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شناسا در سه اثـر سـينمايي    ةسوژ به منزلةبا زن  ةمواجهاصلي اين مقاله نوع   هدف

 ةجامعـ هاي غالب اجتمـاعي حـاكم بـر     گفتمان چهارچوباخير اصغر فرهادي در 
گيري از نظريات ميشل فوكو در باب سوژه و قدرت  منظور با بهره بدين. ايران است

شناختي از  تحليلي جامعه استو همچنين نظريات گفتمان الكال و موف سعي شده 
ــه شــودايــ ــا روابــط قــدرت  كيــد أتفوكــو . ن ســه فــيلم ارائ دارد كــه گفتمــان ب

 ةمطالعـ بايـد بـه    ،است و براي بررسي روابط آدميان در فضاي جامعه خورده پيوند
وسيله بتوان  بدينآن پرداخت تا  و سياسي مسلط بر ،فرهنگي ،هاي اجتماعي گفتمان

تحليل گفتمان الكال و  روش. به شناخت مناسبات قدرت در ميان افراد دست يافت
  .ارچوبي براي تحليل متون سينمايي اين مقاله بوده استهموف چ

 ةجامعـ  گونـاگون اقشـار   ةروزمرسه فيلم منتخب براي اين پژوهش به زندگي 
 ةجامعهاي گوناگون حاكم بر  دارند و بخشي از گفتمانشناسانه  نگاهي آسيب ايراني 

هـاي   ن از خالل روابطي كه ميان پرسـوناژ همچني. كنند معاصر ايراني را منعكس مي
مراجع قدرت بر زندگي فردي و اجتماعي  يسلطه و استيال ها در جريان است  فيلم

  .جامعه به تصوير كشيده شده است گوناگونزنان طبقات 
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زنـان  هـادي   هاي فر در فيلمشود كه  مي گيري نتيجهتحليل درنهايت، از اين 
زنــان را در ســيطره و انقيــاد او . در مناسـبات اجتمــاعي نقــش پررنگــي دارنـد  

ــر جامعــه مــي  هــاي فــردي و  بينــد كــه تصــميمات و كــردار گفتمــاني حــاكم ب
ايـن  تـأثير  تحت  ،خصوصيعرصة و چه در    عموميعرصة چه در  ،شان اجتماعي

ن ايرانـي را تحـت تسـلط روابـط و گفتمـا     جامعـة  هادي  فر. گفتماني استشبكة 
كشد و جهـان تصـميمات و اعمـال زنـان را از پـيش       قدرت مردانه به تصوير مي

اين گفتمان ساية شان در  داند؛ به حدي كه فرديت و سوژگي مردانه و منفعالنه مي
  .شود حاكم به چالش كشيده مي

  .زنان هويت،  فرديت،  سوژه،  گفتمان قدرت،  :ها هواژكليد
  

  لهئمسمقدمه و طرح  .1
دهـي   سينما توانايي شكل .داردنقشي فعال  موجود اجتماعي هاي بازنمايي واقعيتسينما در 

  .رود ابزار مناسبي براي بهبود زندگي اجتماعي به شمار مي رد ودابه فرهنگ را 
اجتماعي و فرهنگي،  گوناگونهاي  درخور توجه با ورود به عرصه يابزار منزلة سينما به 

مندي و ارتقاي  كند و شرايط بهره ميخوبي منعكس  به امع راوها و مسائل مختلف ج دغدغه
همچنين شاخصي براي سنجش  .آورد ميسطح فرهنگي و آموزشي نظام اجتماعي را فراهم 

سو فهم ضـروريات   يك از «بنيامين، سينما  ةگفتبه  زيرا است؛وضعيت فرهنگي و اجتماعي 
فضـاي كـنش گسـترده و فـارغ از      دهد و از سوي ديگر،  مان را افزايش مي حاكم بر زندگي

  ).23: 1977 كازيز،(» سازد انتظاري را براي ما فراهم مي
 هـاي گـذر از وضـعيت    چالش دچارناپذير  اجتناب شكلي  به ،اخير ةسدايران در  ةجامع
و تغييـرات   مدرنيسـم روند  گرفتن سرعتبا . بوده است يافته و مدرن توسعه ةجامعسنتي به 

 يو سـاختار  يتالطم فرهنگـ  مواجهه باهايي كه در  يكي از عرصه  ، حاصل از آن در جامعه
در كالبد ساختاري  يتموضوع جنس منزلة بهزن  ةنگرش به سوژ شده است يسيدچار دگرد
اند  نبودهارتباط  بيهايي  اي هم با چنين تالطم رسانه هاي در اين زمينه ابزار. ه است جامعه بود

  . اند ها خود را به اشكالي نمايان كرده چالش ةعرصو همواره در 
زيـرا   ؛اسـت  ثرأمت شود از فرهنگ حاكم بر جامعه ري كه از زن به نمايش گذاشته مييتصو
تـا انتظـارات و    كننـد  تر از فرهنگ جامعه تبعيت مي از جمله سينما بيش ،هاي فرهنگي ابزار

  .)3: 1385 پورانوريان،(توقعات زنان 
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و ضـمير   ،ذهنـي  هـاي فكـري،    كشيدن جامعه گـرايش   تصوير بهريق سينما از ط ،درواقع
 گونـاگون هـاي   سـازي عرصـه   با نمايـان  و كند ناخودآگاه جمعي را با زبان فيلم منعكس مي

يـك    روحيـات و تفكـرات   جامعه، فرهنگي و سياسي  هاي اجتماعي،  جامعه و بازنمايي نهاد
  ،به سخني ديگر .گذارد به نمايش ميرا  هدور

نمايد  كند و هم آن را بازسازي مي بازنمايي مي را كه هم واقعيت معاني است از  فيلم نظامي
اطراف  ةجامعها به نوعي  فيلم .كند بيان و توليد مي  هاي خود را از واقعيت و هم حساسيت

بـه بيـان   باشـند،   مـي  واقعيـت ة بازتابنـد كـه   كشند و با توجه بـه ايـن   خود را به تصوير مي
يا با نقد   يا جامعه را تعريف و  دوره روح هر ردازند، پ ميو نقد خود از واقعيت  ها حساسيت

  .)103: 1378 صفري،( آيند و تحليل درصدد اصالح آن برمي

 هاي متفاوتي گوناگون نقشهاي  در زمينه ،امعوججمعيت از   بخش مهمي منزلة  بهزنان 
اخيـر بـر   دهة پذيري در گذر زمان و با تغييراتي كه در چند  اند كه اين نقش عهده گرفتهبر 

در طـول زمـان و بـا    . فضا و شرايط جامعه حاكم شده شكل ديگري به خود گرفته اسـت 
 ها و مناسبات جنسـيتي دچـار دگرديسـي    نقش هاي گذشته دههدر مدرنيسم، فزايندة روند 
امر اين  .ه استافزوده شد اجتماعي گوناگونهاي  ر عرصهو بر ميزان مشاركت زنان د شده
خواهي زنان شكل جديدي به  هاي برابري  حركت كه ه استسبب شداخير دهة يكي دو در 

زنان  فعاليت هرچند .شوند   عمومي ةعرصزنان بيش از پيش وارد  ،بيتتر بدينخود بگيرد و 
زنـان در   حضـور همچنـان   ولياست، افزايش يافته ايران  ةجامعدر   هاي عمومي در عرصه
كـه فوكـو از    ؛ قدرتي اجتمـاعي است ثرأمتقدرت اجتماعي حاكم  هاي اجتماعي از فعاليت
 اتشـئون همـة  به  قابل نفوذكند و آن را  ياد مي) power discourse( »گفتمان قدرت«آن به 
  .داند مي زندگي

يكـي از   اسـت   جنسـيت تجربـه كـرده    بازنمـايي  ةعرصـ تغييراتي كه سينماي ايران در 
اخيـر   ةدهـ دو  در ،آندر پـي   .است كـه نشـان از تحـول اجتمـاعي دارد      هاي مهمي پديده
از  كيي  .ندا هتري داشت گسترده هاي مناسبات جنسيتي فعاليت ةزمينند كه در ا هسازاني بود فيلم
جنسيتي  هاي كردن نقش تصويربا  است هادي است كه توانسته نام اصغر فر هسازان ب فيلماين 
 را موضوعات اين روابطشان،  بر حاكم جامعه و مناسبات گوناگونهاي طبقات  دل تقابل در
  .دهد نشان خوبي به

 منزلـة روابـط و مناسـبات زنـان بـه      شده اسـت  يدهكوشدر اين مقاله  در همين راستا، 
حـاكمِ  ) به تعبير فوكـويي ( گفتمان قدرتبا در تقابل ) identified subjects( »شناسا ةسوژ«
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ـ  هادي كه فر ،در سينماي امروز ايران اش و بازنمايي شودبر جامعه بررسي   شـاخص ة نمون
شـود كـه    مـي جا ناشي  اين مقاله از اين يمند مسئله ني استگفت. ، نشان داده شوداست آن

هاي اجتماعي زنـان در فضـاي    فعاليتاز ميزان و چگونگي به شناخت مناسبي قصد داريم 
 يمنـد  كـنش در سينما نائل شويم و ميزان انفعـال يـا     امروز ايران از طريق بازنماييجامعة 

شـان بـا    اجتمـاعي مناسـبات  نحـوة  با فضاي گفتماني مسلط بر جامعـه و    مواجههزنان در 
  .مراجع قدرت در جامعه را بهتر دريابيم

  
 پيشينه و ادبيات تحقيق .2

 از دينبا ،ياجتماع و يفرهنگ حوزةمسائل مربوط به زنان در  ليو تحل يبررسدر هنگام 
هـا،    جنـبش اي اسـت كـه از    مباحثـه فمينيسـم  . غافـل مانـد   يستينيفم يكردهايرو نقش
و  انـد  يجنس يضكه در ارتباط با تبع شده استهاي گوناگون تشكيل   فلسفهو  ،ها  نظريه
يكـي  ). 185: 1388 صالحي اميري،(كنند  ميمبارزه  زنان مسائل و ،حقوق برابري، براي

نحـوة  هاي اصلي پژوهش در رويكرد فمينيسـتي تحليـل مناسـبات جنسـيتي و      حوزهاز 
رويكـرد   ي اسـت نگفت ،بر همين اساس. هاي گروهي است رسانهبازنمايي نقش زنان در 

معـاني را   »انتقـال «امـا تصـور    ،دارداشـاره  بازنمايي به چيزي واقعي در جهان بيرونـي  
 پنـدارد كـه واقعيـت در    ميداند و اين فرض را مسلم  ميامور پيراموني  ازتصوري ساده 

شود  ميمتن اجتماعي و فرايندهاي ايدئولوژيك جاري در جامعه ساخته و درك  رابطه با
انـواع  مطالعة مفهوم بازنمايي از مفاهيم كليدي در  .)159: 1391 زادگان، تقيراودراد و (

هاي مربوط  بحثبه  اين مفهوم عميقاً. هاي سينمايي است مطالعة فيلمويژه در  بهها  رسانه
بر اين اسـت كـه   اي  رسانهزيرا سعي بسياري از متون ؛ يابد ميبه نمايش واقعيت ارتباط 

بايـد   باره ايندر  .)48: 1391 صادقي و عليزاده،  ملكمحمدپور، ( واقعي به نظر برسند
  :ها وجود دارد واقعيتچگونگي بازنمايي جهان يا دربارة افزود كه امروزه سه نظريه 

معنا در خود ابژه، شخص، ايده يا رويـداد   بر اساس اين نظريه :يبازتاب يها هينظر
موجود در جهان واقعي قرار دارد و زبان مانند آينه فقط به انعكـاس معنـاي حقيقـي،    

