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 چكیده

 یو زندگ یمسائل اجتماع انیب یبرا یا نهیزم یجمع یها رسانه
 یابزار نمای. سکنند یفراهم م یالملل نیو ب یمردم در سطح مل

مسائل  انیب یدر جذب مخاطب است و برا رگذاریقدرتمند و تأث
پژوهش با استفاده از  نی. اکند یم فایا یینقش بسزا یاجتماع

 یلیتحل  یفیو به روش توص الففرک یگفتمان انتقاد  لیتحل کردیرو
 یمسائل اجتماع ییدر بازنما تیجنس ریمتغ ریتأث یبه بحث و بررس

 یها از شاخه یکیخواب پرداخته که  رگ  یینمایس لمیدر ف
 یینمایس یها لمیاست. در پژوهش حاضر، ف یاجتماع یشناس زبان

هدفمند  وهیخواب به ش  رگ لمیو ف یآمار ۀعنوان جامع به رانیا
 یقرار شده است. سؤال اصل یو بررس لیتحل قینمونه تحق عنوان به

را چگونه  تیرگ خواب جنس لمیاست که گفتمان ف نیا قیتحق
اند.  شده ییچگونه بازنما لمیو زن و مرد داستان ف کند؟ یم ییبازنما

زن داستان  تِیکه شخص دهد  یم  نشان  قیتحق نیا یها  افتهی
از  یکه شناخت درست داند یم یدرا وامدار حضور مر اش یخوشبخت

خود  یبرا ییایو شکننده، دن یاحساس یاو ندارد و با باورها
است.  یگرفته از نگاه اشتباهش به زندگ که نشئت سازد یم

 طیبه زن و سوءاستفاده از شرا انتیمرد داستان، با خ تیشخص
عشق را در دل زن  تیدرنها ،ییبعد از جدا یو یروح ۀشکنند

 یبخش ۀندیزن نما نیاز وجود زنِ قصه است. ا یاما قسمت کُشد، یم
 رامونیپ طیبه مح توجه یو ب یاز زنان جامعه است که بدون آگاه

نمود جامعه  لمیف نیدر ا پدر را که حتیو نص اند افتهیخود رشد 
مواجه  «بیفر»تلخ  قتیبا حق جه،یاند؛ درنت است، در نظر نگرفته

و  سازد یآنان را از نو م یروند یفروپاش نیو سرانجام، ا شوند یم
 .کند یمعنا م
 

رگ  لمیفرکالف، ف ،یگفتمان انتقاد لیتحل ت،یجنس ها: کلیدواژه

 .یاجتماع یشناس خواب، زبان

 

 

Abstract 

Mass media pave the way for expressing social 
affairs and people’s lives at the national and 
international levels. As a powerful and influential 
tool, Cinema plays a significant role in attracting 
audiences to express social issues. Using 
Fairclaough model for critical discourse analysis 
and descriptive and qualitative method, this 
research investigates one of the branches of 
sociolinguistics, namely, the impact of the gender 
on the representation of social issues in Rag-e-
Khab. The population of this study is Iranian 
cinema movies, and Rage-e-Khab, selected through 
a purposive sampling method, was analyzed for the 
purpose of this study. The main questions are: How 
does the movie Rage-e-Khab represent gender? 
How are the men and women represented in the 
film's story? The findings of this study show that 
the female character of the story owes her luck to 
the presence of a man whom she does not know 
very well, and builds a world with her emotional 
and fragile beliefs stemming from her mistaken 
view of life. The man's character in the story 
betrays the woman and abuses her fragile 
psychological conditions after separation, and 
ultimately destroys the love in the woman, yet he 
remains in the life of the woman in the story. This 
woman represents a part of those in society who 
grew up unknowingly disregarding their 
surroundings and neglected the advice of the father, 
which was portrayed in the film as the society. As a 
result, women confronted with the bitter truth of 
deception and, ultimately, this internal collapse 
recreates them and makes them meaningful. 
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 مقدمه
 و یفـرد  تیـ هو ۀکننـد  نیـی تع یهـا  مؤلفه از یکی تیجنس

 مـدنظر  موضوعات از تیجنس یشناس زبان و است یاجتماع
ـ ز اسـت،  یاجتمـاع  یشناسـ  زبـان  یا رشته انیم ۀحوز در  رای
ــاهیجا ــ گ ــأث  در تیجنس ــه و ت ــل آن ریجامع ــا در  متقاب ه

 یموضـوعات از  یکی. شود یارتباطات مشخص م یریگ شکل
قـرار   نمایسـ  ۀرسـان  خصـوص  به ها رسانه توجه مرکز در که

و روابط حـاکم   تیو نقش گفتمان جنس تیبحث جنس دارد،
ها از جهـان   رسانه ییبازنما ،1بلتون باور به. ستها ا آن نیب

ادراک و کـنش مخاطبـان دارد و    بـر  ینقش اثرگذار یواقع
 یهـا  قدرت قیخود را در جامعه از طر یاصل یمعان ییْبازنما
ـ ا از. کنـد  یمـ  برساخت موجودۀ شد تیتثب  نمایسـ  منظـر  نی
ـ   سـت یجامعـه ن  ۀنییرسانه آ کی ۀمثاب به  آن، از شیبلکـه ب

ــاع ۀســازند ــون،  یجهــان اجتم ــوم 1995اســت )بلت (. مفه
 فرستندگان و ها  رسانه عملکرد بر ناظر ها  در رسانه ییبازنما

 بـه  را مـا  توجـه  ییبازنمـا  عداست. بُ امیارائه پ ۀویش در امیپ
 نیــابعــد شــامل  نیــ. اکنــد یمــ جلــب یا رســانه داتیــتول
 ۀنحـو  کننـد،  یمـ  عرضـه  ها که رسانه ی: مطالبهاست نهیزم

 تیـ مطـرح و ماه  یهـا  گفتمـان  انـواع  موضوعات، انعکاس
 و یاطالعـات  ابعـاد  به ییبازنما. شده ارائهمباحث و مناظرات 

 یهیو بد نیازجمله ابعاد نماد یا رسانه داتیتول یفرااطالعات
بـه   یعمـوم  ۀگسـتر  در ییبازنمـا  بعـد . دارد شـاره آن آثار ا
ـ نظ یاساس ییها پرسش ـ با یچـه مطـالب   نکـه یا ری  یبـرا  دی

 شـوند،  عرضـه  نندگانیب به گونهانعکاس انتخاب شوند و چ
 (.30:1380 ،2)دالگرن کند یم اشاره

. شود یمحسوب م یشناخت روش ۀعرص کی نمایس متن
شـده اسـت،    دیکه متن در آن تول یشناخت گفتمان نیبنابرا
 ده،یپد کی خود گفتمانکه  یمعن نیدارد. بد یادیز تیاهم

 یعبـارت  بـه . شـود  یمحسـوب مـ   یاجتمـاع  انیـ جر و مقوله
ـ یزم یدارا کـه  است یبستر و انیجرگفتمان   یاجتمـاع  ۀن

 یهـا  سـوژه  و اسـتفاده  مـوارد  ،یمکـان  ،یزمان بستر و است
شـکل،   ۀکنند نییتع ه،یهر مطلب، گزاره و قض ۀکنند استفاده

 ،3)انسـون  رونـد  یمـ  شـمار  بـه  گفتمـان هر  ینوع و محتوا
 در نظـران  صـاحب  یآرا در گفـت،  تـوان  ی(. درواقع م2002
نقـاط اشـتراک فـراوان در خصـوص      گفتمان لیتحل ۀعرص
ـ قـدرت، ا  میبر مفاه دیتأک و  یاجتمـاع  انـات یجر ،یدئولوژی

                                                                                                                
1. Belton 

2. Dahlgren 
3. Enson 

ـ در  زیـ چ همه نیوجود دارد. بنابرا رهیغ  ینظـام گفتمـان   کی
 گریکـد ی بـا  ارتبـاط  براسـاس  زین ها نشانه و شود یم فیتعر
ـ دن براسـاس  نـه  و شـوند  یمـ  فیتعر  ،ی)سـلطان  خـارج  یای

است که معنا را در  یروش گفتمان لیتحل ،یعبارت به(. 1384
 و مختلـف  یمعـان  یجسـتجو  در و کند یسطح ظاهر رها نم

ــتن پنهــان ــرام اســت م ــور،  )به ــلطان1379 پ ( 1384 ،ی؛ س
 اقتصـادی،  فرهنگـی،  اجتمـاعی،  وضـعیت  ها فیلم رو، نیازا

 ریتصـو  بـه  جامعـه  در را خـود  مخاطبـان  روانـی  و سیاسی
 شـکل  سینما به بیرونی های واقعیت همواره یعنی. کشند یم

 سینماییْ محصول و دهد   می قرار تأثیر تحت را آن و دهد می
 خـود  و آفریـده  را آن که ای جامعه است؛ جامعه از سیمایی

 آنجا تا (.1381 ،یازی)ن است خویش مخلوق پذیرای مجدداً
 فرهنگـی،  و اجتمـاعی  ای پدیده منزلۀ به سینما، مطالعۀ که

 اجتمـاعی  واقعیات فهم در پژوهشگران یراهگشا تواند می

 (.1381 ،4نزیجنک) باشد
 گفتمـان  لیـ تحل یچارچوب نظـر  یبا معرف پژوهش نیا

ــاد ــا(  5یانتق ــورمن)تگف ــرکالف ن ــه 6ف ــ ب ــث و بررس  یبح
 رگ خـواب  یینمایس لمیف یزن و مرد نقش اصل یها الوگید

 در تیگفتمان جنس ییبازنما به ،اهلل نعمت دیحم یبه کارگردان
 گفتمـان  کـه  اسـت  نیا یاصل سؤال و پردازد یم نمایرسانه س

ـ ا و دارد تیجنس به ینگاه چه  ینمایسـ  در چگونـه  نگـاه  نی
 .است شده ییبازنما رانیا

 پژوهش ۀنیشیپ
 یشناســ زبــان ۀحــوز در یمتعــدد یهــا  پــژوهش تــاکنون
 یانتقـاد  گفتمـان  لیـ تحل کـرد یرو از استفاده با یاجتماع
 حوزه نیا در را یخاص کردیرو هرکدام و است شده انجام
به موضوع  یمختلف یها  نامه انیپا و ها  مقاله. اند زده محک
 یگفتمـان پرداختـه و از منظـر    لیـ ها از منظـر تحل  رسانه

ــاوت آن را تجز ــمتف ــوتحل هی ــرده لی ــل ک ــد. آقاگ زاده و   ان
 یالگو یکارآمد» عنوان با یپژوهش در( 1389همکاران )

 برابرهـا  یابیارز و نقد در فرکالف یانتقاد گفتمان لیتحل
 استناد با ،7«سیجو مزیخواهران اثر ج ۀشد متون ترجمه در
 و پرداخته ترجمه مشکالت یبررس به فرکالف، کردیرو به
 یعنی یزبان درون ۀترجم بر کردن هیتک که اند گرفته جهینت

