   يبهم بگـ  يدبا: احمد! يچ يعني! دروغ: فرشته .يگ يم
بـاور   يخـوا  يباور كن م يخوا يم  ...يگهگفتم بهت د: فرشته .يزد يم

  .يلحن با من حرف بزن ينبا ايتو حق ندار:احمد.نكن

  راني حاشيه سازي و به برجسته

اش در قبـال   زنانـه  يدادگاه از سـوژگ  يشگاهكند در پ يم يفرشته سع
 ،دفاع كند ،راندب يهبه حاشخواهد او را  ميكه ) شوهرش(، عنصر مرجع

  .يابد يدست نم يقيامر به توف يناما در ا
مـن انسـانم     ...ينحاج آقا منو ببـ : يرشته خطاب به قاضف /50 ةيقدق
كـه   يـد كن يكه شما فكر مـ  يهكنم، چطور يخوام مثل انسان زندگ يم

 ينكه به شعور من تـوه  ياما آدم ،يهنداد آدم بد يخرج يمرد يهاگه 
  يست؟ن يآدم بد ،منو نابود كنه يانسان يتكنه اگه هو

  بندي مفصل

فرشته حضور داشتند تالششـان   يزندگ يگفتمانيكه در فضايمردان
 يبنـد  مفصـل  يو يخود را حول زندگان يبود تا هركدام هژمون ينبر ا

  .برانند يهبه حاش يشاز پ يشرا ب يويتفرديقطرينكنند تا از ا
بال رو  ينبر پدرت لعنت كه ا: پدر فرشته خطاب به فرشته /22 ةيقدق

درس  ينـه ا ،تهرون اومدنت ينها. بگم يآخه من به تو چ  ...يسرم آورد
و  يچارهب خواستي يم  ...خواستي يم ينوهم  ...خوندن و دانشگاه رفتنت

  ...ي؟آبروم كن يب
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 )موقعيت و ديالوگ مربوطه(صحنه هاي زباني الكال و موفهها و مؤلفه شاخص

  دالّ مركزي

كه  ،مورد نظرشيمعنا يتتثب يبود تا براينبر اشايپدر فرشته سع
اش  يلـي تحم يهـا  فرشـته را بـا خواسـته    ،آبرو بود يهمانا دالّ مركز

  .تن دهد ياجباريمجاب كند تا به ازدواج
  ...يـي چـه آبرو  يگهد: پدر فرشته خطاب به زن و فرزندانش/39ةيقدق
 يـن كه شوهرت بدم تـا از ا  ينهش اهتنها را  ...برام نمونده ييآبرو يگهد
  .يم كرد هبه خدا خست...ها خالص شمييآبرويب

  دالّ تهي

 يزنـدگ  يگفتمـان يدر فضاجاي فيلم مشهود است طور كه در جايهمان
  .كند يمبروز يبه شكل دالّ ته يفرديهايفرشته آزاديخانوادگ

 ،نكـن بـذار بـرم خواهرمـو     يـتم اذ: فرشته خطاب به احمد /45 ةيقدق
  ...يمهـم كتـاب بخـون    با يمبر ياب .نكن يمتلفنو از من قا  ...ينممادرمو بب

  ...يمسفر بـر  يمدرس بخون يمبدم كنكور بد ياد يسيبذار من بهت انگل
  .شم يكباهات شر يمونبذار منم تو ساختن زندگ

  يريتو غ يتضد

هـا و   خواسـته  يـل بـا تحمبه عنوان نمادي از مرجعيت خانواده احمد
و  يتدارد ضـد  يسع ،اش به فرشته معقوالنه يرو غ يليتحم ياجبارها

  .خود را در برابر او نشان دهديريتغ
 يـرون پاتو از خونه ب يتو حق ندار: احمد خطاب به فرشته/70ةدقيق
  .دم يمن بهت اجازه نم  ...يبذار

  يارز همة يرزنج

جـوان مسـتعد،   :يماز مفـاه  يارز هـم ة يـر در زنجيلمفينفرشته در ا
بهتـر   يزندگ يكبه  يدنرس ةيشكه در اند ،يرپذ يتپرواز و مسئول بلند
 .شوديمدادهيشنما،است
: اسـتاد  .آور فرشـته نـام  : بـود؟ فرشـته   ياسم شما چـ:استاد/5ةيقدق

