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 چکیده

های متن زبانی را با نیز واقعیتتحلیل گفتمان انتقادی .  پردازدهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میسینما به بازنمایی واقعیت

هدف پژوهش حاضر بررسی انتقادی .  کندهایی همچون ایدئولوژی، اجتماع، فرهنگ و سیاست بازنمایی می به مؤلفهتوجه 

در این راستا، .  است( 2331)اساس ابزارهای گفتمانی الکال و موف بر« فروشنده»فرهنگی فیلم  –های گفتمان اجتماعی مؤلفه

شده  گفتمانی مطرحهای  های کامل فیلم با استفاده از مؤلفهسپس، داده . گردآوری شد« فروشنده»فیلم  یمتن کامل مکالمه

با نظام « فروشنده»گفتمان فیلم  ؛نتایج پژوهش نشان داد.  مورد توصیف و تحلیل قرار گرفتند( 2331) ها و موف در الک

، «فقر»، «ه و پیشرفتتوسع»، «طبقه متوسط جامعه»های شناوری همچون و دال« تجاوز»معنایی حول محور دال مرکزی 

، «جامعه باز»، «فروپاشی خانواده»، «خیانت»، «خشونت»، «گوییدروغ»، «ترس از طرد شدن»، «گریروسپی»، «کاری پنهان»

 مدرن و« فروشنده»های موجود در فیلم ، در ابتدا، گفتمانعالوه به.  منسجم شده است« شدگی مسخ»و « انتقام شخصی»

سازی کرده است و گفتمان مدرن و فردگرا را در  آخر گفتمان مذهبی را دوباره فعال یفردگرا است؛ ولی این فیلم درصحنه

« فروشنده»رانی در شخصیت بازیگران فیلمسازی و حاشیههای برجسته در ادامه، با بررسی مؤلفه.  حاشیه قرار داده است

تواضع و »های در این فیلم برجسته شده است و دال« فقر»و « شدگی خمس»، «گویی دروغ»های مشخص گردید که دال

 .اند به حاشیه کشیده شده« دوستی خانواده»و « احترام به حریم خصوصی»، «فروتنی

 واژگان کلیدی

 .بندی گفتمان انتقادی، فیلم فروشنده، دال مرکزی، دال شناور، مفصلتحلیل

mailto:ahangar@english.usb.ac.ir
mailto:ali.z.khooshkhoonjad@gmail.com
mailto:s.khademi1990@gmail.com


20 

 ...«فروشنده»فرهنگی فیلم _های اجتماعیانتقادی مؤلفه بررسی

 

 و بیان مسئله مقدمه

تنها تصور کنید که انتقال عقاید گوناگون .  فراگیرترین شکل تعامل بین افراد استترین و  زبان اساسی

گیری از ابزار زبان چگونه  و تجربیات ارزشمند در جوامع انسانی و حتی از نسلی به نسل دیگر، بدون بهره

نسانی، های ا توان با قطعیت مدعی شد که جوامع و فرهنگمی.  (1891، 1پاتر و ودرل)یافت؟  تحقق می

-بنابراین، بررسی نقش و کاربرد زبان و چگونگی بکار بستن آن در موقعیت.  وجودشان را مدیون زبان هستند

تر ما از جامعه و فرهنگ و مسائل مربوط به تواند به درک بهتر و عمیقهای مختلف اجتماعی و فرهنگی می

های تحلیلی در بین ترین و مفیدترین روش مهمرو، امروزه تحلیل گفتمان، به یکی از  ازاین.  ها بیانجامدآن

 .مطالعات اجتماعی و فرهنگی بدل گشته استه پژوهشگران حوز

هایی ساختاربندی شده استت کته در     معتقدند زبان در چارچوب قالب( 1098) 2یورگن سن و فیلیپس

که زبان، کلید رمزگشایی و  شناسان بر این باورندبه همین سبب، بسیاری از زبان.  شودگفتار مردم نمایان می

اند از مرز تعاریف درگذرنتد؛   شناسان گفتمان در تالشجهت، زبان بدین.  درک نحوه کارکرد ذهن انسان است

رختداد ارتبتاطی یکتی از خصتایص     .  یکی از چندین گونه کاربرد زبان استت « گفتمان»اند که ها پذیرفتهآن

این مسئله بدین معناست که مردم زبتان را بترای   .  دی استاست که واجد برخی از این وجوه کارکر گفتمان

بخشتی از   یمثابته  گیرنتد و ایتن عمتل را بته    ر متی بینی خود با دیگران به کا ارتباط برقرار کردن میان جهان

آنان با یکدیگر به تعامل یا کتنش  .  دهند  های مشخص انجام می  تر اجتماعی و در موقعیت  های پیچیده  رخداد

فر )عد تعاملی گفتمان تأکید کنند اند تا بر ب  گاهی آن را شکلی از تعامل کالمی نیز دانسته.  پردازند  میمتقابل 

 .)1882، 0کالف

ترین و قدرتمنتدترین شتکل هنتر در میتان دیگتر هنرهتا بترای شتناخت         دیگر، سینما پیچیدهاز سوی

های موجتود سیاستی، اجتمتاعی و    یی واقعیتدیگر، سینما در بازنماعبارتهای دنیای امروزه است، بهواقعیت

دهی به فرهنگ و بهبود زنتدگی  براین اساس، سینما قابلیت شکل.  ها نقشی فعّال داردفرهنگی و یا تغییر آن

ختوبی، بته بازنمتایی     های گوناگون اجتماعی و فرهنگی، بته صورت که با ورود به عرصه اجتماعی را دارد؛ بدین

مندی و پیشرفت سطح فرهنگتی و آموزشتی نظتام    پردازد و شرایط بهرهوامع میها و مسائل مختلف جدغدغه
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، 4کتاریز )همچنین، شاخصی جهت سنجش وضعیت فرهنگتی و اجتمتاعی استت    .  آورداجتماعی را فراهم می

1811.) 

تواند برای توصیف و محور اصلی این پژوهش آن است که نشان دهد تحلیل گفتمان انتقادی چگونه می

بنابراین، پژوهش حاضر به .  شودکار گرفته میهای سینمایی بهفرهنگی فیلم_های اجتماعیلفهتحلیل مؤ

به  شهری چون تهران فرهنگی جامعه در کالن _های اجتماعی دنبال پاسخگویی به این پرسش است که مؤلفه

-بازنمایی گفتماناند؟ پاسخ به این پرسش از طریق شناخت و  بازنمایی شده« فروشنده»چه صورتی در فیلم 

 .شودفرهنگی غالب بر جامعه ایرانی در زمان تولید فیلم حاصل می -های اجتماعی

بر اساس ابزارهای گفتمانی الکال و « فروشنده»های کلیدی فیلم در این پژوهش، به بازنمایی شخصیت

بازنمتایی از   هتای یتف فتیلم، درواقتع،    شده است؛ زیرا شخصیت توصیف و تحلیلشان پرداخته ،(2331)2فمو

، متن این فیلم بر اساس ابزارهای گفتمانی الکال و در ادامه.  (1080سلطانی، )های یف جامعه هستند هویت

های  در نگارش مکالمه.  تحلیلی انجام شد -بر اساس روش توصیفی تحلیل فیلم .  بررسی گردید(2331)موف 

 .است( دقیقه رخداد مکالمه)بندی بر اساس زمان  مورد تحلیل معیار تقسیم  فیلم

 مبانی و چارچوب نظری 

ای  رشته های مهم و کاربردی زبان گفتار و نوشتار است که به دلیل بین تحلیل گفتمان یکی از زیرشاخه

های مختلف علوم سیاسی، علوم اجتماعی،   های کیفی پژوهش در حوزه عنوان یکی از روش بودن ماهیت آن به

واقع، نخستین بار در در.  (1018بهرام پور،)شده است  انتقادی مورد استقبال واقعشناسی  ارتباطات و زبان

بنابراین برای .  (1882فرکالف،)را مطرح کرد  «تحلیل گفتمان»ای اصطالح  ر مقالهد  ، هریس1822سال 

های   حدوی بررسی وا.  برد  کار می تحلیل متن، هریس تحلیل گفتمان را در سطحی فراتر از سطح جمله به

تر ازجمله را کار تحلیل گفتمان عنوان   های بزرگ  دستور زبان و بررسی واحد یتر ازجمله را وظیفه  کوچف

 (.1091تاجیف و روزخوش، )گراست   شناسیِ ساخت  گونه نگرش به زبان، همان رویکرد زبان این.  کرد

 گران گفتمان، با  تحلیل.  است کلیدی تحلیل گفتمان یراستا، تحلیل گفتمان انتقادی شاخهدر این 

گرایانه نزدیف شدند و بدین   های نقش  گرایان، هرچه بیشتر به دیدگاه  های صورت  گرفتن از دیدگاهفاصله
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ظهور گذاشت  یتحلیل گفتمان انتقادی پا به عرصه شناسی، یعنی های نوپای علم زبان  ترتیب، یکی از شاخه

