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: ایرانی فرهنگ در ساالری زن و مردساالری زباهنگ واکاوی
 و 1360 های دهه در ایران سینمای های فیلم موردی مقایسة

1390 

 3عطایی جنتی ، اعظم*2درخشان ، علی1قدم پیش رضا

 دهیچک

در « سناالر   زن»و « مردسناالر  »[ بنه بررسنی زباهننگ    39]رو بر آن اس  تا در ب تر الگنو  هنایمز    پژوهش پیش
بررسنی   بنا هندف  هنا   انت ناب زباهننگ   ها  ایرانی بپردازد. این پژوهش از نود کیفی و توصیفی بوده و درحقیق  فیلم

فنیلم   100، زمیننه   . در همنین اس 1390 و 1360دهة دو دیدگاه فرهنگی تامعة ایرانی در  تف رات و ت؛ییر نگرش و
گفتمنانی و   از نظنر ه تند  1390فیلم دهة  50و  1360فیلم دهة  50ی که از نود خانوادگی و اتتماعی و شام  ایران

 500. حندود  شندند بررسنی  « سناالر   زن»و « مردسناالر  »دهنندة زباهننگ    گوها  نشانو کاربردن گف  چگونگی به
یادداشن  و   1390هنا  سنینمایی دهنة     ز فنیلم گفتنار ا  پاره 500و  1360ها  سینمایی ایرانی دهة  گفتار از فیلم پاره

  ،بنه منوارد تهدیند    1390ها  ایرانی دهنة   بیشترین ب امد زباهنگ مردساالر  در فیلم که شد. مش   شدندواکاو  
و تحقیر اختعناص یافتنه اسن  و بیشنترین      وکنایه، پرخاش گویی، امرونهی، نیش بینی، ععبانی ، دستور، متلک بزرگ

کنردن،   کنردن، غنر زدن، تحقینر    شنام  تعینین ت لینف    1390ها  ایرانی دهنة   در فیلم« االر س زن»ب امد زباهنگ 
رسند بنا توتنه بنه ت؛یینر و تحنوالت        نظنر منی    بینی اس . به بزرگو  کردن، ععبانی ، ش ای   توته  زدن، تلب کنایه

ثیر م تقیمی کنه اینن   أا و تور  در سراسر دنیافرهنگی و اتتماعی تامعة ایرانی در گذر زمان و پیشرف  چشمگیر فن
دیندگاه   وپیشرف  بر فرهنگ و نگرش تامعة ایرانی داشته اس ، ورز تف ر و نگرش تامعه دست وش ت؛ییراتی شنده  

تنوان   رف ، منی  گونه که انتظار می واقع، همان ت؛ییر یافته اس . در ساالر افراد تامعه از تف رات مردساالر به تف رات زن
پاینان،   سناالرانه برشنمرد. در   را معنداق بنارز تف نر زن    1390ز تف نر مردسناالرانه و دهنة    را معنداق بنار   1360دهة 

 ا  از کاربردها  این زباهنگ، با عنوان هنوارها  گفتمان، بررسی و مش   شدند. موموعه

 کلیدواژگان
 .یرانیا  ها لمیف ،مردساالر  ،کاو  زبان فرهنگ ،فرهنگ ، ساالر زن ،زباهنگ مز،یها SPEAKING  الگو
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 مقدمه

رونند کنه دربرگیرنندة     می شمار   ها  آن ازتمله عناصر مهم هوی  ملی به فرهنگ و زیرموموعه
 و خنود  توامنع  از یآگناه  منؤثر   ها راه از ی ی[. 12] ندو اتتماعی ه ت ها  فرد   ارزش همة
 فرهننگ  بنا  گنران ید دگاهید از ندک یم کمک ما به یزبان دانش رایز ،اس  زبان آموختن ، گرید

 م تلنف  ورق به را فرهنگ [.14] میبرس  گرید و خود از  بهتر شناخ  به و میشو آگاه خود
 اینن . کنرد  اشناره  فرهنگنی  تنوانش  یمل زکمر تعریف به توان می تمله آن از که اند کرده تعریف
 هکن  ان نان  رفتار از اس  ا  دهیتن درهم الگو  فرهنگ  ندک می فیتعر گونه نیا را فرهنگ مرکز،
 ،منذهبی  فاتیتشنر  ،احتنرام  آداب ،ها ارزش ،رسوم، باورها ،ها عادت ،زبان ،ارتباوات ،ار اف شام 

 این  منذهبی  قنومی،  ننژاد ،  گنروه  ینک  از موردانتظنار  رفتارها  و روابط ،ها نقش و تعام  وةیش
ن ی نی از نمودهنا    زبا .[32] اس  بعد  ها  ن   به ذکرشده موارد انتقال ییتوانا و اتتماعی

ارتبناط و تعامن     سنبب و  فنرد  اسن    وسیلة اصلی ارتباط بینشود و  هنگ درنظر گرفته میفر
ها، اح اسنات،   منزلة ابزار  برا  انتقال اندیشه  شود. گویشوران از زبان به میان افراد م تلف می

فنرد   زبان ابزار  اس  که ،قعوا در .[27کنند ] ها  خود به دیگران استفاده می مقاصد و خواسته
فرهنگنی منا،    آرا کند و عالوه بر بیان ادراک ینا   وسیلة آن با دیگران روابط نزدیک برقرار می هب

 .[28] روشی برا  بیان اح اسات و برقرار  تعامالت با دیگران اس 

حال ب یار پیچیده بوده و ی ی از م ائ  اصنلی   عین رابطة زبان و فرهنگ ب یار نزدیک و در
قرن نوزده تاکننون اسن . درحقیق ، ارتباط تنگاتنگ مینان زبنان و   شناسان از  مورد توته زبان

؛ 50؛ 45؛ 44؛ 25] هاسن   دهندة همپوشنانی وسنیع بنین آن    نشان« فرهنگ در زبان»فرهنگ 
 به مقولة فرهننگ دارنند   ویژه یبا توته به رابطة تدانشدنی این دو، امروزه محققان توته .[51
هنا  م تلنف    ترین ابزار انتقال فرهنگ مینان ن ن    اصلی واقع، زبان در .[53؛ 42؛ 15؛ 14؛ 11]

و فرویة  [58 ؛57] 2[، ویگوت  ی34] 1گرفتن از عقاید هالید  [ با ایده3قدم ] پیش. بشر اس 
ب نش تداناشندنی از    کنه اذعنان داشنتند زبنان و فرهننگ دو     نن  [ 52] 3رف سنپیر و ن نبی   
را « فرهننگ در زبنان  »یعنی « زباهنگ» مفهوم« فرهنگ»و « زبان»با ادغام دو واژة  ندنی دیگر

نامیند. بنه   « زبنان   کناو  فرهنگ»شناختی زبان ارائه داد و علم واکاو  آن را  در مطالعات تامعه
هنا فهنم    و ، زباهنگ به مفاهیم فرهنگی برت تة سوار بر زبان اشاره دارد کنه واکناو  آن   نظر

در  که  گرفته  صورت  ها  اخیر مطالعاتی  در سال زمینه،  دهد. در این فرهنگی افراد را افزایش می
  توان بنه زباهننگ   یماس  که  شده  پرداخته  فارسی   زبان در   م تلفی ها   زباهنگ بررسی   به  آن
 د.[ اشاره کر8« ]حاتی»زباهنگ لقب و  [5ق م ] زباهنگ ، [9زباهنگ دعا ]  ،[6دانم ] نمی
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تنوان از ورینو بررسنی     تامعه را منی  هرنگی ها و باورها  فره با توته به این امر که ارزش
ترین منابع اوالعاتی قو  از فرهننگ   مهم منزلة تامعه به هرها   ، زباهنگکردها تبیین  زبان آن

کننند و بنا    فرهنگ در زبنان فنراهم منی    دربارةشوند که اوالعات ارزشمند  را  آن مح وب می
آن  ها  و قدرت ها و با شناسایی وعفمل  را به تعویر کشید  هرتوان فرهنگ  ها می بررسی آن

هنا نیناز    در ت؛ییر و تدبر فرهنگی تامعه گام برداش . کالبدشن افی زبنان و اسنت راج زباهننگ    
 .[28، ص1] تامعه دارد هرمبرمی به مطالعة فرهنگ نهان و زبان 

فن   ها  فرهنگی هر تامعه دسن  یا  توان با بهره از آن به زیرساختار هایی که می ی ی از مقوله
ساالر  اس  که در ننود ارتبناط منردان و زننان، گناه پنهنان و گناه         ساالر  و زن ها  مرد زباهنگ

با توته به ساختارها  اتتماعی، قدرت همواره در دس  مردان بوده و ی نی  یابد.  مید آش ارا، نمو
ننان،  از ابزارها  اترا  این قدرت استفاده از زبان اس . مردان قندرت خنویش را بنا قطنع کنالم ز     

 .[13دهند ] ها نشان می بحث، ندادن فرص  کافی برا  ابراز نظر و امثال آن ت؛ییر مووود مورد
ها   پژوهشگران در زمینهب یار  از مووود مورد توته  درواقع، ارتباط بین زبان و تن ی 

شناسی، مطالعات  شناسی زبان، مردم شناسی، تامعه شناسی کاربرد ، زبان متعدد  ازقبی  زبان
شناسی و غیره بوده  شناسی فمنی  ، سبک ا ، مطالعات تن ی ، روان فرهنگی، تحلی  م المه