در كل، ايـن نظريـه زبـان را    . پردازد مي ،چه از قبل در جهان واقعي قرار دارد يعني آن
دانـد   مـي وجود دارد مسائل كه در  اي انگارد و ابزاري براي انتقال معاني ميجهان آينة 

  .)2001 ادگار و سدگويك،(
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و در كل بـه   ،گوينده ،اين نظريه نقش توليد معنا را فقط به نويسنده: يمند  تين يها هينظر
 هـاي هرمنوتيـك شـالير    سـنت اين نظريه در . گر اين نقش است دهد و زبان بيان ميفرستنده 

  .)49: 1391 ،و ديگران محمدپور( شود ميماخر، ديلتاي و نيز رويكرد پديدارشناسانه شناسايي 
در . مطالعات فرهنگي گذاشـته اسـت  در  يبسيارتأثير اين نظريه  :گرا برساخت يها هينظر

ايـن رهيافـت بـر خصـلت     . شـود  ميتوليد و برساخته شود، بلكه  كشف نمياين رويكرد معنا 
هـاي   نظـام كه با اسـتفاده از   هستيم اين ما ،طبق اين نظر. داردتأكيد اجتماعي و عمومي زبان 

  .)25: 1997 هال،(گماريم  مييعني نظام مفاهيم و نظام زبان به برساخت معنا همت  ،بازنمايي
هاسـت و معـاني    رسـانه قـدرت   بـر  مبتنـي گـرا   بازنمايي بر اساس رويكرد برساخت

امــا  ،اي اجتمــاعي و فرهنگــي اســت ســاختهاي اگرچــه  رســانهشــده و بازنمــايي  توليــد
. آن معاني و بازنمايي را امري طبيعي جلـوه دهـد   كوشد ميايدئولوژي و گفتمان مسلط 

زن مـردان را موجـوداتي عقالنـي،    ــ   مـرد دوگانة مثال بر اساس گفتمان پدرساالري،  براي
 كند ميو ضعيف بازنمايي  ،زنان را موجوداتي احساسي، عاطفي ،مقابلو قوي و در  ،منطقي

  ).120: 1389 فرد و قدسي،  پيشگاهي(
هـاي جمعـي    رسـانه در فرهنگ عامـه و  كه  بر اين باورندها  فمينيست ،ارتباط در همين

در حـالي كـه ايـن    . شـوند  مـي اي بازنمـايي   حاشيهموجودي ابزاري و  منزلة   زنان به معموالً
اي زنـان   تـوده در فرهنگ  انآنهمچنين به نظر . زنان ندارد ةپيچيدبازنمايي ربطي به زندگي 

يكـي  . شوند ميهاي فرهنگي ناديده گرفته  فراورده، شنوندگان و بينندگان انمخاطب در حكم
ر توليـد  غيـاب گفتمـاني زنـان د    ،اي تـوده اي و  رسانهفرهنگ  درفمينيسم  ةعمداز نقدهاي 

فنـاي نمـادين   « ةانديشـ هاي جمعـي در   استدالل كلي فمينيسم در نقد رسانه. فرهنگي است
و نقش زنان در  قيعال يا   تودهفرهنگ ها، سازندگان  فمينيستبه نظر . شود ميخالصه » زنان

بـه   فرهنـگ غايـب شـمرده يـا صـرفاً      ةعرصـ اند و زن را از  گرفتهتوليد فرهنگي را ناديده 
به نقل از  1379 بشيريه،(اند  پرداختههاي جنسي  نقشموجودي تابع در  منزلةبه  اوبازنمايي 

  ).12: 1383 رحمتي و سلطاني،
و تـداوم   تيـ حما جهـت در  ،يجمع يها رسانهزنان در  يفرهنگ ريتصو ،صورت نيبد
 يمردانگـ    و   يزنانگ   رامونيپ شده   رفتهيپذ ميمفاه تيدر جامعه و تقو جيرا يجنس كار ميتقس

فناي نمـادين زنـان را در ارتبـاط بـا      ةنظريتاكمن . رود   مي  كار  به  حاكم  يدر گفتمان اجتماع
هـاي   ارزشاي  تـوده مولـد فرهنـگ    منزلة ها به  رسانه ،اوبه باور . دهد ميبازتاب قرار  ةنظري

ها بـه سـبك جامعـه، زنـان را      رسانه. دهند ميمسلط در جامعه را در سطح فرهنگ بازتاب 
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تلويزيـون   بـارة هـايي كـه در   بررسيتاكمن با . دهند ميكنند يا نقش آنان را تقليل  ميتحقير 
كـه صـحنه را    انـد  و اين مـردان  اند انجام داد به اين نتيجه رسيد كه زنان در تلويزيون غايب

كشـيده  صـوير  تند و اگر هـم بـه   ا ند و زنان اغلب غايبا مردان هميشه موفق ؛اند كردهقبضه 
  .  )  193: 1388 صالحي اميري،( اند اهميت كممنفعل، تسليم و  ،شوند مي

كند كه  مياشاره امريكا در  1971هاي تجاري  با تحليل آگهي) 2003(براي مثال ون زونن 
هـاي   نقـش در  شانتر بيشو  آيند درميتري به نمايش دمشاغل محدودر برابر مردان در زنان 

هـاي   رسـانه بازنمايي تصوير زن در «در ) 2002(رحمان لعلي عبدا. شوند ميخانوادگي ظاهر 
هاي نوشتاري، ديداري و نقش تبليغات بازرگاني، چگونگي حضور زن  رسانهبا تحليل » عربي

، اين نقـش زن  اوبه نظر . داند ميتر موارد منفي  را در بيشآنان  هاي و نقش كند ميرا بررسي 
دهـد و او را از   مـي شـده تنـزل    تبليغهمچون لوازم خانگي و ديگر كاالهاي  اشيائيحد را تا 

  ). 86: 1391زاده و معصومي،  مهدي(كند  ميدور  اش   هويت و شخصيت انساني
هاي جمعي وضعيت واقعي زنـان   رويكردهاي فمينيستي رسانه ،مدافعانبه باور بنابراين 

. دهنـد  ميارائه  انآنشده و نادرست از  تحريفبلكه تصاويري  ،دهند نميدر جامعه را نشان 
 ،شوند ميو مرجع قدرت تصوير مد اكارهايي عاقل، نيرومند،  انسانها، مردان  رسانهدر  اغلب

هـاي   رسـانه گونـه،   بـدين . اند ضعيفو  ،هايي احساسي، منفعل، وابسته انساندر مقابل زنان 
بر تصورات مخدوش بـه بازتوليـد    مبتنياي و  يشهكلصورت  بهجمعي با بازنمايي نقش زنان 

  ).1385راودراد و زندي، ( سانندر مينظم اجتماعي موجود در گفتمان حاكم ياري 
 .نقش زنان در سينماي ايران انجـام شـده اسـت    ةدربار گوناگونيتحقيقات  است گفتني

تغييرات نقش زن در «در تحقيقي با عنوان ) 1385(براي مثال اعظم راودراد و مسعود زندي 
بـه بررسـي    1376از خـرداد   پـس و  پيشهاي سينمايي  ي فيلمبا تحليل محتواي كم» سينما
 ةنظريـ  شـده  ارچوب نظـري اسـتفاده  هـ چ. اند بازنمايي زنان در سينماي ايران پرداخته ةنحو

نقش زنان در سينما بـا توجـه بـه     ،هاي آنان شناسي هنر است و طبق يافته بازتاب در جامعه
 ميـزان  ماننـد  گونـاگوني كالن فرهنگي بـا تغييـرات در مـوارد     هاي گزاري سياستتغيير در 

هـا   اجتماعي، ميزان تحصيالت، مضامين ديالوگ ةطبقپوشش،  ةنحوها،  حضور زنان در فيلم
بـه  » زنان در سـينماي ايـران  «با عنوان  اي همقالدر ) 1383(مهدي سلطاني . همراه بوده است

پرداختـه   1370تـا   1340 ةدهـ هاي ايرانـي از   بررسي و تحليل نقش و جايگاه زنان در فيلم
سـتمگري جنسـي اسـت و نويسـنده بـا تحليـل        ةنظريـ ارچوب نظري اين مقاله هچ. است

هاي  فيلم است كه نگرش به زنان در رسيدهبه اين نتيجه  شده هاي بررسي محتواي كيفي فيلم
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. پدرساالرانه به نوعي نگرش فمينيستي تغيير يافته است يايراني در طول چند دهه، از نگرش
با تحليل محتـواي  » تحليل سيماي زن در سينماي پس از انقالب«در ) 1373(الهام جمعدار 

 شده از زنان در سينماي ايران ارائهاست كه تصوير  به اين نتيجه رسيده شده هاي بررسي فيلم
احساسـاتي و   اي كه شخصيت زن عمدتاً گونه  به ؛بر تصورات قالبي و مخدوش است مبتني

» بازنمايي مشاغل زن در سينماي ايران«در ) 1379(هلن همتي . شود فاقد تفكر نشان داده مي
كند  بررسي مي 1375تا  1309نمايش گذاشتن مشاغل زنان را در پنج مرحله از   به چگونگيِ

هـاي مردانـه    نقـش  ةحاشـي هـاي سـينمايي ايرانـي در     است كه زنان در فـيلم  بر اين باورو 
در ) 1385(سـولماز عليپـور انوريـان      .كننـد  را ايفا ميهاي خانگي  نقش دارند و عمدتاً  قرار

بـا  » 1370و  1360 ةدهـ دو  ةمقايسـ بررسي تغييرات نقش زن در سينماي بعد از انقـالب؛  «
به بررسي تغييـرات   ،نوسازي و روش تحليل محتواي كيفياستفاده از رويكرد نظري مكتب 

دهد كه زنان  نتايج تحقيق وي نشان مي. از انقالب پرداخته است پسنقش زنان در سينماي 
 ةدهـ امـا در   ،اند سنتي به تصوير كشيده شده )مادر( به عنوان همسر 1360 ةدههاي  در فيلم
و  دارنـد از مدرنيسـم  تـري   ي بيشها مشخصه هشد هاي بررسي زن در فيلم  شخصيت 1370

  .مدرن سخن گفت )مادر( توان از نقش همسر ميها  دربارة آن
گـرا و   هـاي نخبـه   تصـوير زن در فـيلم  «در ) 1390(تژا ميرفخرايي و اسـماعيل فتحـي   

 ةمقايسـ به  شده هاي مطالعه با تحليل محتواي كيفي فيلم» هفتاد سينماي ايران ةدهپسند  عامه
گيرند كـه   آنان نتيجه مي. اند هاي اجتماعي و رفتاري زنان در سينماي ايران پرداخته مشخصه

ـ ديگر دار هاي بنياديني با يك گرا تفاوت پسند و نخبه هاي عامه نمايش زنان در فيلم ةنحو . دن
 ؛گرا حـاكم اسـت   نوعي تفكر نسبي هاي داستان در ترسيم شخصيت پسند هاي عامه در فيلم
هـاي مثبـت و    شود شخصيت گرا سبب مي بيني مطلق گرا، جهان هاي نخبه در فيلم كه حال آن

  .شوندديگر تفكيك  روشني از يك بهمنفي داستان 
اند  هاي سينمايي پرداخته فيلم ةمطالعترين تحقيقاتي كه با روش تحليل گفتمان به  از مهم

بازنمـايي گفتمـان   « عنـوان ا ب) 1389(اي از اعظم راودراد و مجيد سليماني  توان به مقاله مي
. اشاره كـرد » ماه نور زيرتحليل گفتمان فيلم : ديني در سينماي ايران ةتجربسنت اسالمي از 