عنوان یف فرایند اجتماعی و یف  تمان انتقادی با نگرشی دقیق به زبان بهبنابراین، گف.  (1018بهرام پور، )

یارمحمدی، )ای در پدیدار ساختن تفکرات ایدئولوژیف، در حال بسط و گسترش است   رشته رویکرد میان

های   تحلیل گفتمان انتقادی نیز درصدد است تا نشان دهد که نابرابری اجتماعیِ پنهان در الیه.  (1090

 .(1081یارمحمدی، )کند و کارکرد آن چیست   ن گفتمان، به چه نحوی عمل میزیری

گفتمان الکال و موف نیز جایگاه خاصی دارد؛  یپردازان گفتمان، نظریه میان نظریهدر دیگر، از سوی

، به شناسی دارد  یشه در زبانای را که ر  اند نظریه  جهت که این دو اندیشمند بهتر از دیگران توانسته ازآن

( 2331)؛ همچنین، الکال و موف (1019کسرایی و پوزش، )فرهنگ، اجتماع و سیاست بکشانند  یعرصه

گفتمانی  یمفاهیم نظریه.  درستی بسط و گسترش دهد توانستند مفاهیم این نظریه را در حوزه سیاست به

از کلیت  (2331)درواقع، الکال و موف .  دارد( 3 18) 1گفتمانی فوکوی ها تا حد زیادی ریشه در نظریهآن

اند راهبردهای بهتری از این مفاهیم را در حوزه سیاست و اجتماع امور اجتماعی، برداشتی گفتمانی ارائه داده

 .شودی گفتمانی پرداخته میدر ادامه، به معرفی مفاهیم این نظریه.  نشان داده است

.  است« گفتمان»گیرد،   مورد مطالعه قرار می (2331)ی الکال و موف  اولین مفهومی که در نظریه

معتقدند هر  در این ارتباط، آنان.  خاص است یثبات معانی در یف شبکه (2331)گفتمان برای الکال و موف

 یه شکلی که هویت این عناصر درنتیجهای میان عناصر یف گفتمان شود، ب  عملی که منجر به برقراری رابطه

ها تمامیت ساختمند همچنین آن.  شودنامیده می« 9بندی  مفصل»عمل اصالح و تغییر آشکار ایجاد نماید، 

های و دال 8بندی دال مرکزیبنابراین در عمل مفصل.  نامندبندی را، گفتمان می حاصل از عمل مفصل

های شناور از طریق دال« کراسیدمو»عنوان نمونه، دال مرکزی لیبرال  شوند، بهبا یکدیگر ترکیب می 13شناور

 .  منسجم شده است« پارلمان»و « آزادی بیان»، «انتخابات آزاد»از قبیل 

ها به دو دسته دال مرکزی و دال شناور تقسیم دال(2331)ی گفتمان الکال و موف  ، در نظریهعالوه به

شود   دار می  ها معنی  دیگر نشانهدال مرکزی تنها با تثبیت موقعیت نسبی خود، در ارتباط با .  گردندمی

ها   معانی گوناگون به آن  هایی هستند که هنوز تخصیص  های شناور دال دال ،دیگر از سوی.  (1898، 11ژیژک)
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دیگر، دال شناور پذیرای معانی گوناگون بوده و هر گفتمان تالش  بیان  به .  (2331الکال و موف،)ممکن است 

 .  (1098یورگنسن و فلیپس، )ها معنا تحمیل کندبه آن کند تا به شیوۀ خاص خود  می

« 12عنصر»بندی و نظام گفتمانی، یف   ها پیش از جذب شدن در مفصل ، دال(1884)الکال  یبه عقیده

ها   هایی هستند که معنای آن  عناصر نشانه»، (2331)ی گفتمان الکال و موف این در نظریهبر  افزون .  هستند

 ها را که از گفتمان دور  ، معانی احتمالی نشانه(2331)دیگر، الکال و موف از سوی.  «ست ا   تثبیت نشده

 .نامند  می« 10گفتمان گونگی یحوزه»شوند،   می

هژمونی دال مرکزی خود را به مدلول موردنظر در  و ساختارشکنی دو روی یف سکه هستند؛ 14هژمونی

شکنی با انتساب مدلول و   ؛ اما در مقابل، ساختار(2332 ،12توماسن) کند نظام معنایی نزدیف و تثبیت می

زند و آن دال را   می   زده بود، پس  معنایی متفاوت به آن دال، مدلولی را که گفتمان رقیب به آن دال پیوند

 .(1888،  1تورفینگ(کند  بازسازی می

قدرت است؛ مفهوم قدرت در این ( 2331)گفتمان الکال و موف  یترین مفهوم در نظریه  همچنین، مهم

: 1811فوکو، )« گفتمان به لحاظ قدرت، سازنده و خالق است»از دیدگاه فوکو، .  نظریه برداشت فوکویی دارد

قدرت در کردار گفتمانی نهاد ثابتی ندارد؛ زیرا قدرت، نه نهاد و نه ساختار است؛ قدرت در شرایط .  (184

گفتمان الکال و موف  یدر نظریه11هویت یمؤلفه.  (1893فوکو، )کند   رهیافتی در گفتمان ایجاد میپیچیده 

گذاری شده است؛ بنابراین هویت امری ثابت   در ساختار گفتمان نام« 19موقعیت سوژه»عنوان  به( 2331)

هاست  گیری هویت  شکلشوند و تشکیل گفتمان پیشگام بر  ها ساخته می  ها توسط گفتمان نیست، زیرا هویت

گیرد که این   هویت زمانی شکل می»نیز معتقدند ( 1889)، سعید و زاک دیگر از سوی.  (1889اسمیت، )

 .«مفهوم بتواند در چارچوب عوامل اجتماعی و گفتمان خاص تعیین شود

ارتباط  18، با مفهوم غیریت(2331)الکال و موف  یدر نظریه« رانی  حاشیه»و « سازی  برجسته»مفاهیم 

گیرد؛   سازی و حاشیه رانی شکل می مفاهیم برجسته یواسطه دیگر، مفهوم غیریت به عبارت به.  مستقیم دارند

ها و نظام معانی  سازی دال پندارند که هر گفتمان سعی در برجستهچنین می (2331)رو، الکال و موف  این از

کند تا  به سخن دیگر، یف گفتمان تالش می.  داردهای گفتمان رقیب   موردنظر خود و به حاشیه راندن دال



21 

 ...«فروشنده»فرهنگی فیلم _های اجتماعیانتقادی مؤلفه بررسی

 

( 2331)گفتمانی الکال و موف  یبنابراین، در نظریه.  نقاط قوّت خود و نقاط ضعف رقیب را برجسته سازد

گیرد و هیچ گفتمانی بدون تمایز و ها اساساً در ضدیت و تفاوت با یکدیگر شکل میمفهوم غیریت گفتمان

 .شوندها توسط غیریت تهدید میزیرا گفتمان.  شودتخاصم ایجاد نمی

 هاتوصیف و تحلیل داده

ها در های آنویژگی بندی و مفصل «فروشنده»های فیلم در این بخش، ابتدا به معرفی شخصیت

های گفتمانی موجود در فیلم سپس، نظم.  شودپرداخته می (2331)گفتمان الکال و موف  یچارچوب نظریه

 .گیردنهایت، متن کامل فیلم مورد بررسی و تحلیل قرار میدر.  گرددبیان می

 

 هاهای آنبندی ویژگی و مفصل«فروشنده»های فیلم شخصیت  

 های اهالی آپارتمانشخصیتهای گفتمان   نظام معنایی و ویژگی    

قبلی در وساز و تعمیرات خانه  طور موقت تا پایان ساخت اهالی آپارتمانی که قرار است عماد و رعنا به

شوند که زندگی مدرن و شهرنشینی سبب شده آن ساکن باشند، همگی از طبقه متوسط جامعه محسوب می

ها مانند بابف آن.  است حتی در وسعت محدود یف آپارتمان هم چندان از حال همدیگر باخبر نباشند

تا زمانی که، « ب در نیادمواظب باشید مثل قبلی از آ»کنند را پنهان می( آهو خانم)وضعیت مستأجر قبلی 

در چنین شرایطی، اهالی .  دهدشود و رعنا را مورد آزار و اذیت جنسی قرار میمتجاوز وارد خانه زوج می

کاری اهالی آپارتمان در رابطه  و در آنجا عماد از پنهان( دوستینوع)رسانند آپارتمان رعنا را به بیمارستان می

همچنین گاهی، حس همدردی و دلسوزی در اهالی آپارتمان به چشم .  شودبا هویت مستأجر قبلی آگاه می

آمیزشان سعی در تحریف عماد برای شکایت یا اقدامی دیگر های تلخ و طعنهخورد و گاهی نیز با حرفمی

 .کنندمی

.  نمایان است« فروشنده»در فیلم « اهالی آپارتمان»های گفتمانی ، نظام معنایی و ویژگی(1)در جدول

 .دهدرا نشان می«اهالی آپارتمان»های   بندی و ویژگی  زیر مفصل( 1)همچنین، نمودار 
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 «اهالی آپارتمان»های گفتمانی   نظام معنایی و ویژگی: 1 جدول