ها  مورد توتنه در حنوزة    که از شاخه ،1شناسی تن ی  به عبارت دیگر، زبان .[54؛ 47] اس 
پردازد.  ها  زبانی می یبه مطالعة تأثیر مت؛یر تن ی  بر ایواد گوناگون ،شناسی زبان اس  تامعه
، انند  مفاهیمی چندبعند   هنگی و ازتمله مفهوم تن ی فر وا که بیشتر مفاهیم اتتماعیاز آن

هنا    وینژه در حنوزه   بنه  ،نگنر   بعد  و مطلو از این مفاهیم به ننوعی سنطحی   ها  تک برداش 
ن ا[. مطالعات مردسنناالر  و م ائ  تن یتی منورد توتنه محققن   19شود ] منور می، پژوهشی

و نقش گفتمان تن ی  و روابط حناکم  تن ی  ،همچنین .[33 ؛26ب یار  قرار گرفته اس  ]
قنرار  ،خعنوص رسنانة سنینما به ،ها که در مرکز توته رسانه اس  ی از موونوعاتیی ها  بین آن
مهم حوزة فرهنگ عمومی اسن  و مطالعنة    ها  . فیلم و صنع  سینما ی ی از ب ش[17دارد ]
ها  فرهنگی باشد. معنایی که تماشاگران از ینک فنیلم    تواند راهگشا  درک سیاس  ها می فیلم

 .[10]ها  م لط اس   ا  از گفتمان کنند نشانه درک می

 هنا   بنه واکناو  زباهننگ    عند فرهنگنی فاصنلة قندرت    رو بر آن اس  تا به ب   پژوهش پیش
، واقنع  ردبپنردازد.   1390و  1360 ةدر دو دهن  ها  ایرانی تر فیلمب  درساالر   و زن مردساالر 

 ؛ها  متعدد  در زمینة بررسی فیلم صورت گرفتنه  گونه که پیش از این ذکر شد، پژوهش همان
و « مردسناالر  »هنا بنه مقای نة     ینک از آن  یابیم کنه هنیچ   ها درمی پژوهشاین اما با نگاهی به 

که نگارندگان بر اینن باورنند کنه     از آنواد. ان [ نپرداخته39]در ب تر الگو  هایمز  «ساالر  زن»
دهنندة مردسناالر     بیشتر نشان، 1390، در مقای ه با 1360و حاکم بر تامعة ایرانی در دهة ت
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در   سناالر  رات زن ن گنرفتن تف  به قوت ین بازة زمانیگرفته در ا صورت یو تحوالت فرهنگ بوده
منور شده اس ، در پژوهش حاور، سعی بنر اینن اسن  کنه بنه واکناو  زباهننگ         1390دهة 
 بپردازیم.در گذر زمان در فرهنگ ایرانی « ساالر  زن» ة آن با زباهنگ و مقای« مردساالر »

 پژوهش پیشینة

 ،ها  فرهنگی، اتتمناعی و ابعناد آن در مینان افنراد کشنورها  م تلنف       دربارة ارزش 1ف تدها
ها  ذهنی متفاوتی دارند که در اواین    ا  انوام داده و معتقد اس  افراد برنامه مطالعات گ ترده

هنا  م تلنف تقوین      آیند و در مندارس و سنازمان    وتنود منی    هخانواده بنهاد  کی درکود ةدور
ها  متفاوتی  وووح در ارزش ها  ذهنی حاو  مؤلفة فرهنگی ملی اس  و به . این برنامهشود می

این اساس، هاف نتد   بر. [23شوند ] می مشاهده که در میان افراد کشورها  م تلف وتود دارد
هنا    بنند   در سنطح ملنی دسنته   ، هنا  فرهنگنی توامنع    و تأثیر تفاوت نقش نظر گرفتن با در

[. 1] نامینده اسن    «ابعاد فرهنگی»ها را  و آن کردهمتفاوتی برا  عوام  ارزشی فرهنگی مطرح 
ند از  فاصلة قدرت، اتتنناب  ا عد ارزشی فرهنگی را مش   کرد که عبارت[ چهار ب 35هاف تد ]

و ،  نظنر . بنه  نگنر   گرایی و مردنگر  در مقابن  زن  ب  تمعاز عدم اومینان، فردگرایی در مقا
شنود. قندرت برخنی از     ها با ی دیگر منی  ها موتب تفاوت آن چگونگی برخورد توامع با نابرابر 

دهی کننند، برخنی ثنروت     توانند رفتار بقیه را ته  دیگران زیادتر اس  و می ازافراد در تامعه 
 .[36]دارنند   دیگنران  از باالتر یتایگاه وقعی  اتتماعیو تعداد  دیگر از نظر م دارندبیشتر  
عد فرهنگنی فاصنلة قندرت، اتتنناب از عندم اومیننان،       شش ب  [37] ، هاف تدزمینهدر همین 

ها  بلندمدت در مقاب   گیر  نگر ، ته  مردنگر  در مقاب  زن ،گرایی فردگرایی درمقاب  تمع
 [.1گیر  را معرفی کرده اس  ]   گیر  در مقاب  س سه و  مدت ها  کوتاه گیر  ته 

از تنورون و   و ت نلط  تفاوت  تن ی  و زبانبا انتشار کتاب  1975در سال « ت لط» نظریة 
گنذار   مطرح شند. اینن دو کتناب اثنر     3از اسپندر 1980در سال  مردساخته زبانو کتاب  2هنلی

ینر داد کنه منردان افنراد      منزلة افراد با نقیعة زبانی به این سم  ت؛ی کانون توته را از زنان به
شده در سنطح وسنیع،    ها  انوام ند. در پژوهشا کننده در تعامالت با زنان و زبان م لط و کنترل

دسن     وران واقعنی بنه   ها به تا  ات ا به شم زبانی و افراد مؤنث و مذکر آرمانی، از گنویش  داده
ها  زبانی با روشی  از ویژگیها به انوام رسید، برخی  آمده اس . در فرایند  که در این پژوهش

نظر گرفته شد. کارهنایی کنه در چنارچوب     متفاوت در بافتی واقعی و محیط تعاملی م تلط در
وران واقعی توتنه داشن  و بنر اینن      این نظریه به انوام رسید از این نظر مفید بود که به گویش
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بنردار    منورد بهنره   کرد که چگونه راه ارها  گفتمان در ته  کنترل تعامالت ن ته تأکید می
 گیرند. قرار می
لة قدرت و ارتباط آن با زبان پرداخته شده اسن  کنه از آن   ئها  متعدد  به م  ژوهشر پد

ا  را رو  نظام خطاب  [ اشاره کرد که در آن مطالعه31] 1تحقیو اروین تریپ توان به تمله می
ا  و  رایاننه  یاز دسنتورالعمل  وبو شیوة تدید  انوام داد. و  با استفاده مری اییادر انگلی ی 

ا  از  موموعنه  ها  خطاب درحقیق  نشان داد که صورت مری اییانابررسی گفتار تامعة علمی 
دادن ورف مقاب ، صورت مناسب با شرایط  هنگام م اوب قرار که گوینده بهاند  ام انات خطابی
منطقنی و برگرفتنه از    یدلگزیند. مدلی که تریپ ارائنه داد درواقنع من    ها برمی و  را از میان آن

 گیرد. هنگام خطاب فرد مقاب  انوام می فرایندها  ف ر  بود که در ذهن افراد
شندة آن بنه    و ن  ة دوبلنه  ها ساع  به بررسی فیلم سینمایی [16]، قوامی زمینهدر همین 

و  گرفتن مؤلفة تن ی  در قالب تحلی  گفتمان انتقاد  پرداخته اس .  نظر   زبان فارسی با در
هنا    حالن   شنده  به این نتیوه رسیده اس  کنه زننان در ن ن ة اصنلی فنیلم و ن ن ة دوبلنه       

هنا   هنا  مردسنتیز  آن   شنده اینن حالن     اند؛ اما در ن  ة دوبله ستیز  را از خود بروز داده مرد
تقوی  شده بود. در هر دو ن  ه، گفتمان مردان بنا قندرت همنراه بنوده اسن ؛ امنا در ن ن ة        

 تر نشان داده شده بود. حدود  لطیف  ان مردان در مقای ه با ن  ة اصلی تاشده گفتم دوبله

[ در 7] یفناران  ییو وباوبنا  یاصنفهان  پور انیروزیف ،قدم پیش درمورد پیوند زبان و فرهنگ،
و « کنردن  نناز » یبنه واکناو  قطعنة زبنان     [39مز ]یوامد و با استفاده از الگو  هایهَ  پرتو الگو
دهند کنه    ن پژوهش نشنان منی  یا  ها افتهیپرداختند.  ین در زبان فارسها  حاص  از آ ترکیب

 یگراین  و تمنع  یپیوسنته در فرهننگ سننت    حاصن  از آن   ها بیو ترک« کردن ناز» یقطعة زبان
ن زباهنگ بنر  یند. تعدد کاربرد ادار  شتریب یاس  و واژگان مرتبط با آن گ تردگ  تار یرانیا
 ییباال ةن مفهوم درتیران به ایاز آن اس  که مردم ا یحاکوانات یبر ه یمبتن   ردهایة رویپا