ـ ناد همچـون  یمشـکالت  ،یخردزبـان  سـطح  در لیتحل  دهی

                                                                                                                
4. Jenkins 

5. Critical Discourse Analysis (CDA) 

6. Fairclaough 
7. James Joyce 
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  ینیبازآفر و مبدأ زبان مدار گفتمان یساختارها ریگرفتن تأث
. آورد یم وجود به را یابیبرابر ندیفرآ در مقصد زبان در آن

  یالگو در شده مطرح نییتب و ریتفس ف،یتوص ۀمرحلاما سه 
 در کننـد  یم فایا نقش متن یانتقاد لیتحل در که فرکالف

 در یهمزمـان  طـور  بـه  د،یبازتول ۀمرحل یعنی چهارم ۀمرحل
 و راودراد. دارنــد دخالــت یابیــبرابر و ییرمزگشــا نــدیفرآ
گفتمـان   ییازنماب» عنوان با یقیتحق در( 1389) یمانیسل

ـ ا ینمایدر سـ  ینید ۀاز تجرب یسنت اسالم ـ تحل ران؛ی  لی
گفتمان را عقـل   یمرکز ۀنقط ،«نور ماه ریز لمیگفتمان ف

ـ برشـمرده و ب  یقدس گفتمـان   لیـ کـه تحل  دارنـد  یمـ  انی
 ۀتجرب مثبت ابعاد ۀدهند نشان تواند یم گونه نیا ییها لمیف
 نمایمنظـر، سـ   نیو از ا باشد رانیمعاصر ا ۀدر جامع ینید
ـ پ انتقـال  در یمؤثر نقش رگذاریتأث ۀرسان کی ۀمثاب به  امی
 در( 1390) همکــاران و یمقــدار ســادات. کنــد یمــ فــایا

 جنـگ  اتیادب در زنان نقش ییبازنما» عنوان با یپژوهش
 ییبا بازنما «یانتقاد یشناس گفتمان منظر از کودک یبرا

گفتمان  لیجنگ و با استفاده از تحل اتینقش زنان در ادب
 یجنگ برا اتیدر ادب تیجنس ینابرابر یبه بررس یانتقاد

کودکـان   یجنسـ  تیـ هو یریگ آن بر شکل ریکودک و تأث
 جــهینت یانتخــاب یهــا داســتان نیپرداختــه و از بــ رانیــا

جنـگ،   ۀدر ارتبـاط بـا مسـئل    هـا   داستان نیکه ا اند گرفته
منفعـل و   ایـ شـده   گرفتـه  دهیناد ای ها  مردگرا هستند و زن

ــه تصــو  ــد.  شــده دهیکشــ ریمنفــک از مســائل جنــگ ب ان
بـا عنـوان    یقی( در تحق1392) زاده یو اکبر ییمحمدرضا

 عفـاف،  و عـرف  بـا  تعامـل  در زن م،یمـر  ۀگفتمان سور»
 کــردیگفتمــان و رو لیــبــا روش تحل «نیــد ۀفلســف
ـ تحل بـه  م،یمر ۀگرا، در گفتمان سور نقش یشناس زبان  لی

انـد   زن در تعامل با عرف و عفاف پرداخته و روشن ساخته
با عرف و  یو یمانی)ع( در تحقق کنش ا میکه گفتمان مر

و  ییحفظ عفاف شکل گرفته است. بخارا تیبر اهم دیتأک
 زن سوژۀ واکاوی»با عنوان  ی( در پژوهش1394همکاران )

 موردی گفتمان )تحلیل ایران سینمای گفتمانیِ فضای در

( با اسـتفاده  سیمین از نادر جدایی و زن دو لیال، های فیلم
 ۀسوژ یاکاوبه و 1الکال و موفه یگفتمان انتقاد لیاز تحل

 کـه  انـد  گرفتـه  جهیپرداخته و نت یینمایس لمیزن در سه ف
 یها گفتمان و یاجتماع مراتب سلسله بستر در زنان روابط

 و چنـــدپاره ،یخــانوادگ  یفضـــا و جامعــه  بـــر مســلط 

                                                                                                                
1. Laclau & Mouffe 

 بـودن  معلـق  از یناش خود امر نیا که است ختهیگس ازهم
 و یـی الفقرا خادم. است رانیا گذار حال در ۀجامع در روابط

 گفتمـان  لیـ تحل» عنوان با یپژوهش در( 1395) پور  انیک
 داغ بر تمرکز با بانو و یمحمود یآقا مشترک یزندگ لمیف

 ابـزار  از اسـتفاده  با «تهیمدرن و سنت تقابل از یناش ننگ
 تقابـل  از یناش ننگ داغ موضوع ،یانتقاد گفتمان لیتحل

 انـد  دهیرس جهینت نیا به و کرده یبررس را تهیمدرن و سنت
را  یسـنت  یهـا  دارند و نقـش  یانقالب یۀروح که یزنان که
هـا   و بـه آن  شوند ینم رفتهیجامعه پذ یاز سو رندیپذ ینم

 .شود یم  داغ ننگ زده
 یقـ یدر تحق زی( ن1395بالش ) اهیس یو سلمان یکاظم
 یانتقاد کردیدر رو لیکارکرد سطوح تحل یبررس»با عنوان 
نـادر از   ییجـدا  لمیفـ  یمـورد  ۀگفتمـان: مطالعـ   لیبه تحل

بـه   یگفتمـان انتقـاد   لیتحل کردیبا استفاده از رو «نیمیس
پرداختـه و مشخصـاً بـا     نیمینادر از سـ  ییجدا لمیف یبررس
 یهنجارهـا  و روابـط  خـتن یر بر نقش دروغ در بـرهم  دیتأک
 تنهـا  عنـوان  بـه  مقـدس  کتـاب  کـه  اند گرفته جهینت یکنش

ـ  مثابـه  به که است یا ابرنشانه  صـحنه  وارد فرااسـطوره  کی
 را یناراسـت  و دروغ اثـر  در جادشدهیا یها  بحران و شود یم

ـ بخت یمحمـود . کنـد  یم کنترل ( در 1395) یمعنـو  و یاری
 ۀشـنام ینما در یکالمـ  خشـونت »پژوهش خـود بـا عنـوان    

 مجمـوع  از ،«یگفتمـان  یکـرد یرو :فصـل  سـاالد  با هاملت
 یعنصـر  یکالمـ  خشـونت  کـه  دهنـد  یمـ  نشان ها یبررس
 مضـمون  و هیما درون نیتکو و یپرداز تیشخص در مندشنق
 قدرت یها نظام تیتثب و یپرداز گفته ندیفرادر  نامه، شینما
 نکـه یا و دارد کـاربرد  آن بـا  ناهماهنگ یروهاین سرکوب و

 و باشـد  قدرت گفتمان در کیدئولوژیا یابزار تواند یم زبان
ـ آم خشـونت  یسـازوکارها  ،یزبـان  یساختارها راه از  در یزی

 متفاوت یقشرها انیم قدرت روابط ینگینهاد و یریگ شکل
 .کند نقش یفایا یاجتماع
ـ  خـواب    رگ یینمایس لمیپژوهش حاضر ف در  عنـوان  هب
مدنظر آن است تـا   ۀمسئل و است شده انتخاب لیتحل واحد
 یهـا  فـرکالف، عبـارت   یگفتمان انتقـاد  کردیرو بر هیبا تک
ـ  یو گفتگوها یکالم زن و مـرد   یاصـل  تیدو شخصـ  نیب

 و نیـی تب ف،یتوصـ  سـطوح شـده و   لیـ وتحل هیداستان، تجز
 ض،یتبع تسلط، و شود دهیکش ریتصو به وضوح به آن ریتفس

 تا شود ییرمزگشا تیجنس دودر  یِدئولوژیقدرت، کنترل و ا
ـ تحل گـردد  مشخص رهگذر نیا از  بـه  چگونـه  گفتمـان  لی

ـ ا و کنـد  یمـ  نگـاه  تیجنس ـ د نی  در صـورت  چـه  بـه  دگاهی
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 حاضـر  قیـ تحق ثیح نیبد شود؛ یم ییبازنما رانیا ینمایس
 .است ینوآور یدارا

 ینظر چارچوب
ـ تحل ،یکـاو   سـخن  ،یشناسـ   به گفتمـان  گفتمان لیتحل  لی

ـ تحل رو، نیترجمه شده است. ازا زیگفتار ن لیکالم و تحل  لی
است که   یا گسترده و دهیچیپ یا رشته انیم کردیروگفتمان 

ــامل رو ــایش ــناخت روش یکرده ــر یش ــاوت از  یو نظ متف
 ،1هـام اسـت )ورث  یشناسـ  و جامعه یشناس مردم ،یشناس زبان
گفتمان را  لیتحل ،یمتن ۀبر گستر هیبا تک 2نیفریش (.2017

ـ تحل که کند یم فیتعر گونه نیا  تـا  کوشـد  یمـ  گفتمـان  لی
 ن،یبنـابرا . کنـد  مطالعه را یزبان عناصر یمتن شیآرا و نظام

 یبررسـ  را ینوشتار متون ای ها مکالمه رینظ یزبان یواحدها
ــ ــد یم ــابرا. کن ــتحل نیبن ــا گفتمــان لی ــان کــاربرد ب  در زب
ـ  تعامـل  بـا  ژهیو به یاجتماع یها نهیزم ـ م هـا  مکالمـه  ای  انی
ـ (. تحل1379سروکار دارد )فرکالف،  ندگانیگو گفتمـان   لی

ـ گفتـار   لیـ تحل یاسـت بـرا   یروش 3سیهر کیازنظر زل  ای
 یفیتوصـ  یشناسـ  بسط زبان یبه معنا نیو ا وستهینوشتار پ

 جـاد یا تو در جه زمان کیجمله در  ۀمحدود یاست به ورا
 نیچنـ  لیـ گفتمـان، تحل  لیتحل زبان؛ و فرهنگ نیب ارتباط

-199: 1383 ،یارمحمـد ی) باالتر ازجمله اسـت  یواحد زبان
4ستالیکر دیوی(. د198

 یگفتمان انتقـاد  لی( در تحل1992) 
زبان است کـه هـدف    لیوتحل هیبه تجز یکردی: رودیگو یم

 یدئولوژیا یندهایروابط پنهان قدرت و فرا یآن آشکارساز
ــان ــ در زب ــل یشناس ــت )آقاگ ــی(. 11:1385 زاده، اس  از یک

 نیــیو تب فیقــدرت در توصــ یژگــیبــا و یفــیک یهــا روش
ــاع  ــوم اجتم ــرح در عل ــتحل ،یموضــوعات مط ــان  لی گفتم

ـ لتح یکردهـا یرو نیتـر  معـروف است.  یانتقاد  گفتمـان  لی
و فرکالف تعلـق دارد کـه از    6وداک ،5کیدا ون به یانتقاد