 

 

 

 یشماره

 مکالمه
 مدلول های اهالی آپارتماندال ارزشی شخصیت

 .درآمد ثابت.  تحصیالت، پ.  خانه، ب.  الف 1
متوسط  یطبقه

 جامعه

 کننده اعتراض (.12: 24)« خواهشاً دقت کنید مثل قبلی از آب درنیاد»: ممد آقا 2

0 
« خانمِ کیه؟ کدوم خانمِ؟»: عماد« .این بابا مشتری این خانمِ بوده»: آقای علی مرادی

 (.03: 09)« نشست همین خانمِ که قبالً جای شما می»:آقای علی مرادی
 کاری پنهان

4 
تون افتاده  بعدشم من و ایشون رفتیم باال، دیدیم خانم»: گوید  به عماد میهمسایه 

 (.28:  2)« پرخون من لباس تنش کردم آوردیمش بیمارستان ،کف حمومِ ،هوش بی
 دوستی نوع

2 

م چی شد؟ یه مرتبه دیدیم از باال صدای داد و یدون واال ما نمی»: خانم شاه نظری

جیغ، جیغ به ایشون گفتم بلند شو برو باال ببین چی طوری جیغ،  جیغ اومد؛ نه این

گروپ  اما وقتی صدای گروپ« !زن و شوهرن، با همدیگه دعواشون شده»: شده؟ گفت

 (.28:  2)« ها اومد، گفتم ممد آقا، به خدا یه چیزی شده پله تو راه

عدم رعایت 

 حریم خصوصی

  
های طالق در خانواده.  بهای اجتماعی و اقتصادی،  فعالیت زنان در عرصه.  الف

 .ایرانی
 باز یجامعه
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 «های اهالی آپارتمان  شخصیت»های مهم   بندی و ویژگی  مفصل: 1نمودار

 شخصیت اصلی مرد فیلم« عماد»های گفتمان   ویژگی و نظام معنایی

 زیرک و»، «دوستخانواده»، «احترام به حریم خصوصی»: های ارزشی مربوط به عماد شاملدال

شود؛ هویت و شخصیت عماد در فیلم، می« فعال اجتماعی»و « فقر»، «طبقه متوسط جامعه»، «باهوش

عماد دارای دو .  یکدست نیست حتی شخصیت او در انتهای فیلم با هویت ابتدایی وی کامالً در تناقض است

اتفاق ناگواری  گذارد؛ امّا به خاطرشغل از طبقه متوسط است که به حریم خصوصی دیگران احترام می

مرور آنچه ابتدای فیلم شخصیت عماد با آن برجسته شده بود، توسط  دهد، به که برای رعنا رخ می  (تجاوز)

تعرض به حریم »، «گویی دروغ»، «خشونت»های جدید رانده شد و هویت عماد با دال متجاوزگر به حاشیه

در ادامه، عماد در قالب .  کندبروز می« شگیری ازداری انتقام می« »انتقام شخصی»و « خصوصی دیگران

انتقام .  رود تا انتقام آبروی رفته را بگیرد هویت جدید، همچون کارآگاهی، به دنبال یافتن فرد متجاوز می

« شدگی مسخ»های اخالقی مثبت وی و برجسته شدن دال گرفتن عماد سبب به حاشیه رفتن ارزش

کند میان بخشش و انتقام، یکی را انتخاب کند امّا سایه  عی میهمچنین، در طول فیلم عماد س.  گردد یم

، شرایط را برای دیگر از سویهای اخالقی جدید او، سو و ارزش های زندگی مدرن از یفدندهسنگین چرخ

پای تحوالت اجتماعی و فرهنگی هم( تی و مردساالرسنّ)چراکه هویت عماد .  کند گیری سخت می تصمیم

 .تغییر نکرده است

شخصیتها
ی اهالی 
 آپارتمان

 طبقه
متوسط 
 جامعه

اعتراض 
 کننده

 پنهان
 کاری

 دوستی نوع

رعایت  عدم
حریم 
 خصوصی

 باز جامعه
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 «عماد»های گفتمان   نظام معنایی و ویژگی:  2جدول  

 یشمار

 مکالمه
 مدلول دال ارزشی شخصیت عماد

1 
: 39)« !مردمه، مال مردمه، باالخره زاروزنتدگی مردمته   یوسیله مسئله! رعنا»: عماد

18.) 
 احترام به حریم خصوصی

 فقر (.12:22)« پیدا نکنیم، باید اسباب و اثاثیه رو تو دکور بگیریم»: عماد  9

8 
نتدارم دیگته،   »: پیرمترد « رین؟داماد خودتو نتو نتدا   یچطور که شما شماره»: عماد

 (.31:  2: 24)« خطت رو تازه گرفتی؟»عماد « .خیلیا رو ندارم یشماره
 زیرک و باهوش

13 
نفر آدم، یه وقت دیدی شدیم سه نفر آدم، تکلیف  درست صحبت کن بابا دو»: عماد

 (.14: 22)« وقت؟ چیه اون
 دوست خانواده

11 
شد یه لتودر گذاشتت    خواست می  کنن با این شهر؟ دلم می کار دارن می چی»: عماد

 (.14: 29)« !کرد و دوباره از نو ساخت، واال  زیر این شهر، همه رو خراب 
 عال اجتماعیف

 متوسط جامعه یطبقه ( 3: 01)معلم ادبیات  12

10 
مطمئن باش امین جان، حتماً یه مردی تو تاکسی قتبالً ایتن رفتتارو بتا اون     »: عماد

 (.22:12)« شینه قصد و غرضی داره کنه هرکی بغلش می خانم کرده که فکر می
 تواضع و فروتنی

14 
داری  پتول به متن چته کته تتو     »: عماد( عماد صورتش برافروخته از عصبانیت است)

 .  (31: 10: 29)« !ی هرزه؟ مرتیکه
 خشونت

12 
بهشون بگو طوری نشده، یارو فقط اومد »: عماد( جا گذاشتن ماشین توسط متجاوز)

 ( 29: 24)« !تو
 گویی دروغ

 (.31: 38: 04)« !ها شو چرا باز کردی؟ چیزای خصوصی شه نامه»: رعنا  1
عدم رعایت حریم خصوصی 

 دیگران

 انتقام شخصی (.31: 44: 29)« نه، ترسیدم مُرده باشه» : عماد« تو زنگ نزدی به اورژانس؟»: رعنا 11

 شدگی مسخ (.31: 44: 29)« نه ترسیدم مُرده باشه» : عماد« تو زنگ نزدی به اورژانس؟»: رعنا  19
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 «عماد»های شخصیت کلیدی   بندی و ویژگی  مفصل: 2نمودار 

 

 شخصیت اصلی زن فیلم« رعنا»گفتمانی های  نظام معنایی و ویژگی

و « دوست خانواده»، «متوسط یطبقه»هایی همچون دیگر شخصیت کلیدی فیلم، رعنا، دارای ویژگی

های رعنا تا زمانی است که هنوز مورد آزار و اذیت جنسی توسط این ویژگی یالبته همه.  زنان است« تکبر»

گردد، که باعث کسب تجاوز، شخصیت رعنا دچار تحولی گسترده می متجاوز قرار نگرفته بود زیرا بعد از اتفاق

-می« نگاش مثل اون یارو بود« »گویی دروغ»و « ترس از طرد شدن»، «ترس و اضطراب»های از قبیل ویژگی

امّا .  در ادامه، رعنا دوست ندارد اتفاق تجاوز را دوباره بازگو کند و در پی فراموش کردن آن است.  شود

-جویی شده است و این انتقام باعث دور شدن زوج از هم دیگر میعنا همسر او غرق در حس انتقامبرخالف ر

شود زیرا زمانی که متجاوز توسط عماد شناسایی شد رعنا باوجوداینکه قربانی اصلی این اتفاق است، متجاوز 

 .بخشدرا می

 

شخصی
 ت عماد

احترام به  
حریم  
 فقر خصوصی

زیرک و  
 باهوش

خانواده  
 دوست

فعال  
 اجتماعی

طبقه 
متوسط  
تواضع و   جامعه

 فروتنی

 خشونت

 دروغگویی

تعرض به  
حریم  
 خصوصی

انتقام  
 شخصی

مسخ  
 شدگی
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 « رعنا»های گفتمانی   نظام معنایی و ویژگی: 3جدول 

ی شماره

 مکالمه
 مدلول دال ارزشی شخصیت رعنا

 .بازیگر تئاتر 18
 یطبقه

 متوسط جامعه

 دوست  خانواده (.31:32:13)رعنا صدرا را به خانه خود آورد  23

 تکبر (.20: 01)« !ایششش! کِی بابف؟ زنه کِی میاد ببره باالخره؟»: رعنا 21

22 

و بتاز کتردم روش، منتظترِ تتو     جوری اومد تو؟ ختودم در   چه»: پرسد  عماد از رعنا می

: 22)« اِف رو زدم، در رو باز کردم، برگشتم تو حموم از حموم اومدم بیرون، اِف.  بودم

43.) 