 .قرار دارد یین زباهنگ در میزان باالیوامد آنان از ایرو، سطح هَ این و از دارند یاز اح اس عاوف
شناختی به کنش گفتار  ق نم،   در تحقیقی با عنوان نگاهی تامعه [5]قدم و عطاران  پیش

هنا   انند. آن  هم مقای ه کرده دو زبان فارسی و انگلی ی با را در« ق م»کاربردها  کنش گفتار  
هنا  اینن    فیلم انگلی ی بود، بررسی کردند. یافته 50فیلم فارسی و  50که شام   ،فیلم را 100

دهندة استفاده از ق نم در فضناها  نابناور  و نبنود اومیننان در تامعنه اسن .         پژوهش نشان
مورد اس . این در  6مورد و در زبان انگلی ی  17 کاربردها  این کنش گفتار  در زبان فارسی

 تر از زبان انگلی ی اس . تر و متفاوت حالی اس  که مراتع ق م در زبان فارسی متنود
ها   که در آن به واکاو  زباهنگا    یابیم که مطالعه درمی شده انوامها   با نگاهی به بررسی

در  ،رو اینن  . ازخته شود صورت نگرفته اس وور اختعاصی پردا به« ساالر  زن»و « مردساالر »

                                                           
1. Ervin-Tripp 
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« مردسناالر  »ها   و زباهنگ ودله پرداخته شئرو، سعی بر آن اس  که به این م  پژوهش پیش
 شود.[ واکاو  39بر اساس الگو  هایمز ]« ساالر  زن»و 

 شناسی روش

 ها داده

فتارهنا  مربنوط بنه    گ پارهن، هایی از فرهنگ مردم ایرا منظور بررسی تنبه در پژوهش حاور، به
 نظنر بنه   .شندند ها  سینمایی ایراننی بررسنی و مطالعنه     در پی رة فیلم« مردساالر »زباهنگ 

تنوان از اینن    بازنمایی فرهنگ اس  و می ذها  ناف سینما از رسانه [20]محمد  مهر و بیچرانلو 
ش از این نه  سینما پنی »واقع،  ها  فرهنگی هر ن   را به ن   دیگر منتق  کرد. در داشته وریو

هنا ازتملنه    لمیگونه که واوح اس ، ف همان .[230 ، ص21]« صنع  یا هنر باشد، فرهنگ اس 
. بنه  شنند ک یر میبه تعو را تامعه هرار ملموس، فرهنگ و نگرش افراد یوور ب  ه بهک اند یمنابع

فیلم  50و  1360فیلم ایرانی دهة 50برگیرندة  فیلم ایرانی که خود در 100همین منظور، تعداد 
دلی  انت اب این دو دهه این بود کنه نگارنندگان قعند     .شدندبررسی ، بودند 1390ایرانی دهة 

هنا    داشتند به واکاو  فرهنگ دوران معاصر بپردازند و این دوران را از نظنر نمودهنا و تفناوت   
ین دو چه فاصلة زمانی بین ا با دوران قب  از خود مقای ه کنند. از آنوا که هر گفتمانی تن ی 

و به این دلی  که پیش از دهة  ها  بارزتر  وتود دارد دوره بیشتر باشد احتمال مشاهدة تفاوت
دلی  حاکمین  کنامالً متفناوتا نظنام       یا پیش از آن، به 1350یا  1340ها   یعنی دهه، 1360

شد، در پنژوهش حاونر دو دهنة     ا  ایواد نمی شرایط ی  انی از نظر مقای ه فرهنگی بر تامعه
ا  در دسن  داشنته باشنیم و     بررسی شدند تا هم باف  فرهنگی ن بتاً ی پارچه 1390و  1360

گفتنار از   رهپنا  500 تعنداد هم فاصلة معقول و منطقی بین دو دورة تاری ی وتود داشته باشند.  
آور  و  تمنع  1390ها  سینمایی دهة  گفتار از فیلم پاره 500و  1360ها  سینمایی دهة  فیلم

 گفتنار از  پاره 235سو  گویشوران مرد و  گفتار از پاره 265میزان  1360در دهة  .شدندبررسی 
، گویشنوران منرد حندود    1390ة در دهن  ،از این تعنداد  سو  گویشوران زن استفاده شده اس .

ها خانوادگی  ژانر، این فیلم بردند. از نظرکار  به را گفتار پاره 225گویشوران زن  و گفتار پاره 275
شده میان افراد  کنه رابطنة نزدینک     بدل و گفتارهایی از میان م المات رد بودند. پاره و اتتماعی

. و بررسنی شند  و زن و شنوهر یادداشن     ،مانند برادر و خواهر، عمو و برادرزاده ،خانوادگی دارند
اینن مینان،    از شنده اسن .   ردوبندل هنا   شنده مینان زوج   م المات بررسی ین ه بیشترآن گفتنی

. شندند ها  پژوهش ثب   داده منزلة دند یادداش  و بهساالرانه بو زناو  تمالت م الماتی که ح
و تمالتنی کنه حناو      ندشند  نگاشنته آور  رو  کاغنذ   ها  پژوهش حاور پنا از تمنع   داده
. شدندبررسی  [39] اساس الگو  هایمز است راج و بر ،ها  مربوط به زباهنگ موردنظر بود گزاره
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آموختنة کارشناسنی    شناسی کاربرد  و یک داننش  دانشگاه گرایش زباندو استاد  راها  این گزاره
 بود. 97/0و پایایی بین ارزیابان  کردندشناسی بررسی  ارشد زبان

 چارچوب نظری

تنوان بنه هشن  گنروه      بر تعامالت مینان افنراد را منی    مؤثرعوام  ، [39] اساس الگو  هایمز بر
 کنندگان، هدف، ترتیب عمل رد، لحن، ه، شرک موقعی  و صحن  ند ازا بند  کرد که عبارت وبقه

[ 39دهندة الگنو  هنایمز ]   ابزار گفتمان، هنوارها  گفتمان و نود گفتمان. هش  گروه تش ی 
 اند  تعریف شده ذی به صورت 

کلی بنه   وور گیرد و به   به زمان و م انی که گفتمان در آن ش   می1موقعی  و صحنه. 1ن2
شرایط حاکم بنر  به با توته را . موقعی  و صحنه  [41] شاره داردگفتمان ا هرموقعی  فیزی ی 

 [.9عمومی، رسمی و خعوصی و غیررسمی تق یم کرد ]  ها توان به دسته گفتمان می

کنه  انند   کنندگان گویندگان و شنوندگان حاونر در گفتمنان     شرک 2کنندگان شرک  .2ن2
شننوندة   فقنط ونور غیرم نتقیم و    هینا بن   وور م تقیم مورد خطناب قنرار بگیرنند    توانند به می
گویندگان حاور در گفتمان وبو اصنول و قواعند مش عنی     همةگو  افراد دیگر باشند. و  گف 

 .[41کند ] صحب  می

تواننند   گفتمنان منی   هنر کنننده در   نظر گرفتن ووعی  قدرت و فاصله، افنراد شنرک    با در
 به ی دیگر در چهار ووعی  م تلف قرار گیرند  ن ب 

 ؛تراز و رسمی )دو کارمند( هم (الف
 ؛خواهر( تراز و صمیمی )دو هم( ب
 ؛ارمند(و کیا ئنابرابر و رسمی )ر (ج

 .[6نابرابر و صمیمی )پدرشوهر و عروس( ] (د
ینک از   دهنندة مقعنود، خواسنته و نتیونة گفتمنان اسن . هنر          هندف نشنان  3هندف  .3ن2
هنا    هنا و تفناوت   باشند. شنباه    توانند اهداف متفاوتی داشته گو میو کنندگان در گف  شرک 

ب یار بااهمی   تامعه هرن ک ب پذیرش در فرهنگ یهدف برا  برقرار  ارتباط موفو و همچن
 .[41اس  ]

گفتنار اسن      کنش گرفته در دهندة توالی صورت   ترتیب عمل رد نشان4ترتیب عمل رد. 4ن2
ثیر أگفتمان تن بر تواند  یر مکنش گفتا هردهند. ترتیب و توالی  مومود رخداد را ش   میدرکه 

 [.41] بگذارد

                                                           
1. setting 
2. participants 
3. end 
4. act sequence 
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افنراد در   گفتمان اشاره دارد. عمومناً  هرق ، لحن به نحوه، حال  و روح ی  درحق1لحن. 5ن2
تواند به دو صنورت رسنمی و    د. لحن میبرن کار می بهرا ها  متفاوتی  ها  م تلف، لحن موقعی 

 .[41ار رود ]ک غیررسمی به
رد. یپذ یه با استفاده از آن گفتمان صورت مکاس   یگفتمان روش   ابزار2ابزار گفتمان .6ن2

 کش و سنب یدادن(، زبنان، گنو   ردن و عالمن  کن  واد ارتباط )نوشتن، صحب یابزار شام  روش ا
 [.41گفتار اس  ]

رخنداد فرهنگنی و رفتارهنا و     هنر م بنر  کن اتتماعی حنا ی  به قوان3گفتمان  هنوارها. 7ن2
هنم متفناوت و    توانند بنا   یهر تامعنه من    اشاره دارد. هنوارها نندگانک  کشر  ها العم  ا ع

 .[41م عوص همان تامعه باشد ]

از  یتواند انواع گفتمان اس  که می هردهندة  ها  تش ی    انواد و ویژگی4نود گفتمان .8ن2
 .[41المه داشته باشد ] فه و می  داستان، لطیقب