بازتاب و رويكرد تحليل گفتماني الكال و موفه به شناسايي و  ةنويسندگان با استفاده از نظري
ـ تحليل گفتمان سنت اسـالمي از   انـد و   در سـينما روي آورده  اش دينـي و بازنمـايي   ةتجرب

از قبيل  ،ترين عناصر گفتماني سنت اسالمي به بازنمايي مهم ماه نور زيركه فيلم  باورند  اين  بر
. كنـد  انسان ديني، عرفان اسالمي، حضور دين در اجتماع و تقابل سنت و مدرنيته اشاره مـي 
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: سياسي و اجتمـاعي  هاي تحليل گفتماني فيلم«در ) 1386(اصغر سلطاني  علي  سيدهمچنين 
گفتمان الكـال و مـوف    ةنظريبا استفاده از  كهدر پي آن است » سامان مقدم يپارتنگاهي به 

هـاي   از جملـه فـيلم    ،امع، محصوالت فرهنگيونشان دهد چگونه نظام گفتماني حاكم بر ج
  .پردازد كند و از آن طريق به بازتوليد خود در جامعه مي سينمايي توليد مي

  
  شناسي روشارچوب نظري و هچ .3

گـذرد،   بيش از يكصد سال مي  1895برادران لومير در  دست ش بهكه از زمان اختراع ،سينما
سينما   ،)I. Jarvie( به تعبير جاروي. شود هنري يا صنعتي معرفي مي اي امروزه فراتر از پديده 

سـينما  ). 38 :1380 جـاروي، (شـناختي اسـت    زيبـايي  ياجتماعي و هم موقعيت يهم موقعيت
فنـي،  گسـتردة  هاي حسي بشري و امكانات  زمان از توانايي گيري هم هنري است كه با بهره 
گري و بـازآفريني جهـان عينـي     و تصويري توانسته است به ابزاري مهم در روايت ،صوتي 

امكان ارتبـاط مسـتقيم    ، مفهومبيان ساده و هايي همچون  گيويژ از سوي ديگر، . تبديل شود
امكـان تكثيـر و    ، گونـاگون امكان بيان موضـوعات متنـوع و    ، رصدا و تصوي كمكافراد به 
 اسـت  سـبب شـده    اش امكانات وسيع تبليغـاتي  ،تر از همه يك زمان و مهم  در آن گسترش
  .)1: 1385، علوي(تبديل شود  هاي ديگر هنر سرآمد و به كندسرعت رشد  به سينما

اقتصـادي،   فرهنگـي،   ، وضعيت اجتماعي ، شاناطرافجامعة كشيدن  تصوير بها ها ب فيلم
 تاواقعيـ اي  همـواره پـاره   ،در واقـع . دهنـد  را بازتاب مـي  شانمخاطبانسياسي و رواني  
سيمايي از  محصول سينمايي،  .دهد ميقرار تأثير آن را تحت  داده، بيروني به سينما شكل 

 پذيراي مخلوق خود اسـت دوباره و خود است اي كه آن را آفريده  جامعه؛ جامعه است
اجتمـاعي و فرهنگـي،    اي پديـده  منزلـة سينما به  ةمطالع از اين منظر، ). 142: 1378نيازي، (

است؛ گران علوم اجتماعي و مطالعات فرهنگي در فهم واقعيات اجتماعي  گشاي پژوهش راه
امع روحيـات يـك   وو فرهنگي ج ،سياسي اقتصادي،  اعي، هاي اجتم فيلم با افشاي نهاد زيرا

  ).171: 1381جينكز، (كند  ميدوران را مجسم 
 اسـت  اين پژوهش در غالب سنت فكري مطالعات فرهنگي انجام شده ،بر همين اساس

و ) زنان(افراد  ةسوبژكتيويتدهي به  قدرت در شكلثير أتتوصيف نقش و  ،اش و هدف اصلي
 ةزمينـ در . آنان در برابر سلطه و استيالي حاكم بر جامعه است ةمواجهچگونگي مقاومت و 

وبـر،   مونتسكيو و هگل گرفتـه تـا دوتوكويـل،     هابز،  متفكران بسياري از ماكياولي، » قدرت«
اسـت  بـوده   فردي يگانهاما شايد بتوان گفت فوكو  ،اند پردازي كرده هابرماس و آرنت نظريه 
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يا نظام فلسـفي    فوكو از طرح و تنظيم نظريه. راتش قرار داردقدرت در كانون تفك ةمسئلكه 
هـاي فكـري دسـت و پـاگير      از قالب نظريـات و نظـام   راخود  كوشيد ميرويگردان بود و 

هـاي فوكـو همچـون     قدرت در نوشـته ). 35: 1389ضيمران، ( كندرها انديشمندان معاصر 
كه به  بدون اين ي اجتماعي است، ها ها و كردار كند كه هدفش فهم عملكرد عمل مي مفهومي 
ترين  مهمن امفسربرخي از  اين حال، با. سازي در اين مقوله ختم شود پردازي و نظريه نظريه

  ).13: 1389دريفوس و رابينو، (دانند  دستاورد فوكو را تحليل روابط قدرت معرفت مي
  :كنيم را بررسي مي تري زواياي بيش در ادامه از نظام فكري فوكو

كنـد ايـن واقعيـت اسـت كـه       ميفتني و پذيرتأثيرگذار چه قدرت را  آن ،فوكوباور به 
رود و  بلكـه از ايـن فراتـر مـي     ،كنـد  مانع در مقابل ما نيست كه مخالفت مييگانه قدرت 
آورد و گفتمـان توليـد    معرفت به وجود مي كند،  لذت ايجاد مي دهد،  ها را شكل مي پديده
چيزي كه  ؛مولدي دانست كه در سراسر اجتماع جريان دارد گسترةبايد قدرت را . كند مي
فوكـو بـرخالف   ). 119: 1980فوكـو،  (كاركرد سركوب است  بامنفي  اي تر از نمونه بيش

پذيرفته از اوست، روابـط قـدرت   تأثير ، لوئي آلتوسر كه بسياري از نظراتش شنظر استاد
دانسـت   مـي » دولـت ايـدئولوژيك  دسـتگاه  «  ايـ   »گـر  سركوبدستگاه دولت «را فراتر از 

  ).35: 1389 يورگنسن و فيليپس،(
برعكس، قدرت  ؛نيستحاكم  ةطبقيا  مالكيت دولت  ةسيطردر  فقطقدرت از نظر فوكو 

هـا   و سـاختار  ،هـا  نهاد ها،  گيرد و انسان بر ميراي استراتژيك است كه همه را د شبكه ةمثاب  به
  .كنند از آن تبعيت مي اجزائي از كل،  در حكمهمه 

چگـونگي  بـه  بلكـه   ، نيسـت يا تصاحب قدرت  چگونگي قبضه  به توجهفوكو درصدد 
 اي ) subject( سوژهتوانيم  چه مي اجرا و اثرات آن در ارتباط مستقيم و بالواسطه با آن اعمال، 

: ديـ گو يمـ  بـاره  نيـ ا در او). 9: 1994اسـمارت،  ( كند يم توجه م،يقدرت بنام) object( ابژة
شدن انسان به عنـوان   بلكه چگونگي ساخته قدرت نيست،  اصلي من در تحقيقاتم  موضوع«

  ).91 :همان(» است سوژه
بر روابط قدرت و دانش  ها مبتني اشكال اساسي افكار و انديشه ةدربارتحليل اصلي فوكو 
هايي عالقه دارد  به بررسي روند او. اند ها به سوژه تبديل شده انسان ،ها است كه از طريق آن

هـا را بـه اشـكال     تـا آن  شـود  مـي انساني اعمال  ةسوژعقالنيت ساخته و بر  شانكه از طريق
چيرگي و منجر به اين امر خود  و) 15: 1389 دريفوس و رابينو،(دانش تبديل كند  گوناگون

  .شود انساني مي ةسوژحاكميت قدرت بر 
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افـراد   شود،  واسطه اعمال مي بي ةروزمركه بر زندگي  ،اين شكل از قدرت ،به باور فوكو
آنان  هبكند و  به هويتشان مقيد مي كند،  با فرديت خاصشان مشخص مي كند،  بندي مي را طبقه

كند كه بايد بپذيرند و ديگران نيز بايد اين قانون را در آنـان   قانوني از حقيقت را تحميل مي
سـوژه دو   ةكلمدر . كند افراد را به سوژه تبديل مي اين شكلي از قدرت است كه. بازشناسند

مقيـد بـه هويـت     ةسوژو  تابع ديگري از طريق كنترل و وابستگي  ةسوژ ؛شود يافت ميمعنا 
اين كلمه شكلي از قـدرت را   ،در هر دو حالت. يا شناخت از خود خويش از طريق آگاهي 

جـا   در اين يسوژگ). 414: 1389فوكو، (سازد  آورد و منقاد مي كند كه به انقياد درمي القا مي
. كنـد  شيوه وي را تسليم ديگران مـي اين  با به معناي موردي است كه فرد را به خود مقيد و 

  ).349: 1389رابينو،  دريفوس و(پس سوژگي متضمن مضمون انقياد است 
دادن اين نكته است كه سوژه مخلوق قـدرت   چه براي فوكو حائز اهميت است نشان آن
براساس ديـدگاه  . هاي هنجارسازي است هاي قدرت و سازوكار يعني مخلوق مكانيزم ؛است

زيرا قدرت  ؛نهايي قدرت نيست ةكنند كس اعمال هيچ ،اي فوكو گرايانه و غيرسوژه ضدانسان
خود تحت  ،آن نقش دارند  اعمال   در   ظاهر   منتشر و پراكنده است و حتي كساني كه به  اساساً

بلكه  ،پردازند به بازنمايي سوژه نمي فقطهاي قدرت  نظام ،از نظر فوكو. اند آنسلطه و انقياد 
 اي هسوژ ةدربارمنظور فوكو اين است كه براي بحث . كنند مي بازنمايي سپسآن را توليد و 

گفتمـان بـا     قـدرت   .بيش از هر چيز بايد آن را وارد گفتمـان كنـيم   ،خاص و گفتماني درون
موجبـات تعريـف آن    مقررات و نظارت  ممنوعيت،  نظير محدوديت، كمك مفاهيم حقوقي 

شدن مسائل در  اعمال اين مفاهيم خود به سوژه ،در واقع. آورد سوژه در گفتمان را فراهم مي
زنان در گفتمـان حـاكم نيـز     ةواژاستفاده از  بارةله درئاين مس. كند گفتماني خاص كمك مي

بلكـه موجـب    ،كنـد  مكي به حل مسـائل آنـان نمـي   ك فقطورود اين واژه نه . كند صدق مي
  .شود  ميگفتمان قدرت  ها در سوژگي آن

اي و  شـبكه  متـداوم،   توليدكننده،  محلي  نقدرت برخالف اشكال پيشي ، اونظر  بر اساس
به باور . است كه قدرت مدرن در آن ظهور كرده استثر أمت  اين امر از فضايي وجامع است 

بلكـه   ،شـود  از باال بـر افـراد تحميـل نمـي     مدرن  )دانش( يم قدرترژ برخالف تصور،  ،او
هـاي انضـباطي    در اشـكال محلـي و خـرد در قالـب نهـاد      از اواخر قرن هجدهم،   رفته رفته