 انگاری سهل

20 
زدم که فهمیدم یکی اومد تو، از پشت دستت کترد تتو     داشتم سرمو شامپو می»: رعنا

 (.41: 11)« دستش و دیدم، دیگه نفهمیدم چی شد.  فکر کردم تویی! موهام
 مورد تعرض

 (.09: 23)« ترسم تنها تو خونه بمونم می»: رعنا 24
ترس و 

 اضطراب

 (.08: 30)« .نه»: عماد« به کتی اینا نگفتی که چی شده؟»: گوید  رعنا می 22
ترس از طرد 

 شدن

2  
تو که گفتی »: عماد« .کرد؛ نگاش مثه اون یارو بود  نگاه یکی تو تماشاچیا اذیتم می» 

 (. 4: 01)« !ندیدیش
 گویی دروغ

21 
وایستا یته   »: رعنتا « نه ترسیدم مُترده باشته؛  »: عماد« ورژانس؟تو زنگ نزدی ا»: رعنا 

 (.31: 44: 29)« اش بگی، واقعاً دیگه کاری باهات ندارم دقیقه، اگه چیزی به خانواده
 بخشش
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 «رعنا»های شخصیت کلیدی   بندی ویژگی   مفصل: 3نمودار 

 

 شخصیت مکمل زن فیلم« صنم»های گفتمانی  نظام معنایی و ویژگی

که به همراه « مطلقه»و زنی « مادر».  ای امّا نمادین داردشخصیت صنم در فیلم حضوری حاشیه

اهمیت .  پردازدمی« مرگ فروشنده»پسرش برای گذران زندگی یا عشق به بازیگری، به بازی در تئاتر 

نامه نقش صنم، در نمایش.  سابق بابف است( آهوخانوم)مستأجر قبلی خانه شخصیت صنم در ارتباط با 

مستقیم با پیرمرد  یی و معشوق ویلی است این نقش رابطهاست که زن روسپ« میس فرانسیس»بازیگر 

؛ «تونه هر غلطی بکنهکنم میکنه نقش یه فاحشه رو بازی میفف می»دارد ( روسپی)و آهوخانوم ( متجاوز)

همچنین با کمف شخصیت صنم، در   .است کوچکی بچه دارای و روسپی مطلقه، زنی قبلی ستأجرمزیرا، 

همسر و شود که نگاه بسیاری از مردان جامعه نسبت به زنان بیسکانسی از فیلم به این موضوع پرداخته می

 .مطلقه نگاهی توأم با تحقیر و خالی از احترام است

 

 

 

 

شخصی
 رعنا ت

 طبقه
متوسط 
 خانواده جامعه

 دوست

 تکبر

سهل 
 انگاری

مورد 
 تعرض

و  ترس
 اضطراب

ترس از  
طرد 
 شدن

 دروغگویی 

 بخشش
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 «صنم»های گفتمانی   نظام معنایی و ویژگی :4جدول 

 یشماره

 مکالمه
 مدلول دال ارزشی شخصیت صنم

 مادر (.20: 41)« صدرا مامان، بیا پیش خودم، بدو»: صنم 29

 همسری بی (.31: 31: 43)« ی ما دنبالش خُب باباش بیاد خونه»: رعنا 28

 مطلقه (.31: 31 :02)« ی باباش شه، فردا شب باباش میاد دنبالش، باید بره خونه نمی»: صنم  03

 خشونت (.11: 09)« خفه شو، دهنتو ببند»: صنم 01

02 
اجازه دارم بیام بیرون؟ ویلی، یه چیزی داره تو »: صنم( میس فرانسیس در نقش صنم)

 (.13: 34)« ره حموم راه می

در نقش 

-روسپی

گری در 

 تئاتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «صنم»های شخصیت کلیدی   بندی و ویژگی مفصل: 4نمودار

 

شخصیت 
 صنم 

 مادر

 مطلقه

 خشونت
بی 

 سرپرست

نقش 
روسپی در 

 تئاتر
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 شخصیت فرعی مرد فیلم«بابک»های گفتمانی  نظام معنایی و ویژگی

همین دلیل شناخت هویت واقعی او دشوار خصیتی پیچیده و چندوجهی است و بهشخصیت بابف، ش

، «رابطه با آهو خانم»، «خیانت کننده به دوست»، «پولدار»هایی همچون رو، وی با دال ازاین.  است

شود؛ در این راستا در فیلم ظاهر می« انفاق کننده»و البته « رعایت حریم خصوصیعدم »، «گویی دروغ»

رهاند و در هیبت یف دوست یخانمانی مبابف با پیشنهاد سخاوتمندانه خود به عماد و رعنا آنان را از بی

انی داشته است بابف با مستأجر قبلی که زنی روسپی بوده است رابطه پنه ؛دیگر از سویآید میکننده درانفاق

شود بابف به او خیانت کند تا زمانی که عماد بعد از اتفاق تجاوز متوجه میو این امر را نیز از زوج پنهان می

 .«آهوووو نیستی؟»کرد و روسپی بودن اهو خانم را از او پنهان کرده بود 

 

 «بابف»های گفتمانی   نظام معنایی و ویژگی: 2 جدول

 یشماره

 مکالمه
 مدلول ارزشی شخصیت بابکدال 

 پولدار (.12: 00)« کی حرف پول رو زد با تو؟»: بابف 00

04 
ختوایم بتریم یته     جور جایی هستین؟ فردا بعدازظهر آزادید؟ متی  دنبال چه»: بابف 

 (.12: 20)« !جایی
 کننده انفاق

02 
اون آپارتمتان تتو در و همستایه تتابلوه     »: عمتاد ( پنهانی با مستأجر قبلی یرابطه) 

 .  (41: 22)« کی چنین حرفی زده؟»: بابف« !بابف جون
 گویی دروغ

0  
: 22)« نه، با مسئولیت متن »: بابف« .دردسر نشه واسمون»: گوید  عماد به بابف می 

19.) 

عدم رعایت 

حریم 

 خصوصی

01 
تو نباید یه کلمه به من بگی تو اون خونه قبالً »: عماد( وآمد با مردهای غریبه رفت)

 ( 41: 12)« کرده؟  کی زندگی می
 کاری پنهان

09 
ذاریم  خودتو یه لحظه بذار جای من، تو اون اتاقی که ما هر شب سرمونو می»: عماد 

 (.49: 23)« معلوم نیس چند تا مرد غریبه با اون زنه بودن؟

کننده  خیانت

 به دوست
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08 
آهووو هستی؟ نیستی؟ خیله خُب، برگشتی خونه یه زنگ .  بابکم! آهو جان»: بابف

 (.31: 39: 21)« به ما بزن، ما تا دیروقت بیداریم

رابطه با آهو 

 خانم

 

 

 

 

 «بابک»های اصلی   بندی و ویژگی  مفصل: 5نمودار 

 

 شخصیت فرعی زن فیلم« آهو خانم»های گفتمانی نظام معنایی و ویژگی

ها حضور یف از صحنه ، زنی به نام آهو خانوم است که در هیچ«فروشنده»مرموزترین شخصیت فیلم 

بر اساس آنچه فیلم از شخصیت .  رؤیت است های فیلم قابلندارد ولی سایه سنگین آن روی تمام شخصیت

است و به «امان، مامانی کی میای دنبالم؟م»او زنی مطلقه و مادر یف پسر خردسال کند،  آهو خانم بازتاب می

که  یطور اتفاقی به زندگی زوج وآمد داشته و این کار او به دلیل وضعیت نابسامانش با مردهای زیادی رفت

 .زنداند، لطمه میبعد از او وارد آن خانه شده

 

 

 

شخصیت 
 بابک

 پولدار

انفاق 
 کننده

 دروغگویی

رعایت  عدم
حریم 
 خصوصی

 پنهان
 کاری

 خیانت
کننده به  
 دوست

با  رابطه
 آهو خانم
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 «آهو خانم»های گفتمانی  نظام معنایی و ویژگی: 6 جدول

 یشماره

 مکالمه
 مدلول ارزشی شخصیت آهو خانمدال 

 مادر (.31: 39: 04)« مامانی، کی میای دنبالم؟! الو مامان»: پسر آهو خانم 43

41 
ای کته ختودم    بچته  یم یه مشت خرت و پرت ریخته، دوچرخهاومدم تو دید» : پیرمرد 

 (.31: 01: 21)« کشیه  خریدمم اونجاس، گفتم خُب، حتماً اسباب
 همسری بی

 خشونت (.20: 22)« !بره؛ عصبانی، شاکی، تهدید زنگ زدم کی میاد اثاثیش و می»: بابف  42

 مطلقه (.31: 39: 42)« زنما ی سومه که دارم زنگ می دفعه»:شوهر سابق آهو خانم 40

44 
« ایتن ختانم   یکتردن خونته    ر نبودن رفت و اومد میواال یکی دو نف»: آقای علی مرادی 

(13 :09.) 
 گریروسپی

 

 

 

 «آهو خانم»های مهم   بندی و ویژگی  مفصل: 6نمودار 

 