 حثها و ب یافته
هنا را   و آن پنردازیم  میها  ایرانی  [ به واکاو  فیلم39و  هایمز ]در این ب ش، با استفاده از الگ

کننندگان،   از نظنر موقعین  و صنحنه، شنرک      نینز و   ساالر از منظر زباهنگ مردساالر  و زن
کننیم   گفتمان و نود گفتمان بررسی منی   رد، لحن، ابزار گفتمان، هنوارها ب عملیاهداف، ترت

پنردازان   نظرینه  .ا  به تف رات و بناور منردم اینران دسن  ینابیم      تا از این وریو بتوانیم تا اندازه
همنین دلین      شوند و به وور موزا و متمایز تربی  می فمنی م معتقدند زنان و مردان معموالً به

 .[224، ص25] دهند ها  متفاوتی از زندگی ارتباوی و توربی را ش   می شیوه
اومینان کمتر  دارند و درمنورد اثبنات    به مردان معتقد اس  که زنان ن ب  [43] 5لی اف

و ، زبانی که زننان   نظرآرامی دارند. به  قرار  و نا گیرد اح اس بی هر چیز  که قویاً صورت می
کنند و   منع ا می ها  تعام  ها را در همة حوزه تر آن برند عدم قدرت و تایگاه پایین کار می به

کنننده در تعنامالت بنا زننان      اد م لط و کنترلب شد. نظریة ت لط نیز مردان را افر استمرار می
هنا   هنا زن  آید بیشتر نقدها علیه زنان اس  و از نظر آن می وور که از شواهد بر شمارد. همان برمی

گوننه نقندها منردان را عضنو م نلط در       دهنند. اینن   گفتمان عار  از قدرت را از خود نشان می
 گرفتنه بنه   آن ه ب یار  از م المات صنورت  گیرد. گفتنی گفتمان میان زنان و مردان درنظر می

ها  گفتار  و این ه تنها باف  نوشتار  در اختیار م اونب قنرار گرفتنه     مش عه نداشتندلی   

                                                           
1. key 
2. instruments 
3. norms 
4. genre 
5. Lakoff 
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وور دقینو و ملمنوس    لحن گوینده مش   نی  ، مم ن اس  به و از آنوا که در نوشتارْ اس 
 دهندة بار عاوفی موردنظر گوینده نباشد. نشان
شنام    شنده  ه در پنژوهش حاونر بررسنی   مانی و م نانی کن  موقعی  ز حنه:. موقعیت و ص1
ها  ایراننی دهنة    موقعی ، فیلم از نظرها  سینمایی ایرانی اس .  گفتارها  برگرفته از فیلم پاره

هنا    گفتنار کنه از واکناو  فنیلم     پناره هزار . از مومود حدود شدندبررسی  1390و دهة  1360
)بنرادر و   یمیتنراز و صنم   اس ، غالنب م المنات در بافن  هنم     شده آور   سینمایی ایرانی تمع
اسن    گفتننی شنده اسن .    ردوبندل  هنا )زن و شنوهر(   و میان زوج( ...و زاده خواهر، عمو و برادر

ب ننش، بننه واکنناو  زباهنننگ ایننن ان زن و شننوهر رخ داده اسنن . در مینن م المنناتبیشننترین 
ها  سینمایی  در فیلم« ساالر  زن»و زباهنگ  1360ها  سینمایی دهة  در فیلم« مردساالر »

 پردازیم. می 1390دهة 

 ( 1369) در آرزو  ازدواج   فیلم سینمایییمیتراز و صم موقعی  هم. 1ن1

 زن  برا  چی صادام کرد ؟

 خوام دو کلمه باهات حرف بزنم. شوهر  بیا بشین می

 زن  دستم بَنده.

 )با حال  تح می(. شینتره بیا ب شوهر  حاال آشپزخونه رو ول کن این کار مهم

وچنه  کگنو در  و )گفن   (1367) روز باشن وه    فیلم سینمایییمیموقعی  نابرابر و صم. 2ن1
  اتفاق افتاده اس (

 عمو، چشمتون روشن. برادرزاده  سالم خان

 عمو  راتع به چی؟

 برادرزاده  عروسی صبح تمعه دیگه.

 عمو  کی به شما گف ؟

 برادرزاده  االن خاتون گف .

 ها! ا  بابا! وقتی یه زن چیز  رو بفهمه، مث  این ه تمام شهر فهمیدهعمو  

هنا    در فنیلم « سناالر   زن»در ب نش حاونر، بنه واکناو  زباهننگ       موقعیت و صحنه:. 2
مز یهنا   هنا را در ب نتر الگنو    لمین فن یبرگرفته از ا  ها داده پردازیم و می 1390سینمایی دهة 

 .کنیم می  اوکوا
 ( 1397) ق م لم سینماییی  فیمیز و صمترا موقعی  هم. 1ن2

 نه؟ و گرفتی؟ گرفتی یار شوهر  تعمیم 

 خیلی وقته. ،زن  آره

 شوهر  پا دیگه خونه برنگرد.

 زن  خ رو!
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 م.د گیرم، والق  می بچه رو ازت می ،شوهر  گفتم خونه برنگرد. اگه قعاص ب وا 

هنا   از مینان م المنات زوج  شنتر  بیشده  گفتارها  بررسی که پاره آنوا ازکنندگان:  شرکت. 3
 د.شو تراز و برابر مح وب می کنندگان از نود هم بطة شرک را ،شده اس ثب  

 ( 1365) چون باد تراز و صمیمی  فیلم سینمایی موقعی  هم. 1ن3

 خوره. و میر زنی؟ خوبه داره حرص آقات تور  حرف می زن  چرا با بچه این

 تون رف ؟ هده شه. تو کَلَخوام حرفی از آقام ز نمی شوهر  اصالً

 کنندگان شرک . 4
 ( 1396) تشن دلتنگی   فیلم سینمایییتراز و رسم موقعی  هم. 1ن4

 خوام با ی ی حرف بزنم. مرد  حالم خوب نی  . حوصلة خونه رفتن ندارم. می

 هات خیلی بهتر . مرد  از ع ا. (  خب حرف بزنینترنتی)دوس  ا زن

 ا . لی تو به همون داغونی(  مرسی. وینترنتی)دوس  ا زن

 تر. مرد  شایدم داغون

 ( 1394) رگ خواب موقعی  نابرابر و رسمی  فیلم سینمایی. 2ن4

کنم که اینوا دعوتتون کنردم. شنما کونا و ینه      مرد  من همین اولش ازتون عذرخواهی می
 د. بفرمایید.کنم. بفرمایی عنوان انبار  استفاده می ا  کوا! من از اینوا دارم به همچین بی؛وله

 .کنم زن  نه. خواهش می

توان اهنداف   دهد که می ها نشان می شده در این فیلم گفتارها  مطالعه واکاو  پاره هدف:. 5
 گرف . در نظر« مردساالر »و کاربردها  متعدد  برا  زباهنگ 

 ( 1364) مرد  که موش شد زدن  فیلم سینمایی غر. 1ن5

 کنم. و نگاه نمیررم و پش  سرم  نی  . می ها دفعه دیگه از اون دفعه زن  این

شوهر  بفرما، راه باز و تاده دراز. تونم به لبم رسید از با چمدون ب تی و قهر کرد . برو 
م )قطنع کنالم   کار ب نن   یتونم چ م می ها  دیگه الاق  از شر تو ی ی راح  بشم. ببینم با بدب تی

 زن توسط شوهر(.

   (1367) روز باش وه کردن  فیلم سینمایی تهدید. 2ن5

 ن؟ا ا از دس  یحیی ناراح ه دونین اون خواهر  شما از کوا می

 ر  خونه یا با لقد بزنم ، ها؟ برادر  می

 ( 1369) عروس   فیلم سینماییزدن فریاد .3ن5

 کرد . نباید فرار می زن  نباید فرار کنی. تو

 .شوهر  خفه شو

 کرد . زن  تو نباید فرار می

 خوا ؟ و میر م؟ که ببرنم زندان؟ همینشوهر  که بگیرن
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 ا . تو دیوونه و( نگه دار،رزن  )ماشین 

 .زند( شوهر  خفه شو )به صورت زن سیلی می

 ( 1369) عشو و مرگ لم سینمایییگویی  ف متلک .4ن5
 کنی! زن  حاال دیگه به تا  من از کُلفَ  دفاد می

گرآباد! بناز هنم حماقن  و    شوهر  حاال دید  شازده خنانم بنا اصن  و ن نب! پرن نا م ن      
 و بنداز گردن دیگرون.رشل تگی خودت 

 ( 1368) ها  زمین تمام وسوسه م سینماییفیلکردن   امرونهی .5ن5
 بانو تو باید بر  کمک. شوهر  ماه

 زن  من وبیب نی تم.

 و هم عوض کن.راین لباس   ها زیادن. ومناً شوهر  نگفتم ه تی. گفتم برو کمک مریض

 ( 1365) ش وه زندگی نی و ف رفروشی  فیلم سینماییبی بزرگ. 6ن5
بین تو خودت دختر دار . اگه ده سال دیگه به سالمتی ی ی بیاد خواستگار  ن رین. بزن  
 و بگو؟ر د ؟ راستش بی ار باشه، بهش دختر می واگه یار

 دم. هر  اگه به آقاییِ خودم باشه، میوش

 ( 1368) تماس زدن  فیلم سینمایی وف کسر .7ن5
 وق  پ ر من. اون ،مون باید دکتر بشه شوهر  پ ر هم ایه

 زن  عروة باباش بوده.