 یهـا  افـت یبـا ره  سـه یفـرکالف در مقا  افـت یره ان،یم نیا
 قیـ تحق یرا برا هینظر نیروشمندتر و است تر مدون گر،ید

. کنـد  یارتباطات، فرهنگ و جامعـه فـراهم مـ    یها در حوزه
صـورت   گفتمـان را بـه   لیتحل یکل اصولفرکالف و وداک 

 مسـائل  به یانتقاد گفتمان لیتحل -1: کنند یخالصه م ریز
 -3. هسـتند  یگفتمان قدرت، روابط -2. پردازد یم یاجتماع

                                                                                                                
1. Wortham 

2. Shifrin 
3. Zellig Harris 

4. David Cristal 

5. Van Dijk 
6. Wodak 

 گفتمــان، -4. ســازد یمــگفتمــان، جامعــه و فرهنــگ را بر
 -6. اسـت  یخیتار گفتمان، -5. دارد کیدئولوژیا یکارکرد

 لیــتحل -7اســت.  واســطهمــتن و جامعــه، با انیــارتبــاط م
ـ ییو تب یفیگفتمان، توصـ  از  یگفتمـان شـکل   -8اسـت.   ین
 (.1997است )فرکالف و وداک،  یکنش اجتماع

 توانـد  مـی  هـر انسـانی   ،یگفتمان انتقـاد  لینظر تحل از

 یـک  فقـط  متن بنابراین باشد، داشته متن از را خود برداشت

 .کـرد  نگـاه  کل یک منزلۀ به آن به باید و ندارد خاص معنای
 متون همۀ و ستین یخنث یمتن هیچ که دانست باید همچنین

 اجتمـاع،  در مـتن،  از برخاسـته  معنـای . دارند ایدئولوژیک بار

 (.1388 ،یحـاتم  و ریبشـ ) دارد ریشـه  خـود  خالق و فرهنگ

 مطـرح  یروش عنوان به تگفانورمن فرکالف در مورد  دگاهید

ـ  کـه  شود یم  یعلمـ  یاجتمـاع  قـات یتحق در آناز  تـوان  یم
 را خـود  کـرد یرو(. فرکالف 356: 2007 ،7)جونزکرد  استفاده

 ۀجنب شتریب که را هدف نیاول و نامد یم زبان انتقادی ۀمطالع
 بـه  نسبت گسترده یتوجه کم حیتصح به کمک دارد، نظری

 نیقـدرت و دومـ   یاجتماع روابط رییتغ و حفظ د،یتول در زبان
نسبت به  یآگاه شیکمک به افزا است، تر یهدف را که عمل

نقش دارد،  گرید یبر بعض یبعض ۀچگونه زبان در سلط که نیا
 .(17:1386 زاده، )آقاگل داند یم

را در  یگفتمان انتقـاد  لیمربوط به تحل میمفاه فرکالف
 یاز رخداد ارتباط لیکه هر تحل کند یم مطرح یبعد سه یمدل
: ازانـد   سه بعد عبارت نی. ادهدمدنظر قرار  دیسه بعد را با نیا
 مـتن  مصـرف  و دیتول با مرتبط یندهایفرا ،یمتن یها یژگیو

 آن به یاجتماع رخداد که یتر گسترده یۀرو و( یگفتمان یۀ)رو
 سـه  بر دیبا لیتحل بیترت نیبد(. یاجتماع یۀ)رو است مربوط
 :باشد استوار ریز سطح

از  یزبان یها یژگیوبه  متن، لیتحل در: فیتوص سطح

. شـود  یمـ توجـه   جملـه  انسـجام  و زبان دستور ها، واژه لیقب
 .است متن کی یارتباط رخداد هر یعبارت به

 یمبنـا  بـر  متن ریتفس به سطح نیا در :ریتفس سطح

ـ ب فیتوص سطحآنچه در   بافـت  نظرگـرفتن  در بـا  و شـده  انی
ــموقع ــاه و تی ــل و یکاربردشناســ یراهبردهــا و میمف  عوام

 .پردازد یم ینامتنیب

ـ تول یـی چرا حیتوضـ  بـه  سطح نیا در :نییتب سطح  دی

 یبـرا  زبـان  آن در موجـود  مجاز امکانات انیم از یمتن نیچن

                                                                                                                
7. Jones 
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 ،یخیتـار  ،یشـناخت  جامعـه  عوامـل  بـا  ارتبـاط  در مـتن  دیتول
ـ ا گفتمان،  -یقراردادهـا و دانـش فرهنگـ    قـدرت،  ،یدئولوژی
 (.19:1386زاده،  )آقاگل پردازد یم یاجتماع

 

 
 یگفتمان انتقاد لیتحل یفرکالف برا یبعد سه مدل .1 نمودار

 (73:1993)فرکالف 

 
و فهم شـکل و   یبررس یبرا یابزار تگفا فرکالف، ازنظر

ـ تحل بـا  اساساً تگفا نی. بنابرااستگفتمان  یمحتوا  روابـط  لی
 تسـلط،  همچـون  روشـن  و واضح نیهمچن و مبهم یساختار

ـ ا کـه  ینحـو  بـه  اسـت  ارتبـاط  در کنترل و قدرت ض،یتبع  نی
از منـابع   یکـ ی. متـون  شـود  یداده مـ  شیدر زبان نما طیشرا
بر  یعلّ ریتأث توانند یچراکه م باشند، یم تگفا یمهم برا اریبس

و جهـان   یاعمال، روابـط اجتمـاع   ،(ها دگاهیدمردم )باورها و 
 طــرف، کیــدهنــد. از رییــهــا را تغ آن یداشــته و حتــ یمــاد
ـ ها از طر آن ریتفسمتن و  دیتول یندهایفرا ـ ماه قی عمـل   تی

متن را  د،یتول ندیفرا گر،یو از طرف د ردیگ یشکل م یاجتماع
 موجود یها دواژهیکل و عالئم بر ریتفس ندیفرا و دهد یشکل م

 (.2009 ،1لی)ه گذارد یم ریدر متن تأث
ـ تول یبـرا  ابزار نیمؤثرتر و نیرتریفراگ از ها رسانه  و دی

ـ ا و معرفـت  و دانش عیتوز . شـوند  یمـ  محسـوب  یدئولوژی
ـ  ییبسزا ریتأث که یفرهنگ یابزار  ۀشـ یو اند یبر تصور ذهن

ـ  نقش رسانه رو، نی. ازاگذارند یمخاطبان خود م  طـور  هها و ب
 چـالش  به و استیس و فرهنگ در یینمایس یها لمیف اخص
 است یموضوعات از قدرت روابط و یاجتماع مسائل دنیکش
. انـد  کـرده  یبررس و لیتحلی آن را اجتماع شناسان  زبان که
محتوا و  لیو تحل یفیپژوهش بر آن است تا به روش ک نیا

فـرکالف، روابـط قـدرت،     یگفتمان انتقاد لیتحل کردیبا رو
ــ شــده ردوبــدل یهــا گفتگــو در را زبــان و یدئولوژیــا  نیب

                                                                                                                
1. Hill 

 دربکشد.  ریبه تصو لمیزن و مرد داستان ف یاصل تیشخص
 لیـ تحل سـطح  سـه  از یانتقـاد  گفتمان لیتحل کردیرو نیا

 آن، در که است فیتوص سطح نخست سطح. است برخوردار
 ،یآواشـناخت  از اعـم  ،یشناخت زبان یها یژگیو براساس متن
. شود یم لیتحل یشناخت یمعن و یصرف ،ینحو ،یشناخت واج

مــتن براســاس مــوارد  ر،یســطح تفســ یعنــیدر ســطح دوم 
 یتیمـوقع  بافت نظرگرفتن در با و اول سطح در شده فیتوص
در سـطح سـوم    ت،ی. درنهاشود یم ریتفس ینامتنیب عوامل و
در زبان در ارتباط  یمتن نیچن دیتول لیدل ن،ییسطح تب یعنی

قـدرت و دانـش    ،یدئولوژیا ،یشناخت با عوامل متعدد جامعه
ـ تحل واحـد . شـود  یداده مـ  حیتوض یو اجتماع یفرهنگ  ل،ی

ـ  کاررفته به یها  الوگید و لمیف یها  سکانس  مـرد  و زن نیب
 دیـ حم یبـه کـارگردان   خـواب   رگ یینمایسـ  لمیفـ  داستان
ـ  شـده  ردوبـدل  یهـا، گفتگوهـا   اهلل است. داده نعمت  دو نیب
 از پـس  کـه  اسـت  لمیفـ  داستان مرد و زن یاصل تیشخص

 عنوان هب لیمذکور، در جداول ذ لمیاز ف گفتگوها یساز ادهیپ
درک  یشده اسـت. بـرا   نقل یینمایس لمیفنمونه و از متن 
را  لمیاز داستان و روند ف یا ابتدا خالصه لم،یبهتر موضوع ف

فــرکالف،  کــردیداده و در ادامــه بــا اســتفاده از رو حیتوضــ
 داستان یاصل مرد و زن تیشخص یگفتگوها از ییها بخش
 .شود یم لیتحل

 ها داده لیوتحل هیتجز

 معصـومه : سـنده ینو ؛اهلل نعمت دی)کارگردان: حم خواب  رگ
ـ  داسـتان ( 1394: دیتول سال ات؛یب ـ  نـا یم نـام  بـه  یزن  الی)ل

 و شغل دنبال به همسرش از ییجدا از بعد که است( یحاتم
ـ ا در. گـردد  یمـ  یزنـدگ  یبرا یمحل  کـامران  بـا  ریمسـ  نی

 کـار  آن در کـه  یفود  فست رستوران ریمد( یتهام)کوروش 
 نـا یم تیوضـع  بـه  بردن یپ با کامران. شود یم آشنا کند، یم

 و هـا  تیـ حما ریتـأث  تحـت  که نایم. دهد یم او به یسرپناه
 زی. کامران نبازد یبه او دل م قرارگرفته، کامران یها محبت
بـه کـامران اوج    نـا یمرور عشق م است. به مند هعالق نایبه م
عشـق را در   نا،یبه م انتیکامران با خ تیاما درنها رد،یگ یم

درون بـا   یفروپاشـ  رغم یعل نایم ی. ولبرد یم نیدل او از ب
ـ ا در .گـردد  یبـازم  یزندگ به ود،خ یبر قدرت درون هیتک  نی

ـ  سـه  سطوح با مطابق قسمت،  کـرد یرو در شـده  مطـرح  ۀگان
 و ها الوگید از ییها فرکالف، نمونه یانتقاد گفتمان لیتحل

 و کرده ارائه را داستانتوسط زن و مرد  کاررفته به یها جمله
 .شود یارائه م آن نییو تب ریتفس ف،یتوص بیترت به

 رویۀ اجتماعی

 رویۀ گفتمانی

 متن

 تبیین
 تفسیر
 توصیف
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 (لمیاول ف ۀمی)ن داستان مرد و زن تیشخص یها گ الوید از ییها نمونه .1 جدول