  ).159 -  158: 1980كالين، (است  يافته    توسعه
الزمـة  زيـرا   ؛كه هرجا قدرت هست مقاومـت هـم هسـت   است باور فوكو بر اين 
قـدرت   ؛ زيـرا قدرتي در كار نخواهد بـود  ،است و اگر مقاومتي نباشدقدرت مقاومت 
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شـود و مقاومـت و آزادي شـرط وجـود قـدرت اسـت        بر افراد آزاد اعمـال مـي  فقط 
قدرت و آزادي نه در مواجهه با هـم،    ،زعم فوكو به). 360 -  358: 1389دريفوس و رابينو، (
بـدون   روابـط قـدرت بـدون مقاومـت،     « ،در نظر فوكو .كنند بلكه در ارتباط با هم عمل مي 

طـور   كم بـه  قدرتي دست ةرابطهر  يا بدون دگرگوني احتمالي وجود ندارد،  گريزگاه يا فرار 
  ).433: 1389فوكو، (» است  مبارزه   استراتژي   نهفته متضمن يك 
عملكرد دولت در جوامـع غربـي    ةنحونگري مانع فهم ما از  تمايل به كلي ،به نظر فوكو

هاي آرماني و پيگيري مبادي نخستين دست كشيد و بـراي رسـيدن بـه     بايد از مدينه. است
مبارزه كرد و چـون   شهاي سازي هاي قدرت و سوژه طلبي با زياده» اي آزاد جامعه«و » آزادي«

هاي موضعي در برابر آن  شهروند نيز بايد به كمك استراتژي ،جا پخش است قدرت در همه
يا انقـالب   شورش   هاي تاريخي دارد چيزي نيست كه با تي كه ريشهزيرا قدر  ؛موضع بگيرد

  .)30 -  29: 1372 فوالدوند،(بلكه بايد قدم به قدم جلو گسترش آن را گرفت  ،برافتد
فوكو ارائـه شـد، از منظـر وي     ةانديشبا توجه به مباحثي كه پيرامون قدرت و سوژه در 

بندي افكار، نظام معرفتي و  گيرد و به صورت مياجتماعي را دربر  ةحوزگفتمان قدرت كل 
آورد و  هاي انساني را تحت كنترل خود درمي پردازد و از اين طريق، سوژه جهان واقعيت مي
خواهـد بـه ايـن     گـرفتن نظريـات فوكـو مـي      نظـر  اين پژوهش با در. دهد به آنان شكل مي

  : پاسخ دهد ها پرسش
هـاي انسـاني    سـوژه  منزلـة چگونه زنان را به  هاي قدرت نظر، گفتمان مدهاي  در فيلمـ 

  كنند؟ تعريف مي
ـ نظـر خـود    مدارچوب گفتمان هزنان در چ درهاي قدرت به چه شكلي  گفتمان ـ ثير أت
  گذارند؟ مي

قـدرت ارتبـاط    ةكننـد  اعمـال  گونـاگون زنان به چه نحوي با مراجع  ،بر همين اساسـ 
  ؟كنند مي  برقرار
 ؟استها چگونه  بازنمايي اين امر در فيلمـ 

تحليـل گفتمـان   . تدوين كرده است  نظريه منزلةفوكو اولين كسي است كه گفتمان را به 
 انـد  اش شـكل گرفتـه   قـدرت در آثـار تبارشناسـانه    ةنظريـ شناسـانه و   فوكو در آثار بايگاني

كـار پيرامـون گفتمـان     ةادامـ اش از  تبارشناسي ةدورهرچند فوكو در ). 38: 1391 سلطاني،(
ـ ولي مفهـوم نـوين و متفـاوتي از قـدرت ارائـه داد كـه        ،منصرف شد عميقـي بـر   ثيرات أت

توان به الكال و موف اشاره كرد كه  پردازان مي اين نظريه ةجملاز . پردازان بعدي داشت نظريه
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انـد   ئه دادهاي ارا با نظريات متفكران ديگر، نظريه شهاي فوكو و تركيب گيري از ديدگاه بهرهبا 
  .و جالب است مداكاركه بسيار 

گرايانه بـه مفـاهيم گفتمـان و     هاي پساساخت نگرشنظريات فوكو اگرچه مبناي فلسفي 
قدرت را فراهم آورده است و ارجاعات بسياري به گفتمان و زبان دارد، ولي فاقد ابزارهاي 

هـاي فوكـو و    ديـدگاه اما الكال و موف براساس  ،دقيق تحليل زباني براي تحليل متون است
اند كـه بسـيار جـامع، كـاربردي و      دادهاي ارائه  نظريه ،هاي متفكران ديگر با ديدگاه شتركيب

گرايانه است،  ساخت پسااي به تمام معنا  نظريهگفتمان الكال و موف، كه  ةنظري. منسجم است
كارايي بسيار  شانا و بررسي تعامل ميانه گفتمانبراي تبيين چگونگي ظهور، استمرار و افول 

  .)103 :همان(دارد  بااليي
بـراي  » زليگ هـريس «گرا به نام  ساخت يشناس زبان بار  را اوليناصطالح تحليل گفتمان 

كه در زبـان   ،اين اصطالح). 24: 1994شيرفين، (كار برد  بهتحليل متن باالتر از سطح جمله 
ترجمه ) speaking analysis( »تحليل كالم«و ) speaking mining( »سخن كاوي«فارسي به 
يك بيان كلي به بررسي سـاختار گفتمـان و تحليـل مفـاهيم و اصـطالحات       در «شده است 

ياورسـكي  .  )57: 2006 اسكات، (» شود يا متن گفته مي يك سخنراني  گرامري سازماندهي شده در 
تحليل گفتمان عبارت اسـت از  «باورند كه  بر اينهم ) A. Yaworski and N. Oupland( و كاپالن

رابطـة  هـاي اجتمـاعي و كشـف     زبان و رسيدن به زمينهرؤيت هاي قابل  فراتررفتن از صورت
تحليل ). 1383به نقل از فاضلي،  2001ون دايك، ( »اجتماعي   هاي متقابل ميان زبان و فرايند

شـالودة  اي است، روشي است كه  رسانههاي  كه روشي نوين براي پژوهش در متن ،گفتمان
  ).24: 1391فهيم و نادري جم، (شناختي دارد  زبان

هاي  سياسي مفهوم گفتمان فوكو را با ديدگاه ةفلسف ةحوزارنستو الكال و شنتال موف در 
هـاي   آميخـتن ديـدگاه    هم بهها با  آن. گفتمان خود را شكل دادند ةنظريديگران درآميختند و 
ارائـه  را گرايانـه   سـاخت  پسا ةنظريگرامشي، آلتوسر، فوكو و ديگران  سوسور، دريدا، الكان،

ـ هاي اجتماعي تحت  پديده ةهم ،براساس آن كهاند  داده هـاي گفتمـاني شـكل     فراينـد ثير أت
هـاي   چه تحليل گفتماني الكال و موف را از ساير نظريـه  آن). 38: 1391 سلطاني،(گيرند  مي

. فرهنگ و فلسفه به جامعه و سياست است ةحوزتسري گفتمان از  ،كند گفتماني متمايز مي
نگرشـي جديـد و   در علوم اجتماعي خود  ةشناسان زبانها بنابر مباني پساساختارگرايانه و  آن

هـاي اجتمـاعي    حـوزه  ةهمـ هاي زباني و گفتماني را به  كنند و مقوله برانگيز مطرح مي بحث
  ).194: 1383زاده،  حسيني (دهند  سرايت مي
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امور اجتماعي برداشتي گفتماني ارائه  ةهماز  كهگفتمان الكال و موف بر آن است  ةنظري
. انـد  فهم قابلهاي گفتماني  ساخت ةمثابگفتمان، امور اجتماعي به  ةنظرياز ديدگاه اين . دهد

توان با ابزارهاي تحليل گفتماني تحليـل و بررسـي    هاي اجتماعي را مي پديده ةهمدر واقع، 
بـراي معنـادار و    هـا   پديـده ل و اعمـ ا همـة از نظر الكال و موف ). 70: 1391سلطاني، (كرد 
شـوند   مي مفهومها وقتي  ها و پديده به عبارت ديگر، فعاليت. دنشدن بايد گفتماني باش مفهوم

چيـز   هـيچ . اي از عوامل ديگر در قالـب گفتمـاني خـاص قـرار گيرنـد      كه در كنار مجموعه
بلكه هويتش را از گفتماني كه در آن قرار گرفته اسـت كسـب   ندارد، خود هويت   خودي  به

  ).72: همان(كند  مي 
يك گفتمان تالشي «: گونه تعريف كرد توان اين ميمفهوم گفتمان از نظر الكال و موف را 

شـان بـه يـك معنـاي      از طريق تقليل چندگانگي معنايي ها وقتهاست براي تبديل عناصر به 
در اين حالت، نوعي انسداد در معنـاي  ). 28: 2002يورگنسن و فيليپس، ( »شده تثبيت كامالً

اما اين انسداد و انجمـاد بـه    ،شود ها مي شود و مانع از نوسانات معنايي آن نشانه حاصل مي
صـورت   گـاه كـامالً   هـيچ  وقتـه انتقال از حالت عنصر بـه  « ،درواقع. وجه دائمي نيست هيچ
  ). 110: 1985الكال و موف،  ( »گيرد نمي

جزئـي   شـكلي به ) 112: همان(مركزي  اي حول نقطه ها هاي درون گفتمان معناي نشانه
آن  ةسـاي هاي ديگر در  برجسته و ممتازي است كه نشانه ةنشانمركزي  ةنقط. شود تثبيت مي

 هـا  همچنين تثبيت معناي نشانه). 77: 1391سلطاني، (شوند  مي تصلمو به هم  يابند مينظم 
رو،   از ايـن . گيرد صورت مي ها از طريق طرد ديگر معاني احتمالي آن نشانه ها درون گفتمان

از لغـزش معنـايي    دنكوشـ  مـي  هـا  گفتمـان . دنشو باعث تقليل معاني احتمالي مي ها گفتمان
  ).همان (د نندازابه دام  يدست يك ها را در نظام معناييِ د و آننها جلوگيري كن نشانه

به  خاص خود ةبه شيو كوشند مي گوناگونهاي  اند كه گفتمان هايي هاي شناور نشانه دال
هـاي شـناور    نقـاط مركـزي هـم دال   ). 28: 2002فيليـپس و يورگنسـن،   (ها معنا بخشند  آن
 ،در آنمركزي به حالتي اشاره دارد كه  ةنقطدر اين است كه  شانولي تفاوت روند، مي  شمار به

 كند ميولي دال شناور به حالتي اشاره  ،درآمده استمعناي نشانه به حالت انجماد و انسداد 
معنا، شناور و معلق اسـت   تيتثب يمتفاوت برا يها گفتمان مبارزة دانيم درنشانه در آن كه 

  ).79: 1391 ،يسلطان (
 حـوزة  شـوند،  يكـه از گفتمـان طـرد مـ     را، هـا  نشانه ياحتمال يمعان موف و الكال
اي است كه از يك گفتمان سـرريز   گونگي معاني گفتمانحوزة  .نامد يم يگونگ گفتمان
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ـ در گفتمان ديگـري دار  ها اي كه نشانه شود؛ يعني معاني مي ولـي از   ،انـد  د يـا داشـته  ن
دستي معنايي در آن گفتمان حاصـل شـود    اند تا يك نظر حذف و طرد شده  مدگفتمان 

  ).111: 1985الكال و موف،  (
دو گفتمـان   كـم  دستاولين قدم شناسايي ارچوب تحليل گفتماني الكال و موف هدر چ