  .شماست ةاسم برازند ينا يقتاًحق  ...آور خانم نام ينيدبنش ييدبفرما

  يشكن ساختار

 يگفتمـان  يدر فضـا  يشكن دارد با ساختاريسعيلمفرشته در طول ف
رفتار و سـبك   بهنظرش است  مدكه  يمدرن يآگاه يرامونشپ يزندگ
 .كنديقاش تزريزندگ
 يعنـي كـنم؟   كـار يچـ  يـد حـاال مـن با  : ؤيـا فرشته خطاب به ر/78يقةدق
 يـه مثـل    ...دارم يبـي احسـاس عج  يـه   ...من چقدر كار دارم يوا  ...تونم يم

  .مبارزه كنم يدبا...برم دانشگاه  ...كنم يكاريدبا...آزادم اما بال ندارمةپرند

  گفتمان

گفتمان حـاكم بـر جامعـه را     يدئولوژيكه ايفستيقانون به عنوان مان
طور عمـوم نظـراتش بـا عناصـر مرجـع مردانـه        به كند، يم يندگينما

ممكن است از احمد و منافعش دفاع كند و  كه ييجا تا ؛دارد ييهمسو
 .اوست يفرد يتدر تضاد با منافع فرشته و هوينا

 يحكم طالق كافيبرا يلخانم دال: خطاب به فرشتهيقاض/50ةيقدق
  .ييدبفرما  ...يريدخانم وقت دادگاه رو نگ  ...ييدبفرما  ...يستن

  هويت

 ياز قـدرت  يكه ناش يو تحكم يالبا است ،همانند احمد،نيزپدر فرشته
 يشده، آزاد يذبه عنصر مرجع خانواده تنف ياست كه در جامعه به نوع

  .سازد يو چالش م ياددخترش را دچار انقيفرديتو هو
ت رو  هصاب مرد يلبرو اون وسا: پدر فرشته خطاب به فرشته/23يقةدق

تـا حـاال    يچـ  هر  ...گرفتم يتفردا بل يبرا  ...جمع كن ببر خونه عموت
  .رو افتخار يها تاجينا يمنخواست  ...بسه يو مهندس شديدرس خوند
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متوسـط،   ةطبقـ  ةنـد ينما ي،فـرد  يـت از هو دفـاع : و زند يلمدر فـ ر زن يتصـو  يعناصر اصل
  .ت مدرن، شكست در تالشيالت، هويتحص ي، دارايطلب يآزاد

  يميننادر از س ييجدا يلمف يلتحل .3
 ي،كـارگردان . ساخته شد 1389با ژانر درام كه در سال  يرانياست ا يلميف يميننادر از س ييجدا
 يـب ترت يـن به ا يلمداستان ف. است عهده داشته  بر يآن را اصغر فرهاد كنندگي يهو ته يسندگينو

. از اوسـت  ييجدا ةدر آستان )ليال حاتمي( يمينس يتقاضا يلبه دل )پيمان معادي( ادرناست كه 
كـه   يروز. كنـد  يرا استخدام م )ساره بيات( يهراض ،يمينس يشنهادپدرش به پ ينگهدار ياو برا
و مشـكالت   يـد آ يمـ  يشپدر نادر پ يبرا يمشكل ،شود ياز منزل نادر خارج م يكار يبرا يهراض

  ...شود يدار ميپد يشترب
ز ا يك زن و مرد هر هاي يتمحور بر شخص تر و درون يجزئ ينگاه يا نظام نشانه يلم،ف ينا در

در . كشـاند  يمـ  يززن و مرد ن يانم يروابط اجتماع ةرا به حوز يلمف يي،طبقات دارد و تقابل معنا
بـا وجـود    يميننادر و سـ . ينيمب يم يميننادر و س ينرا ب يمشخص ييمتوسط، تقابل معنا ةطبق

نسـبتاً مشـابه برخوردارنـد     يا مشابه يو فرهنگ يهر دو از خاستگاه اجتماع رسد يكه به نظر مينا
، يلمفـ  يـن ا در. يمكنـ  يآنان مشـاهده مـ   يها ها و ارزش در رفتار، نگرش ياديبن يها تفاوت يول