هه! حواس  کواس  زن؟ باباش کنه منریض تنو بیمارسنتان بنود. لیاقن         شوهر  باباش! هه
 مادرش بوده.

 ( 1368) تماس سینمایی فیلم کردن  پرخاش. 8ن5
 ابک.بشوهر  

 کارش دار ؟ یزن  چ

 ا پرخاش(.شوهر  تو دخال  ن ن )ب

 ( 1364) و؛یان کم گرفتن  فیلم سینمایی دس  .9ن5
 .ها ها غارت شده همة سوغاتی ،زن  زودتر بیا که همه از تهرون رسیدن. اگه دیر برسی

ایی کنه  هن  شوهر  اا زن، بعد از یه مدتی یه مشتر  رسیده حاال تو ول کن نی تی. همنة اون 
کنه   شنون ینه ترثقین  سنوغات آورده. واقعناً      کنن امیرتیمورخان واسه ری تن اون تو خیال می

   )با لحن تحقیرآمیز(.ا ا  زن، خیلی ساده ساده

 ( 1364) مدرک ترم زورگویی  فیلم سینمایی .10ن5
 .گی چی؟ بیرونش کنم؟ اومده دیگه کار  نی  . حاال می زن  برادرم آدم خالف

م بموننه.    تنو خوننه   تونم بگم خوش ندارم ینه همچنین آدمنی    دونم. فقط می شوهر  من نمی
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 گم. من خودم بهش می ،شه همین و با. تو هم اگه روت نمی

ها  ایرانی  در فیلم« مردساالر »اهداف پرب امد زباهنگ  1شمارة  در تدول ،در این ب ش
 شود. نمایش داده می 1360دهة 
 

 1360های ایرانی دهة  در فیلم« مردساالری». اهداف پربسامد زباهنگ 1جدول 

 کم گرفتن دس  زدن غر

 بینی و ف رفروشی بزرگ کردن تهدید

 زدن سرکوف  زدن فریاد

 کردن  امرونهی زورگویی

 کردن پرخاش گویی متلک
 

 شرح اس  دین ب« ساالر  زن»ها  پرب امد زباهنگ  نمونههدف: . 6

 ( 1397) بهش  گمشده ردن  فیلم سینماییک  فیل ن تییتع. 1ن6
 خوام، اما تو هی امروز و فردا کرد . بچه نمی به  گفته بودم که زن  قبالً

سنقط    بنرا   )شنوهر بنا دل نوز    رم تمومش کننه آ و میررم نرگا  شوهر  خیلی خب، می
 شود(. یم مین، ت لیتن

 ( 1397) کلو  هم ران زدن  فیلم سینمایی غر. 2ن6
 زن  این چیه درس  کرد ؟

 شوهر  ماکارونیه دیگه!

 خورم. پیتزا سبزیوات می خورم. و نمیرزن  من این آش؛ال 

 شوهر  آخه پیتزا عزیز من پنیر داره، برا رژیم شما خوب نی  .

 ( 1396) روسی ردن  فیلم سینماییک ریتحق. 3ن6
 گم. شوهر  مرتان گوش کن چی دارم به  می

خنوره؟ حنالم    قدر آدم بدب تی ه تی؟ مگه تو مرد نی تی؟ چرا به  برنمنی  نایزن  تو چرا 
 و بِفهم.روره. ازت متنفرم. این خ ازت به هم می

 (.ندک یوت م شوهر  )س

 ( 1396) تشن دلتنگی زدن  فیلم سینمایی هیناک. 4ن6
 ترسونَتَم. شوهر  همین می

 زدن(. ! )با وعنهترسی بابا چی می زن  تو از همه

 ( 1392) انارها  نارس ردن  فیلم سینماییکتلب توته  .5ن6

 پره! م همش میدونم از صبح این پلک چشم زن  نمی

 ش چیه؟ دونی معنی شوهر  تونِ ذبیح؟ می

 زن  نَه. 
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 برم  پیش یه دکتر خوب. م که درس  بشه، می شوهر  رسیدن م افر. بیمة ت میلی

 ( 1395) باران تاب تانی    فیلم سینمایییععبان .6ن6
 شوهر  چی شده؟

د . بعدش هنم   واب نمیت و که اصالًر تلفن  زن  چیز  نشده آقا  تهانگیر مععومی. اوالً
 تو رفتی به اَمالکیه گفتی بیاد به من بگه خونه اتاره رفته؟

 شوهر  من گفتم؟

 زن  داشتیم؟ این رسمش بود؟

 شوهر  آروم باش. بابا آروم باش.

 ( 1395) رگ خواب ردن  فیلم سینماییک گله .7ن6
 ساندویچ ب ور. ،تون شوهر  مینا

 (.کند دهد، گریه می زن  )پاسخ نمی

 خوام. معذرت می ،تون شوهر  مینا

 .کنی و اذی  میر کنه من گم دندونم درد می زن  می

گنی،   کردم. بمینرم! راسن  منی    شوهر  غلط کردم. بب شید. به خدا داشتم باهات شوخی می
خوام. بب شید. منن حماقن  کنردم. نفهمیندم.      من معذرت می ،تون کنه. مینا دندون  درد می

 ذارم تو درد ب شی! پزش ی. مگه من می برم  دندون غلط کردم. خودم فردا می

 ( 1395) رگ خواب ردن  فیلم سینماییک یینما مظلوم. 8ن6
کنی  فتم، وقتی داغونم میا باید مث  تنازه بشم تا مهربون شی؟ وقتی از نفا می زن  حتماً

 خواد بمیرم. شه؟ خوشحال باش. درب و داغونم. دلم می حال  خوب می

اید اذی  بشی. تو خیلی خوبی. خیلنی  بکنم اذیتا  کنم. تو ن دیگه غلط می شوهر  مینا! من
 مگه بهتر از تو ه  ؟ مونی. اصالً لطیفی. مث  گ  می

 ( 1398) ما همه گناه اریم   فیلم سینماییینیب بزرگ .9ن6
 خرم  واسه خودم.  ها. می ها بامزه خَرما . یه خرِ خوب. از این خر خوب  زن  می

 ی؟مرد  یعنی چ

کنار کننم بنرات؟ چنی      یدم. چ ها می ها! ولی من خَرم. از این پول ارز  میلیون نمی زن  صد
 کنه؟ و خوب میر حال 

 مرد  تو ب رد . از این به بعد، هر کار  که تو ب وا . هر کار  که تو بگی.

ها  ایراننی   در فیلم« ساالر  زن»اهداف پرب امد زباهنگ  2در این ب ش در تدول شمارة 
 شود. نمایش داده می 1390 دهة
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 1390های سینمایی دهة  در فیلم« یساالر زن». اهداف پربسامد زباهنگ 2جدول 

 ردنک یینما مظلوم ردنکف یل ن تییتع

 ینیب بزرگ غر زدن

 گله کردن ردنکر یتحق

  یععبان ه زدنیناک

  ردنکتلب توته 
 

 ترتیب عملکرد. 7

 ( 1369) گاالن فیلم سینمایی. 1ن7
 )حرف زدن با حال  غمگین(

 زدن با لحن تد ( )حرف دونم. رو می زچی زن  من همه

 زدن با تضرد( دونی؟ )حرف شوهر  چی رو می

 یید کرد. تو نباید سوار شی.أو گف . دکترت هم ترچیز  ت همه زن  مربی

شوهر  دس  وردار زن! ماترا رو تموم کن. اون وقتنی کنه    ند(ک یالم زن را قطع مک)شوهر 
 ها قب  بود. و باید به ف ر بود  سالت

 پرسیدن( الؤ)س. 2ن7
 ن؟ا ا از دس  یحیی ناراح ه دونین اون خواهر  شما از کوا می

 ر  خونه یا با لقد بزنم ! ها! برادر  می دادن با تهدید( )پاسخ

 شی؟ زنم تو چرا ناراح  می خواهر  حرف حو می )حرف زدن با ناراحتی(

 ه ها.ئره دختر چقدر پرروذبرادر  ببین یه  انی()پاسخ دادن با حال  ععب

دهنندة تنوالی    ، ترتیب عمل رد نشنان شدر کن ذیش از ایه پکگونه  همان ترتیب عملکرد: .8
 اثنر گفتمان بر  کنش گفتار هردهند. ترتیب و توالی  رخداد را ش   می هرگفتار اس  که   کنش
 .[39] گذارد می

 کاره ساختمان نیمه موقعی   صحب  زن و شوهر سر یک. 1ن8

 ( 1395) ها  آرام نفا فیلم سینمایی
( زن  چه عوب! ما خندة شما رو هنم دیندیم. چنی     یگو با حال  پرسشو ردن گف ک دو)شر

 شده؟ خیلی سرحالی!

دادن با حال  خوشحالی( شوهر  امروز روزیه که به تو گفنتم، حنذر از عشنو نندانم!      )تواب
 سفر از پیش تو هرگز نتوانم!