 ةواسـط ها همواره به  گفتمان. اند سازانه برقرار كرده اي غيريت متخاصم است كه با هم رابطه
بـر اسـاس   . كننـد  كنند و نظام معنايي خود را بر اساس آن تنظيم مي هويت پيدا مي» دشمن«

پذير نيسـت و هرگـز    امكاند حاكم باش اي وجود گفتماني كه به تنهايي بر جامعهاين نظريه 
كـه آن را در مقابـل    مگـر آن  ،كردسير تحول گفتمان يا نظام معنايي آن را بررسي  يمتوان نمي

بايد آن را در مقابل  ها م معنايي گفتماندر حقيقت، براي بررسي ساختار نظا .دادقرار  دشمن
هـاي معنـايي را    و نقـاط درگيـري و تفـاوت    دادساختار نظام معنايي گفتمان رقيـبش قـرار   

  ).161: 1383سلطاني، ( كرد  پيدا
و » خـودي «كنند كه ذهنيت سوژه را در راستاي دو قطب  اي عمل مي گونه  بهها  گفتمان

اي  گونـه   بـه رفتار و كردار سـوژه   ،اساس همين ذهنيت دوگانه بر. دهند سامان مي» ديگري«
ريزد و اين دوگانگي  ديگري ميـ  خودي ةدوگانها را در قالب  پديده همةگيرد كه  شكل مي

» خـودي «. شـود  راني در كردار و رفتار سوژه نمايـان مـي   سازي و حاشيه صورت برجسته به
سـازي و   غيريت ةواسطيابي به  هويت ،بنابراين. شود به حاشيه رانده مي» ديگري«برجسته و 

راني  سازي و حاشيه برجسته. گيرند راني شكل مي سازي و حاشيه ها به كمك برجسته غيريت
پردازد و  طريق، قدرت هم به توليد معنا مي بدين. اي براي حفظ و استمرار قدرت است شيوه

 كمـك  به. كند  يمرا حذف و طرد  ريدشمن و غ اد،يانضباط و انق يابزارها يريكارگ بههم با 
ها به توليد اجماع و  بر ذهن سوژه يرگذاريتأثبا  گفتمان كي قدرتاست كه  سازوكار نيهم

مدلول خاصي را به دال مركزي  ،كند و در واقع مياقدام هاي خاص  ها به شيوه تعريف نشانه
بـا ساختارشـكني دال    كوشـد  مـي زمـان   كند و هم چسباند و آن را هژمونيك مي گفتماني مي

در حقيقـت،  . ا بشـكند اش ر و هژموني كندمركزي گفتمان رقيب، مدلولش را از دالش جدا 
و  دهد ميقدرت را طبيعي و بديهي جلوه  ةچهرراني با توليد اجماع  سازي و حاشيه برجسته

  ).173: همان(كند  آن را از نظرها پنهان مي
كنند و آن را  سياسي مي ةاستفادپذيري رابطه ميان دال و مدلول  الكال و موف از انعطاف
خاص به دالي نزديك شود و بر  ياين ترتيب، اگر مدلولبه . دهند به مفهوم هژموني پيوند مي

شود و  آن دال هژمونيك مي ،ي خاص براي يك دال در اجتماع اجماع حاصل شوديسر معنا
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. يابـد  مـي كـل آن گفتمـان بـه هژمـوني دسـت       ،هـاي يـك گفتمـان    شـدن دال  هژمونيكبا 
 در سـطح وسـيع  در افكار عمـومي   شانكه معناي مفهوم استبه اين  ها شدن نشانه هژمونيك

ايـن  در . آيـد  مـي وجـود   بـه يا نوعي انسداد هرچند موقتي در معناي نشانه  شود فته ميپذير
  ).83: همان ( شود يحاصل م يهژمون ،حالت

 در كه يميمفاه و موف و الكالگفتمان  ليبا استفاده از تحل استشده  يمقاله سع نيدر ا
مناسبات سـوژه و قـدرت در    ،يليو تحل يفيبه روش توص شد، اشاره ها بدان ليتفص به باال

 و حيشـر ت ،فوكو يها شهياند و آرا اساس بر ،يينمايس اثر يانجيگفتمان حاكم بر جامعه به م
ـ  دربـارة  ، يسـور  چهارشنبه ،يهاد آثار اصغر فر ةگان منظور از سه نيبد. شود يبررس و  ...يال
هـا رويـارويي و كشـاكش     در آنكـه   اي گانـه  سه ؛استفاده شده است  ،نيميس از نادر ييجدا

زنـان بـا    ةمواجه ةنحوو  است هاي زندگي جامعه بهتر تصوير شده طبقات مختلف و سبك
  .است خوبي نمايش داده شده بهگفتمان غالب و حاكم بر جامعه 

  
  هادي فر اصغر سينماي معرفي. 4

 رود شمار مي بهكارگردانان نسل نو سينماي ايران  ةزمراز  ،ساز نسل نوين فيلم ،هادي اصغر فر
بـه تصـوير    را در قالـب فـيلم   جامعمسائل و معضالت اجتماعي است  كوشيدهكه همواره 

  .كندهاي امروز افراد جامعه را در درون گفتمان طبقاتي نمايان   ها و مشغله كشد و دغدغهب
اما در كنار  ،قي استوار استاخال هادي بر اخالق و بي هاي فر اگرچه مضمون اصلي فيلم

ديگري نيز عالقه  ةمسئلكاري و قضاوت، به  پنهان دروغ،  چون خيانت،  پرداختن به مفاهيمي 
هاي گوناگون بر زندگي فردي و اجتماعي انسـان   گفتمان ةسلطدهد و آن اقتدار و  نشان مي

  .معاصر است
بـه   ،)1382( يبـا شـهر ز و ) 1381( رقص در غبـار  ،اش هادي اگرچه در دو فيلم قبلي فر
بـا  ) 1384( سـوري  چهارشـنبه اما از  ،پردازد جامعه مي  نشين حاشيهطبقات محروم و  زندگي

) 1387( ... يال دربارةو  سوري چهارشنبهدر  او. شويم مواجه مي يشها تغيير رويكرد در فيلم
  شود و كز ميمتمر هجامع ةشد مدرنمتوسط و  ةطبقبر مناسبات فردي و اجتماعي آدمياني از 

كه به نوعي  ،)1389( سيمين از نادر جداييدر  او. كند يك روز از زندگي آنان را روايت مي
، زيبا شهرو  غبار در رقصدو فيلم  با ...دربارة اليو  سوري چهارشنبهدو فيلم  ميان استپلي 

متوسط و فرودست جامعه و تقابلشـان   ةطبقمواجهه و كشمكش فردي و اجتماعي ميان دو  
  .كشد  مي  تصوير   خوبي به  بهبا فضاي گفتماني حاكم بر جامعه را 
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 ــ  و نظاير آن ،سياسي فرهنگي،  اجتماعي، ـ  قدرت گوناگونبا مراجع ) سوژه(فرد  ةرابط
 نخسـتش، وي در فـيلم  . شود ه ميهادي نشاني از آن ديد هاي فر فيلم همةامري است كه در 

اجتماعي ـ  عرف و نظام فرهنگي ةسلطاز خالل داستاني عاشقانه به اقتدار و  ، غبار در رقص
، ردي از مناسـبات ميـان   اش سـينمايي  ةسـاخت دومـين   ، زيبا شهر كند و در بر فرد اشاره مي
 ةخـانواد شـاكي و   ةخـانواد  فـرد مجـرم،   (و افراد درگير در داستان ) قانون(گفتمان سياسي 

هاي قدرت  هادي به مناسبات ميان حوزه گاه فر هاي گاه و بي اما اشاره ،گيرد يمرا پي ) مجرم
) 1390( تـوان آن را بـه تعبيـر هـومن داوودي     كه مي ،هايش فيلم ةگان سهو افراد اجتماع در 

در . شـود  جانبـه بـه تصـوير كشـيده مـي      همـه بـه شـكلي آشـكار و     ناميد، » دروغ« ةگان سه
و گفتمـان  ) سـوژه (مناسبات فرد  جوان  ياز خالل زندگي خانوادگي زوج سوري چهارشنبه

. خـورد  بـه چشـم مـي   ) يكي از مراجـع قـدرت در جامعـه    منزلة به (حاكم بر نهاد خانواده 
بـر يـك فـرد    ) گـروه (هويت جمعـي   ةسلطاقتدار گفتمان خانواده و همچنين  ...الي  دربارة

اي از  بيننده بـا شـبكه   سيمين از نادر جداييدر  ،گذارد و در نهايت را به نمايش مي) سپيده(
طبقاتي  فرهنگي،  اجتماعي،  گوناگونهاي  مناسبات و رويارويي فرد با اقتدار ناشي از گفتمان

  .شود رو مي هو ايدئولوژيكي روب
  

  ها نتايج تحليل گفتمان فيلم .5
پردازيم و موارد  ارچوب گفتمان فوكويي ميهدر چ مذكوردر اين قسمت به تحليل سه فيلم 

چگونگي . كنيم قدرت در جامعه را بررسي مي گوناگونهاي  زنان با مراجع و كانون ةمواجه
هـم   ،جامعه گوناگونبازنمايي حضور و نفوذ اين مراجع قدرت در زندگي زناني از طبقات 

  .قسمت استاين  مد نظراز جمله موارد  ،خصوصي ةحيطعمومي و هم در  ةحيطدر 
  
  يسور چهارشنبه 1.5

متوسط جامعه كه بيننده به ميـانجي   ةطبقاز زندگي زوجي از است روايتي  سوري چهارشنبه
با مناسبات و گفتمان حاكم بـر   او ديد ةزاويو از  ،كارگر شركت خدماتي شخصيت روحي، 

 روز كـارگري اسـت كـه در   ) ترانـه عليدوسـتي  (روحي . شود متوسط جامعه آشنا مي ةطبق
خانم خانه،  ، )هديه تهراني( مژده. شود وارد مي اي ه خانواد ةخان براي كار به يسور  چهارشنبه

مشكوك  ،)آ بهرام پانته(سيمين  ، و زن همسايه ،)دنژا فرخ حميد(مرتضي   ،شهمسر ةرابطبه  
بـراي يـافتن    شسوءظن مـژده و تالشـ  . در پي كشف خيانت همسرش است واست شده 
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و زندگي است هايش شده  سبب تندخويي و آشفتگي او در رفتار هاي خيانت مرتضي،  نشانه
پـرتنش ايـن زوج    ةرابطـ فيلم به روايـت  . دهد نابودي قرار مي ةآستانخانوادگي آنان را در 

و  كنـد  مـي سكوت  برد،  كه مژده به خيانت همسرش پي مي با وجود آن پايانپردازد و در  مي
  .كند مي  از نگاه مرتضي پنهان   او و در كناررزندش فخود را در بستر 

 ةچهرلباس سياه و (به دليل نوع آرايش و پوشش  ، استكه شخصيت اصلي فيلم  مژده، 
هاي روحي و رواني است  با بحران  آدمي ةكنند تداعي و رفتار عصبي و ناسازگارش ) غمگين

، همة اشـيا . نت همسرش استكشف حقيقت خيا در پياو در طول فيلم ). 1389شاهوند، (
و آن اثبـات وجـود خيانـت اسـت      يابد مي ابراي او حول يك چيز معن  ابطوو ر اتاحساس

شوند تا بتواند  مثال تلفن و هواكش حمام براي او ابزاري مي رايب). 152: 1384الجوردي، (
شود تـا اطالعـاتي از درون    اي مي كارگر خدماتي براي او وسيله برسد، ) خيانت(به حقيقت 