شخصیت 
 آهو خانم 

 مادر

 بی
 سرپرست

 مطلقه خشونت

 روسپی
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 شخصیت مکمل مرد فیلم« پیرمرد»های گفتمانی  نظام معنایی و ویژگی

پایین  یطبقه»نظر ظاهری فردی بیمار، فقیر و از  شخصیت پیرمرد یا متجاوز شخصیتی است که از

-نیز هست و این را می« کنهتازه دخترم داره عقد می»؛ «دوست خانواده»است که ازقضا فردی بسیار « جامعه

جای  یابد که متجاوز بهوگو با پیرمرد درمی همچنین عماد در طول گفت.  های پیرمرد فهمید توان از صحبت

نتظار عماد و بیننده از یف فرد متجاوز و همان پیرمرد است البته، شخصیت پیرمرد باشخصیت مورد ا ،داماد

 .توان شوک فیلم دانستبرمال شدن حقیقت را می یلحظه.  بندوبار در تضاد است  بی

 « پیرمرد»های گفتمانی   نظام معنایی و ویژگی : 7جدول 

 یشماره

 مکالمه
 مدلول دال ارزشی شخصیت پیرمرد

42 
فروشم کنار  شبا لباس می»: پیرمرد« راستی شما خودتون شغلتون چیه؟»: عماد

 (.31:  2: 02)« خیابون

پایین  یطبقه

 جامعه

 دوست  خانواده (.31: 02: 13)« !من و از چشمِ زن و بچم ننداز»: پیرمرد  4

41 
شما بذار اول من مطمئن بشم خودشه، بعد یه جوری باهتاش صتحبت   »: پیرمرد

 (.31: 22: 03)« کنم
 گویی دروغ

 فقر  (.31:  2: 09)« کنم، رو وانتش  رو همین ماشین مجید کار می»: پیرمرد 49

 متجاوز (.31: 09: 22)« وسوسه شدم»: پیرمرد 48

 (.31: 01:  1)« اون شب گفتم، بعدِ مدتی برم از دلش دربیارم»: پیرمرد 23
خیانت به 

 همسر

21 
سال با متن   02و ببخشین، بذارین من برم تا نیومدن، این زن خانم، من»: پیرمرد 

 (.31: 43: 44)« زندگی کرده
 ترس از آبرو
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 «پیرمرد»های کلیدی   بندی و ویژگی  مفصل: 7نمودار 

 «فروشنده»ر فیلم د های گفتمانی  نظم

های شناور و   ، دالهای مرکزی  گرفته بر روی دالهای صورت  ، با توجه به تحلیل«دهفروشن»در فیلم 

امروز ایرانی  یهای موجود در جامعه  حدودی گفتمانشده است که تا  سه گفتمان استخراج ینامه متن فیلم

گفتمان  :اند از شود؛ این سه گفتمان عبارتها پرداخته می در ادامه، به تشریح هرکدام از این گفتمان.  هستند

 .  مذهبی، گفتمان مدرن و گفتمان فردگرا

 گفتمان مذهبی

ایرانی، از گذشته تا به امروز،  یصورت است که جامعه ساز بدین فیلم بینی ن، جها«فروشنده»در فیلم 

: مانند)و دستورات عملی آن  رو، فقط به ظواهر این درستی متوجه واقعیت حقیقی دین اسالم نشده است؛ از به

سو با را همساز گفتمان مذهبی  نخست فیلم.  پردازد  می...( نیاز و ذکر اسامی ائمه و و پوشیدن، نذرچادر

متوسط جامعه  یبه نمایش گذاشته است و طبقه( رمردچادر پوشیدن همسر پی)پایین جامعه  یطبقه

های  در این فیلم ویژگی.  اند در این فیلم از گفتمان مذهبی مبرا شده( استفاده نکردن از عبارات مذهبی)

« متجاوز»و « گویی دروغ»، «نهانیپ یرابطه»، «خیانت به همسر»، «فقر»: چونپایین جامعه هم یطبقه

شخصیت 
 پیرمرد

طبقه پایین 
 جامعه

خانواده 
 دوست

 دروغگویی

 متجاوز فقر

به  خیانت
 همسر

از  ترس
 آبرو
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ها، در تضاد و تقابل با گفتمان مذهبی است؛ بدین معنا که   مشاهده است که باوجوداین دال قابل

ها با   سو با مذهب و دین است؛ ولی این ویژگی، غیرهم«پنهانی یرابطه» و« تجاوز»، «خیانت»، «گویی دروغ»

 یخصوص در میان طبقه در جامعه و به مه، گفتمان مذهبی موجوددر ادا.  اند نشین شده  گفتمان مذهبی هم

ها را از گناه کردن دور  ای که باعث تغییر در شخصیتشان نشده و آن گونه پایین، سطحی و ظاهری است؛ به

 .های منفی است  پایین همراه با دال یبودن طبقه بنابراین مذهبی دارد؛   نگه نمی

 گفتمان مدرن 4-2-2

ی تفکر کننده این نوع گفتمان، بیان.  است« دوستانه یگفتمان مدرن یا گفتمان رابطه»گر، گفتمان دی

شود؛ بدین  ایرانی می یمرور باعث فروپاشی بنیاد خانواده غرب در فیلم است که به یو روش زندگی جامعه

که در  وجود ندارد؛ درحالی( والدینِ عماد یا رعنا)ای با عنوان والدین   خانواده« فروشنده»منظور، در فیلم 

لحاظ مالی یا ای خانواده در هر موقعیتی، چه بهفرهنگ ایرانی سنّتی، زمانی که مشکلی برای یکی از اعض

 یم هستند؛ اما در این فیلم، در همهقد حل آن مشکل همیشه پیش های ایرانی برای  رابطه پیش آید، خانواده

بعدشم من و ایشون رفتیم باال، »ها   ، همیشه دوستان و همسایه(عماد و رعنا)شرایط سخت زندگی زوج 

حضور «من لباس تنش کردم آوردیمش بیمارستانپرخون،  ،هوش کف حموم تون افتاده بی خانم دیدیم

نمادهای  ساز که با فرهنگ غرب آشنایی دارد، مایل است  از طرفی، فیلم.  شتافتند  ا میه  داشتند و به کمف آن

ابط رو -2 نمایی از تختخواب زوج؛ -1: ز قبیلهایی ا های فیلم و صحنه  شخصیت یواسطه غربی و مدرنیته به

 ماهواره دیدن مردم؛ -4 غربی؛ یاز آرتور میلر نویسنده« گ فروشندهمر» ینامه اجرای نمایش -0 دوستانه؛

ها و نمادها   حرکت دست عماد با نماد صلیب را نشان دهد؛ همین مکالمه - ساختمان به شکل صلیب؛  -2

در این گفتمان جایگاه .  ببرددوستانه در گفتمان مدرن پی یبیننده به جایگاه خانواده و رابطهکافی است تا 

شده است؛ زیرا در  حاشیه راندهگفتمان دوستانه بهخانواده از هویت مستقلی برخوردار نیست و توسط 

با این »: رعنا« اینا؟ خوای بلیط بگیرم اصالً چند روزی بری پیش مامانت  می»: گوید  ای که عماد می مکالمه

اند و   رعنا از اتفاقی که برای رعنا افتاده است باخبر نشده ی، هنوز خانواده(23: 12)« چی شده؟ ریخت؟ بگم

توجه در این گفتمان این  قابل ینکته.  سنّتی است ین نسل جوان از خانوادهل به معنای دور شداین تقاب
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بینی امروز که توأم بافرهنگ غرب  اساس جهانقی، باورها و اعتقادات خود را برهای اخال  است که افراد ارزش

 .کنند  است، انتخاب می

 گفتمان فردگرا

های فیلم   شاخص آن است و دیگر شخصیت یهنمایند« عماد»که ( گرا  عقل)گرا یا   نخست، گفتمان فرد

در ابتدای فیلم، تنها عماد است که به مرد  -1: گیرند؛ برای نمونه  مراتب حول این گفتمان قرار می هرکدام به

مطلقه  -0افتد؛   رعنا بدون وجود همسرش به دنبال خانه در شهر راه می -2کند ؛   معلول ساختمان کمف می

عماد که در قالب یف کارآگاه برای پیدا کردن متجاوز و گرفتن  -2فرزندی و  تف -4بودن صنم و آهو خانم ؛ 

این .  صورت مخاطب و شنونده است به «فروشنده»تعاملی در فیلم  یرابطه.  شود  انتقام شخصی ظاهر می

ایران است درواقع فیلم فروشنده بازتابِ بخشی  گرا در جامعه امروزی  گفتمان فرد یهای عمده  رابطه از ویژگی

ایرانی از گفتمان جمعی به  یکوشد تا گذار جامعه ر این فیلم میساز د فیلم.  های اخالقی فردگراست  از ارزش

 .گفتمان فردی را برجسته کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 «فروشنده»نظم گفتمانی فیلم : 8نمودار 

 

 

 

نظم 
 گفتمانی

 مذهبی

 فردگرا مدرن



42 

 ...«فروشنده»فرهنگی فیلم _های اجتماعیانتقادی مؤلفه بررسی

 