 نایم کامران
 .مونده ش  یکمکه انجام نشده،  مونده ش یادار یمقدار کارها هیمنتها  بله ن؟یشد جدا تازه عه،

 و لبخند( سکوت) مونده؟ واحدش چند درواقع یعنی

 .دونست ینم یزیچ کس چیه ن،یداشت خبر کجا از شما .کامرانم مبارک، تولدتون

 دایپ کار. دارم رو اطالعاتتون. نیکرد پر فرم ما یبرا باشه ادتونی
 ؟یکرد

 .دارم الزمش هم یلیخ. نه راستش

 .نیهمکار باش ،یآموزش ۀدور یبرا ن،یبه ما افتخار بد لطفاً پس
 دیبا گهید فهمم ینم اصالً شن، یم یعصب صندوقدار یآقا یوقت( هی)با گر

 !کنم کار یچ

 .قاًیدق نه تره؟ مهم زیچ همهپروسه از  نیتو ا یزیچ چه نیدون یم کالً

 .تره مهم زیچ همهشما از  آرامش
 من؟ آرامش

 ؟!بودم دهینشن یکس از عمرم تمام در رو یبیترک نیچن( مونولوگ)

 !(خوابه هیشب. استیرؤمثل  کرد؟ درست صبحانه من یبرا( مونولوگ) .نایم یبرا مروین کردن درست و تلفن با صحبت حال در

 .دیببخش ن،یافتاد زحمت به ممنون، یلیخ .دینباش یزیچ نگران کردم، صحبت یریجزا خانم با من

 .شد پدرم زنِ شیپ چندسال هم ش خالهدوستم هستم.  شیخوبه. پ آره .باشه امن وبراتون راحت  نیکه هست ییجا دوارمیام

 یسخت کم یهم تو زندگ شمارو.  مادرتون کنه رحمت خدا یآخ
. دیبه من زنگ بزن حتماً دیداشت الزم یزیچ اگر هرحال به. دیدینکش

 .دیرو ناراحت نکن من! ها شم ینارحت م دیزنگ نزن
 !چشم

 مثل رسونم یخودم رو م قهیدق 4 ظرف ن،یداشت کار من با هروقت
 .ییاروپا یکشورها اورژانس

 (خنده)

 ن؟یاومد شد یچ. سالم سالم

 ه؟یچ نایا .میبخور هم با گرفتم دهیکوب خیس چندتا

چاقوها،  ستِ. ونهآشپزخ ام. مخصوصاً خونه اثاث دیخر عاشق من
 چاقو ست. کیکمربار یها استکان کوب، قهوه

 !ترسه یم خورده هی آدم. یگفت بار دورو  چاقو

 تون یزندگ تو اومدم من. دینزن حرف ترس از کنارتونم من یوقت
 .بترسونمتون نکهیا نه کنم خوشحالتون که

 .نکنه درد شما دست

 .بود خوب نه، آره؟ ؟یشد خسته یلیخ امروز

 .ستمین بلد یاسک من ؟یچطور یاسک با. لهیتعط هم کار است جمعه فردا. خب یلیخ

 .میر یم راه جا اون میر یم. نداره یاشکال
 یجور نیا بود آرزوم من. حالت به خوش. یزن یم حرف فرانسه قشنگ چقد

 .باشم بلدفرانسه 

 (لبخند) !رمایسختگ یکم کی بگم االن از یول دم یم ادتونی من

 شما یجا بهناخودآگاه  ییجا هیتو ارتباطشون از  آدما نیکرد دقت
 !ها بهیعج تو؟ گن یم

و  نیباتریبه جلو. ز یگام هرروز شرفت،یپ عاشق اعتماد، قابل. )مونولوگ( بله
 !من یحام فرشته. بودم دهید که یمرد نیتر برازنده

 .راحتم جا نیا من. راحته و گرم هم یلیخ اتفاقاً، نه رمیبگ براتون ییزهایچ هی یگفت یم الاقل سرده؟

 .است شاعرانه اصالً که من نظر به. فهیلط و بخش آرامش هم یلیخ اتفاقاً .فرسا طاقت کار نیا از ینباش خسته

 خوام یم که یا صبحونه به شاعرانه، یگ یم کارها نیا به اگه
 ؟یگ یم یچ کنم دعوتت

 (سکوت و لبخند)

 .بودم لِهاز احساس گناه،  یتو بچگ من .ره یم باال راست وارید از گن یم که بودم ییاونا از یبچگ تو من

 .کرد یم رمیدستگ بابام و خوردم یم خاک من آخه. حدود همون !گناه؟ احساسو  یسالگ پنج

 .خوردم حاال تا که یخاک نیتر خوشمزه گهید کاهگل کنم یم فکر یول ندارم تخصص یلیخ من دیببخش
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 نایم کامران
 .بمونه جهنم تا من با حاضره. خورد خاک من خاطر به( مونولوگ) .نشهیبهتر

دوستت دارم،  زنم یم ادیفر ا،یرؤ یانتها از کلمات، نیا یانتها از
دوستت دارم.  نما،یس ۀستار هیسرباز، مثه  هیمثه  وونه،ید هیمثه 
 دوستت طور نیا! نیمرد. بب هیپادشاه، مثه  هیگرگ، مثه  هیمثه 
 ؟یدوستم دار ؟یدوستم دار نای. مدارم

 .آره آره،
 تونستم یم چطور. دمید عمرم به که بود یمرد نیتر جذاب( مونولوگ)

 !بودم؟ گذرونده او بدون را عمرم همه نیا چطور. باشم نداشته دوستش

 .کنم یزندگ تونم ینم تو بدون دارم، دوستت

. من یحام ۀفرشت. بودم دهید که یمرد نیتر برازنده و نیباتریز( مونولوگ)
 انیپا خواب. دمید یم خواب. نداشتم رو یخوشبخت همه نیا طاقت من
 دارمیب ،یشاد ،یخوشبخت ،یعاشق خواب ت،یامن دن،یآرم گاهواره، ،ییتنها
 .دینکن

 
 فیتوص سطح
و ملمـوس   یواقعـ  یلمـ یف تـوان  یرا م بخوا  رگ لمیف موضوع
ـ  وار وانهیو عشق د یزنانگ سینو نامه لمیکه ف دانست را  لمیزن ف

 نیا است. دهیدم لمیدر ف یواقع یها ها و واکنش در قالب کنش
 یاول آن، فضـا  ۀمـ ین برکه  است  شده لیتشک مهین دو از لمیف

 یفضـا  بـا  بـرعکس  ،دوم ۀمین و است حاکم یفانتزعاشقانه و 
و  هـا  شکسـت  هـا،  بتیمصـ  شرحتفاوت دارد و  لمیاول ف خوش
 خـواب   رگ لمیفـ  یاسـت. دو گفتمـان اصـل    نـا یم یها یناکام

ـ ا نمـود . اسـت  تیجنسـ  گفتمـان  و انتیخ و عشق گفتمان  نی
 لمیفـ  مـرد  و زن یاصل تیشخص دو یها الوگید در ها گفتمان
 است. آمده 2و  1 یها ولکه در قالب جد شود یم مشاهده

گفتمـان عشـق و    شـود،  یمـ  مشـاهده  1 جدول در آنچه
ـ ا توسـط  کاررفتـه  هها و جمالت ب محبت است که واژه  دو نی

 دهیکشـ  ریتصـو  به را کشش و لیتما نیا وضوح به تیشخص
 یوقتـ » دیـ گو یم نایکامران به م یوقت نمونه، عنوان به. است

ـ نزن حـرف  تـرس  ازمن کنارتونم  ـ و  «دی  تـو  اومـدم  مـن » ای
ـ ا. «بترسونمتون نکهیا نه کنم خوشحالتون که تون یزندگ  نی
 شـده  گفتـه )کامران(  لمیمرد ف تیشخص یکه از سو الوگید
مرد داسـتان   یتیو گفتمان جنس یتگریحما ۀدهند نشان است، 
 .است لمیف یتنها زنِ یِناج عنوان هب

 مـن »همچون  یجمالت و واژگان لم،یدر سکانس دوم ف 
 ،«دینباشـ  یزیـ چ نگـران  کـردم،  صـحبت  یریـ جزا خـانم  با
و  «باشـه  امـن  و راحـت  براتـون  نیهست که ییجا دوارمیام»
 رو خــودم قــهیدق 4 ظــرف ن،یداشــت کــار مــن بــا هروقــت»
ـ  ؛«ییاروپـا  یکشـورها  اورژانـس  مثـل  رسـونم  یم  نیهمچن

و  «میبخـور  بـاهم  گـرفتم  دهیکوب خیس چندتا»مثل  یجمالت
 سـتِ . ونهآشـپزخ  مخصوصـاً . م خونـه اثاث  دیعاشق خر من»

 ،«چـاقو  سـت . کیـ کمربار یهـا  اسـتکان  کوب، قهوه چاقوها،

زن داستان  یو آرامش برا تیامن جادیو ا یتگرینشان از حما
از همسـرش، تنهاسـت و    ییکه پـس از جـدا   یاست. زن لمیف

 شـود  یآشنا م یامرارمعاش ندارد و حال با مرد یبرا یدرآمد
و  بانیپشـت  ،یمـرد مهربـان، حـام    کیـ  یهـا  مؤلفهکه تمام 
 .دارد جا کیرا  شهیپ عاشق
بـا اسـتفاده از جمـالت و     کامران لم،یف گرید سکانس در

 زن در اعتمـاد  جـاد یا و نظـر  واژگان عاشـقانه درصـدد جلـب   
خود را بـه او نشـان دهـد.     ۀعالق تینها تا است لمیف داستان
 و یگـر یمنج محبت، حس با توأم که مردانه و غالب یگفتمان
حس عاشـقانه   نیبارز ا ۀ. نمونتنهاست یزن از یشگیپ تیحما

ـ در قالب جمـالت ز  تیو القاء حما ـ ب ری  از»شـده اسـت:    انی
 دارم، دوستت زنم یم ادیفر ا،یرؤ یانتها از کلمات، نیا یانتها
 دوسـتت  نما،یسـ  ۀسـتار  هی مثه سرباز، هی مثه وونه،ید هی مثه
 طـور  نیا! نیبب. مرد هی مثه پادشاه، هی مثه گرگ، هی مثه. دارم

 شـما »که  گرید یا و جمله «؟یدار دوستم نایم. دارم دوستت
الزم  یزیهرحال اگر چ . بهدیدینکش یکم سخت یهم تو زندگ

! ها شم یناراحت م دی. زنگ نزندیحتماً به من زنگ بزن دیداشت
 از کـه  یواژگان و جمالت نیا تمام در. «دینکن ناراحت رو من

بـارز   مردانه یتیجنس گفتمان شود، یم انیب داستان مرد جانب
ـ زن، نها کی یآن برا دنیکه شن یو آشکار است. جمالت  تی

ـ  هـم  آن ،اسـت  یو خوشبخت تیامن  رنـج  ییتنهـا  از کـه  یزن
 .ندارد تیحما یبرا یسرپناه و برد یم