از گفتمـان حـاكم بـر جامعـه را      يا ينـده عنوان نما به يو قاض يانسان يا عنوان سوژه تقابل زن به
قصد دارد از شـوهرش جـدا    يمينكه س ييجا  ؛مشاهده كرد يخوب به يياز سكانس ابتدا توان يم
قـدرت   ادنم يكه به نوع ،ياما قاض ،و از كشور خارج شود يردحضانت فرزند را برعهده بگ ود و ش

 ينچنـ ، زيـرا  كنـد  يبا درخواست او مخالفت مـ  ،مسلط بر جامعه است) فوكو يربه تعب( يانضباط
امر را  ينا يمينس، اييدر چنين فض .دارد يرتگفتمان حاكم مغا هاي يارو مع ينبا مواز  يميتصم
گفتمان حاكم بـر جامعـه    يرشمورد پذ  خصش ياجتماع يتو هو يتفرد ينكها يكه برا يرفتهپذ

 ينبتوانـد در درون چنـ   ينكـه ا يو سازشـكار باشـد و بـرا    يرپذ  يمدر مواجهه با آن تسل يدباشد با
 ينمطلوب و مورد نظر همـ  يهژمون يرشخود ادامه دهد، مجبور به پذ ياتبه ح يگفتمان يفضا

 يگفتمـان  ينرا در درون چنـ  ودخـ  يميناست كـه سـ   يطشرا ينهمراي ب يدگفتمان است؛ و شا
مناسـب   ييفضـا  ينخـود و فرزنـدش در چنـ    يزنـدگ  يرا بـرا  يتكرده و موقع يتلق يرغ عنصرِ

  .مهاجرت كند يگرد ييبه جا يزندگ ةادام يو قصد دارد برا يندب ينم
 يفرودست شـهر ة طبق ياست كه از آن دست زنان سنت يهراض يلمف ينا يگرزن د شخصيت

بر  يكه مبتن يبر اخالق ند، ا يروزمرگ هاي ياضطراب و گرفتار يراس شان ياست كه در طول زندگ
حـال  ؛ يسـتند فروگذار ن يكوشش يچاحقاق حقوقشان از ه يو برا يبندندشان است پا ييگرا ارزش

كـه   شخصـيتي . به مقدسات و چه بـا جـر و بحـث كـردن و دعـوا و مرافعـه       خوردنچه با قسم 
دارد خـود را بـا    ياسـت كـه سـع    يتيشخص دهد يبه ما نشان م يلمف يندر ا يهاز راض كارگردان
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مربوط به فعـال و   هاي يژگيو ،يلدل ينبه هم .دهد يقاش حاكم است تطب كه بر جامعه يگفتمان
 و يسـنت  يها برخالف ارزش ي كهزمان يتشخص ينهم؛ مثالً مان در خود داردأبودن را تو منفعل

شوهر حق انجام كـار   ةاجاز  يزن ب ينكهبر ا يكه به آن تعلق دارد مبن يا طبقه يگفتمان اجتماع
اش  خـانواده  يامرار معاش و كسب درآمد برا يبرا ينكها ةبه واسط خانه را ندارد،  يطاز مح يرونب

ـ   سوژه يتياز خود فرد ،كرده ياجتماعش تخط يجبر يها از ارزش  يمحور و فعاالنه بـروز داده ول
كه كـار كـردن او را از حجـت پنهـان      خواهد ياز ترس متوجه شدن شوهرش از نادر م ي كهزمان
 يـت هو يبه نـوع  يردقرار نگ يگفتمان خانوادگ يتمورد بازخواست عنصر مرجع ينكها براي ،كند
  .دهد مي نشان پذير متسلي و منفعل يتيشخص لواي در راخود  يفرد

  
  جدايي نادر از سيمينشناختي فيلم  تحليل گفتمان نشانه .3 جدول

 )موقعيت و ديالوگ مربوط(صحنه هاي زباني الكال و موفهشاخص و مؤلفه

  هژموني و تثبيت معنا

 كنـد  يمـ  يكه سعبينيم يرا م يهراض ،در سكانس مربوط به آموزشگاه
كند؛ او  يبه شوهرش خوددار يهرا مجاب كند تا از پرداختن د يمينس

مورد نظرش كه همانا نخوردن پول حرام اسـت   يراه بر هژمون يندر ا
 .كنديميپافشار
ايـن پـول رو    ةاز ديروز كه وعد: راضيه خطاب به سيمين/105ةدقيق