آور تبـديل   و حتي حس آدمي نيز براي مـژده بـه امـري هـراس    ورد آدست  سيمين به ةخان
گويـد مرتضـي بـوي سـيمين را      ند ميك مي درددلدر سكانسي كه او با خواهرش . شود مي
هـايي آشـفته و    شـود رفتـار   فشار روانيِ شكي كه مژده به شوهرش دارد سبب مـي . دهد مي

شود گفتمان خـانوادگي   همين امر سبب مي). 1384الجوردي، (نامتعادل از خود نشان دهد 
انبوهي   و شلوغي خانه، سامانيبنا. بپردازد شكند و به بازخواست شمسلط در جامعه محكوم

داري و نظـاير   به اوضاع داخلي خانه و امور خانه يتوجه بيهاي نامرتب،  از وسايل و لباس
و حتي خواهر مژده به عنـوان حـامالن گفتمـان     ،همسايه شوند تا شوهر،  هايي مي نشانه ،آن

تصويري كه از روابـط  . را به چالش بكشند شبه او خرده بگيرند و فرديت ،خانوادگي مسلط
اسـت كـه مرتضـي گفتمـان      اي هگون  بهشود  مييي ميان مرتضي و مژده در فيلم ارائه زناشو

 .كشـد  مـي گفتمان رقيب به چـالش   منزلةو رفتار و اعمال مژده را به است حاكم تلقي شده 
اش را انجام  داري كه او وظايف خانه پذيرد ميرا مژده   هويت   و   فرديت زماني  تمان حاكمفگ

به شوهر و فرزندش رسيدگي كند و احساس آسـايش و امنيتـي كـه خـانواده بـه آن       دهد، 
 كنشـي شخصيت مژده در پي  كه آنبا وجود  ،به همين سبب. بازگردانداحتياج دارد به خانه 

اما اين  ـ است خود هويت اثبات همان گويي كه ـ است خيانت حقيقت اثبات براي فعاالنه
گفتمـان حـاكم و   . شود گرفته مي ناديده  حاكم گفتمان مناسبات با تقابل و تضاد علتامر به 

خواهـد كـه    مـي ) و زنان ديگر(از مژده  مناسبات اجتماعي حاكم بر روابط خانوادگي افراد، 
 خيانت تيقفيلم و زماني كه حق پايانمژده در  ،بنابراين. فرديتي وابسته به مردان داشته باشند

تواند به كنشي فعاالنه دسـت بزنـد و از مناسـبات حـاكم بـر       شود نمي شوهر بر او فاش مي
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شـوهر در  ( زيـرا  ؛برد پناه مي شفرزند  بهكند و  مژده سكوت مي. گفتمان خانواده فراتر رود
هايي كـه   فكت ةارائشوهر با  .)دهد مي شدارد فريب هر قدمي كه مژده به سوي حقيقت برمي

كند قدرت اين را دارد كه اين اتهام كهنه به زنان را تكرار  قلمداد مي »زني هيستريك«مژده را 
زن هيستريك زني است آشفته و فرورفته در احساسات شـديد و گنـگ   . كند و تداوم بخشد

اين اتهام راه هرگونـه   سرگيري ازشوهر با . داند كه در جهان پرتنش خود ديگران را متهم مي 
 ؛فردي و خاص ايـن خـانواده نيسـت    كاريكاري شوهر  فريب. بندد ن مژده را ميگرفت جدي

  ).160: 1384الجوردي، ( كند  ميبلكه همان قدرتي است كه هر نوع فكتي را واژگون  
هاي زن فيلم  تصويري است كه از ديگر شخصيت شودديگري كه بايد به آن اشاره  ةنكت

هـان قطـع    اگرچـه خـوا   مرتضي،  ةمعشوقهمسايه و  سيمين، . شود ارائه مي سوري چهارشنبه
او بـيش از هـر    كـار ولي  ،شود قدم اين جدايي مي پيشارتباط با مرتضي است و اوست كه 

كـه زنـي    ،سيمين. كند چيز به دليل فشار اجتماعي است كه از سوي گفتمان حاكم حس مي
او در سكانسـي بـه   . اسـت فـردي بيگانـه    شهمسـايگان اطرافيـان و   از نظـر  ،مطلقه اسـت 
ارتبـاط نـدارد و دليـل     آپارتمـان از همسـايگانش در   يـك  گويد بـا هـيچ   اش مي صاحبخانه
توان گفـت سـيمين در مقابـل     ميبه نوعي . ستا شبودن تنهاشود  هايي كه از او مي شكايت

غير و قطب  منزلةبه ) شود ميشناخته » خودي«كه قطب ( اش زندگيفضاي گفتماني محيط 
سازي هويت خود، سيمين را  برجستهاين فضاي گفتماني با . شود ميدر نظر گرفته » ديگري«

 علـت است كـه سـيمين بـه     دليلبه همين . راند ميسازي به حاشيه  غيريتفرايند  ةواسطبه 
گفتمـاني  (اش از سوي گفتمان اجتماعي حاكم  ناتواني در مقابله با فرايند طرد و كنارگذاري

 )پـذيرد  در درون خانواده و در كنار مـرد و فرزنـد مـي    فقطديت و موجوديت زن را كه فر
اي از ايـن   نمونـه . هان جدايي از مرتضي و قطع ارتبـاط بـا اوسـت    شود و خوا صل ميأمست
بينيم كه سـيمين   قدرت گفتمان حاكم را در سكانسي مي دست بهدرآمدن فرديت زن  انقياد به

در خيابـان از سـوي جوانـاني     رتضـي و قطـع ارتبـاط بـا او،     شدن از ماشـين م  پيادهپس از 
گردد كـه لحظـاتي پـيش بـا      ميزاي با سوي كوچه بهو او هراسان  شود ميموتورسوار تهديد 

  . يابد اما مرتضي را نمي ،بود  مرتضي در آن
گشايي داسـتان نيـز بـا     شود و گره مي آغازفيلم با او . است »روحي «شخصيت زن ديگر 

 ـ برد هاي اوست كه به حقيقت خيانت شوهر پي مي مژده با كمك روحي و با گفتهـ  اوست
شمار  بهاي درجه دوم و فرعي  سوژه فقطاما روحي در طول فيلم و در مناسباتش با ديگران 

كشف حقيقت خيانت (داستان  ةفعاالنكنش  يگانه ،اينبا وجود ). 1385ميراحسان، (آيد  مي
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شـود كـه    اين امر از آن ناشـي مـي  . زند از سوي او سر مي) ژدهو تالش براي گفتن آن به م
كنـد،   كه همچون چشم بيناي مخاطب عمل مـي  ،)روحي(ساز با قراردادن دختر كارگر  فيلم
بيرونـي روايـت    يزندگي و مناسبات اجتماعي زوج اصلي داستان را از نگاه ناظر كوشد مي
شخصـيتي  (ساز ميان روحـي   كه از نظر فيلم ،هاي فرهنگي و طبقاتي اما به دليل تفاوت ،كند

هايي كه  شخصيت(مرتضي و  و مژده) استمحروم جامعه  كه نماد طبقات فرودست و نسبتاً
فرديت روحي در طول فيلم امري  وجود دارد، ) اند مرفه جامعه نماد طبقات فرادست و نسبتاً

  .تازگي دارد چيز برايش همهناظري است كه  روحي  ؛شود در نظر گرفته ميفرعي 
انـد و فـيلم در پـي     متوسـط جامعـه   ةطبقـ هاي اصلي فـيلم از   كه شخصيت آنبا وجود 

دختري كـارگر   اما عامل ورود بيننده به داستان،  كشيدن روابط اجتماعي آنان است،   تصوير به
شود تا  نشين مي آپارتمانشهر وارد زندگي اين زوج  ةحاشياست كه با نامزدش از ) روحي(
كـه فـيلم    ،نيز دختر كارگر پايانزوج اصلي داستان روايت شود و در  زندگي ،ترتيبين ه اب
شود كه در  شخصيتي مي يگانه، )1385آزادي، ( اوستاجتماعي و فكري  نحوي سير بلوغ به

هاي گوناگون بر فرديت آدمـي ميـل بـه مقاومـت را در خـود احسـاس        گفتمان ةسلطبرابر 
كلـي   بـه هاي اصلي داستان به مسائل پيرامون خـود   شخصيت رويكرد ،صورت بدين. كند مي
شخصـيت روحـي اسـت     از آنِ فقـط انفعالي دارد و ثبات شخصيتي و هـويتي فـيلم    ةجنب

  ).201: 1389عقيقي،  (
اخالقـي در دنيـاي مـدرن     به اخـالق و بـي   فقط نه سوري چهارشنبهبايد گفت  در نتيجه

شـود   بر فرد وارد مي گوناگونهاي  از سوي گفتمان هايي كه بلكه به الزام و اجبار ،پردازد مي
امـري كـه در    ؛گويـد  درآمدن فرديت و هويت آدمي سخن مي  انقياد بهو از  كند مينيز توجه 
  .شود نيز پي گرفته مي ،...الي ةدربار، اش فيلم بعدي

  
  ... يال  دربارة 2.5

چندروزه  يدر سفر گيرند مي اي تصميم عده :اي دارد هادي داستان ساده فيلم چهارم اصغر فر
همان دختري كه براي  ،»الي«شدن  ناپديد ولي ،بيابند احمد،  ، شانجوان دوستهمسري براي  

را آنان    ةدوستانجمع    ميان متفاوت   هاي برخورد   بروز   ةزمين  ،اند آشنايي با احمد در نظر گرفته
 روابـط    ترسـيم   بـه     آن   مـتن   در     سـاز   فـيلم  اي،  استان سادهاما با وجود چنين د ،كند مي فراهم

و    ها  انگيزه ، اخالقيات ، زندگي  سبك    شده،   پيچيده در فرهنگ سنتي و فرهنگ مدرن   اجتماعي  
  .پردازد  مي    ايران     امروز      ةجامع  در   افراد   اهداف   
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، در بخـش نخسـت   ؛تقسـيم كـرد  توان روايت داستاني فيلم را به دو بخـش عمـده    مي
بـا   ،و در بخـش دوم  پـردازد  ميو آشناسازي امور  هاي داستان شخصيت ساز به چينش فيلم 

ــه  گــره ــه ب ــور روي    آشــنازدايي   افكنــي و پرداخــت حادث ــياز ام ــر  آورد م ــو تغيي ة روحي
كشد و از اين طريق به امـوري همچـون قضـاوت و     هاي داستان را به تصوير مي شخصيت

از   هاي حـاكم و مسـائلي    فشار اجتماعي بر فرد از سوي گفتمان هويت افراد،  ةدربار داوري
  ).1387كثيريان، (پردازد   مي  قبيل    اين  

، )هاني گلشيفته فرا( سپيده ، )ترانه عليدوستي(الي ؛ چهار شخصيت زن اصلي دارد ...الي ةدربار
الي است كـه بـا همسـفران     فقط ،اين مياناز ). مريال زارعي(و شهره ) ور آزاديرعنا (نازي  

كـه بـه عضـويت گـروه      دست آورد بهندارد و آمده است اين فرصت را آشنايي قبلي خود 
به را الي جمع . پذيرد سادگي مي بهگفتمان حاكم بر گروه دوستان الي را . آنان درآيد ةدوستان
، )1388ويلكينسـون،  (مي اسـت  و صمي ،ساده او مهربان، . ذيرندپ ميوارد  تازه يِميهمان منزلة

كند و  اي به جمع كمك مي شود، در تميزكردن ويالي اجاره قدم مي پيشهاي گروهي  در كار
احساس غريبگي نكند و به او  شانخواهد در جمع سپيده نيز از الي مي. مراقب كودكان است