ـ یب یزن داسـتان را مـ   تیگفتمان جنسـ  مقابل، در کـه   مین
کـه   یبارز زنان ۀنمون. زند یم موج آن در یزنانگ وجا ضعف  همه
مواجـه   شـان  یدر زنـدگ  رمنتظرهیغ یِناج کیبرتر و  ییرویبا ن
 بـه  توجه بدون و کنند یم اعتماد بندند، یدل م یراحت اند. به شده
 یهسـت  تمـام  عاشـقانه،  یهـا  واژه دنیشن شعف در پدر، حینصا
و چشم و گوش بسته، اوامـر   زندیر یم یحام نیا یپا به را خود
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ـ کنند یاو را اطاعت م  یآقـا  یوقتـ »ماننـد   ی. واژگان و جمالت
ـ با گهید فهمم یاصالً نم شن، یم یصندوقدار عصب  کـار  یچـ  دی

ـ یترک نیچنـ » ،«من؟ آرامش»، !«کنم  از عمـرم  تمـام  در رو یب
من صبحانه درست کـرد؟ مثـل    یبرا»و  «!بودم دهینشن یکس
 ،«ن؟یاومـد  شـد  یچ سالم،» نیهمچن ؛«!خوابه هیشب. استیرؤ
ـ  یمـ  حرف فرانسه قشنگ چقد» ،«ستمین بلد یاسک من» . یزن

 و «باشـم  بلـد فرانسه  یجور نیا بود آرزوم من. حالت به خوش
ـ . در تمـام ا «!ترسـه  یم خورده هی آدم. یگفت بار 2 رو چاقو»  نی

 و خـود  یهـا  ییجمالت و گفتمان زنانه، عدم اعتمـاد بـه توانـا   
 .است آشکار زن ۀاراد یِسست و ضعف
 مواجـه  داسـتان  زن تیجنسـ  یهـا  در ادامه با مونولوگ 

است.  یخوشبخت و راض داستان، مرد عملکرد از که میشو یم
 یو آگـاه  یداریـ که حاضر بـه ب  برد یم سر هب یدر خواب ایگو
هـر   شـرفت، یپ عاشـقِ  ،اعتماد قابل»همچون  ی. جمالتستین

ـ د کـه  یمـرد  نیتـر  دهو برازن نیباتریبه جلو. ز یروز گام  دهی
 خــواب» دیــگو یمــ ادامــه در و «مــن! یحــام ۀفرشــت. بــودم

 خواب ت،یامن دن،یآرم گاهواره، ،ییتنها انیپا خواب. دمید یم
ـ ب ،یشـاد  ،یخوشبخت ،یعاشق ـ نکن دارمی  یسکانسـ  در و ؛«دی

ـ بود کـه بـه عمـرم د    یمرد نیتر جذاب» دیگو یم گرید . دمی
عمرم  همه نینداشته باشم. چطور ا دوستش تونستم یچطور م

ـ ا یتمام در. «را بدون او گذرونده بودم؟  موضـوع  هـا،  واژه نی
 در. است مشهود کامران به نایم یدلدادگ و عشق شروع یاصل
ـ د یلیخ که زند یم بینه خودش به نایم ها مونولوگ نیا  او ری
. بدهـد  دسـت  از را آن یا لحظه ستین حاضر و است افتهی را

 را یزندگ و آورده ارمغان به یشاد و تیامن او یبرا که یعشق
 .است داده هیهد او به را یخوشبخت و کرده ریتفس ییبایز به

 ریتفس سطح
 تیـ موقع بافـت  از لمیفـ  حیتوضـ  و ریتفس یبرا سطح نیا در

 یهـا  ییگـو  تک با لمیف داستان. میکن یم استفاده لمیف داستان
 کـه  شـود  یم شروع تهران یدادسرا سطح در نایم)مونولوگ( 

 از پس او. دهد یم حیتوض پدرش یبرا یتوافق طالق به راجع
 دیـ جد یزندگ به دادن سروسامان درصدد همسرش از ییجدا
 ریمـد  کـامران،  بـا  کـه  اسـت  کـار  یجستجو در و بوده خود

او  یزنـدگ  جـا  نیو از همـ  شـود  یمـ  آشـنا  فود، فسترستوران 
شخص و لحـن   اول تی. رواگردد یم دیجد یریدستخوش مس
او از همان ابتدا با تماشـاگر   یلوح و گاه ساده یمیساده و صم

است که  یزن یزندگ شینما خواب  رگ. کند یارتباط برقرار م
ـ زن را تـا ا  یو خوشـبخت  ینه هرگز عمق شادمان حـد بـه    نی

 نیتـر  و برازنـده  نیبهتر او» دیکه در دلش بگو دهیکش ریتصو
 دررا  اش یو آوارگـ  صـال یو نـه است  «دمیکه تا حاال د هیمرد
ـ  و صراحت با نیچن نیا لمیدوم ف ۀمین  شینمـا  بـه  یرحمـ  یب

از  نـا یم یهـا  اول داسـتان، مونولـوگ   ۀمـ ین در. است گذاشته
از  ییهـا  که مـا بـا نشـانه    دهد ینشان م نیهمان پالن نخست

. میهسـت  مواجـه  فـرد  هو منحصرب کتای تیشخص کیگفتمان 
و فصـل   لمیدوم ف ۀمین در)که  پدرش یبرا او یها ییگو تک
 نیهمـ  ی( در جهـت معرفـ  شـود  یمشـخص مـ   شـتر یب یانیپا

از زنان جامعه است که به  یمعرف بخش نایاست. م تیشخص
 جامعـه  نمـاد  کـه  پـدر  حینصا نگرفتن درنظر و یناآگاه لیدل

 یسـادگ  به یزندگ ۀدیچیبا عوامل متعدد و پ شود، یم محسوب
 بـه  نسـبت  شـناخت  عـدم  و یناآگـاه  نیهمـ  و کرده برخورد

ـ فر» تلـخ  قـت یحق بـا  که شود یم باعث رامونیپ طیمح  «بی
ـ آرا و میگر همچون نایم تیشخص. شوند مواجه  و موهـا  شی
ـ  و ییهوا سربه ینوع ییگو دنشیپوش  لباس طرز ـ ق یب  را یدی
 با شیها الوگید همان از را او بودنِِِِِِِِِِِِِ هوا سربه نیا. کند یم القا

 منزل آدرس رییتغ از که یزمان یعنی. میشو یم متوجه کامران
. دیگو یم سخن دانشگاه در اش یلیتحص ۀدور ماندن ناتمام ای

محولـه،   ینفس او در انجام کارها اعتمادبه عدم و یدستپاچگ
ســازش و  ،یاو از دوران کــودک یهــا یحســرت و ســرخوردگ

ـ آم تحکـم شدن در برابر گفتمان غالب و  میتسل  عملکـرد  و زی
ـ و هو تیاز شخص یمیبخش عظ یهمگ مخالف تیجنس  تی
. متقابالً با گفتمان جنس مخالف کشد یم ریاو را به تصو ۀزنان

. او میشـو  یمرد داستان )کامران( مواجه مـ  تیشخص ۀو مردان
 ۀمین در. میشناس یم شیها ییگو شوخ و بذله یها الوگیرا با د

بـه   اش یو دلبـاختگ  نـا یرونـد عاشـق شـدن م    لم،ینخست ف
ـ ا ریشده اسـت. مسـ   دهیکش ریکامران به تصو تـا   ییآشـنا  نی

 منجـر  لمیفـ  در بخـش  لـذت  ۀقیدق چهل کی به او یدلباختگ
او  یبـرا  کـامران  و گردد یم خانه دنبال به که یزمان. شود یم

 در قـدرت از  یعنوان نمـاد  کامران به کند، یم هیته یسرپناه
 و یقیموس کالس به خانه مجاورت. ردیگ یم شکل نایم ذهن
ـ رمانت و شـاعرانه  حـس  به قاًیدق لباسش قرمز رنگ یحت  کی
 یها کردن تکه . عالقه او به جمعدیافزا یم نایم یها ییگو تک

 یهم در راستا یمسافرت یتورها یها یمربوط به آگه ۀروزنام
 دایپ نایم که یشغل یحت. ستفرد او بهمنحصر تیهمان شخص

 بـر  برچسب چسباندن هم آن و دهد یم انجام خانه در و کرده
 کی در ما که دهد یم نشان کامالً است، نامه یها پاکت یرو
 بـه  کـامران  یهـا  محبت. میا گرفته قرار زنانه و یفانتز یایدن
کامران  ۀجمالت عاشقان روند، یهم م با که ییها گردش نا،یم
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 در یهمگـ  خوانـد  یم او یبراکه به زبان فرانسه  ییها و ترانه
 اند. داشته یزنِِِِِِِِِِ تنها نقش اساس نیا یدلباختگ

 نییتب سطح
 قـدرت،  روابـط  براسـاس  را هـا  داده ن،یـی تب از سـطح  نیا در

 یبررســ لمیفــ مختلــف یهــا ســکانس در باورهــا و فرهنــگ
ـ داد حیتوضـ  قبـل  یهـا  بخش در که طور همان. میکن یم  م،ی
 مـه یدو ن نیـ شده است کـه ا  لیمتفاوت تشک ۀمین دو از لمیف

 شـکل  لمیفـ  زن یاصـل  تیشخصـ  یکامالً برعکس باورهـا 
 رونـد بـا کـامران و    نـا یم ییآشـنا  که لمیاول ف ۀمین. ردیگ یم

شـناخت بهتـر مـا از     یدر راسـتا  زیچ . همهاست او یدلباختگ
او بهتـر شـناخته    یهـا  مونولـوگ  بـا اسـت کـه    ییایو دن نایم
را  اش ییکتـا ی یهـا  مؤلفـه  ۀهم او یکتای تیشخص. شود یم

ـ  یزنـدگ  ریمسـ  لمیبخشد. ف یمکند و تداوم  یم  حفظ زن  کی
ـ روا یحساس از زنـدگ  یجوان را در مقطع و بـا   کنـد  یمـ  تی

ـ    میبـر  یم یزن پ نیا یها ییگو تک حـول   لمیکـه داسـتان ف
 کـه  سرپناه یتنها و ب ی. زنابدی یم انیجر تیشخص نیمحور ا

 شـرح  پـدرش  یبـرا  را یزندگ به نگاهش مونولوگ، قالب در
ـ  امـروز » دیـ گو یم که آنجا. دهد یم  طـالق  یتـوافق  و میرفت

ـ . «میداشـت  توافـق  روش که بود یزیچ تنها نیا م،یگرفت  یزن
 دیـ جد یا نـده یآ سـاختن  دنبـال  بـه  خود دیام تمام با که تنها
ـ  یزنـدگ  ۀادام امکان او باور به و است  ،نبـود  سـر یم اش یقبل

ـ بود که نتوانسته بود بـا او دوام ب  یهمسرش معتاد رایز . اوردی
بـه   دیـ جد یشـغل  افتنیـ  یتـالش او بـرا   یدر سکانس بعد