بهش دادين زنگ زدم چند جا پرسيدم گفتن اگه شك دارين حرومـه  
م يه باليـي   ترسم پول حروم بياد تو زندگي منم مي  ...اين پولو نگيرين
 .سر اين بچه بياد

  راني حاشيه سازي و به برجسته

كـه بـا برجسـته    بينـيم يحجت را م يرستان،در سكانس مربوط به دب
دادگاه متهم و  يشگاهدر پ ييگو را به دروغ ييكردن نظراتش خانم قهرا

  .براند يهرا به حاشيوكنديميسع
خانم من بيكارم و ايسـتادم  : حجت خطاب به خانم قهرايي/82ةدقيق

ي آ يا مي  ...ي بيرون ديگهآ از صبح تا شب دمه اين مدرسه، باالخره مي
رم تا تهش ببينم داستان شما بـا   گفتي يا من مي گي دروغ دادگاه مي

 .شوهر اين خانم چيه

  بندي مفصل

 ييهـا  يتجامعه شخص يينپا ةاز طبق يعنوان افرادو حجت بهيهمرض
 يا يسنت يها كنش يشامدرن،پ يحول آگاه يشانها هستند كه كنش

نظام  يدر تفكر و به طور كل يمعطوف به ارزش و مرجع محور يعقالن
  .شود يم يبندباورانه مفصلينداخالقي

اي  من اومدم تو يـه خونـه  : آقا راضيه تلفني خطاب به حاج/18ةدقيق
  ...يه پيرمردي اينجاست كه من اومدم ازشون مراقبت كنم  ...براي كار

خواسـتم ببيـنم مـن اگـه      مـي   ...ببخشيد زير پاش رو هم خراب كرده
  خودم عوضش كنم گناهه، گناه نيست؟

  مركزي دالّ

صرف  يتبر عقالنيمبتن ييگرا عمل يمين،سيگفتمان ذهنيدر فضا
 ةامـور آن را سـرلوح   ةو در همـ  شود يمحسوب م يدالّ مركز ةمثاب  به

 .دهديكارش قرار م
داره زجر   ...اين بچه تو سن بلوغه: سيمين خطاب به نادر/109ةدقيق
مـن تـا     ...فروشـم  من خودم ماشينم رو مي  ...كشه تو اين وضعيت مي

  .تونم از پا بشينم ام تضمين نشه نميوقتي كه امنيت بچه
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 )موقعيت و ديالوگ مربوط(صحنه هاي زباني الكال و موفهشاخص و مؤلفه

  دالّ تهي

و  يكـدلي و نـادر، وجـود حـس     يمينمشـترك سـ  يزنـدگيدر فضا
  .كند يعمل م يدالّ تهيكةمثاببهيميتصم
اي رفتـي بـه ايـن قـولِ پـول دادي؟       تو به چه اجـازه :نادر/98ةدقيق

ام چـش   تو استرس اين باشـم كـه بچـه   تونم همش  من نمي: سيمين
گم تو چرا داري تـو ايـن    مي  ...گم تو نگرفتي من چي مي: نادر. شه مي

: نادر. من نيومدم باز باهات دعوا كنم: سيمين. كني موضوع دخالت مي
 تونم حرفمو به اين حالي كنم؟اي خدا چرا من نمي

  ضديت و غيريت

آزاد  يـل كـه بـه دل  بينـيم  يحجت را مـ ،در سكانس مربوط به دادگاه
كنـد و در   يمـ  يداپ يكالم يريپرونده درگ يكردن موقت نادر با قاض

حكم بازداشـت او را   يارشبا توجه به قدرت تحت اخت يقاض ين،ب ينا
  .پردازديبا او م يريتو غ يتبه ضديكند و به نوعيصادر م

بهت توضيح دادم كه نظم اينجا رو : قاضي خطاب به حجت/69ةدقيق
  .نويسم كه ببرنت بازداشتگاهبهم بزني سه روز مي

  ارزي همة زنجير

 ،چـون  ييماز مفاهيارز همة يردر زنج يلمفيندر ايمينسيتشخص
و  يو سازشـكار بـودن، از نظـر رفتـار     پذير يمبودن، تسل منفعل و تابع