گـونگي   گفتماندر فضاي  الي ،به عبارت ديگر. »قاطيشون شو بهت خوش بگذره« :گويد مي
جمع  از سويوارد  تازهشخصي  منزلةزماني به  فقط، رود شمار مي بهدالي شناور  مثابةفيلم به 
. حـل شـود  » خـودي «كه در قالب مختصاتي قطـب   شود پذيرفته مي) دال مركزي( دوستان

كند و » خود«پذيرد كه او را از  را به جمع خود مي» غريبه«زماني  فقطگفتمان حاكم بر گروه 
كـه   الـي،  . گيـرد  مـي   پـي ) ازدواج(ايند را از طريق گفتمان خانواده و سلطه بر بدن او اين فر

سـفرانش   سـوي هـم    اززمـاني   فقـط  ،است) 83: 1388كاظمي، ) (inappropriate( »ناسازه«
خواهـد تحـت هـر     گفتماني كه مـي  ؛شود كه قواعد گفتماني حاكم را قبول كند پذيرفته مي

سلطه  در حقيقت، . كندتبديل » خودي«به  را فوراً» ناخودي«و  كند» خود«شرايطي الي را از 
اسـتفاده   )الـي (  همه مانند كااليي از او... «و اقتدار گفتمان اجتماعي حاكم سبب شده است 

سـنتي    شـكل    بـه     تنها قصد داشت اين مصرف را) شهاب حسيني(احمد  ،وسطكنند و اين 
  ). 31:  1388باغباني، ( »كند   ابدي
) خـانواده (تر  گفتماني عامثير أتگويي الي فرديت و هويت خود را تحت  ز سوي ديگر، ا
هويت مستقل و داراي اختياري  جدا شوداز جمع  گيرد مياي كه تصميم  حتي لحظه. داند مي

هم خانواده ذكر  ياختيار بيو البته علت اين » تونم بمونم نمي واقعاً«: دهد از خود نشان نمي
گيري  حتي الي در تصميم. »كنه خاله جون، مثل مامان تو نيست كه مامانم دعوام مي«: شود مي
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وگو با سپيده است بـر مـا نمايـان     براي جدايي از نامزدش نيز اين امر را زماني كه در گفت
يـن  در ا). 1389سـهيلي،  (» كنـه  خـودش هـم فرقـي نمـي     ند، ا ام مخالف خانواده«: سازد مي

هايي از اهميت باالي گفتمان خانواده و اعمال اقتداري كه ايـن گفتمـان بـر     ها نشانه ديالوگ
  . شود مشاهده ميكند  با كسي وارد مي نكردن يا  كردن تصميم فرد براي ازدواج

سپيده دختري است كه از خود . سپيده است شخصيت ديگري كه بايد به آن اشاره شود 
اي  گونه  بهاو . كند اوست كه ديگران را براي سفر جمع مي. گذارد به نمايش ميفرديتي فعال 

كننده در گروه  هدايتآيد و با پذيرفتن نقش  شمار مي بهاعضاي گروه  ةهمپشتيبان و حامي 
او با وجود . يابد مي، به استقاللي نسبي از گفتمان حاكم بر جمع دست )1388ويلكينسون، (

آورد و اوسـت كـه    ي سفر مهيا نيست آنان را به سـفر مـي  كه ويالي شمال برا آگاهي از اين
نقش داشتن  برعهدهبه دليل را تصميمات او دوستان . »كند وياليي لب آب بگيرند اصرار مي«

او  ،در حقيقـت . دنساز گر را مي اي فعال و كنش سوژه ةچهرو از او  پذيرند مي) حامي(رهبر 
گفتماني و مقاومـت در برابـر آن ميـل     ةقاعداي است كه به شكستن هر نظم و  سوژه يگانه

) حامل گفتمان فهم عامه(و دوستانش ) حامل گفتمان خانواده(دارد و به همين دليل همسر 
شدن الي است كه قدرت اجتماعي از  گمبا . نندك ميبازخواست از او و آورند  ميفشار  به او

و فرديتش  درآوردخود  ةلطساو را زير  وشدك مي) همسر و دوستان سپيده(طريق حامالنش 
احمدي  ةكار چهتو «شود كه  مي متعرض   او  به    همسر سپيده، اكنون امير، . را در خود حل كند

من گفتم بياييم « پرسد از او ميشهره »  خواي براش زن بگيري؟ مادرشي؟ خواهرشي؟ كه مي
وند كنارگذاري ر» شمال؟ من گفتم ويالي لب آب بگيريم؟ من اين دختره رو دعوت كردم؟

الـي   حقيقت نكردنِيا افشا افشاكردنافراد براي گيري  يأر ةصحندر  و حذف فرديت سپيده 
  ). 1387آزرم، (رسد  به اوج خود مي

 فرديـت،  بـر  حـاكم  هـاي  گفتمانسلطة است كه زير فشار  هايي آدمدربارة  ...الي ةدربار
راهـي كـه    يگانـه شـوند و   از درون متالشي مي هاي خود  مفاهيم و باور ها،   نگرش ها،  شارز 

اي  كردن فرديت و هويت ديگري است؛ خواه غريبه گيرند قرباني براي بقاي خود در نظر مي
  .خواه آشنايي به نام سپيده باشد،به نام الي 

  
  سيمين   از   نادر   جدايي 3.5

هاي چند سـال اخيـر    ترين فيلم كه يكي از پرمخاطب ،هادي اصغر فر ةگان سهآخرين فيلم از 
متوسط و فرودست جامعه است كه  ةطبقاز دو  هايي روايت زندگي آدم ، استسينماي ايران 
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. شـود  هـا و نوسـاناتي مـي    ديگر دچار پيشـامد  يك شان با  در كشاكش روياروييروابطشان 
و دختـرش ترمـه   ) پيمان معـادي (قصد دارد به همراه همسرش نادر ) ليال حاتمي(سيمين 

كه پدرش از بيماري آلزايمـر   اين علتولي نادر به  ،از كشور مهاجرت كند) هادي سارينا فر(
. دهد جدايي سوق مي ها را به سمت برد حاضر به اين كار نيست و همين قضيه آن رنج مي

را ) سـاره بيـات  (بـه نـام راضـيه      داري از پدرش مستخدمي نادر براي نگه ،در همين حين
بـر   شـده   پـيچ   گردد پدرش را تنها و طناب يك روز كه نادر به خانه برمي  .كند استخدام مي
همـين قضـيه بـا او    واسـطة  بـه   ،گـردد  وقتي راضيه به خانه برمي. بيند ها مي روي تخت ر

   را  هايشـان    خـانواده  وهـا   آنزنـدگي   ،كـه عواقـب تراژيـك آن   نـد  ك  مـي عواي شـديدي  د
  .كند  مي  دستخوش ناماليمات 
متوسـط و   ةطبقـ هـا و مواجهـات اجتمـاعي ميـان دو      اي از رويـارويي  اين فيلم پروسه

در ايـن  . كشـد  مـي امروز ايران به تصوير  ةجامعدر بستري از گفتمان مسلط بر  رافرودست 
توان از  گفتمان قدرت حاكم را مي در حكماي انساني و قاضي  سوژه در حكمفيلم تقابل زن 

، ودشـ جايي كه سيمين قصد دارد از شوهرش جدا   ؛خوبي مشاهده كرد به نخستينسكانس 
اما قاضي كه به نوعي نماد قـدرت   ،حضانت فرزند را برعهده بگيرد و از كشور خارج شود 

چنـين   زيرا ؛كند مخالفت مي شبا درخواست استمسلط بر جامعه ) تعبير فوكوبه (انضباطي 
هاي گفتمـان حـاكم مغـايرت دارد و حتـي زمـاني كـه سـيمين         با موازين و معيار تصميمي 

قاضـي   كنـد،  متقاعد قاضي او را به پذيرش نظرش ي أركردن در مقابل  با مقاومت كوشد مي
شود، سيمين را مجبور به اطاعـت   كه از قدرت تحت اختيارش ناشي مي ،خاص  با تحكمي

 ،ما من قاضـي «: گويد كند و به او مي از قدرت اجتماعي حاكم بر روابط خانوادگي جامعه مي
نمادي از گفتمان  در نقشقاضي  ،به عبارت ديگر. »دم كه مشكل شما كوچيكه تشخيص مي

ـ  مـي قـدرت حـاكم    كـه  ،هژمـوني سـازي   بـا برجسـته   كوشد ميمسلط بر جامعه  و  ،ذيردپ
اقدام به توليـد و تثبيـت    ،استجا سيمين نمادي از آن  كه در اين، گذاري بر ذهن سوژهثيرأت

سيمين بـا همـين    ةمقابلشايد  .كند مذكور ةسوژراني  حاشيهنظر خود از طريق به  مدمعناي 
جـاي فـيلم    جـاي رفتاري كه از او در  است گفتمان قدرت در زندگي روزانه باعث شده

توان گفت سيمين اين امر را پذيرفتـه   به نوعي مي. گرانه باشد بينيم منفعالنه و سازش مي
را  فرديـت و هويـت اجتمـاعي شـخص     گفتمان حاكم بـر جامعـه   كه  كه براي ايناست 
مثـال   بـراي توان  كار باشد و اين را مي پذير و سازش بايد در مواجهه با آن تسليم بپذيرد

يكي زماني كه كارگران باربر در قبال حمل پيانو دستمزدي  ؛ خوبي ديد در دو سكانس به
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آيد  شان كوتاه مي كنند و سيمين در مقابل خواسته تر طلب مي يك طبقه بيش اضافه براي 
 بپـردازد جاي خريدار، خودش مبلغ اضـافي را   خاص به يشود بدون مقاومت و حاضر مي

پردازد تـا او را   ديگري زماني است كه با نادر در آشپزخانه به مشاجره مي و) 1390دانش، (
   خوابانـده    قائلـه   تـر   سريع   تا   بدهد) شهاب حسيني(وادار كند ديه را هرچه زودتر به حجت 

  ).1390اسدي رازي، (شود 
فرودسـت شـهري    ةطبقـ شخصيت زن ديگر اين فيلم راضيه است كه از آن دست زنان 

بر اخالقي كه بـه   ، اند هاي روزمرگي شان اسير اضطراب و گرفتاري در طول زندگيكه  است
حال چه با  ،كنند نميآن معتقدند پايبندند و براي احقاق حقوقشان از هيچ كوششي فروگذار 

راضيه را بايـد پيـروز   . خوردن به مقدسات و چه با جر و بحث كردن و دعوا و مرافعه قسم
يا به خاطر ايمان راسخش  ـ او بود كه به هر دليل زيرا ؛دانست كشاكش اخالقي درون فيلم

در   ــ  به راستي يـا تـرس شـديدش از عواقـب دروغ و پـول حـرام در زنـدگي دختـرش        
فرديت اجتماعي خود را در  ،اي شناسا سوژه در نقشگيري  ترين لحظه براي تصميم بحراني

هـايي كـه از سـوي     فشـار  ابـلِ كشد و در مق مواجهه با قدرت اجتماعي مسلط به چالش مي
حل و فصل پاياني بر او  ةجلسو همچنين فضاي ملتهب حاكم بر  شخواهرشوهر  و شوهر

كـه همانـا    ،را تبعات ناگوار تصميمش همةو  )1390دانش، (كند  شود مقاومت مي وارد مي
  .خرد به جان مي ،بازخواست گفتمان خانوادگي مسلط است

شخصـيتي چندبعـدي    گـذارد  نمايش ميهادي از راضيه در اين فيلم به  شخصيتي كه فر
توان  نمياست كه در درون گفتمان قدرت مسلط بر جامعه حل شده  اين ةواسطاست كه به 