 یشـغل  افتنیـ  صـدد مکرر در یها یریگیو با پ دیآ یم شینما
. از همـان ابتـدا بـا    شـود  یاست که با کـامران آشـنا مـ    دیجد

خـود درواقـع    یزندگ تیوضع یپرکردن فرم استخدام و معرف
 یزنـدگ  بـر  رستوران رعاملیمد عنوان هامکان تسلط کامران ب

 جـدا  تـازه  عه» دیگو یم کامران یوقت زند؛ یم رقم را خودش
قـدرت   ۀواسـط  بـه  چگونـه  داند یم کامران نجایا در. «ن؟یشد

اهـدافش اسـتفاده    شـبرد یکـه دارد از او در جهـت پ   یاقتصاد
ـ  دهیسنج اریاما بس ،کند . بـرد  یمـ  شیو با صبر داستان را به پ
زن ساده و زودباور است از همان ابتدا بـه   کیکه معرف  نایم

ـ  کـه  او. بـازد  یم دل او به کامران، یها تیحمادنبال   بـار  کی
 و بندد یم دل گرید یمرد به یسادگ به دهیچش را طالق طعم
 .است او یفطر یازهاین یناج کامران که کند یم فکر

 را تولدش و کرده تلفن نایم به کامران ،یبعد سکانس در
 در اسـت  کـرده  تعجب تلفن نیا از که نایم و دیگو یم کیتبر

 ن،یکـرد  پـر  فـرم  مـا  یبـرا  باشه ادتونی» که شنود یم پاسخ

 دانـد  یمـ  خـوب  داستان مرد تیشخص. «دارم رو اطالعاتتون
. شـود  وارد یعـاطف  راه از و اوردیب دست به را زن دل چگونه
مختلـف   یهـا  هـا و سـکانس   مرد در صـحنه  یدئولوژیا اصالً

 زن تیجنسـ  عواطـف  از یبـردار  معرف نگاه و باور او به بهره
 یکامران تمکن و قدرت مال گر،ید یسکانس در. است داستان
 یشـغل  و کند یم دایپ یا خانه او یبرا و کشد یم رخ بهخود را 

 از نـا یم نـد یب یمـ  کـه  کـامران . دیآ بر آن عهده از یراحت به که
و مــدام دچــار تزلــزل و  دیــآ یکــار در رســتوران برنمــ ۀعهــد

زنـان کارمنـد رسـتوران     گـر، ید یاست و از طرفـ  یدستپاچگ
چسـباندن   آن و سـپرد  یمـ  او به دیجد کار شوند یمزاحم او م

کامران  قیطر نیپاکت نامه است. از ا یبرچسب آدرس بر رو
را در  نـا یچگونـه م  دانـد  ینفوذ کرده و هم م نایهم به قلب م

تسلط خود داشته باشد. درواقـع قـدرت کـامران در بـرآوردن     
ـ برانگ نیتحسـ  اریبسـ  داسـتان  زن نگـاه  در نایم یازهاین  و زی

 از توانـد  ینم نایم که است سکانس نیهم در. است مندانهباور
ـ برآ یو عرضـه بـه مشـتر    جیدرست کردن ساندو ۀعهد و  دی

 شـود  یم وارد یزندگ یناج عنوان هکامران ب شود؛ یدستپاچه م
پروسـه   نیتو ا یزیچه چ نیدون یم کالً نجا،یا ایب» دیگو یم و

و  ؛«تـره  مهـم  زیـ چ شـما از همـه   آرامش؟ تره مهم زیچ از همه
ـ با پدرش نشان از باور او دارد کـه گو  نایم یها مونولوگ تـا   ای

ـ را جـز   یا جملـه  نیآن زمان چن  کـس از  ،از پـدرش  بـار  کی
ـ ا از بـار  کی پدر،»که  دهد یبود. و ادامه م دهینشن یگرید  نی

ـ  ازدواجم موقع ،یکرد استفاده کلمه ـ ا بـا : یگفت  یرو آدم نی
 خواسـتم  یامـا مـن مـ    یگفتـ  ی. درست مـ ینیب ینم را آرامش

ـ ا و یفرهنگـ  باور با نجایا در. «خانواده داشته باشم  یدئولوژی
ـ امن مظهـر  خـانواده  کـه  میهست مواجه نایم  ۀدآورنـد یپد و تی

 آرامش است.
را  خـود  یها تیحما و محبت کامران سکانس نیچند در
تـا از   بـرد  یمـ  یاسک و گردش به را او و کند یثابت م نایبه م

ـ کـه او را حما  نـا یاعتماد او را جلب کنـد. م  قیطر نیا  گـر  تی
و باز  بازد یاز قبل به او دل م شتریهرروز ب ند،یب یم ش یزندگ
 رخ حـال  در یاتفـاق  کیـ » دیـ گو یمـ  شیها مونولوگ در هم

 و بـود  ناشـناخته  کـه  شـد  یمـ  شروع داشت یزیچ. بود دادن
ـ انگ جانیه : دیـ گو یمـ  گـر ید ییجـا  در. «بخـش  یشـاد  و زی
 کــرد؟ یمــ تمیحمــا ریناپــذ یخســتگ چــه یبیحصــ کــامران»
از قدرت و  ها الوگید نی. در تمام ا«قدرتمند و امن یگاه هیتک
 تـر  یباور در او هرروز قـو  نیو ا دیگو یکامران م یگر تیحما
 روبرو آن با که است یدیجد یزندگ به نایم نگاه نیا. شود یم

 گرید یسکانس در که رود یم شیپ آنجا تا باور نیا. است شده
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خـاک خـوردن و    یمـاجرا  نـا یانـد و م  به گردش رفتـه  هم با
 و کـرده  بـازگو  کـامران  یبرا یپدرش را در کودک یها خیتوب
 کاهگـل  از یا تکه او یناراحت رفع یبرا کامران. کند یم هیگر
. او بـا  خـورد  یمـ  هم خودش و داده نایم به و کنده وارید از را
 بـازهم  و کنـد  یمـ رسـوخ   نـا یعملش تـا عمـق وجـود م    نیا

 تـا  من با حاضره. خورد خاک من خاطر به» که نایم مونولوگ
 ۀاتفاق افتاد همون حس ناشناخت سرانجام» ایو  «بمونه جهنم

 امـا  ،یعاشق آغاز. هییشناسا وقوع قابل ۀکه تنها در لحظ نام یب
 و راحـت  کـه  داشـتند  دل قـدر  اون ها آدم چطور. بودم دهیترس
 «.دارم دوستت بگن هم به پروا یب

گفتمــان عشــق و محبــت را  هــا ســکانس نیــا تمــام در
ـ از عشق و دل بستن به فرد جد نایو باور م میشاهد کـه   یدی

شده است. باور او نسبت به مفهوم عشق از  دایپ اش یدر زندگ
هـا و   مواجه است که خواسته یکه با فرد ردیگ یت مئآنجا نش

و عواطـف او   اتاحساس کند، یاو را برآورده م یعاطف یازهاین
 یدوران کودک یاست بر تألمات روح یمرهم کند، یرا درک م

ترس بر او  یا ذره دهد یاست که اجازه نم یو همچون نگهبان
 دهـد  یشـرح مـ   شیهـا  ییگـو  باز با همان تک نایکند. م غلبه
ـ بود که به عمرم د یمرد نیتر جذاب» ـ . چطـور ا دمی  همـه  نی

 بـا  گذشـتند،  یمـ  روزها و ها شبعمر بدون او گذرونده بودم. 

ـ د یمـ  خـواب  م،یبود گرید یجهان در. یباورنکردن یشتاب  دم،ی
 ،یعاشـق  خواب. تیامن دن،یآرم گاهواره، ،ییتنها انیپا خواب

گفتگوهـا مشـاهده    نی. در ا«دینکن دارمیب ،یشاد ،یخوشبخت
 یداریب راینشود. ز داریباور است که ب نیبر ا نایکه م میکن یم

ـ او در حد رؤ یاست. گفتمان عشق برا یرانیشروع درد و ح  ای
 یزیچ. شود یم آبها نقش بر  تمام آن دارشدن،یاست که با ب

 .یناآگاه بهشت هیشب
از جامعــه اســت کــه بــه  ینمــاد زنــان خــواب  رگ لمیفــ

 انــد، نگرفتــه ادیــبــودن را  مســتقل. انــد دهینرســ یخودآگــاه
اسـت.    یدر زنـدگ  یها وامدار حضور مرد ازنظر آن یخوشبخت

ـ  نباشـد بـا    یآگـاه  یعاشق شدن صعود به قله است، اما وقت
ـ علـت ا  .میشـو  یمرگبار روبرو م یدردناک و گاه یسقوط  نی
 ،یگرینفس است که نتوانسته قبل از د عدم اعتمادبه یناآگاه

 نیتـر  و کوچـک  نیآنکه با کمتـر  جهیخود را دوست بدارد. نت
ـ  ،یمحبت و توجه ـ و بـدون پا  یظـاهر  یحت از  و اسـاس،  هی

 و تیتوجه است احساس رضا ۀستیو شا یداشتن دوست که نیا
ـ ا افتیکند. غافل از آنکه با در یم یخوشحال محبـت   گونـه  نی

 و یسرگشـتگ  نیا .ستین یپ در یپ یها تحمل حقارت به قادر
 ایـ مه زیمکرر ن یها استفاده سوء و نفوذ یبرا را راه یسردرگم

 سقوط کشانده شود ۀتا در انتها به ورط کند یم
 

 (لمیدوم ف ۀمی)ن داستان مرد و زن تیشخص یها گ الویاز د ییها نمونه .2 جدول

 نایم کامران
 .یکرد یم پخش ترانه باهاش شبید دونم ینم کو؟ م یگوش ؟یرو صدا نکرد من چرا. باشم آماده دیبا اآلن من چنده؟ ساعت

 .یدار فرصت یکل عصره، که پروازت. یبخواب خورده هی گفتم بکنم؟ یغلط چه دیبا اآلن من خب

 یگور کدوم بگم اونا به من؟ سر ختهیر که یبدبخت و کار همه نیا با بخوابم؟
 !بابا یا بودم؟

 ه؟یچ اشکالش. یبود گور نیهم تو من با بگو ؟یبگ یک به

کم به من اعتماد کن و از دست منم ناراحت نشو تا من برم و برگردم.  هی نا،یم
 دکوق؟ دکوق؟

 .دکوق
 خواب. نبودم خوشحال گهید و نداشتم اعتماد اما (مونولوگ)
 .شد دهیکش یآشفتگ به باره کی مموآر

 کنم؟ کار یچ نیا با دیبا دونم یم چه من ؟یچ یعنی ؟یترس ینم که گربه از. شما مهمون نمیا دییبفرما دم، یم نشون اآلن

 نجایا امشب تونم ینم که من ؟یکرد درست پلو یباقال. پخته که هم غذا به به
 آد یم مادرم یکرد فکر آد یم داره مهمون گفتم من نکنه ؟یکرد کار یچ! بمونم
 آره؟