 گی؟ پالها چیه دار  می و الم شوهر توسط زن( زن  این پرتکردن ک )قطع

شوند که  استفاده می« مردساالر »بردن زباهنگ  کار ها  م تلفی در هنگام به لحنلحن:  .9
 اند  بدین شرح

 ( 1364) مرد  که موش شد آمیز  فیلم سینمایی نفرین. 1ن9
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 م.کن رم. یک ثانیة دیگه هم با تو زندگی نمی زن  می

 نگرد . شوهر  برو که دیگه بر

 ( 1369) ابلیا آمیز  فیلم سینمایی تهدید. 2ن9
 گرد ؟ دیگه ذله شدم. زن  چی شده؟ چرا دنبال بهونه می

   یا نَه؟آ   یا نَه؟ گفتم . میآ کُشم . می کُشم . می شوهر  می

 ( 1369) ابلیا آمرانه و تح می  فیلم سینمایی .3ن9
چنی ازم خواسنتی انونام دادم.     تونم بینام. تنا حناال هنر     ی  ؟ نمیت ن زن  سعید چرا حالی

 و حراج کرد  هیچی نگفتم.ر م زندگی

 خوام زندگی کنی. تور  که من می شوهر  تو باید اون

 ( 1369) عشو و مرگ آمیز  فیلم سینمایی توهین .4ن9
و ر هنات  فیوکنی؟ تو اگه مرد بود  ر من رول باز  می ةا شد ؟ واسه زن  حاال ورفدار این

 داد . لو نمی

 .شَرَفا  شوهر  خفه شو پدرسگ! تو با اون بابا  بی

 ( 1365) ش وه زندگی مت برانه  فیلم سینمایی .5ن9
 د ؟ راسنتش  زن  اگه ی ی بیاد خواستگار  ن رین، اگه یارو بی ار باشه تو بهش دختر منی 

 و بگو؟ر

 دم. شوهر  اگه به آقایی خودم باشه می

 ( 1366) بهار در پاییز آمیز  فیلم سینمایی یز و گالیهآم اعتراض .6ن9
 دفعه تلفن کرد چی بگیم؟ زن  اگه این

 سرم نذار. به قدر سر شوهر  تو رو حضرت عباس ولم کن. تو رو قرآن ولم کن. این

 ( 1369) ابلیا آمیز  فیلم سینمایی اغراق .7ن9
   ...زن  دستَم )با ناله(

 برم. کاشه؟ ب اش. لذت می ه؟ درد داره؟ تیر میکُشم. چی و میرتون  شوهر  همه

ها   در فیلم« مردساالر »رفته در زباهنگ  کار ها  به لحن 3در این ب ش در تدول شمارة 
 شود. نمایش داده می 1360ایرانی دهة 

 

 1360های سینمایی دهة  در فیلم« مردساالری»های زباهنگ  . لحن3جدول 

 مت برانه زیآم توهین

 آمیز اغراق آمیز نفرین

 آمیز آمیز و گالیه اعتراض آمیز تهدید

  آمرانه و تح می
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« سناالر   زن»گفتارها  حناو  زباهننگ    ها  م تلفی که در هنگام بیان پاره لحن لحن: .10
 اس   بدین شرحرود  می کار ، به1390ها  سینمایی دهة  در فیلم

 ( 1396) استانبول  چهارراه   فیلم سینمایییععبان .1ن10

 کند(. )با ععبانی  ش ای  می و راح  کرد ، من اینوا م ردم از استرسر زن  خودت

کرد ، قربون  بنرم. اگنه پنول تنور بشنه از کننار تنو و دختنرم ت نون           شوهر  خب وا نمی
 .خورم نمی

 ( 1396) استانبول چهارراه  نگران  فیلم سینمایی .2ن10
 شوهر  فرنگیا! فرنگیا!

 شو.زن  خفه شو بهمن، برو گم

 شوهر  تو رو خدا آروم باش. حال  خوبه؟

 ( 1395) ها رخ نیم دل وزانه  فیلم سینمایی .3ن10
 شوهر  خ ته شد  ژاله؟

 زن  معلومه پ ر!

 !تون تم کم ا  کنمً شوهر  کاش می

 ( 1396) کروکدی  حمایتی  فیلم سینمایی .4ن10
 راح  بشی؟خوا  یه خونة م تق  برات بگیرم  می شوهر  ببینم آذر، اصالً

 زن  ال ی!

 گم. شوهر  نه به خدا. تد  می

 ( 1395) رگ خواب لم سینماییفی کشی  من  .5ن10
 ساندویچ ب ور. ،تون شوهر  مینا

 (.کند دهد، گریه می زن  )پاسخ نمی

 خوام. معذرت می ،تون شوهر  مینا

 کنی. و اذی  میر من ،کنه گم دندونم درد می زن  می

گنی،   کردم. بمینرم! راسن  منی    . به خدا داشتم باهات شوخی میشوهر  غلط کردم. بب شید
خوام. بب شید. منن حماقن  کنردم. نفهمیندم.      من معذرت می ،تون کنه. مینا دندون  درد می

 ذارم تو درد ب شی! برم  دندونپزش ی. مگه من می غلط کردم. خودم فردا می

 ( 1398) ما همه گناه اریم دهنده  فیلم سینمایی اومینان .6ن10
 زن  سروان یعنی چی؟ بدخیم یعنی چی فرهاد؟

 شه. درس  می زچی و آروم باش همهتشوهر  

 شه؟ زن  چی درس  می

 ( 1396) تشن دلتنگی پشیمان  فیلم سینمایی .7ن10
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 و پیاده بر ؟رآهن تا توریش  زن  آرزوت اینه از راه

 کنی؟ مرد  آقا ما بگیم شا ر خوردیم، تو قبول می

 .زن  اوهوم خوبه

 ( 1396) روسی عاتزانه  فیلم سینمایی .8ن10
شم.  دونی چقدر دوست  دارم. من یه آدم دیگه می شوهر  مرتان من یک حیوونم. توکه می

 تونم زندگی کنم. من بدون تو نمی

 .دآ د. ازت بدم میآ ن کثاف . ازت بدم میک زن  ولم

 ( 1397) کلو  هم ران دبانه  فیلم سینماییؤم. 9ن10
 چیه درس  کرد ؟زن  این 

 شوهر  ماکارونیه دیگه!

 خورم. خورم. پیتزا سبزیوات می و نمیرزن  من این آش؛ال 

 .پنیر داره، برا رژیم شما خوب نی   شوهر  آخه پیتزا عزیز من

 ( 1397) ه تی امیدوارانه  فیلم سینمایی .10ن10
 زن  ف ر کردم تواهرات برام خرید .

 شوهر  تواهرات؟

 خند ؟ اره که میزن  حرفم خنده د

 گیرم. شوهر  نه خنده نداش . ولی خب ایشاهلل پولدار شدم اونم برات می

ها  ایراننی   در فیلم« ساالر  زن»رفته در زباهنگ  کار ها  به لحن 4در این ب ش در تدول 
 شود. نمایش داده می 1390دهة 
 

 1390های سینمایی دهة  در فیلم« ساالری زن»های زباهنگ  . لحن4جدول 

 دهنده اومینان یععبان

 کشی من  نگران

 پشیمان دل وزانه

 عاتزانه حمایتی

 دبانهؤم امیدوارانه
 

 ابزار .11

ن  ها از باف  گفتار  تمله ةنمون همةرو  گونه که پیش از این ذکر شد، در پژوهش پیش همان
دهنة   یرانن یهنا  سنینمایی ا   شنده در فنیلم   المات ردوبدل برگرفته از م  گوهاو که همان گف 

گوهنا در  و ن گفن  ین رفتنه در ا  ارکن  آور  شده اس . زبنان بنه   تمع ن ه تند 1390و دهة  1360
وور عام  ه بهکاس  ر مردم یش رایگو رفته ارک ش بهیبوده و گو یهر دو دهه زبان فارس  ها لمیف

 شود. یش داده میدر رسانه نما



 1399بهار  ،1، شمارة 12، دورة فرهنگ و هنرزن در   108

در   ر مردسناالر  ن تف 1360دهنة  در  ،رود یه انتظار مکگونه  انهمهنجارهای گفتمان:  .12
بنا   شنود.   یوونوح مشناهده من    ز بهین هآن ده  ها لمین نگرش در فیم بوده و اکحا یرانیتامعة ا
،  رین گ ماننند نوبن    یاربرد عنوامل کن   هنا   یه موقعکم یابی یدرم 1360دهة   ها لمیف یبررس
المنه بنودن،    ننندة م ک بلنند، شنرود    ردن با صداک ورف مقاب ، صحب   گوو ردن گف ک قطع

  شنتر بنرا  ی، بانند  گفتمان  هنوارها بیانگره ک ،قبی ن یاز ا  گرایی و موارد مردساالر ، قدرت
خنود قندرت انت ناب      گوهنا و گونه موارد در گف  نیه در اکاند  ن مردانیمردان فراهم اس  و ا

  هنا  اشوم بودنند و در مقابن  پرخن    ن وت مح شتر به سیو زنان ب دارندبه زنان   ن ب   باالتر
هنا   اینن  شدند. یم خواستة شوهر میت ل و عموماً دادند میخود نشان ن از یالعمل ا ع شانشوهر
تنوان   هایی از فرهنگ بارز آن دهه اس  کنه از ورینو واکناو  زباهننگ مردسناالر  منی       نمونه

 .این هنوارها  گفتمان اس  ةدهند نشان 1 ةتعویر شمارنمایانشان کرد. 