بودن را  هاي مربوط به فعال و منفعل به اين دليل كه ويژگي. جداگانه جاي داد يقالب  آن را در
هـاي سـنتي و    زماني كـه بـرخالف ارزش   ،مثال همين شخصيتبراي  ؛در خود داردمان أتو

شوهر حـق انجـام    ةاجاز بيكه زن  ر اينب مبني ،اي كه به آن تعلق دارد گفتمان اجتماعي طبقه
كـه بـراي امـرار معـاش و كسـب درآمـد بـراي         ايـن  ةواسطبه  كار بيرون از خانه را ندارد، 

سـاز و   از خود فرديتي سـوژه  است طي كردههاي جبري اجتماعش تخ اش از ارزش خانواده
خواهـد كـه    شدن شوهرش از نـادر مـي   ولي زماني كه از ترس متوجه ،دهد ميفعاالنه بروز 

گفتمـان قـدرت خـانوادگي     از طـرف كـه   كاركردن او را از حجت پنهان كند به خاطر ايـن 
شخصـيتي     لـواي    را در   شا به نـوعي هويـت فـردي    نشود، بازخواست اش اجتماعي جامعه

بينيم در دو جايگـاه   مينظام معنايي كه از راضيه  ،بنابراين. دهد  مي   نشان  پذير   تسليم   و  منفعل   
  . كند ميبروز  متفاوت كامالً ةمتفاوت به دو گون
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افرادش  ةهماي كه  شود در جامعه نوجوان شخصيت ديگر فيلم است كه متوجه مي ةترم
گيـرد   يـاد مـي   كنند، او نيز  فشان مياهداكه به مقاصد خود برسند اخالق را قرباني  براي اين
به همين سـبب  ؛ كه در مواجهه با گفتمان غالب به مقصود خود برسد دروغ بگويد براي اين

كه حقيقت  خواهد ميقدرت اجتماعي مسلط از او  ةنماينددر حكم  قاضي وقتي در دادگاه، 
 ،دانـد  گفتن را كاري نادرست و ناشايسـت مـي   دروغكه  ،اش عقيدهترمه برخالف  ،را بگويد

كه پدرش را از انقيـاد سـلطه و قـدرت     و اين دهخانواحفظ منافع  ةواسط  شود به مجبور مي
 اش هـايي كـه بـراي خـانواده     ها و اتفاق ترمه در كشاكش ماجرا. هاند دروغ بگويد جامعه بر

هرچه  وشدك ميدر اين مسير نادر نيز و ) 94: 1390نورايي، (رسد  افتد به بلوغ فكري مي مي
يكي از همـين  . كندهايي كه خود به آن معتقد است پايبند  تر ترمه را به اصول و ارزش بيش

از معادل فارسـي  » ضمانت«عربي  ةكلمجاي  به ندك  ميموارد زماني است كه ترمه را مجبور 
همـين قضـيه    ةواسطحتي اگر معلمش از او به  كند،استفاده » گارانتي« ةكلمبراي » پشتوانه«

خود  ةزنانبه ترمه ياد دهد هويت و فرديت  كوشد مياو ). 1390اسدي رازي، (نمره كم كند 
امري مستقل در برابر سلطه و استيالي گفتماني حاكم حفـظ كنـد و تحـت هـر      ةمثابرا به 

بـا    مغـاير     اسـت   ممكن    حتي   چيزي كه ؛شرايطي احقاق حق كند و زير بار حرف زور نرود
  .باشد  جامعه    بر  حاكم   قدرت   گفتمان   و قواعد   اصول 

كشد گستره و نفوذ گفتمان  هادي در اين فيلم براي ما به تصوير مي در نظام معنايي كه فر
كشـيدن    چـالش  بـه گفتماني كه به نوعي نشان از . غالب جنسيتي نيز پررنگ و مشهود است

 شـود  مي حتي زنان در مواجهه با گفتمان فرهنگي غالب بر جامعه دارد وسوژگي و فرديت 
بينيم سيمين قصد جـدايي   فيلم مي آغازكه در  با اين. يابي كرد در نام فيلم نيز ردرا  اين نشانه

گـويي  ). 1390اسالمي، (بر روي فيلم نهاده شده است  »جدايي نادر از سيمين«اما نام  ،دارد
جزئي قصد دارد ما را متوجه اين قضيه كند كه گفتمان قدرت  ةنكتدادن اين  نشانهادي با  فر

اي فعال و داراي  سوژه منزلةبه  انپذيرد كه زن اي را نمي گاه چنين مسئله مسلط بر جامعه هيچ
تصميمات زنان در  د و حتماًًنمستقالنه بگير تصميمي  انش د براي زندگينهويت فردي بتوان

ماعي اين جامعه بايد از كانال تصميمات مردانه عبور كند تا مناسبات گفتمان فرهنگي و اجت
  ).همان( آن را بپذيردگفتمان حاكم 

 
 گيري  نتيجه .6

 ،اگرچه هدف بنيادي هنر سينما كسب لذت و سرگرمي از طريق ثبت تصاوير متحرك است
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بـا وضـعيت    ارتباطدر  پيشهاي گوناگوني يافته است و بيش از  اما امروزه اين هنر كاركرد
ايـن امـر سـبب    . شـود  تعريف مي  سياسي و اقتصادي حاكم بر هر دوره فرهنگي،  اجتماعي، 

بـه   شـان توان با تحليل هاي سينمايي همچون متني در نظر گرفته شوند كه مي شده است فيلم
 نـاگون گومراجع   با    انساني  هاي    هاي موجود در هر جامعه و مناسبات سوژه دركي از گفتمان

و آن را نه  كند ميميان گفتمان و قدرت اشاره  ةرابططور كه فوكو به  همان نائل آمد،    قدرت  
تفكـر و اسـتنباط مـا را از     ةنحوداند كه  مراتبي مي بلكه سلسله ،واقعيتي در قالب زبان صرفاً

امـور در   ةواسـط  بي ةتجرباين گفتمان است كه ما را به  ،به اعتقاد او. دهد واقعيت شكل مي
  .سازد زندگي روزانه قادر مي

 ةروزمـر نشان دهد قدرت در عمـق روابـط    كههمواره كوشش فوكو بر اين بوده است 
يد   منوط به سركوب و در فقطاو قدرت را . كند ها رسوخ و عمل مي ها و ساختار نهاد افراد، 

ترين سطوح زندگي افراد جامعه در جريـان   بلكه آن را در ميان پنهان ،بيند نهادي خاص نمي
تـر   هاي اجتماعي كوچـك  بايد به بطن اشكال و واحد شداند كه براي شناسايي و تحليل مي

  .جامعه نيز توجه كرد
داشت تصوري است كه فوكو از قـدرت در سـر دارد؛   كيد أتديگري كه بايد بر آن  ةنكت

 همـة بلكـه   ،در اختيار افراد براي سلطه و اعمال اقتدار بـر ديگـران  وي قدرت را نه ابزاري 
  .بخشد دهد و به آن معنا مي داند كه جهان اجتماعي ما را شكل مي هايي مي ها و فرايند نيرو

هاي اصغر  اما فيلم ،آثار شاخصي به خود ديده است 1380 ةدهاگرچه سينماي ايران در 
سياسـي و     روانـي،   اجتمـاعي،    هاي  گفتمان  توان   مي  آن    در  ه ك  است   اي  همچون آيينه هادي  فر

با اسـتفاده   ،به اين منظور. خود را به شكلي رئاليستي و مينيمال مشاهده كرد ةجامعفرهنگي 
آنـان   ةمواجه ةنحوو  مذكورهاي  از روش تحليل گفتمان به بررسي شخصيت زنان در فيلم

  .مقدرت پرداختي گوناگونبا مراجع 
بخشي  و  ايراني دارد ةجامع ةروزمرشناسانه به زندگي  آسيبنگاهي   ،مذكورهر سه فيلم 

گيرد و از خالل مناسـباتي   معاصر ايراني را دربر مي ةجامعهاي گوناگون حاكم بر  از گفتمان
مراجع قدرت بر زندگي فردي  ةسلطاقتدار و  ها در جريان است  هاي فيلم كه ميان شخصيت

 ةنماينـد اند و چـه آنـان كـه     مرفه متوسط و نسبتاً ةطبق ةنمايندچه آنان كه ، زنانو اجتماعي 
  .شود  به تصوير كشيده مي ،اند فرودست و محروم جامعه ةطبق

كند جهاني است كه در  امروزين در قاب تصوير ترسيم مي ةجامعهادي از  جهاني كه فر
اند و بسته به ميزان ارتباطشان با  جهجامعه با نظامي از مراتب قدرت موا گوناگونطبقات  ،آن
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قشري كه بـيش از همـه در كـانون     ميان،در اين . با آن درگيرند  ،قدرت ةدهند انتشارمراجع 
هـايي   كـنش  ،سـاز  تصـميم كه بايـد در مواجهـه بـا لحظـات      اند »زنان«هادي است  توجه فر
  .محور از خود بروز دهند سوژه

كه بايد در اوج دراماتيك و بحرانـي داسـتان    اند فرهادي اين زنان گانة در سه ،مثالبراي 
اين روحـي   يسور چهارشنبهدر . گشايي كنند عطف پاياني فيلم را گره ةنقطبا تصميماتشان 

؟ خيرپنهاني مرتضي و سيمين حرفي به مژده بزند يا  ةرابطاست كه بايد تصميم بگيرد آيا از 
كه بايد تصميم بگيـرد آيـا بـراي حفـظ آبـروي الـي نـزد        اين سپيده است  ...يال دربارةدر 

 از نـادر  ييجدادر  ،خبر داشته يا خير؟ و در نهايت شان ينامزدبه او بگويد كه از  ،نامزدش
قسم بخـورد و   قرآنگذاشتن بر روي  دستاين راضيه است كه بايد تصميم بگيرد با  نيميس

راضيه اسـت كـه كنشـي فعاالنـه از خـود نشـان        فقطپول را بگيرد يا خير؟ در اين شرايط 
فشـاري كـه شـوهر و    (اش  دهد و در مقابله با قدرتي كـه از سـوي گفتمـان خـانوادگي     مي

بـر او اعمـال   ) قسم دروغ بخورد تا بتوانند پول را بگيرند كهآورند  خواهرشوهرش بر او مي
حتي بـه قيمـت    ،كند يكند و از اصولي كه به آن پايبند است عدول نم شود ايستادگي مي مي

بـه نـوعي مقهـور     يـك برخالف روحي و سپيده كه هر ؛اش پاشيدن زندگي خانوادگي  ازهم
  .اند شوند كه با آن مواجه قدرت گفتماني مي

بـا  اسـت  معاصـر ايرانـي در ذهـن دارد قـالبي      ةجامعـ هـادي از   تصويري كه اصغر فـر 
اي كـه   گونـه   بـه  ؛ن را به همراه داردكه انقياد و انفعال زنا  تصميمات و اعمال از پيش مردانه

در . بينـد  منبعـث از منـابع قـدرت محصـور مـي      گوناگونهايِ  از گفتمان زنان را در نظامي 
 ،گيـرد  محور حول مركزيت زنان شكل مي سوژههاي  گيري و كنش هادي تصميم هاي فر فيلم

ان حاكم مردانه به گفتمان غالبِ اجتماعي و همچنين گفتمثير أت  تحت اغلبها  اما اين كنش
گونه كه فوكو سـوژه را مخلـوق    شوند؛ همان پذير تبديل مي  تعيناي  كنشي منفعالنه و سوژه

  .داند در جامعه مي شهاي كار و سازقدرت و 
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