 يگـري كه وابسته به د يو آگاه يتهو يبودن و دارا ثبات يب ياحساس
  .شود يم يفاست تعر)حاكمينظم اجتماع(

ببين تو هر موقع مشكلي تو زندگي : نادر خطاب به سيمين/67ةدقيق
پيدا كردي جاي اينكه وايستي مشكلت رو حل كنـي يـا فـرار كـردي     

  .ازش يا دستات رو آوردي باال تسليم شدي

  شكني ساختار

شـكنانه   ساختار يميدر تصم يلمف يانيملتهب فصل پايدر فضايهراض
خود را در مواجهه با گفتمـان   ياجتماع يتفعال فرد يا عنوان سوژه به

شـوهر و   يكشـد و در مقابـل فشـارها    يخود به چـالش مـ   يخانوادگ
  .كند يم يستادگيشوهر مقاومت و ا خواهر
مـن    ...حرومه خوردن ايـن پـول  : راضيه خطاب به حجت/110ةدقيق
مـن    ...مـون بيـاد   ترسم يه باليي سر بچـه  مي  ...بخت شيم ترسم بد مي
 .تونمبه خدا نمي...تونمنمي

  گفتمان

بـه عنـوان    يو قاضـ  يانسـان  يا عنوان سـوژه تقابل زن بهيلمفيندر ا
 يياز سـكانس ابتـدا  تـوان   ياز گفتمان حاكم بر جامعه را م يا يندهنما
 .مشاهده كرديلمف

دم  من تشخيص مـي   ...ما من قاضي: قاضي خطاب به سيمين/5ةدقيق
  .كه مشكل شما مشكل كوچيكيه

  هويت

كه كار كردن او  خواهد يشدن شوهرش از نادر ماز ترس متوجهيهراض
مـورد بازخواسـت عنصـر     ينكها يبرا ينوع را از حجت پنهان كند و به

 پذير يممنفعل و تسل يفرد يتهو ،يردقرار نگ يمرجع گفتمان خانوادگ
 .دهدياز خود نشان م

 خوام به شوهرم بگم كه شما من نمي: راضيه خطاب به نادر/25ةدقيق
  .م اينجا براي كارآنگفتم كه مي...شناسمرو مي

 

 تـوان  يمـ  يـز محـور ن  محور و مـدرن  سنت ياخالق يها نظام يارويياز رو يميننادر از س ييجدا در
، اتخـاذ   مـدرن  يچـون آگـاه   يهـا  به ارزش يهستند متك هايي يتشخص يميننادر و س. سخن گفت

 جدايي نادر از سيمينشناختي فيلم  تحليل گفتمان نشانه .3 جدول ةمااد
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 يشرا بـه نمـا   اي يآنان نظام اخالق. تفكر و رفتار در يمعطوف به هدف و خودمحور يعقالن يها كنش
اسـت    درآمـده  يشـده و شخصـ   يصورت مذهب عرف به يا يمدارانه و كمتر مذهب گذارند كه انسان يم
 ينام برد كه با اتكـا بـه آگـاه   ) حجت يحدود و تا( يهاز مرض توان يم، در مقابل). مدرن ينظام اخالق(
ال ؤسـ (در تفكـر   يمحـور  معطوف بـه ارزش و مرجـع   يعقالن يا يسنت يها كنش يتاهم يشامدرن،پ

البتـه حجـت و   . كننـد  يمـ  يندگيباورانه را نما يند يِ، نظام اخالق)خود يداز مرجع تقل يهراض يدنپرس
 يشـگي طـور عـام و هم   به توانند ينم يرانيا يتةمتناقض مدرن يها در دل ساختار يزندگ يلبه دل يهراض

ـ  شدن راه يفكث ةدربار( يدگو يدروغ م يهراض ؛ مثالٌباشند يخود متك يبه نظام اخالق نـادر بـه    ةپله خان
طـور كـه    البتـه همـان  . شـود  يخواستار قسم خوردن به دروغ مـ  يزن و حجت) يدگو يدروغ م يههمسا
  .گذرد ينم ياتشو از خود و اخالق كند يم فشاريبر مواضع خود پا يتنها در يه، راضشداشاره 