 «فروشنده»فیلمهای کامل   توصیف و تحلیل مکالمه

در ( ماشتین  یگ فروشنده، نقش فروشنده و فروشندهمر)صورت گوناگون  سه بار به« فروشنده» یواژه

همچنین، تکرار این واژه به این .  ارزش این دال در گفتمان فیلم است یدهنده  یلم تکرار شده است که نشانف

و « فقتر »، «متوستط جامعته   یطبقه»: از قبیل های شناور گفتمان  دلیل است که فیلم در جهت بازنمایی دال

منسجم شده است و باعث تسلط و القای گفتمان اصلی فیلم « تجاوز»حول دال محوری « توسعه و پیشرفت»

 .در جهت مشروعیت در ذهن بیننده است

بازنمایی شتد؛ امتا هرچته فتیلم جلتوتر      « فروشنده» یاز فیلم، واژه( 39: 43)تا ( 31: 11) یدر دقیقه

آغتاز فتیلم، دال   ترتیتب کته در    کنتد؛ بتدین    در ختودِ فتیلم بیشتتر خودنمتایی متی     « فروشنده»رود، دال   یم

گتذارد و از زبتان شخصتیت     کالس درس پا به میدان متی  یدرصحنه« مرگ فروشنده»ی با واژه« فروشنده»

 .شود اصلی جاری می

ر گفتمان فیلم نقش کلیدی دارد؛ زیرا د« گریروسپی»، دال «فروشنده»های فیلم   در ادامه، در مکالمه

-روسپی»از فیلم، تأکید زیادی بر دال شناور ( 12: 04)تا ( 38: 49) یدر دقیقه«فروشنده»گفتمان فیلم 

دارد؛ « تونه کنه خواد می  کنم، هر غلطی که دلش می  کنه نقش یه فاحشه رو بازی می فکر می»: صنم -«گری

 ،«گریروسپی»شود؛ پس با مطرح کردن دال شناور   ن دال سوژه میکه ذهن بیننده در جهت ای طوری به

 .گیرد  در فیلم مورد ساختارشکنی قرار می« فروشنده» یمعنای واژه

است « فروشنده»های گفتمان فیلم   از دیگر دال« کنندهانفاق»و « دار پول»های شناور  الافزون بر این، د

 از طرفی،.  شده است شناسایی«کی حرف پول زد با تو؟»و « در تهرانداشتن خانه »:که همراه با عباراتی مانند

 :شویم  مواجه می« کاری پنهان»و « گویی دروغ»های شناور  از فیلم، با دال(  1: 13)تا ( 10: 13) یدر دقیقه

ز هدف ا.  شود بازنمایی می« !دقت کنید مثلِ قبلی از آب درنیاد»و « سه هفته»: بابف« چند وقته خالیه؟»

های   گویی، اعتماد و دوستی در گفتمان فیلم است؛ بنابراین دال های راست این کار، به حاشیه کشیدن گفتمان

 .برجسته شده است« تجاوز»در گفتمان فیلم حول دال مرکزی « کاری پنهان»، «گویی دروغ»شناورِ 
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کتن، دو    درست صحبت»-«دوست خانواده»های شناور  دال(  1:  1)تا ( 14: 13) یعالوه، در دقیقه به

، «!قبلی هتم گفتتین آشتناس، نگتران نباشتین     » -«کاری پنهان»، «نفر آدم، یه وقت دیدی شدیم سه نفر آدم

ت کنیتد مثتلِ قبلتی از آب    دق»-«کننده اعتراض»و « ماشینو باید بفروشیم تا رهن تو رو بدیم دیگه» -«فقر»

 .اند  بندی شده  مفصل« فروشنده»در گفتمان فیلم  «!درنیاد

دونم،   چه می» -«گویی دروغ»های شناور   ها حول دال  از فیلم، مکالمه( 23: 13)تا (  1: 20) یدر دقیقه

عدم رعایت حتریم  »؛ «جوری عالفمون کنه برم، انتظار نداشتم این  قد محکم گفت هماهنگ کردم میام می این

گه که با تو  می»: رعنا« کاری پنهان»و  «نه، با مسئولیت من»: بابف« .دسر نشه واسموندر»: عماد «خصوصی

حول محور « فروشنده»در گفتمان فیلم « !حرفاشو زده که، به بابف بگین کسی به وسایل من دست نزنه لطفاً

 .شناسایی و برجسته شده است« تجاوز»دال مرکزی 

در قالتب  .  مشاهده است وضوح قابل به« تجاوز»لم، دال مرکزی از فی( 03: 22)تا ( 21: 33) یدر دقیقه

؛ «ذاشتم زنده از اونجا بره بیرون اگه من گرفته بودمش، نمی»؛ «رعنا در خانه را باز کرد»: هایی از قبیل مکالمه

ن بابتا  ای»و « دیدیم خانمتون افتاده بیهوش کف حموم، پرخون؛ من لباس تنش کردم آوردیمش بیمارستان»

در گفتمان فیلم «نشست همین خانمه که قبالً باال جای شما می»  -«خانمه کیه؟»  -«.ری این خانمه بودهمشت

-روستپی »؛ «کتاری  پنهتان »؛ «مورد تعرض»؛ «انگاری سهل»های شناور  تا از این طریق، دال نمایان شده است

شود؛ از  تری نشان داده   ستهرجطور ب به« تجاوز»محوری ، حول دال«فروپاشی خانواده»و « یدوست نوع»؛ «گری

رابطت   »و « گتویی  راستت »؛ «اعتمتاد »؛ «رفاقت»: رانی در واژگانی همچون  ها باعث حاشیه  دیگر، این دالسوی

 .در گفتمان فیلم موردنظر شده است« زناشویی

در .  شتکل یافتته استت   « تجتاوز »حول محوریت دال مرکزی « فروشنده»فیلم  طور که بیان شد؛  همان

رعنتا، عزیتزم، صتبحونتو بختور، رعنتا      » -«دوستت  خانواده»های  از فیلم، دال( 42: 33)تا ( 03: 21) یقهدقی

شتما  » -«کتاری  پنهتان »؛ «ندیدیش مگه؟:  نه؛ عماد: قیافش یادته؟ رعنا»: ؛ عماد«گویی دروغ»؛ «عزیزم جان،

کتردن    وآمد متی  ودن که رفتیکی دو نفر نب» -«گریروسپی»؛ «وقت اینجا دیدین؟ رو هیچ صاحب این ماشین

به کتی اینا » -«ترس از طرد شدن»؛ «ترسم تنها تو خونه بمونم  می» -«ترس و اضطراب»؛ «ی این خانم خونه
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از پشت دست کرد تو موهام، من فکر کردم تویی، دستاشو دیتدم،  » -«مورد تعرض»و « که نگفتی چی شده؟

 .اند  تثبیت شده« فروشنده»در گفتمان فیلم « دیگه نفهمیدم چی شد

شه هیچ کتاری   نمی» -«خشونت»از فیلم، دال شناور ( 40: 40)تا ( 42: 32) یافزون بر این، در دقیقه

تواضع و »این دال در پی به حاشیه کشاندن دال .  شود نمایان می« عماد»در گفتمان شخصیت اصلی، « نکرد

هتای ایتن     از جامعه، از دیگر دال« طرد شدن ترس از»همچنین، دال شناورِ .  در گفتمان عماد است« فروتنی

زنتگ  -اجرای امشب چی شد؟ »: شود می صورت شناسایی  شود و بدین محسوب می« فروشنده»دقایق از فیلم 

خوام اونجا برم وایسم جلوی مأمورا به این و اون  نمی»و « زنگ بزن بگو میام-.  زدم گفتم کنسل کنند امشب

 .«!بگم چی شده

؛ «کار باید بکتنم؟  بده، یکی به من بگه چی من حالم خیلی » -«ترس و اضطراب»: ر شاملهای شناو  دال

تتو کته   -! نگاهش مثلِ اون یارو بتود » -«گویی دروغ»؛ «مرد حسابی آخ من چی باید به تو بگم» -«خشونت»

ون شو بکن، خودتو یه لحظه بذار جتای متن، تتو ا   بابف جون، فقط فکر» -«گریروسپی»و « !گفتی ندیدیش

اطتراف دال مرکتزی   « ذاریم، معلوم نیس چندتا مرد غریبه با اون زنته بتودن   اتاقی که ما هر شب سرمونو می

همچنتین، در ایتن صتحنه از    .  انتد   از فیلم، انسجام معنایی یافته( 49: 09)تا ( 40: 42) ییقهدر دق« تجاوز»

درآمتد  ! از درآمد متن؟ «»فقر»؛ (زیگریشغل با)« متوسط جامعه یطبقه»: های شناوری همچون  با دال فیلم،

تو نباید یه کلمه به من بگی تو اون خونه قبالً کی زندگی » -«کاری پنهان»؛ «!شه وقت عوض نمی  من که هیچ