 «یمردساالر»مان زباهنگ گفت ی. هنجارها1ر یتصو
 

در ب نتر  «  ساالر زن»و « مردساالر »واکاو  موش افانة زباهنگ  هنجارهای گفتمان:. 13
ن زباهننگ  یشنتر یها  م تلنف، ب  حاکی از آن اس  که در موقعی  1390ها  ایرانی دهة  فیلم
  ین دل  بنه  ،ودر یه انتظار مکوور  اس . همان«  ساالر زن»زباهنگ  شورانیگو ازسو رفته  ارک به

، در  وراشنرف  فنن  یپ دلین    شدن ارتباوات بنه  و گ ترده یو اتتماع یتحوالت م تلف فرهنگ
تنر شنده و    مرننگ کار یب ن  1360به دهنة    ن ب  یرانیدر تامعة ا  ر مردساالر تف 1390دهة 
از  ی نی لم یه فن کن  فرماسن . از آنونا   م ن ه در تامعنه ح کن اسن     سناالر  ر زن ن ن تفیا درواقع
توان  ین نگرش را میر افراد تامعه اس ، ا دهندة نگرش و ورز تف بازتاب  ها ن روشیتر ملموس

 1390دهة   ها لمیف یق ، با بررسیرد. درحقکمشاهده  1390دهة  یرانیا  ها لمیوووح در ف به

هنوارها  
گفتمان 
 مردساالر 

شرود کردن 
وگو گف   

گرایی قدرت  

کردن پرخاش قطع کالم زن  

 مردنگر 
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ورف   گوو ردن گف ک ، قطع ریگ همچون نوب   بردن موارد ارک به  ها  یه موقعکم یابی یدرم
ه کن  قبی ن یاز ا  المه بودن و موارد نندة مک زدن، شرود بلند، غر  ردن با صداک مقاب ، صحب 

ن منوارد  ین ه در اکن زنان ه تند یزنان فراهم اس  و ا  شتر برای، باند گفتمان  هنوارها بیانگر
شنتر در مقابن    یمنردان، ب  دارنند؛ به منردان   ن ب   خود قدرت انت اب باالتر  گوهاو در گف 

از خنود نشنان    یالعملن  ا ع انشان  هم ریردند و در مقاب  ععبانک یت مو هم ران خود س
را «  ساالر زن»هنوارها  گفتمان  2شدند. تعویر  یم خواستة هم ر میت ل و عموماً دادند مین

 دهد. نشان می

 «یساالر زن»گفتمان زباهنگ  ی. هنجارها2ر یتصو
 

  هنا  لمیفن   اوکن پژوهش حاور به وا، شدان ین بیش از ایه پکگونه  هماننوع گفتمان: . 14
زباهنننگ   اوکننوا از نظننرن دو دهننه ینن ننة ایو مقا 1390و  1360دو دهننة  یرانننیا یینمایسنن
، گفتمنان از ننود   یینمایلم سن یدر ب نتر فن   عتناً یپنردازد. وب  یمن «  ساالر زن»و «  مردساالر»
شنن، وننز،   کود اه شام  نک یینمایس  ها لمیف  ها ان انواد گفتمانیخواهد بود. از م  داریشن

و  یاس ، در پژوهش حاور، نود گفتمنان خنانوادگ   و غیره ی، تنگی، اتتماعیوحش ، خانوادگ
«  سناالر  زن»و «  مردسناالر »  ها  ة زباهنگیو مقا یاس  تا در بررس شده یبررس یاتتماع
 م.یابینود گفتمان دس   از نظرپارچه ی  ییها به داده

هنوارها  
گفتمان 
 زن ساالر 

 قطع کالم شوهر

 غرزدن

کردن پرخاش  

وگو کردن گف  شرود  
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 گیری نتیجه

و « مردسناالر  »ر شند، پنژوهش حاونر بنا هندف بررسنی زباهننگ        تر ذکن  گونه که پیش همان
ر تحنول  یسن  قن  یو درحق 1390و  1360ن دو زباهننگ در دو دهنة   ی ة ایو مقا«  ساالر زن»

منظور دستیابی به این هدف، ابتندا   انوام شده اس . به [39تفاده از الگو  هایمز ]با اس یفرهنگ
ة آن پنرداختیم و بنا اسنتفاده از الگنو      دهنند  به تشریح الگو  هایمز و هشن  ب نش تشن ی    

SPEAKING [ به بررسی فیلم39هایمز ]    پنرداختیم و   1390و دهنة   1360ها  ایراننی دهنة
گناه کاربردهنا  زباهننگ     بررسنی کنردیم. آن    ساالر ها را از منظر زباهنگ مردساالر  و زن آن
را بننرا  «  سنناالر زن»و کاربردهننا  زباهنننگ  1360هننا  دهننة  را بننرا  فننیلم«  مردسنناالر»

دادن آن در الگو  هنایمز،   برشمردیم. با بررسی زباهنگ مردساالر  و قرار 1390ها  دهة  فیلم
بنه منوارد    1360هنا  دهنة    مش   شد که بیشنترین ب نامد زباهننگ مردسناالر  در فنیلم     

 ، پرخناش و امرونهیگویی،  دادن، متلک بینی و ف رفروشی، ععبانی ، دستور کردن، بزرگ  تهدید
هنا    در فنیلم «  ساالر زن»که بیشترین ب امد زباهنگ   حالی در ،زورگویی اختعاص یافته اس 

ردن، کن توتنه   زدن، تلنب  هین ناکردن، کن  رین زدن، تحق ردن، غرکف یل ن تییشام  تع 1390دهة 
رو حناکی از   ها  پژوهش پیش ردن اس . یافتهک یمحل یو ب ینیب ردن، بزرگک   یا  ، شیععبان

هنا  دهنة    دهندة مردساالر  باشند کنه در فنیلم   تواند نشان ها  متعدد  می حنآن اس  که ل
 و آمینز  گالیه ،آمیز  اعتراض ، تهدیدآمیز، آمرانه و تح می، مت برانه،آمیز  شام  لحن نفرین 1360
، نگنران، دل نوزانه، حمنایتی،    یشام  ععنبان  1390دهة   ساالر ها  زن آمیز اس . لحن اغراق

 تهدیدآمیز اس .و  دبانهؤم ،دهنده، پشیمان ی ملتم انه، اومینانکش عاتزانه، من 
در پی نرة   گفتمنان   ا  از کاربردها  این زباهننگ بنا عننوان هنوارهنا     در پایان، موموعه

هنا   هنا و واکناو  آن   مش   شد. بنا توتنه بنه داده    1390و  1360ها  ایرانی در دو دهة  فیلم
به مرور زمنان در فرهننگ    1390 و 1360دهة دو ر د« مردساالر »رسد که زباهنگ  نظر می به

 قنندرت در گفتمننان بننه زباهنننگ از نظننررفتننه تننا  خننود را  تننر شننده و رفتننه ایرانننی کمرنننگ
 ،هنا  خعنوص زوج  بنه  ،میان افراد 1360هایی که در م المات دهة  لحنداده اس . «  ساالر زن»

زننان  دادنند.   نشان می 1390دهة به  افتاد تنبة تح می و قدرت مردانة باالتر  ن ب  اتفاق می
تنوان گفن     گیر  میزان موفقی  فرزندان دارند و می ترین تأثیر را در ش   در نقش مادران مهم
 .شنود  هنا سننویده منی    اتتمناعی والندین آن   ةمیزان سرمای ةوسیل راحتی به موفقی  فرزندان به

 دتوانن  مندنی زننان منی    اتتماعی و مشارک  ةبررسی عوام  فرهنگی و اتتماعی مؤثر بر سرمای
در تامعه و نقش شان ها  مدنی زنان در آش ار ساختن موقعیت کیف فعالی  و ومن شناخ  کم

صنحیح و خردمنداننه بنا تبعنیض و      ةکشنور و م نیر آننان را در مقابلن     ةیند توسنع اها در فر آن
ه از رسند کن   منی   نظنر   گوننه بنه   . در تامعة کنونی این[22]کند ها  تن یتی مش    نابرابر 

رفته بیشنتر از   رویم و ت لط کودکان به والدین رفته ساالر  پیش می سم  کودک ساالر  به زن
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 یفرهنگ  ها داشته از ی یمثابة  ها به گرفتن این مطلب که فیلم نظر با درشود.  قب  مشاهده می
 ی یارر تیتوان به س یافراد تامعه ه تند و در گذر زمان م  ها رات و نگرش تف بیانگر ملموس

و با توته  ها پرداخ  لمیف  اوکخاص از خالل وا یبه موووع تامعه ن ب  هرر نگرش افراد ییت؛
هنا  دیگنر  در    پنژوهش  و ام ان کار بیشتر رو  آن، شای ته اس  به توان باال  مقولة رسانه

  هنا  و تفناوت « ادیفر»زباهنگ بررسی از آن تمله،  ؛ها  مرتبط با آن صورت پذیرد سایر زمینه
هنا  انگلی نی. همچننین     ها  ایرانی و مقای ة آن با فیلم در فیلم یتیاربرد آن به لحاظ تن ک

نن   «فحنش »استفادة زباهنگ  از نظر ة آن یونز در گذر زمان و مقا  ها لمیف یبررستوان به  می
وان تن  یر نامطلوب آن را میثأشود و ت یونز مشاهده م  ها وفور در برنامه بهتازگی  بهسفانه أه متک