، يدر زنـدگ  يفـرار از روزمرگـ  : يميننـادر از سـ   ييجـدا  يلمدر فـ ر زن يتصـو  يعناصر اصـل 
  .ت شوهريمرجع، )قانون حضانت(، مواجهه با مانع مهاجرت

  يبند جمع
 يكـرد ملـت اسـت، همـواره رو    يك يكه بازتاب تفكرات و آمال و آرزوها يا رسانه منزلة به ينماس

در هـر   كـه  يطـور  جامعه دارد؛ بـه  يو فرهنگ ياجتماع ياسي،مسائل س ةمختص به خود را دربار
 طـور  و بـه  ينماسـ  يكـرد جامعـه، رو  يـك  يو اجتماع ياسيس ييراتبه موازات تغ يخاز تار يا دوره
هـا   بـه آن در طـول سـال    يكردكه رو ياز موارد يكي. كند يم ييرمتناسب با آن تغ يزرسانه ن يكل

 يمختلـف زمـان   يهـا  نگاه به زن در دوره ،است  در جامعه ما شده يو تحوالت فراوان ييردچار تغ
و  ياسـي س يطبسته به شـرا  يا در هر دوره يرانا ينمايزنان در س ييازنماب ينكهاست؛ كما ا  بوده

  .است  شده ييراتيدستخوش تغ هجامع ياجتماع
بودن  بودن هر پديده و عملي را در گرو گفتماني طور كه گفته شد، الكال و موفه معنادار همان

اي هـويتش را از گفتمـاني كـه در آن قـرار      دانند و معتقدند كه هر پديده و سـوژه  آن پديده مي
هـا   تنها مسير شناخت انسان ،ها يعني گفتمان ،الكال و موفه يةن در نظرگيرد و اي است مي  گرفته

هـا، نظـام معنـايي     در نگاه الكال و موفـه قـدرت ناشـي از گفتمـان     ،همچنين. ندا به سوي جهان
هـا را در   هـا و هويـت   سـوژه ة هـاي معنـايي همـ    دهد كه ايـن نظـام   مختص به خود را شكل مي

. نمايان بود شده هاي بررسي امري كه در فيلم؛ دهند رار ميالشعاع ق چارچوب گفتماني خود تحت
گفتمان سـنتي حـاكم بـر     تأثير يابيم كه تحت اي مي سوژه ةمثاب شخصيت ليال را به ،ليالدر فيلم 

اش از سـوي گفتمـان خـانوادگي بـه      خود است و هويت او در ارتباط با نـازايي  ةجامعه و خانواد
هـاي مـدرن شـناخته     كه نمـاد زنـي بـا رويكـرد     ،فرشته زندو در فيلم . شود مي  چالش كشيده

هاي فردي و اجتماعي تحـت فشـارهايي كـه از سـوي      اش در مورد آزادي زنانه شود، سوژگيِ مي
شـده و اسـتقاللش در فضـاي      شود به چـالش كشـيده   اش بر او وارد مي عنصر مرجعيت خانواده
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نيـز سـوژگي    جدايي نادر از سيمينفيلم  در. شود مي  گفتماني زندگي پيرامونش به حاشيه رانده
توانـد از   سـيمين نمـي  . گفتمان حـاكم بـر جامعـه اسـت     تأثير دو شخصيت اصلي زن فيلم تحت

تصميمش مبني بر مهاجرت و گرفتن حق حضانت فرزندش در برابر گفتمان اجتماعي حاكم بـر  
هايش براي تصـميماتش   دفاع كند و راضيه نيز در انتخاب) كه دادگاه نمادي از آن است(جامعه 
هـاي او از خـود    است و در برابر برخورد) شوهرش (عنصر مرجعيت گفتمان خانوادگي  تأثير تحت

  .خواست شدن است دهد و دائم در حال باز استيصال نشان مي
افـزون   پس از انقالب، با توجه به رسـوخ روز  يرانجامعه ا يگفت كه در فضا يدبا ،يكل طور به
و  يفرهنگـ  يمختلـف اجتمـاع   يهـا  طور كـه جامعـه در عرصـه    همان، يراخ ةدر دو ده يتهمدرن

استحاله در مناسـبات زنـان در جامعـه و در ارتباطشـان بـا       ينا ،همراه بوده ييراتيبا تغ ياسيس
 يـن ا يـز ن ينمارسانه و سـ  ةآن در عرص ييبازنما ينكهكما ا ؛است  وجود داشته نيز يرامونپ يطمح