کی چنتین حرفتی   »: بابف« !اون آپارتمان تو دروهمسایه تابلوئه بابف جون»: عماد« گویی دروغ»؛ «کرده؟  می

تو هر شرایط و وضعیتی بودم، تو باید از من قایم کنی؟ اون زنه که قبالً » -«خیانت کننده به دوست»؛« زده؟

یادت نیس یه هفته پیش همین موقع تتو چته وضتعیتی    » -«پولدار»؛ و «کاره بود؟ کرد، چی  اونجا زندگی می

ستبب،  اند؛ بتدین   شده ها پنهان  شویم که در پشت این مکالمه  مواجه می« خواستی تو دکور بخوابی بودی؟ می

در ایتن صتحنه از فتیلم    « گتری روستپی »و « خیانت کننده بته دوستت  »، «ترس و اضطراب»های شناور   دال

، «زناشتویی  یرابطته »، «کتانون ختانواده  »نی همچتون  برجسته شده و باعث ساختارشکنی واژگا« فروشنده»

 .اند در گفتمان فیلم شده« رفاقت»و « اعتماد»
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ظهور پیدا کرده است، دال شناور « تجاوز»رعنا بر اساس رویداد  یههایی که در مکالم کی دیگر از دالی

ختوام بمتونم تنهتا تتو ایتن خونته        نمتی »و « تونم بمونم اینجا تنها تو این خونه من نمی»-«ترس و اضطراب»

در ایتن صتحنه، در   .  در گفتمان رعنا قرار گرفتت « تکبر»شکنی دال  منظور ساختار این دال به.  است«گم می

هتای شتناور    ، همچنتین، گفتمتان رعنتا بتر آن استت تتا بتا تأکیتد بتر دال         (22: 30)تتا  ( 48: 02) یدقیقه

خوام برم  نمی» -«مورد تعرض»و « تو نرو امروز خُب»و «وایسا منم حاضر بشم باهات بیام»-«دوست خانواده»

ستعی  « دوست خانواده»کردن دال  همچنین، رعنا با مطرح.  در ذهن عماد و بیننده سوژه کند« تو اون حموم

کار کنم؟ تو هر دفعته   آخه من چی» -«خشونت»های شناور گفتمان عماد یعنی  بر ساختارشکنی یکی از دال

گی از پیشم جُم نخور، متن چته غلطتی بایتد      شم، صبح می گی نیا پیشم اذیت می زنی؛ شب می یه حرفی می

های شناور گفتمتان   دال« مورد تعرض»و « بترس و اضطرا»، «دوست خانواده»بدین سبب، .  را دارد« بکنم؟

« تجتاوز »ها دارد؛ محوریت معنایی مکالمه بتر رویتداد    کردن آن  رعنا هستند که این صحنه سعی بر برجسته

 .نهاده شده است

 -«عتدم رعایتت حتریم خصوصتی    »، دال شناور (21: 02)تا ( 22: 23)در این صحنه از فیلم در دقایق 

کنند؟  کارش می کنید، مثالً اگه بگیرنش چی شکایت کنید ازش؟ خوب کاری میخواین  گفت نمی خانمم می»

وحتدیث   تازه باید هزارتا توضیح بدی که چرا درو رو اون باز کردی؟ دادگاه برو، باال و پایین، هزار و یف حرف

ین و شین، ماش ببین، اگه هر بار برای رفتن و اومدن اذیت می» -«دوستی نوع»و « توش هس، آخرشم هیچی

میان رعنا و یکی از اهالی  یای که در مکالمه گونه به.  است شکل گرفته« بذارین اون گوشه، جلوی شوفاژخونه

تأکیتد  ( ممتدآقا )دوستی برای اتفاق افتاده بتر روی رعنتا از ستوی آن فترد      آپارتمان، بر حس همدردی و نوع

و الً  اینجا، خواهشاً اگه اومد منماشینش احتماخاطر  بعد این به« »متجاوز»شود و از این طریق دال شناور  می

همچنتین، در گفتمتان اهتالی    .  شتود  متی   در گفتمان فتیلم برجستته  « !ناموس خبر کنین، کار دارم با این بی

 یگونته از جترایم در جامعته    زیترا ایتن   شتوند؛  بته حاشتیه کشتیده متی    « دادگاه»و « قانون»آپارتمان واژگان 

 .شوند نگاه داغ سیاه و طرد شدن زن از جامعه، خانواده و دوستان میمردساالری و اسالمی، باعث 
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در « متجاوز»، دال شناور «یارو» یژهبار وا( 2)از فیلم، با تکرار ( 31:  3: 03)تا ( 21: 00) یدر دقیقه

سعی عماد .  این تکرار، نشان از اهمیت این دال شناور در گفتمان عماد دارد.  شود گفتمان فیلم برجسته می

در گفتمان ختود بته   « دوست خانواده»و « تواضع و فروتنی»های شناور  دارد تا از طریق ساختارشکنی در دال

مردستاالر در پتی گترفتن انتقتام از      یتواند در جامعته  مرد و همسر زن می عنوان ذهن بیننده القا کند که به

.  کند مدرن پنهان کرده بود، آشکار می صورت هویت واقعی خود را که در پشت گفتمان او بدین.  متجاوز است

گذارد؛ زیرا  عرصه میدر گفتمان رعنا دوباره پا به« دنترس از طرد ش»از طرفی در این دقایق نیز، دال شناور 

لباسای من »: رعنا.  زمانی که دوستان و همکاران رعنا پی به اتفاق تجاوز بردند، او را طرد و به حاشیه راندند

ام  کتاره  چتی »: عماد« تو هم راحت قبول کردی؟»: رعنا« .جات میره امشب خود کتی به»: دعما« نیس اینجا؟

شه، فتردا شتب    نمی» -«مطلّقه»؛ «فروپاشی خانواده»های شناور  همچنین در این صحنه از فیلم، دال.  «من؟

: رعنتا « مستری ه بتی »و « مامان من برم خونه خالته؟ « »مادر»؛ « باباش یباباش میاد دنبالش، باید بره خونه

شوند؛  می بندی مفصل« تجاوز»شخصیت صنم، حول محور دال مرکزی « ما دنبالش یخُب باباش بیاد خونه»

در گفتمان فیلم را به حاشیه برانند؛ امتا رعنتا ستعی دارد از    « دوست خانواده»ها بر آن هستند تا دال  این دال

رنتگ   ها کم او توسط متجاوز در زندگی زناشویی آن «مورد تعرض»که بعد از اتفاق دال « دوست خانواده»دال 

نام صدرا به خانه؛ خریدن مواد غذایی و نشاندن صتدرا در کنتار رعنتا، دال     ای به شده است، با آوردن پسر بچه

و « تترس از طردشتدن  »، «ترس و اضتطراب »های شناور  را دوباره برجسته کند و دیگر دال« دوست خانواده»

 .ببردرا به حاشیه « خشونت»

اهده کترد؛  را مشت « مورد تعترض »و « متجاوز»بندی دال شناور  توان مفصل در این صحنه نیز، ابتدا می

هتا اشتاره    بته آن ( 31: 13:  43)تتا  ( 31:  3: 43) یدر دقیقته میان عماد و رعنا  یگونه که در مکالمه همان

آشتغال اون شتب گذاشتته     ین مرتیکته نخورید، پول رو او»: عماد؛ «اون پولو گذاشته بودی؟»: رعنا: شود می

، «رابطه با آهو خانم»، «گریروسپی»، «همسری بی»، «مادر»، «مطلّقه»های شناور  بر این، دال عالوه.  «!اونجا

الو ستالم،  »: هایی مانند شوهر سابق آهو خانم ، در قالب مکالمه«کاری پنهان»و « رعایت حریم خصوصی عدم»

: ؛ شوهر ستابق آهتو ختانم   «مامانی، کی میای دنبالم؟! الو مامان»: آهو خانم؛ پسر «وقت کردی بهم زنگ بزن
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خُتب، برگشتتی    آهووو هستی؟ نیستی؟ خیله.  بابکم! آهو جان»: ؛ بابف«زنما سومه که دارم زنگ می یدفعه»

: عمتاد ؛ «!هاشو چرا بازکردی؟ چیزای خصوصیشه نامه»: ؛ رعنا«خونه یه زنگ به ما بزن، ما تا دیروقت بیداریم

در گفتمان فیلم «دونستن چه خبره تو این خونه؟ اونا می»: و عماد«خوام بدونم یارو کی بوده اومده اینجا؟  می»

، «مطلّقته »و « متادر »مطابق بتا ایتن صتحنه، دال    .  بندی شده است مفصل« تجاوز»حول محور دال مرکزی 

صنم و )مطلّقه  یطور که در فیلم دو خانواده همان؛ هستند« باز یجامعه»یی هستند که امروزه بازتاب ها دال

هتای   رود که خود باعث انحرافتات و کژتتابی   بازنمایی شده است و طالق در جامعه رو به فزونی می( آهو خانم

 .شود می« گریروسپی» یجامعهبسیاری در 

؛ «شتدگی  مسخ»؛ «زمتجاو»های شناور   از فیلم، حضور دال( 31: 04: 22)تا ( 31: 23: 20) یدر دقیقه