 و خنده( نه! هی)با گر

 ؟یبپرس رو گربه حال یزد زنگ پس خوره؟ یم غذا درست چطوره؟ گربه

 !پزشکم؟ دام من مگه بابا نه
 اونجام؟ قهیدق 4 از قبل من یبزن زنگ هروقت یگفت یم ادتهی

 !ها؟ ییاروپا اورژانس مثل

 .امیب خوام ینم اصالً م،یبر ایب یبگ االنم اگر راستش ؟یکن یم سرزنش رو اورژانست پزشک یدار اآلن

 نفس از یوقت ؟یبش مهربون تا بشم جنازه مثل دیبا حتماً ۀهم ؟یبکش درد تو ذارم یم من مگه ،یپزشک دندون برمت یم فردا خودم



 21    خواب رگ یینمایس لمی: فیمطالعه مورد یینمایس یها لمیدر ف تیگفتمان جنس ییبازنماکریمی فیروزجایی و همکار: 

 نایم کامران
 خوشحال شه؟ یم خوب حالت ،یکن یم داغونم یوقت افتم، یم دردته؟ دندون خاطر به ت یناراحت

 .رمیبم خواد یم دلم. داغونمو درب. باش

 .بدم امروز نیهم حتماً رو امروز کار پول دیبا شه ینم .راحت التیخ ،یپزشک دندون مآ یم دارم من

. من ریشماره تلفن ازشون بگ هی. تو برو خونه، گم یم دارم یچ دونم یم من
 !آدا یم خوشت عه،. نده آزار خودتو نقدمیا. کنم یم کارت به کارتبراشون 

 .ندهقرار  تیموقع نیرو تو ا من کنم یم خواهش کامران

 یلیبود که خ دهیسف راهنیاون پ نیحالت خوبه؟ بب ست،ین داتیپ ؟یچطور الو
 ؟یدوستش داشت

 آد؟ یم بهت یلیخ که

 .نجاستیا !همون آره آره

 ش؟یببر ییایب یخوا یم. متأسفانه ست شسته .متأسفانه ست نشسته یول

 پرواز؟ کرد؟ دیبا کار یچ ها وقت جور نیا دارم، هم پرواز امشب باز یبدبخت

 (تعجب و یناراحت و سکوت) .یکوفت یکار یسفرها نیهم گهید آره

 حرفا نیا بابا گفتم بهش. دنبالم آد یم خودش گفت دوستم. برم ینم رو نیماش
. هیزیآبرور یۀما یلیخ که بره کن رد رو لگن اون تو نه گفت. آم یم خودم ه؟یچ

 ه؟یزیآبرور یۀما واقعاً
 (سکوت)

 .ایب آره ؟یدار شونه

 (سکوت) .کن جاش جابه. کردم پارکش عجله با یلیخ رو نهیماش نیا اومدن موقع فقط

 اون موقع؟ ی! کجا بودامروز بود یطوفان چه
 است یمرد نیباتریز. است برازنده و ستهیشا چقدر (مونولوگ)

 .ستین من مال که فیح ف،یح اما. دمید عمرم تو که

 خونه بهت کردم بد من؟ یزندگ تو یاومد یجور نیهم یانداخت سرتو یچ یبرا
 هان؟ دادم سرپناه دادم؟ پول دادم؟

 زحمتم کاش. کنه یم بهم داره یکمک چه دونه ینم (مونولوگ)
 نایم آد یراحتم کنه. خوشم م دنیرو کم کنه. کاش از نفس کش

 که ییجاتا  آد یم خوشم. کشه یم درد قدر اون خوره، یم کتک
 .شهیم لِه شه،یم ریتحق داره امکان

 ایب پاشو یمسافرت یتورها به راجع ات مسخره دیعقا اون با بودم گفته من مگه
 اون از برو پاشو. نمیبب برو پاشو ؟یچ همه به یگندبزن من؟ یزندگ وسط

 خوردنت خاک خاطر به گناهت احساس. بدبخت. ریبم یدار که یگناه احساس
 !یکرد بدبختم. من یزندگ به یگندزد که نهیا یبرا. ستین

 بودم؟ نیا عاشق من کامرانه؟ بهیغر آدم نیا (مونولوگ)

 
 

 فیتوص سطح
 یکـامران بـه خـود واقعـ     تیچـرخش شخصـ   لمیدوم ف ۀمین

 بـه  داسـتان  مرد انتیخ گفتمان با لمیاز ف مهین نیاوست. در ا
 نـا یم یبـرا  کـامران  یواقعـ  ۀچهر یقت. ومیشو یم مواجه زن

ـ فر را او مکـرر  یهـا  گفـتن  دروغ بـا  و شـود  یمـ  مشخص  بی
بـه کـامران    نـا یعدم اعتمـاد م  ،یدر منازعات گفتمان دهد، یم

که کـامران   میسکانس شاهد لیدارد. در اوا یا نقش برجسته
 بـا  و کنـد  می شماتت را نایم خواب، از دارشدنیب رید لیبه دل
 دیـ چنـده؟ مـن اآلن با   سـاعت » دیگو یم تیعصبان و تحکّم

ـ  و «کـو؟  م یگوشـ  ؟یصـدا نکـرد   رو آماده باشم. چرا من  ای
که تا آن لحظـه   نای. م«بکنم؟ یچه غلط دیمن اآلن با خب»

 و تعجـب  بـا  کبـاره ی بـه  ده،ینشن او از زیآم محبت یها جز واژه

ـ  گفـتم » دهد یم پاسخ یناباور  پـروازت  ،یبخـواب  خـورده  هی
دروغ  که کـامران بـه   ی. در سکانس«یدار فرصت یکل عصره،

 گـه ید آره» و «دارم هـم  پـرواز  امشب باز یبدبخت» دیگو یم
 کـرده  بـاور  نکهیا نبدو نایو م «یکوفت یکار یسفرها نیهم

 یهـا  عدم اعتمادش بـه حـرف   نیا ،«پرواز؟»: دیگو یم باشد
 ۀچهـر  ،داسـتان  ۀ. در ادامـ دهد یم نشان سکوت با را کامران

 رسد یم اوج به نایم احساسات از او یها استفاده کامران و سوء
ــت و ــتیخ دس ــق در او ان ــه عش ــایم ب ــ رو ن ــود یم  در. ش

 نقـش  انـت یخ یگفتمـان  منازعـات  لم،یفـ  یانیپا یها سکانس
 نیبـدب  گریکـد یبه  لمیمرد ف و زن تیشخص. دارد یا برجسته

مردانــه را  تیجنســ زیــآم هســتند و گفتمــان غالــب و تحکــم
 االن» ماننـد  مردانـه  تیجنس الوگید از ییها نمونه. مینیب یم
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 بـا  بخوابم؟» و «؟یکن یم سرزنش رو اورژانست پزشک یدار
 کـدوم  بگم اونا به من؟ سر ختهیر که یبدبخت و کار همه نیا

 خشم با کامران گرید یسکانس در ایو  «!بابا یا بودم؟ یگور
ــتحق را او تیعصــبان و ــ و کــرده ری ــگو یم ــدبخت»: دی  و «ب
 که نهیا یبرا. ستین خوردنت خاک خاطر به گناهت احساس»

ـ . «!یکـرد  بـدبختم . مـن  یزنـدگ  به یزد گند  انـت یخ یوقت
خشونت در گفتمـان   تینها شود، یم آشکار نایم یبرا کامران

در کـالم او   تیاز عشق و حما یرنگ گریو د زند یمرد موج م
 یرو انـداخت  سـرت  یچ یبرا»: دیگو یم یوقت ست،یموجود ن

 خونـه  بهت کردم بد» و «من؟ یزندگ تو یاومد یجور نیهم
 و ینیبدب نیا یها نمونه. «هان؟ دادم سرپناه دادم؟ پول دادم؟
ـ ن را داستان زن قلب در عشق مرگ ـ در د زی ـ ز یهـا  الوگی  ری

از رفتـار   یزدگـ  بهـت  در نـا یم یوقت همآن  م،یکن یمشاهده م
 اآلنم اگر راستش»: دیگو یم شیها و دروغ ها انتیو خ کامران

 جنـازه  مثل دیبا حتماً» ای «امیب خوام یاصالً نم م،یبر ایب یبگ
ـ  افـتم،  یم نفس از یوقت ؟یبش مهربون تا بشم  داغـونم  یوقت
. وداغـونم  دربخوشحال بـاش.   شه؟ یم خوب حالت ،یکن یم

 دیـ گو یمـ  خـود  با گرید یسکانس در او. «رمیبم خواد یم دلم
 «بودم؟ نیا عاشق من کامرانه؟ بهیغر آدم نیا»

 ریتفس سطح
متفـاوت   ۀمین دو بوده او بدون و کامران باکه  ییو روزها نایم
ـ . از ازنـد  یرا رقم م لمیف  شـکل  لمیدوم فـ  ۀمـ ین ،قسـمت  نی
 ریــد ۀصــحن. رود یمــ ییکــه کــامران بــه ســفرها ردیــگ یمــ
 انیعصـ  و ها گالوید ،نایاو از م تیکامران و عصبان دارشدنیب
بعد با ورود گربه  ۀو صحن میاز عشق کامران را شاهد بود نایم
کـامران و   دنیـ خند یو مـاجرا  نایم ی( به زندگتئودورنام  به)
 نـا یکه بـه م  یو ترحم ریو حس تحق اواز کارگرانش به  یکی
اوج خـود   بـه به کـامران   نایعشق م یتباه در یهمگ شود یم
و  نـا یعـدم صـداقت کـامران بـه م     آنکـه،  تـر  مهم و رسد یم
بــه  ایــو  شــود یمــ مــاریب نــایکــه م یاو زمــان یتیمســئول یبــ

 کـامران  یسـو  از نایم تیشخص ریتحق. رود یم یپزشک دندان
ـ ثانو ۀسوژ کی اوست، به نسبت انتیخ و دروغ از یناش که  هی

 فاقـد  ،یفرهنگـ  یباورهـا  پـس  درکـه   یا هیثانو ۀاست؛ سوژ
ـ در پا ت،ی. درنهاکند یم یریگ بهانه لیدل یب و است قدرت  انی

 میشو یمواجه م نایم از گرفته شکل تازه و نو یتیشخص با لمیف
بـر   اشـراف بـا   ،یدرون یو فروپاش ها رنج ها، که پس از مرارت

 رفت برون یبرا یخود درصدد مفرّ یو اجتماع یحقوق فرهنگ
 .دیآ یبرم بحران نیا از

 نییتب سطح
اسـت. آن   یو باورنکردن دیجد یشروع بحران لمیدوم ف ۀمین
بر باد  کسرهی لم،ینخست ف ۀمین در نایم ذهن یفانتز یایدن
. دهد یمخودش را به او نشان  یواقع ۀچهر یزندگو  رود یم

 شـکل  او ییگو تک یها گفتمان و زدیر یم درهم شیباورها
 مواجـه  یقسمت با سکانس نی. در اردیگ یم خود به یگرید