گوننه کنه    . همنان پرداخن   نن  ان خنانواده دیند  کن ودکخعوص  و به یرانیا  ها بر فرهنگ خانواده
شناختی پرداخته و در مطالعات فرهنگی خنود   ها  تامعه به مؤلفه فقطشود، هایمز  مشاهده می

شنناختی بتنوان    عد روانرسد با افزودن ب  نظر می . بهاس شناختی را لحاظ ن رده  موووعات روان
تامعه دس  یافن . درواقنع،    هرها  فرهنگی افراد  دگاهیدربارة تف رات و د  تر ویتعویر دقبه 

شنناختی آن   هنا  تامعنه   شناختی م م  ویژگی ها  روان تامعه، ویژگی هردر بررسی فرهنگ 
 نشندنی ار اس . درحقیق ، نقش هیوانات در سطح آگاهانه و ناآگاهاننه در روابنط اتتمناعی ان   

کننه منندل  ،[39شنندة هننایمز ] تننوان بننا اسننتفاده از الگننو  ویننرایش رو، مننی نیننا . ازاسنن  [18]
EنSPEAKING  هنا   ها پرداخ  و با افنزودن ب عند هیونان بنه آن     به بررسی انواد زباهنگ ،اس
ها در پرتو منظورشناسی  همچنین، با واکاو  زباهنگ. [4] کردواکاو  را ها  تر  آن وور دقیو به

ا ، منذهبی و غینره را    تن ی، سننی، اتتمناعی، فرهنگنی، منطقنه     ها  توان تفاوت می 1مت؛یر
ها   ، رفتارها و زباهنگها تگیر  این عاد ها و تحلی  ش   اما واکاو  زباهنگ. [4] کردبررسی 
منطقه م تلزم الگویی کام  اس  تنا بتنوان در پرتنو آن الگوهنا  فرهنگنی، الگنو         هرخاص 

بنه عبنارات و ننود هیونان تولیدشنده(، الگنو          هیوامد )میزان مواتهه، درگیر  ح ی ن نب 
SPEAKING بنننابراین، امینند اسنن  کننردهننا  ژنتی ننی و عوامنن  محیطننی را لحنناظ  و ریشننه .

تعویر دقیقی  [48] قدم، ابراهیمی و درخشان گیر  از مدل تامع پیش ها  آتی با بهره پژوهش
 ها  آن تامعه ارائه دهند. از زباهنگ

 از سنو  اسن  کنه    991972 ةج از ونرح پژوهشنی بنه شنمار    این مقاله م ت ر قدردانی:
 شود. دانشگاه گل تان حمای  می

 منابع

هنا  فرهنگنی    ا  بنر ژن  معرفنی زباهننگ  مطالعنه   روا )در حال چا (.  ،قدم پیش ؛، شیمایمی[ ابراه1]
 مشهد  انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. ،ایرانیان

                                                           
1. variational pragmatics  
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رة زادنِ زروان؛ گذار از زن سنرور  بنه مردسناالر  و    اسطو(. »1393)، حمیدروا [ اردستانی رستمی2]
 .6 دورة اول، ش، شعرپژوهی ،«انع اسِ آن در شاهنامه

 ،«کناو  زبنان   گنرا در فرهننگ   عننوان ابنزار  تحنول    بنه  ‘زباهنگ’معرفی (. »1391قدم، روا ) [ پیش3]
 .4ش ،مطالعات زبان و ترتمه

عنوان حلقنة   به‘ زباهیوان’معرفی »)در حال چا (.  علی ،درخشان ؛شیما  ،ابراهیمی ؛قدم، روا [ پیش4]
 .ت تارها  زبانی ،«هایمز SPEAKINGنگار  ارتباط  م م  الگو   مفقودة قوم

شنناختی بنه کننش گفتنار  ق نم  مقای نة        نگاهی تامعنه (. »1392آتنا ) ،عطاران ؛قدم، روا پیش [5]
 .46ش ، مطالعات زبان و ترتمه ،«ها  فارسی و انگلی ی زبان

شنناختی پیرامنون کاربردهنا      تنأملی تامعنه  (. »1396آیدا ) ،پور اصفهانی فیروزیان ؛قدم، روا پیش [6]
 .18ش  ،مطالعات فرهنگ ن ارتباوات ،«در زبان فارسی در پرتو الگو  هایمز ‘دانم نمی’گفتمانی 

او  عبنارت  واکن (. »1396سنحر )  ،وباوبنایی فنارانی   ؛پوراصنفهانی  آیندا فیروزینان    ؛قدم، روا پیش [7]
ن  مطالعات فرهنگ ،«ها  حاص  از آن در زبان فارسی در پرتو الگو  هَیَوامَد و ترکیب ‘نازکردن’

 .18، ش 39دورة  ،ارتباوات

ارتباط میان زبان، مذهب و فرهنگ  تحقیو و تدقیقی در (. »1394پریا ) ،نوروزکرمانشاهی ؛قدم، روا پیش [8]
 .8ش  ،20دورة  ،پژوهی زبان ،«ته در زبان فارسیها  واب  کارکردها  لقب حاتی و واژه

فارسی و انگلی ی در پرتنو    ها در فیلم ‘دعا’  کاربردها(. »1394فاومه ) ،وحیدنیا ؛قدم، روا پیش [9]
 .7ش  ،ت تارها  زبانی ،«هایمز  الگو

 .1، ش 20، دورة سیاس ، «فیلم، معنا و تحول در فرهنگ سیاسی(. »1391[ ح ینی، سیدموید )10]
 Americanها  درسنى   ها  فرهنگی در موموعه کتاب تحلی  و نقد ارزش(. »2018[ درخشان، علی )11]

English File» ،18، ش 8، دورة ها  علوم ان انی نامة انتقاد  متون و برنامه پژوهش. 

 تهران  علم.، ها  فارسی المث  فرهنگ بزرگ ورب .(1392ذوالفقار ، ح ن ) [12]

نامنة   ادبی و شیوة برخورد با آن در نمایش تأثیر قدرت و تن ی  بر بی(. »1397ین )رحمانی، ح  [13]
 .2ش  ،شناسی اتتماعی زبان ،«افول اثر اکبر راد 

تقوی  توانش بینافرهنگی از خالل متون ادبنی و  (. »1398محمدروا ) ،فارسیان ؛نژاد، زهرا سعادت [14]
 .6ش  ،10دورة  ی،ا  زبانت تاره ،«راهبردها  آموزش آن در زبان فران ه

نن فرهنگنی در کناربرد     بررسنی تنداخ  زبنانی   (. »1398علیرونا )  ،پنور  ولی؛ شریفی، شلیر ابراهیم [15]
 .9شدورة اول، ، خارتی ها  زبان در شناختی زبان ها  پژوهش، «ا  پایدارها  مقای ه

نامنة   ، پاینان «انتقناد   گفتمنان  تحلی  چارچوب در تن ی  مؤلفة بررسی»(. 1387[ قوامی، مینا )16]
 ارشد، دانشگاه عالمه وباوبائی تهران. کارشناسی

هنا    بازنمنایی گفتمنان تن نی  در فنیلم    (. »1398فاومه ) ،تمشید ؛ کریمی فیروزتایی، علی [17]
 .3ش  ،شناسی اتتماعی زبان ،«خواب  رگسینمایی  مورد   فیلم ةسینمایی مطالع

 ،باقر  زینب و رمضانی محمدآرشترتمة  ،مدار درمان هیوان مربیگر  در .(1397گرینبرگ، ل. ) [18]
 تهران  روان.

 .2ش  ،2دورة  ،زبان هنر ،«شناسی تن ی  ها  زبان مرور  بر پژوهش(. »1396[ مراد ، روزبه )19]
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هنا  ایراننی    بازنمنایی فرهننگ اینران در فنیلم    (. »1393مهر، غالمروا؛ بیچرانلو، عبداهلل ) محمد [ 20]
 .26، ش 15، دورة «المللی در تشنوارة بین شده تح ین

 ، تهران  سروش.سینما ن تشنواره(. 1388نیا، ح ین ) [ معزز 21]
اتتماعی در  ةنقش عوام  اتتماعی و فرهنگی بر سرمای(. »1397نیا، سمیه ) [ مقرب، فاومه؛ صائب22]

 .7، ش 2دورة ، روی ردها  پژوهشی نوین در مدیری  و ح ابدار  ،«شهرستان گرمی بین زنان 
نقنش  (. »1394منریم )  ،سنرا  محمد روونه ؛ عاویه ،صفردوس  ؛محمد ،زاده نقی ؛منطقی، منوچهر [23]

دورة  ،فنناور   ةمدیری  توسنع  ،«ها  انتقال فناور  در ایران فرهنگ سازمانی بر اثرب شی پروژه
 .3، ش 2

 ارت فرهننگ و ارشناد اسنالمی،   وز تهنران  ، هنا و بازنمنایی   رسنانه  (.1387زاده، سیدمحمد ) مهد  [24]
 ها. رسانه ةدفتر مطالعات و توسع رسانی، معاون  مطبوعاتی و اوالد

 میابنراه  ةترتمن  ،«زننان در تامعنه   گناه یزبان و تا  ساختار   ها یژگیو(. »1383ی )اتیتول وود،[ 25]
 .38 ش ،11 س پژوهش و سنوش،  ،احرار
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