؛ «دوستت  ختانواده »؛ «ترس از آبترو »؛ «فقر»؛ «پایین یطبقه»؛ «خشونت»؛ «انتقام شخصی»؛ «گریروسپی»

بندی   مفصل« تجاوز»حول دال محوری « فروشنده»در نظام گفتمان فیلم « دروغگویی»و « خیانت به همسر»

: عمتاد .  1:عبارتنتداز ( متجتاوز )و پیرمترد  میان شخصیت عمتاد     در این صحنه ها  مجموع مکالمه.  شده است

شتبا هتم   .  کتنم، رو وانتتش    رو همین ماشین مجید کار می»: پیرمرد« راستی، شما خودتون شغلتون چیه؟»

خیلیتا رو   یندارم دیگه، شماره»: پیرمرد.  2 .«خاطر قلبم نمیام بیرون روزام به فروشم کنار خیابون،  لباس می

.  4 «.قیقه کفشتون و از پاتون دربیارینزحمت یه د بی»: عماد .0  «و تازه گرفتی؟این خطت ت»: عماد« .ندارم

داد فالنی، اگه وانتت دستتته و بیکتاری یته      (اس ام اس)مِس  جوری اِسِ اون خانم یه ماه پیش همین»: پیرمرد

.  2  «.تونم بیتام  آهو جانم، ببخشید حالم خوش نیس، نمی»: مِس زدم منم اِسِ.  سری بیا ببینمت، کارِت دارم

.  1و«.کنته  دخترم تازه داره عقتد متی  »: پیرمرد.    «.من تو حموم نرفتم»: پیرمرد« .تو رفتی تو حموم»: عماد

 .کردن پیرمرد در اتاق زندانی

سعی در « شدگی مسخ»و « انتقام شخصی»های شناور  همچنین، در این مکالمه، عماد از طریق دال

« خیانت به همسر»های شناور  در گفتمان پیرمرد دارد و بدین وسیله دال« دوست خانواده»ساختارشکنی دال 

 .شوند در فیلم بازنمایی می« تجاوز»و 
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، زمانی که عماد پیرمرد را از اتاق (31: 21: 30)تا ( 31:  0: 49)ای دیگر از فیلم  عالوه، در صحنه به

تکرار  یوسیله س در این صحنه با آنکه بهسپ.  شود میزده  آورد، رعنا با دیدن متجاوز شوک بیرون می

ات که اومدن،  خانواده»؛ «.کار کرده خوام زنش بدونه چی اش تو راهن، می خانواده»: هایی همچون مکالمه

سال  02بذارین من برم تا نیومدن؛ این زن »: و پیرمرد« .همونایی که به من گفتی جلوی اونا هم بگو بعد برو

تقام است تا بتواند عماد به دنبال ان.  شود ، بر اهمیت کانون خانواده در فیلم تأکید می«کردهبا من زندگی 

ها  از این است که این مکالمه ها حاکی را از بین ببرد؛ بنابراین تکرار این مکالمه« متجاوز» یکانون خانواده

و ریختن آبروی « شدگی سخم»؛ «انتقام شخصی»های شناور گفتمان عماد یعنی  کردن دال پی برجستهدر

پیرمرد و « دوست خانواده»این امر برای چیرگی بر گفتمان دال  ؛اش است متجاوز جلوی خانواده

گونه که در این صحنه مشاهده  همان.  گیرد بخشیدن به کار عماد در ذهن بیننده صورت می مشروعیت

نه ترسیدم مُرده » -«شدگی مسخ»الت گذرد، تمای رعنا می« متجاوز»شدن  شود، هرچه از زمان شناخته  می

 -«بخشش»همچنین، در گفتمان رعنا در همان ابتدا دال شناور .  شود در عماد بیشتر آشکار می« باشه

این .  شود برجسته می« تجاوز»رفته این دال حول دال مرکزی  منسجم شده است و رفته« ولش کن بذار بره»

اش بگی واقعاً دیگه کاری باهات  دیگه، اگه چیزی به خانواده یقیقهوایسا یه د»: در گفتمان رعنا خوبی امر به

را ساختارشکنی و به حاشیه « تجاوز»همچنین این دال در گفتمان رعنا، دال مرکزی .  آشکار است« ندارم

اون شب چقد پول گذاشته بودی تو « »انتقام شخصی»و « خشونت»های شناور   کشاند و درمقابل، دال می

تر  ، برجسته«زدن سیلی محکمی به پیرمرد در پایان»و « .تاق چقدر پول گذاشته بودی؟ نشمردماتاق؟ تو ا

 یطبقه»: ی شناور آن کشف شد که شاملها  ، دال«فروشنده»های فیلم   با بررسی مکالمه ؛شوند؛ بنابراین می

؛ «طرد شدنترس از »؛ «گریروسپی»؛ «کاری پنهان»؛ «فقر»؛ «توسعه و پیشرفت»؛ «متوسط جامعه

« فروپاشی خانواده»و « خیانت»؛ «شدگی مسخ»؛ «انتقام شخصی»؛ «خشونت»؛ «باز یجامعه»؛ «دروغگویی»

بندی  بدین ترتیب، نظام معنایی و مفصل.  اند  بندی شده مفصل« تجاوز»ها حول دال مرکزی  این دال.  است

 .توان مشاهده کرد  را در زیر می« فروشنده»گفتمان فیلم 
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 «فروشنده»بندی گفتمان فیلم   نظام معنایی و مفصل: 9ار نمود

 بحث و نتیجه گیری

« فروشتنده »حتاکی از آن استت کته در فتیلم     « فروشتنده »های فتیلم  تحلیل گفتمان انتقادی مکالمه

 یطبقته »هتای شتناورِ     دال.  صورت چشتمگیری بازنمتایی شتده استت     های گفتمان فیلم به  بندی دال مفصل

، «تترس از طردشتدن  »، «گتری روستپی »، «کتاری  پنهتان »، «فقتر »، «توستعه و پیشترفت  »، «متوسط جامعه

« باز یجامعه»و « فروپاشی خانواده»، «انتخی»، «شدگی مسخ»، «انتقام شخصی»، «خشونت»، «دروغگویی»

ایتش گفتمتانی   آراز یتف  « فروشنده»براین اساس، نخست فیلم.  اند یافته سامان « تجاوز»وحول دال مرکزی 

وجود دارد که حول دال مرکتزی  های شناوری نظر دالمورد های فیلماند یعنی در مکالمهواحد استفاده کرده

هتا و ضتد   ارزش ،ت زمتان هر فیلم به بستته مقتضتیا  : توان گفتبنابراین می.  بندی و منسجم شده اندمفصل

های فتیلم  از طرفی، با تحلیل متن مکالمه.  ددهفرهنگی حاکم بر جامعه را بازتاب می –های اجتماعی ارزش

دو فراینتد   یواستطه  بته « فروشنده»  ازیگران فیلمهای ب مشخص شد که قدرت پنهان در گفتمان« فروشنده« 

هتای   سلطه بر ذهنیت ستوژه  این قدرت با ایجاد.  یابد رانی در داستان فیلم جریان می سازی و حاشیه برجسته

گرفته پیرامتون   همچنین، پژوهش انجام.  دهد رفتار و ویژگی شخصیت آنان شکل میبه   این فیلمی گرداننده

نشتأت  « گفتمان متدرن »از بینش و عقاید « فروشنده»دهد که نظام معنایی گفتمان فیلم  نشان می  این فیلم

 تجاوز

طبقه 
متوسط  
 جامعه  

توسعه و  
 پیشرفت

 فقر

پنهان  
 کاری

 روسپی

از   ترس
طرد 
 دروغگویی شدن

  جامعه
 باز

انتقام  
 شخصی

مسخ  
 شدگی

 خیانت

  فروپاشی
 خانواده
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  یتدگاه عنوان ابزاری بترای بازتتاب ایتن د    ، به«فروشنده»در فیلم « عماد»است؛ در این راستا، شخصیت  گرفته

.  اند ها در تالش شرانی این نگر سازی و حاشیه های مورد تحلیل، درجهت برجسته نوعی که شخصیت هست؛ به

  های گفتمانی جوامع موجتود فتیلم   دهد که نظم نتایج نشان می« فروشنده« فزون براین، با تحلیل متن فیلم ا

از .  است مدرن، مذهبی و فردگر  دارای گفتمان« فروشنده»اند که فیلم  صورت بازنمایی شده بدین« فروشنده»

های شناستایی شتده از قبیتل    پایین جامعه است و دیگر گفتمان یکه نماد طبقه« گفتمان مذهبی»این رو، 

 .متوسط جامعه است ینماد طبقه« فروشنده»در فیلم « مدرن و فردگرا»های گفتمان

 

 نوشتپی

 

 
 
 Potter& Wetherell 
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 Fairclough 

 
 Kazis 

 
 Laclau & Mouffe 

 
 Harris 

 
 Foucault 
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 Point de Caption 
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 Thomassen 

  
 Torfing 

  
 Identity 

  
 Subjest Position 
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