اسـت كـه در    ينكتـه ضـرور   يـن ذكـر ا  ،ارتباط يندر هم. دكن يشن مما رو يبرا يخوب امر را به
در  يتهمدرن ةدر عرص يفراوان يها يو دگرگون ييراتكه تغ ،ما ةچون جامع يدر حال گذار ةجامع

در آن  يانـه گرا تحـت عنـوان گفتمـان سـنت     يسنت يها و باورها شده، همچنان ارزش هآن تجرب
 يفضـا  ينكـه در درون چنـ  ، جامعه ياعضا يخود بر مناسبات و روابط اجتماع ينغالب است و ا

زنـان در   ياسـت كـه سـوژگ    يـل دل ينبـه همـ  . اسـت   افكنـده  يهسـا  ،كننـد  يم يستز يگفتمان
كـه   يا جامعـه  يندر چنـ زيـرا    ،اسـت   يدهبه چـالش كشـ   معهارتباطشان با گفتمان حاكم بر جا

هرگونـه اظهـار    ،شود يم يبانيو پشت يتجامعه حماگفتمان مسلط بر  ياز سو يسنت يها ارزش
جامعـه دانسـته    يهـا  با اصول و ارزش يركه مغا، زنان ياز سو يتو ابراز هو يفرد يطلب استقالل

  .شود ميو با آن مقابله  شود مي  رانده يهبه حاش ،شود

  گيري نتيجه
سياسـي را ابتـدا در دورة   در سه دورة متمايز تاريخي در دو دهة اخيـرف در ايـران كـه سـه رويكـرد      

است و در تحليـل    گرايي تجربه كرده سازندگي و پس از آن در دورة اصالحات و سپس در دورة اصول
هاي مطرح به نحو اجمال به اين شرح به پاسخ سه پرسش نخسـتين در   سوژة زن در سه نمونه از فيلم

 گونه اينزنان را  ،نظر مورد هاي ميلف در حاكم بر جامعه ياجتماع يها گفتمان .يابيم پژوهش دست مي
 برخـوردار از كـنش   نـه، گرا سـودا ي پوشش ظاهرداراي  اي، يهحاش ي،سنت: ابتدا از نوع: اند كرده يفتعر

عناصـر اصـلي    تر به زمـان حاضـر،   پس از آن و كمي نزديك. و داراي بحران در هويت فردي منفعالنه
طلـب، داراي تحصـيالت،    طبقـة متوسـط، آزادي  نماينـدگي   ي،فـرد  يـت از هو دفاع: تصوير زن شامل

درنهايت، آخرين تصـوير زن  . هايش است خورده در تالش نهايت، شكست برخوردار از هويت مدرن و در
رهايي از روزمرگي در زنـدگي، روي آوردن بـه   طالب : است  عناصري از اين قبيل بوده در سينما داراي

  .حضانت فرزند و درنهايت مرجعيت شوهرشدن با موانع قانوني مانند  ، مواجههمهاجرت
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 زن در سـينما  يبـر زنـان در درون چـارچوب گفتمـان     نحـوي بـه چـه    ياجتمـاع  يها گفتمان اما
اند؟ در دوران نخستين، يعني در پايان دورة سازندگي، كه يك ليبراليسـم نـاقص مـورد     گذار بودهتأثير

برگشت از سنت تا نوجـويي بـود؛ در   ي زن در سينما در يك فضاي رفت و پرداز يتشخص تمرين بود،
 كـه  گـرا دانسـت   از سبك زنان سنت يا او را نمونه توان ياست كه م يا به گونه نقش اول زن فيلم ليال،

 يـت هوبه  آورد و يي روي ميگرا يرتقديش، درنهايت به ها خواسته يلتحم يدر برابر فشار مادرشوهر برا
شدن، صورت غالب  بنابراين، در اين دوره، وجه سنتي و مادر. دهد ، رضايت ميبودن يعني مادر ي،انتساب
، نقش اول زن، پرشورتر و جسورتر از سابق دو زناما در دورة دوم و در دورة اصالحات و در فيلم . است