فراهم کـرده بـود    نایم یکه برا یسرپناه در مرد که میهست
 تیشـده و بـا عصـبان    رشیحضور داشت و خواب مانده و د

 به آخه»: است نکرده داریب را او نایم چرا که کند یاعتراض م
حـرف شـوکه    نیکه از ا نای. م«بودم؟ یگور کدوم بگم اونا

 آرامم خواب»: دیگو یبا خودش م یدر شگفت کبارهیشده به 
گفتمان کامران درواقـع   با. «شد دهیکش یآشفتگ به باره کی

 اتفـاق  کـامران  تیشخصـ  ۀسـک  یرو آن یچرخش ناگهـان 
از  نـا یم یباورها یسکانس شاهد فروپاش نی. در همافتد یم

 وجود به خودش دست با که میهست یا خودساخته یایآن دن
 از نـا یم یهـا  یپس از سـردرگم  ،بعد سکانس در. بود  آورده
 مند عالقه او به هنوز کامران ایآ نکهیا و بود افتاده که یاتفاق

 او یبـرا  کـه  کنـد  یم افتیدر کامران از یامیپ نه، ای هست
ـ  مـادر  کـه  دیام نیا به نایم. آمد خواهد یمهمان  ۀخـانواد  ای

 نو لباس دنیپوش با و ندیب یو تدارک م هیته ،کامران هستند
 شاهدتمام  یاما با شگفت شود یم ها از مهمان ییرایپذ ۀآماد

ـ کـامران بـا    کـه  اسـت  یا صحنه گربـه )تئـودور( وارد    کی
 یها با خنده ماجراست نیا از زده رتیح اریبس که او. شود یم

ـ . حس تحقشود یم مواجه همکارش و کامران  یترحمـ  و ری
او  ۀشد عشق تباه انیپا کند، یم تجربه لحظه آن در نایم که

 با و کند یم یشروع به عذرخواه کامران امابه کامران است. 
 انـداختن  و موضـوع  رفـع  درصدد یشوخ و مکرر یها خنده
ـ پ متوجـه  کـه  اسـت  نـا یم گـردن  به ریتقص  در کـامران  امی

ـ . درواقـع در ا است نشده ژهیو مهمان خصوص گفتمـان   نی
را بـه   ریتـا تقصـ   کنـد  یکامران هم از قدرت خود استفاده م

رفتن به سفر  یایو هم با دروغ گفتن مه ندازدیب نایگردن م
 شود. یبعد

 و اسـت  یپزشـک  در مطب دنـدان  نایم گرید یسکانس در
 ،که گذاشته بـود  یو قرار یاما در کمال ناباور کامران؛ منتظر
پرداخت پول دچار مشکل  یبرا نایو م شود یحاضر نم کامران
ـ ا در. اسـت  کامران یها ییدروغگو شاهد هماما باز  ،شده  نی

 خودسـاخته  یزندگ به نگاهش و نایم یباورها مجدداً سکانس
 میشـاهد  لم،یف یانیپا یها سکانس از یکی در. زدیر یم درهم

 ردیـ گ یم را یراهنیپ اغرفتن به مسافرت، سر یکه کامران برا
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 اتـوکرده  و شسـته  او یبـرا  نایم و گذاشتهجا  نایم ۀخان در که
را  نشیماشـ  چیو سـوئ  رود یاست؛ حاال با عجله به فرودگاه م

مناسب پارک کند؛ بعد از رفـتن   یآن را در جا نایتا م دهد یم
 و فرورفتـه  شیخـو  یسردرگم در نایم باز ه،کامران به فرودگا

بـه   یواقعـ   ۀعالقـ  مـورد  در را کـامران  نظـر  تا است درصدد
و در کمـال   رود یبـه فرودگـاه مـ    رو، نیشود. ازا ایخودش جو

ـ  ،یناباور ـ . دننـد یب یمـ  گـر ید یکامران را با زن  ولـرزان   یای
و  شـکند  یمـ  درهم شهیپ از مردان عاشق او یباورها یاحساس

از . گربه که در ابتـدا  شود یجاده م یباور راه نیسرخورده از ا
او در جاده، به تنها مونس  ییدر سکانس تنها ت داشتنفر آن

در جـاده،   اش یآوارگ روداریگ در. است شده لیو همدم او تبد
 تیشخصـ با فرار تئودور که نماد  ت،ی. درنهاکند یگربه فرار م

و بـا   کنـد  یرا پـاره مـ   رهایزنج ۀهم نایم است، کامران یواقع
ـ و در پا شـود  یمواجه م اش یزندگ آور تهوع وتلخ  قتیحق  انی
 یچـ  یبـرا » دیگو یکه م شود یبا کامران روبرو م یوقت لمیف

 کردم بد من؟ یزندگ تو یاومد یجور نیهم یرو انداخت سرت
کـامران   گفتمـان . «دادم؟ سرپناه دادم؟ پول دادم؟ خونه بهت

ـ قـدرت او در حما  دنیکشـ  رخ بهعالوه بر  ـ  تی آواره و  یاز زن
 یاصل مقصر زنتنها  که از نظر او نه دهد یم نشان خانمان، یب
 بـه  هـم را  خـودش  بلکـه  بـوده،  بتیمصـ  نیآمدن ا وجود به

. نمـود قـدرت و سـلطه در    اسـت  کـرده  لیـ تحم مرد یزندگ
 درطـول جمـالت و لحـن صـحبت کـامالً       ،انتخاب واژگـان 

 .است مشهودمرد داستان  یگفتگو
 کـه  اسـت  ینزنـا  یدوم زندگ ۀمین درواقع لمیف دوم ۀمین
کـه بـا آن مواجـه     یانتیو رنج خ یاعتماد یب ۀتجرب ۀواسط به
 نیا یدر ورا تیتا درنها ندیآ یتحمل آن برم درصدد شوند یم

سـاختن   یکـه بـرا   یروشن شود. زنان یگریخاکستر، آتش د
 آن یورا در امـا  روند یم شیپ یرانیخودو عمق تا خود ۀدوبار
 ینی. بار سنگکنند یم دایپ نضجو دوباره  ابندی یم را یواقع خود

کرده اما  یوحشتناک ط یها را در دل بحران یاز رنج و ناتوان
کــه  یکنــد. زنــ تــر یهــا را قــو تــا آن ســازند یمــ یاز آن پلــ
 ۀکند اما به اراد یها اعتراف م و به آن ردیپذ یم را شیها ضعف

 .رسند یم ییخودشکوفا به تیدرنها و دهیرسها هم  عبور از آن

 یریگ جهینتو  بحث
موضــوعات  نیــیو تب فیدر توصــ یفــیک یهــا روش از یکــی

ـ ابـزار تحل  یریکـارگ  بـه  ،یاجتمـاع  یشناسـ  زبان گفتمـان   لی
 یهـا  افتیانواع ره انیم ازحاضر  قیاست که در تحق یانتقاد

 لیفرکالف به دل کردیرو ،یگفتمان انتقاد لیگوناگون به تحل

ـ  و ینظـر  یابزارهـا  زمند بودن و اسـتفاده ا  نظام  یمـدل  ۀارائ
ـ و بـه  و رسـانه . اسـت  شده انتخاب ل،یتحل یبرا یبعد سه  ژهی
 از یاجتمـاع  مسائل انیب یبرا یابزار نقش در یینمایس لمیف

موضوع  لیو تحل یکه با بررس رود یم شمار به مهم یبسترها
 ییها امکان بازنما توسط آن شده انجام یها و گفتمان تیجنس
 .شود یم سریم دهیآن پد
ـ تحل دگاهیاز د خواب  رگ ۀنام لمیف حاضر، پژوهش در  لی

 در انـت یخ و عشـق  نقـش  بـر  وشد  یبررس یگفتمان انتقاد
 قـدرت،  روابـط  یبررسـ و با  دیتأک یروابط انسان ختنیر برهم

 در او یباورهـا  و انتخاب و زن گاهیجا و نقش باور، و فرهنگ
 پـژوهش  یها افتهی. شد یبررس خودساخته یایدن یریگ شکل
ــ داســتان داد نشــان ــونیپ لمیف ــه  رام ــان جامع  ومســائل زن

 طیهاست که منجر به بروز شرا از آن یعاطف یها سوءاستفاده
ـ را یهـا  از گفتمـان  یکی. شود یها م آن یدر زندگ یبحران  جی

با توجـه بـه    ها سوژه لمیف نیا دراست.  یتیگفتمان جنس لمیف
به قدرت و تمکـن   توجهبا  وخود  یاجتماع گاهیو جا تیموقع
و  یرفتـار  یفرهنگ مسلط جامعه، الگوها بر تمرکز باو  یمال

در  یرفتـار  یالگوهـا  نیا در. دادندرا بروز  یآشکار یتیجنس
بـا   لمیاول فـ  ۀمـ یکه در ن کامرانمشاهده شد  فیسطح توص

 هاستفاده از واژگان و جمالت عاشقانه، اعتماد زن داستان را ب
با گفتمان دروغ و  لمیدوم ف ۀمیر ند ت،یاما درنها آورده دست

زن  تیشخصـ . کشد یمخود را به رخ  یقدرت و برتر انت،یخ
 طیخود و محـ  ازو شناخت  یعدم آگاه لیدل به( نایداستان )م

ــون،یپ ــهیزم در رام ــاز ن ــلط یس ــتریب تس ــرد  ش ــتانم  و داس
سـطح   در. اسـت  نمـوده  نقـش  یفـا یا مکرر یها استفاده سوء
منجـر بـه    یتیجنسـ  یها گفتمانشد که  انیب نییو تب ریتفس

ـ ا در و شود یم جنس دو نیبعدم توازن قدرت   ،ییبازنمـا  نی
 دارنـد  هیدوسـو  ۀرابطـ  که است یعامل دو قدرت و یدئولوژیا

 ظـاهر  مـتن  در هدفمند و خاص یزبان ینمودها ۀواسط به که
 و داسـتان زن  بـه  انـت یمـرد داسـتان بـا خ    گرچـه . شوند یم

 ،ییبعــد از جــدا یو یروحــ ۀشــکنند طیشــرا از سوءاســتفاده
 وجـود  از یقسـمت  یول کُشد، یعشق را در دل زن م تیدرنها
 بـدون  کـه  جامعـه  زنـان  تیشخص از یقسمت. است قصه زن
 رشـد  خـود  رامـون یپ طیمحـ  از شـناخت  و توجـه  یب و یآگاه

 اسـت،  جامعـه  نمود لمیف نیا در که را پدر حتینص و اند افتهی
ـ و با دن رندیگ ینم نظر در  شکسـت  وخودسـاخته   یالیـ خ یای

 شـوند  یم مواجه بیفر تلخ قتیحق با غلط، باور نیا از حاصل
ــو درنها ــا تی ــ نی ــ یفروپاش ــ ،یدرون ــو م ــازد یاو را از ن   س

 .کند یم معناو 
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