 يدنرسـ يشـة  كه در اند يرپذ يتپرواز و مسئول مستعد، بلند ي استجوانو زن،  شود در صحنه ظاهر مي
بـر او   يرامـونش پ يطمحـ  يةكه از ناح يياما جبرها نيست،فروگذار  يتالش يچهبهتر، از  يزندگ يكبه 
اش به هـدر   القوهب يها استعداد همةسازد كه  يخورده م شكست ياز او انسان يتنهادر شود، يم يلتحم
مـدرن   يآگـاه  ي،بـا ساختارشـكن   كردنـد   يمـ  يكه سع ي استنماد كسان در آن فيلم فرشته. اند رفته

كه در آن  بودند يا در جامعه ينكها يلاما به دل كنند، يقتزر شان يرفتار و سبك زندگ بهرا مدنظرشان 
اما تسليم هـم   .كنند يستز بودگونه كه مطلوبشان  آن توانستند، نبودحاكم  يسنت يها و باورها ارزش

االخره در ب .بودندهمواره در ارتباط با گفتمان حاكم بر جامعة خود در حال مواجهه و تخاصم  نشدند و
يت شخص ،برد زا به سر مي گرايي آسيب دورة سوم و در دوران اخير، كه جامعه در التهاب ناشي از اصول

معطوف  يعقالن يها ، اتخاذ كنش مدرن يچون آگاه ييها به ارزش يمتك )سيمين(زن در سينما   اول
مـدار و   كـه انسـان   داد يمـ  يشنما نحوي به بود و سينما زن را تفكر و رفتار در يمحورفردبه هدف و 
، كـه  )راضـيه (است كه در تقابل بـا شخصـيت دوم زن   شده   يعرف يبه صورت مذهب يا يكمتر مذهب

است، قرار دارد، اما درنهايت شخصيت نخست بر باورهاي نـوينش پـاي    باورانه  يند ينظام اخالق داراي
ين ترتيب، مسير تحول سوژة به ا .دهد فشارد و از سوي ديگر شخصيت زن سنتي متزلزل نشان مي مي

در  زنـان  در پاسخ به پرسـش سـوم، مبنـي بـر اينكـه     . زن در سينما طي سه دوره قابل مشاهده است
اند، بايد  كردهرو شده و ارتباط برقرار  روبه در جامعه مختلف يگفتمان يها با صورت يبه چه نحو سينما

توانـد نـوع مواجهـة     اجه است كـه نمـي  شود كارگردان با موانعي مو گفت در هر سه دوره، احساس مي
واقعي زنان در جامعه را در سينما به نمايش درآورد، زيرا در دورة نخست، كاركرد توليد مثـل خـانواده   

خـواهران  (رغـم تأييدنشـدن از سـوي جامعـه      خيزد و به به نزاع با رابطة عاطفي بين زن و شوهر برمي
آوري، ناشـي از هژمـوني قـدرت در     ، يعنـي فرزنـد  اين خواست تحميلي) شوهر به نمايندگي از جامعه

 دارد كه خودش را به يبياحساس عجدر دورة دوم هم، زن . بيرون از سينماست كه پيروز صحنه است
دهنـدة وجـود موانـع     اين نشان. كند كه بايد دانشگاه برود و مبارزه كند تشبيه مي بال بيآزاد اما  ةپرند

در دورة اخيـر، پـاي   . رسـان شـود   ها پيام سازي دارد با اين صحنهبيروني نزد كارگرداني است كه سعي 
 ـ بـا  يانسـان  يا عنـوان سـوژه   بـه  ـ تقابل زنشود و  نيروي كنترل رسمي، يعني قاضي، به صحنه باز مي

دهندة وجود موانع بيروني است كه عـالوه   ـ نشان از گفتمان حاكم بر جامعه يا يندهعنوان نما بهـ  يقاض



  1394 بهار، 1، شمارة 7، دورة فرهنگ و هنرزن در   36

كنندة موانع تحرك مطلوب كارگردان در ترسيم فضاي گفتماني غالب  سينمايي، بازگوبر شخصيت زن 
چنـد   رسد تصوير سيماي زن در سينماي ايران، هـر  در كل، به نظر مي. در جامعه با وضوح بيشتر است

  چنـد  هاي زنان در جامعه و نيز از ويژگي پيشروندگي، هـر  كنندة دغدغه گاه به نحو اجمالي و تار، بازگو 
  .است گاه با كُندي، برخوردار بوده 
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